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نامەیەکى شیعریی مەال 
عومەرى ڕەنجوورى 

بۆ ئەوڕەحمان پاشاى بابان

د. ئاراس محەمەد ساڵح
)زانکۆى سلێمانى - کۆلێژی زانستە 

مرۆڤایەتییەکان(

گەورەکانــى  شــاعیرە  لــە  یەکێکــە  ڕەنجــوورى 
کــورد، نــاوى مــەال عومــەرى کــوڕى خالیــد بەگــى 
عومــەر بەگــە، ســەر بــە قوتابخانــەى کالســیکى 
شــیعرى کوردییە، زۆربەى شــیعرەکانى بە شــێوەزارى 
گۆرانە، چونکە مێژووى شیعر نووسینى کەوتووەتە 
پێــش ســەرهەڵدانى یەکەمیــن قوتابخانــەی شــیعرى 
بابانــەوە، ئــەم شــاعیرە بەهرەمەنــدە لە دەستنووســێکى 
خۆیــدا، ســاڵى لەدایکبوونــى دیــاری کــردووە، لەبــەر 
ــە  ــاوازى ل ــارەى ســاڵى لەدایکبوونییــەوە جی ــەوە لەب ئ
ــارەى ســاڵ و شــوێنى  ــە، لەب ــدا نیی ــوان لێکۆڵەران نێ
لەدایکبوونییــەوە، ئەوانــەى لەبــارەى )ڕەنجوری(یــەوە 
نووســیویانە، هەموویــان لەســەر ئــەوە کۆکــن لــە 
ــووە)1(. ــک ب ســاڵى )11٦٤ک- 1٧٥1ز( لەدای

مامۆســتا محەمــەد عەلــى قەرەداغــى دەڵــێ: لــە 
ــە دایــک  ــە ل دێــى )گــەڕاوێ(ى ناوچــەى زەنگەن
ــارەى خوێنــدن و  ــە هــۆزى زەنگەنەیــە، لەب ــووە و ل ب
مامۆســتاکانییەوە تــا ئێســتا زانیــارى باوەڕپێکــراو 

دەســت نەکەوتــووە و ســاغ نەکراوەتــەوە )2(.
بەاڵم م. عەبدولڕەقیب یووســف بە پشــت بەســتن بە 
دەستنووســێکى شــاعیر، دەڵــێ: ڕەنجــوورى لــە هــۆزى 
شــالەبەگییە، بــەاڵم ئامــاژەى بــە شــوێنى لەدایکبوون 
و خوێنــدن و مامۆســتاکانى نەکــردووە، ئــەوەى تــا 
ئێســتا لــە ژیانــى ڕەنجــووری یەکالیــی نەکراوەتــەوە، 
مامۆســتاکانیەتى،  و  خوێنــدن  کاتــى  و  شــوێن 
لــە ڕووى تەریقەتیشــەوە موريــدى شــێخ ئەحمــەدى 
ــى  ــێخى تەریقەتــى خەڵوەت ــش ش ــەواڵن بــووە، ئەوی ع
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ــووە)3(. ب
ــب یووســف،  ــەوەى م. عەبدولڕەقی ــى لێکۆڵین بەپێ
مــەال عومــەرى ڕەنجــوورى ماوەیــەک لە ئاغجەلەر 
دانیشــتووە و مەالیەتــى کــردووە، پاشــان چووەتــە 
شــارى کەرکــووک، لــە کەرکــووک مەالیەتــى 
کــردووە و مزگــەوت و خوێندنگــەى هەبــووە، هــەر 
لــەو شــارەدا کۆچــى دوایــی کــردووە، هەرچەنــدە بە 
وردى ســاڵى مردنــى دیــارى نەکــراوە، بــەاڵم بەپێــى 
دەستنووســەکانى خــۆى کــە زۆر لــە ڕووداوەکانــى 
ــاڵى  ــە س ــار کــردوون، ل ئــەو ڕۆژگارەى تێــدا تۆم
لەبــەر  بــووە،  ژیانــدا  لــە  1٨1٠ز(  )122٥ک- 
ــاو دەستنووســەکانیدا مێــژووى تۆمــارى  ئــەوەى لەن
ئــەو ســاڵەى تێدایــە و لــەو ســاڵە بــەدواوەى تێــدا 
نییــە، یــان ئــەو ســاڵە، یــان ســاڵێک دواتــر کۆچــى 
دواى کــردووە و لــە گۆڕســتانى )ئیمــام غەیــب( لــە 
گەڕەکــى ئیمــام قاســم، لــە شــارى کەرکــووک بــە 

خــاک ســپێرراوە)٤(.
بەپێــى ناوەرۆکــى شــیعرەکانى، ڕەنجــوورى شــاعیرێکى 
لــە  فراوانتــرە  ڕۆشــنبیرییەکى  خاوەنــى  و  بــەرزە 
خوێندەوارانــى ســەردەمەکەى، چونکــە گرنگــى زۆری 
و  داوە  کۆمەاڵیەتییــەکان  و  مێژوویــی  ڕووداوە  بــە 
هەبــووە  کەســایەتییەکاندا  لەگــەڵ  زۆرى  پێوەنــدى 
و نامــەى شــیعرى بــۆ نــاردوون، ئــەم شــاعیرە لەبــەر 
ئــەوەى لــە بنەماڵەیەکــى خواپێــداودا گــەورە بــووە و لــە 
کــۆڕى دیوەخانــى پیــاوە گەورەکانــدا دانیشــتووە، لــەو 
ــى  کۆڕانەشــدا هەمــوو کات باســی شــیعر و زۆر بابەت
تــر گــەرم بــووە، هەمــوو جــۆرە خەڵکــێ ڕوویــان لــە 
بــە تایبــەت  دیوەخانــى بنەماڵــە گــەورەکان کــردووە، 
توێــژى خوێنــدەوار و چینەکانــى ســەرەوەى کۆمــەڵ، 
بــێ گومــان ئــەو ژینگــە خێزانییــە بااڵیــە، کاریگــەرى 
لەســەر کرانــەوەى بیــر و ئەندێشــەی ڕەنجــووری هەبــووە 
زۆر کۆبکاتــەوە)٥(. ڕۆشــنبیرییەکى  توانیویەتــى  و 
ــدا  ــە ڕۆژگارى خۆی  مــەال عومــەرى ڕەنجــوورى ل
شــاعیرێکى گەورە بووە، لەگەڵ ئەوەشــدا هۆیەکانى 
بــۆ  ڕێــگا  تەنیــا  نەبــووە،  باڵوکردنــەوە  و  چــاپ 

باڵوکردنــەوە و خوێندنــەوە و نووســینەوەى شــيعر، لــە 
نــاو خەڵکیــدا دەســتنووس و دەستاودەســت کردنــى 
بــووە، لەگــەڵ ئەوەشــدا شــیعرەکانى گەیشــتوونەتە 
دەســتى حاجــى قــادرى کۆیــى و خوێندوونیەتــەوە، 

ــێ: ــەم شــاعیرەوە ئەڵ ــارەى ئ ــە لەب ــەر بۆی ه
یەکێ ڕەنجوورى خەڵکى کەرکووکە

فیکرى بیکرى هەموو وەک بووکە)٦(.
ــە خەڵکــى کەرکــووک  حاجــى قــادر ڕەنجــوورى ب
دادەنێت، هەروەها ستایشــى بیر و بەرزیى شــیعرەکانى 
ــان  ــازە و جــوان ناوی ــەرە و ت ــە )بکــر( نۆب دەکات و ب

دەبــات.

چامەکەى ڕەنجوورى بۆ
عەبدولڕەحمان پاشاى بابان

کاتێــک عەبدولڕەحمــان پاشــاى بابــان لــە شــارى 
)حللە( زیندانى بووە، مەال عومەرى ڕەنجوورى ئەم 
شــیعرەى بــۆ نووســیوە، عەبدولڕەحمــان پاشــا کــوڕى 
مەحمــوود پاشــاى یەکــەم کــوڕى خالیــد پاشــاى 
یەکــەم کــوڕى ســلێمان پاشــاى گــەورەى بابانــە، لــە 
ســاڵى )1٧٥٠( لــە قەاڵچــواالن لەدایــک بــووە، لــە 
خێزانێکــى خــاوەن دەســەاڵتى ئــەو ڕۆژگارەدا گــەورە 
ــى  ــدا خوێندن ــى قەاڵچواالن ــە خوێندنگەکان ــووە، ل ب
تــەواو کــردووە، لەکاتــى ئاوەدانکردنــەوەى ســلێمانیدا 
دوو مزگــەوت و حەمامێــک و چەنــد خانێکــى 
عەبدولڕەحمــان  مزگەوتــى  لــە  کــردووە،  دروســت 
پاشــا لــە گەڕەکــى ســابوونکەرانى شــارى ســلێمانیدا 
کــە ئێســتا بــە مزگەوتــى )ســەید حەســەن( ناســراوە، 
هەندێ جار مەالیەتى کردووە و دەرســى وتووەتەوە، 
ئەمەیــش بەڵگەیــە کــە خوێندنــى مەالیەتــى تــەواو 

کــردووە)٧(.
 عەبدولڕەحمان پاشا میرێکى زیرەک و لێهاتوو 
کەســێکى  بڕیارەکانیــدا  لــە  بــووە،  دووربیــن  و 
ســاڵى )1٧٨٨ز(  لــە   ، بــووە  تونــد  و  ســەربازى 
بووەتــە میــرى بابــان، لەمــاوەى حوکمڕانیــدا چەنــد 
جارێــک البــراوە و دانراوەتــەوە، دواى ئــەوەى لــە 
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پاشــا  ئیبراهیــم  تــر  جارێکــى  )1٧٩٧ز(  ســاڵى 
لەالیــەن والــى بەغــداوە کراوەتــەوە بــە میــرى بابــان، 
کراوەتــە  و  گواســتراوەتەوە  پاشــا  عەبدولڕەحمــان 

میــرى ناوچەکانــى کۆیــە و حەریــر)٨(.
میــرى  بــە  پاشــا  عەبدولڕەحمــان  دانانــى  دواى 
ناوچەکانــى کۆیــە و حەریــر )ســەلیم پاشــا(ى بــراى 
لە شــوێنى خۆى داناوە، لە نێوان ســااڵنى )1٨٠1- 
1٨٩٧ز( لە شــارى بەغدا دانیشــتووە، لەو ماوەیەدا 
ســەلیم پاشــاى بــراى بــە هــۆى کێشــەیەکى کۆنــەوە 
قایمقامــى ڕەوانــدزى کوشــتووە، بــەو هۆیــەوە والــى 
بەغــدا عەبدولڕەحمــان پاشــاى زیندانــى کــردووە، 
هەتــا ئیبراهیــم پاشــاى بابــان ســەلیم پاشــاى گرتــووە 
و ناردوویەتــى بــۆ بەغــدا، دواى گەیشــتنى ســەلیم 
ــە  ــرا ل ــاری داوە هــەردوو ب ــى بەغــدا بڕی پاشــا، وال
شــارى )بابــل( زیندانــى بــکات، لــە نێــوان ســااڵنى 
ســەلیم  پاشــاو  عەبدولڕەحمــان   )1٨٠2-1٨٠1(
پاشــاى بــراى لــە بابــل زیندانى بــوون، مەال عومەرى 
ــۆ  ــەم نامــە شــیعرییەى ب ــەدا ئ ــەو کات ڕەنجــوورى ل

عەبدولڕەحمــان پاشــا نووســیوە)٩(.

لــە دواى ئــەوەى ســلێمان پاشــاى والــى بەغــدا، 
لــە ســاڵى )1٨٠2ز( مــردووە، بارودۆخــى بەغــدا 
تێکچــووە، بــە هــۆى مردنــى والــى و تێکچوونــى 
بارودۆخەکەوە عەبدولڕەحمان پاشــا و ســەلیم پاشــاى 
بــراى لــە زینــدان دەرچــوون، لــە ســاڵى )1٨٠3ز( 
و  پیاوەگــەورەکان  خواســتى  لەســەر  تــر  جارێکــى 
زانایانى شارى سلێمانی، جارێکى تر عەبدولڕەحمان 

ــان. ــى باب ــرى میرایەت ــە می ــەوە ب پاشــا کراوەت
 ئەم میرە کوردە تا ساڵى )1٨13ز( میرى بابان 
بــووە، لــەو ماوەیــەدا پێوەندییەکانــى لەگــەڵ والــى 
بەغــدا زۆر گۆڕانــى بەســەردا هاتــووە، هەنــدێ جار 
ــدێ  ــەاڵم هەن ــووە، ب ــى ب هاوکارێکــى دڵســۆزى وال
جــار پێوەندییەکانیــان تێکچــووە و شــەڕى یەکتریــان 
کردووە،. لە ســاڵى )1٨٠٥ز( و )1٨٠٨ز( شــەڕى 
ــى بەغــدادا  ــى لەگــەڵ ســوپاى وال ــدى بازیان دەربەن
كــردووە، لــە مــاوەى دەســەاڵتیدا شــەش جــار البــراوە 
و دانراوەتــەوە، لــە شــەوى )2 لەســەر1٨13/3/3( 
کۆچــى دوایــی کردووە، لــە ڕۆژى )1٨13/3/3ز( 
ــە خــاک  ــاو مزگەوتــى گــەورەى ســلێمانیدا ب ــە ن ل

سپێرراوە)1٠(.
 مامۆســتا شــێخ محەمــەدى خــاڵ لــە باســی 
عەبدولڕەحمــان پاشــادا دەڵــێ: گەورەتریــن میــرى 
بابــان بــووە و لــە ڕووى ئازایەتــى و هێــزى بڕیــاردان 
و زیرەکــى و بلیمەتییــەوە، هەمــوو پێویســتییەکانى 
ــووە،  ــە خواتــرس ب ــا و ل ــووە، زان ــدا ب ــى تێ حوکمڕان
زۆر حــەزى لــە زانســت بــووە و خۆشەویســتى و 
ڕێــزى زۆرى بــۆ زانایــان هەبــووە ، خزمەتــکارى 
ئاییــن بــووە، خاوەنــى هەســتێکى نەتەوەیــی بــەرز 
بــووە، بــە واتــاى ئەمــڕۆ نــا، بــە واتــاى هەســتى 

لــەو ڕۆژگارەدا)11(. نەتەوەیــی 

چامەکەى ڕەنجوورى
شەماڵ شنیار، شەماڵ شنیار)12(

شەماڵ شەوگەرد شەمیم شنیار
شەنکەری شکەنج گێسووی لوول یار
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شانا و تاتاکەر بەڕەزای موغار
بۆ وەشتەر نە عەطر عەبیران بێزەن
بۆى ئەشەدبووان پۆى وێ ئاخێزەن

مەحرەم پەردەى پەردە نشینان
زینەت ئەفزاى ذەوق خورشید جەمینان

شــاعير ڕوو دەکاتــە بــای شــەماڵ و ستایشــێکى 
زۆرى دەکات و دەڵــێ: ئــەی بــاى شــەماڵ کــە 
بــووی بــە شــەنکەری زوڵفــی پــڕ لــە پێــچ و لوولــی 
یــار، ئــەی ئــەو ســروە و نەســیمەى کــە بــەڕەزا، 
ــاڵ  ــە بەرزایــی( ت ــە ل ــزە )گیــای بەهاران ــان باڕێ ی
تــاڵ دەکــەی و دەیشــێوێنی،  شــەماڵی بۆنخۆشــتر 
لــە بۆنــی عەبیــر، خــاوەن بۆنــێ کــە شــایەتیی 
ــەکان  ــە هەمــوو بۆن ــۆ بۆنخۆشــیت دەدرێ کــە ل ب
خۆشــتری و بۆنــت بــاڵو دەبێتــەوە، نەســیم و ســروەى 
مەحرەمــی ئەودیــوی پــەردەی ئەوانەی نیشــتەجێی 
نێــو پــەردەن، ئــەی شــەماڵیک کــە ئارایشــتدەری 
جوانیــی هەســتى ئەوانــەی کــە نێوچاوانیــان وەک 
کــە  ســروەیەک  ئــەی  جوانــە،  و  گــەش  خــۆر 
دەشــنێی و هەموو كات لە شــنانەوە و هاتوچۆداى، 
تەنانــەت شــەوانیش هــەر دەگەڕێــی، بۆنــى خــۆش 

ــدا دەپرژێنــى. ــەڕووى ئازیزان ب
گوستاخ یاتاخ، جا نە پێواران
ڕازدار ئەسرار مابەین یاران

شادى بەخش قەلب دەردەداران گشت
کلیل قاپی ڕازیار وە مشت

چوون شاى جەوانان گۆش دەر بە واتەم
شەرحێم نویسان سەرکەیل ماتەم

ڕەوان بە ڕاهى چوون بەرق ڕەهوار
مدارا مەکەر تا وە )بەغدا( شار
لە بارگەى خاصان بوازە هیممەت

ڕووکەر نە ماواى قەیس پڕ بەینەت.
شــاعیر داواى لــە بــای شــەماڵ کــردووە نامەکەى 
بۆ بەرێت بۆ خۆشەویســتەکەى کە )عەبدولڕەحمان 
ــاو  ــە ن ــووە ل ــەو ڕۆژگارەدا باوب ــە، ل ــاى بابان(ـ پاش
ــۆ  ــان ب ــردووە نامەی ــا( ك ــە )ب ــان ل ــاعیراندا داوای ش

بگەیەنێتــە خۆشەویســتەکانیان، هــەر وەک )نالــى( 
ــادى خــۆش مــروور( و )ســالم( داواى  ــە )ب داواى ل
لــە )بــادى ســەحەر( کــردووە، ڕەنجووریــش داوا لــە 
)بــاى شــەماڵ( دەکات، ڕوو دەکاتــە بــاى شــەماڵ 
دەڵــی: ئــەی دلێــر و ئازایــەک کــە جێــگا و شــوێنى 
حەوانــەوەت لــە بەرزایــی کێوەکاندایــە، هــەر تــۆ 
نهێنــى و ڕازپارێــزی نــاوی یــاران و خۆشەویســتانى.
هەر تۆ شادی بەخشی دڵی هەموو دەردەدارانى، 
ئــەی کەســێک کــە کلیلــی دەرگای ڕازیــار، واتە 
خاوەنــى نهێنــى و ڕازونیــازى هەمــوو کەســێکى، 
ڕازى هەمــووان لــە مشــتی تۆدایــە، وەک پاشــای 
گەنجــان بــاش گــوێ بگــرە بــۆ ئــەوەى پێــت دەڵێــم، 
ــى  ــە هەواڵ ــڕە ل ــى خــۆم نووســیوە، پ شــەرحێکى دڵ
ــاى شــەماڵ وەک  ــەى ب ــۆش ئ ــەم و شــیوەن، ت مات
بکــەوە  و  بگــرە  ڕێــگا  ملــى  خێــرا  برووســکەی 

دەقی وەقفنامەی عەبدولڕەحامن پاشای بابان لەسەر کتێبی )صحیح 

البخاري( بۆ بنەماڵەی جەلیزادەی کۆیە.
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ڕێ، مەوەســتە تــا دەگەیتــە شــاری بەغــدا، لــەوێ 
ــارەگای پیاوچــاکان و ئەولیــای  ــە ب مەوەســتە و ل
ئــەو شــارە هیممــەت بخــوازە و ڕووبکــە مەئــوای 
قەیســی مەینەتبــار، واتــە: ڕوو بکــە شــارى )بابــل( 

کــە عەبدولڕەحمــان بــەگ لــەوێ زیندانــە.
دەور بدەر نە موڵک )بابل( بێ ئەندێش

بشۆ وەجاێى )حیللە( ماچان پێش
شەهزادێ جە نەسڵ بەگزادەى )بابان(

جە نەوەى ئۆجاغ مالیک ڕیقابان
شــاعیر لەســەر شــەرحى حاڵــى دڵــی خــۆى بــۆ بــاى 
ــە  ــەوەى ل ــێ: دواى ئ ــت و دەڵ ــەردەوام دەبێ شــەماڵ ب
شــارى بەغــدا نەوەســتاى، بــڕۆ هەتــا شــارى )بابــل( 
بــێ بیرکردنــەوە و وەســتان، بــڕۆ تــا دەگەیتــە )بابــل( 
بابــان  بەگــزادەى  نــەوەى  لــە  شــازادەیەک  لــەوێ 
زیندانــى کــراوە، کەســێکى وەجاغــزادە و لــە پلــەى 

شــازادەکاندایە.
والى ویالیەت )گشت کوردستان(ـەن

ئیسم شەریفش )عبدالرحمن(ـەن
ستارەى بەختش قیران نەحسەن.

ــى  ــە، وال ــەوێ زیندان ــان کــە ل ــەو بەگــزادەى باب ئ
پیــرۆزى  نــاوى  ویالیەتــى )گشــت کوردستان(ـــە، 
عەبدولڕەحمانــە، ڕەنجــوورى، عەبدولڕەحمــان پاشــاى 
ــاوە، بەڵکــو  ــان دانەن ــى باب ــرى میرایەت ــە می ــا ب تەنی
دەڵــێ: والــى ویالیەتــى گشــت کوردســتانە، لــەو 
کوردســتاندا  لــە  میرایەتییــەک  چەنــد  کاتــەدا 
هەبووە، وەک ئەردەاڵن و ســۆران و بادینان، شــاعیر 
هەمــوو کوردســتانى کــردووە بــە یــەک ویالیــەت و 
عەبدولڕەحمــان پاشــاى کــردووە بــە میــرى هەمــوو 

کوردســتان.
ــە نێــوان ســااڵنى )1٨٠1- ڕەنجــوورى ئــەم شــیعرەى ل
1٨٠2( نووســیوە، چونکــە لــەو کاتــەدا میــرى بابــان لــە 
ــووە، تــا ئــەو ڕۆژگارە بەکارهێنانــى  )بابــل( زیندانــى ب
کــەم  زۆر  شــاعیرانەوە  لەالیــەن  کوردســتان  نــاوى 
بەکارهاتــووە،  مــەال محەمــەدى ئیبنوئادەمــى باڵەکــى 
ڕەنجــوورى  هاوتەمەنــى  کــە  1٨22ز(   -  1٧٥٠(

ــینى  ــە کــوردی نووس ــى ب ــار هەوڵ ــۆ یەکــەم ج ــووە، ب ب
پەخشــانى داوە، مامۆســتا مەســعوود محەمــەد هــەر 
ــادەم(دا،  ــى مــەالى )ئیبنوئ ــە دەســتنووس و دانراوەکان ل
جگــە لــە پێشــەکیيە کوردییەکــى )مشــکاة المنقــول( 
ــەى  ــەم زانای ــى ئ ــانازى کردن ــوون و ش هەســتى کوردب
دۆزیوەتــەوە، بــۆ نموونــە لــە پێشــەکییە فارســییەکەى 
کتێبــى ناوبــراودا دەڵێــت: لــە گونــدى )وەڵــزێ لــە 
گوندەکانــى کوردســتان( پاشــان نــاوى عەبدولڕەحمــان 
پاشــاى بابانى بە ســوڵتانى کوردســتان بردووە، هەروەها 
شــارى ســلێمانى بــە بــارەگاى )ســلطنة کردســتان( 

دەســەاڵتدارى کوردســتانى نــاو بــردووە)13(. 
ئیبنوئادەمــى باڵەکــى لــەو نووســينەدا کــە لــە 
ســاڵى )12٠٥ک-1٧٩1ز( بــە زمانــى فارســی 
نووســیویەتى، دووجــار نــاوى کوردســتانی هێنــاوە و 
میــرى بابانــى بــە ســوڵتانى کوردســتانی و ســلێمانى 
بــە پایتەختــى ئــەو ســەڵتەنەتە نــاو بــردووە، ئەمەیــش 
بەڵگــەى هەســتى کوردایەتــى و گەشــەکردنى بیــرى 
نیشــتمانى ئــەم زانــا بەهرەمەندەیــە لــەو ســەردەمەدا. 
ناوهێنانــى کوردســتان و ســوڵتانى کــورد لەالیــەن 
ئیبنوئادەمــەوە، شــەش ســاڵ پێــش وەقفنامەکــەى 
)عەبدولڕەحمــان پاشــاى بابان(ـــە، عەبدولڕەحمــان 
پاشا لە ساڵى )1211ک-1٧٩٧ز( دەستنووسێکى 
بنەماڵــەى  لەســەر  البخــاري(  )صحیــح  کتێبــى 
جەلیــزادە لــە شــارى کۆیــە وەقــف کــردووە، میــرى 
بابــان لــەو )وەقفنامە(یــەدا کــە لەســەر ئــەو کتێبــە 
نووســیویەتى ســنوورى کوردســتانى دیــارى کــردووە، 
لــە نێــوان بەغــدا و مووســڵ و دیاربەکــر و ســنەدا، 
میــر ئــەو کتێبــەى بــۆ زانایانــى کوردســتان وەقــف 
کــردووە و پێشکەشــى بنەماڵــەى جەلیــزادەى کۆیەى 
کــردووە، ئێســتا ئــەو دەستنووســە بــە نرخــە الى 

ــزراوە)1٤(. ــراو پارێ ــەى ناوب بنەماڵ
کەواتە لە دواى مەالى ئیبنوئادەم و عەبدولڕەحمان 
پاشــاى بابــان، مــەال عومــەرى ڕەنجــوورى ســێیەم 
و  بەکارهێنــاوە  کوردســتانى  زاراوەى  کــە  کەســە 
ــاوە،  ــە والــى هەمــوو کوردســتان دان میــرى بابانــى ب
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ئــەوەى جێگــەى ســەرنجە ڕەنجــوورى زاراوەى )گشــت 
ســنوورى  لــە  واتــە:  بەکارهێنــاوە،  کوردســتان(ى 
ــەى پێــش  ــەڕى کــردووە، ئەگــەر ئەوان ــى تێپ میرایەت
کوردســتان  بــە  بابانیــان  میرایەتــى  تەنیــا  خــۆى 
دانابێــت، ئــەم شــاعیرە هۆشــیارە هەمــوو کوردســتانى 
کــورد  والییەکــى  و  ویالیــەت  یــەک  کردووەتــە 

حوکمڕانــى کــردووە.
جە)حیلە(ى دنیا، نە )حیللە(ى حەبسەن
بشۆش ئەو خیدمەت وێنەى خێرخواهان.

دەڵــێ:  و  دەدوێ  شــەماڵ  لەگــەڵ  شــاعیر 
عەبدولڕەحمــان پاشــا بەهــۆى )حیلــە( فێــڵ و درۆى 
دنیا و مل شــکاندنى ناو دەســەاڵت و سیاســەتەوە، 
ــڕۆ  ــەى شــەماڵ ب ــە( زیندانییــە، ئ ــە شــارى )حلل ل
ــە وێنــەى کەســێکى پــاک و خێرخــوا،  ــى ب خزمەت
چونکــە ئــەو لەنــاو خەڵکــى خراپــدا بــووە، بۆیــە 

ــووە. ــدان ب تووشــى زین
باوەرە وە هەم ئاداب شاهان

جەو دما عەرض کەر ئادابان سەخت
ئــەى بــاى بەســۆزى شــەماڵ بیهێنــەرەوە یادى خۆت 
ڕەوشــت و ئــاکارى پیرانــى تەریقــەت، یــان ئــاکارى 
پیــاوە گــەورەکان، ســەرەتا باســی ماندووبوونــى ڕێگا 
دواى حەوانــەوە  بــۆ مەکــە،  ناخۆشــى  و هەواڵــى 
ئەوکاتــە دەســت بەگێڕانــەوەى هەواڵــى نیشــتمان و 

خۆشەویســتانى بــۆ بکــە.
سەرگەشتەگى حاڵ، بەرگەشتەگى بەخت

واچە، ئاغایان  نەدیمان خاص
بابــل، وەک  ئــەوەى گەیشــتیتە شــارى   دواى 
کەســێکى ســەرهەڵگرتوو، ئەگــەر بەخــت یاوەرتــە، 
پرســیار بکــەو بڵــێ: خەڵکینــە پیاوێکــى گەورەتــان 
ــەت و خۆشەویســتى  ــێکى تایب ــوە کــە کەس نەبینی

ــە؟.  ئێمەی
خاصەى غوالمان قۆچاغ ئیخالص

ــ دوور بۆــ قورعەى فاڵنەرد نەحس شەندن
ئــەو کەســە یەکێــک لــە پیــاوە گــەورەکان و زۆر 
دڵســۆزی میللەتەکــەى بــوو، بــەاڵم دوور لــە ڕووى 

ئێــوە، کاتێــک تیروپشــکیان کــردووە، فاڵگرەوەکە، 
ئــەو کەســەى وەرەقــەى بەختــى ڕاکێشــا، دەســتى 
ڕەش بــوو، هــەر بۆیــە نامــەى بــێ بەختــى پاشــاى 

ڕاکێشــاوە و بەخــت یــاوەرى نەبــووە.
نامەى نا ئومێد بەخت تۆ وەندن

تکەى زووخ نە تۆى پژەى دڵ وەردن
تــۆى  بەختــى  نامــەى  کەســەى  ئــەو  بڵــێ: 
خوێندووەتــەوە، نامــەى بــێ بەختى تۆى خوێندووەتەوە، 
کەســێک  پرژانــدووە،  خــۆى  دەروونــى  زووخــاوى 
دەروونــى تاریــک بێــت چاوەڕێــى خێــرى لــێ ناکرێــت.

پابۆس دامان  خواجاى تۆ کەردن
چەند کەسێ چوون کۆر ئومێد وە دیدە

بە ویر تۆوە بین ئارەمیدە
جە خۆف ئاسیب طەعنەى ئەغیاران

وێشان ئاوین کەرد نە گۆشەى شاران
چەنــدان کــەس یــادى تــۆ دەکــەن و هەمــوو کات 
ــەوەى  ــە چاوەڕوانــى گەڕان ــان دەوێ، ل ــرى تۆی خات
ئێــوەدان، دەیانەوێــت چاویــان بــە بینینتــان ڕوونــاک 
ترســی  لــە  تــۆوە،  دوورى  بەهــۆى  هــەر  بێتــەوە، 
ــدان کــەس ســەری  قسەوقســەڵۆکى خەڵکــى، چەن
خۆیان هەڵگرتووە و لە کووچە و کۆاڵنى شاراندا، 

تاڵــى غوربــەت و دوورە واڵتیــان هەڵبــژاردووە.
مات و سەرگەردان پەڕگەندە و فیرار

بێ صەبر و ئارام وێنەى دەردەدار.
شــاعير دەڵــێ: بەهــۆى دوورى تــۆوە لــە نیشــتمان، 
خەمبار و وێڵ و ســەرگەردانم و ئۆقرەم لێ بڕاوە، 
ــارام  ــێکى دەردەدار و نەخــۆش چــۆن ئ وەک کەس
ناگــرێ لەتــاو ئــازار، منیــش لــە دوورى تــۆ وەهــام 

لــێ هاتــووە لــە هیــچ شــوێنکدا ئارامــم نییــە.
پۆل خاڵخاسان پەروەردەى سەهەند

سەرسام بین نە جەور زەمانەى پڕ بەند.
ڕەنجوورى لە ستایش و پیاهەڵدانى عەبدولڕەحمان 
پاشــا بــەردەوام دەبێــت و دەڵــێ: لــە دواى ئــەوەى ئێــوە 
لــە کوردســتان نەمــاون، هەمــوو پیــاوە گــەورەکان 
سەرســامن لــەو هەمــوو ســتەم و نادادییــەى بەرانبــەر 
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خەڵکــى دەکــرێ، هەروەهــا ســەریان ســوڕماوە بۆچى 
کەســێکى چاکەخــواز و دڵســۆزى میللــەت زیندانــى 
بەرپرســی  کراونەتــە  خراپەکــە  خەڵکــە  و  کــراوە 
کارى خەڵکــى، لــە کاتێکــدا دەبــوو لــە بەرانبــەر 
کارە چاکەکانیــدا دەستخۆشــیتان لــێ بکردایــە و 

پاداشــتتان بدایەتــەوە.
ئــەم چامــەى ڕەنجــوورى دەربڕینــى خۆشەویســتى 
ئــەم  بــێ گومــان  بــۆ عەبدولڕەحمــان پاشــا،  زۆرە 
هەمــوو ســۆز و خۆشەویســتییە لــە خــۆڕا نییــە و 
ــاوە  ــی پاش ــۆى هەڵوێســت و خزمــەت و کارەکان بەه
بــووە، ناوبردنــى بــە والى ویالیەتى هەموو کوردســتان، 
بەڵگــەى هۆشــیارى ڕەنجــوورى و هەســتى نەتەوەیــی 
ــا کەســێکى وەک  ــەدا، ئەگەرن ــەو کات ــووە ل پاشــا ب
مــەال عومــەرى ڕەنجــوورى لە کەرکووک دانیشــتووە 
بــووە، چاوەڕێــى  بابانــەکان دوور  لــە دەســەاڵتى  و 
ــا  ــووە، بەڵکــو تەنی ــش نەب ــەاڵت و بەراتێکی ــچ خ هی
وەک پێزانینێکــى بــووە بــۆ کار و خزمەتەکانــى ئــەم 

میــرە و هیچــى تــر.
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