یاداشتەکانی ئەبولوەفای موعتەمەدی کوردستانی و

ئاوڕدانەوەیەک لە قەسیدەكهی ئەحمەد بەگی کۆماسی:
«گڵکۆی تازەی لەیل»*
عەبدوڵاڵی سەمەدی (مهاباد)
لە فارسییەوە :د .عوسمان دەشتی
(زانکۆی کۆیە  -فاکەڵتی پەروەردە)
یاداشــت نووســینەوە ،نەریتێکــی باشــە ،مــرۆڤ
دەتوانێــت دەفتەرێــک بــۆ ئــەو کارە تەرخــان
بــکات و نــاوە نــاوە الپەڕەیــەک ،یــان نیــو الپــەڕە،
بــە گوێــرەی دڵخــوازی خــۆی بابەتگەلێکــی تێــدا
تۆماربــکات .تــا ئــەوەی بــێ ڕەچاوکردنــی کارامەیی
نووســین و زمــان و شــێوازی تایبەتیــش ،دەشــێ
مــرۆڤ بەهــۆی کۆمەڵــێ ڕســتەی کــورت و پوخــت
و ســادەوە ،ئامــاژە بــۆ ڕووداوێــک بــکات کــە
هاتووەتــە ئــاراوه.
دەفتەرێکــی لــەو جــۆرە ســەرەڕای ئــەوەی
لەگــەڵ ڕەوتــی خێــرای زەمانــەدا دەبێــت بــە
تۆمــاری یادگارگەلێکــی شــیرین ،زۆر جارانیــش
بــۆ مەبەســتی پڕکردنــەوەی کەلێنێــک ،یــان
بۆشــاییەک هــی ســەردەمێک ،لــە یەکێــک لــە
بوارەکانــی ڕووناکبیــری ،یــان ئەدەبیــدا ســوودی لێ
وەردەگیرێــت و کەلێنــی تابلۆیــەک پــڕ دەکاتــەوە و
دیمەنەکــە تــەواو دەکات.

لــەو نوســخە دەستنووســەی دیوانــی (مەولــەوی
کــورد) کــە لــە کتێبخانــەی بــارەگای پیــرۆزی ئیمام
ڕەزادا بــە ژمــارە ( )١١٠٩٢پارێــزراوە ،کۆمەڵێــک
یاداشــت و بیــرەوەری لەشــێوەی پەراوێــزدا تۆمــار
کــراون کــە نــرخ و بەهایەکــی ئەدەبــی و مێــژووی
تایبەتیــان هەیــە.
بەڵگــە و نیشــانەکان ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەکــەن
کــەوا مەتنــی نوســخەی دیوانەکــە بەقەڵەمــی
(عەلــی نەقــی دەبیــر مەخسووس)ـــەوە تۆمارکراون
کــە ناســناوی (هۆشــیاری ســەنەندەجی)بووه(.)١
یاداشــت و پەراوێزەکانیــش لەالیــەن (ئەبولوەفای
موعتەمەدی کوردســتانی)یەوە( )٢نووســراونەتەوە،
هەروەهــا مێــژووی نووســینەکانیش بــۆ ســاڵی
(١٣٠٠ك١٩٢٢-ز) دەگەڕێتــەوە .نــاوە نــاوە بــە
پەرشــوباڵوی لەســەر ڕووی الپەڕەکانــی دیوانــە
دەستنووســەکەدا ،یاداشــتگەلێک بــە قەڵەمــی
خوالێــی خۆشــبێ ئەبولوەفــا تۆمارکــراون کــە
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هــەر یەکێکیــان گرنگــی و بایەخێکــی تایبەتــی
هەیــە ،لێــرەوە لــە چوارچێــوەی ناســاندنی ئــەو
پەراوێــز و یاداشــتگەلەدا ،ســەرەتا هەڵوەســتە
لەســەر نامەیــەک دەکەیــن کــە ناوبــراو بــۆ دوکتــۆر
محەمــەد موکــری( )٣نووســیوە .ئەمــەی خــوارەوە
دەقــی نامەکەیــە ،لەگــەڵ تێبینــی کردنــی ئــەوەی
کــەوا مەســەلەی ڕێنــووس و خاڵبەنــدی و شــەرح و
پەڕاوێزەکانــی لەالیــەن ئێمەوەیــە:
نامەیــەک بــۆ بەڕێــز دوکتــۆر محەمــەد موکــری
نووســراوە لــە(:)٤()١٣٣٤-٣-٢٤
هاونیشــتیمانی بەڕێــز و توێــژەری نەناســیاوم،
دوێنــێ لــە کاتــی پشــکنینی کاغەزگەلــی
جۆراوجۆری ناو دۆاڵب و کۆمەدییەکان ،ژمارەیەکی
ڕۆژنامەی(خۆرنشــین) ،ســەرنجی ڕاکێشــام کــە لــە
ڕێکەوتــی خەرمانانــى ( )١٣٣٠دا دەرچــووە .لــە
یەکێــک لــە ســتوونەکانی ڕۆژنامەکەدا باسوخواســی
هــەوڵ و کۆششــەکانی ئێــوەی بەڕێــز کرابــوو کــە
لــە پێنــاوی کۆکردنــەوەی شــوێنەوار و بووژاندنــەوە
و بــەرز ڕاگرتنــی ناوبانگــی شــاعیرانی کــورددا
ئەنجامتــان داوە ،مــن زۆر بەداخــەوەم کــە تاوەکــوو
ئەمــڕۆ نــە ئــەو بەختەم هەبــووە بەخزمەتتــان بگەم
و نەچاویشــم بــەو کتێــب و دانراوانــە کەوتــووە کــە
لــەو بــارەوە نووســیوتانە ،چــون لــە ڕۆژنامــەی
ناوبــراودا ســەبارەت بەشــاعیری (گڵکــۆی تــازەی
لەیــل)( )٦نووســرابوو کــەوا( :زانیــاری ڕاســت و
دروســت لەبارەیــەوە لەبەرداســتدا نییــە) ،بۆیــە
لەســۆنگەی خزمەتکــردن بەمێــژوو ،بەپێویســتم
زانــی زانیاریگەلێــک کــە لــەو بارەیــەوە لــەالی
بەنــدە هەیــە ،بەئــاگاداری بەڕێزتانــی بگەیەنــم،
هۆنــەری شــیعرەکانی( گڵکــۆی تــازەی لەیــل)
خوالێــی خۆشــبێ (ئەحمــەد بەگــی کۆماســی)،
لــە خانەکانــی تایفــەی (کۆماســی) ناوچــەی
(کوردستان)ـــەو هاوســەردەمی خوالێــی خۆشــبێ
(ســەید عەبدوڕڕەحیمــی تاوەگــۆزی) ناســراو

د .محەمەد موکری

بــە (مەولــەوی) بــووە ،کــە ناســناوی شــیعری
(مەعدووم)ـــە و خاوەنــی دیوانێکــی شــیعری
کــوردی و کتێبــی (عەقاید)ـــە کــە بــە زمانەکانــی
کــوردی و فارســی و عەرەبــی بەشــیعر هۆنراوەتــەوە
و بەشــێکی لە(میســر) و بەشــێکی لــە (بەغــدا) لــە
چــاپ دراوە .مەرحوومــی مەولــەوی لەگــەڵ ئەحمەد
بەگــدا نامــە و نووســراوی شــیعریان لەنێوانــدا
هەبــووە ،ئەوجــا چ بەڕاســت و چ وەک خــوازە،
مەولــەوی لــە نامەکانیــدا بــە (خاڵــۆ) نــاوی بــردووە
(.)٨
لــە دیوانــی (مەولــەوی)دا پارچــە شــیعرێکی
ئامــاڵ درێــژ هەیــە کــە دێــڕی دەســتپێکی ئەمەیــە:
هانا هاویەرد ،هانا هاویەرد
خاڵۆکەم زستان ،هانا هاویەرد ()٩
ئــەم شــیعرانە ئاراســتەی ئەحمــەد بــەگ و بــۆ
ئــەو هۆنراونەتــەوە (.)١٠
لــە درێــژەی هۆنراوەکــەدا بــاس لــە یــادەوەری
ڕۆژانێــک دەکات کــە وێکــڕا بەڕاووشــکار و گەشــت
و گــەڕان گوزەراندوویانــە ،لــەو پارچــە شــیعرەیدا
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مەولــەوی لەوەســفی بەهــار و باســی تفەنگچێتــی و
ڕاووشــکار و نیشــانە شــکێنیدا ناوەرۆکێکــی نوێبــاو
و چواندنــی جــوان و ئەوتــۆی هێناوەتــەوە کــە
نموونــەی لــەو جــۆرە لەزمانەکانــی دیکــەدا کەمتــر
بــەدی دەکرێــن.
بەهەرحــاڵ خاڵــۆی ئەحمــەد بەگــى خاوەنــى
قەســیدەی (گڵکــۆی تــازەی لەیــل) لــە تایفــەی
کۆماســییە ،لــە ســنەی کوردســتان ئەمــری خــوای
بەجــێ هێنــاوە و لــە گۆڕســتانی باکــووری نزیکــی
شــاردا بەخــاک ســپێردراوە ،لــەم گۆڕســتانەدا چــۆن
درەختــی (تــاوگ)( )١١ی زۆر لــێ ڕوواوە ،ئــەوەی
کــە بەفارســی (بنــگڵ)ی( )١٢پێ دەڵێــن و بەرێکی
هەیــە زۆر لەبــەری (دارەبــەن)( )١٣واتا(قــەزوان)
دەچێــت ،بۆیــە گۆڕســتانەکە بەگۆڕســتانی دار
تــاوگ ناودەبرێــت(.)١٤
گــۆڕی ئەحمــەد بــەگ تاوەکــوو چــل ســاڵیش
لەمــەو بــەر( )١٥کــە بەنــدە لــە ســنە بــووم،
ناســراو و دیاربــوو ،لەالیــەن خەڵکانێکــی خــاوەن
زەوق و ســەلیقەی کوردســتانەوە زیــارەت دەکــرا
و ئــەو شــیعرەی (گڵکــۆی تــازەی لەیل)یــان
لەســەرمەزارەکەی دەخوێنــدەوە ،کێلــی قەبرەکــەی
لــە بــەردی ســپی هەڵنرابــوو کــە لــە ســەر ڕوویــدا
نــاو و مێــژووی کۆچکردنەکەیشــی تۆمارکرابــوو،
بــەاڵم بەداخــەوە ژمــارە و مێژووەکەیــم لەیــاد
نەمــاوە .لــە هــەردوو الی هــەورازی ســەرینگان و
داوێنــی پێینگانــی گۆڕەکەشــدا دوو درەختــی تــاوگ
ڕووابــوون کــە هــەر لــە دوورەوەڕا دیاربــوون و گۆیــا
لــەوێ بــۆ مەبەســتی ســێبەرکردن چێنرابــوون.
ئــەم زانیارییانــە هــی چــل ســاڵ لەمــەو پێشــن،
وەلــێ ئــاگاداری وەزعــی ئێســتا نیــم و نازانــم
کــە لــە ئەنجامــی فراوانبوونــی شــارەکە و بینــا
و تــەالری تــازە كــە لــەو ناوچەیــە بەرپابــوون،
گۆڕەکــە لەســەر دەقــی جارانــی خــۆی مــاوە ،یــان
ئەوەتــا لــە ئاکامــی ئاوەدانــی و فراوانبوونــی شــاردا

بووەتــە قوربانــی و لەبەیــن چــووە.
بچووکتــان :ئەبولوەفــای موعتەمەدی کوردســتانی
 واژۆ.ئەوجــا نووســەر لــە کۆتایــی نامەکەیــدا دەقــی
تــەواوی قەســیدەی (گڵکــۆی تــازەی لەیــل)
ی لــە ( )٥٢بەیتــدا هێناوەتــەوە .بەهــۆی ئــەو
جیاوازییانەشــەوە کــە لــە نێــوان ئــەم دەقــە و
نوســخەکانی دیکــەی قەســیدەکەدا هەیــە ،لــە
کۆتایــی ئــەم وتــارەدا دەقــی تــەواوی قەســیدەکە
وەک خــۆی دەهێنینــەوە .لەگــەڵ ئــەوەی
ڕێنووســەکەیمان لــە فارســییەوە کردووەتــە کوردی.
یاداشــت و پەراوێزەکانــی دیکــەی دەستنووكهســە
بــەم جۆرەیــە:
 -١پارچــە شــیعرێکی (شــەرەفەددین عوســمان
موختــاری)( ،)١٦کــە هــەر بــۆ خۆشــی و
هونــەر نوانــدن بــە فارســییەکی عەرەبــی ئامێــز
هۆنراوەتــەوە ،دێــڕی دەســتپێکی ئەمەیــە:
القلب من سوز عشق الیار شیداء
واالشک سیال علی الرخسار پەیداء
 -٢پارچــە شــیعریکی (میــرزا مورتــەزا قولــی)
ناســراو بــە (ئەفســەر)( ،)١٧کــە لــە ستایشــی
حوســنی جیهــان خانمــی کچــی (فەتــح عەلــی
شــای قاجــار) و خێزانــی (خوســرەو خانــی والــی)
دا گوتــراوە .دێــڕی یەکەمــی بــەم جۆرەیــە:
تبارک الله ازباد نوبهار سنندج
کە برده آب جنان خاک مرغزار سنندج
 -٣قەســیدەیەکی (مەولــەوی) کــە لــە (())٢٨
بەیتدایــە لەگــەڵ کورتە ڕوونکردنەوەیەک ئاراســتەی
دۆســتی نزیکــی (شــێخ عەزیــزی جانــەوەره) کــراوە
و( )١٨دەســتپێکی قەســیدەکە ئــەم دێڕەیــە:
های شەماڵ چەند جار ڕا تەی کەردەنی
چەند تەشریف وەالی یاران بەردەنی
 -٤قەســیدە حــەوت بەندییــە فارســییەکەی
خوالێــی خۆشــبێ (مســتەفا بەگــی  -کــوردی)()١٩
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کــە لــە ستایشــی حەزرەتــی پێغەمبــەردا گوتــراوە
لەگــەڵ کورتــە ڕوونکردنەوەیــەک و تۆمارکردنــی
مێژوونووسینەوەیشــی لــە ڕێکەوتــی()١٣٢٨-٩-٩ی
هەتاویــدا .ڕاســتییەکەی ئــەم تێکســتە شــیعرییە
قەســیدەیەکی تەرجیــع بەنــدی (( ))٨بەندییــە
( .)٢٠هــات و دوو بەیتــە تەرجیعەکەشــیان دەگــەڵ
حیســاب بکرێــت ،کــەوا (( ))٨جــاران لــە نێــوان
بەنــدی غەزەلەکانــدا پاتــە بووەتــەوە ،ئــەوە کــۆی
بەیتەکانــی دەبێتــە (( ))١٢٠بەیــت و دێــڕی
دەســتپێکی قەســیدەکە بــەم جۆرەیــە:
ای ز شیپور تو جهان پر شور ()٢١
وز نوای تو عـــالمی مـــسرور
 -٥قەســیدە مــاددە تاریخەکــەی (میــرزا
فەتحوڵــای خــوڕڕەم)( )٢٢کــە لــە بۆنــەی
دروســتکردنی مزگەوتــی (دار االحســان)دا گوتراوە،
لەگــەڵ کورتــە ڕوونکردنەوەیــەک و تۆمارکردنــی
مێــژووی نووســینەکە کــە لــە ()١٣٢٨-٩-٢٠ی
هەتاویدابــووه .ئــەم قەســیدەیە (( ))٣٣بەیتــە
و بــهحیســابی ئەبجــەد هەمــوو نیــوە دێڕەکانــی
باڵــی یەکەمــی بەرانبــەرە لەگــەڵ ژمــارە(،)١٢٢٧
کــە ئاماژەیــە بــۆ ســاڵی دەســت پــێ کردنــی
ئاواکردنــی مزگەوتەکــە ،هەمــوو نیــوە دێڕەکانــی
باڵــی دووەمیــش بەرانبــەری( )١٢٢٨دەوەســتێت،
کــە ئاماژەیــە بــۆ ســاڵی تهواوبوونــی تــهالری
مزگەوتەکــە ،میــرزا (فتــح اللــه) ئــەم قەســیدەیەی
لــە ڕەدیفــی قەســیدەکەی (ناطقــی ئەســفەهانی)
( )٢٣دا گوتــووە کــە (( ))٣١بەیتــە و بەحیســابی
ئەبجــەدی ،هەمــوو باڵەکانــی ئامــاژە بــۆ ()١٢٢٧
دەکــەن(.)٢٤
 -٦غەزەلێکــی فارســی (هۆشیار)ـــە كــه لــە
ســاڵی ()١٣٣٥دا هۆنیویەتییــەوە .ئــەم شــیعرە
(( ))٩بەیتــەو دەســتپێکەکەی بــەم جۆرەیــە:
مە من قیاس رویت بە غلط بە ماه کردم
چە تناسبی ست مە را ،عجب اشتباه کردم

 -٧قەسیدەیەکی ( )٥٦بەیتی کوردی (هۆشیار)
ـــە کــە بەشــێوەزاری (ئەردەاڵنــی) هۆنراوەتــەوە
بــە ناوونیشــانی (ســاو بــۆ کوردســتان) .شــاعیر
قەســیدەکەی لــە ڕێکەوتــی (())٢٨ی ئــازەر،
مانگــی ســاڵی ( )١٣٣٠هەتاویــدا نووســیوەتەوە و
لــە کۆتاییشــدا واژۆی لەســەر کــردووە ،هەروەهــا
ناوونیشــانی تــەواوی ماڵەکــەی خۆیشــی لــە
کۆتاییــدا هێناوەتــەوە ،وا پــێ دەچێــت (هۆشــیار)
قەســیدەکەی تایبــەت بــەو مەبەســتە نووســیبێت
تــا بەدەنگــی خــۆی لــە (ڕادیــۆی کــوردی تــاران)دا
بخوێنێتــەوە( .)٢٥دێڕەکانــی ســەرەتای شــیعرەکە
بــەو جۆرەیــە:
ئەگرە تارانە ،ئەگرە تارانە
ئەگرە بەش ڕادیۆی کورد زوانانە
من ئەو دوورکەفتەی شار و دیارم
سەنا خوان کورد ،یانی (هۆشیار)م
لە گرەو ئەنێرم بۆ کوردان سالم
سالم فراوان بۆ خاس و بۆ عام
سالم مەخسوس بۆ شار کوردستان
زێدگای باوان ،سنەی ئەردەالن...
لــە ســەرچاوەکاندا ســاڵ و شــوێنی لــە دایــک
بــوون و مردنــی ئەحمــەد بــەگ بــە شــێوەی جیــاواز
هاتــوون ،بــەاڵم بــەو پێیــەی کــەوا (دوکتــۆر مــارف
خەزنــەدار) لــە بەرگــی ســێیەمی (مێــژووی ئەدەبــی
کوردی)یەکــەی خۆیــدا هێناوێتییــەوە ،ئەحمــەد
بــەگ لــە ســاڵی (١٧٩٨ز) لــە دێــی (بــەردە
ســپی)bardasipi:ی ناوچــەی (کۆماســی)کە
ســەر بەشارســتانی (مەریوان)ـــە ،هاتووەتــە دنیــا
و لەســاڵی (١٨٧٨ز)یشــدا ماڵئاوایــی کــردووە.
ئــەو یەکێــک بــووە لــە دۆســتە نزیکەکانــی ســەید
عەبدوڕڕەحیمــی (مەعــدووم)ی شــاعیر کــە بــە
(مەولــەوی)ی کــورد ناســراوە .مەولــەوی پارچــە
شــیعرێکی ماتەمنامــەی ســۆزداری لــە مەرگــی
ئــەودا هۆنیوەتــەوە( ،بڕوانــە :محمدامیــن اردالنــی،
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ئــەو کۆمەڵــە شــیعرانەی ئەحمــەد بــەگ کــەوا
ئێســتا لەبەردەســت دان هــەر لــەم بەیــاز و دەســت
نووســانەدا وەرگیــراون و گردوکــۆ کراونەتــەوە و تــا
ئیســتاش دوو جــاران چاپ و بــاو بوونەتەوە(،)٢٦
بــەاڵم دەبــێ ئێســتاش هــەر لەچاوەڕوانــی دیوانێکی
تــەواوی ئــەم شــاعیرە ناســک خەیاڵــەدا بیــن.
(گڵکــۆی تــازەی لەیــل) یەکێکــە لــە قەســیدە
ناودارەکانــی ئەدەبیاتــی کــوردی ،کە(ئەحمــەد
بەگــی کۆماســی) لــە بۆنــەی کۆچــی دوایــی
هاوســەرەکەیدا هۆنیویەتــەوە .پایــە و کاریگــەری
ئــەم قەســیدەیە وای کــردووە کەســانێکی دیکــەش
لــەو مەیدانــەدا خۆیــان تاقــی بکەنــەوە و ئەســپی
خۆیــان تــاو بــدەن و شــیعری لــەو شــێوەیە
بنووســن ،شــاعیری نــاوداری سلێمانی(مامۆســتا
پیرەمێــرد١٩٥٠-١٨٧١/ز)( ،)٢٧بــە شــێوەیەکی
زۆر جــوان و دڵگیــر ئــەم قەســیدەیەی لــە شــێوەی
(گۆرانی)یــەوە گۆڕیــوە بــۆ شــێوەی (ســۆرانی).
وەک چــۆن هونەرمەنــدی بەهــرەدار (ڕەفیــق
چــاالک )١٩٧٣-١٩٢٣/لــە ســاڵی ()١٩٥٧دا لــە
شــێوەی شــانۆگەریدا پێشکەشــی کــردووە.
ئــەم قەســیدەیە لەگــەڵ هەبوونی نوســخەی چاپی
جیاوازیش()٢٨چەنــد دانەیەکــی دەستنووسیشــی
هەیــە ،کۆنترینــی ئــەو دەستنووســانە ئەوەیانــە
کــەوا (مەحمــوود پاشــای جــاف )١٩٢١-١٨٤٥/لــە
دەفتــەری یەکەمــی کەشــکۆڵەكهی خۆیــدا لە ســاڵی
(١٢٣٩ک١٨٧٦/ز) ،لــە الپەڕەکانــی (٢٠٨بــۆ)٢١٢
لــە (( ))٤٩دێــڕدا بــە خەتێکــی جــوان تۆمــاری
کــردووە ،ئەوجــا ئەمــە بــە بــەراورد لەگــەڵ ســاڵی
کۆچکردنــی شــاعیر وەک ئــەوەی الی دوکتــۆر
خەزنــەداردا هاتــووە ،دەبێــت لــە ڕۆژگاری ژیانــی
شــاعیر خۆیــدا نووســرابێتەوە.
هەروەهــا نووســخەیەکی دەستنووســی دیکــەش
لەبــەر دەســتە کــە تایبەتــە بــە کتێبخانــەی

نیشــتیمانی (بەرلیــن) بــە
 )9882کــە بەهــۆی نووســەرێکی نەناســراوەوە
لــە ســاڵی (١٢٩٧ک١٨٨٠/ز) ،واتــە دوو ســاڵ
لــە دوای مەرگــی شــاعیر نووســراوەتەوە .بــە
داخــەوە ئــەم دەســتخەتە کەموکــووڕی تێدایــە
و چەنــد الپەڕەیەکــی کەوتــووە ،کــە بەشــێکی
الپــەڕە کەوتووەکانیــش ڕێــک لــەو شــوێنەیە کــە
ئــەم قەســیدەیەی تێــدا تۆمــار کــراوە ،بــە جۆرێــک
کــە تەنیــا (( ))١٠دێــڕی یەکەمــی قەســیدەکەی
تێــدا ماوەتــەوە .لێــرەدا بــە هەلــی دەزانیــن
لەگــەڵ نووســینەوەی دەقەکــەی خوالێــی خۆشــبێ
ئەبولوەفــای موعتەمــەدی ،جیاوازییەکانیــش لەگــەڵ
هــەردوو دەقــی دەستنووســی ناوبراودا دەستنیشــان
بکەیــن.
تێبینــی :نووســەری بەڕێــز کاک عەبدوڵــا
ســەمەدی لەتــەک هێنانــەوەی دەقــی قەســیدەکە
وەک چــۆن ئەبولوەفــا تۆمــاری کــردووە،
جیاوازییەکانیشــی لەگــەڵ هــەردوو دەستنووســی
(مەحمــوود پاشــای جــاف) و (کتێبخانــەی بەرلین)
بــە وردی و بەدرێــژی دەستنیشــان کــردوون،
دیــارە ئــەم کارە لەشــوێنی خۆیــدا بەمەبەســتی
لێکۆڵینــەوەی زانســتی کارێکــی بــاش و پەســەندە،
بــەاڵم بــەو هۆیــەی جیاوازییــەکان بــەزۆری لــە
ئاســتی وشــە و بێــژە دایــە و تــوول و تەفســیلێکی
زۆریشــی خایانــدووە ،بۆیــە لــە دەرفەتێکــی وەک
ئێــرەدا بەپێویســتمان نەزانــی ئــەو وردەکارییانــە
ڕابگوازینــەوە و چاوپۆشــیمان لــەم الیەنــە کــردووە،
هیواخوازیشــین نووســەری بەڕێــز لــەم ڕووەوە
بمانبەخشــێت.
گڵکۆی تازەی لەیل
گڵکۆی تازەی لەیل گڵکۆی تازەی لـەیل
ئارۆشیم وە سەیر گڵکۆی تازەی لەیل
نە سایەی مەزار ئەو لەیل پەڕ مەیل
نەدیدەم وارا ئەسرین وێنەی سەیل
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شیم وە سەرینش وە دڵەی پڕ جۆش
سەنگ مەزارش گرتم نەئاغۆش
واتم ئەی دڵسۆز قەیس لۆنگ نەکۆڵ
موبارەکت بۆ یانەی بیدی چۆڵ
سەرهۆردە نەخاو سەوڵ خەرامان
من مەجنوون تۆم وەی تەور پێم ئامان
کۆچ بێ وادەت کاری پێم کەردەن
بێزارم جەگیان ڕازیم وە مەردەن
کوورەی نارعەشق دووری بااڵی تۆ
کارێ پێم کەردەن نەونەمام نۆ
وەختەن چون قەقنەس ببوون وەزوخاڵ
شاد بوو وەگەردم زەالن یا شەماڵ
یاخۆ وێنەی قەیس لێوەی لۆنگ نەکۆڵ
تەن بوو وەخۆراک وەحشییان چۆڵ
سەوگەند بەو خااڵن فەیرۆزەی وەشڕەنگ
بەو دەستەی زوڵفان پەشێو نەپای سەنگ
جەوساوە گەردش چەرخ پەڕستەم
من و تۆ وەی تەور جیاکەرد جەهەم
تۆ بەردەن وەخاک سیای سەنگ تار
من مام پەی ئازار جەفای ڕۆزگار
هەرڕۆ چون مەجنوون خاتر نەغەم کەیل
هەر لەیل لەیلمەن بەهەردەی دوجەیل
خەمان پەژاران ڕەفیق ڕامەن
چەنی جەفاو جەور دائیم سەودامەن
سپای غەم بەو تەور هجووم ئاوەردەن
قافڵەی فامم وەتاراج بەردەن
زامەتان سەخت ئەی دڵەی پەڕئێش
چون جای مارانگاز زووخاو مەیۆ لێش
شەو کەیلەن زووخاو وەالی جێمەدا
کافر بەزەییش مەیۆ پێمەدا
یانەم وێرانەن دەرد دێویان
چون ئاهووی تەتار سەر لێم شێویان
شەوان زاری و شین ڕۆوان ڕۆ ڕۆمەن
یەکجار پەژارەی تەنیایی تۆمەن

تۆ چوونەن حاڵت شای وەفاداران
کییەن هەمڕازت سوب و ئێواران
نەو سەرای تاریک پەڕخەوف و خەتەر
مدارت چوونەن لەیل نازپەروەر
نەسەردی هەوای سەرد سیاسەنگ
چتەورەن خااڵن فەیرۆزەی وەشڕەنگ
جیاتی باهۆی قەیس خەمینت
کام سەنگ سیا هانە بالینت
داخم ئەو داخەن لەیل خاتر تەنگ
ئەو دەستەی زوڵفان سەودایی سێوەنگ
وەچنگ چل چنگ تۆ تاتات مەکەرد
ئیسە پەشێوەن چون ڕەیحان هەرد
ئەو دیدەی مەخموور ئاهوو بێز تۆ
ئەو قەوس قەتران شەڕ ئەنگێز تۆ
ئیسە نەگەردش چەرخ نیلی ڕەنگ
بێ ڕەونەق بیەن چون نەقش ڕووی سەنگ
سا پەی چێش سۆمای دیدەم تار نەبۆ
زیندەگی جەالم ژار مار نەبۆ
تۆ خەریک قەبر سیای سەردەنی
نەمام حەسرەتان وەگڵ بەردەنی
من تەنیا چون قەیس لێوەی خەم خەاڵت
زیندە مەگێڵوون نەڕووی سەر بیسات
وەلحاسڵ هەرچەند شین و زاریم کەرد
نەپای قەبر لەیل بێ قەراریم کەرد
نەجواو دا پێم نەزەڕڕە دەنگ کەرد
یەکجار بڵێسەم نەگەردوون ویەرد
دیسان هەم جە نوو واتم ئەی دڵسۆز
حەکیم دەرمان دەرد مەجنوون دۆز
یەپەی چێش مەیلم جەالت کەم بییەن
مەرعەهدوپەیمان جەیادت شییەن
من وەی دڵەی خار بێ قەرارەوە
وەی جامەی سیای یەخە پارەوە
هام نەسەرینت زارزار مەنالوو
خاک یانەی نووت وەچەم مەمالوو
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تۆ هیچ نیت وەتەنگ بێ قەراریی من
وە ئەلوەدای سەخت شین و زاریی من
نەمەدی جواو نوختەی خاڵ بێ گەرد
مەعلوومەن مەیلم جەالت بییەن سەرد
دیم سەدای وە نەرم نەتۆی خاکەوە
نەیانەی تازەی حەسرەتناکەوە
ئاما نەگۆشم چون هەردە جاران
واتش ئەی مەجنوون وێڵ کۆساران
سەوگەند بەو ئەحەد فەرد بێ هەمتا
وە بێ وادە کەرد قەیس جەلەیل جیا
ڕای جوا و نییەن دڵ بێ قەرارەن
خەیلێ سەنگ و خار وەجەستەم بارەن
جەتەئسیر خاک هەوای سەرد سەنگ
ڕای جوا و نییەن چەنیت کەرۆ دەنگ
خان خاک بەو تەور مەحبووسم کەردەن
نازاران وێم جەیادم بەردەن
بەڵێ هەرچەند شین و زاری مەکەری
هەرچەند سەر وەسەنگ سیا مەدەری
فایدەش نییەن سوود نەدارۆ پێت
بشۆ زاری کەر پەری بەخت وێت
پەی چێش ئەی دنیا خەیلێ بێ وەفان
جەتەنخوای وەفاش دائیم نەجەفان
کەس جەقەید دام مەکرش نەڕەستەن
یەک یەک وەزەنجیر عەیاری بەستەن
جە ئەووەل دنیا تا وە ڕۆی مەحشەر
هیچ کەس جەدامش بەر نەشین وەبەر
هەرکەس دڵشاد بۆ پەی دنیای بێ پۆ
ئاخر پەشیمان مەبوون ڕەنجەڕۆ
هەرچەند پەرێ من تۆ ئەلوەداتەن
ئاخر سەرئەنجام ئەی جێگە جاتەن
(ئەحمەد) پەرێ کۆچ شای جەمین جامان
ڕەستاخێزکەرۆ تا مەرگ سامان.

پەراوێزەکان:
*وهرزنامــهی كهشــكۆڵ ،ســاڵی چــوارهم ،ژمــاره،١ :
زنجیــره ،١١ :بههــاره هاوینــی  ،١٣٩٨الپــهڕه٨٨ :ـ.١٠٤
 - ١عەلــی نەقــی دەبیــر مەخســووس ،ناســراو بــە
(هۆشــیار)١٣٩٩ - ١٣٠٦( ،ک١٩٧٩-١٨٨٨/ز) .کــوڕی
میــرزا کازم کــوڕی ئاغــا محەمــەد ڕەحیمــی میعمــار باشــی
کوردســتانییە ،لــە ســنە لەدایــک بــووە ،بــاب و باپیرانــی
لەبنەڕەتــدا لەبنەماڵەیەکــی کوردانــی دونبولــی بــوون،
لەشــامەوە ڕوویــان کردووەتــە ئێــران و لەســنە نیشــتەجێ
بوون(ســنندج قدیم .)٤٩٥ – ٤٩٤ :لەپاش ئەوەی بەشــێک
لــە زانســتەکانی ئــەو ڕۆژە لــە مەدرەســە ئاینییــەکان
دەخوێنێــت ،لــە پەیمانــگای (ئالیانس)یــش لەســنە خــۆی
ناونــووس دەکات و ســەرقاڵی فێربوونــی زمانــی فڕانســەیی
دەبێــت ،لەپــاڵ ئەوەشــدا لــە کــۆڕی مامۆســتایانی
خۆشنووســیی خەتــی نەســخ و نەســتەعلیقدا ئامــادە
دەبێــت و مەشــق و ڕاهێنانــی خۆشنووســی دەکات ،دواتــر
لەدەربــاری ئاســەفی گــەورەی نایــب ویالیەتــی کوردســتان
و کوڕەکەیشــی ســەردارموعەززەم ،بەوەزیفــەی بەڕێوەبــەری
دیــوان و نووســەر دەســتبەکار دەبێــت ،لەتەمەنــی ()٢٧
ســاڵیدا ڕوودەکاتــە تــاران و لــەوێ بــۆ مــاوەی ( )١٨ســاڵ
لــە دیوانــی ســەرۆک وەزیرانــدا ئەرکــی نامــە نووســینی
تایبــەت و بەڕێوەبەرێتــی دیوانــی وســوقوددەولە دەگرێتــە
ئەســتۆ ،لەدواییــدا ئــەرک و فەرمانــی دیکەشــی بینیــوە،
تاوەکــو لەســاڵی (١٣٢٨هەتــاوی)دا خانەنشــین دەبێــت.
لەنێــو ئــەو کۆمەڵــە شــیعرانەی کــە لــەدوای بەجــێ مــاون
بەهــەردوو زمانــی کوردی و فارســی ،غەزەلەکانــی بەتایبەت
تابڵێــی ئــاودار و ناســک و جوانــن (تاریــخ مشــاهر کــرد،
.)٢/٤٦٢
 -٢تەهــا ئەبولوەفــا موعتەمــەدی کوردســتانی(١٣٠٥
– ١٣٩١ک١٩٧١ – ١٨٨٧/ز) .کــوڕی شــێخ محەمــەدی
موعتەمەدولئیســامیيە ،یەکێــک بــووە لەزانایانــی ناوچــەی
ســنە و لــە بنەماڵــەی ناســراوی قوســەیرانی کانــی
مشــکانییە( ،نامــداران علــم و فرهنــگ و هنــر کردســتان،
 .)٢٣٥لــە دوای ئیجــازە وەرگرتــن لەســەر دەســتی زانــای
نــاودار مــەال عەبدوڵــای موفتــی دشــەیی ،لــە کار و فرمانــی
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دەوڵەتیــدا دەســتبەکار دەبێــت ،ئەبولوەفــا لەپــاڵ زانســتە
ئیســامییەکاندا ،ســەروکاری لەگــەڵ زانســتە تازەکانیشــدا
هەبــووە ،هەنــدێ لــە شــوێنەوارەکانی بەهــەردوو زمانــی
عەرەبــی و فارســی لەچــاپ دراون(تاریــخ مشــاهر کــرد،
.)٢/٤٢٥
 -٣دوکتــۆر محەمــەد کەیــوان پــووری موکــری (– ١٣٠٥
 ١٣٨٩هەتــاوى 2010 – ١٩٢٦/ز).
 -٤پازدەی حوزەیرانی ١٩٥٥ز.
( -٥خۆرنشــین  )xornišinهەفتەنامەیەکــی وێنــەداری
دووزمانــەی (کــوردی – فارســی) بــووە لــە تــاران
لەچاپخانــەی (آفتــاب) دەرچــووە ،خــاوەن ئیمتیــاز و مودیر
مەســئولی عەبدولحەمیــدی مەعریفــەت و سەرنووســەری
دوکتــۆر وەکیلــی کوردســتانی بــووە .ژمــارەی یەکەمــی لــە
( ١٩مــرداد مانگــی  ١٣٣٠هەتــاوی ١١ /ئــاب  ١٩٥١زاینــی)
دا دەرچــووە.
(-٦گڵکــۆی تــازەی لەیــل  / Gilkoy tăzay laylمــزار
تــازەء لیلــی) لەچامــە ماتەمنامــە نــاودار و جوانەکانــی
ئەدەبیاتــی کوردییــە.
 -٧ســەیید عەبدوڕڕەحیمــی مەولــەوی (مەعــدووم)
(١٣٠٠ – ١٢٢١ک١٨٨٢ – ١٨٠٦/ز) ،شــاعیر و عارفــی
نــاوداری کــورد.
 -٨پێویســتە بگوترێــت کــە (مەولــەوی) ئــەم ناســناوەی
تەنیــا بــۆ ئەحمــەد بەگــی کۆماســی بەکارنەهێنــاوە ،بەڵکوو
وەک چــۆن لەشــیعرەکانیدا دیــارە ،ژمارەیــەک لــە دۆســتانی
خــۆی بــە (خاڵــۆ) ناوبــردووە و شــیعرنامەی ئاراســتە
کــردوون.
 -٩هـانا هاویەرد هـــانا هـــاویەرد
خاڵۆکەم زوسان هانا هاویەرد
(دەستنووسی سەید محەمەد تاهیری هاشمی)
 -١٠لەگــەڵ ئــەوەی لەدیوانــی مەولــەوی دا ( )٩پارچــە
شــیعر بــەدی دەکرێــن کــە ئاراســتەی ئەحمــەد بەگــی
کۆماســی کــراون ،بــەاڵم ئــەو پارچــەی ئەبولوەفــا ئامــاژەی
بــۆ دەکات ،ڕەنگــە بــۆ ئەحمــەد بــەگ نەنووســرابێت،
چونکــە ســێ کــەس لــە مەولــەوی ناســانی ناســراو ،لەســەر
ئــەو بــاوەڕەن کــە مەولــەوی ئــەم قەســیدەیەی ئاراســتەی

(شــێخ یوســفی نۆســمەیی) کــردووە ،کــە خەڵکــی ئاوایــی
(نۆســمە ) nosmaی ناوچــەی (پاوە)بــووە و ئەمیشــی
هــەر بە(خاڵــۆ) ناوبــردووە و چەنــد شیعرێکیشــی بــۆ
نووســیوە( .بڕوانــە :ســەید محەمــەد تاهیــری هاشــمی،
نوســخەی دەستنووســی دیوانــی مەولــەوی ،ل٩٧؛ محەمــەد
ئەمیــن ئەردەالنــی ،وەرگیڕانــی دیوانــی مەولــەوی ،ل٣٠٦؛
مــەال عەبدولکەریــم مــدرس ،دیوانــی مەولــەوی ،ل.)٤٨٧
 ،)Celtis caucasica( -١١درەختــی تــا ،تا دار ،دارە
دیمــەن ،داغداغــان ،درەختێکــی سروشــتییە لــە کوردســتان
لــە ناوچــە جیاجیاکانــدا بــەم ناوانــە دەناســرێت :تایلــە،
تایلــێ ،تــاوگ ،تــاووت ،تــاووک ،تەیلــێ ،تــاوی( ،فرهنــگ
گیاهــان دارویــی کردســتان.)٦١ ،
 -١٢درەختــی گــوڵ و بــەردار ،دارە گوڵــی پــی دەڵێــن.
(برهــان قاطــع.)١/٣٠٩ ،
 -١٣بـهری ئــەو دارە بــە (بنــە) ،یــان (پســتەی کێــوی)
ناودەبرێــت و ترشــیاتی لــێ ســاز دەکرێــت .لەفارســیدا
(بنــە) و (بنگلک)ـــە ،لــە عەرەبیــدا (بطــم) ،یــان (حبــة
الخضــراء)ی پــێ دەڵێــن( ،عمیــد.)١/٧٢٠ ،
 -١٤ئــەم گۆڕســتانە لەباکــووری شــاری ســنەیە ،ئێســتا
کەوتووەتــە پشــتی ئیــدارەی بەڕێوەبەرێتــی کارەبــا و
ئەوبــەر و ئەوبــەری شــەقامی فەیزابــادی گرتووەتــەوە.
پێشــان تایبــەت بــووە بــە دانیشــتوانی گەڕەکەکانــی
چواربــاغ و مزگەوتــی حاجــی ئەبولحەســەن و دەوروبــەری
تەکیــەی خەلیفــە فەتــاح و بــازاڕ و گەرمــاوی عەبدولخالیــق
و ئاغەزەمــان (آئینــە ســنندج.)٧٢٩ ،
١٢٩٤ -١٥ھەتاوى١٩١٥ /ز.
 -١٦بــە (موختــاری غەزنەوی) ناســراوە ،مەزنە شــاعیری
دەربــاری ئەرســەالن کــوڕی مەســعود کــوڕی ئیبراهیمــی
غەزنــەوی بــووە ،لــە کــۆڕی شــاعیرانی غەزەلخوێــن و
قەســیدە ســەرای ســەدەی پێنجــەم و شەشــەمی کۆچیــدا
دەژمێردرێت(فرهنــگ معیــن.)٦/١٩٣٣ ،
 -١٧کــوڕی میــرزا عەبدولکەریمــی کــوڕی میــرزا یووســفی
وەزیــری ،ڕاوێــژکاری ویالیەتــی خەســرەوخانی ناکامــى
والــی ئــەردەاڵن بــووە ،لەســاڵی (١٢٦٢ک١٨٤٦/ز) لەتافــی
نەوجەوانــی ماڵئاوایــی لەژیــان کــردووە (تاریــخ مشــاهر
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کــرد.)١/٣٧١ ،
 -١٨شــاعیر و خۆشنووســێکی کــورد بــووە ،کــوڕی شــێخ
محەمــەد و لــە نــەوەی (شــێخ حەســەنی مەوالناوا)یــە.
خەڵکــی ئاوایــی (جانــەوەرە) بــووە کــە دەکەوێتــە نێــوان
مەریــوان و ســنە لــە ناوچــەی (کەالتــە رزان kalata
( ،)rzanیــادی مــەردان.)٢/٤٠٣ ،
 -١٩مســتەفا بــەگ ( ١٢٧٦-١١٩٧ک١٨٥٩-١٧٨٢/ز)
کــوڕی مەحمــوود بــەگ بــووە لــە بنەماڵــەی ســاحێبقڕان.
یەکێکــە لەشــاعیرانی غەسەلســەرای نــاوداری کــورد،
خەڵکــی ســلێمانی بــووە و جگــە لــە کــوردی ،بــە زمانــی
فارســی و تورکیــش شــیعر و هۆنــراوەی هەیــە .ناســناوی
شــاعیری (کوردی)یــە و زۆرتریــش (هیجــری) بــەکار
هێنــاوە.
 -٢٠بــۆ زانیــاری زیاتــر لەو بــارەوە ،بڕوانــە( :وەرزنامەی
کەشــکول ،ســاڵی یەکــەم ،ژمــارە( ،)١پایزی١٣٩٤هەتــاوی،
ل٢٢؛ ژمــارە()٤ی هەمــان ســاڵ ،زســتانی ١٣٩٥هەتــاوی،
ل.)٢٣٢- ٢٢٤
 -٢١لــە دەستنووســەکەدا بەهەڵــە (ای ز شــیپور تــو
جهــان آبــاد) هاتــووە.
 -٢٢کــوڕی میــرزا عەبدوڵاڵیە لە بنەماڵــەی وەزیرییەکانی
ســنەی کوردســتان و پیاوێکــی زانــا بــووە .لــە زێــدی
خۆیــەوە کۆچــی کــردووە بــۆ دەربــاری لوتــف عەلــی
خانــی زەنــد و لــەوێ ڕێــزی لــێ گیــراوە ،لــەدوای زاڵبوونــی
ئاغــا محەمەدخانــی قاجــاڕ بەســەر خانــی زەنــددا ،میــرزا
فەتحوڵــا خــۆی دەشــارێتەوە ،لەئاکامــدا دەدۆزرێتــەوە و
بەفەرمانــی خانــی قاجــاڕ دەســتگیر دەکریــت و چاوەکانــی
هەڵدەکۆڵــن( .خــوڕڕەم) ســی ســاڵی کۆتایــی تەمەنــی
بــە نابینایــی لــە زێــدی خــۆی و زیاتریــش لــە دیوانــی
والــی ئەردەالنــدا بەســەر دەبــات ،دیوانێکــی شــیعری لــەدوا
بەجــێ مــاوە لــە پێنــج هــەزار بەیتدایــە (تاریــخ مشــاهر
کــرد.)١/٢٢٩ ،
 -٢٣میــرزا صــادق کــە بــە (ناطــق) ناســراوە ،لــە
ســاڵی (١٢٣٠ک١٨١٥/ز) کۆچــی دوایــی کــردووە .لــە
شــاعیرانی ســەدەی ســێزدەمی کۆچییــە و دەســتێکی بــااڵی
لــە هۆنینــەوەی شــیعری مــادە تاریخــدا هەبــووە( ،فرهنــگ

معیــن.)٦/٢٠٩٥ ،
 -٢٤بــۆ زانیــاری زیاتــر ســەیری ئــەم ســەرچاوەيە
بکــە :تاریــخ کــردو کردســتان و توابــع ،تألیــف شــیخ
محمــد مــردوخ کردســتانی ،جلــد ،٢چــاپ ســوم ،ســنندج،
انتشــارات غریقــی ،١٣٥٢ ،ص.٦٣-٥٨
 -٢٥لــە ڕۆژی چوارەمــی (آذرماه/ســەرماوەرز) ،ســاڵی
(١٣٢٥ھەتــاوى١٩٤٦/ز) ڕادیــۆی کــوردی لــە تــاران
دامــەزراوە .لــەو ڕۆژەوە لــە نــاو کوردانــدا بــە (ڕادیــۆی
کــوردی تــاران) نــاوی ڕۆیــوە( .ســیامەکی کاکەیــی) بــۆ
مــاوەی دووســاڵ لــەم ڕادیۆیــەدا بــە شــێوەزاری ســنەیی
بێــژەر بــووە( ،ســەید عەبدولەتیفــی هاشــمی).
 -٢٦دیــوان احمــد بیــگ کوماســی ،بامقدمــە و مقابلــە
و شــرح حــال شــاعر ،بانضمــام فرهنــگ لغــات ،باهتمــام
محمــد علــی ســلطانی ،تهــران ،نشــر ســها.١٣٨٤ ،،
ئــەم دیوانــە جارێکــی تــر لــە کوردســتانی عێراقــدا چــاپ
و باڵوکراوەتــەوە؛ (دیوانــی ئەحمــد بەگــی کۆماســی،
کۆکردنــەوە و لێکۆڵینــەوە :محەمــەد عەلــی ســوڵتانی،
وەرگێــڕان و هێنانــەوەی شــیعرەکان بــۆ ســەر ڕێنووســی
کــوردی ،کولســووم عوســمانپوور ،ســلێمانی ،مەڵبەنــدی
ڕۆشــنبیری هەورامــان.)٢٠١٢ ،
 -٢٧ســاڵی لــە دایــک بوونــی (پیرەمێرد)یــان لــە
ڕێکەوتــی ()١٨٦٧دا نووســیوە ،بــەاڵم ئەگــەر بێتــو بــە
پێــی مــاددەی تاریخــی ڕســتەی (توفیقــی کــە خــدا بمــا
داد) لێــک بدرێتــەوە ،ئــەوە بەرانبــەر (١٢٨٨ک١٨٧١/ز)
دەوەســتێت.
 -٢٨دەقــە جیاوازەکانــی ئــەم قەســیدەیە لــەم
ســەرچاوانەدا هاتــوون:
آ /ئەنجوومەنــی ئەدیبانــی کــورد ،ئەمیــن فەیضــی بــەگ،
چاپــی ئەســتەمبۆڵ ،١٩٢٠ ،ل ،١٠٩-١٠٥لــە ( )٢٦بەیتــدا.
ب /گۆڤــاری گەالوێــژ ،)٩( ،ســاڵی پێنجــەم،١٩٤٤ ،
ل ،١٧-٦لــە( )٥٣بەیتــدا .لێــرەدا لــە پــاڵ قەســیدەکە
وتارێکیــش باڵوکراوەتــەوە بــە ناوونیشــانی (گــۆران) کــە لە
نووســینی (ڤالدمێــر مینۆرســکی)یە ،بــەم جــۆرە:
Reprinted from the Bulletin of the school of
oriental and African studies, (university of Lon-
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دەقــی ئــەم وتــارە لــە ســاڵی ()١٩٤٤دا لە الیــەن (ناجی
عەباس)ـــەوە وەرگێڕدراوەتــە ســەر زمانــی کوردی .شــایانی
باســە کــەوا (مینۆرســکی) نوســخەیەکی ئــەم قەســیدەیەی
لــە ســاڵی ()١٩١٧دا لــە (دوکتــۆر ســەعید خانــی
کوردســتانی)یەوە (١٩٤٢-١٨٦٢ز) وەرگرتــووە ،هەروەهــا
وەرگێڕانێکــی فارســی ئــەم وتــارە لــەم ســەرچاوەیەدا
باڵوکراوەتــەوە:
(وی ،مینورســکی ،گــوران ،ترجمــە :ســما ســلطانی،
مهابــاد ،ماهنامــه اجتماعــی ،فرهنگــی ادبــی ،ســال
پانزدهــم ،١٧٥ ،مهرمــاه  ،١٣٩٤ص -٢ ،٦٠ ،٥٦شــمارە
 ،١٧٦آبــان مــاه  ،١٣٩٤ص.)٤٩-٤٥
سەرچاوەکان:
آ/کتێب
 ایــازی ،برهــان ،آئینــە ســنندج ،چــاپ اول ،مؤلــف،.١٣٧١
 ئەردەالنــی ،محمدامین(محمدامیــن حبیــب ســعید)،دیوانــی مەولــەوی ،بەغــدا ،چاپخانــەی منیــر.١٩٩١ ،
 بــن خلــف تبریــزی ،محمــد حســین ،برهــان قاطــع،باهتمــام :محمــد معیــن ،مجلــد ،٦چــاپ دوم ،تهــران ،ابــن
ســینا١٣٤٢ ،ش.
 جــاف ،محمــود پاشــا ،کەشــکۆڵی مەحمــوود پاشــایجــاف ،بەرگــی یەکــەم ،ئامادەکــردن و لێکۆڵینــەوە ،د.
حەســەن جــاف ،بەیــرووت.٢٠١٤ ،
 حیــرت ســجادی ،ســید عبدالحمیــد ،ســنندج قدیــم،چــاپ اول ،انتشــارات کردســتان.١٣٩٤ ،
 حیــرت ســجادی ،ســید عبدالحمیــد ،نامــداران علــم وفرهنــگ و هنــر کردســتان ،چــاپ اول ،تهــران ،پژوهشــگاه،
.١٣٩٢
 خضــری ،ســید شــهاب ،فرهنــگ گیاهــان دارویــیکوردســتان (فەرهەنگــی گیادەرمانــی کوردســتان) ،ســنندج
دانشــگاه کردســتان١٣٨١ ،ش.
 خەزنــەدار ،دکتۆرمــارف ،مێــژووی ئەدەبــی کــوردی،بەرگــی  ،٣نیــوەی یەکەمــی ســەدەی نــۆزدەم ،چاپــی

یەکــەم ،هەولێــر ،ئــاراس.٢٠٠٣ ،
 روحانــی (شــیوا) ،بابــا مــردوخ ،تاریــخ مشــاهر کــرد،بــە کوشــش :ماجــد مــردوخ روحانــی ،مجلــد  ،١تهــران،
ســروش ١٣٨٢ ،ش.
 صالحــی ،مــا محــی الدیــن ،ســرود بادیــە – دراحــوال و آثــار شــعرای کــرد و لــک و لــر ،ســنندج ،مؤلــف
باهمــکاری انتشــارات کردســتان.١٣٨٠ ،
 عمیــد ،حســن ،فرهنــگ فارســی عمیــد ،مجلــد  ،١چــاپســوم ،تهــران ،امیــر کبیــر١٣٦ ،ش.
 مــدرس ،مــا عبدالکریــم ،دیوانــی مەولــەوی ،بەغــدا،چاپخانــەی النجــاح.١٩٦١ ،
 معیــن ،محمــد .فرهنــگ فارســی ،مجلــد (٦أعــام)،چــاپ چهــارم ،تهــران ،امیــر کبیــر١٣٦٠ ،ش.
ب /دەستنووس
 محمــود پاشــا جــاف ،کەشــکۆڵ( ،چــاپ عکســی)،محــل چــاپ ،بیــروت ،ســلیمانیە ،بنکــەی ژیــن.٢٠١٤ ،
 ؟ ،مجموعــە اشــعار مولــوی کــرد و دیگــران ،کتابخانەء،ملــی برلین،
 Hs. or. 9882,1297ق١٨٨٠ /ز.
 ســید محمــد طاهــر هاشــمی ،دیوان مولــوی ،کتابخانەءمرکــزی و مرکــز اســناد دانشــگاە تهــران ،نســخەء میکروفلــم
بە شــمارەء (٢٩٣٠ف)١٣٤٤ ،شمســی.
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