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تاكەی بكێشم ئەی صەنەما، ئاهی دەردناك؟
وەختە تەنم لە هیجر و فیراقت ببێ بە خاك
نەشئەی فیراقی تۆیە كوڕەی سوخمە قرمزی

وا لێو بەبارم و ڕەنگ زەرد و سینە چاك        )كوردی(

ئەویش  كوردیمان،  كالسیكی  ئەدەبیاتی  ناسراوەكانی  شاعیرە  لە  یەكێك  بە  تایبەتە  ڕۆڤار،  ژمارەیەی  *ئەم 
و  خوێنەر  زۆر  پێشتر  بابان،  شیعری  كوچكەی  سێ  شاعیرانی  لە  یەكێكە  كە  –ساحێبقڕانە،  كوردی  بەگی  مستەفا 
شیعری  كوچكەكەی  سێ  لە  و  كوردی  كالسیكی  شاعیرانی  لە  بۆچی  كە  لێدەكردین  ئەوەیان  پرسیاری  كەسایەتی 
پرسیاری  دەرنەكراوە؟  بۆ  ڕۆڤاریان  كوردی(  و  )سالم  هەنووكە  تا  و  )نالی(بەسەركردووەتەوە  تەنها  ڕۆڤار  باباندا 
ئەوەشمان لێكراوە، كە بەپێی ڕیزبەندی داهێنەری و بەتوانایی شیعر و ئەدەبیات بێت، ئەم دوو شاعیرە بەرهەم و 

دەركراوە؟. بۆ  ڕۆڤاریان  پێشتر  كە  زیاترە  كەسایەتییانە  لەو  هەندێ  لە  جیهانبینییان 
* بۆ وەاڵمی ئەم پرسیارانە، دەڵێین ڕۆڤار، لە سەرەتاكانی دەرچوونیەوە تا ئێستا، ڕیزبەندی ئەو كەسایەتییانەمان 
چۆنیەتی  و  تەكنیكی  الیەنی  بەڵكو  كەسایەتییانە،  بەو  تایبەت  ڕۆڤاری  دەركردنی  بۆ  داهێنان.  پێوەری  نەكردووەتە 
كۆكردنەوەی بابەت و گونجاندنی ئەو تایبەتمەندییە وای كردووە كە ڕۆڤار بۆ ئەو كەسایەتییە ناودارانەی نەتەوەكەمان 
دەربكەین، بەخۆشحاڵییەوە ئەم ژمارەیەی ڕۆڤار بۆ مستەفا بەگی كوردییە و ژمارەی داهاتووش بۆ سالم، بێگومان 
بەدەر لەم دوو شاعیرەی كورد، چەندین كەسایەتی و نووسەر و ڕۆشنبیریی تر ماون كە تا هەنووكە ڕۆڤارمان لەسەر 
ڕۆڤاری  بە  نەتەوەكەمان  دیارەكانی  ڕۆشنبیرە  و  نووسەر  سەرجەم  بەهەنگاو  هەنگاو  هیوایەی  بەو  دەرنەكردوون، 

بكەینەوە. بەسەریان  تایبەتی 
ئەمە  نووسیووە،  )كوردی(  لەسەر  جیاوازیان  نووسینی  و  بابەت  توێژەرێك  و  نووسەر  چەند  ڕۆڤاردا  ژمارەی  *لەم 
شیعری  ساغكردنەوەی   بێگومان  كە  كوردی،  شیعری  كەشكۆڵنامەیەكی  و  دەسنووس  ساغكردنەوەی  لە  جگە 
لەوەی  جگە  ئەمە  هەیە،  خۆی  كاریگەریی  و  بایەخ  دەستنووسدا  و  شیعریی  كەشكۆڵێكی  لە  كوردی  بەگی  مستەفا 
و خوێندنەوەی  هەڵبژاردەی چەند شیعرێكی  و  كوردی   ژیاننامەی  پوختەی  بە  دەبێت  ئاشنا  ژمارەیەدا خوێنەر  لەم 

كوردی. كالسیكی  تری  بەشاعیرانی  شیعرەكانی  بەراوردكردنی  و  ساغكردنەوە  و  دیوانەكەی  جیاوازی 
پێدێنین  كۆیی(كۆتایی  قادری  حاجی  و  )سالم  شیعری  پارچە  دوو  بە  ژمارەیەمان  ئەم  ڕۆڤاری  سەر  لە  دێڕ  دوا   *

نووسیوە: كوردییان  بەگی  مستەفا  بۆ  كە 
دەڵێت: كۆیی  قادری  حاجی 

شەهسواری بەالغەتی كوردان
 یەككە تازی فەساحەتی بابان
مستەفایە تەخەللوصی كوردی 
غەزەلی كردە بەربووتی كوردی

دەنووسێت: بۆی  بەشیعر  كوردیدا  دووریی  لە  )سالم(ی شاعیریش 
ئارێ كە دڵ ئاوێنەی دڵ بێ چ عەجایب

قەستەم بە سەرت شێفتەترە بۆت كوڕی مامت 
تۆ نیتە مەگەر ئارەزوویی دیدەنی مەهجوور؟؟

سا دەی وەرە ئەی مەردمەكی دیدە مەقامت
تا سەجدە بەرن، كەبكی دەری بۆ بەری پێی تۆ
سا هەستە، بكەن خۆش ڕەوشان مەشقی خەرامت

بەڕێوەبەری نووسین

پێشەكی
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محەمەد مستەفا –حەمە بۆر

كوردی بەگی  مستەفا 

زۆر شت لەسەر
ئەو شاعیرە
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پێشەكی:
ڕامیاری،  كۆمەاڵیەتی،  جوگرافی،  خۆڕسك،  ب��ارودۆخ��ی 
هەر  لەسەر  خۆیان  كاریگەریی  هتد،  و...  ئایینی  ئابووری، 
تاكێكی نەتەوەكاندا، بەپێی هەڵكەوتوویی ئەو تاكانە نواندووە 
و دەنوێنن. هەر ئەو كاریگەرییەش لە هەڵبەستی هۆنەرانی 

نەتەوەیەكدا دەنگ و ڕەنگی داوەتەوە و دەداتەوە.
جیهاندا،  مێژووی  لە  زاینی  19ی  18و  چەرخی  جووتە 
تایبەتكاری گرنگ و زەقیان لە ئاڵوگۆڕ و ژیانی مرۆڤایەتیدا 
نێوان  ژیاوێكی  كوردی ساحێبقڕان،  بەگی  هەبووە، مستەفا 
ئەو جووتە چەرخە بووە. ئەمەش بەسە بۆ گرنگی كوردی 
هەڵبەستەكانی  و  ژیان  بۆیە  هەڵبەستەكانی.  بایەخی  و 
كارتێكراوی ئەو بارودۆخ و ئاڵوگۆڕ و كارەساتەكانی هەردوو 
ئەم  وەك  خویێن،  سەردەمەكەی  ئاوێنەی  و  چەرخەكان 
ڕاستییە لە بەرهەمەكەی مندا لەسەر هەڵبەست و ژیاننامەی 
كوردی ئاشكرایە و بە درێژی شیكراونەوە و بنەمایەكی گرنگی 

مێژووی ڕاستی نەتەوەكەمانە.

ساحێبقڕان:
ئەم وشەیە ناوی خانەوادەیەكی دێرینی )كوردستانی ئێران(
لەمەوپێش  سەدە  پێنج  بۆ  دەگەڕێتەوە  مێژووەكەیان  و  ە 
زانا و هۆنەر و  ناوی دەیان  و لەسەرچاوە مێژووییەكاندا و 
جوامێر و گەورەپیاوانی هەڵكەوتووی ئەم خانەوادەیە بەدی 

دەكرێت، كە مایەی سەربەرزی نەتەوەكەمانن.
ساحێبقڕان  بنەماڵەی  بەشەی  لەو  هەر  كورتی  بە  لێرەدا 
دەدوێم كە كەوتووەتە ناو كوردستانی عێراقەوە و لە كورتە 
ژیاننامەی كوردیدا كۆتایی پێدەهێنم كە ئەویش یەكێ بووە 

لەو خانەوادە ناودارە.

ئەحمەد بەگی گەورەی ساحێبقڕان:
پاڵەوانێكی ئازا و جەنگاوەری ئەم بنەماڵەیە بووە لە شاری 
پاشای  سلێمان  خواستی  لەسەر  ئێران،  كوردستانی  سنەی 
كوڕی خالید پاشای بابان كە لە 1747-1763ز.دا فەرمانڕەوا 
قەاڵچواالنی  ش��اری  گواستویەتییەوە  سنەوە  لە  ب��ووە، 
پایتەختی ئەوسای بابان و كراوەتە سەرفەرماندەی سوپای 
فەرمانڕەواییەكە و ڕاوێژگەی پاشای بابان، دەشڵێن یەكێك 
بووە لە جەنگاوەرانی دوازدە سوارەی مەریوان كە لە نێوان 
جەنگدا  مێژووی  لە  كە  ڕوویداوە.  سااڵنی 1747-1772ز.دا 

كەم هاوتایە.

ئەو ئەحمەد بەگە باپیرە گەورەی ساحێبقڕانەكانی عێراقە، بە 
ئەحمەد بەگی گەورە ناوی دەركردووە. لەبەر خۆشەویستی 
)ئەحان(یشی پێ وتراوە، كە چووەتە حەج بە حاجی ئەحان 
نازناوی شیعریشی  بووە،  توانایش  بە  ناسراوە و هۆنەرێكی 
1198ك=  سلێمانی  ش��اری  كە  كاتێك  ب��ووە،  )شەوقی( 
بنیاتنرا،  بابانەوە  پاشای  ئیبراهیم  لەالیەن  1784ز.دا 
بە  بەگ  ئەحمەد  سلێمانی،  گوێزرایەوە  )بەبە(  پایتەختی 
نزیك  لە  و  سلێمانی  هاتە  پێوەندییەوە  و  دەست  و  خێزان 
خانووەكەی خۆیەوە مزگەوتێكی دروست كرد كە تا ئێستاش 
گەڕەكی خانووەكەی و مزگەوتەكەش بە )حاجی ئەحان( ناو 

دەبرێن.

خێزانی ئەحمەد بەگی گەورە:
كوڕی  دوو  و  كچێك  ژنەكەی،  و  لەخۆی  جگە  خێزانەكەی 

هەبووە.
1-ژنەكەی: )سەلما خان(ی پورزای بووە و هەر ئەو ژنەی 

هێناوە.
2-كچەكەی ئافتاو خان و لە خۆشەویستیدا ئاتە خانی پێ 

وتراوە، هۆنەرێكی بەهێز و لە ئافرەتە ناودارەكانی كوردە.
خستوویەتیە   و  ب��ووە  ب��ەگ  محەمەد  گچكەكەی  3-ك��وڕە 
محەمەد  بە  بۆیە  قەرەجەهەننەم-ی الی سنە،  گوندی  سەر 
لە  و  بووە  هۆنەریش  كە  ناسراوە،  جەهەننەم  قەرە  بەگی 
ژنی  كە  ئاغا  ئیلیاس  ئاغای  سلێمان  كچی  خان-ی  فاتمە 
و  سالم  بەگی  عەبدولڕەحمان  ژنە  لەو  كوڕێكی  تاقە  بووە 
هۆنەری بەناوبانگی كوردە، بە هەڵبەستە گرنگەكانی بووەتە 

هۆمیرۆسی كورد.
بووە،  بەگ  مەحموود  بەگیش،  ئەحمەد  گەورەكەی  4-كوڕە 
لەگەڵ باوكیدا هاتۆتە قەاڵچواالن و سلێمانی و لە دوای باوكی 

كراوەتە وەزیری جەنگی بابان.

خێزانی مەحموود بەگ:
مەحموود بەگیش هۆنەرە و لە ڕەحمە خانی ئامۆزای دوو كچ 
و پێنج كوڕی هەبووە. لە كوڕەكانی، هەر تەنیا لە مستەفا 
بەگی كوردییان دەدوێم كە ئەویش دوای مردنی حەمید بەگی 
دەبێتە  بوون،  یەكتری  زۆر خۆشەویستی  كە  سنە  لە  برای 
داشدیاری قادری برازای كە كوڕە بچكۆلەی حەمید بەگ بووە 
و كوردی خودانی دەكات و دەبێتە ئەو قادر بەگەی باوكی 
كە  جاف  پاشای  وەسمان  ژنی  خانمی  واتە  خانم،  عادیلە 
خانم دایكی تاهیر بەگی جاف و ئەحمەد موختار بەگی جاف 
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عادیلە  بوون،  هۆنەر  كەسەش  سێ  ئەم   كە  خانم  ناهیدە 
خانمیش لە ژنانی ناوداری مێژووی كوردە.

كۆتایی مەحموود بەگ:
كە فەمانڕەوایی بابان لەالیەن عوسمانییەكانەوە بە دەسیسەی 
عەبدوڵاڵ پاشای بابان ڕووخێنرا، ئەم مەحموود بەگەی باوكی 
كوردی، بە هاوكاری لەگەڵ جوامێرێكی بابان )عەزیز بەگ( 
شۆڕشێك بەرپا دەكەن، بۆ گێڕانەوەی فەرمانڕەوایی بابان و 
عوسمانی تەنگاو دەكەن، عوسمانییەكان بە ناچاری دەستی 
وتووێژ و ڕێككەوتن بۆ مەحموود بەگ درێژ دەكەن و ئەمیش 
كاتی  لە  لەوێ  توركەكان  و  كەركوك  دەچێتە  گفتوگۆ  بۆ 
دەیكوژن،  و  دەدەن  بەگ  مەحموود  پەالماری  نوێژكردندا 
ئێستا گۆڕەكەی لە كۆاڵنەكەی پشت تەكیەی تاڵەبانییە لە 

كەركوك، وێنەیەكی دیاری هەیە.
یەكەم  پێشەكییەكەی  كە  سەرچاوە  یەكەمین  گوێرەی  بە 
ساڵی  لە  مەریوانی(  و  )ك��وردی  كە  )ك���وردی(  دیوانی 
1931ز.دا لە بەغدا چاپیان كردووە، )كوردی( لە سلێمانی 
لە دایكبووە، هەر ئەو دوو چاپكارەش وەك دڵنیا نەبووبن 
لەبەرپرسیاری  خۆقوتاركردن  بۆ  و  زانیارییەكان  ڕاستی  لە 
لەهەمبەر مێژووی وێژەی، لە هەمان پێشەكیدا نووسیویانە:
 ))ئەم دیاریكردنی )شوێنی تیا لەدایكبوون(ە، بە )مەزندە(
ی هەندێ  كەس نووسراوە، لەو كەسانەیشدا هەندێكیان یەك 

ڕا نەبوون و ئیختیالفیان لە نێواندا هەبووە((.
گیو  و  سێیەم  و  دووەم  چاپی  ك��وردی(  )دیوانی  ه��ەردوو 
دوای  تری  و هەر چاپكراوێكی  دیوانی چوارەم  و  موكریانی 
چاپی یەكەم، هەر شاری سلێمانییان بە شوێنی لەدایكبوونی 
)كوردی( داناوە، بەبێ ئەوەی سەرنجی وشەی )مەندە(یان 

دابێ و بەدوایدا بچن و لێی بكۆڵنەوە.

كوردی لە كوێ لەدایكبووە:
ناوی  كە  خزمێكم  بەهۆی  1933-1936ز.دا،  سااڵنی  لە  من 
نزیك  ح��ان(ی  )حاجی  گەڕەكی  لە  بوو  نەریمان(  )سالە 
ماڵی شاعیر، ئەحمەد حەمدی بەگی ساحێبقڕان بوو، خۆی 
بەیەكێ لە دەستوپێوەندەكانی ئەو شاعیرە دەزانی، جارجارە 
لە دیوەخانە هەمیشە ئاوەدانەكەی )ئەحمەد حەمدی بەگ( 
بەهرەمەند دەبووم، جارێكیان لە ناوبراوم بیست كە فەرمووی:
)مەحموود بەگی ساحێبقڕان( بە بۆنەی لەدایكبوونی مستەفا 
ڕای  تێیدا  و  دان��اوە  هەڵبەستێكی  كوڕیەوە،  )ك��وردی(ی 
گەیاندووە كە كوردی لە قەاڵچواالن پایتەختی شانشینی بابان 
لەدایكبووە و ئەو شیعرەشم بە دەستنووس لە كەشكۆڵێكدا 

خوێندووەتەوە.

شكانی  دوای  مامەڵەكەیاندا،  تااڵنكردنی  لە  كەشكۆڵەكە 
لەناو  بازیاندا،  دەربەندی  لە  مەحموود،  شێخ  پاشایەتی 
چووە و الموایە دەست ئینگلیزەكان كەوتبێت و نێردرابێ بۆ 
پەڕاوخانەیەكی میری لەندەن، هەروەها هەواڵی ئەو هەڵبەستە 
و لەدایكبوونی كوردیم لە میرانی تۆفیق بەگی برای ئەحمەد 

حەمدی بەگ بیستووە.
لەم جووتە هەواڵە لە یەكتری جیایەی )كوردی و مەریوانی( و 
جووتە برای شاعیر )ئەحمەد حەمدی بەگ( و )تۆفیق بەگی 
لەدایكبوونی  شوێنی  ڕاستی  بە  بڕوا  یەكسەر  ساحێبقڕان( 

كوردی دەكرێ كە:
)كوردی( لە قەاڵچواالنی پایتەختی باباندا لەدایكبووە، چونكە 
یەكەم ئەم دوو )شاعیر(ە )ساحێبقڕان(یەی خزمی مەحموود 
بوون. دووەم خۆیان شیعرەكەی  بەگ و )كوردی(ی كوڕی 
بەگ  مەحموود  سێیەم  خوێندووەتەوە،  بەگیان  مەحموود 
نۆبەرەیەوە  كوڕە  ئەو  لەدایكبوونی  بۆنەی  بە  شیعرەكەی 
داناوە، چوارەم، هەواڵەكەی )كوردی و مەریوانی( لەخۆیانەوە 
نووسیویانە مەزندەیە كە لە شاری سلێمانی لەدایكبووە كە 
ڕاست نییە، پێنجەم هەردوو شاعیر )حەمدی بەگ( و )تۆفیق 
بەگ( شوێنی لەدایكبوونیان بە پایتەختی پاشایەتی بابان ناو 
بردووە، واتە كاتی لەدایكبوونەكەی، قەاڵچواالن هەتا ساڵی 
1199 كە -1784 ز، هەر پایتەخت بووە و شاری سلێمانی 

لەو ساڵە بەدواوە كراوەتە پایتەختی پاشایەتیی بابان.

كاتی لەدایكبوونی كوردی:
ئاغا  نامیق  شیعردۆست،  كەسایەتیی  1940ز.دا،  ساڵی  لە 
سلێمانی  لە  شەقامم  سەر  حەسەنی  حاجی  ئاغای  مستەفا 
چەند  كە  بوو  لەال  باپیری  كەشكۆڵێكی  ئاغا  نامیق  ناسی، 
ڕۆژێك بە دەستیاو لێم وەرگرت و دوای لەبەر نووسینەوەی 
ئەو  لەبەر  لەوانەی  بەخۆی،  دامەوە  بوو،  پێویستم  ئەوەی 
بەگی  مەحموود  هەڵبەستەی  ئەو  نووسییەوە،  كەشكۆڵەم 
لەدایكبوونی)مستەفا(ی  بەبۆنەی  كە  ب��وو  ساحێبقڕان 
ساڵی  دیاریكردنی  پوختەی  دایناوە،  نۆبەرەكەیەوە  كوڕە 
لەداكبوونەكەیش ئەمەیە: لە ڕۆژی سێشەممەی 17ی مانگی 
كانوونی یەكەمی 1782ز لەدایکبووە، وەك دەردەكەوێ  ئەو 
ساڵە )كۆچی(یەی كە لە یەكەم )دیوانی كوردی(دا هاتووە، 

ئەو ساڵەیە كە مەحموود بەگ دیاریی كردووە.
دوای  چاپكراوانەی  ئەو  و  چاپكراوەكەی  دیوانە  یەكەم  لە 
ئەودا نیو باڵی)یەك میسرەع(ی فارسی نووسراوە كە گوایە 
باپیری و  ناوی  كوردی لەسەر نقێمی ئەموستیلەكەی خۆی 
)ئیمزا(  یا  وەك)مۆر+شەقڵ(  كە  هەڵكەندووە  خۆی  باوكی 
یا )پەنجەمۆر(ی ئێستە بەكار هاتووە. بەپێی ئاگاداریم لە 
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باوی كۆن، ئەو نووسینانەی سەر ئەموستیلەكە بە  بەند و 
خاوەن  لەدایكبوونی  ساڵی  ئەبجەدی  نەریتی  بەپێی  زۆری 
ئەموستیلەكەیش بووە. لە گەڕانم بەدوای هەڵبەستی كوردیدا 
نقێمی  هەڵبەستێكی فارسیم دەسكەوت كە نووسراوی سەر 
ئەموستیلەكەی كوردی )نیوباڵی( ئەو هەڵبەستەیە كە لەم 
دیوانەدا نووسیومە بەپێی پیتی)ئەبجەدی(لەو هەڵبەستەدا، 
نووسینی  لە  بەر  هێشتا  كە  داوەتەوە  لێك  باڵییەم  ئەونیو 
نەداوەتەوە كە هەڵكۆڵراوی  لێك  ئەم دیوانە، كەس ئەوەی 
دایكبوونی)كوردی( لە  ساڵی  كوردی  ئەموستیلەكەی  سەر 
یش دەگرێتەوە، تەنانەت سەرچاوە چاپكراوەكانیش نووسینی 
سەر ئەموستیلەكەیان تەنیا بە)مۆر(ەكەی كوردی ناوبردووە.

نووسینەكەیش ئەمەیە:
             ))احمد است جد و پدر محمود نامم مصطفی((
واتە: ))ئەحمەدە باپیر و باوك مەحموود و ناوم مستەفایە(.

ئەمیش گۆڕینی ئەو نووسینەیە بە پیتی ئەبجەدی:
))احمد است = 514 + جدو= 13 + پدر= 206  + محمود = 104  
+ نامم= 131 + مصطفی= 229(( كە كۆی ئەم هەموو ژمارانە 
دەكاتە )1197( و ئەم ژمارەیەش هاوچەشنی ژمارەی ساڵی 
لەدایكبوونەكەی)كوردی(یە،  یا  كۆچی)ئیسالمی=هیجری(ی 
ئەو ساڵە كۆچییەش بەرامبەرە بە ژمارەی ساڵی 1782زاینی 
لەگەڵ دیاریكردنەكەی )كوردی و مەریوانی( و  كە ئەمەش 
شیعرەكەی مەحموود بەگی باوكی كوردیدا یەك دەگرنەوە، 
كۆچی)79(ساڵ  بەساڵنامەی  ك��وردی  ئەمەش  بەپێی  كە 

وبەساڵنامەی زاینی 77ساڵی تەمەن بووە.

خوێندنی كوردی:
خوێندنی  كە  لەوەی  دڵنیابووم  بەساغكردنەوە  بیستوومەو   

كوردی بە سێ  قۆناغ بووە كە بریتین لە:

قۆناغی یەكەم:
خراوەتە)حوجرە(ی  سلێمانی  لە  ساڵیدا   5-4 لە  ك��وردی 
ناو مزگەوتی حاجی حان، كە باپیری دروستی كردووە. لە 
زیرەكیدا بە تەمەنی 8-9 سااڵنی سی  جزمەی قورئانی پیرۆزی 
خوێندووە، بێ  هەڵە و بە دەنگە خۆش و ناسكە مندااڵنەكەی 
لە دیوەخانەكەی مەحموود بەگی باوكیدا خوێندوویەتییەوە كە 
مایەی سەربەرزیی خۆی و ئافەرینی هەموان و پێخۆشبوونی 
باوكی بووە، كە ئاواتە خوازی ئەوە بووە)مستەفا(ی كوڕە 

گەورەی ببێتە مەال چاكێك .
وردە  قورئانیشدا،  خوێندنی  لەگەڵ  باوبووە،  جاران  وەكو 
پەڕاوی كوردی، عەرەبی، فارسی و توركی بە ئاینی و وێژەیی 
و مێژوویی و ... خوێندوون كە لە ڕێڕەوی )10-12( سااڵنیدا 
لەو  هەندێ   لەبەركردن،  بە  بەرنامەی خوێندنی)حوجرە(یە. 

تەمەنی  ئەم  هەرچەندە  كردووە.  تەواو  بەچاكی  پەڕاوانەی 
10-12سااڵنییە، بەپێی بەرنامەی خوێندنی فەقێیەتی نەدەبوو 
هیی  مزگەوتەكە  چونكە  ب��ەاڵم  وەربگیرێ ،  مزگەوتدا  لە 
مامۆستایەكانی و مەسرەفی  بنەماڵەی)كوردی( و مووچەی 
بووە،  باوكی  بەگی  مەحموود  كیسەی  لەسەر  مزگەوتەكە، 
بۆیە گورج بە فەقێ  وەرگیراوە، بڕوانە هەڵبەستی ژمارە 40 

و41ی دیوانەكە.
كوردی لە خوێندنی مزگەوتیدا وەك خوێندنەكەی حوجرەی 
هاوخوێندنەكانی خۆی  لە  زۆر  و  بووە  پێشكەوتندا  لە  هەر 
ڕاست  بۆ  هەڵەی  دەورك��ردن��ەوەدا  لە  و  هێشتوون  بەجێ  
كردوونەتەوە، سەرەڕای بەهرەمەندیی كە ناوبانگی پێوە پەیدا 
كردبوو. بەهۆی ئارەزووی زۆری خوێندن و زیرەكییەكەیەوە، 
گەیشتووەتە  خوێندنەكەی  پەڕیوە،  تێ   14-15ساڵی  لە  كە 

پلەی موستەعیدی.

قۆناغی دووەم – وازهێنان لە خوێندن:
خێزانەكەیدا،  و  )ك��وردی(  كامەرانییەی  سەروبەندە  لەم 
مەحموود بەگی باوكی كە وەزیری بەرگریی پاشایەتیی بابان 
بوو، ڕاپۆرتێكی گرینگ لە بارەی بنكۆڵبوونی پاشایەتییەكە، 
وێڕای هەندێ  پێشنیاز و پالن بۆ بەگوڕهێنانەوەی میرایەتییەكە، 
چارەسەركردنی  ناوخۆییەكان،  ناپاكە  دژی  خۆكەوتن  و 
ناكۆكییە بنەماڵەییەكان و هەروەها پوچەڵكردنەوەی پیالنی 
و  پێشنیاز  ئەو  ناوبراو  پاشا،  مەحموود  دەدات��ە  ناحەزان 
و  دەبێ  زویر  وەزیر  و  ناكات  پەسەند  )وەزی��ر(  پیالنانەی 
ماڵی دەپێچێتەوە و بەخێزان و دەستوپێوەندییەوە دەچێتە 

كەركوك.
بابانەوە  كەمبوونەوەی دەسەاڵتی  بەهۆی  ئەوسایە  كەركوك 
ڕۆژێ��ك  چەند  ب��ەگ  مەحموود  گ��ەڕاب��ووەوە،  تێ  هێزێكی 
دەستوپێوەندییەوە  و  بەخێزان  دەبێ  دۆستێكی  میوانی 
دەگرێت  یەكەوە  بەتەنیشت  گەورە  زۆر  خانووی  دوو  هەتا 
بۆ نیشتەجێبوونی خۆی و خێزان و پیاوەكانی )لە گەڕەكی 
لە  ك��وڕی  مستەفای  گ��ورج  ئ��ەوە  دوای  و  كەهیە(  صاری 
)موستەعید(ی  خوێندنی  بۆ  كەهیە(  )صاری  مزگەوتەكەی 
كوردی  لە  چاوەڕواننەكراوە  گواستنەوە  ئەو  دادەمەزرێنێ، 
ئەم  بەهۆی  بەردەبێ،  دەروون��ی  و  لەش  لە  و  ئاگر  دەبێتە 

گیروگرفتانەی خوارەوە، وەك:
پێی  )ك��وردی(  كە  كەركوك  و  سلێمانی  ژیانی  أ-جیاوازی 

ڕانەهاتبوو.
ب-دووركەوتنەوەی )كوردی( لە خزم و مامۆستا و هاوەڵ و 

ئاشنایانی كە بارێكی سەخت بوو بەسەریەوە.
نەناس  كەس  ئاوارەیەكی  بە  خۆی  كەركوك  لە  ج-ك��وردی 

زانیوە.
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د-نا ئاشنایەتی لەگەڵ مامۆستایان و هاوەڵە فەقێ نوێیەكانی 
لە كەركوك.

ه-بەر لەدەرچوونی لە سلێمانی دەستی دابووە هەڵبەستدانان، 
بۆیە لە باوك و دایكی و خزمانی سارد بووە و لە كەركوك 
دەروونییەكەی  هەڵچوونە  و  كەفوكوڵ  نەبوو  هاوەڵێكی 

هەڵبەستەكانی لەال دەرببڕێ  و پێی ئارام ببێ.
هەواڵە  ئەو  مەینەتییانە،  و  دەرد  هەموو  ئەو  و-بارتەقای 
ناخۆشانەش بوون كە ڕۆژانە لە بارەی ژواریی باری سلێمانی 
ئەو  و  شارە  ئەو  گەندەاڵنەی  بەڕێوەبەرایەتی  چرووكیی  و 
دووبەرەكی و چەند بەرەكییەی پاشاكانی خانەوادەی بابان 
ئاژاوەنانەوە و  لەناویەكدا، خراپەی بەكرێگیراوە خۆییەكان، 
پەالمارەكانی ڕۆم و عەجەم و كنەكردنی دوشمنانەی والییەكانی 
ئەو دوو ڕژێمە ئەم چەشنە هەوااڵنە گەیشتوونەتە خێزانەكەی 

كوردی و خەفەتی بێ دەسەاڵتییەوە تالندوونیەتەوە.
ئەمانە و كۆمەڵێ كۆسپی گرانی تر سەر و دڵی )كوردی(
لێ  دڵ��ی  بڕیوە،  لێ  خوێندنیان  تاقەتی  و  گرتووە  ی��ان 
ساردبووەتەوە، هەرچەندە مامۆستایەكانی ئامۆژگاری دەكەن 
باوك و  ئاگادار دەكەنەوە،  لێ  باوكیشی  بەگی  و مەحموود 
دایكیشی هانی دەدەن كەڵكی نابێ، كتێبەكانی بەسەر فەقێ 
هەژارەكاندا دابەش دەكات و بەوە دوا قۆناغی خوێندنەكەی 
كۆتایی دێت و لەوە دوا یا لە ماڵەوە، یا لە مزگەوت لەگەڵ 
خێزانەكەی و مامۆستا و فەقێیان ڕۆژ بەسەر دەبات و خوو 
دەداتە چیرۆك و داستان خوێندنەوە، بڕوانە باسی )داستان 

و چیرۆكنووسی(یەكەی كە هۆیەكی ئارام گرتنی بووە.

دڵداریی كوردی)*( 
كرێكاری  پیاوێكی  كچی  لەگەڵ  كەركوك  لە  )ك���وردی( 
و  رێكوپێكی  و  جوانی  چووبوو،  بەیەك  دڵیان  دراوسێیان، 
شەنگ و شۆخییەكەی ئەو كچە كە ناوی )چنار( بووە بە 
)چنە( ناسراوە، لە كەركوكدا دەنگی دابووەوە، )كوردی(ی 
شێت و شەیدا كردبوو، چونكە بەپێی بەند و باری كۆمەاڵیەتی 
كوڕە  ناگونجێ،  كردووەتەوە  بیری  هەرچەند  خانەوادەكەی 
وەزیرێك لە خانەوادەی ساحێبقڕانی ناودار، كچی كرێكارێك 
دێوانە  و  دڵییەوە  پەستاوەتە  دەردە  ئەو  بۆیە  بكات،  مارە 
و  باوك  الی  و  تالوەتەوە  پێوەی  و  بڕاوە  لێ  ئارامی  ئاسا 
دایكی ئاشكرای نەكردووە، كە باوكی )كوردی( لەگەڵ پاشای 
باباندا ئاشت بووەتەوە و گەڕاوەتەوە سلێمانی، یەكەم كارێك 
دەستی داوەتێ، هەوڵی ژنهێنان بووە بۆ مستەفای كوڕی، 
مستەفا بەگیش بە هەموو )نامۆ( بوونێكەوە دژی ئەو ژنهێنانە 
هاوەڵەكانییەوە  بەهۆی  دایكی  و  باوكی  بەاڵم  ڕاوەستاوە، 
زانیویانە كە كوردی گوتوویەتی: )یا چنە یا چ نە(، باوكی لە 
ترسی ئەوەی كوڕەكەیان لە دەستنەچێ قیروسیای لە چینی 
مستەفادا  دایكی  لەگەڵ  داوە  بڕیاری  كردووە،  خانەوادەیی 

بڕۆنە كەركوك و سووسەی ڕەوشتی خانەوادەی )چنە( بكەن 
)مستەفا( گوتویەتی دەبێ منیش لە گەڵتاندا بێم.

و  كەركوك  دەچنە  كوردی  و  خێزانەكەی  و  بەگ  مەحموود 
لەوێ تێدەگەن كە دوای چەند هەفتەیەك لە گواستنەوەیان 
ماڵی  لە  گەڕانەوەیدا  لە  )چنار=چنە(  ڕۆژێك  سلێمانی  بۆ 
دوایی  دەدەن،  پەالماری  نەناس  پیاوی  دوو  خزمێكیان 
و  دەیفڕێنن  و  گوونییەكەوە  ناو  دەیخەنە  و  دەیبەستنەوە 
پاش هەفتەیەك بە دەم و دەست و قاچی بەستراوەوە لەناو 
گونییەكدا لە نزیك ماڵەكەی )چنە( فڕێی دەدەن، كە دراوسێ 
لە گوونیەكەی دەردەهێنن هەر هەوڵی خۆكوشتن دەدا و وەك 
شێتی لێ دێ و دوای 2-3  مانگێك منداڵێكی لەبار دەبەن 
و دەڵێن چنە وەك شێت وایە هەر دەگری، )مستەفا بەگ( 
دەڵێ دەمەوێ خۆم چنە ببینم، ئەگەرنا بڕواتان پێ ناكەم، 
كە دەڕۆنە ماڵی چنە )مستەفا بەگ( و )چنە( یەك دەبینن، 
هەردووكیان دەبوورێنەوە )مستەفا بەگ( كە دێتەوە هۆش 

خۆی بەگریانەوە ڕوو دەكاتە ئاسمان و دەڵێ:
)خوایە كە كار وای لێ هات، ئیتر هەرچی ژنە لە من حەرام 

بێت(، بۆیە لەو دەمەوە هەتا مرد ژنی نەهێنا.

)ناو( و )نازناوی(:
أ- ناو:

بەناو  باوكی  بەگی  مەحموود  لەدایكبووە،  كە  )ك��وردی( 
ناوی  گەورەوە  بەگی  ئەحمەد  باوكی  واتە  خۆیەوە،  باپیری 
ناوە )مستەفا(. مەحموود بەگ لەو هەڵبەستەدا كە بەبۆنەی 
لەدایكبوونی كوڕە گەورەكەیەوە ناوی )مستەفا(ی بۆ دیاری 
كردووە، مستەفا خۆیشی لە نیوباڵێیەكی فارسیدا كە لەسەر 

نقێمی ئەموستیلەكەی هەڵكەنراوە، فەرموویەتی:
)احمد ست جد پدر محمود نام مصطفی است(

واتە: ئەحمەد باپیر و باوك مەحموود و ناوم مستەفایە.
حاجی قادری كۆیی لە نیوباڵییە هەڵبەستێكیدا فەرموویەتی:

)مستەفایە تەخەللوصی كوردی(.
ب- نازناو:

بەپێی دەستووری وێژەی كۆن دەبوو هەر شاعیرێك ناوێكی 
هەبێ بۆ پێناسەی شاعیریەتییەكەی، ئەو نازناوەش لە دوا 
لە  بەر  یا  ڕابگەیەنێت،  هەڵبەستێكیدا  پارچە  هەر  بەیتی 
دوا تاكەیدا دیاریی بكات، یا هەر بەو نازناوەوە ناسراوە لە 

هەڵبەستیدا و بەكاری نەهێناوە.
شاعیریشمان هەبووە لەیەك نازناو پتری هەبووە. )مستەفا(
ش یا بەپێی خانەوادەكەی كە )مستەفا بەگ(یشی پێ وتراوە 

دوو نازناوی هەبووە.
ج- نازناوی یەكەم:

و  ن��ەت��ەوە  ب��ە  ش��ان��ازی��ی  سۆنگەی  ل��ە  ب��ەگ(  )مستەفا 
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نیشتمانەكەیەوە، نازناوی )كوردی(ی بۆ خۆی هەڵبژاردووە.
گیو موكریانی لە پێشەكیی چاپی )دیوان(ەكانی )كوردی(
و  پیرۆز  ن��اوە  ئەم  كە  هەڵناوە  ب��ەوە  شاعیرەی  ئەم  دا، 
نیشتمانپەروەرانەیەی داوە بەخۆی، منیش لەم ڕایەدا لەگەڵ 
ناوبراوم، چونكە الپەڕەكانی مێژوو باسی گەلێ زانا و هۆنەری 
كوردیان تێدایە كە بەر لە )مستەفا بەگی كوردی( بە سەدان 

ساڵ نازناوی )كوردی(یان هەبووە.
د- نازناوی دووەم:

وەك  كوردستاندا،  دەرەوەی  لە  و  گەڕیدەیی  لە  )كوردی( 
دووربوونەكەی  خەمی  دەربڕینی  و  كوردستان  یادكردنەوەی 
نازناوی  جێگەی  لە  هەڵبەستانەیدا  چەشنە  ئەو  هەموو  لە 
كە  بەكارهێناوە  خۆی  دووەم��ی  نازناوی  )كوردی(یەكەی، 
فارسییەكانیدا  هەڵبەستە  لە  یەكێك  لە  وەك  )هیجری(یە، 

فەرموویەتی:
)كردم و كردی تخلص، هیجرتم هجری ربود(

نازناوی  گەڕیدەیم  و  نازناومە  ك��وردی  و  )ك��وردم  وات��ە: 
)هیجری(می بۆ خۆی فڕاند(.

ناوی  بە  و  دەرەوە  لە  فارسییەكانی  هەڵبەستە  زۆرب��ەی 
)ه��ی��ج��ری(ی��ەوەن، زۆرب���ەی س��ەرچ��اوە و دەس��ن��ووس و 
دیاری  كوردییان  )هیجری(یەی  نازناوی  ئەم  چاپكراوەكان 
هەبوون  شاعیر  زۆر  )ك��وردی(دا  سەرێنی  لە  هەر  كردووە، 

فەیزوڵاڵی  )سەید  وەك:  هەبووە  )هیجری(یان  نازناوی  كە 
كە  كەسنەزان(  ئەمینی  محەمەد  شێخ  )حاجی  و  موكری( 
ئەمیان دۆستی حاجی كاك ئەحمەدی شێخ و سەردولكەبێژی 

بووە.
بەهۆی بوونی ئەم دوو نازناوەی )مستەفا بەگ(ەوە، پێویستە 
بڵێین هەندێ لە شاعیری تریش هەردوو نازناوەكەیان هەبووە، 
بۆیە نامەوێ ئەوانی نازناوی )هیجری(شیان هەبووە، بخەمە 
وریاییەوە  و  پارێز  بە  دەبێ  هەیە  ئەوەندە  بەاڵم  ئێرەوە، 
هەڵبەستی )مستەفا بەگ( هەڵببژێردرێن و ساغ بكرێنەوە و 
جێگیر بكرێن و لەگەڵ یەك تێكەڵ نەكرێن، وەك لەم دیوانەدا 

ئەمە ڕەچاو كراوە.

قوتابخانەی شێوەی هەڵبەستی كوردی:
)كوردی( شاعیرێكی بەتوانا و پایەبەرزە، لە سازو سۆز و 
هونەرمەندیشدا  و  دڵگیری  و  ناسكی  و  ڕەوانی  و  سادەیی 
دامەزرێنەری قوتابخانەیەكی تایبەت و داهێنەرانە بووە، ئەو 
كوردی،  وێژەی  مێژوویی  چراخانێكی  وەك  قوتابخانەیەی 
بوونەتە  و  كردووە  ئەوین  پڕ  شاعیری  سەدان  بە  دەروونی 
قوتابی كوردی و قوتابخانەكەی، هەڵبەستەكانی )كوردی(، 
دەربڕدراوی هەستێكی خەست و پەنگخواردووی پڕ جۆش و 
و هەڵچوونی  دامركێنەرەوەی كەفوكوڵ  و  خرۆشی دەروونی 
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ناخی بوون و هاوچەشنی هەمان هەست و خرۆش و خواستی 
هەرە زۆری تاكەكانی نەتەوەكەیش بوون، كە ئەم هاوچەشنی 
ئارەزووە، هۆی بەداڵچوون و پەسەندكردنی هەڵبەستەكانی 
بوون و لەالی هەموانەوە و زۆرتر لە هی شاعیرانی هاوچەرخی 

)كوردی( وەك نالی و مەوالنا خالیدو...
لە  بوو،  پێ  لەسەر  هەمیشە  و  بوێر  شاعیرێكی  )ك��وردی( 
شكۆداری  مایەی  ئەمەیش  ئاخاوتنیشدا،  لە  و  هەڵبەست 
لەو  هەموان،  الی  بەشكو  قوتابیانی،  الی  هەر  نەك  بووە 
هەڵبەستانەیدا دەستم كەوتوون )بێ ئەدەبی و بێ شەرمی(

م نەدیوە.

كوردی و بەیتبێژی و چیرۆكنووسی:
ناتوانم بڵێم یەكەم كەسێكم كوردی بەدانەری بەیت و چیرۆك 
لە زمانەكانی فارسی و عەرەبی و  و یا كەسێك دابنێم كە 
توركییەوە كردوونی بە هەڵبەست، یا پەخشانی كوردی، وەیا 
هەر لە دەرفەتێكی ژیانیدا نووسیویەتیەوە و فرۆشتوونی و 

سەرچاوەیەكی بژێوی بوون.
بەاڵم دەتوانم بڵێم ئەم پیشەیەی )كوردی( وەكو گەنجێك 
وایە كەوتبێتە ژێر كەالوەیەكی ڕووخاوی دێرینەوە و بەدرێژایی 
بۆم  كەسێكم  یەكەم  من  و  چووبێتەوە  بیری  لە  ڕۆژگ��ار 
ڕێككەوتووە كە ئەو گەنجە نهێنییەم لە بن ئەو داروپەردووەدا 
دەرهێناوە و بەبیر خەڵكم هێناوەتەوە و جارێكی تر گیانم 
بەم جۆرە  ڕێككەوتنەیشم  بۆ  ئەو  و  بەریدا  بە  كردووەتەوە 

بووە:
و  خوێندنەوە  فێری  تازە  و  دەمخوێند  حوجرە  لە  )هێشتا 
نووسین بووبووم، كە باوكم جارجارە كوڕە هاوەڵی منداڵی 
دراوسێمانی شەوانی زستان بانگ دەكرد كە بەیت و چیرۆكی 
بە هەڵبەستی هەتا نزیكی خەوتنان بۆ دەخوێندینەوە، بەو 
تەواو  بۆ  بەیتەكەی  و  چیرۆك  هەندێكی  شەوە  هەر  جۆرە 
دەكردین، ئەو كوڕی هاوەڵەی باوكم، ناوی مستەفا ئەفەندیی 
برادەری  ئەو حاجییەی  بوو،  فاتێ  ئەحمەدی  كوڕی حاجی 
لەچاككردنەوەی  بوو  ش��ارەزا  زۆر  چەخماخسازێكی  باوكم 
فیشەك  و  ب��ارووت  دروستكردنی  و  چەكێك  جۆرە  هەموو 

داگرتنەوەدا و دوكانەكەی لە ماڵەكەی خۆیدا بوو.
ئەو مستەفا ئەفەندییە بەیت و چیرۆكخوێنە، خوێندەوارێكی 
ئەدەبدۆست  بەئاگاو  وێژەوانێكی  و  خۆشنووس  و  ڕۆشنبیر 
كەشكۆڵ  ژیاندن،  پێ  خۆ  بۆ  ڕۆژی��ش  بە  لەبەرئەوە  بوو، 
وەك  هەڵبەستراوەكانی  كوردییە  بەیتە  و  پەڕاو  و  بەیاز  و 
و  شیرین  گوڵەندام،  بارام  الس،  كاكە  مەنیجە،  و  )بێژەن 
و  لەیلێ  خ��اوەر،  و  خورشید  خوسرەو،  و  شیرین  فەرهاد، 
و  خەج  زۆراب،  و  ڕۆستەم  زوڵەیخا،  و  یوسف  مەجنون، 
سیامەند، دز و قازی و كەهرەمان، ئەرچۆ و شرۆ، محەمەدی 

حەنیفە، سەما و  زەمین، مشك و پشیلە، جەنگی خەیبەر 
و میعراجنامە، مەولودنامە، نان و ماست و ...هتد(، بەپارە 
بۆ خەڵك دەنووسینەوە، كە هەندێكیان دەدایە پاڵ )مستەفا 
بەگی كوردی( وەك شیرین و فەرهاد، ڕۆستەم و زۆراب، دز و 
قازی و... هتد، من ئەوسایە بەهۆی مامۆستای حوجرەمەوە 
)مستەفا  بەگی كوردی(م دەناسی و شیعری ئەویشم لەبەر 
بوون، بەاڵم یەكەمجار بوو لەوەوە بە بەیت و چیرۆك دانەریی 
ئەفەندی(یە  )مستەفا  ئەو  لەگەڵ  باوكم  زانی،  )كوردی(م 
چەند  شێوان  نوێژی  هەتا  عەسران  بە  ڕۆژدا  لە  ڕێككەوت 
پێ  بەیتانەشم  ئەو  و  بنووسێتەوە  بۆ  هەڵبژاردەم  بەیتێكی 
بۆ  ماڵەوە  لە  خۆم  كردم،  لەگەڵدا  ئەوەیشی  و  بخوێنێت 
باوكم و دایكم و خوشكم و خزمانم دەخوێندەوە، تەنیا بەیتی 
محەمەدی حەنیفە و نیوەچڵێكی شیرین و فەرهادە كە ماون 

كە بەناوی )كوردی(یەوەن.
كوتومت  فەرهادەیان  و  شیرین  ئەو  باسە،  شایانی  ئەوەی 
وەك )شیرین و فەرهاد(ەكەی نەشرەی )دەنگی گێتی تازە(
ی ساڵی 1946ز، یەكەی سەید حوسێن حوزنی موكریانییە.

)مامۆستا حوزنی(یش لە پێشەكییەكەیدا نووسیویە:
و  بێسارانی  بەگی  )مستەفا  وەك  بەیتە  ئەم  )دان��ەران��ی 
..وەهان( منیش بەرامبەر بەم دەقەی مامۆستا حوزنی دەڵێم:
)مستەفا  ڕاستییەكەی:  و  تیایە  چاپی  هەڵەی  دەقە  ئەو 
ئەوانەی  نووسیویە  حوزنی  نەخوازەاڵ  و  بێسارانی(  و  بەگ 
)مەال(  بە  بێسارانی  لەوە  جگە  و  ئ��ەوەی....  نەینووسیوە 
بە  گۆڕینی  لەو  بێگومان  )بەگ(،  بە  نەك  بووە  بەناوبانگ 

كوردییەشدا دەسكاری كردوون.
ئاواتەخوازم لە دەستنووسەكانی ئەو )مستەفا ئەفەندی( كە 
بە مەرەكەبی مۆر و لەسەر دەفتەری الپەڕە فۆلسكاپی خەت 
خەتی مەكتەب دەینووسینەوە سەر هەڵبدەن و ئەم نهێنییە 

ئاشكراتر بێ.

دۆزینەوەی گۆڕی كوردی:
دوای ئەوەی عەبدوڵاڵ پاشای بابان، كە تێكدەری فەرمانڕەوایی 
بابان بوو، گۆڕەكانی كوردی و سالم و ئەحمەد بەگی باپیریانی 
تێكدابوو كە بە مەڕمەڕ هەڵبەستراوبوون، منیش لە بەدوادا 
وێژەوانە  و  ش��ارەزا  لەپیاوە  سۆراخدا  و  پرسیار  و  گ��ەڕان 
كۆنەكان و كەسانی ساحێبقڕان وەك: ئەحمەد حەمدی بەگی 
ساحێبقڕان، تۆفیق بەگی برای، هۆنەری مەزنمان عەلی باپیر 
ئاغا كەمالی و... هتد، هەر لە ساڵی سییەكانەوە گۆڕەكەی 

)كوردی(م پێ زانیوە.
یەكێ  یەكەمجار  بۆ  ب��ەگ  حەمدی  ئەحمەد  بەتایبەتی 
لەپیاوەكانی كە: سالە نەریمان-ی حاجی حان كە خزمیشم 
بوو لەگەڵمدا ناردی و نەك هەر گۆڕەكەی )كوردی( بەشكو 
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ئەمە  بەگردی سەیوانەوە،  دام  نیشان  گۆڕەكەی سالم-یشی 
چەند  لە  گۆڕەیشم  جووتە  ئەو  شوێنی  ئ��ەوەی  س��ەرەڕای 
مەالیەكی كوێری پیری قورئان لەسەر گۆڕستانخوێن )حافظ(

ی ئەوساوە بۆ دەستنیشان كرابوو.
ئیتر لەوساوە گەلێ جار، لە بۆنەی تایبەتیدا تێ كۆشاوم و 
لە چەند دەرگای  و  لە ساماندار  بەر گەلێ  بردووەتە  هانام 
دەسگای وەك ئیدارەی محەللی سلێمانی و ئۆتۆنۆمی هەولێر 
و بەڕێوەبەرایەتی گشتی ڕۆشنبری و ڕاگەیاندن لە بەغدا داوە، 
بۆئەوەی لە ئاهەنگێكی تایبەتیدا بە كێل یا ئەستوندەیەك 

هەریەكێ لەو جووتە گۆڕە دیاری بكرێن.
تەنانەت لە وتارێكمدا كە لە ئێوارە كۆڕێك لە 1983/1/23 
دا پێشكەشم كرد و لە وتارێكی ترمدا لە بیرەوەری )200( 
ساڵەی بنیاتنانی سلێمانیدا و لە گۆڤاری ڕەنگین ژمارە 85ی 
ساڵی 1995ی زاینیدا كە بە درێژی شوێنی جووتە گۆڕەكەم 
تیا ڕاگەیاندووە، بانگەوازی چارەی ئەو دوو گۆڕە بێ نازەم 

باڵو كردەوە، بەاڵم هەموو تەقەالیەم بێ سوود بوو.
بۆ  )1998ز(دا،  ی  )ئەیلول(  ڕەزبەر  مانگی  سەرەتای  لە 
دواجار بەهۆی ڕۆژنامەگەر د.شێركۆ عەبدوڵاڵ، سەرنووسەری 
سیخوڕمەوە/ هەمان هانام بردە بەر بەڕێز هێرۆ خان و ئەویش 
بەبێ سێ و دوو دەسبەجێ فرمانیدا كە هەردوو هونەرمەندی 
پەیكەرتاش زاهیر سدیق و ئاكۆ غەریب بگەیەنمە سەر جووتە 
گوڵكۆ  دوو  بەو  شایان  ئەوەی  جێبەجێكردنی  بۆ  گۆڕەكە 

پیرۆزە و هەروەها هێنانە دی ئاواتەكەم.

مردنی كوردی:

بۆم ساغ بووەتەوە كە ئەو هەڵبەستەی حاجی قادری كۆیی 
دایناوە چوار تاكە هەڵبەستی لە دواوە ڕانەگەیەنم، مەبەستی 

لە كاتی مردنی )كوردی( بووە كە فەرمووەتی:
شەهسواری بەالغەتی كوردان
یەكکەبازی فەساحەتی بابان
مستەفایە تەخەللوصی كوردی

غەزەلی كردە بەربووتی كوردی
ئیسمی ساحێب قڕان خاصی ئەوە 

چونكە لەم عەرصە ئەسپی ئەو بەدەوە
ئەو كە نۆشی شەرابێكی تاڵی
)ناڵی( ئەو وەختە بووە تالی

خاصی  قڕان  ساحێب  )ئیسمی  ڕستەی  هەڵبەستەدا  لەم 
كۆن  بەڕێنووسی  و  ئەبجەدی  حیسابی  نەریتی  بە  ئ��ەوە(، 
پیتەكانی وشەكەی )اسمی صاحبقڕان خاصی ئەوە( ئەكاتە 
)1276( كە ئەم ژمارەیەش ئەو ساڵی كۆچییەیە كە كوردی( 
گیانی تیا دەرچووە و )كوردی(یش بەر لە نالی مردووە و 
ئەو ساڵە كۆچییەش بەرامبەرە بە ساڵی 1859ی زاینی، كە 

لە كاتێكدا، كە هەموو سەرچاوە  تیا كردووە، ئەمە  كۆچی 
چاپییەكان بە هەڵە و مەزەندە ساڵی مردنی )كوردی(یان بە 
)1849( ی زاینی داناوە، من گەلێ بەڵگەی بەهێزی تریشم 
هەن بۆ جێگیركردنی ئەم ڕاستییە كە لە بەرهەمەكەمدا بە 
درێژی نووسراون و )كوردی( لە تەمەنی 40 ساڵیدا نەمردووە، 

بەشكو لە 77 ساڵیدا مردووە نەك لە چل ساڵیدا.
ئەم دیاریكردنە ڕاستەی كاتی لەدایكبوون و مردنەی )كوردی( 

من جێگیرم كردووە و بەر لە من ئاوا ڕانەگەیەنراوە.
 

كوردی الی گەورە پیاوان:

جگە لەوانەی ناڕەواییان كردووە و )كوردی( بێ پەروا لێیان 
دواوە و بوونەتە دوژمنی، ئیتر كەسێكی خۆشەویست و الی 
هەموان بەڕێز بووە، هەمیشە لە سەرووی دیوانی مەال چاك و 
زانا و پاشا و گەورە پیاوانەوە جێگەی كراوەتەوە و كەڵكیان 
دڵخۆش  پێیان  و  وەرگرتووە  هەڵبەستەكانی  ناوەڕۆكی  لە 
بوون، ئەمەش وەنەبێ بە شاعیرێتی بەسەر كەسانەوە ژیابێ، 

چاوی لە دەستی كەس و خوازەڵۆك نەبووبێ و لەوانەیش:
باباندا  پاشای  عەبدولڕەحمان  پاشای  مەحموود  لەگەڵ  أ- 

دۆستایەتییەكی پتەوی هەبووە.
لە هەڵبەستی ژمارە )31(یدا كە لە بارەگەی محەمەد عەلی 
دۆستایەتی  لەمەڕ  كرماشاندا  )وال��ی(ی  قاجاری  میرزای 
كەس  زۆر  كە  دان��اوە  پاشایەی  مەحموود  ئەو  بۆ  خۆیەوە 

بۆنەی ئەو هەڵبەستەیان بە هەڵە لێك داوەتەوە.
بابان  پاشای  دوا  لەگەڵ  دیسان  )ك��وردی(  ب-پێوەندیی 
بەڕێز  پادشایە  ئەو  لەالی  و  خۆش  زۆر  پاشا(دا  )ئەحمەد 
بووە، كوردی چەندان هەڵبەستی لەمەڕ ئەو دۆستایەتییەی 
لەگەڵ ئەحمەد پادشادا داناوە و لە ئەستەمبوڵ و لە پاریسیش 

سەری لێداوە.
برای  ب��ەگ(ی  )عوسمان  لەگەڵ  ك��وردی  دۆستایەتی  ج- 
من  دیارە،  )22(یدا  ژمارە  هەڵبەستی  لە  پاشادا  مەحموود 
نازانم  كە شێخ  بەگە  بەو عوسمان  بەگ(ە  ئەو )عوسمان 

ڕەزای تاڵەبانی لە باسی )كۆیی(یاندا لێی دواوە.
گیانی  دۆستی  جووتێ  ك��وردی،  و  بابان  بەگی  عەزیز  د- 
ئەو  ژمارە )19(ەیدا  لە هەڵبەستی  و  بوون  یەكتر  بەگیانی 
دوای  شۆڕشەكەی  هاوبەشی  و  دەردەكەوێت  پێوەندییەیان 

ڕووخێنرانی بابان بوون.
زۆر  )جاف(  سەركۆماری  بەگی  كەیخوسرەو  و  كوردی  ه- 
ئەو  كوردی  یدا   )99( ژمارە  هەڵبەستی  لە  بوون،  دۆست 

دۆستایەتییەی ڕاگەیاندووە.
و- هەڵبەستی ژمارە )68(ی كوردی نیشانەی دۆستایەتییەتی 
لەگەڵ گەورە پیاوی بەناوبانگ مەحموود ئاغای شیوەكەڵدا 
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لە  بووە  بابان  بەڕێوەبەرایەتی  بەرپرسیارێكی  پیاوی  لە  كە 
ناوچەكەیدا.

ئەو  كوڕی  ئاغا(ی  )ئەحمەد  لەگەڵ  ك��وردی  دۆستایەتی  ز- 
)مەحموود ئاغای شیوەكەڵ(دا لە هەڵبەستەكانی )68 و 90(

یدا ئاشكرایە.
ح- دۆستایەتی لەگەڵ )حەكیم باشی سەر پزیشكان(ی سەرێنی 
بابان بابەجانی بەناوبانگ و یەكەم هەڵبەستی ژمارە )49(ی 

)كوردی( دەوری دەكات.
خۆی  ن��اوی  كە  )م��ەردۆخ��ی(  سنەیی  فەخرولعولەمای  ط- 
لە هەڵبەستی ژمارە  بەخۆیەوەیە، دۆستێكی تێكەڵ بووە كە 

)41(ی كوردیدایە.
ی- یەكێ لە هۆنەرانمان مامۆستا مەال عومەر و زانای پسپۆڕی 
گەردوونناسی كە نازناوی )ڕەنجووری( بووە و یەكێ لە دۆستە 
و  بەڕێز  لەال  )كوردی(یشی  و  )كوردی(یە  خۆشەویستەكانی 
79(ی  )17و  ژمارە  هەڵبەستی  دوو  لە  و  بووە  خۆشەویست 

كوردیدا، ئەم دۆستایەتییە دەردەكەوێ.
گ- شێخ محیەدین )غەوسە(ی سلێمانی كە )شێخی تەریقەت( 
دۆستی )كوردی( بووە و گۆڕەكەی لەبن دارەكەی سەر گردی 
)قۆری شكاو(  گردی  بەناوی  ئەوسایە  كە  محیەدیندایە  شێخ 
لەگەڵ  دۆستایەتی  كوردی  )10(ی  ژمارە  هەڵبەستی  بووە، 

غەوسەدا دەردەخا.
دوو  )ك���وردی(دا  لەگەڵ  )دووەم(،  هەورامی  )صەیدی(  ل- 
برادەری خۆشەویست بوون، بڕوانە هەڵبەستی )گۆرانی( ژمارە 

)106( ی كوردی.
هەمزە  كوڕی  ئەفەندی  لەگەڵ حەسەن  بەهێز  دۆستایەتی  م- 
ئاغای مەسرەف، كە نامە و نامەكاری لەنێوان )ئەو( و )كوردی(
دا هەبوو، لە زۆر شوێنی ئەم دیوانەدا ناوی هاتووە و یەكێكە 
لەوانەی هەڵبەستی الواندنەوەی ئەوم بۆ )كوردی( و هەڵبەستی 
تریم دەست كەوتووە. جگە لە هەڵبەستی ژمارە )32(ی كوردی.
ن- كوردی لەگەڵ )سالم(ی ئامۆزایدا بەبێ یەك هەڵیان نەكردووە 
و لە زۆر شوێنی ئەم دیوانەدا و بە تایبەتی هەڵبەستەكانی ژمارە 

)8، 24، 33، 50، 84(و.. هتددا پێوەندییەكەیان دەرخراوە.
1982دا،  لە  كوردییەوە،  لەبارەی  درێژدا  وتووێژێكی  لە  س- 

مامۆستا مەال عەبدولكەریمی مودەڕیس فەرمووی:
)كوردی شاعیرێك بووە تەعبیری لە نەفس و ئیحساساتێكی 
ڕۆحیەتێكی  و  نەفسیەت  شیعرەكانیدا،  لە  ك��ردووە  خاوێن 

موجەڕەد لە مادەی هەبووە(.
ع- منیش گەیشتوومەتە ئەو قەناعەتەی كە چونكە )كوردی( 
یەكێك بووە لە میللەتەكەی، بۆیە ئەو تەعبیرە پڕ سۆز و ساز و 
بێ فێڵ و ڕاست و حەقبێژییەی ناو شیعرەكانی لە ئارەزووی هەر 
كەسێكی پاكی نەتەوەكەیەوە هەڵقواڵوە، لەبەر ئەوەیشە كە لە 
زۆربەی شیعری شاعیرانی تر زووتر چەسپاوە و دەچێتە داڵنەوە.
ف- جگە لەمانەیش هۆنراوەی ژمارە )25و72(ی بۆ دۆستی تری 

نووسیون و )هەرچەندە هەندێ ئاگاداریم لەبارەیانەوە لەالیە(، 
بەاڵم هێشتە بەدڵی خۆم بۆم ساغ نەبوونەتەوە ئەو كەسانە 

كێن، بەاڵم بەبێ سێ و دوو لەگەورە پیاوان بوون.

كوردی الی حاجی قادر:
ئەوەندە بەسە كە وەك دەڵێن دورناسێكی وەك حاجی قادری 
كۆیی، سەرەتای نامیلكە گرنگەكەی لەبارەی هۆنەرانی كورد 
بەگی  )مستەفا  بە  خۆی  سەرێنی  هەتا  كۆنەوە  هەرە  لە 
كوردی( دەستی پێ كردووە و )كوردی(ی پێش شاعیرانی 
)حاجی( باڵوكراوەیەی  چامە  ئەو  كە  من  خستووە،  تر 
بریتی  كە  بووم  دڵنیا  لەوە  ب��ردووە،  ناو  )نامیلكە(  بە  م 
)حاجی(  چاپكراوەكانی  دیوانە  لە  كە  لەوەندەیەی  نەبووە 
دەخوێندرێتەوە، بەڵكو جیاواز بووە لە بەرهەمەكانی حاجی 
بەشێوەی )نامیلكە(، بەاڵم بەهۆی دووركەوتنەوەی )حاجی(
یەوە لەو نامیلكەیەیش و هەڵبەستەكانیش زۆریان لەناوچوون.
هەر لە سەردەمی ژیانی )حاجی( خۆی و )نالی( و )كوردی(
دا كە )نالی( بلیمەتی هەڵبەستە، بەپێی هەرە هونەرمەندێتی 
نەتەوە  هەموو  شاعیرانی  سەرۆكی  كۆن  وێژەی  دەستووری 
و  زانیوە  ڕاستییەی  ئەو  )حاجی(یش  بووە،  ئیسالمییەكان 
تاجی  كردووەتە  كوردی  نامیلكەیەدا  ئەو  چامەی  لە  ئەمجا 

سەری چامەكەی.
ئەگەر شاعیرێكی وەك )كوردی( لە شیعردا هەمان ڕێڕەوی 
)حاجی(ی واتە ڕێڕەوی كۆمەاڵیەتی و ڕامیاری و شۆڕشگێڕی 
شیفتەی  ئ��ەوەن��دە  حاجی  نەبوایە،  نیشتمانپەروەری  و 
كەسایەتییەكەی كوردی و هەڵبەستەكانی نەدەبوو، ئەو ڕێز 

و شكۆدارییەی نەدەدایە لە چامەكەیدا كە فەرموویەتی:
شەهسواری بەالغەتی كوردان

یەکكە تازی فەصاحەتی بابان
)مستەفا(یە تەخەللوصی )كوردی(

غەزەلی كردە بەربووتی كوردی و...
دەگەیەنێ  ئ��ەوە  )مستەفا(یە  فەرموویەتی  كە  )حاجی( 
دەركەوتووە  بۆم  وەك  بووە،  )حاجی(  هاوچەرخی  كوردی 
جارە  دوو  یەك  لەو  كوردی  كە  دەمییەكانەوە،  لەسەرچاوە 
)حاجی(  سەردانی  ك��ردووە  ی  )ئەستەمووڵ(  سەردانەی 
و  شاعیر  و  بابان  پاشای  دوا  پاشای  ئەحمەد  و  )نالی(  و 

كوردەكانی تری ئەستەمووڵیشی كردووە.
حاجی كە فەرموویەتی:

كوردی غەزەلی كردووەتە بەربووتی كوردی، هەم مەبەستی 
بە  هونەرمەندانەی  بتێكی  وەك  كوردی  شیعری  بووە  لەوە 
و  كردووەتەوە  پۆشتە  ك��وردی(  )خۆی  ك��وردی  )غ��ەزەل( 
گیانی بەبەرا كردووە و هەم )كوردی( غەزەل )هەڵبەستی 

خۆی( كردووەتە بەر )بەربووت( ئامێری مۆسیقای كوردی.
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كوردی الی نالی:
)نالی(ی بلیمەتی هەڵبەست و مامۆستای وێژە و هۆنەران، 
ئەگەر لە بارابوویی شاعیرێتیی )كوردی( ی ڕەچاو نەكردایە، 
ئەوە ئەو كاتە )شەڕە شیعر(ە لەگەڵ )مەشوی-مەحوی( و 
)سالم( و )كوردی( كە لە هەڵبەستەكەی )سالم(دا هاتووە 

لەو بارەیەوە.
كە  بیستوومە  دەمییەكانەوە  سەرچاوە  لە  زۆر  لە  هەروەها 
)كوردی( لە سەردانەكەی )ئەستەمووڵ(یدا بۆ الی )ئەحمەد 
پاشای بابان( چاوی بە زۆر لە هۆنەرانی وەك: نالی و حاجی 
قادری كۆیی و كەیفی و هی توركیش كەوتووە، بەتایبەتیش 

دیدەنی كردوون.
ڕەدیفی  لە  كە  )66(ی��دا  ژم��ارە  هەڵبەستی  لە  )ك��وردی( 
هەڵبەستێكی نالیدا دایناوە، لە دانیشتنێكیدا لەگەڵ )نالی( 
ئەو هەڵبەستەی پێشكەش كردووە بۆ تێگەیشتنی ڕای ناوبراو 
لەسەری )نالی(یش لە پشتی كاغەزەكەی )كوردی( دا ئەم 

تاكەی دوایی لەسەر كێش و پاشبەندی نووسیوە.
)ئەگەرچی زاهیرا نەزمت لە عەشقی چاوی مەخموورە

حەقیقەت جۆی ڕەوان و ڕووتە شوعلە مەنبەعی نوورە(
ئەم هەڵسەنگاندنە وێژەییە قووڵ و بەهێزەی دەریایەكی پان 
بۆ  گرنگە  بەڵگەیەكی  )نالی(  وەك  پەیی  بێ  و  بەرین  و 

)كوردی(.

كوردی الی مەوالنا خالید:

تەریقەتی  دامەزرێنەری  كە  نەقشبەندی،  خالیدی  مەوالنا 
پێشەوەی  ڕیزی  شاعیرانی  لە  بووە  یەكێك  و  نەقشبەندی 
جیهانی ئیسالمی و بە كوردی و فارسی و عەرەبی شیعری 
دۆستایەتی  مەزن،  وەها  ئیسالمی  پیاوێكی  دیارە  زۆرە، 
لەگەڵ شاعیرێك كە زۆر شاعیر و پاك نەبووبێ نەكردووە.

دۆستایەتی  نەبووایە  شاعیرانە  چەند  لەو  ئەگەر  )كوردی( 
لەگەڵ نەدەكرا، ڕێگەدانی شەڕە شیعرەكەی نالی و مەحوی 
)مەشوی( و سالم و كوردی لە خانەقا و بارەگای مەوالنا و 
بڕیاری هەڵسەنگاندنی شاعیرێتی  لە  بەسەرۆكایەتیی خۆی 
ئەو  لەگەڵ  ب��ووە  دۆستایەتی  بەڵگەی  شاعیرانە  ئ��ەو 
دڵنیا  )بەدەمی(یەكانەوە  سەرچاوە  لە  وەك  شاعیرانەدا، 

بووم كە مەوالنا هەڵبەستەكانی كوردی زۆر بەدڵ بوون.
ئەوەش بووەتە هۆی بەهێزبوونی پێوەندیی نێوان )مەوالنا( 
1820ز. لە  )مەوالنا  هەڵهاتنەكەی  دوای  لە  )كوردی(  و 
مەوالنا  بەرامبەر  نۆدێ  مارفی  شێخ  دژایەتییەكانی  لە  دا( 
و گیرسانەوەی لە شام، كوردی دووجار چووە بۆ شام بۆ 

دیدەنی مەوالنا خالیدی دۆستی.

كوردی الی شێخ ڕەزای تاڵەبانی:
لە  نەبووە  قسەزان  و  ورد  ئەوەندە  تاڵەبانی  ڕەزای  شێخ 
)شیعر( و لە ئاخاوتندا، وەك لە یەكەم دیوانی چاپكراوی 
)كوردی(دا هاتووە و گەلێ لە سەرچاوە چاپكراوەكانی دوای 
ئەو دیوانە، لەویانەوە وەرگرتووە كە جارێك لە شێخ ڕەزایان 

پرسیوە:
هەڵدەسەنگێنی،  چۆنی  و  كێیە  كورد  شاعیری  گەورەترین 

فەرموویەتی:
)ئەگەر شوعەرای قەدیم هەموو زیندوو بونایەوە، هەریەكەیان 
ڕۆژێ جارێك زیارەتم ئەكردن، بەاڵم )كوردی( ڕۆژی پێنج 

جار(.
شێخ  ئەوەتا  دەستماچكردنیشە،  لە  مەبەستی  )زی��ارەت( 
ژمارەی  بە  )ك��وردی(  دەستماچكردنەی  ئەو  ژمارەی  ڕەزا 
ئەو  بەالیەوە  دیارە  كردووە،  هاوتا  ڕۆژێك  هەر  نوێژەكانی 

زیارەتەی لەسەر خۆی بە )فەرز( داناوە.
و  ئ��ەدەب  بە  یەجگار  هەڵبەستەكانیدا  لە  كە  )ك��وردی( 
لە  و  ئاخاوتن  لە  بووە، سروشتی شێخ ڕەزایش  زمان پاك 
دەستی  لە  چاو  بێشەرم،  و  دەمپیس  زۆر  هەڵبەستەكانیدا 
لە  كەڵكی  زەمكردنی  بەزۆری  و  بووە  خوازەڵۆك  و  خەڵك 
خەڵك وەرگرتووە، بەپێچەوانەی سروشتی كوردییەوە، ئەمجا 
شێخ ڕەزا كە دەبوو هەر لە بنەڕەتدا )كوردی(ی نەویستایە 
گەورەترین شاعیرانی  لە  یەكێ  بە  بەو حاڵەش )كوردی(ی 
كورد زانیوە و بەڕێزەوە ناوی بردووە و هەڵبەستی )ئەمان 
)ك��وردی(ی  چ��ارێ(ی  پێغەمبەرا  لەڕێی  سا  عیالجێ  مردم 
بەالی  )كوردی(  باسی  لە  كە  خشتەكی،  پێنج  كردووەتە، 

بێكەسەوە دەگەڕێمەوە سەر ئەو پێنج خشتەكییە.

كوردی الی شێخ سەالم:
شێخ سەالم كە هۆنەر و گەنجینەی پڕ لە گەوهەری گرانبەهای 
مێژووی وێژەی كوردی بوو، لە دەستنووسێكی سەرگوزەشتەی 
بەرگی  شكستە(  )مینای  كەشكۆڵی  لە  كە  خۆیدا،  ژیانی 

سێیەمدا نووسیویە:
موطالەعەی  و..  وەقتم  )1902ز(دا  1320م  ساڵی  دوای  لە 
ك��وردی  صەرف  و  فارسی  ئەشقا  بەموكالەمەی  ئەشعاری 

ئەكرد.
وە لە كوردیدا زیاتر ئەشعاری شاعیری مەشهوور )نالی( و 

)كوردی(ە.
كۆكرابووەوە، الكین  بەعزێ كەس  لجوملە، الی  فی  )نالی( 
هیچ  الی  بەڵكە  بوو،  موتەفەریقە  كوردی(  بەگی  )مستەفا 
و  زۆر سەعی  نەئەكەوت،  دەست  ڕێكی  )4(غەزەلی  كەسێ 
ناوی  كە  ڕەفیقێكم  لەگەڵ  موناسیب  میقدارێكی  دا  تەقەالم 
)مەال محەمەد قەرەداغی( بوو، كۆمان كردەوە، مەطبوعات زۆر 
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نایاب بوو، هەروا بەبێ چاپدان مایەوە، الكین زۆر نوسخەی 
بەخەط لێ وەرگیرا.

بوو  یەكێك  خۆیشی  كە  سەالم  شێخ  پێدانەی  بایەخ  ئەم 
گرنگیی  نیشانەی  )ك��وردی(،  قوتابخانەكەی  لەشاگردانی 

هەڵبەستی )كوردی( و پلەی بەرزی شاعیریەتییەكەیەتی.

)كوردی( الی بێكەس:
هۆنەری نیشتمانپەروەر )بێكەس( وەك لە خۆیم بیستووە، 

الی زۆر كەسی تریش گوتویەتی:
))من لە شاعیریەتیدا یەكەمجار لە سەرچاوەی هەڵبەستەكانی 
)كوردی(یەوە تێراوی وێژە بووم و چێژكەی هەڵبەست دانانم 
لەو هەڵبەستانە كردووە، لە قوتابخانە نیشتمانپەروەرییەكانی 
)خانی( و )حاجی قادر( و )كوردی( و )سالم(م خوێندووە((.
بێكەس لە )تەخمیس( كردنی هەڵبەستە بەناوبانگەكەی )كوردی(

یدا لە ژمارە )89(ی ئەم دیوانەدا ئاوا كۆتایی پێ هێناوە.
)هەزاران ڕەحمەتت لێ بێ لە شیعرا چەندە تۆ وردی(

عەزیزم )مستەفا بەگ( تۆ نەمردووی كێ ئەڵێ مردووی!(
جوابی دایە )بێكەس(، كە بڵێن: تەقدیری بۆ چ كردی؟!
)دوڕ و یاقووت ئەبارێ لەم كەالمە شیرینەی )كوردی(

خوا سا كوا لەدونیادا! قەدرزان و خریدارێ؟(
زۆر كەسیش  بیستووە و الی  بێكەسم  لە خودی  هەر خۆم 

دەیفەرموو:
هەموو ئەوانەی ئەو هەڵبەستە بەناوبانگە بااڵیەی )كوردی(:
چارێ(یان  پێغەمبەرا،  ڕێی  لە  سا،  عیالجێ  مردم  )ئەمان 
هەموومان  هی  )بەمنیشەوە(  خشتەكی  پێنج  كردووەتە 
بەحەق  تاڵەبانی  ڕەزای  شێخ  ئەوەكەی  تەنیا  و  )نەزمن( 
)شیعر(ە و توانیویەتی خۆی لەگەڵ )كوردی(دا تیا ڕاست 

بكاتەوە.

كوردی الی كۆشكی:
ناوچەی  لە  بووە،  )كۆشك(  گوندی  خەڵكی  كە  هۆنەرێك 
بەناوی  شاعیریەتییەكەی  نازناوی  )ق���ەرەداخ(و  زەردی��اوا 
كە  هەڵبەستێكیدا  پارچە  تاكی  لەدوا  بوو،  )گوند(ەكەیەوە 

پێموایە هێشتا چاپ نەكراوە، فەرموویەتی:
)نالی( و زوڵفی دولبەری )كوردی( گەردی عەنبەری
)حاجی( و كاکۆڵی سەری، كۆشكی مەیلی ڕوو دەكا

)كۆشكی( بەم هەڵبەستەیدا هاوچەرخی )نالی( و )كوردی( 
و )حاجی( بووە.

ئەم تاكە هەڵبەستە لە )7( نووسخەی دەسنووسیدا هەر بەم 
جۆرەی سەرەوەی تەنیا لە دەسنووسێكی مامۆستا نەجمەدین 
مەالدا )كاكۆڵی سەری(داوە بە )كوردی(و گەردی عەنبەری 

داوەتە پاڵ )حاجی(.
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بەگی  حەمدی  ئەحمەد  الی  كوردی 
ساحێبقڕان

هەر  چاپكراوەكەیدا  دیوانە  شوێنی  چەندین  لە  )حەمدی( 
جارەی بەجۆرێ )كوردی(ی بەسەر كردووەتەوە و بەڕێزەوە 
ناوی بردووە، كە نامەوێ ئەم باسەمی پێ درێژ بكەمەوە و 
هەر بەم چوار باڵییەی )حەمدی( كۆتایی بەم باسەم دەهێنم.

خەرمانی لەفضی كوردی لە )كوردی( كردی پێوان
)نالی( كە ناڵی، كاسەیێكی دا بەویش لێوان
تاراجی كرد )مەحوی ئەفەندی( لەلوتفی خۆی

)عوشر(یشی دا بە حەمدی، وتی بیبەرە دیوان
مەحوی  و  نالی  وەك  شاعیرانی  لە  )حەمدی(  ئەوەتا  كە 
گوڵەوەچنی  یا  خۆر  ڕێ��زە  كردوونە  )حەمدی(  خ��ودی  و 
بەرامبەر  گەورەیە  زۆر  گەواهیدەرێكی  ئەمەش  )ك��وردی(، 

حەقبێژێكی وەك )كوردی(.

ه��ەڵ��ب��ەس��ت��ی ك�����وردی ب���ەالی 
سەرچاوەكانیەوە:

أ- لە یەكەم )دیوانی كوردی( چاپی )كوردی و مەریوانی( 
نووسراوە:

))هەموو شیعرەكانی ئیرتیجالی وتووە، شیعرەكانی بێ قۆرت 
و گرێیە، زۆر جوان و كوردیی پەتییە، موئەثیر و دڵگیرە.

میللی،  غەزەلی  ك��وردە،  شاعیری  یەكەم  )غرامیات(دا  لە 
وەكو  ك��وردی  ئەشعاری  هەیە،  تەئریخیشی  ئیجتیماعی، 
)سینەما( سەراپا تەئریخێكە، بۆ ژین و ژیانی ئەو زەمانەی 
)بابان(ەكان، زۆر جار تەعریفی فەجائیع و زوڵم و جەوری 

توركەكان كە بە كوردەكانیان كردووە، ئەكا((.
ب- من لەگەڵ هەموو ئەو ڕایانەی سەرەوەدام، جگە لەوەی 
كە )كوردی(ی بە یەكەم شاعیری كورد داناوە لە غرامیاتدا، 
چونكە زۆر شاعیری تری یەكجار وەستاتر هەن لەم بارەیەوە.
ج- )مێژوونووس( ئەمین زەكی بەگی نەمر لە مێژووی كورد 

و كوردستان و ناودارانی كورددا نووسیویە:
كوردی  بە  ب��ەزۆری  و  ج��ەواب  حازر  شاعیرێكی  )ك��وردی( 
و  توركی  و  فارسی  بە  جاریش  هەندێ  داناوە،  هەڵبەستی 

عەرەبی(.
د- عەالئەدین سەجادی لە مێژووی ئەدەبی كوردیدا نووسیویە:
)كوردی )شاگردە( و سالم )خەلیفە(، ئەم )سوختە( و ئەو 

)موستەعید(.
بەگی  حەمدی  )ئەحمەد  شاعیر  جووتە  لە  من  ب��ەاڵم  ه- 
نیوەی  سەرەتای  لە  برای  بەگ(ی  )تۆفیق  و  ساحێبقڕان( 
دووەمی سییەكانی چەرخی بیستەمدا بیستوومە كە كوردی 

لە خوێندندا لە سالم لە پێشتر بوو.

ه- عەالئەدین سەجادی لە هەمان سەرچاوەدا نووسیویە:
)كوردی شاعیری فیتری و شیعرەكانی وەكو ئاوخواردنەوە 

وابووە بۆی(.
چاپی  )میسباحولدیوان-ئەدەب(ی  دیوانی  پێشەكی  لە  و- 

)بەشیر موشیر(دا نووسراوە:
كوردی(  بەگی  )مستەفا  شیعرەكانی  بەقەد  شاعیر  )كام 

سەهلی مومتەنیع و بەقەد ئەو سۆزی هەیە؟

نرخاندنی كوردی لە ئێران:
و  جیهانە  گەالنی  ئەدەبەكانی  بااڵترین  لە  فارسی  ئەدەبی 
شاعیری زۆر ناوداری تیا هەڵكەوتووە. )كوردی( ئەگەر لە 
پایەی هەرە شاعیرێتی زانیارییە فرە بابەتەكەی و شكۆداری 
كەستییەكەیەوە نەبوایە، هەرگیز )ئەنجومەنی ئەدیبانی ئێران( 
ناوبراوی لەو ئەنجومەنەدا وەرنەدەگرت، )كوردی( نەیدەتوانی 
و  ئەنجومەنەكەیان  پێشەوەكانی  ئەندامە  لە  یەكێ  ببێتە 

بەڕێزەوە جێگەی خۆی لەو بوارەدا بكاتەوە.
و  ئەدیب  ئەو  س��ەرەڕای  ئەوسا،  ئێران(ی  )شای  تەنانەت 
)مستەفا  وەك  كوردێكی  ئێران،  دی��ارەی  و  زانا  و  شاعیر 
فێركردنی  و  پ��ەروەردە  بۆ  هەڵبژاردووە  ك��وردی(ی  بەگی 
منداڵەكانی و لە بەشێكی ئەو كۆشكەدا كە خۆی و خێزانی 
نەدەكرد، هەر  نیشتەجێ  تیا  بوون، كوردیی  نیشتەجێ  تیا 
لەبەر ئەو لێهاتووییە وێژەیی و شاعیرییە دیارییەی )كوردی( 
بووە كە دەبوایە لە هەموو كۆبوونەوەكانی ئەو ئەنجومەنەدا 

ئامادە بووایە.
بۆ زۆرتر ئاگاداری لەم بابەتە لە سەیری لێكدانەوەكانی چامە 
فارسییە تەرجیع بەندە )نەعت(ەكەی )كوردی(دا كە ژمارە 

)124( دا لێكم داوەتەوە، بكەن.

داهێنەری هەڵبەستی بابانی كێ بووە:
و  ئاراوە  هاتووەتە  ئێستاوە  نووسەرانی  لەالیەن  بۆچوونێك 

پوختەكەی ئەمەیە كە گوایە:
)داهێنەری شیعری بابانی )نالی ( و بەدوای ئەودا )سالم( و 
ئەنجا )كوردی( بووە و شاعیرانی تری هەرێمەكەش شاگردانی 

قوتابخانەی ئەو سییانەن(.
كێشەیەكی  كردووەتە  باسەكەی  بۆچوونەش  ئەو  بەرپەرچی 
یەكالیی نەكراوە، چونكە ئەم باسەیش پێوەندی بە )كوردی( 
هەردوو  لەگەڵ  منیش  و  هەیە  دیوانەوە  ئەم  ناوەڕۆكی  و 
الیەنی بۆچوونەكە زۆرتر ژیاوم، بۆیە ئەم نووسینەم تێكەڵ 
بەو كێشەیە دەكەم و سەرەتا ڕای دەگەیەنم كە لەگەڵ ئەو 
كەڵە  سێ  ئەو  پێشەوایەتی  بۆ  بەڵگەی  كە  نیم  بۆچوونە 

شاعیرە لەو داهێنەرێتییەدا تەمەنە:
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)كوردی(  كە  كردووەتەوە  ساغم  بەڵگەوە  بە  دیوانەدا  لەم 
ئەو  كەواتە  لەدایكبووە،  نالی  لە  بەر  ساڵێك   )15-14( بە 
پێشەوایە )كوردی(یە، سەرەڕای ئەوەی )كوردی( یەكەمین 

شاعیری سلەیمانی پایتەختی پاشایەتیی بابان بووە.
ل��ەگ��ەڵ ئ��ەوەش��دا ب���ڕوام وای���ە ك��ە ن��ال��ی ب��ەر ل��ە ساڵی 
چاپكراوەكان  سەرچاوە  كە  لەدایكبووە،  1215ك=1800ز 
خالید( و )مەوالنا  كردووە  دیاری  بۆ  ئەو ساڵەیان  بەهەڵە 
یش )5-8( ساڵێك بەر لە )كوردی( لەدایكبووە و )شێخ 
مەعروفی نۆدێ( بە )31(ساڵ بەر لە )كوردی( لەدایكبووە 
هەیە.  سۆرانی  كوردیی  بە  شیعریان  شێخەیش  دوو  ئەم  و 
لەمانیش كۆنتر )مامۆستا مەال عەبدوڵاڵی بێتووشی بە )60-
70( ساڵ بەر لە )كوردی( لەدایكبووە، شیعری هەڵبەستی 
بە كوردیی بابانی هەیە، بەر لەمیش مەال محەمەدی حاجی 
حەسەن )ئیبنولحاج( بەر لەدایكبوونی )كوردی( بە 25ساڵ 
)زارگوت=لەهجە(ی  بەهەمان  )مەهدینامە(ی  نامیلكەی 
بابانی هەڵبەستووە كە )بێتووشی( و )نۆدێیی( قوتابیی ئەو 
بوون )ئیبنولحاج(یش بەالی كەمەوە )80-90( ساڵێك بەر 

لە )كوردی( لەدایكبووە.
نامیلكەی  لێكۆڵینەوەی  لە  ق��ەرەداغ��ی  عەلی  محەمەد 
)مەهدینامە(دا كە لە چاپخانەی )كۆڕی زانیاری بەغدا( لە 

1975دا چاپ كراوە نووسیویە:
سلێمانیدا  ناوچەی  لە  بوو  كەس  یەكەم  )ئیبنولحاج( 
نووسینی كوردی فێری فەقێیەكانی كردووە كە لە مامۆستا 
كوردەكانی ئێرانەوە ئەو بە كوردی نووسینەی پێ زانیوە(.
بێگومان بە كوردی نووسینی گەلێ گەلێ لەو مامۆستایانە 
الیەنگرانی  بۆچوونی  بەپێی  )كوردی(  شاعیر  كە  كۆنترە 
بێت  شاعیرەكە  كەڵە  سێ  دواترینی  بابان،  كوچكەی  سێ 
و یەكەمی ئەو سیانەیش )نالی(یە و نالیش بەپێی تەمەن 
ئەو  پێشەوای  و  یەكەم  كەواتە  لەدایكبووە  كوردی  دوای 
داهێنەری هەڵبەستی )زارگوت(ی بابانییە )كوردی(یە نەك 
بگرە  وێژەی  هونەری  پێشەوای  )نالی(  ئەگەرچی  )نالی(، 

نەتەوە ئیسالمییەكانیش بووە.
)هەرێمی  هەڵبەستی  داهێنەری  گوایە  كە  )نالی(یە  ئەو 
بابان(ە كە لە سەردەمی )كوردی(دا ژیاوە و ئەو )كوردی(
)61(ی��دا  ژم��ارە  هەڵبەستی  لە  نالی  لە  پ��ەروا  بێ  یە 

فەرموویەتی:
)كوردی! دلێری عەرصەیی نەضم و فەصاحەتە
جەوالن دەكا هەمیشە وەكو بەرقی تیژڕەو(.

)نالی(  هەر  نەك  بەرامبەر  پەروا  بەبێ  )كوردی(  ئەمەتا 
بەشكو بەرامبەر بە هەموو شاعیرانی تریش ئەوەی گوتووە.
چامە  لە  پترە  س��اڵ  س��ەد  كۆیی(یش  ق��ادری  )حاجی 

درێژەكەیدا لەمەڕ شاعیرانی كوردەوە)كوردی(ی بە:
)شاسواری بەالغەت و فەصاحەتی بابانی و بە پۆشتەكەرەوەی 

پەیكەری هەڵبەستی كوردی بە )غەزەلی خۆی(و بە گیان 
بابان  ناوچەی  و  كوردی(  شیعری  )بەیتی  بەبەراكەرەوەی 
داناوە، كە پێشەوا و داهێنەر دەگرێتەوە و ئەسپی یەكەتازی 

خۆی )كوردی( پێش نالی خستووە.
)حەمدی( لە چوار باڵییەكەیدا بە ڕاشكاوی:

)خەرمانی زمانی كوردی بە )كوردی(ی شاعیر هەڵگرتووە 
و دوای هاوار و ناڵەناڵكردنی )نالی(یە و ئەمجا لەو خەرمانە 
)كاسەیەكی( بەخشیوە بە )نالی(، وەك لە باسی: )كوردی( 
)حەمدی(  بزانین  ئەوە  دەبێ  و  نووسیویە  )حەمدی(دا 
بەڵگەی  دەیان  بە  دیوانەكەی  كە  بووە  ڕاستگۆ  ئەوەندە 
ڕاستگۆییەكەی تیایە و لەو چوارینەیەیدا الیەنی خزمایەتیی 
خۆی )كوردی( ی نەگرتووە، زمانی شیعری كوردی زمانی 
بازاڕ بووە، نەك هی مزگەوت، كەواتە هەرێمی بابان بەر لە 
سێ كەڵەشاعیرەكەمان هەڵبەستی تێدا هاتووە و ئەو سێ 
شاعیرە پێشەواترین شاعیری بوون و )كوردی(یش یەكەمی 
ئەو سێ شاعیرە بووە، كە الیەنگرانی سێ كوچكەی بابان، 

مافی )كوردی(یان پێشێل كردووە.

هاندەرانم لە كاری ئەم دیوانەدا:
لە  گەلێ  بەمالوە،  زاینی  بیستەمی  چەرخی  چلەكانی  لە 
زۆری  زانیوە كەرەستەیەكی  پێیان  مامۆستایان و دۆستانم 
هەمیشە  هەموویان  ئیتر  كردووەتەوە،  گرد  دیوانەم  ئەم 
هانیان داوم كە هەرچی زۆرتر )لەز( بكەم لە گەیاندن بە 
كەرەستەم  ئێستا  ئەوەندەی  ئەوسایەش  هەرچەندە  چاپ، 
نەبووە و ساڵ لە دوای ساڵ ئەم دیوانەم پڕتر و پۆشتەتر 
كردووە، لەدوای ئەم ڕستەیەوە بەپێی یەكەم پیتی هیجایی 
سەرەتای )ناو( یان )نازناو(ی ئەو كەسانە ڕیز و پێشكەش 

دەكەم كە:
بابان، سەبری  ئاگرین، جەمال عەبدولقادر  دكتۆر عەبدوڵاڵ 
بۆتانی، بەختیار زێوەر، فایەق بێكەس، عەبدولڕەزاق بیمار، 
حەسەن عەباس جاف، محەمەد جەالل حەیدەری، عەبدوڵاڵ 
)زێوەر(، عەالئەدین سەجادی، شاكیر فەتاح، مامۆستا مەال 
محەمەد  شوكری،  ئەحمەد  )شەكیب(،  واژەی��ی  فەرەجی 
مەال  گ��ۆران،  قانیع،  ئاغا،  باپیر  عەلی  قەرەداغی،  عەلی 
مەال  محەمەدی  موكریانی،  گیو  مودەڕیس،  عەبدولكەریمی 
كەریم، هەردی، محەمەد سەعید بەگی جاف، )هەژار( و...

لەناو ئەو بەڕێزانەشدا:
یەكەم- محەمەد عەلی قەرەداغی كە یاریدەدەری سەرەكیم 

بووە لە ژیانمدا و لە لێكۆڵینەوەی ئەم دیوانەدا.
دووەم-مامۆستا مەال عەبدولكەریمی مودەڕیس كە زوو زوو 

سەریم دەدا و ئەویش لە ماڵەوە سەری دەدام.
سێیەم-جەمال بابان جگە لە هاندانی زۆرم و لە كاتێكدا كە 
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باڵوكردنەوەی  و  ڕۆشنبیری  دەزگای  گشتی  )بەڕێوەبەری 
لەچاپدانی  بۆ  دا  ڕەسمیی  بڕیاری  بەغدا،  لە  بوو  كوردی( 

ئەم دیوانە.
چوارەم-حەسەن عەباس جاف، سەرەڕای هاندانم ئامادەیی 
خۆی پێڕاگەیاندم كە ئەگەر پێویستم بەپاكنووس بێت بۆم 

پاكنووس دەكات.
ئەو هەموو بەڕێزانە خۆشبەختانە ماون و هەر تەمەن درێژ 

و كارا بن، هەندێكیشیان خوا لێیان خۆش بێت.

یاریدەدەر ترینم:
دیوانەدا،  ئەم  لەبەرهەمهاتنی  سەرەكیم  ی��اری��دەدەری 
جگە  ناوبراو  ب��وو،  قەرەداغی  عەلی  محەمەد  مامۆستا 
بووە،  نەبوونیم  كۆڵنەدەری  پشتگیرێكی  تاكە  ل��ەوەی 
بەهرەوەر  بەناسینی  كە  1960ز.دا،  ساڵی  سەرەتای  لە 
)كوردی(  هەڵبەستی  پەیتا  پەیتا  ئێستاش  تا  و  بووم 
بەدەیان  نەتەوایەتیماندا  كەلەپوری  لە  پێگەیاندووم 
كەشكۆڵ و بەیازی دانسقە و سەرچاوەی چاپكراو لەپەراوی 
ئەوەی  دوای  داوم،  پێ  بەدەستیاو  ڕۆژنامەی  و  گۆڤار  و 
بۆم  سوپاسەوە  بە  نووسیونەتەوە  لەبەر  خۆمم  پێویستی 
نیو  لە  پتر  كە  خەباتكارە  بەڕێزە  ئەو  گەڕاندوونەتەوە، 
و  گەلەكەمانە  كەلەپووری  كۆكردنەوەی  عەوداڵی  سەدەیە 
لەسەری نووسیوە، لەو كارە پیرۆزەی خۆیدا لەهەر الیەك 
هەڵبەستی )كوردی(ی  بە  و  تر  پەڕاوخانەیەكی  لەهەر  و 
زانیبێت، گورج لەسەر كیسەی خۆی بۆی ئامادە كردووم 
و پێی داوم و وەاڵمی هەر پرسیارێكی ئایینی و وێژەیی و 

مێژوویی منی بە پڕ وچڕی داوەتەوە.
ناوەڕۆكی ئەم دیوانە لە سەدان شوێنیدا گەواهیدەری ئەم 
ڕاستییانەی سەرەوەن كە بەناوی خۆیەوە و بە سوپاسەوە، 
ه��ان��دەرە  پ��ێ��ش��ەوەی  ل��ە  هەمیشەیش  ك���راون،  جێگیر 
بەجەختەكانی ئەم ڕێگەیەم بووە و دەستی لێ بەرنەداوم، 
و  چاپ  دەزگ��ای  شكۆمەندترین  لە  )ئ��اراس(ی  لە  هەتا 
باڵوكردنەوەی ناوچەكەدا، لەوەبەریش چەندین هەواڵی ئەم 
تیا  دیوانەكەی  ئەگەرچی  گەیاندووە،  بەجێ  لەچاپدانەی 

كەوتووەتە گێژە و لەوانیشی دەرباز كردووە.
و  كۆشش  و  ه��ەوڵ  هەموو  بەم  بەرامبەر  پێزانینمدا  لە 
هەڵوێستە مرۆڤایەتی و ئیسالمی و نەتەوایەتی و زانیارییانەی 
یارای  هەرگیز  دڵسۆزەم،  و  مەزن  بەڕاستی  مامۆستا  ئەم 
سوپاسگوزاریم بە دەم و بە نووسین و بە كردەوە نییە و 
لە خوای گەورە خوازیارم كە بەرخوردار و تەمەن درێژ و 
تەندروست و كامەرانی بكات و پڕاوپڕی ئارەزووی خۆی پڕ 

بەرهەمتر بێ و بە ئاواتی خۆی بگات.

گرنگترین سەرچاوەم:
ئەم دیوانە لە سەدەها سەرچاوەی بەدەمی و دەسنووس و 
چاپیی گرنگ و بایەخدار و لە نرخ نەهاتوو، بەدی هاتووە، 
نایاب  گرنگترینی هەموانیان جووتە كەشكۆڵە دەستنووسە 
و دانسقە دەگمەنەكەی )عەلی ئاغای نەوتچی(ی زەنگەنەیی 
و براكەی حسەینەڕەش )قەرەحسەین( سەرۆكی خانەوادەی 

نەوتچییانی كەركوك بوو.
و  )ك��وردی(  هەڵبەستی  چەندین  كەشكۆڵەدا  جووتە  لەو 
لە  )ئاغا(  كە  نووسراون  )ك��وردی(ی  خودی  دەسنووسی 
كەشكۆڵێكی محەمەد فەیزی ئەفەندی )موفتی زەهاوی(

یەوە وەری گرتوون.
شاعیرانی  و  )ك��وردی(  هەڵبەستەكانی  زۆرب��ەی  ئاغا 
و  بنج  چ��ووەت��ە  ب��ەق��ووڵ��ی  و  داون��ەت��ەوە  لێك  ت��ری 
بناوانیانەوە، بۆنە و كات دانانیان و وردەكاری و یاریی 
بەو وشەكردنەكانیانی شی كردوونەتەوە كە وەك كلیلی 
دەرگای گەنجینەی پڕ نهێنی زانیارییانەی كەلەپووری و 

مێژووییمانن. و  وێژەیی 
دوو  ئ��ەو  دی��وان��ەدا  ئ��ەم  سەرچاوەكانی  لیستەی  ل��ەم 
هەردووكیانم  ك��ردووە،  نیشانە  )ع��ن(  بە  كەشكۆڵەم 
ئاغا(  )عەلی  ب��رای  ئاغای  جەمیل  لە  سلەیمانی  لە 
هەتا  سییەكانەوە  دووەمی  نیوەی  لە  كە  وەرگرتوون، 
پەنجاكانی چەرخی بیستەمی زاینی )ئەمینداری خەزێنەی 
ئەوەی  نووسینەوەی  لەبەر  دوای��ی  و  بووە  سلێمانی( 
نووسیونەتەوە،  لەبەریانم  ماوەیەدا  لەو  بووبێ   پێویستم 
لەدوای خانەنشینكردنی جەمیل ئاغا بە كەشكۆڵەكانەوە 

كەركوك. گەڕایەوە 
دەست  كەوتبوونە  كەشكۆڵەكە  )ه��ەردوو  ب��ەداخ��ەوە 
لەناو  گ��ورج  باشی(و  )ت��ەرزی  لەخۆگۆڕاو  كوردێكی 

دراون(.

لێكورتكرانەوەی ئەم دیوانە:
لەم دیوانەدا سەرپاكی )وشە(ی فەرهەنگی و ناوی كەسان 
و  سۆفیگەری  زاراوەك��ان��ی  كارەسات،  و  شت  و  شوێن  و 
وێژەیی و زانیاری و كەلەپوور و دیاردەی ئاینی لە ئایەت و 
حەدیس، بەپێی هەموو فەرهەنگە كوردییەكان و هەندێ لە 
ئینسكلۆپیدییەكان  پەڕاوی،  و  بێگانەكان  زمانە  فەرهەنگی 
لەپەڕاویخانەكەی  چاپكراوەكان  و  دەسنووس  سەرچاوە  و 
و  نووسین  و  داڕشتن  و  الیەنێكەوە  هەموو  لە  خۆمەوە 
نیشانی خۆم بوون و بەس بە پاكنووس و زۆر بە درێژی 

نووسیومن.
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پێڕستی سەرچاوەكان:

عەلی  محەمەد  سلێمانی  ئەوقافی  دەسنووسی  أ-كەشكۆڵی 
قەرەداغی لە )زستانی 1960(ز.

كاكەی  بەگ-چاپی  فەیزی  ئەدیبان-ئەمین  ئا-ئەنجومەنی 
فەالح.

بیمار  ع��ەب��دول��ڕەزاق  دەسنووسی  كۆنی  ب-كەشكۆڵێكی 
)1961(ز.

)كەمالی(  ئاغا  باپیر  عەلی  دەسنووسی  با-كەشكۆڵێكی 
)حەمەبۆر(ی  من  بۆ  هەڵەبجە  لە  1947ز.دا  پایزی  لە  كە 

نووسیویەوە.
با/1-)حەوت بەند(ە فارسییەكەی مستەفا بەگی كوردی كە 

)كەمالی( بۆ )حەمەبۆر(ی نووسیوەتەوە.
بح-كەشكۆڵی )بیرەوەری و بژار( دەسنووسی )حەمەبۆر( كە 

لە زستانی 1940ز.دا نووسراوە.
بل-كەشكۆڵێكی كۆ دەسنووسی )بالل المحمدی(.

بم-كەشكۆڵێكی كۆنی مامۆستا عەبدولڕەزاق بیمار كە محەمەد 
ئەمین ناوێك نووسیویەتیەوە.

فارسییەكەی  بەندە(ە  )حەوت  لێكدانەوەكەی  ج-نامیلكە 
)كوردی( محەمەد جەمیل ڕۆژبەیانی، چاپی ڕۆنیۆ /1998ز.

جەلی-كەشكۆڵە كۆنە پەڕە پەڕە دەسنووسەكەی خانەوادەی 
)جەلی زادە( كە )نەجیبە خان(ی خوشكی مەسعود محەمەد 

جەلی زادە پاراستوویە.
جم-دەسنووسی )حەوت بەند(ە فارسییەكەی )كوردی( كە 
جەمال  مامۆستا  الی  و  سلەیمانی  موفتی  خانەوادەی  هی 

موفتی بوو.
ح-كەشكۆڵی دەسنووسی )شێخ حەسیب بەرزنجی( لە ساڵی 

1322-1326ك=1904-1908ز.
حا-كەشكۆڵە بەناوبانگ و دەسنووسەكەی )مەحموود پاشای 

جاف(.
و هی  بەرزنجی  دەسنووسی شێخ حەسەنی  حب-كەشكۆڵی 
)موفتی پێنجوێنی( لە بەهاری 1940ز.دا لە پێنجوێن كەڵكم 

لێ وەرگرت.
مامۆستا  چاپی  ساحێبقڕان  حەمدی  ئەحمەد  حص-دیوانی 

جەمال محەمەد ئەمین.
دەستنووسی  شەنگ(  و  سەنگین  )پ��ەڕاوی  حم-كەشكۆڵی 

)حەمەبۆر( 1939.
لە  س��ەالم(  )شێخ  شاعیر  دەسنووسی  دس-كەشكۆڵێكی 
1929ز.د نووسویەتیەوە، لە 1939ز.دا كەڵكم لێ وەرگرتووە.
دو-)دیوانی وەفایی( ئامادەكردنی محەمەد عەلی قەرەداغی.

مەال  مامۆستا  دەس��ن��ووس��ی  كەشكۆڵی  ر-ئۆفسێتی 
1310-1312ك=1892-1894ز  ساڵی  لە  تۆربەیی  ڕەسوڵی 

نووسیویەتیەوە.

ڕۆژی  و  ژمارە  ناوەڕۆكدا  لە  پیرەمێرد  ژ-ڕۆژنامەی )ژین(ی 
نووسراوە.

س-ئۆفسێتی چاپی )2/گیو( ی )دیوانی كوردی( كتێبفرۆشیی 
سەیدیان-ی مەهاباد لە )پاكستان( چاپی كردووە.

 1931 مەریوانی  و  ك��وردی  چاپی  سالم(  س/1)دی��وان��ی 
چاپخانەی )ئیتام(.

س/2)دیوانی سالم( چاپی 2ی _گیو(.
سا-مێژووی ئەدەبی كورد-عەالئەدین سەجادی 1952.

باپیر  عەلی  كە  )كوردی(  فارسییەكەی  بەندە  سجا-حەوت 
سەجادیی  عەالئەدین  بۆ  1941ز.دا  لە  )كەمالی(  ئاغا 

نووسیویەتیەوە.
ش-كەشكۆڵی دەسنووسی مەال عەزیزی رێشاویی لە محەمەد 

عەلی قەرەداغیم خواست.
)م��ەال  ه��ی  ك��ە  دەس��ت��ن��ووس  ك��ۆن��ی  شح-كەشكۆڵێكی 
بانەیی( بوو كە لە 1938ز.دا چەندین جار  عەبدولڕەحمانی 

لێم وەرگرت.
لە  )حەمەبۆر(  دەسنووسی  فەزڵی  شوكری  شك-دیوانی 

1940ز.
ص-كەشكۆڵی )صەدباری( محەمەد عەلی قەرەداغی.

عەلی  محەمەد  )صەدباری(  دەسنووسی  ص/1كەشكۆڵی 
قەرەداغی.

صەدباری(  حەسەن  )ئەمجەد  دەسنووسی  صا-كەشكۆڵی 
محەمەد عەلی قەرەداغی.

صح-دیوانی ئەحمەد حەمدی بەگی ساحێبقڕان، دەسنووسی 
نەجمەدین مەال.

تاهیر  سەید  )ك��وردی(  فارسییەكەی  بەند(ە  ط-)ح��ەوت 
هاشمی.

لە  بالیكەدەری كە   ع-كەشكۆڵی دەسنووسی مەال عەزیزی 
كۆڕی زانیاری بەغدایە.

ڕووخاندنی  لەبارەی  )سالم(  نیشتمانییەكەی  عب-چامە 
)عەبدولڕەزاق  كۆن  دەسنووسی  بە  بابانەوە،  پاشایەتی 

بیمار(.
عق-كەشكۆڵێكی مامۆستا مەال عەبدوڵاڵی قزڵجی لە ساڵی 

1342ك=1923ز.دا نووسیویەتیەوە.
ئاغای  عەلی  دەسنووسەكەی  كەشكۆڵە  بەرگی  ع��ن-دوو 
1296-1313ك=1878-1895ز. سااڵنی  لە  كە  نەوتچی 
دا نووسیونیەوە، ئەم دوو كەشكۆڵە بەر لە مردنی كوردی 
بە 19ساڵ نووسراوەتەوە و گرنگترین پەراوێزی مێژوویی و 

وێژەیی لەسەر شیعرەكانی )كوردی(ی نووسیوە.
ف-دیوانی شاعیر فیكری دەسنووسی )حەمەبۆر( لە ساڵی 

1940ز.دا.
كاگردەڵێ،  فەتاحی  م��ەال  دەس��ن��ووس��ی  فح-كەشكۆڵی 

)م.قەرەداغی(.



 7
5 

ره 
ما

ژ
20

13
وز 

تم
   

   
   

ئ

21رۆڤار

فح/1كەشكۆڵی هەمان نووسەر.
ق

ق/1
محەمەد  مامۆستا  هی  ئۆفسێت  كەشكۆڵی  پێنج  ق/2 

عەلی قەرەداغی
ق/3
ق/4

ك-پەڕاوی شاعیرە لەبیركراوەكانمان چاپی عەلی باپیر ئاغا 
)كەمالی(.

عەبدولڕەحمان  )شێخ  شاعیر  دەسنووسی  ك/1كەشكۆڵی 
پێشوودا  چەرخی  یەكانی  20و30  سااڵنی  لە  كاكە-نسیب( 

نووسیویەتیەوە.
كا-دیوانی هەمان شێخی ناوبراو.

كش
كش/1

و  پەڕپووت  كەشكۆڵی   3 پاشماوەی  پەڕەپەڕەی  كش/2 
دڕاوی )محەمەد عەلی قەرەداغی(.

مەریوانی  و  ك��وردی  ك��وردی(ی  )دیوانی  چاپی  كم-یەكەم 
1931ز.

كە  بەغدا  زانیاری  ك��ۆڕی  پەڕاویخانەی  كو-كەشكۆڵێكی 
مامۆستا تۆفیق وەهب�ی بەگ پێشكەشی بە كوڕی كردووە.

لە  بابان  پاشایەتی  ڕووخاندنی  لەمەڕ  گ-چامەكەی )سالم( 
گۆڤاری گەالوێژدا.

گ/2
گ/3دیوانی )كوردی( چاپی مامۆستا گیو موكریانی چاپی 

)2(و چاپی )3(.
گل1-كەشكۆڵی دەسنووسی مامۆستا مەال عەبدوڵاڵی گەاڵڵەیی 

1282ك=1865ز كە لە قەبارەی )بەیاز(ی بەرباخەڵدایە.
گل/2-مامۆستا مەال عەبدوڵاڵی گەاڵڵە كە لە1300ك=1882ز.

دا نووسیویەتیەوە.
گل/3-دەسنووسی هەمان گەاڵڵەییە لە 1302ك-1884ز.دا و 
هی مستەفا ئەفەندی حاجی ئەحمەدی فاتێی كەشكۆڵنووس 

بوو.
گل/4-دەسنووسی هەمان گەاڵڵەییە لە 1306ك=1888ز.دا.

گل/5-هەمان گەاڵڵەیی لە تەكیەی شێخ مارفی سلێمانی لە 
1890ك=1888ز.دا نووسیویەتیەوە.

ساڵی  ل��ە  ك��ە  ب��وو  گەاڵڵەیی  ه��ەم��ان  گل/6-كەشكۆڵی 
1309ك=1891ز.دا هی شێخ ڕەئوفی شێخ محەمەدی حەفید 

بوو.
گل/7-هەمان گەاڵڵەیی لە 1310ك=1892ز.دا نووسیویەتیەوە 

هی عەلی كەمال باپیر ئاغا )كەمالی(بوو.
گل/8-هەمان گەاڵڵەیی لە 1310ك=1892ز.دا نووسیویەتیەوە 

)مەال ئەحمەدی حاجی رەشید(.

گل/9-دەسنووسی هەمان مامۆستا بوو 1317ك=1899ز.دا 
هی مەال مستەفای ئیمامی مزگەوتی كانی ئاسكان بوو.

جیاجیادا  ساڵی  چەند  ل��ە  گەاڵڵەیی  ه��ەم��ان  گ���ل/10- 
نووسیویەتیەوە لە ساڵی )1300ك(ەكاندا.

م-كەشكۆڵی مەال عەبدوڵاڵ موفتی پێنجوێنی كە دەسنووسی 
خۆی بوو.

ما-كەشكۆڵی دەسنووسی محەمەد ئەسوەد.
ما/1- كەشكۆڵی دەسنووسی محەمەد ئەسوەد.

مدرس- كەشكۆڵی دەسنووسی محەمەد ئەسوەد.
مدرس= ئۆفسێتی كەشكۆڵێكی دكتۆر كەمال فوئاد بوو، بۆ 

مامۆستا مەال عەبدولكەریمی مودەڕیسی ناردووە.
 120 قەبارەی 5.5×11سم  نووسینی  مدرس/1-كەشكۆڵێكی 

الپەڕە، بۆ مامۆستا مەال عەبدولكەریمی مودەڕیس.
ز   1920 لە  كە  ڕەشەكانی  عەبدوڵاڵ  مەال  مر-كەشكۆڵێكی 

بەدواوە بۆ خۆی نووسیویەتیەوە.
هی  كە  دووەم  هەورامی  سەیدیی  نەوەی  مس-كەشكۆڵێكی 
1250ك=1834ز.دا  ساڵی  لە  ناوە،  )محەمەد(  نەوەیەكیانە 

بۆ مەال محەمەد ناوێكیان نووسیوەتەوە.
مع-كەشكۆڵێكی دەسنووسی مەال عەبدوڵاڵی ڕەش )پشدەر(

ی كە لە 1308ك=1890ز.دا نووسیوەتیەوە.
سەید  كاشانی(  )موعەممەری  كەشكۆڵی  مك-ئۆفسێتی 
تاهیری هاشمی لە ساڵی 1963ز.دا لە تارانەوە بۆ حەمەبۆری 

ناردووە كە )حەوت بەند(ە فارسییەكەی، كوردیشی تیایە.
ن-كەشكۆڵێكی كۆنی دەسنووسی كە گەلێ هەڵبەستی تیایە 

و 23 ساڵ دوای مردنی كوردی نووسراونەتەوە.
ئەو كەشكۆڵە هی نامیق ئاغای مستەفا ئاغای حاجی حەسەن 

بوو.
نا-)دیوانی نالی( چاپی كوردی و مەریوانی.

نع-)دیوانی نالی( چاپی عەبدولكەریمی مودەریس و كوڕانی.
نگ-دیوانی نالی چاپی گیو موكریانی.

دەسنووسی  بەرگی/1  شكستە(  )مینای  نم/1-كەشكۆڵی 
نەجمەدین مەال بوو، بۆ )حەمەبۆر(ی نووسیوەتەوە لە 1939.

نم/3بەرگی سێیەمی كەشكۆڵی پێشوو.
نن-كەشكۆڵی نووسراوە )پەرێشان(و دەسنووسی نەجمەدین 

مەال.
و-دیوانی وەفایی كۆكردنەوەی محەمەد عەلی قەرەداغی.

و/1-دیوانی وەفایی چاپی یەكەم-گیو موكریانی.

و/2-دیوانی وەفایی چاپی دووەم-گیو موكریانی.
ه-كەشكۆڵی دەسنووسی )حەمەبۆر( بەناوی )هونەرگە(.

سەید  كە  تهران(  )دانشكدە  كەشكۆڵێكی  یح-ئۆفسێتی 
پاكنووسكراوی  )حەمدوون(  ناردووم،  بۆی  هاشمی  تاهیری 
پەڕاوی مەال حەمدوونی شاعیر و زانای كورد، لێكۆڵینەوەی 

)حەمەبۆر( و محەمەد عەتا.
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 مستەفا بەگی کوڕی مەحموود بەگی ساحێبقڕان، 
سلێمانی  لە  1812ز  ساڵی  لە  کوردی،  بە  ناسراو 
1850ز  ساڵی  لە  سلێمانی  لە  هەر  لەدایکبووە، 
ک��ۆچ��ی دوای���ی ک����ردووە و ل��ە گ���ردی س��ەی��وان 
سەردەمەکەی  مندااڵنی  وەک��و  شاعیر  ن��ێ��ژراوە. 
بەاڵم  بووە،  خوێندەواری  فێری  حوجرە  لە  خۆی 
درێژەی بە خوێندن نەداوە بۆ ئەوەی ببێتە مەال. 
کۆڵەکەکانی  لە  یەکێک  بە  کوردی،  بەگی  مستەفا 
دەدرێ��ت،  قەڵەم  لە  بابان  شیعری  قوتابخانەی 
بەاڵم بەداخەوە بەرهەمێکی کەمی شاعیر کەوتۆتە 
شاعیر  ناوی  کە  لەوەش  جگە  خوێنەران،  دەست 
لەتەک نالی و سالمەوە دێت، بەاڵم وەکو پێویست 

لێنەدراوەتەوە. ئاوڕی 

الیەنی شاراوەی ژیانی کوردی
لەسەر  پەردەی  هێشتا  ش��اراوەش  الیەنی  گەلێک 
شتی  گەلێک  وایکردووە  ئەوەش  هەڵنەدراوەتەوە، 
کوردی  بەگی  مستەفا  ژیانی  بە  تێکەڵ  ئەفسانە 
بکرێت، کە هیچ بنچینەیەکی زانستیی نییە. گوایە 
مستەفا بەگ عەشقی قادر ناوێک بووە، ئەو قادرە 
بەگ.  مستەفا  ئیلهامی شیعری  بۆتە* سەرچاوەی 
شای  بە  ک��وردی  بەگی  مستەفا  کە  دەگێڕنەوە 
ئێران گەیشتووە، لەگەڵ قائانیی شاعیری گەورەی 
گەلێک  ئێران  شای  کردووە،  شیعری  شەڕە  ئێران 
سەرسام بووە بە مستەفا بەگی  کوردی، گەرچی 
مرۆڤ�  عەقڵی  و  گومانە  جێگه ی  گێڕانەوەیە  ئەو 
بۆی ناچێت کابرایەکی کوردی خەڵکی بابان بگاتە 
کابرایەکی  لە مەجلیسی شادا  لەوێ  ئێران و  شای 
سونیی مەزهەب، هێرش بکاتە سەر مەزهەبی شاە 
ئەوا  بێت،  چۆنێکیش  هەر  بەاڵم  شاعیر،  قائانیی 
بەگ  مستەفا  هەڵوێستی  و  شاعیریەتی  لە  هەرگیز 
ئ��اوارەی  کە  بەگ  مستەفا  ب��ەاڵم  کەمناکاتەوە، 
ئێران کرابێ، ئاسان نییە بگاتە شای ئێران، جگە 
لەبەردەستدایە،  ئێستا  کە  دیوانەکەی  لە  لەوەش 
کۆشکی  گەیشتووەتە  کە  دەست  نادەنە  ئەوە  هیچ 
کردبێت.  قائانیدا  لەگەڵ  شەڕەشیعری  و  شاهانە 
ناوی قادر گەلێکجار لە هۆنراوەکانی کوردی بەکار 
هاتووە، بێ ئەوەی بە تەواوی ساغ کرابێتەوە ئەو 

قادر ناوە کێیە؟
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وەسف الی کوردی و تێکەڵیی
ئایین بە  شیعریی 

ئەوەی  هەوڵی  کوردی  کە  بێت  ڕاست  ئەوە  ئەگەر   
عەشقی  ب��ۆ  بگۆڕێت  م��ەج��ازی  عەشقی  ک��ە  داب��ێ��ت 
لە  مەبەستی  ق��ادرە  ئەو  بڵێین،  دەکرێت  حەقیقی، 
نییە  تروسکاییەک  هیچ  بێت، گەرچیش  قادری  ڕێبازی 
کوردی لەسەر ڕێبازی قادری بێت و ڕێبازی سۆفیزمی 
دەمێنێتەوە  ڕێگه یەک  تاکە  تەنها  کەواتە  گرتبێتەبەر، 
کە بڵێین، زۆر نزیکە ئەو قادر ناوە، ناوی ئافرەتێکی 
خۆشەویستی خۆی بێت، بەاڵم وەکو ڕەمزێک بەکاری 
هێنا بێ، ئەویش لەبەر ئەوەی باروزروفی کۆمەاڵیەتی 
بهێنێ.  ناوی  ئاشکرا  بە  نەدابێ  ئەو سەردەمە ڕێگه ی 
کوردیدا  شیعرەکانی  لە  فراوانی  پانتاییەکی  جوانی 
یوسفی  بە  جوانییەش  ئەو  زۆرب��ەی  ک��ردووە،  داگیر 
کوڕی یه عقوب چواندووە، لەوەوە بەدیار دەکەوێت کە 
مستەفا بەگ ئەگەرچی مەال نەبووە، بەاڵم ڕۆشنبیریی 

کاریگەری کارەسات و  ژێر  هەبووە و کەوتۆتە  ئایینی 
حەزرەتی  جوانی  لە  باس  ئەوە  ئایینییەکان،  ڕووداوە 
عاشقی  زوڵەیخا  چۆن  کە  دەکات،  زوڵەیخا  و  یوسف 
ک��ردووە،  بەو  تەسلیم  خۆی  و  ب��ووە  یوسف  جوانی 
سەرزەنشتی  زانیوە،  بەوەیان  خەڵکەکە  کاتێکیش 
بە  قەناعەت  ئ��ەوەی  بۆ  ئەویش  ک��رد،  زوڵەیخایان 
خەڵکەکەی  بکات،  خۆی  پاکانەی  و  بهێنێ  خەڵکەکە 
داوەت کردووە، هەریەکەیان چەقۆ و سێوێکی داوه ته  
لە  ئەوانیش  نیشاندان،  پێ  یوسفی  پاشان  دەستیان، 
تاوی جوانی یوسف ئاگایان لەخۆ بڕا و دەستی خۆیان 
بە چەقۆ بڕی و گوتیان:)إنی الجد ریح یوسف لوال أن 

  )31 تفندونی()یوسف 

کەوت  بەدیار  جوانی  یوسف  هەرکاتێک  دەڵێ  کوردی 
من زانیم کەوا عەشقی ئەو دەبێ:
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کە شوعلەی طه لعەتی یوسف طلوعی کرد کە چەە زانیم
کە عیشق ئەز پەردەیی عیصمەت بیرون ئارەد زولیخا را

حۆرییەکانی  ئەگەر  دەڵێت،  جوانیدا  وەسفی  لە  دیسان 
هەرچی  بشۆنەوە،  کەوسه ر  ئاوی  لە  خۆیان  بەهەشت 
پیسیی هەیە فرێی بدەن، ئەوا بە فال و ڕەنگ و ڕوخسارت 

حاجەت بەڕووی یار ناکات، چونکە ناگەن بەتۆ.

ئەگ��ەر حۆری لە کەوثه ر شوستوشۆی خۆی بەت��ۆ ناب��ێ
بە ئاب و ڕەنگ و خاڵ و خەت چ حاجەت ڕوویی زیبارا

کەوتەوە  دوور  باوکی  لە  یوسف  حەزرەتی  کە  کاتێک 
بۆ واڵتی میسر، باوکی واتە حەزرەتی یه عقوب، لە تاو 
پاشان  بەاڵم  بوون،  کوێر  چاوەکانی  یوسف  دووریی 
بەسەر  و  ن��ارد  خۆی  کراسەکەی  یوسف  حەزرەتی 
چاک  یه عقوب  حەزرەتی  چاوەکانی  هێنا،  چاویاندا 
حەزرەتی  بێت،  قاسیدەکە  ئەوەی  پێش  جا  بوونه وە، 
یه عقوب گوتی: )أتری الله یحی هذا العظام بعد مارمت( 
جارێک  بێتو  گەر  دەڵێت،  کوردیش   .)94 )یوسف 
کراسەکەی  وەکو  تێپەڕبوونە  ئەو  تێپەڕبێت،  بەالماندا 
دەروونم  و  دڵ  تارمایی  کە  من  بۆ  یوسف  حەزرەتی 

بڕه وێتەوە و ڕۆشنایی بۆ چاوەکانم:
چــاوی تاریکم وەکو یه عقوب بۆ  یوســفە  قمیصــی 
سەبا جارێک بەالما بێنێ گەر بۆی عەرەقچینت

ئەمجارە بە پێچەوانە شاعیر دەڵێت من وەکو حەزرەتی یوسف 
چۆن کراسەکەی نارد بۆ باوکی و چاوەکانی ڕووناک بوونەوە، 
چاوەکانم  و  شادبم  دیدارت  بە  شیفا  وەکو  بکە  هیمەت  تۆش 

ببێتەوە: ڕووناک 
کوێر بووە وەکو یەعقوب بە خودا دیدە لە بۆت

سا بنێرە وەکو یوسف بە شفای دیدە لە بۆت

خۆت  یوسف  ح��ەزرەت��ی  وەک��و  ت��ۆش  بێتو  ئ��ەگ��ەر 
کەنارگیر بکەی، کە بێ تاوان بوو، چەند سااڵن خرایە 
بە  ڕیشی  و  عیشق  دەم��اری  کاتە  ئەو  بەندیخانەوە، 
کراسەکەی،  یەخەی  کەلێنی  لەگەڵپارچەی  هیمەت  تۆ 
یوسف  دەدات  ئەوە  هەوڵی  زوڵەیخا  کاتێک  چونکە 
زوڵەیخا  ن��ەب��وو،  ڕازی  ئ��ەو  ب��ەاڵم  بێت،  تەسلیمی 

ڕاکێشا: کراسەکەی 
ئەگەر بێتو بە ناحەق بۆت بکەی پەنهان وەکو یوسف

وەریدی عیشق و ڕیشی تۆ همەت و چاکی گریبانی
عەشق،  دەست  لە  دەردەبڕێت  خۆی  بێزاریی  شاعیر 

نییە،  موخەبەر  عاشقایه تیدا  لە  کەسێک  هیچ  بەاڵم 
کە  کەسانە  ئەو  با  کەوایە  نییە،  دەسەاڵتی خۆیدا  لە 
عاشقن، یاخوا لە زوڵه یخا خراپتر و شێت و شەیداتر 
بن، چونکە زوڵه یخا گەلێک عاشقی یوسف بوو، شێت 

و شەیدای ببوو:
کەس لە ڕەویەی عەشق و ڕێگەی عاشقی موخییر نییە

کاشــــکێ زوڵه یـخا  ببـوایـە  شــەیداتـر  و  شـێــت 
شاعیر سوێند دەخوا بە جوانی حەزرەتی یوسف کە لە 
جوانیدا وێنەی نەبووە، هەر ئەو حەزرەتی یوسفە کە 
باوکی بوو، هەر  نووری چاوەکانی حەزرەتی یەعقوبی 
کراسەکەشی  بە  هەر  بوو،  کوێر  کوڕی  یوسفی  لەبەر 

چاوەکانی چاک بووەوه :

بەحسنی یوسف ئاسات و بە خولق و لوطفی شیرینت
چراغی بەزمی خوسرەو نووری دیدەی پیری کەنعانی

کوڕی  یەزیدی  سوپای  لەشکری  س��ەر  زوج��ەوش��ەن 
سەر  کردە  هێرشی  کەربەال،  شاری  نزیک  لە  معاویە 
بەو  کرد،  هەموویانی شەهید  و  عەلی  کوڕی  حوسێنی 

شێوەیە:

خوێنی شەهیدان تا ڕۆژی حەشر ئەتکێ لە نێوان موژگانت
وەک خەنجەری زی جەوشەن تا ڕۆژی حەشر دەتکێ

خـوێـنی دڵـی مەزڵومان لە ناوکی موژگانت
دەستەوە  بە  هێسکێکی  پارچە  کوڕی خەلەف،  ئۆبەی 
دەڵێ  )د.خ(  خوا  پێغەمبەری  بە  گاڵتەوە  بە  بوو، 
یحی  اللە  )أتری  دەکاتەوە  زیندوو  هێسکە  ئەو  کێ 
هذا العظام بعد مارمت( پێغەمبەریش )د.خ( فەرمووی 
خوای  هەروەک��و  الجهنم(  یدخلک  و  اللە  یبعثک  )نعم 
گەورە دەفەرموێت: )قال من یحی العـظام وهی رحیم( 
زیندووم  تۆ  گەیشتنی  دەڵێت،  ک��وردی  )یاسین(، 
هەتا  یەکدەگرێتەوە  هێسک  چۆن  هەروەکو  دەکاتەوە، 
ئەو  خ��اک،  ت��ۆز  گ��ەردو  دەبێتە  الش��ەم  کاتەی  ئ��ەو 

گەردەش هەموو بە دەم بای شەماڵەوە دەفەوتێ:
وەصلی تۆ )یحی العظام( و قالبی فەرموودەمە

بێلە تۆ بۆ خوا باڵ شاد بێ بەگەردم بای شەماڵ
یاخود  جوانی،  هێندە  کە  بەهەشتی  پەرییەکانی  تۆ 
یاخود  ئیرەم،  باغی  جوانەکانی  گوڵە  لە  گوڵێکی  تۆ 
ڕۆژە  ئەو  یاخود  ئاسمانی،  پرشنگداری  ئەستێرەیەکی 

بە تیشکەی کە هەموو زەوی ڕووناک کردۆتەوە:
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حۆریی باغی جینانی یا گوڵی باخچەی ئیرەم
ام نجوم العرش ام شمس علی فوق العلم

شاعیر دەڵێت ئەی دۆست و یاران هەرگیز داوای ئەوەم 
لێ مەکەن کە لەگەڵ یاردا ڕابوێرم، چونکە هەر کاتێک 
کە ئەگەم بە یار، ئەوا شێت و بێهۆش دەبم، هەروەکو 
چۆن بای )صرصر( دێت هەموو خەڵک بەو بایە بێزار 
و هەراسان دەبن، تاکو وایان لێدێت هەموویان دەمرن 
بە هۆی ئەم بایەوە، خوای گەورە کاتێک قارو غەزەبی 
خۆی گرت لە هۆزی ثمود، ئەو بایەی نارد کە حەوت 
شەو و هەشت ڕۆژی خایاند، )وأما عاد فأهلکوا بریح 
أیام  وثمانیة  لیال  سبع  علیهم  سخرها  عاتیة  صرصر 
نخل  أعجاز  کأنهم  صرعی  فیها  القوم  فتری  حسوما 

خاویة( )الحاقە 7:(
قەت مەڵێن یاران لەگەڵ فیرقەت وەرە سازش بکە

شێت ئەبووم وەک من خۆم تووشی بای صەرصەربکەم
موعجیزەی  بێت،  لێ  خوای  ساڵوی  عیسا  حەزرەتی 
خوا  ئیزنی  بە  دەکردەوە  زیندوو  مردووی  بوو،  ئەوە 
الله (.  بإذن  الموتی  وأحی  واألبرص  األکمە  )وأب��رئ 
جارێک  بۆ  گەر  خوایە  ئەمە  بەڵکو  دەڵێت،  شاعیر 
بەالی گۆڕەکەمدا تێپەڕ ببێت، هەروەکو عیسا فەرمان 
پاش  و  بکاتەوە  کۆ  ڕزیوەکانم  هێسکە  هەم��وو  بکا 

بکاتەوە: زیندووم  فەوتانم 
گەر عیسا لە پاش مردن بەسەرما، ڕابرێ

العدم بعد  الرسیم تحمینی  العظم  تجمع 
دەیگوت  عەباسییەکان  لەسەردەمی  حەالج  مەنصوری 
)انا الحق( کە ئەمەش بە ظاهیری شەرع کفرە، بۆیە 
دادگایان بۆ دامەزراند، پاشان فەرمانی دادگا دەرچوو 
خوێنەکەی  بە  ڕژا  خوێنی  کە  دەڵێن  کوشتنی،  بە 
الحق( دەنووسرا، کوردییش دەڵێت، کاتی مردنم  )انا 
مەنصور حەالج  هەروەکو  گەرد،  و  تۆز  بووە  الشەکەم 
حەالج  مەنصوری  چونکە  دەنووسێ،  پێ  تۆی  ناوی 
عەشقی  کە  دەنووسی،  الحق-ی  انا  کوشتیان،  کاتێک 
ئەو وتەیە بوو بە زیندوویی، منیش عەشقی تۆم پاش 

مردن بە سروشکم ناوی تۆ دەنووسم:
سروشکم نەخشی ناوی تۆ دەکێشێ

ئەمشەو مەنصورە  جیگای سێدارەکەی 
کارەساتێکی  کۆچی،  41ی  ساڵی  لە  کەربەال  شاری 
بنەماڵەی  کوشتاری  ئەویش  کە  ڕوودا،  لێ  گەورەی 

معاویە،  کوری  یەزید  لە سەدەی  بوو  پێغەمبەر)د.خ( 
دڵدارەکەیەتی،  دەستی  کوشتەی  ئ��ەوها  شاعیریش 
هەروەکو چۆن کەو پێیەکانی سوورە، تۆش بە خوێنی 

من، ئاوها پەنجەکانی خۆت سوور کردووە:
چونکە ئەمڕۆ من شەهیدی کەربەالیی عیشقی تۆم
هـەروەکـــو کەو پەنجەکانت وا بە خوێنم ڕشــتووە

سامیری لە سەردەمی حەزرەتی موسادا ژیاوە، کابرایەکی 
ساحیر و جادوگەر بووە. بە هۆی سیحرەکانی خەڵکێکی 
زۆری لە خشتە بردووە، جا بۆ ئەوەی عاشق فریو بدرێ، 
ڕابکێشێ، ئەو  سەرنجی دڵ و دەرونی عاشقان بۆ خۆی 
دلبەرە ئەوەندە مەکر بازە، ڕەنگە کەسانی وەکو سامیری 
ئەو وەستایە و سامیریش شاگرد،  واتە  ببنە شاگردانی، 
)قال  دەفەرموێت:  سامیری  دەربارەی  گەورەش  خوای 
فإنا قد فتنا قومک من بعدک وأضلهم السامری( )گە 85(

بۆ فریوی عاشقان و جەزبی دڵ وا ماهیری
ڕەنگە شاگردیت بکا میهتەر نەسیمی سامری

وما  )السحر  کراوە  باسیان  قورئاندا  لە  ماروت  و  هاروت 
من  یعلمان  وما  وماروت  هاروت  ببابل  الملکین  علی  أنزل 
مامۆستا   )103 )البقرە  فتنة(  نحن  إنما  یقوال  حتی  أحد 
عه بدولکه ریمی موده رس دەفەرموێت )ملکین( بەفەتحەی 
دوو  واتە  الم  کەسرەی  بە  بەاڵم  مەالئکە،  دوو  واتە  الم 
بە  ب��وون،  چاک  پیاوی  پاشایە  دوو  ئەو  ب��ەاڵم  پاشا، 
واتە  یەکەم  خوێندنەوەی  بەاڵم  براوە،  ناویان  مەالئکە 
مەالئکە  دوو  ئەو  ڕاستترە،  مەالئکە  دوو  )الملکین( 
بردووە  خشتە  لە  خەڵکیان  دوایی  بوون،  خوا  نێردراوی 
غەزەبی  گ��ەورەش  خوای  ک��ردوون،  سیحریان  فێری  و 
دنیا،  سزای  نێوان  لە  کردوون  سەرپشکی  لێگرتوون، 
هەڵبژاردووە  دنیایان  سزای  ئەوانیش  قیامەت،  یاخود 
بەاڵم  هەڵ��واس��راون،  بیردا  لەناو  س��ەراوژێ��ر  گوایە 
چونکە  دەکەنەوە،  ڕەت  قسەیە  ئەم  موفەسیرەکان 
خوای گەورە دەربارەی مەالئکە دەفەرموێت )الیعصون 
نامی  ته فسیری  مایومرون(  یفعلون  و  امرهم  ما  الله  
شێوەیە  بەم  بەسەرهاتەی  ئەم  شاعیر  یەکەم.  بەرگی 
سوود لێ وەرگرتووە کە چاڵی سەرچەناگەی خەڵکێکی 
و  هاروت  چۆن  هەروەک��و  ک��راوە،  ئەسیر  تێدا  زۆری 

ماروت لە چاڵدا هەڵواسراون:
 چاهی ژێری لێوت وا ئەسیرن

هەزارانی وەکو هارووت و مارووت
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سەرنج:
-1-

 )33( واتە  ساڵی)1980(،  بنەڕەتدا،  لە  وتارە  ئەم 
ژم���ارە)4(ی  ل��ە  و  ن��ووس��راوە  ئێستا  ل��ە  ب��ەر  س��اڵ 
نووسەرانی  یەكێتی  كوردستان-ی  )نووسەری  گوڤاری 
دواتر  و  باڵوبۆتەوە  و  لە)ناوزەنگ( چاپ  كوردستان(، 

كتێبێكمدا  لە  ئەدەبیدا،  تری  وتاری  چەپكێ   لەگەڵ 
)ڕاوە گزنگ()1( چاپ و باڵوبۆتەوە، بەاڵم دواتر، دوای 
كوردی(،  دیوانی)مستەفابەگی  باڵوبوونەوەی  و  چاپ 
ەوە-ئ��ەم  حەمەبۆر()2(  مستەفا:  )محەمەد  لەالیەن 
وتارە، پێداچوونەوە و ئاڵوگۆڕی تری بەسەردا هاتووە 
چاوگێڕانەوەی  )ڕۆڤار(،  داوایەی  ئەم  بۆ  دیسانیش  و 
تری وەك ئەم شێوەیەی ئێستای بەرچاوتانی لێهاتووە.

شیعرێك لە نێوان
)نالی( و )كوردی( دا

محەمەد حەمە باقی
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-2- 
مستەفا بەگی كوردی و سالم و نالی، كە بە شاعیرانی 
نیوەی  لە  و  ناسراون  بابان  میرنشینی  كوچكەی  سێ  
یەكەمی سەدەی نۆزدەدا، لە بەخشین و درەوشانەوەدا 
میرانی  لە  خزمایەتییان  و  نزیكایەتی  بەهۆی  و  بوون 
گیانی  و  میرنشینە  ئەو  بااڵی  كاربەدەستانی  و  بابان 
ڕووداوەكانی  تێكەاڵوی  سەرومڕ  نیشتمانپەروەرانەیان، 
هۆیەشەوە  بەو  و  بوون  بابان  میرنشینی  قۆناغەی  ئەو 
تاڵترین  لەو قۆناغەدا زۆرترین و  ناوبراو،  كە میرنشینی 
عوسمانی  دەوڵ��ەت��ی  ش��ەڕی  كارەساتباری  ڕووداوی 
شەڕی  و  مووسڵ  و  بەغداد  والیەكانی  و  قاجاری  و 
خۆبەخۆیان و یەكتر كوشتن و ڕاوەدوونان و دەربەدەریی 
بەخواستی  شاعیرەش،  سێ   ئەم  جۆرە  بەو  هەر  بوون، 
ڕووداوەكانی  لە  بەناچاریی،  البەالو  یان  بووبێ ،  خۆیان 
واڵتان  و  ش��اران  ئاوارەیی  و  گالون  سەردەمەوە  ئەو 
بۆتە  لێ  نابەدڵییان  سەرهەڵگرتنی  و  دەربەدەریی  و 
قەدەر و چارەنووس.. هەموو ئەمانەش كاردانەوەیان لە 
هەست و ویژدان و لە ڕۆح و بە واتەیەكی تر: لە شیعری 
ئەم سێ شاعیرەدا دروستكردووە و هەرسێكیان شیعری 
بەو  هەیە..  سەرهەڵگرتنیان  و  غەریبایەتی  و  ئاوارەیی 
یەك  هەلومەرجی  لە  شیعرانەیان  ئەم  كە  هۆیەشەوە 
نووسیب�ێ،  هاوبەشدا  هەوای  و  كەش  یەك  و  ڕۆژگ��ار 
دەشێ كەش و هەوای شیعرەكانیشیان بە یەكدی نزیك 

بێت.
بۆیە لە هەندێ لەو جۆرە شیعرانەی ئەم سێ شاعیرەدا، 
ئەگەر پێش چاپ و ئاشنایەتیمان لەگەڵ ئەو شیعرانەدا، 
ناوی شاعیرەكانیان لەسەر نەبوونایە، ڕەنگ بوو زۆر بە 

جیابكرایەتەوە. یەكدی  لە  شیعرەكانیان  دژواری 
شاعیرانە  ئەم  دیوانی  گەیاندنی  بەچاپ  دوای  بەاڵم 
چۆنێتی  لەسەر  زۆریش  تێبینی  و  سەرنج  )س��ەرەڕای 
لەگەڵ  ئاشنایەتیمان  دیوانانە(،  ئەو  ساغكردنەوەی 
و  ڕس��ت��ەس��ازی  ت���ەالری  و  واژە  ف��ەره��ەن��گ  ج���ۆری 
شاعیرێكیان  هەر  زمانپاراویی  و  ڕووناكبیری  پاشخانی 
بە  جیاجیا،  ئەندازەی  و  بەئاست  ودڵبەستەبوونمان 
شیعری هەر یەكێكیانەوە، ئەوسا شێوازی هەریەكەیانمان 
دێتە دەست و كەم و زۆر پێناسەیان جیا دەكەینەوە.

زۆر  لە  هاوبەشبوونیشیان  سەرباری  شاعیرە،  سێ   ئەم 
ئەوەندەی  بڵێین  دەتوانین  دیسانیش  بەاڵم  الیەنەوە، 
شیعریی  الی��ەن��ی  زۆر  هاوبەشبوونی  و  نزیكایەتی 
فەرهەنگی  تایبەتیش  بە  )ك��وردی(،  و  نێوان)نالی( 
ئەوەندە  پێدەكرێ ،  هەست  شیعرییان  وێنەی  و  واژە 
)ك��وردی( و  )نالی(  لەگەڵ  هاوبەشبوونی)سالم(، 

و  شێواز  ئ��ەوەن��دەی  ب��ەوات��ا:  پێناكرێ .  هەست  دا، 
وێنەی شیعری  و  واژە  فەرهەنگی  و  سنعەتسازیی شیعر 
)سالم(، لەچاو شێواز و سەبكی)نالی( و )كوردی( دا 
لەگەڵ  )سالم(  شیعری  و  دیارە  زەقیی  بە  و  جیاوازە 
جیادەكرێتەوە،  ئاسانتر  )كوردی(دا،  و  )نالی(  شیعری 
ئەوەندە بە ئاسانی و خێرا، شیعری )نالی( و )كوردی(
لەم  شیعرەی  ئەم  نموونەی  وەك  جیاناكرێنەوە،  لەیەك 

دەدوێین. لێی  الپەڕانەدا 
***

  ئەم شیعرە، لە دیوانی )كوردی(، چاپی)گیوموكریانی(
و  داناوە  )كوردی(  شیعری  بە  و  بەیتە   )13( دا)3( 

بەمجۆرەیە:

عەزیزان! من ئەوا ڕۆیم لەالتان
     له مەظلومان بەاڵ چۆڵ بێ  واڵتان

لوتف وعەدالەت پادشای  ئێوەن  كە 
    بەخوا حەیفە بڕەنجێنن گەداتان
ڕەهگوزارم وخۆڵی  خاك  3-ئەگەرچی 
   بەسەرما خۆ گوزەر ناكا سەباتان
4- وەرە بنواڕە چاوی پڕ لە خوێنم
ببینن ماجەراتان     بەتەفصیالت 

5- كە من ڕۆیم جەهەنم پڕمەكەن لێم
    لەمن خاڵی مەكەن كۆشك وسەراتان
6- جەفاتان دام و كوشتمتان بە زاریی
    نزولی ڕەحمەتە جەور و جەفاتان

7- ئیالهی من ببم ڕۆژی دوسەد جار
    بەقوربانی گەدا و پادشاتان

ڕۆیی جەهەننەم نەبوو،  كەڵكی  مەڵێن   -8
    سەرم قەڵخانە بۆ تیری قەظاتان
دەكا جەم كۆیی تۆ،خاتر  نەسیمی   -9
    بەبۆی گوڕەی پەشێوەی پانیاتان
10- منم سەركردەتان بۆ لەشكری غەم
    دەترسم من بڕۆم، بشكێ  سوپاتان

11- ئەگەر سەربوو، ئەگەر دڵ بوو، ئەگەر ڕۆح
    هەموو ڕۆیین، چییە ئیتر تەماتان!

12- سەفەرمان چونكە ڕیێ  هات و نەهاتە
    دوعامان بۆ بكەن ئێوە و خوداتان

13- تكای )كوردی( وەهایە، ئێوە جارجار
    بكەن یادی موحیبی بێ  ڕیاتان

***
چاپی  دی��وان��ی)ن��ال��ی()4(،  ل��ە  شیعرە،  ئ��ەم  ه��ەر 
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كوڕەكانی:  و  مودەڕیس  مەالعەبدولكەریمی  مامۆستا 
و  دراوە  )نالی(  پاڵ  بە  و  محەمەدا،)7(بەیتە  و  فاتح 

بەمجۆرەیە:

لەالتان ڕۆییم  ئەوا  من  ڕەفیقان! 
     لە مەظلوومان باڵ چۆڵ بێ  واڵتان
2- باڵ سا شاربەشار و دێ  بە دێ  بین

     لە دەست یاران بكەین تەیی واڵتان
ڕۆیی، جەهەننەم نەبوو،  كەڵكی  مەڵێن   -3

     سەرم قەڵغانە بۆ تیری قەزاتان
4- سەفەرمان چونكە ڕێی هات و نەهاتە
    دوعامان بۆ بكەن، ئێوە و خوداتان

5- منم سەركردەتان بۆ لەشكری غەم
    دەترسم من بڕۆم، بشكێ  سوپاتان

دەستەمۆكەن بەس  وەحشییان  شكاری   -6
    نەوەك بەربێ  شكاری خانەزاتان

7- ئەوەند ئەرجو دەكا)نالی(، كە جارجار
     بكەن یادی موحیببی بێ  ڕیاتان

***

)نالی( ناوبراوی  دیوانی  لە  تاچاپكردنی  شیعرە،  ئەم 
ئەم  كالسیكی  شیعری  شیعردۆستانی  زۆربەی  الی  دا، 
دەزانرا.  كوردی(  )مستەفابەگی  شیعری  بە  ڕۆژگارە، 
)نالی  دی��وان��ی  ل��ە  خ��ەزن��ەدار(ی��ش،  دك��ت��ۆر)م��ارف 
وفەرهەنگی نالی(یەكەیدا)5(، خۆی لەم شیعرە بواردووە 
نەكردووە.  بۆ  ئاماژەیەكیشی  ب��ۆرە  زۆر،  و  كەم  و 
مودەڕیس  مەالعەبدولكەریمی  مامۆستایان:  ب��ەاڵم 
و  تێكست  ئەوكۆمەڵە  ڕۆشنایی  لەبەر  كوڕەكانی،  و 
لە  ڕوونكردنەوەیەكیان  بوو،  الیان  دەستنووسانەی 

پوختەكەیەتی: ئەمە  كە  نووسیوە،  پاڵدا 
دەستنووسەكانی  زۆرب��ەی  لە  شیعرە،  پارچە  ئ��ەم 
ئەم  جیاوازیی   . نالی.  پاڵ  دراوەت��ە  بەردەستماندا 
دی��وان��ی)ك��وردی- ن��او  و)13(بەیتەكەی  بەیتە   )7(

ژمارەی  و  زنجیرە  ئاڵوگۆڕی  هەندێ   گیوموكریانی(، 
هەردوو  یەكەمی  بەیتی  كە  لەوەش  بێجگە  بەیتەكانە.. 
پارچەكە، لە دیوانی)كوردی(دا )عەزیزان( و الی ئێمە 
و  چ��وارەم  و  سێیەم  و  یەكەم  بەیتی  )ڕەفیقان(ە. 
پێنجەم و حەوتەمی ئەم )7(بەیتە، لەو شیعرە )13(
دیوانی  لە  ناوی)كوردی(یەوە،  بە  بەیتییەدا هەیە، كە 

چاپكراوە)6(. )كوردی(دا 

)كوردی(یە: هەڵبەستەكەی  ئەمەش 
1- ڕەفیقان من ئەوا ڕۆیم لەالتان

    لە مەظلومان، بال چۆڵ بێ )ویال(تان
2- كە ئێوەن پادشای لوتف و عەدالەت

    گەلێ حەیفە بڕەنجێنن گەداتان
نیگەهدارتان خودایە بن  لەسەر حەق   -3
    موبارەك بێ هەزار دەفعە سەراتان

4- وەرن بنواڕنە چاوی پڕ لە خوێنم
    بە تەفصیالت ببینن ماجەراتان

گەلێ خۆ چاترێكە بێگانە  لە   -5
    چ دادێكتان دەدا چققەی كوالتان

6- لە دوای قەبری ئەلی گێز و گوڵنگە
    بە مەرگی ئێوە سا نادا دەواتان

7- مەگەر خۆتان بە گورجێ  بێنەوە دەست
    ئەگەر نا تازە چوو حوكمی ڕەواتان

دەكا سەرد كۆیتان خاطر  نەسیمی   -8
    بە بۆنەی صوورەی پەشێوی ناتەباتان
9- بەچی وا خوڕڕەمن، ئاخر لە بۆ كێ؟؟

    نیكاحی باطیله ساز و سەواتان
10- منیش بۆ ئاخرە داد و فیغانم

    مەكەن ئیخالفی ئەو وەعدەی كە داتان
11- ئەگەرچی خاك و خۆڵی ڕەهگوزارم
    بەسەرما خۆ گوزەر ناكا صەباتان

12- هەتا من بێ هەواتر بووم، بە صەد ڕەنگ
    لە دەرحەق من زیاتر بوو هەواتان

13- هەتا دوێنێ لە مەجلیس تاقە گوڵ بووم
    ئەوا )بووم(ە، لە جێی شێخ و مەالتان
14- كە من ڕۆیم جەهەننەم پڕ مەكەن لێم
    لە من خاڵی مەكەن كۆشك و سەراتان

غوربەتیشم )هیجری(ی   كە  موحەققەقمە،   -15
    ڕەهام ناكا، لە )تیر(ی البەالتان)7(

پێشەكی دەبێ ئەوەمان لەیاد بێت، كە ئێمەی كورد، لەبەر 
ئەوەی ئەرشیفی ئەدەبیی نووسراومان لەو چەند دەستنووسە 
كۆن و تێكستە كەمە تێپەڕ ناكات، كە بە ڕێنووسی عەرەبی 
و خەتی فارسی، لە هەندێ كون و قوژبن و باوڵدا بۆمان 
ماوەتەوە و تا ئێستاش ئەم ئەرشیفە هەژار و پەرپووتەمان 
چۆن هاتبێتە بەردەست، هەروا بەبێ  توێژنەوە و بژاركردن، 
یەكسەر وەرمان گرتووە و تێكستەكەی چۆن بووبێت، الی 

ئێمەش هەروا بێ سێ و دوو، ڕۆیشتووە.
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و  زانست  ڕێبازی  پێچەوانەی  كارێكی  ئەمە  من،  بەڕای 
ئەو  تائێستا  وێنە:  بۆ  زانستییانەیە،  ساغكردنەوەی 
دیوانگەلە شیعرانەی لەالیەن مامۆستا )گیو موكریانی(
تێكەڵ  شاعیرەكان،  شیعری  زۆربەی  چاپكراون،  یەوە 
ئەو  ئەو،  پاڵ  دراوەتە  ئەم  شیعری  كراون،  پێكەڵ  و 
نووسیاری  هەندێ  بەم جۆرەش  هەر  ئەم،  پاڵ  دراوتە 
و  ك��ردووە  مامۆستایەیان  ئەم  وەك  لەمەوبەرمان، 
شتێكە  ئەوانیش،  جێماوەكانی  تێكستە  و  دەستنووس 
دەستنووسێك،  هەر  لەسەر  پێویستە  و  بابەتە  لەم 
پێدا  جیاكردنەوەیان  و  ب��ژار  چ��اوی  ج��ار  چ��ەن��دان 
بگێڕدرێتەوە، بۆ ئەوەی شیعری شاعیرێك، بە زۆرەملێ 
تردا  شاعیرێكی  بەسەر  سەلماندن،  و  بەڵگە  بەبێ  و 
و  جوان  جوان،  شیعری  جیاكردنەوەی  یان  نەسەپێت، 
شاعیرێكی  بە  لكاندنی  و  تر  شاعیرێكی  هەڵبژاردەی 

ڕوونەدات. بێت(،  مەبەستێك  هەر  )لەبەر  ترەوە 
كە  بزانین  ئەوە  پێویستە  مەبەستەش  بەم  گەیشتن  بۆ 
هەموو شاعیرێك، لە سنوورێكی دیاریكراودا، كۆمەڵێك 
خۆی  سنعەتسازیی  و  داڕشتن  شێوەی  و  وێنە  و  واژە 
هەیە، ئەو فەرهەنگەی شاعیرێك بەكاری دێنێ، لە زۆر 
ڕووەوە زۆر جیاوازترە لە فەرهەنگی واژەی شاعیرێكی 
تایبەتمەندییەی  و  كەسایەتی  و  تەكنیك  ئەو  تر، 
و  پەنجە  جێ  لە  جیاوازترە  گەلێ  هەیەتی،  شاعیرێك 
ئەنجام  كە  تر،  شاعیرێكی  تایبەمەندی  و  سنعەتسازیی 
و  تایبەتی  دنیایەكی  شاعیرەكە  پێدەكرێت  هەست  وا 
بۆن و بەرامەیەكی سەربەخۆی دەبێ، یان بە واتایەكی 
دەڵێت:  محەمەد(  )مەسعود  مامۆستا  وەك  ت��ر، 
شیعردۆست،  زەوقی  بۆ  شاعیر،  شیعری  )ناسینەوەی 
تاڕادەیەك وەك ناسینەوەی دەنگی گۆرانیبێژە(، ئەمە 
شێوازی  و  تایبەتی  دەنگی  شاعیرەكە  كە  كاتێكدا  لە 
وەكو  یەكێكی  بۆ  تایبەتی  بە  هەبێت،  خۆی  تایبەتی 
)نالی(، كە ئێمە لە ڕووی ئەم شیعرەوە مەبەستمانە.
چەند  ئ��ەم  ئ��ەوەی  پێش  شیعرەش،  ب��ەم  س��ەب��ارەت 
نالی-یەوە چاپ بكرێت، دەمێكە پێم  ناوی  بەیتەش بە 
وایە سەرتاپای ئەم شیعرە هی نالی-یە، چونكە ئەوەی 
وجێپەنجەی  سنعەتسازیی  دەزانێت  بێت،  دۆست  نالی 
هونەری شیعری)نالی(، بە زەقی بەم شیعرەوە دیارە. 
هاوار  هەوای)نالی(  و  كەش  و  بەرامە  و  بۆن  واتە: 
تەكنیكی  وەك  )نالی(،  الی  شیعر،  تەكنیكی  دەكات. 
لەدایكبوونی  ژانی  چونكە  وایە،  سروشتیی  شتی  زۆر 
درێژە،  بین  و  سروشتیی  ئەوەندە  الی)نالی(،  شیعر 
هیچ  هەڵهێناوە،  چاویان  و  دنیاوە  هاتوونەتە  كە 
لەخۆكردنیان  زۆر  و  لەباربردن  نیشانەیەكی  و  سیما 

دەڵێت:  )كیتس(  وەك  بەجۆرێك  نابینرێت،  پێوە 
وەرزی  لە  چۆن  وان،  درەخت  گەاڵی  چرۆكردنی  وەك 
چرۆكردندان، بەكاوەخۆ چرۆ دەكەن، سەردەردەهێنن.. 
دوای  خۆیاندا،  وەرزی  لە  ئاوا  )نالی(،  الی  شیعریش 
ئارایشتێكی  و  بژار  دوای  پیشان،  دوای  كێشان،  دەم 

لەدایكبوون.. بەرز،  سەلیقەیەكی  و  درێژ  هەناسە 
وا  دەب��م��ەوە،  ورد  )نالی(  شیعرێكی  لە  كە  زۆرج��ار 
خۆڕسكە  بنەڕەتدا  لە  هەر  شیعرەكە  دەك��ەم  هەست 
شێوەی  چۆن  یان  كێشابێت،  دەركردنی  پۆپ  و  لق  و 
و  )پیرەمەگروون(  چیای  دروستبوونی  و  هەڵكەوتن 
لە سروشتدا وان و ئەگەر دەستكاری  )هەندرێن(، هەر 
یەكسەر  بكرێت،  بەجێگاكانیان  ئاڵوگۆڕ  یان  بكرێن، 
بەرچاو،  دێتە  وا  نالی-یشم  شیعری  دی��ارە،  پێیانەوە 
جێگاگۆڕكێیان  و  واژە  هەندێ  دەستكاری  ئەگەر  كە 
ئەو  وەك  بەیتەكە،  سروشتی  و  بنچینە  پێبكرێت، 
یان  كاولیان دەكات،  بوومەلەرزە  كە  لێدێت،  شوێنانەی 
وەك )ئەدۆنیس( واتەنی: وەك ئەو پایانەیان لێدێت كە 
پایەكە  سەرتاپای  دەربهێنرێت،  لێ  خشتێكیان  ئەگەر 
دەڕووخێت، بە پێچەوانەی شیعری ترەوە كە گەلێك جار، 
واژەیەكیان،  لێدەرهێنانی  یان  واژەیەك،  ئاڵوگۆڕكردنی 
هیچ لە تەكنیك و مۆسیقا و واتای شیعرەكە ناگۆڕێت، 
شیعری  دەزانێت  بێت،  نالی  شیعری  شارەزای  ئەوەی 
واژەی��ەك  هەر  بەیتێكی،  هەر  گەنجینەیەكە،  )نالی( 
وێنەی  و  مانا و مەجازی  و مەودای  وردەكاری  چەندان 
)نالی( بەیتێكی  تاكە  لە  ڕێدەكەوێت  تێدایە،  ئاخنراوی 
دا، چەندان وێنەی جیاو تێكەڵی تێدا بێت، بە جۆرێك 
دەبێتە جێی ڕامان و حەپەسان، كە چۆن ئەم شاعیرە، 
لە  زۆرەی  وێنە  سنعەتسازیی  و  وردەكاری  هەموو  ئەم 
)نالی(  شیعری  ئەوەندە  كۆكردۆتەوە،  بەیتێكدا  تەنیا 
لەنگەرگرتنە، شیعری  و  الی خوێنەر، جێی وردبوونەوە 
هیچ شاعیرێكی ترمان وانییە، بۆیە بەناو دنیای شیعری 
ئۆتۆمبیلێكی  بە سواری  تێپەڕ دەبم، دەڵێی  دا  )نالی( 
ئا  دەب��م،  تێپەڕ  دا  ج��وان  زۆر  شارێكی  بەناو  خێرا، 
جیاواز  شتەكانی  هەموو  )نالی(دا،  جوانەی  شارە  لەو 
شتێكی  هیچ  لە  شارە،  ئەم  شتێكی  هیچ  تایبەتن،  و 
لەم  چاویان  تر  شارەكانی  دەشێ  ناچێت..  تر  شارێكی 
دیار  پێوە  ئەمیان  نیشانەی  و  پەنجە  جێ  و  كردبێت 
بێت، بەاڵم شارەكەی ئەم: )نالی(، ڕەنگڕێژ و دەستكرد 
ئ��ەوەی  چ��ۆن  وەك  كەواتە  خۆیەتی..  پ��ەرداخ��ەی  و 
دیبێت،  )پیرەمەگرون(ی  چیای  و  )سیروان(  ڕووباری 
دوورەوە  و  نزیك  لە  و  نابێت  ون  لێ  شێوەیانی  ئیتر 
سروشتە  ئەم  )نالی(یش  شیعری  ئاوا  دەیانناسێتەوە، 
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خۆڕسكەی هەیە، هەر لە دوورەوە دەناسرێتەوە.
ئەوەی  بۆ  بژین،  شیعرەكەدا  تەواوی  لەگەڵ  ئێستا  با 
بەراوردكاری، الی  و  جیاوازی  هەندێ   دەتوانین  بزانین 

بكەین!. دەستنیشان  )كوردی(  و  )نالی( 
شیعرەدا  ئەم  یەكەمی  بەیتی  لە  كە  )باڵ-بال(  وشەی 
هاتووە و بە مانای )لێی گەڕێ، قەیناكە، باوابێ(یە و 
)نالی( و )كوردی(یش بەو هۆیە كە لە ڕووی فەرهەنگی 
بەكاریان  ه��ەردووك��ی��ان  نزیكن،  یەكدی  لە  واژەوە 
وەك  بەكاربراوە،  زۆرتر  )نالی(  الی  بەاڵم  بردووە)8(، 

هەن: بەیتەدا  لەم چەند  نموونانەی  ئەم 
ببـێ. تەسكین  تاوەكو  بەسەریا،  قوڕ  نەتكرد  چونكە   -1

مەیدەرە بەر پێ لەقە، توخوا )باڵ( بگری بەتاو   
)دیوان-ل366(  

2- )باڵ( بۆ كوندەبوو بێ، مفتی مشك و ماری كەندوو بێ
كاشانە   كونجی  زەخیرەی  وێرانە،  گەنجی  خەطیرەی 

)دیوان-ل483(  
3- گەهێ ئاهو ڕەوش شاهی، گەهێ گەوهەر مەنیش ماهی

)باڵ( با سینە سەحرابێ، )باڵ( با دیدە دەریا بێ  
)دیوان-ل602(  

عەالیق  داوی  هەموو  شێخە،  ئەگەر  تەكیە،  ئەگەر   -4
بوون

)باڵ( نالی بچێ مەستی خەرابات و موجەڕەد بێ  
)دیوان-ل632(  

یان وشەی )بنواڕە(، كە لەم بەیتەدا هەیە:
وەرە )بنواڕە( چاوی پڕ لە خوێنم

ماجەراتان ببینن  تەفصیالت  بە 
بەیتەدا  چەند  ل��ەم  )ب��ن��واڕە(ی��ەی،  واژەی  ئ��ەم  كە 

كردۆتەوە: دووبارە  بەمجۆرە 
1- وا ظەن مەبە ڕوخسارەیی تۆ، غائیبە قوربان

تەڕما    دیدەیی  لەنێو  نەقشە،  چلۆن  )بنواڕە( 
)دیوان-ل121(

2- )بنواڕە( بوونی ئەووەڵت و چوونی ئاخرت
هاتی چ ڕووت و قووت، هەاڵتی چ لووس و پووس؟  

)دیوان-ل239(
3- گەر ئاب و تابی جەننەتی بۆ دۆخیت دەوێ  

برۆی عەبووس   و  بەشووش  نێوچەوانی  )بنواڕە( 
)دیوان – ل 240(

4- وەرە )بنواڕە( دوو دەستی حەناییم
قوربان   حەنایی چی؟ هەموو هەر خوێنە 

)دیوان-ل315(
ئیكسیری خاك و  مایەپەروەر  5- ئەی شەمسی 

ئەحقەرە  خاكە  ئەم  هالیكی  حاڵی  )بنواڕە( 
)دیوان-ل431(

بە هەلهەلە و ڕەقسی  )بنواڕە( وشكەسۆفی   -6
دیسان لە بەحری وشكی هەوا، كەوتە پێ مەلە  

)دیوان-ل467(
و  كوهـ  غوباری  لێاڵوە،  كە  من،  سروشكی  )بنواڕە(:   -7

هاموونە
وەرە سەرچاوەكەم )بنواڕە(، وەك ئاوێنە، چەند ڕوونە  

)دیوان-ل530(
گوڵشەنی فتوحاتی  و  نەوبەهار  )بنواڕە(   -8

پــێــكــەنــی    خــونــچــە  ــــی،  ــــەدەم ل كـــــــردەوە،  زاری  ــــوڵ  گ
)دیوان-ل622(

ئەزرەق لەگەڵ خەرقەیی  )بنواڕە( خوشیی ڕەقسی   -9
سەمابێ ئەرزە،  لەم  پاكییە،  بەم  نییە  مومكین 

هەروها واژەی )توڕە(، كە لەم بەیتەدا هەیە:
نەسیمی كۆی تۆ، خاتر دەكا جەم
پانیاتان پەشێوی  توڕەی  بۆی  بە 

)نالی( لەم چەند جێگایەی تردا، ئەم واژەیە بەمجۆرە 
دەهێنێ: بەكار 

بادا 1- تاتایی سەری )تورەیی( پڕ پێچشی 
ئافە بەبادا   بارێكی گوڵ و  هەر تایەكی 

)دیوان-ل83(
2- )توڕەت( وەكو تۆماری شكستە و سەری كوڵمت

بۆ نووری سەوادم بووەتە شەمعی موتااڵ   
)دیوان-ل116(

3- شایستەی شان، الیقی، مل )گوڕەیی( تۆیە
نەك )توڕەیی( شاهەنشەهی و تەوقی وەزارەت  

)دیوان-ل145(
نیگارشی نیگارو  زوڵفی  عەشقی  مەشقی  بۆ   -4

بووەتە شاهی )توڕەنووس(   لە خامەدا  نالی 
)دیوان-ل240(

5- وەك )توڕەیی( پێچیدەیی تۆ، ساغ و شكستەم
وەك نەرگسی نادیدەیی تۆ، خۆش و نەخۆشم  

)دیوان-ل281(
ئیشتیهای سەهوی جوان ئەو،  6- سەوادی 

پیر   سوجدەی  ئینتیباهی  ئەم  )توڕەیی(  بەیازی 
)دیوان-ل206(

)توڕەیی(  دوودو  زوڵفی  و  شەمع  ڕووی  شەوقی  لە   -7
مەحجەر

سووتن   غالیبە  بخوورو  پەروانە،  عوودو  سوپەندو 
)دیوان-ل329(
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ئاهووە،  بــەگــەردەن  تــاوس،  پــەڕی  وەك  )تــوڕە(  بە   -8
یەعنی

ـــــەردەن، هـــــەردوو حــەڵــقــەی داوە  ــی گ ــووی ــاه لــەســەر ئ
)دیوان-ل677( زوڵفەینی  

9- ڕەیاحین پەرچەم و اللە كواڵهـ و یاسەمین )توڕە(
بەنەخشە خاڵ و، نەرگس چاوو گوڵ زارو سەمەن ساقە  

)دیوان-ل455(
باقی تەالری شاهییە، ساقی دنیا جەننەتی  لە   -10

)عەزرا(یە  و  )شیرین(  ملی  تەوقی  )توڕەیی(  حەبیبە 
)دیوان- ل569(  

بەیتەدا هەیە: لەم  واژەی )دەستەمۆ(، كە  دیسان 
كەن )دەستەمۆ(  بەس  وەحشییان  شكاری 

خانەزاتان شكاری  بەربێ  نەوەك 
كردۆتەوە: دووبارەی  بەیتەشدا  لەم 

لێم حەرامە دانە و ئاوی حەماماتی حەرەم
من كە بازی دیدە بازم، نەك شەوارەی )دەستەمۆ(م   

)دیوان-ل 301(
یان كە لە بەیتی دواییدا دەڵێ:

ئەوەند ئەرجوو دەكا )نالی( كە جارجار
ڕیاتان بێ  موحیبی  یادی  بكەن 

واژەی )ڕیا(، كە )نالی( سەركەش و سەربڵندە، زۆر 
دیوانەكەیدا  تری  جێگەی  گەلێك  لە  بووە،  لێی  ڕقی 
نیشانە  ئەمە  دەهێنێ،  بەكاری  بێزەوە  و  قێز  بە 
نەفس  و  سەربەرز  هەمیشە  كە  )نالی(یە،  گەورەكەی 
كە  نەبووە،  كەس  چاوشۆڕی  هەرگیز  و  ب��ووە  ب��ەرز 
شیعرێكی  چەند  لە  بۆیە  بكات،  لەبەردەمدا  )ڕیایی( 

بەكار دەهێنێ: بەم شێوانە  واژەی )ڕیا(  تریدا 
1- خاتری زاهیدی خاڵی، خاڵی

)ڕیا(                               بێنێكی  لە  ئەڵبەتە  نییە 
)دیوان-ل121(

2- ڕیشەكەی پان و درێژە، بۆ )ڕیا( خزمەت دەكا
زاهیرە هەر كەس بە گوول و عەرچی ڕیشیدا )ڕیا(  

)دیوان-ل128(
)ڕیا( زیكری  گونەهكاران لەسەد  3- خۆشترە عوزری 

ــەو بــە تــونــدی عەف  ــەم بــە نــەرمــی عــەفــوە عــەفــوە، ئ ئ
)دیوان-ل452( عەفە 

بەهاری كرد بێنی  )ڕیا(یە خەڵوەتی،  4- سۆفی 
هاتە دەرێ لە سایەی چایەر، حەسایەوە   

)دیوان-ل554(
لەخەڵقی  بێباكە  نییە،  ویقاری  كە  نالی   -5

)ڕیا(یە    و  سلوكێكی هەیە، عوجب  كە  سۆفی 
)دیوان-ل565(

6- بە )ڕیا( باری تەكالیفی ڕسوومی بۆ خەڵق
كەرییە   عەالوەی  حومقێكە،  ئەمە  دەكێشێ؟  چ 

)دیوان-ل586(
)كوردی( بەیتەی  تاكە  لەم  هەر  )ڕیا(،  واژەی  بەاڵم 

دا هەیە:
ناڵە، )كوردی( ئاهوو  لە  مەنعم  مەكەن 

ئەمشەو )ڕیا(كارانە،  خۆی  سەبووری 
یان )نالی( كە دەڵێ:

لەشكری خەم بۆ  سەركردەتان  منم 
سوپاتان بشكێ   بڕۆم،  من  دەترسم 

كە  خ��ەم(،  )لەشكری  وەك  لێكدراوانەی  واژە  ئەم 
واژە، ئەم وێنە سەیرە دروست دەكات، شتێكە  بەدوو 
هەر ئیشی )نالی(یە... ئەم ئیشانەی )نالی(، من وام 
گەرم،  و  سارد  كارەبا:  تەلی  دوو  كە  بەرچاو،  دێتە 
ئاگرێك  بروسكەیەك،  كڵپەیەك،  ئەنجام  و  لێكدەدات 
)نالی(،  الی  بەاڵم  دەدات،  بەدەستەوە  ڕووناكییەك، 
ئەم لێكدانی دوو واژەیە، ئەم وێنە شیعرییانە دروست 

دەكات.
با بۆ وێنەی تری لەم بابەتەی )نالی(، چەند شیعرێكی 

تێدایە: سنعەتسازییان  هەمان  كە  بگرین،  تری 
1- تیرەكەی ئەو ڕۆژە، مەحبووبەم کە لوتفی كرد بەمن

كارییە    برینم  وەسڵی،  مەرهەمی  نەبەخشێ  گەر 
)دیوان-ل583(  

دەشێ لە هەموو دەرمانخانەیەكدا جۆرەها مەرهەم چنگ 
)مەرهەمی  دەرمانخانەیەكدا  هیچ  لە  بەاڵم  بكەوێت، 
)مەرهەمی  حەقیقەتیشدا  لە  كەچی  وەسڵ(نییە، 
ئەو  عاشق،  الی  وەس��ڵ(،  )مەرهەمی  وەسڵ(هەیە، 
دیدەنی و سەردانە پیرۆزەیە، كە دڵدار سەر لە دڵدارە 
پێكراوەكە،  دڵدارە  دیارە  دەدات،  خۆی  پێكراوەكەی 

دەكات. زامەكان ساڕێژ 
دیداری پاكت بەو شەربەتی  قەسەم 

شەرابم عەینی ژەهری مارە بێ  تۆ   
)دیوان-ل382(

وێنەیەكی  لە  جۆرێكە  دی��دار(،  )شەربەتی  لێرەشدا 
هەموو  شیرینە،  ئەوەندە  دڵ��دار  دی��داری  پێشووتر، 
وەك  ئەگەر  بۆیە  تاڵە،  ئاستیدا  لە  تر  شەربەتێكی 
نەبێت،  دڵدار  الی  شەربەتی-دیدار،  )ماددی(،  شتی 
ئەو ڕوخسارە خاوێنەی دڵدارە،  دیدار،  ئەوا شەربەتی 
كە شەربەت و هەنگوین و شەكرێكی ڕۆحیی دەڕژێنێتە 
تااڵو..  لە  كردووە  پڕی  ژیان  گیانەی،  ئەو  گیانەوە.. 

لە شیرینی. پڕ دەبێ  دیدەنیدا  كاتی  لە 
یان: 
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گێژم دەورانییە، وەك هێڵەكی سەودا، سەری 
دەبێژم     هەرچی  مەثەلە،  دەقیقی  بە  بۆیە 

)دیوان-ل276(
كە  )هێڵەك(،  دەڵێین  شتە  ب��ەو  هەموومان  ئێمە 
تۆڕی  بە  ژێرەكەی  و  هەیە  جوغزداری  )كەمە(یەكی 
كون ورد، یان ژێی ورد و چنراو، دروستكراوە، كەچی 
بەاڵم  خۆیەتی!  )نالی(  س��ەری  )هێڵەك(،  لێرەدا 
جۆش  پڕ  سەرێكی  كەللە  نا،  ئاسایی  سەرێكی  كەللە 
ئەو  گەورە..  عەشقێكی  سوتانی  ئاهەنگی  و  خرۆش  و 
ئینجا  سەودایە..  هێڵەكێكی  )نالی(،  سەری  هێڵەكەی 
و  بەكارهێنانی  كاتی  لە  خۆی  هێڵەك  ببنەوە،  ورد 
سەرباری  دەخولێتەوە..  و  دەجووڵێ  كارپێكردندا، 
هێڵەكە  ئەو  ئەوە  بێت!  عاشق  هێڵەكە،  ئەو  ئەوەش 
سەودایە دەردەچێ، كە سەلیقەی )نالی( وای لێدەكات 
و  بچووك  قەوارە  بە  وتەی  و  پەند  لە  ببێژێ،  هەرچی 

پێكدێت. لێ   گەورەی  مانا  بە 
یان:

لە حەسرەت سەرووی قەدت، چاوی نالی
دوو جۆگە، بەڵكو دوو ڕووبارە بێ تۆ  

)دیوانل384(
)ق���ەد(دا،  واژەی  لەگەڵ  )س���ەروو(ە،  واژەی  ئ��ەم 
لێكدەدرێن، )سەرووی قەد(یان لێ پێكدێت، كە تێكڕا 
)نالی(مان  دڵدارەكەی  ڕێكی  و  بەرز  بااڵیەكی  وێنەی 

چاو. پێش  دێنێتە 
بگەڕێین،  )نالی(  بابەتەی  لەم  تری  وێنەی  بۆ  ئەگەر 
كە ئەم جووتە واژە لێكدراوانەی وەك )لەشكری خەم، 
سەودا،  هێڵەكی  دیدار،  شەربەتی  وەسڵ،  مەرهەمی 
سەرووی قەد(یان لێ پێكهاتووە، وێنەی تر لە دیوانی 

)نالی( دا زۆرە.
ئەم  تینوێتی  وێ��ن��ەی��ە،  چ��ەن��د  ئ��ەو  واب��زان��م  ب��ەاڵم 

دەشكێنێ. مەبەستەمان 
بەیتەی: ئەم  هەروەها 

ئەوەند ئەرجوو دەكا )نالی(، كە جارجار
ڕیاتان بێ  موحیبی  یادی  بكەن 

بەیتەی )نالی( خۆی: لەم  نزیكە هەر  چەند 
ڕەنگی زەرد و سووری خەوف و خەجڵەتی، ئاوی حەیای

وا تكاو ئەرجوو دەكەن عەفووی بكات وەك عەبدی خۆی  
)دیوان-ل692(

ئەم بەیتانە وا.. دیسان هەر بەیتێكی تری ئەم شیعرە، 
كە دەڵێ:

ئەگەرچی )خاك و خۆڵ(ە، ڕەهگوزارم
سەباتان ناكا  گوزەر  خۆ  بەسەرما 

كە  دێتەوە،  بیر  ئەوەمان  دەست  و  دەم  و  یەكسەر 
)نالی( وەك هەموو واژەسازییەكی، واتە: خۆی ئاسایی، 
مانایەكی  چەند  خ��ۆڵ(،  و  )خ��اك  واژەی  لە  ئەگەر 
ئەو  مانایانە،  لەو  )یەكێك(  ئەوا  بووبێت،  مەبەست 
تیایدا  خۆی  كە  مەبەستە،  خۆڵ(ەی  و  )خاك  گوندی 
ناهێڵێتەوە  گومانێك  هیچ  ئەمە  كە  دنیاوە،  هاتۆتە 
هەوارگە  و  نزرگە  دەڵێت: جێ  بەیتەدا  لەم  كە  لەوەی 
و هاتووچۆم، هەر بۆ )خاك و خۆڵ(ە، ئەو )خاك و 
زیندوو  )نالی(دا  بیرەوەری  لە  هەمیشە  كە  خۆڵ(ەی 
بووە و لە نزیك و دوورەوە، بە حەسرەتی دیدەنییەوە 
بۆ  كە  قەسیدەیەدا،  لەو  لە )شام(ەوە،  ئەوەتا  بووە، 
و  )خاك  هەر  نووسیوە،  هاوڕێی  و  شاعیر  )سالم(ی 

خۆڵ( دەژی: 
داخڵ نەبی بە عەنبەری سارایی )خاك و خۆڵ(

عوبوور   یا  )سولەیمانی(  بە خاكی  نەكەی  هەتا 
)دیوانی-ل181(

دەرەوەی  لە  هەر  دیارە  كە  تریدا،  شیعرەی  لەم  یان 
نووسیویەتی: كوردستان 

تری عینە االبدان من خاك و خۆڵ(ە
تری مندل االوراق من توزو گردە    

)دیوانی-ل403(
كە  )ن��ال��ی(دا،  دیوانەكەی  )5(ی  بەیتی  لە  دیسان 

لە: بوو  بریتی  و  پێكرد  ئاماژەمان  پێشتر 
لەشكری غەم بۆ  سەركردەتان  منم 

سوپاتان    بشكێ  بڕۆم،  من  دەترسم 
)دیوان-ل319(

وەك  خۆی  بەیتەدا،  لەم  )نالی(  بدەین  سەرنج  ئەگەر 
سوپەر و قەڵغان و بەرگریكارێك لە ئاسوودەیی خەڵك 
خۆی  خەڵكدا،  بەختەوەریی  لەپێناوی  كە  دەچوێنێ، 
هاتووی  تەنگەوە  بە  پێشەنگی  و  سەرباشقە  كردۆتە 
)نالی(  ئەو  كە  دەوروبەرەكەی،  خەمخۆری  و  هەموان 
بۆ  و  هەموان  خەمە(ی  )مامە  بۆتە  خەڵك،  لەجیاتی 
)ئەم(  نەگرێ،  كەسێك  هیچ  یەخەی  )خەم(،  ئەوەی 
)نالی(  تەنیا  بە  هەر  تا  ك��ردووە،  )خەم(  لە  داوای 
بخوات، چونكە )نالی( دەڵێ: ئەگەر )ئەو( ئەم كارە 
بۆ  با  دەخوات..  هەموان  سەری  )خەم(  ئەوا  نەكات، 
ئەم  سەیری  شیعرییانە،  وێنە  ئەم  و  مەبەستە  ئەم 

بكەین. نموونانە 
قووتییە غەم  هەیە،  ئینسانێ  نەوعە   -1

من غەمی خۆم و غەمی عالەم دەخۆم
2- غەم دەڵێ: )نالی( كە غەمخوارییم نەكا

دەخۆم     ئادەم  بەنی  من  ناعیالجم 



34
دى

كور

رۆڤار

)دیوانی-ل298(
نێوان  شیعرییانەی  وێنە  لەم  نزیكایەتی  تری  نموونەی 
)نالی(و )كوردی(دا، ئاماژە بەم نموونانەش دەكەین:

بەیتە هەیە: ئەم  بەیتی )3(ی دیوانی كوردیدا،  لە 
خودایە نیگەهدارتان  بن،  حەق  لەسەر 

موبارەك بێ هەزار دەفعە سەراتان      
)دیوان-ل360(

ئاڵی چاوم پەردەی  زەفافەتگاهی  دەڵێ:  )نالی( 
موبارەك حەجلەبێ، بۆ بووك و زاوا   

)دیوان-123(
بەیتی )9(ی دیوانی )كوردی(:

بەچی وا خوڕڕەمن، ئاخر لەبۆ كێ؟
سەواتان     و  ساز  باتڵه  نیكاحی 

)دیوان-360(
)نالی(دەڵێ:

عەینم حووری  نیكاحی  بێ   حەاڵڵی 

نازیری شەرع و فەتاوا    بەجووتێ 
)دیوان-ل122(

بەیتی )10(ی دیوانی )كوردی(:
فیغانم دادو  ئاخرە،  بۆ  منیش 

كەداتان    وەعدەی  ئەو  ئیخالفی  مەكەن 
)دیوان-360(
دەڵێ: )نالی( 

فەرمووت ئەو وەعدەی كە  ئیخالفی  مەكە 
بم، كە خانەی صەبرەکەم سووت    دەخیلت 

)دیوان-148(
جگە لەمانەش، كاكڵەی شیعرەكە، یەكێتییەكی بابەتی 
زۆرب��ەی  لە  دی��اردەی��ە  ئەم  كە  تێدایە،  یەكگرتووی 
لە  كەمتر  و  دەكەوێ  بەرچاومان  )نالی(دا  شیعرەكانی 

دەبینرێ. )كوردی(دا  شیعری 
)نالی(  ئێمە  ئەوەندەی  ئەمانەش،  هەموو  سەرباری 
دەناسین، زۆرتر وەك شاعیرێكی ئاوارە و دەربەدەر و 

نالی
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سیما  ئەو  شیعرە،  ئەم  كە  دەیناسین،  سەرهەڵگرتوو 
گەورە پڕ سەفەر و كۆچ ڕۆحیی و هەمیشەییەی تێدایە.

ئەنجام:
وتمان  و  پێكرد  ئاماژەمان  سەرەتاشدا  لە  وەك   -1
)نالی(  ناودارە:  شاعیرە  جووتە  ئەم  كە  هۆیەوە  بەو 
و  بوون  هاوڕێ  مێژووییدا  قۆناغێكی  لە  )كوردی(،  و 
تاڵ  ڕووداوە  لەناوجەرگەی  هاوكات  و  ژیاون  پێكەوە 
و  بوون  تێكەڵ  بابانیشدا  میرنشینی  شیرینەكانی  و 
داون  ڕایان  خۆیاندا  لەگەڵ  ڕووداوانەش  ئەو  شەپۆلی 
دەربەدەریی  و  ئاوارەیی  و  كارەسات  گەلێ  تووشی  و 
و سەرهەڵگرتنی نا بەدڵ و ناچاری بوون و ئەمانیش، 
تر  خەڵكی  هەستی  لە  هەستیان  )شاعیر(  وەك  كە 
ڕووداوانە  و  بۆنە  ئەو  بۆ  بووە و شیعریان  شاعیرانەتر 
بۆ  یەك،  وەك  هەردووكیان  نەبووە  مەرج  نووسیوە، 
و  كوڵ  هاتبێتە  فەریحەیان  ڕووداوێك،  و  بۆنە  هەموو 
)یەكێكیان( شیعری  دەشێ  بەڵكو  نووسیبێ،  شیعریان 

بۆ ئەو بۆنە و ڕووداوە نووسیبێ و ئەویتریان لە بۆنە 
بووە  زار  لەسەر  هاوڕێكەی  شیعری  تردا،  ڕووداوی  و 
لە  بەیتێكیشی  چەند  و  مەشق  سەر  كردوویەتییە  و 
و  ڕەوش��ت  لە  ئەمە  كە  ئاخنیبێ،  خۆی  شیعرەكەی 
بەعەرەبی  و  )خواستن(  دەوترێ  پێی  شیعردا  یاسای 
نێوان شیعرەكانی  لە  ئەمجۆرە خواستنە،  و  )تزمین(ە 
بەگی  ئەحمەد  و  ت��اوەگ��ۆزی  مەولەوی  )بێسارانی، 

هەبووە. دا  كۆماسی( 
نەتەوەی  كە  بێت،  هەلومەرجەوە  ئەو  سۆنگەی  بە   -2
میرنشینەكە  و  ژی��اوە  تێدا  میرنشینی  ی��ان  ك��ورد، 
ئەو  ڕووناكبیرانی  و  هەڵتەكێنراوە  و  ل��ەن��اوب��راوە 
ڕۆژگارەش، لەناوچەكەدا نەماون و سەریان هەڵگرتووە 
بەڵگەنامەكانی  و  دەستنووس  و  كتێبخانە  زۆرینەی  و 
ئەو ڕۆژگارە، نەپارێزراون و فەوتاون و نەوەكانی ئەو 
سەردەمە و دوای ئەوان و نەوەی ئێستای ئێمەش، كە 
بەڵگەنامە و  و  ئەرشیف  بایەخی دەستنووس و  و  نرخ 

کوردی بەگی  مستەفا 
جەمیل-  قەرەنی  هێڵکاری- 

)رامان( ئەرشیفی 
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تەنانەت مێژووش نازانین، هەموویان بوونەتە سۆنگەی 
مەزنانە، وەك سەدان  ئەو شاعیرە  یادگارەكانی  ئەوەی 
بۆیە  بچن،  لەناو  بەكەڵكمان  تری  شتی  ه��ەزاران  و 
لەگەڵ  شاعیرێكمان،  شیعری  ناسنامەی  بوونی  تەماویی 
شاعیرانە  ئەو  سووچی  و  ت��اوان  ترماندا،  شاعیرێكی 
نییە، بەڵكو تاوان و سووچی نەوەكانی دوای ئەوانە، كە 
جێماوەكانی  شوێنەوارە  پارێزگاری  و  پاراستن  بەتەنگ 
و  زم��ان  كە  ن��ەب��وون،  ڕاب��ەران��ەوە  و  سەرمەشق  ئ��ەو 
ڕاگرتووە. زیندوویی  بە  ئێمەیان  كولتووری  و  فەرهەنگ 
)نالی( دیوانی  شیعرەی  دەقە  چەند  ئەو  لەنێوان   -3
)نالی( لەنێوان  شیعرێك  ناسنامەی  كە  )كوردی(دا،  و 
دۆزی��ن��ەوەی��دا  دوای  بە  و  دەب��ێ  ب��زر  )ك���وردی(دا  و 
دەسووڕێنەوە،  بازنەیەدا  لەو  تەقەلالكانمان  دەچین، 
دڵبەستەبوونمانەوە  و  ئاشنایەتی  پێشتر  بەهۆی  كە 
شیعرییمان،  چەشی  و  سەلیقە  شیعرەكانیانەوە،  بە 
و  شەقڵ  و  م��ۆرك  بتوانین  تا  دەدەن،  یارمەتیمان 
سنعەتسازیی و كەش و هەوای شیعرەكانیان بناسینەوە 

جیابكەینەوە. یەكتریان  لە  و 
نێوان  شیعرەی  بەم  سەبارەت  و  كاڵوڕۆژنەیەوە  لەم 
نموونانەی  ئ��ەو  پشتیوانی  بە  )ك���وردی(،  )ن��ال��ی(و 

پێموایە: من  هێنامانەوە، 
سنعەتسازیی  و  سەلیقە  و  كار  شیعرەكە،  سەرومڕی   -1

زاڵە. بەسەرەوە  )نالی( 
2- بەاڵم هەموو بەیتەكانی ئەم شیعرە، هی )نالی(نین، 
ئەو  بەتایبەتیش  تێدایە،  )كوردی(یشیان  كاری  بەڵكو 
مەال  مامۆستا  و  )7(بەیتە  كە  )نالی(،  دیوانی  دەقەی 
ئامادە و چاپیان  عەبدولكەریمی مودەڕیس و كوڕەكانی 

كردووە، بە شیعری )نالی( دەزانم.

پەراوێز

ئەدەبیی،  لێكۆڵینەوەی  و  ڕاوەگ��زن��گ)ڕەخ��ن��ە   )1(
كوردستان- هەرێمی  حكومەتی  باقی،  حەمە  محەمەد 
وەزارەت��ی  چاپخانەی  ڕۆشنبیری،  وەزارەت��ی  عێراق، 

هەولێر1998. ڕۆشنبیری، 
چاپی  پێش  محەمەدمستەفا:حەمەبۆر،  مامۆستا   )2(
ئەحمەد  بەدران  كاك  دیوانەی)كوردی(بەئاگاداریی  ئەو 
سەرجەمی  دەزگ���ای)ئ���اراس(،  ب��ەرپ��رس��ی  حەبیب، 
من  بە  دیوانی)كوردی(  ئامادەكراوەكانی  دەستنووسە 
عەبدوڵاڵ  دیوانی))ئەدەب:  شێوازەی  بەو  تا  سپارد 
چاپكردووە،  و  ڕێكخستووە  دی��وان(م  میسباح  بەگی 

بكەم.  چاپ  ئامادەی  جۆرە  بەو  دیوانی)كوردی(یش 
درێژ  یەكجار  پەراوێزە  هەموو  ئەو  كە  دوای��ی،  بەاڵم 
بینی،  البەالیانەم  لێدوانە  و  لێكدانەوە  و  سەرنج  و 
بە  بوون  شیعرەكانی)كوردی(  و  كراون  شیعرەكان  بۆ 
تێهەڵكێشە  و  پەراوێز  هەموو  ئەم  پێی  و  دەست  ژێر 
محەمەد  مامۆستا  داوایەی  ئەم  بۆ  پۆزشم  زیادانەوە، 
هەیە  خۆی  چیرۆكێكی  ئەمەیش  كە  هێنایەوە،  مستەفا 

و بۆ ئێرە، هەر ئەوەندە بەسە.
)3( دیوانی كوردی )مستەفا بەگی ساحێبقڕان(، چاپی 
دووەمین، چاپخانەی كوردستان، هەولێر، 1961، ل35.
مەال   : لێكدانەوەی  و  لێكۆڵینەوە  نالی،  دیوانی   )4(
عەبدولكەریمی مودەڕیس، فاتح عەبدولكەریم، محەمەدی 
بەغداد،  كورد،  زانیاریی  كۆڕی  كەریم، چاپەمەنیی  مەال 

1976، ل320-317.
و  لێكۆڵینەوە  نالی،  فەرهەنگی  و  نالی  دیوانی   )5(
خ��ەزن��ەدار،  م��ارف  دكتۆر  نووسینی  و  ساغكردنەوە 
و  ڕۆشنبیری  دەزگای  ڕاگەیاندن،  وەزارەتی  چاپەمەنیی 

.1977 بەغداد،  باڵوكردنەوەی كوردی، 
)6( دیوانی نالی، ل 317.

)7( دیوانی كوردی: مستەفا بەگی )كوردی(ی ساحێبقڕان، 
لێكۆڵینەوەی: محەمەد مستەفا )حەمەبۆر(، چاپەمەنیی 

2010، ل362-361 )ئاراس(، چاپی یەكەم، هەولێر، 
)8( كوردی-ش لەم چەند نموونەیەدا، وشەی )باڵ=بال(

بەكارهێناوە: بەمجۆرە  ی 
1- ئەرێ یاران! بال )كوردی(، لە بۆتەی فیرقەتا یەكجار
خۆالسە و بێ غەش و مەقبوولی عالەم، قاڵترین زەڕبم

      
)دیوانی كوردی، ل294(

دەبوو لێكین  باڵ  سوئالێكە،  شیرین  واقیعا   -2
حاڵزان داناو  شەخصێكی  بەالی  بڕوا  مەسئەلە 

      
)دیوای كوردی، ل392(

3- جوملە سادات و مەال و حاج، باڵ شین كەن بەسۆز
دەفتەری ئەهلی وەزایف، سەر هەتا پێ، حەك كران

      
)دیوانی كوردی، ل39(

4- حەلقەدەن یاران باڵ، ئاشوفتە بەخت و تیرە دڵ
دڵبەران ئێمە كردە گیسووی  لە  دنیای  ڕۆژگار 
      

)دیوانی كوردی، ل397(
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مستەفا بەگی كوردی
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شاعیر )كوردی(ی  بیبلیۆگرافیای 
ساحێبقڕان( بەگی  )مستەفا 

ناوەرۆكی كتێبی كوردیدا لە 

ئامادەكردن: بوار نورەدین
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زەكی  )ئەمین  ش��ادڕەوان  بە  تایبەت  ڕۆڤاری  لە  هەروەك 
وا  كرد،  ئامادە  مەبەست  بەهەمان  بابەتێكمان  ب��ەگ(دا، 
پێشوو،  بابەتەكەی  شێوەی  بەهەمان  و  بابەتەشدا  لەم 
هەندێ   تریشدا،  لەبابەتەكەی  دەكەین.  ئامادە  بابەتە  ئەم 
سەرنج و تێبینیمان نووسیبوو كە پێویستە لێرەشدا ئەمانە 

بنووسینەوە: 
لەسەر  كاری  ساڵێكە  چەند  كە  بیبلیۆگرافیایەی  ئەو   -1
وەردەگرین  لێ   كەڵكی  بابەتانە  جۆرە  ئەم  بۆ  و  دەكەین 
ناونیشان   6000 بە  نزیك  بابەتە  ئەم  نووسینی  تاكو  -كە 
كۆكراوەتەوە...-  كوردستانەوە  و  كورد  كولتووری  لەبارەی 
تەنها لەبارەی )كتێبی كوردی(یەوەیە -لە سەرەتاوە تاكو 
نەگرتووەتەوە،  ڕۆژنامەی  و  گۆڤار  هەروەها   ،-2010 ساڵی 
تەنها ئەوانەی گرتووەتەوە كە وەك )كتێب( دووبارە چاپ 
عەرەبی،  زمانەكانی:  بە  كتێبی  لەهەمانكاتدا،  كراونەتەوە. 

فارسی، توركی، ئینگلیزی... نەگرتووەتەوە. 
لە دەستنووسی )بەرگی سێیەم(دا كە تایبەتە بە   -2
)ئەدەب »تیۆر- ڕەخنە- لێكۆڵینەوە- وتار«( كە زۆرتر لە 
1000 كتێبی لەخۆگرتووە... چەند سەرنج و تێبینییەكمان 
لێرەدا  سەرنجەیان  ئەم  تەنها  پێویستە  كە  نووسیوە، 
)دی��وان( ن��اوب��راودا،  بەرگی  ئامادەكردنی  لە  بنووسین: 
كتێبانەشی  ئەو  هەروەها  نەگرتووەتەوە،  شاعیرانی  ی 
نەگرتووەتەوە كە تەنها بەرهەمی شاعیرانیان كۆكردووەتەوە  
كە  لەبەرئەمەیە  بێگومان  ئەدیبان-،  ئەنجوومەنی  وەك- 
دانامێنن...  شاعیراندا  دیوانی  دۆزینەوەی  لە  لێكۆڵەران 
نووسەران  كە  بووە  بایەخ  جێی  بەالمانەوە  ئەوە  بەڵكو 
لەبارەی  كە  بكەینەوە  ئاگادار  بابەتانە  لەو  لێكۆڵەران  و 
شاعیرانی كوردەوە نووسراوە؟ لەهەمانكاتدا، ئەو دیوانانەی 
گرتووەتەوە كە جگە لە كاری كۆكردنەوە و باڵوكردنەوەی 
و  لێكۆڵینەوە  كاری  بەرهەم و هۆنراوەی شاعیرانی كورد، 

ساغكردنەوەشیان ئەنجام داوە.
3- ئەم بیبلیۆگرافیایە بەپێی ساڵ ئامادە كراوە. لەناسنامەی 
كتێبەكاندا، ئەم چەند هێمایە بەكارهاتوون: )چاپ: نۆرەی 
چاپە واتە چاپی یەكەم و دووەم، چ: چاپخانە، ش: شوێن، 
سانتیمەتر«(.  »بە  ق��ەوارە  ق:  الپ��ەڕە،  ل:  س��اڵ،  س: 
هەروەها بۆ هەر سەرنج و تێبینییەكی تر لەبارەی ناساندنی 
سەرچاوەكانەوە، خوێنەر دەتوانێت بۆ ئەم كتێبە بگەڕێتەوە: 
بە  تایبەت  كتێبی  پۆلێنكراوی  و  ناسێنراو  بیبلیۆگرافیای 
كورد و كوردستان: 1925- 2010 »بەرگی یەكەم: مێژوو«، 
چاپخانەی  یەكەم-  چاپی  نورەدین،  ب��وار  ئامادەكردن: 
»سەردەم« سلێمانی- كوردستان، لەباڵوكراوەكانی دەزگای 

چاپ و پەخشی سەردەم، 2012.

 
سەرەتا سێ  كتێب دەناسێنین كە بەشێوەیەكی ڕاستەوخۆ 

كاریان لەسەر )كوردی(ی شاعیر كردووە: 
كوردی نالی- سالم-  دیوانی شاعیران-  فەرهەنگی   .1

نووسەر: د. محەممەد نوری عارف
لەباڵوكراوەكانی دەزگای چاپ و باڵوكردنەوەی ئاراس

ل:   ،2009 س:  هەولێر،  ش:  چ)ئ��اراس(،  یەكەم،  چاپ: 
1024، ق:17×23.

ناوەرۆك: 
پێشەكی )لێرەدا نووسراوە: ...بەپێویستم زانی فەرهەنگێ  
لەم بارەیەوە بنووسم. دیارە ئەمەش كارێكی زۆر درێژخایەنە 
تەنها  و  ئەمە سەرەتایەكە  كە  ئەنجامەی  ئەو  گەیشتمە  و 
و  سالم  و  »نالی  كە  كرد  پێ   دەستم  شاعیرەوە  سێ   لە 
كوردی«یە و ئەمانە بە پێشەوا و سەرەتای شیعری كرمانجی 
فەرهەنگە  ئەم  نووسراوە:  هەروەها  دان���راون...  خ��واروو 
پاشەڕۆژدا  لە  گەورە  فەرهەنگێكی  دانانی  بۆ  سەرەتایەكە 
شیعری  زەمینەی  لە  كە  ئەوانەی  بۆ  یارمەتیدەرێكە  و 
كۆنماندا كاردەكەن، بەشێ  لە وشەكانی ئەم فەرهەنگە لە 
شیعری شاعیرانی پێش سێ  شاعیری ناوبراو و دوای ئەوان 
تیپەكان  ڕیزبەندی  بەپێی  فەرهەنگێك  بەكارهاتوون...(/ 
و  بەیت  لە  نموونەی  وشەكان،  شیكردنەوەی  لە  جگە  كە 

شیعرەكانیش داناوە.../ سەرچاوەكان.

2. دیوانی كوردی- مستەفا بەگی »كوردی«ی ساحێبقران- 
یەكەم بەرگی 

لێكۆڵینەوەی: محەممەد مستەفا )حەمەبۆر(
لەباڵوكراوەكانی دەزگای چاپ و باڵوكردنەوەی ئاراس

چاپ: یەكەم، چ)ئاراس(، ش: هەولێر، س: 2010، ل: 616، 
ق:16×23.

ناوەرۆك:
ژیاننامەی  پێشەكی/  دووەم/  و  یەكەم  بەرگی  پێڕستی 
ساحێبقڕان/  پێشدەستی/  وەك:  بابەتی  هەندێ   كوردی- 
لە  كوێ   لە  كوردی  ساحێبقڕان/  گ��ەورەی  بەگی  ئەحمەد 
دڵداریی كوردی/ كوردی  بووە؟/ خوێندنی كوردی/  دایك 
كوردی/  گۆڕی  دۆزینەوەی  چیرۆكنووسی/  و  بەیتبێژی  و 
هەڵبەستی  پیاوان.../  گەورە  كوردی الی  كوردی/  مردنی 
كوردی بەالی سەرچاوەكانیەوە/ نرخاندنی كوردی لە ئێران/ 
داهێنەری هەڵبەستی بابانی كێ  بووە؟/ هاندەرانم لە كاری 
ئەم دیوانەدا/ سەرچاوەكان/ دیوانی كوردی.../ مۆسیقا و 

ئاوازی كوردی... 
)لەتەواوی هەردوو بەرگی دیوانەكەدا، نووسەر شیكردنەوە 
و  هۆنراوە  لەسەر  چڕوپڕی  و  ورد  لێكۆڵینەوەیەكی  و 
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بەرهەمەكانی »كوردی« كردووە و دەیان سەرنج و تێبینی 
لێك  وشەشی  ه��ەزاران  و  نووسیوە  لەسەر  پ��ەراوێ��زی  و 

داوەتەوە...(. 
)كوردی(یەوە  بارەی  لە  كورتەیەك  دواوە  بەرگی  لەسەر 

نووسراوە. 

3. دیوانی كوردی- مستەفا بەگی »كوردی«ی ساحێبقران- 
بەرگی دووەم

لێكۆڵینەوەی: محەممەد مستەفا )حەمەبۆر(
لەباڵوكراوەكانی دەزگای چاپ و باڵوكردنەوەی ئاراس

چاپ: یەكەم، چ)ئاراس(، ش: هەولێر، س: 2010، ل: 607، 
ق:16×23.

ناوەرۆك:
پێڕستی بەرگی یەكەم و دووەم/ بەشێكی تر لە هۆنراوەكانی 

كوردی... 
)لەتەواوی هەردوو بەرگی دیوانەكەدا، نووسەر شیكردنەوە و 
لێكۆڵینەوەیەكی ورد و چڕوپڕی لەسەر هۆنراوە و بەرهەمەكانی 
پەراوێزی  و  تێبینی  و  سەرنج  دەیان  و  كردووە  »كوردی« 

لەسەر نووسیوە و هەزاران وشەشی لێك داوەتەوە...(. 
لەسەر بەرگی دواوە هۆنراوەیەكی )كوردی( دانراوە. 

***
و  باس  ناوەرۆكەكانیاندا،  لە  كە  كتێبانەن  ئەو  ئەمانەش 
ساحێبقڕان  بەگی  )مستەفا  لەسەر  لێكۆڵینەوەیان.... 

»كوردی«( كردووە:
زانیاری/  ئ��ەدەب،  مێژوو،  ك��وردی-  ئەدەبی  مێژووی   .1
نووسینی: عەالئەدین سەجادی، چاپ: یەكەم، چ )مەعاریف(، 
ش: بەغداد، س: 1952: دەوری دووەم لە ئەدەبی كوردی/ 

هۆنراوە )شیعر(/ هەڵبەست لە كورددا/ كوردی. 
بوێژی   41 هەڵبەستی  و  بەسەرهات  شاعیران-  باخچەی   .2
ماوەتی  عەبدولعەزیم  نووسینی:  لەسەر  و  كۆكردنەوە  كورد/ 
و عەبدولقادر ساڵح، چاپ: یەكەم، چ )ژین(، ش: سلێمانی، 
س: 1970: پێشەكی: شاكر فەتاح/ كورتەی ژیان و نموونەی 

بەرهەمی 41 شاعیری كورد...: كوردی 1809- 1849.
زانیاری/  ئ��ەدەب،  مێژوو،  ك��وردی-  ئەدەبی  مێژووی   .3
نووسینی: عەالئەدین سەجادی، چاپ: دووەم، چ)مەعاریف(، 

ش: بەغداد، 1971، چاپی دووەمی كتێبی ژمارە یەكە...
4. لە بابەت مێژووی ئەدەبی كوردییەوە- بریتییە لە چواردە 
یەكەم،  چاپ:  خەزنەدار،  مارف  د.  نووسینی:  لێكۆڵینەوە/ 
س:  بەغداد،  ش:  والطباعە(،  للدعایە  العراقیە  چ)المٶسسە 
1984: مولەممەع لە شیعری كالسیكی كوردیدا: نالی/ سالم/ 

كوردی.
سدیق  نووسەر:   /2 نووسراوی  كوردی-  وێژەی  مێژووی   .5

ئینتیشاراتی  باڵوكراوەكانی  لە  زادە(،  )سەفی  بۆرەكەیی 
س:  تبریز(،  چ)چهر  ی��ەك��ەم،  چ��اپ:  بانە،  لە  )ن��اج��ی( 
1375)1991(: هۆنەرانی دەوری بابان: مستەفا بەگی كوردی.
لێكۆڵینەوەی ئەدەبی/ نووسینی:  6. ڕاوە گزنگ- ڕەخنە و 
محەممەد حەمە باقی، لە باڵوكراوەكانی وەزارەتی ڕۆشنبیری، 
چاپ: ؟، چ)ڕۆشنبیری(، ش: هەولێر، س: 1998: شیعرێك 

لە نێوان )نالی( و )كوردی(دا.
7. ڕابەری كێشی شیعری كالسیكیی  كوردی - لێكۆڵینەوەیەكی 
ئەدەبی/ نووسەر: عەزیز گەردی ، لە باڵوكراوەكانی بەڕێوەبەرێتی 
چاپ:  ڕۆشنبیری ،  وەزارەتی   باڵوكردنەوەی  و  چاپ  گشتیی 
یەكەم، چ)دێكان(، ش: سلێمانی، س: 2003: كێش و قاڵبە 
عەرووزییەكانی شیعری كالسیكی كوردی/ زیحاف و عیللەی 
عەرووزییەكانی  كێشە  لەبارەی  تێبینی  هەندێ   داڕێژ/  قاڵب 
لەسەر  لێكۆڵینەوە  و  كاركردن  كوردی/  كالسیكی  شیعری 
بەرهەمی 82 شاعیری كورد )كە یەكێكیان »كوردی«یە... 
ژمارەی شیعرەكان و ژمارەی كێش و قاڵبەكێشی هەر شاعیرێك 

و ڕێژەی سەدییان )خشتە(/ كێشی شیعرە درێژەكان. 
بەرهەمە  ئەم  سێیەم/  بەرگی  كوردی-  ئەدەبی  مێژووی   .8
هێنانەدی پڕۆژەی نووسینەوەی مێژووی ئەدەبی كوردییە لە 
سەرەتاوە تا ناوەڕاستی سەدەی بیستەم، دانانی: د. مارف 
باڵوكردنەوەی  و  چاپ  دەزگای  باڵوكراوەكانی  لە  خەزنەدار، 
ئاراس، چاپ: یەكەم، چ)وەزارەتی پەروەردە(، هەولێر، س: 
ڕوخساری  كوردی/  ژیانی  كوردی/  دوازدیەم:  بەشی   :2003
شیعری كوردی/ ناوەڕۆكی شیعری كوردی/ بەشی سێزدیەم: 
گوڵبژێری دیوانی كوردی/ سەدای كاروانی فیرقەت/ وەسفی 
یار/ موناجات/ پەرێشانی و پاڕانەوە/ دووری لە یار/ عیشق 
و عاشق/ بەزمی ڕەندان و كۆڕی عاشقان/ لەسایەی نالیدا/ 

وەسیەت و ماتەمنامە و مااڵوایی... 
فەلسەفە )بەرگی  و  ئایین  زمڕووتی كوردیی-  و  یاقووت   .9
لەباڵوكراوەكانی  عەزیز،  محەممەد  حسێن  نووسەر:  دووەم(/ 
سلێمانی،  باڵوكردنەوەی  و  چاپ  گشتیی  بەڕێوەبەرێتی 
چاپ: یەكەم، چ)شڤان(، ش: سلێمانی، س: 2004: هەوێنی 

هۆنراوەی كوردی/ ئایین و فەلسەفە/ كوردی. 
10. ڕوناهی- كۆڤارەكا كوردی بوو د ناڤبەرا 1960-1962ێ  
دا ل بەغدا دەركەتییە/ دانان: حافز قازی، لە باڵوكراوەكانی 
دووەم؟،  چ��اپ:  سپیرێز،  باڵوكردنەوەی  و  چاپ  دەزگ��ای 
ڕوناهی  هەولێر، س: 2005:  پ��ەروەردە(، ش:  چ)وەزارەت��ی  
ژمارە 2 ساال 2: سكااڵی مستەفا بەگی كوردی: عەبدولڕەزاق 

محەممەد.
نۆزدەیەمی  س��ەدەی  شاعیرانی  لەناو  وەفایی  پایەی   .11
مستەفا،  مینە  سەید  مستەفا  نووسەر:  خواروودا/  كرمانجی 
و  باڵوكردنەوە  بۆ  تەفسیر  نووسینگەی  لەباڵوكراوەكانی 
 :2006 س:  هەولێر،  ش:  چ)؟(،  یەكەم،  چاپ:  ڕاگەیاندن، 
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بزوتنەوەی شیعری كوردیی كرمانجی خواروو  بەشی یەكەم: 
لەسەدەی نۆزدەدا/ سەرهەڵدانی شیعری بابان/ دامەزرێنەرانی 
قوتابخانەی شیعری بابان/ ...مستەفا بەگی كوردی 1812- 
1851. بەشی دووەم: وەفایی 1830- 1899/ كاریگەری نالی 

و كوردی لەسەر وەفایی.
نووسینی:  كوردی/  هەڵبەستی  تازەی  12.خوێندنەوەیەكی 
و  چ��اپ  دەزگ��ای  باڵوكراوەكانی  لە  بیمار،  ع��ەب��دول��ڕەزاق 
باڵوكردنەوەی ئاراس، چاپ: یەكەم، چ)وەزارەتی  پەروەردە(، 
لە  كوردانە  هەڵبەستی   سەرەتا/   :2006 س:  هەولێر،  ش: 

كەلەپووری  سەدەی  نۆزدەمیندا... مستەفا بەگی  كوردی .
خوێندنەوەی   - شیعردا  ماناكانی  ب���ەدوای  13.گ����ەڕان 
هەڵبژاردەیەك لە شیعری كوردی/ نووسینی: عەتا قەرەداغی، 
چاپ:  سەردەم،  پەخشی  و  چاپ  دەزگای  باڵوكراوەكانی  لە 
لە  ئازادی   :2006 سلێمانی، س:  چ)حەمدی(، ش:  یەكەم، 
جوگرافیای خەیاڵەوە بۆ واقیع لە شیعری )چاوەكەم زانیوتە 

بۆچی..(ی )مستەفا بەگی كوردی(دا.
14. مێژووی  وێژەی  كوردی - بەرگی دووەم/ نووسینی: سدیق 
بۆرەكەیی  )سەفی  زادە(، لە باڵوكراوەكانی دەزگای چاپ و 
باڵوكردنەوەی ئاراس، چاپ: دووەم، چ)ئاراس(، ش: هەولێر، 

س: 2008، چاپی دووەمی كتێبی ژمارە پێنجە...
بنەماڵە  سلێمانی-  دێرینەكانی  بنەماڵە  شەجەرەی   .15
دێرینەكانی سلێمانی لەنێوان سااڵنی 1784-1914/ كۆكردنەوە 
چاپ:  سابیر،  عەبدولخالید  ئامادەكردنی:  و  ساغكردنەوە  و 
دووەم، چ)گرین گلوری(، ش: لوبنان- بەیرووت، س: 2009: 
شاری سلێمانی لە دیدی شاعیراندا/ شاری سلێمانی لە دیدی 
... ساحێبقڕان )چاپی  بنەماڵەكانی سلێمانی:  شاعیراندا/ 
یەكەمی ئەم كتێبە كە لە ساڵی 2006دا چاپ بووە، ناوی  

بنەماڵەی »ساحێبقڕان«ی تێدا نەهاتووە...(.
نیوەی  سێیەم/  بەرگی  ك��وردی-  ئەدەبی  مێژووی   .16
مارف  د.  دانانی:   ،1850  -1801 نۆزدەم  یەكەمی سەدەی 
خەزنەدار، لە باڵوكراوەكانی دەزگای چاپ و باڵوكردنەوەی 
ئاراس، چاپ: دووەم، چ)ئاراس(، ش: هەولێر، س: 2010: 

چاپی دووەمی كتێبی ژمارە هەشتە...
17. بەهائوڵاڵ لە كوردستان- وردەكاریی كۆچی حەزرەتی 
فەرهەنگ  ئەمیر  ن��ووس��ەر:  ك��وردس��ت��ان/  بۆ  بەهائوڵاڵ 
ئاسۆ،  كەریم-  دڵشاد  فارسییەوە:  لە  وەرگێڕانی  نیمایی، 
چاپ: یەكەم، چ)ڕوون(، ش: سلێمانی، س: 2010: بەشی 
حەوتەم: نامەكەی حەزرەتی بەهائوڵاڵ بۆ ناودارانی كورد/ 
حەزرەتی  وەسفی  لە  كوردی  بەگی  مستەفا  شیعرەكانی 

بەهائوڵاڵ و مژدەی نزیكبوونی ئاشكرا بوون...
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كوردی  بەگی  مستەفا  نامەیەكی 
بۆ حەسرەتی وەاڵمی سالم بۆ 

كوردی و حەسرەتی

كاروان عوسمان خەیات )ڕێبین(
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ئینتەرنێت  ئەمڕۆدا كە پێی دەڵێن: جیهانگەرایی،  دونیای  لە 
تەلەفوونیش  و  موبایل  یاهوو...  و  جیمەیڵ  و  فەیسبووك  بە 
و  نامە  كورتە  بە  ئەمڕۆدا،  دونیای  لەنێو  باوە  ئێستەكە  كە 
مەسج و كۆڵ و نازانم چی و چی، هەواڵی یەكتر دەپرسین و 

دەپرسترێت...
جاران لەنێو شاعیران و نووسەران و ئەدیبان و مەال و میرزا 
و زانایانی كۆندا، هەواڵ پرسین بە فەیسبووك و ماسنجەر و 
كورتە نامەی مۆبایل نەبووە، هاتوچۆ و ئەم شار بۆ ئەو شار و، 
ئەم گوند بۆ ئەو گوند بە ئۆتۆمبێلی ئاخر مۆدیل و بە تەبرید 
و ساردكەرەوەی فوول مواسەفات نەبووە، بەڵكە بە گوێدرێژ و 
ئەسپ و نامەی سەر كاغەز ئەگەر كەسێك بڕۆشتایە بۆ شار و 
گوند دەبوو، ئەمەش تا چەند ساڵێكی نزیكیش هەروەها بووە...
هەر ئەم نامانە تاكو ئێستاش پڕن لە سۆز و موحیبەت، پڕن 
لە خۆشەویستی پاك و بێگەرد، پڕن لە سەرگوزەشتەی جوان 
و، پڕن لە مێژووی گرنگ و بەڵگەی ڕاستگۆیی و سەلمێنراو و 
بایەخدارن بۆ نەوەی ئەمڕۆ، ئەگەر نەوەی ئەمڕۆ قەدری بزانن.

ئەم نامەیەی كە لە بەردەستدایە، یەكێكن لەو نامانەی كە پڕە 
لە موحیبەت و خۆشەویستی نێوان دوو شاعیر كە دۆست و 
هاودەمی یەكتر بوون، دەمانێك ئەم دوو هاوڕێ خۆشەویستە 
شیعری  بەنامەی  هەبووە،  یەكتردا  لەگەڵ  گۆڕینەوەیان  نامە 

هەواڵی یەكترییان پرسیوە و خەمی یەكتریان بە با داوە...
و  كەوتووە  ئێمە  بەدەستی  ئێستاكە  كە  نامانەی  لەو  یەكێك 
دەمانەوێ بە خوێنەری ئازیزی بناسێنین، دوو نامەی حەسرەتی 
و كوردییە، لەگەڵ شیعرێكی سالمی ساحێبقڕاندا كە دەكرێتە 

ناواخنی ئەم باسە...
بەگی  موستەفا  دیوانی  لە  خۆشەویست  حەمەبۆری  مامۆستا 
كوردی دا، ئاوڕی لەم نامانەی كوردی و حەسرەتی داوەتەوە، 
بەاڵم بەهەندێ بیر و بۆچوونی جیاوازەوە، كە ئێستاكە ئێمە 

پێچەوانەی وتەكانی ئەو قسانێك دەكەین.
موستەفا بەگی كوردی و سالم، نامە گۆڕینەوەیان لەگەڵ یەكتری 
دا هەبووە، بەاڵم ئەوەی تاكو ئێستا من بینیبێتم تەنها مامۆستا 
حەمەبۆر ئاماژەی پێ كردووە، لەم باسەدا ئاوڕێكی تریش لەو 

بابەتە دەدرێتەوە.
حەسرەتی و كوردی و سالم، سێ شاعیری هاودەمی یەكتربوون، 
تاكو ئێستا هیچ كەسێك لەم ڕوانگەوە هیچی نەوتووە و بەڵگەی 
باوەڕ پێكراوی تەواومان لەبەردەستدا نییە جگە لەم سێ پارچە 

هۆنراوەی هەر سێ شاعیر نەبێت. 
مامۆستا حەمەبۆر لە بەرگی دووەمی دیوانی كوردییدا لە الپەڕە 
)82( دا دەڵێت: شایانی دەستنیشان كردنە كەوا )حەسرەتی( 
)نازناو(ی )مەال عومەر( ناوێك و هاواڵ و هاوچەرخی )كوردی( 
بووە و من بە )مەال عومەر(ی )ڕەنجووری(* دەزانم كە ئەشێ 
)حەسرەتی( نازناوی  )ڕەنجووری(  نازناوی  لە  جگە  ئەویش 
یشی بووبێ، وەك )سالم( نازناوی )بیمار( و )كوردی( نازناوی 

هیجریشی هەبووە و ئەگەر ئەم )حەسرەتی(یە، ئەو ڕەنجوورییە 
نەبێ كەوا )مامۆستا محەمەد عەلی قەرەداغی( دیوانێكی نایابی 
لە سەر ئامادەی چاپ كردووە، ئەوا لەوەندە پتری لێ نازانم كە 
)كوردی( هەڵبەستی )قەوسی ئەبرۆ و موژەت تیر و كەوانە بە 
عومەر(ی بۆ ئەو گوتووە. وەك لەوێدا نیشانەم بۆ كردووە، بەاڵم 
وەاڵمەكەی ئەو مەال عومەر )حەسرەت(یەم یا )ڕەنجووری(یەم، 
دەست نەكەوتووە كە بۆ )كوردی(ی نووسیوە، ئەوە بەرامبەر 

بەو هەڵبەستەی تری )كوردی( نابێ....
مامۆستا حەمەبۆر لەم بابەتەدا ئەگەرچی شارەزاییەكی باشی 
هەبووە، بەاڵم لە هۆنراوەی )قەوسی ئەبرۆدا...( زۆر پێداگری 
لەوە دەكات كە ئەو شیعرە هی كوردییە و هی حەسرەتی نییە، 
مامۆستا حەمە ڕەشیدی  لە  لە دەستنووسێكدا كە كۆپییەكم 
ئەمینی پاوەیی وەرگرتووە، ئەم دوو نامە شیعرییەی موستەفا 
بەگی كوردی و حەسرەتیم تێدا بینییەوە، زۆربەی شیعرەكانی 
حەسرەتی  و  فكری  و  نالی  و  ك��وردی  هی  دەستنووسە  ئەم 
و... كۆی شیعری شاعیرانی نێو ئەم كەشكۆڵە نزیكەی )50( 
شاعیری كورد و فارسن و شیعری كوردی و فارسی و عەرەبی 
شاعیرانی كوردیی تێدایە، قەبارەكەی دەستنووسەكەش بریتییە 
 228 كەشكۆڵەكە  لە  ماوەتەوە  ئ��ەوەی  و  )16×23س��م(  لە 
كۆتاییەكەی  دەردەكەوێت  وا  الپەڕەی  دواین  بەپێی  الپەڕەیە، 

لێی فەوتابێت.
كوردی  شیعرەكەی  ئ��ەوەی  دوای  دەستنووسەدا  لەم  ب��ەاڵم 
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نووسراوە، شیعرەكەی حەسرەتی دێت و لە سەری نووسراوە 
)حسرتی در جواب(، دواتر دەچێتەوە سەر شیعرەكانی كوردی 
و لە سەرەتایانەوە نووسراوە )ولە(، من لەگەڵ ڕای مامۆستا 
حەمەبۆردا نیم و دەڵێم: ئەم هۆنراوەی )نیم نیگای دولبەری من، 
دڵ دەڕفێنی، بە عەلی( هی موستەفا بەگی كوردییە، هەروەها 
بە عومەر(  كەوانە  و  تیر  و موژەت  ئەبرۆ  هۆنراوەی )قەوسی 
كە  كەشكۆڵەیە  ئەم  قسەكانم  بۆ  بەڵگەشم  حەسرەتییە،  هی 
لەسەر زۆربەی شیعرەكان ناوی شاعیرەكانی نووسیوە، لێرەشدا 
نووسیویەتی )حەسرتی در جواب(، ئەمەش نیشانەی ئەوەیە كە 
ئەم هۆنراوە هی حەسرەتییە نەك كوردی، ناوهاتنی حەسرەتیش 
ناوەڕۆكی  دەبینین  لەوەش  ترە، جگە  بەڵگەیەكی  كۆتاییدا  لە 
نامەكەی كوردی جۆرە پرسیارێكە لە حەسرەتی و دەڵێت: بە 
عەلی، حەسرەتیش كاتێك وەاڵمی دەداتەوە دەڵێت: بە عومەر.

مامۆستا سەرچاوەكانی هەڵبەستی قەوسی ئەبرۆ دەكاتە سێ 
بەشەوە:

بەشی یەكەم: ئەم بەشەیان هەڵبەستەكەیان بە هی )كوردی( 
داناوە ئەوانیش )عن، گل/1، مس، كو، ف، نم/1، كم، گ/1، 

گ/2، س(ن. 
من، بەپێی ئاشنایەتیم لەگەڵ هەڵبەستی )كوردی( دا، )شێوە( 

و )سۆز( و )مۆرك(ی تیا ڕەچاو دەكەم.
و  لێكۆڵینەوە  دەسكەالی  و  بنكە  ك��ردە  )ع��ن(م  بۆیە  هەر 
شیكردنەوەی ئەم هەڵبەستە كە ئەم تاكە لە هەموو سەرچاوەكاندا 

یەكەمینە....
بەشی دووەم: لە سەرچاوەكاندا ئەم بەشەیان هەڵبەستەكەیان 
بەهی )بیمار( یا )سالم( داوەتە قەڵەم، ئەویش بەوەدا كە لە 
هەشتەمین تاكی ئەم هەڵبەستەدا وشەی )بیمار( هەیە، دەبێ 
ئەوەش دیاری بكەم لە )بیمار( نازناوی سەرەتای ژیانی )سالم( 
بووە، بەم پێیە هەڵبەستەكەیان بەالوە یا هی )سالم( و، یا هی 
)بیمار(ێكی تر بووە و، ئەوانیش )ن، س/2(ن كە من پشتگیریی 

ئەم خاوەن دیاریكردنی هەڵبەستەكەیان ناكەم.
بەشی سێیەم: لە سەرچاوەكانی ئەم بەشەدا هەڵبەستەكە هی 
)حەسرەتی(یە، چونكە لەو )هەشتەمین( تاكە ناوبراوەدا، )ناو(
ی حەسرەتی هاتووە، ئەوانیش )گل/8، گل/9( وە پەراوێزی 
غەزەلە  )ئەم  نووسراوە:  پەراوێزەدا  لەو  كە  س/1(ە  و  )كم 

بەناوی- )حەسرەتی(یەوە لە یەك دوو جێگادا نووسراوە(....
ئەم هۆنراوە  لەوە دەكات كە  پێداگری  مامۆستا حەمەبۆر زۆر 
ئەی  )حەوتەم(،  بەیتی  یان  )كۆهكەن(  بەناوی  كوردییە  هی 
ئەگەر حەسرەتی بەیتی )حەوتەم(ی تێكەاڵوی غەزەلەكەی خۆی 

كردبێت، ئەی ئەوەیان چی؟!
ناتوانین ئەو ڕایە بڵێین كە حەسرەتی بەیتێكی كوردی هێناوە 
و ئاوەخنی هۆنراوەكەی خۆی كردبێت؟! لێرەدا كەوانەیەك بۆ 
باسەكەم دەكەمەوە و دەڕۆمە سەر باسی شیعرێكی )سالم( و 
لێرەدا ناواخنی ئەم بابەتەی دەكەم و سەرەباسێكی دیی دەهێنمە 

ناوەوە، بۆ ئەوەی بیسەلمێنم كە ئەم شیعرە هی حەسرەتییە، لە 
كەشكۆڵی نەجمەدین مەالدا لەكۆی شیعرەكانی سالم لە یەكێك 

لە كەشكۆڵەكانی دا هاتووە و دەڵێت:

قامەتت سەرووی ڕەوانە بە حوسێن
عاریزت باغی جینانە بە حوسبن

شەربەتم زەهرە لە دووریت بە حوسێن
زیندەگیم دەردی گرانە بە حوسێن

غەیری دووری نییە سەیل و یەرەقان
هەر فیراق قابیلی جانە بە حوسێن

هێرشی لەشكری غەم، نەوعی یەزید
وا لە دڵ زەخمی زەمانە بە حوسێن

دڵ لەبەر تیری نیگاهی غەمزەت
ڕووبەڕوو میسلی نیشانە بە حوسێن

)سالم(ی تو شنەی هیجرت بە عەلی
پەیڕەوی ڕێگەی ڕەوانە بە حوسێن

چاپ  واتە:  دان��اوە،  بۆ  ن(ی  )چ،  نیشانەی  مەال  نەجمەدین 
نەكراوە، ئەم هۆنراوە لە دیوانی سالمی چاپكراوی گیو موكریانیدا 
نەهاتووە و لە بەركوتێك لە خەرمانی شیعری سالمی مامۆستا 

موحەممەد عەلی قەرەداغیشدا نییە.
لە كۆی باسەكەدا بۆ ئەم شیعرە چەند بەڵگەیەك دەهێنمەوە..

1- قامەتت سەرووی ڕەوانە بەحوسێن: سالم لێرەدا بەشداری ئەم 
نامانەی حەسرەتی و كوردی دەكات و دەڵێت: بە )حوسێن(، لە 

سەر هەمان كێش و وەزن و ڕێگا....
2- سالم لە باسی دووری ئەواندا دەڵێت: شەربەتم وەكو زەهری 

مارە...
3- سالم لە دوا بەیتیدا دەڵێت: هیجرت بە عەلی، سوێند بە 
عەلی دەخوات و دەڵێت: پەیڕەوی ڕێگەی ڕەوانە بە حوسێن، 
واتە: پەیڕەوی ڕێگەی )حەسرەتی و كوردی( ڕوون و ئاشكرایە 

سوێند بە حوسێن. 
4- هاتنی ناوی یان وشەی )بیمار( لە شیعرەكەی حەسرەتی 
دا، نیشانەی ئەوەمان نیشان دەدات كە حەسرەتیش ئاگاداری 
دەچێت  وا  )بیمار(،  وشەی  بەپێی  بووە،  سالم  شیعرەكەی 

حەسرەتی دوای سالم شیعرەكەی نووسیبێت.
بڵێین  ئەمەش  شیعرەدا  سێ  ئەم  باسی  كۆی  لە  دەتوانین 
نامەكەی حەسرەتی و سالم و كوردی بەم شێوە بێت: یەكەمجار 
كوردی نامەكەی نووسیبێت، دواتر سالم شیعرەكەی نووسیوە، 
یان  نووسیوە،  خۆی  شیعرەكەی  حەسرەتی  ئەوە  دواب��ەدوای 
داوەتەوە  وەاڵمی  حەسرەتی  و  نووسیوە  هۆنراوەكەی  كوردی 
و ناوی )بیمار( واتە: )سالم(ی هێناوە، سالمیش ئەو پارچە 
شیعرەی نووسیوە، هاتنی ناوی )بیمار( وادەچێت كە حەسرەتی 
بە سالمی وتبێت )بیمار( و نەیزانیبێت كە سالم ناوی خۆی 
لە  سالمیش  هێناوە،  بیماری  ناوی  بۆیە  )سالم(  بە  گۆڕیوە 
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شیعرەكەدا وتوویەتی )سالم( كەواتە ناوی من هێستاكە )سالم(
ە نەك بیمار... یان لە بۆچوونێكی تردا كە بەڵگەدار ترە ئەوەیە 
و  عەلی  بە  ئێوەم  دووری  تینووی  سالمی  دەڵێت:  سالم  كە 

پەیڕەوی ڕێگەی ئێوەم كردووە...
لە ڕاستی دا بەپێی دوا بەیتی شیعرەكەی سالم وا دەردەكەوێت 
سالم دواجار شیعرەكەی نووسیبێت، چونكە دەڵێ ڕێگەی ڕەوان، 
ناڵێت: ڕێگای ڕوون، سالم ڕووی دەمی بۆ دوو كەسە نەك یەك 
بڵێین، سالم  ئەوەی  لە سەر  پتەومان دەكات  ئەمەش  كەس، 

دواجار شیعرەكەی نووسیوە.
ئەبرۆ  قەوسی  هۆنراوەی  كە  ئەوەی  سەر  لە  دیی  بەڵگەیەكی 
عەلی  دەكەین: )بە  بەیتە  ئەم  تەماشایەكی  هی حەسرەتییە، 
سوێندت دەدەم، شیعەی ئەگەر ڕەحمت بێ  .....  خۆ ئەگەر 
سوننەی ئەی شۆخی زەمانە، بە عومەر( حەسرەتی سوێندی بە 
عەلی دەدات ئەگەر شیعەیە، خۆ ئەگەر سوننەشە سوێندی بە 
عومەر دەدات، كەچی عومەر و عەلی و ئەبوو بەكر و عوسمان 
و حوسێن و... لەالی سوننەكان ڕێزی تایبەتییان هەیە، لەالی 
شیعەكانیش تەنها عەلی، بەاڵم لێرەدا حەسرەتی دووبەرەكییەكی 
دروستكردووە لەنێو هەڵبەستەكەیدا، بەاڵم لەالی كوردی ئەوە 
و  كوردیی  هەڵبەستەكەی  ه��ەردوو  ئەمەش  ناكرێت،  ب��ەدی 
حەسرەتییە، كە مامۆستا حەمەبۆر باڵوی كردۆتەوە بەناوی یەك 
كەسەوە، واتە بە ناوی )موستەفا بەگی كوردی(یەوە هێناویەتی.

نامەكەی موستەفا بەگی كوردی بۆ حەسرەتی:

نیم نیگای دولبەری من، دڵ دەڕفێنێ، بە عەلی
نووكی پەیكانی موژەی، خوێن دەتكێنێ، بە عەلی

چاوی مەخمووری، لە خاوی سەحەری هەڵساوە
بادەیی ساغیری عوشرەت دەڕژێنێ، بە عەلی

تیرەكەی ئەمڕۆ كە هێناویەتە سەر گۆشی برۆ
شیشە و جامی صەبووحی دەشكێنێ، بە عەلی

تاری كاكۆڵی كە ئەفشانە لە سەر مەیتەنی ئاڵە
ڕوشتەیی جان و دڵ و دین دەپسێنێ، بە عەلی

نەقدی فرمێسكی لە دەست مەردومی چاو، سەند بە )حوكم(
باج لە دەست مەردوەی ئاوی دەستێنێ، بە عەلی

مایەیی عەشقی وەها )پوختە دەكا( مەردومی خاو
خوێن لە جەرگ و دڵ و دیدە دەمەیێنێ، بە عەلی
)قادر(ە )كوردی( لە بۆ حەشری هەموومان )قادر(
عەشقی ئەو، زیندە دەكات و دەمرێنێ، بە عەلی

وەاڵمی حەسرەتی بۆ كوردی:

قەوسی ئەبرۆ و موژەت، تیر و كەمانە، بە عومەر
نیگەهت قەیدی دڵە، ئافەتی جانە، بە عومەر

تیرە بارانی نیگاهت لە دڵی عاشقی زار
تیژ و سۆهان زەدە، وەك نووكی سنانە، بە عومەر

بە شەرارەی غەمی تۆ نەخلی مورادم سووتا

باغی شادیم هەموو دەم فەسڵی خەزانە، بە عومەر
تێغی ئەبرۆی خەمت، سوورەتی سەیفی )عەلی(یە

باعیسی زەمزەمە و شووری جیهانە، بە عومەر
بە )عەلی( سوێندت دەدەم، )شیعە(ی ئەگەر ڕەحمت بێ!

خۆ ئەگەر )سوننە(ی، ئەی شۆخی زەمانە، بە عومەر
پەڕتەوی عاریزی یار و دڵی سەد پارەیی من

قسەی شەوقی مەهوو، چاكی كەتانە، بە عومەر
)حەسرەتی( نەماوە ئەگەر كۆهكەنی بیمارم

دولبەرم هەر وەكو شیرینی زەمانە، بە عومەر

وەاڵمی سالم بۆ كوردی و حەسرەتی:

قامەتت سەرووی ڕەوانە بە حوسێن
عاریزت باغی جینانە بە حوسێن

شەربەتم زەهرە لە دووریت بە حوسێن
زیندەگیم دەردی گرانە بە حوسێن

غەیری دووری نییە سەیل و یەرەقان
هەر فیراق قابیلی جانە بە حوسێن

هێرشی لەشكری غەم، نەوعی یەزید
وا لە دڵ زەخمی زەمانە بە حوسێن

دڵ لەبەر تیری نیگاهی غەمزەت
ڕووبەڕوو میسلی نیشانە بە حوسێن

)سالم(ی تو شنەی هیجرت بە عەلی
پەیڕەوی ڕێگەی ڕەوانە بە حوسێن

سەرچاوەكان:
1- كەشكۆڵێكی بێ ناو و نیشان كە لە مامۆستا حەمە ڕەشیدی 
كەشكۆڵەدا  ئەم  جێگایەكی  لە  وەرگرتووە،  پاوەییم  ئەمینی 
نووسراوە: لە سەردەمی ڕەزا شای پەهلەوی نووسراوە، 1390ی 

14ی شعبان.
2- كەشكۆڵی مینای شكستە: بەقەڵەمی نەجمەدین مەال، بەرگی 

یەكەم، لە 19-4-1940 دا نووسیویەتییەوە.
3- دیوانی كوردی )مستەفا بەگی »كوردی«ی ساحێبقڕان(: 
لێكۆڵینەوەی محەمەد مستەفا »حەمەبۆر«، بەرگی یەكەم و 
دووەم، لە باڵوكراوەكانی دەزگای چاپ و باڵوكردنەوەی ئاراس، 

هەولێر، 2010.
عەلی  محەمەد  سالم:  شیعری  خەرمانی  لە  بەركوتێك   -4
باڵوكردنەوەی  و  چاپ  دەزگای  باڵوكراوەكانی  لە  قەرەداغی، 

ئاراس، هەولێر، 2010.
وێژەوانان،  زانایان،  »عارفان،  كورد  ناودارانی  مێژووی   -5
ماجد  و-  )شیوا(،  ڕۆحانی  م��ەردۆخ  شێخ  بابە  شاعیران«: 
مەردۆخ ڕۆحانی، بەرگی یەكەم، چاپی یەكەم، لە كتێبەكانی 

ئەكادیمیای كوردی، هەولێر- 2011.
6- شاعران كرد پارسی گوی: سید عبدالحمید حیرت سجادی، 

چاپی یەكەم، چاپخانەی پەیام، نشر احسان، تهران، 1375.
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مامۆستا حەمەبۆر لە دوو بەرگی قەشەنگ و قەوارە گەورەی 
ساحێبقڕانی  )كوردی(  بەگی  مستەفا  دیوانی  وپڕدا،  تێر 
و  گەش  پێ  كوردی  خوێنەری  چاوی  و  گەیاند  چاپ  بە 
ڕووناكتر كردەوە و بەم هەوڵە نەوازە و پڕ لە ماندووبوون 
و دڵسۆزانەیەی خزمەتێكی گەورەی ئەدەبی بەرهەم هێناوە 

و كتێبخانەی كوردی ئاوەدان و دەوڵەمەند كردووە.
لە سێبەری ئەم بەرهەمە دلۆڤانەدا، هەوڵدەدەم چەردەیەك 
كوردی  بەگی  موستەفا  لەمەڕ  تایبەت،  تێبینی  و  سەرنج 
دیدی  بەر  بخەمە  حەمەبۆر  مامۆستا  كارەكەی  خودی  و 

خوێنەرانی كوردەوە.
كە  دەوت��را  وا  ج��اران  كوردیدا  ئەدەبی  نێوەندی  لە   -1
)نالی( لە ڕووی كات و بابەتەوە سەرامەدە لە هۆنینەوەی 
كاروانی  قافڵەی  س��ەر  و  ك��وردی��دا  كالسیكی  شیعری 
شیعری كالسیكییە، بەاڵم مامۆستا حەمەبۆر بە بەڵگەوە 
سەلماندوویەتی كە )كوردی( پتر لە دەهەیەك بەر لە نالی 

شیعری لەم جۆرەی وتووە و ئەسپی هونەرمەندانەی خۆی 
لەم بوارەدا بەگوڕ تاوداوە، نەك هەر ئەمەش، بەڵكو بەر 
لە سێ كوچكەی بابانیش )نالی، كوردی، سالم( شاعیری 

تر هەبوون كە بە هەمان نەزم شیعریان وتووە.
تا  نوێیە  نەوە  ئەم  بۆ  سەلماندنە  و  ڕوونكردنەوە  ئەم 
لەم  دی��ارە  خزمەتگوزارانەیە،  و  چ��اك  كارێكی  بڵێی 
بوارەدا نووسەری تریش هەن كە دەستیان بۆ ئەم بابەتە 
بردووە، بەاڵم كارەكەی مامۆستا حەمەبۆر ورد و ڕەسا و 

دۆكیۆمێنتاری ترە.
2- واتای موفرەداتی نێو بەیتە شیعرەكان، بە مەبەستی 
ڕوو،  خراونەتە  تێروتەسەلی  بە  بەیتەكان  ڕاڤەی  زانینی 
بەاڵم لە هەندێ حاڵەتدا بەرەو بە فەرهەنگ بوون و قەبە 
بوون ڕۆیشتوون و مەبەستی سەرەكی ون بووە، یەك وشە 
هەندێك  تەنانەت  داناوە،  بۆ  جۆربەجۆری  واتای  چەندان 
با  نییە!  ڕاڤەكردن  بە  هەر  پێویستی  ئاسانە  هێند  وشە 

خوێندنەوەیەكی ڕەخنەگرانەی 
دیوانی مستەفا بەگی كوردی

د. ڕەئوف عوسمان
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)مرادف(  وشەی  زماندا  زانستی  لە  كە  نەبوێرم  ئەوەش 
هاو واتای سەد دەرسەد كەمن!! ڕاڤەی ئەم فرە واتاییەی 
وشە، ئاستی دەوڵەمەندی مامۆستا حەمەبۆر دەردەخات لە 
بواری زمان زانیدا، بەاڵم لە هەمانكاتیشدا ئەم فرە واتاییە 
دەبێتە هۆی دەرچوون لە گەوهەری واتای خودی بەیتەكە، 
خۆ لەوانەشە بۆ هەندێك خوێنەری تازەكورە بە نێگەتیف 
هەڵبژیرێت  واتای وشەیەك  پێدەچێت  بكەوێتەوە، چونكە 
بە  بەیتەكەدا،  سەرەكی  مەبەستی  لەگەڵ  نەگونجێت  كە 
بۆچوونی بەندە باشتر وابوو، واتای ئەو وشانەی بدایە كە 
نزیكن لە ئاو و هەوای بەیتەكەوە و هێند دوور نەكەوتایەتەوە 
لە مەبەستی سەرەكی.چونكە كاری بنەڕەتی ئەو ناساندنب 

واتای بەیتەكانە، نەك قوڵبوونەوە لە زماندا.
جار  هەندێك  بەیتەكاندا،  ڕاڤەی  لە  حەمەبۆر  كاك    -3
بۆچوونێك دیاری دەكات، كە ناگونجێت و دوورە لە واتای 
باش  پێ  وای  بەڕێزی  لەوانەیە  نییە،  تناسب  و  بەیتەكە 
بێت كە ئەو بۆچوونە دوورەدەستانە لە بەرژەوەندی توانا 
و لێهاتوویی مستەفا بەگە! بەاڵم ئەم )تحمیل( باركردنە 
كوردیدا  خواستی  و  ویست  لەگەڵ  نییە  مەرج  قورسە، 
الشاعر(  قلب  فی  )المعنی  حاڵەتێكدا  هەموو  لە  بێتەوە، 

گرنگ پەی بردنە بەو واتایە، كوردی دەڵێت:
لەناو فیكر و خەمانی كاكۆڵت قوربان وەها ماتم)1(
شەو و ڕۆژ نابزووم ئەصال نە بەم الدا نە بەو الدا

ئەگەر )ماتم( لێك چواو بێت بە مەلیكی مردووی شەترەنج، 
دەبێت فیكر و كاكۆڵی لوول، فیل و ئەسپ و ڕوخ بن!! 

ناكات،  دروست  شەترەنج  یاری  هاوكێشەی  ئەمە  دیارە 
لەالیەكی ترەوە )خەمانی كاكۆڵ( پڕ، بە پڕ كاكۆڵی لوول 
دەگرێتەوە و بەهیچ شێوەیەك )خەفەتەكانی( ناگرێتەوە و 

نەدەبوو مامۆستا مێشكی خوێنەر بۆ ئەوە ڕاكێشێ!
شیعردا  وات��ای  لە  )تناسب(  بۆ  نموونەیەك  حەزدەكەم 

بخەمە بەر دیدی خوێنەری ئازیزەوە، )كوردی( دەڵێت:
لە حەسرەت ئەو قەدو بااڵی وەكو نەی )2(

دڵی من پڕ لە ئەفغان و خرۆشە
)نەی( كە شمشاڵە زۆر جار ئاوازەكەی پڕ لە )گریان و 
خرۆشە( واتە تناسب هەیە لە نێوان )نەی لەالیەك فغان 
وشەی  ڕاڤەی  لە  ...مامۆستا  ترەوە(  لەالیەكی  و خرۆش 

)ناسۆر( دا دەڵێت:
دڵ وە چاكە زامەكەی ناسۆری تیری تانەبێ )3(

سینە بۆ نیشی مژانی مەهروان نیشانە بێ
ناسۆر: جۆرە برینێكە، كوالنەوەی برین، زامی بەئازار

سەدی  دەر  سەد  واتای  هاو  )ترادف(  وتم  تۆزێك  پێش 
كردووە،  ڕیز  واتای  سێ  مامۆستا  لێرەدا  دەگمەنە،  وشە 
مەرج نییە هەموو برینێك پڕ ئازار بێت! لەم بەیتەدا ناسۆر 
وتویەتی  شاعیر  چونكە  برین!  نەك  دێت  ئازار  بەواتای 
خوێنەر  كوتومت  ئەوەی  بۆ  دەبوو  ناسۆری(،  )زامەكەی 
لەم  ئازارە  ناسۆر  لە  مەبەست  بیوتایە  مەبەست،  بگاتە 
بەیتەدا! دیارە دەیان نموونەی لەم جۆرە لە دیوانی كوردیدا 

بەرچاو دەكەوێت.
بە  بەستۆتەوە  چامەكەی  حەمەبۆر  مامۆستا  زۆرجار   -4
بۆنەی )مناسبە( وتنی چامەكەوە و دەستنیشانی زەمین 



48
دى

كور

رۆڤار

و زەمانی هۆنینەوەی چامەكە و تەنانەت دەستنیشانی ئەو 
كەسانەشی كردووە كە پەیوەندییان بە باتەكەوە هەیە و 
ناسراو  و  نەناسراو  شاعیری  گەلێ  ناوی  نێوانەشەوە  لەو 
لەم  دیارە  هێناوەتەوە،  نموونە  بە  شیعرەكانیشیانی  و 
نێوانەوە ئاوڕی لە نەرێتی كۆمەاڵیەتی لە پۆشین و دابو 
نەریت و هەڵسوكەوتی سەردەمەكە داوەتەوە، دەتوانم بە 
دڵنیاییەوە بڵێم ئەم دیوانی كوردییەی مامۆستا حەمەبۆر 
جۆرێكە لە ئینسكلوپیدیای ڕاڤەی شیعری كالسیكی كوردی 
و تا ئێستا بەرهەمی وا نەوازە و تێر و تەسەل لە زانیاری 
فرە مەودا، نەهاتۆتە كتێبخانەی كوردییەوە و ئەمە جێگای 

دەستخۆشییە.
نێوان  لە  بابەتی،  ئەكادیمیانەی  بەراوردێكی  ئەگەر   -5
مەنهەجی ڕاڤەی دیوانی نالی و مەحوی لەگەڵ ڕاڤەی ئەم 
دیوانەدا بكەین، هەرچەندە پرۆگرامی ڕاڤەی هەردوو الیەنی 
حەمەبۆر  مامۆستا  ئەمەی  بەاڵم  جیاوازە،  هاوكێشەكە 
نێوەندی  بە  سەبارەت  وردتری  زانیاری  و  تێروتەسەلترە 
تێدایە  سەردەمەكە  كۆمەاڵیەتی  و  وسیاسی  ڕۆشنبیریی 
بەگی  مستەفا  سەردەمی  دەباتەوە  دیوانەكە  خوێنەری  و 
كوردی بە نەریت و داب و هەڵسوكەوت و جۆری پۆشین و 
كەسایەتییەكانی ئەو سەردەمە و جۆری بیركردنەوەیان و 
پتریش دەستی خوێنەری گرتووە بۆ زانینی واتای شیعر و 
موفرەداتەكانی مستەفا بەگی كوردی، واتە لێكۆڵینەوەیەكی 

تۆكمەی خستۆتە بەردیدی خوێنەران.
بەیتە  زۆرب��ەی  واتای  زانینی  بۆ  حەمەبۆر  مامۆستا   -6
ئازادی  و  كردووە  وشەكانی  ڕاڤەی  تەنیا  بە  شیعرەكان، 
لێكدانەوەی  بۆ  خوێنەر  دەست  داوەتە  بەرپرسیارێتی  و 
بەخوێنەر،  بەخشینە  ئ��ازادی  ئ��ەم  شیعرەكان،  وات��ای 
یەكێكە لە بنەماكانی تێوری هیرمونتیكا )التأویلیە( و لە 
تۆدۆرۆف  ئەنجامدا دەبێتە دەوڵەمەندكردنی دەق و وەك 
دەست  لێرەوە  داهێنەر  مردنی   « دەڵێن  پارت  رۆاڵن  و 
كە  دەقە  ئەوە  مەنهەجە،  ئەم  بەپێی  دی��ارە  پێدەكات، 
خوێنەر هەڵدەسەنگێنێ و دەیخوێنێتەوە، نەك نووسەری 
دەق، ئەوە خوێنەری دەقە كە بۆتە خاوەنی تێكستەكە و 
ئەم مەنهەجە  و كەوی دەكات،  ئارەزووی خۆی شەن  بە 
تایبەت  ئاو زۆر دەبات، بە  بەشی خۆی كێشەی هەیە و 
بۆ خوێنەری كەم بەهرە، چونكە ڕ خنەگران پێیان وایە كە 
بەدەست  دەبێت  داچڵەكین  و  خەم  تووشی  دەق  خاوەن 

خوێنەری كەم سەوداوە.
بەرداشی  كەوتۆتە  حەمەبۆر  مامۆستا  جار  هەندێك   -7
گونجاوترینیان  دەب��وو  كە  بۆچوونێكەوە،  چەند  نێوان 

و  نەویستراو  الیەنی  هەیە  جار  بەاڵم  بكات،  )ترجیح( 
الوازی هەڵبژاردووە و ملی دەقە شیعرییەكەی بە ویستی 
خۆی باداوە و نەیویستووە شەن و كەوی گونجاو لە نێوان 
چامەی  لە  نموونە  بۆ  هەر  بكات،  بەیتەكەدا  موفرەداتی 

)تاكەی بكێشم(دا دەڵێت:
نەشئەی فیراقی تۆیە كوڕەی سوخمە قرمزی )4(

وا لێ و بە بارم، ڕەنگ زەرد و سینە چاك
سەیركەن بۆ واتای )كوڕەی( چەند شتی وتووە: مەبەست 
لە دەنگ گڕی بووە، كە دەنگی عەزیز بەگ گڕ بووە، یا 

پیاوێكی ئاگرین بووە!!
لە  لەسەر ئەوەی كە مەبەست  داناگری  بۆ هەر پێ  ئەی 

)كوڕە( هەر عەزیز بەگ بووە و هیچی تر؟!
لەهۆنراوەی )تاكەی ئەم جەور و جەفایەت( دا دەڵێت:

ئەی تەبیب ئەر تۆ تەماتە زامی دەردم چارەكەی)5(
تاكە گەرما و گەرمە بۆی پەیدا بكە شەهدی ویصال

)بۆم(  )ب��ۆی(  جیاتی  لە  دەڵێت  خۆی  حەمەبۆر  كاك 
گونجاوترە، بەاڵم هەر )بۆی( داناوە، نازانم بۆ؟! خۆ لە 
ڕاناوی  هەر  )كوردی(  خۆیەوە  سەروو  شیعرەكانی  بەیتە 
كەسی یەكەمی بەكارهێناوە،تەنانەت لە نیوە دێڕی یەكەمی 
بەیتەكەدا وتوویەتی )دەردم( و نەیووتوە )دەردی( ئیتر 
نازانم لێرەدا بۆ ڕاناوی )ضمیر( كەسی سێیەم گونجاوترە؟! 
لەالیەكی ترەوە من وای بۆ دەچم كە بەیتەكە یان هەڵەی 
چاپی تێدایە، یان مستەفا بەگی كوردی تووشی غەفڵەت 
وەخت  و  بێت  گەرم  و  گەرما  تاكەی  كە  ئەوێك  ب��ووە، 
تر  هێندەی  هەنگوینە  كە  شەهد  خۆ  بسووتێت،  بێت 
موعادەلەی  لێرەدا  دیارە  دەیكوژێت!!  و  دەیسووتێنێت 
باشتر  دەچێت!  لەدەست  واتا  و  دەبێت  لەق  گونجاندن 
دابگرتایە  الیەنانە  ئەم  لەسەر  پێی  حەمەبۆر  كاك  وابوو 
لە هەڵسەنگاندنەكانیا، نەك هەر پیاهەڵدان و تێپەڕبوونی 

خێرا.
لە بواری شیكردنەوەی تێكستدا )تولیف( گونجاندن یەكێكە 
لە خەسڵەتە هەرە گرنگەكانی گەیشتن بە واتای گونجاو، ئەو 
وشەیەی كە لە فاڵنە ڕستەدا واتایەك دەدات بە دەستەوە 
لە ڕستەیەكی تردا واتاكەی بە جۆرێكی ترە، نابێت ئەوەش 
فەرامۆش كەین، كە هیچ وشەیەك ناتوانرێت لە بنەڕەتدا 
خەسڵەتی جوانیی، یان پێچەوانەكەی پێ ببەخشرێت و بە 
ڕەهایی مامەڵەی لەگەڵ بكرێت، ئەهەمیەتی هەر وشەیەك 
هەر  نەك  دواوەیەتی،  و  بەبەر  پەخشاندا  یان  شیعر  لە 
ئەمەش، بەڵكو پاش و پێش خستنی وشەش گۆڕانكاری 
گەورە لە ڕستەدا فەراهەم دێنێ، چونكە )جون كوین و 
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تشوسكی و دی سوسێر(پێداگری لەم بوارەدا دەكەن، هەر 
نیشتمان  ئەی  )ئەمن  دەڵێت  موكریانی  هێمن  نموونە  بۆ 
تۆم هەر لەبیرە(، واتە كەس و شتی تریشم لەبیرە و هەر 
نیشتمان  ئەی  بیوتایە )ئەمن  ئەگەر هێمن  نیت! خۆ  تۆ 
هەر تۆم لەبیرە( دیارە لەم حاڵەتی پاش و پێشی وشەی 
)هەر(ەدا واتاكە دەگۆڕێت و ئیتر هێمن جگە لە نیشتمان 
لە  گرنگە  بابەتە  ئەم  زانینی  نامێنێ،  لەبیر  تری  كەسی 
زانستی بەالغەدا بۆ ڕاڤە و شیكاری هۆنراوە و دەرخستنی 
لێ  ئاوڕی  دەشێت  و  پێویستە  زۆر  داڕشتن،  ستاتیكای 
بدرێتەوە و لە ناوەڕاستی ڕێگادا بەجێ نەهێڵرێت، چونكە 
بابەتی  پۆپی  و  لك  و  مەودایە  فرە  لێكۆڵینەوە  ب��واری 
زانستی )علم  بواری  لێدەبێتەوەو خۆی دەهاوێتە  جودای 

المعانی(ەوە.
ئێجگار  حەمەبۆر  مامۆستا  كارەكەی  لەبەرئەوەی   -8
ناوازەیە و هەوڵێكی لە ڕادە بەدەری دڵسۆزانەیە، دەبوو 
ناو و شوێنی بۆ بكردایە، چونكە  لە كۆتاییەوە پێڕستی 
و  هاتوون  فرە  جێگای  و  كەس  ناوی  بەرگەدا  دوو  لەو 
دنیای  بە  هەیە  ڕاستەوخۆیان  پەیوەندییەكی  ناوەكانیش 
ئەدەب و زانست و باری كۆمەاڵیەتی و مێژوو و سیاسەتەوە 
كوردستان  بەسەرهاتەكانیش  و  ڕووداو  شانۆی  زۆربەی  و 
و دەوروبەرن و ئەهەمیەتی خۆیانیان هەیە، بەتایبەت بۆ 

لێكۆڵەرەوە و خەڵكە پڕۆڤیشناڵەكان.
مامەڵەی  و  توانا  لە  ڕەخنەگرانە  وردی  سەرنجێكی   -9
كوردیدا،  و  نالی  شاعیرانەی  داهێنانی  دنیای  لەگەڵ  ورد 
ڕووناكبیری  هێندەی  كە  ئەنجامەی  ئەو  گەیاندوومیەتە 
لە  ف��راوان  خەیاڵی  و  قووڵ  بیری  و  مێژوویی  و  ئایینی 
هۆنراوەكانی نالیدا ڕەنگی داوەتەوە، الی كوردی بەهەمان 

ئاست نییە.
خولیای  و  بیر  لە  كوردی  هۆنراوەكانی  ترەوە  لەالیەكی 
نالی،  لە هۆنراوەكانی  نزیكترە وەك  خەڵكە ئاساییەكەوە 
بەكاری  شیعرەكانیا  لە  كوردی  موفرەداتەی  ئەو  چونكە 
دەهێنێ زۆربەی خەڵكەكە پێی ئاشنان و تەنانەت بڕێكی 
بۆچوونەكەم  بەڵگەی  بۆ  ڕۆژانەی خۆیانە،  زۆریان وشەی 
ئەگەرچی  ل215،  قومری  )وەك��و  چامانە  ئ��ەم  بڕوانە 
قەلبەكەم ل99، پارەیەكی خۆی كۆنە فاحیشە ل76، ئۆف 

خودا ل50، بۆ منی بێكەس ل136(.
بوون  بەلوتكە  و  ڕووە  هەردووكیان  لەڕووی شاعیریەتەوە 
بەدەستی  ح��ازر  و  ڕەوان  و  خ��وڕ  وزەی  ب��ەاڵم  دەچ��ن، 
)مطبوع(  خۆڕسكەكەی  شاعیریەتە  زەقی  و  شیعرەكانی 
كوردی، لەبەرئەوەی گەلێجار خەیاڵی فراوان و بیری قووڵی 

وەك نالی نەهێناوەتە گۆڕێ و كەمتر پێوەی ماندوو بووە، 
دەبینین زووتر و بێ گرێ و گۆڵتر دەچێتە نێو خورپەی 
دڵەوە، نەك مێشك و بیرەوە، بەاڵم الی نالی حاڵەتەكە وا 
كەوتۆتەوە كە وزەی شاعیریەت و بیری قووڵ و خەیاڵی 
فراوان لە مەداری داهێنانێكی نەوازەتردا ئەدرەوشێتەوە و 

سنعەتكاری پێوەدیارە.
نابێت ئەوەش لەیادكەین كە شیعرەكانی سەردەمی الوێتی 
نالی، هەمان خوڕ و ڕەوانی شیعرەكانی كوردی پێوە دیارە.
كەم  هۆنراوەی  نێوان  لە  بەراورد  ئەگەر  ترەوە  لەالیەكی 
بڕشتی هەردووال بكەین، دەبینین الی نالی هۆنراوەی الواز 
هۆنراوەی  هەمانكاتیشدا  لە  كوردی،  لەالی  وەك  كەمترە 
لێوان لێو لە داهێنان و دلۆڤان، الی نالی پترە لە كوردی، 

بە تایبەتی هۆنراوەكانی سەردەمی پیرییەتی نالی.
)كوردی(  هۆنراوەكانی  كە  نەكەین  لەیاد  ئەوەش  دەبێت 
لە  دڵشكان  و  ئێران  ئ��اوارەی��ی  و  غەریب�ی  س��ەردەم��ی 
كاربەدەستانی بابان، پڕاو پڕن لە هەستی پاك و ڕاستگۆیی 
و  لەخەم  پڕ  ئیقاعاتی  و  وشەكان  ڕەوان��ی  و  هونەری 
هارمۆنیای مرۆڤ هەژێن، وەك هۆنراوەی )فەلەك ڕەحمێ 

ل326، شۆری ئەم جارە ل90..هتد(.
شیعری  و  دووری  س��ك��ااڵی  و  غ��ەزل  بابەتی  ه��ەن��دێ 
)اخوانیات( الی كوردی پترن وەك لە الی نالی و مستەفا 
بەگ لە ساراتینی ئەم سێ بابەتەدا تەنیا سوارچاكە و نالی 

پیاڕاناگات!
ئێجگار  بێت  بابەتێكدا  هەر  لە  )وصف(  نالی  الی  بەاڵم 
بارگاویە بە عەقڵێكی ئەندازەیی كە سۆز و  بااڵدەستە و 
ڕاچەنین ڕەنگیان ڕشتووە و بەرەو كەشكەالنی داهێنانیان 
بردووە و كردوویانەتە لوتكەیەكی بااڵی شیعری خۆرهەاڵت، 
ئەم  قایمی  هەسوونێكی  خەیاڵەكەی،  ف��راوان��ی  دی��ارە 
بواری  لە  كوردی  بااڵدەستی  و  گەورەیی  بۆ  وەسفەیە، 
مردم  ئەمان  ل302،  زانیوتە  )چاوەكەم  بڕوانە:  غەزەلدا 
دووریت  لە  عەزیزم   ،491 دەرون  شاری  لەغەم  ل137، 
 ،448  ،525 الپەڕەكانی  هەروەها  ل550،  صەدای  ل320، 

.)456
لەیاد كەین كە گەلێ هۆنراوەی )كوردی(  ئەوەش  نابێت 
سەركەوتووەوە،  شیعری  پێوانەكانی  و  داهێنان  ڕووی  لە 
لە ئاست نالییایە و هیچی لەو كەمتر نییە، بڕوانە چامەی 

)جانا وەرە 288، ڕەفیقی كونجی میحنەت338..هتد(.
بەگ  مستەفا  الی  كوردی  وشەی  بەكارهێنانی  رێژەی   10
زیاترە لە نالی، بە پێچەوانەوە نالی زیاتر لە مستەفا بەگی 
كوردی وشەی عەرەبی لە شیعردا بەكارهێناوە، هەرچەندە 
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هەردوكیان دەرچووی مزگەوتن، بەاڵم نالی عەرەبی زانترە 
لە مستەفا بەگی كوردی، ئەمە جگە لەوەی مستەفا بەگ 
لە نالی زیاتر فارسی زانیووە، بۆیە وشەی فارسی زیاتر 
بەكارهێناوە لە شیعرەكانیدا،  تەنانەت زۆر شیعری فارسی 
جوانیشی نووسیووە،  دیارە ئەم بەراوردكارییەش لە خودی 
دیوانی هەردوو شاعیرەكەوە هەڵهێنجراوەو دەشێت لەنێوان 
ئەم بەراوردانەدا كەسایەتی شیعریی مستەفا بەگ  باشتر 
بكەین  هەڵسەنگێنین و جوانتریش دەستنیشانی وزەكانی 

لە نێوان سێ كووچكەی شیعری باباندا.
11- پەیوەندی كوردی بە گەورە پیاوانی سەردەمەكەیەوە، 
لە پانتاییەكی گەورەدا خۆی دەنوێنێ، بە تایبەتی میرانی 
و  پاشا  ئەحمەد  و  بابان  بەگی  عوسمان  وەك  بابانی 
عەبدوڵاڵ پاشا و عەزمی بەگی بابان، ئەمە جگە لە گەورە 
پیاوانی ئیلی جاف و شاعیرە بەناوبانگەكانی سەردەمەكەی 
وەك سالم و فیكری و صابری و غەوسە و گەورە پیاوانی 
ئاسۆی  فراوانە  پەیوەندییە  ئەم  ئ��ەردەاڵن،  میرنشینی 

شیعری )اخوانیات(ی لەبەردەم كوردیدا كردۆتەوە.
با ئەوەش لەیاد نەكەین كە خودی كوردی لە بنەماڵەیەكی 
ناوداری سلێمانییە، كە بنەماڵەی ساحێبقڕانە و ئەم ماڵباتە 
ناودارەكانی  بنەماڵە  بە  فراوانی  پەیوەندییەكی  بەڕێزە 
مستەفا  خوشكی  و  هەبووە  سلێمانییەوە  كاتی  ئ��ەوی 
شێخ  لەگەڵ  هاوسەرگیری  خان(  )پیرۆز  كوردی  بەگی 
بەگی  موستەفا  و  كردووە  نێرگسەجاڕدا  عەبدولڕەحمانی 
كوردیش بۆتە خاڵۆی شێخ مارفی نێرگسەجاڕ كە یەكێك 
بووە لە كەسایەتییەكانی ئەو سەردەمەی سلێمانی و وەك 
دەما و دەم بیستوومە لە ئێرانەوە هۆنراوەیەكی پێشكەش 
بە شێخ مارفی نێرگسەجاڕ كردووە و هەوڵی فرەم دا بۆ 
دەستخستنی و وادەشیان پێدام، بەاڵم مەرگ بواری كاك 
ئیتر  دەچوو،  دەستم  لە  نەداو  بەهەشتی  موفتی  جەمال 
نازانم دەستنووس و دۆكۆمێنتەكانی كاك جەمال كەوتنە 

كوێ؟.
زام��دار  )دەروون  هۆنراوەی  ه��ەردوو  بە  سەبارەت   -12
ل456، لە وێرانەی دەروونم 448، نازانم بۆ كاك حەمەبۆر 
كردویەتییە دوو هۆنراوە، باشتر وابوو بیكاتە یەك هۆنراوە 

و ئەو بەیتانەی كە زۆر نزیكن لە یەكەوە وەدەری نێ.
مستەفا  الی  كوردایەتی  و  نیشتمانپەروەری  گیانی   -13
بەگ، هەمیشە لە كڵپەدا بووە و دەشێت بكرێتە بابەتێكی 
سەربەخۆ و تێر و تەسەل و پانتاییەكی فرەی بۆ تەرخان 
بەبە  شێركوژانی  )لەجێگەی  هۆنراوەی  سەیری  كرێت، 
بە  گاڵتە  لەرز،  و  ترس  بێ  و  چۆنی  چۆن  بكە،  ل251( 

دەك��ات،  بابان  پاشای  عەبدوڵاڵ  هەڵسوكەوتی  ئاكاری 
چونكە دەستی بێگانە و داگیركەرانی كوردستانی كێشاوەتە 
یارانە  فیرقەتی  )زەمانی  هۆنراوەی  هەروەها  سلێمانی، 
پاشای  مەحموود  ڕووخانی  كارەساتی  باسی  كە   ،)136
بابان دەكات، هۆن هۆن خەم و پەژارەی لێ دەتكێت و 

گیانی كوردایەتییەكی پاكی تێدا دەبینرێت.
كە  دەكرێت  هەست  كوردیدا  دیوانی  )تحقیق(ی  لە   -14
هەڵە و كەموكووڕی زۆرە و هۆكاری سەرەكیش )نساخ(
تر  لەوی  ئاگای  كەسیان  لەوەدەچێت  دیوانەكەیە،  ەكانی 
نەبووبێ و بە ئارەزووی خۆیان شەن و كەویان تیا كردبێت، 
دیارە  ئێستا،  ئەوسا و  ڕێنووسی  لە جیاوازی  ئەمە جگە 
شێوانی  بوونەتە  حاڵەتانە  ئەم  ترە،  كێشەیەكی  ئەمەش 
واتا و كێش و ستاتیكای شیعرەكانەوە و كاك حەمەبۆریش 
بەدەستییەوە  و  داوە  كەموكووڕییانە  بەم  فرەی  ئاماژەی 

ماندوو بووە.
كردووە  گرانبەها  تر  هێندەی  كتێبەكەی  كە  ئەوەی   -15
سالم،  و  كوردی  نێوان  شیعرییەكانی  نامە  دەستنیشانی 
كوردی و صەیدی هەورامی، كوردی و صابری، كوردی و 
فیكری، كوردی و مەال عومەری ڕەنجوری، كوردی و غەوسە، 
زانیارییانەمان  هەموو  ئەم  نەبوایە  حەمەبۆر  كاك  ئەگەر 
لەدەست دەچوو، دیارە كۆكردنەوەی ئەم هەموو زانیارییانە 
بۆ  بۆرە  نەفەس درێژیی و دڵسۆزی كاك حەمە  بەڵگەی 

سەرخستنی لێكۆڵینەوەكەی.
حەمەبۆر  مامۆستا  دلۆڤانەی  و  گ��ەورە  ك��ارە  ئەم   -16
گەواهی ئەوەیە كە یەكێك لە زانكۆكانی هەرێمی كوردستان 
دكتۆرایەكی فەخری پێشكەش بكات، چونكە هەم تەحقیقە 
و هەم ڕاڤەیە و هەم لێكۆڵینەوەیە و هەم دەریایەك زانیاری 
نوێی سەردەمی مستەفا بەگە� چونكە هەندێ دكتۆرام دیوە 
ئەم  ئاستی  ناگاتە  شێوەیەك  هیچ  بە  كە  ب��وارەدا،  لەم 
هیچ  ناوی  نامەوێت  دیارە  پەراوێزیایەتی،  لە  و  بەرهەمە 

زانكۆ و كەسێك خوانەخواستە بزڕێنم.

پەراوێزەكان:

محەمەد  یەكەم-لێكۆڵینەوەی  كوردی-بەرگی  1-دیوانی 
مستەفا حەمەبۆر، دەزگای چاپ و باڵوكردنەوەی ئاراس-

هەولێر 2010  ل47.
2-دیوانی كوردی بەرگی یەكەم ل 604.
3- دیوانی كوردی بەرگی دووەم ل108.
4- دیوانی كوردی بەرگی یەكەم ل164.
5- دیوانی كوردی بەرگی یەكەم ل271.
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لەیلەكەی بێ  مەیلەكەی،مەحبووبەكەی ، عەییارەكـەم
شۆخەكەی ، بەدبەختەكەی، بێ  ڕەحمەكەی، غەددارەكەم
زاڵمەی ، لـە خودا نەترسەی ، كـافرەی ، بێ  مروەتـە
قاتیلەی ، عاشق كوژەی ، جەلالدەكەی ، خونخوارەكـەم

گوڵ بەدەن ،سیمین زەقەن ، خەط یاسەمەن ، فندق دەهەن
ئەسمەرەی ، قەد عەرعەرەی ، ناز و نەزاكـەت دارەكـەم
لەیلەكەی ،چاو مەستەكەی ،دڵ بەستەكەی،نەوڕەستەكەم
حـووریی )جـەنناتو  ، تەجـری تەحتەهالئـەنهار(ەكـەم
نەوجوان ، ئەبرۆكـەمان ، شیرین زوبـان و، نـوكتـەدان
تورك ڕەفتـار و ، پەری ڕوخسار و ، پەرچـەم دارەكـەم

گـەر ڕەقیب صـەد جـار دەرم كـا ، یا جنێوم پێ  بـدا
نـا عیالجم ، هـەر دەبێ  بێم  ، بۆ صیالحی كـارەكـەم
ژەهـری دووری چەشتووە  )هیجـری( ئـەمێستا بۆیەكـە

تـەڵخ گوفتارە كـەالمی لـەعلی شەككـەر بـارەكـەم             

)دیوانی كوردی، حەمەبۆر،2010،بەرگی یەكەم،ل350(

بێگومان مستەفابەگی ساحێبقران ناسراو بە )كوردی(، یەكێكە لە شاعیرە كالسیكییە بەناوبانگەكانی ئەدەبیاتی كوردی، لەگەڵ هاوڕێ  
و هاوزەمانەكانی )نالی و سالم( بەداهێنەری بزووتنەوە شیعرییەكەی كرمانجی خواروو لە نیوەی یەكەمی سەدەی نۆزدەیەمدا دادەنرێن، 
هەرچەندە )كوردی( خاوەن دەنگێكی تایبەتی و شێوازێكی كاریگەر و بەهێزە، بەاڵم لەناو ئەدەبیاتدا مافی خۆیان نەداوەتێ ، تا ئێستا 
نەتوانراوە لێكۆڵینەوەی  ورد و شیكردنەوەی فراوان بۆ بەرهەمەكانی بكرێت، جێی داخە زۆر كەمتر لە هاودەمەكانی )نالی و سالم( باس 
دەكرێت  و تیشك دەخرێتە سەر ژیان و بەرهەمی، پشت بەخوا كارێكی وام دەست پێكردووە، كە ئیش لەسەر ژیان و بەرهەمەكانی 

دەكەم، هیوادارم لە ئایندەیەكی نزیكدا بتوانم تەواوی بكەم.
ئەم بابەتەی ئێستاش زیاتر لێكۆڵینەوەیەكی شێوازگەرییە، دەمانەوێت لێرەوە شێوازی شیعریی و پلەی شیعرییەت و ئیستاتیكای 

شیعرەكە دەربخەین، بەوەی لە)ڕیتمی شیعری، پێكهاتەیی شیعری، دەاللەتی شیعری( شیعرەكە دەدوێین. 
ڕیتمی شیعری

یەكەم / ڕیتمی دەرەوە ) كێش و سەروا(
1( كێش: دەقەكانی )كوردی( وەكو هەموو دەقەكانی هاوڕێكانی، لە چوارچێوەی ئەو چەمكەی شیعردا چنراون، كە كێش و سەروا 
بە دوو پایەی سەرەكی پێكهێنان و چنینی ڕیتمی دەرەوەی شیعر دادەنرێن، بۆیە دەبینین گرنگییەكی زۆریان پێداوە، بێگومان 
شیعرەكانیشیان لەسەر كێشی عەرووز داناوە، ئەم شیعرە لەسەر كێشی ڕەمەلی هەشتی مەحزووف دانراوە ،كە ئەم كێشە لە ئەدەبیاتی 
كالسیكی كوردیدا لە دوای كێشی هەزەج  بەپلەی دووەم دێت لە فراوانی بەكارهێناندا، هۆیەكەشی ئەوەیە كە لەگەڵ چێژی ئاوازەیی 
كوردا گونجاوە، كێشێكی مۆسیقی و ئاوازبەخش و ئاهەنگدارە، جۆرە سەنگینی و وەستانێكی خۆش بەخشی تیا بەدی دەكرێت، 

دەتوانرێت بوترێت زۆربەی ئەو شیعرانەی لەسەر ئەم كێشەن كراون بە گۆرانی.
2 x   كێشی شیعرەكە، ڕەمەلی هەشتی مەحزووف        فاعالتن        فاعالتن     فاعالتن      فاعلن

15 =  15  ژمارەی بڕگەكانی هەر نیوە دێڕێك
لەیلەكەی بێ    \  مەیلەكەی مەح \    بووبەكەی  عەی \  یارەكەم

ناز ئەحمەد سەعید
 خوێندکاری دکتۆرا لەزمان و ئەدەبی کوردیدا

بەگی كوردی(  )مستەفا  شێوازی شیعری 
مەیلەكە(دا بێ   )لەیلەكەی  لـە 
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  فاعالتن      \        فاعالتن     \       فاعالتن       \     فاعلن
شۆخەكەی  بەد  \ بەختەكەی بێ     \ ڕەحمەكەی غەد   \ دارەكەم

  فاعالتن      \        فاعالتن     \       فاعالتن       \     فاعلن
دێڕەكانی دیكەش هەر بەمجۆرەیە، دەبینین ئاواز و ڕیتمێكی زۆر سەیری بەخشیوە بە شیعرەكە، هەست بە جۆش و خرۆش و 

جووڵەیەكی جوان دەكەین.
2( سەروا: سەرواش شان بەشانی كێش ڕۆڵێكی گرنگ و كاریگەری هەیە لە بەخشینی ڕیتم و ئاواز و هاوسەنگی بە دەقی شیعری، 

بەتایبەتی لەم دەقەی )كوردی( دا دەورێكی بااڵ و سەرەكی بینیوە لە دروستكردنی هاوسەنگی و یەكسانی و ئاوازبەخشین ، 
لەیلەكەی بێ  مەیلەكەی، مەحبووبەكەی، عەییارەكەم

شۆخەكەی، بەدبەختەكەی، بێ  ڕەحمەكەی، غەددارەكەم
سەروای  بزوێنی درێژ  ) ا (  بەم شێوەیە  لەگەڵ  ا + ر  + ە كە + م      

كە دیارە چەند وەستایانە بە یارمەتی نیشانەی ناسراوی )ەكە( و جێناوی لكاوی كەسی یەكەمی تاك)م( سەرواكەی تەواوكردووە، ئەمە 
جگە لە سەروا بنەڕەتییەكە كە دەنگی بنچینەیی وشەكان خۆیانن، سەروای وشەكانی دیكەی شیعرەكە بەمجۆرەیە )خونخوارەكەم، 

نەزاكەت دارەكەم، ئەنهارەكەم، پەرچەم دارەكەم، كارەكەم، بارەكەم( 
دووەم / ڕیتمی ناوەوە 

ڕۆڵی ڕیتمی ناوەوە هیج كەمتر نییە لە ڕۆڵی ڕیتمی دەرەوە، بەڵكو تەواوكەر و یارمەتیدەری یەكترن، ئەمەش بەهۆی چەند دیاردەیەكەوە 
دروست دەبێت لەوانە: )سەروای ناوەوە، دووبارەكردنەوەی دەنگ، قرتاندن،.....( دەقەكانی )كوردی( یش بەگشتی و ئەم شیعرەش 
بەتایبەتی لە بازنەیەكی ئاوازەیی هێندە جواندایە كە بە ئاسانی هەست بە شارەزایی و توانای ئاوازەیی زمانیان تیا دەكرێت. دەتوانین 
بڵێین ئاواز و ڕیتمی ناوەوەی شیعرەكە زۆر دیار و كاریگەرترە لە هی دەرەوە، و هۆی سەرەكی ڕیتم و ئاوازبەخشیەكەیە، كە بەهۆی 

ئەم دیاردانەوە دروست بووە:
1(سەروای ناوەوە

ئەگەر سەرنجێكی وردی شیعرەكە بدەین هەموو دێڕەكان لەناوەوە سەروای خۆیان هەیە، لەگەڵ یەكدا هاوسەروا و گونجاون، هەندێ  جار 
بەشێوەی ئاسۆیی و هەندێ  جاری دیكەش بەشێوەی ستوونییە، 

دێڕی یەكەم
لەیلەكەی بێ  مەیلەكەی، مەحبووبەكەی، عەییارەكەم

       ەكەی ------ەكەی ----- ەكەی              ئاسۆیی   و ستوونی    هاوسەروان
شۆخەكەی، بەدبەختەكەی، بێ  ڕەحمەكەی، غەددارەكەم

       ەكەی --------ەكەی ------ ەكەی          ئاسۆیی   و ستوونی    هاوسەروان
دێڕی دووەم

زاڵمەی،لە خودا نەترسەی، كافرەی، بێ  مروەتە
    ەی ------------- ەی ---ەی           ئاسۆیی   و ستوونی    هاوسەروان

قاتیلەی، عاشق كوژەی، جەلالدەكەی، خونخوارەكەم
         ەی-------ەی--------ەی           ئاسۆیی   و ستوونی    هاوسەروان

دێڕی سێیەم
گوڵ بەدەن،سیمین زەقەن،خەط یاسەمەن ، فندق دەهەن

         ەن-------ەن----------ەن--------ەن هاوسەروان بە ئاسۆیی، ژمارەی بڕگەكانیشیان )2(وەك یەكە
ئەسمەرەی، قەد عەرعەرەی، ناز و نەزاكەت دارەكەم

           ەی----------ەی --                             هاوسەروان بە ئاسۆیی
دێڕی چوارەم

لەیلەكەی،چاو مەستەكەی، دڵ بەستەكەی، نەوڕەستەكەم
          ەكەی---------ەكەی-------ەكەی    هاوسەروان بە ئاسۆیی ژمارەی بڕگەی وشەكانیش )3(وەك یەكە

حووریی )جەنناتو، تەجری تەحتەهالئەنهار (ەكەم
          ی------------ی       هاوسەروان بە ئاسۆیی

دێڕی پێنجەم
نەوجوان، ئەبرۆكەمان، شیرین زوبان، نوكتەدان

          ان--------ان------ان------ان   هاوسەروان بە ئاسۆیی
تورك ڕەفتار و، پەری ڕوخسار و، پەرچەم دارەكەم

                   ر----------ر ----------ر   هاوسەروان بە ئاسۆیی
بەمجۆرە وەك دیارە ئەو سەروایانەی ناوەوە، چ هاوسەنگی و مۆسیقایەكیان بە شیعرەكە بەخشیوە.
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2( قرتاندنی دەنگ
دیاردەیەكی سەرنجڕاكێشی دیكە، كە زۆرجار كێشی شیعری هۆكاری سەرەكی ئەم دیاردەیەیە و هەندێجاریش بەهۆی الدان 
لە نۆرم و شێوازی باو، شاعیر پەنای بۆدەبات، لەوانەشە ئەم دیاردەیە پەیوەندی بە شێوەزاری ناوچەیەكەوە هەبێت و 
لەناوچەیەكی دیكە وانەبێت، بۆ نموونە: لە ناوچەی سلێمانی زۆرجار لە گوتندا دەنگی )د( نادركێنن كە لە ناوەڕاستی 
وشەكەدا بێت وەك: ئاوەدان ---- ئاوا، یان )ت( كۆتایی وشە وەك دەكات –دەكا، لەوانەیە ئەمە لە نووسینیشدا  پەیڕەو 
بكەن، لە چەندین شوێن و جێگا لە دیوانەكەی )كوردی( دا ئەم دیاردەیە دەبینین، بەاڵم لەم شیعرەدا ئەگەر سەرنجی دێڕی 

شەشەم بدەین ئەم قرتاندنانەمان بەرچاو دەكەوێت .
 گەر ---------ئەگەر

دەرم كا---------دەرم بكات
پێ  بدا--------پێ  بدات

دەبێ--------دەبێت
3( ڕەگەزدۆزی

واتە دوو وشە یان زیاتر لە شێوەدا لەیەك بچن، بەاڵم لەمانادا جیاوازبن. ئەمەش دوو جۆرە: 
ڕەگەزدۆزی تەواو: ئەو دوو وشەیە لە ڕواڵەتدا تەواو لەیەك بچن، لە ڕووی ژمارە و شێوە و جۆر و ڕیزبوون پیتەكان وەكو 

یەك بن، بەاڵم لە مانادا جیاوازبن،
ڕەگەزدۆزی ناتەواو: ئەوەیە دوو وشەكە لە یەكێك  لەو  ڕووانەی باسمان كرد جیاوازبن .

لە ڕاستیدا ئەگەر چاوێك بەناو دیوانەكەی )كوردی(دا بگێڕین زۆر بەخێرایی هەست بەم هونەرە دەكەین، نەك هەر 
ئەوە بگرە لە زۆربەی شیعرەكانیدا بەدی دەكەین، وەكو شێوازێكی تایبەتی )كوردی( لێهاتووە. بەاڵم لەم شیعرەدا تەنیا 
ڕەگەزدۆزی ناتەواوی تیایە، ئەویش لە وشەكانی )لەیلەكەی  --- مەیلەكەی( وشەی )لەیل و مەیل(  یان دوو وشەی 
)مەستەكەی----بەستەكەی( )مەست و بەست(لێرەدا لە یەك پیتدا جیاوازن، پێی دەوترێت )ڕەگەزدۆزی ناتەواوی جودا(.

4(دووبارەكردنەوەی دەنگ
ئەم دووبارەكردنەوانە هەندێ  جار بەڕێكی و هاوسەنگی دەبێت، هەندێ  جاری دیكە دەنگەكان بە پەرشوباڵوی بەناو 
دێڕە شیعرەكەدا باڵو دەبنەوە، بێگومان ئەم دووبارەكردنەوانەش جگە لە دروستكردنی ڕیتم و ئاواز بۆ شیعرەكە، ئەركی 
سیمیۆلۆجیشیان هەیە، كە زۆر دووبارەبوونەوەی دەنگێك دەاللەتی هەستی خۆشی و شادی، یان خەم و پەژارەی شاعیرە، 
جگە لەو دەنگانەی كە وەكو سەروا، سەروای ناوەوەیان دروستكردبوو پێشتر باسمان كرد، ئێستا ئاماژە بە چەند شێوەیەكی 

دیكەی دووبارەكردنەوەی دەنگ دەكەین لەم شیعرەدا.
دووبارەكردنەوەی دەنگی بزوێنی درێژ )ا( هەشت جار لەم دێڕە، هەست بە ناڕەزایی و دەنگ دلێری و توڕەیی شاعیر 
دەكەین، وەك ئەوەی هاوار بكات، كردەی ناڕەزایی پیشان دەدات و لە دواییدا ئاگادارمان دەكاتەوە و پێمان ڕادەگەیەنێت 

كە كۆڵ نادات و هەر دێت بۆ الی یار.
گەر ڕەقیب صەد جار دەرم كا ، یا جنێوم پێ  بدا
نا عیالجم، هەر دەبێ  بێم ، بۆ صیالحی كارەكەم

یان دووبارەكردنەوەی دەنگی )ی( هەشت جار لەم دێڕەدا:
ژەهری دووری چەشتووە )هیجری( ئەمێستا بۆیەكە
تەڵخ گوفتارە ، كەالمی لەعلی شەككەر بارەكەم  

پێكهاتەیی شیعری 
لێرەدا زیاتر باس لە خانەی فەرهەنگی وشە و چۆنیەتی ڕیزبوونی كەرەستەكانی ناو ڕستەكە، بەپێی شیعرەكە باس لەمانە 

دەكەین:
1( فەرهەنگی وشەكان

)كوردی( زمانەكانی )كوردی و عەرەبی و فارسی ( باش زانیوە، شارەزاییەكی باشیشی لە زمانی توركی دا  هەبووە، 
بەم زمانانە شیعری نووسیوە، بۆ ئەو كاتە زۆر ئاسایی بووە وشەی بێگانە لەناو شیعری شاعیراندا هەبێت، لەم شیعرەشدا 
دەبینین چەند جوان و شارەزا و كارامەییانە وشە بێگانەكانی ئاوێتەی وشەكانی دیكە كردووە، كە خوێنەر هەست بە ڕەقی 
و نەشازی وشە بێگانەكان ناكات، بەجۆرێك كورداندوویەتی لەناو یەكدا تواونەتەوە، بەو كۆمەڵە ئاوەڵناو و وەسفە جوانە 
یەك لەسەر یەكانەی خۆشەویستەكەی، دڵ و هەست و مێشكی خوێنەر دەخاتە جووڵە و نەشئە و خۆشییەكەوە، كە باس 
ناكرێت، ئەمەش بۆ وەستایی )كوردی( شتێكی ئاساییە، ئەی ئەوە نییە )حاجی قادر( بە شاسواری بەالغەت وەسفی 
دەكات، بۆیە زۆر بەجوانی و ئازایانە لە مەیدانی فەساحەتدا ئەسپی خۆی تاو داوە. چەند جوان ئەم وشە عەرەبیانەی 
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چنیوە لە پاڵ وشە كوردییەكاندا )قاتیلە، جەلالددە، عاشقكوژە، جەننات، تەحتەهالئەنهار، كەالمی، زاڵمە،......چەندین 
وشەی دیكە(

2( ڕێژەی بەكارهێنانی ئاوەڵناو
ئەگەر سەرنجی شیعرەكە بدەین، ڕێژەی بەكارهێنانی ئاوەڵناو زۆر زیاتر و بەرزترە بە بەراورد لەگەڵ كار  و ناو، ئەمەش  
شێواز و تایبەتمەندییەكی دیكەی )كوردی( یە لەم شیعرەدا، ئاوەڵناوەكان وەك )بێ  مەیل، مەحبووب، عەییار، ئەسمەر، 

شیرین، نەوجوان، پەری، مەست، شۆخ، بەدبەخت، تەڵخ، غەددار.......(
3( بەكارهێنانی جێناو

لەم شیعرەدا كە وەسفی خۆشەویست و ئازیزەكەی دەكات، دوو جێناوی بەكارهێناوە )ی ، م( جێناوی )م(كە بۆ 
شاعیر خۆی دەگەڕێتەوە، بۆ كەسی یەكەمی تاكە، وەك بڵێت خۆشەویستەكەم موڵكی خۆمە، هەر هی خۆمە، هەست 
بە موڵكداری خاوەندارێتی دەكەین )عەییارەكەم، غەددارەكەم، خونخووارەكەم،...( جێناوی)ی( كە بۆ كەسی سێیەمی 
تاكە دەگەڕێتەوە بۆ خۆشەویستەكەی، لە چەند شوێنێكیشدا دەگەڕێتەوە بۆ )هیجری( ئەمەش نازناوی شاعیر خۆیەتی، 

واتە دەگەڕێتەوە بۆ شاعیر كە دەڵێت:
ژەهری دووری چەشتووە )هیجری( ئەمێستا بۆیەكە
تەڵخ گوفتارە، كەالمی لەعلی شەككەر بارەكەم  

4( ئامرازی جەختكردنەوە )هەر(
ئەگەر سەرنجی دێڕی شەشەم بدەین دەبینین، بۆ تأكیدكردن و جەختكردنەوە، شاعیر ئامرازی )هەر( ی بەكارهێناوە كە 

دەیەوێت بەوە پێی داگری و كۆڵنەدانی خۆی پیشان بدات، كە واز ناهێنێت و هەر دەچێت بۆ الی یارەكەی.
گەر ڕەقیب صەد جار دەرم كا ، یا جنێوم پێ  بدا
نا عیالجم، هەر دەبێ  بێم ، بۆ صیالحی كارەكەم

دەاللەتی شیعری 
1( لێكچواندن:  دوو وشە یان زیاتر بەهۆی بوونی سیفەتێ ، یان چەند سیفەتێكی هاوبەش لە نێوانیاندا،بەیەك دەچوێنرێن، 

بەاڵم كتومت وەك یەك نین، لێكچواندن لە چەند بنەڕەتێك پێك دێت )لێچوو، لەوچوو، ئامراز، ڕووی لێكچواندن(.
ئەم شیعرە سەرتاپای لێكچواندنە، بەاڵم تەنیا )لێچوو و لەوچوو(ی باس كردووە، ئامراز و ڕووی لێكچواندن نەهاتووە، 
ئەمەش یەكێكە لە جۆرە بەهێزەكانی لێكچواندن، كە بە)التشبیە البلیغ( ناودەبرێت، لێكچواندنی جەختاوی پوختە، 
بەهۆیەوە كۆمەڵێك وێنەی ناسك و جوانی دروستكردووە، لێرەدا زیاتر بایەخی بە ئاستی ئاسۆیی وشەكان داوە، بۆیە 

وێنەكان لە شێوەی لێكچواندندا دەردەكەون.
)گوڵ بەدەن، سیمین زەقەن، خەط یاسەمەن، فندق دەهەن، قەد عەرعەر، ئەبڕۆكەمان، پەری ڕوخسار، تورك ڕەفتار،.....( 

ئەم وێنە شیعرییە بەهێزانە تەنها بەهۆی لێچوو و لەوچووە دروست بووە، 
بەدەنی وەكو گوڵ وایە     ) گواڵبەدەن( ، بەدەن / لێچووە ،     گوڵ / لەوچووە

قەد و بااڵی بەرزە وەك داری عەرعەر     ) قەد عەرعەر(      قەد / لێچووە ،       عەرعەر / لەوچووە
بەبێ  ئەوەی ئامراز بهێنێت، یان باس لە ڕووی لێكچواندن بكات، ئەمەش خۆی لەخۆیدا كورتبڕییە، 

2( تیل نیشان 
لەیلەكەی،چاو مەستەكەی، دڵ بەستەكەی، نەوڕەستەكەم
حووریی )جـەنناتو، تـەجـری تـەحتـەهالـئەنهار(ەكـەم 

ئەم دێڕە ئاماژەیە بۆ یەكێك لە ئایەتەكانی قورئانی پیرۆز كە دەڵێت: )جنات تجری من تحتها االنهار( ئەمە دەچێتە 
خانەی جوانكاری واتاییەوە .
3( ئاوێتەكردنی هەستەكان 

واتە تێكەاڵوكردن و ئاوێتەكردنی هەستەكانی مرۆڤ وەك )بیستن، بینین، چەشتن، بۆنكردن، بەریەككەوتن( شاعیر دوو 
هەستی جیاواز، یان زیاتر ئاوێتەی یەك دەكات، كە شێوازێكی نوێ  و وێنەیەكی جوان و مانایەكی بەهێز دەبەخشێت، 
تەڵخ گوفتار، دوو هەستی جیاواز هەستی چەشتن كە تاڵییە لەگەڵ هەستی بیستن كە گوفتارە ئاوێتەی یەكی كردوون

شیرین زوبان،  بەهەمان شێوە هەستی بیستن و چەشتنی تێكەاڵو كردووە .
كەالمی لەعلی شەككەر،  هەستی بیستن و بینین و چەشتن ئاوێتەی یەكبوون.

ژەهری دووری، هەستی چەشتن و بابەت و شتێكی زەینی و مەعنەوی تێكەڵ كردووە.
لە كۆتاییدا دەڵێین وا دیارە )كوردی( لە دەرەوەی واڵت بووە، كاتێ  ئەم شیعرەی نووسیوە بەوەی لە دێڕی كۆتاییدا 
نازناوی )هیجری( بەكارهێناوە لەجیاتی )كوردی(، كە ئەمەش شێواز و تایبەتمەندییەكی مستەفابەگ بووە جیاواز 
لە هاودەمەكانی، دوو نازناوی هەبوو، كە لە گەڕان و سەفەردا شیعری نووسیبێت نازناوی )هیجری( بۆ خۆی داناوە، 

بەومانایەی دوورە لە واڵت و ئازیزان ، ئەمە جگە لەوەی هەر لەو دێڕەدا باسی دووری و ناخۆشییەكانی دەكات.
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كارگێڕی  گواستنەوەی  و  بابان  ئیمارەتی  چاوهەڵهێنانی 
فەرمانڕەواییەكەیان لە قەاڵچواالنەوە بۆ ئەم جێگە شیاوەی 
شار و ناولێنانی بە سلێمانی و جاڕدانی بە پایتەختی نوێی 
ئیمارەتەكە، خەونێكی سەوزی بەدیهاتووی هەموو تاكێكی 
تینوو و بەئەمەكی كورد بوو، ئیتر بەرە بەرە قەبارەكەی 
و  بنەماڵە  الوە  چەندان  لە  و  دەڕۆیشت  زیادبوون  بەرەو 
كەسایەتییە ئاینیی و بڕواگەیی و كۆمەاڵیەتییەكان ڕوویان 
سەرنجی  جێ  بووە  گەشەكردنەكەی  و  ئاوەدانی  تێكرد. 
توركی  و  ئێرانی  دەوڵەتی  ه��ەردوو  و  بەتایبەتی  ك��ورد، 
عوسمانی بەگشتی. ئەوەندەی نەبرد هەردوو فێرگەی قادری 
ڕابەری  بە  نەقشبەندی  و  نۆدێ  مارفی  شێخ  ڕاب��ەری  بە 
مەوالنا خالید سەریان هەڵداو كەسانێكی زۆریان لە دەوری 
خۆیان كۆكردەوە. ئینجا سەرهەڵدانی دەیان زانای ئایینی 
دیاری  بەهێز و جێدەست  و شاعیرانی خاوەن شوێنەواری 
بەگی  ئەوڕەحمان  و  )نالی(  شارەزووی  خدری  مەال  وەكو 

ساحێبقران )سالم( و مستەفا بەگی ساحێبقران )كوردی( 
و مەال وەسمانی دەرگەزێنی و هی تر. ئەو سیانەیان، واتە 
و  ناسراون  بابان  بەسێكوچكەی  كوردی  و  سالم  و   نالی 

دانراون.
نە  ب��ەت��ەواوی،  ئەمڕۆ  تا  هیچیان  ئەگەرچی  ب��ەداخ��ەوە 
و  شیعر  شوێنەواری  نە  زان��راوە،  مردنیان  و  لەدایكبوون 
نووسینیان وەكو سەرجەم كۆكرابێتەوە. ئەمەیش هۆكاری 
بنەڕەتی خۆی هەیە، كە ئەم واڵتی كوردەوارییە بەگشتی 
بووە؟  چاوتێبڕیوان  ئامانجی  جێگە  و  مەینەتبار  چەندە 
لەملمالنێ و گۆڕەپانی هەروا بگرەو بەردە چەندە سەرگەردان 
بووە؟ ئەم هەویرە ئاو زۆر دەبات، كەشتی بۆچوونەكەمان 
لە زەریای قەڵەمێكی هەڵكشاوی ئەو سێكوچكەیەدا لەنگەر 
تائێستا  وتمان  وەك  ساحێبقڕان  بەگی  مستەفا  دەگرێ. 
بۆ  چ  نییە،  بەدەستەوە  ئەوتۆمان  زانیاری  بەڵگەیەكی 
ناو  چوونە  بۆ  چ  و  مردنەكەی  و  لەدایكبوون  دیاریكردنی 

ئەحمەد حسێن ئەحمەد

مستەفا بەگی 
كوردی لە 

فەرهەنگی 
هەڵكەوتوویی و 

دەركەوتندا..
)دوو بەسەر کردنەوە(

)1(
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لە سنووری ئەو  ئێمەیش  ژیاننامەیەوە،  كرۆك و چۆنێتی 
لە  بلیمەتە پێگەیشتووە  سەرەتایانەوە پێهەڵدەگرین، ئەم 
گەرمەی الوێتیدا ئەوین تەنگی پێ هەڵدەچنێ و وردەوردە 
پتر  دەڵێن  هەندێ  و  دەڕوات  قواڵیی  بۆ  تەنكاوییەوە  لە 
حاڵ  بەهەر  ب��ووە.  عەشق  تری  دیوەكەی  ئەو  پەرۆشی 
وەك دێوانەیەكی ئەو مەبەستە بەهێزەوە دێتە گۆڕەپان و 

دەستپێدەكات:
كوللی عالەم وابوون سەرگەشتەو حەیرانی عەشق

هیچ كەسێ نازانێ ئەحواڵی سەرو سامانی عەشق )1(
بۆ  )هیجری(  نازناوی  یەكەم  ساحێبقڕان،  بەگی  مستەفا 
چەندان  هەڵبژاردووە،  شیعرەكانی  ناسینەوەی  و  خۆی 
كە  شاعیرێ  یەكەمین  وت��ووە..  نازناوەوە  بەو  غەزەلی 
صەیدی  بردبێت  ناوی  نازناوە  بەو  بووبێت  هاوچەرخی 
نامەیەكی  وەاڵمی  لە  كە  1999-1226ك  بووە  هەورامی 

شیعری مستەفا بەگدا دەڵێت:
)هیجری( نەزانان، )هیجری( نەزانان

تۆ بەحاڵی دەرد ئێمەت نەزانان
من )صەیدی( سەردار سوپای دێوانان

كوشتەی دەردی عەشق زەدەی هیجرانان )2(
لە هەندێ سەرچاوەدا دەڵێن بۆیە ئەم نازناوی هیجرییەی 
بووە.  بەكۆڵ  ماڵ  و  ئ��اوارە  چونكە  دان��اوە،  خۆی  بۆ 
نزیك  كەسی  لەالیەن  یەكەمجار  )كوردی(  نازناوی  وەك 
غەزەلێكی  لە  ساحێبقڕانەوە  سالمی  خۆیەوە  ئامۆزای  و 

دەستپێشكەریدا بۆ شێوەزاری بابان ناوی براوە:
لە ڕۆژی ئیمتیحانا دیم بەرابەر ڕوئیەتی مەعشوق

كەمەر بەستەی هونەر هاتن بەتیپی عەشق بازانا  
لەالیەك )نالی( و )مەشوی(، لەالیە )سالم( و )كوردی(

لە هەنگامەی هونەر گەرمی تكاجۆ بوون بە )مەوالنا(
لە مەیدانی بەالغەتدا بە سواری مەركەبی مەزموون
بە كوردی هەریەكە تازی سواری بوون لە بابانا )3(

ڕەوای  دۆزی  خەمخۆری  و  شاعیر  كۆیی  ق��ادری  حاجی 
-شەهسواری  بەناوبانگەكەیدا  و  مەزن  چامە  لە  كوردی، 
بەالغەتی كوردان - كە بەسەركردنەوەی كۆمەڵێ شاعیری 
كوردەوارییە مەبەستی دەستپێكە بۆ شێوەزاری بابان هەر 

لەسەرەتاوە وا دەستپێدەكات:
شەهسواری بەالغەتی كوردان

یەككە تازی فەساحەتی بابان
مستەفایە تەخەللوسی –كوردی-

غەزەلی كردە بەربوتی كوردی
ناوی ساحێبقڕانی خاسی ئەوە

چونكە لەم عەرسە ئەسپی ئەو بەدەوە )4(
بووە  كوردی  هاوچەرخی  كە  قادر  حاجی  دانپیانەی  ئەم 
بەگ  مستەفا  بوێری  و  گەورەیی  و  وەردەگیرێ  بەهەند 
لەوە  جگە  جەنجاڵەدا،  سەردەمە  لەو  كە  دەردەخ���ات 

خۆی  بۆ  )ك��وردی(  نازناوی  بڵێت  كوردی  بە  شیعر  كە 
واز لێ  زاراوە عەرەبییەكەی هیجری  بكات و  دەستنیشان 
بەگ  مستەفا  دەی��وت  گیوموكریانی  ڕەحمەتی  بهێنێت. 
ئەوەی بەسە كە ئەم نازناوەی بۆ خۆی داناوە، كە وشەی 
پیرۆزی كوردییە، هەروەها شێخ ڕەزای تاڵەبانیش بەهەمان 

مەبەست كوردی ال گەورە و سەروەر بووە:
گەورەترین  دەپرسن  تاڵەبانی  ڕەزای  شێخ  لە  )جارێك 
بوێژە كۆنەكانمان كێن؟ شێخ ڕەزا لەوەاڵمدا وتی: ئەگەر 
هەموو هەستیارە كۆنەكانمان زیندوو بوونایەوە هەر یەكە 
ڕۆژی جارێك دیدەنیم دەكردن، بەاڵم كوردی ڕۆژی پێنج 

جار()5(
شیعری  یەكەمجار  بۆ  شاعیرێ  یەكەم  بڵێین  ماوەتەوە 
تیایدا  زۆر  پێنجینە-تخمیس-و  كردبێتە  )ك���وردی( 
دوا  لە  كە  تاڵەبانییە،  ڕەزای  شێخ  بێت،  سەركەوتوو 

كۆپلەیدا دەڵێت:
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نەماوە ڕەونەقی بازاڕی عەقڵ و دانیش و وردی
بەپوولێ نایكڕن لەم عەسرەدا عیلمی ئەبی وەردی
لە ئەشعاری )ڕەزا( پەیدایە ئاساری جەوانمەردی

)دوڕ و یاقووت دەبارێ لەم كەالمی شیرینی )كوردی(
خوا ساكوا لە دنیادا قەدرزانێ خەریدارێ( )5(

شۆڕشگێڕ  شاعیری  ساحێبقڕان،  بەگی  حەمدی  ئەحمەد 
كە  شیعریدا  هونەری  لە  بەرز  پلە  و  نیشتمانپەروەر  و 
برازای مستەفا بەگی كوردی بووە. لە چوارینەیەكی پڕ لە 
لە  مامی  )كوردی(ی  شكۆمەندی  پەلهاوێژدا  و  وردەكاری 

دەستپێكی شیعردا دەردەخات، تا دەگات بەخۆی:
خەرمانی لەفزی كوردی )كوردی( كە كردی پێوان

)نالی( كە ناڵی كاسەیەكی دا بەویش لێوان
تاراجی كرد كە مەحوی ئەفەندی بە لوتفی خۆی

عوشریشی دا بە )حەمدی( وتی بیبەرە دیوان )6(
عێراق  لە  كوردی  ڕۆژنامەی  ڕاستی-یەكەمین  -تێگەیشتنی 
لە سەردەمی ئیحتیاللی بەریتانیا كۆمەڵێ ژمارەی بەكوردی 

لێ دەرچووە.
وتار و لێكۆڵینەوەیەكی ئەكادیمی تێدایە لەژێر ناونیشانی 
ئەدەبیاتی كورد و تەرجەمەی حاڵی كوردی. لەوە دەچێت 
نووسینی شاعیری پایە بڵند و كوردپەروەر شوكری فەزڵی 
شوكری  نێوان  هاوبەشی  نووسینی  پڕۆژەیەكی  یان  بێت، 
لێكۆڵینەوەكە  ئەوەی  لەبەر  بێت.  مێجەرسۆن  و  فەزڵی 

هەڵدەگرێ  ئەوە  درێژە،  و  دوور  نەختێ  ڕۆژە  ئەو  بەپێی 
تەرجەمەی  پەڕەگرافی  بەاڵم  باڵوبكرێتەوە،  سەربەخۆ  كە 

حاڵی كوردی وەك خۆی تۆمار دەكەینەوە.
)كوردی( مستەفا بەگ لە بەگزادەكانی سلێمانییە، تەئریخی 
ئاساری  لە  ئەمما وەكو  نەنووسراوە.  وەفاتی  و  ویالدەتی 
ژیاوە، حەفتا  تورك  ئیستیالی  ئەسنای  لە  دەناسرێتەوە، 
هەشتا ساڵ لەمەوپێش حەیاتی شیعری دەستیپێكردووە، 
و  بووە  پاك  عاشقێكی  دەكرێ  نەقڵ  وەكو  شاعیرە  ئەم 
نەبووە�،  جوان  ئەمەندە  كە  حەزلێكردووە،  مەحبووبێكی 
وەكو  و  تێدەكا  تەئسیری  مەحەبەت  مودەتێ  لەپاش 
مەجنون دەكەوێتە دەشت و كێوی كوردستان، لە ئەترافی 
سنە و ساباڵخ چەند ساڵ ڕووت و پەرێشان دەگەڕێ. وە 
دائیمەن شیعر دەخوێنێتەوە بەعزێ  خەڵق لێیان دەبیست 
و دەیان نووسییەوە، شیعری زۆری گوم بووە. لە زەمانی 

جۆششی مەحەبەت تەماشاكەن چی ئەڵێ:
ئەم سەرە بۆچی دائیم پڕ لە عەشقی یار نەبێ

ئەم دڵە بۆچی دائیم وا لەوو غەمبار نەبێ
هەر كەسێ بێت و بڵێ من عاشقم باوەڕمەكە

تا لەسەر گۆنەی نیشانەی جێگە گەستەی مارنەبێ
چەند  شاعیرە  ئەم  مەحەبەتی  پەرێشانی  بەیتە  دوو  ئەم 
ساف و ڕاست بەیان دەكا، ئەوەی بیان خوێنێتەوە ئیتر 
ئیحتیاچ ناكا. بۆ تەرجەی حاڵی كوردی بكرێ.)7( ئەمین 
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بەدێڕێك  ئەدیبان-دا  كتێب�ی-ئەنجومەنی  لە  بەگ  فەیزی 
لەگەڵ سالمدا ئاماژەیان بۆ دەكات: )هیجری و كوردی( و 

)سالم( ئەهلی سلێمانین.
شیعریان پڕ تەراوەت و عاشقانەیە..)8( لەگەڵ ئەوەشدا 
ئەو  بۆ  كە  باڵوكردۆتەوە  تێدا  كوردی  غەزەلێكی  چەند 
ڕۆژگارە گرنگ بووە، ئەوەی ئەهلی قەڵەم بووبێت كوردی 
لەم  ئەگەرچی  ببێت،  شیعرەكانی  دڵبەندی  و  بناسێت 
لەوە  كەوت،  بەرچاو  سەرچاوانەمان  وردە  ئەم  كێوماڵەدا 
دەچێ كوردی لە فەرهەنگی شیعری شاعیرانی هاوچەرخی 
شیعرەكانی  ڕەنگدانەوەی  و  برابێ  ناوی  خۆی  دوای  و 
ژێر  گەلە  ئەم  نەهاتی  لە  چی  بەاڵم  وەرگیرابێ.  بەهەند 
شوێنەواری  س��ەدان  كە  دەكەیت  داپ��ل��ۆس��راوە  دەستە 
یان  ونبووە،  هونەریی  و  مێژوویی  و  ئەدەبیی  بایەخداری 
بۆتە ئامانجی سووتاندن و ڕزین، ئەوە ماوە بڵێین مستەفا 
و  گۆڤار  لە  بەناو  ناو  بیستەكانەوە  لەپێش  كوردی  بەگی 
بەرچاو  ناوبەناو شیعرەكانی   1930 تا ساڵی  ڕۆژنامەكاندا 
دەكەون، لە ساڵی 1931 لەالیەن هەردوو دڵسۆزی ئەدەبی 
مەریوانی(یەوە  و  )كوردی  خوالێخۆشبوان  گەلەكەمان، 
دیوانەكەی لەبەغدا بەچاپ گەیەنرا. لە كتێبخانەی هەژاری 
كوردەواریدا كەلێنێكی پڕ كردەوە. لەالیەن گەورە ئەدیب 
پێشوازییەكی  سەردەمەوە  ئەو  شاعیرانی  و  ڕووناكبیر  و 
گەرمی لێكرا، بگرە زۆربەی ئەو چەپكە شیعرەی تەخمیس 

بۆ  گۆڤارەكان  و  ڕۆژنامە  چاپەوە،  ئەو  ل��ەدوای  ك��ران.. 
غەزەلی  و  بەیت  بۆ  باوەشیان  الپەڕەكانیان  ڕازاندنەوەی 
عەالدین  مامۆستا  كوردی  ئەدەبی  مێژووی  لە  ك��ردەوە، 
بەبااڵدا  شیاوی  و  دروس��ت  لێكۆڵینەوەی  سەجادیدا، 
و  لێكۆڵینەوەكان  لە  ئەمانەشەوە  ل��ەدوای  ب���ڕاوە)9(، 
نووسراوە.  لەسەری  جار  دەی��ان  شاعیراندا،  باخچەی 
ئەمە جگە لەو هەموو كەشكۆاڵنەی دەیان ساڵ لەمەوبەر 
لەالیەن عاشقانی ئەدەبەوە كەوانەیەكی بەرفراوان بەخەتی 

شكستەی فارسی شیعرە كوردیەكانی تۆماركراون.

 )2(
تێڕوانین و خوێندنەوەیەک

ئەمان مردم عیالجێ

بابا تاهیری هەمەدانی دەڵێت:
هەر كەس عاشق بێ لە گیان ناترسێ

عاشق لە جەور و زیندان ناترسێ
دڵ عاشق بۆتە گورگێكی برسی

كە گورگ لەهی هیی شوان ناترسێ)10(
سەردەمی  شاعیری  ساحێبقڕان-كوردی-  بەگی  مستەفا 
عەشقی  پێناسەی  هەڵگری  سلێمانی،  لە  بابان  ئیمارەتی 

پاك و بێگەردە.



60
دى

كور

رۆڤار

لێ  هاوار  پاراوی  و  تەڕ  غەزەلێكی  نایابەكەیدا  دیوانە  لە 
ئەو  و  دیوان  بەپێی  عەشقدا،  بۆتەی  لە  تواوە  هەستاوی 
هەشت  لەم  بریتییە  كراوە،  لەسەری  خشتەكیانەی  پێنج 

بەیتەی الی خوارەوە:
ئەمان مردم عیالجێ سا لەڕێی پێغەمبەرا چارێ

ویصاڵ یا قەتل یا تەسكین لەهەرسێ بۆم بكەن كارێ
وەها سووتاوم ئەصال تابی فەریادم نەما سا دەی
ڕەفیقان نیوە سووتن ئێوە نامەرد عەرزە هاوارێ

لە كونجی سینە دەنگی ئای و ئۆی دڵ دێ بە مەحزوونی
وێران بێ نەم دی ساتێ لێی نەیێ ناڵەی بریندارێ

الی هەر كەس ئەچم مەنعم ئەكا خۆت بۆچی ڕیسوا كرد؟
درێغ كوا حاڵ زانێ ڕەببـی تووشم بێنی بیمارێ

لەژێر باری غەما وا شانی سەبرم ڕێشە ئێستاكە..
فیراقی یار لەبەر ئاخر شەڕی لێم بۆتە سەربارێ
سەبا یارانی مەجلیس گەر هەوڵی من ئەپرسن لێت
بڵێ كێشایە مەیخانە دوو چاوی بێچووە عەییارێ

لە نەزعا پێی ئەڵێم قوربان جەفا بەس بێ ئەڵێ كافر
چماچەت دیگە تۆ سەگ مەرگی كارم ماگە پێت جارێ

دوڕ و یاقووت ئەبارێ لەم كەالمە شیرنەی كوردی
خوا سا كوا لە دنیادا قەدر زانێ و خریدارێ

*  *  *  *
تێكڕای بەیتەكان لەسەر وەزنی عەرووزی عەرەبی داڕێژراوە.
عارفان  ناوەندی  لە  بایەخدارە  غەزەلە  ئەم  دەنگدانەوەی 
ناوەندی شاعیران و شەیدایاندا كەم  لە  و خوێندەواراندا، 

وێنەبوو.
تاڵەبانی  ڕەزای  شێخ  دەس��ت  ت��ازە  بە  ت��ازە  بۆیە  هەر 
كەوتووە، ئەویش ئەوەندە دڵبەندی بووە یەكسەر بۆ پتر 
تیایدا  خشتەكی،  پێنج  بە  كردوویە  شیعرەكە،  ڕازانەوەی 
توانا و وەستایی و بەهرەداری خۆی تێهەڵكێش كردووە.. 
لەوەدوا لەالیەن شاعیرانی دیكەوە جگە لە پێنجینەكردنی 
بە  غەزەلەیان  ئەم  هاتوون  گشتی،  بە  تری  غەزەلەكانی 
تایبەتی برەوپێداوە، ئیتر وەك الساییەكی شێخ ڕەزا بێت 
یان خۆتاقیكردنەوە بێت، لەوانە: حەمدی و عارف عورفی، 
تەنانەت  ڕازی..تاد،  بەسۆز،  عەبدوڵاڵ  ئەخۆل،  بێكەس، 
مامۆستا ع.بەسۆز چوارجار بە چوار داڕشتنی جیاجیا ئەم 
غەزەلەی كوردیی كردووە بە پێنج خشتەكی، ئەو دەیوت 
لە ڕاستیدا )ئەمان مردم( نییە، بەڵكو )ئەمان مەردم(ە، 

چونكە فیغانەكەی بۆ كەسەكانە.
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گۆرانیبێژانی  لەالیەن  ك��وردی  شیعرەكانی  لە  هەندێ 
ئەم  بەهەرحاڵ  مەقام)11(.  و  بەگۆرانی  كراون  كوردەوە 
بەناوبانگ  تری  غەزەلەكانی  هەموو  لە  كوردی  غەزەلەی 

ترە و گرنگی پێدراوە.
بەیت:  یەكەم  غەزەلە:  ئەم  بەیتەكانی  خوێندنەوەیەكی 
بۆچوونێكی  بڵێسەی  بە  عەشق  سفرەی  لەسەر  كوردی 
هاوڕێیانی  ڕوودەك��ات��ە  میللییەوە  و  سەرنجڕاكێش 
دەوروبەری، بە نركەیەكی بێ وێنەوە پێیان دەڵێ: ئەگەر 
بۆ  بەدەنگمەوە.كار  بێن  پێغەمبەردا  ڕێی  لە  مسوڵمانن 
ئەنجامدانی ئەم سێ وشەیە بكەن لەگەڵما كە ویسال، یا 
قەتل، یا تەسكین، واتە یان بمگەیەنن بە ئەوێندارەكەم، 
یان خوێنم پێتان حەاڵڵ بێ بمكوژن، یا دەستوبردێ بكەن 

لەم تەنگانەیە دەربازمكەن:

ئەمان مردم عیالجێ سا لەڕێی پێغەمبەرا چارێ.
ویسال، یا قەتل، یا تەسكین لە هەرسێ بۆم بكەن كارێ

دووەم بەیت/ لە ڕاستیدا، كە ئەم خورپەیەم پێكەوتووە و گڵۆڵەی 
كردووم لە ئەنجامی ئەو هەڵپڕوكاندن و سووتانە كاریگەرەیە 
كە پەلوپۆی شكاندووم و گوڕی لێبڕیوم، لەوانەیە بڵێن ئێوەی 
عاشقیش وەهامان بەسەر هاتووە، نەخێر وانییە، بەڵكو ئێوە 
بۆ  ئەم سكااڵیەم  لەئاست  نامەردینە  نیوەی من گیرۆدەن  بە 
بێدەنگن، هەر خڕۆكەی زەوی ماوە پەنا و هاواری بۆ بەرم.. 

ئەگینا كوانێ لەئێوە ئەم حاڵەتە نامۆیەی بەسەردا هاتبێ؟
وەها سووتاوم ئەساڵ تابی فەریادم نەما سادەی
ڕەفیقان نیوە سووتن ئێوە نامەرد عەرزە هاوارێ

سێیەم بەیت/ وەرن سەیری الپەڕە پڕ ئێش و تەماوییەكانی 
تیایدا،  بگرن  دڵ  كۆئەندامی  لە  گوێ  بكەن،  سنگم  ناو 
و كسپە  بەناسۆری  بەاڵم  دێت،  لێوە  ئۆی  و  ئای  دەنگی 
وێران  ژیانم،  گرانی  لەباری  بەشێكە  ئەمە  داماوییەوە،  و 
بێ ئەم كونجی سینەیە كە مۆڵگەی پەژارەیە. هەر دەمە 
ڕەچاو دەكەی:  لێ  بریندارێكی  ئاهوناڵەی  بیستی  گوێ 

لە كونجی سینە دەنگی ئای و ئۆی دڵ دێ بە مەحزوونی 
وێران بێ نەم دی ساتێ لێی نەیێ ناڵەی برینداێ.

نهێنی  زمانی  لە  كەسێ  هەموو  ئەمڕۆ  بەیت/  چوارەم 
عەشق و ئەوینی گەرم و بێگەرد تێناگا، چبكەم؟ پەنا بۆ 
هەر كەسێك دەبەم ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ سەركۆنەم 
دەكاو داڵدەم نادا، پتر بەخۆمدا دەمشكێنێتەوە و پێم 
ڕیسوا  خۆت  چەشنە  بەم  دەهێنێ  ئەوە  ژیان  دەڵێ: 
ئازارەوە  هەموو  بەم  كەسێك  ئەی  ك��ردووە.  شپرزە  و 
بتلێتەوە، چۆن دەتوانێ درێژە بە ژیان بدات، ئاخر كوا 
حەكیم و حاڵزانێ بمگرێتە خۆی. خودایە كە فریادڕەس 
دەبم،  تەفروتوونا  تا  بكە،  قووڵتر  برینەكەم  نەبێ 

بەداخەوە: 

بەالی هەركەس ئەچم مەنعم ئەكا خۆت بۆچی ڕیسوا كرد 
درێغ كوا حاڵ زانێ ڕەببی تووشم بێنی بیمارێ

بوو  دڵ��ڕەق  ئەمەندە  ڕۆژگ��ار  مخابن  بەیت/  پێنجەم 
لەگەڵما، كەس گوێی نەدا بە داخوازی و پێشنیازەكانم. 
بۆیە بە تاسەیەكی بەرچاوەوە لەژێر باری قورسی خەمی 
بێئاماندا شانی سەبرم زامدار و ماندووە.. ئەمە هەمووی 
بۆ ئەوەی كە یاری شۆخ و شەنگم لێم جودایە كە بۆ من 

بۆتە سەرباری ئاخر شەڕی و سوێبوونەوە:
لە ژێر باری غەما وا شانی سەبرم ڕێشە ئێستاكە
فیراقی یار لەبەر ئاخر شەڕی لێم بۆتە سەربارێ

دەروون��ی  كێشە  هەموو  ئ��ەو  دوای  بەیت/  شەشەم 
بای  سەبا،  ڕوودەك��ات��ە  نائومێدییە  و  پەرێشانی  و 
خۆرهەاڵت، بای هەناسە گەیێن، ڕاسپێری ئەوەی ال دەكا 
عەشق  ئەهلی  یان  ناسیاوان،  و  دۆست  و  هات  ئەگەر 
پرسیاریان لەبارەی دیارنەبوونی منەوە لێت كرد، بەیەك 
بەجهێشتووە،  ئێوەی  الی  ئێرەو  بۆیە  بڵێ  بەیەكیان 
مەیخانە  بەرەو  بەچاوەكانی  عەیار  دولبەرێكی  چونكە 

كێشیكردووە:
سەبا یارانی مەجلیس گەر هەواڵی من ئەپرسن لێت

بڵێ كێشایە مەیخانە دووچاوی بێچووە عەییارێ
دەبەزێنێ  سنوور  كوردی  گرفتاربوونی  بەیت/  حەوتەم 
لێدەكات  تكای  گیانەاڵیشدا  لەكاتی  تەنانەت  ئەوەتا، 
بەكاردێنێ  ڕوویدا  لە  )قوربان(  وەكو  سۆزداری  وشەی 
لە  بەسە.  ویژدانی  بێ  و  گرژی  و  ئیتر چەوسانەوە  كە 
وەاڵمدا پێی دەڵێت: هێشتا چیت دیوە ئەی خوانەناس 
تۆ سەگ مەرگی و بەرگە دەگری و كاری ترم پێت ماوە 

كە لەوانەی پێشوو سەختترن چاوەڕوان بە:
لەنەزعا پێی ئەڵێم قوربان جەفا بەس بێ ئەڵێ كافر

چما دیگە تۆ سەگ مەرگی كارم ماگە پێت جارێ
بەیتا  ل��ەدوا  ك��وردی  بەگی  مستەفا  بەیت/  هەشتەم 
بااڵدەستی و شارەزایی خۆی لە بواری شیعری كوردیدا 
بەیان دەكات كە وتە و وشەی ئەمەندە بەجێن، ئەگەر 
و  ویاقووت  دوڕ  تكەكانیدا  لەگەڵ  بەباران  ببن  بێت 
لە  هونەر  و  ئەدەب  ئەهلی  خۆزگە  دەب��ارێ..  م��رواری 
دەبوونە  و  تێدەگەیشتن  تەواوی  بە  بەیتەكانی  نرخی 

كڕیاری و نرخی خۆیان پێدەدا: )12(
دوڕ و یاقووت ئەبارێ لەم كەالمە شیرنەی كوردی

خودا ساكوا لە دنیادا قەدرزانێ، خریدارێ
لە كاڵوڕۆژنەی ئەم غەزەلەوە پلەكانی جۆش و پەرۆشی 
پێش  كە  دەردەكەوێ  بۆ  ساحێبقڕانمان  بەگی  مستەفا 
و  مەم  كاكە  و  كۆهكەن  فەرهادی  و  عامیری  قەیسی 
وامیقی..تاد داوەتەوە. هەر ئەم هەڵوێست و سەوداسەری 
كوردستانی  بەشی  دوو  لەهەر  كە  بووە،  دێوانەییەی  و 



62
دى

كور

رۆڤار

بگاتە  ئەدەبیاتی  بەرزی  پێگەی  ڕۆژهەاڵتدا  و  باشوور 
ئاستی شاعیرە هەرە ناودارەكانی ئێران و سەردەمەكەی 

خۆی و حیسابی تایبەتی بۆ بكرێ.

سەرچاوە و پەراوێز:
ساحێبقڕان-چاپی  بەگی  كوردی-مستەفا  دیوانی   )1(
سێیەمین، چاپخانەی كوردستان-هەولێر 1973، الپەڕە: 

33
)2( دیوانی صەیدی، كۆكردنەوە و شیكردنەوەی محەمەد 
 1971 كامەران-سلێمانی  چاپخانەی  كاردۆخی  ئەمین 

الپەڕە: )205(.
كاروان  ساغكردنەوەی   - سالم  دیوانی  لە  بەشێك   )3(
عوسمان خەیات -ڕێبین -پێداچوونەوە و پێشەكی دكتۆر 
 2012 چوارچرا  چاپخانەی  سلێمانی  ئاگرین،  عەبدوڵاڵ 

بڕوانە الپەڕە 78.
)4( دیوانی حاجی قادری كۆیی - لێكۆڵینەوە و لێكدانەوەی 
سەردار حەمید میران و كەریم مستەفا شارەزا-انتشارات 
چاپی  )لەبەرگرتنەوەی   1930 ساڵی  سنە  كردستان 
)حاجی   217 الپەڕە:  عێراق(  كوردستانی  هەشتاكانی 

قادر )كوردی( ناسێكی بەویژدان بووە(.
)5( دیوانی شێخ ڕەزای تاڵەبانی-ساغكردنەوە و شەرحی 
شكور مستەفا چاپی هەولێر، چاپی دووەم 2010 الپەڕە: 

.141
لە   - بەگ-ساحێبقڕان  حەمدی  ئەحمەد  دیوانی   )6(
باڵوكراوەكانی نامەخانەی گەالوێژ -سلێمانی -چاپخانەی 

ئەسعەد -بەغدا 1957 الپەڕە: 5، 137.
 )1919-1918( ڕاستی  تێگەیشتنی  ڕۆژن��ام��ەی   )7(
ڕەفیق  عێراق-ئامادەكردنی  لە  كورد  ڕۆژنامەی  یەكەمین 
ساڵح و سدیق ساڵح، چاپی هەولێر و لە باڵوكراوەكانی 
 ،48 الپەڕەكانی  ب��ڕوان��ە   ،2007 ساڵی  ژی��ن  بنكەی 
دەقی  لە  جیاوازی  هەندێ  تێبینی:   ..53  ،52  ،49
وەكو  ئەدەبی  ئەمانەتی  وەكو  ئێمە  هەیە  شیعرەكاندا 
كوردیڕەوانی  بەندەوە  بەالی  نووسیومانەتەوە.  خۆیان 
جێگەی  ئەمەیش  دەستیپێكردووە.  ڕۆژنامەیەوە  لەم 

دەستخۆشییە بۆ نووسەران و ئامادەكارانی.
)8( ئەنجومەنی ئەدیبان-بسم اللە الرحمن الرحیم-سیدق 

و سەالمەت.
حوبی  خودایە  خەوفی  سەرمەد  حەیاتی  و  یەقین  عیلم 

محەمەد
تەئلیفی ئەمین فەیزی بەگ

 1339 حەقیقەت-ئەستەمبوڵ  تەرجومانی  چاپخانەی 
.)1920(

تێبینی: وەك دەق ئەمە یەكەم كتێب�ی ڕوونكردنەوە و 
خۆی  وەك  بریا  كوردە.  شاعیری  كۆمەڵێك  ناساندنی 

چاپ و لەبەری دەگیرایەوە.
)9( مێژووی ئەدەبی كوردی-نووسینی مامۆستا عەالدین 
 321 الپەڕەكانی  بڕوانە   1391 ئێران  چاپی  سەجادی، 

تا 334.
تاهیری  بابا  لەچوارینەكانی  بەشێك  گەنجینە-   )10(
باڵوكراوەكانی  لە  بەسۆرانی-  كردوویە  دڵزار  هەمەدانی 
ڕۆژنامەی )ئازاد( چاپخانەی-الوفا  - بەغدا 1960 بڕوانە 

الپەڕە )76(.
)11( ئەم غەزەلەی كوردی لەالیەن دەنگخۆشی گەورەی 
مەقامێكی  بە  كراوە  تۆفیق  تاهیر  مامۆستا  كوردستان 

ئارام بەخش.
بەیتە،  هەشت  كوردیدا  دیوانی  لە  عەزەلە  ئەم   )12(
بەاڵم لە دیوانە كوردییە نوێیەكەی مامۆستا حەمە بۆردا 
نۆ بەیتە، واتە ئەم بەیتەش هی كوردی بووە كاتی خۆی 

دەست نەكەوتووە بخرێتە ناو دەق و دیوانەكەیەوە:
نەبوو  كاری  داو مەدەد  لە دڵمی  ))بەاڵی )مەنسوور( 

تالیع
سەر  كەوتە  بردو  شێت-باز-ی  وەكو  یار  دەرگ��ای  لە 

دارێ((
مەنسووری  وەك��و  چ��ارەن��ووس��م  وات��ە  بەیت/  نۆیەم 
الحق(دا،  )ان��ا  پێناوی  لە  كە  بەسەرهات،  حەلالجی 
منیش  نەدا،  الی  دەگەیەنێ،  ڕاستگۆیی  و  ڕاستی  كە 
یارم  بەخت  تاودا،  خۆم  ئەسپی  شوێنكەوتەیەك  وەك 
نەبوو، بازی دڵم فڕییە سەر دارێ ئەو دارەی بۆ سێدارە 
ئەمە  نایەوە..  سەرم  حەلالج،  بەچەشنی  بوو  لەئارادا 
بێگەرد  ئەوینی  لەپێناوی  هەر كەسێك  دەگەیەنێ  ئەوە 
و ڕاستی دا تیابچێ، ناو و ناوبانگی پیرۆز و مەزنی بۆ 

هەمیشە بە زیندوویی دەمێنێتەوە.
ئاگرینە  غەزەلە  ئەم  دەرب��ارەی  ماوە  ئەوەی  تێبینی: 
بیڵێین كە هەندێ لە شاعیرە ناودارەكان )7(  بەیت، 
یان )6(بەیت، یان هەیە هەر )8( بەیتەكەی تەخمیس 
كردووە، جگە لەوەش پاش و پێش و ئاڵوگۆڕی هەندێ 
وشە لە ئارادایە، ئەمەیش پێویستی بە ساغكردنەوە و 
بەسەرداچوونەوەیەكی پڕ لە وردەكاری دەوێت، شادبێت 
ئەوانەی  گیانی  شادبێت  كوردی،  بەگی  مستەفا  گیانی 
ڕێچكەی شیعرەكانیان گرتووە، یان تەخمیسیان كردووە، 
یان لێكۆڵینەوەیان لەبارەوە كردووە، یان لە تەقەالدان 
بۆ دۆزینەوەی شوێنەوار و زانیاری پوخت دەربارەی ئەم 

)شاسواری بەالغەتی كوردان(ە.
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بۆ  كوێوە  )لە  سەرەتای  لە  موكریانی  هێمن  مامۆستا 
كوێ(كەیدا دەڵێت: )من بۆ خۆم وام، ڕەنگە زۆر كەسیش 
نووسەرێك  نووسراوەی  یا  شاعیرێك،  شیعری  كە  وابێ، 
پێم خۆشە خۆشی  مردوو"  چ  زیندوو،  "چ  دەخوێنمەوە 
بناسم. بزانم كێیە؟ خەڵكی كام واڵتە؟ كاری چییە؟ چۆن 

دەژی و ئەگەر مردووە چۆن مردووە؟ لە كوێ نێژراوە؟
دوو  یەك  بەاڵم  دەكەمەوە،  بیر  مامۆستا  وەكو  منیش 
هێمن  مامۆستا  قسەكانی  سەر  بۆ  هەیە  زیاترم  وتەی 
لە شیعرێك  گوێم  كاتێك  كە  ئەوەیە  ئەویش  موكریانی، 
یان نووسراوەی نووسەرێك دەبێت، حەز دەكەم بزانم بۆ 

چ مەبەست و كاتێك نووسراوە، هۆكارەكەی چییە؟
ك��وردی،  مەقامێكی  دەدەم��ە  گ��ۆش  كاتێك  هاوڕێیان 
شیعرێكی  كاتێك  یان  كێیە،  شیعری  بزانم  ئارەزوومە 
دەمەوێ  دەخوێنمەوە،  نامەیەك  یان  كوردی،  كالسیكی 

هۆكاری  وت��راوە،  بۆچی  و  نووسراوە  ساڵێك  چ  بزانم 
نووسینی ئەم نامەیە چییە؟ نهێنی نێو نامەكە چییە...؟!
لەوەتەی دەستم داوەتە نووسین و ئارەزووی كۆكردنەوەی 
هەرچی  و  بووە  گەاڵڵە  لەال  كوردم  شاعیرانی  بەرهەمی 
كەشكۆڵم دیوە و گرد و كۆم كردوونەتەوە، هەرچی نامەی 
بووبێت،  كاتێكدا  و  دەرفەت  هەر  لە  بووە  تێدا  شیعری 

لێیانم باڵوكردووەتەوە.
هەر لەو كاتەوەی كە دەستم داوەتە كەشكۆڵ كۆكردنەوە، 
)نالی،  شیعرەكانی  دەبێ  كە  كردووەتەوە  لەوە  بیریشم 
هەندێك  نێوەندەشدا  لەو  بكرێنەوە،  كۆ  كوردی(  سالم، 
شیعری باشی ئەم سێ شاعیرەم دەستكەوتووە، بەتایبەتی 
دوو دەستنووسی دیوانی نالی كە لەسەر شێوەی حرووفی 
دەستنووسی  دوو  هەروەها  نووسراونەتەوە،  ئەبجەدی 
هەموویانم  و  دەستكەوتووە  )سالم(یشم  دیوانی  دیكەی 

كەشكۆڵستان
كورد  و

شاعیرانی
كاروان عوسمان خەیات )ڕێبین(
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ئێستا  تاكو  بەاڵم  دەستكەوتووە،  فارسی  بە  سالممم  دیوانی  تری  دەستنووسێكی  ئەمەش  دوابەدوای  باڵوكردەوە، 
ئەوەمان بۆ ساغ نەبووەتەوە كە كام )سالم(ە؟!

جگە لەم دوانەی سەرەوە كە باسم كردن، بەشێك لە شیعرەكانی كوردیشم دەستكەوتووە، بەاڵم ئەوەندەیە كە بەشی 
دیوانێكی بچووكی كوردییە و تەنها یەك پارچە شیعری نەبێت كە باڵونەكراوەتەوە، ئەوانی دیكەی باڵو بوونەتەوە...

یەكێك لەو دەستنووسانەی كە دەستم كەوتووە و جێگەی بایەخ پێدانە و پێویستە كاری لە سەر بكرێت، كەشكۆڵی 
)یەحیا(یە، ئەم كەشكۆڵە لە سااڵنی 1899-1900ی زایینی نووسراوەتەوە، كەشكۆڵەكە لە چوار بەش پێكهاتووە، 
بەشی یەكەمیان دوانی )نالی(یە، بەشی دووەمیان دیوانی مەولەوییە، بەشی سێیەمیان بریتییە لە شیعرەكانی سەلیم 
و لەسەر ڕیزبەندی حرووفی ئەبجەدی نووسراوەتەوە، بەاڵم نازانرێ ئەم سەلیمە كێیە كە دیوانێكی پوختی بە زمانی 
فارسی نووسیوەتەوە، هەروەها بەشی چوارەم و كۆتایی ئەم كەشكۆڵە بریتییە لە شیعری نزیك بە 31 شاعیری كورد 

و فارس بە زمانی جیاواز، واتە: شیعری شاعیرانی كوردی تێدایە بە زمانی عەرەبی و كوردی و فارسی...
بەشێك لە شیعرەكانی ناو ئەم كەشكۆڵە هۆنراوەی )موستەفا بەگی كوردی( تێدایە، یەكێك لەو هۆنراوانە لە نێو 
دیوانەكەدا زۆر گەڕام، بەاڵم نەم دۆزییەوە، بۆیە دەڵێم تاكو ئێستا باڵو نەكراوەتەوە، لێرەدا بەپێویستی دەزانم باڵوی 

بكەمەوە:
شەماڵ جارێ بڵێ بەو سوخمە ئاڵەی یارە مەخموورە

بە حوسنی عاریزی خۆی حەیفە وا بێباك و مەغروورە
ئەمن بۆ فیرەتی ئەو ڕۆژ و شەو دایم دەناڵێنم

لە دووری من هەمیشە ئەو كە خۆشخەندان و مەسروورە
لە شادی دوورم و دوشمن لەگەڵ غەم، یار و دەمسازم
هەتا ئەو یارە دڵ ئازار و چاو بەخومارە لێم دوورە

بە عەكسی شمشێری ڕووخساری، لە بەرقی تینی ئاڵی
دەسووتێ دەیری عابید، دەڵقی زاهید سەر مەستوورە
هوجوومی قەولی سەری دڵ، نیگاهی سەنگی دەورانی
دەڵێ هێرشی ئەسری گاور دەبات، بەدەر مەنسوورە
كە سۆفاری برۆی خەم كرد و هێنای تا بیناگۆشی
موشەخەس تیری موژگانی بەقەتڵی ئێمە مەئموورە
عەبەس ئیزهارە بێ ڕەحمی نیگار، ئەزەلت عیشقە

كە ئەو دەستانە وەك دەستانی )كوردی( فاش مەنشوورە
هیوادارم بە هەڵەدا نەچووبم لەم شیعرەدا، ئەگەر 
خوێنەران  لە  لێبوردن  داوای  ئەوا  باڵوكرابێتەوە، 
ئومێدەوارم  باڵونەبووبێتەوە،  ئەگەریش  دەك��ەم، 
بەگی  موستەفا  جوانەكەی  دیوانە  لە  بێت  ڕۆژێك 
كەشكۆڵی  دواب��ەدوای  بێتەوە،  جێگەی  كوردیدا 
مامۆستا  خۆشەویستم  دۆستی  ل��ەالی  یەحیا، 
موحەممەد ڕەشیدی ئەمینی پاوەیی، كەشكۆڵێكی 
پارچە  چەند  ئ��ەوی��ش  ك��ە  دەس��ت��ك��ەوت  دی��ك��ەم 
شیعرێكی نالی و سالم و كوردی تێدا بوون، لەوانە 
ئەو نامە شیعرییە بوو كە بۆ حەسرەتی نووسیوە 
و حەسرەتیش وەاڵمی داوەتەوە... دواتر سالمیش 
و  كوردی  وەاڵمی  جوان  هۆنراوەیەكی  پارچە  بە 

حەسرەتی داوەتەوە...
شیعرە  دەمویست  ل��ەوەی  جگە  بابەتەدا  ل��ەم 
ناوی  و  باڵوبكەمەوە  ك��وردی  ب��اڵون��ەك��راوەك��ەی 
ناوناوە،  كەشكۆڵستانەوە  بەناوی  بابەتەشم  ئەم 
پێویستم  سەرچاوەی  و  بووم  سەفەردا  لە  چونكە 

دەستنوسی کەشکۆڵی شیعری )کوردی(
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پێویست  كە سەرچاوەی  ئەوەندەی  بۆیە  هەر  بنووسم،  کوردی  لەسەر  پوخت  بابەتێکی  تاکو  نەبوون  لەبەردەستدا 
بووبێت و بۆم هەڵگیرابێت لە كەشكۆڵەكەمدا، لەگەڵ خۆم بردوومە و ئەم بابەتەم پێ دەوڵەمەند كردووە.. لەم بابەتەدا 
كە نێوی نراوە كەشكۆڵستان، دەمەوێ لە پەیوەندی نێوان ئەم دوو ئامۆزایەدا هەندێ نهێنی ناو نامە شیعرییەكانیان 

بە سەرەقەڵەمێك بخەمە ڕوو...
ئاشكرا و ڕوونە لەالی نووسەران و ئەدیبانی كورد كە سالمی ساحێبقڕان و موستەفا بەگی كوردی ئامۆزای یەكتر 
بوون... بەاڵم تا دەركەوتن و چاپكردنی دیوانی كوردی لە الیەن مامۆستا حەمە بۆری خۆشەویستەوە، من پێم نەزانیوە 
كە نامەی شیعری لە نێوان ئەم دوو ئامۆزایەدا هەبووە، جگە لەوەش كە شیعرەكانی سالمم بە چاپ گەیاند، لەنێو ئەو 
دوو كەشكۆڵەی بەردەستمدا هیچ ئاماژەیەك بۆ ئەوە نەكرابوو، بۆیە لێرەدا هەندێك لە سەرباسی نامە شیعرییەكانی 
كوردی و سالم دەخەمە ڕوو، جگە لەوەش دەبێ باس لە شاری تاران بكەین كە سالم لە شاری تاران بووە، بەاڵم لەبەر 
ئەوەی لێرەدا باس باسی كوردییە، تەنها بە ئاماژەیەكی كەم باسی دەكەم، بە یارمەتی خوای گەورە لە بابەتێكی 

تایبەتی دا باسی تارانەكەی سالم و كوردی و ئەڵماس خانی كەنووڵەیی دەخەمە ڕوو.
كوردی لە نامەیەكی شیعریدا بۆ سالم دەڵێت:

ئەگەر مەیلت لە دڵ دەركەم؟ غەریبی كۆیی دولبەر بم،
وە گەر ساتێ لە یادم چی؟ هیالكی ژەهری ئەژدەر بم

بە غەیرەز، بۆسەیی چاوت، ئەگەر )قەسد(ی )ویسال(ت كەم
بە شوعلەی قەهری تۆ!! یا ڕەب سەراپا میسلی ئەخگەر بم

)د. كو. ب 1، ال 294(
سالمیش بە پارچە هۆنراوەیەكی جوان لە دوورە واڵتەوە دەڵێت:

تەریقی عەشقت ئەر ون كەم، تەریقی دەشتی مەحشەر بم،
قیامەت، نامەوێ جەننەت، بەبێ تۆ، گەر موخەییەر بم
هەناسەی سەردی پڕ سۆزم، بەیادت گەر لە دڵ ببڕێ،

لە سۆزی فیرقەتا، یاڕەب!! سەراپا: میسلی ئەخگەر بم.
ئەگەر تەماشای ئەم وێنە شیعرییە بكەین لەالی هەردوو شاعیر، لەم نامە شیعرییەدا، دەبینین چەند وێنەیەكی جوانە، 

بەاڵم وێنەیەكی دووبارە لە قاڵبێكی كوردانە و دۆستانەی ئامۆزایانەدا...
كوردی مەیلی سالم لە دڵ دەرناكات، سالمیش ڕێگەی عەشقی ئەو ئامۆزا خۆشەویستەی ون ناكات.. بەاڵم ئەگەر 
كوردی ونی بكات ئەوا دەڵێت: غەریبی كۆیی دولبەر بم، سالمیش دەڵێت: ئەگەر ونی بكەم، ئەوا تەریقی دەشتی 

مەحشەر بم...  
سەعدی شیرازیش دەڵێت:

بی تو گر در جنتم ناخوش هوای سلسبیل
با تو گر در دوزخم خرم هوای زمهریر

سەعدی شیرازی دەڵێت: ئەگەر بێ تۆ بمخەنە نێو جەننەتەوە ئەوا بۆ من ناخۆشە هەوای سەلسەبیل، بەاڵم ئەگەر 
لەگەڵ تۆدا بمخەنە دۆزەخەوە، ئەوا لەالی من هەوای زەمهەریری گەرمی دۆزەخ خۆشترە لە هەوای سەلسەبیل كە لە 

بەهەشتدا بەبێ تۆ لێم دەدات..
قانعی شاعیریش دەڵێت:

ئەگەر مردم وەتەن الوانی تۆ خۆش
ئەگەر هیتلەر نەما، گاوانی تۆ خۆش
موخەیەر بم لە بەینی تۆ و بەهەشتا

لە جەننەت دووربم، سەیرانی تۆ خۆش
)د. قانع، ال 136(

هەروەها كوردی لە بەیتێكی كەیدا دەڵێت:
گەر موخەیەر بم لە نێوانی بەهەشت و وەسڵی یار

وە سڵی تۆ بۆ من، جەهەننم پڕ لە جەننەت نامەوێ
)د. كوردی چاپی كۆن. ال 88(

میهری شاعیریش دەڵێت:
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ئەگەر بێت و موخەیەر بم لە بەینی وەسڵت و جەننەت
ویساڵی تۆ لە بۆ من بێ، ئەبەد قەد نامەوێ جەننەت

)د. میهری. ال 81(
ئەم دوورە دەستییەی سالم لە شاری تاران، وای لە سالم و كوردی كردووە كە چەندین نامەی شیعری ناوازە بۆ یەكتری 

بنووسن، هەر بۆیە لە هۆنراوەیەكی كەیدا سالم بۆ كوردی دەڵێت:
لە كونجی میحنەتا هەردەم، خەیاڵی وەسڵی دولبەركەم،
وجوودم، وا بەجارێ دێتە جونبوش، وەختە پەڕ دەركەم.
لە ئەووەڵ حەرفیا، وەك دڵ، لە كاغەز بەردەبێ ئاگر،

ئەگەر، شەرحی شەرارەی ناری هیجریم سەبتی دەفتەركەم
ڕوون و ئاشكرایە سالم لە شاری تاراندا چەند نائومێد و بێزار و لە خۆ چوون بووە، ئەوەندە بێزار بووە، دەڵێت: ئەگەر 
باسی ناخۆشی و نەهامەتییەكانی ئێرەت بۆ بكەم، لە یەكەم پیتی وشەكانم كە دەیخەمە سەر كاغەز، ئاگر لە كاغەزی 
بەردەستم بەردەبێت... بەاڵم ئەم نائومێدبوونەی سالم لە شاری تاران و بیركردنی دوو ئامۆزا.. وای لە سالم كردووە 

بە هەر شێوە و شێوازێك بووە، خۆی گەیاندووەتە شیوەكەڵ و جووتە ئامۆزا یەكتریان دیوە....
بەاڵم بەداخەوە تاكو ئێستا وەاڵمی دووبارەی كوردی نەدۆزراوەتەوە و باڵونەكراوەتەوە....

كوردی شاعیر لە هۆنراوەیەكی تریدا كە بۆ سالمی نووسیوە، دەڵێت:
لە كونجی بێ كەسیدا فەردم ئەمڕۆ،
زەلیل و زار و بێ هەمدەردم ئەمڕۆ

شەماڵ نامەی زەلیلی و بێ كەسیی من
بەرە بۆ یاری دڵ پڕ دەردم ئەمڕۆ

)د. كور. ال 472(
سالمیش بەم چەشنە وەاڵمی دەداتەوە:

لە زیندانا كە بێ هەمدەردم ئەمڕۆ
ئەسیری ناكەس و دڵ بەردم ئەمڕۆ

لە دارولوزنی دووریدا سەبا بوو
گەیاندی نامەیی هەمفەردم ئەمڕۆ

لە پام گەر بەندە، )دەر(، وازە لە مەیلم
دڵم التە زەبوون و زەردم ئەمڕۆ

تاكو ئێستا ئەوە زانراوە كە سالم لە شاری تاراندا بووە و ماوەیەك خەریكی خوێندن بووە، بەاڵم ئەوە ڕوون نییە و 
نەزانراوە سالم لە شاری تاراندا بەدیل گیرابێت، لەم نامەیەدا كە مامۆستا حەمە بۆر بۆ یەكەمین جار لە دیوانی كوردیدا 
باڵوی كردۆتەوە، ئەوەمان بۆ ڕوون دەبێتەوە كە سالم لە شاری تاراندا بەدیل گیراوە، بەاڵم ئەو دیلییە لەسەر چیی 

و بۆچی بووە؟! ئەوە هەر خوا خۆی دەزانێت....
لە بەیتی دووەمی شیعرەكەی كوردیدا ئەوەم بە یاد دێنێتەوە كاتێك موحەممەد حەنیفە لە جەنگدا دەبێت و زەلیل 

دەبێت بە دەستی دوژمنەكانییەوە، بەم شێوەیە باس لە نامەیەكی خۆی دەكات بۆ پێغەمبەری خودا )د. خ( :
موحەممەد واتش: یا شەماڵ شەبگیر

ئاما نە دەماغ مەدۆ بۆی عەبیر
واتش: ئەی شەماڵ نیازم ئێدەن

موشكڵم كەفتەن، بە تۆم ئومێدەن
خەتێوەم نوویستەن، بە هوون داڵن
بەرۆن جە عەرزەی خەستەی خجاڵن
بە تاو و تەعجیل، بەرێش بە ڕاوە

بدەریش بەدەست ڕەسوولەڵاڵوە
بای شەماڵ واتش: ئەی بەرگوزیدەم

عەرزەت مەگێرۆن وە بان دیدەم
قەترە مەپێكۆ ئیمشەو تا سەحەر

سوبح مەدۆش ڕەسوول سەروەر
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شەماڵ عەرزەش سەند، گرت بە سینەوە
ڕوو نیا وە ڕای شای مەدینەوە

وەر جە شەماڵەی شەمس زەڕین باڵ
شی وە مەدینەی موبارەك شەماڵ

تەقەشدا نە دەرب، تەشابەی مەجمەر
ڕووی بەڕووی میحراب، ڕەسوول سەروەر

ڕەسوولەڵاڵ وات: بووینین چێشەن؟!
بای شەماڵ ئاما، ئەحواڵێ پێشەن؟!
ئەسحابەی تەشاب، مەجمەرش داوە

خەتش دا بەدەست ڕەسوولەڵاڵوە
)داستانی موحەممەد حەنیفە، هێشتا چاپ نەكراوە(

هەر لەو دوورە دەستییەی سالم بۆ كوردی و كوردیش بۆ سالم، جارێكی دیكە كوردی شیعرێكی تر بۆ سالم دەنووسێت، 
ئەم شیعرەش پڕاوپڕە لە بۆنی دووری و ئەو دوورە دەستییەی سالم كە لە شاری تاراندا گیرۆدە بووە و ناتوانێت 

بگەڕێتەوە شارە خۆشەویستەكەی خۆی، كوردی دەڵێت:
شیختنی بهجرك والله یاصبی

ڕەحمت برالە بۆ كەی و، جەورت هەتا بەكەی؟
دائیم لە دەوری خاڵی ڕوخت بێ قەرارە دڵ

هەر وەك لە دەوری قوتبی فەلەك دائیرەی جودەی
تاكو لە كۆتایی هۆنراوەكەدا دەڵێت:

)كوردی( لە هیجری )سالم(ە وا غەرقی میحنەتە
ڕەحمت برالە بۆ كەی و جەورت هەتا بەكەی

)د. كو. ب 2. ال 256(
لە كۆتا بەیتی ئەم هۆنراوەدا ئەوە ڕوون دەبێتەوە كە سالم لە واڵتی خۆیدا نەبووە، هەر بۆیە كوردی دەڵێت: كوردی 

لە دووری سالم وا خەریكە نوقمی ناخۆشی دەبێت...
سالمیش لە وەاڵمی كوردی دا دەڵێت:

جانانە حاڵی ئەم دڵە گەر جوستوجوو دەكەی
مەشغووڵی ناڵەیە لە جودایی بە میسلی نەی
)چهرەات كە پیش أزین بصفا رنگ اللە بود(

ئێستێ دەبا لە حینی خەزانا گرەو لە بەی
چاوت لە بەزمی بادەكەشان بێت و عیشوەكا

ناكەین بە ڕەسمی نەشئەیی مەستی هەوایی مەی
غەم جەیشی سەلموتوورە دێیتە سەر ئیرەجی دڵم

بۆ شۆڕشی لە وەغا چۆڵی سینە بوو بە ڕەی
)سالم( دەلیلە مەصرەعی )كوردی( بڵێ بەیار
ڕەحمت برالە بۆ كەی و جەورت هەتا بەكەی

ئەوا  بكەین،  هۆنراوەش  ئەم  تەماشایەكی  ئەگەر 
دەبینین سالم دوورە دەستییەكەی كە لە شاری تاراندا 
بەچی ناو دەبات، بە ناوهێنانی )جەیشی سەلم و 
توور( كە دوو سوپای سەر بە یەك بنەماڵەن، بەهۆی 
دوورەبەكی  فیتوفاتەوە  و  تری  خەڵكانی  ناكۆكی 
كەوتە نێوانیان و بوون بە دوو تەرەفەوە، ئەم دوانە 
ئەوی  سەر  دەك��ردە  هێرشی  یەكیان  و  جارە  هەر 
فارسی  شانامەی  لە  توور  و  سەلم  سوپای  تریان، 
و كوردیدا باسی زۆرە، سالم و كوردیش بۆ ئەوەی 
سوپای غەم و هەم و دووری دوو بەرەكی نەخاتە 
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نێوانیانەوە، دەڵێت: سوپای خەم )ناحەز( لەنێوان سوپای سەلم و تووردا هێرشی كردە سەر ئیرەجی دڵم... )نابێ 
ئەوەش لەبیر بكەین كە ئیرەجیش سوپایەكی هەبووە و سەر بە بنەماڵەی سەلم و توور بووە(. واتە: سالم دەڵێت: 
هەر لە كەسێكی خۆمانە وا خەریكە ناحەزی و دووبەرەكی دەخاتە نێوانمانەوە بۆیە دەبێ بۆ ئەم كارە ئێمە شۆڕشی 
لە وەغا دەشتی )ڕەی( چۆڵ بكەین، ئەم دەشتی ڕەیە من وا دەزانم سالم هەر مەبەستی لە موڵك و زەوی و زاری 
بنەماڵەی خۆیان بێت لەگەڵ شاری سلێمانیدا... جگە لەوەش سالم كە میسرەعی كوردی دووبارە دەكاتەوە، مەبەستی 
لەوەیە دەبێ هەموویان یەك بگرنەوە نەهێڵن ناحەز دەست بخاتە ناو كاروباری میللەت و خەڵكی و بنەماڵەكانەوە و 

هەموویان لەناو یەكدا تەبابن.  
كوردی لە هۆنراوەیەكی تریدا بۆ سالم دەڵێت:

ڕەفیقی كونجی میحنەت، عاجزن هەر شەو لە ناڵینم
گورێزانن لەبەر لێشاوی مەوجی بەحری ئەسرینم

ئەگەرچی ڕۆژ و شەو مەشغوڵی نەغمەی موطریبم ئەمما
لە تەم خاڵی نییە ساتێ دڵەی مەفتوون و غەمگینم
نە هەر دەردی منە تەنیا، ئەمە دەردی هەموو الیە،
بەجارێ فولكی شێواوە، لە نەگبەت ماهـ و پەروینم

هەزار خۆزگەم بەخۆت دووری لە شاری پڕ بەاڵ و میحنەت
لە فرسەتدا منیش هەڵدێم لە تەڵخیی شاری شیرینم

)د. كو. ال 338(
كاتێك كە باری ئەمنی شاری سلێمانی تێكدەچێت، ئەو هەستە دوورییەی بۆ ئامۆزاكەی هەیبووە دەگۆڕێت بە جۆرێكی 
لەم  بینین و گەڕانەوەی سالم دەكات، بەاڵم  ئارەزووی  لە هۆنراوەكانی پێشوودا كوردی زۆر  دیكە، وەكو دەبینین 
هۆنراوەیەدا پێچەوانەی هۆنراوەكانی دیكەی، دەڵێت: ئەگەرچی شەو و ڕۆژ سەرقاڵی خواردنەوەی مەی و دەنگی 

بادەم، بەاڵم لە تەم تومانە ساتێك خاڵی نییە دڵ و شاری من... منیش مات و غەمبارم و...
ئەمە بە تەنها دەردی دڵی من نییە، بەڵكو دەردی هەموو الیەكمانە و بەجارێك ڕێڕەوی سووڕانەوەی ئەستێرەكانیش 
تێكچووە، ئەمەش لە نەگبەتی مانگی منە، هەزار خۆزگەم بە تۆ )سالم( كە دووری لە شاری خۆت كە سلێمانییە، 
شاری سلێمانی پڕی لە بەاڵ و ناهەموواری بووە، لە هەر دەرفەتێكدا بێت منیش لە شاری سلێمانی هەڵدێم و خۆم 

دەستنوسی کەشکۆڵی شیعری )کوردی(
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)دەگەیەنمە الت...؟!(
لەم هۆنراوەدا ئەوە ڕوون و ئاشكرایە كە سالم لە شاری تاران بووە و باری ئەمنی شاری سلێمانی تێكچووە، هەر بۆیە 
كوردی - یش تەواو بێزار و بێتاقەت بووە لەو بارە ناهەموارەی شاری سلێمانی و لەم نامەیەدا بە سالم دەڵێت: منیش 

لە دەرفەتێكدا خۆم دەرباز دەكەم و دەردەچم لە شاری شیرینی خۆم.
سالمیش لە وەاڵمی كوردیدا دەڵێت:

ڕەفیقی گۆشەیی غوربەت، هەراسانن لە ناڵینم
لە ئەشكی دیدە ئەمشەو باز لە خوێنا مەوجە باڵینم

عوروجی سەند لە سەنعان وەزعی ئەحواڵم لە ڕێی عەشقا
مەگەر ئوستادی تەرسایە، بەخەسڵەت یاری بێ دینم

چ جای دڵ، جان لە شەوقا خوێن بەچاو دێنێ ئەگەر جارێ
خەفا بێ، پێی سەگی كاتن حەنایی، ئەشكی خوێنینم
لە غەم ئێستەم دەبینی وای دەزانن ئەووەڵی دەردمە

دەمێكە بێ خودی هیجری دیار و یاری دێرینم
ئەگەر دوورم بەلەش، ئەمما بەدڵ بیلال لەگەڵ تۆدام

لە ئەحواڵی واڵت ئاگام و بووەتە مایەیی شینم
)د. كو. ال 342(

لە وەاڵمی سالم بۆ كوردیدا ئەوەمان بۆ ڕوون دەبێتەوە كە سالم پێش هەموو شتێك ئاگاداری هەموو ئەو نەهامەتیانە 
بووە كە بەسەر واڵتەكەیدا هاتووە، جگە لەوەش دەڵێت:

هاوڕێی گۆشەی دوورە واڵتم هەراسانە لە ناڵینی ئاه و زاریم، لە فرمێسكی چاوەكانمدا ئەمشەو دووبارە خوێن مەوجی 
داوە... بۆ هەواڵ پرسینی ئەحواڵی عەشقی سەنعان... ئەویشی بردووە و ڕۆشتووە، مەگەر ئەو مامۆستای كەنیسە 
نییە؟! یاری بێ دینم... ئەو نەك تەنها دڵی منی بردووە ) لێرەدا مەبەست لە كوردی شاعیرە(... بەڵكو هەموو 
شتێكی لەمن وەرگرتووەتەوە. لە خەمی ئێستامدا هەموان وا دەزانن سەرەتای دەردی منە، نەخێر، دەمێكە بێ هۆ و 
هۆكار لە دووری ئازیزاندا دیارە یاری دیار و دێرینی من كە كوردییە، ئەگەرچی بە لەش لێی دوورم، بەاڵم بیلال لەگەڵ 

تۆدا ئەژیم و لە هەواڵی واڵتی خۆیشم ئاگادارم... ئەم هەموو شتانەش بووەتە مایەی شین و زاریم.
لە نامەیەكی دیكەدا كوردی دەڵێت:

موشتاقە دڵم لەو دەمەوە چۆڵە مەقامت
بۆ بیستنی ئەشعاری پڕ و خۆشی كەالمت

دڵ تابی غەمی هیجری نەماوە بەسە ئیتر
تازەی بكەوە عوشرەتەكەی ساڵ و عەیامت
تا شیوەكەڵت مەسكەنە شێواوە كەڵی ژین

ئارێ كە گومە لێم خەبەر و پەیك و پەیامت
)د. كو. ال 77(

لەم نامەیەدا كوردی ئەگەرچی لە سەرەتاوە باسی دووری سالم دەكات، بەاڵم دەریش دەكەوێت كە سالم لە سلێمانی دا 
نەبووە، كوردیش بۆ بیستنی شیعرەكانی سالم دڵی پڕ خەم بووە و لە دووری سالم ئۆقرەی بڕاوە، هەر بۆیە دەڵێت: 
بگەڕێوە بۆ شیوەكەڵ و با لەوێدا دیسانەوە یەكتری ببینین، بۆ ئەم مەبەستەش دیدەنییە كۆنەكانی سااڵنی پێشوومان 

با تازە ببێتەوە... ئەرێ ئەوە چییە نامە و پەیام و پەیكت لێم ون بووە، هیچ هەواڵ و شتێكت لێوە نایەت؟!
لە وەاڵمی كوردیدا سالم دەڵێت:

قاسید لە تەرەف تۆوە سەالمێكی كە هێنا
قوربانی وەفای دەمبەدەم و جەوری مودامت

قاسید نییە ئەم پەیكە مەگەر خزری نەجاتە
بەخشیی بەمنی موردە حەیاتێ بە سەالمت
ئارێ كە دڵ ئاوێنەی دڵ بێ چ عەجائیب

قەستەم بە سەرت شێفتەترە بۆت كوڕی مامت
تۆ نیتە مەگەر ئارەزوویی دیدەنی مەهجوور؟

سا دەی وەرە ئەی مەردمەكی دیدە مەقامت
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تا سەجدە بەرن، كەبكی دەری بو بەری پێی تۆ
سا هەستە، بكەن خۆش ڕەوشان مەشقی خەرامت

كوشتت كە هەموو مونتەزیری شۆڕشی حەشرن
قەد دەرخە هوەیدا كە قیامەت بە قیامت
تەئسیری عەشق یانە لە ئەوسافە فاڵنی

)سالم( كە تكا شەهدی چەكیدەی لە كەالمت
)د. كو. ال 80(

سالم لەم هۆنراوەدا ئەوە دەخاتە ڕوو كە گەڕاوەتەوە 
بە نهێنی دەڵێت وەرە بۆ ئەو جێگەیەی خۆت ناوت 
لەو  سالم  دەردەك��ەوێ��ت  هۆنراوەكەدا  لە  ب��ردووە، 
نێوەندەدا بەهەر شێوە و شێوازێك بووبێت گەڕاوەتەوە 
بۆ شیوەكەڵ و ویستوویەتی چاوی بە موستەفا بەگی 

كوردی بكەوێت.
دوا وتەی من لەبارەی نامەكانی كوردی و سالمەوە:

و  ناردووە  سالمی  بۆ  كوردی  نامانەی  ئەو  كۆی  لە 
سالمیش وەاڵمی داوەتەوە، ئەوەمان بۆ ڕوون دەبێتەوە 
نەبووە،  دا  سلێمانی  شاری  لە  زۆر  ماوەیەكی  سالم 
الوی  سەردەمی  لە  جگە  بووە،  لەتاراندا  كە  كاتێك 
كە لە شاری تاراندا خوێندوویەتی، ماوەیەكیش دیل 
بووە و لە بەندیخانەدا بووە، هەر بۆیە لە ناوەڕۆكی 
نامەكانی كوردیدا ئەوەمان بۆ دەردەكەوێت كە سالم 
دەستییە  دوورە  لەو  بووە، سالمیش  بەندیخانەدا  لە 
وەاڵمی كوردی داوەتەوە، جگە لەوەش ئاگاداری باری 

سیاسی واڵت بووە...
جگە لەوەش لە بارە ناهەموارەكانی شاری سلێمانی 
جاران  دوو  یەك  شیوەكەڵدا  لە  سالم  و  كوردی  دا 
لە  ئێستا  تاكو  بەداخەوە  بەاڵم  دی��وە،  یەكترییان 
سالم  و  كوردی  و  سالم  و  نالی  نامەكانی  ناوەڕۆكی 
و نالی و كوردی بە وردی نەكۆڵراوەتەوە، هیوادارم 
سەفەردا  لە  كە  منیشدا  سەرپێیەی  خوێندنەوە  لەم 
نەبوو،  لەبەردەستدا  پێویستم  سەرچاوەی  و  بووم 
بەپێی ئەو زانیاریی و دركانەی خۆم كە لە نامەكانی 
خستوومەتە  ك��ردووە،  پێ  هەستم  كوردیدا  و  سالم 
زانستی  بواری  بەڕێزی  توێژەرانی  لێكۆڵەران و  ڕوو، 
لەو نامانە بكۆڵنەوە و بە ڕوونی باسی لێوە بكەن و 

باڵوی بكەنەوە.
هیوادارم لە هەڵە و كەموكورتییەكانم ببوورن، چونكە 
لە سەفەردا بووم، كاتێكیش كە گەڕامەوە ماوەی زۆرم 
لە بەردەستدا نەبوو، هیوادارم ناوەڕۆكی شیعرەكانم 

بەدروستی خوێندبێتەوە و ڕوونم كردبێتەوە.
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ڕەنگە تاقە میراتی هەزاران ساڵەی ئێمە وەك كورد لەسەر 
ئەم خاك و ئاوە، تەنها شیعر بێت. شیعر پانتاییەكی زۆری 
لە ڕابردووی ئێمە داگیركردووە و لە هەر الیەنێكەوە لە كورد 
بدوێین، دەبێت بچینەوە سەر شیعر و شیعر تاقە سەرچاوەی 
بوونی ئێمەیە بە درێژایی ئەو سەردەمانە. ئێمە لەو شارستانێتی 
و فەرهەنگەی كە باس دەكرێت، تەنها شیعرمان بۆ ماوەتەوە 
و لە ڕێگەی شیعریشەوە بۆمان دەردەكەوێت كە ئێمەیش وەك 
كاروانی  لەگەڵ  داوە  هەوڵمان  دەوروبەرمان  نەتەوانەی  ئەو 
شارستانی مرۆڤدا بڕۆین. ئێمە نەتەوەیەكین بە هۆی داگیركاری 
بەردەوام و لەشكركێشی هەمیشەیی دوژمنەكانمان لەسەر ئەم 
خاكە، مێژوومان شێواوە و هەرچی هەمان بووە تااڵن كراوە و 
لەم ناوەیشدا زۆرمان لە دەستداوە كە ڕەنگە دیارترینیان ئەو 
زانا و دانایانەی بواری ئایینی ئیسالم و شاعیرەكانمان بن. 
)دینەوەری و ئامێدی و شارەزووری و ئیبن خەلەكان( و زۆریتر 
كوردبوون و خزمەتێكی بەرچاوی ئایینی ئیسالمیان كردووە 
لە كوردستان و  داگیركارییەوە ڕەگ و ڕیشەیان  بە هۆی  و 

دەیانناسن  عەرەبەكان  ئەوەندەی  و  سڕدراوەتەوە  كوردبوون 
شانازیشیان  و  نایانناسین  ئێمە  دەكەن  پێوە  شانازییان  و 
پێوە ناكەین. دەڵێن )بابە تاهیر(ی هەمەدانی كوردە، بەاڵم 
فارسەكان كردوویانەتە هی خۆیان و بەردەوام شیعرەكانی بە 
جوانترین شێوە چاپدەكرێتەوە و لە دەست كورد دەردەچێت. 
تێبگەین  لەوە  كە  ئەوەی  بۆ  بن  بەس  نموونانە  ئەم  ڕەنگە 
ئێمەیش هەبووین و كارمان كردووە و بەاڵم نەبوونی دەوڵەت 
كردووە  وای  كارێكی  سەربەخۆ  و  سیاسی  قەوارەیەكی  و 
نەتوانین ئەوانە بپارێزین و وەك میراتی خۆمان  بیانهێڵینەوە 
و شانازییان پێوە بكەین. شیعری كوردی دەورانی كالسیك 
لە ناوچەی ژێر زاری )گۆران( و لقی سۆران، یا وردتر بڵێین 
شاعیر  سێ  سەردەستی  لە  )سۆرانی(  دەڵێین  پێی  ئەوەی 
ئێمە  ئەمڕۆ  ئەوەی  گەیشتە  دواجار  و  پێدرا  قەڵەمبازێكی 
ئەم  وتارەی پێدەنووسین. ئەم سێ شاعیرە )نالی و سالم و 
كوردی( بوون. ڕەنگە قسەی زۆر لەسەر شیعرییەت و شێواز و 
داهێنانی ئەمانە كرابێت و بە درێژایی سەدەی بیستی ڕابردوو 
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و  كردووە  ئەم  سێ شاعیرەمان  ئێمە شەنوكەوی شیعری 
بەردەوامیشین. بەاڵم من لێرەدا دەمەوێ لە گۆشەنیگایەكی 
دییەوە سەیری شیعری ئەم سیانە و بەتایبەت )مستەفابەگی 
لە  بنووسم. یەكێك  كوردی( بكەم و چەند دێڕێكی لەسەر 
ڕەگەزە گرنگەكانی شیعری ئەم سێ شاعیرە ئەوەیە زمانیان 
پێش زمانی دەسەاڵت دەكەوێت و ئەمەیش بۆ ناوچەیەكی 
هەمیشە  داهێنەرانەیە.  كارێكی  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  وەك 
شاعیران و نووسەران و ڕۆشنبیران بە گشتی شوێن زمانی 
دەسەاڵت كەوتوون و بەو زمانە نووسیویانە. بەاڵم ئەم سێ 
پێچەوانەی  و  هەڵدەوەشێننەوە  هاوكێشەیە  ئەو  شاعیرە 
لەو  بابان  میرانی  دەسەاڵتی  دەبینین  بۆیە  دەك��ەن��ەوە. 
دەكات  فارسی  و  عەرەبی  زمانەكانی  لە  پشت  سەردەمەدا 
كاتە  ئەو  تا  كە  هەڵدەبژێرێت  ئەوان  نوێیەی  زمانە  ئەم  و 
فەرمییەتی نەبووە و وەك زمانێكی زۆر لۆكاڵی و ناوچەیی 
سەیری كراوە. لە دوای كۆتایی هاتنی سەدەكانی ناوەڕاست 
لە  كە  ڕێنیسانیش،  خۆری  بە  ئەوروپا  ڕووناكبوونەوەی  و 
بوون،  قافڵە  سەر  ئەوێ  ڕۆشنبیرانی  و  هەڵهات  ئیتالیاوە 
)دانتێ( یەك لەوانە بوو بە نووسینی )كۆمیدیای یەزدانی( 
زمانی  لە  پشتی  داناو  ئیتالیا  ئێستەی  زمانی  بۆ  بناغەی 
كردە  دانتی  ئەمەیش  و  كرد  التینی  بە  نووسین  و  التینی 
باوكی ئەو زمانەی ئەمڕۆ ئیتالییەكان پێی دەنووسن و پێی 
دەئاخڤن. الی فارسەكانیش )فیردەوسی( ئەم كارەی كرد و 
بە  نووسینی )شانامە( توانی زمانی فارسی لە ژێر دەستی 
فارسییانەی  تەواو  تاموبۆیەكی  و  دەربهێنی  زمانی عەرەبی 
بداتێ كە لەگەڵ ئەو جوگرافیایەدا بگونجێ. كاری ئەم سێ 
بۆ  نییە  كەمتر  فیردەوسی  و  دانتێ  كاری  لە  شاعیرەیش 
كوردی  زمانی  شاعیرەوە  سێ  ئەم  دوای  لە  كورد.  ئێمەی 
ئەم  شیعری  گرنگی  من  بڕوای  بە  و  چووە  پ��اراوی  بەرەو 
سێ شاعیرە بەر لە هەر شت ئەم بابەتەیە كە باسم كرد. 
لە ناو ئەو سێیەشدا مستەفا بەگی كوردی جێگەی دیارتری 
هەیە، ئەم قسەیە دەكەم لە شان و شكۆی حەزرەتی نالی 
و سالم كەم ناكەمەوە، من مەبەستم الیەنی زمانی شیعرییە، 
نالی  زمانی  لە  بەگ  مستەفا  الی  شیعری  زمانی  پێموایە 
نەبینراو  هێڵێكی  مانایەی  بەو   پاراوتر  پاراوترە،  سالم  و 
و  سالم  كالسیكییەی  ڕوتە  لەو  دایدەبڕێت  تەواو  كە  هەیە 
نالی. هەستەكەیت كوردانەترە. قاڵبەكانی زۆر كوردین. بەاڵم 
كەس لە نالی شاعیرتر نییە. كەس لە سالم كوردتر نییە. 
كوردی زۆر پاراو نووسیوێتی و گوێی بە بنەما كالسیكەكان 
نەداوە كە دەبێت عەرەبی و فارسی و توركی لە شیعرەكانیدا 
الی  ئەمە  بدرێت.  قەڵەم  لە  كالسیك  وەك  ئینجا  هەبێت 
نالی و سالمیش هەروایە، بەاڵم نالی و سالم كەمتر لە بۆتە 
كالسیكییەكان الیانداوە و وەك كوردی خۆیان لە كۆتوبەندی 
كالسیك ڕەها نەكردووە. كوردی ئەمەی لە خۆیەوە نەكردووە 
وشەیەكی  هەموو  بۆ  حسابی  و  ك��ردووە  كاری  ورد  زۆر  و 

كوردی  شیعری  وێنای  دیوارێك  وەك  دەتوانین  و  كردووە 
بكەین و هەر وشەیەكی بە خشتێك بزانین و بە دەرهێنانی 
تێدەكەوێت.  كەلی  )كوردی(  زمانی  و  شیعر  هەر خشتێك 
لەو  دەربكەوێت  بۆمان  تا  وردبینەوە  شیعرە  لەم  دەتوانین 
سەردەمەدا ئەم شاعیرە بە چ كوردییەك نووسیوێتی و چ 

زمانێكی شیعری هەبووە.
     

سەدای سەمتوورە كەللەم گەرمە ئەمشەو
چریكەی بانگی دڵ بێ شەرمە ئەمشەو
بە ناخوون كاری فەرهاد دێ لە دەستم

وەها شاهۆ لە ناڵەم گەرمە ئەمشەو
لە تەنیایی بە یادی رۆحی مەجنوون

خەیاڵی گەشتی دەشت و دەرمە ئەمشەو
غوباری خاكی وا حەق گەر بەهەشت بێ
لە دەرگای تۆ خەبەر ئاوەرمە ئەمشەو

دڵم وەك حاكمی مەغدوورە قوربان
تەمای سەنعاتەكەی ئازەرمە ئەمشەو
ئەگەرچی یار و یاوەر بوون بە دوژمن

خەمی بێ یاوەری یاوەرمە ئەمشەو
لە دەوریشم گەڕا پەروانە ناكام 

لە سەر رێی وەسڵی نووری هیجرە ئەمشەو
كە چونكە بۆی ویسالی تۆی تێدایە

نەسیمی سوبح خەبەر ئاوەرمە ئەمشەو
سەرم شۆری ویسالی كەوتە سەر باز

دیسان “كوردی” لە دەردی سەرمە ئەمشەو  

لەم شیعرەدا دەبینین كوردی زۆر تەنیا كەوتووە و دەیەوێ 
شیوەن بۆ تەنیایی و بە جێماوی خۆی بكات، بەاڵم وشیارە 
لە هەڵبژاردنی وشە و وێنەكاندا و زۆر شاعیرانە وێنەكانی 
سادەی  زۆر  شتی  گەورە  زۆر  وشەی  بە  و  دروستكردووە 
كە  نییە  زیادە  وشەیەكی  شیعرەكە  درێژایی  بە  و  وتووە 
بمێنێتەوە.  خۆی  وەك  شیعرەكە  و  دەریبهێنی  بتوانی 
"ئەگەرچی یارو یاوەر بوون بە دوژمن". لێرەدا كوردی یار 
و یاوەری لێبۆتە دوژمن، تا ئێرەیش بۆ ئەو ئاساییە و لە 
دادەمركێنێتەوە.  دڵی  كوڵی  نامەیەوە  شیوەن  ئەم  ڕێگەی 
بەاڵم كاتێك بارودۆخەكە بۆ ئەو قورستر دەبێت كە خەمی 
یاوەرمە  ی��اوەری  بێ  ی��اوەری. "خەمی  دەبێتە  ی��اوەری  بێ 
ئەمشەو" چەند بارەكردنەوەی وشەی "یاوەر" لەم شیعرەدا و 
هەر جارە و بە مانا و مەبەستێك بەڕاستی بۆ خۆی هونەرە 
و ڕەنگە هەر بە شاعیرێكی وەك كوردی كرابێت. سەرباری 
ڕۆشنبیری  من  بۆ  سەرنجە  جێگەی  كە  شتێك  ئەمەیش 
كوردی و خوێندەوارییەكەیەتی ناوهێنانی ئامێری "سەمتوور" 
بەم شێوازە كوردییە، فارسەكان پێی دەڵێن "سنتور" ئەم 
شاعیرە هاتووە كردوێتییە كوردی و ئێستایش ئێمە لەسەر 

ڕێنووسی ئەو پێی دەڵێین سەمتوور.          
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دڵم بۆ )سالم(موشتاقە  نامەی )كوردی( 
موشتاقە دڵم، لەو دەمەوە چۆڵە مەقامت
بۆ بیستنی ئەشعاری پڕ و خۆشی كەالمت

دڵ تابی غەمی هیجری نەماوە بەسە ئیتر
تازەی بكەوە عوشرەتەكەی ساڵ وعەیامت 
تا)شیوەكەڵ(ت مەسكەنە شێواوە كەڵی ژین

ئارێ  كە گومە لێم خەبەر و پەیك وپەیامت
ئەی جیلوەیی خاشاكی...

شەوگاری......
خۆت چاكی دەزانی...

كەی شەرتی وەفا و دۆستییە......
پیكاوتە دڵ وشیفتەیی...

چاوم لە دەری مەقدەمی......
مەحرومی سەری)لوتف(ی ئە)بیمار(ییە )كوردی(

بۆیێ  كەسەری )سالم(ە لە هیجرانی بەسامت

)كوردی( بۆ  وەاڵمی)سالم( 
ئەی طاسی بەدەن پوڕ فەرەحی لەزەتی نامت 
وەی داغی دڵی خەستە نمەك سوودی كەالمت 

ئەی سونبولی زوڵفت هەمە دەم عەتری مەشامم
وەی زێوەری سەر چەشمەیی چەم قەددی نەمامت 

ئەی گەردنی جانم بەئەبەد حەبسی كەمەندت 
وەی مورغی دڵی شێفتە پەڕبەستەی دامت

ئەی جان بەفیدای نوكتەی شیرینی دەهانت 
وەی سەر بەنەثاری قەدەمی پەیك وپەیامت 
قاصید لە تەرەف تۆوە سەالمێكی كە هێنا 
قوربانی وەفای دەمبەدەم و جەوری مودامت

قاصید نییە ئەم پەیكە مەگەر خدری نەجاتە
بەخشی بەمنی موردە حەیاتێ  بە سەالمت
ئارێ  كە دڵ ئاوێنەی دڵ بێ  چ عەجائیب

قەستەم بە سەرت شێفتەترە بۆت كوڕی مامت 
تۆ نیتە مەگەر ئارەزوویی دیدەنی مەهجوور؟؟

سا دەی وەرە ئەی مەردمەكی دیدە مەقامت
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تا سەجدە بەرن، كەبكی دەری بۆ بەری پێی تۆ
سا هەستە، بكەن خۆش ڕەوشان مەشقی خەرامت 

كوشتت، كە هەموو مونتەزیری شۆڕشی حەشرن
قەد دەرخە هوەیدا كە قیامەت بە قیامت
تأثیری عەشق، یانە لە ئەوصافە فاڵنی 

)سالم( كە تكا شەهدی چەكیدەی، لە كەالمت

یارانە  فیرقەتی  زەمانی 
یەكەم چامەی 

زەمانی فیرقەتی یارانە ئەمشەو،
لە چاوەی چاو كە خوێن بارانە ئەمشەو

زەمانە ڕۆژی كردینە شەوی تار
صەفای)ئەستانە( و )تاران(ە ئەمشەو
ئەگەرچی جەژنی خەڵقە، وا لە بۆ من

هەوایی تەعزیەدارانە ئەمشەو
لەالیێ  شین و، الیێ  بەزم و شادی  
 یەقین دیاریی ستەمكارانە ئەمشەو 

بەبااڵی دڵ، كە كااڵی غەم بڕاوە
وەكو تەختی بەبە وێرانە ئەمشەو

لە گوێی دڵدا صەدایێ  دێت مەزننه
زڕەی زنجیرەكەی جارانە ئەمشەو

زڕەی زنجیری دڵ پەیوەستی عەرشە 
لە دووریی ڕوویی دڵدارانە ئەمشەو
زڕەی زنجیر و كۆتی دڵ كە هەڵسێ 
نیشانەی كۆچی شا و یارانە ئەمشەو

عەجائب نامرێ  )كوردی( ڕەفیقان
كە وەختی  ڕیحلەت و هیجرانە ئەمشەو

1-زەمانی: كاتی، دەمی، هەڕەتی، سەرێنی، سەردەمی-بێ گومان ئەم هەڵبەستە دوای ڕووخانی بابان و ڕەوكردنی گەورە پیاوانی بووە 
لە)سلێمانی(لەتاو خراپی عوسمانییەكان.

فیرقەت: لێك بڕان، جیایی، جیابوونەوە، ڕەوكردن.
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ئەمشەو یارانە  فیرقەتی  زەمانی 
دووەم چامەی 

زەمانی فیرقەتی یارانە ئەمشەو
ئوفوولی زوهرەیی پایانە ئەمشەو

بڵیسەی ئاگری شەوقی دەروونم
وەكو دۆزەخ سزای طۆفانە ئەمشەو

لە ئەشكی لەعل گوونی چاوی تارم 
لە ئەفالكا مەلەك گریانە ئەمشەو 
لەبێ  ئارامیا،چۆن شەق نەبا دڵ؟؟
لە جەوری دڵڕەقی جانانە ئەمشەو

تەرازووی دەهرە،خۆشی بێ  لە ئەغیار،
كە جووڵەی شایەن و شایانە ئەمشەو

لە كەعبەشدا، لە ئەغیار)صەد(بەرائەت
كە هێند بێ  شەرت و بێ  پەیمانە ئەمشەو

كەوا شاهم لەسەر عەزمی ڕەحیلە
دڵ وجانم لە ڕێی، پایانە ئەمشەو

سەرم مەستی شەرابی ئەشكی سوورە 
لە جۆشی دڵ جگەر بریانە ئەمشەو

عەشق گەرچی بە ئازاریشە )كوردی(
فیراق پارسەنگی دەرد و ژانە ئەمشەو

ئەمشەو یارانە  فیرقەتی  زەمانی 
سێیەم چامەی 

زەمانی فیرقەتی یارانە ئەمشەو 
شنۆی بای هیجری نازدارانە ئەمشەو
صەدای تەپڵی فیراقم دێتە گوێوە
سەعاتی نەحسی بێدارانە ئەمشەو
فیراقی یارە، ڕێی هات و نەهاتە

رەحیلی شاه، ڕووەو شارانە ئەمشەو
لەصەحرای سینە خاری غەم ڕوواوە

لە هەوری دڵ، خەفەتبارانە ئەمشەو
كەبابی دڵ لە ئەشكی دیدە سوێرە

لەكن من جەژنی مەیخۆرانە ئەمشەو
بەڕوومدا قەطرەیی ئەشكم كە دەتكێ
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خیطابی دەستی ئەغیارانە ئەمشەو
حەریری زەرد و سووری ڕەنگ و ئەشكم

مەتای كاروانی غەمبارانە ئەمشەو
حەیات و مەرگ و وەصڵ و هیجر جووتن

دەڵێی بوحرانی بیمارانە ئەمشەو
مەكەن مەنعم لە ئاه و ناڵەی )كوردی(،

صەبووری، خووی ڕیاكارانە ئەمشەو

كەیلە میحنەت  لە  دڵ 
-دڵ لە میحنەت كەیلە ئەی )پیری موغان(ی بەزمساز
هەر ئەتۆی بۆ بارەگای عەیشوطەرەب مەسنەد طیراز

دەی، ئەتۆی خەرمانی عومری غەم بەبادی، بادە، دەی
دابزانین، مەشغەڵەتمان چۆن دەخەیتە گیر وگاز

جان، فیدای سروەی دەم و،دەستانە، ئێوەش بێنەوە
)چاوەش( و یارانی)جان(،مۆسیقە سازان ونەواز

)سمكە(تۆش دەستەی )سەما( و)سووڕ(ت بسووڕێنە بەسۆز
با، لە بەزمی ئێمەدا، هی ئێوە بێ دەستی دراز

ئەی بەرەی )داوودی( نۆرەی نەغمەخوانی ئێوەشە
هەر لە ماه، تاكو بەماهی بێننە لەرزە و تەكووتاز

گەرچی فەیضی ئێوەی تەعطیری دڵ و گوێ و چاو دەكا
بۆ دەماغ و جانە نەشئە و قووتی ئاسمانی فیراز

بانگ كەنە )زاهید(، نەمان ڕەندانی گۆشەی )خانەقا(
بێن كەوازە دەركی مەیخانان و خەڵوەتگاهی ڕاز

خوابی غەفڵەت )نازلە( بۆ چاوی )شەحنە(و )موحتەسیب(
فرصەتە، جامێ ئەسەر كێشین بەاڵ، بێ ئیحتیراز

مەی حەرامە گەر بە فتوای )موفتی(ی و )قەولی جەدید(
)پیر(ی من جار جار بە )قەولێكی قەدیم( داویە )جەواز(

با لەشەرتی بادە، مەرد ئەفگەن بێ ساقی نەوجوان
دیدە سێوەنگی و كاڵو كەچ كاتو دوگمەی سینە واز 

)زوڵف(و )كاكۆڵ( و )غوالمانە(ی هەموو ئەفشان بكا
بێ بەزانوودا بدا جامێ بە عیشوە و شەرم و ناز

با هەموو، خۆمان بكەینە )خوم( لە هەستیدا هەتا
خەم بە پێچ و خەم وەكو سەگ شەق ئەكا صۆفی بەراز

فرصەتە یاران شەوێكە و ئەمشەوە سا وەرنەوە
بێنە جۆش، دەرچن لە طهوری پیسی دونیای حوققەباز

دەستی )یار( و گەردنی قەڕڕابە لێوی جامی مەی
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فێس و تەرلك بگرێ دەوری دیدەكانی میثلی باز
)ئاغە زەننون( لێ بدا )سینەكەمان( )فارس( )گرفت(،

)ئەلكە( )تەنبوور(و )دەف( و )ئەسعەد(بدا دەستی )بەساز(
با )ڕەسوڵ( هەڵداتە )ڕاست(، )صاڵح( بڵێ )نیوەشەوی(

)محییەدین(، )چوارگا(و )قەرە( دەنگی بڵند كا بۆ )قەزاز(
)خاوكەر(ەی )خانم(ە )قەتار(ەی )صۆل( و )سۆزە(ی )نەسمەجان(

)ڕەقص(ی )سمكە(، )ناز(ی )شەهر ئاشووب( و )غەمزەی( )سەرووی ناز(
)سووڕ( و )بستە(ی گورجی )گورجیی( و سوبك خێزیی )شاپەسەن(

بۆڕ ئەدەن ئەفسوونی جوملەی جادوكار و حیلەباز
)دائیرەی میصری( و )چەقانە(ی )گەوهەر( و )لەنجە(ی )سەمەن(

دەنگی )چاوش( بێ و )بەاڵ( تا دێ لە گیانم بێنێ واز
)نازەنین( بۆ )نازەنین( و )دڵگوشا( بۆ )دڵگوشا(

الیقن، گەر تێ چڕێ )خوسرەو( لە دوویان )شاهناز(
 چنگی ئەصغەر با بگاتە )چەنگ(و صەد دەنگ لێ بدا

پێ بەپێی ئەو دەربچێ ئاوازی )ساز(ی )گوڵبەیاز(
)مستۆ( )ئیبراهیمی( )ئەوڕەحمان( )نەوا( و )فەتحی( )حەزین(
)مستەفا( )ناری( و )سێ گا(، یوونس( و )شەهری( و )حیجاز(

هەر لە خۆیان دێ )خلە( و )پیرۆت( و )ئەواڵی مامەسەن(
)ساز(ی )عوشاق( و )ئەسیری( و )سۆز(ی )كوردی( و )شەهری ناز(

)بەربەت(ی )عیسا( و )نەقارە(ی )خاڵ( و شمشاڵی )سەلیم(
ڕەونەق ئارای ئایینەی قەلبن لە تۆز و گەردی شاز

مەرهەمی زەخمی داڵنە )سۆزناك(ی )كاكەباس(
)نەوئەثەر( بۆ )شێخە(، )ماهوور( بۆ )عەزیزی یایە ناز(
جار بەجار بە )كزێكەوە( هەستێ لە )پەردەی( )طاهری(

)یارە(كەی عاشق كوژەی مەعشووقەكەی دوشمن نەواز
با )فەرەج( )بوسلیك( بەجێ بێڵێ و بچێتە سەر )عیراق(

)كورسی ڕیحلەت( لێ بدا، دەرچی لە مەنزڵگای )نیاز(
با لە )خەتم(ا )نالە( )دەف( كون كا )دەهۆڵ( شەق پێ بەرێ

)نەی( یەكااڵ كا بە )ناڵەی داوودی( و ئاوازی )ناز(
با )تەپڵخانە( بەجارێ مۆر كرێ و )دۆندار(ی قڕ

قۆڵی )سەڵتە(ن بۆ ئەم و ئەو )ئەفسەر(ە گەر  )باڵباز(
)تەپڵ( و )دەف( بۆ جاهی )شێخ(ە با نەمێنن دەنگ بدەن

بێنەوە بۆ بەزمی ئێمە و باببێتە ڕێگەباز
)جاه( و )سوڵتە(ی )شێخ و )میر( دێنێ دەمێ لەم مەجلیسە

تا بەگەردی پێشیا ناگەن بە پەرواز و بەباز
)مەجلیس( ئەر وابێ، هەزا )جەمشیدی جەم( فەڕاشییە
مەی ئەگەر وابێ، بەهای جامێكی )ئێران(ە و )حیجاز(
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)موطریب( ئەر وا بن، فیدایان بێ )نەكیسا( و )بارەبود(
)ساقی( گەر وابێ، بەقوربانی دوو دیدەی بێ )ئەیاز(

)ڕەقص( ئەگەر وا بێت و )مۆسیقە(ش وەها بێ؟ بۆ .. نەبن
ڕاقیصەی عەبباسی و )فارابی( دەم واز و گوداز

ڕۆزگار ئاشۆفتەیە و چەپگەردە چەرخی نەیلەگوون
بێخودانە هەر كەسێ مایل  بە بەزمی وایە باز

ڕێ مەدەن لەم )بەزم(ە )شێخی( )تەكیە(، )صۆفی(ی )خانەقا(
كۆنە لۆتی جنە پەروەر سوفلەیی بەچچە نەواز

وەنییە )كوردی( مائیلی ئەم جۆرە ئەطوارانە بێ،
الزمە شاعیر لەهەر نەوعێ بڵێ بۆ ئیمتیاز.

تاكەی ئەم جەور و جەفایەت

تاكەی ئەم جەور و جەفایەت چاو خومارەی سوخمە ئاڵ؟؟
دڵ لە هیجر و فیرقەتت سووتاوە، ڕەش بوو، وەك زوخاڵ

چاوی مەستت داپۆشیوە، وێڵ و وەحشی كردو، وم
قەت بەقەد ذەڕڕەم نەماوە عەقڵ و ایدراك و كەماڵ
سەقفی چاوم باڕشی غەم، وای لەسەر گۆل بەستووە
خوێن بەخوڕ لێی دادەچۆڕێ وەك تكەی وێرانە ماڵ

وەصلی تۆ )یحی العظام(ەی قالبـی فەرسوودەمە
سا مەیێڵە تووخودا شاد بێ بەگەردم بای شەماڵ
ئاسكی صەحرایی چینی بۆ نیگا و وەستان و ڕەو

كەبكی كۆهی زابولستانی بە لەنجە و خەطط و خاڵ
دولبەری وا بە كەماڵ و عەقڵ و دانش كەم هەیە

وام دەزانی بێ كەماڵە، چونكی طیفلە و خوردەساڵ
ئەی طەبیب ئەر تۆ تەماتە زامی دەردم چارەكەی؟؟
تا كە گەرماوگەرمە بۆی پەیدا بكە، شەهدی ویصال
عاشقی خۆشە، نەوەك بۆ منی غەریب و قوڕبەسەر
دولبەرم وەك دوژمن و خۆم بێكەس و ئاشوفتە حاڵ
قافڵەی فیكرم بە تاراجی غەمی )هیجری( چووە،
بۆیە )كوردی( وا دوكانی دڵ لە مەعنا بوو بەتاڵ
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ڕەحمێ فەلەك 
فەلەك ڕەحمێ بەحاڵم كە، بەغایەت دڵ پەرێشانم

ڕەهەندەی زێد و مەسكەن، دوور، لە یار و قەوم و خوێشانم
دەڵێن میهمان پەزیر و دڵنەواز و صاحیب ئیكرامی
دەسا بۆ كێتە وا من بێ نەدا و دووریش و مهمانم

چ میننەت؟ گەر نەوازشت و تەعاروف كەی لەگەڵ مونعیم
بەمن فهرچه كە ڕووت و موستەحەقی خەیر و ئیحسانم
عەزیز و خۆشەویستی كوللی عالەم بووم ئەمێستاكە،

غەریب و بێ كەس و تەنها نووشینی کونجی ئەحزانم.
كەسەر داغە لەسەر داغان، گونەهبار نیم و دەشزانیت

گونەهباریش لە ئینعامدایە، هێشتا من بەتاوانم
بە ئەشكی بێ گوناهی گەر بشۆم صەد جار تەن و ڕەختم،

لە گەردی توهمەتی دوشمن مونەززەهـ، نابێ دامانم.
ئەگەر ببێت )موحتەسیب( بیشم كوژێ حەتتا وەكو یوسف

وەریدی عەشق و ڕێشی توهمەت و چاكی گرێبانم
لەبەر جەور و جەفا و هیجران نییە ناڵە و فیغانی من
هیالكی لەوم و طەعنەی ناكەس و خەندەی ڕەقیبانم

ئەگەرچی لۆنگی دەروێشیم نییە جانا بیحەمدیلال
لەئیقلیمی وەفا و موڵكی موحیبەت شاهی شاهانم

لە )جەوهەر( گەر تەماشا كەن، دەزانن، چۆنە ئەحواڵم
))لە ژێر خاشاكەوە چون گەوهەرێك نوقمی بن ئاوانم((
ئەگەر )هیجری( دەپرسن مەزهەب و پیری تەریقی من 
)عەلی( مەوالمە )قادر( پیرمە )مەحموود(ە سوڵتانم

تاكی دڵ مابێ
تاكی دڵ مابێ، مەكۆشە، قەت لە ئابڕوو بردنم
عەشق تا خۆش بێ، مەكێشە ڕەنجی ڕیسوا كردنم
پێشەوای كاروانی بێ ڕەحمی، هەتا ماوی ئەتۆی 

هەڵگری باری جەفا و هیجران هەتا دەمرم منم
هەر لە تۆم دیوە لە خۆم دڵسۆز و موشفیق تر بەخۆم

چونكە وا ساعی و عەجوول و تالیبـی بۆ مردنم
خۆ نواندن بەس بێ بەخوا ڕووی جیهان زانی كە تۆ

قادری بۆ كوشتن و تااڵن و زەجر و گرتنم
نازە، یاخۆ مەیلە، یا نەشئەت تلووعی كردووە

یا بە هۆشیاری، دەكەی مەستیی، بەهانەی كوشتنم
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تینوویی نەزعی فیراق و یادی جولالبی لەبت
جبڕەئیل یارم بێ، یاز ئیشكا لە ڕۆح دەربردنم

بەخت یەكە، هیجرەت دووە، غوربەت سییان و دڵ چوار
من یەكم، چوار تەوقی ناحەق بۆچی چووەتە گەردنم؟

گەر لە عەشقی سادە ڕوویان دڵ بگۆڕم، بێ گومان،
موڕتەدم، یەعنی ئەسیری زوڵف و پوستانی ژنم
دڵ دەڵێ )كوردی(! ڕەقیب دوشمنتە كۆنە لۆتییە

بۆیە وای گوت، تا، نەزانم كێیە دۆست و دوشمنم

چاوەكەم
چاوەكەم خۆ من برینداری خەدەنگی چاوی تۆم،

زار و بیمار و گرفتاری كەمەند و داوی تۆم
وێڵ و سەرگەردان و خوار و عاجز و ئاشوفتە حاڵ
دڵ بە تااڵنچووی سوپای كاكۆڵی تێكئااڵوی تۆم
گەر دەپرسی داد و گریان و فیغانم بۆ چییە؟؟

ڕاستە ئازیز مردە نیم، ئەمما جگەر سووتاوی تۆم
صەد كە تۆ فیكری ئەسیری خۆت نییە ئەمما ئەمن

خوا دەزانێ، خۆ كە ڕۆژ )بێ خورد(و شەو )بێ خاو(ی تۆم
من لەبەر پیری قەدم خەم نەبووە گەر باوەڕ دەكەی

قەد خەمیدەی فیرقەتی بااڵی وەكو الوالوی تۆم
قاتیلی من كەس نییە، بوختانی ناحەق بۆچ بكەم؟

من شەهیدی خەنجەری موژگانی تازە ساوی تۆم
هەر كەسە، عەبد و موریدی مورشدێكە سا ئەمن

هەروەكو )هیجری( مرید و جانفیدای هەمناوی تۆم

صەدای كاروانی فیرقەت دێ
صەدای كاروانی فیرقەت دێ، دەڵێن سەرقافڵەچی یارە

زڕەی پێشەنگی هیجرەت دێ، مەگەر كااڵی خەم بارە
ترنگەی تەپڵی باز ئاتاڵنی چاوەش دەنگی جارچی، دێ
بەتیپی غەم دەڵێن: نامەرد، ئەسەر دڵ ئەمڕۆ ئێلغارە

دەڵێی ئەسپی فیراق سمكۆڵ دەكا، وا لێڵە بیناییم
دەڵێی )تەپڵی تفاق(یان ژەند، كەوا گوێم پڕ لە هاوارە

عەجەب دەرناچێ ڕۆحم، شاهە، شاماتە بەری كۆچی
دەڵێی )شام(ە )نەهار(ی چونكە بێ سەردارە ئەم شارە

خودایا ڕیحلەتی شاد و سەعاتی ڕیجعەتی زوو بێ
بە لوتفی خۆت، بە تەوفیق و بەخێری گێڕی، ئەم كارە
لەكوێی بێنم ئیتر صەبر و قەرار و تاقەت و ئولفەت؟؟
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كە یارم دەربەدەر، دۆستان هەموو بێ سەر، دڵ ئاوارە
سەبەبكارمان، موعەییەن ڕووڕەش و سەرشۆڕە، ڕۆی مەحشەر

خودا بیكاتە ڕیسوا و پەندی میللەت هەرچی بەدكارە
هیوایەكم بە شەیتان گەر ببێ؟ ئوممێد بە تورك ناكەم

ئەوا تۆش چوویت و من چ بكەم؟ كە ڕا هەر ڕای موختارە
لەپێش بەیداخی شادیی، یار، ئەوا ئەسپی دەئاخێوێ

لەپشت تیپی سوپاساالرەوە، پێش بەندو دۆندارە
ئیتر سوارە و تفاق و دەستوپێوەندە بە دوویاندا.
بەتیالییش ئەوی سەیریان بكا جەرگی دەبێ پارە
ئاسمانی عوشرەتی پۆشا مەظننە هەوری میحنەت 

 كەوا ڕۆژی ڕووناك ئەمڕۆ، لەبەرچاوم شەوی تارە 
لەشكر دەخیل سەرچەرخەچیی  كاروان،  ئەمان سەرقافڵەچیی 

جڵەو هەڵكێشە، ڕەحمێ كە، كە جارێكە و هەر ئەمجارە
دەبا تێر پڕ بە دڵ سەیرتان بكەم چونكە یەقینە الم
بەبێ ئێوە منیش دەمرم لە دەست ئەم چەرخە بێ بارە

ئەوا ئێوە دەڕۆن حەق بێ بەپارێزگارتان ئەمما
بەكێی دەسپێرن ئێوە توو خوداتان، ئەم بریندارە
كە ڕۆین تووخودا كێ بێتە سەر ناڵین و باڵینی

كە بمرێ كێ هەڵیگرێ و دەفنی كا، ئەم موردە بێچارە
ئەگەر نایبەن لەگەڵ خۆتان بە كوشتن سا عیالجی كەن

كە وەڵاڵ ئەو لەپاش ئێوە لە ڕۆحی خۆشی بێزارە
نییە هیجرانتان مەرگە، بەوەڵاڵ حاجەتی قەتڵی 

چ فایدە، هەروەكو )كوردی( ئەویش گیان سەخت و بێعارە.

لە دووری
لە دووریی )توتیا(ی خاكی قەدەمگات، دیدە بێ نوورە

لە تینووێتیی لەبی لەعلت دڵی دێوانە مەخموورە
شەهەنشاهی خەیاڵت، مەجلیسی بەزمی لەتەن دانا

دڵم ڕەققاسە، سینەم چەنگە، ناڵەم ساز و سەمتوورە
خەیاڵت پێی نەزانی عاشقی تۆم تاكو دوور كەوتم

بەڵێ ئێستا لە سایەی هیجرتا ئەو عەشقە مەشهوورە
گوتم: ئینصاف بكە، تاكەی ئەسیری چاهی دووریت بم؟
وتی: هەی قوڕ بەسەر، عاشق هەمیشە زار و مەحجوورە
لە موڵكی دڵ، ئەگەرچی باری كرد شادی، بڵێ: ئەمما
لە سای خەیلی غەما ئێستا لە جاران زێدە مەعموورە

دەڵێ واعیظه: وەرە، لەم دولبەرە دەست هەڵگرە، پێم گوت:
نەفامی خەر، ئەتو نازانی )بێ عەهدی لە دین دوورە(؟؟

لە )تازی( و )تورك( و )فارس( وێنەیی یارت نییە )كوردی(
لەچاوی بەد خودا حیفزی بكا بیلال دەڵێی حوورە
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ڕۆحی خۆم لێ زویرە
ڕۆحی خۆم لێ زویرە دائیم، بۆیە وا زاری دەكا

ئای چ بێزارە بەزار، فریادی بیماری دەكا
)ڕۆح( كەیار و هاوسەری )دڵ( بوو فڕاندت، )شین(ییە

ئارێ، ئارێ حەقیەتی، ئەو مەیلی هاوشاری دەكا
هەر شەوێ وەعدەی ویصالت بێ؟ هەتا ڕۆژ ناسرەوم

لەیلەتولقەدرە، هەموو كەس حەز بە بێداری دەكا
دڵ لە قاپی تۆیە، وریای هەر كەسێكە بێتە الت

چوون، غەریب و كەس نەناس، مەشقی هوشیاری دەكا
چاوەكەت بۆ قەتڵی من هیچ ڕەحم و ئەندێشەی نییە

حاكمێ مەست بێ، هەمیشە مەیلی غەدداری دەكات
عیللەتی بێ ئیلتیفاتیی تۆیە ناڵەی سۆزشم

باعیسی شەرمی گوڵە، بولبول كەوا: )زاری دەكا(
)كوردی( مەستی دوردی بادەی عەشقە ویردی نەظمی ورد

دەردی هیجرە گەر بە حەرفی كوردی هەر یاری دەكا

ڕەفیقان ئەی 
ئەی ڕەفیقان، بێن بە خەنجەر بمكوژن ئێوە و خودا

تا، خەالصیم بێ لەدەس هیجرانی یاری بێ وەفا
تووشی یارێ هاتو، وم سەححار و دوزد و حیلەباز

تورك ڕەفتارو طەبیعەت كافر و صۆفی نوما
من وەهام زانی كە ئاهوو، كەوتە داوم، ئێستەكە

خۆم خەالص نابم، لە داو، كەوتوومە ناو چاهی بەاڵ
هات بەعەییاری دڵی لێم ساند و ئێستەش پێم دەڵێ

من لەكوێ تۆم دیوە هەی پەتیارە الچۆ لێرە، سا
دێم، بچم بیبینم ئەو دەڕوا بە یارانی دەڵێ:

كەس ساڵوی لێ نەكا، دوور بێ لە جەمعی ئێمە با
ئەز دەڵێم قوربان، دەڵێ: من صاحب الصوت الكریە

غەیركە بانگی كا، دەڵێ: لبیك یا خیر الندا
ڕووی هەزار داد و )فیغان(ی تێ دەكەم لێم نابیەت
سەنگدڵ، ئاخر بەحاڵی من، تەڕەحوم كەی دەكا؟
گەر ڕەقیب اللووت ئیشارێكی بكا گاهێ لە دوور

هەڵدەسێ چەسپان بەسەر شانیا دەدا جەڵدی عەبا
بەختی )كوردی( نەحس و دڵ بێ صەبرو، لەیال بێ وەفا

ئەی خودا ڕۆ، دڵ وەها، طالع وەسا، جانانەوا.



 7
5 

ره 
ما

ژ
20

13
وز 

تم
   

   
   

ئ

83رۆڤار

ئةم هةَلبةستانةي مستةفا بةطي كوردي بة شَيوة زاري طؤران لةاليةن مامؤستا حمةمةد مستةفا )حةمةبؤر( ساغكراوةتةوة و ثةراوَيزي 
بؤ نووسيووة و ماناي وشةكاني لَيكداوةتةوة و لة ديوانَيكي دوو بةرطيدا لة ساَلي 2010 لة دةزطاي ئاراس لة هةولَي ضاث كراوة 

)ِرؤظار(

صةيدي مةزانان
)صةيدي( مةزانان، )صةيدي( مةزانان

مة بؤ بزانان، كؤمةندةن جانان
يةقني جة عةشقي ياران ِرةم كةردةي
وةرنة، ضني عيللةت لَيوةني هةردةي؟

ئازيزم حةيفةن يادت كةم بييةن
مةطةر دةرد عشق جةيادت شييةن

من جة دَلي زار، ئةي ضةند فةردةوة
ياد، ديرينةم نؤذةن كةردةوة

ئةبيات عيشقةت، طةر )طةزاف( نييةن؟
دةليل لوتف وةرينةت ضييةن؟

ثةي ضَيش طوم كةردي هةم فةرد جاران
هورَيزة وةثا ضون كاروانداران

 قةدةم ِرةجنةكة، طةر زةدةي هيجري
خةيلَي موشتاقي )ديا( تةن )هيجري(1

1- )صةيدي(: مةبةست لة شاعريي مةزن )صةيدي(ية، كة ئةم )وشة(ية نازناوي ئةو شاعري بووة و ناوي خؤي مامؤستا مةال سةيد )حمةمةد( 
كوِري مةال )سلَيمان(ي كوِري مامؤستا )حاجي سةيد ئةمحةد(، لة نَيوان ساآلني )1848-1784ز(دا ذياوة و لة خةَلكي )هةوراماني تةخت( بووة.

من ئةو هةَلبةستةي سةرةوةم لة سَي سةرضاوةوة دةست كةوتووة:
سةرضاوةي يةكةميان، كةشكؤَلةكةي )مس(ة كة سةرةتايةكةي دةستنووسي خودي )صةيدي دووةم(و ثةِري سثيي تري لةطةَلدا )جزوبةند( كراوة 

و نةوةكاني ئةو )صةيدي دووةم(ة، بة دةسنووسي خؤيان كام هةَلبةستةيان ئارةزوو لَي بووبَي، ئاوَيتةي ئةو كةشكؤَلةيان كردووة.
ئةم هةَلبةستةي سةرةوة كة بريتيية لة نامةيةكي برادةرانةي )كوردي( كة لة )هةوراماني تةخت( بووة بؤ )صةيدي دووةم( هاوةَلي خؤي ناردووة 

كة ديدةنيي )كوردي( بكات.
هةر لةم كةشكؤَلة سةرضاوةيةمدا هةَلبةستَيكي تري تَيداية كة وةآلمي ئةم نامة هةَلبةستةي سةرةوةية كة هي )صةيدي دووةم( و بؤ )كوردي(

ي برادةري خؤي داناوة.
ئةم سةرضاوةي )مس(ة، يةكَيكة لة هةرة سةرضاوة طرنط و بايةخدارةكاني ئةم ثةِراوييةم كة شوَيين بِروا و بةَلطةنامةيةكي بةهَيزة.

ئةم هةَلبةستةي سةرةوة )تاسةنامة(ي شاعري )كوردي( و طازندة كردنَييت لة )صةيدي دووةم(ي برادةري و خؤشةويسيت. هةر ئةم هةَلبةستة لة 
الثةِرة )205(ي ديوانة ضاثكراوةكةي )صةيدي(دا لة دواي تةواوكردني ئةم هةَلبةستةي )كوردي(يةوة ئةو )وةآلم(ةيش ثَيشكةش دةكةم.

ئةميش لَيكدانةوةي وشةكاني ئةم تاكي يةكةمةية:
مةزانان: نازاني؟

مة بؤ: ئايا نابَيت؟
بزانان: بزاني، بزانن؟

كوو: لةكوَي؟
مةندةن: ماوة؟ ماونةتةوة، مةبةسيت )لةكوَيران(ة.

جانان: طيانان-كة مةبةست لةدؤست و برادةرانة.
2- يةقني: بةِراسيت، بَيطومان.

جة: لة.
عشقي: خؤشةويسيت، ئةظيين.

ياران: دؤستان، برادةران، هاوةآلن.
ِرةم: ِرةو، سَل، هةآلتن، دووركةوتنةوة.

كةردةي: كردووتة، واتة: ِرةوت كردووة.
وةرنة: ئةطةرنا، ئةرنة.

ضني: ضيية، ضي شتَيكة، هؤي ضيية، لةبةر ضني.
عيللةت: هؤ، سةبةب.

هةَلبةستى )كوردي( بة شَيوةزاري طؤران
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لَيوةن: شَيت، دَيوانة، هةردةوَيَل.
هةردةي: بة هةردةوةي، داوتةتة كةذ و كَيو.

مةبةسيت دوورييةتيية لة ياران و لة خؤي )كوردي(.
هةردة: دةشت و دةر و شاخ.

سةرضاوةيةكي ئةم ثارضة هةَلبةستة كةشكؤَلي )ن(ة، كة ئةميش يةكَيكة لة دةسنووسة ضاك و باوةِرثَيكراوةكان كة ئةم هةَلبةستةي )كوردي(م 
لَي وةرطرتووة و وةآلمةكةي )صةيدي(م تَيدا نةديوة.

لةجياوازييةكاني تاكي يةكةم:
كؤمةندن )مس( كمندن.

مةزانةن )مس( بزان كوذاوةتةوة.
3- ئازيزم: عةزيزةكةم، خؤشةويستةكةم.

حةيفةن: موخابنة، جَيطةي داخة.
يادت كةم بييةن )يادت كةم بييةن(: يادت كةم بووةتةوة.

مةطةر دةرد عشق: مةطةر دةرد و ئازار و ناخؤشي دَلداري و خؤشةويسيت.
جةيادت شييةن: لة يادت )بريت( ضووة.

حةيفةن )مس(: حيفن.
بييةن )مس(: بني.

شييةن )مس(: شني.
4- من جة دَلي زار: من لة قووآليي دَلي )دةرووني( ثِر تاسة و دةردي يادكردنةوةي تؤدا، لة دورويي تؤي خؤشةويستةوة.

ئةي ضةند فةردةوة: ئةم ضةند تاكة هةَلبةستةمةوة.
ياد دَيرينةم: يادي تؤم كردووةتةوة بةم هةَلبةستةم كة يادي كؤنةي دؤستايةتي نَيوان من و تؤ وةك جاران لة نَيوامناندا طةرم و طوِر بوو.

نؤذةن كةردةوة: نوَيم كردةوة، تازةم كردةوة، واتة نوَيكردنةوةي دؤستايةتيية كؤنةكةمان.
فةردةوة )مس(: فردوة

نؤذةن كردةوة )مس( نؤذن كردوة.
دَيرينةم )مس(ديرينم.

5- ئةبيات عيشقةت: تاكة هةَلبةستةكاني خؤشةويستيت كة دات نابوون، ئةمة بةَلطةي ئةوةية كة )صةيدي( بةر لةم نووسيين نامةيةي )كوردي( 
هةَلبةسيت خؤشةويسيت بؤ )كوردي( ناردووة كة بةداخةوة ئةو هةَلبةستة و ئةو هةَلبةستةي تري )صةيدي(م بؤ )كوردي( دةست نةكةوتوون.

طةزاف نييةن: درؤ نني: واتة ئةو هةَلبةستة )تاسةنامة( يانةي تؤ بؤ من ئةطةر ئةوانة درؤ نني-درؤ نةبوون؟
طةزاف: درؤ، ناِراست، خؤهةَلكَيشان.

نييةن: نني، نةبوون.
دةليل لوتف: بةَلطةي دَلسؤزي، ضاودَيري، الواندنةوة، خؤشةويسيت ثيشاندان.

وةرينةت ضييةن: لةمةوبةرت، دَيرينةت، ِرابردووت مةبةسيت لة نامة هؤنراوةييةكاني ثَيشووي )صةيدي(ية بؤ )كوردي(.
وةرين: ثَيشوو، جاران، ِرابردوو، زؤر كؤن

طةر طةزاف )مس(: كركزاف= ئةمة ِرَينووسي كؤنة.
وةرينت: ورينت.

6- ثةي لةبةر بؤضي لةبةر ضي، بؤ.
ضَيش: ضي

طوم كةردي: بزرت كرد، طومت كرد، لة بريت كرد، بريت ضووةتةوة.
هةم فةرد جاران: هاو هؤنةرييةكةي جاران، ئةو كةسةي كة جاران هةَلبةستيان )تاسةنامة(يان بؤ يةكرت دةنارد كة من )كوردي(و تؤ )صةيدي( 

بووين.
هةم فةرد: هاواَل، هاوهؤنةري، هاودةم.

هورَيزة وةثا: ِرابة، هةَلسةرة سةرثَي، ِراثةِرة، ِراست بةرةوة، مةبةسيت لةوةية كة ئةي )صةيدي( زووكة و هةَلسة و وةرة بؤ الم.
ضؤن كاروانداران: )ئةو )ِرابوون(ةت و هاتنة الي منةت وةك كاروانضييةكان ِروو بكةرة الم سةرم بدة، ديدةنيم بكة.

ضون: وةك.
كاروانداران: كاروانضييان.

ثةي ضَيش )مس(: ثي ضيش.

طوم كةردي )مس(: كومكردي.
هةمفةرد )مس(: همفرد.

هورَيزةوة ثا )مس(: هوريزة وثا.
7- قةدةم ِرةجنةكة: قةدةم، ثَي، قاض، الق.

ِرةجنة: ئازار، ماندوو، يةشاندن.
قةدةم ِرةجنةكة، ثَيي خؤت ئازار بدة، ماندوو بكة- لة ِرَيطةي هاتنتا ئةي )صةيدي( بؤ الي من )كوردي(.
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ئةميش هةَلبةستة وةآلمةكةي )صةيدي(ية بؤ )كوردي(:
 هيجري نةزانان، هيجري نةزانان

تؤ بة حاَلي دةردي ئَيمةت نةزانان.
من )صةيدي( سةردار سوثاي ديوانان
كوشتةي دةردي عشق زةدةي هيجرانان

تا وانام )كتاب( دةرسي عشقم وةند
مؤري دَل بةسةجع، نابي عةشقم كةند

جة مةكتةخبانان، تاقة مةشقم كةرد.
عالةم مةزانان مةشقي عةشقم كةرد.
تاكة )جوان(بيم، نةسةوداي يار بيم

هةداي عةشقم بي )ثةوضي( سادار بيم
بةسادار، عةشق ياوام بةثيي

ئةصال ِرام نةكةوت من وةالي ذيري
وةهاري عومرم، جوانيم ويةرد.

طاضةني هيجران طا بةداخ و دةرد
هةر شَيت و سادار بيابان طَيل بيم

ضمان من جادار، مةجنووني وَيَل بيم
)صةيدي( تا زيندةن، ضةتؤي دةردةوة

بوون مةجنوون وَيَلةن بةِرووي هةردةوة.2

طةر زةدةي هيجري: طةر: ئةطةر
زةدة: ئةنطاوتة، ثَيكراو، لَيدراو- هيجري: دووري، طةر زةدةي هيجري، واتة فةرموو بؤ الي من، ئةطةر تؤ ئةنطاوتةي ئازاري دووربوونةوةيت-يا-

دووريت لةمن.
خةيلَي: زؤر )حةيلي(ش دةبَيت.

موشتاقي دياتةن: ئارةزوومةندي ديدار )ديةت( ضاوثَيكةوتن و بةيةكطةيشنت وةك من ضؤن ئارةزوومةندي ديدارمت.
دياتةن: ديدةني تؤ، ديدار و ضاوثَيكةوتين تؤ.

هيجري: ئةم وشةية لة نَيوان باَلي يةكةمي ئةم تاكة هةَلبةستةدا مةبةست )دووري( و )جيايي(ية و لةم نَيو باَلي دووةميشدا مةبةست لة يةكَي 
لة دوو )نازناو(ةكةي شاعريمان )كوردي(ية.

قةدةم )مس(: قدم.

ِرةجنة )مس( ِرجنة.
زةدةي )مس(: زدي

موشتاقي دياتةن )مس( مشتاق دياتن.
لرَيةدا ثَيشكةشكردني )تاسةنامة(كةي كوردي بة لَيكدانةوة و بةراوردكاري و لةسةر دواندنييةوة كؤتايي هات و نؤرةي ثَيشكةشكردني وةآلمةكةي 

)صةيدي دووةم(ة بؤ كوردي شَيوةزاري طؤران.
سةرضاوةي ئةم وةآلمةش )مس(ة كة خودي )صةيدي( بة دةسنووسي خؤي لةم كةشكؤَلي )مس(ةدا و بة دةسنووسي خؤي نووسيويةتيةوة.

لةو ديوانة ضاثكراوةدا هةَلبةستةكةي )كوردي( نةنووسراوة، كةوا ديارة )مامؤستا كاردؤخي( يا دةسيت نةكةوتووة، يا ضاثكردني بة ثَيويست 
نةزانيوة و كةمَيك شتَيكي لةبارةيةوة ِراطةياندووة كة طواية )صةيدي( )20(ساَل لة )كوردي( بة تةمةنرت بووة، بةآلم وةك خؤي بؤى ساغ 

بووةتةوة كة )كوردي( )دوو ساَل( لة )صةيدي( طةورةتر بووة.
3- )واتة: تا توانيم ثةِراوي دةرسي عةشقم خوَيندةوة و عةشقم وةك مؤر لةسةر دَل هةَلكةند(

4- )واتة: لة خوَيندنطةكاندا  مةشقي عةشقم كردووة و هةمووش ئةمة دةزانن(
5- )واتة: هةتا طةنج بووم لة ثةيكاري عةشق بووم بؤية وَيَلي )ثةوضي( شوَينان بووم(.

6- )واتة: بةهؤي عةشقةوة مامةوة هةتا ثري بووم، لة ذيامنا ِرَيم نةكةوت بةالي ذيرييةوة(.
7- ويةرد: تَي ثةِري.

ضةني: لةطةَل
8- ضمان: ضونكة.
جادار: جَينشني.
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مستەفا بەگی 
كوردی لە ڕۆژنامەی 
تێگەیشتنی لە ڕاستی

و  شیعر  ب��ە  تایبەتە  دەستنووسە  دوو  ئەمە 
ژیاننامەی مستەفا بەگی كوردی، كە لە ڕۆژنامەی 
ئازاری   18 ژم��ارە21ی  لە  ڕاستی(  )تێگەیشتنی 
نووسینە  دوو  لەم   باڵوكراوەتەوە،   1918 ساڵی 
پوختەدا ژیاننامەی مستەفا بەگی كوردی و پوختەی 
نموونەی شیعرێكی ئەو شاعیرە و كورتەیەك لەسەر 
بەگی  مستەفا  و شێوازی شیعرنووسینی  ژیاننامە 

كوردی تێدا باڵوكراوەتەوە.
ڕۆژنامەی تێگەیشتنی ڕاستی،  یەكەمین ڕۆژنامەی 
 1919-1918 ساڵی  لە  كە  عێراقدا  لە  كوردییە 
لەسەردەمی شێخ مەحمودی نەمردا باڵوبووەتەوە، 
تا ئێستا نازانرێت كێ سەرنووسەری بووە، بەاڵم 
خۆی  س��ۆن  مێجەر  س��ەرچ��اوە  ه��ەن��دێ  بەپێی 

سەرپەرشتیاری ئەم ڕۆژنامەیەی كردووە.
ڕۆڤار
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مستەفا بەگی كوردی
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