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مەال جەمیل ڕۆژبەیانی، زمانزان و وەرگێڕمەال جەمیل ڕۆژبەیانی، زمانزان و وەرگێڕ

هۆشیار بەكر عەزیزهۆشیار بەكر عەزیز
)كەركووك()كەركووك(

ڕۆژبەیانی و لێكۆڵینەوه لە كتێبی
)ئەنجوومەنی ئەدیبان( 

لــە ســاڵی لــە ســاڵی 19831983 كــۆڕی زانیاریی عێراق - دەســتەی  كــۆڕی زانیاریی عێراق - دەســتەی 
كــورد - كتێبــی ئەنجوومەنــی ئەدیبــان، دانــراوی كــورد - كتێبــی ئەنجوومەنــی ئەدیبــان، دانــراوی 
ــەاڵم پێــش  ــەگ(ی چــاپ كــرد، ب ــەاڵم پێــش  ب ــەگ(ی چــاپ كــرد، ب )ئەمیــن )ئەمیــن فەیضــیفەیضــی ب
چاپكردنەكــە، لیژنــەی وێــژە و كەلەپــووری كــوردی، چاپكردنەكــە، لیژنــەی وێــژە و كەلەپــووری كــوردی، 
كــە مــەال جەمیــل ڕۆژبەیانــی یەكێــك لــه  ئەندامانــی كــە مــەال جەمیــل ڕۆژبەیانــی یەكێــك لــه  ئەندامانــی 
ــە  ــۆ كتێبەك ــەلیان ب ــی تێروتەس ــوو، توێژینەوەیەك ــە ب ــۆ كتێبەك ــەلیان ب ــی تێروتەس ــوو، توێژینەوەیەك ب
كــرد، بەپێــی پێویســت لەپەراوێزدا باســی جێگاكان و كــرد، بەپێــی پێویســت لەپەراوێزدا باســی جێگاكان و 
كورتەیــەك لــە ژیاننامــەی شــاعیرەكان كــرا، هەروەهــا كورتەیــەك لــە ژیاننامــەی شــاعیرەكان كــرا، هەروەهــا 
واتــای وشــە ســەخت و نەبیســتراوەكان لێــك درانەوە، واتــای وشــە ســەخت و نەبیســتراوەكان لێــك درانەوە، 
ــی  ــی قورس ــێ: ئەرك ــی، دەڵ ــل ڕۆژبەیان ــەال جەمی ــی م ــی قورس ــێ: ئەرك ــی، دەڵ ــل ڕۆژبەیان ــەال جەمی م
ســاغكردنەوەی وشــە فارســی و توركییــەكان خرابووە ســاغكردنەوەی وشــە فارســی و توركییــەكان خرابووە 
ســەر شــانی مــن و شــێخ حوســێن)ســەر شــانی مــن و شــێخ حوســێن)2727(. هەنــدێ (. هەنــدێ 
لــە نووســەران لــە پەســنی بلیمەتیــی )مــەال جەمیــل لــە نووســەران لــە پەســنی بلیمەتیــی )مــەال جەمیــل 
دەربڕیــوە،  خۆیــان  بیروبۆچوونــی  دەربڕیــوە، ڕۆژبەیانــی(دا  خۆیــان  بیروبۆچوونــی  ڕۆژبەیانــی(دا 
ــل  ــەال جەمی ــێ: م ــەدار، دەڵ ــارف خەزن ــە د. م ــل لەوان ــەال جەمی ــێ: م ــەدار، دەڵ ــارف خەزن ــە د. م لەوان
ــوو،  ــە، نووســەر ب ــی نامەخانەیەكــی گەورەی ــوو، ڕۆژبەیان ــە، نووســەر ب ــی نامەخانەیەكــی گەورەی ڕۆژبەیان
بەهــۆی مێــژووی ســلێمانی و شــەرەفنامەوە بــوو بــە بەهــۆی مێــژووی ســلێمانی و شــەرەفنامەوە بــوو بــە 
ــێ،  ــش ب ــتێكی تری ــە ش ــی هەی ــووس، توانای ــێ، مێژوون ــش ب ــتێكی تری ــە ش ــی هەی ــووس، توانای مێژوون

مامۆســتامان تۆفیــق وەهبــی )ڕەحمەتــی خــوای لــێ مامۆســتامان تۆفیــق وەهبــی )ڕەحمەتــی خــوای لــێ 
ــی  ــە ماڵ ــدی ل ــل بەن ــتە جەمی ــوت: پێوس ــێ( دەی ــی ب ــە ماڵ ــدی ل ــل بەن ــتە جەمی ــوت: پێوس ــێ( دەی ب
خۆیــان بەنــد بكــرێ، بەمــە ڕۆژگاری بــە لێكۆڵینــەوە خۆیــان بەنــد بكــرێ، بەمــە ڕۆژگاری بــە لێكۆڵینــەوە 

ــە ســەر)2828(.(. ــە ســەر)و نووســین دەبات و نووســین دەبات
پــاش چەنــد ســاڵێك لــە چاپكردنــی كتێبــی پــاش چەنــد ســاڵێك لــە چاپكردنــی كتێبــی 
محەمــەد  مەســعوود  م.  ئەدیبــان،  محەمــەد ئەنجوومەنــی  مەســعوود  م.  ئەدیبــان،  ئەنجوومەنــی 
ــاری  ــاری ( گۆڤ ــارە)131131( گۆڤ ــە ژم ــی تێروتەســەلی ل ــارە)وتارێك ــە ژم ــی تێروتەســەلی ل وتارێك
)دەســت  بەناوونیشــانی  نــوێ(دا  )دەســت )ڕۆشــنبیری  بەناوونیشــانی  نــوێ(دا  )ڕۆشــنبیری 
ئەدیبــان(  ئەنجوومەنــی  لــه  كتێبــی  ئەدیبــان( بژارێــك  ئەنجوومەنــی  لــه  كتێبــی  بژارێــك 
باڵوكــردەوە، بــە جــۆرێ شــیكردنەوە  و شــەنوكەوی باڵوكــردەوە، بــە جــۆرێ شــیكردنەوە  و شــەنوكەوی 
ــی  ــەی چاپیش ــن هەڵ ــە بچووكتری ــردووە ك ــدا ك ــی تێ ــەی چاپیش ــن هەڵ ــە بچووكتری ــردووە ك ــدا ك تێ
خســتووەتە ڕوو، ڕۆژبەیانــی دەڵــێ: ئەمــڕۆ كــە خســتووەتە ڕوو، ڕۆژبەیانــی دەڵــێ: ئەمــڕۆ كــە 
باڵودەبێتــەوە  مەســعوود  مامۆســتا  باڵودەبێتــەوە وتارەكــەی  مەســعوود  مامۆســتا  وتارەكــەی 
هەنــدێ لــە ئەندامــان)هەنــدێ لــە ئەندامــان)2929( بــە بەهەشــت شــاد ( بــە بەهەشــت شــاد 
بــوون و هەندێكیــان گەییونەتــە ئەوروپــا و هەنــدێ بــوون و هەندێكیــان گەییونەتــە ئەوروپــا و هەنــدێ 
تووشــی نەخۆشــی و خانەنشــینی و گۆشــەگیری و تووشــی نەخۆشــی و خانەنشــینی و گۆشــەگیری و 
ــاوم ســوپەری  ــن م ــی، م ــۆ بێبەخت ــوون، ب ــی ب ــاوم ســوپەری كپ ــن م ــی، م ــۆ بێبەخت ــوون، ب ــی ب كپ
تیــری قــەزا و هەدەفــی چەوگانــی ڕەخنــە بــم)تیــری قــەزا و هەدەفــی چەوگانــی ڕەخنــە بــم)3030(، (، 
ــەو مەیدانــەدا بەتەنیــا ماوەتــەوە  ــەو مەیدانــەدا بەتەنیــا ماوەتــەوە بۆیــە مامۆســتا ل بۆیــە مامۆســتا ل
و تێبینــی و ڕوونكردنــەوەی خــۆی نووســیوەتەوە، و تێبینــی و ڕوونكردنــەوەی خــۆی نووســیوەتەوە، 
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ــوردی و  ــتەواژەی ك ــە و دەس ــدان وش ــەر چەن ــوردی و لەس ــتەواژەی ك ــە و دەس ــدان وش ــەر چەن لەس
عەرەبــی و فارســی كــە مەســعوود محەمــەد لــە عەرەبــی و فارســی كــە مەســعوود محەمــەد لــە 
ــەو  ــدێ ل ــردوون، هەن ــێ ك ــاژەی پ ــدا ئام ــەو وتارەكەی ــدێ ل ــردوون، هەن ــێ ك ــاژەی پ ــدا ئام وتارەكەی

بۆچوونانــە دەخەینــە ڕوو:بۆچوونانــە دەخەینــە ڕوو:
11 - مەســعوود محەمــەد لەالپــەڕە ) - مەســعوود محەمــەد لەالپــەڕە )3636(ی ژمــارە (ی ژمــارە 
))131131(ی گۆڤــاری )ڕۆشــنبیری نــوێ(دا لەســەر (ی گۆڤــاری )ڕۆشــنبیری نــوێ(دا لەســەر 
الپــەڕە )الپــەڕە )8181(ی كتێبــی )ئەنجوومەنــی ئەدیبــان(ی  (ی كتێبــی )ئەنجوومەنــی ئەدیبــان(ی  
نووســیوە و دەڵــێ: لەپەراوێــزدا،  دێــڕی حەفتــەم، نووســیوە و دەڵــێ: لەپەراوێــزدا،  دێــڕی حەفتــەم، 
وشــەی )بیــداء( دەكرێتــە )بیــدار( بــە واتــای وشــەی )بیــداء( دەكرێتــە )بیــدار( بــە واتــای 
)بەخەبــەر، ئــاگادار(، مــەال جەمیــل ڕۆژبەیانــی)بەخەبــەر، ئــاگادار(، مــەال جەمیــل ڕۆژبەیانــی  
دەڵــێ: نــه  لەدەقەكــەدا و  نــه  لەپەراوێزەكەشــدا دەڵــێ: نــه  لەدەقەكــەدا و  نــه  لەپەراوێزەكەشــدا 
وشــەی )بیــداء( نەهاتــووە، ڕەنگــە لەجێــی تــر وشــەی )بیــداء( نەهاتــووە، ڕەنگــە لەجێــی تــر 
نووســراوە  لەئەنجوومەنــدا  كەوتبــێ،  نووســراوە بەرچــاوی  لەئەنجوومەنــدا  كەوتبــێ،  بەرچــاوی 
ــەم وشــه  ــدار(، ئ ــە شــەودا بێ ــی تەڵخــە ل ــەم وشــه )حاڵەت ــدار(، ئ ــە شــەودا بێ ــی تەڵخــە ل )حاڵەت
ــەردار،  ــاگاه - خەب ــە ئ ــێ ئەكات ــی ب ــەر فارس ــەردار، ئەگ ــاگاه - خەب ــە ئ ــێ ئەكات ــی ب ــەر فارس ئەگ
ــێ  ــێ دار - ب ــێ، )ب ــی ب ــوردی - عەرەب ــێ ك ــێ ئەش ــێ دار - ب ــێ، )ب ــی ب ــوردی - عەرەب ــێ ك ئەش
خانــوو( ئــەوی خانــووی نەبــێ، كرێچــی بــێ، یــان خانــوو( ئــەوی خانــووی نەبــێ، كرێچــی بــێ، یــان 
دەوار نشــین بــە شــەو كاری شــڕە، هــەروا ئەشــێ دەوار نشــین بــە شــەو كاری شــڕە، هــەروا ئەشــێ 
كوردیــی ڕووت بــێ )بــێ دار(، واتــە بــێ دار و كوردیــی ڕووت بــێ )بــێ دار(، واتــە بــێ دار و 

دەســت)دەســت)3131(.  (.  
)5151(ی (ی  لەالپــەڕە  محەمــەد  مەســعوود   -  ( لەالپــەڕە  محەمــەد  مەســعوود   -  22
هەمــان گۆڤــاردا لەســەر الپــەڕە)هەمــان گۆڤــاردا لەســەر الپــەڕە)9292(ی كتێبەكــە، (ی كتێبەكــە، 
نووســیویە: )ڕ  حەنــدەی زیــر(، دەبــێ )ڕەهەنــدەی نووســیویە: )ڕ  حەنــدەی زیــر(، دەبــێ )ڕەهەنــدەی 
زێــر( بــێ، لــە وەاڵمــی مەســعوود محەمــەد دا، زێــر( بــێ، لــە وەاڵمــی مەســعوود محەمــەد دا، 
مــەال جەمیــل مــەال جەمیــل ڕۆژبەیانــیڕۆژبەیانــی دەڵــێ: لــە دەقەكــەدا  دەڵــێ: لــە دەقەكــەدا 
)ڕەهەنــدەی زەید(ـــە، واتــا لــەواڵت )ڕەهەنــە( )ڕەهەنــدەی زەید(ـــە، واتــا لــەواڵت )ڕەهەنــە( 
ــارە مەســعوود  ــە نیشــتمان دەركــراو، وا دی ــارە مەســعوود بــوو، ل ــە نیشــتمان دەركــراو، وا دی بــوو، ل
محەمــەد وشــەی زیــد = زانیــن گا = نیشــتمان(ی محەمــەد وشــەی زیــد = زانیــن گا = نیشــتمان(ی 

ــاو كەوتــووە)3232(.(. ــر( بەرچ ــە )زی ــی ب ــاو كەوتــووە)گۆران ــر( بەرچ ــە )زی ــی ب گۆران
33 – مەســعوود محەمــەد لــە الپــەڕە ) – مەســعوود محەمــەد لــە الپــەڕە )5454(ی هەمــان (ی هەمــان 
گۆڤــاردا لەســەر الپــەڕە )گۆڤــاردا لەســەر الپــەڕە )125125(ی كتێبەكە نووســیویە: (ی كتێبەكە نووســیویە: 
وشــەی )الف( بــە )ئیــدی( لێكدراوەتــەوە، مــن ئــەم وشــەی )الف( بــە )ئیــدی( لێكدراوەتــەوە، مــن ئــەم 
وشــەیەم بــەم واتایــە نەبیســتووە، ناشــزانم )ئیــدی( وشــەیەم بــەم واتایــە نەبیســتووە، ناشــزانم )ئیــدی( 
غەیــری واتا مەشــوورەكەی هەبــێ. )الف(یش بەواتای غەیــری واتا مەشــوورەكەی هەبــێ. )الف(یش بەواتای 

دەعیــە و كەشــوفش ڕۆیشــتووە. وشــەی )باقــل( دەعیــە و كەشــوفش ڕۆیشــتووە. وشــەی )باقــل( 
ــە  ــوو ب ــەوە، دەب ــك دراوەت ــارە(  لێ ــە )وا دیی ــە ب ــە ك ــوو ب ــەوە، دەب ــك دراوەت ــارە(  لێ ــە )وا دیی ــە ب ك
)عەقــڵ( شــەرح بدرێتــەوه كــە هــەر خۆیەتــی بووەتــە )عەقــڵ( شــەرح بدرێتــەوه كــە هــەر خۆیەتــی بووەتــە 
)باقــڵ( . لــە وەاڵمــی مــەال مەســعوود محەمــەدا، )باقــڵ( . لــە وەاڵمــی مــەال مەســعوود محەمــەدا، 
ڕۆژبەیانــی دەڵــێ: وشــەكە )ئیــدی( نییــە، )ئیدعــا( ڕۆژبەیانــی دەڵــێ: وشــەكە )ئیــدی( نییــە، )ئیدعــا( 
ــەزاف،  ــە. الفوگ ــاپ گۆڕیوی ــەی چ ــە و هەڵ ــەزاف، )ئیدیعا(ی ــە. الفوگ ــاپ گۆڕیوی ــەی چ ــە و هەڵ )ئیدیعا(ی
بــەاڵم دەعیــە و  و واتــا خۆپەســەندی و هەڕوگــوڕ،  بــەاڵم دەعیــە  واتــا خۆپەســەندی و هەڕوگــوڕ، 
ــە  ــیویە: دەكات ــتا نووس ــە مامۆس ــش ك ــف و ف ــە كەش ــیویە: دەكات ــتا نووس ــە مامۆس ــش ك ــف و ف كەش
)تكبــر و غــرور(، وشــەی )باقڵ(یــش كــە ڕەنگــە لــە )تكبــر و غــرور(، وشــەی )باقڵ(یــش كــە ڕەنگــە لــە 
بنەڕەتــا لــە )بەعەقڵ(ـــەوە هاتبــێ وەكــوو مامۆســتا بنەڕەتــا لــە )بەعەقڵ(ـــەوە هاتبــێ وەكــوو مامۆســتا 
فەرموویەتــی، بــەاڵم كــوردەواری لەباتــی )پێــم وایــە( فەرموویەتــی، بــەاڵم كــوردەواری لەباتــی )پێــم وایــە( 

ــێ)3333(.(. ــەكاری دێن ــێ)ب ــەكاری دێن ب
44 - مەســعوود محەمــەد هــەر لە الپــەڕە ) - مەســعوود محەمــەد هــەر لە الپــەڕە )5454((
ــە  ــە (ی كتێبەك ــەڕە)126126(ی كتێبەك ــەر الپ ــەدا لەس ــەڕە)ی گۆڤارەك ــەر الپ ــەدا لەس ی گۆڤارەك
لەمــەدا  نیــم  دڵنیــاش  دەڵــێ:  و  لەمــەدا نووســیویەتی  نیــم  دڵنیــاش  دەڵــێ:  و  نووســیویەتی 
وشــەی )عنــان(، ئایــا )عینــان(   یــان )عەنانـــە..؟! وشــەی )عنــان(، ئایــا )عینــان(   یــان )عەنانـــە..؟! 
دەڵــێ:  ڕۆژبەیانــی  جەمیــل  مــەال  وەاڵمــدا  دەڵــێ: لــە  ڕۆژبەیانــی  جەمیــل  مــەال  وەاڵمــدا  لــە 
مەســعوود محەمــەد دڵنیابــە كــە )عینانـــە نــەوەك مەســعوود محەمــەد دڵنیابــە كــە )عینانـــە نــەوەك 
ــان  ــراوە: عین ــەدی(دا نووس ــە )ئەحم ــان(، ل ــان )عەن ــراوە: عین ــەدی(دا نووس ــە )ئەحم ــان(، ل )عەن

مەال جەمیل ڕۆژبەیانیمەال جەمیل ڕۆژبەیانی
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چییــە؟ دەســەجڵەو. )عەنان(یــش هــەور و بەرزیــی چییــە؟ دەســەجڵەو. )عەنان(یــش هــەور و بەرزیــی 
ــەر  ــە لەس ــەما هەمیش ــی س ــۆ عەنان ــمانە، خ ــەر عاس ــە لەس ــەما هەمیش ــی س ــۆ عەنان ــمانە، خ عاس

زارانــه!)زارانــه!)3434( ( 

ڕۆژبەیانی و سەرنجێكی سەرپێیی دیوانەكەی 
حاجی قادری كۆیی

ڕۆژبەیانــی زیاتــر وەك مێژوونووســێك ناســراوە، ڕۆژبەیانــی زیاتــر وەك مێژوونووســێك ناســراوە، 
ــە  ــی و ڕەخن ــەوەی ئەدەب ــواری لێكۆڵین ــەاڵم لەب ــە ب ــی و ڕەخن ــەوەی ئەدەب ــواری لێكۆڵین ــەاڵم لەب ب
درێغــی  زمانەوانــی،  هەڵــەی  چاككردنــەوەی  درێغــی و  زمانەوانــی،  هەڵــەی  چاككردنــەوەی  و 
نەكردووە و  سەرنج و تێبینی خۆی خستووەتە ڕوو. نەكردووە و  سەرنج و تێبینی خۆی خستووەتە ڕوو. 
لەبابەتێكــدا بەناوونیشــانی )ســەرنجێكی ســەرپێیی لەبابەتێكــدا بەناوونیشــانی )ســەرنجێكی ســەرپێیی 
ــدێ  ــەكان(، هەن ــادر و ڕەخن ــی ق ــەی حاج ــدێ دیوانەك ــەكان(، هەن ــادر و ڕەخن ــی ق ــەی حاج دیوانەك
هەڵــەی زمانەوانــی دەستنیشــان كــردووە و ڕاســتی هەڵــەی زمانەوانــی دەستنیشــان كــردووە و ڕاســتی 
كردوونە تــەوە  كــە لــە دیوانەكــەی )حاجــی قــادری كردوونە تــەوە  كــە لــە دیوانەكــەی )حاجــی قــادری 
ــران و  ــد می ــەردار حەمی ــە س ــووە ك ــی(دا هات ــران و كۆی ــد می ــەردار حەمی ــە س ــووە ك ــی(دا هات كۆی
كەریم مســتەفا شــارەزا لێكۆڵینــەوە و لێكدانەوەیان كەریم مســتەفا شــارەزا لێكۆڵینــەوە و لێكدانەوەیان 
بــۆ كــردووە و مەســعوود محەمــەد پێداچوونــەوەی بــۆ كــردووە و مەســعوود محەمــەد پێداچوونــەوەی 
بــۆ كــردووە، مــەال جەمیــل ڕۆژبەیانــی، دەڵــێ: بــۆ كــردووە، مــەال جەمیــل ڕۆژبەیانــی، دەڵــێ: 
گەرچــی لەمەوبــەر بڕیــارم دابــوو  لــە گۆڤــار و گەرچــی لەمەوبــەر بڕیــارم دابــوو  لــە گۆڤــار و 
ــەس  ــینی ك ــارەی نووس ــە دەرب ــەكان ڕەخن ــەس ڕۆژنام ــینی ك ــارەی نووس ــە دەرب ــەكان ڕەخن ڕۆژنام
ــەر  ــكێنم و ئەگ ــەس نەش ــی ك ــەوە و دڵ ــەر باڵونەكەم ــكێنم و ئەگ ــەس نەش ــی ك ــەوە و دڵ باڵونەكەم
ــارەی نووســینێ  ــاوەڕم دەرب ــارەی نووســینێ پێویســتیش بــێ بیروب ــاوەڕم دەرب پێویســتیش بــێ بیروب
دەربــڕم ڕاســتەوخۆ بــۆ نووســەرەكەی بنێــرم، بەاڵم دەربــڕم ڕاســتەوخۆ بــۆ نووســەرەكەی بنێــرم، بەاڵم 
ــۆم  ــتان خ ــی دۆس ــری دڵ ــەر خات ــارە لەب ــەم ج ــۆم ئ ــتان خ ــی دۆس ــری دڵ ــەر خات ــارە لەب ــەم ج ئ
ــەوەی  ــۆ ڕوونكردن ــەم ب ــەم تێچن ــراو ئ ــێ ڕانەگی ــەوەی پ ــۆ ڕوونكردن ــەم ب ــەم تێچن ــراو ئ ــێ ڕانەگی پ
ئامادەكــرد)3535(، (،  لەهەڵبەســتەكان  ئامادەكــرد)هەنــدێ  لەهەڵبەســتەكان  هەنــدێ 
هەروەهــا دەڵــێ: هەنــدێ وشــە و نووســیار لــه هەروەهــا دەڵــێ: هەنــدێ وشــە و نووســیار لــه 
ــدان جــار بەهەڵــە  ــدان جــار بەهەڵــە  دیوانەكــەی حاجــی قــادردا چەن  دیوانەكــەی حاجــی قــادردا چەن
ــن:  ــد نموونەیەك ــە چەن ــەوە، ئەمان ــات بوونەت ــن: دووپ ــد نموونەیەك ــە چەن ــەوە، ئەمان ــات بوونەت دووپ
)دڵ بــەر( كــراوە بــە )دوڵبــەر(، )میشــك( كــراوە )دڵ بــەر( كــراوە بــە )دوڵبــەر(، )میشــك( كــراوە 
بــە )موشــك(، )ســپاس( كــراوە بــە )ســوپاس(، بــە )موشــك(، )ســپاس( كــراوە بــە )ســوپاس(، 
ــە )ســوپا(، )جیبرەئیــل( كــراوە  ــە )ســوپا(، )جیبرەئیــل( كــراوە )ســپا( كــراوە ب )ســپا( كــراوە ب
)جوبرەئیــل(، )ڕشــتە( كــراوە بە)ڕوشــتە(. مــەال )جوبرەئیــل(، )ڕشــتە( كــراوە بە)ڕوشــتە(. مــەال 
جەمیــل ڕوونكردنــەوەی خــۆی بــۆ هەنــدێ لــەو جەمیــل ڕوونكردنــەوەی خــۆی بــۆ هەنــدێ لــەو 

هەاڵنــە خســتووەتە ڕوو، لەوانــە: )دڵ( لــە كــوردی هەاڵنــە خســتووەتە ڕوو، لەوانــە: )دڵ( لــە كــوردی 
و فارســی و هەمــوو زمانــه  ئاریاییەكانــدا هــەر دڵــە، و فارســی و هەمــوو زمانــه  ئاریاییەكانــدا هــەر دڵــە، 
بەژێرێكــی نهێنی )كەســرە موختەلســە(، )میشــك(بەژێرێكــی نهێنی )كەســرە موختەلســە(، )میشــك(
ــووە  ــدا ب ــه  عەرەبی ــا ل ــە ت ــەم جۆرەی ــەر ب ــش ه ــووە ی ــدا ب ــه  عەرەبی ــا ل ــە ت ــەم جۆرەی ــەر ب ــش ه ی
ــه  قورئانیشــدا  ــە )میســك(، )جیبرەئیــل( خــۆ ل ــه  قورئانیشــدا ب ــە )میســك(، )جیبرەئیــل( خــۆ ل ب
ــە  ــۆچ بووەت ــە ب ــدا )گەبریل(ـ ــە، لەبنەڕەت ــە )جبریلـ ــۆچ بووەت ــە ب ــدا )گەبریل(ـ ــە، لەبنەڕەت )جبریلـ
ســەر  هاتووەتــە  پاشــان  ســەر (،  هاتووەتــە  پاشــان  )جوبرەئیــل(؟))جوبرەئیــل(؟)3636(، 
هەنــدێ هەڵــەی تــر، لەالپــەڕە )هەنــدێ هەڵــەی تــر، لەالپــەڕە )3333(ی دیوانــی (ی دیوانــی 
حاجــی قــادردا: قەڵبــەز لەپەراوێــزدا )تاڤگەی ئاو( حاجــی قــادردا: قەڵبــەز لەپەراوێــزدا )تاڤگەی ئاو( 
ــان  ــەز، ی ــێ: قەڵب ــل، دەڵ ــەال جەمی ــراوە، م ــان نووس ــەز، ی ــێ: قەڵب ــل، دەڵ ــەال جەمی ــراوە، م نووس
)كەڵــوەز( تاڤگــە نییە، نیوچە الدڕ و ئەشــكەوتێكە )كەڵــوەز( تاڤگــە نییە، نیوچە الدڕ و ئەشــكەوتێكە 
لەبــن شــاخدا ئــاوی بەســەرا دێتــە خــوارەوە، مــەرج لەبــن شــاخدا ئــاوی بەســەرا دێتــە خــوارەوە، مــەرج 
ــۆ  ــق ب ــارە خەڵ ــت، جارج ــاو بێ ــە بەت ــە ئاوەك ــۆ نیی ــق ب ــارە خەڵ ــت، جارج ــاو بێ ــە بەت ــە ئاوەك نیی
ــه  ــە  )ل ــە دیوانەك ــر. ل ــە ژێ ــای دەبەن ــی پەن ــه فێنك ــە  )ل ــە دیوانەك ــر. ل ــە ژێ ــای دەبەن ــی پەن فێنك
 گورگەلــوورو) گورگەلــوورو)3737( نووســراوە ڕاســتییەكەی ئەوەیــە ( نووســراوە ڕاســتییەكەی ئەوەیــە 
کــە عەبدلــڕەزاق بیمــار نووســیویەتی )گورگەقــاڵ( کــە عەبدلــڕەزاق بیمــار نووســیویەتی )گورگەقــاڵ( 
بــەاڵم قاڵەكــە عەرەبــی نییــە. كــوردەواری دەڵێــن: بــەاڵم قاڵەكــە عەرەبــی نییــە. كــوردەواری دەڵێــن: 
)ڕاوی نــا، بــەاڵم قاڵــەی پــێ نەكــرد(، واتــا تــۆزی )ڕاوی نــا، بــەاڵم قاڵــەی پــێ نەكــرد(، واتــا تــۆزی 
ــەی  ــەاڵم وش ــت، ب ــدا نەگەیش ــی نەشــكان پێی ــەی پێ ــەاڵم وش ــت، ب ــدا نەگەیش ــی نەشــكان پێی پێ
)دێتــەوە( هەڵــە نییــە.. كــە كردوویە بــە )دێنەوە( )دێتــەوە( هەڵــە نییــە.. كــە كردوویە بــە )دێنەوە( 
ــە،  ــش تاك ــه(  ئەوی ــە، مەبەســت )عەكســی دەنگەكەی ــش تاك ــه(  ئەوی مەبەســت )عەكســی دەنگەكەی
ــە گورگەقــاڵ  ــە گورگەقــاڵ هەڵبەســتەكە بــەم جــۆرە ڕاســتە )ل هەڵبەســتەكە بــەم جــۆرە ڕاســتە )ل
و حەپــەی ســەگ لــە قاڕەقــاڕی بــزن(. لەپەراوێــزی و حەپــەی ســەگ لــە قاڕەقــاڕی بــزن(. لەپەراوێــزی 
نێچیــر،  نەخچیــر:  دیوانەكــە،  نێچیــر، (ی  نەخچیــر:  دیوانەكــە،  )6363(ی  )الپــەڕە  الپــەڕە 
ڕاووشــكار  بەفارســی  نەخچیــر  هەڵەیــە:  ڕاووشــكار ئەمــە  بەفارســی  نەخچیــر  هەڵەیــە:  ئەمــە 
ئــەو  نێچیــر خــودی  لەكوردیــدا  بــەاڵم  ئــەو كردنــە،  نێچیــر خــودی  لەكوردیــدا  بــەاڵم  كردنــە، 
ــل  ــەال جەمی ــل (. م ــەال جەمی ــە ڕاودەكــرێ)3838(. م ــە ك ــە ڕاودەكــرێ)گیانلەبەرەی ــە ك گیانلەبەرەی
لــە ســییەكانی ســەدەی ڕابــوردوودا لەكفــری فەقــێ لــە ســییەكانی ســەدەی ڕابــوردوودا لەكفــری فەقــێ 
ــدا  ــدا دەبــێ، ئاشــنایەتی لەگــەڵ كوڕێكــی كۆیــی پەی دەبــێ، ئاشــنایەتی لەگــەڵ كوڕێكــی كۆیــی پەی
دەكا كــە نــاوی )ئەحمــەد( بــوو، لــە ماڵــی یەكێــك دەكا كــە نــاوی )ئەحمــەد( بــوو، لــە ماڵــی یەكێــك 
حاجــی  دیوانەكــەی  بــوو،  مووچەخــۆرەكان  حاجــی لــە  دیوانەكــەی  بــوو،  مووچەخــۆرەكان  لــە 
قــادری لەبــەر بــوو، پێكــەوە ئەوەندە شــیعرەكانیان قــادری لەبــەر بــوو، پێكــەوە ئەوەندە شــیعرەكانیان 
دەخوێنــدەوه هەمــووی لەبــەر كردبــوو، بۆیە هەندێ دەخوێنــدەوه هەمــووی لەبــەر كردبــوو، بۆیە هەندێ 
پارچــە شــیعر كــە بەهەڵــە نووســراونەتەوه چاكــی پارچــە شــیعر كــە بەهەڵــە نووســراونەتەوه چاكــی 
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ــی  ــردووە و لەچ ــۆ ك ــەوەی ب ــەوە، لێكدان ــی كردووەت ــردووە و لەچ ــۆ ك ــەوەی ب ــەوە، لێكدان كردووەت
جێگایــەك پێویســتی كردبێــت، ڕاوبۆچوونــی خــۆی جێگایــەك پێویســتی كردبێــت، ڕاوبۆچوونــی خــۆی 
ــە  ــە (ی دیوانەك ــەڕەی )123123(ی دیوانەك ــوه، لەالپ ــەر دەبڕی ــەڕەی )لەس ــوه، لەالپ ــەر دەبڕی لەس
هاتــووە )ســەفەری زوڵفــی مەكــە حاجی شــەوت لێ هاتــووە )ســەفەری زوڵفــی مەكــە حاجی شــەوت لێ 
ــێ: ســەفەری  ــل، دەڵ ــەال جەمی ــێ: ســەفەری (، م ــل، دەڵ ــەال جەمی ــەڕێ()3939(، م ــەڕێ()دەگ دەگ
زوڵــف، واتــا چــی؟ عەبدولــڕەزاق بیماریــش خــۆی زوڵــف، واتــا چــی؟ عەبدولــڕەزاق بیماریــش خــۆی 
پێــوە مانــدوو كــردووە، ڕاســتییەكەی )ســەیری پێــوە مانــدوو كــردووە، ڕاســتییەكەی )ســەیری 
زوڵفــی مەكــە حاجــی شــەوت لــێ دەگــەڕێ(، واتــە زوڵفــی مەكــە حاجــی شــەوت لــێ دەگــەڕێ(، واتــە 
زوڵفــی ئەوەنــدە ڕەش و تــارە وەك شــەوەزەنگ زوڵفــی ئەوەنــدە ڕەش و تــارە وەك شــەوەزەنگ 
وایــە، ئاخــر خەڵــك لەشــەوی تاریكــدا )شــەوارە( وایــە، ئاخــر خەڵــك لەشــەوی تاریكــدا )شــەوارە( 
ــەڕە  ــەڕە (. لەالپ ــۆڕێ)4040(. لەالپ ــێ دەگ ــەویان ل ــەن و ش ــۆڕێ)دەك ــێ دەگ ــەویان ل ــەن و ش دەك
))176176(ی دیوانەكــەدا هاتــووە: )هــەر شــەو بــەدزی (ی دیوانەكــەدا هاتــووە: )هــەر شــەو بــەدزی 
نەغمــە لەســەر ســیدرە دەكێشــم(، مــەال جەمیــل، نەغمــە لەســەر ســیدرە دەكێشــم(، مــەال جەمیــل، 
دەڵــێ: ســیدرە لەبنەڕەتــدا )دەڵــێ: ســیدرە لەبنەڕەتــدا )صــدرصــدر(ی عەرەبــی (ی عەرەبــی 
بــووە، بــە نووســیاری كــوردی گۆڕیویانــە. حاجــی بــووە، بــە نووســیاری كــوردی گۆڕیویانــە. حاجــی 
ــار(  ــا )ســنگی ی ــار( (، وات ــا )ســنگی ی ــێ: )لەســەر صــەدریصــەدری(، وات ــێ: )لەســەر دەڵ دەڵ
ــەر  ــل لەس ــەال جەمی ــەر (. م ــل لەس ــەال جەمی ــەم)4141(. م ــی ئەك ــەم)نەغمەخوان ــی ئەك نەغمەخوان
ــەوەی  ــەش لێكۆڵین ــییەكانی دیوانەك ــیعرە فارس ــەوەی ش ــەش لێكۆڵین ــییەكانی دیوانەك ــیعرە فارس ش
كــردووە، هەڵەكانــی چــاك كردوونەتــەوە، لەالپــەڕە كــردووە، هەڵەكانــی چــاك كردوونەتــەوە، لەالپــەڕە 
))283283(دا هاتــووە: )دل دركمنــد عشــق ))پســی(( (دا هاتــووە: )دل دركمنــد عشــق ))پســی(( 
از جنــون فتــاد(، مامۆســتا جەمیــل، دەڵــێ: )پس( از جنــون فتــاد(، مامۆســتا جەمیــل، دەڵــێ: )پس( 
لێــرەدا جێی نییە، ڕاســتییەكەی )بســی( )بەســێ(لێــرەدا جێی نییە، ڕاســتییەكەی )بســی( )بەســێ(
یــە، واتــا زۆر جــار لەبــەر شــێتی خــۆی خســتووە تە یــە، واتــا زۆر جــار لەبــەر شــێتی خــۆی خســتووە تە 

داوی شــەیدایی)داوی شــەیدایی)4242(.  (.  

ڕۆژبەیانی و فەرهەنگ
ــوردی  ــی ك ــی فەرهەنگ ــەرەتای دانان ــە س ــوردی  ڕەنگ ــی ك ــی فەرهەنگ ــەرەتای دانان ــە س  ڕەنگ
بــۆ فەرهەنگــی گراماتیــكا گارســۆنی بگەڕێتــەوە بــۆ فەرهەنگــی گراماتیــكا گارســۆنی بگەڕێتــەوە 
ــە ســاڵی  ــە ســاڵی كــە فەرهەنگێكــی كــوردی - ئیتاڵییــە، ل كــە فەرهەنگێكــی كــوردی - ئیتاڵییــە، ل
17771777 لەڕۆمــا چــاپ كــراوە ، هەروەهــا فەرهەنگــی  لەڕۆمــا چــاپ كــراوە ، هەروەهــا فەرهەنگــی 
الحميديــة  )الهديــة  نــاوی  عەرەبــی   - الحميديــة كــوردی  )الهديــة  نــاوی  عەرەبــی   - كــوردی 
فــي اللغــة الكرديــة( لەالیــەن خالیــدی یووســف فــي اللغــة الكرديــة( لەالیــەن خالیــدی یووســف 
دانــراوە  دانــراوە (   )17941794( لەســاڵی  پاشــاوە  )زیائەددیــن  لەســاڵی  پاشــاوە  زیائەددیــن 
دانانــی  دانانــی (.  كــراوه)4343(.  چــاپ  ئەســتەنبوڵ  لــە  كــراوه)و  چــاپ  ئەســتەنبوڵ  لــە  و 

فەرهەنــگ پێویســتی بەزانیــاری فــرە و بەربــاڵو فەرهەنــگ پێویســتی بەزانیــاری فــرە و بەربــاڵو 
و لێكۆڵینــەوە و گــەڕان لــە ناوچــە جیــاوازەكان و لێكۆڵینــەوە و گــەڕان لــە ناوچــە جیــاوازەكان 
هەیــە، بەتایبەتــی لــە گونــدەكان بــۆ بەدەســت هەیــە، بەتایبەتــی لــە گونــدەكان بــۆ بەدەســت 
هێنانــی وشــە و دەســتەواژەی پــاراوی كــوردی. هێنانــی وشــە و دەســتەواژەی پــاراوی كــوردی. 
ڕابــوردوو،  ڕابــوردوو، لــە ســەرەتای هەشــتاكانی ســەدەی  لــە ســەرەتای هەشــتاكانی ســەدەی 
كەلەپــووری  و  وێــژە  لیژنــەی  و  زمــان  كەلەپــووری لیژنــە ی  و  وێــژە  لیژنــەی  و  زمــان  لیژنــە ی 
كــوردی لەكــۆڕی زانیــاری عێــراق - دەســتەی كــورد كــوردی لەكــۆڕی زانیــاری عێــراق - دەســتەی كــورد 
- پێــك هێنــرا، مــەال جەمیــل یەكێــك بــوو  لــە - پێــك هێنــرا، مــەال جەمیــل یەكێــك بــوو  لــە 
ئەندامەكانــی، یەكێــك لــه  ئەركەكانــی لیژنــەی زمان  ئەندامەكانــی، یەكێــك لــه  ئەركەكانــی لیژنــەی زمان  
ــە ئامــادەكاری پێداویســتییەكانی  ــوو ب ــژەدان ب ــە ئامــادەكاری پێداویســتییەكانی درێ ــوو ب ــژەدان ب درێ
تەواوكردنــی فەرهەنگــی یەكگرتــووی كــوردی، داوا تەواوكردنــی فەرهەنگــی یەكگرتــووی كــوردی، داوا 
لــە ڕۆشــنبیران كــرا هــاوكاری لیژنــەی زمــان بكــەن لــە ڕۆشــنبیران كــرا هــاوكاری لیژنــەی زمــان بكــەن 
دەســتەواژەی  و  وشــە  و  ناردنــی  دەســتەواژەی بەكۆكردنــەوە  و  وشــە  و  ناردنــی  بەكۆكردنــەوە 
كوردســتان)4444( . ( .  جیاجیاكانــی  ناوچــە   كوردســتان)زاراوەی  جیاجیاكانــی  ناوچــە   زاراوەی 
مــەال جەمیــل یارمەتــی گیــوی موكریانــی داوه بــۆ مــەال جەمیــل یارمەتــی گیــوی موكریانــی داوه بــۆ 
زاراوەی  بەناردنــی  مەهابــاد   فەرهەنگــی  زاراوەی دانانــی  بەناردنــی  مەهابــاد   فەرهەنگــی  دانانــی 
لــەم  بــۆی،  گەرمیــان  و  كەركــووك  لــەم ناوچــەی  بــۆی،  گەرمیــان  و  كەركــووك  ناوچــەی 
بارەیــەوە گیــوی موكریانــی، دەڵــێ: لــە شــاری بارەیــەوە گیــوی موكریانــی، دەڵــێ: لــە شــاری 
كەركــووك چەنــد كەســێكی وەك مــەال جەمیــل كەركــووك چەنــد كەســێكی وەك مــەال جەمیــل 
ڕۆژبەیانــی و مــەال خورشــید و گەلێكــی تــر زاراوەی ڕۆژبەیانــی و مــەال خورشــید و گەلێكــی تــر زاراوەی 
ناوچــەی كەركووكیــان بــۆ كۆكردمــەوه)ناوچــەی كەركووكیــان بــۆ كۆكردمــەوه)4545( . كاتــێ ( . كاتــێ 
نووســینەكانی مــەال جەمیــل دەخوێنمــەوە بارتەقای نووســینەكانی مــەال جەمیــل دەخوێنمــەوە بارتەقای 
دەســتەواژە  و  وشــە  بــە  فەرهەنــگ  دەســتەواژە چەنــدان  و  وشــە  بــە  فەرهەنــگ  چەنــدان 
ئاشــنا دەبــم، زۆر جــار لەبــەر خۆمــەوە نغــرۆی ئاشــنا دەبــم، زۆر جــار لەبــەر خۆمــەوە نغــرۆی 
جیهانــە زانســتی و زانیارییــە ناوازەكانــی دەبــم، جیهانــە زانســتی و زانیارییــە ناوازەكانــی دەبــم، 
ــێ  ــە ج ــەو جیهان ــە ئ ــۆ هەتاهەتای ــە ب ــم خۆش ــێ پێ ــە ج ــەو جیهان ــە ئ ــۆ هەتاهەتای ــە ب ــم خۆش پێ
نەهێڵــم. لەمیانــەی هەڵســەنگاندن و ســەرنجدان و نەهێڵــم. لەمیانــەی هەڵســەنگاندن و ســەرنجدان و 
ــی وشــە و دەســتەواژەكانی فەرهەنگــی  ــی وشــە و دەســتەواژەكانی فەرهەنگــی تاووتوكردن تاووتوكردن
ئەحمــەدی كــە شــێخ مارفــی نۆدیــی نووســیویەتی، ئەحمــەدی كــە شــێخ مارفــی نۆدیــی نووســیویەتی، 
مــەال جەمیــل بیــر و بۆچوونــی خــۆی لەســەر مــەال جەمیــل بیــر و بۆچوونــی خــۆی لەســەر 
مانــای چەنــدان وشــە دەربڕیــوە ، چەنــد نموونەیــەك مانــای چەنــدان وشــە دەربڕیــوە ، چەنــد نموونەیــەك 
دەهێنمــەوە: لەبــارەی وشــەی چەســپانەوە، دەڵــێ: دەهێنمــەوە: لەبــارەی وشــەی چەســپانەوە، دەڵــێ: 
كوردەوارییــە،  كۆنــی  زۆر  وشــەیەكی  كوردەوارییــە، چەســپان  كۆنــی  زۆر  وشــەیەكی  چەســپان 
كۆنــی  )بەهدینــان(ی  لەفەرهەنگــی  كۆنــی تەنیــا  )بەهدینــان(ی  لەفەرهەنگــی  تەنیــا 
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لــە  بەكارهاتــووە،  تیــژ  بــۆ  لــە زەردەشــتییەكاندا  بەكارهاتــووە،  تیــژ  بــۆ  زەردەشــتییەكاندا 
بــۆ  )چەســپان(  فارســیدا  شــێوەكانی  بــۆ هەمــوو  )چەســپان(  فارســیدا  شــێوەكانی  هەمــوو 
هەروەهــا  هەروەهــا (،  بەكارهاتــووه)4646(،  نووســان  بەكارهاتــووه)پێكــەوە  نووســان  پێكــەوە 
ــێ:  ــی(ی ڕاســتە كــە دەڵ ــێ: قســەكەی )نۆدێ ــێ: دەڵ ــی(ی ڕاســتە كــە دەڵ ــێ: قســەكەی )نۆدێ دەڵ
بەسروشــت   كەســێ  واتــا  بەعەرەبــی  بەسروشــت  )اكحــل(  كەســێ  واتــا  بەعەرەبــی  )اكحــل( 
وەك  بــێ  ڕەش  هێنــدە  پێڵــووی  و  وەك برژانــگ  بــێ  ڕەش  هێنــدە  پێڵــووی  و  برژانــگ 
ــتی  ــەوەی ش ــتی (. )زەرف(: ئ ــەوەی ش ــێ)4747(. )زەرف(: ئ ــورمەڕێژ كراب ــێ)س ــورمەڕێژ كراب س
تێدەكرێــت وەك هەمبانــە نــەوەك تێدەكرێــت وەك هەمبانــە نــەوەك ظەرفــیظەرفــی كاغــەز،  كاغــەز، 
یــان یــان ظەرفــیظەرفــی قــاپ و قاچــاغ. )چەڕەنــده(  بەرانبــەر  قــاپ و قاچــاغ. )چەڕەنــده(  بەرانبــەر 
ــەڕەی  ــەو م ــە ئ ــە: وات ــەڕەی وشــەی )ســارح(ی عەرەبیی ــەو م ــە ئ ــە: وات وشــەی )ســارح(ی عەرەبیی
لــەوەڕ دەڕوات و لەچاپەكــەی )عصــریعصــری(دا (دا  لــەوەڕ دەڕوات و لەچاپەكــەی )بــۆ  بــۆ 

بەهەڵــە كــراوە بــە )بەهەڵــە كــراوە بــە )صــارخصــارخ()()4848(. (. 

ڕۆژبەیانی و وەرگێڕان
وەرگێــڕان هــۆكا ری لێــك تێگەیشــتنی نێــوان وەرگێــڕان هــۆكا ری لێــك تێگەیشــتنی نێــوان 
نەتەوەكانــە، هــەم زەوق و ســەلیقە  و هــەم هونەرە، نەتەوەكانــە، هــەم زەوق و ســەلیقە  و هــەم هونەرە، 
وەرگێــڕ،  ببێتــە  ناتوانێــت  زمانزانێــك  وەرگێــڕ، هەمــوو  ببێتــە  ناتوانێــت  زمانزانێــك  هەمــوو 
وەرگێــڕی ســەركەوتوو ئەوەیــە كــە پاشــخانێكی وەرگێــڕی ســەركەوتوو ئەوەیــە كــە پاشــخانێكی 
زانســتی هەبــێ لــەو بــوارەی كــە لێــی وەردەگێــڕێ. زانســتی هەبــێ لــەو بــوارەی كــە لێــی وەردەگێــڕێ. 
ڕۆڵێكــی  وەرگێڕانــدا  بــواری  لــە  جەمیــل  ڕۆڵێكــی مــەال  وەرگێڕانــدا  بــواری  لــە  جەمیــل  مــەال 
ــی و  ــی عەرەب ــە زمانەكان ــڕاوه، چونك ــەورەی گێ ــی و گ ــی عەرەب ــە زمانەكان ــڕاوه، چونك ــەورەی گێ گ
توركــی و فارســی زۆر بەباشــی زانیــوە، ســەرەڕای توركــی و فارســی زۆر بەباشــی زانیــوە، ســەرەڕای 
دەڵــێ:  خەزنــەدار،  مــارف  د.  دایــك.  دەڵــێ: زمانــی  خەزنــەدار،  مــارف  د.  دایــك.  زمانــی 
تۆفیــق  نامەخانــەی  دیوەخانــەی  تۆفیــق ئێوارەیەكیــان  نامەخانــەی  دیوەخانــەی  ئێوارەیەكیــان 
وەهبــی گەلــێ كەســی لــێ بــوو، جەمیلــی ڕۆژبەیانی وەهبــی گەلــێ كەســی لــێ بــوو، جەمیلــی ڕۆژبەیانی 
و بەكــر دلێریــش لــەوێ بــوون، دەزگای پەیــام)و بەكــر دلێریــش لــەوێ بــوون، دەزگای پەیــام)4949( ( 
دەیویســت ســیپارەی )التحــدي األكبــر( كــە پێشــتر دەیویســت ســیپارەی )التحــدي األكبــر( كــە پێشــتر 
بەزمانــی عەرەبــی باڵوكرابووەوە، بیــكات بەكوردی، بەزمانــی عەرەبــی باڵوكرابووەوە، بیــكات بەكوردی، 
بەكــر دلێــر تــكای لــه  تۆفیــق وەهبــی دەكــرد كــە بەكــر دلێــر تــكای لــه  تۆفیــق وەهبــی دەكــرد كــە 
نــاوی ســیپارەكەی بــۆ بــكات بەكــوردی، گەلــێ نــاوی ســیپارەكەی بــۆ بــكات بەكــوردی، گەلــێ 
ــان  ــرا، دانیشــتوان هەمووی ــەوە ك ــەم بارەی ــان قســە ل ــرا، دانیشــتوان هەمووی ــەوە ك ــەم بارەی قســە ل
قســە و گفتوگــۆ و پێشــنیاریان كــرد، بــەاڵم هیــچ قســە و گفتوگــۆ و پێشــنیاریان كــرد، بــەاڵم هیــچ 
یەكێكیــان بەدڵــی تۆفیــق وەهبــی نەبــوو، خۆیشــی یەكێكیــان بەدڵــی تۆفیــق وەهبــی نەبــوو، خۆیشــی 
شــتێكی وای بــۆ نەدەهــات كــە لێــی ڕازی بــێ، تــا شــتێكی وای بــۆ نەدەهــات كــە لێــی ڕازی بــێ، تــا 

جەمیلــی ڕۆژبەیانــی وەك تۆپێــك بتەقێنــی وتــی: جەمیلــی ڕۆژبەیانــی وەك تۆپێــك بتەقێنــی وتــی: 
)التحــدي األكبــر( بەكــوردی دەبێتــە )گەورەتریــن )التحــدي األكبــر( بەكــوردی دەبێتــە )گەورەتریــن 
چوونــە مەیــدان(، تۆفیــق وەهبــی دەستخۆشــی چوونــە مەیــدان(، تۆفیــق وەهبــی دەستخۆشــی 
پێــوت و ســیپارەكەش لەدواییــدا هــەر بــەو نــاوەوە پێــوت و ســیپارەكەش لەدواییــدا هــەر بــەو نــاوەوە 
كەمــال  د.  كەمــال (.  د.  دەرچــوو)5050(.  كــوردی  دەرچــوو)بەزمانــی  كــوردی  بەزمانــی 
ــل  ــەال جەمی ــەی م ــەو عەرەبیی ــێ: ئ ــەر، دەڵ ــل مەزه ــەال جەمی ــەی م ــەو عەرەبیی ــێ: ئ ــەر، دەڵ مەزه
و مەســعوود محەمــەد دەیانزانــی عەرەبەكانیــش و مەســعوود محەمــەد دەیانزانــی عەرەبەكانیــش 
نەیاندەزانــی)نەیاندەزانــی)5151(، چەنــدان وتــار و توێژینــەوەی (، چەنــدان وتــار و توێژینــەوەی 
توركــی   و  فارســی  و  عەرەبــی  زمانەكانــی  توركــی  بــۆ  و  فارســی  و  عەرەبــی  زمانەكانــی  بــۆ 
پێوەندییــان  ئەوانــەی  بەتایبەتــی  پێوەندییــان وەرگێــڕاوە،  ئەوانــەی  بەتایبەتــی  وەرگێــڕاوە، 
هەبووبــێ،  كــوردەوە  كە لەپــووری  و  هەبووبــێ، بەمێــژوو  كــوردەوە  كە لەپــووری  و  بەمێــژوو 
ــووە  ــع و ڕاســتییەكان ب ــووە مەبەســتی ناســاندنی واقی ــع و ڕاســتییەكان ب مەبەســتی ناســاندنی واقی
بەالیەنــی بەرانبــەر. مــەال جەمیــل لەزیندانــدا كاری بەالیەنــی بەرانبــەر. مــەال جەمیــل لەزیندانــدا كاری 
وەرگێڕانــی كــردووە، ئــەوەش بەپشــت بەســتن وەرگێڕانــی كــردووە، ئــەوەش بەپشــت بەســتن 
بەدانایــی خــۆی و بــێ ئــەوەی هیــچ ســەرچاوەیەكی بەدانایــی خــۆی و بــێ ئــەوەی هیــچ ســەرچاوەیەكی 
جێژوانــی  بووەتــە  زینــدان  بێــت،  جێژوانــی لەبەردەســتدا  بووەتــە  زینــدان  بێــت،  لەبەردەســتدا 
نووســەران و ئەدیبــان و ئازادیخــوازان، هەروەهــا نووســەران و ئەدیبــان و ئازادیخــوازان، هەروەهــا 
داهێنــان،  و  خۆڕاگــری  قوتابخانــەی  داهێنــان، بووەتــە  و  خۆڕاگــری  قوتابخانــەی  بووەتــە 
ــك  ــەڵ كۆمەڵێ ــنایەتی لەگ ــدا ئاش ــی لەوێ ــك ڕۆژبەیان ــەڵ كۆمەڵێ ــنایەتی لەگ ــدا ئاش ــی لەوێ ڕۆژبەیان
كەســایەتی عێراقی پەیداكردووە، لەوانە عەبدولقادر كەســایەتی عێراقی پەیداكردووە، لەوانە عەبدولقادر 
جەمیــل و محەمــەد بەهجــەت ئەلئەثــەری و محەمەد جەمیــل و محەمــەد بەهجــەت ئەلئەثــەری و محەمەد 
ســدیق شەنشــەل و عەبدولــڕەزاق ئەلحەســەنی، كــە ســدیق شەنشــەل و عەبدولــڕەزاق ئەلحەســەنی، كــە 
هەندێكیــان نووســەری خــاوەن توانایــی بــوون، هەندێكیــان نووســەری خــاوەن توانایــی بــوون، 
ئاســۆی بیركردنــەوەی فراوانتــر بــووە، ، لــە كونجی ئاســۆی بیركردنــەوەی فراوانتــر بــووە، ، لــە كونجی 
ــووە،  ــەكاردا ب ــووە، زیندانیشــدا قەڵەمــە بەبڕشــتەكەی ل ــەكاردا ب زیندانیشــدا قەڵەمــە بەبڕشــتەكەی ل
لــە زیندانــی )عیمــاره(  توانیویەتــی شــەرەفنامە لــە لــە زیندانــی )عیمــاره(  توانیویەتــی شــەرەفنامە لــە 
زمانــی فارســییەوە بگۆڕێتــە ســەر زمانــی عەرەبــی زمانــی فارســییەوە بگۆڕێتــە ســەر زمانــی عەرەبــی 
و مێــژووی ســلێمانی لــە كوردییــەوە بگۆڕێتــە ســەر و مێــژووی ســلێمانی لــە كوردییــەوە بگۆڕێتــە ســەر 

ــی. ــی عەرەب ــی.زمان ــی عەرەب زمان
ــاڵی 19421942   ــی س ــه  كۆتای ــێ: ل ــەوە دەڵ ــەم بارەی ــاڵی ل ــی س ــه  كۆتای ــێ: ل ــەوە دەڵ ــەم بارەی ل
لەگــەڵ ســەدان سیاســەتمەداری بیــروڕا جیــاواز و لەگــەڵ ســەدان سیاســەتمەداری بیــروڕا جیــاواز و 
خەڵكــی ناوچە جیــاوازەكان خراینــە زیندانی عیمارە، خەڵكــی ناوچە جیــاوازەكان خراینــە زیندانی عیمارە، 
لــه  نێوانیانــدا مامۆســتا و ئەدیــب و ڕۆشــنبیران لــه  نێوانیانــدا مامۆســتا و ئەدیــب و ڕۆشــنبیران 
ــی  ــی ئەدەب ــە جێژوانێك ــوو ب ــە ب ــوون، زیندانەك ــی هەب ــی ئەدەب ــە جێژوانێك ــوو ب ــە ب ــوون، زیندانەك هەب
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و ڕۆشــنبیری، لــەوێ مێژوونــووس )عەبدولــڕەزاق و ڕۆشــنبیری، لــەوێ مێژوونــووس )عەبدولــڕەزاق 
حەســەنی(م ناســی، ڕەخنــەم لــێ دەگرت لەســەر ئەو حەســەنی(م ناســی، ڕەخنــەم لــێ دەگرت لەســەر ئەو 
ــدان  ــورد نووســیبووی، چەن ــە لەســەر ك ــەی ك ــدان هەاڵن ــورد نووســیبووی، چەن ــە لەســەر ك ــەی ك هەاڵن
لەگــەڵ  هەروەهــا  كــردەوە،  چــاك  بــۆی  لەگــەڵ هەڵــەم  هەروەهــا  كــردەوە،  چــاك  بــۆی  هەڵــەم 
چەنــدان ڕۆشــنبیر و سیاســەتمەداری عــەرەب بەیــەك چەنــدان ڕۆشــنبیر و سیاســەتمەداری عــەرەب بەیــەك 
گەیشــتین، پێكــەوە وتووێژمــان دەربارەی شارســتانی گەیشــتین، پێكــەوە وتووێژمــان دەربارەی شارســتانی 
و مێــژوو و ڕۆشــنبیری كــورد دەكــرد، هەســتم كــرد و مێــژوو و ڕۆشــنبیری كــورد دەكــرد، هەســتم كــرد 
كەلێنێكــی گــەورە لەنێوانیــان و نێــوان تێگەیشــتنیان كەلێنێكــی گــەورە لەنێوانیــان و نێــوان تێگەیشــتنیان 
دەربــارەی ڕاســتیی ئــەم گەلــە و مێژووەكــەی هەیــە، دەربــارەی ڕاســتیی ئــەم گەلــە و مێژووەكــەی هەیــە، 
ــەر  ــرد لەس ــوردم دەك ــنبیرانی ك ــەی ڕۆش ــە لۆم ــەر بۆی ــرد لەس ــوردم دەك ــنبیرانی ك ــەی ڕۆش ــە لۆم بۆی
ئــەو كەمتەرخەمییــەی كــە هەیانــە لەســەر ناســاندنی ئــەو كەمتەرخەمییــەی كــە هەیانــە لەســەر ناســاندنی 
نەتەوە كەیــان بەخەڵكانــی تــر، بەتایبەتــی نزیكتریــن نەتەوە كەیــان بەخەڵكانــی تــر، بەتایبەتــی نزیكتریــن 
خەڵــك لێیــان كــە برایانــی عەرەبــن، بۆیــە لــە خەڵــك لێیــان كــە برایانــی عەرەبــن، بۆیــە لــە 
ــە  ــە گۆڕینــی شــەرەفنامە ل ــدا دەســتم كــرد ب ــە زیندان ــە گۆڕینــی شــەرەفنامە ل ــدا دەســتم كــرد ب زیندان
ــی  ــی و گۆڕین ــی عەرەب ــۆ زمان ــییەوە ب ــی فارس ــی زمان ــی و گۆڕین ــی عەرەب ــۆ زمان ــییەوە ب ــی فارس زمان
)تاريــخ الســليمانية و انحائهــا( لەزمانــی  كوردییــەوە )تاريــخ الســليمانية و انحائهــا( لەزمانــی  كوردییــەوە 
لەگــەڵ  ڕۆژبەیانــی  لەگــەڵ (.  ڕۆژبەیانــی  عەرەبــی)5252(.  زمانــی  عەرەبــی)بــۆ  زمانــی  بــۆ 
وەرگێڕانــی شــەرەفنامەدا هەنــدێ هەڵــەی مێژوویــی وەرگێڕانــی شــەرەفنامەدا هەنــدێ هەڵــەی مێژوویــی 
هەنــدێ  ناســاندنی  و  كەســایەتی  ژیاننامــەی  هەنــدێ و  ناســاندنی  و  كەســایەتی  ژیاننامــەی  و 
ــیوەتەوە،  ــزدا نووس ــە پەراوێ ــارۆچكەی ل ــار و ش ــیوەتەوە، ش ــزدا نووس ــە پەراوێ ــارۆچكەی ل ــار و ش ش
هەروەهــا ڕاوبۆچوونــی خــۆی لەســەر هەنــدێ بابــەت هەروەهــا ڕاوبۆچوونــی خــۆی لەســەر هەنــدێ بابــەت 
نووســیوە، تەواوكردنــی دەنگوباســی ئــەو ئیمــارەت و نووســیوە، تەواوكردنــی دەنگوباســی ئــەو ئیمــارەت و 
حكوومەتانــەی كــە شــەرەفخان زانیــاری دەربارەیــان حكوومەتانــەی كــە شــەرەفخان زانیــاری دەربارەیــان 
ــی شــەرەفخان  ــان دوای مردن ــووە، ی ــی شــەرەفخان دەســت نەكەوت ــان دوای مردن ــووە، ی دەســت نەكەوت
ــی  ــە حكوومەت ــێ لەوان ــەوە، یەك ــەاڵتیان ماوەت ــی دەس ــە حكوومەت ــێ لەوان ــەوە، یەك ــەاڵتیان ماوەت دەس
ئەردەاڵنــە ، مــەال جەمیــل، دەڵێــت: هیچمــان بــۆ ئەردەاڵنــە ، مــەال جەمیــل، دەڵێــت: هیچمــان بــۆ 
نەمایــەوە كــە پشــت بــە مێژووی ئــەردەاڵن ببەســتین نەمایــەوە كــە پشــت بــە مێژووی ئــەردەاڵن ببەســتین 
كــە دانەرەكــەی ئیســماعیل مــەال محەمــەد حوســێن كــە دانەرەكــەی ئیســماعیل مــەال محەمــەد حوســێن 
ئــەردەاڵن)5353(، (،  مێــژووی  تەواوكردنــی  بــۆ  ئــەردەاڵن)بــوو  مێــژووی  تەواوكردنــی  بــۆ  بــوو 
نووســیوەتەوە.  پەراوێــزدا  لــە  هەمــوو  نووســیوەتەوە. ئەمانــەی  پەراوێــزدا  لــە  هەمــوو  ئەمانــەی 
شــایانی باســە شــەرەفنامە  دوو جــار چــاپ كــراوە، شــایانی باســە شــەرەفنامە  دوو جــار چــاپ كــراوە، 
یەكەمیــان لــە ســاڵی یەكەمیــان لــە ســاڵی 19531953 لەالیــەن كــۆڕی زانیــاری  لەالیــەن كــۆڕی زانیــاری 
ــە ســاڵی 20012001 لەالیــەن  لەالیــەن  ــە ســاڵی عێراقــەوە و دووەم چاپــی ل عێراقــەوە و دووەم چاپــی ل

ــراوە.  ــاپ ك ــر چ ــە هەولێ ــەوە ل ــراوە. دەزگای موكریان ــاپ ك ــر چ ــە هەولێ ــەوە ل دەزگای موكریان

 ڕۆژبەیانــی هــەر لــە بــواری وەرگێــڕان بــۆ زمانــی  ڕۆژبەیانــی هــەر لــە بــواری وەرگێــڕان بــۆ زمانــی 
عەرەبــی كاری نەكــردووە، بەڵكوو لــە زمانی توركی عەرەبــی كاری نەكــردووە، بەڵكوو لــە زمانی توركی 
و فارسیشــەوە چەنــدان شــاكاری وەرگێڕانــی هەیــە، و فارسیشــەوە چەنــدان شــاكاری وەرگێڕانــی هەیــە، 
ــرات  ــة( و )مذك ــائل المقدس ــی )الرس ــە كتێب ــرات لەوان ــة( و )مذك ــائل المقدس ــی )الرس ــە كتێب لەوان
مأمــونمأمــون بــگ( لــه زمانــی توركییــەوە وەرگێــڕاوە بــۆ  بــگ( لــه زمانــی توركییــەوە وەرگێــڕاوە بــۆ 
زمانــی عەرەبــی كــە ئەمــەی دواییــان بەهاوبەشــی زمانــی عەرەبــی كــە ئەمــەی دواییــان بەهاوبەشــی 
لەگــەڵ شــوكور مســتەفا وەری گێــڕاوە، كتێبــی لەگــەڵ شــوكور مســتەفا وەری گێــڕاوە، كتێبــی 
)گاڵتەوگەپــی مــەالی مەزبــوورە( و )چــل وەزیــر( )گاڵتەوگەپــی مــەالی مەزبــوورە( و )چــل وەزیــر( 
لــە زمانــی توركییــەوە وەرگێــڕدراوە بــۆ زمانــی لــە زمانــی توركییــەوە وەرگێــڕدراوە بــۆ زمانــی 
تــورك  شــاعیرانی  شــیعری  هەروەهــا  تــورك كــوردی،  شــاعیرانی  شــیعری  هەروەهــا  كــوردی، 
كــوردی.  زمانــی  ســەر  وەرگێڕاوەتــە  كــوردی. زمانشــی  زمانــی  ســەر  وەرگێڕاوەتــە  زمانشــی 
كتێبــی )ســراج الســالكين(ی لــە زمانــی  فارســییەوە كتێبــی )ســراج الســالكين(ی لــە زمانــی  فارســییەوە 
ــی  ــی عەرەبــی، وتەكان ــەر زمان ــۆ س ــی وەرگێــڕاوە ب ــی عەرەبــی، وتەكان ــەر زمان ــۆ س وەرگێــڕاوە ب
)شاهنشــاهـ ئاریامهــر(ی بەهاوبەشــی لەگــەڵ مفتــی )شاهنشــاهـ ئاریامهــر(ی بەهاوبەشــی لەگــەڵ مفتــی 
زادە لەزمانی  فارســییەوە گۆڕیویانە بۆ ســەر زمانی زادە لەزمانی  فارســییەوە گۆڕیویانە بۆ ســەر زمانی 
 كــوردی، ڕۆژبەیانــی بەهــۆی ئــەو شــارەزاییەی كــە  كــوردی، ڕۆژبەیانــی بەهــۆی ئــەو شــارەزاییەی كــە 
لەزمانــی فارســیدا هەیبــووە لەحەفتاكانــی ســەدەی لەزمانــی فارســیدا هەیبــووە لەحەفتاكانــی ســەدەی 
بیســتەم كــراوە بــە ئەندامــی )كۆنگــرەی تحقیقاتــی بیســتەم كــراوە بــە ئەندامــی )كۆنگــرەی تحقیقاتــی 
ــۆ  ــووە ب ــان زۆر لێوەرگرت ــە كەڵكی ــۆ ایرانشناســی( ك ــووە ب ــان زۆر لێوەرگرت ــە كەڵكی ایرانشناســی( ك
شــیكردنەوە و لێكۆڵینــەوە لەســەر مێــژووی ئێــران. شــیكردنەوە و لێكۆڵینــەوە لەســەر مێــژووی ئێــران. 
د. یووســف ســدیق زەنگنــە، دەڵــێ: لەكۆنگرەیەكدا د. یووســف ســدیق زەنگنــە، دەڵــێ: لەكۆنگرەیەكدا 
كــە لــە زانكــۆی تــاران بەســترا، منیــش لەگەڵیــدا كــە لــە زانكــۆی تــاران بەســترا، منیــش لەگەڵیــدا 
فارســییەكی  بــە  فەرموودەكانــی  و  فارســییەكی بەشــداربووم  بــە  فەرموودەكانــی  و  بەشــداربووم 
پــاراو دوور لــە وشــەی عەرەبــی بەشــێوەیەك بــوو پــاراو دوور لــە وشــەی عەرەبــی بەشــێوەیەك بــوو 
كــە زۆربــەی بەشــداربووان لەبەریــدا هەســتانە ســەر كــە زۆربــەی بەشــداربووان لەبەریــدا هەســتانە ســەر 
پــێ، بەتایبــەت ســەرۆك وەزیرانــی ئەو ســەردەمەی پــێ، بەتایبــەت ســەرۆك وەزیرانــی ئەو ســەردەمەی 

ئێــران ئەمیــر عەبــاس هوەیــدا)ئێــران ئەمیــر عەبــاس هوەیــدا)5454(. (. 

ڕۆژبەیانی و ئەدەب و شیعر
لەمیانــەی نووســینەكانیدا، بەتایبەتــی لەپەســنی لەمیانــەی نووســینەكانیدا، بەتایبەتــی لەپەســنی 
لــە  لــە ناودارانــدا، شــێوازێكی ئەدەبــی بەكارهێنــاوە،  ناودارانــدا، شــێوازێكی ئەدەبــی بەكارهێنــاوە، 
فەنتازیــای ڕازاندنــەوەی وشــە و دەســتەواژه و شــێواز فەنتازیــای ڕازاندنــەوەی وشــە و دەســتەواژه و شــێواز 
و داڕشــتنی ڕســتەكان ڕێبازێكــی تایبــەت بەخــۆی و داڕشــتنی ڕســتەكان ڕێبازێكــی تایبــەت بەخــۆی 
ــی  ــان و ئەدەب ــەی زم ــێوازە ناوازەی ــەو ش ــووە، ب ــی هەب ــان و ئەدەب ــەی زم ــێوازە ناوازەی ــەو ش ــووە، ب هەب
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ــی  ــەی ماتەمین ــردووه، لەچل ــر ك ــوردی دەوڵەمەندت ــی ك ــەی ماتەمین ــردووه، لەچل ــر ك ــوردی دەوڵەمەندت ك
د. كامیــل د. كامیــل بەصیــردابەصیــردا، پەخشــانە شــیعرێكی پێشــكەش ، پەخشــانە شــیعرێكی پێشــكەش 
گریــان...  خوێنــی  )تنۆكــێ  بەناوونیشــانی  گریــان... كــرد  خوێنــی  )تنۆكــێ  بەناوونیشــانی  كــرد 
كامیــل  گــۆڕی  ســەر  ســوورەی  گواڵڵــە  كامیــل دەبێتــە  گــۆڕی  ســەر  ســوورەی  گواڵڵــە  دەبێتــە 
شــێوازە  لــەو  یەكێكــە  شــێوازە (،  لــەو  یەكێكــە  ئینســان()5555(،  ئینســان()  بەصیــریبەصیــری 

ڕۆژبەیانــی.   ڕۆژبەیانــی.نووســینانەی  نووســینانەی 
هۆنینەوەشــدا  شــیعر  لەبــواری  جەمیــل  هۆنینەوەشــدا مــەال  شــیعر  لەبــواری  جەمیــل  مــەال 
ــیعرەكانی  ــەی ش ــووە، زۆرب ــااڵی هەب ــتێكی ب ــیعرەكانی دەس ــەی ش ــووە، زۆرب ــااڵی هەب ــتێكی ب دەس
لــە گۆڤارەكانــی نیــوەی یەكەمــی ســەدەی بیســتدا لــە گۆڤارەكانــی نیــوەی یەكەمــی ســەدەی بیســتدا 
ــاو، ڕۆژی  ــازە، هەت ــی ت ــی گێتی ــی، دەنگ ــاو، ڕۆژی )ڕووناك ــازە، هەت ــی ت ــی گێتی ــی، دەنگ )ڕووناك
ــراوان  ــیعری ف ــۆی ش ــەوە، ئاس ــوێ( باڵوكردووەت ــراوان ن ــیعری ف ــۆی ش ــەوە، ئاس ــوێ( باڵوكردووەت ن
بووە و شــیعرەكانی گوزارشــت لە پرســی نەتەوەیی بووە و شــیعرەكانی گوزارشــت لە پرســی نەتەوەیی 
و كۆمەاڵیەتــی و وەســفی جوانــی ئافــرەت دەكات . و كۆمەاڵیەتــی و وەســفی جوانــی ئافــرەت دەكات . 
لــە شــیعرێكدا بەنــاوی )ســیاچارەم( باســی هاتنــە لــە شــیعرێكدا بەنــاوی )ســیاچارەم( باســی هاتنــە 
ــی و  ــواری ژیان ــە ناهەم ــی ل ــۆی و گلەی ــای خ ــی و دنی ــواری ژیان ــە ناهەم ــی ل ــۆی و گلەی ــای خ دنی
ــەڵ  ــتەیی لەگ ــی و وابەس ــی پەروەردەكردن ــەڵ چۆنیەت ــتەیی لەگ ــی و وابەس ــی پەروەردەكردن چۆنیەت

ــێ: ــەی دەكات، دەڵ ــی نەتەوەك ــی خراپ ــێ:دۆخ ــەی دەكات، دەڵ ــی نەتەوەك ــی خراپ دۆخ
لە تاریكی منداڵدانا وەڕز بووبووم لە تەنگایی لە تاریكی منداڵدانا وەڕز بووبووم لە تەنگایی 

پــەل و پــۆم بــوو، كــە ســاتێ زوو بكەومە دەشــتی پــەل و پــۆم بــوو، كــە ســاتێ زوو بكەومە دەشــتی 
ڕۆشنایی ڕۆشنایی 

فریشــك بگــرم بەشــیری دایــك و گــوێ بگــرم لــە فریشــك بگــرم بەشــیری دایــك و گــوێ بگــرم لــە 
الی الیــیالی الیــی

بەگامۆڵكــه)بەگامۆڵكــه)5656( نــەڕۆم هەســتم بكەومە گەشــتاو ( نــەڕۆم هەســتم بكەومە گەشــتاو 
سەرپاییسەرپایی

كە ئێستا قونەخوشكێمە، شل و دەغەزارمكە ئێستا قونەخوشكێمە، شل و دەغەزارم
چیە تاوانەكەم بێجگە لەوەی كوردم سیا چارمچیە تاوانەكەم بێجگە لەوەی كوردم سیا چارم
كە گۆشی كردووم دایكم بە دڵسۆزی و بە ساواییكە گۆشی كردووم دایكم بە دڵسۆزی و بە ساوایی
لەناو گافارەدا)لەناو گافارەدا)5757( تانووتی لێداوم بە واتایی( تانووتی لێداوم بە واتایی

وەكــوو منداڵــی خەڵــك هەڵچــوو، بەهــۆش و ژیــر و وەكــوو منداڵــی خەڵــك هەڵچــوو، بەهــۆش و ژیــر و 
بینایــیبینایــی

و  پیــس  مەبــە  چڵكــن،  و  زەرد  ڕوو  و مــەژی  پیــس  مەبــە  چڵكــن،  و  زەرد  ڕوو  مــەژی 
))5858 ســپێیاوی)ســپێیاوی)

....................................................................

پەراوێزەكان:پەراوێزەكان:
2727 - پەراوێــزێ لــە وتــاری دەســت بژارێــك لــە  - پەراوێــزێ لــە وتــاری دەســت بژارێــك لــە 
هەمــان  نــوێ،  ڕۆشــنبیری  گۆڤــاری  هەمــان كتێبــی...،  نــوێ،  ڕۆشــنبیری  گۆڤــاری  كتێبــی...، 

ال3636. .  پێشــوو،  الســەرچاوەی  پێشــوو،  ســەرچاوەی 
ــی  ــەی كاروان ــەدار هەگب ــارف خەزن ــۆر م ــی  - دوكت ــەی كاروان ــەدار هەگب ــارف خەزن ــۆر م 2828 - دوكت
غەریبایەتــی بــۆ بەیــان ئەكاتــەوە، حەمــە ســەعید غەریبایەتــی بــۆ بەیــان ئەكاتــەوە، حەمــە ســەعید 
ــارە136136، ، 19871987، ،  ــان، ژم ــاری بەی ــم، گۆڤ ــە كەری ــارەحەم ــان، ژم ــاری بەی ــم، گۆڤ ــە كەری حەم

الال9696..
و  وێــژە  لیژنــەی  ئەندامانــی  مەبەســت   - و   وێــژە  لیژنــەی  ئەندامانــی  مەبەســت   -  2929
كەلەپــوورە لــە كــۆڕی زانیــاری عێــراق ـ دەســتەی كەلەپــوورە لــە كــۆڕی زانیــاری عێــراق ـ دەســتەی 
كــورد ـ   لــەم بەڕێزانــە پێكهاتبــوون: كامیــل كــورد ـ   لــەم بەڕێزانــە پێكهاتبــوون: كامیــل بەصیــربەصیــر، ، 
محەمــەد جەمیــل ڕۆژبەیانــی، د. ئیحســان فوئــاد، محەمــەد جەمیــل ڕۆژبەیانــی، د. ئیحســان فوئــاد، 
شــێخ حوســێن خانەقــا، جەمــال بابــان، د. بەدرخــان شــێخ حوســێن خانەقــا، جەمــال بابــان، د. بەدرخــان 
ســندی، عەبدوللەتیــف عەبدلمەجیــد گلــی، عەبدلســتار ســندی، عەبدوللەتیــف عەبدلمەجیــد گلــی، عەبدلســتار 

محەمــەد مەحمــوود. محەمــەد مەحمــوود. 
3030 - پەراوێــزێ لــە وتــاری دەســت بژارێــك لــە  - پەراوێــزێ لــە وتــاری دەســت بژارێــك لــە 
هەمــان  نــوێ،  ڕۆشــنبیری  گۆڤــاری  هەمــان كتێبــی...،  نــوێ،  ڕۆشــنبیری  گۆڤــاری  كتێبــی...، 

ال3636.. پێشــوو،  الســەرچاوەی  پێشــوو،  ســەرچاوەی 
3131 - هەمان سەرچاوەی پێشوو، ال - هەمان سەرچاوەی پێشوو، ال3737..
3232 - هەمان سەرچاوەی پێشوو، ال - هەمان سەرچاوەی پێشوو، ال3838..
3333 - هەمان سەرچاوەی پێشوو، ال - هەمان سەرچاوەی پێشوو، ال3939..
3434 - هەمان سەرچاوەی پێشوو، ال - هەمان سەرچاوەی پێشوو، ال3939..

ــی  ــەی حاج ــی دیوانەك ــەر پێی ــەرنجێكی س ــی  - س ــەی حاج ــی دیوانەك ــەر پێی ــەرنجێكی س 3535 - س
قــادر و ڕەخنــەكان، محەمــەد جەمیــل ڕۆژبەیانــی، قــادر و ڕەخنــەكان، محەمــەد جەمیــل ڕۆژبەیانــی، 

گۆڤــاری بەیــان، ژمــاره  گۆڤــاری بەیــان، ژمــاره  123123، ، 19861986، ال، ال1414..
3636 - هەمان سەرچاوەی پێشوو، ال - هەمان سەرچاوەی پێشوو، ال1515..

ــەوە  ــی، لێكۆڵین ــادری كۆی ــی ق ــی حاج ــەوە  - دیوان ــی، لێكۆڵین ــادری كۆی ــی ق ــی حاج 3737 - دیوان
كەریــم  و  میــران  حەمیــد  ســەردار  لێكدانــەوە:  كەریــم و  و  میــران  حەمیــد  ســەردار  لێكدانــەوە:  و 
مســتەفا شــارەزا، پێداچوونــەوەی مەســعوود محەمــەد، مســتەفا شــارەزا، پێداچوونــەوەی مەســعوود محەمــەد، 
باڵوكراوەكانــی ئەمیندارێتیــی گشــتیی ڕۆشــنبیریی و باڵوكراوەكانــی ئەمیندارێتیــی گشــتیی ڕۆشــنبیریی و 

الوانــی ناوچــەی كوردســتان، الوانــی ناوچــەی كوردســتان، 19861986، ال، ال3434..
3838 - ســەرنجێكی ســەرپێیی دیوانەكەی حاجی قادر  - ســەرنجێكی ســەرپێیی دیوانەكەی حاجی قادر 
و ڕەخنــەكان، گۆڤــاری بەیــان، هەمــان ســەرچاوەی و ڕەخنــەكان، گۆڤــاری بەیــان، هەمــان ســەرچاوەی 

پێشــوو، الپێشــوو، ال1616 و و1717..
هەمــان  كۆیــی،  قــادری  حاجــی  دیوانــی   - هەمــان   كۆیــی،  قــادری  حاجــی  دیوانــی   -  3939

ال123123.. پێشــوو،  الســەرچاوەی  پێشــوو،  ســەرچاوەی 
ــی  ــەی حاج ــی دیوانەك ــەر پێی ــەرنجێكی س ــی  - س ــەی حاج ــی دیوانەك ــەر پێی ــەرنجێكی س 4040 - س
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قــادر و ڕەخنــەكان، گۆڤــاری بەیان هەمان ســەرچاوەی قــادر و ڕەخنــەكان، گۆڤــاری بەیان هەمان ســەرچاوەی 
پێشــوو، الپێشــوو، ال2020. . 

4141 - هەمان سەرچاوەی پێشوو، ال - هەمان سەرچاوەی پێشوو، ال2222..
4242 - هەمان سەرچاوەی پێشوو، ال - هەمان سەرچاوەی پێشوو، ال2323..

ســەرچاوەی  هەمــان  مەهابــاد،  فەرهەنگــی   - ســەرچاوەی   هەمــان  مەهابــاد،  فەرهەنگــی   -  4343
ال1515.. ال،   ،20122012 پێشــوو، پێشــوو، 

4444 - تقريــر عــن أعمــال الهيئــة الكرديــة فــي المجمــع  - تقريــر عــن أعمــال الهيئــة الكرديــة فــي المجمــع 
العلمــي العراقــي - الهيئــة الكرديــة، اعــداد العلمــي العراقــي - الهيئــة الكرديــة، اعــداد عبداللطيــفعبداللطيــف  
عبدالمجيــد گلــي، گۆڤــاری كــۆڕی زانیــاری عێــراق ــــ عبدالمجيــد گلــي، گۆڤــاری كــۆڕی زانیــاری عێــراق ــــ 

دەســتەی كــورد - بەرگــی حەوتــەم، دەســتەی كــورد - بەرگــی حەوتــەم، 19801980، ال، ال519519..
4545 -  فەرهەنگــی خــاڵ، هەمان ســەرچاوەی پێشــوو،  -  فەرهەنگــی خــاڵ، هەمان ســەرچاوەی پێشــوو، 

الال3131. . 
هۆنــراوەی  فەرهەنگۆكــی  لــە  ســەرنجێك   - هۆنــراوەی   فەرهەنگۆكــی  لــە  ســەرنجێك   -  4646
ئەحمــەدی، پێداچوونــەوەی عبدالــرزاق بيمــار، گۆڤــاری ئەحمــەدی، پێداچوونــەوەی عبدالــرزاق بيمــار، گۆڤــاری 
كــۆڕی زانیــاری عێــراق - دەســتەی كــورد، بەرگــی كــۆڕی زانیــاری عێــراق - دەســتەی كــورد، بەرگــی 

بەغــدا، 19881988، ال، ال7575.. نۆزدەهــەم،  بەغــدا، هەژدەهــەم و  نۆزدەهــەم،  هەژدەهــەم و 
4747 - هەمان سەرچاوەی پێشوو، ال - هەمان سەرچاوەی پێشوو، ال7676..

4848 - هەمان سەرچاوەی پێشوو، ال - هەمان سەرچاوەی پێشوو، ال109109وو112112.  .  
دەزگای  پەنجاكانــدا  لــە  پەیــام،  كــۆواری   - دەزگای   پەنجاكانــدا  لــە  پەیــام،  كــۆواری   -  4949
ئەمریــكا  باڵویزخانــەی  لــە  ڕۆشــنبیری  ئەمریــكا كاروبــاری  باڵویزخانــەی  لــە  ڕۆشــنبیری  كاروبــاری 
لەبەغــدا بەكــوردی دەری دەكــرد بــە پێشــنیاری تۆفیــق لەبەغــدا بەكــوردی دەری دەكــرد بــە پێشــنیاری تۆفیــق 
وەهبــی، بەكــر دلێــر كرابــوو بــە لێپرســراوی  كۆوارەكه. وەهبــی، بەكــر دلێــر كرابــوو بــە لێپرســراوی  كۆوارەكه. 
)زانــای گــەورە.. تۆفیــق وەهبــی، د. مــارف خەزنەدار، )زانــای گــەورە.. تۆفیــق وەهبــی، د. مــارف خەزنەدار، 
گوڵــە هێــرۆی ســەرلق ســپی، گۆڤــاری ڕۆڤــار، ژمــارە گوڵــە هێــرۆی ســەرلق ســپی، گۆڤــاری ڕۆڤــار، ژمــارە 

7272، ، 20132013، ال، ال2525(.(.
5050 - گوڵە هێرۆی ســەرلق ســپی، هەمان ســەرچاوەی  - گوڵە هێرۆی ســەرلق ســپی، هەمان ســەرچاوەی 

پێشوو، الپێشوو، ال2525..
ــەم،  ــەهیدی قەڵ ــی، ش ــل ڕۆژبەیان ــەال جەمی ــەم،  - م ــەهیدی قەڵ ــی، ش ــل ڕۆژبەیان ــەال جەمی 5151 - م
ئامادەكردنــی مەحمــوود نەجمەدیــن، كەركــووك، ئامادەكردنــی مەحمــوود نەجمەدیــن، كەركــووك، 20142014، ، 

الال8989..
5252 - شــرفنامة، األميــر شــرف خــان البدليســي،  - شــرفنامة، األميــر شــرف خــان البدليســي، 
ترجمــة محمــد جميــل المــا احمــد الروژبيانــي، ترجمــة محمــد جميــل المــا احمــد الروژبيانــي، الطبعــةالطبعــة  

الثانيــة، اربيــل، الثانيــة، اربيــل، 20012001، ال، ال1515 و  و 1818..
5353 - هەمان سەرچاوەی پێشوو، ال - هەمان سەرچاوەی پێشوو، ال223223..

5454 - نامەیەكــی دوكتــۆر یووســف ســدیق زەنگنــە لــه  - نامەیەكــی دوكتــۆر یووســف ســدیق زەنگنــە لــه 
. . 20212021//22//88  

ســەربەهوردی  ڕۆژبەیانــی،  جەمیــل  مــەال   - ســەربەهوردی   ڕۆژبەیانــی،  جەمیــل  مــەال   -  5555

ناوەنــدی  بــاوەڕ،  ئەحمــەد  بەكورتــی،  ناوەنــدی ڕۆژبەیانــی  بــاوەڕ،  ئەحمــەد  بەكورتــی،  ڕۆژبەیانــی 
ڕۆژبەیانــی،  مەالجەمیــل  مێژوویــی  ڕۆژبەیانــی، توێژینــەوەی  مەالجەمیــل  مێژوویــی  توێژینــەوەی 

ال1111.. ال،   ،20182018 ســلێمانی، ســلێمانی، 

5656 - گامۆڵكە: گاوڵكێ. - گامۆڵكە: گاوڵكێ.
5757 - گافارە: بێشك. - گافارە: بێشك.

ــری  ــەهیدی فیك ــی، ش ــل ڕۆژبەیان ــەال جەمی ــری  - م ــەهیدی فیك ــی، ش ــل ڕۆژبەیان ــەال جەمی 5858 - م
ــارە 4848، ، 20082008، ال، ال6262.. ــار، ژم ــاری ڕۆڤ ــژوو، گۆڤ ــارە مێ ــار، ژم ــاری ڕۆڤ ــژوو، گۆڤ مێ

سەرچاوەكان:سەرچاوەكان:
11 - زمــان و نووســینی كــوردی، مامۆســتا مــەال  - زمــان و نووســینی كــوردی، مامۆســتا مــەال 
 ، ،4444 ژمــارە  هەتــاو،  گۆڤــاری  ڕۆژبەیانــی،  ژمــارە جەمیــل  هەتــاو،  گۆڤــاری  ڕۆژبەیانــی،  جەمیــل 

  .  .19551955 یەكەمــی  یەكەمــی تشــرینی  تشــرینی 
22 - بەكارهێنانــی )ی( لــە ڕێزمانــی كــوردی دا،  - بەكارهێنانــی )ی( لــە ڕێزمانــی كــوردی دا، 
ــاری كــورد،  ــاری كــۆڕی زانی ــاری كــورد، مەســعوود محەمــەد، گۆڤ ــاری كــۆڕی زانی مەســعوود محەمــەد، گۆڤ

بەرگــی یەكــەم، بەغــدا، بەرگــی یەكــەم، بەغــدا، 19731973..
33 - داغســتانی مــن، ڕەســووڵ حەمزەتــۆڤ، عەزیــز  - داغســتانی مــن، ڕەســووڵ حەمزەتــۆڤ، عەزیــز 
گــەردی لــە ئینگلیزییــەوە كردوویــە بەكــوردی، بەغــدا، گــەردی لــە ئینگلیزییــەوە كردوویــە بەكــوردی، بەغــدا، 

..19791979
44 - تقريــر عــن اعمــال الهيئــة الكرديــة فــي المجمــع  - تقريــر عــن اعمــال الهيئــة الكرديــة فــي المجمــع 
العلمــي العراقــي - الهيئــة الكرديــة، اعــداد العلمــي العراقــي - الهيئــة الكرديــة، اعــداد عبداللطيــفعبداللطيــف  
عبدالمجيــد گلــي، گۆڤــاری كــۆڕی زانیــاری عێــراق ــــ عبدالمجيــد گلــي، گۆڤــاری كــۆڕی زانیــاری عێــراق ــــ 

ــەم، 19801980.. ــورد - بەرگــی حەوت ــەم، دەســتەی ك ــورد - بەرگــی حەوت دەســتەی ك
ــي  ــي العراق ــع العلم ــي المجم ــة ف ــة الكردي ــي  - الهيئ ــي العراق ــع العلم ــي المجم ــة ف ــة الكردي 55 - الهيئ
فــي عامهــا الثالــث، اعــداد فــي عامهــا الثالــث، اعــداد عبداللطيــفعبداللطيــف عبدالمجيــد گلــي،  عبدالمجيــد گلــي، 
ــورد ـ  ــتەی ك ــراق ـ دەس ــاری عێ ــۆڕی زانی ــاری ك ــورد ـ گۆڤ ــتەی ك ــراق ـ دەس ــاری عێ ــۆڕی زانی ــاری ك گۆڤ

ــی هەشــتەم، 19811981.. ــی هەشــتەم، بەرگ بەرگ
66 - گیروگرفتەكانــی ڕێنووســی كــوردی بەئەلفوبێــی  - گیروگرفتەكانــی ڕێنووســی كــوردی بەئەلفوبێــی 
عەرەبــی، د. ئەوڕەحمانــی حاجــی مــارف، گۆڤــاری عەرەبــی، د. ئەوڕەحمانــی حاجــی مــارف، گۆڤــاری 
كــۆڕی زانیــاری عێــراق ـ دەســتەی كــورد، بەرگــی كــۆڕی زانیــاری عێــراق ـ دەســتەی كــورد، بەرگــی 

نۆهــەم، بەغــدا، نۆهــەم، بەغــدا، 19821982..
77 -  ئەنجوومەنــی ئەدیبــان، ئەمیــن  -  ئەنجوومەنــی ئەدیبــان، ئەمیــن فەیضــیفەیضــی بــەگ،  بــەگ، 
ــەی  ــوور، چاپخان ــژه  و كەلەپ ــەی وێ ــەوەی لیژن ــەی توێژین ــوور، چاپخان ــژه  و كەلەپ ــەی وێ ــەوەی لیژن توێژین

كــۆڕی زانیــاری عێــراق، بەغــداد، كــۆڕی زانیــاری عێــراق، بەغــداد، 19831983..
ــەوە و  ــی، لێكۆڵین ــادری كۆی ــی حاجــی ق ــەوە و  - دیوان ــی، لێكۆڵین ــادری كۆی ــی حاجــی ق 88 - دیوان
ــم مســتەفا  ــران و كەری ــد می ــەوە ســەردار حەمی ــم مســتەفا لێكدان ــران و كەری ــد می ــەوە ســەردار حەمی لێكدان
محەمــەد،  مەســعوود  پێداچوونــەوەی  محەمــەد، شــارەزا،  مەســعوود  پێداچوونــەوەی  شــارەزا، 
باڵوكراوەكانــی ئەمیندارێتیــی گشــتیی ڕۆشــنبیریی و باڵوكراوەكانــی ئەمیندارێتیــی گشــتیی ڕۆشــنبیریی و 
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الوانــی ناوچــەی كوردســتان، الوانــی ناوچــەی كوردســتان، 19861986..
99 - ســەرنجێكی ســەرپێیی دیوانەكــەی حاجــی قــادر  - ســەرنجێكی ســەرپێیی دیوانەكــەی حاجــی قــادر 
ــاری  ــی، گۆڤ ــل ڕۆژبەیان ــەد جەمی ــەكان، محەم ــاری و ڕەخن ــی، گۆڤ ــل ڕۆژبەیان ــەد جەمی ــەكان، محەم و ڕەخن

بەیــان، ژمــارەبەیــان، ژمــارە123123، ، 19861986..
ــی  ــەی كاروان ــەدار هەگب ــارف خەزن ــۆر م ــی  - دوكت ــەی كاروان ــەدار هەگب ــارف خەزن ــۆر م 1010 - دوكت
غەریبایەتــی بــۆ بەیــان ئەكاتــەوە، حەمــە ســەعید غەریبایەتــی بــۆ بەیــان ئەكاتــەوە، حەمــە ســەعید 
حەمــە كەریــم، گۆڤــاری بەیــان، ژمــاره، حەمــە كەریــم، گۆڤــاری بەیــان، ژمــاره، 136136، ، 19871987..
هۆنــراوەی  فەرهەنگۆكــی  لــە  ســەرنجێك   - هۆنــراوەی   فەرهەنگۆكــی  لــە  ســەرنجێك   -  1111
ئەحمــەدی، پێداچوونــەوەی عبدالــرزاق بيمــار، گۆڤــاری ئەحمــەدی، پێداچوونــەوەی عبدالــرزاق بيمــار، گۆڤــاری 
كــۆڕی زانیــاری عێــراق - دەســتەی كــورد، بەرگــی كــۆڕی زانیــاری عێــراق - دەســتەی كــورد، بەرگــی 

بەغــدا، 19881988.. نۆزدەهــەم،  بەغــدا، هەژدەهــەم و  نۆزدەهــەم،  هەژدەهــەم و 
ئەنجوومەنــی  كتێبــی  لــە  بژارێــك  دەســت   - ئەنجوومەنــی   كتێبــی  لــە  بژارێــك  دەســت   -  1212
ئەدیبــان، مەســعوود محەمــەد، گۆڤــاری ڕۆشــنبیری ئەدیبــان، مەســعوود محەمــەد، گۆڤــاری ڕۆشــنبیری 

 . .19931993 ژمــارە131131، ،  ژمــارەنــوێ،  نــوێ، 
1313 - پەراوێــزێ لــە وتــاری دەســت بژارێــك لــە  - پەراوێــزێ لــە وتــاری دەســت بژارێــك لــە 
كتێبــی ....، جەمیــل ڕۆژبەیانــی، گۆڤــاری ڕۆشــنبیری كتێبــی ....، جەمیــل ڕۆژبەیانــی، گۆڤــاری ڕۆشــنبیری 

نــوێ، ژمــارەنــوێ، ژمــارە133133، ، 19941994..
1414 - كان للكــورد  - كان للكــورد ايضــاايضــا حروفهــم التــي يكتبــون  حروفهــم التــي يكتبــون 
ــي،  ــوالن العرب ــة گ ــم، مجل ــا عبدالكري ــد الم ــا، محم ــي، به ــوالن العرب ــة گ ــم، مجل ــا عبدالكري ــد الم ــا، محم به

..19991999 العــددالعــدد4141، ، 
الكورديــة،  الكتابــة  واحــرف  وحشــية  ابــن   - الكورديــة،   الكتابــة  واحــرف  وحشــية  ابــن   -  1515
ــدد،  ــي، الع ــوالن العرب ــة گ ــه، مجل ــح الل ــس فت ــدد، جرجي ــي، الع ــوالن العرب ــة گ ــه، مجل ــح الل ــس فت جرجي

..20002000  ، ،4848
1616 - شــرفنامة، األميــر شــرف خــان البدليســي،  - شــرفنامة، األميــر شــرف خــان البدليســي، 
ترجمــة محمــد جميــل المــا احمــد الروژبيانــي، ترجمــة محمــد جميــل المــا احمــد الروژبيانــي، الطبعــةالطبعــة  

ــل، 20012001. .  ــة، اربي ــل، الثاني ــة، اربي الثاني
جەمیــل  مــەال  بناســە،  باشــتر  واڵتەكــەت   - جەمیــل   مــەال  بناســە،  باشــتر  واڵتەكــەت   -  1717

..20052005 هەولێــر،  هەولێــر، ڕۆژبەیانــی،  ڕۆژبەیانــی، 
لێكۆڵینەوەیەكــی  چەنــد  كــوردان،  زمانــی   - لێكۆڵینەوەیەكــی   چەنــد  كــوردان،  زمانــی   -  1818
لــە ئەڵمانییــەوە د.  لــە ئەڵمانییــەوە د. فیلۆلۆجــی زمــان، وەرگێڕانــی  فیلۆلۆجــی زمــان، وەرگێڕانــی 

..20052005 هەولێــر،  عەزیــز،  هەولێــر، حەمیــد  عەزیــز،  حەمیــد 
جەمیــل  مــەال  ئــاری،  ڕەگــەزی  و  كــورد   - جەمیــل   مــەال  ئــاری،  ڕەگــەزی  و  كــورد   -  1919
ڕۆژبەیانــی، ئامادەكردنــی شــێرزاد محەمــەد ئەمیــن ڕۆژبەیانــی، ئامادەكردنــی شــێرزاد محەمــەد ئەمیــن 

..20052005 كەركــووك،  كەركــووك، ڕۆژبەیانــی،  ڕۆژبەیانــی، 
ــری  ــەهیدی فیك ــی، ش ــل ڕۆژبەیان ــەال جەمی ــری  - م ــەهیدی فیك ــی، ش ــل ڕۆژبەیان ــەال جەمی 2020 - م

مێــژوو، گۆڤــاری ڕۆڤــار، ژمــارە مێــژوو، گۆڤــاری ڕۆڤــار، ژمــارە 4848، ، 20082008..
2121 - پەیدابوونــی میرنشــینی بابــان، د. ســەعدی  - پەیدابوونــی میرنشــینی بابــان، د. ســەعدی 

ــارە 1313، ،  ــی، ژم ــاری ئەكادیم ــی، گۆڤ ــمان هەروت ــارە عوس ــی، ژم ــاری ئەكادیم ــی، گۆڤ ــمان هەروت عوس
..20092009

2222 - لســان الكــورد، مســعود محمــد، بغــداد،  - لســان الكــورد، مســعود محمــد، بغــداد، الطبعــةالطبعــة  
الثانيــة، الثانيــة، 20102010..

ــام،  ــوز األق ــة رم ــي معرف ــتهام ف ــوق المس ــام،  - ش ــوز األق ــة رم ــي معرف ــتهام ف ــوق المس 2323 - ش
ابــن وحشــية ابــن وحشــية النبطــيالنبطــي، تحقيــق جمــال جمعــة، منشــورات ، تحقيــق جمــال جمعــة، منشــورات 

الجمــل، بغــداد، الجمــل، بغــداد، 20102010..
2424 -  فەرهەنگــی مەهابــاد، گیــوی موكریانی، دەزگای  -  فەرهەنگــی مەهابــاد، گیــوی موكریانی، دەزگای 

چــاپ و باڵوكردنــەوەی ئــاراس، هەولێر، چــاپ و باڵوكردنــەوەی ئــاراس، هەولێر، 20122012..
ــارف  ــی، د. م ــق وەهب ــەورە... تۆفی ــای گ ــارف  - زان ــی، د. م ــق وەهب ــەورە... تۆفی ــای گ 2525 - زان
خەزنــەدار، تۆفیــق وەهبــی، گوڵــە هێــرۆی ســەرلق خەزنــەدار، تۆفیــق وەهبــی، گوڵــە هێــرۆی ســەرلق 

ســپی، گۆڤــاری ڕۆڤــار، ژمــارە ســپی، گۆڤــاری ڕۆڤــار، ژمــارە 7272، ، 20132013..
ــەم،  ــی، شــەهیدی قەڵ ــل ڕۆژبەیان ــەال جەمی ــەم،  - م ــی، شــەهیدی قەڵ ــل ڕۆژبەیان ــەال جەمی 2626 - م
ئامادەكردنــی مەحمــوود نەجمەدیــن، كەركــووك، ئامادەكردنــی مەحمــوود نەجمەدیــن، كەركــووك، 20142014..
2727 - بــەراوردی نێــوان زمانــی نووســین و شــێوەزاری  - بــەراوردی نێــوان زمانــی نووســین و شــێوەزاری 
مــزووری بــااڵ، پەیمــان حەســەن محەمــەد ســەلیم، مــزووری بــااڵ، پەیمــان حەســەن محەمــەد ســەلیم، 

ــارە 3030، ، 20142014.. ــوردی، ژم ــای ك ــاری ئەكادیمی ــارە گۆڤ ــوردی، ژم ــای ك ــاری ئەكادیمی گۆڤ
بــۆ  ســەرچاوەیەك  وەك  مۆڕفۆســینتاكس   - بــۆ   ســەرچاوەیەك  وەك  مۆڕفۆســینتاكس   -  2828
گۆڤــاری  كوردیــدا،  زمانــی  لــە  وشــە  گۆڤــاری داڕشــتنی  كوردیــدا،  زمانــی  لــە  وشــە  داڕشــتنی 

..20142014  ، ،2929 ژمــارە  كــوردی،  ژمــارە ئەكادیمیــای  كــوردی،  ئەكادیمیــای 
2929 - كتێبــی )شــوق المســتهام(ی )ابــن وحشــية( و  - كتێبــی )شــوق المســتهام(ی )ابــن وحشــية( و 
پرســی هەبوونــی ئەلفوبــێ و كتێبــی كــوردی، د. زرار پرســی هەبوونــی ئەلفوبــێ و كتێبــی كــوردی، د. زرار 
ســدیق تۆفیــق، گۆڤــاری ڕامــان، ژمــارە ســدیق تۆفیــق، گۆڤــاری ڕامــان، ژمــارە 246246، ، 20172017..

3030 - دەروێشــی =  - دەروێشــی = تەصــەوفتەصــەوف لــە كوردســتانا، مــەال  لــە كوردســتانا، مــەال 
ــی شــێرزاد محەمــەد  ــی شــێرزاد محەمــەد جەمیــل ڕۆژبەیانــی، ئامادەكردن جەمیــل ڕۆژبەیانــی، ئامادەكردن

ــووك، 20182018.. ــی، كەرك ــن ڕۆژبەیان ــووك، ئەمی ــی، كەرك ــن ڕۆژبەیان ئەمی
3131 - مەال جەمیل ڕۆژبەیانی، ســەربەهوردی ڕۆژبەیانی  - مەال جەمیل ڕۆژبەیانی، ســەربەهوردی ڕۆژبەیانی 
توێژینــەوەی  ناوەنــدی  بــاوەڕ،  ئەحمــەد  توێژینــەوەی بەكورتــی،  ناوەنــدی  بــاوەڕ،  ئەحمــەد  بەكورتــی، 

ــلێمانی، 20182018.. ــی، س ــل ڕۆژبەیان ــی مەالجەمی ــلێمانی، مێژووی ــی، س ــل ڕۆژبەیان ــی مەالجەمی مێژووی
3232 - ئەزموونــی پەروەردەیــی لــە پۆلــەوە بــۆ پــۆل،  - ئەزموونــی پەروەردەیــی لــە پۆلــەوە بــۆ پــۆل، 
فازیــل  شــەوڕۆ، باڵوكراوەكانــی دامــەزراوەی ژیــاری فازیــل  شــەوڕۆ، باڵوكراوەكانــی دامــەزراوەی ژیــاری 

پەروەردەیــی، پەروەردەیــی، 20212021..
3333 - گوتاری شەوڕۆ، فازیل شەوڕۆ،  - گوتاری شەوڕۆ، فازیل شەوڕۆ، 20212021..

لــه  ســدیق  یووســف  دوكتــۆر  نامەیەكــی   - لــه   ســدیق  یووســف  دوكتــۆر  نامەیەكــی   -  3434
..20212021 //22 //88  


