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ئایا ئەم قەسیدەیە هی ئایا ئەم قەسیدەیە هی 
)سالم(ی شاعیرە!)سالم(ی شاعیرە!

د. عەبدوڵاڵ خدر مەولوودد. عەبدوڵاڵ خدر مەولوود
)زانکۆی سەاڵحەددین - کۆلێژی پەروەردە()زانکۆی سەاڵحەددین - کۆلێژی پەروەردە(

)تهنیەای )تهنیەای مرخصمرخص شدن عبداللە پاشای بابان شدن عبداللە پاشای بابان
أز أز قسطنتینقسطنتین وآ مدنش بە عراق بغداد( وآ مدنش بە عراق بغداد(

تیــروەش دەی مەهـــ گوزەشــت و عەهدی نەیســان تیــروەش دەی مەهـــ گوزەشــت و عەهدی نەیســان 
هاتەوەهاتەوە

بولبولــی بــێ  دڵ، لــە دەوری گــوڵ، بــە ئەفغــان بولبولــی بــێ  دڵ، لــە دەوری گــوڵ، بــە ئەفغــان 
هاتــەوە)هاتــەوە)١١( ( 

سەختگیریی كرد، ئەگەر سەرما، وەكوو ئەفراسیابسەختگیریی كرد، ئەگەر سەرما، وەكوو ئەفراسیاب
بــادی نــەورۆزی بــە میثلــی پــووری دەســتان بــادی نــەورۆزی بــە میثلــی پــووری دەســتان 

هاتــەوە)هاتــەوە)٢٢((
لەشــكری گــوڵ جوملــە خەندانــن، دەڵێن: ســەرما لەشــكری گــوڵ جوملــە خەندانــن، دەڵێن: ســەرما 

شكاشكا
تــا )ســولەیمان(ی تــا )ســولەیمان(ی صەبــاصەبــا بــۆ دێــوی زســتان  بــۆ دێــوی زســتان 

هاتــەوە)هاتــەوە)٣٣((
باغــە پەژمــوردەی خــەزان و خوڕڕەمیــی ئەوقاتــی باغــە پەژمــوردەی خــەزان و خوڕڕەمیــی ئەوقاتــی 

حووتحووت
ماهــی نــەورۆزی بــە عەكســی ماهــی تابــان هاتەوەماهــی نــەورۆزی بــە عەكســی ماهــی تابــان هاتەوە  

))٤٤((
بــای شــەماڵ هێنایــە جونبــوش قامەتــی ســەروی بــای شــەماڵ هێنایــە جونبــوش قامەتــی ســەروی 

ســەهیســەهی
بــۆ خیابانــی چەمــەن، قومــری بــە نــااڵن هاتــەوە بــۆ خیابانــی چەمــەن، قومــری بــە نــااڵن هاتــەوە 

))٥٥((
ــیطەرفــی   ــاری طەرف ــكۆفەی شاخس ــدادەی ش ــارە دڵ ــاری س ــكۆفەی شاخس ــدادەی ش ــارە دڵ س

بــاغبــاغ
بێخــود و بێخــود و ڕەققــاصڕەققــاص و سەرمەســت و غەزەلخــوان  و سەرمەســت و غەزەلخــوان 

هاتــەوە )هاتــەوە )٦٦( ( 
ــەك شــەبی شــاخی  ــەك شــەبی شــاخی  واری ی ــۆ شــكۆفەی طیفــلطیفــل واری ی ــۆ شــكۆفەی ب ب
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درەخــتدرەخــت
ڕەحمەتــی ئێــزەد لەگــەڵ هــەر ڕەحمەتــی ئێــزەد لەگــەڵ هــەر قەطــرەقەطــرە بــاران  بــاران 

))٧٧( )هاتــەوە  هاتــەوە 
ڕوو بــە ڕووی ڕوو بــە ڕووی طیفلــیطیفلــی نەباتاتــی چەمەن، موشــتاق  نەباتاتــی چەمەن، موشــتاق 

وار وار 
ــەوە  ــزان هات ــاری ئەشــك ڕێ ــری بەه ــی ئەب ــەوە دایەی ــزان هات ــاری ئەشــك ڕێ ــری بەه ــی ئەب دایەی

 ) )٨٨((
دەنگــی دەنگــی صــەدصــەد ڕەنگــی كوڵنــگ و قــاز و ســۆنەو  ڕەنگــی كوڵنــگ و قــاز و ســۆنەو 
بۆرچیــن )كوڵنــگ نییــەو قورنــگ، یــان قورینگ(ـــە بۆرچیــن )كوڵنــگ نییــەو قورنــگ، یــان قورینگ(ـــە 
ســازوەش هــەر ســوو لــە گوێی ســەبزەو شــەتاوان ســازوەش هــەر ســوو لــە گوێی ســەبزەو شــەتاوان 

هاتەوە )هاتەوە )٩٩( ( 
ســەیری گوڵشــەن كــەن، لــە چیهــرەی گــوڵ ســەیری گوڵشــەن كــەن، لــە چیهــرەی گــوڵ 

بیهیشــت ئــوردی  بیهیشــتشــەوی  ئــوردی  شــەوی 
هــەر هــەر طــەرەفطــەرەف بــۆ مەجلیســی بولبــول، چراخــان  بــۆ مەجلیســی بولبــول، چراخــان 

ــەوە )١٠١٠( (  ــەوە )هات هات
ــۆ  ــۆ ســەبزە وەك مەخمــەل لەهــەر جــا، فەرشــە ب ســەبزە وەك مەخمــەل لەهــەر جــا، فەرشــە ب

ــەن  ــەن  چەم صەحنــیصەحنــی چەم
ــتان  ــۆ مەیپەرس ــتان  ب ــۆ مەیپەرس ــش و طــەرەبطــەرەب ب ــیمی عەی ــش و مەوس ــیمی عەی مەوس

هاتــەوە )هاتــەوە )١١١١( ( 
ئەفســوردەگیی  گــوڵ  عەهــدی  دەماغــم  ئەفســوردەگیی بــۆ  گــوڵ  عەهــدی  دەماغــم  بــۆ 

نەمــا نەمــاســەردی  ســەردی 
تــا لــە گوڵشــەندا بــە ســەرما بۆیــی ڕەیحــان تــا لــە گوڵشــەندا بــە ســەرما بۆیــی ڕەیحــان 

 ) )١٢١٢( )هاتــەوە  هاتــەوە 
پێــی وتــم دوێ  شــەو لــە كونجــی میحنەتــا، پێــی وتــم دوێ  شــەو لــە كونجــی میحنەتــا، 

ســرووش: ســرووش:،  واضیــحواضیــح، 
وا چراغی دوودمانی ئەهلی بابان هاتەوە )وا چراغی دوودمانی ئەهلی بابان هاتەوە )١٣١٣((

چیهرەیــی چیهرەیــی مەقصــەدمەقصــەد هوەیــدا بــوو لــە هەرجــا  هوەیــدا بــوو لــە هەرجــا 
وار وار  صوبــحصوبــح 

بــە  یووســف  دڵ!  یەعقووبــی  ئــەی  بــە مــوژدە،  یووســف  دڵ!  یەعقووبــی  ئــەی  مــوژدە، 
 ) )١٤١٤( هاتــەوە  )كەنعــان  هاتــەوە  كەنعــان 

ئاشــكارا هــەر ئاشــكارا هــەر طــەرەفطــەرەف هودهــود لــە پــەروازا  هودهــود لــە پــەروازا 
دەڵــێ :دەڵــێ :

ڕوو بــە ڕووی موڵكــی ســەبا تەختــی ســولەیمان ڕوو بــە ڕووی موڵكــی ســەبا تەختــی ســولەیمان 
هاتــەوە )هاتــەوە )١٥١٥((

لــە  مەورووثــی  موڵكــی  بــۆ  وەش  لــە بــەرق  مەورووثــی  موڵكــی  بــۆ  وەش  بــەرق 
ە و ـــە ە( و ـــە نطین( نطینقوسطە قوسطە ((

حاكمــی مەنفــی بــە ئەمــری حاكمــی مەنفــی بــە ئەمــری صــەدر و سوڵـــطانصــەدر و سوڵـــطان  
ــەوە )١٦١٦( (  ــەوە )هات هات

ئاصەفــیئاصەفــی ثانــی  ثانــی مورەخخــەصمورەخخــەص بــوو، بــە ئەمــری  بــوو، بــە ئەمــری 
پادشــاهپادشــاه

بــۆ بــۆ نیظامــینیظامــی موڵكــی بینــی ڕۆم و ئێــران هاتــەوە  موڵكــی بینــی ڕۆم و ئێــران هاتــەوە 
 ) )١٧١٧((

مــن وتــم: چــۆن بــوو لــە )ئــاغ دنكــز( نەجاتــی؟ مــن وتــم: چــۆن بــوو لــە )ئــاغ دنكــز( نەجاتــی؟ 
دڵ وتــی:دڵ وتــی:

ــران  ــە ئێ ــا، ب ــە جەیحوون ــرەو ب ــاهی كەیخوس ــران ش ــە ئێ ــا، ب ــە جەیحوون ــرەو ب ــاهی كەیخوس ش
هاتــەوە )هاتــەوە )١٨١٨((

فیتنەخێزە ڕاهی فیتنەخێزە ڕاهی قوسطەنطینقوسطەنطین بە میثلی هەفتخوان بە میثلی هەفتخوان
ئــەم بــە هــەر خوانــێ  وەكــوو ڕۆبیــن تــەن ئاســان ئــەم بــە هــەر خوانــێ  وەكــوو ڕۆبیــن تــەن ئاســان 

هاتــەوە )هاتــەوە )١٩١٩((
نۆكەرانــی بــێ  ڕەمــەق كــرد خیسســەتی نۆكەرانــی بــێ  ڕەمــەق كــرد خیسســەتی طەبعــیطەبعــی  

مونیــبمونیــب
بــۆ تەنــی مــوردەی خەالیــق یــەك بــە یــەك جــان بــۆ تەنــی مــوردەی خەالیــق یــەك بــە یــەك جــان 

هاتــەوە )هاتــەوە )٢٠٢٠((
ــەراری  ــۆ ق ــەراری  و قەهــری ب ــۆ ق شــەهد و تەڵخــە شــەهد و تەڵخــە لوطــفلوطــف و قەهــری ب

نیــك و بــەدنیــك و بــەد
ــۆش و نیشــان  ــادی ن ــە ی ــۆش و نیشــان شــاهی نەحــل ئاســا ب ــادی ن ــە ی شــاهی نەحــل ئاســا ب

هاتــەوە )هاتــەوە )٢١٢١((
ــی  ــوو وەك هیالل ــەو ب ــا شمشــێری ئ ــی خــۆش نوم ــوو وەك هیالل ــەو ب ــا شمشــێری ئ خــۆش نوم

شــامی عیــدشــامی عیــد
ماهــی ئــەو دەركــەوت و عیــدی ڕۆزەداران هاتــەوە ماهــی ئــەو دەركــەوت و عیــدی ڕۆزەداران هاتــەوە 

))٢٢٢٢((
بــۆ بــۆ قیصاصــیقیصاصــی موســتەحەق و  موســتەحەق و قەبــض و بەســطیقەبــض و بەســطی  

موددەعیموددەعی
شــێری مــەردی گــوردی پیــل ئەفگــەن، بەمەیــدان شــێری مــەردی گــوردی پیــل ئەفگــەن، بەمەیــدان 

هاتــەوە )هاتــەوە )٢٣٢٣((
خۆشە ئەمجا بۆ تەرەددود بازیان و شەهرەزوورخۆشە ئەمجا بۆ تەرەددود بازیان و شەهرەزوور

ــەوە  ــی دوزدان هات ــۆ جان ــادرڕەوش ب ــی ن ــەوە عادیل ــی دوزدان هات ــۆ جان ــادرڕەوش ب ــی ن عادیل
 ) )٢٤٢٤((
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و  مولحیــد  گریــەی  دەنگــی  بــا  بەهــەم  و بێــن  مولحیــد  گریــەی  دەنگــی  بــا  بەهــەم  بێــن 
موریــد موریــدخەنــدەی  خەنــدەی 

ــان  ــەدری ئیم ــان ، ب ــەدری ئیم ــەتظوڵمــەت، ب ــر و ظوڵم ــی كوف ــۆ نەمان ــر و ب ــی كوف ــۆ نەمان ب
هاتــەوە )هاتــەوە )٢٥٢٥((

شەبنشینانی خەفەت با ذڕڕەئاسا بێنە شەبنشینانی خەفەت با ذڕڕەئاسا بێنە ڕەقصڕەقص
وا لــە بورجــی دەوڵەتــا خورشــیدی ڕەخشــان وا لــە بورجــی دەوڵەتــا خورشــیدی ڕەخشــان 

))٢٦٢٦( )هاتــەوە  هاتــەوە 
چونكــە دیهقــان نۆكــەر و بــەگ چەرچییــە و ئاغــا چونكــە دیهقــان نۆكــەر و بــەگ چەرچییــە و ئاغــا 

بەقاڵبەقاڵ
بــۆ بــۆ نیظامــینیظامــی نۆكــەر و بەققــال و دیهقــان هاتــەوە  نۆكــەر و بەققــال و دیهقــان هاتــەوە 

))٢٧٢٧((
بچنــە ســەر ســەنعاتی ئــەووەل، كەفشــدۆز و بچنــە ســەر ســەنعاتی ئــەووەل، كەفشــدۆز و 

پینەچــیپینەچــی
ــەوە  ــوان هات ــی دی ــی مەركەزشناســی ئەهل ــەوە حاكم ــوان هات ــی دی ــی مەركەزشناســی ئەهل حاكم

))٢٨٢٨((
دیم لە بابانا ڕەعییەت دیم لە بابانا ڕەعییەت ظاڵمظاڵم و نۆكەر فەقیر  و نۆكەر فەقیر 

بابــی فەقیــران  وا  بابــی فەقیــران ،  وا  بــوو قەضیــەقەضیــە،  بــوو مونعەكیــس  مونعەكیــس 
))٢٩٢٩( )هاتــەوە  هاتــەوە 

شەقوەشێن ئامادە بن بۆ كاسبی شوورانشینشەقوەشێن ئامادە بن بۆ كاسبی شوورانشین
میــری  میــری  مەجلیــس،  صــەدریصــەدری مەجلیــس،  لەشــكر،  لەشــكر، پشــتی  پشــتی 

))٣٠٣٠( هاتــەوە  )میــران  هاتــەوە  میــران 
گریــە كا، تــا دەنگــی دەردێ ، بــا كەریــم ئاغــای گریــە كا، تــا دەنگــی دەردێ ، بــا كەریــم ئاغــای 

نەنــێ نەنــێ 
حاكمــی مەعزوولكــەردەی ئــەو بــە شــادان هاتەوە حاكمــی مەعزوولكــەردەی ئــەو بــە شــادان هاتەوە 

 ) )٣١٣١((
تەپڵــی بدڕێنــێ ، عەلــەم ون كا جەنابــی كاك تەپڵــی بدڕێنــێ ، عەلــەم ون كا جەنابــی كاك 

ــن ــنئەمی ئەمی
قابیلــی بەیــداغ و تەپــڵ و لەشــكر و ســان هاتەوە قابیلــی بەیــداغ و تەپــڵ و لەشــكر و ســان هاتەوە 

))٣٢٣٢((
خــۆی بــە پــەت ئەمجــا بتاســێنێ ، مودیــری پــەت خــۆی بــە پــەت ئەمجــا بتاســێنێ ، مودیــری پــەت 

لــە مــل!لــە مــل!
صاحێبــیصاحێبــی چەتــر و لیــواو و  چەتــر و لیــواو و طــوقطــوق و فەرمــان  و فەرمــان 

))٣٣٣٣( )هاتــەوە  هاتــەوە 
ــتی  ــە دەش ــوو ل ــی ب ــی ماچ ــو كەهیای ــرس خ ــتی خ ــە دەش ــوو ل ــی ب ــی ماچ ــو كەهیای ــرس خ خ

شــەهرەزوورشــەهرەزوور
ــەڕڕان  ــێری غ ــرێ ، وا ش ــۆی ڕاگ ــن: خ ــی بڵێ ــەڕڕان پێ ــێری غ ــرێ ، وا ش ــۆی ڕاگ ــن: خ ــی بڵێ پێ

هاتــەوە )هاتــەوە )٣٤٣٤((
ــا  ــوو، ســەركاری كەهی ــا چونكــە شــێوەی زاغــی ب ــوو، ســەركاری كەهی چونكــە شــێوەی زاغــی ب

ــێ  ــێ موددەت موددەت
بــۆ شــكاری ئــەو لەســەردا بــازی تــەڕالن هاتــەوە بــۆ شــكاری ئــەو لەســەردا بــازی تــەڕالن هاتــەوە 

))٣٥٣٥((
ســەنگەری عەهــدی عەزیــز بــەگ كەڵكــی كەهیــا ســەنگەری عەهــدی عەزیــز بــەگ كەڵكــی كەهیــا 

ناگــرێ ،ناگــرێ ،
صاحێبــیصاحێبــی شەمشــێر و دیــرع و خــوود و خەفتــان  شەمشــێر و دیــرع و خــوود و خەفتــان 

هاتــەوە )هاتــەوە )٣٦٣٦((
ڕەنگــە ئەمجــا بێتــە )گاڕان(، ســەرحەدی موڵكی ڕەنگــە ئەمجــا بێتــە )گاڕان(، ســەرحەدی موڵكی 

)سنە()سنە(
)مەریــوان(  دەشــتی  مەعرەكــەی  )مەریــوان( ڕموەشــێنی  دەشــتی  مەعرەكــەی  ڕموەشــێنی 

))٣٧٣٧( )هاتــەوە  هاتــەوە 
كــەڕڕ و فــەڕڕ بــا كــەم بــكا )والــی( بــە فەوجــی كــەڕڕ و فــەڕڕ بــا كــەم بــكا )والــی( بــە فەوجــی 

)چێــش كــەرۆ(!)چێــش كــەرۆ(!
پووشــتبەندی لەشــكری وەنــدات و جافــان هاتەوە پووشــتبەندی لەشــكری وەنــدات و جافــان هاتەوە 

))٣٨٣٨((
ئەمــری  بــە  اللــه(  )بحمــد  دەوڵــەت  ئەمــری   بــە  اللــه(  )بحمــد  دەوڵــەت  طایــریطایــری 

شــەهرەزوورشــەهرەزوور
موســتەعیدد و خــوڕڕەم و یــازان و تــازان هاتــەوە موســتەعیدد و خــوڕڕەم و یــازان و تــازان هاتــەوە 

))٣٩٣٩((
كەوتــە نــاو كەففــەی كــەرەم، دووبــارە خەرجــی كەوتــە نــاو كەففــەی كــەرەم، دووبــارە خەرجــی 

شــەهرەزوورشــەهرەزوور
ــان  ــە قائ ــوو ك ــس ب ــش و موفلی ــان  دەروێ ــە قائ ــوو ك ــس ب ــش و موفلی ــی دەروێ ــیطالیع طالیع

هاتــەوە )هاتــەوە )٤٠٤٠((
ــێ   ــەی دەب ــی ك ــوت: نەجات ــەك دەم ــە ش ــن ب ــێ  م ــەی دەب ــی ك ــوت: نەجات ــەك دەم ــە ش ــن ب م

ــە ــە و شــك( ـ ــە ڕۆم )شــەك نیی ــەپاشــا ل ــە و شــك( ـ ــە ڕۆم )شــەك نیی پاشــا ل
دڵ وتــی: )ســالم( یەقینــت بــێ ، بــە قورئــان دڵ وتــی: )ســالم( یەقینــت بــێ ، بــە قورئــان 

))٤١٤١( )هاتــەوە  هاتــەوە 
ئەهلــی دانــش )حاتەمــی بەخشــش( بــە ئەبجــەد ئەهلــی دانــش )حاتەمــی بەخشــش( بــە ئەبجــەد 

كــەن حیســابكــەن حیســاب
ــان  ــە باب ــوو ب ــەرەم كــەی ب ــی ك ــن: كان ــا نەڵێ ــان ب ــە باب ــوو ب ــەرەم كــەی ب ــی ك ــن: كان ــا نەڵێ ب
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هاتــەوە )هاتــەوە )٤٢٤٢((
* * ** * *

ــگاوی  ــی هەشــت هەن ــگاوی كێشــی قەســیدەكە: ڕەمەل ــی هەشــت هەن كێشــی قەســیدەكە: ڕەمەل
ــال -  ــن فاع ــن فاعالت ــن فاعالت ــە )فاعالت ــال - مەحزووف ــن فاع ــن فاعالت ــن فاعالت ــە )فاعالت مەحزووف

ــن( ××  ٢٢ ــن( فاعل فاعل
- وشەكانی سەروایان پێك هێناوە:- وشەكانی سەروایان پێك هێناوە:

نەیســان، ئەفغــان، دەســتان، زســتان، )ئابــان(، نەیســان، ئەفغــان، دەســتان، زســتان، )ئابــان(، 
)نــااڵن(، غەزەلخــوان، بــاران، ڕێــزان، )شــەتاوان(، )نــااڵن(، غەزەلخــوان، بــاران، ڕێــزان، )شــەتاوان(، 
بابــان،  ڕەیحــان،  )مەیپەرســتان(،  بابــان، چراخــان،  ڕەیحــان،  )مەیپەرســتان(،  چراخــان، 
ــطان، ئێــران، ئێــران، ، ئێــران، ئێــران،  ــطانسوڵـ ــان، ســولەیمان، سوڵـ ــان، ســولەیمان، كەنع كەنع
ئاســان، جــان، نیشــان، )ڕۆزەداران(، مەیــدان، ئاســان، جــان، نیشــان، )ڕۆزەداران(، مەیــدان، 
)دوزدان(، ئیمــان، ڕەخشــان، دیهقــان، دیــوان، )دوزدان(، ئیمــان، ڕەخشــان، دیهقــان، دیــوان، 
)فەقیــران(، )میــران(، )شــادان(، ســان، فەرمــان، )فەقیــران(، )میــران(، )شــادان(، ســان، فەرمــان، 
)غــەڕڕان(، تــەڕالن، خەفتــان، مەریــوان، )جافان(، )غــەڕڕان(، تــەڕالن، خەفتــان، مەریــوان، )جافان(، 

ــان. ــان، باب ــان، قورئ ــازان، قائ ــان.ت ــان، باب ــان، قورئ ــازان، قائ ت
ــراون  ــانە ك ــەو وش ــام ئ ــێ  ت ــی ب ــە ڕێژەیەك ــراون - ب ــانە ك ــەو وش ــام ئ ــێ  ت ــی ب ــە ڕێژەیەك - ب
بــە ســەروا كــە بــە )ا + ن(ی كــۆ كۆتاییــان دێــت، بــە ســەروا كــە بــە )ا + ن(ی كــۆ كۆتاییــان دێــت، 
ئەمــەش لــە یەكێكــی وەك ســالم ناوەشــێتەوە، ئەمــەش لــە یەكێكــی وەك ســالم ناوەشــێتەوە، 
چونكــە ئەلــف و نوونــەكان ڕەســەن نیــن ئامــرازن. چونكــە ئەلــف و نوونــەكان ڕەســەن نیــن ئامــرازن. 

ــەكان(. ــاو كەوان ــەی ن ــەكان(.)وش ــاو كەوان ــەی ن )وش
- دەنگەكانــی )أ + ن(ی وشــەكانی ســەروای ئــەو - دەنگەكانــی )أ + ن(ی وشــەكانی ســەروای ئــەو 
قەســیدەیە پێكدەهێنــن. خــەوش و عەیبەكانــی: قەســیدەیە پێكدەهێنــن. خــەوش و عەیبەكانــی: 
))٢٢( جــار وشــەی بابــان هاتــووە. )( جــار وشــەی بابــان هاتــووە. )٢٢( جــار وشــەی ( جــار وشــەی 

ئێــران هاتــووە.ئێــران هاتــووە.
ــ وشەكان زۆر سادەو لەسەر زارن، سواون!ــ وشەكان زۆر سادەو لەسەر زارن، سواون!

)دووجــار(  وشــانە  و  نــاو  ئــەو  هەمــوو  )دووجــار( -  وشــانە  و  نــاو  ئــەو  هەمــوو   -
: ن و تــو ها ر كا :بە ن و تــو ها ر كا بە

بەمیثلــی،  نــەورۆز،  بــا،  وەكــوو،  بولبــول،  بەمیثلــی،   نــەورۆز،  بــا،  وەكــوو،  بولبــول،   
ســولەیمان، بــاغ، چــراغ، ســولەیمان، بــاغ، چــراغ، صەبــاصەبــا، شــكۆفە، ، شــكۆفە، طیفــلطیفــل، ، 
گوڵشــەن،  ســەبزە،  ڕووبــەڕوو،  شــەب،  گوڵشــەن، یــەك،  ســەبزە،  ڕووبــەڕوو،  شــەب،  یــەك، 
پشــت،  پشــت، ،  قوســطەنطین،  قوســطەنطین  وەك،  شــەو،  وەك،چیهــرە،  شــەو،  چیهــرە، 
صــەدرصــەدر، ڕۆم، ئێــران، شــێر، دەوڵــەت، شەمشــێر، ، ڕۆم، ئێــران، شــێر، دەوڵــەت، شەمشــێر، 
ــڵ،  ــر، تەپ ــاڵ، فەقی ــان، بەق ــد، دیهق ــڵ، ، عی ــر، تەپ ــاڵ، فەقی ــان، بەق ــد، دیهق طــەرەفطــەرەف، عی

پــەت، دەشــت، خــوڕڕەم، نەجاتــی، كــەرەم.پــەت، دەشــت، خــوڕڕەم، نەجاتــی، كــەرەم.

- هەموو ئەو ناو و وشانە )سێ  جار( بەكارهاتوون:- هەموو ئەو ناو و وشانە )سێ  جار( بەكارهاتوون:
ــان،  ــی، باب ــەن، ئەهل ــا، چەم ــد، دڵ، كەهی ــان، عەه ــی، باب ــەن، ئەهل ــا، چەم ــد، دڵ، كەهی عەه

ــاه. ــری، ش ــم، ئەم ــەك، حاك ــاه.ی ــری، ش ــم، ئەم ــەك، حاك ی
)چوارجــار(  وشــانە  و  نــاو  ئــەو  هەمــوو  )چوارجــار( -  وشــانە  و  نــاو  ئــەو  هەمــوو   -

: ن و تــو ها ر كا :بە ن و تــو ها ر كا بە
مەهـــ، گــوڵ، لەشــكر، ســەرما، نۆكــەر، موڵكــی، مەهـــ، گــوڵ، لەشــكر، ســەرما، نۆكــەر، موڵكــی، 

شــەهرەزوور.شــەهرەزوور.
تیــروەش، ســازوەش، بــەرق وەش - موشــتاق تیــروەش، ســازوەش، بــەرق وەش - موشــتاق 
وار، وار، صوبحصوبح وار،  وار، طیفلطیفل وار: )وار، وەش( پاشگرن،  وار: )وار، وەش( پاشگرن، 

واتــای )وەكــو، چــون( یــان هەیــە.واتــای )وەكــو، چــون( یــان هەیــە.
ــ نەحل ئاسا، زەڕڕە ئاسا.ــ نەحل ئاسا، زەڕڕە ئاسا.

ــ سەرما شكا، سەردی نەما، شاه، پادشا. ــ سەرما شكا، سەردی نەما، شاه، پادشا. 
ــ ئەم وشانەش بە ڕێنووسی جیا تۆماركراون:ــ ئەم وشانەش بە ڕێنووسی جیا تۆماركراون:

مەهـــ ، ماهـــ.، مەهـــ ، ماهـــ.، صەبــاصەبــا، ســەبا. بەقــاڵ، بەققــال. ، ســەبا. بەقــاڵ، بەققــال. 
ــێر. ــێر، شەمش ــێر.شمش ــێر، شەمش شمش

ئــوردی  نــەورۆز، حــووت،  نەیســان،  ئــوردی ــــ دەی،  نــەورۆز، حــووت،  نەیســان،  ــــ دەی، 
بهیشــت.بهیشــت.

ــەی  ــەو قەســیدە و تێبینییان ــەوەی ئ ــە خوێندن ــەی ب ــەو قەســیدە و تێبینییان ــەوەی ئ ــە خوێندن ب
ســەرەوە، ئــەوە ڕۆن دەبێتــەوە كــە شــاعیرمان ســەرەوە، ئــەوە ڕۆن دەبێتــەوە كــە شــاعیرمان 
فەرهەنگــی وشــە و وێنــەی شــیعری زۆر الواز و فەرهەنگــی وشــە و وێنــەی شــیعری زۆر الواز و 

ناتــەواوە!ناتــەواوە!
- ئــەو قەســیدە درێــژە لــە چاپەكــەی )چاپخانەی - ئــەو قەســیدە درێــژە لــە چاپەكــەی )چاپخانەی 
كوردســتان(ی م. گیــوی موكریانــی چاپــی دووەم، كوردســتان(ی م. گیــوی موكریانــی چاپــی دووەم، 

ســاڵی ســاڵی ١٩٧٢١٩٧٢ نییــە و تۆمــار نەكــراوە. نییــە و تۆمــار نەكــراوە.
- هــەر شــیعرێك پــاش ســەروای هەبێــت پێــی - هــەر شــیعرێك پــاش ســەروای هەبێــت پێــی 
دەڵێــن: مــوڕەددەف، پــاش ســەروای ئەم قەســیدەیە دەڵێــن: مــوڕەددەف، پــاش ســەروای ئەم قەســیدەیە 

ــە. ــە.)هاتەوە(ی )هاتەوە(ی
ــیدە )٤٢٤٢( (  ــەو قەس ــەوە( ئ ــەیە )هات ــەم وش ــیدە )- ئ ــەو قەس ــەوە( ئ ــەیە )هات ــەم وش - ئ
دێڕییــەی كــپ كــردووە! ئــاواز و هێــزی لەبــەر دێڕییــەی كــپ كــردووە! ئــاواز و هێــزی لەبــەر 
ــردووە  ــیعری نەك ــی ش ــداری وێنەیەك ــوە. بەش ــردووە بڕی ــیعری نەك ــی ش ــداری وێنەیەك ــوە. بەش بڕی
و واتایەكــی چێــژ بەخــش و پــڕ خەیاڵــی ڕوح و واتایەكــی چێــژ بەخــش و پــڕ خەیاڵــی ڕوح 
ئاســوودەكەرەوەی تێــدا نییــە كــە لــە ســالم و ئاســوودەكەرەوەی تێــدا نییــە كــە لــە ســالم و 
شــان و شــەوكەتی بوەشــێتەوە! ســالم شــاعیرێكی شــان و شــەوكەتی بوەشــێتەوە! ســالم شــاعیرێكی 
زۆر گەورەیــە و نــاوی ئــەو زاتــە لــەدوای نــاوی زۆر گەورەیــە و نــاوی ئــەو زاتــە لــەدوای نــاوی 
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حەزرەتــی )نالی(یــەوە دێ . بــۆ وشــە و دێڕەكانــی حەزرەتــی )نالی(یــەوە دێ . بــۆ وشــە و دێڕەكانــی 
))٤٤( هەنــدی خۆیــان لەســەر بنووســرێ  هێشــتا هەر ( هەنــدی خۆیــان لەســەر بنووســرێ  هێشــتا هەر 
ــژە،  ــیدە درێ ــەو قەس ــەر ئ ــەكردن لەس ــە! قس ــژە، كەم ــیدە درێ ــەو قەس ــەر ئ ــەكردن لەس ــە! قس كەم
نووســینێكی زۆر و وەختێكــی باشــی دەوێ ، ئێمــە نووســینێكی زۆر و وەختێكــی باشــی دەوێ ، ئێمــە 

چەنــد نموونەیەكمــان وەرگرتــووە: چەنــد نموونەیەكمــان وەرگرتــووە: 
١١ - دەی مانگــی یەكەمــی زســتان، بەفرانبــار  - دەی مانگــی یەكەمــی زســتان، بەفرانبــار 
و دەوری گــوڵ، هاتنــی مانگــی نیســان. درز و و دەوری گــوڵ، هاتنــی مانگــی نیســان. درز و 

بۆشــایی كاتەكانــی پێــوە دیــارە.بۆشــایی كاتەكانــی پێــوە دیــارە.
٢٢ - ئەفراســیاب، بەمیثلــی پــووری دەســتان، بــۆ  - ئەفراســیاب، بەمیثلــی پــووری دەســتان، بــۆ 

بــادی نــەورۆزی هاتــەوە.بــادی نــەورۆزی هاتــەوە.
زســتان  دێــوی  بــۆ  زســتان   دێــوی  بــۆ  صەبــاصەبــا  ســولەیمانی   - ســولەیمانی    -  ٣٣
هاتــەوە. لەشــكر، واتــە: یەكجــار زۆر. لەشــكری هاتــەوە. لەشــكر، واتــە: یەكجــار زۆر. لەشــكری 
گــوڵ، دێــوی زســتان. وێكچوونــەكان زۆر ناقــۆاڵن.گــوڵ، دێــوی زســتان. وێكچوونــەكان زۆر ناقــۆاڵن.

٤٤ - خوڕڕەمیی ئەوقاتی حووت.  - خوڕڕەمیی ئەوقاتی حووت. 
٦٦ - بێخود و  - بێخود و ڕەققاصڕەققاص و سەرمەست و غەزەلخوان  و سەرمەست و غەزەلخوان 

هاتەوە، وشــەی البەال پێكەوە ڕیزكراون.هاتەوە، وشــەی البەال پێكەوە ڕیزكراون.
١١١١ - بۆ مەیپەرستان هاتەوە.  - بۆ مەیپەرستان هاتەوە. 

١٤١٤ - مــوژدە ئــەی یەعقــووب، یووســف بە كەنعان  - مــوژدە ئــەی یەعقــووب، یووســف بە كەنعان 
هاتــەوە، ئاشــكرایە حەزرەتــی یووســف كــە ڕۆیشــت هاتــەوە، ئاشــكرایە حەزرەتــی یووســف كــە ڕۆیشــت 
وەفاتیشــی كــرد و نەگــەڕاوە كەنعــان و نەهاتەوە. وەفاتیشــی كــرد و نەگــەڕاوە كەنعــان و نەهاتەوە. 
١٨١٨ - ئاسەفی ثانی مەبەستی عەبدوڵاڵ پاشایە!  - ئاسەفی ثانی مەبەستی عەبدوڵاڵ پاشایە! 

٢٢٢٢ - عیدی ڕۆزەداران هاتەوە. - عیدی ڕۆزەداران هاتەوە.

٢٤٢٤ - بۆ جانی دوزدان هاتەوە. - بۆ جانی دوزدان هاتەوە.
ــۆ  ــد. ب ــی موری ــد، خەندەی ــی مولحی ــۆ  - گریەی ــد. ب ــی موری ــد، خەندەی ــی مولحی ٢٥٢٥ - گریەی
نەمانــی كوفــر و نەمانــی كوفــر و ظوڵمــەتظوڵمــەت، بــەدری ئیمــان هاتــەوە.، بــەدری ئیمــان هاتــەوە.
ــان  ــال و دیهق ــەر و بەقق ــان  نۆك ــال و دیهق ــەر و بەقق ــظامی نۆك ــظامینیـ ــۆ نیـ ــۆ  - ب ٢٧٢٧ - ب

ــەوە. ــەوە.هات هات
٢٩٢٩ - بابی فەقیران هاتەوە. - بابی فەقیران هاتەوە.

  ٤١٤١- دڵ وتــی: )ســالم( یەقینــت بــێ ، بــە قورئان - دڵ وتــی: )ســالم( یەقینــت بــێ ، بــە قورئان 
هاتەوە. هاتەوە. 

بنووســم  لەســەر  الپــەڕەی  بنووســم دەتوانــرا چەنــدان  لەســەر  الپــەڕەی  دەتوانــرا چەنــدان 
بەزیــادم زانــی!بەزیــادم زانــی!

- مــن وای دەبینــم، شــاعیرە گەورەكانــی خۆمــان: - مــن وای دەبینــم، شــاعیرە گەورەكانــی خۆمــان: 
نالــی و ســالم و كــوردی و... تــاد، خۆیــان سانســۆر نالــی و ســالم و كــوردی و... تــاد، خۆیــان سانســۆر 

و چاودێــری باڵوكردنەوەی غەزەل و قەســیدەكانیان و چاودێــری باڵوكردنەوەی غەزەل و قەســیدەكانیان 
بووینــە! بەدەیان بەرهەم و شــیعریان ســووتاندووە، بووینــە! بەدەیان بەرهەم و شــیعریان ســووتاندووە، 
یــان دڕانــدووە، لەبــەر ئــەوەی شــیاوی باڵوكردنــەوە یــان دڕانــدووە، لەبــەر ئــەوەی شــیاوی باڵوكردنــەوە 

نەبوونــە و ئاســتێكی بەرزیــان نەبووە.نەبوونــە و ئاســتێكی بەرزیــان نەبووە.
ئــەو شــاعیرە بــە ڕەســم و وێنــە و بچمــی ســالم ئــەو شــاعیرە بــە ڕەســم و وێنــە و بچمــی ســالم 
ــەو  ــادا! ســالم و ئ ــەو ماســكی بەســتووە و دادیشــی ن ــادا! ســالم و ئ ماســكی بەســتووە و دادیشــی ن
جــۆرە وشــە و تەعبیرانــە و ئــەو كەســایەتییەش كە جــۆرە وشــە و تەعبیرانــە و ئــەو كەســایەتییەش كە 
بــۆی نووســراوە، وەكــوو دەڵێــن: كوجــا مەرحەبــا!بــۆی نووســراوە، وەكــوو دەڵێــن: كوجــا مەرحەبــا!
هــەر لــەو گۆڤــارە خۆشەویســتە و )ژمــارە هــەر لــەو گۆڤــارە خۆشەویســتە و )ژمــارە ٢٦٠٢٦٠ی ی 
ــەم دیوانــەی ســالم  ــە ســەر ئ ــەم دیوانــەی ســالم ( نووســینێكم ل ــە ســەر ئ ٢٠١٩٢٠١٩( نووســینێكم ل
باڵوكــردەوە، بــە كورتــی بــاس و ئیشــارەیەكی باڵوكــردەوە، بــە كورتــی بــاس و ئیشــارەیەكی 
ــاڵ  ــۆ عەبدوڵ ــیدەیەی ب ــەو قەس ــاڵ  ئ ــۆ عەبدوڵ ــیدەیەی ب ــەو قەس ــە: )ل٨٣٠٨٣٠ ئ ــە: )لتێدای تێدای
پاشــای بابــان نووســراوە: ئــەوەی لــە ســەرچاوەكان پاشــای بابــان نووســراوە: ئــەوەی لــە ســەرچاوەكان 
ــووە ســالم  ــەوەی نەب ــی ئ ــە ه ــەم كابرای ــووە ئ ــووە ســالم هات ــەوەی نەب ــی ئ ــە ه ــەم كابرای ــووە ئ هات
گرنگییــەی  ئــەو  و  بنووســێ   بــۆ  دێــڕی  گرنگییــەی (  ئــەو  و  بنووســێ   بــۆ  دێــڕی   )٤٢٤٢((
ــی زۆر  ــۆ كارێك ــارە ب ــدا. هاتنەوەكەشــی دی ــێ ب ــی زۆر پ ــۆ كارێك ــارە ب ــدا. هاتنەوەكەشــی دی ــێ ب پ
ســادەی ئــەو كاتــە بــووە )ئەویــش ئەگــەر ڕاســت ســادەی ئــەو كاتــە بــووە )ئەویــش ئەگــەر ڕاســت 
بــێ !( ئــەم هەویــرە ئاوێكــی زۆری دەوێ ، بــۆ ئــەم بــێ !( ئــەم هەویــرە ئاوێكــی زۆری دەوێ ، بــۆ ئــەم 

ــەس بێــت(.  ــدە ب ــا ئەوەن ــەس بێــت(. جــارە ب ــدە ب ــا ئەوەن جــارە ب
* * * * * * 

لە بەرگی دووەمی دیوانی )كوردی(دا هاتووە:لە بەرگی دووەمی دیوانی )كوردی(دا هاتووە:
ــە(ی  ــی )بەب ــرۆژان( و دلێران ــیر ك ــەی )ش ــە جێگ ــە(ی ل ــی )بەب ــرۆژان( و دلێران ــیر ك ــەی )ش ــە جێگ ل

ــێ  ــێ دوێن دوێن
ــە دوو  ــورگ( ب ــا )گ ــەردارە، ئەمم ــوغال( س ــە دوو )ش ــورگ( ب ــا )گ ــەردارە، ئەمم ــوغال( س )ش

ــێ  ــدا ئەلوورێن ــێ گوێی ــدا ئەلوورێن گوێی
لــە شــایی )داكــی عەبــالن( دایــە، بــێ  )مارە(یــە لــە شــایی )داكــی عەبــالن( دایــە، بــێ  )مارە(یــە 

)بــووك( ئەیبــەن)بــووك( ئەیبــەن
لــە بــۆ )ســوڵتان(. )عەبــالن( پــێ  خەســوو، لــە بــۆ )ســوڵتان(. )عەبــالن( پــێ  خەســوو، 

بووكــی ئەڕازێنــێ  بووكــی ئەڕازێنــێ  
ــوت(  ــۆڵ ك ــێخیش )دەه ــاژەن( و ش ــەال )زوڕن ــوت( م ــۆڵ ك ــێخیش )دەه ــاژەن( و ش ــەال )زوڕن م

ــێ ( ــە )هەڵپەڕك ــێ (فەقێی ــە )هەڵپەڕك فەقێی
)ڕوبــای(ی ســەرچۆپی كێــش، دەســرۆكی كلكــی )ڕوبــای(ی ســەرچۆپی كێــش، دەســرۆكی كلكــی 

هەڵدەســووڕێنێ .هەڵدەســووڕێنێ .
چ پیــاو ماقووڵــی )چ پیــاو ماقووڵــی )ئەصنــافئەصنــاف( و چ دەمڕاســت و ( و چ دەمڕاســت و 
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چ ئەشــرافنچ ئەشــرافن
ــردە(،  ــڵ و )پەناب ــا( وێ ــەی )غوربەت ــە كووچ ــردە(، ل ــڵ و )پەناب ــا( وێ ــەی )غوربەت ــە كووچ ل

دەناڵێنــێ .دەناڵێنــێ .
لــە  لــە خەاڵتــی )ڕۆم(، واڵتــی چــۆڵ و وێرانــە،  خەاڵتــی )ڕۆم(، واڵتــی چــۆڵ و وێرانــە، 

)بابــان(دا)بابــان(دا
ــە،  ــدە، الڵ ــێ  )ئاشــیان(ی كون ــە )كاول( دانەب ــە، ل ــدە، الڵ ــێ  )ئاشــیان(ی كون ــە )كاول( دانەب ل

ناخوێنــێ ناخوێنــێ 
لــە )شــایی( بــەس بڵــێ ، یــاران ئەبــێ  دەرفــەت لــە )شــایی( بــەس بڵــێ ، یــاران ئەبــێ  دەرفــەت 

بــەدەس بێنــنبــەدەس بێنــن
هەتاكــو، ئــەم: )جەنــازەی گــوردی كــوردە(، هەتاكــو، ئــەم: )جەنــازەی گــوردی كــوردە(، 

چــاوی هەڵبێنــێ چــاوی هەڵبێنــێ 
مەڵێــن )هیجــری(، لــە )زیــد(ا، )كوردی(یــە، مەڵێــن )هیجــری(، لــە )زیــد(ا، )كوردی(یــە، 

ــا ــە حەشریش ــال ل ــابیل ــە حەشریش ــال ل بیل
)بــە كــوردی(، )كــوردی(، دەعواچــی حەقــی )بــە كــوردی(، )كــوردی(، دەعواچــی حەقــی 

كــوردەو هــەر ئەیســێنێ  كــوردەو هــەر ئەیســێنێ  ٢٥١٢٥١
بــۆ ئــەم جــارە وەكوو ســەرچاوە و پاڵپشــتێك بۆ بــۆ ئــەم جــارە وەكوو ســەرچاوە و پاڵپشــتێك بۆ 
ــە، زانیارییەكــی مامۆســتا مــەال  ــەی هەمان ــەو ڕای ــە، زانیارییەكــی مامۆســتا مــەال ئ ــەی هەمان ــەو ڕای ئ
عەبدولكەریمــی مودەڕڕیــس و لــە زمانــی مامۆســتا عەبدولكەریمــی مودەڕڕیــس و لــە زمانــی مامۆســتا 
محەمــەد مســتەفا )حەمــە بــۆر( دەهێنینــەوە و محەمــەد مســتەفا )حەمــە بــۆر( دەهێنینــەوە و 
دەڵــێ : )عەبــالن ســووك كــراوەی نــاوی عەبدوڵاڵیە دەڵــێ : )عەبــالن ســووك كــراوەی نــاوی عەبدوڵاڵیە 
كــە مەبەســت لــە خــودی عەبدوڵــاڵ پاشــایە(. كــە مەبەســت لــە خــودی عەبدوڵــاڵ پاشــایە(. 
ــە  ــی ل ــتییەم بەدەم ــەم ڕاس ــە ( ئ ــی ل ــتییەم بەدەم ــەم ڕاس ــاڵی )١٩٦٢١٩٦٢( ئ ــە س ــاڵی )ل ــە س ل
ــا داســتانی  ــووی: )دەب ــا داســتانی مامۆســتا وەرگــرت و فەرم ــووی: )دەب مامۆســتا وەرگــرت و فەرم
ئــەم )دایكــی عەبالن(ـــەت بــۆ ڕوون بكەمــەوە بــەم ئــەم )دایكــی عەبالن(ـــەت بــۆ ڕوون بكەمــەوە بــەم 

جۆرەیــە كــە:جۆرەیــە كــە:
)عەبدوڵــاڵ پاشــای بابــان( فەرمانڕەواییەكــەی )عەبدوڵــاڵ پاشــای بابــان( فەرمانڕەواییەكــەی 
شــاری  لــە  ڕۆژ  چەنــدان  ڕووخانــد،  شــاری )بابــان(ی  لــە  ڕۆژ  چەنــدان  ڕووخانــد،  )بابــان(ی 
و  بــەزم  و  شــایی  كردبوویــە  و )ســولەیمانی(دا  بــەزم  و  شــایی  كردبوویــە  )ســولەیمانی(دا 
ــەن  ــە الی ــڕان ل ــەن هەڵپەڕكــێ  و ئاهەنگــی خۆشــی گێ ــە الی ــڕان ل هەڵپەڕكــێ  و ئاهەنگــی خۆشــی گێ
ســوپاكەی خــۆی و عوســمانییەوە. )حەتمــەن لــە ســوپاكەی خــۆی و عوســمانییەوە. )حەتمــەن لــە 
خۆشــیان نوقــڵ و شیرینیشــیان بەخشــیتەوە(، لــە خۆشــیان نوقــڵ و شیرینیشــیان بەخشــیتەوە(، لــە 
ــەزم و  ــەو ب ــولەیمانی( ب ــی )س ــەوە خەڵك ــەر ئ ــەزم و س ــەو ب ــولەیمانی( ب ــی )س ــەوە خەڵك ــەر ئ س
ڕەزمەیــان گوتــووە ئەمــە )شــایی دایكــی عەبــالن(ڕەزمەیــان گوتــووە ئەمــە )شــایی دایكــی عەبــالن(
ـــەو هەندێكــی تــر وتوویانــە )دایكــی عەبــالن كوڕی ـــەو هەندێكــی تــر وتوویانــە )دایكــی عەبــالن كوڕی 

ــووە.  ــا ب ــاڵ پاش ــە عەبدوڵ ــت ل ــە مەبەس ــووە( ك ــووە. ب ــا ب ــاڵ پاش ــە عەبدوڵ ــت ل ــە مەبەس ــووە( ك ب
)شــایی دایكــی عەبالن(ـــەو )دایكــی عەبــالن كوڕی )شــایی دایكــی عەبالن(ـــەو )دایكــی عەبــالن كوڕی 

ــینان(. ــدی پێش ــە دوو )پەن ــوون ب ــووە( ب ــینان(.ب ــدی پێش ــە دوو )پەن ــوون ب ــووە( ب ب
ســەرچاوەكان بــاس لــەوەش دەكــەن ئــەو كابرایــە ســەرچاوەكان بــاس لــەوەش دەكــەن ئــەو كابرایــە 
)عەبدوڵــاڵ پاشــا(یە، كــون بــە كــون بــە دوای )عەبدوڵــاڵ پاشــا(یە، كــون بــە كــون بــە دوای 
ــی هــەر  ــوان و دەسنووســەكانی )مەختووتە(كان ــی هــەر دی ــوان و دەسنووســەكانی )مەختووتە(كان دی
دوو شــاعیر ســالم و كوردی گەڕاوە و بە دەســتیان دوو شــاعیر ســالم و كوردی گەڕاوە و بە دەســتیان 

بێنــی و بیانســووتێنی و لەناویــان ببــا )*(!بێنــی و بیانســووتێنی و لەناویــان ببــا )*(!
ــی: هــەردوو شــیعر  هــەردوو شــیعر  ــگ و كۆتای ــی هــەرە گرن ــی:خاڵ ــگ و كۆتای ــی هــەرە گرن خاڵ
ســلێمانی  شــاری  داگیركردنــی  و  نســكۆ  ســلێمانی دوای  شــاری  داگیركردنــی  و  نســكۆ  دوای 
نووســراون، ناكــرێ  و ئــەو هەمــوو جیاوازییانــە لــە نووســراون، ناكــرێ  و ئــەو هەمــوو جیاوازییانــە لــە 
بیــر و بۆچــوون، كوردایەتــی و مەردایەتــی ســالم و بیــر و بۆچــوون، كوردایەتــی و مەردایەتــی ســالم و 
ــە شــیعرەكانیان  ــە ل ــەو زەقیی ــە شــیعرەكانیان كــوردی هەبێــت و ب ــە ل ــەو زەقیی كــوردی هەبێــت و ب

ــەوە. ــگ بدات ــەوە.ڕەن ــگ بدات ڕەن
نازانــم! ئــەم نووســەرە بەڕێزانــە چــۆن ئــاگاداری نازانــم! ئــەم نووســەرە بەڕێزانــە چــۆن ئــاگاداری 
ــەم ســەرچاوە  ــە و ئ ــر نەبووین ــی یەكت ــەم ســەرچاوە زانیارییەكان ــە و ئ ــر نەبووین ــی یەكت زانیارییەكان
ناكــەم ســالم  نەبینیــوە! قەناعــەت  ناكــەم ســالم گرنگانەیــان  نەبینیــوە! قەناعــەت  گرنگانەیــان 
ئەوەنــدە خــۆش بــاوەڕ و بــێ  ئــاگا بووبێــت، یــان ئەوەنــدە خــۆش بــاوەڕ و بــێ  ئــاگا بووبێــت، یــان 
ئــاگاداری بەرانبــەر و دەوروبــەری خــۆی نەبێــت و ئــاگاداری بەرانبــەر و دەوروبــەری خــۆی نەبێــت و 
نەزانــی چــی هەیــە و چــی نییــە. هیــوادارم گیانــی نەزانــی چــی هەیــە و چــی نییــە. هیــوادارم گیانــی 
)ســالم(م ئاســوودە كردبێــت و هەڵەیەكــی زەقیشــم )ســالم(م ئاســوودە كردبێــت و هەڵەیەكــی زەقیشــم 

ــەوە. ــەوە.ڕاســت كردبێت ڕاســت كردبێت

سەرچاوەكان:سەرچاوەكان:
- ســالم )دیــوان(، بەرگــی دووەم، ســاغكردنەوەو - ســالم )دیــوان(، بەرگــی دووەم، ســاغكردنەوەو 
لێكدانــەوەی مــەال عەبدولكەریمــی مودەڕڕیــس، فاتیــح لێكدانــەوەی مــەال عەبدولكەریمــی مودەڕڕیــس، فاتیــح 
ــردن  ــم، ئامادەك ــەال كەری ــەدی م ــم، محەم ــردن عەبدولكەری ــم، ئامادەك ــەال كەری ــەدی م ــم، محەم عەبدولكەری

ــن، ٢٠١٥٢٠١٥.. ــەی ژی ــاڵح، بنك ــدیق س ــن، س ــەی ژی ــاڵح، بنك ــدیق س س
- كــوردی )دیــوان(، لێكۆڵینــەوەی محەمــەد مســتەفا - كــوردی )دیــوان(، لێكۆڵینــەوەی محەمــەد مســتەفا 
یەكــەم،  چاپــی  دووەم،  بەرگــی  بــۆر(،  یەكــەم، )حەمــە  چاپــی  دووەم،  بەرگــی  بــۆر(،  )حەمــە 

 . .٢٠١٠٢٠١٠ هەولێــر،  هەولێــر، (،  ئــاراس، )٩٤٨٩٤٨(،  ئــاراس، )باڵوكــراوەی  باڵوكــراوەی 
محەمــەد  لێكۆڵینــەوەی  )دیــوان(،  كــوردی  محەمــەد )*(  لێكۆڵینــەوەی  )دیــوان(،  كــوردی   )*(
مســتەفا )حەمــە بــۆر(، بەرگــی یەكــەم، چاپــی یەكەم، مســتەفا )حەمــە بــۆر(، بەرگــی یەكــەم، چاپــی یەكەم، 
ــر، ٢٠١٠٢٠١٠، ل، ل٦٠٧٦٠٧.. ــر، (، هەولێ ــاراس، )٩٤٨٩٤٨(، هەولێ ــراوەی ئ ــاراس، )باڵوك ــراوەی ئ باڵوك


