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وقباغكانی گورە سنترە و شار ڕۆی
و ئدیب داھنانی و ــدەب ئ بسر دونــیــا،
شار كــاریــگــری ــارە. ــادی ن و  ــار دی شاعیران 
نوخۆ ملمالنیكانی و كھاتپ ھموو ب
.نییرن و ئرنی كاریگرتی  ــی دەرەك و 
جیھاندا زیــنــدووی گالنی مژووی ل بۆی
و پاریس و لندەن وەك گورەكانی شــارە
واشنتۆن و و كیف و مۆسكۆ سانپترسبورگ
بغدا، قاھیرە و و ئستمبوڵ نیویۆرك و و
...مانی و سنسل و بۆتان و بایزید و جزیرە
یا شونی زد وەك چ كاریگرییان رووداو و
دەقی بــاگــراوەنــد نو ل بسربردندا ژیــان 
و دەق چندین ســربــاری :یھ داھنران
و رخانت ك ئدیبانیش دانسقی برھمی
و بابت و رووداو خودی شاران ب تتایب

قارەمانكانی....
مۆسكۆ قۆناغی دووەم:

پشو نووسینی  شیعر دووەمـــی قۆناغی
 11/9 – وەرە  تنیا (ئگرھاتی شیعری  ب
ئم سرەتای  پدەكات، 1973)ەوە دەست /
(فڕۆنژ) ،ژەوەیرۆنڤ شــاری ل قۆناغ
ل ڤرۆنژ، رووباری سر تودەك كشار
خوندنی سای رووسیادای. پشو خوارووی

بردووە. بسر لوێ 1973 – 1974ی
ئامز ل شاعیری شیعری (4) شــارە ئــم 
قۆناغی مۆسكۆی شارەوە لم گرتووەن ھر
ل و پدەكات پشو دەست نووسینی شیعر
وارشۆ پاشان و باكۆ  و مۆسكۆ  شارەكانی
و ترابلوس و سئۆد پۆتسدام، و برلین و
دەقی شیعری چندین تد ... و و ھلسنگی پراگ
پۆنی گورەی ئو ب و دایك دەبن ل دیك
كردوون ھموویان سرجم شیعرەكانیم بۆ
نو قۆناغی شیعری مۆسكۆی شاعیر... دەچن
شری پشكی قۆناغدا شاری مۆسكۆ لم ھر

بركوتووە... شیعرەكانی

قۆناغی ل پشو  شیعرییی  قۆناغ ئــم
ل شیعری دیــاری حاتی س  ب ھولردا

دەكرنوە. جیا یك
دەســتــواژەیــكــی و وشــ كۆم یــكــم: 
بوونیان ل قۆناغی ھولردا ك شیعری تازەی
وش چند ب ئاماژە نموون بۆ ھر نبووە.
واگــۆن، (مــوزێ، دەكین و دەســتــواژەیــك
ون، ــازی ســرب ئكسپرس، شــمــنــدەفــر،
كوشن، ،میگ ــرداو،  گ كۆنتراكت، ،گف

تد). نستلژی...
ل ھر قۆناغدا لم نیشتمان، تاسی دووەم:
1973)ەوە – وەرە تنیا ھاتی (ئگر شیعری

غریبی و نیشتمان تاسی شیعرەكانی دوا تا
ئم ب شیعرەكانی و مفتن شار و ھولر
ئاشكران، و  دیــار روونــی ب زۆر  قۆناغیدا
 1973 شیعرەكانی زۆربـــی بین دەكــرێ
سۆزی  و تاسی نیشتمان 2005 ھونیان –
نموونیك بۆنموون ھر غوربتن، و ھولر

بووندا: و زد و سۆزی نیشتمان تاسی ل
دایگیان! ئی

بووم! منداڵ ك ،یادم ل
بووم تاڵ تامی تفت و ئشقی

دەخوارد گم
دەدام ل زللیكت تۆش

دەدام تووڕفرێ پ ھمووت
دایگیان! ئی

نیم منداڵ و گورەم ئستا
نیم تاڵ و تفت تامی ئشقی
ئمجارەشیان ئگر كچی

بركۆت بكوتوە رم
لشم بدەی

خۆت شیری كی حرام لشم
دەرسموە مندای تشییكی ب من

قوڕ... ،رد، گب دار،
دیلسموە! رێ تب چیم

(ینم (توخمی شیعرەكانی قارەمانی سیم:
پشودا مۆسكۆی قۆناغی شیعرەكانی ل
كسانی خۆیانن ناسنامی و ــاو ن خـــاوەن
ھولر، بپچوانی دەناسرنوە،  و دیارن
گشتی ر بنخو بۆ شیعر پاوان مینكی
نزیك كسانی ناسنامنز و ناو ب و نادیار
پشو شیعرەكانی  ب ئاشق  شرۆڤكاری و
ھولر قۆناغی شیعری  كسكانی  بن

ناناست...
ھــزری و  بیر ـــازادی ئ ئــوەشــیــان   تبھ
بند دەگرتوە، و كۆم كۆت و كۆمیتی
رەچاو ئوانی شاعیر ھولردا قۆناغی ل ك

ئازادی لسر سانسۆر بۆت خۆی و كردووە
و خۆبی شیعری ھونینوەی سربستی و
لسر شیعر با ھزرۆكی ژر ركڤی خستن

...بدوب شیعریش ئادگاری
ھزر ئازادن، و ئادیا مۆسكۆدا، ل قۆناغی بم
جوانییكی و دیـــارن كسكان و قــارەمــان
بخشیوە... پشو جوانییكانی ب دیكیان
ك مۆسكۆ قۆناغی شیعرییكانی قارەمان
ناسنامن: ناو  خــاوەن كسانی لو بریتین
ئیلھامی شیعری سرچاوەی و (ڤالیا (ھاوڕێ
(سۆنیگا و شاعیر) ــرازای ب ،تاڤگ) شاعیر)،
شیعری ئیلھامی ســرچــاوەی و ھـــاوڕێ  –

شاعیری ژیانی  ھاوسری (نتالیا، شاعیر)، 
و ھاوڕێ ،بیئات) پوشكین) رووس گورەی
(ئلیزا، شاعیر)، شیعری ئیلھامی سرچاوەی
شاعیری ئیلھامی سرچاوەی و ژیان ھاوڕی
میلج) ھروا و ئراگۆن، فڕەنسی ناوداری
خاوەن (تریشكۆڤ و دارك ژان و مارگرت و
و ھــاوڕێ ــای و سیمان، و ناسنام و نــاو 
سرچاوەی ئازیز، كسانی و خۆشویست

ئیلھامی شیعری پشون.
شیعری قۆناغی ھـــردوو  بــراوردــكــی با 

پشو بكین: مۆسكۆی ھولر و
ھولردا قۆناغی ل

دەترسم، زۆر
بتناس دری شیعرەكانما شار لناو

مرگوەڕ چاوی كامیرەی
یواسھ بگرێ و ونت

دەترسم زۆر
ھوەرنن، پنجكانم بتناسن، گر

بسووتنن، تۆش شابسكی
مۆسكۆدا: قۆناغی ل

(ی بیئات (ناوم گوتی:
بووم مات
مات بوو

دەرھنا جگرەیكی
داگیرساند... بۆم

برە برە
پنجكانیدا بینی ل

سۆتك ب بوو رەكجگ
برە برە

لوەكانیدا بینی ل
جگرە! ك بووم بسۆت منی

دوو ــم ئ شیعرییی نو دوو ــم ل ھــر 
و كــ قــارەمــان ــــن دەدەی ــاغــدا ســرنــج قــۆن
شیعرەكانی بخشی ئیلھام مینی كسایتی
ناسنامن، و ب ناو و شاراوەن، نادیار ھولر،

یاخود نادیار) و (دیار كسك بین دەش
بخشی ئیلھام و  ھولرە شــۆڕەژنــی  تنیا
قارەمانی و كــس بــم شــاعــیــرە، شیعری 
دیارن، كسانی شاعیر، مۆسكۆی شیعرەكانی
و ئوێ شۆڕە ژنی و ناسنامن، ناو خاوەن

شاعیرن: شیعری بخشی ئیلھام
مۆنیكا! ئی
تۆی نتالیام
مۆنیكا ئی

تۆی ئلیزام تۆی
كۆپلیشدا لم  ،(بیئات) پشودا  دەقی ل
دیارن كسی ئلیزا) و لنتالیا جگ (مۆنیكا)

پشو رووداودا نو ل ناسنامن. خاوەن و
ئیستاتیكای و شــیــعــری ئــایــدیــای  میشھ
قــۆنــاغــی ر لـــــ دەربــیــنــی خـــۆی ھــیــ، گ
قۆناغی ل روودابن، كۆمڵ و كۆت ھولردا
جوانییكانی و دەربین ئــازادی مۆسكۆشدا
شاعیر ئوی ئوا رووداوین، كردن گوزارشت
ئو ئوا بووبت، جگایك و سردەم لھر
ھمان ئــوەیــان  شیعر، بــ دەكـــات  رووداو 
ل خزندارە مارف د. جوانكی بۆچوون
پشودا شیعرەكانی  ھسنگاندنی برامبر 
دەستپكردنی سرەتای ل (پشو :دە ك
ل شاعیری بــ شاعیر،   بــ بــوو شیعریوە
الی ئیستیتیكی پلی ئوەی لبر بوو، دایك
و مبست و ــاوەرۆك  ن بكو ناگۆڕێ،  ئو
نــاوەڕۆكــــكــی ھــمــوو ــۆچــوون دەگـــۆڕـــن، ب
بكو ناكوژن، پشووتر  نــاوەرۆكــی  تــازەش
بۆ شیعر پشو دەكن، زیاتر دیوان الپڕەی
تیۆریی ئم پچوانی ب ،نانووس رووداو

شیعر) ب دەكا رووداو
مۆسكۆ قۆناغی تازەی ناوەرۆكی و سیما

ئزموونكی تازەی پشو قۆناغی مۆسكۆی
قۆناغی ھولریدا ل گرچی وە كئ شیعری
ھندێ ل تنانت و بابت و نــاوەرۆك  ب
جیاواز رووخسارەوە و  سیما ب شیعریشدا
شیعری ئزموونی پدەری درژە ھر بت،
خوقاوە (شیعر بۆ پشو چونك خۆیتی،
پشتر خزنداریش مارف بووە) دایك ل و
ل شاعیری ب)  :ــدە پی و  پدا ئاماژەمان

بووە). دایك

ئزموونی ل ك تازەیدا زموونئ ئو لو
ھاوكوف و لگڵ شاعیرانی جیاوازە پشووی
ك دەكرتوە جیا بوە خۆشی سردەمی و
(دوای شاعیرانی   ل واتــا ھموویان ل بــر
شار زیاتر ھموویانیش ل و شاعیر گۆران)ی
دەستواژەكانی، شارن وش و بابتكانی و
شیعرەكانی ھونی تبوون شار رووداوەكانی
با ئــو... شیعری ئایدیای بخشی ئیلھام و 
قۆناغی شیعرییانی  دەستواژە و  وش لو
وەك ناسین، تۆ (پش بینوە: ورد مۆسكۆ
مۆسكۆ، ل دەكی چ رەتبووم، پیانا ستگو
غریبت ئم شارە شارەزای جادەكانی لرە.
یك و قیتارك، ھزار وا گۆنی وەك كردم،
و مرەكب زەریای نو ل ،یھ وستگی
قشتكانی مندا پوشكیندا، ببینی خونی
كچانی گـــوڵ، و  كــارگــ و ئــشــق پتختی 
مندانی گــوڵ. و كارگ و عشق پتختی
وەكو باكۆیی، چاوڕەشكی چاوشین، مۆسكۆی
كۆترەی لو ترم رەتبووم، ئارام پیانا ستگو
دەخولتوە. پوشكین پیكری پی بر ل
وستگی ل شو دتڕە، كیژۆیكی وارشۆ
و كۆشك .یھ ژوانی منا لگڵ شمندەفر
نا، تنیا كلسكان. بخووری و تالری پاشایی
.دەن ھنگاو مندا لگڵ مۆسكۆ ھموو نیم
كم. نمر ھبستك ب وارشۆ كچانی قژی

كم. نزیكتر ژوان جی پۆتسدام كیژانی بۆ
سلمانی، گزۆی پ مۆسكۆ سیری دیتسكی
كم. كۆتر پكشوولو پچیش ئلكساندەر
دوونراو ل سر  ماركی  وەك  شمندەفر، 

ئتارێ، ھیچ دەیفیشكاند.  و  دەدا كنگلی
نووستوو. تیا زارۆ مای وەك میحراب ھیچ
جوان، مۆسكۆی ئی ون، سربازی گۆڕی
جوان، میشھ و بفر و گوڵ مبندی ئی
دەیان و وانئ تد) ئوروپایی... كیژی چاوی
دەستواژەی و وش ل دیكش دەیھای و
تنیا ھاتی (ئگر شیعرەكانی نو ل شیعری
یكی ل (ھولر شیعری تا (1973 – وەرە
شیعرەكانی ل گوزارشت ھموویان شوباتا)
پشو ئگرچی  پشو. مۆسكۆی قۆناغی 
برلین و وارشۆ و باكۆ ل مۆسكۆ، ل جگ
رووداوی و نووسیوە شیعری پۆتسدام و
تبوون شارانش ئو بابتی و گایانج ئو
بم مۆسكۆی،  غیرە شیعرەكانی ھوی 
شیعری مۆسكۆی قۆناغی  نو  دەچن ھــر
ھمان نــاوەرۆكــیــان  و سیما  چونك ـــو...  ئ
...مۆسكۆی شیعرەكانی نــاوەرۆكــی و سیما 
شیعرین، ھونی ك شیعرەكان رووداوی
ل و شارین كسانی  و قارەمان بابتكانی، 
ل شیعریان  ئیستاتیكای و روویانداوە شار 
جوانكاریی و ئیستاتیكا ئو برھم... ھاتۆت
بزون ھونرییش ھست نو ل پ شیعریی
لوێ دەوەشــــتــوە، پشو خــودی   ل ھــر 

شیعر: بۆ خوقاو
وارشۆ

وزەكس قژ شاژن ئی
دەڕۆم ئمشو

كم ماچ نب
بھارە دەیان كومی ئو

ڕنۆكی جی
ترسنۆكی دەعبابیكی

دیارە پوە ھیتلری وەك
(مۆسكۆ)دا: شیعری ل یا

جار ئمۆ چند تا
شیعرێ شۆڕە بۆ بنم، دی

دا لی داخورپا،
بدرێ ل نوژ درك بۆ زەنگی وەك

سبی...“ نا، ”ئمۆ
سبی...“ نا، ”ئمۆ

زمانكم ئی
بسی پیكی بستو ئتۆ خۆ

پیكری پوشكین ل داونی كی
دەكی؟ پ مۆمك

دەكی؟ ئ
كی؟

ل كسی كی
نازدارەدا ئو ئوینی شۆرو

زەنگك ل دەدەی؟
دەی؟ لدە،

دەی
شــار ھــۆكــاری جــوانــی شــار و زیــنــدوویــی
شاعیران ھستی بــزوانــدنــی بــۆ ســرەكــیــن 
ئــایــدیــادا... و  ھــزر نو  لــ كاریگرنانوە و 
ل ك بین، واقیع شاعیرانی بۆ بتایبتیش
برزەفتكردنی و خیاڵ نووسینوەی پرۆسی
واقیعیشوە پرۆسی ئایدیای و دید ھرەدا بب

دادەڕژن... شیعری ئفراندنی
شیعرییی دەق ئم خودی ئم ھر بۆی
ــی شاعیر ــۆران گ الی (مــۆســكــۆ)ن ســــرەوە 
جـــوان) مــۆســكــۆی ـــی ــ دەســـتـــواژەی (ئ ب
شاعیریش پشوی  لــــكــردووە، گوزارشتی
ئی جوان، مۆسكۆی (ئی دەستواژەی ب

ژوان). میشھ و بفر و گوڵ مبندی

پشودا بدوع ل شیعری شار
شوباتا) ل یكی (ھولر ل شیعری نموون ب

دووەم بشی
شارە و تایبتمندییتی بووبت، ھر دونیادا ناوچیكی ھر سیاسی ل و بازرگانی سنتری كۆمگ و ناوەندكی وەك شار مژوو و كولتووری ژیاندا درژایی ب
جیاخوازەكانی كخ دیكی ملمالنییكی جۆرە و كاولكاریش ھرشبردن شاریش، شڕ و شۆڕ و و و شار گوند و شار نوان ل بوونی پیوەندی جگ ھبووە. خۆی
بۆ شیعریش دەقی و ھون و چندەھا تباب تبوون شاعیران بۆ شیعری ژیانیش زدو شونی وەك شار مسیحیتن. ناوەڕاست و سدەی ھاتنی سدەی شارەكانی
مزنیش داھنرانی گورەی شاكاری دونیادا گورەكانی نشونماكردنی شارە و بوون دروست مژووی ل ،رییھون و ئدەبی بواری دەومندی كولتووركی ئمۆمان
بغدا و قاھیرە و و نیۆرك واشنتۆن مۆسكۆ و و كییف پیرترسبۆرگ و و سانت پاریس و لندەن و یۆنان، دبلن و كۆمنكانی ئسینا و كوچ نو ل ھر وە... بۆینیندەخو
ئم جیاوازن، شاعیرەكان خودی دیكی دەقی ل و یھ تایبتمندییكیان دەقانش ئو دەبینین. شاعیران داھنرانی دەقی و مزن شاكاری تد. ... و ئستمبوڵ و بسرە و

...وەوەیئ سۆنگی ل پشو شیعرەكانی بۆ خوندەوەشمان محمد خدر مولود

ھستی بزواندنی بۆ سرەكین ھۆكاری شار زیندوویی و شار جوانی
بتایبتیش ئایدیادا... و ھزر نو ل كاریگرنانوە و شاعیران

واقیعبین شاعیرانی بۆ

و
ش

پ


دو
ب

ع

،نیی گوتیان  بــ پیاھگوتنی  ــــرەدا ل
شایدمانی چاپكراوەكانی مرھب بكو
دەومند سرچاوەیكی  چ  ك ئــوەن
مژوونووسان ئمۆ  و بــرزە  ئاست و 
بكاری نووسینكانیان سرچاوەی وەك
مــــژووی بــ خــزمــت دەھــــنــن لــ پناو
مژووی دەومندبوونی  و كــوردمــان 
ئكادیمیاكان ل بوارە بتایبت كوردمان
باسی و ماستر و دكتۆرا  نامی وەك
... مژووو كۆلژی قوتابیانی دەرچــووی

ھتد.
شیعری ــ نــمــوونــیــك ل ــ كــۆتــایــیــدا ل
كــ بـــــگ ـــد ئـــمـــیـــن زەكــــــی ـــم ـــوح م

فرموویتی:
ــومــكــم ق ئـــگـــر مــــردم و نـــمـــدی

ئازاد سربرز و
رۆژی میعاد تا رۆحكم دەنا بزان

كوەییتن ستھ دەومندی واتك
پی بـــاوەڕی كــ و كـــردەوە بــرزەكــانــی
مئ بــووە ئــوە حــزی  م لھ ھبووە،

خۆش نتوەكی خۆمان بین و ھۆشیار
خستووە خزمتی بكین بدەری و بووێ
میللتی بــووە ئــوە ئومدی  ب مــردن تا 
رچكی ل و ئازاد بت، برز سر كورد
ئمۆشی كوردمان، مژووی نووسینی
ھــمــوو ئـــو خــــاوەن ــ ــدا بــــت ك گــــ ل
و مئ بۆ  مرەین چاپكراوە  مرھب
ویستپ لــــرەدا   ،مئ دوای نــوەكــانــی
خۆشویست ك بدرت  بــوەش  ئاماژە
ك نموون بــۆ  رۆشنبیران ــالی ل ــووە ب

ئو نووسرە دەربارەی پیرمردی شاعیر
فرموویتی: ناودار

بگ ئمینی زەكی جلد تئریخی چوار
زۆری فلك ب ناروخ نامرێ و

ك ھندە دەدات ئوە كوات شایدمانی
حام دواوە راستگۆیان و ســوودە  ب
ھموو ئو  لالین بچت  لناو و بمرێ
بكسی كـــورد نــاحــزانــی و  دوژمــنــی 

فرموویتی: شاعیریش
نووسی بۆ كورد تئریخی بوو پیاوك

كورسی و رێ موقیع ل ندا الی
پــتــو بـــاوەڕـــكـــی ـــو خـــــاوەن ــ ئ ــ ب
خۆیدا ژیــانــی لــ بـــووە ــكــی بـــرز ورەی
دــســۆزی و پـــاك خزمتكی  ــوانــی  ت و 
موحمد وتن شیاوی بكات نتوەكی
دایك  1880 ل ل سای بگ ئمین زەكی
چندین خاوەنی شیعر ل جگ و بــووە
مــــژووی ــ ــوان ل ــژوویــیــچــاپــكــراوی مــ
سلمانی، مژووی كوردستان،  و كــورد
نیابت دوو تقالی بسوود، محاسبی
توركی ب كتبی  ھشت لــوەش  جگ
شڕەكانی ـــارەی دەرب دانـــاوە، چــواریــان
ھزاران ئراقدا ل ریتانیایب و عوسمانی
ئمین مــوحــمــد پاكی گیانی لــ ســو 

شاد رووحی و بگ زەكی
سوود پویست زانیاری ھندێ بۆ *
 132 ژمارە نوێ رۆشنبیری گۆڤاری ل
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بگ دا زەكی ئمین محمد كورد مژوونووسی دوایی كۆچی دووسای و شست ل یادی
گردەسۆری جمال

ئمۆ ك بگ زەكی ئمین محمد ناودار مژوونووسی دەبت ئاشكرا بۆ دەخونینوە و ئوەمان كورد ناوداری گلك ژیانی كوردستان مژووی لھدانوەی الپڕەی
دەسپردرت، ھریكمان  بخاك سلمانی دواتر لشاری رۆژی دەكاتو دوایی كۆچی بغدا ل ركوتدا تدەپڕت لو دواییدا كۆچی بسر دوو ساڵ و 9/7 شست
ئمۆ ترخان كردووە، كورد پناو خزمتی ل خۆی ژیانی توانی ك دەردەكوێ ئوە بۆی مژوو لبواری بتایبت بت ب تواناكانی مرھب و كار ژیان و شارەزای ك
بووە شاعیریش مژوو نووسینی بواری ل جگ نتوەكی، زۆری گیاندووە سوودكی كوردستان دەژمردرت، مژووی گرنگكانی ھرە لسرچاوە چاپكراوەكانی مرھب
كورد ئارەزووی و تئریخی كورد میلی دابووە سر وەكو بھاتای ئوە بل دەزان باش و زۆر یھ فیتری قابلیتی ل شیعردا زەكی بگ دەت (ئمین رەفیق حیلمی وەك
كردینوە روون بۆ شتی بگ زۆر زەكی ئمین محمد ت كودەردەك راستیی لرە ئو رەنگین دەكرد) ئدەبی خۆی ئاساری ب ئدەبیاتی كوردیشی خزینی بكردای

.(باك ب بموحاس ل ،پاك حیسابی (ئوی روەك دەھ


