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   قةلَةمم دامةين طولَ و قةلَةمم تاقي رؤشنايي زؤر طؤراين بووة خةلَكيش باش ئةوة دةزانن قةلَةمم دامةين طولَ و قةلَةمم تاقي رؤشنايي زؤر طؤراين بووة خةلَكيش باش ئةوة دةزانن::سماعيل خورمالََيسماعيل خورمالََيييئئ
  

مةغريبيكة ليواوليو لةثياسةي مةستانةو درةخيت تةنياي 
  دا شيعر دةطريت و ضةثك ئةو لةبةردةم ليزمةي باران،شةقام

اوازيك ليوريذ لة  ئ،ضةثك دةيانكاتة طةروي ئاوازيكي تةنيا
  .. بؤ ذووان وبؤ دابِران،وةك حوزين خؤي بؤنيشتمان،حوزن

ئيسماعيل رةشتالَة ترين بؤلَة تريي يةكيك لة الِرييةكاين 
حةيرانة بة نازوو عةيارييةكاين خورمالَ كةسةرمةست و

و بيِرةنطترين كةنةمسةي دامين قةآلكةي ) ئةمحةدئاوا(
ظي نيو خةيالَةكاين خؤي خورمالَ و بةدةنطترين مرؤ

وقاضاغترين وحةرامترين وثريؤزترين شيعري نيو جانتاي 
تريي ضاوي كضؤآلن وضيمةين دامةين كويستاين باآلو ،كضةكاين نيشتمانة خؤي طوتةين رةزيكة ليوة لةتريي رةمشريي

 بؤ ئاشتبونةوةو طؤراين بؤ بةِرةزا ئيسماعيل لةثايزي قةسيدةوة نزا بؤ نيشتمان و دامةن. شةمامةي عةياري بيستانان
 ، زؤر عاشق بةشيعري ئةو كضؤآلنيان كةمةندكيش كردوة،ئةضِريت ئيسماعيل سفرةي شعري بؤ زؤر هونةرمةند راخستووة
  . زؤر مةسيت جوان هاوِريي تةاييان ثةيظي ئةوو سؤزي ئةو بووة
ةية بؤ ئةوةي تاويك بيهينينةوة ئيرة ئةم ئاخاوتنانةمان ئةو ماوةيةكة لةنيشتمان دوورةو طةِريدةي سةفةريكي شاعريان

  .. ثيكةوة كرد
  طفتوطؤ 

  نامق هةورامي 
namqhawramy@yahoo.com  

  xurmaly@yahoo.de ئيمايلي خورمالَي 
 

  ؟؟ ئيسماعيل كيية ئيسماعيل كييةدوور لة تةقليددوور لة تةقليد*/*/
ئةبن   هةموو ثانتاييةكان ثِر ئةبن لةخوِرةمي طولَ و تةلَاين هةموو سةوزاييةكانيكانيش،ئةودةمانةي باران دةداتة خوِرةم

بةذير ثةروانةي ئاوونطةوة كةضي كةسي خؤي لةقةرةي خؤناسيين هةورة ِرووخؤشةكان نادات منيش ليرةداهاوِري خؤم 
 كة ثِرن لةثةروانة بؤية ئةزيزم ،ئةو تةلَانة سةوزاييانة دينة ضاو اوة دةستنووسةكانيشم بةهةمان  ثةِر،بةهةمان باران و

 خوِرةمي ،يان حةقيقةت ئيسماعيل ثايزي ثِر ثةروانة و.. زماين قةلَةم يب يان خةيال.. دوور لة دووبارة بوونةوة دةلَيم
 دواتريش هاوِري ئيسماعيل .. ريوة هاذةي ئاويسةر و طولَ عومةرةج.. نازي طةلَا و سيبةري ثةجنةرةكاين عيشق.. شيعرة

  . ! لة تري ِرمشريييةكاين تري و ذووان،ِرةزيكة ليوان ليو

  
  ؟؟سةرةتاي ضنيين تةونةكاين تؤ و ووشة بؤ كةي دةطةِريتةوةسةرةتاي ضنيين تةونةكاين تؤ و ووشة بؤ كةي دةطةِريتةوة*/*/

ةضةمي ئةم ثرسيارةدا هةلَئةدةم و  بؤية هةنووكةش هةر بةقولَايي هةمان دؤستايةيت قوالثي ب،من هيندة دؤسيت ووشةم
 بةدؤستايةيت من و ، فِرين و بالَندة تةير و جريوة كت و مت، دؤستايةيت ئاو و ماسي،دؤستايةيت كةرويشكة و طةمن،دةلَيم

 لةزةماين مالَة باجينة و ضاخةكاين هةلووكينةوة خوليا و سةراسي ترين عاشق بووم بة ،ووشة ئةضن من لةزارؤكيةوة
 بؤين ميذوو و ، بةتايبةت ئةو ووشانةي بؤين بةرد و بؤين نةعنا و بؤين شاخيان يلَ دي ئةو ووشانةي بؤين ئاطر وووشة

بةر و .. ئةو ووشانةي لةتةك هةورا باران و!. بؤين ختووكة و بؤين عيشق و بؤين هةناسةي ئاواييان يلَ ديلةتةك خؤرا سي
 لةزارؤكيةوة لةزارؤكيةوة كة ِرةنطةكان دابةش ،مسانن بةلَي ئةزيزم من لةو زةمانةوةلةتةك فِرينا ئا.. لةتةك ئاوا ِرؤخانة و

 لةو ، من عاشق بووم لة زارؤكيةوة، من عاشق بووم كة دةنطةكان هةر لةدالَان و حوجرةكاين خؤياندا بوون،نةبوو بوون
لةودةمةوة من ثاساريةكي ِرةشتالَةي ووشةم و جي  من عاشق بووم بةلَي هاوِر ي ،دةمةوةي كة لةقلةق منارةي بةكري نةئةدا

 بةيتةكاين دةرويشي باوكيشم سةرطوزشتةي ،درةخيت سةري دايكم هيالنة و،ي موحيبةت و خوِرةمي شانازيشة ئةطةر بلَيم
  !. دويين و قولَترين فةرهةنطي ئةمِرؤ بؤ من
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 قةسيدةكانت دريذتر و بةبِرشت  قةسيدةكانت دريذتر و بةبِرشت سةرةتا تؤ وةك شاعرييكي لرييكي دةركةويت و بةلَام نةفةسيسةرةتا تؤ وةك شاعرييكي لرييكي دةركةويت و بةلَام نةفةسي*/*/
  ؟؟ هةوا و تةقسي تايبةت هةن هةوا و تةقسي تايبةت هةن،،لةنيوان شيعري طؤراين و قةسيدةتالةنيوان شيعري طؤراين و قةسيدةتا،،ترنترن

 و دةشتةكاين طؤراين و شيعري طؤراين دةكري بيذم وةرزيكة لة دةرةوةي وةرزةكاين سالَ و ،تيكةلَ بوومن بة مينا و بةيبوون
 ئةو ئيوارانةي ، ئيوارانةي مةيلم لةهاذة و شةتاوي ختووكةكامن بوون ئةو،طوزةريكة لةوديو ئيوارة سثيةكاين ِرؤحةوة

 ، لةفِريين ئةو هةموو تةيرانةش،وةيلَ لة قةدةري ئةو هةموو مةيلةش.. مةيلم لةثِربوونةوةي كانيةكامن بوون بةطؤراين
سةر ساجي طؤراين دا داو تويشة ناين شيعرم وة..  منيش هاوِري،ئامسان تةنط و سازاين طؤرانيش ووشكةلَان بؤية زوو زوو

 هةر لةِرؤين خؤشةويسيت و هةر لةِرؤين ،بةرة و ناين شوانيشم بؤ زؤر هونةرمةند ثيضايةوة ضةوري مووضة و ئؤردوشيان
 لةذير ،وةيلَ هاوِري عيشقي من لةو تيكستانةدا تا هةنووكةش بةهيلَ و خةيت ئةو شةمامانة دةضن. !عيشقي ئيسماعيل بوون

 طةهي بؤ ، طةهي بؤ ضاو كاالَين وولَات،طةهي بؤ نيشتيمان و.. تيانا عةتر و خؤشةويسيت مةملةكةتيكيان هةلَطرتووةثيس
  .. يلَ زيدةتر هاوِري ئةو كضؤلَانةي هةميشة كيالين خةجنةري خؤشةويسيت و جوانيم بوون..  طةهي بؤ ويذدان،زارؤك و

دةركةوتنم مينا .  من ئاوونطي هةلَاذاوي سةر شاين زةردة طةلَاكاين ئةوم،ر كوي مبزيدةتر هاوِري ئةو نيشتيمانةي لةهة
خوازيارم هاوِري طويتان لةحيلةي ئةسثي .  مينا سثيدة، مينا مانط لةثةجنةرةكاين ئامسان مينا فِرين،سيبةر لةهةورامان

لةبةردةم ..  بةبابؤلَةي فؤلكلؤرةوة دةمبينني يلَ برادةر هةر،غرور نةيب ئةطةر بلَيم بةزةمي بوون بؤ زارؤكي ئةو طؤرانيانةي
 ، طولَ هةناري قةسيدةدا الت ئاسايي يب ئةطةر بلَيم،ليزمة و خوِرةمي باراين دووهةمدا لةبةردةم سةماي هةرمي و

ة من لةوبةر طردة سةوزةكاين لةئاستانةي وةلَاميكي وادا قةلَةم فِرين و ثةجنة دووكةلَ و ِرؤح دؤزةخيكي دةوي بؤ وةلَام ِراست
 ِرووانينة ،ديارة لةذةم من لةدايك بووين هةر بابةتيك..  ثةِرميةوة ناو ضةمة شينةكاين قةسيدة و هةناسةي دريذ،طؤرانيةوة

  .. لةمالَةكاين فريدةوس و دؤزةخ
كردنيكي قولَايي يب لةتةك ويذدان مةلة ..  داضووين ثتر يب وةناو ِرووداوةكاندا،ِرةنطة زؤرينةي هةناسةكاين ئةم دواييةم

 هةلَداين ئيوارة جامي شةرابيك ،هةلَاذان يب لةتةك شيلكةكاين عيشق،يان هاوِري زيدةتر دانيشنت يب لةتةك باران و ِرةوةز
 ، ضناري خةمانيش قةلَةمي كةلَةطةيت دةوي ِرووانني لةزةريا توِرةكاين ذيان،باران باران و بةلَي ئازيزم!. يب لة قةمية طؤزة

 لةتةك قولَايي دا دؤسيت هةزار سالَة منيش ليرةدا لةنيوان جةنطةكاين ،قةياغي شيعريكي دةوي لةتةك ئاوا ضنطاووش و
من هةر لةبةرةي مسكي بةيت و  يشدا) ينايل و مةحو ( لةتةك طةمة ئاسكةكاين،عةدةم و ذياندا لةبةرةي ئةوبةري شيعرم و

هةتا ، من لةمةغرييب ئةم هةناسانة شيعرييانةدا ثتر دةِرووامن،مسكي هةناسة و مسكي داضوومن بؤية هةنووكةش هاوِري 
 مؤلَة ثةروانةي خؤشةويسيت و كويستانيكم خالَخالَ ،سثيدةي ثِر سثيدةي طؤراين دواجار برادةر من لةسةر ثردي هةردووال

  . !ةطؤراينب

  
  ؟؟هةنديك دةلَين سةركةوتين بورهان مةجيد بؤ تؤ دةطةريتةوة تا ضةند وايةهةنديك دةلَين سةركةوتين بورهان مةجيد بؤ تؤ دةطةريتةوة تا ضةند واية*/*/

رةنطة وةالمم بةبةذين ضلة نيرطزيكي شةرمن بضي و هاوكات بةو ماسيانة بضي درةنط ثؤستةكاين ئاو بة رؤخانة ئةطةيةنن 
يم ديسان ئةسثي غرور نةداتة حيلة ئةطةر بلَيم قةلَةمم هاوكات برا بةرؤشنايي ضرايةكي رووخؤشةوة ليم وةرطرة ئةطةر بلَ

نگی  ده روشکی زۆرله که که.. دامةين طولَ و قةلَةمم تاقي رؤشنايي زؤر طؤراين بووة خةلَكيش باش ئةوة دةزانن
 م رده به  له نووکه ل هه وه بوون پانه رزاوی دنیای مندا خه  گیا و هه رسیله ناو قه ندان له رمه هونه
ش  رووی گه پشکۆی گه.. بورهان بۆخۆی.. . م م و ده که ده ک هه  بایه  کزه کانی بورهاندا من به ره نجه په
  ئیواره.. ڕا گه  بارانیک ده دمان له..  وه  پیکه  ئیمه فین رز ده  به میشه کانیشی هه سووتاو کۆتری کاره ده

.. و ره نجه ر په سه و بانه فرگوسه مینا به.. بوون و گۆرانییانه ی ئه شه پروو یلمان له ومه وه کانی ووت بگرته سپییه
.. کدا  گوێ سازانی یه له.. رمن ی شه سمه نه ک دوو که  وه دوواجار ئمه !!! وه نه سپی که کانیش ی ماه وشه تا حه هه

  !!!کانی ووت بوو ر بۆ شیالنه مان هه جریوه
    

تی  نھنی ژووان بینازییه..  کانی تۆداگیر کردوووه ھانی شیعرهجی کی زۆری له ژووان پانتاییه*/
    کی شیعرییه یه ده ک وفره یان وه
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.. کانی ویژدان شینه مه ی چه وشه نه ی فین و وه تالووکه ونه  دا بکه م پرسییاره  بوولی ئه به.. کانی دڵ  کۆتره نگه ره
 ال ملی  خون له.. را و  گازه خون له سپی باو بۆراناوه کۆی ئه یم بهی پوزین وئاسووده  هه م پرسیاره ی ئه  قرچه به

  !!بچۆڕێ
..  ژنک بوو وره کانی دنیا بۆ من وژووان بارانی هه  شیرینه  نھنییه ره  هه  له که نھنییه.. هاوڕی نھنی ژووان

ن و  رسیل ترین چیمه  قه میشه ژووان بۆ من هه !!ور ڕۆشت و ل ژووان هاوینانیش دادةبارێ هه ڕی و ڕۆی تپه
   له وه کانیه رزه موو وهِ  هه ژووان به.. دووا جار هاوڕێ!! یه نه خه رده رین ترین زه پانتای به..  بۆ من میشه هه
ئةو  ش یه م تاراوگه ی ئه تا قرچه هه..  وه فری دووریمانه ڵ به وه  هه تا پایزی ب نازی له هه..  وه ڕی نازه مه بانه
  ی ئواره روانه  په کرده ک خووا نه باسوو ق نه  له  رمیکه هه کو ووت دوواجار ژووانیش وه.. و من ئه..  من و همیش هه

  !!!س شیعرک و به
  
  ؟رزی  په یاندن دووره زگاکانی ڕاگه  ده یت و له که  س ده وه  بالو کردنه بۆ له */
   

  هار له به.. می گوڵ و  ده تر له ر عه  هیی کراو بێ گه  له سمه نه که..  باخان بێ  له ر خونچه زیزم گه ئه
و دیو    ی ئه یلی هالنه مه.. کانیشم یته لی به مه ینه   عه ی من دادبێ و نه نجه  په م له ه  قه نه تی ساڵ بێ دۆستایه
کانی   گارسۆنه س کچه رابی ده شه  من له.. رگیز نا هه ده.. م دوور  به نگکه نگیشم ده بده.. ن که نگی ده ب ده

   نه وه ورا ناوه  پشت هه له..  تاوه یلی هه ب مه نه نا س ده  و به نھا دوورییه ته.. نگیشم ڕز نابم بده  وه وه بوبونه
   !!! وه تاوه  پشت خون ڕژانی هه له.. ر براده  یلی بارانیشه ب مه

  
  ون بوو یان رۆتینی کار؟ پایزی شاعیران خه*/

کانی  نه کانی ڕۆح و ته النه نوان ته له یه الوالوینه   پرده و و دروست کردنی ئه وه ڕاننه گه.. پایزی شاعیران بۆ من
..  ویستیمه کردنکی خۆشه له  بۆ شیعر ومه دی ئیسماعیله به کی ئه کرێ بلم بۆمن ئینتیمایه هاوکات ده.. دا تاروگه

قةرزاری چراکانی ..  وه کانمانه موو ڕۆشنایه  هه مووان به بیاتی کالسیک دا هه ده تری ئه عه مه  وزه ر تاڤگه به له
  !!!سالم و گۆران و کوردین کانی نگه رزاری ره قه..  وه کانمانه نگه موو ڕه  هه موان به هه !!!!وین وله حوی و مه نالی و مه

  !!!! اتی کالسیکهبی ده ی ئه وه ڕانه ر وگه فه سه.. پایزی شاعیران.. دوواجار هاوڕێ
  

   بۆ کوردوستان؟ وه ریته ناگه*/ 
می   گوێ چه له.. ت هاوڕێ عاقیبه.. بای پرسیارکی ئاوا شه ی ره لووره له.. گرم نا ده  په نی گه رمه ک خه  وه مکه ده 

 بم  وه دا ئه مه م وه سپکی ئه  ده  له ل پیم خۆشه..  وه مان پرسیاره  قوالپی هه دا بووم به ی ئوه م دیمانه ئه
ک  نه.. نجی و پیری ری نوان گه فه زان سه ن و خه رمه ری نوان خه فه سه نم کردوه مه ری دوو زه فه هاوڕێ من سه

  ری دابان له فه ک سه نه!!!.. کانی ووت ر و شیلکه کانی گوڵ عومه ناره ئاوی سازان و هه ری دابان له فه سه
من و .. ناهاوڕێ گیان!!!!ند کانی گکه  تاقه له.. کانی سلمانی و  حوجره ابان لهچنار ود کانی سه ر ماسییه

و    ئه.. ین شتاه  شیعرو دووپاساری ڕه دووشینه.. کین ی هاوسی یه ره نجه و دووپه ی سپیده روانه نیشتیمان دووپه
کانی   جنسی تاوره  و له یره جنسی با کو منیش بابم له !!! نی مژوووه رده  ئه له.. بابان و بابی له

جووت بوونی باو .. زی د حه قه به زکه  حه ونه م خه و ڕابوونیشم له وه ڕاننه ک گه وه.. زیزم دوواجار ئه!!! ورامانه هه
شانی .. هاوڕێ م وه  هاتنه ر له و ل به وه م دمه  ده وه کانی خۆمه  زمانی گوه دوواجار به کان ژنه  بوه خته دره
مه!!!م که کان ماچ ده و گۆواره ت و چاوی ڕۆژنامهووندنه له.. زانم و ده وه درزمانی خوگرتنتاندا وه  ژك  وه و گو
  !!!!چم پروون ده  هه به.. یوو ش و گه نجیرکی ڕه هه
  
  ی داهاتووتان؟ پرۆژه*/

 حزووری  مدا پاکیان دنه وه رانه هرابوونو گ له.. . ی شیعر لۆکه  له په..   ساڵ تاراوگه8 ی ب شک هاوڕێ قۆزاخه
  !!! ئوه
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