
www.kurdistannet.org 
    بةكايت ناوةندي ئةوروثا12:09 24-4-2005

  
  ئةمحةدي مةالئةمحةدي مةال... ... نةزةند بةطيخاين نةزةند بةطيخاين  شيعري  شيعري ––خوصندنةوة خوصندنةوة ستايشي ستايشي 

  
 ینووس ا چارهی  هیینیشبپ .هیو مشت دا ن  لهی داهاتوومان  آه آه هی  ئارامگهینز  دوا مه تاراوگه

ست   هه وه كبوونهی دا ر له ن، هه هه .وه آاته  روون ده ه ته م مه ته؟ داهاتوو ئه هییشر  بهیتم حه
دان،  ناسه  هه  به سكه رآردن، ته  گوزهۆ ب سكه ن تهیژ  دهی ل  آهی نهو شو  ئهیین پانتا آه ده
آان  نهیق  راسته رهی شاعی ربهۆگومان ز ب سته م هه ئه .وه بوونه رامان و قووۆ ب سكه ته
 یتڕ  باو و نهیكری فڵ  گه ت له حمه  زه  به  آه هی سانه و آه  ئه نهیق  راسته ست له به وه، مه تهگر ده

نھا  نسان تهی ئ آان آه هیینبل گا حه مهۆنا آین، م آه وت ده ژ، رهر وه چوارچیكت هییق باو و عه
   له شهیم  هه آس آهۆراد امان و پهست و ت ست و نه ن هه  خاوهیكر وه ك بوونه  وه كهكلیش
   .تب" كهی دی آه جنسه "  له ره وه م بوونه  ئه خوازه ه، نهیدا وه شچوونهوپ ره آردن و به شه گه
  ن لهۆ چ: كرهیشنفۆم ر م ژنه، هه م آورده، هه ه، ههییت ژههۆم ر  ههیخانیگ ند به زه نه
  كاتهی  رووت، دهیاسی سیآ هی له سه  مه آاته  ژن دهی له سه  مه  آه وه تهب  دهیك ج هیگا مهۆآ

نھا  وتوو ته شكه پیوروپا ر ئه رامبه شاندان بهینپۆ خۆك بی ئادات كاتهی بژاردن، ده  ههیآارت
گا  مهۆ آ مان لهۆ خێآر ه و د هی هه" ژنمان"و " ت ئافره"ش  مه ئ ن آه ب  آهی وه ر ئه به له

  اوهیت، پ سه ن ده  خاوه اوهیر دا، پ وهه  جه  دا، لهی راست م له به .نینیآان دا بب هییشارستان
 یكری شاع  آه هی ته قهیق م حه ئه .ن ژن  خاوهیشۆر خ  و هه ن وته  خاوه شهیو ر ئه ن را، هه خاوه
  : ه دیمانآات و پ  ده پیست ند هه زه آو نه وه
  
  ی نارنجیآ هی گه" 
   آردیچۆ با آیآان هیی سپ هر با  سه له
  : آردی وادا هه  هه ك لهنگ نجا دهیئ

  ن و شه گویك خاآین نفا به مه
  دا  دهرم پی ژیكزۆه
  م بم وۆدا خیای من ت آه

  ٨٥ال " ڤۆ مریڕش هاویئازد
  
 م  ئه ت، چونكهی ت بكهۆ خیر بوونی شاع  بهی سه رهآان موما وتووه گا دواآه مهۆ آ  له ته حمه ر زهۆز
ت دا  سه  دهیر بهر س ژ  لهیۆر خیرا شاع خ هیۆه، بییست بارگاویو پ اد لهیر زی شاعیرمت
 دا ڵ  گه  لهیتاتك ره  دا سهییتاۆ آ وه له ت، ئهستاب  راوهیشیتا دژ ره ر سه گه ئه .وه تهنیب ده
 ئازاد یری شاع م به .هی ره و به  لهآ هیته ت ببب ل دهی دا قاشیو آات و له دوا هه ده
ت و  سه  دهڵ پا ته، ناچ خڵ پا تهزب، ناچی حڵ پا  تهز ناچیرگ ه، ههییتا تاهه  ههیآ هیینف مه
  تهچ ك و ده هیی تارما تهب ت دهر وی شاعی ال هیۆب .وه واآانهڕ نا مه و گه ن تهش دا ناچیتاۆ آ له
 یآان ونه  خهیرتاپا آان سه  آابووسه كهی دیآ هی واتا ا بهیوه،  آانه شهۆ ناخ ونه  خهیچۆل

 .ی ئازاد نفا واته او، مهی پ ت واتهو .آنۆ ناآیر مسه ر دوو جهیت و شاعو .وه ننهش وه ده هه
ك نگ چ رهیا هد ژانهۆ ری سه  موماره  له  رووت آهیاسی سیآ هییك ئازاد  نهیقیق  حهیآ هییئازد
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  كهینت شوو .نپوت و شو سكه  دهی پاراستنۆت بب ك نه هیناڕ زوینین  ژه نھا له  ته وه ناداته
  وه لی ئاواز كهوه، شمشا ته ناآر  آه آه هی ره نجه  بارچوو، په  لهیون  خه  له هنھا پ ته
  : واوه  و ناتهپچ شاش و پچیو  هه مهۆت آو .ناس هه
  ون  خهیی ناو پانتا  لهیچوار مشق " 
   ژوورا  آرد بهیۆ خ له  په و به ئه

   وه نهی آان بكه ره نجه بوو په بوار نه
  ن ب وه لیرانۆت گ وه هه  شهیآان پووله تا په
  بوو  نهشمشا

  ٥٧ال" ت ززه  لهی ئاوازیدان لۆب
 دا یكیزیتافی میكون  خه ا لهیزدا، بئامی  غهیكون  خه ت له ویآان ژهۆ پریرتاپا  سهێآر ده
عر، ی ش تهب ر دهی شاعۆك بیدا .وه كهی داینگ  دهیستو پ ن تهچ ر دهی شاعنگ ده .وه تهیش بوه هه
   آهییتا تاهه  ههیآ هی وه انهڕ پا تهب ، دهی د ته هی نا ك آهون  خه تهب  ژن، دهینگ  ده تهب ده
 بار   له شهیم ان ههی ژیآان ژهۆ پر هیۆب .ی آه نه  خاوه تهخش ببهواو   تهییاین د هییش نیرج مه
 یآ هی وه بوونهۆ آ:آان هییآار  و ورده  ساده آان، شته  هیی ژانهۆ ر آان، شته هییاتی  حه چن، شته ده
   له پ وه نهیق  راستهیكنین كهك، پآردن اسهی و پیآتر هی یسگرتن زان، ده خیندامان ئه
  :ی د ته هیز نایرگ  هه ك آهون  خه تهب  و دهێخر  دوا ده شهیم ان ههیر ژخ نه . هتد هو وانه حه

  
  كم نادای دای دادچ شتیه"
  ب ك نه هیوای هی نھا ترووسكه ته
   مردن  له وه ندووبوونهی زیوایه
  نیب  ده وه وه ون به و خه ئه

  شت هه  بهیآان نهی ش نهۆ آ دواتر له
   وه تهشن بۆ ری آه هیینج اوه ن هڕ آو  بهیچاو
   و وه ته بگری آه هۆ بچك  آچهیست ده

   وه دا بكاتهی آه راشه  هه هڕۆ آ ش به باوه
  ١٣ال " وه هیاڕ گه وا چوو و نهی هیشتنی  گهۆ ب آه
  
 یند  پاپه شهیم  هه نه ئاویآان حرهیس .شكردنی نمای خته ر ته  سه وه نه د نه ئاویآان مه  گه هیۆب
 .بات نا ده ژبوون و فه گیند هڕ  خه روه نسان بهی ئ  آه هی وه كدانهك ل هیای و جادوو ودون فسانه ئه
 یآان نده هه ره .وه  آاتهیآان مه و گه ن نهیچ ده .)نینآارد  بهی آه هییس  مانا ئه نا به  فه رهل(
 ی تابیكنگ ش رهی"نیش" .ب ن دهی و داهاتوو ش وه تهشن  رابردوو ده:نئا كدهن ت مه زه

 یكنگ ش دا رهیمان آات  هه ته، له الله ده-ۆن آ  خاوه  واته كهیمیلسۆ پ  آهی وه  له ه، جگهییآورد
   )!ی آه هییتا ره  سه ره  مانا هه ز بهۆریپ( .شهیزۆریس و پیب مولته

  سیكوه، سات تهنیم س دا دهیب  مولتهیآ هی و داهاتوو فهۆ شكیآ هیوان رابردوو ن  لهی وه ئه
ك  هیستا ئۆ ب نھا ئاماژه  سات ته چونكه .وه نهینخوی بوو ده سیآ هیستا ئ  به مهبووه، ئ

   به مه م گه  ئهیرتاپا سه . بوون هاتووه سیر تووشی شاعی ال  آه شه هیستاو ئ ئه .آات ده
  شههاوآ .وه تهبووژ و گونا ده ێو خه ت ده قهیق  حه:ی د ته د وه نه ئاویویود نكردنه، له مه زه

2 



www.kurdistannet.org 
    بةكايت ناوةندي ئةوروثا12:09 24-4-2005

 یآان هییعری ش ژهۆ پریرتاپا  سهنگب  رهیۆ خ  لهیۆ گونا دانان، خ ر به رامبه ت به قهیق حه
  وه؟  روون آاتهۆندمان ب زه نه
   . وه تهب  نهیت ج و  له ت آهك بت و  وشه نگه  دا رهییتاۆ آ له
  زتۆری پییشناۆر ر  به له" 
   وه نه ئاو ناو نهیچ  ده
  ن ك دهت چاو ل قهیق حه
  یریدا ژ وز ده نه وه
  بن  ده هڕ  به  گوناهیۆپ
   رابردوو وه نهشن ده
   ساتب  دهس
  ٣٢"  داهاتووێڕ گه ن دادهیش
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