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عةبدوَال ساَلح غةفور

يةكةم بةشي

شيعري  بَو نيية ئةنتَوَلَوذيايةك بابةتة ئةم  
بَو ثَيشةكييةكة بطرة  كورديى،  هاوضةرخي
هةندَي لةاليةن هَةلة هةندَي راستكردنةوةي
بةشيعري سةبارةت دةنوسرَين ثرَوفيسَورةوة
كورديى، نوَيي ضيرَوكي يان كورديى، تازةي
ئةم بَلَيم ئةوةش  دةبَي كورديى.. رَوماني  يان
كورديى، هاوضةرخي بةشيعري تايبةتة نووسينة
(سَوراني) خواروو كرمانجي ديالَيكتي بة كة
باشووري كوردستان. نووسراوةو بةتايبةتيش لة
بةرهةمى ، شةِر)) بَو مةضَو (تَو قةسيدةية ئةم
لة ئةدةب كة ئيبراهيم)ة (ماردين الو شاعيري
ذمارة نوَيى كوردستاني رَوذنامةي هونةري و

شيعري  كَومةَلة يةكةم بَالوبووةتةوة. دا ٥٥٩
طةَل لة بآلوبؤوة مذدةَيكي باشي كة شاعيرة ئةم
شيعري نوَي، وةكو دةنطَيكي نةوةي خَويدا هَينا،
. نوسي كومةَلةشيعرةيم ئةو لةسةر خَوشم هةر
سَي لة باس قةسيدةكة سةر بَيمة لةوةي بةر
كورديى داهَينةري شيعري هاوضةرخي نةوةى
هةشتاكانء نةوةي حةفتاكانء مةبةستم دةكةم،
طةرضي راثةرينيشة. دواي ئينجا و نةوةدةكان
رَيطاكة بِريانكردء نيوةي تا لةو نةوةيانة هةنديَ
جيا نةفةسي جيا بة هةندَيكيشيان و  وةستان
كورديى نوَيي شيعري بَيطومان بوون. بةردةوام
رابردوو سةدةي حةفتاكاني ساَالني دايكبووي لة
نوري سةردةماني  بَو دةطةِرَيتةوة بطرة نيية، 
طَورانء  لةسةردةمي هةَالوساني ساَلح و شَيخ
ونةتةوةييشدا، ثَيشكةوتنخوازي بيرةباوةِري
موكري. ئةحمةد هةردي وكامةران تارادةيةك
نوَيي شيعري  حةفتاكاندا قَوناغي لة دواجار 
كَوتايي لة طةرضي كرد. طةشةي زياتر كورديى
هةبوو. بةرضاو جوَلةيةكي شةستةكانيش
خةَلتَينةكةي كورد بةياننامة دواي هةر ثاشان
و طَوِرَي هاتة وهةوايةك  كةش  مارس، يانزة
سياسي و رَوشنبيريي سةربةستييةكي جَورة
كةلتورء رَوذنامةء  بواري  لة بةتايبةتي  دامةزرا. 
لةشتة دةمة ئةو تا كة كوردييدا، بَالوكردنةوةي
ئةو ئيدي بوو. عَيراقي سياسةتي قةدةغةكاني
و زياتر هةبوون ثَيشتر  كة شيعريانةي  دةنطة
بَيكةس شَيركَو وةكو دةركةوتن. بةرضاوتر
سةَالح ثةشَيوء عةبدوَال و هةَلمةت لةتيف و
شاكةلي)ء (فةرهاد شاكةلي ئةنوةر و شوان
قادر ئةنوةر  سابيرء رةفيق  محةمةدء سةالم 
كةريم، ميرزا جةاللي رفعةتء نةوزاد جافء
ديارةكاني دةنطة وةكــو ئةمانة بَيطومان
دواجايش قَوناغة، ئةو كورديى نوَيي شيعري
نةيزةك هةروةكو دةركةوتن، زَور طةلَيكي ناو
دةنطي بة نةدةبوون دةكوذانةوةء هةَلدةبوونء
كورديية شيعري خاريتةي ئةم بةردةوام. ديارو
ثةنا و ثَيض  ثِر كوردستان خاريتةي هةروةكو 
راستي هَيَلَيكى نيية ئةوة ناراستة، وخةتي
خاريتة ضونكي بووبَيت، بــةردةوام و طرتبَي
رةوتي ئةدةبياتي هةميشة سياسيةكةشي وابووة،
قَوناغ بووة لةطةَل هاوشانء هاوتةريب كورديى
بارَوميترةكة دةبينين بَوية سياسييدا. جووَلةي و
قَوناغي شاعيراني بووة، داكشاندا هةَلكشانء لة
وايان دةبينين هي رابردوو، حةفتاكاني سةدةي
بةردةوام بوون رَيك، ئاسَويي هةبوو بةهَيَلَيكي
نيوةي لة هةشبوون خَوياندا، ئةزموونةكةي لة
يةكجارةكي، وةستانَيكي نةك وةستان، رَيطا
ثضِر واتا بوو. ناوة ناوة وةستانةكةيان بطرة

رَيك ئاسَويي هَيَليكي بة لةوانةي بوو، ثضِر
شَيركَو هةرضةنَي بَيكةس، شَيركَو بةردوامبوون،
يةكةميان، بةشةوة، دوو دةبَيتة ئةزموونةكةي
-واتة راثةرين دواي دووةميان راثةرين، ثَيش
ئةزمووني بَلَيم دةتوانم ،-١٩٩١ راثةِريني
ضِرتر و تَوكمةتر راثةرين ثَيش بَيكةس شَيركَو
شيعري كَومةَلة لة راثةرين، دواي لةوةي بوو
سروودي (دوو ئةشكَي)و طرٍِ بة تينووَيتيم (من
دةشتوانم لةثَوثةدان. دووانة  ئةم كة كَيوي)،
ئاسَويي هَيَليكي لَيرةشدا بَيكةس شَيركَو بَلَيم
بارو لةبةر بوو، نةطَوِر تارادةيةك وةرطرتء
ثةيوةستَيكي كة راثةرين، ثَيش سياسيي زرووفي
ئيدي داهَينانةوة، زروفي بارو بة هةبوو ذيانيي
رابردوودا سةدةى لةهةشتاكانى بَيكةس شَيركَو
بارَيكي وةرطــرت تَوخَوَلسكي خةَالتي  كة
ديسان راثةِرين دواي و طَوِرَي بَوهاتة ديكةي
طةشةي و هةَلوَيست لة روويدا وةرضةرخانَيك
كة وةرطرت، نةمةتَيتيكي زياتر ئةودا. شيعريي
ئيدي ناساند، شَيركَوي شيعري زياتر ئةمةيش
طَوِراو شَيركَويي قةسيدةي شيعريةتي رةوتي
وةرطرت، تايبةتمةنديةتي ديكةي هَيَلَيكي
و يةك نةفةس يةك بة نووسين وةكو قةسيدة
بابةتيء يةك فةزا، هةروةها يةك يةك ريتم و
دةستةواذةكان وشةو تارادةيةكيش  رةوتي،
لةسةر بكات تةنةوع ناتوانَي واتا ــارةن، دووب
نووسيني مومارةسةكردني ئاستةكاني هةموو
يان كةلَينَيك بؤتة ئةمةيان كة قةسيدةدا،
تواني بةَالم شَيركَوييدا، قةسيدةي لة خةوشَيك
بدات. قةسيدةكةي بة دةيموومةت

نَيكيش ضة ر هة
قةسيدةيزَورجــار بــة  ـــوو دةب

وةكو (بَونةيي)، موناسةبي
يان دةنووسي، شةهيداني بَو شيعرانةي ئةو
كورد، ناودارةكاني كةسة بَو يان سروود شيعري
سَيو). دار لة (ثياوَيك ئةحمةد ئيبراهيم وةكو
بَيكةس شَيركَو كة واية ثَيم ئيستا من هةرضةنَي
دادةنَي دةنطي جووَلةو ريتمي سةر لة شيعر زياتر
بَوية بَي. مينبةر بَي يان بوَمايك لةسةر كاتَي ،
(خاضءمارء..) ثةثوولة)و (دةربةندى شيعرةكاني
شَوِردةبنةوةو راست هَيَلي بةيةك (رةنطدان) و
تَيدةطات، ضامةيان بةيةك رةخنةطر خوَينةري
باش بةشتَيكي هةندَي كةس ئةمة لةالي دةشَي

بَيكةس.. شَيركَو بَو بكةوَيتةوة
ديارة هةَلمةتة، لةتيف دووةم، ئةزمووني
شَيركو بَو ــةوةي ئ ــةدا، ن يارمةتي ــةدةر ق
كةضي هةَلنةكةوت، ئــةو بــَو هةَلكةوت  َ
) طةرضي ئةوداية، هاوشاني لة لةشاعيريةتيدا
سةرجةم لة نةمةتيةتَيك  جَورة هةَلمةت)يش 
شَيركَو ئةطةر  هةية، شيعريةكةيدا  ئةزموونة 
وةكو خَوي ئةشكَي) طِر  بة تينَيوَيتيم  (من بة
بة(خوا (هةَلمةت) راطةياند، نوَيخواز شاعيرَيكي
لةتيف راطةياند، خَوي بضكَولةكةمان) وشارة
دواي واتا ئةزموون،  (١٠) دواي هةَلمةت 

تا   ١٩٧٠ ساآلنى لةنَيوان شيعر ديوانة (١٠)

جةَلدَيكي بة دوايية لةم ٢٠٠٠،كة
دياردةيةكي بووة دةرضــوون، تةواو

كورديييدا، هاوضةرخي شيعري لة بةرضاو
ديوانة (١٠) بةو ئةزموونةكةي

شارة خــواو  -١ كــرد: نــاوةزةد 
ئامادةبوون بضكَولةكةمان،٢-
ثرضي -٣ تر لةدايكبوونَيكي  بَو 
طةرميان رةشماَلي كضة ئةو
طةردةلوولي -٤ كويستانمة و
كة هَونراوةيةي ئةو -٥ سثي
ئةو -٦، نابَي و تةواو دةبَي تةواو
نايانخوَينَيتةوة دايكم نامانةي

سروودي -٨ طوَل. طوَلة  جوان وشةي  -٧
ناكات،١٠- وشك رووبارةي ئةو -٩، هةذاران
بَيكةس ..ئيدي هةَلمةت لةتيف طورطةكاني
لةهاوشاني شيعريةكةدا لةرةووتة هةَلمةت و
مونافيس وةكو جاريش زَور و بوون يةكدي
لةطةَل مامةَلةيان كَيبركَيكةر دةنطي دوو و
ئةو طةرضي ــردووة. ك كوردييدا قةسيدةي
،يان هةيبوو شَيركَو كة شيعرييةي ئةجندة
شيعريى ئةجندةي لةثَيشةوةي هةيةتي
شاعير ئةجندةي دياريشة بوو، (هةَلمةت)ةوة
و ئةزموونةكةي رةووتي سةر دةكاتة كار زَور
مةعريفي دابِراني تووشي يان دةكاتةوة، خاوي
هةية زَور مةعريفي جياوازييةكي بَوية دةكات.

و بضكَولةكةمان) شارة (خواو لةنَيوان
بةراي من (هةَلمةت)دا. دوا ديواني

دابِرانيئــةم و  طَوِران

لة مةعريفيية
ــريئــــةجــــنــــداي ــع ــي ش

طةياند.. ثَيي زياني زَور دواتـــــرهةَلمةت
ميرزا و جةاللي جاف قادر ئةزموونةكاني ئةنوةر
كة محةمةد، سةالم و شوان سةَالح و كةريم
لةيةك و ثضِر ثضِر ئةزموونةكةيان ضوارة ئةم
كاريطةري هةرضةنَي تَينةثةِرين، شيعر ديوانة
شيعري مَيذوو لةسةر هةية و هةبوو طةورةيان
دلَيرةكاني دةنطة بونةتة كورديى. هاوضةرخي
و ثةشَيو عةبدوَال ئةزمووني  ئينجا  شيعرة.. ئةو
ئةزموونةش دوو ئةم بَلَيم دةتوانم سابير، رةفيق
خاريتةي شيعري هاوضةرخى هَيَلَيكي ديكةن لة
ديواني بة  ثةشَيو سةرةتادا لة زياتر كورديى، 
راطةياند، خَوي تينوو) شاعيرَيكي (شةونامةي
تةوذمي كاريطةري ذَير كةوتة دواتر ثةشَيو بةَالم
هةرضةنَي فةلةستينةوة، مقاوةمةتي شيعري
ذَير لة تينوويش شاعيرَيكي شةونامةي ثَيش
(بتي ديواني لة بوو، قةباني)دا (نزار كاريطةري
ضةقي ضوارضَيوةيةدا لةو ثةشَيو ئيدي شكاو)دا.
كاريطةري لةذَير ضوارضَيوةي لة واتا بةست،
بةرطَيكي و فةلةستيني مقاوةمةتي شيعري
جةماوةري تارادةيةكيش بةرو كردة كوردانةي
دواتريش و  ئةويش ثَيش كرد، ثةيا خَوي  بَو
: شاكةلي)دواتريش (فةرها شاكةلي ئةنوةر

دةنطَيكي كةكةثَيشتر بوو روانطةيي
خَوي نوَي) كودةتايةكي (ثرَوذةي ديواني بة
كةثَيشتريش روانطةييةك، وةكو راطةياند
ئةحمةد لةطةَل بوو كفري قوتابخانةي بة سةر
ئةجندةي دواتر دا. هةَلمةت ولةتيف شاكةلي
،بةرةو وةرضةرخا دا ديكة  بةاليةكي شيعري
ئيستاش. تا ئيسالميةوةو سوفيةتي ئةجنداي 
ئةنوةر باسي فازَل..كاتَي فرياد دواجاريش
،لةبيرمان كرد جةاللمان و سةالم و وسةَالح
بةرين، ديوانةكانيان تاقة ــاوي ن كة ضوو
شيعريةكةياندا، ئةزموونة لةسةرةتاي مةبةست
بَلَيم دةتوانم كة  (زريــان)، جاف قادر ئةنوةر
نوَيى شيعري  ئةزمووني ثَوثةي خَوي لةكاتي 
طةواَلة (دَلدارةكةم شوان سةَالح بوو، كورديى
ئةزمووني ضِربوونةوةي  نية)،كة ثاييزةيةك 
قةسيدة لة ئةزموونةكةي دواجاريش سةَالحة.
سيمرغ) شةواني لة  (شةوَيك ناوبانطةكةي  بة
داهَيناني ثَوثةي  طةيشتة و بوةوة  خةست
زيندوة قةسيدة لة يةكيكة ،ئيستايش شيعريى
و هاوضةرخ كورديى شيعري سةرمةديةكاني
ساَالني لة محةمةد)يش (سةالم ناهاوضةرخيش.
ديوانَيكدا لة  خَوي ئةزمووني شيعري ١٩٨٨دا
دةتبينم (ئَيواران بةناوي طةياند، بةضاث
جةاللي بــةَالم زةردةوة)، سوخمةيةكي بة
بةياني كة لةوانةي بوو  يةكَيك  كةريم ميرزا
خَوي ئةزمووني ئةطةريش كرد، مَور روانطةي
لةياد ناوةكةيم طةياندبَي ضاث بة ديوانَيك لة
دواي سابير دواي ئةوانيش رةفيق ئيدي نيية،..
بةئةزموونة ثةرةي هةندةراندا لةساَالني و كَوض
دةنطي ببَيتة تواني داو خَوي شيعريةكةي
ئاماذةي و كورديى هاوضةرخي شيعري دياري
ئةزمووني سةرجةم دواييةش لةم بدريت. ثَي
بَالوكردةوة.بَيطومان جةَلديكدا لة خَوي شيعري
ديكةى دةنطي دةنطانةدا ئةم ــوي دووت لة 
شيعري ئةزمووني  لة واتا هةبوون، شيعريي 
حةمةي رفعةت، نةوزاد نموونة بَو حةفتاكاندا،
وةكو دةنطَيكي ئةحمةد نةجيبة و باقي  حةمة
نوَي. ئينجا سةعدوَال لة شيعري كورديى ذنانة
شَورشء سامي  و مةدحةت  كةنعان  ثةرَوش، 
،هةرضةنَي شارباذَيري جةمال ئاوارةو موحسين
روانطةي مَور بوو كة بةياني كةسانة ئةميش لةو
رادةيةك تا وةرضةرخا ئةميش بةَالم كردبوو
نوَي شيعري  رةورةوةي لة و كَالسيزم بةرةو
مستةفا و مةريواني  دَلشاد هةروةها نةمايةوة، 
جةميل و  سورمَي  عةزيز ــةذاد ن و  زةنطنة

كرمانج،.. جةوهةر رةنجبةرو
 

ثِر كوردستان خاريتةي هةروةكو كورديية شيعري خاريتةي ئةم
طرتبَي راستي هيَلَيَكى نيية ئةوة ناراستة، وخةتي ثةنا و ثَيض

بووبَيت بةردةوام و


