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پێشەكی

سالم لە ڕۆڤاردا

كەس نەبێ  سالم لە دنیادا وەكو تۆ تووشە دەرد   
بێ  نەوا كەوتوومە غوربەت ناتوان و ڕەنگ زەرد 

لێم گەڕێن با گریەكەم  دیدەم دیدەی خونفشان    
نایەڵێ  یەكدەم بە ڕاحەت ڕابوێرم ئاسمان

*ئەم ژمارە نوێیەی ڕۆڤار، تایبەتە بە یەكێك لە كۆڵەكە سەرەكییەكانی شیعری كوردی و سێ كوچكەی شیعری 
بابان، كە ئەویش )سالم(ی ساحێبقڕانە. پێشتر ڕۆڤارمان بۆ )نالی و كوردی( دەركردووە، هەموان چاوەڕێی سالم 
بوون، ئەم ژمارەیەش كۆتایی هێنا بە چاوەڕوانی ئێمە و خوێنەرانی گۆڤارەكەمان. ئەم ژمارەیەی ڕۆڤار وەك زۆرێك 
لە ژمارەكانی تر بەدەر لە ئامادەكردن و كۆكردنەوەی چەندین بابەت و لێكۆڵینەوە لەسەر الیەنە جیاوازەكانی ئەم 
شاعیرە، چەند دەستنووس و نامەیەكی جیاوازمان لەسەر ئەم شاعیرە و جیهانبینی و شێواز و ڕیتواڵی شیعرەكانی 
باڵوكردۆتەوە، سالمیش وەك بەشێكی زۆری شاعیرانی كالسیكی كوردی شیعر و شێوازی شیعرنووسین و كەشكۆڵی 
شیعرەكانی لەالیەن نووسەران و توێژەرانی ئەدەبی كوردییەوە جێگەی باس و لێكۆڵینەوە و بۆچوونی جیاوازە، 
النیكەم  ئەمەش  دەبینرێت،  بەرهەمەكانی سالم  و  لەسەر شیعر  جیاوازییە  ئەو  ڕەنگدانەوەی  ژمارەیەدا  لەم  بۆیە 
دەرفەت بۆ خوێنەر دەڕەخسێنێت بۆ ئەوەی بەسەربەخۆیی خۆیان بڕیار لەسەر شێواز و تایبەتمەندی شیعرەكانی 

ئەو شاعیرە بدەن و جیای بكەنەوە لە تایبەتمەندی شاعیرانی تری كورد.

*هەندێجار لێرە و لەوێ هاوڕێیان و خوێنەرانی ڕۆڤار ڕەخنەی ئەوە دەگرن كە با ڕۆڤار بۆ شاعیرانی كالسیكی 
كوردی  دەرنەكەین، بەو پێیەی لە ڕابردوودا دەیان گۆڤار و باڵوكراوەی تایبەت، هەڵوێستەیان لەسەر شیعر و 
وا  بكات، دەڵێن  ئەوان  ڕۆڤار هەمان كاری  تر  ناكات جارێكی  ئیدی پێویست  ئەو شاعیرانە كردووە،  جیهانبینی 
باشترە نووسەران و هونەرمەندانی تری كورد بەسەر بكاتەوە، وەاڵمی ئێمە بۆ ئەو ڕەخنە و پێشنیارانە ئەمەیە، 
كە ڕۆڤار لەسەرەتاكانی دەرچوونییەوە تا ئێستا بە ستایل و شێوازێكی تایبەتمەندانە دەرچووە، كە ئەویش هەر 
ژمارەیەكی تایبەتە بە كەسایەتییەكی داهێنەری بوارەكانی ئەدەب و هونەری كوردی، ئیدی ئەو كەسایەتییە گەلێك 
شتی لەسەر نووسرابێت یان كەم، ئەمە الی ئێمە پێوانە نییە، پێوانە بەرهەم و شاكارەكانییەتی، ناكرێت ئێمە 
دەیان كەسایەتی ئەدەبی و هونەریی لە ڕۆڤاردا بەسەر بكەینەوە و سالم و نالی و كوردی و مەحوی و بێسارانی 

و دەیان ناوی تر فەرامۆش بكەین.!
كە  بۆكراوە  كەمتری  لەوە  زۆر  ئێمەدا  ئەدەبیاتی  لە  كوردی  كە شیعری كالسیكی  بزانین  ڕاستییە  ئەو  *دەبێت 
قۆناغەی  ئەو  هەلومەرجی  بەهۆی  لەبەرچاوبێت كە شیعری كالسیكی كوردی  ڕاستییەشمان  بكرێت.ئەو  پێویستە 
ڕابردوی ئەدەبی كوردیی و نەبوونی چاپ و پشتبەستن بە تەنیا بەدەستنووسی هەمەجۆری ئەم و ئەو، گەلێك 
هەڵە لە شیعرەكاندا كراوە، تەنانەت هەندێ جار قەسیدەیەك كە لەالیەن دوو كەسەوە نووسراوەتەوەو لە یەكتریش 
ناچن، یان جیاوازی زۆریان هەیە، بۆیە الی ئێمەشەوە هەروا شكاوەتەوەو نەماتوانییوە لەو چەند شیعرە لێكچووانە 

ساغبكەینەوە. دانەیەكیان 
دەركردووە،  زیندوو  هونەرمەندانی  و  نووسەران  بۆ  كەممان  ژمارەیەكی  چەند  ڕۆڤاردا  پێشووی  ژمارەكانی  *لە 
هەرچەندە پێشووتر ڕۆڤار تەنها بۆ كۆچكردوان بوو، بۆیە بەنیازین ژمارەی داهاتووی ڕۆڤار بۆ پڕۆفیسۆر دكتۆر 
بۆ  دەكەین  الیەك  هەموو  لە  هاوكاریی  چاوەڕێی  لێرەوە  مەبەستەش  ئەو  بۆ  بێت،  ڕەسوڵ  مستەفا  عێزەدین 

دەركردنی ئەو ڕۆڤارە تایبەتە بەو پڕۆفیسۆرە كوردە.

بەڕێوەبەری نووسین
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مێژووی لە دایكبوون و شێوازی ژیانی بەشێكی زۆری شاعیرانی كالسیكی كوردیمان وەك پێویست ڕوون و ئاشكرا نییە، ئەمەش 
یەكێكە لە نەنگییەكانی ئەو بوارەو تا هەنووكە نەتوانراوە بەشێوەیەكی میتۆدی ورد و باوەڕپێكراو شێوازی ژیان و گوزەران و 
ئەو قۆناغەی شاعیری تێدا ژیاوە ساغ بكرێتەوە، یەكێك لەو شاعیرانەی ئەدەبیاتی كالسیكی كوردی )سالم(ی شاعیر، یەكێك 

لە سێ كوچكەی شیعری بابانە كە تا هەنووكە ژیاننامەكەی تەنها چەند وێستگە و الیەنێكی سنووردارە.
 ئەوڕەحمان بەگی مەحموود بەگی ئەحمەد بەگی ساحێبقڕانە. شاعیرێكی مەزن و هەرە بەرزی كالسیكی كوردە و ڕێبەری 
قوتابخانەی شیعری بابانە. لە شاری سلێمانی لەدایك بووە. بە منداڵی لە مزگەوتەكاندا، لەالی مەال فێری خوێندن بووە. بۆ 
خوێندن گەلێ شوێنی كوردستان گەڕاوە، تاكو مەالیەكی چاك و شارەزا لە فەقێی ئیسالمی لێدەرچووە، پاشان گەڕاوەتەوە 
پاش  لەوێش  تاران،  ڕوودەكاتە  و  بەجێدێڵێ  سلێمانی  ئ��اژاوەوە،  و  بابان  میرنشینی  تێكچوونی  بەهۆی  بەاڵم  سلێمانی،  بۆ 
هەست كردن بە ئاوارەیی نەحەساوەتەوە و گەڕاوەتەوە بۆ سلێمانی. دوای داگیركردنی سلێمانی لە الیەن عوسمانیەكانەوە، 
ئاوارەی خوارووی عێراق بووەو بۆ حلە دوورخراوەتەوە وەكو موچەخۆرێكی میری، دوای دەسبەسەرییەكەی دەگەڕێتەوە بۆ 
سلێمانی. ئەو نەهامەتییەی گەلی كورد زۆر كاری تێكردووە، و زۆر خەفەتی خواردووە، شاعیرێكی نیشتمانپەروەری ڕاست و 
درووست بووە. یەكێكە لە شاعیرەكانی دامەزرێنەری قوتابخانەی شیعری كالسیكی. بە خوێندنەوە پلەی هەستی هۆشمەندی 
نازناوی  لە سەرەتادا  سالم  دادەنرێت.  نالی  دوای  كوردی  ئەدەبی  كۆڵەكەی  دووەم  بە  بەرزكردۆتەوە.  خوێندەواری خۆی  و 
شیعری »ڕەنجووری« و »بیمار«ی بۆ خۆی دانابوو. بەاڵم پاشان گۆڕی بۆ سالم. شیعرەكانی زۆر بەرزو شیرین و دڵگیرە، كە 
بریتییە لە شیعری نیشتمانپەروەری و دڵداری و كۆمەاڵیەتی و ئاینی. شۆڕشێكی گەورەی لە شیعری كوردیدا بەرپاكردووە، و 
»جناس«ی تیا بەكارهێناوە. لە زمانی فارسیشدا دەستێكی بااڵی هەبووە. دیوانی شیعریی لە 1923دا چاپكراوە.تا ئێستاش 
چەندین لێكۆڵەرەوەی كورد شیعرەكانیان ساغكردووەتەوەو چەندین دیوانی جیاوازی هەیە و یەكێكە لەو شاعیرانەی كورد كە 
شیعرەكانی زۆرترین قسە هەڵدەگرێت و گفتوگۆی هەمەالیەنەی لەسەر دەكرێت، لە سلێمانی كۆچی دوایی كردووەو تا هەنووكە 

كاتێكی ڕاست و درووستی مێژووی كۆچی دواییەكەی نادیارە.

لە كونجی میحنەتا هەر شەو خەیاڵی وەسڵی دولبەر كەم
وجوودم وا بە جارێ دێتە جوش، وەختە پەڕ دەركەم

لە ئەوەڵ حەرفیا وەك دڵ لە كاغەز بەر دەبێ ئاگر
ئەگەر شەرحی شەرارەی ناری هیجرت سەبتی دەفتەر كەم

تەاڵشی تەی راهی كەعبەیی كۆی یارە، مەقسوودم
منی بێ دەست و پا، الزم كە پا بۆ ئەم رەهە سەركەم
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هەروەك لە ژمارەكانی دیكەی ڕۆڤاردا، ئاماژەمان بە چەند 
شێوەی  بەهەمان  و  بابەتەشدا  لەم  وا  كردبوو،  خاڵێك 
بابەتەكانی پێشوو، هەندێ  سەرنج و تێبینی دەخەینەڕوو. 
لەالیەكی  و  نەبێت  پێویست  ڕەنگە  لەالیەكەوە  هەرچەند 
لە  دووب��ارەك��ردن��ەوە  چونكە  بێت؟  پێویست  دیكەشەوە 
لە  هەریەك  كاتیشدا  هەمان  لە  نییە،  پێویست  نووسیندا 
باڵو  و  چاپ  سەربەخۆ  بەشێوەیەكی  )ڕۆڤ��ار(  ژمارەكانی 
دەكرێنەوە، لەبەرئەمە پێمان باشتر بوو كە – بەشێوەیەكی 

كورتر- دووبارە بكرێنەوە:
لەسەر  كاری  ساڵێكە  چەند  كە  بیبلیۆگرافیایەی  ئەو   -1
-لە  ك��وردی(ی��ەوەی��ە  )كتێبی  ل��ەب��ارەی  تەنها  دەك��ەی��ن، 
ڕۆژنامەی  و  گۆڤار  هەروەها   ،-2010 تاكو ساڵی  سەرەتاوە 
نەگرتووەتەوە، تەنها ئەوانەی گرتووەتەوە كە وەك )كتێب( 
دووبارە چاپ كراونەتەوە. لەهەمان كاتدا، جگە لە كتێب بە 

زمانی كوردی، هیچ زمانێكی تری نەگرتووەتەوە. 
2- لە ئامادەكردنی دەستنووسی )بەرگی سێیەم- ئەدەب(دا، 
)دیوان(ی شاعیرانی نەگرتووەتەوە، هەروەها ئەو كتێبانەشی 
نەگرتووەتەوە كە تەنها بەرهەمی شاعیرانیان كۆكردووەتەوە، 
دیوانی  دۆزینەوەی  لە  لێكۆڵەران  كە  لەبەرئەمەیە  بێگومان 
بایەخ  جێی  بەالمانەوە  ئەوە  بەڵكو  دانامێنن...  شاعیراندا 
بووە كە نووسەران و لێكۆڵەران لەو بابەتانە ئاگادار بكەینەوە 
كە لەبارەی شاعیرانی كوردەوە نووسراوە؟ لەهەمان كاتدا، 
ئەو دیوانانەی گرتووەتەوە كە جگە لە كاری كۆكردنەوە و 
كاری  كورد،  شاعیرانی  هۆنراوەی  و  بەرهەم  باڵوكردنەوەی 

لێكۆڵینەوە و ساغكردنەوەشیان ئەنجام داوە.
هەموو  بەناو  بیبلیۆگرافیایەدا،  ئەم  ئامادەكردنی  لە   -3
كارەكەی  ئەمەش  گەڕاین،  بیبلیۆگرافیاكەدا  بەرگەكانی 
تەنیا  شاعیر  )ك��وردی(ی  بۆ  بەداخەوە  كە  كردین،  باشتر 
گەڕابووین،  ئەدەب(دا  سێیەم-  )بەرگی  دەستنووسی  بەناو 
بێگومان هۆكاری سەرەكی ئەم هەڵەیەش بۆ كێشەی نووسین 

و پۆلێنی كتێبی كوردی دەگەڕێتەوە.
4- ئەم بیبلیۆگرافیایە بەپێی ساڵ ئامادە كراوە. لە ناسنامەی 
كتێبەكاندا، ئەم چەند هێمایە بەكارهاتوون: )چاپ: نۆرەی 
چاپە واتە چاپی یەكەم و دووەم، چ: چاپخانە، ش: شوێن، 
سانتیمەتر«(.  »بە  ق��ەوارە  ق:  الپ��ەڕە،  ل:  س��اڵ،  س: 
هەروەها بۆ هەر سەرنج و تێبینییەكی تر لەبارەی ناساندنی 

سەرچاوەكانەوە، خوێنەر دەتوانێت بۆ ئەم كتێبە بگەڕێتەوە: 
بە  تایبەت  كتێبی  پۆلێنكراوی  و  ناسێنراو  بیبلیۆگرافیای 
كورد و كوردستان: 1925- 2010 »بەرگی یەكەم: مێژوو«، 
چاپخانەی  یەكەم-  چاپی  ن��ورەدی��ن،  ب��وار  ئامادەكردن: 
»سەردەم« سلێمانی- كوردستان، لە باڵوكراوەكانی دەزگای 

چاپ و پەخشی سەردەم، 2012.
بیبلیۆگرافیا  پێچەوانەی  بە  بیبلیۆگرافیایەدا،  لەم   -5
ڕێنووسی  بەپێی  كتێبەكانیش  ناونیشانی  سەرەكییەكە، 

ئێستا نووسراونەتەوە.
 

ڕاستەوخۆ  بەشێوەیەكی  كە  دەناسێن  كتێبانە  ئەو  سەرەتا 
كاریان لەسەر )سالم(ی شاعیر كردووە: 

1. سالم لە تای تەرازووی
وێژەدا- لێكوڵینەوەی وێژەیی

نووسین: ئەحمەد ساالر
چاپ: یەكەم، چ)ژین(، ش: سلێمانی، س: 1968، ل: 48، 

ق: 13×18. 
ناوەرۆك:

سەرەتا/ سالم كێیە؟/ ژیانی و ڕابواردنی/ شێوەی سالم/ 
سۆزی نیشتمانی/ پایەی بوێژی/ ڕێوشوێنی لە هۆنراوەدا/.

2. دوو چامەكەی نالی و سالم ))خودی چامەكان، 
جیایی  لە  قسەكردن  لێكۆڵینەوەیان،  گوزارەكانیان، 
دەرخستنی  بۆ  بەراوردكردنیان  دەستنووسەكانیان، 
نالی و  مێژووی دانانیان، ڕوونكردنەوەی سەردەمی 

سالم.((
نووسین: عەالئەددین سەجادی 

ل:   ،1973 بەغدا، س:  چ)مەعاریف(، ش:  یەكەم،  چاپ: 
144، ق: 17×24.

ناوەرۆك: 
وردبوونەوەیەك لە دوو چامەكەی ناڵی و سالم/ ناڵی 1797- 
1855/ چامەكەی ناڵی/ گوزارەی هۆنراوەكان )لەناوەرۆكدا 
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نووسراوە:  ل48  بۆ  ناوەرۆكدا  لە  هەروەها  نەنووسراوە- 
ئەو  ن��اوب��راودا  الپ��ەڕەی  لە  كە  خالید  مەوالنا  خانەقای 
ناونیشانە نییە؟(/ چامەكەی سالم 1800-1866/ گوزارەی 
سولەیمانی  لە  كە  ناڵی  ڕوونكردنەوەیەك/  هۆنراوەكان/ 

دەرچووە؟/ ستوونی ڕاست و چەوت/ ناواخن.

ناتیق  و  كەمالی  چامەكەی:  دوو  ژیان-  نامەی   .3
لەژێر تیشكی دوو چامەكەی نالی و سالم دا

نووسین: ئاوارە )ساجد ئاوارە(
لەباڵوكراوەكانی دەزگای ڕۆشنبیری و باڵوكردنەوەی كوردی

چاپ: یەكەم، چ)ئیرشاد(، ش: بەغدا، س: 1985، ل: 155، 
ق: 16×23.

ناوەرۆك:
پێشەكی/ بەشی یەكەم: كەمالی/ ناتیق/ كەمالی و ناتیق/ 
نالی/  چامەكەی  دەقی  چامەكەی/  و  نالی  سالم/  و  نالی 
دووەم:  بەشی  سالم/  چامەكەی  دەقی  چامەكەی/  و  سالم 
و  )نالی  تیشكی  ژێر  لە  ناتیق(  و  )كەمالی  دووچامەكەی 
سالم(دا/ بەشی سێیەم: باری ژیان و پەیوەندی كۆمەاڵیەتی 
و نەریتی دانیشتوانی دەشتی شارەزوور لە سەردەمی )نالی 
و سالم( و )كەمالی و ناتیق(دا/ بەشی چوارەم: گوزارە و 
ڕاڤەكردنی دوو چامەكەی كەمالی و ناتیق/ پاشكۆ: ناتەواوی 
ساجد  چاوپێكەوتن/  ناتیقدا/  و  كەمالی  چامەكەی  دوو  لە 
ناوەرۆك/  كتێبە/  ئەم  سەرچاوەكانی  )هۆنراوە(/  ئاوارە 
چەند هەڵەیەكی بچووك/ ڕاستكردنەوە/ ئەم دێڕانە نوقسانن. 

نیوەی  كوردیدا-  كالسیكیی  شیعری  لە  شێواز   .4
یەكەمی سەدەی نۆزدەیەم لە ناوچەی سلێمانی

نووسین: حەمە نووری عومەر كاكی
لە باڵوكراوەكانی مەڵبەندی كوردۆلۆجی

ل:   ،2008 س:  سلێمانی،  ش:  چ)تیشك(،  یەكەم،  چاپ: 
140، ق: 17×24.

ناوەرۆك:
ناوەڕۆك/ پێشەكی/ بەشی یەكەم: شێواز/ بەشی دووەم: 
شێوازی شیعری كالسیكیی كوردی/ بەشی سێیەم: شێواز 
لە بەرهەمی شیعری نالی و سالم و كوردی/ سەرچاوەكان/ 

پوختەی بابەت بە زمانی ئینگلیزی.

5. فەرهەنگی دیوانی شاعیران- نالی- سالم- كوردی
نووسین: د. محەممەد نوری عارف

لەباڵوكراوەكانی دەزگای چاپ و باڵوكردنەوەی ئاراس
چاپ: یەكەم، چ)ئاراس(، ش: هەولێر، س: 2009، ل: 1024، 

ق: 17×23.
ناوەرۆك: 

كوردی  بە  تایبەت  ڕۆڤاری  بڕوانە  كتێبە  ئەم  ناوەرۆكی  بۆ 
شاعیر- ژمارەی پێشتر...

)دیوانی  لێكۆڵینەوەی  لەسەر ڕێگەی  6. هەنگاوێك 
سالم(دا

نووسین: محەممەد عەلی قەرەداغی
لە باڵوكراوەكانی ئەكادیمیای كوردی

چاپ: یەكەم، چ)حاجی هاشم(، ش: هەولێر، س: 2009، ل: 
74، ق: 17×24.

ناوەرۆك:
پێشەكی/ باسێكی دەستخەتەكە/ كاری من بۆ ئەم دەستخەتە/ 
مەال  كەشكۆڵی  سالم/  دیوانی  سەرچاوەكانی  لە  هەندێك 
مەال  كەشكۆڵی  تۆفیق/  كەشكۆڵی  كاگردەڵی/  فەتاحی 
كەشكۆڵی  بەهار/  گوڵزاری  كەشكۆڵی  قزڵجی/  عەبدوڵاڵی 
شكستە/  مینای  نەناسراو/  كەشكۆڵی  محەممەد/  سەید 
بەشی  باڵونەكراوەكان/  جووتە  و  تاك  بەیتە  هەجوییات/ 
و  بابەت  سالم/  دیوانی  دەستخەتەكانی  وێنەی  فارسی/ 

سەرباسەكان.

7. بەركورتێك لە خەرمانی شیعری سالم- چەپكێك 
دیوانی  پاشكۆیەكی  سالم-  باڵونەكراوەی  شیعری 

نالی
نووسین: محەممەد عەلی قەرەداغی

لە باڵوكراوەكانی دەزگای چاپ و باڵوكردنەوەی ئاراس
چاپ: یەكەم، چ)ئاراس(، ش: هەولێر، س: 2010، ل: 261، 

ق: 13×19.
ناوەرۆك: 

ڕوونكردنەوەیەك/  )ن���اوەرۆك(/  سەرباسەكان  و  بابەت 
مەال  محەممەدی  مامۆستا  پێویست/  و  ك��ورت  وتەیەكی 
كەریم و ئەم شیعرانەی نالی و سالم/ پرۆژەی لێكۆڵینەوەی 
شیعرەكانی سالم/ پێشەكی هەنگاوێك لەسەر.../ باسێكی 
دەستخەتەكە- دەستخەتی ئەحمەد ئاغا/ كاری من بۆ ئەم 
 -1 سالم/  دیوانی  سەرچاوەكانی  لە  هەندێك  دەستخەتە/ 
كەشكۆڵی مەال فەتاحی كاگردەڵی/ 2- كەشكۆڵی تۆفیق/ 
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3- كەشكۆڵی مەال عەبدوڵاڵ قزڵجی/ 4- كەشكۆڵی گوڵزاری 
كەشكۆڵی   -6 محەممەد/  سەید  كەشكۆڵی   -5 بەهار/ 
نەناسراو/ باسێكی دەستخەتەكە- دەستخەتی عەلی ئەكبەری 
پارچە  سەرەتای  و  دەستخەتەكە  فیهرەستێكی  سنەیی/ 
شیعرەكان/ چیم بۆ ئەم شیعرانە كردووە یەك دوو نموونەی 
سالم-  باڵونەكراوەی  شاكارێكی  شیعرەكان.../  جیاوازی/ 
لە سەرچاوەیەكی  عەبدوڵاڵ پاشا و سالم-/ عەبدوڵاڵ پاشا 
نالی/  بۆ  پاشكۆیەك  فارسی/  بەشی  تردا/ شیعرەكان.../ 
وتەیەك/ نالی و بیری نەتەوایەتی/ كاڵوڕۆژنەیەكی تازە بۆ 
ژیانی نالی/ سێ  كوچكە و سێ  پایەی شیعری كالسیكیی 
پارچە  عاستی  لە  هەڵوێستێك  بابان/  سەردەمی  كوردی 
شیعرەكەی نالیدا/ نالی كەی ئەم پارچە شیعرەی گوتووە؟/ 

پارچە شیعرەكەی نالی. 

ئەمانەش ئەو كتێبانەن كە بەشێوەیەكی تر ناوی )سالم(
یان هێناوە یان لێكۆڵینەوە و بابەتیان لەسەر نووسیوە:

1. تەئریخی سلێمانی وە واڵتی- لە دەوری زۆر قەدیمەوە تا 
ئەوەلی ئیحتیالل )1918م(/ نووسین: محەممەد ئەمین زەكی 
بەغدا، س: 1939،:  یەكەم، چ)النجاح(، ش:  بەگ، چاپ: 
موتاڵەعەیەكی كورت دەرحەق بە ئیمارەتی بەبە/ عەشایەری 
واڵتی سلێمانی/ مەشاهیری واڵتی سلێمانی/ عەبدولڕەحمان 

بەگ )سالم(. 
زانیاری/  ئ��ەدەب،  مێژوو،  ك��وردی-  ئەدەبی  مێژووی   .2
نووسین: عەالئەددین سەجادی، چاپ: یەكەم، چ)مەعارف(، 
ش: بەغدا، س: 1952: دەوری دووەم لە ئەدەبی كوردی/ 

هۆنراوە )شیعر(/ هەڵبەست لە كورددا/ سالم.
3. بەرگی دووەمی شیعر و ئەدەبیاتی كوردی- باسی ئەم 
ڕەمزی-  دڵدار-  بخوێنەوە:  شیعرەكانیان  و  كورد  بوێژانەی 
)سالم(- سەالم- عەلی باپیر ئاغا- گۆران- نوری شێخ ساڵح/ 
نووسین: ڕەفیق حیلمی، چاپ: یەكەم، چ)الشباب(، بەغدا، 
سالم/  غەرامیاتی  بەگ(/  )ئەوڕەحمان  سالم   :1956 س: 

سالم و عەزیز بەگی بابان.
بوێژی  باخچەی شاعیران- بەسەرهات و هەڵبەستی 41   .4
كورد/ كۆكردنەوە و لەسەر نووسین: عەبدولعەزیم ماوەتی و 
عەبدولقادر ساڵح، چاپ: یەكەم، چ)ژین(، سلێمانی، 1970: 
پێشەكی: شاكر فەتاح/ كورتەی ژیان و نموونەی بەرهەمی 

41 شاعیری كورد...: سالم 1800- 1866.
ژیانی  و  بەسەرهات  بەشێكی  شاعیرانی  كورد-  پێناسی    .5

عەدۆ،  ئەسعەد  نووسین:  كوردە/  ناوداری  شاعیری   )42(
لە  مەبەستم   :1980 بەغدا،  چ)الحوادث(،  یەكەم،  چاپ: 
چییە؟/  شاعیرە  چەند  ئەم  سەرگوزشتەی  كۆكردنەوەی 

سالم.
زانستگای  دووەم-  بەشی   ك��وردی -  ئەدەبی   تێكستی    .6
سلێمانی كۆلیجی ئاداب بەشی زمانی كوردی، نووسین: د. 
محەممەد نووری  عارف،  لە باڵوكراوەكانی زانكۆی سلێمانی، 
 :1981 سلێمانی،  سلێمانی(،  چ)زانكۆی  یەكەم،  چاپ: 
پێشەكی/ بەشی  یەكەم: تێكستی  هۆنراوەی  كۆن بە شێوەی  

كرمانجی  خواروو/ سالم.
7. لە بابەت مێژووی ئەدەبی كوردییەوە- بریتییە لە چواردە 
لێكۆڵینەوە/ نووسین: د. مارف خەزنەدار، چاپ: )یەكەم(، 
 :1984 بەغدا،  والطباعە(،  للدعایە  العراقیە  چ)المٶسسە 
شیعری بەرزی هەندێ  لە شاعیرە كەم ناسراوەكانی كورد: 
كوردیدا:  كالسیكی  شیعری  لە  خشتەكی  پێنج  و  پێنجین 
لەسەر  سالم  خشتەكیی  پێنج  خشتەكی/  پێنج  پێنجین/ 
شیعری نالی/ مولەممەع لە شیعری كالسیكی كوردیدا: نالی/ 
سالم/ كوردی/ بۆ مەبەستی چاپێكی زانستیی دیوانی سالم: 
چاپی دووەمی دیوانی سالم/ دەستكاری و هەڵە لە چاپی 
دیوانی  یەكەمی  چاپی  پەراوێزێكی  سالم/  دیوانی  دووەمی 

سالم- سەرچاوەێكی گرنگ.
حەمە  نووسین:  ك��وردی/  كالسیكی  شیعری  دی��داری   .8
سەعید حەمە كەریم،  لە باڵوكراوەكانی دەزگای ڕۆشنبیری و 
باڵوكردنەوەی كوردی، چاپ: یەكەم، چ)دار الحریە(، بەغدا، 
1986: پێشەكی و ڕوونكردنەوە/ سالم لە ڕێبازی كالسیزمدا: 
شیعری  لێكۆڵینەوەی  بۆ  سەرەتایەك  قەرەداخی/  حەسیب 
كالسیكی كوردی: كەمال میراودەلی/ پایەی شیعری كوردی 
لە ئەدەبی كوردی سەدەی نۆزدەهەمدا: مەسعوود محەممەد. 

بە شیعری كالسیكی  تایبەت  دیدارێكی  كتێبە  ئەم  تێبینی: 
كوردی بووە كە دەزگای ڕۆشنبیری و باڵوكردنەوەی كوردی 

لە 14- 1981/4/16 لە سلێمانی سازی كردووە.
حیلمی،  ڕەفیق  نووسین:  كوردی/  ئەدەبیاتی  و  شیعر   .9
چاپ: دووەم، چ)التعلیم العالی(، بەغدا، 1988: ئەم كتێبە 
لە  كە  كتێبەكەیە  پێشتری  بەرگی  هەردوو  دووەمی  چاپی 
بەرگی دووەمدا باس لە )سالم( كراوە بڕوانە كتێبی ژمارە 3.
10. مێژووی وێژەی كوردی- نووسراوی 2/ نووسین: سدیق 
ئینتیشاراتی  باڵوكراوەكانی  لە  )سەفیزادە(،  بۆرەكەیی 
تەورێز،  تبریز(،  چ)چهر  یەكەم،  چاپ:  بانە،  لە  )ناجی( 
1375 )1991(: هۆنەرانی دەوری بابان: ئەوڕەحمانی سالم.
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سلێمانی  یەكەم/  بەرگی  گەشاوەكەم-  شارە  سلێمانی   .11
بابانەكان/  دەسەاڵتی  كۆتایی  تا  بنیاتنانیەوە  ڕۆژی  لە 
نووسین: جەمال بابان، لە باڵوكراوەكانی دەزگای ڕۆشنبیری 
و باڵوكردنەوەی كوردی، چاپ: یەكەم، چ)دار الحریە(، ش: 
لەسەردەمی  سلێمانی  شاری  سنووری   :1992 س:  بەغدا، 
كووژانەوەی  و  سلێمانی  دێرینەكان/  شوێنە  و  بابانەكان 
قەسیدەكەی  لە  بەگ  عەزیز  شەڕەكەی  و  بابانەكان  چرای 
سالمدا/ ئەنجامی ئەم قەسیدەیەی سالم/ سالم وەاڵمی نالی 

ئەداتەوە/ زانست و ڕۆشنبیری لەسەردەمی بابانەكاندا. 
نووسین:  ك��وردی /  هەڵبەستی   مۆسیقای   و  كێش   .12
ڕۆشنبیری  دەزگای  باڵوكراوەكانی  بیمار،  لە  عەبدولڕەزاق 
الحریە(،  چ)دار  یەكەم،  چاپ:  ك��وردی،  باڵوكردنەوەی  و 
بەغدا، 1992: بەشی  یەكەم : كێش و مۆسیقای  هەڵبەست/ 
بەشی  دووەم: كێشەكانی  عەرووز- نموونە و  لێكۆڵینەوەیان/ 

هەزەج/ هەزەجی شەشی سالم...
نووسین:  یاروەیس/  مەحموودی  حاجی  كەشكۆڵی   .13
چ)بابان(،  یەكەم،  چاپ:  هەورامی،  محەممەد  عوسمان 

سلێمانی، 1998، هەندێك بابەتی وەك: سالم.
بابان لە نێوان بەرداشی ڕۆم و عەجەم دا/  14. میرایەتی 
باڵوكراوەكانی  لە  ئەمین،  مستەفا  نەوشیروان  نووسین: 
چ:)؟(،  یەكەم،  چاپ:  كوردستان،  ئاوەدانی  مەڵبەندی 
ش: بەرلین- ئەڵمانیا، س: 1998: سالم- قارەمانی وشەی 

كوردی.
15. میرایەتی بابان لە نێوان بەرداشی ڕۆم و عەجەم دا/ 
نووسین: نەوشیروان مستەفا ئەمین، چاپ: دووەم، چ)خاك(، 
ش: سلێمانی، س: 1998: هەمان ناوەرۆكی چاپی یەكەمی 

هەیە، بڕوانە كتێبی ژمارە 14.
لەیادكراوی  و  باڵونەكراوە  بەرهەمی  سلێمانی-  بارانی   .16
محەمەد ساڵح دیالن/ نووسین: ئومێد ئاشنا، لەباڵوكراوەكانی 
 دەزگ��ای چ��اپ و ب��اڵوك��ردن��ەوەی ئ��اراس، چ��اپ: یەكەم،
چ)و-پەروەردە(، هەولێر، 2001: بەشی دووەم: لێكۆڵینەوەی 

ئەدەبی/ بواری شیعر/ سالم. 
ك���وردی -  كالسیكیی   ش��ی��ع��ری  كێشی  ڕاب����ەری   .17
لە  گ��ەردی،  عەزیز  نووسین:  ئەدەبی/  لێكۆڵینەوەیەكی 
باڵوكردنەوە-  و  چاپ  گشتیی  بەڕێوەبەرێتی  باڵوكراوەكانی 
یەكەم، چ)دێكان(، سلێمانی،  ڕۆشنبیری، چاپ:  وەزارەتی  

2003: سالم. 
تێبینی: بۆ وردەكاری ئەم كتێبە بڕوانە ڕۆڤاری تایبەت بە 

)مستەفا بەگی كوردی(ی شاعیر.
كالسیكی  شیعری  لە  ئەدەبی  ڕەخنەی  پەیدابوونی   .18
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كوردیدا تا جەنگی گێتی یەكەم/ نووسین: عەبدوڵاڵ یاسین 
باڵوكردنەوەی  و  چاپ  دەزگای  باڵوكراوەكانی  لە  ئامێدی / 
 :2003 هەولێر،  پ��ەروەردە(،  چ)و-  یەكەم،  چاپ:  ئاراس، 
بەشی سێیەم: ڕەخنەی ئەدەبی لە شیعری كالسیكی كوردیدا 

لە نیوەی یەكەمی سەدەی نۆزدەیەم: سالم.
19. مێژووی ئەدەبی كوردی- بەرگی سێیەم/ ئەم بەرهەمە هێنانەدی 
سەرەتاوە  لە  كوردییە  ئەدەبی  مێژووی  نووسینەوەی  پڕۆژەی 
تا ناوەڕاستی سەدەی بیستەم/ نووسین: د. مارف خەزنەدار، 
لە باڵوكراوەكانی دەزگای چاپ و باڵوكردنەوەی ئاراس، چاپ: 
یەكەم، چ)و- پەروەردە(، هەولێر، 2003: بەشی یەكەم: نەخشەی 
جوگرافی كوردستانی باشوور و میرنشینی بابان/ بەشی دووەم: 
ژیانی ئابووری- كۆمەاڵیەتی- ڕۆشنبیری- خوێندەواری میرنشین/ 
بەشی سێیەم: بزووتنەوەی سۆفیزم لە میرنشینی باباندا/ بەشی 
چوارەم: ڕێنیسانسی شیعری كوردی لە باشووری كوردستاندا/ 
بەشی دەیەم: ناوەرۆكی شیعری سالم/ وەسف و دڵداری/ شیعری 
كۆمەاڵیەتی/ شیعری شین و شەپۆڕ و ماتەم/ بەشی یازدەیەم: 
شیعری كۆمەاڵیەتی و نیشتمانی سالم/ جەنگی ڕووخانی میرنیشین 
و داگیركردنی سلێمانی/ شێری میرنشین عەزیز بەگی بابان/ سالم 

بە شیعر وەاڵمی نالی دەداتەوە.
20. یاقووت و زمڕووتی كوردیی- ئایین و فەلسەفە )بەرگی 
دووەم(/ نووسین: حسێن محەممەد عەزیز، لە باڵوكراوەكانی 
بەڕێوەبەرێتی گشتیی چاپ و باڵوكردنەوەی سلێمانی، چاپ: 
هۆنراوەی  هەوێنی   :2004 سلێمانی،  چ)شڤان(،  یەكەم، 
كوردی/ ئایین و فەلسەفە/ كۆمەڵێك شاعیری كورد: سالم. 
21. سەرجەمی بەرهەمی محەمەد ئەمین زەكی بەگ- سێیەم 
بەرگ- تاریخی سلێمانی وە واڵتی/ نووسین: محەممەد ئەمین 
باڵوكراوەكانی  لە  ئامادەكردنی: ڕەفیق ساڵح،  زەكی بەگ/ 
 :2005 سلێمانی،  چ)شڤان(،  دووەم،  چاپ:  ژین،  بنكەی 
هەمان ناوەرۆكی چاپی یەكەمی هەیە، بڕوانە كتێبی ژمارە 

.1
نۆزدەهەمی  سەدەی  شاعیرانی  لەناو  وەفایی  پایەی   .22
كرمانجی خواروودا/ نووسین: مستەفا سەید مینە مستەفا، 
و  باڵوكردنەوە  بۆ  تەفسیر  نووسینگەی  باڵوكراوەكانی  لە 
بەشی   :2006 هەولێر،  چ)؟(،  یەكەم،  چاپ:  ڕاگەیاندن، 
لە  خواروو  كرمانجی  كوردیی  شیعری  بزوتنەوەی  یەكەم: 
سەدەی نۆزدەدا/ سەرهەڵدانی شیعری بابان/ دامەزرێنەرانی 
قوتابخانەی شیعری بابان/ سالم 1805- 1869/ باڵوبوونەوەی 

قوتابخانەی شیعری بابان.
خوێندنەوەی  شیعردا-  ماناكانی  ب���ەدوای  گ��ەڕان   .23
هەڵبژاردەیەك لە شیعری كوردی/ نووسین: عەتا قەرەداغی، 

لە باڵوكراوەكانی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم، چاپ: 
تەرمی  الواندنەوەی   :2006 سلێمانی،  چ)حەمدی(،  یەكەم، 
ڕووخاوی میرنشین یان بەرهەم هێنانی گوتاری نەتەوەیی لە 

شیعری )لێم گەڕێن با گۆشەگیر بم...(ی سالمدا.
كۆمەاڵیەتییەكان  گروپە  ملمالنێی  سلێمانی  ش��اری   .24
1820- 1920/ نووسین: مامۆستا جەعفەر، لە باڵوكراوەكانی 
مەلیكی  یەكەم  دوای��ی  كۆچی  ساڵیادی  )پەنجاهەمین 
چاپ:  ژین(،  بنكەی  حەفید+  مەحموودی  شێخ  كوردستان 
دووەم، چ)شڤان(، سلێمانی، 2006: باری ئابووری سلێمانی 
لە نیوەی یەكەمی سەدەی 19دا/ وێنەی گۆڕانی كۆمەاڵیەتی 

لە شیعرێكی سالمدا.
ساغ  بۆ  كتێبەم  ئەم  یەكەمی  چاپی  ئێستا  تاكو  تێبینی: 
)پێكهاتنی  بەناوی  یەكەمی  چاپی  دەكرێ   نەكراوەتەوە؟ 
چوارچێوەی ئابووری و سیاسی چینی بۆرجوازی لە شاری 
و  ڕاگەیاندن  باڵوكراوەكانی  لە   ،1920-1820 سلێمانیدا 
ڕووناكبیری مەڵبەندی ڕێكخستن »ی.ن.ك«، چاپ: یەكەم، 
چ)؟(، سلێمانی، 2003( باڵو بووبێتەوە كە لەویاندا –وەك 

ناونیشان- ناوی )سالم( نەهاتووە.
لە  بابان،  جەمال  نووسین:  ژیانم/  یاداشتنامەی   .25
باڵوكراوەكانی بەڕێوەبەرێتی چاپ و باڵوكردنەوەی سلێمانی، 
كوچكەی  سێ    :2007 سلێمانی،  چ)ڕوون(،  یەكەم،  چاپ: 

نالی و سالم و كوردی.
26. ئەلبوومی  كەشكۆڵ- بەرگی یەكەم/ نووسین: محەممەد 
كوردی،  ئەكادیمیای   باڵوكراوەكانی  لە  قەرەداغی ،  عەلی  
چاپ: یەكەم، چ)خانی(، دهۆك، 2008: پێشەكی / كەشكۆاڵ 

چییە؟/ بەیاز چییە؟/ هەندێك كەشكۆڵی وەك: سالم.
27. نالی هەر لە لوتكەدایە- بەرهەمەكانی دیداری حەزرەتی 
نالی كە لە ڕۆژانی 1-2006/7/3 لەالیەن سەنتەری ڕووناكبیری 
لە  عەلی،  م.  ئامادەكردنی:  ڕێكخرا/  جافەوە  ئێلبەگی 
باڵوكراوەكانی )گۆڤاری كۆچ(، چاپ: یەكەم، چ)حەمدی(، 
سلێمانی، 2009: دوو چامەكەی نالی و سالم- دوو نامە یاخود 

دوو چامەی شیعرییە: د. عیزەددین مستەفا ڕەسوول.
28. شیعر و ئەدەبیاتی كوردی/ نووسین: ڕەفیق حیلمی، 
ئاراس،  باڵوكردنەوەی  و  چاپ  دەزگ��ای  باڵوكراوەكانی  لە 
چاپ: سێیەم، چ)ئاراس(، هەولێر، 2010: ئەم كتێبە چاپی 
بەرگی  لە  كتێبەكەیە كە  بەرگی پێشتری  سێیەمی هەردوو 

دووەمدا باس لە )سالم( كراوە بڕوانە كتێبی ژمارە 2.
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ك��ورد، رۆڤار شاعیرێكی  ل���ەالی  ب��وون��گ��ەرای��ی  ه��ەس��ت��ی 
ئەو  ب��ەوەی  هەیە،  دیاریكراوی  تایبەتمەندێتییەكی 
ڕووی  لە  چ  و  هزرییەكان  بنەما  ڕووی  لە  چ  هەستە 
بنەچە  ڕووی  لە  چ  و  خۆكردن  لە  دەربڕین  چۆنێتیی 
ژینگەیەكدا  و  شوێن  لە  فیكرییەكەوەی  و  كۆمەاڵیەتی 
دوورە  و  ك��راوە  دی��اری  كە  كایەوە  دێنە  ماناكانی 
هاتۆتە  دیكەدا  ژینگەیەكی  لە  كە  مانایانەی  ل��ەو 
ئەو  تەنها  بوونگەرایی  هەستی  بڵێم  دەمەوێ   بەرهەم، 
كردووە  بۆ  تیۆریزەی  كۆمەڵگەیەك  كە  نین  هەستانە 
بەڵكو  فەلسەفی،  و  فیكری  پاشخانێكی  كردوویەتیە  و 
كوێیەكدا  هەر  لە  مرۆڤ  و  دەبێ   تێپەڕ  سنوورانە  لەو 
ئەو  هەستەكانی  و  مانا  بەرهەمهێنانی  توانای  بێت 
بەردەوامبوونی  نهێنیی  ئەمەش  هەر  و  هەیە  بیرەی 

بیركردنەوەیە لە الی مرۆڤ بە گشتی. لەم ڕووەشەوە، 
لەو باوەڕەشدا نیم تەنانەت نووسینی سپیش ئەو بەها 
تێدا  وگرنگییان  بایەخ  دەق،  ئەودیوی  دەرەكییانەی 
فیكریشیان  ئایدیۆلۆژیی  كاریگەرییەكی  بەڵكو  نەمێنێ  و 

نەبێت. مرۆڤدا  بیركردنەوەی  سەر  بە 
چەند  ل��ەس��ەر  هەستە  ئ��ەو  س��ال��م��ەوە،  الی��ەن��ی  ب��ە 
تێڕوانین  واتە  دەبێت،  دابەش  دا  جیاواز  تێڕوانینێكی 
ئێمە  خ��ۆی،  بۆ  پاشاندا  لە  و  م��رۆڤ  بۆ  و  دنیا  بۆ 
تێڕوانینە  ئەو  شیكردنەوەی  دوای  دەكەوینە  لێرەدا 
قەدەری  بنەچەیەكی  سالمدا  الی  لە  كە  چەسپاوانەی 
ئەمە  هەیە،  مێژووییان  و  كۆمەاڵیەتی  و  شوێنگەیی  و 
بیركردنەوە  ئایدیۆلۆژییەكەی  ڕووە  بە  نییە  پەیوەست 
پەیوەستە  ئەمە  بەڵكو  سالم،  بوونگەرایی  هەستی  و 

بوونگەرایی

نەجات حەمید ئەحمەد

سالم
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دەرەوەی  بە  مرۆڤ  وپەیوەستەكانی  شوێن  بەهای  بە 
پاشاندا  لە  خۆیەوە،  خ��ودی   بە  هەروەها  و  خۆی 
شیعریدا،  زمانێكی  لە  ئەمانە  هەموو  ڕەنگدانەوەی 
جیاوازانە،  بوونە  ئەم  بۆ  ئەویش  تێڕوانینانەی  ئەم 
و  بیركردنەوە  و  ب��وون  لە  ڕەگیان  كە  تێڕوانینێكن 
ئەو  سیماكانی  گرنگترین  كە  هەیە  ئ��ەودا  بۆچوونی 
لە  لەم خااڵنەی خوارەوە كۆ دەكەینەوە و  تێڕوانینانە 

دەكەین: بۆ  شیكردنەوەیان  پاشاندا 
1-  بوونی مرۆڤ لەوشوێنەی كە هەیە، لەو زەمەنەی 
كە تیایدا دەژی، دەكەوێتە بەردەم دووڕیانێكی جیاواز 
دەرەوەی  دەكەوێتە  كە  ڕێگەیەك  یەكەوە،  بە  دژ  و 
كێشەكانی جوانی و چێژ و هەستكردن بەوانی دییەوە، 
كێشە  بە  بیری  لە  دابڕاوە  كە  هەستێك  هەموو  واتە 
غەریزی  كاردانەوە  بە  كاری  تەنها  و  مرۆڤەوە  بوونی 
چێژ  چەمكی  لەوێدا  هەیە،  مرۆڤەوە  بێشكەییەكانی  و 
مرۆڤ،  كێشەدارەكانی  هەستە  و  بوون  مرۆڤ  بە  و 
چێژ  گرنگە  ئ��ەوەی  نامێنێ ،  ئەوتۆیان  بایەخێكی 
و  شوێن  تۆ  كە  مانایانەی  ئەو  هەموو  لە  وەرگرتنە 
بە  نیت،  پەیوەستدار  و  نییە  تێیدا  ناسنامەیەكت 
ئەوەی  ئیتر  مرۆڤەوە،  نەبوونی  و  پەیوەستداربوون 
بێشكەییەكانی  هەستە  و  غەریزە  تەنها  دەكات  حوكم 
نامێنێ ،  بەهای  خۆیدا  لە  خۆی  بیركردنەوە  و  مرۆڤە 
بێ   و  كێشە  بێ   هەژموونێكی  وەكو  چارەنووس  لەوێدا 
لەگەڵ  مرۆڤەكان  هەمیشە  بەڵكو  دەبێت،  بەربەست 

دەگونجێنی، ژیانیاندا  دۆخی 
هەست  لە  كە  مرۆڤێك  واتە  كێشەدار،  مرۆڤی  بەاڵم 
خودی  ئیتر  دەبێت،  ئازاد  ڕەمەكییەكانی  غەریزە  و 
تەنانەت  و  دەكاتەوە  پرسیارەكان  ڕووی  بەرەو  خۆی 
پرسیار لە بوون و نەبوونی خۆشی دەكات و دەیەوێت 
ئیتر  واقیعەوە،  دی��وی  ئەو  بگەیەنێتە  شیكردنەوە 
هەژموونگەرایی  واقیعێكی  لە  چێژەكانی  مرۆڤە  ئەو 
چ��ارەن��ووس��دا ن��اب��ی��ن��ێ��ت��ەوە، ب��ەڵ��ك��و گ��ەورەت��ری��ن  
واقیع  ڕووی  ب��ەرەو  هەستەكانی  و  بیركردنەوەكان 
گەیشتنە  مرۆڤە،  ئەو  بوونگەرایی  لێرەوە  دەكاتەوە، 
بوون  كاتێك  بوون،  ئاستەمدارەكانی  تێگەیشتنە  بە 
سەرەتاوە  لە  تۆ  كە  سیزیف  ب��ەردەی  ئەو  دەبێتە 
هەڵگرتنەوەی  كەواتە  دەكەی،  گەڕانەوەی  بە  هەست 
لێرەدا  چیە؟  مانای  چیا  س��ەرەوەی  بەرەو  بەردەكە 
بوونگەرایی  هەستی  قەدەریەكانی  مانا  دوای  بە  سالم 

دەگەڕێت. خۆیدا 
هەڵبژاردنە  بوونەوە،  كێشەكانی  دنیای  نێو  چوونە   -2
لە نێوان ئەو دوو دنیایەی كە هەموو مەرجە بوونگەرایی 
ئاخۆ  ب��ەوەی  تێدایە،  كۆمەاڵیەتییەكانی  و  ومرۆیی 

بیركردنەوە  و  خۆی  بوونی  خۆشیەكانی  و  چێژ  مرۆڤ 
دەبینێتەوە؟ ڕێگادا  كام  لە  و هەستی خۆی 

لەوەی  خۆی  ئامادەبوونەكانی  و  كێشە  بە  هەستكردن 
هەڵبژاردنانەدا  ئەو  كوێی  لە  ڕوودەدا،  لەوەی  و  هەیە 
قووڵی  بانگەشەیەكی  ل��ەوێ��دا  سالم  دەبینێتەوە؟ 
لە هەستە نەهلەستییەكانیدا دەكات و  تراژیدیای بوون 
بە ڕاشكاوی چێژ و هەڵبژاردنەكانی خۆی بەیان دەكات، 
بەاڵم لە سەر چ بناغەیەكی بیر و چ فەلسەفەیەك كە 
بێت؟ تێدا  ئەوی  هەستانەی  ئەم  لە خۆگرتنی  توانای 

بووندا  لە  بە شكستییەكانی خود  ئاخۆ هەستكردن   -3
هەژموون  ڕووی  بە  كراوەیە  یاخود  ماناكانە،  كۆتایی 
بااڵییەك كە توانای  دەستەمۆكردنی خودی  و دەستە 
س��ن��ووردار  بینیدا  دنیا  و  بیركردنەوە  لە  و  هەیە 
دنیای  ل��ەگ��ەڵ  ڕووب��ەڕووب��وون��ەوە  ئاخۆ  دەك��رێ��ت؟ 
گونجاندن و تەبایی و بێ  كێشەیی، مرۆڤ دەگەیەنێتە 
لێی،  تێگەیشتن  بە  جیهانە   لەو  یاخیبوون  كوێ ؟  

مرۆڤ بەرەو كوێ  دەبات؟
هەستێكی  ق��ەدەری��ەت  لەگەڵ  كێشەوە  كەوتنە   -4
دەشێ   قەدەریەت  ئەوەی  بەر  لە  دواوەیە،  لە  قووڵی 
بێت   سەرەوەییە  بوونگەراییە  هێزە  ئەو  شاعیر  لەالی 
كە بۆ مرۆڤ دیاریكراوە بەبێ  ئەوەی بتوانێ  لە ڕێگەی 
كاردانەوە  و  سەروكار  و  بیركردنەوە  شێوازی  گۆڕینی 
هێزەی  ئەو  قەدەریەت  بەمەش  بێت،  دەرب��ازی  لێی 
جێ   خۆی  كاریگەریی  مرۆڤەكان  هاوشانی  كە  بوونە 
دێڵێ  و چیتر هەڵبژاردنێكی دیكە نایاتە بەردەم مرۆڤ 

هەبێت.  ئاراستەكەی  گۆڕینی  توانای  كە 
ئەو  خوێندنەوەی  تەوەرەكانی  گرنگترین  ئەمانە    
سالم  الی  لە  پێهێنەرەیە  شكست  نەهلیستییە  هەستە 
كە هەوڵ دەدەین تێڕوانین و بۆچوونەكانی ئەو بخەینە 
ئەمەش  بۆ  و  سەركردن  لە  قسە  و  شیكردنەوە  بەر 
و  بابەتی  ناونیشانێكی  دەكەینە  خااڵنە  لەو  هەریەك 

: زمانەوانی 
1- كێشەی دابڕان لە واقیع و شكست لە هەڵبژاردندا
بۆ  ب��ووە  هەیانی  سالم  كە  دی��دان��ەی  و  هەست  ئ��ەو 
لە  پڕن  هەستێكن   خۆیدا  شوێنی  لە  مرۆڤ  واقیعی 
ژیان  گۆشەكانی  زۆرترین  كە  كێشەوە،  كەوتنە  ساتی 
و ڕووداوەكانی سەردەمی خۆی قەتاو قەت نەگونجاون 
لەگەڵ ئەوەی بیری لێ  دەكاتەوە و ئەوەی لە ناخەوە 
دەربڕینی  سالم  هەمیشەش  دەخ���وازێ ،  بۆ  هیوای 
ناو  دەكەوێتە  مرۆڤ  تیایدا  كە  ك��ردووە  ساتانە  لەو 
مەبەستمان  لێرەدا،  خۆیەوە،  خودی  شكستییەكانی 
كە  نییە  ڕەش  نائومێدییەكی  و  هێنان  شكستی  تەنها 
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سالم وای بینیوە كە ئەو هەمیشە لەو كێشانەدا ژیاوە 
دەستە  بەردەوام  تەمەنی  دوا  تاكو  كێشانەش  ئەو  و 
بااڵییەكیان نواندووە، بەڵكو ئەوەی بە المانەوە گرنگە 
وچۆنێتی  خۆی  دەرەوەی  بۆ  ئەون  هەڵبژاردنەكانی 

واقیع.  لە  تێگەیشتنی 
هەموو  نێو  لە  م��رۆڤ  لە  جۆرێك  ب��ەوەی  ب��اوەڕب��وون 
ئەو  و  بەردەمە  لە  هەڵبژاردنێكی  دیكە  مرۆڤەكانی 
هەموو  و  بەختەوەر  مرۆڤێكی  نایكاتە  هەڵبژاردنەش 
شكستیەكان كاتێك پەیوەست دەبن بەو هەڵبژاردنەوە، 
پێی  سالم  كە  گەورەیەیە  مانا  و  زەمەن  و  شوێن  ئەو 
دەگات وگەیشتنێك و ڕاگوزاریەكی بوونگەرایی دەنوێنێ  
وایە  پێی  سالم   ژیاندا،  چۆنێتیی  و  ژیان  و  دیدگا  لە 
كاتێك  عەشقەوە،  ژیانی  ناو  دەچێتە  كاتێك  مرۆڤ  كە 
ئیتر  م��رۆڤ،  هەڵبژاردنی  دەبنە  عاشقبوون  و  هونەر 
هەموو  و  كەسەكان  و  مرۆڤە  ئەو  نێوان  لە  دیوارێك 
دیوارەی  ئەو  دەبێت،  دروست  ژیانەدا  ئەو  و  مانا  ئەو 
كە  مرۆڤێك  مرۆڤەوە،  لە  جۆر  دوو  دەكاتە  مرۆڤەكان 
گەیشتن بە كامەرانییە جۆربەجۆرەكانی واقیع لە چێژی 
ئاستە كۆمەاڵیەتیەكان كە  جەستەیی و خۆراك وجل و 
مرۆڤ دەكەنە مرۆڤێكی واقیعی و لە ناو كۆمەڵگەكەیدا 
پرسیار  لە  خۆی  و  دەكا  سازش  مرۆڤێك  دەیهێڵنەوە، 
لەو  مرۆڤێك  دەكات،  دەرباز  خودی  دواداچوونی  بە  و 
هەمیشە  كە  تێدایە  ئەوەی  توانای  مرۆڤ  باوەڕەدایە 
كامەران بێ  و بە كامەرانی بژێت وكامەرانیەكانی خۆی لە 
بەرامبەر  بەاڵم  ببینێتەوە،  واقیعییەدا  بوونە  ئەو  هەموو 
بەم مرۆڤە مرۆڤگەلێكی كەم هەن، كە بە تەواوی لەگەڵ 
خۆیان ودەرور و بەریاندا لە كێشەدان و ئەو كێشانەش 
جۆرێك لە بیركردنەوە و جۆرێك لە تێگەیشتن دەنوێنن، 

بەاڵم ئەم مرۆڤە بە الیەنی سالمەوە كێیە؟

1- ئەزانی باغی بەختی ئەهلی دڵ بۆ قەت سه مەر نادا             
فەلەك هەرگیز مورادی مەردومی ساحێب هونەر نادا

2- ئەزانم تۆ لە شیشەی دیدەما بی ئەشك ئالوودەم       
شەرابی حوب لە جاما ڕەونەقی خوێنی جگەر نادا

3- نەكەن تا لەت لەتم بوسەی نیهانت ڕاستی ناڵێم            
بەاڵ قەف قەف هەتا نەی نەیبڕی حاسڵ شەكەر نادا

4- ئێستە بۆ مەالحی دەریای عیشق و ئەهلی مەعریفەت     
قەترە قەترە ئەشكی چاوم قیمەتی لوء  لوء   ئەكا

5- غەم لە دڵ بۆ فەوتی شادی مەیلی سەرخۆشی ئەكا     
سوبحی عیشقە شەمعی عەقڵم ڕوو لە خامۆشی ئەكا

6- چەند ڕۆژێ  بوو لە دەست جەوری فەلەك ئاسوودە بووم  
بۆ موسیبەت باری بە سەرما كەیدی گەردوون هاتەوە؟ 

لەگەڵ   كێشەدارە  مرۆڤێكی  هونەر،  ساحێب  مرۆڤی   
هەر جارە  كە  كەوتووەیە  ئاو  مرۆڤە سەر  ئەو  بووندا، 
و،  نەویستراو  شوێنێكی  لە  و  ژیان  كەنارێكی  لە  و 
هونەروەر  مرۆڤی  ئامادەیە،  نەویستراودا  زەمەنێكی  لە 
مرۆڤێكە خاوەن كێشەیەكی بوونخوازیی ڕەگ داكوتاوە 
كە كێشەكانی ئەو پەیوەستن بە كێشەیەكی خودییەوە، 
نییە  هۆكارێك  یا  پیشەیەك،  تەنها  هونەروەری  بەاڵم 
چەپۆكی  بەر  مرۆڤە  ئەو  بێتو  ئەگەر  بیركردنەوە  بۆ 
سۆفیگەرە  مانا  بەو  عاشقبوون  نەكەوتبێت،  عیشق 
و  بووندایە  لە  مرۆڤێك  وەكو  ئەو  كە  جیاكراوەیەی 
سەر  لە  لێرە  ژیان  لە  جۆرێك  دەك��ات  بەوە  هەست 
هەژموونگەرایی  ئاراستەیەكی  بە  هەیە،  زەوییەدا  ئەم 
چۆنێتیەكانی  و  دەور  هەموو  و  دەكات  گوزەر  بەهێزدا 
مرۆڤێك  ل��ێ��رەوە  دەك���ات،  دی��اری  وماناكانی  ژی��ان 
ئاراستەیەدا  ئەو  لەگەڵ   پرسیارەوە  دەكەوێتە  كە 
ڕووی  بەرەو  هەبێت  دیكەی  هەڵبژاردنی  ئەوەی  بەبێ  
لە  جۆرێك  بە  دەبێتەوە،  ژیانە  ئەو  ماناكانی  كۆی 
بوون،  ڕاستیەكانی  بە  گەیشتن  مرۆڤەدا  ئەو  ناخی 
سیستمە  ئەو  و  نهێنی  ئەو  لەسەر  هەڵماڵینە  پەردە 
چەسپاوی  ئاراستەیەكی  كە  گێرەشێوێنەی  بوونگەراییە 
بەیتەدا  لەو  دەكاتەوە، سالم  ڕووی مرۆڤ  بەرەو  ژیان 
دەیەوێ  پێمان بڵێ  كە  كەسانێكی دیاریكراو هەن كە 
هونەرن،  دەكاتەوە ساحێب  جیایان  دڵ  ئەهلی  بە  ئەو 
ناتوانن  ئەوان  خۆیانن،  بینینی  و  تێڕوانین  ساحێب 
بەختەوەر  زۆرینەیەكی  كە  وەرگ��رن  ژیانێك  لە  چێژ 
بوونێكی  ڕەهایی  ئەمە  دەبینن،  لێ   چێژی  ژیاندا  لە 
ئەهلی  ئەوانەی  كە  شكستی،  بە  هەستكردنە  ساتی 
تێكەڵ  ژیانیان  كەسانێكن  هونەرن،  ساحێب  و  دڵن 
كرمێ   تووشی  و  بووە  ژاراوی  ژیانیان  بووە،  كێشە  بە 
لە  هەر  داوە  بڕیاریان  ئ��ەوان  ئیتر  كە  ب��ووە،  ب��وون 
و  بژاردووە  هەڵیان  كە  ژیانەی  جۆرە  ئەو  سەرەتاوە 
ماناكانی  لە  داكۆكی  و  بیپارێزن  دەبینن،  لێ   چێژی 
چێژ  ناتوانن  كە  ئەوانەن  دڵ  ئەهلی  چونكە  بكەن، 
بەشێك  خۆشییە  ئەو  ئەگەر  ببینن،  خۆشیەكان  لە 
دیاریكراوەكان  مرۆییە  و  خودی  هەستیارییە  لە  نەبێت 
دەبینن  ببینن،  لێ   چێژی  بیانەوێ   كە  ساتێك  هەر  و 
چونكە  دەك��ات،  چڕە  جەستەیان  لە  زامێك  خوێنی 
لە  داماڵدراون  ئەوان  بیركردنەوەی  لە  خۆشیانە  ئەو 
تیایدا  بتوانن  كە  ساتێك  هەموو  لە  دابڕاون  ماناكان، 
بكەن،  دەروون��ی  وحەسانەوەیەكی  ئارامی  بە  هەست 
ئازارێكی  بە  گەیشتنە  ئارامییە،  بەو  گەیشتن  لێرەوە 
خوێناوی، بەاڵم مرۆڤ چۆن بەیانی كامەرانی و خۆشی 

و خەمەكانی خۆی دەكات؟
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مرۆڤ  خۆشیەكانی  سالمدا  شیعرەكانی  زۆرینەی  لە 
كاتین و بە سەردەچن، باوەڕێك بۆچوونێكی خودیانە 
دەگاتە  ساتانەی  و  ڕۆژگار  ئەو  كە  دەڵێ   سالم  بە 
هەموو  چونكە  دەچن،  سەر  بە  زوویی  بە  كامەرانی 
و  دێ   ئ���ازارەوە  دوای  لە  كامەرانییەك  و  خۆشی 
دەستدانی  لە  تەنها  دەمێنێتەوە،  ئەوەی  دواجاریش 
ژیاندایە  توانای  لە  دەبینێت  وای  كە  باوەڕەیە  ئەو 
كامەرانییەكی بەردەوام بە مرۆڤ ببەخشێت، هەروەك 
لە بەیتی سێیەمدا دەیخوێنینەوە، لەو باوەڕەدایە نەی 
قەف  قەف  تاكو  شەكرە،  قامیشی  لێی  مەبەستی  كە 
جۆرە،  لەم  تێگەیشتنێكی  ن��ادات،  شەكەر  نەیبڕی 
بەردەوامە  نەهاتووی  پێ   كۆتایی  تێگەیشتنێكی 
وابەستەی  كامەرانیەكانی  و  هونەروەر  مرۆڤی  بەوەی 
باس  شەشەمدا  بەیتی  لە  ه��ەروەك  ك��راون،  ئ��ازار 
بەردەوام  و  كاتین  ئەو  كامەرانیەكانی  دەكات  لەوە 
هەمیشە  كامەرانییە  ئەو  پشتەوەی  لە  چونكە  نابن، 
بەدبەختی و شوومی دێتەوە، هەمیشە بە كاتی بوونی 
هەڵبژاردنەكانی  بە  پەیوەندییان  كامەرانەكان  ساتە 
هونەر  هەڵبژاردنی  هەڵبژاردنەش  ئەو  هەیە،  مرۆڤەوە 
لە  هەمیشە   چارەنووسە  ئەم  بۆچی  عاشقبوونە،  و 

مرۆڤانەدایە؟ ئەو جۆرە  ڕێی 
و  بیركردنەوە  بە  قوربانی  ناتوانن  مرۆڤانە  جۆرە  ئەو   
ژیاندا،  لە  و  كۆمەڵگە  نێو  لە  بدەن  هەڵبژاردنی خۆیان 
كامەرانییە  ئەو  ڕێگەیە  ئەو  ماناكانی  ئەوان  چونكە الی 
هەمیشەییە دەدەنە مرۆڤ كە چێژێكی زۆر جیاوازی لێ  
وەردەگرن، بەاڵم با بزانین بۆچی كامەرانییەكانی مرۆڤی 
هونەرمەند و عاشق بەو جۆرەیە، ئەو هێزە بوونگەرایی 

چارەنووسەوە؟ ئەو جۆرە  پشتەوەی  لە  چییە  مرۆییە 
سالمەوە،  الیەنی  بە  م��رۆڤ  هەڵبژاردنی  ك��ەوات��ە 
ودەستەپاچەیی  وكۆیلەبوون  ئ��ازادب��وون  لەوپەڕی 
ئەویش  كە  دێنن،  بەرهەم  مانا  یەك  تەنها  بووندا، 
جۆری  واقیعدا  لەگەڵ   كێشەكانی  و  مرۆڤ  ئەوەیە 
ئەو  وەكو  دەكەن،  دیاری  مرۆڤ  هەستەكانی  و  ژیان 
بوونە بە عەشق و هونەرەوە،  مرۆڤانەی كە كێشەدار 
واقیعدا  لە  هەیە  دنیایەك  ئەوەوە  الیەنی  بە  چونكە 
لەگەڵ   كە  دەڕوا  كراودا  دیاری  ئاراستەیەكی  بە  كە 
ناویان  دڵ  ئەهلی  بە  ئەو  كە  ناگونجێ   مرۆڤانەدا  ئەو 
لە  كێشەدارە  تاكی  شكستییەكانی  ئەمەش  دەبات، 

واقیعدا.

2-شكستی ئامادەبوون لە واقیع و هەژموونی داسەپاندن
بوونەدا،  ئەم  واقیعی  لە  شاعیر  ئامادەبوونی  ساتی 
ساتێكی هەژموونگەرای بەردەوامە و ئەو هەژموونگەرییە 

كاتێك  هەموو  و  نایا  بە سەردا  گۆڕانی  بوونگەراییەش 
مرۆڤ دەخاتە بەردەم ماناكانی خۆیەوە كە گەورەترین 
ماناش باوەڕبوونە بەوەی درێژبوونەوەیەكی ژیان هەیە 
و  دەڕوا  هەر  و  وایە  پۆاڵیین  پێچكەیەكی  وەكو  كە 
چارەنووسێك  بەوەی  باوەڕبوون  نییە،  بۆ  وەستانی 
تاكو  ژی��ان��ی��ەوە  س��ەرەت��ای  ل��ە  مرۆڤێك  ك��ە  ه��ەی��ە 
و  بەردەوامە  ژیان  ئێستای  و  شیعر  نووسینی  ساتی 
دەیكاتە  بەوەی  خۆیەوە،  دنیای  دەرەوەی  ئەودەخاتە 
پێچەوانە  كە،  خۆی   بوونی  لە  پەراوێزكراو  بەشێكی 
دەكەنە  ژیان  كە  باوەڕانەی  ئەو  لەگەڵ   نەگونجاوە  و 
هەمیشەییدا،  ژیانێكی  پێناوی  لە  كاتی  ئامادەبوونێكی 
گەشبینانەی  دیدگا  ئەو  لەگەڵ   پێچەوانەشە  هەروەها 
كە هەموو كامەرانی و سەركەوتنەكانی مرۆڤ بە خودی 
لەگەڵ   پێچەوانەشە  بەڵكو  دەبەستنەوە،  مرۆڤەوە 
مرۆڤ  دەبینن   وای  كە  فیكرییانەی  بۆچوونە  ئەو 
ساتەكانی  هەموو  لە  دەبێ   و  كاتیدایە  ژیانێكی  لە 
بەیتانە  ئەم  با  سەرەتا  بێت،  كامەران  ژیانەدا  ئەو 

بخوێنینەوە:

1 - كەس نەبێ  سالم لە دنیادا وەكو تۆ تووشە دەرد   
بێ  نەوا كەوتوومە غوربەت ناتوان و ڕەنگ زەرد 

2- لێم گەڕێن با گریەكەم دیدەم دیدەی خونفشان    
نایەڵێ  یەكدەم بە ڕاحەت ڕابوێرم ئاسمان

3- خەمیری خاكی من ئەوەل بە بارانی فەرەح نەكرا    
جوانی و پیری و توفلیم سەراسەر جوملەگی غەم بوو
4- زەمانە قەت لەگەڵ ئەوالدی ئادەم با وەفا نابی    

وەكو گوربەی سیە ئەسلەن بە مەردوم ئاشنا نابی
5-  دووسەد جار وەزعی چەرخی ئاسمان گۆڕا بە سەعدوشوم    

ستارەی نەحسی سالم بۆ لە قەرنێكا نەبو ئاوا

چەمكەكانی وەكو ) دونیا، غوربەت، ئاسمان، زەمانە، 
هێزی  بااڵییەی  دەستە  ئەو  نەحس،..هتد(  ستارە، 
مرۆڤیان  چارەنووسی  دیاریكردنی  توانای  كە  بوونن 
هەیە  گەریان  هێما  بایەخێكی  چۆن  هەروەكو  هەیە، 
دەكا،  دیاری  مرۆڤ  چارەنووسی  كە  هێزەی  ئەو  بۆ 
هەروەكو وشەی ئاسمان، بەاڵم با بە دوای بەهای ئەو 
لە  بوون  تەنیایی  شاعیر.  الی  لە  بگەڕێین  وشانەدا 
نموونەی  كە  كەسێك  وەكو  خۆی  ونمایشكردنی  دنیادا 
بەوانی  كەسێكە  ئەو  كە  تێڕوانینەدایە  لەو  تەنها  نییە 
دیكە ناكات و لەگەڵ  دنیادا لە كێشەدایە، كێشەی ئەو 
ئەوەیە دنیایەك هەیە كە تیایدا دەژێت ناتوانێت تیایدا 
نائومێدییە  ئەم  بیگۆڕێت،  ناتوانێت  و  بێت،  كامەران 
لە دەرەوەی ئیرادە و دەسەاڵتی ئەودایە و جۆرێك لە 
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خۆدانەوە دەستەوە و شكستی هێنان لە ژیان، لە ناخیدا 
دەبێ   پەیوەست  مەسەلەكە  كاتێك  دادەكوتێ ،  ڕەگ 
پەیوەست  یا  دەبات  ناوی  ئاسمان  بە  كە  هێزەی  بەو 
دەبێت بە وشەی زەمانەوە، ئەو نائومێدی و شكستییە 
ژیانە  ئەم جۆرە  نەگۆڕەی كە  ئەو چارەنووسە  دەبێتە 
بەم  بەرامبەر  توانای  ئەویش  و  سەری  دەسەپێنێتە 
دووەمدا  بەیتی  لە  هەروەك  دارە،  سنوور  چارەنووسە 
باوەڕێكە  ئەمە  دەكات،  خۆی  چارەنووسەی  لەو  باس 
و  كامەرانی  كە  داكوتاوە  ئ��ەوە  سەر  لە  بناغەكەی 
چونكە  ه��ودەی��ە،  بێ   هەوڵێكی  م��رۆڤ  هەڵبژاردنی 
بۆ  ناوی جیاجیای  ئەو  كە  مرۆڤ  لە  گەورەتر  هێزێكی 
ئاراستەی  هێزەوە  بە  تواناوە  بە  بە شێوەیەكی  داناوە 
دیاری  كەسەكانەوە  دەرەوەی  لە  كەسەكان  ژیانی 
و  دەسەاڵت  و  كۆمەڵگە  بزرە،  مرۆڤ  لەوێدا  دەكات، 
كەس بزرن، ئەوەی هەیە دەسەاڵتێكی هەژموونگەرا لە 
ئەو چارەنووسە  بەرپرسی  ئەویشە  بووندا هەیە و هەر 

و  نائومێدی  و  ناخۆشی  بەرەو  كە  پێشینەیە  و  زانراو 
دەبات. قووڵەكانی  نیگەرانییە 

لە هەرسێ  بەیتی سێیەم و چوارەم و پێنجەمدا دەگاتە 
شێوازی  س��ەرەت��اوە  لە  هەر  م��رۆڤ  بڵێ   كە  ئ��ەوەی 
ڕۆژی  لە  هەر  كە  مرۆڤەی  ئەو  دیاریكراوە،  ژیانی 
تاڵی  واقیعێكی  ڕووی  بەرەو  دەبێ   دایكبوونیەوە  لە 
ژیان  لە  چەسپاوییە  جۆرە  ئەم  بێتەوە،  خۆی  ژیانی 
كە  دنیا  لە  تێگەیشتنە  بەو  گەیشتنە  بیركردنەوەدا  و 
پێشبینیی  مرۆڤ  كە  نەماوەتەوە  تێدا  ئەوەی  شوێنی 
ڕەنگاو  لە الیاندا هەن  ئەو گۆڕانكارییانەی  بكات  ئەوە 
دنیا  دەبێت،  بار  هەمان  بە  ئەوەوە  الیەنی  وبە  ڕەنگن 
جیاجیای  زەمەنی  و  سااڵن  و  ژیان  كۆی  مانای  كە 
چارەنووس  دەڕوات،  ئاراستە  یەك  بە  دەگرێتەوە  ئەو 
وەكو ئەوەی لە دەرەوەی ئیرادە و دەسەاڵت و توانای 
جۆرە  ئەو  و  بێت  كەسەكان  خودێتیی  و  بیركردنەوە 
ژیانە بە سەر كەسەكاندا دەچەسپێنێ ، ئەمە ناوەڕۆكی 
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بیرێكە  زیاتر نزیكە لە بیری بوونی مرۆڤێكی ئاراستە 
كراو، واتە ئەو مرۆڤەی كە ژیانی لە بوونی خۆی جیا 
نێوان  لە  قووڵ  دابڕانی  هێڵێكی  بەمەش  دەبێتەوە، 
زۆرینەیەكی  واقیعی  كە  دەبێت  دروست  واقیعدا  و  ئەو 
كەم  و  دەگمەن  كەسی  لە  باس  سالم  كۆمەاڵیەتییە، 
دی��اری��ك��راون،  زۆر  كەسانی  ئ��ەوان��ە  دەك��ات  نموونە 
خۆیەوە،  هەڵبژاردنی  بە  پەیوەستە  ئەگەرچی  ژیانیان 
ساتی  پێش  دەكەوێتە  هەڵبژاردنە  ئەو  كاتێك  بەاڵم 
و  سیما  ئەوا  بیركردنەوەوە،  پێگەیینی  و  هوشیاری 
الیەنی  بە  تەنها  كە  چەسپاو،  و  نەگۆڕ  سیفەتێكی 
بە  دنیا  ئ��ەوەوە،  خ��ودی  الیەنی  بە  تەنها  ئ��ەوەوە، 
بە  بەاڵم  شووم  و  سەعد  بە  دەگ��ۆڕێ   دەور  ه��ەزاران 

نەگۆڕە.  ئەوەوە  الیەنی 

دەردەكەوێ ؟ بۆ  پێشەكییەوە چیمان  لەم 
لە زۆر الیەنەوە بە سەردەم  وابەستەبوونی ژیانی سالم 
وسوپاییەكانی سەردەمی خۆی،  سیاسی  گۆڕانكارییە  و 
تێڕوانین وبۆچوونی ئەو بۆ دەوروبەری خۆی، كۆی ئەم 
شیعری،  دەقێكی  وەكو  دەق  دەرەوەی  كاریگەرییانەی 
بەرهەمهێنانی  واتە  دیاریكراو،  گۆی  هاتنە  لە  جۆرێك 
جۆرێك لە زمانی دیاریكراو دەخاتە شیعری سالمەوە، كە 
هەر لەو كاتەوەی بە ژیانی خۆیەوە پەیوەست دەبێت ئەو 
زمانە لەوێدا دەڵەمەند دەبێت كە دەركەوتەیەكی فیكری 
بەركەوتەیەكی  كاتێكیش  هەر  دەبێت،  فەلسەفیی  و 
زمانە  ئەو  دەق��ەوە،  دەخاتە  واقیعی   و  ئایدیۆلۆژی 

كار. زمانێكی سەنعەت  دەبێتە 
خۆی  جیهانبینییەی  ئەو  ماناكانی  بە  سالم  گەڕانی 
كە  دێنێ   ب��ەره��ەم  شیعریەت  ساتانەدا  ل��ەو  تەنها 
خۆیەوە  خودی  بوونگەراییەكانی  كێشە  نێو  دەكەوێتە 
وەكو ئامادەبوونێك لە سەردەمێكدا، شیعری كالسیكی 
كوردی هەمیشە ڕەنگدانەوەیەكی  ژیان و ڕووداوەكانی 
ژیان بووە بە ڕێژەی جیا جیا لە الی هەر یەكێكیاندا. 
ئەوەی مەبەستمانە بیڵێین واقیع بۆی هەیە كاریگەریی 
لە سەر بیركردنەوەی شاعیردا هەبێت، بەاڵم تەنها لەو 
شیعرەوە،  زمانی  سەر  بە  نەبێت  زاڵ  واقیع  سنوورەی 
وتوانایەی  دەوڵ��ەم��ەن��دی  ئ��ەو  شیعر  زمانی  بەڵكو 
بخاتە  شیعریەت  كە  بێت  تێدا  كردنی  خۆ  لە  دەربڕین 
مانایەك  هەموو  لەگەڵ   شیعری  زمانی  زم��ان��ەوە، 
دەڕوات، خۆی لە هەموو مانایەك دەدات، بەاڵم نابێتە 
وكۆمەاڵیەتی  ئایدیۆلۆژی  هەڵوێستە  و  ڕووداو  تۆماری 
لەو  ئامادەبوون  سالمەوە  الیەنی  بە  سیاسییەكان،  و 
چونكە  خودیەكان،  شكستیە  لە  ئامادەبوونە  واقیعە 

ئاسمان  چەمكەكانی  لە  خۆی  ماناكانی  كاتێك  واقیع 
شكستییە  ئەو  ئەوا  دەبینێتەوە،  دونیادا  و  زەمان  و 
زمانێكی  دەبنە  الیدا  لە  شكستیانە  بەو  هەستكردن  و 
دەكاتەوە  جیا  واقیع  لە  ئەو  ئیتر  جۆرێك  بە  شیعری، 
ئەو  ك��ە  دەب��ێ��ت  دروس���ت  الدا  ل��ە  هەستەی  ئ��ەو  و 
هیچ  و  ئامادەیە  بووندا  و  واقیع  ڕووی  یەك  لە  تەنها 
ئەوانەی  نامێنێ ،  دیدا  ئەوانی  لەگەڵ   هاوبەشییەكی 
كە زەمان و ئاسمان و دنیا بە جیا جیا و لە سەردەمی 
بە سەردا  جیاجیادا جارێك سەعد و جارێك شوومیان 
بوونگەرایی  بنەچەیەكی  تێڕوانینە  ئەم  دەچەسپێنێ ، 
هەیە لەو كاتەی واقیع ئیتر دەبێتە واقیعێكی داسەپاو 
و  دیاریكراوەوە  بازنەیەكی  ناو  دەخاتە  تاكێك  كە 
بە  هەستكردن  لە  داسەپاندنە  بەم  بەرامبەر  مرۆڤیش 
پێشدا  لە  دیكەی  هەڵبژاردنێكی  هیچ  زیاتر   شكستی 

مێنێ .  نا

3- خودی خۆداوەدەست و خودی یاخیبوو
خودیانەی  زۆر  و  ناخەكیانە  یاخیبوونی  گەوهەری    
چارەنووسە  ئ��ەو  و  نائومێدی  ب��ە  ب��ەرام��ب��ەر  سالم 
دەتوانین  و  شاراوەیە  زۆر  ژیانی  سەر  داس��ەپ��اوەی 
شاردنەوەی  توانای  كە  مرۆڤ  بێدەنگترین  سالم  بڵێین 
واتە  دنیادا،  لەگەڵ   هەیە  ڕووبەڕووبوونەوانەی  ئەو 
لەو  جگە  ئەمەش  خ��ۆی��دا،  بوونی  و  ژی��ان  ل��ەگ��ەڵ  
ب��ووە،  ب���ەردەوام  ژیانیدا  لەگەڵ   كە  قەدەریەتەی 
ئەوەوەیە  كراوەیەی  دیاری  تێگەیشتنە  لەو  هەروەها 
هەستەی  ئەو  كاتێك  مرۆڤێك  خۆی،  ژیانی  دنیاو  لە 
و  پان  بە  و  هەیە  ژیانێك  كە  دەبێت  دروست  الدا  لە 
كە  خۆی،  ناگرێتە  ئەو  شوێنگەیی  و  زەمەنی  پۆڕیی 
باوەڕەدایە  لەو  ئەو  كە  نادۆزێتەوە،  تێدا  شوێنی  ئەو 
شوێنگەییە  و  كۆمەاڵیەتی  و  زەم��ەن��ی  ڕێچكە  ئ��ەم 
ئەم  لەوێدا  دەدەن،  ئەو  نیشانی  ڕوویان  یەك  هەمیشە 
دەاللەتێك  كۆمەڵە  دەبنە  كاتێك  چەسپاوانە  بۆچوونە 
لە ژیان، ئێمە بەرەو ئەو پرسیارە  لە تێگەیشتنی ئەو 
دەبات، ژیان بە مانای دنیا، واتە بە مانای ئەو زەمەن 
و ئەو شوێنانەی مرۆڤیان تێدا دەژێ ، دەبێ  ئەو مرۆڤە 
بەرامبەر  هەڵوێستێكی  چ  و  بێ   ڕازی  ژیانە  بەو  چۆن 

هەبێت؟  ژیانە  ئەم 
و  هەڵوێست  و  بیركردنەوە  ماناكانی  زانینی  ب��ۆ 
دوای  دەكەوینە  ژیان  بە  بەرامبەر  ئەو  كاردانەوەی 
بۆ  هێمایەك  دەبێتە  دنیا  لەوێوە  كە  دنیاوە  وشەی 
دیارترین سیمای  تێدایە كە  ئەوی  بوونەی  ئەو  ژیان و 
لەم  بنوێنێ   بوونگەرایی  كڕۆكێكی  كە  سالم  بیری 

دەكەینەوە: چڕیان  خوارەوە  خااڵنەی 
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ساتی  دنیادا،  لە  ئەو  ئامادەبوونی  شوێنی  و  سات   -1
تراژیدیای  كە  هەمیشەییە، ساتێكە  لێكجیابوونەوەیەكی 
گەیشتنی ئەو دەنوێنێ  بە ڕاستیەكانی دنیا، دنیا هەم 
هێمای  بە  ژیان  كە  بەاڵم  چارەنووسە،  هەم  و  ژیان 
دنیا دێتە تێگەیشتنی ئەوەوە، مانای قورستر لە ژیان 
خۆدانە  و  وەرگرتن  ساتی  هەردوو  كە  دەگرێ ،  خۆ  لە 
دەگرێ ،  خۆ  لە  ناخەكیانە  یاخیبوونێكی  و  دەستەوە 
لە الیەكەوە چاوەڕوانی نەكردنی هیچ ئومێدێك لە دنیا 
گەوهەر  وەكو  دنیایە  كردنەوەی  ڕەت  خۆیدا  لە  خۆی 
یاخیبوونە  ئ��ەو  ك��ردن��ەوەی��ەش  ڕەت  ئ��ەم  ب��وون،  و 
شیعرەكانی  كۆی  نێو  لە  كە  دەنوێنێ   بوونگەراییە 
بخوێنینەوە  بەیتانە  ئەم  پێكەوە  با  ئامادەیە،  سالمدا 

دەهێنێ : تێدا  دنیایان  ناوی  كە 

وەاڵ تالیع نەبێ  پوشیدەیە جەوهەر لە ڕووی دنیا
بە مەردانی دالوەر حاسڵ كۆشش جەفا پەیدا

پۆشیدەبوونی گەوهەری مرۆڤ بەرەو ڕووی دنیا، هەڵگرتنی 
ئەو مانایانەی ژیان و تێگەیشتنە لە ژیان و لە پاشاندا هەر 
لەو تێگەیشتنەوە ئیتر ئەو مانایانە دەخاتە بەر ئەزموونی 
ژیانەوە، پۆشیدەبوونی گەوهەر بە تەواوەتی ڕەت كردنەوەی 
ئەو ئاراستە و ئەو مانایانەیە كە تاكێك لە ژیانیدا بەرەو 
پێ   كاریان  و  ڕابێ   لەگەڵیاندا  دەبێ   و  دەبێتەوە  ڕوویان 
بەرەو  كە  دالوەر  مەردانی  كردنی  پێناس  لێرەشدا  بكا، 
ڕووی دنیا بوونەتەوە، كۆششەكەیان تەنها جەفا بەرهەمی 
ئەوانە، ڕێچكەیەك و ئاراستەیەك دەنوێنێ ، ئەمەش مانای 
ئەوەیە ئەو مرۆڤانەی یا ئەو عاشقانەی كە ئەو بە ئەهلی 
دڵ و عاشقان وەسفیان دەكات، ئەگەرچی لە پێناوی چاكە 
گەوهەریان  تەنها  خۆیان  بەاڵم  تێدەكۆشن،  ڕاستیدا  و 
وكۆششیان  هەوڵ  ئەوان  و  ڕادەگرن  پاكی  و  خاوێنی  بە 
لەگەڵ   ڕووبەڕووبوونەوە  بناغەی  ئەمەیە  نیە،  خۆیان  بۆ 
خراپە،  و  چاكە  هەڵدەگرێ ،  ئەوە  ئەگەری  كە  دنیایەكدا 
خۆشی و ناخۆشی، كامەرانی و خەم لە خۆ بگرێ  ودەرفەت 

بداتە مرۆڤ كە لە هەردووكیاندا بژێت.
2- دنیا وەكو ژینگە و وەكو شوێنێك بۆ ژیان بەشێك 
هیچ  و  دەس��ەاڵت  هیچ   م��رۆڤ  كە  بوونێك  لە  نییە 
بێ،  تێدا  ئەزموونگەراییانەی  و  خودیانە  هەژموونێكی 
بوونێكەوە  نێو  بكەونە  مرۆڤەكان  هەموو  ئەوەی  وەكو 
نانی  بنیات  و  كایەوە  هێنانە  لە  دەستیان  ئەوان  كە 
بوونگەراییەكەی،  مانا  ب��ە  دنیا  ب��ەم��ەش  نەبێت، 
پەیوەست بە ئامادەبوونی مرۆڤ تیایدا ئامادەبوونێكی 
بەیتەی كە  لەم  كە  ونائیرادییە،  بوون  پاچەیی  دەستە 

بە  دەشوبهێنێ   كۆرپە  بە  مرۆڤ  و  بێشكە  بە  دنیا 
ئەو  نێو  بە  ڕۆچوونە  ئەوپەڕی  بچووكەوە  و  گ��ەورە 
ناتوانێ   زاڵەی كە  ئەو قەدەریەتە  و  نەویستراو  واقیعە 
وەاڵمی ئەو پرسیارە بداتەوە، كە ئاخۆ مرۆڤ دەتوانێ  

بكات؟  دروست  بۆ خۆی  دنیایەك  شوێنێك، 

سەتحی دنیا وەكو گەهواریە بۆ تیفلی بەشەر
شیرە خۆری گەرمی تۆن چە سەغیر و چە كەبیر

ئەو  بۆچی  دنیا؟  دەڕوانێتە  جۆرە  بەم  سالم  بۆچی 
كە  گریمانیش  وەكو  تەنانەت  دەكاتەوە،  ڕەت  دنیایە 
بۆ  دنیایەك  بتوانێت  تێدایە  ئ��ەوەی  توانای  م��رۆڤ 
خۆی دروست بكات، هیچ نەبێت دنیایەك كە نموونەی 

بێت؟  تێدا  هاوژیانیی  و  هاوئەزموونی 
كە  مرۆڤ  كۆمەڵێك  كە  نەبووە  بەوە  ب��اوەڕی  سالم 
جیهانێك  بێت  توانایاندا  لە  دەژی��ن  شوێنێكدا  لە 
بۆچوون  و  ئایدیال  هەموو  بە  تاك  كە  كەن،  دروست 
لەگەڵ   تیایدا  بتوانن  خۆیەوە  خولیای  و  دنیابینی  و 
ڕووە  بە  دنیا  چونكە  بژێن،  تایبەتمەندییانەدا  ئەو 
ئازار، خەم و  نێگەتیڤەكەی كە شوێنێكە بۆ)میحنەت، 
ئەو  و  ناخیدا چەسپاوە  لە  كەدەر...هتد(،  و  ناخۆشی 
باوەڕەی لە الدایە كە دنیا واتە ژیان و ئامادەبوون لە 
چارەنووسەش  ئەم  و  ڕووەوەیە  یەك  لە  تەنها  شوێن 
و  ناڕەزایی  و سەرچاوەی  ناگرێ   لە خۆ  گۆڕانێك  هیچ 
لە دنیا و شوێنی دنیا دێنێتەوە ناخی  یاخیبوونی ئەو 
بیركردنەوەی  و  بوون  لە  بەشێك  دەبێتە  و  خۆیەوە 
ئەو، ئەم یەك ال بینینەی دنیا بۆ سالم ئەو نیگەرانییە 
مرۆڤ  بوونی  كە  دەكات،  بەرجەستە  الدا  لە  قووڵەی 
و  ژیان  لە  هەیە  ئەوەی  هەموو  نییە،  ئازاد  بوونێكی 
ڕێچكەی  لە  جۆرێك  وابەستەی  شوێندا  لە  ئامادەبوون 
تەنانەت  ئ��ەوەی  هەروەكو  ب��ووە،  داسەپاو  و  نادیار 
بە  ئەوانەی  نین،  ئازاد  خودێكی  مرۆڤەكانیش  خودی 
ئەوەتانێ   چونكە  دەگەن،  دنیا  لە  دیاریكراو  جۆرێكی 

ناخیاندا ڕەگی داكوتاوە هەروەك دەڵێ : لە  دنیا 

مەنزلی میحنەتی دنیا دڵی بەد ناوی منە.

ئەو ڕاستییە چەسپاوەی كە لەم بۆچوونانەوە دێنە دەست 
ئەوە دەگەیێنێ ، كە خودی سالم لە ناخەوە خودێكی یاخییە، 
كەرەستەكانی  دەبێتەوە،  قەدەریەت  ڕووی  بەرەو  خودێكە 
یا بناغەكانی ئەو ڕووبەڕووبوونەوەیە نەك تەنها ئاراستەی 
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خۆشی  خودی  بەڵكو  ئەو،  دەرەوەی  لە  ك��راوە  ژیانێك 
دەگرێتەوە، كە ئەویش دەستێكی هەیە لە خوڵقاندنی ئەو 
بۆ  شوێنێك  دەبێتە  ئەو  دڵی  بەوەی  نەویستراوە،  دنیا 
جێنشینی دنیا و ئەو شوێنەش ئەوەندە نەویستراو و ڕەت 

كراوەیە بە ڕادەیەك بە بەدناوی وەسفی دەكات.

4-  تراژیدیای بە تاكبوون و خودی ناهاوبەش
لە  تێگەیشتنی  و  ژیان  بۆ  تێڕوانینی  لە  سالم  بێگومان 
تێگەیشتنی  لە  كە جۆرێك  دیدگایەكە  خاوەنی  دوروبەر، 
هەڵبژاردنێكی  و  ناتەواو  كردنێكی  قەبووڵ  لە  تێدایە 
ناتەواو، ئەم ڕازیبوونە بە ئامادەبوون لە ژیاندا، ساتێكی 
پشتەوەیە، چێژی  لە  گەورەی  چێژێكی  بەاڵم  ڕاگوزەرە، 
ماناكانی  لە  نزیكەوە  لە  بێ   عاشق  مرۆڤ  كە  ئەوەی 
زۆری  هەرە  زۆرینەی  بژێت،  خۆیدا  بوونەی  عاشقی  ئەو 
ژیان  بۆ  كردنەوەكانی  ڕەت  و  سالم  نائومێدبوونەكانی 
بیرەكانی  لەگەڵ   نە  ناتوانێ   ئەو  كە  لەوێوەیە  بوون  و 
ئەو  دەت��وان��ێ   نە  و  ب��ژێ   ب��وون��دا  عاشق  ماناكانی  یا 
عەشقەی كە بۆ كەسی بەرامبەر هەیەتی بەردەوام بێت، 
چەند  لە  عەشق  شكستیانەی  ئەو  هەموو  ئەوەتانێ    و 
لەوەی  لە الیەكەوە شكستهێنان  دیاریكراوەوەیە،  الیەكی 
و  بژێت  عەشقدا  ماناكانی  لە  مرۆڤ  كە  هەبێت  دنیایەك 
هەڵبژێردراوەی  دنیا  ئەو  شوێن  لە  ئامادەبوون  و  شوێن 
لە  بەردەوام  دابڕانێكی  هەمیشە  ئەوەتا  دەسەننەوە،  لێ  
گەورەترین  لەوانەیە  كە  هەیە،  دیكەدا  ئەوی  و  ئەو  نێو 
لە  مرۆڤێك  كە  ئەوەبێ   شكستیانە  ئەو  دەرك��ەوت��ەی 
بژێت،  خۆیدا  ساتەكانی  ئازارترین  بە  و  كوشندەترین 
و  ڕەش  تەنیاییەكی  كە  بكات  ب��ەوە  هەست  كاتێك 
ئەموستەچاو  تاریكاییەكی  تەنیوەتەوە،  ژیانی  نووتەك 
نەبوون  و  تەنیایی  بە  هەستكردن  گرتۆتەوە،  ناخی 
وەكو  سالمە  دنیای  میحنەتەكانی  ئازارترین  بە  پێكەوە، 
كە  دەیانهێنیەوە  نموونە  بە  كە  هاتووە  بەیتانەدا  لەم 

شیعرەكانیدا: لە  زۆرە  گەلێك  نموونەیان 

1- عەقیم ئاسا لە زەگ وەستایەوە حەملی نەما ئیتر لە پاش 
تۆ دایەیی دنیا بە میسلی مادەری عیسا

2- ڕووی دنیا تارە تا شەمعی جەبینی دوورە لێم 
3- سامیعە و نوتقم لە تەكلیفاتی دنیا فارغن

نیمە بێ  تۆ تا لەگەڵ  كەس تاقەتی گفت وشنەو

بە تاك بوون لە الی سالم لە بناغەوە جیابوونەوەیەتی لە 
دووتوێی  لە  گشتگیر،  كۆمەاڵیەتیی  هاوبەشییەكی  كۆی 
كۆمەاڵیەتی،  پێكهاتنێكی  لە  و  دەستەجەمعی  ژیانێكی 

ڕێچكەیەكی  ك��ە  ژیانێك  ه��ەی��ە،  ژی��ان  دوو  ئێستا 
بەردەوامی خۆی هەیە، كە ژمارەیەك لە خەڵكی تیایدا 
بەهای  و  مانا  ئەو  هاوبەشن،  دیاریكراودا  ژیانێكی  لە 
ئەو مانایانەی ئەوان لە سەری پێكهاتوون فراوانترین بە 
ناهاوبەش  بەالیەنی خودی   هەیە،  گەیشتنەوەیان  یەك 
مانا  كۆمەڵێك  لەسەر  كەسایەتی  ت��ەراوە،  و  تاك  و 
پێیان  كەسایەتیدا  ئەزموونی  و  ژیان  لە  خۆی  هەر  كە 
خۆی،  تێڕوانینی  خاوەنی  دەبێتە  تاك  گەیشتووە، 
گەورەترین جیابوونەوە، جیابوونەوە و دووركەوتنەوەی 
خودە لەو مانا هاوبەشانە، بە جۆرێك ئەو كەسایەتییە 
دەبێت  دروست  الدا  لە  جیاوازی  ئایدیالێكی  و  باوەڕ 
گەیشتنەوەیەكی  پێك  و  هاوبەشی  هیچ  ئاستەمە  كە 
كۆمەڵگەی  مانایەی  ئەو  لەگەڵ   هەبێت،  دیاریكراوی 
بەرهەمیانی  دەستەجەمعی  پێكهاتنی  و  دەستەجەمعی 
پیرۆزیی،  ئاستی  دەگەیەندرێنە  جاریش  زۆر  و  هێناوە 
كەوتنەوە  دوور  و  ڕووبەڕووبوونەوە  بوون  تەنیا  لەوێدا 
و جیا بوونەوەیە لەو مانا دیاریكراوانەی كۆمەڵگەیەكی 
سالم  هێناوە.  بەرهەمیانی  هاوبەش  بینیی  دنیا  خاوەن 
و تەنیایی دوو مانای پێكەوە بەستراون، زۆرینەی هەرە 
زۆری شیعرەكانی دەربڕین لە دوو گەوهەری كەسایەتیی 
پێك  شیعرەكانی  زۆرینەی  الیەكەوە  لە  دەكەن،  سالم 
لەگەڵ  ئەو مانا هاوبەشانەی  نییە  تێدا  گەیشتنەوەیان 
لە  دەنوێنن،  كۆمەاڵیەتی  پەیوەستێكی  و  پێكهاتن  كە 
شیعرەكانی  زۆری  هەرە  زۆرینەی  دیكەشەوە  الیەكی 
ئەو  ڕادەیەك  بە  دەنوێنن  ئەو  تەنیایی  و  دابڕان  ساتی 
بە  جار  زۆر  خۆیدا  ناو  لە  خۆیەتی  كە  كەسایەتییە 
وایە  مانای  ئەمەش  دەك��ات.  باسی  نەشیاو  سیفەتی 
بیركردنەوەی  تراژیدیەكانی  هەرە  بناغە  لە  بناغەیەك 
كە  گەردوونێكدا  لە  بوونە  تەنیا  هەستی  بوونگەرایی 
دەبێتە  كە  مرۆڤ،  فڕیودەرێكی  دەبێتە  تیایدا  دنیا 
میحنەتەدا  لەو  بكەی  بەوە  هەست  تۆش  و  میحنەت 

تەنیای.

لەم بۆچوونانەوە چیمان دێتە دەست؟  
لەوە  دەب��ێ   خوێنەر  شیكردنەوانەشدا  ئەم  لەگەڵ  
نییە  بیرێك  سالم،  الی  لە  بوونگەرایی  بیری  كە  بگات 
تیۆریزەی  و  گەیشتبێ   ماناكانی  لە  ت��ەواوی  بە  كە 
پێشوەختە  شیعری  كەرەستەیەكی  وەكو  یا  بكات،  بۆ 
خۆی  خودی  لە  دەربڕینی  ئەو  كردبێتەوە،  لێ   بیری 
ئەم سیمایانەش  كردووە،  دنیابینیی خۆی  و  هەست  و 
بیركردنەوانەی  جۆرە  ئەم  سروشتیی  دەركەوتەیەكی 

ئەون.



22
سالم

رۆڤار
خوالێخۆشبوان، مامۆستا مه ال عه بدولکه ریمی موده ریس و فاتیح 
ده ستنووس،  نوسخه،   چه ندین  له ڕووی  کوڕی،  عه بدولکه ریمی 
به گی  عه بدولڕه حمان  کورد  گه وره ی  و  ناودار  شاعیری  دیوانی 
ناسراو به  »سالم«ی ساحێبقڕانیان ساغ کردووه ته وه  و لێکیان 
داوه ته وه ، ئێستا کاک محه مه دی کوڕی مه ال که ریمیش خه ریکی 
پێداچوونه وه  و داڕشتنه وه یه تی و، به  هیوایه  بتوانێ بۆ سه ره تای 

ساڵی دادێ »2014« بیخاته  ژێر چاپ.
وا لێره دا پارچه  شیعرێک له و دیوانه  به لێکدانه وه که ی مامۆستایانی 
رۆڤارو  خوێنه رانی  به رچاوی  ده خه ینه   نموونه ،  بۆ  ناوبراوه وه ، 
به هیواین دیوانی ناوبراو له  چه ند مانگی سه ره تای ساڵی دادێ 

به چاپکراوی به لێکدانه وه  که یه وه  بخوێنینه وه .

الپه ڕه یه ک له  دیوانی سالم

محه مه دی مه ال که ریم



 7
7 

ره 
ما

ژ
20

13
م 

کە
 یە

نی
شری

  ت
   

   
   

ئ

23رۆڤار

له  ڕووی تیری موژه ی خوونڕیزی مه حبووب
سه راسه ر موڵکی دڵ پڕ بوو له  ئاشووب)1(

سوپای به رگه شته  بوو چاوت له  موژگان
شکاندی غالیبی دلها به  مه غلووب)2(

به سه ر دڵما حه واڵه ی غه مزه  تاکه ی
ده بێ چی بێ خه راجی موڵکی مه خرووب)3(

بڵێن: با زوشت ڕوو دیبا نه پۆشن
چ حاصڵ سورمه سا بێ چاوی مه عیووب)4(

له  ڕووی میهرا به  ئیقدامی عیاده ت
ئه گه ر مه جرووحی یاد کا یاری مه حجووب)5(

موژه م با هه م به  ڕشته ی دڵ ده به ستم
ده کێشم ڕه هگوزاری جومله  جارووب)6(

گه یاندی بۆم صه با بۆی عەطری گیسوو
وه کو پیراهه نی یووسف به  یه عقووب)7(

له  حه شریشا سه ر و کارم به  عیشقه 
ئه گه ر ده ستم بگاته  ده ستی مه گلووب)8(

له  عیشقا هه ر منم هه مده رسی مه جنوون
له  صه برا هه ر منم ئوستادی ئه ییووب)9(

فه راغه ت صه عبه  بۆ عاشق له  هیجرا
به  )سالم( زه هره  بێ تۆ ئه کل و مه شرووب

1- موژه : برژانگ. خوونڕیز: خوێنڕێژ. مه حبووب: خۆشه ویست، 
یار.

واته : واڵتی دڵ، له م سه ر تا ئه و سه ری له  به رانبه ری تیری 
خوێنڕێژی برژانگی چاوه کانی یاردا پڕ بوو له  هه راو ئاژاوه .

2- به رگه شته : شکاو و گه ڕاوه  دوا. موژگان: برژانگه کان. غالیب: 
زۆربه . مه غلووب: به زیو. 

واته : چاوت له  به رانبه ری برژاگه کانتدا له شکرێکی شکاو و گه ڕاوه  
بۆ دوا بوو، به اڵم بۆخۆی به شی زۆری داڵنی دڵدارانی به زاند، یا 

دڵه  زاڵه کانی به زاند.
3- حه واڵه : ڕه وانه کردن، ناردنی که سێک بۆ سه ر که سێک بۆ لێ 
سه ندنی شتێک. غه مزه : هێماکردن به  چاو. مه خرووب: وێران 

کراو.
واته : تا که ی هێمای چاوه کانت ده که یته  سه رم و داوای خه رج و 
باجم لێ ده که ی بۆ دڵت؟ واڵتی کاول و وێرانی دڵم چیی ماوه  

لێی بسێنی؟

4- زوشت ڕوو: ئه وه ی ده م و چاوی ناشرین بێ. دیبا: قوماشی 
په یداده بێ.  لێ  حاصڵ: چیی  چ  ڕه نگ.  ڕه نگاو  ئاوڕیشمینی 

سورمه سا: وه ک کل ڕه ش. مه عیووب: عه یبدار.
واته : بڵێن به وانه ی ده م و چاویان ناشرینه،  با جلوبه رگی جوانی 
ئاوڕیشم له به ر نه که ن، هیچ سوودێکیان پێ ناگه یه نێ و پێی 
هیچی  بکه ی  ڕه شی  کلیش  وه ک  عه یبدار  چاوی  نابن.  جوان 
له بنه ڕه تدا  چونکه  خۆی  نابێ،  جوان  پێی  ناوه شێته وه  و  لێ 

کتوکوێره .
ئیقدام: ده ست پێشخه ری. عیاده ت:  5- میهر: خۆشه ویستی. 
سه رلێدانی نه خۆش. مه جرووح: بریندار. یاد کا: یاد بکاته وه . 

مه حجووب: په رده ی شه رم به ڕوودا دراو.
واتای ئه م به یته  و به یتی پاشه وه ی پێکه وه  دێن.

6- با هه م: پێکه وه . دوو وشه ی »با« و »هه م« ی فارسین، 
کراون به یه ک. ڕشته : تاڵ. ڕه هگوزار: ڕێ گوزه ر، ڕێ. جومله : 

هه موو. جارووب: گسک.
واته : )واتای هه ردوو به یته که  پێکه وه( : ئه گه ر یاری شه رمنم 
له ڕووی لووتف و خۆشه ویستییه وه  ده س پێشخه ری بکاو بێت بۆ 
سه رلێدان و هه واڵ پرسینی منی برینداری تیری چاوی، هه موو 
برژانگه کانمی به  تاڵه کانی دڵم بۆ شه ته ک ده ده م و ئه و ڕێگایه ی 

بۆ پێ گسک ده ده م که  به سه ریا دێ.
بۆن. گیسوو:  بۆ »ی دووهه م«:  بای سبه ینان.  صەبا:   -7

گۆنا. پیراهه ن: کراس.
واته : بای سبه ینان بۆنی خۆشی ڕووی یاری پێ گه یاندم و به و 
بۆنه  ژیاندمیه وه ، وه ک چۆن بۆنی کراسه که ی حه زره تی یووسف 
گه یشت به  لووتی حه زره تی یه عقووب و چاوی پێی کرایه وه  و 
چاک بووه وه . ئیشاره ته  بۆ ئایه تی »انی آلجد ریح یوسف لوال 
ان تفقدون« واته : ئه گه ر به درۆم ناخه نه وه ، من بۆنی یووسف 

هه ست پێ ده که م.
8- سه روکار: سه ر و ساخت. مه گلووب: ئه و یاره ی که  مه به ستمه .
واته : من له  ڕۆژی حه شریشدا هه ر به عیشقه وه  خه ریک ده بم هه ر 

ئه وه نده  ئه و یاره م ده ست بکه وێ که  ده مه وێ.
له  ژیانیدا  پێغه مبه ره یه   ئه و  ئه یووب:  مامۆستا.  ئوستاد:   -9
جۆره ها ده رد و به اڵی هاته ڕێ، به اڵم هه ر خۆی له به ریدا ڕاگرت.
هه م ده رس: هاو ده رز، ئه و که سه ی له گه ڵ یه کێکی تر پێکه وه  

ده خوێنن. مه جنوون: مه جنوونی دڵداری له یالی عامیری.
پێکه وه   و  مه جنوونم  ه��اوده رزی  من  هه ر  له  عیشقدا  وات��ه : 
من  هه ر  به اڵ  و  ده رد  به رانبه ر  له خۆڕاگرتنیشدا  ده خوێنین. 

مامۆستای ئه ییوبم و فێری ده که م چۆن خۆی ڕابگرێ.
هیجر:  گران،  زه حمه ت،  صهعب:  کاری.  بێ  فه راغه ت:   -10
مه به ست  خوراوه .  مه شرووب:  خواردن.  ئه کل:  له یار.  دووری 

خواردنه وه یه .
واته : بێ کاری و بێ یاری زۆر زه حمه ته  له سه ر شانی سالم له  
کاتی دابڕان و دووری له  یاردا. سالم خواردن و خواردنه وه ی بێ 

تۆ ال ژه هری ماره .
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25رۆڤار

پڕۆژه ی لێکۆڵینه وه ی »دیوانی سالم«

سالم وه ک الیه ک له  سێ کوچکه ی ئه ده بی کوردی سه رده می 
بابان بووه ، کۆڵه که  یه کی ئه ستوور و پته وی ته الری شیعری 

کوردیشه.
کوردی  کالسیکی  دیکه ی  شاعیرانی  بۆ  ئه وه ی  ئێسته   تا 
تاد  و،...  وه فایی  و،  مه حووی  و،  کوردی  و،  نالی  وه ک: 

کراوه،  بۆ سالم نه کراوه . 
مامۆستا  فاتیحی  کاک  خوالێخۆشبوو  ژیانی  سه رده می  له  
مه ال که ریمدا، له  ته ک مامۆستای باوکیدا، ڕه نجێکی باشیان 
بۆ لێکۆڵینه وه ی دیوانی سالم دا، دوای کۆچی دوایی کاک 
فاتیح، ئه و پڕۆژه یه   وه ستا و دوای کۆچی دوایی مامۆستا 
حه مه ی  کاکه   الی  که وته   پڕۆژه که   عه بدولکه ریمیش  مه ال 

کوڕی مامۆستا.
فاتیحه وه،   کاک  دوای��ی  کۆچی  دوای  له   هه ر  حه مه   کاکه  
پڕۆژه ی دیوانی سالمی وه ک کارێکی سه ره کیی خۆی داناوه  و 
چاوه ڕوانی ئه وه  بووه  له  هه لی له باردا بیخاته  گه ڕ و ئه نجامی 
بدات. به اڵم من وه ک له  نزیکه وه  ئاگاداری ژیانی کاکه  حه مه  
بووم، کاری الوه کی و ڕوولێنانی ئه م و ئه و بۆ ئیش و کار و 
پڕۆژه یه ک که  نه ده بوو کاکه  حه مه  بچێته  ژێر باریان و، کاری 
تایبه تیی و بنه ڕه تی ئه و که سانه  خۆیان بوون.. کاکه  حه مه  
کات و وزه ی زۆری به فیڕۆ چوو، به رنامه ی کاری خۆی سست 

و ئیفلیج بوون. ئه م بابه ته  قسه  زۆر هه ڵده گرێت.
به هه رحاڵ، له م سااڵنه ی دواییدا که  کاکه  حه مه  وزه ی له ش 
نزیکه وه   له   که سه ی  ئه و  و  بوون  الواز  زۆر  دیدی چاوی  و 
یان  خوێندنه وه،   بۆ  ده چێژ ێت  ئازارێک  چ  نازانێ  نه یبینێ 
نووسینی بابه تێک، ئا له م حاڵه دا کاکه  حه مه  بای داوه ته وه  
به الی دیوانی سالمدا، چۆن بتوانێ و بۆی بکرێت کاری بۆ 
ده کات، به اڵم کاکه  حه مه که ی دیوانی نالی و مه حوی و فه قێ 

قادری هه مه وه ند و خوسره و و شیرین نا.
هیوادارم -و ڕۆشنبیرانی کوردیش له ته کمدا – کاکه  حه مه  
بتوانێ ئه م کاره ی دیوانی سالمیش بخاته  پاڵ شاکاره کانی 
ئه و  نییه،  ل��ه وه دا  گومان  به اڵم  موده ڕیس«،  »بنه ماڵه ی 
کاره ی دیوانی سالم که  زیاتر له  چاره که  سه  ده یه ک له مه وپێش 

ئه نجام دراوه ، له  ته ک ئه مڕۆدا جیاوازیی زۆری هه یه .
لێکۆڵینه وه ی  و  ک��وردی  ڕۆشنبیری  ب��واری  م��اوه دا  ل��ه م 
زانستی، گۆڕانکاری زۆری به خۆیه وه  دیوه ، ئاسۆی پشکنینی 
و  گه لێک »بهیاض«  بووه ،  فراوان  کتێبخانه  جیهانییه کان 
که شکۆڵی شاعیرانی کورد سه ریان هه ڵداوه  که  له سه رده می 
لێکۆڵینه وه ی دیوانی سالمی مامۆستای موده ریسدا باسیان 
نه بووه  و که س ناویانی نه زانیوه . بارودۆخی ته کنه لۆجیا زۆر 
گۆڕاوه ، ئه وه ی ئێستا له  ماوه یه کی که مدا ئه نجام ده درێت 

دیوانی  »لێکۆڵینه وه ی  کاری  ویستووه .  زۆری  زۆر  پێشتر 
سالم«یش، بۆ ئه وه ی سێکوچکه  و سێیاکه  الره سه نگ نه بن، 
ئه مڕۆ بێت یا سبه ی، ده بێ ئه نجام بدرێت و ته الری شیعری 

کوردیش به و کاره  پته وتر  و شکۆدارتر بێت.
من له م هه له دا پڕۆژه ی لێکۆڵینه وه ی دیوانی سالم وه ک له  
دا پێشکه شم  له  خه رمانی شیعری سالم«)1(  »به رکوتێک 
کرد، ده خه مه وه   ڕوو، به هیوای ئه وه ی - تا زووتره  و، کار 
له کار نه ترازاوه  - به  گوڕ و تینێکی باشه وه  ال له  دیوانی سالم 

بکرێته وه  و ئه وه ی پێویسته  و شیاویشیه تی بۆی بکرێت.
هه ر شاره زایه ک له  بواری شیعری کوردیدا، سه رنجی دیوانی 
ڕه نگدانه وه ی  سالم  شیعره کانی  که   ده زان��ێ  ب��دات،  سالم 
ڕۆشنبیریی قووڵ و باڵوی ئه و سه رده مه ی سالم و پێش ئه و 
سه رده م و ڕۆژه شن. سالم شیعره کانی کردووه  به  سه رچاوه ی 
ئاماژه  بۆ ئه و ڕۆشنبیرییه  فراوان و به رینه . له  هه ر به یتێک 
ڕووداوێ��ک،  بۆ  ئاماژه   –دا  به یتیش  نیوه   له   ته نانه ت   –
زانستێک، په ندیک، چیرۆکێک، ئه فسانه یه ک،  به سه رهاتێک، 
باوێکی کۆمه اڵیه تی... ده کات، ئه و بابه تانه  له وانه یه  هه ندێکیان 
سالم خۆی دیبنی و تیایاندا و له  ته کیاندا ژیابێ، هه ندێکیانی 
خه رمانێک  جۆره   به و  خوێندبێته وه ،  دی  ئه وانی  بیستبێ، 
له  زانیاریی باڵو و گشتگیر و هه مه ڕه نگی له ال کۆبووه ته وه . 
دیوانه که ی به روبوومی سووری ئه و خه رمانه  ره ن به رز و بااڵیه.
خوێنه رێک له و سه رده مه دا نه ژیابێت و خاوه نی ڕۆشنبیرییه کی 
فراوان نه بێت، بێت ئێسته  هه ڵزنێت به  کێوی به رز و سه خت 
و پڕ کاو و الپێ و نشێوی دیوانی سالمدا، ده بێ چۆن بتوانێ 

بگاته  لوتکه ی مه به ست؟
من گه لێ بیرم له م کاره  کردووه ته وه  و بۆ ڕێگه یه ک گه ڕاوم 
که  لێکۆڵه ر بتوانێ لێیه وه  بگاته  ئه نجامێکی شیاو و دروست، 
به اڵم په ییم به و ڕێگه  نه بردووه . چونکه  - وه ک نووسیم – 
ڕۆشنبیرییه که ی سالم ئه وه نده  گشتگیر و فره  لق و پۆپه،  
له وانه  نییه  که سێکی ئه م چه رخه  به ته نیا خۆی به  هه موو 

الیه نێکیدا بگات و توانای به سه ر هه موویدا بشکێ.
له  ئه نجامی ئه مه وه  من ئه وه م به  بیردا هاتووه  که  ئه م کاره  
به  یه ک که سی ئه م سه رده مه  هه ڵنه سووڕێت، ده بێ بیر له  

ڕێگه گه لی دیکه  بکرێته وه ، یه کێک له و ڕێگایانه :
به ش:  دوو  به   که مییه وه   به الی  بکرێت  به ش  سالم  دیوانی 
به شی یه که م: غه زه لیات و دڵداریی، ده کرێ بۆ دۆزینه وه ی 
مانا و مه به ستی شوێنی نامۆ و یاخی له م باره وه  له  دیوانی 
سالمدا به  گه ڕان به  دیوانی شاعیرانی دیدا و په نابردن بۆ ئه و 
وشه  و زاراوانه ی ئه وان به کاریان هێناون و له  ڕێگه ی زانینی 
ماناکانی ئه وانه وه  ئه مانه یش شی بکرێنه وه  و گرێکوێره کانیان 

بکرێنه وه .
و  ده روونناسی  و  هه جو  و  کۆمه اڵیه تیی  دووه م:  به شی 
ده ریانه وه ردی و گه ردوونناسی و.. له م بوارانه دا سالم وشه  



26
سالم

رۆڤار

و ڕسته ی وه های به کارهێناوه،  ڕه نگه  به و شێوه  نه چووبنه  
به شێکیان  و  جۆره کانه وه   و  جۆرا  قامووسه   و  فه رهه نگ 
ئه زموونی خۆی بن، یان له  ئه زموونی که سانی هاوچه رخی 
خۆی وه ری گرتبن. کێشه که  لێره دایه  و ئه مانه  زۆریان له وانه  
و  مانا  به   په ی  و  بزانرێت  که س  تاکه   کۆششی  به   نین 

مه به ستیان ببرێت.
ئه گه ر بگونجێ ده کرێ بیر له وه  بکرێته وه  به  شوێن که سانی 
شاره زا و کارامه  و ئاگادار له  ڕۆشنبیریی گشتی و زانیارییه  
هه مه ڕه نگه کاندا بگه ڕێین و ئه و پارچه  شیعرانه ی ئه و بابه تانه یان 
تێدایه  - دوای ئه وه ی چیان بۆ کرا – کراو لێکۆڵینه وه یان 
له سه رکرا – کۆپی بکرێن و بنێرێن بۆ ئه و که سانه  - له هه ر کوێ 
هه بن – و داوای یارمه تییان لێ بکرێت و چییان پێ ده کرێت 
له و بابه ته دا، ئه وانیش به شی خۆیانی تێ بخه ن و ڕاوبۆچوونی 
خۆیان له سه ر شوێنه  نه زانراو و نامۆکان ده رببڕن و به  نووسین 
وه اڵم بده نه وه . ده کرێ ئه مه ش له ڕێگه ی مه ڵبه ندێ، الیه نێک، 
ده زگایه که وه  ئه نجام بدرێت. جا ئه گه ر ئه و که سانه  به  ده م 
ئه م داوایه وه  بێن و هیمه ت بکه ن و دڵسۆزانه  به شداریی له و 
هه وڵه دا بکه ن، ده کرێ به  کۆششی هه مه الیه نه  ئه وه  بکرێت که  

له وانه  نییه  تاکه  که س هێزی به سه ریدا بشکێ.
ناوچه یه کی  شاره زایانی  له   داوا  ته نیا  ئه مه   بۆ  ده ک��رێ 
شاره زایان  بۆ  په نا  به ڵکو  نه کرێت،  کوردستان  دیاریکراوی 
ده بێ  هه روه ها  ببن.  واڵتێک  هه ر  و  کوێ  هه ر  له   ببرێت 
و  پارێزرا  مافیان  که   بدرێت  که سانه   به و  ئه وه ش  به ڵێنی 
و  و خه اڵت  ده برێت  ناویان  کاره که دا  کۆتایی  له   و  ده بێت 

پاداشتیشیان ده درێتێ.
ده نێررێن،  الدا  و  به مال  که   ده قانه دا  ئه و  له ناو  ده شکرێت 

ئه و  بخرێته  سه ر  په نجه   و  بکرێت  دیاری  مه به ست  شوێنی 
شوێنانه  که  زیاتر جێگه ی بایه خن و زانینی مانا و مه به ستیان 

پێویسته .
سه رچاوه کانی دیوانی سالم

دوای  هه نگاوگه لێکن  ن��ووس��راون،  پێشتر  که   ئ��ه وان��ه ی 
لێکۆڵینه وه،  یان له  کاتی لێکۆڵینه وه دا ده نرێن. به اڵم پێش 
و  دۆزینه وه   لێکۆڵینه وه   هه نگاوی  پێش  و  ده سبه کاربوون 
کۆکردنه وه ی سه رچاوه  هه یه . ئه م هه نگاوه  له  هه نگاوی خودی 
لێکۆڵینه وه   ئه مه   بێ  به ڵکو  و،  نییه   که متر  لێکۆڵینه وه که  
ئه نجام نادرێت و هه رچی بکرێت – بێ ئه وه  - کرچ و کاڵ 

و بێ هێز ده بێت.
له وکاته وه  مامۆستای موده ڕیس و کاک  وه ک پێشتر گوترا 
فاتیحی کوڕی لێکۆڵینه وه یان له سه ر دیوانی سالم کردووه،  تا 
ئێسته  بارودۆخ زۆر گۆڕاوه  و سه رچاوه گه لی نوێ ده رکه وتوون 
و. زانیاری تازه  دۆزراوه ته وه . بۆیه  ده بێ پێش ده سبه کاربوون 
ئه و  دۆزینه وه ی  بۆ  بدرێت  مڕ  و  سه ر  و  پڕ  و  چڕ  هه وڵی 
سه رچاوانه  و له هه رکوێ و الی هه ر که س هه بن به  داوا و 
بانگه واز و پوول و پاره  و کڕین... ئه و سه رچاوانه  ده ست 
بخرێن. ئه وسا هه ڵبسه نگێنرێن و بابه تبه ندیی و پۆلێن و پله  
پله  بکرێن و ناوی خودای لێ بهێنرێت و به  هه نگاوی ورد و 

له سه رخۆ شان بدرێته  به ر باری لێکۆڵینه وه که .
ده ده م،  ئه وه   به ڵێنی  خۆمه وه   ئاستی  له   من  ئه مه ش  بۆ 
هه رچیم پێ بکرێت – بێ به رانبه ر – درێخی ناکه م و چی 
سه رچاوه م له  الیه  ده یانخه مه  به رده ستی ئه و لیژنه،  یان ئه و 

الیه نه ی کاری لێکۆڵینه وه ی دیوانی سالم ئه نجام ده دات.
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لێره دا ناوی چه ند دانه  له و ده ستخه ت و بهیاض و که شکۆاڵنه  
دێنم که  جێگه ی بایه خن و پێشتر له  لێکۆڵینه وه ی دیوانی 

سالمدا سوودیان لێ نه بینراوه :
1- که شکۆڵی مه ال فه تاحی کاگرده لی:

هه ره   که شکۆڵه   له   یه کێکه   که شکۆڵه   ئه م  ئه وه دا  له ته ک 
ڕه نگینه کانی ده ستخه تخانه ی کوردی، خاوه نی که م که شکۆڵم 
و  دابێت  که شکۆڵه که ی  به   بایه خی  ئه م  به شێوه ی  دیوه  

جێگه ی تایبه تی له  دڵ و ده روونیدا بۆ دانابێت!
مه ال  به شێوه ی  ڕۆشنبیرمان  و  ئه دیب  و  نووسه ره وه   کام 

فه تاحی خاوه نی ئه م که شکۆڵه  ئاوا سوێندی خواردووه ؟:
قورئان  به   و  به خوا  به خوا! هه زار هه زار جار  »هه زار جار 
به  پێغه مبه ر، سوێندم خواردووه  و سوێند ده خۆم! ئه م  و 
له   گیان  تا  نالیدا،  شیعری  له گه ڵ  مه وله وییه   کوللییاتی 
له شمدا بێت نه  به که سی ده به خشم، نه  به که سی ده فرۆشم. 
له  سه نگ  و گه وهه ری خۆی  نه کات  با که س خه یاڵی خاو 
نه دات! چونکه  به زه حمه تێکی زۆر ده ستم خستووه  و جێگه ی 

داوا و ته کلیف نییه !« 
له   گه لێ  به رهه می  زیاتره ،  الپه ڕه   که شکۆڵه  »670«  ئه م 
شاعیره  ناسراو و نه  ناسراوه کانی کوردی تێدایه  و بایه خی 
زۆری به  مه وله وی و کوردی و نالی و سالم و... شاعیرانی 
ئه م  الی  له   ته نها  هه یه   وا  شاعیری  به رهه می  داوه .  دیکه  
له م  دیوانه که یم  سه رله به ری  که   »جه فایی«  وه ک  هه یه . 

که شکۆڵه  وه رگرت و چاپم کرد.
»سالم«ی  شیعری  پارچه    »90« له   پتر  که شکۆڵه   ئه م 
ئێسته   تا  تێدایه .  باڵونه کراوه یان  شیعری  گه لێ  تێدایه ، 

و  له الیه   وێنه یم  وه رنه گیراوه .  لێ  دیوانی سالم سوودی  بۆ 
ئه سڵه که ی الی نه وه ی شێخ مارفی نه رگسه جاڕه  و له  ژماره  
»12 – 13«ی ساڵی 1978ی پاشکۆی عێراقدا به  درێژیی 

له سه ریم نووسیوه .
2- که شکۆڵی تۆفیق:

و  نایاب  و  ڕه نگین  که شکۆڵه   له   یه کێکه   که شکۆڵه ش  ئه م 
نووسه ره وه که ی  ک��وردی.  ده ستخه تخانه ی  که موێنه کانی 
خه تخۆش و وریا و گوڵچنێکی زرنگی باخچه ی شاعیرانی کورد 
بووه . شاره زایانه  و له سه رخۆ گوڵچنی کردووه  و به رهه می 
گه وره  شاعیرانی کوردی به و خه ته  خۆشه ی ڕازاندووه ته وه .

جگه  له  شاعیرانی فارس بایه خی زۆری به  شیعری مه والنا خالید 
و مه وله وی و نالی و کوردی و وه فایی و حاجی قادر و شێخ 
ڕه زا و – فه وزی – شێخ عومه ری بیاره  و طاهیر به گ... داوه .
پارچه    »40« نزیکی  مه به ستمانه   لێره دا  ئێمه   ئه وه شی 

شیعری »سالم«ی له  که شکۆڵه که یدا کۆکردووه ته وه . 

3- که شکۆڵی مه ال عه بدوڵاڵی قزڵجی:
ئه م که شکۆڵه ش به ری ڕه نجی مامۆستایه کی مه ال و خوێنده واری 
کوردستان  له   کاتێ  ک��وردپ��ه روه ره .  و  ڕۆشنبیر  و  ب��اش 
دوورکه وتووه ته وه  و له  به غدا نیشته جێ بووه  - دیاره -  گه ڕاوه  
له و ئاواره ییه دا به  خه ته  خۆشه که ی شیعری شاعیرانی کوردی 
کۆکردووه ته وه  و نووسیویه تییه وه . کاتێ سۆزی نیشتمان له 

 دڵیدا جۆشی سه ندووه  به و شیعرانه  خۆی الواندووه ته وه .
نازانین سه رچاوه ی شیعره کانی کێ و چ کتێب و که شکۆڵێک 
شاره زاکانی  ن��ووس��ه ره وه   وه ک  ئه میش  ب��ه اڵم  ب��وون، 
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که شکۆاڵنی دی زانیویه تی چۆن گوڵچنی کردووه  و به ری 
ڕه نجی دڵسۆزانه  و گه ڕانی بێ وچان و پسانه وه ی شیاوی 

ڕێز و مایه ی سوود و قازانجی لێکۆڵه ره وانه .
به رهه میانی  ق��زڵ��ج��ی  م��ام��ۆس��ت��ای  ش��اع��ی��ران��ه ی  ل��ه و 
داوه :  شیعره کانیان  به   باشی  بایه خی  و  کۆکردووه ته وه  
دیکه یه ،  شاعیری  چه ند  و...  خاکی  و  ڕه زا  و شێخ  نالی 
به اڵم خۆشبه ختانه  بایه خێکی باشی به  دیوانی سالم داوه  
پارچه   پێنج  و  بیست  و  سه د   »125« له   زیاد  تێکڕا  و 
شیعری ئه م شاعیره ی له  که شکۆڵه که یدا کۆکردووه ته وه .

خاوه نه که ی  له وه دایه   که شکۆڵه   ئه م  تایبه تی  بایه خی 
مامۆستایه کی زانا و ئه دیب و شاره زا و به ته نگ کاره که یه وه  

بووه  و که شکۆڵه که ی بۆ خۆی نووسیوه ته وه .
مامۆستا  ئ��ه م  ڕه نجه ی  ئ��ه م  خزمه ت  له   خۆشبه ختانه  
به   س��ه رچ��اوه   له   یه کێکه   که شکۆڵه که ی  و  م��ه زن��ه دام 

کتێبخانه که م. بایه خه کانی 

4- که شکۆڵی گوڵزاری به هار:
ڕه نگینه کانی  که شکۆڵه   ل��ه   یه کێکه   که شکۆڵه   ئ��ه م 
بۆچووه   باشی  زۆر  نووسه ره وه که ی  و  کوردی  کتێبخانه ی 
که  ناوی ناوه  »گوڵزاری به هار«، چونکه  ئه م ده ستخه ته  
که موێنه یه ،  خۆشی  به رامه   و  بۆن  ڕه نگینی  گوڵزارێکی 
ڕه نگامه ی  گوڵی  چه پکه   شاعیرێک،  هه ر  باخچه ی  له  

بۆنخۆشی بۆ هێناوه .
»سالم«  دیوانی  به   باش  بایه خی  شاعیرانه دا  ئه و  له ناو 
دراوه ، جگه  له وه ی دیوانی سالمیش له م که شکۆڵه دا به شی 
به رکه وتووه ،  له ناوچوون  و  و شپرزه یی  له  شێواوی  خۆی 
سالمی  نایابی  شیعری  پارچه    »50« نزیکه ی  هێشتا 
سالم  دیوانی  لێکۆڵینه وه ی  کاری  بۆ  که   ماوه ته وه ،  تێدا 

یارمه تیده رێکی باشی نوسخه کانی دیکه  ده بن.
شه شه می  به رگی  له   درێژیی  به   کوشکۆڵه م  ئه م  باسی 
ک��ردووه   ک���وردی«دا  ئه ده بی  که له پووری  »که شکۆڵی 
به رگه ی  ئه و  زۆری  به شی  که شکۆڵه   ئه م  ناوه ڕۆکی  و 

پێکهێناوه .
نایابانه ی  سه رچاوه   له و  دییه   یه کێکی  که شکۆڵه ش  ئه م 
کتێبخانه که مدا  ل��ه   ک��ه   ک���وردی  ئ��ه ده ب��ی  ک��ه ل��ه پ��ووری 

پاراستوومه . 
5- که شکۆڵی سه یید محه مه د:

تێدا   باشیان  بایه خێکی  سه رچاوانه ی  له و  دی  یه کێکی 
محه مه ده ،  سه یید  که شکۆڵی  دراوه،   سالم«  »دیوانی  به  
پارێزراوییه وه   باش  و  ڕێکوپێکی  ڕووی  له   که شکۆڵه   ئه م 

که موێنه یه .
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یه کێک له  تایبه تمه ندییه کانی ئه م که شکۆڵه  ئه وه یه  سه یید 
و  ک��ردووه   شیعره کانی  بۆ  وردی  فیهره ستێکی  محه مه د 
به رانبه ر به  شیعره کانیش له ته ک فیهره سته که دا سه ره تای 
پارچه  شیعره کانی شاعیرانی ناو که شکۆڵه که ی نووسیوه .
ته ک  له   کوردی  ناوداره کانی  شاعیره   له   گه لێ  شیعری 
شیعری گه لێ شاعیری نه ناسراودا له  خۆگرتووه . له ناو ئه و 
سالم  شیعری  به   تایبه تی  بایه خێکی  ناسراوانه دا  شاعیره  
داوه  و له م که شکۆڵه دا »20« پارچه  شیعری سالم هه یه .
برای  له الی  ئه سڵه که ی  له الیه ،  که شکۆڵه م  ئه م  وێنه ی 

به ڕێزم دوکتۆر فایزی مه ال به کر پارێزراوه .
6- که شکۆڵی نه ناسراو:

ئه م که شکۆڵه  که  ئه م ناوه م بۆ دانا، که شکۆڵێکی قه واره  
خۆش  به خه تی  ڕه نگینی،  زۆری،  پ��ه ڕه   مامناوه ندی،  
له کۆتاییه وه   نه   و  له سه ره تاوه   نه   به داخه وه   نووسراوه یه ، 
ناوی که سی پێوه نییه . ئه و سه ربازه  نه ناسراوه  ئه و ڕه نجه  
شه ونخوونییه ی  و  ئه رک  هه موو  ئه و  و  داوه   که موێنه ی 
له   وش��ه   دوو  به   که چی  کێشاوه،   نووسینه وه یه وه    به  

په راوێزێکدا ناوی خۆی نه بردووه .
که شکۆڵه که  »523« الپه ڕه یه ، به رهه می زیاد له  »220« 
شاعیری تێدایه ، به داخه وه  به شی زۆری بۆ شیعری فارسی 
و به رهه می شاعیرانی فارس داناوه ، به رهه می ته نیا »14« 

شاعیری کوردی تێدایه  که  ئه مانه ن:
نالی  ق��ادر  فیکری،  فه تحی،  سابیری،  سالم،  ڕه م��زی، 
مه ال  فایه ق،  بیمار،  ئه خته ر،  ئاهی،  مه حوی،  هیجری، 
عوسمان، حه زین، خه سته ، »16« پارچه  شیعری سالمی 

تێدایه .
له  الپه ڕه ی یه که میدا مێژووی ساڵی »1333«ی پێوه یه،  

به اڵم نازانم ئه و مێژووه  چییه .
په یدا  بۆ  ئه وه م  گومانی  بۆچوون  و  به ڵگه   هه ندێ  دوای 
صیدقی  »سه عید  مامۆستا  خه تی  که شکۆڵه   ئه م  بووه  

کابان« بێت.
نه وازه کانی  که شکۆڵه   له   دی  یه کێکی  که شکۆڵه ش  ئه م 

کتێبخانه که مه .
7- مینای شکسته :

مامۆستا  خوالێخۆشبوو  گ��ه وره ی  ده ستخه تێکی  ئه مه  
ق��ه واره   الپ��ه ڕه ی   »340« له   پتر  مه الیه ،  نه جمه دین 
کوردی  ناوداره کانی  شاعیره   زۆربه ی  شیعری  گه وره یه ، 
دوای  داوه ،  سالم  دیوانی  به   زۆری  بایه خێکی  تێدایه ، 
شیعره کانییه وه   باره ی  له   ژیانی  کورته یه کی  نووسینی 

نووسیویه تی:
تاهیری  له  الیه ن محه مه د  له  شاری به غدا  »دیوانی سالم 
مه ریوانی ساڵی 1933 م چاپ کراوه . بێجگه  له وه ی که  چاپ 

ته ئریخیشی  وه   غه رامی  شیرینی  هه ڵبه ستی  گه لێ  کراوه  
هه یه  که  داخڵی ئه و دیوانه  چاپکراوه  نه کراوه . ئێمه  ئه و 
هه ڵبه ستانه  له م ده فته ره دا ده نووسین. به  نیشانه ی »چ، 
سلێمانی«  مه ال  نه جمه دین  مامۆستا   .1940/4/19 ن« 

»ل:134«.
پارچه    80 له   پتر  مه ال  نه جمه دین  مامۆستا  ئه مه   دوای 

شیعری سالمی نووسیوه ، دوای ئه وه ش نووسیویه :
»به  کۆمه کی یه زدان هه ڵبژارده ی دیوانی سالم ته واو بوو 
له   مه ال  نه جمه دین  مامۆستا  نه وا  بێ  به نده ی  قه ڵه می  به  
شاری سلێمانی له  شه و ی پێنج شه مه ی 18ی ربیع االول 
وایه   هیوام  1940م.  نیسانی  27ی  ڕێکه وتی  ه�   1359
ناڕێکی نووسینه که م ببوورن، چونکه ؛ له   له   خوێنده واران 

وه ختێکی په رێشانی و بێ زه وقیدا نووسیومه ته وه ((.
بۆردا  حه مه   مامۆستا  کتێبخانه ی  له   ده ستخه ته   ئه م 
زانراوه  کتێبخانه که ی فرۆشتووه   دوایی وه ک  بوو،  پارێزرا 

به  ».......« و ده بێ له  کتێبخانه ی ئه ودا پارێزرابن.
وێنه ی ئه م ده ستخه ته م له  الیه .

- ده ستخه تی سنه :
ساڵی  کوردستانی  ئه کبه ری  عه لی  که   ده ستخه ته یه   ئه و 
 - ماوه   که   ئه وه ی  تێکڕا –  و،  نووسیویه تییه وه   1321ک 
ده ستخه ته که   سالمه .  شیعری  به زۆری  الپه ڕه یه،    »124«
یه کخراوه ته وه ،  دوایی  و  له ناوچووه   لێی  و  بووه   شپرزه  

به اڵم یه کخستنه وه ی زۆر وه ستایانه  نییه .
و  تێدایه   سالمی  باڵونه کراوه ی  شیعری  ده ستخه ته که  
خه رمانی  له   »به رکوتێک  »32«ی  الپه ڕه   له   به درێژیی 

شیعری سالم«دا باسیم نووسیوه .

- ده ستخه تی ئه حمه د ئاغا:
بایه خه کانی  پڕ  ده ستخه ته   له   یه کێکه   ده ستخه ته ش  ئه م 
دیوانی سالم و ئه میش – چه ند باره  به داخه وه  - شیرازه ی 
هه یه .  له ناوچوون  و  که وتن  جێگه یدا  چه ند  له   و  پساوه  
له   نییه .  دیار  نووسینه وه ی  شوێنی  و  نووسه ره وه   ناوی 
»ئاغا«م  ئه حمه د  بۆ  ده ڵێ:  نووسه ره وه که ی  کۆتاییه وه  

نووسیوه ته وه . دیاریش نییه  ئه حمه د ئاغاکه  کێیه .
باسی ئه م ده ستخه ته شم له  الپه ره  »21«ی به رکوتێک له  

خه رمانی شیعری سالمدا به درێژی نووسیوه .)1(

په راوێز:
له   به رکوتێک  ق��ه ره داغ��ی،  عه لی  محه مه د  بڕوانه :   )1(
یه که م.  چاپی  ئاراس،  ده زگای  سالم،  شیعری  خه رمانی 

2010
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ناوەڕۆكی ئەم باسە:
لە نیوەی دووەمی مانگی سێی )2012( و لە سێیەم فێستیڤاڵی 
"ئۆرموون ماچۆگۆ بۆ وێژەی ماچۆ" لە شاری سلێمانی، برا و 
نووسەری دڵسۆز"كاروان عوسمان خەیات-ڕێبین-"، ئاماژەی 
دا بە یەكێك لە گەشتە ئەدەبیەكانی  بۆ دەڤەری هەورامان 
دەستنووسی  دیوانێكی  وتی:  و  كوردستان  ڕۆژهەاڵتی  و 
سالمی شاعیرم چنگ كەوتووە. بە باشمزانی بە نووسەرێكی 
"محەمەدی  كاك  ئەویش  بووە..  ماندوو  بوارەدا  لەو  بدەم 
مەالكەریم"ە... لەسەر ئەو بیرە جوان و هەڵوێستە پاك و 
دڵسۆزانەیەی ئەو الوە خوێنگەرم و عاشقی وشەی پیرۆزی 

كوردی، بێ دەنگبووم، نەبا دەربڕینی هەر گوزارشتێك ببێتە 
مایەی ئەوەی كاك كاروان لەو حەماسەتە گەرم و چاالكییە بە 
شەوقەی سارد بێتەوە... من لە دڵی خۆمدا وتم: ڕەنجی ئەم 
دیوانی  یەكەم"ی  پڕۆسەی چاپكردنی "چاپی  الوەش، وەك 
مەحوی لێبەسەردێت!! ئەوە بوو كاتی خۆی لە وتارێكدا لە 
"ئاسۆی زانكۆی سلێمانی" ساڵی 1978 باڵومكردەوە، پاش 
ئەوەی ڕێز و تەقدیر و دەستخۆشیم لە جەنابی مامۆستای 
محەمەدی  كاك  و  مودەڕیس  عەبدولكەریمی  مەال  پایەبەرز 
مەال كەریم كرد بۆ چاپكردنی دیوانی مەحوی و ئەو هەوڵ و 
ماندووبوونەی لەو پێناوەدا دابوویان.. وەلێ گازاندەی ئەوەم 

سالم و
وشەیەك
مێژوو بۆ 

دكتۆر عەبدوڵاڵ ئاگرین
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لە بەڕێز كاك محەمەدی مەال كەریم كرد، نەئەبوو خاوەنی 
"ساغكردنەوە،  مەزنە:  پرۆسە  ئەو  بەرهەمهێنانی  هەقیقی 
دیاریكردنی  و  ڕاڤ��ەك��ردن  ش��رۆڤ��ەك��ردن،  لێكۆڵینەوە، 
مافی  و  فەرامۆشكات  شیعرەكانی"  دایكبوونی  لە  بۆنەی 
ئەدەبی هیچ بەڕێزێك لەوانەی هاوبەشی ڕاستەقینەیان لە 
بڕوات،  فیڕۆ  بە  شیعرەكان  توێژینەوەی  و  ساغكردنەوە 
تاكو هەنووكە سەبارەت  بەڕێز كاك محەمەد  برای  چونكە 
ئەو  كاتێكدا  لە  ئەمە  پێدانەناوە،  ددانی  هەقیقەتە  بەو 
وتارەی لە گۆڤاری ئاسۆی زانكۆدا باڵومكردەوە: بەڕێزان: 
هاوبەشی  كە  فەالح   كاكەی  و  مەحوی  محەمەدی  شێخ 
لەو  مابوون..  ژیاندا  لە  ب��وون،  دیوانەكە  ئامادەكردنی 
وتارەدا، ئاماژەم بەوە كرد كە بەڕێزان "گۆران -ی شاعیر 
و كاكەی فەالح و شێخ محەمەدی مەحوی" ئەو دیوانەیان 
ئامادە كردووە، لە حەقیقەتدا وەك بەڕێز دكتۆر عێزەدین 
الی ڕوونكردمەوە و شێخ محەمەدی مەحویش چەند جارێك 
حاجی  مستەفای  مەال  مامۆستا  كە:  داوە  بەوە  ئاماژەی 
بەشداری  زانا"سەفوەت"یش   و  شاعیر  دێلێژەیی  ڕەسولی 
ئەو دانیشتنانەی كردووە و ڕۆڵی دیاری لە ساغكردنەوەی 
شیعرەكانی مەحویدا بینیوە.. پاش ئەوەی شێخ محەمەدی 
بە  ساغكراوەكەی  دیوانە  پاكنووسی  ت��ەواوی  مەحوی 
ئەویش  دیارە  گەیاند،  عەبدولكەریم  مەال  مامۆستا  جەنابی 
بواری  ڕاڤەكردنی  لە  شارەزایانەدا  پیاچوونەوەیەكی  لە 
محەمەدیش  كاك  هەبوو،  مەزنی  ڕۆڵی  شیعرەكاندا  ئاینی 
بە  چاپكردندا  سەرپەرشتی  و  پێشەكییەكە  نووسینی  لە 
لە  ڕوونكردنەوەیە جگە  لەم  بووە!  ماندوو  زۆر  پێزانینەوە 
دیكەم  مەبەستێكی  هیچ  هەقیقەت،  و  ڕاستی  دەرخستنی 
نییە و ڕێز و تەقدیری بێ ئەندازەشم بۆ مامۆستا و كاك 

محەمەد هەیە.

ئەی ئەم دیوانەی "سالم"؟
دەمێك نییە، برای بە قەدرم جەنابی كاكە ئەیوب ڕۆستەم 
بەرپرسی بەشی چاالكی ڕۆشنبیری لە وەزارەتی ڕۆشنبیری، 
پێی ڕاگەیاندم، بە نیازن لە شاری سلێمانی فێستیڤاڵێكی 
پێیان  و  سازبكەن  سالم  كورد  مەزنی  شاعیری  بۆ  شیاو 
هاوبەشی  ئەدەبییەدا  و  ڕۆشنبیری  چاالكییە  لەو  باشبوو 
دیوانەی  ئەو  باسی  گفتوگۆیەدا،  ئەو  نێوان  لە  ئا  بكەم، 
چنگی  ك��اروان  كاكە  بەڕێز  ب��رای  كە  پێشێ  هاتە  سالم 
دیارییەك  وەك  فێستیڤاڵەكەدا  ڕۆژانی  لە  تا  كەوتبوو.. 
بە  بوو،  بڕیارمدا  پێیەی  بەو  منیش  بكرێت،  پێشكەش 
پێمباشبوو  بكەم،  فێستیڤاڵەكە  هاوبەشی  توێژینەوەیەك 
وەك ژێدەرێكی نوێ، ئەو بەشە شیعرانەی "سالم" ببینم.. 
دوای ئەوەی كاكە ئەیوب گفتی ئەوەیدا بۆم پەیدا بكات.. 

پەیوەندی بە كاكە كاروانەوە كرد و ئەو بەشە شیعرانەی 
شاعیرم چنگ كەوت. لە خوێندنەوەیەكی سەرپێییدا، بۆم 
دەركەوت، نەك ئەوە هەموو ئەو شیعرانە نین كە لە چاپی 
یەكەمی دیوانی سالمی ساڵی 1933دان، بەڵكو كەمترە.. 
و كاك  نێوان من  پەیوەندی  لە  وایكرد  بۆچوونە  ئەو  هەر 
لە  هەقە  بەڕێزی:  بەردەم  خستە  پێشنیازەم  ئەم  كاروان 
ئەنجومەنی  كتێبخانەی  لە  كە  سالم  شیعرانەی  ئەو  برێتی 
هەموو  لەگەڵ  با  كەوتووە.  چنگ  تاران  لە  میللی  شورای 
شیعرەكانی سالم )دیوانی سالم 1933، دیوانی سالم گیوی 
عەلی  محەمەد  كاك  شیعرەی  بەشە  ئەو  موكریانی1972، 
شیعری  خەرمانی  لە  )بەركوتێ  ناونیشانی  بە  قەرەداغی 
و  مەال  نەجمەدین  كەشكۆڵی   باڵویكردونەتەوە،  سالم( 
جاف  پاشای  مەحموود  كەشكۆڵی  پەرێشان،  كەشكۆڵی 
و  كۆكرێنەوە  نوێدا  دیوانێكی  لە  دی(  شیعرێكی  هەر  و 
سلێمانی  فێستیڤاڵەكەی  فریای  ئ��ەوەی  بۆ  چاپكرێن.. 
بكەوێت. بێ لێكۆڵینەوە و ڕاڤە كردن و دیاریكردنی بۆنەی 
تەنیا  ئەمە  چاپكرێت،  دیوانەكە  شیعرەكان  دایكبوونی  لە 
و  سالم  شیعرەكانی  بۆ  قووڵ  و  بەرین  ژێدەرێكی  وەك 
سوپاسەوە  بە  دابنرێت..  دوات��ر  بۆ  لێكۆڵینەوە  ئەركی 
كاك كاروان ڕەزامەندی لەسەردا و تێكڕای ئەو شیعرانەی 
دووتوێی ئەم دیوانە )ئەو( بۆی ناردووم.. پێویستە وەك 
هەقیقەتەش  بەو  ئاماژە  خۆبوردە،  لە  الوە  ئەم  مافێكی 
بۆ  پەراوێزی  و  ڕێكیخستووە  )ئەو(  دیوانە  ئەم  بدەم.. 
نووسیوە و ئامادەی كردووە.. من تەنیا پێیدا چوومەتەوە 
و  )دیزاین(  هونەری  ڕووی  لە  و  چاپ  هەڵەی  هەندێك  و 
لەسەر  دەستم  زیاتر  پیاخشاندوون،  چاوم  خاڵبەندییەوە 
شیعرە فارسیەكان داگرتووە و هەڵەكانم ڕاستكردونەتەوە، 
هەر هەمووی موڵكی كاكە كاروانە.. خوا یار بێت و مەودا 
كاری  نزیكدا  ئایندەیەكی  لە  ب��دات،  دەرف��ەت  تەمەن  و 
ئەم  شیعرەكانی  تێكڕای  لەسەر  زانستانەی  توێژینەوەی 

دیوانەی سالم ئەنجام ئەدەم.

ئەم چەردە شیعرانەی دیوانی سالم
عوسمان  ك��اروان  درەوش��ەدارەك��ەی  كارە  و  بەپێز  ڕەنجە 
بازنگەی  نێو  بەهیممەتی  هەوڵێكی  )ڕێبین(،  خەیات 
مەعریفی سەردەم چەمكی دیاری زاستانەی دەقی ئەدەبیدا 

خۆی  ئەبینێتەوە.
هەموو(  )نەك  زۆرینەی   دیوانەی )سالم(  ئەم  ئەگەرچی 
ئەو  شیعرانەی دەستكەوتوون لەخۆگرتووە، واتە: )كتێبە 
چاپكراوەكان وەكو سەرچاوە بەكارهاتوون و لە پەراوێزدا 

ئاماژەیان پێكراوە(، بریتین لە:
1- شیعرەكانی دیوانی سالم )1933( كوردی مەریوانی.
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=  گیوی موكریانی )1972(.   = -2
شیعری  لەخەرمانی  )بەركوتێ   سالم   =   = -3

سالم( محەمەد عەلی قەرەداغی.
= كەشكۆڵی نەجمەدین مەال.   =  -4

=  پەرێشان.   مامۆستا حەمەبۆر   =  -5
6- دیوانی كوردی، بەرگی  یەكەم =          = .

حەمەبۆر  مامۆستا  دووەم  بەرگی  ك��وردی  دیوانی   -7
وەك  دی��وان��دا  لەیەك  سالم  شیعرەكانی  ك��ۆك��ردن��ەوەی 
ژێدەرێكی دەوڵەمەند بۆ خۆی كارێكی باشە و دەستخۆشی 
ئەوێت.. هەر چەند نەكرا، دەنا ئەبوو، بەراوردێكی ورد و 
قووڵی ئەكادیمیانە لەنێوان شیعری تێكڕای سەرچاوەكاندا 
شیعری  هونەری  سەبارەت:  تایبەتیش  بۆچوونی  و  بكرایە 
نامەكانی )سالم( و )وەاڵمی كوردی( تیشكی زانستانەیان 
ئاراستە بكرایەتەوە لە بەرگی  یەكەمی دیوانی كوردیدا.. 

سالم ڕوو لە كوردی ئەكات:
ئەی گاسی بـەدەن پور فەرەحی لەزەتی نامت
وەی داغی دڵی خەستە نمەك سوودی كەالمت

ئەمیش هەڵبەستەكەی دیكەی )سالم(ە

سەوادی قیرگوون شەبها لە نوسخەی عەنبەری مووتە
سەراسەر ڕەونەقی دونیا لە عەكسی ئاینیەی ڕووتە

مەثهل ئەستوونەیی دوودی هەناسەم بۆ ڕەوشی  و بەرزی
مەكەر پرچی  و ڕاز و قامەتی الو الوی هەڵچووتە

بەناحەق كوشتمی موژكانی خوێنڕێژت، وەلێ زانیم
لەگەڵ من ئەم هەموو كەچ بازیە تەحریكی ئەبرووتە

بەدەوری لوئلوئا غەوواصی زەنگیی دانەیی خاڵت
بە)ظاهیر( پاسەوانی كوڵمی مەرجان، لێوی یاقووتە

سیەهـ ڕووبم، وەكو زولفت، سەری موو كەر خیالفی بێ
بەحەققی میصحەفی ڕوی تۆ، )دز(ی دڵ، خاڵێ  هیندووتە

وەكو موژكانی تۆ، بەرگەشتەیە طالع بەرووی مندا
پەرێشان زولفی موشكینت، لەگەڵ ئەحواڵی من، جووتە

جەوازی دا حەكیم: بادامی چاوو شەككەری لێوت
لەقانوونی ویصاال، بۆ دڵی من، قووەتی قووتە

بەهەشتە وەصلی تۆبۆ من، لەبن داری موغەیالندا 
لەوەختی دووریا، گوڵشەن وەكو صندوقی تابووتە

دڵی ساحیری لەبەر زولف و زەنەخ ناگاتە ڕوخ هەرگیز
لەالیێ حەلقەیی ئەفعالە الێی چاهی هاڕووتە 

عەصای مووسا لەكوێ  بێنم ڕەهایم دا لەدەس چاوت
لە )ماە( تاپشتی )ماهی(، گشتی، خۆ بەر حوكمی جادووتە
)بەسێ ( دون هیممەتە گەر ئارەزووی ئەو ڕەنگی شاهی كا

هەتا، سەرگەشتە )سالم(، ئووفتادەی سایەیی ڕووتە

وەاڵمی )سالم( بۆ )كوردی(

ئەی طاسی بەدەن پۆڕ فەرەحی لەذذەتی نامت
وەی داغی دڵی خەستە نمەك سوودی كەالمت

ئەی سونبولی زوڵفت هەمە دەم عەطری مەشامم
وەی زێوەری سەر چەشمەیی چەم قەددی نەمامت

ئەی گەردنی جانم بەئەبەد حەبسی كەمەندت
وەی مورغی دڵی شێفتە پەڕبەستەی دامت

ئەی جان بەفیدای نوكتەی شیرینی دەهانت
وەی سەر بەنیساری قەدەمی پەیك و پەیامت
قاصید لەتەرەف تۆوە  سەالمێكی كە هێنا

قوربانی وەفای دەمبەدەم  و جەوری مودامت
قاصید نییە ئەم پەیكە مەگەر خدری نەجاتە
بەخشیی بەمنی  موردە حەیاتێ  بە سەالمت

ئارێ   كە دڵ ئاوێنەی دڵ بێ چ عەجائیب
 قەستەم بەسەرت شێفتەترە بۆت كوڕی مامت
تۆ نیتە مەگەر ئارەزوویی دیدەنی مەهجوور؟
سا دەی وەرە ئەی مەردمەكی دیدە مەقامت

تا سەجدە بەرن، كەبكی دەری بۆ بەری پێی تۆ 
سا هەستە، بكەن خۆش ڕەوشان مەشقی  خەرامت

كوشتت، كە هەموو مونتەزیری شۆڕشی حەشرن
قەد دەرخە هوەیدا كە قیامەت بەقیامت
تأثیری عەشق، یانە لە ئەوصافە فاڵنی

)سالم( كە تكا شەهدی چەكیدەی، لە كەالمت

غەزەلە  بەم  )سالم(  كوردیدا  دیوانی  دووەم��ی  لەبەرگی 
وەاڵمی نامەیەكی شیعری  كوردی ئەداتەوە

سەودای قیرگوون، شەبها لەنوسخەی عەنبەری موونە
سەراسەر ڕەونــەقی لەعەكسی ئایینەی ڕوونە.

.

.

.

.
ناسكەیە،  هەست  بەجوان  و  هونەری   لە  غەزەلە  ئەو  
بەهەق پێویستیان بە توێژینەوەیەكی ئەكادیمیانە و نەكرا 

لێرەدا ئەو ئەركە بەجێبێنرێت.
 ئەوڕەحمان بەگی ساحێبقڕان جگە لە نازناوی )سالم( دوو 

نازناوی دیشی وەیاڵنراوە:
أ- نازناوی ڕەنجووری
ب- =    = بیماری

 هەردوو نازناوەكە مشتومڕێكی گەرموگوڕیان لەسەر كراوە 
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و تاهەنووكە نامەیەكی سەلماو و چەسپاوی ئەكادیمیانەی 
لەسەر سەقامگیر نەبوو.. سالم تا هەنووكە شیعری بەنازناوی 
)مەال  شیعرانەی  لەو  جگە  نەكەوتووە.  چنگ  ڕەنجووری 
لەخۆگرتووە،  ڕەنجووری  نازناوی  كە  ڕەنجوور(ی  عومەری 
وەلێ سەبارەت نازناوی بیمار، هەر لەشیعرەكانی سالمدا.. 
)بەیت( یاخود  ناوەخنی )فەرد(،  لەدووتوێ و  بیمار  ناوی 
شیعرێكە  نموونەی  ئەمەش  هاتووە،  شیعرەكانیدا  ێكی 

نازناوی بیماری لەخۆگرتووە.
ئەوەش  پەخشبووە،  )بیمار(دا  نازناوی  ڕەشماڵی  لەژێر 
پراكتیكی  تیووری  و  ڕاڤەكردنێكی  و  شرۆڤە  بە  پێویستی 

پێوەری ئەدەبی  و هونەری شیعری هەیە:
)1(

ئەمن  و خەڕووسی ئاسوفتە حاڵ، هەریەك بەدەردێ  پڕ خەیاڵ
شەو تا سەحەر خەومان بەتاڵ، ئەو قووقە قووق، من ناڵە ناڵ

پەروانە  و من )مقنالین!( سەییدی دوو سەد دامی بەاڵین
هەریەك بەنەوعێ  جانفیداین، ئەو بۆ چرا، من بۆ جەماڵ

.

.

.
ماهی سەومە نزدیكی عید، سالم بە )عەید(ن پڕ ئومێد
بۆ سەومی من ئەبرۆت نەدید، زاهیر دەكا ڕۆژووم بەتاڵ
قوربان ئەمن )بیمار(ی تۆم، مات  و زەعیف و زاری تۆم

بێ  خاو و شەو بێداری تۆم، تۆش جارێ  من بێنە خەیاڵ

)2( 
ئەگەر غەم ماڵی دنیا بێ ، حەریفی خواجە نوعمانم
ئەگەر شادی بە دەوڵەت بێ ، ڕەفیقی مام سولەیمانم

هەناسەم گەر فەلەك نەگرێ ، فولك بگری بەحەققی نووح
لەدەریای ئەشكێ  نووحم، تابیعەی هام فولكی تۆفانم

.

.

.

.
ئەگەر سەد شۆخی وەك یوسف لەمیسرا هامنشینم بن
بەبێ تۆ هێندە دڵ قەبزە، دەڵێی، مەحبووسی زیندانم

بەسۆفاری خەدەنگی كافر، )بیمار( و ئوفتادە
موسوڵمانان، موسوڵمان بن عیالج، ئاخر موسوڵمانم!

)3(
 پەنجەی بۆ تەسوویری ئەبرۆت پەیڕەوی مانی دەكا

 خامە زنجیری گێسووتە، عومر ئەفشانی دەكا
 قووتی ڕۆحە لێوەكەت یاقووتی ئاودارە كوڵم

مەنعی بازاڕی عەقیق  و لەعلی ڕووممانی دەكا
گەر لیرەیی ناز وە ئاواز تۆ بگرێتە گوێ 

تووتی شیرین زوبان، چون عەزم خۆشخوانی دەكا
قامەتی نەوخێزی شیرینت، نەهاڵی جەننەتە

سەرووی ڕەعنای لەالت كەی مەیلی هامشانی دەكا؟
بەرگی سەرتاپام نمود بێ  بەشەرتێ  تۆم ببێ 

تاراو و بەرگی لەالم، سەد شاڵی كرمانیی دەكا
دڵ بەنەشئەی عەكسی مەستی چاوەكەت الیەعقەلە

بۆ كەبابی جەرگی من، لێوت نمەكدانی دەكا
سا هەزار جارت دەخیل بم، حەرفقی بەدكار مەشنەوە

هەرچە دەربارەم بكەی، پیرە شەیتانی دەكا
لێوی یاقووتت نگینی خاتەمی نادر زوهوور

موهری دەستی ئاسەفە ئەمری )سولەیمانی(ی دەكا
كەس نییە ئەو شۆخە حاڵی كا لە سۆزی ئاتەشم
پێی بڵێ: )بیمار(ی شەوقت وا غەزەلخوانی دەكا.

دەقە  ئەم  خۆری  تیشكی  گزنگی  چەپكە  ڕۆشنایی  لەبەر 
كارەكە  بنووسرێت:  نەوازشەوە  بە  ئەكرێت  شیعرییانە، 
هیممەتی  چاوەڕوانی  و  ئەدەبییە  بەسوودی  ژێدەرێكی 
مەعریفیانەی  بەشێوازگەرییەكی  هەیە،  زانستانە  لێكۆڵەری 
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سەردەم خوێندنەوەی نوێ  بۆ شیعرەكان بكرێت  و هەموو 
هێنراوە،  لەسەردا  تەمومژیان  ساغكرێنەوە،  الیەنانە،  ئەو 

یاخود سێبەری گومان ڕەونەقی لێبڕیبن.

)شیعر( الی ئەوڕەحمان بەگی ساحێبقڕان )سالم(:
"ڕوخسار  شیعرەكانیدا  نوێی  خوڵقاندنی  لە  شاعیر  سالمی 
بنچینەییەكانی  ڕەهەندە  ڕێچكەی  هوشیارانە  ناوەرۆك"  و 
ڕێبازی قوتابخانەی ئەدەبی كالسیكی گرتووە.. ئەم ڕێبازە 
لە سەردەمی ئیغریقییەكانەوە لە دایكبووە و بە تەمەنترین 
ڕێبازی ئەدەبی دائەنرێ و بە تێپەربوونی زەمەن و قۆناغە 
مرۆڤ،  فیكری  پەرەپێدانی  و  گۆڕانكاری  جیاجیاكانی 
و  زمان  فۆنەتیكی  شێوازی  بەپێی  نەتەوەیەك  هەر  الی 
هەستیارانەی  هەستی  و  ناسك  نەستی  لەگەڵ  گونجاندنی 
و  بەهرە  و  زمانە  ئەو  مۆسیقای  ئاوازی  و  ڕیتم  و  مرۆڤ 
توانا و زیرەكی و زەوقی شیعری ئەو مرۆڤە شاعیرە، الی 
هەر نەتەوەیەك تایبەتمەندێتی خۆی وەرگرتووە و شێوازی 
هونەری داڕشتنی شیعری كالسیكی موڵكی تەنیا میللەتێك 

نییە و ئەشێت لە زۆر ڕووەوە، هاوئاهەنگی و هاوخەسڵەتبن: 
میللەتانی  شیعری  و  بەگشتی  كالسیكی  ئەدەبی  ئەوەتا 
ڕۆژهەاڵت: )كورد، فارس، عەرەب، تورك، هیند.... هتد،( 
كردووە،  عەروزی  پەیڕەوی  داڕشتنەوە،  هونەری  ڕووی  لە 
ئەحمەدی  "خەلیل  دەریاكانی:  دۆزینەوەی  لە  بەر  ئەگەر 
لە ڕووی فیكری و  فەراهیدی" شیعری عەروزی هەبووە و 
تێژی  بەهێزی  و  ئەكات  تەحەكوم  عەقڵ  ناوەڕۆكیشەوە، 
عەقاڵنی جوانیەكەی ئەدرەوشێتەوە و واتای بەرز و قووڵی 
دەرئەكەوێت، مانای نوێی دیوی ناوەوەی شیعرەكان خۆیان 
ئەنوێنن و هۆشیاری و هزری مرۆڤ هەوڵئەدات لۆژیكیانە 
زانست ئەكتیڤ بكات و كار لەسەر پرۆسەیەكی مەعریفی 
بكات و تێزی )ڕۆحی بەرخوری، هەستی ناسك و بزوێن و 
عەقلی مەعریفی و بەهای بااڵی ئەخالق( مرۆڤ كۆنترۆڵی 
بكات و خواست و ئیرادەكەی بێتەدی و بەوەش ڕەهەندەكانی 
و  مەعریفیەكانە  بەرهەمە  دایكبوونی  لە  چركەساتی  فیكر 
و خوێنەر  بە خودی دەق  ئەم حاڵەتەیە.. چێژ  بارتەقای 
لە  بەدەر  حاڵەتە  ئەم  وەلێ  ئەبەخشێت،  دەق  خاوەن  و 
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نێرگزیەت و لە خۆباییبوونی عەقڵ و یاخیبوونی گەوجانە! 
هونەر  و  هەنووكە سەبارەت: )ژیان  تا  توێژینەوانەی  ئەو 
كوردی  كالسیكی  شیعری  ئامانج(ی  و  شیعر  ناوەرۆكی  و 
و  پێوەر  پێشكەشكراون،  سالم  شیعرەكانی  و  گشتی  بە 
دەق  و  بووە  تەقلیدی  عەقڵیەتی  لێكدانەوەی  بە  كێشەی 
لە  ئەمە  كراوە..  لەگەڵ  مامەڵەی  زەبوون  و  بەند  وەك: 
كاتێكدا لە دایكبوونی پڕۆسەی مەعریفی هەموو دەقێك بە 
دەقی شیعری كالسیكییەوە، ئەبێت ئازادی بە دەق بدرێت 
و مامەڵەی زانستانەی لەگەڵدا بكرێت و مەعریفیانە و لەبەر 
ڕۆشنایی تێزی فەڵسەفەی ڕێبازی لێكۆڵینەوەی ئەكادیمیانە 
و  شاراوەكان  جوانییە  بۆ  قووڵ  و  ورد  خوێندنەوەیەكی 
نهێنی واتاكانی دیوی ناوەوەی دەقە شیعرییەكان بكرێت. 
ئا بەو شێوەیە، ئەتوانرێت، تا ئاست و ئەندازەیەكی دیار 
شیعرەكانی  ناوەرۆكی  واتای  و  شیعری  هونەری  بە  ماف 

سالم بدرێت. 

هونەری شیعری الی سالم:

و  بزوێنە  هەست  درەوش��ەداری  ئەدەبیی  ژانرێكی  شیعر 
بەوەش  ئەهەژێنێ..  ناخ  و  دەروون  ئەوروژێنێ و  مێشك 
لەسەر خوانی زێد ئەبێتە خۆراكێكی فیكری لە كایەی كاری 

هونەری و ئەفڕاندنی بەهرەی مرۆڤدا خۆی ئەبینێتەوە.
شێوەی  و  جۆر  هەموو  لە  جیا  كوردی  كالسیكی  شیعری 
خاوەنی:  شیعر  دیی  ژانرەكانی  هونەری  بنیاتی  و  داڕشتن 
ئەو  ئ��ا  تایبەتە،  خەسڵەتی  و  م��ەرج  و  ه��ەل  چەندین 
پێ  هونەری  بەرگێكی  و  خودی  سیمایەكی  خەسڵەتانەی 
كوردی  و  بە گشتی  بەوەش شیعری كالسیكی  پۆشیوە... 
بەستراوە  پێوەی  و  پابەندە  نەیەوێت  و  بیەوێ  تایبەت  بە 
ئازادی و ڕەهایی و  ناتوانێ بە  لە ژێر كۆنترۆڵیایەتی و  و 
ڕاشكاوانە پەلوپۆ ببزوێنێ.. ئا ئەو خۆبەستنەوەی شیعری 
كالسیكی بە هەل و مەرجەكانییەوە، فاكتەرێكی بەهێزە بۆ 
مانەوە و بوونی خۆشی ئەسەلمێنێت... ئەوەتا ژانری شیعری 
هونەری  ڕوخسارێكی  دوای  بە  ئەوەی  سەرەڕای  كالسیكی 
بەرز و جواندا وێڵە، ناتوانێت: )ڕیتم، ئاواز، مۆسیقا، كێش( 
فەرامۆش بكات و لە پابەندبوونی بەهاوسەرواییەوە پەیڕەوی 
فەراهیدی  ئەحمەدی  خەلیل  بەحرەكانی  و  عەروزی  كێشی 
نەكات، ئەگەر ئەم زانایە لە بنەچەدا عەرەب نییە و فارسە، 
بە  عەروزیانەی  بەحرە  ئەو  دیاریكردنی  و  دۆزینەوە  وەلێ 
ڕەوت و بزواندنی وشترەوە بەستۆتەوە... لە دنیای شیعردا، 
سالمی ساحێبقڕان شارەزایانە داهێنانی لە ئەفڕاندنی هونەری 
شیعریدا كردووە و خۆی لە خولقانی وێنەی جوانی دڵڕفێن 
و چێژ و لەزەتبەخشدا ئەبینێتەوە.. ئەكتیڤكردنی تەكنیك 
لە بزواندنی وێنە، بە واتا ڕۆحی بە بەردا ئەكرێت، فاكتەری 

بەهێز و زیندووی بنیاتی پڕۆسەی ئەفڕاندنی وێنەی هونەری 
الی شاعیرانی كورد، بە بەكارهێنانی فاكتەرە جیاجیاكانی: 
)ڕەوانبێژی، ڕونبێژی، جوانكاری(یە لە پەنابردنە بەر هێزی 
ناوەوەی تەكنیكی بنیاتی شیعری، جوانكاری"بەدیع" لە یەك 
ساتدا لە ناخی وشە و كڵپەی هاواری گڕكانی ئازارەكانیدا، 

نوقاڵنەی مزگێنییەكی هیوابەخش ئەگەیەنێت: 
هەمیسان هاتە سوێ زەخمی دڵی سالم وەكو جاران

بە سروەی بای سەحەر یەكدەم كە نەفحەی زوڵفی موشكین هات

بنیاتی  لە  بنچینەیی  و  دیار  و  مەزن  هەرە  ڕۆڵی  زمان 
بە  پێشكردن،  و  پاش  ئەوەتا  ئەبینێت،  شیعردا  هونەری 
وشەی "سوێ" و "زەخم" چ وێنەیەكی ئازاراوی چێژبەخشی 

بە دەقەكە گەیاندووە.
هونەری  جوانەكانی  چەمكە  خوڵقاندنی  بەهرەی  ئ��ەوە 
ڕەوانبێژییە، گیانێكی هەمیشە زیندوو بە بەری شیعرەكەدا 
ئەكات و ئەبێتە مایەی ئەو هەقیقەتەی، دوای لە دایكبوونی 
ئەو تێز و بەرهەمە ئەدەبییە.. خۆی لە پرۆسەیەكی زیندووی 
ئایندەدا ببینێتەوە و شیاوی ئەوە بێت، خوێندنەوەی نوێی 

بۆ بكرێت، لە كاروانی گەشەسەندندا پێشەنگ بێت.. 
دەترسم بێ لـــــە نـــاكاوا سموومێ

نە دڵ بێڵی، نە گوڵ بێڵی، نە گوڵزار
هونەری شیعری ئەو بەیتەی شاعیری بەهرەدار لەوەدایە.. 
و  قومبەلەیەك  كردۆتە  ژەه��ر"ی  "سموم-  وش��ەی  یەك 
لەناكاودا بتەقێتەوە و تەالری نازداری "دڵ و گوڵ و گوڵزار" 

تێكبدات و هەڵتەكێنێ.
تا لە دوای: زاراوەكانی "دڵ و گوڵ و گوڵزار" ڕووبچێت، 
داوای  و  ئەكات  كێشت  بە  سەرنجراكێشتر  وێنەی  بەرەو 

خوێندنەوەی نوێ بۆ بە دەستهێنانی مافەكانی ئەكات.
دڵ= هەست، گوڵ= مرۆڤ، گوڵزار= خاكە.

بووە..  بەهرەوەر  و  شارەزا  و  دەوڵەمەند  زمانزانێكی  سالم 
هانیداون  كردووە،  وشە  بە  جوڵەی  هۆشیارانە  جۆرێكی  بە 
جەنگی لە نێوانیاندا بەرپا كردووە و عاقاڵنە و مەعریفانەش، 
شێوەیەكی  نەریتە  و  عەقیدە  و  بیر  سەرخستنی  پێناو  لە 
نە  ژێركەوتوو،  نە  هێناوە،  جەنگەكە  بە  كۆتایی  ئاشتییانە 

براوەی تیا نەبوو:
دەڵێم: با تەركی عەشقتكەم، وەلێ شەرتی وەفا مانع
لە جەورت ڕەنگە كافربم، وەلێ خەوفی خــــودا مانع

دەستەواژەی:  نێوان  لە  ژیرانەی  و  ورد  هونەرێكی  ئای چ 
مانعی  وەفا  شەرتی  دەستەواژەی:  و  عەشقتكەم  تەركی 

بەكارهێناوە.
لە عجزی هەمان بەیتدا، ڕێچكەی كاری هونەری "سەدر"ی 

بەیتەكەی پەیڕەو كردووە:
)لە جەورت ڕەنگە كافربم بەرانبەر وەلێ خودا مانع(ە
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دیوانی شیعرەكانی سالم لێوا و لێون لە بەهای هەرە بااڵی 
بە  سووكی  ئێسك  جوانییەكی  بەوەش  شیعری،  هونەری 
شاعیر  شیعرەكانی  ڕێكوپێكی  سیمای  و  ڕوخسار  ڕوونی 

داوە.

ناوەرۆك لە شیعرەكانی سالمدا:
و  خەماوی  خەزانی  سالم  شیعری  تەمەنی  وەرزی  چ��وار 
هەڵكێشی  هەناسە  بیرمەندێكی  كوردە،  ژیانی  گەالڕێزانی 
ئەبستراكتەری ئاواتەكانی ناخی دەروونیەتی، هزری خاوێن، 
هۆش و بیركردنەوە و عەقاڵنی بەدیدێكی بەرفراوانی ملمالنێی 
ژیان ئاشنا كردووە، فێری ئەوەی كردووە، تەحەدای جەوری 
قەدر بكات وایكردووە، شیعر یەخەی هونەر بگرێت و بخوازێت 
ئاوێتەی ببێت... ئالێرەوە، ئاسۆی بەهرەو توانای هونەری 

شاعیر زیاتر ڕوون ئەبێتەوە.
واتا= مەبەست و ئامانج.

هونەر= بە لەدایكبوونی شێوەكەی دێتەدی.
هەاڵتنی  )عەشق  سالم:  الی  شیعر  ئامانجی  و  مەبەست 
خۆری ئازادی و خۆشەویستی مرۆڤ و سەربەخۆیی خاك(
لە  هەستیاری  پانتاییەكی  سلێمانی  خاكی  و  خەڵك  ە. 
هۆش و بیر و هەست و نەستیدا پێبڕاوە... زمانە ڕەوانە 
بەهێزی  و  و وشە  لە هونەری جوانكاری  ڕۆڵی  پەتیەكەی 
شۆڕشێكی  سەرەكیدا  ت��ەوەری  سێ   لە  و  بینیوە  وات��ادا 

فیكری سیاسیی ئەفراندنی ئەدەبیدا بەرپا كردووە:
یەكەم:

بە جورئەت و بڕوا بە خۆبوونەوە.. ئازادی و مافی كوردی 
دیاری كردووە و بە شەوقەوە سوورە لەسەر بەدیهێنانی.

دووەم:
بیری  كورد،  زەوتكراوەكانی  مافە  بەدیهێنانی  فاكتەری 

نەتەوە پەروەری و هەستی نیشتمانییە.
سێیەم:

ئەو ئازارەیە لە ئەنجامی ڕووخانی ئەمارەتی بابان و زوڵمی 
خەڵكی  چەوسانەوەی  و  عوسمانی  دەوڵەتی  جەندرمەی 
بابان  ئەمیرەكانی  ئاوارەبوونی  و  دەربەدەركردن  و  شار 
سەریهەڵداوە و، ئەو زوڵمەی لە سلێمانی ئەكرێت. ڕەگ و 

ڕیشەی ئازاری سالم لە ناخدا ڕائەتەكێنێ :

  دوور لە خاكی سەری كۆی تۆ سەنەما تـا سەفەریــم
  لە بەهەشتێكی وەك ئەم شارە لە حاڵی سـەقەریـم
  گەرچی بە ئەو سیعەتە، ئەم موڵكە وەالكین بێ  تۆ

  دڵـــی من تەنـگە بــەقەد دیـدەی نامەردی لەئیم
شیعری  وێنەیەكی  لە  خاك  وێنەی  بێ   عەشقە  لەو  ئای 

سالمدا، مرۆڤ� حەیرانی ئەبێت:

  بزانم گەر لە قەبرا بۆی دەمی تیغت، لە خاكم دێ 
  هەتا دەمرم لە دنیا، زەخمی خوێنینم دەوا نــاكەم

تێغەی  لەو  خاك  عەشقی  بۆی  نەبێت،  سالم  ئەوە  مەگەر 
زامداری كردووە، بەرز دەبێتەوە، شەیدایەتی و برینەكەی 
الپیرۆزە، چونكە بۆنی خاكی سلێمانی لێ بەرز ئەبێتەوە.

شاعیر هەموو مەبەستەكانی عەشق و خۆشەویستی خاكی 
كوردستانی ال ئەدرەوشێتەوە... ناو هێنانی كوردستان بۆ 

خۆی دەاللەتێكی هەستیار و ناسكی سەردەمەكەیەتی:

لە بۆسەی مەشهەدی من، گەر ڕوو ترش كەی 
بـە لـەزەت هەر وەكو ئـەسكـەنجەبینـی
وەكیلی خزری، ئــەی خاڵی لەبی یــار 

لــە گوێی ئاوی حەیاتی جانشینـــی
دەكــا تەسخیری دلها، لــەعلی لێوت

سلێمان حیشمەت و ساحــیب نگینـــی 
بەیادی جیهرە، ئەی دڵبەندی توڕە

لــە كوردستانـە "سالم" تۆ لە چینـی

بووە،  پەرست  نیشتمان  و  پەروەر  نەتەوە  مرۆڤێكی  سالم 
دوور لە ویستی تاكە كەسی و حەزی خۆی بیری كردۆتەوە 

و هەڵویستی نواندووە:
نەتەوە  هەڵوێستی  و  بیر  پێناو  لە  باجەی  ل��ەو  سالم 
پەروەریدا ئەیبەخشی، بێ  باكە و شانازیشی پێوە ئەكات:

گەردنی دڵ كەوتە ژێر ســەنگی فیراق و "ســالـم"ە
وا لەژێر ئەم كێوەدا، چەند مەحكەمە، چۆن نانەوێ 

ئای لەو عەزمە بەتینەی "سالم" لە ژێر زەبر و قورسایی كێوی 
ستەمدا نانەوێت، لە ڕووی واتاوە و الیەنی جوانكاری هونەری 
لوتكەدا  لە  خۆی  زماندا  لەگەڵ  شارەزایانەی،  مامەڵەی  و 
ئەبینێتەوە.. وشەی )سالم( هونەرمەندانە بە شێوازگەرێكی 

نوێ  بەكارهاتووە و ڕەگەز دۆزی تەواوە و بە واتای:
أ- نازناوی خودی شاعیر هاتووە، ئەمە لە شێوەی كالسیكیدا 

پەیڕەو ئەكرێت، بەتایبەت لە دوا بەیتدا.
ب- )سالم( مەبەست لەوەیە، گەردنی دڵی لە ژێر بەردی 
دووری لە واڵت كێوی ستەمدایە كەچی ئەو گەردنە بەرزە 

خۆی گرتووە و نانەوێت!.
یاران:

لە هەردوو  بەرەوە هەیە  بە  زۆریان  زۆر  شیعرەكانی سالم 
بواری هونەری شیعریی ناوەرۆك و واتای قووڵ و هەستی 
و  وردی  بە  بەرخوداندا،  و  نیشتمانپەروەری  و  نەتەوە 
قووڵی لێیان بكۆڵدرێتەوە، وەلێ بۆ پێشەكییەكی وا، تەنیا 

بەركوڵێك پێشكەش ئەكرێت.
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ين، ئةوا  ِ كدا بطيرَ ذووى ئةدةبياتي هةر وآلتيرَ ئةطةر ضاو بة ميرَ
ذووى ئةدةبياتي خؤيان نووسيوةتةوة،  زؤريرَك لةو وآلتانة ميرَ
هةر  ناوى  ِرؤذان  لة  ِرؤذيرَك  ئةطةر  مةبةستةش،  ئةم  بؤ  جا 
ذووى  ميرَ لة  ئةطةر  ناوانةوة،  بكةويرَتة  طومناو  شاعييرَكي 
تةوة كة خةلرَكي ئةو  ئةدةبياتدا نةبيرَت و بؤيان ِروونيش ببيرَ
ئةوا  بيرَت،  وآلتة  ئةو  مولرَكي  و  ذياوة  وآلتةدا  لةو  و  وآلتةية 
بةلرَطة  بة  ئةمةش  ئةدةبياتةوة،  ذووى  ميرَ دةخريرَتة  ناوي 

نن. دةسةمليرَ

ئةدةبياتي  ذوويةكي  ميرَ ئيرَستا  تاكو  ِراستيدا  لة  كورد  مةى  ئيرَ
كاتيرَك  بؤية  هةر  نيية،  كةموكورتيمان  و  هةلرَة  بيرَ  تةواوي 
ناوى شاعييرَكي تازة دةكةويرَتة ناوانةوة و ذياننامةى ِروون 
و  دانيشيت  دةستةوةسان  دةبيرَ  ئةوا  نازانريرَت...  و  نيية 
ِراستت  قسةيةكي  كة  بكةيت  بؤكردوويةك  خوا  ضاوةِروانى 

بلرَيرَت. ثيرَ  بةلرَطةوة  بة 
م كاتيرَك  بلرَيرَ ِروونرت  يان  كاتيرَك باسي هةر شاعييرَك دةكةين، 
لة  كؤلرَينةوة  ليرَ دةتةويرَ  و  بةردةست  ديرَتة  دةستنووسيرَك 

سَي دةستنووسي ديوانى سامل
لة مَيذووى ئةدةبياتي كورديدا

ضةند شاعريمان بةناوى )سامل(ةوة هةية؟

)ِرَيبني( خةيات  عومسان  كاروان 
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شيعرةكانى بكةيت و ناو و ذياني شاعيةكانيش بة ِرووني بنووسيت و بآلوي بكةيتةوة، تووشي دةيان طرفت و ناِرةحةتي 
وةندةدا كة باسي سامل دةكةين، هيرَشتا ذياني ئةو شاعيةمان بة ِرووني بؤ ساغ نةكراوةتةوة و ِروون  دةبيتةوة، لةم نيرَ
دةستنووس  سيرَ  مندا  بةردةستى  دةستنووسانةى  ئةو  و  لةنيرَ  ، بةهةرحالرَ دةكات،  شةني  بةاليةكدا  و  يةكة  هةر  نيية، 
ناويرَكة،  عةلي(  )سةييد  دةستنووسي  ديومةتةوة،  كة  يةكةميان  دةستنووسي  داية،  تيرَ ساملي  زؤري  شيعريرَكي  هةن 
و  نةنووسراوة  لةسةر  سالرَيرَكي  و  ناو  هيض  يةميش  سيرَ دةستنووسي  مةال(ية،  )نةمجةدين  هي  دووةميش  دةستنووسي 

نووسراوةتةوة. ضةند  سالرَ  و  نووسيويةتى  كيرَ  نازانريرَت 
ئةو  باسي  بةدا  كتيرَ لةو  بآلوكردةوة،  كدا  بيرَ كتيرَ لة  دةستنووسةم  ئةم  هةموو شيعرةكاني  دوو،  و  يةك  ذمارة  دةستنووسي 
ذمارةى  و  دةكريرَت  ئامادة  )ِرؤظار(  طؤظارى  بؤ  كة  بابةتةدا  لةم  باشزانى  بة  وام  نووسيوة،  وردي  بة  دةستنووسةم  دوو 

ِروو: بيخةمة  ةدا  ليرَ دووبارة  و  هةلرَطرم  ئةويرَ  نووسينةى  لةو  ك  بةشيرَ بة سامل،  كراوة  تايبةت  طؤظارةكةش 

عةلي: سةييد  دةستنووسي 

ان، ذمارةى قةفةسي  بخانةى مةجليسي شوراى ئيسالمي ئيرَ كة لة دةستنووسةكانى كتيرَ »دةستنووسي سةييد عةل، يةكيرَ
و  الثةِرة   )42( لة  بريتيية  دةستنووسة  ئةم  دانراوة،  بؤ  )9964(ى  ذمارةى  دا  سةرةوةش  لة  دانراوة،  بؤ  )9789(ى 
سامل  ديوانى  نووسخةيةى  ئةم  و  نيرَ غةزةلةكاني  هةروةها  طرتووة..  خؤ  لة  هؤنراوةى   )94( و  )14×20سم(ة  قةبارةى 
وان  نيرَ لة  زؤر  جياوازى  بةآلم  بآلوكراوةتةوة،  هةمووى  ئيدى  بآلونةكراوةتةوة،  كة  ت  نةبيرَ كةمى  دانةيةكى  ضةند  تةنيا 

هةن. دةقةكةدا  هةردوو 
بخانةى  لة كتيرَ ناويرَكةوة نووسراوةتةوة، نووسخةى نووسينى ئةم ئةدةبدؤستة  ئةم دةستنووسة لة اليةن )سةييد عةلي( 
كيان ديوانى )شيرَخ ِرةزاى تالرَةباني(ية و ئةوي دييان ديوانى )سامل( مةجليسي شورادا بريتيية لة دوو دةستنووس، يةكيرَ

نووسراوة:  ئةم دةستنووسةياندا  كؤتايي  لة  بةآلم  ناكريرَت،  بةدي  و سالرَيرَك  ناويرَك  هيض  ِرةزادا  ديوانةكةى شيرَخ  لة  ة، 
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متام شد كليات سامل جهتة سركار  آمحد خمتار بط دام اقبالة ال مدير زمان يارب مباركش بادا مبنة آمني بدست سيد علي.

لة طفتوطؤيةكم دا لةطةلرَ مامؤستا )حةمة بؤر(ى خؤشةويست لة شارى هةوليرَ و لة مالرَةكةي خؤيدا ثيرَى طومت: »كةمال« 
ئةو كاتةى كة لة شارى هةلرَةجبةدا بووة، لةبةر خةختؤشي و جوانى نووسينى، ضةندين كةشكؤلرَ و بةيازى بؤ هاوِريرَيان و 
برادةرانى بة ثارة و خؤِرايي نووسيوةتةوة، ئةو كاتة كةمال بارى طوزةراني خراث بوو، طرانييةكي زؤريش بآلوببووةوة 

كوردستان.... لة  تايبةتى  بة  اقدا،  عيرَ لة 
بة  بووم  )ضؤن  ِرؤمانى  دةلرَيرَت:  كةمالي   لةطةلرَ  دا  طفتوطؤيةكى  لة  موحةممةد  ِرةئ��ووف  كةمال  مامؤستا  هةروةها 
: لة  61، دةلرَيرَ 1970/ بةغدا- ضاثخانةى ئيشاد. الثةِرة-  خانةدان= مةسةلةى ويذدان/ بآلوكراوةى د. ئيحسان فوئاد: 

نووسراوةتةوة.... باثيةوة  لةاليةن عةل كةمال  دا   1928-1927 دةوروبةرى ساآلنى 
ئةم نووسراوة لة اليةن ناوبراوةوة ثةراويرَزى ذمارة )9(ي بؤ دانراوة و دةلرَيرَت: طفتار لةم بارةيةوة- تؤمار- نةكرا- بةآلم 
امةوة كة خؤي: دؤست و هاوِريرَي نزيكى ئةمحةد موختار جاف بووة و خؤي بؤي نووسيوةتةوة...  ِ بةدةم و دوو بؤي طيرَ
زياتر وتى: ئةو كةسةى كة ضيؤكةكةى لة سةر نووسراوةتةوة و مةبةستة_ ئاشكراية:...؟( و بة ئةمحةد موختار جافم 
وت: باوكم من ئيرت بؤت نانوومسةوة! وتى: بؤضي؟ ومت: ئةترسم لة سةر ئةم ضيؤكة بتكوذن. )ئاشكراشة ئةو ضيؤكة 

كؤتايي ثيرَ نةهاتووة./ ك. ر. م.(.
دا بآلوى كردؤتةوة دةلرَيرَت: )ديارى كوردستان(  لة  ئةو شيعرةى كةمال  ي  بةثيرَ و  باسانة  و  ئةم قسة  بةثيرَ 
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سامل)*1( حةزرةتى 
 لة طوِرة طوِرةى شوعةراى كوردان

بابان عةبدولِرةمحان   حةزرةتى 
مةوزوونة تةبعي  )سامل(،   لةقةبي 

 شيعري هةر وةك ئاو ِرةوان و ِروونة
)نالي( جةنابي  مةعلوومة  ضةند   هةر 

عالي ديوان  و  شيعرة   ساحَيب 
)نالي( ئةشعارى  )سامل(،  وةك   لَيكن 

خالي بَيطانة  لةفز  لة   نيية 
كوردة ئوستادى شوعةراى   )سامل( 

بابانة، فكري زؤر وردة  نةوةى 
لة عةيب و عارة  ئةشعاري عاري، 

وةلالتيبارة ديوان،   خاوةن 
بَي حامل  ئةمة ضةند ساَلة من زؤر 

)سامل( ئةشعارى  كؤكردنةوةى   بؤ 
بردةوة  من طؤي هونةرم، شوكر 

كؤكردةوة وا  شيعريم   ديواني 
بة طيان بة دَل و   ضةند غةزةلَيكى 

كوردستان( )ديارى  خزمةت   ئةنَيمة 
دَل بة  ديوانى  ضاثكردنى   بؤ 

باتَل فكرَيكة  ئةمما  ئةكةم،   جوهد 
 خؤم ثارةم نيية، بَي ثوَل و وآلمت
وآلمت هاو  الى  نيية   هيممةتيش 

لة )ديارى كوردستان(دا بآلوى كردؤتةوة، دةردةكةويرَت ئةم )سةييد عةلي(ية كةمالي  ي ئةم هؤنراوةى كةمالي كة  بةثيرَ
كةمال  عةل  هى  دةسخةتة  ئةم  بوتريرَت:  ئةشيرَت  هةية،  زانستيانة  كؤلرَينةوةيةكى  ليرَ بة  ويستى  ثيرَ بؤضوونة  )ئةم  بيرَت 
جايف  بةطي  موختار  ئةمحةد  بةهاوكارى  و  بآلونةكردؤتةوة(  بةرهةميرَكى  هيض  ناوةوة  بةو  هةنووكة  تا  بةآلم  بيرَت،  باثي 
»كةمالي«-ى  نةوةى  لة  كة  خانيش  )هووما(  هةروةها  بكات،  ضاث  ديوانةكةى  تى  ويستبيرَ دواتر  و  تيةوة  نووسيبيرَ شاعي 
لةو  ليرَ وةرطرتووة و هاوكارى تةواوى كردووم،  ِرووخسةتى ضاثكردنى بةرهةمةكانى )كةمالي(م  شاعيى خؤشةويستة و 
خاوةنى  دةنووسييةوة،  بؤ  شيعرةكانيم  من  بوو،  دةستدا  لة  ضاوى  كة  دا  ذيانى  دوادواييةكانى  لة  كةمال  وتى:  بارةوة 
بخانةيةكى باش بوو، بةآلم دواى ئةوةى دايكم و بنةمالرَةكةمان هةموويان ضوون بؤ دةرةوةى وآلت، منيش لة بةغدا  كتيرَ
بؤية هةموو شتةكانى  بووة؟!  كيرَ  نازامن  يةمان  دراوسيرَ ئةو  بةآلم  يةكمان،  دراوسيرَ دابووة الى  بخانةكةى  كتيرَ دايكم  بووم، 
هي  ِرةزا(ية  شيرَخ  ديوانى  و  سامل  )ديوانى  ئةم  كردن،  بامسان  ئةم سةرضاوانةى  ي  بةثيرَ دةبيرَ  كةواتة:  فةوتاون،  كةمال 
و  ضراغة  كوِري  ئاغا  باثي  ئاغاية،  باثي  كوِري  عةلي  تةواوى  ناوى  كةمال-يش  وآلت،  دةرةوةى  كةوتبنة  و  بن  كةمال 
عومسانييةكاندا  زةمانى  لة  ئاغا  باثي  كؤنةوة  لة  هةر  بووة،  عوزيرَريي  هؤزى مسايل  سةرؤكي  ة،  جواميرَ كوِري  ضراغيش 
شيرَخ،  ئةمحةدي  كاك  دوايي  كؤضي  ثيرَش  مانط  شةش  و  كردووة  دوايي  كؤضي  زةمانةدا  لةو  بووة.  توركةكان  زابتى 
باوةشييةوة و دوعاى بؤ  خ طرتوويةتيية  واتة: لة سالرَ )1305(ى كؤضيدا هاتووةتة دنياوة، هةروةها كاك ئةمحةدي شيرَ

نووسيووة.
 )95-90( هةر  دةبيرَ  و  نيية  كؤن  زؤر  تةمةنةوة  ِرووى  لة  دةستنووسة  ئةم  م:  بلرَيرَ وتةية  ضةند  ئةم  كؤتاييشدا  لة  دةبيرَ 

1 )*( عةىل كةمال باثري: طؤظارى ديارى كوردستان، ذمارة )27(ى 18ى حوزةيرانى سالَي 1925.
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نيية... كؤن  زؤر  كة  ديارة  الثةِرةكانييةوة  بة  ضونكة  بيرَت،  تةمةنى  سالرَيرَك 
مامؤستا نةمجةدين  لة خزمةتة طةورةكةى  باس  ئةوا دةبيرَ  بكةين،  لةبارةى دةستنووسى دووةميشةوة قسانيرَك  هةرضي 

بكريرَت... و  بكةين  بايةخةوة  و  طرنط  بة  مةال 

مةال: نةمجةدين  دةستنووسي 

لة خؤ طرتووة 90 ثارضة شيعرى  لة  زياتر  مةال   دةستنووسي نةمجةدين  132ي  الثةِرةى 
و... ضيؤكنووس  و  ِرؤذنامةطةر  و  كةشكؤلرَنووس  و  ِرةنطني  دةست  و  مامؤستا  لةو  كة  يةكيرَ مةال،  نةمجةدين  مامؤستا 

كورديي  ئةدةبياتى  و  شيعر  طرنطى  كؤكةرةوةيةكى  و  طرنط  دةوريرَكى  خؤيدا  سةردةمى  كوردي  ئةدةبياتى  لة  كة  ةى 
و  طؤظار  ئةو  و  ذيان  و  ذين  ِرؤذنامةى  لة  مةال  نةمجةدين  مامؤستا  نةمردا،  دى  ثيةميرَ ِرؤذنامةوان  و  لةطةلرَ شاعي  بووة 

بآلوكردؤتةوة... خؤي  بةرهةمي  دةريدةكردن،  نةمر  دى  ثيةميرَ كة  ِرؤذنامانةى 
ِرةنطينة شان بةشانى يةكرتى كاريان كردووة،  بلرَيرَني ئةم دوو دةست  يان باشرتة  د،  نةمجةدين مةال بةهاوكارى ثيةميرَ
لة  تةوة  نةكردبيرَ بآلوى  ئةطةر   ، دةستكةوتبىرَ ضيؤكي  و  شيعر  و  داستان  و  هؤنراوة  هةرضي  مةال  نةمجةدين  مامؤستا 
و  غةزةل  ئةو  هةنديرَكجاريش  نووسونيةتيةوة،  خؤيدا  الى  كةشكؤلرَةكانى  لة  ئةوا  خؤيدا،  سةردةمى  بآلوكراوةكانى 
ئةم  بؤ  بةلرَطةش  دةينووسييةوة.  خؤيدا  كةشكؤلرَةكانى  لة  هةر  دةكردةوة،  بآلويشي  كة  شيعرانةى  و  سةرطوزةشتة 

ئاشكراية. و  ديار  بةِروونى  ثةريرَشاندا  نووسراوى  و  شكستة  ميناى  كةشكؤلرَ  لة  مةبةستة 
 : دةلرَنيرَ و  دةدةن  قةلرَةمى  لة  سةرضاوة  بةيةك  هةر  شكستة(  ميناى  و  ثةريرَشان  )نووسراوى  نووسةران  لة  هةنديرَك 
ذينةوة  بنكةى  ِريرَطةى  لة  مةالم  نةمجةدين  مامؤستا  كةشكؤلرَيرَكي  ضةند  ئيرَستا  تاكو  من  بةرطة،  سيرَ  شكستة  ميناى 
خستة  مةالى  نةمجةدين  كةشكؤلرَ   10 نزيكةى  خؤشةويست،  ي  سالرَ ِرةفيق  مامؤستا  دواييانةدا  لةم  دةستكةوتووة، 
بدريرَتةوة،  مامؤستاية  ئةم  بةرهةمةكانى  لة  ئاوِريرَك  ويستة  ثيرَ و  طرنطن  شتانيرَكى  ِروانيم  و  ثشكنى  هةموويامن  بةردةستم، 
مةيش نرخ و سوودى  ئيرَ ويستة  ضونكة مامؤستا خزمةتى زؤري ئةدةبياتى كوردي كردووة، ئةمةش جيرَطاى سوثاسة و ثيرَ
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داية... ئةو بةرهةمانة خبةينة ِروو و بة ضاويرَكى ِريرَزةوة تةماشايان بكةين، ئةطةرضي هةنديرَ كةموكورتى تيرَ
يةمى ميناى شكستة و نووسراوى ثةريرَشان كة كاتى خؤي لةالى مامؤستا حةمةبؤر بووة، ئيرَستا لة بنكةى ذينة،  بةرطى يةكةم و سيرَ
من تةواوى ئةو كةشكؤآلنةم لة بنكةى ذين وةرطرتووة لةطةلرَ كةشكؤلرَ )سؤزى نيشتمان( كة يةكيرَكى ترة لة بةرهةمةكانى مامؤستا 

نةمجةدين مةال.
لة دوو بةرطى ميناى شكستة و نووسراوى ثةريرَشاندا نزيكةى 98 ثارضة شيعر هةية، هةنديرَكيان لة ديوانةكةي ساملدا بآلوكراوةتةوة و 
هةنديرَكي تريان بآلونةكراوةتةوة، هةنديرَكى تريان تاك و تةرا لة طؤظار و ناميلكةى تريدا هاتوون، كاكةى فةالحيش لة طؤظارى ِرؤشنبيى 
د دةستيان كةوتووة و لة ثةراويرَزى ديوانةكةى )كوردي  نويرَدا لة ذمارة )26-34(دا هةنديرَك لةو شيعرانةى نةمجةدين مةال و ثيةميرَ
د و نةمجةدين مةالى نةكردووة، ديارة ئةو نووسخةيةى كةوتؤتة  و مةريوانى( دا نووسيويانة، بآلوى كردؤتةوة، بةآلم باسي ثيةميرَ

ذووى ئةدةبي كورديي دا ئاماذةى ثيرَ داوة.)21( دةستى ناوى كةسي لةسةر نةنووسراوة، بةآلم د. مارف خةزنةدار لة ميرَ
هةنديرَكي كةمى ئةو شيعرانةى كة نةمجةدين مةال لة كةشكؤلرَةكانيدا نووسيويةتييةوة لةطةلرَ نووسخةكةى سةييد عةل دا يةكيرَكن و 
كؤلرَينةوة  طاى بايةخة بؤ بةراورد و ليرَ داية، بةِراستى ئةو شيعرانةى نةمجةدين مةال كؤى كردووةتةوة بة كةلرَكن و جيرَ جياوازى وشةيي تيرَ

و ِريرَكخستنةوةى ديوانى سامل.
نةمجةدين مةال لة بةرطي يةكةمى ميناى شكستةدا لة الثةِرة )132(ةوة كورتةيةكى لة باسي ذيانى سامل نووسيوة، دواتر نزيكةى 94 
غةزةل و قةسيدةى بآلوكراوة و بآلونةكراوةى نووسيوةتةوة، لة كؤتايي ذيانى ساملدا دةلرَيرَت: ديوانى سامل لة شارى بةغدا لة اليةن 
موحةممةد تاهرى مةريوانى لة سالرَي )1933م( ضاثكراوة، بيرَجطة لةوةى كة ضاثكراوة، طةليرَ هةلرَبةستى شيين غةرامى، و تةئرخييش 
مة ئةو هةلرَبةستانة لةم دةفتةرةدا ئةنووسني بة نيشانةى )ض، ن(، 19-4-1940م  هةية كة داخلي ئةو ديوانة ضاثكراوة نةكراوة، ئيرَ

مانى. مامؤستا: نةمجةدين مةال- سليرَ
ئةو  دةبيرَ  كةواتة:  مة(،  )ئيرَ دةلرَيرَت:  مامؤستامان  دةبينني  بكةين،  ناوبراو  مامؤستاى  ديرَِرةى  ضةند  ئةم  تةماشايةكى  ئةطةر  ئةلرَبةتة 
د بيرَت، لة ثةراويرَزى قةسيدةى )خالرَة بيرَ تؤمة..(ى ساملدا، قةسيدةيةكة سامل لةطةلرَ مةال موئمينى جافدا وتويةتى  كةسةى ديي ثيةميرَ
دةلرَيرَت: ))مةال مومن= مةال موئمني(، ئةم زاتة جافة لة ضاخي خؤيدا مامؤستاى مةرحووم )مةمحوود ثاشا(ى جاف بووة و لة ضاخي 
)عةبدولِرةمحان بةطى سامل( زيندةطانى كردووة، بةشي زؤري ئةشعارى سامل )مةال مومن( كؤي كردووةتةوة و دةست مةمحوود ثاشا 

كةوتووة.
بة خةتى خؤي  ثاشاى جاف  كة مةمحوود  وةرمطرتووة  ك  لة كةشكؤلرَيرَ نيية،  ديوانة ضاثكراوةكةيدا  لة  كة  ئةشعارى سامل  زؤري   *

نووسيويةتييةوة، ئيرَستة ئةو كةشكؤلرَة الى جةنابي موديري جةريدةى ذين حاجى تؤفيق بةطة، نةمجةدين مةال، 4-24- 1940.
بةثيرَي ئةم قسانةى نةمجةدين مةال من نووسخةيةكى كةشكؤلرَي مةمحوود ثاشاى جافم بة سيدى لة بةِريرَز كاك مةمحوود هؤمشةند 
وةرطرتووة، لةطةلرَ ئةو كؤثييةى كة كاك مةمحوود هؤمشةند داويةتيية كاكة حةمةى مةال كةريم، ئةو شيعرانةى كة مامؤستا نةمجةدين 
هةبيرَت،  زياترى  دةستنووس  دوو  لة  ثاشا  وادةزامن مةمحوود  كةمن،  ثارضة شيعريرَكى  ضةند  تةنها  نني،  ئةوة  دةكات،  باسيان  مةال 

دا بووة، يان ئةوةتا ئةو كةشكؤلرَةى كة ئيرَستة كؤثييةكى لةالى منة دةبيرَ هةنديرَكى فةوتا بيرَت!! كيان شيعرى ساملى زؤري تيرَ يةكيرَ
بوو  تةواو  ديوانى سامل  هةلرَبذاردةى  يةزدان،  كؤمةكي  بة  نووسراوة:  مةال،  نةمجةدين  بة دةستنووسي  كؤتايي شيعرةكانى سامل  لة 
نج شةممةى 18ى ِرةبيعولئةوةلي 1359ه،  مانى لة شةوى ثيرَ بة قةلرَةمى بةندةى بيرَ نةوا، مامؤستا: نةمجةدين مةال، لة شارى سليرَ
ِريرَكةوتى )25(ى نيسانى 1940م، هيوام واية خويرَندةواران لة ناِريرَكى نووسينةكةم ببوورن، ضونكة لة وةختيرَكى ثةريرَشانى و بيرَ زةوقي 

دا نووسيومةتةوة.
ئةم دةستنووسانةى نةمجةدين مةال لة دةفتةريرَكى طةورةدا نووسراوةتةوة، دةفتةرةكانيش خةتدارن و بةخةتيرَكى خؤش نووسراوةتةوة، 

شيرَوةى ِريرَنووسي كؤن و نويرَي تيرَكةلرَ كردووة، لة هةلرَة بةدةر نيية، بةآلم جيرَطةى بايةخة...
زيادى و كةمى لة بةيت و نووسينةكاندا هةية، بؤية بةطرنطى دةزامن كة بآلوى بكةمةوة و لة ديوانى ساملدا جيرَطةى خؤي بطريرَت، 
هيوادارم كاكة حةمةى مةال كةرمييش تةنها ثشت بةو نووسخةيةى ِرووسيا نةبةستيرَت كة دةستى كةوتووة، ضونكة هةنديرَك شيعر هةن 

كدا لةوانةية لةو كةشكؤلرَةدا نةبن«. لة كةشكؤلرَيرَ

2 )1(  مَيذووى ئةدةبي كوردى: د. مارف خةزنةدار، بةرطي سَييةم، ضاثي يةكةم، دةزطاى ضاث و بآلوكردنةوةى ئاراس، الثةِرة )119- 121(.
بآلوى كردؤتةوة، ضةند  1974(ةوة  نوَي(ي ذمارة )26-34(ى ساآلنى  ))ِرؤشنبريى  لة طؤظارى  ئةو شيعرانةى كة كاكةى فةالح  بارةى  لة  تَيبينى:   -
كردؤتةوة،  بآلوى  فةالح  كاكةى  شيعرانةى  ئةو  كة  دركاندووة  ئةوةم  كردووة،  شؤِرش...(ةوة  ثِر  دنياى  “دةكا”  )ئةكا  قةسيدةى  ثةراوَيزى  لة  وتةيةكم 
ئةو شيعرانةن كة ثريةمرَيد لة ثةراوَيزى ديوانة ضاثكراوةكةى سامل دا نووسيويةتييةوة كة لة ساىَل 1933 دا كوردي و مةريوانى بةضاثيان طةياندووة.
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شكستة، ميناى  لة  شيعرةكان  ثارضة  كؤتايي 
شيعرة ثارضة   90 لة  زياتر 

مةال نةمجةدين  شكستةى  ميناى  ترى  بةرطةكانى 

مةالية نةمجةدين  دةستنووسي  ديسانةوة 

سَي: ذمارة  دةستنووسي 
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دةستنووسانةى  لةو  ديية  يةكيرَكي  دةستنووسةش  ئةم 
و  كةس  هيض  ناوى  دةستنووسةكة  ناوة،  هيرَ بةدةستم  كة 
وة نيية،  شويرَنيرَكي نة لة سةرةتاوة و نة لة كؤتاييةوة ثيرَ
خؤي  فسفؤري  تؤخي  ِرةشيرَكي  دةستنووسة  ئةم  بةرطي 
دةنوويرَنيرَت، قةبارةى دةستنووسةكة )19×29سم(ة، كؤي 
بةخةتي  الثةِرةية،   )690( دةستنووسة  ئةم  الثةِرةكانى 
الثةِرةكانى  هةموو  بؤ  وة  ضوارضيرَ نووسراوة،  شكستة 
لة  كة  هؤنراوةيةك  هةر  ناوي  كراوة.  دةستنووسة  ئةم 

نووسراوة. سوور  خةتي  بة  نووسرابيرَت،  سةرةتاوة 
دةستنووسةكة  سةرةتاي  دووةم��ي  و  يةكةم  الث��ةِرةى 
لرَراوةتةوة،  هيرَ سثيرَيت  بة  و  نةنووسراوة  دا  تيرَ هيضي 
بة  ج��وان،  نيطاريرَكي  و  نةخش  بة  هةميش  سيرَ الث��ةِرةى 
دواى  ِرازاوةت��ةوة،  ئالرَتووني  زةردي  و  شني  مةرةكةبي 
ئةوة بة )بسم اهلل الرمحن الرحيم( دةست بةنووسينةوةى 

دةكات. سامل  شيعرةكانى 
سةرةتاى يةكةم هؤنراوةى سامل لة دةستنووسةكةدا ئةم 

هؤنراوةية:

آرزودة بي  خــــاطرى  آلـهي 
حبامب را بدريا شست و شودة
ثرستار خاموشي  زباني خبش 
اسرار كمني صيد  در  نشستة 

هاتوون،  دةستنووسةدا  لةم  كة  سامل  هؤنراوانةى  ئةم 
هؤنراوةى  سامل  ئيرَستا  تاكو  زانراوة  وةكو  هةمةضةشنن، 
ئاييين  هؤنراوةى  دةستنووسة  ئةم  بةآلم  نةبووة،  ئاييين 
داية،  تيرَ ضوارينةي  هةنديرَ  ئةوةشدا  لةطةلرَ  داية،  تيرَ زؤري 
سالرَ  بة  ئاماذةى  هؤنراوةدا  هةنديرَك  كؤتايي  لة  هةروةها 

ئةجبةدي... حروويف  بةثيرَي  كردووة 
هؤنراوةية: ئةم  دةستنووسةكة  كؤتايي  هؤنراوةي 

كة شد نور شفا ديد حبمداهلل 
نوار حضور ظل معبود زا 

ثاكش انفاس  حميط شاه شد 
اثر ثيش دعا آمد كة هان زود

حبكم عدل ظل اهلل عادل
مرض را از جهان اخراج فرمود
طويان باد  مبارك  آمد  خضر 
افزود كة عمر دولت جاويد 

برخواند تاريخ  اين مصرع  سروش 
ثادشة بود شفاى شد دعاى 

دووةم��ي  بةيتةى  نيوة  ئ��ةم  ئ��ةجب��ةدي  ح��رويف  بةثيرَي 
دةكاتة: هؤنراوةكة 

391 =10+1+80+300 شفاى= 
شد= 4+300= 304

دعاى= 10+1+70+4= 85
ثادشة= 5+300+1+2= 308

بود= 4+6+2= 12
1100 =12+308+85+304+391

سامل  بؤضي  و  ضيية  لة  مةبةستى  نازامن  سالرَة  ئةم  هاتين 
ساغ  ِرؤذان  لة  ِرؤذيرَ��ك  ئةمةش  ه��ي��وادارم  ناويةتى،  هيرَ
هيضي  سثي  الثةِرةى  نج  ثيرَ هؤنراوة،  ئةم  دواى  تةوة.  ببيرَ
بة  كؤتايي  ئةمة  دواب��ةدواى  ديرَت،   نةنووسراوة-  دا  تيرَ
لة   ... سالرَ نة  و  نووسةر  ناوى  نة  ديرَت،  دةستنووسةكة 
ئةم  هيوايةم  بةو  نةنووسراوة.  دةستنووسةكةدا  كؤتايي 
تةوة، ئةطةر  هؤنراوانةى سامليش ِرؤذيرَك لة ِرؤذان ساغ ببيرَ

ديكةية. سامليرَكي  يان  بقِرانة  ساحيرَ ساملي 
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)سالم(  شیعرەكانی  سەرجەم  ئێستا  تا  هەرچەندە 
بەخۆی  شایستە  دیوانێكی  ل��ە  ژی��ان��ی  پوختەی  و 
كۆنەكراوەتەوە، ئەوەی هەیە، چاپە كۆنەكانی مامۆستا 
سااڵنەی  لەم  مەریوانییە،  و  كوردی  و  موكریانی  گیو 
دیكەی  شیعرێكی  پارچە  چەند  لەوێ   و  لێرە  دواییشدا 
محەمەدی  مامۆستا  چاپكران،  بەجیا  و  دۆزران���ەوە 
و  كۆكردنەوە  سەرقاڵی  دەمێكە  زۆر  یش  كەریم-  مەال 
)سالم( دیوانی  چاپكردنەوەی  دووبارە  و  ساغكردنەوە 
دەستی  بەر  نەكەوتۆتە  ئێستا  تا  بەداخەوە  بەاڵم  ە، 
و  لە)سالم(  ب��اس  دەمانەوێت  كە  بۆیە  خوێنەران. 
كەمانە  س��ەرچ��اوە  ب��ەو  پشت  بكەین،  شیعرەكانی 

)سالم(  ئاشكرایە  لەبەردەستدایە.  ئێستا  كە  دەبەستین 
بەدامەزرێنەری  كە  شاعیرەی  سێ   لەو  ب��ووە  یەكێك 
دادەنرێن  خ��واروو  كرمانجی  كوردی  كالسیكی  شیعری 
سالم،  )نالی،  نۆزدەیەمدا  سەدەی  یەكەمی  نیوەی  لە 
هاوتەمەنی  و  هاوڕێی  كە  سێكوچكەیەی  ئەو  كوردی(، 
كوردییان  زمانی  زۆری  یەكجار  خزمەتێكی  یەكبوون، 
تیشكی  و  مەبەستمانە  زۆر  لێرەدا  ئێمە  ئەوەی  كرد، 
دەخەینە سەر، الیەنی ئاوارەبوون و دەربەدەری )سالم(
شیعرەكانیدا،  لە  ڕووداوانەیە  ئەم  ڕەنگدانەوەی  و  ە 
و  بابان  میرنشینی  ڕووخانی  خۆی  بەچاوی  )سالم( 
قەتڵ و عامی كوردەكان لەالیەن توركەكانەوە دەبینێت، 

غوربەت و ڕەنگدانەوە
لە شیعرەكانی )سالم(دا

ناز ئەحمەد سەعید 
خوێندكاری دكتۆرای ئەدەب – زانكۆی سلێمانی
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واڵت  و  شار  پشێوی  و  سلێمانی  شاری  داگیركردنی 
دەگاتە  تا  كرێكارێكەوە  لە  هەر  خەڵك  نەهامەتی  و 
كەسایەتییە  و  ئ��ەدەب  و  هونەر  خ��اوەن  و  ڕۆشنبیر 
نائومێدی  بەجۆرێ   دێنێ ،  لە جەرگی  كزە  ناسراوەكان 
باڵ بەسەر ژیانیدا دەكێشێت و خۆشی و زەردەخەنەی 
بووە،  شەڕدا  جەرگەی  لەناو  چونكە  دەكەن،  ون  لێ  
بینیویەتی شار چۆن سەروژێر كراوە، هیچ شتێ ، هیچ 
كەسێ ، لە شوێنی خۆی نەماوە، هەموو شت خاپوورە، 
دەتوانین  بۆیە  دێت،  لێ   خەمی  و  خوێن  بۆنی  شار 
كە  دەستپێدەكات،  دابڕانی  و  غوربەت  لێرەوە  بڵێین 

دواتر باسی لێوە دەكەین. 
پاشان  و  دەكەین  )غوربەت(  وشەی  لە  باس  سەرەتا 
سەرەڕای  سالم،  الی  دەدوێین  غوربەت  شێوەكانی  لە 
دەوڵەمەندیی شاعیر لەم بوارەدا، ئێمە تەنیا ئاماژە بە 

نموونەیەكی شیعری دەدەین. چەند 
عەرەبییەوە  ل��ە)ال��غ��رب��ە(ی  بنەچەدا  ل��ە  غ���ورب���ەت: 
لێكدراوەتەوە،  جۆر  بەچەندین  عەرەبیشدا  لە  هاتووە، 
ئاوابوون،  واتە  هاتووە،  )غرب(  لە  دەڵێن:  بەگشتی 
ش،  )ال��غ��رب��ە(   ،..... ون��ب��وون  دوورك���ەوت���ن���ەوە، 
یان  زێ��د،  ل��ە  ی��ان  ل��ە واڵت،  وات��ە دوورك��ەوت��ن��ەوە 
لە  كەسوكار،  و  خ��زم  و  خێزان  لە  دوورك��ەوت��ن��ەوە 
شوێنی  لە  )نامۆیی(  )ئاوارەیی(  هەندێجار  كوردیشدا 
ئینگلیزیشدا  زمانی  لە  بەكاردەهێنرێت،  )غوربەت( 
بۆ  )Homelessness(ی  )Alienation(و 

بەكاردەهێنن.

شێوەكانی غوربەت لە الی سالم:

بێگومان جۆر و شێوەكانی غوربەت زۆرن وەكو غوربەتی 
زەمەنی،  ئاینی،  كۆمەاڵیەتی،  شوێنی،  )دەروون��ی، 
و  بەیەكداچوون  ئەوەشدا  لەگەڵ  و  ئەمە  سیاسی..( 
الیەك  لە  هەیە،  جۆرەكاندا  نێوان  لە  تێكەاڵوییش 
لەالیەكی  یەكەوە،  لە  نزیكییان  و  پەیوەندی  بەهۆی 
دیكەشەوە تەواوكەری یەكترن، بۆیە زۆرجار كە باسی 
جۆرێكیان دەكەین، ڕاستەوخۆبێت یان ال بەال، دەچینە 

دیكەیانەوە. ناو جۆرێكی 
لەگەڵ ئەوەی چەمكی )غوربەت( فراوان و هەمەجۆرە، 
ڕووەوە  لەم  ڕووناكبیرەكانیش  و  فەیلەسوف  بیروڕای 
كەسی  كە،  كۆكن  ئەوە  لەسەر  هەموو  بەاڵم  جیاوازە، 
غەریب و نامۆ بە دەست ناڕێكی  دەروونییەوە دەناڵێنێت، 
هەست  بگونجێنێت،  كۆمەڵدا  لەگەڵ  خۆی   ناتوانێت 
هەر  تووشی  و  دەك��ات،  ستەم  و  زوڵم  و  ونبوون  بە 

لەسەر  ڕەنگدانەوە  ڕاستەوخۆ  بێت  غوربەت  جۆرێكی 
هەست و دەروونی دروست دەكات.

یەكەم: غوربەتی دەروونی)نفسی( 

هەرچەندە ئەم شێوەیەی غوربەت پەیوەستە بە هەموو 
سیاسی  جا  غوربەتەوە،  دیكەی  جۆرەكانی  و  شێوە 
بە  بتوانین  گرانە  بۆیە  ...هتد،  ڕۆشنبیری  یان  بێت، 
بۆ  مەبەستمانە  ئێمە  بەاڵم  بكەینەوە،  جیای  تەواوی 
دەرخستنی غوربەتێك كە لەناو واڵت و شاری خۆیدایە، 
كۆمەاڵیەتی  غوربەتی  بە  ئەشتوانرێت  بنێین،  ناوی  وا 

ناوبەرین.
دەژی  تیا  جێگایەی  و  شوێن  ل��ەو  شاعیر  ل��ێ��رەدا 
دوورنەكەوتۆتەوە، ئاوارەی هیچ واڵت و جێیەكی دیكە 
بەاڵم  لەناو واڵت و شاری خۆیدا دەژی،  نەبووە، هەر 
سیاسی،  ڕووی  لە  واڵت  بارودۆخی  تێكچوونی  بەهۆی 
یان ڕۆشنبیرییەوە، شاعیر تووشی  هەڵچوونی دەروونی 
پەیوەندی  نایەوێت  یان  ناتوانێت  دەبێت،  هۆشەكی  و 
لەگەڵ خەڵك و دەورووبەریدا دروست بكات، گۆشەگیر 
دەكات،  دڵەڕاوكێ   و  بەنائارامی  هەست  دەوەستێت، 
تیا  نەخوازراوەی  و  ناهەموار  بارودۆخە  ئەو  بەهۆی 
ئەوەی  بۆ  دەگرێت  ب��ەدوور  خەڵك  لە  خۆی  دەژی، 
و  بەرامبەری  بێهزە  زۆر  چونكە  ڕابكات،  واقیعە  لەو 
لە توانایدا نییە بیگۆڕێت، زۆرجار باس لە یادگاری و 
كات  بەو  خۆزگە  دەكاتەوە،  پێشووی  بیرەوەرییەكانی 
و ساتانە دەخوازێت، )سالم( لە سەردەمی میرنشینی 
بنەماڵەیەكی  لە  ئەوەی  بەحوكمی  ئەو  ژیاوە،  باباندا 
كە)بنەماڵەی  بووە،  ڕق  چەكمە  و  الوچاك  و  ناودار 
بابان  میرنشینی  شێری  ه��ەروەه��ا  ساحێبقڕان(ە، 
)عەزیزبەگی بابان( هاوڕێی نزیكی بووە، لە سەردەمی 
بابانیەكاندا بارودۆخی شارەكە بەگشتی و وەزعی)سالم( 
بەتایبەتی زۆر باش و جێگیربووە، بەجۆرێك بابانییەكان 
و  دەدا، واڵت  ڕۆشنبیری  و  بە خوێندن  گرنگییان  زۆر 
بەاڵم  دی،  بەخۆوە  پێشكەوتنی  الیەنەوە  زۆر  لە  شار 
بە ڕووخان و لەناو چوونی بابانییەكان هەموو شتەكان 
دەكەن،  داگیر  واڵت  توركەكان  دەبنەوە،  سەراوژێر 
دیكەیان  هەندێكی  ك��وژران،  هەندێكیان  پیاوماقواڵن 
بەندكران، ئەوەشی مایەوە دوورخرایەوە و مەنفاكران، 
بەاڵم  بێت،  خۆشیدا  واڵتی  و  شار  لەناو  با  كەواتە: 
هاوخەمەكانی  و  هاوڕێ  نەماوە،  كەسی  غەریبە،  سالم 
ناخیدا  لە  دەخ��وازێ��ت  گۆشەگیری  سالم  تیاچوون، 
هەست بەغوربەت و ئاوارەیی دەكات، چونكە دوورە لە 

ئاشنا و هاودەمەكانی، بۆیە دەڵێت:
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لێم گەڕێن با گۆشەگیر بم دەستە ئەژنۆ كەف زەنان
گێژەڵووكەی بای نەدامەت تاری كرد سەفحەی جیهان 

خۆیدایە،  واڵتی  و  شار  لە  هەرچەندە  شاعیر  ئەوەتا 
دەكات، چونكە  غوربەت  و  بەگۆشەگیری  بەاڵم هەست 
داگیركردنەی  و  هێرش  و  نەهامەتی  ئەو  ئ��ەو،  الی 
دنیای  هەموو  وایە  گێژەڵووكەیەك  وەكو  توركەكان 
ئەمەیە  غوربەت،  ئەمەیە  ك��ردن.  تاریك  لەبەرچاو 
ئاوارەبوون، ئەمەیە دووركەوتنەوە لە خۆشییەكان، لە 

ئاسودەیی، لە هیواكان، لە خودی پڕئومێد .
دڵ لە میحنەت كەیلە سەیری ناوشارم نییە

عەینی چاوم خوێنی تێزاوە لە داغی مەردومان
ناسۆری  و  نەهامەتی  لە  پڕە  شاعیر  دەروون��ی  و  دڵ 
شار  خراپەكاری،  لەداغی  تێزاوە  خوێنی  چاوی  ژیان، 
بەجۆرێك كاولكراوە، سالم چاوی بەرایی نایەت، سەیری 
نەشتوانیت هیچ  گرانە و  بكات، داخێكی چەند  ناوشار 
چونكە  بخۆیتەوە،  خۆت  ناخی  هەر  و  بكەیت  كارێك 
بەرامبەر توركە داگیركەرەكان  نایەت  لە دەست  هیچی 

بیكات.
)سالم( صفەت لە بێ  كەسیا با نەبێ  هیالك

من كردم ئەو نەكا لەغەما خوێنی خۆی هەدەر
لێرەدا لە وەاڵمی پرسیارەكەی )نالی( كە لە نامەكەیدا 
نا، )سالم(  یان  بۆ شار و واڵت  بگەڕێتەوە  دەپرسێت 
لە غەم و  نەگەڕێتەوە، چونكە  ئامۆژگاری دەكات، كە 
فیڕۆ  بە  و  بەخۆڕایی  خۆی  خوێنی  دەردا  و  خەفەت 
بێكەس و  نەكات كە  لە خۆی  با وەكو سالم  دەڕوات، 
بێ  هاوەڵە و زۆر ماندوو  و هیالكە و خوێنیشی هەروا 
بە هەدەر و بەخۆڕایی دەڕوات، ئەمە هەرچەندە سالم 
بە  هەست  كەچی  دەژی،  خۆیدا  شاری  و  واڵت  لەناو 
بەهۆی  ئەمەش  دەكات،  نامۆیی  و  غەریبی  و  بێكەسی 
حوكمڕانی  و  سیاسەت  بە  نەبوونە  ڕازی  و  نەگونجان 
دەروونی  و  لە هەست  كار  بۆیە  كاتە،  ئەو  توركەكانی 

دەكات، هەست بە بێكەسی و بێ  هاوەڵی دەكات.

دووەم : غوربەتی كاتی )زەمەنی(

لەجێی  حەیفە  و  درێ��غ  پێی  خەمبارە،  زۆر  سالم 
دەك��ات،  ش��ار  حوكمی  ڕۆم  بابانیەكان،  و  سلێمان 
دێوێكی  دەستی  كەوتە  سلێمان  دەس��ەاڵت��ی  و  م��ۆر 
سووك و نزم و بێ  نرخ، دوور كەوتنەوە و دابڕان لە 
هاوڕێی  و  ئاشنا  كە  سەركردەكانیان  و  بابانییەكان 
سالم و حاكمی واڵت بوون، غوربەت و ئاوارەبوونی بۆ 
ئەوانەی  ئەوەی،  سەرباری  ئەمە  دروستكردووە،  سالم 

خانە  و  كوژ  پیاو  و  ڕێژ  خوێن  گرتوونەتەوە  شوێنیان 
سالم  بۆ  كاتی)زەمەنی(  غوربەتی  ئەمە  وێرانكەرن، 
ئەو  بیری  و  ئاواتەخوازە  چونكە  كردبوو،  دروس��ت 
زەمەن و كاتەی بابانییەكانی دەكرد، كە حوكمڕانییان 

دەكرد، سالم لەم زەمەنەدا غەریبە  ئەوەتا دەڵێت:
حاكـمە ڕۆمی لەسەر تەختی )سلێمانی( درێـغ

كەوتە دەستی دێوی دوون موهری سلێمان ئەلئەمان
هاوڕێی  )نالی(  وەاڵم��ی  كە  چامەكەی  لە  هەر  یان 
)كانی  كە  دەكات  پێشوو  زەمەنی  باسی  و  دەداتەوە 
كۆبوونەوەی  شوێنی  و  ب��ووە  خۆش  چۆن  ئاسكان( 
لەتاو  كاتەدا،  و  لەم سەردەم  ئێستا  بووە،  ئاسكەكان 
شوێنی  بۆتە  ڕۆمەكان  دەسەاڵتی  و  ستەم  و  زوڵ��م 
گوێدرێژەكان، ئەوەتا هەست بە غەریبی دەكات و بیری 
ئەو زەمەن و سەردەمە دەكات، تەنانەت گیاندارەكانیش 

بێزار و زەرەرمەند بوون لەم داگیركردنە.
ئەوسا مەكانی ئاسكە بوو )كانی ئاسكان( 

ئێستە لە دەنگ و نعرەیی ڕۆمی پڕە لە كەر 
نەمانی  بەهۆی  كە  دەك��ات  لەوە  باس  دێڕەشدا  لەم 
و  ح��اك��م  ل��ەو  واڵت  دووری  ب��اب��ان��ەوە،  میرنشینی 
هونەری  ڕووخساری  و  شێوە  كەس  فەرمانڕەوایانەوە، 
شار  هونەریشەوە  و  ئەدەبی  لەالیەنی  واتە  نەدیوە، 

بەرەو دواوە گەڕاوەتەوە، كە دەڵێت:
لەو ساڵەوە حاكمانی بەبە دەربەدەر كران

نەیدیوە كەس لە چەهرەی كەس جەوهەری هونەر

شوێنی)مكانی( غوربەتی  سێیەم: 

و  و خ��اك  لە واڵت  داب���ڕان،  دوورك��ەوت��ن��ەوە،  وات��ە 
نیشتمانی خۆت، لە خێزان و خزم و كەس و كار، جا 
بە زۆرەملێ بێت و ناچار بكرێت شوێنەكە جێ  بهێڵێت، 
كە هەندێجار ئەمە دەگاتە ڕادەی )نفی( كەسەکە، واتە 
لە شوێنە غەریبەكەش دەست بەسەر دەبێت و ناتوانێت 
بە ئارەزووی خۆی بجوڵێتەوە، یان بە ئارەزووی خودی 
ئابوری،  یان  سیاسی،  لەالیەنی  كە  دەبێت،  كەسەكە 
لەگەڵیدا  و  نییە  بەدڵ  شوێنەكەی  كۆمەاڵیەتی،  یان 
ناگونجێت و ناڕازییە و كۆچ دەكات بۆ جێیەكی دیكە، 
وا  واڵت  سیاسەتی  ناهەمواری  و  نالەباری  زۆری  بە 

دەكات ڕێگەی كۆچ بگرنە بەر.
سالم پاش ڕووخانی میرنشینی بابان و هاتنی توركەكان 
هەموو  خاپووركردنی  و  واڵت  و  شار  داگیركردنی  و 
جێیەكی شار،  ئاو و هەوای شار بۆنی خوێن و خەمی 
لێ  دەهات، بۆیە ناتوانێت چیتر ئەو دیمەنە جەرگبڕانە 
هەندێ   بۆ الی  ئێران  واڵتی  ڕوودەكاتە  ناچار  ببینێت، 
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لە خزم و كەسەكانی ئەوێی، و دەڵێت: 
لە زوڵمی چەرخی چەپگەردیش درێغا حسرەتا دادا
بە میسلی سالمی بێكەس گەلێ  كەس وێڵی شارانن

ئەوەتا لە تاو زوڵم و ستەم، شار و واڵت بەجێ  دێڵێ ، 
كەسی  زۆر  بەڵكو  بێكەسە،  و  ئاوارە  سالم  هەر  نەك 

تریش بە وێنەی سالم ئاوارەبوون.
لەسەر  خشتەكییە  پێنج  كە  دیكەدا  شیعرێكی  لە 

دەڵێت: سالم  مەوالناخالد،  هەڵبەستێكی 
دڵ لە میحنەت كەیلە ڕێم كەن بەڵكوو زوو دەرچم لە شار

ئیمڕۆ ڕۆژێكە لە جەمعی مەردوومان بگرم  كەنار
دەستەو ئەژنۆ دانیشم بێ  چارە و  زار و نزار

ڕۆژی جەژنە من تەریك و بێ  بەشی دیداری یار
خەڵكی )خوڕەم ( و من بەخوڕرەم ئاو لە چاوم دێتە خوار

داوا  پ��ەژارە،  و  خەم  و  میحنەت  لە  پڕە  دڵی  سالم 
بەجێ   شار  نەگرن  لێ   ڕێگەی  بێنن،  لێ   وازی  دەكات 
هەموو  لە  خۆی  و  بژی  تەنیا  بە  ئەیەوێت  بهێڵێت، 

بێت. خەڵك دووربخاتەوە، كەنارگیر 
كەس نەبێ  سالم لە دونیادا وەكوو من تووشی دەرد

دوو ڕەفیقی غوربەتن ڕۆژی سیاهی ڕەنگ زەرد
شیعری مەوالنا ئەخوێنم هەڵئەكێشم ئاهی سەرد

پێم بڵێ )خالد( ئەگەر تۆ شێت نەبی و سەحرا نەوەرد
تۆ لە كوێ  ی و )غەزنەین و كابول( خاكی هیند و قەندەهار

 هاوڕێی و هاودەمی غوربەتی سالم ڕۆژی ڕەش و ڕەنگ 
ئەم  باسە  شایەنی  نەخۆشییە،  و  خەمباری  و  زەردی 
ئاوارەبوون و دەربەدەرییەی سالم، جگە لەوەی بەئاشكرا 
لە شیعرەكانیدا ڕەنگدانەوەكەی دیارە، جێی دەستیشی 

دێڵێت،  بەجێ   شاعیریش  دەروون��ی  و  جەستە  لەسەر 
بووە،  سالم تووشی ڕەشبینی و نەخۆشی سایكۆلۆژی 
میرنشینی  ل��ەدوای  تێكدەچێت،  دەروون��ی  هاوسەنگی 
بابانەوە ئارامی و خۆشی و هێمنی لە ژیانیدا نەدیوە. 

ڕووبەڕووی مەشریق دەچم بۆ موڵكی )ڕەی( 
ئەلوەداع ئەی قیبلەیی جان ئەلوەداع

زۆر  دەچێت،  )ڕەی(  بەڕەوو  و  دەكات  سەفەر  سالم 
بەجێ  گیانی  قیبلەی  و  كە شوێن  ناڕازییە،  و  خەمبار 
دێڵێ ، واتە )شاری سلێمانی(و خواحافیزی لێ  دەكات، 
سەختە،  زۆر  مرۆڤ  زێدی  و  شوێن  بەجێهشتنەی  ئەم 
ئەمە بەرەو غوربەتی ڕاستەقینەی دەبات، بەرەو نامۆی 

غەریبی لە هەموو ڕوویەكەوە.

خۆزگە دەمزانی لە تارانا نەجاتم كەی دەبێ 
كۆیی یارە مشهدم یا مدفنم هەر ڕەی دەبێ  

لە  تاران،  لە  بێزاری دەكات  بە  سالم هەر زوو هەست 
و  خەمێتی  زۆر  بۆیە   كراوە،   بەند  و  دیل  غوربەت، 
زۆر تامەزرۆیە كە زوو بگەڕێتەوە بۆ شار و واڵتی خۆی 
و دەترسێت و دەپرسێت ئاخۆ ژیان بواری دەدات كە 

بگەڕێتەوە، یان لەوێ  دەنێژرێت.

 ابتدا بۆ )ڕەی( كە هاتم فیكری عەقڵیم لێ  نەكرد
حەپسی  تارانم  گوناهی  كاری  بێ  تەدبیرمــە

لێرەدا سالم زۆر پەشیمانە لە ڕۆشتنی بۆ شاری )ڕەی(، 
پەشیمانە  بۆی،  بەندیخانەیە  و  حەپس  (وەكو  )تاران 
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و  بووە  بەرنامە  بێ   كارێكی  وایە  پێی  هاتووە،  لەوەی 
گوناه و خەتای خۆیەتی، تا ئەو ڕادەیەی كە لە دێڕێكی 
دیكەدا دەڵێت: بەهەشت چەند خۆشە و ئامانج و هیوای 
بێتەوە  نزیك  ئەوەندە  بگات،  پێی  كەسێكە  هەموو 
غوربەت  لە  ئەوەندە  ناچێت  بۆی  سالم  )ڕەی(،  بێتە 
سەرەڕای  ئەمە  بێزارە،  تاران  و  ئێران  و  ئاوارەبوون  و 
لە  یش  سالم-  كاری  و  كەس  و  خزم  كۆمەڵێك  ئەوەی 
بەتەواوی  ب��ووە،  لەالیەن  ماوەیەك  و  هەبوون  ئێران 

بێكەس نەبووە، كەچی هەر بێزار بووە. كە دەڵێت:
لەگەڵ دڵ شەرتە )سالم( گەر نەجاتم بوو لە تارانا

بەهەشت ئەر بێتە دەشتی ڕەی بە تارانا گوزەر ناكەم
دەرب���ەدەری  و  ئ���اوارە  تەنیا  سالم  ك��ە  وتنە  جێی 
توركەكاندا  سەردەمی  لە  بەڵكو  نەبووە،  ئێران  واڵتی 
مووچەخۆرێك  وەكو  دوورخ��راوەت��ەوە  و  ئ��اوارەك��راوە 
و  دیمەن  لە  و  دەبێت  دەستبەسەر  حیللە،  شاری  بۆ 
سروشتی جوان و ڕازاوەی كوردستان بێ  بەش و دوور 
شوێنێكی  و  جێگە  چەند  ئ��اوارەی  لەوانەیە  دەبێت، 
تەواو و  زانیاری  نەبوونی  بووبێت، كە بەهۆی  دیكەش 
ورد لەسەر ژیان و بەرهەمەكانی پێمان نەزانیوە، سالم 

دەڵێت:
حەسرەتا دڵ غافڵە نازانێ  قیسمەت چی دەكا

ئەمڕۆ ئێرەم بوو بە مەسكەن ئاخۆ فەردا كوێم دەبا ؟
هەر لەم شیعرەدا لە شوێنێكی دیكەدا دەڵێت:

گەردووشی دەوران جڵەوكێش بردمیە ماڵی عارەبێ 
چووم و دیم ئەمما نەچوومایە درێغا حەسرەتا !

خراپەی  میواندارییە،  و  خانەخوێیە  ل��ەو  ب��اس  كە 
و  ك��راوە  نەفی  كە  دەچێت  ل��ەوە  دەك��ات،  ماڵە  ئەو 
چاودێری  لەژێر  هەر  شارە،  ئەو  بۆ  دوورخ��راوەت��ەوە 
ئەوان  فەرمانی  بە  هەر  بۆیە  ب��ووە،  دەسەاڵتداراندا 
وا  بووە،  غەریب  لەوێش  بێگومان  ماڵە،  ئەو  براوەتە 

دیارە باشیش مامەڵەیان لەگەڵدا نەكردووە.
گوێم گرتووە هەمیشە لە ناڵەی حەزینی دڵ
)سالم( لە غوربەتا چ بەتأثیرە دەنگی نەی 

ل��ە غ��ورب��ەت � ب��ەڕاس��ت��ەوخ��ۆ، یان  گ��وزارش��ت��ك��ردن 
شاعیردا  بەرهەمەكانی  لە  ڕەنگدانەوەی  ناڕاستەوخۆ، 
و  خەمبار  دڵ��ی  هەمیشە  غوربەتا  لە  سالم  دی��ارە، 
نەی  وەكو  لەوەی  نەی  بۆتە  دڵی  دەناڵێنێ ،  حەزینی 
ناڵە  هەمیشە  نەی  وەكو  هەروەها  ب��ووە،  كون  كون 
ئەو دەنگ و  دەبێتەوە،  بەرز  لێ   و دەنگی  ناڵەی دێ  
ناڵەیەش زۆر كاریگەری هەبووە لەسەر دەروونی سالم.
وا دەردەكەوێت كە )سالم( جگە لەوەی خزم و كەسی لە 
بۆ  چووە  هەندێجار  سەردانیان  مەبەستی  بە  بووە،  ئێران 
ئێران، بۆ خوێندن سەردانی ئەوێی كردووە، تا ئەو كاتەی 

ئاوارەی ئەوێ  دەبێت، هەندێ  بیروڕاش هەیە كە دەڵێن: لەوە 
بەخواستی خۆی  ڕەی،  و  تاران  ئاوارەبوونەی  ئەو  دەچێت 
نەبووە، بە زۆر بووە، لەوێ  لە بەندیخانەدا بووە، هەرچەندە 
وەكو پێشتریش ئاماژەمان پێكرد، سالم دەڵێت ئەم تەدبیرەم 
تا  ڕاستیدا   لە  بووە،  بەخواستی خۆی  بوو، كەواتە  هەڵە 
بەم  سەبارەت  یەكااڵكەرەوەمان  و  تەواو   بەڵگەی  ئێستا 
ڕووداوانە لەبەر دەستا نییە، لەوانەشە لێرەوە لەتاو زوڵمی 
پاش  و  ڕۆشتبێت  خۆی  خواستی  بە  داگیركەرەكان  توركە 
جارێ   كە  كارێكەوە  یان  ڕووداوێك  بەهۆی  لەوێ   ماوەیەك 
بۆ ئێمە شاراوەیە و ونە، خرابێتە بەندیخانەوە، بەاڵم سالم 
كوردی(  نامەكەی )مستەفابەگی  وەاڵمی  دێڕەدا  لەم چەند 
دەداتەوە و لە حاڵ و وەزعی خۆی دەدوێ  كە لە غەریبییە:

لە زیندانا كە بێ  هەمدەردم ئەمڕۆ
ئەسیری ناكەس و دڵ  بەردم ئەمڕۆ

لە دارولحوزنی دووریدا صەبا بوو
گەیاندی نامەیی هەمفەردم ئەمڕۆ

لە پام گەر بەندە)دەر( وازە لە مەیلم
دڵم التە ، زەبوون و زەردم ئەمڕۆ

بەم چەند دێڕەدا وادیارە سالم لە ئاوارەیی و غەریبایەتیدا 
دیل بووە و گیراوە، لە زیندانا كە هاوخەمی و هاوڕێی 
پێدەگات  )كوردی(  نامەكەی  بێكەسە،  و  نییە  لەگەڵ 
قاچەكانم  و  پێ   لە  دەرگا  هەرچەندە  دەڵێت:  پێی  و 
دەرگا  بەاڵم  دەرچم،  نابێت  و  بەندم  چونكە  داخراوە، 
هەر  بۆیە  دانەخراوە،  هەستم  و  بیر  و  مەیل  لەسەر 

بیرتان دەكەم و مەیلی ئێوەمە،
نالی  و  خۆی  نێوان  شیعرییەی  نامە  لەو  جگە  سالم 
لەگەڵ  شیعریشی  ن��ام��ەی  ئ��اڵ��وگ��ۆڕی  زۆر  ه��اوڕێ��ی، 
)ك��وردی(  بە  ناسراوە  كە  ئامۆزایدا  )مستەفابەگی( 
شاری  لە  )مستەفابەگ(  دەردەك��ەوێ��ت  وا  ه��ەب��ووە، 
و  غ��ورب��ەت  لە  )س��ال��م(  كاتە  ئ��ەو  دەب��ێ��ت،  سلێمانی 
ئاوارەیی بووە، لە وەاڵمی نامەیەكی تری )مستەفابەگی 

كوردی ( دا، سالم دەڵێت:
ڕەفیقی گۆشەیی غوربەت، هەراسانن لە ناڵینم

لە ئەشكی دیدە ئەمشەو باز لە خوێنا مەوجە باڵینم
لەتاو  لەگەڵمن  ئەوانەی  هەموو  غوربەت،  لە  ئەوەتا 
ناڵینم هەراسان و بێزاربوون، فرمێسكی چاوم دووبارە 

بووە بە خوێن، ئەوەندە زۆر گریاوە.
ئەگەر دوورم بەلەش، ئەمما بە دڵ بیلال لەگەڵ تۆدام

لە ئەحواڵی واڵت ئاگام و بووەتە مایەیی شینم
نامەكەی  وەاڵم��ی  كە  دێڕەكانی  لە  یەكێكە  ئەمەش 
كوردی ئامۆزای دەداتەوە، كە هەرچەندە بە جەستە و 
الشە لێتان دوورم و لە شوێن و شاری خۆم نیم، بەاڵم 
هەواڵی واڵت و شارە،  و  باس  و  لە دەنگ  ئاگام  هەر 
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و  شین  هەمیشە  نییە،  باش  ب��ارودۆخ  دەشزانێت  كە 
شەپۆریەتی بۆ شار و واڵتەكەی.

)أجتماعی( چوارەم: غوربەتی كۆمەاڵیەتی 
بۆ  شوێنێكەوە  لە  نەریت،  و  داب  و  كلتوور  جیاوازی 
تێكەاڵوی  و  مامەڵەكردن  دەگۆڕێت،  دیكە  شوێنێكی 
تۆ  كە  نەناسراو،  كەسانی  لەگەڵ  و  غەریبی  واڵتی  لە 
خاوەن  خۆیان  و  سەیربكەن  ئ��اوارە  و  غەریب  وەك 
سەر  بێتە  جای  چ  ناهەموارە،  و  سەخت  زۆر  ماڵن، 
لێرە  دەڵێت:  وەك  كە  عەشق،  و  خۆشەویستی  باسی 
كەسێكی  دەكەن،  پارە  و  پلەوپایە  ئارەزووی  هەموو 
وەكو سالم- یش كە بە گەدا و بێكەس و بێ  سەروپێ  
لەخۆی  خۆشی  ناداتەوە،  لێ   ئاوڕی  كەس  دادەنێن، 
كۆمەاڵیەتی  غوربەتی  ئەمەش  بڵێین  دەتوانین  بێزارە، 

بۆ دروست كردبوو.
معشوقەی ئەم شارە هەموو طالبی جاهن

تف لەو كەسە وەك من كە گەدا و بێ  سەر و پا بێ 
جیاوازی زمان و كلتوور و كۆمەڵ، دیسان لەم دێڕەدا 
خۆی  نیشتمانپەروەری  و  كوردایەتی  هەستی  سالم 
دەکاتكە  ب��ەوەوە  شانازی  ڕاشكاوانە  دەدات،  نیشان 

كوردە و لە زمانی ئەوان شارەزا نییە. 
مەهی فارس زەبانەم گوفت )سالم(شرحی حاڵەت گۆ

وتم: جانا بەڵەد نیم أصطالحی ئێوە من كوردم
هەر  بووە،  سلێمانیش  لە  كە  سالم  بڵێین  دەشتوانین 
غەریبی و نامۆی كۆمەاڵیەتی ال دروست بووە، چونكە 
كە  ناگونجێت،  خەڵكەدا  دەستە  و  كۆمەڵ  ئەو  لەگەڵ 
هەر بەرژەوەندی خۆیان دەوێت و خۆ فرۆشن، لە كوێوە 
و  توڕەیە  لێیان  زۆر  دەكەن،  خۆیان  شەنی  بێت  "با" 

قسە و جنێویان پێ  دەدات كە دەڵێت:
لە ئەوضاعی سلێمانی ئەوانەی شاد و ئاسوودەن

لە فەرعا نوطفەیی حەیضن لە أصال جنسی شەیتانن
لە جێیەكی دیكەدا دەڵێت:

گەهێ  هەمدەردی ئەكرادن، گەهێ  هەم عەیشی ئەتراكن
لە یەك ال مادەری بەرخن لە یەك ال  یاری گورگانن

ئەنجام:
وێنەی  غوربەتە،  ئاوێنەیەكی  )سالم(  شیعرەكانی   -1
میللەتی  دەروون��ی��ان��ەی  پ���ەژارەی  و  وخ��ەف��ەت  خ��ەم 
زۆر  دەدات،  پیشان  قۆناغە  و  سەردەم  ئەو  كوردیی 
زاڵە  هەستە  ئەم  هاوزەمەنەكانی  و  هاوڕێی  لە  زیاتر 

شیعرەكانیدا. بەسەر 
2- )سالم( خۆی ون كردووە. لەناو شار و واڵتی خۆیدا 
غوربەتی  لە  دەك��ات،  غەریبی  و  بەنامۆبوون  هەست 

و  زەلیلی  باسی  كە  دەكەین،  بەمە  هەست  دەروونیدا 
كەم نرخی و بێزاری خۆی دەكات.

و  شار  ئەو  تەنیا  دەدات  )سالم(  ئ��ازاری  ئەوەی   -3
و  نەریت  و  داب  لەگەڵ  كە  نییە  كۆمەڵگەیە  و  واڵت 
هەست  و  ناگونجێن  ئ��ەودا  ب��ارودۆخ��ی  و  پەیوەندی 
بەغەریبی تیادەكات، بەڵكو پەیوەندی و پچڕانێتی بەو 
بەتەنیا ئەو  لێی دووركەوتۆتەوە، كەواتە  كۆمەڵگەیەی 
شوێنەی تیا دەژی نەبۆتە خەم بۆ شاعیر، بەڵكو ئەو 
لەگەڵ  ڕاستە  بۆیە  ئەوە،  خەمی  دوورە  لێی  شوێنەی 
بارودۆخی غەریبی و شاری ڕەی و تاران دا ناسازێت، 
بە بەردەوامیش خەم بۆ كۆمەڵ و نەتەوە و زێدی خۆی 

دەخوات، كەواتە هەر خەمی خۆی نەبووە.
ئاوارە  ساتە  و  كات  ئەو  كە  تەنها  هەر  )سالم(   -4
و  هێشتووە  جێ  واڵت��ی  و  شار  كە   نەبووە  نامۆ  و 
بەجەستە لێی دووربووە، بەڵكو ئەو ساتانەش هەستی 
لەناو  كە  كردووە،  غەریبی  و  تەنیایی  و  بێكەسی  بە 
و  ناهەمواری  بەهۆی  ئەمەش  بووە،  شاریشدا  و  واڵت 
كۆمەڵ  لەگەڵ  نەگونجانی  واڵتەوە،  سیاسی  زورووفی 
حوكمڕانە  و  داگیركەر  نەكردنی  قبوڵ  و  دەسەاڵت  و 
نوێیەكە، بۆیە غوربەتی دەروونی و سیاسی و شوێنی 

و كۆمەاڵیەتی لە شیعرەكاندا دیارە.
دێڕە  ویستت  )ئەگەر  دەڵێت:  ئەڵمانی  شاعیرێكی   -5
زۆر  گەڕابیت،  شوێن  زۆر  ئەبێت  بنووسیت،  شیعرێك 
دەقی  كورتییەكەی  بە  چنیبێت،  گوڵت  دیبێت،  شتت 
شیعری ئەزموون و چەرمەسەریە(، كاریگەری ئاوارەیی 
لێهاتوویی )سالم( و غوربەت لەسەر شاعیر و توانا و 
دەردەخات لە سوود بینین لەو ئەزموون و ڕووداوانەی 
بەسەریدا هاتوون و چۆن بەو شێوە كاریگەر توانیویەتی 
ئەگەر  وایە  پێم  بكات،  تەوزیفی  شیعرەكانیدا  لەناو 
كاریگەری و بەهێزی ڕووداوەكە نەبووبێت، بەو شێوەیە 

لە شیعرەكاندا ڕەنگی نەدەدایەوە.

ئەو سەرچاوانەی بۆ ئەم بابەتە سوودم لێ  وەرگرتوون:
معلوف،  لویس   ، والعلوم  واالدب  اللغە  فی  المنجد   -1

بیروت، 1966
2- مێژووی ئەدەبی كوردی، د.مارف خەزنەدار، بەرگی 

سێیەم، دەزگای ئاراس، 2010.
محەمەد  سالم،  شیعری  خەرمانی  لە  بەركوتێك   -3

عەلی قەرەداغی، دەزگای ئاراس ، 2010
شوێنی  و  ساڵ  بێ   موكریانی،  گیو  سالم،  دیوانی   -4

چاپ.
ساغكردنەوەی  ك���وردی،  مستەفابەگی  دی��وان��ی   -5

حەمەبۆر، دەزگای ئاراس، 2010
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ثرشنطدار  ةي  ئةستيرَ طةليرَك  بة  كوردي،  ئةدةبي  ئامساني 
كؤلرَةكةكاني  لة  كة  شاعيانةي  لةو  يةكآ  ِرازاوةت���ةوة. 
عةبدولِرةمحان  ئةذمار،  ديرَتة  كوردي  كالسيكي  ئةدةبي 
سةردةمي  لة  هةر  شاعية  كةلرَة  ئةم  »س��امل«ة.  بةطي 
كوردستان  و خويرَندنطةكاني  زؤربةي شار  بة  ناوي  خؤيةوة 
ئةدةبي  و  شيعر  اليةنطراني  الي  شيعرةكاني  و  طةيشتووة 
شويرَنانة  ل��ةو  يةكآ  ك��ردووةت��ةوة.  خ��ؤي  جيرَي  ك��وردي 
و  زانا  ئاشناي هةر  ِرؤذهةآلتة كة شيعري سامل  كوردستاني 
لةو  يةكآ  ئةيةوآ  وتارة  ئةم  بووة.  ناوضةية  ئةو  شاعيي 
كةسانةي كة كاري لةسةر ديواني »سامل« كردووة، لةطةلرَ 

بيناسيرَنآ.  دةسنووسةكةيدا  نوسخة 

سةرةكييةكان:  وشة 
شيعر،  ديواني  دةسنووس،  سامل،  بةطي  عةبدولِرةمحان 

هةيبةت  مامؤستا 

هيرَشتا  ك��وردي،  كالسيكي  ئ��ةدةب��ي  شاعياني  شيعري 
ئاسةوار  و  نةكراوة  لةسةر  تةسةلي  و  تيرَ  كؤلرَينةوةيةكي  ليرَ
كؤلرَينةوةيةكي  ليرَ بة  ئةم مةيدانة  بةرهةمي شؤِرةسواراني  و 
لةو  يةكيرَك  خويرَنةر.  دةستى  ب��ةر  نةخراوةتة  زانسيت 
قةرة  بةطي  حمةمةد  كوِري  بةط  عةبدولِرةمحان  شاعيانة 
بقِرانة.  ساحيرَ بنةمالرَةي  لة  بةط  ئةمحةد  كوِري  جةهةننةمي 
ئةدةبي  كؤلرَةكةكاني  لة  هةرضةند  مةزنة  شاعية  ئةم 
لةسةر  كار  هةرضةند  ئيرَستا  تاكو  بةآلم  كورديية،  كالسيكي 
نةيانتوانيوة  كارانة  لةو  هيضكام  بةآلم  كراوة،  شيعرةكاني 

نوسخةيةكي دةسنووسي ديواني »سامل«

حسةيين سةباح 
ـ سةقز فارسي  ئةدةبي  و  زمان  ماستةري 
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بدةن.  نيشان  بة كؤمةلرَطةي  وابووة  بةو ضةشنةى كة  ِرةنطي سامل  و  دةنط 
لةو كارانةي كة لةسةر شيعرةكاني سامل كراوة، ئةتوانني ئاماذة بة ديواني سامل ضاثي بةغدا )1933( كة كوردي و مةريواني لة 
ضاثيان داوة، ديواني سامل ضاثي طيو موكرياني، دووكاري مامؤستا حمةمةدعةلي قةرةداغي بةناوةكاني »بةركوتيرَك لة خةرماني 
كؤلرَينةوةي ديواني سامل و دواين كار كة كاروان عومسان خةيات كردويةتي بدةين.  شيعري سامل« و »هةنطاويرَك لة سةر ِريرَطة« ليرَ
شيعري  تةحريفي  سنووري  تا  كة  هةية  زؤر  نةثؤشراوي  ال  ضاو  و  زةق  هةلرَةي  و  كوِري  و  كةم  كارانةدا  لةم  داخةوة  بة 
ئةم  فارسيداية.  كالسيكي  ئةدةبي  بةسةر  كةسايةتييانة  ئةم  نةبووني  شارةزا  هؤكةيشي  كة  ِرؤيشتوون.  »سامل«يش 

ة جيرَطةي ئةم باسة نيية.  هةويرة ئاوي زؤري دةوآ و ئيرَ
بة  بةرهةمي  سةد  لة  زياتر  بةآلم  نيية،  ناسراو  زؤر  داخةوة  بة  كة  كورد  بةناوبانطي  نووسةراني  و  شاعيان  لة  يةكآ 
يةكآ  كة  »هةيبةت«ة،  بة  ناسراو  حسةيين  سادق  حمةمةد  سةيد  مامؤستا  ماوة،  بةجيرَ ل�آ  كوردي  و  عةرةبي  و  فارسي 

»سامل«ة. ديواني  كؤكردنةوةي  كردوويةتي،  كارانةي  لةو 

كَيية؟  حسةيين  سادق  حمةمةد  سةيد  مامؤستا 
مامؤستا سةيد حمةمةد سادق حسةيين ناسراو بة »هةيبةت«، 
كوِري سةيد ِرةزا لة سالرَي 1295 كؤضي لة طوندي »قةآلطا«ي 
ناوضةي سارالرَي شاري ديواندةرة لة كوردستاني ِرؤذهةآلت 
دةس  »قةآلطا«  طوندي  لة  خؤي  خويرَندني  دايكبووة.  لة 
ثيرَكردووة. ثاشان ضووةتة شاري سنة و لة خويرَندنطةكاني 
ئيمام زادة ثي عومةر، مزطةوتي دارولسةالم، و مةدرةسةي 
بؤ  سنةيي(  )ساملي  سنةيي1  سةليمي  حمةمةد  شيرَخ 
لة دةوروبةري  لة دواييدا  ماوةي ثازدة سالرَ خويرَندويةتي. 
شارةكاني سنة و ديواندةرة لة طوندةكاني كوضك ضةرموو2 
و كةسنةزان3 لة خزمةت مامؤستا عةبدولعةزيزي ِرووحزادي4 

بؤ ماوةي دوو سالرَ خويرَندوويةتي. 
سالرَي 1323ي كؤضي ضووةتة شاري بانة و لة مةدرةسةي 
حاجي  خزمةت  لة  سالرَ  دوو  ماوةي  بؤ  خان«  »يونس 
ئةو  بةناوبانطي  زاناياني  لة  كة  ك��اذاوي5  يةحيا  شيرَخ 
و  بةحس  ئادابي  و  فيقه  زانستةكاني  بووة  سةردةمة 

ئةخويرَنآ. جةدةل 
زانستةكاني  سوور،  مزطةوتي  لة  كؤضي  1327ي  سالرَي  تاكو  و  بةر  ئةطريرَتة  مةهاباد  شاري  ِريرَطةي  كؤضي  1325ي  سالرَي 
لة  خؤي  بؤ  كة  عةبدولِرةمحان  مامؤستا  بةناوبانط  زاناي  خزمةت  لة  هةيئةت  و  ئوسرتوالب  و  ةناسي  ئةستيرَ و  تةقويم 

ئةخويرَنآ.  بوو  ي  قزلرَ عةلي  مةال  قوتابياني 
اق ضووةتة كوردستاني توركيا و  سالرَي 1327 طةِراوةتةوة بؤ دةوروبةري شاري سنة و ثاش ماوةيةك لة ِريرَطةي كوردستاني عيرَ
لة شارةكاني نةهري و باش قةآل بؤ ماوةيةكي كورت خةريكي خويرَندني عولوومي غةريبة بووة. لة دواييدا طةِراوةتةوة بؤ ناوضةي 
شارةزوور و ثاش ماوةيةك خويرَندن لة ئاكامدا لة سالرَي 1332ي كؤضي ئيجازةي ئيفتا و تةدريس لة دةسيت زاناي بةناوبانط 

مامؤستا عةبدولقادري كاني كةوةيي، مامؤستا و مؤدةريسي خويرَندنطةي بيارة وةرطرتووة.
، دةرةسفتة، كةسنةزان  ان، زؤربةي ذياني لة طوندةكاني قةآلطاي سارالرَ لة دواي تةواوكردني خويرَندن و طةِرانةوة بؤ ئيرَ
نووسني  و  كؤلرَينةوة  ليرَ و  وانةوتنةوة  بة  سةقز  شاري  نزيكي  لة  ئالرَكةلرَو  و  ديواندةرة،  بةشاري  سةر  كةرةفتووي  و 
1 ـ  شَيخ حمةمةد سةليم كوِري شَيخ ئةمحةد لة سالَي    12 لة دايك بووة و لة سالَي 1337ي كؤضي، كؤضي دوايي كردووة. ئاسةوارَيكي زؤري بة فارسي و كوردي 

و عةرةبي لـآ بةجَيماوة كة بةشَيكي زؤر لةم ئاسةوارة نوسخةيان لةالي من هةية. ئةم زاناية مةشهوورة بة »ئيمرةئولقةيسي« كورد. 
2 ـ كوضك ضةرموو : سةر بة شاري سنةية.  
3 ـ كةسنةزان : سةر بة شاري ديواندةرةية. 

4 ـ مةال عةبدولعةزيز لة زاناياني بةناوبانطي كوردة. سالَي لة دايكبووني ناديارة. بةآلم لة سالَي 1326ي كؤضي فةوتي كردووة. ضوار بةرهةمي ئةم مامؤستاية 
لة الي منة. 

5 ـ حاجي شَيخ يةحيا لة زاناياني طةورةي كوردة كة لة سالَي 1333ي كؤضي، كؤضي دوايي كردووة. )علماءنا يف خدمة العلم و الدين، ل 627 و 628(. 
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هةيين  ِرؤذي  ب��ةرواري  لة  ئاكامدا  لة  ك��ردووة.  تةرخان 
 2/25 كاتذميرَ  كؤضي  1355ي  سالرَي  سةفةري  مانطي  2ي 
طوندي  مودةِرسي  و  مامؤستا  كة  نيوةِرؤ  دواي  خولةكي 
خانةقاي  لة  بووة،  سةقز  شاري  بة  سةر  »ئالرَكةلرَوو«ي 
»دةهشةت«  بة  ناسراو  نةقشبةندي  جةاللةديين  شيرَخ 
لة  ساحيرَب  طوندي  طؤِرستاني  لة  و  ئةكا  دوايي  كؤضي 

دةكرآ.  خاك  ئةسثةردةي  نزيكي شاري سةقز 
كة  ك��وردي  بةناوبانطي  زاناياني  لة  هةيبةت  مامؤستا 
ل�آ  بة فارسي و عةرةبي و كوردي  80 بةرهةمي  لة  زياتر 
وةكو:  كورد  شاعياني  و  كؤكردنةوة  كة  ماوة).6(  بةجيرَ
ساملي  نالي،  تاوةطؤزي،  مةولةوي  رواري،  خزري  مةال 
شيرَخ  كوردي،  بةطي  مستةفا  سنةيي،  ساملي  ماني،  سليرَ
بيارة،  تالرَةباني )خاليس(، شيرَخ عومةري  عةبدولِرةمحاني 
مةوالنا  بيارة،  عومةري  شيرَخ  ك��وِري  نةمجةدين  شيرَخ 
بايةخةكاني  بة  كارة  لة   ... و  نةقشبةندي،   خاليدي 

ئةوة. 
هةيبةت  مامؤستا  كة  بايةخانةي  بة  ك��ارة  ل��ةو  يةكآ 
بةطي  عةبدولِرةمحان  ديواني  كؤكردنةوةي  كردوويةتي 
ساملة، كة ئةم وتارة تايبةت بة ناساندني ئةم نوسخةية. 
زؤر  نووسراوةتةوة.  جوان  زؤر  خةتي  بة  نوسخةية  ئةم 
نوسخةية  ئةو  نةكةوتووة.  ل�آ  مني  و  تةِر  ماوة،  بةباشي 
داية كة  نايابةكةي مامؤستا هةيبةت-  لةناو كةشكؤلرَة  كة 
شيعري  و  سامل  ديواني  لة  جطة  كةشكؤلرَة  ئةم  سةرجةم 
شاعياني عةرةب و فارس، شيعري ئةم شاعية كوردانةشي 
داية : »مستةفا بةطي كوردي، نالي، جةميل بةط، شيرَخ  تيرَ
خاتوون  ئةردةآلن،  مةستوورة  تالرَةباني،  عةبدولِرةمحان 
خاليد  مةوالنا  بيارة،  نةمجةدين  شيرَخ  سنةيي،  بةهجةتي 
نةقشبةندي، شيرَخ ِرةزا تالرَةباني، مةال مةعرووف كؤكةيي، 
سةقزي،  كةرميي  قازي حمةمةد  سووريرَين،  حةسةن  شيرَخ 
مةال ئةمحةدي فةوزي، شيرَخ مةمحوودي خورمتايي، شيرَخ 
سةيدي،  حةريق،  )دةهشةت(،  نةقشبةندي  جةاللةدين 
ئةمني،  ن��اري،  ئ��ةدةب،  ميسباحولديواني  ب��ةط،  تاهي 
بةهائةدين  شيرَخ  وةفايي،  ئازاد،  غةريب،  بيمار،  فيكري، 
شيرَخ  تووشي،  بيرَ عةبدولرَآل  مةال  سياجةدين،  شيرَخ  كوِري 
مةسيحي،  مةفتوون،  مةحوي،  خاكي،  سنةيي،  وةسيمي 
شيرَخ  سةفاخانة،  سادقي  حمةمةد  سةيد  ِرةجن���ووري، 
ئةميين  بة »ئةمينولئيسالم«، مةال حمةمةد  ناسراو  جةالل 
حاجي  دةفتةر،  ئةديب  حةسةنعةلي  ميزا  نجويرَين،  ثيرَ
قادري كؤيي، ئةمني يومين، شيرَخ عومةر بيارة، و شيعري 

خؤي.  هةيبةت  مامؤستا 
بةخةتي  الثةِرةية.   30 سامل،  ديواني  نوسخةي  ئةم  بةآلم 
»هةيبةت«  حسةيين  سادقي  حمةمةد  سةيد  مامؤستا 

6ـ ل 

دا  سةرةتاكةي  لة  نووسراوةتةوة.  كؤضي  1331ي  سالرَي 
بة  متخلص  بةيط  عةبدوِرِرةمحان  »ديواني  نووسراوة: 
بةط  عةبدولِرةمحان  ديواني  واتة  ره.«.  سليماني  سامل 
و  بآ.  ل�آ  خواي  ِرةمحةتي  ماني  سليرَ ساملي  بة  ناسراو 
نووسراوة:  ديوانة  ئةم  يةكةمي  الث��ةِرةي  ثةراويرَزي  لة 
اين حقي  از  ترتيب حروف هجا  بة  ديوان  اين  دادن  »مجع 
كؤكردنةوةي  واتة :  است«  هيبت ختلص  سيدحممد صادق 
بضووك  مين  لة  بآ  و  ئةلف  ثيرَي  بة  ضنيين  و  ديوانة  ئةم 

 . ه�  بة »هةيبةت«  ناسراو  سةيد حمةمةد سادق 
رازق  بعون  السامل  ديوان  مّت  نووسراوة:  كؤتاييةكةيدا  لة 

 .1331 الاهل و العامل يف سنة 
لةم  كة  داية  تيرَ ساملي  شيعري  ثارضة   59 نوسخةية  ئةم 
بة  هةموو  ديكة  ئةوانةي  و  فارسيية  8ي  ثارضةية،   59

كوردين. 
شيعرةكاني  نووسينى  شيرَوةي  لةباري  نوسخةية  ئةم 
هةية.  جياوازي  ضاثكراوةكاندا  نوسخة  لةطةلرَ  ساملدا 
بة  هةية  ضاثكراوةكاندا  نوسخة  لة  كة  هةآلنةي  ئةو  و 
سةرةتاي  بةييت  نيو  ةدا  ليرَ بينني.  دةي  ةدا  ليرَ دةطمةن 
بؤ  هاتوون  نوسخةدا  ل��ةم  كة  شيعرانةي  ئ��ةو  ت��ةواوي 
لةم  وا  شيعرانةي  ئ��ةو  س��ةرةت��اي  نم.  ئةيهيرَ ئ��اط��اداري 

هاتووة:  نوسخةدا 

ميحنةتي  خوماري  مةي  نةشئةي  لة  با  كةين  دةل  بة  1ـ 
دونيا 

ئارا  جيهان  ماهي  بَينَيتة جآ  دَل   ئوميدي  ئةطةر  2ـ 
يارا  ِروويي  بة طؤشةي  3ـ كشا طيسوو 
4ـ دةسيت من تةعويزة بؤ ِرةددي بةآل

مةمخووري شؤخَيكم مين شةيدا  ديدةيي  5ـ شةهيدي 
لة  هــةَلــســا  دَل  تــازة  عةشقت  ئــةوجــي  عــةرســةي  لــة  6ـ 

تةيرانا 
هَينا  ثةردة دةرهات جامي شةرابي  لة  7ـ ساقي 

طوآل  ثةهلوويي  بة  ثةرذينة  كة  توِرِرة  8ـ سونبولي 
9ـ زوَلفي جانانة بة دةوري كةمةرا 

10ـ صبح نوروز وقت بزم شراب )فارسي(
حةبيب لَيوي  بووسةي  منة  حةياتي  ئابي  11ـ 

لة زوَلف ئةطرجيةكةت بؤ كومل و غةبغةب  12ـ 
)فارسي( تا مشك سية بر سر طل ضرت برانداخت  13ـ 

14ـ جةهان ئاراية مةه ئةممانة وةك ِرووت 
مةحببةتي دووست  خةَلوةت سةراي  دَلة  15ـ 

16ـ هةر ديتين تؤية دَل بكا شاد 
بة  جــةاللــةت  كــةســي  كـــةرةم  بــة  مـــةردي  مةشقي  17ـ 

سوجود 
18ـ دةدا هةردةم شةكةر خةندةت سةمةرقةند 
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19ـ ضنني صورت تو داري ضني ندارد )فارسي(
كاغةز  ياري سيمبةر  بة  هيجرانا  لة  ضون  بنووسم  20ـ 
كاغةز  نيطاري سيمبةر  ناردي  وةفا  تةقدميي  بة  21ـ 

22ـ ايام طل و عهد طل و موسم بهار )فارسي(
23ـ غبغب و خال ُرخ و طّرة يار )فارسي(

24ـ رةها ناكا دمل توِرِرةي خةمي يار 
دَلدارة مةستوور برؤي  زوَلفا  لةناو  25ـ 
26ـ وةكو نةي تا لةمب نةطرآ لةبي يار

دَلبةر نيطةه موذطاني  بة دَل وةقيت  27ـ 
28ـ رافيزي و شَيعةن لة هةر دوو ال نةزان و بآ خةبةر 

ئةنطَيز فيتنة  جادوو  بة  طةر  كةي  نيطةه  29ـ 
ئةلوةداع بابان  موَلكي  ئةي  ئةلوةداع  30ـ 

31ـ طوارةت كةوتة سةر ِرووش و بناطووش
موتابق  هاتن  حوسنتا  ضةرخي  لة  32ـ 

)فارسي( ليلي وشان ملك عرب مجلة يك بة يك  33ـ 
)فارسي( 34ـ سهي قدان مشكني زلف و ثرضم  

35ـ دةمةوآ مةسيت بادة مب دايم 
36ـ قةت تةواو نابآ ئارةزووي يارم 

)فارسي(  اندازيم  از ثريشاني بة زلف دلرب  بيا دل  37ـ 
)فارسي( بينم  معطر  تا در قدمت مشك  خيز  38ـ 

39ـ دل روا نيست ز مهرت بة ستم بردارم )فارسي( 
خةتا  موشكي  لةطةَل  زوَلفت  نةفخةيي  حيسابي  40ـ 

يا بةرطي نةسرين  ِروة يا طوَل ئةمة  41ـ 
42ـ مةعنيانن وةكوو يةك شةرحي من و دولبةري من

بوو  لةطةَل دَل  ئيبتيدا وةختآ  43ـ سةر و كاري خةياَلت 
ِروومة  وتيي  و  ِراطرت  تةشتَيكي  لةنووري الميعي  44ـ 

45ـ لة تةرةف يارةوة نؤبةي نةزةرة 
46ـ تةفةِروج طاهي دَل طوَلزاري ِرووتة 

47ـ ِرووي لةناو توِرِرة ضراية لة شةواية 
ئيحسانة وةقيت  موفليس  بة  الساقي  أيها  يا  أال  48ـ 

ماتةمة  حاَلي غةريبان  بؤ  ئةم جةذنة  49ـ ئؤف خودا 
50ـ خزروارم ئةطةر ماضآ كةرةم كةي

موذطاني  بة  ثةيوةستة  ثةيكان  لة دمل  51ـ غةرقة 
ضني  بة  ضني  كــةي  تا  تــاطــوِرِرة  قــةد  بة  ثابؤسي  بة  52ـ 

دةِرذآ 
ِرةمزي كيشوةري  53ـ ئةمِرؤ بة دولبةري شوهرة و 

لة توِرِرةي مووماري ئةرقةمي ِروو  54ـ بؤ ثاسي 
55ـ بة خودائي كة ِرؤذ و شةو دَينآ

56ـ لةتيف و سةر و قةدد و طوَل جةميين
ماراني  زوَلفي سيةه  ئةي  ِراستة  57ـ 

)فارسي(  58ـ بر سر مصحف رو زلف ضليثا داري 
59ـ ِرؤذي دَل هةر شةوي تارة ض لةمآ بآ ض لةوآ.

لة ثةراوَيزي ضةند الثةِرةي ئةم نوسخةية، ضةند شيعر 
و مةحوي هاتووة.  تاَلةباني  ِرةزا  لة شَيخ 

 : سةرضاوةكان 
1� ديواني سامل، ئامادةكردني: طيو موكرياني، ضاثةمةني 

سةقز حمةمةدي 
2� ديواني سامل � دةسنووس.

3� علماؤنا يف خدمة العلم و الدين. تأليف الشيخ عبدالكريم 
.1404 بغداد  األوىل،  الطبعة  املدرس، 

بة  حسيين،  صادق  سيدحممد  ماموستا  اشعار،  ديواني   �4
بيان  ثرتو  انتشارات  اول،  ضاث  حسيين،  صباح  كوشش 

.1386 سنندج 
5� تاريخ مشاهي ُكرد، تأليف : بابا مردوخ روحاني، 3ج، 

.1364 انتشارات سروش، ضاث دوم، تهران 
عةلي  حمةمةد  سامل،  شيعري  خةرماني  لة  ك  بةركوتيرَ  �6

2010  ، ئاراس هةوليرَ قةرةداغي، 
حمةمةد  سامل،  ديواني  كؤلرَينةوةي  ليرَ لةسةر  هةنطاويرَك   �7

2010 هةوليرَ  كوردي،  ئاكادميياي  قةرةداغي،  عةلي 
حمةمةد  سةيد  مامؤستا  دان��راوي  ك��وردي  عةقيدةي   �8
ضاثي  حسةيين،  سةباح  ئامادةكردني  حسةيين،  سادق 

هةتاوي. 1390ي  يةكةم، 



56
سالم

رۆڤار

كۆنی  سووننەتی  گۆرانی  و  مەقام  لە  گوێ  لەوەتەی 
كۆنی  كالسیكی  شاعیرانی  شیعری  و  دەگرم  كوردی 
هەر  ب��ۆ  خولیایەك  وەك��و  دەخ��وێ��ن��م��ەوە،  ك��وردی 
هۆنراوە  ئەو  بزانم  ئارەزوومە  بابەتانە،  لەو  یەكێك 
بۆ  و  نووسراوە  بۆچی  و  نووسراوە  چەنددا  ساڵی  لە 
حەزدەكەم  گۆرانی،  كرابێتە  ئەگەریش  وتراوە،  كێ 
بۆیە  هەر  بێت،  كوردی  ڕەسەنی  ئاوازی  ئاوازەكەی 
هەر  ساڵی  ڕێكخستنی  و  زانین  بۆ  خولیایەك  وەكو 
كۆنی  شاعیرانی  شیعری  لە  ڕووداوێ��ك  و  بەرهەم 
بەرهەمەكە  نووسینی  ساڵی  دەكەم  حەز  دا،  كوردی 
و  بووە  چۆن  ڕووداوەكەشی  و  بابەت  بشزانم  بزانم، 

ڕوویداوە؟! چی 
كاتێك بۆ سیمیناری سالم پێشنیاری ئەوەیان بۆ كردم 
ئەگەرچی  هەیە  من  لەالی  دەستنووسانەی  ئەو  كە 
و  بكرێنەوە  ڕێنووس  دووب��ارە  كراوەتەوە،  باڵویش 
شیعری  لێكۆڵەرانی  و  خوێنەران  بەردەستی  بخرێنە 
ساغی  و  ب��دەن��ەوە  لێ  ئ��اوڕی  و  ك��وردی  كالسیكی 
بكەنەوە، كاری ئەو بەشەی دیوانی سالم زۆر بە پەلە 
كاتیش  و  زۆربوون  شیعرەكانیش  بوو،  هەڵەداوان  و 

بوو،  لەبەردا  سەفەرم  ڕێگای  من  هەم  ب��وو،  كەم 
دەستنووسانە  ئەو  لەبەر  سیمینارەكە  كاری  هەمیش 
بەهەرحاڵ  بكەم،  لە سەر  كاریان  من  كە  بوو  دواخرا 
دەڵێن:  وتراوە،  پێم  و  گەشتووە  پێم  ئەوەی  وەكو 
هەڵەی تێدایە، بەاڵم تاكو ئێستا یەك بابەت لە سەر 
تەنها بەس  ئەوانە  نەخراوەتە ڕوو، هەموو  ئەو كتێبە 
دۆستانەی  دانیشتنی  و  تەلەفوون  بە  و  بوون  قسە 

لەوال... لەمال و  بوون  برادەران 
كەسێك  خۆشبوو  پ��ێ  زۆرم  خ��ۆم  بەحاڵی  ب��ەش 
چاك  هەڵەكانی  و  بخشاندایە  دیوانەدا  بەو  چاوی 
چەند  ڕوو،  بیخستایەتە  بابەتێكدا  لە  و  بكردایەتەوە 
داوە  كەیش  نووسەرانی  و  دكتۆر  بە  نووسخەیەكیشم 
بڵێن،  پێ  هەڵەكانم  و  بگێڕن  پێدا  چاوی  ئەوەی  بۆ 
ڕاست  هەاڵنەی  ئەو  كەس  یەك  ئێستا  تاكو  بەاڵم 

نەگەیشتۆتەوە. پێ  هیچیشم  و  نەكردۆتەوە 
سالم،  دی��وان��ی  بۆ  ك��ارەدا  ئ��ەو  پ��ەراوێ��زی  لە  ه��ەر 
كەریم  مەال  حەمەی  كاكە  بە  خۆشم  نووسخەكەی 
كاری  من  ئەوەی  پێش  ئەمە  داب��وو،  ژین  بنكەی  و 
دی��دەی  ب��ەر  بخرێتە  و  ب��دەم  ئ��ەن��ج��ام  دی��وان��ەك��ە 

ڕوونكردنەوە و ڕاستكردنەوەی 
پەراوێزێك لە پەراوێزی دوو 

قەسیدەی )سالم( دا
كاروان عوسمان خەیات 
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و  گۆڤار  چەند  پ��ەراوێ��زەدا  ل��ەو  ه��ەر  خوێنەران، 
و  هۆنراوە  كە  بوون  بەردەستدا  لە  ڕۆژنامەیەكم 
ئەوەی  بەاڵم  بوو،  تێدا  سالم  لەسەر  لێكۆڵینەوەی 
شیعرانە  ئەو  كۆكردنەوەی  تەنها  دابوو،  ئەنجامم  من 
گۆڤاری  دوو  ی��ەك  و  دەستنووسەكەدا  لە  ب��وون 
پەیوەندیشیان  تێدابوو،  سالمی  شیعری  كە  كەش 
لەو  س��وودم  بۆیە  مندا،  كارەكەی  لەگەڵ  هەبوو 

وەرگرت. سەرچاوانەش 
بوو،  بەردەستمدا  لە  كە  گۆڤارانەی  لەو  یەكێك 
)2011( ساڵی  )17(ی  ژمارە  )ئەكادیمی(  گۆڤاری 
دكتۆر  گۆڤارەدا  لەم  بوو،  كوردی  ئەكادیمیای  ی 
بەناوی  باڵوكردۆتەوە  بابەتێكی  دەشتی  عوسمان 
"تێكست  دا  )سالم(  قەسیدەی  دوو  پەراوێزی  )لە 

لێكۆڵینەوە"(. و 
دوور  لێكۆڵینەوەیەكی  عوسمان  دكتۆر  بابەتەدا  لەم 
نووسیوە،  سالم  قەسیدەكەی  دوو  لەسەر  درێژی  و 
موحەممەد  مامۆستا  لە  ڕەخنەی  زۆر  ئەگەرچی 
باشی  ك���اری  ب���ەاڵم  گ��رت��ووە،  ق��ەرەداغ��ی  ع��ەل��ی 
چونكە  الكەیە،  ه��ەردوو  لە  مەبەستیشم  ك��ردووە، 
و  دەكەن  كار  كوردیدا  ئەدەبی  پێناوی  لە  هەردووال 
ئەگەریش  گەیاندووە،  ئەنجام  بە  گەورەیان  خزمەتی 
دەبێ  مرۆڤ  ئەوا  هەبێت،  كورتی  و  كەم  و  هەڵە 
بۆ  ڕاستكردنەوەی  كاری  بەڵگەوە  بە  و  بەهێمنی 
من  بگوشێت،  بوونی  ماندوو  دەستی  و  بدات  ئەنجام 
ناوبراو  مامۆستای  هەردوو  لە  دەستخۆشی  لێرەدا 
دەكەم و هیوای لەشساغییان بۆ دەخوازم، لێرەشدا 
هیچ  و  بكەم  كەسێك  هیچ  الیەنگری  نامەوێ  من 
هەڵەیەك  دەمەوێ  بەاڵم  بكەم،  تاوانبار  كەسێكیش 
هەیە و ڕاست بكرێتەوە، هەڵەكەش مێژووی ساڵێكە 
و  ساڵە  ئەم  چونكە  دانەخەین،  لێ  چاوی  دەبێ  و 
ئەم قەسیدەیەی سالم قسە و باسی زۆری لەسەرە.
خۆشەویست  جەعفەری  مامۆستا  ماوەیەدا  لەم  هەر 
بۆ  كردم  پێشكەش  بابەتێكی  لێبووردوانەوە  بە  زۆر 
خۆمی  تایبەتی  سەرنجی  و  ڕا  و  بیخوێنمەوە  ئەوەی 
بابەتەكەم  ت��ەواوی  كە  كاتێك  بڵێم،  ب��ارەوە  لە 
بۆمن  هیچی  مامۆستا  دیتم  خوێندەوە،  جار  دوو 
لە  ب��ەاڵم  بكەم،  لەسەر  قسەی  كە  نەهێشتۆتەوە 
خستبووە  سالم  قەسیدەكەی  لە  بەیتێكی  كۆتاییدا 

بەیتی: لە  بوو  بریتی  بەیتەش  ئەو  ڕوو، 
ئەبجەدكەن  بە  بەخشش  حاتەمی  دانش  ئەهلی 

ب حسا
هاتەوە بابان  بە  بوو  كەی  كەرەم  كانی  نەڵێن:  با 
دەڵێت:  بەیتەوە  ئەم  بارەی  لە  جەعفەر  مامۆستا 
بەیتی  دوا  ئ��ەم  ك���ورد،  ن��ووس��ەران��ی  )زۆرب����ەی 
ن��ووس��راوە،  پاشا  عەبدوڵاڵ  بۆ  قەصیدەیەی  ئ��ەو 

تێنەگەیشتوون. هەر چەند ئەو بە ڕوونی تاریخەكەی 
دركاندووە(. ئەبجەد  حیسابی  بە 

لێرەدا دەڕۆمە سەر ئەسڵی بابەتەكە و دەڵێم: قسە 
و باسی منیش لە سەر ئەم ساڵەیە كە دكتۆر عوسمان 
سالمی  قەسیدەكەی  تەواوی  بابەتەكەیدا  لە  دەشتی 
و  نووسیوە  بۆ  پەراوێزێكی  كۆتاییشدا  لە  و  هێناوە 

دەڵێت:
بەئەبجەدكەن  بەخشش،  حاتەمی  دانش،  ئەهلی 

ب حیسا
هاتەوە بابان  بە  بوو  كەی  كەرەم  كانی  بانەڵێن 

دكتۆر بۆ ئەم بەیتە پەراوێزی ژمارە )42(ی داناوە 
دەڵێت: و 

بەخشش:  حاتەمی  زانایان،  دانش:  ئەهلی 
بەخشین. حاتەمی 

لێك  ڕستەیە،  ئەو  ئەبجەد  حیسابی  بە  ئەگەر   -
هاتەوە(  بابان  بە  بوو  كەرەم كەی  بدرێتەوە )كانی 
كە  دەوەس��ت��ێ،  كۆچی  )1281(ی  بەرامبەر  ئ��ەوا 

زاینییە. )1854(ی  ڕێكەوتی  ئەمەش 
قسە و باسی من لەسەر ئەم پەراوێزە و ئەو بەیتەی 
پێ  ئاماژەی  بابەتەكەیدا  لە  دكتۆر  كە  سەرەوەیە 
دەڵێت:  بابەتەكەشدا  س��ەرەت��ای  ل��ە  و  ك���ردووە 
بەرەاڵبوونی  دوای  لە  دەڵ��ێ:  فوئاد  كەمال  )د. 
سالم  بەغدا،  گەیشتنی  و  بابان  پاشای  عەبدوڵاڵ 
 )42( لە  قەسیدەیە  ئەم  گوتووە،  قەسیدەیەی  ئەم 

دێڕ پێك دێت و ساڵی )1270-1854ز( گوتراوە.
دكتۆر  ڕووب��ەڕووی  پرسیارە  ئەو  دەمەوێ  سەرەتا 
سەرەتای  )*(ی  پەراوێزی  لە  ئایا  بكەمەوە،  خۆی 
دەڵێت ساڵی  فوئاد  كەمال  د.  دەڵێت:  قەسیدەكەدا 
)1270-1854ز( نووسراوە و دكتۆر عوسمان خۆشی 
دەڵێت: ساڵی )1281-1854ز( نووسراوە و دەكات، 

بكات؟! كامیان  بە  باوەڕ  خوێنەر  باشە 
بۆچی  دەشتی  عوسمان  دكتۆر  ئاخۆ  بپرسین:  دەبێ 
هەڵەی  فوئاد  كەمال  كە  نەكردۆتەوە  ڕوون  ئەوەی 
كردووە و ئەم ڕاستی كردۆتەوە و بەم پێیە قسەكەی 
ئەنجام  لێكۆڵینەوەیەكی  كەمال فوئاد هەڵەیە؟! چی 

ڕوو؟. نەخراوەتە  بۆ  و چۆنە؟  كامەیە  داوە، 
عوسمان  و  فوئاد  كەمال  نێوان  هەڵەی  تەنها  من 
ساڵی  و  ببینم  ساڵ   )11( كۆچی  ساڵی  بە  دەشتی 
زاینییەكەش لەالی هەردووكیان هەر ساڵی )1854( 
وەستابێت  ساڵ   )11( زایینی  ساڵی  بڵێی  تۆ  بێت، 

نەكردبێت؟! حەرەكەیەكی  و 
ئەمە لە الیەك و لە الیەكی تریشەوە دكتۆر عوسمان 
دەشتی لە پەراوێزی ژمارە )42( دا نیوە بەیتەكەی 
دیاری كردووە و دەڵێت: )كانی كەرەم كەی بوو بە 
)1281( ساڵی  بدرێتەوە  لێك  ئەمە  هاتەوە(،  بابان 
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)1854(ی  ساڵی  بە  بەرامبەر  دەك��ات  كۆچی  ی 
یینی. ا ز

دەدەینەوە  لێك  سالم  بەیتەی  ئەو  هەر  لێرەدا  ئێمە 
كە دكتۆر خۆی لە پەراوێزی ژمارە )42( دا ئاماژەی 

كەوانەوە. نێو  خستوویەتییە  و  پێكردووە 
ك 20 + ا 1 + ن 50 + ی 10 = 81

ك 20 + ه 5 + ر 200 + ه 5 + م 40 = 270
ك 20 + ه 5 + ی 10 = 35

ب 2 + و 6 + و 6 = 14
ب 2 + ه 5 = 7

ب 2 + ا 1 + ب 2 + ا 1 + ن 50 = 56
ه 5 + ا 1 + ت 400 + ه 5 + و 6 + ه 5 = 422

885 =422+56+7+14+35+270+81
بە  لێكدانەوەیە  ئەم  دكتۆر  ئاخۆ  دەپرسین  لێرەدا 
هەڵە دەزانێت یان بە ڕاست؟! لێرەدا ئەوەش دەڵێم 
و  تایپێست  پاڵ  بداتە  هەڵەیە  ئەو  دكتۆر  لەوانەیە 
نەنووسیوە  نەڵێن(ی  )با  وشەی  تایپێست  بڵێت 
بۆیە ئەو هەڵە ڕووی داوە، ئێمەش بۆ وەاڵمدانەوەی 
دوو  ئەو  تایپێست،  ملی  دەخرێتە  كە  هەڵەیە  ئەو 
وشەیەش لێك دەدەینەوە و كۆی دەكەینەوە لەگەڵ 
لە  پێكردووە  ئاماژەی  دكتۆر  كە  بەیتەی  نیوە  ئەو 

كەوانەكەدا: دوو  نێوان 
ب 2 + ا 1 = 3

ن 50 + ه 5 + ل 30 + ی 10 + ن 50 = 145
1033ی كۆچی بەرامبەر بە زایینیش   =3+145+885

.)1624( دەكاتە 
ئەڵبەتە مامۆستا جەعفەریش ئەو ساڵەی وەرگرتووە، 
لێرەدا تەنها قسە لە سەر ئەم پەراوێزەی  بەاڵم من 
ئەو  تەواوی  دكتۆر عوسمان دەشتی دەكەم، چونكە 
كردووە  جەعفەر  مامۆستا  بە  پێشكەش  لێكدانەوەم 

بەڕێزیان. بابەتەكەی  بۆ  تێبینییەك  وەكو 
و  دەدەم  قسەكانم  ب��ە  درێ���ژە  ب��اس��ەدا  ل��ەم  م��ن 
بدەینەوە  لێك  یەكەمیش  بەیتی  نیوە  با  دەڵێم 
دەردەكەوێت.  بەیتەشدا  نیوە  لەو  چی  بزانین  و 
كوردی  نوێی  ڕێنووسی  بە  بەیتەكەی  نیوە  دكتۆر 
دكتۆر  نوێیەی  ڕێنووسە  ئەو  هەر  ئێمەش  نووسیوە، 

دەدەینەوە: لێكی  نووسیویەتی، 
بەئەبجەدكەن  بەخشش،  حاتەمی  دان��ش،  ئەهلی 

ب حیسا
ا 1 + ه 5 + ه 5 + ل 30 + ی 10 = 51

د 4 + ا 1 + ن 50 + ش 300 = 355
ح 8 + ا 1 + ت 400 + ه 5 + م 40 + ی 10 = 464
ب 2 + ه 5 + خ 600 + ش 300 + ش 300 = 1207

ب 2 + ه 5 = 7
ا 1 + ه 5 + ب 2 + ج 3 + ه 5 + د 4 = 20

ك 20 + ه 5 + ن 50 = 75
ح 8 + ی 10 + س 60 + ا 1 + ب 2 = 81
2260 =81+75+20+7+1207+464+355+51

بۆ  حسابێكمان  هیچ  و  هەڵەیە  ئەمەش  ك��ەوات��ە 
و  دوور  زۆر  بابەتەكە  ئەوەی  بۆ  بەاڵم  دەرناكات، 
نەدەم،  تێك  خوێنەریش  لە  سەر  و  نەكەمەوە  درێژ 
دەكەمەوە  ڕوون��ی  و  دەهێنم  وشە  دوو  تەنها  من 
لەم  مەبەستی  سالمیش  و  كوێدایە  لە  هەڵەكە  كە 
دكتۆر  كە  بەیتەی  نیوە  ئ��ەو  ن��ەك  ب��ووە  وشەیە 
بەپێی  دەڵ��ێ��ت  و  هێناویەتی  دەش��ت��ی  عوسمان 
وشەی  ساڵە.  ئەو  دەكاتە  ئەمە  ئەبجەدی  حیسابی 
نوێی  ڕێنووسی  بەپێی  )حیساب(  و  )بەخشش( 

نووسیویەتی. عوسمان  دكتۆر  كە  كوردی 
)بەخشش(:

ب 2 + ه 5 + خ 600 + ش 300 + ش 300 = 1207
)حیساب(:

ح 8 + ی 10 + س 60 + ا 1 + ب 2 = 81
ساڵی  بە  بەرامبەر  كۆچی،  1288ی   =81+1207

.)1871( دەكاتە  زایینی 
شێوەیە: بەم  كۆنیش  ڕێنووسی  بە 

)بخشش(:
ب 2 + خ 600 + ش 300 + ش 300 = 1202

)حساب(:
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ح 8 + س 60 + ا 1 + ب 2 = 71
ساڵی  بە  بەرامبەر  كۆچی  1273ی   =71+1202

دەكات. زایینی  )1856(ی 
كەواتە: لێرەدا ئەوەمان بۆ ڕوون دەبێتەوە كە دكتۆر 
دەكات   1854-1270 ساڵی  دەڵێت:  فوئاد  كەمال 
كەمال  دكتۆر  كۆچییەی  ساڵە  ئەم  هەر  هەڵەیە، 
ساڵی  دەكاتە  زایینی  بە  بەرامبەر  دەك��ات  باسی 
بەرامبەر  كۆچی  ساڵی  ڕۆژەكانی  چونكە   ،)1853(
یان  ساڵێك  بۆیە  نییە،  یەك  وەكو  زایینی  ساڵی  بە 
دوو ساڵ جیاوازی دەبێت، ئەمەش بۆ ماوەیەكی دوور 
و درێژ زۆرە، چونكە ساڵێك دوورمان دەخاتەوە لە 
ڕووی  لە  دەكات  پێ  هەڵەمان  و  ڕووداوێك  مێژووی 
كردوون،  ب��ەراوردم  سااڵنەی  ئەو  من  مێژووییەوە، 
كۆمپیوتەرییەوە  ئەلكترۆنی  بەرنامەیەكی  ڕێگەی  لە 
ساڵحم  سدیق  مامۆستا  بەڕێزم  برای  لە  كە  بووە 

دەكەم. سوپاسی  وەرگرتووە، 
-1281 ساڵی  دەڵێت:  عوسمانیش  دكتۆر  هەروەها 
 1281 ساڵی  هەڵەیە،  ئەمەش  زایینییە،  1854ی 
جگە  زایینییە.  )1864(ی  ساڵی  بە  بەرامبەر 
ئەم  نووسینەوەی  ساڵی  دەڵێت:  دكتۆر  ل��ەوەش 
بەو  لێكدانەوەكەی  ی��ان  دەك��ات،   )1281( دەق��ە 
بەپێی  ئێمەش  لێكدانەوەكەی  كەچی  بووە،  شێوەیە 
ناوە-  دایان  و  نووسیویانە  بەڕێزیان  ڕێنووسەی  ئەو 
دایناوە،  دكتۆر  ساڵەی  ئ��ەو  داوەت���ەوە،  لێكمان 
هەڵەیە و ساڵەكەی ئێمەش- ساڵی )1871-1288( 
دەكاتە  كۆنیش  ڕێنووسی  بە  ه��ەروەه��ا  دەك��ات، 

.)1856-1273(
مامۆستا  كە  دەردەكەوێت  بۆمان  لێكدانەوەماندا  لەم 
مێژوویی  هەڵەیەكی  كەوتۆتە  دەشتی  عوسمان 
گەورەوە، بەپێی ڕێنووسی نوێكەی خۆی )7( ساڵ 
 )8( كۆنیش  ڕێنووسی  بە  دەكات،  ساڵە  ئەو  دوای 

هەیە. كەمیی  جیاوازی  ساڵ 
شاعیرە،  سالمی  مردنی  ساڵی  بیڵێم  ماوە  ئەوەی 
بۆ  تێدایە  گرنگی  خاڵێكی  لێكدانەوەیە  ئەم  چونكە 
عوسمان  دكتۆر  سالم،  وەفاتی  ساڵی  ساغكردنەوەی 
سلێمانیداو  لە  هەر  )سالم  دەڵێت:  بابەتەكەیدا  لە 
لە ساڵی )1869( دا كۆچی دوایی كردووە، مەزاری 

سەیوانە...(. گردی  لە  گۆڕەكەی 
ئەگەر  بڵێین:  دەبێ  سالم  مردنەی  ساڵی  ئەم  بۆ 
كردبێت؟!  وەفاتی  زایینی  1869ی  ساڵی  سالم 

بكەین: لێكدانەوەیە  ئەم  شێوە  دوو  بە  دەبێ 
لێكدانەوەكەمان  ك��ە  ك��ۆن  ڕێنووسی  بەپێی   -1
ئەم  مردنی  پێش  ساڵ   )13( سالم  ئەوا  ك��ردووە، 

نووسیوە. قەسیدەی 
بۆ  حساب  كوردی  نوێی  ڕێنووسی  بەپێی  ئەگەر   -2
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لێكدانەوەكەمان بكەین، ئەوا سالم ساڵی )1869(ی 
ڕێنووسی  بەپێی  چونكە  نەكردووە،  وەفاتی  زایینی 
قەسیدەیە،  ئ��ەم  نووسینی  ساڵی  ك��وردی  نوێی 
دوای  ساڵ   )2( واتە:  زایینییە،  )1871(ی  ساڵی 
قەسیدەكە  دان��راوە،  سالم  وەفاتی  بۆ  ساڵەی  ئەو 

نووسراوە.
)تاریخی  كتێبی  لە  بەگیش  زەكی  ئەمین  هەروەها 
سلێمانی وە واڵتی( و لە الپەڕە )117( دا دەڵێت: 
پاشا  نامیق  والی  دا  هیجری  1267ی  ساڵی  )لە 
مەحفوزەن  و  بەغداد  كردە  بانگ  پاشای  عبدالله 
كە  توركی،  لیوایەكی  میر  و  ئەستەمول  بۆ  ناردی 
سلێمانی  ن��اردە  ئەگوت،  پێ  پاشایان  ئیسماعیل 
دووصەد  دوای  لە  بەبەی،  ئیمارەتی  تەرحە  بەم  و 
 1267( لەناوچوو  ت��ەواوی  بە  حكومەت،  ساڵێك 

ه-1851 م((.
ئەوا  بێت،  ڕاست  زەكی  ئەمین  قسەیەی  ئەم  ئەگەر 
زایینییە  1856ی  ساڵی  كە  كۆن  ڕێنووسی  بەپێی 
پاشا،  عەبدوڵاڵ  بۆ  نووسیوە  قەسیدەكەی  سالم  و 
بێت،  دەرەوە  لە  ساڵ   )5( پاشا  عەبدوڵاڵ  دەبێ 
عەبدوڵاڵ  دەربەدەری  لە  ساڵ   )5( دوای  سالمیش 
نووسی  قەسیدەی  ئەم  بەغدا  بۆ  هاتنەوەی  و  پاشا 

بێت.
بدەینەوە،  لێكی  كوردی  نوێی  ڕێنووسی  بە  ئەگەر 
 )20( پاشا  عەبدوڵاڵ  و  نەمردبێت  سالم  دەبێ  ئەوا 
دوای  سالمیش  بووبێت،  سلێمانی  دەرەوەی  لە  ساڵ 

بێت. نووسی  قەسیدەی  ئەم  ساڵ   )20(
و  قەسیدەیە  ئەم  ب��ارەی  لە  بێت  من  ڕای  ئ��ەوەی 
نەك  كۆنە  ڕێنووسی  لێكۆڵینەوەكەمان،  ساڵی 
بیست  دوای  ن��اك��رێ��ت  چونكە  ن���وێ،  ڕێ��ن��ووس��ی 
قەسیدە  ئەو  پاشا  عەبدولاڵ  دەرب��ەدەری  لە  ساڵ 
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بۆ  بهێنین  بەكار  كۆن  ڕێنووسی  دەبێ  نووسرابێت، 
بنووسین  شێوە  بەم  بەیتەكەش  لێكدانەوەكەمان، 

دەردەچێت: تەواوتر 
ئەبجەدكەن  بە  )بخشش(،  حاتەمی  دانش،  ئەهلی 

)حساب(
هاتەوە بابان  بە  بوو  كەی  كەرەم  كانی  نەڵێن:  با 

ئەمەش بۆ خوێنەری ئاگادار دەبێت، بەاڵم بۆ هەموو 
نوێی  ڕێنووسی  شێوەی  بە  بەیتەكە  دەبێ  خوێنەر 
لە سەر هەردوو وشەكە پەراوێز  بنووسین و  كوردی 
ڕوونكردنەوەی  و  بكەین  پێ  ئاماژەی  و  دابنێین 

بنووسین. تەواو 
دەشتی  عوسمان  دكتۆر  لە  دەستخۆشی  كۆتاییدا  لە 
بۆ  دەك���ەم  خۆشەویست  ج��ەع��ف��ەری  مامۆستا  و 
سەر  خستنە  و  درشتەیان  و  ورد  لێكۆڵینەوە  ئەو 
و  سالم  بەیتەی  ئەو  لێكدانەوەی  بۆ  منیش  ڕێی 
سالم،  قەسیدەكەی  نێو  ساڵەی  ئەو  ڕاستكردنەوەی 
و  فوئاد  كەمال  دكتۆر  بۆ  لەشساغی  و  تەمەندرێژی 

كۆندا  كوردی  ئەدەبی  پێناوی  لە  ئەوانەی  تەواوی 
بە ڕاستگۆیانە و بێ هیچ مەبەست و هۆیەك ماندوو 
دەبن و خزمەتی زمان و ئەدەبی كوردی دەكەن بێ 

جیاوازی.
سەرچاوەكان:

1- لە پەراوێزی دوو قەسیدەی )سالم( دا )تێكست 
گۆڤاری  دەش��ت��ی،  عوسمان  د.  لێكۆڵینەوە(:  و 
ژمارە  ك��وردی(،  ئەكادیمیای  )گۆڤاری  ئەكادیمی 

2011، الپەڕە )126-109(. 17ی ساڵی 
ئەمین  محەممەد  واڵت��ی:  وە  سلێمانی  تاریخی   -2
بەرهەمەكانیدا  كۆی  لە  ساڵح  ڕەفیق  بەگ،  زەكی 
بنكەی  سێیەم،  بەرگی  ك��ردووە،  چاپی  ئامادەی 
سلێمانی،  شڤان-  چاپخانەی  دووەم،  چاپی  ژین، 

2006، الپەڕە )117(.
3- بەرنامەی ئەلیكترۆنی ساڵنامەی كۆچی و زایینی 

كۆمپیوتەری.
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محەمەدی مەال كەریم، 

لەسەر دیوانی سالم بۆ 

ڕۆڤار دەدوێت
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ئەم  بــۆ  تایبەت  كــە  كــورتــەدا  چاوپێكەوتنە  لــەم 
ژمارەیەی ڕۆڤار ئامادەكراوە، محەمەدی مەال كەریم، 
پاكنووسكردنی  و  چاپكردن  و  ساغكردنەوە  لە  باس 
)مەال  باوكی  كە  دیوانەی  ئەو  دەكات،  سالم  دیوانی 
ساڵ،   30 لە  زیاتر  پێش  مودەڕیس(،  عەبدولكەریمی 
حەمە(  و  )فاتیح  كــوڕەكــەی  ــەردوو  ه هــاوكــاری  بە 
بەهۆكاری  ــەاڵم  ب ـــردووە،  ك ــەدا  ــوان دی لــەم  كــاریــان 
نەكراوە،  چاپ  دیوانە  ئەو  ئێستا  تا  جــۆراوجــۆر، 
تا  سالم  دیوانەی  ئەو  بۆ  بپرسێت،  خوێنەر  ڕەنگە 
چی  ڕێگرییەكانی  و  هۆكار  نەكراوە؟  چاپ  ئێستا 
و  بەش  چەند  و  الپەڕەیە  چەند  دیوانەكە  بوون؟ 
دەكات؟  چاپی  دەزگایەك  چ  دەگرێت؟  خۆ  لە  شیعر 
ئەم پرسیارانە و چەندین پرسیاری تر سەبارەت بە 
لەم  كەریم  مەال  محەمەدی  مامۆستا  سالم،  دیوانی 

دەداتەوە. وەاڵمیان  دیمانەیەدا 
 

نووسین بەڕێوەبەری  سازدانی: 

دیوانە  چ  لەسەر  كاری  زیاتر  باوكتان،  *بەهەشتیی 
كێ  دەكــرد،  كــوردی  كالسیكی  شاعیرانی  شیعرێكی 
ئــەو دیــوانــانــەی بــۆ هــەڵــدەبــژارد و چــۆن و بــە چ 

بەغداد؟ لە  دەكرد  شێوەیەك چاپتان 
مودەڕیسی  عەبدولكەریمی  مەال  مامۆستا  -ئیشەكانی 
كالسیكی  شیعری  ساغكردنەوەی  ل��ەب��واری  باوكم 
حەزی  زیاتر  خۆی  كە  بوو  ئاڕاستەیە  بەو  كوردیدا، 
مەحوی،  بێسارانی،  دی��وان��ی  هەربۆیە  پ��ێ��دەك��رد، 
لەگەڵ  كۆیی،  قادری  حاجی  سالم،  نالی،  مەولەوی، 
پاكنووسیان  و  ك��ردەوە  ساغیان  برام  فاتیحی  كاكە 
كەم  منیش  دی��ارە  كرد،  بۆ  بەدواداچوونیان  و  كرد 
ئیتر  ساغكردنەوانەدا،  لەو  دەكرد  بەشداریم  زۆر  تا 
لە  لێهات  وای  چەسپاو  خەڵكیی  الی  شێوازە  ئەم 
شارەكانی كوردستانەوە خەڵكی دەستنووس و دیوانی 
شاعیرانی بۆ باوكم دەنارد بۆ ئەوەی ساغی بكاتەوە و 
كە  كاتانەی  لەو  بەتایبەتیش  بنووسێت،  بۆ  پەراوێزی 
و  دادەنیشت  گەیالنی  عەبدولقادری  مەرقەدی شێخ  لە 
لە  لەوێ  هەر  ماڵەوە،  بۆ  بگەڕێتەوە  نەبوو  دەرفەتی 
ژوورەكەی خۆی دادەنیشت كاری لە دیوانی شاعیرانی 
فاتیح  كاكە  و  من  دواتر  و  دەكرد  كوردیدا  كالسیكی 
پێیدا دەچووینەوە و دەسكاریمان دەكرد، ئەو سەیری 

ئەمە شێوازی  بۆ چاپخانە،  دەماننارد  دواتر  و  دەكرد 
هەر  باوكیشم  دیارە  بوو،  دیوانانە  ئەو  هەڵبژاردنی 
مەرقەدی  لە  بوو  مامۆستا  بەڵكو  نەبوو،  ئیشی  ئەمە 
شێخ عەبدولقادری گەیالنی و سەدان مامۆستای ئاینی 
و  شەریعە  و  فیقه  وانەی  ئەو  دەستی  لەسەر  گەورە 
بەچۆنیەتی  سەبارەت  دەخوێند،  مەالیەتییان  وانەی 
چاپخانە  ئێستا  وەك  بەغدا  لە  كات  ئەو  چاپكردنیشی 
كارەكانمان  چاپخانە  لە  بەاڵم  نەبوو،  پێشكەوتوو 
ماوەیەكی  لە  دیوانانە  ئەو  خۆشبەختانەش  و  دەكرد 
زۆر كەمدا لە كتێبخانەكان نەدەمان و دەستاودەستیان 

پێدەكرا.
پاكنووستان  كە  دەكــەن  بێسارانی  دیوانی  *باسی 
بــەاڵم  فاتیحدا،  كــاكــە  و  بــاوكــت  لــەگــەڵ  كردبێت 
و  ونبووبێت  لێتان  هەیە  دەنگۆیەك  نەكراو  چاپ 
ئێوە  ئیهمالیی  ئەمە  نەكرا،  چاپ  هەنووكەش  تا 

نەبوو؟
چونكە  دیاربووە،  پێوە  ئیهمالی  ڕاستە،  زۆر  -بەڵێ 
دیوانێكی  بوو،  هەشتاكاندا  لە  وابزانم  باوكم  ئەوكات 
پێیداچووەوە  و  ساغكردەوە  بێسارانی  جوانی  زۆر 
بەاڵم  نووسییەوە،  بۆمان  فاتیحیش  كاك  و  من  و 
بەداخەوە بە دەستنووسیی مایەوە و تا هەنووكە چاپ 
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نەكراوە و فەوتا، ئێستاش نازانین چی لێ بەسەرهات 
كات  ئەو  باوكم  بریا  دەڵێم  ئێستاش  كوێوە،  كەوتە  و 
خۆی یەكالبكردایەوە و وەك دیوانی نالی و مەحوی و 
بكردایە،  چاپی  زوویی  بە  تریش،  ئەوانی  و  مەولەوی 
دیوانی  هەبووە  تر  خەڵكی  نەچێت،  بیرمان  ب��ەاڵم 
ساڵح  مەال  حەكیمی  نموونە  بۆ  چاپكردووە،  بێسارانی 
دیوانی بێسارانی چاپ كردووە لە ئێران، بەاڵم ئەوەی 
كاك حەكیمدا،  ئەوەی  لەگەڵ  بووە  زۆر جیاواز  باوكم 
زاراوە  باوكم پەراوێزێكی باش، وردەكاری شیعرەكان، 
بێسارانی  شیعرەكانی  بۆ  تری  شتی  زۆر  و  ئیدۆم  و 

بوو. نووسی 
و  بێسارانی  و  سالم  دیــوانــی  لە  بیرتان  چــۆن   *
مەولەوی و شاعیرانی تری كالسیكی كوردی كردەوە؟
بەرنامەیەكی  باوكم  پێدا،  ئاماژەمان  پێشتر  -وەك 
كالسیك  ش��اع��ی��ری  ف��اڵن  بڵێت  ن��ەب��وو  ت��ای��ب��ەت��ی 
شاعیر  بەرهەمی  و  شیعر  هەرچی  ساغدەكەمەوە، 
لەسەری  و  دەك���ردەوە  ساغی  دەستی،  بگەیشتایە 
خۆی،  تایبەتی  هیوایەتێكی  وەك  ئەمەش  دەنووسی، 
دیوانی )سالم( مندایە  بەردەستی  لە  ئێستاش  ئەمەی 
لەگەڵ  هەشتاكاندا  لە  نەكراوە،  چاپ  ئێستا  تا  و  ە 
من  ئێستا  كردووەتەوە،  ساغیان  برام  فاتیحی  كاك 

پێیدادەچمەوە.
*ئێستا دیوانی سالم گەیشتووتە كوێ و بڕیارە كەی 
و لە كوێ چاپی بكەیت، چونكە تۆ ماوەیەكی زۆرە 
نە  ئێستا  تا  بەاڵم  دەكەیت،  سالم  دیوانی  لە  باس 
باڵوكردۆتەوە،  لێ  ڕۆژنامەكاندا  و  گۆڤار  لە  هیچت 

نە خوێنەریش دەزانێت ئەو دیوانەی سالم چۆنە و 
تێدا كردووە؟ كارتان  بنەمایەك  لەسەر چ 

ساڵە  هەموو  ئەو  دوای  ئێستاش  پێكەنینەوە(،  -)بە 
دەكەم،  سالمدا  دیوانی  لە  كار  ڕۆژانە  بەردەوام  هەر 
بدات  ڕێگەم  تەندروستیم  دەبینم  ب���ەوەوە  خ��ەون 
باری  هەرچەندە  ببینم،  چاپكراوی  بە  سالم  دیوانی 
تەندروستیم ڕێگەم نادات، بەاڵم بەو هیوایەم لە كۆتایی 
وەك  ببینێت،  سالم  دیوانی  چاپی  خوێنەر  ئەمساڵدا 
كردووە  قسەمان  ژین  بنكەی  لەگەڵ  سەرەتایەكیش 
دەزگای  سوپاسەوە  بە  بكەین،  چاپی  لەوێ  بڕیارە  و 
سەردەم و چەند شوێنێكی تریش هاتوون بە دەممانەوە 
هێندەی  من  بەاڵم  سالم،  دیوانەی  ئەم  چاپكردنی  بۆ 
گرنگە بەالمەوە چاپێكی جوانی بێ كەموكورتی بكەم، 
ڕاست  تۆ  بكەین،  لە كوێ چاپی  بەالمەوە  نییە  گرنگ 
باسی  چاوپێكەوتندا  و  گۆڤار  چەندین  لە  دەكەیت 
بڵێین  هەنووكە  تا  بەاڵم  كردووە،  دیوانەكەیم  و  سالم 
چی ئەو دەرفەتە نەڕەخساوە چاپ بكرێت، خۆت باری 
تەندروستیم دەزانیت كە ماوەی پێنج ساڵە من لەسەر 
دەستم  هەركات  بەردەوامیش  بەاڵم  كەوتووم،  جێگە 
كارم  و  دیوانەكە  بۆ الی  قەڵەمی گرتبێت چوومەتەوە 
تێدا كردووە، لە بارەی شێوازی كاركردنیش دەمەوێت 
ئەوەبڵێم، ئەمە كاری كاكە فاتیح و باوكمە، بەاڵم من 

بەس بەسەریدا دەچمەوە و ساغی دەكەمەوە.
لەم دیوانەدا،  لە كاركردن  *دوای ئەو هەموو ساڵە 
تا ئێستا چیتان لە دیوانەكەی سالم ساغكردووەتەوە 
شیعری  لە  كە  بینیوە  تێدا  تــازەتــان  شتێكی  چ  و 
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ڕێكخستووە،  شیعرەكانتان  چۆن  نەبێت،  شاعیراندا 
بنەمایەك؟ چ  لەسەر 

كردووە،  سالم  شیعرەكانی  لە  زۆرم  ئیشی  بێگومان   -
قۆناغی  لە  ئێمە  ئێستا  پێدا،  ئاماژەم  پێشتریش  وەك 
پیتی  پێی  بە  شیعرەكانیشم  دیوانەكەداین،  كۆتایی 
ئەبجەدی داناوە، ئێستا لە پیتی )س(داین، بەاڵم مەرج 
نییە شیعرەكان هەموویان وەك یەك بن، بۆنموونە لە 
پیتی ئەلفدا شیعری زۆرە، بەاڵم لە پیتی )ب( ڕەنگە 
پێی  بە  ئێمە  ئیتر  هەبێت،  كەمی  شیعرێكی  چەند 
سالم  شیعرەكانی  لە  تێگەیشتن  و  تایبەتمەندیانە  ئەو 
بنەمایەكی دروستە  ئەمەش  وابێت  پێم  دامانناوەتەوە، 
جیاوازی  بە  سەبارەت  سالم،  شیعری  خوێندنەوەی  بۆ 
سالمیش لەگەڵ شاعیرانی تری كالسیكی كوردی، پێم 
لە  بەتایبەتیش  ڕێسمانە،  و  ئاسمان  جیاوازی  وابێ�ت 

شیعرییدا. تایبەتمەندی 
كالسیكی  شیعری  لە  خۆتان  ئەزموونی  پێی  *بە 
ــی،  ــال ــران )ن ــــوردی، بــەتــایــبــەتــی شــیــعــری شــاعــی ك
چیدایە  لە  جیاوازییان  مەولەوی(  سالم،  مەحوی، 
جیاوازی  نموونە  بۆ  چیدایە،  لە  تایبەتمەندییان  و 
لە چیدا خۆی  لەو سێ شاعیرەی تر چییە و  سالم 

دەبینێتەوە؟
ب��وو،  م��ەالی��ان��ە  شاعیرێكی  ن��ال��ی  م��ن  ب��ەب��ڕوای   -
شیكردنەوە  بۆ  دەوێت  زیرەكانەی  خوێندەوارییەكی 
مەحوی  ئاسانترە،  سالم  شیعرەكانی،  لە  تێگەیشتن  و 
ئەمە  ب��ەدەس��ت��ەوە،  دێ��ت  زوو  و  لوسە  شاعیرێكی 
زۆرەی  ماوە  ئەو  و  ئەو شاعیرانە  بۆ  منە  تێگەیشتنی 
سالم  دەڵێین  كە  كردووە،  دیوانەكانیاندا  لەگەڵ  كارم 
نییە  قووڵ  بڵێین  نییە  ئەوە  مەبەستمان  ئاسانترە، 
مەبەستمان  نەخێر،  بنووسێت،  ڕووك��اری  شیعری  و 
لە شیعرەكانی  لوغز  و  داڕشتن  و  ئەوەیە چنینی وشە 
بە  كەمترە،  زۆر  مەحوی  و  نالی  بە  ب��ەراورد  ئەمدا، 
لە  كە  دەخوێنیتەوە  شیعرانەی  ئەو  كاتێك  تایبەتیش 

دەردەكەوێت. بۆ  ڕاستییەت  ئەو  هەیە،  دیوانەكەیدا 
ساغكردنەوەی  و  سالم  ژیانی  بە  سەبارەت  *ئەی 
كۆمەاڵیەتی،  ژیانی  و  مردن  و  لەدایكبوون  مێژووی 
ساغكردووەتەوە،  دیــوانــەدا  لەم  شتانەت  ئەو  ئایا 
هەمان  لە  دەكرێت،  ژیانی  لەسەر  قسە  زۆر  چونكە 
بە  زۆر  تردا  شاعیرانی  لەچاو  سالم  ژیانی  كاتیشدا 

دەزانرێت؟ كەمی 
ڕێزم  من  قورسە،  زۆر  كارێكی  ئ��ەوە  ڕاستیدا  -ل��ە 
شیعری  بەرهەمی  كە  تر  نووسەری  هەندێ  بۆ  هەیە 
لە  ه��ەر  س��اغ��ك��ردووەت��ەوە،  ك��وردی��ی��ان  كالسیكی 

فاڵن  لە  گ��ۆڕەك��ەی  شاعیر  ف��اڵن  دەڵێن  خۆیانەوە 
لە  و  بووە  دایك  لە  ڕۆژ  و  ساڵ  فاڵن  یان  شوێنە، 
واقیعی  زۆر  منەوە  بەالی  ئەمە  مردووە،  شوێن  فاڵن 
نییە،  لەبەردەستدا  زیندوو  بەڵگەیەكی  هیچ  و  نییە 
ئ��ەوم،  شیعرەكانی  خەریكی  ئ��ەوەن��دەی  من  بۆیە 
نەبێ�ت  ئەوەندە  ژیانی سالم، مەگەر  وردەكاری  ناچمە 
نەكەومە  بۆئەوەی  لەبەردەستدابێت،  زیندووم  بەڵگەی 
زۆربەی  بكەین  سەیریش  ئەگەر  میتۆدییەوە،  هەڵەی 
توێژەرەوانی ئەو بوارە، زۆر بە كەمی قسەیان لەسەر 
لە  ڕەنگە  كردووە،  ئەدەبی سالم  و  كۆمەاڵیەتی  ژیانی 
بۆ  تەنانەت  دەستنەكەوێت،  زیاترمان  دێڕێك  چەند 
شێوە  هەمان  بە  مردنیشی،  و  لەدایكبوون  مێژووی 
بۆیە ئێمە ناتوانین هەر لە خۆمانەوە شتی بۆ داتاشین 

و بڵێن وا ژیاوە و وا مردووە.
ئێستاش  باوكتان  كتێبی  زۆر  كۆمەڵێكی  *دەڵێن 
دانسقەی  كتێبی  زۆر  كتێبانەش  لەو  بەغدایە،  لە 
تێدایە لەسەر شاعیرانی كالسیكی كوردی، كە ڕەنگە 

نەبینرابێت؟ ئێستا  تا 
هەرلەوێش  ڕەحمەتیم  باوكی  بێگومان  ڕاستە،  بەڵێ   -
بەشێكی  گەیالنی،  عەبدولقادری  شێخ  مەرقەدی  لە 
لە  من  جار  زۆر  كە  هەبوو،  دانسقەی  كتێبی  زۆری 
ئەوێ  بخەرە  كتێبە  ئەم  دەوتم  پێی  و  خزمەتیدابووم 
خۆی  الببە،  تریان  ئەوەی  و  بێنە  بۆ  كتێبەم  ئەو  و 
دەیزانی لە كوێدا دایدەنێت و شوێنەكەی لە كوێدایە، 
فاڵن  دەیوت  یەكسەر  دانەدەما،  كتێبێك  بۆ  هەرگیز 
كتێب لە فاڵن شوێنە بۆم بێنە، بەاڵم ئێستا بەداخەوە 
مەرقەدی  كتێبخانەی  لە  كتێبانە  ئەو  زۆری  بەشێكی 
ن��ەم��اون،  و  دزراون  گەیالنی  ع��ەب��دول��ق��ادری  شێخ 
و چەندین  بەالغە  و  صەرف  نەحو  كتێبی  كتێبەكانیش 

بوون. بواری تری ئەدەبی كالسیكی كوردی 
*ئەم دیوانە شیعرییەی سالم، شیعری باڵونەكراوەی 

تێدایە؟ شاعیرەی  ئەو 
باڵونەكراوەن،  شیعرانە  ئەو  زۆری  بەشێكی  -بەڵێ، 
دیوانی  یەكەمین  ئەمە  بزانین  ئ��ەوەش  دەبێت  ئێ 
لە  خۆی  ڕەنگە  كە  گەورەیە،  قەبارە  بەو  )سالم(ە 
ماناكردنی  لە  جگە  ئەمە  بدات،  الپەڕە   400 لە  زیاتر 
نووسینی  و  دێڕ  هەندێ  شیكاری  و  شیعرییەكان  وشە 
دیوانە  لە  یەكێك  دەبێتە  ئەمە  من  بەبڕوای  شیعریی، 
بەو  كوردیدا،  كتێبخانەی  لە  سالم  شیعری  باشەكانی 
ئەم  كۆتایی  لە  بدات  ڕێگەم  تەندروستیم  هیوایەی 
چاپی  نوێدا  ساڵی  سەرەتای  لە  بكەم،  تەواوی  ساڵدا 

خوێنەران. بە  ئاشنابێت  و  بكەم 
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ڕێبوار جەواد
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نەوەدەكاندا  سااڵنی  سەرەتای  لە  یەكەمینجار  بۆ 
و  كوردستان  سیاسی  ب��ارودۆخ��ی  كاتەی  ئ��ەو  و 
لەبارێكی  بەغدا  و  كوردستان  نێوان  پەیوەندی 
نائاساییدا بوو، لەو كاتانەدا ئێمە لە زانكۆی بەغدا 
لەگەڵ  توندوتۆڵمان  پەیوەندییەكی  و  دەمانخوێند 
كۆمەڵێك ڕۆشنبیر و نووسەری دیاری كورد هەبوو، 
د.كەمال  محەمەد،  )مەسعود  مامۆستایان  لەوانە 
كاكە  و  مودەڕیس  عەبدولكەریمی  مەال  مەزهەر، 
قەرەداخی،  عەلی  شێخ  محەمەد  كوڕی،  حەمەی 
زۆرب��ەی  ت��ر(،  چەندانی  و  بیمار  عەبدولڕەزاق 
گەورانەی  زاتە  ئەم  كردنی  و سەردانی  دانیشتن 
بابەتی  و  سەرچاوە  دەسكەوتنی  بۆ  كوردیش 
مێژووی كورد  و  ئەدەب  لەسەر  بوو  هەمەالیەنە 
بیركراو  لە  ڕاستی  هەندێ  ساغكردنەوەی  و 
درێژەی  پەیوەندییە  ئەم  نەتەوەكەمان،  لەسەر 
كێشا، تا سەرەتای 2000 و دواتریش پرۆسەی 

عێراق. ئازادی 
مەال  بەهەشتیی  ماڵی  لە  جارێكیان  بیرمە 
ع��ەب��دول��ك��ەری��م��ی م���ودەڕی���س، پ��رس��ی��اری 
و  ساغنەكراوە  شیعری  و  كەشكۆڵ  هەندێ 

كەریم  مەال  حەمەی  كاكە  لە  )سالم(م  باڵونەكراوەی 
كرد، ئەویش خۆی ئاسایی بە پێكەنینەوە وتی "ئەگەر 
دیوانێكی  نزیكدا  داهاتوویەكی  لە  بێت  باقی  تەمەن 
كوردی  خوێنەری  بە  و  ساغدەكەینەوە  سالم  پاكی 
لە  زیاتر  وتی  كاتە  ئەو  هەرخۆشی  دەكەین،  ئاشنا 
ئێستا  )سالم(ەوەم،  ساغكردنەوەی  بەدوای  ساڵە   10
)سالم(  دیوانەی  ئەو  هێشتا  ساڵ   25 نزیكەی  دوای 
بیستمان  ڕۆژانەدا  لەم  خۆشبەختانە  و  باڵونەبووەتەوە 
كە دیوانەكە لە قۆناغی كۆتایی نزیك بووەتەوە، ئەگەر 
بەهەڵەش نەچووبم، هەر ئەو كاتە چەندینجار مامۆستا 
حەمە  كاكە  و  عەبدولكەریم  مەال  و  قەرەداغی  محەمەد 
سالم  دیوانی  لەسەر  جۆراوجۆریان  دیالۆگی  و  گفتوگۆ 
هەبوو، كە دواجار دەرفەت ڕەخسا مامۆستا قەرەداغی 
لەسەر  قووڵی  و  باش  ئیشی  بكات،  درێژ  تەمەنی  خوا 

ناودارە كرد. ئەم شاعیرە 
لەسەر  هەڵوێستە  شایەنی  كە  هەواڵنەش  لەو  یەكێك 
سالم  شیعری  خەرمانی  لە  )بەركوتێك  كتێبی  كردنە، 
دوو  لە  كە  سالم(ە،  باڵونەكراوەی  شیعری  چەپكێك  و 
توێی 250 الپەڕەدا لە ساڵی 2010 لە دەزگای ئاراس لە 
 شاری هەولێر چاپ بووە، بەدەر لەو پێشەكییە پوخت  و

زانیارییەی مامۆستا قەرەداخی، دیارترین گەوهەری  پڕ 
جوان  شیعرە  هەموو  ئەو  باڵوكردنەوەی  كتێبە  ئەم 
خوێنەر  ڕەنگە  پێشتر  كە  )سالم(ە  بەرزەی  ئاست  و 
نووسینەوەی  و  ساغكردنەوە  ئەم  بۆ  نەیبینیبێت، 
كەشكۆڵی  چەندین  بە  پشتی  قەرەداغی  شیعرانەش، 
كەشكۆڵی  تۆفیق،  )كەشكۆڵی  لەوانە  بەستووە،  گرنگ 
بەهار،  گوڵزاری  كەشكۆڵی  قزڵجی،  عەبدوڵاڵی  مەال 
لەگەڵ  نەناسراو،  كەشكۆڵی  محەمەد،  سەید  كەشكۆڵی 
بەشێكی  لەوەی  جگە  ئەمە  تردا(  كەشكۆڵێكی  چەند 
و  شیعر  بۆ  پاشكۆیەك  بۆ  تەرخانكردووە  سەرەكی 
هەندێ شیعری باڵونەكراوەی نالی، كە بەبڕوای من ئەم 
نالی،  شیعری  لەسەر  نووسینە  لەسەر  و  ساغكردنەوە 
بە یەكێك لە نووسینە قووڵ و پڕ زانیارییەكان لەسەر 
قەرەداغی  مامۆستا  بریا  دەكرێت،  ئەژمار  شاعیرە  ئەو 
ئەم  و  بكردایە  چاپ  جیا  بە  نالی  شیعری  بەشەی  ئەو 
هیچ  ئەمە  بەهەرحاڵ  سالم،  بە  بوایە  تایبەت  كتێبە 
ئەم  بەنرخی  گەوهەری  و  سەنگینی  لە  نییە  كۆسپێك 

باڵونەكراوەكانی. شیعرە  و  سالم  كتێبەی 
الپەڕەیەك  بەچەند  كتێبەشدا  ئەم  پێشەكی  لە  دیارە 
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مەال  محەمەدی  مامۆستا  وەاڵمێكی  قەرەداغی  مامۆستا 
كەریمی داوەتەوە لەسەر دیوانی سالم و هەندێ سەرنجی 
شیعری  و  شیعرانە  ئەو  لێكچوونی  لەسەر  حەمە  كاكە 
بۆچوونی  چوارچێوەی  دەچێتە  ئەمەش  بەاڵم  نالی، 
جیاوازی ئەدەبی و شتێكی واریدە لە دونیای ئەدەبیدا. 
عەبدولكەریمی  مەال  خێزانی  دەڵێم،  مێژوو  بۆ  چونكە 
كاك  و  حەمە  كاكە  كوڕەكەی  ه��ەردوو  و  مودەڕیس 
بە  ئەندازەیان  بێ  خزمەتێكی  خوالێخۆشبوو،  فاتیحی 
كوردی  و شیعری كالسیكی  كوردی  ئەدەبی  كتێبخانەی 
تەكێی  ماڵەكەیان  هەمیشە  لەوەی  جگە  ئەمە  كردووە، 
بووە،  كورد  فێرخوازانی  و  قوتابیان  و  خوێندەواران 
ساغیان  كوڕە  دوو  و  باوك  ئەم  كە  دیوانانەشی  ئەو 
بێسارانی  و  نالی  و  مەحوی  بەتایبەتی  كردووەتەوە، 
ئاسمانی  مەزنی  گەوهەرێكی  كۆیی،  قادری  حاجی  و 
حەمە  كاكە  ئەگەر  بڵێم،  مەبەستمە  كوردین،  ئەدەبی 
مامۆستا  سالمەكەی  دیوانی  لە  هەبێت  ڕەخنەیەكی 
و  توانا  لە  هیچیان  پێچەوانەوە  بە  یان  قەرەداغی، 

ناكاتەوە. كەم  هەردووالیان  خەمخۆری  و  لێهاتوویی 
یەكێك لەو شیعرە جوان و نایابانەی سالم لەم كتێبەدا، 
باڵونەبووەتەوە  ئێستا  تا  كە  درێژەیەتی  شیعرە  ئەو 
لە  نووسیویەتی،  بابان  پاشای  عەبدوڵاڵ  بۆ  سالم  و 
وەسفی  و  وێنە  و  زمان  بەرزی  ئاستێكی  شیعرەكەدا 

عەبدوڵاڵ  دیارە  ڕوو،  خراوەتە  تێدا  شیعری  دیمەنی 
برای  ب��ووە،  پاشا  مەحموود  ك��وڕی  ب��اب��ان،  پاشای 
فەرمانڕەوایەتی  مێژووی  بووە،  بابان  پاشای  مەحموود 
و هەوراز و نشێوییەكانی ژیانی نزیك بووە لە سەردەمی 
سالمەوە، هەربۆیە ئەم شیعرەی بۆ نووسیوە كە )42( 
لە  دەك��ات  پاشا  عەبدوڵاڵ  گەڕانەوەی  باسی  بەیتە، 
ئەو  كۆپلەیەكی  چەند  لێرەدا  سلێمانی،  بۆ  ڕۆم��ەوە 
مامۆستا  یەكەمینجار  بۆ  كە  باڵودەكەینەوە  شیعرە 
 )107-104( ل��ەالپ��ەڕە  و  كتێبەكەیدا  لە  ق��ەرەداغ��ی 

باڵویكردووەتەوە.
تیروەشی دیمە گوزەشت و عەهدی نیسان هاتەوە
بولبولی بێ دڵ لە دەوری گوڵ بە ئەفغان هاتەوە
سەختگیریی كرد سەرما ئەگەر وەكو ئەفراسیاب
یادی نەورۆزی بە میسلی )پوردستان !( هاتەوە

لەشكری گوڵ جوملە خەندانن دەڵێن: سەرما شكا
تا سولەیمانی صەبا بۆ دێوی زستان هاتەوە

باغە پەژموردەی خەزان و خوڕەمی ئەوقاتی حووت
ماهی نەورۆزی بە عەكسی ماهی ئابان هاتەوە

بای شەماڵ هێنایە جونبوش قامەتی سەرووی سەهی
بۆ خیابانی چەمەن قومری بە نااڵن هاتەوە
سارە دڵدادەی شكۆفەی شاخساری طەرفی باغ

بێخود و رەققاص و سەرمەست و غەزەلخوان هاتەوە
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چنینەوەی  لە  دەبێ�ت  بەردەوام  ڕیتمە  بەم  شیعرەكە 
وشە و ڕستە و غەزەلی تایبەت بە هاتنەوەی عەبدوڵاڵ 
گوزارشتدا  و  ڕستە  و  وشە  هەندێ  لە  بابان،  پاشای 
هەمان  شیعرە  ڕیتمە  ئ��ەم  دەك��ات  هەست  خوێنەر 
لە شێوازی  بەتایبەتیش  پێشووتری سالمە،  شیعرەكانی 

وەسفكردنیدا.
كۆتایی  دێ��ڕە  چەند  ب��ەم  شیعرەكەشدا  كۆتایی  لە 

ێنێت: پێد

طایری دەوڵەت )بیحەمداللە( بە ئەمری شەهرەزوور
موستەعیدد و خوڕەم و یازان و تازان هاتەوە

كەوتە ناو كەففەی كەرەم دووبارە خەرجی شەهرەزوور
طالیعی دەروێش و موفلیس بوو كە قائان هاتەوە

من بە شك دەمووت: نەجاتی كەی دەبێ پاشا لە ڕۆم؟
دڵ وتی: سالم یەقینت بێ بە قورئان هاتەوە

ئەهلی دانش )حاطمی بخشش( بە ئەبجەد كەن حساب
با نەڵێن كانی كەرەم كەی بوو بە بابان هاتەوە؟

ئەگەر ئەم شیعرەی سالم بەراورد بكەیت بە زۆرێك لە 
ئاستی  لەسەر  دەبینین  شاعیرە،  ئەو  تری  شیعرەكانی 
شیعریدا،  ڕیتمی  و  قافێ  و  وەزن  شێوازی  و  شیعر 
ئەم  بەتایبەتیش  سالمە،  بەرزەكانی  هەرە  شیعرە  لە 
بۆ  وتنی  و  ستایشكاری  شیعری  لە  جۆرێك  بە  شیعرە 

لەگەڵ  سالم  بەاڵم  دەكرێت،  ئەژمار  بابان  پاشایەكی 
ئەو  نەیهێشتووە  بوو،  بنەماڵەیە  لەو  خۆشی  ئەوەی 
بە  تەنها  بە  شیعرییەی  توانا  ئەو  و  شیعرییە  هەستە 
وەسف سەرف بكات، بۆیە جوانكاری شیعر و  تەكنیكی 

بەكارهێناوە. شیعرەكەدا  چنینی  لە  بەرزی 
كتێبەدا  لەم  و  سالم  باڵونەكراوەی  تری  شیعرێكی  لە 
والی  وەصف  )در  بەناونیشانی  )120(دا  الپەڕەی  لە 
و  لەو شیعرەشدا سالم وەسف  والیدا(  لە ستایشی  یان 
بابانییەكانە،  والی  بێگومان  كە  دەكات،  والی  ستایشی 
بە  و  زمانەوانی  ب��ەرزی  ئاستێكی  بە  شیعرەش  ئەم 
دەیخوێنێتەوە  خوێنەر  كە  نووسراوە،  بااڵ  تەكنیكێكی 
زۆر  دەكەیت  هەست  شیعرەكەدا  شێوازی  و  بندێڕ  لە 
ئەو  ت��ری  شیعرەكانی  جیهانبینی  و  ڕۆح  لە  نزیكە 
بەم  سالم  شیعرەدا  ئەو  دێڕێكی  چەند  لە  شاعیرە، 

پێدەكات: دەست  شێوە 
مەهی دی هاتوچو ڕابورد شەوی دەی
دەسا دەی مەی بدەن ئەمجا پەیاپەی

خەالصم كەن لە دەست غەم موطریب ئامان
بەدەنگی بەربەط و چەنگ و دەف و نەی
نەفەس بێ لەمێ عیسا  دەبێ ساقی 
بە نەشئەی موردەیی صەد ساڵە كا حەی
زومەڕڕە درەنگە صەحرا و بادە گوڵگوون



70
سالم

رۆڤار

هەتا كەی كا )پلی !( چەنگی دەخیل دەی؟
چە ڕەنگینە بە مەستیی روویی ساقی؟

چە دڵگیرە  صەدای:  هەی بێنە مەی هەی؟
عەجەب صەفوەت دەهێكە مەی حەقیقەت

لە دڵ بیروون دەكات:  غەل و غەش و غەی
بە یەغما چوو هەمیسان طاقەت و هۆش
لە چاوی مەستی ساقیی ئۆف خوا وەی

دەبێت،  ب��ەردەوام  شیعرەكە  كۆتایی  تا  شێوەیە  بەم 
مەبەستمان  تەنها  و  درێ��ژە  شیعرەكەش  بێگومان 
ئەوەی  بۆ  باڵوبكەینەوە،  لێ  كۆپلەی  چەند  ئەم  بوو 
بگات،  سالم  شیعرەی  س��ۆزە  و  هەست  لەو  خوێنەر 
پێم  كە  نووسیوویەتی،  باڵونەكراوەیدا  شیعرە  لەو  كە 
كەشكۆڵی شیعری  كەم  لە  پێشتر  ئەم شیعرەش  وابێت 
كەوتووە،  بەرچاو  سالمدا  شیعری  و  كوردی  كالسیكی 
قەرەداغیدا  مامۆستا  لەكتێبەكەی  باڵوكردنەوەی  بۆیە 

دەردەخات. و سەنگینی  بایەخ  تری  هێندەی 
تەرخانكراوە  نووسەرە  ئەم  كتێبەكەی  تری  بەشێكی 
بە  كە  ئەوانەی  سالم،  باڵونەكراوەكانی  شیعرە  بۆ 
دەكرێت،  ئەژمار  باڵونەكراوەكانی  جووتە  و  تاك  بەیتە 
تاكی  و  جووت  بەیتی  دەیان  نووسەر  بەشەشدا  لەم 

بەرچاوی  خوێنەر  پێشتر  كە  باڵوكردووەتەوە،  سالمی 
لەباڵوكردنەوەی كۆمەڵێكی زۆر  ئەمە جگە  نەكەوتوون، 
ئەم  ڕەنگە  كە  سالم،  باڵونەكراوەی  فارسی  شیعری  لە 
شیعرانە بە تەنها الی مامۆستا قەرەداغی خۆی هەبێت.
هەوڵی ساغكردنەوە  مامۆستا  كتێبە  ئەم  تری  الیەنێكی 
نالی  شیعری  لەسەر  قسەكردنە  باڵوكردنەوەیداوە،  و 
زۆر  چێژێكی  و  تام  خوێنەر  بەشەدا  لەم  كە  م��ەزن، 
تایبەت لەو شیعرانە دەبینێت، بە تایبەتیش نالی خۆی 
خوێنەر  بیری  و  هۆش  كە  هەیە  بەرزەی  توانستە  ئەو 
و  گومان  دەیان  ئێستاش  تا  هەرچەندە  داگیربكات، 
لێكچوون هەیە لە نێوان شیعری شاعیرانی كالسیكماندا، 
كۆمەڵێكی  بەساغكردنەوەی  قەرەداغی  مامۆستا  بەاڵم 
ڕادەیەكی  تا  كەشكۆڵنامە،  و  دەستنووس  و  زۆر شیعر 
شاعیرانی  لێكچوانەی  شیعرە  ئەو  لەسەر  گومانی  زۆر 
كە  شیعرانەش  لەو  یەكێك  نەهێشتۆتەوە،  كالسیك 
و  باڵوكراوەتەوە  دا   154 الپ��ەڕە  لە  و  كتێبەدا  لەم 
شیكارییەكی  كتێبەكەش  نووسەری  و  ساغكراوەتەوە 
شیعرێكی  ئەویش  كە  ك��ردووە،  شیعرەكە  بۆ  جوانی 
نووسیوویەتی  تارانەوە  لە  كە  )نالی(یە  باڵونەكراوەی 
بابان  میرنشینی  ڕووخ��ان��ی  بۆ  ب��ووە   شیوەنێك  و 

پێدەكات: دەست  شێوەیە  كەبەم  نووسیوویەتی، 
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بابانن موڵكی  كە خاصەی  ئەشخاصێ  ئەحواڵی  بەدا 
هەراسانن و  فەلەك هەریەك سەراسیمە  بێدادیی  لە 

بەبێ چیزی  داماون  بەسكە  سوهاقەد  جەوانانی 
لە خەمدا میسلی چەوگانن باری غەما هەرجا  لە ژێر 

بێكەس و  پەرێشان خاطر  گرفتارن  بابانا  لە 
خوبانن گوێسووی  وەك  بەختانە  سیە  جەمعییەت  بە 
گەدان و بۆ گەدا دەركانە وا ناكەن لەبەر بێ چیزی

وەكو )نەراد دانا( هەر لە فكری خانە بەندانن
لە زوڵمی چەرخی دوون پەروەر سەخی تەبعانی حاتەم دڵ

كاسەگەردانن لەهەر سوو  دوونانا  بەراهی كۆی 
بە دەستی كەشمەكەش هەر سوو دڕا بەرگی خودئارایی

قەبای نۆكەر و ئاغا هەموو بێ چاك و دامانن
قادەی نۆكەری، دۆغە  بابانا ئێستە چون  لە 

فنجانن. لە  كەممو  هەموو  ئەهلی حەسرەتدا  لە حەلقەی 
دیارە ئەم شیعرەش یەكێكی ترە لە شیعرە درێژەكانی 
چەند  ئەو  تەنها  زان��ی  پێویستم  بە  من  ب��ەاڵم  نالی، 

بۆ  بگەڕێتەوە  دەتوانێت  خۆی  خوێنەر  دابنێم،  دێڕەی 
كۆتایی  بخوێنێتەوە،  شیعرەكە  تەواوی  و  كتێبە  ئەم 
و  دەستنووس  ئەو  وێنەی  نووسەر  كتێبەكەش،  بەشی 
ئەوەی خوێنەر  بۆ  وەك خۆی،  داناوە  كەشكۆڵنامانەی 
كتێبەكەدا  خوێندنەوەی  كۆتایی  لە  پشوویەك  وەك 

بخشێنێت. پێدا  چاوێكیان 
سەرەقەڵەمێك  و  پەڕەگراف  چەند  توانیبێتم  هیوادارم 
سالم  شیعری  خەرمانی   لە  بەركوتێك  كتێبی  لەسەر 
پاشكۆیەكی  و  باڵونەكراوەكانی  شیعرە  لە  چەپكێك  و 
كتێبە  لە  یەكێكە  كتێبە  ئەم  دڵنیام  بڵێم،  نالی  دیوانی 
هەرە باشەكانی كتێبخانەی كوردی لەسەر شیعری سالم 
و شیعری باڵونەكراوەی نالی، كە ڕەنگە وەك پێویست 
ئەوەی  بەهیوای  پێی،  نەبێ�ت  ئاشنا  كورد  خوێنەری 
خوێندنەوەی  بۆ  بێت  هاندەرێك  كورتە،  نووسینە  ئەم 

سالم. شیعرەكانی  و  كتێبە  ئەم 
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ديلَيتى سامل و
خان ئةَلاس 

لة شارى تاران دا
عومسان  رَيبني 



 7
7 

ره 
ما

ژ
20

13
م 

کە
 یە

نی
شری

  ت
   

   
   

ئ

73رۆڤار

ذووى ئةدةبياتي كوردييدا طل ببينةوة، زؤريرَك  ئةطةر بة ميرَ
بةندخيانة  و  بةندي  و  ديليرَيت  باسي  كورد  شاعياني  لة 
ديليرَيت  بةآلم  جياوازةكاندا،  بوارة  سةرجةم  لة  دةكةن 
بة  بؤية  جياوازة،  ديكة  شاعياني  لة  شاعية  دوو  ئةم 
شاعي  هةردوو  شيعرييانةى  بةيتة  لةو  هةنديرَك  زانى  باشم 

ِروو. بيخةمة  وةدا  وةها شيرَ بابةتيرَكي  لة  و  بكةم  بةراورد 
نادرشاي  سوثاي  سةرهةنطي  كةنوولرَةيي  خاني  اس  ئةملرَ
ئةفشار بووة و لة جةنطي كةنارى ِرووباري دجيلةدا شكستى 
خواردووة، هةر بةو بؤنةيةوة نادرشاي ئةفشار طرتوويةتي 
و لة شارى تاراندا بةندي كردووة، ئةم شاعيةش خاوةنى 
بة  بةرهةمةكانى  ئيرَستا  تاكو  بةآلم  زؤرة،  بةرهةميرَكي 
هةردةويرَلرَ  مامؤستا  لةطةلرَ  بةندة  ماوةتةوة،  ثةِراطةندةيي 
ثاوةيي،  ئةمينى  ِرةشيدي  موحةممةد  مامؤستا  و  كاكةيي 
و  ك��ردووةت��ةوة  ط��ردوك��ؤ  بةرهةمةكانيمان  ل��ة  زؤريرَ���ك 
سامل  وةكو  خانيش  اس  ئةملرَ ك��ردووة،  ضامثان  ئامادةى 
سيرَكوضكةى  هةية،  ناوى  ئةردةآلندا  سيرَكوضكةى  و  لةنيرَ
ميزا  و  كةنوولرَةيي  خانى  اس  ئةملرَ لة  بريتيية  ئةردةآلنيش 
شاعية  سيرَ  ئةم  قوبادي،  خاناى  و  كوليايي  شةفيعي 

وانياندا هةية. نيرَ لة  نامة طؤِرينةوة  هاوتةمةن و 
بقِرانيش1* كة ئامؤزاى موستةفا بةطي كورديية،  ساملي ساحيرَ
وانياندا هةية،  سامل لةطةلرَ نالي و كوردييدا نامة طؤِرينةوة لةنيرَ

بة سيرَكوضكةى بابانيش ناوبانطيان هةية. 
ساملي شاعييش بة هةر بؤنة و باسيرَكةوة بيرَت، ماوةيةك 
من  بةآلم  ماوةتةوة،  يان  طياوة  بةديل  تاراندا  شارى  لة 
بةطي  موستةفا  بؤ  كة  نامانةى  لةو  هةنديرَك  بةبؤنةى 
ِرووني دةردةكةويرَت كة  بة  زؤر  تيايدا  نووسيوة،  كورديي 
بةديل  تاراندا  شارى  بةندخيانةكانى  لة  ماوةيةك  سامليش 
م: سامل لة شاري تاراندا ديل بووة.  طياوة، هةر بؤية دةلرَيرَ
اس خان لة ِرووى تةمةنةوة لة ثيرَشرتة  لةبةر ئةوةى ئةملرَ
اس  ئةملرَ هؤنراوةكانى  سةرةتا  ذياوة،  ساملدا  ثيرَش  لة  و 

م و هةنديرَك لة بةيتةكانى ِروون دةكةمةوة. خان دادةنيرَ
دةلرَيرَت: دا  هؤنراوةيةكي  لة  اس خان  ئةملرَ

دووستاخم ياران  دووستاخم،  ياران 
دووستاخم منيش  تاران،  شار  جة 

ئاخم شةريك  مةينةت،  هامِراز 
ياران داخم ثةى  بةرطم قةآلخةن، 

تارامن شار  غةمناك،  توفةيل 
طيؤدةى زةجني، شاه ئَيامن

مَيذووى  لة  )ســامل(ةوة  بةناوى  شاعريمان  سَي  ئَيستا  تاكو    *  1
سةليم  موحةممةد  “شيخ  سنة  ساملي  ساحَيبقِران،  ساملي  هةية،  ئةدةبياتدا 
كوردى  شاعريانى  بِروانة  موستةفا”،  “سةييد  قهفرخ  سامل  مةردؤخى”، 

فارسي طؤيي، )ال- 387-386(. 

بَي كةس و بَي وةر، بَي يار و ياوةر
عَيل دةربةدةر بَي كةيف، جة  غةريب 

لة  ديلم،  من  ياران  ديلم،  من  ياران  دةلرَيرَت:  خان  اس  ئةملرَ
شةريكي  و  مةينةتي  هاوِرازي  ديلم،  منيش  تاراندا  شارى 
بة  بووم  بةداخم،  يارامن  بؤ  و  ِرةش��ة   من  بةرطي  ئاخم، 
ان  ئيرَ شاى  زةجنيى  بة  تاراندا،  شارى  لة  خةم  قورباني 
ياوةر...  و  يار  و  كةس  بيرَ  ئيرَستةكةش  كراوم،  طيؤدة 
لرَيش  ئيرَ لة  وةِرس،  و  زار  بيرَ و  تاقةت  ب��يرَ  و  نةناسراو 

كراوم... دةربةدةر 
دةلرَيرَت: سامليش 

ئةمِرؤ بَي هةمدةردم  كة  زيندانا  لة 
ئةسيي ناكةس و دَل بةردم ئةمِرؤ

بوو لة دارولوزني دووريدا سةبا 
ئةمِرؤ هةمفةردم  نامةيي  طةياندى 

لة ثام طةر بةندة، )دةر(، وازة لة مةيلم
دمل التة زةبوون و زةردم ئةمِرؤ

اس خاندا دةلرَيرَت: لة بةندخيانةدا  سامليش لة ضةشنى ئةملرَ
دةستى  ديلي  كةسم،  بيرَ  و  ه��اودةرد  بيرَ  من  كة  ئةمِرؤ 
ئةوةى  دةطاتة  تا  ئةمِرؤ...  بةردة  وةكو  دلرَ  و  ناكةس 
و  دةرط��ا  ئةطةر  ك��راوة،  بةند  كامن  ثيرَ ئةطةرضي  بلرَيرَت: 
دةروازةم بؤ واآل بكريرَت... دملرَ بيرَ دةسةآلت و زةبوون و 

ِرةنط و ِرووم زةرد هةلرَطةِراوة...
دةلرَيرَت: خان  اس  ئةملرَ ديسانةوة 

تا بة شام، طرينةن خدَيم جة سوب 
ئاوات مةوازووم، من وة مةرط وَيم

ثةشَيو و مامت، دةروومن زارةن
دةوارةن بةرطم  مةئيووس،  مةحبووس 

ثةى دووري وآلت، خاتر خةمينم
ئةسرينم سةيل  مةشؤ  بةفران 

شارامن كونج  نةطؤشةى  غةريب 
يارامن دين، ديدةى  وة  ئينتيزار 

شاد وة  بنيشن  نشينان،  سنة 
تاران، بكةرؤن وة ياد غةريب 

تاران خاسةن بواضؤ كة  هةر كةس 
نةناسةن خودا  جوملةى  نة  ئةوة 

بةشي  نيوةِرؤ  بة  تا  بةياني  لة  دةلرَيرَت:  خان  اس  ئةملرَ
و  ثةشؤكاو  ئاواتةخوازم،  خؤم  مةرطي  بة  طريانة،  من 
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داماو  و  بةسةر  دةست  زام��ارة...  دةروومن  و  دةنط  بيرَ 
لةبةر  ئةمةش   ،) )ِرةمش��الرَ دةوار  وةكو  ِرةشة  بةرطم  و 
دةطاتة  تا  خةمبارم،...  كة  وآلتةكةمة  دوورى  خاترى 
سنةدان  شارى  لة  ئةوانةى  دةلرَيرَت:  خان  اس  ئةملرَ ئةوةى 
با بة خؤشي دابنيشن و بيي ئةوانة بكةنةوة كة لة شارى 
لة  ئةوانة  ضاكة،  تاران  بلرَيرَت:  كةسيرَكيش  هةر  تاراندان، 

نةناسةكانن... خوا  كؤمةلرَةى 
دةلرَيرَت: سامل 

كة ثرسي دمل  مةكة،  ناحةق  طليةيي 
ئةمِرؤ نامةردم  من  مةيلة؟  بَي  ئةطةر 

شةماَلت بادي  فَينكي  بةسروةى 
ئةمِرؤ ئاهى سةردم  لة  بووة هاوين، 

لة ثةروازى وةكو مةل خؤشا، ئةطةر تؤ 
ئةمِرؤ فةردم  بةنديي  ثابةندى  ئةمن 

ئامؤزاى  ك��وردي  وةآلم��ي  كة  بةيتةدا  ضةند  ل��ةم  س��امل 
دملرَ  لة  مةكة،  ليرَ  طلةييم  بةناحةق  دةلرَيرَت:  دةدات��ةوة، 
بثرسة، ئةطةر لة تؤ بيرَ مةيلة؟! ئةوا من ئةمِرؤ نامةردم، 
بؤمن  تؤوة  لةالى  شةمالرَ  باي  نكي  فيرَ سروةيةكي  ئةطةر 
هاوين،  بووة  ئةمِرؤ  من  ساردى  ئاهونالرَةى  لةبةر  بيرَت، 
باي شةمالرَ  بكةين سروةى  بةيتة  ئةم  تةماشايةكي  ئةطةر 
كة  سامليش  هةناسةى  ساردي  ئاهونالرَةى  و  نكة  فيرَ كة 
سارد و طةرمة، جوانكارييةكي زؤر جواني دروستكردووة، 
ئةمةش زؤر خؤشة ئةطةر تؤ وةكو مةل بفِري و منيش بة 
تةنيا دةست و ثام كة بةسرتاوة و بةند كراوم ئةمِرؤ...      

دةلرَيرَت: خان  اس  ئةملرَ هؤنراوةكةدا  كؤتايي  لة 

كاران كارساز  خواوةند،  مةرهةم 
تاران شار  جة  بةركةرؤ  ئَيمةيض 

خةمبارم منيش  خةمدار،  دةماوةن 
يارم بؤنة مةحرووم ديدار  جةو 

ماوام بييةن وة  دَيوةن،  )ئةلبوورز( جاى 
بؤنة سةرسام، سادار ساوام جةو 

من و )دةماوةن(، شةرمتان كةردةن
ئةو تةم بؤ، من خةم تا وة ِرؤي مةردةن

خوَيشان قةومان،  هامسةران،  ياران، 
نةكَيشان جةورم  بؤنة،  جةو  هةرطيز 
طةردوونةن كار  كةردةى  ئينة طشت 

كةس منةزانؤ حاَل من ضوونةن
تاران دووستاخ )ئةَلاس( واتةن جة  ية 
ئاخ ياران، هةر مةكَيشؤ  ثةى دوورى 

دةلرَيرَت: سامل  ديسانةوة 

هيجرم سةرخارى  بولبولي  ئةطةرضي 
ئةمِرؤ وةردم  عةينى  عةترى  تةمةنناى 
نةماوة ثَيشووم  شيعرةكةى  قةرحيةى 

ئةوةند خةستة و دةروون ثِر دةردم ئةمِرؤ
بة دَل دةستى دوعاي بةرزة كة )سامل(
ئةمِرؤ طةردم  جةماَلت  بةرةو شةمسي 

ياران،  دةلرَيرَت:  كؤتاييدا  بةيتى  سيرَ  لة  خان  اس  ئةملرَ
بؤنة  لةو  هةرطيز  خويرَشةكامن،  و  قةوم  هاوسةرةكان، 
)ئاهةنط(ةدا من لة ِريرَطةى ِراست الم نةدا، ئةمةش طشتى 
كارى  و  كردةوة  يان  طةورةية،  خواى  كارى  و  كردةوة 
ضؤنة!  من  ئةحوالرَ  و  حالرَ  نازانيرَت  كةسيش  دونياية، 
كراوة،  بةند  تاراندا  شارى  لة  اس(ة  )ئةملرَ وتةى  ئةمةش 

و داخ هةلرَدةكيرَشيرَت. ئاخ  يارةكانى هةر  بؤ دوورى  لة 
بةآلم سامل دةلرَيرَت: ئةطةرضي وةكو بولبول ئةمِرؤ لة سةر 
بؤني  ئارةزووى  و  تةمةننا  تؤدا،  دوورى  لة  دِركم  سةرى 
موستةفا  لة  مةبةست  ةدا  ليرَ ئةمِرؤ،  طولرَيرَكم  ضاوةكانى 
بؤ  شيعرت  ناتوامن  جاران  جارى  وةكو  كورديية،  بةطي 
بنووسم، ضونكة ئةوةنة دلرَ و دةروون زامار و ثِر دةردم 
كردووةتةوة  بةرز  دوعاى  دةستى  سامل  دلرَ  بة  ئةمِرؤكة، 
ئةمِرؤ  بضووكم  طةردي  وةكو  و  ِرووت  خؤري  ِرووي  بةرةو 

دووريت.  بؤ 
خان  اس  ئةملرَ و  سامل  هؤنراوةى  دوو  ئةم  تةماشاي  ئةطةر 
خان  اس  ئةملرَ ئةويش  هةية،  جياوازييةك  تةنها  بكةين، 
نووسيوة،  كةسوكارى  و  خزم  و  دؤست  هةموو  بؤ  نامةكةى 
بةآلم سامل تةنها بؤ موستةفا بةطي كوردي نووسيوة. هةردوو 

شاعييش لة كوجني بةندخيانةدا هؤنراوةكةيان نووسيوة.
ة  ليرَ نةكةمةوة،  دريرَذ  و  دوور  زؤر  بابةتةكة  ئةوةى  لةبةر 
بة  شاعي  هةردوو  هؤنراوةكاني  لة  هةنديرَك  تةنها  بةدواوة 
دةخةمة  سةركردن  لة  قسة  و  كدانةوة  ليرَ بيرَ  ب��ةراوردى 
ديكةيدا  هؤنراوةيةكي  لة  كةنوولرَةيي  خانى  اس  ئةملرَ ِروو، 

دةلرَيرَت: نووسيويةتى،  بةندخيانةدا  لة  كة 

ياران نة بةندم
ياران نة بةندم، ياران نة بةندم

ئانة طرفتار زةجني و بةندم
من جة ماواى وَيم، ئةوِرؤ دَل كةندم
توخم بةدبةختى، ثةرَي وَيم شةندم

جة قةوم و جة خوَيش، طرد ئاوارة بيم
نةك هةر ئاوارة، جطةر ثارة بيم
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مةر كة خوداوةند، وة ِرةمحةكةى وَيش
ِرزطارم كةرؤ جة دةرد و جة ئَيش

ِرزطارم كةرؤ جة ئي بةند تار
هةر ئةو بؤ وة دَل، ضةنيم بؤ وة يار

زار بووة و  سامليش لة هؤنراوةيةكيدا كة لة تاران بووة و تةواو بيرَ
دةيةويرَ نةجاتى ببيرَت و ضاوةِروانى دةرضوون دةكات لة شارى 

تاران دا، دةلرَيرَت:

بة من بَي سينةى سةختم بة قةَلغانى نةزةر ناكةم
نيشانةى تيي خوونِرَيذت، جبوز لةختى جطةر ناكةم

دةمى نازت بة روو سوحنةتى كةتابي تيي غةمزةم بوو
لة رَيي تَيغي جةفاتا، بةعد ئةزين جؤشن لةبةر ناكةم

لة ناوشانت لة ضينى زوَلفتا دَل حةَلقةهاى لَيدا
خودا طةر وا بدا قودرةت بة من، كةس دةربةدةر ناكةم

ئةطةر ثايانى بَي هيجرت لة دةرطاتا، هةتا دةمرم
بة مةحزى جةوري حاجب، يةك وةجب، مةيلي سةفةر ناكةم

لة )ِرةش(كا طةر سةراسةر نوتقي تووتي بَيتة سةر هوجووم
لة مةدحى لَيوى شيينت، ئيرت وةسفي شةككةر ناكةم

لة فةردى وةسفي يارا، عارة ناوى مودةعى بردن
لة روشتةى فيكرما خِر ميهرة، هةم سةلكى طةوهةر ناكةم

لة ياقووتى لةبت يةك بؤسة مايةم بَي دةمَي ئاخر
تةلةف كةم طةر سةر و مامل لة سةوداتا زةرةر ناكةم

لةطةَل دَل شةرتة )سامل( طةر نةجامت بَي لة تارانا
بة هةشت ئةر بَيتة دةشتى )ِرةى(، بة ئَيانا طوزةر ناكةم

دةلرَيرَت: ديكةيدا  هؤنراوةيةكي  لة  اس خان  ئةملرَ ديسانةوة 
مةنامل جة بةند

مةنامل جة بةند، مةنامل جة بةند
ئانة شةو و ِرؤذ، مةنامل جة بةند

ئةى بةند بةوةى شي، ِريشةى دَلت كةند
حةق ثادشات ئانة جة من سةند

طونام هةر ية بي، كة دانشوةر بيم
ثةرَي مةردومم، ضوون مانط و وةر بيم

وةرنة من جة كؤ و بةند تار جة كؤ؟
وةرنة من جة كؤ و ئي طوفتار جة كؤ؟

مةنامل ضوون نةى، جة زيندان ثةى ثةى
ثةرَي بةخت وَيم مةواضم وةى وةى
وَينةى نةى سووار، هةردةم مةنامل
كةس نييةن ِرةمحش بةيؤ وة حامل
ئاه و ناَلةى من جة حةد بةرشييةن

هيض كةس بة وَينةى من بةدبةخت نييةن

شةو و ِرؤ كارم طريية و زارييةن
هةر دةرد و ِرةنج و بَي قةرارييةن

ثةنام بة خودان، كة شادم كةرؤ
جة ئي بةند تار، ئازادم كةرؤ

دةلرَيرَت: سامليش 

ئةى قيبلةى مورادم ئاخؤ بة رؤذطاران
ثرسيوتة لة هيض كةسَي، حاَلي غةريبى )تاران(؟!

بةو سوَيندةكةى كة خواردم من هةر ئةوةم كة ديومت
حاشا بكةم فةرامؤشى ميساق و عةهدى جاران

تا نةقشي خاترم بَي خوِرةم بةهارى حوسنت
دةتكَي لة هةوري ضاوم ئةشكم بة ميسلي باران

شةو تا سةحةر لة هيجرت بؤ من حةرامة خؤ خةو
هةر دَى سةداى طريةم وةك رةعدى نةوبةهاران

الكني لة ئةسَلي كارا ناسيومة حاَلةتى تؤ
سةنطينة طوَي سةماعةت بؤ دادى دةردةداران

تؤ هةر ئةوةى كة ضاوت جةرطى بِريم بةئيما
من هةر ئةوةم كة عةشقت كردوومى وَيَلي شاران

)سامل( لة جةوري دولبةر كؤتاكة شةرحي دةفتةر
تؤ بَي خةبةر لة تاو ئةو، ئةو بَي خةبةر لة ياران

و  ئ���ازار  ئ��ةو  دي��ك��ةي��دا  ه��ؤن��راوةي��ةك��ي  ل��ة ضةند  س��امل 
ضةشتوويةتى،  و  ديويةتي  تاراندا  شارى  لة  مةينةتييةى 

ِروو:  دةخاتة 

1- هؤنراوةى تةريقي عةشقت ئةر ون كةم...
كة شةيتانيش ستَيزمدا، خةياَل دانة قةت ناكةم

لة تاو دةرد و جةفا، ئةم دةفعةية، لةم داوة طةر بةرمب
بة ثايز هات، شةوى هيجر و نةسيمى سوحبى وةسَل ئةنطووت

بةرمدة: ئةى تةبي غةم، وا بةيانة، با سوبوك سةر مب...

سةقز  شارى  لة  و  كؤنة  ضاثي  كة  ساملدا  ديوانى  لة   -2
لة  هاتووة  ديكة  هؤنراوةيةكي  كراوةتةوة،  ضاث  دووبارة 

الثةِرة )16( دا و نووسراوة:

شؤِرةزارى خاكى ِرةى ئةجمارة دامةنطيمة
ِروو لة هةر وادَى دةكةم، خاري وةكوو زجنيمة

لةطةَل دَل شةرتة )سامل( طةر نةجامت بوو لة تارانا
بةهةشت ئةر بَيتة دةشتى ِرةى، بة تارانا طوزةر ناكةم

بةيتةى  ئةو ضةند  كة ضةشنى  ديكةيدا  بةيتى  دوو  لة   -3
دةلرَيرَت: سةرةوةية، 
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لةطـــةَل دَل شةرتـــة )سامل( طةر نةجامت بوو لة تاران
بةهةشت ئةر بَيتة دةشتى )ِرةى(، بة ئَيانا طوزةر ناكةم

خؤزطة ئةمزانى لــــة تـــارانـــا نةجامت كةى، ئةبَي
كؤي يـارم )مةشهةدة( يــــا مةنزمل هةر )ِرةى( ئةبَي

دةبينني  بكةين،  خان  اس  ئةملرَ و  سامل  هؤنراوةي  ضةند  لةم  ضاويرَك  ئةطةر 
ئةوا  تاراندا،  بةندخيانةكانى  لة  نةبيرَ  نالرَةيان  و  هاوار  ضةشندا  يةك  لة  ئةطةر 
ئازار و مةينةتي و  تاراندا تووشي  لة طرتووخانةكانى  بة جياوازييةكي كةمةوة 

بوون.... زارى  بيرَ و  ناِرةحةتى 
اس خان خؤي سةرهةنطي سوثاي ئةردةآلنةكان بووة لة سةردةمي  ئةطةرضي ئةملرَ
اس  ئةملرَ سةركردايةتى  بة  شا  نادر  سوثاي  وان  نيرَ شةِري  لة  و  ئةفشاردا  شاي  نادر 
اس خان لة  خان و سوثاي عومسانييةكانيش بة سةركردايةتى تؤثالرَ عومساني، ئةملرَ
شةِرةكةدا تووشي شكستييةكي طةورة بووة، خراوةتة بةندخيانةوة، بةآلم تاكو ئيرَستا 
نازانريرَت سامل بؤضي و لةبةرضي لة تاراندا بةديل طياوة، ئةلرَبةتة زيندانى كردني سامل 
بؤ ئةو سةروبةندةش دةطةِريرَنمةوة كة بة مالرَةوة بؤ تاران ضوون، ئةطةريش ثيرَشرت 
ضووبيرَت و لةويرَ ماوةيةك بةديل طيابيرَت، ئةوا بؤضوونيرَكي ديكةية، بةآلم تاكو ئيرَستا 
تةنها ئةوة ِروونة كة لة دواى ِرووخانى بابانةكان بة مالرَةوة بؤ تاران سةفةريان كردووة.

اس  ةدا باسي ليرَوة بكةم، ئةطةر تةواوى هؤنراوةكانى سامل و ئةملرَ ئةوةى ماوة ليرَ
خان لة بةردةستدا بيرَت، ئةوا بةلرَطة و بؤضووني ترميان بةدةستةوة دةدةن، هةر 
شاعيدا،  هةردوو  هؤنراوةيةكي  و  بةيت  ضةند  ليرَكضوونةى  و  ليرَكدانةوة  لةم  بؤية 
تةوة، ئةوا ئةطةر هةموو هؤنراوةكانى  هةنديرَ مةبةست و هؤكارمان بؤ ِروون بووبيرَ
بامشان  ثيرَكراوى  بِروا  و  طرنط  خالرَ  ئةوا  ببيرَت،  بةردةستدا  لة  شاعيمان  هةردوو 
لة  هيوادارم  تاراندا،  شارى  لة  شاعية  دوو  ئةم  ديليرَتى  بؤ  دةبيرَت  بةدةستةوة 
دواِرؤذدا تةواوى شيعرةكانى ئةم دوو شاعية كة لة بةندخيانةدا نووسيويانة، بدريرَتة 
تى هةردوو شاعي بة زانستيانة خبريرَتة بةر ديدي  كؤلرَينةوةى زانستى و ديليرَ بةر ليرَ

خويرَنةران. 

سةرضاوةكان:
دووةم،  بةرطى  زادة(،  )صفي  بؤرةكةيي  صديق  كوردى:  ويرَذةى  ذووى  ميرَ  -1
يةكةم،  ضاثي  كوردستان،  بانة  ناجى-  انتشارات  تربيز-  ضهر  ضاثخانةى 
)1370خ(، هةروةها مامؤستا هةردةويرَلرَ كاكةيي لة كتيرَبى )شاعي و ناودارانى 
خانى  اس  ئةملرَ خان  لة  باسيرَك  بةكةيدا  كتيرَ )27(ى  الث��ةِرة  لة  دا  كاكةيي( 
هةردةويرَلرَ  مامؤستا  نيرَت،  دةهيرَ سةرةوة  شيعرةى  ئةم  و  دةكات  لوِرستانى 
بة بؤ ناردم و ثيرَي ِراطةياندم كة كاتى خؤي  كاكةيي خؤي نووسخةيةكى لةو كتيرَ
و  بآلوكردؤتةوة  هةلرَة  بة  وِرةوة  كةلرَ اس خانى  ئةملرَ بةناوى خان  ئةو شيعرةى 
ليرَ  بةيتى   )12( مامؤستادا  بةكةي  كتيرَ لة  كةنوولةيي(ية،  خانى  اس  )ئةملرَ هي 

بآلوكراوةتةوة.
لة سةقز. موحةممةدي  ضاثخانةى  ضاثي  ديوانى سامل:   -2

.2012 كاروان عومسان خةيات،  ديوانى )شيعرةكانى( سامل:  لة  ك  بةشيرَ  -3
لة  دووةم،  و  يةكةم  بةرطي  “حةمةبؤر”،  مستةفا  كوردي: حمةمةد  ديوانى   -4

.2010 ئاراس،  بآلوكراوةكانى 
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چەند شیعرێکی 
هەڵبژاردەی سالم
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بیمارانی ئەمشەو 
هیالكی جانی بیمارانە ئەمشەو)*(
سیەهـ وەك توڕەیی یارانە ئەمشەو

لە چاو ئەشك و لە دڵ ئاهم بێروون دێ
دەڵێی تۆفانی با و بارانە ئەمشەو

لە نووسخەی مووتە یا تەئسیری بەختم
جیهان هەر دەڵێی قەترانە ئەمشەو
لە گوێما دەنگی دەقولبابی دڵ دێ
خەیاڵی یارەكەم مێوانە ئەمشەو

بینات كرد عەهدەكەی زووحاكی تازی
لە توڕەت موو بە موو مارانە ئەمشەو

لە مەیلی سەردی قەهری وەك سموومت
لە باغی دڵ گثاڵو رێزانە ئەمشەو
لە گەرمی دڵ گوڵی شادی دەڕوێ

شكۆفەی غەم لە نەو خەندانە ئەمشەو
شەبەیخوونی نیگەهـ حەڵقەی دڵی گرت
بەجوز غەم هەرچی بێ تااڵنە ئەمشەو
لە رووی عەكسی خەیاڵی لەعلی لێوت
دوڕی ئەشكم وەكو مەرجانە ئەمشەو

لەالی )سالم( ئەگەر ئەكلە وە گەر شورب
بەبێ تۆ دوور لە تۆ سندانە ئەمشەو
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لە مەهتابا كە دڵ دی ئەگریجەی وەك عەقرەبت ئەمشەو)*(
گورێزی دا لە عەقرەب، كەوتە چاهی غەبغەبت ئەمشەو

لە وەساڵم و لە بەدگۆ خەوفناكم، ئەی فەلەك ئامان،
بە كامی من بدە تەغیری نەحسی كەوكەبت ئەمشەو
بەڵێ، ئەی دڵ ئەگەر هەم داستانی زوڵفی دولبەر بێ
لەناو جەمعی پەرێشانی جەمیعی مەتڵەبت ئەمشەو

لەسوجدەی خاكی جانانە، تۆ ئەی دڵ غەفڵەتت تاكەی؟
دەترسم وەرگەڕابێ مولحید ئاسا، مەزهەبت ئەمشەو
وەكو ئەشكم پەیاپەی خوێنی ئاڵم، ئەی عیقابی غەم

بەسەر جەرگا لە دڵ دەڕژێ لە زەربی میخلەبت ئەمشەو
سەحەر گەر بۆ شكارم دێیە سەحرا، با مەرەخەس بم
حەنایی كەم بە ئەشكی دیدە سمی مەركەبت ئەمشەو

بە پەنهانی لە كۆی یارا سەگ ئاسا مەسكەنت دەسكەوت
تەشەكوركە، گەلێ بااڵیە )سالم( مەنسەبت ئەمشەو

عیالجی ئێشی دڵ ناكا بە سەد مەرهەم، حەكیم ئەمشەو
لە زەخمی تیری موژگانت بە نەوعێ پۆستەریم ئەمشەو
لە لەب نەقدی حەیاتم خوون بەهای یەك بۆسەی داناوە

ئەگەر یاری قەمەر تەڵعەت قەبووڵ كا، موشتەریم ئەمشەو
خەتایە گەر هەوای بۆی عەتری كەم، تا حەیاتم بێ

ئەگەر بێنێ لە موشكین زوڵفی تۆ، بۆی نەسیم ئەمشەو
هەتیتەی دڵ بكا گەر تەجروبەی قەدت لە باریكی

بەرابەر ئەو دەبێ مووی كاكۆڵی هیندووی زوخیم ئەمشەو 
لە خاكی ئاستانەی دولبەرا ئیفتادەم و شادم

دەگاتە تاقی كیسرا رەفعەتی جێگەی سەگیم ئەمشەو
سیحری جێی سوجدە شاهیدە بێ، بە ئەشكی سوورخ و رووی زەردم

لە خاكی كۆی تۆ ئالوودەیە مەرجان و سیم ئەمشەو
ئەگەرچی ئیحتیاجی، روو لە قاپی كەس مەكە )سالم(

بە ئومێدی كەرەموڵاڵ، خوداوەندی كەریم ئەمشەو
*  *  *                            

قامەتت سەرووی رەوانە بە حوسێن
عاریزت باغی جینانە بە حوسێن

شەربەتم زەهرە لە دووریت بە حوسن
زیندەگیم دەردی گرانە بە حوسێن

غەیری دووری نییە سەیل و یەرەقان
هەر فیراق قابیلی جانە بە حوسێن
هێرشی لەشكری غەم، نەوعی یەزید
وا لە دڵ زەخمی زەمانە بە حوسێن

دڵ لەبەر تیری نیگاهی غەمزەت
ڕووبەڕوو میسلی نیشانە بە حوسێن
)سالم(ی توشنەی هیجرت بە عەلی
پەیڕەوی رێگە رەوانە بە حوسێن

زوڵفی دولبەر 
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رۆڤار

لە كونجی میحنەتا هەر شەو خەیاڵی وەسڵی دولبەر كەم)*(
وجوودم وا بە جارێ دێتە جونالش، وەختە پەڕ دەركەم

لە ئەوەڵ حەرفیا وەك دڵ لە كاغەز بەر دەبێ ئاگر
ئەگەر شەرحی شەرارەی ناری هیجرت سەبتی دەفتەر كەم

تەاڵشی تەی راهی كەعبەیی كۆی یارە، مەقسوودم
منی بێ دەست و پا، الزم كە پا بۆ ئەم رەهە سەركەم

لە ئەفالكی خەیااڵ كەوكەبی رووی یارە تا قوتبم
بە زوڵماتی شەوی هیجرا، رەهی كۆی ئەو ئەبێ دەركەم

سەرئەفگەندەی حزووری سەر بڵندانی قیامەت بم
سەرم تا دانەنێم، شۆڕی ویساڵت گەر لە سەر دەركەم

بە نەڕادی فیراقت نەقدی جان ئاخر ئەدورێنم
بە خاڵی میهرەی وەسڵت، ئەگەر سەد دەفعە شەش دەركەم

قەبووڵی نرخی بۆسەی لەعلی رومانی لەبت ناكەم
لە ئەشكم پڕ بە دامانت ئەگەر یاقووتی ئەحمەر كەم

لە سەر ئەم مەزهەبەم )سالم(، بە مەخفی روو بە رووی مەتڵەب
وەكو هیندووی گێسووی هەر سەحەر، تەعزیم ئازەر كەم

دڵی من تەنگە 
دوور لە خاكی سەری كۆی سەنما تا سەفەریم

لە بەهەشتێكی وەك ئەم شارە لە حاڵی سەقەریم
گەرچی بە ئەو سیعەتە، ئەم موڵكە، وەالكین بێ تۆ

دڵی من تەنگە بە قەد دیدەی نامەردی لەئیم
زەمزەمەی عەشقە لەناو مەسیری وجوودم هەمە جا،

ئاتەش ئەفسانە، هەناسەم وەكو سەعبانی كەلیم
ئاگرێ بوو وەرەقی كەوتە دڵی مورغی چەمەن
دووگمەی توكمەی هەر غونچە ترازا بە نەسیم
تالبم دیدەیی تۆ بی بە شفای جۆی دڵ رێش
گەرچی نایبا ئەبەد كاری حەكیمێ  لە سەقیم

خاڵی تۆیە كە لەناو حەڵقەی زوڵفا بە هەوەس
نایە ناو دائیرەی موشتاقی ئەزەل نوقتەی جیم

الفی لێداوە بەبۆ نافی گوڵی روومەتی تۆ
ڕوو رەشی كردووە تەئسیری گوناهانی عەزیم 

توركی تیر ئەفگەنی شیرین دەهەنی سیم زەقەن
سەر سوڵحی هەیە، گەر دەرحەقی یارانی قەدیم

گەر بە قیمەت نگەهێ كا لە رووخی زەڕە و سروشك
دیدەی دەمی رەشوەتی یەك غەمزە بە دامەن زەڕ و سیم

كافییە یەك نیگەهت بۆ دڵی توشنەی )سالم(
دەستەكەم ناگرێ هەنگامی كەرەم، مەردی كەریم

*  *  *                           

خەیاڵی وەسڵی دولبەر كەم


