
عةبدوَال ساَلح غةفور

دووةم  بةشي

باسي كورتةدا باسة ئةم  يةكةمي بةشي لة
ساَالني سةردةمي لة كرد كورديمان نوَيي شيعري
دواي بةتايبةتي ــردوودا،  راب سةدةي حةفتاكاني
شَيركَو اليةن: لة كة  (روانطة) بةياني  راطةياندني
و بَوتاني مةم كاكة  و  عارف  حسَين  و بَيكةس
كةمال و كةريم ميرزا جةالل و جةمال شارباذَيري
ثةيابووني هةروةها بآلوكرايةوة. محةمةدةوة رةووف
كة ئةوان دواي نوَي  شيعري ديكةي  نةوةيةكي
دوو بةثةلة  بةشةشدا لةم هَينا، زَوربةيمان ناوي 
بة كــوردي شيعري  داهَيناني ديكةي  ــةوةي  ن
هةولَيرةوة ناوضةي لة زياتر كة دةكةينةوة، سةر
ديكة ناوي هةندَي دواتريش طرتووة، سةرضاوةي

.. لةسلَيماني وكةركوك
بة ئةوانةي زياتر راثةرين: ثَيش قَوناغي لة
لةوانة دةركرد، ناويان (ثَيشرةو)  تةليعي شيعري
رةنجدةر، سةباح عةبدوَال، دَلشاد مةسيفي،  ئةنوةر
عةبدوَال عةباس باوةكر، حةمة و سةراج هاشم
بة كة بةرزنجي جةالل ئةوانةشدا لةطةل يوسف، 
خَوي شاعيريةتي ئَيواران) بةفري (سةماي ديواني
بَينن (ناوم شيعري كَومَةلة دواييةش بةم راطةياند,
و دةشتي كةريم بةَالم طةياند. بةضاث ماَلةوة)ى
بةرزنجي ئيسماعيل وفةريد زامدار و رفعةت نةوزاد
ئيستا ئةميان كة وهةندرَين ثيرباَل فةرهاد ودكتَور
سةعيد داناي و  سوبحي  ئازاد  و  دةذي  سويد لة
عةبدوَال موتةَليب وعةبدل تاهير تةَلعةت و سَوفي
دةشَي شةيداهَو، ئةزموونَيكي جياوازترن، وئيدريس
بةَالم هةبن، ديكة ناوي ناوانةدا ئةم دووتَوي لة
دةكوذَينةوة، و هةَلدةبن ثرتاو نةيزةكي وةكو هةر
طةرضي لة هةندرانيش ئةوةتا كز دةسووتَين، يان
باسة لةم كة زَورن  ناوةكان و هةن  شاعيرمان

نابَيتةوة.. هةموويان جيَي كورتةدا
كَويةوة دةشتي لة تر  ئةزموونَيكي  ــر دوات
جةلي ئةزمووني (قوبادي سةرهةَلدةدات، ئةويش
دةنطي ديارترين بة بَيكةس شَيركَو كة زادة)ية،
دةدات، لةقةَلةم كــوردي هاوضةرخي شيعري

شيعري  كَومةَلة بة  ١٩٨٨ ساَلي لة زياتر قوباد
راطةياند، خَوي ئةزمووني سثي) ردَين (قةَلةمَيكي
ثاشان (تةمتومان)١٩٩٠، كَومةَلة شيعري دواتريش
مةست) هةميشة  خودا، لة روو (هةميشة ديواني 

دةكات)  ثياسة تةنيا بة (شةهيد ئةنجا ،  ٢٠٠١
سةرجةم تةواودا بةرطَيكي لة دواجاريش ..٢٠٠٥
دةكاتة ثانتاييةكةي كة خَوي شيعري ئةزمووني

بة   ٢٠٠٧ ساَلي لة  ضاثكرد. ساَل بيست نزيكةي 
بة (شةهيد ناونيشاني  بة  ، الثةرة (٧٦٠) قةبارةي
هةردوو لة بَلَيين دةتوانين دةكات). ثياسة تةنيا
(تةمتومان) و سثي) ردَين  (قةَلةمَيكي  ديواني
ئةوتَوي جياوازيةكي ئةمانةدا لةطةَل ئةزموونةكةي
لَييان بوةوة جيا  ئةزموونةكةي دواتر بةَالم  نةبَي، 
شةقَلَيي ناو، هةنطاوي  ديارتر ئاستَيكي  بةرةو
سةرةكيةكاني .بابةتة وةرطرتووة تري ونوَي ديار
زياتر شةهيدي  مةسةلةي و ئيرَوتيكي بابةتي 
نةوةدةكاني لة زادة جةلي قوبادي بَوية خَو. طرتة
هةزاردا بووة دوو يةكةمي ودةيةي سةدةي رابردوو،
ثةراوَيزي ناتوانَي كةس و  وجودا راضةنيو دةنطَيكي
دواتر بَيت. ئةنقةست بةدةستي ئةطةريش بكات.
هاوزةمان هةر كةركوكةوة، طةرمياني دةشتي لة
كة مةال)، زادة،(ئةحمةدي جةلي قوبادي لةطةَل
ئةزمووني رابردوو هةشتاكاني سةدةي ناوةِراستي لة
طوندةكةي ناوي كة  (زةردك)، ديواني  بة خَوي
دةنطَيطي وةكو و ناساند شوان ناوضةي لة خَويةتي

كوردي هاوضةرخي شيعري راضةَلةكَينةري
درَيذةكةي (ئاقيقي قةسيدة دةركةوت. دواجاريش

عةرةبي. بة كردووية بةندة زِر)،كة
لة شيعري  سةردةمة كَومةَلَي دةنطي لةو هةر 
و رةخنة ئاوِردانةوةي شاياني كة هةبوون سلَيمانيش
فةرةيدون و محةمةد سةَالح وةكو: وةستانن، سةر لة
محةمةد ئةمين شةيدا، عوسمان عةبدول بةرزنجي،
ديوانة بة كة عوسمان، عومةر محةمةد ثَينجوَينيء

دةرضوو   ١٩٨٥ ساَلي لة (لةغوربةتا)  تاقانةكةي 
لة   ١٩٨٨ ساَلي لة منيش راطةياند،هةر خَوي
سةرم لة بووم كةس يةكةم (هاوكاري) رَوذنامةي
(لَيرةدا وتومة: كة نةضووبم! هةَلةدا بة ئةطةر نووسي
دلَيرة، عوسمان، دةنطَيكي محةمةد عومةر ناَلَيم من
ضاوةروان لَي ئةوةي  مذدةبةرة، دةنطَيكي  بطرة
نوَيتر ئاوةرَوَيكي دلَيرو دةنطَيكي ببَيتة دةكرَي
شيعري نوَيخوازي كارواني لة هةَلكةنَي خَوي بَو

كورديدا).
و قةرةداغي دالوةر  و غةمبار جةمال ئينجا
وئةرخةوان ئةحمةد وكةذاَل سةرضناري عةبدلقادر
هةستيار بةرزان فايقء ظينَوس و .ك وشيرين
ئةمانة كة سديق. وسابير عةبدوَال ساَلح وعةباس 
راثةرينش دواي طةرضي بوون. راثةرين ثَيش
لة سلَيماني ثةيدابوون لة دةنطي شيعري كَومةَلَي
ئيسماعيل ئةمانةن: ديارةكانيشيان هةرة ومَي، نَير
زياتر راثةرين كةثيش عةلي، بةختيار خورماَلي،
راثةرينيش دواي دةكردةوةو رةخنةيي بَالو بابةتي
دةركرد .ئينجا هَيمن ديواني (طوناة وكةرنةظاَل)ي
حةمة عةلي خان ئيسماعيل و وئارام  حةمة جةزا 
هةندَي جاريش و هونةرمةندة ئةم ،طةرضى زياتر
هةروةها ئاواتحةسةن قةسيدةيجوان دةنووسَيت،
فةريدون و رةش وعيرفان ئةحمةدو سةَالحة ئةمين
و حسَين ئةنوةر و عةلي ئيدريس و ثَينجوَيني
هةَلةبجةيي رَوذ و كةمال كَوسار و حةمة دَلسَوز
و الزَو و ئيبراهيم ماردين و خدر ئيبراهيم و كةذاَل
لةكةركوكيش و مةحموود بةهار و مةحموود ترَي
محةمةد بورهان و عةسكةر دانا و طوَل عومةر مارف
نيةو لةياد ناوةكانيانم كة تر وزَوري نوري وطوَالَلة
ئةم وتم لةمةوبةر ،هةروةكو دةكةم لَيبووردن داواي
هةموو تا نيية كوردي شيعري ئةنتَولَوذياي نووسينة
دةبَي زَورن ئةوةندة ناوةكانيش بكةم. ريز ناوةكان

خةرمان بةرةكةت بكةين.
بَو شةر تَو مةضَو

(ئةطةرقةسيدةجةذنَيكيثَي دةَلَي: ئةكتافَيوثاز،
رادةطرَيت، وةرزةكان بةرامبةر خَوي كةواتة بَيت،
زةوي. ذَير ناضن، جةذني كةس بَويان شوَينانةي لةو
كاولكارية هةموو دَوزينةوةي شيعريي ضاالكي بةَالم
دووبارة دةكاتةوة، سِرقاييمية تووندة دَيرينةكان بةم
بَو تةحةدايةكة ئةو شةهوانيةت، لة تَيرة كة
ثَييةي بةو ريسواكردنة دي، هيضي و قةدةغةكردن
شيعرةي ئةو نية، ياسا كةضي مل بةراشكاوي
هةَلمذَيت دةرةوة  هةواي بوو  داواكراو دوَينَي  تا
بَو دةبَيت بةردةوام طةردووني، بةشداربووني بَو
هَيزو جادووي لة تا نووشتةيةك دوعاو ببَيتة ئةوةي

بمانثارَيزَي..). ذمارةكان
وةك و تازة نية كوردي شيعري شةِر لة بووني
دةمةي ئةو براوة، بةكار كارةساتاوي بابةتَيكي
يةكةمي جيهاني جةنطي  باسي حةمدوون)  (مةال
هيض كابرايَيكي كوَير وةكو ئةو كةس وةكو كردوة،
وةكو شةِر بكات. شةر باسي ضاوساغَيك ئاوها ناتوانَي
طةرضي دةوةستَي، شيعر ثانتايي بة دذ ماَلوَيرانيةكي
سةرةِراي هاتووة، بةكار كةم كوردي شيعري لة
شةِري تارادةيةك، بابةتَيكيزيندوو بووة ئةوةششةِر
بة جيهاني شيعري ديوانة دةيان جيهاني دووةمي
لة بةتايبةتي بةرهةم، هَيناية دنيا زمانةكاني هةموو

ئينطليزي شيعري هةروةها ئةمريكي، نوَيي شيعري
جيهاني جةنطي شاعيرى ديارترين ماكبس) (جورج
لة جَيمس شيظَل لة (ضوارينةكاني جةنط)و دووةمة
وكةيس ئةوين ولفريد و ستالينطراد) (شيوةنةكاني
نوَيي شيعري هةروةها ديكة،  وزَوري دوطَالس
وَالتانةي ئةو بةتايبةتي ئيتاَلي، و فةرةنسي و رووسي
شيعري ،دواجاريش طرتن ثَي يةخةي جةنطة ئةو
سةدةي هةشتاكاني  ساَالني  لة عَيراق عةرةبي
لةم ئَيران. عَيراق جةنطي ساَالني واتا رابــردوو،
بةشَيوةيةكي كورديدا شيعري لة دواييةش ساَالنةي
سةردةمي شةِري كاتي تايبةتي بة بةرضاو ثةيابوو،
جةلي قوبادي ) لةالي زياتريش كوردستان. ناوخَوي
شةِرةوةن، بابةتي لة  لة شيعرةكاني زَور كة زادة)،
(مةمكةكاني شةر)، بَو بضَي طوَل (بةرلةوةي وةكو:
و حةرام) (عةردي رةحمةت)، (فيشةكي تفةنط)،
لة و دَيت لَي  شةريان بَوني ديكةي شيعري  زَور
(بةر شيعري لة دةدوَين. بَو نموونة شةر كارةساتي

دةَلَي: شةر)دا بَو بضَي طوَل لةوةي
ئةو..ئةو

هَيشتا الشةيةك، (دوذمن)دا سةنطةرَيكي لة
طةرم

من بَو راديَوكةي
ئةو بَو نارنجَوكةكةي

ئةو بَو قةمسةلَةكةي
شَورش بَو ضةكةكةي
سةط. تةرمةكةي بَو

هةَلطيرسَي شةِر كة ئيبراهيم)يش  (ماردين
بةكَليسايةكةوة زةنطَيك وةك دةزطيرانةكةي دَلي
ثياو وةكو ئةو بَو شةر، ئةوةي نةضَيت بَو دادةكوتَي
هةر لة ضونكي شةر دةزانَي، ئيشي خَوي شةر بة
شةر دةزانــَي كردوة، دروستي نَيرينة سةرةتاوة
نايةوَي ئةو كَوسكةوتنة، ماَلوَيرانية، و قِركردن
شةر ضونكي شةر، دةيدوَينَى بضَيت بَو كة ئةوةي
خَويةوة دواي  لة هيض دةسووتَينَي، وشك  تةرو
كةسَيك ئةو لةناوضووني دواي دةيةوَي جَيناهَيَلَي،
نازي و بَينَي هةورةكاندا بةسةر دةست هةبَيت
ثياو وةكو شةر ضونكي ئةو هةَلبطرَي، ثشيلةكان
دةيةوَي بَوية دةكوذَيت، وجواني خَويةتي دةسكردي
و با لةدواي خَويةوة كةسَيك بةش بَيت لةجواني بَي
ثياوَيكي ئةو بكات. هةورةكان سةيري هةبَيت
شةر، بَو دةضَيت هةَلطيرسا شةر كة هةر بةدخوةو
هةَلطيرساني كاتي دةزانَي شةر هَيزي وةكو ئةم
لة مناَلي رقي نامَينَيت، لةكةس كةس ئاطاي شةر
ميراتطةري بة خَوي ئةو جَوالنةية، ناو خةوتووي
باثيراني كة باو شةرة تةواو دةكات و ئةو دةزانَي شةر
لةكاتي شتَي هةموو دةيةوَي ئةو هةَليانطيرساندوة،

بَيت: شاراوة جةنطدا

ناميَنَيت كةس كةس ئاطاي لة دَيت رَوذَيك
جَوالنةكان ناو مناَلي خةوتووي بة دةبم ثةست من

لة يادمكة تَو شةر هةلَطيرسا كة
نابيَتةوة لةناومنداية ذير مةَلَي تَوفانَيك كةس بة

.....
دةطةشيَنمةوة فيتنة ثةنطرةكاني
دَوستةكانم ماَلي دةبةمة شةر

......
دةقةومَيت طةورة جةنطيَكي

شةريان ديلةكان دةبيَتة لةسةر كوشتني خزمةكانم
.....

طــةورةي نةعلةتَيكي جةنط ــَي دةزان ئةو 
شةرة سةرةتاي لة  هةر نابَيتةوة، ليَي  و مرَوظة
ئةو بةردةوامة، وهابيلةوة قابيل ئةفسانةييةكةي
نايةوَي و خَوي دةسثَيرَيتة شةر نَير دةسةَالتي وةكو

خَوشةوسيتةكةي يان لــــــةمئةويديكة،
بَيت ناخَوش شتَيك هةموو بَيت، بةشدار شةرةدا
كوشتني و فيتنة ثةنطري طةشانةوةي دةيكا،
هةموو وةكو دةقةومَيت جةنطة ئةو ديلةكان،
لة دةبَي ثر وَالت ديكة. سةرةتاييةكاني جةنطة
بضَي دةزطيرانةكةي نايةوَي ناثاكان، ثةيكةري
كوذراني دواى هةبَيت كةسَيك ،دةيةوَي شةر بَو
هةورةكاندا سةر بة دةست و بيركةوَيتةوة ئةوي
ئةستَيرةكان هةَلبطرَيت،  ثشيلةكان ونازي  بَينَي
بيكات، ئةو شةرة ثَيضةوانةي هةرضي واتا بذمَيرَي،
سةر طوَلي كَي شةر بَو بضن ثَيكةوة هةموو ئةطةر
باوةشَين هةورةكان كَي  و دةدات  ئاو طَورةكان
بَي وةيي و بَي تاواني بكات. دةزطيرانةكةي هَيماي
ئينجانةكانة، ئاوداني خةريكي ئةو سووكيية، رَوح و
بةَالم خَوي قافَلةيةك لةدةورَيتي، نوور شةبةنطَيكي
ئةم بةدوايةوة. هةرضةنَي وان ثياوكوذاني خوَينتاَل لة
لة يةكَيكة راثةرينة. دواي الوَيكي ئةزمووني شيعرة
يان ضاكتر راثةرين، دواي جوانةكاني قةسيدة تازة

سيَيةمدا. هةزارةي لة كوردي شيعري بَليَين واية

شةريش دواي
دةبات بةلةمةكان و فانَوس الفاو دواي ئةوةي

دةسوتيَنََيت طرانبةهاكان دةستنووسة ئاطر ئةوةي دواي
دةكةم ثَوكةرم زيندانيَكدا لة من

دةثاريَمةوة بةنديوانةكان لة
بيَنن  بَو ضا وجطةرةم
، بوو تةواو شةر كة

زةليلي دةمرم بة لة خةستةخانةيةكدا يان
خَومان طوندةكةي دةضمةوة يان

دةكةم رَوذانة ئةو باسي
قةومابوو. شار طةورة لة شةريَكي كة

كة  دةكات بَو ئةوةمان باسي شاعير لَيرةدا  
ئةمةيان طــَوِري، ئَيمةي  كردمان  شةرانةي ئةو
لَيوة باسي هونةرمةند  كةسي كةم حةقيقةتَيكة 
رووكةشيةوة بة رَوذئاواش شيعري لةوانةية كردوة،
وةكو وَينةكاني كردبَي، جةنطي بةرةكاني باسى

طواستبَيتةوة: خَوي

بنيَذين؟ تةرم ضَون هةموو نالَيَين ئةم ئيتر
نالَدةكةين بةدكاران ئةسثي دةطةرييَنةوة

لَيمان دزرا كة ناكةيةن دةستطيرانةتي دياريانةي باسي ئةو
خائينان.. ثةنجةي بَو دةطرينةوة خةنة دةطةرييَنةوة

باسي هونةرمةند كةسَيكي وةكو جواني بة
هةموو شةر ضَون كة دةكــات، شةر قَيزةوةني

بةرةرو وةحشةتطةريي: ئةخالقيةتَيك دةطَورَي

ذنةكانةوةن تةويََلي بة كة ناكةين تفانة ئةو باسي
دةطةريَينةوة قوِراوي سةطي وةك

شوومي لة طةِرةك ثِردةكةين كةرخَورة ئيَوارةي دالَة وةك
ناكةين. خيَر بَوكةس و دوعاي دةطةرييَنةوة

(ماردين ئةزموونةي ئةم بَليَين دةمَينَيتةوة
نووسيني بَو جوانةكان هةوَلة لة يةكيكة ئيبراهيم)
سيَيةمدا هةزارةي لة كوردي جواني قةسيدةي

بن. خَوي زَور وةكو هيوادارين كةساني
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