
ک  ک و دەرفهت ب   کت

زی پهردەالدان له بی (له پهراو   )"ئاسۆی خهياڵ"کت

 هۆمهر نۆرياويی

  

  له مردن بۆ وە ناترسم که دەڕوات

،خۆشهويست مه خۆي   له بهينی ئ

  منه لهو مهرگهساتهی ههموو ترسی

کی تر نهبيست ،خورپهی د   د

  ف.نامۆ

زانی ١٤ڕۆژی دووشهممه،  ڕ ی ٢٠١٨ی نۆڤهمبهری ٥(٢٧١٨ی گه ئيرشادی شاری فهرمانگهی ) له هۆ
بی "ئاسۆی خهياڵ"،بهرههمی شاعيری زمانپاراوی کورد  سهقز، کۆڕی پهردەالدان لهسهر کت
"ف.نامۆ(محهممهدفاتيح محهممهدی)،به ئامادەبوونی ژمارەيهک شاعير،نووسهر و جهماوەری شهيدای تۆرە 

وە چوو. و   ئهدەبی کوردی لهم باژاڕەدا بهڕ

نهچهندان کهسايهتی ناوئاشنای کورد له کۆڕەکهدا ک و ناوەڕۆکی  وتنه باس لهسهر ئهم شاعيرە و ههو
عرەکانی و ههروەها شکهش به ئامادەبووانی کۆڕە ش کی شاعيريشيان پ عر   کرد. کهچهند ش

عرەکانی شاعير بدوکتۆر شههباز موحسنی،مامۆستای زانستگه ،لهسهر ناو   کورتی قسهی کرد.ه ەڕۆکی ش

رينی خۆ ان ئهخهوان،ڕاگهياندنکاریئيحس يهکی د چهند  ،کورد،سهبارەت به کهسايهتی شاعير وەک هاوڕ
شکهش کرد. کی پ   پهيڤ

تهکردنی چهند کۆپلهيهکی شاعير کی خۆی به ئاو عر شکهش کرد. ف.نامۆ ههژان باباميری، شاعير، ش   پ

وەبهرانی کۆڕەکه له کۆتايی  شکهش به ئامادەبووان و بهڕ زانينی خۆی پ کۆڕەکهيشدا ف.نامۆ،سوپاس و پ
ت که کرد. هيش بدر ی خۆيهتی ئيشارەت بهم خا شکهشکارخاليد فهتتاحیج   کۆڕەکه بوو. ، پ

ۆ)، ،سهعيد نهججاڕی(ئاسۆ)شاعير و نووسهری دی کورد ههر وەک چهندان  ئاگری  قاسم موئهيدزادە(هه
ژەری ناودياری کورد)(شاعير)حاميد شافيعی ههژار(کوڕی مامۆستا ههژار)، ی(ب ،سهباح ،عومهر ڕەسوو

ژەر) نی(تو   پشکداری کۆڕەکه بوون. (شاعير)ئيقباڵ محهممهدی و حس

ی  دانه که ف.نامۆ، سا ) له شاری سهقز لهدايک بووە و ههنووکه ١٩٤٧ی ههتاويی(١٣٢٥شياوی ئاماژەپ
ی گهورە شا   ری تارانه.نيشتهج

ژەر و نووسه ژەری و  رە ديارەکانی ڕاديۆ کورديی تاران بووەف.نامۆ، يهک له ب ک نووسهر و ب گهل
عر و ئهدەب و ...هتد ههر لهم ڕاديۆيهوە بووە. بهرنامهی وەک ڕينه،ش هکۆک،کۆلکهز   ئا



که  "ئاميار"و پهخشکاری  ی سهقززگهی ئيرشادەئهم کۆڕە به هاريکاری ئهنجومهنی مهولهوی(سهقز)،د
وە چوو. بهکهی شاعيری لهچاپ دابوو،بهڕ   کت

بهکهی له  ی،نووسهرهۆمهر نۆرياويی داچوونهوەی کت ک ئهرکی پ هچن و کهس ڕە وەک هه ئهم چهند د
ندەوە و ئهستۆ بووە، کی شاعيری بۆ ئامادەبووان خو عر کی کورتيچهند ش شکهش کرد شیپهيڤ رەدا  پ که ل

کدا  ی چهند خا نهر.له دووتو نه بهر ديدەی تۆی خو   دەخر

ی يهکهم، کدا خا عر و بهردەنگدا دروست بووە و ژماری بهناو که له ڕۆژگار وان ش ک له ن دابڕان
ت ئاشتبوونهوەيهک چ بکات. عرانهی ف.نامۆ بتوان ت،ڕەنگه ئهمجۆرە ش  شاعير،سهر له ئاسمان دەسو

ته ڕيزی شاعيرا تی کورف.نامۆ،دەچ کی گرانبنی بهرەی يهکهم له ڕۆژهه اييه دستان و خودانی ئهزموون
عرييه بۆ خۆی ئهو ڕاستييهمان ال ڕوون دەکاتهوە که شاعير  و ئهم بهرههمه ش عرەکانی ن ندنهوەی ش و خو
ت و به  عرييهکان دەناس وە ش نووسهکهی دەبات. شاعير باش چوارچ تا چهندە شارەزايانه دەست بۆ پ

عريی خۆيدا ئاگاد چکهی ش عری کالسيک و هاوچهرخی کوردی،به ڕ اريی قووڵ و ورد لهسهر ڕەوتی ش
وەندييهکی نزيک لهگهڵ بهردەنگدا دروست دەکهن.   عرەکانی ئهوەندە پ ت؛ههر بۆيه ش   دەچ

هيهک له اليهن ژمارەيهک نووسهر و ڕووناکبير و بنکهی ئهدەبييهوە پادووەم خاڵ، که هه ن ته بهداخهوە سا
ت و نها  ک دەکار د ن ستا لهبهر کهمتهرخهميی ههر ههموومان،له ههموو شو هيه ئ تهوە و ئهم هه دەکر
که نه  ک ساڵ ئهرک و ماندووبوون و ڕۆشنگهری گهرەکه و کار کهوتۆته سهرزاران و سڕينهوەی گهل

  هاسان.

و ڕووبهری ئهدەبی کوردييدا  رە به  "مهولهوی"له ن و هيچ  "مهولهويی تاوگۆزی"ههر يهکه و ئهويش ناود
هيه،  کی گۆترە و ساخته و چهوتی وەک مهولهويی کوردی بهسهردا ببڕين و ئهم هه ويست ناکات ناو پ
کی فرەی گهرەکه تا بتوانين ئهو ناوە ساخته و ناڕاستهی  کی تهنيوە و ماندووبوون ن ههنووکه گشت شو

  وانهدا ئهرکی ڕووناکبيران ههستيارتر و گرينگترە.لهو ن لهسهر ال ببهين.

ههم، ی س کی خا ڕاديۆ ،جاران پڕی بوو له دەيان سيما و کهسايهتی درەوشاوە و ههر کامه و له قۆناخ
شتاکهيش ج پهنجهيان  ههستياردا سهرچاوەی ڕاژە و خزمهت به زمان و تۆرە و ئهدەبی کوردی بوونه و ه

فتی زادە،شوکرو بابان،حهسهن سهالح سۆران، سهی تايهر هاشمی،سوارە موسديق محهممهدههر ديارە. 
لخانی زادە،مهال محهمم تهنيا ناوی چهند  ،کهمانگهرمايۆن و،ههد ڕەبيعی،مهال جهميل ڕۆژبهيانیئ

نه ئهژمار.  ههای "ف.نامۆ"کهسايهتييهکی دياری ڕاديۆ د بازە و سا بوارانی ئهم ڕ کی ترە له ڕ يش يهک
بوارانی ئهم ديۆ کورديی تارانهوە خزمهتی زمان و چاندی کوردی کردووە و دەساڵ له ڕا ته ڕيزی ڕ چ
ستای کوردی که  کاروانهوە. کی ههرە گرينگيشه بۆ ڕاگهياندن و ميديای ئ ويسته له ههمبهر ئهمه پهيام پ

ت و  ئهو ئهرکه ههستيارەی خۆدا کهمتهرخهم به ئاوڕدانهوە له ڕابردوو،داهاتوويهکی پرشنگدارتر بۆ نهب
ت. ن گهی کوردی بنهخش   کۆمه

ی چوارەم، م خا مهی کورد تا چهندە توانيومانه لهو شۆڕشه بهرفرەوانهی به ی شۆڕشی که ئهوەی ئ له ڕ
ژ لۆژياوە ههموو دنيای گرتۆتهوە،به قازانجی زمانهکهمان دەکاریتهکنۆ که بۆ تو نين،پرسيار ت  ينهوەب دەش

تهو گهوە دەتوانين ئهوەمان ال ڕوون بب   ئايا ئهمه دەرفهته يان ههڕەشه؟ ە کهو لهم ڕ

تهوە و ههر يهکه  ستا له نووسينی کوردييدا دروست بووە و وا خهريکه ههموو اليهک دەتهن ئهو شپرزييهی ئ
ی وايه زمانه پاراوە کوردييهکه، ههر ههمان زمانی  ناوچه،شار،شارۆچکه،شارەدێ،گوند،کووچه و و پ



ويست ی مهترسييه و پ ڵ و عهشيرەتهکهی خۆيهتی،ئهمه زۆر ج ن و خ بهههندی وەربگرين. گهر  هکۆ
عر کردبايه، ئايا دەبووە ئهو  "نالی" له سهردەمی خۆيدا ڕووی له بنزارەکهی خۆی(جافی)بۆ نووسينی ش

وە دەرنالييهی که ئهمڕۆکه کو   کات؟د شانازيی پ

وەرين و  ،النيکهم له دوو پاری کوردستان کی پ مهی کورد خودانی زمان و گوڕ و تينی  دەتوانين توانائ
ی دەنووسين و ههر لهم  ستاکه پ کتهی که ئ ههموو بنزارەکانی زمانی کوردی بخهينه خزمهت ئهم ديال

ندە به زمانی کوردی ببهخشين. همهنديی دە ه گهشهوە دەو   ڕ

ههلهکهم به دەرفهت زانی و به کورتی کی به المهوە ههستيار و گرينگ بوون که لهم کۆڕەدا ئهمه چهند خا
ر و تهسهلتر ههر به  کی ت دان. له داهاتوودا نووسين ڕئيشارەتم پ همی نووسهری ئهم چهند د لهسهر ،ە قه

عرەکانی ف.نامۆ(محهممهدفاتيح  ن و ناوەڕۆکی ش نهر.ههو ته بهرچاوی خو ئهوەيش  محهممهدی)دەخر
شکهش به ئامادەبووان کرا: عرەکهی ف.نامۆ که له کۆڕەکهدا پ  ش

  

  ۆت ب

  ف.نامۆ

  ۆت ،ب ژانه ڕرم پو سه ستهخه شمله

  ۆت ،ب فانهۆت یهڕگوڕپ ناومهه

  داومنه پ یدهوم یكرسهه

  ۆت ب شانه،کاک یم شارئه مووهه

  داو خاترم ڵايخه یزارگو له

  ۆت ب زانه،ڕگه یرزوه یکزه

  مم بووعاله یدانئاوه وهۆت به

  ۆت ،ب رانهال و ستهئ هانميج

  یستخه نبشک هيين ۆیب کهيچرا

  ۆت ب مخانه،م خهئه یکيتار یوشه

  زانمده ،ۆيیت دژواره ب نوهئه

  ۆت ب ودانه،م  پئه م بهنابهرده که

  بووم یو چ مزانم کنه تريئ تاهه

  ۆت ب رانه،ۆت ۆخ کارم  له مووهه

  مدا پئه  یستربهسه یستهه تناسههه



  ۆت ستانه، بربهسه ستهئ ن؟ۆچ ميبژ

  خاوت یست و بسکمه یچاوان یدوو له

  ۆت ، بشارانه یرچهۆک مايخه

  مۆڕگده  ۆت ب موهدانهد ندهئه

  ۆت ب ،انهۆڕو گئه خاوه یايخه

  مخاتده که يیشاد یتهوده یئه رهوه

  ۆت ب انه،ۆڤم و کم خهئه یگوشار

  یتش به ێژڕۆ تبهيئاق ترسمده

  ۆت ،ب وانهژ و کم کهئه مبگ

  جار تهس ێژڕۆر، م سهدهنه ۆردا ببه به

  ۆت ب ،تانهش یوهکرده ۆب م،کهنه

  "حي"فات یکار سووچ له ینگتهد به

  ۆت ب کانه،پهه نجهپه ،ۆژنئه له

  

 


