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یداكوردرخیهاوچهىشیعرلهكانهباوژهد              

  بدل خالید عه                                               

 (ماڵ مچه چه)                                               

  شت گ  هر ل هب

ئاسان  كى ێر شيعر كار هس هكردن ل  هقس  هو هالى من هب: م ێڵ هنم دێب كار هك ب هي هر وش هه  هر ل هتا ب هر هس 
رنج و  هس هويستى بپێ. ت ێناب ۆم هست ه، زوو دنادات   هو هست هد هى بۆخ سانايي  هب،   ه،شيعر سرك  هنيي
و  ست هب هئاقارى م  هيت ب گهنا  هو هندنێك و دوو جار خوێجار هب.ت ێو هى دێژشوو درپو  هامانى وردێڕت

 . يت  گهب  هك هكى شيعرۆڕ هناو  هتا ب هويستى شاعير ه

و داب و  هو هوت و كرد هسوكڵ هو ه هقس موو هه. ين  هبك( باو  ژهد) كى  هي هناسپێك و ێباس  هويستپێ
  هشت  هوان هن ، ئ هبك ێوى ل ڕهي په  هك هكڵ هبن و خ هكدا ه هايگڵ همۆر ك هه هل  هك كێل گهساێريت و ياساو ر هن
( . باو   ژهد) ت ێوترگ هى دپێوا  هكات ، ئ هويان ن ڕهي پهت ، ێب  هوان هى ئژكيش دێس هرك هه. كانن  هاوب
شيعر ، ين هك هكان د هباو ژهد  هكورد  هيررى شاعێست و بوێوڵ هر ه هس هل  هقسدا  هي هو هينۆڵكێم ل هداو ل هرێل

ر  هس هل.   هباو بوون  ژهياندا دۆارى خژگۆر  هاستى لڕ هب هك  هو هت هناوێه  هنموون  هكم بێل گهكى شاعير ێل گه
 .  هو هت هكردوو هن  هوانيان دوو بار هكارى ئ و هيشتوونۆڕ هيان نۆش خپێسانى  هوازى كێبازو شێو ر ێگهر
ت و  هجورئ  هل پڕ  هونكچ، نننيواێڕرنج و ت هاى سێگج هك،   هكيان كردووێل گه نانێانكارى و داهڕۆگ

ترساون  هس ن هالرى كپو باس و  هتوانج و قس  هل.  هبوونوامى  هرد هرى و بگاڕۆو خاوقايمى چرى و ێبو
  هو هتێبكرد هن ێر بيريشيان ل هه  گهن ه، يا ر  هبوو ێپستيان  هد هب  هئامادمى اڵ هكو وڵ هب،   هو هت هاونگرينپ هن، 

  هكن  هك بكێكار  هستيان بوو هب هم ،  هداو هنپێيان ێوگ .  هو هت هنداو هميان ناڵ هو  هييچكيش ێڕێد  هو ب
ش پێى  هوان هواوى ئ هت هر ب هه  هشيان هه .تن ێابتس هنڵ هه ىپێ وت ێيان كردب هوان ن هش ئپێسانى  هك
 .   هو هت هتكردوو هر یانيانۆخ

كاريان بردوون و  هب و هو هت هزيوۆيان د هبى تازڵو قا  هال ناو هكانيان و هشيعريي   هباو  هبڵقا  هم شاعيران هئ
يان چ، هي  هك داوۆڕ هرم و ناوۆف  هيان بگرنگوان  ه، ئ  هو هبانڵو قا هئ  هت هيان خستووۆى خ هقس

 . ويتريان  هقوربانى ئ  هت هكردوو هن
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دووربم ،  هيرى بگن هالي هت و ل هسياس  هل  همداوڵو هه  هباوان ژهم د هر ئ هس ه، ل دا یه وه هينۆڵكێل  هم كورت هئ هل
و  هداو ئيستاتيكاى شيعرى ئيانكان هشيعر هركارى ل هكان و هون هكى شيعرۆڕ هر ناو هس هم ل هكو قسڵ هب
 . م  هبك  هان( شاعير ) هاتوو ێل

يان ۆكانى خ هم هرد ههاوس  هجيا ل  هك  هس هب  هند هو هت ، ئێكردب هيان نچر هي گه هئ  هم شاعيران هاستى ئڕ هب
ر  هس هل ،وتمانگك  هو ر هه.   هبوو ۆبى كوردى نام هد هى ئ هارژگۆو ر هئ  هب هكك ێوازێش هب.   هنووسيويان

فتارى نادروست و ناشيرينيان  ه، ر  هدراوێريان لۆرى ز هش هو ت هيان تان هست و نووسينانێوڵ هو ه هئ
، ( مدا كرد  هك هبێر كت هس هميزيان ب  هو همۆاوى خچر هب هب: ) ت ێڵ هدت  همڵ هتيف ه هل.   هردا كراو هرامب هب هل
  هر هو نووس هر ئ هرامب هب  هك  هشنبيرى بووۆڕانين و ناز هى نڕ پهو هئتا  هه  هك بووێكارش  هو هئ

  . هنواندوويان

وتوون گر  هس هشيان ل هرۆو نات ناو ێل گه .  هو هت هتكراون هر  هو هكێكانڵ هن خ هيال هن لێرشوۆز  هى لۆكاتى خ
دا شتى  هارژگۆو ر هكانى ئ هنامژۆارو رڤۆگ  هشتاكان ل هتايى هۆتا ك هه  هو هفتاكان هتاى ح هر هس هر ل هه. 

باران كراون  هخن هركان  هتوند  هوێش  هك ل هي هوێش هب،   هو نووسراو هوتراوگ  هربار هرو نادروستيان دۆناج
 .  هو هن هسارديان بكيان  هو هست و كارو كردێوڵ هه  هل  هيان توانيو هم ناڵ ه، ب

كانى  هق هد  هك لێزۆتم اڵ ه، ب  هبوونواو  هرى ماناى تگڵ هكانيان ه هق هد  هباوان ژهو د هل  هك هري هومان هێگب
و  هئ .  هى زياتريان ويستوو هو هبوونڵيشتنيان قوو ێگهت.   هزتر بوونڵۆكيش ئاێم هرانتر و كگيان ۆش خپێ
وازو ێو ش هئ هب  هارژگۆو ر هكى ئڵ هخ  هك  هدابووێو هش ل هك هزييڵۆئا .  هوبو همووشياندا ن هه  هل  هزييڵۆئا
 .  هكراو هزم ن هيان ئپێباشى  هو بر ديديان  هب  هت هز هاتوونڵۆئا هب  هيۆب .بوون ووب هئاشنا ن  هكانچێر

كى ێيرانن شاع هالي هل  هونكچزموونى شيعرى كوردى ،  هئ  هل  هكێش هبى كورديدا ب هد هئ  هل  هباويي ژهو د هئ
 .  تێبكر  هت ناديدێو ناتوانر هديار بى كورديدا هد هئ  هل ی پێگه  هك  هزموون كراو هئ  هتواناو هب

يانى گ  هك لێش هب  هبوو خوازيشێو نوخوازى ێنو  یڕ ه، باو  هرز بوو هب  هو شاعيران هئى  هران هنێيانى داهگ
  هو هخوازييێرووى نو هكو لڵ هست ، ب هببن   هيشتن گه هبوون و ن هردارى ن هست ب هد  هيۆيان ، ب هندان هرم ههون
  ژهتا د هودرى كگئا  هشتووێيان ه هست و ن هب هم  هت هيشتوون گهشيان  هو كار هب  هنانيان كردووێداه

وامييان  هرد هو ب هرم كردوو گهيان ۆخانى شيعرى خ هديو وام هرد هكو بڵ هب.   هو هتژێيان بكو هك هباويي
كارى و  هرز هى هڵف و كو هيان ك هك هخوازييێنو. رمى  گهم  هخشى و ه هم رووناكييان ب هو ه هداوپێ
كانيان  هنييوامن و كا هرد هر ب هه  هو هنيش هم هت  هت هوونچ ۆڕم هئ  هك ێتان هو ه، ئ  هبوو هت ن هكى تايبێم هرد هس
  هون و ئاو هش گهى مان هتريفر  هى بكان هك هروون  هر كانيي هه: نى  هوتگران ۆگكو ڵ هب.   هكردوو هن كىچ

 .رن گ هرد هوێل كيشيانڵ هو ك هوام هرد هيان ب هك هارگساز



3 
 

م  هك هي  هب  هونكچ، نى كورديبوارى شيعر ىكان هباو ژهدناون ێمن ناوم ه هى ك هم شاعيران هواى من ئڕب هب
 :  هبريتين ل،   هكردووپێيان ست هباوى د  ژهد  هميان ب هره هب

 ريم  هميرزا ك یالل هج-1

 ت  همڵ هتيف ه هل-2

 (لى هرهاد شاك هف)لى  هر شاك هنو هئ-3

 ر هنجد هباح ر هس-4

ى پرووگو  هكردووپێستى  هكفرى دى پرووگش پێريم  هاللى ميرزا ك هج  هم ، كێڵش ب هو هئ  هويستپێ
رهاد  فه) ر  گه هرميانيش ئ گهى كفرى ، يا  هو شاعيران هئ.   هكردووپێستيان  هد  گهش روانپێكفريش 

ش  هشكپێو   هيان نووسيوێكستى نوێت  گهروانش پێر ۆن ، ز هبك ڵم قبووێل ،(ت  همڵ ههتیف  لهلى و  هشاك
ئاشكرا  هب  هو هكۆڕ هناو و هوێش و رووى زمان  هل هك كێل گهكستێت.   هبى كوردييان كردوو هد هئ  هب

  هو هييادارگوريايى و ئا  هر بۆز  هو شاعيران هئ. ت ێبينر هران دۆگى  هك هزموون هئ  هى ل هك هجياكاريي
كى ێزمان هو ب  هو هن هبك ێكستدا جێى ت هوێچوارچ  هيان لۆرى خ هيشتنى هون ێگهت  هيان داوڵو هه  هو هزانين هب

 ننێبه ۆگ هان برووني هلى د هم  هديك

) ناوى   هكى بێت هن باب هس هعيد ح هس هم هدا ح 2002يلوولى  هئ/  24ى ژۆى ر(  262)   همارژ  هل 
دا  هرێى ل هباوان ژهد  هك دوو شاعير هم ي هئ: ) ت ێڵ هد  ، وه ته ووهو كرداڵب( ئازادى و زمانى شيعرى 

دروشم و تاكتيكى  ۆكنيكى شيعرى ب هت هك نين كێل گهر كردوون ، شاعير  هس هم ل هقس  هناويان هاتوو
ى بردوون و  هخشت  هشاباش ل هن هت كێو هك هرد هدا د هو هل  هم شاعيران هيى ئ هور گه،   هو هتێنابێحيزب ه

 ڵ گه ها لت ه، ه  هياننووسيو هاداشت نپ ۆيز بگر هه  همان هئ .وى كردوون  هن ێپرى  هك س هكوت هن
ياندا ژ  هل هيان ك هوان ه، ئ  هبوون هه  هك  هبوون  هرۆو ج هر ئ هه  همان هئ. ت ێيان بمر هك هدا شيعر هك هاداشتپ

  هك  هواي  هو هك ئ هر و هه  هنووسين  ێڕهند د هچم  هئ.  1(بوون هه  هن ك هرۆو ج هر ئ هش هۆڕم هتا ئ هماون ه
م ديوانى شيعريانم  هك هيان و يۆر خ هس همن ل هى ك هم شاعيران هئ  هونكچ.  تمێم نووسيبۆستا خێئ

 .سف كردنيان  هو ۆب  هوان هستى ئپێ  هب پڕ  هم نووسين هئ  هنووسيو

 

                                                             
يلوولى  ئه/  24ى رۆژى (  262)   ن، ئازادى و زمانى شيعرى، ژماره سه عید حه سه  مه حه_  ڕه ی باسه ڕۆژنامه - 1

2002. 
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 ريم هميرزا ك اللی هج

 
 

بن  هنن ، دێشك هچرر و  هشخپێست هدر و  هكپێست هكاندا د هنانێكارو داه  هل ن هك هێسان هدا كێموو كات هه  هل
 ێند هه. ت ێب هه يان هوت هنكێر شو گه هان ، ئو هى ئ هوت هنكێشو  هتێب هد  هك هس و ئيتر كاروان هم ك هك هي هب

بن و  هيدا د پهين ێڵ، يا ب  هبوونيدا  پهك ێسان هئينجا ك ێژكى در هي هدواى ماو  هرگو ب ڵند سا هچجاريش 
ن ێس شو هك  هشيان هه.   هيان تاو داوۆى خپس هم ئێڵباشتر ب .نووسن  هد  هوازێو ش هو ب  هو هن هك هبير د

 .  هى بووۆنها خ هت هو ئيتر ب  هرتووگ هنڵ هى هپێ

ريم  هميرزا ك یلال هج) بوارى شيعردا   هتى ل هتايب هو ب ب هد هبوارى ئ  هكانى كوردستاندا ل هباو  ژهناو د  هل
كاندا  هست هش هلو دواتر   هى نووسيو هرۆو ج هكى لێشيعر 1522ى ڵسا،   هس بوو هم ك هك هي.   گهن هشپێ( 
  هل  هك بووێك هي شدا گهيدا بوونى روان په  هل،  هو هكات هوداڵند شيعريكى تر ب هچكوردى ى  گهتئيس  هل

 .  هو هت هو كردوواڵيشى ب هك هو شيعر  هى ناو هاوگن هو ه هو ئ هئ  گهروان ش پێ ڵسا13  ه، واتكان  هيي گهروان

كارى دا  هك هيدان هم  هو ل گن هد  هت هى هاتوووپڕو ڕچ هدا ب 1594 – 1590نى اڵوان ساێن هل  هم شاعير هئ
اوى چكانى  هروانين) و (   هنراوۆانى هژۆانى رژ) ردوو شيعرى  هتوانين ه هد.   هنجام داو هزنى ئ هم
 . ين ێستى شيعرى دابنێمانيف  هب( قام  هش

تى  هڵس هركى خۆم  هونكچ ،  هي هدا بوونيان ه هم دوو شيعر هل ستى شيعرى ێيفمان كانى هرج هم م هرج هس 
: ين ێڵ هد  هيۆبنن ، ێبزو هد ڵيا هو خ  هدايێكى زيندوويان تێزموون هو ئ  هاراستووپناغى شيعرييان ۆق
 .   هرتووگى گن هشپێيشى  هو كار هب.   هستى شيعرى نووسيوێمانيف ريم هاللى ميرزا ك هج

 1522مى  هك هى كانوونى ي 12و  11  همارژ  هل( اوى چدوو ) ناوى   هبكى ێشيعرريم  هاللى ميرزا ك هج
 . هو هت هوكراواڵدا ب 21و 20  ڕه پهال  هركووك ل هك  هدا ل( ق  هف هش) ارى ڤۆگ
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 اوىچدوو 

شيعر   هكنيك هو ت هب شپێو هو هل  ه، ك  هو هت هنووسراو ێكنيكى نو هت  هب  هكێشيعر(  اوى چدوو )    
    :ت ێڵ ه، د  هنووسراو  هو همووز هى ت 14شى ڕۆدانى شڵ هر ه هى س هنۆب  هب  هم شيعر هئ.   هنووسراو هن

   هى تازژۆر          

 ..هات ڵ هخاك ه  هل       

 ،  هوساو هچياوى پى  هكوخت  هل

 ش ، هتاريكى زيندانى ر  هل   

   هراوژكو  هۆڵر  هو دايك هل     

  ێيانى نو هب         

 هاتڵ هرى هۆخ       

ك  هموو الي هه.ت ێدڵ هك هێنێموو شو هه  هس و ل هموو ك هه  هت لێدڵ هه ێرى نوۆخ  هومان كێگب
، اليزم تاريكى كردبووینۆڵۆك  هى ك هليتانۆكو هئ،   هو هت هرتووگكانى  هوساو هچى  هليتۆك.   هو هتێرگ هد

رى ۆمووكات خ هه  هك  هو هرتگكانيشى  هش هر  هرووناكى كونجى زيندان.  ى دزى بوو هك هيرووناكي
  هو ببوونبوون راژر كوۆى ديكتاتست هد هكانيان ب هۆڵر  ههات كڵ هه  هو دايكان هر لۆخ. دزرابوو ێل
 .  ژهۆو ر هى ئڵ هشخ هم

 اكاو بوو ژ  هنى كێدو ڵوگكام 

   هو هشاي گه             

 :  هو هو روويان كراي  هو هويي هميان ر هخ ۆڕم هش بوو ، ئۆيان ناخڵو با ڵحا  هى ك هسان هو ك همووئ هه

 ل  گهيانى ،  هب

 هات  هى ئگن هد

 : هك  هو هرز بوو هب ێشى و شادى لۆرى خل هاوا گهى دواتر ژۆر ۆب

 ردار رووخا ۆختى ز هى ساڵ هق
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 . بوو   هنێم و هكى كێڵوا هياندنى ه گهرا  هو هئ

 ری شیعری جوانكاری و هونه

ندى  هتم هر تايب هس هل  هو قس هك هكانى شيعر هش هر ب هس  هينچببا.   هك هر شيعر هس هك بوو ل هتاي هر هس  هم هئ
تا شايانى  هه  هى كردووچ  هو هرى شيعريي هووى جوانكارى و هونڕ هين بابزانين شاعير ل هبك  هك هشيعر

 :تێتى كردن ب هويي ڕهشپێ

  هك.   هنيي ڵيدا زا هكى ديكێش هر ب هس هكانى ب هش هب  هك لێش هب چهي  هك  هداي هو هل ى هك ه، جوانيي  هم شيعر هئ
تاى  هر هس هل  هيۆر ب ههبينين ،  هد  هبوونڵو زا هر شيعردا ئۆز  هلشاعيران   هك لێرۆالى ز هلك  هو

  هك هكانى شيعر هش هونجانى بگكبوون و ێر  هونكچ ،م ناكات  هال زيادو ك همان ل هست هو ه هئ  هو هك هشيعر
 .  هناوێكهپێى  هك هجوانيي  هك هونجانگتى و ێك هيواون ،  هكدا ت هي ڵ گه هل

ميش  هدا ئ هو شاديي گن هئاه و هل  هونكچ،   هك كردوو هي هب ڵ هكێدارى تڵى نيشتمانى و د هكۆبيرشاعیر 
،   هو هت هويون هم و تاريكى ر هو ت  ههاتووڵ هه  هرى تازۆخ  هدا ك ژهۆو ر هل هئ ئا.   ههاتووڵ هه ێرى لۆخ
ى چ،   ههاتووڵ ههێى لژۆميش ر هئ، اوچر  هب  ته هوتوون هكو رووتووش  هرد په ێكان ب هتى شت هقيق هح
،دوو   هيوڕۆگ یان(شاعیر)يانم هخى ئۆبارودست ،  هاوى مچدوو ،  هدا بينيوێاوى تچدوو! ك ؟ژێۆر
ينى گن هرمن بوونيش س هش،   هرمنيش بوون همان كات ش هه  هجوان بوون هكدا  هو هئ ڵ گه هلش  هك هاوچ
  هو هرى كردنێاودچ دارى وێوب هى شۆه هب ێش هئت ؛ ڵێ رخۆی ده هه، بن  هوايش ن  گهن هت ، رێن هي گه هد

 . رن  گهر كاري هم هاڵ هب تن ،ێكفت بووب

  اوم دى چدوو        

 رمن  هجوان و ش       

 من  هرمن ل هجا نازانم ، ش

 ركفتن  هياه        

  ێنێتادو  هك        

 من ؟ژو دو هبوون روو  هكراو

يشتبوو ۆييدا ر هو شاراو هو الى خواز هر هتيدا شيعرى سياسى زياتر ب هاشايپمى  هرد هس  هلزانين  هك د هو
  هبكى روونتردا ،  هي هوێچوار چ  هم لاڵ ه، ب  هرماو هشدا ه هرێل  هيي هو خوازراوى و شاراو هئ  هيۆب. 

 :ت ێڵ هد  هو هكى ئاسوودێشكێم  ه، ب  هو هيل هم پڕكى ێڵد هو ب  هو هر شيرينۆكى زێئيقاع
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  ڵوگ  هى تاز هئ     

   هت جوانگن هر     

  ێنێاكژسات نات  هد كار هس

 ك نيتێڵوگ ۆت     

 ريو بى  هوڵ هه      

  ێنڕێبتف  هوكڵ گێژه

  هب  هي(  یحزبى شيوع)   هك ى هك هسوور  هڵوگ  هتكا هروود  هو هو هتپواى ڕهيواو ب  هل پڕكى ێڵد هب
 :ت ێن هرى دادگاڕۆخ

 ى سوورم ڵوگ     

  هرگ ێم لێوگ     

 م  هنت بكۆرجار هاتم بۆز

  ۆم ئاخاڵ هب     

   هزانى ك هئ     

 ام ؟ێگر ر هس هل  هي هك هپێسۆك

   هڵويش د هئ     

  هيۆى تڵد     

   هى تيايچى ێنازانم دووتو

يان و ژادارى گشتر ئاپێر  گه هك ئێس هك ت ،ێرگ هد  هخن هكات و ر هيى د هلگشدا  هو هئ ڵ گه هر ل هه
 :يتڵ هد ێتان هو هت ، ئێچتر بلى  گه هل هس هى م هو هكدانێل ۆب  گهن ه، رت ێبووب هكانى شاعير ن هاوگن هه

 منى  ۆئاخ     

   هست هب هالم     
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 ؟  هست هبڵ هم ه هئ  هدات هئ ێوگ

 م  هى سازكۆتاب     

  ێكى نوگێن هئاه     

   هست هرانى و بۆگ  هل ێبپڕ

 رانى ياد ۆگ     

 بات  هى خ هست هب   

 دان  هنۆڵك  هميش هى ه هست هب

   هاوچو  ههى ئ     

   هڵش و كا گه     

  شيعرى جوان  ۆب  هئيلهام  هك

ش ساز ێكى نوگێن هئاهى ۆت خێو هي هد،  ێانكارى نوڕۆگو روودانى   هيێنو  ژهۆو ر هاى هاتنى ئڕ هر هس
 .دان ڵو هكانى ه هيێنو  هميش هه  هرانييۆگ  هب ڵ هكێكانى ت هشى و شادييۆخ  هت لێبپڕ، بكات 

ت ڵاپكات و  هدێوات ل  هك هشيعر  هونكچ،   هناوێست ه هد هوتنى ب هرك هسدا  هك هتى شيعر هفافيي هش  هشاعير ل
جار ى  هو هندنێخوى  هو هكردن  هند بار هچ  ه، ل  هو هيتچريدا ب هس هب  هبار ێو س هت دوو بارێن هد  هوپێ
 . ريت گرب هو ێى لێژچزياتر  ىدواى جار هل

ا ڕر دوو بيرو هتى ه هو توانيوي  هرتووگر هو  هو هدانێرگ  هو هكپێنانى ێكاره هب  هكى باشى لێشاعير سوود
 . ت ێنێونجگيان ب هو هكپێبكات و  ڵ هكێت  هك هيي هو هت هو نێيى و ن هو هت هن

و  هو هل  ه، ك  هنووسراو ۆڵگو  ێرگ ێو ساكارى ب هكى سادێينڕرب هد  هو ب هڵكدا قووۆڕ هناو هل  هك هشيعر
ى ۆو بوونى خ  هي هرى ه گهى كاريۆڵت ر هتى بابێك هدا ي هك هشيعر  هل.   هينووسيو هن  هوازێو ش هس ب هر ك هب
 .ت ێنێلم هس هد

ى  هست هر هك  هبو كردوونى   هكردوو  همانسيانۆكى رێڵيا هخ  هب ڵ هكێى ت هقين هكى راستێشاعير رووداو
و  ڤۆمى مر هها خ هرو هه.   هواقيعدا روويداو  هل ه، ك  هوتراوگك  هي هنۆب ۆب كى سياسى ،ێشيعر

 .  هناوێكهپێيان ێى ل هك هو شيعر  همار كردووۆكانى رابردووى ت هسات هكاركان و  هشييۆخ
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ری و  جوانكاری و هونهين  هباسى بك  هستمان هب هم  هى ك هو هئ  هنموون هب  هم شيعر هى ئ هو هنانێه  هل
 ،  هنووسيو هشيعرى ن  هوازێو ش هكى كورد بێشاعير چهي  هوكات هتا ئ هه  هك،   هي هك هشيعريي  هكنيك هت

،   هرواي هجووت س  هن  هروز هع  هم ن هى ئ هك هوازێش  هارژگۆو ر هكانى ئ هباو هييرشيع  هوازێش  هل  هدوور
   .  هكو ئازادڵ هب

  وونچدا گژ  هيانى ياخى بوون و بگ 

 ، ن هك هستى د هرب هبات و س هش وخڕۆتى باسى ش هتايب هب  هك  هرتووگر هكانى و هشيعر  هل كمێند شيعر هچ
) دواى شيعرى  ڵسا  هسيازد ۆب  هى دوازد هنزيك هب  هم شيعران هئ.   هيان بوونۆمى خ هرد هس ى هنێئاو

ى ژۆو ر  همووز بوو هى ت 14شى ڕۆارى شژگۆم ر هك هارى شيعرى يژگۆر .نووسراون ( اوى چدوو 
ى  هرم گه  هم شيعران هارى ئژگۆر .تى  هاشايپمى ژێندى ر هب وت ۆك  هل  هراق بووێكى عڵ هئازاد بوونى خ

وو ڕ هك و رووب هچرتنى گڵ هكاتى ه.   هبوو تى هايگر هشمپێى ۆڵر می رده يلوول و سه هشى ئڕۆش
ت  همانسييۆى ر هاوژ هيلوولدا ك هارى ئژگۆر  هشاعير ل.   همنانى كورد و كوردستان بووژى دو هو هبوون

ك و ڵ همى خ هى خينڕرب هدت ، بۆێب تر دهڵریدا زا سه یی به وه ته بیری نه مان كات ههو  ێنێسووت هد
 .  وه ره نگه ناو سه  تهێچ دهبات  هى خيرساندنگڵ هه

 ۆب  هو شن  هۆڵت ۆبا ب هش هر. كات  هن دێو ڕهم  هى ت هبا و شن هش هر  هرسيار لپدا شاعير كێشيعر  هل
 :م  هى ت هو هواندن هر

 نى پژێ گڕباى  هش هكوا ر

   هۆڵى تڵرداوى د گهناو 

 نى ێو هم ر هى ت هشن ێكوان

 ...وى ،ێباخى ل

   هچۆڵ  هتاڵم و هى ئگبيابانى سن

  هماڵ هو و هر ئ هه  هارژگۆو ر هئ  هك  هيپێكى ێماڵ هو،   هنێو هم ر هى ت هو شن هو ئ  هۆڵى تگڕو  همى ئاڵ هو ۆب
موو  هك هێبات هش و خڕۆش ، شڕۆبات و ش هاى خڕێگ هب ،ئازادى بوو   هيشتن ب گه  ویش ئه  هو هدراي هد

رى و گر هى ب( ما ێه)مز هر  هكسوودان يا و ڤليۆپكوردستان و : ك  هو.   هو هتێرگكراو بێدر ل هكى غێنێشو
 : هش بوونڕۆش

 رى زامم  همن كيشو: قام  هش
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 يامم  پهشى ڕۆمن ش: زام 

 نجامم  هكى ئ هچمن : يام  په

 ى گێڕشڕۆرى ش گهن هرانى ناو سۆگمن : نجام  هئ

 ..جيهانم 

 يام ڤليۆپمن 

 .. من سوودانم 

 ...شى كوردستانم ڕۆمن ش

دا گژ هب ۆت بێن هي گه هزن راد هكى مێدا ياخى بوون( كى ياخى بوو ێبوارێرانى رۆگ) شيعرى   هل
 : منان ژى دو هو هوونچ

 نم ێسووت هئ

 ى هروخساران ێب  هنێو و هئ

 شن ۆلكاوى ديوارى ه

 نم ێخنك هئ

 ى  هانگن هد ێب  هو ئاواز هئ

 شن ۆك ۆاوى درپچڵ  هب

 شنۆرز و ب هكى بێستوون

 ى  هو وتان هتى ئ هڵروا

 شن ۆفرۆست خ هكى دچڵ ۆب

ى  1536يلوولى  هى ئ 6ى ژۆى ر هك هسات هكار  هت كێڵ هد ێپ مان هو هدا ئ( ياد و ياقووت )شيعرى   هل
وايشى ڕكى ب هچت ببات و  همڵ هت و هێن هچك كرد راڵ هخ  هدا واى ل هيێنو  هيلوول هم ئ هئ  هل ۆڕم هئمانى ێسل

 :ڵێت ده 1590یلوولی  ئه  هت داو هميلل  هب

 لووال هرد گهى  هرووشپ  هل
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 اوى گێژ  هل      

 كاوى ڕبزڵ هرد و ه هز گن هر

 يلووال هشى ئ هانى رژۆر

 ت  همڵ هنين و ه هچى راگن هد

 ت  هميلل  هواى دا بڕكى ب هچ

ر و باخ و  هد شت و هدو  ئیتر پاییزه  و دوای ئه هو ل  هوشككى ێانژۆيلوول ر هى ئگمان  هند هچر  هه
ى باران و  هڵ پهك  هرو هر و بارووت ، هگى ئا هڵ په،   هڵ پهم اڵ هن ، بڕێ گه هدڵ هرد ه هكان ز هباخات

 :  هو هتێنژێبوو هت و ئێنێشكوپ هى كورد ئ هو هت هاراوبوون هيواى نپو   هو هاكبوونپ

   

 يلوولى رووت  هردى ئ هباخى ز

 رو بارووت گى ئا هڵ په    

 شى ڕۆى هيواى ش هڵاڵوگ

 شكووت پى كوردى تيا  هو هت هن

  هك  هواى نييڕفتا ب هنى حاڵى ساۆگفتوگانى ژۆر  هت ب هبار هدا سگن هه هشيعرى ياقووت و ن هلديسان 
 :دان ێكو هرام ل هخواست و م: ت ێڵ هدمان پێ  هيۆدى ، ب  هتێموو شت هاتب هه

   گهر هشمپێى كوردستانى  هئ

 ياكانت چى ڵراستى د

 نت اڵشى منا گهاوى چ

   گهن هشايى و ئاهپڕ ڵمسا هئ

   گهن هر...شتا ێ، ه  هقس...م اڵ هب

 رام  هخواست و م    

 راغى چو  هكى شێياقووت
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   گهن هه هرووى تارى ن گهناو

 

 نجام  هئ

م  هك هينى  هو خاو  هكان هباو ژهى د هڵر قاف هس  هوت ك هرك هد( اوى چدوو ) ى شيعرى  هو هوكردناڵب  هب _1
 .  هاوگن هه

 يدا هك هت هكانى ميلل هتى و ئازار هين هم رد و هد ڵ گه هل  هت كێو هك هرد هكانيدا د هى شيعر هو هندنێخو  هب _2
 .  هياوژ

 .  هى نووسيوێستى شيعرى نوێبى كورديدا مانيف هد هئ  هل هك  هس بوو هم ك هك هي _3

 :  رچاوه سه

 . فتاكان  تای حه ره نی سهاڵسا  (روانگه) گۆڤاری كانی ژماره _1

 . 1552/ ريم ، ساڵى چاپ  ميرزا كه یالل شيعر ، جه –چاومان  كانى گا دوورهێر _2

 . 2012/ ريم ، ساڵى چاپ  اللى ميرزا كه شيعر ، جه –قام  كانى چاوى شه روانينه _3

 .كركوو كه  له دا(  ق فه شه)  گۆڤارى 1522 مى كه يه كانوونى ى 12 و 11  ژماره  له(  چاوى دوو)  شيعرى -4
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و  هو هكرد  هتيف ب هل  هم كێڵب  هو هزانم ئ هويستى دپێ  هت ب همڵ هتيف ه هكانى ل هر شيعر هس  همچى ب هو هر ل هب
رى  هكى س هالي ن، يا  هكردووێژواوى در هت هى بژا قدا ي هارژگۆو ر  هو ل هئ.   هباو بوو ژهوتيش د هسوكڵ هه

و و ێر بزۆنى الوى ز هم هتا ت هه  هو هييڵمندا هتيف ل هل ..  هكى ريشى تراشيو هياخود الي،   هتراشيو
 .  هفتارى كردوو هر  هو هوان هچپێ  همووكات ب ه، ه  هكان بوو هريت هى داب و نژد.   هت و السار بووێرش هس
 2( ێكانى الويمان ببوور هالساريي  هل  هور گهخواى : ) ت ێڵ هكدا د هي هديمان هل

شيعر ) ارى ڤۆگاى ێگر هتى ب هتايب  هو ب  هو هبيي هر هبى ع هد هئاى ێگر هل: ت ێڵ هى دۆكو خ هت و همڵ هتيف ه هل
ك ێند هى ه هو هى ئۆه  هت هبوو هو هئ . هربوونێر شت فۆيشت ز گه هدستيان  هد  هب  هارژگۆو ر هئ  هك  هو ه( 
ر  هك ه هن.   هبوو هدا بوونى ن هارژگۆو ر هبى كوردى ئ هد هئ  هل هر ببن كێرى نووسين فۆواز و جێش
يان بينين ،  هليدا د هرهاد شاك هتيف و ف هكانى ل هشيعر  هك ل هو. ن ڕۆگرى نووسينيان بۆكو جڵ هواز ، بێش
ريان  هنێخو هو ب هو ڕهبازا  هكانى بيانخاتڕێش هاوپێت و ێن هي گهب پاچ  هكانى ب هتيف توانى شيعر هم لاڵ هب

 .ت ێرگب گن هشپێوت ێنێبناس

  هئاسانى ل هب ،  هي هيان هۆى خند هتم هتايب هكن كێوتارگيام و  په  هرۆجت  همڵ هتيف ه هكانى ل هشيعر ێڵ هب
ك بنووسين ێشييعر ۆڕم هئ  همێت ئێناكر: ) ت ێڵ هكدا د هي هديمان  هل.   هو هنێكر هجيادكى تر ێك هشيعرى ي

زياتر ) : ت ێڵ هها د هرو هه( ت ێحوى ب هزيرى و م هالى ج هدى خانى و م هحم هى نالى و ئ هو هالساييكردن
ى ۆيش خشيعر ێب هد) : ت ێڵ هتا د هه( ...كان  هييب هد هئ  هق هرمى دۆرمى شيعر ، يا فۆف م هك هرم دۆباسى ف

وونى من ۆچب  هب.  ێمر هت دێكدا بێبڵقا  هر ل گه هت ، ئێكدا بێبڵقا  هل ێشيعريش ناب...   هو هبكات ێنو

                                                             
 .ت ڵمه تیف هه ڵ له گه ڕوو له ڕووبه - 2
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رى كفن و  گهزموون هئ ێب  هب، دا بن  هو هكردن هتاز ۆخ هل ژۆر  هب ژۆر ێب هكان د هبيي هد هئ  هق هدشيعرو 
 3( . ن  هك هيان دۆدفنى خ

ك ێل گهشت.   هبوو ێى شتى نو هو هزينۆد ۆى بڵو هه  هو هييم هك هاوى يگن هنانى هڵ هه  هر ل هت ه همڵ هتيف ه هل
دا  هارژگۆو ر هئ  هى ل هوان هئ.   هوى زياتر و جوانتر كردوو هكانى ئ هنانێداه،  هو هتێزۆك ناياندێس هموو ك هه
نم ێشك هئ  هكان هم كوول هئ: ) ك  هو.   هبوو هن روا ئاسان هكى هێوتنيان كارگوتوونى ، گت  همڵ هتيف ه هل  هك
 .  كی ئایینییه یه فسانه ی ئهاڵووقڵ ش هه هك هولو، شكاندنی ك...( ، 

    هقى كراو هد

م  هئ) كانى  هشيعر: ك  هو .  هت بوو همڵ هتيف ه هت لێى نووسي ب هقى كراو هد  هك كێس هم ك هك هي
فتا  هحی ڵساش پێشاعير   هن ، ك هقى كراو هدوو د( . كى كليل ونبوودا ێڵباو هلنم ، ێشك هئ  هكان هكوول

يدا زياتر  هك هيام پهينى ڕرب هد  هدا شاعير ل هقى كراو هد  هل.   هو هت هويشى كردووناڵنووسيونى و ب
 .كات  هكات و دروستى د هد  هو هئت ێى بتوان هو هئ .  هست هرب هس

.   هو هت هو كردوواڵدا ب هارژگۆو ر هارى ئگارى رزڤۆگى (  5)   همارژ  هم شيعرى ل هك هت ي همڵ هتيف ه هل
  هك  هم بوو هو هئ ۆب: ت ێڵ هكيدا دێتن هكپێاوچ  هيشى لۆك خ هو و هنووسراو ێكى نوێوازێش  هب  هك هشيعر

 4. بنووسين  ێكى نوێوازێش  هو ب تێن بۆشيعرى ك  هتايى بۆك

ناو  ێب هب  گهندامانى روان هئ  هك لێك هي 1590ى ڵى هاوكارى سا هنامژۆر هل: ت ێڵ هدت  همڵ هتيف ه هل
خواو )ك  هرى و ێگهكى نوێل گهق هاواى دوان د هئ  هروو ك  هخات هد  هو هيدا ئێو ت  هو هت هوكردوواڵكى بێوتار
دا  1590ى ڵسا  هلو   ه( ت  همڵ هتيف ه هل) م ديوانى شيعرى  هك هي  هك. ن  هك هد( مان  هك هلۆكچب  هشار

كى ێل گهق هد  هو كات هكان تا ئ هيي گهروان  هت كێنێلم هس هد  هو هيش ئ هك هكى وتارۆڕ هناو.   هو هت هوى كردوواڵب
 5. ن  هبك  هوپێشانازى   هبوو ههايان ن هرى و ێگهنو

ى  هماچت و ۆى ئيلي هامچ  هو هئ  هو همن نايشارم):ت ێڵ هى شيعرى كورديش د هك هريي ێگهنو  هت ب هبار هس
رى ێمنيان ف  هو هت هوبوواڵب راقيداێى ع"  65شيعر "ارى ڤۆگى 2  همارژ  هل  هنيس ، كا هو اسمى ادوذه
بزاوتى  ۆك بێالنپكو  هكردم تاوڵ هه ۆرايان بچش كردم و ۆخ ۆايان بێگكرد و ر  هقين هرى راست ێگهنو

                                                             
 . رچاوه مان سه هه - 3
4

 .  رچاوه مان سه هه - 
5

  فته ت ، دوو هه ڵمه تيف هه له( زار چاو  ك و هه يه ره نجه په)ى  ، گۆشه 2012/  6/  4  له( 2121) ولێر ژ  ى هه رۆژنامه 
 .ينووسێت  جارێك ده
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م و  هستنيشان بك هشيعرى كورديدا د  هران لۆگى  هك هريي ێگهنو  هزن هم  هبزاوتدواى  هل  هكى ديك هريي ێگهنو
 6. م  ها بكپر هب  هك هزاوتب

ى پاچ هدا ب 1522ى ڵسا  هياب ل هدر شاكر س هب  هك( ديد من الشعر العالمى الج: ) ت ێڵ هدها  هرو هه
 7( . بوو  هريم ه ێگهر بزاوتى نو هس هريى ل گهكاري  هو هندمێكاندا خو هست هندى ش هناو  همن ل، ياندبوو  گه

 

 كانی  ڕۆكى شيعره ناوه

وتن  هسر هوتن ، ن هشكپێ،  ڤۆستى مر هانازى ، هش: )   هت بريتين ل همڵ هتيف ه هكانى ل هكى شيعرۆڕ هناو
ست و ێوڵ هو ه ه، ئ(   هو هتكردن هيى و ر ڕهامانج ، تووخى بوون ، ديارى كردنى ئاوات و ئ، يا
بى  هد هئ ۆى شاعير ب هو هندنێها خو هرو هبوون و ه  هارژگۆو ر هشى ئڕۆيش دروستكراوى ش هكانۆڕ هناو

 .بى  هر هتى شيعرى ع هتايب هوتى شيعرى بيانى ب هر  هادارى شاعير لگو ئا  هانێگب

نووسى  ێپارد و شيعرى ژبڵ هى هۆخ ۆكى بێوازێش  هكۆڕ هو ناو هياندنى ئ گهرا ۆت ب همڵ هتيف ه هل
ر  هب  هتيي هياندا و خستوويێوگ هب  هساكارى داويي هو ب هساد هكو بڵ ه، ب  هو هشتۆفر هكى نڵ هخ هزى بڵۆئا هب
ش  هو هر ئ هه.   هيشتنى بوو ێگهيشتن و ت پێگهى  هت نيشان همڵ هتيف ه هوونى نووسينى لڕ هب  هيۆب.اويان چ

رز بكات و  هى ب هيانير هكى هونێنانێخشن و داه هبب  هور گهتى  هالل هكانى د هشيعر  هك  هكردووێواى ل
ت ێنێست به هد هش بۆكى خ هيۆت و تام و بێرگر ب هوێيان لێژچكانيدا  هى شيعر هو هندنێخو ڵ گه هر ل هنێخو
 :ت ژێى بوروپێو 

 ويستيمان  هشۆم ئاوازى خاڵ هب

   هو هتێنێم هئ  هۆڵى تگن هك د هو

 مان  هوريسى نگ  هتاي هتاه هه

 14ل            هو هتێنۆه هران ئ هيركگدا ۆب

وينيان  هى ئ هك هئاواز. ن  هم خاك و ئاو هيشتووى ئ پێگه  همامى تاز هى دوو ن هك هويست هشۆى و خۆخ
منان ژناو بردنى دو  هارى و لگن هر هب هل  هميش هه ۆب  هيۆ، ب  هوام هرد هو ب هرگاڕۆمان كات خ هو ه  هر گهكاري

                                                             
6
 .  رچاوه مان سه هه 
7
 .  رچاوه مان سه هه 
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ت و ێدوور هد ۆوا كفنيان بڕونى ب هت هب.   هو هتێنۆه هخنكاندنيان ئ ۆمان ب هوريسى نگو  ێست هناو
 :ت ێن هيان دڕۆگ هل

   هناوماي هه  هك لێى ياد هڵۆڵگ

 ك ێكفن  هم ب هيك هوام ئڕونى ب هت هب

   هباي هش هم ر هتايى ئۆك هرل هب

  12ك        ل ێمنژموو دو هه ڕۆگ  همێن هتيا ئ

و   هى ماوۆك خ هر و هوايشى هڕ، ب  هبوو  هڵۆڵگو وه ته بووهگرد ا دناوي هه  هل رێو سو ڵارى تاگياد
تايى ۆك  هر ل هوامى كاروانداو ب هرد هب ڵ گه هكات و ل هدروست د ێپكى ێكفن  هكارداي  هر ل ه، ه  هقيو هل هن

 :ت ێن هد ڕۆگ هل ێپكى ێمنژوو دوم هكانى ه هشييۆهاتنى ناخ

 ووم ێژنى م هم هى زامى تاڵ هق

   گهر هارى و مگرز و هۆڵئاوسى ت

  ێڵ هك ئ هي هست هب

 روونى تينووم  هد

  16ل         گهر هشمپێ  هب ێدا ب ههان ئ ڵمنا

 ۆب. ت ێدا ب هو هكردن هۆڵبيرى ت هل  هميش هه  هك  هكردووێش واى ل هو هن ، ئڵنى قوو هم هووى تێژكانى م هزام
ت ێڵ هكى وا د هي هست هى ب هك هتينوو  هروون هى د هووييێژم  هو زام هئ.  گر هم  هل! ى ؟چ هلارى گرز ،ارى گرز

تى  هايگر هشمپێ  ه، ك  گهر هشمپێ  هت بێدات بب هيش هان دڵت مندا هنان هت  ه، ك ڵاڵكى زو هي هست هر ، ب گهكاري
 .   هكى قورسێكار

  كان هووييێژم  هند و رووداو پهو   هفسان هئ 

  هونكچ،   هرتووگر هئايين و  هسوودى ل  هوتووان هرك هسكاندا  همز هو ر  هفسان هنانى ئێكاه هب  هشاعير ل
دايكى و زارى باوك   هى ل هو ناوان هيدا ئ هك هزانێناو خ هل  هو هييڵمندا  هر ل ه، ه  هكى ئايينيي هي هڵما هبن  هى لۆخ

وانى  هو ئ( سيحى  هشتى و م هرد هز : ) ك هى و هكانى ديك هكانى ئايين هئايينيي  همز هها ر هرو هه.   هبيستوو
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) : ك  هو.   هكارى بردوون هرى بۆز هو ب  هكردوو هبير ن هل وورىپ هل هو ك  هفسان هئ.   هكار بردوو هى ب هديك
 . (وت  گهمز،  گن هى زگن ها ، دگرست پهليسا ،  هشت ، عيسا ، ك هرد هزوا ،  هم ، ح هئاد

 ما  هانێژدوورو در  هشت گهو  هل

 ى  هن هچر ژێ همم دى ل هئادستى  هد

 يدا ۆشى خ هشيمانى ر په

 كانى  هتاساو  هى فرميسك هۆڵگن هز  هوا ب هح

 40ل                    ێرۆش هى ئۆب

 نم ێشك هئ  هكان هم كوول هئ

  49ل              هى منڕ هباو  هم هئ

  49نم        ل ێووخڕ هاكان ئگرست په

 ار گو هش  هكنم ێشك هئ  هلكانێو ه هئ

 42ريانا     ل  هس هب  هرتووگڕگ كێڵ هك بيابانى دووك هو

 كانى  هڵال گهن هى زگن هد

 اكان و گر هد ێكليسا ب

   هوت هگى مزێژفاوى نو هزى كۆس

 كان  هيراوگجاجك   هل  هر هنج په

 وانى ێن هل  هميش هه

 كانا  هيياڵكان و قوو هلوتك

 60ل                          ێست هو هرائ

   هو همڵى دگنچ  هكى شينم خست هيۆشكپند  هچ

 وت كات  هم زێشت ويستى ل هرد هز
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   هويستمپێر ۆز: وتم 

 م  هدروست بك ێكى ل هي هند وش هچ ێو  مه ئه

 ؟  هييچ ۆت ب هوش: وتى 

 نووسم  هئ ێپى  هكى تازێست هبڵ هه: وتم 

 مى ۆى م هر تروسك هس  هل

 زووما  هيرساوى ئارگ هدان

 : وتى   هو هيي ڕهتوو  هنى و ب هكپێ

   هبك ێكى ل هر نووسيت فووي گه هئ

 ووى ڕ هشى كێم هۆڵبا خ

 ك شكاوى چۆارى گڵسا

  63 -62ل           ێنێم هن  هوپێقيوى  هچقيرا   هل

 

 يداۆى خێج هل  هكار بردنى وش هب

زان و ێكى لێشاعير  هت كێو هك هد هت دۆر زوو ب هه ، هو هنيتێخو هت د همڵ هتيف ه هكانى ل هشيعر ێكاتك
ش  هو هئ.   هى دانراوۆى شياوى خێج هل  هوش .الرى شيعردا  هت  هل  هدانانى وش  هل  هتواناي هكى بێندازيار هئ
  .ر  هنێرنجى خو هى سێج  هت هو بوو هى جوان كردوو هك هق هد

 ختم  ههارى ب هزارى بڵوگباخ و 

  42زان       ل هى خ هناس همى ه هر ت هب  هوت هك

 ختم  هش و ناو هارى رگو هف و ش هك

  42مانى الويمى خنكان         ل  هسازى ك

 اييزم پى ۆورى سامناكى ئاس هه
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   42لى        ڵى داماڵى برينى قووێژتو

  هب  هو هتاڵ هس هد ه، ب  هو هيبوویی ڵقا  هر ب ه، ه  هى شيعر بوو هور گهكى  هي ههر هت ب همڵ هتيف ه هل
.   هو هك هيدان هم  ههات  هو هرى شيعر هين و هونڕرب هكانى د هست هر هر ك هس هب  هو هو هتپكى ێتاڵ هس هد
 .  هبوو هيرى هێگى جژۆلۆكى ئايديێستێوڵ هه

 كانم  هماندوو هاوچاى گني

 42ل                هي هۆڵبارووتى ت

 ن                ێڵن بێڵ هى ئچ

  42ل       هكردوو هووى نڕ هك  هم شار هئ

  45نم      ل ێر هو هكان ئ هاوييگن ژه  هر هنج په

 20ر ناخوات      لێرووى ئازار ت گه

 نن ڕێبد  هرانێمژژۆو ر هئ

  20نن       ل ێكانتان بسووت هلبووم هئ

  20ل       ن  هكانتان ساو د هسا سيخ هد

   هو هوت هم بير ك هر هف هن هم هو ش هئ

  21ل          هو هك هرووبار  هخليسكاي  هك

 مان  هك هربان هر س هس  هك لێڵمنا ێنێدو

  21كرد         ل  هراى ئ

 السارى   هند هو هئ ۆب ۆت  هۆڵر

 ،   هك هزوقم دروست م  هل  هنێم وێڵ هئ ێپندت  هچ

  24-21ل           هك همان م هكێى هاوسچك  هل  هفيك

   24ل            وه م ساو دايه كه شمشێره  دووباره
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ى  هشيعر  ێڕهند د هچو  هئ، كرد پێستى  هد  هو هكمۆكى ت هشنبيرييۆك و رێراوندگبا هت ب همڵ هف هتي هل
مان  هوونۆچو ب هجوانى ئ  هناون بێرمان ه ها دد( نم ێشك هئ  هكان هم كوول هئ) شيعرى   هل هك  هو هر هس
ن ،  هتيف دابد هل هك بچۆيان توانى  هو ن  هو هت كرد هى رڵ همۆكانى ك هڵ هوت و ه هچ  هوونۆچب. نن ێلم هس هد
.   هو هبى كورديي هد هناو ئ  هنايێنانى هێدواى داه هنان لێتاريكى داو داه هى بڕتيف د هبوو دواتر ل هو هئ
كانى  هناواز هالى كار ۆى و بۆالى خ ۆوانى ب هكو ئڵ هكان ، ب هڵ هچووپ  ڕه هدواى بير و باو  هوت هك هتيف ن هل

 .شا ێراك

   هو هكردن  هدووبار

خت  هج ۆب  هك  هي هو هئ  هباو  هى ك هو هئ.   هي هى هۆى خێژچرى و تام و  گهكاري  هو هكردن  هدووبار
كى  ههوشياريي  هويستى بپێك  هي هچارپى  هو هكردن هدووبار) ت ێڵ هد  هالئيك هلم هنازك ئ.   هي هو هكردن

شى و  هرك هس ۆب اى منڕ هب.   هي هتيف بوونى ه هالى ل هش ل هو هوشياريي هئ( 1)(   هي هى شاعير ه هور گه
  هجار دووبار ێادا سێگج ێس  هدا ل( ناونيشان ) ستى  هبڵ هه  هل ێتان هو هئ،   هشي هو هووبوونڕ هرووب
 :ت ێڵ ه، د  هى كردوو هو هكردن

 ر زيندووم  همن ه

  22ر زيندووم          ل  هتاس

 م ژكو هئ گر هم

 م مردن اڵ هب

 من   هاتگنا

  22م        لژم هر ئ هه...م ژم هر ئ هيان هژباى  من

 ر زيندووم  همن ه

 يان ژكو  هو

   هناونيشانم كوردستان

  30، كوردستان       ل   هكوردستان

 الدانى زمان
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الدانى . وانى  هالدانى زمان: ت ێوترگ هى دپێ  هكدا ، كێڕێد  هك ل هي هب ژى د هنانى وشێكاره هب  هل  هبريتيي
الى حاجى  هوى و دواتر ل هول هالى م هكانى و لڕێالى نالى و هاو هشتر لپێو شكاندنى ياسا زمان 

 .تى بوون  هرجى شاعيريي هم  هك   هداو هاليان ن  هندان هرج و ب هو م هم لاڵ ه، ب  هبوو هقادريش ه

س  هو ك هئ هر ل هب  هك  هوتووگكى ێل گهن ، شت هكانيدا الدانى زمان ه هشيعر  هل كێرۆز  هلت  همڵ هتيف ه هل
  هي هيانيان هگردو ئاسمان  هب: ت ێڵ هد. ت ێبنڵ هه  هاوانگن هه  هرۆو ج هت ئێرێ، بو  هكردوو هتى واى ن هجورئ

  هاويشپس هچ  هي هه  هكێم هشيعرى جيهانيدا د  هل  هزمانو الدانى  هت ئێوى راستى ب ه، ئ  هي هنى هاو زماڵپێ، 
ى دانراوى  هو ديمن  هبى كليلێك كتێس هر ك هه. ببات  ۆستى ب هد  هراوێيو هن س هك  همێالى ئ هم لاڵ، ب

كانيش  هيانێگكو بڵ هب ڵ ژهر ئا هك ه هن هتى ك هدا بينيويێو هوا ل هئ  هو هتێندبێى هيندى خوسووف هيل هباى ف هيد هب
 .ن  هك هقسان د

   هاراوپ  هش هو ل هشتى ئۆگك  هو ێشيرين ب

   هنراوچر و باران ۆتيشكى خ  هل هك

ستى  هب هن مشيري هست ل هب هدا م هرێم لاڵ همانا ، ب پڕكى جوان ،  هي هت ، رستێب هاراو دپش  هشتى لۆگ
 دروست  هينێڕز هلك په  هنراوچو  هل  هم وايپێ. ر و باران ۆتيشكى خ  هل  هكێنينچ  هالدان  هى ك هو ه، ئ  هجوانيي

 .   هنى سروشتيي هويش جوانترين ديم هئ  هت كێب هد

المان ئاشكراو  هو ل هبيستوومان.   هك هكانى ديوان هشيعر  هل  هكێناونيشانى شيعر(  ۆشكپ  هك لێر هيك په) 
  همان بيستوو هو ن  همانديو هم ناڵ هت ، بێكر هدروست دق  هكى رێن هر ت هرد و ه هدار و ب هر ل هيك په  هروون

 . ت ێدروست بكر ۆشكپ  هل  هك

 : دا ( مان  هك هلۆكچب  هخواوشار) ديوانى   هالدانى زمان ل هك لێل گه هنموون

  39ل             هفراويي هكى بێوى ئاوسى بوركان هز

  35وز        ل  هكى سێڕێز  هل  پڕهيان گنچشكى ۆك

  49مان    ل  هۆڵويستى و ت هشۆرى خگى ئاۆرچ  هب

اى ڕ هر هدا ، س هك هديوان  هل  هر گهو كاري ێژكى درێشيعر  هك( نم ێشك هئ  هكان هم كوول هئ) شيعرى 
  هو هى خوار همان هئالدانى زمان  هل  پڕه  هم شيعر ه، ئ  هكردوو  هوێر باسمان ل هوب هم هل  هك  هك هناونيشان

 :كيانن ێش هب

 يانى من ژ
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  45-42ل           ێرگ هئ ۆشكپى ۆرچر و گى ئاچڵ

   هنمڕژێ هئ  هفاويي هك  هم بيابان هلمى ئ

 ى  هنێلگ

 ى  هو تارماييان هئ

  20 – 45ل      ن  هخ هاكان دائگر هد  هك

   هو هشانوو شو هئ  هننێتاريكايى بخز

 كانتان  هڵتيشكى منا  هب  هك

  20ن            ل  هك هدروستى ئ

 ر  هس  هل هم وت ك هترۆو ك هب

 رانا ێكى وێوت گهى مز همنار

 شاند  هو هكانى رائ هڵشابا

 ؟!  هيپێيت چ

  21فر         ل  هك بێلق: وتى 

  23كان       ل  هزامى باران

 شى ماندووى  هباو

  26تاو       ل هشالقى ه  هل  پڕه

كي ێڵ گهشت،  ێلى نو گهشت  هل  پڕه  هم شيعر هت ئێو هك هرد هد مانۆدا ب هو هر هى س هو نموونان هب
م  هئ  هونكچ. ت ێماشايان بكر هوردى ت  هب .ت ێر بكر هس هيان ل هستێوڵ هه  هستويپێ  هوا ك اكيشىڕرنج هس

 ى هوان هئ  هكى كردووێل گهكار. دات  هيشان دپنانمان ێكو داهڵ هت ، بێڵنا ێپشتى باو و ئاساييمان   هشاعير
 .ن ۆڕاليشيدا ب هر ب هه  هراوێيان و ه، ن  هبردوو هن  ۆستيان ب هو د هش ئپێ

 :ن  هش ه هكى ديك هي هد نموونن هچدا ( كى سوور  هيۆشكپند  هچ  هل  هكى تازێست هبڵ هه) شيعرى   هل

 رى ئاو  هبێك س هو
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  60ل       ێژم هيان ئڵ هرووناكى ه

 يدا ڕنوا هاوچشى  هفرى ر هى بگن ژه  هل

  60ل           ێر هو هئڵ هه

 ى اڵ گه ێتاوى ب هشت هپ  هل

 سك و ئازارا ێى فرمۆڵه هنوقمى س

 تيم ێتينوى ڵف و كو هك

  62ل          ێر دانامرك هه

 :  ت ێڵ هشدا دي هك هتايى شيعرۆك  هل،  93ل (  ێرگ هتاو ئ هو ه هلقى ش: )   هئاوهاي  هك هناونيشانى شيعر

  ێو هيان هئى  هو كرمان هئ

 94نن        ل ێر هوڵ همان ه هك هرگئاى اڵ گه

 :ت ێڵ هدا د هك هرتايى شيعۆك  ه، ل 94ل ( .  ێر هو هئ ێى خواڵ گه: )   هكى تريشى ئاوهايێناونيشانى شيعر

   96ل       ێڵ هئ ۆرانيت بۆگم  هك گهن هوا تف 

 نجام  هئ

 : ين ێڵتوانين ب هد

ار بوون و گرز ۆبى كوردى ب هد هئ ۆاونان بوو بگن هتاى ه هر همان س هك هلۆكچب  هديوانى خواو شار -1
  . داكۆڕ هرم و ناوۆف  هل، ن ۆوازى كێش  هياخى بوون ل

،  كانى هيێنو  هوونۆچ،بيروب ىكان ه، ناونيشانى شيعر ىێى شيعرى نو هنێزمانى شيعرى شاعير ، و-2
تواناى   هوان هموو ئ ههكان ،  هيي هفسان هئ  هريت هى ن هو هتكردن ه، ركان  هنۆك  هوونۆچتى بيرو ب هايژد

   .ن ن هي گه هى شاعير د هران هنێداه

 .   هى نووسيو هقى كراو هد  هك  هس هم ك هك هي-3

 :كان  هاوچر هس
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 1590/  پاچى ڵت ، سا همڵ هتيف ه هشيعر ، ل –مان  هك هلۆكچب  هخواو شار-1

لیر ،  ، هه 1105:   بی ئاراس ،ژمارهێمان ، كتێران سلێم هش: دیدار _ تدا مهڵ تیف هه له ڵ گه روو له رووبه2
 2011/ م ، سالی  كه پی یهای ئاراس ، چ چاپخانه

  2009/ ، دار المالین ، الطبعة الرابعة عشرة صراعمقضایا الشعر ال –نازك المالئكة  3

 

                           

 

 

 
                                                    

  گهش روانپێك  هي هماو هب  پهرووگو  هوتمان ئگشتر پێك  ه، و  هى كفرييپرووگكى ێندام هلى ئ هشاك رهاد هف
كوردى شيعرى كى ۆڕ هو ناووازێش ى هو هكردن ێنو ۆب ڕ گه  هت هيان خستووكان هڵو هو ه  هوداڵ هريان ه هس
ى  هنێانى شيعرى و ومز  هل  هو هينێژتوو   هو هو وردبوون هم شاعير هناو دنياى شيعرى ئ  هوونچ ۆب. 

ت  هئجور ێند ههى ۆش خپێكانى شيعر نووسينى  هوازێى ش هو هتكردن هرسيقاى شيعرى و ۆمشيعرى و 
  هوازێكانى و ش هاوگن ههر  سه  هل   قسه كى وردێرنج هس هب ێب هد،   وه ن شاعیره الیه له  هنواندنى ديك
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  هك  همى شاعير هك هكانى ناو ديوانى ي هر شيعر هس هنها ل هت  همێى ئ هكردن هم قس هئ .ين  هبكى  هك هشيعريي
 .  هياندوو گهى پاچ هدا ب(  1593) ى ڵسا  هل  هك  یه( نى ێكى نه هتاي هدكو ى ژهۆرپ) ناوى  هب

مى  هك هى يپاچ ێب هوتم ، دگكو  هرو هو، ه هشيعرى ئوازى ێرهاد و شيعر و ش هف ر هس هلنووسين  ۆب
  هو ل  هو گهر هب هين و لێماندا دابنۆستى خ هر د هب هل( نى ێكى نه هتاي ى كوده ژهۆرپ) شيعرى   هديوان

: تى  هكان نووسيوي هشيعر  هر ل هب  هك  هو هي هك هناو ديوان  هينچين و ب هبكپێست  هد  هو هك هناونيشانى ديوان
 .  (م ڵێدوايدا و هر ب هم هاڵ ه؟ ب  هنچۆ؟   هيێكو  ه؟ ل  هيێى نازانم ك هو هب  هش هشكپێ)

و  هئ. ت ێو هك هر د هد هكاندا ب هى شيعر هو هندنێخو  هش ل هك هنييێ، نه  هنييێى شاعير نه هتاك هى كود ژهۆرپ
كات ،  هر د هنێخو هب  هستێوڵ هت و هێشێك هرنج راد هاستى سڕ ه، ب  هي هكى ناوازێيش كار هشكردن هشكپێ
رجار بيرى ۆز  ه، ك  هكێت هئافر  ه؟ وات  هڤۆت ؟ مرێب ێك  هس هو ك هئ ێب هد: ت ێڵ ه، د  هو هيڵد  هخات هد  هسۆس

وفدا  هس هالى ت همتر بيرى ب هر كۆت ، زێكى ناديار بێشت  گهن هيار..وات ڕ هدا د هو ئاقار هر ب هر ه هنێخو
و  هشاعير ل  هى ك هو هر ئ هب هل.  تێت ب ریقه كی تهێخێش  نگه ، یاره تێب خودابۆ   هو هئ  گهن هر  هت كێچ هد

يز گر هه: ن یێڵ هد  هيۆون ، ب هك هد  هر ديد هكانيدا ب هشيعر همان ل هوونۆچو ب هئ هب ژشتى د ێند هدا ه هديوان
 .  هوانيي ه، ك  هي هدا ه هو شيعر هل  هك هي گهڵ هب  هو هئ  هوانيي

دارى ڵد)، شيعرى   هش بوون هدابدا  هر هر دوو ب هس هب( نى ێكى نه هتاي هى كود ژهۆرپ) كانى ديوانى  هشيعر
ن چۆ  هك  هي هه  هو هكى ياخييێنج گهينى ڕرب هد  هندى ب هوپێكيان ێش هب: )ت ێڵ هى دۆك خ هو.  (و سياسى 

 8(   هو هتۆى كردۆمى خ هرد هتى س هو سياس ڤۆو مر  گهڵ همۆك  هبيرى ل

 .. تر و مانادارترن پڕو  ڕچمى  هرد هاو شيعرى شاعيرانى هاوسچ  هلى ل هرهاد شاك هكانى ف هشيعر

  

 كى نهێنى تايه ى كوده پرۆژه

.   هياندوو گهى پاچ هب 1593ى ڵسا  هك  هبى شاعيرێمين كت هك هناونيشانى ي( نى ێكى نه هتاي هى كود ژهۆرپ)
  هك هي ژهۆرپ چ هم هتا ؟ ئ هى كودۆچب: رسى پم ێل  هم ناونيشان هت ب هبار هس دايت هكى تايب هي هديمان  هل

 ! ؟  هتاي هى كود هك هناو

  هو هقين هكرد ، ت هك دێك ، يا ناونيشانێ، ناو هزمان ل هتيف ح هل چمن و  چ  هي هو ماو هئ ):وتى گمدا اڵ هو  هل
ربازيم  هتاى س هم من كوداڵ ه، ب  هييژتوند و تيى ۆتا خ هكود  هند هچر  هه. ت ێكى جياواز بێت ، شتێب

                                                             
8

 .281 ل( 2211)  ژماره ئاراس كتێبى/ 1122 ساڵى ، م دووه چاپى ، لێر هه ، ئاراس زگاى ده ، لى شاكه رهاد فه– با شنه ونى خه ، لوول رده گه زمانى - 
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ا پر هكى شيعرى ب هتاي هكود. تاى كرد  هاستى كودڕ هب.  9(  هتاى شيعريم كردوو هكو كودڵ ه، ب  هكردوو هن
 .نا ێست ه هد هيشى ب هور گهكى ێوتن هرك هكرد ، س

  گهزۆخ): وتمگى پێى بينى  هك هناونيشان هكنووس كۆيرچتيف حاميدى  هل:وتم گى پێدا  هي هو ديمان هئ هر ل هه
ست  هم و د هبى بوو د هر هى زمانى عستاۆى مامۆى خ هو هر ئ هب هل( .   هايمن بمنووسيب  هو ناونيشان هئ

   10. هو هوتييگ  هو هيۆر خ هب هك لێند جار هچ، ( مشروع انقالب السرى ) بى  هر هع  هى كرد ب هك هناو

 كان  هتێى ش هياننام هب

تان  هر هم هير و س هر كارى سۆ، ز  هش بوون هرك هت ، دوو الوى س همڵ هتيف ه هل ڵ گه هل  هوێئ: وت گم پێ
تان  هي هناميان هو ب هبزانم ئ  هشۆم خپێ،   هركردوو هتان د( كان  هتێى ش هياننام هب)   هوان ه، ل  هنجام داو هئ

 ! ركرد ؟ هن دچۆ

و كاتى  هش كنووسۆيرچتيف حاميدى  هى لڵما هركووك ل هك  همان ل( كان  هتێى ش هياننام هب: ) وتى گ
ر  گه هوتمان ئگ  هونكچت ، ێى بزانپێتيف حاميد  هشت كاك لێمان ه هن.   هو هبان نووسيمان هس هنووسن ل

  گهن ڕهت، يان ێب هن  همێى ئڵد هب  گهن هو سا ر هكات و ئ هستكارى د ه، يان د  هو هكات هتى د هت ، يا رێى بزانپێ
  هل ێين هسب ۆو ب  هو هى نووسييێمان ل هبيست دان وسستنو هد هب.  هو هشيمانمان بكات پهنووسينى  هر ل هه
 11.   هو هومان كرداڵب( رانى كورد هتى نووسێك هي)ى  هرگنۆك

 ويستى هشۆو خت نواندن  هجورئ

ى  هك هويست هشۆناوى خ هك  هكردوو هى ن هت هو جورئ هكى كورد ئێشاعير چهي  هارژگۆو ر هتا ئ هه
ناوى   هك  هداوپێى  هت هو جورئ هى ئ هك هباويي  ژهرهاد د هم فاڵ هت ، بێكيش بنووسێيتپ  هتاك هب( ى  هك هدارڵد)

ر ۆناس... رانى ۆگ) ر شيعرى ژێ هل.   هبوو( ل هم هئ) ناوى   هت ، كێئاشكرا بنووس  هى ب هك هويست هشۆخ
شم ۆخ  هبوو ك  هچو ك هل ئ هم هوتم ئگى پێ،  (ل هم هئ)  هب  هش هشكپێتى  هنووسيوي( وتران ؟  ێكۆب...
 12 . ويست هد

                                                             
9

 .ڵ شاعیر گه ر له ی نووسه كراوه تی باڵونه كی تایبه یه دیمانه - 
10

 . رچاوه سه مان هه - 
11

 . رچاوه مان سه هه - 
12

 . رچاوه مان سه هه - 
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  هتێو هك هيانى دژك ،ێيعرى شنووسين هت ، بێر سوور بشزان گه هشاعير ئ: ) ت ێڵ هن د هس هعيد ح هس هم هح
  هيۆ، ب  هبوو هقين هكى راستێليش شاعير هرهاد شاك ه، ف 13(ت ێينووس هر د ه، ه  هو هقين هترسى راست هم
  هك  هدا نووسيو هك هر ناونيشانى شيعرژێ هيشى ل هس هك و هوى ئو نا  هى نووسيو هو شيعر هو ئ هترساو هن

 .  هشى ويستووۆخ

ى ( ل هم هئ) ۆب  هى ك هو شيعر  هب.   هويستى كردوو هشۆخ  هت كێو هك هرد هكانيدا د هدارييڵد  هشيعر  هب
ش ويست ۆكم خێچدا كڵو كا چكى كرێن هم هت هل: ) ت ێڵ هى دۆخ.   هو هتێب هروون دمان ۆزياتر ب  هنووسيو

و  هئ ۆم ب هم هرد هو س هكانى ئ هدارييڵد  هشيعر  هك لێش هب. ى خاياند ڵوار ساچ ێس  هنديي هوپێو  هو ئ
دواى .   هو همبينيي هو ئيتر نشت ێه ێج  هب ويشم  هئ  هو هباتى سياسيي هى خۆه  هم باڵ هنووسيون ، ب

ى دوايى كردبوو ۆچر ك هو ب هو هك لگێدوومان  ه، بيستم ك  هرميان گهو  هئ ۆب  هو هوومچ ڵنج ساپێبيست و 
 14(ت ێحى شاد بۆر و رێخ هيادى ب . 

 لى هى شيعرى شاكگن هره هف

ركى شيعر  هتى ئ هدا ، شاعير زانيويالن گهبى  هد هئ  هزايى ل هادارى و شارگو ئا هو هندنێر خوۆى زۆه هب
ناو   هين لێڵي هد  هى ك هم هئ. ت ێنێڵز بجووۆت ، سێخش هبب ێژچت ێب ه، د  هزۆو س ێژچشيعر  .   هييچ

كانيش  هوێدز  هو شت  هارژگۆو ر هكانى ئ هانوج  هشت  هو هزايي هو شار هى ئۆه  هب.   هي هكانيدا بوونى ه هشيعر
ون و  هزێق  هشت  هقينى ل ،ر هنێخو ،كڵ هخ ، تا  هو هكات هد ادارگكان ئا هوێدز  هشت  هك لڵ هكات و خ هباس د

ل و  گه. رچاوه مان سه ههمنى ژدو  هونكچم ، ژێى ركان هانڤۆنامر  هكردار  هبريتين ل  هك،   هو هتێكان بب هوێدز
 .كردوون   هست هرج هكانيدا ب هسياسيي  هشيعر  هل ىيش هانو هئ،   هي هو هت هن

 ێكاندا داى ناون و شيعرى جوانى ل هساد  هوش ڵاپ  هكاندا ل هشيعريي  هرست  هو ل  هناوێى داه هوش
ى ۆڵه هى س گهكى قورس ،دورێز هرى حگ، ئا ڕ هى ت هشێند ه، ئلدار ۆپ هوى ش هش:)ك  هو .ناون ێكهپێ

راوى  رانى ،ۆگوى  هى شێ، تو  هنێتى ئاو هروومك ، ڕزووى دچ،  ێنێسووت هر ئۆى ناس هرد پهخنكاو ، 
تى  هييمان ، رووم هز هورى ب هى هڵوانيمانا ، دڕ هاوچوى  هى ش هن گێژه  هنين ، ل هكپێى  هى تريف هوولپ په
ى  هنێو ،اراو پى  هى وشۆو ب هبوار ، شێاوى بچرياى  ه، د  هو تاس  هشێند ه، بووكى ئكانمان  هنێو
ستانى ێ، كو ڵارى تاگداخ و ياد،ئاوسى يان گنارى  هك ۆريا بگزووم  هرى ئار هو همى بيرۆگواوى ێش
اوتا چى گى مان هنجين گه هكا ، ل هتان ئچو ما هلى شۆپ ه، ش  هى ناو برينۆق هچما  ه، سرمى شان  هى و نپس

                                                             
كانى  چاپكراوه له 2012ساڵى /م  كه ن ،چاپى يه سه عيد حه سه  مه حه -بى  ده ى ئه وه توێژينه –باڵى شيعر  فڕين به - 13

 . 262، ل ( 430)  ندى ئاوێر، ژماره ناوه
14

 .ڵ شاعیر گه لهر  ی نووسه كراوه تی باڵونه كی تایبه یه دیمانه - 
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يان  هك هري هه  هك  هى ديك هو رست هيان وش هد ڵ گه هل. 15( اوى شينياچرداخى  په  هن ، لڕێ هو هل هئ
 .ن  هشێند هو ئ ڵيا هناو خ  هوونچى تاسان و  هاوچر هس

 ى شيعرى  هوش

يى  هور گهندى و  هم هڵو هى دۆه  هت هى بوو هو هندنێر خوۆكاندا و ز هزار  هوێش  هزايى شاعير ل هشار
ش واى  هو هئ.  گن ها ورگن هر و رۆراو جۆى جوان و ج هوش  هل پڕك ێرمان هى ، خ هك هشيعريي  هرمان هخ

مان كات  هه. رن گبڵ هر فراوان ه هر و بۆى ز هو هكدانێدا ل هو هندنێكاتى خو  هكان ل هشيعر  هك  هكردوو
  هل. بكات   هوش هت يارى بێتوان هشدا د هند هبرو هو س هت ، لێن هي گهجوانى ب  هنى بكا هشيعريي  هست هب هم
 .بكات  ێپشيان پێاش و پجوانى  هايشدا بێگج ێند هه

   :كات هنا دێو ۆكانمان ب هكان شت هوش هب

 ناكاو   هل

 كا  هران ئێشك و ديوار وۆر كگى ئا هكور

 29ل         وه خواته ئهيان ژنى  هاو ديمچى  هنێلگ

يان ژكانى  هن هت و ديمێبين هد  هك هكيي هر هس  هۆڵر  هنێلگاويشدا چ  هت و لێبين هى بينين دۆڵاو رچومان ێگب
 .كات  هرى د هو هى بير هنێز هى خ هوان هكات و ر همار دۆت

 ان پى  هسراز هو د  هكانى ناو بيشك هڵمنا

 24ل       ڵاگو گڕ  هكا ل هيان ئڵێ، و ێنێترس هئ

 : ت ێڵ هيا د

  30شيون       ل ۆپكان تاريكايى داي هقام هش

ى ۆخ  هك.   هكردوو  هوش  هيارى ب  ه، وات  هكى جوانى كردوو هيێكڕۆگن ێرى شيعرى شو هك هون هو
  هينڕرب هم د هئ(   هشيوۆپكانى دا هقام هتاريكايى ش)   هو هتێئاوها بنووسر  هك هت شيعرێب هاستيدا دڕ هل
  هاستيدا رستڕ هى لۆخ  هيشتن گهك هي هى ب هقڵ ه، ئ  هش كردووۆرى خ هوان شاعير و هونێن  هستاتيكايێئ

  هت كێو هك هرد هد ۆمان ب هو هدا ئ هرێل، (   هشيوۆپكانى دا هقام هو ش هتاريكايى ش)   هئاوهاي  هك هشيعريي
                                                             

 . 1593لى ،ساڵى  رهاد شاكه فه –كى نهێنى  تايه ى كوده پرۆژه - 15
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ى ۆو خ هر تاريكايى ش هه:  هوان هت ، لێرگ هدڵ هك ه هند ماناي هچ  هك هرست.   هدراونێقرت( و  هش)ى  هوش
ناويشيان  هو ل  هو هتێشار هكان د هجوان  هر شت هيركگمى دا هم و ستڵزو( و هش)ى  هم وش ه، ه  هشۆناخ

 :ك  هو,نن  هي گه هركارى شاعير د ههون  هك  هالي همان ل هى ديك هندين نموون هچ. بات  هد

  13ل       ڵاچ  هخات هكانم ئ هبير

و  ڵيا هخ  هل  هبريتيي  هكانى ك هكۆ، بير  هي هكۆبير ۆب: ميان  هك ه، ي  هي هدووماناى ه( بير)ى  هوش
 ڵاچتيش امان ك هه  هك. ك  هر كانزاي هوت ، بيرى ه هبير ، بيرى ئاو ، بيرى ن: م  هدوو. كانى  هشێند هئ
و   هواوتر هم ت هك هماناى ي  هيۆ، ب  هدا هاتوو هك ێڕهتايى دۆك هل(  ڵاچ)ى  هكى وش همادام  هجا ك. ت ێن هي گه هد
كى  هي هوش  هك(   هكات هئ)  ه، وات(   هخات هئ) ى  ه، وش(  ڵاچ) ى  هوش هل  گهت ، جێونجگ هد  هك هو هكدانێل ۆب

و   هرۆرتنى مانايان زگڵ هزى هێكانى ه هزێسيحر ئام  هوش .  هراوێژدا دار هك هشيعر  هو ل  هميانى جوان ر گه
  :يان ۆى خ هو هندنێوداى خو هر س هس  هن هخ هر د هنێخو.   هكردوو  هكانيان ناواز هق هد

   هى ناوبرينۆق هچرما  هس

  14او      ل چى  هنێلگناو  ۆب  هيێخو

نن ێوێش هن ، برين دژردووكيان تي ههن ، چ هك د هي هك شتدا ل هي هم لاڵ هب ك جياوازن ، هي هل ۆق هچرماو  هس
 .  ت ێنێوێش هكان د هرم و نيان هن  هش شتێ، خو هي( ێخو)ى  هكدانى مادێناو برين و تۆتر بپوان خرا هئ هل. 

 ين       پى س هكۆى ل هزاخۆدوو ق

 12،  14دات                       ل  هبانيان ئ

  ه، نيشان  هاكييپى  هنيشان  هى كپى س هكۆ، ل  هي هكۆويش ل هئ  هكێرى شت هشۆپ، دا  هر هشۆپدا  هزاخۆق
ن و ێبزو ڵ اي هكى خ هي هنێو چ.   هر هشۆپر دا هه  هكۆك ل هويش و ه، ئ  هر هشۆپدا  هك هزاخۆق.   هرديي ێگهب

 .   هر هنژێورو

 اييزى ماتى شادى پبا 

  20ل           هو هكات پڕكان  هرووبار

يان پڕ،   هو هكات هد پڕكان  هرووبار,واتيش ڕ هت و دێماتيش د هرب هه  هى مات هو هر ئ هب هاييز لپاستى ڕ هب
ئاو   هكات ل هيان دپڕ  هرزى باران بارين هتاى و هر هى س هو هر ئ هب هكان ، ل هريو هوڵ هه  هرد هز اڵ گه  هكات ل هد

 .   هو شاديش  همات  هيۆرب هه.   هو هتێنێز هدێ، ئاويان ت
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 كى ياخى ێشاعير

و  هى لۆ، خياخى بوو  يان ژ  هل نياخى بوو ى ه، تا رادياخى بوو كانى شيعر  همژو هت  هل هرهاد ك هف
ر  هه هكداو لێن هم هر ت هه  هل. ت ێدرڕربب هر دۆرا و جۆى ج هوێش هب ێكر هياخى بوون د ): ت ێڵ هد  هو هي هبار

ى جياواز  هوێكانمان ش هييژۆلۆيستيمپئي  هستێوڵ هتى و ه هياڵ همۆك  هوت هسوكڵ هزانياريدا هكى  هي هلپ
  هر ل هه  هن ك هييڵق هروونى و ع هد  هزێم و هژوگو  هو وز هر ئ هكدا هۆڕ هناو  هى لچر  گه هرن ، ئگ هرد هو
و  هئ ،   هاخى بوونو ي همن ئ. بوون  هو ه ن هم ، ه هك هس د هك  هدا باسى تاك هرێدا ، لڤۆناو مر  هتدا ل ڕه هبن
ى  ژهۆرپ >نووسينى ديوانى   هيا ب، كى شيعرى ێيان هب  هدا بڵو كا چكى كرێن هم هت  هل م همژو هت

 16(ىڕب هرد هد <نى ێكى نه هتاي هكود

كانى  هباو  هوێر ش هرامب هب هى لۆياخى بوونى خدا ( نى ێكى نه هتاي هى كود ژهۆرپ) ديوانى   هشاعير ل
ب و ێو كت هى ئ هو هندنێنجامى خو هئ  هى ل هك هباويي ژهوتنى د هرك هت ، دڕێب هرد هشيعرى كوردى د

 .  هو هندبوويانييێتيدا خو هتاى الويي هر هنى ساڵسا  هل هك  هبوو  هنووسراوان

  زمانى شيعرى 

كى  هنديي هتم هتايب. تى  هيپێري ۆزى ك هييويستپێنووسيندا   هشاعير ل  هك  هي هويستپێ  هست هر هو ك هزمان ئ
  هب  هبوو هك ،تى هي هك هي(  یشيعر  هزمان)   هو هكات هجيا دتر رانى  هنووس  هل  هلى ك هرهاد شاك هف  هك  هديك
رهاد  هشيعرى ف زمانى.دات  هدپێى گرنگ رۆشاعير ز  هك  هي هو هر ئ هب هر ل هه، و  هكى ئ هنديي هتم هتايب
يشتن  ێگهت ۆب  هويستووي هشاعير ن.   هي هى هۆرى خ گهو كاري هڵمانادا قوو  هل .زى ڵۆئا  هل  ه، دوور  هي هدسا

ن پڕ هك ،  هر ديد هب  هخات هد كێل گه  هنێى و هك هساد  هزمان  هب. كانى ماندوو بكات  هر هنێكانى خو هشيعر  هل
ى چ هل ڵ همۆك  هت كێڵ هدپێان م هو هئ. ل  گهكانى  هانژتى و  هين هئازار و م  هن لپڕ،  ڵيامى قوو په  هل
 .  ر به گریته ى ده هو هينڕس ۆك بێل گه اێگر چمن ژو دو  هكداي هتيي هين هم

و  هتى ئ هياڵ همۆى واقيعى كڕرب هكيش دێر شيعر هو ه  هي هييانۆكى مرێت هڵشيعر حا: ) ت ێڵ هفروغ د
  همن لژتى دو هندايڕتى و د هايژى و د هك هو هت هكانى ن هئازارشاعير ( .   هت شيعر نييێب هن  هايگڵ همۆك

 .   هياوژيدا ێى تۆشاعير خ  ه، ك  هبوو  هارژگۆو ر هواقيعى ئ  هو ه، ئكات  هوزيف د هكانيدا ت هشيعر

وازى روودانيان ێن و شێشو  هكان ب هر رووداو هس هل  هقس  هو هرييێو بو  هراشكاوان هتى ب هير توانيويشاع
ى چ  هكات ، ك هد  هكانيش ئاماد هست هر هكات و ك هد ستێوڵ هرتنى هگر هويستى وپێ  هلباس . كات ب
كانى  هروانين  هكانى ل هو رووداو  هانژۆو ر هارى ئژگۆر ۆكانى شاعير ب هنينروا. ت ێى بكرچت و ێوترگب

                                                             
16

 ...لوول رده گه زمانى - 
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ر ديدى  هب  هون هك هئاشكرا د  هر بۆرا و جۆلى ج گه  هنێو  هن لپڕكانى  هشيعر. ن ترر جياوازۆى زۆش خپێ
   .ن  هك هيان نمايش دۆر و خ هنێخو

  ه، ب  هو هو هوازى بيركردنێن و شێشو  هب  هست هيو پهرى شيعر  گهكاري  هتى ك هلى زانيوي هشاك
 ۆشيان ب هباو ڵد  هكانى ب هشيعر  هيۆر ب ه، ه  هك هر گهى چ  هارژگۆو ر هتى ئ ه، زانيوي  هو ڕه هبيروباو

بير  هلكانيان  هشييۆك ناخڵ هم خاڵ ه، ب  هرار بوو هرق هك ئارامى بێڵسا ێدوو س  هراست.  هو هت هكراو
  هك  هتى وابوو هناع هق  هونكچ.   هو هتێنێبير د هيانيان بژكدانى ێكانى ت هست هر هكارو كۆه.   هو هووبووچ هن

  هب  هك  هدا بوو هوايڕو ب  هشاعير ل. كردن   پهخرا  هو هدات هست د هد  هو هت و ديسانێناكر ێپقاى  همن بژدو
و  هر گهشيعر كاري  هتى ك هزانيوي.   هو هن هبكێشتى لپت ێڵێو ناشه  هو هكات هئارام د  هك هكڵ هيانى خگناكانى ێو
 .   هرۆشيعر ز ۆزووى ب هز و ئار هح ڤۆيانى مرگتى  هزانيوي.  هنيشێبزو ڵيا هخ

    ى شيعرى  هنێو

ك ێشت:   هوات،   هنێو. كانى جوانى شيعر  هز گه هر  هل  هكێز گه هر.   هى شيعريي هنێى شيعر وگرنگكى  هماي هنب
. ت ێكر هدروست د  هوش  هى شيعريش ب هنێو .  هو هاى وشڕێگ هك بێنيشاندانى شت.   هي هبوونى ه  هك
 .   هو هتێنێريدا بم هو هياد  هل ژكى دري هي هماو ۆت و بێرگرب هو ێژچ  هكات ك هر د هنێخو  هل ى شيعرى وا هنێو

  هكار بردوو هى شيعرى ب هنێكى فراوان و هي هوێش هت ب هباب ێند هكردنى ه  هست هر ج هب ۆلى ب هرهاد شاك هف
كى ێرۆند ج هچى شيعرى  هنێو. تى  هكانى ناخي هخواردوو گن پهكردنى   هست هرج هبكانى  هشيعريي  هنێو
  :ك  هو  هي هه

 .ى شيعرى زيهنى  هنێو-

 .ستى  هى شيعرى ه هنێو-

 .  هتێى شيعرى ئاو هنێو-

 دا مر هحموودى ن هشيخ م  هرتن لگزێر  هل .  هداو  هتێو ئاو ى زيهنى هنێو  هرنكى بگلى زياتر  هرهاد شاك هف
 : ت ێڵ هد

 ن چ هن و دێكان د هڵمنا

   هنڕێژ هزان ئێر  هڵپ هچخرمى   هخرم

 20م   ل  هك هتاڵى و هور گهخى ێرى ش هيك پهر  هس
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   هفسان همز و ئ هر

  هك قسێرۆج هب،   هو هكێر هو هبوونى  هبار هلك  هي ه، رست  هي هه  هك  هكێ، شت  هك هي هكابردنى وش همز ب هر
 .  هكار بردراو همز ب هر  ه، وات  هواى كر هرربا هد

هۆكاری   تهێب ت دهێ، یان رۆمان ب ، یا چیرۆكنووسیندا چ شیعر   له( مز ره)ما ێههینانی كار به
  ی زیاتر له وه بوونهڵی فراوانتر و قوو وه كدانهێبۆ ل  یه ما ئاماژهێه  چونكه. ر  نهێالی خو له  وه هبیركردن

 .  ق  كانی ناو ده واژه  سته ده

 : ێڵ هد( دا  هشناو و هون بوون ل) شيعرى   هل

 من نازانم 

 ى ؟ گن هر  هنچۆمان  هاكگر هد

  23؟      ل ...ى گن هوى شێر ل هس  هخات هنين ئ هكپێزين 

زین .   وه تییه دی خانی نووسیویه حمه ئه  كه  زنه وینداری مه كی ئهێ، داستان( م و زین مه)داستانی 
 .  وه ته ناوهێشدا ناوی زینی ه كی دیكهێشیعر  له.   م بووه ویستی مه خۆشه

 تاو هاتن ،  هكان ب هسوار  هديار بوو ك ۆئاس

 رتبوو گڵ هيان هژۆى راڵئا

 ، ( س ۆارتاكپس) يى  ڕهتوو  هل پڕووخسارى ر

 ( سيزيف ) اوى چ

 وت ،   هك هرئ هتيانا د هرووم  هل

 ى ڕچزى ۆدوو تر گهر ژێ  هل

 كانيانا  هخاڵسمى و

  29ل.   ما  هاو ون بوو ، نچ  هل ۆئاس

  .  ناوهێكار ه ی به( و سیزیف سپارتاكۆس ) ك  كی جیهانی وهێل گه مز دا ره رهێل

 : ت ێڵ هدا د( خواى تاوان  ۆك ب هي هبروسك) شيعرى   هل
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 كت ێرباز هستى س هى دۆشكپ

  32ل...      ێنێسووت هئ ۆارا و كاسترڤيگريشى 

 : ت ێڵ هدا د( زار ێكى ب هيداي هى ش هنام) شيعرى   هل

 نازانن   هك

 ى ناكام (  ۆميۆر) ناونيشانى   گهكام دور هل

  32ل                                              ێب هيدا ئ په

كی  ره ری سه رۆمیۆ كاراكته  كه  رگرتووه وه  كه ئینگلیزییه  دارییهڵد  داستانه  شدا سوودی له رهێل
 .  یه كه داستانه

 نجام  ئه

 .ت ڵێهۆكار شتی چاك ب  ته بووه ،  وهبو وام بوونی هه رده رهاد به الی فه له( ت رئهوج)ری ێبو-1

 .  دراوهێكانیدا گرنگییان پ شیعره ت له سهداری و سیاڵردوو بواری د هه2

 .  كار بردووه كانی به ی و جیهانییهڵما خۆماێو ه نهفسا ئه 3

 :كان  هاوچر هس

 . 1593ى ڵلى ، سا هرهاد شاك هديوانى شيعر ، ف –نى ێكى نه هتاي هى كود ژهۆرپ-1

/ م  هوودى پاچر ، ێول هه ،اى ئاراسگز هلى ، د هرهاد شاك هف–ك ێديدار  هڵ همۆك –با  هونى شن هلوول ، خ هرد گهزمانى -2
 ( . 1120)   همارژ،  2011ى ڵسا

 . رشاعی ڵ گه هل ،مۆخی  كراوه باڵونهتى  هى تايبێكديدار -3

كانى  چاپكراوه له 2012ساڵى /م  كه ن ،چاپى يه سه عيد حه سه  مه حه -بى  ده ى ئه وه توێژينه –باڵى شيعر  فڕين به -4
 . 262، ل ( 430)  ندى ئاوێر، ژماره ناوه
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شيعرى   هى لێكى نوێشڕۆك شێر الوێول هسنوورى شارى ه  هى رابردووبوو ، ل هد هشتاكانى س هه  هل
( ر  نجده باح ره سه) ش  خوازهێنو  و الوه ئه .وت  هرك هد  هوێكى نوێوازێش و كنيك هت هب .اكرد پر هكورديدا ب

نا ، ڵ هاوى هگن هه ۆخر هس ه، ورد و ل كان بدات هز هناح  هوت ر و  هبوورو هد  هب ێوگى  هو هئ ێب .بوو 
كى ێركۆم ،بوو  ترجياواززۆر   هناڵو سا هشيعرى شاعيرانى ئ  هق هد  هلكانى  هشيعريي  هق هد كێرۆج هب

 . بوو  هى هۆتى خ هتايب

و  ی ئه وه كردنهڕك بوو بۆ پ ویستییهێشتاكاندا پ می هه ی دووه وهنی  ر له نجده باح ره ی سه كایه هاتنه
 . شیعر   تی رۆمانه تی خاسیه تایبه به. بوو  شیعری كوردیدا هه  له ی كه بۆشاییه

و  هو ب هكو ئ هرا وێيان و هكى نێم هرد ههاوس چهي  هكار برد ، ك هى ب هكى ناوازێكنيك هر ت هنجد هباح ر هس
 اللی میرزا جه)  :ك وهش كردبوو ۆيان خێبوون ، ر هم ه هش ئپێك ێل گهباو  ژهد  هند هچر هه .سن ڵ هه  هكار
كرد و ى چپێر هباوتر بوو ، س  ژهوان د هئ هم ل هم ئاڵ هب،  (لی  شاكهرهاد  فهت و  مهڵ هه تیف له و ریم كه
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  هكى جياوازى خستێينڕرب هد. اند ڕ ێپهوانيشى ت هئ  و  هو هخوارد هى ئاوى نڵوان د هى ئ هي هناواز  هو كار هئ هب
كى ێكانڵ هخ. ش كرد ێرنج راك هلى س گه ت هباب  هل پڕ  هو هى جياواز هو رست هوش  هكانى ب هق هد. روو

 . هاتن یدا نهڵیا بای خه م بهاڵ ، به كردپێيان  هتڵاگكيش ێند همان كرد ، هڕر سوو هتووشى س

  .ت ێو كه رده دهی  كه شیعرییه  یكهكن ته ڵ گه دا له شیعرییه  م رۆمانه له ژی شاعیرێس در فه نه

 وان ێز

 دا(  1529 ۆب 1523) ى ناڵوان ساێن  هل ه، ك  هر هنجد هباح ر هشيعرى س كتێبیم  هك هناوى ي( وان ێز) 
ى پاچ.   هياندوو گهى پاچ هب بێى كت هوێش هلدا  1522ى ڵسا هل تى و هو  نووسيوي  هبوو ڵرقا هسى  هوپێ

مى  هك هى يگر هى بێدوو تو  هيش ل 2012ى ڵسا هل.   هو هت هو كراواڵدا ب 2005ى ڵسا  هميشى ل هدوو
تا  هه  هو ه ( 2)   ڕه پهال هى ل هك هبێى كت ڕه پهفتا ال هح  ه، ك  هو هت هكراوپاچدا ( ر  هنجد هباح ر هديوانى س)
رخی  هاوچهشیعری   له  رین شیعرهژتدرێ،   هي هكى كراوێق هد  هق هم د هئ .  هو هت هرتووگ ی( 92)   ڕه پهال

شيعرى   همانۆماكانى ر هموو بن هر ه هه  هونكچ،   ه( شيعر   همانۆر: ) م ێڵتوانم ب هد  هكێ، شيعر كوردیدا
  هشتووێيان ه هو ن  هو هت هتكراو هك رێند جار هچكردن ، پاچ ۆى بۆكاتى خكو من بزانم  هر و هه . هدايێت

  هو هت هتكراو هر  هو هك هند بيانووي هچ هى ب هر جار هه. ت ێنێيان بناسپێى ۆت و خڕێژێران ب هنێى خو هديد
ت ێبارتواناو ناود هرى ب هنووسينى نووس ێب هد  هنووسينان  هرۆم ج هئ  هك  هبوو هو هئ  هو بيانووان هك لێك هي.

 .  ووكردب هواو ن هنى ت هم همى ت هيێى س هي هد  هك  هبووك ێالو م هوكات ئ ه، ئ

  هل  هدوور  هو هالى من هب .  هو فانتازيي  شێرنج راك هس ومانا پڕم اڵ هب،   هي هساد،   هكى كورتێناو( وان ێز) 
ك ێند جار هچ،   هي هك هر هيى كاراكت هيشپناوى .   هي هى هۆڵردا  هك هشيعر  هل  هكێر ه، ناوى كاراكت ژموم هت

ى  هو هانڕ گهدواى  ه، لمردوو اردنى پخاك س هاش بپ هك  هي هس هوك هوان ناوى ئێز .  ههاتوو  هك هناو
  هو هتێنێم هرئاوابوون دۆتا خ هه  هو هي هك ڕهۆگديار  هك ب هي هماو ۆر بێدواچك  هو بران ، هر ق هس هل  هك هكڵ هخ

  هارژگۆو ر هئ.  تێدوور ب هاردان بو ش ڕهۆگ  هل  هك هى مردوو هو هئ ۆب ت ،ێنێخو هوام قورئان د هرد هو ب
ش  م ڕووداوه ئه،   هبوو وند نشيناندا باوگناو  هلردا ،  ڤه ك دهێند هه له  هواريي هكورد  هريت هنداب و و  هئ

  .   هي هه  هو هى باوكى شاعيرگر هم  هندى ب هيو په

 ناونيشان 

ى كان هرووداو .ق  هى د هڤراكست و ێناو ت  هوونچ ۆب  هكليل .ق  هكانى د گهرنگ  هز گه هر  هل  هكێك هناونيشان ي
و   هر هنێرنجى خو هى سێج  هميش هناونيشان هوونى من ۆچب هب.   هو هتێب هد ڕچناونيشاندا   هق ل هد

 .  هي هى هۆى خگرنگ  هميش هه  هيۆب. ت ێشێك هى رادۆالى خ ۆريش ب هنێخو
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  هونكچ، ويست  هيان دجۆش و خرۆشخى سياسى ناونيشانى ۆشتاكان بارود هفتاكان و ه هنى حاڵسا هل
ناسك و جوان و   هم ناونيشان هرد هب  هر لێگر كار وۆه  هبوو هش د هو هبوون ، ئ رىگر هكستى بێت
باح  هم ساڵ هب بينى ، هد هيان نۆڵدانانى ناونيشاندا ر هكان ل هريي هتوانا هون  هيۆر ب هه .دا كان هنتازيي هف
 ۆئاسايى ب  هو هك هوويموو ر هه هل كى ئاسايى،ێشانكانى ناوني هم هرد هى هاوس هوان هچپێ  هر ب هنجد هر

ووى ێژووداوى سياسى مدوو ر  هب  ژهدا ئاما هك هشيعر  هل  هند هچر هه .  هاردووژبڵ هى ه هك هشيعر
د و  هسۆزارو ن ههو  ێست و س هدو ش هسۆزارو ن هه)ى ڵوانيش رووداوى سا هكات ، ئ هى د هك هو هت هن

 . ن (نجپێفتاو  هح

 ى  هندڕد ێست و س هش رىگى ئا هندێه  هڵنوا

  ڕكى س هي هچى باخ هاشماوپ  هيمى كرد بڵى مندا هنجين گهوندى گ

 ى هندڕنج دپێفتاو  هرى حگى ئا هندێه  هڵنوا

    24ل     ڕكى س هي هچى باخ هاشماوپ  هيمى كرد بڵى مندا هنجين گهوندى گ

قن  هدوو رووداوى زش  هوان هئ هك،   هزراوێوگرا( نج پێفتاو هو ح ێست و س هش)  هيان دووجار ل هك هوندگ
  هرشێم ه هك هي.   هو هت هماون ى شاعيردا گهياد  هل زيندوويى  هر ب هه  هيۆب ،يانى شاعيرژووى ێژم  هل

ى ۆميش نسك هدوو. سووتاند  هكانيشيان د هوندگن كردن اڵدواى تا هك  هكان هوميي هس ق هر هى ح هواك ڕهنا
و   هو هت هوندراێيان سووت هك هوندگديسان .   هكى كوردستان بووڵ ههيواو ئاواتى خ  هك  هيلوول هشى ئڕۆش
 .زراون ێوگى را هك هكڵ هخ

  ههاى ل هكى وێدر هويست غ هشۆخ ێتان هو ه، ئ  هز نييۆرم و نيانى و س هموو كات ن هويستى ه هشۆخ
تر پى خراۆڵكان ر هور گه  هسات هاو و كارروود  هكو لڵ هناوى ببات ، ب  هندڕد ه، ب  هر كردوو هنجد هباح ر هس
 !!ى  هندڕد ۆت تێڵى ب هك هويست هشۆخ  هت بێبتوان ڤۆمر  هدييێئوم ێى بڕ پهو  هئ  هو هئ. ت ێب

 شيعر  همانۆر

ى  ژهت ئاماێو هبمان  ه، ك  ههاى نيي هكى و هي هشينپێ  هي هكى تازێانرژبى كورديدا  هد هئ هشيعر ل  همانۆر
 ۆبى كورديدا ب هد هئ  هشيعر ل  همانۆى ر پێگهدان و ڵ هره هس. ين  هدانى بكڵ هره هس  هو باس لين  هبكپێ
دا مافى  همێى ئ هنووسين  هم كورت هوا ل هبرد ئ ۆستمان ب هر د گه هئ  هونكچين ، ڵێه هدێج هى بۆانى خڕۆپسپ
 .بوورن  همان نێل  گهن هر هين ، ك هك هدێل مى هستت و ێرگرنا هى وۆخ
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. مانن ۆشيعر و ر: وانيش  هت ئێكدپێن  هدوو الي  هل  هك  هيدا ديار هك هناو هب( شيعر   همانۆر) ى  هزاراو
ن و ێكات و شو: ك  هكانى و هتوخم و  هو هت هستراون هب  هو هك هي هب  هك ديت كپێكيك ۆيرچند  هچ  همان لۆر

ترن ڵكانى شيعر زا هر ههون  هيۆر ب هت ، هێنووسر هشيعر د  هشيعر ب  همانۆر.   هدايێكنيكى ت هو ت گۆديال
ماكانى  هبنكاتدا  مان هه هل. ون  هك هاو دچر  هماكانى شيعر زياتر ب هين بنێڵتوانين ب هد. دا  هك هنووسين  هل
 . نن ێه هك دپێ  هك هشيعريي  همانۆر  هو هكپێماكانى شيعر  هبن ڵ گه هول  هي هشدا بوونيان ه هرێمان لۆر

او چ هدا رێماكانى شييعريى ت هبن موو هشيعر ه  همانۆر: ) ت ێڵ هر دگ هخن هرو ر هيانى نووس هبژۆزاير ر
دا ێتى شيعرى ت هى كاتيش زاتيي هربۆز  هها ل هرو ه، ه  هو هروايش هش و سێك  هجار ب ێند هكراون ، ه

زمانى شيعريش . ت ێنچي هزمانى شيعرى د  هيۆت ، بێنووسر هشيعر د هى ب هو هر ئ هب هل. 17(  هزراوێارپ
.   هماكانى شيعر هندى بن هابپزمانى شيعرى   هونكچ .تى زماندا  هشيعريي ڵ گه هل  هي هرى هۆجياوازى ز

 ۆب  هو هنێو هو ب هو هبكات ڕچك كورت و  هي هو رست هند وش هچ  هكان ب هرووداوجوانى  هت بێتوان هد
 .رى باس بكات  هنێخو

 شاعیرى شيعرى گن هره هف

ى ڵى فراوانى و قوو هنيشان.   هشتكيرگ و ه، فر  هند هم هڵو هد ێل گهر  هنجد هباح ر هس ى شيعرييگن هره هف
 ۆمان ب هرز هب  هو ئاست هدا ئ هشيعريي  همانۆم ر هل.   هشنبيرى شاعيرۆر و  هو هبيركردن وداى هم
 :  هو هشيعريي  همانۆر م هى ئ هو هنووسين  هب  هماندوو بوو  هدن هچشاعير   هشزانين ك هد, ت ێو هك هرد هد
يى  هڵاوى ئاوچمو هشار د،   هو هنمپێقو هت د هاكپخشى دايكم ،  هب ، جزدانى ئارام بێمين كت هك هى ي ژهقي)

دارو  هى ريش هسراز هور ، شاخى شوانان و كانيان ، د هى هڕێژس ه، د  هى رووداو هيلۆ، كات ك  هبوو
ى  هنجين گهوندى گكان ،  ڕهۆگى  هورمێچ  هدات ، ترس ل هلوولت ن ێراوك هڵشت النك ، دپى گينڵوگ هب

،  ڕ همى ت هرم ، ت گهونمى  هنجيم ، ش گهوورى ژراى چ ى ،ڵرتى مندا پهى چرپ ى السارى ،ۆك هى ، سڵمندا
و  هن خاڵۆ، ككان  همينيي هز  هباز ،  هو هوونچى بير ڵاچ كات ، هى دگڕێژرشنپكان  ه، ئازار  هشيل پڕى  هنج په
كى چڵ،   هو هتريقانپڕى اڵ گهى عيشق ،  ه، تريف  هنج پهاوى چ،  مكى دانا هور بنى م ه، ه  هواندوو هاوى كچ

  هيرى نسرمپنجى ،  گهورى  هن ، ه هم هى ت هوشراو ، جغارگڵكى د هي هوارێئ يت ،ێخليسك هن  هابگئاڵناخ ، د
شكى ، ێرو هكى كێو هان ، خگێڕسك ێرمانى ئ هخ  هل ڕستا هد ،  هو هربوون هكانم ب هنج په،   هرد هكى زژێۆر

وتن ،  هالدا ك هب ۆڕ هنى نيوژ هب ويستى ، هشۆكى خڕچنيايى ، موو هى ت پهئاوايى ، كسڵى ما هتاس
ر  هه  كه ،  هر هنجد هباح ر هسى  هك هند هم هڵو هد  گهن هره هف  هم هئ( .  هتد... ، ى زريان هشاندنى زلل هو

 .ن  هك هش دێلك پهر ۆراو جۆى ج هو هكدانێيان رووداو و ل هالى دۆشت بۆبيرو ه كی  یه وشه

                                                             
 .2،    ل2002/ولێر، ساڵی زگای ئاراس،هه ی شیعر، ده وه ره ده ت له شیعرییه -یانی زاهیر رۆژبه -17
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 زمانى شيعرى

ر  هب هل.   هدا نييێكى ترى تڵ هى خ هخواز ،تى هيۆخ هب ت هنى زمانى شيعرى تايب هر خاو هنجد هباح ر هس 
  هزمان  هواى كردوو  هنديي هم هڵو هو د هئ باسمان كرد ،يدا  هك هشيعريي  گهن هره هف  هشتر لپێك  هى و هو هئ

 .ت ێى ناسك و جوان ب هك هشيعريي

  گن هر  هرن بپێكان بس هڵمنا

  6ل      هينێڕز هلك پهتى  هستايۆفا و د هو  هيش بگن هر

يدا ۆى خ هو سات و واد كات هل  هناڵدا ساۆروى مرگ ڵ گه هل  هفاي هو هز و بۆسڵكى دێستۆد  هينێڕز  هلك په
ش ۆكانى شادو خ هرۆجراو ۆج  هينێڕز  گهن ڕه هكان ب هاوچكان ،  هڤۆر دانى كردنى مر هس ۆب  هو هتێد
و  گن هر  هلو كڵ هب ن ،ێردرپێوان بس هئ  هب  هويستپێ،  جواننكان  گهن هك ر هكان و هڵمندا. كات  هد
ت ، ێى نابۆكانى خ هجوان گهن هردارى ر هستب هد  هينێڕز  هلك په .ر ببن ێتى ف هستايۆفا و د هو  هو هينێڕز هلك په
 .  هجوان  هو هوانيش هئ هر ب هه

   هو هنيشت  هي گهۆو ج هالفاو ل

  9رى          ل هس  هنچ هد ێژستنو هد ۆخوداناس ب

الفاو   هك ێككات  هيۆب .  هيێو هيى ل هئارامى و ئاسوود ێك ب هيێر كو هه هخوداناس ل  كه  ئاییندا وایه  له
  .  هو هكان ئارام بووي هى خوداناس گهۆناو ج  هيشت گه

   هي هختيارى خدرى زيند هب

 تێنێكانى بنوق هاوچ

  10دات        ل هيشان دپى ۆخودا خ

الى شاعير  هل  هفيانۆكى جوانى سێبير  هوات .  هي هشوودا بوونى هپێى  هلپۆو ك  هلپۆم ك هل  هفيانۆسكى ێبير
كدا ڵ ناوخه ها له كی وهڕێ ه، بیروباوزيندوويى  ۆب  هكى ئايينييێمز هر.   هي ه، باسى خدرى زيند  هي هبوونى ه

تا  هخدر ه :نێڵ هد. ت ێكارى ببوها هب ويستیانپێ هكك ێكانڵ ، خهت ێچ هد  هو هكێكڵ ههاناى خ هب  كه  یه هه
و  هندراو هي پێگه  هو هو هن ئ هالي ه، ل  هى خوداي هرد هرو په،   هاكچو ياپخدر .   هن زيندوواڵس پهى ژۆر
و  هئا ئ،   هو هنينێخو هد  كێاكچياو پر و  همب هغپێدا باسى موسا  18(هف هك)تى  هسوور  هل .   هندراو هي ێگهت

                                                             
18

 .قورئانی پیرۆز _ هف  تی كه سووره -
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 ێند هه  هو هو هئ هت لێو هي هت ، موسا دێزان هر زياتر د همب هغپێموساى   هل  هك  هي هخدرى زيند  هاكچياو پ
سى  هتوانايى ك هيرى و بژ  هب  هي ژهئاما  هخدرى زيند  هى شاعير ب هي ژهم ئاما هئ. ت ێر ببێف شت

ى  هرد هرو په  هيرژ  هرۆو ج هئ  هتوا.   هي هكاندا بوونى ه هیفيۆالى س هوفدا ، ل هس هت هش ل هو هرست ئ پهداوخ
  .   هي هانیفيۆى سڕ هاوبيروب

  14درا     لڵشكان داما هلكێو ه دانڵ هه هالرۆماسى و ك هراو  هيم لڵمندا

ميش  هت ، ئێزان هى دۆمافى خ  هك بێوت هسوكڵ هموو ه هه, دات  هك دێموو شت هه  هوايى ب هى رۆخۆب ڵمندا
 . كان هالساريي  له  كیكه دن یهشكان هلكێ، ه  ه، السارى كردوو  هيارى كردوو  هو هي گهو روان هل

ت و ێكر هير دگدا ێكانى ل هڵيا هون و خ هموو خ هت هێندرێووخڕ هيان د هك هوندگ ێنج كاتپێفتاو  هى حڵسا 
 .ت ێنێست نام هر د هب هى جارانى ل هوداك هم

   هم دنياي هئ

   هشى ئاو هب ێس

 وى ، هكى زێش هب

 ى ڵى مندا هنجين گهوندي گشم  هب ێمنيش س

  21ل    هيرپردانى داگم ئا هكانى د هوان هڵاپتى  هكاي هح  هى ديك هك هش هب

  هتى ، وات هييڵيانى منداژشى  هب ێى س هنجين گهوند گ،   هدايێيشى ت هف هلس ه، ف  هكى جوانى كردووێراورد هب
رتن گ ێوگشى  هى ديك هك هش ه، ب ژۆركرداری   هب نت هتايب هتى ك هكاني هوت و كردار هسوكڵ هاى هگكان: 

 .  و هش كرداری هب نت هتايب ه،ك  هو هت هاونگێڕ ۆى بڵ هت هداستان و م  هك  هيرپدا هل  هبوو

    زايى شاعير هشار  

 ێالد ى گهينژ ت واڵو ماڕ هيانداران و مگى كاروبار و كان هست هر هك  هزايى شاعير ل هشار  لهدا باس  هرێل
ر ، گى ئا هلرف:))ك  هت وێنێناس هدپێمان  و دیارده هندڵياندارو باگو  هست هر هك ك هي همارژشاعير . ين  هك هد
دار ، دار  هر ، لك هو ه، جان  گهۆماسى ، الفاوى ج  هكچێوگشكاو ،   هزۆگشتايى رووت ،  هيا ، دچندايى ڵب

،   هن و حاجيل هوس هماو ، سۆگوان ، ێهار ، ز هيانيانى ب هى ، بژ، تا پس هنج ، باز ، ئپووش ، پ خس ، هش
ين، ژر په،  ڵاپۆگرماست ، النك ،  هوان ، سێوى كێقومرى ، خ  هوچێ، ب  هالنێردووى ه پهوزايى ، دارو هس
وى ، ێك هڵ هك ، كۆك  هڵ ه، ه گورگ،   هرێست هئ  هڵوگ،   هل په، باى   هكڵۆخاڵ، خا ڕجا  هزگرێند ، ن هوى م هك
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،   هكۆى ل گهڵێ، ك  هرگ، ماسي ڕ پهاو سوور ، نسرم ، باليفى چاى گ،   هۆڵوى ، ريشێك هرييان ، بزن په
،  ڵۆ هى ه هلكێز ، هێنم ، كار گه هڵوگو ، ێستان ، دێوارانى ناو بێ، ئ هرانۆشاخ ، م هخت ه، ت  هناوك هخ
و  هي هكى ديكگێن هره هميش ف ه، ئ(( ئاو  هرب هز ،ش ه، ر ۆو ب هش  هڵوگ،  ێت ه، ق ێو هش  هانگروگبان ،  هول هش
 .كات  هرانى د هنێخو  هش ب هشكپێ

 ی ڵمندا ی نجینه گوندی گه

  مه ئه.   كار بردووه دا به كه شیعره  له( ی ڵی مندا نجینه گوندی گه) ی  جار رسته( 44)  ژماره  شاعیر به
  به  كه  جوانی بۆ چووه. دا ی كه دهگون ی لهڵژیانی رۆژانی مندا  به  وه اعیرهن ش الیه له  كهێشانازیكردن

ی ڵرۆژانی مندا  ی له زاییه و شاره زایی شاعیرمان كرد ، ئه شارهشتر باسی ێك پ وه.   ی داناوه نجینه گه
ند  پابه ش وه ئه. ناسین  یده ئاسانی نه به  بوایه نه ێو هل  كی ناسیوهێل ، شتگه  وتووه ست كه ده  وه دهگون له

 . كات  ده  وهێی الدڵژیانی مندا شانازی به.   وه نییهدایك بوو دی لهێز ت بهێن یه گه بوونی شاعیر ده

  وه ی و داغستانه كه گونده  شانازی به   كه  وه تهێبیر د ی شاعیری داغستانمان بهڤمزاتۆ ههسووڵ  ڕهدا  رهێل
یان قاچی  به ره ڕێم و خووناوی فێنكی به گه كانتدا ده و شیناییه ناو كێڵگه تسادا به: )ڵێت ده  كه كردووه

 19(. وه شواته ماندووم ده

   كهێموو شت یم بۆ من ههڵی مندا نجینه گهگوندی 

 نان و 

 راب و  شه

 د و ێئوم

 ون و خه

 و  هڵما بنه

 2 دانی        ل خانه

 

 تى  هانى قوتابييژۆكانى ر هارييگياد

                                                             
 .1522/ ساڵی ، غدا م، به كه رگی یه ردی، به زیز گه عه. داغستانی من، و -مزاتۆڤ سووڵ هه ڕه - 19
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م ،  هڵ هق(تێنێناس هدپێمان  هتابخان هكانى ق هست هر هتى ك هانى قوتابييژۆكانى ر هريي هو هى ياد هو هانگێڕ ڵ گه هل
يان پێمين جار  هك هي ۆب ڵمندا  هكن كێل گهشت  همان هئ.  (  هوش يت ،پش ،  هر هخت هب ، تێ، كت گن هر

يدا باسى  هك هشيعريي  همانۆر  هشاعير ل : هوات .  هو هننێم هريياندا د هو هياد هل  هميش هه ۆبن ب هئاشناد
 :  ال شكۆداره می له كه پۆلی یه شی ره خته ته.   هى كردووۆيانى خژكانى  هناغۆى ق هك هي هب هك هي

 ت  قیقه ی هه ئه

 و شكۆدار كردنی   كانی داپیره ته كایه حه  روونتر له

  36یم     لڵی مندا نجینه ی گوندی گه تابخانهمین پۆلی قو كه شی یه ره خته ته

 

 

 باوك پيرۆزى 

( .  ڵى ما هك هۆڵك) ت ێوترگ هى دپێواريدا  هكورد  هل.   هزانێى خر هكدروست م هك هي و هك هزن هم  هس هباوك ك
 . دات  هزاندا روودێى خ هوێچوارچ  هل هك ى هانسات هكارو  هئترين  هور گه هل  هكێك هيى باوك گر هم

ر باوكى و  هس هى ل هك هشيكى شيعر هب  هيۆب،  تێن هروونى داد هر د هس هرى ل گهكاريى باوكى گر هم
  هت ههاتوو  هو هى باوكييگر هى مۆه هوانيش بێز ، تى هباوكيياردنى پخاك س هراسيمى ب هم

.   هاوناون  هو هو هئ ناو هيشى ب هك هشيعريى  هي هاددڕو  ه، تائ  هير كردووگكى داێنێو شو هو هي هك هناوشيعر
 :ت ێڵ هد ێپمان  هسات هو كار هرى ئ گهى كاريۆتا خ هو هئ

  14ل  درا    ڵشكان داما  هلكێو هدان ڵ هه  هالرۆماسى و ك هراو  هيم لڵمندا

توانا  هب  هست هيو په  هونكچك، ێرووداو  روودانى ۆب  هي ژهون بينين، ئاما هجار خ ێند هدا هڤۆيانى مرژ  هل
 ك ێرووداو ۆب  هي ژهئاما  ه، ك هي ههك  ێيشدا شت هون هخ م ه،  ل هو هكان هروونيي هد  هريي گهكان و كاري هنهان په

 ومانێگب  هك،  مردن ۆب  هك هي ژهك ئاما هش و هو ه، ئ  هنوتوو هكى كێداند  هريز  هك  ،هبينيو ونى هشاعير خ
 :   هنزيكئازيزي كى ێس همردنى ك

 شكيم كرد ێرو هكى كێو هخ

   هو هر بوون هك ددانم بێونمدا ريز هخ  هل
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 كت ێن ئازيزێڵ هد

 42ل     ێى نس هوان هنج په  هتێن هست د هد

 یناێو ڵرى ما هابڕك  هكو وڵ هكات ، ب هد ۆباوكيمان ب یزن هباسى م  هكان هم هئ  هر بۆزشاعير دا  هرێل
 :كات هد

 باش بوو  رۆكى زێياوپباوكم 

 رد  هب  هرێى تاوڵناو د  هل

   هو هكى ساكارى رازاندبووێڵما

 كرد  هناو د هتى ل هراي هراب

 60ل         ڵ گه هخوداى ل

تی  كی تایبه یه هره باوكم به) :ڵێت ده كه  وه بیر دێنێته مزاتۆڤ مان به سووڵ هه ی ڕه یه قسهو  ئه  م شیعره ئه
 (.بوو هه  و ڕێگایه ی گوڵی زۆرجوانی ئه وه دۆزینه  له

 و داستان   هفسان هئ

.  بووه هه یانری و قورسایی خۆ كاریگه  فسانه همز و ئ كدا رهێم و بارودۆخ هرد موو كات و سه هه  له
.   رگیراوه وهێسوودیان لالن  مزو رووداوی گه مان كات ره م ههاڵ تی زۆرن ، بهاڵی خۆو فسانه و ئهمز  ره

  هنژ هيرپباسى ر  نجده باح ره هس.   رگرتووه كان وه فسانه و ئه داستان  شاعیرانمان سوودیان له  زۆرله
ستوونى ێبندنى  هك  هتو هك  هو ه( شيرين)ى عيشقى ۆه  هب هكی  رهاده و فه ئه، كات هرهاد د هى ف هك ژهبكو

 :  ناوههێى ۆيانى خژ هتايى بۆك  هيايچو  هر ل هه  هنژ هريپو  هئكى  هيۆدر  هزن و دواجار ب هم

   هيايچ ڵ گه هوى ل هرگك ێنێژيرپ

  ێنڕێ پهب گينڵمى كو هد

   22ن بكا      ل ێيمان شك پهرهاد  هف
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