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  شير كو بيكه س

 فرھاد وياړ: ژباړه

 ٢٠١١ جون ٠٦

 

 شاعر
  

 

  

 س  د شير كو بيكه.  زيږديز كال كې د عراق د كردستان په سليمانيه ښار كې نړۍ ته راغى١٩۴٠شيركو بيكه س د 

ھغه په . شعرونه  د ھغو دردونو او ناورينونو او كړاونو او بيوزلۍ ھنداره ده چې د ھغه پر ولس واكمن شوي دي

  .خپله ويلي دي  چې شعر يې د لوګيو، اور او خاورې او ايرې سره د مل  كردستان ژوندى تاريخ دى

غمونو ليدلو ته الړ شي، څو وګوري چې د د ګرمسير غمونه ټول سره راغونډ شول او تابيه يې وكړه چې د سردسير 

دوې په الره كې د يوې ويالې تر څنګ . ھغوې مخونه او څيرې ھم د دوې په شان پاكې دي كه غمژنې او ويرځپلې

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

غمونه يې څنګ ته راغلل او نندارې ته يې .  طاليي رنګه ستوري سره يې د زړه خواله كولهګڼدلې وى او د ليرې او

  :كښيناستل، له څه ځنډ وروسته يې ھغه ته وويل

  كه دا خپله ښكلې او ښايسته لور تاته دركړو څه به ورته وكړى؟-

  :شاعر په ځيرتيا سره د غم انجلۍ ته وكتلې او وې  ويل

  .او اغوندمه يېكميس ترې جوړوم -

  ھمدومره؟-

  .آوازومه يې او خپلې ترانې ھغې ته وايمه-
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  ھمدومره؟-

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

  ھمدومره؟-

  .ھڅه كوم يوه ښكلې ماڼۍ ورته جوړه كړم-

  ھمدومره؟-

  .ځان ترې قربانوم-

  ھمدومره؟-

احساس يې كړه چې د غم انجلۍ نه غواړي . شاعر لږ  په فكر كې ډوب شو، د غم انجلۍ ته يې وكتلى

غمونه جګ شول چې الړ . له ھغه سره واده وكړي، ځكه چې شاعر ورته قلباً ډير مغرور ښكاره شو

  :شي، شاعر ورته وويل

  . ماته مو لور ډيره ګرانه ده، ھغه زما په شان د شاعر  د ميرمنتيا وړتيا لري-

  . خو تا ونشو كړاى زړه يې السته راوړى-

  :اعر وويلش

ډير ښه، كه ھغه ما ته راكړى، شعر يې ګڼم او ھغو ميندو ته يې وركوم چې د خپلو مفقود شويو 

اوالدونو انتظار كاږي، څو د ماشومتوب آواز او الاليي او لولو او د ھغوې ياد او بيا راستيدنې ورسره 

  .زمزمه كړي

  .ه لو حركت وكړد غم انجلۍ ځان د شاعر په عقد راوستله او غمونو د غرونو پ

له ھغې وروسته ھغو شاعرانو چې له غم سره يې واده كړى، د اوښكو لپاره آواز وايي او د اجباري 

  . كډوالۍ لپاره ترانه او د نړۍ د ټولو دردونو او رنځونو لپاره شعر

 

  


