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  فرھاد وياړ

 ٢٠١٣ اگست ١٢

  شيرکو بی کس،

  کردي شاعر او د ژمنتيا پنځونه
س يو له دې شاعرانو شير کو بی ک. ھغه شاعران چې پر ملتونو باندې اغيزه لري، له السه تلل يې ناورين ګڼل کيږي

څخه و چې د روان زيږديز کال د اګست په څلورمه يې په سويډن کې په داسې حال کې چې اللھانده کليمو يې په ګوګل 

  .کې انتظار ويست څو ونڅيږي، سترګې له نړۍ پټې کړی

کس  کو بید شير .  زيږديز کال د عراق د کردستان په سليمانيه ښار کې نړۍ ته راغى١٩۴٠ پهکس  شيرکو بی

 ھغه په خپله ويلی .تير شوي دي پر ولس دې  ناورينونو او کړاونو او بيوزلۍ ھنداره ده چې د ،شعرونه د ھغو دردونو

  .مل دی  او د کردستان ژوندی تاريخ انځوروي خاورې او ايرې سره ،چې شعر يې د لوګيو، اور

د کردانو د قيام .  حکومت پر وړاندې مباره کوله کال کې د ھيوادنې اتحادٻی سره د عراق د١٩٧۴شير کو بی کس په 

 کال کې د کردانو د پاڅون ١٩٨۴په . له ماتې وروسته د عراق په لوديځ کې پروت رماديه ښار ته جال وطن کړای شو

  . د جايزې د نه منلو لپاره اړ شو چې ښار پريږدي او غرونو ته جګ شي» قادسيه صدام«د مالتړ او د 

بی کس د ټولنې، انساني ارمانونو او د آزادۍ په برخه کې  يو ژمن او «:دي ژباړونکی واييمريوان حبلچه ای کر

ھغه يو پلټونکی او د آزادۍ په لټه : د ھغه په شعرونو کې درې بنسټيزه اړخونه پيدا کولی شوو. مسوول شخصيت و

ړو؛ ھر ختيځ پوه چې غواړي د کې شاعر و، ھمدا ډول د کردي انسان مفھوم کوالی شوو د ھغه په آثارو کې پيدا ک

ھغه د کردانو په وړاندې د ناوريونو تاريخ په خپلو آثارو کې . کردانو په اړه په څه پوه شي، بايد د ھغه آثار ولولي

ځای په ځای کړی دی؛ سياسي ماتې، کډوالي او د صدام حسين په وسيله د حلبچه د کيمياوي بمبار څخه د کردانو تر 

بله موضوع چې د ھغه په شعر کې اھميت لري، ھغه د ميرمنو موضوع .  آثارو کې ځای لريوژلو پورې د ھغه  په

  ».د ميرمنو د حقونو برابري ھغه ته ډير اھميت درلود. ده

  ھر څومره مې چې په ختيځ کې

  کوښښ وکړ چې د ھندارې مخامخ

  او پر دوو څوکيو

  کليمې» آزادي«او » ښځې«د 

  د يوبل تر څنګ په مھربانۍ کيږدم

  بی ځايه کوښښه و

  کليمه په زوره » ولس« تل د 
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  راتلله او تسبيح په الس

  )ښځه او آزادي.      (په خپله د ښځې په ځای کښيناستله

  

: چې د کو بی کس شعرونه يې نارويجي ژبې ته ژباړلي دي، د دې سترکردي شاعر په اړه وايي» عصمت صوفيه«

او » آزادي«او » عدالت«د ھغه شعر، انساني مفاھيم لکه . ید شيرکو بی کس لورليدی جھانشمول او انساني د«

» ښځې آزادي«په دې منځ کې د ھغه په شعر کې د . رانغاړي» د ښځې آزادي«او په ځانګړي توګه » برابري«

ښځه د ھغه په زياتو شعرونو کې کردي جامې په غاړه لري، خو دا . مفھوم د نورو انساني مفاھيمو څخه لوړ ځای لري

ه نړيواله څيره ده؛ ھغه ښځه ده چې د نړۍ له ھر ګوټ څخه يوه بله ښځه کوالی شي په ھغه کې ځان ښځه يو

  ».ومومي

  :زه تياره

  په پروني ليک کې دې

  کوچنی څراغ راته راليږلی و

  ما تياره

  چې څراغ بل کړ

  مخامخ ھندارې کې مې

  ځان وليد

  زه د ھغو نارينه وو تور تورتم تاريخ يم

  !و کې ووژوچې څراغ يې په ښځ

  

  :او په بل شعر کې وايي

  

  ای د ښځې له وينې ډک فرياده

  برابري د څه لپاره غواړئ؟

  چې ما ته راورسيږئ؟

  زه خو ال په خپله 

  د خرافاتو د ھديرې ساتونکی يم

  د مھمالتو طوق په غاړه لرم او

  .د خراباتي عقل اسير يم

  

په بيالبيلو حکومتونو کې خلکو ته ژمن و؛ د بعث دمخه، د ھغه «:حبلچه ای د شير کو بی کس د ژمنتيا په اړه وايي

ھغه جال وطنه شو او اړ شو چې د غرونو الره ونيسي، خو له . بعث په وخت کې او ھمدا اوس ھغه خلکو ته ژمن و

  ».خپلې ژمنې الس په سر نشو

شير کو بی کس انسانی ليد او د . ھمدا ژمنتيا دی چې يو شاعر، ھنرمند او فرھنګيال په ستر او تلپاتي انسان بدلوي

ژمنتيا المل کيږي چې ھغه د عربي نړۍ  د پاڅونونو په اړه له القدس عربي ورځپاڼې سره په خپله مرکه کې داسې 
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داسې چې يوه لويه قصيده .... ژبه او قصيده د دغې لويې پيښې پر وړاندې ھيڅ نه شي کولی«:څرګندونې وکړي

  ».ه څاڅکي وينې سره نه شو پرتله کولیحمص کې د يوه بی ګناه ماشوم له يو

بريدونه او پولې د دې باعث نه کيدلې چې ھغه له نورو بيوزلو ولسونو بيل او .دې ژمن شاعر په انسانيت باور درلود

خپل ځان په دې نړۍ کې د ھرې پيښې د رامنځ ته کيدو پر وړاندې مسوول ګڼم، خو «:جال کړي، ھمدا دی چې وايي

ي شاعر په نظر ګورم، ھمدا المل دی چې کله چې سوماليا کې يو ماشوم وږی وينم، داسې ګڼم چې پيښو ته د يوه کرد

د ليکوالۍ پر مھال دا ټول . تحرير ميدان کې يو ځوان وينو کې لت پت وينميا د قاھرې . زما ماشوم له لوږې مري

کسان زما د ميز پر سر، زړه کې، ليکنو کې او زما مخ ته انځوروم، ھمدا ده چې له انساني شعور خپل شعر ليرې نه 

  ) ١(» .بولم او نه ھم امکان لري

آزادۍ «وال اجازه ورکړي خوښ به وي چې د شير کو بی کس په خپل وصيت کې ليکلي دي که د سليمانيه ښار

تر څنګ خښ شي او د قبر تر څنګ يې د شاعرانو، ليکواالنو او مينو »  کال شھيدانو١٩۶٢سليمانيه د «او د » پارک

ھمدا ډول يې په خپل وصيت کې ليکي دي چې د کتابونو له چاپ څخه . جينکو او ھلکانو لپاره يوه جونګړه جوړه شي

  . خيريه موسسې ته ورکړل شي چې د ماشومانو لپاره کار کوييې ټول عايد ھغه

  .شيرکو بی کس وصيت کړی دی چې د ختم په مراسو کې د موسيقي وغږول شي

شير کو بی کس ژباړه ھغه ليمو سره پرتله کاوله چې اوبه يې زبيښلی شوي وي او يوازې قشقاړه ترې پاتې وي او کله 

خو چاره نشته، ناچاره بايد د دې . دا د ژباړې ځای ښکاره کوي. خه ښکولو ديبه ھم ويل چې ژباړه د پنجرې له شا څ

  . ستر شاعر ځينې شعرونه راوژباړل شوي چې لږ تر لږه د ھغه فکر او ليد سره آشنا شوو

  :دا يې ھم د نثر يوه بيلګه چې د شعر او شاعر په اړه په کې خپل فکر څرګندوي

او تابيه يې وکړه چې د سردسير غمونو ليدلو ته الړ شی، څو وګوری چې د د ګرمسير غمونه ټول سره راغونډ شول «

دوې په الره کې د يوې ويالې تر څنګ يو . ھغوې مخونه او څيرې ھم د دوې په شان پاکې دی که غمژنې او ويرځپلې

آسمان ته ګڼدلې  چغھارو ته نيولى وو، سترګې يې وشاعر وليد، چې غوږ يې د باد آواز او د اوبو شرشر ا و د مرغان

غمونه يې څنګ ته راغلل او نندارې ته يې . وى او ليرې او طاليی رنګه ستوری سره يې د زړه خواله کوله

  :کښيناستل، له څه ځنډ وروسته يې ھغه ته وويل

  که دا خپله ښکلې او ښايسته لور تاته درکړو څه به ورته وکړى؟-

  :ويلشاعر په ځيرتيا سره د غم انجلۍ ته وکتلې او وې 

  .کميس ترې جوړوم او اغوندمه يې-

  ھمدومره؟-

  .آوازومه يې او خپلې ترانې ھغې ته وايمه-

  ھمدومره؟-

  .فرشته يې ګڼم او سھار او ماښام يې درناوى کوم-

  ھمدومره؟-

  .ھڅه کوم يوه ښکلې ماڼۍ ورته جوړه کړم-

  ھمدومره؟-

  .ځان ترې قربانوم-

  ھمدومره؟-
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احساس يې کړه چې د غم انجلۍ نه غواړی له ھغه سره واده . غم انجلۍ ته يې وکتلىشاعر لږ په فکر کې ډوب شو، د 

  :غمونه جګ شول چې الړ شی، شاعر ورته وويل. ، ځکه چې شاعر ورته قلباً ډير مغرور ښکاره شويوکړ

  . شاعر د ميرمنتيا وړتيا لری يو ډيره ګرانه ده، ھغه زما په شان دستاسو لور ،ماته -

  .کړاى زړه يې السته راوړىخو تا ونشو  -

  :شاعر وويل

، ي او ھغو ميندو ته يې ورکوم چې د خپلو مفقود شويو اوالدونو انتظار کاږترې جوړوم که ھغه ما ته راکړى، شعر 

  .ي ورسره زمزمه کړه ياد او بيا راستيدنمفقود شويو اوالدونو او الاليی او لولو او د ونهڅو د ماشومتوب آواز

   . حرکت وکړر او غمونو د غرونو په لووشو شاعر عقد  او دد غم انجلۍ 

 او د اجباری کډوالۍ لپاره ترانه او د ي وروسته ھغو شاعرانو چې له غم سره واده کړى، د اوښکو لپاره آواز وايدېله 

  ».ونهنړۍ د ټولو دردونو او رنځونو لپاره شعر

  :دا ھم د شير کو بی کس د څو لنډو شعرونو ژباړه

  

   چې سپوږمۍ په کې ووژل شوهھغه زندان

  !لمر تسخير کړ

  او ھغه خوړ چې کوچنی ويالې وڅښلئ

  .باالخره د سيند په ګوګل کې کښيناست

  

  خاوره

  

  الس مې د يوې ونې څانګې ته اوږد کړ

  څانګې د درد له شدته ودانګلی

  ھمدا چې الس مې څانګې ته ويوړ

  د ونې تنه په نعره شوه

  کې ونيولهھمدا چې مې د ونې تنه په غيږ 

  د پښو الندې خاوره مې په رپيدو شوه، تيګي کوکاره کړه

  کله چې ټيټ شوم او خاوره مې راواخيستله

  .ټول کردستان په فرياد شو

 

  راز

  شايد وروسته له دې نور

  ته وسپارم» باد«قلم 

  او ھغه زما په ځای شعر ووايي

  شايد له دې وروسته نور

  »باد«يوازې 

  د واورې او باران نښه
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  . د تاندې مينې لمبه مې بله کړياو

  

  انځورګري

  :څلورو ماشومانو

  ترک، فارس،عرب او کرد

  زما انځور وويست

  لومړني يې السونه

  دويمی يې سر

  دريمي يې تنه او پښې

  او څلورمی يې

  .پر اوږه ټوپک

  

  که له ترانو مې

  ګل واخلي

  يو فصل به مړ شي

  که مينه ترې واخلي

  دوه فصلونه به مړه شي

   ډوډۍ، درې فصلونه به مړه شي او که

  خو آزادي،

   که له ترانو مې آزادي واخلي

  .کال، ټول کال به مړ شي

  

  د آسمان د سترګو په وړاندې

  وريځ

  د وريځو د سترګو په وړاندې

  باد

  د باد د سترګو په وړاندې

  باران

  د باران د سترګو په وړاندې

  خاوره يې

  غال کړه

  ېاو باالخره د ټولو سترګو په وړاند

  دو ژوندی سترګی يې ژوندی خښې کړی

  .ھغه سترګې چې غله يې ليدلي وو

 ، پښتو بی بی سی٢٠١٣ اګست ۵مشھور کردي شاعر شير کو بيکس ومړ، .١


