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 ٦١٠٢ساڵی : بابەتەکانی

 
-------------------------------------- 

 
 .وشەیەک بۆ وتن بە هەقی کەژاڵ ئیبراهیم خدر

 
 
 
 
 
 
 

 *حوسێن عوفی
 

 دڵشاد ئەحمەد: وەرگێڕانی

  
 جیوانی پێناسیەیەکی سیەردەمەدا لەم وردییی بە ئەگەر ردەمەسە ئەم بەرھەمھاتووی و، تێر شیعری شێوازی و شێوە لە جیاواز
 نێییوانی لە تێپەێانییدووە، بەفراوانییی بنییاغەیەکی شیییعر بییێ لەگەڵییدا ئێستاشییی کە دەرئەنجییامەی ئەو دەگەییینە بکەییین شیییعر

 .ینن گومان جێگەی و، پێکردوون ھەستی کەسێ ھەموو وردیی بە دەیانخوێنێتەوە ئەوانەی ھاوچەرخییدا، و تازەگەریی
 

 دەکیر ، بەدی تێیدا زینیدوویەتی و ئاخیاوتن شیێوازی ،(سیەیاب) ھەیە خۆی بە تایبەتی ئاخاوتنی شێوەی شاعیرێک ھەموو
 جییودا و جیییاواز تییر شییاعیرانی لە کە ھەیە شیییعری تییری شییێوازێکی( بەیییاتی) تییایبەتیی، ھەسییتگەریی شییێوزای( قەبییانی)

 .دەکرێتەوە
 
  مەحمود) بەاڵم جیادەکرێتەوە،( رامی) شێوازی بە کە تر لەوانی جیاوازە کە (عەبدولسەبوور سەالح) شێوەیە بەم ھەر
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 قەبیانی ھەسیتگەریی شیێوازەکانی نەریتەکیان ھەمیوو لە کە داناوە خۆی مامۆستای بە کە بوو( قەبانی) خوێندکاری( دەرویش
 ھەر لە جیییاواز شییێوازی شییتییەسرو ئەمە شییێوازەکان، کییۆکردنەوەی بە کییرد فەراھییم خییۆی تییایبەتیی شیییوازێکی کە بیوو؟ دوور

 .. تر ھی و وێنە حیسابی لەسەر شیعریی ریتمی نموونە بۆ دەبینر ، تر لەوی شاعیرێک
  

 نمیوونەی کیردوە دروسیت ھاوچەرخیدا شییعری لە گەورەی جیوانی دونیایەکی خدر ئیبراھیم کەژاڵ و خۆشەویست شاعیری بەاڵم
 .کردوین پێشکەش چڕکردنەوە و، قووڵبوونەوە و، رەتکردنەوە و، ئەندێشە و، شیرینیی بە تێڕوانینی

 
 خوێنیدنەوە بیۆ ئاسیانە چەنیدە کە شییعر تێڕوانینی لە ھەیە نیازپاکییدا ھاوکێشەکانی لە ووردبینیەی و جیهانبینین ئەو کە

 یئەوانە بییۆ یییاخود خییوێنەران، دڵییی لە بییدا شیییاو دیییدێکی کە دەکەی بەرجەسییتەی تییاکو ھۆنینەوەیییدا لە قورسییە ئەوەنییدە
 دوو ئەمە. دەیەو  خیۆی کە کەنیاڵەی لەو بیدا ئەنجیامی بەرز و بیاش زیرەکییەکیی بە کە نیین، سروشیتیی داھێنانی خاوەنی
 .سروشت و ئەدەب بۆ تیڕوانین لە جیاوازە دیدی

 
: اراوەئی ھێناوەتە داھێنانی و لێداوە سەوڵی شیعردا دەریای لە ماوەیەک لە بەر شیعردا، لە دەو  جوانی پێناسەیەکی کەژاڵ
 رووبارێیک وەک کە دایە، شییعر زنجییرەیەک بەردەم لە شیاعیرە ئەم سورھێنەرەکان سەر تابلۆ بەردەم لە وەستاوم وا بمبینین
 شیەپۆلەکانی ئەڵیین ھەڵواسیراوەکان شییعرە خیاوەن وەک بنیار، بیۆ ھەڵئەخز  چیاوە لە تاشەبەردێک وەک یان د ، خوێەی

 : دەڵێ ژیان تاڵیی بە بەرامبەر بزوێندا ھەست کۆپلەیەکی لە ئەوەتا دەبا، سەرچاوەکەشی شەپۆلێکن
 

  ببێتە بەیانی گزنگی نەوەک
  رەش شەوگاری تریفەی
 بەشوێنتەوە نامرادی کۆچی
  باببمە بدە رێگەم

  ھەڵگرتوو سەر روبارێکی
 نادیار ئۆقیانوسێکی ناو بۆ

 بدەنێ باڵتم پەێێکی
 بنووسم ھەتاو تانامەی
  و دڵت بارانی نمەی ببمە

 بکوژێنمەوە سوتاوت ئەشقی ئاگردانی
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 ھەرچەنیید ویییژدانەوەیە، پەیییژەی پلەکییانی سییەروو لە شیییعرە، ھەڵھییاتنی و دەرکەوتیین پەلکەزێییڕینەیە و رەنگییاوێەنگیی ئەم
 لە ئەیەو  شییعرەکانی بە ژنە ئەم کە ژییان بیۆ جوانەکیان وێنە لە نەکەوتۆتەوە دوور بەاڵم ھەڵکیشاوە رووتکاریی لە خۆی

 ژنە ئەم ئییازارانەی لەو بەشییداریی جەسییتە، و رووح بە ئامییادەبن ناچییاریی بە بکییا خییوێنەران لە وا وێنەرانی،خیی بەرچییاوی
 بکەی؟

 
 مێیژوو بەاڵم ئیازیزە زۆر براکیان خیوێنی کە دەزانیێ و شیەێانگێزیی بە بەرامیبەر ھەیە ھەسیتپێکراوی خوێنیدنەوەیەکی شاعیر
 :دەکەی پێ ھەستی دێڕە چەندە لەم ئەوەی نابێ خۆش لێمان

 
  ھەیە درێژی مێژوویەکی رق

  و من خوێنی و، بەرد خوێنی
  دەنووسێتەوە مێژوو خوێنی
 دەکات زاوز  بەفر و شاخ

  دەدات برین پرشنگی
 کوێستانەکان روخساری لە
  

 کە ژیانێیک ژییان، بە ببەخشیێتەوە تێکئیااڵن و جیوانیی لە نییازێکی کە دائەھێنیێ، گونجیاو دواندنێکی شاعیرە ئەم نا؟ چۆن
 نێییو ژاوەژاوی لە بییین دوور و بێییتەوە ناسییکتر ئەندێشییەمان و بییدا جییۆش دەروونمییان و دڵ شیییعر و ھەموومییان بییۆ بییێ فەراھییم
 جییوانترین کە ئەخییوازم، بییۆ سییەرفرازیی و گەشییانەوە و، سییووکە رووح و جییوان شییاعیرە ژنە ئەم بییۆ ھیییوام ئییازار، دەریییای
 خوێنیدنەوەیەک خیوا ھیمەتیی بە گەورەتیر، بیۆ گەورە شیعری لە بەرزەکانی، قەسیدە دووتۆیی لە ئەێازێنێتەوە بۆ شاکارمان
 .بێ ناسکە ھەست و جوان شاعیرە ئەم بەژنی شیاوی کە پەرتووکێکدا لە شیعرەکانی بۆ دەکەم پێشکەش

 

 (.رەخنەگر و شاعیر) ئەلقەوافی، ئەمیر :عوفی حوسێن* 
 

 :بابل - عێراق - ٢٠١٥ یئادار  ئەلیکترۆنیی، ی(الفصول صدى) گۆڤاری: سەرچاوە
 

www.saddaalf9ool.blogspot.co.uk/2015/04/blog-post_919.html   
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 .کەژاڵ ئیبراهیم خدر نامەیەک بۆ نیشتمان دەنووسێ

 
 دکتۆرە سەلمە رەفعەت

 
 بەندی عەلی: و

  
 ھەیە مێینەمیان دەنگی دەیان" دەردەکەون گەش گوڵێکی وەکو شاعیرە م ئە کانی شیعرە تێڕوانیندا، شێوازی و دراما نێوان لە

 بیێ ھێنیاوە بەدەسیت لەچڕیییان ێێیژەیەک و، شییعر رازاوەکەی و قەشیەنگ بیاخچە جیوانی دەنگێکیی بەچەنید بوون" کەدەنوسن
 چیوونێکی پیێش بەرەو خیوێنینەوە دەییان و بینیین دەیان کە دەقانەی و ئە بۆیە دەربچن، سەرەکی دەربڕینی لەشێوازی ئەوەی
 ".دەبینێتەوە بەرزدا ھەڵکشانێکی لەچەند.. سمبولیزمی و اویشتنهپەل بەرەو گەورەی

 
 دەبینرێییت کەئەوەی دەیسییەلمێنین و بینراوەکانییدا شییتە لەپشییت ئاشییکرادەکەین شییاراوە ێاسییتیەکی ئەمییڕۆ: دەڵییێ( کیلییی پییۆل)

 شیییاعیرەدا ژنە ئەم لەخیییودی ھەن ون ێاسیییتیەکی چەنییید لێیییرەدا وە ..بەگەردوون ەندییییداریەوەلەپەیو جیییودایە حیییاڵەتێکە
 ئەوانەی بەیەکەکیان، لەدژە لێیوە کەلێوان لەدەوروبەردایە ئەوەی خودییەو ئەوەی لەنێوان کردووە بەیەک تێکەڵ کەپەێەکانی
 شییعرانە ملوانەکە ئەم ئەوەی وەک سەخت، ەمێکیخ لە و جەختیکردنە ناکرێتەوە ئاسان وەھا ھەیە پەیوەستێک لەنێوانیاندا
 ".دەێژ  لەدڵ و دەتکێ کەلەچاو کێشابێ وێنەیەکی

 
 بیۆ بیێ نیامەیەک دەکیر  دەییدرکێنێ، خیوی ھەڵچوونیانەی ئەو لەێییگەی دییاریکراو، کەسێکی بۆ بێ نامەیەک ێەنگە دەقەکە
 :پێداوە ئاماژەی ێوون زمانێکی بە وەلێ نیشتمان

 
  حماندارۆ زامەکانی لەنێو
  ھەیە دوێنێ برینی دەیان
  بنوسم چی نازانم
  ئێوە فرمێسکەکانی دڵۆپە و باران نمەی
  وەریووی گەاڵی یاخوود
  نیشتمان ئازاری لە پڕ ناڵەی
  بخوێنمەوە چۆنتان نازانم
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  لەتریفەو پڕ رابردوی
  جوانیتان ھەتاوی زێڕینی تیشکی
  و خنکاو گەرووی لە پڕ شمشاڵی یان

 ..شەھیدانمان ایکید مەرگەساتی
 
 تەقییوە لەتوانیا دەھێنیێ وەبەری خیۆی شیاعیر خیاوەنێتی، کە دەروونییانەی ھیمیا ئەو بەر بیردۆتە پەنای لێرەدا شاعیر ژنە

 کییۆپلە لەم ئەوەتییا. جێییدەھێڵێ لەھزریییدا زۆرێییک و دەوروژێنییێ کەوەرگییر وەھییا، کەڵەگەتییی دەقێکییی دەیکییاتە و جوانەکییانی
 : دەڵێ پێمان ناسکەدا

 
  گەێام بۆت ێدەنگیداب لە
 دۆزیمەوە مانێکدا کە ژیێ نێو لە

 ببەخشمەوە ملوانکەیخۆشەویستی تاکوو
 پایز پەمەیەکانی گوڵە تاکوو
 ..بنوسمەوە تۆدا شەوی مانگە تریفەی لە پڕ رۆحی لەنێو

 
 داوە اڵسمە خییۆی خۆشەویسییتی دەیییان لەدڵیانییدا ھەیە رۆحیانییدا لە غەمگییین ھەناسییەیەکی ھەریەکەیییان شییاعیرەکان ژنە

 بیۆیە بکەن ئاوەاڵ دەرونیان و دڵ راشکاوانە و نەکەن شەرم و بینەخشێنن تابلۆیەک وەک ھەیە ئەوەیان جورئەتی ھەندێکیان
 تەێی بیاران کاتێیک بینیی، تیۆم رۆژ تیشیکی ئەی": دەڵیێم منییش و دەخیوێنمەوە شیعرانە ئەم ھەناری گوڵە کە کاتانەی ئەو

 ،ئازاردا باخچەکانی لەنێو بشکێنێ، ئێمە دڵی تێنویەتی ئاو بۆئەوەی گرتووە، زێڕینەیپەلکە رەنگی ئاسمان کاتێ دەکردی،
 .دەدرەوشێتەوە جوان چەند شەو کە بینیمان

 
 و دەوێییت خییۆش ژیییانی ئەو کۆمەڵگییا مەزنییی و مرۆڤییایەتی بییۆ پییڕەوە دڵییی لە دەێوانێییت ھیییواوە بە غەمگییینە شییاعیرە ئەم

 لە قیوڵ بەھەسیتێکی دەچێیژ ، ئیازار و دەبینێ شتێک ھەموو ئەو ھزری یرکردنەوەوب بۆیە بژین یەکسان ھەمووان حەزدەکات
 :دەیخاتەێوو شیعردا شێوەی لەجوانترین دەکاتەوە پەرشی وە ناخە

 
 گەێام بۆت
 ئێمە تێکەاڵوی ھەناسەی بەاڵم
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 و تاریک شەوی لە پڕە
 نائومێدی لە پڕ جیهانێکی

 و گوڵ ھەڵوەرینی لە پڕە
 ..دیئەبە شێواوێکی باخچەی

 
  پێویستیمان ئێمە زیندوودەبینێ، لەویژدانێکی نەوایەک چەند بداتەوە جوانانە کۆپلە ئەم ھەناری گوڵە لە سەرنج ئەوەی
 کە.. کەژاڵ ..بەێاسیتی مرۆڤیایەتیەیە پیڕ سروشیتە مەزنەو روحە بەو پێویستمان چەند.. یە ئافراندەرھە بەرزی روحێکی بە
 دەکیات، ێەنگیی ئەفسیونیی دەقێکی بەرەو و، دەتەکێنێت ئومێدی بێ پێستی سەر ۆزیت خۆی، جوانی و قەشەنگی و پوختە بە

 ئییازار خەم ھییاوار و پێکەنییین دیمەنییی لە پییڕ کە دەنەخشییێنێت ژیییان ئەو بەرز، ھیمییا فەلسییەفەیەکی و قییوڵ بەتێڕوانێکییی
 دڵیی تیاکوو ھەڵگرتیووە یشمشیێرێک خەنیجەرو کە خۆشەویسیتەکەیەوە لە عاشیقەکان کوشیتنی و ماڵئاوایی و رۆیشتن خیانەت

 و ھاوسیۆزی کاتیدا نزییک لە حەزناکیات حەشیارداوەو خیۆی دڵییدا لەنێیو کیینە بیوغزو چەنیکە بکیات پەت و لەت عاشقەکەی
 لە کە;. بینییی جییوانم چەنیید ئییای بوونیشییی لەدایییک رۆژی بەڵکییوو ئەوە ھەر نەک ببینێییت خۆشەویسییتی گییوڵی چنییینەوەی
 بیخیوێنیتەوەولێی ھەمیشە حەزدەکەی جوانن ئەوەندە شیعرەکانی ھەناری بانگەوازێک وسرود وەک یادگاریەکانمدا و بیرەوەری

 پیێ مانگەشیەوی تیریفەی و ملمیان بیکەیینە ملوانکەکیانی بەجیوانی ئەگەر پیاکیزەیی لە پیڕە خۆشەویسیتی چیونکە" نابیت تێر
 .دەکاتەوە نزیکتر مەعشوقەکان رۆحی داھاتوو و ئێستا کە بێوێنەیە جیھانێکی عشق کە دەبینم وای من بۆیە دەکەین گەشتر

 
 ژیانە غوربەتی ئەم کارەساتێکە، چ
 ژیانە گەێانی و بێدەنگی ئەم کارەساتێکە چ

 دەرخە گەشت رووی مانگ
 ھەڵبڕە سەرت ئەستێرە
 رووت دەگاتە تر تیشکێکی
 ..بکەرەوە باوەشت باخچە
 بەرەو ھەیە کەوتووەکیان گەاڵ بیارینی ێنیهن نایەت، کۆتایی کە دەبینم ئازار  بێی ئەلفو لێرەدا ناسکەکەم، ھەست شاعیرە

 ھەسییتەکان قییوڵی کەڤییاڵێکی.. عاشییقان ئومێییدەکانی گییۆێی دەبێییتە تییا بەرجەسییتەیە عیشییق کوشییتنی لێییرەدا.. ئەشییکەنجە
.. ئازارەکیانەوە شیەپۆلی شیەپۆل نێو دەمانباتە کەشتیەکدا کەلە بەجۆر  ، خۆی لەدەورەبەرەکەی کردووە وێنای کەشاعیرێک

 لەدەقێکیییدا قوڵەکانتیییان ئیییازارە ئێیییوە.. بیییۆتەوە کەم ێاسیییتەقینەکانی داھێییینەرە لەسیییەردەمێکدا دەنووسییییت داسیییتانێک ۆتییی
 .قەشەنگە ھەمیشە.. و بەرجەستە تێدا ێوداوی ھۆشیاری و ھزری ندی دەوڵەمە و بیرەوەریی مەزنیی کە چرکردۆتەوە
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 دەدەن لێ پێکەنین سەمفۆنیای خۆزگەکان
 دەکەن ماسە عاشقتر چاوەکان

 لەعشقەدا پڕ شەوی ئەم لەئاھەنگی
 دەکەمء پێشکەش خۆمت تەمەنی من

 ..خۆت تەمەنی تۆش
 
 ھەمییووی.. شیینەباکان و پیییت لەشییۆخی وشییەکانت، نمەبییارانی لە ئەاڵ.. خییدر ابییراھیم کەژاڵ بییااڵ، ئەدەبیییی شییاعیری ژنە

 و لە ئەڤینییت ماناکییانی کەجییوانترین ەجییوانی،ل کەپییڕە پیتەکییانی، بەێژانییدنی لێھییاتووەکەت پێنووسییە بەگییوزەری داھێنییانە،
 پییتە تائێسیتاش.. ئەسیتێرەکان کەبتگەیەنێیتە دەخوازم بۆ داھێنانێکت ھیوای پڕبەدڵ.. قەشەنگەکانت بەپیتە دانا دێڕانەدا

 ھەنید .. دەچنیێ سیپی ێوونیاکییەکی سپییەکانیشیی لەتیاڵە لەدرەوشیاندنەوەداو خۆردا لەگەڵ دەکەن ملمالنێ پرشنگدارەکانت
 نەغیمەی چەنیدین.. دەکەن وشیەکان لەملیی دەسیت و بیاوەش دەگیرنە ناسیکەکانت پییتە دەکەن، قوڵەکیان مانیا کەبانگی ھێما

 ئاخافتنەکانیت، چنینی جوانە چەند.. ئەڤینەکەی ێاستگۆیی چرپەکانی و وەفاداری مەقامەکانی لە پڕن کە دەچڕن جۆراوجۆر
.. داھێنانەکییانتە تییۆو ئامییادەیی پییایەبەرزیی و جییوانی کەھەڵگییری نییدابۆندارەکا شیینە لەگەڵ پیتەکانییت، پییایەبەرزن چەنیید
 تییرپەی بییێ بەردەوام.. قەشییەنگ چنینێکییی وەک گیییردەبن یەکتییر تێیییدا چرپەکییان کەھەمییوو دەکەم تییۆ پێشکەشییی پیتێییک

 مانیادا و انوشیەک لە ھاوئاھەنگی و بەرزەکان پایە پیتە و قەشەنگ نووسینە لە دەکات داھێنان کەجوانترین.. پێنووسەکەت
 ".دەخوڵقێنێ
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 .باخچەیەک لە وشە و شیعر" کەژاڵ ئیبراهیم خدر"

 
 
 
 
 
 
 

 کەمال رەووف

  
 بەچیاوێکی ئەگەر" دەکەون دیدەمان بەر رۆژانە کە شیعریانەیە بابەتە ئەو بکەین لەسەر یقسە و گرنکە منەوە بەالی ئەوەی

 ".دەبێت گەاڵڵە ال تێبینیمان دەیان بڕوانین لێان رەخنەگرتنەوە
  

 دەردەخیات بەئەزموونەکیان دییارو کەسە و مەعریفەیەکان کایە نێو بابەتیانەی کەرەسەیەکی الوانمان نوێی و خۆماڵی شیعری
 و زانسیتی لێکیۆڵینەوەیەکی پێویسیتە و وەدەردەکەوێیت خۆییان توانائەدەبیەکیانی دەکەنەوە باڵوی و دەینوسن ئەوانەی ووھەم"

 ".ئەدەبی و ھونەری بواری و زانست بنەمای پێدانی پەرە ببێتە تاکوو" بگیرێت بەرچاو لە روونیش ئەدەبی
  

 خۆمییانی زەینییی و بکەییین وێنییا شییاعیرێک ژنە نمییونەی شیییعری خییوێنەرێکی وەک وەربگیییرین نێوەنییدەدا لەم نمییونەیەک ئەگەر
 ئەوانەی جەسیتەی دەدەنە گیڕ شیاعیرە ئەم بەرھەمەکیانی". نەناسیراونیە ئیێمە کەالی خیدرە ئیبیراھیم کەژاڵ ئەویش" بدەینێ

 ازەئەنییید بیییێ سییینورێکی بەڵکیییوو و نیییامێننەوە الپەێانەدا لەو و نیییاکەن قەتییییس خۆییییان چێوەیەکیییدا لەچیییوار دەیخیییوێننەوە
 بەبەرئەو زانسییتایە تییوێژینەوەویەکی پێویسییتە بییۆیە کییوردی، ئەدەبییی نێییو بییۆ گەورە پانتییایەکی دەبیینە و، تێییدەپەرێنێ
 ".بنەخشێنن شیعرەکانی جوانانەی نمونە ئەم ھەواڵنەی

 
 خسیتۆتە ینوێ کاری و رێنمایی تێگەیشتنەکانیەوە، لەرێگەی جوانی دەقێکی ھۆزەوانانە لەم ھەریەک لە شاعیرە خوشکە ئەم
 پێوسیییتە شییییعریانە دەقە ئەم" دەزانیییم ئەدەبیییی و نەتەوایەتیییی ئەنیییدازەی بیییێ بەسیییامانێکی کەمییین" خیییوێنەر دییییدەی بەر

 دێیڕە بردنیی لەنیاو و کیردن قبیوڵ یەکتر و بەرفراوانی بنەمای ببنە نمونانە ئەم وایە ھەق بۆبکەین، نوێیی خوێندنەوەیەکی
 چیونکە. کیردووە پیاراوتر تەێو خۆشەویسیتی ئاودامیانی ھۆزەوانانە ،ئەم سادەیی ەمنەو بەالی کە. "ئەدەب نێوان مردووەکانی

 تەنھیا دڵنیاشیم" و فرمێسیک لە رەھێڵەیەکە ھاوژینەکەی لەتەک ژوانەکانی و وەفایی بەلوتکەی رەوایداوە نوسینەکەی زمانی
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 رێیوەنی دیدەییدا بەبەر پلوسیکێک ەکو ھەمیشە فرمێسکانەی پلوسکە ئەو بەر پریاسکەی بۆدەکاتە خۆی بەرۆکی بەر تەنھا و
 ".دەردەکەون تیا ئەوی رەنگاڵەیی وێنەی ئاویش بان نەوتی کانە وەک خەمەکانی

  
  و دەدەم سەرنجی دەیخوێنمەوەو تیدا ئەوەی داناوە، بۆخۆی پەرژێنکی ھۆنراوەدا لەدونیای مندا لەدیدی لەمێژە کەژاڵە ئەم
 ".نەخشێنراوە سەوز گیایەکی پەلکە دەکەم ستھە شیعرێکی ھەر رادەمێنم تێدا دەمانە لەو
 
  ھۆنراوانەدا لەو بەندەش تێگەیشتنی سروشتی دەبەخشێت رەوا ھەناسەیەکی یە تازە لەدایکبوونێکی شیعرانە ناسکە ئەم 

 ئەوییش تیاکوو دەکیات کیامڵتر ال شییعرم جیوانی کە قیروسییایەی ئەو سیەر دەچمەوە بەتازە تازە بۆیە بینوتەوە جوانیەکانیم
 چیرۆ و بکیات تێیر باڵنیدە پۆلێیک ھیێالنەی ئاسیا مەل وە بکاتەوە، جێ خۆی پەرتەوازەکەی ژیانە دایکانەیەک وەک بتوانێت

 ھەورێکییی بە ھییاوار بییێ سییوێندێکی بە زەمەنێییک و ھەسییتیارەکەی ژوانە وادەی قوربییانی بکییاتە خییۆی بەژنییی ووردیلەکییانی
 کیۆپلە لە راشکاوانە زۆر جوانە ھەست شاعیرە ئەم ئەوەتا". ببارێنێ لەگەڵ رۆحیشی بکاتەوەو چڕ خۆی دڵی فرمێسکاوییەوە

 :دەڵێ پێمان شیعرێکی
 

 دێڕی بە دێڕ لەوانەیە
 وشەکانم گەاڵی
 یادگاریما دەفتەری لە
 ببنەوە کاڵ

 توێەم ێقی لەوانەیە
 و بکەو  شعرم ێەشەبای بەر

 بسڕنەوە خەمەکانم
 ئازیز بەاڵم

 ھەرگیز رکیز ھە"
 اوتچ ئەستێرەی جریوەی
 ژوانەکانت ھەوری گریانی

 ..ناسڕنەوە مدا دیدە لە
 
  ھەرگیز کەژاڵدا لەناخی بۆیە گرتووە سەرچاوەی وەفاییەوە دۆنگی لە فرمێسکاوایانە زەمەنە ئەو ھەموو پێموایە من
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 ناسیکی گەاڵی و لەخۆشەویسیتی بێیت پیڕ ژییانی گوڵەکانی باخچەی بەھیوام کە دەمێننەوە نەمری بە لەتەکیدا وە ناسڕێتەوە
 ".بێت یاوەری ھێوەری ژیانی و نەوەرێت ھەرگیز

  
 پییڕ لەرۆحییی بڕوانێییت، لەژیییان کییردن لەھەسییت پییڕ بەچییاوێکی بییداتەوەو شییعرە کییۆپلە لەم سییەرنج بەووردی خوێنەرێییک ھەر

 چ و تێیییدایە بەخشیییندەیەکی چ خۆشەویسیییتی دەزانێیییت ئەو" نووسییییوە چیییی دەزانێیییت بیییدات سیییەرنج کەژاڵەوە لەئەندێشیییەی
 : دەڵێ پێمان ئەوەتا. دەھێنێت خۆیدا بەدوای رانیەکیشماڵوێ

 
 .. گوڵێک ھەموو دڵی لەسەر
  پەلکەزێڕینە رۆحی لەسەر

  نوسیویانە
  سوورە بوودڵی تێدا عەشقی کە مرۆڤ
  سپیە دڵی بوو تێدا میهرەبانی کە
  ئاسمانە وەک بوو تێدا وەفای کە
 سەوزە دڵی بوو تێدا ئومێدی کە

 ..دەچێتەوە رەش کەوت تێ کەرقی بەاڵم
  

 خۆییان جوانیەکیانی مانیا لەسیەرخۆ ھەسیت ھیزرو راسیپاردەیەکی ھیی  بەبیێ کە ھیۆنراوەیەک لەوردبیینەوەی نوسیینم سروشتی
 پەنجەکیانم ھیۆنراوەکەدا مەبەسیتی لەکۆتیایی ھەمیشیە پێیدەدات ھەسیتیاریم و مرۆییی ھەژوێنێکی ھەموو توێیی دوو دەکوتنە

 نوسییویەتی کە دەکیات مەبەستە ئەو تاوتوێی وە دەمدوێنێ ووشەکانی دێڕیدا لەدوا بۆیە ێ،دەھێن خۆیدا بەدوای ئەقاڵنیەتی
 ":دەسەاڵت بێ ژنێکی دڵی لەناو" بەدەستەوە دەدات تەعریفەیەک" وە
 
 (تۆ بە ناگەم)

 بێ داڵ و دێک ێێگا ھەرچەند
 بۆالت دێم ھەر
 دەکەم بۆنت دوورەوە لە
  چۆنە ئەشق بزانی تا

 ..سەاڵتدە بێ ژنێکی لەنێو
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 ئیمکیییانیەتیەکی بەھەمیییو ھیییۆنراوەیە ئەم لەوەتێیییدەگەین بیییۆبکەین وێنیییای مەعیییریفیەوە لەرووی شییییعرە کیییۆپلە ئەم ئەگەر 
 نمیایش خیۆی قیوڵەوە مانیایەکی و ئییدارک بەھەمیوو خۆشەویسیتیتەوە بەردەرکیی چۆتە بڵندا لەئاستێکی نوسراوە شاعیرانەوە

 .ھێناوە ۆیداخ بەدوای قووڵی تێگەیشتنێکی کەئەمە دەکا،
 
 مرۆڤییایەتیەوە لەرووی عەشییق کییاریگەری دانەنێییین خۆشەویسییتی تێگەیشییتنی بییۆ پێوەرێییک ھییی  ھەژار ئییێمەی کە وێییرانەیە"

 ناکیات پێناسیە خیۆی شییعری ناسینامەی تیابلۆیەکی و ناونیشانێک وەک تەنھا ژیان جومگەکانی چونکە" نیە چەوتی و لەنگی
 ".بوەستێ لەوەالوە خەمەکانیش ئازارو و رێگری و مەترسی و ەخاتدەرد خۆی بەئەمەکەوە بەھیواو بەڵکوو

  
 و دەبیڕ  رێگە ھەر کە شاخەوان سەختی سەر وەرزشەوانێکی وەک دەپسێنێ ناونیشانەکەی و خۆی چەمکی شیعریە کۆپلە ئەم"

 ".رێگری ببنە پشێویەکانیش ھەموو و زەبەنگی ئەگەر" نادات بەری
  

 بییۆیە" سییوکنایی بۆنەکەشییی بە دەبەخشییێت بەشیییعر خۆشەویسییتی کە ئەو رۆحییی شییۆخیەی ملە ئییای شییاعیر بییارینەی نییاز ئەم
 مەزاری ئەو "مەعشیوقەکەی لەبەرامبەر نازانێت بەکەم خۆی ھەرگیز ھەروەھا نەویستە بەڵگە خۆیدا بەخشندەیی و لەسادەیی
  لەسەر چۆک ھەژارێکی ژنە وەک ویداسەربا رێگەی لەسەرە ھەتایە ھەتا لەوەی بیمنەتیشە" دەکات پاراو پێ رۆحی بێسنوری
 ".دەێوانێت لەھەست پڕ ژوانکەی بە گۆدۆ، لەچاوی دوور ئەژنۆ

  
  ئەدەبی نەتەوەیی سامانێکی بویتە تۆ بڕوانین، ھۆنراوەکانت دووتوێی لە رێزەوە بە و سۆز بە ژینەکانمە ھاو و من ئەرکی

 ".بتنرخێنین و لێبکەین زیتپێشوا شێوە بەجوانترین پێویستە کە دۆزیوەتەوە رێچکەیەکت"
 

 ٢٠١٦ دێسەمبەریی ١٦: ێێکەوتی  -خدر   ئیبراھیم ژاڵ  که ێی ماڵپه: سەرچاوە
  

---------------------------------------------------- 
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 .رەنگی پەلکەزێڕینە لە شیعرەکانی کەژاڵ ئیبراهیم خدر

 
 
 
 
 
 
 

 بەشیر حاجەم
 

 عەلی هێمن عەبدواڵ: وەرگێڕانی

  
 گۆڤارەکیان رۆژنیامەو لە شییعرەکانی باڵوکیردنەوەی بیۆ دەگەێێیتەوە مین ناسینی" دەناسم نووسە جوان شاعیرە ئەم نزیکەوە لە
 مرۆیەکییان بەھییا لە دوور دیکتییاتۆر، کەدەسییەاڵتدارانی مەییینەتەیە بەش گەلە ئەم ئییازاری و خەم" نوسیییویەتی ئەو ئەوەی"

 وااڵ نیاخی رەنگیدانەوەی بەووشیەکانی شیاعیرە ،ئەم چەوسیێنێتەوە دەییان جییاواز ەیەکیشیێو بە و بەدۆزەخ لێدەکات ژیانیان
 " ببەخشێت جوانی زەمەنە ئەم ھەنارەکانی گوڵە تاکوو کردووە

 
 ئێسییتا تییاکوو و کییان"٩٠" نەوەی لەشاعیرەناسییراوەکانی یەکییێکە نووسییین شیییعر داوەتە دەسییتی وە ١٩٨٧ سییاڵەکانی لە" کەژاڵ

 چەنییدین شییاعیرە ئەم"بسییڕێتەوە نائومێییدی شییەوەزەنگی تییاکوو دەبەخشییێت تروسییکایی ھەیە، بەردەوامییی ووشییەکانی تییریفەی
 عەرەبیییی بەزمیییانی" بۆخۆشەویسیییتی ،باوەشیییێک بۆعشیییق چاوێیییک" بەنیییاوی دیوانێکیشیییی ھەیە، کیییوردی بەزمیییانی دییییوانی

 بەعەرەبییی کەژاڵییی شیییعری یایەکییدابیلۆگراف لە" حسییین ھیمییداد" دکتییۆر بەرێییز ھەروەھییا کییردووم، پێشکەشییی باڵوکییردۆتەوەو
 " شانازییە ماییەی عەرەب رەخنەگری خوێنەرو بۆئێمەی باڵوکردۆتەوە

 
 دەنگیانە لەو رێز زۆر کە شاعیرەیە ئەم مێینەی بکەم،دەنگی لەسەر ھەڵوێستەی سەرو، بخەمە تیشکی دەمەوێت زیاتر ئەوەی
 نێوەنییدەدا لەم جییار زۆر کەئەمە: ھەبێییت رەنگییدانەوەی خییراپ، یییاخوود بییاش ئەگەر دەنوسیین شیییعرەکانی کەلەسییەر دەگرێییت
 بیۆ ھێرشیت بەنیاێەوا گرانەوە، رەخنە بەچاوێکی و دەنوسیت لەسەری ئەوەی جار زۆر بگرە" نیە کردن قبوڵ جێگەی ئەدەبیەدا
  وشەکانیو الوالوی گوڵە ناسکانە چەند شاعیر کەژاڵی ئەوەتا. "ناگرێت رەخنە بەرگەی"  دەێوشێنێت کەسایەتیت و دێنێت



؛ نیشتمانێک لە نێرگز، خاکێک لە گوڵکەژاڵ ئیبراهیم خدر  

 

 

18 
 

 .دەکاتەوە باڵوی ھەڵچوون و رتووش لە دوور ئەدەبی بەزمانێکی و، دەنەخشێنێت
 

 چەنید" دەبینم خەمەکانی تێشووی ناسک چەند کە" دامدەگر  سەرسامی و رادەمێنم لێیان دەیخوێنمەوەو من ئەوانەی بەراستی
 ناوەوەیییان چەنیید مەخلییوقە ئەم خییودایە دەڵییێم بیییردەکەمەوەو زۆرجییاریش بگییرە" کییردووە وااڵ دڵییی و رۆح پەنییجەرەی نییاوازە
 کە بیدەم لەسیەری خیۆم رای دەمەوێیت وە نوسیینە، بیۆئەم راکێشیا منیی زیاتر ئەوەی" شاعیر خودی بەتایبەتی تێدایە ئازاری
 "بەداخەوە بەاڵم بخوێندایەتەوە دایک بەزمانی شیعرەکانم و فێرببم کوردی زمانی دەکرد حەزم چەند

 
 ئەمە کە دەشییوێنێ، شیییعرەکە جییوانی و ریزکییردنە وشییە زیییاتر زۆریییان بەشییێکی وەردەگێییرن کەژاڵ نیشیییعرەکا کە ئەوانەی

 سیەرنجی و بیخیوێنیتەوە کیوردی بە ئەگەر دییارە کە دەکیات، وون ناسیکی و جیوانی و دەکیاتەوە کەم زۆر شییعرەکە ئەھمیەتی
 "  نوسرابێت ناسکتر زۆر رەنگە بدەیتێ

 
 زۆرییان نیاھەقی "باڵوکیراوەتەوە عەرەبیی سیەرزمانی وەرگێیردراوەتە کە خوێنیدۆتەوە اعیرەمش ئەم شیعری چەندین" نمونە بۆ

 لەخۆیییدا خیۆی ئەمە کە خیوێنەر بە بییدات و ببەخشیێت جیوانی نەک دەچێییت، کیردن رییز ووشیە لە زییاتر کیردووە، بەرامیبەر
 ئەم سیەر دێیمەوە نەدەمیێ درێیژەی ترزییا بیۆئەوەی" دەشیوێنێت عەرەبیەکەش و کوردی لەوەش جگە" دەکات بەھا بێ شیعرەکە
 " دڵ و بەرۆح دەدات قەشەنگی سەرسامم پێی زۆر و وەرگێڕدراوە کە شیعر جوانەی گوڵە

 
 :دەڵێ پێمان بکاتەوە ژیان بۆ دەرگایەک وەک کەژاڵ

  
  بڵێ پێم
  و چاوەکان مەسستی نێوان لە

  شەرابەکەتدا پێکی مەستی
 ھەڵدەبژێری کامیان
 منداڵیمدا ێستاوئ خەونەکانی لەنێوان
 دەکەی فەرامۆش کامیان
  ناسکەکانی پەنجە لەنێوان
  قەاڵو نێو کچەکانی
  و قەرەجەکان کچە قڵیشاوەکانی پەنجە
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 بێریەکدا تەێبوەکانی بەشیر پەنجە
   ھەڵدەبژێری کامیان

 
 پەخیش رەیحیانە ەکو بەرامەی و بیۆن دەخیوێنتەوە، شییعر دەکەییت ھەسیت و دەوروژێنێیت ناخیت وشیانە ئەم دیمەنیی بەراستی
 جیوان زۆر کە وابیووە بیروبیاوەێم منییش لەخۆشەویسیتی؟ پرە کە نوسیویەتی ئەندێشە لە پڕ شاعیرێکی" شیعرە ئەمە" دەبێت

 ".بووم سەرسام زۆر زۆر زمانەوانیانە ھەڵە ئەو چاکردنی و تاوتوێکردن دوای ھەرچەندە" نوسراوە
 

 دەسیتان جیار سەدان دەڵێم و دەنێرم بۆ خۆمت جوانی ھەستی و دەربڕین رواپە بێ و لێدەکەم پیرۆزبایت زۆر زۆر خان کەژاڵ
 .بێت گەشتر و گەش

 
" وەرییدەگرێت بەئاسیایی زۆر دەگرێیت لێیی رەخنانەشیی ئەو و دەوێیت پێشیەنگی ھەمیشیە شیاعیرە ئەم کە کیرد ھەسیتم چونکە
 ".دەگێڕمەوە بۆت دەیبینم، و دەکەوێت یدەمد بەر رۆژانە نێوەندەدا لەم زیاتر بۆئێوەو کاردانەوەیەک کارو وەکوو بۆیە
  

 رەخیینەم و دەربییڕی خییۆمم سییەرنجی رەجانێییک،همی لە گییرت سییپی پییێ و دەسییت ھەڵەوەێو ناشییاعیرێکی لە رەخیینەم جارێکیییان
 بە" بییوو نییاخۆش پییێ زۆری دیییارە" نەدەچییوو، شیییعر لە ھەر خوێنییدیەوە و نوسیییبووی ئەوەی"  ئەدەبییی شییێوازێکی بە لێگییرت
 :گوتم پێی و کردم زۆری تەھددێکی دامەوەو، میوەاڵ توندی

 
 بە میین کییاتە ئەو بڕوانییی لییێم شییێوەیە بەو و بییکەی شیییعرەکانم لەسییەر قسییە رەخنەئییامێز شییێوەیەکی بە تییر جییارێکی ئەگەر"

 ."دەدەمەوە وەاڵمت عەشایریی
  

 بەعقوبە
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 .ساڵو لە نیشتمانە پڕ ئازارەکەی رۆحی تۆ "شوکریە"هاورێم 

 
 
 
 
 
 
 

 کەژاڵ ئیبراهیم خدر

  
 و خیوێن خەڵتیانی لە پیڕ نیشیتمانێک" ھەڵیدەوەر  گەنیم گیوڵە دەییان ئیێمەدا خەمیی پەژارەو لە پیڕ دڵیی نیشتمانەکەی لە

 داروخییان بەرەو پایەکییانی و سییمبول بییوونەتە شییەھیدەکانی خییوێنی نیشییتمانێک" گرتییووین بەرۆکییی نائومێییدی لە شییەپۆلێک
 ".دەێوات

  
 باوەش لە سبەینێ کێ نیشتمان دەبێت" ئازاردراو غەمبارو پێگەیشتووی تازە خونچەی لە غوربەت،پڕە لە پڕە نیشتمانە ئەم

 بە دۆزەخ رۆژێییک ھەمییوو ئەوانەی یییان" ھێشییت بەجییێ ئازارەکانیییان بە گییوڵە ھەڵگرتییوو خۆیییان سییەری ئەوانەی" بگرێییت
 ".دەکەن قورگماندا

  
 بیوو پیڕ تێکۆشیان، و خەبیات لە بوو پڕ بۆئەو ژیانێک" دەکەم ژیانە ئەم تەماشای تانیاوە" جوانەکەی دڵە نیشتمانە لە من
 ".کانگەاڵ وەرینی ئازاری لە بوو پڕ خۆنەدیووەکان لە خێر کیژە دڵی الوانەوەی لە
 

 دا بیاران نیمەی بچکیۆالنەکەیەوە لەدڵە و بێیت ئیازاد تێیدا مرۆڤێیک ھەمیوو نیشیتمانێک ببێیتە نیشیتمانە ئەم دەیوسیت تانیا
 .بحەسێنەوە خۆیاندا رەبانیهمی لە پڕ باخچەی لە ژنان و بشکێ بێدەنگی دیواری دەیویست ئەو" بکات

  
 سییبەی و بێییت پییارێزراو مییرۆڤ کەرامەتییی دەیویسییت" بییڕەوێتەوە غەمباریییان باوەشییی و نەشییکێ دڵیییان عاشییقان دەیوسییت ئەو

 ".بکەن بەیەکتریدا باوەش وااڵوە ئااڵو بەبەرگی
  

  بینی دەی" دەچنیەوە ئازاری دەیان دەێۆیشت ھەرکۆیەکدا بە" دەگریت لەخۆی تانیاکانی ھەموو تانیا دڵی نیشتمانەکەی
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 .بحەسێتەوە ئیتر ەیەکەجەست بە پێویستی تێکۆشانە بە پێویستی ژیان بڵندگۆی
  

 کیارێز و کانی ئاوی شارەکەم ژنانی پەرچەمی و بسک دەیویست" ھەڵچنیبوو قەاڵدزێدا جوانەکەی شارە لە ئاواتی ھەموو ئەو
 .بخۆنەوە بەئازادی

 
 بەربەییانی شیەونمی و پەلکەزێیڕینە لە پیڕ بەھیاری جیوانی گیوڵی بیوو، مانگەشیەو لەتیریفەی پیڕ گەشیاوەی گیوڵێکی" تانیا
 ".بوو ارەکەمش
 
 ".سپارد خەمەکانی ئارەزوو حەزو غوربەتدا لە و خۆی نیشتمانی بووە غوربەت بۆیە" بوو غوربەت لە پڕ ناخی ھەموو ئەو 
  

 شیەماڵێک تیاکوو پەنیجەرە کردبووە رووانینی دەیان دەکردەوە ژناندا بەرووی ئاوێنەی دەیان خۆیدا ژنیەتی لە بوو ژنێک ئەو
 چەنید جوانییت چەنید تیۆ نیشیتمان ئیای بڵێیت بەرز بەدەنگیی و بیدات کەماندا نیشتمانە دڵی و رۆح لە فێنکاییەک و دابکات

 ".دەکەیتەوە ھەموومان شوێنی گەورەیەو دڵت چەند نەشمیلەیت
  

 و قەنیدیل" چیاکیانی وەک ھەڵبرژاردنێیک" ھەڵبیژارد تەنھیایی خیۆی ایەوهیتەن ھەنیارە گیوڵ ئەم جیوانەکەی نیشتمانە ئێستا
 ".بەرز سەر بڵفەت و واسچ و ئاسۆس

  
 الوالو گیوڵە دەییان رۆژانە" دەێێژێیت فرمێسیک رۆژانە چاومیان لەخەمیدا دەتوێینەوە خەمدا لە ھەموومان نیشتمان دایکی بنوو

 تێکۆشییان و لەخەبییات بییووی پیشییەنگ کە ئەوشییارە" قەاڵدز " شییارەکەم جییوانەکەی گییوڵە بەتییۆ شییکۆمەندین" ھەڵییدەوەرێت
 ."ەدانکۆڵن لە بووی پێشەنگ"
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 .دا(کەژاڵ ئیبراهیم خدر)ست لە شیعری ژنانەی  ئەزموونی هە

 
 
 
 
 
 
 

 رەحاب حوسێن سائیغ
 

 خالیدە مەجید: وەرگێڕانی

  
 ییاری بیکەم، وێنا( ئیبراھیم کەژاڵ) شاعیر خەونی بۆ ئارەزووم و حەز ئەوەی بۆ پەنایەکەوە چوومە و ھەڵگرت مکاغەزەکان

 دنییایەک لەگەڵ ھاوکیات ھەڵگرتیوە سیۆزی و ھەسیت پیرۆزترین بینیم. بکەم( تۆیی بێ شەوێکی) قەسیدەی جەستەی لەگەڵ
 لە مرۆیییی پەیوەنییدییەکی کە دەخییوێنینەوە خییانمەدا ئەم بیییری لەگەڵ تەبییا فیکرێکییی و دەرون تاسییەی ھێیی  دوو.. جییوانیی

 . بەرجەستە و بەرچاو بیرێکی وەکو بەڵکو ھەیە، واقیعدا لە ئەوەی نەک خۆدەگرێت
  

 کەلەێێیگەیەوە. دێتەبەرگیو  کار، گوزارشت دیدێکی شکۆی ھەڵگری پڕلەخۆشەویستی دەنگێکی وەکو( ئیبراھیم کەژاڵ) شاعیر
 بە عاشیق ئاسیمانێکی بولبیولی چیریکەی وەکو ھەڵقواڵوەیە ھەستە ئەو چەکەکەیشی و ەڵدەقوڵێتھ دۆستی ژیان نیشانەکانی
 ھەتییاو پەنییجەی و دەسییت کاتێکییدا لە ئەو" داوە مەاڵس خییۆی ناخیییدا کە ھییاوارەیە ئەو قییوڵپی و گییواڵن خییونچەی کییرانەوەی

 لە. ناسییکە ھەسییت شییاعیرە ئەم ەوەتییائ دەدات شییەپۆل خانمێییک ونیییانی نەرم و بەناسییکی و دەکەوێییت بەری لەسییپێدەیەکدا
 : دەڵێ دا(تۆیی بێ شەوێکی) قەسیدەی

  
  تۆم بێ ئەمشەو

 ترم تەنیا تەنیایی لە
  بگرێت ازەکانم لەر گو  نیە دەنگێک

  سەردەمانێک
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  ئازارەوە شنەی بەدەم
 دەووتم بۆ گۆرانیت تۆ
  

 و دەدات شییعرەکانی بە درێیژە بەجیوانی دەبینیین ڵن،قیو و ێوون زۆر گازانیدەکانی و گلەییی سیمای( ئیبراھیم کەژاڵ) شاعیر
 بە. دوورە لێیی ئێسیتای تەمەنیی ھیاوێێی چیونکە دەردەکەوێت، کە نیە ئارام و ھێمن جۆرە بەو ئەو کە ھەستدەکەین لەناکاو

 ھەسییتی شییتێک ھییی  چییونکە بگەێێنێییتەوە، بییۆ ھییاوێێکەی کە دەکییات گەردون لە وداوا دەکییات ھییاوار مرۆییییانە ھەسییتێکی
 : دەڵێ پێمان کۆپلەیەدا لەم دەردەبڕێت خۆی ھەستی راشکاوانە ھەمیشە کە کەژاڵ" نەبێت ئەو ناکاتەوە پڕ ەنیاییەکانیت
  

  تۆم بێ ئەمشەو
 تۆییە بێ ئەم مردنە
  نازانێ بەژانم دڵی نھێنی کەس شەوەو نیوە
  نەبێ دڵم رەفەی سەر کاتژمێرەکەی بەتەنیا ھەر

  دەنو  واخەریکە ئەویش
  تەزوویەکن نتیادەکا

 دەچن و دێن خەیاڵما لە
  

 ولە کییردوە وون ێۆژگییاردا یادگارییەکییانی لەگەڵ مرۆڤبییوونی چییونکە و دەگرێییت لەجەسییتەیدا ژیییان لەترپەکییانی گییو  ئەو،
 ئەوەتیا"دەھیۆنێتەوە ووشیە چەکێیک بەجێمیاون لێیی کە ئەوانەشییدا لە و سۆزیدا و ھەست ھەمیشە ئەودا دوای بە گەێانەکانی

 :دەڵێ پێمان مانگەشەوە تریفەی لە پڕ یرەشاع ئەم
  

  تۆم بێ ئەمشەو
  دەکەمەوە ھەگبەکەم گرێی
  ھەگبەییەی ئەو

  یادگاری و بیرەوەری
  ھەڵگرتوون تیا تۆم

  و رۆحت پەمەیی ووشەی
  و دەمت کراوەی خونچەی
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  و روخسارت روونی ئاوێنەی
 تیایە تۆی قژی دووتاڵ

 
 بیۆنی و تیام ژییان نییە، بەھای ئەو الی شتێک ھی  دەبینێتەوە بەتەنھا خۆی ئەو وونیچ دوای لە( ئیبراھیم کەژاڵ) شاعیر
 :دەڵێ" و نیە بەھایەکی ھی  کەژاڵ بۆ ژیانیش نەماوە لێرە ئێستا ئەو لەدەستداوە خۆی

 
  بەدەممەوە کەوا خونچە

  بەرۆحمەوە ئاوێنەکە
  قژەکانیشتم تاڵە
  شاردەوە برژانگەکانما سێبەری لە

  دەکەمەوە بەرینەکەت خەیاڵە ەھەشتیب دەرگای
  

 نییاوەێۆکی یەکگرتییوویی بە ھەربییۆیە. تەنیاییەکانیییدا گۆشییەی لە یەکگرتییوون گۆشییەیەکی سییێ ئییارەزوو، و تییرس و ئییازار
 جییودایی واتییای یادگارییەکییانی گۆشییەی سییەر ولە بنوسییێتەوە ئازارەکییانی وشییەکان توانیییویەتی بەوردی زۆر قەسیییدەکەیدا
 سییاتەکانی لە دەبەخشییی ژیییان بە مانییای ێۆژگارێییک کە ئازیزێییک. جییودایە ئەم لە ئێسییتا کە زیزێییکئا بییۆ ھەڵبکۆڵێییت،

 .پێکەوەبوونیاندا
  

 و غەمگییین ئییاوازێکی سییێبەرەکەیدا بەنێییو و ھەڵقییواڵوە، دڵەوە کەلە ھەیە قەسیییدەیەدا ئەم دووتییوێی لە جییوان واتییایەکی
 .باڵوبۆتەوە ێاستگۆ

  
 ئییارەزووە بییۆ مەودایەکییی ھییی  و بکییاتەوە سییووک ئەودا دووری لە درێژەکییانی شییەوە اییتەنییی ئییازاری ھەوڵیییداوە شییاعیر

 و ئیازار بێیدەنگی بە. تێنەگەیشیتوون ئەم مەینەتیەکانی لە دەوروبەرەکەی لە کەسێکیش ھی  و نەھێشتۆتەوە داگیرساوەکانی
 گواییا کە دەکرێیت لەگەڵیدا مامەڵەییان وەھیا زۆرجیار ژنیان. ھەڵگرتیوە ژیانیدا دڵڕەقییەکیانی کڵیپەو بەسیەر مەینەتییەکانی
 بەبیێ ھەربیۆیە وسیۆزیان، ھەسیت سیەر کارناکیاتە ژیاون، لەگەڵیاندا تەمەنێک کەسانەی ئەو یان ئازیزەکانیان لەدەستدانی

 .چرپە دەکەوێتە گەڵیدا لە بێدەنگیش ھەربە و بەشدەکات خۆیدا لەگەڵ یادگارییەکانی دەنگی،
 

----------------------- 
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 : اوەسەرچ 
 

 www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=12868:  ئەلعەرەب دیوان

  

r.h_sag@yahoo.com 
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 .دەق لێکچوون و جیاوازیی لە دوو

 
  کەژاڵ ئیبراهیم خدر، ئەبو مەهدی ساڵح    

 
 

 

 
 
 
 

 سوهاج ئەلسەیداوی. د
 

 شێرکۆ محەمەد کەمال: وەرگێڕانی

  
 تەماشیای و ھەڵیدەبژێرین دەق دوو .جیاوازن جێندەردا لە و، دەچن لێک ژیاندا لە کە ھەڵبژاردووە شاعیرەم دوو ئەم ئەمڕۆ

 ئەوە دەبیێ باسیەکەوە نیاو بچیینە بەرلەوەی دەکەیین شییعریاندا بەرھەمھێنانی و انیزمانەو بونیادی لە ژیانیان رەنگدانەوەی
 گییۆێانی لەسییەر تەمییوومژە رەوانییدنەوەی" سییاڵح مەھییدی ئەبییو" شییاعیر کەسییایەتی بە تییایبەتە لێکییۆڵنەوەیە ئەم کە بڵێییین

 و ناوبانیگ و شیۆرەت لە ەوەیدوورکەوتین ھۆکیاری مێیژوو، چ رەخینە، چ بێ، شیعر چ بەرھەمەکانی ھەموو سەر لە ناوەکەی،
 دۆسییتایەتیەکی ھەر یییان" یەکیەتیەکییانەوە و رێکخییراو و ئەدەبییی ناوەنییدێکی ھەر لە وابەسییتەیەک ھەر لە پەرێییزی، دوورە
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 ئیبییراھیم کەژاڵ" عێراقیییدا شییاعیرێکی ژیییانی لەگەڵ ئەمییرۆ بەاڵم کییردووە ژیانیمییان باسییی پێشییتر "فیکییریەوە یییان ئەدەبییی
 و چییا و بەریین و پیان دەشیتی نێیوان لە جیاوازییە یەکەم ئەمە کە کوردستانە خەڵکی واتە باکورە ئەوپەێی کەخەڵکی"خدر

". ئامادەگییییدا لە جییاوازیی کیوردی، عەرەبیی، زمانیدا، نەژادو لە جییاوازیی میێ، نێیر،" جێنیدەردا لە جییاوازیی دۆڵەکانیدا،
 : دەڵێ" جیری و تۆم" دیوانی لە شاعیر مەھدی ئەبو ئەوەتا

 
 دەنوسێتەوە وشە بە خوێنمان وومێژ

  ھەیە پێناسەیەی خۆبەختکردن لەشەێگەکاندا
  دەبژێرن کفن پەێاوی فریشتەکان
 نیە؟ گۆێستانیان ھەژارن ئەوانەی
 تابلۆ لە پڕن و خۆشەویستن سەرکردەکان کێلی
 ناچێ؟ لەھی  رەنگت تۆ نیشتمانەکەم ئای
  

 یەکەمیییان کە فێسییتیڵاڵدا دوو لە تەنیییا" مەھییدی" بەاڵم ەردەکەو ،بەد زیییاتر فێسییتیفاڵەکاندا و کییۆێ لە شییاعیر کەژاڵییی
 ".شیعریە دووەمیان دایە ئامادەیی چواری قۆناغی لە پێیە شانۆی

  
 دۆسیتە لە ھەنید  نییە، حیزوری باڵوکراوەیەکیدا ھیی  لە مەھیدی" بەاڵم ھەیە ئامیادەیی باڵوکراوەکانیدا و رۆژنامە لە کەژاڵ

 ..وکردۆتەوەباڵ بۆ بەرھەمیان نزیکەکانی
  

 عێراقییان ھیچیان نزیکە بدەیتەوە لێک تەمەنیان کەوتوون ھەتیو منداڵییەوە لە ھەردوکیان شتانەدایە لەم لێکچوونەکانیان
 رژێمیی" زۆرداری و زوڵیم زادەی لەھیاواری رێیژە سیەر دەقەکانییان وتیووە نیشیتمان بیۆ گۆرانییان ھەردووکییان نەھێشیتووە جێ

 ".نەویستووە خۆش جارانیان
  

 عەدنیان" بیدۆزینەوە ژیانییان پشیت شاراوەکەی دەنگە شیعریەکەیدا مۆسیقا لە لەسەرمانە ئیدی ھەڵبژارد" مێژوو" دەقەکەمان
 ھەبیێ وشیەدا لە پێویستە" وەسفن کۆکەرەوەی وشەیەک ھۆرمۆنیا یان سازان یان مۆسیقا) شێوازدا و لەزمان گۆتەنی" زریل بن

 ئەو یییان وێیینەدا یییان بیییرۆکەدا تەبیعەتییی لەگەڵ بییێ، خییۆش بەگیوڵێ و بییێ سییووک زمییان لەسییەر ئاخییاوتن شییەو و بیۆئەوەی
 بگرێتەوە؟ یەک پێدەکات گوزارشتی شاعیر یان کەنووسەر سۆزەی
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 رەت پێیدا کە لەخۆگرتیووە تاڵەی واقیعە ئەو. بووە ژیانیان بە ئاوێتە چونکە ھەڵبژاردووە مێژوویان وشەی شاعیر ھەردوو 
 ".رۆنراوە لەسەر شیعرەکەی کە کردووە مۆسیقیەکە واقیعە بە انھەستی ھەرلەوێوە بوون
  

 ،لە ھاتووە پشت پشتاو کە دۆزێک لە کردووە کورد لە گوزارشتی ھۆیەوە بەو بردووە کۆ راناوی وەبەر پەنای شاعیر کەژاڵی
 خییۆی ئەم بییووە، ەشداب دیییدا گەالنییی کەبەسییەر خاکێییک و گەل یەکیەتییی و پەراگەنییدەیی منداڵێکییدا لەدەرونییی کە گییرێیەک
 . بگۆرێت مێژوو رەوتی تاکو بووە بەخوێنیش ئەگەر دەبینێ بەوەوە خەون بۆیە نەکردووە، خۆی حوکمڕانی

  
 : دەڵێێ راستگۆیانە" بگرێت تۆ ھێشووی دڵم با دیوانی" لە کەژاڵ

 
 دەنوسێتەوە مێژوومان خوێن

  نائومێدی دەکاتە خۆشەویستی
 سوور گوڵی دەکاتە درەخت
  دەدات نگپرش برین

  دەگۆێ  زەوی روخساری
  ناکات لێ ساڵوی ھەتاو
  تاڵ ژاڵەی دەبێتە خوێن
  شعر ئاسۆی
  و ووشک چیمەنی دەبێتە
  شمشاڵ سۆزی ئومێدی بێ
  

 نەتەوەو ھەمیوو بە دنییا ھەموو بەڵکوو ناگێڕیتەوە" شیعیەکان شۆرشی و شیعە" ھەر" ساڵح مەھدی ئەبو" شاعیر لەالی بەاڵم
 .ڕێتەوەدەگێ ئاینەکان

  
 خیۆش ژییانی و جیوان گییای سیەوزە" بردووە بەکار کوردستانی سروشتی سەوازیی، ژاڵە، زەوی، سپیەکەیەوە، ھەموو بە کەژاڵ
 و برسییەتی رەنگیدانەوەی لە بیریتیە رەنیگ مەھدی ئەبو الی بەاڵم" بەپووش دەبێ و دەبێ وشک خوێناویدا مێژوویەکی لەناو
 لەسییییەر گییییوڵینە تییییاجە بییییۆئەوەی دەمییییرن کە ئەوانەی" دەکەن دروسییییتی بێنەوایییییان و ھەژاران ھەمییییوو مێییییژووی و ھەژاری

 نیاوو تیاقە لەبییربچنەوە ناونیشیانێک ھیی  بیێ و بێیدەنگی بە نەوەکیان و ھەتییوان نیاڵەی ئیاھوو ھەموو و سەرکردەدابنرێت



؛ نیشتمانێک لە نێرگز، خاکێک لە گوڵکەژاڵ ئیبراهیم خدر  

 

 

28 
 

 کە چەوسییاوەکان بەاڵم بێدەرنەھێنییا کییێالن لە شمشییێری ھەرگیییز رەنییگە کە سییەرکردەیەی ئەو بییێ، بۆسییەرکردە ھەر ناوبانییگ
 نازانێ؟ دەربارە ھیچیان س کە مێژوو، قەڵەمی مەرەکەبدانی بە بووە خوێنیان

  
 ھەتییوو چەنید میردوون کەس چەنید ھەرەمێکیدایە، بەردێکیی ھەر لەژێیر نیاڵە ئیاھوو چەنید دەزانێ دنیا ئایا دەپرسێت بۆیە
 جیلییی بکییات پییێ ھەسییتی خییۆی کییارەکەی و کەس لە گەجیی کەسییێک چ ئەوەی بییێ .بەردەدایە ئەم لەژێییر بێییوەژن چەنیید بییوون

 دەربییارەی شییتێک ھییی  کییراوەئەگەر پێشییێل چەوسییاوەو تەنییانەت ھەستیشییدا بیییرو لە تەنییانەت وونە، گۆێسییتانێکی نەوەکییان
 .دەبێ فیرعەون سەرسامی دڵبەندوو تاساوە بەردەدا ئەو ژێر کەلە نەکات ھاوارەی بەو ھەست و نەزانێت خۆی چینەکەی

  
 بە تەنیییییا دەدات پێکەوەگییییر  نیشییییانە زانسییییتی و دەاللەت زانسییییتی سیییییمولوجیا، و سیییییماتیک ھەردوو" مەھییییدی ئەبییییو

 گرێیی تایفەوە بەیەک بەتەنیا نیە ئەوە نادات گەمارۆی ئابڵوقەو و ھەتیوان بەوواڵتی نادات گرێی خۆیەوە ھاونیشتمانیانی
 .بکات نھەتیوا لەھەموو دەاللەت تەماوی زەردو رەنگی بۆئەوەی بدەن

 
 ئەوەیە مێژووەنیشیانەی الدانیی نیشانەی دوورخستۆتەوە ناوی لەرستەی خۆی بردووەو بەکار فەرمانی رستەی کەژاڵ الی بەاڵم
 شیپرزەیی و ھەتییووی بەاڵم بەشییرینی، بگۆێێیت ژاڵە تیاڵی لەرۆژان رۆژێک ئەوەیە چاوەێوانی بۆیە گۆێانە قابیلی مێژوو کە

 نیاوی رسیتەیەکی بیۆیە نیایەت کۆتیایی مێیژوو چڕەوییی کە وایە باوەێی بکات بوون ون بە ستھە وایلێکردووە شاعیر پەرۆشی
 .دەرکەتووە بەئاشکرا چیا جێگیریە، نیشانەی کە ھێناوە

  
 لەبیردەبیاتەوە خۆشەویسیتی خوێنیاوی مێیژووی خۆشەویسیتەو یەکەمییان کیردووە رێگیا و شێواز دوو بە نائومێدی باسی شاعیر

 - غەێاف رووبیاری رۆژاوای) خاڵێکیدا لە چونکە دەکات شۆرەکات و بیابان باسی مەھدی ئەبو بەاڵم ەیە،مێین ناخی دووەمیان
 داوەتەوە رەنگییی دیوانەکەشیییدا لە تینییویەتیە ئەو تەنییانەت بییووە دەوڵەت فەرامۆشییکردنی و تینییویەتی تووشییی کە((شییەترە
 باکوورییانەی ژییانی مێیژووی لە چیۆن وەکیو خیۆیەتی عیرشیا باشیووریی ژییانی مێژووی ھەڵقواڵویی زاراوانە وشەو ئەو ھەموو
 ".کەژاڵدا

  
 مەھیدی ئەبیو لەمێژووی بەاڵم دەمرێت خوێناوییەوە مێژووی بەدەم و باردەکات گیادا سەوزی و باران لەگەڵ ھەردەو مێیایەتی

 .نانێژر  رووداوەکان تۆماری و دەمێنێ فریشتە تەنیا دا ساڵح
  

  کورتی لە و دەکێشێت زۆر ئاو باسە ئەم ئاشکرایەو شیعرەکانیاندا لە شاعیر ھەردوو ژیانی رەنگدانەوەی ھەڵبەتە
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 ئەبییو لەالی بەاڵم دەرکەوتییووە دەربییکەو  ویسییتویەتی ئەوەی کەژاڵ لەالی سییەرکەتوون شییاعیر ھەردوو دەڵییێم دەیبییڕمەوەو
 .انییەهپەن نیشانەی و رەمزە فریشتە نادیارە و پەنھان ھەندێک شتێک مەھدی

 
 ٢٠١٦ سێپتەمبەریی ٤: ێێکەوتی  -خدر   ئیبراھیم ژاڵ  که ێی ماڵپه: اوەسەرچ

  
---------------------------------------------------- 

 
 

 ١٠٢٧بابەتەکانی ساڵی 
 

----------------------------------------- 
 

 .وشەیەک بە هەقی شاعیر کەژاڵ ئیبراهیم
 
 
 
 
 
 

 بەسرە -کەریمە روبەیعی 
 

 کاروان قادر شەفیق: وەرگێڕانی

  
 دەکەم ھەسیت دەکەوێیت، بەرچیاوم دەخیوێنمەوەو فەیسیبووک لە یاخوود رۆژنامەکان روپەێی لە کەژاڵ شیعرەکانی کاتێک ھەر

 ھۆشیییەوە و ھەسییت دەربڕینییی لەروانییگەی دەبێییت شییاعیرێک" دەوەسییتم نوسییدا جییوان و ناسییک ھەسییت شییاعیرێکی لەبەردەم
 ".بدەین پەژارەی لە پڕ ناخی و رۆح بە ژەئاما جوان بەشێوەیەکی

 
  دڵی شوشەی پەنجەرەیەک وەک دەکات، پەخش خۆی رۆحی خەمەوە لەئازارو خۆشەویستی دەڵێت پێمان شاعیرە ئەم
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 ژییییان خەمەکیییانی ووشیییەکانی تیییابلۆی لەرێیییگەی ھەڵبیییژاردووەو خۆشەویسیییتیدا بینینیییی لە گرنکیییی ئەوشیییێوازێکی" دەکیییاتەوە
 بیۆیە" درەختەکانەوە بەسەرگەاڵی وایە پەپولەیەک وەک ھەمیشە دڵدا پەێوای لەنێو خۆشەویستی، انیخانەک بۆ دەچنێتەوە،

 :دەڵێت پێمان شاعیرە ئەم ئەوەتا" دەگرێت سەرچاوە بێگەردەوە و پاک رۆحێکی و لەناخ شیعرەیە شەبەنگە و دەنگ ئەم
 
  بووم ئاشنات کە"

  توامەوە پێتا لەبەر و گرت گڕم ئاگر بەبێ
  خۆشەویستی و عشق کانگای زانیم زوو ھەر
  شێتانە زۆر عەشقێکی بە
 گیرسامەوە ناختدا لە
  

 کۆمەڵگایییان بەرۆکییی کە دەبێییتەوە سییواوانە نەریییتە و داب ئەو بەرەنگییاری لەتییرس دوور بەھێییزو بەدەنگێکییی ھەمیشییە کەژاڵ
  ئەو ھەوڵدەدات و کراوە لێمان رابردوودا کەلە ێنێتهب ستەمە بەو کۆتایی تاکوو دەکات رێگری شێوەیەک بەھەموو گرتووە،
 : دەڵێت کەژاڵ بارەیەوە لەو بۆیە بشێوێنێت کۆمەڵگا خۆری" مۆرانەیەک نەبێتە تیژیە توندوو

 
  ناسی تۆم کە

  بەچیا بووم گردێک
  بەدەریا ،بووم بووم کانیەک
  بووم چاو ئەنگوستە شەوێکی
  بەیانی بەگزنگی بووم

  بووم قەفەس ناو باڵدارێکی
  درەختەکان چڵی سەر بۆ گەێامەوە

 گۆرانی بۆ خۆش نەغمەی بۆ
  
 ووشیەکانی راشیکاوانە کۆمەڵگیاکەی، خزمەتیی بۆ بکەن پێوە بۆنی تاکوو داوە نیشان گوڵێک وەک ھەمیشە خۆی رۆحی کەژاڵ"

 ھەمیشییە تدەیەوێیی ئەو بخییات بەدەر نوسییینەکانیدا لە خییۆی ژنییانەی پییێگەی و ژیییان سروشییتی دەیەوێییت بییۆیە روو، خسییتۆتە
 . بێت کۆتایی دوبەرەکی و خوێن و بژین بەخت خۆش کۆمەڵگا
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 : دەڵێت کەژاڵ"
  مەھێڵە وەرەجێم دەتۆش
  وااڵکە بۆ دڵتم دەرگای

  بتوێمەوە بالەناختا
  بووم ووشک کە دەزانی خۆت
 دەژێمەوە ھەناسەت بەعەتری تەنها

  
 خۆشەویسییتیدا، لەبەرامییبەر وایە بڵنیید پییایە شییاخێکی کوە ئەو" دەێوانێییت گەش بۆئاینییدەیەکی لەئییازار، پییڕ دڵ کەژاڵییی

 بیۆیە" ژییانی وەختیی سیاتە چێژێکیی" بیۆ ناگەێێتەوە شیعرەکانیەوە لەرێگەی ئەو مرۆڤایەتی، بۆ کردۆتەوە چڕ ھەنگاوەکانی
 ئەو" ەێێنێیتتێپ کۆنەکیان نەرییتە و داب لە ئیافرەت بۆژییانی رویداوە لەرابردوودا ئەوەی بنێت، داھاتوو بۆ ھەنگاو دەیەوێت
 ".کۆمەڵگاکەمان دەرونی و بەدڵ ببەخشێت رۆژە تیشکی

 
 داوەتەوە رەنگییی شییعرەکانی لە رەنیگەش رەنگییاو ئەو بەرھەمیی خۆشەویسیتی و لەجییوانی رەنیگە رەنگیاو ھەیە رۆحێکیی کەژاڵ
 بکەیین لەسیەر یھەڵوێسیتە ھەمیشیە پێویسیتە لە دەکەیین بەدی جیوانیەک شیعرەکانی خوێندنەوەی لە کوردە شاعیرێکی ئەوە
  بەخشندەییەوە لە پڕ بەێۆحێکی و بچین پیری بەرەو پێویستە کە وایە سەکۆیەک وەک کۆمەڵگایەدا لەم ژن دەنگی چونکە
 ".بڕوانین لێی

 

 ٢٠١٧ دێسەمبەریی ٨: ێێکەوتی  -خدر   ئیبراھیم ژاڵ  که ێی ماڵپه: سەرچاوە
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 ئامادەبوونی خۆشەویستیی لە شیعرەکانی

 
 
 
 
 
 

 .ی کەژاڵ ئیبراهیم خدر"لە حزوری زیکری ئەمشەو"دیوانی 
 
 دلشاد: وەرگێڕانی

  
 ".بیت سەروشوێن بێ نابێت رۆشنبیرییدا بواری لە" رۆژنامەنووس و نووسەر" قەرەداغی عەبدواڵ" سەرەتایی تێبینی

  
 لەم باڵوکییردۆتەوە" ئەمشییەو زیکییری لەحییزوری" بەنییاوی دیییوانی بەیەکەم شیییعرەکانی کیپێشییە خییدر ئیبییراھیم کەژاڵ شییاعیر
 بەرەنگییار لە پییڕە پییڕاو تێپەێانییدووەو زۆری سیینورێکی ھەیە قەیرانێییک دەڵێییت" دەدات پیشییان وای شییاعیر شیییعرەدا کییۆمەڵە
 کۆمەڵگیادا لەنێیو و ھەیە خیۆی یگەریکار ھەمیشە یەکەم رەگەزی چونکە"مێینەیە"کە تر رەگەزەکەی کردنی دژایەتی بوونەوەو

" کییردووە پێناسییەی شییاعیر کە"مێییینە" رووبەرووبییوونەوەی و ژیییان لەسییەر دەبینییین بینییراو بیسییتراو ھەرەشییەی کییات ،زۆر و
 خواسییتی کەبەھەردوکیییان"  مێینەتیییم" بەرامییبەر تونییدەیان ھەڵوێسییتە لەو نییین بەدەر لەئافرەتییانیش کەم بەشییێکی ھەروەھییا

 پێبیدەم پەرەی شییعرەکانمەوە رێیگەی لە دەمەوێیت کە ژنیایەتیم بەدەجیالیکردنی بۆ راکێشانە تۆمەت پەنجەی ھەرەشەکانیان
 نیاو نوسیینەکانی دەستپێکردنی سەرەتای بۆ بگەێێتەوە تاکوو جوان پیتی و ووشە بەر دەباتە پەنا شاعیرە ئەم لێرەوە بۆیە"

 بە تەنھیا ،کە نوسیین شییعر بیۆ گەێ خسیتۆتە قەڵەمەکەی وەوبیۆدا ھەوڵیی کەئەوەی"  قیووڵی دەروونیی ،یاخوود خۆی ناخی
 ".روو دەخاتە خەمەکانی ئازارو کورت و راکێش سەرنج رستەیەکی چەند

  
 داکییۆکی ئەم" ئامیانج تەێیبب ووشییە ئەوەیە بەمانیای نوسیینێکە لەخۆیییدا خیۆی مین، الی نوسییین ئامیانجی دەڵێیت خیۆی" کەژاڵ"

 شیێوەی لە کراون، ودیاری دەبینر  لەقاموس کە گشتی جۆری" دەخوێنرێتەوە روانگەوە دوو لە کەژاڵ الی"ووشە" لەسەر کردنە
 کە دەرئەنجیامەی ئەو دەگەیینە بکەیین شییعرە کیۆپلە ئەم تەماشای ئەگەر بۆیە" بەخۆی تایبەتە دووەمیان جۆری شیعرەکانی،

 :ھەڵگرتووە تایبەتی پەیامێکی چ شاعیر
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  ئەتبینم کە ئەکەم حەز چەند
  و بەدەم بێ تەمجەس ھەموو
  کەم ماچت تێر
  دەترسم زۆر ئازیز بەاڵم
  دابێ رۆژێک
 .بکەم وون خۆم ماچەکانتا ھەموو لەنێو

 
 خییوێنەران بەردەم خسییتویەتە و، رازانییدۆتەوە پیتییی ووشییەو جوانیەکییانی کییۆپلەیە لەم بییدەین سییەرنج ووردی بە ئەگەر بییۆیە

 ئەو دانییی نیشیانی بییۆ دییاریکراو ھێزێکییی ببێیتە داوە نیشیان خییۆی ەیئامیاد کییردار وەبە ھەبێیت کییاریگەری بتوانێیت بیۆئەوەی
 بە ی بیڕوا بتیوانیێ خیوێنەر وە دابنێیت، وەکیاریگەری کۆبکیاتەوە بەزووی وێنەکیانی روێیکەوە ھەمیوو تیاکوو کراوەیە ئاسمانە
 ".رۆژگارە سروشتی شتێکی مەوداکانیش نەمانی بزانێت وەتاکوو ھەبێت،" مەوداکان" کورت

  
 شییاعیرە ئەم" مەوداکییان" قییووڵی دەرونییی لەنییاو نادیییارە دیییارو کییاریگەریەکی شییاعیردا رەنگینییی سروشییتی لە پیییت و ووشییە

 قیوواڵیە ئەو بکیاتەوە، تیاقی تیاکوو ئاسمان قوواڵیی بەرەو بڕوانێ دوور بۆ خەیاڵ لە پڕ باڵندەیەکی وەک بفرێت دەیەوێت
 ".سروشت جوانی بۆ بین ئەو ەکو دەتوانین ئایا بکات ئاشنا پێ سروشتمان دیاردەکانی

  
 :تەنھاییەکدایە چ لە شاعیر ناخی دەزانی بدەین سەرنج کۆپلەیە لەم ئەگەر ئەوەتا

 
  تۆم بێ ئەمشەو

  تەنیاترم لەتەنیایی
  بگرێت رازەکانم لە گو  نیە دەنگێک

  ئازارەوە شنەی دەم بە سەردەمانێک
 دەووتم بۆ گۆرانیت تۆ

  ھاوێێم بێ و تەنھا ئەمشەو
  زیوینەکانم شەپۆلە لەمالنی ەستد

  سەرمەوە بەتەوقی مانگیش
  دەکات ئەستێرەکان لەگەڵ چاوشارێکێ
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 .تۆم بێ ئەمشەو
  

 ئەو نھێنییی دەیەوێییت شییاعیر بییۆیە تییر، رسییتەیەکی لە دەردەکەوێییت زیییاتر دیییاردەیەکە" محییرومیەتە" دابییڕانە و دووری ئەم
 شیعرەکان پیتیی ووشیەو ریشیاڵەکان چیونکە دەربێنێیت ریشەوە و رەگ لە کاننھێنیە ناتوانێت بەاڵم بزانێت کراوەییە ئاسمانە
 کەژاڵ دواتییر بینوسییێتەوە تییاکوو دیییاریکراو ئامییانجێکی بییۆ بییۆبردووە، پەنییای کە لەسییەرەتاکەی خییۆی کەژاڵ دەکییات دیییاری
 :دەڵێت

 
  رۆیشتی تۆ

  و پێنوسەکەت کتێبەکەت
  ژوورەکەت بەردەم گوڵدانی

  ھەرھەموویان
  نەبێ من ،بەس دەکەن تۆ یبیغەر بۆنی
  رۆیشتنت لە بەر چونکە
  خۆشەویستی لەئاونگی قومێ

 .بۆم نەھێشت جێ لەھەناسەت شنەیەک
  

 بەچیاوی ئەگەر میردووم ژن منێکیی دەکەم ھەسیت دەکەییت ئیاوای میاڵ کیاتێ تیۆ" ماڵئیاویی کام بەاڵم ماڵئاوییە ووشەی ئەمە
 ".بڕوانم لێت دووری

 
 گەشییتر جییوانترو ژیییانێکی دایبڕێژێتەوەبییۆ لەنییو  سییەر بکییاتەوە کەم ژیییان مەوداکییانی تییاکوو ەدەگەێێییتەو کەژاڵ ئەوەتییا

 ".بەرینە و پان درێژو کەزۆر ئاسمانەی ئەو گەش ئەستێرەی لە پڕ لەئاسمانێکی
  

  کەم بەرەو کارێزەکان روبارو و کانی و بێت کەم باران کە ئەوەی وەک دیارە پێوە زۆری تەنکاییەکی کەژاڵ شیعرەکانی
 ".تێدا بپەێێتەوە بەئاسانی مرۆڤ بچێت ئاو بوونەوەی

 
 ئەگەر وە" خیواردۆتەوە پەنگیی دەرونییەوە و دڵ لە کە بگەێێیت تیردا ھەڵکەوتیووی بۆشیاییەکی بەدوای بیەوێت ئەگەر شاعیر

 سروشیتی و، جیوان سەربەسیتی شییعری لە کیردووە داکیۆکی ھەمیشیە کە" گیۆران عبیداللە" شیاعیرمان لەگەڵ بکەیین بەراوردێک
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 بخەیینە راسیتیەش ئەم ئەگەر"خۆشەویسیتی خەنیدەو روناکی لە دابڕاوە شاعیرە ئەم بۆیە"تر شتێکی ھەموو لە دوور"  دڵڕفێن
 کە تیایبەتی بە"  بین گیانییدا و مێشیک نیاو بییرۆکەی تونیدی کیاریگەری ژێر لە نوسراوبێت جۆرێک بە شیعرە ئەم رەنگە روو

 : دەڵێت شاعیر
 

  ساتانەی لەو ئای
  دەکات تۆ بارانی عشق گیانم تیشکی

  حەزیان لێوی گواڵڵەکان
  دەکەنەوە تۆدا بزەی لەگەڵ
  دەدەم بریار دیدار دوا لە ئێستا بۆیە
  بەمانگ بکەم ،تۆ و ھەورێک پەڵە بکەمە خۆم

  بتشارمەوە باوەشما لە بۆئوەی
  ھەیە رووناکیت تاھەرچی

 نا؟؟؟ تر کەسی و بێ بۆمن بەس
 

"  گیۆڵ و گیر  بیێ سیادەو شییعری رێگیای لە ئەویش ھۆنیبێتەوە شیعری ناسک و نەرم جۆرێکی بە دەدات یشانن واخۆی کەژاڵ
 لەسیەرتاوە کە ئامانجیانەی بیۆئەو بەکارھێنیاوە خیۆی دەوروبەری وێنەکیانی ،چیونکە دەکەون دییار نامۆ زۆر وێنەکان ئەو الی

 ".پێداون ئاماژەمان
  

 ووشیەو توانییویەتی" کردووە لەسەر کاری کە شیعرەکانی ھۆنینەوەی و راستگۆیی لە ارەپێوەدی بەرچاوی جیاوازی کەژاڵ بەاڵم
 زینیدوو زۆر بەشیێوەیەکی بیگیوازێتەوەو ھەڵچنیووە،تیاکوو لەسیەر کەخیۆی ئامیانجەی و ئاست ئەو بلکێنێتە شیعرەکانی و پیت

 شییعریەی شیێوەیە ئەم" زەمانێکیدا و کات وھەمو لە ئامادەیە ھەمیشە کە خۆشەویستی گوڵەکانی رێگەی لە" خوێنەر بیگەێنتە
" دەروێشیی" بەاڵم بین" زەق سیۆفی" ییاخود" بەتەواوەتیی بن" سۆفی" گوڵەشیعریەکان لەوانەیە ، ھەڵیبژاردووە کە شاعیرە ئەم
 ".دوورە لێی خۆشەویستەکەی کاتەی لەو داکوتابێت رەگی سروشتەوە قواڵیی لە نین
 

 ٢٠١٧ ئاگۆستیی ٩: ێێکەوتی  -خدر   ئیبراھیم ژاڵ  که ێی ماڵپه: سەرچاوە
  

 ---------------------------------------------
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 کڵپە و سۆز و هێماکان لە دەقە شیعری: کەژاڵ ئیبراهیم خدر

 

 ."بە بێ بۆنی هەناسەت ناژیم"

 
  

 
 
 
 
 

 فەلەستین -موسا حمدان 
 

 شەرمین عەبدواڵ: وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە

  
 کیۆمەاڵیەتیەوە و ھوشییاری و مرۆڤایەتی نەستێکی و بەھەست لەخۆیدا خۆی شاعیر بابەتێکدا ھەموو لە وانیج درکاندنی بۆ

 رەسییەن کییوردی شییاعیری کەژاڵییی لێییرەدا" پژێنەکییانی گییواڵو شیییعرە ھییۆنینەوەی بە ھەڵدەسییتێت و ھەڵییدەبڕێت خییۆی دەنگییی
 دەروونییی کردنییی بەنقییوم ،ھەسییتاوە مەرەکانیەوەسییە سییەیرو بەخشییندە و ووشییەکانی لەرێییگەی بنەخشییێنێ وێیینەیەک بییۆئەوەی
 بیۆئەوەی ھۆنراوەکیانیەوەن و ھەڵبەست و، ناوازەکانی شیعرە شێوازە و ھەست لەرێگەی وواڵتەکەی سروشتی ژیانی ئادەمیزادو
 عەرەبیەکانیشییدا شیییعرە لەنێییو ئەو دادەگەێ ، مرۆڤەکانییدا بیییری بەنێییو کە شییکۆیی و پێشییکەوتن و خۆشەویسییتی و جییوانی

 .دەرکەتووە بەرچاو بەشێوەیەکی راکێشاوەو خۆی ەرنجیس
  

 جیار کە کوردسیتان دڵیڕفێنەی سروشیتە ئەو لەنێیوان و، دەژی تێیدا کۆمەڵگایەی ئەم لەگەڵ تێکەاڵووبوونی میانەی لە کەژاڵ
 ەجیوانترینب ناوچیانە ئەو دانیشیتوانی بیۆئەوەی"دادەپۆشرێت بەسەوزایی جارجارەش بەبەفرو چەمەکانی و دەشت و شاخ جارە
 و جیوامێری و بیاش رەوشیتی و برایەتیی و بەخشیین لە ھەیە مرۆڤەکانیدا لەنێیوان پەیوەنیدیانەی ئەو جیوانترین وێینەو شێوە

 ".ببەخشێ پێان تیدایە مەردایەتیان
  

 و عێییراق و، کوردسییتان بییۆ باشییی وێنەیەکییی شیییعرەکانیدا لە بییدو  شییتێک ھەمییوو لە ھەیە ئەوەی توانییای شییاعیرێکە کەژاڵ
 دەگیاتە تیا رۆژھەاڵتەوە لەبیاکوورو ئەوانەی بەھەمیوو کیردووە، فەراھیم بیۆئێمە روبارەکیان ئیاوو بەئەندازەی انیشتوانەکەید

 .گەیاندووە ووشەکانی رۆژئاوا
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 لە نییو  رەخینەی و لەئەدەب بیااڵ خوێنیدنی مامۆسیتای عێراقیی ئەکادیمیسیتی رەخنەگیری شیاعیرو" "دەروییش خزەییر" دکتیور 
 بیۆنی" بەنیاوی کە کەژاڵیدا شییعرەکەی دەقە لە ھێماکیان نیشیانەو سیۆزو کڵپەو بە سەبارەت" عەرەبی بەشی "کەربەال زانکۆی
 بەسییەر خییۆی بییاڵی ھەسییتێکەوە ھەمییوو بە ناونیشییانەکە دەبینییین دەقەکە تەماشییاکردنی بە" دەڵییێ دا" نەبییێ ھەناسییەت وەک

 :"دەڵێ پێمان دەقەکەوە سەرەتای لە شاعیر کێشاوە، ناوەرۆکەکەیدا
 

 چیا بە بووم گردێک ناسی تۆم کاتی
  بەدەریا ،بووم و بووم کانیەک
  بووم ئەنگوستەچاو شەوێکی
  بەیانی نێرگزی بە بووم

  بووم قەفەس نیو باڵدارێکی
  درەختەکان سەرچڵی بۆ گەێامەوە

  گۆرانی بۆ خۆش نەغمەی بۆ
  

 بەوەش اهییبەتەن ھەر کییردووەو کەسییایەتیەکەی لەسییەر خییۆی کەکییاری دێییت خۆشەویسییتی بەمانییای ئەوەتییا یییان ئییاگر، لێییرەدا
 ھێییزی بییێ بییۆ بەھێییزییەوە لە چییاوەێوانی بەبییێ توانییدۆتەوە پتەویەکەشییی بەڵکییوو" بەربییدات لەجەسییتەی گییڕ کە نەوەسییتاوە
 ".گۆێیویەتی

 
 پیێ رەپە مرۆڤیایەتی رۆحیی بەئەنیدازەی شییعرەکانی گیوڵی دەتیوانێ کە بووە، دڵنیا ھەمیشە نووسە جوان شاعیرە ئەم بۆیە
 پیێ ھەسیت شیاعیرەدا ئەم زەمەنیی لە شیوێن چیونکە شوێنەوە، و بەکات نەبێت پەیوەست و اوێتهب گەورە ھەنگاوێکی و بدات

 .ناکرێت
  

 زامیین بەکییاتەوە کە شییوێنەی ئەو وەک واتە پاکیزەیییدا، رووبەری لە دەکییات گەیشییتن بەیەک شییوینێی داوای ھەمیشییە شییاعیر
 خیۆی نەخشیی لێھاتوانە زۆر لکاوە،بۆیە ئێستاوە وەختی بەساتە کاتەوەیەو لەسەرئاستی ھەروەھا و، کەلەسەرووژیان" کراوە

 دژوارەو زۆر" چیاوەێوانی بیێ بە" ژییان ھەمیشیە کە دەڵێیت پێمیان پێکراوەوە ھەست لەدۆخێکی کە روو خستۆتە دڵی و رۆح و
 ".بکەین چاوەێوانی دەبێت کە"داھاتووە کاتێکی بۆ ئایندەش

  
  زیاتر ئەوا بینوسیایە، عەرەبی بەزمانی راستەوخۆ بھاتایە ئەگەر" کوردییە بەزمانی دەنوسێ ھەرچیەک ئیبراھیم کەژاڵ
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 شیاعیری ھەسیتی بیۆیە ھەر عەرەبیی، زمیانی سیەر وەرگێیڕدراونەتە دێیت بۆمیان بێیت ھەرچیەک بەاڵم وەردەگرت، لێ چێژمان
 ئەو وەرگێڕەکەھەمیان ییاخوود دییکە شیاعیری بیۆیە ایە،د شیاعیرەکە دڵیی لەنێیو مانایەکە زمانی لەبەرئەوەی نابینرێت تیدا

 گەیانییدنی ئەوا وەریبگێییڕ ، عەرەبییی زمییانی بۆسییەر خییۆی شییاعیر بێتییوو ئەگەر ھەیەتییی، شییاعیرەکە کە نابێییت ھەسییتەی
 ".دەبینێت وەرگێردراوەکاندا ووشە لەنێو خۆی خودی ھەستەکانی ھەموو چونکە دەبوو جوانتر بەھێزترو پەیامەکە

 
 جییاریش ھەنیید  کیردووە، بەرھەمییی دروێینەو و چانییدن لەوەرزەکیانی و لەبییاران بییاس ھەروەھیا ئاشییتی، شیەێو سیییبا شیاعیر

 پییێ کوردسییتان سروشییتی لەسییەر ھەسییتی نجییوانترین کییردووە واقیعییدا و خەیییاڵ راسییتی بیییرو ھییزرو لەنێییوان تێکەڵیەکییی
 ئیازاری شییعرەکانیدا لەرێیگەی تیاکوو دەکیات جەسیتە بەر خۆی دیکەدا مێینەی کەسایەتی لەنێو جاریش ھەند  بەخشیووین،

 "".روو بخاتە ئازارەکان لەسەر قسەکان بەڵگەی و عیشق ھەستەکانی بۆئەوەی بسەلمێنێ ھاوێەگەزەکانی
 

 ٢٠١٧ جوونیی ٦: ێێکەوتی  -خدر   ئیبراھیم ژاڵ  که ێی ماڵپه: سەرچاوە
 

---------------------------------------- 
 

 .خدر بە سەردەمێکی بارمتەکراودا تێدەپەڕێکەژاڵ ئیبراهیم 
 
 
 
 
 
 
 

 هیشام ئەلقەیسی
 

 شەرمین عەبدواڵ: وەرگێڕانی

  
 شییعرەکانیدا لەسیەردێرە ،ھەیە کیراوەی دەروازەیەکیی رەواو عەشیقێکی شیاعیر ،رادەخیات رۆح فەرشی.. خدر ئیبراھمم کەژاڵ

 دەچرپێنیێ بەگوێمانیدا خۆشەویسیتی ئیازاری و، دەھێنێیت ۆبی ھێرشیمان ساتێک ھەموو الردەبنەوە، تابلۆکان ،وکەیلن کەمەست
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 و راسیتگۆیی شیاعیر کەژاڵیی دەدرەوشیێتەوە، سیۆزەوە بەتینیی کە انێیکهبەجی بەرامیبەر دەدرکێنیێ، یادگاریەکان نائومێدی و،
 نییایما لە چییۆن وەک ھەر دەناسییر  دیاریکراوەکانیییدا نوسییراوە لەنێییو بەشییەکان و، ھەڵییدەقوڵێ لییێ روونییی بەخشییندەیەکی

 : دەێوانێ دڵ ێنانیهپێ کۆتایی
  
 پشکۆیە ھەمیشە دڵم)

  دەناسێنێ خۆشەویستی
  درێژە عەشق تەمەنی
 بێ ێۆژێک ھەر

 و رووناکی چرای دەبێتە
 (.١) دێنێ ئاسوودیش خەونی

  
 لێیدەکات وامیان دراوە، سیزا نێوخۆیەکانەوە بەنەریتە ئەو چەقۆکان، فرەوانی پاڵ دەخرێنە رستەکان ھێمنانەیدا ئیقاعی لە

 : رابێین لەگەڵیدا نیگاکان وبەھێزی وێنەکان و، وھەوا کەش گەرمی کاریگەری چۆنیەتی بەپێی
 
  ئاشنای بە بووم لەخەونمدا)

 و فرمێسک خۆشەویستی دەریای
 و ئاسمان سێبەری شەیدای
 ھەڵوەریوو، گوڵێکی کۆشکی
  گرتوو ھێشوو نەمامێکی ھاورێی بە بووم
 و ووسچارەن باخچەیەکی دیواری بۆ

  پەشۆکاوی پێشوازی، رەنگینی
 (.٢( )ئەو رۆحی گەردەلوولی،

 
 . دەبێت وێ  دەگەێێنێتەوە تێدا وێستگەخوێناویەکەی و الپەرەکانی کە لەودەریایەی خوێنەر بۆیە ھەر
 
  بووم ئاشنات کە)

  و گرت گڕم ئاگر بەبێ
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 توامەوە پێتا لەژێر
  زانیم زوو ھەر

  خۆشەویستی و عەشق کانگای
  شێتانە زۆر قێکیعش بە
 (.٣( )گیرسامەوە ناختدا لە
  

 بە کە رەگییییانەی ئەو شییییێوەی لەسیییەر یییییاخود دەبیییین، بەسیییو  ئازارەکییییان دوورەدەسییییتی، زەنگیییی لەبەرزەبییییرو لەکاتێکیییدا
 ئیارامی دەبێیت، دروسیت لیێ بێگەردییان و پیاک زۆر روونیەکیی جوانەکیان خەییاڵە بەاڵم لێیون، لێوان پرسیاروخۆشەویستیەوە

 ئەو نێییوان شیییعرو رۆشیینایی نێییوان لە کە دەکییات وا پێزانراوەکییان مەترسیییە لە مەبەسییت دەبێییت، ئییازاد تێییدا یھەسییتەکان
 :گوزەربکات دەگرن لەباوەش بێگەردی و مانەوەو پەیڵانەی

 
  بەیان بەر شەونمی وەک گوڵیت)

  دەوێت خۆش خۆی دڵی زەوی
  پێدەکەنێت بەشەرمەوە

  گەش سپێدەیەکی لێوت ماچی
 (.٤( )ئەرخەوان چرۆیەکی نچەخو دڵیشت

 
  تەنھا ،سوتاند رێڕەوەکانی کە کڵپەیەی ھەموو ئەو لەدوای دەمێنێتەوە کراوەیەدا رۆمانسیە داوەتە لەو شاعیربەشەیدایی

 چیاالکی جییاوازیەکی ،یەکەی شییعریی ھەڵقواڵوی و وێنەکەی وشێوازو شیعر رەنگی ھەربۆیە ،دەوێت پاکانەی گەواھی و ژیان
 : ھەڵدەکەنرێت لەدڵدا درێژ ماوەیەکی کەبۆ ،دەبەخشێت پێ نەبینراو بینراوو ونیشانەکانی نلەوەرگرت

 
  سپیت ھەوری)

  بەیانەو شەونمی دڵت
 دەنوسێتەوە ژیان جوانی

  جاریش ھەندێک
  مندا لەئازاری پێر الشەی بەسەر
 (.٥( )رەنگیت رەنگاو
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  لەنێو یاخی ێۆمانسیەتێکی ئەوا نەشارێتەوە، ئارەزوویەکانی وخاوبێتەوە ولەخەمەکانی قسەبکات ترسەوە ئەگەربەزمانی 
 ھیواکییان لەنێییوان سییاتێک ھەمییوو بێییت، وکییراوە گڕگرتییوو و بگییر  پێییوە خییوی وایلێییدەکات دەکییات، گییوزەر خەیاڵیییدا نەنگییی

 :دەمێنێتەوە بەھەڵواسراوی و تێدەپەێێنێ بێدەنگی دەکات، گەشت ودەنگەکاندا
 
  گوندەکەتان کانی لەسەر)

  دەکرد نوێژم
  تێپەێی بەالمدا شێخێک
  برماڵ ھانێ کچم :ووتی

 بکە لەسەر نوێژەکەتی
 راخستووە رۆحم بەرماڵی نەیزانی ئەو

 (.٦( )دەکەم عەشقت نوێژەکانی
  

 جیوڵەیەک وپەشییمانی سیەیرکردن پرسییارو بەرامبەر لە دەمێنێتەوە، بەقوڵی ئاشکراو بە ورانەبردوو رابردوو کاری نیشانەی
 بەروونییی ھەڵیید ، تێیییدا رێکییوپێکی مرۆڤییایەتی ئەزمییوونی و دەدات شیییعرەکە بە تییایبەت چێژێکییی ئەوەش ەکییر ،د زیییاد

 : دەبینر  شاعیردا سوێیەکانی لە ئاسودەیی
 
  تەنھایی وەرزی چوومەتە جار دەیان)

 و پڕئەسرین بەجێماوی باخێکی دڵی
 باڵندەو بێ گۆێستانێکی

 و مانگ شەونمی تریفەی
  دیووە ناونیشانم بێ کیژۆڵەیەکی

  پایزی بەنێو جار دەیان
  بووم راگوزەر تاریکدا عەشقێکی
 لەنێوو خۆیان کەمەرگی
 (.٧( )بینیووە دەریادا سەرشێتەکانی شەپۆلە

  
  ئەوە دادەنرێت خود راپەێاندنی شێوازی خاڵیکردنەوەی لەھۆکارەکانی بەیەکێک قسەکردن چۆنیەتی بۆ شاعیر بردنی پەنا
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 لێیییرەدا دییییکەوەیە، لەالیەکیییی دەبییین کیییۆک سیییایکۆلۆژیەتدا کەلەگەڵ رۆشییینەکان ھەسیییتە بازنەکیییانی تبونیدروسییی و لەالیەک
 :بەرزەکان ھەستە ئاستی بەرزترین دەگاتە ھونەریەکەی راستگۆییە

 
  نەبام عەشق شەیدای ئەگەر)

  نەدەکردی سەیرم ھێندە
  نەبام ناخت حەزەکانی تامەزرۆی گەر

  نەدەکردی ماچ پەنجەم ھەرگیز
 وەرەوە دەتۆ
 دڵم روناکی چرای بە ببە
 ژیانم شەوی مانگە ببە

 و خەم روباری ھاژەی بشۆرەوە لەناخمدا
 (.٨( )چاوانم پێڵوی سەر بەفری

  
 قوڵەکیییان پەیوەنیییدیە و تێکەڵیییی سیییەلماندنەکان ئەوەی لەبەر ھەڵیییدەقوڵێ، لەدروسیییتبوونیەوە شیییاعیر خەمەکییانی کەواتە
 نیییە، ئاسییایی خەمێکییی ھەمییوو وەکییو ئەو خەمەکییانی بییۆیە ھەر ،دەکییات پییێ ھەسییتی وشییانەی ئەو بەپێییی دەکییات، ئاشییکرا
 بەیەک و رووبەێووبیونەوە ولەرێیی ناخامۆشییەو وەرگرێکیی تونیدو دەربڕینێکیی ولەمییانەی ئاگاھێنیانەوە وە رێیڕەوی لەرێگەی
 :دەکرێتەوە وبەروویدا دەبێت ەڵکێشهتێ ئەو دروستکراوەوە گەیشتنی

 
  ۆوەت دیداری لەیەکەم)
  زەویم ھەورو قەرزاری من

  نیشاندام رێگەی ھات ھەور
 (.٩( )پێناساندم تۆی خۆڵی بۆنی زەوی

 

----------------------- 
 

 :پەراوێز
 

 ".عیشق پەنجەرەی و شەو تاریکی" ھۆنراوەی -١
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 ".گوڵ لەپەێەی وھەڵوەرینێک شەونم لە دڵۆپێک" ھۆنراوەی -٢
 ".عیشق پرووشەکانی" ھۆنراوەی -٣
 ". بسپێرە پێ دڵتم ئاشتی کۆتری" ھۆنراوەی -٤
 " .بسپێرە پێ دڵتم ئاشتی کۆتری" ھۆنراوەی -٥
 ".نوێژ" ھۆنراوەی -٦
 ".ئەرخەوان لە نیشتمانێک" ھۆنراوەی -٧
 ".عیشق پەنجەرەی و شەو تاریکی" ھۆنراوەی -٨
 ".عیشق پرووشەکانی" ھۆنراوەی -٩
 

 (.ئەلناقد ئەلعێراقی: )سەرچاوە
 

www.alnaked-aliraqi.net/article/21906.php  

 
 ٢٠١٧ فێبریوێریی ٩: ێێکەوتی  -خدر   ئیبراھیم ژاڵ  که ێی ماڵپه: سەرچاوە

  
---------------------------------------------------- 

  
 .کەژاڵ ئیبراهیم خدر؛ شاعیرێکی دانسقە لە کوردستانی باشوور

 
 
 
 
 
 
 

 ئەدهام نەمر حرێز
 

 ازی حەمە عەزیزنی: وەرگێڕانی

  
 و زمیان جییاوازیی بە بەاڵم. نیییە عێیراق ئەوەی لەگەڵ ئەوتیۆی جییاوازییەکی باشوور کوردستانی لە( ژنانە ئەدەبی) رەوشی
 لەوەدا زییاتر ئەدەبییەش تایبەتمەندییە ئەم. پاراستووە ھاوبەھرەکانیدا لەچاو خۆی تایبەتمەندیی بەکاربراوەکان ئامرازە
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 ئەم رەوتیی شیەوە(٢٠٠٣) سیاڵی لەدوای ھەر. نانووسین عەرەبیی زمانی بە کورد شاعیرەکانی خاتوونە یتەواو کە دەردەکەو 
 لە پییییاوان ھەژمیییوونی لە رەوتە ئەم دەربیییازبوونی دوای بەتیییایبەتی داوە، بەرچیییاوی و گشیییتگیر و میییۆدێرن بیییازێکی ئەدەبە

 .باشوور کوردستانی ئەدەبیی گۆێەپانی
 

 لە خییۆی نییاوی توانیییویەتی دانسییقەکەی و دەگییمەن شییێوازە و بەھییرە بە کە شییاعیرانە لەو یەکییێکە خییدر، ئیبییراھیم کەژاڵ
 و ناسییاندن کە عەرەبییی زمییانی بییۆ ئەو شیییعری دەقییی چەنییدین وەرگێڕانییی وێییڕای. بنەخشییێنێ ئەدەبییی و شیییعری ناوەنییدی

 مییانی لە ھونەرییەکیان وێینە دا ڵکەژا شیعرەکانی لە. بەخشیوە پێ کوردی زمانی لەدەرەوەی زیاتری ناوبانگی باڵوبوونەوەی
 فانتازیییییا و ئەندێشییییە لە جیهییییانێکی پانتییییایی پەیڵەکییییان جواڵنییییدنی و سییییەلیقە بە ئەو کە دەردەکەون وەسییییفانەدا ئەو

 تێیدادەکا، بێپاییانی مەلەی خوێنەر کە ھەڵگرتووە دی جیهانێکی بۆ نوێيی پەیامێکی وشەگەلێک لە جۆرێک بە خوڵقاندووە،
 بەرھەم لەنێیوان پەیوەنیدیی کە دییارە. پەخشدەکا خۆشەویستی ھەڵدەێژ  ئەوین تاڤگەی دێڕەکانیدا اننێو لە کە پەیامێک

 لەم خییوێنەر، ئییاوەزی و زەییین دەگەیەنیینە ھییزر جۆراوجییۆر شییێوەی بە کە توانسییتانەن لە پییڕ و ورد وێیینە ئەو ئەفراندنییدا و
 بەر بیدات دڵەکیان دەروازەی لە شایسیتەکانی ھیۆنینەوە بە توانییویەتی سەرکەوتووانە زۆر کورد شاعیری کەژاڵی پێودانگەوە

 .شۆێبێتەوە ئاوەزەکاندا ناخی بە لەوەی
 

 لەزۆربەی. کاردەکییا پیشییەیی خوێنییدنی بییواری لە. لەدایکبییووە سییلێمانی پارێزگییای بە سییەر قەاڵدزێییی لە: شییاعیر پرۆفییایلی
 کوردسییتان لە رێزلێنییانی بڕوانییامەی و میییداڵ و خەاڵت ٧٠ زیییاترلە. بەشییداریکردوە کوردسییتان ئەدەبییەکییانی فیسییتیڵاڵە
 شەشیەمی پیلەی. خەاڵتکیراوە( قەاڵدز  دەڤەری) دیوانەشییعری پیای لە عێراقەوە رۆشنبیریی وەزیری الیەن لە. پێبەخشراوە

 لە گشییتی بە. وەرگرتییووە عەرەبییی دەوڵەتییانی لە بڕوانییامەی و خەاڵت چەنییدین. پێبەخشییراوە میسییر لە شیییعری دیییداری لە
 چییوارەمی پییلەی جییار ١٢ و سییێیەم پییلەی جییار ١٨ و دووەم پییلەی جییار ٣٥ و یەکەم پییلەی جییار ٢٠ ئەدەبییەکانییدا ڕکەپێشییب

 .بەدەستهێناوە
 

 دەییان ئەدەبیی تیۆژینەوەی لەبیواری لەسەرشییعرەکانی. چاپگەیاندوە بە شیعری دیوانە ٢١ ئێستا تاکو: شاعیر چاپکراوەکانی
 بە کیراوە" خۆشەویسیتی بیۆ ئامێزێیک و عیشیق بۆ چاوێک" دیوانی. وەرگیراوە کوردستان زانکۆکانی لە دکتۆرا و ماستەر نامەی
 رووسیی و ئەڵمیانی و ئیسیپانی و ئینگلیزی زمانەکانی بۆ دیوانەکانی لە ھەندێک. فارسی بە کراوە شیعرێکی دیوانە. عەرەبی

 ئەلزەمیان،: )باڵوبیۆتەوە نیاوبراو شییعرەکانی ەیدەربیار ئەدەبی لێکۆڵینەوەی گۆڤارانە و رۆژنامە لەم. وەرگێڕدراون التینی و
 ئەلجەمیییاھیر، ئەلحیییوێیە، تەرییییق ئەلشیییەعب، تەرییییق ئەلحەقییییقە، ئەلموسیییتەقبەل، ئەلئیتحیییاد، ئەلئەوسیییەت، ئەلشیییەرق
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 ئەلشیییەعب ئەلسیییەدا، ئەلیییمەدا، ئەلفکیییر، ئەلعێیییراق، ئەلحیییوێیە، نەھیییج تشیییرين، ئەلحیییوێیە، رايە ئەلجسیییر، ئەلحەیییات،
 (.ھتد... ئەلجەزائیری

 
 ٢٠١٧ جانێوێریی ٨٢: ێێکەوتی  -خدر   ئیبراھیم ژاڵ  که ێی ماڵپه: سەرچاوە

 
 ------------------------------------------

 
 

 ١٠٢٢: بابەتەکانی ساڵی
 

------------------------------------------- 
 

 کەژاڵ ئیبراهیم خدر: کورتە ژیاننامە
 
 

 
 
 
 

 ئاوارە تانیا

 
 دواناوەنییدی و ناوەنییدی و سییەرەتایی قۆنییاغی دایكبییووە، لە قەالدز  لە ١٩٦٨ سییاڵی( خییدر ھیمئیبییرا کەژاڵ) شییاعیر ژنە

 .تەواوکردووە لەوشارە
 بۆئۆردوگیای دەکەن کیۆچ خێیزانەکەی و ئیبراھیم کەژاڵ دەوروبەری گوندەکانی و قەاڵدز  شاری دانیشتوانی ێاگواستنی بەھۆی
 .دەبن نیشتەجێ لەو  ساڵێک چەند و خەبات

 
 بەناوەکیانی منیداڵ سیێ خیاوەنی ودەبینە دەھێنێیت پێیک ھاوسیەری ژیانی( یوسف محمد ێێبوار) نووسەر لەگەڵ ١٩٩٠ اڵیلەس
 (.داریاس نواڵە، نامر ،)
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 .بووە نوسەران دەستەی ئەندامی ئیبراھیم کەژاڵ
 

 شییعری نوسیینی ەب دەکیات دەسیت ١٩٩٨ سیاڵی پاشیان منیدااڵن چیرۆکیی شیعرو بە سەرەتا دەکات بەنوسین دەست١٩٨٧ ساڵی
 .دەبێتەوە باڵو گۆڤارەکاندا ێۆژنامەو لە بەرھەمەکانی و سۆزداری

 
 زمانەکییانی بییۆ شیییعرەکانی و خییۆی تییایبەتی بەرھەمییی ٢٨ خییاوەنی دەبێییتە کییورد شییاعیری ژنە یەکەم وەک ئیبییراھیم کەژاڵ

 .وەرگێڕدراون( ئیسپانی رووسی، ئەمازیخی، التینی، ئینگلیزی، فارسی، عەرەبی،)
 
 و عەرەب نوسییەرانی لەالی کیورد ژنیانەی قەڵەمێکیی خیاوەن دەبێیتە عەرەب واڵتیانی لە شیاعیرە ژنە ئەم بیوونی ئاشینا یدوا

  سەر لە رەبیەع بەزمانی جیاواز توێژینەوەی لێکۆلینەوە ١٣٥ نوسەرە ئەم بوونی ئاشنا لەماوەی بۆیە ھەر نوسەرانی زۆربەی
 .دەدرێت ئەنجام شیعرەکانی

 
 خەاڵتیی و عەرەبیی واڵتیانی لە خەاڵت ٢٠٠ لە زییاتر خیاوەنی دەبێیتە شییعرەکانیدا لە نیو  داھێنیانی و نوسی جوان بەھۆی
 .گرتووە وەری واڵتدا ناوخۆی لە ێێزلینانانەی و خەاڵت لەو جگە ھێناوەو بەدەست میسر میهرەجانی لە شەشەمی

 
 عەرەبییی واڵتییانی گۆڤییاری ێۆژنییامەو ٥٠٠ لە زیییاتر و عەرەب واڵتییانی لە یەکەم خەاڵتییی خییاوەن بییۆتە جییار ١٥ لە زیییاتر

 مەحاڵەکیان، خەونە شیاعیری)لەوانە بەخشیوە پێ جیاوازیان نازناوی چەندین کردۆتەوە باڵو ئیبراھیمیان کەژاڵ شیعرەکانی
 (ناچێت تر لەکەسی شاعیرەی ئەو فریشتە، شاعیری

 
  :وتی ھاوسەری محمدی ێێبوار نوسینەوە و ئەدەب ایدنی نێو ھاتنە و شاعیرە ژنە ئەم خێزانی و کۆمەاڵیەتی ژیانی لەبارەی

 
 ئەم نوسییرابوو بۆھییات نییامەیەکم یەکەمجییار قەاڵدز  لەشییاری ١٩٨٧ سییاڵی بییۆ دەگەێێییتەوە کەژاڵ و میین ناسییینی سییەرەتای
 بییۆ بنێریییت چیییرۆکە ئەم کەدەکرێییت دایەوە وەاڵمییم منیییش بییوو، منییدااڵن چیرۆکێکییی کە بییکە تەماشییای نوسیییوە نوسییینەم
 باشیترە بۆمبەرییت تیۆ ئەگەر ناناسیم کەس مین وتیی ئەو پاشیان ھاوکیاری ییان بیوو ئاسۆ یان ئەوکاتە مندااڵن مەیەکیێۆژنا
 کییۆمەڵێ لەگەڵ بییویەوە بییاڵو ھەفتەیەکییدا لەمییاوەی نییاردم بییوو سییلێمانی لە لقێکیییان کە ێۆشیینبیری دەزگییای لەێێییگەی منیییش
 .مندااڵن شیعری

 
 :دەڵێت و دەکات ئیبراھیم کەژاڵ و خۆیی نێوان خۆشەویستی بوونی تدروس ساتی یەکەم لە باس محمد ێێبوار
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 وەاڵمییی لەبییری منیییش بڵییێ پییێ خییۆتم بۆچییوونی وتییم پێییی بییوو بەھییار کەلەسییەر بۆنییاردم شیییعرێکی پەخشییانە کەژاڵ جارێیک
 .ئەویندار بوینە ئێمە لێرەوە نارد بۆ خۆشەویستیم و سۆزداری نامەیەکی پەخشانەکە

 
 :دەڵێت و دەکات پەیوەندیدار الیەنی ئاێاستەی دواکاریەک اردواج محمد ێێبوار

 
 کەژاڵ ھەم چییونکە دا سییلێمانی شییاری لەنییاو دانییانی و کەژاڵ بییۆ پەیکەریییکە دروسییتکردنی دەدات ئییێمە بە سییەبووری ئەوەی

 .بووە خەمخۆری ھەمیشە شارەش ئەم ھەم شایستەیە
 

 ئەو بیوو دەنیگ بیێ ھەمیشە ئەو: دەڵێت و دەکات دایکی و خۆیی نییادەوەریەکا لە باس ئیبراھیم کەژاڵ گەورەی کچە نامر 
 لەو  وادەزانیم دەنیگە بیێ کتێبخانەکەی دەچمە کە ئێستاش دەخوێندەوە بۆمانی دەھات و دەنوسی شیعرێکی کە نەبێت کاتانە
  ئەو بوونەوەی باڵو و بەرھەم بۆمانەوەی دەکات بەوە ئاماژە نامر  دەخوێنێتەوە، بۆمان دێت دواتر و دەنوسێ شیعرێک یەو

 .ئەستۆگرتووە لە دایکی ئەکاونتەکەی و پەیج بردی بەرێوە ئەرکی نەبونەتەوە باڵو ئێستا کەتا شیعرانەی
 

 کەژاڵ ەدەکییات لەو بییاس ئیبییراھیم کەژاڵ ھییاوێیی ھاوکییات و سییەردەم پەخشییی و چییاپ دەزگییای بەێێییوبەری بەرزنجییی ئییازاد
 تیایبەت ێیچکەیەکیی کورتیدا لەمیاوەیەکی تیوانی بەاڵم پێکردووە دەستی مندااڵن چیرۆکی شیعرو بە سەرەتا گەرچی ئیبراھیم

 .دابنێت کوردیدا شیعری لەنەخشەی خۆی جێگەی شاعیریک وەکو توانی ھەبێت خۆی نوسینی بە
 

 کییۆچی بەبییۆنەی .دەکییات دوایییی کییۆچی لەسییلێمانی، سییاڵیدا ٥٠ تەمەنییی لە ٢٠١٨ نیسییانی ی٢٣ شییەوی خییدر ئیبییراھیم کەژاڵ
 خیۆر و دەکیرد ئارایشیت پیێ خیۆی گیوڵ شیاعیرێک) بەناونیشیانی کیورد، نوسەرانی یەکێتی سلێمانی لقی شاعیرەوە ئەم اییدو

 .بەێێوەبرد سلێمانی شاری تەواری لەھۆڵی( خدر ئیبراھیم کەژاڵ) شاعیر بۆ ماتەمینی چلەی ،(لێوەردەگرت نوری
 
 لەم بییووە خییۆی شییاعیر لەسییەرداوای ئەمەش بەرێوەچییوو کتێییب یدانییان ێێوێەسییمی مییۆم ٤٠ داگیرسییانی لەبییری مەراسیییمەدا لەم

 ئامیادە گەیانید ێامیان خیۆی ێاسپاردەی لەسەر ئێمە :وتی کورد نوسەرانی یەکێتی کارگێڕی بەرپرسی بەرزنجی ھێمن بارەیەوە
 تیا پرۆژەیەک ینەدەیکە دەگات بەدەستمان داھاتوو ێۆژانی یان ئەمڕۆ ئەوەی بكەن، مەراسیمەكەی بەشداری كتێبێك بە بووان

 (.خدر ئیبراھیم کەژاڵ) كتیبخانەی بنیرێت لێ ناوی و دروستبكرێت كتیبخانەیە 
 

 ٢٠١٨ی جوونی ١٣: ێێکەوتی  -ماڵپەێی خاک  : سەرچاوە
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 ژاڵ ئیبراهیم خدر ی شاعیرە عاشقەکەی قەاڵدزێ كه كراوه دیدارێكی باڵونه

 
 دوێت زمانی گوڵ ده به  وه زمانی خۆیه شاعیرێك له

 
 

    
 
 
 

 لی ق میراوده مۆفه

 
  شیارێكه ، بیردووه ر سیه به وێیدا له خۆم یی وره گه و منداڵی نی مه ته موو ھه بووم، دایك  له  اڵدز  قه شاری  له(8691) ساڵی  له
 . وه وشێته دره ده ھار به ی هزێڕین لكه په   وه ی شاره و ئه ، وه داته نگده ێه تێدا تی مرۆڤایه كانی جوانیه شتی ھه به
 
 نازناوێییك ھییی  ڵگری ھییه ئێسییتا كو تییاوه خییۆم كییو وه اڵم بییه بێییت، جییوان كی یه پێناسییه كان سییه كه ی وه ناسییینه بییۆ نازنییاو  نگیه ێه
 ی یفییهتر ێۆژو ێوونییاكی   وه  میشییه ھه ی شییاره و ئییه وان، رخییه ئه  لییه نیشییتمانێك  بۆتییه بییۆمن  یه شییاره و ئییه  اڵدز  قییه بووم، نییه

 كتر ییه و ویسیتی خۆشه  لیه  پڕبیووه ، ربردووه سیه به  و  لیه منیداڵیم ژییانی و رده روه پیه ی باخچه  شارێكه ێوانم، ده لێی و شه مانگه
  بیه  الوه ھیدكردنی شیه زانكیۆو وێرانكردنی و ێاگواستن و ناپاڵم نگی ده  له ر ھه ستێت، بوه  والوه له تریشی كانی ئازاره ناسین،

 .كان كه مه ئه
 
 ملێیی زۆره ێاگواسیتنی ر گیه ئه سیلێمانی، سیازی پیشه یی ئامیاده  لیه رم رمانبیه فه ئێسیتا ییم، ئامیاده رچووی ده خوێندندا بواری  له

  لییه  چونكییه ھێنییا، ده سییت ده به خوێنییدنم رزی بییه كی یییه پله چییووین، بات خییه ملێییی زۆره ئۆردوگییای بییۆ كاتێییك ، بوایییه نه ر پشییده
 . واوكردووه ته  اڵدز  قه شاری  له خوێندنم كانی پله بووم،   زیره رزۆ  قوتابخانه

 
 و س بێكیه شیێركۆ مامۆسیتا خوالێخۆشبوو كانی جوانه  دیوانه ھۆگری زیاتر  كاته و ئه ، كردووه نه سیاسی كاری  له زم حه رگیز ھه
  و( مان كه بچكۆالنه  شاره خواو) تیش ڵمه ھه فتی له ،(ست ڵبه ھه ی تریفه) س بێكه شێركۆ ی وانه ئه بووم، ت ڵمه ھه تیف له
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 (. كوێستانمه و رمیان گه شماڵی ره  كچه و ئه پرچی)
 

 كییوردیش زمانی بییه ر ھییه زانییم، ده كییوردی زمییانی نها تییه چووبێت، نییه بییۆی بیریشییم  نگییه ێه ، ناوه دانییه بۆخییۆم نازنییاوێكم ھییی 
  لیه كورتی بیه ، نووسییووه كان شیاعیره ر سیه له نووسیینم نیدێك ھه اڵم بیه كیان، كتێبیه ر سیه له  نیه كم یه وه توێژینه ھی  نووسم، ده

 ونم شییه) ناوی بییه شیییعرم  سییێ ، وه باڵوكردۆتییه منییدااڵنم چیرۆكییی شیییعرو(ئاسییۆ) و(ھاوكییاری) ی ێۆژنامییه  لییه  وه ه(8611) سییاڵی
 و لیه  بیووه نووسیینم تای ره سیه پێكردنیی سیت ده  میه ئه تی اڵیه كۆمه باری ر به له ، وه باڵوكردۆته عێراق پاشكۆی  له(قادر د مه محه
 و ئیه نووسیم، ده شییعر زییاتر ، وه میه كه باڵوده شییعر كیان گۆڤاره و ێۆژنامیه ی زۆربیه  لیه وامی رده بیه  بیه ئێسیتاش كو تیاوه دا، بواره

 نێیو ی گرنگیه  تیوێژه و ئه كانی ناخه  هو شیعره ی ێێگه  له ، نوسراوه وان ئه ویستی خۆشه و ژنان دۆزی تكردنی خزمه بۆ ش شیعرانه
 شیی ھاوبه  بیه ھا روه ھیه منیدااڵن، شیعری و چیرۆ  شیعرو  له ، یه ھه چاپكراوم دیوانی و نامیلكه (18) ێوو، خستۆته ڵگام كۆمه
 كانم نووسیینه شیعرو ولێرو ھه و سلێمانی شاری كانی چاپخانه  له ، یاندووه گه چاپ  به م نامیلكه چوار رم ھاوسه ێێبواری ڵ گه له
 بیۆ  ییه ئاماده (ی كیه تۆپه و واڵیه نه) شییعر  نامیلكه پێداون، یانی وه باڵوكردنه تی مۆڵه ێۆشنبیری تی زاره وه ، یاندووه گه چاپ  به

 .كات ده مندااڵن شیعر  له گوزارشت ، وه ته كراونه باڵونه ئێستا كو تاوه چاپكردن،
 

  لیه ، نوسیراوه كانم شییعره ر سیه له نووسین دان سه رگێردراون، وه(التینی ئینگلیزی، فارسی، ی،ب ره عه) كانی زمانه بۆ كانم شیعره
  وانیه ئه ی خنیه ێه رووی ێووبیه  وه كانمه شییعره ھۆی به زۆرجار ، نووسیوه ر سه له یان وه لێكۆڵینه گرتن خنه ێه و رگێڕان وه كانی بواره
 .ت نایهڵ ھه ژنان شیعری  به چاویان ، وه ته بوومه

 
 كانم شیاعیره دییوانی خوولییای زییاتر  وه ، تێداییه جیۆری جیۆراو كتێبیی زار ھیه چیوار ی نزیكیه ، یه ھه مان وره گه كی یه كتێبخانه

 و(س بێكیه شیێركۆ) خوالێخۆشیبوو كانی شییعره ھیۆگری زیاتر م، دیوانانه و ئه خوولیای  بۆیه نووسم، ده شیعر زیاتر ی وه رئه به له
 وان ئیه كانی شییعره ھۆگری  میشه ھه اڵم به ، نووسیوه نه شیعرم وان ئه ری كاریگه ژێر  له رگیز ھه بووم، ت ڵمه ھه یفت له مامۆستا
  لیه.كانم بییه ره عه و فارسیی  شییعره یانیدنی گه چاپ بیه ھا روه ھیه دا، وره گه دیوانێكی  له كانم شیعره ی وه كۆكردنه ریكی خه بووم،
 .سلێمانی سازی پیشه یی ئاماده  له رم رمانبه فه سلێمانی شاری

 
 :می چاپكراوم رهه به

 
ڵ رێبیواری  گیه شیی له ھاوبه به.)8961×88 : باره ،، قیه11، ل 8661خشیان، سیاڵی   ، په یه نده دوو دڵۆپ و فرمێسك و خه -8

 (.رم ھاوسه
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 (.رم ڵ رێبواری ھاوسه گه شی له ھاوبه به)، 8661ێین، ساڵی  سات و ێاپه كاره -1

 .8666و، ساڵی  مشه حزووری زكری ئه  له -1

 .1008كان، ساڵی  نجه ێو ئاشتی په شه -1

 .1001كان، ساڵی  گریانی ووشه -1

 .1001رگ، ساڵی  ژنی مه جه -9

 .1001نگ، ساڵی  دڵ و ره -1

ران و  ران و نووسیهن شیاعی الییه  لیه  كیه  كانمه ی شییعره ، زۆربه1001ویستی، ساڵی  شێك بۆ خۆشه شق و باوه چاوێك بۆ عه -1
 .رم ی ھاوسه(د یوسف مه ڵ ریبوار محه گه شی له ھاوبه به. ) ریان نوسیوه سه گران له خنه ێه

د  میه ڵ ریبیوار محه گیه شی له ھاوبه به. )10×8161: باره ، قه11 ، ل1001نێرگزێك، شیعرو چیرۆ ،سلێمانی،  و چڵه  نامر  -6
 .رم ی ھاوسه(یوسف

 .1009اڵی پێنوسی ژنێك، س  به -80

، 111ی سییلێمانی، ز وه تی چییاپ و باڵوكردنییه رایییه به ێێوه ی ێوون، به م، چاپخانییه كییه كان، چییاپی یه رینییی گوڵییه ئییاونگی وه -88
 .1161×89:  باره ، قه180 ، ل1001سلێمانی، 

 .1001كانی پایز، ساڵی  پێته -81

 .10×81,1:  باره ، قه861 ، ل1088باران، ساڵی   له  ستێكم پڕه ده -81

 .1081شق، ساڵی  ی عه ره نجه و په تاریكی شه -81

 .بۆ فارسی  رگێڕدراوه سیم مرووت جوو وه ن نه الیه  فارسی، له  شق به ی عه ره نجه و په تاریكی شه -81

: ، حجییم810، ص1000رونییاكبیری، فییی مكتییب تنڵیییم ااڵتحییاد الییوگنی الكردسییتانی،   ، مگبعییه عییین للعشییق حچیین للمحبییه -89
81×86. 

 . وه ته م چاپكراوه و، بۆ جاری دووه مشه حزوری زكری ئه  له -81

ن دكتۆر كرمیانج  الیه  له(1081) كوو ساڵی تاوه (8661)ساڵی   له  كانمه شیعره  مه رھه بادڵم ھێشووی تۆ بگرێت، كۆی به -81
 .نێت یه گه چاپیان ده لیزی و دواتر بهئینگ  كرێنه ، ده وه ڵێته ده  مریكا وانه زانكۆكانی ئه  كێك له یه  له  گوندی كه

 .10×81:  باره ، قه108 ، ل1081م،  كه رگی یه ژاڵ ئیبراھیم خدر، به دیوانی كه -86

 .10×81:  باره ، قه100 ، ل1081م،  رگی دووه ژاڵ ئیبراھیم خدر، به دیوانی كه -10

 .10×81:  ارهب ، قه109 ، ل1081م،  رگی دووه ژاڵ ئیبراھیم خدر، به دیوانی كه -18

 . یه ھه كراوی چاپنه و چاپكراو ی دیكه مێكی رھه به ند چه -11
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 . وه دامه اڵمی وه  یه شێوه م به پرسیار  ڵێ كۆمه ی میانه له ر وبه مه له ساڵ  سێ: رنج سه * 
 

 ٢٠١٨ مایی ١: ێێکەوتی  -  کوردستانی نوی ێی ماڵپه: سەرچاوە
  

---------------------------------------------------- 
 

ژاڵ  ویستی شاعیری كورد كه شێك بۆ خۆشه چاوێك بۆ عشق باوه»دیوانی   سفی له كی وه یه وه لێكۆڵینه
 «ئیبراهیم خدر

 
 
 
 
 
 
 
 

 ن مه یه -د الحمیری  حمه دكتۆر مقبل ئه پێنوسی پرۆفیسیۆر به
 

 مین هێرش محمد ئه: رگێڕانی دكتۆر وه

 
 م كه یه

 
  وه دووره ك له یه وه وورد بونه

 
 و لێكچییوون نێوانیانییدا له ، یییه ھه كییات   یه ده سییه له زیییاتر عێراقییدا كییوردی ژاڵی كییه و، نی مییه یه قدیشییی مه ژاڵی كییه نێوان لییه

 ی وه بونیه روو رووبیه  لیه بی ده ئیه و تی ئازاییه شییعری ی وته ڵكه ھه و ناسك زی گه ره و ن گمه ده ناوێكی اڵم به  یه ھه زۆر جیاوازی
  ڵیه كه  لیه تی پڕییه  كیه شییعری كی ڵگاییه كۆمه  لیه ست بااڵده شیعری بوونی ھا روه ھه  تێدایه كۆنی ریتی نه و داب  كه ڵگادا كۆمه

 . وه كاته كۆده ردوكیان ھه پیاوان شاعیری
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 ركیرد ده نیاوی و  وه داییه پرشینگی پێشیوودا ی ده سیه كانی چلیه و كان سیه  له قدیشی مه ژاڵی كه نی مه یه  میللی شاعیری چۆن ر ھه
  وه داییه پرشینگی و ركیرد ده نیاوی عێراقیدا كوردستانی ئاسمانی  له ڵێن ده شاعیران   وه»وانبێژ ره شاعیرێكی  خانمه ھا روه ھه
 ئیبییراھیم ژاڵ كییه» شییاعیر ویش ئییه ئیسییالمی و بی ره عییه بی ده ئییه شیییعرو ئاسییمانی  یشییته گه زانییدوو به عێراقییی كانی سیینوره  كییه
 و ئیییه  نوێییییه ئیییازادی شییییعری ی قوتابخانیییه  بیییه ر سیییه  كیییه  یه قینه راسیییته سیییوفێكی یله فه رو داھێنیییه شیییاعیرێكی  ژنیییه  «درهخییی

 لێگرتنی خنیه ره و كیردن ڵسیتی ھه ر بیه  لیه برد، ر سه به ژیانم  له شێك به  یه وانه له ڵیاو گه له نیم ھاوێا من  كه ی یه قوتابخانه
 «روا سه و كێش شیعری و كۆن یشیعر بۆ ویستیم خۆشه  له
 
 جییوانی  چونكییه بێییت   یه شییێوه ر ھییه  بییه یییان بێییت نگێییك ره ر ھییه كان رونه رده سییه له  یییه ھه یی وره گییه ری كاریگییه و جییوانی اڵم بییه

 خودییا ب ده ئیه ییان شییعر ییان بۆخیۆی ناكیات قیۆرغی ری ھونه كی یه قوتابخانه نها ته  جیهانیه چێژی ستی ھه كی یه قوتابخانه
 م رده بیه له سیتیت بوه و یت بیكیه دات ده ھانیت  نیه خه رده زه میدا ده ر به له بوون رسام سه بۆ كێشێت راتده  كه  یه وه ئه جوانی مۆسیقا
   «تێڕامام دا نمونیه زۆر  شاعیره م ئه كانی شیعره  له كاتێ روویدا من له  مه ئه ی وره گه بۆ وێنیت دانه ر سه شكۆیدا و شان
 

 تی چاپكراوییه  تاكیه سیتم رده به  وتیه كه  كیه بیوو  وه نیاوبراوه دییوانی ی میانیه له شیاعیر ژاڵی كیه كانی شیعره بۆ من ی وه دنهخوێن
 رۆچیوونی ھا روه ھیه كانیدا شیعره نوسینی  له ی كه رییه ھونه و رایی گه بونیاد ی شێوه به كردم رسامی سه زۆر  كه بی ره عه زمانی به

  لییه جیاكییاری شییدا مانه ئه ڵ گییه له. چوانییدنی لێییك و كان وێنییه  لییه جیاكییاری و وانبێییژی ره و كانی شیییعره  زموونییه ئییه  لییه تی بابییه
 بی ره عییه بییارودۆخی و عێراقیییدا ڵگای كۆمیه  لییه كان سیاسیییه و كان تیییه اڵیه كۆمه  كێشیه رووی  خسییته و كان تییه بابه ڵبژاردنی ھیه
  كیه كیات ده ئینجییل كانی رێنمایییه و ق ده لیه رز بیه ئاسیت و ناسیك پیاراودا زمیانێكی  له ركردنیان سه چاره و گشتی كی یه شێوه به

 راسیتی به  كیه بینم ده وای من و كردووه داھێنانی و دواوه ئیبراھیم ژاڵ كه  یه شێوه م به» زییون دابه  وه ئاسمانه  له رۆژان  له رۆژ 
 «نسیی ره فه گری خنه ره  خانمه  كه خشان په ی صیده قه یان خشان په ی بخانهقوتا یاخود نو  شیعری كانی قافڵه ر سه له  كێكه یه

  پارچیه   وه  سیتێنراوه په  تیه بابه   ییه پێویسیت ی گوێره  به  كورته خشان په  پارچه ڵێت ده و كات ده ی پێناسه» رنار به سۆزان
 سیایغ، تۆفییق ،جبیرا ئیبراھیم برا جه  له «نیه متر كه ی ھ  وره گه شاعیری گرنگی خشاندا په ی صیده قه بواری له   یه ردیله گه
 لیم سیه شیاول، پیۆل ، ناسیره مه دین عییزه بیۆلی  رگۆن سیه قراو، شیه بی نیه وقی شیه حیاج، نسیی ئه میاغوت، محمید دۆنیس، ئیه
 ی صیییده قه ی قافڵهر سییه  مانییه ئه  كییه»  عاده سییه دییی  وه نابی، جییه عبییدالقادر جارو، حییه سییام به یزون، بییه باس عییه كات، ره بییه
 رۆڵیییان» 8661تییا  ،8611 سییاڵی  لییه دیاریكراویش بییه م بیسییته ی ده سییه كانی ده وه نییه تای ره سییه تییاكوو بین ره عییه خشییانی په

 بێیت ده رزتر بیه ئاسیتی زۆرجیار ش وانیه له «دلێر «بۆ كانی صیده قه  له دات ده شان دا صیده قه ندێك ھه له ھا روه ھه   «بینیووه
 مارگرێیت بۆحیون، جییرمین دوجیاز، جۆزییان ، شیدیه ندر  ئه»   وه نسا ره فه كانی خشانه په  ه نوێخواز شاعیرانی  له زۆرێك له

 شیی پێشكه بیووم پێخۆشحاڵ  بۆیه رۆژئاوا، نساو ره فه كانی نوێخوازه  له تر لێكی گه شوفرانك، ماری فالمۆر، مارسلین یۆرستار،
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  شیاعیره م ئیه ئاییا بناسین،  شیاعیره م ئیه ھاواڵتیان موو ھه مرو نه عێراقی پیرۆزو، نی مه یه رانی ده گرنگی و م بكه رانی خوێنه
 ؟ كێیه  رزه به  پایه

 
 « خشراوه به نه پێ رێزڵنانی مافی  گرتووه رنه وه بڵندی  پایه ی ستێره ئه مافی ئێتا تاكوو بۆچی

 
 م دووه

 
  گوڵی ند  ھه  كه یت كه ده ی كه سیه كه بێ ماشای ته یت ده ده كان عرهشی  له رنج سه و وه خوێنیته ده ی كه دیوانه كاتێك»

 م ئیه فراوانیی ئاسیتێكی ر سیه له بێیت  یه وره گه  شاعیره م ئه ی رامه به و بۆن ی وه نگدانه ره  كه پرژێنم ده ی كه گواڵوه و  وه مه كه لێده
  ییه نگاڵه ره  وره گه  ردونه گه

 
 م سێهه

 
 ژاڵ كه شیعری  له   یه برسكه ند چه
 ناسی تۆم  كه

 چیا به بووم بووم، گردێك
 ریا ده  به بووم و بووم   كانیه
 بووم چاوو  نگوسته ئه وێكی شه
 یانی به گزنگی  به بووم

 بووم ز فه قه نێو باڵدارێكی
 كان خته دره رچڵی سه بۆ  وه ێامه گه
 گۆرانی بۆ خۆش، ی غمه نه بۆ
 
   «ڵێت ده و بێت نه تێدا درۆزنی درۆو تكارو خیانه و ت خیانه و بێت دوور به ترسی مه  له ی كه انهنیشتم وێت یه ده شاعیر ژاڵی كه
 

 م كه نیشتیمانه
 و ترس بۆنی له پڕن كانی قامه شه
 و ت خیانه بۆنی له پڕن كانی سته ده
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 درۆ له پڕن كانی زمانه
 چی بنێم ناو  نیشتیمانه م ئه
 
 ی كه نیشیتمانه بیۆ كیات ده كیورد ژنی یی خشنده به  له باس ژاڵ كه» خشن به ده خوێن ردا نگه سه  هل كان سپیه  كۆتره ی صیده قه  له
 . وه ێێته بگه ساڵێك موو ھه   وه ئاشتی و ئاسایش ی وه بۆئه نگدا جه و ئاشتی  له
 

 ر نگه سه كانی سپیه  كۆتره
 خشن به ده خوێن  وه رۆحمانه ریای ده  له

 و پێیه سپیان ورێكی ھه ی بروسكه
 ێوانن ده  وه بارانه ی نمه  له

 دا زێڕینه  لكه په رزی وه ڵ گه له تاكوو
 ن بكه ھاردا به نێرگزی  به ش باوه
 
 و كانی ھیده شیه یی خشینده به نیشیتمانداو پێنیاو  لیه گیرێیت رده وه نید ھه به كیان پیاوه قوربیانی ژنانیدا قوربانیدانی ر رامبه به له

 :گیرێت راده رز به اننیشتم بۆ خشینیان به خوێن
 
  وه رگه مه ی روازه ده له وان ئه
  وه گوڵه كانی برینه ی خماخه چه نێو  له
  وه مه خه ئازاری  له پڕ ی باخچه نێو له

 و یانیان به پۆلی شه  له پڕ سرودێك
 كۆتایی بێ كاروانێكی ئااڵی ونمی شه
  وه ڵێنه ده نیشتمان كانی جوانیه بۆ
  شهمی ھه ی نیشتمانه و ئه
 ی كه ملوانه  خشێته به ده ێانی،، چاوه تری عه
 زیندوو ختی دره پۆپی و لق

 ھیدوو شه دڵی ری سێبه  ببێته
  وه بچنێته ویستی خۆشه
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 ژاڵ كیه   وه ویسیتی خۆشه و جیوانی سیونبولی  بنیه ده و نیشیتمان وتنی ركه سیه  بنیه ده پییاوان و ژنیان قوربانییدانی ر رامبه به  له
 :ڵێت ده
 

 نار ھه گوڵ نیشتمانی ی ئه  بمبوره
 تۆ شی گه رووی ی تریفه كاتێ
 دا ده وتن ركه سه بانگی رزایدا به  له
 ش چاوگه ناری ھه  گوڵه یان ده
  وه شێنه گه ده ویستی خۆشه بووكی یان ده
 و شه مانگه ی تریفه یان ده

  وه بنه ده ئاشت و ن كه ده رۆحمانا  به ش باوه
 
 ینێ سیبه  ییه وانه له  وه بێتیه ده لێیی رقیت مرۆ ئیه ی وه ئیه ڵێت ده»  وه ھێنێته ده ێ شه خێرو ی فه لسه فه ندی ھه ره سوف یله فه ژاڵی كه

 :ڵێت ده ژاڵ كه بێت تێدا خێری اڵم به  وه بێته لێ رقت شتێك  یه وانه له  ھاتووه توركاندا  له   روه ھه «بوێت خۆشت
 
 بوو با شه ره له رقم زۆر مناڵی به

 و ھات رۆژێك
 برد می كه بێشكه و بوكۆكه

 ئێستا اڵم به
 د   بایه شه ره م ئه ی ته وه له
  شاده دڵم
  تۆوه الی له  نگه ره ڵێم ده
 كردبێ ڵی ھه
 بێ؟ لێ تۆی ی ناسه ھه بۆنی
 

 ییا ی كیه ھۆزه ترسیی له سیێك كه ویسیتی خۆشه  لیه لێبكات نكوڵی ژن  یه وانه له و  وه بشارنه ویستی خۆشه  یه وانه له ب ره عه ژنانی
 :ئابرووچوون و یی شوره ترسی له
 



؛ نیشتمانێک لە نێرگز، خاکێک لە گوڵکەژاڵ ئیبراهیم خدر  

 

 

56 
 

 بێت من ست ده به
  یه ھه دنیا جوانی رچی ھه
  وه مه كه ده كۆی تۆدا بااڵی نێو  له
 خشێنم بنه  یه وێنه و ئه تا
 مندا چاوی تێڕوانیننی  له ووتی پێم  كه
 جوانتری كان جوانیه موو ھه له
 
 زانی نییه و اڵتی رۆژھییه ژنییی واقیعییی یری سییه  وه قووڵییه تێڕوانینێكییی  بییه ژاڵ كییه پرشیینگدار خییانمی كانی پرچییه ی صیییده قه  لییه
   «ڵێت ده و خات رده ده  قینه راسته ویستی خۆشه ر رامبه به
 
 و بووم دایك له ویستی خۆشه به

 م بكه  پێناسه ویستی خۆشه نازانم
 ژین ده ژیانێكدا له

  وه جیاناكرێنه ژیان و مردن
 

 : وه نابێته دروست خۆی   وه گری ده ری وه كاتێك  چونكه  وه بمێنێته دڵدا له زیندوویی به  پێویسته ویستی هخۆش بینین ده  بۆیه
 
 زیزم عه چێ ده چی به
 رین ڵوه ھه كان گۆڵه  كه

  وه نانرێنه  وه لقه به تر جارێكی
 تۆماركران كان ئازاره  كه
 . وه ناسڕێنه ماچیش دان سه تی زه له به
 
 ئیبیراھیم ژاڵ كیه» عێراقیی كیوردی ی وره گیه شیاعیری ی كیه بیه ره عه  دیوانیه  تاكیه  لیه بوون   یه خونچه و بریسكه ند چه  مانه ئه
 توانیا و  شیاعیره م ئیه توانایی بیه زنی میه له شیێك به تیوانیبێتم ی ھیوایییه و به ی كه نده مه وڵه ده  بۆنداره  ژیاننامه ڵ گه له «خدر
 .روو  خستبێته كانیم داھێنانه و ری ھونه
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 نجام رئه م و كۆتا ده چواره

 
 بڵیێم  كیه كات لێیده وام ژاڵ كیه ی كه خششیه به پڕ ندو مه وڵه ده  ژیاننامه ڵ گه له  خێرایه  باسه م له بێت ھه كۆتام كی یه وته ر گه ئه
 كانی رۆشییینبیریه زگییا ده و دام و یعێراقیی تی وڵیییه ده ن الیییه له تێ دراوه نییه تی واوه تیییه به خییۆی مییافی  ره داھێنیییه  شییاعیره م ئییه
 خیوراوی ش بیه بیۆ  میه ئه كه بكیات چیاپ خیۆی ركی ئه ر سه له دیوان 18 تی توانیویه شاعیر  كه  یه ڵگه به  وه ئه نها ته ، وه به ره عه
 رچاو بییه ڵ گییه له  نورهسیی بییێ كانی ریییه كاریگه و ناكرێییت ژمار ئیه كانی مییه رھه به  كییه كانی مافییه  لییه  میییه رخه مته كه و  شییاعیره م ئیه

 كان بییه ره عه  تیه وڵه ده موو ھیه  كیه  ناشیرینه  مۆره م ئه س كه تاكه یان رمی فه نی وته ره و  له و لێره رێزلێگرتنی ند  ھه گرتنی
  بییه نها تییه گرنگییی كان بیییه ره عه  تییه وڵه ده  چونكییه گشییتی به  بیییه ره عه مییۆرێكی  وه گرتۆتییه رۆشیینبیری ی وه باڵوكردنییه زگییای ده و

 و ب ده ئیه شییعرو كیات واده كان سیازییه نوس چاره  له سه مه پێناو  له مردن ن ده ده وایی رمانڕه فه و اڵت سه ده كاروباری و ت سیاسه
 موومان ھیه ین ناكیه لیێ خۆشییت ره سه ڵیێن ده ویسیتمان خۆشه شیاعیری  خانمه  به  بۆیه  وه نه لێبكه بیری  كه بێت شت دوا رۆشنبیر

  بێتیه ده  میه ئه  بۆییه «كێشیین ئه م خیه   ییه   وه دان نیه پێ گو   له خوراوین ش به م سته  له و  یه ھه مان ژاره په و م غه مان ھه
  نامییه یانییدنی گه و زیییاتر می رھییه به و چییوون پییێش و ره بییه ی وه كردنییه منه كه و خۆبییوون  بییه ێ بییاوه و دان رنییه به  وره و وه دڵدانییه
 زێنێت دایبیه  بۆوه كرد رزی به رۆژان  له رۆژێك خۆی كاتی  كه كات ده ی له گه م ئه ی ئاراسته  كه فراندن ئه و ێنانداھ ی كه پیرۆزه

   «ووتم و دوام ده خۆم ل گه له كاتێكا  له دا رۆژانه م له كوشتن زانی نه و رۆشنبیری  له نزمی  ێی په و ئه بۆ
 
  لیه ژاڵ كیه و نیا داده بااڵكانیدا  پلیه ئاسیتی  لیه م ره داھێنیه  شیاعیره م ئیه  بوومایه ادغد به یان رێم ھه تی حكومه رۆكی سه ر گه ئه

 یی وره گیه شیاعیری بیینم كاتێ بووم شۆ  تووشی پێشوودا قوربانی ژنی جه رۆژانی  له بوو ده رۆشنبیری زیری وه مدا كه ته حكومه
  وه  وه ژنیه جه ی بۆنیه  به «م ناكه   پیرۆزباییه ھی  ڵێت ده  وه كاته باڵوده   ئاگادارییه خۆیدا تی تایبه یجی په  له ناسك ست ھه
 ھۆی ش مه ئه كانی پێداویستیه و شیرینی و وه خواردنه و خواردن ی پاره  چونكه ناگێڕێت نگ ئاھه و رناگرێت وه ش پیرۆزه  ژنه جه
   روه ھیه ن میه یه  لیه  ییه ئێمه حیاڵی كوو روه ھیه تی هبرسیی ئاسیتی و ییه پاره بیێ ژاڵ كیه  كه مانگێك ند چه بۆ  یه مووچه دانی پێنه
     «وه خوێنێته ده»  باران ی صیده قه  له  بووه «یاب سه شاكیر در به» زن مه و وره گه عێراقی شاعیری  له گوێم

 
 دژی فیراوان خوپێشیاندانێكی ی قافڵیه ر سیه بینیی، ناسیكم سیت ھه شیاعیری  خانمیه ی ئاگاداریییه م ئیه دوای رۆژێیك ند چه دوای
 سیرود و بڵیێ گۆرانی توانێ ده چۆن مرۆڤ» تی برسیه دژی بوو خوپێشاندانێك ش مه ئه ن كه ده  موچه داوای  كه كوردی تی حكومه

 «تیدا برسیه م رده به له  وه بخوێنێته
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  ببیتیه  كیه نییم خیواز ھییوا و نیییه سیتم به مه ئیتیر ژاڵ كه م كه خانمه بڵێم پێی و م بكه ڵ گه له ی قسه  وه ناخه له ویستم  وكاته ئه
  نیده مه وڵه ده  عێراقه و له وێت بكه ست ده كانت منداڵه و خۆت ی رۆژانه نانی بیت، تێر تۆ  كه  سه به م وه ئه نها ته ڵكوو به زیر وه
 كاتێكییدا  لییه كییات ده بیییانی شییی پێشكه ی كه سییامانه  كییه ی بیییه ره عه  جیهانییه و لییه داو سییكه ته  فراوانییه  ردونییه گه و لییه دا ژاره ھییه و
  دا لێره وه ته رامه كه و ف ره شه به بژین پێی  نیه رگێكمان به و جل یان خواردنێك  مه ژه شی به  ئێمه   وه ی نمونه «من تۆو،»
   «ڵێت ده ۆمر ئه تی بایه ره عه مام ته بو ئه» ی صیده قه  له  كه  وه وێته كه ده بیر نیمان مه یه یی وره گه شاعیری ری وھه گه
 
 ش پێشیكه شییعریان ویش ئیه بیژی ی وه بۆئیه نها تیه كیات، ده كیان دزه و داران اڵت سیه ده  له سواڵ شاعیر كاندا بیه ره عه  وواڵته له
 .ن ناكه پێ ستی ھه اڵم به  زیاتره وان ئه ی كه خشینه به  پاره جار ندان چه كات ده
 
  لیه  وه بخوێنرێتیه و  وه باڵوبێته ی وه بۆئه  وه مه كه ده باڵو بدا ده ئه ی ره الپه  له و نی مه یه ی الپوره ی رۆژنامه  له  یه وه لێكۆڵینه م ئه
    «ناسكییه یی نمونه  عێراقیه  شاعیره  خانمه م بۆئه رێزگرتنێك   فایه وه   وه یاناسم ده ی وانه ئه كان بیه ده ئه  یجه په
  

 ٢٠١٨ی جووالی ١٠: ەوتیێێک  -ماڵپەێی کوردستانی نو   : سەرچاوە
  

------------------------------------------------- 
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 ژاڵ ئیبراهیم خدر ی شاعیر كه كه شیعرییه  دیوانه  وێنا كردنی بینین له

 
 
 
 
 
 
 

 *(لوبنان)ب  ینه لوت زه -« نوسینی دكتۆره
 

 .رگێرانی مامۆستا عەبدە وه

 
 (ن نده له) صالح عبدالله

 
 بیۆ ھێڵێ جێیده سیت ھه ،(خیدر ێیبیراھیم ژاڵ كه) شاعر ڵ گه له  رامه به و بۆن  بێته ده و بووندا بااڵی  له كا ده رباز ده خۆی شیعر
( شیق عه ی باخچیه)  لیه  كه شییعریه  قه ده وامیدا، رده به  له ن كه ده اڵ گه مانا پكێك چه گوڵزاریاندا،  له چڕ  ده ئاواز و كان ووشه
  تیه رگێڕدراوه وه ی كه شییعریه  كیاره و نووسیێ ده كوردی زمانی به شاعیر كرێن، ده ێیزچن كان ووشه ێوون شێوازێكی  به و  كه رده ده
 كا سیتده ھه ر خوێنیه اڵم بیه نیاپێكێ،   قوڵییه ند چه دیسان یاندبێ گه ی كه بیرۆكه  نده چه رگێڕان وه اڵم ،به بی ره عه زمانی ر سه
 ی كیرده ر ھونیه لێیین ده كاتێیك  نییه وی ێه زیاده)) شاعیر ستی ھه ی ریانه ھونه وێناكردنی  له و نوسیندا  له جوانكاری بوونی  به

 ر سیه به  بازدانیه و دروسیتكردن  دووبیاره ی كیرده  چونكه سروشت، و ژیان ی دیكه كانی ره پێكهێنه  له  ئینسانه خودی ی وه جیابوونه
 ی كیرده ی وه بزوتنیه ڵ گیه له» سروشیت سروشیتی «و سروشیت ی وه بزوتنیه  كیه نیو  كی ییه كایه و ره به  كوشنده ێۆتینی وپۆی تان

 م ئیه((  وه ێێژێتیه داده  كیه بیرۆكه ییا  كیه دیارده ییا  كه شته یا ر وه بونه جوانی  دووباره  كه شێوازێك به  وه كاته جیاده لێك داھێنان
 كی الیییه له  وه  ، الیییه له یشییتن، تێگه بییۆ رزایی بییه و ره بییه سییتێك ھه و ڵیا خییه توانای بییه دا ده   یییه ووزه  یییه وه جیاكردنه لێییك
  میشیه ھه  كیه شییعر ێاسیتی بیۆ  ووشیه چیڕی و بوون ئینسانی و سروشت ڵ گه له ڵ تێكه نو  رێكی وه بوونه كردنی وێنا بۆ  وه دیكه
 :كاندا شته دیاریكردنی  له ین كه دهپێ ست ھه شت مان ھه ر ھه ساده، ی وقسه و  ساده مرۆڤی زمانی  له  پێشتره له
 
 كاندا نێرگزه مای سه نێو له

https://knwe.org/?p=21665
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 كاندا جۆشه به  ئاوازه ڵ گه له
 و پوله په دوو  بینه ئه
 ین كه ده كان گوڵه فێری شق عه ی وانه

 
  شییته دژی بییه و كییا ده قژبڕینییی داوای كاتێییك بینیییین دنیییای ڵ گییه له كا ماده سییه و  كییه رده ده جییوان كی یییه وێنه( قژبییڕینم)  لییه
  كیه شیوبهێنێ، ده ماوی خیه مانێكی كیه تیاڵی  بیه ش وه ئه و كانی درێژه  پرچه  به  شانازیكردنه  كه  وه ستێته وه ده ژن الی كانی باوه
 مان ھیه له پییاودا، وو ئیه نێوان لیه  سروشیتیه جیوانی كی جیاوازییه  وه ژنیه الی بیه شییعر یكوژ ، ده یشتن گه نه ستپێڕا ده و دووری

  لێك  سته وھه ند ناوه لێك كۆمه دوای به شاعیر،  واته و، ئه خۆشیدا، و مینی ماته نێوان  له  مانه كه  تاڵه كی اتتداجیاوازیهك
 :ر خوێنه  نێته یه بگه  كه شیعریه  ئیقاعه  كه سپێنێ بچه تێدا ی وێنه و ئه و ربێنێ به خه وه بۆ ماناكانی  كه  یه وه كانه چوه نه
 
  ببڕه قژم ۆتخ ستی ده به
  بۆچیه قژێكم من

 بن مانێك كه ژێی كانی تاڵه
 ن لێده بۆ مم خه ئاوازی

  ناو  م قژه و ئه رگیز ھه من
  وه بیهۆننه گوریسێك، كو وه كان زانه نه
 ییان ئاسووده  ساتێ بۆ

 وێنن بخه ناودا له  رقیانی  ی كۆرپه
 و سێداره  تی په  نه بیكه كان دێنده
 بخنكێنن كان رده گه  بێ  ردنه گه موو ھه
 

 تیاڵی - شییعر) كان ته سییفه بیوونی ش دابیه و كان ره وه بونیه ستنیشیانكردنی ده  له و  كه رده ده شاعیر توانایی  به سیمای دا لێره
 بیێ منقیو و خیوار   بێنێتیه ككاتیدا یه  لیه جییاواز دنیای دوو  كه دا وڵده ھه ڵكو به  نیه شیعر  له رقم من ڵێ ده مجا ئه ،(مان كه
  كیه ودایه مه تیشیك. بوونیدا نه و بوون ئامیاده ی جوتالنیه  لیه كا پێیده سیتی ھه ر خوێنیه  كیه قیوڵ سیتی ھه  له   پڕه  كه   ساتێك  له

 نزیكبیونی لێیك و ی كیه ره رامبه به بیۆ خیا رده ده سیت ھه ژاوی ژاوه خشیێ، به ده ھیواكان  كه چڕێیه ، وه كاته ده ێۆشن ژیان ێوخساری
 ێیزكردنیی باسیی  لیه  یشیتنه تێگه ، سیتپێكردنه ھه ھێیزی  بیه پێویسیتیان تا ره سیه  كیه  وه بینراوه نیه بینیراوو  بیه كان شیته ێووحی
 :بزوێنه ست ھه كی قواڵیه كا ده دایك باسی كاتێك كان ێسته



؛ نیشتمانێک لە نێرگز، خاکێک لە گوڵکەژاڵ ئیبراهیم خدر  

 

 

61 
 

  تینووه كی یه له جۆگه رۆحی دایكم
 ی كه سماڵه ده ی پوله په
 نێخوێ ده سپی نگ ره كۆترێكی ئاوازی  به

 دڵی ترێی  ھێشووه ی چریكه
 گر  راده جوانی ری نگه له
 و ستێره ئه  گوڵه  بێته ده

 ی غمه نه  به ش جارجاره
 نێ كه پێده شێواو دڵێكی

 
  ێوحی  كه زمانێكن كانی نهێنیه ی، كه جوانیه اڵوكردنی تێكه بۆ دا كه وێنه رۆكی ناوه  له بن ده ووردوخاش سروشت كانی داپایه لێره

 ت سییییریالیه و ت ێۆمانسیییییه ڵدانی رھه سییییه تای ره سییییه رله ھه سروشییییت كارھێنانی بییییه ن، خییییه رده ده وئاشییییكرابوونی  ماناكییییه
 كان ره وه بوونیه  كیه  خشییوه به جوانی بیه مرۆڤی ندبوونی پابه ودای مه ھا روه ھه خشیوه، به  وانیه زمانه  كاره و به كی ندیه تمه تایبه
 مانییادا، رگرتنییی وه و دان تی حاڵییه ردوو  ھییه  لییه دا ناسییه رھه سه به و  كه رده سییه ر نوسییه  .نییداخۆیا شییوێنی جێگییاو  لییه ن یییده ده

  ،كیه تێڕامانیدا و واقی  نێیوان  لیه نێیوانگیری  لیه تێك وحاڵیه وانی ێه بارودۆخێكی  له  بریتیه و  ێوحیه تێكی حاڵه ی وه گواستنه
 ژییانی پیاكێجی بیۆ  ھێماییه ویش ئیه  كیه سینورداردا كی ییه وه بیركردنه  بكالیه اوێنی  كیه رونیه ده باره تیا ھیۆش  بیه دا ده   توانایه
 : وه وسروشته بوون  به  سته یوه په  كه ری ھونه

 
 ڵێنمدا به
 م كه نه گوڵێ بۆنی رگیز ھه
 بێ نه ت ناسه ھه   وه بۆنی
  وه خۆمه نه ئاوێك ھی  له
 بێ نه شیرین ت كه خوێنه   وه

 م ناده پشوو
 چنار  ری هسێب ژێر له
 بااڵت د قه به بێ نه رز به
 رناو  ھه خۆرم تیشكی من

 جوانی به گا نه ی كه روناكیه
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 سیمات شی گه و چاوانت
 
  كیه  جوانییه داھێنیانێكی ش وه ئیه( بیۆن -  ناسیه ھه) نێوان لیه ،(رام بیه - گیوڵ) نێوان لیه كچوو ییه له شیتی  له   كه یه ڵه تێكه  وه ئه
 تی بابیه  لیه  سیپێكه ده تای ره سیه خیۆی،  بگرێتیه  ردوون گیه دا كیه ریه ھونه  قیه ده تابلۆی لیه  تی توانیویه  كه یهشكیل ته  نده رمه نه ھو

   باییه وژمی تیه ی گوێره بیه  تركیه كی ییه  وه رینیه له  بیه  نگیه ده نیدی یوه په  وه نگدانیه ده. ی كیه رۆكه ناوه ناسیاندنی و ره بیه  وه ساده
  بیه   وه داتیه ده خیۆی دڵخۆشیی( خیدر ئیبراھیم ژاڵ كه) شاعیر  وه ووشه  به بێ ده ندی یوه په  مه ئه كاتێك ، وه هون كه دوورده   یه له
 :(كان ووشه ی وه رینه له) وه شاردۆته خۆی  وه رینه له   وه   ھێمایه  وه پشتیه  له  كه  كه سروشتیه  ێووه ودای مه
 
 تۆ من ی رییه شانۆگه و ئه
 بینین ده تێدا وری ده

 تی شانۆیه كان كوێستانه بناری
 تی ریه نوسه عشق
 رو كته ئه خۆت و رخۆم ھه
 گرین خنه ره رو رھێنه ده
 ریوو ته كی ڵۆیه ھه تۆ

 دێت كۆتایی  یه شێوه م به  كه شانۆیه
 دار چیلكه تۆ دێنم ئاو من
 ین كه دروست  ھێالنه و ئه با
 ین گه ده تێی تۆ من نیا ته
 

 میادام( ێی تیه) ێانیاوی ڵ گیه له( - ئیاو - گژوگییا - سینونو - ڵۆ ھیه) سروشیت ندی تمه تایبه ڵێك كۆمه كی یهپاڵ  خستنه دا لێره
  لیه كن ییه ڵه تێكه  كیه كان ووشیه و ره بیه ێاكێشیێ ر خوێنیه رنجی سیه و  ییه ده  وه ته داناوه  دووباره كی یه شێوه به( ئاوی)  له شێك به

 ربیازبوون وده وازھێنیان ڵ گه له ئاودان  له   یه وێنه  كه ی ریه شانۆگه و ئه مجا ئه ،(سنونو) وپاكی بێتوانایی( ڵۆ ھه) ھێز نێوان
 شیێوازی  له  عبیره ته ژن.  نیه توانادا له یان وه خڕكردنه  كه ن ھه ھێما ندێك ھه دا لێره( گژوگیا گی كۆمه له گه) كا ده یدانداری مه
 ریشیی وروبه ده واقعیی بیا س فیه نه مان ھیه به  وامیه رده به و گر  ڵیده ھه خۆییدا له اكاریفیید ی نیشیانه ردونیدا، گه  له مێ زی گه ێه

 ێوخسیاری وتنی ركیه ده( نگ ھیه و گیوڵ) نێیوان شیی كه كێشمه وه، بێتیه قیوڵتر دووری برینیی   وه بوونی  مێینه ئاواتی و بگۆێ 
 خیۆی شیاعیر بینیین ده كاندا، ووشه ندی به ێسته  له( ێۆح داكاریفی و كوشتن) نێوان  له  خۆبوردنه له و ئه ی ندازه وئه خۆبوردن له
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 جوانییییدا الی بیییه ی ره خوێنیییه و ئییه نیییاواخنی  بچێتیییه ی كه شیییعریه  زمانیییه بتیییوانێ تیییا خشییێنێ ده ی كیییه رۆكه ناوه و سروشیییت  لییه
 رنج سییه و جییوان  ره ووه بونییه ی نجییه هپ نێییوان  لییه  وه تییه بتوێنه ی كییه زبریه تییا بكییا واقیی  اڵتی سییه ده به سییت ھه و  وه یشییكێنێته ده

 :كان ێاكێشه
 
 نگیت ھه تۆ و گوڵم من  یره سه
 گوڵدا پێناوی له نگ ھه
 خشێ به ده گیان
 كرێم ده تیرۆر تۆدا پێناوی  له من
 

  ؛وه كاته ده دروستیان دا ده تالوتل ێاستیدا ند  ھه نێوان له و بێ ده فراوانتر شاعیر یاڵی خه ودای مه دا لێره
 
 یگووت ده ایكمد
 بووی مناڵ كه ی كاتانه و ئه
 كاتێ رچی ھه

 كراو پینه جل مناڵێكی
 پشت له كۆڵ مێردێكی پیره

 دراو رگ به پیرێژنێكی
 نان تێ بۆله
 ژیان به بدا شادی خۆری   ئاسۆیه بۆ
 دا ده ماڵمانیان رگای ده له
 جێ به ست ده و ترسایت ده تۆ
 دا ده  پێوه روویاندا له شت رگاكه ده
 بووم  وره گه  كه مڕۆش ئه وا هئ
 ت كه دڵه رگای ده ری سواڵكه  ته بوومه من
 نان بری له خۆر بری له

  پێویسته تۆم ویستی خۆشه
 ژیان وێنی ھه
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 بڵێ دڵت چاوو ی كۆرپه به تۆش تخوا ده
 جار  ند چه رۆژی و بێ ر گه ئه
 بدا ت كه دڵه رگای ده له كانم نجه په

 و بێ نه زیز لێم كانی كۆرپه
 .خا دانه رووم له ش رگاكه ده
 

 بییۆ مییرۆڤن ی ناگییه په كانیش سییته ھه كییردوه، تونیید وی زه  ی ناسیینامه لییه چنگیییان  كییه  دارخورمایییه و لییم ی وه درێژبوونییه بیابییان
 .رێن ڵوه ھه كان لێكجیاوازه  شته كا واده  كه تین به كی رمایه رگه سه  وێته كه ده دا لێره ساردی ،رونیان ده باری ی وه لێكدانه

 
 اڵوی تێكییه كان ێسییته و  یییه ده و كا پێییده سییتیان ھه ی شییاردراوانه  شییته و ئییه ی ربییاره ده كا باسییده زۆر خییۆی كانی سییته ھه شییاعیر

 : كه شیعریه  قه ده جوانی ڵ گه له و  ركه ده فراونتر  كه وێنه تا بكا ردون گه ودای مه
 

 بووی اڵو تێكه مندا ڵ گه له كاتێ
 و فرمێسك ی باخچه كانی لهپوو په موو ھه

 ویستی خۆشه ی باخچه كانی گواڵڵه
 ھاورێم  بوونه
 دڵم ناری ھه ی سێلكه ێه په

 و ت غوربه  بوونه
  وه توامه تۆدا فری به ری یكه په م رده به له
 

 وه كاته كۆیانده خۆیدا ناو له خاو رده ده كان لێكچوه  شته وام رده به  وه ماناكانه ێێگای له دا لێره زمان
 
  پاییز اڵی گه) 

  فڕ  ده
  پۆل
  كیه   یه شیێوه به( خیدر ئیبیراھیم ژاڵ كیه) شیاعیر سیتی ھه ڵ گه له اڵكان گه رینی وه و ره به پاییز  له  كه یه ڵه تێكه  تابلۆكه( پۆل
  دیاره  پێوه خۆی ری وروبه ده ڵ گه له بابوونی ته و زمان ر سه له  كه شیعریه  قه ده ڵوێستی ھه رخستنی ده و وه لێكدانه قوڵی
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 دا بریارت ركاتێ ھه
 وێنی بخه كانت چاوه  میشه ھه بۆ
 كانم ونه خه موو ھه منیش وسا ئه
 دا كه شیعریه  قه ده له چڕوپڕ سروشتی نگێكی رھه فه كارھێنانی به و ری وروبه ده كانی شته بۆ ێۆح بزواندنی دا لێره
 بووی نه الوالو
 چنارم بااڵی  ئااڵنده خۆت بۆ
 عاشقم كی یه كیژۆڵه من
 
 :ژیانم ئاگری ی كڵپه  وه كوژاندته بۆ
 
  رۆكییه ناوه و ره بییه یشییتن تێگه ودای مییه و  كییه قه ده جییوانی نێییو  ێژێتییه ده سروشییتی رێكی وه بونییه  بییه عیشییق نییدی یوه په ی وه رینییه له

 تیا كاردێنێ بیه خیاڵكوتی ئارایشیت بری هلی خنكاوێیك چیۆن   روه ھیه گونجیاو، ھێمیای نیدێك ھه كارھێنانی بیه به با ده  كه جوانه
  سیته ھه  كیه ی جوانییه و ئیه ، وه گوێزێتیه ده بیۆ مان كیه جوانیه ی وێنیه  سروشتیه كاركردێكی(  نیشانه خاڵ،)  وه سڕێته نه  كه جوانیه
  نیه بگه تیا شیاعیر كانی نجیه په نێیو  ونیه كه ده پێنوس   وه و بن ده وره گه كان داره.  وه كه شیعریه  قه ده ناو  ێژێنێته ده  كه ریه ھونه
 پكێك چیه شییدا باوه نێیو  لیه  كیه جۆرێك به نوسێنێ ده خۆی  وه نیشتمانه به شاعیر وی زه و دار ندی یوه په   روه ھه مانا، ی لوتكه
   وه ھا وهر ھیه و ، كیه رده ده یی سیاده و پیاكی و ئاشیتی ھێمیای   وه سیپی نگیی ێه و كیا ده پیۆش سپی كانی باڵه پشكو ،پ گوڵ
 .ئاشكرابن شی وه ناوه كانی شێوه و و  ركه ده ی كه ره ێوبه  كه تر كانی نگه ێه ڵ گه  له  یه وه ره جیاكه  كه نگێك ێه
 
 بااڵتا ختی دره  له رۆژ  موو ھه
 دڵت ی شئه نه یانی به ر به ونمی شه  به
 گۆێم ده خۆم
 گوڵ له پڕ كی ناریه كه به بم ده
 پاراو ێو ته نگی شه هق كی یه باخچه  به ده
  وه رۆحمه بچووكی ی ھێالنه  له
 خوێنم ده بۆت
 

   كه خا رده ده  باڵندانه و به ر رامبه به كان ئینسانیه ھا به خا، رده ده  وه ئازادیه و ئاشتی  به ی كه دروسته  ندیه یوه په دا لێره شاعیر
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 :بێ اڵو تێكه یاڵدا خه ڵ گه له  كه ر خوێنه به دا ده زھنی كی یه وێنه ،گر  رده وه تی سپیه  له ئیلهام ژین ده واڵتێكدا ئاسمانی  له
 
  پێكییانی ڵ ھییه لێییك  لییه جییوان، ئاسییتێكی( تییدوێنم ده نگی بێییده به)،(ییین ده ده كان گوڵییه به عیشییق رسییی ده  پولییه په دوو  بینییه ده)

 چیییاوی شیییی ێه نگیییی ێه ڵ گیییه له و باوكییییدا دنییییمر كاتی لیییه ری بیییه  یكاتیییه ده داییییك ی مینییییه ماته و ئیییه نێیییوان  لیییه كانیییدا وێنه
 رونی ده لییه  كییه   یه شییێوه و ، ركییه ده تێییدا ی كییه ریه ھونه  شییێوه  كییه  وێنییه دوو ركێی رامبییه به كییدا ودایه مه  لییه ی كه ویسییته خۆشه
  ربڕینییه ده له. ن كییه ده ر د ی كه سییتپێكراوه ھه مانییا  سییاده سییانی كه متر كییه  شییێوازه م ئییه خۆشییی، روكییاری  بتباتییه  وه مینیییه ماته
 .نین بینایی تابلۆی  كه ین كه ده در   شێوازانه و ئه كاندا ساده

 
 پڕاوپیڕ سیتێكی ھه بیۆ  یه نیشیانه سروشیتی نگی رھه فه ھێنانی كار به و گر  ده خۆ له رز به بی ده ئه كی سیمایه  كه شعیریه  دیوانه
 كی دوریییه تی توانیویییه شییاعر  یه شییێوه و بییه و ، كییه رده ده دا كییه زمانه ی ێییوهچ چییوار  لییه  كییه ردوون گییه بییۆ تێڕامانێییك و ری ھونییه

 . ه( خدر ئیبراھیم ژاڵ كه) شاعیر كانی نجه په توانایی به ی نیشانه  كه ربڕینێك ده   وه  كه شعره ر به  بكاته فۆتۆگرافی
 
  لییه بی ره عییه زمییانی شییی به رۆكی سییه جێگییری خ،ر ھاوچییه ی خنییه ره  لییه پسییپۆر مامۆسییتایانی بییااڵی ی قوتابخانییه  لییه دكتییۆر *
 زائیر جه
 

 ٢٠١٨ی جووالی ١٠: ێێکەوتی  -ماڵپەێی کوردستانی نو   : سەرچاوە
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  وامی رده نگێك بۆ به ده

 
 
 
 
 
 
 

 ژاڵ ئیبراهیم خدر كه
 

 جات نوری نه

 
 و  ی تیوێه  لیه  شیێكه به شییعر ین كیه ده  وه بیه در  ییان  وه بێته ده ی جێگه شیعردا قی ده ناو  له زۆرشت راھاتووین  وه به موومان ھه

 و ئیه موو ھیه گیژ  بیه  وه تیه چوونه  جیۆره م بیه كانیش شیاعیره ی زۆربیه رمان، ووروبیه ده  سیانی كه و ژییان  بیه ر رامبیه به نائومێدبوون
 ...نگ ده  ته ھاتوونه شیعر به دوودڵی بێ به ویستبێتیان كوێدا  له ، زانیوه خراپیان و تاوان  به خۆیان  كه دا شتانه

 
 اڵم بیه ، ی تیوێه  لیه بن پڕنه كانیان قه ده  زۆری ینووسن ده شاعیر كو وه  كه  یه وه نه م ئه  شیعری  له  یه ھه شیعر م كه ش ئێمه الی له
  كیه شیتێك  بیه یشیتن گه بۆ  وه ژیانه بۆ  وامیه رده به  بوونی توێه كات ده ست ھه ر خوێنه  كه  دیاره بونێك توێه سێكیان كه ند چه الی
 تییاریكی،  بییه یشییتن گه   نییه نائومێییدبوون، و تێكشییكان  بییوونی توێه   نییه ، وه بخوێنینییه كتری یییه كییانی ئازاره تێییدا موومان ھییه
  ژاڵ كییه)  شییاعیره  ژنییه م ئییه رونایكییدا، كانی رچاوه سییه دوای  بییه ێان گییه و وتیین  بییه دات ده  وامی رده بییه  كییه  شییقێكه عه  بییوونی توێه

  لیه تێڕامیان و نوسیراوه نه شییعری  لیه جۆرێیك  نیه كه ده كانیشیی شیعره نووسیینی كیاتی ت نانیه ته و ژیان بێگومان( خدر ئیبراھیم
 نوسیێ، نه پیێ شییعرم و بكیات نگم بێیده ناتوانێیت ازارئ و س كه ھی  كه بڵێت پێمان  وشه  به وێت یه ده  میشه ھه  كه سێك كه رۆحی
 ناو لیه كاندا كوشنده و تاریك  ساته ناو  له روناكی ئاشكراكردنی بۆ  یه ھه  وره گه ێانێكی گه كانیدا شیعره و خۆی نێوان له  میشه ھه
 تیا ممان رده بیه  خاتیه ده  بڕاوانیه نه ئیاوا شیتێكی گه  شیاعیره  ژنیه م ئه گوناه، و ترس  له ن كه پڕده ژیان ی مرۆڤانه و ئه حمی بێڕه
  ژنیه  نگیی ده بیینم ده بنووسین شییعر تیوانن ده  كیه ی نگانیه ده و ئیه ناو لیه.  وه دۆزینیه ده تێیدا كانی جوانیه  كه ین گه ده  ساتانه و به

 :ڵێت ده پێمان و گرێت رامانده ارامئ ئارام كانیدا شیعره  له اڵم به  توێه  میشه ھه  ی(خدر ئیبراھیم  ژاڵ كه) كو وه  شاعیرێكی
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    بڕوانه ێاوم ڵگه ھه رد زه  سیمای  له ساتێك زیزم عه)
   و  گرتووه زمانیان رۆحم  كانی وشه
   ندان ھۆڵبه سه كانیشم نجه په
   بوون ئاوێزان كانم مه خه
  باڵكراوو  كی یه كه چۆله   وه
   بزۆزدا  مناڵێكی  ستی ده ژێر  له
 ( كراوه ند به
 
  میشیه ھه بیۆ خۆییان  بیوونی  وشه  به توانن ده  كه ژنان  وه ئه ڵێت ده پێمان و  ری وروبه ده  كانی ئینسانه  له  توێه ژنێك  وشانه م به

 م ئیه  ی تیوێه شییعرو  زمیانی  لیه  لێره س زۆركه  نگه ره  رچی گه.  داخراوه  میشه ھه بۆمان  كه بگرن  خه وزه د و ئه ی رگه به و  وه بهێڵینه
 جیوان نید چه  ژنیه م ئیه  شییعری  كیه زانێیت ده گات تێیده  ی وه ئیه واتیادار و سیاده زمیانێكی  بیه  میشه ھه اڵم به ن، گه نه  شاعیره  ژنه
  كییه  ی شییتانه و ئییه موو ھییه ناو بییه كات پێییده رێكمییان گوزه و  وه كاتییه ده بییۆ  وه كانیه ناشیییرینه و  جییوانی موو ھییه  بییه ژیانمییان  رگییای ده

  كیه  ی ھۆكارانیه و لیه  كێكیه یه ش میه ئه نووسیێت، ده شییعر  بیۆچی  كه نێت یه بگه تێمان شیعر  به  شاعیره  ژنه م ئه  ی وه ئه  ته بوونه
  ژاڵ كیه نووسین، ده شییعر ئێسیتا  كیه  ی ژنانیه  نگیی ده موو ھیه و ئیه ناو لیه. خیدر ئیبیراھیم  ژاڵ كیه  شیاعیربوونی  بیه  ھۆی  ته بوونه
 ی رایانیه ماجه و ئیه موو ھیه ناو لیه چی كیه  اڵداییه گیانه  لیه و  تیاڵ تێیدا شیتێك موو ھیه  كیه بنووسیێت رۆژگارێیك بۆ شیعر ێتزان ده

 ی شیوێنه و بیه یشیتن گه رێگیای ر سیه  خاتیه ده موومان ھیه و تر شوێنێكی بۆ  وه ێێنه په  كاته ده شیعر  ژنه م ئه  كردووه توێه یان ئێمه
 …ناگات پێی ئازار درو غه ستی ده  كه

 
   ببمه وێت مه ده)
  و رباران به نوستوی كی یه پوله په

  م جێكه بۆخۆم   یه ھێالنه
  مۆی سته ده نه   یه ھێالنه

 پیاوو، ستی ده
   ی پیتكه له په  نه 

 (…بێگاتێ راوچی ستی ده نگێكی تفه
 

  و ڵدێت ھه خۆی ری وروبه ده كانی ختیه دبه به موو ھه  له و نادیار رۆژێكی دیوی و ئه بۆ  وه ێێته په ده  ژنه م ئه ترسی كاروانی و لێره
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  كۆپلیه م لیه ، وه بناسیێنینه خۆمیانی  بیه تیر جیۆرێكی  بیه  ئێمه بێت ده یشبێت ھه ر گه ئه ژیان  لێره ئیتر  كه بڵێت پێمان وێت یه ده
  میشیه ھه  كیه كات ده ێانیانه شیه  رۆحیه و بیه  ئامیاژه  وه هشیاعیران بیوونێكی توێه  بیه و  ئازایانیه خۆكردنێیك  له ھی  بێ  به دا شیعره
 ی پیاوانیه و ئیه سیتی ده م رده بیه  وتۆتیه كه  ئێمیه( ژنیانی)  لیه شیێك به ژییانی ڵێت ده پێمان گرن، ده پێ نوسمان چاره رگای رده به
 ئییاوا ژییان ئیتیر  كیه بڵێیت وێت یییه ده  وه دێڕانیه م لیه بیینن، ده خۆییان كانی گریسییه نه بییۆ ژنیان ژییانی  كوشینده كی راوچییه كیو وه

  كیه بهێڵێیت جێ بیه ش قامانه شیه و ئیه و شیار بیڕواو وێت ییه ده ختی، خۆشیبه و ژییان تیامی  ناكاتیه  جیۆره م بیه  وه مانه و ێێت تێناپه
  شیاعیره  ژنیه م ئیه وازی بانگیه ...ن كیه راوده تێیدا كانی پولیه په رۆحیی  وه خۆیانیه كانی گوناھیه موو ھیه  به كان گریسه نه  راوچییه
 بیۆ م ئه وازی بانگه ...تناگا پێ گوناھكارانی ستی ده  كه ی رۆژگاره و ئه  بگاته وێت یه ده ئیتر و  ئازاره له پڕ رۆحێكی وازی بانگه
 رامیان ئیاوا یشیدا دێڕه نید چه م لیه  لێیره ڵن، بییه ر گیه ئه ر سیه  بباتیه تێیدا خۆشی  له شتێك وێت یه ده  كه  یه كورته  نه مه ته و ئه
 ...تبكا ئاشنامان خۆی ردانی رگه سه رۆحی  به تا گرێت ده

 
  كورته زۆر  پوله په نی مه ته)
 درۆ  له پڕ ش ئێمه نی مه ته
  وه وه خه وزیی نه وه م ده به جار ندێك ھه  بۆیه

 ێێژم ده فرمێسك
  مانتوانی نه  كه نێك مه ته بۆ 
 ( وه بینوسینه  دڵ كامی به
 
 زانێیت ده ، وه نادۆزینیه نووسیین شییعر بیۆ ھۆكارێیك ریزكیردن  وشه  له  جگه  كه  ترنیه  نگی ده ندێك ھه كو وه  شیعرانه م به  ژاڵ كه
  بیه ئاڵوگۆێ وێت یه ده دا لێره كان، مرۆڤه موو ھه می خه  بیكاته و  وه بكاته  جێگه كاندا دێڕه ناو  له خۆی كانی مه خه ئازارو موو ھه
  بیه  سییخناخه  ژیانیه م ئیه زانێیت ده و ئیه  ، ییه پوله په كیورتی ژییانی  بیه  وه بگۆێێتیه مرۆڤ درۆی  پڕله نی مه ته و بكات كان شته
  لیه  جگیه  كیه  وه داتیه ده نێك مه ته  له ئاوێ  مجۆره به ن، ناكه تی مرۆڤایه بۆ ھی  ئیتر درۆ و رم شه  له  جگه ی سانه كه و ئه ستی ھه

 ھێڵێیت ده جێیان بیه دواجیار  وه كانییه پیرۆزیه موو ھیه  بیه  وه داتیه ده   یادگارییه  لیه ئیاوێ  وه ئیه ، نییه بیۆی تیری ھیچیی فرمێسك
 و سیاده  وشیه نیاو  بچینیه تیر ورد زییاترو ر گیه ئه.  وه بنوسیێته تێیدا كانی خۆزگیه و  وه بمێنێته تێدا  دڵ كامی  به ناتوانێت  چونكه
 …ری سیه رده ده  پڕلیه رۆژانێكیی  یاندۆتیه گه نیان میه ته  كه ین كه ده  ورانه گه  لێنه كه و به در   وه شاعیره  ژنه م ئه كانی داره مانا

 و  ییه ھه ئیازاری  پڕله ی ربرده سه   دونیایه و ئه  كه ببیستن خۆی  له  ژاڵ كه الی له  برینداره شقێكی عه چ ژیان  كه ن بكه تێبینی
 :نوسێت ده ئاوا و خۆی ری فه اوسهھ  مانكاته ده  دێڕانه م ئه نێوان  له
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 پاكی ی سته جه  یه ھه عاشقێك چ)
 كرابێ نه بریندار زان ناحه ی وشه  به
 خۆی ی ربرده سه  یه ھه عاشقێك چ
 مێشكیدا كانی ێه الپه - نێودووتوێی  له
 ( گرتبێ نه  ڵ ھه  وه مه خه به
 

  ژنیه م ئیه می خیه كوژن، ده كانی جوانیه و ن كه ده برینداری  میشه ھه  كه روو  خاته ده  سانه كه و ئه بۆ شق عه و عاشقان جوانی  لێره
 كییان بكوژه ئیتییر  كییه ی بێمانایانییه  سییاته و لییه  وه ئاگابوونییه  بییه بییۆ كێشییێت رامانده ، شییته زۆر بییوونی وێییران و تێكییدان می خییه
 ن ده تێكیده خۆییان رامی میه بیۆ كان شیته وام رده بیه  كیه  وه زانیه ناحه و ئه رێگای  له و ئه بكوژن، جوامان شتێكی موو ھه وێت یانه ده
 و كان شییته مانییای  بییه بییردن ی پییه  شییاعیره  ژنییه م ئییه الی ...بگییرین  كردارانییه و ربییه به  وه پێكییه وێت یییه ده و ھێنێییت ده ئاگامان بییه

 وا ئییه ین بییده رنج سییه  وه یه شیییعرانه  دێییڕه م لییه ر گییه ئه كییات، ده ر سییه له كاریییان  وه ورده كی ئاگاییییه به شیییعردا  لییه یان وه جێكردنییه
 ...ر داوه  بێته ده تێیدا نگ تفه  كه ی ژیانه و ئه كۆی و كات ده ژیان كانی ترسیه مه  به در  كوێدا له  ژاڵ كه  كه زانین ده

 
  دراوی   ته شه ی سته جه نێو له)
  نم كه پێده دا نه مه زه م ئه

   بینم ده كاتێك
  بینین بۆ  یهن تێدا تروسكایی
  كات پێده ست ده  ئێمه چیرۆكی كاتێكیش

 (ر دادوه  ببێته نگ تفه  كه
 

 ئیتییر كاتێیك دا ئێمیه كانی وه نییه ی زۆربیه چیرۆكیی كییۆی  لیه  كیه ین كیه ده  راسییتیانه و بیه در   كیه  دایییه وه له  دێڕانیه م ئیه جیوانی
 ی وارگیه ھه دات، ورده ده كانیان ئومێیده و خۆزگیه تێیڕا نگ تفیه و وونب وێران و نگ جه بینن ده كات ده پێ ست ده نیان مه ته چیرۆكی

  ژاڵ كیه ش میه به ...بێت نیه نگ تفیه حیوكمی  لیه جگه نابیسیتین ھیی  و نیابینین ھی  ئیتر  كه ی ساتانه و ئه له بێت پڕده نمان مه ته
 :ھر ژه   یه پیاڵه  بێته ده نیشتیمان دا مانایانه  جۆره م ئه ی سایه  له  وه بیردێنێته به مان وه ئه
 
    ئێمه نیشتیمانی ئێستا)
   وایه ھر ژه   یه پیاڵه ی وه خواردنه   وه
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  ی مه پێكێك  له تاڵتر
 (كتر یه كوشتنی و كی ره دووبه ھری ژه
 
  ییه مگینانه غه ئیاوازێكی  كیه موومان ھیه ی كیه ئاوازه  پڕله  كاروانه  ژاڵ كه  وه نیشتیمانمانه و شق عه و منداڵی كوشتنی ی حزه  له  له
 .جێ  گاته ده مان كه كاروانه ساتی دوا كتری یه كوشتنی  به تا بینین رێگای ر سه  خاته ده
 
 منیداڵیمان و  ری وه ییاده  كیه  ی ێێگایانیه و ئیه ر سیه  وه مانباتیه ده  كانی شییعره  بیه  شاعیره  ژنه م ئه  نگی ده  رنجه سه  ی جێگه  ی وه ئه

 نیاو بیۆ  وه ێێنینیه گه بییان  وه تیه چووه بیرمان لیه  ی سیاتانه و  ری وه ییاده و ئه موو ھه وێت یه ده  كانی شیعره  به ، ێشتوهھ جێ  به تێدا
  وشیه  لیه ین پڕكیه رۆحمیان وێت ییه ده تیر،  شیتی   نیه بیژین  ریانیه وه یاده و بیه  بێ ده نیا ته  كه  ی ستانه جه و ئه ناو بۆ. رۆحمان

  نگیی ده   نیه شیقن عه و وه مانیه  رگیای ده  كیه گرێت رامانیده دا رگایانیه ده و ئیه م رده بیه  لیه شیعر  به  ژنه  شاعیره م ئه. گریان   نه
  ئێمیه نیشیتمانێكدا  لیه وێت ییه ده.  وه بیربباتیه له پیێ نائومێیدیمان و ونبیوون  رێگای  كانی شعره به وێت یه ده و ئه ێوكاولبوون، شه
 :مردن و رین ڵوه ھه و نگ جه  نیشتمانی   نه شقبێت عه و  گۆرانی شیعرو  ینیشتمان  كه نێت بژیه

 
   رم ته  له نیشتیمان  پڕبوونی بۆ نا)
  نیشتیمان  ی خته وه و ئه
 ێدا شه  كانی ره نجه په م رده به له
 مردن بۆ رس وه  كی گۆرانیه  بێته ده
 و خوێن  له  بێ ده پڕاوپڕ  ستێكی ده
 (رم ته  له اخسیخن  تری  ی وه ئه
 
 و ئیه  نیشیتیمانی  بیێ ده  ئێمیه  نیشیتمانی ڵێیت ده پێمان و  وه كاته ئاگادارده  خوێناویه  نیشتمانه م ئه  بوونی م له موومان ھه  ژاڵ كه
 .رم ته و گریان و خوێن   نه... یمر نه  گۆرانی  له شیعرو  له و  جوانی  له و خۆش  بۆنی  له ن كه پڕده  ی كه خاكه بێت نگانه ده
 

 بیۆ  خوێندنیه دروود  ریكی خیه  میشیه ھه  كیه  ی ژنیه و ئیه  نگیی ده م رده به  مانباته ده دا  ژاڵ كه  كانی شیعره ناو به ێان گه و وه خوێندنه
 تیاریكی) و (كان گوڵیه  رینیی وه  ئیاونگی) دییوانی نیاو  كانی شییعره  زۆری ...قر و بیوون توێه و گوناه  له موومان ھه  ی وه بوونه پا 
 و ئیه. بڕێت رییده ده موومان ھه  ی وه بوونه پا  بۆ كان جۆره  له جۆرێك  به رجارێك ھه  كه  یه درووده و ئه( شق عه ی ره نجه په و و شه
 ناو لیه ببێیت خیۆی كانی ئومێیده و ون خیه رداری ستبه ده وازوو وێت نایه ێێت بگه خۆیدا بۆكانی ون  شته شوێن به كوێدا  له زانێت ده
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  شییته ھه به نزیییك تا ھییه  كییه ێانێك گییه ێێت، بگییه وێت یییه ده وام رده بییه ، دراوه  وره ده پییێ رۆحمییانی  كییه ی رایانییه ماجه موو ھییه م ئییه
 ناو لیه خۆیدا بوونی شوێن به ئاوا مردن تا بێت ده  كه  مرۆڤه ری ده قه  وه ئه زانێت ده  ژاڵ كه كان، داپۆشراوه لم به ریا ده و ونبۆكان

 ...تێێ بگه دا شتانه م ئه

 
 ێێم گه ده بۆت)
 بودا ون شتێكی ھه  به نێو  له
 ڵگرتوودا ھه ر سه/  پۆشراوی دا لم به كی ریایه زه نێو  له
 اڵو گه ماچی ئازاری  له بێت پڕ  كه

 پایزو وی شه  مانگه كۆچی
 ی ژاره په ری ده قه
 وز سه كی گیایه  پكه چه
  تاساوی ی ناسه ھه  به

 ینمگ غه ژیانێكی
 و ئێواران مای سه  پوله په   وه
  ئاسمان سپی می ته

  نازانێ پێ كانیش گوڵه
 (گر  ڵده ھه خۆی ری سه چۆن ریا ده
 
  تیوێه  ژنێكیی  نگیی ده كیو وه رانیش خوێنیه و بنوسیرێت ر سیه  لیه  زییاتری گرێت ڵیده ھه  كیه  خۆگرتیوه  لیه  ی شیعرانه و ئه  دیوانه م ئه
 جیوانی مانیای زۆر ر سیه  لیه  ئێمیه دا دیوانیه م له شوێندا زۆر  له كرێت ده.  وه بیخوێننه ژیان  ی وه مانه بۆ بوونێك توێه كو وه اڵم به
 كیو وه نی میه ته زۆری شیێكی به زانێیت ده بكات شیاعیره  ژنیه م ئیه نی میه ته و ژییان  بیه سیت ھه ی وه ئه ستین، رابوه  شاعیره  ژنه م ئه

 و ئییه زانیییت ده  وه خوێنیتییه ده  ژاڵ كییه كانی شیییعره ی زۆربییه كاتێییك دێوێكییدا به ...حرۆ ئییازاری و یمگین غییه  لییه  پڕبییووه كانی شیییعره
  لیه  وه كانمانیه ئازاره و مگین غیه موو ھیه  بیه خۆمان  ئێمه تریشدا ی كه دیوه  به و دوێت ده خۆیی ی ئازاره  پڕله  نه مه ته و له شیعر به

 . وه دۆزینه ده خۆمان دا و ئه كانی شیعره
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 کەژاڵ ئیبراهیم ژنێکی بێدەنگ، بەاڵم پڕ لە هاوار

 

 
 

 جەواد حەیدەری

 
 .خدر ئیبراھیم کەژاڵ خاتوو ی(ژنێک پێنووسی بە) شیعری دیوانی بۆ کورت خوێنەوەیەکی

 
 .«بیرکرنەوە لە جۆرێکە بەڵکو نییە ھونەر شیعر» :دەڵێت گریوز رابێرت

  
 دوو لە شییاعیر واتییایەکی بە دەژی، تێییدا کە جیهییانەی لەو جیییایە و دەیخولقێنێییت خییۆی بییۆ شییاعیر کە جیهییانەیە ئەو شیییعر

 .دەژین تێدا ھەموومان کە سروشتییە جیهانی تر ئەوی و شیعرە جیهانی یەکێکیان دەژی جیهاندا
 
 بە کیام ھەر و دەکات ژیان و سرۆشت دیاردەکانی و جیهان سەیری خۆیەوە گەیروان لە ژن، چ و بێت پیاو چ مرۆڤ بۆیە ھەر
 بیواری لە چ نووسیینەکان زۆرجیار سیاالرە پییاو زییاتر مرۆڤیایەتی کۆمەڵگای کە ئەوەی ھۆی بە بەاڵم دەنووسن خۆیان زمانی
 لێیرەدایە و ھەیە زۆر بینییەکییورد بە پێویسیتی جییاکردنەوەیە بیۆ و لیکیدەچن کیردنەوە بییر و دارشتن بواری لە چ و زمانی
 .دەردەکەوێت ژن زمانی و پیاو زمانی

 
 ئەوانەوە دەربیڕین و روانین و ئەندێشە و بیرکردنەوە شێوەی لە پیاوان شیعری لە ژنان شیعری ناسینەوەی ھۆکاری گرنگترین
 .دەگرێت سەرچاوە

 
  بە ھەم کە ھەیە تر دەستەیەکی دەنووسن انپیاو زمانی بە تەنها دەستەیەکیان دەستەن، سێ شاعیر ژنانی من رای بە

http://knwe.org/?p=21658
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 کەژاڵ خیاتوو کە دەنووسین ژنیانە زمیانی بە تەنها کە ھەن تر دەستەیەکی و پیاوانە زمانی بە ھەم و دەنووسن ژنانە زمانی
 .لەوان یەکێکە خدر ئبیراھیم

 
 شییاعیر بییوون، مییرۆڤ نییییا شییاعیربوون :دەڵێییت شییاعیر بە سییەبارەت ئێرانییی بەناوبییانگی شییاعیری فەرۆخییزاد ی- فییروو 

 .ھەیە خۆیان بە تایبەت ئازاری کامیان ھەر و ھاوبەشە، ئازاری خاوەنی و مرۆڤە بێت مێ یان بێت نێر کە بەرلەوەی
 
 فەرۆخیزاد فیرو  ئەزمیوونی وەک کەژاڵ خیاتوو روانینیی شیێوەی و شییعر ئەزمیوونی ێووەوە ھەنیدێک لە خۆم بەحاڵی بەش من

 داب دەسیت بە ھەردووکیان دەربڕین، شێوەی و زمان جیاوازی سەرەرای بەاڵم نیم بەراوردکردن گەڵ لە من چەند ھەر دەبینم،
 .ھاوبەشن ژانی و ئازار و دەرد خاوەنی و دەناڵن ھتد ...و ژنان بۆ روانین شێوەی و پەروەردە شێوەی و کۆمەڵگا نەریتی و
 

 لە بیاس گیۆڵ و گیر  بیێ بە ژنیانە تەواو زمانێکی بە یپاراوی و جوانی بە زۆر ژنێکدا پێنووسی بە دیوانی لە کەژاڵ خاتوو
 .دەکات تر بابەتی زۆر و خۆشەویستی نیشتمان، پیاو، ژن، پلەی ماف، لێبوردن، گریان، دایک، ژیان،

 
 رۆژانەی ژییانی بەرھەمی کە ئەزموونە کۆمەڵێک خاوەنی و بوێرە و سەربەخۆ پاراو زۆر دا ئەندێشەی و بیر لە کەژاڵ خاتوو
 .خۆیەتی

 
 و عەشیق بیۆ تیر پیناسیەیەکی و دەدات ھەوڵ و دەگرێیت خۆیدا دۆزینەوەی و عەشق دوای بە سەرەتا دا شیعرەکانی لە شاعیر

 :دەڵێت و دەکات بەوە ئاماژە شیعرێکدا لە وەک ھەر بدۆزێتەوە ژیان بۆ
 
 مەزیاتر لە دەو  چیم من»
 11ل  «بدۆزمەوە خۆشەویستی بۆ پێناسەیک 
 

 لە جیگە ھەیە خیۆی بەھیای و نیرخ شیت ھەمیوو ئیێمە کۆمەڵگای لە چونکە بێت ئەوەی ھەڵوەدای ەگەرئ نییە ناھەقی شاعیر
 دا خۆشەویسیتی پێنیاو لە تەنهیا کۆمەڵگیایە ئەم ژنیی و کیوێ و کی  چەنیدین رۆژانە سیەیرکەن نەبێیت، خۆشەویسیتی و عەشق

 تەحەمییوولی نییاتوانێ ئییێمە کۆمەڵگییای ە،کییوژ ئاشییق کییوژە، عەشییق ئییێمە کۆمەڵگییای. سییەردەنێنەوە نائومێییدی بە و دەکییوژرێن
 خیاتوو بۆیە ھەر نییە جیاوازییەک رابواردن و خۆشەویستی و عەشق نێوان لە ئێمەدا کۆمەڵگای لە ھێشتا بکات خۆشەویستی

 .دەگەێێت خۆشەویستی بۆ پێناسە دوای لە کەژاڵ
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 :دەڵێت و دەکات دایک لە باس دا دیوانەکەی تری لەبەشێکی شاعیر
 
 واڵتەکەم دایکانی یھێندە کەس»
 نییە کردن ماچ لە رقیان 
 فێرنەبوون تەمەنیان درێژایی بە چونکە 
 11ل  «بکەن ماچیان باوکەکان 
 

 قوربییانییە، کە ئەوەی پییاڵ لە و قوربییانییە خییۆی کوردەواریییدا کۆمەڵگییای لە دایییک کە بکەییین بەوە ئامییاژە پێویسییتە لێییرە
 باشیترە السیار بیاوک وایە پێم) کە ساالر باوک خێزانێکی ناو لە خۆی ئێمە کۆمەڵگای لە دایک دەکات، پەروەردە قوربانیش
 پیینەدراوە سیۆزی و گوێەشیەدابوو ھەێەشەو ژێر لە بەبەردەوامی و نەبووە باشی پەروەردەیەکی ھی  خۆی بووە گەورە (بوترێت

 دایکیکیی کە لێبکرێیت ئەوەی ێوانیچیاوە ناکرێیت وابیوو کە چەوسیاوەتەوە، مێیردەوە و بیرا و بیاوک الیەن لە بەردەوامی بە و
 تەنهیا بەشیی ئییچمە کۆمەڵگای لە ژن و ک  بنوێنێت، سۆز ناتوانێت بێت نەبینی سۆزی کەسێک چونکە لێدەرچێت، میهرەبانی
 تیر زمیانێکی لە گرییان زمیانی لە جیگە و نازانێیت تیر شیتێکی کیردن گونیاه بە ھەسیت و شیەرم و تیرس و گریان لە گریانە،
 :دەڵێت لەبارەیەوە شیعرێکدا لە کەژاڵ خاتوو خۆشی، و پێکەنین بە نامۆیە و ناگات

 
 مەکە پێکەنیم فێری»
 کردەوە چاوم گریان بە رۆژەوەی لەو 
 تەنیا بە من 
 11ل  «تێدەگەم گریان زمانی لە 
 
 وھەمییو کاتێییک بکییات چ کییوژە، عەشییق و غەدر و نییاھەقی و خیییانەت و درۆ و تییرس ھەمییوو کە کۆمەڵگییایە لە بکییات چ کیی 

 بە ئامییاژە شیییعرەکانیدا بەشییێکی لە شییاعیر نییاژی، کۆمەڵگییایەک وەھییا لە مییرۆڤ و قەدەغەیە ئەو بییۆ کۆمەڵگییا شییوێنێکی
 :دەڵێت و دەکات کۆمەڵگاکەی

 
 نیشتمانەکەم»
 ترس بۆنی لە پڕن شەقامەکانی 
 و خیانەت بۆنی لە پڕن دەستەکانی 
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 درۆ لە پڕن زمانەکانی 
 18ل  «چی؟ بێنم ناو نیشتمانە ئەم 
 

 ،بیژین و بیدەن ھەناسیە تێیدا کە نەھێشیتۆتەوە ژنیان بیۆ بیوارێکی ھیی  کۆمەڵگیا بەراستی کە دەکات ھەست شاعیر لێرەدایە
 و خۆکوشییتن و خوسییوتاندن بەر بەرنە پەنییا ناچییارن ژنییان ێێییز و سییۆز و خۆشەویسییتی بەرنەبییوونی لە جییار زۆر بییۆیە ھەر

 :دەڵێت دەکات بەوە ئاماژە شاعیر نموونە بۆ بکەن ژیان لە ماڵئاوایی
 
 و بوون دایک لە پاکیزەیی بە»
 بنووسینەوە خۆمان پاکێتی نەمانتوانی 
 و عەشق بۆ نیە چاوێک 
 خۆشەویستی بۆ نیە دڵێک 
 11ل  «مالئاوا بڵێن خالکە بەم ناچارین 
 
 دەکیرێتەوە جییا کیوێ لە و تەمەن ھیاو لە ئیتر ساڵ 80یان  6بە  دەگات تەمەنی کە کاتەی لەو ھەر ئێمە کۆمەڵگای لە ک 
 سیاتێک و کیات ھەمیوو و بێیت خێیزانەکەت شیەرەفی و نیاموس و خیۆت لە ئاگات دەبێت و کچی تۆ کە دەچرپێنن گوێیدا بە و

 کۆمەڵگییای لە ژن ھەێەشییەدا، ژێییر لە بەردەوامییی بە کیی  تییر، وای ھەزاران وە مەرۆ، وا مەڵییێ، وا مەکە، وا کچییم: پێییدەڵێن
 نییییە کیی  .لێناھێنییت وازیییان و بەسییەریانەوەیە تییرس و شییەرم مییۆتەکەی مییردن ھەتییا و ترسییە و شییەرم قوربییانی ئییێمەدا

 ھەێەشیییەیە پەنیییجەی ئەو ئازاییییانە زۆر دەیەوێیییت کەژاڵ خیییاتوو بیییۆیە ھەر داییییکەوە پەنیییجەی ھەێەشیییەی بەر نەکەوتبێیییتە
 :دەڵێت شیعردا لە خۆی ھەروەک ،بشکێنێت

 
 بووم مناڵ کە ئێستاش بیرمە»

 رادەوەشاند نیشایەتما پەنجەی دایکم
 :دەوتم پێی بەرز دەنگی بە

 شەرمە ئەو  بۆ مەچۆ کچی ئەتۆ
 شورەییە ئەوالیەش بۆ

 بچی؟ نەکەی
 بووم گەورە کە



؛ نیشتمانێک لە نێرگز، خاکێک لە گوڵکەژاڵ ئیبراهیم خدر  

 

 

77 
 

 کردم فێریان پەنجەکانت
 بشکێنم ھەر پەنجەیە ئەو
 6ل  «راوەشێنم کچەکەمی لە
 
 پیییاو دژە ھەرگیییز بەاڵم بییووە دایییک لە دا پیاوسییاالر کۆمەڵگییایەکی لە کە ئەوەی سییەرەرای کەژاڵ خییاتوو تییرەوە الیەکییی لە

 زینیدانی پییاویش ترسە و شەرم دیلی ژن ئەگەر و دیلە و ئەسیر ژن وەک ھەر کوردی کۆمەڵگای لە پیاویش وایە پێی و نییە
 :دەڵێت و دەکات بەوە ئاماژە شیعرێکدا لە شاعیر چۆن وەک ھەر کۆمەڵگایە ی نەریت و داب
 
 زیندانین دووکمان ھەر ئێمە »
 نەریت و داب زیندانی تۆ

 10ل  «ترس زیندانی منیش
 

 ئەوان و پییاوان سیەر دەکەن ھێیرش تونیدی بە زۆر نووسیینەکانیاندا لە جیار ھەندێک کە تر ژنی زۆر پیچەوانەی بە شاعیر
 دوو لەو یەکێییک ئەسییتۆی سییەر بییخەمە تاوانەکییان و بییکەم تاوانبییار کەس لەبییارەیەوە نییامەو  لێییرەدا میین دەکەن، تاوانبییار

 ھییۆی بە پیییاو جییار ھەنییدێک رەنییگە و دەکییات کیییان دوو ھەر لە غەدر کۆمەڵگییایە ئەو کە دەکەم بەوە ئامییاژە بەاڵم ەگەزەر
 ھەنیدێک بیۆ دەیکیات، داھاتووشیدا لە و کردوویەتی ئێستاش تا کە بکات ناھەقی و غەدر ھەیە دەسەاڵتی زیاتر کە ئەوەی
 دەسیەاڵت جار ھەندێک ئەمە نییە ژن لە رقی پیاو دا راستی لە دەنا. بن گەورەتر لەخۆیان ژنەکەیان کە سەختە پیاوان لە

 خییاتوو وەک ھەر نییییە ژن لە رقیییان دا خۆیییان جییوھەری و زات لە دەنییا دابنێییت رەھییا مرۆڤێکییی بە خییۆی پیییاو کە وادەکییات
 :دەڵێت لەوبارەیەوە کەژاڵ

 
 ناکەم بڕوا ھەرگیز»

 بێت ژن لە رقیان پیاوان
 ێنەب کاتانەی ئەو تەنها
 11و  11ل  «گەورەترە لەوان ژنێک دەبینن کە
 

 ٢٠١٨ی جووالی ١٠: ێێکەوتی  -ماڵپەێی کوردستانی نو   : سەرچاوە
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 كان یان دیوانی ماچ باران نجه ڕو ئاشتی په شه

 
 
 
 
 
 
 ڵمانیا ئه -نیا  ئیسماعیل ته

 
 تی توانیویییه ئێسیتا تیاكوو  وه رابیردووه ی ده سیه كانی ده وه نیه  لیه  كیه ی تانیه ئافره  شیاعیره و لیه  كێكیه یه, خیدر ئیبیراھیم ژاڵ كیه

  نكیه ده ی رێگیه له خیۆی كانی زه گیه ره ی وه كوژانه تێكیش ئافره   وه و بكات دیاری شیعردا ی خشه نه ر سه له خۆی ی نجه په ی جێگه
 .ێنێت بگه ڵگا كۆمه به  وه شیعره كانی مرواریه

 
 ی نجیه په  وه تیه جورئه  بیه زۆر و وه كردۆتیه ر سیه به موومانی ھه كانیی مه خه دا «كان نجه په ئاشتی ێو شه» شیعری  ڵه كۆمه ژاڵ كه
 ر سییه له كیی  نییدان چه  رۆژانییه  كییه كییات ده كییردن مییاچ و ویسییتی خۆشه باسییی كییدا ڵگایه كۆمه  لییه و ئییه  دانییاوه كان زامییه ر سییه له

 گیۆێ راپێچیی كانیان بۆچوونیه راو  لیه كیردن رگری بیه و ویسیتی خۆشه نیدی یوه په بیوونی ئاشیكرا ییان كوێێك ڵ گه له كردن پیاسه
  سیایته و رۆژانیه  لیه  تیه بابه م لیه ریپۆرتیاژی و واڵ ھیه  كورتیه نیدان چه  رۆژانیه موومان ھیه  كیه بڕدرێیت ده لووتییان ییان كرێن ده

 « وه خوێنینه ده دا كان كوردیه
 

 تییدا خزمایه و ری تگه شییره عه ی بناغیه ر سیه له كانی تییه اڵیه كۆمه  ندیییه یوه په  ئێسیتاكه  كیه ژییت ده كیدا ڵگایه كۆمه م له شاعیر
 فرمێسیك ئاشیتی كیۆتری بیوونی داغیان ێو ،شیه خیواردن خیۆ ێو شیه منداڵیدانی  لیه كان شییعره واوی ته  نده رچه ھه  كردووه ڵ رایه

  ڵییه كۆمه  وایییه پییێم دا ش وه ئییه ڵ گییه له  بوونییه دایییك  لییه ...وێ شییه ...وێ شییه كان نجییه په رینی ڵوه ھییه ێو شییه كییان چاوه بارانییدنی
 و لییه نها تییه  چونكییه بییوو ده كانی شیییعره رۆكی نییاوه پێسییتی  بییه پییڕ واو تییه بكردایه د زه نییاوه «ماچبییاران» ناوی بییه ی كه شیییعریه
 . كارھێناوه به ماچی ی وشه جار 11دا  یه ره الپه 889 دا یه نامیلكه

 
   ته كراونه  وه ھمیه وه بیانوی به  كه بپچڕێنێ  ندیانه پێوه و كۆت و ئه  داوه ی وه ئه وڵی ھه ڵگا كۆمه  له یبوون یاخی به ژاڵ كه

http://knwe.org/?p=21657
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  بۆییه  بوونیه دایك لیه دا  قۆناغیه و ئیه منداڵیدانی  لیه كوردیش الوانی ڵگرتنی رھه سه و كۆچ ی دیارده  وه تانه ئافره ملی و ست ده
  وه كولێنییه ده ش زامانییه و ئییه نیایی تیه ی وه كوژانییه و ویسییتان خۆشه لێكیدابڕانی كییانی ئازاره  لییه نیین ری بێبییه ویش ئییه كانی شییعره
 ..  فراندووه ئه ی تازه و ناسك شیعری و وێنه یان ده چۆرێت لێده خوێنی ش ئێستاكه تا و  ڵگادایه كۆمه ی سته جه له كه
 
 ی گرتوانیه ق ده  لتوره كه و ئه بوونی یاخی  وه نوسێته ده بۆ دیاریكراومان ینێك مه زه مێژووی شیعر  به اڵم به  نیه مێژوونوس ژاڵ كه
 پییرۆزی  بیه  ڵگاوه كۆمه ن الیه  له  قانه ده و ئه ر گه ئه اڵ خوازه نه كردنیان گۆێ بۆ و  ده تێكی جورئه و ڵوێست ھه  جۆره ر وروبه ده
 شیی تائێستاكه و وتن پێشیكه م رده بیه له نگ ئاسیته  بنیه ده  كیه ی ارانیهھۆك و لیه  كێكیه یه تیش قه سیه ی رده روه پیه كرابیێ یریان سه
 و لیه ژاڵ كیه رام حیه و غیه ده قه  بیه كیردوین لیێ كانیان ئاساییه  شته  كه ین یه رده روه په  جۆه و ئه قوربانی موومان ھه دابێ ڵ گه له

  ؛نابێت بنیات دوێنێ ر هس له كه مرۆ ئه  وه شه یه روانگه و له و یاخییه  ره وروبه ده  جۆره
 

 بووم مناڵ  كه ئێستاش  بیرمه
 شاند وه راده تمانی شایه ی نجه په  دایكمه

 » ووتم ده پێی رز به نگی ده به
 كچی تۆ ئه
  رمه شه  والیه بۆئه چۆ مه

  ییه شوره ش الیه و بۆئه
 بچی ی كه نه
 كردم فێریان كانت نجه په بووم  وره گه  كه
 بشكێنم ر ھه  یه نجه په و ئه
 شێنم راوه می كه كچه  له
 1 - 9  ره الپه «كان نجه په ئاشتی ێو شه»
 
 ش سیته جه دوو گرێیدانی  وه پێكیه و ویسیتی خۆشه سییمبولی جیاریش نیدێك باھه  نده پێوه و كۆت ر ھه ند پێوه و كۆت شاعیر الی
 سییتی ده ی پچییه له كه و كان زیندانییه رگییای ده كی یییه هڵق ئه  زنجیییره  لییه  بڕاوه دانییه شییێكی به مییادام   یییه ڵقه ئه  تاكییه ێنێت بگییه

  «دنیادا ڵگاكانی كۆمه واوی ته له باو شتێكی  بۆته  كه ێوانێت ده  پیرۆزییه و له  وه گومانه چاوێكی به و ئه ران تێكۆشه
 
 جوانن كان نجه په موو ھه»
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 بێت نه  یه نجه په و ئه نها ته
   كات ده داگیری   یه ڵقه ئه  كه
 80  ره الپه  «كان نجه په ئاشتی وێ شه
 
 ی سیته جه بیوونی كۆتیا و كیردن زینیدانی و بیڕین لیووت كیردن ویسیتی خۆشه و ویسیتی خۆشه پاداشیتی ر گیه ئه كدا ڵگایه كۆمه  له

 نێوان لیه ژاڵ كیه» وه مێته سیڵه نه ڵێیك داوه ھیی   لیه و بیدات محمید بانگی راشكاوی به عیشق ی رگه پێشمه  بێته ده  سه كه و ئه بوێت
 «  كردووه  سته رجه به قوربانیدانی جوانی كی یه وێنه دڵدا لێدانی ی ترپه كاتژمێرو میلی

 
 و من دڵی»

 چن ده   یه له رم سه ژوور ی كه كاتژمێره
 دات لێده كات بۆ  نده چه و ئه
  بۆتۆ  ھێنده منیش دڵی
 11  ره الپه  «كان نجه په ئاشتی ێو شه
 

 و میاده مای بنیه ر سیه له   نیه كرێیت ده بینیا كتر ییه ی وه خوێندنیه و حیاڵیبوون كتر ییه له مای بنیه ر سیه له  قینه راسته ویستی خۆشه
 شیاعیر ی«ھیێمن»   وه» ترییان ی وه ئه و لی زه ئه  بنه ده ێێژرێت داده م كه یه مای بنه ر سه له ی ویستانه خۆشه و ئه ر وھه گه زێڕو
 كی ییه بنچینه ر سیه له كه ی قۆڵیه دوو و ئیه قوربیانی  كاتیه ده شیتێك موو ھه ناوبراو» ڵێن ده   وه  سته ده چڵكی دنیا ماڵی ڵێت ده
  «ری مه كه  كرێنه ده ویستی خۆشه وی پته
 
 یت كه خوازبێنم ویستت ر گه ئه
 بڵێ دایكم به
 گر  نه پێ پشتێنت بیانووی با
 رم مه كه بۆ  سه به تۆم قۆڵی ردوو ھه من
 19  ره الپه «كان نجه په ئاشتی ێو شه
 
 كی یه شیێوه به كیدان یه به  متمانیه و ویسیتی خۆشه ی وه گۆێینیه میزی ره  بۆتیه  كیه كاندا وتوه پێشیكه ڵگا كۆمه ی زۆربه له ی ماچه و ئه

.. .و كردن پیاسیه و پیاس نیاو  لیه كیارو ر سه له كان پاركه و قام شه ر سه له و پان گۆێه  له ڵكی خه موو ھه رچاوی به  به ئاشكراو
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 مان زۆربیه و  ییه شیوره كیردن میاچ بێیت خۆشت اڵڵی حه و بوێت خۆش كتریت یه ئێسقانیش ر سه تا با خۆمان الی كرێت ده  پیاده
  دواوه بیه یی سیته جه قوربیانی  ماچه و ئه باجی   وه نه ترسین ده لێی چاو و فیه خه  بێته ده لێ دیوارمان دارو و  وه مینه سڵه ده لێی
  «ڵێت ده و موومان ھه  كاته ده پرسار رووی  قانه ده و ئه وابوونی ناێه  له ژاڵ كه» بێت
 
 ماچێك بۆ س به بێت ده بۆچی»
   بترسین منداڵێك چاوی  له
 18  ره الپه  «كان نجه په ئاشتی ێو شه
 

   له گۆرستان تا  وه بوونه ایكد له ر ھه موومان ھه  كه   ێوانییه چاوه  شیعرییه  ڵه كۆمه م ئه یی وره گه كی پانتاییه ێوانی چاوه
 ڵێ بیییه»  خشییییووه به پێناوییییدا  لیییه خۆمیییان نی میییه ته  كیییه ی روانیانیییه چاوه و بیییه ین بگیییه ین وه ئاواتیییه  بیییه و ێوانییییداین چاوه
  هبۆتیی ژاڵ كییه الی لییه  كییه نفالكراو ئییه زگیییران ده كچێكییی ی ێوانییییه چاوه و ئییه   وه  چێییوه چییوار بییێ و سیینور بییێ كی ێوانییییه چاوه
 «ویستی خۆشه رتوكێكی په
 
  ساڵێكه ند چه
 ویستی خۆشه رتوكێكی په
 تێرنابم لێت و وه تخوێنمه ده 
 11  ره الپه «كان نجه په ئاشتی ێو شه»
 
 كان فسیانیه ئه  دییارده یری سیه  وه ئومێدیییه بیێ  بیه كیرد سیپی ێوانیدا چاوه  له كانی قژه  تاڵه واوی ته كه  دیووه نه خێر  كچه و ئه
  وه رییه سییه له كانیان ونییه خه دی ھاتنییه ڵگاكانییدا كۆمه ی زۆربییه  لییه زۆر ڵكێكی خییه بێییت ڵییدا گه له شییی ئێستاكه تییا  كییه كییات ده
   «چنن ڵده ھه
 

 ڵێ ده دایكم
 و و  بكه باڵێك ر سه له كۆتر ركاتێ ھه

 بجریوێنێ كان بانه گوێسه ر سه له  كه چۆله
 د  ئازیزت میوانێكی

  رۆژه ند چه  وه ئه
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  خستووه باڵی دڵم ی كه كۆتره
 جریوێنێ ده كانم چاوه ی كه چۆله
 بووی نه دیار بۆ من ئازیزی میوانی ی ئه
 98  ره الپه  «كان نجه په ئاشتی ێو شه»
 
  وه وانییه پێچه  بییه رببیڕ  ده ت ئییافره بیۆ راشییكاوی  بیه خییۆی ویسییتی خۆشه تی توانیوییه پیییاو ر ھیه سییاالریدا پییاو ڵگای كۆمییه  لیه
 ر رامبیه به خیۆی ویسیتی خۆشه و ست ھه و بشكێنێت  لیسمه ته و ئه  یتوانییوه نه نا ده بێت نه كان ناوداستانه رای ته و تا  ت هئافر
 .رببڕێت ده پیاو  به
 
  لیه  وه هیباتی ده دا سیپییه  ێه شیه و لیه و ئیه  كیه ی وه لیه  دڵنیاییه و كات ده یدا كه ویسته خۆشه ڵ گه له ویستی خۆشه پێشبركێی ژاڵ كه
 و كیات ده كان پێوانیه نیشیانی ست ده ئاشكرا  به توانرێت ده چۆن كان قاچاغكراوه  شته له بێت كێك یه ویستی خۆشه  كه رێكدا فه ده
   «ڵێت ده
 
  ێمانه شه م رده ھه تۆ من
 وێم ده خۆش زیاترت تۆ كه

 من یاخود
 كرد كترمان یه یری سه  ھێنده دوێنێ
 بوون ھیال  تۆ كانی چاوه
 شتر گه ر ھه من كانی چاوه
 وێی ده خۆش زیاترم من كه زانیم ئینجا
 61 - 68  ره الپه «كان نجه په ئاشتی ێو شه
 
 دوای  وه بنێتیه ر سیه دا شیقه عه و ئیه پێناوی لیه رۆژان  لیه رۆژێك ر گه ئه كه  دڵنییایه  وه له ژاڵ كه  رامه حه عشق ی وه ئه ر به له ر ھه
 و سینور رێكی فه ده  له ویستی خۆشه  چونكه ناھێنن ناویشی كان رۆژنامه واڵێكی ھه  كورته  له جگه و  ناگێر بۆ شینی س كه خۆی
  « ن ناكه ن خاوه به لێ خۆی خۆیشی كانی نزیكه  سه كه و درێت ده م ڵه قه  له زاری رمه شه و عار و یب عه  به كراو ند لبه ته
 
 و  مه ده من
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 بمرم تۆ عشقی بۆ
 توانن ده نه زانم ده اڵم به

 بگێڕن بۆ شینم
 بێنن ناوم وێرن ده نه
 61  ره الپه «كان نجه په ئاشتی ێو شه
 
 شییاویش شیوێنێكی  لیه و  جوانیه شیعری كی یه وێنه ی كه ستگرانه ده بۆ كچێك ماچی رینی وه به پایز اڵی گه رینی وه راوردكردنی به
 نگ ئاسییته  تییه بوونه  كییه ی سییتانه به ر بییه و ئییه داخی لییه ویش ئییه ن مییه ته ربوونی تێپییه پییایزو ت ژمییه حه  لییه اڵ گییه  كییراوه وزیف تییه
 بیێ رن وه ده خامۆشیی به ھێیدی ھێیدی ی كه ویسیته خۆشه نیگیای حزوری لیه نها تیه و ئه كانی ماچه» یشتنییان گه   یه به م رده به له
   «وه بتوێنه كتردا یه اون له و» دا سته جه   یه له دووگیان « ببنه و ن بكه ت قیقه ھه ماچی ی وه ئه
 

 ناو كانی نگاوه ھه پایز
 بارن داده ویدا زه روخساری ر سه به اڵكانیش گه
 پێكرد ستی ده تۆش و من اڵرێزانی گه
 راندو وه اڵكانیان گه كان خته دره
 و ماچ بۆ من كانی لێوه
 وی زه سنگی ر بۆسه وان ئه
 تۆ سیحراوی نیگای بۆ من
 801  ره پهال «كان نجه په ئاشتی ێو شه
 
  پولییه په  بییه خۆیییان كان شیاعیره خییودی ر ھییه  نوسیییویانه كیان پیاوه زۆریییان  ره ھییه ی زۆربییه ی ته سییفه و بییه كوردیییدا شیییعری  لیه

 كان كچیه زییوو زێیڕو واقیعیدا  لیه  نیده رچه ھه  چوانیدووه میۆم و گوڵ به كانیان زگیرانه ده و قوربانی سیمبولی  ته بوونه  چواندووه
 و رگ میه كانیش كچیه و چین رده ده لێی بانان كی رزه به   وه  روانه په  ته بوونه  كه ی پیاوانه و ئه جارانیش زۆر و قوربانی  بنه ده

 ؛كات ده نیان مه ته ی دروێنه ئاگر
 
 موو ھیه و بیه خیۆی ی كیه سیتیگیرانه ده و   ییه پوله په  كردۆتیه خیۆی و  وه كردۆته واژوو ره به ی كه شیعرییه  وێنه یان مجاره ئه ژاڵ كه

 . چواندووه گوڵ به  وه زبرییه
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 تۆبم یدای شه  ھێنده من كه
 من عاشقی  ھێنده تۆ  كه
 و پوله په  ببمه من بێ ده

 من ی كه باخه گولێكی تۆش
 881:  ره الپه - كان نجه په ئاشتی ێو شه
 
  لیه كێك ییه  ببێته ین كه ده ئومێد و خوازین ده ژاڵ بۆكه وام رده به تی جورئه و وام رده به خششی به و وتن ركه سه ھیوای دواجاردا له

 و ره بیه وێت مانیه ده موومان ھیه  كه ی مییه گه و ئه بۆ بێت وڵێك سه و ت ئافره كانی مافه  له داكۆكیكار كانی وه پته ھێزو به  كه كۆڵه
 .ببات ئارامیمان و كسانی یه
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 وتن  دێته  كاتێ شیعر ئازادانه
 
 
 
 
 
 
 

 نیگار عمر عزیز: رگێڕانی وه
 

 بغداد-قیس مجید المولی :می ڵه قه  به

 
 ێۆكیدا ناوه  لیه ر گیه ئه خیات، رده ده خۆی یكان شاراوه  ھێزه دا بنچینه  له و، كات ده خۆی كاری نێك الیه ند چه  له شیعر داھێنانی

 ربوون تێپیه رێگای  به یان بینراو رووداوی  به ر گه ئه نێوانیان، ی ندییه یوه په و ئه رخستنی بۆده خۆی  بگرێته گشتی و تا  كۆی
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 شییعری می رھیه به ڵێك كۆمیه ككاتێی » ییه ھه فیزیایییان بوونی  كه ی شتانه و ئه نێوان له ین بكه وێنا  وه بیركردنه رگاكانی رده به
 ڵچوونی، ھیه سیۆزو تی بابیه جیهانی لیه كیرد راسیتی یشتنێكی تێگه  به ركم ده ھۆشمدا  له  وه خوێنده «ئیبراھیمم ژاڵ كه» شاعیر

  لییه ن مرۆڤانییه  كییه ی دیاردانییه و ئییه ی بۆزۆربییه كان یاڵكراوه خییه  دیییارده یانییدنی گه   یییه بۆبه بینراودا نییه جیهییانێكی م رده بییه له
 «ژیاندا و مردن نێوان  له  وه ته چڕبوونه جار ندێك ھه «ژیاندا

 
 :ڵێت ده پێمان دا یه كۆپله م له روو  خاته ده خۆی دیدی جوانی به زۆر ژاڵ كه تا وه ئه
 
 الد  ی السوره  دارسێوه د قه به»

  گرتووه بۆت ویستی خۆشه دڵم سێوی
 ی نجه له الرو نكی ده د قه به

  بجه ڵه ھه انیك ناره دارھه
  ێشتووه بۆتۆ فرمێسكم

 
  وێنییه  شیییعردابۆیه ی وێنییه  لییه  داگیركییردووه ھاوتاكییان و شییێوه نێییوان  لییه كانی پێویسییتیه ژیییان، و رۆیشییتن ری وھییه گه ی ڵگییه به

 كان راسیتیه ریتی كی رووییه ی وه ئیه ر بیه له رگیرتن وه چێیژ بیۆ  كیه ھێمایه وه ، ییه ھه خیۆی دییاریكراوی كیاتی و شوێن كان یه شیعر
  دروسیتكرنه م ئیه  شیه وانه له  وه» وه مێنێتیه ده ھزرمانیدا بیرو لیه شیوێنی نیاوو، ھێمیاكردنی  بیه ییان ھێنانییان ناو به خوڵقێنێ ده

  لیه كیات ده نمیایش بیۆ مان رانه داھێنه جوانی كارێكی كۆتایی می رھه به  بۆیه تێڕوانین  له ڵێ كۆمه ھاوكاری ر سه  له زرابێ دامه
  رسییته  لییه نییابینێ ێپێكراو بییاوه شییتێكی روو  خرێتییه ده  كییه  وه ووشییه دیییدی له ر خوێنییه كاتێییك  واشییه ر ھییه راسییتی به. كانییدا قه هد

 كی یییه وێنه  لییه  ژیانییه  وه پێكییه  ندیییه یوه په و ئییه  شییه وه ئه ر بییه له ر ھییه «واتادا لییه ربییرین ده  لییه نییایبینێ ھا روه ھییه كاندا شیییعریه
 كانی قۆناغیه لە كێ ییه له سیتی ھه بێ ی وه تیشكدانه و بینین جووتبوونی  له بێ ده پڕ ی وه ئه دوای له ر، خوێنه  گاته ده  وه رۆحیه
 نگ رھه فه ی كۆكراوه بۆ كات ده رج مه بێ به  وه ێانه گه كاری و جیهان ی وه ناوه ی رھاویشته ده و به بێ ده گۆش  كه بوون دروست

 « روو  خستۆته كانی ووشه و تن تایبه مانای ڵگری ھه كانی شیعره  كۆپله  كه ژاڵ كه ی ێه باوه و ئه  ینه گه ده  وه لێره»
 

 م ھاتوو نه  وه خۆمه له من
 دیل كی یه باڵنده  ببمه
 كانی ژاره ھه  منداڵه گریانی  وه ئه
 لێكردم وای بوو ركو  كه
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 باتی خه دنیای نێو  بچمه
 ندیل قه كانی شمیله نه  كیژۆڵه

 

 نێو لیه  یه ھه ریان پێده  درێژه ی ووشانه و ئه  واته  یه ھه شیان ھاوبه ری كاریگه  كه ی له گه  ووشه و بۆئه  وه ێێته گه ده ژاڵ كه نیزما
 كاتی لییه كی نییاوه ی پێكهاتییه ڵێ كۆمییه  لییه  پێكهییاتووه  واتییه كێشییێ راده رنجت سییه و  لییه و لێییره بینینییت ده  بۆیییه شیییعردا تی بایییه

 بێ ھییه یاڵكردن خییه و ربییڕین ده  لییه یر سییه ی گییوێزراوه كی یییه جوڵه اڵم بییه بیسییتراون ی ووشییه دیاریكراویییدا شییوێنی  لییه بییازدانی
 دایك لیه دا كانیه یه دوای بیه   یه  گۆێانكاریه و له جوانی ی شێوه  كه شیعری قی ده سنوری بۆ ناكر  كات بینی پێش ی وه رئه به له
  شیییته موو ھییه شییكردنی دابه  بییه  یداییییه كه ریه ھونه مانا لییه ی كییه تیه تایبه  پێوانییه  كییه یی هنمونییی قییی ده ێوانی چییاوه  لییه بییێ ده

 ،گۆێسیتان» كانی وشیه بێگومیان نادیارییدا  لیه نقومبوون و گشتاندن و تی حه ناێه  له  خاڵیه  كه دا كه  قه ده نێو له كان شه ھاوبه
 ،رییا ده نار، كیه گیوڵ، ، شانه»   وه تی یه وانه پێچه  كه تردا ی ووشه ڵ گه له  گرتووه كی یه «ھاوار ربڕین، سه ، سێداره رۆژگار،
 ھێییزت  كیه دا، كیه قه ده نێو لیه  لیه كیات ده یان وه بوونیه نزیییك  لیه ت اللیه ده و پێكیراوه  ئامیاژه كی یه نیشیانه «بیۆنكردن، چانیدن،
 .خشێ به پێده
 

 سیت ھه یت كیه ده كان شیوێنه وێنیای كاتێك  بۆیه تی ویژدانیه ڵچوون ھه دنیفراوانكر سۆزو ودای مه یاساكردنی  به شاعیر توانای
  لیه چێیژ نیاكر   بۆییه ر ھیه» شیاعیر ژاڵی كیه  له  رگرتووه وه  بینراوانه  دیارده و  له ڵكمان كه  ئێمه  بۆیه :یت كه ده بینینیان  به

 رێگییای ھا نییده چه  كییه كان ره كاریگییه  سییاته رخسییتنی هد بییۆ بن ھییه كان پێویسییتیه  كییه بێ نییه تییردا شییتێكی  لییه و بێ ھییه شییتێكدا
 . یه ھه ربرینیان ده توانای  كه زماندا له  وه دۆزینه بۆ  یه جیاوازھه

 
 ژێیر  چنیه ده ی ندیانیه یوه په و ئیه ی وه بوونیه نزییك  لیه  وتووه ركیه ده ی وه ئیه دوای  كێشیاوه خۆی بیه ت تایبیه ی شیێوه  شیاعیره م ئیه

 .یاڵدا خه ستی مه قۆناغی  له رزكراو فه ساتی یی ئاماده م رده به له ھوشیاری ینگ رھه فه ركێفی
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  وه وشێنه دره ژاڵ ئیبراهیم ده شقی كه كانی عه تێڕوانینی مندا، باخچه  له

 
 

 
 
 
  

 (لیبیا)هدریز   خلیفه  ئامینه  دكتوره :نوسینی
 

 ولێر هه -ر ت عومه فعه رگێڕانی ره وه

 
  وه كانه شییعریه  قیه ده واتاكیانی پیڕ  قواڵیییه  چنیه رۆده  ریانیه ھونه جوانن و ناسك شیعری ستێكی ھه ن خاوه  شیعره  ڵه كۆمه م ئه
  نهانیه په   غزاییه مه  ینیه بكه كان قیه ده لیسیمی ته  كیه شوێنێك  خاته مان ده  وه یه كه ناونیشانه رێگای  له ژاڵ كه  رتاوه سه له ر ھه

 ی پرۆسیه  لیه  بینیووه كیارای وری ده و رن نیشیانده  رێگیه خیاڵی  كانیه ھۆنراوه كلیلی  كه ناونیشانه  وه لێره ، وه بدۆزینه كانی شیعره
 كانی رنجه سیه و كان شیاراوه  گۆشیه ئاشیكراكردنی و كان نهێنییه دركانیدنی و انك قیه ده ی ناسنامه خستنی دیار به له دا كه داھێنانه

 و وایی ئاشیته به و ژییان ویستی خۆشه دیهێنانی به رووی  خستنه ربڕو ده یدا دیوانه م له شیعر دارشتنی. كانیدا ووشه ربرینی ده  له
 .عشق ی سته جه و ئازادی ی رێگه له و ئازادی مكی چه سپاندنی چه بۆ كات ده خۆش  رێگه  كه  ئارامیه

 
 و كوشیتن ییان «ێنێت گه ده كان مرۆییه  یامه په ناردنی  وه شیعرانه م ئه ی رێگه  له» ت ئافره بوونی ئازاد ماچكردن زی حه ئازادی
 كیۆت ت ئیافره سیتی ربه سیه  كیه  وه نیه كه ده ت ره كان تیه اڵیه كۆمه  ریته نه و داب و تیژی توندو ن كه ده رسوا كان ئازاره كردنی كپ
 ن كه ده
 
  كیراوه كیپ رون ده تانی ئافره حاڵی ی شرۆفه «و ئه و من» نێوان ندی یوه په ربری ده ویژدانین ژاڵ كه كانی شیعره  قه ده سپێكی ده
 كییورد لی گییه نیكا تییه ینه مه ئییازارو وێنیای كان شیییعره » رویانییداوه سیات كاره ێو شییه كه وواڵتێكیدا  لییه  نگییییه ده بیێ و ئییه ربیری ده
 .الچۆكردندا قه و م سته ی شه ره ھه ژێر  له ن كه ده
 

  ێ شه  له پڕ واقعێكی  له خۆشی و  شاعیرانه ستی ھه جوانی له پڕ و ناسك و رم نه نگێكی ده  به  یه تانه ئافره بینینی كانی شیعره
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 واقعیدا و ژییان ڵ گیه له كان وێنیه پشیكو  ده  وه ناخیه می خیه له شیق عه كانی باخچیه شییعری بنییاتی سیاالری پییاو ی ڵگا كۆمه و
 بیوون ییاخی  لیه پیڕ یاڵی خیه كی ییه وێنه پێكهێنیانی بۆ ھێنجێ ڵده ھه كانی جوانه  دیمه و سروشت  له كانی ووشه ن كه ده كارلێك

 تاندا ئافره ڵ گه له كردنی ڵه مامه له  وه گژداچوونه به و م سته  له پڕ واقعێكی له
 
 بیازدراو گیانێكی بیه دات ده پۆل شیه ناسك تی رۆمانسیه و ره به خرۆشی له پڕ ستێكی ھه  به ژاڵ كه ی دیوانه م ئه شیعری زموونی ئه
 .بن ڵویستی ھه ھاو پیاویش  خوازیاره ویستی خۆشه و عشق ر به  باته ده نا په
 
 نێیو  تیه خزیوه و سروشیت جوانی لیه سیتێ به ده وانی زمانیه كردنیی ڵكێش ھیه تێیك  بیه پشیت كان رییه ھونه  وێنه بنیاتی بۆ ژاڵ كه

 گییانێكی  كیه شییعرێك  یخاتیه ده چڕ  پێیده ویسیتی خۆشه ئیاوازی و  سیازگاره ی كیه پاراوه  زمانیه  وه رانیه نه بنیات  شێوه زمانێكی
 ووروژانیدنی سیتی هب مه به  ییه وانه له ییدا كه وێنه له بیسیتر  ده تێیدا ی كیه بوونه ییاخی چرپیی  چرپیه  رۆچیووه تێیدا وتووی ركه سه
 و كوشیتن رۆژگیاری  لیه بیوون ییاخی بیۆ كێنێ چڵیه رایده ی وه ئیه د قیه به كانی بینراوه نه  وێنه رێگای له بێ نه یاكارتێكردنی رگر وه
 وێرانكاریدا و م سته
 

  لیه كانیان، ناروونیه غزا همی  لیه یان وه گواسته و دان وانی زمانه كانی ڵكێشراوه ھه تێك  زنجیره  له كانی شیعره  وێنه دروستكردنی
 ژاڵ كیه كانی قیه ده كانی جوانیه  شییعره ھێنیانی سیت ده وه بیۆ  بۆكراوه  ئاماژه كی ئاسۆیه ر سه به  یانه وه كرانه كان جازییه مه غزاو مه

  بۆییه اكیاتن تیێ كیاری و نیابێ ڵ تێكیه درامیا بنیاتی  كه  ڵچووه ھه لیریكی كی یه پێكهاته عشق كانی باخچه  له شیعری بنیاتی
  كیه تیر دراماكانی  مكه چه  له جیاواز  ڵگرتووه ھه تێدا تی رۆمانسیه مۆركی و ن نه الیه   یه و ت تایبه دیدێكی ن خاوه كان قه ده

 دێنیێ م رھیه به تێیدا نیوێی قێكی ده  كه» نیگاركێش شانۆ، رۆمان، ما، سینه «سینەما وەک بن ده ڵ تێكه ب ده ئه تری كانی ژانره
 ژاڵ كیه ی دیوانیه م ئیه نوێخیواز و ت تایبیه شێوازی ن خاوه شیعری قێكی ده  بنه ده و بن ده پاڵپشت  كه ناشیعره و  كه شیعریه  بنیاده

 ئیییازارو ڵگری ھیییه  كییه ربگیییرم وه ی وه خوێندنیییه  لییه چێیییژ خسیییاندم ره بییۆ كیییوردی شیییاعیرێكی شیییعری زمونێكی ئیییه و ناسیییاویی
 تی پرسیییاریه ر بییه مانكاتیشییدا ھه  لییه «ئییارامین و ویسییتی خۆشه و ئاشییتی یامی پییه ڵگری ھییه كییوردن لی گییه كانی یتییه ینه مه
 .ڵگا كۆمه ستۆی ئه  خاته ده كان ئازاره و وه وساندنه چه
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  وه ژاڵم خوێنده ی كه م شیعره ر سوڕمان كرد كاتێك ئه سه ستم به هه

 
 
 
 
 
 

 دهۆك -جاح هۆڤاك  نه
 

 عروف ریم مه ئاكۆ كه :لە عەرەبییەوە

 
 نیدی نێوه  لیه فراوانی كی پانتایه  ژنه م ئه  چونكه» م بكه ژاڵ كه ی ناوازه  دیده م ئه ر سه له  قسه بێت گران كارێكی من بۆ  نگه ره
 كانی شیییعره و وتوه ركییه ده  یه شییێوه م بییه م كییه وه ته نه شییاعیرێكی  شییانازییه ی جێگییه بۆمن كییه «ەداگیركییردوو بی ره عییه بی ده ئییه
 . «یه ھه زۆری خێكی بایه

 
 قانییدنی ته  چونكییه ، وه ینییه بكه كتری یییه رگی مییه له بیییر رگیز ھییه نابێییت  ئێمییه یشییتم، تێگه  وه خوێنییده نگم جییه شیییعری كاتێییك
 ی باره لیه  جوانیه سیت ھه  شاعیره م ئه تا وه ئه ھێنێت، ده خۆیدا دوای  به رگبڕ جه ساتی كاره یان ده براكان رووی و ره به كێك فیشه
 :دوێت ده  وه نگه جه
 
 :نگ جه
 تێكشكانی نی مه ،زه  نه مه زه م ئه

  یه پوالنه په و ئه رۆحی
 كانی چێنراوه مین به  كێڵگه نێو له  كه
 بوون  ئاواره ێدا شه
 و قوربانی خوێنی له پڕ نی مه زه
 كانی گوڵه رینی ڵوه ھه می خه

 بوو  ئێمه ژینی ی باخچه
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 ێین تێپه پێدا كه
 
 .بات ده نێوی له  یه ھه و یی خشنده به و جوانی رچی ھه نێك مه زه ترسین، ده لێی موومان ھه  كه  یه ترسناكه  ووشه و ئه نگ جه
 و، دات ده نیشییان موارمان ناھییه دۆخێكییی بییارو جییوان، ربڕینێكییی ده  بییه شییاعیر اتوونیخیی  كییه  یه گریسییه نه  نییه مه زه و ئییه نگ جییه
 خنكیاوو ی نه خه رده زه  ،كه ناسۆرێكه و ژان ناھێنێت، خۆیدا دوای به تر ھیچی بوون  ئاواره و ماڵوێرانی  له  جگه  كه خات ریده ده

 دوژمنێیك در ، ده   ییه وه خواردنه مێیزی ر سیه له كان رابیه شیه  پێكیه  نێكیه مه زه بیۆ ھا روه ھیه خشیێت، به ده جاێی گاڵته نینی پێكه
 .ناڵێت ده ی پێوه تی مرۆڤایه  تایه ھه بۆ  كه كات ده دروست

 
 :ڵێت ده پێمان  وه لێره  بۆیه ن ربڕینه ده م ئه ری ده واھی گه كانی شیعره ، بووه ماڵوێرانی و ێ شه دژی  میشه ھه شاعیر ژاڵی كه
 
 دوژمنی ی ئه نگ جه
 م ئاده ری وه خته به
 ی كه تۆراوه  بزه ی ئه
 كان مباره خه  ره كۆچبه ی رێگه ر سه

 غرۆكردین نه جوانیت داستانی
 ت كه فسوناویه ئه  جیهانه
 كردین راپێ  رگ مه و رووه

 
 دابڕێژێییت كان وێنییه زۆر بییه ی وه لییه  وه وتنه و،دوركه سییاده زمانێكی بییه و ھێمنی بییه زۆر ژاڵ كییه خییاتوو دا یه شیییعره  كۆپلییه و لییه
 ركی ئیه ێای ره سیه كان پولیه په بیاڵی تیاكوو ن ده ده زۆر وڵێكی ھیه ، وتووه لێكیه كانیان باڵه  كه ی سوارچاكانه و بۆئه  وه مانباته ده

 و پولیه په بیۆ  وه بێتیه ده درێیژ تاكوو ھیه  وێرانبوونیه نگ جیه كانی سیاته كاره بیۆ  قووڵیه كی یه ئاماژه ش مه ئه ن، بكه رزگار قورس
 .سروشتن كانی نیانه و رم نه و جوان  ئاماژه له ش دوانه م ئه كه كان گوڵه

 
  ھۆكارێكیه و دز  ده كان نیه خه رده زه و رییه وه خته به دوژمنی  كه ی وه به كات ده نگ جه له عبیر ته جوان زمانێكی شاعیربه خاتوونی
 كان گوڵیه نگی ئاھیه كیوو وه كان وێنیه كاتێك  جوانه ند ،چه  ناسكه ست ھه  یرهشاع م ئه سیحری ملێ، زۆره پێكردنی كۆچ و م بۆخه
 ژاڵ كیه ئیازادی و، ئیارامی و، ویسیتی خۆشه له بێیت ده پیڕ و ژییان بۆجیوانی  وه مانباته ده ئاشتی بۆ مزێكیش ره   وه روو  خاته ده
  ، ستداوه ده له ی كه كوێه بینێت ده ھیدێك شه دایكی كاتێك ئازار له  پڕه رونی ده و دڵ و رۆح ناوو، ھه  چونكه ، نگه جه دژی زۆر
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 :ڵێت ده پێمان و كات ھاوارده  وه لێره  بۆیه
 
 ڵ گه له خوات بڕۆ نگ جه
 ین زێڕینه  تیشكه و ئه یدای شه  ئێمه
 بكات گوڵ ماچی كه

 ین شمشاڵه و ئه لێدانی خولیای
 بدات جۆش سنگمان  كه

 ێێن چاوه منااڵنمان
 ی زێڕینه لكه په م رده به له كانیان چاوه
 ركات ده تاو ،ھه باراندا دوای
 ی ئاوێنه م رده به له س بابه
 بكات ما سه ھیدێكدا شه دایكی دڵی
 
  وه وازشیه نه ێی وپیه به و وه ینیه بكه ت ره نگ جیه ڵێیت ده پێمیان شیاعیر  كیه  وه كاته شیده تی مرۆڤایه نێكی الیه ژاڵ كه ی وشانه م ئه
 كیات ده سیفێك وه و ئیه بێگونیاھن، منیاڵی مۆسییقاو، خیۆرو، تیشیكی یدای شیه وانیش ئیه  چونكیه بێیت   یه وه ته نه ر ھه به ر سه كه
 كات زده حییه  وه تییییه مرۆڤایه ختی رسییه سه دوژمنێكییی و   اڵیییه به چ كییه خییات رده بۆده نگمان جییه وانیییدا زمانه جییوانی ێی وپییه له كه
 ، ھیاتووه ر سیه به سیاتێكی كاره چ  كیه بینێت نیه ھیدێك شیه دایكیی دڵیی ی ئاوێنیه و بكیات ما سیه شیتێك ھه به له ئینسان  میشه ھه
 .دێنێ ی كه شیعره  به كۆتایی  یه تریفه له پڕ و جوان دێڕه و به ر ھه كه
 
 :ڵێت ده دۆسكی فا مسته لید وه بی ده ئه گری خنه ره ھاڤا ، جاح نه  خوشكه اڵمی وه له
 
 ئینسییانی و تی بابییه ی فه لسییه فه  بییه  سییته یوه په شیییعری تی ھارمۆنیییه به  كییه  جوانییه زۆر قێكییی ده  نییهخاتوو م ئییه ی، شیییعره م ئییه
 ناسییك زۆر كی یه شییێوه به سییۆزو ڵگری ھییه شییدا وه ئه ڵ گییه له: تی نوسیییویه شییاعیر  كییه تادا ره سییه  لییه ق ره ربڕینێكییی ده ێای ره سییه
 و بیرۆكیه كارھێنانی بیه باش  له  بووه توو ركه سه زۆر ش مه به كات ده كان یاڵییه هخ مانا دراماو كانی سته ھه و كان وشه وزیفی ته

 .كان جوانه  لێكچوونه و كان وشه رموونیانی نه و ئیلهام
 
   نهێنیه و، كان فسانه ئه و، كان دێكاوییه  لیسمه ته و دوژمن كانی رابیه شه  پێكه و، قاقاكان و بوون ئاواره نی مه زه
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 دڵیی م رده بیه له ما سیه بێیت كۆتیایی نگ جیه كیات داواده  كیه  ویژدانییه قێكیی ده  شییعره م ئه رۆشنایین یدای شه  كه كان تۆماركراوه
 .بكات ھیدا شه دایكی

 
 بیاڵ  كیه ویژدانییدا قێكیی ده ئاسیمانی له دین بجیه ئه ی پولیه په نگیدا جه نی میه زه له  تییه مرۆڤایه ێۆكی ناوه ڵگری ھه  تێكسته م ئه
 .كات ده  فڕه  باڵه و كێشێت ده ئاشتیدا ر سه به
 
 وامی رده بیه ھییوای  بۆكه كان الغییه به  وێنه و، كان تیه مرۆڤایه ومانا ت ماسه حه  له  پڕاوپڕه  ناسكه و جوان قێكی ده  شیعره م ئه
  تێكسییته م ئییه م كییه ده» حسییین بییدول عه» مامۆسییتا رگێییڕیش وه سوپاسییی و خییوازم ده ژال كییه زموون ئییه به شییاعیری خییاتوونی بییۆ

 . رگێردراوه وه زۆرجوان شێوازێكی به  شیعریه
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 خشێنێت نه كانی ده تابلۆی شیعره  وێنه  به ژاڵ، كه
  

 
 
 
 
 

 زا یوب ره ئه
 

 سوید -نوری  مژده: و

 
 م لیه  كیه ی شیاعیرانه و لیه  كێكیه یه و ئیه» نووسیێت ده  ژنانیه نگی ده بیه  وه تیه كردوونه بیاڵوی  كیه دا شییعرییه  زموونه ئه م له ژاڵ كه

 و هسیاد زمیانێكی نووسییندا شییعر  لیه  نیده چه ره ھه ، وتووه ركیه ده كوردی ی ده ئه ندی نێوه كانی ژنه  نگه ده شانی به شان دا دواییانه
 نییاخی كاتێییك  بۆیییه. شییكێنێت ده ر خوێنییه تی تینویییه ، سییازگاره ئییاوێكی پیرۆزیییی و یی سییاده   وه اڵم بییه كاردێنێت، بییه سییاكار
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 ش میه ئه ین، بكیه كانی شییعره  لیه رێگیری نیاتوانین  كیه ، داگیركیردووه رینی به و پان شتێكی ده  كه بڵێن توانین ده ، وه خوێنینه ده
   «دا نده نێوه م له  هجیاواز تێكی سڵه خه
 
 سیاتی كاره و روداو  لیه پیڕن ، ڵقوواڵوه ھیه كیوردی واقیعیی مێیژووی لتورو كیه ناو لیه  وه یهۆنێتیه ده  كه كانی شیعره ی زۆربه ژاڵ كه

  نیه الیه و ناسیك شییعری  لیه  ڵێكیه تێكه  شیاعیره م ئیه ین بیده ت دیقیه  وه بینیه ورد زییاتر ر گه ئه یاخود. ژێن ھه ناخ و زێن دڵته
 یییاخی اڵم بییه بییوون، یییاخی  گاتییه ده   یه شییێوه  بییه «شۆێشییگێڕی و رۆمانسییی» شیییعری بییۆ گییۆێێن ده زوو ر ھییه كانیشییی سۆزداریه
 و داب و ئیه ی وه ره ده وچوونیه كی خێڵیه زنجییری نیدو به و كۆت لیه بیوون رزگار و ئازادی تینووی و ب ده ئه ی چوارچێوه  له بوونێك

 و ندن سییه ره په  لییه كییردن رێگییری ھییۆی  تییه بوونه كه ی وانییه ئه یییاخود» رابردوومانییدا ژیییانی ر سییه به  بییووه ڵزا  كییه ی ریتانییه نه
 و شییق عه سییووتانی  لییه بییاس ژاڵ كییه تا وه ئییه «ڵگا كۆمییه كانی سییاده  ونییه خه پێنییاوی  لییه بات خییه  لییه ت ئییافره وتنی پێشییكه
 :ڵێت ده و خشێنێت نه ده یخۆ ی وه توانه  راشكاوانه زۆر و كات ده ویستی خۆشه

 
 خۆم ده سوێند من»
  بینووه نه ئاگرت رگیز ھه
 سووتانی به ست ھه  بۆیه
  «.یت ناكه رۆحم

 
 بیییوون تی بابیییه ودای میییه له تی، تایبیییه  بیییه شییییعر و، گشیییتی به ی كیییه بیه ده ئه  قیییه ده  بیییه  داوه گرنگیییی زۆر  شیییاعیرێكه ژاڵ كیییه
 .وێت كییه رده ده تێییدا راسییتگۆیی كانیدا شیییعره  لییه  كێشییاوه بییۆ خشییەی نه  كییه  چووه رنییه ده  یییهب ده ئه  قییه ده و ئییه ی« ت وزوعیییه مه»
 و له دات پێده ی ئاماژه «ەد سه كۆتایی شیعرو» ناوی به ی كه كتێبه  له» «پاز ئۆكتاڤیۆ» كسیكی مه ناوبانگی به شاعیری»

  وه ئیه ر ھیه ریش خوێنیه ی ئێمیه  بۆییه .رابكێشیێت خۆییدا الی بیه زوور ھیه ر خوێنیه بێیت ده  كیه شیعر، ی ساكارانه و ساده  نینه راچه
 «. شاعیره م ئه كانی شیعره  نووسینه  له ین كه ده دی به
 
 ر گیه ئه رابكێشیێت خیۆی سیێتی كه بۆخیودی كانی ره خوێنه رنجی سه یان  وه كۆبكاته خۆی له پشتیوان نادات وڵێك ھه ھی » ژاڵ كه
 .ن ده ده نیشان  راستگۆییه و ئه ری رخه ده كانی شیعره راستی نها ته ناكات   پشتیوانیه ھی   به تپێویس بڵێت راستی وێت بته
 
 ر سیه به كه  بینیووه ی تیانه ھامه نه و سات كاره و ئه خۆی چاوی به و ژی ده یدا كه له گه می خه ڵ گه له  میشه ھه و كورده ژنێكی ژاڵ كه
  چ  كه ین كه ده دی به كانیدا شیعره  له  كه نفال، ئه شااڵوی ساتی كاره كانی مه خه ئازارو كو وه ، ھاتووه كوردا تاكێكی ر ھه
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 . نووسیووه رمیانی گه كانی نفاله ئه  ژنه بۆ  كه «ەو یخوێنیته ده كاتێك  یه ھه شۆێشگێڕی كی جوانیه
 
 ویستی خۆشه كتێبێكی  ساڵێكه ند چه»
  وه تخوێنمه ده و نابم تێر لێت
 كانت رییه وه بیره ری فته ده
 و وه مه ده ڵده ھه  ێه په  ێه په
 . وه مه كه پێده ست ده
 مالنی له ست ده
 «.بم ده وبین خه و شق عه و ڤین ئه
 
 سیتی ده گیوڵی بیۆنی  كیه   سیۆفیه   وه«یت كیه ده بی ده ئه شیعری شاكاری  به ست ھه شیعر و جوانی  له  كه ریایه ده بۆخۆی ژاڵ كه

 تا وه ئییه «  خشیییووه به پییێ وخییۆی یشییتووی پێگه  تییازه و الوێتییی نی مییه ته و ێ  گییه ده دوایییدا به  كییه كاتێییك بكییات، ی كه عاشییقه
 كاتێیك ش سیۆفیه م ئیه  بۆییه «مێیرددار ژنیی دوای بیه  ێانیه گه كیاری بیوون سیۆفی ڵێیت ده «دۆنیش ئه» ب ره عه ی وره گه شاعیری
 «. وایه رێت بگه یدا كه اڵقدراوه ته  ره ھاوسه دوای به كو وه ێنابین ی كه ویسته خۆشه و كات ده  گوڵه و ئه بۆنی

 
 چیاوی پیێش  بێتیه رچاو بیه كی یه شێوه به و جدی به زۆر ش ئازادیه و ئه نووسی چاره و بێت ئازاد ی كه نیشتمانه كات زده حه ژاڵ كه

 بیدات خۆی بیه  وامییه رده وبه ئه تاكو» نووسینی بۆ ڵبژێرێت ھه بۆ یی ساده پاراوی و نگ ره و  بۆیه رووی له  وشه ناسكترین تاكو
 «.بڕێت دانه ی كه كاروانه  له و
 
 ئاشیتی ێو شیه» ی نامیلكیه  كیه كیاتێكیش خش، بیه ئیارام و سیو  كی یه بره نه و ست ھه  له بریتین كانی، شیعره  شاعیره  ژنه م ئه
 ھییی  ی وه خوێندنییه  لییه  داوه رنجم سییه  وه تییه باڵوكراونه كان ناوخۆییییه  رۆژنامییه  لییه  كییه تییری شیییعری ڵێك كۆمییه و «كان نجییه په
. ئییازاد شیییعری نووسییینی  لییه  چووه رنییه ده خییۆی تی تایبییه شییێوازی  لییه  چونكییه«  بینووه نییه تێییدا قییم ره و زبییر كی یه واژه سییته ده

 ی وشیییه زۆر تی نیوییییهتوا ش وه ئیییه وێیییڕای «دات ده پیشیییان ردی بێگیییه و تی رۆمانسییییه سروشیییتی ش شیییێوازه م ئیییه ری بیییه گرتنه
 و ئیه دژی و بكیات ژنییش و خیۆی میافی  لیه داكیۆكی و بگیر  كانیش تیییه اڵیه كۆمه  دیارده  له  خنه ره و كاربێنێت به كراو غه ده قه
 توریل كییه له نێو لییه ش دیاردانییه م ئییه كه  دیاره كییه» یبینییین ده خۆمییان چاوی بییه  رۆژانییه  ئێمییه  كییه  وه سییتێته بوه ش ریتانییه نه و داب
 . باڵوه الندا گه
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 ژییان نگیی ره نگیاو ره كانی وشیه  بیه و ئیه كیات، ده خش نیه   تابلۆیه ی وێنه كانی شیعره و وشه  كه «شكێن رچه  شاعیرێكه ژاڵ كه»
 «. وه نووسێته ده ھێمنی به رونی ده ویستی خۆشه سۆزو ، نه مه زه م ئه كانی یادگاریه و ویستی خۆشه كانی دیواره ر سه له
 

 ٢٠١٨ نۆڤەمبەریی ١: ێێکەوتی  -ماڵپەێی کوردستانی نو   : ەرچاوەس
  

------------------------------------------------- 
  

 كات ماده ڵ شیعردا سه گه له  كه یه پووله ژاڵ ئیبراهیم خدر، په كه
 
 
 
 
 
 

 إیمان الزیات. د
 

 د حمه بار ئه جه: لە عەرەبییەوە

 
 بی ره عیه زمانی بیه خۆییدا دییوانی دواین لیه كیۆچكردووم ھیاورێیی كیوردو ی شاعیر  كه ، یه ناوازه  ناوه و ئه شق عه كانی باخچه»

 و پیا  كی ویسیتیه خۆشه كانیدا شییعره  لیه  چونكیه «ەو خوالنیه ده ورییدا ده به كیان رگێڕه وه  كیه  ییه دیوانه م ئیه  مه ئه» نابوو ناوی
 «  یه وێنه بێ دڵسۆزیدا  هل كه  وه ته داوه نگی ره تێدا ردی بێگه

 
 «ئاشنابین پێ ی ئێمه  كه بی ره عه زمانی ر بۆسه«  رگێڕاوه وه یان شاعیره م ئه كانی شیعره  كه ی وانه ئه زۆرن
  ھره بیه و ئیه ھۆی بیه ڵكوو به»  نیه  وه ویستیه خۆشه فاو وه ھۆی  به نها ته نگێنم سه ده ڵی ھه خۆم تێڕوانینی  به ئێستا  كه ی وه ئه
 «كردنه پێناسه نی شایه كه  یه ییه وره گه
 

 كان یرانیه قه ردی بیه له ر یكیه په تیوانێ ده پۆلێك شیه   وه» خشیێت به ده ھێیز زۆرجیوانن  ناسیكه سیت ھه  شیاعیره م ئیه كانی شیعره
  كیه ی ھێمنیییه و به  اعیرهش م ئه» ێ  گه ئه ڵ شیعرداھه كانی باڵه ر سه به كل  كه   یه پوله په   وه  ناسكه كانی ووشه» داتاشێت

http://knwe.org/?p=30055
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 خیۆی تێڕوانینی بیه ی وه بۆئیه ئیارامی «ویستی خۆشه و ئارامی  له كات ئه پڕ ردون گه  وه خۆشیه ی ییه ساده و به و، ناسراوه ی پێوه
 ،و یی ئاسیوده و میردن ژییان و، كیات ده دۆستی، مرۆڤ نگ، جه ویستی، خۆشه ژنێتی،  له باس كانی شیعره  به  كه ئاخافتن  بێته
 «ببینێت  وه خۆیه ستی ھه رێگای له تاكوو ئازار و ژان لوولی مه
 
 رانی گیوزه بیاری  وه كانیه ووشیه رێگای لیه ی دیوانیه م ئیه. كانی شییعره ر سیه به  زاڵیه كانی بڕگیه سیتایلی نوسین ی شێوه   وه ژاڵ كه

 بییۆ  وه خۆییییه  لییه و رخ ھاوچییه داھییاتووی بییۆ  وه رهدوو رابردووی لییه «ئییاڵۆزی بییۆ یی سییاده»  لییه  رێكخسییتووه   یه شییێوه به ژیییانی
 م بییه چێییت ده ر خوێنییه پیییری و ره بییه یییا ھۆنراوه م كییه یه له بۆنییدار گییوڵێكی   وه  وه سییتپێكه ده  لییه ژاڵ كییه» ئییازاد رێكی وه بونییه

    «ێنێ گه راده یی ئاسوده ئاشتی، و، ویستی خۆشه» خۆی ئاسۆی بۆ ویستێك   وه»   ئامێزه  فریشته  پێشوازییه
 
 :ڵێت ده پێمان ژاڵ كه شقدا عه ی باخچه ی ویستیه خۆشه  له  پڕه  شیعره  كۆپله م له تا وه ئه
 
 عشقما كانی باخچه له
 م كه ده ش پێشكه گوڵت سێ
 ی بكه پێ مای سه ستت، ده بۆ میان كه یه

 بڵێی پێ گۆرانی لێوت، بۆ میان دووه
 چاووت، بۆ میان سێیه

 ڕیبس پێ كانی فرمێسكه
 من ی كه باخه بزانی تا
 رشتن خوێن ،بۆ  نیه تیا ستێكی ده

 بوون توێه بۆ  نیه تیا لێوێكی
 گریان بۆ  نیه تیا چاوێكی

 
   یه شییێوه  بییه كییرد، شیییعر جییوانی نییوقمی خییۆی رانی خوێنییه رزوو ھییه  وه كانیه شیییعره ی رێگییه  لییه جییوان، سییتی ھه له پییڕ ژاڵی كییه
  خسیتنه  به  میشه ھه  ژنه م ئه  چونكه بگونجێنێت خۆی  وه گۆرینه ست نه و ست وھه تی مرۆڤایه تی هرائ به  له پر جیهانی ڵ گه له كه

  لییه  كییه شیییعرێكدا له  كییه»  كییردووه كییانی ھۆنراوه ر سییه له خییۆی تی تایبییه واژۆی  كییه  كراوه نییه  دوبییاره ھاوتییاو بییێ ی وێنییه رووی
 دا ڵگاییه كۆمه م لیه ژن زانێیت ده  كیه  مێینیه سیمبولی  بیه  كیردووه شییعری داتێی  كیه «یعلی سیامی»  كاكیه رێز بیه برای رگێڕانی وه
 راكێشیان رنج سیه ی رچاوه سیه  بۆتیه و ئیه بینینی جیهان  چونكه ربازبێت، ده لێی ویست یه ده شاعیر خودی  ربۆیه ھه  وه وسێته چه ده
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  سیێداره تی پیه  بیه ن یكیه ئه كیان خوازه ێ شیه» گوشین ئه ی تهسی جه ت په   وه كان زانه نه كوو وه  كه» خۆشی ی وه ناوه ئازاردانی و
 ویسیتی خۆشه و خیۆی و جیوانی  وه كێته شیه ده  وه ریه سیه به ی قژانیه  تاڵیه و ئه كوو وه یان«نابینێت تێدا دڵرفێنی و جوانی س كه
 :ڵێت ده ژاڵ كه رتوش،  له دوور و ژنانه ستێكی ھه به  بۆیه «  وه وشێته دره ده تێدا

 
  ببڕه قژم خۆت ستی ده هب
  دابێنێ بۆم تۆ، كانی نجه په ی شانه با
  خشێنێ بینه ت كه ناسه ھه بای شنه با
 ختا ناوه زۆر ێقێكی  له دایكم كا نه
 و قژم موو ھه  بنێته ست ده
  ریبێنێ ده  وه گه ێه له
 
 رگێڕانیی وه «ەل» ژنێیك پێنوسیی  بیه»ی ھیۆنراوه  لیه تدا ئیه كان یه پیرۆزه  پێگه و ژن ی رباره ده ی كه ئاخاوتنه  به  درێژه ژاڵ كه
 كات پێیده سیت ده كیردن روو لیه  قسه و وه بوونه روو رووبه  به و، تاوانباركردن راناوی  «بانگكراوه» راناوی به  كه «روندی عال»
 . خشاندووه نه ی شیعره م ئه زۆرجوان ژاڵ كه تا وه ئه
 
 پیاو ی ئه
 یت كه ده شت ھه به بۆ نوێژ بۆچی تۆ
 خۆتدا ی كه ماڵه  له ند خواوه  كه
  ژنه كه خشیووی به پێ شتێكی ھه به
 
 جێنیاوی  بیه شیاعیر كات، پێیده سیت ده» جێناو بیه «كانی میه رھه به و جیوانی ئیاوازو  میه ھه دا ھیۆنراوه م ئیه تیری كی یه بڕگه  له

 خییۆی خییودی دواتییر و گشییتگیری سییتی به مه به ئاخییاوتن  بێتییه مووان ھییه ڵ گییه له ی وه بۆئییه چێنێ ئییه بوو نییه ئاماده بییوو  ئامییاده
 بیانگكراودا جێناوی بیه شییعری ی بڕگیه مان ھیه له  بۆییه  وه كاییه  بێهێنێتیه جۆش  له پڕ كی وایه ھه و ش كه ی وه بۆئه  وه گوازێته ئه
 :ڵێت ده «خان  بانه» رگێڕانی وه  كه  «باخچه ئاوو» شیعری له دواتر گشتگری ستی به مه به «الیغرق» ڵێت ده
 
 مان كه رماڵه به الوالوی   وه
 دوێی ده و دێت ھێمنی به
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  وه بتنوسمه ماچێك چ به نازانم
 باران ی رێژنه ورو، ھه به بیت ده
 و تگرێت ده  نده خه و بزه

 بێ ده رم سه منیش
 چڕو ونێكی خه دارستانێكی به
 یان ربه به ونمی شه دڵۆپێ به كانم لێوه
 

 فێیر كسیانی یه واتای ی وه ئه بۆ بێت ودا ئه شوێنی  له پیاو وێت یه ده.بینین ئه ون خه دێن، كتریدا یه دوای هب شاعیر كانی ئاواته
 .دزێت ئه كانی باڵه وامی رده به  به پیاو اڵم به ڵفر  ھه ڵۆ ھه كوو وه یان بكات

 
 بوو ئاواتم

 پیاو منیش و بوویتایه ژن تۆ
 بوو نه   جیاوازییه اڵم به
  وه وسانده چه ده تۆم نم  وكاته ئه
 

 جیییاوازی دووێووی وان ئییه  كییه بكییات سییت ھه كۆتایییدا  لییه ی وه بۆئییه  وه گرێتییه ئه   یییه بۆسییاتێك پیییاو ڵ گییه له شییاعیر دواتییر
 جیاوازبن كان ھۆكاره  نده رچه ھه چێژن ئه ئازار مان ھه تین مرۆقایه

 
 زیندانین ردووكمان ھه  ئێمه
 ریت نه و داب زیندانی تۆ

 تر زیندانی منیش
 
 بییدات مان ڵگاكییه كۆمه نیشیانی رچاو بییه خشیی نه توانێییت ده   وێناییه» كییات ده وێنیا كییان رزه وه   وه «جیوانی»  میشییه ھه ژاڵ كیه
  خشاندووه نه جوانی «جوان ند چه دا شیعره  كۆپله م له»
 
  جوانه ،، یه ھه روبار رچی ھه
 ھیچیان اڵم به
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 ن هناك ستم مه چاوت ی ملوانكه كوو وه
  جوانه ،، باخه و شینایی زو ره رچی ھه
 كوو وه ھیچیان اڵم به
 ن ناكه شادم لێوت ی نده خه و بزه
  یه ھه پیرۆز ناوی رچی ھه

 خت ناوه رابێكی سه  ته بوونه
 مۆسیقا و نۆته  ته بوونه
 خت ردره سه ونمی شه  ته بوونه
 .ن ناگه بااڵت ری سێبه به
 
 گیوڵی بیۆ بینێ ئیه كیان دڵگیره  گۆرانییه جیار ندین چه پارێزێت، ده ردونیدا گه  له خۆی جوانی نگی ھاوسه تینووی، گیانی ژاڵ كه
 اڵم بیه كێیوی ی باڵنیده  لیه  پڕه ری سه  كه  ستێره ئه  گوڵه   وه دات ده رنج ،سه و رمێ ھه دار كانی چێژه به» بۆنخۆش ی«خزاما»
   «كات ده  مێینه ھێمای» قژی  له باس كۆتاییدا  له
 
 و دێت ت ھاژه ی كاتانه و هئ
 رشێت سه رووبارێكی  به بی ئه
 و  ره وه شقا عه بانی و رێگا  به
 چاوانم ریایی ده  ره بكه روو
 كانت پۆله شه ر به  ره بمده
 رفراوانت به ردی گه بێ  له  پڕكه قژم
  وه بشۆره پاكژپاكژ دڵم رقی
 
 قیژی تیاڵی بڕینی بیه  بۆییه دایكیی نووسیی چاره مان ھیه به بگیات وێت ناییه ۆنچ كوو روه ھه زناكات حه  ته رائه به  له پڕ  ژنه م ئه
 پاسیاری ی باڵنیده  بیه ببێیت بیوو ئیاواتی بینێیت ده  وه ئازادیییه  بیه ون خیه شاعیر» رێت به ناو له  وه پۆكانه ھێمای دات ده وڵ ھه
 «بفڕ  ھێمنی  به ی كه دڵه
 

  زیندوو، گفتوگۆكارێكی  به بیكات و بدوێنێ پیاو ی وه بۆئه»  یه خشنده به زورێ ن خاوه تی مرۆڤایه  كه كات ده ست ھه شاعیر
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 «كان ناكۆكیه و كان مرۆڤه ی وه كرده  له بمێنێت سوێ ری سه
 

 :ڵێت ده ژاڵ كه دا كۆپله م له  بۆیه
 
 بۆنوسیویت شیعریكم وێك شه

 باری ده  لێزمه به باران
  بۆوه رم به خه یانی به

  بۆوه سڕی كانی ووشه موو ھه باران
 .بێ نه ویستی خۆشه ی ووشه نیا ته ربه ھه
 
 كان نهانیه په  اڵمیه وه  بیه ناگیات تی یه ھه  كه ی یه مێژینه  له  ئاواته و به ناگات و ت نایه دی به كانی ونه خه كات ده ست ھه ژاڵ كه
 : وه پاێێته ده لێی و  خودایه  كه ردون گه له ھێز ترین وره گه ر به  باته ئه نا په  بۆیه

 
  خودایه

 پڕن كانت باخه زی ره
 و جوانی واری ھه له

 و ئازادی ی چریكه
 ویستی خۆشه كانیاوی
  خودایه

 یت وره گه ند چه
  وه خشه ببه یی خشنده به
 ترێك چه و رژین په  به  ببه

 و رابگره ژیان خوێناوی
  وه بژێنه باران ئاوی  به ریا ده
 
  وه كردنیه تۆڵه و رق قوربیانی  ببنیه كان مرۆڤیه نابێیت  كیه   یه ویسیته خۆشه»  وه بینێته ده تیتداویس خۆشه  له ژیان جوانی ژاڵ كه

 : بكه  شیعره م ئه ناسكی ماشای ته  ره تۆوه  «وه باته ده و گره ویستی خۆشه ر ھه دواتر  چونكه
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 م كه نجه په ده ر ھه خوێنی به تاكو ھاتووم
 ێۆحم ی ێه په مرواری له
  وه بهۆنمه بۆ ت، هوش دێڕ   یه
 و ت كه شه كی یه الشه به

 ماڵئاوا بڵێم ماوی، خه و وشك دوولێو
 ویستی خۆشه ندی خواوه ی ئه
 ویستی خۆشه شق، فا،عه وه
 كوا؟ و كوێیه له
 

 و دڵ ماڵ بیه «میرۆڤ كیوو وه ژێیت ده تێیدا ویش ئیه  كیه   ڵگاییه كۆمه» گرێیت ده خیۆ  له ڵگا كۆمه ی وه نگدانه ره ژاڵ كه كانی شیعره
 لیێ تم رگاكیه ده شییعری  لیه ڵێت ده ژاڵ كه تا وه ئه كان مرۆڤه بۆ ویستی خۆشه  له تی پڕیه ناخی  چونكه  جیاوازه  ژنه م ئه رونی ده

 : خه دامه
 
 وێت مه ده من
 م كه ماچ ستت ده
 كانت ولێوه كوڵم   وه نه
 بێ نه ووشك ی وه بۆئه ر ھه
 م كه دڵه نێو سۆزی و ست ھه
 بیابانت ی كه سڕه ساردوو  خۆڵه و  خا و   وه
 
 «نیگییاری» كییات ده  سییته رجه به ێ بییاوه«س كییه به كات ئییه» ویسییتی خۆشه و  وه كاتییه كۆده بیییری كانی ره وھییه گه شییاعیر ژاڵی كییه 
  لیه رییدا رانبه هب  لیه وام رده بیه ھا روه ھه» چوێنێت سورده نگی ره  به كانی باسه شریتی رۆژگار درێژایی به كێشێت  ئه كان ترسیه مه
 ی ڵگییه به اڵم بییه» بییووه ژیییان بییۆ رونییاكی ھێمییای  میشییه ھه ئاسییمان تی سییپیه  كییه «زانێییت ده و مێنێییت راده تێییر ئاسییمان نگییی ره

 و، وه بێتیه ژییان زووی ئیاره  لیه رقیی تیاكوو  وه تیه بونه كانی ووشیه نگاری ره بیه كان تاكه  میشه ھه  كه  وایه  شاعیره م ئه زیندوویی
 نێوان لیه شیاعیر  بۆیه ت نایه كۆتایی تیژی تووندوو ئاشتییش  به  كه  كردووه ستیشی ھه  وه ببات كینه و رق و ره به ویستی هخۆش
   كه كرێن ده پۆڵێن ی دیاركراو به ژیان كانی وره گه  رووداوه كامیاندا  له ی وه له دڵنیابێت ی وه ئه بێ  ستاوه وه یاڵدا خه و راستی
 :ڵێت ده كان ووشه ی وه نگدانه ده ی ھۆنراوه  له ژاڵ كه  بۆیه ، دوودڵییه و ێاوكێی دڵه ی هنیشان ش مه ئه
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 بینی  پێوه وم خه وێك شه
 بێ ون خه  خودایه ووتم
 بینی وم خه دی وێكی شه

 بێ راستی به  خودایه ووتم
 بینیم ی وه ئه كانما، ونه خه نێوانی  له
 یاراستی بوو و خه مزانی نه
 
 خییۆی شیین چه  مییه ھه» داری  ئامییاژه كی یه ووشییه نیید چه كانیییدا ھۆنراوه كانی بڕگییه  لییه  شیییعره ی باخچییه جییوانی ڵێكیگییو ژاڵ كییه 

 :ێنێت گه ئه كانی ریه وه بیره رابردوو ش مه ئه «كان یادگارییه ێاوی په   وه  كردووه رووپۆش
 
 ێیت ته نار ھه گوڵی   وه
 ستم ده دڵی ی كه كاتژمێره   وه
 روبار جوانی یتخشێن نه ده

  تریفه ی رمانه خه   وه مانگیت
  وه نابیته پۆلم شه له ریایت ده ماسی
 شیت گه تیشكی مۆسیقا ئاوازی   وه
 
  كه رییه شیییانۆگه ژییییان زانیییێ ده  شیییاعیره م ئیییه  دییییاره» چوونی وه پێشیییه و ره بیییه و وامی رده بیییه  بیییه كیییات ێبوونی تێپیییه واتای بیییه
 كن جیاوازیییه نێیوان كیانی پرده كانیشیدا چوونه بۆ لیه ھا روه ھیه كدا یه دوای به گێڕن ده خۆیان رۆڵی نۆشا ر سه له كانی ره كته كاره
  لیه  وه جیابوونیه و وه شیانه ڵوه ھه نگاری ره بیه و  یرانداییه قه  لیه ژییان كیات ده سیت ھه  زاتیه م ئیه  بۆییه .وتوون ركیه ده نجام ئیه بێ

 ویسیییتی خۆشه تیییاكوو  وه ئاشیییتیخوازانه رێگیییای  لیییه بینێیییت ده  وه گۆرینیییه و بیییه و خیییه عیرشیییا الم بیییه «ون خیییه  وه بێتیییه ده واقعیییدا
 .خشێت ببه جوانی نیشتمان  به ر رامبه  به شی ڵچوونانه ھه و ئه  وه  وه بگرنه   یه كانی ڵوێسته ھه
 
  كۆپلیه دوو م ئیه كاتێك كانی ھۆنراوه به نبووب بارگاوی كانی ڵچوونه ھه و باره قه  نگه ره كات، ده ژیان ی پێناسه وورد زۆر ژاڵ كه
  وه خوێنیتیه ده  شییعرانه  كوڵیه م ئیه كاتێیك بێیت ش گیه رووی جوانتر نیشتمان تاكوو  وه كایه  بێته كسانی یه كات زده حه نوسێت ده
 : وه كۆبۆته تێدا ی كه ته بابه ردوو ھه  كه  بكه  یه جیاوازه دوو م ئه ماشای ته
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 م كه نیشتیمانه
 و ترس بۆنی له پڕن كانی قامه شه
 و ت خیانه بۆنی له پڕن كانی سته ده

 درۆ له پڕن كانی زمانه
 چی؟ بنێم ناو  نیشتیمانه م ئه
 
 :ڵێت ده «ییه بانه بدالله عه حمید» رگێرانی وه  له نێرگز  له نیشتمانێك ی ھۆنراوه له
 

  ئێمه كانی میه په  گوڵه
  نوسراوه تێدا خوێنی ی له جۆگه چیرۆكی ندین چه
  بینراوه تێدا ریوی ڵوه ھه ی باخچه ندین چه
 ندان چه خاكێك ر وھه تابوت ندان چه نگێك جه ر ھه

  نێژراوه تێدا كانی رۆڵه نمی گه گوڵه
 

 و تییرس كییانی ئاماژه كانیییدا ھۆنراوه  لییه .جێهێشییت خییۆی دوای لییه رگری بییه و لۆگ دایییه و ژیییان كییۆدێكی ژاڵ كییه كییورد شییاعیری
 دواییدا له  بۆییه»یران قیه  لیه  پیڕه تی مرۆڤاییه بڕێت رییده ده ی وه ئیه  وابیووه پێی  چونكه  وه شاردۆته نه تیێدا الوازی و ێاوكێ دڵه
 ز بیه نه گییانێكی  چونكیه رونیاكی و ویسیتی خۆشه ھییواو مانی نیه  لیه بون نه خاڵی كانی ھۆنراوه ی باخچه  شاعیره م ئه «بینین ده

 (.ھاوێێم) پاكت گیانی بۆ ڵێكگو دوایدا  له بوو ری پاڵنه
 

 ٢٠١٨ نۆڤەمبەریی ٦: ێێکەوتی  -ماڵپەێی کوردستانی نو   : سەرچاوە
  

------------------------------------------------- 
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 ژاڵ ئیبراهیم ویستی و نیشتمان و مردن الی كه خۆشه

 
 
 
 
 
 

 مین د ئه مه هێرش محه.د.پ:  وه بییه ره عه  له

 
 نێیوان  لیه رنجڕاكێش سیه كگرتنێكی ییه تی حاڵیه رگیر وه و گر خنیه ره ژاڵیدا كه ی(عیشق كانی باخچه) دیوانی كانی سیده قه اون له

 و شیاعیر خیودی نێیوان  لیه   ناوییه  چوونیه و  وه چڕبوونیه ئاسیتی  گاتیه ده تا كرێت، ده دی به نیشتماندا و شاعیر سی كه خودی
 .روونیدا ده وای ھه و ش كه ریی كاریگه ژێر  له نیشتمان،

 
 ، تینییوه ورێكی ھییه ی بریسییكه ، ژیانییه زرۆی تامییه تینییووی رێكی وه بوونییه دا، دیوانییه م لییه  یییه ھه خییۆی تی تایبییه سیییمای نیشییتمان

 م لیه رنج سیه و ین بده نیشان جیاواز تێڕوانینێكی بێت ده  وه لێره باری لێده تی تینویه  رێكه وه بوونه ، فره به كانی لێوه  كه روویه گه
 و  كیردووه  پێناسیه دڵییدا ی چوارچێیوه  لیه ی كه نیشیتمانه  میشیه ھه شاعیر  كه ی، نجامه رئه وده ئه  ینه گه ده و ین بده  شیعره  كۆپله

 :ڵێت ده پێمان  راشكاوانه
 

  تینووه ورێكی ھه ی بروسكه م كه واڵته
 و تووێه پایزێكی زانی خه  نه
 ێشرك سه روبارێكی پۆلی شه  نه
 زانن ده پێی
  رزه به  نده وه ئه ردنی گه  بۆیه
 و كانی لێوه ی نده خه و بزه

 گوڵی اڵو گه و سپی پێستی
  فره به ڵی ده كانی، لێوه

http://knwe.org/?p=30700
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 خیودی  لیه  شیه ێه ھه خوێنڕشیتن و زۆرانبیازی كوشیتن و م سیته دا، شییعره  پارچیه م لیه  نگه دڵته گیاندارێكی شاعیر الی نیشتمان
 ژییان وت، ركیه ده وی زه ر سیه له خیوێن  كیه  چونكیه ، وه ترسیییه مه  خاتیه ده ربیڕین ده سروشیی و شییعر ژیانی و كات ده تی مرۆڤایه
 كی یییه وێنه و، ترسیییداره مه نگكییراویش ره خییوێن  بییه نیشییتمانی و كییات ده وت زه لییی ری ھونییه و فرانییدن ئه ھێییزی و نامێنێییت
  بیه  تێیره  كیه كات ده كچێك وێنای شاعیر ژاڵی كه. نابن  ئاسووده تێیدا نیششاعیرا و نابێت  جێ نیشته تێیدا شیعر و، سامناكه
 و شیاعیر كاندا، كێشیه ی وه نگاربوونه ره به  له شاعیر و نیشتمان نێوان  له  یه ھه ی ساتباره كاره  نگیه ماھه ھه و ئه و خۆر تیشكی

 ترسیییش و رۆچییوون واوی تییه و ماوی خییه و نییاخۆش و موار هناھیی بییاری ی وه ێووبوونییه رووبه بییۆ بیین ده كییدی یه ی ئاوێتییه نیشییتمان
 :ڵێت ده شاعیر ، وه ستێته به ده  وه كه یه  به شاعیر رۆحی و نیشتمان رۆحی ، رۆحییه كی مارۆیه گه
 

 كانی قامه شه م كه نیشتمانه
 و ترس بۆنی  له پڕن
 و ت خیانه بۆنی  له پڕن كانی سته ده

 درۆ بۆنی  له پڕن كانی زمانه
 چی ناوبنێم  نیشتمانه م ئه
 

 مارۆی گیه وئاسیایش ئیارامی بوونی نیه و رز وله ترس  كه بێت ده  وره گه شاعیردا ی وێنه ڵ گه له ی كه ترسیداره مه  نیشتمانه ی وێنه
 . داوه
 
 :ڵێت ده دوێت ده ی كه ویسته خۆشه بۆ  كاتێ ژاڵ كه
 

 زیندانین ردووكمان ھه  ئێمه
 ریت نه و داب زیندانی تۆ
 ترس زیندانی یشمن
 
  بیێ  كیه كیات ده وا ش میه ئه ناھێڵێیت، كان جوانیییه  بیه سیتكردن ھه كیات، ده وێیران ژییان  كیه كیات ده میردن ھێزی سفی وه ژاڵ كه

 :ڵێت ده  كه  كاتێ بێت،  زاڵ - ویست خۆشه و ژیان - الوێتی وتانی فه و ئومێدی
 
  ئازاره  به دڵمان می خه
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 یسوتێنی ده ژیان تێشووی
 كاتێك  بینوته تۆ
   یه به ن ناگه ماسی و تۆێ
 دڵم كانی باخچه گوڵی
 بێ ده ێ په ێ په
 

 و مان نیه ی وه نگاربوونیه ره به بۆ  ره پاڵپشتیكه تینێكی و گوێ  وه رێنیه ئه ھێزێكی ژاڵدا كه شیعری كردنی ئاراسته  له ویستی خۆشه
   روه ھیه میردن، ی وه نگاربوونیه ره به بۆ  رۆحه كی پاڵپشتییه  كه وێت كه دهر ده وا دا كه شیعره  له ویستی خۆشه ھا روه ھه نابوون، فه

 .بێت ھه ژیانی كی یه پێناسه موو ھه  یه وه ئه شایانی ، یه قینه راسته ژیانێكی
 

 و  وه نییهپاێا كی یییه پێگه  لییه ڵكو بییه سییتێت، ناوه دا ندانییه زوومه ئاره ئاسییتێكی  لییه ویسییتیدا خۆشه ی پێگییه  لییه شییاعیر  وه لێییره
  كیه بینرێت ده فسوناوی ئه ھێزێكی   وه ویست خۆشه خودی  له  وه پاێانه. وێت كه رده ده یدا كه ویسته خۆشه م رده به  له ر زه ونه سته ده
  وه انیهپاێ كانی سییده قه -بینیین ده كانی ویسیتییه خۆشه  سییده قه دا دیوانه م له  یه شێوه م به ئا ،- مرۆڤ  خشێته به ده توانا و ھێز
 ی پێودانگییه و بییه - ی كه ویسییته خۆشه  خشییێته به ده ژیییان كانی نامییه ڵگه به شییاعیر  كییه ، خۆگرتییووه  لییه قوربانیییدانی راسیییمی مه و

 . ژیانه كانی جوانیه
 
 ئاشتیت سپی كۆتری تۆ

 رن ڵناوه ھه كانت لێوه گوڵی ی خونچه
 وبۆ شه  گوڵه ی ێه په  وه بیته ده  كه

 مۆسیقا و گۆرانی
 ئاواز سۆزی رژینی په  بنه هد
 ێن په ڵده ھه ن كه ده ما سه
 
 ، وه خوێنێتییه ده  دیوانییه م ئییه كانی سیییده قه ی سییه كه و ئییه  یییه وه ئه كییات، ده مان كییه ییه خنه ره  بۆچوونییه پشییتگیری  كییه ی شییته و ئییه

 ویسییتی خوشه   یه شییێوه  بییه وێت، كییه رده ده بییۆ ئییازاری كانی سییته ھه و ویسییتی خۆشه كانی سییته ھه نێییوان گیییانی بوونی ئاوێتییه
 ی كه ویسییته خۆشه بییۆ ژاڵ كییه. ژیییان تاریكییایی و مییردن  لییه  قوتاربوونییه و ئییازار  لییه رزگییاربوون  لییه  بریتییییه  كییه خییات رده ده
 :ڵێت ده رزگاربوون،  له زكردوو حه كی یه وه پاێانه ، وه پاێێته ده
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 چاوێكدا نگوسته ئه  له راستم ستی ده
 و روانیم لێی  وه میهرسا سه به
 » ووتم پێی  وه رمه شه به
 و بگری ور ھه  بینیوته تۆ
 و بێ كۆتایی  نه خه رده زه
 ژووانی ی رێگه ر سه له

 م كه واڵته دڵدارانی
 ڵگرتوو ھه ر سه عاشقی دوو
 ھاتبن ێ شه به
 ختێكیش دره ونمی شه دڵی
 » وتم پێی  وه ئازاره كی نیگایه به
 عاشقدا دوو اننێو  له ، بینوته ت قه
 نگ تفه و شیعر قۆ، چه و زام
 تۆرابن كتری یه  له

  وه مه خه ی له جۆگه  له پڕ ێۆحێكی به منیش
 وتن پێم و، روانین لێم
 بێ م سته ئه پڕ ژیان ی ئاوێنه تاكو ڵێ به
 ر  وه ڵده ھه ش گه چرۆی یان ده
 
  لیه  وه بنیه چڕده شیاعیردا ناخی  له كانی جموجۆڵه و ژیان كانی هن دیمه  له دووربینی فراوان، وی، زه سۆز،  له   پانتاییه ژاڵ كه

  مانیه ئه ییی وی عنیه مه ییا بێیت میادی ییی میردن بیۆ بێیت  ئاماژه  كه تر كی ھێمایه ر ھه و م ئازاروخه كانی چێژه ی وه ێووبوونه رووبه
: یبینیین ده دا مانیه  لیه   روه ھیه ژییان،  له پڕاوپڕبوون  كه كانی رییه ھونه  وێنه -  وه ته كۆبوونه یدا كه دیوانه  له چڕی  به موو ھه

 ی رانیه وه بوونه و بیه ر رامبیه به دژدان ئاسیتێكی  لیه  وێنانیه م ئیه. پرشینگدار ی اڵڵه ھه و جوانی وزبوونی سه دڵ، ترێكانی  ھێشوه
 شیاعیر وێنیاكردنی بۆ  ھێمایه  كه ریدا ھونه كردنێكی سته رجه به  له. م خه و فرمێسك:  له بریتین  كه مردن و الوازی بۆ ن ئاماژه

 :ڵێت ده نیشتمان، رزگاری پێناو  له  ره قوربانیده رێكی وه وه بوونه شاعیر تێیدا خۆی، عاشقێكی بۆ
 
 و تر چه  بمه ده جار ندێك ھه
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 یی وشه نه وه باخێكی رژینی په
 گوڵیش و دێ  تاكو
 بگرین كتری یه بۆنی
 ی شئه نه  به اڵوبن تێكه
 یی مه په گن ره
 
  شییعره  كۆپلیه م لیه تا وه ئیه ن كیه پێده سیتی ھه كان شاعیره خودی نها ته  كه ئازارێك ئازار، تێشووی و م خه  له  پڕه دڵی ژاڵ كه
 : وه كاته ده رۆحی ی كه گبه ھه و وێت كه رده ده یدا ناره ھه  گوڵه  له پڕ
 
 و م خه ی كۆڵوانه  له  پڕه م كه گبه ھه

 باران ی نمه و رو ھه ی پرووشه
 و د  كۆتایی ش ره تاریكی
 خشێنێ نه ده  زێڕینه لكه په نگی ره ژیان
 نیشتمان بۆ چڕ  ده ئازادی بانگی

 
 و میردن نی دیمیه و وێرانكیاری  له پڕ مواری ناھه واقیعێكی  له خشێت، به ده ئازادی  كه  یه وه شیعریه  تێڕوانینه م له ویستی خۆشه
. روونیی وده ھیزر ستی به مه به و تی كۆیالیه و وه وساندنه چه ی رێگه  له ن كه ده تی مرۆڤایه خودی  له  شه ێه هھ  كه تی حه ناێه ئازارو
 ھێیزو  بیه قیاڵبوو ری وه بوونیه نیدین چه و ره بیه  وه ویسیتیه خۆشه ی میانیه  لیه كیات ده گۆێانكیاری  له باس شاعیر  وه یه روانگه م له

 ژاڵ كیه ، كردووه  ئاماده ژیان بۆ كی گۆرانیه و   یه باڵنده و یانێك به ره به و شاخێك ویستی خۆشه  به ر ھه  بۆیه. ئازادی و شادی
 :ڵێت ده
 
  وه سۆزه   یه بوخچه  به
  وه دڵمه ترێی  ھێشووه  له   یه رچنه به  به
 الت بۆ دێم

 ببینینت جوانیم وزایی سه تاكوو
 و فرمێسك شێك باوه  به
  هو مه خه   یه پریاسكه به
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 و ش گه كی یه خونچه  به  وه بمه ده
 بااڵت بۆجوانی  وه بمه ده ش گه
 
 زۆر كی یه پێناسیه ویسیتی خۆشه  كه كات ده ی كه برینداره دڵ  نیشتمانه باسی جوان زۆر  شاعیره م ئه  كه كدا یه كۆپله  له ھا روه ھه

 :ڵێت ده و بڕێت رده ده سۆزی و ست ھه  راشكاوانه  وایه دیل كی یه باڵنده   وه تێدا  دژواره
 
 ناسی تۆم  كه

 چیا به بووم بووم، گردێك
 ریا ده  به بووم و  بووم   كانییه
 بووم چاو  نگوسته ئه وێكی شه
 یانی به گزنگی  به بووم

 بووم ز فه قه نێو باڵدارێكی
 كان خته دره رچڵی سه بۆ  وه ێامه گه
 گۆرانی بۆ خۆش ی غمه نه بۆ
 

 ی كه ویسیته خۆشه عیشیقی چیۆن  كیه ، عیشیقدایه كانی باخیه جیوانترین م رده بیه  لیه كیات ده ست ھه  شیعرییه  دیوانه م ئه ری خوێنه
 كی ییه وێنه نید چه م رده بیه له خۆمیان  بۆییه ، وه ئاواتیه و ئاسیایش و ئاشیتی ی میانیه  له ویش ئه ، بووه نیشتمان عیشقی ئامبازی
 كان، گوڵیه بیاران، ی نمیه   وه قوڵێت، ڵیده ھه لیی ژیانییان  كیه ، وه بینینیه ده روشیتس كانی كاریییه ورده  بیه نید مه وڵه ده ری ھونه
 م لیه ری، ھونیه تاوی ھیه یانی، بیه نێرگیز، ھار، بیه كان، بووه وه شیۆێه  لقه كان، ئاوه ی خوێه كان، باڵنده كان، شاخه كان، خته دره
 توانم نیه  كه رێگر  بووه زمان جیاوازی. ێێنێت په تێده بزوتن و زوو هئار  به تێربوو تیی مرۆڤایه خودی ی وێنه دا نانه دیمه موو ھه
 م ئیه شیدا وه ئه ڵ گیه له اڵم بیه. ێێم بگیه وانییدا زمانه توانیای شێوازی و زمان مۆسیقای بزوتنی و مۆسیقا نگی ده و سیما دوای  به

  جیاكاریییه و شییعر وگوێی رم گه  له  پڕواپڕه  كه ، شیعره  جۆره م ئه واتاكانی و  ێێچكه  مه بگه توانیم و رێگر  بووه نه  جیاوازییه
 ویسیتیی خۆشه ژیان و ئه الی و  وه داته ده نگ ره تێیدا ژیان  كه رخستین، ده بۆ عیشقی كانی باخچه  وه ھۆیانه و به كان، رییه ھونه
 . ئاشتییه و ئازادی و نیشتمان شیعرو و
 

 ٢٠١٨ نۆڤەمبەریی ١٥: وتیێێکە  -ماڵپەێی کوردستانی نو   : سەرچاوە
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 .ئەزموونێکی شایستەیە، بە تێڕواننێکی تایبەت

 
 

 
 
 
 
 

 حاتم بابەکر عەوز کەریم
 

 بەندی عەلی: وەرگێرانی

  
 کە شییعرانەی ئەو تیوێژینەوەی بە بوونم قاڵ سەر وێڕای ئاڵۆزە، دژوارو و سەخت تەواو ئەرکە ئەم زانیم ساتەوە یەکەم لە

 .،ئەمازیغی التینی کوردی، فارسی، عەرەبی، زمانەکانی بۆ رگێڕدراونوە و نوسراون بەکوردی
 
 بیدەین، سیەرنج ئەگەر"بەعەرەبیی کیراون شیعرەکانی و دەنووسیێت کیوردی بە کە شاعیرانەی لەو یەکێکە"خدر ئیبراھیم کەژاڵ"

 جییێگە بییوارەدا ملە عەرەبیییدا شیییعری لە ئەدەبییین، تییازەگەری بەیییداخی پەیییامی ھەڵگییری عێراقیەکییان نوسییەرە بەگشییتی
 شییاعیرانە ئەم دیییارن، بەرۆشیینی عەرەبییی بەزمییانی شیییعر لەنووسییینی"  سییەیاب شییاکر بەدر مەالئیییکە، نییازک" پەنچەکییانی

 شییعری شیێوازەکانی و بەیانیەکانییان وێینەو کەدووبیارە. شییعر تەختی دیباجەو، و، دیاریکردن لە کردووە کۆششیان بەجۆر 
" شییعرەکانی ھەروەھیا سیەردەمیانە، پۆشیاکی بە ژیانیدۆتەوە ئەندەلۆسیان و عەباسی و ئەمەوی شیعری سەردەمی جەدەلیەتی
 کەناکرێیت ھێنیا خۆییدا بەدوای گەورەی دانەوەیەکی دەنگ ئەوان الی" تەمام ئەبو نەواس، ئەبو حەریر، فەرزدەق، موتەنبی،
 ".بانگیان ناو لە بکرێن بەش بێ ھەرگیز

 
 ناکرێیت دەکیرێنەوە جییا ھیاوچەرخی و بەرزییی و تیازەگەری بە شییعرەکانیان کە نەشکیوردا شاعیرە ئەو رەنگی و دەنگ بۆیە

 کەژاڵ بەنیاوی کیورد خیاتوونێکی شیعرەکانی لەسەر دەقە ئەم نووسینی بە بووم رازی بووم ھۆیەش لەبەر ھەر" بکرێن نادیدە
 ".انهجی نیبۆزمانەکا وەرگێران لەنایابترین بریتیە و، ھەیە بەرچاوی قووڵیەکی شیعرەکانی کە
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 خەمەکییانی کییورد کەشییاعیری دەگرێییت، لەخییۆی گفتییۆکردن ھێمنییانەو سروشییتی و ناسییراوە زێییڕین سییەردەمی بە کییوردی شیییعری
 سیۆزو کە جەنگیانەی و قەییران ئەو رێیگەی لە ژییاوە، تێیدا کیورد خەڵکیی کە ئیاڵۆزییەی ئەو بەپێیی بنێیت لەکیۆڵ نیشتمان

 لەعێراقیییدا بەگشیییتی کیییوردی شییییعری کە نیییاگەێنێ ئەوە ئەمەش" نەوە ینچەنییید بەدرێژاییییی بەخشییییووە تێیییدا ویژدانییییانی
 پەیوەنیدی کوردی شیعری ئێستا بۆیە" ھەبێ بەرەنگاریدا لەگەڵ مەیلی اهتەن بێ و تەقلیدی کالسیکی شیعری ھەر بەتایبەتی

 وردەکاریەکیانی بە اویشبۆپیی ژن بەشیداری چێیژدار، و رۆمیانتیکی شێوەیەکی بە دەگێڕێتەوە، سۆزداری و تامەزرۆیی و ئەڤین
 بەرووی کیراوە تیازەگەری کەنمیونەیەکی" ئەزمونگەرایی انێکیهجی بەرەو بااڵبونیدا و گەشەپێدان لەپێناو دەناسرێتەوە، ژیان
 .مرۆڤایەتیدا و مرۆڤ

 
 و نیییوێگەری سییییمایەکی ھەیەو، خیییۆی تایبەتمەنیییدی کە تێڕامیییان، بە شایسیییتەیە ئەزمیییونێکی کەژاڵ شییییعرەکانی ئەزمیییوونی
 و بەخیاک نیشیتمان بیۆئەوەی گونیدەکان، سروشتی پێکھاتەکانی لەرێگەی ئەویش" دیارە پێوە بوێریان و رۆمانسی و کالسیکی

 خەم لە دەرییایەک"قەێییدەی بیۆ بەرین پەنا دەبێ تێبگەین کەژاڵ شیعری لە دەبێت بدرەوشێتەوە جوانتر چیاکان ئاوو و گوڵ
 ".عەرەبی بۆزمانی وەریگێڕاوە ڵەبانیتا عەبدولوەھاب کە" خۆشەویستی لە باخچەیەک

 
  ساڵێکە چەند
  دەبەم شوێنێکت ھەر بۆ دەست
  ھەاڵڵەو لەباخچەی پڕن
  وەرزەو ئەم ھەناری دەنکە
  بەیانیان بەر شەونمی وەک
  ھەڵدەوەر  و دەبێ و، سپی نمە نمە

  بکەم ماچت دێنم دەمم کاتێک
  ماچەکانتە گوڵی تەنھا
  و دەبێ پەخش پەلکەزێڕینە وەک

 .دەنوێنێ رووناک سپێدەیەکی
 

 کەژاڵ بیۆیە ھەر لەکوردسیتاندا اتەکانیهپێک و سروشت لەسەر دەکات بەدی تایبەت بۆچونێکی کەژاڵ لەشیعری وردبین کەسی
 بیۆ بەتیایبەتی بخوێنێتەوە دەقەکانی و، بێت دیوانەکانی خوێنەری ئەوەی ھاوکات بەخشراوە پێ مەدالیای و خەاڵت چەندین
 نیامەی چەنیدین خوێنیدکارەکان ئەکیادیمی کەپسیپۆێە دەبینیێ، مرۆڤیایەتی ناییابی نووسیینێکی نوسییوە،" اڵدزێییقە" شارەکەی
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 عێیراق و کوردسیتان ئەدەبیەکیانی باڵوکیراوە و، رۆژنیامە گۆڤیارو، کە وادەکیات ھێنیاوە،ھەرئەوەش لەسیەر دکتۆرایان ماستەرو
 ".بکەنەوە و باڵ بەرھەمەکانی ودەرەوەش

 
 پەیوەنییدیەکی خییاوەن کییچە، کییوێو خییاوەنی دایکێییک ،وەک مێییینەیەک وەک مییرۆڤ،" وەک دەناسییێنێت خییۆی شییاعیرە ژنە ئەم

 ".دەکرێت بەدی ئەنوەر کاروان قەسیدەی لە وەک سروشتەوە، پێکھاتەکانی و بەخاک توندیشە
 

  نووسی ئاسمان بۆ شعرێکم
  کردم توێە لێ خۆی زەوی

 نوسی ھەتاو بۆ بۆ شیعرێکم
  کردم وون لێ خۆی ھەور

  نوسی بۆباران شعرێکم
  کردم بارانی بەرد تەرزە
  نوسی نێرگز بۆ شعرێکم
  گەستم پەنجەی دێکێک دەمی

 خۆشەویستەکەم بۆ شعرێک
 . ھەڵکەندم بۆ گۆێیان ھاتن

 
 اتەکیانیهپێک بە دەگەێنێیت ئەوپەیوەنیدیە مانیای ئەوەش گوڵزارەوە، و گوڵ لەرێگەی دەدات، سروشت بەجوانی گرنگی کەژاڵ
 ێیالح غەفیور" نوسیەر و رەخنەگیر وەک دەردەخیات شیاعیر رۆمیانتیکی قیوڵی رۆچیونێکی کە الدێکاندا، لەگوندو سروشت انیجو

 ".پێداوە ئاماژەی عبداللە
 

  بێنم ناوت گوڵ وەک ویستم
 بەتۆ بگات نەبوو گوڵێک
  بتنەخشێنم جوان وەک ویستم
 تۆ لەوێنەی نەبوو جوانێک
  وشەکانما تۆو پێناسەی لەنێوانی

  ناگەم تێ من
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 تۆ؟ یاخود دەکەم وون خۆم
 
 تێیدا خیۆی نەسیتی و ھەسیت سیۆزو تیاکوو سیمبولێک دەکیاتە بەھیار دەبینین، تر شێوازێکی و جوان وێنەی کەژاڵدا شیعری لە

 : وەریگێڕاوە" خان بانە کە" دەکەین بەدی شیعرەدا لەم وەک پاراوی و نیانی و نەرم لە پڕن کە بکاتەوە خاڵی
 

  دەگەێێم بۆت
  ھەورێکی پەڵە شەوەزەنگی لە
 رۆحمدا بارانی پڕ

  دەستی پەنجەی لەنێو
  نۆتەدا پڕ مۆسیقارێکی

  گریانەوە روبارێکی بەدەم خەیاڵ
  سەربادانەوە تەریقەتی بە دەروێش
  دەکەم واھەست
 .بووە وێران الم دنیا
 

 شیەرابی وەک نوێیە، کەژاڵ" دیارە پێوە وێگەرین بەرگێکی کە پێدەڵێت وامان عەرەبی بۆزمانی کەژاڵ وەرگێردراوەکانی شیعرە
 ئەڤییین و گییوڵ رۆژو کەئەو مییرۆڤەوە، ھەسییتی دەێژێییتە راچڵەکییین و سەرسییوێمان قییواڵیی لەقییوڵی ئاسییندا، شوشییەی لە نییو 

 کەئەمەش داھێیینەرانە، نییوێگەری بەواتییایی شییوێن، دەسییەاڵتی و خییاک بەدەنگییی پەیوەنییدیی لەرێییگەی دەبەخشییێت تییامەزرۆی
 پییڕ سییەرنجێکی و رەھییابوون و ئییازادی و، مرۆڤییایەتی گەلێکییی وێنییا بە پەیوەسییتە لەھزریییدا،کە بەرزە اسییتێکیئ نیشییانەی

 نەسیتیەکانیەوە و ھەست گەیاندنی مەبەستی و نووسین لەمەێ دەدات نیشان شاعیرە ژنە ئەم ھەڵوێستی ئەمەش بەرائەتەوە،
 : دەڵێ شاعیر کە شوێنەدا لەو دیارە بەجوانی ئەمەش

 
  نیم یرشاع من

  بپرسن لێم ئەگەر بەاڵم
  جوانە ھۆنراوە کام کۆرپەی
  ئەوەی دەڵێم
  کێشاوە سروشتی ژانی
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 .دەرمانە بێ دکتۆرو، بێ و بەنج بەبێ
 

 لەسیۆزو انێکەهیجی دییوانە ئەم دەنەخشیێنێت قەێییدەکانی سروشیتەوە لەرەحمیی بیووە، لەداییک بەئازارەوە پڕ بەدڵێکی کەژاڵ
 و ئەدەن نیشیان عێیراق کوردسیتانی لە کیورد مرۆڤیی سروشیتی ئەمیانەش کە پەروەری نیشیتمان و سۆزداری نامەی و ھەڵوێست
 و" ئاشیتی و بۆجیوانی مەیلدارە کەئەوەش نەداوە لەدەست خۆیان رەسەنایەتی وەلێ ھاتووە بەسەردا روداویان چەندین گەرچی

 بیۆ نیشیانەن قەێییدەکان ھاوکیات" نیشیتمان و خیاک پییرۆزی بە بروایە خاوەن ویژدانی و دەروونی پێکھاتەیەکی نیشاندەری
 ".بن لۆکاڵی دەیەوێت و دەیخوازێت خۆی ئەوەی وەک دەێوانێت ئایندە بۆ کە بڕوا خاوەن کۆمەاڵیەتی تێکەاڵوبوونی

 
 نییە وابەسیتە وایە مانیای دەھەژێنێیت کۆمەڵگیا ویژدانی کە دەدەن نیشان ئازاد بەرزو مرۆڤایەتی ھەستێکی کەژاڵ شیعرەکانی

 ".شیعرەوە ئااڵوەکانی تێک لێکەوتە و قەیرانەکان بە
 

  رۆبچمە بەخشیم پێ ئەوەی فرسەتی کە کەژاڵ بۆ سوپاس" کورد مرۆڤی بۆناخی جوانیە رەھەندێکی خاوەن کوردی شیعری
 .ھەیە زیاتری نرخاندنی رێزو کە" پۆشەوە شیک جیھانە ئەم قواڵیی

 
 سوپاسیی دوبیارە" چیوون پێش بەرەو و نان بنیات بۆ توانایەک دەکاتە یعرش کە نیشاندام بەھێزیی پاراوی شوێنەواری کەژاڵ
 .شاعیرە ژنە ئەم دەقەکانی خوێندنەوەی بە بووم خۆشحاڵ و، خۆم
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 .انی کەژال ئیبراهیم خدر تابلۆیەکی گەشیان خوڵقاندوەشیعرەک

 
 
 
 
 
 
 
 

 عەبدولسادە بەسری
 

 فاخر عەزیز عەبدواڵ: وەرگێڕانی

 
 ژییانی نەزانیراوی ئەندێشیەی و خەییاڵ نمایشیی کە تابلۆیانەی ئەو کێشانی و، ژیان رەنگاوێەنگەکانی دیمەنە نێو لە دروست
 شییعری بە خۆییان دیمەنەکیان سیاتی بە سیات گێیڕانەوەی کیاتەدا لەم ئیا" میرۆڤ خودی ناوەوەی بۆ دەبێت، رجەستە بە تێدا
 ".دەکەن نماش ناسک

 
 تیاک لەسیەر زیاترکیارکردن بیۆ گونجیاوە دەبینێتەوە،کیارکردنێکی بەرجەسیتەکراودا داھێنیانێکی لە خۆی کە کەژاڵ شیعرەکانی
 رەنگیی گەش تیابلۆیەکی کەوەک دەبینێیت شییعرانە خیونچە ئەم لەالوالوی پیڕ ھێشیووی کاتێیک بیۆیە" کۆمەڵگایە ئەم بەتاکی

 لێیدەێوانیت سیاڵدا وەرزی لەچیوار بەسەرسیامیەوە کە بەرچاو دێتە رازاوەیەت سروشتە ئەو دیمەنی دەکەیت ھەست"نەخشاندوە
 ەوردەکاریەکیانیەو ئەو ھەمیوو بە دەرییدەبڕێت بەپیاکی رۆحیەوە و لەدڵ کە گۆڵەی گڕو بێ خۆشەویستیە ئەو بەھۆی ئەویش"
 .دەبێتەوە ژیانی رووبەرووی کە
 

 نیییاخی لە شییییعرانە ئەم دەکەیییین ھەسیییت" دەبینیییین رۆژنامەکیییان روپەێی لە بەسیییادەیی شییییعرەکانی گیییوڵی رۆژانە کە کەژاڵ
 شییعرانە کیۆپلە ئەو چیونکە" ناخۆشیی ئیازارو تیاقیکردنەوەی لە پیڕە ھەموومیان نیاوەوەی ناخی چونکە"دەتوێنەوە ھەمووماندا
 .ببینیت جوانیش دەبێت نوسی شیعرت ئەگەر دەڵێت پێمان کە دەدەن خوێنەر نیشانی خۆیان وادا لەحاڵەتی

 
  کەلەراستگۆییەوە دێنێت بەرھەم شیعر ئەو چونکە لێدەدات، دڵی ئەسپایی بە شاعیرە ژنە ئەم سەرەتاوە لە دەزانم من
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 کۆمەاڵتیەکانیشیی پەیوەنیدەییە ھیاتووە کیینە و رق لە دوور ھەروەھیا" بۆکێشاوە تابلۆکانی وێنەی لەسروشتەوە ھەڵیچنیووەو
 : کردووە داگیر خەیاڵی چۆن کە دەکات باران و لەگریان باس ھونەریەدا کۆپلە م لە ئەوەتا" داێشتووە ھونەری بەشێوەیەکی

 
  گریا چاوەکانت شورەیەی کە

 .  باران بە بوون خەیاڵەکانم فرمێسکی
 

 و بکیات لەگەڵ قسیەت کە وایە ئەوە وەکیوو دەخیوێنیتەوە شییعرەکانی کە نەیکاتیا ئەو" جیوانە شاعیرێکی ئەندازە بێ کەژاڵ
 بییۆ ھەڵزنییانێکە کە" ژیییان و خۆشەویسییتی بییۆ پێدەبەخشییێت لەچێییژت پییڕ و رۆمانسییی شیییوەیەکی روانییگەیەوە لەو بتییدوێنێ،

 : دەکێشێت گوند دیمەنەی ئەم ناسکی بە چەند تەماشاکە تۆ" مرۆڤایەتی جوانی
 

  ەمانگوندەک کانی لەسەر
  دەکرد نوێژم
  تێپەێی المدا بە شێخێک
  بەرماڵ ھانێ کچم" وتی

  "بکە لەسەر نوێژەکەتی
  راخستووە رۆحم بەرماڵی نەیزانی ئەو

 .  دەکەم عشقت نوێژەکانی
 

 خوێنیاوی ھەڵەبجەی شاری نەستەکانی و ھەست" ھەیە ئازاری و خەم مرۆڤدۆستە، کورد تری شاعیرەکانی ھەموو وەکو کەژاڵ
 وێیینەیە ئەو بییۆیە" ھییاتووە گەلەدا بەسییەرئەو دێنییدانە شییێوەیەکی بە بەچ و چییۆن کە خییواردۆتەوە پەنگییی دەرونیییدا و ڵد لە

 :داوەتەوە رەنگی شیعرەکانیدا لە ئازارێک وەک و، لەبەرچاویەتی ھەمیشە
 

  الد  السورەی سێوە دار بەقەد
  گرتووە بۆت خۆشەویستی دڵم سێوی
  لەنجەی الرو دەنکی بەقەد

  ھەڵەبجە ھەنارەکانی ارد
 .رشتووە بۆت فرمێسکم
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 نەخشیی ھەمووی دەکەیت ھەست نراوە بنیات گەش داستانێکی وەک شیعرەکانی نوسینەوەی رۆژانەی ناسکە ھەست شاعیرە ئەم
 کیاتێکیش" دایڕشیتووە رەوان و راسیت بەشیێوەیەکی کردووە، پێناسە جۆگەکانی کارێز، و ،کانی سروشت کوردستان، شاخەکانی

 :بۆبدەین ھەوڵی دەبێت کە بەرچاو دێتە وێنەیەکمان" دەکات ژن و ئازادی لە اسب
 

  تفەتگ کردە ئازادییان
  بوو روناکی باڵندەی چی

  کوشت ھەموویان
  شوشەو بووکە کردە ژنیان
 کرد سەمایان مێزەکاندا خوانی لەسەر

  و بەخەم کرد نیشتمانیان
  دایپۆشین ئازاری، شنەی

  بوو مێشیخۆڵە لە پڕ وەرزێکی
 .سەندین لێ خاکی جوانی

 
 پییێ کوردسییتان سەرکەشییەکانی شییاخە بییۆ راتدەکێشییێت وایە گەورە داسییتانێکی وەک بینییین دەیییان رۆژانە شیییعرانە کییۆپلە ئەم

 :رەوان و راست بەشێوەیەکی بیخەینەێوو و دروستبکەین قەشەنگ تابلۆیەکی وێنەی دەبێت سات بە سات ئەمانە دەڵێت
 
  نەمزانی من
  دەرواو تەمەن تروکانێکدا اولەچ

  دەکات دڵخۆشم زۆر ئەوەی
  دەژی مندا یاقووتی مینای لە تۆ
  دەنوسم بۆت خەزانێکدا لە شەوەی ئەو
  تریفەو دەبێتە ژوورەکەم پڕی پڕاو

  دەتوێنەوە مۆمەکان
  دەنوسم نیشتمان بێدەنگی بۆ ۆژەی ئەو

 .دەکرێنەوە زیندانەکان ھەموو دەرگای
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" تیواوەتەوە لەخۆشەویسیتیدا و شیەیدایە بۆجوانی ،کە دەکەیت عاشق شاعیرێکی بە ھەست دەخوێنیتەوە ەژاڵک شیعرەکانی کە
 دەنوسیێت بۆیەکاتێیک سیەر بیردۆتەوە لەگەڵیدا درێیژی دوورو ژییانێکی کە بۆکێشاوە، نەخشی شێوەیەک بەھەموو بەسات سات

 گرتیییووە سیییەرچاوەی تەنورێیییک ئیییاگری وەک یرەشیییاع ئەم بیییوونی پابەنیییدن ئەبەدیییییە، خۆشەویسیییتیەکی نوسیییینێکی ھەمیییوو
 دەگیرێتەوە"زسیتان و ھیاوین بەھارو پایز، کە ساڵ وەرزی ،چوار راخستووە نوێژکردنی بەرماڵی زەوی سەر فەرشی درەخت،"بۆ

 . دەیخاتەێوو پەخشان شیعرو وەک و دەبینێت سروشتە لەو لەزەت دەکات پێناسەیان
 

 لەخەییییاڵی گەورەیییییە ئەوەش کە خۆییییدا تیییایبەتی تیییاقیکردنەوەی لە ھیییاتبێبۆ وەحیییی ئەوەی وەکیییوو دەنوسیییێت کە کەژاڵ
  دەنوسێت ژنانە بەرزی بەدەنگی ژنە ژنێکدائەم

 
 بۆچیوونی بە کە لەگەڵیدایە، ژییانی ئیاڵۆزی خەمەکیانی و خۆشیی دەکیات وێنا بەرێزەوە دەوروبەر ژیانی و خۆی جوانی ناخی
 بەرامیبەر خەمەکیان لەئیازارو پیڕە کە خەونەی ئەو ھەیە خەونیی چیونکە پێبیدرێت بیرەوی زییاتر پێنووسیە ئەو پێویسیتە من
 . پیاو

 
 دروسیتکراو شیاعیرێکی ئەو چیونکە ووشیەکانی بە بیین سەرسیام کاتێکیدا لەھەموو بوەستین بەرامبەریدا لە ئێمە دەبێت کەژاڵ
 لەسیەر کاتێیک بەتیایبەتی واننجی و ناسک زۆر شیعرەکانی دەخوێنێتەوە قووڵی و جوانی بە خۆیدا لەناخی شتێک ھەموو نیە

 ھەمییوو بییۆیە ببینیییت، کییاریگەر و راکییێش سییەرنج و و قییووڵ و جییوان سییحرێکی وایە ئەوە وەک دەھییۆنێتەوە کاغەزێییک پییارچە
 پەروات بیێ ئیۆخژنێکی کە دەنەخشیێنێت جیوانی پەرچەکردارەکیانیەوە بەھەمیوو تیر لەوانیی جییاوازە شیاعیرە ئەم شیعرەکانی
 :زکرکردندا کاتی لە بکێشێت دەروێشێک وێنەی کە وایە تەسەوف و زکر وەکوو پێدەبەخشێ

 
  جوانە ھەیە روبار ھەرچی
  ھیچیان بەاڵم
  ناکەن مەستم چاوت ملوانکەی وەک

  جوانە باخە شینایی رەزو ھەرچی
  وەکوو ھیچیان بەاڵم
  لێوت خەندەی بزەو
 .ناکەن شادم
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 جیوانی وێنەیەکیی یەکین گرێیدراوی ھەردووکییان کە" نیشتمان و وشتسر و زەوی بۆ کۆمەڵگایە، خۆشەویستی شاعیرە ژنە ئەم
 .دەبێتەوە پێچەوانەوە جاریش زۆر دەبینین شیعرەکانی لە دڵگەش" سروش"

 
 ٢٠١٨ فێبریوێریی ١٦: ێێکەوتی  -خدر   ئیبراھیم ژاڵ  که ێی ماڵپه: سەرچاوە

 
------------------------------------------------- 

   
 سازی خنه كی ره یه وه خوێندنه

 
 

 ەوە"ژاڵ ئیبراهیم كه"كانی دوای ماڵئاوایی  دیوانی وشه  له
 
 
 
 
 
 

 ئەنبار -یداوی د سوه مه نازم حه. د
 
 د حمه دڵشاد ئه:لە عەرەبییەوە

 
 شییعرێكی ژن. تی وییهوت ژن ر سیه له  كه  ه"ق فرزده" ی وته  مه ئه" بڕن ری سه شێر ڵه كه خوێندنی   وه ڵسا ھه ژن  له ھاوار ر گه ئه
 شیوێنی له  تیه حمه زه زۆر  وه دۆزیتیه ده  ره كیشیوه م ئیه كیاتێ"  تاریكیه رێكی كیشیوه ژن" ڵێ ئیه "فرۆیید"، وه خوێندراییه نه اڵم به ووت
 ژن بڵییێن باشییتر یییان .كییان زۆره  ره گییه ئه له .مییرۆڤ بیری لییه  نگییه ره نگییاو ره زموونێكی ئییه ی وه رئییه به له" بییزانین "ی كه ناسیینامه"

 .ری گه تازه و نو   میشه ھه اڵم به. جێگیرن رێكی ،وروژێنه جۆراوجۆرن ی ئاوێنه و شه گه كی یه وێنه
 
 ئاشیكرا كان، نهێنییه و جیوڵێنێ ده كان شیته ، ره رسیوێھێنه سه ری رێبه كی یه كێڵگه ڵێ، ده  وه ه"شێر ڵه كه" ی باره له "ق فرزده" وەی ئه
  موو ھه. مزییه ره كی یه نامه دا، مانه ئه ناو له  وه ێازێنێته ئه  وشه  به ری ھونه یكی تابلۆیه كاری ی  شێوه  ریانه ھونه. ن كه ده

http://knwe.org/?p=40090
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 .گر  ده ئامێز له شی شێوه و وه ناوه ماناكانی
 
 ت ناعییه قییه  بییه یشییتن بۆگه بكییات رازیمییان بكییات   شیییكاریه كه "الفییرزدق" ر سییه له  پێویسییته  كه یه كێشییه" ژاڵ كییه" ڵییێم ده قین یییه

 و حییاڵ ی پێكهاتییه ش مییه ئه ." ژنییه  كییورده  شییاعیره م لییه  نیییه غایییب ی وه ئییه لیلییی ده و لیسییم ته اڵوێردی ھییه" ڵێن ده كییه پێكردنییی
 كی ییییه وه دۆزینه "ژاڵ كیییه" كانی سییییده قه  كیییه بڵیییێن ر گیییه  نییییه غه موباله كانی، شییییعره  قیییه ده كانی رجیییه مه له پێویسیییت رجێكی میییه

  و كردن ست ھه عبیری ته ری یكه په له  نیه كی ره سه شی به ی كه زمانه داتی موفره عێراق، كوردستانی له  یه انهژن ی قینه راسته
  تی شاعیریه و عیشق رمی گه و گرژی  له  وه قینه ته تی الله ده و ستیدار به مه مانای شی كه ،پریاسكه دوورتره  وه له ڵكوو به. س به
 .بینرێت ده .ق ھه به
 

 چاوتروكانێكییدا له "ژاڵ كییه"  مانایییه و بییه و، بۆئییه  وه وه لییه كراو ئاێاسییته گوتارێكی لییه  تێكییه عیباره ی كه سیییده قه سییپێكی ده ات ھییه
 .بێ سلیمی ته بێ ده "ر خوێنه"تر وی ئه كانی ره ربه به له  جۆرێكه

 
 ئاسیانی به كانی نهێنییه  مه سته ئه زۆر. ر خوێنه الی اوبزرك ئاڵۆزو ی وێنه له  تێڕوانینێكه  شاعیره  ژنه م ئه كانی سیده قه ی زۆربه

 پیێ كانی قیه ده  كه كانی جوانیه  سه ره كه موو ھه ن گمه ده "جازی مه" زمانێكی به كردووه كانی سیده قه بینای ی وه رئه به له  وه بدۆزیته
 . وه ره ده واقعی ڵ گه له  وه كانه جازه مه  ندیه یوه وپه "ئیحایی" ی وزه جیاجیاو ڵوێستی ھه زای فه  چێته ئه ، داێشتووه

 
 و لیه  وه كاتیه ئه  كیه  قیه ده كانی نهێنییه و جیوانی ی ناسه ھه   وه یی، گریمانه ھزرێكی بۆ رین به نا په  كه  رمانه سه له  لێره  بۆیه

 . ناوه بنیات ر سه له ی كه سیده قه  كه ی بونیاده
 
 كانی نامیه له بێ ئیه وام رده به گوڵزارو،  كاته ئه ری وه یاده ھزرو كانی دۆسیه موو ھه "اواییماڵئ دوای كانی وشه دیوانی" ی سیده قه
  بۆییه .بیدات  وه نیشیتنه ی ناسیه ھه تیاكوو. كات ئیه ی تیه ئاسیمانا به   ییه باڵنده   وه. رانی خوێنیه موو بۆھه  ناوازه ستێكی ھه به
 كی بوویییه ره قه كه ھییا، ره ی ندێشییه ئه له  لێییوه لێوان كییه  شییاعیره  ژنییه م ئییه ری وه یییاده چم بییۆده وای و، بڵییێم بێییت ده روونی بییه

 ت ھیجیییره" كان ره كۆچیییه  شیییاعیره كه ییییاد  وه خاتیییه ده مان وه ئیییه  میییه ئه. كان نگیییه جه ی وه گردبوونیییه بیییۆ رابردوو لیییه  یه ھوشییییارانه
 ئامرازێیك   وه ن كه ده  ئاماده شیعر. بكات یان ئاسوده شتێ تاكوو ێێن گه ده دا " زاكیره" ری وه یاده لۆژیكی دوای به كه "كان كردووه
 .بوون ون بۆئازاری

 
 .ی وه بۆخوێندنه  وه ینه بیربكه قوڵی به كه دا پێده رێنمایمان  شیعرانه م ئه
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 تێیدا كان باخچیه دا اكیهوخ له خا  تی كه مله مه بۆ  پێداوه ھاتووچۆی پاسپۆرتی ناخیداو به  چووه  گێكه ره ی كه نهاییه ته "ژاڵ كه"
 . ڵداوه ھه ری سه "ژاڵ كه" ی وخاكه له" گوڵ و نم گه گوڵه بوون، شین
 
   وه  وه بێتیه بڵندده وجا ئیه ر ، گیوزه ده ت رائیه به الی و ره بیه  پاكژانیه زۆر كیه زراكان، میه و كێڵگه بوونی بۆعاشق  رێكه رێبه  مه ئه

 .كوردستان چیاكانی بڵندی
 بااڵتا ختی رهد له رۆژ  موو ھه
 دڵت ی شئه نه یانی ربه به ونمی شه به
 گۆێم ده خۆم
 گوڵ له پڕ كی ناریه كه به بم ده
 پاراو ێو ته نگی شه قه كی یه باخچه به بم ده
 خوێنم ده بۆت  وه رۆحمه بچووكی كی یه ھێالنه له
 
  میه ئه.بیدات واو تیه ی ناسیه ھه  كیه ریه وه یاده بیۆ انه وخۆته راسیته  شیارداوه حه تێیدا كانی دیالۆگیه  كیه لێیی  بوونیه نیگ ده بێ م ئه
 كی یییه ھێالنه  بۆتییه و دانییاوه  یه گۆشییه م ئییه ر سییه له چاوی كییه  یییه ھه یی دوانییه كی یه شییێوه "رۆح" دوو نێوانی لییه  تێكییه الله ده نها تییه

  بییووه تووشییی تی، مرۆڤایییه خییوودی  كییه ورو  خاتییه ئه كییانی ئازاره روو روبییه  كییه   یه شییێوه به. ون "نینێكی حییه"  لییه  پییڕه بچییوو 
 .شوێنێكدا و كات موو ھه له
 
 ی رێگییه له مانیدووی نیاخی ی وه كردنیه ن بۆنیۆژه "مێینیه" ھێزی بیه بییدات دڵنییایی تیاكوو  وه بێتیه ئه روونتیر وام رده بیه  كه سییده قه

 .د  لییێ وای نییدا مه زه كیاتێكی  لیه و ژیییان نرخیی رزێاگرتنی بیه بیۆ "ئیاوات"ھیییوا" ڵ گیه له كان یه میشیه ھه  ندیییه یوه په دانیانی
 . وه بكاته ژیان به ست ده  دوباره تاكوو. خۆی بۆخودی بخوڵقێنێ نگی ھاوسه لۆژیكی و  یه ئه
 
. دات ئییه پییێ فراوانییی یی ندێشییه ئه نییدێكی ھه ره  شییێوه ، ێۆكییه گه زینییدووی رێكی وه بونییه  یه سیییده قه م ئییه  یییه وه ئه مانییای  مییه ئه
 الی؟ تیا  ھێزی بیه ،"ئویل تیه" بیۆ كاری شیێوه بیۆ بیوون، دایك لیه بیۆ  شاعیره م ئه توانای له  نیه سنوور . عریفیه مه یانێكیك كه
 .كان روداوه رێكی روبه ناو  خستۆته خۆی و كانی سیده قه بۆ  خساندووه ره گونجاوی كی وایه ھه و ش كه "ژاڵ كه"

 
 . وه سوێێته ده كدا له فه  له كات ده دروست ستی ھه ندێكی ڵبه مه خۆی، بۆخودی "ژاڵ كه"
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 تێیك  ندییه یوه په واقیی  بیۆ یار نیه  بێتیه ئه  كیه "نگ جیه" ی سیاردیه  ناسیه ھه و تیاڵ  واقیعیه و له بێ ده ران نیگه زویرو  كه كاتێ
  وه رئیه به له .زمیان ر سه له فشار یھێزێك  بۆته تا ھه  وه كۆكردۆته مانای بێ شتی ند  ھه . ھێناوه می رھه به نگ جه  كه كان چووه

 سیاردی  ناسیه ھه و ھییوای بیێ ی، ئاوێنیه نها تیه تیاكوو نوسیێ ئه  وه بۆئیه ڵكوو ،بیه نانوسیێ "د ێه موجیه" شیعرێكی نها ته" ژاڵ كه"
  كییردووه ی ندێشییه ئه له وای  كییه زۆربییێ، كییان ،ناوه ئییاپۆرابێ ری وه یییاده  كییردووه "ژاڵ كییه"  لییه وای  بۆچوونانییه موو ھییه م ئییه. بێییت

 . وه بچنێته كان ره گه ئه له پڕ شتێكی و، ببزو 
 
 . تیایه شی به نیشتمان كه  ھاتووه چوون كا یه به نی مه زه له  ره پاڵنه  كه  عریفیه مه كۆگا م ئه
 
 م كه له گه كانی كێشراوه زۆر به  ناسه ھه كوو وه
 ون كه ده  جریووه  له كان باڵنده دووریتا له

 تۆرێن ده نین پێكه  له انك مناڵه
 بن ده وین ئه و ژوان بێ كان دڵداره

 ژوان  بێ دڵداری و وین ئه ترین وره گه ی ئه
 

  ڵوێسیته ھه م ئیه  وه خولێتیه ده تیردا وی ئیه و م ئیه وری ده لیه  رونییه ده سیتێكی ربه به" ژاڵ كه" الی بوون نامۆ و تی اڵیه كۆمه ی شێوه
  كیه  دییاره روونی به.رۆژ پاشه  له سنور  و ره به  تیایه شی روكه دانی وه سته ده به خۆ  كه "ژاڵ كه" الی ت ناعه قه وروژاندنی  بێته ئه

 ی وه رئیه به له. چێیژ  ده  پێیوه ئیازاری خوود كیه كیات ده شیف كه كان ملمالنێییه سروشیتی  كیه  ییه وه ئه دا قه ده م له كان كۆبوه  كرداره
 دێر  بیۆراده گیوێی گیوێگریش .یڵێ ده م ئه و نابێ واو ته شاعیر نێوان له  لێوانه ر سه كی دایه ئه شیعر  چونكه ن ناده مل شاعیران

 ھێیزی ڵ گیه له  ناخه ژێنی ھه و ری كاریگه زۆر ی كه دووتوو   له  كه  كه یه نامه یاندنی گه "ژاڵ كه" الی شیعر ی زیفه وه  وه رئه به له
 دو  ده واقیی  ڵ گییه له كه .شییاعیر الی  یییه ریانه كاریگه  ندیییه یوه په و مووئییه ھه ی وه ونییهكۆبو  كییه  وایییه مانییای ش مییه ئه ربییڕین ده
 و  یییه ھه زۆری موعانییاتێكی  كییه "ژاڵ كییه"  ربییه رامبه به ش ئێمییه سییاردی،  ناسییه ھه سییااڵنی رگی بییه به پێچییراو دیییدگای موو ھییه به
 .منداڵی تی رائه به ڵ گه له  هوابوو سروشتی  گوندنشینانه و گوندیانه كه . ژیاوه ڵی گه له
 
 ڵی گییه له میش ئییه و خنكییاوه"  بجییه ڵه ھه" و ئییه  كییردووه ڵی ھییه"  بجییه ڵه ھه" سییاتی رگه مه ڵ گییه له  كییه  بییووه" ژاڵ كییه" ی وه نییاوه  مییه ئه

 ر سیه به ببینیێ خۆرێیك وتیاكو سیتێ به ده  وه خۆییه به  عاتیفیه سۆزو .ن كه ده رگ مه بۆ ھاوار كه كات ده مندااڵن ماشای ته . خنكاوه
  بییووه سیییخناخ . پڕبییووه  ھێنییده ری وه بیییره و "ت رائییه به" نها تییه ت نایییه "ژاڵ كییه"  لییه شییتێك ھییی .  ڵهاتووه ھییه یدا كه كوردسییتانه

 .كان ماویه ته  یرانه قه مانای و كان تاڵه  رییه وه یاده له
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 م رده بییه له .كییات ده  ئامییاده ی كه ویسییته خۆشه ی وێنییه كاتێكییدا له كییات ده ژوو ئییاوه كان ھاوكێشییه  كییه یبنییین واده  شییاعیره م ئییه
 ھیوا لیه  پیڕه  كیه یدا كه شییعریه  قیه ده له  وه ناشیارێته كیانیش ئاماژه زرێنێ دابمیه ل زه غیه له   یه شیێوه تیاكوو .چاوی كانی روازه ده
 .كان بووه كه ڵه كه
 
 بكر  بۆم ر گه
  وه مه كه ده بچووكت زۆر
 دارباڵ كوو وه
 بێم ڵتا گه له توانم نه ر گه
 توانم ده خۆ
 م بیده و بدزم بااڵت ێێكی په
 رۆكم به و خه یه له
 
 می خییه كه كێشییێ راده كان ندییییه یوه په و ره بییه كان كێشییه دی، كێكی یییه بۆئینتیمییای خییۆی الی  وه ھێنێتییه ده ت غبییه ره  شییاعیره م ئییه
  كییه“ ی كیه چرپه بییێ  نهاییه ته له ێێنێ پیه ی ده تییاكوو ویسیتی خۆشه  بییه بیێ بیردن ی پییه ھۆی بیه  مییه ئه  شیه وانه له. تی مینییه كه یه
 "ژاڵ كیه" بینیین ده  بۆییه كان شیته موو ھیه   نیه كان شیته  لیه  شیتێكه شییعر لۆژیكی ش مه ئه  گرتووه ری وه  وه مێشكیه ھێزی گشت به
  فیه لسیه فه  سیته ھه م ئیه  وه خاتیه ده سیت ده به ی كه شۆێشیه بۆ زوو هئار و ویست .دی جیهانێكی و ره به و كه جیهانه قوواڵیی  چێته ده
  یشیتووه گه پێیی "ژاڵ كیه"  كیه  كیه یه وانه پێچه مە ئیه جیار ند  ھه .ماناكان به یشتن گه له  كانه وتوه ركه ناسه  سته ھه بووی دایك له
  كیه كیات ده جێگییر ھوشییاری كیرداری  ییه وه ئه  لێیره ست به مه .كات ده دابین ی كه ویسته خۆشه ڵ گه له كگرتن یه و ئینتمایی ی پله

 .بكات لێ عبیری ته" خوود" ر سه له  پێویسته
 

 ر سیه له ی قسیه كیاتێ بیێ رق غیه و بكیات  لیه مه "بیااڵ منیی"  لیه لێهاتووه وای ش میه ئه "ژاڵ كیه" الی  ییه ئاماده "فس نیه" یی ئاماده
 .كرێت ده لێ باسی  وه واوه ته ندی تمه تایبه به تی سایه كه یڵێین ده وجا هئ. می كه به ڵ كۆمه لۆژیكی  به كر  ده
 

  وه. جۆراوجییۆر ی زیفییه وه ڵ گییه له ڵكێشییراون تێكهه بینییای  قانییه ده مەل گییۆێان ی رێچكییه شپۆشیین ره "ژاڵ كییه" كانی قییه ده ی زۆربییه
 و بیه  جوانكارییه یانیدنی گه كرداری تر وی ئه تی اڵیه ۆمهك و" من" سێكی كه سیاقی كانی ئاسته موو ھه له تۆڵ تووندوو ندی یوه په

 دروسیت لیێ عبیری تیه شیی گه كی یه شیێوه تیاكوو ھێنیێ ده كانی خشیانیه په  وشیه . وه ھێزه بیه  ییه ئاماده راسیتی به . دوانیه  ئاراسته
  ی عریفه مه  به گر  ده خۆی. چێنێ ی ده ییان به ھێڵی به. كات ده ی وێنه  وشه به "ژاڵ كه"  كه كان وێنه ی وه رازاندنه  به بكات
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 .ست به مه ری ھونه له وتوو ركه سه
 

 و  ته ده تۆ نازانم
 رینی وه تای ره سه

 و بیت پایز اڵكانی گه ی ورشه
 بپشكو  ئازار ی ناسه ھه

 و  ته بۆده نازانم
 و ھاربیت به ی جریوه رزی وه
 بتگر    یه نده خه و بزه
 
 تییر ی نییده وه ئه خییۆی موعانییاتی تی حاڵییه  لییه بییێ ش گییه عبیرێكی تییه بییینم ده وای تی خوڵقاندویییه' ڵژا كییه"  كییه  یییه وێنه م ئییه
 ئاسیمانی له جوانی بیه مانیگ ڵهاتنی بۆھیه یكیات ده  كیه ی ێوانییه چاوه و ئیه موو ھیه به. رۆژ پاشیه بیۆ ھێزبێ به كردنێكی سته رجه به

 .ی كه كوردستانیه
 

 ی ئامیاژه اڵم بیه .دی ھێناوییه و تی كردوشییه وه دی، بیهێنێتیه نییدا مه ته ئاسیمانی له و  ییه ده ،كه ون خیه له  پڕه "ژاڵ كه" ری وه یاده
 .یاڵدا خه له  میشه ھه دات ده پۆل شه كه نێر  بۆده ئاڵۆزمان بیروێای

 
 .نووسیێ ده تێیدا شییعری "ژاڵ كیه"  كیه ی ییه ژینگه و بۆئیه كیات ده رووپۆشیی  كیه ی كه ویسیته خۆشه وزیفی تیه بڵیێن  كیه  نییه وش خه
 پێداویسیتی ھیا ره مزی ره عبیرێكی ته  به ئامانج  به یشتن گه  له  یه ھه ی ماوه ودای مه ند چه ی وه ئه ر سه له دا الده  رده په ش مه ئه
 و رایی بونگیه  لیه  هو ێینیه بۆپه ری سیۆفیگه رێگای بیه كات ده رخۆش سه کەگوێگر "ژاڵ كه" كانی سیده قه ی زۆربه بۆ  یه وره گه لیلی ده
 ..ڵێ ده و ماڵێ ڵده ھه كانی ژانه
 
 و  ده خۆش زۆر بام، كزه من
 رم سه ژوور ی كه كاتژمێره كوو وه
 دێنێ خۆیا ڵ گه له ماڵ شه ی شنه
 بینیبێ نه ماڵی شه ی شنه و كزه ی وه ئه

 شق عه ی چاوه ر سه نازانێ
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 ردێنێ ده ر سه  كوێوه له
 

 ٢٠١٨ ئەپریلیی ٢٤: ێێکەوتی  -  ی نو کوردستان ێی ماڵپه: سەرچاوە
 

------------------------------------------------- 
  

 ن كه ویستیدا ده ڵ خۆشه گه له  مه ژاڵ گه كانی كه شیعره
 

 
 
 
 
 

 تاهیر مشی
 

 نسور لوقمان مه:  وه بییه ره عه  له

 
 و ھیمیا  شیاعیره م ئیه بی ده ئیه كیاروانی  بۆییه ێاكێشیاوم، زۆر رنجییان سه ، شاعیره م ئه كانی شیعره بڵێم  وه ئه وێت مه ده تا ره سه

  بۆییه ر خوێنیه  گاتیه ده كانی پرشینگداره  میه رھه به  نیاوه بنییات ر سه له خۆی  كه ی تیه تایبه مانا واتاو و ئه و خشێت به ده جوانی
 . وه ته كردوونه باڵوی  كه  ستدایه رده به  له مان شاعیره و ئه ی ره نجه په و  ئاوێنه  وه خوێنینه ده شیعر كاتێك

 
 و نووسییین توانییای و پێییدان ره په  لییه گوزارشییت تییاكو رۆحییی، ی وه پاكژكردنییه بییۆ ێ، گه خسییتۆته ئیلهییامی توانییاو موو ھییه ژاڵ كییه
 كانی شییعره نگی شیاھه تیاكو بیدات، تیاوی فڕ رزه بیه و  وه بداتیه نیگ ره كانیدا شییعره  لیه و بكیات خیۆی ناسیكی ری ھونه ستی ھه

  قییه ده  لییه كاتێییك ین پێبكییه سییت ھه كانی شیییعره مانییاداری واتییای ی وه ئییه بییۆ بنێرێییت كان رینییه به دوورو ودا مییه و  بۆخولگییه
 ھاو بییه و نییرخ اڵم بییه بی ره عییه رزمانی سییه بییۆ رگێییردراون وه  شییاعیره م ئییه كانی شیییعره  نییده رچه ھه. ون كییه رده ده كانیدا شیییعره

  لیه  كیه ون ئیه تی تایبه ی ر ھونه ری خوڵقێنه  كه ی داكشانه و ڵكشان ھه و جیاوازی و به ، داوه نه ست ده  له بی ده ئه ئیستاتیكای
 .كرێن ده دی به كانیدا قه ده
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 یروو بیه كانی وشیه  به  قووڵه كی یه وه بیركردنه و فراوان كی یه ندێشه ئه و ناسك ستێكی ھه نی خاوه خدر ئیبراھیم ژاڵ كه خاتوو
 موو ھیه رباری سیه  وه كردۆتیه تیاقی كانی یه شییرینه و تیاڵی و زین دابیه و ڵشیكان ھه و گۆێانكیاری موو ھیه ، وه ته ستاوه وه ژیاندا
  میشیه ھه ، ھێنیاوه سیتی ده به  كیه وام رده بیه ی وه خوێندنیه ی رێگیه  لیه  فراوانیه ر بیه كی رۆشینبیرییه ن خیاوه كیرد باسمان ی وانه ئه

 .بگرێت خۆی  له تووتر پێشكه و فراوانتر ر به داھێنانی كانی شیعره ئاسۆی تاكو دات پێده ره په تواناكانی
 

  وخۆ راسته خێراو ربرینی ده شێوازی جار ندێك ھه  وه ھزره و ت بابه رووی له  وه خوێنێته ده ی دیوانه م ئه كانی شیعره كاتێك  بۆیه
 :روو  خاته ده خۆی ناخی  راستگۆیانه اد شیعره  كۆپله م له ژاڵ كه تا وه ئه بینین ده
 
 شقما عه ی باخچه  له
 م كه ده ش پێشكه گوڵت سێ
 ی بكه پێ مای سه ستت، ده بۆ میان كه یه

 بڵێی پێ گۆرانی لێوت بۆ میان دووه
 چاوت بۆ میان سێیه

 بسڕی پێ كانی فرمێسكه
 
 خیۆی نیاخی و ڵگا كۆمیه كیانی ئازاره و ئیێش بكات،  له مه دار بێگه و ساف سروشتی  له تا كاردێنێ به كانی نووسینه و وشه ژاڵ كه
 ی رێچكیه  لیه  دییاره تی، سیتیه به مه  كیه ی تانیه بابه و ئامیانج واتاو و به كردن ئاماژه و  وه نوێكردنه بۆ  كه ھێمایه  كه ێوو خاته ده
   ییه راده تا  كه شیعردا كانی جوانه  كاره نێوان  له نی كه ده ی ده به زۆر ڵكشانی ھه  ناوازه می رھه به ری نوێگه بۆ كانیشیدا وڵه ھه

 :ێوو خستۆته چۆن خۆی ناخی بینین ده ین بده  شیعره  گوڵه ند چه م له رنج سه ر گه ئه  بۆیه.  كردووه ر سه له زۆری كاری
 
 بپرسێ لێم كێ یه ر گه ئه

 ڵێی ده كێ بۆچاوی شیعر
 ت یداكه شه  دڵه ی مانچه كه
 یت ده لێده ئاواز  چ به
 ھێشتا من  كه بڵێم پێ چی

 وێت ده خۆشم بۆ نازانم
 رستم تپه ده ھێشتا من  كه
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 كێیت نازانم چیت، نازانم
 

 تی، مرۆڤاییه ویژدانیی ، وه تیه نه نیشیتمان، ویسیتی خۆشه  لیه ر ھیه  وه خوێنیتیه ده كانیدا شییعره  لیه تێك بابیه دۆزو موو ھه شاعیر
 ی شیییعره م ئییه كاتێییك ر خوێنییه نووسییێت، ده  پییاراوه و سییۆزدار سییتێكی ھه و  گییوێی و رم گییه و راسییتگۆیی به و ئییه ویسییتی، خۆشه
 . بووه ئازارێك چ تووشی و ڵێت ده چی  كه كات ده  وه به ست ھه روونی به  وه خوێنێته ده
 
 بۆتۆ ستێكم ده ، یه بده ستێكم ده

 بۆتۆ چاوێكم ، یه بده چاوێكتم
 بۆتۆ لێوێكم ، یه بده لێوێكتم

 من  له شێكی به نیابمدڵ با
 .تۆ  له شێكم به 
 

 ئیێش و زموون ئیه قیوواڵیی  له  كه ربریندا، ده و ست نه و ست ھه  له  راستگۆییه  ری ھونه و بی ده ئه داھێنانی بۆ  بناغه گرنگترین
  لیه ر گیه ئه ، ھێنیاوه م رھیه به ژیانیدا ی وه تاقیكردنیه و زموون ئیه  لیه خیۆی ، گرتیووه ی رچاوه سیه «  وه سیناڵه پێیر»  و ئازار و
 رچاو بیه كی یه شیێوه به  كیه  فراوانیه رۆشینبیری و  وه خوێندنیه  بیه بییری ئاسیۆی  كیه  بڕوایه و ئه  ینه گه ده بڕوانین ناسكی ستی ھه
 و كییان رزه وه سییفی وه جییوان نیید چه رابمێنییین  شیییعره  كۆپلییه م لییه ر گییه ئه  بۆیییه «ەی ھییه شییاعیرمان خییاتوونی الی گشییتگیر»
 ڵێت ده پێمان  كردووه ویستی ۆشهخ
 
 و پایزیت جار ندێك ھه تۆ
 ھار به رزی وه جاریش ندێك ھه
 كاو داده بااڵم  له زان خه ناتبینم  كه
 گوڵزار  له بێت ده پڕ ژیانم تبینم ده  كه
 
  كییه ره سیه كی ییه پێكهاته ون خه  هبۆی دا پێده گرنگی و یپارێز  ده كانیدا نگه ره  له  میشه ھه ێوو، یخاته ده ی وه ئه شاعیر ژاڵی كه
 گشیتی به«   وه كێته شیه ده سیت به مه تی اللیه ده ر سیه له  كه دات ده نیشان پرشنگدارمان و رونا  كی یانیه به كانیدا شیعره  قه ده  له
 ێۆكی نیاوه و ت بابیه ھا روه ھیه ، جییاوازه تیر شیێكی به بیۆ  وه شیێكه به  لیه  ییه ھه ربریندا ده ی شێوه  له گۆێانكاری رگێڕان وه قی ده

 سیت ھه ی شیاعیر بینیین ده تا وه ئیه زمانێیك نید چه ر سیه بیۆ گێڕدرێیت رده وه  وه كانه سیته نه و سیت ھه و ت تایبه نوسینی  له شیعر
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  لییه نییو  یك یییه رێچكه یییدا دیوانه م لییه و كات شییادده كان زێڕینییه  پێنووسییه ن خییاوه  دیبییه ئه رگێڕانی وه بییه كانی نووسییینه فییراوان،
 .خوێنێت ده ت تایبه ئاوازێكی شی كه پێنوسه و ین كه پێده ست ھه  وه ناخیه  له رو به  گرتۆته جۆشی پڕ ستی ھه
 

 . وه یخوێنینه ده  كه لێدێت ی رێحانانه و گوڵ و ئه بۆنی ،  یه ھه خۆی تی تایبه ی رامه به و بۆن  شیعرانه م ئه  بۆیه
 

  ناخمان كانی ئازاره و ئێش ، بووه ر ھونه ی ئاوێنه  یامێكه په شیعر  كه  وه كاته ده دووپات  وه ئه اكانید قه ده  له شاعیر خاتوونی
 نید مه وڵه ده و ت تایبیه ی دیوانیه م ئیه  بۆییه  ڵگاییه كۆمه ری خوڵقێنیه  كه دات ده نیشان ئازا رێكی وه بونه   وه ژنیش ێوو، خاته ده
 .چێژ ڕپ رێكی فه سه ی پێكهاته و داێشتن  له
 
 سیتی ھه  لیه  پیڕه و ھاداره بیه مێكی رھیه به  كه كات ده ئاشكرا كانی ھره به و ھاوێت ده ر خوێنه بۆ روناكی و تیشك شاعیر ژاڵی كه

 .كات پێده شتمان گه داھێنان و خشین به ریای ده له جوان،
 

 ٢٠١٨ مایی ٢٤: ێێکەوتی  -  کوردستانی نو  ێی ماڵپه: سەرچاوە
 

------------------------------------------------- 
   

  تته ژاڵ گیان تێر بنوو، كاتی ئیسراحه كه
  
 
 
 
 
 

  «رێبوار محمد یوسف»رت  هاورێ و هاوسه

 
 س بیه مێك خیه م، خیه له   ریاییه ده  بنیه ده كانم فرمێسیكه رۆژێیك موو ،ھیه  وه میه كه ده تۆ ی ناواده رگی مه له بیر  كه گیان ژاڵ كه»

  «بزانین خوا و من نها ته ر گه مه  وه مه كه ده كانت ئازاره و ئێش لە بیر  كه «ەگرتوو گڕی چۆن ناوم ھه  رۆژانه  كه انمز ده خۆم
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 .«ەھێشتوو جێ رۆحمدا نێو  له كت ریه وه بیره و ری وه یاده چ  كه
 

 ،بڵیێم پێیت كرد ده نیه زم حیه اڵم بیه ، تیۆراوه انیتلێوەک كوڵمی ر سه  له كانت نینه پێكه و نه خه رده زه مزانی ده مریت، ده نەمدەزانی
 ر سییه له و بهێنێییت دا یانیان بییه می رچییه په كانم ووشییه گییوڵی تییاكوو  خشییه ببه پییێ م وه ئییه شییی به  خودایییه وت ت ده خییۆت  چونكییه

 .ون ركه ده ونم شه كوو وه ژیانم ی ره په
 
 جیوانی وازی بانگیه  میشه ھه   یه فریشته» بوویت  مینه زه ر سه م ئه كی یه فریشته چ تۆ زانێت ده  وه نزیكه له ناسیبێت تۆی ی وه ئه
 چیا یەک پیاڵیه» نها تیه رۆحتیا نێو لیه«بیوو ھاورێیت  ره جگیه» نها تیه سیتدا ده پی لیه نێو له تۆ « وه خشیه به ده ویستیت خۆشه و

    «بوون ژیانت  میشه هھ میوانێكی رسێكیان ھه  كه ھێمن» بێكی حه» وانیشدا شه  له «بوو ژیانت ی گۆشه
 

  ییه ھه سیپیت رۆحێكیی تیۆ ووت ده م نیده وه ئه اڵم بیه» خیۆی بیۆ بیوون ئاوێنەیەک وشەکانت پەرچەمی چونکە مریت ده زانی نەمده
 كانی ناره ھییه دار كییوو وه «  وه وشییێته دره ده اڵدز  قییه یانیانی بییه می رچییه په كییوو وه ، وایییه شیییعر گییوڵی كییوو وه رد بێگییه و پییا 
  «دێت لێ ریبیان غه بۆنی سلێمانی ی كه جوانه  شاره كوو وه تكێ ده لێ خوێناویان  بجه ڵه ھه
 
 وێییت ده خیۆش م كه نیشییتمانه «شیینم ئاسییمان رۆحیی كییوو وه» بم ده ئیه و ژن «جییوانی مێكی ڵیه قه میین» ووتیم ده پێییت اڵمیدا وه له
  «مووماندا ھه رونی ده  له كن یه دێنده» پایزو اڵی گه رینی وه  له نشێك به «نابینین شی گه به  زێڕینه لكه په و تاو ھه ی وانه ئه»

 می رچیه په  بیه  ووشیانه  گوڵیه و ئیه موو ھیه بێیت ده  وه بینمیه ده خیۆم شییعردا جوانی لیه«  ھاورێمیه  تاكیه شییعر مین» ووتم ده پێت
 سیتی ھه له پیڕ شیاعیرێك» الئیكیه مه شیاعیری «كان حاڵیه مه  ونیه خه شاعیری» ڵێن ده من به  چونكه «ڵواسم ھه مدا كه نیشتمانه

 كاتێیك  «شییعره خۆی ژاڵ كه» ڵێن ده پێم «ناچێت تر شاعیرێكی ھی  له شاعیرێك»  «اڵڵه ھه باخی له پڕ شاعیرێك «جوان
 بیۆ  كیه هبااڵی نگیم ده و نیگ ره» « خشیراوه به پیێ وام ی ووشیه دان سیه مین»  بووه دروست شیعر بۆ ڵێت ده ر ھه یت كه ده ماشای ته
  «م كه له گه
  
 ی وانیه ئه » خوداییه  «ڵێیت ده  وه پاێێتیه ده و یت كیه ده» خیوا  «لیه روو شیعرێكدا  كۆپله  له خۆتۆ» بنوسم بۆ چیت گیان ژاڵ كه
  «یت بده تێك لێ حاڵیان و ماڵ» رێنن وه ده كانیان گوڵه چرۆی  «ێێژن ده ژن به فرمێسك» ن ده ده تێك ڵكی خه حاڵی و ماڵ
 و نیگ ره و نیگ ده اڵم بیه رۆیشیتی تیۆ «بووییت ژییانم ختی سیه ر سیه ھاوێێیەکی ڵكوو به ر، ھاوسه»   نه تۆ بنوسم بۆ چیت من

 و تی ینیه مه رگی بیه نێو لیه شیاعیرێك ڵیێن ده پێمیان  كیه  ئێمیه بیۆ  شیانازییه» بیڕاوه دا ئێمیه بااڵی بیه شاعیریت ی پێناسه  ووشه
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 و خیۆم «ر گیه مه شیت چه ده كت ختییه دبه به رێكرد بیه ژیانیت ژووردا   ییه  لیه سیاڵ 81 تیۆ»  وه خشییه به ده ی ووشیه جوانی ئازاردا
   «ن بگه  مفۆنیایه سه ئاوازو و له نها ته» كانم كچه
 

 نبرا قیه ر سه ھاورێی  یه ھه كێ ت، كه كێله ر سه ھاورێی  ته بوومه نیشتمان ئازاری تۆو نی دیده باتی له  ئێستاكه بنوسم بۆ چیت
 تیۆو نێوانی لیه بییر «ییادم  وه دێتیه كانت یادگارییه موو ھیه ێژێیت ده چیاوانم  له فرمێسك بارانی بۆالت دێم  كه» من له  جگه بێت
 رما سییه رماو گییه له وێییت ده خۆشییی نییدە وه ئه «گرێییت ده شییت باوه له بییان میهره دایكێكییی كییوو وه وی زه   تۆیییه»  وه مییه كه ده وان ئییه
  گیوڵ ژاڵی كیه « كیه جوانه  ژاڵیه كه بنیوو» كێشیێ ده روخسیارت وێنیای دیوو نه خۆ له خێر و بان میهره دایكێكی كوو وه تپارێزێت ده
  بیه و بدوین لێی  رزانه ربه سه كانی ره نوسه و دیب ئه شاعیرو، ھاور  خۆی دوای له مرۆڤ  جوانه ند چه «ئازار  له پڕ ژاڵی كه»

 . وه خواره  بێته كانیان چاوه  له فرمێسك دان سه و» «ن بكه باسی» ت رائه به « له پڕ ژنێكی
 

 رۆحێكیت  چونكه ببێت، تۆ جوانی بااڵی تی قه ره ده بتوانێ شیعریش  وانیه پیم« كانته رێزه به ھاور  الی تۆ دڵی سنوری ئێستا
 « تته ئیسیراحه كیاتی م خیه بیێ نیووب «  وه بریسیكێته ده فر بیه  كلیوه كیوو وه ،سپی سپی « زێڕینه لكه په  له نگ ره و نگا ره بوو ھه

  ییه ھه نامرێیت» نامرییت تیۆ ڵیێن ده پێت  كه» ختین به خۆش ند چه» دایه  ئێمه ی كه بچووكه  ماڵه له كانت ریه وه بیره و یادگاری
 وق شیه ت كیه كێله ر سیه  له خۆر شی گه تیشكی م خه بێ بنوو» زێرین تیشكی«داریاسیش» یت میشه ھه ری سێبه  بۆته» ت نواڵه»
 دارێكیی نید چه مڕۆ ئه«  كه مانه و خان  ژنه ماڵئاوا«   ته كه ماندووه  سته جه پشووی كاتێ گیان ژاڵ كه م خه بێ بنوو» وه داته ده
  «و مێنێته ده زیندوویی  به  میشه ھه رۆحێك»«تۆ رۆحی بۆ ر سێبه  ببنه تاكوو ناشت ت كه كێله ر سه له وزم سه
 

 مردی دەنگی بەبێ چەند کە ەدەنگەک بێ شاعیرە ماڵئاوا
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 ١٠٢٩: بابەتەکانی ساڵی

 
---------------------------------------------- 

  
 اهیم خدرژاڵ ئیبر ی كه"ر بتوانم گه"نێو شیعری   رۆچوونه

 
 
 
 
 
 

 "بغداد"گری عێراقی  خنه بادی ره عدی عه
 

 زیز عومەری حاجی عه: لە عەرەبییەوە

 
١ 
 ئاگر كوو وه بێ ستم ده له
 سوتێنم ئه ت الشه موو ھه
 بێ نه ھی  خۆ

 گیانت مێشی خۆڵه چنگێ
 !دێنم؟ خۆم بۆ
 
٢ 
 بتوانم ر گه
 گوشم ده ت كه خوێنه موو ھه

 م كه ده رووباری به ڵ تێكه
 توانم ده من بێ نه ھی  خۆ
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 !بنۆشم؟  ئاوه و له رداخێ په
 
 شیییعری زۆر ین، كه ماشییاده ته  شیییعرانه  كۆپلییه م ئییه ر سییه  ینییه بخه خۆمییان ی دیییده ێاكییێش رنج سییه كی یه شییێوه  بییه  وه لێییره ر گییه ئه

 و، م خیه و زام و ئیه گشیتی كیۆی نجامی ئیه  لیه ویش ئیه .دا ڵیده ھه ر سیه  وه كه شیاعیره ژانی لیه پیڕ رونی ده لیه  كیه  ییه ھه جوانمان
 . ژاندووه یه ھه رونی ده  كه ی ناسۆرانه

 
 شیعر كه تیر وانی له ر، به  گرتۆته جیاوازی كی یه رێگه كانیدا، شیعره ی وه ھۆنینه  له  یه ھره به له پڕ و ناسك ست ھه  شاعیره م ئه
 .ن كه ده رش په خۆیان ی ئاوێنه و ر  ده  ێتهد  وه كه شاعیره ناواخنی نێو  له  شیعرانه م ئه .نوسین ده
 

  بیه ر رامبیه به ن كیه ده یان بیه خیۆی ی رووگه "السكران المركب" شیعری  له "رامبۆ ئارثر" و "نیكوالس جین" جیهانی شاعیری  بۆیه
 . ێیووه تێپه پێدا خۆیانی  كه یان وه تاقیكردنه نجامی ئه له ژیان
 
  وه ناخیییه قییووڵی  لیه رگێییڕدراون، وه كانی شییعره ی زۆربییه  كیه "خییدر ئیبیراھیم ژاڵ كییه" ناوی بیه كییورد شیاعیرێكی ئێسییتا تا وه ئیه

 بیۆ  كلیلێكیه ی وه كردنیه  وه تی یه كه شییعره  كۆپلیه ناونیشیانی  كیه" بتیوانم ر گیه ئه" ڵێیت ده و نوسێت ده چێژ پڕ و بچوو  ی كۆپله
 خییودی نێوان لییه بهێنێییت م رھییه به قییووڵ نییدێكی یوه په تی توانیوویییه "ژاڵ كییه"  هبۆییی .یبینییین ده كانیدا شیییعره  لییه  وه ره ده جیهییانی

 .خشێت به ده خش به ئارام نێرگزێكی ی كه كۆتاییه  كه .بكات داھێنان گوێگر رگرو، وه
 
 سیت ھه شیعره  كۆپلیه م لیه  بۆییه. دات ده نجام ئه خۆی توانای و، كانی شیعره ی وه كرانه ر سه له كار  وه كانیه كۆپله ی رێگه له ژاڵ كه

 :ڵێت ده و بینین ده ژاڵ كه رۆحی وێنای دا جوانه
 
 ئاگر كوو وه بێ ستم ده له
 سوتێنم ئه ت الشه موو ھه
 بێ نه ھی  خۆ

 گیانت مێشی خۆڵه چنگێ
 !دێنم؟ خۆم بۆ
 

  تی گونجاندنیه و ووشانه م ئه ھێنانی نجامی ئه له ویش ئه ، گرتووه ی رچاوه سه  وه ستداره ھه و قووڵ بیرێكی له ژاڵ كه كانی شیعره
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 .شیعر بۆجوانی
 
 شییاعیر توانییای ی یه وه شیییكردنه م ئییه نجامییدا ئه له  بۆیییه. رۆحییی خییۆڵی و خییا  نێوان لییه  خشییراوه پێبه ی نییاوازه نییاوێكی ژاڵ كییه
 ڵهێنجانی ھییه فیكییرو رووی لییه  سییته بااڵده دا نییده نێوه م ئییه و پییان گۆێه  لییه یی پییاكیزه خشییینی به "و واقییی "  لییه نیید چه كه بینییین ده

 . گرتووه ی رچاوه سه كه بیدا ده ئه ی ووشه
 
 دوای لییه دێییت كۆتییایی ی كییه مه رھه به  بییه شییاعیر شیییعرو نییدی یوه په ڵێییت ده"  ئادابییه كییۆلیژی عمیییدی  كییه "حسییین ھا تییه" كییوو وه

 :ڵێت ده شاعیر كوو وه رگردا وه و ننووسی نێوان له گشتگیر   ندیه یوه په  بێته ده ھا روه ھه" ی وه نووسینه
 
 گوشم ده ت كه خوێنه موو ھه

 م كه ده رووباری به ڵ تێكه
 توانم ده من بێ نه ھی  خۆ
 !بنۆشم؟  ئاوه و له رداخێ په
 
  وبییارهد  وه.كانی شیییعره  لیه بینییین ده توانا بیه و ھییێن م رھیه به ی نییدازه ئه پیڕ رۆچییوونێكی دا یه شیاعیره  ژنییه م ئیه كانی شیییعره  لیه
 كی یه شیێوه نها ،تیه نگین سیه نووسیینی ئێسیتا ڵێت ده" باختین"  بۆیه بینرێت ده جوان زۆر راگوزاری فكری و، كانی وشه خشینی به

 سییفی وه" رسییتۆش ئه" وه دات ده نجام ئییه رۆشیینبیریش و، زانسییتی وێكییی رێڕه  بۆتییه ڵكوو بییه  وه ناگرێتییه خش بییه چێییژ و جییوان
 .كات ده  پێناسه  وره گه  به كان شاعیره

 
 زۆر لیه بكیات ر سیه له كیاری بێیت ده ش كیه  نیده نێوه و، وین بكیه" خیدر ابیراھیم ژاڵ كیه" ی جوانیه  رۆیشیتنه م ئیه دوای بێت ده  بۆیه
 . پێویسته  كه رۆشنبیریمان و بۆجوانی  وه رووه
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  ژاڵدا بیبینه رۆحی كه  ت كرد له ریبی وشه ر غه گه ئه

 
 
 
 
 
 

 مصر - د جابر المحامی ضوان محمه ر
 

 ر تۆفیق ڵـكۆ عومه هه: لە عەرەبییەوە

 
 .ناسی  وه كانیه شیعره ی رێگه له م شاعیره  ژنه م ئه  كه خیتاربووم به و شادومان ند چه
 
 كانی شییعره كیاتێ  بۆییه.كانی ره داھێنیه  كیاره بینینیی نجامی ئیه له ویش ئیه.كیورد شیاعیری  ژنیه تی ھاوێێییه  به ریشم وه خته به  وه
 كیش یه ئیزافه وه .ا وشه شیعرو جیهانی له یت بده نجام ئه كانی ناوازه  كۆپله بۆ كورت كی یه پێناسه بتوانی  ،پێویسته وه خوێنیته ده
 . ناسكه ست ھه  خانمه م ئه كانی شیعره جوانی ر سه  یته بخه
 
 شیییعر نگییی ره نگییاو ره گییوڵی  پكییه چه كانیییدا نیانه و رم نییه  سییته ده نێو لییه .نوسییێت ده  راسییتگۆیانه و، وامییه رده به  میشییه ھه ژاڵ كییه
 .ین كه پێده ستی ھه و بینرێت ده
 
 .بنووسم داردا ھره به ھاو به به ژنێكی شیعری بااڵی  به  شحاڵیمهخۆ ی ماییه . خوداییه دیاری شاعیرێكی ئیبراھیم، ژاڵ كه
 
 كانی شییعره  بیه بیووم رسیام سه" بی ده ئیه راجی قیه ھیۆڵی"  له بینی م نگینه ره ست ھه  خانمه م ئه شیعری  دیوانه  كه جار مین كه یه

 سیتێكی ھه نها تیه ڵكوو بیه  خسیتووه رنه ده كانیشم شیعره یسیما  وه . كردووه نه كانی بۆشیعره شم وه توێژینه  وه رنیم، توێژه من بۆیه
  ژنیه م ئیه" ڵێم ده كیه كاتێیك بن ھیاوێاده ڵمیدا گه له ش ئێوه .یبینم ده شیعری خشێكی به چێژ یاخوود "رگرێك وه"   وه  خۆمه ناخی

 بێیت ده شییعر جیوانی ریای ده لیه .یاڵ خیه بۆئاسیمانی تڕفێنیێ ده بیااڵ و زن میه سیتێكی ھه. خوادییه كی یه ھره به ن خاوه  شاعیرێكه
 .كات پێده ت له مه كانی وشه به و، یت بكه ما سه
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 كیارێكی  چونكیه .بێنێیت كاریان بیه خۆییدا شییاوی شوێنی له  وه بكات كانی شیعره  سته ره كه و  وشه  به  مه گه زانێت ده باش ژاڵ كه
 .بێت دا كه شاعیره خودی توانای له ر گه مه . گۆێكێیه  جێگه و ئه  قورسه زۆر
 

 سروشیت ردی بێگیه بیۆ شییعری گیۆڵی و گر  بێ كی زاییه شاره و، جوان شاعیرێكی  كردۆته ی ژنه م ئه ی كه واڵته سروشتی جوانی
 . بینیووه نگ ره نگاو ره خشی نه به كانی شه ركه سه چیا  كه خۆی ئایدیای و
 
 ئایدیاكانیدا دوای بیه ێێت ناگیه و ئیه. بینرێیت ده كانییدا یته به  لیه ماڵ هشی ی شینه وه كانیدا، وشیه له گوڵ ناسكی   وه شیعر ژاڵ كه
 . شاعیره ی رانه داھێنه كاری  مه ئه  بۆیه  وه زییه ئاوه  دێنه وان ئه ڵكوو به
 

 .بی ده دڵخۆش ،رگرت وه ت كه داھێنانه ر گه ئه. یت كه ده ریبی غه بزربوو، لێ كانت ووشه ر گه ئه" ڵێم ده  راشكاوانه  وه لێره  بۆیه
 ناخمانیدا  لیه و جوان شیعری كی یه وێنه  بێته ده و بێ ده دایك له  وه ژنێتیه ناخی له كانی سته ھه ، ونه خه نی خاوه  میشه ھه ژاڵ كه
 . وه زرنگێته ده
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 ئەفسانەی گۆرانییەکی ماندوو بۆ کەژاڵ، ژنێک لە ئاو سادەتر

 
 

 
 
 
 

 دەوەن مەعروف

 
 ھەمیوو. فیۆرمەوە واتیاو ێووی لە دەدات، نیشیان دەقیدا لەنیاو شیاعیرمان زمیانی زاڵبوونی شیعردا، دەقی لەناو زمان سادەیی

 ھییزری پێییوانەی دیییدو ھەڵگییری ھەم دەق. دەناسییێنێت پییێ دەقمییان ەرەوەید و نییاوەوە ماناکییانی ھەڵگییری دروسییت، شیییعرێکی
 باشیترین نووسییندا، کەمتیرین لە بتوانێیت شیاعیر سیەختە کیارێکی. شیاعیردا دەقیی لەنیاو زمانە ناساندنی ھەمیش شاعیرە،

 خیۆی دەبێیت نووسیین: )وتەنیی میحەمەد مەسعود مامۆستا ئەوەیە، سەرنج گونجاوی خاڵی: بێژم ساناتر یان بخوڵقێنێت، مانا
 ناشیتوانێت شیک بیێ بخوڵقێنێیت، ماناکیان دێڕێکیدا چەند لەناو نەیتوانی شیعر گەر( بپارێزێت دێر گێژەنی و پێچی لوول لە
 تەئییویلە و زمییان گەمەکردنییی دروسییت شییاعیری گرنگییی ھەرە کییاری. بێنییێ بەرھەم دەق ئەیسییتاتیکای ناوەرۆکییدا، جەھەرو لە

 کە شیاعیرە، ئەرکیی ئەوە ئییدی چێدەکات، خوێنەر بۆ و شیعر بۆ فەزایەک ئەنقەست بە اعیرش زۆرجار. دەقدا سیاقی لەناو
 بە شییعر کۆتیایی خیاڵی کە دەشکێ کاتێک شاعیر تینووێتی. خوێنەرەوە تینووی دەروونی بڕژێنێتە جوانی مانای تنۆک تنۆک
 لەئاسیت نیایەت بەکۆتیا ھەرگییز ەپیێچەوانەوەب خوێنەر، تینووێتی بەاڵم بخوڵقێنێ، دەق جوانی ماناکانی و ھاتبێت کۆتایی
 جیوانترین ئەوەی بیۆ دەکەوێیت، وشەکان ێستەو و دێڕ لەدووی گەێیدەیەک وەک بەردەوام، شاعیر ھەند  ژبەر شیعردا، دەقی
 .خوێنەر ھەمیش و زمان ھەم ببەخشێتە شیعر مانای

 
 ..پیاو ئەی)
 دەکەی؟ بەھەشت بۆ نوێژ بۆچی تۆ
 خۆتدا، ماڵەکەی لە خوداوەند کە

  بەخشیوویت پێ بەھەشتێکی
 !(ژنە کە
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 بەردەوام و ناشیکێت تینووێتییان ئەبەد بیۆ خوێنەرەکیانی دانسیقانەیە،کە شیاعیرە لەو (خیدر ئیبیراھیم کەژاڵ) خاتوو شاعیر
 لەال شیییعرمان خوێنییدنەوەی و بیسییتن ھەسییتی جییۆرە لەم خییوێنەرێکی بەرھەمهێنییانی دەکەن، شییاعیر تییازەی دەقییی سووسییەی
 خیۆی زمیانییەوە جیوانی ێێیگەی لە شییعر( دەخوڵقێنێت ێۆژ پاشە زمانی بلیمەت شاعیری) وتەنی گامارا پێێر. دەکات جوانتر
 جەنگییی ھەیە جەنگێییک دەبینییین بییڕوانین،( ئیبییراھیم کەژاڵ) خییاتوو ھییایکۆنیەی شیییعرە لەم بەوردی گەر .دەکییات دروسییت

 و ترسینۆک نێرەکیان. نێریینەکیان نێرسیاالریی سەر دەخاتە انیپەنجەک پرسیارێک بە کە جەنگێک.نێرینەکان دژی مێینەکانە
. مێینەکانیدا بەرامەی و بیۆن و ئیاڵ لێیوی بەرامیبەر لە بەدەسیت شمشیێر کەچیی ئاسیمانییەکاندا، مەکتیووبە لەبەردەم مەلوول

 وەک و مییانز وەک چەقییۆ دەکییوژن، ژن دەکەنەوە، بییز چییاو نێریینەکییان کەچییی دەکەنەوە، ئاشییت مییاچ بە نێرەکییان مێینەکییان
 ھێنیدە دەنگییان تیۆنی مێینەکیان کاتێکیدا لە! بێیت نێرینەکیان زۆریینەی بیۆ بەھەشیت ێەوایە کەی ئیاخر دێنن، بەکار ئەخالق

 .دێنن وەخەبەر خوداوەند ئارامبەخشە
 

 ٢٠١٩ جووالیی ٣٠: ێێکەوتی  -  کوردستانی نو  ێی ماڵپه: سەرچاوە
 

------------------------------------------------- 
  

 لە بەندەری بەرمۆداوە بۆ زمانی باڵندەم دەزانی
 
 
 
 
 
 

 داكشانی شیعریی الی كەژاڵ ئەحمەد
 

 سەدیق سەعید رواندزی

 
 ئەزمییوونە یییاخود وتیین، بییۆ نییامێنێ پییێ نییوێی ھیچییی شییاعیرێكیش كییاتێ. گۆێانییدایە لە ئەزمییوونێكە شیییعریی، ئەزمییوونی

 دیییاریكراودا، زمییانێكی و شیییعر بییازنەی لە خییوالنەوە. دەدات خییۆی ەرگیییم جییاێی ئەوا وەسییتا، خییۆی جێییی لە شیییعرییەكەی
 شیێركۆ زییاتر سیەدە نییو وایكیرد شییعرییانەی رەگەزە لەو یەكێیك. ئیاراوە بێنێیتە جییاواز شییعری دییكەی گوتارێكی ناتوانێت
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 بەڵكییو یرنەبوو،شییاع تەنهییا ھەر میین بییڕوای بە شییێركۆ. زمییانەكەیەتی بییژی شیییعردا نووسییینی ئەزمییوونی نێییو لە بییێكەس
 پەراوێیزی دەكەوتە بیوو دەمێیك تیر، شیاعیری گەلێیك ھاوشیێوەی ئەگینیا. تیازە وشیەی و تیازە زمیانی لە بیوو فەرھەنگێكیش

 سییەیری كییاتێ. زمییانە شیییعر چییونكە. دەكەونەوە جیییاواز مانییاش و وێیینە ئەوا كەوتەوە، جیییاواز شیییعر زمییانی كە. مێییژووەوە
 و دوور سییااڵنێكی بییۆ كە دەكەوییین، نیشییتمانە چەمكییی ئەو ھەمییان بەر ئییاخۆ ەییین،دەك( نیشییتمانە كچێییك ئێسییتا) قەسیییدەی
 گۆێانكییارییە ئەو دەكەوییین؟ جیییاواز دیییكەی بەرگوتییارێكی یییان ھەبییوو؟ سیاسییی رەھەنییدێكی بییێكەس شییێركۆ الی درێژبییوو
 لە جییاوازتر ئاراسیتەیەكی و بەرە شیاعیرە ئەو شییعری كە زمانێیك. شییعرییە نوێی زمانێكی و نو  دنیابینییەكی بەرمەبنای
 و جییاوازتر ئەزمیوونێكی بەر كیات ئەو بێگومیان تێپەێێنێیت، زمیانە ئەو ناتوانێیت دەكیات ھەسیت شیاعیر كاتێ. پێشوودەبات

( دەزانیی باڵنیدەم زمیانی) شییعری كۆمەڵە لە ئەحمەد كەژاڵ شیعری زمانی لە سەرنج كاتێ روانگەیەوە، لەو. ناكەوین نوێتر
 دەكەیین شییعریش گەورەی داكشیانێكی بە در  بەڵكیو ناكەوین، شیعری تازەی زمانێكی بەر ھەر نە  یندەكە ھەست دەدەین،

 جیاوازییەمیان ئەو باشیتر( بەرمیۆدا بەنیدەری) بە بكەیین بەراورد ئەگەر دییوانە، ئەو شییعرەكانی. شاعیرە خاتوونە ئەو الی
 بە ئەگەر. ئەحییمەدە كەژاڵ شیییعری كییۆمەڵە دواتیرین و نییوێترین( دەزانییی باڵنییدەم زمیانی) شیییعری كییۆمەڵە. دەردەكەوێییت بیۆ

 ئەزمیوونی بە شییعریی، پاشەكشیەی و سیادەبوونەوە لە جۆرێیك زۆر رادەیەكیی تیا دەبینیین بیدەین، شیعرانە لەو سەرنج وردی
 1081بییۆ  1001سییااڵنی  نێییوان لە نیشییتمان جێهێشییتنی سییاڵی دە مییاوەی لە ئەوانەی تییایبەتیش بە. دیییارە خییاتوونەوە ئەو

 زمییانی لەگەڵ چییاپكراوە، لەمەوبەر سییاڵ بیسییت و ئەوە شیییعری كییۆمەڵە یەكەم كە بەرمییۆدا، بەنییدەری نێییوان لە. نووسیییونی
. ھەیە شییعرەكانەوە گوتیاری و دنییابینی و زمان رووی لە گەورە جیاوازییەكی ئەون، شیعرەكانی نوێترین كە دەزانی باڵندەم

 و جیوانتر ئێسیتای شییعرەكانی لە زۆر شیعرییەت، و چێژ شیعری، وێنەی ئاستی ەل ھەن، بەرمۆدا بەندەری لە شیعرانەی ئەو
 گەورەی داكشییانێكی كە دەردەخییات ئەوە ئەمەش. تێپەێیییوە نووسییینیاندا سییەر بە دەیەش دوو ئەگەرچییی راكێشییترن، سییەرنج
 لە. ببەزێنێیتەوە بەرمۆدا ووریسن بتوانێت تر جارێكی سادانە، شیعرە بەو ئەستەمە و ئاراوە ھاتۆتە شاعیرە ئەو الی شیعری

 ئەو تەنییانەت. شییاعیرێكدا شیییعری ئەزمییوونی لە گۆێانكییاری و نوێبییوونەوە بییۆ نییییە كەم زەمەنێكییی سییاڵ بیسییت راسییتیدا،
 بە نە  بكیییات، ھیییونەریتر و جیییوانتر شییییعری و نیییوێتر دییییدگای بە ھەسیییت خیییوێنەر بێیییت، جۆرێیییك بە دەبیییێ گۆێانكیییارییە
 شیاعیرێكی ژنە دەنگیی ئیێمە دا، بەرمیۆدا بەنیدەری لە. بناسێنیتەوە خۆت ھەوڵبدەی تر ارێكیج سادەوە، شیعری ئەزموونێكی

 شییعرانەدا، لەو. دێیتەوە دواكەوتیوودا كیۆمەاڵیەتی ترادیسییۆنێكی و بیركیردنەوە جیۆرە ھەمیوو گژ بە دەبینین، تووێە یاخی،
 ناسیینامەكەیەوە بە گەورەش شییانازییەكی ەڵكییوب نییییە، شییوورەیی بەالوە ژنبییوونی ھەر نە  كە دەكەوییین ژنێییك دەنگییی بەر

 ژییان و بیوون ژنبیوون، ناسنامە، شەێی سنوور، پەێی ئەو تا دەنگێك. دەگرێتەوە دنیا ھەموو زایەڵەكەی كە دەنگێك. دەكات
  :دەڵێت شیعرێكدا لە ئەحمەد كەژاڵ بەرمۆدا، بەندەری لە. بكاتەوە شتێك ھی  لە س  ئەوەی بێ بە دەكات،

 
 .بم ئافرەت تەنیا بە وەی لە گەورەترە من ئاواتی
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 .بااڵترن خەونەكانم
 .نەریتانەی و سنوور لەو
 ..دانراون بۆم دنیادا لەم
 (١٢ل  بەرمۆدا بەندەری)
 

 ئەو. دێییتەوە دواكەوتییوودا ترادیسیییۆنێكی ھەمییوو گییژ بە تییووێە، و یییاخی كە ژنێكییداین، ناسیینامەی بەردەم لە لێییرەدا، ئییێمە
 بەڵكیو نابێتەوە، جێگەی دنیایەدا لەم ھەر نە  كە خەونێك. ھەیە گەورەی و مەزن خەونی دەبڕێت باوەكان سنوورە شاعیرە

 پێشیییەوەی لە مرۆڤبیییوونی كە دەبینیییین، ژنێیییك ناسییینامەی شییییعرییەدا، كیییۆپلە لەو. دەگەێێیییت دیكەشیییدا دنییییایێكی دوای بە
 بەر ئەو كە بكیات دروسیت ھەمیووان الی بیڕوایە ئەو دەیەوێیت و دەكات خۆی ناسنامەی لە داكۆكی شاعیرە ئەم. ژنبوونییەتی

. ھەییانە ژنیان كە رۆمانسیییانەی خەونە ئەو ھەمیوو لە گەورەتیرن خۆزگەكانی و خەون ئەو، ئاواتەكانی. مرۆڤە ژنبوونی لە
. كۆمەڵگیا میللیییانەی كولتیووری لە بەشیێك بیوونەتە و دەكەن ژن ژییانی رەنگڕێیژی كە دێتەوە نەریتانە ئەو بەگژ توندی بە

 كە بەوەی دەكرێیت ھەمیووان ئاراسیتەی كە دەنگیێكە رامنەكیراوە، و ییاخی مرۆڤێكیی دەنگی شیعرەیدا، لەو شاعیرە ئەو دەنگی
 و دەبینێیت شیەێەفدا لە ژن كە تێكبشیكێنێت، دیدگایە ئەو دەیەوێت كەژاڵ نەبینن، پیاو خزمەتی لە كااڵیە  وە  تەنها ژن

 ئەقڵیییی بە گەمە دەكیییاتەوە، رەتیشیییی بگیییرە روانیییینەیە، ئەو دژی ھەر نە  ئەو بیییۆیە ژن، خیییوێنێكی دڵیییۆپە لە شیییەێەفیش
 :دەڵێت مەوبەر لە ساڵ بیست بۆیە.دەبینن شەێەف ھێمای وە  ژن كە دەكات ئەوانەش

 
 ..رۆژھەاڵتی كابرایەكی ئەوەتانێ
 ..دانیشتووە ئابڕووم حەیاو كورسی لەسەر
 ..یەكدا پێ لە. سەرقاچی خستۆتە قاچی
 ..بەشەرەفم دەڵێ جار سەد
 ..رۆژھەاڵتی كابرایەكی رزیوی شەێەفی لە ئای
 

 پییاوی چیونكە. ھەیە فەرھەنگیشیی و كیۆمەاڵیەتی بەڵكیو نیییە، جوگرافی دەاللەتێكی تەنها ھەر لێرەدا، ێۆژھەاڵت بێگومان
 دنییابینیەیە وئە شیەێی لێیرەدا، شیاعیر شیەێی بەاڵم دەبینێیتەوە، ژن جەستەی لە شەێەف پێكرد ئاماژەمان وە  رۆژھەاڵتی،

 میللییییە تێییڕوانینە ئەو دژی شییاعیر تییر، دەربڕینێكییی بە. بتاشییێت ژن بییۆ ئییابڕوو و شییەێەف لە ناسیینامەیە  دەیەوێییت كە
 ئەمەش كە دەگەێێیتەوە، پییاو بیۆ لێیرە خاوەنیدارییەتییەكە چیونكە. دەبینێیت پییاو شەرەفی ھێمای وە  ژن كە دەوەستێتەوە

 بە كە دەبینێیت لەوە گەورەتیر خیۆی ناسنامەی و دەوەستێتەوە پاشكۆبوونە ئەو دژی اعیرش. دەرەبەگایەتی ئەقڵی لە بەشێكە



؛ نیشتمانێک لە نێرگز، خاکێک لە گوڵکەژاڵ ئیبراهیم خدر  

 

 

140 
 

 چییۆن وە  ئەو، تێگەیشییتنی بە. خییۆیەتی شوناسییی خییاوەن تییر، رەگەزەكەی وە  ئەویییش پییێچەوانەوە بە. بێییت ژنێییك تەنهییا
 ئەوە مانیای رزییو دیاریشیە و بیۆگەنە و رزییو ئەو كەالی بێیت؟ پییاو ھیی ژنییش شیەرەفی بیۆچی نیییە، ژن ھیی پیاو شەرەفی

 زمیانی لە بیابزانین جوانیانە، و تیووێە شییعرە لەو ییاخییە، دەنیگە لەو سیاڵ بیسیت دوای. نییە ھیچی كەڵكی كە دەگەیەنێت
 وە  پییاو شیاعیر رەتناكیاتەوە، رۆژھەاڵتی پیاوی رزیوی شەرەفی دەیە، دوو دوای شاعیر دەڵێت؟ چی شاعیرە ئەو باڵندەدا
 :دەڵێت باڵندەدا زمانی لە ئەو. الواز بوونەوەرێكی وە  ژنیش و دەدات پیشان ھێز و تووێەیی و دەسەاڵت ھێمای

 

 ..بەرما بە دەكەیت روح. بەركەوێت تۆم دەستی ئەگەر
 ..بڕژێت لێ نازی گەزۆی كچێك بە دەمكەیتەوە

 (٢٦ ل دەزانی باڵندەم زمانی)                                                   
 

 گیژ بە ھیاتنەوە و ییاخیبوون ھێمیای وە  شییعری سیەردەمانێك كە شیاعیرێك، ژنە سیەرنجە جیێگەی خوێنەرێیك، وە  مین بۆ
 دەسیتەی ئەو نیییە، گرنیگ ئەوە. دەربخیات خیۆی ژیاندا لە الواز ھێندە ساڵ بیست دوای كەچی دەبینی، پیاوساالریی عەقڵی
 یەكێكیی بێت ئەوە چاوەێوانی لە كەسێك ئەوەیە پرسیار نیشتمانە، دیاخو یار، ھاوێ ، دەستی شاعیر، بەری دەكاتەوە روح
 بیۆ رزگیاربوون پەییامی بكیاتە شییعر دەتوانێیت نەمابێیت، تێدا یاخیبوونەی و وزە ئەو خۆی و جاران بەكچەكەی بیكاتەوە تر

 جییاوازتر نەدەبینیی؟ رداگەورەت ژنبوونی لە خەونەكانی، خۆی، ناسنامەی لەمەوبەر دەیە دوو شاعیرە ئەو مەگەر تر؟ ژنانی
 پاشەكشەیەكی ئەوە مەگەر. دەردەخات خۆی غەریب و ھێندەالواز ئێستا بۆچی خەونانە؟ ئەو كوا نەدەكردەوە؟ بیری لەوانیتر
 :بڵێت رادەیەی ئەوا تا. نییە شاعیرە ئەو دنیابینی و گوتار دیاری

 

 .بدۆزمەوە رێگایە  ناتوانم نەخێر
 ..كوێرەدا رووناكە شەوە لەم
  .پێكەنین ەحاڵەم

 (١٦ل  دەزانی باڵندەم زمانی)                              
 

 بە سیەرەتاوە، لە ھەر تەنیانەت. بیدۆزێتەوە رێگایە  ناتوانێت ئیدی كە دەكات، بەیان ھەمووان بۆ ئەوە رەھایانە شاعیر،
 بەو بێیت رازی دەبیێ و نابێیت ئەنجامی ر،ت رێگەیەكی دۆزینەوەی پێناو لە گەێانێك و ھەوڵدان ھەموو واتە. دەدوێت نەخێر

 ھیی  بەمەش ئەوانیتیر، ھەمیوو رێگیای رۆیشیتنی رێگیادا بە واتا تازەش، رێگای نەدۆزینەوەی بێگومان. دانراوە بۆی قەدەرەی
 لەوەی بیوون گەورەتیر بەر،خەونەكیانی لەمەو سیاڵ بیسیت كاتێكیدا لە ئەوانیتیردا، و خۆی نێوان لە ناكەوێتەوە جیاوازییە 

 پێكەنینیشیی توانیای مەحیاڵە كە دەكیات، پاشەكشیە شێوەیە  بە شاعیرە ئەو ساڵ، بیست دوای كەچی. بێت ژنێك تەنها بە
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 بییۆ روونە ئامییاژەیەكی رەتیییدەكردەوە، سییەرەتاوە لە كە ژیییانەوە دیییار بە سییاڵ بیسییت لەدوای شییاعیر دۆشییدامانی. ھەبێییت
 ئەو باشییتر بوەسییتین، شیییعرەكانیش لەسییەر تییا بێگومییان. كەشییەدی دنیییایێكی نەدۆزییینەوەی ھاوكییات ئەو، شیییعری پاشەكشییەی
 باڵنیدەم زمیانی شییعری كیۆمەڵە لە شییعرانەی ئەو زۆری بەشیێكی بیۆ روانینمیان پەراوێیزی لە. دەردەكەوێیت بیۆ دنیابینیەمان

 نووسیینی لە وەبیو بەتوانیاتر و داھێنەرتیر زۆر مەوبەر لە سیاڵ بیسیت كەژاڵ، كە دەرەنجامەی ئەو دەگەینە ھاتوون، دەزانی
 رابیردوو و دابهێنێیت نیو  دنیابینی و گوتار نەیتوانی ئەگەر خۆیدا، شیعری ئەزموونی لە شاعیرێك ھەر كاتێكدا لە. شیعردا
 روانگەیەشیەوە لەو. لێنیاكەوێتەوە داھێنیانێكی ھیی  شییعردا، بەدەوری خیوالنەوە چیونكە. نەنووسیێت باشیتروایە بكات، تێپەر
 كییردن، شییاعیرەم ئەو ئێسییتای شیییعرەكانی بە بەراورد و خوێنییدنەوە بەرمییۆدام بەنییدەری ەكانیشیییعر خوێنەرێییك وە  كییاتێ
 بیێ ئاسیایی، و سیادە زمیانێكی كە شییعرێك چەنید لە جگە نیشتماندا، جێهێشتنی ساڵی دە ماوەی لە ئەوشاعیرە كرد ھەستم
 بۆچیوونەی ئەو دروسیتی بیۆ خیوێنەرانیش دەكیر . نەنووسییوە تیری ھیچیی ژنبیوون، شەێی و یاخیبوون بێ ناوەێۆ ، و پەیام
 ھییی  كە بەجییۆرێكن، شیییعری پاشەكشییێی ئاراسییتەی بە جیاوازییییانە ئەو. بییكەن شیییعرییەكە بەرھەمە ھەردوو بەراوردی میین،

 جییاوازدا سەردەمی دوو و قۆنا  دوو جیای شاعیری دوو بەردەم لە ئێمە ئەوەی وە . نەكات پێ ھەستی ناتوانێت خوێنەرێك
 :دەڵێت دا بەرمۆدا بەندەری لە مەوبەرو لە ساڵ بیست كەژاڵ. بین
 
 …مانگ سەر لە ھەیە ماڵێكم من

 ..كاكێشان رێی سەر لە ھەیە گۆێێكم
 (١١٤ ل بەرمۆدا بەندەری)                                      

 
 بێگومیان. زەوی سیەر سییكییەكانیكال میاڵە ھەموو لە خۆدابڕین و جیاوازكەوتنەوە بۆ دەاللەتێكە مانگ، لەسەر ھەیە ماڵێكم
 میاڵ ئیێمەدا، كۆمەڵگیای لە ھەمیشیە. دەگەیەنێیت میللیی و پەتریاكی خێزانی، و پەروەردەیی كۆمەاڵیەتی، گوزارشتێكی ماڵ،
 لەیەكتییری كە دووانەیە  دەبیینە زۆرجییار ژن، و مییاڵ. دایە چوارچێییوەیە لەو ژن شوناسییی. زینییدانێكە وە  ژنییان زۆربەی الی

 ئەركیی ئەوەی وە (. میاڵ بیاببیە بیینە ژنێیك) :دەڵیێن كە بیاوە ئیێمەدا نێیو لە خێڵەكیی تێڕوانینێكی تەنانەت جیانابنەوە،
 و سەربەسیییتی و خەون ھەمیییوو بیییۆ سییینوور تیاییییدا كە ماڵێیییك. میییاڵە نیییاوی كە كیییۆمەاڵیەتیەدایە ئۆرگیییانە لەو تەنهیییا ژن،

 و سییڕینەوە بەردەم لە ھەمیشییە ئەو شوناسییی ئیییدی ،مییاڵ دەرەوەی لە مییاڵە، تەنهییا ئەو شییوێنی. دەكێشییێت ژن ئییازادییەكی
 پەییییامە ئەو ناێاسییتەوخۆ ھەیە، سییەرمانگ لە مییاڵێكی كە دەكییات ئەوە بانگەشییەی شییاعیرە ئەو كییاتی بییۆیە. روشییاندایە
 زەوی سیەر لە ماڵێیك بە نیابم رازی ئێیوەش وە  و نییم ئێیوە وە  مین. جیاوازە ھەمووتان ماڵی لە من ماڵی كە دەگەیەنێت

 میاڵە، ئەو. نەگاتێ كەسێكی ھی  دەستی دوورە، ئەندازەیە  بە كە مانگە، سەر لە من ماڵی بەڵكو. دەكرێت دروست ۆمب كە
 ئەم. دوورە زەویییەوە لە مییل ھەزار سیەدان كە مانگ لەسەر ماڵێكە. ھەن زەوی لەسەر كە نییە مااڵنە ئەو ھەموو ھاوشێوەی
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 كەژاڵیی شییعری درێیژ سیااڵنێكی بیۆ كە بیوو، وداھێنیانە خیرۆش و پڕجیۆش ەشیعریی دیدگا ئەو بەرھەمی جیاوازكەوتنەوەیە،
 دەچیووەوە، قەدەغەكراوانە ئەو نەریتەكان، و داب گژ بە كۆمەاڵیەتی ریفۆرمێكی وە  ھەمیشە كە شیعرێك. دەناسرایەوە پێ
 شیاعیر میاڵەی ئەو بیزانین بیا سیاڵ، بیسیت دوای وەلیێ. دەبینیی ناسنامە بێ پیاو، پاشكۆی الواز، رەگەزێكی وە  ژنیان كە

 زمیانی شییعری كیۆمەڵە لە و سیاڵ بیسیت دوای لە بكیات؟ بینیای تیوانی لێهیات؟ چیی میانگە سیەر لە كە دەكیرد بیۆ بانگەشەی
 توانییای دەبێییت،كە الواز و دەستەوەسییتان ھێنییدە شییاعیر بگییرە دەسییڕێتەوە، و نامێنێییت ھەر نە  مییاڵە ئەو دەزانییی، باڵنییدەم
 ھەمییوو كە ئیرادەتییرە، بییێ و الوازتییر ژنییانەش لەو واتیا!! بنێییت بونیییاد ماڵێییك زەویییش نگ،بگرەسییەرما لە نە  نیییە ئەوەی

 ھەمییوو ئەو دوای لە. خەونەكانیییانە كۆتییایی دەكەن ھەسییت وا ماڵیییان، سییەربەخۆبوونی بە و دەبییینن نێوماڵییدا لە ژیانیییان
 :دەڵێت شاعیر ساڵە

 
 ژیانم؟ ھەیە ماڵی كوا..كوانێ ئێستا
 ..دەزانم فڕین تەنها بە چۆڵەكە وە 

 (٢١ ل دەزانی باڵندەم زمانی)                                       
 

 بگییرە ھەبییوو، مییاڵی مانییگ لەسییەر لەمەوبەر سییاڵ بیسییت ئەگەرچییی ھەیە، مییاڵی ناكییات ھەسییت زەویییش لەسییەر شییاعیر واتیا
 شییاعیرە، ئەو ئەزمییوونی سییاڵ بیسییت یدوا كە دەریییدەخات، ئەمەش. ھەمییووان گۆێسییتانی نە  بییوو كاكێشییان لە گۆێەكەشییی
 چیونكە. رابیردوودا لەگەڵ بەراورد بە شییعرییەوە پەییامی و زمیان و فیۆرم رووی لە بینیوە بەخۆوە شیعری گەورەی داكشانێكی

 شیییاعیر شییییعرەكانی لە ھیییونەریش وێییینەی و دەربیییڕین زمیییانی رووی لە ئەگەر شییییعرەكانەوە، گوتیییاری رووی لە تەنهیییا نە 
 و جییییوانتر ئێسییییتای شیییییعری زمییییانی لە لەمەوبەر سییییاڵ بیسییییت كەژاڵ، شیییییعری زمییییانی كە دەكەییییین بەوە در  بییییڕوانین،

 :دەڵێت شیعرێكدا لە بەرمۆدادا، بەندەری لە: بۆنموونە. بووە سەرنجڕاكێشتر
 
 ..ھەیە یادەوەری عەتری كۆاڵنە لەم
 ..كۆناكرێتەوە بۆن بەاڵم
 ..دەكرد لێوان عاتیفەم بەتاڵەكانی شووشە دەنا
 (٧٨ ل بەرمۆدا بەندەری)                                                
 
 بەتاڵەكیانی شووشیە و ییادەوەری عەتیری. كیردووە بەرجەسیتە شییعری ھیونەری وێنەیەكیی چ سیادە، بەزمانێكی شاعیرە، ئەو

  لە ھەمووجوانییە ئەو دوای لە كەچی. رادەكێشن خوێنەر سەرنجی كە جوانن شیعری دەستەواژەی و وێنە چەند عاتیفە،
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 :دەڵێت باڵندەدا زمانی لە شاعیرە ئەو تازە زماندا،
 

 ..دەكات ھاوار بوو پەست كە پیاو
 دەكات چی و دەڵێت چی..دەزانن دراوسێش دەرو

 (٦٣ ل دەزانی باڵندەم زمانی)                                                
 

 شیاعیرە، ئەو زمیانی و شییعری وێنەی كە دەردەكەوێت كات ئەو بكەن، شیعرییەكە ڵەكۆپ ھەردوو بەراوردی خوێنەران، دەكر 
 كەژاڵ دیییوانی دوا بییارەی لە شیییعر خیوێنەرێكی وە  بمەوێییت ئەگەر دواجییار چییۆنە؟ ئێسیتا بییووەو چییۆن لەمەوبەر سییاڵ بیسیت

 بیۆیە. ئیاوابووە شیاعیرە ئەو یعریشی خیۆری وایە بیڕوام راشیكاوییەوە، بەوپەێی و دڵی دوو بێ ئەوا بڵێم، رایە  ئەحمەدەوە
 نەمییری بە خوێنەرانییدا بیییری لە شیییعری، ئەزمییوونی و شیییعری شوناسییی تییاكو بخییوێنینەوە، كۆنەكییانی شیییعرە ھەر دەبییێ

 !بمێنێتەوە
 

 :پەراوێز
 

 ...8666چاپ  ساڵی "ئەحمەد كەژاڵ شیعری" بەرمۆدا بەندەری -١
 .1086 چاپ اڵیس "ئەحمەد كەژاڵ شیعری" دەزانی باڵندەم زمانی -٢
 

 ٢٠١٩ دێسەمبەریی ٥: ێێکەوتی  -  کوردستانی نو  ێی ماڵپه: سەرچاوە
 

---------------------------------------------------- 
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 كەژاڵ ئیبراهیم خدر دەنگێك لەكوردستانەوە

 
 

 
 
 
 
 

 علی حسن فەواز
 
 كاوە هاوڕاز: لە عەرەبییەوە

 
 توانییا ئەو رەنگییدانەوەی و بۆسروشییت نووسیییندا دووەمییی «سییەمتی» بە وەرچەرخییانی و كییوردی شیییعری سییەرھەڵدانی بێگومییان
 لەبونیییادە زینییدوو بەبەشییێكی دەیكییات كە كییردارەش ئەو توانییای بەدەسییتهێنانی و پێگەیشییتن و گەشییەكردن لەسییەر شیییعرییە

 لە دەربازبووبێییت، كۆنەكییان خییواردوویی پەنییگ لە ئەوەی لەدوای كییراوەتەوە نوێبییوونەوە گیییانی كەبەرەو. زمانییەوانیەكییان
 تەقلییدییەكانەوە ھەژمیوونگەرییە قیاڵبە لەنێیو تەنیانەت و ی«عیرفیان حلولی» و سۆفیزم چوارچێوەی و پیرۆزگەری ئاقاری
 خواسییتە دەربییڕی ھەروەھییا شییوێنیش جییۆرو پارێزگییاری نووسییینێك ئەوەی بەپێییودانگی رۆمانسییییەكان داسییتانە نووسییینی بەاڵم
 بڵێسیییەی كە سروشیییتیش شیییوێنی نەرییییتەوە، و داب و دەسیییەاڵت و شیییوێن لەرووی كیییوردەوارین گییییانی ووەكیییانیخوارد پەنیییگ

 ھەسیتەوەری و دەروونیی كیاریگەری ئامیادەكردنی بانگەوازو بۆ نووسینەكە پێوەری بە كەبوون سروودەكانە داێشتنی وەرگرتووی
 .خۆشەویستیشدا خودی بەرجەستەكردنی لە
 
 نووسییینە زمییانی چییونكە بەرزبییۆتەوە رووگەیە  بۆچەنیید ئامادەكییارییە ئەم یشییدا ئیبییراھیم كەژاڵ یرشییاع ژنە شیییعرەكانی لە

 و لەززەت و خیوڵقەت لەدروسیتكردنی ئارەزووكانییان گۆێی و ئاڵ كیمیادا،كەشتەكانی لە گەمەیەكە ھاوشێوەی شتی شیعریەكە
 .دەكەن حزوردا

 
 سییینوری كە گوتیییارێكە پێیییودانگەی بەو. دەربڕینیییدا ئاشیییكرا وتیییاریلەگ كیییردن گوزارشیییت لە دەكەن فەرمیییان داوای ھەروەھیییا
   .بەزاندووە
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  ئەو لەباریدا، و سەربەستی چێژوو جەستەو كەلە ھەیە خۆی پاڵفتەكراوەكەی بۆسروشتە الیەنگیری لێرەدا «مێینەش»
  بونیادی تێدا كە دەكاریئاما و نوسین بۆ. دەپەێێنێت تێ ئەفسونگەری و تێڕوانین و نووسین سنوری كە زمانێكە دەربڕی

 ..دەنێت بنیات بەرچاو ئامادەبوونی فەرمانی بناغەی لەسەر نیشانەكانی ھێماو كەوا دەكات بەرجەستە خۆی تێڕوانینی
 
 بناسم تۆ لەوەی بەر من

 بینیبوو تۆم چاوەێوانیدا لەخەونی
 بناسم تۆ لەوەی بەر من

 و  پەنجەت سەمای تامەزرۆی
 و گەش روخساری عاشقی
 بوو ئەوینت پڕ اویچ دوو
 

 عشیقەكەی لەمەر «مێینەیە» گڕگرتنی لەسەر گۆشە ئەو پێداون قەصیدەكەی بڕگەكانی سەرەتای كە دەستپێكانە ئەو ھەموو
 رێییگە پیانانەكەشییەوە دان و خۆشەویسییتی لەنییۆتەی تییاكوو دەبەخشییێت پێییی كە ئییارەزوو و، بییوون یییاخی و، سەربەسییتی و،

 «مێیینەیە » وە  خیۆی پیڕی پیڕاو لەوجیودی گوزارشیتە زۆرتیرین سەربەسیتی ڵبژاردنییھە فەرمانی دەزانێت چونكە بگرێت،
 فەزایەكیی بیۆ شیێواوە پەیوەندییە لەئەو گومناوییە جێگەی ئەمەش دەرھاتووەو سروشتەوە پەلگرتووی دێرینی قاپووتی كەلە

 .زیاتر شەێانگێزی
 
 ناسی تۆم كە

 بەچیا ،بووم بووم گردێك
 ریادە بە بووم و بووم كانیە 
 بووم چاوو ئەنگوستە شەوێكی
 بەیانی گزنگی بە بووم

 بووم قەفەز ناو باڵدارێكی
 درەختەكان سەرچڵی بۆ گەێامەوە

 گۆرانی بۆ خۆش، نەغمەی بۆ
 

  ئەوەنیە مانای كوردیدا شیعری لە نوێگەری و گۆێانكاری الیەنەكانی لەسەر بۆلێدوان قەصیدانە ئەم ھەڵبژاردنی بێگومان
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 بەھێیزێكەوە كیوردی شییعری دیمەنیی چونكە. بكرێن بەند تردا گرەوێكی و ئەزموون لەچەند .سنوردایە بێكیقاڵ لە تەنها كە
 چەنیید ھێناویییانەو، نوێكییان پێشییەوا كەوا. تێییدایە كییوردی شیییعری بەنییدی گییرەو نیشییانەكانی ھەمییوو كە خییواردۆتەوە گییوێی

 ئەم ھەر. وااڵكییردووە پێییی سەربەسییتەكاندا فەزای ڵلەگە خۆیییان شیییعریەكانی وەرزە كە. گرتییووە ئەسییتۆیان لە نەوەیەكیییش
 پاشییان پیییرۆزەكەی رۆحە بەخشیراوەكان رەنییگ بە سروشییتكردنی كردنیی بۆرەنییگ پێییداون پییرۆزەكەی چییادرە شییعریەش وەرزە

 وەسیییفەوە ئەبسیییتراكتی زمیییانی ھەر دەربیییازكردنی ھەروەھیییا كە رەوانبێیییژی بیییۆ دانیییاوە بەنیییدیخانەكانی لە دەربیییازكردنی
 و وەسییف گەمەی دەرھێیینەری و بییێ سروشییتێك كە لەوەدا «پێبەخشیییووە زیییاتر بەخشییینی وێنەكێشییەكانی. ئەو یەتیبۆزینییدو
 ؟...تبێ گۆێانكاری پێگەیشتووی خانەی نێو داخڵكاری

 
 ٢٠١٩ی دێسەمبەری ١٧: ێێکەوتی  -ماڵپەێی کوردستانی نو   : سەرچاوە

 
---------------------------------------------- 

 
 وێنەی ژن لە شیعرەکانی کەژاڵ ئیبراهیم خدر دا

 
 
  
 
 
 

 لوقمان رەئوف. د
 

 بەشی یەکەم
 

 :پێشەکی

 
 دییاریکردن دەق، نێیو گرنگیی زۆر نەسییجێکی لەسەر قسەکردنە بەتایبەتی، شیعریی وێنەی و گشتی بە وێنە لەسەر باسکردن

 بەشییێوە وێیینە بێییت پێیییەش بەم ھەیە، دەق سییتیمەبە مانییاو لەسییەر کییاریگەری راسییتەوخۆ نەسیییجەش، ئەم لێکییدانەوەی و
 شییتەکە، وێیینەی تایبەتمەنییدی و شییوناس بەرجەسییتەکردنی لەپێنییاو شییتەکە، سیییمای ێەنگڕێژکردنییی لە بییریتییە فییراوانەکەی

https://www.hawler.in/media/k2/items/cache/a6a068060d11d417bde955e7af0aeecf_XL.jpg
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 تیایبەتەو جیهانێکی بۆخۆی ژن چونکە بەتایبەتی، شیعریی دەقی و گشتی ئەدەبی دەقی لەبنەماسەرەکییەکانی یەکێکە ژنیش
 و لەبییوون بەشییێکە ژن کە ئەوەی بییۆ دەگەێێییتەوە لەبنچییینەدا ئەمییانەش ھەمییوو نیشییانە، ێەمییزو ئامییاژەو و نهێنیییلە پییڕە

 خیودە و بیوون و ژن جیگەلەمەش ھەیە، خیۆی تیایبەتی بەھای پێگەو خاوەن ژیانەو بەردەوامی و ژیان سەرەکی پێکهاتەیەکی
 پەیوەنییدی ژن چییونکە نوسییین، لەکەرەسییتەکانی بێییت ەککەرەسییتەی واتە دوان، بییۆ بێییت بییابەت نەک دەقیشییدا، و لەژیییان

 ھتد ...ێۆشنبیری و سیاسی و کۆمەاڵیەتی ێوی لە چ ھەیە، کۆمەڵگە بەرامبەر و بەمرۆڤ ێاستەوخۆی
 
 خیییودی ئەمەشییدا لەگەڵ دروسییتكردوە، وێنەكەیییان كە گرفتییانەیە و رووداو ئەو ێەگەزی دیییاریكردنی گییرنگە ئەوەی وێیینەدا لە

 ئەمەشیدا لەگەڵ. ناونیشیان لەگەڵ یەكسیانە و ھاوتەرییب وێینە ییاخود دەكیات، دەستنیشیان دەق بیۆ یەكیەم یوێنە ناونیشان
 ھۆکییاری وەک ژن مرۆڤییایەتی، مێیژووی درێییژای بە ھەیە ھەبییووەو ژییان پرۆسییەی جییوڵەو و بیزاوت تەواوی لەسییەر کیاریگەری

 .ونیدەر نائارامی و دڵەێاوکێ و ناخۆش ھۆکاری وەک بەختی، خۆش و خۆشی
 

 ژن، وێنە، شاعیر، مانا: وشە کلیلییەکان
 

 :چەمکی وێنەی شیعریی

 
 ھەر ھەیە، وێیینە داھێنییانی و بەدروسیتکردن پێویسییتی دەقێییک ھەمیوو چییونکە دەق، لەێەگەزەکییانی ێەگەزێیکە شیییعریی وێینەی
 شییعری وێینەی بڵییین ەوەئ دەبێیت ئەمەشدا لەگەڵ ،(١)گوزارشتکردن نەک لەداھێنان بریتییە شیعری کارنامەی ئەمەش لەبەر
 لەبەکارھێنیانی ھەیە ئەوەندە بەاڵم دەقەکە، پێکهاتەی لە بەشێکە وێنەش شیعردا، بوونی لەگەڵ چونکە نییە، نو  شتێکی

 ئامییانجەکەی و پەیەم وێیینەو شییاعیرەکە، روانینییی وێنییاو بەپێییی چییونکە ،(٢)جیییاوازە تییر شییاعیرێکی بییۆ شییاعیرێکەوە لە
 . دەگۆێێت

 
 كرۆكیی وێینەكە، خیودی لەوەی بەدەر بەڵكیو روو، بخیاتە جیوان شیێوەی بە وێنەكە شاعیر نییە، ئەوە تەنیا شیعریی، وێنەی
 و نەسیتی و ھەسیتی جیهیانی لە وێنەكیان جیار زۆر چونكە شاعیرەكەشە، داھێنانی توانای و ئەزموون كرۆكی شیعرە، ھونەری

 وشیەكان كە شییعریەی، فشیارە لەو رزگیاربوون بیۆ انێكەھەوڵید شیعر پێیەش بەم دەگرێت، سەرچاوە شاعیرەكەوە عەقڵگەریی
 .دروستكردوە شاعیریان دەروونی و مێشك قەبارەی لە
 

 دەبێییتە وێیینە بەمەش ،(٣)دەخییاتەێوو لەێێییگەوە ئەزمییوونی شییاعیر کە بنچینەیییی، ی( وسیییگ) ناوەنییدێک لە بییریتییە وێیینە
 گوزارشییتێکی لە بییریتییە وێیینە یییاخود دەخییاتەێوو، خییۆی ێوانینێکییی وێیینەو لەێێییگەیەوە شییاعیر کە لەوھۆکییارانەی ھۆکارێییک
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 کیارامەیی توانیاو بەھیۆیەوە و شییعریی داھێنیانی لەێەگەزەکیانی ێەگەزێیکە وێینە ییاخود ،(٤)نیاوخۆیی حیاڵەتێکی بۆ دەرەکی
 ەکانوشی کە چوارچییوەیەیە، ئەو وێینە ییان ،(٥)دەچەسیپێنێت ھونەرییدا لەپرۆسیەی داھێنانی توانستی و دەردەکەوێت شاعیر

 پێببەخشییێت بەرجەسییتەی مانییایەکی و دروسییتبکات خییوێنەردا لەبیییری جییوان تییابلۆیەکی دەتوانێییت بەوەی( ٦)دروسییتیدەکەن
 .(٧)ێستەکەناوە دەستەواژەو وشەو لەێێگەی

 
 و نوانییدن وێیینە دوو" دەڵێییت جرجییانی عبییدالقادر (٨)"لەوێنەکییان لێکییدانێکە و( صیییاغە) داێشییتنێکە شییعر" دەڵێییت جییاح 
 (٩)"دەیبینین بەچاوەکانمان و دەبین فێری وتەکانمان بەپێی و ەپێوانەی

 
 شییاعیر ئەوەی دوای دەروسییتیدەکەن، دەسییتەواژەکان وشییەو کە ھییونەرییە شییێوەیەکی لەشیییعردا وێیینە"  دەڵێییت بوحییوش راج

" دەڵییێ وەنییدبا (١٠) بکییات شییعریی ئەزمییونی لەالیەنێکییی الیەنێییک لە گوزارشییت تییاوەکو تییایبەتەوە، کۆنتێکسییتێکی دەیخییاتە
 (١١)"زەمەندا لەساتەکانی ساتێک لە سۆز و لەعەق  پێکهاتەیەکن کە ێاستیانەن ئەو ئەدەبی وێنەی

 
 .مەبەستێتی کە شتەی لەو گوزارشتکردن لەپێناو نوسەر، جهانبینی و ئەزموون لە پێکهاتەیەک وێنە ئەمەشدا لەگەڵ

 
 :وێنەش لەسەربنەمای دووشت پێکدێت

 
 .وەردەگرێت ەرەستەکانیلەک سود کە واقی ، -ا
 (١٢).بنیاددەنێتەوە کەرەستانە ئەو لەنو  کەسەر خەیاڵ -ب
 ئەم چیونکە نەبێیت، میرۆڤەوە دەرونی بەسۆزو بەھێزی پەیوەندیەکی ئەگەر دی، نایەتە ھونەریدا لەکاری وێنەش کارایی -ج

 (١٣) دروستدەکەن خوێنەر دەرونی لەسەر کاریگەری ێاستەوخۆ ھەڵچونانە
 

 ێەوانبێیژی، وێینەی شییعری، وێینەی ھونەری، وێنەی وەک ئاراوە، ھاتونەتە جیاواز وێنەی چەندین نوێدا ەێەخنەیل بەگشتی
  ھتد....ھێڵکاری، وێنەی

 
 بییریە گەیاندنە ئەو گوزارشتی ئاستی( پێكهاتەیی ئاستی گوزارشتی، ئاستی) ئاستە دوو خاوەن دەاللییەو سیستمێكی وێنەش

 یەكەكییانی پێكهییاتەیی ئاسییتی بگەیەنێییت، وەرگییری بە كۆدەكییانییەوە وێیینەو لەێێییگەی سییتیەتیمەبە شییاعیر كە دەگییرێتەوە،
 (١٤).جۆر ھەمە بەھێزو گوزارشتەكان كۆدەكانییەوە ێێگەی لە دەتوانێت بەرھەمهێناوەو دەقەكەی
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 تەواوی كە اتەیە پێكهی شیعریی، پێكهاتەی چەقی دەبێتە سەرەكییانەی،كە رەگەزە لەو یەكێكە شیعریی، وێنەی راستیدا لە
 نهێنیی شیتە دەتوانرێیت وێنەوە، دەاللەتەكانی كۆ رێگای لە زۆرجار شێوەیە  بە دەكات، كۆنترۆڵ خۆی بۆ شیعرییەكە، سیما
 (١٥).روو بخەینە شیعرەكە داھێنانەكانی و
 

 ژنێکی کاراو شاعیرێکی بوێر

 
 ئەدەب شییییعرو بیییۆ تەمەنیییی سیییاڵی( ٣١) مردنیشیییی سیییاڵی تیییا کیییردووە، بەنووسیییین دەسیییتی ١٩٨٧ لەسیییاڵی کەژاڵ خیییاتوو

 بەجێهێشییتووە، دەستنوسییی( ٥) خۆشییی دوای لە و چییاپکراوە دیییوانی( ٢٤) خییاوەنی مییاوەیەش ئەم کییۆی لە و تەرخییانکردووە،
 ئەمیییانەش وەرگرتییوە، جیییۆری جییۆراو خەاڵتیییی( ٢٤٠) نوسیییوەو دییییوانی(٢٩) شیییعرییدا، تەمەنیییی سییاڵی( ٣١) لەمییاوە واتە

 .پێدەڵێت شاعیرمان دڵسۆزی و چاالکی و تیبڕش قەڵەم گەواھیدەری
 

 دیارەکیییانی لەئەسیییتێرە یەکێیییک ببێیییتە توانییییویەتی جێیهێشیییتووە، خیییۆی لەدوای کە پڕسیییەروەریەی مێیییژووە ئەو لەسیییۆنگەی
 لەگەڵ قەڵەمەکەی ژیییاوەو گەلەکەی موعانییاتی لەگەڵ لەالیەک شییاعیرێکە ئەمەشییدا لەگەڵ لەکوردسییتاندا، ژن شییاعیرانی

 ئەو بیۆیە لەئامانجەکیانی، بیووە یەکێیک ھەنگیاوەی، ئەم خۆشیی خیودی تیرەوە لەالیەکیی بیووە، گەلەکەییدا نەسیتی و ھەست
 نوسییراون، کەژاڵ خیودی بییۆ و تیاکێکن موعانیاتی جییار ھەنیدێک ئەگەرچیی ێوو، خسییتونیەتە شییعرەکانیدا لە کە مەعانیاتەی

 لەسییەرچاوەی موعاناتییانە ئەم بییۆیە دەکەن، ژیییان سییەرەکییەکانی لەگییرفتە بییاس و کییۆمەڵگەن ئازارەکییانی ھەڵقییواڵوی بەاڵم
 ێەمییزی شییێوازی جییار زۆر پەیییامەش، ئەم خسییتنەێووی لەپێنییاو ھەڵقییواڵون، خییانەوە کەژاڵ ێاسییتگۆیانەی نەسییتی و ھەسییت
 .بەکارھێناوە نائاشکراشی ئاشکراو

 
 ژن ئەمەشیدا، لەنیاو و باشین تێکیئاسی خیاوەن نیوێگەرییەوە، نوێکردنەوەو و بیری بابەتی لەێووی شاعیر دیوانەکانی شیعری
 بەھێییزەوە، شییێوازێکی و فییراوان خەیییاڵی و شیییعریی زمییانی وێیینەو لەێێییگەی و دیوانەکییانیەتی نییاو لەێوداوەکییانی زۆر چەقییی
 بناسیێنێت، ھەم کێشیەکان و لەگرفت زۆر پەیامانەوە، ئەم لەێێگەی ویستویەتی گەیاندووەو خۆی مەبەستداری پەیامی چەند
 ھەیە، دییاری و تیایبەت بەشیێوەیەکی ێوانیین و پۆزەتیی  و گەشیبینی تێکسیتەکانیدا لەنیاو بیۆیە ھەر کات،ب چارەسەر ھەم

 .کۆمەڵگە نێو گۆێانکاری کارئەکتەرێکی ببێتە بووە، مەبەستی شاعیر چونکە
 

 نیادادپەروەری و ژن پرسیی یەکەم پلەی بە بدۆزێتەوە، بۆ چارەسەریان و بدو  پرس لەزۆر ھەوڵیداوە لەدەقەکانیدا شاعیر
 لەسییەرچاوەیەکی گرنگتییر لەمەش دواوە، ویژدانییەکیان و سیاسییی و نیشیتیمانی و نەتەوەیییی لەمەسیەلەی دواتییر یەکسیانی، و
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 شییعرەکانی بەخوێنیدنەوەی ئەمەش خیواردۆتەوە، پەنگیی لەشییعرەکانیدا زۆر سیۆزداری ھەستێکی بۆیە دەینوسێ، ێاستگۆییەوە
 ئەمەشیدا لەگەڵ دەکرێیت، گوزارشتەکانی و ھەست لەدەربڕینی شاعیر بەێاستگۆیی ھەست واتە ھەستیپێدەکرێت، بەێوونی زۆر

 خییوێنەری، بەردەوام و ێۆشیینبیری ئاسییتی لەێێییگەی گرتییووە، سییەرچاوەی گەلیییەوە و کەسییی موعانییاتی و ئەزمییوون لەقییوواڵیی
 .کردووە دەوڵەمەند نوسینی شیعر ئەزموونی تر ئەوەندەی

 
 بەردەوام بیۆیە بناسیێنێت، بەخوێنەرەکیانی ژییان جوانییەکانی تەواوی دەقەکانییەوە، لەێێگەی ەبوو مەبەستی شاعیر کەژاڵی

 پیییااڵوانی بیییۆتە خیییۆی پەییییامەش، ئەم گەیانیییدنی لەپێنیییاو جوانەکیییان، لەھەسیییتە زۆر ێووی لەخسیییتنە بیییریتین دەقەکییانی
 دەدوێیت،( مین) جێنیاوی بە جیار زۆر یەبیۆ ێوو، دەخیاتە مەبەسیتەی ئەم خیۆیەوە، بەکیارئەکتەرکردنی لەێێیگەی و دەقەکانی
 .دروستبکات خوێنەر لەسەر کاریگەری سۆنگەوە لەو و بناسێنێت تۆ خۆیەوە لەێێگەی تاوەکو

 
 ئیازارو ێاگەیانیدنی وێسیتگەی مییدیاو سۆشییال گیۆو بڵنید لە بیوو بریتیی شییعری کە پێدەڵێت، ئەوەمان لەدەقەکانیدا شاعیر
 و ێۆح لەگەڵ دواون کیات ھەنید  و خەمبیار کیات ھەنید  و نائومێید کیات ھەنید  بیۆیە جییاواز، بەشیێوەی گەلەکەی خەمی

 بییۆ کییار ێوانییگەیەوە لەم پێویسییتە و کییوردە تییاکی حییاڵی واقیعییی ئەمە بڵێییت دەیەوێییت ئەمەیە، پییێچەوانەی جییاریش ھەنیید 
 دوەمیی دییوی انییویەتی،تو بیووەو وردبیین وردو زۆر شیاعیری چیاوی شیاعیر واتە بکەین، گرفتەکانی ناسینی و چارەسەرکردن
 شیاعیر كەسیی خودی نێوان لە سەرنجڕاكێش یەكگرتنێكی دەقەكانیدا لە بۆیە ھەر بناسێنێت، ئێمەی بە و ببینێت رووداوەکان

 .دەورووبەر و شاعیر خودی نێوان لە چڕبوونەوە ئاستی دەگاتە تا بەدیدەكرێت، دەورووبەردا و
 

 لەنیییاودەقەکەدا بیییۆیە نوسیییین، شییییعیر ئامانجەکیییانی لە بیییووە یەکێیییک ،جیاوازەکیییان کیییایە لە باسیییکردن شیییاعیر ھەربیییۆیە
 خیوێنەری دەردەکەوێیت، کاتێیک ئەمەش تاکەکیان، نزیککردنەوەی و ناخەکان ھەژاندنی بەھێزی ھێزێکی بووەتە خۆشەویستی
 و جییوانی کیییفەزایە دەقەکانیییدا لەنییاو ھەسییتدەكات بخییوێنێتەوە، شیییعریی مانییای بە شیییعرەکانی خییان، کەژاڵ شیییعرەکانی
 سیتاتیکی فەنتازییایەکی عەشیقەش ئەم عیشیقدایە، باخەكیانی جیوانترین لەبەردەم ھەسیتدەکات وا بۆیە ھەیە، خۆشەویستی
 ئەو بەھییۆی كەژاڵ خییاتوو واتە بییووە، شیییعرییەوە دەقییی جیاوازەکییانی رەگەزە بە ئەمییانەش ھەمییوو دەقەکییانی، بەخشیییوەتە

 كەلەگەڵ شیێوەیە  بە بکیات، شییعریی جیوانی نیوقمی خیوێنەرانی وایکیردوە، ھەن شییعرەكانیدا لە کە تاد...و خەیاڵ وێنەو
 بەردەوام کە گرتیووە سیەرچاوەی لەوەوە ئەمەش بگونجێنێیت، خیۆی نەسیتەکانیدا و ھەسیت و مرۆییی و سادەیی لە پڕ جیهانی
 شیییعر تییر انییایەکیبەم خییۆی، ھییی نەک بییووە، خەڵکییی نییاخی ناسییینی سییەرەکی ئامییانجی ژیییاوەو خەڵکیییدا دەروونییی لەگەڵ

 ھەربیۆیە کێشیەکان، بەرەنگیاەی و ئازارەکان ناسینی بۆ سەکۆیەک بووەتە بووەو کوردی کۆمەڵگەی تاکەکانی ناخی ئاوێننمای
 شییتانەی ئەو ورد بەشییێوەیەكی توانیییویەتی چییونکە دەکییات، مرۆڤەکییان دەروونییی لە گوزارشییت خەیییاڵەوە وێیینەو لەرێییگەی
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 و شیوێن ھێیزی و بیوون بە ھەسیت راسیتەوخۆ شییعرەكانی خوێنیدنەوەی لەگەڵ بیۆیە ھەر بکێشین، وێنەی پێكردوون كەھەستی
 دەرونییی و دڵ ژن شییاعیرو وەک ئەمەشییدا لەگەڵ كییۆمەڵگەن، رەنگییدانەوەی شیییعرەكانی تییر بەمانییایەکی دەكەیییت، كاتەكییان

 .تاد....دەوروبەر و ژیان و مرۆڤ بۆ خۆشەویستی لە پڕیەتی ناخی چونكە جیاوازترە،
 

 ژیییان سییەرەکی کییارئەکتەری و وەک ژن مەبەسییتییەتی ھەیەو ژنبییوون و ژن بییۆ تییایبەتی روانینییی لەشیییعرەكانی خییان کەژاڵ
 دوای بە وێیڵە مێیینەیەو ئەو كە دەردەکەوێیت، بیۆ خۆییت خواسیتی و ویسیت دەیخوێنینەوە شیعرەکانی کە بۆیە ھەر بناسێنیت،
 شیاعیرێكە كەژاڵ واتە گەورەتر، ئامانجێکی بۆ ئامانجێکە خان، اڵکەژ الی نوسین ئامانجی بۆیە ھەر کۆمەڵگەدا، کێشەکانی
 مێیژووی شییعرەكانی لە شیاعیر كەژاڵیی سۆنگەشیەوە لەم شییعریی، تیابلۆیەكی بیۆ بگۆێییت کەخەمەكانی تێدایە ژنێتی توانای

 ناسییینی ێییگەیلەر دواتییر بناسییێت، خییۆی وەک و ھەمییووان وەک خییۆی مەبەسییتییەتی دەنوسییێتەوە، ملیۆنییان چیرۆکییی واڵتێییك،
 .بخاتەروو کێشەکان بۆ بنبڕ چارەسەری شوناسەوە،

 
 بیۆیە شییعر، و خۆشەویسیتی و ژییان بیۆ بیووە پەرۆش بە زۆر شیاعیر كەژاڵیی بڵییم دەتیونم ناسیینەوە، و روانین ئەم کۆی لە

 ھەسیت وێنیتەوە،دەخی كەژاڵ شییعرەكانی كە بۆیە بچێنیت، خۆشەویستی و ھاوکاری تییدا و پاككاتەوە دڵەكان مەبەستییەتی
 .عشقە و جوانی و ژیان شەیدای كە دەكەیت، عاشق شاعیرێكی بە
 

 :وێنەی ژن لەشیعری شاعیردا

 
 شیعرەکانی کۆی بۆ ھەیە ورد بەخوێندنەوەیەکی پێویستی دا، خدر ئیبراھیم کەژاڵ لەشیعری ژن وێنەی دیاریکردنی لەێاستیدا
 چییونکە نییییە، ھەنگییاو یەکەم کییارەش ئەم دەکەن، لەژن بییاس انییی بەژن، کەتییایبەتن شییوێنانەی ئەو بەتییایبەتی شییاعیر،

 .لەدەقەکان دانەبڕوابوون بەشێکی ژن وێنەی پێگەو کالسیکیەوە شیعری ھەرلەسەرەتای
 

 ...یاسیایی، و ئەدەبیی ییان بێیت، پییرۆز دەقی دەقەکە ئیتر نییە، نائامادەیی یاخود نییە، ون دەقێکدا ھی  لە ژن بەگشتی
 و بییر لە ژن کیارایی و کیارلێکی و کیاریگەری ییاخود لەژیاندا، ژنە ئەکتیڵی پێگەی و ێۆڵ بەڵگەی وونەشئامادەب ئەم ھتد،

 ئەم بەپێیی واتە گییانی، واتایی، پەیوەندی -ب: لەش/  بیۆلۆژی پەیوەندی -ا وەک بۆیە ژیان، بەدرێژایی مرۆڤ ھەستیاری
 جیوانییەوە و ێۆحیی پەیوەنیدی بەھیۆی پیشاندەدرێت، پیاو و نژ کارلێکراوی و کاریگەری و پەیوەندی ێادەی پەیوەندییە دوو
 .وەردەگرێت خۆی مەدلولی نیشانەو ئاماژەو ژن وێنەی لێرەوە و
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 ھییاوچەرخی ژیییانی وێیینەی بخییاتەێوو، ژیییانی وێیینەی مەبەسییتیەتی شییاعیر یییاخود بەکاریهێنییاون، کەژاڵ کە وێنییانەی ئەو
 لەالیەنە بیاس بەاڵم دەکیات، تێیدا ژنیی باسیی چیی ئەگەر تیر بەمانیایەکی کۆنەوە، تایبەتمەندی سیماو بە بەاڵم خۆیەتی،

 ێابییردوو قۆنییاغی لەژنییی بییاس ھەسییتدەکەیت ئەمەشییەوە بەھییۆی دەکییات، ژن مافخواردنییانەی ئەو کییۆمەڵگەو نێگەتیڵەکییانی
 حیاڵ بەسروشیتی ژن چونکە بژێت، بەوشێوازە ێۆشنبیرییەدا و زانستی پێشکەوتنە لە سەردەمەو لەم ژن نابێت چونکە دەکات،

 ئەوکیاتەی ھەربیۆیە دەکیات، جیوان دەقەکەش ھەم و خیۆی ھەم تیر ئەوەنیدەی دەقییش، نیاو بەھێنیانە جیوانەو بوونەوەرێکی
 و دەبێیت تیێکەڵ ھیمایییدا وێینەی وێینەی لەگەڵ ێاسیتی ژنیی وێینەی واتە داییک، و ژن وێینەی یان خۆشەویست، و ژن وێنەی

 .نیشاندەدات نو  دەرەکی وێنەیەکی و نوێی وەسفێکی
 

 ھییۆگرەی ئەو دەیەوێییت بییۆیە دێییتەدی، شارسییتانیەتی و مییۆدێرن ژیییانێکی ھەسییت، و جەسییتە ئییازادکردنی بە پێیییوایە شییاعیر
 سییماو دەیکیاتە و ێوداوەکان ناو دەھێنێتە ژن ناوەوەی جیهانی بەوەی تاک، ئازادی و بۆمان بگوازێتەوە ێەگەزەوە لە جەستە
 .ناساندن لەسیمای بێت بریتیی جەستە نەک مرۆڤ، کوە ژن ژنیەتی بنەمای ێوخسارو

 
 یەکتیری، تەواوکەری ناوجیهیانێکی بیکیاتە و نەھێڵێیت پییاو و ژن نێیوان ملمالنێیی و جییاوازی دییواری دەیەوێیت شیاعیر بۆیە
 ییاوازج بەشیێوەی شیاعیر بیۆیە ئاسیتەکانەوە، تەواوی بە ھەیە زۆری ئامیادەبوونێکی شیاعیردا شییعری لە ژن ئەمەشدا لەگەڵ
 شیتەکان، ییان بێیت، بیرەکیان لەسییمای ئییدی دروستدەکرێت، وشە بە خوێنەردا لەزەینی کە شتەیە ئەو وێنە کێشاوە، وێنەی
 .ھەستەکان یان
 

 :ژن وەک شاعیر -٢

 
 ئەو و نیییاخ ناسیییاندنی لە بیییریتیە ێووەکە خسیییتنە بەاڵم ێوو، بخیییاتە شیییاعیر ژنێکیییی وەک ژن مەبەسیییتێتی شیییاعیر لێیییرەدا

 ھەرشیتێک لە ێوو ییان بنێیت، ھەنگاوێیک ھەر لەجیهانێکیدایە، ژن بڵێیت دەیەوێیت تیر مانیایەکی بە کەھەیەتیی، موعاناتەی
 بەھەڵە کییارەکەی بکییات ھەرکارێییک تییر بەمانییایەکی دەکییات، لەگەڵ لێپرسییینەوەی بەرامییبەرەکەی یییان پییێچەوانەکەی بکییات،

 :دەڵیت وەک دەکەن، ناشرینت شجوانەکانی کارە بۆ دژەکان بەرامبەر بەردەوام یاخود دادەنرێت،
 

        نوسی ئاسمان بۆ شیعرێکم
  توێەکردم لێرە خۆی زەوی

         نوسی ھەتاو بۆ شیعرێکم
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  کردم ون لێ خۆری ھەور
         نوسی باران بۆ شیعرێکم
  کردم بەردبارانی تەرزە

         نوسی نێرگز بۆ شیعرێکم
  گەستم پەنجەی دێکێک دەمی

      ەویستەکەمخۆش بۆ شیعرێک
 ١١٥ ل یەکەم، بەرگی ... بۆھەڵکەندم گۆێیان ھاتن

 
 ێێگییری دەبێییتەوەو ێوبەروی بەرامییبەر بەردەوام مییافخوراوەو شییاعیر وەک چ ژن، وەک چ ژن بەردەوام بڵێییت، دەیەوێییت کەواتە

 دەتوانێیت ئەم چیونکە ،فێرکردن وەک لەالیەک دەبێت، دروست بۆ ێەقیب وەک ێێگرێکی دەکات، کارێک ھەر یاخود کارەکانی،
 :دەڵێت یاخود ێەگەز، دوو ملمالنیێی پرۆسەی وەک چ بیکات، ناتوانێت بەرامبەری تێدەگات و بیکات

 
              پیاو شاعیرێکی و من
  نوسی شیعرمان پارچە دوو
         کچێک بۆ تەێ شیعرێکی ئەو
  کوێێک بۆ کۆپلێیەک منیش
           برد ھۆنراوەکەی کوێەکە

 نیشاندا ھاوێێکانی ەب
           گۆرانی بە کردیان ھەموو
  کەنتۆرەکەی خستیە کچە
  ١١٦ ل یەکەم بەرگی                   !...دا؟ کلیلی توند
 

 میێ بیۆ بیۆچی لیواوە، نێیر بۆ ئەوەی و جیاوازە نوسین بۆ بەاڵم کردارە، یەک نوسین پرۆسەی ئەگەرچی بڵێت دەیەوێت شاعیر
 لەالپەێەی دەیهێڵێیتەوەو بەنهێنیی بەردەوام بیۆیە ئاشیکرابکات، حەزەکانیشیی و خواسیت تەنیانەت نیاتوانێ مێ بۆیە نەلواوە،
 حاڵەتێکیدا لەھەمیوو بەاڵم کارەبکیات ئەم خۆھەڵکێشیانیش و ئارایەتی وەک دەشێ کوێەکە ئەگەرچی ھەڵیدەگر ، یادگاریدا

 .چونە ئابڕوو مێ بۆ و ئازایەتییە ئەو بۆ
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 :دەڵێت یاخود
 
 بکە سور سور ەکانتلێو

 کەو بەوێنەی
  ھەتاو تاڵەکانی وەکو زەردبکە قژت

 بنۆشە مێزەکەمان لەسەر شەراب پەرداخێکی
 دەڵێن ئەوسا
 شاعیرەی کیژۆڵە ئەو تۆ

  ١١٨ ل یەکەم بەرگی ... دەسوتێ وشە شیعرو بۆ ساڵە سەدان
 

 :ژن وەک دایک -١

 
 و بەێەنگیاری ھێیزی بیوەتە داییک بەردەوام چیونکە ھتید، ...ھیواو وسۆز و خۆشی ئەم سەرچاوەی دەبێتە جۆرەدا لەم ژن واتە

  ێۆڵەکانیدا لەپێناو ژیان، بەردەوامی
 

 :دەلێت وەک
 

 تینووە جۆگەیەکی ێۆحی دایکم
  دەسماڵەکەی پولەکەی

  دەخوێنێ سپی ێەنگی کۆترێکی بەئاوازێکی
 دڵی ترێی ھێشووە چریکەی
  و ێادەگر  جوانی لەنگەری
  بەنەغمەی جارجارەش ئەستێرەو گوڵە دەبێتە
 ١٢١ ل یەکەم بەرگی.... پێدەکەنێ شێواو دڵێکی
 :دەلێ یاخود
 گەشەو بەھارێکی بروسکەی خۆی دایکم
  و کێوی لەباڵندەی پڕە سەری
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 ١٢٢ ل یەکەم بەرگی ....دەێوانن دوور دنیای بۆ چاوەکانی
 

 خواسییتی قوربییانی بکییاتە خییۆی و بییدات قوربییانی دەوامبەر ئامییادەیە ئەمەشییدا لەگەڵ خۆشیییە، ئییارامی النییکەی دایییک کەواتە
 ێۆڵەکییانی ئاسییۆی لەئاینییدەو دایییک جییگەلەمەش خۆشییبەختییە، و ئییارامی ھێییزی نیشییتیمانە، و ژیییان دایییک بییۆیە ێۆڵەکیانی،
 ئەم منداڵەکانی،ئیییدی ئاینییدەی قوربییانی دەکییاتە خییۆی ئێسییتای بەردەوام بییۆیە مناڵەکییانی، ئێسییتای لە نەک دەێوانێییت،

 .ئامادەیە نییەو گرفتی بێت قورس چەندێک انیدانەیقورب
 

 :ژن وەک ژن -٣

 
  ژنێکی وێنەی و سپی لەێێگەی دەیەوێت نوسیوە، کۆچکردوی خوشکی بۆ کە(  سپییەکە سەر ژنە دواھەناسەکانی بۆ) لەشیعری
  بخاتەێوو، ژنێک یان دایکێک، خاسیەتی سەرسپی و بەتەمەن

 
 :دەڵێت وەک

 
     باراندە تسپی کاکۆڵی بەفر وەک
 تابوتەوە بچکۆلەکەی دنیا نیو

 ١٧٠ ل سێیەم بەرگی ... سپی لەمیهری سپی لەنوری پڕکرد گۆێێکت
 

 و خۆشەویسییتی و ئییارامی لە بییریتییە کە بخییاتەێوو، ژن وەک خوشییکەکەی خاسیییەتی کۆمەڵێییک لەێێییگەی دەیەوێییت کەواتە
 ئەم لەێێیییگەی بیییۆیە پێکهیییاتووە، لەمیییانە ژن خیییودی و ژن بیییوونی لە بیییریتین لەێاسیییتیدا خاسییییتانەش ئەم میهرەبیییانی،
  پیشانبدات، ژن گرنگیەی و ێۆڵ ئەم ئاینەوە لەێێگەی تاوەکو دەبات، ئاینی دەقئاوێزانی بۆ ھانا خاسیەتانەوە

 
 :دەڵێت وەک

 
 ١٧٠ ل سێیەم بەرگی ...پێت ژێر خستە بچوکی بەھەشتێکی

 
 :دەڵێت یاخود
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  سەرسپییەکە ژنە ئەی
  بەفر وەک
  و کۆبکەرەوە سپییەکانت قژە
  نور وەک

 جەنجاڵەکان شەقامە بەسەر
 ببەخشیەوە

 ھەناسەکانی بەدەنووک کۆتر وەک
 ھەڵگرەو ژیان
 ١٧٠ ل ...ژینەوە کاردانی بەردەم بیخە
 

 خیۆی ژییانی مێیژوو بەرامبەرەکانی بۆ خۆی خودی قوربانیدانی و تایبەتمەندی ھەند  ێێگەی لە کە کەسەیە ئەو ژن کەواتە
 جیییاوازتر ژیییانێکی و نەوەیەک و بکییات جییوانتر ژیییان شییانیەتی، لەسییەر کە ئەرکەی ئەو لەێێییگەی دەیەوێییت و سییێتەوەدەنو

 .ئاراوە بهێنێتەوە لەێابردوو
 

 :ژن وەک عاشق -٤
 

 :دەڵێت وەک ژن، دیاری ھێمای ناسنامەو دەبێتە عەشق و دەردەکەوێت عاشق کەسێکی وەک ژن کە لەوەیە مەبەست
 
  و باران تامی ەوێتدەم عاشق منی

 بەھارو سەوزی گژوگیا
 بکەم شەو تارمای دڵداری
  دەمەوێت عاشق منی
  شەو مەستی ئازارو بۆنی

 ٦٥ ل دووەم بەرگی ...بکەم پایز وەرزی گیانەاڵی
 

 بیۆیە دروسیتببێت، ئیاواتەخوازێتی و دەو  خیۆش ئەوشیتەی ییان بەرامبەر لەگەڵ کە رۆحیەیە، پەیوەستبونە ئەو بوون عاشق
 .دەژێت بوون لەگەڵ کە خۆشانەیە، ئەوساتە سەوزەگیاو و باران لەگەڵ بەردەوام اشقع
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 :ژن وەک مەزڵوم -٥

 
  ئەو بەھۆی واتە پێشێلکردووە، مافیان یان زانییوە، بەکەم ژنیان و کراوە ژن لەسەر زۆر زوڵمێکی وەک کە لەوەیە مەبەست
  پێدەناسێنیت، وێنەکەیان ەوەێێگ لەم و مەزڵوم کەسێکی بووەتە مافخواردنەی زوڵمەو

 
 :دەڵێت وەک

 
     تفەنگ کردە ئازادییان

 بوو ێوناکی باڵندەی چی
         کوشت ھەموویان

 شوشەو بووکە کردە ژنیان
 ١٢٦ ل دووەم بەرگی ...کرد سەمایان مێزەکاندا خوانی لەسەر

 
 :دەڵێت یاخود

 
    مارس ھەشتی
 نیگەرانیەو ناوەختی تەمێکی

 نییە ساڵ و ێۆژ یەک من بۆ
  و کتێب یەک وشەو یەک
 ١٨٠ ل دووەم بەرگی .....نییە فەرھەنگیش یەک

 
 :یان
 

 بەجەرگ ئازاو مێیەکی
 دڵڕەقی زیندانی لەناو

 بکەن دووی و یەک فێری دەپاێایەوە
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 فێربوو کە
 دینوسی حونجە بە

 خۆیدا رستەی دوا و لەیەکەم
 ٢٥٠ ل ووەمد بەرگی ...بداتەوە ئێمەش لە ئاوێیک خواش دێت رۆژێک

 
 مافییان کیراوەو ژنیان بەرامیبەر ێبیردوودا لە کە سیتەمەی زوڵیمەو ئەو بیۆ ئامیاژەیە یادەکەش خودی ژنە، یادی مارس ھەشتی

 ژییانەو گرنگیی پێکهیاتەیەکی و سیەرەکی کیارەکتەرێکی بەڵکیو ئاسیایی، مرۆڤێکیی لە نیییە بریتیی تەنها ژن بۆیە خواردوون،
 ژنییش نەک دەیکەن، پیاوان کارانەی ئەو ئەوەی، لەسەر سووربون خۆیان ژنان خودی بۆیە بڕوانین، لێی سۆنگەوە لەم دەبێت

 .کردویەتی بەڵکو بیکات، دەتوانێت
 

 :ژن وەک هیوا -٢

 
 کیاریگەری ھێزێکیی ژن لێیرەوە بۆیە ئومێدەکان، ھیواو گەشانەوەی و ئاشتی و ئارامی بۆ ھۆکارێك دەبێتە ژن لەوەیە مەبەست
  ژیانە،

 
 :دەڵێت وەک

 
            بووی فریشتە نازانم من

  ئاشتی باخچەی یاگوڵێکی
      گەش ئەستێرەی پۆلی بە بووی
  و سپی ھەوری پەڵەی بوویتە
         لێوم گوڵی خونچەی لەسەر

 ١٤٢ ل دووەم بەرگی ...دادەنیشتی بەئەسپایی 
 

 :ژن وەک ژن -٧

 
  پیشاندەدات، ژن کارئەکتەری وەک ێۆڵێکی و ژن وەک ژن کەوەک وێنانەن ئەو
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 :دەڵێت وەک
 

     شۆخەکە ژنە شۆێە ئەی
 حەوا وەکو ساتانەی ئەو

      سێوێکەوە خواردنی بەدەم
  قوتی و ێووت
  و باران وەرزی ئەبێتە چاوم
 ١٨٤ ل دووەم بەرگی ...سنگتا لەناو دەبینیم سپی باڵندەی دوو
 
 :دەڵێ یان
 
  جوانیەوە بەوھەموو ژنێ
 قەوەعەش و ناسکی ھەموو بەو
 ١٨٥ ل ...دائەگیرسێ پەنجەکانی چرای

 
 و پییەتیییی پێویسیییتی میییرۆڤ کەبەردەوام دەرونییییەی، حەوانەوە ئەو و ئیییارامی و ناسیییکی و جیییوانی لە بیییریتییە ژن وەک ژن

 دەکرێییت، بەرامییبەر زوڵمییی ئەوەی لەگەڵ بییۆیە وەردەگیرێییت، ئییارامی و حەوانەوە جییوانەوە، و ناسییک جیهییانە ئەم لەێێییگەی
 .ژیانە بااڵنسی ێاگری خاسیەتانەوە، ئەم ێگەیلەێ بەاڵم

 
 :ژن وەک خەمبار -٢

 
 خسییتۆتە ژنیی خاسیییەتێکی چەنید تێیییدا و ژن بە تیایبەتیکردووە و درێژتییرە دورو شییعرێکی(  دەچییێ لەچیی ژنە ئەو) شیعری
 بییۆیە قانییدووە،خوڵ بییۆ جیهانێکیییان بەاڵم پییاکییە، و ئییارامی و جییوانی خییاوەنی ئەوەی لەگەڵ ژن تییر مانییایەکی بە ێوو،

  خەماوییە جیهانێکی ناخی، جیهان خەمگینەو بەردەوام
 

 :دەڵێت وەک
 
    دەچێ بووکەشوشەیەک لە ژنە ئەو
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  سپی کراس لەبوکێکی
 سێبەر وەک شیرزە
 رێواس وەکو باریکە
 میخەک وەک رەشتاڵە
 وەرزی وەک غەمگین
 ٢٣٩ ل دووەم بەرگی ...کۆچکردوو بارانی

 
 :دەڵێ ھەروەھا

 
  دەچێ لەتەمێک ژنە ئەو
 زستان ئێوارانی بەفری تەمی

  بێدەنگ لەسەکۆیەکی
 ٢٣٩ ل دوەم بەرگی ...مۆسیقارێک پەنجەی لەشمشاڵی

 
 :دەڵێت یاخود

 
 دەچێ لەشەقام ژنە ئەو

 ھاوین گەرمی لەشەقامێکی
  ئاو بێ وشکی لەدارستانێکی

 ٢٤٠ ل دوەم بەرگی ...بکا تێدا ھیالنەی ناتوانێ کەباڵندە
 

 دییمەنە وێنەو تەواوی ناساندنی لە بریتین دیمەنەکانی ھۆی بەاڵم پێکهاتووە، جیاواز دیمەنی( ٨) لە دەقە ەمئ چی ئەگەر
 خۆشییییەکانی و ژیییان تێکییدانی سییەرەکی ھۆکییارێکی ببیینە داوایلێییدەکەن، بەردەوام جیییاواز بەھۆکییارێکی کە ژن خەماوییەکییانی

 :دەڵێت وەک
 
 خۆی ژنە ئە

  ێەنگە ێەنگاو شعرێکی
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 کێڵگەیەکە نیوشەکا
  ناوەخت ژانێکی نەغمەی
 دەربارەی لێوتەوە بەسەر

  و وندەکا خۆی لەپڕیکدا
 دەگر  لەباوەش وێنەکانی
  ساتێ ھەموو ێۆژ  ھەموو
 ٢٤٢ ل دوەم بەرگی ...دەبێتەوە زیندوو و ئەمر 

 
 :دەڵێ یاخود

 
 ژنە ئەو
 چاوی و دەم ێووی و ێەنگ
  تێدایەو ھەژارێکی ھەوری

 میوانیەتی کاوژا زەردەخەنەیەکی
  و فرمێسک باڵندەی جوتێ
 زەرد ھەناسەی پۆلێ
 ٢٤٣ ل دوەم بەرگی ... ھاودەمی و ھاودەنگ دەبێتە

 
 :ژن وەک خەباتگێڕ -٩

 
 دەبێیت کە بڕیاریانیداوە، لەسەرتاشەوە ھەر و شتێکن ھەموو ئامادەی نیشتیماندا، نەتەوەو کەلەپێناو ژنانەی لەو باسکردنە

  بێت، بەھێزتر ھەڵوێستیان سورترو تر ئەوەندەی زوڵمەکاندا، و تاوان ھەموو ەڵلەگ و نیشتیمان بۆ بژین
 

 :دەڵێت وەک
 
 بوو، ژن ئەو
  خۆیدا لەناوگیرفانی ئەنفال پێش
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  ھەڵگرت گوندەکەی بەردێکی
  ێەقەو چەند جەستەت تۆ بەرد ئەی نووسی، لەسەری
 دڵم منیش

 ٢٤٩ ل وەمدو بەرگی ...بیرباتەوە نیشتیمانم ناتوانێ عەرعەریش
 

 :موعاناتی ژن -٢٠

 
  ھاتووە، ژندا کەبەسەر ئازارانەیە و زوڵم ئەو ناساندنی یان خستنەێوو، لە مەبەست

 
 :دەڵێت وەک

 
 ھەبوو ێەشپۆش کەنیشکێکی

 دزی لەدایکی سیگارێکی پەێی
  نوسی خوێناویەکانی بەپەنجە

 نیشتیمان دەتوانن سەرکردەکان
 داگیربکەن

 ٢٥٠ ل دووەم بەرگی ...دەکەن ئێمە لەدڵی چی ئەی بەاڵم
 

 :دەڵێ یاخود
 

 بەجەرگ ئازاد مێیەکی
  دڵڕەقی لەناوزیندانی
 کەن دووی و یەک فێری دەپاێایەوە
 کەفێربوو
 دەینووسی بەحونچە

  خۆمدا ێستەی دوا و لەیەکەم 
 لەئێمەش ئاوێێک خوا دێت، ێۆژێک
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  ٢٥٠ ل دووەم بەرگی ...بداتەوە
 

 :ژن وەک ڕەخنە -٢٢

 
 و شیوێن و کیات لە ترس بەبێ خۆیان گلەیی ێەخنەو زوڵمگێکردنیان، و مافخواردن بەرامبەر کەدەتوانن ژنانەیە ەول مەبەست

  دەخەێوو، چۆنیەتییەکان
 

 :دەڵێت وەک
 

 کیژێک شێرە
  دوعاوە زریکەو بەدەم

 لێدەھات کفری بۆنی کەھێشتاش
 بیاباندا تەڵخی ھەوایەکی لەناو

 دەینوسی شایەتمان بەپەنجەی
 ٢٥١ ل.... دەبینی ئیماندارەکان یەخودا
 

 پەنییجەی بییۆ ئامییاژەکردنیش و دەکەن قەتڵوعییام بێتییاوان ئییێمەی ئییاینەوە، نییاوی بە کۆمەڵیییک خییوایە بڵێییت دەیەوێییت واتە
 .رێگەکان و مرۆڤ نادادی و زوڵم شایەتی واتە کاتەدا، لەو نوسین و شایەتومان

 
 :ژن وەک هێمای بەهێزی و خاوەن هەڵوێست -٢١

 
 الوەکییی زۆر شییتی بەکۆمەڵێییک واتە بترسییێ، تالێیییان دروسییتدەکات ژن بییۆ شییتی کۆمەڵێییک کییۆمەڵگە کە لەوەیە سییتمەبە

  بکەن، دروست لەسەر کاریگەری ئەوشتانە کە بەھێزترە، لەوە زۆر ژن نا ئەگەر بکەن، تادەستەمۆی دەیترسێنن
 

 :دەڵێت وەک
 

 رەشپۆش کچە مناڵێکی مێرد
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  رسادەت لەخەتەنەش بوو لەماڵ تا
 تۆقیندا زیندانی لەناو کەچی

 ٢٥١ ل .... پێدەکەنی ئەو و دەبڕی دەستیان
 

 
 :ژن وەک قوربانیدەر -٢٣

 
  تۆمارکردنی لە بەشداربوون و داوە بۆ قوربانیان ێەوادا دۆزێکی لەپێناو ژنان کە دیمەنانەیە، ئەو ێووی لەخستنە مەبەست

  پێوەدەکەن، شانازی نەتەوەیەک کە مێژوویەک،
 

 :دەڵێت وەک
 
 بوو گەرمیانی ژنێکی ئەو
  خۆڵەمێش کردیە پشکۆوە لە ئازار

 زەردەپەێ کردیە لەگزنگەوە
 بوو نەبیستراو سترانێکی

 توێەدا بیابانێکی گەردی لەناو
 بوو سەمایەک
 وەستابوو شەکەت قاچی دوو لەسەر
  دەیوت ھێشتاش کەچی
  ٢٥٢ ل دوەم بەرگی ...ژنم شۆێە من
 

 :دەڵێت یاخود
 
 بینیم من یشکەیکەن ئەو

  و بێکۆتایی شانۆیەکی
 بوو درێژ ێۆمانێکی یەکەمی وەرزی
 مرد پاڵەوانەکەشی کە
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  ئێمەو دڵی لەناو ئێستاش کەچی
  ویژدان بێ بیابانی خاکی لەسەر

 ٢٠٣ ل دوەم بەرگی... زیندووماوە
 

 :ژن وەک ناسنامەو هێزی ژیان -٠٤

 
 بیخییاتەێوو، نییایەت ێووی خییۆی لەبنچییینەدا ھەیەو ژنییدا نییاخی لە ەک ژنە، بەێەنگییارییەی ھێییزی ئەو لەناسییاندنی مەبەسییت
  بەھێزە، ئیرادەیەکی ھێزو خاوەن ئەوا بکات، پێویست ئەگەر بەاڵم بەرامبەردا، لەپێناو

 
 :دەڵێت وەک
 

 خواردی شەرم لەگوندەکەی کچۆڵەیەی ئەو
 شێر بووبە لەزینداندا

 ژنێک بووبە
 دەترسان لێی پیاوەکانیش

 ٢٥٤ ل دوەم بەرگی ...بوو گەرمیان شۆێەژنی چونکە
 

 :ئەنجام
 

 :ئەوەی دەگەینە لێکۆڵینەوەیە ئەم لەئەنجامی
 

 .دەنەخشن ژن وێنەی ھەن جوان ئاڵۆزو شتی چەندین جیهانەشدا لەم ئاڵۆزەو جیهانێکی ژن -١
 .خۆیەتی ژنانەی دەستەواژەی وتەو خاوەن ژن -٢
 .کۆمەڵگەن واقیعی ڵقواڵویھە ھەمویان خستونیەتەروو، شاعیر وێنانەی ئەو -٣
 .ھەنگاونانەکانە و رووداو سەرەکی و گرنگ پێکهاتەیەکی و بەش ژن -٤
 .ژیاندا لە ژن رۆڵێ و کۆمەڵگە زیندویەتی وێنەی لە بریتییە ژن وێنەی -٥
 

 :پەراوێزەکان
 

 ٩٨ ص ،1008 ،٣ ط البیضاء، الدار توبقال، دار الحدیث، العربی الشعر بنیس، محمد *
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 ٢٣٠ ص ،١٩٩٥ ،1 ط بیروت، الثقافة، دار الشعری، فن عباس، احسان* 
    ١٦٤ ص ،١٩٨٠ مصر، المعارف، دار البالغی، و النقدی التراث فی الفنیة الصورة عصفور، جابر* 
 ٧٩ ص ،٢٠٠٨ ،١ ط العلم، دار العالقات، و االرکان فی البحث والقصە الصورة عبدالخالق، احمد نادر* 
  ٩٨ ص مناصرە، دینعز الشعر، نقد خطاب* 
 ٢١ ص ،١٩٨٢ کویت، الخلیج، مٶسسة الجنابی، نصیف احمد: ت شعریة، صورة دی، س لویس* 
 ١٩٧ ص ،١٩٧٩ االقصی، مکتب الحدیث، النقد من عبدالرحمن، نصرت* 
 .١٣٢ص الحیوان جاحظ،* 
  ٥٠٧ ص االحجاز، دالئل جرجانی،* 
 ١٥٢،ص ٢٠٠٦ ، علوم دار ، لشعریا خطاب علی تطبیقاتها و السابیات ، بوحوش رابج* 
 ٣١٣ ص ،٢٠٠٣ الجزائر، ھومە، دار الحدیث، العربی الشعر فی الخموض رومانی، ابراھیم* 
 ص الجزائیر، تلمیسیان، بکیر ابیی جیامعە دکتیورا، رسیالة ،٢٠١٢القیدیم، السینوی الشیعر فی البیان سالیب صغیر، فاطمة* 

111 
  ٢٩ ص ١٩٥٢ بیروت، العربیة، مٶسسة الحدیث، عربی،ال الشعر فی االستمارات الضای ، وجدان* 
 118، ل 1081 سیمیۆلۆژییەوە، لەروقنگەی کوردی شیعری دەقی رەئوف، لوقمان. د* 
 61، ل 1006 سەردەم، دەزگای بێكەسدا، شێركۆ شیعرەكانی لە مۆدێرنە بنەماكانی رەئوف، لوقمان) *
 

 :سەرچاوەکان
 

 :کوردییەکان
 

 1081 سیمیۆلۆژییەوە، لەروقنگەی کوردی شیعری دەقی رەئوف، لوقمان. د -١
 1006 سەردەم، دەزگای بێكەسدا، شێركۆ شیعرەكانی لە مۆدێرنە بنەماكانی رەئوف، لوقمان -٢
 

 :عەرەبییەکان
 

  ٢٠٠٣ الجزائر، ھومە، دار الحدیث، العربی الشعر فی الخموض رومانی، ابراھیم* 
  ١٩٩٥ ،1 ط بیروت، الثقافة، دار الشعری، فن عباس، احسان* 
 ١٩٨٠ مصر، المعارف، دار البالغی، و النقدی التراث فی الفنیة الصورة عصفور، جابر* 
   8691 الحلبي، البابي مصطفى: الناشر الحیوان، ھارون، السالم عبد: تحقیق جاحظ،* 
 1001 المدني، مطبعة - الخانجي مكتبة االحجاز، دالئل جرجانی،* 
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  ٢٠٠٦ علوم، دار الشعری، خطاب علی تطبیقاتها و اتالسابی بوحوش، رابج* 
 الجزائر تلمیسان، بکر ابی جامعە دکتورا، رسالة ،٢٠١٢القدیم، السنوی الشعر فی البیان سالیب صغیر، فاطمة* 
 ١٩٨٢ کویت، الخلیج، مٶسسة الجنابی، نصیف احمد: ت شعریة، صورة دی، س لویس* 
 1008 ،٣ ط البیضاء، الدار توبقال، ارد الحدیث، العربی الشعر بنیس، محمد* 
  ٢٠٠٨ ،١ ط العلم، دار العالقات، و االرکان فی البحث والقصە الصورة عبدالخالق، احمد نادر* 
  ١٩٧٩ االقصی، مکتب الحدیث، النقد من عبدالرحمن، نصرت *
 ١٩٥٢ بیروت، العربیة، مٶسسة الحدیث، العربی، الشعر فی االستمارات الضای ، وجدان *
 

 ٢٠١٩ی جوونی ١٢: ێێکەوتی  -سایتی ھەولێر  : سەرچاوە
 

--------------------------------------- 
 

 رەخنەیەکی شیکارییانە

 
 بۆ چامەی وەرزی پێنجەمی خۆشەویستیی

 
 .کەژاڵ ئیبراهیم خدری شاعیری کورد

 
 
 
 
 

 
 (عێراق)موهەنەد تالیب 

 
 عەبدولکەریم: وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە

  
 خۆشەویسیتی بەاڵم نییە، پێینجەم وەرزی وەرزدا چیوار لەنێیوان چیونکە گیرنگە، چیامەیەیەکی لەخۆیدا خۆی چامەکە باسیسەر

 وردەکیاریی نێیو چیووەتە و، کیردووە دروسیتی خۆشەویستی ئەوەی ھەبێت پێنجەم وەرزی کە وادەکات شاعیردا کەژاڵی لەھزری
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 و لەخۆشەویسیتی پێینجەم وەرزی واتیایەکی بەھەمیوو. کەتێیدایە دەژی تیاوە ئەو بیووە لەداییک لەوەتی ئەو چونکە. ژیانیەوە
 ئەوەی ئەوەوە لەرێیییگەی و بیییگەێ ، نوێیییدا وشیییەیەکی ھەر وایکیییردووەبەدوای ئەمەش سیییەرچاوەدەگرێت، سیییۆزەوە و ھەسیییت

 .دەردەبڕ  قووڵ شێوەیەکی بە نەستی و ھەست وە ھەڵدەچێ لەدڵیدایە
 

 و، بکییات زمانییدا لەگەڵ بییازنەیی ی شمشییێر ھەیەتییی لەھەسییتەکانیدا تیییژەی دەربییڕینە بەو توانیییویەتی شییاعیر کەژاڵییی
 .گەیشت ووشە قوڵترین و بەبااڵترین و بینی خۆی بەچاوی سەرکەوتنی"ووتی بیڵێت دەیویست ئەوەی کاتێکیش

 
 ھەڵگیوتن وبەنێی فراوانیی بە بۆئەوەی پشتی، سەر ھەڵدایە خۆی دەکردو بەپیت یاری لەکاتێکدا ناسکە، ھەست شاعیرە ئەم
 .بکات پێشکەش عەشقمان پێنجەمی وەرزی تا گوزەربکات، دێڕەکانیدا دووتوێی بەنێو سەما، و گۆرانی و، ھەڵدان پێدا و،

  و جوانترین ئەو وەرزەکەی بۆئەوەی ھەن دیکەدا وەرزەکانی کەلە کۆکردونەتەوە شتانەی ئەو جوانترین وەرزەدا لەم چونکە
 :دەڵێت شیعرەدا کۆپلە لەم شاعیر کەژاڵی ئەوەتا. بەخشیووە بەخۆی کە روەرییەیسە پڕ عەشقە لەو بێت نایابترین

 
 پیرنابم من
 دەمێنمەوە بەگەنجی ھەر

 خوێنت چونکە
 دەدا قوڵپ الشەمدا لە

 شیعرو بەناو تەمەنم
 ھەناسەت و،شنەی لێوت ماچی
 دەکا گوزەر

 
 خۆشەویسییتی بە وەرزە ئەم کییاریگەری بییۆیە وواڵوەھەڵقیی رۆحیییەوە لە نوسیییویەتی کە شیییعرێک ھەر راسییتگۆیە ژنێکییی کەژاڵ

 نەدواش دەکەوم نەپیێش نەپەێێینم تیێ گەنجیی قۆنیاغی بمێنمەوەو، لەژیانمدا وایلێکردم تۆ خۆشەویستی" دەڵێت دەچنێتەوەو
 ئەمە ئییاخر .دەێوات نەسییتمدا و ھەسییت بیییرو و لەش بەنێییو ،تییاکوو دامدەپۆشییێ تییۆ ئەڤییینەی ئەو بییۆئەوەی ھەر. دەکەوم
 تەمەن کەوتنیی پێش بە ھەست ھەرگیز خۆمەوە کەالی بێت، ھۆگر وە گەنجیە بەو ھەر بکات لێ وای کە شێتانەیە ینێکیئەو

 ھەمییوو بەو پشییکوتووەو، کەتییازە گرتییووە، گییڕی گوڵێییک وەگ لەناخمییدا کە نەبییێ منییداڵییە گیییانی ئەو مەگەر لە نەکەم
 بیوونیەتی داییک لە رۆژی ئەویینە ئەو وادەزانێت چونکە ەڵمژ ،ھ با شنەی وەکوو نەداوەو لەدەست خۆی جوانی گەشانەوەویە

 .بکات تۆماری ژیاندا لەرێڕەوی تاکوو دەکات وێنای مێژوویەک وەکوو و
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 ھەبوو وەرزم چوار تەنھا من
 دامێ ترت وەرزێکی تۆ
 پێنجەم وەرزی لێنا ناوم
 بوو نەناسی خۆشەویستیم من

 پێبەخشیم ژیانی عشقت
 بەھاودەم و، بوو بەماچ بەشیعرو، بوو بوو
 
 لێھیاتووە گەشییان خیوێنێکی وەک دانیراون جەستەی لەسەر کە پێناسەیەک وەکوو دەکات پێناسەی کەژاڵ جوانەی ھەستە ئەو
 سیەرچاوەی دەڵێیی ھەر و دەبەخشین بەعەشیقەکەی الوی ھەێەتیی وە .دەگەێێین خوێنھێنەرەکانییدا دەمیارەوخوێنبەرو بەنێو و،

 دەیەوێیت کە وایە زریانێیک و تیۆف وەکیوو کەئەمە .ھەڵمیژن ھەوا و زەوی رووی سیەر بێینە یبیۆئەوە .دەتەقین کارێز و کانی
 ئەم چیونکە .بێیت گۆشیکراو بیااڵی درەختیی ھەناسیەکانی بە و ھەڵمژێیت شیعر چۆێواگەی بکات لێ وای تاکوو نەبێتەوە ھێور

  بە تاکوو. ئەوین و، خۆشەویستی ی"سڤینۆ"مێینەکەی بە دەیکەن ماچەکانیش و، دەرونی و دڵ بۆنێو بەخشە وزە چامەیە
 دەپەێ ، تێ تەمەنیدا

 
 ھەیە بەخشیینی کەتیوانی. رازاوە گوڵێکی دەکاتە نوسین شیعرو سروشتی دەچنێتەوەو، عەشقەخۆشەویستی ھەر دەزانێت کەژاڵ

 .دەبن بەیەک تێکەڵ پاکیزەیی بە عەشق ھاوکێشەکانی ھەموو و
 

 دەتاشم بۆ چیاکانت ھەموو بااڵی
 دەکەم دروست بۆ خۆم لەرۆحی تپەیکەرێک

 بێ من و، لێوی من گوڵی و، من شوێنی، ماچی جێ کە
 دەنوسم لەسەر ناوەکەتی مانگ بەتریفەی
 .بێ من الشەی جەستەی خوێنی

 
 و بکییات پاڵپشییتی دیییکە کەژێکییی" کەژ" شییاخ" کە دەدات ،ھەواڵ دەدات نیشییان ئییاوێنەیەک وەک شیییعرەکانی پەرچەمییی کەژاڵ

" مییری و وەرزان" گەورەی بە خۆی چونکە بداتێ، خۆشییەکی وەرزێک ھەموو و... بکەن پشتوانی کە ساڵە رچوا ھەر کەژەکان
 بکیات پیێ ھەسیتی بریسیکەوە بەنازی بەھەشتیش وە ئەو، سازگاری و پیتی و سروشت شیعرو خۆراکی بۆتە وە دەزانێت کیژان
 دەیەوێیت شیاعیر کەژاڵیی دەرئەنجیامەی ئەو دەگەیینە ەوەلێیر خۆشەویسیتی، پێنجەمیی وەرزی ناوە ناو ناوم شیعرەی ئەم بۆیە
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 ئەو مۆسییقا، و، گیۆرانی و، لەعەشیق بێیت پیڕ کە خیۆی، گەورەی مێرگێکیی بۆ بپەێێنێتەوە خۆی لەگەڵ" گوێگریش" وەرگریش
 مێینەیەکییی وەک بەوردی زۆر کە بفڕێنییێ، لەھەسییتیدا بۆچوونێییک دەیەوێییت و، بکییات شییادومانی بەختیییارو لەناخیییدایە ەی

 و دەیانووسیێ بەزینیدوویی کە دەدۆزێیتەوە شییعرەکانیدا لە عەشیق جوانی کەژاڵ بۆیە. بگەینێ خۆی پەیامەکەی ئاشق سەوداو
 .ژیان خۆشەویستی لە پڕابێت تاکوو دەدات، لێ دڵی
 
 بەتەنها من

 ھەیە تەماشام و بینین لەناوتۆدا
 خوار  خوار، بکەومەوە بەرەو سەر بۆیە
 بگر  ەخەمی سەرکەوم، نائومێدی یا

 یاپێبکەنم
 تۆ ماچی لێوی لەسەر ھەر
 دادەگیرسێ عەشقم چرای
 بەرپێ؟ ھەتا قژتەوە لە دەکەم ماچت

 
  دەدات مێشکیدایە،پرشنگ لە کە خەیاڵەی ئەو ،تەنانەت دەیبەخشێت بێت لەتوانایدا ئەوەی لێرەدا راشکاوانە زۆر شاعیر

 پێشکەشییی زێییڕ دەفرێکییی لەسییەر رازاوە بەخشییینێکی وە.ەکییاتد دروسییت لییێ ووشییەی خۆشییترین و، بییااڵترین و، جییوانترین و
 نەوە تیواوە و عشیق و، ھیۆگری لە گوزارشیت، دەیەوێیت وە مەسیتی رادەی تیاکوو. بێیت ھاوتیا بیی کە دەکیات خۆشەویستەکەی

 جوانترینییییان تیییاکوو نیییاخواتەوە ئیییاو وشیییەیەک بەچەنییید دڵیییی وە .دەبینیییێ خیییۆی سیییۆزەکانی و ھەسیییت وەجیییوانترین بکیییات
 .نەچێت بەو دیکە کەسی و، بێت دانسقە بەخشندەیەدا لەو دەیەوێت بەڵکوو ێرێت،ھەڵبژ

 
 پەیکەرێک بە بکات دڵدارەکەی تاکوو بکیشێ لەسەریان مەستەکانی وێنەی کە دەبینێ، تابلۆیەک وەک" زەوی و مانگ" کەژاڵ
 .ێڵێتەوەهبی رۆحیدا لە پیرۆزیەک بە وە بیبینێ، انهجی ھەموو

 
 بوو ینەناس ماچم ھەر من

 خۆڵەمێشی رەنگی بە کاتێ
 باڵندە بە کردم لێوت
 تۆدا باوەشی سۆزی لەنێو
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 پەێاگەندە گوڵێکی بە بووم
 

 ،دەبینیێ جیوانی گەوھەری و کیرۆک بە ئەو دەبینیێ، عاشقەکەی تەماشاکردنی لە خۆی خۆشی زۆرترین لێرەدا شاعیر کەژاڵی
 .دەگەێ  بەدوایدا خۆیدا لەناخی وە
 

 دەکیات بەوە درک ئەو بگۆێێیت چەمکەکیان چەنیدە ھەر .دەبەخشیێت شییعرەکەیدا ھەسیتە لەوەسیفی یەکبە دژ رەھەندی کەژاڵ
 .ناگرێت لێ رێگەیان نەستەکانی لەگەڵ ھەستەکانی جیاوازیی داوکارەو بدرەوشێنێتەوە، خۆی بااڵتر و، کەجوانتر

 
 و کڵپەدەکییات شیییعردا لەپانتایەکییانی ئەو ژنییانەو، زەمییانی کییۆنترین بییووی وەرزگییار گەیشییتوو، پییێ تەواو مێینەیەکییی کەژاڵ

 رامووسیانەن ئەو دەگەێنیێ، بەیەک کەبەعاشیقان شادومانیە دەیڵێت ئەوەی دەکات ھەست گڕدەگرن، ئاگر وەک سووتاوییەکانی
 پیتیی تەنیانەت وەردەگیر ، لێ چێژیان جوانترین دەرگایە ئەو بۆیە ئەو، الی دڵسۆزانەیە دەرگایەکی رامووسانانە وەئەو کە
 وەکیوو. بکیات میاچ پێیی پیاژنەی تیا سیەریەوە لەمیووی دەیەوێت ئەو. دەوەستن کرژ و دەکەن چەکەرە ویژدانیدا لە شەکانیوو

 ئەمەچییڵە کە .تێرنییابێ لێییی بکییات لەملییی دەسییت و بکییات میاچی ھەرچەنییدە. بشییکێت لییێ برسیییەتی و، یەتییی تینییوو خوانێیک
 قووڵە؟ گەورەو زۆر خۆشەویستیەکی پۆپەی

 
 وەک ئەویینەکەی. نیاگرن لیێ رێیی گیاڵەدراو بیازنەیەکی ییان داخیراو، گەوەیەکیی و، درکانیدن بیرلە ئازادانە شاعیر کەژاڵی
  دەگمەنە کە" نووسیویەتی ئازادانە و پاراوانە زمان و راشکاوانە زۆر شیعرەکەی شێوازی وایە بدات باڵ لەشەقەی ئاسماندا

 ".بینیومە دیکەدا ژنەکانی شاعیرە چامەی لە
 

  رزگار شیعردا لە شەرم پێوەندی و لەکۆت ژن و، بگۆێێت دەربڕین دەیەوێت بێت، شاعیر تەنھا کە زیاترە لەوە رزۆ کەژاڵ
  کە دەچێت کۆترێک بە کەژاڵ" گێڕانەوە و درکاندن زیندانیی بە ببێت نایەوێت کە ھەیە خۆی پیرۆزیی شیعر چونکە بکات

 .دەر  بێنە قەفەس لە ژنان دەیەوێت
 

 دەستمان بەرۆژ
 خۆردایە و، تیشکی گوڵ لەناو
 پەنجەکانمان داد  کەشەو

 دەبن یەکتر کەمەرو، باوەشی ئاوێزانی
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 ھەمیشە بۆیە
 دەبن؟ لەدایک شیعرەکانم، لەشەودا

 
 و عەشیق لە پیڕە مێینەیەکە، ھۆگری ئەڤین شۆێشی ماچەی ئەو بەردەم، دەخاتە ماچەمان ئەو عەشقی ھۆکاری شاعیر لێرەدا
 ژیانیداو بەسیەر قەشیەنگ بەبەییانیەکی بیووە رۆژھەڵھیاتن وەکیوو ماچە ئەو تەقاندۆتەوە، تێدا یھەڵچوو نەسیتی و ھەست
 چ ئەوە ئییای ..دادەگییر ، گیییانی ھەمییوو کە ئەڤینیییە ئەو کییردەوە؟؟ روونییاک ئەودا لەگیییانی گریییانی خۆشەویسییتەییەی ئەو

 .ھێنایەوە ژیان بۆ ودائە لەھەستی دڵشادیی لە زۆری بەخشندەییەکی و بریسکە و شادمانی کە ماچێکە
 

 .پێدەکات دەست ماچ یەکەم بە عاشقان ھەموو ئەوینداریی ئەفسانەی
 

 و بیدات باڵ شەقەی لە تێیدا باڵندەیەک وەک دەتوانێ کە بینی گەورەدا زۆر کەشکەالنێکی بەرامبەر لە خۆی شاعیر کەژاڵی
 تیێکەڵ چیونکە کیردووە، وەسفی خۆڵەمێشی ڵندەیەکیبا وەک بەرادەیەک بوو توند بەھێزو گەورەو ئەوەندە جوانە، ماچە ئەو

 لەمالنیێ بااڵدەسیت و شیرین بۆ زۆری وەکاتێکی بووە، خاوێن ماچێکی وایە کەپێم.گەورەیە گەیشتنێکی بەیەک لێوەکان بوونی
 جیوانترو نەراموسا کەلەو ئارادایە لە دیکە شتێکی بەاڵم زۆرەکەی، ھەڵدانە پێدا و جوانی سەرەێای رامووسانە ئەو. ویستووە
 یەکەم ئەوییش پشیتێ، گیازی سیەر خسیتیویەتە کیردەوەو پیانی بە دەرگیای کە ئەوەیە ئەوییش بەخشیندەیترە، پیڕ و گەورەتر
 .کارە نایابترین و، بااڵترین و، کەجوانترین .دەبەخشێت کەبەدڵدارەکەی خۆشەویستی بۆ بوو ھەنگاو

 
 کە ودڵنیییایی ھەمیشییەیی مییاڵی دەیکییاتە کە تێیییدا، دەگییر  ئییارام کە نیشییتمانە بییۆئەو ھەیە رەنگینییی باوەشییێکی کەژاڵ

 .دەبینێ عاشقەکەی
 

 وەک" پیاکن روونیو، تیراوو،" بەاڵم بین، ساکاریش ھەرچەندە وشەکانی ھەڵبژاردنی لە رێکپۆشە، اتووهلێ زۆر شاعیر کەژاڵی
 بکیات ئاسیودەیی بە ھەسیت دەکیات لەخیوێنەر وا کە شیێواز، بەجیوانترین پیتەکیان ژەنینی لە بەردەوامە کەژاڵ .سازگار ئاوی
 .دەبەخشێ پێ گەرمیان لەخوێندنەوەشیدا و دێڕەکانیدا لەنێو

 
 پییرۆزانە و، ناسیکانە ئاسودەو، دەوڵەمەندی بەشێوازێکی چامەکەی کە دادەنێم دەگمەنانە شاعیرە و لە یەکێک بە کەژاڵ من

 بە پەیوەنیییدیەکی ھیییی  کە دەدات، سیییتەقینەرا وشیییەی بۆگیییۆرینی ھەوڵ ھەسیییتەوە و، راسیییتگۆیی لەرووی کە دەھیییۆنێتەوە
 شییاعیر کە مانییاییەی بییۆئەو بییگەێ  قامووسییدا و فەرھەنییگ بەدوای بکییا لەخییوێنەر وا ناکییات حەزیییش .نییییە نییاروونیەوە
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 تیشیکێکی کە بنوسیێ چیامەیەک دەبینیێ لەوەدا خۆشیی سیاکارەو و جیوان ھەڵبژاردەیەکیی - شیاعیر واتە - ئەو :مەبەستیەتی
 .ببنەوە ورد لێی خوێندنەوە چێژی بە دیکەش خەڵکی تا ژیان بۆ اویهب نیان و نەرم
 

 و ناسکیت پەپولە وەک
 زەرد گزنگ وەک
 روون ئاوو پرژەی وەک
 فێنک شەماڵ وەک

 دەبیت ئێواران
 ھەنارێک بەگوڵ
 خۆرنشیندا لەگەڵ
 بۆالم دێت
 داھات شەو کە

 واڵت دوورە بەگەێیدەیەکی دەبیت
 

 کە بینیییوە خۆشیبەخشییە بیۆنە ئەو نزیکیی لە چێیژ بەرۆژ ئەو دییوە، رۆژدا شەوو دیوی ردووھە لە جوانەکەی گریانە شاعیر
 ئیاودا لەجیۆگەلەی چییمەن، مێرگ، گوڵ،" سروشتدا" لەجوانی ئەوەتا بینیووە دەوڵەمەندەکەی سازگار، و پاک ھەستی لە پڕ

 شیتێکی ھیی  ھاوشیێوەی سیەیرانێکە ەمەشئ کە عاشیقەکەی، بوونی بە دەبینێ خۆی ھەستی و ھەنیسک کە سازداوە عەشقێکی
 لێیدەکات وای دڵشیادییە کیامە ئەوە بەاڵم دایدەپۆشیێ دڵشادیش و لەدڵخۆشی پڕە و گیرە سەرتاپا سەیرانە ئەو نییە، دیکە
 دیییتن بەخەون خۆیییدا خەییاڵی کەلە شییەوێک چ بەاڵم .داد  ییش کەشییەو ئینجییا ...بکیات دڵییڕفێن سروشیتی بەجییوانی ھەسیت
 لەکەمەرەوە ئااڵن تێک و باوەش و لەمالنێ دەست و، جوان لەوێنەی دەکات دروستی بو  چی خۆی ەئارەزوویب سەرو دەیباتە

 دەپەرستێ؟؟ و دەکات تێکەاڵوی و دەزانێ ی بەپیرۆز کە
 

 دەکات؟ بەدی تێدا جوانیەی ئەو شەوو بەقواڵیی ووشەکانی توانەوەیە، خانمی و عەشق کچی کەژاڵ
 

 بە ئییازادیی تییا دەگییر  خییۆی خەیاڵەکییانی و لەھەسییت گییو  دەنگیین، بییێ و کییپ شییەوی زادەی چامەکییانی زۆربەی رۆچییوونی
 خەونیی بیۆ دەکیات راپیێ  شیاعیر شیەو. بنەخشیێنێ لەدڵدارییدا توانەوە کۆتایی بێ عەشقێکی بۆئەوەی ببەخشێ قەڵەمەکەی

 ".بەختی شخۆ بۆ دەکات پەلکێشی کە دادەنێ دڵدار بە ئەوشەو" تراوتر و روانتر" ھەستی و، جوانتر



؛ نیشتمانێک لە نێرگز، خاکێک لە گوڵکەژاڵ ئیبراهیم خدر  

 

 

174 
 

 کە دەنوسیێ تێیدا شیتانەی ئەو ناییابیترین و جیوانترین خۆشەو، دراوەیە،پێی چێژ دەنگیە بێ ئەو کەشەو دادەنێ وای شاعیر
 .پێدەکات ھەستیان

 
 بۆالم وەرە ئێوارەیەک ھاتی ئەگەر
 بکەم مەستت بەپێکێک تا

 بۆالم وەرە نیوەرۆیەک ھاتی ئەگەر
 رۆژدا تیشکی رۆشنایی لەبەر تا

 بکەم ماچت
 بۆالم وەرە بەیانیەک ھاتی ئەگەر
 روومەتەکانم سەر شەونمی تا

 بکەم لێوت تێکەاڵوی
 

 لەگەڵیییدا چییونکە دەکییات وەسییفی پەپییوولە بە کە عاشییقەکەی، بییۆ دەدات بەقەڵەمەکەی درکانییدن مییافی شییاعیر کەژاڵییی
 شییێتدا عاشییقی ژنێکییی لەگەڵ تھەڵسییوکەو چییۆن دەزانییێ بەرەوشییتەو مرۆڤێکییی شییاعیردا کەژاڵییی لەدیییدگای بییووە، میھرەبییان

 وەک بەرەبەییان، گزنگیی، وەک زەردە ئەو ...خۆشیە پیێ ئەوی نزیکیی و ئامیادەیی بەدڵەو ئەوی ھەڵسوکەوتی شێوازو .بکات
 ئییاوی پرووشییەی جییار ھەنیید  چییونکە فێنییک، ئاوێشییێنێکی وەک ...دەبینێییت ھەڵییدێت تییازە خەریییکە رۆژ کە خۆرەتاو،کاتێییک

 .. بتوێینەوە و کەوێت بەرمان کە لێدەکات وامان سازگار
 

 پیتەکییانی لێییدەکەن وای پێییدەکات، ھەسییتیان و ئەودان لەدەوری جوانییانەی شییتە ئەو ناسییکە ھەسییت ژنێکییی شییاعیر کەژاڵییی
 ھەسییتیان کە دەکییات شییتانە ئەو لەجییوانترین بەشییداریی بەشیییعرەکانی بەردەوام ئەو ..نەکییات بەنییدیان و کییۆت کییارو بخییاتە

 لیێ دڵیی روودانییان بە دەکەن، دڵفیڕێن لەھەستێکی گوزارشت کە. دەوڵەمەندبن وشەکانی ردەکارییەوەو بە بۆئەوەی پێدەکات
 .دەدزن

 
 بییۆ شیییعرمان جیوانترین ووشییەکانی بە ئەوەتییا بزوانیدنی، ھەسییت و، تێگەیشییتن بیۆ داوە شییاعیری زۆری یییارمەتیەکی سروشیت

 بخیرێنە نیانیەوە نەرم و بەناسکی وشانکانی ئەوەی بۆ ە،ژیاو تێیدا کە نەستی و ھەست بەبەخشندەیی سەبارەت دەھۆنێتەوە
 :وەرگرین چێژ خوێندنەوەدا لەکاتی دڵمانەوە نێو
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 دەم روومەتت لە دەست ناوێرم
 ناسکە ئەوەندە چونکە
 دەکا برینداری پەنجەکانم گوڵی
 باوەشتەوە بێمە ناوێرم
 گەرمە ئەوەندە چونکە
 دەدا قوڵپ ژێریدا لە خوێنم

 و رووت ناسکی لەنێوانی
 باوەشتا گەرمی
 دەبا بۆکوێم عەشقت نازانم

 
 بییوونەوەیەکی نزیییک لێییک و ھەرئامییادەبوون بییۆیە ھەر کییراوەیە، دەروون و دڵ بەخشییندەیەکی بەخشییندەیە، شییاعیر کەژاڵییی
 تەنییانەت کە ھەیە بییۆئەو بەخششییێکی بەشییەو، یییان و، بەرۆژ یییان بەیانیییان ئینجییا بلوێییت بییۆی بڕەخسییێت بییۆی کە شییاعیر
 شیتانەی ئەو بەجیوانترین کەھەسیت بەرادەیەک زۆرە، گەڵێیک خۆشەویستەیەکەشیی بەخشیندەیە ئەو .نەکردۆتەوە لێ شیبیری
 :بکەوێت بەری دڵدارێک کەدەشێ بکات

 
 چێیژ دڵیدارەکەی دەیەوێیت ئەم دەسیتکەوتە، لووتکەی بەخشینە لوتکەی تێدایە، بەخشینی وێنەی بێ ئامادەییەکی دەقە ئەم
 ئەمە .نەکییردۆتەوە لییێ بیریشییی و، نەھییاتووە خەیاڵیییدا بە کەھەرگیییز ن پێییداوە بەڵێنییی کە وەربگرێییت ئەونییاوە ھەمییوو لە

 دەفڕێیت و دەدات بیاڵ شیەقەی لە ویژدانیی ژیاوە ا لەگەڵید تێدا فراوان ئاسمانێکی کەوەک عەشقێکە گەورەی زۆر داستانێکی
 لەبەھیرەو پیر کە خۆشەویسیتیەک .باڵیدانە لەشیەقەی و فیڕین ئەو لێھیاتووەو و جیوان کەچەند" بیبینێ خۆی بەچاوی تاکوو
 ..لێدەخواتەوە تێریشیان و دەکات پێشکەشیان کە وشتانەی لە تێربێ کە بەختی خۆش

 
 نوسیووی بۆ شیعرم ھێندە
 ھەڵدەفڕ  چاوم خەریکە
 گریاوم ھێندە خەمەکانتەوە بەدەم
 ئەلەرز  ھەڵ جەستەم ھەموو
 دەمەو  من

 ئەستێرەو بکەمە تۆو،شیعر
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 بڕو  ساماڵدا دەشتیلە
 
 لەخەییاڵ چیونکە دەبینیی، ئاسیۆکەی دەرییاییەک وەک کۆتیاییە، بیێ سینورو بیێ لێرە عەشق .ناسکە و جوان ھەستێکی چ ئای

 لە بەاڵم بیین"مەجییازی" ووشییەکانی لەوانەیە دەپەێ  تییێ گەیشییتن تییێ لەسیینوری شییاعیر. قییوڵترە لەخەون و، بەرفراوانتییر
 لەگەڵییدا دەکات لەخوێنەر وا. دان ناسک و نەرم زۆر لەھەستی گێڕاویەتەوە ئەوەی. ااڵترنب بااڵترو لەوە زۆر بوونیاتیاندا

 دەکیات داگییری بەخششەی ئەو دەبات کوێی بەرەو نازانێ ئەو زیاترە، گەورەترەو شاردراوەتەوە ئەوەی دەڵێن وەک" بتوێتەوە
 ئەو ھەبێیت چیامەکەدا لە شیتێ جیوانترین. بکیات وەسفی و ناوبنێت چۆنی نازانێت خۆیشی کە دەکات؟؟ تێدادروست ھەستێکی
 نزیکیی.. دەگیرن سیەردڵدا بە کەدەسیت دەربیڕن بەجۆرێک. ھەن دێڕەکانیدا توێی لەدوو نایاب و جوان ووشەی چونکە دەقەیە

 و، جیوانی و شیتێک ھۆکیاری ببێیتە بوونەی نزیک ئەو نەوەک ل. بێت لەخۆی ئاگای و بێت وریا وایلێدەکات خۆشەویستیەکەی
 و جیوانی بە سیەبارەت ھەیە، ترسە ئەو بۆ زۆری ویستنی خۆش ھۆگریی لەبەر چونکە بشیوێنێ، خۆشەویستیەکەی و، کیناس

 ".لەخۆشبەختی پڕواپڕە چونکە" خۆی نیانی و ناسکی
 

 ئاسیمان ،کەئیوەک تەقانیدۆتەوە لەودا خیۆی بیوونی نقیووم خۆشەویسیتەکەی لە نیزیکە نیودیەوە خۆش جێژو پەێی بەو کەژاڵ
 تەنھییییا کە داھێنییییانێکە کەئەمەش دایدەپۆشییییێ، تەنھییییا بەڵکییییوو ناکەوێییییت بەری بەاڵم و، بییییاوەش بۆدەکییییاتە زەوی وایە

 کە شیاعیرێکە چ ئەو ئای خۆیەتی؟ شیعرەکانی مۆری پەنجە خاوەنداریەتی تەنھا ئەو ھەیەو، شاعیردا کەژاڵی لەووشەکانی
 نیە؟؟؟ ناسکەکانی و جوان و روون بۆھەستە سنورێک ھی 
 
 جار ەند ھ من

 دادەبڕێی لەووشەم کەتۆ
 نەخوێنراوە کاغەزێکی دەبمە

 دەکاو مەستم خەیاڵت
 مێژووتەوە قواڵیی ناو دەمخاتە
 دەگەێێم شیعرەکان ھەموو و دێنم دێوانەکەم

 دەتدۆزمەوە شیعرێکدا ئاوی لەناو تا
 

 ھەمیوو لە چیامەیەک و شییعرێک ھەمیوو لە چیوون، لەدەسیت ترسیی و پەرۆشیی بۆ ھۆگرییەوە و ئەوین و عەشق لە گوێزانەوە
 بە بیایەخ و دییکە بەکەسیی لەو جگە خۆی ھزری بیرو نایەوێت بۆئەوەو تەنھا نوسینەکانی ھەموو چونکە دەبینی، وشەیەکدا
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 قسییە وێێیینەو بییۆ وشییەکانی نییۆبەرەی شیییعرەو، کەژاڵ جیھیانی ئەوەی ،لەبەر عاشییقەکەی لە جییگە"  بییدات دیییکە شییتێکی ھیی 
 شیییعرو کەلەبەردەمییی ناکییا، بەدی دییکە کەسییی ئەو ھییۆگرایەتی بەپابەنییدو کەژاڵ چیونکە خۆیییدا، یمێشییک لە نیییە بزرکانیدن

 .دەرەوە دێنە ناخیدا و دەروون و لەدڵ بەخشیوون پێ شتانەی ئەو چونکە بێت؟ وەستا نوسینەکانیدا
 

 لەدەسیت ئەوییش دەترسیێ ەوەل سۆزە بە ئەوەندە بەڵکوو نیە، عشق تەژی لەمێینەیەتی پڕاوپڕ ژنێکی تەنھا شاعیر کەژاڵی
 نیشیانەو روخسیارو دانەوەی رەنیگ ھەیە، ھەسیتیان و دەروونین یەک ھەردوکییان چونکە بگر ، لەگریان بەر وەناتوانێ بدات

 بێیت، شیادمان و دڵخیۆش ھەمیشیە دەیەوێیت و، دەکیات وێنیای ئیاوێنەیەکە ئەو دەدەنەوە، رەنگ ئەودا لەرۆحی دەربڕینەکانی
 وا دەشیێو ، و دەچیێ تێیک بییری ھیزرو دەبینیێ غەمبیاری بە ئەو کاتێک .نەبێت خۆشەویستیدا امبەرلەبەر غەمبارییەک ھی 

 وەک دەیەوێییت نییییە خۆشەویسییت بەتەنھییا ئەو خوڵقییاوە، ئەو خۆشەویسییتی و، ئاسییودەیی و، بەخیتییاری کەبییۆ دەکییات ھەسییت
 و جیوانیی انیهیجی چامەکیانی چیونکە ببیینن غەمبیاری نایانەوێیت چامەکیانی .بین سیاف خەییاڵی و مێشیک و، ھێمن ئاسمانی
 ئەو ھەسیتی لەسیەر نەرێنییان کاریگەریی کە دەخاتەوە دوور ئەوشتانە لەھەموو خۆی"شاعیر" بۆیە. دێنن پێک ئەو ئاسودەیی
 ..بەدڵنیایی کردن لەھەست دەو  بەردەوامی سروشتی و ھەبێت

 
 دەچن بەرۆژە گوڵە لەچاوی چاوەکانت
 ندەنوێن خۆیان بەئازادی ھەمیشە

 پێشمەرگەیەکی دەستی لە دەستەکانت
 دەچن سەنگەر
 نیشتمان چاوی بۆ کاتێ

 دەھێڵن جێی لەسەنگەردا
 دەچێ لەچنار بااڵشت
 و دەبێ بەرزتر تاد 
 ناوەرێنن خەم کاتێ ھی 
 

 ..ھەسییتیەوە شیییعرو بە دەژی، ئەودا لەپێنییاوی چییونکە ببینییێ، خییۆی پیتەکییانی لە دوور خۆشەویسییتەکەی نایەوێییت شییاعیر
 ".نەناسراو کەسێکی دەبێتە ئەو بەمەش ئەوە، بوونی تەواوی ئینکارکردنی واتای دێڕەکانیدا، لە ئەو نەبوونیدیار
 

  و ھەست بەسەرووی. بەسەریەوە گەورەیە تاجێکی ھزریدا بیرو لە ئەو عەشقەکەیەتی، ھۆکاری شیعرەکانی ھەوینی کەژاڵ
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 سیەر بیۆئەوەی خیۆی بەرچیاوی دەھێنێیتەوە نوسینانەی ئەو و دەبات دیکەی چامەکانی بۆ پەنا لەبەرئەوە .کانیەوە سەرچاوەو
 سروشیتھێنە تیاکە ئەو چیونکە بکیات، تۆمارییان تیوانەوە و، تاسە بەووشەو،حەزون. بیانوسێتەوە شیعرو بە بیانکات، لەنو 

 ببینیێ ەویسیتەکەیخۆش ئەگەر بیۆیە.وردەکیارییەکەوە ھەمیوو بە دەگەێنیێ ئەو بوونی ئەو الی چامە و عەشق. شیعرەکانیدا لە
 ،دیییوانەکەی خییۆری و عەشییق و ئەڤییین کە ئەوێییک دەبییێ، بەردەوام شیییعردا انیهییلەجی دێییتەوەو چامەکەیییدا وەبەر ژیییان ئەوا
 چیونکە بیوون سیەودا نێیو رۆبچێیتە بەتەواوەتیی کە دەنیێ پێیوە پیاڵی روونیاکی ھاوێژو، پرشنگ ئەو نوسینەکانیەتی، مانگی

 .لەژیانیدا پێویستەیەکەیئەبەدییە
 

 کە دەژی، خۆشەویسییتەکەی لەگەڵ گەورەکەیییدا، ھەسییت لە ھاوشییێوەیە بییێ کە زانینێییک پییێ و ویژدانێییک بەھەمییوو شییاعیر
 .ژیانە ھەموو و انهجی ھەموو ئەمەوە بەالی ئەو چونکە نەمامەکەی، خونچەی و ژیان تیشکی بووەتە

 
 پییێ سروشییت خۆشەویسییتەکەی چییاوی وەک ۆرە،ز شییاعیر بییوونی نیشییتەجێی ناوچەکییانی کەلە جییوان، گەورەو رۆژەی بە گییوڵە
 تێیدا شیاعیری ژینگەیەی ئەو سروشتی برژانگن، وەکوو دەوریاندا بە پەێەکانیان گەورەن زۆری بە گواڵنە ئەو .دەبینێ بەخش
 لەو کارییەکییانی وردە و دەبینییێ شییوێنکدا ھەمییوو لە خۆشەویسییتەکەی، ئەم ئەوەتییا دەبەخشییێت، پییێ جییوانی وەسییفی دەژی

 کەمەری و وایە بڵنید و سیەرکەش چییای وەکیوو یەبااڵکەشیی بەرۆژە گیوڵە وەکیوو چیاوی ..دەنیوێنن خۆیان فڕێنەدادڵ سروشتە
 دەکەوێیت بەو ھەر چیاوی شیوێنێک لەھەموو نابینێ، دیکە کەسێکی چاوی بەوالوە لەو بووەو سەودای ئەم سەوزە، مێرگی وەک
 خۆشەویسیتە ئەو" دەبینیێ پێشیمەرگەیەک وەکیوو دڵدارەکەی عیرشا" دەچن پێشمەرگە بەدەستی دەستەکانت دەبینێ ئەو ھەر و

 تیێ لەسنوری بەرانبەری شکۆی سام و، دەیپارێز  نزیکە لێیەوە مادەمەکی دەبەخشێت، پێ ئەمینی و دڵنیابوون ھەستی ھێزو
 ":دەکات وێنای دڵگیر اتوویهلێ کەسێکی بە و، دەپەێ 

 
 پەێی زەردە د  رۆژێک

 و دەگرێت بەرۆکمان پیریەتی
 ئەھێنێ بۆالمان مەرگ دەستی
 ئەبێتە مۆسیقا ئەوکاتە
 پاییزو پەپولەی

 چنار  بەتەمی خەونەکانیش
 دادەخاو بوخچەکان بەفر پەنجەی
 باڵگرتوو ئەستێرەی پۆلە
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 ئەبێ ووشک گەروییان لەکێوان
 گوڵ شیعرو و شایی لەتینوا
 بەنزا دەکەن دەست

 
 بچێیت پیێش بەرەو تەمەنیی ئەگەر کە دەبەخشیێت پیێ ئەوەی ھەسیتی یدەژ تێیدا شیاعیر کەژاڵی گەورەیەی خۆشەویستیە ئەو
 ،دەبین یەکتر لەتەنیشتی مەرگ دواساتی تا جوان" واقعی" بەشێوەیەکی کە" دەکێشێ بۆ وێنەی خەیاڵ شێوە بەجوانترین ئەوا
 کیردن ھەسیت و، رگیی سەرتاپا خۆشەویستیەکی و ژیان خۆشی چونکە .وەردەگرن ژیانیان کاتەکانی جوانترین لە خۆشی چێژو
 و دەبین یەکەوە تەنیشت بە ئەوا دەچێت، پیربوون بەرەو تەمەنیان کە کاتێکیش .تردەبێت خرۆش و جۆش پڕ قۆناغەدا لەو

 دایانیدەگر  سیۆزە و ھەسیت ئەو .بیووە خیۆش پێیی دڵییان بیۆداوەو ھەوڵییان خۆییان کە دەبەن بەسەر کات جوانترین پێکەوە
 ئەو.. دەسیییوێێنەوە بەدەورییییدا کیییردنەوەیەو ئیییاگر ئەوییییش دەکیییات، پیییێ حەزی کیییورد گەلیییی کە .ھەڵپەێکیییێ و شیییایی بەرەو

 ،ئەمەش دەگێیڕن ئاھەنیگ بۆنەکانیانیدا لە کاتێیک دادەنیر  کیورد گەلی نەریتی و داب خۆشترین و، بەجوانترین ھەڵپەێکێە
 بیۆ نەرییتە لەو ژییان جیوانی ..دەکەن پیێ شیانازیی و دادەنیر  بەرزەکانییان کەلتیورە بە کە پییرۆزە سەمایەکی و ھەڵپەێکێ
 پێکییییانەوە لەنێوانیییدایەو پتەوییییان و تیییۆڵ تونیییدو وەپەیوەنیییدییەکی "شییییعرن و، گیییوڵ بیییۆیە دەردەکەو ، شیییاعیر کەژاڵیییی

 .دەکەن خۆیان سەروەری بە ھەست دەکاتەوەو کۆیان خۆشەویستی دەبەستێتەوەو،
 

 دەھێڵن جێم دەستەکانت نەمزانی
 دەپەێن تێ و راگوزارن کاروانێکی
 رێبوارێکە سەرنجت

 دێڵێ بەجێ رووخسارم بێ رۆژ  ھەر
 بانی رێو لە دەمەو  من
 سپیەدا ئەوینە ئەم
 بین دڵ چاوو،یەک ،یەک و دەست یەک
 عەشقەدا ئەم لەجیهانی تا
 نەبین کەس بێ
 

 دوا بیۆ عیرشیا کە چارەنووسە، ئەو ئەویش و ھەیە قوڵتر لەوە ئارەزوویەکی بەڵکوو.. نیە بەس خۆشەویستی بۆ اهتەن ژیان
 ،کە بێیت بینیینە واقیی  و راسیتەقینە جیھانە ئەو دەیەوێت بەڵکوو بێ، بەتەنھا نایەوێت و دەکێشێ بۆ نەخشەی خۆی رۆژی
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 تیایبەتی حیاڵی و میاڵ ببێیتە دەدا ھەوڵ کە بیێ نیشیتمانە ئەو دڵیدارەکەی دەیەو  ...دەژی تێیدا دەێاوکێدڵی و ترس بەبێ
 ..بوونێک قایل پێ سنورو ھی  بەرامبەر لە خۆی

 
 بەرگە کە دۆزەخێیک بە دەکیات ژییانی ھەسیتییدا لە چیونکە بێڵێیت، جێیی و بێنیێ لێ وازی خۆشەویستەکەی حەزناکات کەژال
 خەون ییان و، ئاوات ھیواو تەنھا ئەو دەبێ بۆیە دەمرێنێ؟؟ سۆزی و ھەست و دەکوژ  گیانی کارە بەو چونکە .گرانە گرتنی

 جەسیتە و دەرون و دڵ" زێڕین دەفرێکی لەسەر ببەخشێت پێی ئەویش بەخشیووە، چی ەمئ پێویستە بەڵکوو نەبێت، رێبوارێک
 ژییانەی ئەو کە نەھیاتووە بەخەیاڵیدا ئەوەی چیونکە ،.کیردووە بەدڵیدارەکەی کەپێشیکەش نەبێیت کۆڵەوار دڵی ھزرو بیرو و

  ژیانی فەرھەنگی لە شتێکە کارە ملە بیرکردنەوە کە دەچێ بۆ وای بەڵکوو نەکردۆتەوە؟؟؟ لێ بیری نادیارەو چارەنوسێکی
 . بکات بینی پێش ناشیەو  وە مردنە، ئەوەوە بەالی ئەوا بدات رووش ئەگەر خۆ و نییە ھەر ئەودا

 
 شیعرمەو شەوی کورتی خەمێکی قژت
 حەزەکانت داگیرساوی چرایەکی منیش
 الدەباو خەمم نەچرا

 دەکوژێنێتەوە چرا نەخەمیش
 بمنوسەوەو تۆ ھەر کەواتە
 دەکەمەوە روناکت ھەرمن

 
 وای شیاعیر.وایە"خیم" وەکیوو لەرەشییدا و دەچیێ مین شییعری بەشیەوانی"قژت" یان خۆشەویستەکەی سەری مووی"شاعیر کەژاڵی
 ئامیادەیە دەچێیت، ئەم خەمبارەکیانی و کیورت لەشیەوە بەھەنیدێک رادەیەک تیا ئەو، سیەری میووی رەشیی کە چیاو پیێش دێتە

 و تاریییک لەشییەوێکی دەچییێ"  قییوتیلەیەک لە" قەنییدیلەیەک بەرۆشیینایی کە کییاتەوەب بۆرونییاک خییۆی بەرۆشیینایی شییەوەکانی
 بەخشیییووە پیێ خییۆی ژییانی ھەمییوو چیۆن ھەروەک بکییات پیێ ھەسییتی دڵیدارەکەی کە دەیەوێییت ئەم .ئەنگوسیتەچاودا نیوتەکی
 لە دەیەوێیت بەڵکیوو .نیێب بەالوە ھیزری بیرو نەبێو، بەرداری دەست بمێنێتەوەو لەگەڵیدا ھەمیشە دەیەوێت سۆزو و لەھەست
 ھەر ھەمیشیە بیا.بمنوسیەوە دەتەوێت چۆن و، المەدە لێ خۆتم و، ببەخشە پێ خۆتم دەڵێت بۆیە بژی، ئەودا گیانی قەوارەو
 بۆتاوێیک و دەژییم تیۆدا لەگەڵ کات بەدرێژایی من .لەبیربەنەوە منت یادی کە مەکە خەریک شتانەوە بەو خۆت بم لەھزرتدا

 قیاڵیەکی سیەر ھەر ییان و گیرۆدەییی و خەم لە بێیت ژییانم بەسیەر شیتێک ھەر .نابێت نادیار بزرو ێمل چاوتروکانێکیش یان
 ییان لەبیربیاتەوە تیۆم شیتێک ھی  ێشتووەهنەم و، لەگەڵمدای ھەر دڵ ترپەی و دڵ ھزرو جەستەو و بەگیان تۆ ژیان دیکەی
 نەکەم بوونت بە ھەست
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 .چاوم گرتە لەدیدارێکدا سەرنجەی ئەو
 نێرگز دووچڵە بە بوون

 رووان سەرتا چیای لەبناری
 دەستمەوە خستە دەستەی ئەو
 و عاشق دوو رێگەی بە بوون

 پەێین تێ پێا لەژوانێکدا
 کردم روومەتت لەسەر ماچەی ئەو

 دەمباتە شەو  ھەموو
 خەوبینین دونیای

 
 ،کیردەوە کەچاومیان لەبییرە گیاتمنی یەکەم ھێشتا دەڵێت بۆیە" راستگۆیە کیژۆڵەکی شیعرەو، پەرچەمی جوانی گوڵێکی کەژاڵ
 کە وایلێکییردم خییوار ، چییووە بەگیانمییدا کە بییوو قییووڵ گەورەو نیگییایەکی ئەوە ..داگیرسییاندم ھەسییتت تیییرەوە لەیەکەم چییۆن

 بیووبە بیوو، نیگیایەوە و لە ھەر دڵیم، بەر خسیتە تیۆی و ھەاڵیساند ناخمدا لە تۆدا لەئەڤینی گەورە ئاگرێکی و بم عاشقت
 نیگیایەک ...بیوو جیوان چەنید نیگیایە ئەو ئیای ..کیردی ی نیشیتەجێ دەرونمیدا و لەدڵ و گییانمەوە نێو ردمیەب دەروازەیەک،

 گیرتم دەسیتیتیش کە .دەکیرد سیەمایان" ھەسیت" پیاراوی تەێو و خۆشیی و چێیژ بە لەچاومیدا بەرچیاوم ھیاتە نێرگیز دوو وەک
 ،کەسییش نیایە کیردن وەسیف لە جیوانییەکەی ەک خیۆش ئەوەنیدە ،ھەسیتێکی جەسیتەم بیۆ خیزی دەسیتەوە لە خیۆش ھەستێکی
 پییێ ھەسییتم و ن بییوو خییۆش پییێم شییتانەی ئەو جییوانترین بییۆالی دەیبییردم بییوو رێگییایەک نیگاکەیییت ..بکییات وەسییفی نییازانێ
 بییوونی بەلەدایییک ئەوداو لەگیییانی گەورەیە شییکۆدارو و مێژویییی دیییدارێکی شییاعیرەوە کەژاڵییی بەالی دیییدارە ئەو.. دەکییردن
 نزیکیشیییدا بە نییاوێر  یییان نییاتوانێ، بیرچییوونەوەیەک لە ھییی  کە ژیانیشییە جییوانترین و بییااڵترین و ادەنییێد خییۆی ئەڤینییی
 خەونییی ژیییانی بەدرێژایییی ئەم کە دیییدارە مەزنتییرین و جییوانترین وردەکارییەکانیییدا، لە کە پیییرۆزە ژوانێکییی چییونکە بییڕوات،
 پییێ زۆری تێرییەکییی. کییرد مییاچ کییوڵمی کە کییاتێکیش وو،بیی ژوان چێژدارتییرین و ناسییکترین و جییوانترین ئەو. دەیبییێ پێییوە

  یەکەم و عەشق دەرپەێینی و دیدارە عەشقترین پڕ و دادەنێ دڵخۆشی بااڵترین و گەورەترین بە دیدارە ئەو ،بەخشی
 .پڕیشکیەتی

 
 دنیادا خەمەکانی گشت فەرھەنگی نێو لە
 دەناسمەوە تۆ خەمی من
 سپیەو ریش
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 ئەینوسێتەوە سور خوێنی
 کۆڵەوە بە یەکیھەگبە
 و ئەنفال لەشیعری، خەمی پڕیەتی
 ھەڵەبجەو خەمی
 تێدایە نەدیوەکانی لەخۆ خێر کیژە گشت خەمی
 بۆدوژمنێ دانادا چۆک ھەرگیز بۆیە

 لەبەردەم نابێت بێدەنگ
 کەسێ ھی  ناڵەی ئاھوو

 
 قییوڵییە بەو گەورەیە، زۆر کیوردەکییارییە ئەویییش دەناسییێنێ، بەدڵییدارەکەیمان روونتییر زۆر وردەکییاریەکی بە شییاعیر کەژاڵییی

 شیارەکانی کردنیی بۆمبیاران کارەسیاتی ،لە ژییاوە ئیازاردا و ئیێش پیڕلە قۆنیاغێکی لە دییارە وا دڵیدارەی بیۆئەو مێژوویەکەی
 کیوردییە شیارە ئەو دا ھەڵەبیجەی کەلەشیاری کاتێک" بەعسی حسینی دیکتاتۆرێدام" عێراق ستەمکاری لەسەردەمی کورد گەلی

 ھەمیوو کە رووییدا کوشیتارگەیەک و" وەرگێیڕ" بیوو فیرۆکە بە کیمیابیارانەکە" کیمیاوی مووشەکی و تۆپ بە امێد کە ..ناسراوە
 ".زانی پێی انهجی
 

 ئەمیییش و دەژی کارەسیاتەدا ئەو پەژارەی خەم لەنێیو چیۆن بیووەو ئازارێیک و ئیێش چ تووشیی ئەڤینیدارەی ئەو دەزانیێ کەژاڵ
 کارەسییاتی. دوورخییاتەوە لییێ کارەسییاتەی ئەو ئییازاری و ئییێش و بکییات گیریپشییت تییا دەوەسییتێ لەگەڵیییدا دەداتەوەو دڵییی

 و جحێیی  کچییی و ژن شیییرەخۆرەو منییداڵی و زۆر خێزانییی چەنییدین کییوژرانی کارەسییاتی نییییە، سییووک ئەوەنییدە ئەڤینییدارەکەی
 لەسیەر ییادە ئەو یئیازار ناکر  بۆی کەچی پێدەکات ھەستی شاعیر دەژی تێدا دڵدارەکەی ئازارەی ئەو .پیرێژنە پیرەمێردو

 ،دواوە لێییی پەروەرانەیە نیشییتمان زۆر کەکۆتییاییەکە. دەژی لەگەڵیییدا کارەسییاتەدا ئییازارو و ئییێش لەو وەلییێ البییدات، شییانی
 بکیرێتە کە نیابێ قاییل ستەمێک بەھی  و نابێ دەنگ بێ" شاعیر واتە" .ووە نواند تێدا خۆی بااڵ بەرزو و ناوەرۆک ئامانجی

 ..نەتەوەکەی یان خۆی سەر
 

 ئەو ئیازاری و ئیێش لەنێیو بەسیتۆتەوە بەدڵیدارەکەیەوە ئەوەشیی و کیۆڵ کیردۆتە گەلەکەی بۆ خۆی خۆشەویستی ژنێکە کەژاڵ
 نەھامەتبییارە قەومییاوو لییێ شییارە بەو کە بییکەم ئییازارە و ئییێش ئەو قەبییارەی لە گوزراششییت نییاتوانم میین. دەژی کارەسییاتە
 کە کارەسییاتە ئەو وێنییاکردنی و، بییکەم کییراوە بۆمبییاران کیمیییاوی بە شییارە ئەو کەباسییی بەسییە ئەوەنییدە بەاڵم گەیشییتووە،
 .دەھێڵم بۆخوێنەرجێ کەئەمە دەتکێ، لەتەوێڵیدا شەرمەزاریی ئارەقەی و شەرمەزارە ئاستیدا لە مرۆڤایەتی
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 میییۆتەکەی بەخراپتیییرین ھیییاتووە، نەتەوەکەی بەسیییەر کە دەژی نەھیییامەتییەدا ئەو لەنێیییو" کیییوردە شیییاعیر خیییانمی کەژاڵ
 دروسیت دا کارەسیاتە ئەو ئەنجامی لە ئازارەکانی و ئێش. ھاتوون تووشی گیرۆدەو ژیانیاندا لە کورد کە دادەنێ راستەقینەی

 ".بووە
 

 دڵیدارو بیۆ بیوو گەورە خۆشەویستیەکی و تەژیی بااڵ دروشمێکی دواییدا دەقەی لەم کردووین پێشکەشی شاعیر کەژاڵی ئەوەی
 ئەوە بێییت، زینییدوو و ی بییژ شییاعیر ھەتییا بییۆیە" بەخشیییووە ھەوادارنییی بە زۆری نازییەکیشییا ئەو... نەتەوەکەی و نیشییتمان
 .ھزری بیرو نێو و چۆێاوەتەوە دڵۆپ دڵۆپ تواوەتەوەو تێیدا عەشقێکە
 ". خەون" دیدگا" لەکۆتاییدا

 
 دەقیی شیاعیر کەژاڵیی.. نیندەبی دێڕەکانیدا لەنێوان ھاوشێوە بێ دیدگایەکی و داھێنان دەخوێنیتەوە، دەقانە ئەو لەکاتێکدا

 لیێ وات وەریدەگرێت، نیانی و خۆشی بە زۆر وەرگر گوێگرو کە روو، بۆدەخاتە نیانمان نەرم ئاسانی ھاتووی لێ و جوان زۆر
 ھەسیتی دێڕەکانییدا تیوێی دوو لە دەقەکیان.. بێیت لەگەڵیدا لە ئەوەی وەک ھەر بژی، وردەکارییەکانی ھەموو لەگەڵ دەکات
" وادارمییان" ئەمەش دەگییرن، خییۆ لە جییوانی و خۆشەویسییتی لە پییڕ ھەسییتێکی بەھەمییوو کە دەربییڕ و نایییاب سییۆزی و مەزن زۆر

 .بسوێێتەوە دەقەکاندا بەنێو ئاسودەیی بە و فراوانەوە سنگی بە دەکات
 

 کە ووەبیرد کەوتنەوە دوور بۆ پەنای بەڵکوو ناھێنێ، بەکاری و نابەستێ ناروونی شاردنەوەو شێوازی بە پشت شاعیر خانمی
 لە نائاسیایی دەربڕێکیی بە ببێیت بۆئەوەی نەست، زمانی لە داھێنەرە کردنی فێ " باوو شتی لە دەرچوونە شکاندنەو، دەستور

 خییۆ و، نییاگوتر  بییۆی دیییکە بەشییێوەیەکی کە بکییات قسییەیەک بییۆئەوەی دایییدەھێنێ، شیییعرو و زمییان نائاسییایدا، جیھییانێکی
 ئەفرانییدنی بییۆ رێییگەیەکە بەڵکییوو دادان، بەسییەر پەردە و نییاروونی لەترسییی نییییە ئامانجێییک لەخۆیییدا خییۆی دوورخسییتەوەش

 ئەو دەبینییێ، خییۆی شیییعریی نیشییانە، ئەرکییی ئەوا بێییت، گییوێگر و وەرگییر بەدڵییی ئەگەر دوورخسییتنەوەش و شیییعری جییوانی
 و ھەڵچیوون ااڵبی زۆر دەقیێکن ئەوانە .پەێییووە تیێ کیردن قبوڵ و بوون قایل لەپێ کەمێک کردووە وەسفی کە خۆی ھەستەی
 و جیوان دەقیی ئەوانە دەدۆزنەوە تێربیوون لیێ و کیردن پیێ قەنیاعەت لەنێوان خۆیان جێگەی و ھەیە خۆیان شوێنی و بایەخ

 وەسیفی جوان و پێک و رێک شێوازێکی بە توانیویەتی و کۆڵ کردۆتە شاعیریان ژنێکی باڵوی بەر رەھەندێکی کە دەوڵەمەندن
 .وەردەگیر  بەئاسانی کە بەکارھێناوە کەوتووی بەردڵ ئاسان و سوک وشەی ەیبۆئەو و کەلەدڵیدایە بکات ئەوە

 
 کەبەسییەر دڵییدارەی ئەو ناسییاندوین، پییێ دڵدارەکەشییی ھۆنیییونەتەوە بییۆ خۆشەویسییتی جییوانی زۆر چییامەیەکی شییاعیر کەژاڵییی
 باسییی ..ەخۆشەویسییتیل پییڕ دۆسییتایەتیەکی و، جییوان لەھەسییتی دەنوسییێت ئەوە اهییتەن ئەم بییووە، زاڵ ئەودا شیییعری ھەسییتی
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 لە بۆدەکییا باڵومییان بەر و فییراوان دیییدگای باسییی ..دەکییات بییۆ چاکەمییان بخێییرو و نەریییت و داب و وخییۆی گەلەکەی و ژییینگە
 ..گەلەکەی خۆشەویستی دەرخستنی

 
 گییوێو و گەرم چامەکیانی کە ئەوەی ھییۆی دەبێیتە ئەمەش ھەیە، گییوێگری و وەرگیر چێییژ و نەرم زۆر شیێوازێکی شییاعیر خیانمی
 رۆچیوون خۆشەویسیتیەو، ئەو گەیشتنی تێ رادەی گەیاندۆتە ئێمەی کێشراون، ھێ  دەبڕی بەرزانە رەوشت وشە ئەم .بن جوان

 تییوێی لەدوو دڵییڕفێن جییوانییەکی چییونکە بکەییین، خۆشەویسییتی واتییای و خۆمییان ھەسییتەوەریی بە پییڕ بەجۆرێییک بەناویانییدا
 کۆتاییییدا لە" بکەیییت لەخوێندنەوەیییدا چێییژ بەجییوانی ھەسییت و تبەخشییێ بەوەرگییر خۆشییی ئامییانجەی بەو ھەیە دێڕەکانیییدا
 پێشییکەش دۆسییتانەتان سییاڵوی و خۆشەویسییتی خۆشییمەوە لەالی و دەھییێڵم جییێ ئێییوە بییۆرای چییامەکە شیییکردنەوەی و نرخانییدن
 ...بمێنن ھەر رێزەوە خۆشەویستی بە و دەکەم

 
 ٢٠١٩ەمبەری ی نۆڤ١: ێێکەوتی  -خدر   ئیبراھیم ژاڵ  که ێی ماڵپه: سەرچاوە

 
------------------------------------------------------ 

  
 .کەژاڵ لە وەرزێکی ساڵدا

 
 پێشکەشە بە کەژاڵی رۆح پەپوولە

 
 
 
 
 
 
 

 عەبدولقادر

 
  کڵۆی ھەموو سەری ێۆحمان ناو شۆێدەبێتەوە ھێدی ھێدی سپی سپی چر تەمێکی ئەزمڕەوە لەدامێنی بەیانێک گزنگی ھەموو
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 جارێیک ئەوەی دەکیا لەسیەرەخۆێێگا و ھیێمن زۆر ئااڵنیدووە، خیۆیەوە لە قەترانیڕەشیی قەتیران ئاودامیانی کراسێکی و بەفرە
 ھەبیێ دەڵیێن ھەنیدێک دەکیا، میاچ شییعری سیەروپای و دەکیا ساڵو دەست بەھەردوو لێو سەر خەندەی و بەبزە نەک ناسیبێتی
 .دەنوێنێ خۆر بوونیئاوا ساتەوەختی ئەھاێووخساریڕووی... ھەرخۆیەتی ونەبێ

 
 نیایبینێ کەس دی جیارێکی خەییاڵە، خەونەییان نەخێرییا دەڵێن سەرێێگا چەندێێبوارێکی کەژاڵە، کە نیە گومان کەژاڵە، ئا
 کەسییش ھیی  ێەنیگە ناکیاتەوە، کەسیێ ھیی  بیۆ دڵیی دەرگیای بیا، شینەی بە بنێر  ساوا شیعرێکی بدا کەس دڵی دەرگای لە

  خواوەندێک فریشتەی تۆ دەزانێ، ئەو ھێندەی بەاڵم بوویت، پەیدا ئەو بۆ لەکوێوە ، کێیت و چیت تۆ کە نازانێ نەناسێ،
 .ژاکەوەی گوڵە ئەو ھەروەک دەینوسی، تۆ ھەرچی بۆیە ھۆنراوەی، بۆ پێنوس بوونە دەستەکانت لەوێۆژەوەی بوویت،

 
.. نیا ..نیا فریشیتەی تیۆ سیلێمانی، دڵیی نێیو بۆ بوویت فینۆس کام دەستی دیاری جوانی، شیعری خواوەندی ئەی... کەژاڵەکە
 :٭شێرکۆی دەستی شیعرێکی نێو ئازاری پڕ ژانێکی تەنیا

 
 بەرزم بااڵ ئازارێکی

 شانی سەر بچمە ئەوەی بێ 
 تر خەمێکی 
 ھەڵبڕینێ بەسەر تەنها 
 دەیبینم بێ لەکو  برین 
 .ئەمبینێ بێ کو  لە ھەژار 

 
 ھەر عەشیقە نازانییاسیای ئەی مەعشیوقی، کیام عەشیقی وێڵیی شییعرەوەی، دێیڕی کیام بەدوای کەوتیووی چی دوای تۆ نازانین
 دوای بیردوویتەوە بییر لە خیۆتی کە چیووی خۆشەویسیتیداێۆ بە ھێنیدە... وێ  کەژاڵی دڵ، لە دوورە مەعشوق ھەمیشە وابووە

 جییگەرەیەک و رەبگیی ئییارام شیییعرا دێییڕ دوو دڵییی نێییو لە دانیشییە دە. نایییدۆزیتەوە ھەرگیییز کە کەوتییووی عەشییقێک تەلیسییمی
 تیۆ نیابێ... نیا.. نا بکاتەوە لەکۆڵ خەمت و بیسوتێنێ خەمە چی تا قووڵ قومێکی کا مەستت تا قووڵ قومێکی داگیرسێنەو

 ...بکاتەوە خەم لەکۆڵ
 

 ئییاڵەکە رەنییگ کەژاڵەکەی !! بەمییێ خەمییت کییۆڵێ دەڵێییی ..گوزەرکییا بەتییۆدا ئەوەی خەمییێ ھەمییوو دەربەنییدی ئەی... کەژاڵەکە
 :دەڵێی تۆ کە وابووە کەی ە،دەوازبێن
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 کرد وون باوکی مناڵێ کە
 بگەێ  بۆی بەرزەخ لە دەبێ
 بدات دەست لە دایکی سۆزی
 بهێڵێ جێ سۆزە بێ ژیانە ئەم دەبێ
 شکاوەکە باڵ پەپوولە ئەی..  بفڕە.. بفڕە
 .بێکەس مناڵی ئەی بمرە.. بمرە
 .مرد باوکی زوو بوو کەساوا مناڵەی ئەو ناپرسی ئەی
 
 دەمناسیێ، نە دەیناسیم نە بەدوایەوەم سیەرابێکا نێیو لە وێڵیم مینم ئەوە نایناسێ، کە ببینێ کێ کا؟ چاوەێ  ەرزەخب کام لە

 ..نایگەمێ ھەر دوورمە ێێگای توێشەبەرەی ھەڵگرتووە دایکمم سۆزی کۆڵێ تەنها
 

 تەوار  وەک خەمییا ێییویک بەلییوتکەی ھەڵئەزنییای نەبییووی تییۆ ھەر شییکاوەکە، بییاڵ پەپییوولە ئەی دەکەی راسییت تییۆ کەژاڵەکە
 ھاوێێیت کە رێبیوار  وەک سیێبەرەی ئەو پاسیار ، بیۆ کەنیار  بیۆ دادەبەزیت و دا سروشت بە دەتڕوانی تێر.. .جار  ھەموو
 :دەگوت کەپێت بوو
 

 بەسنگمەوە مەنێ سەرت
 نەگرم تۆ بۆنی باھێندە

 دووربی لێم کە دەترسم زۆر
 .بمرم تۆ بۆنەی ئەو بەبێ

 
 بێ؟ چۆن ئەو بۆ حاڵت تۆ ئەی ھەڵکورمابێ، شیعرتا دێڕی کام پاڵ لە ێ؟ب چی حاڵی ئێستا دەبێ

 
 و لێد  نێرگزی بۆنی دڵم ئەمشەو

 و وێرانەیە شەپۆلێکی بەختەوەریم دنیای 
 دەێژ  تەمەنمدا دەریای بەسەر دەنگی بێ 
 دەکاو ماڵئاوایی بۆنی چنارم بااڵی 
 دەڵێ پێم رۆحم خەیاڵی 
 و کۆتاییە ماچی دوا ئەمشەو 
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 .ناکا ئاو تێر باخت گوڵی ، بەھار وەرزی 
   

 سلێمانى .کەژاڵەکه ماڵئاوا
 

 ٢٠١٩بەری ئۆکتۆی ٥: ێێکەوتی  -خدر   ئیبراھیم ژاڵ  که ێی ماڵپه: سەرچاوە
 

 ---------------------------------------
 

 کەژاڵ ژنێک بێدەنگ
 

 .بەاڵم گوڵێک لە جوانیی شیعر

 
  
 
  
 
 

 (سنە -ەاڵتی کوردستان رۆژ)نەسیم مروەت جوو 
 

 رێباز مستەفا: وەرگێڕانی

  
 لەسیەرەتای ھەر .خیۆیەوە فەیسیبوکەکەی تیایبەتی لەرێیگەی و مەجیازی لەدنییای خوێنیدەوە، کەژاڵیم شیعری بوو جار یەکەم

 ەوەدەسییتەواژەکانی وشییەو دەربڕینییی بەھییۆی ژنەم ئەو ئییازایەتی و، بییوێری و، ناسییکی و ژنبییوون شیییعرەکانیەوە، خوێنییدنەوەی
 لە بەشیێک بیۆوەرگێڕانی خیۆی پێشینیاری دواتیر و لەگەڵییدا ئاشینابوونم ھیۆی کەبووە بوو سەرەتایەش ئەو ھەر :بۆدەرکەوت
 .ئەنجامدرا فارسی زمانی سەر بۆ بەندەوە لەالیەن ھۆنراوەکانی

 
 کەژاڵییم ھێشییتا ی،بۆشیییعرەکان پێشییەکیم نووسییینی خەریکییی کەوا ئێسییتا تییاکوو ،بەاڵم نەبێییت ئاسییان بییاوەێکردن رەنگبێییت

  شاعیرانەیەوە دەروونی باری ناھەمواری بەھۆی شانسی بێ لە بەاڵم سلێمانی، چوومە بینینیشی بۆ چی ئەگەر نەبیینووە،
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 ...ببینین یەکدی نەکرا و سەفەر چووبووە ئەوکات
 

 ھەسیتی تایبەتمەنیدی دییارترین و گرنگتیرین بە شییعرەکانی لە راسیتگۆیی و، دیار،سادەیی و ناسک ھەست شاعیرێکی کەژاڵ
 :دەڵێت کاتی دەژمێردرێت، ئەو شاعیرانەی

 
 ناسی تۆم کە

 بەچیا بووم و، بووم گردێک
 بەدەریا ،بووم و بووم کانیەک
 بووم چاوو ئەنگوستە شەوێکی
 بەیانی بەگزنگی بووم

 بووم قەفەس ناو باڵدارێکی
 درەختەکان بۆسەرچڵی گەێامەوە
 .بۆگۆرانی خۆش، بۆنەغمەی

 
 .ئاواسیادەبێ رۆژھەاڵتیی، ژنێکیی بڵیێم باشیتر ،یان کورد ژنێکی عاشقانەی لەرەگەزی مانا، پڕ بەاڵم سادە کەژاڵ شیعرەکانی

 .نابیندرێت تێدا رۆژھەاڵتیانەی پەنایەکی و پێ  ھی  ھۆنراوەکانیدا لە ژنێک
 
 بیێ و روون و دەکیات ماچ زکاغە سپی الپەێەی و ھەڵدەێژ  خامەکەیەوە لەنووکی دەگر  سەرچاوە لەدڵیەوە شیعرەکانی ئەو
 :دەڵێت پەنا و پێ 
 

 بپرسێ لێم یەکێ ئەگەر
 دەڵێت کێ بۆچاوی شیعر

 شێتەکەت دڵە کەمانچەی
 لێدەدەیت ئاواز  بەچ
 ھێشتا کەمن بڵێم، پێ چی

 دەوێت بۆخۆشم نازانم
 دەتپەرستم ھێشتا کەمن
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 . کێیت نازانم چیت، نازانم
 

 سیازێک خۆشەویسیتەکان بۆچیاوی بەاڵم .دەھیۆنێتەوە شییعر جوانی ئەندێشەی ەل پڕ نیشتمانی بو عاشق ھەمیشە ژنێک کەژاڵ
 خەونەکیانی بۆپییاوی جار ھەند  شیعرەکانیدا لە بەسادەیی زۆر ھەروەھا .دەیچڕ  و، دەخات رێک ژێیەکانی و، ھەڵدەگر 

 ئەڤیین وانەی ەبیانیەوەمیھر پیڕ و زییت بەچیاوانی و، خوێنیدکارێک وەک جیاریش ھەنیدێک بیۆدەڵێ، الیالیەی و دایک دەبێتە
 .دەبێ فێر لەخۆشەویستەکەیەوە

 
 سیتایش. بئیافرێنێ عەشق و، خۆشەویست و خۆی تاکوو. وەردەگرێت دەوروبەری شتێکی ھەموو لە سوود شیعرەکانیدا لە کەژاڵ
 .بکات وێنا بەعشق ھەردوکیان بەوشەو، شیعر بەشیعرو، بکات پەیوەست خۆی شێوەیەش بەو بخوێنێت، و بکات

 
 تیاییدا کە دەژییت پیاوسیاالردا کۆمەڵگیایەکی لە ئەو ناکیات فەرامۆش ژنیش بەاڵم. دەدوێت لەعشق بەردەوام ھەمیشەو ڵکەژا
  دەکرێت بەند و کۆت ەوە"نامووس" بەناوی و دەکرێت ژنبوونی بە سوکایەتی و دەچەوسێندرێتەوە خۆشەویستیەوە بەتاوانی ژن
 .کوژرێت دەش و

 توونیدووتیژی چەوسیاندنەوەو و سیتەم دژی ھاواردەکیات شمشیێرو، دەکیاتە ژنیانەی نییانی و منەر زمیانی شیاعیر کە لێرەدایە
 بەدەربڕینیی و پێیدەکات ھەسیت خۆییدا لەبیوونی گەلێک دەستەیی ژێر ستەمی باری کورد، ژنانی ھەموو وەکوو ئەو.رادەپەێێت

 :دەڵێت کەژاڵ راکێشەیدا سەرنج و جوان کۆپلە لەم بۆیە دەکات ئازادی بەردەم بەربەستەکانی و کۆسپ لە باس وشە
 

 خاکەکەم بۆ ئازادی شیعرێکی لەسەر
 دەستگیرکردم شیعرێکیان

 بەستەوەو وشەکانیان دەستی
 بەست ناوەێۆکەکەیان چاوی

 نەورۆز بەسردووی بووم بۆسبەینێ
 .گرت گڕم بەرز چایەیکی لەسەر

 
 چیونکە دەبێیت بەرجەستە تێدا ژنایەتی جەستەی ەمووھ عاشقێکە بکەیتەوە، کورت کەژاڵ وشەدا یەک لە ئەگەر کۆتاییدا لە
 .عیشقە شاری نیشتەجێی ئەو
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 ."فریشتەیەکی شیعر"کەژاڵ ئیبراهیم خدر

 
 (جەزائیر)ئەلبەدەوی ساڵح 

 
 کاوە هاوڕاز: وەرگێڕانی

  
 و بەھەسیت گۆشەکراوەکانی پیتە. جوانی دیتنی وشەو، بەگیانی ھەستکردن لەێەوانەوەی ..تەکانیداھەس توانەوەی تاریکی لە

 جییاوازی قەنیاعەتی. چیووە لەدەسیت لەداھاتوو رەسەنایەتی جیاکردنەوەی تامی وردبوو، چێژ کە زەمەنێک ھەروەھا ..نەست
 ترۆپکیی لەسیەر بیوو، مەبەسیتی بوونیانەی مەست ئەم بەرەو دا شەوەزەنگە ئەو لەچەقی.. نەکات دا ناشیرن و جوان لەنێوان
 ئەفسییونێکی شیینەی .دەشیتاییەکانەوە بەرزایییی کیاردنەوەی و کارلێییک نێیو لە پێدەشییتەکانەوە، لەبنیارو و کوردسییتان چیاکیانی
 بڵێسییەی و، دەتەکێنێییت بییوون لییوول تییۆزی و لەتەپ کە شییاعیرانە فریشییتەیی دەسییتێکی لەرزەی لەگەڵ سییەرھەڵدەدا جییوان
 .ئاواز شیعرو ناوکەنارەکانی کوردستانیانەی بەپەنجەیەکی بگەشێنێتەوەو چاوانی تاکوو ھەڵدەدات ێکژیان
  

 گییانی کەھەمیوو بەسیەدایەک و، دەھەژێنێیت عەرەبێیک کەنیاخی بەسیۆزێک" خیدر ئیبیراھیم کەژاڵ" دانیا خیانمی وشیەو شاژنی
 و دەبین بەرجەسیتە جیوانی پیتەکیانی و، دادەھێنیێ انیام. دەکات اتووداهلێ شاعیری بەسەر ئەفسوون و دەلەرزێنێ کۆچەریەک
 وەفیادار وشیەی لێیرەوە ئییدی ..دێینن بەخەبەرییان کە مردووشیدا نەسیتی و ھەسیت بەسیەر. دەنیوێنن جیوانتر بااڵ وشەکانییش
 زرێیکھ بەھەمیوو بیاڵگرتوو رەھاو جوانی تینووی گیانێکی ھەموو بە تەریب و واتاکانی قواڵیی بە گەیشتوو واتا و بەجوانی

 دەنوێنێنت؟؟ خۆی کوردستان شاعیری دیوانی لەجوانیەکەیەوە کەیەو دەوڵەمەندە پێدەشتە ئەمە. کەلەناخیدایە
  

 :"بەغدا" رەخنەگر و شاعیر" بابیلی عەباس دکتۆر الیەن لە نووسینەکەی وەاڵمی
  

 ".ساڵح ئەلبەدەوی" کاکە وەفادار و سەنگین بۆھاوێێی
  

 زۆر تییاێادەیەکی کە وشییەکانتان رسییتەی دەربڕنییی. وتەکانییت ناسییکی لەسییەر کییردن وزراشییتلەگ دەستەوەسییانم میین بەراسییتی
 جییوانترین لەوێشییەوە. دەداتەوە رەنییگ تێییدا خییۆری تاکەکییانی کەژوانییی ئاڵتونیەکییانە،؟؟ گەنییمە گییوڵە جییوانی ھاوشییێوەو
 .دەچڕێت رۆمانیسی ئەوین گوزارشتی

  



؛ نیشتمانێک لە نێرگز، خاکێک لە گوڵکەژاڵ ئیبراهیم خدر  

 

 

191 
 

 کەلە بیروێاکەتییان و قییووڵ بەوشییە و پەخشییانەکەتان بەشییێوازی وومبیی خۆشییحاڵ بەوەسییفەکانتان، دڵشییادبووم زۆر بەراسییتی
 لەسیەر رۆشینە بەڵگەیەکی بۆئێمە ئێوە ستایشەی ئەو. تێدایە رەوشتمەندی بەرزی چەمکی بەھاو. دەچێت ئاسۆی قردێلەیەکی

 گەلیی ەھاوشیێوەیک و ناسیراوە قوربانییدان و جیوانی گییانی کەبە" جەزائییر" گەلیی بەتایبەتی گەلەکەتان و خۆتان رەسەنی
 .ئێمەیە کوردی

  
 کە پیاکەش دڵە بیۆئەو پیاکیەتی بیۆ ھێماشیە و وێینەیە کەم ناختیان بیۆبەرزی ھێمیایە دەربڕینییان و نوسیین جیوانی بێگومان

 .پەسەنددەکات ھاوێێیەتی و برایەتی ترپەکانی
  

 بەھەمیوو ھیاوێێیەکەوە، بیرایەک، و کەسیێک لەنیاخی چیونکە شیادومانم زۆر بیۆیە. کیردووە پێ کارەکانتان و من وەسفی کەوا
 . رەسەنایەتیتانەوە و گەورەیی و ئەمانەت

  
 تیایبەتیم سیاڵوێکی بیۆیە. خۆشەویسیت بەرێزو کەسێک وەک بوونن خاوەنی ئێوە کەھەر ھەڵدەقوڵێت بەرزەوە بەرەوشتێکی وە
 دڵیت پیاکی وەک پیاکی، ئیاوی رینشیرینت کەبە گەورەکانەوە لەتاڤگە گوێژەو لەدرەختەکانی و دۆڵ لەچیاو ھەیە بەرێزت بۆ

 ..دەکەم ماچ چاوانت ساڵوم لەگەڵ دەردەچێت لێوەی
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 .كەژاڵ ئیبراهیم، پەیامی شیعری كرد بە گوڵ

 
 
 
 
 
 

 هەڵكۆ عومەر تۆفیق

 
 و رەخنەگیران. داگیركیردووە شیعردا لە فراوانی بەر و،پانتایەكی كوردی ئەدەبی مەیدانی نێو ناسكی ھەست شاعیرێكی كەژاڵ

 خیاوەنی خیانمە ئەم لەوەدایە تێیڕوانینەش ئەو حیكمەتیی" دەێوانین لیێ راكێش سەرنج بەشێوەیەكی كۆمەڵگاكەمان توێژەرانی
 شایسیتەو و جیوان وێینەی و بەرھەم كەدەییان. ھەڵیدەقوڵێت شییعر شەونمێكی كەلەناخیەوە نیانە و ەرمن و ناسك روئیایەكی
 .دەبینرێت شاعیران كەمی الی ھەستە كەئەم" بۆدەنەخشێنێ نایابمان

  
 ەكەل ، ھۆنییوەتەوە وشیەكانی پشدەریانە بەزمانێكی و، بەرەكەت پڕ خەیاڵێكی خۆیدا شیعری بەرھەمی پڕ لەجیهانی كەژاڵ

 ".موكریانە"زمانی بنەێەتدا
   
 . نەدەبوو لەدایك روناكیەش ئەو نەبوایە پرشنگدارە زمانە ئەو ئەگەر بكرێت بێت قورس پرسیارەش ئەم رەنگە كە
  
 دەمەوێیت بەڵیكە. دەكەن چیی كەباسیی بیكەم شیاعیر وشەكانی بەھێزی و ناواخنی وشە جواڵندنی لە باس نامەوێت لێرەدا من

 دەقێكیییی كەلە زمانیییدا لە وشیییەكانی جیییوانی ھەسیییتی دەرخسیییتنی و"  سیسیییۆلۆژیا" لێكیییدانەوەی وشیییەو بۆھێماكیییانی بگەێێیییم
 تیر؟كە قیووڵ بەشیێوەیەكی لەشییعردا داھێنیانێكە پرۆسیەی كرۆكیی ش پەیوەنیدیە ئەم. بەرھەم ھێنیاوەتە خیۆی داھێنەرانەدا

 ھێمیاو لەنێیوان خیۆی ئیقاعی و ھەست ریگەری،كەكا زماندا لەناو عشق ی ھاوكێشە لە دووربێت شیعریەكان پێكهاتە ناكرێت
 دییار شیاراوەی جییاوازی و، چیوون لەیە  و، ھەڵچیوون لەشیێوەی. دەخیات بەدییار دژەباوەكیان شیاراوەكانی لەناواخنە ماناو،

 لێدەكرێت؟ فێڵی زمانەكەش جاریش كەھەند 
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 .ھاوكێشەیەدا ئەم لەناواخنی دەبینین اكانمان دینامیكی لە دوور سەرنجێكی" ھێماكان و وتن" پەیوەندی كاتێك بەتایبەتی
  

 لە رەنیگە. كیردووە پەیوەسیت ی"مەدلیوول و دال" نێیوان ئیاڵۆزییەی ئەو جیاوازیەكیان شیتە و ھونەریەكیان رەمزە رەنگدانەوەی
. وەمییاوەتە بۆمییان بۆماوەیییدا لە كە. مرۆڤییایەتیەوە كییۆمەاڵیەتیەی و رۆشیینبیری كلتییورە ئەو نییاو بچێییتە رۆ زۆر تێگەیشییتندا
 و رۆحیی بۆتێگەیشیتنێكی بكەیین فیراوان ھێماكیان و بۆزمیان روانینمان پێویستە بۆیە داوەتەوە،ھەر تەنگژەكانی كەبەرپەچی

 كەئەم دەربكەوێیت راسیتیەكەی بەپێچەوانەشیەوە بشیارێتەوە نیاواخن روكەش رەنیگە. ناخیدا و روكەش لەنێیوان پێكیراو ھەست
 .بوون دێنێتە نوێگەرایەتی گوماناویدا ژینگەیەكی لە روونە ئەزموونە

 
 و داب خڵییتەی لە وەناخمییان .دەكییات تەوزیییف رەونەقییدار و بەفییراوان بەشییێوەیەكی تەعبیریەكییان ئییامرازە شییاعیر ی"كەژاڵ"

 ناسییكی و رەنگییین دیمەنییی بتییوانین تییاكوو دەشییواتەوە، بەیاسییایە  مێشییكمان دەكییاتەوەو خییاوێن كۆمەاڵیەتیەكییان نەریییتە
 شیییعرەكانی دەركەوتنییی لەگێییڕانەوەو تییایبەتە پەیوەنییدیە ئەو بییۆیە.داێێییژراوە كەلەمێشییكماندا نببینییی"كەژاڵ" شیییعرەكانی

 .پێدەكرێت ھەستی" كەژاڵدا"
  

 "قیوڵترە جۆاڵوە جیوەییە پەیوەندییە ئەم زمانی چڕكردنەوەی. پتەودیارە كاریگەرو زمانەوانیدا چنینی لە"كەژاڵ" شیعرەكانی
 لەنێوانیانییدا كییردن كارلێییك واتە شییاراوەیە دینییامیكی پرۆسییەیەكی لەناخییدا زمییانەی ئەم" دەرخسییتووە ی"ھێماكییان و وتیین

 كە بهێنییین بەوە بییڕوا دەبێییت كەواتە دەكییاتەوە جییودا لێییك ناعشییق و، عەشییق ناشیییعر، شیییعرو تاجیییاوازتر، بەجیییاواز،"
 و راكێشییان"بۆھاوكێشییەی شییێتدەكێ رامییان زمانەكەشییی بییۆیە. ھێنییاوە بەسییەردا نییوێی گۆێانكییاری" نەگۆێاوەكییان شییتە"كەژاڵ"

 ئەگەر بۆدەردەبڕێیت شیاعیرمان ژانەكیانی و خەم ئیازارو ناخی شیعرەكانی گۆێكێیانەی جێگە كەوتەو و ھەڵس ئەم "ھەڵچوون
 .دەكەین زمانە ئەم بەتەقاندنەوەی ھەست بیبینینەوە خەیاڵەوە لەمیكرۆسكۆبی

  
 و ھیوش و ھیاش لە دوورە شیاعیر كەئەزمیوونی بهێینم بەوە بیڕوا تدەبێی تاوانبارنەكرێم"بروكستی"بە و بم راستگۆتر بۆئەوەی
 بۆوێنەدەكیات رۆحمیان چركەسیاتەی ئەو وە .پڕمانیان و ناسیك رۆژھەاڵتی تابلۆیەكی وشەكانی بەپێچەوانەوە. گەورە ھاواری
 .شیعری لەمكیاژی دوور وەردەگرێت شێوەیە ئەم بەئاسانی كەوەرگر

  
 .شیعرەكانیدا دێرە لەگەڵ. یەكانگیربووە بۆیە زانیندا و ھەڵچوون و لەخۆێسكی ێتەوەئەدرەوش ھەمیشە" كەژاڵ" شاعیریەتی

 سیوڵتانیانەی زاڵبیوونێكی لە رزگیاربوون واتە. دەرەوەییدا ھەسیتەكانی لەگەڵ و، خۆی ناخی دنیای دەێژێتە كانیەكەو شاعیر
 .رۆمانتیكی
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 دییاردەیە  بیۆتە شیاعیرە ئەم شییعرەكانی.زەنیگ زەبیرو لە دوور دەكیات، دۆسیتی میرۆڤ و بۆخۆشەویستی بانگەشە بەئاشكرا 
 گشیت نییانە و نەرم كیانیلەیەكی بیێگەردە و روون" كەژاڵ" ئەزمیوونی شیەپۆلی جیوانی كیوردی ئەدەبیی نێو رەنگینی و لەجوانی
 .فڕێداون البردووەو ژیانی پاشەرۆكانی و پیسی

 گەیشیتبووە بیۆیە خۆی شیعری بۆژیانی ناسنامەیە  دۆزینەوەی بگاتە تا بووە وێ  خۆیدا دۆزینەوەی بەدوای ھەمیشە" كەژاڵ"
 كۆمەڵگییا. لەكوێییدایە شییاعیر راسییتەقینەی عەشییقی ئەی كێیییە؟ الی راسییتی مرۆڤەكییان؟ نێییوان ملمالنێییی كە داھییاتووەی ئەو

 ئەمژنەوە؟ دڵییی خسییتۆتە ترسییی كییێ خوڵقانییدووە بییۆمرۆڤ زینییدانەی ئەم كییێ. دەكەن ناشیییرینی مرۆڤەكییان یییان ناێاسییتە،
 نیاداتە فیڕ  پرسیارەكان ئەم واتە دەداتەوە وەاڵمیش و، ناخی پرسیاری دەبێتە" كەژاڵ" الی ھەمیشە سایكۆلۆژیانە پرسیارە

 لەم بیۆیە" نییە قیین و بەرق بیڕوای ئەم جیاوازییەكانیدا بەدوای دەگەێێیت ژنێیك وە  بەڵكیوو. بێت وەاڵم بێ و كۆمەڵگا ناو
 :دەڵێت پێمان"كەژاڵ"جوانەدا شیعرە كۆپلە

 
 ناكەم باوەێ ھەرگیز
 بێت لەژن رقیان پیاوان
 نەبێت ئەوكاتانە تەنها
 ..گەورەترە لەوان ژنێك دەبینین كە
  

 دەبینەوە دوبیارە وشیەكان دەكەییت ھەسیت بەكارھێنیاوە، گۆرانكیاری بیێ فلیتەرو، بێ شیعری خاوەكانی كەرەستە كەژاڵ" لێرەدا
 بۆبنییات بكەییت بیوونەوە دوبارە بەم ھەست ئەوەی بێ" گەاڵ پەپوولە، نێرگز، ئاسمان، بەھار،"وەكوو جیاواز بەمانای بەاڵم
 نوسیرابێت شیاعیرەكە نیاوی ئەوەی بیێ پێیدەكەیت ھەسیت شیاعیر پەنیجەی جێگە لێرەدا بۆیە شیعر؟ فراوانی پانتایەكی نانی

 شییییعرەكانی روەھیییاھە. پێكیییراوە ھەسیییتی كەلەنەسیییتیدا خیییۆی بۆخیییودی دەگەێێیییتەوە "كەژاڵ" دەاللەتەكیییانی گشیییت چیییونكە
 بەو ھەروەھیا بكیات بەییان شییعر جیوانی بەشیاعیر داوە كەمەودای ناونیشاندا ھەمان لەژێر نەخشاندووە جوانی یەكی"ھایكۆ"

 زمانەكەی؟ بۆسەر وەربگێردرێت ناسكیە
 
 اتییییمفرەد گرتووە؟لەكۆپلەیەكیییدا بەخیییۆی تیییایبەت دەقیییی بۆبنیاتنیییانی شییییعرەكانی بەرھەمە خیییۆی عیییادەتی وە " كەژاڵ"
 بەشیییێوەیە  ژنە كیییۆڵەكەكەی بنچیییینەدا كەلە دەقەكە زمیییانی گێیییڕانەوەی دەبییینە"قەرنەفەل،بیییاران گیییوڵی"  سیییێبەر،درەخت"

  كردنی لەبەر یاخوود نو ، وەرزێكی بۆنمایشكردنێكی دەچێت بڵێت وە . لەدوبارەبوونەوە" دووربووە" نەخشاندووە شیعرەكانی
 . شیعری ناوازەی پۆشاكێكی
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 ئەم گییۆرانی، و بەرامە و بییۆن منییداڵی، ئییاو، خییوێەی بەرەو دەخییواتەوە، پییێ  و، سییەردەكەوێت شیییعریدا مییانیز لە" كەژاڵ"
 .دەژی مەملەكەتییدا لەم شییاعیر كە ژینگەییییەی ئەو لەگەڵ نیییە سەرسییوێھێنەر میینەوە بەالی جییوانە شیییعرە تێكەڵیییە ھەمییوو

" گیییوێگر خیییوێنەرو" بەنییید و كیییۆت بیییێ دەكیییاتەوە كوێرەكیییان گیییر  كەچیییۆن دەناسیییین شیییاعیر جوانیەكیییانی مانیییا ھەموومیییان
 لە بەشیێوەیە  جیوانی مانیایەكی كیۆپلەدا وەلەھەر بەكارھێنیاوە شییعری"كیماسی"كەژال" جواندا دەیخوێنیتەوە؟لەلەكۆپلەیەكی

 .ھێناوە بەرھەم شیعری شێوەكانی
  

 كە كۆمەڵگییادا شییەێەكانی بەردەملە دەسییەاڵتە بییێ بەاڵم"خۆشەویسییتی لە پڕواپییڕە ژنییێكە شییەماڵ، رەنگییی لە پییڕە ژنە ئەم
 ھەڵكێشێت؟ ھەناسەكانی دەیەوێت

 
 ببەخشیێت جیوانی كە بیونەوەرێكیش وەبیۆتە" لەبیاران بووە پڕ دەستی" ھەمیشە كە ناسكە ھەست و جوان بونەوەرێكی" كەژاڵ"
 ".ژیان بە
 

 ٢٠١٩ ئاگۆستیی ٦: ێێکەوتی  -خدر   ئیبراھیم ژاڵ  که ێی ماڵپه: سەرچاوە
 

----------------------------------------- 
  

 .کەژاڵ ئیبراهیم خدر شاعیرێک لە جوانیی مەرگ
 
 
 
 
 
 

 زم سەباح موحسین کا. د
 

 بەندی عەلی: وەرگێڕانی

 
  پاش بەتایبەتی زیادکرد، ئەدەبی و ھزری و ێۆشنبیری ناوەندی بۆ دی زەرەرێکی کتوپڕ، بەشێوەیەکی دڵی بوونی بێدەنگ
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 تیر دەییانی و( مەتلیوب ئەحمەد. د)و ھونەرمەند ی(سنید عەبدولمەتلەب. د) بیرمەندو، ی(ارعەبدولجەب فالح) دوایی کۆچی
 کەژاڵ" دواھەمینییان ..عێراقیدا خیۆری لەژێیر ێشیتهجێ ێونییان شوێنەواری خۆیان کۆچی دوای داھێنەرانەی ئەو لەداھێنەران،

 کەژاڵییدا، لەبەرھەمەکییانی.. عەرەبییی و ردیکییو بەزمییانی پێشکەشییکردووە شیییعری دیییوانی لەبیسییت کەزیییاتر" خییدرە ئیبییراھیم
 شییییعریانەی وێییینە ئەو بەکارھێنیییانی لەێێیییگەی .دەردەکەون بەێونیییی دەوروبەردا لەگەڵ ئیییاوێتەبوونی و سروشیییت کیییاریگەریی
 سیازگاریی بەخەزنەی ھەسیت دەکیات لەخوێنەر وا بەجۆر  شیعری، لەموزیکی پڕن و ھەڵھێنجراون دەوروبەرەوە لەکاریگەریی

 نێییوان ھاوسییەنگی و سەرسییوێمان و جییوانی لە کەسییەرلێون دەربڕینییانەی ئەو لەدیوانەکانیییدا، بکەیییت شییاعیر کییانیدەربڕینە
 جیوانی پێیدراوی بانگەشیەی بەمەش خیودیی، ھەسیتی قیوڵیی لەگەڵ نەبینیراو، بیااڵی ھەسیتیی دەربڕینی و رۆح ھەڵقواڵویی

 بەێووتبیوونەوەی لەبەھیارداو بووەکانی شین درەختە سەوزو ایگی بەگژو ێازاوەیە نێوەندەی ئەو وروبەر، دە لەسروشتی دەکات
 لەشییێوەی دەبێییتەوە ێوون بییۆ شییاعیرمان خەوبینینییی دیییدگای بەوپێیییەش.. پییاییزدا لەوەرزی لەگەاڵکییانی درەختییانەش ئەو

 ەیدۆزییینەوان ئەو زمییانی و، پێنییاکر  ھەسییتی ھەسییتپێکردنەی ئەو زمییانی لەرێییگەی خییوێنەر ێاکێشییانی سییەرنج و بەپیتییی
 بەشیاعیر کەتیایبەتە ھیماپێیدانانەیە ئەو داھێنیانی لەێێیگەی ئەوانییش.. نەبێ شاعیردا بەپیتی لەخەیاڵی نەدۆزراونەتەوە

 تێڕامیان و لەسییمبول کەپیڕە شیاعیر بەپیتیی شییعریی لەزمیانی دەبینیر  ئەمەش( پێیدراودا ھیمیا و زانیراو) بەشێوەی خۆی،
 .لەجوانی لێوانلێوەکانی دەقە لەنێو

 
 بەجۆرەھییا شیییعرەکانیدا لەدیییوانە ێۆحیی، سییەوزیی و سروشییت وشییەنگیی بەشیۆخ پۆشییراوە کە شاعیریشییدا، وێژەیییی انیزمی لە

 لێھیییاتویی و دەقەکیییان چنینییی لەگەڵ ھاوکیییات دەقەکانییدا لەبونییییادی" مەجییازی کینیییایەو میتییافۆرو"لە نماییشیییکراوە شییێوە
 نھێنییە ئەو بەپیرۆزکردنیی دەکیات ھەمەێەنیگ روحی و کێشێرادە بەتوندی کەخوێنەر بەجۆر  اتەکانی،هپێک لەبەکارھێنانی

 وەک.. کیاریگەر پەخشانی دەقی بەھیماکانی جوڵە، دەخەنە مرۆڤ کانی ھەڵسوکەوتە بە و، داپۆشراون لەناخیدا ێوحیانەی
 لە( سوسییییر تیییۆری) بییۆ بگەێێیینەوە گەر: دەڵییێ دا(٢٠ ال.. دەق زانسییتی و خیتییاب ێەوانبێییژی)لە( فەزل سییەاڵح. د) چییۆن

 شیتێک ھەمیوو ھۆکارییەکیانەو نیا نیشیانە، لەھاوئیاھەنگی کەبیریتیە دەبینیین نیو ، ێەوانبێیژی بیۆ دەسیتپێکێک وەک زماندا،
.. ێاوەسیتاوە تیر، لەوانیی جیاوازیان لەێستەداو شوێنیان لەسەر وشەکان مانای واتە.. ھاوپەیمانییدایە و لەپەیوەندی تێیدا
 ێقییی و دەکییات مەحکییوم ناخۆشییی و جەنییگ و دەەبەخشییێ کەخۆشەویسییتی شییاعیردا دەقییی لەھەنیید  دیییارە بەێوونییی ئەمەش
 :ھاتووە توندوتیژیدا و وێرانکاری و بەجەنگ دژ لەدەقی وەک ێشتنیشە، لەخوێن

 
 دەنوسێتەوە مێژوومان خوێن

 نائومێدی دەکاتە خۆشەویستی
 سور گوڵی دەکاتە درەخت
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 دەدات پرشنگ برین
  دەگۆێ  زەوی روخساری
 ناکات لێ ویساڵ ھەتاو
 تاڵ ژاڵەی دەبێتە خوێن
 دەبێتە شیعر ئاسۆی
 و ووشک چیمەنی

 شمشاڵ سۆزی ئومێدی بێ
 

 کێشیانی روح و درەختەکیان خۆڵەمێشیی و خیوێن پەڵەی و جەنیگ دژی کۆ بەشێوەیەکی ناێەزایەتیدا ھاواری لە شاعیر لێرەدا
 ئەم.. جەسییتە لەسییەر دەمێنیینەوە درێژخییایەن ینیشییانەیەک وەک برینییانەی شییوێن ئەو و، دەکییات ھەڵوێسییتە تاوانییان،، بییێ

 و مییێ وێیینەی کەلە دەکەن مێینییانە دەسییتەجەمعیی لەخەمێکییی بییاس وەلییێ یە، دەردەچە تەنیییاوە لەخییودێکی گەرچییی دەقییانە
 کە ئەزمیییونێکە وەک ئەمەش.. لەجەسیییتە( تیییر ئەوی و مییین) دورخسیییتنەوەی بەئومێیییدی. وەردەگیییرن سیییەرچاوە دایکیییانەوە

 میێ کەئومێیدەکانی گەرمیدا باوەشیێکی بەدوای گەێان لەمییانەی دەنوێنێ( دڵنیایی و یی ێاێا) نێوان وەندیپەی وردەکاریەکانی
 لەێێیی دەردەکەون دەربڕینەکانییدا کەلە ھێماکیانەوە لەێێیی ئەمەش.. خیۆی کەسیایەتی بەقەوارەو لەشانازیکردن بگر  لەخۆ
 و ئاسیودەیی" یوتوبییای"بە تاگەیشیتن بیوونەوە نزییک لەچێیژ و تیر ئەوی بیۆ مەیلی وەک دێن وشیاریەوە لەنا ھەستانەی ئەو

 مانییای وەک نەک"  بەاڵن" تییر ئەوی بەوەسیڵی نەفییس تیوانەوەی لەێێییگەی خییود سیەلماندنی ھەروەھییا.. بەبیوون کییردن ھەسیت
 نیدنێکیلەدرکا خیواردوە، یەنگییان لەسیینەدا ھەسیتانەی لەو بێگەرد ویژدانیی دەربڕینی وەک بەڵکو ئیرۆتیکیەکەی، ئەدەبیی
 ئەوەی ھەوڵیی وەلیێ نیییە تێیدا میپۆلۆجییادا لە داسیتانی و سییمبول کەژاڵ دەقیانەی لەو ھەند  ئەگەرچی رۆمانسیدا نیانی
 شیێوەو نێوان دیالیکتیکیەکانی وپەیوەندیە زمان مەجازەکانی لەپاڵ خۆی نیازەی ئەو درکاندنی بۆ بگەێێنێتەوە دڵنیایی داوە

 دەقەکیانی لەنێیوان زمیانەوانی جیاکیاری ھەنید  وە.. بشارێتەوە ێیتمدا، ماناووێنەو نیادولەبو وشەکان ماھیەتی و ناوەێۆک
 کەتوانییای دەبییینم ئەوە لێییرەدا میین(.. تییر ئەوی) ترسییی پییڕ ێاێایییی لەچییاو زۆر تییامەزرۆیی( میین) کە دەبینییین ئەوە تییردا

 و بەدەق بیدات زینیدوێتی گیوژمێکی ئەوەیە ۆبی مانیادا جیاکیاری و زمیانەوانی دەربڕینیی لەبواری بەرزە چەند کەژاڵ دەربڕینی
 میاچی لەقەسییدەی چیرۆ دە) دەقەکیانی لە وەک( زھنیی و ھەسیتی) دووانەی ئەنجامیدانی سیتی بەمەبە ێاێا شییعریی بونیادی

 زۆر کەژاڵ لێیرەدا...(. دەنووسیم ژییان ئیازادی سیور ھەورێکی بە بوو ، خۆش منت ئەوەی پێش وشەکان، سەدای خۆشەیستی،
 :دەڵێ پێمان لەتاسەوە پڕ بەدڵێکی و دەکات ژیان بۆ سەربەستی و ئازادی داوای بەروونی

 
 ژیان سەربەستی
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 دەکەم رێژ رەنگ خوێن ھەوری بە
 ھەمووتانا تاساوی پڕ دڵی لەنێو
 باران رێژنەی وەکوو
 لەرەنگ پڕدەکەم وواڵت
 بااڵتا سێبەری لەژێر

 لێوتا گوڵی ھەناری پڕ لەدرەختی
 ئەدەم لەزەنگ

 
 دەقیانەدا کەلەو شییعری زمیانی بەیەکاچوونەکیانی کیردنەوە بییر و تێڕامیان بەرەو وەرگیر، خەییاڵی بردنیی میانەی لە کەژاڵ

 خیۆرو، گەرمیای لەگەڵ شییعروایە بەرکەوتنیی کەوەک مانیایی، جیاکیاریی و جیوانی و، سەرسوێمان لەسیحری کەپڕن ھاتوون،
 :ھاتووە دەقەدا لەم وەک.. ماناییەوە جیاکاری ئەم لەئەنجامی خوڵقێنن دەیان دەقانە ئەم ێاچەنینانەی ئەو
 

 بچووکە چەند دڵت ماڵی
 وایە رۆحم جۆگەلەی وەک

 ھەڵدێرە و سەخت ئەوەندە
 الوە لەھی  نابیستم دەنگ
 و باڵندە باڵی شەقەی نە
 بایە شنەی و جووڵە نە
 

 عیراقییدا، لەشییعری ژنیان، یعریانەیشی بەپییتە ئەزمیونە لەو یەکیێکە ئیبیراھیم، کەژاڵ کیۆچکردوو شاعیری ئەزمونی بەڵێ،
 جوانەکییانی داھێنییانە بییۆیە ھەر ھەتییاو، تییاکو بەرییین وئاسییۆیەکی جییوانی لەفەزای کەپییڕە کییوردیەوە، بەتایبەتمەنییدێتیەکی

 کە عەرەبەکییان، و عێراقیەکییان ئەدیییبە و نووسییەران الیەن لە ئەدەبییی و ێەخنەیییی لێکییۆڵێنەوەی دەیییان بییابەتی بییوونەتە
 .شاعیرن جوانەی ێنانەداھ ئەم شایەتی

 
 ٢٠١٩ ئەپریلیی ١٢: ێێکەوتی  -خدر   ئیبراھیم ژاڵ  که ێی ماڵپه: سەرچاوە

  
---------------------------------------------------- 
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 خۆشەویستیی، نیشتمان و مردن

 
 
 
 
 
 
 
 
 دا ی کەژاڵی شاعیر(باخچەکانی عیشق)خوێندنەوەیەکی رەخنەییانە لە دیوانی 
 

 کامیلیا عەبدولفەتاح. د
 

 هێرش محەمەد ئەمین. د. پ: وەرگێڕانی

  
 شیاعیر کەسیی خیودی نێیوان لە سیەرنجڕاکێش یەکگرتنێکیی حیاڵەتی - وەرگر - و ێەخنەگر دیوانەدا ئەم قەسیدەکانی ناو لە
 ژێییر لە نیشییتمان، و شییاعیر خییودی نێییوان لە نییاویەک چییوونە چڕبییوونەوەو ئاسییتی دەگییاتە تییا دەکرێییت، بەدی نیشییتماندا و،

 . دەروونیدا ھەوای و کەش کاریگەریەکی
  

 تینییوە، ھەورێکییی بریسییکەی ژیییانە، تییامەزرۆی تینییوی بییوونەوەرێکی دیییوانەدا، لەم ھەیە خییۆی تییایبەتی سیییمای نیشییتمان
 لەم سیەرنج و ینبدە نیشان جیاواز تێڕوانینێکی دەبێت لێرەوە لێدەبار  تینویەتی بوونەوەرێکە بەفرە، لێوەکانی گەروویەکە

 پێناسییەکردووەو دڵیییدا چوارچێییوەی لە نیشییتمانەکەی ھەمیشییە شییاعیر کە ئەودەرئەنجییامەی، دەگەییینە و بییدەین شیییعرە کییۆپلە
 :دەڵێت پێمان راشکاوانە

 
  تینووە ھەورێکی برووسکەی واڵتەکەم

 و تووێە پایزێکی خەزانی نە
  سەرکێش رووبارێکی شەپۆلی نە
  دەزانن پێی
  بەرزە ئەوەندە گەردنی بۆیە
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  و لێوەکانی خەندەی و بزە
  گوڵی و گەاڵ.. و سپی پێستی

 .بەفرە دەڵی لێوەکانی،
  

  خودی لە ھەێەشە خوێنڕشتن و زۆرانبازی کوشتن و ستەم شیعرەدا، پارچە لەم دڵتەنگە گیاندارێکی شاعیر الی نیشتمان
 ژیییان دەرکەوت، زەوی لەسییەر خییوێن کە چییونکە وە،مەترسییییە دەخییاتە دەربییڕین سروشییی شیییعرو ژیییانی و دەکییات مرۆڤییایەتی
 وێنەیەکییی دارەو، مەترسییی رەنگکییراویش خییوێن بە نیشییتمانی و، دەکییات زەوت لییێ ھییونەری و ئەفرانییدن ھێییزی و نامێنێییت
 . نابن ئاسوودە تێیدا شاعیرانیش و نابێت نیشتەجێ تێیدا شیعر سامناکەو،

 
 نیشیتمان نێوان لە ھەیە کارەساتبارەی ئەوھەماھەنگیە و خۆر تیشکی بە تێرە کە دەکات کچێک وێنای شاعیر خانمە کەژاڵی

 نیاھەموارو بیاری رووبەێووبیوونەوەی بیۆ دەبین یەکیدی ئاوێتەی نیشتمان و شاعیر کێشەکاندا، بەرەنگاربوونەوەی لە شاعیر و
 یەکەوە بە رشیییاعی رۆحیییی و نیشیییتمان رۆحیییی رۆحییییە، گەمیییارۆیەکی ترسییییش و، رۆچیییوون تەواوی و خەمیییاوی و نیییاخۆش

 :دەڵێت شاعیر دەبەستێتەوە،
 

  شەقامەکانی نیشتمانەکەم
 و ترس بۆنی لە پرن

  و خیانەت بۆنی لە پڕن دەستەکانی
 درۆ بۆنی لە پڕن زمانەکانی

 .چی ناوبنێم نیشتمانە ئەم
  

 ئاسییایش و یئییارام نەبییوونی و لەرز و تییرس کە دەبێییت گەورە شییاعیردا وێیینەی لەگەڵ مەترسیییدارەکەی نیشییتمانە وێیینەی
 . داوە گەمارۆی

 
 : دەڵێت دەدوێت خۆشەویستەکەی بۆ کاتێ کەژاڵ

 
  زیندانین ھەردوکمان ئێمە
  نەریت و داب زیندانی تۆ
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 .ترس زیندانی منیش
  

 بیی  کە دەکییات وا ئەمەش ناھێڵێییت، جوانییەکییان بە ھەسییتکردن ، دەکییات وێییران ژیییان کە دەکییات مییردن ھێییزی وەسییفی کەژاڵ
 :دەڵێت کە کاتێ بێت، زالڕ - خۆشەویست و ژیان - الوێتی نیفەوتا و ئومێدی

 
  ئازارە بە دڵمان خەمی

  دەیسوتێنێ ژیان تێشووی
  کاتێک بینوتە تۆ
  یەک بە ناگەن ماسی و تۆێ
  دڵم باخچەکانی گوڵی
 .دەبێ پەێ پەێ
 

 و نەمیان بەرەنگاربوونەوەی بۆ ەرەک پاڵپشتی تینێکی گوێو ئەرێنیەوە ھێزێکی کەژاڵدا شیعری ئاراستەکردنی لە خۆشەویستی
 ھەروەک میردن، بەرەنگیاربوونەوەی بیۆ رۆحە پاڵپشیتیەکی کە دەردەکەوێیت وا شیعرەکەدا لە خۆشەویستی ھەروەھا فەنابوون،
  ھەبێت، ژیانی پێناسەیەکی ھەموو ئەوەیە شایانی راستەقینەیە، ژیانێکی

 
 پیییاێانەوەو پێگەیەکیییی لە بەڵکیییو ناوەسیییتێت، وومەنیییدانەدائارەز ئاسیییتێکی لە خۆشەویسیییتیدا پیییێگەی لە شیییاعیر لێیییرەوە

 کە دەبینرێیت ئەفسوناوی ھێزێکی وەک خۆشەویست خودی لە پاێانەوە. دەردەکەوێت خۆشەویستەکەیدا بەردەم لە دەستەونەزەر
 پیاێانەوەو قەسییدەکانی - دەبینیین خۆشەویسیتییەکانی قەسییدە دییوانەدا لەم شیێوەیە بەم ئا ،مرۆڤ دەبەخشیتە توانا ھێزو

 پێیییودانگەی بەو - خۆشەویسیییتەکەی دەبەخشیییێتە ژییییان بەڵگەنامەکییانی شیییاعیر کە خۆگرتیییووە، لە قوربانییییدانی مەراسیییمی
  ژیانەی جوانیەکانی

 
  ئاشتیت سپی کۆتری تۆ

 ھەڵناوەرن لێوەکانت گوڵی خونچەی
 شەوبۆ گوڵە پەێەی دەبیتەوە کە

  مۆسیقا و گۆرانی
  ئاواز سۆزی پەرژینی دەبنە
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 .ھەڵدەپەێن دەکەن ەماس
 
 ئیاوێتە دەخیوێنێتەوە، دیوانە ئەم قەسیدەکانی کەسەی ئەو ئەوەیە دەکات، ێەخنەییەکەمان بۆچوونە پشتگیری کە شتەی ئەو

 کە دەردەخیات خوشەویسیتی شیێوەیەک بە دەردەکەوێیت، بیۆ ئازاری ھەستەکانی و خۆشەویستی ھەستەکانی نێوان گیانی بوونی
  دەپاێێتەوە، خۆشەویستەکەی بۆ کەژاڵ. ژیان تاریکایی و مردن لە قوتاربوونە و ئازار لە رزگاربوون لە بریتییە

 : دەڵێت رزگاربوون، لە حەزکردوو پاێانەوەیەکی
 

  چاوێکدا ئەنگوستە لە راستم دەستی
  و روانیم لێی سەرسامیەوە بە
 " ووتم پێی شەرمەوە بە
  و بگری ھەور بینیوتە تۆ

  و بێ کۆتایی زەردەخەنە
 ژووانی رێگەی لەسەر

  واڵتەکەم دڵدارانی
  ھەڵگرتوو سەر عاشقی دوو

  ھاتبن بەشەر
  درەختێکیش شەونمی دڵی
 " وتم پێی ئازارەوە نیگایەکی بە

  عاشقدا دوو نێوان لە بینوتە، قەت
  تفەنگ و شیعر چەقۆ، و زام
  تۆرابن یەکتری لە

  خەمەوە جۆگەلەی لە پڕ رۆحێکی بە منیش
  وتن پێم و، روانین لێم

  بێ ئەستەم پڕ ژیان ئاوێنەی تاکو بەڵێ
 .ھەڵدەوەر  گەش چرۆی دەیان

  
  چڕدەبنەوە شاعیردا ناخی لە جموجۆڵەکانی و ژیان دیمەنەکانی لە. ..دووربینی فراوان، زەوی، سۆز، لە پانتاییەک کەژاڵ
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 ئەمیانە - مەعینەوی ییا بێت مادی - مردن بۆ بێت ئاماژە کە تر ھێمایەکی ھەر ئازاروخەموو چێژەکانی ێووبەێووبوونەوەی لە
: دەیبینیین میانەدا لە ھەروەک ژییان، لە پڕاویڕبیوون کە ھونەرییەکیانی وێنە - کۆبوونەتەوە دیوانەکەیدا لە چڕی بە ھەموو
 یبیوونەوەرانە بەو بەرامیبەر دژدان ئاسیتێکی لە وێنیانە ئەم. پرشینگدار ھەاڵڵەی و، جوانی سەوزبوونی دڵ، ترێکانی ھێشوە
 شیاعیر وێنیاکردنی بۆ ھێمایە کە ھونەریدا بەرجەستەکردنێکی لە. خەم و فرمێسک: لە بریتین کە مردن و الوازی بۆ ئاماژەن

 :دەڵێت نیشتمان، رزگاری پێناو لە قوربانیدەرە بوونەوەوەرێکی شاعیر تێیدا خۆی، عاشقێکی بۆ
 

 و چەتر دەبمە جار ھەندێک
 وەنەوشەیی باخێکی پەرژینی
  گوڵیش و دێک تاکو
  بگرین یەکتری بۆنی

 نەشئەی بە تێکەاڵوبن
 .پەمەیی رەنگ

  
 شییعرە کیۆپلە لەم ئەوەتیا پێیدەکەن ھەسیتی شیاعیرەکان خودی تەنھا کە ئازارێک ئازار، تێشووی خەموو لە پڕە دڵی کەژاڵ
 :دەکاتەوە رۆحی ھەگبەکەی و دەردەکەوێت ھەنارەیدا گوڵە لە پڕ
 

  و مخە کۆڵوانەی لە پڕە ھەگبەکەم
  باران نمەی و، ھەور پرووشەی
  و د  کۆتایی رەش تاریکی
  دەنەخشێنێ پەلکەزێڕینە رەنگی ژیان
 .نیشتمان بۆ دەچڕ  ئازادی بانگی

  
 و میردن دیمەنیی و وێرانکیاری لە پڕ ناھەمواری واقیعێکی لە دەبەخشێت، ئازادی کە شیعریەوەیە تێڕوانینە لەم خۆشەویستی

. ھزرودەروونیی بەمەبەسیتی و کیۆیالیەتی چەوسیاندنەوەو رێگەی لە دەکەن مرۆڤایەتی خودی لە شەھەێە کە ناێەحەتی ئازارو
 ھێییزو بە قییاڵبوو بییوونەوەری چەنییدین بەرەو خۆشەویسییتیەوە میییانەی لە دەکییات گۆێانکییاری لە بییاس شییاعیر روانییگەیەوە لەم
 کەژاڵ کیردوە، ئامیادە ژییان بۆ گۆرانیەکی و کباڵندەیە و بەرەبەیانێک و شاخێک خۆشەویستی بە ھەر بۆیە. ئازادی و شادی
 :دەڵێت
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  سۆزەوە بوخچەیەک بە
 دڵمەوە ترێی ھێشووە لە بەرچنەیەک بە
  الت بۆ دێم
 ببینینت جوانیم سەوزایی تاکو
  و فرمێسک باوەشێک بە
  خەمەوە پریاسکەیەک بە

  و گەش خونچەیەکی بە دەبمەوە
 .بااڵت جوانی بۆ دەبمەوە گەش
  

 زۆر پێناسیەیەکی خۆشەویسیتی کە دەکات بریندارەکەی دڵ نیشتمانە باسی جوان زۆر شاعیرە ئەم کە کۆپلەیەکدا لە ھەروەھا
 :دەڵێت و دەردەبڕێت سۆزی و ھەست راشکاوانە وایە دیل باڵندەیەکی وەک تێدا دژوارە

 
 ناسی تۆم کە

 چیا بە بووم بووم، گردێک
 دەریا بە بووم و بووم کانیەک
 بووم وئەنگوستەچا شەوێکی
 بەیانی گزنگی بە بووم

  بووم قەفەز نێو باڵدارێکی
 درەختەکان سەرچڵی بۆ گەێامەوە

 .گۆرانی بۆ خۆش، نەغمەی بۆ
  

 خۆشەویسییتەکەی عیشییقی چییۆن کە عیشییقدایە، باخەکییانی جییوانترین لەبەردەم دەکییات ھەسییت شیییعرییە دیییوانە ئەم خییوێنەری
 وێنەیەکیی چەنید لەبەردەم خۆمیان بیۆیە ئیاواتەوە، و ئاسیایش و ئاشیتی مییانەی لە ئەوییش بووە، نیشتمان عیشقی ئامبازی
 گوڵەکییان، بییاران، نییمەی وەک ھەڵییدەقوڵێت، لییێ ژیانیییان کە دەبینییینەوە، سروشییت وردەکارییەکییانی بە دەوڵەمەنیید ھییونەری

 لەم ھیونەری، ویھەتیا بەییانی، نێرگیز، بەھیار، شیۆێەوەبووەکان، لیقە ئاوەکان، خوێەی باڵندەکان، شاخەکان، درەختەکان،
 نەتیوانم کە ێێگیر بیووە زمان جیاوازی. تێدەپەێێنێت بزوتن ئارەزووو بە تێربوو مرۆڤایەتیی خودی وێنەی دیمەنانەدا ھەموو
 ئەم ئەوەشییدا لەگەڵ بەاڵم.بگەێێییم زمانەوانیییدا توانییای شییێوازی و زمییان مۆسیییقای بزوتنییی مۆسیییقاو دەنگییی و سیییما دوای بە
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 جیاکیارییە شییعرو وگیوێی گەرم لە پڕواپیڕە کە شیعرە، جۆرە ئەم واتاکانی و ێێچکە بگەمە توانیم و رێگر نەبووە جیاوازییە
 خۆشەویسیتیی ژیان ئەو الی و دەداتەوە ێەنگ تێیدا ژیان کە دەرخستین، بۆ عیشقی باخچەکانی ھۆیانەوە بەو ھونەرییەکان،

 .ئاشتییە و ئازادی و نیشتمان شیعرو و
 

 ٢٠١٩ جانێوێریی ١٥: ێێکەوتی  -خدر   ئیبراھیم ژاڵ  که ێی ماڵپه: سەرچاوە
 
 

 ------------------------------------------------------
 
 
 ١٠١٠ساڵی 
 
 

 .کەژاڵ شاعیرێک پڕ لە هەاڵڵەی وشە
 
  
 
  
 
 
 

 (میسر)محەمەد زبابە . د
 
 هەڵکۆ عومەر تۆفیق: وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە

 
 داێیت ممۆرخەسیەو ل یمنیێ،ھ ینووسیەیجیوان د ەنیدەوەئ کێری،شیاع ەویناسی ەویەکانەناسیک ەعریشی ەیگێیر ەل رمیشاع ڵیژاەک
 وەخییینەر ەوۆییەراسیییتگ ەێیوپەب و،ەووڕییییربەد ۆبییی ممۆخییی یرنجەسییی یبیییار شیرجیییارۆز ەوەیەروانیییگ مەل ۆیە،بەوەتۆنیییدێخو
 .رگرتوومەو ێل یمووەھ ەوەفراوان یکێسنگ ەب شیوەئ روو، ەتۆخست ۆب کانمەاریشنێپ
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 یکییدا ەیکییەعریشی ەوانیید ەوۆیەخی ەیکەنیینگەر ەشتمانین ەل کێریشاع یکچ کێ،کاتەمن بوو یشادمان ییەیما اتریز ەیوەئ
" ەارچ کنییان" ینەخییاوەب ەک ەوەتیەشارسییتان یرێییم یتییاڵو ەل"کییردم  شەشییکێپ "یشییقەع یکانەپرووشیی" ینییاوەب یرگەمەجییوان
 .بووم ندەفمەرەش ەناسراو

 
 یسروشیت ەل ،ەیییمەپ ڵیگیو ەل ،ەوشی ڵەیەاڵھ ەل ڕناسیک و پی ەیوشیەل"جیوان  ەیڵییپ ەل ەنیگەر نگاوەر یکێریشاع ڵژاەک
 .مەبد داەزمان پاراو وەووش یزێھ نەخاو ەریشاع مەب کەیڵێبتوانم پ وامیھ ەو، ب مەدەد ڵوەھ ەوەرێل ۆیەب .وزەس
 یەاینۆمفەئاوازو سی وەب تێبتوان ەیەھژن  مەک ەکێریشاع" ەوویشۆپ فرەب کووەو یسپ ینگەر ەشیمەھ ،ەکێشتمانین یکچ ڵژاەک

 یرەوەدوو بییون ەک اویییژن و پ ایییئا کێاریپرسیی ار؟یپرسیی مەردەب ەتیخسییتەید ەویەکانەعریشیی ەیگێییرەل ەشیییمەھ وەئ "تێبنوسیی
 .ەقاندووڵخو انۆڤیمر ەک تێبکر وانداێنەل انیاوازیج تێبەد ۆب" نەنیمەرزەس مەئ یزنەم
 
و  یتیەاۆڤیییمر یاریسییتەھ یکیییێمەڵەق نەخییاوەک ەوەتییینیبەد کێریشیییاع مەردەبەل تۆخیی ەوەتینێخیییوەد ەیوانییید مەئ کێییکات
 .کاتەزدیر ەارانیھوش وەکانەریز یکەیەپاچیدەب کانە؟وشەوش یماناەب یەنسانیئ
 
 ەوڕەپی یگێو قیو ینگیەد ێبیەب داەییکەجوان ەنیاخ ەل. کیاتەد انەییروون و رونتر ب ەیخشانامەپ یکێکراس ەب یکانەعریش وەئ
 .رەد ەتێد یکانەوش
 
 ەو ،ەوەتێییڕێگەد کانەختەسیی ەژۆر ەوەیەکەرەنییبیمەل ەکێریشییاع یرھاتەسییەبەک کییاتەد رشەپ ڵگییو یکەیەبییاخچ ەوەرێییل ۆیەبیی
 .یشاد ەیکیچرەل ڕەپ ێنەژەد وایھ ەل ڕپ یکێزفەع
 
 ەەێبیییاو ەب ەراوێیییت ینسیییانیئ یکەیەھیییانەب داەیەوەکیییدانێل ەل داەدەئەڵیییھ رەسییی ەوەمیییانیئ ییاڵقیییوو ەل یکانەعریشییی ڵژاەک
 .ۆیخ یکانەدیقەع
 
 رجیانەم ەینێیبکیا، و ششۆک کانمانەنوسێپ ەشیمەھ تێبەد. تەڵێد مانێپ یو پوخت یکورتەب یە"یسام" یکەیەنام یکانەعریش

 ۆیەبیی تێشییرۆداپ ەویەسییپ یکییێرگەب ەب کییاتەزدەح تێییوەد شۆخیی ەواویییھ ەب یشییتمانین وەئ. بکییااڵبا یکییانیەرووناک یخشییەو پ
 :تەڵێد ەراشکاوان رۆز داەرێل
 
 شتمانین ەیوکاتەئ
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 کاەماردۆت یکانیەرەروەو س ێخشەبەد نێخو
 کاەد ماەس کاوەردەد ڵگو ەنیرێزەلکەپ
 ..ەێش ۆب نا
 رمەت ەل مانیشتین یبوون ڕپ ۆب نا
 و کانەنجەپ ینیرەوەڵھ ۆب نا
 کانۆڵەر یواشێھ یرگەم
 ەل ڕپییی ەشیییتمانین ەل یکانەاسیییکن ەوشییی ەچیییونک .ەوویییینیب ەوۆیەخیییەب یزەداب زوەبەڵیییھ نینیییدەچ ەریشیییاع مەئ یکانەعریشییی
پیان  یوزەس یکییەشتاەد کەو .روون یکیەروبارو کان کەو نێخاو.ەواڵقووەڵھ ەوەیەکەردەگێپاک و ب ڵەدەل ،ەوەیەکەتەرائەب
 .یرانەنێخو مەردەب ەتۆخست یکانەوش نیرەب
 
 ەچیونک ،ەوەبخیوات ۆیخی یاکیانویھ ەناسیک سیتەھ ەریشیاع مەئ تێیناکر ەرێی،لەوەرەد ەتێد ەوڵیەو د حۆرەل یکانەعریش ڵژاەک
 .نێنادزر زیرگەھ یواکانیھ
 
میردن  ەک یژەد کداێشیتمانینەل وەئ. ناکیات ڵقبیوو یشیۆشپەر ەب کیانەنۆاڵو ک وتەمیزگ مەردەب یکیارت ەریشاع مەئ یشتمانین
 یژۆرمانیگ و  کەبکیات و خیشەپ یکانەوشی کیاتەزدەح وەئ .تێیب ەیەشیاوەگ کیاتەزدەح ارییئا یمیانگ ڵیگو کەو تێریرناگەو
 کەو ڵمنیدا یسیتیوەشۆخ کەناسیک و ستەھ ،ەوەتێخشەبب یستیوەشۆخ یکان ەوش کاتەزدەح .ەوەنێوشەبدر نگەشەق یلولەیئ

 .ردەگێپاک و ب کیدا یسنگ
 
 ەچییونک بییدات، یتەارمییی شییتمانین کییاتەزدەحەو .تێیینێچەد یسییتیوەشۆخەب ەیکاڵئییا ەیوێییچوارچ ڵژاەک ەیکەشییقەع ۆیەبیی
 .وداەئ یناخەل ەتر یکێشقەع مانیشتین یدانیتەارمی
  

 ٢٠٢٠ی ئەپریلی ١٢: ێێکەوتی
 

-------------------------------- 
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 شیعر زمانی مرۆڤ و گەردوونە

 
 ی کەژاڵ ئەحمەد( وەرە بەیەکەوە بژین)خوێندنەوەیەک بۆ دەقی 

 
 
 
 
 
 
 

 ناڵە حەسەن

 
 ریشیاع ی(رەنجیدێە باحەسی) یعریشی یکیێقەد یکەیەواژەسیتەد نیدەچ ۆبی کمانەیەوەنیدنێخو کدا،ەیەنام ەل رەوبەمەل کەیەماو

 مانەکەسیییتێفیمان یشیییەدووب داێیییوەل ش،ەبێسییی ەل ەکهیییاتووێپ ە، ککردبیییوو مۆخییی یکێسیییتێفیمان ە، باسیییم لشیکیییرد ھاوکیییات
 یکانەنیدەھێە ھیاەروە، ھ!(ەیەورەگ یکێشیقەع عریشی)و ..!( یییەن نگەدێیب یکێرمۆفی عریشی) ینیاو رێیژەل شیوانەباسکردبوو ئ

 شیداەرێوا ل. باسکردبوو ەکەقەد وێن یکانەدۆو ک ماێو ھ مکەچ ەل کێندەھ ۆب ەوەندنێخو ەیوێچوارچەو ل ەنگوتنا وەپشت ئ
( یببوونیرەھییاوتو  وتینەککیەرەب)و  نەیکەباسیید( ەردوونەو گ ۆڤمیر یزمییان عریشی) یرنییاوێژەل ەکەسیتێفیمان یمێیەسیی یشیەب

( کێیدۆتیم) ەب نەییکەید ھیاەروەھ ن،ەیخەردەدەب ەقەد وەئ ۆب مانەوەندنێخو یاقیس ەل شەشەوبەئ یکانەو ئامانج کەێۆناو
 ەینیدێھ نەیدەدڵیوە، ھەریشیاع ی(دەحیمەئ ڵژاەک) یکانەعریشی ەل کێیکیە ە، ک(نیبژ ەوەکەیەب ەرەو) یقەد ەیوەندنێخو ۆب
 ەل ناییی ەوەکەێۆنییاو یووێ ەچ ل ەکەعریشی ەتاوەرەسیی ەل. ەیو گرنیگ بیید سییتیوێپ یکێتەبییاب نیدەچ یرگییاەد ەل تێییبکر میانۆب
 ەکەقەد ز،ۆو سی سیتەھ ڕو پی نیریشی یکێزمیان ەب ،ەکردووەسیتەرجەب یجیوان رزەب یکێتیا ئاسیت ،ەوەرمۆو ف یوانەزمان یووێ

 ێپیی ەینێوێییب یکییێژێو چ نەکەد رەنێخییو یکییانەییەفیعات ەمییارەد ەڵگەل ەمەگ ،ەقەد مەئ یکییانییەدۆلیو م ەوشیی ،ەنووسییراو
 ەباشییتر انیی، ەشیکراوینما ەورەگ یکێشییقەع ەوەرانیشیاع ڵیاەییو خ سییتەھو  کیەتوانیا ەب داەقەد مەل ھیاەروەھ خشین،ەبەد
 وەئ یپشیت ەل. نێکرەباسید ەوەکانەفسیانەئ یبیێکت وێینەل ەیکانیڕۆچ وەئ کە، وەوەتێڕێگەد ەورەگ یکێشقەع یکیڕۆچ/  مڵێب
 ینووسییەو چار انیییژ ەب انیینییدەوەیپ/  ەک داتەد نییگیگر یلیسییائەو م تەبییاب کەڵێییمۆک یرگییاەد ەل ەوەانییمانسییێۆ ڵەاەیییخ
  ستەد ەیەوێمشەب ەکەعریش ەتاوەرەس ە، لەیەھ ەوییەعریش ەیفیعرەو م عریش ەب انییندەوەیو ھاوکات پ کانۆڤەمر
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   .کاتەدێپ
 
 واز ێنەیسب
 نمێھ ئه ىیاین ته ى نهێباج هڵما له
  نهێبه شىێرک سه کىیدارالست  واز له شۆت
 
 وەئ وێین ەچوون ۆب کیەتاەرەس کەو انی کێکردنەئامادۆخ کە، و کرەد کێنو پال ەخشەن یتاەرەس ەب ستەھ/  ەیەپلۆک مەل
/  داەیکەعریشی وێنەل ری، شاعکاتەدێپ ستەد کێارڕیب ەب ەتاوەرەسە، لێیەنو یکێشقەع یایدن شیوەئ/  ەوەاوازیج یکیەایدن
 ەواز ل یشییییەکەدارڵد  خییییوازەو د ێنییییێبه( ییاییییینەت ەینێبییییاجڵەما) ەل واز ەوێنەیسییییب ەل رەھ ەک ەێەیبییییاو وەئ ەگییییاتەد
، ەوەتۆبیەکالنیە یواوەتەو ب ەارڕییب وەئ ەتۆشیتەیگەن شتاێھ ەیکەدارڵد ەوات( وەئ) ەاریواد. ێنێبه( یشێرکەس یکیدارالست)
، نەییییبک ەانییعریشییی ەسیییتێو  ەواژەسیییتەد مەئ یرەیسییی ەوەزمیییان یووەێ، لرەگەئ مەاڵب ،ەوامەردەب یکانییەشیییێرکەس ەل ۆیەبییی
( ییایییینەو ت ەنێبیییاجڵەما) انیییی( یشیییێرکەو س کیدارالسیییت) یکانەوشییی وانێییینەل ەیو نیییاواز زێیییھەب یکییەنیییدەوەیپ ینییییبەد

 کیدارالسیت) تەبیتیاەب ەوڵیدامیا ەکییەتەێەبن ماناەل ەیکەوش ردووە، ھەاکردوویت ەیرانیشاع یکییەرکارە، ھونەدروستکردوو
، ەیەھ ەوڵییەمنیدا ینەمەت ەب یندەوەی، پ(کیستدارال) ەی، وشونیخشەبێپ یتریمانا داێنو یکییەندەوەیپ ە، ل(یشێرکەو س
 ەارییید کێمانەرە، سییەیەکچییان یارییی( شەنێبییاجڵەما) نۆکچییەو انێکییو تەبیتییاەب ننێییھەد کییارەب کیدارالسییت ڵمنییدا تییرێز
، بیوونەن تێیرنەنتەو ئ رەتیمپۆو کی شینەیستەیو پل یتیارەئ/  وکیاتەئ ە، کەرەوبەمەل کڵێسیا ستیب مەک ینیەال ستمانەبەم

 کیانەنۆاڵک وانێین ەێیشی ۆبی کێ، دارالسیتبردەردەسەب تریناڵمندا ەڵگەو ل نۆاڵک ەل یکانەکات ەیربۆز ەقوتابخان یواد ڵمندا
، بییووەھ یشییی(ییی تەگین) یکییێنیەال کیدارالسییت ە، واتکانەنییدڵو با ەکۆڵەچیی ەردگییرتنەب انیییو  ھییاتەکاردەب کییانەکەێەو گ

 یکییێتەرائەب ەکەیەوشیی ە، واتڵیمنییدا ۆبیی یەمییاێھ کیدارالسییت داەرێییل/  مەاڵ، بەیەھ یڵیییتەگێن یکێوییید شیشییێرکەھاوکییات س
 نیتیوانەد انەییکێیەنو ییەندەوەیپەل ەیەدوو وش مەئ ە، چونکەوڵیداما ێل ەیکیڵەتەگێن ەوید شیشێرکە، سەویخشەبێپ یجوان
، ێنییێبه ەیکەییەناڵمنیدا ییەشییێک ەواز ل ەیکەدارڵید/   خیوازەد ە، وات(ەناڵمنییدا یکییەشیێرکەس) نەیییبک ۆبی ەیوەنیدنێوا خو

 ەل/   ەو گتومیان ەکردوو مانەقس ەتەباب مەئ رەسەل شیشترێپ...!  تێنێھەد ییاینەت ەینێباجڵەما ەواز ل ۆیخ نۆکچەروەھ
 یکەیەسییڕۆپ ەوە، ئکییانییەنگەرھەو مانییا ف کانەختەشییوێمانییا پ ەل ماکییانێو ھ مییکەو چ ەوشیی ینڵیدامییا یعریشیی یزمییان وێیین

 کیاتەد ەیەسیڕۆپ مەبیاس ل ەوییەراەبیوونگ یووێ ە، ل(بوون ەیفەلسەف) یبێکت ەل مالەک دەمەمح. د ھاەروە، ھەیەرانەنێداھ
 ەل نیو نیاتوان ەگیرنگ ەتڵەسیەدوو خ مەئ وانێین ینیدەوەیپ) تەڵێو د باتەد یناو( زراندنەو دام ەوەشاندنەوەڵھ) ەب وەو ئ
( رانکیردنێو) ەتێیبەد ەوەشیاندنەوەڵھ نیاوێپ ەو ل زرانیدنەدام یسیتەبەم ێبیەب( ەوەشیاندنەوەڵھ)، ەوەنەییبک اییج انییکدیە
  نییو ەیکۆریییب ەوەشییاندنەوەڵھ ەیگێێیی ەل تێییوەمانەد ە، چییونکەاوازیییج ەوەرانکییردنێو ەل ەوەشییاندنەوەڵھ ەمێئیی ۆ، بییمەاڵب
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 رەگەئ/  ەک تەڵێیییید شەوەئ ەتەبییییاب مەب نییییدەوەیپ ەل رەھ ھییییاەروە، ھ...!(نەیییییبگ ەکییییید یکێئاکییییام ەو ب نینییییێزرەدابم
...! داھییاتوو ەل ووێ کەیەژڕۆپیی ە، وات(ەژڕۆپیی) ەتێییبەد ەکەوەشییاندنەوەڵھ واە، ئتێییدوادابەب یزرانییدنەدام ەوەشییاندنەوەڵھ
مانییا  ەل کانە، وشییینیییب مانەوەشییاندنەوەڵ، ھ(یشییێرکەو س کیدارالسییت) یکانەوشیی وانێیین ییەینییدەوەیپ وەل ەیوەئ کییوەروەھ
 مە، ئەوەزرابییوونەدام ە، واتەوەادنرابوونیییبن  نییو یکییەدەوەیییپ ە، لرابوونڵدامییا انییییکانییەنگەرھەو مانییا ف یختەشییوێپ

 . ەویخشەب ەکەکەێۆو ناو ەواژەستەد ەب یو جوانکار ڵیباش قوو یکێزمان تا ئاست ەل ییەرکارەھون
 
 ؛تەڵێد داەیکەعریش یتریکێشەب ەل دەحمەئ ڵژاەک
 
 و کێژۆموو ر ھه ى گهێر من
 مۆێگ ئه انمیژ سىێدر ئه
 نىێنه رۆز کىێدۆک به
  تهڵد  که
  وه تهێزۆبمد ێتوان نه ێس که  یھ تا
 .نمێشک ئه مڵد لىیکل
 

 وێین ی، سیوارچاکەک کیسیەک ەڵگەل یسیتیوەشۆخەل ڕپی یکیێژێۆدواەب شیتنەیو گ ەورەگ یکیێونەخ یهیاتنیدەب نیاوێپەل ریشاع
 داەاردڕییب ەتاوەرەسی ەل ،ۆیەبی داۆییخ ەو ل انییژ ەل ەکێانۆێگی میووەو ھ کێارڕیب مووەھ ەیئاماد ،یتییەکانڵەاەیو خ ونەخ

 یگاکیانێێ ،ەک داتەد تریارڕییب/  سیتاێ، ئتێنێبه ییشێرکەس یکیدارالست ەل ازو شیمە، ئتێنێبه ییاینەت ەینێباجڵەماەواز ل
 ەوەتێزرۆبید کێیدۆک ەب نهیاەت ،ەوەتێبشیار ۆیخی یدانەئیاو یچیاوەون بکیات و ل ۆیخ ت،ۆێێبگ یانیژ یسێدرەو ئ ەژێۆ مووەھ
 . ەوەتێزۆدیب ێناتوان تریکێسەک ترێز وەل دا،ەیش یکیەایشقەئ کەو ەوات ،یتەیەکەدارڵد ڵید شیوەئ
 
 ت،ەڵێد داەیکەعریش یتریکێنەمید ەل
 
 ...نیبژ  وه که هی به  ره وه
 دا هۆڵبچک رۆز کى هی نجانهیئ ناو له
 نیرینشێخو کىێعاشق  که
 وااڵ کهێت کى هی ندنگهێى خو وشه حه  له
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 و تێبنیدا
 .بکا نىۆب  وه تاسه به ک هیستاۆمام
 
 یکیییانەکونج وێییین ەو ل کیە یدوورەل انەییییوەمان ە، ککێئاسیییت ەتۆشیییتەیگ انەیکەشیییقە، عییەعریشییی ەنەمیییید مەئ ێییییپەب
 ۆیە، بییییەسیانا ن یکێکیار یگرتنیەرگەب ەک ۆیەسیەو ب رەگیکیار ەنیدێھ ەیکە، ئیازارەیەورەگ یکێ، سیووتان و ئیازارداییاینەت
و  ابیییینا رۆز یعریشییی یکیییەیەنێو وێییین ەل یەداوا مەئ ریشیییاع مەاڵ، بنیبیییژ ەوەکەیەب ەرەو/  تەڵێییید ەیکەدارڵییید ەب رەبڵییید

 ۆیزرەتیام ەنیدێھ ەدوو عاشق مە، ئداەنۆاڵبچک رۆز یکەیەنجانیئ ناوەل/  نیبژ ەوەکەیەب ەرە، وتەڵێو د ڕیدبەردەد ۆڵەناسک
 ڵیدوو گیو ەب بینە، دەانڵیبوەق تێب شەنۆاڵبچک یکەیەنجانیئ وێن/  تەنانە، تتێب کێنێرشوە، ھکنەیەب شتنەیو گ یکتریە
 داێییوەو ل تێییانبنیدا( واەاڵکێتیی یکەیەنییدنگێخو) ەیوشییەح ەل نیرینشییێخو یکێعاشییق خییوازنە، دەویەوێیین ەچیینەو د شۆنخییۆب

 یکێزمیان ەب وەرانیشیاع یسیتەھ ەل ڕو پی یمانسیێۆ ڵێیتاب یکێنەمید. بکات انیینۆب ەوەتاسەب کییەقوتاب انی کیەستاۆمام
 ەنێیییو یکەێۆو نیییاو ەوەرکیییردنیب یوداەو م یتۆیەنخێشیییوەل رۆز( وەاڵکێتییی یکەیەنیییدنگێخو) ینیییانێکارھە، بیعریشییی ینیریشییی
 . نەیکەد رەسەل یترێز ەیستێوەڵھ ەقەد مەئ یتریکانەشەب ەل ە، کەکردوو ترڵقوو ەیکییەعریش
 

 ؛تەڵێو د ێبەد وامەردەب ەیکەقەد وێنەل یکانییەخەزۆد ڵەاەیو خ ەوز مانەھ ەب ریشاع
 
 نیب  وه که هی به ۆو ت من
 شار کانى نهۆف له ته ىێڵھ
 نابن نیو ئه  له گرتنێگو ىڵرقا عات سه و چوار سه ستیب
 نیب وه که هی به ۆو ت من
 و تڕێبا ناب کاره تریئ
  وه تهێئاو د  ژۆر موو ھه
 Googleو کدا هیدواى  به انمانێ گه له ێب رزگارى ئه شی 

 و ۆت ۆب کچان
  وه نهێمن ناتو ۆب انێکو
 
 نییداەمەز وێیینەو ل نڕببیی وداکییانەم تییواننەد ەیشییقەع وە، ئکییاتەد ۆبیی مییانەورەگ یکێشییقەع یباسیی ریشییاع تییداەێەبن ەل ۆیخیی
 ەب ەسیتی، شاکیوەڵب ۆێیبگی ۆیبی یکانەییەشیمەھ ەخوو انیو  انیژ ەیوێش ەیەوەب ەستیشا رەھ کەن ەیشقەع وە، ئەوەننێبم
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 ێنیبەدیی، واڵاەییخ یکانەسینوور وییودەئ ۆب تەنانە، تواتەێدوور دوور د یکانڵەاەیخ ەیکور وینەل. ەشیکێدانیقوربان مووەھ
 میووەھ ەیرێکوێگر یحریس یکێلیکل ەتێبەد انی، (ەورەگ یکەیەزیموعج) کەو وانەئ یانیژ ەوەکەیەو ب وانەئ یشتنەیکگەیەب/ 
چ  ڵاەیییخ یرەرووب وێیینەل ێننییڕۆب.! .یئییارام ینییارەک ەێیوپەئ ەگییاتەد انیییژ...! کییاتەد انیرەسییەو چار ەوەکییاتەد کانەشییێک
 عاتەو چییوار سیی سییتی، بشییار یکییانەنۆفەلەت ێڵیییھ/  نیبیی ەوەکەیەب ۆمیین و تیی) تەڵێیید انییی..! ەقانییدووڵخو یکیەاییینتازەف
 یشییقەعەب ەشییار مەئ یکییەڵخ مییووەشییار و ھ یکییانەنۆفەلەت ێڵیییھ مییووەھ یمانییاەب( ..!نییابن نیییوەئ ەل گرتنێگییو ڵیرقاەسیی
 کیانەنۆفەلەت تیریچ تیریئ/  نیبیژ ەوەکەیەو ب نەکیبگەیەب وانەئ رە، گتیریچیو ھ ەوانەئ یباس نهاەت..!  نڵرقاەس ەوەوانەئ
و  تڕێیناب بیاەکار تیری، ئنیبی ەوەکەیەب ۆمن و ت/ ) تەڵێد انی. ەوەنداریوەدوو ئ مەئ یکیڕۆچ ەل گرتنێگو ەنابن ب ڵرقاەس
(  ..!بیاەئیاو و کار ەیشێک) ەکردوو یکەڵخ ەیشێک نیترەورەگ( دوو) یباس عریش ەرێد کەیە، ب...! (ەوەتێئاو د  ژێۆ مووەھ
 شیو ئییاو تڕێییناب بییاەکار تییریئ وانەئ یبییوونەوەکەیەب ە، کداتەد شییانێپ مانەکەشییقەع یفسییونەو ئ ەییییورەگ) کێییویدەب
( ..!یەەھ انییباەئیاو و کار ەیشیێک) ەیکەکەڵیخ نییژەدا د کێمانیشتین ەل ەمێئ ەک) تەڵێد مانێپ تریکێوید ە، ب..! (ەوەتێد
 ەشییقەع وەئ ەینییدازەئ ەب ەقییانەد ەرۆجیی مەئ یکەێۆمیین نییاو یواڕبییەب..! بیینەد رەسییەچار ەشییانێک مەئ وانەئ یبییوونەوەکەیەب
 ۆبی انێو کیو ۆتۆو کچان ب کدایە یدواەب انمانەێگ ەل ێبەد یزگارێ شیگوگل) ەڵێد انی، نەورەگ ەباسمانکردوو ییەیفسوناوەئ

، کاتەباسید میانەکەگەڵمۆک( یو کچیان انێکیو) ەیەیکوشیند ەپاندنەو چ ۆییزرەتام وەئ ەرانیشاع شەرێ، ل..!(ەوەنێناتومن 
 نینیدەچ ەل یباسی( یعریو شی یرەھیون) یجیوان ەینێدوو و ە، لەرخستووەد ندڵب یکێئاست ەل ۆیخ یعریتوانا ش داەرێل ڵژاەک
، گوگیل یتی، ساباەئاو و کار ەیشێک ،نۆفەلەت ێڵی، ھوەاڵکێت ەیقوتابخان)،کەو ەگرنگ کردوو رۆز یتەو باب ەورەگ ەیشێک

 وێین یکانییەمانسیێۆ ەپڵیک میانەھەب ریشیاع..! شێاکڕرنجەو سی ژێیچ ڕپی یعریش یکێزمان ەب( ..!و کچان انێکو یروونەد یبار
 ،تەڵێد یکانییەسۆریو ئ ۆزرەتام ڵەاەیو خ ەفیعات یکانەمارەد
 
  مکه ماره  ره وه ستاێئ ر ھه
 و ک هی نده خه کى شهێپ به
 بم ئه لیقا کت هیگاین کى شهپا به
 و شۆخ کى هی ناو قسه ۆب(  نهێبمه) ۆت
 !(نمێته ئه)  کچانه کىێعریناو ش ۆب شیمن
  مکه ماره ڕۆم ئه ر ھه
 و ڵگو ێپک چه کى شهێپ به
  ستانهۆد کىێماچ کى پاشه به
 (م که انهیگ)ى  جار وتنى وشه ێس به انی
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 !م ده قتهاڵ و ته  قمدهاڵ ته
 

 یکێئاکییام تێییوەیە، دتێییبەن ەیەورەگ ەونەخ وەئ یردارەسییتبەدبگییات و  ئاکییامەب ەیکەشییقەع/  داتەنۆڵکیی تێییوەیەد ریشییاع
و  رانەگینیی ەنییدێ، ھمەاڵ، ب(نیبییژ ەوەکەیەب ەرەو) تەڵێیید ێیییپ انییی، کییاتەد یو بییانگ کییاتەداوا د تاەرەسییەل ۆیە، بییتێییبەھ
 ۆیخی ەشییمەھ ەیکەمانیشیتین یکچیان ەل کێیرۆز ەیوانەچێپیەبیدات و ب ەبیوونەوەکەیەب وەب کێتیەسیمێە تێیوەیەد ۆیەسەبڵد
 ەو ب رجیوانۆز یکەیەوێشیەب( ..!کیداێوید) ە، ب..!(ەمکەمیار ەرەو ستاێئ رەھ) تەڵێو د تەدەد ارڕیب ۆیە، بێبەد رەشخێستپەد
 یکەپاشی ەو ب کەیەنیدەخ یشیکێپ ەب)ت ەڵێو د ووەێخاتەد ەکەکردنەمار ۆب ۆیخ یەیداوا وەئ ەرخانەھاوچ یکەیەوەرکردنیب
 ێپکیەچ یکەشیێپ ەب/   ەمکەمار ڕۆمەئ رەھ) تەڵێو د  گرەدادێپ ترەتاسەو ب رمترەگ سانید انی، ..!(بمەد لیقا کتیەگاین
 یکێریعشیا کە، و..!( ترنیایچیھ ترێز وەسەب( مەکەانیگ) ەیوش شەوەابوونیج) ۆ، ب..!(ەستانۆد یکێماچ یکەپاش ەو ب ڵگو
 یریرگەھاوسی) کەو یکیانەتەباب/  کیاتەد ەگرنگیان ییەتیەەاڵمۆک ەتەباب مەل ، باسزۆسەو ب نیریش یکێزمانە، بستناسکەھ

( کێشیییت  یھییی)و  اییییدن ڵی، میییاەیەھ ەیورەگ یکیەھیییاەچ ب شیییقەع ەک نینییییبەد شەوەئ داەرێیییل( ەوەابوونییییو ج ەییو میییار
و  ەسییتانۆد یکێو مییاچ ڵگییو ێپکییەچ نهییاەت/  ەییو مییار بییوونەوەکەیەب ۆبیی) ۆیە، بییتێیینیناب ەوەشییقەع یھاکییانەب یرووەسییەل
و  کەێۆو نیییاو ەوەرکیییردنیب یووەێو چ ل یعریشییی یزمیییان یووەێ، چ لەکیییردوو ەیورەگ یکێنیییانێداھ ەوییییودە، ب..!(تێیییخوازەد
 مەردەبەل کێیزەکاغ ەپارچ یمزاکردنیو ئ ەییمار یرمۆف) انیژەوەکەب ۆب/ تر  یکێوید ەب مەاڵ، بیکانەرخەھاوچ ەوەرکردنیب

 شیمیەدوو یرمۆ، فەگرتوو( ەدیناد( )بوونەوەکەیەب) ۆب یمەدوو یرمۆف دەحمەئ ڵژاە، کییەن ەگێێ ەو تاق رمۆف ەتاق( رەدادو
 انییی کەیەنییامەگەڵو ب نییتەمیگرەو ئ کێییزەکاغەپارچ  یھیی یمزاکردنیییئ ێبییەب انیییژەوەکەیەو ب بییوونەوەکەیەب ەل ییەتیبییر/ 
 ۆبی ەسیەب ەنیدەوە، ئانییردووکەھ ینیدەمزاێەو  کییەسیتیوەشۆو خ شیقەع یبیوون نهیاە، تکێنێشیو  یدادگیا و ھی ەچوون ێبەب
 ەل ترەیکەرمۆفیی کەو انیییژەوەکەیەب ۆبیی ەرمۆفیی مەئ کانەوتووەشییکێپ ەتاڵو ەل..! ترنایکێشییت  یھیی تییرییئ انیییبوونەوەکەیەب

 مییووەھ ەوییەاسییای یووەێو ل نەکەدروسییت د شڵیو منییدا تێکرەدێییان لیییچاو کێییزانێخ کە، وتێییکرەدەادیپ نیییرەب یکێئاسییت
 شیکێرکیاتە، ھ(نیدێفرۆیو ب نیدێفر رلێیگ) ەن وات(رەبرادێو کو رەکچبراد) نهاەت یماناە، بەیەھ انییاسایو  یزانێخ یکێماف
 یسیتیوەشۆخ کێی، کاتنیا انیی تێیبکر میزایئ ەزەکیاغ ەپیارچ وە، ئبیاردا ردووەھ ەل ەاریی، دەوەبنەادییج نێگونجەن ەوەکەیەب
، (بیاوەدژ) یکێریشیاع کەو ڵژاەک..! ەوەاببنییج انیی ننێیبم ەوەکەیە،  جیا بتێید ییتاۆک ییەندەوەیپ وە، ئواوەت تریئ ماەن
 ۆ، بیکردبیاەن ەییمیار یرباسیەھ تیاەوەئ انی، گرتباەن ەدیناد یمەدوو یرمۆف بواە، دەکردوویکار ەئاراست وەب کێمانەردەس ەک

 ۆبی کێیبوار ەکردبیا ک یباسی کەیەوێشیەب یتوانەید انی، ..!(نیبژ ەوەکەیەبا ب ەرەو)داگرتبا  ەوەئ رەسەل ێیپ رەھ) ەنموون
 انیی ەیبک مەمار رەگ) نیبژ ەوەکەیەب ەرەو) گوتبایب ەنموون ۆب باڕیبیرەد ۆخەاستێنا مەکینیەال انی، ەوەتێڵیبه مەدوو یرمۆف
 یکێسیەک کە، وتێیکرەد ەکەرمۆفی ردووەھ ەبیاس ل داەرێی، ل..! (بیمەدا د تییوانەێچاو ەل رەھ کڵێیگو ەسیکەو د مۆ، من خ(نا

 مییووەھ یرووەسییەل انەیییکەبوونەوەکەیەو ب شییقەع وەئ یال ەچییونک ،کییردەد ڵبییوەق ەیکەرمۆفیی ردووەھ وبییاەو دژ رخەھییاوچ
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 ەیئاراسیت ە، بەوە(وتین یکیانەو وت داۆرمیەب یرەندەب) یکانەبێکت یدوا ە، بەتاوەرەس ەل دەحمەئ ڵژاەک ە، چونکەیەوەکێشت
 مەنێئیاو) انی( وداەئ ەڵگەل کەیەقاو) یکانەبێکت ەل رتتەبیتاەب مەاڵب شەبانێکت مەل کێجاتەرەد ە، بەکردوویکار یباوەدژ

و  ییەبیییاوەدژ مەئ( شیییکاند مەنێئیییاو) یمەچیییوار یبیییێکت ەل/  شیتەبیتیییاەب نینییییبەد( اوازییییج یکیییڵێژاەک) داێیییوە، ل(شیییکاند
 یکانەعری، شییەنمییوون ۆبیی یتیەوینووسیی ەوەدییید مەب یکانەعریشیی ەل کێییرۆز ەل یشییۆ، خەوەداتەنگییدێە یشیینێۆ ەب ییەرخەھییاوچ

 ەل کێیرۆو ز ەوەسیوور یکیورت یکەیەنیوورەت ە، بمیبیژ ۆتی ێبیە، نیازانم بمەکەد تیبیرەغ ڵدساە، سجودا یکڵێژاە، کشکاند)
، داۆیییخ یکیانەێەروباوینیاخ و ب ەڵگەل تێیب ۆاسیتگێ ێبیەد ۆڤمیر/  مین  یواڕبیەب ە، چیونک..! (ەیمانەردەسی وەئ یکانەعریشی
 وەئ یردارەسییتبەد یئاسییان ەب) تەڵێییو د  گییرەد( ۆلیگییال) ەل ەخیینێە ،(فیزیسیی ەیفسییانەئ) ە، لۆکییام رێییلبەئ/ ) تییاەوەئ
 ییەاسیییتێ نیگرنگتیییر ەبیییوو ل کێیییکیە یرچیییەگ.. ،یانییییژ رەسیییەل ەشیییەێەھ یەیمیییا ەبیییوو ێختیییەو ەبیییوو ییەزانسیییت ییەاسیییتێ

 ەک  کیرەد رەشیوبنهاو یباس نینەکێپ یکێتەباب کەو) تەڵێد ەوە(رەشوبنهاو) ەیبارەل داەبێوکتەل رەھ انی، ..!(کانییەزانست
 شەنیدانەرمیب مەل گیرتنەخنێە ۆ، بی( ...!کیاتەد کوشیتنۆخ یشییستا یچیەو ک ەشیتوویدان ەازاوێ یکەیەسیفر رەسەل ۆیخ نۆچ

 وەئ ەینمیوون ۆیخی ەسیتیوێپ تێیب زگیرتنێێ یانیشا ەیوەئ ۆب سووفەلەیف) ، تەڵێد ەک ەستووەب( ەچێن) یکەیەوت ەب یپشت
 وەئ ۆیە، بییەاسییتێ رەھ شیکێرەو نووسیی کێریو شییاع کێسییەرکەھ ۆبیی( ەچێنیی) یەیەقسیی وەئ( ..!تڵێییانەید ەک تێییب ەشییتان
 و ڕفی یحیێۆ)و  ەوەبکاتێسیتپەد  نوەرلەس ۆیخ ییەیباوەدژ ەئاراست وەب، ەک ەیەوەئ مانەزیزئا ەریشاع وەل مانییەوانەێچاو
  ...! ەوەبکات کاڵو چا ندوویز یستاێئ یکانەوەرکردنیب وێنەل( جودا یکڵێژاەک یاکانیوئێو 
 

 ،تەڵێو د تێبەد وامەردەب ژێو چ شانۆخر ەل ڕپ یعریش یکێو زمان زۆو س ستەھ مانەھەب/  ەیکەقەد وێنەل ریشاع
 
 واز ێنی سبه
 نمێھ نووستن ئه رۆخراپى ز خووى له
 گرم و رئه و خوا وه کڵ و خه عریش  له ت هۆڵم
 نگا ى ھه پووره کىێدار  رهۆکل ناو له

 م به رئه سه هب ۆت ڵ گه له نىینگو ھه مانگى
 و نیریوتنى ش رىێف

 و نیریى ش چه وه ى وه خستنه
 بم ئه نیریش کى هییئاشت

 
 ، (انیژ ەوەکەیەب)دواتر  شقەع تاەرەسە، لەوەتێڕێبگ ۆب کمانێشقەع یکیڕۆچ یەوا ەوەئ کە، وداەیقەد وەل دەحمەئ ڵژاەک
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، کیاتەخیراپ د یخیوو کێنیدەھ ینۆێیگیەبیاس ل تاەرەس ە، لشەوەرەس ەیعریش ەپلۆک مە، ل..!(یریرگەو ھاوس ەییدواتر مار
 ەکییەنێنگییوەھ یمییانگ ۆبیی مەاڵ، بینینگییوەھ یمییانگ ۆبیی شییتنێۆیو  ەوەگواسییتن ینگەئییاھ ۆبیی کییاتەد ەئامییاد ۆیخیی کیەمانییاەب
و  گیرمەرئەو خیوا و کەڵیو خ عریشی ەل تۆڵەم) ەڵێو د کاتەباسد( دایعریش یجوان ەیندازەئێب یکەیەنێو ەجودا ل یکێنێشو)
 ەک ێوانیەێد ەوەدیید مەب ریشیاع ەاریید( ...!مەبەئ رەسیەب ۆتی ەڵگەل ینینگیوەھ یمانگ/  نگاەھ ەیپوور یکێدارەرۆکل اونەل/ 
و  ڵگییو ێپکیەچ) نهیاەت ەیداواک شەکەیەمیار ەل نینییبەد ۆیە، بییەیەھ انیییزۆریو پ ەورەگ یھیاەب( ۆڤو میر شیقەو ع انییژ)

 تێیب کێیەرکیوە، ھناکیات( رکییۆو ن سیپیار) ەیورەگ یکێلێھیوت یوا، داشەکییەنینگیوەھ یمیانگ ۆ، بیبوو( ەستانۆد یکێماچ
 یکییە، جوانکییارەیەرانیناسییک و جییوان و شییاع یکڵێاەیییخ یاسییتەێ، ب...!تێییب شینگییەھ ەیپییوور یکێدارەرۆنییاو کلیی) تەنییانەت
 ەب ەورەگ یکییێژێچ داەرێیی، لەھییاتوو ەقسییەو یجییوان ییەعریشیی ەنێییو وە، لەویخشییەب نییگەھ ەیپییوور ەیدارەرۆکلیی وەب ەینێوێییب
 یکێانییژ ەوەکەیەو ب ەوەنیانەچەو یباسی) شینینگیوەھ یمیانگ یو دوا تێیبەد ردوامەب ەیکەکییڕۆچ رەسیە، لێخشەبەد رەنێخو

 داتەدڵیوەھ ۆیە، بیەوەتێنێبم ەژماوێدر ۆب تێبکر ۆیتاب وداەئ ەڵگەل ییەئاراما یکونج مەل داەدڵوەھ تری، ئ..!(کاتەئارام د
م  لیه/ واز  ڕۆم ر ئیه ھیه) تەڵێید کەو و( تێینێبه یکیانەخراپ ەخیوو ەواز ل)، انیی ەیشیتانوەبکیات و ئ ۆیخی رەسەکار ل ترێز

 تیریئ...! ( گرم ئیه ڵو گیو تیگر ئیه ڵگیو/ ودوا  میه له ۆبی ێچ ئیه ۆستبوونى تی په کىێد له  که/  نمێھ ئه م بوونانه هێتوو کىڕتووت
 ،تەڵێو د یشیکەد ۆب مانەورەگ یکێمانگو ەینێدواجار و مەاڵو ب واتەێد ەکەکیڕۆچ ییتاۆک وەرەب ەوەرێل
 
  هیین وره گه مڵد ى ندهێھ تڵر د گه ئه
 میکو جاران بژ روه با ھه  نهێبهێوازم ل ڕۆب
 
 وەئ ڵیبیوەق ێتیوانەد انیی، ەوەتێبەادییت ەیەیورەگ ەشیقەع وەئ یگیاێج(  شییوەئ) ڵیید ەک یییەن ایینڵد ەوەل/  کیەمانیاەب

 ەقسیی( ەوەرەگەئ) ەب ۆیە، بییێو نییازان ییییەن اییینڵد ەوەل دایاسییتەێل..! بکییات وەئ یکییانەوەرکردنیب ییەیرخەو ھییاوچ ەوەکییران
 ەب رەگە، ئواننێنییا کییانەتەو باب کانەشییت ەل ھییاێە یقەمییوتل ەێیبییاو ەب زیییرگەھ رنێدۆو میی رخەھییاوچ ۆڤییی، مر...!کییاتەد

 .ەردووک یرواەھ شیدەحمەئ ڵژاەک داەرێ، لەوەنێڵھەد کانەگومان ۆب کێبوار تێب شیمەک یکێئاست
 
 وێیینەل/  شیکەێۆو نییاو رمۆ، فییەپییاراو وەێو ت کییاتەردەد ژیییچ یونمەشیی ییتییاۆتییا ک ەتاوەرەسییەل یعریشیی یزمییان/  داەقەد مەل

 وە، ئنەییییبک یجیییوان یمکیییەچ رەسیییەل ەقسییی کێنیییدەھ زانیییمەد یسیییتیوێپ ەب داەرێیییل.. ەوەکەیەب بنییییرەت داییییجوان ەیرووب
 نتییریرەب شیجییوان یوداکییانەو م ەوەنەکەد خترۆتیی یجییوان یماناکییانو  ەیەھ ەوییەجییوان ەب انیینییدەوەیپ ەش ک(ەمکییانەچ)
، (Aestheticism، کایسیتاتیئ) یبێکت ەل کەروەھ. ووەێنەیبخ شەقەد مەئ یجوانکار ینیەو ال ەنموون کێندە، ھنەکەد
 ەل/  بیداەدەئ ویینەل یانجیو یکیۆکر) تەڵێی، دو ەدا ھیاتوو( یو جیوان عریشی) یشیەب ە، لە(نسینۆج ڤییئار ) ینینووس ەل ەک
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 وەل رە، ھکییاتەد یجییوان رەسییەل شیئیی تییرێز تریکییانەژانر مییووەھ ەل/  عریشیی یمانییا ە، ب..!(تیییوەکەردەد یشیینێۆ ەب عردایشیی
 یسیتەھ ەڵگەل وەئ یاکیانیو روئ کردنەڵەمیام ەل تەبیتیاە، بکیاتەد( ۆئیاالن پی دگیارەئ) رەو نووسی ریشاع ەباس ل داەشەب
 یزێییھەو ب کیینز یکییەنییدەوەیپ یجیوان یمکییەچ/  شەمێئی یواڕبیی ە، بدایکانەنیسیو نوو قەد وییینەل یاسیتێ یمکییەو چ یاسیتێ
 خۆتی یجیوان یکیانەنگێە، گیوتن یاسیتێ کانیداییەبەدەو ئ یعریشی ەگوتار وێنە، لگوتن یاستێ انی یاستێ یمکەچ ەڵگەل ەیەھ
 یاسیتێ ە، چیونکداتەد نیانێداھ ەب شیتییەواێە کیوەڵب ەنیدەوەئ رەھ کە، نداتەد شیانێپ نتریرەب شیجوان یرەووبێو  کاتەد

 کێیکات ە، واتەیەھ شەکەرەنووسی یئیازادبوون ەب ینیدەوەیپ/  کیوەڵب تێبەھ ەوییەجوان ەب یندەوەی، پییەن ەوەئ رەگوتن ھ
 یرەرووب ویینەل ەسیەک وەئ واە، ئنەکەد ەسیتەرجەب یاسیتێ یعریشی یزمیان ەب انیییکانەقەد وینەل/  کێرەنووس انی کێریشاع
/  ەگتومییان شیتریجییار نییدەچ کەروەھ ە، چییونکییییەن دایییکەرەد یکییێزێھ  یھیی یرەگیکییار رێییژەو ل ەدئییازا یکێسییەک ەیکەقەد
 نیانێنیاتوانن داھ شۆنیام یسیانەن ک(ۆنیام یسیەک) ەوات نیئیازاد نی یسیەک کیاننییەکەرەد ەزێھ یرەگیکار رێژەل ەیسانەوکەئ
 رەسیەل ەقسی ەوەوانیگێو  دیید مەل رەگە، جیا ئیەدا کیانییەکەرەد ەزێیھ یرەگیکار رێژەل یکانڵەجوو ەیئاراست ە، چونکنەبک
 رێیژە، لەوڕییربەد ۆیخی یکیانەوەرکردنیو ب ڵاەییخ ەانۆیاسیگێو  ەاشیکاوانێ رۆز/  نینییبەد نەییبک ڵژاەک ییەیعریش ەقەد مەئ

و  ەزگۆو خی زەو ح سیتەھ( نهیاەت) ەوە، ئکیاتەد یارید یکانڵەجوو ەیئاراست ەیوە، ئییەن دایکەرەد یکێزێھ  یھ یرەگیکار
 تریکیەمانیاەب ەیکەقەد یرەرووب ویینەل ەئیازاد یکێسیەک ۆیە، بیەوییەعریش یکێزێتوانا و ھ ەب گومانێ، بیتۆیەخ یکانەونەخ
 وداەم یکییە، جیوانەکیردوو ینیانێداھ رزەب یکێئاسیت ەل ۆیە، بیەکردوو( دەحمەئ ڵژاەک) ۆیخ یکانەوەرکردنیب ەل یریعبەت/ 

( ...! وه تیهێئیاو د  ژۆموو ر و ھیه تڕێیبیا ناب کاره تیری، ئنیب وه کیه هی بیه ۆمین و تی/ ) تەڵێد ەنموون ۆ، بەناوێمهەرھەب یفراوان
 یکییەپانتییا ۆییەراسییتگ مەئ ایییئا. ووێ ەخییاتەد بییاەئییاو و کار ەیشییێ، کیعریشیی یزمییان ەو ب ەرانیو شییاع ەانۆیراسییتگ نییدەچ

 بییاە، کارنیبیی ەوەکەیەب ۆمیین و تیی) وتبییاگیب رەگەئ ەی؟ ئ..ەوێخشییەبەن یجییوان یرەرووب ەب یتییرێز یکییەنییایرەو ب ترڵقییوو
 وامەردەگیوتن ب یرانۆگی ەل. "ەشییمەھ" کەو شیو ئیاو ەوەنێوشیەدرەد تیرێز کانڵەما وێو ن قامەرشەس یکانەوشاوەدر" ەشیمەھ"
، نینینیاب اییت یکییەجوانکیار  یھی/  مەاڵب ییەعریشی یکێزمیان ەب و یعریشی یکیێنڕیربەد ەب ەومینووس شیمن ەیوە، ئ..!(ێبەد

 تریکانییەتاەرەسی ییەسیتیداوێپ ەل کێیرۆز کەو( بیاەئیاو و کار) ەمێئی یمانیشیتین ەل ە، چیونکەگوتیووەن اییت میاسیتێ ەکچون
/ مین گوتبیا  ەیەیوێمشیەب ۆیخی یکیانەنڕیربەد رەگ دەحیمەئ ڵژاەک..! نینی ندەمەھرەب ەوەانێیل( ەشیمەھ)و  وامەردەب کەڵخ
 داەرێییجییا ل..!  ینیییبەدەن داەیییکەقەد وییینەل شییمانیجوان ەینیییرەب ەرەرووب وەو ھاوکییات ئ کۆییەاسییتگێو  کییەئییازاد  یھیی
 شییترێپ کەروە، ھرووەنەیییبخ ڕیچیی ەب کانمانەسییتەبەم یتییەێەو بن نڕۆیبیی مانەنینووسیی مەئ ییتییاۆک وەرەب/  نەیدەدڵییوەھ

 یتوانیا رەگ ۆڤبکیات و میر کێیتەباب میووەھ رەسیەل ەقسی/  ەک ەیەھ ەیوەئ یزێیھ انیی ێتیوانەد یعریشی یزمیان ەک ەگتومان
و  کەیەوشی) رەھ ەسیوود ل ێتیوانەد یعریشی یزمیان انیی، بکات ۆیخ یکانەونەو خ ستەھ ەل ریعبەت ێتوانەد تێبەھ یعریش
، یعریشی یزمیان ەیەیورەو گ شیتێ ەزێیم ھەئ یبیوون/  ێنیێبه انیییکارەب  نو یکییەندەوەیپ ەل ەرانیو شاع ێنیبب( کێمکەچ
 ەزێیییھ مەئ ەیکییەعریشییی ەقەد ەیوێیییچوارچ ەل شییییدەحمەئ ڵژاە، کداتەد انشیییێپ عرمانیشییی( یتیییییەردوونەگ یکێویییید) ەوەئ
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جیوان  یعریشی ەینێیو ەیوێیچوارچ ەلو  یعریشی یزمیان ەب ە، کەکیردوو ەیسیتەرجەو ب ەداو شانمانێپ یعریش یزمان ەیەیورەگ
 ێڵییی، ھبییاەو کارئییاو  ەیشییێک) کە، وەکییردوو انەیییربۆز ەباسییمان ل ەوەرەسیی ە، لەباسییکردوو ەیورەگرنییگ و گ رۆز یتەبییاب
... کیوران و کچیان و یروونیەد یو بیار قەاڵو ت یریرگەو ھاوس ەییو مار وەاڵکێت ەیگوگل و قوتابخان یتیو سا کانەنۆفەلەت
 ەزێییھ وەئ ەوە، ئیعریشیی یکییێقەد ەیوێییچوارچەل ەرانۆجییەمەو ھ نییگجییودا و گر ەتەبییاب مییووەھ مە، باسییکردن ل(تییریرانۆز
 ەیەیورەگ ەزێیھ وەئ یبیوون/  نڵێیب ەک داتەد شەمیئ ەب یتیەواێە/  مانکاتەھ ەل داتەد شانێپ مانیعریش یزمان ەیەیورەگ

( یتیر ەیکەوید) ھاەروە، ھ...!(ەعریش یتیەردوونەگ یکێوید ەوەئ)، عریش یرەووبێ یفراواناکان وداەم یو بوون یعریش یزمان
 ۆ، بی(ەیەو ھ ەبیووەھ) یوامیەردەب یکەییەامیادبیوون و ئ ردوونیداەگ وێینەل( ۆیخی) عریشی/  ەک یەداەوەل عریشی یتییەردوونەگ

 ۆیخیی یکییانەجوان ەونەو خ ەوەنییاو یکانەسییتەھ ۆڤمییر/  کێییکات کیەمانییاەب عریشیی ەل یتییڕیەپ ۆڤمییر یکییانەونەخ/  ەنمییوون
( بییا) ڵیییگڵەگ وێیینە، لنەیکەدێسییتپەھ تییەعریشیی کییانەگڤتا ەیھییاژ وێیینە، لانییی نینیییبەد تییەعری، شییداێییوەل کاتەباسیید

، نەیکەدێیپ سیتەھ تییەعریشی کانەنیدڵو با ەکۆڵەچی یکییچەکیبولبیول و چ یکانییەدۆلیم وینە، لنەیکەدێپ ستەھ تییەعریش
 ینگەدێیب ەل  گیو) ەوەستەھ ەب رەگەئ تەنانە، تنەیکەدێپ ستەھ تییەعریش کانەرووبار ینگەو د ختەدر یورش ەورش وێنەل
 ەب نیتیوانەد ەفاکتیان میووەھ مەئ یووەێو خسیتن انمیەوەرکردنیب مەئ ۆیھیە، بنەیکەدێیپ سیتەھ تییەعریشی نیبگر( شیردەب
 یعریشی ەیکییەنچراخا ڵەما خوازمەد ھاەروە، ھ..!(ەردوونەو گ ۆڤمر یزمان عریش/  ەڵێب) نیبنووس ەورەدرشت و گ یکێتەخ
 .نانێداھ ەل واڵ، ستێب ەوشاوەو در دانەرئاوەھ شی(دەحمەئ ڵژاەک)
 
 :کانەرچاوەس
 
 دەحمەئ ڵژاەک( مەبک لیبسم مۆخ ێبەمن د) یبێکت 
 مالەک دەمەمح( بوون ەیفەلسەف) یبێکت
 یرزنجەئازاد ب ؛و..  ۆکام رێلبەئ( فیزیس ەیفسانەئ) یبێکت
 V.Johnson ( Aestheticism)  یبێکت

 
 ٢٠٢٠ یرەبۆکتۆئ ی١٤: ێێکەوتی  -ماڵپەری قەڵەم  : سەرچاوە
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 .فەلسەفەی فینۆمینیۆڵۆژیا لە دەقەکانی کەژاڵ ئیبراهیم خدردا می ئینترۆپی ورژێ

 
 
 
 
 
 
 
 

 زاهیر لەتیف کەریم. د.پ
 

 نیان نەوشیروان فوئاد مەستی. د.پ
 

 :کورتەیلێکۆڵینەوەکە

 
 کیان،ییەپالن ێوبی یکیەمەێەھ ییەانکیارۆێگەلیەتیبر ،ەنۆکی یونانییکەیەووشی تیداەێبنەلەک ،یپیۆنتریئ ،ەوییەکیزیف یکێدیدەل

 ەاڵگەل مەاڵب ،ەوەێێبییاتبەید( یعشییوائ) یکییەمەێەھ یرچییە،گەکەمێژێ .تێیینێقڵخوەد رەووبێوەبییارەق و شێکییەل کێییمێژێدواتر
 رۆخیی یشییکیت رەبەل کمییانێئاو ڕەبیی داێییکاتەل ،ەنمییوون ۆبیی .ەکییانییەکارەانۆێگینرخەب ەرەھ یکیڵێتۆمیی کییانییەکارۆھ مشییداەئ
 ەمەئ یکیارۆھ داەرێیل .ەکیردوو یمیەک ەکەژێێوەھیاتوو داەکەژێێرەسیەب یانکیارۆێگ نەییکەد ینییبێدواتیر ت دانیا، کێژێۆندەچۆب
 داەرێیل .بنەدوونی انەییوەبنەد مەک ەیکەژێێی ،ەوەوتینەککیەرەب ،ۆیھیەب کان،ەلیردەگ ەیوەب ر،ۆخیشکیت ینیت ۆب ەوەتەێێگەد
 ەوەبینەد متیرەک کیانەانیز ەیژێێواەئ تێون بو مترەک یپۆنتریئەیژێێتا ت،ەێێگەد کانداەوونبوو ەزێھ یمانا یدواەب یپۆنتریئ
 ەیژەێێییل کییانییەاوازیج ەوات (.١٦-٣ :یدریسییایباد) واتەێد یزمڵیایدیییئا یکییێکردار وەرەب نجامییدا،ەئەل ،ەکەشییکارەمەب و
 ەبیینەد اسییاکانەیل الدان ەیوەئ کەو کییاتەدروسییت د اوازدایییج یدوو تییوخم وانێیینەل یتێنگەھاوسییەل کێییرۆج کییانییەانکارۆێگ

 ەمەئ .ننێقڵخیوەد ۆخەربەس یکەیەکییەسروشت و یکەمەێەھ یکێوازێشەب وەوەکەیەب انیردووکەدواتر ھ .اساکانییکینز ێیێھاو
 شییووتر،ێپ ەیوەل اوازییج ،ێیەنییو یکیەیەوارەق یدروسییتبوون ەیکەنجیامەئەک ەاوازیییج یمیێژێدوو  یکردنییەڵەکێت تردایکێوییدەب
 انیی .کاتەسیازگار دروسیتد یکێئیاو ،ەوەکیانییەکەرەد ییەرەگیکیار ۆیھیەب دواتر،ەاکانکیرەد یئاوەل  خو ەیوەجوداکردن کەو
 ۆیخیی ەیکەییەنمییوون ەوێشیی واەئ نینییێبلک ەوەانیکێمانییداپڵوەدواتییر ھ ،کییرد مییانەپارچ ەپییارچ شییکاند و کمانێدانڵییگو رەگ

 و رەھییون واەئ ەویەیرمەگینڕفیی ەوخسییتمان ەوەدروسییتمان کییرد و ێقییو و ۆڵخییەب ەوەکردمییان تییر یکێرجییارەگ مەاڵب ،ەوەتێنییاگر
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 انییتاۆک انیی ت،ێیناچ نیاوەل مەاڵب تۆێێیگەد ەکەوێوشی زێیھ شەمەب .ەوەتیریکێرەگیف و مۆێفەب تێوەکەردەد ەکەدانڵگو یجوان
 یانکیارێگو یمیانەب یپیۆتر تەڵێید( ١٨٨٨ - ١٨٢٢ - وزیکالوسی)یمیانەڵئ یکییزیف یزانیا ەورەگ ەشەمەئ رەبەل رەھ .تیەناێپ

 واەتییئێب ادبوونییدایزەل کانەگوشییار تییاەھ ،یەدایییانکارۆێگەل ،ەیکەژێیڕێییپەب ک،ێیینەتیھاەب ،ەنمییوون ۆبیی ت،ێیید ەوەوگواسییتن
 ەیکەریییۆتەبیاس ل ەیەوێشی مەب( ١٨٣٢ - ١٧٩٦ - ۆکیارن)شینسییەێەف یزانیا ەورەگ .تێیبەد داییاکارۆێگەل شەکەنەت ەیلییردەگ
 یزێییھەل یانکییارۆێگ ،ەوەنەدوو ت یادانکییدێپ ەیگەێێییل ،ەکەوونبییوو ڵەجییوو یزێییھ"ییەپۆنتییریئ یگرنگیی یکیەمییاەبنەک کییاتەد

 یکیێخۆد ۆب ەوەتەێێگەد ەکەوونبوو ڵەجوو یزێھ ەوەوتنەککیەرەب و کدادانێپ ەیگەێێل تر و یکێوجار کاتەدروست د داڵەجوو
 .(٤٨٦: Marcelo: )ەوانڕب اتر،یز یاریزان ۆب" ەورەگەیینموون

 
 نینیدەچ ەوەقەد پشیتەل نڵێییب تێشیەد واەئ ن،ەییبکەمێژێ و رییۆت مەئ یرەیسی عر،یشی یتەبیتاەب ،ەوەبەدەئ ەیوانگەێل رەگ
 ق،ەد یمکەکییداچێکاتەل شەمەئ .ونەکەردەد ەسییاد یکەیەوێشییەبەک شەقییانەد وەئ تەنییانەت ،ەیەھ انیییبوون ەشییاراو ینییێنھ
 ەل ،یژۆڵۆکیسییا و یژیۆڵۆسییۆس و یاسیییوس یکییریف ،ەوەکییانەوتنەککیەرەب ەکییردار ۆیھییەب و کەێۆنییاو و مۆێفیی یئاسییت رەسییەل
 ینۆێیگی یتوانیا کیوەڵب ،یەنی سیتاوەو یکێادییبون قەد اوازتر،ییج یکیەمانیاەب .(١٧٢: روانینوشی انین)یەوامداەردەب یکێانۆێگ
 ،ەوات .کانییەالرسیییازەت و یناسیییازیب ەخشیییەن ەیوێھاوشییی تێیییوەکەردەدەب کێوازێشییی و ەوێشیییەب و ەجیییار رەوھ ەیەھ ۆیخییی
گرنیگ  داەرێل ەیوەئ .کاتەد ستکردنداەھ و نگاندنەسەڵھ و ڤەاەێل یکارانۆێگ تەباب و ەستەرەک و ەخشەنەل ییەانکارۆێمگەئ
 دانییراو، و سییتکردەد یکیەاسییای کەن ،یکییەمەێەھ یمکییەچەک ەکییانەرۆراوجۆج ییەکییارۆھ ینجییامەرئەد ییەانکییارۆێگ مەئ ت،ێییب
 کەو ،ییییەکەمەێەھ یزێییھ وەئ رەدواتییر ھ .تێییدرەد نجییامەئ ەک ییییەمەێەھ مەب ەکەکییار کییوەڵب ،ەزێییھەب ەرەھ یکەیەرچاوەسیی
  ەمەئ ،(١٣ :وگزهترنس)کارکردن  یکیەماەبن ەتێبەود کاتەدروست د ۆخەربەس ێینو یکێتەباب دا،ێپ مانەئاماژ شترێپ
 .تێستەناب ەالدان مەپشت ب ەکەوەنۆڵیکێل کداێکاتەل ەمەئ ت،ێکرەدیدەب (احیاالنز) شدایکانەالدان یمکەچەجار ل کێندەھ
 

 :ئامانجی لێکۆڵینەوەکە

 
 :ەردەم لێکۆڵینەوەکەدا چەند ئامانجێک هەیە،لەوانەلەب

 
 نەخیاو واەئ تێیب ەسیاد نیدەچ قەد ەچونک کان،ڵەقوو و یسروشت ەئاست ،ەوەندنێخو و قەد یرەمسەج ردووەھەب خدانیەبا -
 و ەییییگێج و ینییەمەز ییەانکییارۆێگ ۆیھییەب یشییەکەنەخاو .ەزراوەمەدان  یھییەل و یتۆیەخیی یزوتوانییاێھ و ەخشییەون ەکۆریییب
 ێڵییییھ کیەرەسیییەل تیییر، یکەیەاسیییتێئاەب .یەوامیییداەردەب یکییەانکیییارۆێگەل وەوەتێنێنیییام ییسیییتاوەوەب ەوەاکیییانیژۆڵۆنیمۆنیف
 کێییرۆج کێۆڵێییرەھ ۆبیی .ەرۆراوجییۆج ینوانییدنەل ییماەنیسیی و ۆییشییان یکێرەکتێکییار کەو ،ەوەتێنێنییام یتەبییاب و ەییخشییەن
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 تێیییییب زڵۆئیییییا شەکەقەد رەگ .ەانیکانەنوانیییییدن ێۆڵیییییی یکردنییییی ەسیییییتەرجەب ەرانەکتێکیییییار مەئ یوتنەرکەسییییی .نوانیییییدنەل
 یانکیارۆێگ یکانەشیانین کیانەقەد ەیوەکیردن انیشیەمەئ ۆبی واەئ ،ەوەکیانەنۆکیئا ەئامیاژ و ەشانین و ماێھ ینانێکارھەبۆیھەب

 یزێیھ یقانیدنڵخو و وتنەککیەرەب و قەد یزێھ یشانیستنەد تێتوانەد ،ەیینموون یتەبیتاەب ر،ەنێدواترخو و نەکەئاشکرا د
 .بکات  نو
 
 یکییەریوشییینبێ ەیوەسیییتبوونەخ ینجیییامەرئەد یکیییانییەانکارۆێگ و قەد یزێیییھ ەیوەب ەیکەنەخیییاو و قەد یرکردنیشییینبەێۆب -
 .ییەریشنبەێۆفر ینجامەرئەد یگشت یکەیەوێشەب یبەدەئ یقەد شەمەب ،ییەژۆڵۆکیسا و یژیۆڵۆسۆو س یکریو ف یفیعرەم
 .کانەستکردەد کەن کانییەسروشت ەکارۆھ یتەبیتاەقبەد یزێھ یقاندنڵخو ەبنەدەک ەیکارانۆھ وەئ یشتنەیگێوت نیزان -
 

 :کێشەی لێکۆڵینەوەکە -

 
 ەکڵیێوەھ ت،ێیدرەد نجیامەئ و تێیکرەد رەسەل یکار کانییەبەدەئ ەمکەچ یئاست رەسەل ەجار مەکیە ۆب ەک ،ەیەوەنۆڵیکێل مەئ
 دواتیرەک نینی کیانییەکەمەێەھ ییەانکیارۆێگ یوتیێە یئاگیادار ەوەکینیزەجار ل رۆز ەکان،چونکییەانکارۆێگ یزێھ یرەسەچار ۆب
 یکیانییەکارۆھ یئاگیادار ەسیتیوێپ رەنێخیو ،ەوات .نەکەدروست د گاەڵمۆک و بەدەئ رەسەل ەورەگ یرەگیکار ەانیانکارۆێگ وەئ
 اهینەت یسروشیت یرەنێخیو .ەیەھ ەوەکیانییەکریوف یژۆڵۆکیسیا و یژیۆڵۆسیۆس ەخۆدەب انینیدەوەیپەک ،تێیب کانەوتنەککیەرەب

 کێیییزێھ کێیییوتنەککیەرەب رەھ .کیییانەوتنەککیەرەب یزێیییھ یکیییارەوورد وێییین ەتێنیییاچ و تێیییگرەدۆخەل قەد ەیکییەمانیییا گشیییت
 یمییێژێ یزێییھ واەئ تێییب داەشییەگەل رەنۆیخیی یریشیینبێۆ یئاسییت تییاەھ .ەاوازیییتییر ج یکێسییەک ۆبیی ەوەکێسییەکەلەک تێیینێقڵخوەد
 ییەنیدەوەیپ ،ەنمیوون ۆبی .کانێیەنو ییەانکارۆێگ ەیگەڵب و رەنێلمەس ەتێبەد ەمێژێ وەئ کوەڵب ت،ێوەکەردەد اتریز یپۆنتریئ
 یبیاەئود یتەبیتیاەتیورک ب ەیکیییەبەدەئ ەخیوازێنو ەوژمەتەب عر،یشی یئاست رەسەل ،یکورد یبەدەئ یکانییەبەدەئ و ییژووێم
 ۆبی ەوەانەێگ...( ینیور خێوش رانۆگ)شیکورد یرانیشاع دروست کردووو عریشەل ێینو یکێمۆێف فنون، یتەروەس و یئات یجرەف
 .کانەتورک ەیوێھاوش کان،ەییەگڕب ەشێک
 

 :سنووری لێکۆڵینەوەکە -

 
  شەمەئ ت،ێستەبەد" السێگ یباخەل کێژن"خدر  میبراھیئ ڵژاەک یعریش ەوانیدەب پشت ،ەوەکیپراکت یووەێل ،ەکەوەنۆڵیکێل
 شەکەکبییوونیداەل ەیوێشیی بییوون و کیییداەل اکییانیژیۆڵۆنیمۆنیف ەرەنێبییزو و زێییھ ینجییامەرئەد ریشییاع یکییانەقەد ێیییەیوپەب

 یناسروشیت ەکەکبیوونیداەل ەوات .کیانەنڕیربەد و ەنێیو و نەمیزمانود رەس ەنەخەگوشار د یکانەتەباب و ییەسکۆێخ و یسروشت
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 یکییییەالەل .ایژیۆڵۆدییییئا ژویسیییترات ەبییینەد ەزانێیییھ وەئ ەوەشیییەرێل و ەکیییانەقەد یرەنێقڵخیییو کیییانییەکەمەێەھ ەزێیییھ و یەنییی
 یرەگیکیییار شەمەئ کبیییوون،یداەل کیییانەداخراو ەئیییازار و شێئییی یدانڵیییمنداەل خیییدر میبیییراھیئ ڵژاەک یکیییانەقەد ،ەوەشییییتر
 ەمیکەچ یگوشیار و زێیھ ەوەتیر یکێدییدەل .تێوامیدابەردەب یکڵەیەجووەل ەشیمەھ ەیوەب کات،ەدروست د ریشاع یستەرھەسەل
 یتێنگەھاوسی یکیارەب کیان،ییەانکارۆێگەل ەجگ ،ایپۆنتریئ داەرێل .ەکانڵەجوو یرەنێبزو کانیڵەتەگێن ییەژیۆڵۆسۆس و یکریف
 ەیخشییەن ەڵگەل کییات،ەد یتیەراەنێنییو ریشییاعەک کانەزمڵیایدیییئا ییەزدارۆسیی ەخشییەن وانێیینەل یتێنگەھاوسیی ت،ێسییتەدەڵھ
 مەئ .تێید رەسیەب انییانکارۆێگ کانەخشیەن دواتیر و نەدەد ووێ کیانەوتنەککیەرەب داەنیدەوێن مەل .کیانەزمڵیایتریم ەرەرامبەب
 نەخیاو ت،ێیوەکەردەدەب داییکانەقەدەل کەو خیدر، میبیراھیئ ڵژاەک .ییەتێنگەھاوس و نساڵبا یاگرتنێ ناوێپەل شییەانکارۆێگ

 ەتێییوانەێد کانەزمڵیایدیییئا ەسییەک کەو ەشیییمەھ و کییانەجوان ڵەزا ھییاەب یکراویارییید یکەیەخشییەن شییوناس و و ەناسیینام
 یئاشییییکراکردن ڵیییییوەھەل اشیییییپۆنترینوئ اوازیییییج یکێامەیییییپ یگییییرەڵتییییر ھ یوانییییەئ رداەرامییییبەبەل کان،ەلەسییییەشتوم
 ..ننێقڵبخو  نو یکەیەخشەن ەستیوێپ کانییەانکارۆێگ تداەێەبنەل ەچونک یتەیەکەنجامەئ و کانەوتنەککیەرەب
 

 :میتۆد و پالنی لێکۆڵینەوەکە

 
 کیانییەراەگەتاز ەیییەخنێە ەزانسیت مەاڵب کانییەعریش و یبەدەئ ەمکەچ وێن ەتۆھاتەن ستاێئ تاەھ یپۆنتریئ ەیزاراو یرچەگ
 ەورەگ یسیتەد رەسیەلەک ،ییەفەلسیەوف ەیییخنێە ەمکەچ مەئ(.یەاھراتڵال)ایژیۆڵۆنیمۆنیف ەینموونەب کان،ییەراەگەتاز یدوا و

 اکیانیژۆیۆڵنیمۆنیف ەاتهیکێپ رەسیەل خیتەج ،ەوتیووەرکەدەب ەوە( ١٩٣٨ - ١٨٥٩ ،ڵسرۆھ ندۆدمێئ) یمانەڵئ یگرەخنێەزاناو 
 ۆڤەمییر یزمییوونەئەب ینییدەوەیپ شەمەئ .کییارکردن ەیرچاوەسیی ەکییاتەدەگێج و نەمەز وێیین یکانییەسییتەھ ەشییتنەیگێت و کییاتەد
 یکییانەزێھەب ییەنییدەوەیپ یدواەب نەێێییگەد انیکێشییەب کییداێکاتەل کانەریشییاع و رەنووسیی ەینمییوونەب ەیەھ ەوەکانەاریسییتەھ
 رەھ کیانۆڤەمرێیەوپەب ،یەداۆڤیمر یکانەشاراو ییەاستەێب شتنەیگ ناوێپەل ەارید .یکانەسەوکەگێج و نەمەز و ایژیۆڵۆنیمۆنیف
 یکەیەخشیەن یگیرەڵھ انەییکیەرەھ و ەوەنینیبەد زمیداڵیایتریم و زمڵیایدییئا وانێینەل انۆییخ ەوەانیدروست بوون یتاەرەسەل
 کیییماتمات یمییاەبن رەسییەل تییداەێبنەلەک( ڵسییرۆھ) ەیاکیییژیۆڵۆنیمۆنیف ان،یییوانێن یتێنگەھاوسیی نییاوێپەل .کییاننەوەرکردنیب
 ۆبی تێیبتوان تا تەێێگەد کانییەکەمەێەھ ەمکەچ یکارەوورد یدواەب کرد،ێپ یستەد کیماتماتەب ۆیخ شی(ڵسرۆھ)و ەزراوەدام
 و زمڵیایدیییئا وانێیین یکانییەشییاۆب شییدایکات مییانەھەل ،ەوەتێیینێهب یکیژۆلیی یکییێنیوانێڕت و دییید ەرۆجیی وەل کێییتەباب رەھ
 :ەل نیتیبر ،(٢٠٤ - ١٢٩ :سماح راف )کردوون  رەسەل یکار( ڵسرۆھ) ەیپرنسپان وەئ .ەوەبکات ڕپ شیزمڵیایتریم
 

خیییود  یشیییۆھ ێییییەیوپەب ت،ەبیییابەب ەوەتیسیییتەبەین تێیییناکر ت،ێیییکرەخیییود د یسیییتکردنەھەل بیییاسەک .یتێسیییتەبەم :یەکەم
 ێبیەب انخودیت،ێنادر نجامەئ ێپ یکانەکار رەرامبەب ی(وەئ) ێبەب( من) ەوات .یکەرەدیکەیەلەسەم انیکێشتەب ەوەتەستراوەب
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 ەیکۆتییییجۆک ەکۆرییییب ەیوەرچیییدانەپ(ڵسیییرۆھ) ەیچیییوونۆمبەئ .یەنییی یکێتەبیییاب یزرانیییدنەمەد یتوانیییا کیییانییەعیواق ەتەبیییاب
 یتێسییتەبەم یرکییەدائەرێل(.١٤٠ - ١٣٩ :ادمونیید ھوسییرل" )مەمیین ھ ەواتەک ،ەوەمەکەردیییمیین ب"تەڵێیید کییداێکاتەل ،ە(کییارتید)
 مەئ یمییاەبن رەسییەل ڵژاەک یتییەعریشیی .تەبییاب خییود و وانێیین ەلییەتێنگەھاوسیی یاگرتنییێ انییی ،ەکانییەشییاەبو ەیوەکییردنڕپ
بییوو  شییدارەب ەوەکانییەاسیییس و یکییریف و یژیۆڵۆسییۆس و یژۆڵۆکیسییا ەکییارۆھەب و کییداێکاتەل شەمەئ .ەزراوەدامییەتێسییتەم
 ینیدەوەیپیرچەگ .بیوو یتێسیتەبەم ن،ینووسی ێڵییھ رەسی یەنیاێھ یریشاع ەیوەئ تردا،یکێدیدەب .کانەلەسەمانا وم ەیسڕۆپەل
 یرۆجییەل کانییەنییدەوەیدا پ ڵژاەک یکییانەقەد یاڕکییێتەل مەاڵب ،یەدا یانکییارۆێگەل رەرامییبەب یوەئ یزێییھ ەڵگەخییود ل یزێییھ
 ەچیونک تێیناب یردارەسیتبەد ریشیاع یرەبیک یخیود واەئ تێیب ەنائامیاد نیدەچ ا،ییج یکیارۆھەب ،رەرامبەبیوەئ .یەدایواوکارەت
( وەئ)و( میییین) رەمسییییەج ردووەھ یکییییانییەژدانیو و یزدارۆسیییی ەکێکییییارلەیگەێێل ریشییییاع یماناکییییان یادیییییبون تییییداەێەبنەل

 یرەووبێو ەژێێیی مییانەھەب شیرەرامییبەبیوەئ کییوەڵب ،یەنیی ەو ەخیود یزێییھەب ینییدەوەیپ اهیینەت ەکەزرانییدنەدام ،ەویەکیاەتۆھات
 یسیتانەو کەو ،شیعریشی ەیسڕۆپ واەئ اتهێپ ییتاۆک انیبوو  وون دایعریش یقەدەل یتێستەبەم رەگ .ەشدارەب ریشاع یخود
 ەوەتیییر ەیرنیییامەب ەتێنەدێیییپ ەکەکیییار و کانەنیقەاسیییتێ ەسیییتەھەل ەالدان وەئ واەئ تێیییبەن وا رەگ .تێیییوەکەد کیییارەل ،ڵد
 یمییەنجێپ یرزەو" یقییەدەل .یرەبێسیی یوازێشییەب رەرامییبەب یوەئ یبوونەئامییادەل یەتیبییرەک ،"ەفانتازمییاو" یمکییەچ یتەبیتییاەب
 رەگیکیار و ەورەگ ەرەھ یکیێزێھ کەو رەرامیبەب یوەئ و کیاتەد ئاشیکرا میووانەھ ۆبی ۆیخی یتێسیتەبەم ڵژاەدا ک"ییستیوەشۆخ
 ۆبیی یرەوەت و یکەرەسیی یکێرەکتێکییار ەتێییبەد( وەئ) شەمەت،بێییناب شییی( مەئ)واەئ تێییبەن( وەئ)رەگ ەیوەئ کەو ت،ێیینیبەد
 میووەھ وەیەھ یکیانەنەمەز یاگرتنیێو سیتانەو یتوانیا تەنیانەت ەرەگیکیار و زێھەب ەندەوەئ(وەئ) یزێھ .یکانەقەد مەرجەس
 کانییەسیتەھ ەکێکیارل و ەوەتیوان ەیگەێێیل ەکیردار مەئ .ییەسیتیوەشۆخ ینیەمەز شییوەئ ،ەوەکاتەد ۆک کداێنەمەزەل کانەرزەو
 :تەڵێد ریشاع اتەوەئ .ەاگرتنێ و ستانەو مەئ یرەفاکت و رەگیف ەتێبەد یستەھ یکێعیواق انی ت،ێدرەنجامدەئ
 
 رنابمیپ من
 ەوەنمێمەد ینجەگەب رەھ

 نتێخو ەچونک
 داەئ بڵقو مداەالشەل

--- 
 بوو یناسەن میستیوەشۆخ من

 میخشەبێپ یانیژەک عشقت
 ماچ و، ەو،بوو ب عریشەب بوو
 مەھاودەب بوو
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--- 
 یوینووس ۆب عرمیش ەندێھ
  رەوەدەڵچاوم ھ ەکیرەخ
 اومیگر ەندێھ ەوەکانتەمەخ مەدەب
  رزەلەئەڵھ مەستەج وموەھ
 و ەرێستەئ ەمەبک عریو،ش ۆت  وەمەد من
  وڕب داڵساما یشتەدەل

 (.٢٨٠ - ٢٧٦ :وانید ،ڵژاەک)                                        
 
 رەرامیییبەب یوەئ یزێیییھ داەقەد مەل .تێییینریبەداد"ەئیییاو بییید مڵییید یلۆپەشییی ،ڵئیییا..ڵناسیییک،ئا..ناسیییک"یقیییەدەشیییت ل میییانەھ
 ی(میین)ەب تێخشییەبەد یکینییامیدا یکڵەیەجییوو( وەئ) یبوونەئامییاد .ەوەریشییاع مەردەب ەتیەنییا کێرەبێسیی کەو، تێییوەرکەدەب

 ،ەکیانەێۆناو مانیا و وەئ ەیوەب دات،ەد شیانین قەد یکوماناکیان ەێۆنیاو یتێسیتەبەم و یتێستەوەیپ ەیشانین شەمەئ .ریشاع
 ن،ەدەد شیانین ریشیاع یکانەقەد ۆب کێشوناس شداەمەئ ڵەگەل مەاڵب بوون، کیداەل یکەمەێەھ و ڕیکتوپ یکێوازێشەب یرچەگ
 ەیخشییەن و ێیی ھ ەمەئ .ەوەتێیینیبەد دایتێسییتەوەیپ و یتێسییتەبەم مەل ۆیخیی یکانییەعریشیی ەکارنییام یتییەژیسییترات کییوەڵب
 و سیتاونەو کیانەقەد ینیەمەز تیر، یکێجیار .تێینادر نجیامەئ ریشیاع یخیودەب اهینەت ەکەکردارەک ەکانییەستەبەم ەوەرکردنیب
 یقیەچ زمڵیایدییئا یستیوەشۆخ ماناکان، یتێستەبەم ۆب ەرخانکراوەت( وەئ)و( من) یرەمسەدووج رەھ ەیوەرکردنیب مەرجەس
 کەیەب ەبییووێل یکییانەنەمەز و کییاتەد رداەرامییبەب ی(وەئ)ەڵگەل گیەڵییۆدا ،ۆوخەاسییتێ ،ریشییاع تییاەوەئ .ییەتێسییتەبەم مەئ
  داەرێل .رەمسەج ردووەھ یستیوەشۆخ یکۆریچەل ەکێنەمید انیکێوداووڕش ەقەد مەئ تێنێنام انیاوازیج ژێۆ وەش ن،ەمەز
 :ەرەنێخو یرکەترئ یوانەئ و نەیکەد کەیەپلۆک ندەچەب ەئاماژ اهنەت
 
 تیوانەێد مێل ژەێۆوب وەشەب
 یورد ەندێھ
 ەوەچاوت وردبووم یکانەل

 ناسک ناسک میزان ێکات
 میگرەد داۆت ەیدید رەسەب

 ەوەبووم ری،ژ ڵمنداەب بووم
--- 
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 بم تاەڵگەل ەیساتان وەئ
 مۆت یحۆر وێن ەیکەنیخشەن ڵبا ەترۆک
 مڕفەئاوا د  بوو نمۆچ
 تیدوور ب مێلەک
 ناگرم ەقرۆوئ بمەد ندەب کداێزەفەقەل

 (.٣٨٤ - ٣٧٧ :وانید ،ڵژاەک)                                        
 

 یکێوازێشییەب مەاڵب ار،یسییتەھ یکێتەبییابەب سییتکردنەھەل یەتیبییر ایییژیۆڵۆنیمۆنیف یئامییانج .رەوروبەدەب سییتکردنەھ :دووەم
 دا،ەرێیل خیود، .ەوەعیواقی یکیانەتەباب یکیارەوورد وێین ەتێیبچ تێتوانەد کانەشتەب ستکردنەھ ەیگەێێل .ەانیتەباب و یکیژۆل
 جییار،رۆز .تێیینێقڵبخو کێییکیژۆل کییانییەکەمەێەھ ەمییکەچەل و کییانەتەباب ەتێوانڕبیی یپییۆنتریئ یماکییانەبن رەسییەل ەسییتیوێپ
 یزێیھەک ت،ێیدرەد نجیامەئ کیانییەعیواق ەووداوێو ەیییگێج و ینەمەز ییەرەگیکار ەیگەێێل ەوەرەد یانهیجەب خود یستکردنەھ
 یوەئ رەرامیییییبەبەخیییییود ل ینووسیییییەچار ەوەشیییییێوەل و ەکانەشیییییتنەیگێت یزێیییییھەب ەرەھ یکەیەسیییییتەرەک کیییییانەوتنەککیەرەب

 یزێیھەک ەالدروسیت بیوو ەیسیتەھ وەئ ڵژاەک ،"تێیبگرۆت یشیووێھ مڵبیاد ،ەکەم ەلەپ یھات رەگەئ"یقەدەل .تێوەکەردەدەترب
 نەخییاو دات،ەد ەوەب ەئامییاژ ەاشییکاوانێدا (١٨) ەژمییار ینییەمیدەل .ەنییراوێهێپ انیسییەرەژن ھ یکییانەماف و یئییازاد و شییتمانین
 دا،ەرێیل .نەبەد یاریدنا یکەیەندیئا وەرەب و ەوەتۆکرد سکەت انیانیژن و شتمانین و یئازاد ەیبارەق سنوور و کانەتەاڵسەد
تیر  یکێزێھ شدایرەرامبەبەل دا،ێپ مانەئاماژەک ەیزانێھ وەئ ەیخشەن ینۆێیگەل ەیەھ ۆیوخەاستێ یرەگیکار تەاڵسەد یزێھ
 یتیەراەنێنییو ریشییاع یرەبییک یخییودەک ۆخییەب وابییوونڕب یزێییھەل یەتیبییر شەزێییھ وەئ .یەکانداییەنگەھاوسیی یاگرتنییڵیڕوەھەل
 :وتندانەرکەس یوەگر ینانێهستەد ەبێیملمالنەل زێھ یرەسمەج ردووەھ ش،ەمەب .کاتەد
 

 نگەتف ەکرد انییئازاد
 بوو یرووناک ەیندڵبا یچ
 کوشت انیمووەھ
 وەشووش ەبووک ەکرد انیژن
 کرد انیماەس کانداەزێم یخوان رەسەل
 و مەخەکرد ب انیشتمانین
 نیشۆپیدا یئازار ەیشن
 بوو یشێمۆڵەخ ڕپ یکێرزەو
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 نیندەس ێل یخاک یجوان
 کداێچاوتروکانەل یمزانەن من
 واوەێد نەمەت
 ێنێمەد رەھ یستیوەشۆخ
 وییەاینەت ۆت ێب انیژ
 ێنێرەناو ھارەب زیپا

 (.٣٦٦ :وانید ،ڵژاەک)                          
 
 و ەداخییراو یکێسییەک واەئ کییاتەن رەوروبەدیکانەشییێکەب سییتەھ ەیریشییاع و رەنووسیی وەئ ا،یییژیۆڵۆنیمۆنیف ەیفەلسییەف ێیییپەب
 ینگاندنەسیەڵھ وڤەاێ و یارییزان ەوەوانەچێپیەب .کیاتەد رەماناکاندا گوز یسکەت یکێسنوورەل یکانەکار یزموونەئ ەوەوالشەل

 یتونید یکەێێبیاو نەخاو ریشاع و رەنووسەل ەرۆج مەئ ەمەلەجگ .ەیەکارنام و ەمتمان ەیگێج کانەستدارەھ ەریوشاع رەنووس
 یوژمیەت واەئ تێیب زێیھەب رەرامبەبیکیانەوژمەت رەگ ەوات .نابن تەاڵسەد یرەرامبەب یزێھ یچەملک یئاسانەروابەھ و نێملمالن
 و نینییئاسا یکێسانەک ەسانەک مەئ تر، یکێنڕیربەدەب .بنەد زترێھەب خدر، میبراھیئ ڵژاەک ،ەینموونەب شیکانەوێبز ەخود
 ەیقسی و رنێبیو یکێسیانەک رەامیبرەب یزێیھ ەڵگەل یتەبیتیاەب شیدا،ەڵەمامەل .نیکیریف و یژیۆڵۆسیۆس یکێامەییپ یگیرەڵھ
خیدر  میبیراھیئ ڵژاەک .تێینیبەد زۆرییپ یکیەایژیۆڵۆدیئا ێۆڵی رەوروبەد ۆب انیکانەستەھ یەیوماناەب شەمەئ .نەکەد انۆیخ
 ەینمیوونەب ەکیردووەن شۆرامیەف یتیر یکانەلەسیەم چکیاتیھ مەاڵب ،ەناسیک ناسیراو سیتەھ و یمانسیێۆ یکێریشیاعەب یرچەگ
 نفیالەئ ەیاکیدییتراژ ەکۆرییچ ریشیاع" ەوەکیاتەد نیدوویز شیتمانین ۆیخی ینێخیوەب کێیژن"یقیەدەل ،ەوەتەخیاکون و شیتمانین
 سیتراوویبەن ەنەمیید ووداوێ ەوەشیێوەل و کیاتەد ەسیتەرجەب کێیژن کەو ۆیخی یخیود داەکۆرییچ وەئ وێینەل و تێیگرەد ۆڵکیەل
 یکییێیەملمالنەل اوازیییج یزێیدوو ھ .کیانەنفالکراوەئەل تێییبوب کێییکیە ۆیخی ەیوەئ کەو وو،ەێخیاتەد ۆبیی کانمیانەنراویبەن
 اهینەتەک ەشیتیفر یکێنفیالکراوەئ ەژن ،ەییزەب ێب و ژدانیو ێب یکێتەسەد .نگنەجەد داەوەمان و ەوەنڕیناوسێپەل ختدان،ەس

 یزێیھ .تێینگەجەد کێوازێشیەب انەیکیەرەھ و نەدەد ووێ کانەوتنەککیەرەب. بوون کورد و شوناسەل ەکردن یزگارێپار یتاوان
 یکێرەمسیەجەل و،ەکەناوچەل رەگیکار یجوگراف یکەیەخشەن ەوەکێرەمسەجەل ەدروستکردوو ەینگەج مەئ یکەمەێەھ یکێرەدەق
 تیاەوەئ .ەوڕییب ێییت انییدوژمنیان چاو ەشییمەھەک کیانەنرخەب ەشیت کیانزاوەب یەاییجوگراف ەگێجی وەئ ینیدەمڵەوەد ەوەشییتر
 :کێکورد ەژن ەیستێوەڵھ نفالداوەئەل
 
 ژن بوو، وەئ
 دا،ۆیخ یرفانیگ ناوەل نفالەئ شێپ
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 ...گرتەڵھ ەیکەگوند یکێردەب
 ،ینووس یرەسەل
 وەقەێەندەچ تەستەج ۆت ردەب ەیئ
 م،ڵد شیمن
 ...ەوەرباتیب شتمانمین ێناتوان شیرەرعەع

--- 
 ،یخوارد رمەش ەیکەگوندەل ۆڵەیکچ وەئ
 ر،ێشەببوو ب نداندایزەل

 کێژنەب بوو
 ترسان،ەد ێیل شیکانەاویپ

 .بوو انیرمەگ یژن ۆێەش ەچونک
 (.٤٤٨ - ٤٤٥ :وانید ،ڵژاەک)                                 

 
ــێهە  روەسییەل کییایزیتافیم یدییید ەچییونک ،یەزکییادایتافیم یرکوتکردنەسیی ڵیییوەھەل ایییژیۆڵۆنیمۆنیف .کییایزیتافیمەالدان ل :م س
 کانەشیت ۆبی یشیتنەیگێت یرەوێیپ کیوەڵب ،کیاتەد عیدایواق یماناکیان ەڵگەل ەڵەمیامەک ایژیۆڵۆنیمۆنیف ەیوانەچێ،پەیەوەعیواق

 یتوانیییا ،ەوەکانەسیییتەھ ەیگەێێیییل کیییان،ەخود ئاشیییکران و و اریییید شیعییییواق یکیییانەتەباب .تێسیییتەبەد ەانییییمانا وەپشیییت ب
  ،یییواق یکییانەتەباب ەڵگەخییودل یوامییەردەب ۆبیی ەکێکییارۆھ کییانەوتنەککیەرەب ەزێییھ. ەیەھ انیییکردنڤەاێ و کردنەسییتەرجەب
 تێییوەیەد ەگێجیی و نەمەز یکییانەرەگەئ ێیییپەخییود ب ەیوەب ،ەیکەتەبییاب خییودو یتێنگەھاوسیی نییاوێپەل ر،تیی یکێجییار ش،ەمەئ

 و ەلەسییەم ەوەکیەالەل کییو،ەڵب ت،ێییب یربییازەد  یییواق ەیمەگەل تێییویەخییود نا ەوات .بکییات رەگۆمسیی رەرامییبەب یوەئ یتەبییاب
 اتنهییەڵھەل تێییب کێییرۆج ەمەئ ەنییگەێەک کییایزیتافیم وەرەب تێناکشییەڵھ ەوەشیییتر یکیییەالەل و یەعییدایواق ەڵگەل ەیکەشییێک
خیییدر  میبیییراھیئ ڵژاەک ،"نمییییبەد ەوەوتێیییلڵیگو یشیییکیتەب وەخ منیییداێھ یکێوەشیییەل"یقیییەدەل . ییییواق یکیییانەوتەککیەرەبەل
 کێشییەب ەتێییبەد ەوەکییانەنراویب ەسییتەھ ەیگەێێییل ۆیخیی کییداێکاتەل شەمەئ ،ەوەتێنووسییەد  یییواق ۆیگیی رەسییەل کییانییەاریزان
 .ەانییعیواق ەووداوێوەئ ەیبیازن ەیوەرەد ەتێیبچ تێیویەنا و یتۆیەخ یناخ ییواڵقوەڵھ کانەووداوێ ەچونک و،ژوێم و ووداوەێل
 ەتێیییبەد ۆیخییی ریشیییاع یخیییود ەشیییەمەئ رەبەل رەھ .ەریشیییاع یخیییود یزێیییھ یرەنێقڵخیییو ەووداوانێ وەئ تر،یکەیەاسیییتێئاەب
 ەیکەتەبییاب یەیسییۆد انییی بیین، یکییانڤەاەێب ەڵکێتییر تیی یوانییەئ ەنییادات تەاڵسییەد و کییانەووداوێ یرەکڤەاێ و رەنێنگەسییەڵھ
 یرەکتێکیار :تێینیبەد ەنیەال ێسی ێۆڵیی ریشیاع یرەبیک یخیود شەمەب تیر، یسیانەک ستەد ەداتینا و تێزێپارەد ەییشاراوەب
 :ەوەانێڕگ + ووداوێ + یکەرەس
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 انیژ یستەربەس
 مەکەد ژڕێنگڕەنێخو یورەھەب
 مووتاناەھ یتاساو ڕپ ڵید وێنەل
 باران ەیژنێێو کوەو
 نگەێەل مەکەد ڕپ تاڵوو
--- 
 مۆخ یستەدەب
 ەوەنووسمەد کانمەزام یگاین یمەت
 و شکیتەب مەکەد ەرێستەئ

 مەکەد وزەس کێدارستان
 .ەوەنمۆھەد تاوەھ یپرچ

 (.٥٢١ - ٥٢٠: وانید ،ڵژاەک)                             
 
 ۆیخی یانییژ یگرنگ یکێشەب و تێنێزرەمەداد( الیئا)یستیوەخوش یندەخوداو ەڵگەل کێگیەڵۆدا ڵژاەک" الیئا ەخشەبمب"یقەدەل
 گیاەڵمۆک یکیانەفامەن ەتیاک وەداخراو یستیوەشۆخ یکانەنیقەاستێمانا  رەسەل رگاەد ەیوەب کات،ەباس د ۆب یکانەشەنگەت و
 یارییزان نیدەخوداو ەارید .کانەفامەن ەسەکەدژ ب اڵسکاەل ەکێرۆج شەمەئ .نەکەدینیریناش و نەدەکدێت یستیوەشۆخ ەیخشەن
 ،یکانەوێھاوشی و ریشیاعەب خشنەبەد یزمڵیایدیئا یکێوژمەت کانەوتنەککیەرەب یزێھ تێزانەد و یەستداەردەبەل یختەو شێپ
 ڵژاەکەن و نیییدەخوداوەن واەئ یەبیییواەوان رەگ تێیییبردب ڵژاەک یردەد میییانەھەب انیشیییۆخ تێیییب ەوتیییانەککیەرەوبەئ رەھ ەنیییگێە
 یکییێمێژێ ەبیینەد ریشییاع و نییدەخوداو شەمەب .کییردەدەدروسییت ن انیییپۆنتریئ یکییێزێھ انیییردووکەھەب و ەوەمییانەدەن یجییوانەب
 :ەنیقەاستێ یستیوەشۆخ یمکەچ ۆب یفەلسەف
 
 ەوەمەخ مەئ ەیگێڵک وێنەھاتووم ل من
 ەوەمڵێب یجوانەپرش ل یکێژان ۆب یرانۆگ

--- 
 ەخشندەب یخودا ەیئ ەبمبور

 و شقەع نەڵێد یچەب
 انڕوداب یستیوەشۆخ نەڵێد یچەب
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--- 
 الیئا ەبمناس
 ژن یمن
 نراوداێچ کێدەب یکێنەمەز وێنەل
 بووم کیداەل
 و ەغەدەق داێت یانیژ یکێئاواز مووەھ
 یرەوەختەب ەینێڕیزەلکەپ
 نووقم بووبوو داێت

 (.٥٩٢ - ٥٩١ :وانید ،ڵژاەک)                                         
 

 یزێیھ واەئ ت،ەبیاب ێبیەخیود بیدات ب یزێھەب یگرنگ اهنەت( کارتید) یۆتیجۆک رەگ .ەوەتەبابەخود ب یندەوەیپ :چوارهەم
 ت،ێییناب یکیەمانییا  یھیی تەبییاب ێبییەخییود ب شەمەب . یییواق یکییانەاردیدەب یتێسییتکردنەھ ینجییامەرئەد ایییژیۆڵۆنیمۆنیفەخییود ل

 کسیانیەخیود  یزێیھ ادەرێیل .بینەد کیداەل  یواق یکانەنراویبەانهیج یزێھ وێنەل کانەستەھ ەوات .ەاستێرەھ یشەکەوانەچێپ
 یردارەسیتبەد و ەکیانەتەباب یچیەملک واوەت ،ەیەھ یماناکیان یشتنەیگێت یتوانا ەوەعیواق یکانەتەبابەخود ب .تەبابەتبێبەد
 درخیی میبییراھیئ ڵژاەک ەیکییەعریشیی ەوانییید وێیینەل .سییتانەو ێبییەب تێییبەد انیییوامەردەب ،ەنییوونەب ش،یعریشیی ەیسییۆپر .تێییناب
 ەتۆبیی ینییێهنەب و ئاشییکراەب ر،ەرامییبەب یوەئ کییوەڵب ر،ەرامییبەب یوەئ و تەبییاب یقوربییان ەتۆبیی خییود ن،ینیییبەد قەد نینییدەچ

 ەپیازدەل یەتیبیرەک" مێیدوەد تۆبی ینگیەد ێبیەب" یقەدەل ،ەنموونۆب .تێبەد ەئاماد ردایشاع مەردەبەل ەشیمەھ و کیەفانتازما
 :تەڵێد ریشاع .ێدیژدانیو یزدارۆس یکێتەباب ەیوێچوارچ وێنەل مەاڵب اوازیج ینەمید
 
 ێبپرس مێل ێکیەرەگەئ
 ەڵێید ێک یچاو ۆب عریش
 تەداکەیش ڵەد ەیمانچەک
 تەیدەدێل  ئاواز چەب
 شتاێھ منەک مڵێب ێپ یچ

 تێیوەد شمۆخ ۆب نازانم
 و رستمەتپەد شتاێھ منەک

 تێیک ت،نازانمیچ نازانم
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 ۆت ۆب کمێستە،دەیەبد کمێستەد
 ۆت ۆب کمێ،چاوەیەبد کمێچاو
 ۆت ۆب کمێوێل،ەیەبد کتمێوێل

 منەل یکێشەب ابمینڵباد
 .ۆتەل کمێشەب

 (.١١٠ - ١٠٩ :وانید ،ڵژاەک)                                
 
 ەویخشیەب انەییورەگ یکێزێھ رەرامبەب یوەئ و تەبابەک تێبەالدروست د ەیستەوھەئ ،ەنەمیدوو د مەئ ەیوەندنێخوەب رەنێخو
 شەمەب .تێییبەیتێئاو ەیەوێشیی وەتییاب ریشییاع یرەبییک یخییودەب ەداو ڵەیجییوو و ەزێییھ نەرخییاوەرامبەب یوەئ ەوات ر،یشییاعەب
 یقانیدنڵخو ڵییوەھەل کانییەژیۆڵۆسیۆس ەوتینەککیەرەب شیداەمەئ ەڵگەل مەاڵب .نیزێیھ یکێتەاڵسیەد نەخیاو رەمسیەج ردووەھ
 یرەکییدێت ،خییداۆد رۆزەل ،کانییەژیۆڵۆسییۆس ەرێکییوێگر ،ەشییتووەیگ ەوەخییود ل. ەکسییانیە ەزێییھ ودووەئ وێیینەل ەکانییەشییاۆب
 یرەبییک یخیود سیتەردەب ەناخیات ۆیخی یزێیھ و یەردایگێنییاج یکیێخۆدەل رەرامیبەب یوەئ یایژۆڵۆکیسیا انیی .ەکانییەنیدەوەیپ

 :تەڵێد کداێکاتەل ت،ێنەیەگەدیاێ و کاتەئاشکرا د ۆیخ ەیستێوەڵھ ریشاع یرەبک یخود رداەرامبەبەل .ریشاع
 
 مۆخەد ندێسو من
 ەووینیبەئاگرت ن زیرگەھ
   تەیناک حمیڕۆسووتانەب ستەھ یەۆب

 (.١١٢: وانید ،ڵژاەک)                                      
 
 یوەئ یکییەژۆڵۆکیسییا ەخۆد یچییەملک و نەنییاکیالواز کییانەوتنەککیەرەب واەئ ،ەزێییھ نەخییاو ریشییاع یرەبییک یخییود ێیییەیوپەب
 شیدا،یمانکاتەھەل و ەزێیھ نەخیاو شیتاێھ وەئەک یکیەڵخ یاڕکیێت و رەنێخیو ۆب تێنێلمەسیب تێوەیەد کوەڵب ت،ێناب رەرامبەب
 :تەڵێد قداەماندەھەل تاەوەئ ت،ێگرەد شیرەرامبەب یزێھەل زێێ ک،ەیەستێوەڵھ کەو
 
 مردنم یدوا  وەمەد
 ژنێبمن داۆت یشەباو وێنەل

 ییەن کێشتەھەب ەچونک
 و ێئاسووتر ب ۆت یشەباوەل
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 ییەن کێخەزۆد
  ێنێبمسووت تیستیوەشۆخ یئاگر کەو
 (.١١١ :وانید ،ڵژاەک)                                    
 
 یزێیھ اریناد یکێکارۆھەب رەرامبەب یوەئ کداێکاتەل ت،ێکرەد یدەب" شانیناون ێب یکێعریش ەخونچ ندەچ"یقەدەشت ل مانەھ
 ەڵگەل مەاڵب کات،ەدروسیتد ریشیاع یرەبیک یخیود رەسیەل ایژۆڵۆکیسیا یرەگیکیار یرچیەگ ،ەیەوەشاردن مەئ .ەوەتێشارەد ۆیخ
 :کاتەد ترەورەگ ەیکەزێھ کوەڵب ر،یشاع یرەبک یخود یزێھ ۆب ەشیخشەبە ووز شداەمەئ
 
 ەوەتەیخەدوورد تۆخ ندەچ ۆت
 تیکینز مەکەد ستەھ اتریز
 ۆت ینۆبەل نڕپ یمووەھ کانمەنجەپ

--- 
 و تیزیجار پا  ندەھ ۆت
 ھارەب یرزەو شیجار  ندەھ
 و کاەداد ماڵباەل زانەخ یبەد وونەک
 .زارڵگوەل ێبەد ڕپ انمیژ نمیتبەئەک

 (.٥٦ - ٥٥ :وانید ،ڵژاەک)                                     
 

 یرەنێقڵخیو خیودەل ەرۆجی مەئ انیی .عیدایواق یکیانەاردیودێنەل تێیخیود د یباشیەئاماد یمانیاەب ەمەئ .خود ەییئاماد :پێنجەم
 ەوەکانەسییییتەھەب خییییود تر،یکەیەاسییییتێئاەب .ەیەئامییییاد مەئ یزێییییھەب یکەیەرچاوەسیییی شیکییییانەوتنەککیەرەب وەکییییانەتەباب
خیود  یکیانڵەوەھ. تیر یکیانەخود رەسیەل تێیبەد یخو یرەگیارک ەزموونەئ وەدواتر ئ و تێنێقڵبخو زموونەئەل کێژمڕتێتوانەد
 ڵژاەک .لییالجەح و حیسییەم ەینمییوونەب ت،ێییب شییدایرەرەز وێیینەل یشییۆخ یخییود یرچییەگ واتێنییا یییڕۆفەب و تێییگرەد ۆیخییەیگێج
 تێیگرەد ایژیۆڵۆسیۆس یساکانێێ و اساەیتوند ل ەیخنێە رپرسەب یکێاریستەھ کەدا و"بیرەتێڵیدوو ھ" یقەدەخدر ل میبراھیئ
 یقیەد مەکەیەک دا،ەقەد مەل .وتکیردوونەز ێلی انیکانییەئازاد و ەکردوو انیکانۆڤەمر ۆڵینترۆک نەمەز و ەدەس نیندەچ ۆبەک

 ڵژاەک ،(٤٨٤ :السێگی یبیاخەل کێیژن یوانیدییزێراوەپ ەوانڕبی) ،ەوەتەوکیراواڵب یھاوکار ەیژنامەێۆل ١٩٨٧ ڵیساەل وەریشاع
 ەیشیانین ریشیاع یبوونەئامیاد .ەکییەژیۆڵۆسیۆس اسیای ەیاسیتێئا ینۆێیگەل ەشدارەب ەوەوانەچێپەب ت،ێزبێرەپ ەدوور تێویەنا

 یتیەراەنێنییو ریشییاعەک ان،یییتر یوەئ  ،ێخییواروخ یکەیەاسییتێئاەب انیییکێکیە دا،ێڵەدوو ھیی وەوانئێیینەل ەوتیینەککیەرەب یبییوون
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 و بوونەمانییدوون و ڵوەھەب یسییتیوێپ و ییییەن ئاسییان یکێکییار کییانەڵەھ ەیوەاسییتکردنێ یکییردار .ەیوەاسییتکردنەێب کییات،ەد
 یئاشیەردەب وێین ەخیاتەد ۆیخی یتیەاۆڤمر و کانییەگشت ییەندەوەرژەب ناوێپەل ڵژاەک شداەمەئ ەڵگەل مەاڵب ،ەیەھ یداکاریف
 :تێنجامدابەئ یکێشت ەاریخواز نجامداەئەل و ەوتنەککیەرەب وەئ
 
 ەمەردەس مەئ ۆڤیمر ەیئ
 ندەناو ەیدەس یکانەگەب
 نەبک رمێف  وەتانەد
 کانەخانەوید یخانم کەو
 زستانانەوب زییپاەب
 مەبک ندەب مۆخ ەوەژوورەل

 واکانەن ێوب یوبرس تاکو
 ؟ەک نمیبەن
 ن؟ۆخەد یوچ نوونەد  کوەل

--- 
 مڵێب تانێپ شیمن باەد
 من و یچاو ینیوانەێلەک

 ەوێئ یچاو
 وان بیرەت ێڵیدوو ھ کوەو
 ەوێئ یستەمن و،ھ یستەھ
 وان ژێۆوە،شەینێو کوەو
 .نابن کترەڵییەکێت تەق

 (.٤٨٣ - ٤٨١ :وانید ،ڵژاەک)                           
 
 :تەڵێد میبراھیئ ڵژاەک" وانمەێد زیپا ینگەێەل ەویەانەیب ەێیپەردەزەل"یوێنەب دایتر یکێقەدەل
 
 ەخەزۆد وەش
 وەئ کەو شیرگەم
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 و رگەم ەیکاتان وەئ
 نەگەد کەیەب خەزۆد
 .ەوەمەکەد ۆت یکانەچاوەل ریب من

 (.٥٤١ :وانید .ڵژاەک)                                 
 
 یکێتەاڵسییەد توانییا و نەخییاو ،ەیکەنیقەاسییتێ ەسییتەھ یزێییھەب سییتەوپشییت ب وێییبز و ەئامییاد یکێخییود کەو ر،یشییاع داەرێییل
 شیانیییییژ و انیییییژ یکییییانڵییەنجاەج ەیشییییانینەک خەزۆد و رگەم ەینمییییوونەب کاندا،ەسییییتەربەب ەڵگەل ەچییییونک ،ییەژدانیییییو
 ۆخیی یکییانییەژدانیو و یزدارۆسیی ەمییافەل و ییەرگییرەب یرزەب یکییەیەوور یگییرەڵھ ،ەداو سییتەدەل ۆیخیی یماناکییان رداەرامییبەبەل
 ۆخی یکیانەمافەل یرگیرەب ەوازێشی وەب تێیناتوان واەئ ،یکیانەتەباب رەرامیبەبەل تێیبەن یباشەئاماد ەکەخود رەگ .تێناب شۆخ

 ۆیخییەک ەیالنەسییەم وەئ یتەبیتییاەب یکانەلەسییەم رەرامییبەب خییود یتێاریرپرسییەبەل یەتیتییردا بییر یکێویییدەب ش،ەمەئ. بکییات
 ۆیخی ەیکییەدارزۆسی ییەاسیتێرەسەل ەردەپ ئاشیکراەب تیاەوەئ. یکیانەونام ەوەرکیردنیب یتییەژیسترات ەتۆب و یتێیەپ ەێیباو
 یخیود اهینەت و ەیەکوشیند ەیکەرۆجی ،یسیتیوەخوش و شیقیع یزێھەل یەتیبر یکانەوەرکردنیب ەیرچاوەس ەیوەب ەوەداتەدەڵھ
 یتەبیتیییاەب ەوەتێییینەێێگەد کیییانەوتنەککیەرەب ۆبییی یشیییەکەکارۆھ .تێیییناگر ەیرگەب سەک واەئ تێیییبەن یکانەوێھاوشییی و ۆیخییی
 ریشیاعەل یعییواق ەیورەگ یکیێرەرەز تڵەواەێب ەوتینەککیەرەب مەئ .نیاگرنێل یزێیێ انیی نازانن، یستیوەشۆخ یمانا ەیوانەئ

 کییداەل شیعریشی واەئ تێیبەن ەوتانەککیەرەب وەئ رەگ ەیوەئ کەو ەدروست کردوو یتییەعریش یزێھ شدایکات مانەھەل ،ەداو
 :یناژ وەئ ێبەب و ییەرکەس ینەمەخوارد ەمەژ ڵژاەک ۆب شیعریش .تێناب
 
 ێبینیبەن ڵیماەش یەشن وەکز ەیوەئ

 شقیع ەیرچاوەس ێنازان
 ێنێردەردەس ەوێکوەل
 ەوەمەبک ڵد ەیرەنجەپ تێوەمەد ندەچ
 ەوەئاشت ببم شقەع ەڵگەل
 گرەێێبنەشوفار د انەید

 .رنەناوبەل مڵد ەیردەپ تاکوو
 (.٥٤١ :وانید ،ڵژاەک)                                  

 
 :ەوەنەیبکۆک داەیەشێھاوک مەل ەروەس یکانەکراوێپەئاماژ ەپرنسپ مەرجەس تێشەد
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 .رەگیکار یقورس یکێزێھ + ۆرخەسەو ل رمەن یکێزێھ=  کانەوتنەککیەرەب
 
 تێییبەد کسییانیەوتنەککیەرەب شێپیی یزێییھ ەوات .کییداێزێھەل ەزێییھ یرەمسییەج ردووەھ ەیوەکردنۆکیی ەکەرمەن ەزێییھەل سییتەبەم
 کەیەبییازن کیداێکاتەل خییدر، میبیراھیئ ڵژاەک .تۆێێییناگ و ەرییگێج ەکییەریگشییتگ ەزێیھ شەمەب .وتیینەککیەرەب یدوا یزێیھەب
 یدوا .اردانڕییب و وتەسیوکەڵھەل تێیب ۆێگیەن یکێسەکەک ەداو یارڕیب شترێپ واەئ کات،ەدروست د یتێستەبەمەل کێقەچ انی
 و یتێسییتەبەم یزێییھ داەرێییل .ییەداگرێییپ یزێییھ مییانەھ ینەخییاو ش،یکانییەژۆڵۆکیسییا و یکییریف و یژیۆڵۆسییۆس ەوتەکییکیەرەب
 ڕپیی کێییانیژ" یقییەدەل .تێیینریبەد یواوەتەب ییەریییگێج و یداگرێییپ مەئ داەوەرەسیی یکییانەقەدەل. ۆێەگییەن ەیکەییەسییتێوەڵھ
 :تەڵێدەاشکاوانێ دا "یشۆخام یچراەل
 
 من یئاسمان یحەیڕۆئ
 ەوەتۆخ یەیمەن مایس وەب ۆت
 نیستەوەن انیژەبال ەرەو

 ەاکیپ رممەک یشەباو
 با  ەیشن ەیاسیپەب شیمن
 و مێد کنێف
 مەکەد ەجوانت شان یقژ
 .نیب وامەردەبا ب ەوەرەو ڵئا ڵئا

 (.٢٢٤ :وانید ،ڵژاەک)                                
 
 ەمتییرەک وتیینەککیەرەب یدوا یزێییھ ەوات .وتیینەککیەرەب یدوا ەزێییھ ەیوەخییاوبوون رەگیکییار یقورسیی یکییێزێھەل شیسییتەبەم
 ینانێهسییتەدەب ۆیھییەب ر،یشییاع ەیکییەژۆڵۆکیسییا ەخۆخییدر دا د میبییراھیئ ڵژاەک یکییانەقەدەل .وتیینەککیەرەب شیپیی یزێییھەل
 و ەنیاوێھ یسیتەدەب یتێسیتویو ەیوەئ ر،ەبیک یخیود نڵێییب یەوا باشیتر انیی ر،یشیاع ەچونک ت،ێداکشان د وەرەب ،یتێستەبەم
 .ەکیردوو یرەگۆمسی و ەاوشیێاکێ داۆیخ یالەب یرەرامبەب یوەئ کوەڵب ت،ێبترس ێیل ەماوەن کێشت وتن،ەککیەرەب یدوا ستا،ێئ
 انیی وتینەککیەرەب کانیداەتەباب ەڵگەل رەبیک یخیود تیاەھ و ەوەیەوانەچێپ ەکەکار رانیشاع ەینیرۆز یال و کداێکاتەل ەمەئ
 یپالنیی وەخشییەن شەمەب .تێییبەد کشییانداەڵھەل رەبییک یخییود یکییەژۆڵۆکیسییا ەخۆد و بیینەد اتریییز کییانییەرژگ واەئ تێییبەھ
 و ادبوونییز وەرەتیر ب یوانیەل زوێھ ەیوەخاوبوون وەرەدا ب ڵژاەکەل مەاڵب تێد رداەسەب انینکاراۆێگ رانیشاعەل رۆج ردووەھ
  یھیی ەوەکیەالەلەک( نیقیییە) ەێبییاو تییاۆک ەتۆشییتەیخییدر گ میبییراھیئ ڵژاەک ،یەداەوەل ەکییەاوازیییج داەرێییل .زێییھ یکشیانەڵھ
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 ەوەشییتر یکییەالەل ر،ەرامیبەب ی(وەئ) ەڵگەل یتەبیتیاەب بکیات، یکانییەقەد ەکەێۆناو یتێستەبەمەل یستکارەد یەن کێزێھ
 ەاوازییج وتینەککیەرەب شێپییدوا یزێیھ ،ەشیەمەئ رەبەل رەھ .یەنی یرچیوونەد و ەوەماناکیان یتێستەبەم یداوەتۆخست ی(وەئ)
 کەو(یسییتیوەشۆخ)ەکییەسییتەبەم ییەنییدەوەیپ ەداو انیییارڕیب رەمسییەج ردووەھ" ارڕیییب"یقییەدەل .وتیینەککیەرەب یدوا یزێییھەل
 :بدات ێپ انڵەیجوو تێتوانەن کێفانۆت باران و  یھ و تێواب ردەب
 
 ردەبەب نیوابوو بب ارڕیب

 ەفانۆت ،کامەباران کام
 ێەخوەب رۆز
 ەوەتێتوەن ێپ ەمێئ

--- 
 و  باران ببار ەیوەئ ەیوەئ شێپ
 باەشیڕەکردنەڵھ شێپ
 ەویەھاتەون یشتۆێۆیت
  بگر یماس ێبچ ەیوەئ یزانەتدەن
 ؟ێبێەت یشێپ ەیقول ێبەد

 (.١٠٢ - ١٠١ :وانید ،ڵژاەک)                               
 
  ێیەیوپەب ەوەتێبەد مترەک یوتنەککیەرەبیدوا یزێھ ران،یشاع ەینیرۆز کەو ،مەک یجار کێندەھ ڵژاەک شدا،ەمەئ ەڵگەل
 یقەدەل ەنموون ۆب .داتەودوێ داەکەزێھەل ەوەخاوبوون .نەناک یماناکان یتێستەبەمەل یزگارێپار ستیوێپ کەو ەیکەرەرامبەب
 تێییب وامەردەب تێییویەنا و ۆێەیەتیی ریشییاع ی(میین) ەیەنائامییاد رەرامییبەب ی(وەئ) ەیوەئ یدوا ،"شییقەع یکییانەویرەوەڵھ ەوشیی"
 :تێبەالواز د ەکەزێھ شەمەب .داەکییەزدارۆس ەسڕۆپەل
 
 ەوەنمیناتب تریئ ۆبر
 ەویەنینامب تریئ مەێۆد

 شکاڵد کێکات
 .ەوەتێناگر ۆیخ ینێشو شقەع

 (.١٢٢:وانی،دڵژاەک)                                
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 :ئەنجامی لێکۆڵینەوەکە -

 
 :لەم لێکۆڵینەوەیەدا چەند ئەنجامێک دروست دەبن، لەوانە

 
کیردوون  رەسەل یشیکار کردوون و یشانیستنەد(ڵسرۆندھۆدمیئ) ەک ەیپرنسپان وەئ یتەبیتاەب ا،یژیۆڵۆنیمۆنیف ەیفەلسەف -

بکیات  کیانییەتیەاۆڤمر ەاردیید رەسەکارل تێوەیەد کوەڵب کان،ییەکیزیف ییەزموونەئ ەندەھەێەل ەوەوتنەدوورک ۆب ەکێوازەبانگ
 واوەت یاسییاکانی شییداەوەئ ەڵگەل مەاڵب ییەکیزیییف یکییێمێژێ یرچییەگ یپییۆنتریئ. رەوروبەد یکییانەتەبابەب ۆڤمییر ینییدەوەیپ و
 و بینەد کسیانیە وتینەککیەرەب یدوا و وتینەککیەرەب جیار، کێندەھ ،کانەزێھ ەیوە،بەوە( ڵسرۆھ) یکانەپرنسپ وێن ەچنەد
 یکەیەوێشیەب ۆڤمیر تیر، یکیەمانیاەب .وتینەککیەرەب یدوا یزێیھەل ەاوازییج وتنەککیەرەشیبێپ یزێیھ شیتیر یجیار کێندەھ

 یرییییگێجەب کییانەزێھ و کییاتەد ۆیخیی ەیکەزێییھەل یزگییارێجییار پار کێنییدەھ کییانەتەباب ەڵگەل دایییکانەڵەمامەل و یگشییت
 .تێد رداەسەب انیانکارۆێگ کانەزێھ تر، یکارۆھەب و شیتر یجار کێندەھ .ەیەھۆیخ یکارۆھ شەمەئ ،ەوەننێمەد
 

 کانییداییەبەدەئ ەنییدەھێە ەڵگەل کیییزیف ەینمییوونەب کانییەزانسییت اسییای وانێیینەل ،ەیەھ کییەتێیەدراوسیی و کێگونجانییدن -
 ێپی انییتاۆک داەدووان وەئ وانێینەسنوور ل و واریدەک تێنەیەگەد ەوەئ ەمەئ (.ڵسرۆھ) ەیاکیژۆڵۆنیمۆنیف ەپرنسپ ەینموونەب
 .ەوەکانییەبەدەئ ەقەد وێن ەنێب یرەاگیمیک و کیزیف و ەندازەئ یکانییەزانست اسای مەرجەس تێشەد ەوات .تێد
 

 یوەئ یزێییھەب ەکسییانیە یخییود یزێییھەک تێییکرەد ەوەئ ینیییبێخییدردا ت میبییراھیئ ڵژاەک یکییانەقەد یرۆز ەرەھ ەیربۆزەل -
  ۆیھەب شەوەئ ،ەوەننێمەد یریگێجەب و ەکسانیە وتنەککیەرەب یدوا و وتنەککیە رەشبێپ یزێھ انی .کانەلەسەم و رەرامبەب

 داەشیییەمەئ ەڵگەل .ەواژوو کییراو رداەمسییەج ردووەھ وانێییینەل شییترێپەک ۆڵەیکییۆتۆپر وەب رەمسیییەج ردووەھ یبییوون نییدەپاب
 روەووبێو وەژێێیی ەیوەب شیییوەئ وتیین،ەککیەرەب یدوا یزێییھەل ەاوازیییج وتیینەککیە رەشییبێپ یزێییھ ق،ەد یمییەک رۆز یکییڕێبەب
 ەچییونک رنیگێنییاج کییانەزێھ داەرێییل .وتنەککیەرەبیییدوا یزێییھ ەیوانەچێپیی ،ەزێییھەب رۆز وتیینەککیەرەب شێپیی یزێییھ ەیوارەق
 .ەرداھاتووەسەب انیانکارۆێگ
 

 کانییەاسیتێ ەوەکیانڵییەواەوورد ەشیت ەیگەێێیل یەنیتسەبەم ەچونک یەن ییراەزموونگەئ و ەییگەڵب یکێبازێێ ایژیۆڵۆنیمۆنیف -
 تێییبەھ انێۆڵییی کییانەخود داتەد ڵوەھ ،ەوەوانەچێپییەب ،کانەرخسییتنەد یمییاەبن ەناکییات کییردنڤەاێ یمکییەچ کییوەڵب ربخییات،ەد
 ۆیوخەاسییتێ ەڵەیمییام ەژانێۆ و ەوەتەنۆبییۆک یورەدەلەک ەینییانەمید ووداوێ وەئ ۆیھییەب شیییوەئ کییان،ییەاریزان یرخسییتنەدەل
 ..کاتەدادەڵگەل
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نییاتوانن  کییانەخود ێیییەیوپەب ،یژەد داێیییتەرکەوروبەد ەیناسییێپ ۆبیی ەوەتەێێییخییود بگ ەسییتیوێپ کەیەوەرکییردنیب رەھ ۆبیی -
 ھاکیانێە ییەارییزان ەواتەک .یکانییەاسیتێ یرخسیتنەود ەشیتان وەئ یکیانڵەمانیا قوو وێین ەچنەتان نەبک کانەشت یشانیستنەد
 ەیمتمییان ەیگێجیی رەوروبەد یماناکییان ۆخییود بیی یشییتنەیگێت شەمەب .رەوروبەد یکییانەاردید وێیینەل ەخییود ڵیییوەھ ینجییامەرئەد
 .ەکانەاردید یرەنێقڵخو ۆیرخەھ انی ،یکانەلەسەم و کانەاردیدەل ەکێشەب ۆیخ ەخود وەئ ێیەیوپەب ییەکەڵخ یاڕکێت
 

 ەیوەب شییوەئ ،ەوەسیرلۆھ یکانەپرنسیپ و یپیۆنتریئ ەیکەمێیژێ وێین ەچینەد ان،یمەرجەس خدر، میبراھیئ ڵژاەک یکانەقەد -
 ەییییوانەچێپ یوتنییەککیەرەجییار ب کێنییدەھ .یتێکییانەقەد یرەنێبییزو و ەرچاوەسیی شیکییانییەکەرەد ەزێییھ و ەزێییھ نەخییاو ۆیخیی
 ش،یتییر یجییار کێنییدەھ .ەتییەعریشیی یگوتییار و یتێسییتەبەم یقانییدنڵخو یشییەکەنجامەئ و نەدەد ووێ داەزێییدوو ھ وانێیینەل
 ەورەگ ییقورسییا و تێییبەد شەداب ەکەزێییھ یشییێک و ەبییارەق داەرێییل .ەریشییاع یرەبییک یخییود یئاگییا ێبییەب کییانەوتنەککیەرەب
 ەدواوەل یکیەرەد یزێیھ ەیگیوژم .داتەد ووێ ەویییەکەمەێەھ یکیێخۆد ەیگەێێل ەکەوتنەککیەرەب ەیوەئ کەو ت،ێوەکەد رخودەب
 یخیود شیدا،ەمەئ ەڵگەل .کیاتەد یژڵۆیۆسۆس و یژۆڵۆکیسا ەیشێک یتووش نجامداەئەل و ریشاع یخود یزێھەب تێشێکەد ۆیخ
 .ەوەستەدەنادات ب ۆیکاتوخەد ەرەکدێت و زێھەب ەگوژم مەئ یستەڵرھەب ریشاع یرەبک
 

------------------- 
 

 :پەراوێز و سەرچاوەکان
 

 .٢٠١٩ ز قان ، ەیچاپخان ،"السێگیباخەل كێژن" یوانید خدر، میبراھیئ ڵژاەك -
 .١٩٥٨دار بيروتللطباعة والنشر،  ترجمة تيسير شيخ االرض، تأمالت ديكارتية، ادموند ھوسرل، -
 - ٢٠١٥ربيی   عنابیة،الجزائر، جامعیةباجي مختیار، الترموديناميیك والميكانيیك االحصیائي،معهد الفيزيیاء، باديس ايیدر،، -

بغیداد،  - العامیةدار الشؤون الثقافية ناصر حالو،،.مراجعة د ترجمة مجيد الماشطة، علماالشارة، ترنس ھوكز،البنيوية و
١٩٨٦. 

دار الشییؤون الثقافيییة  دراسییة نقديییة فییي التحديدالفلسییفي المعاصییر، الفينومينولوجيییا عنیید ھوسییرل، سییماح رافیی  محمیید، -
 .١٩٩١،بغداد، ١،ط (آفاق عربية)العامة

 دراسیة مقارنیة، نیاز  المالئكیة، الشیحنة الديناميكيیة فیي االبیدار الرومانسیي بينشیيللي وكیوران و نيان نوشیيروان فیؤاد، -
 . ٢٠٠٦سردم، 

-Marcelo Alonso ،Edward.J.Finn ،FundamentalsUniversity Physics،V3،Addison Wesley Company ،U.S.A ،
1978. 
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 دیمانە
 

------------------------------------------ 
 

 : كەژاڵ ئەحمەد
 

 م وتن ناكه چاوپێكه  ش بڵێم كه ئێوه  ت به نانه ته  قی خۆمه هه  ی من بینیومه و ئازارانه ئه
 

  ڕ و بڕه ر ته د ئێستاش هه حمه ژاڵ ئه پرچی شیعری كه

  
 

 
 
 
 

 
 ری یده واد حه جه :سازدانی

 
 خیۆی   وه س كیه ھیی   واییه پێی كیه  رێكه نووسیه ، كوێییه  هلی دڵیی نازانێت خۆیشی  كه شاعیرێك نیا، ته  میشه ھه ژنێكی ژاڵ كه

  میدیاكارێكیه. بژێرێت ڵیده ھه شییعر یانیدن، ێاگه و ت سیاسیه و شییعر نێوان له ژنێك ژاڵ كه.  وه بنووسێته خۆی مێژووی ناتوانێت
 مین كیه یه ژاڵ كیه. یانیدن ێاگه دونییای ینیاو بیۆ  وه رێته ناگه تر جارێكی و  داوه نه ئازاری میدیا د قه  به شتێك ھی   پێیوایه  كه
 .ر شه كانی ره به  چێته ده  كه  مێیه یامنێری په
 

 ، یییه تاراوگه بی ده ئییه مان ھییه  كییه تییر زموونێكی ئییه  بییه د حمییه ئه ژاڵ كییه تییر جییارێكی نیشییتمان  لییه  وه وتنییه دووركه سییاڵ 80 دوای
  ی نتاكه جه مان ھه نیشتمانیشم و م ناكه واڵتێك ھی   به شوو یترئ: ڵێت ده و  وه گرێته ده ش باوه له نیشتمان تر جارێكی
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 . شانمه
 
 رێكی وه تیه نید چه و شیعر ، تاراوگه نیشتمان، دابڕان، نگی، بێده مێژوو، شوناس، ر سه له خۆی ێای ژاڵ كه دا وتنه چاوپێكه م له
 .ێوو خاته ده تر
 

 تۆ؟ ێای شوناسین و  پێناسه بێ  ئێمه ھاوكاتیش و  یه ھه شوناسێكی و  پێناسه  ئێمه  له كێك یه ر ھه :ری یده حه واد جه
 

 ر ھیه بیۆ   یه پێناسیه كۆتایییدا  لیه ژییان. كرێیت ده بیۆ ی پێناسیه ڵكوو بیه ناكات، خۆی بۆ  پێناسه خۆی س كه: ئەحمەد كەژاڵ
 میان «بوون نیه» مانیای  بیه  وه ئیه اڵم به ، هو مێنینه ده  پێناسه بێ مردنیش تا. ین پێناسه بێ شمان زۆربه كات، ده  ئێمه  له   یه

 كییوو وه ر، داھێنییه كییوو وه ر، نووسییه كییوو وه مییرۆڤ، كییوو وه ین، ناسیینامه و شییوناس و  پێناسییه نییدین چه ڵگری ھییه  ئێمییه.  نییییه
 .كوردێكیش

 
 ؟ چییه  نووسینه ژوومێ م ئه ؟ وه نانووسێته خۆم مێژووی خۆم   وه س كه: ڵێی ده  یه ھه كت یه قسه :ری یده حه واد جه
 

 ، وه ھێنامیه بیر وه ت وه ئه  كه م كه ده سوپاست نانووسێ، مم خه ێۆمانی و ناكا تۆمار بۆ مێژووم خۆم كو وه س كه: ئەحمەد كەژاڵ
 بێیت ده دایك لیه چیۆن   وه ر ھیه.  ییه ھه كی تایه ره سیه خۆییدا تی تایبیه ژیانی لیه  ئێمیه له   ییه ر ھیه. پێكیرد سیتم ده  وه لێره من
  وێوه لییه. ناسییرام پێییی  كییه  بییووه میین ی تاكه ره سییه  وه ئییه.  یییه ھه كی تایه ره سییه نووسینیشییدا دونیییای  لییه ، یییه ھه كی تایه ره سییه

 تۆمیار «بیوونم»  مێیژووی خۆم كو وه س كه بشكێنن، كانتان مه ڵه قه: ڵێم ده  بۆیه.  بووه  وره گه و  ستیپێكردووه ده من دونیابینی
 رێك، نووسیه   وه مرۆڤێیك،   وه گشیتی، به لكوو بیه نییم، خیۆم نها تیه سیتم به مه خۆم ڵێم ده  كه. نانووسێ مم خه نیێۆما ناكاو
 .  مێینیه كوو وه
 

 بیووی، نگ بێیده بوو؟ نیه نگت ده دابڕای، زۆر كی یه ماوه اڵم به بووی، ربزیۆ سه و ش ركه سه و بوێر پێشتر تۆ :ری یده حه واد جه
 جیاران ی كیه بوێرییه ئاییا ی؟ بیده بیۆ زییاتری بیاجی وێت ناتیه ییان بوو، ھیه   ێێگریییه یان بووی؟ ماندوو بوو؟ چ ی كه ھۆكاره
 ؟ بووه وشك یان  ماوه خۆی   وه شیعرت بڕی و ێ ته پرچی ئایا ؟ ماوه

 
 جیاریش زۆر رچی گیه ئه بووم نیه گن بێیده.  بووه نیه نگی بێیده. م كه سیتپێده ده  وه بوونیه نگ بێده مكی چه له تا ره سه: ئەحمەد كەژاڵ
 نگ بێیده مین خایانید سیاڵی 80  كیه دا قۆناغیه و لیه.  ھاواره ترین وره گه خۆی نگی بێده زۆرجار.  ھێزه به وتنێكی بوون، نگ بێده
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  لیه ، وه وتمیه كه دوور نیشتمان  له جوگرافیا   وه. نگی بێده   نه  وه وتنه كه دوور نێم ده ناوی ، وه وتمه كه دوور ڵكوو به بووم، نه
  ییه وه وتنه كه دوور و ئه.  كردووه تێدا كارم میدیاكارێك   وه ساڵ 10  له زیاتر  كه دووربووم یاندن ێاگه   وه ی دیكه كانی بواره
 وام رده بیه شیعرنووسیین ر سیه له ڵكوو بیه ، بوو وانیه نیا. نگم بێیده  گواییه  كیه لێكدرابووه وا  وه نابیشیته جه  بیه س كه ندێك ھه الی

 یرانییدا قه ڵێك كۆمییه  بییه كوردسییتان ئێسییتادا له.  كردووه نییه وتنم چاوپێكییه و  وه كردۆتییه نه بییاڵوم میییدیاكان  لییه اڵم بییه بییووم،
  ێۆژنامیه و گۆڤیار كیوا.  وه یتیه بكه بیاڵوی كو  لیه  كیه  وه یتیه بكه بییر زۆر بێیت ده  ییه ھه نوێشیت میی رھه به ر گه ئه  كه ێ  په تێده
 .بوو ھه جدییان ری خوێنه مووشیان ھه و  وه كرده باڵوده تێدا شتت  وه شانازییه  به  كه جاران كانی هھێز به
 

 ژاڵی كییه میان كییه یه ژاڵ، كییه دوو  بییه بكییات ژاڵ كییه  كییه  كییردووه وای نیشییتمان  لییه  وه وتنییه كه دوور سییاڵ 80 :ری یــده حه واد جــه
 و زمیان  بیه اڵم بیه ییاخی، و ش ركه سیه و ربزیۆ سیه و بیزۆز ژاڵێكی كیه نیشیتماندا  هل ژاڵ كه ، تاراوگه ژاڵی كه م دووه نیشتمان،
 نابت؟ جه ێای بووی، نیشتمان بێ سێكی كه ر ھه بووی نیشتمانیش  له  كه ی كاته و ئه تۆ خۆی، به ت تایبه شێوازی

 
  لییه  ربۆیییه ھه. نیشییتمان ی وه ره ده مێییژوو، ی وه ره ده  تییه خراوه ژن  چونكییه بێییت،  ژنانییه سییتێكی ھه  نگییه ێه  وه ئییه: ئەحــمەد كەژاڵ
 مین ، گییان  ببیوره:  ڵیێم ده پێیی ختێكیا، دره  بیه م ده ئیه خیۆم و ێۆم ده  ژاوانه شیڵه: )ڵیێم ده  شیانمه ی جانتاكیه نیشیتمان شیعری
 :ڵییێم ده ش كه شیییعره تای هر سییه  لییه.(شییانم جانتییای نیشییتمانی  كییراوه تییااڵن نییدینجار چه ی وه رئییه به له م، متمانییه بییێ  میشییه ھه

  .جانتایه م ئه  یه چاره بێ نووسی ، چاره ڵمایه گه له شوێنێك گشت له كانم، نهێنییه و  ناسنامه ماڵی ، شانمه ی جانتاكه نیشتمان
 .بێت نێكشوێ ر ھه له و بێت كوردێك ر ھه بێت،  دونیایه م ئه شوێنێكی ر ھه  له ، وه ببینێته تێدا خۆی ریبێك غه ر ھه  نگه ێه
 

 ؟ جارانه ی كه خۆشه قسه  كوێه ر ھه تۆ الی نیشتمان ئێستاش ئایا نیشتمان، شی باوه بۆ  وه ێایته گه تۆ :ری یده حه واد جه
 

 ێی بییاوه رگیز ھییه ، كچینییه خییات ده دووتییان ره ، نیشییتمان خۆش قسییه  كوێێكییه:) ڵییێم ده شیییعرا مان ھییه له  وایییه: ئەحــمەد كەژاڵ
  كیوێه و ئیه ئێسیتایش نیشیتمان  وایه وپێم  نوسیووه م شیعره م ئه ممان عه  له.(لێدێنێ وازتان و روات ده ر  ی هنیو له!  ن كه پێمه
 .نیم  كه ێه خۆشباوه  كچه من چیدی اڵم به  یه خۆشه  قسه

 
 ، نیشیتمانه بیێ و  نیییه نیشیتمانی شیوێنێ ھیی   لیه بكیات سیت ھه میرۆڤ  كیه  نیییه ختر سیه  وه لیه شیتێ ھیی  :ری یده حه واد جه

 ؟ تۆوه الی به نیشتمانی
 

   مانه ئه موو ھه  له مانێك رده سه زگاكانی داموده كانی، شوێنه كانی، سه كه واتا جوگرافیا، واتا نیشتمان: ئەحمەد كەژاڵ
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. ێۆیشیتم خیۆم ی وه ھێشیتنه و كوردستان پێناو له ێۆیشتم،  كه ی كاتانه و ئه بۆ بوو پێویست زۆر م كه وه وتنه كه دوور. دابڕابووم
 . ێۆیشتووه یان  وه وتۆته كه دوور بۆ ڵێن ده  كه  وه مه ده ده  پرسیارانه و ئه اڵمی وه شیعرمدا دوایین له
 
 بووم سلێمان ی كه ھوده ھود من(
 گومان،  به دام وریان ده ێۆیشتم  كه 
 و  وه دۆزییه شیعرم ئاشی  وه ھاتمه  كه 
 .(دۆێاند نه خۆم 
 

 ؟ كوێیه  شوێنه و ئه ، داناوه شوێنێ له دڵم ڵێت ده تۆ :ری یده حه واد جه
 

  ، دامناوه شوێنێ له ، نییه مدا سینه له دڵم من  ببوره: ) وتوومه دا(  داناوه شوێنێ له دڵم) شیعری له  وه ئه ڵێ به: ئەحمەد كەژاڵ
 ( وه نایھێنێته و یبات ده ر ، خوێنه ینیب ده ێێی، گه ده بۆ شاری گشتی ی كتێبخانه چی، ده تۆ ، كوێیه نازانم خۆیشم بۆ
 

 ؟ وایه  سروشتییه و ئاسایی زۆر   یه ماوه بۆ شیعر له  وه وتنه دووركه و دابڕان :ری یده حه واد جه
 

و  لیه. ختی ئیوردن ژییام ممانی پایتیه عیه له 1081تا  ھیه 1001اڵی سی له مین بڕام، دانیه اڵم بیه ، وه وتمیه دووركه: ئەحمەد كەژاڵ
 یم كیه داھاته و  وه باڵوكردۆتیه م «م بكیه بسیمیل خیۆم بێیت ده مین» شییعری  ڵیه كۆمهدا  1081ساڵی  بووم له نگ نه دا بێده هی ماوه

 ممان عیه له كانی شیعره له ندێك ھه «زانی ده م باڵنده زمانی» ئێستاشم ی دیوانه م ئه.  كردووه ھیدان شه سوكاری كه  به ش پێشكه
  لیه كانم شییعره  لیه نیدێك ھه و  وه بالومكردۆتیه نیو  كوردسیتانی ی ێۆژنامیه  لیه دا ییه ماوه م لیه  كیه  وه شیه شیعره و به.  نووسراون

 ،«قیو چیه ێۆیشیتنی» شییعری . وه كردۆتیه نه بیاڵو شییعرم تیر شیوێنێكی ھیی   لیه  میه له  بێجگه و  وه باڵوكردۆته خۆم ی كه یجه په
 نیاتوانم.  وه میه كه باڵویانده میدا نوێكه  دیوانیه  لیه ن ھیه تیرم شییعری زۆر و دایكبیبم لیه  ھێڵیه مه و ت كیه ملپێچه مسیاڵ، ئه فای جه
 ییان  بیرۆكیه ئاسیانی  بیه س كیه نیدێك ھه. بیپارێزێیت كیێ  ئێمیه واڵتی له ر نووسه مافی  چونكه. دابنێم موویان ھه م كه یجه په له

 میافی تیا ی بكیه چیاپ لێ كانی ته بێت،بابه ھه شوێنێك بێت ده. یانخۆ ھی  به ن یكه ده و ن به ده تۆ كانی شیعره دێری یان  كۆپله
 شییعرم ڵێ كۆمیه دا 1089 سیاڵی  لیه.  وه كردۆتیه باڵو تم بابه  ئێره تا  نده وه ئه ێۆژی  له من بڵێت و بێت پارێزراو  ره نووسه و ئه
 مریكا ئیه  لیه  شییعره  ڵیه كۆمه و ئیه و بیوون نیدووما ی پێیوه زۆر كیان رگێڕه وه.  وه باڵوبۆتیه ئینگلییزی  به «خو  مشتێ» ناوی  به

 و ئییه خییۆی خوێنییدكاری دوو ڵ گییه له سییلێمانی،  لییه بییوو مریكی ئییه زانكییۆی توانای بییه كی مامۆسییتایه الپییروس مییاری.  بییووه چییاپ
 واڵتیی ی وه ره ده  لیه ێكراوێپ بیاوه ی وره گه كی یه چاپخانه  كه كورد رێكی نووسه بۆ  گرنگه. ئینگلیزی  به  كردووه منیان ی مه رھه به
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 زگیا ده دی ئیه  وه بدۆزینیه رگێیڕ وه خۆمیان واڵتی لیه بتیوانین  نگیه ێه  ئێمه. بكات چاپ بۆت و بنێت كانتدا نووسینه  به دان خۆت،
 و چییاپ زگای یشییداده 1001 سییاڵی  لییه چییۆن كو روه ھییه. كییردووم چییاپ بییۆ ی كتێبییه و ئییه گییۆڵبێرگ باربییارا و  لییه ؟ وه دۆزینییه ده

 دییوانی فرۆشیی داھیاتی. كیردووم چیاپ بیۆ رویجی نیه  به دیوانێكی ئۆسلۆ  له  دانه 8900 تیراژی به cappelen ی وه باڵوكردنه
 رگێڕانیی وه ری نته سه 1001 ساڵی له ێۆیشتنم دوای. داعش ێی شه قوربانی ئێزدی ژنانی به  كردووه ش پێشكه م «خو  مشتێ»

 و  كیردووه بیۆ رگێڕانیی وه كیاری ردی ھیه چۆمیان.د  كیه  كیردووه چیاپ كیوردی و ئینگلیزی  هب منی شیعری ڵێ كۆمه جیهانی شیعری
 بییاڵو تم بابییه ر گییه ئه.  ێوویانییداوه منییدا تی غوربییه سییااڵنی له  مانییه ئه موو ھییه و  بییووه  وره گییه زگییای ده شییی كه چاپه زگییای ده
 البیڕاوم، یانیدن ێاگه  لیه  ێاسیته.الم بیۆ ممان عیه بیۆ ھیاتوون  مریكاوه ئه  له كان رگێڕه وه ، كردووه كارم خۆ اڵم به ، وه كردبێته نه
 ی ێێگییه له خییۆت ی كییه ماڵه له تییۆ ئێسییتا بییوو، پێویسییت ش وه ئییه  كییه  وه تبوومییه كه دوور   یییه ماوه و بڕاوم دانییه شیییعر له اڵم بییه
 پێكیرد سیتمان ده  كیه.  وه یتیه بكه بیاڵو شیت موو ھیه بیتو نیاند راگه زگای ده توانی ده  وه ته كه یسبووكه فه ی ێێگه له ، كنۆلۆژیاوه ته
 خۆمیان كانی شیعره چوو، رده لێده می كه زۆر كی یه ژماره  كه ناوخۆیی كی یه ێۆژنامه له  كه بوو خواخوامان  ئێمه دا تایانه ره سه و له
  بیه شییعرێكم  دیوانیه شیتاكان ھه  له خۆی كاتی من . وه كرێنه نه ت ێه كانمان شیعره  كه بوو خواخوامان ، وه ببینینه چاپكراوی  به

 می رده سیه  كیه  كردووه نووسین  به ستم ده شتاكان ھه  له ئاخر.  وه ته تكراوه ێه ترم شیعری ندین چه ، وه ته كراوه ت ێه «نا» ناوی
 . كردووه كانم نووسینه و شیعر ی وه باڵوكردنه  به ستم ده  وه 8611 ساڵی له.  بووه عس به
 

 بییووی، ژنییان ی ێه الپییه رپرسییی به بییووی، پشییوو گۆڤییاری ری رنووسییه سه   یییه ماوه بییووی، یانییدكار ێاگه تییۆ :ری یــده حه واد جــه
 وتی ركیه ده بیاو دژه   وه ناكاو لیه فزیۆن لیه ته له اڵم بیه بیووی، نووسیین ری به ێێوه به بووی، نو  كوردستانی رانی نووسه ی سته ده
 باو؟  به بووی دواتر ندێك ھه ێای به چی  كه
 

 و سیاسییی  كییه ته بابه. بێییت خواحییافیزت وتییم پێیییان نییو  كوردسییتانی  لییه نووسییینێك ر سییه له سییاڵ 81 دوای: ئەحــمەد كەژاڵ
 تاكانی ره سییه له  كییه بوو ھییه  وه منییه نووسییینی شییێوازی به نییدی یوه په. بوو ھییه  وه كوردسییتانه كییاتی و ئییه دۆخییی  بییه نییدی یوه په

 ی باره لیه تیرم كانی نووسیینه  بیه گیات ده تیا كیانم، ێیپۆرتاژه  بیه گات ده تا  «وه اڵمه به و بچوو » ی گۆشه  له ر ھه  وه نووسینمه
 ی واڵتیه م لیه. لێكیردم خواحافیزیان نو  كوردستانی  له ساڵ  چوارده دوای له. كردم ده دروست بۆ یان وره گه زۆر ی كێشه  وه ژنانه
  نیه. خواحیافیز ڵیێ ده پێیت.  وه ناداتیه ھیچیت.  وه داتیه ده تیۆ  بیه چیی  شوێنه و ئه اڵم به شوێنێك،  به ی ده ده نت مه ته تۆ دا ئێمه
 كیات ده دروسیت   بیناییه چێیت ده  كه كات ده یرت سه كرێكارێك   وه. كات ده دابین ژیانت بژێوی  نه.  یه ھه ندروستیت ته ی بیمه
 . نییه ر مسۆگه ژیانی ھی  و تی خۆیه یفی كه ی وه ئه ربێت سه به كی رچییه ھه ر گه ئه
 

 ؟ كردووه ێت شه كانی ره به ردانی سه جار ندین چه و بوویت نگی جه یامنێری په تۆ وترێت ده :ری یده حه واد جه
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 كیا  ڵ گیه له جیار نید چه. بیووم نگ جیه ی مێنییه یامنێری پیه مین كه یه بووم، نگ جه یامنێری په مین كه یه ڵێ به: ئەحمەد كەژاڵ
 بیۆ بچین تیر سیانی كه كیرا ده خیۆ.  وه تیه ێاوینه گه مردن لیه جیار نید چه بیووین، نگ جیه ی وه پێشیه كانی ره بیه له بدوڵاڵ عه ستران
 ی قسیه و بیزانم ی وه ئیه بیۆ بیبیینم، خیۆم چاوی بیه بێیت ده  وتوومه. بێت شدار به كوردیش ژنی بێت ده  وتوومه نگ، جه كانی ره به
 ی سییته ده  كییه نییو  كوردسییتانی ی ێۆژنامییه له بییووم ژنیییش مین كییه یه. مییاون رشیییڵدا ئه له ش كارانییه و ئییه مییوو ھییه. م بكییه ر سییه له

 نییم سیێك كه  دڵنیابیه. نووسیین ری بیه ێێوه به  بیه یشیتووم گه تیا  پێكیردووه سیتم ده بچیوو  یامنێرێكی پیه   وه. بیووم ران نووسه
.  ێۆییوه نیه فییڕۆ  بیه اڵم بیه ێی، تێپیه نیو  كوردسیتانی  لیه نم میه ته  لیه سیاڵ  اردهچیو.  وه میه بكه رز بیه سپی ئااڵی و بم سلیم ته
 ڵ گیه له كیارم  كیه ی وانیه ئه.  وه تیه ماونه مین كیانی كاره و  وه كرێتیه ده یر سیه.  نوێییه كوردستانی رشیفی ئه  كه  ماوه كدا مێژوویه له

  وانییه ئه. نیزیكن  وه ڵكییه خه دڵی لیه و ویسییت خۆشه و گیرنگن وانی ژنامیهرۆ بقی سییه نجامیداون ئه ڵ گییه له وتنم چاوپێكیه و كیردوون
 . بوونه ماندوو ھی  مه ھه من  كه ی ناسراوییه م ئه. پاداشتن من بۆ مووی ھه
 

 بوو؟ چۆن  مه ئه وتی ركه ده باو دژه پڕۆگرامی  له كوردسات فزیۆنی له ته له نو  كوردستانی دوای :ری یده حه واد جه
 

 ی كیه ژووره كلیلیی ھێرۆخیان. بیوو ھێرۆخیان ویش ئیه ، وه كردمیه بۆ رگای ده تر كێكی یه نو  كوردستانی دوای له: حمەدئە كەژاڵ
 تیرم كی رگاییه ده  وه تیره شیوێنێكی له لێیداخرا كم رگاییه ده كه ی وه ئیه دوای. كرد ده نه م وه ئه ێوانی چاوه. پێدام كوردسات  له خۆی

 رژنێك، ھیه ژنێیك، باخێیك ر ھیه له ی رنامیه به بوو، ھه ترم ی رنامه به كوردسات  له ر ھه باو، دژه ی مهرنا به پێش من.  وه لێكرایه
  كیه ی ییه ێۆژنامه و ئه بۆ بوو اڵمێك وه  یه رنامه به و ئه. بوون نه ری ماوه جه باو دژه ی رنامه به ی ھێنده  به ھیچیان م رنامانه به و ئه

 دڵیی نیاو  چوومیه  وه رنامیه به   ییه  لیه نیو  كوردسیتانی  لیه كیاركردنم كانی سیاڵه موو ھه ببوو، مردار ستبه ده ساڵ  چوارده دوای
 ێێیزی و تی ھاوێێییه نها تیه  بیه یانیدن، ێاگه ی دیكیه كیانی بواره و  زراوه دامیه موو ھیه   وه.  وه ره ده  ھاتمه من وێش له.  وه ڵكه خه

 من لیه پشیتی دا دۆخیه و لیه  كیه بیوو خیان ھێیرۆ تی ئازاییه  رچاومیه به له  كیه شیتێكی و  وه ره ده  تیه ھێناوه خیۆم ڵ گه له ھێرۆخانم
 و ئییه بییۆ چییاال  مال كییه ئامییانجی و میین ،مانییدوبوونی ی پێییوه بییووین ده مانییدوو زۆر كییرد  ئامییاده مان یییه رنامه به و ئییه. كرد نییه
 دروسییت بییاو دژه   وه ی رنامییه به بییۆچی ، لێیییه ی دیكییه ری ه بێییژه و كییادر زۆر خییۆ ئێسییتاش. بییوو كتر یییه ری واوكییه ته  یییه رنامه به
  ڵكدا خه ری وه بیره له باو دژه ی رنامه به ھێشتا ساڵ 80 دوای  گرنگه زۆر.  چووه نه یاد له باو دژه ی رنامه به ئێستاش تا.  بۆوه نه
 . چووه نه یاد له و  وه ته ماوه

 
 یاندن؟ ێاگه بۆ  وه ێێته هبگ  دیكه جارێكی نیت نیاز به :ری یده حه واد جه
 

  ر بێژه   وه فزیۆن له ته  له  نه و م كه ده نووسی ێۆژنامه كاری  نه میدیا، بۆ  وه ێێمه ناگه  دیكه جارێكی «نا»: ئەحمەد كەژاڵ
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 ھێنانیشیی ناو بیه كردنیشی، باس  به ر ھه گا پێده ئازارم. نازانم  ئاینده بۆ ئیتر ، ئێستامه بڕیاری  مه ئه ت ڵبه ھه. وم كه رده ده
 .پێشنیازكردنیشی  به و
 

 وان؟ چاالكه و شاعیر و نووس ێۆژنامه نێوان له بیت، چی وێت ته ده ئێستا :ری یده حه واد جه
 

 .بم ده وام رده به ریشی سه له و بم شاعیر ژاڵی كه م كه ده ز حه ژیانم له  قۆناغه م ئه بۆ: ئەحمەد كەژاڵ
 

 وی؟ رناكه ده بۆ ی، ناكه وتن چاوپێكه بۆ :ری یده حه واد جه
 

  كیه بڵیێم تیۆش  بیه ت نانیه ته  خۆمیه قی ھه  بینیومه من ی ئازارانه و ئه بین،  وه ئه فێری كان زموونه ئه له بێت ده: ئەحمەد كەژاڵ
. ن تێناگیه مین  هلی ن ھه ڵكانێك خه ئێستا تا. ناشكێنم ی قسه و گرم ده ری یده حه واد جه  له ێێز من اڵم به. م ناكه وتن چاوپێكه

 موو ھیه وردی  بیه نیاتوانی جیار زۆر ێووییدا؟ چ بیوو؟ چۆن ؟ چییه  كه  وه مه بده اڵمیان وه  وه لێره م كه ده ز حه و  یه ھه پرسیاریان
  وه هناچمی و  ییه تازه ی ێێگیه  لیه زم حیه بڵیێم شیتوانم ده. یشیتن تێگه بیۆ  سه به  وشه   یه دانا سی كه بۆ اڵم به بدركێنی، كان شته
 .كان كۆنه ێێگا ر سه
 

 ؟ چییه  دابڕانه م ئه نووم، ده نیا ته  به وان شه  كه دابڕان  له پڕ چاوم ڵێی ده شیعرێكدا له :ری یده حه واد جه
 

 تێیدا خیۆی توانێیت ده رێك نووسیه یان شاعیرێك ر ھه  مه ئه نایاناسم، ی سانه كه و ئه بۆ ژووان  له  ژییه ته دڵم: ئەحمەد كەژاڵ
 تییۆ. دا وره گییه زۆر كی باڵغییییه ره قه ناو لییه   نیاییییه ته ژیانمییدا، ی قۆناغییه و لییه بییوو میین نیایی تییه ێی وپییه ئه  وه ئییه.  وه ینێتییهبب

 بییۆ كان شییعره  كانییه زیره سیوپاس. ێۆیشییتم كوردسیتان  لییه  شییعره م ئییه دوای خایانید نه ی نییده وه ئه  كیه  ڵبژاردووه ھییه شییعرێكمت
 .بژێری ڵده ھه ركردن سه له قسه
 

 نیای؟ ته بۆ؟ئێستاش  نیاییه ته م ئه ی، كه ده نیایی ته باسی زۆر تۆ :ری یده حه واد جه
 

 مووی ھیه كانم شییعره بیووم، نیا تیه یش میشیه ھه دا، وره گیه كی یییه باڵغه ره قه ناو لیه   نیایییه ته بڵیێم، توانم ده: ئەحمەد كەژاڵ
 .بووم نیا ته  میشه ھه مرۆڤێك   وه چ و ژنێك   وه چ چی كه كات ده ژیان،  وه پێكه و ویستی خۆشه و وین ئه  له باسی

 



؛ نیشتمانێک لە نێرگز، خاکێک لە گوڵکەژاڵ ئیبراهیم خدر  

 

 

244 
 

 ؟ وه بهۆنێته  یه كه ملوانه م ئه ناتوانێت س كه ئێستاش ئایا ی، كه ده ن مه ته پچڕاوی ی كه ملوانه  له باس تۆ :ری یده حه واد جه
 

 . پێكردبوو ركم ده خۆم  كه  ێۆیشتبوومایه  ته ناعه قه و ئه ر سه له  بوایه ده ، وه ناشكرێته و  وه كراوته كۆنه «نا»: ئەحمەد كەژاڵ
 . وه كرایه نه اڵم به ، وه كۆبكرێته بوو ھه م وه ئه ئومێدی

 
 بینی؟ ده چۆن شیعر تۆ :ری یده حه واد جه
 

 . ریشه ھونه م ھه و  ستكردنه هھ و وه بیركردنه م ھه ، ستكردنه ھه و  وه بیركردنه ری ھونه شیعر بینم ده وای ر ھه: ئەحمەد كەژاڵ
 

 چییۆن  مییه ئه نابت جییه ، یییه ھه ش وه خوێندنییه یرانی قییه ھا روه ھییه ، یراندایییه قه  لییه كییوردی شیییعری وترێییت ده :ری یــده حه واد جــه
 بینی؟ ده
 

 ریدا سیه رده ده و رانی قیه  بیه بارگیاویكراو عیراقیی  لیه یرانیدا، قه له پیڕ اڵتێكی رۆژھیه له  ئێمیه  كیه كاتێكیدا له: ئەحمەد كەژاڵ
  كییه  وه المانییه به یربێت سییه ھییی  نابێییت ژییین، ده یران قییه  بییه خنكێنییراو كوردسییتانێكی  لییه یشییدا دارووخاوه  عیراقییه و لییه ژییین، ده
 و روون زۆر ی دیییارده.  دایییه وره گه یرانێكی قییه  لییه گشییتی به ت ئینسییانییه و ئییابووری و ر ھونییه و ب ده ئییه و ت سیاسییه بینییین ده
 تیوانێ ده نیدۆمی ئه قیژ و  لووله  لووله گۆرانی بۆچی بپرسن رن وه ، یرانانه قه و له ند  ھه  به دان ئاماژه بۆ ن ھه یش سته رجه به
 ناتوانێیت، كابیان ریم كیه مامۆسیتا وانی شیه می شیه ی ئیه یان ر زھه مه مامۆستا ئازادی ی پووله په و بێت ھه واداری ھه ملێۆن دوو
 .  یه به راوردیشبكرێن به ر ھه  ره ھونه  جۆره دوو م ئه  گوناھه  كه
 
 بیا لی، عیه ختیار بیه كانی نووسیینه ییان نرێیت داده ر سیه له زییاتر كۆمێنتییان و الیك یسبوو  فه كانی جوێنه  ێه شه بزانین رن وه
 ر گییه ئه جییاران كانی رییییه گه شییانۆ كییوان جییاران، كانی ره خوێنییه رزی بییه ئاسییتی و واری كییورده مییوزاجی كییوا بپرسییین خۆمان لییه

  بییه  كییراوه تیییادا مرۆڤییی ئێسییتا ی مییه ئه   نییه بییوون  سییه بێكه ئییاوایی   وه شییاكاری بووبێییت كانیییان كاره ری وه تییه كۆمیییدیاش
 .ێۆ  ناوه بێ ناوێكی و جاێ گاڵته

 
 وزۆر خیوێن ر جگیه و گیۆران و نیالی و جزییری الی میه و حوی میه و وی ولیه مه و  سیتووره مه  كیه ھاتبم  وه كه مێژوویه له من ر گه ئه
  ره ھیه  ناوه لیه كێك ییه دواییی كیۆچی دوای لیه و شیێعردا مڕۆی ئیه له بیۆچی كردبێت، كوردستان  به ش پێشكه تری شاعیری  زنه مه

  كوێربم بڵێین تبێ ده  كه بی ده ئه كی دنیایه ناو  وینه بكه ین بده رێگه ، سه بێكه شێركۆ  كه كوردیی رخی ھاوچه شیعری كانی دیاره
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  ستانی ێاوه و ئابووری یرانی قه بڵێین ناكر . بێت ئاستی  وه ئه  دوورودرێژه  قۆناغه موو ھه و ئه بڕینی دوای له ر گه ئه شیعر بۆ
 .كتێب  به  دانه گرنگینه و  وه خوێندنه نه  كه  یه ھه یش دیكه كی یه كێشه  چونكه  ھۆكاره كتێب ی وه بالوكردنه له چاپ زگاكانی ده
 

  ێاكێشیاوه رنجی سیه كیورد ژنیی شییعری كیام بینیی، ده چیۆن ژن شیاعیرانی تی تایبیه  بیه كوردی شیعری دۆخی :ری یده حه واد جه
 ێابردوودا؟ ی ماوه له
 

 شییعری نیوێی ی وه نیه  لیه ھێنێت میده رھه به ناوێیك  ڵیه كۆمه یشیی كه ختیه سه وێیڕای مانێیك زه و م رده سیه موو ھیه: ئەحمەد كەژاڵ
 اڵتی ێۆژھییه  لییه ئیبراھیمییی ر سییمه ئه و كوردسییتان بییاكووری  لییه سییافجی  فاتمییه راكێشییاوم رنجی سییه ی نوێیانییه  وناوه لییه ژنانییدا

 كیوردی شیعری ژنانی و  ژنانه شیعری ھێشتا بڵێم ن كه واده  كه یش ناوانه و ئه. باشوور كوردستانی له م ێۆسته نارین و كوردستان
 و  . شییرین و گیخانی ندبیه زه نه و داغی ره قیه مھابیاد و ق فاییه ڤینیۆس و ردی ھیه چۆمیان. د.  وامین رده به وڵدان ھه له و ن ھه
 . بیره له م ھێنده ر ھه ئێستا  كه ترن ندێكی ھه و ئازاد الزۆ
 
 ت ڵمیه ھه تیف لیه مامۆسیتا كفرییی بیی ده ئیه وتیی ره  لیه ، وانیییه شییعر دنییای بیۆ  گرنگیه بیركارییدا له ر ھیه  ژماره راستیشدا له
. ی كیه قوێه مبوور تیه و سییفی مه ر نوه ئیه ولێریش ھیه ی كیه جیاوازه  وته ره له س بێكه شێركۆ مامۆستا  ێوانگه  له و  لووتكه  یشته گه

  ژنانیه می هڵی قه  بیه ت باره سیه ی وه ئیه كۆتایشیدا له. ن ھیه كانیشیمان بییه ده ئه  وتیه ره موو ھیه ی وه ره ده ی وره گه شاعیری بێگومان
 .بێت كاتی یرانێكی قه ھیوادارم  كه دوایدا ی سااڵنه م له  میانه رھه به و  ژماره ی وه مبوونه كه پێكرد ستم ھه
 

  ییه ھه ژن نیدێكجار ھه ، تره خت سه بێت شاعیریش و ر نووسه ر گه ئه ، خته سه  ڵگایه كۆمه م له خۆی بوون ژن :ری یده حه واد جه
 چی؟ ڵێ ده تۆ ، شیمانه په خۆی ژنبوونی له
 

 ژن لیه بیوو، پێیاننیاخۆش س كیه نیدێك ھه ، ییه بڵه ، ییه یبه عه  ڵگاییه كۆمه م لیه ژنبیوون وتبیووم خۆی كاتی من: ئەحمەد كەژاڵ
 و بن نیه شییمان په خۆییان ژنبوونی لیه ژنیان  كیه م كیه ده داواش و م كیه ده  پێیوه شانازیشیی ت نانه ته و نیم شیمان په خۆم بوونی
 ی كاتیه و ئیه كانیش، ناخۆشیییه كاتی لیه ت نانیه ته ، كردووه خۆم بوونی ژن  به شانازیم كاتێكدا موو ھه  له. ن بكه  پێوه ازیشان
  كیه خیۆمم ژنبیوونی و ژییان دۆسیتی یر سیه كی یه شیێوه به بێیت، بێیزار خیۆی ی كیه زه گه ێه له نابێیت بێت ده بێزار ژیان له مرۆڤ  كه
 . وه بدۆزمه ژیان به ت باره سه  ویندارانه ئه كی خۆشحاڵییه دا ژنانه كیگریانێ ناو له توانم ده
 

  مولی حه ته ئایا ر، به گرته نه وروپات ئه ی ێێگه تر ژنی ندێك ھه   وه بۆ كان ناخۆشییه موو ھه ێای ره سه تۆ :ری یده حه واد جه
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 بوو؟ نه پێتخۆش ر ھه نا بوو، نه ترت تێكی غوربه
 

 و كێشییی ڵده ھه  وه ێیشییه و گ ێه  بییه   گژوگیایییه چییۆن   وه ، وه كوردسییتانه  بییه داكوترابییووم زۆر ی وه رئییه به لییه: ئەحــمەد كەژاڵ
  ره بیه و وور ده و لیه ر ھیه  كیردووه زم حه ێۆیشتووم،  كه  ێاكێشاوه خۆم ێۆحی ئاوا منیش ی، یبه ده و  یه پێوه ی كه گڵه و كێشی ێاده
 .بم نزیك  وه كوردستانه  له ی وه ئه بۆ بم
 

 بووی؟ رقاڵ سه  وه چییه به  تاراوگه  له بڵێم باشتر بووی، چ ریكی خه ئوردن ختی پایته ممانی عه  له :ری یده حه واد جه
 

 ی باره لیه زۆرم كتێبیی و  ڵگیه به و  لیه رگیرت، وه باشم سوودی وانی ێۆژنامه ی ساڵه ندین چه زموونی ئه له و  له: ئەحمەد كەژاڵ
  لیه ، واڵتیه و ئیه كیانی كورده  بیه ت باره سیه  نجامیداوه ئه وتنم چاوپێكیه و ییدانی مه كاری ندێك ھه. وت ستكه ده وردنئ كانی كورده
 پێشیووم ری ھاوسیه ی ماڵیه بنه ناوی لیه. ژیین ده ئوردن واڵتی ری رتاسه سه له كورد زار ھه 10  كه  وتووه ركه ده رژمێریدا سه دوایین

  كیه ڵكانێك خیه ی زۆربیه ، ییه ھه كوردی ورانی گه یدۆ سه لی عه ناوی  به ناسراو و ناوبانگ به رێكی وسهنو و  وره گه تێكی سایه كه
 و ئیه. «ئامێدی بۆ  وه ممانه عه له» ناوی  به  وه یه كه كتێبه ھۆی  به یناسن ده  یه ھه فیكردا و نووسی ێۆژنامه بواری له نێكیان مه ته

 كیوردی حیم بیدولڕه عه دود بیدولوه عه. ن وره گیه و ێێز بیه كی ییه ماڵه بنه وان ئیه.  میاره ده و كمێش دكتۆری كوردی، ف شره ئه باوكی
 و نییوێن  كییه  تێدایییه زانیییاری و  ڵگییه به ڵێك كۆمییه  كییه دا، كتێبییه و ئییه كردنی ئامییاده  لییه تیییدام یارمه زۆری پێشییووم ری ھاوسییه
 ری ھاوسیه ی ماڵیه بنه تی تایبیه به ئیوردن بۆ چوونیان كاتی له كان وردهك ونبووی ێاستی زۆری ، كردووه نه چاپ ھێشتا م كه كتێبه
 بیوون جێ نیشیته ممان عه له كانیان وه نه و ڵت سه  ته چوونه8110 ساڵی عوسمانی، سوپای ڵ گه له چۆن  كه  وه كۆكردۆته پێشووم

 .شداربوون به دا واڵته و ئه بنیاتنانی له چۆن و
 

 ؟ واڵته و ئه تی حكومه بیناتنانی و ئوردن دروستكردنی  له  بووه ھه ستی ده كورد  كه شتمی تێگه وا :ری یده حه واد جه
 

 كانیش ده وه نیه ساڵی تا  واڵته و ئه تی وڵه ده و ت حكومه له  بووه ھه ێۆڵیان و بوون زۆر  واڵته و له كورد ڵێ، به: ئەحمەد كەژاڵ
 ، بیووه  واڵته و ئه ندروستی ته زیری وه كوردی ف شره ئه دكتۆر  بۆنموونه  بووه ھه تدا حكومه كانی ته زاره وه  له دیاریان تی سایه كه
.  بووه ھیه زیرانیی وه رۆ  سیه پۆسیتی  كه ئوردن له  بووه ھه كورد كۆندا له ، بووه فات ره یاسرعه تی تایبه دكتۆری خوالێخۆشبوو  كه

 ی ماڵیه بنه نیاو ی تیانه سیایه كه و لیه كێك ییه.  ییه ھه «لكوردییان ئیه» ی وشیه كانییان ناوه دوای له  واڵته و ئه كانی كورده ی زۆربه
 ناو لیه. بیووه  كیه ناوچه و  واڵتیه و ئیه ئیابووری و سیاسیی ی وره گیه كی تییه سایه كه ویش ئه  كه  كوردییه یدۆ سه پێشووم ری ھاوسه
  .ن ھه یدۆ سه لی عه و سوێركی د هم محه دكتۆر   وه ناوبانگی به ری لێكۆڵه و ر نووسه ندا رده ئه كوردانی
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 ؟ وه كرێته ده باڵو و چاپ ی كه ئوردن كوردانی  به  ته تایبه  كه ت كتێبه و ئه :ری یده حه واد جه
 

 كان، زانیارییییه و  ڵگییه به ر بییه له وێییت ده كییاری ئاماده نییدێك ھه  چونكییه  وه ئاینییده سییاڵی  وێتییه كه ده  كتێبییه و ئییه: ئەحــمەد كەژاڵ
 یدۆ سیه لی عیه ئیوردن، كیوردانی تی كورداییه سیتی ھه و كیوردان ر سیه له  ییه ھه گرنیگ ی ڵگیه به ڵێك كۆمیه دا كتێبیه و لیه یێاست به
 و  وه گۆێینییه  مامییه و  وه باڵوكردۆتییه بییۆ تی بابییه ھییاواردا گۆڤییاری  ولییه  بییووه درخان بییه ت الده جییه میییر می رده ھاوسییه ورانی گییه

 بیۆ كانی پێشینیاره و نووسیین  كه  پێدراوه ی ێێگه روتاردا سه له. بووه ھه نووسینی ھاوار  له یدۆ سه لی عه  رمبووه گه تیان ھاوێێیه
 رێنووسییی می خییه و غییدا به له گ بییه كییی زه مین ئییه الی  یاندۆتییه گه خییۆی  ره نووسییه م ئییه. وه باڵوبكاتییه كوردیییدا زمییانی چییاككردنی
 .بێت س به  ھێنده با  بۆئێره  راكێشه رنج سه و وه گێڕێته ده ون كێ مێژوویه  كه كتێبه.كانیان شه ھاوبه  مه خه له  بووه كێ یه كوردیی

 
 لێكردووی؟ دری غه كوردی یاندنی ێاگه  وایه پێت تۆ :ری یده حه واد جه
 

 د حمیه ئه ژاڵ كیه وتییانگ ده  كه بوو  وه ئه  كردووه منی له كوردی میدیای  كه ی ورانه گه  دره غه و له كێك یه ڵێ، به: ئەحمەد كەژاڵ
  كیه ی میه ده و لیه. كردبوو نیه ژن فیره پییاوێكی  بیه شیووم منییش و بوو نیه ب ره عیه پێشیووم ری ھاوسیه.  كیردووه ب ره عیه  بیه شووی
 ڵ گیه له رێتم ھاوسیه سیتی گرێبه شیاو گه حیاكم الی یشیدا مه رده سه و لیه ر ھیه.  كردووه باتم خه بوو  غه ده قه كوردستان  له ژنی فره
 و  كردووه نیه شیووی  كچێكیه  كیه  نووسیراوه مین بیۆ.  نووسراوه  كه سته گرێبه  له ردووكمان ھه وجی زه تی حاڵه و  كردووه  پیاوه و ئه
   وه سیاڵ نید چه دوای دواتیریش.  وه نادامیه س كیه جیوابی مین ئیتر.  وه ته جیابوه ی كه ژنه له  كه پیاوه  كه  نووسیوه ویشیان ئه بۆ
 زییاتر  وه لیه مین ێۆحیی  كه تی زانیویه  كه م كه ده سوپاسی.  كردووه كتر یه له خواحافیزیمان  وه ێێزه به ویست خۆشه و ھاوێ  دوو
 .ناكات تر شتی ندێك ھه و دووری ژیانی مولی حه ته
 

 ؟ یه وه سته ده به ت تازه ی پڕۆژه :ری یده حه واد جه
 

 و چیاپ «زانیی ده م باڵنیده زمیانی» ناوی بیه م كیه نوێیه  دیوانه شتێك موو ھه  رله هب ، یه وه سته ده به زۆر م پڕۆژه: ئەحمەد كەژاڵ
 .بین ده شیدار به  باله مای سه و موزیك تێدا  كه رێكخراوه بۆ سۆفیا ی ڵه كۆمه ن الیه له سلێمانی له شیعرێك  ئێواره.  وه مه كه ده باڵو

  كیه ین كه كارده د حمه ئه رووبار مامۆستا ڵ گه له ئێستاش.  كردووه عید سه ررێبوا دكتۆر ڵ گه له كارم نگ ێه و  وشه ر سه له پێشتر
 و  كیردووه ر سیه له كیارم ئیوردن كیوردانی ر سیه له  كیه م كیه ده چیاپ م كتێبیه و ئه دواتریش .ین بكه شیعر ئاوێزانی ما سه و موزیك

 . وه كۆكردۆته ر سه له دیكۆمێنتم و  ڵگه به
 

 ٢٠١٨ی دێسەمبەری ١١و  ٤: ێێکەوتی  -تانی نو   ماڵپەێی کوردس: سەرچاوە
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 .ری پیاوان لە روانگەی ژنانی یەکسانییخواز وه ته

 
 
 

 
 
 
 
 تیا پێویسیتە سیەردەمییانەمان و یەکسیانییخواز رێکخراوێکیی بیۆیە ھەیە، پیاوساالرییمان حکومەتێکی: خدر ئیبراھیم کەژاڵ 

 .بهێنێ چەوسانەوە و دووبەرەکیی بە کۆتایی
 

 پایزە ئەحمەد: دانیسازا

  
 ژنیان نێیوان یەکسانیی بە دان گفتار بە - خۆی بیروباوەێی گوێرەی بە یەکەو ھەر - پیاوان زۆربەی لەوێۆدا پایزە ئەحمەد

! چەوسیێنەرن و پیاوسیاالر رەفتیاردا لە زۆرییان ھەرە زۆربەی کەمییان زۆر کەمایەتییەکی لە بێجگە بەاڵم.. دەنێن پیاواندا و
 :دەدوێنین ژنان پەیوەستدارە پرسیارە چەند بەو چین؟ ھۆکارەکان و کێشەکان ئایە کە ئەوەی نیبەدووداچوو بە
  

 ناسیکیی و جیوانیی بە نەخشیێنراوە بیوونەوەرێکی فراوانەیە، کۆمەڵگە ئەو نێو مەزنی بوونەوەرێکی ژن :کەژاڵ ئیبراهیم خدر
 لەنێییو نەوەیەک ئەوە ھەر دەبەخشیییێ، ژیییان بە وانییجیی ئەو نییرخە، بە و مەزن لەرادەبەدەر بییوونەوەرێکی ژن ھێمنیییی، و

 لییێ ئەوەی ھەر پێکیییدەھێنێ بەختەوەریییی بییۆ کییۆمەڵگەدا لەنێییو ژن ئەوەی دەیخییاتەوە، و دەنییێ بونیییات خۆیییدا منداڵییدانی
 بیڕین و کوشیتن و ھەڵگیرسیێنەری و چەوسیێنەر ژن نەبیووە دنییادا لە ببەخشێتەوە، خۆشەویستیی و سۆز کە دەکر  چاوەێوان
 ئەو دروسیت پییاوە ھەر ئەوە بکیا؟ پتەو خۆی پێگەی تاکو خۆیدا ژنساالریی دەسەاڵتی لەپێناوی بکا، خاپوور دنیا و بووبێ
 بە و یەکتیرین خۆشەویستی بوونەوەری دوو پێکەوەژیاندا لە پیاو و ژن دەسەاڵت، گرتنەدەستی بۆ دەگرێتەبەر ترسناکە رێگە

 پێنییاوی لە پیییاوە ھەر پییێچەوانەیە روودەدەا ئەوەی داخەوە بە بەاڵم بییکەن، یشنمییا کییۆمەڵگە پییێگەی دەتییوانن ھەردووکیییان
 گوفتیار دەبیینن بۆیە دەبڕ ، خۆیدا قەدی بە ژیان باڵی خۆیدا ئارەزووەکانی و حەز پێناوی لە.. خۆیدا دەسەاڵتی و مانەوە

 ژنەوە ھەسییتی لە کییردارەی لەو اوازەجییی زۆر دەبینییر  پیییاوانەوە رەگەزی لە کە چەوسییانەوەی ئەو جیییاوازن، رەفتارەکییان و
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 رێیرەوە ئەو بیۆ داخەوە بە پیاوانە، زۆری بەشێکی جیهانبینیی ماڵوێرانیی و کوشتن و چەوسانەوە دەیبینین وەک بۆیە ھەیە،
 .گرتوویانەتەبەر ھەندێکیان کە ناشیرینەی

 
 دابونەرییت ئەوە ییان دەکا؟ ئافەریدە ۆرەج بەو پیاوان نێر رەگەزی وەک پیاو سروشتی پێکهاتەی خودی ئایە :پایزە ئەحمەد

 جۆرێیییک و ئاسیییت بە یەکەو ھەر ھۆکیییار ھەردوو ییییان ھەن، کە دەھێییینن بەرھەم شیییێوەیە بەو پییییاوان دەسیییەاڵتە و دیییین و
  ھەیە؟ خۆیان کارتێکردنی

 
 ژنە، کە میبەربەرا رەگەزی لە تیۆڵەکردنەوەیە رەگەزێکیی و دەسیەاڵتداریی سروشیتێکی پییاو سروشیتی :کەژاڵ ئیبراهیم خـدر

 سییەپاندنی بییۆ گەێاوە دەسییەاڵتدا دوای بە دروسییتبوونیەوە لە ھەر گرتنەدەسییت دەسییەاڵت بییۆ خۆشەویسییتیی ھییۆی بە پیییاو
 بهێنیێ، بەکارییان خیۆی تیایبەتی مەرامیی بیۆ ھەیەتیی کە نێرگسیییانەی ئیارەزووە و حەز لەو بەشێکی تاکو خۆی، ھەژموونی
 چیی پاشیەرۆژ کە بکیاتەوە بییر ئەوەی بیێ بەکارییدەھێنێ ئاوەزییدایە لە ئەوەی بێدە تووێە کاتێک وایە ئەو توندی رەگەزی

 پییاوە ئەوەتیا.. بیووە دروسیت کیۆمەڵەوە گیۆێانی قۆناغەکیانی سیەرەتای لە ھەر بۆمیاوەیە پێکهیاتەیە ئەو زۆرجار روودەدەا،
 ھەر.. بەکارھێنیاوە خۆیان مەرامەکانی بۆ سەرمایەدارییان و دەربەگایەتی و خێاڵیەتیی قۆناغەکانی ھەموو  دەسەاڵتدارەکان

 ئارەزووەکییانی تییاکو کیراون کییۆیلە و بەکیارھێنراون تایبەتییەکییان مەرامە بییۆ کەنییزە وەک ژن ھەزاران زووشییەوە سیەردەمی لە
 . بکەن تێر پێ خۆیانیان

  
 خۆییان رۆڵیی ەسیتەپاچەشد و ناھۆشیار ژنانی یان ژنانن چەوسانەوەی باری ئەو ھۆکاری پیاوان تەنیا ئایە :پایزە ئەحمەد

  رووەوە؟ لەو چین چارەسەر رێیەکانی چاکترین یان.. چییە چارە خۆیان؟ بارەی ئەو درێژەدانی لە ھەیە
  

ـــدر ـــراهیم خ  و ژییییان بیییۆ خۆشەویسیییتییە ئەوییییش دەکیییاتەوە کۆییییان جیهیییانبینییەک مەزنە بیییونەوەرە دوو ئەو :کەژاڵ ئیب
 نزیکبیوونەوە، لێیک ئاراسیتەی بە گۆشیکردنیان و بیرکردنەوە رووی لە بن سانیەک تێیدا مرۆڤەکان کە دینایەک جوانترکردنی

 و نیابێ مییوانی عەقی  ژییان بیۆ خۆشەویسیتیی بەخشیینەوەی لە تێڕامیان و زانییاریی و زانسیت و رۆشینبیریی کاتێیک مەخابن
 جیهییانی دوو ایکییردووەو دەسەاڵتەشییە ئەو ھەر دەبیین، دروسییت کێشییەکان و گیروگرفتەکییان سییەرەتای لێییرەوە ئییا د ، کۆتییایی
 بەشیی ئەوانییش کێشیانە لەو بووبێ بەش بێ ژنیش وەنەبێ ببێ،  دروست ژیان جوانیی بۆ ھۆگریی بو بیرکردنەوە لە جیاواز
 بییۆیە بکییا، پییتەو خییۆی پییێگەی تییا نییییە بەدەسییتەوە دەسییەاڵتێکی ھییی  ژن چییونکە کەمیییی، بە زۆر بەاڵم بەردەکەو  خۆیییان

 نییاو رۆبچێییتە پتییر و بکییا کۆشییش زانیییارییەوە و زانسییت و رۆشیینبیریی رووی لە خییۆی نییایتوا گییوێرەی بە ژنیییش پێویسییتە
 گرانیی ئەرکیی و نەوە خسیتنەوەی ھیۆی بە ژن دەکیاتەوە، ھەمیووان بیۆ بیاوەش بەختەوەرییی و کیامەرانیی تاکو ملمالنێکانەوە
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 بە نەیتوانیییوە رۆژانە کارەکییانی و ئیییش راپەێانییدنی و منییداڵ بەخێییوکردنی و ھەژاریییی و گییوزەران و ژیییان و مییاڵ رۆژانەی
 .بکا رەفتار ھۆشیارانە بیربکاتەوەو پێویست گوێرەی

  
ــایزە ئەحــمەد  بییۆ تاوانکییاریی پەنییجەی یەکسییەر رادەچڵەکییێ دواییییانە ئەو زۆرەی ژنکییوژییە بەو نییاخەوە لە کەسییێک ھەر :پ

 دەبێژی؟ چ بارەوە لەو بەێێزت رادەکێشێ، دەسەاڵتداران تەواوی و حکومەت
  

 و ھەڵبژاردنەکیان کیاتی لە دەنگیدان و گفتوگیۆ و قسیە لە خۆییان وەکیو ھەموومیانە بیاوکی دەسیەاڵت :کەژاڵ ئیبراهیم خـدر
 دەزانیین کییۆمەڵگەیە ئەم خزمەتکییاری و داێێییژەر یاسییا بە خۆیییان ئەوان دەکەن، بییۆ بییانگەوازی بۆچوونەکانیییان بالوکییردنەوەی

 نییاو لە دەسییتەوەیە بە چییی دەسییەاڵتی ژن دەکەوێییتەوە، تییر جییۆرێکی بە خزمەتکییردن سییەر دێییتە کاتێییک داخەوە بە بەاڵم
 ئەویییش کە دەسییتەوەیە بە نمایشییکاری پۆسییتێکی چەنیید دەیبینییین وەک ئەوەتییا حیزبەکانییدا، و حکییومەت نییاو لە و کییۆمەڵگە
 ەمییانکۆمەڵگەک خزمەتییی بییۆ بییێ تواناشیییدا  لە ئەوەی کەمە، پۆسییتێکی چەنیید تەنهییا کە دەکەن دیییار بۆیییان حیزبەکییان
 کە شیێوەیەی بەو نەتیوانێ ژن کە وایکیردووە بۆمیاوە کیۆنی دابونەریتی داخەوە بە بەاڵم خۆشگوزەرانیی، بۆ دەکا بەرجەستەی

 و کیۆمەڵگەوە و خێیزان نیاو رۆبچنە دابونەریتەکان و بن زۆر ناکۆکییەکان وایکردووە ئەوەشە ھەر.. بکا خزمەت دەیەو  خۆی
 و دەربەدەرییی و سیوتان و کوشیتن ھەواڵیی دەییان رۆژانە کۆبکیاتەوە، سیایەیدا لەژێیر ھەموومیان کە نەبیێ جۆرە بەو یاساش

 حکییومەتێکی حکییومەتیش و خەوانییدووە خییۆی گییوێی ئاسییتیاندا لە دەسییەاڵت داخەوە بە کە دەبینییین بەنییدکردن و مییاڵوێرانیی
 و پێشییکەوتووخواز مرۆڤییی کە تندەبیسیی جەرگبییڕ ھەواڵییی دەیییان رۆژانە بییۆیە نییاچێ، کێشییەکانەوە دەنییگ بە و پیاوسییاالرییە
 . کردووە سەرسوێمان و نامۆبوون تووشی یەکسانییخوازی

  
  ژنان زۆری زۆربەی لەبەرچی یان دەکەن؟ ژنان رێکخراوەکانی لە بەشداریی کەمیی بە زۆر ژنان لەبەرچی :پایزە ئەحمەد
 ھییییۆی بە ئەوەش ئیییایە نییییازانن؟ ییییانئازادییەکان و مییییاف لە داکیییۆکیکەر و خۆیییییان پشیییتوپەنای بە ژنییییان رێکخراوەکیییانی
 پێکبێ؟ یەکسانییخواز پیاوانی و ژنان لە ژنان رێکخراوی نازانی باشتری بە بەێێزت ئایە پیاوانە؟ دەستتێوەردانی

 
 پێنیییاو لە حکییومەت و حییییزب کە ھەیە سییەنتەرانەوە و رێکخیییراو ئەو بییوونی بە پەیوەنیییدیی ئەوە :کەژاڵ ئیبــراهیم خـــدر

 ھەر دەھێنیێ، بەکاریان خۆیان تایبەتییەکانی مەرامە خزمەتی بۆ دەسەاڵت زۆربەیان: کردوون وستیاندر خۆیان بەرژەوەندیی
 و رێکخییراو لەو وەنەبییێ دەدەا، ئەنجییام پییێ مانگرتنیییان و کۆبییوونەوە و کییۆر و شییەقام سییەر دەیییانهێنیتە ویسییتی کاتێییک

.. شیوێنێک ھیی  ناگیاتە ئەوانە دەنگی بەاڵم نەبێ نیمەدە کۆمەڵگەی و رۆشنبیر و پێشکەوتنخواز و چاالکوان ژنی سەنتەرانە
 کیۆمەڵگەیەدا لەو ژنیان زۆری بەشیی دەیبینیین وەک بۆیە بکەن، پاشەکشە و بن ھوودە بێ ژنانە ئەو زۆربەی دەکا وا ئەوەش
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 ییەکمپەیوەنید ھیی  خیۆم بیۆ مین دووردەکەونەوە، لێییان و نیازانن خۆییان پشیتیوانی بە گرووپیانە و سیەنتەر و رێکخراو ئەو
 سیەردەمییانە پێویسیتییەکی بە بکیا ژنیان دۆزی بە خیزمەت کە یەکسیانییخواز رێکخراوێکی بوونی من بەاڵم نییە، لەگەڵیاندا

 . کۆبکاتەوە خۆیدا چەتری لەژێر ھەموومان تا دەزانم
 

ــمەد ــایزە ئەح  لە دەژی لەگەڵییی کە نێرێییک ھەر یییان بییرا و بییاوک یییان ھاوسییەر بەرانییبەر لە چەنیید تییا ژن وەک خییۆت :پ
 بە گشییتیی بە ژنییان چوارچێییوەی لە خییۆت یییان خییۆت ئێسییتا تییا کە چییین کێشییەکان بییووی؟ رزگییار پیاوسییاالریی چەوسییانەوەی

 چین؟ رێگەچارەکانت نەبووی؟ ئازاد پیاوساالریی سیستەمی یان چەوسێنەر و کۆنەپەرست پیاوانی بندەستی لە تەواویی
  

 و یەکسیانییخواز دەسیەاڵتێکی پێویسیتە کە ئەوەیە دەخیوازین بیۆ ئیاواتی انھەموومی کە ھییوایەی ئەو :کەژاڵ ئیبراهیم خـدر
 کەسیێک ھیی  دەکەم حەز ژنیم کە خیۆم بیۆ مین کۆبکیاتەوە، جییاوازیی بێ بە ھەموومان تاکو کایەوە بێتە یاسا بە پێشکەتوو

 تییایبەتیی بە دسیتانکور و گشیتیی بە جیهیان کیۆمەڵگەی بەسیەر بیاڵ یەکسیانیی ئیاواتمە نەگیا، پیێ ئیازاری پەنجەشیی یەک
 و کیۆمەڵگە و خێیزان نیاو لە چەوسیانەوەمان تیااڵوی زۆرمیان زۆربەی چیونکە بیێ کۆتایی چەوسانەوە و دووبەرەکیی و بکێشێ
 نەمتیوانی کیرد شیعرنووسین بە دەستم کاتێک ھەن، بیرەوەرییانە ئەو ھەمووماندا رابردووی لە.. چەشتووە قوتابخانەش بگرە
 قەاڵدز  لە کە دەکیرا، لەگەڵ لێپێچیینەوەم چەنیدین دەچووم سیمینارێک یان کۆرێک بۆ کە ەمەوە،بک باڵوی خۆمەوە ناوی بە

 جیار زۆر دی، بێینمە ئارەزووەکانم و حەز خۆم ویستی بە نەمدەتوانی خێڵەکییانەوە دەسەاڵتە و دابونەریت ئەو ھۆی بە بووم
 تووشییی براکییانم لەگەڵ جییار دەیییان پێکەوەنییاوە شییمھاوسەریی ژیییانی کە ئەوەش دوای کۆێەکییان لە خوێنییدۆتەوە شیییعرم کە

 ھەوای ئەو ئێسیتا ناشیارمەوە لێیت مییوانم، بیۆتە گرییان و خوارەوە ھاتۆتە چاوانمدا بە فرمێسک شەوانە و بوومە دەمەقاڵە
 وانییمپشیتی زۆر ئەو چونکە دەگەێێتەوە ھاوسەرەکەم بۆ سەرچاوەکەی ھەمە کە رزگاربوونەی ئەو و ھەڵیدەمژم کە ئازادییەی

 پیاوسیاالریی دەسیەاڵتی لە دوور و جییاواز جیهیانێکی بکەن کۆشش خۆیانەوە توانای ھەموو بە ژنان پێویستە بۆیە دەکا، لێ
 نەوەیەکییی تییاکو بییکەن فەراھەم خۆیییان بییۆ شایسییتە ژیییانێکی ببییێ، رزگاریییان و کییایەوە بهێیینە کۆنەپەرسییتیی بیروبییاوەێی و

 چەوسانەوە؟ لە بێ دوور و ببێ دروست کۆمەڵگەکەمان بۆ پڕشنگدار
  

 ٢٠١٢ی ئۆکتۆبەری ٢٤: ێێکەوتی  -خدر   ئیبراھیم ژاڵ  که ێی ماڵپه: سەرچاوە
 

----------------------------------------------- 
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 ".ک پرسی قورسدا یه  دیب له ئه"ری  وه ته

 
 
 
 
 
 
 

 :ژاڵ ئیبراهیم خدر که

 
 لە بیدەم وشیە گیوڵی بکەم، دروست رووبار لە یەک تاڤگه دەتوانم من.. دەنووسم لەسەرخۆ زۆر.. تر نگەکانی ده لە جیاواز من
 .بەھار رەنگی قژی

 
 مڕۆ ئه: سازدانی

 
 وێۆدا لیه  چونکیه! "رن بڕییارده ران خوێنیه": بێیژ  ده  کیه ی داھێزراییه و بیاو  گوزارشیته و مک چیه و ئیه ک وه ێ  بگیه  وه لیه :مڕۆ ئه

  ندییییه یوه په و جۆراوجییۆر ی پێگییه و پاڵپشییت میییدیای) ی ئییاڵووده دارانمیی رھه به و م رھییه به ناسییینی  لییه گشییتیی  بییه ران خوێنییه
 و ئیه خوازییاری  که ک تشته ر ھه یان دیب ئه ک وه خۆت  ئایه ن،(ت تایبه خۆویستیی ک ھێنده و باو نگی رھه فه و کان جۆراوجۆره

  لیه ئیا؛ ر گیه ئه لمێنن؟ بسیه پێویسیت کی بوونیه ک وه بوونت ھیه ن ھیه  ھێنیده بایی کانت زییه جیاوا  ئایه یان.. رازی خۆت  له بی
 وا ئێسیتا تیا رچی بیه له نیایزانی؛ ییان نیا ر گه ئه ین؟ بکه یدۆزت په یان ین بکه ت سته رجه به توانین ده کانت مه رھه به رێی کێنده
 بی؟ ھه ر ھه  پێویسته یان ی ھه ر ھه زانی ده
  

ــراهیم خــدر کــه  وەک ھەمیشییە کە ئییازارانەی ئەو دەکەمەوە، خییۆم نییاخی ئازارەکییانی لە بیییر ھەمیشییە دەنووسییم کە :ژاڵ ئیب
  ئەوه بەلکیو بیم، وێی  عەشیقدا دوای بە دێیوانەک نەکیردۆتە خیۆم کاتێیک ھییج شییعردا لە مین دوامیانەوەیە، بە دیوەزمەیەک

 بەشییکی شییعردا ەل ببەخشیمەوە، پیێ ژییانی کانی جوانیییه و بیکەم پێناسیە عەشیق بتیوانم کە بردووە، دەردە بەو منی شیعرە
  بکەن، وشک روومدا گه لە شیعرم رەنگی و دەنگ ویستویانە بووە جار زۆر دەکا، جوانتر ژیان بەشەی ئەو دەنووسمەوە ژیان
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 نەبینم؟ مانگیش ویستویانە.. بکەم جوانتر شەوەزنگیان دەمەو  و دەبینم پێوە خەونیان خۆم کە ئەستیرانەی ئەو
 
 ئەم بزانیێ ر خوێنیه ئەوەی بیۆ بنووسیمەوە نیو  لەدایکبیوونیکی تیاکو رسیتەیەک دەکەمە کیانیش پیته اڵی گه دەنووسم شیعر کە

 . شەو و رۆژ بێدارانی بۆ تابلۆیەک بکەینە شیعر کە تێدایە ئەوەندەی بەشی ژیانە
 
 یە،ھە مانیییگ و ئەسییتیرە ھەیە، سییاماڵ و رەشیییەبا ھەیە، وەرییین و ێان زەردەھەڵگییه ھەیە؛ جیییوانیی دنیییایەک ئەدەبییدا لە
 شیێوەیەک بە بەاڵم شییعرەکانم ی بەرچنیه دەکەمە ئەمیانە ھەمیوو مین.. ھەیە نەوا بیێ و زامدار ھەیە، وساوە چه و ر وسێنه چه
 کە گێیڕمەوە ده کانیاوێیک.. دەنووسیم لەسیەرخۆ زۆر.. تیر نگەکیانی ده لە جییاواز من. بکەم بەرجەستە تێدا ی ژنانه دەنگی کە

 بیکەم، دروسیت رووبیار لە یەک تاڤگیه دەتیوانم مین  ..نیییه کردنەوە تۆڵه و رق شیعر بۆ ا،مند بیری لە بێ روون سەرچاوەکەی
 و ئەنفیال ژانیی نیاتوانم.. رشیتوە فرمێسیکیان نید چه کە نەبینم چاوەکان ناتوانم من بەھار، رەنگی قژی لە بدەم وشە گوڵی
 .دەرنەبڕم بۆ خۆمی ھەستی کشیعرێ بە و نەبینم ژیان کۆالنەکانی و  کوچه و قەالدزی و بجە ھەڵه زامی
  

 نگێکیی زه کاتییک ببەخشیینەوە، ئاسیوودەیی تیاکو رۆحە ئازارەکیانی..  خۆشەویسیتییه تەنها  دەیبەخشێ ی ئێمه بە شیعر ئەوەی
 .بکەم پێناسە دێریکدا ند چه لە ژیانە ئەم ئەوەی بۆ کار بخەمە ھۆشم و ھەست دەبێ دەکا کەمدا ماڵه بە خۆی لەناکاو

  
 غەدری دەسیییتی ئەوەنیییدە بیییوارە ئەم نیییدە ھەرچه خیییۆمەوە، نیییاخی لە دەکەم تەماشیییا جیییوانیی بە رۆشییینبیریی و ئەدەب مییین
 بیخەمە ناشییرین وشیەی شییعر بە نیاتوانم مین جوانەکیانە، ھەسیتە دەبیاتەوە گرەوەکە ئەوەی ئەنجامدا لە بەاڵم یشتووە پێگه

 گییوڵی میین بکییا ئاسییوودە ر خوێنییه ئەوەی بیشییارنەوە، داچاڵێکیی لە سییبەینێ و ر خوێنییه بەردەسییتی بیییخەمە و دیوانەکییانمەوە
 دەینووسیم مین ئەوەی ھەڵیدا، بەشیانوباڵمدا و بگیر  دەسیتم تیا کەسییک ھیج بەردەرگای  ناچمه دەکەم، ش پێشکه وشەکانمی
 کییییوێە و  کیژۆڵییییه ئەو ھەمییییوو ھەناسییییەی.. کۆنەکییییانە دابییییونەریتە و پیاوسییییاالریی دزیییییی و وسییییانەوە چه و ژن خەمییییی
 کییردۆتە ئەوانییی ئازارەکییانی منیییش شیییعری بییۆیە.. کییردون تییاڵ لییێ کانیانی جوانییییه قەدەر دەسییتی کە ۆنەدیییوانەیەخێرلەخ
 ئەم.. بەخشییم پێیی شییعر ئەوەی دەرببیڕم، بیۆ خۆمییان خۆشەویستیی پێناسەی شیعرێک  پارچه ند چه بە تاکو من بۆ ماڵێک

 بە کۆمەڵگیا ئازارەکیانی بەردەوام نیدە ھەرچه.. ئێستایە ی یستییهخۆشەو ئەم.. بەخشیم پێی ئەدەب ئەوەی ئێستایە، نگەی ده
 . ن وه شوێنمه
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 :کۆمەڵێک هونراوە
 

------------------------------------------- 
 

 .شنەشنی دڵەکەت گوڵێکە لە باخچەی رۆحمدا
 

 
 
 
 
 
 
 

١ 
 

  بووی شارم گوڵێکی خونچەی تۆ
  بەیانی ئاونگی بە بووی
 مانگەشەو تریفەی بە بوویت
 گەاڵ بە جاریش دوا

  شیعرێکمەوە ژانی لە منیش
  نووسیەوە گەاڵم و، تریفە
  باران نمەی و دەشت بای وەک
 .باوەشمەوە ھاتنە ئەسپایی بە
 

٢ 
 

 بووم ئەو ئاوابوونی عەشقی سۆراخی من
 و درێژ قژ دەروێشێکی تەبوومە بۆت
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 سەرگەردان دەفژەنێکی
  سەرشێت رەشەبایەکی وەک

 چیادا شیوەنی گۆرانی، و ئاواز لەگەڵ
 .ئاسمان چوومە و ھەڵم بوومە

 

٣ 
 

  ھەور  پەڵە ھاوێێی بوومە
  و دڵمەوە نێو ھاتیتە خەیاڵما، لە

 پەپوولەیەکی بە بووی
 زەرد نەخشینی باڵ

  بووی نەشیمیلە و، جوان چەندە
 .بێگەرد و پاک

 

٤ 
 

  باراندا بارینی لەگەڵ
  و جەستەمەوە کەوتە سارد بایەکی کزە
  راگوزار کاروانچیەکی بوویتە تۆش
 ھەتاومدا مێرگی ناو لە

  و بوون لەمالن دەست شیعرەکانما لەگەڵ
 دەکرد ماچ یەکتریتان
 سێبەر ھەتاو بە بووین تێکەاڵو
  و زستانە بەفرێکی بە بووم منیش
 .درەخت و ژن بە نبووی دواتر

 

٥ 
 

  بوون شیعرم ژێی پرچت، تاڵێ
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 خەمەکانت دەریاچەی بە بوون
  بەخشی تێدا خۆمم جوانیی

  تۆدا خەندەی نیگاو نێو لە
  بوو لەدایک ژنێک عشقی

 .کردی باس بۆ چرپەوە بە ژووانەکانی
 

٦ 
 

 بادەی ژاوەژاوی نێو لە
  شەرابێکدا نیوەشەوی
 ئەیبا با بیرم، و خەیاڵ
  رۆحم پەێەی کترینناس ئەی
  وەنەوشەیی درەختێکی دەبیتە کاتێ
 دڵتەوە پەنجەرەی نێو لە
 گەرمەوە ئامێزێکی بە

  پێئەکەنی سەوز سەوز
  و تراویلکە دەبیتە کاتێکیش

 دەکەی دڵم گواڵوپژێنی
  و دەنگ بێ کەنارییەکی دەبمە بۆت

  تەێدەکات گەردنم فرمێسک یش جار ھەند 
 .دەگری کوڵ بە
 

٧ 
 

  دەنووسم عرێکشی کاتێک
  ماڵەکەمان الوالوی وەک

 دەکا سەما بەیانیاندا شنەی لەگەڵ
 یەزدان لە دەپارێمەوە و نزادەکەم بۆیە



؛ نیشتمانێک لە نێرگز، خاکێک لە گوڵکەژاڵ ئیبراهیم خدر  

 

 

257 
 

 نەمری ھەرگیز
  و دەرکەو  پەلکەزێڕینەی تاکو
  نەکەون جریوە لە مەل

 .نەگری ئەتۆش
 

٨ 
 

 منی بەفری سپیترین تۆ
  پۆلێ لەگەڵ کاتێ
  ناسک ناسک وشەی
  دەێو  تێدا منت مەیلی و عەشق
 تەنیابیت نامەو  ھەرگیز
  و چنارت بااڵی و بەژن تاکو
  ناسکت لێوت و، رەنگ رەنگاو قژی
 .دەبێ بەرز شۆێەبی وەک

 

٩ 
 

 سەوزی سنەوبەرێکی لە دەتبینم کە
  دەچی ساڵ سەری ژاکاوی پرچ
  رەنگاوێەنگ پەپوولەیەکی دەبمە بۆت
  شاخم کەلی سەر خەمە دەت

  وەباوەشمە نێو دەتگرمەوە
 .دەنگ بێ و پاک

 

١٠ 
 

  دەکەم تکا
 مەکە غەریبم و، کەس بێ و، تەنیا
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 خەزانەوە ساردی کراسێکی بە: پایز تاکو
 داپۆشراوە شیعر بە قژی و، باریک کەمەری بە

  و برژانگت دونیای نەگاتە
 .خومارەکانت چاوە

 

١١ 
 

 نمە نمە، باران
  و دادەبار  بەسەرتدا
  وشکەوەبووی گەرووی
  تەێدەکا ساڵەت چەند
  نازەنین ژنێکی وەک تۆش

  و نیشتمان جوانی بۆ یەک، الوانەوە
 .دەنووسی خاک بەستەکانی

 

١٢ 
 

  دەتبینم کە
 شارەوە ئاسۆی لەوپەێی
 کزەباوە ھەناسەی بەدەم
 و قەتراینە رەشی قژت

 .ئەگەشێنەوە سورەکانت، روومەتە
 

------------------ 
 

 بە" کییردووە دەسییتکاریی وشییەی و دێییڕ ھەنییدێک" ھەیە دەفتەرەکەیییدا لە" ەتینووسیییوی مەرگییی پییێش شیییعرە ئەم: تێبینییی
 ".سەرەتایی شێوەیەکی
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 ژاڵ ئیبراهیم خدر كه

 
 
 
 
 
 

 تۆ دیاری له  پڕه م كه ژووره
 بۆناردم سورت گوڵێكی ڤاالینتاین له
 دار بریسكه كی یه ملوانكه ساڵ ری سه له
 ئاوریشمی كوردی جلی ستێ ده ورۆزدا نه له
 مارسدا شتی ھه له

 دووكتێبی
 عداوی سه وال نه
 ژنیشدا جه  له

 ویستی خۆشه كری شه و، لێوت نۆقڵی
 

---------------- 
 

 ھار به ئێوارانی ی سێلكه ێه په   وه
 ێدا په رده زه ی غمه نه له
 و بێ ێده ته كانت باڵه دوو
 من پایز دڵی ر سه له
 گر  رده نگه له
 

--------------- 
 بام خا  ر گه ئه

http://knwe.org/?p=40102
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 رینی بۆوه دایكێكم ی وه الوانه
 نووسی ده زانت خه اڵكانی گه
 بام ژن بێوه ختێكی ردره گه
  وه وزه سه پۆشی ر سه به

 رابێكی شه نێو  خسته ده كانم باڵه
 رژاو
 سماڵێكی ده من م بكه چی اڵم به
 چنیوی بۆ سوناویمف ئه
 تۆدا شانی به م ده ئه خۆم

 

----- 
 

 بێ ده ێ په رده زه  كه
 كی یه كیژۆڵه رووخساری گزنگی به
 یانیان به رمنی شه
 ونم شه ی گلێنه  وه چاومه له
 گیرسێ داده
 وێران شارێكی قامی شه
 نێ كه ده پێ  وه میه ده به
 كاو ڵده ھه با

 و ێژ  ده  جریوه
 ویستی خۆشه ،شیعرو و گوڵ نگی ره
 .پشكو  ده دڵما ناو له
 

----- 
 

 خۆم جیاتی  له جار ندێك ھه من
 بێ ده ست مه شیعرێكم
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 پێك دوای له پێك
 كانم چاوه ستی مه ی باده
 بێ ده پڕ بۆ م كه رداخه په

 و ماچ  به بێ ده م ئێواره
 و شه نیوه به م یخانه مه
 خواو ده گێژ ری سه  مانچه كه
 كاو ده ما سه م سته جه موو ھه

 تگر  ده شێتی حاڵی
 

-------------------- 
 

 تبینم ده وتووی خه به من
 چی ده شین باخی نێو كی یه فریشته له
 تبینم ده دا جوانی له من
 چی ده عاشقان كی یه ئاوێنه له

  وه نگیه ره نگاو ره موو ھه و به ڵێم ده  بۆیه
 چی ده ھار به دوای ی زێڕینه لكه په  له
 

------- 
 

 وم ناخه  وانه شه من
 یگر  ده ژان م كه مه ڵه قه
 شعر  بوونی دایك له بۆ
 بنوێنێ ش گه چاوت   وه
 بداتێ شیرینم رۆحت   وه
 ئاگردانی نێو  له م بكه چی اڵم به

 روحم
 سوتان مووی ھه پشكۆكان
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  وه كۆبۆته مێش خۆڵه ر ھه
  تۆیه گڕی به پێویستم
  وه بێته ش گه م كه ئاگره

 

------ 
 

 شاعیر به بم ده  كاته و ئه من
 شمشاڵ  به ربووم گه
 شوانێ رووی گه ئاوازی نینی بۆژه
 خۆم به بم ئه  وكاته ئه من
 كانت چاوه سرینی ئه ریای ده به بووم كه
 بم ده ش وكاته ئه
 مێژوو به
 ورۆزم نه ی كه سرووده كه

  وه بۆگوتیه
 تۆ به ببم توانم ده وسا ئه
 شاعیر ی بنێ ناوم تۆ
 

------ 
 

  نیه كانیاو گمسن
 مژ  ڵده ھه رۆحت پێستی اڵم به

  یه نی خ دۆزه سنگم
 تۆ می خه له اڵم به
 سووتێ ده تیادا ی ره جگه

 

----- 
 ساڵێ موو ھه
 ویستی خۆشه یشتنی گه   یه به یادی
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  وه ینه كه ده
 و ستێره ئه  له بێ ده پڕ شم باوه
 ن كه ده ئاسمان شینای ماچی
 رسو مێكی خه ی جریوه ڵ گه له

 .ن ده ده رووخسارم به بوكێنی تارای
 

----- 
 

 شاعیرێك یاڵی خه وزبوونی سه تا ھه
  وه عشقه كانی ره وبه سنه به
 گڕی ی وه دامركانه تا ھه
 وتێكا مزگه نوێژی له تێك ئایه
 ڤین ئه تا ھه رستن په تا ھه

 ویستی خۆشه
 بوونی ئاویزان تا ھه

  سته دووجه
 رفڕین ھه

 

------ 
 

 شیعرم ماڵی
 رینی به سنگی   وه تۆ دڵی   وه

  پشته ر سه له  میشه ھه ئاسمان
 ژوور   دێته  وه عشقه به  یه ھه
  وه ئازاره  به  یه ھه

 

------ 
 

 گوڵ له بم ده
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 ێوێنم ده خۆم تۆدا نێو له
 مامی نه  بمه ده وسا ئه
 تۆ ی كه وشه حه

 

----- 
 

 كان عاشقه دڵی له كت تابلۆیه
 م كه ده بۆدروست

 واسم ده ڵی ھه رت سه رژوو له
 بڵێم تاپێت
 تی پڕپڕیه من ی كه ماڵه
 و شق عه كانی گواڵڵه له

 ویستی خۆشه تابلۆكانی
 

 نووسیی پیاک و دابنێیت بیۆ ناونیشیانی وت كیه نه  وه ئیه فرییای و ھێشیتووه جێیی خیۆی دوای شاعیر  كه ی شیعرانه و له  كێكه یه *
 .بکات

 

 ٢٠١٩ی ئەپریلی ٢٤: ێێکەوتی  -کوردستانی نو    ێی ماڵپه: سەرچاوە

 
----------------------------------- 
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  وه نووسنه م ده كانی ژیان، خه تاریكه  وه شه

 
 
 

 ژاڵ ئیبراهیم خدر كه

 
 
 
8 
 

 قژتا شی ره تاڵی ناو له
 سپی سپی،  یه ھه فرێك به
  پیریه ی نیشانه وه ئه
 ری په كوو وه وی ركه ده تا
 

1 
 

 لێوتا ێواریل ر سه له
 سور یی مه په  یه ھه نگێك ره
  وایه بۆخۆی نازانم من
 نور ته   وه  وه سوربۆته یان

 

1 
 

 كانتا سته ده ی نجه په ر سه له
 بینم ده جوان پێنوسێكی

  وه نوسیه ده من تۆی  وه ئه
 تبینم ده  ئاوێنه   وه من یان

 

http://knwe.org/?p=21649
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1 
 

 كانتا قاچه نوكی ر سه له
  دیاره خێرا نگاوێكی ھه
 بی من بۆالی تۆ و  ته ده
  یاره بۆژوانێكی یان
 
1 
 

  یه ھه دارستانێ سنگت ر سه له
  وه شنێته ده با ی شنه  به

 نابێ رم گه م سته جه  بۆیه
  وه بێته ده فێنك  میشه ھه

 

9 
 

 كێت و چیت تۆ نازانم من
 بوویت یدا په بۆمن  كوێوه له
 زانم ده  ھێنده اڵم به
 تبووی ندێك خواوه ی فریشته تۆ
 

1 
 

 زوو جارانی   وه و  نامه
  وه بیربێته منت  ھێنده
 و بی ست په م ھۆنراوه  له   وه نه
  وه تخوێنمه نه ژوانێك بۆ
 

1 
 

 نوسم ده بۆ كت یه ھۆنراوه
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 بێ  پوله په
 بخواو من لێوی گوڵی ی شیله  له
 بفڕ  دڵتا باخی نێو  له
 

6 
 

 نوسم، ده بۆ كت یه ھۆنراوه
 بێ  ئاوێنه ریا ده كوو وه
 فر به پرچی رماڵی به نێو  له

 بهاو  یان به و مه ده پرشنگی
 

80 
 

 نوسم ده  كه
 و سپی فرێكی به  كلوه  بێه ده یاڵم خه
 بار  داده
 زانم ده و، نوسم ده  كه
 رۆحم ی ێه په و، م كه مه ڵه قه قژی زوو، ر ھه
 ر  وه ده زوو

 
 ٢٠١٨الی ی جوو١٠: ێێکەوتی  -ماڵپەێی کوردستانی نو   : سەرچاوە

  
----------------------------------------   

  
 .دوو هێڵی تەریب

 
  سەردەمە ئەم مرۆڤی ئەی

 ناوەند سەدەی بەگەکانی
  بکەن فێرم دەتانەو 
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  دیوەخانان خانمی وەک
  بەزستانان بەپاییزو
  بکەم بەند خۆم لەژوورەوە

  نەواکان بێ و برسی تاکوو
 کە؟ نەبینم
 " دەخۆن یچ و دەنوون لەکو 

  خواسەکان پێ ھەتیوو تا
 "کە نەبینم
  گوێسوانەو چۆێاوگەی لەبەر
  چڵپاوی قوێو

  شەقامەکان و الکۆاڵن
  پەتی ،بەپێی و بەرگی بەبێ
 . دەێۆن و دێن

----- 
 گەرەکتانە ئەوانەی ئەی
 بۆدواوە بگێڕنەوە کات

 بکەن فێرم دەتانەو 
  بەھاوینان

 خزمەتچیاندا کارەکەرو پۆلێ لەگەڵ
 تازە ھەرەوەزی ەگەڵل

  خۆشە ھەوارە کام بەرەو
 ێەوبکەم؟ کۆچ
  لەگەڵ تاکوو
  کەوتوەکاندا ناز بێ کیژی
 نەبم؟ ئاشنا
 قەڵشیوو پێ و دەست لەگەڵ
  سووتاویاندا کوڵمی لەگەڵ
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 ".نەبم ھاوتا
------ 
  بڵێم پێتان منیش دەبا
  و من چاوی لەروانینی کە

 ئێوە چاوی
  وان تەریب دووھێڵی وەکوو

 ئێوە ،ھەستی و من ەستیھ
  وان رۆژ ،شەو وێنەی وەکوو
 .نابن یەکتر تێکەڵی قەت
----- 
  منیش ئەگەر
 خاکە ئەم نازێکی بێ ھەر وەک

  زستان سەرمای
 نەکاو لەگۆ پەنجەم و دەست
  نەتەزێنێ لەشم ھەموو
  ھاوین گەرمای قرچەو یاخوود

 و نەپڕوکێنێ سەروچاوم
 سوتێنێ نەم
  چۆن باشە ئەی
 دەدا ێێگە ھاربە شادی
 بکەم نێرگز چاوی ماچی
 و شاباش چۆن شنەبا ئەی

 .دێنێ بۆ نەورۆزم مژدەی
 

 ٢٠١٩ی جانێوێر ٣٠: ێێکەوتی  -خدر   ئیبراھیم ژاڵ  که ێی ماڵپه: سەرچاوە

 
----------------------------------------------------- 
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 .سپێدەکانی نائومێدیی

 
 تۆ حەزەکانی و راز کاروانی

 من خۆشەویستی و عەشق وەشیبا
 ئەپێچیتەوە

 و دەشوێنێ لێ ئاھەنگم شەوی
 ئارەزوو بووکی

 ئەنێرێتەوە ماڵەباوان بۆ
---- 

 ێابردوو شەوی گۆرانیەکانی
 دەکا ئاوی ژێر و دەریا بە ئەدا

 ئەھۆنێتەوە ماچم ملوانکەی
 دائەکا ژنێکی شۆێە سنگی بە

------ 
 فریشتەو ئەبنە حەزم باڵندەی

 ئەسوێێتەوە رتسە دەوری لە
 دێنن خەبەر بە خەوااڵوت چاوی
 ئەبێتەوە رۆژ دەنێن وەال شەو

------ 
 و بووت کاڵ سیمای ئەدەنە سەرنج

 نھێنی بێ بە شێواو رووخساری
 قژ تاڵەکانی ئەنێمە پەنجەم
 مزگێنی دێنن و نێرگز ئەبنە
------ 

 تر ھێندەی ھەزار کەم یادت ھەرچەندە
 ناکوژێتەوە ئەنووسم ناوت
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 پیشوو رۆژانی تامەزرۆی حەزو
 ئەزرنگێتەوە لەناخما زەنگ وەک

------- 
 ھەنگاوەکانم بڕۆی کو  ھەر بۆ

 ئەنێت مل عیشقت ھەواری رووەو
 شوانیشم کاکەی ئەکاو سەما گوڵ

 ئەژەنێت شمشاڵ و تازە ئاوازی
----- 

 بڕیاریاندا دوا لێوەکانیشم
 سنوورەکانت بێڵن جێ خەندە
 کەنەوە تەسلیم
 و ئەنێن کۆڵ لە ارئاز پڕ ھەگبەی
 ئەێۆنەوە کۆن ھەواری رووەو
----- 
 بکەی ماچ چاوم و دەست جار ھەزار
 نابەخشمەوە پێ عیشقمت سۆزی
 دڵت بۆ دڵم لێوو بۆ خەندە

 ناگەێێنمەوە ھەرگیز ھەرگیزاو
----- 

 ئەبێ ھەر رۆژ  دووربی لێم چەندیش
 بگەێێیتەوە دڵم ماڵی بۆ 
 و بوون کەڵەکە خەمەکان بەفری 
 ناتوێتەوە تۆفانیش بە نە تۆ خۆری ەب نە 

----- 
 بڵێ پێم فەرموو ئەڵێی پێ چیشم
 بینیووە لەمن وەفایت بێ کەی
 ئەبووم خۆش لێت من نەبای عاشق گەر
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 و سووتان کڵپەی ، ئەزانی باش خۆت
 .دیووە فرمێسکمت ئاونگی لێزمەی
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----------------------------------------------------- 

 
 .ماچێک لە پەڕەی گوڵ

 
١ 
 

  دەمەوێت من
  کەم ماچ دەستت
  ولێوەکانت کوڵم نەوەک
  نەبێ ووشک بۆئەوەی ھەر

  دڵەکەم نێو سۆزی و ھەست
 .بیابانت سڕەکەی ساردوو خۆڵە و خاک و وەک

 

٢ 
 

  بکەی ماچم گەردەتەو 
  بێ پێ پۆرتتپەسا دەبێ
  لەسنورم دەربازبوون بۆ

  نەبی گەرتۆ دڵنیایەبە
 .نابوورم تر کەسێکی ھی  لە
 

٣ 
 

  دەگۆێمەوە بەماچ ماچ من
  وایە قەرزیش دەزانی، خۆت



؛ نیشتمانێک لە نێرگز، خاکێک لە گوڵکەژاڵ ئیبراهیم خدر  

 

 

273 
 

  منە عشقی یاسایی ئەمە
 رەوایە؟ چۆن تۆ الی نازانم

 

٤ 
 

  دەکەم پەرچەمت ماچی من
  دارستانە بۆمن چونکە
  وایە عاشق دەزانی خۆت
 .بێستانە نێو لەژوانی ەزیح
 

٥ 
 

 تۆ ماچێکی بەتەنھا من
  ناگۆێمەوە ماچ بەسەدان
  منە دڵی یاسای ئەمە
 .نایسڕمەوە دادوەریش الی

 

٦ 
 

  بەماچێ نەخۆم تێر رەنگە
  شەرابە تۆ ماچی چونکە
  دەکا مەستم لێوت پیکی
 .خەرابە ھەمیشە بۆیە

 
 

٧ 
 

  بکا ماچت کەسی ئەگەر
  دەلەرز  گیانم و دڵ من
  نەبێ من لێوەکانی گەر
 .نابەستێ تۆ چیایش بەفر
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٨ 
 

  مەکە ماچم ھێندە دەڵێی
  نەسڕێتەوە باسوراوت

  عاشقم چۆن
 .ببێتەوە تۆ لێوی لە لێوم ئەگەر

 

٩ 
 

  دامەخە لێ دەرگاکەتم
  رۆژ  ھەموو گەر
  بۆالت بێم

  دەو  تۆی ھەر دڵم چونکە
 .خەاڵت بۆتە جەسەتەم بۆیە

 

١٠  
 

  ناسمەوەدەت لەدوورەوە
  لێد  منت ماچی بۆنی
  ساغێ چاو گشت دەزانی خۆت

 .ھەڵدی لەکو  خۆر دەزانێ
 

 ٢٠١٧ی جووالی ٤: ێێکەوتی  -خدر   ئیبراھیم ژاڵ  که ێی ماڵپه: سەرچاوە

 
---------------------------------------------------------- 

 
 تۆ بڵێی ئاسمان دایک بێ؟

 
١ 
 

  کلو کلو، نەرم، نەرم،
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  ئاسمان بێگەردی لەسنگی
  دادەبار  بەفر 
  بێ دایک ئاسمانیش بڵێی تۆ
 .خوار  بێتە لەمەمکی شیر

 

٢ 
  گریا بەفر
  دەمەو  من" ووتی
  بنوێنم ،سپی ساڵ وەرزی چوار
  نیشتمان جوانەکانی بووکە بۆگشت تا

 .بنەخشێنم سپی رەنگی
 

٣ 
 

  مەکە لەگەڵ بەفرم شەێە
  ناگرم تۆپەڵە ئەو بەرگەی

  مناڵم ھێشتا من ونکەچ
 .دەگرم گڕوو شت بۆگەلێ

 

٤ 
 

  دەچێ لەتۆ بەفر
  لەئەو تۆ یان
  بەفرانباردا شەوێکی لە نازانم من
  دەردەکەوی چۆن
 .مانگەشەو وەک

 

٥ 
 

  دڵخۆشن زۆر درەختەکان
  بەفر کاتێ
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  دەکا سپی قژیان تاڵی
  ووت نەت تۆ ئەی
  جوانە قژت
 .دەدا نیشان بەفر وێنەی

 

٦ 
 

  دەکا راست زۆر نۆئێل بابە
  جوانە بەفر لەگەڵ سوور، بەرگی
  دەنوێنێ روومەتت وێنەی
 .میوانە قژم الی کاتێ

 

٧ 
 

  سپیەوە بەرگی بەو ئەزمڕ
 دەکا تۆ پیاسەی چاوەێێی
  وایە عەشق ئەونازانێ
  مندا سپی قژی ناو لە بۆھەمیشە

 .دەکا وون خۆی
 

٨ 
 

 بەردەرگەمان زەیتونەکەی
  بووە سپی
  نەماوە وزەکەیسە رەنگە
  بگۆێە رەنگت تۆش تۆخوا
 .نەماوە ێەشە لەو حەزم

 

٩ 
 

  بڵێ بەبەفر
  بابەسەرمنداببار 
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  چاوەکانت دەمەو  من
 .بنواێ  من لەقژی ھەر

 

١٠ 
 

  تۆدا سپی پێستی لەناو
  دەبینم خۆم وێنەی ھەر من
  سپی لەسروشتەوە تۆ

  بەفرینە بووکە وەک یامن
 .دەتنەخشێنم
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----------------------------------------------------- 
 

 .ئای کە رقم لە چەقۆ و گوێزانە
 
١ 
 

  بەتۆ ناگەم
  بێ داڵ و دێک رێگە ھەرچەند
  بۆالت ھەردێم

  دەکەم بۆنت لەدوورەوە
  چۆنە عەشق تابزانی
 .دەسەاڵت بێ ژنێکی دڵی لەناو

 

٢ 
 

 چاوەکانتا دووری خەمی لەئاوێنەی
 دێڕەکانما مێژووی ژانی لەئازاری

  و گەاڵرێزانیەتی پایز
  ناو ئەخرێنە پیتەکانم
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 گرتووەوە ژەنگ چەقۆیەکی
  گوێزانە لەچەقۆو رقم کە ئای

  بڕیم ناوکی بوو ئەو چونکە
 .کردمەوە جیا لەدایکمی

 

٣ 
 

 کردوو ماڵئاوایی پایز
  بەرێوەیە وا بەفرانبار

  سۆڵەیە سەرماو سەختی لەم
  منەوە باوەشی نێو وەرە
 .پێوەیە پشکۆم گڕی

 

٤ 
 

  دەستم گرتە بەفرم چنگێ
  ،ھێواش ھێواش
 توایەوە پەنجەکانم مووچی و ماچ لەگەڵ
  لەروخسارت بوو تۆ تیشکی نازانم من
  بوو من گەرمی ھەناسەی یان

 .گەێایەوە تر جارێکی
 

٥ 
 

  تاڵن زۆر ژیان یادگاریەکانی
  خەیاڵمەوە دنیای دێنە یەکە یەکە

  شیرینن زۆر خەیاڵەکان
  لێد  سەیرم
 .چونەوە بیر وازوو تۆ الی
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٦ 
 

  تۆ لەدووری
  و دەتکێ لەچاوانم فرمێسک
  لەجەستەم خوێن
  شەھیدم من
 .ئەستەم جەسەتە شەھیدێکی دایکی یان

 

٧ 
 

 نازانم من
  دێی،دەرۆیی چۆن
  اوەھەڵد ھەوارت کونجێ چ لە

 .دەخۆی خەم یان پێدەکەنی
 

٨ 
 

  گەورەدا زۆر شارێکی لە نازانم من
  باخچەدا باڵەخانەو پڕ

  دەژیم ناژیم
  بڵێ پێم و نەیەت رۆحت تاکوو
 .جەستەم ھانێ

 

٩ 
 

 بەفر وەکوو سپیم دەڵی
  ئەو ھەروەکوو بەرزەو بااڵم

 ناچی چیا لە تۆ ھەرگیز
  و دەگر  لەخۆی بەفر چیا

  وئا دڵۆپێ دەیکاتە
 .کەو بووی ووشکە بۆگەرووی
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١٠ 
 

  دیووە تۆم گریانی جار یەک
  گریای تێر تێر بۆئازیز 

  بوو ناخت خەمی ئەوە
 .ترسای حەسرەتی لە یاخوود

 

١١ 
 

  نەما یانە گازینۆو
  مەی پێکێ َ  نەکەی،بۆ تێ رووی
  دەکەی شێت خۆت
  مەی بەجۆری دەکەی خوێنم
  بەئاسودەیی بۆساتێ تا

 .دەی ھەناسە
 

١٢ 
 
  پۆشیووە رەشم بەرگی من
  ھەرشادی تۆ
  باکی بێ ،تۆ دەخۆم خەم من

  شووشتیەوە جەستەم بەفرمێسک
 ".ماتی وا بۆ نەتووت رۆژ 
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 .دڵێک لە پەڕەی گوڵ

  
١ 
 

  بدەم عاشقێک ھی  تۆ،نیشانی چاوی ناوێرم
  و ھەڵکێشی ئاخێ نەوەک
  بۆبنوسێ شعرێکت
  بدەم ژنێ ھی  نیشانی تۆ ناوێرم
  باوەشمەوە بخزێنێتە تۆ،خۆی لەجیاتی نەکا
  بنو  دڵما لەنێو و بێ

  بدەم تاوسێ نیشانی گەردنت ناوێرم
  خودایە دەپاێێتەوە،،دەڵێی لەخوا دڵنیام
 . نەمر  ئەو بمرم بامن

 

٢ 
 

  دەدوێی بەناسکی ھێندە
  بتنوسمەوە چۆن نازانم
  دەگرن گڕ رۆحم پەێەی
  باران نمەی دەبێتە ھەور
  پێدەکەنیت جوان ھێندە
 چڕو بەدارستانی دەبێ سەرم

 ..دەبن لێوەکانم بەربەیان شەونمی ئاوی بەدڵۆپێ
 

٣ 
 

  دەچی بەیانیان شەماڵی شنەی لەتریفەی
  دەخەنە لەزەر دەبی پڕ
  من بەماچی دەبێ تەێ لێوت اتێک

  و دەبێ زەرد پایز رەنگی
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 . ھەڵدەوەر  گوڵێک خونچە
 

٤ 
 

  ھاتووم زەویەوە قوواڵیی ناخی لە
  دەرونت دەبەخشمە خۆر

  لەئاو دەکەم پڕ کانیاو
  لێوت گوڵی کاتێ

  دەنوێنێ خۆر پرشنگی
 . بەھەتاو بۆدەکەم زەردەت

 

٥ 
 

  ئەزانی تۆ
  وێڵما و شێت لەپەژارەی پڕ دڵی لەنێو
  گەێام پێدا ھەیە دژوار رێگەی ھەرچی
  ھەیە ژیان سنوری ھەرچی
  نیشتمانە ئازاری چی
  کۆمکردەوەو رۆحما نێو لە

  و کانی سەرچاوەی بوومە نەمام نەمام
 . ێوام و، ھەنارێک ،گوڵە مانگەشەو تریفەی بوومە

 

٦ 
  ھاتووم رۆحتەوە بچکۆالنەکەی لەماڵە
  ێمگو نایەتە دەنگێکت ھی 
  بایە ،نەشنەی باڵندەو جریوەی نە

  دڵم پەری رەنگی بۆیە
 .ساوایە دڵت ملوانەکەی بۆ
 

٧ 
  دادەباریت شەستەباران وەکوو ھەمیشە
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  خوار  دێتە نمە نمە
  ئاگردانەو دڵت کورەی
  ساواو منداڵێکی دەبێتە رۆحت شنەی
 . دەچیت و دێیت باوەشم بۆ سەرخۆشێک وەک

 

٨ 
 

  دا بەڵێنت
  گوێچکەم بکەیتە مانگ چاوی لە گوارەیەک
  چاوەکانت لەگلێنەی روناکی
  بسڕنەوە شکێن ئازار ووشەی شوێنی
  لەگوڵ کەن پڕ شعرەکان درەختی مەمکی
 . کەنەوە ژیر حەزەکان ساوای کۆرپەی

 

٩ 
 

  بەپەپوولە ببە
  باڵەکانت فڕەی بەباڵە
  ووشەکانم باخی لەنێو
  بکە رەنگم بەو کێش نیگار
  دێڕەکانم ختیدرە چڵی لەسەر
  تاسەت بەلێوی

  ھۆنراوەکانم دێڕی بنێرە،بۆ ماچێک عیشوەوە بە
  نەپشکتووم چاوی ئاسۆی دڵنیام من"

  حەزم خەیاڵما،،پێڵووی تریفەی لەنێو
 . ئەنێرم عەشق ئەستێرەی بۆجریوەی

 

١٠ 
 

  ووشەکانم گەاڵی بەدێڕی دێڕ لەوانەیە
  ببنەوە کاڵ یادگاریما دەفتەری لە
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  توێەم قیر لەوانەیە
  و کەو  شعرم رەشەبای بەر

  بسڕنەوە خەمەکانم
  ھەرگیز ھەرگیز بەاڵم

  چاوت ئەستێرەی جریوەی
  ژوانەکانت ھەوری گریانی

 .ناسڕنەوە لەدیدەمدا
 

١١ 
 

  ھەرتۆن خەونەکانم بۆ نازانم
  دەبنەوە بەیانیاگەش زەردەی لەگەڵ
  نێرگز و مێخەک گوڵە بە ئەبن

 دەێوێن رۆحما لەکەناری
  دەکەن بۆنی ھەستەکانم
 . دەینوسنەوە پەنجەکانم

 

١٢ 
 

  بینیوە تیونیەتیت ھەرگیز تۆ
  وەرگر  لەرووبار روخسەت

  بینووە گەرمات ھەرگیز تۆ
 بکا زیز لەخۆت خۆرەتاو
 . بنو  گەاڵ رۆحی لەسەر

 
١٣ 
 

  بوێی خۆشم ساڵ وەرزی چوار دەمەو  من
  بێ رەنگ رەنگاو پەلکەزێڕینە وەک شعرم تابااڵی
  مەتۆرێنە لێ ئاسمانم
  نەگر  گەرد ھەور بادڵی
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  دەمەو  من" 
  بمرم بەفرینەیەک بووکە وەک

 .بگر  گڕ جەستەم نەوەک
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----------------------------------------------------- 

  
 .، خاکێک لە گوڵنیشتیمانێک لە نێرگز

 
  رۆحماندا زامەکانی نێو لە

  ھەیە دوێنێ برینی دەیان
  بنوسم چی نازانم
  ئێوە فرمێسکەکانی دڵۆپە و باران نمەی
  وەریووی گەاڵی یاخوود
  نیشتمان ئازاری لە پڕ ناڵەی
  بخوێنمەوە چۆنتان نازانم
  لەتریفەو پڕ رابردوی
  جوانیتان ھەتاوی زێڕینی تیشکی
  خنکاوو گەرووی لە پڕ یشمشاڵ یان

 . شەھیدانمان دایکی مەرگەساتی
 

٢ 
 

 نیشتیمان وەختەی ئەو
 شەێدا پەنجەرەکانی لەبەردەم
 دەوەر  خونچەیان گوڵی کۆرپە دەیان
  دەکاتەوە باوەش تاریکی

  و خەمم لە پڕ ئاوازێکی دەبێتە تۆ
  بۆمردن وەێس گۆرانیەکی
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 خوێنء لە دەبێ پڕاوپڕ دەستێکت
 .لەتەرم ناخسیخ تر ئەوەی

 

٣ 
 

 دەگر ، بەنیشتیمان دەرگا شەێ کاتەی ئەو
  و فرمێسک لە دەبێت پڕ چاوی
  و رۆڵەکانی ھێواشی مەرگی

 سەوزو گۆێستانێکی دەبێتە تری چاوەکەی
 .دایدەگر  خەم پۆپی و لق چناریش بااڵی

 

٤ 
 

  پێدەگر  بەرۆکمان شەێ دەمەی ئەو
  وێرانترو خاک ئامێزی

  اتروکارەس دڵمان نیشتمانی
 .دەبێ گەشتر شەھیدانمان باخچەی گوڵی

 

٥ 
 

  نیشتمان ئەوکاتەی"
  تۆماردەکا سەروەریەکانی و دەبەخشێ خوێن

 دەردەکاو گوڵ پەلکەزێرینە
 .دەکا سەما ژیان خونچەی

 

٦ 
 

 ..شەێ بۆ نا
 لەتەرم نیشتیمان بوونی پڕ بۆ نا
 پەنجەکانء ھەڵوەرینی بۆ نا

 رۆڵەکان ھێواشی مەرگی
 دەسێنێ لێ انرۆحم شەێ کە
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  پەلکەزێڕینەی لە پڕ گەنمی گوڵە سەدان
  نەشمیلە خاکە ئەم

  و بەھار نێرگزی وەکوو
 .د  کۆتایی سروشت، جوانی

 

٧  
 

  ئازار لە پر نیشتمانی ئای
  بن خەجاڵەت ئەوان
  بەخشی خوێنەمان ھەموو ئەو
  بەرێکرد تەرمەیان ھەموو ئەو

  دەرکەو  مانگ تریفەی تاکوو
  ماڵەکەمان یالوالو تاکوو
  و ناسک پەرژینی ببێتە
  سەرکەو  رۆحماندا بەنێو
  بینی ھەنارت گوڵە چەند تۆ

 و جوان لەگەاڵی پڕ داری لقە چەند
  بەخشی ناسکت پەپولەی چەندین
  تۆوە ناوی بە ئەوانەی
  دەشکێنن خۆشەویستمان پەیکەری رۆژانە
  شەێو بانگەوازی رۆژانە ئەوانەی

  نوقاڵنەدەبەخشنەوە
  داد  ێکرۆژ

  ئازادیدا لەئاوازی پڕ چریکەی لەبەردەم
 .دێن چۆکا بە
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----------------------------------------------------- 
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 .سەمای مەرگ

 
١ 
 

  وواڵتە ئەم فریشتەکانی
  تۆدا مەرگی سەمای سەفەری لە
  دیاری کردە سیحراوییەکانیان نیگا
  و بێ کۆتایی پایز زەردی رەنگی تاکو

  دەنگت کاروانی رێچکەی روانینی
  و بەھار نێرگزی لە بێ پڕ نێرگز
 . داببار  باران وەکو نمە نمە

 

٢ 
 

  من دڵی واڵتی فریشتەکانی
  و گوڵ جوانیی لە پڕ
  شەونم رۆحی تابلۆی و سروود لە پڕ
  ولەیەکپەپو دڵی کە کاتەی ئەو

  خاک بە دەسپێر  ھەناسەی
  و گوڵ دەبێتەوە ئەو

  و سۆز لە پڕ مۆسیقایەکی ئاواز 
 . باک بێ باخچەیەکی خونچەی
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----------------------------------------------------- 
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 .ی خەمدڵێک پڕ لە شەپۆڵ

 
  تۆ نیگاکانی ئاسمانی ئەتبینم کە
  تینوو ھەوری گەواڵە لە پڕن

  دەچێ و دێت رۆحمدا لە خەمم بارانی
  و دەگر  دەروونم رەش تارمایی

  گوڵی لە دەکا پڕ ژینم باخچەی 
 .شەوبۆ وەریووی
----- 
  ئازار رەشەبای ئەتبینم کە

  دەوەرێنن ئێمە وەرزی
  دەبێ پەرت تەمەنم بەھاری
  و دەچنەوە نێرگزکاڵ انیخەز
 . دەبێ زەردتر رەنگی پایز

------ 
  دڵت دەرگای ئەتبینم کە
  خاڵی ھەواری لە پڕە
  رۆحمان پەرژینی گوڵی

  خەم شەپۆلی دەبێتەوە
  ژینەتە خەمباری لێوی

 .ئاسمان باوەشی دەچێتەوە
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----------------------------------------------------- 
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 .شەوێک پڕ لە شنەی ئازار

 
١ 
 

  ترم تەنیا لەتەنیایی تۆم، بێ ئەمشەو
  ژیانت رازەکانی گوڵی
  سەفەرو تێشووی لە پڕە

 بگر  ئازارەکانم لە گو  نیە دەنگێک
 ئازارەوە شنەی بەدەم سەردەمانێک

 بۆدەووتم گۆرانیت تۆ
  رۆحم باخچەکانی خونچەی ووتاک
 .نەوەر  ھەڵ

 

٢  
 

  تەنھام ئەمشەو
 زیوینەکانم شەپۆلە لەمالنی دەستە
  دەبەخشێ تریفە مانگیش

  دەکات ئەستێرە لەگەڵ چاوشارکێ
  پەلکەزێڕینەی بە نەشئە تاکوو
 .بدات ژیان

 

٣ 
 

 تۆم بێ ئەمشەو
 بەنھێنی کەس نیوەشەوەو

 نازانێ بەژانم دڵی
  ێرەکەیکاتژم ھەربەتەنھا
 نەبێ دڵم سەررەفەی
 .دەبێ بێزار دەنو ء واخەریکە ئەویش
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٤ 
 

  تۆم بێ ئەمشەو
 تەزوویەکن یادەکانت

  دەچن و دێن خەیاڵما لە
  بیرەوەریء ھەگبەی پڕلە
 رووحتء پەمەیی ووشەی
  دەمتء کراوەی خونچەی
  رووخسارو روونی ئاوێنەی
 تیایە تۆ  لەقژی دووتاڵ
 . نھەڵگرتوو تیا تۆم یادگاری

 

٥ 
 

  تۆم بێ مشەو ئە
 سەرم ئاسمانی سەر نایە ووشەکانتم

  دەێوانێ ھیوا بۆ یەکە خونچە
 رووحمەوە بە ئاوێنەکە

  کۆکردۆتەوە تیا قژتم جوانەکانی تاڵە
  و رۆحت برژانگەکانی سێبەری
  و دڵت بەرینەکەی خەیاڵە
 بەرینەکەتم خەیاڵە بەھەشتی دەرگای
 .شاردۆتەوە تیا

 

٦ 
 

  متۆ بێ ئەمشەو
  ھەنگاوەکانت

 وەنەوشەییەو بەھارێکی کاروانی
 دەێەوێتەوە سامناکەکان شەوە بەکۆچی
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 دەبینم چاوەکانت
  و باران لەنمەی پڕە

 دەشکێنن سەرخەو بەناکامی
 ووشەکانت
 گواڵنەی ئەو لەبەردەم دەنگێکن
 رەشەبا لورەی خامۆشء ھەوری

 .وەرێنن ھەڵیان دەیانوویست
 

٧ 
 

  تۆم بێ ئەمشەو
  سپی کۆترێکی دەبیتەوە
 سەردەردێنی ھێدی ھێدی
  و خەمم لەدەریای پڕە دڵت
 تینوو روبارێکی بۆتە سپیت باڵی
 . پێدەکەنی گەش باخچەیەکی بۆ
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-------------------------------------------------------- 

 
 .گەاڵ وەریوەکانی سەفەرورشەی 

 
١ 
 

  پایزو بەگەاڵی بوی دوێنێ
  گەاڵوەریوەکانی ورشەی لەسەفەری

  گەێایتەوە خۆت ئاگایی بێ
 بگەیتە بەرلەوەی

  من ماڵی چێنراوەکانی بەگوڵ رێگە
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  دڵت باخچەی مژی تەموو
  بارانی بەرلێزمەی کەوتە
  روخاوەکەی کەپرە
 .من ھەستی

 

٢ 
 

  ئازاری و خەم لەدااڵنی
 ئۆقرەمدا بێ ساردی

 پۆشی منی رەش بەرگێکی
  پایزی زەردی گەاڵی لەبەردەمی

  تۆ لێوی
  راوەستام رێک
  ھەڵوەریوو گەاڵیەکی بوومە
  بەربەیانی شەونمی بوومە

 .تەزیوو غەمگینی سپێدەیەکی
 

٣ 
 

  پەمەیی ماڵیکە دڵم
  خۆیدا سپی لەسینەی
  گەش دووچرای
  گەورە خۆشەویستی دووباڵی

  گوڵیکە یئەوین دڵم
 وەنەوشەیی تابلۆیەکی
 .سەما دەخاتە عەشقم

 

٤ 
 

 بەرلەوەی
 ژانێکا ناوەختی لەکەناری
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  بین لەدایک
  وەکوو ھەردووکمان
  بزربین بەپوولە
  دەبێت
 . بین تێکەڵ باران سەمای وەک

 

٥ 
 

  تۆدەکەم دڵەکەی ماچی سۆراخی من
  تۆم ئاوابوونی عەشقی
  ھەمیشەیی پرسیارێکی تۆش

  منی گوڵزاری پڕ باخچەی
  سپیم گەردن دەفرێکی من

 .تۆم بەزەیی چاوەریی
 

٦ 
 

  بەررەشەبا گەردوولی وەک جار ھەند 
  دەبم شێت
  تاریک شەوی دەبمە
  دڵی لەرەوەزی پرسیار

  دەکەم خۆم پڕلەئەسرینی
  دەکەم پرسیار
  ئاسمان ھەوری پەڵە بویتە چۆن
  باران نمەی وەرزی بوویتە چۆن
 لقرچاویَ  ھە یکزەیەک بوویتە چۆن
  سەرما ساردو
  ھەتاوێکدا مێرگی لەناو

 گوڵێکی لەسەر بنیشەوە
 .ئاسمان شینی بەختەوەری

 



؛ نیشتمانێک لە نێرگز، خاکێک لە گوڵکەژاڵ ئیبراهیم خدر  
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٧ 
 

  پۆلێ لەگەڵ ووشەکانم
  کرد بەراورد شاعیرێکدا شعری
  و ھەنگ شیلەی بۆشنەی ئەو
 مانگ بۆتریفەی منیش

  و لەمالن دەست ھەردوکیان
  بوون کردن ماچ رامۆسانی
  بوون تێکەاڵو

  باڵندەو ەێیلەپ
 پڕسێبەر گەشی لەھەتاوی

  رۆحی پەنجەرەی بە بووم من
  دەشتانە ئەو ئاوێنەی پڕ

  بەھار بەوەرزی بوو ئەویش
  گەشی چرۆی بەشکۆفەی بوو

  زستانە بارانی بارینی وەرزی
  بەرز بەکانیەکی بووم من

 . سەرمەرز شعری کاروانی بوو ئەویش
 

٨ 
 

  کردە تۆم قژی تاڵی
  شعرم خونچەی

 ئەدا لێ پێ وەنەوشەیم ەیانیانیب
 بوونە چاوەکانت

  ئاشتی سپی کۆتری دوو
 .فرێدا پێ جوانیم خەونی

 

٩ 
 

  ھەناری گوڵە کەرۆیشتی
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  دڵم باخی
  ھێشت جێ تۆ الی

  و باران وەرزی تابۆنی
 ئاوابوونی کزەی

  و مانگ تریفەی
  پەلکەزێرینە رەنگی

  ببەخشیتە
 .ئێواران خۆرنیشنی

 

١٠ 
  ماتەمی پڕ بارێکیرو تۆجۆگەلەی

 دڵت ماڵی
  گەاڵکانی ورشەی وەرینی بۆتە
  ساڵ وەرزی چوار
  رۆحم باخی
  خەیاڵی پڕ سپێدەیەکی بۆتە

 . گڕوگاڵ بەرائەتی منداڵێکی
 

١١ 
 

 سەوز سەوز ھێشوو، ھێشوو
  پێدەکەنێ دڵت یاقووتی
  و دەپژێنێ خەیاڵم باران

  الوانەوە
  و رۆحم شەرابی پێکی بۆوەرینی
 .دەنوسێ تۆ وشەکانیو کۆتایی
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 تاڤگەیەک لە خۆشەویستیی

 
 .دڵێک لە پەلکەزێڕینە

 
١ 
 

  دەروونم
  ئارامە شیعرێکی شنەی

 بەخوێە تاڤگەیەکی ھەناسەی
  مانگە تریفەی کانیاوی

  خامۆشە ھەورێکی برووسکەی
  دەچێ و دێت ئەسپایی بە
  تۆیە رۆحی بارانی دڵم
  دەبینێ چاوەکانت کە

  نەخشین پەپوولەیەکی دەبنە
 .ناگر  ئۆقرە شوێنێ ھی  لە
 

٢ 
 

  تەنھام دڵی رووبارەکەی ئەمشەو
  غەریبیی ژوورێکی سیمای بۆتە
 گریا تێر تێر چاوەکانت فرمێسکی بۆ

 ارمروخس
 نیشتووی لێ تۆز سپی خەمی

 بوو جێگاکەم
 دەوریا چوار لە بوو خامۆش

 تۆم ھەناسەی شنەیەکی چاوەێوانی
 البەر  بێزاریییم تۆوی
 چاوەکانم کزی پێڵوی
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  لێوت گوڵی ئەرخەوانی کانیاوی بۆ
 .دەێژ  دەنگ بێ بە فرمێسک

 

٣ 
 

  گواڵلە کەناری بۆتە پێخەفەکەم
 بێدەنگیی بە
  غەریبی یباغەوانێک دڵی وەک

 دەدەم ئاوی باخچەیەک
  باران رێژنەی بەر دەیدەمە
 ببینێ خۆر پرشنگی تاکو
 و، بکا سەما
 .جوان پەپوولەیەکی ببێتە

 

٤ 
 

  ژینم گوڵی
 مانگەشەو، تریفەی بۆتە
  دەکا شانە رۆحت شانەی
 ژیان تاڤگەی
  بێدەنگی خۆری بۆتە
 تارە و چۆڵ ماڵەکەم وەک

  گییبێدەن گروگاڵی لە پڕە وێنەکەشت
 ئەمدوێنێ ھێمنیی بە جارەش جار
  و تاودەدا خەیاڵم گڕی
  رانەبردوو رۆژانی بۆ

 .دەسوتێنێ عشقت چرای
 

٥ 
 

 شێنەیی بە گەش بەھاری
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  بەھار پەلکەزێرینەی وەکو
  الم بۆ دەھات ئەسپایی بە
 یەخەت لە دا پایزم نێرگزی چڵێ

 بوو جوان ھێندە سنگتەوە بەسەر
 و پەپوولە بە کرد نیگامی

 فڕی دڵما ئەستێرەی پڕ ئاسمانی بە
 برد دەستت تۆش
 کردم پێشکەش ئەڵقەیەکەت گیرفانتا لە
  پەنجەتەوە بیخە وتت

 بنووسی شیعر  دەتوانی
  من یادی بۆ

 شیعرتا ھەناسەی لەگەڵ
 .نەمریی بە بمێنیەوە

 

٦ 
 

  بەمۆم ببی ویستت ئەگەر
  الم بۆ وەرە

  بڵێ دڵت کوێستانی بە پێشتر
  کەمھەناسە گڕی بە تا

  کەم گەرم بۆ ژوورەکەت دەروونی
 سارد سروەیەکی وەک نەک
 کەیتەوە رووت خۆت و بێیت
  حەزەکانتا خۆری باڵی لەسەر
 .بفڕم و بێم

 

٧ 
 

  دەزانی تۆ
  دێت کە کاتێ
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 بڕوا با.. دەێوا چۆن کاتەکانم
 ھەیە ژوانەکانم ھەر من
 باوەشمەوە دێتە کە

  دەبنە کاتەکانم
 .تەماشا جگەرگۆشەیەکی

 

٨ 
 

  درێژ نیوەشەوێکی وەکو دێی کە
  دەچێت و دێت

  دەنوسیەوە رووبار وەکو سپێدەیەک
  وشەکانت تریفەی بە

  نەشمیالنە ھاورێکی
 گوێچکەم ئەگاتە دەنگ لە

 بەرم ئەکەیتە دڵت رەنگی لە ئاواز 
 ھەنگ بە ئەکەیت بۆ وشەم لە پەێاو 

 دەێۆیتەوە ئەسپایی بە کە
  ئاڵ جریوەیەکی بە ئەبێ دەنگت
  شمشاڵ ئاوازی بە رەنگت

 و ژوورەکەم تابلۆی بە ئەبێ جوانییت
 .شاھەنگ بە وشەکانیشم

 

٩ 
 

 تووێەم زۆر کە ێۆژانەی ئەو
  واڵتەکەم ئەستێرەی پر ئاسمانی لە

  دەریا ھاژەی و شەپۆل
  دەیەوێت
 باتەوە بیر نیشتیمانم

 ئاسوودەم کە زۆر شەوانەی ئەو
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  چاوەکانت رووتی مانگی
  وشاوەدرە مانگی بۆتە

  چاوانمەوە نێو ھاتۆتە
  غەمگینیشم ساتانەی ئەو

 بووە رەشپۆش خەمم رەنگی
 . چۆتەوە بیر خۆشەویستیی

 

١٠ 
 

  دڵەکەمدا ھۆنراوەی لە
 ئەرخەوانی لە ئێوارانێ

 دەتبینم شینا ئاسمانێکی
  لەبەردایە پەپوولەییت کراسێکی
  ئاڵتۆنیی باڵندەیەکی بە دەبی
 لێدەکەم ھاوارت چەند
 اوەشمەوەب بێتە
 پێشوازییت بۆ

 .ھەڵدەوەر  پەنجەم گوڵی
 

١١ 
 

 دەفڕی بەرز
 پێکدەگەین کە
  رۆحەکەت شەرابی بوتڵی بە دەبم
  ئەوینی لە دەکەم پڕت
  ئاڵت رەنگی
  ،دڵۆپ دڵۆپ

  دەروونتەوە ھەناسەی دەێژێمە
 دەمێنمەوە جوانیتا لە ھێندە
  گەش شەرابێکی بە دەبم
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 چاوەکانتا دەریای نێو لە
 .دەتوێمەوە ەبمد غەرق

 

١٢ 
 

  دیدارێکدا لە سەرنجەی ئەو
  جوان کانیاوێکی وەکو
 چاوم گرتە
  بەھار نێرگزی چڵە دوو بە بوون
 روان سەرتا کێلی تەنھایی لە
  دەستانەی ئەو

  دەستمەوە ئەندێشەی نێو خستە
  و عاشق دوو رێگەی بە بوون
 تێپەێین پیای ژوانێکا لە
  لەروومەتم دات ماچانەی ئەو
 دەمباتەوە شەوی ووھەم

 .خەوبینین دونیای
 

١٣ 
 

  باریکەلەت شیعرێکی
  خۆم گەردنی ملوانکەی لە

 بەیاندا تریفەی لەگەڵ
  رەنگاورەنگ گوڵی شنەی لە
  دەھۆنیمەوە بۆ

  و مانگ رووناکی بە بیکەی تاکو
 .ھەناسەمەوە شینایی بە ھەڵیواسی

 

١٤ 
 

  دڵت ماسی ووردە جوتێ
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  و ێنادەرھ رۆحم پەلکەزێڕینەی لە
  نووسیتەوە خۆتا سپی دەریای لە

  ئاوێنە و پەنجەرە بوونە
  کازیوەی لەسەر مۆمێکت چەند
  داگیرساند دڵم
 گەێامەوە ژوان لە کاتێ

 یاقوتی بە بوو ملوانکەکە
  سپی چاوی

 چووبوونە ماسیەکانمان
 عەشقەوە سەرشێتی دەریای
 دەسوتان کز کز مۆمەکان
  مانگ تریفەی و ئەستێرە بە بوون
 .ماڵئاوایی خۆشەویستیی بۆ
 

١٥ 
 

 درەختەی ئەو
  ژوانەکانمان ئاشتی کۆتری بە بوو
  دەڵێت پێم و، دەپرسێت لێم
  تر جارێکی بۆ
 نابنەوە دووبارە مندا دڵی سێبەری ژێر لە

  ھەنارێک دار گوڵی
 وەریو گەاڵی دەبێتە
  دەگۆێ  خۆی پەلکەزێڕینە وەکو
 و دەکا باران پڕ باخچە نمەی
 یەکتریدا ەشیباو لە شەو

 دەدا روو ئەستێرە مانگ تریفەی
  روومەتیان لە

  و بەیانیان زەردەپەێی
  شەونم تیشکی ئێواران لە
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  باخەکەیان گوڵی لە دەدا
 .دایاندەپۆشێ گەاڵیەک بە
 

١٦ 
 

  سەرما کزەی شەوێک ئەگەر
  ھەڵوەری الوالوی گوڵی
  نۆشی پێ تەنھایی شەوی پایز
  دەروونم گڕی بە و دێم
 دەکەمەوە ەرمتگ گەرم

  چاومت تیشکی ھەموو ئامادەم
  دەربێنم بۆ

  بسوتێنم بۆ خۆمت تەریووی الشەی
 بکەمەوە بۆ ئاگرت
  بەفر وەکو بیت سپی
 .پەلکەزێڕینە لە بێت پڕ
 

 ٢٠١٥ی جووالی ١٦: ێێکەوتی  -خدر   ئیبراھیم ژاڵ  که ێی ماڵپه: سەرچاوە
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 ئێوارەیەک شمشاڵ دەبێتە

 
 .سەێبەری خۆشەویستیی

 
١ 
 

  بم ناز بێ مەھێڵە
  ژیان باخەکانی خونچەی
  وەریو گەاڵی لە پربێت
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 بمرم دڵت گوڵی و گەاڵ بێ بە
  مەھێڵە
  سێبەربێت پڕ خۆرەتاو دوای ئێوارانی
 .بگرم لێوت چرۆی تاکو

 

٢ 
 

  دەزانی تۆ
  عاشق کاتێک
 دەبینێت یبەیان خۆری گزنگی
  دەبێت گەردن ملوانەکەی شەیدای

  دەزانی تۆ
  دەبێت مانگەشەو بێ تریفە کاتێ
  دەبێت پەخش ھەتاوێک چ
 .دەبێت سەوز سنەوبەرێک چ
 

٣  
 

  دەژیم رۆحت ئەستێرەی خۆشەویستیی بۆ
  پڕدەکەم بۆ رووبارەکانت ھەمیشە

  نێرگز گوڵی لە
  سەوز باخەوانێکی دەبمە
  سپیت رۆحی ھەناری گوڵە بۆ

 .بااڵبەرز دارێکی دەبمەوە
 

٤ 
 

  ھاتووم دڵتەوە پەلکەزێرینەی لە من
  تۆبووم دڵی اللەزاری باخچەیەکی

  پەلکەزێڕینە لە پڕکردی رۆحم
  ئاواز و گۆرانی بە کردووی بۆ شیعرم
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  ناردووی بۆم بادا پڕ شمشاڵێکی گوێی بە
  کردووی بۆ بارانم
  ھەرمێ ناسکە بە

 ھەور ماڵی بردوومەتە
 . بەھێ گوڵە خۆشەویستیی جێژوانی ۆتەب
 

٥ 
 

  بووم سۆزت چەتری ھەمیشە
  گەێایتەوە تا

  تەنیایەکەم نەتھێشتوە
  چرایەک گریانی چەشنی

  ئازاربێ بە بەفردا توانەوەی لە
  رۆژێک نەتھێشتووە
  بکەم زیز خۆم لە نیشتمان

 کردەوە ئاشت رۆحمت گەنمەکانی گوڵە بووی تۆ
  ئەندێشەم لە پڕ خەیاڵی
  و بگرن رەنگ شیعرەکانم خەونی
 .بێتەوە کاڵ وشەکانم سیمای

 

٦ 
 

 کۆاڵنە بە کەوە ئاشنام
  جێژوان سێبەرەکانی پڕ سپیە و رەش

  سپیەی بەفرە بەو کە تێکەڵم
  تەمەنمدا ساڵیادی لە

  روومەتەکانم سەر بارانتە
 .جاران لێزمەکەی بە بارانە الی بۆ ببمەوە

 

٧ 
  دڵم ھەڵوەریوەکانی گەاڵ کاتێک
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  چاوەێوانییدا سێبەری ژێر لە
  دەچنەوە شین
  دەدەم پێ بەڵێنت من
  رۆحمدا تەنھایی لە دڵت

 .ببنەوە گەش و بدەم حەشار
 

 ٢٠١٤ی جوونی ٢: ێێکەوتی  -خدر   ئیبراھیم ژاڵ  که ێی ماڵپه: سەرچاوە
 

--------------------------------------------------- 
  

 .خەونى مەرگ
 
١ 

 لێد  مەرگ بۆنی دڵم ەوئەمش
 وەرینەء ئاھەنگی بەھەشت
 بۆخۆی تارماییەکە دڵم سەمای

 وێرانەیەو شەپۆلێکی بەختەوەریم
 دەێژ  تەمەنمدا دەریای بەسەر سپی رەنگی
 لێوم ،چرۆی چنارم بااڵی
 دەکاو ماڵئاوای بۆنی

 دەڵێ پێم رۆحم خەیاڵی
  کۆتایەو دواماچی ئەمشەو
 .ناکا وئا تێر باخت گوڵی بەھار وەرزی

 

٢ 
 

 دەبینم مەرگ خەونی ئەمشەو
 ،دەدر  سنگمدا شووشەی بەسەر سەوز رەنگی
 دەبێ، بەمن تێکەڵ مردن سێبەری
 فرمێسکم لێوو،ھاژەی چاوو،خەندەی رووناکی
 کۆتاییء دەروازەیەکی دەکاتە



؛ نیشتمانێک لە نێرگز، خاکێک لە گوڵکەژاڵ ئیبراهیم خدر  

 

 

308 
 

 جوانەکانی ساتە نایەوێت
 .بنوسنەوە تەمەنم گەاڵو،وەرزی و درەخت

 

٣ 
 

 باران دڵۆپێک ئەمشەو
 ووشە، نجەرەیپە

  تەێناکاتء شعرم گواڵڵەی
 روخسارمدا خونچەی بەسەر نابارێت
  بۆھێناوم زەردی گەاڵی باوەشێک تەنهایی
 .چارەنووسم ھاوێێی بۆتە غەریبی

 

٤  
 

 خۆمدا نهێنیەکانم،لەگەڵ ئەمشەو
 دووریء تاسەی دەکەمە
 .دەزگیرانم دەکەمە مردن زەنگی

 

٥ 
 

 مەرگ کاتێک دەمەوێت من
 دادەپۆشێ ومچا رووناکی
 زیاتر لەخۆم
 کێویلەو گوڵە جوانی
 بولبولء نەغمەی دەنگی
 سەرشێتء رووباری ھاژەی
 پایزو گەاڵی زەردی
 ھەژارانء جەستەی برینی
 نەبیستم کەس دووری ھیوای
 زیاتر لەخۆم دەمەوێت من
 وەرنەگرم کەس لەدیدەی چێژ



؛ نیشتمانێک لە نێرگز، خاکێک لە گوڵکەژاڵ ئیبراهیم خدر  

 

 

309 
 

  بڵێ ێم دەنگت دەمەوێت
 ژاکاوت رووخساری بێنە
 یجوانیەکان تاکوو
 .ھەڵیکێشم حەشاردەمء تێدا

 

٦  
 

 لەفرمێسکەوە پڕ بەچاوی منم ئەوە
 پەشۆکاوو بەرووخساری
 شەکەتەوە بەجەستەیەکی

 دەێوانم دوور تەمەنمەوە لەئاوێنەی
 لەجاران ھێمنتر

 ماندووبوونەوە و بەھیالکی
 دەنگیدا بێ سێبەری لەژێر

 بداتێ میهرەبانیم ژیان بەھیوام
 .مدەبین پێوە خەونی کەلەمێژە

 

٧ 
 

 مەرگ کاتێک دەترسم من
 بۆخۆی دەبات من سۆراخی
 ووشەکانم شعرو پەێەی
 تریفەو نەکاتە تر گوڵێکی
 .بەرین دەشتێکی پانتای

 

٨ 
 

 پەیکەرێکە مردن ئەمشەو
 دەکاو تەنهایمدا بە میوان،باوەش وەکوو
 تەێناکا بووم ووشک لێووی
 شێتم بکەم،دڵەی چی بەاڵم



؛ نیشتمانێک لە نێرگز، خاکێک لە گوڵکەژاڵ ئیبراهیم خدر  

 

 

310 
 

 .دەوێیت خۆشم دەڵێت پێم
 

٩ 
 

 د  بەسەر چی چارەنووسم دەزانم من
 بڕۆمء دەمەوێت ئێستاکە
  نازانم بەاڵم
 .دەکەمەوە لەتۆ بیر کەی

 

١٠ 
 

 بەخۆم دەبم ئەمشەو
 لەدەرونمایەء عەشق گڕی
 .دەتوێمەوە خۆمدا بەناخی بەگڕ دەبم

 

١١ 
 

 مانگ ئەستێرەو دەبمە ئەمشەو
 باڵ بێ پەپوولەیەکی دەبمە
 سەردرەخت شەونمی دەبمە
 جوان یلەیەکیکان دەبمە
 کیژۆڵەیەک پرچی دەبمە
 .داێنێ بۆم دەستی شانەی

 

١٢ 
 

  ،بڕۆم دەمەوێت
 بێنم مەرگ و لەخۆشەویستی واز

 دەمەوێت
 منداڵیء تەمەنی بگەێێمەوە

 .بگریم تێر بووکەشوویەک بۆ
 

 ٢٠١٤ی ئەپریلی ١: ێێکەوتی  -خدر   ئیبراھیم ژاڵ  که ێی ماڵپه: سەرچاوە



؛ نیشتمانێک لە نێرگز، خاکێک لە گوڵکەژاڵ ئیبراهیم خدر  

 

 

311 
 

 
 .کشکۆفەی شەونمی بەیانییە

 
١ 
 

 وێنەی کاروانی لەبەردەم
 رۆحما زەردەکانی گەاڵ

 سااڵنەی وەرزی برووسکەی
 قووڵی خەوێکی

 سنگم سەر ملوانەکەی شەوەزەنگی
 و خەیاڵە یادگاریی

 .ھەڵدەوەر  ھەنار دەنکە وەک
 

٢ 
 

 کازیوەی نامۆیی
 و رەنگاوێەنگە گوڵێکی
 و بەفرە کڕێوەی لە پڕ وەرزێکی
 و مەستیی بارانی چاوەکانم

 بەیانییەک شەونمی خونچەی رشنگیپ
 و کزەبایە شەوی سەفەری شەاڵڵی گۆرانیی
 .سەرگەردانە گوڵێکی تەمەنیش سەفەری

 

٣ 
 

 بەردەوام ھەژاریی
 و خوێە بە کانیاوێکی سەمفۆنیای رێژنەی
 دەنووسێتەوە خۆی دڵی کەمانی تەنیایی

 تریفەی ھەڵوەرینی
 دەبینێ گەاڵکان ورشەی
 و مەنگە رووبارێکی خوێەی پیاوێکە



؛ نیشتمانێک لە نێرگز، خاکێک لە گوڵکەژاڵ ئیبراهیم خدر  

 

 

312 
 

 .ژیانەوە ھیوایی بێ کەوتۆتە
 
٤ 
 

 خۆشەویستیی ھەژاریی
 دڵی کۆاڵنەکانی دیمەنی
 بەردەمی دەسڕەکەی خستۆتە
 دەکا خۆی گوناھی بەزەیی چاوەرێی
 ئاسمانێکە ویژدانیش

 ژنێک وەکو
 و دەێنێ خۆی قژی

 .دەخوا خۆی درەختی بەرھەمی
 

٥ 
 

 غەریبیی نمەی جارەش ئەم
 گریانم باێێژەی سەفەری

 و لێڵە مەنگێکی ۆمیگ
 سڕە و سارد تەمێکی

 بینیوە کازیوەی خەونی شکۆفەی ئەوەندەی
 .تەڵخەوە ئاسۆیەکی تەمێکی چوومە

 

٦ 
 

 پەلکەزێڕینە نیشتمانی
 ژنێتیم داھاتووی شیعری خەونی کوانێ
 دەکا  شەێ شمشێرە ھەر

 ئازادییە رووباری
 .دەکا وشک من جەستەی

 
 



؛ نیشتمانێک لە نێرگز، خاکێک لە گوڵکەژاڵ ئیبراهیم خدر  
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٧ 
 

 جوانە مەمکێکی تارای شەو
 و بەفر بەرسیلەی ەدەبێت

 دەسڕێتەوە گوناھەکانی
 و خەم زستانی بۆ ماتەمێکە
 دەسڕ  ئازارم فرمێسکی تۆش دەستی
 .بێ سوور جەستەم خوێنی بە نایەڵێ

 

٨ 
 

 دەریا شەپۆلەکانی گەر
 نەمرێنن ئازادییم دەنگی
 شعرێکا سپیی لووتکەی لە

 نیشتمانەکەم الوانی خوێنی
 خەباتا رێگای الپەێەی بەسەر دەێژ 
 تۆ دڵی باخی گوڵەکانی ئەوسا
 .ئاواتا ناو لە دەچنەوە سوور سوور

 

٩ 
 

 تەنیایی شەوی من
 رادەژێنێ خەمەکانم
 نێرگز چەپکێک

 ھەتاو پرشنگی لە
 دەچنێ بۆ نوێم گوڵێکی

 یادگارییەکانی تاڤگەی نێو لە
 وشەم گوڵی ھیوایی بێ

 .ھەڵبەستێ بەھار قژی بە دەبێ
 

 ٢٠١٤ی فێبریوێری ٤: ێێکەوتی  -خدر   ھیمئیبرا ژاڵ  که ێی ماڵپه: سەرچاوە



؛ نیشتمانێک لە نێرگز، خاکێک لە گوڵکەژاڵ ئیبراهیم خدر  

 

 

314 
 

 
 .ویستیی کانی خۆشه سپیه  وه شه

 
١ 
 

 ڵدا یه وی شه کوێی  له
 و  باڵنده ری سێبه کانی درێژه  وه شه

 کۆتر ی گمه ی که شیرینه  رۆحه
  خۆت پایزی وێکی شه تۆ
 و مانگ ی تریفه  سپێریته ده

 من رۆحی کانی ناره ھه  گوڵه
 ی تراویلکه  هب ست ھه ی رۆحه و ئه
 ی زێڕینه لکه په ی ناسه ھه
 .کات ده ونم شه  له پڕ ھارێکی به
 

٢ 
 

  وه ھێمنه روبارێکی ی برووسکه  له
 ر   ته وتوومه که
 بای شه ره و زریان م ده به
  وه سسپیه وێکی شه
  بێته ده کانم نگاوه ھه

 پرشنگدار تیشکێکی
  وه ئاگرینه ردێکی به رۆحی  له

 ساماڵ می خه کوانووی  هبێت ده دڵت واڵتی
  روونم ده نیگای ماڵی شه

  ژیانمه گی زینده تارمایی
 بووی  وشاوه دره ی ستێره ئه تۆ
 مندا ئاسمانی ی جۆالنه  له

 کردم ت ئاوێته



؛ نیشتمانێک لە نێرگز، خاکێک لە گوڵکەژاڵ ئیبراهیم خدر  

 

 

315 
 

 .ساڵ رزی وه چوار سروشتی  به
 

٣ 
 

 من بۆ پایز ریووی وه کی اڵیه گه  به  به مه
 بووکم  تازه ئاگرێکی من
 تۆ دڵی شاباڵی ر سه له و  مه ده
 بگرم ر نگه له
 ئاشتی کۆتری بۆ

 منداڵیی تی رائه به پڕ جیهانی
 کان باڵنده ئازادیی بۆ

 ن که نه س  تاکو
 .کان راوچیه گریسی نه ستی ده  له
 

٤ 
 

 گومان می ته  به  به مه
 با شه ره و پرسیار ی رێژنه  به
  ێوانه مه لێم دوودلیی  به
 کانم چاوه نازانی تۆ
 داگیرساون ڵبا چرای دوو
  بووه خوێن اڵڵی شه م الشه
 بم ترس نه چاو وینێکی ئه من  که
  وه کازیوه کانی جۆگه  رژێته ده دڵم
  فسووناویی ئه رێکی یکه په ی شێوه  له
 تاوت ھه سووری شمشێری بۆ
 م که ده ھاوار دا نجه شکه ئه  له
 .گرم ده باڵ ماڵیاندا ناو  له
 

٥ 
 زدان یه و  مه ده



؛ نیشتمانێک لە نێرگز، خاکێک لە گوڵکەژاڵ ئیبراهیم خدر  

 

 

316 
 

 بگر  دڵم ی وه ێانهپا  له گو 
 مدا الشه دارستانی  له بزانێ تا
  سوتاوه زمانم جار ند چه
 شیعر ی وشه نه وه  له بووم یاخی جار ند چه
 کان بیانیه رمی گه دڵی ناسکی  له
  وه جیاببیمه تۆ  له و  نامه  خودایه ئای
  ی که پیره  نجیره ھه  داره تا

  وه نێنه رده سه و دێت رۆژگارێک
 . وه نووسێته ده من دڵیاندا ی هباخچ  له
 

٥ 
 

 منداڵییم کانی وازه رته په  کۆتره
 بن ده م سته جه تۆێی نێو ردانی رگه سه

  وه ھۆنمه ده قژم کانی تاڵه
 دڵنیایی و ئارامیی شتی ھه  به بۆ
 م که ده راو کان مواره ناھه  رۆژگاره سپی ئه

 رگێکدا مه خی دۆزه  له تاکو
 و خوێناویی وڵێکیگ  بمه ده سپایی ئه  به

 .م ده ده پشوو
 

٧ 
 

 ی نجه په و ست ده  ببمه م ناکه ز حه
 ژنێک بێوه رینی ڵوه ھه
 خۆی بۆ ر  به دڵم سۆزی نێک ھریمه ئه
 بکات ش دابه کانم زه حه

 و خوێن واڵتی  بمکاته
 بێ نه وز سه تیاما ر وبه سنه

 لیسماویی ته الوالوی



؛ نیشتمانێک لە نێرگز، خاکێک لە گوڵکەژاڵ ئیبراهیم خدر  
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  وه بکاته جیا بااڵم  له
  ێرهست ئه ی جریوه
 خم دۆزه و شت ھه به
 بکات ئاڵوگۆر لێ

 ھەنەمیی جه ئاگرێکی ڵی دووکه
 .بکات لێ  لێ ریام ده
 

٨ 
 

 توانی ده تۆ
 و بنێیت دام رونتا ده کی یه گۆشه  له
   وه وشێته بدره مرواری  به رم سه

 و بڕوێنی لێ دووباڵم
 . وه بشنێته م سته جه  به خوێن

 

٩   
 

  که رمه فه سه
 خۆت اتیجی  له کا نه
  وه بێننه بۆ بڕوام رێکی سه
  ببێته یانی به گزنگی ک وه نه

  و ش ره وگاری شه ی تریفه
  وه شوێنته  به نامرادی کۆچی
   ببمه با  بده م رێگه

 ڵگرتوو رھه سه رووبارێکی
 نادیار ئۆقیانووسێکی ناو بۆ
  یه بده باڵتم رێکی په
 بنووسم تاو ھه ی نامه تا

  و ڵتد بارانی ی نمه  ببمه
 . وه بکوژێنمه سوتاوت شقی عه ئاگردانی

 



؛ نیشتمانێک لە نێرگز، خاکێک لە گوڵکەژاڵ ئیبراهیم خدر  
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١٠ 
 

 زیوین وێکی شه  به  بکه رۆحم
 ری وھه گه ی باڵنده تا
 بم کانت تاریکه  وه شه

 و خۆت ی پریاسکه  به  بکه رۆحم
  وه مه ده ده پێ وقت شه
 کانی ئاوێته ی وه دروشانه تا
 .بم ردنت گه و سنگ ر به
 

١١ 
 

 ماڵئاوایی ناسکی ی وشه
 وتووێژی  تهبێ ده
  ئاو و نار که

 و ردێنێ رده سه ناسک گوڵی
 سپی بووکێکی  بێته ده تۆش
 و رباران به
 .تاو ھه و گزنگ  به بێ ده
 

١٢ 
 بوونما تووێه  له

 ستم ربه ده بێ کی یه کیژۆڵه
 بم ده دایک له  تازه و  وه چمه ده ش ره
 یما ئاسووده  له

 و دا ده پۆل شه سروود
 و چر  ده گۆرانی ئاسمان

 نگم دڵته نامۆیی وێکی شه
 رۆحتا ناری که  له وسا ئه
 سپی وێکی شه  بمه ده



؛ نیشتمانێک لە نێرگز، خاکێک لە گوڵکەژاڵ ئیبراهیم خدر  
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 کان فریشته پاکی رۆحی  به بم ده  ئاوێته
 و ردێنێ رده سه  رۆژه به گوڵه
 .لێدان شمشاڵ  ونه که ده ش که چۆله

 

١٣ 
 

 چێ نه بیرت
  فێرکردووه وا رۆحم مندااڵیی  به
  وه روونته ده ماڵی  وێته بکه چۆن
 نێ بژه ور ھه فی هد

 رد زه نگێکی ره  به چۆن
  خشێنێ بنه کان خته دره نگی ره

 ون خه  میشه ھه من  بۆیه
 بینم ده  وه خۆره و مانگ  به

  بکه فێرم تۆش
 دابێنم کان پیره گرژی ریشی چۆن
 تاو خۆره بۆ ساباتێک چۆن

 .م بکه دروست
 

١٤ 
 

 ماکردن سه بۆ بێ ھه رزێکم وه و  مه ده
 تۆ دڵی بۆ بێت پڕ ک مایه سه
 و بگا رۆحم  به ت نجه په تا

 گڕ ڵێ تۆپه  ببێته رۆحم
 .تۆ زیوینی وێکی شه بۆ
 

١٥ 
 

 د  لێ تۆی شقی عه بۆنی م که ماڵه
 ئاسمان  له ی النه مه و ئه ک وه

 بوون یاخی



؛ نیشتمانێک لە نێرگز، خاکێک لە گوڵکەژاڵ ئیبراهیم خدر  

 

 

320 
 

 دڵی  له  که ی دارانه و ئه ک وه
 .روابوون سروشتان

 

١٦ 
 

 قژت باریکی کی یه دزووله  به  بمکه
  وه ستنه ببه  وه که یه  به کان رووحه تا
 م ده ده پێ ڵێنت به
 پێشوو ونی خه کانی نگه ره
 جوانیی گوڵی کانی بیستراوه نه  نگه ده
  وه ھێنمه ده زوو
 روخسارت پۆلی شه ناو  مه خه یان ده
  وه بڕوێنه نو  رله سه تا

 تاو ھه تیشکی پۆلی شه  ببنه
 . وه چنه ده سپی کانم ھاواره

 

١٧ 
 

  یه ھه درێژی کی مێژوویه قر
 و من خوێنی و رد به خوێنی
  وه نووسنه ده مێژوو خوێنی
 کات ده زاوز  فر به و شاخ

 دات ده برین پرشنگی
 کان کوێستانه روخساری  له

 پۆشێ داده فر به و م ته  به کان دۆڵه
 من ی سته جه ی ژاڵه  به
  گر  ده شیعرم تۆوی  له نووک ده
 تاوی ھه ڵیبا  له با شنه نگی ره
 .بنو  وما شه
 

 ٢٠١٤ی فێبریوێری ٢٣: ێێکەوتی  -خدر   ئیبراھیم ژاڵ  که ێی ماڵپه: سەرچاوە
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 .ئەی بوونەوەری مەزن.. ژن

 
١ 
 

 جوانیی بوونەوەری ئەی ژن
  سەوز سنەوبەری گەاڵی ئەی

 تۆیە مانگەشەوی تریفەی لە گوێم کاتێک ھەموو
  رووباری ھاژەی و خورپە لە گوێم
  تۆیە ئازارەکەی لە پڕ دڵە ێیخو بە پڕ

  بمبەخشە
  بااڵبەرزی درەختێکی تۆ

 دەدوێیت؟ کاتێک
 گوڵێکە وشەیەکت ھەر
 چڵێکە پێکەنینێکت ھەر
 لقێکە پەنجەیەکت ھەر

 و کتێب سەفتەی ناوقەدت
 چاوەکانت عەشقی گەاڵی
 .جوانی و لەخۆشەویستی پڕن

 

٢ 
 

  مەزن بوونەوەری ئەی ژن
  دەبینم تۆ رووی کاتی
  دەکات جوانییت لە شەرم ەباخچ
  دەکات بااڵت لە روو شەونم

 گەێیدەیی ئەستێرەیەکی تۆ
  خوێی بە زۆر بارانێکی نمەی یاخود
  دەتبینم کە

 سەرگوڵەکانی شەونمی دڵۆپێ ھێمن ھێمن،
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 تۆ رووی
 .ئاوەدانی خونچەیەکی دەبنە

 

٣ 
 

 بووم مناڵ  کە د  بیرم لە
  خێرایی بە ئەستێرەیەک پڕێکا لە

 ئەبۆوە خوار سەربەرەو و ئەکشا
 و دائەنا بۆ پرسەیان ئەستێرەکان
 ئەگریا ھۆن ھۆن ئاسمانیش
  بگری ژن کاتێ دەیانوت

 د  کۆتایی خەندە و بزە
  دەبن وشک دەریش و دەشت

  چرکەیەک چەند بۆ چیاکانیش
 .دەبن دەنگ بێ
 

٤ 
 

  بەدەم کوڵ بوونەوەری ئەی ژن
  دەنووسم غەمکین شعرێکی،، کاتێ

  خۆیدا، بە ەدائ تەموومژ
 بێت رۆژ  ئەترسم چونکە

  منیش قەڵەمەکەی
  تۆدا ئازارەکانی دووێیانی بەردەم لە
  تۆدا نەشمیلەکانی فرمێسکە بەردەم لە
  تۆدا ناسکەکانی ھەستە بەردەم لە
 ......دابدا چۆک وشەیەک بە
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---------------------------------------------- 
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 .نیشتمانێک لە ئەرخەوان

 
١ 
 

  اییهتەن وەرزی چوومەتە جار دەیان
  و ئەسرین پڕ بەجێماوی باخێکی دڵی

  و باڵندە بێ گۆرستانێکی
  و مانگ شەونمی تریفەی

  دیوە ناونیشانم بێ کیژۆڵەیەکی
  پایزی  نێو بە جار دەیان

 بووم گوزەررا تاریکدا عەشقێکی
 نێو لە خۆیان مەرگی کە

 .بینیووە دەریادا سەرشێتەکانی شەپۆلە
 

٢ 
 

  باخچەی نێو نەھاتوومەتە خۆمەوە لە من
  ژیانەوە گوڵزاری لە پڕ
  و خوێنەوە بەھاری لە من
  ھاتووم بەجێماوەوە کەشتیەکی نێو لە
  ھێمندا دەریایەکی شەپۆلی نێو لە

  و سپی رووبار ئاوی وەک سەرم
 .وەریوو گەاڵیەکی وەک ونمدەرو

 

٣ 
 

  نەھاتووم خۆمەوە لە من
  سوتاندا ئاگری  بەر ئاگری نێو لە
  زامەکاندا چێنراوی گوڵ  بە پێدەشتی لە

 و تاریکی رەنگی تێکەاڵوی
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  پەپوولەیەک شکانی دڵ
 .بووم لەدایک و، ھاتووم

 

٤ 
 

  نەھاتووم خۆمەوە لە من
  تۆفاندا و کڕێوە پڕ زستانێکی لە
  وێرانەدا داێووخاوی ێکیشار لە

 بووم لەدایک
  بەرم بکەمە رەش رەنگی تاکو
 ھێشتم جێی باوکم کاتەی ئەو

 بەرم کردیە و،، ھات پۆش رەش شعرێکی
  مۆسیقایەک نەسیمی و، باڵندە وەک گریانم من

 .وتم پێی ،ئەو بوو نەناسی
 

٥ 
 

 نەھاتووم خۆمەوە لە من
 ئازارەوە و دڵشکان دنیای بچمە

 ھەڵەبجە ژنێکی ویسوتا جەستەی
  بوون تووێە رقێکی پشکۆی
 .بنووسمەوە زامەکانیان کردم لی وای

 

٦ 
  نەھاتووم خۆمەوە لە من
 دیل باڵندەیەکی ببمە
  ھەژارەکانی منداڵە گریانی ئەوە

  کردم لێ وای بوو کەرکوک
  خەباتی دنیای نێو بچمە

 .قەندیل نەشمیلەکانی کیژۆڵە
 



؛ نیشتمانێک لە نێرگز، خاکێک لە گوڵکەژاڵ ئیبراهیم خدر  

 

 

325 
 

٧ 
 

  و، ھات رۆژێک ئەگەر
  نەمام دیار ەکەمداشار لە
  سەیوانی دارئەرخەوانەکانی لە

 بگەێێن بۆم وەرین وەرزی
 بم شەھیدان گۆێی لەسەر رەنگە
 نەمدۆزنەوە لەوێش ئەگەر
  و قەاڵدز  داێووخاوی کۆاڵنێکی لە رەنگە
  پاکیزەیی بێوەژنێکی ژنە ماڵی لە

 . بم گەرمیان ئەنفالی دوای
 

٨ 
 

 نەبووم ھیچیشیان لە ئەگەر
 سپی کۆترێکی بە بووبم لەوانەیە

  بخوێنم گەلە ئەم بااڵی بۆ
 ناسک شعریکی بە بوبم یاخود
  و گۆێستانەکان کێلی بۆ

 .ئازیزانم ژاکاوی گوڵی، خونچە وەرینی
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------------------------------------------------- 

 
 .جەنگ

 
  زەمەنە ئەم

 ئاوارەبوونە گیانەاڵو زەمەنی
  پێکەنینی قاقاو خەندەو زەمەنی
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 دوژمنە شەرابی پێکی
  سوارانەیە شۆێە ئەو شاباڵی گالنی
  ھەڵدەتەکاند دێکاویان تەلیسمی کە

  پەپوالنەیە ئەو لەناکاوی مەرگی
 ھەڵدەمژی گواڵنیان کەشیلەی
 ..جەنگ
  دوژمنی گەورەترین ئەی

 ئادەم یبەختەوەر
  تۆراوەکەی بزە ئەی
 خەمبارەکان کۆچبەرە رێگەی سەر

 کردین نەغرۆ جوانیت داستانی جەنگ
  رووەو ئەفسووناویەکەت جیهانە
 کردین راپێ  مەرگ
  ئاشتی گوڵەکانی کاتێ

 بوون مارەکردن چاوەێێی
 نیازەکانت رازو شاراوەکان، نهێنیە

 ھەڵووشی مەرگدا لێواری لەبەردەم
  ەگەڵل خوات بڕۆ جەنگ
 زێڕینەین تیشکە ئەو شەیدای ئێمە

  بکات گوڵ کەماچی
  شمشاڵەین ئەو لێدانی خولیای

  بدات جۆش کەسنگمان
 چاوەێێن منااڵنمان

  پەلکەزێڕینەی لەبەردەم چاوەکانیان
 دەرکات ھەتاو باراندا دوای

 دڵی ئاوێنەی لەبەردەم بابەس
 .بکات سەما شەھیدێکدا دایکی

 
 ٢٠١١ی مارچی ١٧: ێێکەوتی  -خدر   ئیبراھیم ژاڵ  که ێی ماڵپه: سەرچاوە
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 .ژن و شیعر و شاعیر

 
١  
 

 نووسی ئاسمان بۆ شیعرێکم
 کردم توێە لێی خۆی زەوی

 نووسی ھەتاو بۆ شیعرێکم
 کردم وون لێ خۆری ھەور

 نووسی باران بۆ شیعرێکم
 کردم بارانی بەرد تەرزە

 نووسی نێرگز بۆ شیعرێکم
 گەستم پەنجەی دێکێک دەمی
 خۆشەویستەکەم بۆ یعرێکش

 !ھەڵکەندم؟ بۆ گۆێیان ھاتن
 

٢ 
 

 ووشەم چەپکێ
 و چنیەوە ھەستم لەباخی
 دیاری کردمە
 نیشتیمانەکەم و خاک بۆ

 پێکەنین دایانە ھەموو
 ووتم پێیان
 !نووسین بۆ ئیلهامە کەی خاک

 

٣ 
 

 پیاو شاعیرێکی و من
 نووسی شیعرمان پارچە دوو
 کچێک بۆ تەێ شیعرێکی ئەو
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 کوێێک بۆ ۆپلەیەکک منیش
 برد ھۆنراوەکەمی کوێەکە

 نیشاندا ھاوێێکانی بە
 گۆرانی بە کردیان ھەموو
 کەنتۆرەکەی خستیە کچەکە
 !دا؟ کلیلی تووند

 

٤ 
 

 بگرە لێ گوێم ، دایە ووتم
 دەخوێنمەوە بۆ شیعرەت ئەم
 قڵیشاو دەست کیژۆڵەی لە باس
 دەکا برسی مناڵی لە

 !پێکەنی پێم قاقا دایکم
 یمناڵ چەند
 !تێردەکا برسی شیعر کەی

 

٥ 
 

 و دوان ھاتە پێنووسەکەم
 لەناخمدا نەدەی رێگە ووتم پێ

 بڕو  ووشەیەک چەند مانای
 (حەسادەت خیانەت، دووێوویی،)

 ئەمانە بێ وواڵتە لەم نەیزانی ئەو
 گیانە؟ بێ الشەو، بێ پێنووس،

 

٦ 
 

 کردم فێریان( بێکەس شیرکۆ) شیعرەکانی
 بێ گۆرانی شیعر ئەبێ
 ئەنفالەکان مناڵە بۆ
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 سووتاو جەستەی بۆ بێ تۆڵە
 کیژۆڵەکان بڕاوی لووتی
 بێ گوڵینە تاجە ئەبێ
 شەھیدەکان الشەی بۆسەر

 شاعیرن ھەمووتان ئێوە تێنەگەیشتم
 !؟(بێکەس شێرکۆ) تەنها بە یان

 

٧ 
 

 وەرە ووتیان
 و بیت شاعیر دەتەو  گەر

 بی خۆت رەنگی و دەنگ خاوەن
 ۆشەویستیخ و ماچ شیعری لە وازبێنە

 و مناڵێک ھەناسەی لە
 گوڵێک و پەپولە عشقی لە

 !؟ نییه شاعیر مانای ئەمە
 

٨ 
 

 بکە سوور سوور لێوەکانت
 کەو وێنەی بە

 ھەتاو تاڵەکانی وەکو بکە زەرد قژت
 بنۆشە مێزەکەمان لەسەر شەراب بەرگێکی
 دەڵێن ئەوسا
 شاعیرەی کیژۆڵە ئەو تۆ

 ! دەسوتێی ووشە و شیعر بۆ ساڵە سەدان
 

٩ 
 

 دەو  لێم شیعرتان ئێوە نازانم من
 گۆنام و لێو و قژ یاخود
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 بکەن ووشەکانم وەسفی ھاتوون ئێوە
 !بااڵم و لەشوالر یاخود

 

١٠ 
 

 نیم شاعیر من
 بپرسن لێم ئەگەر بەاڵم

 جوانە ھۆنراوە کام کۆرپەی
 ئەوەی دەڵێم
 و کێشاوە سروشتی ژانی
 !دەرمانە؟ بێ و دکتۆر بێ و بەنج بێ بە
 

 (.80) کۆپلەی لە شاعیرە ی(بێکەس شێرکۆ) بەێێز ھۆنراوەی یەکەم دێڕی* 
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-------------------------------------------- 
 

 .ئاوێنەى گەردوون
  

  نییه گەردوون ئاوێنەى ئەوە
 تاکاتەکان
 ژێر بچنەوە بەخێرایى

 و رسف پلەى
 مرۆڤ جڵەوی ئاگایی بێ

 بگرێتەدەست
 یەکەمینە ئەندێشەى ئەوە
 تۆدایە بیرى لە

 نازە بێ مەملەکەتە ئەم سوورى مێژووى
 تۆ و من لە  نییه ئاگا بێ
 ێۆژان ھەموو سەیرکە تۆ
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 شەرەفخان
 و روانى ئەى نیگایەکەوە بە
 ئەیووت بەرزیش سەدایەکى بە
 بڵێن دەپێم براى گەلى ھۆ
 کوردەى ئەو کوا

 (سەعدئاسا) شمشێری نووکی
 کوردانی جەستەی سووری خوێنی
 !دەتکا لێ

 بڵێن دەپێم
 شمشێرەکەی و نەمر شێخی بڕیارەکەی
 مرۆڤ مافی مەزاتخانەکانی لە سەالحەدین

 کرا مەزات بۆ
 نەبوو ھەڵوێست بێدەنگ و کپ
 فاشست بەعسی وا ساتەی ئەو

 و بەخەزان کرد ھەڵەبجەی
 کردە شێرانی قەاڵی قەاڵدزێی

 ئافات ەمەلەکەتیم
 سپی ئەسپی حیلەی

 رەشدا جەنگڵستانی نێو لە
 گەردەلوول وەک و، کرد ھەڵی

 شەوەزەنگی و تاریکایی
 خۆیدا وەپێش کردوو راماڵ
 چراخان بە کرد وواڵتی

 خامەکەمدا نوای لەژێر کاتە ئەو من
 دەدا پشووم
 بڕیارمدا دواسات بۆیە
 رەنگاڵەیە، نەسیمە ئەم
  شیعر  پۆڵه کەشکۆڵی بۆ

 !!دیدەمدا لە بنەخشێنم
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 .چاوەکانت

 
  چاوەکانت

 وونن ھەستى نێو ماسى دوو
 ئەوینا مەنگى دەریاى لە

 دەکەن مەلە
 بێنم دەریان دەمەو  چەند

 کەم ێزگاریان
 و سەرابێکن سیماى بەاڵم
 .دەکەن وون خۆ
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------------------------------------------------- 

 
 .سواڵکەر

 
 دەیگووت دایکم
 بووی مناڵ کە کاتانەی ئەو

 کاتێ ھەرچی
 پینەکراو جل مناڵێکی

 لەپشت کۆڵ پیرەمێردێکی
 دێاو بەرگ پیرەژنێکی

 نان لەتێ بۆ
 ژیان بە بدا شادی خۆری ئاسۆیەک بۆ
 دەدا ماڵمانیان دەرگای لە
 جێ دەستبه و دەترسایت تۆ

 پێوەدەدا روویاندا لە دەرگاکەشت
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 بووم گەورە کە ئەمڕۆش ئەوا
 دڵەکەت دەرگای سواڵکەری بوومەتە من

 نان لەبری خۆر لەبری
 پێویستە تۆم خۆشەویستی

 ژیان ھەوێنی
 بڵێ دڵت و چاو کۆرپەی بە تۆش دەتخوا
 جار  چەند رۆژی و بێ ئەگەر

 بدا دڵەکەت دەرگای لە پەنجەکانم
 و نەبێ ززی لێم کۆرپەکانی
 .دانەخا رووم لە دەرگاکەش

 
 ٢٠١٠ی مارچی ٢٦: ێێکەوتی  -خدر   ئیبراھیم ژاڵ  که ێی ماڵپه: سەرچاوە

 
------------------------------------------------- 

   
 .شاری شەهید

 
  دەچۆێ  خوێن چیایانە ئەم لووتکەی لە
  دەدو  ئازار زامانە ئەم بناری لە

  گریانە و مێسکفر و خەم شاری ئەمە
 ژانە و بەھار و ئەوین شاری ئەمە
----- 
 ھەوارە ئەم لووتکەی لەپاڵ ساڵە دەیان
  رژاوە سەدانم خوێنی

  شارە ئەم ماڵێکی ھەموو ھەیوانی لە
 تۆراوە ئەوین گریانی
----- 
  ئێمە مندااڵنی خوێنی
  ئەژدیها ێەشی شمشێری
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  سروشت خاکی سەر رژاندیە
  ەیشار ئەم نازی پڕ خەندەی

  کوشت نەفرینەوە کێردی بە
----- 
  جەرگەی لەناو ھەنگاو، دەبا

  بێ بااڵ ھەر نێوەشەودا
  زمانمان وێردی گۆرانی با
  قارەمانی سرودی با

  نەدانمان ملی ئاسۆی ببێتە
----- 

  رابین گشت با
  چاوەێوانی مارشی با

  ھەڵبدا سەرکەوتن بانگی
  گەلم پیرۆزی رقی با

  و امز و ئازار پاشماوەی
  تووێبدا ساڵە چەند خەمی
  شادیدا باوەشی لە تا

  بگرین شایی دەستی ھەموو
  فرمێسکی دوا بەیەکەوە

 .بسڕین شەھید دایکی چاوی
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 .ئەستێرە دەچێ نیگاکانت لە

 
  بەھاردا رۆژانی لە تۆ
  کەوتیە نم نم ئاسمانەوە چاوی لە
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  و نێرگزەوە ئامێزی
  دەچێ ئەستێرە لە نیگاکانت
  و نێرگز مەستی بۆنی ھەناسەشت
 .... سەوز عاشقی دوو چاوەکانت

  دەو  خۆش ئەستێرەم و بەھار من
  ئاوێزانی تیشکەکانی چونکە
  دەبێ بااڵم
 ئەستێرە پشووی کاتێک ھەر بۆیە

  د  کۆتایی
  بااڵم و بەژن تاکوو دێم من

  و بکا نێرگز بۆنی
 ... بێ رووت بەرەو
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-------------------------------------------------------- 

 
 .گلەیى

 
١ 
 

 تۆ و من وورە
 بووین کەس یەک جاران
 دوانین ئەمشەو

 دووگیانى دووھەناسەو
 جیاواز یەک لە

 .خۆمم منیش و تۆتۆیت
 

٢ 
 

 بێ پەێەسێلکەیەک تۆدڵەکەت
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 خۆى ئارەزووى بە
 بکات وکوێستان گەرمیان
 ھێالنەکەى دەتوانێ چۆن
 ئافرەتێ نەرمى سینەى سەر لە

 .بکات دروست
 

٣ 
 

 بزانم نامەو  ئێستاکە من
 وکێیت؟ بوویت کێ بۆمن تۆ
 ناسینت بۆ بەسە ێندەھ

 خونچەیەک بە بۆگەیشتن
 !پێت ژێر ناتە گوڵە ھەرچى

 

٤ 
 ھەرگیز ھەرگیز
 تر جارێکى

 ناکەمەوە تۆ لە بیر
 ناژیم وئازارەکانتا ژان لەگەڵ
 ناتوێمەوە بیرەوەریەکانتا لەناو
 .ناکەیت عەشقانە ئازارى بە تۆھەست چونکە

 

٥ 
 

 دى وئەوانى من
 کوانویەکین ناو دژى دوو
 بیڵێم ئەوەى بیکەم ىئەوە
 .نابێ دى ئەوانى نیوەى

 

٦ 
 چاوەکانت ئەمشەو
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 و فۆتۆگرافە کامێرایەکى
 وێڵە مندا نیگاى دواى بە

 بگرى وێنەى
 ھەڵیواسى تەمەنتا بەدیوارى تا
 نامەو  من ببورە لێم

 تۆبم کەى داخراوە ،ژوورە تابلۆیەکى
 و خۆشەویستى ھەناسەى دوا

 .بدەم تیا حەزى
 

٧ 
 

 دێمەوە دێمەوەتا متادەێۆ ى دەڵێ
 سەرچاو بە دەڵێم منیش بە ماڵکەم تۆپیاوى

 بم تۆ ماڵەکەى پیاوى دەتوانم من
 گەێایتەوە سبەینێ کە بەاڵم

 ى یەدابنێ ێاستى بەو دان تۆناتوانى
 .بم تەواویش پیاوى نیوەى

 

٨ 
 

 بڕۆو ھیواوە بە
 بیرەوەریەکان بارگەى
 بهێڵە جێ بۆمن

 بەرەو خۆت لەگەڵ پێکەنینەکان خونچەى
 قورسەکان خەونە درەختى
 بنێژە لێرە
 و مانگ و ئاسمان ئاوێنەى بە چاو

 مەگێڕە ئەستێرەکاندا
 نادۆزیتەوە تیادا منى ێوخسارى

 تروسکاى من ئەشقەى ئەم
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 ؟ نەھێشتۆتەوە ھیچیاندا چاوى لە
 

٩ 
 

 ھەورە پڕگەواڵە شەوێکى
 توێەییم کەشتى خەم الفاوى
 دەنێ ێاو
 ناوەختە ئازارێکى چ

 یەم دڵەکوکوختى ئائەم
 .دەکا نامۆ

 

١٠ 
 

 ووشانەم ئەو دیرى دوا ئەمشەو
 بیرەوەرىیەکانما لەفەرھەنگى
 کوژاندەوە

 ! ھاتبوو پێک لێ تۆى ناوى کە
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 .نزای ماچ

 
١ 
 

 ماچ
 

  راھاتووم وا ببورە لێم
  سپێدەیەک ھەموو

  شێتەکەم دڵە کەمانچەی
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  لێدان ئاواز بکەوێتە
  باوەشی لەنێو پەنجەکانم
 ! بکات سەما پەنجەتا

  نوێکردنەوەی پەیمان لەگەڵ دەمەو  من
  پێدەشت خۆرو
  ھەنگ و گوڵ

  ئاسمان باڵندەو
 پەنجەکانتا لەگەڵ منیش زەمەند، دەریاو
 بکەمەوەو نو  پەیمان
 پەنجەکانتەوە گوشینی یەکەم بەیادی

 و بکەم ماچ پەنجەکانت
 ئازیزەکەم بڵێم پێت
 دەوێی؟ خۆش زیاتر لەدوێنێم ئەمڕۆ

 

٢ 
 

 پرسیار
 

 بوو رەمەزان
 سپی ردێن پیرەمێردێکی

 دەبی بەرۆژوو تۆکەی کچم ووتی
 دام ،رێگەتان کاتێ ووتم
 بکەمەوەو بەربانگ بەماچ لوقم، لەبری
  ئەڤینەکەم یبەباوەش
 بشکێ؟ رۆژووم

 

٣ 
 

 ئازادی 
 

 دەین قف  دەمان باھەردووکمان
 نەکەین لەئازادی باس
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340 
 

 بین لەدایک بەئازادی ھەردووکمان کە
 ماچێک بۆ بەس ، دەبێ بۆچی

 بترسین منداڵێک لەچاوی
 

٤ 
 

 خۆشەویستی 
 

  سەیرە دەڵێن
  ئێوە خۆشەویستیەی ئەو
 بەتینە؟ بەگڕو ھێندە بۆ

 چونکە دەڵێم
 سۆزە و عەشق خواوەندی وئە

 ! ئەوینە ئەم بەندەی منیش
 

٥ 
 

 ئامێز
 

 ویستم ھەرکات
  باوەشتەوە بخزێنمە خۆم
 بدە رێگەم
  نازەم بێ منداڵە ئەو من

  نەبێ تۆدا لەباوەشی
 ؟ نابمەوە ژیر

 

٦ 
 

 وەاڵم      
 

 پرسی لێم ھاوێێیەکم
  ناڵێی پێم تۆ کچەکە ئەر 
 دەنووسی؟ بۆ شعرانە ئەم
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 ببورە لێم: ووتم منیش
 نەنوسیووە کەس بۆ شعرم ھەرگیز، ھەرگیز،

 ھەستمە خوێنمە، ،گوڵە، ئەوە
  بەرزەفڕە ھەڵۆیەکی
 .دڵمە نێو شادەمارێکی

 

٧ 
 

 نوێژ
 

 گوندەکەتان کانی لەسەر
  دەکرد نوێژم
 تێپەێی بەالمدا شێخێک
  بەرماڵ ھانێ کچم:  ووتی

 بکە لەسەر نوێژەکەتی
 تووەوراخس رۆحم بەرماڵی نەیزانی ئەو

 دەکەم عەشقت نوێژەکانی
 

٨ 
 

 گریان 
 

 چاوم پێڵوی ھەیە، کەمجار
  دایبگر  خەفەت تارمایی
 گەشت سیمای کاتێ بەاڵم

  لێدەبڕ  بزەی بۆساتێ
  لەناخمەوە
 ھەڵدەستێ گریان بورکانی

 

٩ 
 

 فێرم بکە
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 فڕین بخەرە ووشەکانت
 کردووم فێرت چۆن وەک

 بکەن داگیر ھەستم خۆزگەکان
 خۆزگەدا ێب وواڵتە لەم
 کردووم فێرت چۆن وەک

 بەئاگردان بوو کەدڵم
 بیکوژێنمەوە ھەناسەکەت بەبەفراوی

 نەکەمەوە تر لەھیچی بیر لەتۆ جگە
 

١٠ 
 

 ماڵئاوایی  
 

  دڵنیام من بڕۆی نەکەی
  جیانابێتەوە لەدەست دەستم ھەرگیز
  چاوم ھەردوو

   ؟ دەتوێتەوە چاوانتا لەتێڕوانینی
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 ووشەکانی دوایی ماڵئاوایی

 
 چندا ووشه ی ملوانکه ٧  له
 

 ملوانکە

 
 مل بکەمە ملوانکەیەت ئەو با وەرە

 ھۆنیویتەوە بۆم بەپەنجەکانم
 تۆیەو لەماچی موروەکانی
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 من قژی ەتاڵەکانیل دەزولەکانی
 
 بەفر 

 
 گەێام بۆ زۆرت زۆر دوێنێ
 دیارنەبووی ھەر

 بینیومانە ئێمە ووتیان
 بەفر تۆپەڵێ بۆتە
 لوتکە بەرزترین لەسەر
 نەکرد؟ بڕوام
 دڵۆپ دڵۆپ، و ھاتی تاخۆت
 توایتەوە الشەمدا بەسەر

 
 شعر 

 دەو  خۆش زۆر شعرم و تۆ من
 بڵێ دەپێم
 فێرکردوم تۆی عەشقی شعر
 کردم فێر شعری تعشق یان
 

 ڕەشەبا

 
 بوو لەرەشەبا رقم زۆر بەمناڵی
 و ھات رۆژێک
 برد بێشکەکەمی بۆکۆکەو
 ئێستا بەاڵم

 د  رەشەبایە ئەم لەوەتەی
 شادە دڵم

 تۆوە لەالی رەنگە دەڵێم
 و کردبێ ھەڵی
 !بێت لێ تۆی ھەناسەی بۆنی
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 مانگ

 
 بڵێ ،گۆرانی نازانێ مانگ دەڵێن
 مانگ و من ئەمشەو
 ووت گۆرانیمان تابەیانی

 ئەستێرەکان بۆ ئەو
 تۆ چاوەکانی بۆ منیش

 
 پێوانە

 
 شەێمانە ھەردەم تۆ و من

 دەوێم، خۆش زیاترت کەتۆ
 من یاخوود
 کرد یەکتریمان سەیری ھێندە دوێنێ

 بوون ھیالک تۆ چاوەکانی
 گەشتر ھەر من چاوەکانی

 دەوێی خۆش زیاترم کەمن زانیم ئینجا
 

 مردن

 
 بمرم ۆت عەشقی بۆ دەمەو  من

 ،نەدەتوانن دەزانم بەاڵم
 بگێڕن بۆ شینم

 ! بێنن ناوم نەدەوێرن
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 .دە خونچە لە شعری ماچ و خۆشەویستی

 
١ 
 

 خەون
 

 یبین لەخەوم شەو  دوێنێ
 دارگوێزەکەی لەژێر لەخەونمدا
 بەرماڵتاندا

 کردی بارانم ماچ تێرتێر
 کرد بانگمی خۆر کەسپێدە
 لێو گوڵی خونچە ھەزاران
 رووابوون؟ دارگوێزەکە لەژێر

 
 

٢ 
 

 ماچ
 

 ئەتبینم کە حەزدەکەم چەند
 و بەدەم بێ جەستەم ھەموو
 کەم ماچت تێر
 دابێ رۆژێک دەترسم زۆر ئازیز بەاڵم
 ماچەکانا ھەموو لەناو
 بکەم؟ وون خۆم

 

٣ 
 

 رۆژوو
 

 بیرناچێ رۆژەم ئەو ھەرگیز
 الت گەیشتمە بەھەڵەداوان
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 گەرووم بوو ماچ لەھەوری پڕ
 پێوەنام پاڵت بەدەست تۆ

 .بەێۆژووم کەوە دوور ووتت
 

٤ 
 

 لەیەک چوون
 

 نەشیمیلەکەی منداڵە
 دەو  خۆش زۆر دراوسێمانم
 !بۆئەوەنا

 پێدەکەنێ جوانەو چاوی خەپۆلەیەو
 ئەسمەرەکەی رەنگە کەمێک ئەوەی لەبەر
 دەچێ؟ لەتۆ

 
 

٥ 
 

 هێالنە
 

 ویست  خۆش کەتۆم
 بۆوە کەسێک لەھەموو رقم

 جێگەی تەنها دڵم چونکە
 بۆوە تیا تۆی

 

٦ 
 

 جوانی
 

 دانیشتبووم ھاورێدا کۆمەڵێ لەناو
 بۆدەکردم مرۆڤێکیان جوانی باسی

 لەو  ھەستام و توێەبووم
 دەپرسم لەخۆم ئێستا
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 ھەبێ؟ جوانتر ۆلەت بشێ
 

٧ 
 

 توانەوە
 

 دەبم زوویر وادەزانی
 وادەڵێن فیسار و قاڵن
 !بم چاوانت بەندەی کەمن
 بگرم گو  ،گەر عاشقم کەی
 !دەڵێ؟ چی ئەو و دەڵێ چی ئەم

 

٨ 
 

 سنوور
 

 نەێۆی دەڵێم
 دوورانە دوور سنوورە ئەو
 ناپسێ پەساپۆرت بەبێ
 نیە دڵم سنوری ئەوە

 بڕۆی و بێیت جار ھەزاران
 ؟ نەپرسێ ناسنامەت ناو ھەواڵی سکە
 

٩ 
 

 پرسیار
 

 دەویست خۆش تۆم بووم خوێندکارێک
 پرسی ھاتوو مامۆستاکەم

 ، شتێ چ دەزانێ کێ
 ناژی دی ئەوی بێ

 : ووتی ھەستاو تەنیشتم خوێندکارەکەی
 ئاو بێ ماسی
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 تریان ئەوی
 ناونیشان و ھەتاو بێ مرۆڤ

 الوە لەو تر خوێندکارێکی
 و دایک نازی بەبێ مناڵ

 گوڵ بێ ھەنگیش
 کرد ھەرچەندم حەپەسام من

 گۆ نەھاتە بۆ زمانم
 بوو زانی وام من چونکە
 تۆ؟ بێ منم ناژی، یەکدی بەبێ ئەوەی

 

80 
 

 دەرگا
 

 داخستووە دەرگاکەت بۆ
 میوان بۆ وااڵیە دەرگایان کێونشینان
 گوند  و ئاوایی لەھەموو

 داخستووە دەرگاکەت بۆ
 نەووتی پێی شەشەم ھەستی
 !د ؟ تمیوان
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 *هۆلۆكۆست

 
 (رین ڵوه هاردا هه به له  ی و گواڵنه ئه نفال ئه  رزی وه  كانی بۆ گوڵه)

 
 ئاوابوونا  یل دوا كه له انن،یبرد  كه
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 ئاواڵما انیبوو، وت نه شیك هی وه دانهێئاو  یت رفه ده  ی تهوكا ئه
 دان نائاوه  یی، ئاوا كه بووه رانێو  هڵما  ی ئه ئاواڵما

 ...ئاواڵما مان، كه النهۆبچك  گونده
 شاند وهڵ ھه  یكان نهێشو  یایجوگراف نفال ئه
  و  ێنێبناس  ێپ ابانمانیتاب
 ش، ھاوبه  یك هیایدیتراژ
  و مهێئ  یكان كوژراوه  هڵگو  حهێۆ له
  ێنێقڵبخو  ۆیخ  ی كه رمه گه  هۆڵخ  ی سته جه
  ، یستیو نفال ئه
 توانن  ده  ماندارانهیئ  لووله رده م گه ئا ئه  ڵێب
 و  ن ببه ندایم زه  یناخ به   هی وه نه
  كان هڵما  ێب  ته للهیم... ئاواڵما نڵێب
   به لمیل ده ۆت ابانیب
   كهێم ده و مێپ بنیر غه  ته ربهغو گاوێو و ر شه م ئه
 نێ وه ده مێلمان پ سه نوگره  یكان گه ، سه كزكردووه عرمیش  یچرا
  نمیباش ناب و مێترس ده

  داۆت  ی كه سووتاوه  هڵما  یكێێكونجو رم له جگه  یكان پارچه
  كراوه دبزریشاھ بزروۆێبزرو گ نێشو ێل
 ... انیگ ابانیب
  م كه ته هیكایح  یدیشاھ  تاكه كه ۆت
  ڵێب ۆباشوور ب  یكڵ خه  یزۆس ڕپ  یكێرانی حه   وه

   وام به رده به...  یڵێب  ی ئاده
 شاخ   یكان هییئاو  ھاواره  جاره م كه هی
 نڵێقوڵ ھه  وه ابانهیب  یوشك  یروو گه له
 . مێرگو به له  شهۆمبارو خ نگت سازگارو غه واده  هۆیب
  ماربوونید  یوت شتمانین, اننیبرد كه
 قوربان  به  هی وهێئ  یونبوون  ی زاده
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   كهێبوون بیغائ  یراج خه كێبوون موو ئاماده ھه  یئا
 .  كهێناو مندا مردن له كێبوون بیو غائ بوون موو ئاماده ھه  یئا
  وه مانه اویپ  ێكان ب ژنه  یدیئ...  وه رهێئال
 ! یوانێ چاوه به  ووه كرده انیشوو و  یشۆپ انیو شه
   یر وه ادهی  ی وانه و كلكه خناوكه این ته كان رهیپ
  و گرتڵ ھه داڵد له انیكان شهۆخ  قسه  شه هێچاو  بووكه ژویك

 وام بوون  رده به  یكێانیگر  یلوول  یفڵزو  یداو  یتووش
 ری سه رۆز  ژووهێم  یوت و ره ئه ربووی سه
 شتێهێج به انیراتیم  ی نهینج گه كان نجه گه
 كان رهیپ و شتنۆر كان نجه گه
 . وه انهێ گه  اسهیپ به  وه خه زهۆد  یشانێكاك له

  زرانێراگو تاڵ رھهۆخ  یباكوور  ین ره  یكان پونگه
 رئاواۆخ  یباشوور  یكان ابانهیب و رووه
  یشۆكافر  ی هۆڵخوشك  یكان هییانیرم گه  لهین كه
 نرانڕێچاو ف  یكل   وه
   واره م ھه ئه كدا،ێچاوتروكاندن له
 .  وه هیما  یرێب نگه شه و  ڵاز غه  ێب

  ھار بهڵگو  ی باكه عه
 خای هڵزو  ی كه چكه له
 ر خاوه  یكان سووره  هییز كه
  یبردن و  ینانێبا ھ ابانیتاب
  یكان كوشتن زامه  ێیژ  ی وه نهیر له ابانیب تا
 مانێج به  رهێر ل ھه ش نهاڵو منا ئه  یعل نه
 بوون   ڵكا  ی ووژهڵ ھه ووی گه نه  یخۆق شتاێھ كه
   وه نهینیانبینا زیرگ ھه ز،یرگ ھه  ی كارمامزانه و ئه
 نفال  ئه  ڵینفال بوو سا ئه  ڵیسا  هڵسا و ئه
  و نێخو  یبوون  ڵاڵ حه  ڵیسا



؛ نیشتمانێک لە نێرگز، خاکێک لە گوڵکەژاڵ ئیبراهیم خدر  

 

 

351 
 

   پووله په  یكان سله نه  یكوشتن  ڵ مهۆك به  ڵیسا
 شاخ   ڤیزرا  یمل  یقتكردن  یزر وه
 تاڵما وێ مه  یكردن نهێدرو  یرز وه
 نیدز  یرز هو
 زا غه  یرز وه
 نیر وه  ی فته ھه
 (نیریو ش رھاد فه)-(الی له و سی قه)  یكناساندن هی به  ی فته ھه
 زار چاوه  یربوونێكو  یژۆر
 و  نووربان ته  ینین كهێپ  یربوونێوژ ره سه  یعات سه

   رهێكول  یكان ته سوعبه
  كان لهیپش  ی وه مانه این ته به  ڵیسا
   د  یپروسكانڵ پاش ھه  یڵ دووكه   وه
  ستاشێتائ  كه  ی شارانه و موسته ئه  ڵیسا
  كاندا نهینگ ره و نیر به  قامه شه له
   وه سووتاومانه  یلووت بوو به انیلووت كه
 !باش تانیانی به انیقوربان گ نڵێ ده مانێپ
 نفال ئه  ڵیھاوار سا  ی نفال بوو ئه ئه  ڵیسا
 انێ گهڵ رد ھه زه شیكان رده به  یموچاو ده كه  ی هڵسا و ئه

 ساردو   یلم وێن  خسته ده انیر سه  عامه   نه وه دارخورماكان
 نداڵاننای ده  وه گه هێ له
  وه چووزانده ده  یراب سه  یرێسوب  یكان چاوه  ڵ دووكه  هێ چه
  ڵتا به  یژێنو كرد به ده  یشیون خه  یكان هییوێك هڵگو
 چوو ده  وه بوونهڵو كا ره به  ێمووشت ھه, اننیبرد كه
  یجوان ان،یوشت، ژ ره ش،ۆێش
 وت الدا كه وان به ئه  ی  مل وه  دهیس قه
 ناو  بوو له  یرووناك  یكر شه  ی وه توانه...  ژووهێم و ئه
  كستاندایتار  یھراو ژه
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   ز كهێد بوو به باخ هڵگو  یبوون میسل ته
 . ێچ ده ادی له  یزوو شت  كهێت للهیم  یاوڕرب سه  یت هیكایح
 

 رێول ھه ١٩٩٦ - ٤ - ١٤
 
 كان هییییمییدا ناز دووه  یهییانیج  ینگ جییه له  كییه  هییی وه ئییه سییتۆكۆلۆھ ،تێییچ ده مییانۆخ  یال  یكان نفالییه ئه له  وه نییه هیال رۆز لییه *
 سیتۆكۆلۆھ  یانییقوربان  هیی وه هكوردسیتان ئی  ی كیه دناوه به  نفاله ئه  ڵ گه له  یاوازیج ،انیكان كرد كه جوله ر به رامبه به ایمانڵ ئه له
 .س بوون كه نیۆش مل شه
 

------------------------------------------------------------------- 
  

 ژاڵی شاعیرم من كه
  
 
 
 
 
 

 یوسف د محەمه رێبوار: "هاوڕێت رو هاوسه" نووسینی

 
 لێیوی ر سیه ی نه خه رده زه روخسارو ماشای ته تاو، ھه زێڕینی تیشكی و، شه مانگه ی تریفه فرو، به تی سپیه  له ژنێكم" ژاڵم من كه

 .یشتوو پێنگه ناری ھه  نكه ده و م خه ترێی  ھێشووه لە  پڕه كه ن كه مه نیگاكانم
 
 "دام ئازاریان كانتان ووشه نگی زه  وه شه كاتێك ناخۆم ئازار رگیز ھه من

 نییگ ره خوێن بییه كه ی نیشییتمانه و ئییه" نیشییتمان ی هسیور  گواڵڵییه  لییه شییێكم به میین" دا تییه كه مله مه  لیه نیییم نها تییه به ،ژاڵم و مــن كــه
 " وه ته چنیوه نه یمان كه مه رھه به ئێستا تاكوو و رێژكراوه

 
  بێ" و ری روه دادپه  له  شه به بێ  كه نیشتمان ی یه پارچه م له شێكم به"  تێدایه ی ووشه گڕكانی ناخمدا له ژاڵم، من كه

http://knwe.org/?p=40113
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 "جاف می ڵه قه  به اڵم به" كێشێم ده م كه مه ڵه قه  به نتا شێوه نیگاو  بۆیه"  یه نه خه رده زه
 

 اڵم بییه" وێییت ده خییۆش ئییازادیم و سییتی ربه سه مین"  داوه نییه سییم كه ئییازاری رگیز ھییه  چونكییه م كیه به ده ئه  بییه رسییامم سه ژاڵم مــن كــه
  لیه جییاوازی مین" وێرێیت ده پێی سێك كه موو ھه  ترسنۆكه دیموكراسی " خۆیه ر سه له مردنێكی دیموكراسی  چونكه" نا دیموكراسی

 "وێت ده خۆش ئازادیم اڵم به م ناكه مردندا نێوان
 

  گیرۆده لیه شیێكن به  ئێیوه "نوسییندان كوێی لیه  ئێیوه اڵم بیه" كیرد ده نووسینمان شیعرو باسی ھاوێێكانم ڵ گه له زۆرجار ژاڵم من كه
 بیۆ ر بیه  گرنیه ده پیێ  پێچیاو رێگیای ییان ده كرێت ده  وه پارێزییه واڵت وینا به نووسین تاوانی یان ده و ناجۆره  زعه وه م به بوون
 " ناشایسته كاری
 

 رشیتنی پێناوی لیه .بیركرد لیه شیم كه كاره و س كیه كیوو وه م، بكیه بیرتان لیه وێت میه ده" م بیربكیه له  ئێوه دادێت رۆژێك ژاڵم من كه
 بۆجیوانی"بخیور بۆنی بیه وز سیه یانیدنێكی راگه و ش ره بیاروتی بیۆنی  لیه  پیڕه م كه شیاره بینم ده كیه" ناندا كردنی یدا په و قه ئاره
 "چڵپاو قوێو شی باوه نێوان مندااڵنی و چه په پۆشنی" كان الوه شی باوه و كان ژنه
 

  بیه ر ھیه اڵم بیه" شیكاندن تێیك بیۆ كیردووم  ئاراسیته بڕتیان رگ جیه ی ووشیه ییان ده"  وه ببمیه زینیدوو ینێ سیبه ر گه ئه ژاڵم من كه
 .مێنم ده ر ھه من بنێن، رم ده وه ب ده ئه ندی نێوه له و ن بده ئازارم زیاتریش ر گه ئه خۆ  وه مێنمه ده ژاڵی كه
 
 رۆشیینبیری دژی كانتییان باوه  ووشییه دژی پڵیینگم میین" نیییم نوسیییش چیییرۆ   بگییره و، رۆمییانووس  نییه رو، نوسییه  نییه ژاڵم مــن كــه"

 "تان درۆزنانه مێدیایكۆ تراژیدیاو دژی" فتان یه موزه
 
 م بكیه كانتان رونییه ده  خۆشییه نه ری سه چاره تاكوو بێنم بۆ ئیسعافتان ناتوانم و كانتان ونه خه ركردنی سه  بۆچاره دكتۆرنیم من
 ویداشییلێ ئییاوی نێو لییه  ئێییوه" ببییوون  وره گییه ناز بییه نیید چه كه پێهێنییا كۆتییایی كانتان كۆاڵنییه و   ره گییه منییداڵی ونی خییه  چونكییه"
 و وه شییانه باوه  چنیه ده كه كانتان ھاوژینیه ڵ گیه له ن كیه درۆده"  پێچیه پێچیاو رۆیشیتنتان ساردو، روخسارتان و نگ ره" ن كه ده له مه
 "خشن به پێده یان نده خه و بزه
 
 رابیردووم بێت، نیه ووسپێنی ن خیاوه ی ئێمیه  لیه جگه  وه مێنێتیه ده تان كامیه دروسیتكراوتان، مێژووی بیه م ئێیوه  له شێك به دژی من

 "  نیه دیار داھاتووشتان و ناشیرینی له  پڕه رابردووتان  كه" كانم ووشه به" م بكه زۆرانبازی رگ مه ڵ گه له وێت مه ده" و دیاره
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 "ناسی زۆرتانم م كه ده خۆم له رم شه"
 

   ،كوێدایه  له  ئێوه راستگۆیی" ڵێم ده مووتان هھ به نو  ژیانێكی بۆ  وه ببمه زیندوو تر جارێكی ر گه ئه" نیم شیمان په ژاڵم من كه
 و ن كیه مه نان لیه دزی" ن بكیه جوان داھاتووتان ببپارێزن خۆتان" مندااڵنن ڵی باخه تێشووی بڕینی و بان رێگاو كانی دزه  ئێوه

 "ن به مه نێو له كان ژاره ھه قوێگی
 

 "ناسم ده  بجه ڵه ھه و ركو  كه و سلێمانی و دھۆ  ولێرو ھه كانی انهجو  شاره" بووم دایك له اڵدز  قه كانی كۆاڵنه  له ژاڵم من كه
 كانم رزۆكییه له  پێییه  بییه" ماڵم ڵییده ھه زاریتان رمه شییه رووی لییه  رده پییه  وه ببمییه زینییدوو نو  رله سییه ر گییه ئه نیییم شیییمان په رگیز ھییه
 سیت ده له چیتیان ڵیێم ده پێتیان" ێوانیم ده لێتیان  وه مه كه شیاره كۆاڵنی  له م كه ده روخسارتان نیگاو ماشای ته" گرم ڵده ھه نگاو ھه
 "ن بده   فیشه ر به شم كه گۆێه توانیتان ر گه ئه  وه" ن بیكه رم رامبه به د 
 
 انمیلیی زاران ھیه  وه"  وه ته نوسییوه چیرۆكییان نیدین چه كه.  ڵداییه گه له راستگۆم می ڵه قه زاران ھه  وه مه كه پێنوسه  به و وه دێمه من

 م كیه خوێنه  چونكیه" بین ده مبار غیه  وه بیننیه ده من كاتێك" دی بێته كانیان ونه خه تاكوو  باراندووه فرمێسكیان ندین چه  وه"  بڕیوه
  وه بمبیننیه تیر جارێكی ن زناكه حه  ئێوه" لێتان م توێه  بۆیه"  تێدانیه راستگۆیی شتان كه مباریه غه "ن پێبكه بڕوام اڵم به"  سته خه
 خیۆش م كه نیشیتمانه و ئێیوه ژاڵم كیه مین ڵێم ده  نده وه ئه كۆتادا له اڵم به" كانم ووشه له ترسن ده  چونكه بریشدا، قه ی خامه نێو هل
 "نیشتمان كانی جوانه  گوڵه" وین ده خۆشم" منن ش ئێوه و م ئێوه من" ن بكه بیرم  میشه ھه م كه ز ده حه و وێت ده
 

 یوسف د محەمه رێبوار: "ھاوێێت رو ھاوسه" نووسینی
 

 ال ربیه كه شیاری له  كیه  نووسییوه ی"شیزوب مه عیال" بیۆ  كیه  رگرتیوه وه عێراقیی ری نوسیه "شكری عسام نوسینێكی له سودم" :تێبینی
 "كرد ھیدیان شه
 

 ٢٠١٩ی ئەپریلی ٢٤: ێێکەوتی  -کوردستانی نو    ێی ماڵپه: سەرچاوە
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 .سەمای مەرگ
 
١ 

 وواڵتە ئەم یفریشتەکان 
 تۆدا مەرگی سەمای سەفەری لە 

 دیاری کردە سیحراوییەکانیان نیگا
 و بێ کۆتایی پایز زەردی رەنگی تاکو 

 دەنگت کاروانی رێچکەی روانینی 
 و بەھار نێرگزی لە بێ پڕ نێرگز 

 .داببار  باران وەکو نمە نمە 
 
٢ 

 من دڵی واڵتی فریشتەکانی 
 و گوڵ جوانیی لە پڕن 

 شەونم رۆحی تابلۆی و روودس لە پڕن 
 پەپوولەیەک دڵی کە کاتەی ئەو 

 خاک بە دەسپێر  ھەناسەی 
 و گوڵ دەبێتەوە ئەو 

 و سۆز لە پڕ مۆسیقایەکی ئاواز  
 .باک بێ باخچەیەکی خونچەی 
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 ".کەژاڵ"کاروانی رۆشنبیریی 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

٢٠١٨ - ١٩٦٨ 
 

 . بووە لەدایک ەاڵدز ق شیرینەکەی لەشارە ١٩٦٨ ساڵی خدر ئیبراھیم کەژاڵ
 

 بەرھەمیییی چەنیییدین و پێکیییردوە دەسیییتی منیییدااڵن چیرۆکیییی و شییییعر بە سیییەرەتا نووسیییین بە کیییردوە دەسیییتی وە١٩٨٧ سیییاڵی
 تەرییییب ھێڵیییی دوو" نیییاوی بە شییییعری یەکەم سیییاڵەدا لەو ھەر. ئاسیییۆ رۆژنیییامەی و ھاوکیییاری رۆژنیییامەی لە باڵوکیییردۆتەوە

 . ھاوکاری رۆژنامەی لە" باڵوکردۆتەوە"
 

 . باڵوکردەوە( قادر محەمەد شەونم) ناوی بە ئاسۆ رۆژنامەی لە شیعرێکی چەند ١٩٨٩ ساڵی
 .بووە بەردەوام ھەر مانگێک بە دوای کۆچی پێش تاکو و کردوە شیعر جیهانی لە رووی ١٩٩٨ ساڵی

 
 :خاوەنی ئەم دیوان و نامیلکە شیعریانەیە

  
 .١٩٩٣ ساڵی خەندەیەک و فرمێسک دوودڵۆپ -١
 .١٩٩٤ ساڵی راپەرین و ارەساتک -٢

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.kurdipedia.org/default.aspx?q=%DA%A9%DB%95%DA%98%D8%A7%DA%B5_%D8%A6%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D8%AE%D8%AF%D8%B1&psig=AOvVaw3AK_AgMuxEBB6tNXhlWLvx&ust=1603899579400000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJid8eiN1ewCFQAAAAAdAAAAABAc
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://qadirzada.com/kejal-Ibrahim-Xdr-shkofei.shawnmi.beyaniek-03-02-2014.html&psig=AOvVaw3AK_AgMuxEBB6tNXhlWLvx&ust=1603899579400000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJid8eiN1ewCFQAAAAAdAAAAABBF
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 .١٩٩٩ ساڵی ئەمشەو زکری لەحزوری -٣
 .٢٠٠٠ ساڵی پەنجەکان ئاشتی شەێو -٤
 .٢٠٠٢ ساڵی ووشەکان گریانی -٥
 ئەدیبیییانەوە و نوسیییەران و شیییاعیران لەالیەن رەخنەولێکیییۆڵینەوەیە شییییعرو) بۆخۆشەویسیییتی باوەشیییێک بۆعشیییق چاوێیییک -٦

 .کراوە چاپ دووجار" ٢٠٠٣ ساڵی ،(کۆکراونەتەوە دیوانێکدا لە یعەرەب بەزمانی نوسیووە لەسەریان
 .٢٠٠٤ ساڵی مەرگ جەژنی -٧
 .٢٠٠٤ ساڵی رەنگ و دڵ -٨
 .٢٠٠٥ ساڵی نێرگزێک چڵە و نامر  -٩
 .٢٠٠٦ ساڵی ژنێک بەپێنوسی -١٠
 .٢٠٠٦ ساڵی پایز پیتەکانی -١١
 .٢٠٠٧ ساڵی گوڵەکان وەرینی ئاونگی -١٢
 .٢٠١١ ساڵی ارانلەب پڕە دەستێکم -١٣
 .٢٠١٤ ساڵی عەشق پەنجەرەی شەو تاریکی -١٤
 (.جوو مروت نەسیم) خوشکە الیەن لە فارسی زمانی بۆسەر وەرگێردراوە ٢٠١٣ ساڵی عەشق پرووشەکانی– ١٥
 .سێھەم دووەم،بەرگی یەکەم، بەرگی بەرگی -٢٠١٦ ساڵی" بەرگ سێ کەژاڵ دیوانی -١٦
 .٢٠١٧ ساڵی" بگرێت تۆ ھێشووی دڵم با -١٧
 .٢٠١٨ ساڵی عەرەبی زمانی بە"لێکۆڵینەوە رەخنەو دیوانی -١٨
 .٢٠١٨ ساڵی" دەستم نێو بخەرە دەستت" عەرەبی وەرگێردراوی شیعری نامیلکەی -١٩
 .٢٠١٨ ساڵی"شیعرشاعیر و ژن" عەرەبی بەزمانی وەرگێردراو شیعری نامیلکەی -٢٠
 .٢٠١٨ ساڵی دەدوێم بۆت دەنگی بێ بە" عەرەبی بەزمانی وەرگێردراو شیعری نامیلکەی -٢١
 .٢٠١٨ ساڵی بوێم خۆشت ئەوەی پێش" عەرەبی بەزمانی"وەرگێردراو شیعری نامیلکەی -٢٢
 .٢٠١٨ ساڵی" ژنێک بەپێنوسی"  عەرەبی بەزمانی وەرگێردراو شیعری نامیلکەی -٢٣
 .٢٠١٨ ساڵی رید مازیغ" لەالیەن کراوە چاپ جەزائیر لەوواڵتی ئەمازیغی زمانی بە دیوانێک -٢٤
 .٢٠١٨ ساڵی عەرەبی بەزمانی وەرگیردراو شیعری دیوانێک -٢٥
 .٢٠١٨ ساڵی" چاپکراوە نووسیوە لەسەریان عەرەبەکان شاعیرە کە لێکۆڵینەوەیە رەخنەو نامیلکەی چوار" نقدیە دراسات -٢٦
 .٢٠١٨ ساڵی" بۆمندااڵن شیعر" تۆپەکەی نواڵەو -٢٧
 .٢٠١٨ ساڵی دووەم چاپی" بۆمندااڵن چیرۆک" نێرگزێک چڵە و نامر  -٢٨
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 .٢٠١٩ ساڵی" عشق باخچەی"  عەرەبی بەزمانی وەرگێردراو شیعری دیوانی -٢٩
 .٢١٠٩ ساڵی" گێالس لەباخی ژنێک" شیعری دیوانی -٣٠
 یکرمیانج زمیانی سیەر بۆ وەرگێردراوە" ئەحمەد قەندیل" کاک بەرێز برای الیەن لە( Şer Û Aştiya Tiliya) نامیلکەی -٣١
 .٢٠١٩ ساڵی"پەنجەکان ئاشتی شەێو بەناوی"  التینی"
 .٢٠١٩ ساڵی" مانگ تریفەی لە ژنێک"لێکۆڵینەوە رەخنەو -٣٢
 .٢٠١٩ ساڵی"پەلکەزێڕینە لە ژنێک" لێکۆڵینەوە رەخنەو -٣٣
 .٢٠١٩ ساڵی" گوڵ لەپەێەی ژنێک" لێکۆڵینەوە رەخنەو -٣٤
  
 واڵتییانی و عەرەبییی و کییوردی رۆشیینبیری، و رونییاکبیری و ئەدەبییی دەنێوەنیی الیەن لە رێزلێنییانی خەاڵتییی ٢٤٠ خییاوەنی *

 ".بەخشراوە پێ جیهانەوە
 نێوەنیدەکانی الیەن لە کە, بەدەسیتھێناوە نیۆیەمی حەوتەم،, شەشیەم پێینجەم، چیوارەم، ەم، سیێ دووەم، یەکەم، پلەکیانی *

 .شیعر پێشبڕکێی بۆ داوە ئەنجامیان عەرەبی واڵتانی
 ".باڵوکراونەتەوە عەرەبیەکان گۆڤارە رۆژنامەو لەزۆربەی"  بەعەرەبی راونک شیعرەکانی ھەموو *
 ".نووسراوە لەسەر کوردی و عەرەبی زمانی بە لێکۆڵینەوەی و رەخنە نووسینی ٢٠٠ لە زیاتر *
 ".بیعەرە ئسپانی، روسی، ئەڵمانی، فەرەنسی، التینی، فارسی، ئینگلیزی،" زمانەکانی سەر بۆ وەرگێردراون شیعرەکانی *
 خییاک بە" رەیسییی قییولە" گۆێسییتانی لە کییرد دوای کییۆچی" دڵ جەڵییتەی بەھییۆی ٢٠١٨ سییاڵی ی٢٤ لەسییەر ٢٣ شییەوی لە *

 ".سپێردرا
 

 ٢٠١٩ی ئۆکتۆبەری ٥: ێێکەوتی  -خدر   ئیبراھیم ژاڵ  که ێی ماڵپه: سەرچاوە
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