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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۹۱/۸۰/۲۰۲۲                            سمسور ودان

 
 

 د شعر امپراتور )شیرکو بیکس( 
 

 شعرونه یې  ۲۰او 
 
 

نولسمه او شلمه پېړۍ که له یوه اړخه د صنعتي انقالب له امله مهمې وې؛ نو بل لور ته یې د ادبیاتو بدلون هم د  
مې او  ۱۹هېرولو وړ نه دی. که پخوانیو پېړیو شکسپیر، امرؤ القیس، بیدل، موالنا، خوشحال او شیدا درلودل؛ نو  

 .را زلمیان کړل او د پخوانیو نومونه یې تر هره دره ورسولمې پېړیو هم کافکا، أبوماضی، بېنوا او رضا براهني  ۲۰
دا دواړه پېړۍ باید ځکه هم وویاړي، چې د تولستوی، میکسیم گورکی، مارینا تسوتایوا، پال سارتر، البرټ کاموس، 

ش، ګبریل ګارسیا مارکز، پابلو نیرودا، مارک ټواین، کریستن اندریسن، فریدریش نیچه، خلیل جبران، محمود دروې
نزار قباني، عزیز نسین، پروین اعتصامی، ایرج میرزا، رابندرناته ٹیگور، اروندهتی رای، منشي پریم چند، عالمه  
اقبال، سعادت حسن منټو، ساحر لودهیانوي، بانو قدسیه، ګل پاچا الفت، عالمه حبیبي او مجروح په څیر غښتلي ادیبان 

 .او عالمان یې درلودل 
سته د ټولې نړۍ ادبیاتو بیخي زیات بدلون وکړ او خلکو ته یې داسې څه وړاندې کړل چې  له دوو نړیوالو جګړو ورو

 .روحونه یې په حرکت راوستل
په دې تحرک کې د یو داسې ادیب ستر الس و چې ما یې قصداً تر اوسه نوم ذکر نه کړ، هغه ادیب ته د شعر امپراتور  

 .ویل کېده
شعري نړۍ امپراتوري منلې وه. ده له بدبخت کرد قوم سره اړه درلوده، چې  شیرکوبېکس یادوم، چې ادیبانو یې پر  

 !په څلورو هېوادونو )ترکیې، سوریې، ایران او عراق( کې ویشل شوی
د عراق په سلیمانیه کې پیدا شو. دی د کردۍ ژبې د مشهور شاعر فایق کوبیکس زوی    ۱۹۴۰شیرکوبیکس په کال  

  .و
وبیکس لومړنۍ زده کړې په خپل کلي او نورې په بغداد ښار کې وکړې. له پالره اغېزمن  ویکیپیډیا یې په اړه لیکلي: ک

کلنۍ کې یې خپله لومړۍ شعري ټولګه د جګړو   ۲۸کلنۍ کې لومړي شعر لیکلو ته وهڅاوه.    ۱۷و او همدې تاثیر په  
 .زینو سره الره یوه کړې وهکاله وړاندې یې د کردستان د ازادۍ له مبار ۴له ډګره خپره کړه؛ ځکه د اثر له نشره 

کال کې بیرته د کردي شاعرانو له ډلې سره یوځای شو او په کردي ادبیاتو کې یې بیخي زیات    ۱۹۷۰کوبیکس په  
کال یې بیا له ادبي چارو الس واخیست او زیاته پاملرنه یې د کردستان د ازادۍ مبارزې ته    ۱۹۷۴بدلون راوست. په  

بارزینو پاڅون له ماتې سره مخ شو، دی رمادیې ښار ته تبعید شو. وروسته بیرته واړوله. خو چې کال وروسته د م
کال کې د دریم ځل له پاره مبارزینو سره یوځای شو.    ۱۹۸۴پلرني ټاټوبي ته راغی او دولتي دنده یې پیل کړه، خو  

ټولنې په بلنه ایټالیې ته  مګر دوه کاله وروسته لومړی ایران او بیا له هغه ځایه سوریې او وروسته د بشري حقونو  
کال یې د سویډن د    ۱۹۸۸الړ. هلته یې حېرانونکې پنځونې وکړې. ډیر ژر په اروپایي هېوادو کې مشهور شو، په  

 .ادبیاتو لوړه جایزه )توخلوسکي( وګټله او هلته د سیاسي کډوال په توګه ومنل شو
ي هېوادونو ته سفر وکړ او هلته یې خپلو شعرونو  کلونو پورې یې بیالبیلو اروپایي او امریکای  ۱۹۹۱تر    ۱۹۸۷له  

  .کې د کردستان بد وضعیت نړیوالو ته بیان کړ
کال کې چې د عراق ولس پاڅون وکړ او بیروت کې د عراق مخالفو ډلو په کانګرس کې ګډون وکړ، دی    ۱۹۹۱په  

  .هم بیرته کردستان ته راستون شو
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یا د کردستان د کلتور وزیر وټاکل شو؛ خو ال یې د وظیفې کال  کال کې د پارلمان غړی شو، وروسته ب  ۱۹۹۲په  
  .پوره شوی نه و، چې د ولسواکۍ او د خلکو د حقونو نقضېدلو په اعتراض کې یې له وزارته استعفا وکړه

کال کې یې د یو شمیر روڼ اندو کردي ادیبانو ټولنه جوړه کړه، هغوی یې را یوځای کړل او بیا د ژوند     ۱۹۹۸په  
 .پایه د همدې ټولنې مشر پاتې شوتر 

کال راهیسې د امریکا او کاناډا د ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو په درسي کتابونو    ۱۹۸۸د شیرکوبیکس شعرونه له  
  .کې لوستل کیږي

 .مێرد( جایزه هم ورکړل شوهکال کې د )پیره ۲۰۰۱د ادبي خدمتونو له امله په 
کلنۍ ته ورسېده؛    ۷۳کوبیکس د ژوند په وروستیو کې ادبي لیکنو او شعرونو لیکلو ته زور ورکړ؛ خو چې د عمر  

 .نو کردي ادبیات یې یتیم پرېښودل او د تل له پاره یې سترګې پټې کړې
مه د سویډن په ستاکولم ښار کې مړ شو او له وصیت سره سم یې جسد پلرني ټاټوبي ۴کې د اګست په    ۲۰۱۳دی د  

  :ته راوړل شو. هغه ځای چې ده یې په اړه ویلي و
 کېږي سیالن )سري لنکا( په چایو پېژندل

 کیوبا په فیډل کاسترو
 تا په څه پېژني؟

 پرته له مړیو
 !اه! کردستانه

د شیرکوبیکس په جنازې کې ګڼو ادیبانو، چارواکو، اهل ذوقو او عامو وګړیو ګډون وکړ او وروسته له پوره درناوي 
 .سره په ازادۍ پارک کې خاورو ته وسپارل شو

اړم چې د ښار په کومې مشهورې غونډۍ او لویې هدیرې کې  شیرکوبیکس په وروستی وصیت کې ویلي و: »نه غو
ښخ شم. لومړی دا چې هلته به خالي ځای نه وي او بله دا چې د ګڼې ګوڼې ځای مې نه خوښیږي. له ښاروالۍ غواړم  

کال د شهیدانو څلي )سلیماني مجسمې( تر څنګ خښ کړي. ځکه چې هلته فضا ډیره خوندوره   ۱۹۶۳چې زما جسد د  
ا ساه پکې نه تنګیږي. له مرګ وروسته هم غواړم چې خپلو هېوادوالو سره د موسیقۍ، نڅا او پارک له ده او زم

ښکالوو برخمن شم. کتابونه، د شعرونو دېوانونه او انځورونه مې مزار ته راوړئ، یوه وړه چای خانه )کافي شاپ(  
ین هلکان یې په بهانه زما میلمانه شي. او باغچه یې هم ترڅنګ جوړه کړئ، څو شاعران، لیکواالن، انجونې او م

غواړم دا شېبه هم د یو خوب په څیر وګورم. غواړم په داسې حال کې مې جسد خاورو ته ښکته شي، چې د کردستان  
په بیرغه کې نغاړلی وي او د علي مردان په اواز دا سندره چاالنه وي، چې: )خدایه دا وطن اباد کړې(. زما په جنازه  

وغږول شي او د ښار د هنرمندانو یوه تابلو مې دې په قبر نصب شي.  همداراز زما له مړینې کې دې موسیقي  
وروسته دې د )بیکس( کلنۍ ادبي جایزه د شعرونو تر ټولو ښکلي دیوان ته ورکړل شي او خوښ به شم چې لګښت 

 «.یې هم زما د میراث له شتمني ورکړل شي
ردي ادب کې د نوي شعر بنسټ کېښود او په لنډ وخت کې یې خپل  ټول نړیوال ادیبان مني چې شیرکوبېکس په ک

 .ملګري دومره فعال کړل چې د کردستان د کمزوریو ادبیاتو نوم په نړیوال ادب کې وځلوي
د معاصرو شاعرانو له ډلې د ایران د لیکوالو ټولنې منشي )سید علي صالحي( د شیرکوبیکس په اړه وایي: شیرکوبیکس  

ږ، نړیوال شاعر او د گارسیا لورکا، ناظم حکمت، یانیس ریتسوس، پابلو نرودا، آدونیس او محمود د کردي ملت لوړ غ
درویش په څیر د لوړو ادیبانو له ډلې و؛ خو زما له پاره د کردستان د شهید شویو اتالنو او ځورېدلیو وګړیو سفیر  

  .و
چاپ شوي او زیاتره یې انګلیسي، فرانسوي،   اثار لري، چې ځینې یې د هغه له مړینې وروسته  ۴۲شیرکوبیکس ټول  

 .ایټالوي، سویډني، ډنمارکي، الماني، عربي، ترکي او فارسي ژبو ته هم ژباړل شوي
اثار دا دي: په اور مې تنده وژنم، د څراغونو هدیره، دا بې عزته توري، ژوند او زوکړه، سپېدې،  د ده مشهور 

د ژړا زانګو، انګار ایرې شو، شفق او هجرت، کوچنۍ هیلې، د سیوری، د سره باز حماسه، د قصایدو وړانګې،  
څراغونو هدیره، نجلۍ زما وطن، د زخم کرونده، ښځه او باران، د ماشومانو کیسه، د ډبرو سندرې، کوچنۍ هنداره، 

 ....د پتنګانو دره، هوسۍ او
ه له درده ډکې کلیمې تر سترګو  ه شعرونو کې یې تر ډیره د مینې، عاطفې، مبارزې، پلرني وطن او کایناتو په اړ

کیږي، چې ښایي المل یې د کوبیکس په ماشومتوب کې د پالر مړینه، له کردانو سره د ګاونډیانو ظلم او پردیسي  
وي. ده په خپله ویل: »زما ماشومتوب د هغه چمن په څیر دی چې هېڅکله یې لمر نه وي لیدلی. یا هغه مخ ته ورته،  

 .«ګونځې نه دي ټولې کړې چې کله یې هم موسکا د غم 
دا چې د شیرکوبیکس ارواه شاعرانه وه، د خپل وطن ناخوالې یې لیدلې وې او د نړیوالو انصاف هم ښه ور معلوم  
و؛ نو احساس یې هم له نورو انسانانو لوړ و. ده به ځان په نړۍ کې د هرې پېښېدونکې بدې پېښې مسؤل ګاڼه او ویل  

ر له نظره ګورم، همدا المل دی چې کله په سومالیا کې یو وږی ماشوم وینم، داسې  به یې: » زه پېښو ته د یوه شاع 
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راته بریښي لکه زما کردی ماشوم چې له لوږې مري. کله چې لیکل کوم، ټول ځپلي کسان زما د مېز پر سر، د زړه 
 .«دننه او خپل مخ ته انځوروم، ځکه خو خپل شعر له انساني شعور لیرې نه بولم

بیلګې ولولئ، چې ښایي ځینې یې درته نوې وي، ځکه د ده ډیر کم شعرونه پښتو   ۲۰کوبیکس د اشعارو  دلته د شیر
 :ته ژباړل شوي

۱: 
 زرکه چې مړه کیږي

 خپلې سندرې
 غره ته سپاري 

 مچۍ چې مړه شي
 خوږې بوسې

 باغ ته پریږدي
 طاووس چې مړ شي

 څو رنګینې وزرې
 .ګلدان ته سپاري
 هوسۍ چې مري

 مشک پریږدي له ځانه 
 زه چې مرمه

 له ځانه به څو تازه او ښکلي شعرونه
 کردستان ته پرېږدم

۲: 
 په یاد ولرئ 

 که مرغۍ الوت کوي 
 .یوازې د شنه اسمان په خاطر نه ده

 چینه کې راخوټیږي/جوشیږي 
 یوازې سیند ته د رسیدو لپاره نه ده

 که ونه سیوري ولري 
 یوازې په څانګې او پاڼو نه ده

 ځغلي که آس 
 ویره یې د تازینې له ډاره نه ده 

 که باد راشي 
 یوازې د ځنګل د نڅا له پاره نه دی

 او که زما شعرونه لولئ 
 دا یوازې د شیرکوبکس د نوم په خاطر نه دي 

۳: 
 نقاشي 

 :څلور ماشومان
 ترکی، فارسي، عرب 

 او کردی
 د یو سړي انځور جوړوي

 لومړی یې السونه
 دوهم یې سر

 پښېدریم یې مال او 
 او څلورم 

 په اوږو یې توپک 
۴: 

 له ما سره راځه 
 اې خاورینې نجلې
 اې د افتونو ځمکې 

 چې له ختیځه دې سر 
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 زما د مرګ شمع په ګلدان کې سوځوي
 چې له ختیځه دې سر 

  زما شعرونه، شغلې او سرودونه
 شکنجه کوي 

۵: 
 که زما له سندرو 

 ګل لیرې کړئ
 یو موسم به مړ شي

 وباسئ که مینه ترې 
 دوه فصله به مړه شي 

 او که ډوډۍ ترې لیرې کړئ 
 ان درې موسمه به ومري

 ...خو که ازادي 
  زما له سندرو نه

 ازادي وایستل شي 
 !نو کال... ټول کال به ومري

۶: 
 ای بې نښانه

 د اسمان د سترګو په وړاندې ورېځې
 د ورېځو د سترګو په وړاندې باد
 د باد د سترګو په وړاندې باران 

 باران په مخ کې خاورهد 
 غال کړي، 

 او باالخره د ټولو سترګو په وړاندې یې
 دوه ژوندۍ سترګې ژوندۍ ښخې کړې

 هغه سترګې چې غله یې لیدلي وو
۷: 

 اوبه له هوا پرته
 هوا له خاورې پرته
 خاوره له اوره پرته 

 زه له تا پرته 
 او ته له ما پرته
 نیمګړې جملې

 نیمګړې معناوې
 شعرونه دياو نیمګړي 

۸: 
 مرګ

 هره شپه راځي 
 په خوبونو مې وزرونه غوړوي

 هره ورځ راځي
  ستړي قدمونه مې شماري

  او بیا مې د یوې نوې پلټنې په څیر
 ټول جیبونه وکندي/ ولټوي

۹: 
  اوبدونکي
 ټول عمر

 ګلونه او ورېښم واوبدل
 خو کله چې مړ شو 

 نه یې قالینه وه
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 او نه څوک و چې 
 ګالن کېږديپه قبر یې 

۱۰: 
  د  پاڼې په وړو کرښو کې

  ځنګلونه
  د اوبو په یوه څاڅکي کې

 سیندونه 
  په یوې وړې تیږې کې

 ځمکه
 او ستا په سترګو کې 

 لوی اسمان وینم
۱۱: 

 که د ټولو ورځو له منځه 
 په یوې توفاني ورځ مړ شې 

 ښایي بیرته د پړانګ په څیر پیدا شې
 که د ټولو ورځو له منځه 

 بارانې ورځ مړ شېپه یوې 
 ښایي د حوض په څیر بیا پیدا شې

 که د ټولو ورځو له منځه 
 په یوې لمرینې ورځ مړ شې 

 ښایي د یوې وړانګې د انعکاس په څیر پیدا شې
 که د ټولو ورځو له منځه 

 په یوې واورینې ورځې مړ شې
 ښایي بیا د خوشبویي په څیر پیدا شې

 او که د ټولو ورځو له منځه
 تیارې ورځ مړ شېپه یوې 

 ښایي بیا د رڼا په څیر پیدا شې
 خو زه څنګه؟

 زه چې دا ډول ژوندی یم 
 زه چې دا رنګه ژوند کوم 

 او ستاسې له پاره مې 
 ډیر شعرونه ویلي

 که بیا وزېږېدم، بیا به هم په کردستان کې پیدا شم
۱۲: 

 شعر
 د کوترې غږ دی د مینې وخت کې

 شعر
 خت کې د پتنګ وزرونه دي د باران په و

 شعر
 غبار دی د ستوریو

 چې په دشتو او د غرو په لمنو راځي 
 او شعر

 د ماشومانو ګوتې دي
 د کردستان په دوزخ 

 او د رواندا سیمې په ورکو قبرونو کې 
۱۳: 

 اسمان
 تل د باران په اړه نه لیکي

 باران
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  تل د سیند
 سیند 

 تل د باغ
 باغ 

 تل د ګل 
 او زه

  ...تل شاعري نه لیکم
۱۴: 

 باران مې کور ته راوغوښته 
 راغی، پاتې شو او الړ 

 د ګل څانګه یې راته پریښوده
 لمر ته مې بلنه ورکړه
 راغی، پاتې شو او الړ 

 یوه کوچنۍ هنداره یې راته پرېښوده
 ونې ته مې بلنه ورکړه

 راغله، پاتې شوه او الړه
 یوه اوږه )تکیه( یې راته پرېښوده

 ته مې کور ته راوبللې 
 ښکلې نجلۍ د نړۍ 
 راغلې 

 راسره وې
  او د بیرته ستنېدو په وخت کې دې
 ګلونه، هنداره او تکیه را نه یوړل

 زما له پاره دې یو ښکلی شعر پرېښوده 
 او زه مکمل شوم

۱۵: 
 ته یوه ورځ نه یې

 ټول کال یې
 ته یوه شپه

 یو کتاب یا یو څاڅکی نه یې 
 ته یوه نقاشي 

 یا پر دیوال نښتې تابلو نه یې 
 یوه دقیقه نه یېکه 

 ساعتونه له کاره لوېږي 
 کورونه خالي کیږي

 الرې او کوڅې اوښکې تویوي 
 مرغان رنګ بایلي

 او شعرونه نابودیږي 
 ته یوازې د مارچ د اتمې باد و باران نه یې 

 ته د اوړي زړه راښکون یې 
 د مني د توپاني شپې زلفې یې

 ته د مینې اور یې
 که ته نه وای؛ څوک به و؟ 

 ښځې، ښځې، ښځې اې 
۱۶: 

 ناڅاپه
  د نړۍ د شاعرانو روحونو

 پرواز وکړ
 تاو یې وخوړ 
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  او بیا په ارامه
 ورو ورو

  په یوه ډبي کې کېناستل
  نن هغه صندوق ته

 پیانو وایو 
۱۷: 

 تاریخ راغی او 
 خپل اوږدوالی یې 

 ستا د غم له اوږدوالي سره پرتله کړ
 ستا غم ترې لوړ و 

 کله چې دریاب غوښتل 
 خپل زخم ژورتیا درسره مقایسه کړي د 

 نو چیغه ترې ووته 
 نژدې و چې 

 تا کې غرق شي
۱۸: 

 زما دننه یو باغ و 
 د یوې تنها شپې دومره اوږد 

 په هغه کې بې حده حسرتونه وو
 ماښام دې له کونجه
 له یو ښکلي کونجه

 اور پکې بل کړ
 او زه له هغه وخته سوځېدلی جنت

 او د اور زمکه یم 
۱۹: 
 عشق باراني دی ستا 

 کله چې زه تږی یم 
 او هلته پناه ور وړم
 دی یو دم غلی شي 

 ستا عشق باراني دی 
 چې کله هم په کور یم

 او تږی نه یم
 دی یو دم په ورېدلو پیل وکړي 

۲۰: 
 کاش له کوم شرط پرته دې 

 اخري ځل 
 سینې پورې ونیسم 

 او په هماغه ځای مړ شم 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ
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