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رونکردنەوەیەکیپێویست

هەر کەس لە ژیان دا رێگەیەکی گرتوە و، کارێکی کردۆتە پیشەی سەرەکی خۆی، لە پاڵ ئەو 
ێ کاتە بۆشەکانی ژیانی کارەدا رەنگە هەندێ کاری الوەکی تر بکا، یا هەندێ سەرگەرمی تری هەب

یەکێ حەزی لە وەرزشە، یەکێکی تر لە گۆرانی و هەڵپەڕکێ، یەکێ حەزی لە . تێدا بە سەر بەرێ
 ...سواریە و یەکێکی تر لە راو، یەکێ حەزی لە سینەمایە و یەکێکی تر لە کۆڕی شەوان

کاری رێکخراوەیی، : دە، رێبواری رێگەی کاری سیاسی بوم، بە هەمو الیەنە جیاوازەکانیەوەبەن
رێگایەک کە خۆم هەڵم بژارد، رێگایەک بو دژوار و سەخت، پڕ لە ... پێشمەرگەیی، میدیایی

روداوی خۆش و ناخۆش، پڕ لە گالن و سەرکەوتن، رێگای هات و نەهات، چونی هەبو گەڕانەوەی 
بە دەم بڕینی ئەو رێگایەوە، ئەوەندەی بوارم بوبێ و، کاری سەرەکی ماوەی دا بم،  نەبو، بەاڵم

خەریکی جێبەجێکردنی سەرگەرمیەکانی خۆم بوم، کە بەشێکی گوڵچنین بوە لە گوڵزاری ئەدەبی 
 .کوردی

کوجا "رەنگە کەسێ کە لە دورەوە من بناسێ بە الیەوە سەیر بێ، من و بابەتی لەم چەشنە 
: ە بڕەوێنمەوە، بەڵێ ئەمە" گومان"بەو هیوایەی بەم رونکردنەوەیە توانیبێتم ئەو ، "مەرحەبا؟

 !چەپکێکە لەو گوڵچنینە
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 بی نوسراوی کوردی ده ی ئهکانتا ره سه
 

  کێکه ، یه کی میزۆپۆتامیا بوه چیاکانی زاگرۆس و الیه  کی زنجیره ، الیه ناوی کوردستانه ئێستای  مینه رزه و سه ئه
نی  مه کانی ته جیاوازه  رخه واری چه وام شوێنه رده به. بونی مرۆڤ جێ کانی ژیان و نیشته کۆنه  ره هه  نده ڵبه مه  له

  وانه له.  ی تیا خوڵقاوه وره دا شارستانێتی گه رخانه م چه کێ له ر یه هه  له.  وه دۆزرێته تی تیا ئه مرۆڤایه
نشی، ساسانی،  مهخا شکانی، هه دی، ئاشوری، ئیالمی، حیتی، میدی، ئه که ری، بابلی، ئه کانی سۆمه شارستانێتیه

 . وماوه ری تیا قه رخێنه رچه ی وه وره ش دا، روداوی گه که ی ناوچه رگه ناو جه  دا، له که ناوچه  له. ئیسالمی
 .جێ بونی مرۆڤ کانی نیشته کۆنه  نده ڵبه مه  له  کێکه کوردستان یه

ن خشتی نوسراوی تێدا زارا هه  که  ی تێدایه واری دێرینه ندی گرنگی شوێنه ندین ناوه کوردستان چه
 . وه ته دۆزراوه

جێگایان   ناوچون و کورد هاتۆته  النێکن له ی گه ی کێ بن؟ پاشماوه کانی کوردستان پاشماوه واره بێ شوێنه ئه
 ؟ م هێناوه رهه یان به یانه و شارستانێتی ئه  ن که النه و گه ی ئه وه مڕۆ نه یاخود کوردی ئه

 : که نی شارستانێتی ناوچه خاوه  ن به که خۆیان ئه ئێستاکانی  دارهاڵت سه ده  وه ته رچی نه گه ئه
 .نێن دی و بابلی دائه که ری و ئه میراتگری سۆمه  عیراق دا خۆیان به  ب له ره عه

 .نێن شکانی و ساسانی دائه نشی، ئه خامه میراتگری هه  ئێران دا خۆیان به  فارس له
 .نێن گری حیتی و تورکمان دائهمیرات  دۆڵ دا خۆیان به نه ئه  تورک له
  دا کوێ بوبێ؟ پشکی له یانه م شارستانێتی ی له بێ جێگه ، ئه دا ژیاوه که ی ناوچه رگه ناو جه  له  کورد که

و میراتگری   النه م گه ی ئه وه ویش نه یان ئه  یدا بوه وه ره ده  دا چی بوبێ؟ له مانه واری ئه دروستکردن و شوێنه
 ؟ یه نگانه رهه و فهو شارستانێتی  ئه
 . وه مێژوی خۆیان بنوسنه  توانیویانه  وه ر ئه به  ، له بوه تیان هه وڵه النی تر ده گه

  ی شێوێنراوه که ڵکو مێژوه به ، وه مێژوی خۆی بنوسێته  توانیوهی ک نه ، نه بوه نه تی وڵه ی ده وه ر ئه به  کورد له
 :گینا ئه

 ؟میزۆپۆتامیاشارستانێتی   ب کامیان نزیکترن له ره کورد و عه
 شارستانیتی ساسانی؟  کورد و فارس کامیان نزیکترن له
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بەرهەمی گەالنی دانیشتوی ناوچەکە بوە، بەر لەوەی شەپۆلی ئاری لە قافقاس و  میزۆپۆتامیاشارستانێتی 
کە بە ناوی باووباپیری کوردیش، . شەپۆلی سامی لە جزیرەی عەرەبیەوە بەرەو ناوچەکە بکشێن، بەرهەم هاتوە

 .جیا جیاوە، یەکێ بوە لە گەلە نیشتەجێکانی ناوچەکە بەشی هەبوە لە بەرهەمهێنانی ئەو شارستانێتیەدا
شوێنەوارناس و مێژونوس و زمانەوانی کورد، بە شێوەیەکی زانستیی و سیستەماتیک،  ئێستامخابنە تا 

و گەالنی ئێران نەبون،  میزۆپۆتامیاالنی نێوان کورد و گەالنی زاگرۆس و گە ندی یوه پهخەریکی لێکۆڵینەوەی 
زۆرتر خەریک بون بە دوبارە وتنەوەی تیۆری هەندێ رۆژهەاڵتناسی ئەوروپایی سەبارەت بە رێچەڵەکی 

 .میدیایی کورد و، هاتنی شەپۆل بە دوای شەپۆلی تیرە ئاریەکان، بۆ ناوچەکە
ازیەوە ساڵێک ئەنوسن، لە ساڵی هیچ میللەتێکی بە شان ئێستالە کوردستانی عیراق، لە بەرامبەر ساڵی زاینی دا 

ئەم دنیایە ناچێ، گوایە ئەوە ساڵی کوردیە، لە کاتێک دا ئەگەر یەکێ بە وردی بچێتە بنجوبناوانی مێژوی ئەو 
کردایە بە  ساڵە نەک ناهێنێ ئەوە بکرێتە ساڵی لە دایکبونی کورد، بگرە ئەبو مێژونوسانی کورد خۆیان نە

ساڵێکە وەکو مێژوی ناوچەکە ئەیگێڕێتەوە، لەو ساڵەدا چەند تیرە و هۆزی دڕندە و  خاوەنی چونکە ئەوە
دواکەوتوی ناوچە شاخاویەکان هێرشیان کردۆتە سەر نەینەوای پایتەختی ئیمپراتۆری ئاشوری و، یەکێ لە 

 .پێشکەوتوترین شارستانێتیەکانی ئەو سەردەمەیان بە جۆرێ وێران کردوە کە ئیتر هەڵنەساوەتەوە
سەیر ئەوەیە کورد خۆی بکا بە خاوەنی کارەساتێکی لەو بابەتە و بیکا بە ساڵی لە دایکبونی خۆی کەچی 
خۆی بە بێگانە بزانێ لە شارستانێتیە گەورەکانی میزۆپۆتامیا و زاگرۆس و ئێران، خۆی بە بێگانە بزانێ لە 

تێک دا، تەنیا لە کوردستانی عیراق لە کا... شارستانێتی سومەری، بابلی، ئاکەدی و خوری و گوتی و لولوبی،
دا، هەزاران خشتی نوسراو دۆزراونەتەوە و، سەدان شوێنەواری گرنگ لە هەولێر و کەرکوک و دهۆک و 
سلێمانی، لە هەورامان، شمشارە، بێتواتە، دەربەندی گاور، بەمۆ، پەیکوڵی، پیرەمەگرون، حەوزی حەمرین، 

یان تێدا نە  یش لە ژێر خاک دا ماون هێشتا کنە و پشکنینی زانستیدۆزراونەتەوە و هەزاران... کێلەشین، زاخۆ
کراوە، ئەگەر دەسکردی خەڵکی ناوچەکە نەبوبێ، داگیرکەر هەرگیز نەیتوانیوە تاشەبەردی ئەو شاخانە 

 .هەڵکۆڵێ، پەیکەری لە سەر بنەخشێنێ و نوسینی لە سەر تۆمار بکا
 :نی کوردستانی عیراق بڕوانەبۆ ئاگاداری زیاتر لە سەر شوێنەوارە دێرینەکا)

 .0792العراق، بغداد  يالمواقع االثریة ف: العامةمدیریة االثار 
 .0791العراق، بغداد  ياطلس المواقع االثریة ف: العامة مدیریة االثار

 

 چاخی ساسانی
می  هشێکی ک شاهانشاهێتی ساسانی و، به  له  شێ بوه مینی کوردستان به رزه پێش هاتنی ئیسالم زۆری سه

 . نتی دا بوه وی بیزه مڕه ڵه قه  روی رۆژئاوای له سه
زیی یا  گه کی ره یه که کورد یه  ، که نیه  وه سته ده  وتۆ به کی ئه یه ڵگه رچی به گه اڵتی ساسانی دا، ئه سه ژێر ده  له
شوێنانی نزیکی ژیانی   هل  هک ته وڵه ختی ده اڵم پایته ، به بوبێ جیاوازی هه ی (ساتراپ)رێتی کارگێڕی  به ڕێوه به
مو  هه.  دا بە جێ ماوه  م مینی ئه رزه ناو سه  له  که تهکانی واڵ کیه ره سه  و وێستگه  رێگه  ندێ له و هه  دا بوه  م ئه

زگای حوکمڕانی و،  داووده  له  شێ بوه لی ساسانی و، به گه  له  شێ بوه ن کورد به ده کان وای پیشان ئه نیشانه
کانی  دینیه  وی زمانی کاروباری حوکمڕانی و، زمانی سروده هله زمانی په. سپای ساسانی  له  شێ بوه به
 . بی و بازرگانی و قانونی بوه ده تی ئه شتی و، زمانی نوسینی بابه رده زه
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ی  وه هوی و، گۆڕان و پوکان هله بی په ده وی و ئه هله و زمانی په  م چاخه کانی ئه ر روداوه سه  وێ له کێ بیه بۆ یه
 :ڕێ دا بگه رچاوانه م سه توانێ له ئه  وه کوردیشی گرتۆته  تی لقی خۆر ئاوایی که تایبه  وی ساسانی، به هله زمانی په

 جلد 3سبک شناسی، تاریخ تطور نثر فارسی، : محمد تقی بهار
 جلد 3سبک شناسی، تاریخ تطور شعر فارسی، : ................

، چاپ پانزدهم، (جلد اول و جلد دوم)کهن ترین سرودها و متنهای ایرانی اڤیستا : دکتر جلیل دوستخواه
 .انتشارات مروارید. 0337

  

 ئیسالم دری سهچاخی 
زگای  داووده. ی داگیر کرد که واوی ناوچه حوکمی ساسانی هێنا و، ته  ڕدا کۆتایی به ک شه یه زنجیره  ئیسالم له

ی  کانی پاشماوه زراوه مو دامه هه  نگی دینیی به ی و سیاسی، رهنی کارگێڕ ڕای الیه ره حوکمڕانی ئیسالمی سه
 .خشی می نوێ به رده کانی سه تازه  زراوه دامه  می پێشو و، به رده سه

بی زمانی قورئان،  ره شتی، زمانی عه رده سمیی جارانی زه ی دینی ره ی جێگه وه گرتنه  وته ک که روه ئیسالم هه
و،   و زمانه بی ئه ده می ئه رهه ی به وه وی و سڕینه هله ی زمانی په وه وڵی جێگرتنه هه  وته کتێبی پێرۆزی خوایی، که

 .ی پێ چۆڵ کرد وی جێگه هله لفبای په ئه  ئاسانتر بو له  بیش که ره لفبای عه ئه
ەم وەکو گەلێکی جیاواز لە گەالنی تر، جیاواز لە عەرەب و فارس، لە روداوەکانی ئ "کراداأل"و  "کورد"ناوی 

 .چاخەدا ئیتر ئەنوسرێ و دوبارە ئەبێتەوە
  

 (ز 057-666)وی  مه چاخی ئه
ی  دواوه  بی له ره اڵم شارستانێتی عه نی شارستانی بون، به تحی ئیسالمی، خاوه فه  ر له ب، به ره عه

ڵ  هه  ورانه گه  م شارستانێتیه مانێکی ویست تا بتوانێ ئه زه. نتی، قیبتی بو کانی ساسانی، بیزه شارستانێتیه
می  رده ئیسالمی، سه –بی ره اڵتی عه سه ی جێگیربونی دهت دوا نانه ی فتوحات و، ته درێژایی ماوه  به  بۆیه. لوشێ

ڕاست  اڵتی ناوه ی رۆژهه مو ناوچه هه  له( ز 132-110)کا  س پێ ئه ی کوڕی سوفیان ده معاویه  وی، کە به مه ئه
 :ڵبگرن هه  که النی ناوچه کانی گه نی زمانهکارهێنا به  س له یانتوانی، ده دا نه

 .کار هێناوە  کانیان دا به دیوانه  یان له وی هله زمانی په ئێرانعیراق و   له
 .کار هێناوە  شام زمانی یۆنانییان به  له
 .کار هێناوە  یان به ریقا زمانی قیبتی فه روی ئه میسر و سه  له

کان درا و  سمیی دیوانه روان بڕیاری گۆڕینی زمانی ره لیک کوڕی مه بدولمه می عه رده سه  م جار له که بۆ یه
 .عریب کرا ته
 

 عریبی زمان ته
می رۆمی و  دینار و درهه  وسا به عریب کرد و، تا ئه کانی ته دیوانه( ک 31-16)روان  لیک کوڕی مه بدولمه عه

زمانی   بی لێ درا و، دراو به ره زمانی عه  ش به شی گۆڕی و، ئیتر سکه مه روان ئه کرا، مه  ڵه ودا و مامه ئێرانی سه
 .نوسرا و شوێنی داڕشتنی لێ ئه  لیفه ت و ناوی خه بی ئایه ره عه

( ک 76-10)فی  قه جاجی کوڕی یوسفی سه عیراق، حه  ک له 33و  30ساڵی  شام و  ک له 30ساڵی 
 .عریب کرد کانی ته دیوانه
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  بو چونکه  وت کهوێ دوا عریب له ی ته پرۆسه. عریب کرا تهکان  خوراسان زمانی دیوانه  ک له 010ساڵی 
 .ست بو ده دوره

کانی زۆرتر و فێربون و  وی ژماره هله لفبای په ئه. شیان گۆڕی لفباکه عریب کرد، ئه کانیان ته ک دیوانه روه هه
  ویان له و ئه  وه ی گرته ، جێگهمتر بو که  ژماره  کانی به رفه ئاسانتر و حه  بی که ره لفبای عه نوسینی گرانتر بو، ئه

  دوای ساڵ زیادتر  ، ساڵ له وه کارهێنانه  بواری به  میان خرایه ، ئه وه بیر چوه  ما و، له کار هێنان دا نه  بواری به
ندانی  کارمه. "فاتیح"اڵتی  سه سمی، زمانی ده زمانی ره  بی بو به ره ئیتر زمانی عه. وت ی کرد و پێشکه شه گه
خۆیان   وه و هۆیه دا فێری بن و، پێی بنوسن و، به وڵیان ئه کان هه وار و رۆشنبیره حوکمڕانی و، خوێنده زگای ده
 . وه نه م نزیک بخه رده اڵتدارانی سه سه ده  له
  

  شعوبیه
از و ی جیاواز و دینی جیاو وه ته نه.  وه اڵتی خۆیه سه ژێر ده  کی زۆر فراوانی هێنایه یه فتوحاتی ئیسالمی ناوچه

 .ست ژێر ده  وته ڵی جۆراوجۆری که کۆمه
 :بون ڵک هه ند جۆر خه وی دا چه مه تی ئه الفه ی خه ژێر سایه  له
ت  وڵه نی دین و ده خاوه  ، خۆیان به وه کرده تییان باڵو ئه موسوڵمان بون و، ئیسالمه  ب، که ره کانی عه بیله قه
 .مان بون ستان له ده کاربه  وره زانی و، گه ئه
کو تاک  چ وه  مانه ئه. خۆشی قبوڵ کرد بو  زۆر یان به  تیان به بون، ئیسالمه ب نه ره بون عه  زانه گه و ره والی، ئه مه

  ماڵه یا بنه  بیله و قه کێ له رببڕن و، ناوی یه ب ده ره الئی خۆیان بۆ عه بو وه ت ئه شیره کو عه ڵ وه کۆمه  یان به
 .گرت ڵ ئه یان هه بانه ره عه
یان  " جزیه"  مانه ئه. جوس ندایی و مه ی مه ندێ جار سابیئه سیحی و هه هودی، مه وانی دینی یه ، پێڕه هلی زیمه ئه

 .ژین تی ئه المه سه  ل ئیسالم دا به دار ئه  ی له وه ر به رامبه ر بو، به باجی سه  ندن، که سه لێ ئه
چاوی سوک   اڵم به چو، به نه  ڕێوه یان بۆ به که وباری واڵتهندانی ئێرانی کار بێ کارمه  کان به ویه مه رچی ئه گه ئه
ی موسوڵمان  وه ت دوای ئه نانه ته. می هاواڵتی دا بون ی دوه پله  ڕوانی و، له بییان ئه ره موسوڵمانانی ناعه  له
  اڵم له به . وه خۆیان مابونه کانی ر دینه سه  له  گیرا که رئه وه  وانه نیا له ته  جزیه .بو مان نه ر ئه سه  له  بون جزیهبو
وی،  مه زگای حوکمڕانی ئه ربار و داووده و ده  ماڵه فی خێزان و بنه سره ڵ زیادبونی مه گه مان دا له همی ئ رده سه

و  مو ئه هه  بریتی بون له  والی، که مو مه ر هه سه  یان خسته رانه سه  وه ر ئه به  له ،داهاتی زۆرتر بو  پێویستیان به
ک و  الیه  ب له ره زلزانی عه ستی خۆبه ناکۆکی نێوان هه. بون و ئیسالم بوبون ب نه ره ی عه ومانه و قه  یلهب قه

نا خلقناکم إ "  ست به به پشتیان ئه  که  وه کی تره الیه  ب له ره ب و ناعه ره عه ،کسانی موسوڵمان خوازیارانی یه
قواڵیی سیاسی،  ".ان اکرمکم عندالله اتقاکم" و "التقویاال ب يو عجم يال فرق بین عرب"و  "عوبا و قبائلش

  له ،ی خوڵقاند وه ندین جواڵنه تی چه اڵیه ی فیکری، سیاسی، کۆمه مینه زه و  وه نی ئایدیۆلۆجی گرته ئابوری و الیه
 . وه رگی سیاسیه به  کی فکری بو به یه وه بزوتنه  ، که ی شعوبیه وه تی بزوتنه بابه
زمانی "  بی، که ره یی زمانی عه وره بو پیرۆزی و گه ب، ئه ره زێکی ناعه گه ره  ب بوبێ یا له ره ، عهمو موسوڵمانێ هه

مو موسوڵمانێ  هه. "انا انزلناکم قرآنا عربیا". لمێنێ ، بسه "شته هه هلی به کان و ئه ته الئیکه قورئان و گفتوگۆی مه
و   وه بێته ئه  مو رۆژێ پێنج جار دوباره هه  و نوێژکردن، که  هڕهێنان رجی باوه مین مه که یه  تمان، که بو شایه ئه
 . ر بکا و فێرببێ به  بی له ره زمانی عه  روری به ندێ دوعای زه هه
بی تیا  ره عه  ویش به کان بو، ئه دینیه  سه دره وت و مه یتوانی تیا بخوێنێ، مزگه ڵک ئه خه  ی که نیا جێگه ته
و،   وه اڵت، باڵو بوه سه زمانی دین و ده  بو به  بی، که ره م دا زمانی عه کی زۆر که یه ماوه  له  ر بۆیه هه. خوێنرا ئه
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اڵوی  بی تێکه ره ی عه زاران وشه هه. دان کتێبی گرنگ نوسران کانی زمان و دین سه ر زانسته سه  ی کرد، له شه گه
 .کان بو به ره ناعه  له ی گه زمانی رۆژانه

ندێ  هه  له  ارسیش جگهف.  س دا نیه ر ده به  بی کوردی له ده وی دا هیچ تێکستێکی ئه مه تی ئه وڵه چاخی ده  له
 . نیه  وه سته ده  وتۆ به ، شتێکی ئه وه ته ی سااڵنێکی دواتر نوسراونه وه ئه  ستا کهێشی ئاو به

ی موسوڵمان بو،  وه ی کوڕی دادوێ بو، دوای ئه تا ناوی روزبه ره سه  که( ک 010-021)ع  فه ل موقه ئیبن ئه
ل  ئیبن ئه. ستی باوکی شکاند بو جاج ده حه  ست گێڕ، چونکه ده  ع واته فه موقه. بدواڵ ناوی خۆی گۆڕی بۆ عه

وشیروان،  ی نه ، تاجنامه و دمنه  کلیله:  وانه بی له ره عه  به  کردوه  وه ویه هله زمانی په  ندین کتێبی له ع چه فه موقه
 (.االدب الصغیر)ری خورد  نوه ، سوخه(االدب الکبیر)ری بزورگ  وهن ، سوخه ئایین نامه

کانی  نگیه جه  رداره میر و سه ڕوشۆڕی کورد و ئه بی نوسراون، باسی شه ره عه  ندین کتێب به دا چه مه رده م سه له
ناو   اڵم له به.  یهخشان، تێدا ن ی کوردی، چ شیعر بێ یان پهوبی نوسرا ده دیب و ئه ی بۆ ئه اڵم ئاماژه به .کا ئه
زمانی   اڵم به ، بهندێکیان کورد نوسیونی بی نوسراون، هه ره عه  دا و دواتر به مه رده و سه له  دا که دان کتێبه و سه ئه
 : وانه له. بی ره عه

 (ک 033/ ز 371 - 303) يالدینور ةابو حنیف
 (ک 091 - 003/ ز 337 - 303) يالدینور  ةابن قتیب

 (ک 132 - 666/ ز 0033 -0012) يزرابن االثیر الج
 (ک 113 - 699)  يالصالح الشهرزور ابن

 (ک 130 - 123/ ز 0030 -0000)ابن خلکان 
  
 

 (ز 6551 - 057)باسی  چاخی عه
 (ز 0063 /ک 161)کۆتایی دێ   لیفه غۆل و کوشتنی خه هاتنی مه  به
ندێ بنەماڵەی بومی بوژانەوە و  کانی دا هه ناره که  انی لهر فراو به  له  که ئیمپراتۆره  باسی دا، که می عه رده سه  له
 . وه بوژانه  وته دا زمانی فارسی که م ناوچانه له. بوندروستاڵتی خۆجێیی  سه ده
  خوراسان که.  وه تا سنوری چینی گرتبوه  ریقاوه فه باکوری ئه  جۆرێ فراوان بوبو له  باسی به تی عه الفه خه

 . ی سامانی ماڵه بنه  سپێردرا بو به  وه باسیه کانی عه لیفه ن خه الیه  غداد بو له اڵتی به سه تی دهس ده کی دوره یه ناوچه
.  وه ک مایه یه ده سه  زرا، زیاتر له خوراسان دا دامه  له  که( ز 777 - 370 /ک 337 - 097)تی سامانی  ماره ئه
ک شاعیر  یه دا ژماره میرانه م ئه رباری ئه ده  له.  وه ستایه نوێ هه لهر بی ئێرانی سه ده دا ئه یه ماڵه م بنه می ئه رده سه  له

  که(  ز مردوه 710/ ک 307)کی  روده.  وه کانی رابوردوی ئێرانیان زیندو کرده ریه روه سه  وه ر کۆبونه و نوسه
یتی  شیعری دوبه  به  وه یهو هله په  ی له و دمنه  کلیله. ڵدا ری هه سه  وه لێره  نرێ باوکی شیعری فارسی دائه  به
شیعری ستایشی   له  جگه.  رگێڕاوه ر وه شی هه ها سندبادنامه روه ، هه ری ی دهیر فارس رگێڕاوه بۆ سه وی وه سنه مه
 .کانی سامانی میره ئه
ی چاخ  اڵم له ب بو، به ده مان کات دا، زمانی شیعر و ئه هه  سمی، له وی زمانی ره هله چاخی ساسانی دا په  له

زمانی دانیشتوانی   که "ری ی دهیفارس"ما بو، زمانی  وی باوی نه هله لفبای په وی و ئه هله سامانی دا زمانی په
بی  ده س پێ کردنی ئه تای ده ره سه  بی، بو به ره لفبای عه ئه  وی بو، به هله کانی زمانی په لقه  کێ له و یه  که ناوچه

 . وه ری ئێرانی گرته رانسه خایاند سه خوراسان دا و، زۆری نه  المی لهئیس -بی  ره اڵتی عه سه فارسی دوای ده
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 :ڕێ دا بگه رچاوانه م سه توانێ له ر مێژوی ئەدەبی فارسی ئاگاداری وەربگرێ ئه سه  وێ له کێ بیه بۆ یه
 :ە( جلد)ادوارد براون، تاریخ ادبیات ایران، ئەم مێژوە چوار 

 .فردوسی، ترجمە علی پاشا صالح، انتشارات مرواریدجلد اول،  از قدیمترین ایام تا عصر 
 .جلد دوم، از فردوسی تا سعدی، ترجمە و حواشی بقلم فتح الله مجتبائی، انتشارات مروارید

 .جلد دوم، از فردوسی تا سعدی، نیمە دوم، ترجمە غالمحسین صدری افشاری، انتشارات مروارید
 .جار چاپ کراوە ئەم مێژوە چەند جارێ تەرجومە کراوە و چەندین

 هەروەها
 .0و  0ذبیح الله صفا، تاریخ ادبیات ایران، جلد 

  
 :ڕێ دا بگه رچاوانه م سه توانێ له ر مێژوی ئەدەبی عەرەبی ئاگاداری وەربگرێ ئه سه  وێ له کێ بیه بۆ یه
 .ة، اربع مجلداتالعربيزیدان، تاریخ اداب اللغة  يجرج
 .العربي، تاریخ االدب الفاخوريحنا 

 .القربی ذويمنشورات . ، االدب القدیمالعربيتاریخ االدب  يالجامع ف. الفاخورينا ح
 .القربی ذويمنشورات . ، االدب الحدیثالعربيتاریخ االدب  يالجامع ف. الفاخوريحنا 
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 نیگایەکی تر لە 
 بەردە نیگارینەکەی دەربەندی گاور

 
. اق لە سەر تاشەبەردی شاخەکانی نیگاری جۆراوجۆر نەخشێنراوەلە چەند جێگەی سەختی کوردستانی عیر

شوێنەوارناسی شارەزای کورد لێکۆلێنەوەی  ئێستابەاڵم تا . هەندێ لەمانە کەموزۆر بابەتیان لە سەر نوسراوە
زانستی نەکردوە و، هەلومەرجی نائارامی سەدەی بیستەم زەمینەیەکی لە بار نەبوە بۆ کاری پشکنین و گەڕانی 

بۆیە زۆری ئەو بابەتانە ئەوی دیارن و دۆزراونەوە هەندێکیان هێشتا وەکو مەتەڵی هەڵنەهێنراو . رکیۆلۆجیئا
 .ماونەتەوە، چ جای ئەوانەی هێشتا لە ژێر گڵ دان، یا بە نەناسراوی فەرامۆش کراون

ناو  ی "ردەربەندی گاو"لە ناو بەردە نیگارینەکان دا، ئەوەی لێرەدا قسەی لە سەر ئەکرێ نەخشەکەی 
 . ەوە ناوی دەرکردوە "نارام سین"شاخەکانی قەرەداخە کە بە ناوی 

لە . لە سەدەی بیست و سێیەمی پێش زاین دا شای واڵتی ئاکەد بوە. نارام سین نەوەی سەرجۆنی ئاکەدی بوە
. اوەسەردەمی فەرمانڕەوایی ئەم دا لە چەندین ناوچەی واڵتەکەی دا یاخیبون و هەڵگەڕانەوە و شۆڕش روی د

ئەویش زنجیرەیەک لەشکرکێشی کردوە بۆ سەر رۆژهەاڵت و رۆژئاوا و، . چەند جارێ هێرشی کراوەتە سەر
لە شەڕێک دا لە گەڵ گوتیەکان سەری . باشور و باکوری واڵتەکەی لەوانە بۆ سەر مەڵبەندی ژیانی گەلی لولوبی

 ( 0)(پ ز 0020 – 0020)تێ دا چوە 
. شەڕێک دا شکاندوە کە شاکەیان، ساتونی، سەرکردایەتی کردوننارام سین گۆیا لولوبیەکانی لە 

سەرکردەکانی بە دیل گرتون و واڵتەکەی داگیر کردون، بە پێی لێکۆڵینەوەی شوێنەوارناسەکان، بۆ یادەوەری 
لەو . لە بەرد داتاشیوە و لە پایتەختەکەی دا چەقاندویەتی "کێلی سەرکەوتنی"پیرۆزیی ئەم روداوە گەورەیە 

ا خۆی وەکو قارەمانێکی خاوەن زۆر و توانا هەنگاو ئەنێ و لولوبیەکانیش بە شکاوی لە بەر پێی دا کێلەد
 .کەوتون

نارام سین خۆی کەوایەکی کورتی لە بەردایە، سنگی روتە، . لە بەرد داتاشراوە. کێلەکە نزیکەی دو مەتر بەرزە
وەیە، ئەوەش بە پێی لێکدانەوەی کاڵوێکی لە سەردایە کە دو شاخی پێ. تیر و کەوان و تێاڵی پێیە

 .نارام سین بوە ی "تألیه: خوایاندن"شوێنەوارناسەکان نیشانەی 
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و ئاکەدیەکانیان شکاندوە و شار و ئاواییەکانیان  "سیپار"لە هێرشێک دا کە ئیالمیەکان کردویانە بۆ سەر  
ۆیان بردویانەتەوە بۆ واڵتەکەی تااڵن کردون، یەکێ لە دەسکەوتەکانی ئەو تااڵنیە ئەم کێلە بوە کە لەگەڵ خ

دۆزیویانەتەوە و  "سوسە"لە  0720تیمێکی ئارکیۆلۆجی فەرەنسی بە سەرپەرشتی دومۆرگان ساڵی . خۆیان
  (0).دایان ناوە "مۆزەی لوڤەر"بردویانەتەوە بۆ فەرەنسا لە 

 (کێلی سەرکەوتنی نارام سین: 0بڕوانە نیگاری ژمارە )
 

 لولوبیەکان کێ بون؟ 
یەکێ لەو گەالنە . چیاکانی زاگرۆس و بنارەکانی و داوێنەکانی چەندین گەل و خێڵی تێدا ژیاوە زنجیرەی

لولوبیەکان هاوزەمانی سومەری و ئاکەدی و . مەڵبەندی ژیانی لولوبیەکان شارەزور بوە. لولوبیەکان بوە
 . نین "سامی"ئەوەی ساغ بۆتەوە لولوبیەکان لە رەگەزی . بابلیەکان بون
شوێنەوارناسەکانی عەرەب، بە تایبەتی ئەوانەی عیراق، هەروەها ئەوانەی کە جولەکەن، هەوڵێکی  مێژونوس و

، بە تایبەتی ئاکەدی و بابلی و ئاشوری، بکەن بە میزۆپۆتامیازۆریان داوە بۆ ئەوەی شارستانێتی 
ی و نەیانتوانیوە نەیانتوانیوە رەگەزی سۆمەری ببەنەوە سەر گەالنی سام ئێستاتا . "سامی"شارستانێتیەکی 

کە باسی گەالنی زاگرۆس ئەگێڕنەوە بە شەڕاوی و دواکەوتوی دور لە . رەگەزی گەالنی زاگرۆس دیاری بکەن
زۆر لەو مێژونوسانەش کە باسی لولوبیەکان ئەکەن بە گەلێکی شەڕانی و . شارستانێتی باسیان ئەکەن

و، بە یەکێ لە  میزۆپۆتامیاەڵ شارستانێتی دواکەوتوی دائەنێن کە سەرومڕ لە کێشە و ناکۆکی دا بون لە گ
 .هۆکانی هەرەس و کۆتایی ئەو شارستانێتیەیان دا ئەنێن

لە کێلی سەرکەوتنی : هەواڵی لولوبیەکان، چەند جارێ، لە الوژە و داستان و بەڵگەکانی ئەو سەردەمەدا هاتوە
ئانو بانینی سەرپولی زەهاودا، لە نارام سین دا، لە هەندێ لە خشتە نوسراوەکانی شمشارەدا، لە مۆنۆمێنتی 

بەردە نوسراوەکانی بێتواتە و هەڵەدنی دا، هەروەها لە الوژەی لوگالباندا و مەلی ئانزود و، لە الوژەی نارام 
 .سین دا، ناوی لولوبی باس کراوە

 گوایە. روخساری لولوبیەکانی بە قەلەڕەش و بیچمیانی بە داڵ شوبهاندوە "الوژەی نارام سین"دانەری 
حەوت برا سەرکردایەتی . بوە "مالیلی"و شاژنەکەیان و دایکیان ناوی  "ئانو بانینی"شاکەیان و باوکیان ناوی 

باسی چەند شەڕێ ئەکا کە لولوبیەکان . لە چیاکانەوە هاتونەتە خوارەوە هێرشیان هێناوە. لەشکرەکەیان کردون
یشتۆتە ئەو باوەڕەی لولوبیەکان مرۆڤ بە جۆرێکی ئەوەندە سەخت لەشکرەکەی نارام سینیان شکاندوە گە

. ئەفسەرەکانی راسپاردوە چەند کەسێکیان لێ بە دیل بگرن تاقیکردنەوەیان لە سەر بکەن. نەبن و شەیتان بن
ئەگەر خوێنیان لێ بێ ئەوا دیارە ئەوانیش مرۆڤن . بە تیر کەللەسەریان کون بکەن بزانن خوێنیان لێ دێ یا نا

ناو ببرێن، ئەگەر خوێنیان لێ نەیەت ئەوا ئەوان دێو و درنج و شەیتانن، چار  و ئەتوانرێ بشکێنرێن و لە
لە بەر ئەوەی کە سەری دیلەکانیان بریندار کردوە و خوێنیان لێ هاتوە . ناکرێن و ئەبێ لە دەستیان را بکەن

 (3).بۆیان دەرکەوتوە ئەوانیش وەکو ئەمان مرۆڤی ئاسایین ئەوسا پەالماریان داون و شکاندویانن
، ئەوەندەی بەندە ئاگاداری بێ، لێکۆڵینەوەیەکی هەمەالیەنەی تێروتەسەل تایبەت بە گەلی لولوبی ئێستاتا 

ئەوانەش کە لە سەریان نوسیون هەمان زانیاریەکانی پێش خۆیان  .زانیاریەکانی هەن کەم و ناتەواون. نەکراوە
 ێەندۆجی و فیلۆلۆجی لە پاشەرۆژدا بتوانێ هرەنگە لێکۆڵینەوەی ئارکیۆلۆجی و ئەنترۆپۆل. دوبارە کردۆتەوە

 .الیەنی تاریکی مێژوی گەلی لولوبی زاگرۆسی رون بکاتەوە
 .یان پێک هێناوەئێستالولوبیەکان، یەکێکن لەو گەالنەی نەتەوەی کوردی 
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ساخکردنەوەی و چونە . ناو، بە تایبەتی ناوی کۆن، بۆ لێکۆڵینەوەی مێژویی گرنگیەکی تایبەتی هەیە
بناوانی رەنگە هەندێ جار یارمەتیدەر بێ بۆ روناک کردنەوەی هەندێ الیەنی تاریکی قۆناغەکانی بنجو

 .رابردو
ناوچەی قەرەداخ، وەکو زۆر ناوچەی تری کوردستان، کە بە درێژایی زەمان، مەڵبەندی ژیانی مرۆڤ بوە، 

ی، ناوی کانی و چەم و روبار و ناوچەیەکی دەوڵەمەندە لە بواری ناوی کۆن دا، ناوی شاخ و لوتکە و بەشەکان
تۆمارکردن و ساخکردنەوە و ... کارێز و ئەستێڵ و بیرەکانی، ناوی گوند و زەویەکانی و ئاوایی و کاولەکانی

لێکدانەوەیان، دۆزینەوەی رەگ و بنجەکانیان بە یارمەتی فەرهەنگی زمانە زیندوەکان و، بە یارمەتی فەرهەنگی 
 . مەتەڵی هەڵنەهێنراو بۆ توێژەرەکان رون بکەنەوەئەشێ هەندێ ... زمانە مردوەکان

زنجیرەی شاخەکانی قەرەداخ کە سەرێکی دەربەندی بازیانە و سەرێکی تری دەربەندی خانە، چەندین 
دەربەندی باسەڕە، دەربەندی سەگرمە، دەربەندی ئەستێڵ، دەربەندی گۆشان، : دەربەندی تێدایە، لەوانە

 ... دەربەندی گاور
زەویەک کە بۆ ": لێکی داوەتەوە، وشەیەکی پەهلەویە واتە( فرهنگ فارسی، دکتر محمد معین)کو وە:  ڕه باسه

 ئێستا. جگە لەم دەربەندە گوندێکیش لە بناری کۆسرەت ناوی باسەڕەیە. "کشت زار. کشتوکاڵ ئامادە کرابێ
 .بەاڵم لەم دو ناوەدا ماوە ئەم وشەیە لە زمانی گفتوگۆی جوتیارانی کورد دا لە بیرچۆتەوە و، بە کار ناهێنرێ،

ناوچەوان، تەوێڵ، ": لێکی داوەتەوە، وشەیەکی کۆنە، واتە( فرهنگ فارسی، دکتر محمد معین)وەکو : سەگرمە
ئەو وشەیە لە زمانی گفتوگۆی کوردی دا لە بیر چۆتەوە، بە کار  ئێستا. "جەبهە، هەروەها خەتی ناوچەوان

 .بەاڵم لەم ناوەدا ماوە. ناهێنرێ
زەردەشتی یا هەر مەبەستێکی تر، کورد لە بەکارهێنانی وشەی  ی "گبر"ئەگەر بگەڕێتەوە بۆ وشەی : گاور

: بە زۆری بە شوێنەوارە دێرینەکانی پێش ئیسالم وتراوە. ش هەروایەئێستابوە،  "کافر"مەبەستی  "گاور"
ان بون تێکدان و بەم تێگەیشتنە کە زۆرایەتی گەلی کورد موسوڵم. واتە دەسکردی کافرەکان "گاورکرد"

 .خراپکردنی شوێنەوارە کۆنەکانیان بە کارێکی ئاسایی زانیوە
 

چونکە لە سەر روی الیەکی شاخەکەی ناو دەربەندەکە  "دەربەندی گاور"ئەو دەربەندەی قەرەداخیش ناو نراوە 
تێ پەڕیون  زۆر لەوانەی لەوێوە. نەخشی کەسێ کێشراوە کە بە پێی تێگەیشتنی دانیشتوانی ناوچەکە کافر بوە

یەکەم کەسی کە . ئەگەر بۆیان کرابێ زەرەرێکیان پێ گەیاندوە، بە تایبەتی لەو کاتەوە کە تفەنگ پەیدا بوە
ئەدمۆنس . ئەدمۆنس زانای شوێنەوارناسی نەبوە. بایەخی بە نەخشەکەی دەربەندی گاور دابێ ئەدمۆنس بوە

سەری سیاسی هێزەکانی بەریتانیا بوە لە لە بیستەکانی سەدەی بیستەم دا بۆ راونانی شێخ مەحمود ئەف
ئەدمۆنس خۆی لە . ناوچەی سلێمانی و، دواتریش راوێژکاری سیاسی وەزارەتی ناوخۆی حکومەتی عیراق بوە

 .چیرۆکی سەردانی بۆ ئەم نەخشە ئەگێڕێتەوە "کورد و تورک و عەرەب": کتێبەکەی دا بە ئینگلیزی
لە سەر خوانێکی رازاوە میوانداریی ئەو و کۆمەڵێ . از کردوەئاغایەکی جافەرانی سەیرانێکی بۆ ئەدمۆنس س

ئەدمۆنس لە پەراوێزی ئەم سەیرانەدا داوای لێ کردون بیبەن بۆ سەیری بەردە . کەسایەتی ناوچەکەی کردوە
لە بەر ئەوەی رێگەی ئۆتۆمۆبیلی نەبوە بە سواری بە ڕی کەوتون و بەشێکی . نیگارینەکەی دەربەندی گاور

ئەو کاتە هێشتا تفەنگ و چەکی ئاگردار لە ناو . بە پێ بڕیوە تا گەیشتونەتە شوێنی مەبەسترێگەکەشیان 
خەڵکی ناوچەکەدا زۆر نەبوە و، هاتوچۆی رێبواریش بە ناو دەربەندەکەدا کەم بوە، لە بەر ئەوە گەیاندنی 

ئەوسا سیمای  زەرەری مرۆیی بە نەخشەکانی بەردەکە لە چاو گەیاندنی زەرەری سروشتی دا کەمتر بوە،
 . زەقتر دیار بوە ئێستاکەسەکانی نیگارەکە لە 
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ئەدمونس بەرزیی بااڵی قارەمانە راوەستاوەکەی ناو مۆنۆمێنتەکەی بە دە پێ خەماڵندوە، هیچ نوسینێکی بە 
بە دەستی چەپ کەوانی هەڵگرتوە و دەستی راستی لە سەر شیرێکی شاهانە . لە سەر نەدیوە "خەتی مێخی"

سنگی روتە و کەواکەی تا سەر . ەکانی موستیلەیان تێدایە و پشتێنێکی لە پشت دایە چوار قەدەپەنج. داناوە
قاچی چەپی بەرز کردۆتەوە وەکو بە شاخ دا سەر بکەوێ، . زۆر و توانا لە لەش و بازوی دا بینراوە. ئەژنۆیە

  (1).مانەکەیەگەورەیی لەشی کەوتوەکان چواریەکی لەشی قارە. چەند کەسێ لە بەر پێی دا کەوتون
پێ ئەچێ ئەدمۆنس وێنەکانی نەخشەکەی دەربەندی گاور، کە بە دەزگای فۆتۆگراف گرتویەتی، و زانیاریەکانی 
لە سەر شێوەی مۆنۆمێنتەکە، دابێ بە سێر سدنی سمیس، کە ئەودەم دامەزرێنەر و بەڕێوەبەری گشتی 

ەوەی خۆی هەندێ لە یەکچونی دیوە لە نێوان شوێنەواری عیراق بوە، ئەویش لێی کۆڵیوەتەوە و، بە پێی لێکدان
بە . ئەم نەخشە و ئەو کێلەی نارام سین کە لە سوسە دۆزراوەتەوە و لە مۆزەی لوڤەر لە فەرەنسا دانراوە

وای داناوە ئەمیش پەیکەری نارام سینە بە بۆنەی شکاندنی لولوبیەکانەوە لەم  سمیس یەکچونەوە بیانوی ئەم لە
بە دوای ئەودا ئیتر هەرکەس، لە بێگانە و لە کورد، باسی ئەم نیگارەی کردبێ . تیدەربەندەدا نەخشاندویە

بە ئاگاداری  0712هەمان قسەی دوبارە کردۆتەوە، یەکێ لەوانە خانمێکی ئەڵمانیە، د ئیڤا شترۆمنکر، کە ساڵی 
. یگاری کێشاوەفەرمانگەی شوێنەواری عیراق سەردانی دەربەندی گاوری کردوە و وێنەی بەردەکەی گرتوە و ن

بۆچونەکەی ئەویش نزیکە لە هەمان بۆچونەکەی سمیس بە هەمان بیانوی ئەوەی کە سەروسەکوتی قارەمانی 
 (6).نیگارەکەی دەربەندی گاور و قارەمانەکەی کێلی سەرکەوتنی نارام سین لە یەک ئەچن

 (مۆنۆمێنتی دەربەندی گاور: 0بڕوانە نیگاری ژمارە )
  

ی گاورەکەی قەرەداخ و بەراوردکردنی لە گەڵ هەندێ نیگاری هاوشێوەی دا سەیرکەر نیگایەکی ورد لە نیگار
ئەخاتە گومانەوە، گومان لە دروستیی ئەو لێکدانەوەیەی کە نەخشەکەی دەربەندی گاور نەخشی نارام سین بێ، 

 :لە بەر ئەوەی
یا بە خەتێکی تر، نیە تا لە سەر بەردە نیگارینەکەی دەربەندی گاور هیچ نوسینێ، بە خەتی مێخی  یەکەم،

 .بکرێتە بەڵگەی ئەوەی بێ دودڵی بوترێ ئەم نەخشە هی نارام سینە یا هی کەسایەتیەکی ترە
 

هاوشێوەی ئەم نەخشە، کە قارەمانێ بە پێوە راوەستاوە و، چەند دیلێ لە بەر پێی دا بە کەساسی  دوەم،
ردستان دا تاشراون، کە هی کەوتون، چەندین نەخشی تر لە تاشەبەردەکانی ئەو ناوچەیەی کو

 :نارام سین نین، لەوانە
نەخشێ لە سەرپولی زەهاوی سەر بە ئوستانی کرماشان، لە کوردستانی ئێران، کە نوسینی لە 

ئەم نەخشە بە . ە "ئانو بانینی"سەرە و دوای خوێندنەوەی دەرکەوتوە کە نەخشی شای لولوبی 
بانینی، شای لولوبی، دوژمنەکانی شکاندوە و لە پێچەوانەی کێلی سەرکەوتنی نارام سینەوە، ئانو 

بەر پێی دا بە کەساسی کەوتون و، پێی لە سەر سنگی یەکێکیان داناوە و، دوانیش بە 
دەستبەستراوی خۆیان خزاندۆتە پشتی ماخوا نینی و، شەشی تریش بە روتوقوتی لە ژێر پێیەوە 

ئانو بانینی شای ": وە نوسراوەبە خەتی مێخی و بە زمانی ئاکەدی لە تەنیشتیە. ریز کراون
ئەو کەسەی ئەم تەختە بسڕێتەوە . لولوبوم نیگاری خۆی و نیگاری نینی لە کێوی باتیر کێشاوە

گرفتاری نەفرینی ئانو، ئانونوم، بەل، بلیت، رامان، ئیشتار، سین و شاماش بێ و وەچەکانی 
 (1)".تەفروتونا بن

 (زەهاومۆنۆمێنتی سەرپولی : 3بڕوانە نیگاری ژمارە )
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لە قەزای دەربەندیخانی پارێزگای سلێمانی، ( هۆرین و شێخان)نەخشێ لە دەربەندی بێلولە 
قارەمانەکە کە رەنگە یەکێ بێ لە سەردارەکانی ناوچەکە بە پێوە راوەستاوە دیلێکی لە بەر پێ دایە 

ە سەرە، ل "خەتی مێخی"ستونێ نوسینی بە . و دیلێکی تریش دەستی پاڕانەوەی بۆ بەرز کردۆتەوە
 (9).هێشتا بە تەواوی لێکۆڵینەوەی لە سەر نەکراوە

 (مۆنۆمێنتی دەربەندی بێلولە: 1بڕوانە نیگاری ژمارە )
 

جگە لەمانە چەندین نەخشی تر هەن کە هێشتا لێکۆڵینەوەیان لە سەر نەکراوە، یان لێکۆڵینەوەیان 
 :هێشتا ناتەواوە، لەوانە

ای سلێمانی کە هەندێکی براوەتە بەغداد و هەندێکی نەخشێ لە بێتواتەی قەزای رانیەی پارێزگ
لە نزیکەوە  "زمانی ئەکەدی"و بە  "خەتی مێخی"براوەتە ئیسرائیل و، هەندێ بەردی نوسراوی بە 

 (3).لە سەر کراوە  وه لێکۆڵینههەندێ . دۆزراوەتەوە
ەوەی لە سەر نەخشێ لە دەربەندی رەمکان لە قەزای رانیەی پارێزگای سلێمانی کە هێشتا لێکۆڵین

 .نەکراوە
دو نەخش لە شاخی پیرەمەگرون لە قەزای دوکانی پارێزگای سلێمانی کە هێشتا لێکۆڵینەوەیان لە 

لە نزیکیانەوە  "زمانی ئەکەدی"و بە  "خەتی مێخی"سەر نەکراوە و، بەردێکی نوسراو بە 
 (7).دۆزراوەتەوە

 (نەخشی چیای پیرەمەگرون: 6بڕوانە نیگاری ژمارە )
ە چیای هەریری قەزای سۆرانی پارێزگای هەولێر کە هێشتا لێکۆڵینەوەی لە سەر نەخشێ ل

  (02).نەکراوە
 (نەخشی چیای هەریر: 1بڕوانە نیگاری ژمارە )

نەخشێ لە دەربەندی باسەڕە، کە ئەویش یەکێکە لە دەربەندەکانی زنجیرەی شاخەکانی قەرەداخ، 
 (00).هێشتا لێکۆڵینەوەی لە سەر نەکراوە

 
نەخشی نارام سین کە لە سوسە دۆزراوەتەوە شاخدارە، ئەوەش کە بە پێی لێکدانەوەی   سێیەم،

نارام سینە، لە کاتێک دا نەخشەکەی سەرپولی زەهاو و  ی "خوایاندن"شوێنەوارناسەکان، نیشانەی 
یان لە سەردایە و  نەخشەکەی دەربەندی بێلولە و نەخشەکەی دەربەندی گاور، کاڵوی ئاسایی

 .شاخدار نین
 

بۆ هەڵکۆڵینی مۆنۆمێنتێکی گەورەی لەو ئەندازەیە لە سەر بەردی رەق و، لە الپاڵی شاخێکی ناو  چوارەم،
قواڵیی ناوچەیەکی سەختی شاخاوی، کە نیشانەی سەرکەوتنی داگیرکەری بێگانە بێ بە سەر 
دانیشتوانی بومیی ناوچەیەک دا، کە بە شەڕانی و شەڕکەر ناسرابن، کارێکە پێویستی بە 

مارەیەکی زۆر وەستا و کرێکار و پاسەوان و، پێویستی بە کەرەستە و دەسکەال و ئامڕاز و ژ
کەلوپەلی تایبەتی و، پێویستی بە مانەوەی ماوەیەکی درێژی تەواوکردن هەیە، کە ئەگەر خەڵکی 
ناوچەکە خۆیان ئەو پێویستییانە ئامادە نەکەن، کارێکی سەختە داگیرکەر بتوانێ بە ئاسانی 

بدا و بڕوا و بە جێی بهێڵێ و، هەزاران یا سەدان ساڵ بە بەر چاوی خەڵکی ناوچەکەوە  ئەنجامی
 .بە ساغی بمێنێتەوە
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 وشەی نائاشنا
بومەلەزرە، بومەلێڵ، : محلی، لە زمانی کوردی دا ئەم وشەیە لەم وشە لێکدراوانەدا بە کار ئەهێنرێ : بومیی

 مەرزوبوم، 
لە قوڕ، تەختە، مەعدەن، یا هەر کەرەستەیەکی تر دروست بکرێ بتوانرێ تەنێ کە لە بەرد بتاشرێ یا  : پەیکەر

ئەگەر لە بەر رێگریی دینیی نەبێ رەنگە گونجاوترین . بە قنجی دابنرێ و هەر چوار الی بۆش بێ
 . بێ "بت"دەستەواژە بۆ ئەم جۆرە هونەرە وشەی 

ۆتۆگراف، لە سەر بەرد، قوڕ، نەخشی مرۆڤ یا هەر شتێکی تر کە بە دەست، نەک بە دەزگای ف : نیگار
 .تەختە، چنراو، یا هەر شتێکی تر کێشرا بێ

 .بۆ فۆتۆ گراف : وێنە
لەم لەوحە نیگارینە نە / دیدەم هەمو شۆراوە بە شۆراوی سوروشکم": نالی ئەڵێ. تابلوی نەخشێنراو : نیگارین

 "عەین و نە ئەسەر ما
کێلە شین، لە نێوان سنوری : دانرا بێ، وەکوبەردێکی ئەستونی بۆ ناسینەوەی جێیەک بە قنجی  : کێل

ە چیای کێلی بابل ل: یا لوتکەی کێوێک کە بە ئەستونی بەرز بوبێتەوە، وەکو. شنۆ دا –سیدەکان 
کێلە . کێلێ، لە قەاڵدزێ: ڕەک، یا گوندێ بەوەوە ناو نرابێ، وەکوۆکێل کێل لە چیای ک. ئاسۆس

  .ناو کێلەکان، لە چۆمان. سپی، لە قەرەداخ
 

 سەرچاوە
بە . )021ص . 0316دیاکونوف، تاریخ ماد، ترجمە کریم کشاورز، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران . م. ا. 0

 (فارسی
 .023دیاکونوف، ل  
 (بە عەرەبی. )121 – 120ص . 0227تاریخ الحضارات القدیمة، دار الوراق، بیروت  يطه باقر، مقدمة ف 
پێ ئەچێ د فەوزی ئەم کتێبەی بۆ (. بە عەرەبی. )0772ت العالم االربعة، بغداد رشید، نرام سین ملک جها يد فوز 

مەبەستی سیاسی نوسی بێ، چیرۆکی بلیمەتی و قارەمانێتی نارام سین بە جۆرێ ئەگێڕێتەوە، کە وەکو یەکێ بێ لە 
 .کەسایەتیە هەڵکەوتوەکانی زەمان و زەمینی سەردەمی دەسەاڵتی بەعس

 ام سینکێلی سەرکەوتنی نار. 0
 (بە عەرەبی. )096 – 091ص . 0202ادب العراق القدیم، دار الوراق، بیروت  يطه باقر، مقدمة ف. 3
 :وەرگێڕانەکەی. 1

 . 300 – 300، ادموندز، کرد وترک وعرب، ترجمة جرجیس فتح الله، بغداد ، ص (بە عەرەبی) 
 . 370 – 370ران، ص ، ادموندز، کرد وترک و عرب، ترجمە ابراهیم یونسی، ته(بە فارسی) 

 : بۆ نیگاری دەربەندی گاور بڕوانە. 6
، بغداد (السلیمانیة -کرکوک  –بغداد . الرحلة الرابعة)طه باقر و فٶاد سفر، المرشد الی مواطن االثار والحضارة  

 (بە عەرەبی. )1الشکل . 0711
( گۆڤار)، يکاظم السماو يااللمانیة شار، ترجمتها عن (رداخق يکاور ف يدربند)رومنکر، المنحوتة الصخریة ایفا شت 

 .00بەشی عەرەبی، ل . 0220، سلێمانی، ئازاری 06هەزارمێرد، ژمارە 
لەم سااڵنەی دوایی دا هەندێ لە شوێنەوارناسەکانی کورد کەوتونەتە گومان لەوەی بەردە نیگارینەکەی دەربەندی گاور  

 :بۆ نمونە بڕوانە. هی نارام سین بێ
. 1هەزارمێرد، ژمارە ( گۆڤاری)گاور،  یوف، تیشکێک بۆ سەر نەخشە هەڵکەندراوەکەی دەربەندکەمال نوری مەعر 

 .01 – 1ل . 0773سلێمانی، حوزەیرانی 
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 : بۆ نیگاری سەرپولی زەهاو بڕوانە. 1
 .023کریم کشاورز، ص ة دیاکونوف، تاریخ ماد، ترجم 
 .6الشکل . 0711، بغداد (حلبچة -بغداد . الرحلة السادسة)طه باقر و فٶاد سفر، المرشد الی مواطن االثار والحضارة  

 (بە عەرەبی)
 : بۆ نیگاری دەربەندی بێلولە بڕوانە. 9

 . 001دیاکونوف، تاریخ ماد، ترجمە کریم کشاورز، ص  
 . 1ل الشک. 0711، بغداد (حلبچة -بغداد . الرحلة السادسة)طه باقر و فٶاد سفر، المرشد الی مواطن االثار والحضارة  
، 7هەزارمیرد، ژمارە ( گۆڤاری)کەمال نوری مەعروف، تیشکێک بۆ سەر نەخشە هەڵکەندراوەکانی دەربەند بێلولە،  

 .09 – 6ل . 0777سلێمانی، ئەیلولی 
المجلد الرابع والثالثون، بغداد  –يسومر، الجزء االول والثان( مجلة)، نەخش و نوسینەکانی بێتواتە، يد عبدالهادی الفٶاد. 3

 .000بەشی ئینگلیزی، ل . 0793
، ئابی 0هەزارمێرد، ژمارە ( گۆڤاری)شوێنەوارە دێرینەکانی لە پارێزگای سلێمانی، : زەردەشت، شاخی پیرەمەگرون. 7

 . 12 – 30ل . 0779
، هەزارمێرد( گۆڤاری)حقائق ومعلومات وثائقیة، .. رافدة عبدالله عبدالصمد و کوزاد محمد احمد، صخرة غریب هەڵەدنی 

 .003 – 006، ل 0779، سلێمانی، بەشی عەرەبی، ئابی 0ژمارە 
. 02هەزار مێرد، ژمارە ( گۆڤاری)کوردستان کەمال، دۆزینەوەی نەخشێکی هەڵکۆڵراوی دیکە لە چیای پیرەمەگرون،  

 .013 – 010ل . 0777سلێمانی، کانونی یەکەمی 
( گۆڤاری)، (ربنە)و ( يمیرقول) يموقع يقدس  فجبل بیرمکرون الم يرشید رحیم، مشروع استنساخ منحوتتکمال  

 .013 – 063بەشی عەرەبی، ل . 0220، کانونی یەکەمی 03هەزارمێرد، ژمارە 
دا، چاپی دوەم، بنکەی ژین، . ز . کۆزاد محەمەد ئەحمەد، کوردستانی ناوەڕاست لە نیوەی یەکەمی هەزارەی دوەمی پ 

 .039 - 010ل . 0223سلێمانی 
کە ناوی گوند و چەم و  "تابین"کە ناوی شوێنی دو بەردی نیگارینن لە چیای پیرەمەگرون و،  "ەبەنەر"و  "میرقولی" 

بە چاکم زانی . یەکێ لە تەنگەکانی پیرەمەگرونە، هەندێ شیکردنەوەیان بۆ کراوە، ئەهێنێ قسەی زیاتریان لە سەر بکرێ
 :بکەملێرەدا، بە پێی ئاگاداری خۆم، بەشداریەک لە رونکردنەوەیان دا 

 ی( عبد)وشەیەکی تورکیە بە واتای بەندە یا کۆیلە، لە باتی وشەی ( قل)قول . یرـیر، کۆیلەی مـدەی مـبەن: میرقولی 
، "کۆیلەی حسەین –عبدالحسین : حسینقلی"، "کۆیلەی محەمەد –عبدالمحمد : محمدقلی"عەرەبی بە کار هاتوە، وەکو 

 .دهخدا، لغت نامە: بڕوانە... "کۆیلەی رەزا –عبدالرضا : رضاقلی"
رهبنة، رهبان، راهب، وشەیەکی عەرەبیە بۆ کەسێ بە کار هێنراوە کە لە ترسی خوا ژنی نەهێنابێ، دەستی لە : رەبەنە 

المنجد، هەروەها دهخدا، لغت : بڕوانە. دنیا هەڵگرتبێ، بە تەنیا لە کونجی پەرستگایەک دا خەریکی خواپەرستی بوبێ
 .نامە
 . بە کەسێ ئەوترێ کە بەلەنگاز و تەنیا و گۆشەگیر بێ، یا سەڵت بێ "رەبەن"دی دا ی کورئێستالە زمانی  
 .دکتر محمد معین، فرهنگ فارسی: بڕوانە. سەربازێ کە پلەی نەبێ: تابین 

 : بۆ نیگاری چیای هەریر بڕوانە.02
. 1الشکل . 0711، بغداد (ربیلا -بغداد . الرحلة الخامسة)طه باقر و فٶاد سفر، المرشد الی مواطن االثار والحضارة  

 (بە عەرەبی)
، سلێمانی، حوزەیرانی 3هەزارمێرد، ژمارە ( گۆڤاری)کەمال نوری مەعروف، نەخشە هەڵکەندراوەکەی دەربەندی باسەڕە، .00

 .19 – 10ل . 0777
شی عەرەبی، ل بە. 0220، حوزەیرانی 02هەزارمێرد، ژمارە ( گۆڤاری)، ةد رحیم، انقاذ منحوتة دربند باسرکمال رشی 

023 – 003. 
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 ەربەندی گاوردمۆنۆمێنتی : 0نیگاری ژمارە 

 

 مۆنۆمێنتی دەربەندی بێلولە: 1نیگاری ژمارە  مۆنۆمێنتی سەرپولی زەهاو: 3نیگاری ژمارە 
 

کێلی سەرکەوتنی : 0نیگاری ژمارە 
 نارام سین
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نەخشی چیای پیرەمەگرون: 6نیگاری ژمارە   

 

 نەخشی چیای هەریر: 1نیگاری ژمارە 
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 خوێندنەوەیەکی تری 
 ئاناباسیس

 
، ئەردەشیر، لە زنجیرەی شاهانی هەخامەنشی، کە چوە سەر تەختی شاهێتی توشی کێشە بو ئێرانشاهانشای 

ئەردەشیری برای دەربهێنێ کەوتە کۆکردنەوەی  کورشی دوەم بۆ ئەوەی شایەتی لە دەس. لە گەڵ کورشی برای
لە شەڕێک دا لە نێوان . ەهەزار جەنگاوەر بوندزەشکرێکی یۆنانی بە کرێ گرتوە سیالە ناو هێزەکەی دا ل. هێز

. لە نێوان دیجلە و فورات دا کورش کوژراوە "کوناکسا"ئەردەشیر و کورش دا، لە جێگایەک دا بە ناوی 
جەنەرال و . گالون، بۆ ئەوەی خۆیان دەرباز بکەن بڕیار ئەدەن بگەڕێنەوە بۆ یۆنانیۆنانیەکان لە کێشەکەوە 

ئەفسەرەکانیان، بۆ دیاریکردنی رێگەی گەڕانەوەی هێزەکەیان و هەڵبژاردنی سەرکردەکەیان، لە ناو خۆیان دا 
 .کەوتونەتە کۆبونەوە و پرسوڕا

رێپێوانەکەیان و بۆ گەڕانەوەیشیان چەند  لە ناو خۆیان دا پێک هاتون زەینەفۆن هەڵبژێرن بە رێبەری
رێیەکیان لە بەر ئەبێ، پاش پرسین و کۆکردنەوەی زانیاری بڕیار ئەدەن لە روباری دیجلە بپەڕنەوە و بە 
ناوچە شاخاویەکانی کەناری رۆژهەاڵتی روباری دیجلەدا بەرەوژور بڕۆن بۆ سەر دەریای رەش، کە بە الی 

م پێش ئەوەی بە رێ بکەون شارەزاکان هوشیاریان کردونەتەوە کە ئەو بەاڵ. ئەوانەوە کورتترین رێ بوە
دانیشتوانی ئەو ناوچەیە قەومێکن پێیان ئەڵێن کاردوخی، ئەوانە ژێردەستەی : رێگەیە پڕ مەترسیە، چونکە

زیادتر لە سەد هەزار  ئێرانجارێکیان شای . شای ئێران نین، هەروەها ملکەچی شای ئەرمەنستان نین
بەاڵم سەرەڕای هەمو ئەو . گەلێکی شەڕاوی و شەڕکەرن. ناردۆتە سەریان کەسیان لێ نەگەڕاوەتەوە جەنگاوەری

 .بژێرنڵەن بۆ گەڕانەوەیان ئەو رێگایە هەمەترسییانە یۆنانیەکان بڕیار ئەد
ە لە تاریکی شەودا بە رێ ئەکەون بەرەو ناوچە شاخاویەکان بە روناکی ئەگەن، بەاڵم دانیشتوانی دێهاتەکان، ل

باتی ئەوەی پێشوازییان لێ بکەن، یان بە لەشکرێکی رێکوپێک بەرەنگارییان بکەن، خانوەکانیان بە جێ 
یۆنانیەکان چەندی هاواریان لێ ئەکەن قسەیان لە . ئەهێڵن، ژن و مناڵەکانیان هەڵئەگرن و رائەکەن بۆ چیاکان

زەینەفۆن و یۆنانیەکان، وەکو . ان نادەنیان پیش گەڵ بکەن وەاڵمیان نادەنەوە و، هیچ نیشانەیەکی دۆستایەتی
حەوت رۆژیان پێ چوە تا مەڵبەندی . بە ناوچەکەدا تێ بپەڕن "شەڕ و راکردن"خۆی نوسیوێتی، ناچار ئەبن بە 
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پێش  120 – 377گەڕانەوەکەیان ساڵی . کاردوخیەکانیان بە جێ هێشتوە و، گەیشتونەتە مەڵبەندی ئەرمەن
 .زاین بوە

ەفۆن دا، چوار سەدە پێش زاین، ئەشێ چەند ئەنجامگیریەک دەربارەی بەشێ لە کۆمەڵی لە گێڕانەوەکەی زەین
 ئەوسای کوردستان بکرێ؛

 
لە روی شێوەی ژیانەوە، کاردوخیەکان خانوی دروستکراو و ماڵیان هەبوە، ماڵەکانیان ئاسنجاوی  یەکەم،

ە، واتە کۆچەر نەبون و برۆنز و کوپەی گەورەی تێدا بوە شەراب و خواردەمەنییان تێدا هەڵگرتو
 .نیشتەجێ بون

تەنانەت، کاتێ چەند یۆنانیەک ئەکوژرێن و زەینەفۆن لە رێگەی موتەرجیمەوە گفتوگۆ لە گەڵ 
کاردوخیەکان ئەکا، داوای راگرتنی شەڕ و گێڕانەوەی الشەی جەنگاوەرە کوژراوەکانیان ئەکا، لە 

ئەمەش نیشانەی ئەوەیە کە ئەوانە لە . ێننبەرامبەردا کاردوخیەکان داوا ئەکەن خانوەکانیان نەسوت
 .ئاوەدانی دا ژیاون و گوندنشین بون

 
یان بە هێز بوە و، نەریت و رێسای تایبەتی  خزمایەتی ندی یوه پهلە روی پەیکەرەی کۆمەاڵیەتیەوە،  دوەم،

ون یۆنانیەکان دو کاردوخییان بە دیل گرتوە داوایان لێ کرد. خۆیان هەبوە بۆ دروستکردنی خێزان
. یان بکا داوا لە یەکێکیان ئەکەن رێگەیان پیشان بدا ئامادە نابێ چاوساغی. رێگەیان پیشان بدەن

لەوی تریان ئەپرسن بۆچی ئەم کابرایە رێگەکەی پیشان . ئەوەیان بە بەرچاوی دوەمەوە ئەکوژن
ئێوە لێی  نەدان، ئەویش ئەڵی کچێکی تازە داوە بە شو ماڵی زاواکەی کەوتۆتە سەر ئەو رێیەی ئەبێ

 .تێ بپەڕن، ترساوە لەوەی ئەگەر ئێوە لەوێوە رێنمایی بکا ئەوان شتێکیان لێ بە سەر بێ
 

گروپی . یەکگرتو و پیشەییان نەبوە "نیزامی"لە روی هونەری جەنگیەوە، کاردوخیەکان لەشکری  سێیەم،
ن لە تۆپۆگرافی بۆسەیان ناوەتەوە، سودیا. یان کردوە "لێدە و هەڵێ"پێڕەوی تاکتیکی . پچوک بون

کتوپڕ پەالماریان داون و خێرا ئاوا بون، لە کشانەوەی یۆنانیەکان دا دوایان . ناوچەکە وەرگرتوە
 .کەوتون و دەستیان لێ وەشاندون، لێیان کوشتون و الشە و کەلوپەلیان پێ بە جێ هێشتون

. شەڕیان کردوە چەکی کاردۆخیەکان بریتی بوە لە تیر و کەوان و قۆچەقانی و بەرد، بەم چەکانە
کەوانەکانیان ئەوەندە گەورە بوە لە کاتی هاویشتنی دا پێی چەپیان لە سەر داناوە و، تیرەکانیان 
. ئەوەندە درێژ و کاریگەر بوە مەتاڵی یۆنانیەکانی سمیوە و لە هەر جەنگاوەرێکی دابێ کوشتویەتی

ۆڵخواردنیان دا لە بەرزایی بە قۆچەقانیەکانیشیان بەردبارانیان کردون و، لە کاتی تێپەڕین و م
 .یان داون بەمەش ئازاری دەرونی و گیانی. شاخەکانەوە بەردیان بە سەردا خل کردونەتەوە

هەر بۆ تۆقاندنی ئەوان، شەوانە لە بەرزایی شاخەکان، لە دەوری ئەو شوێنانەی ئەوانی تێدا 
ان وتوە و هاواریان ماونەتەوە، ئاگریان کردۆتەوە و بە دەنگی بەرز و ترسێنەر گۆرانی شەڕی

 .کردوە
بە پێی قسەی زەینەفۆن، ئەو حەوت رۆژەی بە مەڵبەندی ژیانی کاردوخیەکان دا رۆیشتون ئەوەندەی 

 .دا بە سەریان بردوە، توشی زەرەر و زیان بون ئێرانهەمو ئەو ماوەیەی لە قەڵەمڕەوی شای 
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ەسەاڵتی ئیمپراتۆری ئێران دا بون و نە لە لە روی رێکخستنی دەوڵەتیەوە، کاردوخیەکان نە لە ژێر د چوارەم،
نەبوە، دەسەاڵتی  یان یی ناوچهژێر دەسەاڵتی دەوڵەتی ئەرمەن دا، خۆیشیان دەوڵەتێکی ناوەندی یا 

بە سەر هەمو ناوچەکەیان دا هەبوبێ، لە گەڵ ئەوەش دا پێ ئەچێ دانیشتوانی ناوچەکە بە 
ێتەوە بۆ هەبونی جۆرێکی سەرەتایی لە ئەمەش رەنگە بگەڕ. شێوەیەکی ئاسایی پێکەوە ژیابن

کە ناوکەکەی خێزان و چوارچێوەکەی بنەماڵەی گەورە بوە و، لە  "ئەمارەت: میرایەتی"سیستەمی 
دوای هاتنی ئیسالمیشەوە، لە سەردەمی دەوڵەتی ئەمەوی و دەوڵەتی عەباسیەوە تا ناوەڕاستی سەدەی 

عوسمانی و چ لە هی ئێرانی دا بە شێوەی نۆزدەهەم لە کوردستان دا چ لە قەڵەمڕەوی دەوڵەتی 
 .جۆراوجۆر بەردەوام بوە

  
 تێوەردان

  یەکەم،
باسی گەڕانەوەی . نوسیوێتی( Xenophon)زەینەفۆن  ،، کتێبێکە بە زمانی یۆنانی(Anabasis)ئاناباسیس 

نەتە رێ بۆ لە نزیک بابلەوە کەوتو. دەهەزار جەنگاوەری بەکرێگیراوی یۆنانی ئەکا لە ئێرانەوە بۆ یۆنان
ناوچە شاخاویەکانی کوردستان، لەوێوە هەڵکشاون بەرەو ئەرمەنستان ئینجا بۆ سەر دەریای رەش، لە دەریای 

 . رەشەوە بە کەشتی گەیشتونەتەوە یۆنان
و حەسەن فەهمی بە  "کسەنەفۆن"ه حسەین حوزنی بە  "Xenophon: ئێکسەنەفۆن"ناوی نوسەر کە 

 . رۆیشتوە "زەینەفۆن"ناو خەڵکی سادەی کورد دا گۆکردنی ناوەکەی بە ناویان بردوە و لە  "گەزەنەفۆن"
 . "لەشکرکێشی"یا  "گەڕانەوە"، بە زمانی یۆنانی واتە "ئاناباسیس"

 
 :بۆ خوێندنەوەی دەقی تەواوی کتێبەکە بە ئینگلیزی بڕوانە

Xenophon, The Persian Expedition, Translated by Rex Warner, 
Penguin Books, 1972. 

 :بۆ خوێندنەوەی دەقی تەواوی کتێبەکە بە عەرەبی بڕوانە
الحملة علی فارس، للمٶرخ االغریقی زینوفون، ترجمها عن االنکلیزیة یعقوب افرام منصور،  –حملة العشرة االف 

 .0736موصل 
 .، وەکو خۆی نوسیوێتی، لە دەقەکەی وارنەرەوە تەرجومەی کردوەرگێڕ وه

 ."کوردستان"و واڵتی کاردوخیەکان بۆ  "کورد"گۆڕیوە بۆ  "کاردوخی :Carduchi" لە وەرگێڕانەکەدا ناوی
 :بۆ خوێندنەوەی دەقی تەواوی کتێبەکە بە کوردی بڕوانە

 . 0710ی پێش میالد دا، بەغداد  120حسن فهمی جاف، کوردوستان شوێنی گەڕانەوەی دەهەزار یۆنانی لە 
 .ەرجومەی کردوەوەرگێڕ، وەکو خۆی نوسیوێتی، لە فارسیەوە ت

وەرگێڕ . "کوردستان"کراوە بە  "واڵتی کاردوخیەکان"و  "کورد"گۆڕاوە بۆ  "کاردوخی"لە وەرگێڕانەکە دا ناوی 
 .ئاماژەی بەوە نەداوە ئەم گۆڕینە خۆی کردویەتی یا لە دەقە فارسیەکەدا بەو جۆرە تەرجومە کراوە
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  دوەم،
ی چوارەمی تەرخان کراوە بۆ گێڕانەوەی رێپێوانی یۆنانیەکان بە پێکهاتوە لە چەند کتێبێ، کتێب "ئاناباسیس"

و  ئێرانناو مەڵبەندی ژیانی کاردوخیەکان دا، کتێبەکانی تری باسی قۆناغەکانی تری هاتن و مانەوەیان لە 
 .لە گەڵ کاردوخیەکان نیە یان ندی یوه پهگەڕانەوەیان بۆ واڵتەکەی خۆیان ئەکا، 

 :ئەو بەشەی پەیوەندی بە کوردستانەوە هەیە، بڕوانەبۆ خوێندنەوەی دەقی کوردی 
، خولی یەکەم، "دەنگی گێتیی تازە"ی موکریانی، شکان، وە گەڕانەوەی کسەنەفۆن لە کوردستانا، کۆواری  حوزنی

 .03 - 03ل . 0711، بەغداد، شوباتی 6بەرگی یەکەم، ژمارە 
 .فارسیەوە تەرجومەی کردوە لە "جغرافیای نظامی ایران"وەرگێڕ، وەکو خۆی نوسیوێتی، لە 

وەرگێڕ ئاماژەی بەوە نەداوە ئەم . بە کار هێناوە ی "گردوک"ناوی  "کاردوخ"لە وەرگێڕانەکەدا لە باتی ناوی 
 .ناوە خۆی دایڕشتوە یا لە دەقە فارسیەکەدا بەو جۆرە تەرجومە کراوە

 
  سێیەم،

روخ کەوتۆتە نێوان رانیە و رەواندز و، کا. ە "کاروخ"یەکێ لە شاخە بەرزەکانی کوردستانی عیراق ناوی 
ش دەیان گوندی ئاوەدان لە دەوری چیای ئێستاتا . بەشێکە لە زنجیرەیەکی درێژی چیاکانی کوردستانی عیراق

کەچی پێش زەینەفۆن . لە گەڵ یەک هەبێ یان ندی یوه په "کاروخ"و  "کاردوخ": ئەبێ ئەم دو ناوە. کاروخ دا هەیە
بەاڵم زەینەفۆن  لە . وەکو گەلێکی ناسراو لە بەڵگەکانی ناوچەکەدا نەهاتوە "ردوخکا"و دوای ئەویش ناوی 

ئاناباسیس دا کە باسی دانیشتوانی ناوچەکە ئەکا هەمیشە بە کاردوخی ناویان ئەبا، مێژونوسەکان، پێیان وایە، 
  گەلی کاردوخی ئەوسەردەمە باووباپیری بەشێ لە نەتەوەی کوردی ئەم سەردەمەن،
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 کورد 
 وی دا مه یاقوتی حه ی "معجم البلدان"  له

 
 ( ز 0006 - 0093/ ک 101 – 691)یاقوت 

 .0779لبنان،  –، بیروت العربيدار احیاء التراث :  ةطبعم
 

.  غداد فرۆشتویانه به  ، له دیل گیراوه  مناڵی به  به.  ز رۆمی بوه گه ره  به . دایک بوه  ک له 691یاقوت ساڵی 
ی فێری ژمێریاری و نوسین ببێ تا  وه ر خوێندن بۆ ئه به  تیه غداد خستویه به  مایی کڕیوێتی و له زرگانێکی حهبا
ندی  ندین ناوه تی بۆ چه کار، ناردویه  تیه ی خستویه که نه خاوه  بوه  وره گه  که. تی بدا کاری بازرگانی دا یارمه  له

 .عومان، کیش، شام  وانه بازرگانی له
 

تی  تایبه  ، به ریکی بازرگانی بوه خه.  و ئیتر کاری بۆ خۆی کردوه  ی ئازادی کردوه که نه خاوهک  671 ساڵی
 .و کڕین و فرۆشتنی کتێب  وه نوسینه

ب،  ڵه بۆ حه  رایکردوه. بیکوژن  ترساوه  وه ر ئه سه  له. لی ر عه سه  ی گفتوگۆدا هێرشی کردۆته میانه  شق له دیمه  له
 .زم بوە سا و خواڕه جێی نه ک نیشته یه ماوه .خوراسان  ڕۆ له بۆ شاری مه  ێوهو ل و، لهربی موسڵ، ئه

 
سنجار   چۆته  .موسڵ  وه ته ڕاوه گه.  رباز بوه خوراسان ده  ت له الکه فه  ر به ته ترسی هێرشی ته  لهک  101ساڵی 

 .ب ڵه حه  و رۆیشتۆته
 . ب مردوه ڵه حه  خانێک دا له  له( ز 0006/ ک 101) ساڵی

ریقا و  فه کانی ئاسیا و ئه ی ناوچه و تیره  وه ته زاران شار و گوند و نه ی دا ناوی هه که ه "معجم"  یاقوت له
ندی کوردی  وه اڵی کوردنشین و خیڵی ره یان شار و گوند و قه دا باسی ده وانه ناو ئه  با، له وروپا ئه خواروی ئه

 .ڕاست دا بون اڵتی ناوه رۆژهه کی فراوانی پانتاییه  له  که  کردوه
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 :دا "فارس"ری  ڤه ده  کورد له
یاقوت   وه یه و باره له.  ی ئێران وتراوهئێستارفراوانی  رێکی به ڤه ده  دا به "معجم"می نوسینی  رده سه  فارس له

 :نوسیوێتی
 :3/123فارس 

ثم رم احمد بن اللیث ثم  ةجیلوی رموم اکبرها رم ةوبها خمس..... ةخمس فاوسعها کور ةالمشهوروکورها ... "
 "رم احمد بن الصالح ثم رم شهریار ثم رم احمد بن الحسن فالرم منزل االکراد ومحلتهم

می  ، ره ترینیان بوه وره گه  می جیلۆیه ره:  بوه فارس دا هه  هی کورد بون، له  کو یاقوت نوسیوێتی که م، وه پێنج ره
 ن سه دی کوڕی حه حمه می ئه هریار، ره می شه دی ساڵح، ره حمه می ئه یس، ره دی کوڕی له حمه ئه

 ............ 
 :تدا نوسیوێتی مان بابه کی تری هه جێیه  له
الشتاء والصیف  يف يالف بیت شعر ینتجعون المراع ةفارس من احیاء االکراد مایزید علی خمسمائ يوبنواح"

 "..علی مذاهب العرب
 : پێنج کوره  له  اتوهپێکه.  ی شیرازه که نده فارس ناوه

 . شیر، دارابجرد، سابور، قوبادخوره رده خر، ئه ی ئیسته کوره
 : وه کاته کانی تر رون ئه وشه  ندێ له و هه  ی کوره ر یاقوت خۆی وشه هه

 ک شت بون، ردوکیان یه و ئوستان هه  کوره
 ، بوه  ک کوره یه  ک ئوستان واته ری فارس یه ڤه مو ده هه
 ند روستاقێ، چه  له  هاتوهپێکک  یه ر کوره هه
 سوجێ، ند ته چه  له  هاتوهپێکر روستاقێ  هه
 .ند گوندێ چه  له  هاتوهپێکسوجێ  ر ته هه
  له: م دا نوسیوێتی ی ره ی وشه وه لێکدانه  اڵم یاقوت له به  کی نیه دا هاوتایه شکردنه م دابه ناو ئه  م، له ره

زستان و هاوین   ب، به ره کو عه شماڵ، وه زار ره د هه پێنجسه  زیاتر له "دمن احیاء االکرا"کانی فارس دا  ناحیه
 .ن که رمیان و کوێستان ئه گه
 : ها نوسیوێتی روه هه

 : 0/103رم 
حاڵی  مه  واته "فارس ةوجمعه رموم وتفسیر الرموم محال االکراد ومنازلهم بلغ  ەثانیوتشدید   رم بفتح اوله"

 : وانه فارس، له  له  ویش شوێنه زمانی فارسی، ئه  هب  کانیانه کوردان و ماڵه
 . خه فرسه  چوارده  وه شیرازه  می بازنجان له وترێ ره پێی ئه  نی کوڕی جیلۆیه سه می حه ره
 . خه ش فرسه بیستوشه  وه شیرازه  ردام کوڕی جوانا له می ئه ره
 . خه نجا فرسه په  وه شیرازه  وترێ کوریان له هریار پێی ئه می قاسمی کوڕی شه ره
 . خه وت فرسه حه  وه شیرازه  می سوران له وترێ ره نی کوڕی ساڵح پێی ئه سه می حه ره

 . وە گێڕاوەتەوه " ابن الفقیه"یاقوت ئەمانەی لە زمانی 
 :ڵێ ەوە ئه "بشاری"لە زمانی 

ز و باخ و خورما و  ، ره وه یاکانهڕاستی چ ناوه  وتۆته ، که یه ، گوند و روباری هه کانی لێیه می کورده فارس ره  له
 :، وتویەتی یه و خێراتی هه  میوه

 .وترێ زیزان پێی ئه  دی کوڕی ساڵح که حمه می ئه ره
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 :خری وتویەتی سته ئه
ن  الیه  کرێ له دابین ئه  که مو ناحیه راجی هه خه  وه پێکه  یه یان شار و گوندی هه که ر یه ، هه کانی فارس پێنجه مه ره
کردنی پیاو بۆ ئێشکگرتن لە گەڵ کاروانچیەکان دا و پاراستنی رێگا و  کان و ئاماده کورده  له رۆکێ سه

 يلنوائب السلطان اذا عرضت وه": وەکو شانشین وان( رەمەکان)روبەڕوبونەوەی کارەسات ئەگەر روی دا 
 ."کالممالک

 
  له  کدایه یه ناوچه  ی له که شوێنه.  کی کورده هی بیله ناوی قه.  می زینجان ناسراوه ره  به  می جیلۆیه ره م،  که یه

  سنورێکی له. جان ڕه ی ئه کوره  کی له و الیه  وه ڕێته گه خر ئه ی ئیسته کوره  کی له الیه. هان سبه دوای ئه
خوزستان و   بێ و سنورێکی له واو ئه هان ته سبه سنوری ئه  یزا کۆتایی دێ و سنورێکی له به

 .سابور کۆتایی دێ ی ناوچه  سنورێکی له
 .هان سبه ئه ی "عمل"ڵ  گه  له  هاوسێیه.  یه مه م ره ر به ، سه وه یه م ناوچه ئه  وێته رچی شار و دێ بکه هه

 
  له  که "جیل من االکراد"می کۆمەڵێ لە کوردەکانە  ویش ره ئه  می بازنجانه ویش ره هریار ئه می شه ره م،  دوه

فارس  ی "عمل"سیان لە ژێر حوکمی  ی بازنجان که وانه له "هریاررهط ش"بازنجانن گروهی شەهریار 
 . یه وێ شوێن و گوندی زۆریان هه اڵم له به  نیه

 
  شیرخوره رده ئه  سنورێکی له.  ی سابوردایه کوره  ویش له نی کوڕی ساڵح ئه سه می زیزانی حه ره م،  سێیه

 "فی اضعافها"رچی شار و گوند  ، هه ورایه ده  بهسابور   ودا سنورێ دێ کوره دوای ئه  به.  وه بڕێته ئه
 . وه هی ئه

 
دوادا   ریایی به ، سنورێکی ده دایه شیر خوره رده ی ئه کوره  یس، له د کوڕی له حمه یحان هی ئه می ره هر م، چواره

 .وینا  وێته که کی ئه رچی شارو دێیه و هه  شیر خوره رده ی ئه ی تری کوره که وری سێ سنوره دێ و ده
 

یحان و سنورێکی  می ره ره  بێ و سنورێکی له واو ئه فار ته نی سه یفی به سه  می کاریان سنورێکی له ره م،  پێنجه
 . دایه شیر خوره رده ئه  موی له هه.  شیر خوره رده بۆ ئه  وه وێشه و له  وه سنوری کرمانه  سترێ به به ئه

 
 :ڵێ دا ئه "رم"ی  ی وشه وه لێکدانه  یاقوت له

 "فارس ةرموم محال االکراد ومنازلهم بلغوتفسیر ال"
 "فالرم منزل االکراد ومحلتهم"
و  له  یه و وشه شێ ئه ئه. وترێ کان ئه کورده ی "منزل و محل"  به  کی فارسیه یه م وشه ی یاقوت ره قسه  به 

 : وه شێ وا لێک بدرێته اڵم ئه کار هاتبێ به به  سته به و مه دا بۆ ئه مه رده سه
 
 .کار هێنرابێ  کانی کورد به ره کۆچه  م هۆز و تیره رجه ت بۆ سه شیره ی عه باتی وشه  له م،  که یه

  مه رده و سه اڵتدارانی ئه سه ده  کێ له یه  ، که نیەوه ر و نیشته کۆچه  کی دیاریکراو، به یه ڵکی ناوچه بۆ خه م،  دوه
 .حوکمی کردبن
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 . زمانی کوردی دا ماوه  له ئێستااڵم تا  هێنرێ، به کار ئه  ستی تر به به رچی بۆ مه گه ، ئه یه م وشه ئه
 .رەوگ. رەوە. گەل،  رەو: رەمە -م  ره

 گەل گەل:  رەم رەم
 .رەویان. رەوینەوە. رەوین: رەمین

  .کۆچەرایەتی -کۆچەر : رەوەندایەتی  -رەوەند 
 

 دا "زۆزان"ری  ڤه ده  کورد له
کر و موسڵ دا،  ربیجان و دیاربه خالت و ئازه رمینیا و ئه نێوان چیاکانی ئه  له  یه " حسنه"کی  یه زۆزان کوره

 . اڵی زۆری تێدایه قه( 0/069)و ( 0/136. )"وفیها طوائف من االکراد"نن  رمه ی ئه که ڵکه خه
 

 : وانه هێنێ، له ئه  اڵیانه و قه ندێ له یاقوت ناوی هه
  له  که  دین دایه ستی عیزه ژێر ده  له. اڵکانی کوردانی بوختی قه  ان لهی زۆز ناوچه  له  که اڵیه قه: 0/60ئاتیل 
 . یه جزیره

  .موسڵه ی "صاحب"زۆزان هی فەرمانڕەوا  ی "عمال ئه"قەڵەمڕەوی   له  که اڵیه قه: 0/063  باخوخه
  .موسڵه ی "صاحب"اڵکانی زۆزان هی  قه  له  که اڵیه قه: 0/079رخۆ  به
 . اڵکانی کوردانی بشنۆیه قه  ی زۆزان له ناوچه  له  که یهاڵ قه: 0/337شیر  به

 . تی بوختیه که مله مه  کورسیی زۆزان،  ناوچه  له  که اڵیه قه: 0/11جردقیل 
 . ی زۆزانه اڵکانی ناوچه قه  له: 0/010خوشب 

  .هی فەرمانڕەوای موسڵه  ی زۆزانه اڵکانی ناوچه قه  له: 1/066ر  وه کنکه
 . هی فەرمانڕەوای موسڵه  ی زۆزانه اڵکانی ناوچه قه  له: 1/100  نیروه

  کۆن پێی وتراوه. چێ ڕێی بۆ ئه ک پیاده نیا یه اڵتی موسڵ، ته چیاکانی رۆژهه  له  که اڵیه قه: 1/069واشی  که
 ."ردمشت ئه"

ڵکی  خه  نه  خی لێ دوره ، دو فرسه نزیک جزیره  کی سەخت و عاسیی کوردانی بشنۆیه اڵیه قه: 3/119ک  نه فه
 . یه وه و کوردانه س ئه ده  به  ماڵه 322ی  نزیکه. ن تیان نایه قه ره ڵکی تر ده خه  و  نه  جزیره

  فتاری باشیان له ن و ره به نایان بۆ ئه ن په ده ئه  وانه ی ئه ، داڵده یان تێدایه "ت عصبیه"جوامێری و دەمارگیری 
 .ن که ڵ ئه گه
  ، به وه اڵتی موسڵه رۆژهه  وتۆته ی کوردن و که که ڵکه چیاکانی موسڵ دا، خه  له  ختهکی سە اڵیه قه: 3/333قر  عه
 .  وتوه ڵکه ی لێ هه...." و فقیه يو لغو ينحو"ڵێ زانای  ناسرێ، کۆمه ئه  یدیه قری حومه عه
 . وه شیعری بۆ خوێندۆته  کێ لەو زانایانە دۆستی یاقوت بوه یه

 . موسڵه  ر به سه  یدیه قری حومه نزیک عه  له  یه وره کی زۆر گه اڵیه قه: 3/010شوش 
 . و گرنگ نیه ی ئه نده وه اڵم ئه ، به تره وره رزتر و گه قر به عه  له
 . وێیه ناری شوش هی ئه هه

 .دێ  وه ناری شوش لێره اڵی شوش هه ی قه ناحیه  اڵتی موسڵ له رۆژهه  له  که دێیه: 3/039 ةشرمل
  و باڵنده  دڕنده  یه ند گوندێکی هه چه  یدیه ی حومه قره عه  ر به اڵتی موسڵ سه رۆژهه  له  هشوێنێک: 3/123 ةالغیض

 . یه زار دینار زیاتر داهاتی هه دار و قامیش پێنج هه  له. تێ ئەچن
 . وه کانی ئه ه "عمال ئه"  روی موسڵ و له سه  ، له ، گەورەیه ، دژواره کی سەخته اڵیه قه: 3/313  عیمادیه
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ر  به  له  قەاڵیەکی کورد بوه  وه پێش ئه.  وه دانی کردۆته دا ئاوهک  639  نگی کوڕی ئاق سنقور له دینی زه یمادهع
 .بو "ئاشیب"  ناوی پێشوی قەاڵکه.  وه ناوی خۆیه  به  وه نگی گێڕایه زه. یی روخاندیان وره گه

کوردیان . ر ئیبن عومه  واڵتی جزیره  وسڵ لهروی م سه  له  ند گونده ک و چه یه شارێک و ناوچه: 1/132 ةهکاری
 . کاریه وترێ هه جێن، پێیان ئه تیا نیشته

 : 1/191هرور 
 . کاریه هه  ر به و سه  موسڵه ی "عمال ئه"قەڵەمڕەو   و له  روی موسڵه سه  له  خته کی سه اڵیه قه

 : 0/70 ةجوز
 .سڵکانی مو ناوچه  کان له کاری کورده چیاکانی هه  له  گوندێکه
 :0/133زۆزان 

 : 0/137زوم 
 ."طائفة من االکراد لهم والیة يوه"بۆ زومان   وه ڕێته گه زومی، ئه

 :0/69جزیرة ابن عمر 
 . یه پیت و پڕ خێری هه  لێ گوندی به گه.  ینه رێیان به   سێ رۆژهروی موسڵ،  سه  له  شارێکه

ر  سه  ، ئاشیان له کیان لێ داوه نده ی تری خه که الیه  له. لهیال  کو نیمچه وه  وری داوه ده  ئاوی دیجله  سێ الوه  له
 . ستوه ڵبه هه

 . وه به ره ن عه الیه  کا له باسی داگیرکردنی ئه. زی دانیشتوانی ناکا گه اڵم باسی ره کا به یاقوت باسی زاناکانیان ئه
 :3/93سنجار 
 .موسل دورە  رێ له   سێ رۆژه،  جزیره  له  شارێکه

 .زی دانیشتوانی ناکا گه باسی ره
 : 3/099  ةصبح

 .د و میافارقین دا ینی ئامه به  له  کره کی دیاربه اڵیه قه
. زمانی کوردیدا ماون  ش لهئێستاتا   یه م دو وشه ئه. کا ک دا باس ئه ند جێیه چه  کانی زوم و زۆزان له وشه

ی  کی کارگێڕی بۆ رێکخراوه یه که کو یه شێ وه ئه.  بوه هه  وه تیه ندایه وه ره  به یان ندی یوه په ئێستاکو  وساش وه ئه
 :  مجۆره ، به کان دا ماوه نده وه ره  خێڵه  ندێ له ناو هه  ش لهئێستا  یری بکرێ، که کی سه خێڵه
 . ک خیزانی تێدایه جۆرێکی ئاسایی یه  به  شماڵ که ک ره یه  له  بریتیه: کۆن
  له. ن ماڵه ک بنه یه  زۆری له  کن و به مویان خزمی یه جۆرێکی ئاسایی هه  به  وه پێکه  شماڵێکه ند ره چه:  هۆبه

 .ن ده ڵ ئه وارێک دا هه هه  له  وه جوڵێن و پێکه ئه  وه و کوێستان پێکه ره کاتی جواڵن دا به
  ن و لهجوڵێ و کوێستان ئه ره به  وه ن پێکه باب یان تیره ره ک به یه  ر به مویان سه ک هه یه ند هۆبه چه: زۆم
 .ن خه زن و دابەش ئەبن و بار ئه به ڕگاکان دائه وه پێی له  وارێکی فراوانتردا به هه
م  یاقوت ئه. هێنرێ کار ئه  به  کانه نده وه ی ره ی هاوینه وارگه هه  که "کوێستان"ی  باتی وشه  له "زۆزان"اڵم  به

بێ  ئه  که.  کار هێناوه  ی بۆتان به زیره سڵ و جهکانی نزیکی مو ناوچه  ندێ له کو ناوی شوێن بۆ هه ی وه یه وشه
 .ناسرابێ  و ناوه وسا به ئه
  

  "ربیل ئه"ری  ڤه ده  کورد له
 :0/001: ربیل ئه

 ...خت دره  له  جۆرێکه  که  اتوهربل ه  بی بێ له ره عه  که ر وشه گه ڵێ ئه یاقوت ئه
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کی  کێکی قوڵ الیه نده خه.  دایه کی فراوان و ساده تاییهش ده  له  یه وره خت و شارێکی گه کی سه اڵیه ربیل قه ئه
ی  که ره و سه  رزی خاکیه رگردێکی به سه  ، له ی دابڕیوه ش نیوه که ی شاره و شوره  دابڕیوه  که شاره  ی له اڵکه قه

  وتۆته ، که رزتره نتر و بهاڵم فراو چێ، به ب ئه ڵه اڵی حه هـق  هـ، ل وتێکی تێدایه ت و مزگه عیه بازاڕ و ماڵی ره  فراوانه
 . ینایه به  رێیان له  و دو رۆژه  موسڵه ی "عمال ئه"  له.  وه ردو زابه نێوان هه

بری بیناکانی و  دینی کوکه ره فه موزه  ی پان و دریژه وره دا، شارێکی گه می ئێمه رده سه  دا، له اڵیه م قه می ئه رده به  له
رگری  ، به تی پێداوه یبه ی خۆی، هه نشینگه  تیه ، کردویه وه انی ئاوا کردۆتهک ریه یسه ی و بازاڕ و قه که شوره

  ، بێگانه ی پاراستوه که وره ش ده وه ، به وه و رویان بۆته ره زمونی به تی و پڕئه ئازایه  و به  کانی کردوه لیکه مه
 .شاران ی ناو وره شارێکی گه  جێ بون، تابو به و زۆریان تیا نیشته  رویان تێکردوه

سێنێ،  یان لێ ئه زۆر پاره  کا، به ت ئه عیه ره  م له زوڵم و زۆر و سته.  جیاواز و ناکۆکه  میره م ئه تی ئه بیعه ته
ستی کافرانی پێ  نێرێ دیلی ده ئه  کا، پاره ئه  بێگانه  کا، خێر به ژاران ئه ڵ هه گه  له  ش دا چاکه وه ڵ ئه گه  چی له که
 : ...ڵێ ئهشاعیر .  وه کڕێته ئه
 .شار  چێ تا به گوند ئه  ی زۆرتر له که دا بیناکانی و سروشته م شاره ڵ فراوانی ئه گه  له

،  ته ی خراوه و شوێنانه کانی و ئه کانی و جوتیاره مو روستاقه هه. باوی بون ره ی کوردن و عه که ڵکه زۆری خه
 . رێگایه  وت رۆژه غدادا بۆ کاروان حه و و به ئهنێوان   ، له ستایه ژێر ده  اڵی له ندێ قه هه. ری کوردن سه

دێرێن و  رهێنراو ئه رز ده ژێر ئه  ئاوی له  ی به که زۆری کشتوکاڵه. و روباری پێدا ناڕوا  ور نیه ده  باخی له
  له.  یهن  م و دیجله رقی ئاوی ئه شیرینی و سوکی دا فه  له  ، که کانیانه سازگار و شیرینه  بیره  شیان له وه خواردنه

 .ی بۆ دێنن میوه  وه کانی نزیکیه شاخه
کو  ، وه یه ڵ سوڵتان هه گه  ندی له یوه په... وفی ل مسته ئیبن ئه  له  دی جگه ندم نه سی دانیشمه چوم که  من که

ند  تی خۆی چه خه  و به  وه کانی خۆی بۆ خوێندمه شیعره  ندێ له هه  ندین کتێبی نوسیوه چه... ژی زیر ئه وه
 . وه کی بۆ نوسیمه یه رچهپا

ندێکی دا  هه  له.  رکردوه غدادی ناوبانگی ده کوێری به  یتانه شه  غدادی ناسراو به وشیروانی به نه کانی ئه شیعره
  ندێ له ڵکێشی هه غدادی و ئەربیلی تێهه لی به گه وشه. کا تییان پێ ئه ندێکی دا سوکایه هه  ستایشی ئەربیل و له

 .دا خۆی ئه... دایک و خوشک و پوری   رگێڕان ناشێ دژون به بۆ وه  شیعرێکی دا که  له...  کانی کردوه شیعره
 : 3/062  قاڵوه شه

ی  ترێکه.  ز و باخی زۆره ره. ر ئەربیل دا سه  ڕوانێ به ئه  که  ک دایه بناری چیایه  له  ی جوانه وره گوندێکی گه
 . خه فرسه 3دا   قاڵوه نێوان ئەربیل و شه  له. کا شیان ئه درێژایی ساڵ به  برێ بۆ ئەربیل به ئه
 : 0/303ست  به

 .ئەربیل  له  دۆڵێکه
 : 0/012خوفتیان 

 .ئەربیل ی "عمال ئه"  ن له وره اڵی گه دو قه
  ی له وره روبارێکی گه  وه ر شاخێکه سه  وترێ خوفتیانی زرزاری، به پێی ئه  راغادایه ر رێی مه سه  کێکیان له یه
 . وره ها بازاڕ و دۆڵێکی گه روه ، هه یهمدا رده به
  ، له ندتره تر و شکۆمه وره وی تر گه له  زوره ر رێی شاره سه  له  دره وی تریان خوفتیانی سورخابی کوڕی به ئه

 .نوسرێ خفتیدکان ئه  کان دا به کتێبه
 : 3/006شاقرد 

 . شوێنی تر نیه  له  یه نجیرێکی هه هه.  کی تێدایه یه " قلیعه"ینی داقوق و ئەربیل دا قەاڵیەکی پچوک  به  له  گوندێکه
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 "ربایجان ئازه"ری  ڤه ده  کورد له
 :0/027ربایجان  ئازه

 ئێستااڵم  به  ندی بوه ناوه  راغه پێشتر مه. ند ره بیل و مه رده لماس، ورمێ، ئه ورێز، خوی، سه ته  له  پێکهاتوه
 .ندی ناوه  ورێز بۆته ته
 . تح کراوه ردا فه می عومه رده سه  له
و  م، به زار درهه د هه شتسه ر هه رامبه به  مان دا سوڵح کراوه ی کوڕی یه یفه نێوان مرزبان و حوزه  ڕ له دوای شه  له
روخێنرێ، توخنی کوردانی  کیان نه شگایه گیرێ، هیچ ئاته دیل نه  سیان لێ به کوژرێ، که سیان لێ نه ی که رجه مه

 .ون که ئاوی رودان نه الن و به بالشجان و سه
 :0/011(  اشنه)شنۆ 

 . ربایجانه ئازه  ر به سه  شارێکه
 . رێگایه  ینی شنۆ و ئەربیل پێنج رۆژه و به  رێگایه  ینی شنۆ و ورمێ دو رۆژه به

 .ری وروبه کانی ده برێ بۆ ناوچه ، ئه کانی تر باشتره هی شوێنه  ی له رمێکه ، هه یه باخی زۆری هه
 .وتون ڵکه دا هه م شاره له "دیس موحه"ی ندین زانا چه
.... 

 .ئەربیل  شنۆدا چۆته  به  وه ورێزه ته  ی دا له وه ڕانه رێگای گه  لهک  109ساڵی  هیاقوت خۆی ل
  

 زور ری شاره ڤه ده  کورد له
 :3/016شهرزور 

 . وه مه ئیقلیمی چواره  وتۆته زور که شاره
م  ڵکی ئه خه.  زوری کوڕی زوحاک دروستی کردوه. دان دا مه ولێر و هه وان ههنێ  له "جبال"  له  کی فراوانه یه کوره

 .مو کوردن هه  ناوچانه
 :ڵێ ل ئه لهه مسعر کوڕی موهه

ڵێن نیم ئەز  دا پێی ئه می ئێمه رده سه  له. ندێتی ناوه  ی تێدایه وره شارێکی گه.  ندین شار و گونده زور چه شاره
 . پیشه  سوڵتان، ناکۆکی و یاخێتیان کردۆته  یاخین له ی که ڵکه خه(. نیوەی رێ)رای 
ستوری  ئه. پارێزن یان ئه که نگن، شوێنه بروزه ن زه ی توندوتیژن و خاوه که ڵکه و، خه  شت دایه ده  له  که شاره
ن هی نسێبی  له  ی لێیه دوپشکی کوشنده. خۆیانن  کانیان له میره زۆری ئه.  شت باڵه یان هه که ی شاره شوره

 .زیاندارترن
کان  لیفه خه  کانیان دا زاڵ بن و له میره ر ئه سه  کان هانیان داون به کورده. زیزن بدولعه ری کوڕی عه عومه "والی مه"

 . وه ڕێنه ڵبگه هه
وێدا باخی  می و سولی و له که اللی و باسیان و حه کوردانی جه  ، له زار ماڵه ست هه واری شه هه یان زستانه که واڵته

 .ی خۆیان دێ که شته ده  زۆری خۆراکیان له.  یه ۆریان ههز
ڵکی  که  به  کی لێیه ، گیایه ڵم ناسراوه زه  کێکی تر به و، یه  عران ناسراوه شه  به  نزیکه  وه م شاره ک له چیایه

 .بێ شوێنی تر هه  رمانی جوتبون دێ نازانم له ده
 . خه وت فرسه مستان حه یله بۆ ده  وێوه له
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ر  سه  ین له "یدی صالحی زه"ی  ی شیعه که ڵکه خه  شیز ناسراوه  یاخیە به  کەمتره  زور شارێکی تری لێیه ارهش  له
. کە یه رده مو جه ی هه ر و نشینگه مو ترسێنه ناگای هه په  م شاره ئه. لی موسوڵمان بون یدی کوڕی عه ستی زه ده

ت،  ریعه ت شه رواڵه  به  وه مارگیری دینیه ی ده ۆنگهس  ریان، له سه  چونه "نیم از رای"ڵکی  خه 310ساڵی 
 .ردان کوشتیانن و تااڵنیان کردن و ئاگریان تێ به

، گۆماوێک  وه ته ر شیز دروست کراوه سه  ڵێن دوزران له پێی ئه  یه دا شارێکی بچوک هه که ردو شاره نێوان هه  له
 .ی وه ره ده  ڕژێته لەوێوە ئه

 .دا یدا غار ئه که رزایی شوره ر به سه  سپ به ئه  وه هۆی پانی و فراوانیه  به
 ."ةوالرعی ةعلی االکراد والوال ةممتنع يوه"عاسیە بۆ کورد و حاکم و رەعیەت 

کی  رگایه ر ده سه  له  نیشت که ر بورجێ دائه سه  میر،  له ڵێن ئه پێی ئه  کرد که یانم ئه که رۆکه یری سه زۆر جار سه
ر  بو هه  وه سته ده  خ و شیرێکی روتی به ند فرسه یڕوانی بۆ دوری چه ری ئه دانیشتوی سه. رز دروست کرا بو به

و   که ڵکه کانی خه واڵخههاتن  ڵئه شان هه وه ی رائه که هشیر  ندێ الوه هه  سپێ بدایە له ئه  رنجی له کاتێ سه
 . کانی عامیله
ی  که ڵکه و خه  که وتنیان بۆ شاره رکه سلێمان دوعای سهداود و : ڵێن ئه.  نصوره و شارێکی مه  وتێکی تێدایه مزگه

 . ی چاویان تێ بڕیوه وانه  له  پارێزراوه  میشه و هه  کردوه
  رهات و داود له ده  وه اڵته رۆژهه  جالوت له.  ر خستوه نی ئیسرائیلی سه وان به و به  وانه وترێ تالوت له ئه

 .و خوا پشتی گرت دژی ئه  رۆژئاواوه
موسوڵمان تا   بون به ی نه که ڵکه خه . گیراوه ریش بۆی نه نده سکه ، ئه دارای کوڕی دارا بینای کردوه  ارهم ش ئه

  به  ستراوه ی به که ه "اعمال"زانن و  تالوت ئه  ش خۆیان بهئێستاکان تا  وتوه لێیان نائومێد بون، ژێرکه
.  دایه رێگه  را له قین روباری تامه بۆ خانه  وێوه له. اونای رێی سه  به  ته تایبه  وه ه "کرخ جدان"و  "قین خانه"

 .ی کەمە و ئاوڵه  راخومه ته
 .بێ واو ئه دا ته کانی مسعر لێره قسه

کان  کا و روداوه ڵک ئه خه  مان چی به ی گۆڕانی زه وه بۆ ئه  وه گێڕنه ئه  مه ئه.  ماوه کو باس کرا وا نه وه ئێستا
ری  دینی کوکبه ره فه ڵی موزه گوێڕایه  چاکترین شێوه  به  م واڵته مڕۆ ئه ئه. گۆڕێ کان ئه بردنی روداوه ڕێوه به

  تی خۆیان، له کو عاده دا وه و ناوچانه چیاکانی ئه  کان له اڵم کورده ولێرن، به لی کوچک ساحێبی هه کوڕی عه
دیلگرتن،  نشت و کوشتن و به رزه سه.  وه یان ناگێڕێته وه ندنی دارایی و دزی هیچ شتێ له ترساندنی رێبوار و سه

 . وانیان دا دیاره ناوچه  و له  سروشتی کوردن، زانراوه
 "شد کفرا و نفاقاأکراد األ":  وه خوێنده  و جۆره ی خوای به که قسه  وه گێڕێته ئه  وه که یه زمانی قۆشمه  دا له لێره

  کردوه زوری نه ری شاره فه ل سه جه  وه  زه وای عهخ: کابرا وتی( 73: توبه) "عراباأل": ڵێ ئه  که ته پێیان وت ئایه
 . وه کانی دا شاردراونه ره به له کون و که  اڵ له ند به وێ بکا چه یری ئه تا سه

 . ن نایه  ژماره  ها له عیانی قازی، فوقه ، ئیمام، عالم، ئه وره پیاوی گه  م ناوچانه له
 

 :0/317دیلمستان 
لە زەمانی کیسراکان دا ئەگەر بۆ هێرش دەرچون، بنکەیان تێدا . خیان بەینەگوندێکە نزیک شارەزور نۆ فرسە

داناوە، شتەکانیان ال داناون، بە ناوچەکەدا بە ونی باڵو بونەتەوە، کە لە هێرشەکایان بونەتەوە چونەتەوە بۆ 
 .ئەوێ و، لەوێوە گەڕاونەتەوە نشینگەکەی خۆیان
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 :3/016شعران 
ئەویش چیایەکە لە موسل، . بە هۆی زۆری گژوگیاکانی بە قژی سەر شوبهێنراوەناو نراوە  "قژ: شعر"لە ... 

لە ناوچەی باجەرمەق : ئیبن ئەل سکیت وتویەتی. شارەزوردایە "نەواحی"هەروەها وتویانە لە ناوچەکانی 
چەدن  ناونراوە چیای قەندیل و بە فارسی چیای شیروەیە، لە ئاوەدانترین چیاکانە، هەمو جۆرە میوەیەکی لێیە،

کە لە دەقەوقا دەرئەچی رویەکی دەرئەکەوێ، دوای . جۆرە مەلی لێیە، بە زستان و بە هاوین بەفرێکی زۆری لییە
 .زابی بچوک دێ، نزیکە لە روستاقی زاب لە شارەزور

 :0/197م ڵ زه
 ...می لێ ئەڕوێ کە بۆ جوتبون باشە، لە شوێنی تر نیەڵایەکە لە نزیک شارەزور، دانەی زەچی.... 

 
 "قرمیسین"ری  ڤه ده  کورد له
 :1/31قرمیسین 

 . عریبی کرمان شاهانه قرمیسین ته
وان دایە  له دان و حه مه ینی هه به  له. رە وه ، نزیکی دینه خه دان دا سی فرسه مه و و هه ینی ئه به  له  واڵتێکی ناسراوه

 . ی حاجییانه ر جاده سه  له
ی  ڵخ دا تا پاژنه دائین و به نێوان مه  ی کرد له که یری واڵته روز سهی تی قوبادی کوڕی فه وتویه "ابن الفقیه"

قرمیسینی . قرمیسین  ی خۆشتر بێ، له واکه ی شیرینتر بێ و هه که پاکتر بێ، ئاوه  وه دۆزیه دان شوێنێکی نه مه هه
ی لێیە کە  و تاقه ئهسری شیرین و  قه. زار مێو هه  ستن به پشتبه  کیشی بۆ خۆی دروست کرد به کرد بینایهدروست

 ...کی لە سەرە نیزه روێز و شیرینی که سپی په بدێز ئه نیگاری شه
غفور شای چین و، خاقانی شای  فه  وانه له  وه ته ری کۆبونه سه  وی له شاکانی زه  که  ی لێیه و دوکانه قرمیسین ئه  له

  زه د گه ی سه چوارگۆشه  دوکانێکه. وێزر الی کیسرا په  ری شای رۆم له یسه تورک و، داهیری شای هیند و، قه
ی بیبینێ گومان  وه وێ ئه ر ناکه کان دا ده رده نێوان به  له  ئاسن بزمارکوت کراوه  قاریکراو به ردی نه و به کو ئه وه

 .بێ نه  کپارچه ناکا یه
 . ز بوه، باشترین حاف دو بوه کا نازناوی که ک ئه رییه وه باسی دینه  وه یه وه زمانی شێره  له

 :3/000شبداز 
ناو   ی کیسراوه که سپه ناوی ئه  بناری شاخی بێستون دا به  وان و قرمیسین دا له له نێوان حه  له  نزڵێ بوه مه

 . نراوه
ر  سه  پیاوێک به.  خێکی شاری قرمیسین دایه دوری فرسه  بدێز له تی نیگاری شه مسعر بن المهلهل وتویه

  کانی که پیا داکوتراوه  ی و بزماره که رده ئاسن بێ، زه  کو له کون ناکرێ وه  تاڵێکی پێیه مهرد،  به  له  یه وه سپێکه ئه
 .زانی ئەجوڵێ ی وائه که یری ئه سه
 .شەبدێز بچێ  له  رز نیه ر ئه سه  ، نیگارێکی تر له وه یه که سپه سواری ئه  به  روێزه هی په  م نیگاره ئه
ستی دا  ر ده به  و سوارە هەن، له  ند نیگارێکی تری پیاو و ژن و پیاده چه  تێدایهی  م نیگاره ئه  دا که و تاقه له

ژێر   نێ ئاو له ڵبکه رز هه کو ئه وه  یه وه سته ده  ، بێڵێکی به پشت دایه  ، پشتێنی له ردایه سه  کاڵوێکی له  پیاوێکی لێیه
 .چێ رئه ده  وه ردو پێیه هه
،  بدێزه کانی دنیا نیگاری شه یره سه  له  کێکه یه  کانی قرمیسین که یره سه  وتویەتی لهدانی  مه د هه مه د بن محه حمه ئه
  کوفه  له  یه و کەسه و، سینیمار ئه  نتوسی کوڕی سینیماره شی قه که ڵێن خاتان، نیگارکێشه پێی ئه  گوندێک دایه  له

رێنراو و،  ترین ئافه وره کترین چوارپێ و، گه بو زیره  وه دا ئه م دێیه ی له که هۆی نیگاره.  کردوهدروستقی  رنه وه خه
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روێز، تا  شا په  دیاری دابوی به  گرترین راکردنی درێژ، کە شای هیند به رگه وشت و، به وتوترین ره رکه و ده
ش بست  ی شه که خڕی سمه. کرد ئه رسی نه ، نەی ئەپڕمان و نەی ئەگرمان و میز و ته بوایه وی پێوه زین و جڵه

واڵی  س هه ر که ی زانی وتی هه مه روێز به په. ی زیادی کرد که بدێز کەوتە نکاندن و نکانە وت شه وا رێکه .بو
ی پرسیاری لێ بکا ناچار بێ پێی بڵێ  که نه ی ترسا خاوه که ره یته بدێز مرد، مه شه  که. یکوژم تۆپینیم بۆ بێنێ ئه

می پێش  رده سه  له  ی پەروێز، که که گۆرانیبێژه( ستی باربودەمەبە)پەنای برد بۆ بهلبند . ، ئەویش بیکوژێ تۆپیوه
روێز سێ  یان وت په ئه.  بوه و وریارتر نه نینی عود و گۆرانی دا له ژه  و له س له ویش، که خۆی و دوای ئه

 ی بهلبند که ژهی شیرین، گۆرانیبێ که بدێز، دۆسته ی شه که سپه ئه:  یبوه نه  که سی و که پێش ئه  یه ندی هه هتم تایبه
واڵی تۆپینی بداتێ، فێڵێکم بۆ  ی هه سه و که له  فێکی کردوه شا چ گه  و زانیومه  بدێز تۆپیوه شه  وتی بزانه

کی بۆ وت،  الی شا گۆرانیه  هاته  که.  وه فێڵێکی بۆ بدۆزێته  ڵێنی دایه مێ، به ده ت ئه وه و ئه  وه ، ئه وه ره بدۆزه
فەرموێ، وتی باشت کرد  ؟ وتی شا وا ئه بدێز مردوه ، تا شا پێی زانی، وتی ها شهی تێدا گێڕایەوە که چیرۆکه

ی  که نتوسی کوڕی سینیمار نیگاره قه  رمانی دا به فه. داخێکی زۆری بۆ خوارد. وانی ترت رزگار کرد خۆت و ئه
ر  به  گیان کراوە بهی ئەڵێی  رێکی کرد جیاوازی ناکه یکه نیگاری کرد په  جوانترین شێوه  ویش به بکێشێ ئه

 .شی دا له
و باسی   ر ئێمه سه  له  ره یکه م په ری ئه کاریگه  گریان، وتی له  ستی کرده یری کرد ده سه  شا هات و دی، که

بۆ   که یه ڵگه ت به بێ بۆ کاروباری ئاخیره  کاروباری دنیا نیشانه  ت شتێ له رواڵه  ر به گه سادی حاڵمان و ئه فه
 ......وارمان ی روخسارمان و ونبونی شوێنه وه مان و سڕینه سته شینی جه شمان و داوه ی لهسەلماندنی مردن

 :1/63قصر شیرین 
کیسرا پەروێز سێ : فارس ئەڵێن. جوانترین خەڵقی خوا بوە. شیرین ناوی دۆستەکەی کیسرا پەروێز بوە... 

ی شەبدێز، کەنیزەکەی شیرین، ئەسپەکە: شتی هەبوە هیچ شایەک نە پێش ئەو و نە پاش ئەو نەیان بوە
 .گۆرانبێژ و عودژەنەکەی بلبهند

قەسری شیرین، شوێنێکە نزیکە لە قرمیسین لە نێوان هەمەدان و حەلەوان دا، لە سەر رێی بەغداد بۆ هەمەدان، 
هەیوانێکی زۆری . بینای بڵندی گەورەی تێدایە، چاو ماندو ئەبێ لە تەماشای و بیر تەنگ ئەبێ لە روانینی

راون، خەڵوەتگە، گەنجینە، کۆشک و سەرا، سەیرانگا، هۆڵ و مەیدان و راوگە و ژور بەڵگەی هێز و بەست
 .توانایە

محەمەد بن ئەحمەد ئەل هەمەدانی وتی هۆی بیناکردنی قەسری شیرین، کە یەکێکە لە عەجایبەکانی دنیا، ئەوەیە، 
دروست بکەن دو فرسەخ بە دو فرسەخ بێ پەروێز شا، نشینگەکەی لە قرمیسین بوە فەرمانی داوە باخێکی بۆ 

هەزار پیاوی بۆ ئەوە راسپارد هەمو رۆژێ یەکی پێنج . لە هەمو نێچیرێکی تێدا بێ تا هەمویان زاووزێ بکەن
کارەکە و کۆکردنەوەی نێچیرەکان حەوت ساڵی . نان و دو رەتڵ گۆشت و شوشەیەک شەرابی بۆ بڕی بونەوە

ان کرد چونە الی بلهبندی گۆرانیبێژ شا ئاگادار بکا لەوەی ئەو فەرمانی پێ کە تەواوی. خایاند تا تەواویان کرد
فەرمانی دا پارە . گۆرانیەکی دانا ناوی نا باخی نێچیروان شا پێی خۆش بو. کرد بون ئەوان تەواویان کردوە

 .بە پیشەکارەکان بدەن
و جۆگەم لە بەرد بۆ بتاشی وتی ئەمەوێ لەم باخەدا د. کە مەست بو لە شیرینی پرسی، داوایەکی لێ بکا

. رازی بو. شەرابیان پێ دا بڕوا و، لە بەینی دو جۆگەکەدا کۆشکێکم بۆ بکەی لە واڵتەکەت دا وێنەی نەبێ
شیرین خۆی نەیوێرا بیری بخاتەوە داوای لە بلهبند . بەاڵم لە بەر مەستی ئاگای لە خۆی نەبو، لە بیری چوەوە

بەوە بەڵێنی دایە هەرچی زەویوزارێکی هەیە لە ئەسفەهان بەوی  کرد بە گۆرانی بیری بخاتەوە بەرامبەر
شا وتی ئەوەی لە بیرم چوبو . گۆرانیەکەی دانا بەڵێنەکەی شا بە شیرینی دابو بە بیر هێنایەوە. ببەخشێ
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فەرمانی دا دو جۆگاکە دروست بکەن، کۆشکەکەش لە بەینیان دا، بە جوانترین شێوە . بیرت خستمەوە
 ...دروستیان کرد

 :1/020مایدشت 
 .عیراق  قین له خانه "نواحی"  له  ک و شارێکه اڵیه قه

 :0/392ر  وه دینه
 .نزیک قرمیسین "ئەعمالی جەبەل"  له  شارێکه

 . خه دان دا بیست و شتێ فرسه مه ر و هه وه نێوان دینه  له
 . یه له رحه زور چوار مه بۆ شاره  وه وره دینه  له

 .ترن دان بده مه هی هه  ی له که ڵکه خه.  روبوم و کشتوکاڵ و ئاوی زۆره ، به دانه مه ی ههک د سێیه قه  ر به وه دینه
 . وتوه ڵکه دیسی تێدا هه ب و حه ده هلی ئه کی زۆر ئه یه ژماره

 :3/10سرماج 
ی سابور ن ی خاوه وه نه سه دری کوڕی حه هی به "جبال"  دان و خوزستان دا له مه نێوان هه  له  خته کی سه اڵیه قه

 . ختترین و قایمترینیانه سه  ، له خواسته
 :3/026ر  هس سی

ری سی ئاکام  نێوان سه  له  ک دایه نزماییه  ی له وه ر ئه به  ر، له سی سه  ناو نراوه.  دانه مه شارێکە هاوسنوری هه
شیدا دروست  مینی کوڕی ره ئهمی  رده سه  ی له که ی و شاره اڵکه ، قه ربایجان دایه دان و ئازه مه نێوان هه  دا، له
 . دخانیه وترا سه ناژمێردرێن پێی ئه  ی لێیه رچاوه کانی و سه  نده وه ئه.  کراوه

 . کان و هی تره گای رانی کورده وڕه ری له روبه ر و ده سه ش سیئێستاتا 
..... 

 :0/000خانقین 
ڵ  گه  و له  خه فرسه 1سری شیرین  ڵ قه گه  له. دان مه هه –غداد  ی به ر رێگه سه  وتۆته واد، که سه  له  شارێکه

 . خه فرسه 1وان  له حه
 . داهاتی زۆره.  وتی تێدایه ی نه وره کانی گه

 . ره سه  غدادی له به –ی خوراسان  ، جاده زه گه 02ر تاقێکی  و هه  تاقه 01تی  یه که ر دۆڵه سه  له  وره پردێکی گه
 :0/126بهستون 
 . قرمیسین دوره  خ له فرسه 3دان و  مه هه  له  مەرحەله 1وان دا  له دان و حه مه نێوان هه  له  گوندێکه

نرابێ  ڵکه کو هه وه  وه بۆ خواره  وه ره سه  ی له که روه. ی که لوتکه  س ناگاته که  رزه به  نده وه شاخی بێستون ئه
 . لوسه

 .ڕوا ی دا ئه که بناره  رێگای حاجییان به
 .... تێدایه... ن و روێز و شیری خشی په نه

 :0/093حلوان 
 . ه "جبال"  وه ، دوای ئه وادی عیراق دایه دوای سنوری سه  له
 .تی گرتویه "سوڵح"  وال ئیسالم به له دوای شکانی جه  له
 . وه شاخه  له  ترین شاری نزیکی عیراقه وره ڕا گه غداد و واسیت و سامه و به  سره و به  دوای کوفه  له
 . ی گۆگردیه که ئاوه. بارێ فری لێ ئه به
 .نجیر ڵێن شاهه ر خۆشی پێی ئه به  له  یه نجیرێکی زۆر باشی هه و هه  ی نیه دنیادا وێنه  له  یه نارێکی هه هه
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 .گرن رئه ڵکی لێ وه داوی که بۆ ته  ند گەڕاوی لێیه چه
 : 0/70جوزکان 
 . جێیه وان، کوردی لێ نیشته له حه  له  شاخێکه

  
  "خوزستان"ری  ڤه ده  کورد له

 :1/031لوڕ 
ر  سه  اڵم خرایه نرا به خوزستان دائه ی "عەمەل"  له. هان و خوزستان دا سفه نێوان ئه  له  کی فراوانه یه کوره

 .نزیک بو  وێوه له  چونکه "جیبال"
 :1/099اللر 

  و ناوچانه ئه. ستان دایەهان و خوز سبه چیاکانی نێوان ئه  له "وهو جیل من االکراد" :کانکۆمەڵێکە لە کوردە
 .وترێ لوڕ وترێ لوڕستان و پێیشی ئه پێی ئه  وترێ واڵتی لوڕ، وه ناسرێن ئه ئه  وه به
  

 ئەنجامگیری
و سەرەتای سەدەی زانیاریەکانی یاقوتی حەمەوی دەربارەی کۆمەڵگای کورد لە کۆتایی سەدەی یانزەهەم 

نرێن و، ئەشێ ئاگاداریەکانی کە لە معجم البلدان دا تۆماری دا بە زانیاری دەستی یەکەم دائە دوانزەهەمی زاین
کردون بە سەرچاوەیەکی گرنگ دابنرێن بۆ لێکۆڵینەوەی هەلومەرجی کۆمەاڵیەتی، ئابوری، فەرهەنگی ئەو 

 :سەردەمەی کورد و هەڵهێنجانی هەندێ ئەنجامگیری
 

 دەربارەی ناوەکانی کورد و کوردستان : یەکەم
 ناوی کورد. 0. 0

کورد لە چاخی ئەمەوی و لە چاخی عەباسی دا وەکو  کۆمەڵێ خەڵک، کۆمەڵێ تیرە، لە روی  ناوی
رەگەز و زمان و نەریتەوە، جیاواز لە عەرەب و فارس و تورک زۆر جار ناوی لە ناو روداوەکان دا 
هاتوە، تەنانەت سیاسیەکی گەورەی وەکو نیزامولمولک، کە سەد ساڵ زیاتر پێش لە دایکبونی 

کانی  ناوداره  له ریزی میری گه  کانی کوردی له می خۆی دا باسی میره رده سه  ژیاوە، لهیاقوت 
باسی دانانی   له(  ک نوسراوه 131ساڵی   که)ی دا  که " تنامه سیاسه"  دا ژماردوە، له که ناوچه
 . "033ل.... مان و رۆمیان یله رەب و کوردان و ده میرانی عه ئه": ڵێ دا ئه بارمته
ڕگا و  وه اڵ و له گەڵ ناوی شار و گوند و قه  ندین جار ناوی کوردی له ها یاقوت چههەروە
دا باس کردوە بەاڵم ئەویش هەرجارەی بە پێی جیاوازی ناوچەکان و  که کانی ناوچه ئاواییه

 : عەشیرەتەکان، ناوی بردون، لەوانە
 .کوردانی بوختی: 0/11. 0/60 ةاالکراد البوختی
 .کوردانی بشنویە: 0/337  ةاالکراد البشنوی

 .0/027کوردانی بالشجان و سبالن و ئاوی رودان 
 .لە تائیفەکانی کورد: 0/031من طوائف االکراد 

 .کۆمەڵێک لە کوردان: 1/099جیل من االکراد 
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کورد، بە یەکێ لە زاراوەکانی  ی "تەعریف"بەاڵم هێشتا ناوێکی تایبەتی و دیاریکراو نەبوە بۆ 
 .قەوم، امة، ملة

 
 ناوی کوردستان. 0. 0

: ەکەی دا ناوی شوێن وەکو نیشتمانی میللەتانی جیاواز ئەبا لەوانە "معجم"لە چەندین جێگای 
کەچی ناوی کوردستان نابا، بەڵکو کە باسی شوێنی .. دیلمستان، سجستان، سیستان، لورستان،

 :ژیان و نیشتەنی کورد ئەکا بە ناوی جیاواز باسی ئەکا، لەوانە
 (3/129)من احیاء االکراد .... اد ومحلتهممنزل االکر

ناوی ئەبا، بەم پێیە ئەبێ ناوی کوردستان، بۆ شوێنی ... هەروەها بە زۆزان و هەکاریە و بوختیە 
بەشەری، چ هی  –هی مرۆیی ژیانی کورد، لەو سەردەمەدا هێشتا وەکو زاراوەیەکی جوگرافی، چ

 .بێ بە باووەسپی بێ و نە بتەبیعی و، چ هی سیاسی یان کارگێڕی، نەچ –سروشتی
 

 هەبونی کەمینەی دینیی جیاواز : دوەم
بون،  کوردستان هه  م له وده ئه  دا که ب بە دەستەوە ئه زه ندێ دین و مه ر هه سه  ندێ زانیاری له یاقوت هه

 : وانه له
 زەردەشتی. 0. 0

 :نوسیوێتی  ناوی شوێنێکی بردوه
 : 0/100بیت النار 

 .لێی  میل دوره 3  ولێره ی هه وره گوندێکی گه
بیت "  چونکه "دارالفسق"  کا به تبار ئه ولێر تۆمه هه  وه ته یاقوت شیعرێکی نوسیوه  وه یه م بۆنه ر به هه

 .ولێر دهلیزی هه  بۆته "النار
کان  شتیه رده رستگای زه په  که  فارسی و کوردیه ی "شگا ئاته"ی  بی وشه ره هاوتای عه "بیت النار"

 . واری دیار و ناسراوه شوێنه  و نه  ماوه  وه م ناوه شوێنێ به  ولێر نه ری هه ڤه ده  له ستائێ.  بوه
 

 ئیزەدی .0. 0
 :نوسیوێتی  ناوی شوێنێکی تری بردوه

 : 0/031داسن 
من طوائف "  ڵکێکی زۆری لێیه خه  اڵتی دیجله الی رۆژهه  باکوری موسڵ له  له  یه وره شاخێکی گه

 .داسنی: وترێ ان ئهپێی  که "االکراد
  ندێ جار به هه.  دی لێیه وانی ئۆلی ئیزه پێڕه  مان ناو ماوه هه  به  مان چیا و ناوچه ش ههئێستا
 .داسنی  کانیان وتوه دیه ئیزه

 
 مەسیحی .3. 0

 :نوسیوێتی.  کانی لێ بوه سیحیه دێری مه  که  ندێ شوێنی بردوه ناوی هه
 : 0/333 يدیر الجود
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ی جودی  ر لوتکه سه  له  که دێره.  وه ته ر گیرساوه سه  ی نوحی له که شتیه که  یه و شاخه جودی ئه
 . می نوح دا دروست کراوه رده سه  ڵێن له ئه.  دروست کراوه

 : 0/339دیر الجب 
ن زۆریان چاک  که روی تێ ئه  ی فێ یانه وانه ئه  ناوبانگه ولێر و موسڵ دا به نێوان هه  له  دێرێکه

 . وه بنه ئه
 : 0/363دیر الکلب و دیر الکوم 

ر زو  گه ن ئه که بن روی تێ ئه زێ و هار ئه یان گه گ ئه ی سه وانه ئه. لە نزیک باعەزرایە لە موسڵ
 . وه بنه بچن چاک ئه
 :0/311دیر الزعفران 

 .زەعفەرانی لێ ئەچێنرێ. لە نزیک جزیرەی ئین عومەر دایە لە ژێر قەاڵی ئەردمشت
 :0/361دیر الغادر 

 .لە نزیکی حەلەوانە لە سەر چیایەکە
 .کوردستان ماون  سیحی له ش مهئێستااڵم  مابن، به دا نه مان ناوچه هه  مان ئەم دێرانە و له هه  نگه ره
 

 شیعەی زەیدی .1. 0
 :زور نوسیوێتی شاره  له  ناوی شوێنێکی تری بردوه

ی  ی شیعه که ڵکه خه  ز ناسراوهشی  به...   زور شارێکی تری لێیه شاره  له: ... 3/016شهرزور 
ڵکی نیم  خه 310ساڵی ... لی دا موسوڵمان بون یدی کوڕی عه ستی زه ر ده سه  یدی ه له صالحی زه

ریان،  سه  چونه  وه، مارگیری دینیه ی ده سۆنگه  اڵم له به  وه ته ریعه بیانوی شه  ت به رواڵه  ئەز رای، به
 .ردان تێ بهکوشتیانن و تااڵنیان کردن و ئاگریان 

  یدیه ی زه شیعه  نه  ، که یی لێیه دا کاکه یه و ناوچه اڵم له ، به ماوه دا نه یه و ناوچه یدی له ی زه شیعه ئێستا
 . ڵکو ئاینێکی جیاوازه به  یه سوننه  و نه

 
 کورد ی دەربارەی پێکهاتەی کۆمەاڵیەتی : سێیەم

 :پۆلێن بکرێن  مجۆره می یاقوت به رده شێ کوردانی سه کانی ناو معجم ئه پێی زانیاریه  به
 

 وارنشین،  ده .0. 3
. رمیان و کوێستانیان کردوە ڕدا گه وه دوای له  به. یان کردوە ڵداری ئاژه. ر بون بون کە کۆچه  وانه ئه

کان  شاره  کانی ژیانیان له ردا پێویستیه رامبه به  م هێناوە له رهه یان به گۆشت و سپیایی و خوری
 .کڕیوە

ئەچێ لەو سەردەمەدا زۆری کورد دەوارنشین بوبن، بۆ نمونە لە دەڤەری فارس باسی پەنجا  پێ
 .هەزار خێزان و لە دەڤەری شارەزور باسی چل هەزار خێزان ئەکا، ئەمە سەرەڕای ناوچەکانی تر

 .خێڵی کوردی، رێکخراوەیەکی کۆمەاڵیەتی، ئابوری، جەنگی بوە
 .ە سەرۆکی تیرە و هۆز و بەرەباب هەبوەسەرۆکی گشتی هەبوە، لە خوار ئەویشەو

سەرزەمینێکی دیاریکراوی هەبوە، کە جوڵەی هاوینە و زستانەی بە دوای لەوەڕ و هەواردا لە 
 . گەرمیان و کوێستان کردوە
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ئابوری تایبەتی خۆی هەبوە کە لە سەر بناغەی پەروەردەکردنی ئاژەڵ و کۆکردنەوەی بەرهەمەکەی 
بەرامبەر بە فرۆشتنی بەروبومی ئاژەڵداری کڕینی . گانی دیاریکراو بوەئاڵوگۆڕی بازر. دامەزراوە

 .پێویستیە بنەڕەتیەکانی ژیان وەکو جلوبەرگ و ئاسنجاو
هێزی مرۆیی خۆی هەبوە بۆ پاراستنی سەروسامانی خۆی لە دەستدرێژی خێڵەکانی دراوسێی و 

 .و خێڵەکانی دراوسێی هێزەکانی حکومەتی ناوەندی یا خۆجێیی و، بۆ پەالماردانی لەوەڕگا
 .پێویستی بە شار و ئاوەدانی جێگیر نەبوە، بەڵکو بە رێگری داناوە لە سەرڕێی کۆچوڕەوی دا

 .خێڵی کوردی قازانجی لە دامەزراندنی دەوڵەتی ناوەندی بەهێزدا نەبوە
کورد نازانن،   کورد ناوبراون، به  دا به مه رده و سه ی له رانه و کۆچه مو ئه ری مێژویی هه ندێ لێکۆڵه هه
جواد   ترجمه)برتولد اشپولر :  بۆ نمونه. بۆ هۆکاری تر  وه گێرنه کورد ئه  ڵکو ناوبردنیان به به

ر  به  له": نوسیوێتی. 137-133تاریخ ایران در قرون نخستین اسالمی، جلد اول، ص (: فالطوری
کوردیان   به  ریان جیاواز بوه وروبه ڵ دانیشتوانی ده گه  یان له که ی چادرنشین بون و زمانه وه ئه

 ".ژماردون
 

 اڵنشین،  قه .0. 3
بون بۆ پاراستنی   که زگای حوکمڕانی ئاسایشی ناوچه ندی ده کارمه. ر بون نگاوه بون کە جه  وانه ئه
هەروەها بۆ پاراستنی دەسەاڵتی فەرمانڕەوای . هێرشی دوژمن  و رێگر و له  رده باندەکانی جه  له

  زۆر له  رگرتوە یان خۆیان به حاکم وه  یان له ەی باج و سەرانەی جیاواز، موچهواڵت و کۆکردنەو
 . وه ڵکیان کۆ کردۆته خه

 
 گوندنشین،  .3. 3

خۆراکی خۆیان و . کردوە یان ڵداری ئاژهکشتوکاڵ و . جێ بون دێهات دا نیشته  بون کە له  وانه ئه
 .م هێناوە رهه دانیشتوانی واڵتیان به

. ە زۆری لە نزیک سەرچاوەی ئاو، بە تایبەتی کانی و کارێز، ئاوا کراوەتەوەگوندی کوردی ب
 .زۆرتر بەرهەمی کشتوکاڵی هەبوە، کەمتر بەرهەمی ئاژەڵداری

بچوک و دابڕاو بوە  گوند، یەکەیەکی کۆمەاڵیەتی، کارگێڕی، ئابوری، تا رادەیەکی زۆر سەربەخۆ،
خۆیان لە گەڵ دەرەوە کوێخایان لە  ندی یوه پهبۆ رێکخستنی کاروباری ژیان و  .لە دەوروبەری

لە ناوخۆی دا . هەبوە "ئیکتیفای زاتی"ئابوری گوند داخراو بوە، تا رادەیەکی زۆر  .هەبوە
سەودای بازرگانی . کەمتر پێویستی بە تێکەاڵوی هەبوە لە گەڵ دراوسێکانی. ژنوژنخوازی کردوە

ا پێویستیە بنەڕەتیەکانی ژیان بە تایبەتی کەم بوە، بەروبومی کشتوکاڵی فرۆشتوە لە بەرامبەرد
 .ئاسنجاو و جلوبەرگی کڕیوە

گوند پێی خۆش نەبوە هیچ الیەنێکی دەرەکی دەس وەر بداتە کاروباری ناوخۆیەوە، لە الیەکی 
ترەوە پێویستی بە دۆخی هێمن و ئارامی هەبوە، خۆیشی هێزی مرۆیی کەم بوە، نەیتوانیوە خۆی 

 ، ژێر دەستوپێی لەشکری هاتو، خێڵە رەوەندەکانەوە زۆر جار بون بە. بپارێزی
 .توانای پێشکەوتن لە گوندا کەم بوە

 
 



 
چنینگوڵ: دەم رێگاوە بە  

11 

 

 شارنشین، . 3.1
کان  دێهاتیه  کانیان دا خۆراکیان له کانی شاره بازاڕه  له.  بوه ی جۆراوجۆریان هه بون کە پیشه  وانه ئه

 . وه کانی خۆیانیان پێ فرۆشتونەته مه رهه کڕیوە و به
 

 : کێشن رنج رائه ک سه تێبینیه ند چه
.  م بوه کرێ که باسی کوردی تێدا ئه  دا که و پانتاییه چاو ئه  کانی کوردستان له ی شار و گونده ژماره م،  که یه

ن باسی  گمه ده  اڵم زۆر به به  ڕیوه ناو کوردستان دا تێپه  ند جارێ به کانی دا چه ره فه سه  یاقوت له
 .کا کانی تر باس ئه کانی شوێنه گوند و ئاواییه  وردی ناوی زۆر له  کاتێک دا به  کا له کانی ئه ئاواییه

 
خێڵ و قەاڵ و گوند و شارە کورد نشینەکان هەموی پێکەوە یان زۆری پێکەوە لە یەکەیەکی کارگێڕی  م،  دوه

ەشەی یەکگرتودا نەبون و سەر بە یەک حاکم نەبون، بەڵکو پەرت و باڵو بوە و هەر خێڵە و هەر ب
 .سەر بە حاکمێ بوە

 
و  کو ئه وه  کا که ندێ شاری تر ئه ماون و، باسی هه نه ئێستا  کا که ندێ شاری کوردنشین ئه باسی هه سێیەم،

چی  دا، که و شارانه ناو ئه  بونی کورد ناکا له ک بۆ هه یه نی نشین بون، یاخود هیچ ئاماژه رمه ڵێ ئه ئه
 .کوردنشینن ئێستا

رجیش،  د و میافارقین و ئه کانی ئامه چی شاره ، که وه زوره ناوی شاره  به  ماوه شارێ نه ئێستا  بۆ نمونه
 . وه ی کوردستانه رگه ناو جه  ته وتونه که ئێستابردون  کورد ناوی نه  و به ئه  رزنجان، که ئه

 
،  وه که تانی ناوچه وڵه ده  کێ له یهناو   ته وتونه یان که شه ر به هه ئێستاکا  ی یاقوت باسیان ئه و شوێنانه ئه چوارەم،

ندی ژیانی  ڵبه ندێکیان مه هه  مانه و زه ر ئه گه ئه.  ردا هاتوه سه  یان به تی ڕه بنه ی گۆڕانی دیمۆگرافی
 ئێستازی تر  گه کورد و ره  اڵو بوبن له ر تێکه گه ، یان ئه ماوه کوردیان تێدا نه ئێستاکورد بوبن 

 . ماوه ی تری تێدا نهز گه کوردی و ره  ته بونه
  

ێکی هەبێ بۆ ئاوابونەوە و، درێژەپێدانی ژیانی  "مەاڵمەت"شار بۆ ئەوەی ئاوا بکرێتەوە و گەورە ببێ، ئەبێ 
ئەو مەاڵمەتە هەرچی بێ، ئابوری، بازرگانی، دەریایی بێ، سەرەڕێیی هاتوچۆی . بەردەوام تێیدا و پەرەسەندنی

 .هەنگی، یا هەر مەاڵمەتێکی گرنگی تر کە بونی پێویست بکاکاروان بێ، ناوەندی جەنگی بێ، یا فەر
 .ئەوسا شار پێویستی بە رێکخستنی پێشکەوتوتر ئەبێ لە هی گوند و قەاڵ و خێڵ

شار پێویستی ئەبێ بە هەبونی پیشەی جۆراوجۆر، پێویستی ئەبێ بە بازاڕ و بازرگانی، پێویستی ئەبێ بە 
شار پێویستی بە کەسێک ئەبێ گەورەی بێ، . لە گەڵ دەرودراوسێتێکەاڵوی و ئاڵوگۆڕی بەرهەم و شارەزایی 

داوودەزگای ئەمنی بۆ پاراستنی ئاسایشی شار، داوودەزگای سەربازی بۆ پاراستنی : ئەویش پێویستی ئەبێ بە
لە هێرشی بێگانە، داوودەزگای کارگێڕی بۆ بەڕێوەبردنی کاروباری رۆژانەی خەڵک، داوودەزگای داوەری بۆ 

نی کێشە و ناکۆکی ناو خەڵک، داوودەزگای دارایی بۆ کۆکردنەوەی باج و داهاتی ناوچەکە و، بەالداخست
بەمجۆرە، شار توانیوێتێ ببێتە ناوەندی دروستکردنی دەوڵەت و  ..ژیاندنی فەرمانبەرانی داوودەزگاکانی

 .نەتەوە
 .لە کوردستانی سەردەمی یاقوت دا شاری وەها لە کوردستان دا نەبوە
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 کورد و 
 م جه ی ڕۆم و عه ساڵه 57نگی  جه

 (ک 710 – 712/ ز 0661 – 0633)
  

  پێکهاتنی ئاماسیه
و ( ک 732 – 729) وی فه سهشکستی شا ئیسماعیلی   به( ک 702/ ز 0601ئابی )نگی چاڵدێران  جه
کانیان  ناوداره  رکرده باش و سهکی زۆر قزل یه دا ژماره ڕه و شه له. واو بو لیمی عوسمانی ته وتنی سوڵتان سه رکه سه

نجامی  ئه  له. ختی ئێران گیرا ورێزی پایته شاری ته. رێکی شا هاوسه  وانه ندێکیان به دیل گیران له کوژران و هه
م  اڵم ئه به.  وه اڵتی عوسمانیه سه ژێر ده  وته بی که ره زۆری کوردستان و عێراقی عه  ره شی هه دا به ڕه م شه ئه
بهێنێ،   شیعه – وی فه سهزراوی  دامه  تی تازه وڵه اڵتی ده سه ده  ی توانی کۆتایی به گرنگه نه  نگیه جه  وتنه رکه سه
 .ڕنی خایاند ند قه چه  دا که ته وڵه م دو ده نێوان ئه  کی خوێناوی له تای زۆرانبازیه ره سه  ڵکو بو به به

  وته جێ هێشت و که ورێزی به ڕۆژ ناچار بو ته 3پاش   وه یه که شکره خۆی لهوهۆی پشێوی نا  لیم به سوڵتان سه
  وه نوێ هاته رله سه. زێن رگه ده  وه شائیسماعیل دوای تێشکانی چاڵدێران کشابوه.  بۆ ئاماسیه  بۆ دواوه  وه ڕانه گه

  وه ر و ناوازهشی زۆ دیاری و پێشکه  تی خۆی به رایه نوێنه  کی به یه سته ده  وێوه له. ورێز ی خۆی، ته که خته پایته
ار سی ناود که 1کانی شا  ئێلچیه. ی که ره لیم کرد بۆ وتووێژ و رزگارکردنی هاوسه ی الی سوڵتان سه وانه ره

  لیفه خه  مزه الشوکروڵاڵی موغانی، حه قازی پاشا ناسراو بو، مه  به  ی ئیسحاق کهزهاب، قا بدولوه ید عه سه: بون
بدولوهاب  ڵکو عه کان به تکای ئێلچیه  دایه ی نه سوڵتان گوێ. و بو جێنشینی ئهر و  یده کانی شێخ حه مریده  له  که

زیندانی کرد و، (  دیمقوقه)  ی له لیفه مزه خه ال و حه و مه( بوغاز قرا دنکیز)ی بۆسفۆر  اڵی نوێ قه  و ئیسحاقی له
  بی ماره له ر چه عفه جه  تاجیزاده  له ی ئازاد بکا که ره ی هاوسه وه باتی ئه  فی شا ئیسماعیل، له ره بۆ شکاندنی شه

 (362:هامر. )کرد
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  لیم له سه  ش دا که یه و نامه له .ڵ شا ئیسماعیل گه  وتن له ڕێککه بو بۆ ئاشتی و نه  لیم ئاماده سوڵتان سه
 :ڵێ کیم ئیدریسی بدلیسی نوسیوه ئه دا بۆ حه 700کانی  شه ڕاستی شه ناوه

ختیاری  ت به خزمه  گ ناوی ناردۆته گ و بارام به حسێن به. ئیسماعیلی گومڕا :ویلی رده ش کوڕی ئه وا ئیسته"
زمان لوسی و ڕۆن تێ دان  و به  وه پاڕێته نوێنێ و ده یی خۆی ده نده به  جۆره  مه زمان و نوسینی هه  به. مان
ڵێن و  اڵم به به. یکا ن دهم به بێ خۆگرت زو بکه وێ و ئاره رچی من بمه هه:  ڵی ئاشت بم و گوتویه گه وێ ده یه ده

کانیشیانم  و پیاوه  اڵی دیمقوقه قه  م گرتن و خستمنه ردو ڕاسپارده هه  وه رئه به ، له ی بڕوا نیه دڵسۆزی جێگه
و   وه یه وتو زۆر باش بیر بکه ی ناوبراوی بارکه رباره ده  پێویستهر تۆش  سه له. حر لبه لید ئه اڵی که قه  هاویشتنه

 – 161: فنامه ره شه) " ر به مان تێکۆشه شه گه  دار و له تی پایه وڵه ندی ده وه رژه بۆ به.  وه ری لێ بکهر ئێستا بی هه
166) 

گورجستان .  وه کتریه کاروباری یه  دایه رئه ستیان وه ردو ال ده هه. سپی ت دا چه وڵه ردو ده نێوان هه  تی له دوژمنایه
مو  هه  ردوال به هه. ڕ و پێکادانی خوێناوی یدانی شه مه  ان بون بهبست ره نستان و کوردستان و عه رمه و ئه
و  وی فه سهاڵتی  سه ردو ده نێوان هه  بونهوت که  دا که م ناوچانه ر ئه سه  ستگرتن به دا بۆ ده وڵیان ئه ک هه یه ڕێگه

 . وه عوسمانیه
. عوسمانی  ی کورد له وه وتنه د و، نزیککهنجاندنی کور هۆی ڕه  ر کورد، بوبو به رامبه تی شا ئیسماعیل به سیاسه

و  وی فه سهنگرانی  اڵت و الیه سه ده  ی کوردستانی له وه لیم پاککردنه نگی چاڵدێران سوڵتان سه دوای جه  له
سوڵتان . ت بو کی کوردی بلیمه سیاسیه  دلیسی که کیم ئیدریسی به حه  کانی سپارد به ی کاروباره وه ڕێکخستنه
 .ر و حیجازسشکر بۆ داگیرکردنی سوریا و می لهسازدانی   وته خۆیشی که

. ربایجان دا حوکمڕان بو کوردستان و ئازه  تی ئاق قوینلو له وڵه بو بو، ده دروست نه وی فه سهتی  وڵه تا ده
ناوی   به تی عوسمانی وڵه ی ده وه ر ئه به له. کرد بو ر عوسمانی دروست نه ریان بۆ سه کی کاریگه یه شه ڕه هه  وانه ئه

 0163)  نتینه تحی قوسته دوای فه  وروپا و، له ئه  ل هاویشتن بو له ریکی په خه  وه ی ئیسالمه وه جیهاد و باڵوکردنه
  وروپا به ئه. سیحی ر دینی مه وروپا و بۆ سه النی ئه مو گه ر هه بۆ سه  وره کی گه ترسیه مه  بو بوه( ک 369/ ز

نێوان   سونیی له –بیی شیعی  زه تی ئێران و تیژبونی ناکۆکی مه وڵه ی دهواڵی دروست بون هه  وه خۆشحاڵیه
کو  روه هه. کاربهێنن بۆ قازانجی خۆیان به  نوێیه  م ڕوداوه وڵیان دا ئه هه. رگرت و عوسمانی دا وه وی فه سه

 .وڵیان دا بو نی ئاق قوینلو هه سه ڵ ئوزون حه گه  وروپا له کانی ئه سیحیه پێشتریش شا مه
الی   کرد؛ له ئه  وره کی گه ترسیه مه  ستی به هه  وه ردو الیه هه ش لهوی فه سهی  زراوی شیعه دامه  تی تازه وڵه ده

ترسی هێرشی  ر مه به له  وه الی ڕۆژئاوایه  و، له  گی سوننه ترسی هێرشی ئوزبه ر مه به له  میشه هه  وه اڵتیه ڕۆژهه
یمانێتی  دا هاوپه وڵی ئه هاڕدرێ هه دا نه رداشه م دو به نێوان ئه  ی له وه ئێران بۆ ئه. دا بو عوسمانی سوننه

ویش  کان و دوای ئه سیحیه و ئێلچی نارد بۆ مه  شا ئیسماعیل نامه. س بهێنێ ده  وروپی به سیحی ئه تانی مه وڵه ده
 . وه کرده  مان کاری دوباره هماسبی کوڕی هه ته

 :نوسیوێتی  وه یه م باره له رخی ئێرانی، کی هاوچه یه وه ره لێکۆڵه
نگ  تی ئێران بۆ جه وڵه هاندانی ده  وتنه ڵ ئێران دروست کرد، که گه  ندیان له پێوه  ر که ی ههیوروپا واڵتانی ئه "

کرد  الشیان ئه ئێران ته  له  وه هوی فه سهی  زراندنی زنجیره مانی دامه زه  وروپایی له تانی ئه وڵه ده... دژی عوسمانی
  ن و به ت بکه و ئێران هیدایه ره کرد، به وروپا ئه دڵی ئه  ی له شه ڕه هه  ی عوسمانی که وره نگی گه جه ماشێنی

کو سوڵتانی  روه هه.  وه نه م بکه ی ڕۆژئاوا که بهه جه  و له گوشاری ئه  اڵت، له ی ڕۆژهه بهه جه  له  وه شغوڵ کردنیه مه
  ش بو به وه اڵت دا دابنێن، ئه کانی ڕۆژهه سنوره  کانی خۆیان له کداره چه  ی هێزه م ناچاربن نیوه رده عوسمانی هه

 .ستێ وروپا ڕابوه ئه  وان له فتوحاتی ئه  ی که وه هۆی ئه
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م  رده ی تا به سپاکه  که... یمانی قانونی رباری سوڵتان سله ده  له  مسه فیری نه سه "بوسک"  که  نیه  بێ هوده
یا جۆرج وسترن  ". کانی لێیه نیا ئێرانیه مان دا ته و ئه ینی ئێمه به  له": تی وتویه وی کرد، ننا پێشڕه دیواری ڤیه

دنیای   ری زۆرتر له ره زه  ی هێشتوه ، نه دا تورکی لغاو کردوه مانه م زه له وی فه سهتی  ئیمپراتۆریه": تی وتویه
 ".سیحی بدا مه
تی  وڵه ڵ ده گه  کێتی له یه  واته –کێکیان سیاسی  ت بون، یهو وروپی شوێن دو ئامانج که دا واڵتانی ئه مانه م زه له

ڵ  گه  ندی بازرگانی له زراندنی پێوه دامه  واته –وی تر ئابوری  ڕدا دژی تورکی عوسمانی، ئه پێناوی شه  ئێران له
م  ردنی ئهجێ ک ر بۆ جێبه ویش هه وه بۆ ئێران ئه وروپاییه ن واڵتانی ئه الیه  فیر له ئێران، بۆ ناردنی سه

 (1:اصغر جعفر ولدانی  ) "...بو  ئامانجانه
 – 701)لیم  و دانیشتنی سلێمانی کوڕی سه( ز 0602 – 0600/ ک 701 – 703)لیم  مردنی سوڵتان سه

و ( ک 732 – 729)ک و مردنی شا ئیسماعیل  الیه  ت له نه ڵته ختی سه ر ته سه  له( ز 0690 – 0602/ ک 791
  ک کۆتایی به ، نه وه کی تره الیه  تی له ختی شایه ر ته سه  له( ک 731 – 732)ڕی هماسبی کو دانیشتنی ته

ر ماو قوڵتر  تیشیان هه ر ما بون، دوژمنایه کان هه هۆکانی ناکۆکیه  چونکه  هێنا، بگره نگ نه تی و جه دوژمنایه
 .بو ئه
  ئایدیۆلۆجی شیعه  ڵک له دا که وڵی ئه هه یی دا، تی ناوچه سیاسه  عوسمانی دا، ئێران له –ی ئێرانی  ملمالنێ  له
  له. الی خۆی دا ڕابکێشێ  زۆر به  اڵت، یاخود به خۆشی و خه  کانی کورد به زنه ربگرێ و، میر و مه وه

وروپا دژی عوسمانی  سیحی ئه تانی مه وڵه ڵ ده گه  یمانێتی له ی هاوپه دا بنچینه وڵی ئه شی دا، هه وه ره تی ده سیاسه
 .ێنێزر دابمه

کانی  زنه ربگرێ، میر و مه وه  ئایدیۆلۆجی سوننه  ڵک له دا که وڵی ئه یی دا، هه تی ناوچه سیاسه  له عوسمانی یش
فتوحات و   س له شی دا، ناچاربو ده وه ره تی ده سیاسه  الی خۆی دا ڕابکێشێ و له  زۆر به  خۆشی یا به  کورد به
 .وروپا سیحی ئه تانی مه وڵه ده ڵ گه  سازان له  وێته ڵبگرێ، بکه جیهاد هه

 0607/ ک 731)وت  که ر نه ننا سه دا بۆ داگیرکردنی ڤیه وره کی گه شکرکێشیه له  ی له وه سوڵتان سلێمان پاش ئه
اڵتی ئیمپراتۆری  الی ڕۆژهه  رزیی له فراوانخوازی ئه  ئیتر چاوی بڕی بوه  وه دوای ئه. موڵ سته ئه  وه ڕایه گه( ز

نستان و  رمه ئه  وڵدان بۆ فراوان بون له هه  گرت بو له ڵنه ستی هه ده ئێران یش  تی که تایبه  به ، وه عوسمانیه
 .کانی کورد زن و میره وڵدان بۆ ڕاکێشانی مه بستان و، هه ره گورجستان و کوردستان و عه

 
 عوسمانی – وی فه سهی  ساڵه 57نگی  جه

  لو که تکه  کوژرا، ئولمه وەوەن حسێنخانی شاملو الیه  هان له فهس شوێنێکی نزیک ئه  لو له انی تکهچوها سوڵت
 .ویش سزا بدرێ خۆی ترسا ئه  دا له وه نجامی ئه ئه  کرد، له تی ئه نه ڵته تی سه ورێز بو، داوای نیابه والی ته

نای بۆ شا  و پهاڵت ب هه  وه خاکی عوسمانیه  دا له "یتانقولی شه"رای  هه  له  بو که  وانه له کاتی خۆی   ئولمه
خۆی و . تی عوسمانی وڵه ر ده به  نای برده ورێزی تااڵن کردو په ی ته نجینه ئولمه گه. ئیسماعیل برد بو

سوڵتان سلێمان . تی خۆی بۆ سوڵتان سلێمان نارد ندایه ی به نامه  وێوه وان له  یشت بونه کانی گه نده ستوپێوه ده
  وێوه  وایی ئولمه و له بچێ بۆ پێشوازی و دڵنه  که( ز 0633/ ک 712)فی بدلیسی  ره میر شه  رمانی دا به فه
 (913:  فنامه ره شه. )ی بکا ی ئاستانه وانه ڕه

دا  وڵی ئه ئولمه هه. ی کرد ی ئاستانه وانه ڕه  وه ڕێزه یی و به پۆشته  به  وێوه له. بدلیس  ی هێنایه ف، ئولمه ره میر شه
کانی  کانی ناو ڕیزه گیروگرفته  ئاگاداری کرد له. ر ئێران سه  هێرش بباته ی وه سوڵتان سلێمان هان بدا بۆ ئه

فی تاوانبار  ره میر شه. ف دا ره میر شه  ل زانی و زمانی له هه  شی به وه ئولمه ئه. ک ی ئوزبه شه ڕه هه  قزلباش و له
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سوڵتان کرد   داوای له.  یه لباش ههڵ قز گه  تی له دۆستایه  وه ژێره  له  ، چونکه گرتوه ی ڕێزی لێ نه وه کرد به
 .الماری ئێران بدا په  وێوه ی له وه بدلیسی پێ بسپێرێ بۆ ئه
ی سلێمان  م کاره ئه. خشی ئولمه به  بدلیسی به. تی بدلیس خست میرایه  فی له ره سوڵتان سلێمان، میر شه

کانی کورد و سوڵتان  وارثیه  یدریس و میرهکیم ئ نێوان حه  کاتی خۆی له   بو که  ڵێنه و گفت و به ی ئه وانه پێچه
 . وه س خۆیان دا بمێنێته ده  کانی کوردستان له تیه بو میرایه ئه  که. لیم دا بو سه

کاتی   له. وێ بو دیلی له  ساڵ به 3ی  ماوه. خۆی گیرا بو  له  وه ن شا ئیسماعیله الیه  ف کاتی خۆی له ره میر شه
 .واڵتی خۆی  وه ڕایه اڵت و گه تی هێنا و هه ویش فرسه ک خان ئه یبه تی شه یهرکردا سه  ک دا به هێرشی ئوزبه

کیم ئیدریسیان  زنی تری کوردستان، حه ندین میر و مه ڵ چه گه  نگ له ی هاوده وانه کێک بو له ف یه ره میر شه
ر  لیم دا بۆ سه ی سه هک هێرشه  له. الماردانی ئێران لیم بۆ په مڕاستی خۆیان بۆ هاندانی سوڵتان سه ده  کرده

  هاوکاره  کێک له ش یه وه شدار بون، دوای ئه کانی به ره ف و نۆکه ره ڕی چاڵدێران دا شه شه  ئێران و له
  تی له تایبه  اڵتی قزڵباش، به سه ده  اڵکانی کوردستان له بۆ ڕزگارکردنی شار و قه. کیم ئیدریس بو کانی حه نزیکه

 .ی کوردستان دا بۆ عوسمانی وه ساخکردنه  بو له ری هه وری کاریگه ده  سار که د و قوچ حه کانی ئامه ڕه شه
 

.  وه بۆ بڕایه  ی سااڵنه موچه  ری به دو ملیون ئاسپه. ربێگ بێگله  سوڵتان و، کرایه  یشته موڵ گه سته ئه  له  ئولمه
،  رامان، ئاماسیه کانی قه ربێگه بێگله  رمان درا به ها فه روه هه. و ئه  ریشی بدرێته وروبه بڕیار درا بدلیس و ده

عقوب پاشا میری میرانی  فیل یه( 0213: هامر. )ن بۆ گرتنی بدلیس بده  تی ئولمه کر یارمه در، شام، دیاربه ذولقه
میر   م ڕقی کۆنی له عزه ئه دری سه. س بو زار که هه 32ی  نزیکه  کرد که ی ئه که تی هێزه رکردایه کر سه دیاربه

اڵکانی بدلیس،  واند، قه نه ری دانه ف سه ره شه( 960:  فنامه ره شه. )ویش بۆی تێ چاند بو بو ئهف  ره شه
  لم، گولخار، قاتیک، سوی، به یردز، سه لهوک، فه ک، که ندور، ئاموره خالت، کیفه مار، موش، ئه خته ئه
یان  ر بدلیس و ئابلوقه سه  چونه( ز 0630/ ک 733)  له  عقوب و ئولمه فیل یه. کانی ڕۆژکی قایم کرد پیاوه وره گه

  شکری عوسمانی به له. ی دا که و هێزه  الماری ئولمه ف په ره میر شه( 960:  فنامه ره شه. )مانگی خایاند 3دا، 
ناو شاری   چوه ریک بو ئه خه  یشت، که سوڵتان سلێمان گه  کاتێک دا به  له  واڵه م هه ئه.  وه ڕانه شکاوی گه

 .سیرمیوم
شکرێکی  تی له رکردایه ف خۆی سه ره هماسب بۆ ڕێزلێنانی میر شه ته. هماسب برد بو ف هانای بۆ ته ره ر شهمی
کانی کرد و،  نده ستوپێوه ردار و ده ی بۆ شا و سه وره کی گه خالت میوانداریه ئه  ف له ره شه. ی کرد وره گه

دا ک  737  هماسب له ته( 963:  فنامه ره شه. )شا  بیدا به  وه کۆکرده  که دانیشتوانی ناوچه  باجێکی زۆری له
میری میران و "  دا به که رمانه فه  خشی و له ی خانی پێ به ف نوسی، پله ره رمانێکی درێژی بۆ میر شه فه
مو میر و گزیران  ر هه سه  له": تی نوسیویه( 969:  فنامه ره شه. )با ناوی ئه "مو میرانی کوردستان وای هه رمانڕه فه
رمانی بن و هیچ کات و  فه رکزی به میری میران بزانن و سه  به  ناوداره  م خانه ئه  که  رکردانی کوردستانه سه و

ر  ن و هه کانی شل که ن و گوێ بۆ جاڕه که خاویشی لێ نه  چن و خاوه رنه رمانی ده فه  مانێ له سات و زه
 (963:  فنامه ره شه) ".بێ بۆی پێک بێنێ ی هه بێ بۆی پره ی هه هره ت به وڵه بۆ ده  پێداویستێکی بوێ که

ر  سه  ک هێرشی کردۆته عوبێد خانی ئوزبه  یشت که واڵی پێ گه ورێز هه ی دا بۆ ته وه ڕانه گه  هماسب له ته
رکردنی و،  هماسب خۆی سازدا بۆ ده ته.  دروست کردوه  که ر ناوچه ی بۆ سه وره کی گه ترسیه خوراسان و، مه
  ر جۆرێ بێ خۆی له هه  ف به ره خا، شه ک دا نه الیه ی عوبێد خان به له سه و مه فی کرد؛ تا ئه ره شه ئامۆژگاری میر

ل سوڵتانی پازۆکی و  لهه هه  وانه کانی قزڵباش له رکرده سه  ندێ له هه  رمانی دا به ڵ عوسمانی بسازێنێ و، فه گه
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کاتی پێویست دا   له  ربایجان، که سا سوڵتان والی ئازهو مو( یان کورد بون م دوانه ئه)حمودی  گی مه میر به ئه
 (967:  فنامه ره شه. )ن ف بده ره تی شه یارمه

 
 ز 6511/ ک  047: می سلێمان که هێرشی یه

تی  وڵه ندێ قازانجی ده ر هه به  اڵم له بیری سلێمان دا بڕیاری لێ درا بو، به  ک بو له یه الماردانی ئێران ماوه په
شکرێکی  دا سلێمان لهز  0633/ ک 712پایزی   له. وت و ئاشکرا بو رکه واوی ده ته  خرا، ئیتر به ئه ر نه ده
ی  وه هیوای ئه  ربایجان، به و ئازه ره ڕێ به  م ئیبراهیم پاشادا خسته عزه ئه دری سهتی  رکردایه ژێر سه  ی له وره گه
ی  که ف ئامۆژگاریه ره شه( 0217: هامر. )ڕێ  ێتهو غداد بکه نیازی گرتنی به  هاردا سوڵتان خۆیشی به به  له
ی عوبێد خانی  ژاره و په ڵ عوسمانی بگونجێنێ تا ئه گه  رچۆنێ بێ خۆی له هه  گرت که گوێ نه  هماسبی له ته

 ف ره شه. ی هاوکاری دوژمنیان کردبو وانه له  وه ندنه سه تۆڵه  وته که( 912:  فنامه ره شه)خا،  الدا ئه  ک به ئوزبه
. پاڵ دوژمن  نجان و دایانه کیشی لێ ڕه کانی ڕۆژه وره گه  ندێ له ت هه نانه کانی ترساند، ته کورده  میره  وه به
زار  هه 02ی  کرد نزیکه تیان ئه یه رکرده عقوب پاشا سه و فیل یه  نوێ ئولمه رله سه  ی عوسمانی که که رایی هێزه به
ی  ڕێگه  کی بون له کانی ئێلی ڕۆژه پیاوه وره گه  ندێکیان له ون و، ههکورد ب  وانه شێکی زۆری ئه سێ بون، به که

تاتیک   ڵ بو له گه  سی له زار که هه 6ی  ف نزیکه ره شه. و تاتیک کشان ره الماردانی بدلیس به بۆ په  وه خیزانه
  ف، له ره ی شه که شکره له ی باڵی ڕاستی رکرده حمودی سه گی مه میر به نگ دا ئه ی جه رمه گه  نگاریان بو، له ره به
سی کوژرا، خۆیشی پێکراو  که 922ف بو  ره ڵ میر شه گه ی له  و هێزه له. پاڵ دوژمن  ، دایه وه ڕایه ڵگه ف هه ره شه

 (910:  فنامه ره شه. )کوژرا
شکانی واڵی تێ هه  ئولمه. چنارلو خست بو  ی له بارگه.  قۆنیه  یشتبوه گه ی عوسمانی هێشتا نه وره هێزی گه

 .فی بۆ ئۆردو نارد ره ی بڕاوی شه لله ڵ که گه  ی بدلیسی له که شکره له
ستی  ژێر ده  وتنه وروپشتی که اڵکانی ده ف و، قه ره دینی کوڕی شه مسه شه  تی وراثی بدلیسی درایه حکومه

  شکره له  وه د مانه ئامه  له  فته هه 1،  وه ڕینه په  وه جک الی فوراته پیره  شکری عوسمانی له له. عوسمانی
سلیم بون،  وێ کلیلی انیک و وان یان بۆ هێنان ته گایان خست، له سوارق باره  ، له وه کان کۆبونه نده ڕاگه په

حمودی کلیلی  رۆکی هۆزی مه گی سه میر به ئه. رداری وان ت و سه حکومه  و پاشای حوکمڕانی شام کرایه خوسره
کی تر  اڵیه ند قه زید، ئیهتیمام و چه م، بیدقار، ردزنی، اونیک، بایه ره ی ههاڵکان اڵی سیارنی هێنا، ئینجا قه قه
 (0920 – 0920: هامر. )سلیم بون ته
نی  مه چه  گای ئۆردوی له ختی ئێران و باره ورێزی پایته ناو ته  ئیبراهیم پاشا چوهک  710م ڕۆژی ساڵی  که یه
 ( 0920: هامر. )عداباد دانا سه
ی  و ڕۆژه ئه.  ئولمه  ربایجانی سپارد به ئیبراهیم ئازه. وت هێزی عوسمانی که  طاخ له  قزلجه  له  وره ری گه ره زه

: هامر. )وت بو ڕێ که  و ئێران به ره به  وه ئوسکوداره  رچو بو، سوڵتان سلێمانیش له د ده ئامه  ئیبراهیم پاشا له
،  وه شکره ناو له  و خرابونه  وه کوردیش کۆکرابونهکانی  زنه و مه  وره مو گه هه  شکرکێشیه م له بۆ ئه( 0290

( 917:  فنامه ره شه. )ی باوکی کوژراوی کرابوه میری بتلیس جێگه  له  ف که ره دینی کوڕی شه مسه شه:  وانه له
 ( 393:  فنامه ره شه. )گی پالو مشید به جه( 072:  فنامه ره شه. ) گی جزیره در به به
دی خیزانی  حمه غداد سوڵتان ئه به  ڵ سلێمان دا ڕویان کرده گه  کانی کوردستان له رداره سهمیر و   دا که و چاخه له

 (121:  فنامه ره شه. )خشی پێ به ی "ناب جه"سوڵتان سلێمان نازناوی   وه ر ئه سه  تی گرنگی کرد بو له خزمه
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و ڕۆژئاوای  ره ڵ گرت به ک هه هڕاونانی ئوزب  ستی له یشت، ده واڵی هێرشی عوسمانی پێ گه هه  هماسب که ته
.  ورێزیان گرت بو شکری عوسمانی ته سوڵتان سلێمان و ئیبراهیم پاشا و له.  سوڵتانیه  یشته گه.  وه ڕایه ئێران گه

 .دان مه زێن و هه رگه ده  وه ی عوسمانی بکا، کشایه وره شکری گه نگاری له ره توانی به یئه هماسب نه ته
  شا له. ، ڕۆیشت ، زنجان، سوڵتانیه و میانه ره به  وه ورێزه ته  تی سلێمان خۆی له رکردایه هس  شکری عوسمانی به له
میی خۆراک و ئالیک و  هۆی که  ڕێگا به  له. ڕێ  وته غداد که سلێمان بۆ به( 913:  فنامه ره شه. )اڵت ری هه به

تۆپ و   ندێ له ناچاری هه  وتان و به فه کانی ره ی و باربه که شێکی هێزه ، به رماوه فر و توندی سه زۆری به
 (913:  فنامه ره شه)، (0291: هامر. )جێ هێشت  به  ڕێگه  کانیشیان له باره
  کانی عوسمانی و نائومێد بونی له یشتنی هێزه واڵی گه بیستنی هه  غداد به لو حوکمڕانی به گی تکه د به مه محه
م  عزه ئه دری سهپێش دا ئیبراهیم پاشای   له.  وه غداد کشایه به  لهڕ  بێ شه  تی ئێرانی به یشتنی هێزی یارمه گه

  سلێمان به(. ک 710)غداد  به  ربردنی زستان چوه سه  دوایی تریش سلێمان خۆی بۆ به  وه غداده به  چوه
کرد بون داگیری   بو که  و ناوچانه ی کاروباری ئه وه ریکی ڕێکخستنه ی خه که م زستانه عزه ئه دری سههاوکاری 

م و زانا  عزه ی ئیمامی ئه نیفه بو حه ها گۆڕی ئه روه هه. ت عامه سنجاق و تیمار و زه  شی کردن به و، دابه
غدادا تێکی دابون و ئێسک و پروسکی سوتاند بون،  کاتی گرتنی به  شا ئیسماعیل له  کانی تر، که سوننیه

. الش ربه ف و که جه تی نه ها چو بۆ زیاره روه کردن، هه ئه تی وام زیاره رده سلێمان به.  وه نوێ ئاوا کرده رله سه
 (0299: هامر)

پێی   ڕی چاڵدێران به لیم دا دوای شه می سوڵتان سه رده سه  ی له وه ئه ،غداد کاروباری کوردستان به  ر له هه
و زاڵ بونی  وی فه سهتێشکانی .  وه خستنه ڕێکینوێ   ر له م سه کیم ئیدریس ڕێک خرا بون ئه ڕاوێژی حه

وانی تریش  شکردا هات بون، ئه ڵ له گه  له  ی که وه له  کانی دا جگه کورده  مو میره اڵتی عوسمانی، هانی هه سه ده
 .ری سلێمانیان دا ربڕینی دڵسۆزی سه بۆ ده

غداد میر  هب  سلێمان له. ختی بو دبه ی به کانی کورد مایه رداره میر و سه  ندێ له ی سوڵتان بۆ هه ره فه م سه ئه
. گی داسنی حسێن به  ی سۆرانی دا به و ناوچه( ز 0631/ ک 710)دینشێری میری سۆرانی کوشت  عیزه

وێش بۆ ڕێکخستنی  له( 0297: هامر. )ورێز ته  چوه  وه ی کوردستانه ڕێگه  ی له وه پاش ئه( 170:  فنامه ره شه)
کانی  خزمه  س له که 6ڵ  گه  گی کوردی له ت به قه فه شهورێزیش  ته  له.  وه مایه  فته دو هه  که کاروباری ناوچه

گی  به  میره  وه م ڕێگایشه ده  به( 0230: هامر. ) کان سازشی کردوه ڵ ئێرانیه گه  ی له وه بیانوی ئه  ربڕی به سه
 (610:  فنامه ره شه. )الی ئێران دا  یان به وه ر بادانه سه  سێکی کوشت له ن که حمودی و چه مه
موڵی  سته ئه  وه شتهی گه ک 716/ ز 0637می  ی کانونی دوه 3  ی کێشا له ری سوڵتان ساڵێک و نیو درێژه فه سه

 .خت پایته
 

 می سوڵتان سلێمان هێرشی دوه
  کانی شا بو به ڵ هێزه گه  خۆیی له ربه هیوای سه  به. هماسب حاکمی شیروان بو لقاس میرزا برای شا ته ئه
موڵ  سته ئه  له. نای بۆ سوڵتان سلێمان برد په  وه شه ریای ڕه شتی قبجاق و ده ده  تێشکاوی له  به. ڕی شه

دا  و کاته له  الماردانی ئێران که ی ویست سوڵتان هان بدا بۆ په لقاس ئه ئه. رمی لێ کرا ی گه کی شاهانه پێشوازیه
ربگرێ بۆ الوازکردنی  برا وهردو  ناکۆکی هه  ڵک له ی ویست که ئه سوڵتان یش. دوچاری گیروگرفتی ناوخۆ بو

 (.761)ئێران 
  وه پێش ئه  له. رزڕۆمی پێ سپێردرا ئه تی لقاس میرزا و، حکومه کاری ئهپێش  کرایه  نه پاشا حاکمی بوسه  ئولمه
 ( 0037: هامر. )تی ئێران کران که مله ی مه وانه مان ڕه ئه. ڕێ  وێته وکیبی سوڵتان بکه دا مه
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رزڕۆم  چو بۆ ئه  وه ئاماسیه  سوڵتان له. ڕێ  وته الماردانی ئێران که نیازی په ودا سلێمان بههاری ساڵی داهات به  له
دانی وان  مانی بۆ ئابلوقه ربێگی قاره رزڕۆم و پیری پاشای بێگله ربێگی ئه بێگله  ئولمه  وێوه واز، له و عادلجه

ستی  ده  هماسب له ته  ی پێشوی شیروان کهلیل سوڵتان شا لی سوڵتان کوڕی خه عه( 0037: هامر. )کرد  وانه ڕه
بۆ   وه ی شیروان کرده وانه ڕه  وه شه ریای ڕه ده  لی سوڵتانی له سلێمان، عه. نای بۆ سلێمان برد بو رهێنابو، په ده
 ند ڕۆژێ ها پاش چه روه هه. ورێز و گرتیان ر ته سه  ڵ سوڵتان چونه گه  لقاس میرزا له ئه. وێ داگیربکا ی ئه وه ئه

رداری  فته ده  وێشی داگیر کرد و، به ر شاری وان و ئه ڕێ بۆ سه  وته که  وه وێشه شاری شیروانی گرت و، له
 .دا  ڕێگه  وه سانه ی بۆ قشالق و حه سپاکه  ئینجا سوڵتان. ر پاشای سپارد نده سکه س ئه رکه ناتۆلی چه پێشوی ئه

واز، موش و  تااڵن و کاولکردنی عادلجه  بوهوت کههماسب  تهشکری  ی سلێمان دا، له که ڵ هێرشه گه  مان له هاوزه
  می له زیری سێیه د پاشای وه حمه سوڵتان ئه. چون بۆ گرتنی قارس تێ شکان ئه  هێزێکی عوسمانی که. خالت ئه

  دهنار  وه شکرێکه له  س عوسمان پاشای به رکه ویش چه ئه. بکا  م پشێوییه نگاری ئه ره ڕاسپارد به  وه ده ئامه
سوڵتان خۆیشی بۆ . هان سفه ڕێ بۆ تااڵنکردنی قوم، کاشان و ئه  وێته درا بکه  لقاس میرزاش ڕێگه ئه. ریان سه

 وی فه سهشای   ر به سه  حاکمی خوی، که( کوردی)ر پاشا، حاجی خانی دونبولی  نده سکه ئه. ب له حه  قشالق چوه
 (0070: هامر. )کرد  وازه ره یشی په که بو، کوشت و هێزه

 
لقاس  بونی ئه  داوای ئاماده. ئالمالو ئۆردوی خست  و، له  وه ڕییه فورات په  ڕێ له  وته که  وه به ڵه حه  سوڵتان له

سورخاب . زور ی شاره ناوچه  وه ڕایه گه( 0702: هامر. )اڵت خۆی ترسا و هه  لقاس له اڵم ئه به. میرزای کرد
دا   هه هقه اڵی قه قه  ویش له ئه( ک 761)  وه هماسبی برای کرده تهسلیمی  اڵن گرتی و ته رده گی حاکمی ئه به

 .زیندانیی کردو دوایی کوشتی
می بۆ گرتنی  زیری دوه د پاشای وه حمه ئه  وێوه رزڕۆم ئۆردوی خست و له ئه  ردا سوڵتان له مبه پته مانگی سه  له

تورتوم، نجاح، :  وانه گورجستان بگرێ، له  هاڵ ل قه 02د توانی  حمه دا ئه فته ش هه شه  له. گورجستان نارد
. موڵ سته ڕێ بۆ ئه  وه وته سوڵتان که  و فتوحاته ن ڕۆژێ دوای ئه چه. ، بن کرد، ایسترتوت لعه قه  میرئاخور، ئاقچه

 (0070: هامر)
 

 (ز 6554/ ک 065)می سلێمان  هێرشی سێیه
ر  به  وت بوه که  وه اڵته الی ڕۆژهه  فتوحات بون، له ریکی رستان خه جه مه  کانی عوسمانی له کاتێک دا هێزه  له
رجیش  ئه  له.  وه خالت بمێنێته واز و ئه رجیش و عادلجه ئه  ی ویست له هماسب ئه ته. ترسی هێرشی ئێران مه
ڵ  گه  ئیسماعیل میرزا له. ڵی تێ دا کرا کۆمه  فێڵ گیرا و کوشتاری به  خالت به ئه. میر ئیبراهیمی کوڕی کوژرا ئه
ک  یه هبۆس  ر پاشای له نده سکه تااڵنی و ئه  وته رزڕۆم و که ئه  خت کرد، ڕوی کرده یان ته اڵکه زار سوار قه ند هه چه

شێکی  نگ دا کوژران و، به یدانی جه مه  ار لهس حه  ره و بوزوق قه  التیه و مه رابوزان هتکانی  حاکمه. دا تێ شکاند
دا توشی  و کاته سازدانی هێرشی ئێران، له  وه وته سوڵتان سلێمان که( 0002: هامر. )دیل گیران  ی به که هێزه

کردنی عوسمانی بۆ   واڵی خۆ ئاماده ختێ شای ئێران هه وه. کانی ڵ کوڕه گه  گیروگرفتی ناوخۆ بو بو له
رزڕۆم دا  ی ئه که هڕ شه  ی له و ئاغایانه سی تری له گ و دو که به  د، سنجاحه مه الماردانی ئێرانی زانی، شا محه په
یویست  سوڵتان نه. و دۆستی لێ کرد سوڵحکی پێ دا ناردن بۆ سوڵتان تکای  یه ردا و نامه دیل گیرابون، به  به
. بو کانی، هه ڵ کوڕه گه  تی له تایبه  خۆ، بهوترسی گیروگرفتی نا  ی شا قبوڵ بکا چونکه که جێ خواسته سبه ده
 (0000: هامر)
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تی و چاککردنی کاروباری باج  رایه به ڕێوه کاروباری به  ب به ڵه حه  زستانی له .ی خنکاندفای کوڕ سوڵتان، مسته
د  ئامه  مایس دا له ی 06  له. جواڵ  وه به ڵه حه  له  وه ئۆردوه  دا به  و ساڵه نیسانی ئه  له. ر برد سه  به  وه رانه و سه

  که  تی ئێمه وڵه هێشتنی دوژمنانی دین و ده بۆ نه": دا وتی  هی وه م کۆبونه سوڵتان له. نگیی کرد کی جه یه وه کۆبونه
تی  که مله ناو مه  وه بچینه وتن پیشه رکه شکری سه له  ک و به چه  ینه س بده ده  کانن، پێویستی کردوه ئێرانیه

فرمێسکڕشتن   وتنه الو کهپیر و   که بوانی کۆڕه ئاماده "زانن؟ چاک ئه  چی به  وه ته م بابه له  ئی ئێوه ڕه.  وه وانه ئه
  "!چین ر حوکم بێ بۆ هیندوچین تا کێوی قاف ئه گه رمانی پادشا، ئه پێی فه  به  ئێمه": و وتیان

 
و  ره و توپچاری به ره ڕێ به  وته که  وه رزڕۆمه ئه  له.  وه ڕییه ، په لقێکی فوراته  ڕوباری موراد، که  سوڵتان له

د پاشای سوکولی  مه م و، محه زیری دوه وه  لی پاشای خواجه م و، عه عزه ئه دری سهد پاشای  حمه ئه. هری سوشه
د پاشای  حمه رمانی ئه ژێر فه  له  ناتۆلی که شکری ئه ڵ له گه  لیم، له سوڵتان سه  گی ڕۆم ئێلی و، شازاده ربه گله به
  م هێزه ئه. ر پاشا سپێردرا بون یده حه  کانی تورکمان به گه رامانی و ذولقدر و به گ دا بو، قشونی قه ربه گله به
م  سوڵتان له. هماسب نارد نگی بۆ شا ته یاندنی جه سلێمان ڕاگه  وێوه له. ڕێ  وته و قارس که ره به  یه وره گه

ڵکو بۆ  ییان، بهزت و راف هلی بیدعه نگی ئه ی جه هربار پێی فتوای موفتییان ده  به": دا نوسیبوی یاندنه ڕاگه
پێش   سول له تی ڕه زره رمانی حه ی فه پێ  جواڵن به  وتۆته که  وه شکره ن له چه  ناوبردنیان به  هێشتن و له نه
رپێچی بکا  ق سه قبوڵکردنی دینی هه  ر شا له گه ئه. ر به  ینه خه تییان ئه کارهێنانی شمشێر و ڕم دا، ئیسالمه به
  ڵکێشاوه ی قورئان شمشێرمان ههس ی نه ێپ  ش به ێمهئ. رگێڕێ می شمشێر ڕو وه ده  کان له ته کو بێ غیره بێ وه ئه

 (0003: هامر) "رببڕین بونی خۆمان ده کانی توڕه تا نیشانه
/ ز 0661یرانی  حوزه  له. باغ، کاول کران ره وان، قه خچه وان، نه کانی ئیره نگ، ناوچه یاندنی جه دوای ڕاگه  له

سار قشونی  حه  ره قه  ناری ڕوباری ئاراس دا له که  دواییتر له ڕۆژی. گا خرا نی ئارپا چای باره مه چه  لهک  710
 . وه ی هێزی ئێرانه بۆسه  وته مانی که ره قه
. هێشت بو ڕێ ئاواییان نه ڕۆژه 6ی  کی دا بۆ ماوه ر الیه هه  ک دا به یه دائیره  وری خۆیان له ده  کان له ئێرانیه  
 (0003: هامر)
 
  کی له یه نامه. زید اڵی بایه قه  یشته سیر بو گه کان ئه الی ئێرانیه  سمانی کهکی عو ی ئاب دا سپاییه 1  له
کانی ئێرانت  ته ر ویالیه سه به  دا که  و کاولیه ر ئه رامبه به  له": هێنا بو بۆ سلێمان، تێی دا نوسی بوی  وه هماسبه ته

بازوی خۆت دا هیچ   له  ی که وه ر ئه به  له. م که مالیکی عوسمانی کاول و وێران ئه ، واڵت و شوێن و مه دا هێناوه
  ، پشت به وه دزیته کارهێنانی شیر و ڕم ئه کان و به وانه زۆرانبازی پاڵه  ی، خۆت له هێزێکی تێ دا شک نابه

ڵک و  تااڵنکردنی شتی خه  تی و جوامێری خۆت له ستی، ئازایه به نگ ئه ی تفه وه هاویشتنی تۆپ و خاڵیکردنه
  تی له نگ و دۆستایه جه  ئاشتی له: یش دا وانه مو ئه ڵ هه گه  نوێنی، له وایان دا ئه انوی بێ نهسوتاندنی خ

 (0007: هامر) ". تی باشتره دوژمنایه
  ختیان خواردوه کانی عوسمانی شکستێکی سه هێزه  یشت که واڵ گه دا، هه یه م نامه یشتنی ئه ڵ گه گه  مان له هاوزه
سیرێکی  ئه  ی شادا که که اڵمی نامه وه  د پاشا له حمه م ئه عزه ئه دری سه.  وردیش گوم بوهی ک وره گێکی گه و، به

  ئێستا که.  رزی لێ هاتوه ترسان له  زانن کام ال له مو ئه هه": زیری شا نوسی کی بۆ وه یه عوسمانی هێنابوی، نامه
مالیکی ئێران  کانی مه ته والیه. کا راتێن ئه دا ته بێشه  هکو شێری ئازا ل ڵ وه قه چه  وه ته ڕاوه نێچیرگا گه  نێچیروان له

کان دا  شته ده  کان ئازان با له ر ئێرانیه گه ئه.  و تاریکه  تیره  وه کانی عوسمانیه نیقه نجه ی مه سایه  هێشتا له
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  بۆیان بچنه  وه و نێزهشیر   سێرن، به ڵپه نگ هه تۆپ و تفه  ن که وانیش ئاماده ، ئه وه کان ببنه ڕوی عوسمانیه ڕوبه
 (0007: 0: هامر) ".ن ربخه و، هێزی بازوی خۆیان ده  وه یدانه مه
زیری عوسمانی  رزڕۆم نوسی بوی، وه یاس پاشای حاکمی ئه زیری ئێرانی بۆ ئه وه  ک دا که یه اڵمی نامه وه  له

بۆ   دا که یه و نامه کان له ئێرانیه.  وه سیرێکی ئێرانی دا ناردیه ئه  زیری ئێرانی نوسی و، به کی تری بۆ وه یه نامه
زیری  وه  وه رئه به  ، له وتنیان کردوه عوسمانی داوای ڕێککه  رخست بو که یاس پاشایان نوسی بو، وایان ده ئه

رناگێڕێ،  ستنی ئاشتی ڕو وه به  تی عوسمانی له وڵه رچی ده گه ئه":  وه اڵم دایه وه  م جۆره ی به که عوسمانی نامه
 ". کردوه ستی پێ نه ده  وه وه م هیچ کات تکای ئاشتی لهاڵ به
جهنم   من قتل مؤمنا متعمدا فجزائه": تی ی ئایه رباره ده  زیری ئێرانی دا که ی وه شێکی تری نامه اڵمی به وه  له

ی  کمهم حو کوشتنی موسوڵمانان و موئمینان ئه  ت به باره سه  ریفه شه  ته م ئایه ئه": بو، نوسی بوی "خالدا
 3سول و  تی ڕه زره ی حه حابه سه  وه کانی خۆیانه ره رزایی مینبه به  له  کان، که ی ئێرانیه رباره ک ده ، نه رموه فه
ت؟ دینی  پاڵ کام میلله  بێ بێدینی بدرێته ی ئه بن، ئه ها بێ دین نه سانی وه ر که گه ئه. ن که ت ئه عنه له  لیفه خه
وی  بره  نجا ساڵه په کان رافزیهت و  هلی بیدعه اڵم ئاینی ئه ، به راره رقه به  ست ساڵه دو شه قیقی ئیسالم نۆ سه حه

 . پێ دراوه
  ی له وه ئه  میشه هه  که  ت، پادشاهی ئێمه نه ڵته یی و سه وره وامی گه بێ ئیعتیباری دنیا و بێ ده  ت به باره سه
نوسرا بو، بابیعالی   حه الهسی مو رباره ی ده وه هاڵم ئ به.  وه نه ڵکی بیری بخه خه  نیه  وه ، پێویستی به رچاوه به
بێ  بکرێ ئه سوڵحوێ  یانه ڕاستی دا ئه  کان له ر ئێرانیه گه ئه.  وه ته ڕوی دۆست و دوژمن دا کراوه  له  میشه هه

،  یه ڵی شتێکی تریان ههیا ر خه گه خۆ ئه. نێ یه نجام بگه ئه  به  م کاره بنێرن، تا ئه  ن شانی شایسته کی خاوه ئێلچیه
  وێته که ت بدرێ گوناهی ئه عیه ڕه  تێ له رامه ر زیان و غه وسا هه ستاون، ئه ر سنور ڕاوه سه  کان له وا عوسمانیه ئه

 (0002: 00: هامر) ".وان کانی ئه ملی حوکمڕانه
کر و وان  کانی دیاربه ربێگه بێگلهوێ سوڵتان  له. ئۆردوی خست  لعه ن قه سه حه  له  وه ڕینه پردی چوپان په  کاتێ له

دا، هێزی عوسمانی لوڕستان و  مه ڵ ئه گه  مان له هاوزه. رزکرد ربه اڵت سه خه  کانی کوردی به رۆکه ڵ سه گه  له
 (0000: هامر. ) وه ی عوسمانیه ژێر سایه  کانی کورد چونه گه وت کرد بو، به زه  وه اڵکانیه قه  زوری به شاره

یامی  و په  نامه  دا بهز  0661یلولی  ئه/ ک 710  تی شاهی له راواڵنی تایبه ی قه رکرده اجار، سهقولیخان قورچی ق
سوڵتان   نگی له ئێلچی شا تکای ڕاگرتنی جه. ی لێ کرا کی شاهانه رزڕۆم و پێشوازیه ئه  یشته گه  وه هماسبه ته

ن  الیه  شکێ، له یمان نه په  وه کانه ێرانیهن ئ الیه  تا له": کان وتیان زیره ی گرت و وه سوڵتان تکاکه. کرد
 (0000: هامر) ".نگ ناگیرێ ی جه ڕێگه  وه عوسمانیه

  یشته ڕۆژ گه 00  ش به وه دوای ئه. سیواس  یشته ڕۆژ گه 02دوای . ڕێ  وته ڕۆژی دواییتر سوڵتان که 1
زیری  وه"  کرابوه  ن شاوه الیه  له ،گ ئیشێک ئاقاسی ڕوخزاد به فه.  وه مایه  ئاماسیه  بۆ زستان له.  ئاماسیه
ردو  وتنی هه ڕێککه  ت به باره بۆ سوڵتان هێنا بو سه  شاوه  کی درێژی له یه نامه. نجامدانی گفتوگۆ بۆ ئه "موختار

تا ئێران "؛  ڵێنی دایه و به  وه اڵمی شای دایه سوڵتان سلێمان وه. ئێلیچی ئێران کرا  له  پێشوازی شاهانه. ت وڵه ده
 (0000: هامر) ".ن که وی ئه وان پێڕه شکێنێ، ئه یمانی ئاشتی نه په
نێوان ئێران و عوسمانی   ک له وتن و ئاشتیه ڕێککه  هیچ جۆره  وه لیمه می شا ئیسماعیل و سوڵتان سه رده سه  له

  له  ، که وتنه کهکڕێ م عوسمانی و، به –ئێرانی وتنی مین ڕێککه که ی یه بناغه  بون به  یه ند نامه م چه ئه. بوبو دا نه
ی مایسی  07/ ک 713بی  جه ڕه)  ی ئاماسیه وتننامه ڕێککه  عوسمانی دا به –کانی ئێرانی ندیه مێژوی پێوه

 .واو بو م ته جه ی نێوان ڕۆم و عه ساڵه 02نگی  ، جه ناسراوه( ز 0666
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سوڵتان   کرد که ی ئه و ڕۆژه تی ئهو کهلماند، ڕێ ی ئێرانی سه تی شیعه وڵه ده ی "رعیبون شه"  که  وتنه م ڕێککه ئه
 .وروپا دانا ئه  ی فتوحاتی عوسمانی له موڵی گرت و، بناغه سته دی فاتیح ئه مه محه

  
  یماننامه په
 (ک 061 /ز 6555)  ی سوڵحی ئاماسیه هدنامه عه
کی  یه ڵگه به  له  ردوال، که کانی هه زیره و سوڵتان و وه کانی شا ئاڵوگۆڕکراوه  نامه  له  بریتیه  وتنه م رێککه ئه
کانی  کیه ره سه  نده ردوالدا به و گفتوگۆی هه  نگاندنی تێكڕای نامه ڵسه هه  اڵم له ، به وه ته نوسراونه  کخراودا نه یه

 : له  بریتیه
 رزی ی ئه الداخستنی کێشه  به. 0 

ش  تدا دابه وڵه ردو ده ینی هه به  تان لهنستان و گورجستان و کوردس رمه ئه. ردوال کانی هه رازوی هێزه پێی ته  به
  وه کاولی بمێنێته  ی به اڵکه ، قه وه نی بمێنێته بێالیه  قارس به. شی عوسمانی به  کان بونه بنشینه ره عه  ناوچه. کران

 .نێن و هێزی لێ دانه  وه نه که دانی نه کیان ئاوه هیچ الیه
 .دروست ببێ  هر وبه هێڵن کێشه کان نه ستانی سنوره ده کاربه 

 بی زه ی مه الداخستنی کێشه به. 0
و،   دینه و مه  که جی مه کان و بۆ حه پیرۆزه  تی شوینه ی ئێرانی بدا بچن بۆ زیارهئێرانزا  عوسمانی رێ به

 .ن فتاری باش بکه ره  ڵ شیعه گه  ستانی خۆی له ده کاربه  رمان بدا به فه
  ر و ئیمامه مبه ری پێغه ی هاوسه و عائیشه  که لیفه ی سێ خهتکردن عنه له  ڵبگرن له سهه ویش ده فه سه

 . کانی سونه ویسته خۆشه
 ی سیاسی الداخستنی کێشه به. 3

ی تر  بۆ الکه  وه که الیه  میریک له یا ئه  ر شازاده گه ن، ئه ده کتری نه کانی یه راکردوه  میره و ئه ەی شازاد داڵده
 .ی خۆی که هت وڵه ست ده ده  وه اڵت، بدرێته هه
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کان  رچاوه سه
 میرزا زکی علی آبادی  هامر پورگشال، تاریخ امبراطوری عثمانی، ترجمه

 ژار ی هه فنامه ره شه
 دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی: اصغر جعفر ولدانی، بررسی تاریخی اختالفات مرزی ایران و عراق، تهران

 .0319شرکت سهامی انتشار، تهران . ی اختالفات عراق و ایران، چاپ سومهای تاریخ دکتر منوچهر پارسادوست، ریشه
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 پێشەکی
 

و سەنگەر لە هەندێ لە ژیانی چەند ساڵەی شاخ دا چەند جارێ لە کاتی هەڵکەندنی بناغەی خانو بۆ بارەگا 
ناوچەی شاخاوی دا، کارکەرەکان چەند جارێ توشی گۆزە و خشت و ئێسکوپروسکی کۆن ئەبون، بەوپەڕی 

ئەگەر شتێکی بە نرخی تێدا بوایە، وەکو دراو، . بێباکیەوە، گۆزەکانیان ئەشکان و، ئێسقانەکانیان فڕێ ئەدا
 :ئەوانەی کارەکەیان ئەکرد. ەداخشڵ، یا پەیکەر، هەڵی ئەگرت بۆ خۆی و، ئەوی تری توڕ ئ

 .کەسیان خۆیان بە خاوەنی ئەو شتانە نەئەزانی
 .کەسیان ئەو ئێسقان و ئێسکوپروسکەیان بە هی باووباپیری خۆیان نەئەزانی

 ئێستاکەسیان ئەو گۆزانەیان بە گۆڕ یا گەنجینەی کەلوپەلی گرانبەهای باوباپیری دانیشتوانی ناوچەکەی 
 .نەئەزانی

 .بێگانە ئەزانی لێکی گهشوێنەوارەیان بە هی بەڵکو ئەو 
 لە بەر ئەوە بەرامبەر بەو شتانە کە چیرۆکی چەند ئەڵقەی گرنگی مێژوی ناوچەکە ئەگێڕنەوە بێ پەروا بون،

 ئەشێ کورد گەلێکی بێ رابوردو بێ؟
 بوبێ؟ ئێستائەشێ کورد لە ئاسمانەوە هاتبێ نیشتەجێی ئەم سەرزەمینەی 

ی لە ئەشکەوتەکانی کوردستان دا دۆزراونەتەوە، کە ئەگەڕێنەوە بۆ هەزاران ساڵی پێش ئەو ئێسقانە مرۆییانە
 ئێستا، هی کێ بون؟

 ئەو ئێسکانەی بەردەوام ئەدۆزرێنەوە هێ کێن و نەوە و وەچە و منااڵنی ئەوانە لە کوێن؟
رەمەگرون، بێتواتە، کێ بون ئەوانەی گابەردەکانی بێستون، زینانەی هەورامان، پەیکوڵی، دەربەندی گاور، پی

 یان نەخشاندوە؟... سەرپولی زەهاو، بێلولە
 کێ بون ئەوانەی هەزاران خشتی قوڕیان لە شمشارە و نوزی نوسیوە؟

کێ بون ئەوانەی قەاڵی هەولێر و قەاڵی کەرکوک و، گردەکانی دەشتی شارەزور و دەشتی بیتوێن و دەشتی 
 هەولێریان دروست کردوە؟
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و خشت و سواڵەتە نوسراوانەی لە کوردستان دۆزراونەتەوە و لێرە بە دواوەش  تۆ بڵێی هەمو ئەو کێل
و بۆ شکاندنی چاوی  نلە کوردستان دا چەقاندویان نسەرکەوتنی داگیرکەران بئەدۆزرێنەوە، هەر کێلی 

 .؟ وەکو هەندێ نوسەر هەمیشە ئەیڵێنەوەننیشتوانی ناوچەکە بە جێیان هێشتودا
 رابوردوە؟ئاخۆ کورد نەتەوەیەکی بێ 

 یان وەکو لە نیشتمانەکەی خۆی دا کراوە بە بێگانە، لە رابوردەکەیشی کراوە بە بێگانە؟
  

 .کردوە "لەخۆبێگانەبون"دەسەاڵتی داگیرکەر، کوردی توشی دەردی 
کوردی ئاسایی، خۆی بە خاوەنی شاخەکانی و دەشتەکانی، لێڕەوار و ئاوەکانی، سامانی سەرزەوی و ژێرزەوی 

ژینگە و،  ی نازانێ، لە نیشتمانەکەی خۆی دا خۆی بە بێگانە ئەزانێ، بۆیە گوێ ناداتە، پاکیکوردستان 
 .گوێ ناداتە شوێنەوارە دێرینەکانی .ژینگە و سامانە سروشتیەکەیپاراستنی 

 
چ وەکو تاک و چ وەکو کۆمەڵ  ،لە الی کورد ی "لەخۆبێگانەبون"سااڵنی درێژی ژێردەستەیی هەستی 

کردوە کورد لە ناو دەرونی خۆی دا، لە ناو ئەو کۆمەڵەی تێیدا ئەژی، لە ناو ئەو نیشتمانەدا  وای. خوڵقاندوە
 :کە تیا ئەژی، خۆی بە بێگانە بزانێ، ئەم هەستە بە جۆرێکی بینراو لە بوارەکانی ژیان دا هەستی پێ ئەکرێ

 بگاتە هەر مەلێکی کێوی، بۆی بکرێ ئەیکوژێ
 بخورێ یا نەخورێ، بتوانێ ئەیکوژێ بگاتە هەر دەعبایەکی کێوی، گۆشتی

 بگاتە هەر گوڵ و گژوگیایەکی کێوی، دەستی بیگاتێ، هەڵی ئەکەنێ
 بگاتە هەر دارودەوەنێ، بۆی بکرێ، لقەکانی ئەشکێنێتەوە و دارەکە ئەبڕێتەوە

 .بگاتە شوێنەواری دێرین، بێ لێکدانەوە تێکی ئەدا
  

او لە کوردستان دۆزراونەتەوە و، هەزارانیش رەنگە ئەگەرچی هەزاران خشت و بەردی نوسراو و نەخشێنر
زانکۆکان، مۆزەخانەکان، وەزارەتەکانی : لە هیچ ناوەندێکی زانستی ئێستاهێشتا لە ژێر گڵ دا بن، بەاڵم تا 

کورد چەند  ئێستاگرنگیەکی ئەوتۆ بەم بوارە نەدراوە، تا ... رۆشنبیری، خوێندنی بااڵ، پەروەردە، گەشتوگوزار
بە شێوەیەکی سیستەماتیک لە کوردستان کاری کنە و  ئێستاخوێندنەوەی خەتی مێخی نیە و، تا پسپۆڕێکی 

 "دێرینەوانی" ئێستاتا . پشکنین و خوێندنەوەی شوێنەوارە نوسراو و پاشماوە نوسراوەکان نەکراوە
 . نەکراوەتە بەرنامە

یان ساخ  ئاکەدی، بابلی، ئاشوریشوێنەوارناسانی ئەوروپایی و ئەمەریکایی سەدان تێکستی کۆنی سۆمەری، 
کردۆتەوە و، لە زمانە ئەسلیە مردوەکەی خۆیەوە تەرجومەیان کردوە بۆ زمانە زیندوەکانی دنیا و، دەیان کتێب 

توانی ئەو ـو لێکۆڵینەوەیان لە سەر نوسیون، لە ناو ئەوانەدا دەیان بابەتیان پێوەندییان لە گەڵ دانیش
وەکو پێویست سەرنجی لێکۆڵەری کوردیان رانەکێشاوە و، تا  ئێستاەاڵم تا ب. تان دا هەیەـکوردس ەردەمەیـس

لە ناو کوردا چەند پسپۆڕێ پەیدا نەبون شارەزای خوێندنەوەی خەتی مێخی بن و، بەشێ لە هەوڵەکانی  ئێستا
خۆیان تەرخان بکەن بۆ خوێندنەوە و ساخکردنەوەی هیچ نەبێ بۆ ئەو نوسراوانەی لە کوردستان 

 .ەوەدۆزراونەت
  

یە، لە الیەکەوە کورد بەشدار بوە لە شارستانێتی ئەم دو میزۆپۆتامیاکوردستان الیەکی زاگرۆسە و الیەکی 
دەڤەرەدا و، لە الیەکی ترەوە شارستانێتی ئەوانیش کاریان لەم کردوە، لە کاتێک دا کورد، کەم و زۆر، ئاگای لە 
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فارسیەوە، کەمێکی زۆر کەم نەبێ ئاگای لە ئەدەبی  ئەدەبی زاگرۆس و ئێرانە، بە تایبەتی لە رێگەی زمانی
ترە، بە  ن هدەوڵەملە چاو ئەدەبی دێرینی گەلێ ناوچەی تردا  میزۆپۆتامیالە کاتێک دا ئەدەبی . نیە میزۆپۆتامیا

تایبەتی ئەم لە سەر قوڕی سورەوەکراو نوسراوەتەوە و، هۆی مانەوەی بەهێزتر بوە لە چاو گەاڵ و کاغەز و 
، زۆر جار یا هەندێ جار، یاریدەر بێ بۆ ئەوانەی لێکۆڵینەوە لە میزۆپۆتامیائەشێ ئەدەبی ... ختەچەرم و تە

الیەنە جیاوازەکانی بواری کۆمەاڵیەتی دا ئەکەن بۆ ئەوەی بتوانن رەگی هەندێ لەو نەریت و بیروباوەڕە 
 .ا بدۆزنەوەباوانەی لە ناو کۆمەڵی کوردا هەبون یا هەن لە ناو باوەڕەکانی ئەو سەردەمەد

  
و  میزۆپۆتامیازاناکانی شوێنەوارناسی، بە تایبەتی زاناکانی جو، بایەخێکی زۆریان داوە بە شارستانێتی 

. هەوڵێکی زۆریان داوە بۆ گونجاندنی روداوەکان و ئەفسانەکانی ناوچەکە لە گەڵ گێڕانەوەکانی تەورات دا
 .رەنگە ئەمە مەاڵمەتی دینیی هەبوبێ

اناکانی شوێنەوارناسی، بە تایبەتی زاناکانی عەرەب، بایەخێکی زۆریان داوە بە بەشی هاوشانی ئەوان، ز
. و هەوڵێکی زۆریان داوە بۆ سەلماندنی سامی بونی رەگەزی ئاکەدی و بابلی و ئاشوری میزۆپۆتامیاخواروی 

سیاسیی  رەنگە ئەمەش مەاڵمەتی. بەشی سەروی ناوچەکە، کە مەڵبەندی ژیانی کورد بوە، پشتگوێ خراوە
 .هەبوبێ

  
کوردستانی عیراق، لە سەرەتای بیستەکانی سەدەی بیستەمەوە، کە خراوەتە سەر عیراق، هەرگیز ئارامیەکی 

کاری ئارکیۆلۆجی کە پێویستی بە . درێژخایانی بە خۆیەوە نەدیوە، هەمیشە مەڵبەندی شۆڕشی چەکدار بوە
لە کوردستان دا  ئێستا. کۆمەاڵیەتی ئەنجام نادرێپشودرێژیە، بێ هەلومەرجی ئارام و بێ ئاسایشی سیاسی و 

چەندین زانکۆ و، چەندین مۆزەخانە و، چەندین دەزگای رۆشنبیری تێ دایە، ئەتوانێ ببێتە یەکێ لە ناوەندە 
تەماتیک دەس پێ ـیسـەرەتای لێکۆڵینەوەیەکی سـی و، سـوێنەوارناسـکنینی شـگرنگەکانی لێکۆڵینەوە و پش

اگرۆس و گەالنی ناوچەکانی دەوروبەری سەرچاوەکانی روباری دیجلە و روباری فورات بکا لە سەر گەالنی ز
لە باتی . و چەمەکانیان و، شارستانێتی و دەوریان لە روداوەکانی ناوچەکە و، لە پێکهێنانی نەتەوەی کوردا

خاوەنی ئەوەی مێژونوس و توێژەری کورد تیۆریەکانی زاناکانی بێگانە دوبارە بکەنەوە، خۆیان ببنە 
قوتابخانەیەکی تایبەتی شوێنەوارناسیی کوردستانی، زاناکانی بێگانە پشت بە ئەنجامی لێکۆڵینەوەکانی ئەوان 

 .ببەستن
 

ئەوەی لێرەدا من کردومە، وەرگێڕانی تێکستی چەند الوژە و بالۆرەیە، هەندێکی لە عەرەبی و هەندێکی لە 
 رسێ من مەبەستم لەم کارە چی بوە؟ ئینگلیزیەوە، ئەگەر یەکێ بە الیەوە سەیر بێ و بپ

سەرنجی کورد، بە تایبەتی زانا ئاکادیمیەکانی، رابکێشم بۆ گەنجینەی دەوڵەمەندی ئەو : ئەڵێم مەبەستم ئەوەیە
. کە بەشێکی هی خۆیەتی و، بەشێکی پەیوەندی بە مێژوی رابوردی ئەوەوە هەیە میزۆپۆتامیاکەلەپورە زۆرەی 

کانی لە ناوچە شاخاویە سەختەکانی کوردستان دا دۆزراونەتەوە، زیاتر لەوەی پاشماوە و شوێنەوارە دێرینە
بێ، نیشانەی پەیوەندی سیاسی و ئابوری و کۆمەاڵیەتی نێوان  "داگیرکراو"و  "داگیرکەر"نیشانەی پەیوەندی 

 .گەلەکانی دانیشتوی کوردستان و گەلەکانی سومەری و ئاکەدی و بابلی و ئاشوریە
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 ەی الوژەکانزمانی گێڕانەو
 یەکەم، 

، زمان و وشەگەلێکم بە کار هێناوە میزۆپۆتامیالەم بەشەی گوڵچنینەکان دا، کە وەرگێڕانی چەردەیەکە لە ئەدەبی 
دا ئێستاهەوڵم داوە ژمارەیەک لەو وشانەی لە زمانی نوسینی . رەنگە بۆ هەندێ کەس جێگەی پرسیار بێ
خەریکە لە بیر ئەچنەوە، جارێکی تر بهێنمەوە ناو کایەی نوسین، بەکار ناهێنرێن یا کەمتر بە کار ئەهێنرێن و 

رەنگە پێشکەوتنی ژیان و گۆڕان و گەشەکردنی کۆمەڵی کوردی و واڵتەکەی، ئاخاوتنی رۆژانەی خەڵک، 
پێویستی بە هەندێ لەم وشانە نەمابێ، بەاڵم ئەشێ هەندێکیان بە زیندویەتی بهێڵرێنەوە و، مەعنای تازەیان پێ 

 .ببەخشرێ
 

 دوەم، 
 .هەندێ وشە لێرەدا بۆ یەکەم جارە بەو مەعنایە بە کار هێنرابێ

. ملحمة، اسطورة، قصة، خرافة. لە ئەدەبی گەالن بۆ هەر بابەتێ، زارەکی یا نوسراو، ناوێکی تایبەتی لێ نراوە
 .لە ئەدەبی کوردی دا ئەمە هێشتا نەچەسپیوە. هەر یەکە ناوێکی تایبەتییان هەیە

ش وەکو بەشێ لە کەلەپوری شارستانی ئێستالە ئەدەبی گەالن دا جێگەیەکی تایبەتی هەیە و، تا ، کە "ملحمة"
گرنگیەکی تایبەتی  "ملحمة"خۆیان، هەمیشە بە شێوەی جۆراوجۆر، زیندوی ئەکەنەوە، لە زمانی کوردیش دا 

ردۆتەوە، لێکۆڵینەوەی هەبوە، رەنگە پێش کورد خۆی رۆژهەاڵتناسەکان بایەخیان بەم بابەتە دابێ و، کۆیان ک
رەنجی ... ئۆسکارمان، باسیل نیکیتین، مینورسکی: لەو بوارەدا. یان لە سەر کردوە... زمانەوانی، کۆمەاڵیەتی

 .زۆریان داوە
 ... الوک، الوژە، بەیت، حەیران: لە زمانی کوردی دا بۆ ئەم بابەتە ئەدەبیە چەندین ناوی هەیە، لەوانە

لە . کە بە ئەڵمانی نوسیوێتی، چەندین بابەتی کۆکردۆتەوە "توحفەی موزەفەریە" :ئۆسکارمان، لە کتێبەکەی دا
کۆکردنەوەی ئەم بابەتە فۆلکلۆریە ئەدەبییانەدا، کە هێمنی موکریانی هێناونیەتیەوە سەر رێنوسی تازەی 

 .دیارە لەو سەردەمەدا لە موکریان هەر بەو ناوەوە ناسراون. بۆ داناون ی "بەیت"کوردی، ناوی 
، کە بە فەرەنسی نوسیوێتی "لێکۆڵینەوەیەکی سوسیۆلۆجی و مێژویی: کورد": اسیل نیکیتین، لە کتێبەکەی داب

محەمەدی قازی لە وەرگێڕانە فارسیەکەی . بە کار هێناوە ی "الوژە"لە گێڕانەوەی ئەم چەشنە بابەتە دا، وشەی 
تەرجومە عەرەبیەکەی دا لە باتی وشەی  نوری تاڵەبانی لە .هێشتۆتەوە، بەاڵم د ی "الوژە"دا هەمان وشەی 

 . بە کار هێناوە ی "الوک"وشەی  "الوژە"
ئەشێ هەریەکەیان لە ناوچەی خۆی دا هەمان مەبەست بگەیەنێ یا مەبەستێکی نزیکی بگەیەنێ، بەاڵم کاتی ئەوە 

ئیتر ... و الوژەداستان، سەرگروشتە، بەیت، بالۆرە، الوک، حەیران، سود، ستران، ئەفسانە : هاتوە ئەم وشانە
هەریەکەیان وەکو زاراوە تەرخان بکرێ بۆ چەشنێکی دیاریکراو لە ئەدەبی زارەکی و نوسراو، بۆ جۆرێکی 

لێرەدا بە پێی هەڵسەنگاندنێ کە بۆ دەقەکانی ئەدەبی سومەری کراوە، بە . دیاریکراو لە گێڕانەوەی بابەت
 .کار بهێنرێ بە "الوژە"وشەی  "ملحمة"باشتر زانراوە بەرامبەر وشەی 

گێڕانەوەی بە سەرهاتی راستەقینە و هەڵبەستراوی دڵداری و قارەمانێتی شەڕوشۆڕ و ئەفسانەی . ملحمة: الوژە
عەرەبی  ی "ملحمة"ئینگلیزی و،  ی "epic"لە بەرامبەر وشەی . پەری و دێو و درنج و خێو بە شیعر و پەخشان

 .فارسی دا، بە کار هێنراوە ی "حماسە"و، 
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ە، کە هەندێ جار بۆ نیشاندانی پەشێوانی کارکردن بە کار ئەهێنرێ، لە ئەسڵدا لە دیوەخانەکان دا گەڕە الوژ
کە الوژە بە دەنگەوە وتراوە، هەندێ جار بەشدارانی کۆڕەکە بە سەرە یەک بە دوای یەک دا تەواویان کردوە، 

 .الوژەکە بە ریز بە سەریان دا گەڕاوە
 :وشەیەک بە مەعنای نوێ تێهەڵکێشی بابەتەکە بکەم لەوانەهەر لەو بوارەدا هەوڵم داوە چەند 

 .خالصة: چکاوە
 .ةمداخل: تێوەردان
 .تعلیق: تێچاندن

 
 سێیەم،

دا نیشانەیەک نیە بۆ جیاکردنەوەی ناوی مێ لە نێر، رەنگە ئەمە بە ئێستا ی لە زمانی نوسینی کوردی
مێ، بەاڵم هەندێ جار پێویستی بابەتەکە ئەم پێشکەوتنێکی کۆمەاڵیەتی دابنرێ بە ئاڕاستەی یەکسانی نێر و 

هەاڵواردنە ئەخوازێ، ئەگینا تێکەاڵوی لە تێگەیشتنی بابەتەکەدا دروست ئەبێ، بۆیە هەوڵم داوە هەندێ وشەی 
 .نوێ لە سەر بنچینەی وشە کۆنەکان دابڕێژم

جو، )شتا دینی یەکخوایی لە سەردەمی سومەری و ئاکادی و بابلی و ئاشوری دا، هەروەها لە یۆنانی کۆن دا، هێ
نەبوە، باوەڕیان بە فرەخوایی هەبوە، چەندین خوایان پەرستوە، بۆ هەر دیاردەیەکی ( کریستیان، ئیسالم

. یان لێ دروست کردوە "بت"سروشتی خوایەکیان داناوە، بە پێی تێگەیشتنی خۆیان وێنایان کردوە و 
بون، هەندێ کەس و هەندێ شاخ و هەندێ روبار  "الهة"و هەندێکیان مێ  "اله"خواکانی ئەوان هەندێکیان نێر 

کردوە و، پەرستویانە، لە زمانی کوردی دا، نە لە نوسین دا و نە لە گێڕانەوەی  "تألیه"و هەندێ گیانداریان 
 :زارەکی دا، ئەم ئاڵۆزیە چارە نەکراوە لێرەدا هەوڵ دراوە چارە بکرێ

 .نگلیزی، بۆ پەرستراوی نێرئی ی "God"عەرەبی و  ی "اله"لە بەرامبەر : خوا
بە هەمان . خوای مێیینە. ئینگلیزی، بۆ پەرستراوی مێ ی "Goddess"عەرەبی و  ی "الهة"لە بەرامبەر : ماخوا
وەکو مامان، ماکەو، مامر، مامز، ... جنۆکەی مێیینە: دێوی مێینە، ماجنۆکە: خێوی مێیینە، مادێو: ماخێو: رێسا

 ..مانگا، ماین
 .ئینگلیزی ی "To Deify"عەرەبی و  ی "ةتألی"امبەر لە بەر: خوایاندن

 
 چوارەم،

هەمو ئەو وشانەی لەم بابەتانەدا بەکارم هێناون، ئەگەر بۆ هەندێ خوێنەر نەناسراو، یا نەبیستراو، یا نائاشنا، 
ش بۆ ئەوەی بچمە بنجوبناوانی وشەکە. بوبن، لە کۆتایی بابەتەکەدا هەوڵم داوە بە رونی بە ناسینیان بدەم

شێخ محەمەدی خاڵ، مەعروف قەرەداخی، گیوی موکریانی، هەژاری موکریانیم پشکنیوە و، : فەرهەنگەکانی
 .ئەگەر لە وێ دا نەدۆزرابنەوە لە خەڵکی پەیوەندیداری ناوچەکانیم پرسیوە

 
 :بڕوانە

شارات نیلوفر، چاپ محمد قاضی، انت ترجمةبررسی از نظر جامعەشناسی و تاریخی، : واسیلی نیکیتین، کرد و کردستان
 .869_  818ص . 3166دوم زمستان 

الدکتور نوری طالبانی، دار الساقی، : دراسە سوسیولوجیە وتاریخیە، نقله من الفرنسیة وعلق علیه: باسیلی نیکیتین، الکرد
 .211_ 198ص . 1003بیروت 
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 سومەری ی "دەوڵەتی شار"
 ئاکەدی ی "دەوڵەتی واڵت"
 

 "دەوڵەتی شار"سومەر و 
دا، بە تایبەتی لە جەبەل حەمرینەوە بەرەو خوار، رێژەی باران کەمترە لەوەی بۆ میزۆپۆتامیالە ناوچەی 

کشتوکاڵ پێویستە، هەروەها کانیی سروشتی لێ هەڵناقوڵێ تا ببێتە سەرچاوەی ئاودانی کێڵگە و رەز و باخ، 
اژەڵداری ئەبو پشت بە ئاوی روبار ببەستێ و، تەنانەت ئاوخواردنەوەی مرۆڤ و ئاژەڵ، بۆیە کشتوکاڵ و ئ

راستیەکەشی ئەوەیە هەم زەویوزاری تەختی بەپیتی فراوانی هەبوە و هەم ئاوی سازگاری روبارەکانی مشە 
بەاڵم بەکارهێنانی ئاوی روبار بۆ هەڵبەستنی بناوان و بەنداو و ئەستێڵ، هەڵکەندنی جۆگە و روبار و . بوە

کۆمەڵ هەبوە، کە بە یەک کەس بە تەنیا و بە یەک خێزان بە تەنیا نەکراوە، بۆیە  بیر، پێویستی بە کاری بە
دەسەاڵتێکی ناوەندیی "پێویستی بە کاری بە کۆمەڵی چەند کەس و چەند خێزان هەبوە، ئەمەش پێویستی بە 

. کاهەبوە، کە هێزی کاری بۆ ساز بدا و نەخشەی بۆ دابنێ و رێکی بخا و جێبەجێی ب "بەهێز و ستەمکار
بۆ قۆناغی نیشتەجێبونی کاتی یا  "گلێرە و راو"بەمجۆرە لە پرۆسەیەکی درێژخانی گوێزانەوە لە قۆناغی 

الدێی . هەمیشەیی و، فێربونی چاندنی کشتوکاڵ و راهێنانی ئاژەڵ و راوەماسی، دروستکردنی نوا و ئاوایی
دێ، شارەدێ پەرەی سەندوە بۆتە شار بچوک بۆتە دێ، دێ گەورە بوە بۆتە گوند، گوند فراوان بوە بۆتە شارە

و، لە ناوەڕاستی چوارەمین هەزارەی پێش زاینەوە شار بەهێز بوە بۆتە ناوەندی بەڕێوەبردن و پێکەوەبەستنی 
، کە یەکێکە "دەوڵەتی شار"ئەمەش بۆتە ناوکی دامەزراندنی . کۆمەڵێ الدێ و دێ و گوندی چوار دەوری خۆی

ێتی سومەری و، لە هەمان کات دا ژینگەی لە دایکبونی شارستانێتیەکی لە گرنگترین نیشانەکانی شارستان
 .گەورەی مێژوی مرۆڤایەتی

 
کە بە یەکەمین هەوڵی . یەکێ لە گرنگترین داهێنانەکانی شارستانێتی سومەر، خەتی مێخی و مۆری لولەییە

سەر خشتی قوڕ نوسینەکان لە . مرۆڤ دائەنرێ بۆ وێناکردنی بیر و بۆچونەکانی بە نیگار و نوسین
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نوسراون و لە ئاگردا سورکراونەتەوە، بەوجۆرە رادەی مانەوەیان بە زیندویەتی لە چاو نوسینی سەر چەرم و 
تەختە و ئێسقان و گەاڵ و کاغەز زیاتر بوە، هەر بەو هۆیەوە سەدان بەرهەمی ئەدەبی و بەڵگەی کارگێڕی و 

ئەو خشت و سواڵەتە نوسراوانەی تا . ی ماونەتەوەدارایی و قانونی و بازرگانی و نامە تا ئەمڕۆ بە نەمر
دۆزراونەتەوە و، لە مۆزەخانە جیاوازەکانی دنیادا هەڵگیراون، سەدان هەزار، بگرە هەندێ شوێنەوارناس  ئێستا

ئەفسانە، چیرۆک، داستان،  –بە نزیکەی یەک ملیۆن ئەیخەمڵێنن، لەوە نزیکەی چوار هەزاری بابەتی ئەدەبی 
و الواندنەوەن، ئەمە سەرەڕای ئەوەی رەنگە هێشتا هەزاران سواڵەتی تر مابێ لە ژێر گڵدا، کە بالۆرە و الوژە 

 (29ادب العراق القدیم، ل  يباقر، مقدمة ف). لەوانەیە لە ئایندەدا بدۆزرێنەوە
 

ە لەو سەردەمەدا، وەکو کنە و پشکنینی ئارکیۆلۆجی و خوێندنەوەی دەقە نوسراوە مێخیەکان دەریان خستوە، ل
ئور، ئوما، ئوروک، ئەریدو، کیش، لەگەش، نیپور، : هەبون، لەوانە "دەوڵەت شار"سەرزەمینی سومەردا چەندین 

 .... سیپار
یەک . دینیی بوە و، هەریەکەیان خۆی سەربەخۆ بوە لە شارەکانی تر –دەوڵەتی شار قەوارەیەکی سیاسی

رمانڕەوای هەمو واڵتی سومەر بوبێ ، بەڵکو پایتەختی گشتی و یەک خوای پەرستراوی گشتی یان نەبوە کە فە
شارێ فەرمانڕەوای خۆی و پایتەختی تایبەتی خۆی و، خوای تایبەتی خۆی و، پەرستگای  –هەر دەوڵەت 

 . تایبەتی خۆی هەبوە
 :شاری ئەو سەردەمەی سەرزەمینی سومەر، پێکهاتوە لە سێ بەش

 
 بەشی یەکەم، 

، کۆشکی فەرمانڕەوای شار و پەرستگای سەرەکی و خانوی ناوجەرگەی شار، کە شورەی پاراستنی هەبوە
کارمەند و فەرمانبەرەکانی و، پیشەکارەکانی لە بابەتی نوسەر، پەیکەرساز، مۆرهەڵکەن، گۆزەکار، ئاسنگەر، 

زۆری کاروباری شارەکە و ساتوسەودا لە بەر دەروازەکانی دا ئەنجام . بەلەمساز، دارتاش، جۆاڵی تێدا بوە
 .دراوە
، خۆی بە شوانی "ئین سی"و لە هەندێ شار  "لو گال"ی دەوڵەتی شار، کە لە هەندێ شار پێی وتراوە گەورە

. هەڵبژێردراوی خوا و راسپێردراوی ئەو داناوە، لە بری ئەو فەرمانڕەوایی کردوە و، واڵتی بەڕێوە بردوە
سەرۆکی دەزگای داوەری  پێشەوای دینیی پەرستگا و خاوەنی دارایی واڵت و فەرماندەی کاروباری جەنگی و

 . لە بەر ئەوە تەنیا لە بەردەم خوادا بەرپرس بوە. بوە
باوەڕیان وابوە کە ئەو . کارگێڕی، دارایی، بازرگانی، تێکەاڵو بوە: کاروباری دینیی و کاروباری دەوڵەتداری

 .خوایە شارەکەیان ئەپارێزێ و ئەو خوایە ئەتوانێ پشتیان بگرێ و پشتیان بەر بدا
جگە لەوەی خۆی زەوی فراوانی کشتوکاڵ و لەوەڕگای هەبوە، سەرپەرشتی هەندێ پیشە و کاری  پەرستگا

 .دارایی و بازرگانی کردوە، هەزاران کەس لە کێڵگە و داوودەزگا پیشەییەکانی دا کاریان کردوە
 

 بەشی دوەم، 
یلە و گەوڕ، باخی الدێکانی شار، کە پەرستگای تایبەت بە جەژنی سەری ساڵ و خانوی جوتیارەکان، تەو

دانیشتوانی شارەکە بۆ دابینکردنی خۆراک پشتی بەم . دارخورما، کێڵگەی دانەوێڵە، لەوەڕگای تێدا بوە
 .ناوچەیە بەستوە
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 بەشی سێیەم، 
لەنگەرگاکەی سەرەڕای ئەوەی . شارەکان، لە کەناری روباری دیجلە و فورات و جۆگەکانی دا بنیات نراون

نی بەلەم بوە، ناوەندی ئاڵوگۆڕی کەلوپەلی بازرگانی، بە تایبەتی بازرگانیی دەرەکی، بەندەری بارکردن و داگرت
 .خان و عەمار و میوانخانەی تێدا بوە. بوە

. پانتایی شارەکان و سنوری قەڵەمڕەویان و ژمارەی دانیشتوانیان وەکو یەک نەبون، بەڵکو جیاواز بون
بۆ نمونە . ان لە یەک نزیک و هەندێکیان لە یەک دور بونهەندێکیان لە هەندێکیان گەورەتر بون و، هەندێکی

هەزار کیلۆمەتری چوارگۆشە و  1هەندێ شارەزا پانتایی شاری لەگەش، کە یەکێ لە شارە گەورەکان بوە، بە 
 .هەزار کەس خەماڵندوە 18 – 10دانیشتوانەکەی بە 

  
 :ی سودی وەرگرتوە، بە تایبەتی سومەری، لە سێ کەرەستەی بوممیزۆپۆتامیاشارستانێتی 

لە قوڕ و لیتەی لێواری روبارەکان، دەفری جۆراوجۆری پێویستی ناوماڵ دروست کراوە، وەکو گڵێنە، گۆزە، 
 .خشت بۆ بینا، تۆماری بەڵگە و نوسینەوەی بەرهەمی بیر

و  لە بەرهەمی ئاژەڵ، پێستە بۆ دەفری جۆراوجۆری مەشکە، هەمانە، هیزە، کوندە و، خوری و مو بۆ جلوبەرگ
 .گوریس و تۆڕ، شاخ بۆ دەسکی چەک و ئامڕازی مۆسیقا و خواردنەوەی شلە

لە کشتوکاڵ، جگە لە خواردن، کەڵکیان لە حەسیر و قامیش و زەل و گوش و توڵی دار، وەرگرتوە، سەبەتە و 
 .رایەخ و قەفەز و چیغ و تەیمان و پەرژینیان لێ دروست کردوە

 
بۆ بەدەسهێنانی هەر . شتیی بەرد و تەختە و مەعدەنەوە هەژار بوەبەاڵم ئەو ناوچەیە لە روی سامانی سرو

ناوچەکەش لە الی . یەکێ لەم کەرەستانە پێویستیان بە دامەزراندنی تۆڕێکی فراوانی بازرگانیی دەرەکی بوە
رۆژهەاڵت و سەروی رۆژهەاڵتیەوە بە زنجیرەی چیاکانی زاگرۆس و لە رۆژئاوایەوە بە بیابانی شام و 

رێگاکانی رۆژهەاڵت و سەروی . ەرەبی و لە الی خوارویەوە بە ئاوی خەلیج دەوری گیراوەجەزیرەی ع
 : رۆژهەاڵتی کە بە ناو دەربەند و تەنگە و گەروەکانی چیاکانی زاگرۆس دا تێپەڕیون بریتی بون لە

 . رێگەی بەدرە بەرەو سوسە لە عیالم
 .رێگەی خانەقین بەرەو کرماشان

 .دانرێگەی هەڵەبجە بەرەو هەمە
لە هەشتەمین ( پ ز 108 -113)رێگەی قەاڵدزە کە گومان ئەکرێ پاشای ئاشوری سەرجۆنی دوەم 

 .لەشکرکێشی دا کە چۆتە سەر ئەرمەنستان و ئازەربایجان گرتبێتی
 .رێگەی دەربەندی رایات بەرەو دەریاچەی ورمێ و ئازەربایجان

 .رێگەی کێلەشین بەرەو ئازەربایجان
 .ەنستانرێگەی زاخۆ بەرەو ئەرم

ی کوردستانی عیراق دا تێپەڕیون و بە ناو گەالنی نیشتەجێی ئێستائەم رێگایانە هەموی بە ناو سەرزەمینی 
لە گەلە بەهێزەکانی بون و، ئەشێ بە رەگەزە ... زاگرۆس دا رۆیشتون کە لولوبی و گوتی و سوباری

ساییە پەیوەندی و تێکەاڵوی، بۆیە شتێکی ئا. دابنرێن ئێستاسەرەکیەکانی پێکهێنانی نەتەوەی کوردی 
کارلەیەککردن و، شارستانێتی هاوبەش لە بەینیان دا دروست بوبێ و، شوێنەواری دێرینە بە زمانەکانی 

 .سومەری، ئاکەدی، بابلی، ئاشوری، لە کوردستان، بە ژمارەی زۆر، هەبوبێ و بدۆزرێتەوە
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 :بۆ زانیاری زیاتر دەربارەی دەوڵەت شاری سومەری بڕوانە
 .326 – 303ل . ، الکویت، يریون، ترجمة الدکتور فیصل الوائلئیل نوح کرامر، السومصمو

 .183 – 160ل . 1009، بیروت، الوراقلحضارات القدیمة، دار تاریخ ا يطه باقر، مقدمة ف
 .398 – 383ل . 3986جورج رو، العراق القدیم، ترجمة وتعلیق حسین علوان حسین، وزارة الثقافة واالعالم، بغداد، 

 .62 – 61ل . 3928الرافدین، دار البیضاء،  ير خلیل سعید، معالم من حضارة وادالدکتو
 .913 - 969ل . 33ئینسکلۆپیدیا بریتانیکا، ب 

 
 "دەوڵەتی واڵت"ئاکەد و 

. گەورەی شاری ئوما، شارەکانی تری سومەری بە شەڕ هێنایە ژێر دەسەاڵتی خۆیەوە "لوگال زاگی زی"
وەرکای کردە پایتەختی . دامەزراند ی "دەوڵەتی واڵت"سومەری هەڵتەکاند و  ی "شار دەوڵەتی"بنچینەی 

ئەم گۆڕانە سەرەتای کۆتایی بو بە قۆناغی دەوڵەتی شار و دامەزراندنی دەوڵەتی ناوەندیی . دەوڵەتەکەی
 . فراوان

 :لە بالۆرەیەکی بەجێماودا کە هەندێ لەم روداوانە ئەگێڕێتەوە، ئەڵێ
شای گشت واڵتان، پاشایەتی واڵتی بە لوگال زاگی زی سپارد، سەرنجی دانیشتوانی واڵتی لە  کاتێ ئینلیل،"

 .......رۆژهەاڵت و رۆژئاواوە بۆ راکێشا، خەڵک هەموی سەریان بۆ دانەواند
 لەو رۆژگارەدا وەرکا رۆژەکانی بە خۆشی رائەبوارد،

 ئور وەکو گا سەری بۆ ئاسمان هەڵ ئەبڕی،
 ستەکەی ئوتو، هاواری شادیی ئەکردالرسا، شارە خۆشەوی

 ئوما، شارە خۆشەویستەکەی شارا باسکی بەرز ئەکردەوە
 زابالم، دیوارەکانی، وەکو مەڕێ بەرخەکەی هاتبێتەوە، ئەیباڕاند

 .(262، ل يوائل.... )"شاری دێر گەردنی بەرزکردەوە بۆ ئاسمان
  

لوگال زاگی زی لەم . اری کیشلوگال زاگی زی لە زنجیرەی شەڕەکانی دا هێرشی کردۆتە سەر ش
ئەم دەرفەتەی بە هەل . سەرجۆن، کە پێشتر فەرمانبەر بوە الی ئور زبابا. لەشکرکێشیەدا ئور زبابای شکاندوە

زانیوە، خۆی سازداوە، لە هەڵمەتێکی کتوپڕدا بۆ سەر شاری وەرکا، پایتەختی لوگال زاگی زی، داگیری کردوە، 
 .انی روخاندوەخەڵکەکەی هەاڵتون، شورەی شارەکەی

خەڵکی راکردوی وەرکا، الیەنگرانی لوگال زاگی زی، بە یارمەتی پەنجا کەس لە میر و سەردارەکانی ناوچەکە 
سەرجۆن ئەم هێزەشی شکاندوە و لوگال زاگی زیی بە دیل گرتوە . هێرشی پێچەوانەیان کردۆتە سەر سەرجۆن

 ."نفر: نیپور"دەروازەی  و نیری تەختەی کردۆتە ملی، بە ریسوایی بردویەتی بۆ بەر
 

 کێ بوە؟( ز. پ 0732 – 0732)سەرجۆن 
بەر لەوەی سەرجۆن دەس بە سەر مەڵبەندی سومەردا بگرێ، وەکو ئەفسانەکانی ئەو زەمانە ئەیگێڕنەوە، لە 

بالۆرەی : بڕوانە. )کۆشکەکەی ئور زبابا دا، لە شاری کیش، کاسەهەڵگر، واتە مەیگێڕی تایبەتی ئەو بوە
 (سەرجۆن
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داوە، ئینجا هێرشی کردۆتە سەر شاری  ی "ئور"ەرجۆن ئیتر کەوتۆتە لەشکرکێشی، پەالماری شاری س
درێژەی بە هێرشەکانی داوە تا . و گرتویەتی "ئوما"هەڵی کوتاوەتە سەر شاری . و گرتویەتی "لەگەش"

ێکی خستوە، گەیشتۆتە سەر دەریا، بۆ دەربڕینی سەرکەوتنەکانی لە ئاهەنگێک دا، کە بۆ ئەو بۆنەیە ر
 .چەکەکەی لە ئاوی دەریادا شۆریوە

 :لە بالۆرەیەک دا کە بۆ هەندێ لەم روداوانە دانراوە ئەڵێ
سەرجۆن شای ئاکەد، مشکیم، ئینانا، شای کیش، کاهینی جودی خوا ئان، شای واڵت، ئینسی ئینلیلی مەزن، "

ەنگی و شکاندنی، لە گەڵ لوگال شاری وەرکای کاول کرد و شورەکانی روخاند، لە گەڵ پیاوەکانی وەرکا ج
 .زاگی زی، شای وەرکا جەنگی و دیلی کرد و نیری کردە ملی و هێنایە بەر دەروازەی ئینلیل

 .سەرجۆن، شای ئاکەد، لە گەڵ پیاوانی ئور جەنگی و شکاندنی، شارەکەی وێران کردن و شورەکانی روخاند
ەی لە لەگەشەوە تا سەر دەریا وێران کرد و، پەالماری ئی نینماری دا و شورەکانی روخاند، سەرزەمینەک

 .چەکەکەی لە دەریادا شۆرد
 .لە گەڵ پیاوانی ئوما جەنگی و شکاندنی، شارەکەی وێران کردن و شورەکانی روخاند

ئینلیل هیچ مێمڵێکی بۆ سەرجۆن دانەنا، ئینلیل، بە راستی، هەمو ناوچەکانی کە لە دەریای ژوروەوە بۆ دەریای 
 . تەوە پێ بەخشیژێرو درێژ ئەبێ

. ئاکەدیەکان لە هەمو جێیەک هەر لە دەریای ژێروەوە تا دەریای ژورو دەستیان گرت بە سەر ئینسیەکان دا
 .پیاوانی ماری و پیاوانی ئیالم، وەکو گەورەی خۆیان خزمەتی سەرجۆن، شای واڵتیان ئەکرد

 .تیا دابنیشنی دروست کردەوە و شارەکەی دایەوە بە خۆیان  کیشسەرجۆن، شای واڵت، 
 .(266، ل وائلي)".هەرکەس ئەم نوسینە بسڕێتەوە، ئوتو لە بنی بهێنێ و وەچەی لێ نەکەوێتەوە

ەکانی  "دەوڵەت شار"کە قەاڵی لوگال زاگی زی بوە، کۆتایی بە دەسەاڵتی  "ئوما"سەرجۆن بە داگیرکردنی 
دروست  "کیش"لە نزیک شاری  ی "دئاکە: ئاگادە"شاری . داناوە ی "دەوڵەتی واڵت"بناغەی . سومەر هێناوە

بە . ئیتر کەوتۆتە پەلهاویشتن بە هەر چوارالی مەڵبەندەکەی دا. کردوە و کردویەتی بە پایتەختی دەوڵەتەکەی
گوێرەی گێڕانەوە دێرینەکان، کە پڕن لە ئەفسانە و خۆهەڵکێشان و بە خۆوە نازین، لە الی خوارویەوە 

رۆژئاوایەوە گەیشتۆتە جەزیرەی سوریا و کەناری دەریای سپی گەیشتۆتە سەر کەناری خەلیج و لە الی 
ناوەڕاست و لە الی خواروی رۆژهەاڵتیەوە گەیشتۆتە واڵتی عیالم و لە الی سەرویەوە گەیشتۆتە خواروی 

ئاکەد لە هەمو الیەکەوە دیاری . لە چەند شوێنی ناوچەکانی ژێر دەسەاڵتی دا بنکەی جەنگیی داناوە. ئەنەدۆڵ
سەرجۆن، لە یەکێ لە . کەشتی لە کەناری ئاوەکانی دا باری کردوە و باری داگرتوە. هاتوە و باجی بۆ

. جەنگاوەر رۆژانە نان ئەخۆن 8200بالۆرەکانی دا، شانازی ئەکا بەوەی لە شاری ئاکەد لە بەر دەمی ئەودا 
ەم دەوڵەتە فراوانە و، زمانی بو بە ناو بۆ گەلێکی، بە رەگەز سامی، دەسەاڵتداری ئ "ئاکەدی"لێرە بە دواوە ئیتر 

ئاکەدی لە پاڵ زمانی سومەری دا بو بە زمانی کارپێکراوی تۆمارکردنی روداوەکان و هۆنینەوەی الوژە و 
 .بالۆرە و ئەفسانە

لە دوا ساڵەکانی حوکمی دا . زۆری تەمەنی بە شەڕ بە سەر بردوە. سەرجۆن، پەنجاوشەش ساڵ حوکمی کردوە
 .ەڵگەڕانەوەی شارەکان بوە، بەاڵم توانیوێتی سەرکوتیان بکاتوشی شەڕوشۆڕی ناوخۆ و ه

  
دەسەاڵتەکەی ریموش توشی یاخیبونی ناوخۆ و . جێگەی گرتۆتەوە "ریموش"دوای سەرجۆن کوڕەکەی 

بەاڵم . هەندێ لە ناوچەکان لێی هەڵگەڕاونەتەوە، بە شەڕ هێناونیەوە ژێر فەرمانی خۆی. جەنگی دەرەکی بوە
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دەسو پێوەندەکانی خۆی . نۆ ساڵ حوکمڕانی کردوە. ش زۆری درێژە نەکێشاوەفەرمانڕەوایی ریمو
 .کوشتویانە

  
ئەمیش بە هەمان رێبازی جەنگی و سیاسی باوک و . چۆتە شوێنی "مانیشتوسو"دوای ریموش براکەی 

 .ئەمیش لە پیالنێکی ناوخۆدا کوژراوە. پانزە ساڵ حوکمڕانی کردوە. براکەی دا رۆیشتوە
  

 .جێگەی گرتۆتەوە(  ز. پ 1188 – 1193)شتوسو کوڕەکەی نارام سین دوای مانی
نارام سین دەوڵەتی ئاکەدی گەیاندۆتە پلەیەکی بەرزی . نارام سین سیوحەوت ساڵ حوکمڕانی کردوە

یەکێ لەوانە . زنجیرەیەک کاری جەنگی ئەنجام داوە و سەرکەوتنی گەورەی بە دەس هێناوە. فراوانبون
 (بڕوانە بالۆرەی سەرکەوتنی نارام سین. )بوەشکاندنی لولوبیەکان 

 :نارام سین چەند نەریتی سیاسیی و دینیی تازەی داهێناوە
چوار قوڕنەی زەمین بە پێی تێگەیشتنی ئەو زەمانە . ناوی لە خۆی ناوە شای چوارقوڕنەی زەمین یەکەم، 

م لە پاڵ ئەو نازناوانەدا ئە... لەوەو پێش ئەیان وت شای سومەر، شای سومەر و ئاکەد. هەمو دنیا بوە
 .ئەو ناوە تازەیەی خستۆتە سەر نامە و نوسینەکانی

. نیشانەی خوایەتی لە گەڵ ناوی خۆی دا بەکارهێناوە دا لە نوسینەکانی. خۆی بردۆتە ریزی خواکان دوەم، 
لەوە پێش هیچ کام لە شاکانی سومەر و . لە نەخش و پەیکەرەکانی دا کاڵوی دوشاخی کردۆتە سەری

کەد خۆیان بە خوا نەناساندوە، ئەوپەڕی خۆیان بە بریکار یا نوێنەری خوا داناوە، بە ناوی ئا
ئەوانەوە فەرمانڕەواییان کردوە، بەاڵم ئەم خۆی بە خوداوەند راگەیاندوە، ئەمەش جۆرێ بوە لە 

روخانی دەرچون لە نەریتی دینیی باوی ئەو سەردەمە و، بە کفر دانراوە و، ئەمەش بە یەکێ لە هۆکانی 
 .ئیمپراتۆریەتەکەی دانراوە

بەوەش گۆیا خوا . سەرجۆن پەالماری شاری ئیکوری داوە و، پەرستگا گەورەکەی ئینلیلی وێران کردوە
سەرەنجام کە دەوڵەتی ئاکەد شکاوە، شکانەکەیان گێڕاوەتەوە بۆ ئەو رقەی خوا . مەردوخی توڕە کردوە

ئاکەد، پایتەختی نارام . شارەکە و روخاندنی پەرستگاکانیمەردوخ لێی هەڵگرتوە، لە سۆنگەی پەالماردانی 
. بەو بۆنەیەوە ئەفسانەیەکیان هۆنیوەتەوە توک لە ئاکەد ئەکا. سین، کەوتۆتە بەر نەفرینی خواکان، کاول بوە

 : ئەڵێ "نەفرەتی ئاکەد"لە بەشێکی ئەم شیوەنەدا کە بۆ ئەم مەبەستە دانراوە بە ناوی 
 .شیت کرد هێرش بکەیتە سەر ئیکور، ئەی ئەوەی روبەڕوی ئینلیل بویتەوەتۆ ئەوەی پڕکێ! ئەی شار"

 .ئەی ئەوەی پڕکێشیت کرد پەالماری ئیکور بدەی، ئەی ئەوەی روبەڕوی ئینلیل بویتەوە! ئەی ئاکەد
 خۆزگە کێڵگەکانت خۆڵیان لە سەر کەڵەکە ئەبو

 خۆزگە خشتە کاڵەکانت لە ئاودا ئەخوسان
 ئینکی نەفرەتی لێ ئەکردنخۆزگە خشتە کاڵەکانت خوا 

 خۆزگە درەختەکانت ئەگەڕانەوە دارستانەکان
 خۆزگە هاوسەرەکەت لە باتی گا سەربڕاوەکان سەر ببڕدرایە
 یەناخۆزگە مناڵەکانت لە باتی کاوڕە سەربڕاوەکان سەر ببڕدرا

 خۆشەویستەکانیان نقوم بکرانایەو هەژارەکانت خۆزگە ببرانایە مناڵەکانیان 
 هێنا ئهکەالوەیەک دڵتەنگی   بوه دهزگە کۆشکەکەت کە بە دڵی خۆشەوە بنیات نراوە ئەی ئاکەد خۆ

 لەو شوێنانی کە ئاین و نەریتەکانی لێ بەجێ ئەهێنی خۆزگە رێوی لە کەالوەکانی دا کلکی رابوەشانایە
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 خۆزگە شوێنی راکێشانی بەلەمەکانت جگە لە گژوگیای خراپ هیچی کەی لێ نەڕوایە
 ی عەرەبانەکانت جگە لە گیای گریان هیچی کە نەڕوایەخۆزگە لە سەر رێ

سەرەڕای ئەمانەش خۆزگە بە سەر رێی بەلەم و شۆستەکانی دا کەس بە هۆی سخولی دڕندەوە، کرم و مار و 
 دوپشکی شاخەوە نەڕۆیشتایە

 خۆزگە دەشتەکانت کە گژوگیای دڵخۆشکەریان لێ ئەڕوا، زەلی گریانی لێ بڕوایە
 ئاوی شیرینی رەوان خۆزگە ئاوی شۆری لێ بڕۆیشتایە ئەی ئاکەد، لە جیاتی

 ئەوەی بڵێ ئەمەوێ لەو شارە نیشتەجێ بم جێیەکی باشی نیشتەجێبونی لێ دەس نەکەوێ
 (88، ل وائلي)"ئەوەی بڵێ لە ئاکەد ئەنوم شوێنێکی باشی نوستنی لێ دەس نەکەوێ
الوژەکانی ئەو سەردەمە ئەیگێڕنەوە، چەند  دەسەاڵتی نارام سین لە دوا ساڵەکانی تەمەنی دا، وەکو ئەفسانە و

سەرەنجام لە سەردەمی شار کالی . جارێ کەوتۆتە بەر هێرشی گەالنی دراوسێ لەوانە ئاموری، ئیالمی، گوتی
شاری کوڕ و جێگرەوەی نارام سین لە الیەن گوتیەکانەوە دەوڵەتی ئاکەد شکێنراوە و کۆتایی بە دەسەاڵتی 

 (سومەر و ئوروم بڕوانە الواندنەوەی. )هاتوە
 

 گوتیەکان کێ بون؟
سومەریەکان نوسینیان لە سەر قوڕ، چ بە وێنە و چ بە  میزۆپۆتامیالە سێیەمین هەزارەی پێش زاینەوە کە لە 

لە ناو روداوەکانی ناوچەکەدا، لە ناو گێڕانەوەی ئەفسانە و چیرۆک و الوانەوە و  "گوتی"خەت، داهێنا ناوی 
 .ابلی و ئاشوری دا هاتوەشیعری سومەری و ئاکەدی و ب

 : بە پێی ئەم گێڕانەوانە
گوتیەکان گەلێکی چیانشین، دڕندە، خوێنڕێژ، بێ بەزەیی و وێرانکەر بون و، هەندێ جار بە هەژدیها و مار و 

 .دوپشکی شاخەکان ناو براون
روی روباری گوتیەکان لە نێوان رۆژهەاڵتی دیجلە و بناری چیاکانی زاگرۆس دا، لە نێوان زابی بچوک و سە

 .بوە ئێستایان لە ناوچەی کەرکوکی  مەڵبەندی سەرەکی. دا ژیاون( دیالە)سیروان 
  

گوتیەکان، کە چیانشین یا چیایی بون، لە ناکۆکی بەردەوام دا بون لە گەڵ دانیشتوانی دەشتەکان دا، ناوبەناو 
ا، ئاکەدیەکان بەر نەفرەتی لە ئەنجامی ستەمکاریی شا و دەسەاڵتدارەکانی ئاکەد د. شااڵویان بۆ بردون

خواکانیان کەوتون، خواکان گوتیەکانیان لە شاخەکانەوە بۆ ناردون، هێرشیان کردونەتە سەر، شار و 
: بڕوانە. )ئاواییەکانیان وێران کردون، واڵتەکەیان داگیر کردون، کارەساتێکی گەورەیان بە سەر هێناون

 (الوانەوەی ئوروک
ەکان ماوەی سەدەیەک، کەمتر یا زیاتر، حوکمی واڵتی سومەر و ئاکەدیان وەکو مێژونوسەکان ئەڵێن، گوتی

هێزەکانی ئاکەد و سومەری ( 1336 - 30)سەرەنجام ئوتو خیگال پەیدا بوە، ئوتو خیگال . کردوە
بەم بۆنەیەوە بالۆرەیەکیان بۆ . کۆکردۆتەوە پەالماری گوتیەکانی داوە شکاندونی و شاکەیانی بە دیل گرتوە

بالۆرەی سەرکەوتنی ئوتو : بڕوانە. )ی نوسراوەئاکەدو لە سەر قوڕ بە خەتی مێخی و بە زمانی  خستوەرێک
 ( خیگال

سەرەتای . سەرکەوتنی ئوتو خیگاڵ و شکاندنی گوتیەکان، تەخت و تاجی شاهێتی بۆ سومەر گێڕاوەتەوە
 . دەسەاڵتی بنەماڵەیەکی تر دەستی پێ کردوە
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رتر پشت بەو چیرۆکانە بەستراوە، نەک بە لێکۆڵینەوەی شوێنەوارە کە باسی مێژوی گوتیەکان کراوە، زۆ
بوبن، ئەوە باری سەرنجی دوژمنەکانیان بێ  "انتقائی: بژارەیی"بۆیە ئەشی گێڕانەوەکان یەکالیەنە و . کۆنەکان

هێشتا کەسێکی تر بە دوای ئەوەدا نەگەڕاوە . کراونەتە کەرەستەی نوسینەوەی مێژوەکەیان ئێستاکە 
 . وەکانی گوتیەکانیش بدۆزێتەوە تا هەڵسەنگاندن و بەراوردکاری بکرێ لە نێوان گێڕانەوەی جیاواز داگێڕانە

  
، ئەوەندەی بەندە ئاگاداری بێ، لێکۆڵینەوەیەکی هەمەالیەنەی تێروتەسەل تایبەت بە گەلی گوتی ئێستاتا 

یون هەمان زانیاریەکانی پێش خۆیان زانیاریەکانی هەن کەم و ناتەواون، ئەوانەش کە لە سەریان نوس. نەکراوە
رەنگە لێکۆڵینەوەی ئارکیۆلۆجی و ئەنترۆپۆلۆجی و فیلۆلۆجی لە پاشەرۆژدا بتوانێ هەندی . دوبارە کردۆتەوە

 .الیەنی تاریکی مێژوی گەلی گوتی زاگرۆسی رون بکاتەوە
 .هێناوەپێکیان ئێستاگوتیەکان، یەکێکن لەو گەالنەی نەتەوەی کوردی 

 
 :زیاتر دەربارەی گوتیەکان، بڕوانە بۆ زانیاری

 (بە زمانی ئینگلیزی)
 . 918و  912، ل "میزۆپۆتامیاشارستانێتی "ئینسکلۆپیدیا بریتانیکا، بەرگی یانزە، بابەتی 

 (بە زمانی فارسی)
 .338 – 301ل . 3111کریم کشاورز، تهران،  ترجمةدیاکونوف، تاریخ ماد، 

 (بە زمانی عەرەبی)
 .232 – 201ل . 1009، بیروت، الوراقتاریخ الحضارات القدیمة، دار  يطه باقر، مقدمة ف

 . 231و  81،  الکویت، ل وائليالدکتور فیصل ال ةوئیل نوح کریمر، السومریون، ترجمصم
 (بە زمانی کوردی)

 .3913محمد امین زکی، خالصەییکی تاریخی کورد و کوردستان، بەغداد، 
 .13 – 10ل . 3981ی،  بەغداد، عالءالدین سجادی، مێژوی ئەدەبی کورد

دا، بنکەی ژین، . ز. کۆزاد محەمەد ئەحمەد، کوردستانی ناوەڕاست لە نیوەی یەکەمی هەزارەی دووەمی پ
 .88 – 28ل . 1008سلێمانی، 

 
 وشەی نائاشنا

 .دروست کراوە.. سەبەتەیەکی قوڵە لە شێوەی گۆزەدا لە شوڵی داری بی، یا حەسیر، زەل : تلیان
تەوقێ بوە لە تەختە یا مەعدەن دروست کراوە خراوتە ملی گا بۆ زەوتکردنی لە کاتی جوت و . ەمەکەڵ : نیر

 .گێرەدا، یا کراوەتە ملی مرۆڤ وەکو نیشانەی بەندایەتی
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 وتووێژی
 ئاغایەک و کۆیلەکەی

 
 !کۆیلە، گوێت لێم بێ: ئاغا

 !بەڵی ئەزبەنی، ئەوەتا گوێم لێتە: کۆیلە
 .سکەکەم بۆ بهێنە، ئامادەی بکە، گەرەکمە بچم بۆ کۆشکگالی: ئاغا

 .هەمو داواکانت جێبەجێ ئەکا، رێز و چاودێری شا بە دەس ئەهێنی! بچۆ، ئەزبەنی بچۆ: کۆیلە
 .نا، کۆیلە ناچم بۆ کۆشک: ئاغا

ی،  ئەگیرێمەچۆ ئەزبەنی، ئەگینا شا بە ئیشێ ئەتنێرێ بۆ جێیەکی نەناسراو، لە خاکی بێگانەدا بە دیل : کۆیلە
 .شەو و رۆژ توشی کێشە ئەبی

 
 !کۆیلە گوێت لێم بێ: ئاغا

 .ئەوەتا ئەزبەنی گوێم لێتە: کۆیلە
 .دەسبەجێ ئاوم بۆ بهێنە دەستم بشۆم گەرەکمە نان بخۆم: ئاغا

ژەمێ خواردنی باش دڵ ئەکاتەوە، بۆ ئەو خواردنەش کە بە خۆشی و بە دەستی ! بیخۆ، ئەزبەنی بیخۆ: کۆیلە
 .، خوا شاماش ئامادەی ئەبێپاک بخورێ

 .نە کۆیلە نا، نان ناخۆم: ئاغا
 . دێ تینوێتیلە پاش نانخواردن برسێتی و لە دوای خواردنەوە ! مەیخۆ ئەزبەنی، مەیخۆ: کۆیلە

 
 !گوێڕایەڵم بە کۆیلە، گوێڕایەڵم بە: ئاغا

 .بەڵێ ئەزبەنی، ئەوەتا من گوێڕایەڵتم: کۆیلە
 .اخی بمبڕیارم داوە شۆڕش بکەم، ی: ئاغا

 چی بە سەر جەوهەرتا دێ و کێ ئەتداتێ سکت پڕ بکەی؟! بیکە ئەزبەنی: کۆیلە
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 .نا، کۆیلە نا شۆڕش ناکەم: ئاغا
هەر کەس شۆڕش بکا و یاخی بێ ئەشکەنجە ئەدرێ لەشی بە لێدان ئەشێوێنرێ ! مەیکە ئەزبەنی مەیکە: کۆیلە

 .و ئەخرێتە زیندانەوە
 

 !ەڵم بەگوێڕایەڵم بە کۆیلە، گوێڕای: ئاغا
 .گوێڕایەڵتم ئەزبەنی، ئەوەتا گوێڕایەڵتم: کۆیلە
 .ئەمەوێ دڵداری بکەم: ئاغا

 .هەرکەس دڵداری بکا ئازار و ماندوبونی لە بیر ئەچێتەوە! دڵداری بکە ئەزبەنی دڵداری بکە: کۆیلە
 .نا، کۆیلە دڵداری ناکەم: ئاغا

 .جەرێکی ئاسنینە گەردنی پیاو ئەبڕێژن بیرە، ژن خەن! دڵداری مەکە ئەزبەنی دڵداری مەکە: کۆیلە
 

 !گوێڕایەڵم بە کۆیلە، گوێڕایەڵم بە: ئاغا
 .بەڵێ ئەزبەنی، ئەوەتا گوێڕایەڵتم: کۆیلە
 .ئاوم بۆ بهێنە دەستم بشۆم، گەرەکمە قوربانی پێشکەش بە خوا بکەم: ئاغا

س ئەهێنێ و دینی بەهێزتر ئەوەی قوربانی پێشکەش بە خوا بکا بەختیاری بە دە! بیکە ئەزبەنی، بیکە: کۆیلە
 .ئەبێ
 .نا کۆیلە، قوربانی ناکەم: ئاغا

ئەتوانی ئاگاداری خوا بکەی کاتێ پێویستی پێت ئەبێ ! قوربانی مەکە ئەزبەنی، قوربانی مەکە: کۆیلە
 .ئایینەکانی جێبەجێ بکەی وەک سەگ بە دوات دا رابکا

 
 !گوێڕایەڵم بە کۆیلە، گوێڕایەڵم بە: ئاغا

 !زبەنی، بەڵێبەڵێ ئە: کۆیلە
 .ئەمەوێ خێر بکەم و سەدەقە بۆ ئەرزەکەم بکەم و خواردن پێشکەش بە واڵتەکەم بکەم: ئاغا

خواردن پێشکەش بکە ئەزبەنی، ئەوەی خواردن پێشکەش بکا بە واڵتەکەی، جۆکەی بە مۆڵی بۆ خۆی : کۆیلە
 .ئەمێنێتەوە، قازانجی زۆری دەس ئەکەوێ

 .ەم بە واڵتەکەمنا کۆیلە خواردن پێشکەش ناک: ئاغا
نانەکەت .. وەکو لە دایکبونی مناڵ وایە.. بەخشین وەکو خۆشەویستی وایە! مەیکە ئەزبەنی، مەیکە: کۆیلە

 .ئەخۆن و نەفرینیشت لێ ئەکەن
 

 !گوێڕایەڵم بە کۆیلە، گوێڕایەڵم بە: ئاغا
 .ئەوەتا گوێڕایەڵتم ئەزبەنی: کۆیلە
 .گەرەکمە یارمەتی واڵتەکەم بدەم: ئاغا

 .بیکە ئەزبەنی، ئەوەی یارمەتی واڵتەکەی بدا چاکەکانی ئەخرێتە ناو لەپی خوا مەردوخەوە: کۆیلە
 .نا کۆیلە، یارمەتی واڵتەکەم نادەم: ئاغا

سەر بکەوەرە سەر کەالوە دێرینەکان و بە سەری دا بڕۆ سەیری کەللەسەری ! مەیکە، ئەزبەنی مەیکە: کۆیلە
 بەد بون و کامانەیان باش بون؟ تێکەاڵوی رابوردوان بکە ئاخۆ کامانەیان
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 !گوێڕایەڵم بە کۆیلە، گوێڕایەڵم بە: ئاغا
 !بەڵێ، ئەزبەنی بەڵێ: کۆیلە
لە گەردنی تۆ و لە گەردنی خۆم بدەم، یا هەردوکمان خۆمان بهاوێژینە ناو ! چی لەم دنیایەدا باشە ئێستا: ئاغا

 .ئاوەوە، کامیان شتی باشە
 .ئەوەی تۆ پێشم بکەوی نا کۆیلە، تۆ بە تەنیا ئەکوژم، بۆ

 !ئاخۆ ئاغاکەم حەز ئەکا دوای من بژی تەنانەت ئەگەر بۆ سێ رۆژیش بێ: کۆیلە
  

 تێچاندن
ئەم الوژەیە، بە زمانی بابلی هۆنراوەتەوە، بە پێی هەڵسەنگاندنی شارەزایان، کە باسی ئاسن ئەکا، سەردەمی 

 . نهۆنینەوەی ئەگەڕێتەوە بۆ سەرەتای هەزارەی یەکەمی پێش زای
 :چەند شتێ لەم بابەتە ئەخوێنرێتەوە

هەڵوەشانی رێکخراوەی بەها دینیە باوەکانی کۆمەڵی بابلی، بە تایبەتی سوکایەتی ئاشکرا بە باوەڕی  یەکەم، 
 .خوایی –فرە 

ە باوەکانی کۆمەڵ، کە لەم گفتوگۆیەدا خۆی لە ی کۆمەاڵیەتی -داڕزانی رێکخراوەی بەها رەوشتە دوەم، 
 .دا ئەنوێنێ... مایی و چاپلوسی دوڕویی و روپا

ناهاوسەنگی سیستەمی کۆمەاڵیەتی و ئابوری لەو رۆژگارەدا، کە گەورەی دەبەنگ بە بێ رەنجی زۆر  سێیەم، 
 .و راوێژی ژیرانەی کۆیلەکانی نەیتوانیوە درێژە بە مانی خۆی بدا

 
 : بڕوانە .عەرەبی وەرگیراوەئەم دەقە لە 

 .392 – 390ص . 1030القدیم، دار الوراق للنشر، بغداد ادب العراق  يف ةمقدم: طه باقر
ەکی کەم هەیە، بۆ زانیاری ی لە بەر ئەوەی لە نێوان تێکستەکەی تەها باقر و هەندێ تێکستی تردا جیاوازی

 :زیاتر بڕوانە
 .136 - 109االلهة، ترجمة االب البیر ابونا، ص  -العقل  - ةبالد الرافدین، الکتاب: ن بوتیروجا

، المجلد التاسع والثالثون، ي، مجلة سومر، الجزء االول والثانيفترة العصر الکاش: سعید االحمد يور سامالدکت
 (.380-328ص . )3981

 هەروەها
 (61-21ص . )3969، 3، الجزء 8المحاورة التشاٶمیة والمعجزة، مجلة االقالم، المجلد : الدکتور ولید الجادر

  



 
گوڵچنین: دەم رێگاوە بە  

55 

 

 



 
چەردەیەک لە ئەدەبی میزۆپۆتامیا: بەشی دوەم  

55 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دا الوژەی لوگالبان
 

 چکاوەی بابەت
ئەراتا شارێکە لە ناوچەیەکی شاخاوی سەخت دایە، . ئینمیرکار، شای ئونوگ بڕیار ئەدا بچێتە سەر ئەراتا

شای ئونوگ داوا لە شای ئەراتا ئەکا بۆ دروستکردنی پەرستگاکانیان پیرۆزە و . گوێڕایەڵی شای ئونوگ نین
 .ئەوان گوێ بەم داوایانە نادەن. بهێننئاقیق و زێڕ و زیوی بۆ بنێرن، بەردی شاخەکانی بۆ 

 .ئینمیرکار بڕیار ئەدا بچێتە سەریان بە شەڕ مەڵبەندی یاخییان داگیر بکا و بە زۆر سەریان پێ دابنەوێنێ
 .خەڵکی واڵتەکەی ساز ئەدا، باجیان لە سەر دائەنێ و، سەربازگیری ئەکا

جەنگیەکانی نەخۆش ئەکەوێ، بۆ ئەوەی  پاش چەند رۆژێ لوگالباندا، یەکێ لە سەرکردە. بە رێ ئەکەون
هەندێ خواردن و تفاقەکانی خۆی بۆ . لەشکرکێشیەکەیان دوا نەکەوێ لە ئەشکەوتێک دا بە جێی ئەهێڵن

دائەنێن بە هیوای ئەوەی ئەگەر لە نەخۆشیەکەی هەستایەوە بگەڕێتەوە بۆ ئونوگ، ئەگەر مرد ئەمان دوای 
 .بەمجۆرە بەجێی ئەهێڵن. وەتەواوبونی لەشکرکێشیەکە تەرمەکەی ببەنە

 .پێیان ناگیرێ. هێزەکانی کوالبا و ئونوگ درێژە بە رێپێوان ئەدەن ئەچنە سەر ئەراتا گەمارۆی ئەدەن
 :بە دەم گریانەوە دەستی پاڕانەوە بۆ خواکان هەڵئەبڕێ. هۆشی دێتەوە بەر. لوگالباندا بەو نەخۆشیە نامرێ

 .خۆشی لە کۆڵ بکاتەوەلە ئینلیل، گەورەی خواکان، ئەپاڕێتەوە نە
 .لە ئینانا، خوای دڵداری و جەنگ ئەپاڕێتەوە لە بیماری رزگاری بکا

 .لە ئوتو، خوای رۆژ، ئەپاڕێتەوە چاکی بکاتەوە
 .لە سوئین، خوای مانگ، ئەپاڕێتەوە هێزی تێ بگەڕێتەوە

. ئەخوڵقێنێ "وی ژیانئا"و  "نەمامی ژیان"ئینلیل، باوکی هەمو خواکان بە راوێژ لە گەڵ ئوتو، خوای رۆژ، 
توێشوەکەی و چەکەکانی هەڵئەگرێ و لە . هەندێ هێزی دێتەوە بەر. لوگالباندا لە نەخۆشی هەڵئەستێتەوە

لە نەمامی ژیان ئەخوا و لە ئاوی ژیان ئەخواتەوە، ئەوسا ئیتر ئەکەوێتە گەڕان و . ئەشکەوت دێتە دەرەوە
 .وبەرەدا جگە لە خۆی هیچ کەسێکی تر  بەدی ناکابەاڵم بە چاوە تیژەکانی لەو دەور. سوڕان و جموجوڵ
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ئینجا خەوی لێ . ماندو ئەبێ، شەو بە سەردا دێ، تێروپڕ مەی ئەخواتەوە تا مەست ئەبێ و لە پەلوپێ ئەکەوێ
 زانی ی ئه نه. تەنور چیە و چۆن نان ببرژێنێ زانی ی ئه نه. ئاگر بکاتەوە زانی ی ئه نهئەگەرچی خۆی . ئەکەوێ

چۆن تەڵە دابنێ و چۆن بۆسە . چۆن خواردن ئامادە بکا زانی ی ئه نه. و چۆن گۆشت ببرژێنێ ئاگردان چۆنە
 .لە خەوەکەی دا هەمو ئەوانەیان فێر کرد. بنێتەوە بۆ راوی گیانداری کێوی

تەڵە ئەنێتەوە، بۆسە . بۆ بەیانی کە بە ئاگا دێتەوە هەرچی لە خەونەکەی دا دی بوی هەموی جێبەجێ ئەکا
بە . شوڵیان لێ دروست ئەکا. دار هەڵئەکەنێ. وانەگایەکی کێوی و دو بزن لە بۆسەکەی دا ئەگرێج. دائەنێ

مەی و بادە . نان و خەپلە ئەبرژێنێ. ئاگردان دروست ئەکا و ئاگر ئەکاتەوە. شوڵەکانی ئەیان بەستێتەوە
ئاسمان دا هەواڵ بۆ  جوانەگاکە و بزنەکان ئەکوژێتەوە، ئەیان برژێنێ دوکەڵەکەی ئەچێ بە. ئامادە ئەکا
سفرەیەکی نایاب ئەڕازێنێتەوە بۆ . خوێنەکەیان ئەڕێژێتە چاڵێکەوە تا مارەکانی بیابان بۆنی بکەن. خواکان ببا

، (خوای ئاو و، ژیریی)، ئینکی (خوای باوک و، با)ئینلیل : .قوربانی خواکان -میوانداری لە خواکان، بۆ خێر 
 (. ماخوای دایک و، زەوی)نینهورساگ 

  
 .هەڵئەبژێرێ کۆمەکی بکا( خوای بروسکە)لوگالباندا لە ناوخواکان دا مەلی ئانزود 

بۆ ئەو مەبەستە بە هەلی ئەزانێ ئانزود لە هێالنەکەی دور ئەبێ، ئەمیش خزمەتی بەچکەکانی ئانزود ئەکا، 
وە کە بانگ لە دایکە و باوکەی جوجەڵەکان لە دورە. خواردنیان بۆ ئامادە ئەکا. هێالنەکەی ئەڕازێنێتەوە

دایک و باوک گومان ئەکەن . بەچکەکانیان ئەکەن، بەچکەکان ئەوەندە سەرمەستی خۆشی ئەبن وەاڵم نادەنەوە
بەاڵم کە دێنەوە هێالنەکەیان ئەبینن خۆش کراوە و بەچکەکانیان خزمەت . کارەساتێ لە هێالنەکانیان قەومابێ

تۆ : ورە ئەدا بەوەی ئەو چاکەیەی لە گەڵ کردوە ئەڵێکراوە مەلی ئانزود ئەوەندە دڵی خۆش ئەبێ بەڵێنی گە
ئەی ئەوەی کە ئەمەت لە گەڵ من کردوە ئەگەر خوای ئەوا ئەبم بە هاوڕێت و ئەگەر مرۆڤی چاکەت ئەدەمەوە 

 .بەوەی چارەنوست بۆ دیاری ئەکەم
بکا، چەندین  ئانزود ئەیەوێ لوگالباندا بە هەندێ دەسکەوتی بچوک رازی. لە گەڵ لوگالباندا پێک ئەگەن

 :پێشنیاری بۆ ئەکا لەوانە
 بە دەستی پڕ بە سەربەرزی بگەڕێتەوە بۆ شارەکەی خۆی

 سپیایی هەمو مێگەلی سەرئەرزی پێ ببەخشێ
 جلوبەرگێکی جەنگیی وەهای لە بەر بکا لە شەڕدا هەرگیز نەشکێ

ڕێتەوە بۆ ناو برا و هێز و لوگالباندا بە هیچ کام لەوانە رازی نابێ، ئەیەوێ چارەنوسێکی بۆ دیاری بکا بگە
ێ ـزود بەڵێنەکەی بە جـئان. شارەکەی بەاڵم ببێتە کەسایەتیەکی خوایەنراوی گەورەی خاوەن پلە و پایەی بەرز

هەم ئەیکا بە پاڵەوانێکی بە هێز، هەم : ەی ئەم کارە بە نهێنی بمێنێتەوە، بۆ کەسی باس نەکاـئەهێنێ بەو مەرج
 .کەیان داکۆمەکی ئەکا لە دۆزینەوەی هێزە

هەمویان بە الیانەوە سەیر ئەبێ گومان لە . لوگالباندا ئەگەڕێتەوە بۆ الی براکانی بۆ الی هێزەکەی
بە . گەڕانەوەکەی ئەکەن، چۆن نەمردوە، چۆن لەو شاخانە بە تەنیا، بە ناو ئەو هەمو مەترسیانەدا تێ پەڕیوە

 .ێ ئەهێنێوەاڵمی هەمویان ئەداتەوە باوەڕیان پ. پرسیار دای ئەگرنەوە
ئینمیرکار ماوەی ساڵێ گەمارۆی شاری ئەراتا ئەدا بێ ئەوەی بتوانێ بیگرێ ئەیەوێ کەسێ بنێرێتەوە بۆ 
ئونوگ پەیامی چەقینی هێزەکانی لە بەردەم دیوارەکانی ئەراتادا بباتەوە بۆ، ئانانا، ماخێوی ئوروگ، گلەیی لێ 

ایی ئەو هەڵی کوتاوەتە سەر ئەراتا، کەچی ئەو ئەمی بکا لە سەر ئەوەی؛ ئەو کردویەتی بە شا و، لە سەر رێنم
داوای لێ ئەکا کە یان . فەرامۆش کردوە و کۆمەکی ناکا لەشکرکێشیەکەی بە سەرکەوتویی کۆتایی بێ
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هیچ کەس لە ناو ئەو هێزەی کە لە گەڵی بون ئامادە نابن ئەو ئەرکە . بیگێڕێتەوە بۆ کوالبا یان کۆمەکی بکا
لوگالباندا راست ئەبێتەوە ئامادەیی بۆ چون . ئەترسن لە رێگا ون ببن. امە بگەیەننئەنجام بدەن و ئەو پەی

هاوەڵەکانی گاڵتەی پێ . دەرئەبڕێ، بەو مەرجەی خۆی بە تەنیا رابسپێردرێ و، کەسی تری لە گەڵ نەنێرن
 .ئینمیرکار ئەرکەکەی پێ ئەسپێرێ. ئەکەن

ش لە وەاڵمی پەیامەکەی یئانانا . شا ئەگەیەنێ بە ئاناناپەیامی . لوگالباندا بە سەرکەوتویی ئەگاتەوە ئونوگ
ئەودا ئامۆژگاری بۆ ئەنێرێ کە چەندین جۆر ماسی لە ئاوی روباری پاک دا ئەژین و لە ناو ئەوانەدا یەکێکیان 
خوای هەمویانە ئەگەر راوی ئەو ماسیە بکەن و، بیکەن بە قوربانی و دەرخواردی خواکانی بدەن، ئەوکات 

 .زۆری بردنەوەی شەڕ ئەچێتە چەکەکانیان و خۆیانەوەتوانایەکی 
ئەوسا ئەتوانن سەرچاوەی ئاوی ئەراتا، کە سەرچاوەی ژیانی ئەوانە، ببڕن و ناچار ئەبن مل بدەن بۆ 

 . فەرمانڕەوایی ئەمان
ئەوسا هەمو ئەراتا ئەکەوێتە ژێر دەستی ئەو و ئەتوانێ وەستاکانیان، ئاسنگەر و سەنگتاش، بە کەرەستەی 

 .ێویستەوە راپێچ بکا بۆ ئونوگ بۆ ئاواکردنەوەی پەرستگاکانپ
 

 الوژەی لوگالباندا
 

 لوگالباندا و ئەشکەوت
کاتێ لە رۆژانی دێرین دا ئاسمان لە ئەرز جیا بوەوە، کاتێ لە رۆژانی دێرین دا شتەکان تەواو : 39 - 3

کاتێ کەوشەن دیاری کرا و سنورەکان . جۆ هاتە خواردن... کاتێ لە زەمانی زودا جۆخێنەکان هەڵگیران. کران
کاتێ جۆبار و لێوارەکانی جۆماڵ . کێشران، کاتێ کێلی سنورەکان چەقێنران و ناوەکانیان لە سەر نوسرا

. کاتێ بنی فورات، روباری رێژەنی ئونوگ، کرایەوە. کران، کاتێ بیرەکان راستەوخۆ بە قوڵی هەڵکەنران
، کاتێ بارەگاکەی ئین و شا لە ئونوگ بە خۆشناویەوە کاریان ...، کاتێ ئانی پیرۆز جواڵ...، کاتێ...کاتێ

کاتێ . نەبەرد، گەمەی ئینانا، بڵند راوەشێنران... کاتێ گۆپاڵی شاهی و گورزی کوالبا لە نەبەردا. ئەنجام ئەدا
ە سمی ، کاتێ ئەوان بزنی چیاییان ب...سەرڕەشەکان، لەو رێگەیەدا کە بڕی بویان، بە ژیانی درێژ پیرۆز کران

 ...پتەوەوە و کەڵی چیاییان بە قۆچی جوانەوە پێشکەش بە ئینمیرکار ی کوڕی ئوتو کرد
 

ئینجا، لەو کاتەدا، شا سەری گورزەکەی ئاڕاستەی شارەکە کرد، ئینمیرکار ی کوڕی ئوتو : 12 - 10
نیازی کاولکردنی بە . بۆ لەشکرکێشی بۆ سەر ئەراتا، کێوی دەسەاڵتی خوایەنراوی پیرۆز.... ئامادەکاری کرد 

جاڕچی، لە سەرانسەری واڵت دا، فوی کرد بە کەڕەنای . سەرزەمینی یاخییان، ئاغا کەوتە سازدانی شارەکەی
 . شاخی دا

جەنگاوەرانی کوالبا ... راستیەکەی . جەنگاوەرانی ئونوگ، لە گەڵ شاهی ژیردا، چونە مەیدانەوە...  ئێستا
. ئاسمانی هەوراوی بون... گ لێشاوێ بون، جەنگاوەرانی کوالباجەنگاوەرانی ئونو. شوێن ئینمیرکار کەوتن

 .هەر کە ئەوان، ئەرزیان وەک تەمێکی چڕ داپۆشی، تەپوتۆزی خەستی ئەوان گەیشتە ئاسمان
هەریەکەیان نیشانەی . بۆ ئەوەی تەفرەیان بدا و هەرە باشەکانیان ئاشکرا بکا هاواری لە جەماوەرەکە کرد

 ....خۆی دا بە هاوەڵەکەی
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... ئینمیرکار لە پێشەوەیانەوە ئەڕۆیشت بۆ .... شاکەیان لە پێشەوەی لەشکرەکەیەوە ئەرۆیشت: 26 - 18
 لەشکرەکەی

 .... 
 . زۆروزەبەند زیاد بکا... نیدا –دانەوێڵەی گو ... 

ەکو و.... کاتێ راستاڵ لە گەڵ ئینلیل راوێژی کرد هەمو کوالبای بەڕێ خست، وەکو مێگەل لە لێژایی چیاکان دا
 .گاڕان لە بناری هەورازەکان دا رایان ئەکرد

 ....ئەو روانی. رێگەکەیان ناسی... لێوارەکە... ئەو روانیە 
 

 . لە رۆژی حەوتەم دا چونە ناو چیاکانەوە... لە رۆژی شەشەم دا خۆیان شت. پێنج رۆژ رابورد: 88 - 21
 ... می ئاوەکەوە ئەڕژایە ناو گۆمەکەوەکاتێ لە رێبازەکە پەڕینەوە لێشاوێکی گەورە بە پێچەوانەی تەوژ

فەرمانڕەواکەیان، بە سواری گەردەلولەوە، کوڕەکەی ئوتو، گەوهەری قەشەنگی درەوشەدار، لە ئاسمانەوە دابەزی 
..... کەللەی پرشنگداری دەرکەوت، تیرە تیژەکانی تیشکەکەی وەکو رۆشنایی تێپەڕین. بۆ سەر ئەرزی فراوان

کە لە دروشمەکەی دا ئەبریسکایەوە و، لە تەورە رەنگینەکەی دا دەرپۆقی بو، ئەتوت  قوببەی تەورە برونزیەکەی
 .سەگە بەربۆتە کەالک

 
. خۆرتەکەیان، لە کوالبا لە دایک بوبو، حەوت بون... لەو کاتەدا حەوت بون، ئەوان حەوت بون: 10 - 89

لەهەڕەتی . ان بون لە سومەر ئەژیانپاڵەو. ماخوا ئوراک حەوتی هەبو، چێڵەکی کێوی بە شیر پەروەراند بونی
ئەم حەوتە سەردەستەی ئەوانە بون کە . هێنران لە سەر خوانی ئان نان بخۆن. خۆشیی شکۆداری دا بون

ژێردەستەی سەردەستەکان بون، کاپتنی ئەوانە بون ژێردەستەی کاپتنەکان بون، جەنەراڵی ئەوانە بون 
 .ژێردەستەی جەنەراڵەکان بون

ەد پیاو بون، هەر یەک لەو سێ سەدە، کاپتنی شەش سەد پیاو بون، هەریەکە لەو شەش سەردەستەکان سێ س
سەد پیاوە، جەنەراڵی حەوت کار، بیستوپێنج هەزار و دوسەد سەرباز بون، هەر یەکەی بیستوپێنج هەزار و 

 .دوسەد سەرباز بون
 .ئەوانە هێزی هەڵبژاردە بون لە خزمەتی ئاغا دا راوەستا بون

 
 .لە ئاودا شۆرا بو... هەشتەمی ئەوان. گالباندالو: 86 - 13

کاتێ نیوەی رێیان بڕی، نیوەی رێیان . لە گەڵ هێزەکان دا رۆیشت.. بە بێدەنگیەکی سامناک بۆ پێشەوە چو
وەکو مارێ پەت خرابێتە سەری رابکێشرێ گینگڵی . بو "نەخۆشی سەر"بڕی بو، توشی نەخۆشی بو، توشی 

چیتر نەیئەتوانی دەستی هەڵبێنێتەوە و، چیتر . تەپکەوە دەمی لە قوڕ چەقی بو ئەدا و، وەکو ئاسکێ کەوتبێتە
لە چیا گەورەکان دا، . نە شا و نە دەسوپێوەندەکانی نەیانتوانی یارمەتی بدەن. نەیئەتوانی القی بەرز بکاتەوە

 ، ...ئەوان پێکەوە وەک هەوری خۆاڵوی بە سەر ئەرزەوە جمەیان ئەهات
 .  بەاڵم نەیانزانی چۆنی ببەنەوە. "بەنەوە بۆ ئونوگبا ئەوان بی": وتیان
 . بەاڵم نەیانزانی چۆنی ببەنەوە. "با ئەوان بیبەنەوە بۆ کوالبا": وتیان

 .ددانی چۆقەچۆقی بو، لە شوێنی ساردی چیاوە گواستیانەوە بۆ شوێنێکی گەرم
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 ... کۆگایەک و، کەپرێکیان وەکو هێالنەی مەل بۆ هەڵبەست: 311 - 81
ما، هەنجیر و جۆری جیاوازی پەنیر، شیرینی کە خواردنی بۆ نەخۆش باش بێ، بۆیان خستە ناو خور

 .خست سەبەتەی خورماوە، ئینجا ژورێکیان بۆ رێک
جۆری جیاوازی چەوریی مانگای گەوڕ و، پەنیری تازەی مەڕی پشتیر، رۆن و هێلکەی سارد، هێلکەی کواڵوی 

 .نی گرنگ، ڕازانەوەسارد، وەکو خوانێ بۆ شوێنی پیرۆز، شوێ
لە گەڵ کەرە بۆ ... لە بەر دەم خوانەکەدا، بیرەیان بۆ خواردنەوە، تێکەاڵو لە گەڵ دۆشاوی خورما، بابۆڵەیان

 .دانا
براکانی و هاوڕێکانی، وەکو لە .. شتەکانیان خستە ناو سەتڵی چەرم و، ئاخنییانە ناو هەمانەی چەرمینەوە

 .گرن، شتەکانیان لە ژور سەری لە ئەشکەوتی چیادا ریز کردکاتی سەر خەرمان دا شت لە بەلەم داب
بیرەی رەش، خواردنەوەی کهولی، بیرەی رونی جۆ، شەرابی تامخۆش بۆ . لە کوندەدا ئاو... ئەوان 

 .خواردنەوە، لە ژور سەری، لە ئەشکەوتی چیادا، لە سەر هەرزاڵەی کوندەکەدا ریز کرد
وردی لیگیدبا، بوغوردی باشیان لە ناو بوغوردان دا لە ئەشکەوتی بوغ... بوغوردی نایاب، بوغوردی بۆندار،

 .چیادا بە سەر سەریەوە هەڵواسی
نێزە . یەوە هێنرا بو، لە ژور سەریەوە، بۆیان دانا تەورەکەی، کە لە ئاسنی باش دروستکرا بو، لە چیاکانی زوبی

 .ئاسنینەکەشی، کە لە چیاکانی گیگ ەوە هێنرا بو، خستە سەر سنگی
وەکو ... لوگالباندا ی پیرۆز چاوی بە زەقی مابوەوە.. سەرڕێژی کرد بو... رین لە چاڵی چاوەکانی دائەس

کاتێ ملیان بەرز کردەوە، هەناسەی نەئەدا، براکانی و . ئوتوی پیرۆز لچ و لێوی بۆ براکانی نەکردەوە
 .هاوڕێکانی لە گەڵ یەک کەوتنە راوێژ

 
و، لە جێگەکەی هەستایەوە، ئەوسا خوا کە نەخۆشی خستوە ئەگەر براکەمان، وەکو ئوت: 311 – 311

بەشکو بتوانێ بە . پشتیوانی ئەبێ، ئەگەر ئەم خۆراکە بخوا، ئەگەر ئەمانە بخواتەوە، لە سەر قاچ رائەوەستێ
 .سەر بەرزایی چیاکان دا بگاتەوە کوالبای بە خشت دروست کراو

شوێنی پیرۆز، بۆ شوێنی گرنگ، چوارپەلی هێزیان بەاڵم ئەگەر ئوتو براکەمان بانگ بکا بۆ : 311 - 318
ئەوسا ئەکەوێتە سەر ئێمە، کە لە ئەراتا گەڕاینەوە، تەرمی براکەمان بەرینەوە بۆ کوالبای بە . تێ دا نەمێنێ

 .خشت کراو
 

وەکو مانگا پیرۆزەکەی ناننا کە تەرە ئەبێ و، لە تەمەنی پیری دا، لە گەڵ جوانەگایەک دا کەڵ : 320 - 311
ی  براکانی و هاوڕێکانی لوگالباندا: گرێ و، لە پشتەوەی گەوڕی چارەوی دا بە جێ ئەهێڵرێ، ئەمانیشئە

پیرۆزیان لە ئەشکەوتی چیادا بە جێ هێشت، برا گەورەکانی بە رشتنی فرمێسکی زۆر و ناڵەناڵ، بە شیوەن و، 
 .بە پەژارە و رۆرۆ وە، لوگالباندایان لە چیا جێ هێاڵ

 
کە ئوتو، رۆشنایی . ژ بە سەر نەخۆشکەوتنی لوگالباندا تێپەڕی بو، دانێکی تریشی خایاندو رۆ: 321 - 323

خۆی بۆ سەر ماڵەکەی ئەو سوڕانەوە، گیاندارەکان رویان کردەوە النەکانیان، رۆژ بە ئێوارەیەکی فێنک 
 .بوبەاڵم هێشتا بیماریی بەری نەدا . کۆتایی هات، ئەمیش لەشی وەکو بە رۆن هەنورا بێ سوک بو

 



 
گوڵچنین: دەم رێگاوە بە  

56 

 

. کاتێ چاوی بۆ ئوتو بەرەو ئاسمان هەڵبڕی، بە سەر ئەودا گریا وەکو بە سەر باوکی دا بگری: 380 - 328
 :لە ئەشکەوتی چیادا دەستە پاکەکانی بۆ بەرزکردەوە

 
درودت لێ ئەکەم، با ئیتر ! کوڕی نینگال. درودی منت لێ بێ، با ئیتر نەخۆش نەبم! ئوتو": 310 - 383

 .بیمار نەبم
لەم کەورگەدا، کە سەختترین شوێنی . تۆ رێگەت بە من دا بە هاوڕێیەتی براکانم بێمە ناو چیاکانەوە! وئوت

لێرە کە نە دایکمی لێیە نە باوکم، نە شارەزای لێیە، نە کەسێ کە من بیناسم، ! دنیایە، با ئیتر نەخۆش نەبم
دراوسێکانی دایکم، کە ئەهاتنە ! ۆ براکەمئای ب: براکەم لێرە نیە بڵێ! ئای بۆ رۆڵەکەم: دایکم لێرە نیە بڵێ

: ئەگەر خواکان و ماخواکان پێکەوە بونایە خوای دراوسێیەتی ئەیوت. ماڵی ئێمە، لێرە نین، تا بۆم بالوێننەوە
 !ئەم پیاوە نابێ بمرێ

 پیاوێکی ونبو،! لە رێگایەکی نەزانراوی بناری چیاکان دا، ئوتو. سەگی ونبو خوێڕیە، پیاوی ونبو داماوە
 .پیاوێکە لە دۆخێک دایە هێشتا دژوارترە
 .وام لێ مەکە بە مەرگی سەختی ئاو بچم

 . وام لێ مەکە لە باتی جۆ بەردەخوێ بخۆم
 .وام لێ مەکە وەکو کۆڵەوژێکی فڕێدراو لە چۆڵەوانیەکی نەناسراودا بکەوم

 . ەبمگرفتاری ناوێکم مەکە براکانم بە پێکەنینەوە القرتێم پێ بکەن، با ئیتر نەخۆش ن
 ! توشی گاڵتەپێکردنی هاوەڵەکانم مەکە، با ئیتر بیمار نەبم

 "!با لەم کێوانە وەکو کابرایەکی بودەڵە کۆتاییم نەیەت
 

 .هاندانی خوایی بۆ ناردە ئەشکەوتی چیا. ئوتو فرمێسکەکانی گیرا کرد: 311 - 313
 

یەکە ئەچێتە دەرەوە بۆ ناو خان، بۆ هەژاران، یاریەکی خۆشە، سۆزان... ئەو ژنە ئەوەی ئەیکا: 381 - 311
ئینانا، کچی سوئین، لە بەردەمی دا لە .. ئەوەی ژوری خەوتن روناک ئەکاتەوە، ئەو خوراکی هەژارە

تریفەکەی ئەو، وەکو ئەوەی کارا ی پیرۆز، پرشنگە ئەستێرەییەکەی . مەڵبەندەکەدا وەکو نێونێک قوت بوەوە
 . ئەشکەوتەکەی بۆ روناک کردەوە

لە ئەشکەوتی . اوی بەرەوژور بۆ ئینانا هەڵبڕی، بە سەر ئەودا گریا وەکو بە سەر باوکی دا بگریکاتێ ئەو چ
 :چیادا دەستە پاکەکانی بۆ بەرزکردەوە

 
ئەگەر هەر ئەمە کوالبا ! ئەگەر هەر ئەمە ماڵی من بێ، ئەگەر هەر ئەمە شارەکەم بێ! ئەی ئینانا": 396 - 381

! تەنانەت ئەگەر ئەمە بۆ من وەکو کەالوەی چۆڵەوانی بێ بۆ مار...! بوە بێ، ئەو شارەی کە دایکم منی تێدا
 بۆ ئینانا... خانمە گەورەکانم.. خەڵکە بەهێزەکەم ! ئەگەر ئەمە بۆ من وەکو درزی ئەرز بێ بۆ دوپشک

 ............. 
لە خوارەوە، ... ،بەردە پچوکەکانی ئەو، بەردە درەوشاوەکانی لە شکۆداریەکەی دا، بەردی ساجکال لە سەرەوە

چوارپەلم لە شاخەکانی دارسەرو دا .. ئەکرێتەوە .. ەوە دێ   زابوهاوارەکەیان کە لە شاخەکانی سەرزەمینی 
 "!نەفەوتێ
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بە توانینی ژیانەوە لێی گەڕا بچێ بنوێ وەک چۆن ئوتو . ئینانا فرمێسکەکانی گیرا کرد: 100 - 391
ئەو رۆیشت بۆ ...  ئەوسا، وەک ئەگەر. خوری لە بەر کرد بێئینانا دڵی ئەوی خۆش کرد وەکو جلی . ئەنوێ

 .کوالبای بە خشتکراو
 

جوانەگاکەی شۆربا رەشەکەی خوارد، گۆلکی جوانەگا پیرۆزە ئەستێرەییەکە هات بۆ ئەوەی : 132 - 103
باڵو  لە ئاسمان دا وەکو ئەستێرەی بەیانی هەڵهات، رۆشناییەکی زۆری لە تاریکی شەودا. نیگاداری ئەو بکا

 .سوئین، کە وەکو مانگی نوێ درودی لێ کرا، باوە ناننا، رێڕەوی هەڵهاتنی ئوتوی دیاری کرد. کردەوە
بنی ...گەورەی شکۆدار، شایانی تاج، سوئین، کوڕە خۆشەویستەکەی ئینلیل، ئەو خوایەی بریقەکەی گەیشتە 

 . ئەو، ئەشکەوتی چیای رۆشن کردەوەتریفەکەی وەکو کارا ی پیرۆز، درەوشانەوە ئەستێرەییەکەی بۆ . ئاسمان
کاتێ لوگالباندا چاوی بەرەو ئاسمان بۆ سوئین هەڵبڕی بە سەر ئەودا گریا، وەکو بە سەر باوکی دا بگری، لە 

 :ئەشکەوتی چیادا دەستە پاکەکانی بۆ بەرزکردەوە
 

ی لە ئاسمانی دور سوئین، ئەی ئەوە! ئەی ئەوەی لە ئاسمانی دور کەس ناتوانێ بتگاتێ! شاها": 118 - 138
سوئین کە حەزی لە چاکەیە و، رقی لە ! شا کە حەزی لە چاکەیە و، قینی لە بەدییە. کەس ناتوانێ بتگاتێ

لە داری عەرعەر، داردەستێکی گەورە، گۆپاڵێکی شاهانە بۆ تۆ . چاکەیە کە خۆشی ئەهێنێ بۆ دڵی تۆ! بەدییە
تۆ ئەگەر بەدیی بانگ . وەندیت لە گەڵ بەدیی نەپچڕاوەئەکرێ، تۆ کە پەیوەندیت لە گەڵ چاکە پچڕاوە و، پەی

کاتێ دڵی تۆ بئێشێنێ، چۆن مار زەهر ئەڕێژێ تۆش ژار بە ... بکەیتە بەردەمی خۆت، بە زۆر کێشی بکەی
 "!سەر بەدیی دا بکە

 
 .سوئین فرمێسکەکانی گیرا کرد ژیانی پێ دا، توانینی دا بە القەکانی لە سەر پێ رابوەستێ: 111 - 116

 
جاری دوەم، کە جوانەگا رۆشنەکە لە ئاسۆوە هەڵهات، جوانەگا لە ناو دارسەروەکان دا : 119 - 118

ئەسوڕایەوە، قەڵغانێ لە سەر ئەرز دانرابو، لە الیەن ئەنجومەنەوە سەیری ئەکرا، قەڵغان لە گەنجینە دەرهێنرا 
... سمانەوە دابەزیوی باڵو کردەوە، ئوتوی خۆرت تیشکی پیرۆزی لە ئا.. بو، پیاوە گەنجەکان سەیریان ئەکرد

 .ئەوانەی بەخشی بە لوگالباندای پیرۆز لە ئەشکەوتی چیادا
ئەو خوایەش کە . خوای پارێزگاری باشە بە سەریەوە وەستا، ماخوای پارێزگاری باشە لە پشتیەوە رۆیشت

بڕی، بە سەر ئەودا کە چاوی بەرەو ئاسمان بۆ ئوتو هەڵ. ئەوی نەخۆش خست بو بە تەنیشتی دا هەنگاوی نا
 :گریا وەکو بە سەر باوکی دا بگری، لە ناو ئەشکەوتی چیادا دەستە پاکەکانی بۆ بەرز کردەوە

 
شوانی واڵت، باوکی سەر ڕەشەکان، کاتێ تۆ ئەچی بۆ خەوتن، خەڵک لە گەڵ تۆ ئەچن ! ئوتو": 161 - 120

 .ۆ لە خەو هەڵئەستنبۆ خەوتن، ئوتوی گەنج، کاتێ تۆ لە خەو هەڵئەستی، خەڵک لە گەڵ ت
بۆ یەکێ کە . بە بێ تۆ، لە دەرەوە هیچ تۆڕێ بۆ مەل دانانرێ، هیچ کۆیلەیەک لە دەرەوە بە دیل ناگیرێ! ئوتو

تۆ چرای . ئوتو تۆ سێیەمی ئەوانەی بە جوتە سەفەر ئەکەن. بە تاکی تەنیا ئەڕوا، تۆ هاوڕێی برایانەی ئەوی
 . بۆ ئەوانەی گەردانەیان لە ملدایە

بەرگی زولومهی پیرۆز، هەڵهاتنی خۆرەکەت جل ئەکاتە بەری هەژاران و داماوان، روتوڕەجاڵ پۆشتە وەکو 
 . ئەکاتەوە، کەوایەکی ئاودامانی خوری سپیە لەشیان دائەپۆشی تەنانەت هی کۆیلەی کڕدراویش
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تی رۆژانیان پیرەپیاوانی زەنگین، وەکو پیرەژنەکان بە خۆشیەوە ستایشی خۆرهەڵهاتنەکەت ئەکەن، تا دواکا
 . خۆرهەالتنەکەت ئەوەندەی رۆن کاریگەرە
 .گاکێویە گەورەکان رایان کرد بۆ پێشەوە

 بۆ تۆ.. قارەمان، کوڕی نینگال، 
.... 

قارەمان، کوڕی نینگال، ئەوانە ستایشت . بە شیرینی ستایشی کردی، گەیشتە ئاسمان..... براکەی ئەو.. برای
 .ئەکەن چۆن تۆ شایانی ئەوەی

 
سەرڕاستەکە لە گەڵ ئینلیل راوێژی کرد، . لوگالباندای پیرۆز لە ئەشکەوتی چیا هاتە دەرەوە: 118 - 162

دوای ئەوەی گازی . روباری رەوان، دایکی گردەکان، ئاوی رزگاری ژیانی هێنا. نەمامی رزگاری ژیان لە دایکبو
رە لە شوێنەکەی خۆی لە سەر لە نەمامی رزگاری ژیان گرت، دوای ئەوەی قومی لە ئاوی رزگاری ژیان دا، لێ

وەکو ماکەری کێویی تەنیای کاکان بە سەر چیاکان . ئەرز تەڵەی نایەوە، ئەوسا لەو شوێنەوە وەکو ئەسپی شاخ
وەک کەرێکی زەبەالحی خورت، کەرێکی لەڕ، رای کرد، بە ئارەزوی غاردانەوە، بە . دا بە خێرایی رۆیشت

 .درێژایی رێگە هەڵبەزیەوە
 

شەوە لە ئێوارەوە، بە هەڵەداوان بە ناو شاخەکان دا، بە چۆڵەوانی دا، لە ژێر تریفەی  ئەو: 199 - 116
. ئەو بە تەنیا بو، سەرەڕای چاوە تیژەکانی، یەک کەسی لێ نەبو بیبینێ. مانگەشەو دا کەوتە جواڵن

 .توێشویەکی پێ بو کە لە هەمانەدا هەڵگیرا بو، خۆراکێ کە خرابوە پێستەوە
لوگالباندای پیرۆز . کانی ئەیانتوانی نان ببرژێنن لە سەر ئەرز، بە هەندێ ئاوی ساردەوەبراکانی و هاوەڵە

. لە ئاو... سەتڵەکەی پڕ کرد. لە تەنیشت کۆتەرەیەکەوە دانا. شتەکانی کە لە ئەشکەوتی شاخەوە هەڵی گرت بو
. ێکەوە ریزی کردنچەند جارێ پ... هەندێ بەردی هەڵگرت. لە بەرچاوی ئەو ئەوەی داینابو باڵو کردەوە

ئاگرەکەی لە دەرەوە . بەردەئەستێ جوانەکان پڕیشکیان دا. خەڵوزە داگیرساوەکانی لە سەر ئەرزی کراوە دانا
 .بۆ ئەو لە ناو چۆڵەوانی دا وەکو رۆژ هەڵهات

ای تەنور چۆنە، بە تەنیا حەوت خەڵوز هەویری گیزیکەت زانی ی ئه نهچۆن نان یا خەپلە ببرژێنێ،  زانی ی ئه نه
. لە کاتێک دا نانەکە خۆی ئەبرژا، زەلی کولهی چیای هەڵکێشا، رەگەکانی و هەمو لقەکانی هەڵپاچی. برژاند

 . هەمو خەپلەکانی وەکو توێشوی رۆژ هەڵگرت
تەنور چۆنە، تەنیا بە حەوت خەڵوز هەویری گیزیکاتای  زانی ی ئه نهنان یا خەپلە چۆن ئەبرژێ،  زانی ی ئه نه

 .یرینی خورمای تێ هەڵسودۆشاوی ش. برژاند
 

گاکێویەکی قاوەیی، گاکێویەکی جوان، گایەک قۆچەکانی رائەوەشان، گایەک لە برسانا، : 131 - 100
لەم رێگایەدا .. ئەسوڕایەوە، لە گەڵ گاکێویە قاوەییەکانی گردەکان، ئەیبۆڕان و ئەگەڕا بۆ شوێنێکی خۆش

بە لوتی بۆنی ... وەکو گیای ئیسپارتو بێ... یجیمگیگی بۆنداری ئەجو وەک جۆ بێ، داری سەروی ئەهاڕ
ئاوی روباری رەوانی ئەخواردەوە، بە ئیلینوک، نەمامە پاکەکانی . گەاڵی دەوەنی سینوبی ئەکرد وەک گیا بێ

 . چیا، قڕقێنەی ئەدایەوە
ئەو یەکەیانی لە ئەگەڕان، لوگالباندا ... لە کاتێک دا گاکێویە قاوەییەکان، گاکێویەکانی شاخ، لە ناو نەمامەکان دا

 ... بۆسەکەی دا گرت



 
چەردەیەک لە ئەدەبی میزۆپۆتامیا: بەشی دوەم  

55 

 

لوگالباندای پیرۆز رەگەکانی، کە وەکو زەلی کێلگەکان . دارعەرعەری شاخی لە بن دا هەڵکەند، لقەکانی لێ داماڵی
 بەوە گاکێویە قاوەییەکە، گاکێویەکەی شاخی، بەستەوە،. درێژ بون، بە چەقۆ هەڵپاچی

 
لەم رێگایەدا ... زنی کێچاوی، بزنی رشکن، پەرێشان بونبزنی قاوەیی و بزنی دایکانە، ب: 118 - 132

بە لوت بۆنی ... وەکو گیای ئیسپارتو بێ... جیمگیگی بۆنداریان ئەجو وەک جۆ بێ، داری سەرویان ئەهاڕی
ئاوی روباری رەوانیان ئەخواردەوە، بە ئیلینوک، نەمامە . یان ئەکرد وەک گیا بێ گەاڵی دەوەنی سینوبی

 .ێنەیان ئەدایەوەپاکەکانی چیا، قڕق
لە کاتێک دا بزنی قاوەیی و بزنی دایکانە لە ناو نەمامەکان دا ئەگەڕان، لوگالباندا هەردوکیانی لە بۆسەکەی دا 

 ... گرت
لوگالباندای پیرۆز رەگەکانی، کە وەکو زەلی کێلگەکان . دارعەرعەری شاخی لە بن دا هەڵکەند، لقەکانی لێ داماڵی

 .بەوە بزنە قاوەییەکە و بزنە دایکانەکە، هەردو بزنی، بەستەوە. یدرێژ بون، بە چەقۆ هەڵپاچ
 

 .ئەو بە تەنها بو، بە چاوە تیژەکانی تەنانەت تەنیا یەک کەسی بە دی نەئەکرد: 180 - 116
مەڵبەندی ستەمکاری، وەک سێاڵوێ کە هەڵبستێ، وەک دەستێ کە دیواری : نوستن...  شا لە شیرین خەودا بو

دەستێ بەرز بێتەوە، قاچێ بەرز بێتەوە، وەک دۆشاو لە بەردەم ئەودا، وەکو دۆشاو کە لە  خشت هەڵ بوەشێنێ،
بە هۆی کاسە . بەردەم ئەودا بو سەررێژ بکا، نە چاودێر ئەناسێ، نە کاپتان، ئەمە هێزێکی زۆرە بۆ پاڵەوان

ەرمی شاخی، وەک جاجم ئیلینوک، پوشی ن. دارینەکەی نینکاسی ەوە سەرەنجام خەو بە سەر لوگالباندا زاڵ بو
ژوری خۆشتنی ... لەوێ. راخست، پۆپەشمینی زولومهی باڵو کردەوە، لەوێ مەوجی سپی کەتانی دا بە خۆی دا

 . لێ نەبو، ئەو لەو شوێنە دروستی کرد
نەک بۆ گەڕانەوە لە بەردەرگای ... شا خۆی دا بو بە ئەرزا نەک بۆ خەوتن، بەڵکو پاڵکەوت بو بۆ خەوبینین

درۆ بۆ درۆزن ئەکا، راستی به ( خەون)نەک بۆ گەڕانەوە لە الی گرێژەنەی دەرگاکەیەوە، ئەو  خەوبینین،
ئەتوانێ یەکێ بەختیار بکا، ئەتوانێ یەکێکی کە بخاتە گۆرانی، بەاڵم ئەمە سەبەتەی تەختەی . راستگۆ ئەڵێ

دەنگی یەکێکە کە .. رۆڤێتیزاووزێکەری م. راوێژکاری ئینانا. خەوتنگای قەشەنگی نینلیل ە. داخراوی خواکانە
وەکو گۆلکی . زانگارا، خوای خەونەکان، خۆی وەکو جوانەگا بۆڕانی، بۆڕانی بە سەر لوگالباندا... زیندو نیە 

 :مانگا بۆڕانی
 

ئەوەی گاکێویی قاوەیی بۆ من سەرئەبڕێ، ئەوەی چەوریەکەی بۆ من ئەتوێنێتەوە، ئەوە ئەبێ ": 160 - 183
وەک وەرزشکار گاکێویە .نی باشە ببا، ئەبێ نێزە ئاسنینەکەی من بە کار بهێنێ تەورەکەی من، کە لە ئاس

بڕستی لێ ببڕێ، ئەگەر . قاوەییەکە بهێنێ، گاکێویە قاوەییەکەی شاخ، وەکو زۆرانگر بکاتە ژێردەستەی خۆی
دو پێش هەتاوکەوتن ئامادەی بکا، سەری بزنی قاوەیی و سەری بزنی دایکانە، وەکو دەنکی جۆ سەری هەر

مارە زیتەکانی . بزن تۆپەڵ بکا، خوێنەکەیان بڕژێنێتە ناو چاڵێکەوە تا بۆنەکەی بە بیابان دا باڵو بێتەوە
 ".شاخەکان لە بیابان دا بۆنی بکەن و وریا ببنەوە

 
چاوی خۆی . خەوی دی بو.. هەڵ لەرزی. ئەوەی دی بوی خەون بو.. لوگالباندا خەبەری بوەوە: 110 - 163

تەورەکەی کە لە ئاسنێکی باش بو هەڵگرت، نێزە ئاسنینەکەی کە لە . ێکی زۆری لێ نیشتهەڵ گڵۆفی، ترس
وەک وەرزشکار گاکێویە قاوەییەکە، گاکێویەکەی شاخی، هێنا وەک زۆرانگر کردی بە . ئاسن بو دەر هێنا
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نەکە، سەری بزنە قاوەیی و سەری بزنی دایکا. پێش هەتاوکەوتن ئامادەی کرد. بڕستی لێ بڕی. ژێردەستە
وەک دەنکەجۆ سەرەکانی هەردو بزنی، تۆپەڵ کرد خوێنەکەیانی رژانە ناو چاڵێکەوە، بۆنەکەی بە ناو بیابان 

 .مارە زیتەکانی شاخەکان بۆنیان کرد و وریا بونەوە. دا باڵو بوەوە
 

ئینکی، لوگالباندا، بە ناوی ئینلیل ەوە بانگهێشتی کردن، ئان، ئینلیل، ... کاتێ خۆر هەاڵت: 191 – 113
 نینهورساگ، لە سەر خوان دانیشتن، 

بیرەی خەست، .. سفرە راخرا، خواردنەوەکانی تێ کرد،. لە شوێنێکی شاخ کە ئەو ئامادەی کرد بو
 . خواردنەوەی کهولی، بیرەی رون، شەرابی تامخۆش، ئاوی ساردی وەک شەراب، هەموی رشتە سەر تەختاییەکە

دوکەڵەکەی بەرز بوەوە، وەک بوغوردی  .جگەرە رەشەکەی برژاند اوەییەکە،چەقۆی خستە سەر گۆشتی بزنە ق
 وەک دوموزی لە گەوڕی ئاژەڵەوە بۆن و بەرامەی خۆشی هێنا بێ، . سەر ئاگر

ئاوا ئان، ئینلیل، ئینکی، نینهورساگ، باشترین بەشی ئەو خواردنەی کە لە الیەن لوگالبانداوە ئامادە کرا بو 
 . خوارد

... قوربانیگای ئوتو و  قوربانیگای سوئین... ی پاک، قوربانیگای پیرۆزی سوئینوەک شوێنی هەڵهاتنی هێز
ئەو کاتەی ئەو ... ئەی ئان کار مەلەی کرد.. سوئین. هی ئینانا... هەردو قوربانیگای بە الجیوەرد رازانەوە

 .مەلەی کرد، هەمو خەپلەکانی بە جوانی دانا بو
ەکان، بە هۆی شکان و سوان و روشانەوە، فەوتاون، بۆیە هەندێ لەم دێڕانەی نوسینەکانی سەر سواڵەت)

 (ساخکردنەوەی روداوەکانی ئەم بەشەی الوژەکە، تا رونوسێکی تری تەواوی نەدۆزرێتەوە، دژوارە
 

، وەک چۆن کشتەکی رستەی .. ئەوان... ئینکی، باوکی خواکان،  ئەوانن... ئەوان ئەیکەن: 211 – 192
ئەوان ئاسکی سوئین لە هەوا دا رائەکەن، ئەوان جلی لوسی . ن هەڵواسیوەقۆڵیا... هەنجیر شۆڕ بوبێتەوە

نەرمی نینلیلن، ئەوان یارمەتیدەری ئیکورن،  کەتانی زەردباو کۆ ئەکەنەوە، جۆ کۆ ئەکەنەوە، ئەوانە گیانداری 
بەراستی  کێوین بەلەسە بون، ئەوانە وەک گەردەلولن هەڵیان کردۆتە سەر واڵتی یاخی کە سوئین رقی لێێانە،

ناو ... ئەوانە وەک گەردەلول هاتونەتە خوارێ، بە دریژایی رۆژی درێژ پاڵ ئەکەون، بە شەوی کورت ئەچنە
... کپی شەودا گۆرانی ئەڵێن.. لە ... ئەیدەن. خانوەکانەوە؟ بە رۆژی درێژ و بە شەوی کورت، لە جێدا کەوتون

... ەقام لە دوای شەقام رائەکەن، ئەوانە قسەکەرنش... هەڵلوشینی ئوتو،  خانو لە دوای خانو تێ ئەچن.... 
لە الی ... ئەوانە وەاڵمدەرەوەی قسەکەرەکانن، ئەگەڕێن بۆ وشە لە گەڵ دایکێ، وەاڵمی خانمی گەورە بداتەوە، 

دەرگا و مێزی مرۆڤ، ... بە جێی ئەهێڵن... ئەدزرێن.. کاتێ رەش...  توشیان ئەکەن. تەختی خەودا پاڵدانەوە
گەنجی .. ، ئوتو کە،..پاڵەوانەکە کە. ئەوان شیپانەی دەرگاکان بە یەکەوە ئەبەستنەوە... ڕنئەوان ئەیگۆ

 ...قارەمان ئوتو ی وشەی باش
... 

 ...هی ئوتوی گەنج، ئەوەی کە ئانونا، گەورەخواکان، نایزانن، لەو کاتەوە... دوعاکان 
 

 ....پیری ژیری شار: 263 – 211
 ....ونا، گەورە خواکان، نایزانن ئوتوی گەنج کە ئان... دوعاکانی 
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بە ... دایان بە سوئین.. کوڕی ریشداری نینگال... ئەوان ئەتوانن بچنە حزوری ئوتو، هی ئینلیل، خوای 
لە کپی شەودا بەرازی رەشی کێوییان ناسیەوە، لە . هێزی خۆیان چارەنوسی واڵتانی بێگانەیان دیاری کرد

 .نیدوعاکا... توانی ... نیوەرۆدا بۆ ئوتو
..... 

لە بەر ... ئەوان... ئەوان روانییان،... چونە ژورێ بۆ بەردەم ئان، ئینلیل، ئینانا، خواکان، ئەوان زانییان،
 ...راوەستان...... دەرگا، شوێنی پاسەوانی... پەنجەرەدا

 
قی، ئەوانە ئەوەی کەوتۆتە بەر دڵی ئینانا، ئەوەی کە لە نەبەردا چە...  ئینانا... شوێنی کەوتن:  282 – 261

ئەوانە لە نیوەشەودا، لە کپی شەودا وەک ئاگری کێویی شوێنی کەوتن، لە ... چواردە مەشخەڵی نەبەردن
دەستەیەک دا پێکەوە بروسکە ئەدەن وەک رۆشنایی، لە گەردەلولی پێویستی نەبەردا، کە نەڕەنەڕی بەرز وەک 

دڵی ئینانا، ئەوانەی لە نەبەردا چەقیون، ئەوانە  گرمەی الفاوێکی گەورە بەرز ئەبێتەوە، ئەوانەی کەوتونەتە بەر
، ئەوانە وا بە خۆشیەوە وەستاون وەک ئەوەی ئەو لە ژێر ئاسمانێکی ساماڵ دا ..حەوت بروسکەکەی نەبەردن

بەلەم، لە گەڵ دەمیان ئەوان بەرازی ... گوێیان،. تاج لە سەر بنێ، بە تەوێڵ و چاویان لە ئێوارەیەکی رون دا
 سانەوە لە ناو زەلی قامیشەاڵن دا، وەستا بون لە گەرمەی نەبەردا، بە هێزی ژیانیانەوەکێوی بون ئەحە

... 
کێیە لە بەر دڵی ئینانا یە، ئەوەی لە نەبەردا چەقی، بە نینتودی ئاسمان ئەوانە زۆر بون، بە ژیانی ئاسمان 

 .ئەگات... سمان و ئەرزئەگاتە کەناری ئا.. درەوشانەوەی پیرۆزی دروشمی نەبەرد... ئەوان هەڵیان گرت
.... 

کە خوا لە الی پیاوێ .. کاتێ ئوتو لە خەوتنگاکەی هاتە دەرەوە، گورزی نەبەردی پیرۆزی ئان: 299 – 288
ئەوان، وەک ناننا، وەک ئوتو، وەک ئینانای پەنجا . خوان.. ئەوانە.. دایناوە خوای بەدکارین بە دڵی بەدەوە

 ئەوان لێکدەرەوەی قسەکانی شەڕن،  جاسوسی رەوایەتین... رزلە ئاسمان و لە ئە... دەسەاڵتی خوایی
.... 

 ئاسمانی رون و ژمارەیەکی زۆر ئەستێرە
.... 

 تۆڕی جەنگین لە ئاسۆوە تا بنی ئاسمان،... دارکاژی تازە لە چیاکانی دارسەرو دا
.... 

 
 الوژەی

 لوگالباندا و مەلی ئانزود
نە دایکی . ەکان، سەرگەردان داما بو، ملی نا بۆ ناو چیاکانی زابولوگالباندا لە چیاکان، لە شوێنە دور :11 – 3

نە کەسی لە گەڵ بو بیناسێ و، رێزی بگرێ، . لە گەڵ بو مۆچیاری بکا، نە باوکی لە گەڵ بو قسەی لە گەڵ بکا
 : لە دڵی خۆی دا لە گەڵ خۆی ئەدوا. هاوڕازێکی لێ نەبو لە گەڵی بدوێ

ئەبێ . ایانی بێ، ئەبێ لە گەڵ ئانزود رەفتارێ بکەم شایستەی ئەو بێئەبێ لە گەڵ مەل رەفتارێ بکەم ش"
ئەبێ هاوسەری ئانزود و مناڵەکانی ئانزود لە سەر خوانێ . درودێکی خۆشەویستانە لە هاوسەرەکەی بکەم

ژنە پسپۆڕەکە، کە متمانە بۆ دایکی .. ئان لە ماڵەکەیەوە لە چیا، نینگواناکا، بنێرێ بۆ الم . دابنیشێنم



 
گوڵچنین: دەم رێگاوە بە  

56 

 

کوپەی ترشاندنی لە الجیوەردی سەوزە و، : نینکاسی پسپۆڕ، کە متمانە بۆ دایکی ئەگێڕێتەوە. ێڕێتەوەئەگ
بیرەکەوە رابوەستێ، خۆشیی ئەهێنێ، ئەگەر لە ( کوپەی)جامی بیرەکەی لە زیو و زێڕی پااڵوتەیە، ئەگەر لە الی 

اڵو ئەکا، لە هاتن و گەڕانەوەی ئەمسەر و بیرەکەوە دابنیشێ، شادیی ئەهێنێ، مابادەوان بیرە تێکە( گۆزەی)الی 
ئەوسەر ماندو نابێ، نینکاسی کە گۆزەی بیرەی بە الوەیە و، کیتەڵەیەکیش وا بە سەر کەلەکەیەوە، بەزمی 

کاتێ مەل بیرەی خواردەوە و شادمان بو، کاتێ ئانزود بیرەی خواردەوە و . بیرەنۆشینەکەم خۆش رێک ئەخا
ئانزود . وێنیم بکا ئەو شوێنە بدۆزمەوە کە هێزەکانی ئوروگ بۆی چونشادمان بو، ئەوسا ئەتوانێ رێن

 ".ئەتوانێ بمخاتە سەر شوێنپێی براکانم
 

دار هەڵۆی ئینکی لە سەر لوتکەی چیای ئینانا ی ئاقیقی رەنگاورەنگ، کە لە سەر ئەرز  ئێستا :29 – 11
سێبەرەکەی وەکو کەوا بەرزایی چیاکانی سایەی . وەکو بورج وەستاوە، گەشاوەیە و لقوپۆپەکانی وێنەی ئارو ە

رەگەکانی وەکو ماری ساجکال لە روبارەکەی ئوتو ی . داپۆشیوە و وەکو کراسی ئاودامان بە سەری دا دراوە
 .حەوت زار دایە

لەو نزیکە، لەو شاخانەی کە دارسەرویان تێدا ناڕوێ، کە ماری تێدا ناخشێ، کە دوپشکی تێدا ناکشێ، لە 
 . دا مەلی بورو ئاز هێالنەی کرد و هێلکەکانی تێدا داناناوقەدی شاخەکان 

لەو نزیکە، مەلی ئانزود بەچکەکانی لە ناو هێالنەیەک دا جێگیر کرد، کە لە چڵوچێو دروست کرا بو، لە 
 .چڵوچێوی داری عەرعەر و درەختی زەنوێر، مەل کەپرێکی فراوانی چیلکەی دروست کرد بو

شایەوە، کاتێ ئانزود چریکانی، بەو چریکەیە زەمینی چیاکانی لولوبی کاتێ مەل لە بەرەبەیان دا خۆی کێ
لە ترسا گاکێویەکان هەڵیان تیزان بۆ گردەکان و ئاسکەکان . ددانی نەهەنگ و چنگی هەڵۆی هەبو. لەرزان

 .رەوینەوە بۆ چیاکان
 

ی شیرینی خوایی دا لە ئامادەکردنی خەپلە. لوگالباندا کارزانە، کارەکانی ژیرانە ئەنجام داوە :89 - 80
لە پێش . هەویری لە گەڵ هەنگوین شێال، هەنگوینی زیاتری تێ کرد. وریایی خستە سەر وریایی

پڕپۆڵەی کرد بە . زەڕنەقوتەکانی دا دانا، لە پێش جوچکەکانی ئانزودا، قاورمەی دایە بەچکەکان بیخۆن
چاوی بە کل رشتن، گواڵوی دارسەروی جوجەڵەکانی ئانزود ی لە هێالنەکەیان دا جێگیر کرد، . دەنوکیان دا

 .سپی بە سەر دا پژاندن، بابۆڵەی قاورمەی بۆ دانان
 .خۆی لە هێالنەکەی ئانزود کشایەوە، لە چاوەڕوانی ئەودا لە شاخەکان، کە دارسەروی لێ ناڕوێ، راوەستا

نگ گا زیندوەکەی بە چ. لەو کاتەدا مەل گاکێویەکانی گلێر ئەکردەوە، ئانزود گاکێویەکانی گلێر ئەکردەوە
 .بە قەد دە گور ئاو زەرداوی بە سەردا رژاندن. هەڵگرتبو، مردارەکەشی هاویشت بوە سەر شانی

کاتێ بانگی لە هێالنەکەی کرد، کاتێ ئانزود . مەل جارێک بە دەوری دا فڕی، ئانزود جارێک بە دەوری دا فڕی
ان نەدایەوە، بەچکەکانی لە هێالنەکەیانەوە بانگی لە هێالنەکەی کرد، جوجەڵەکانی لە هێالنەکەیەوە وەاڵمی

 .وەاڵمیان نەدایەوە
 ئێستاپێشان، ئەگەر مەل بانگی لە هێالنەکەی بکردایە، بەچکەکانی لە هێالنەکەیانەوە وەاڵمیان ئەدایەوە، بەاڵم 

اکی مەل زریکەیەکی خەمن. کە مەل بانگی لە هێالنەکەی کرد، بەچکەکانی لە هێالنەکەوە وەاڵمیان نەدایەوە
و  "وەیە"مەل بەم زریکەی . ، زریکەکەی گەیشتە ئابسو"وەی"دەربڕی گەیشتە ئاسمان، ژنەکەی زریکانی 

ژنەکەی بەو زریکە خەمناکە، ئانونا، خوای شاخەکانی، وا لێ کرد وەکو مێرولە بە سکەخشکێ بچێتەوە بۆ ناو 
 : مەل بە ژنەکەی ئەڵێ، ئانزود بە ژنەکەی ئەڵێ. کونەکەی
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تۆقین باڵی بە سەر . وم لە هێالنەکەم قەوماوە، وەکو ئەوەی بە سەر تەویلە گەورەکەی ئانانا هاتروداوێکی ش"
کێ مناڵەکانی منی لە هێالنەکەم بردوە؟ کێ ئانزودی لە هێالنەکەی . دا کێشاوە، ئەڵێی گاکێویەکان شەڕەقۆچیانە

 "دەرهێناوە؟
 

بۆ ئانزود دەرکەوت، کاتێ روی کردەوە . نەکەیبەاڵم بۆ مەل دەرکەوت، کاتێ روی کردەوە هێال :330 – 90
بەچکەکەی لە هێالنەکەی دا . بە قەشەنگی رازێنراوەتەوە. هێالنەکەی، کە وەکو نشینگەی خواکانی لێ کراوە

جێگیر کراوە، چاوی بە کل رێژراوە، دڵۆپە گواڵوی دارسەروی سپی بە سەردا کراوە، بابۆڵەی قاورمە بە 
 :ل شادمانە، ئانزود شادمانەمە. ژورسەریەوە هەڵواسراوە

من دروستیی رێبازی بەرز و نزمی پێڕەوانی . من ئەو میرەم کە چارەنوسی روباری رەوان بڕیار ئەدەم"
ئەو منی لە بەر دەرگای شاخەکان دا، لە بەر . باوکم، ئینلیل، منی هێناوە بۆ ئێرە. ئەنجومەنی ئینلیل ئەپارێزم

 .دەروازەی گەورە دا، بە راگر داناوە
 من ئەگەر چارەنوسێ دابنێم کێ ئەتوانێ بیگۆڕێ؟

 من ئەگەر قسەیەک بکەم، کێ ئەتوانێ لێی ال دا؟
 ئەوەی هێالنەکەمی وا لێ کردوە؟! کێیە

 !ئەگەر تۆ خوای، من لە گەڵت ئەدوێم، بە راستی ئەبمە هاوڕێت
 !ئەگەر تۆ پیاوی، چارەنوست دیاری ئەکەم، ناهێلم لەم شاخانەدا هیچ مڵۆزمێکت هەبێ

 ".تۆ ئەبی بە پاڵەوانێ، ئانزود پشتیوانت ئەبێ
 

لوگالباندا، بەشێکی لە ترس دا و بەشێکی لە خۆشی دا، بەشێ لە ترس و بەشێ لە خۆشیەکی  :313 – 333
 :قوڵ، پەسنی مەلی ئەدا، ستایشی ئانزودی ئەکرد

ارەوە، لەم ناوچەیەدا لە مەل بە چاوی پرشنگدارەوە، لەم ناوچەیەدا لە دایک بوە، ئانزود بە چاوی پرشنگد"
باپیرەت، میری هەمو میرایەتیەکان، ئاسمانی لە ناو لەپی . دایک بوە، خۆشحاڵی وەکو لە گۆم دا مەلە بکەی

 . دەستی تۆدا داناوە و، ئەرزی خستۆتە بەر پێت
 !.... باڵەکانی تۆ وەکو تۆڕی مەل بە ناو هەوری ئاسمان دا باڵوە

 ! تەڵەیە بۆ گاکێوی و مانگاکێوی شاخەکان نراوەتەوەچنگەکانی تۆ لە سەر ئەرز ئەڵێی 
 ! بڕبڕاگەت راستە وەکو ستونی نوسەر

 ! سنگی تۆ کە ئەفڕی وەکو نیرا ئاو دو شەق ئەکا
 .پشتیشت ئەڵێی باخی زەنوێری خورمایە، دیتنی هەناسە سوار ئەکا

هاوسەرەکەت ئەشێ بە . بمپارێزیدوێنێ بە سەالمەتی رام کرد بۆ الی تۆ، لەوساوە ئیتر متمانەم بە تۆ داوە 
لە گەڵ بچوکەکانیشت وەکو برای خۆم رەفتار "، (ئەو وتی) "ئەشێ تۆ بە باوکم بی"، (ئەو وتی) "دایکم بێ

 . ئەکەم
با هاوسەرەکەت بە تەنیشت تۆوە . لە دوێنێوە، لەو شاخانەی دارسەرویان لێ ناڕوێ، لە چاوەڕوانی تۆ دام

من درودی خۆم پێشکەش بە تۆ ئەکەم و، تۆش جێ ئەهێڵم چارەنوسی . ەوەرابوەستێ تا درودم لێ وەربگرێت
 ".من بڕیار بدەی
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مەل لە بەرامبەر ئەودا خۆی نواند، بەو خۆشحاڵ بو، ئانزود خۆی لە بەردەم ئەودا نواند، بەو  :323 - 311
 :ئانزود بە لوگالباندا ی پاکی وت. خۆشحاڵ بو

وەک بەلەمێکی پڕ لە مەعدەنی گرانبەها، وەک بارخانەی دانەوێڵە، وەک بڕۆ . وەرە ئێستا! لوگالبانداکەی من "
وەک بەلەمێ لە سەر .... بەلەمێ ئەچێ بۆ گواستنەوەی سێو، وەک بەلەمێ بارە خەیاری تێدا کەڵەكە کرابێ، 

 "!خەرمان پڕ کرابێ، بە سەربەرزی بگەڕێرەوە بۆ کوالبا ی بە خشتکراو
 . مەی پەسەند نەکردلوگالباندا کە حەزی لە یەکەمیە ئە

 
وەکو کارا، کوڕە خۆشەویستەکەی ئینانا، وەک تیشکی خۆر تیرە تیژەکەت بهاوێژیی، وەکو : 328 - 321

وەک چەپەجاخ ماسی ! تریفەی مانگ تیرە قامیشیەکەت بهاوێژی، وەک ماری شاخدار تیرە تیژەکەت بگەزێ
بە دەستەوارەیەک هێزم، تەورئاسا بڕندە ئەشێ تۆ ئەوانە بکەی ! بکوژێ، ئەشێ ئەوانە بڕینی جادویی بن

 "...بێ
 . لوگالباندا کە حەزی لە یەکەمیە ئەمەی پەسەند نەکرد

 
رەنگە نینورتا، کوڕەکەی ئینلیل، کاڵوشێری نەبەرد بکاتە سەرت، زرێ بکاتە بەرت، بە جۆرێ، لە  :382 – 329

 "...!کاتێ ئەچی بۆ شار ! ی دوژمنتۆڕی نەبەرد دژ... رەنگە تۆ ! کێوە گەورەکان دا لە شکاندن نەیەیت
 . لوگالباندا کە حەزی لە یەکەمیە ئەمەی پەسەند نەکرد

 
مەشکە بە بەرەکەتەکەی کەرەتاوی پیرۆزی دوموزی، کە چەوریەکەی چەوریی هەمو دنیایە، بە تۆ  :389 – 388

 ..".بە تۆ ببەخشرێ. شیرەکەی کە شیری هەمو دنیایە. ببەخشرێ
 . یەکەمیە ئەمەی پەسەند نەکرد لوگالباندا کە حەزی لە

 .وەک مەلی کیب، وەک ئاوی رەوانی کیب، کە بە درێژایی گۆمەکە ئەڕوا، ئەو بە قسە وەاڵمی دایەوە
 

 :ئانزود بە لوگالباندا ی پاکی وت. مەل گوێی لێ گرت :366 - 360
گاجوتێ جەنەی کرد بێ : ئەمە وەکو ئەوە وایە. سەیرکە، لوگالبانداکەم، جارێکی تر بیری لێ بکەرەوە ئێستا"

هێشتا، من ئەوەت پێ ئەبەخشمەوە کە . بگەڕێنرێتەوە سەر رێ، ماکەرێ سینی کرد بێ بخرێتەوە سەر راستەرێ
 ".من چارەنوسێ بۆ تۆ دیاری ئەکەم کە خۆت گەرەکتە. تۆ بۆ منت داناوە

 
 :لوگالباندا ی پاک بەرسڤی دایەوە :381 – 361

باسکم بەهێز بێ و، بە پانی باڵوی بکەمەوە، مەهێڵە باسکم ! هەرگیز ماندو بێوا بکە القم دەوان بێ، مەهێڵە "
وەک تیشکی خۆر بجوڵێم، وەک ئینانا، وەک حەوت گەردەلولەکەی ئیکور، وەک بڵێسە ! هەرگیز الواز بێ

ی قەڵەمباز بدەم، وەک رۆشنایی بدرەوشێمەوە، بچم بۆ ئەو شوێنەی بۆی ئەڕوانم، پێ دابنێم لەو شوێنەی چاو
کاتێ ئوتو ! تێ ئەبڕم، بگەم بەو شوێنەی دڵم ئارەزویەتی، کەوشەکانم لەوێ دابکەنم کە دڵم ناوی بۆ لێ ناوم

ئەهێڵێ بگەمەوە شارەکەم کوالبا، مەهێڵە ئەوەی نەفرینی لێ کردوم لەوێ بەوە دڵی خۆش ببێ، ئەوەی حەز ئەکا 
خۆم دارتاشێکم هەبێ کە پەیکەرێ بۆ تۆ  "!ا بێلێ بگەڕێ ب": لە گەڵ من تەقەال بدا، مەهێڵە هەرگیز پێم بڵێ

ناوەکەت لێرە لە سومەر بەناوبانگ ببێ، متمانە بگەڕێتەوە . دابتاشێ، ئەگەر سەیری بکەی هەناسەت سوار ببێ
 ".بۆ پەرستگاکانی خوا مەزنەکان
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 :ئانزود بە لوگالباندای پاکی وت :101 – 382
بەهێز بێ و، بە پانی باڵوی بکەیتەوە، باسکت هەرگیز الواز  باسکت! با القت دەوان بێ، هەرگیز ماندو نەبێ"

وەک تیشکی خۆر بجوڵێی، وەک ئینانا، وەک حەوت گەردەلولەکەی ئیکور، وەک بڵێسە قەڵەمباز بدەی، ! نەبێ
وەک رۆشنایی بدرەوشێیتەوە، بچی بۆ ئەو شوێنەی بۆی ئەڕوانی، پێ دابنێی لەو شوێنەی چاوی تێ ئەبڕی، 

کاتێ ئوتو هێشتی ! ەی دڵت ئارەزویەتی، کەوشەکانت لەوێ دابکەنی کە دڵت ناوی بۆ لێ ناویبگەی بەو شوێن
 ش نەبێ، ئەوەی حەز بکا لە گەڵ تۆبگەیتەوە شارەکەت کوالبا، ئەوەی نەفرینی لێ کردوی لەوێ بەوە دڵی خۆ

ۆ من دابتاشێ، ئەگەر خۆت دارتاشێکت هەبێ کە پەیکەرێ ب "!لێ بگەڕێ با بێ": تەقەال بدا، هەرگیز پێت نەڵێ
ناوەکەم لە وێ لە سومەر بەناوبانگ ببێ، متمانە بگەڕێتەوە بۆ پەرستگاکانی . سەیری بکەم هەناسەم سوار ببێ

 ".خوا مەزنەکان
 
ئانزود بە . لە دەستی دا توێشوەکەی وەکو نەخورا بێ و، چەکەکانیشی یەک بە یەک هەڵگرت :139 - 101 

. مەل لە سەرەوە ئەیڕوانی، چاودێری هێزەکانی ئەکرد. ئەرزا ئەرۆیشتبەرزی فڕی، لوگالباندا بە سەر 
 :مەل بە لوگالباندای وت. لوگالبانداش، لە ژێرەوە ئەیڕوانی، چاودێری ئەو تەپوتۆزەی ئەکرد کە لێیان هەڵئەستا

هەندێ . وەرە، هەندێ ئامۆژگاریت ئەکەم، ئەبێ پێڕەوی ئامۆژگاریەکانم بکەی ئێستا! لوگالباندا کەی من "
ئەوەی پێم وتی، ئەو چارەنوسەیە کە بۆم دیاری کردوی، ئەوە بە . قسەت پێ ئەڵێم، ئەبێ لە بیرت بمێنێ

با . ئەوە بە راستی وایە ".بەختی باش هەڵە ئەشارێتەوە": هاوڕێکانت مەڵێ، ئەوە بۆ براکانت رون مەکەرەوە
 ".من بچمەوە هێالنەکەی خۆم، تۆش بچۆرەوە بۆ الی هێزەکانت

 .لوگالبانداش دەرچو بۆ دەرێ بەرەو ئەو شوێنەی براکانی لێ بون. کە بە هەڵەداوان گەڕایەوە هێالنەکەیمەلە
 

وەک سەقاقوش لە جێگا حەسیرە پیرۆزەکەیەوە دەربکەوێ، وەک الهاما ی خوایەنراو لە ئابزو  :111 – 110
هەنگاوی نا بەرەو ناوجەرگەی هێزی سەر بکەوێ، وەک یەکێ لە ئاسمانەوە هەنگاو بنێ بۆ سەرئەرز، لوگالباندا 

 .هەڵبژاردەی براکانی
 :براکانی چەقەچەقیان بو، هێزەکان چەقەچەقیان بو، براکانی و هاوەڵەکانی بە پرسیار شپرزەیان کرد

. هێزەکان بە جێیان هێشتی وەک یەکێ لە شەڕدا کوژرا بێ! لوگالبانداکەم، دیسانەوە لێرەی. ئێستاوەرە "
بێگومان تۆ، پەنیری تازەی پەچەی رانەکەت نەخواردوە، جا ! وی باشی مێگەلت نەخواردوەبێگومان، تۆ کەرەتا

چۆنە وا تۆ لەو چیا گەورانەوە هاتویتەوە، شوێنێ کەس بە تەنیا پێی دا ناڕوا، شوێنێ کەسی لێ نەهاتۆتەوە 
 "مرۆڤێتی؟ بۆ

 :دیسان براکانی و هاوەڵەکانی بە پرسیار دایان گرتەوە
 "وەک هەڵت قوڕاندبن؟.. چۆن لەو ئاوانە پەڕیتەوە؟ . چیاکان، دایکی فەڕ، بە پانی هەڵساونگۆالوی روباری "
 

 :ی پاک بەرسڤی دانەوە لوگالباندا :180 – 118
بە پێ هەنگاوم نا بە سەریان دا، هەڵم قوڕاندن وەکو . گۆالوی روباری چیاکان، دایکی فەڕ، بە پانی هەڵساون "

ا وەکو گورگ لورانم، لە مێرگەکان دا لەوەڕام، وەکو کۆترە کێوی لە ئەرزەکەدا لە ئاوی کوندە بخۆمەوە، ئەوس
 ".چینەم کرد، بەڕوی چیاکانم خوارد
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براکان و هاوەڵەکانی لوگالباندا باوەڕیان بە قسەکانی کرد ئەتوت پۆلە مەلی بچوکن لە یەک کۆ ئەبنەوە بە 
بەچکەی گامگام بێ و لە هێالنەکەی دا هەڵنیشت  وەکو. درێژایی رۆژ باوەشیان پێدا ئەکرد و ماچیان ئەکرد

 .ی پاک دا دەرکرد یان لە لوگالباندا بیماری. بێ، خواردن و خواردنەوەیان ئەکرد بە دەمی دا
 

ئەوسا پیاوانی ئونوگ وەک یەک پیاو شوێنیان کەوتن، رێگەکەیان بە ناو گردەکان دا بڕی  :181 – 183
کاتێ گەیشتنە دوریی ماوەی دو سەعاتی دوبارە لە شار، لەشکری . چۆن مار بە سەر پەڵەی گەنم دا ئەکشێ

لە شارەکەوە ئەتوت هەورەتریشقەیە . ئونوگ و کوالبا بارگەیان خست و لە سەنگەر و خەندەک دا دامەزران
تیر ئەباری، بەردی قۆچەقانی بە زۆری وەکو لێزمەی باران بە درێژایی ساڵ لە دیوارەکانی ئەراتاوە گڤەی 

 .ئەهات
خەرمانی زەرد لە ژێر ئاسمان دا پێ . رۆژان رابوردن، مانگ درێژەی کێشا، ساڵ بە تەواوی وەرسوڕایەوە

بەردێکی زۆری قۆچەقانی بە . بە زەحمەت ئەچونە سەری. بە تیلەی چاو سەیری کێڵگەکانیان ئەکرد. گەیشت
ەخەڵێکی دڕکاوی پڕ لە هەژدیها ئەوان لە داوێنی دیواری چیادا لە ش. درێژایی ساڵ باری بو بە سەر رێگەکەدا

 .چۆن بگەڕێتەوە بۆ شار، کەس پەلەی نەبو بڕواتەوە بۆ کوالبا زانی ی ئه نهکەس . دا بون
چاوی ئەگێڕا بۆ . ئینمیرکار کوڕی ئوتو لە ناوەراستیان دا بو، ئەترسا و پەشۆکا بو، بەم دڵتەنگیە وەڕس بو

من ئامادەم بچم ": کەس پێی نەئەوت. کوالبا ی بنێرێتەوە یەکێ بۆ شاری بنێرێتەوە، چاوی ئەگێڕا بۆ یەکێ بۆ
 ."من ئامادەم بچم بۆ کوالبا": کەس پێی نەئەوت. "بۆ شار

من ئەچم بۆ ": کەس پێی نەوت. "من ئەچم بۆ شار": کەس پێی نەوت. چوە ناو میوانخانەی بێگانەکان
 ."کوالبا

من ئەچم بۆ ": کەس پێی نەوت. "ئەچم بۆ شار من": کەس پێی نەوت. لە بەردەم هێزی هەڵبژاردەدا راوەستا
 ."کوالبا

کەس پێی . "من ئەچم بۆ شار": کەس پێی نەوت. بۆ جاری دوەم چوە دەرەوە بۆ میوانخانەی بێگانەکان
 ."من ئەچم بۆ کوالبا": نەوت

 .لە بەر چاوی هێزی هەڵبژاردە چوە دەرەوە
 

 :ستا پێی وتلە ناو خەڵکەکەدا بە تەنیا لوگالباندا هە :189 – 182
 ".نابێ کەسم لە گەڵ بێ. من بە تەنیا ئەڕۆم بۆ کوالبا. شاهم، من ئەچم بۆ شار، بەاڵم نابێ کەسم لە گەڵ بێ"
 ".ئەگەر تۆ بچی بۆ کوالبا، نابێ کەست لە گەڵ بێ، تۆ بە تەنیا بچی بۆ کوالبا، نابێ کەست لە گەڵ بێ"

 "!ێڵی دروشمە گەورەکەی کوالبا لە دەستت بکەوێسوێند بخۆ کە ناه"سوێندی دا بە ئاسمان و بە ئەرز، 
 

دوای ئەوەی لە بەردەم ئەنجومەنی بانگکراودا راوەستا، لە ناو ئەو کۆشکەدا کە لە سەر ئەرز  :113 – 190
 :وەکو کێوێکی گەورە دانرا بو، ئینمیرکار کوڕی ئوتو راوێژی بە ئینانا کرد

شاخەکانەوە بانگی کردم بۆ ناو دڵی پیرۆزی خۆی، منی  جارێ لە جاران خوشکی شکۆدارم، ئینانای پاک، لە"
لەوێ ئەرزی وشکی لێ . لە وێ لە ئونوگ، زەلکاوی لێ بو، پڕ بو لە ئاو. کرد بە ناو کوالبای بە خشتکراودا

 . بو، چناری فوراتی لێ ڕوا بو
 .ئەوێ قامیشەاڵن بو، زەلی کۆن و زەلی تازەی لێ ڕوا بو

 .، قامیشە کۆنەکانی بۆ هەڵکێشام، هەمو ئاوەکەی لێ دەرهێنائینکی خوایی، کە شای ئەریدویە
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ئەوسا خەڵکی مارتو، کە کشتوکاڵ . بۆ ماوەی پەنجا ساڵ بینام کرد، بۆ ماوەی پەنجا ساڵ بڕیارم دەرکرد
بەاڵم دیواری ئونوگ، کە وەکو تۆڕی مەل لە دەرەوەی، درێژ بۆتەوە بە . نازانن، لە سومەر و ئاکاد پەیدا بون

 . ابان دا، رای گرتنناو بی
 .، لەم شوێنەدا، کاریگەریی من لە سەر ئەو کز بوەئێستائینجا 

هێزەکان بەستراون بە منەوە وەکو چۆن مانگا بەستراوە بە گۆلکەکەیەوە، بەاڵم وەکو کوڕێ رقی لە دایکی بێ، 
بای لە خوشکی شکۆدارم ئینانا ی پاک لە من هەاڵتوە گەڕاوەتەوە بۆ کوال .یشارەکەی بە جێ هێشت

ئەگەر ئەو شارەکەی خۆی خۆش ئەوێ و رقی لە منە، بۆچی شارەکەی بەستوە بە منەوە؟ ئەگەر خۆ . خشتکراو
 رقی لە شارەکەیە و هێشتا منی خۆش ئەوێ، بۆچی من ئەبەستێ بە شارەکەوە؟

ێ ئەگەر یار خۆی لە من دور ئەخاتەوە ئەچێ بۆ خەوتنگا پیرۆزەکەی و، من وەکو بەچکەی ئانزود بە ج
ئەو رۆژە من رمەکەم ئەنێمە : ئەهێڵێ، ئەوسا ئەبێ ئەو هیچ نەبێ بمباتەوە بۆ ماڵ بۆ کوالبای بە خشتکراو

 . الوە و، ئەویش قەڵغانەکەم وردوخاش بکا
 ".ئەم قسانە بکە بۆ خوشکی شکۆدارم، ئینانا ی پاک

 
 .؟ لوگالباندا ی پاک لە کۆشک هاتە دەرەوە..:122 – 111

پێی وەڕین وەکو چۆن بە سەگێکی نامۆ کە بیەوێ بچێتە ناو سەگەلەوە هاوەڵەکانی ئەگەرچی براکانی و 
 . ئەوەڕن، وەکو کەرەکێویەکی ئاوەکی بە شانازیەوە بیەوێ بچێتە ناو کەرگەلەوە هەنگاوی نا

 ...  "هەندێ کەسی کە بنێرە بۆ ئونوگ بۆ الی ئاغا"
چۆن ئەو قسەی بۆ ...  "نابێ کەسم لە گەڵ بێ. ئوتو من بە تەنیا ئەڕۆم بۆ کوالبا بۆ الی ئینمیرکار کوڕی "

 ! کردن
بۆچی تۆ بە تەنیا ئەڕۆی ناتەوێ لەو سەفەرەدا کەس هاوڕێیەتیت بکا؟ ئەگەر گیانی خێرخوازانەی ئێمە لەوێ  "

لە گەڵ تۆ نەوەستێ، ئەگەر خوای باشەی پارێزگاری ئێمەت لە گەڵ نەیەت بۆ ئەوێ، تۆ هەرگیز جارێکی تر 
ە لێی راوەستاوین لە گەڵ ئێمەدا راناوەستی، تۆ هەرگیز جارێکی تر لە گەڵ ئێمە نیشتەجێ نابی لەو لێرەدا ک

. شوێنەی ئێمەی لێ نیشتەجێین، تۆ هەرگیز جارێکی تر پێ لە سەر ئەو ئەرزە دانانێی کە پێی ئێمەی لە سەرە
 ... "!نەهاتۆتەوە بۆ مرۆڤێتیتۆ لە شاخە گەورەکان نایەیتەوە، کە کەس بە تەنیا بۆی نەچوە، کەسی لێوە 

 ".کەس لە ئێوە لە سەر ئەرزی فراوان لە گەڵ من نایەت. کات تێ ئەپەڕێ، من ئەزانم"
لە کاتێک دا دڵی براکانی بە بەرزی ترپەی ئەهات، لە کاتێک دا دڵی هاوەڵەکانی داخورپا بون، لوگالباندا 

لە بناری چیاکانەوە، بە . ەک بە یەک هەڵگرتبوتوێشوەکەی لە ناو دەستی دا وەکو نەخورا بێ، چەکەکانیشی ی
سەر چیا بەرزەکان دا، بەرەو تەختایی ئەرز، لە دامێنی ئانکان ەوە بۆ لوتکەی ئانکان، پێنج، شەش، حەوت، 

 .کێوی بڕی
 

لە نیوەشەودا، بەاڵم بەر لەوەی خوان بۆ ئینانای پاک دابنرێ، ئەو بە خۆشیەوە پێی نایە  :186 – 128
ئەم لە سەر ئەرزەکە . خانمەکەی ئەو، ئینانای پاک، لە سەر دۆشەکێ دانیشت بو. شتکراوکوالبای بە خ

 .کڕنوشی برد و بە چۆک دا هات 
ئینانا بە دەنگ . ئوجومگاالنا بکا –ئینانا بە چاو سەیری لوگالباندا ی پاکی کرد، وەکو سەیری شوانی ئاما 

 : ، ئاغا کارا، بکاقسەی بۆ لوگالباندا ی پاک کرد، وەکو قسە بۆ کوڕەکەی
 "، لوگالبانداکەم، چی هەواڵت لە شارەوە هێناوە؟ چۆن لە ئەراتا وە بە تەنیا هاتیتەوە بۆ ئێرە؟ئێستاوەرە "
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 :لوگالباندا ی پاک بەرسڤی دایەوە :181 – 181
 
یتیە ئەوەی ئینمیرکار کوڕی ئوتو وتی و ئەوەی ئەو وتویەتی، ئەوەی براکەت وتی و ئەوەی ئەو وتویەتی، بر"

 : لەمە
جارێ لە جاران خوشکی شکۆدارم، ئینانای پاک لە شاخەکانەوە بانگی کردم بۆ ناو دڵی پیرۆزی خۆی، منی 

لەوێ ئەرزی وشکی لێ بو، . کرد بە ناو کوالبای بە خشتکراودا، لەوێ، لە ئونوگ، زەلکاوی لێ بو، پڕ بو لە ئاو
 چناری فوراتی لێ روا بو، 
 ەلی پیر و زەلی گەنجی لێ روا بو، ئەوێندەرێ قامیشەاڵن بو، ز

 . ئینکی خوایی، کە شای ئەریدویە، قامیشە پیرەکانی بۆ هەڵکێشام، هەمو ئاوەکەی لێ دەرهێنا
یان  ئەوسا خەڵکی مارتو، کە کشتوکاڵ. بۆ ماوەی پەنجا ساڵ بینام کرد، بۆ ماوەی پەنجا ساڵ فەرمانم دەرکرد

دیواری ئونوگ، کە بە ناو بیابان دا وەکو تۆڕی مەل لە دەرەوەی، بەاڵم . نەئەزانی، هاتن بۆ سومەر و ئاکەد
 . درێژ بۆتەوە رای گرتن

 . ش، لێرە لەم شوێنەدا، کاریگەریی من لەسەر ئەو کز بوەئێستا
هێزەکان بەستراونەتەوە بە منەوە وەکو چۆن مانگا بە گۆلکەکەیەوە بەستراوەتەوە، بەاڵم وەک کوڕێ، کە رقی 

کەی بە جێ هێشتبێ، خوشکی شکۆدارم ئینانای پاک لە من هەاڵتوە گەڕاوەتەوە بۆ کوالبای لە دایکی بێ، شارە
ئەگەر ئەو شارەکەی خۆی خۆش ئەوێ و رقی لە منە، بۆچی شارەکەی بەستۆتەوە بە منەوە؟ خۆ . بە خشتکراو

 ئەگەر رقی لە شارەکەیە و منی هێشتا خۆش ئەوێ، بۆچی منی بەستۆتەوە بە شارەکەوە؟ 
یار خۆی لە من دور ئەخاتەوە ئەچێ بۆ خەوتنگا پیرۆزەکەی و، من وەکو بەچکەی ئانزود بە جێ ئەگەر 

ئەهێڵێ، ئەوسا ئەبێ هیچ نەبێ بمباتەوە بۆ ماڵ بۆ کوالبای بە خشت دروستکراو، ئەو رۆژە من رمەکەم ئەنێمە 
 . الوە و، ئەویش قەڵغانەکەم وردوخاش بکا
 ".ی پاک نانائەم قسانە بڵێ بە خوشکی شکۆدارم، ئی

 
 :ئینانا ی پاک ئەم وەاڵمەی دایەوە :198 – 188

، لە کۆتایی دا، لە لێوار و،  زۆنگاوەکان دا، لە روباری خاوێن، روباری ئاوی رون، ئەو روبارەی کە ئێستا"
کوندەی بریقەداری ئینانایە، ماسی سوهورماک گیای ناسک ئەخوا، ماسی  کیجتور بەڕوی چیا ئەخوا، 

بە کلکە پولەکەدارەکەیەوە لەو . خوای ماسی سوهورماکە، بە خۆشیەوە یاری ئەکا و دێتوئەچێ، کە ..ماسی
دارگەزی شوێنەکە، وەکو زۆری تر کە لەوێن، ئاو لەو گۆمە . شوێنە پیرۆزەدا قامیشە پیرەکان ئەگرێ

 .ئەخواتەوە
 

ئەگەر . لە الیەکەوە راوەستاوە یەک دارگەز بە تەنیا! بە تەنیا راوەستاوە، بە تەنیا راوەستاوە" :209 – 199
ئینمیرکار کوڕی ئوتو ئەو دارگەزە ببڕێ و هەڵیپاچێ و بیکا بە ماشە، قامیشە پیرەکانی لەو شوێنە پیرۆزە 

، کە خوای ماسی ...ماسی... ئەگەر دوی بکەوێ.... ریشەکێش بکا و لە دەستی خۆی دا کۆیان بکاتەوە
و، بیهێنێ بیکا بە قوربانی لە پێناوی چەکی ئەی ئان کارا،  سوهورماکە، بگرێ و بیکوڵێنێ، بیڕازێنیتەوە

توانای جەنگینی ئینانا دا، ئەوسا هێزەکانی سەرکەوتنی بۆ بە دەس ئەهێنن، ئەوسا ئەو کۆتایی ئەهێنێ بە 
 .ئاوەکانی ژێرزەمین، کە هێزی ژیانی بۆ ئەراتا دابین کردوە
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ئاسنگەر بهێنێ، ئەگەر بەردی تاشراو و سەنگتاش  ئەگەر ئەو لە شارەوە، کەرەستەی کار و" :231 – 230
 ".بهێنێ، ئەگەر شارەکە نوێ بکاتەوە و تیا نیشتەجێ بێ، هەمو خاکی ئەراتا ئەبێتە هی ئەو

 
باروەکانی ئەراتا الجیوەردی سەوز و، خشتی دیوارەکانی و قوللەکانی سورێکی زەق و  ئێستا :236 – 231

 .ن کە داری سەرویان لێ ئەڕوێگڵی کەرپوچەکانی لە خاکی ئەو شاخانە
 

 !ئافەرین بۆ لوگالباندا ی پاک 231
 

 تێوەردان
. ئێستائەوانەی کە لەم داستانەیان کۆڵیوەتەوە، روداوەکانیان بردۆتەوە بۆ شوێنێکی دور لە کوردستانی 

وچەی و بە دیاریکراوی بۆ نا( 61من الواح سومر، ص : صمویل کریمر)کریمەر بردویەتیەوە بۆ واڵتی فارس 
بەاڵم تێکستی الوژەکە ئاماژەیەکی دیاری تێدایە، کە پشتیوانی ( 81السومریون، ص : کریمر)دەریای قەزوین 
 :لە بەشێکی الوژەدا وا ئەگێڕێتەوە. لەو بۆچونە ناکا

 "...کاتێ ئانزود چریکانی، بەو چریکەیە زەمینی چیاکانی لولوبی لەرزان"
ناوچەی ژیانی . دای تێدا دانراوە لە ناوچەی ژیانی لولوبی دا بوەئەمە نیشانەیە کە ئەشکەوتەکەی لوگالبان

ئینسکلۆپیدیا "لولوبی، کە بە پێی پشکنینی ئارکیۆلۆجەکان و لێکۆڵینەوەی مێژونوسەکان و، بە پێی نوسینی 
ی عیراقەوە، بە دیاریکراوی ئێستاکەوتۆتە کوردستانی  "188، ل (V. IV)، بەرگی 3912چاپی : بریتانیکا

 .تە ناوچەی شارەزوری سەر بە پارێزگای سلێمانیکەوتۆ
 "زوبی"باسی تەورەکەی ئەکا، کە لە ئاسنێ دروست کراوە، لە چیاکانی : جگە لەوە، لە بەشی یەکەمی الوژەکەدا

 .ەوە هاتوە "زابو"هەروەها باسی هاوارێ ئەکا لە چیاکانی . یەوە هێنراوە
نەخۆشیەکەی هەستاوەتەوە و، لە ئەشکەوتەکە هاتۆتە دەرێ  باسی ئەوە ئەکا کە لە: لە بەشی دوەمی الوژەکەدا
 ."زابو"ملی ناوە بۆ ناو چیاکانی 

بچوک هەردوکیان لە چیاکانی  ی "زاب"گەورە و  ی "زاب": لە کوردستان دو روباری گەورە هەن بە ناوی
ەڕژێنە روباری کوردستان هەڵئەقوڵێن، رەوان و پێچاوپێچ بە ناو شاخەکانی کوردستان دا تێ ئەپەڕن تا ئ

 .دیجلەوە
 

 وشەی نائاشنا
 .گیاندارێکی چوارپێ کە لە ران و رەوە و گاگەلەکەی خۆی بە تەنیا دائەبڕێ : ئاوەکی
 : نالی ئەڵێ. قۆڵ : باسک

 "شکاندت گەردنی سەد شێری شەرزە ئەال ئەی ئاسکی ناسک، بە باسک"
 : ئەڵێ فایەق. شەراب، خواردنەوەی ئەلکهول کە مرۆڤ مەست ئەکا : بادە

 شادم لە غەمی هیجران مەیخانە کە مەئوام بێ"
 ."مەستم کە مەزەی بادە ماچی لەبی ساوام بێ

 . ولی پێشکەش بە دانیشتوانی کۆڕی مەینۆشان ئەکاهئەو کەسەی خواردنەوەی ئەلک. مەیگێڕ : بادەوان
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ۆ ئەوەی ئەگەر پایەی کورت کە ناوبەناو لە سەر دیواری شورای شار یا قەاڵ دروست کراون ب : بارو
هێرشی کرایە سەر، پاسەوانەکان لە سەر دیوارەکەوە لە پەنای ئەو پایە کورتانەدا داکۆکی لە 

 .شارەکە بکەن دژی هێرشهێنەرانی دەرەوە
. بەردێکی رەقی شینە کە ئاسنی لێ بدرێ بریسکەی لێ ئەبێتەوە ئەتوانرێ ئاگری پێ بکرێتەوە : بەردەئەستێ

بە کارهێنراوە بۆ " پوشو"و " بەردەئەستێ"ی شقارتە و چەرخ لە سەردەمی کۆن دا لە بات
 .ئاگرکردنەوە

 .وەاڵم : بەرسڤ
جاران جادوگەر بۆ  .جەویی هەندێ درەختە دوای وشککردنەوەی ئەکرێتە ئاگرەوە ئەسوتێنرێ : بوغورد

 .ئێستا بۆ خۆشکردنی بۆنی ناوماڵ .راونانی گیانە بەدەکان سوتاندویانە
کەسێ بنوێ  .لە لۆکە یا کەتان یا ئاوریشم ئەیچنێ ،جۆاڵ ،کی تەنک و شاش و زبرەتەنراوێ : پۆپەشمین

 .ئەشێ بۆ خۆداپۆشین بیدا بە خۆی دا
شوێنێکی سەر نەگیراوە، بە تەیمان بە بەرزایی مەترێ زیاتر چواردەوری گیراوە، تەرخان کراوە  : پەچە

 .ن دابۆ مۆڵدانی مەڕ و بزن، بە تایبەتی لە شەوانی بەهار و هاوی
 .ئارد دوای تەڕکردنی بکرێتە کڵۆی بچوک بۆ خواردنی مەلی تازە هەڵهاتو : پڕپۆڵە
 : مەولەوی ئەڵێ. ئەو خۆراکەی کە رێبوار بۆ خواردن لە رێگا لە گەڵ خۆی هەڵی ئەگرێ. تۆشە : توێشو

 "تۆشە وە دەرگای کەریمان بەردەن؟  کێ عادەت کەردەن! یا خەلیل، دەخیل"
ژورێکی سەرگیراوە تەرخان کراوە بۆ بە خێوکردنی چارەوێ، بە تایبەتی ئەسپ و : وڕ گه : تەویلە

 .ئێستر و کەر و مانگا
کەسێ بنوێ ئەشێ بۆ  .لە دەزوی خوری ئەیچنێ ،جۆاڵ .تەنراوێکی تەنک و شاش و زبرە : جاجم

 .خۆداپۆشین بیدا بە خۆی دا
 .خاوێنکردنەوەی جۆگا لە گژوگیا و قوڕ و لیتە : جۆماڵ
 : نالی ئەڵێ. جۆگا : جۆبار

 خاکی میزاجی عەنبەر و داری رەواجی عود"
 ."بەردی خەراجی گەوهەر و، جۆباری عەینی نور

 .خەرمانی گەنم و جۆ و دانەوێڵەی تر : جۆخێن
 .لە تەمەنی سێ ساڵی دا کە ئیتر ئەتوانرێ جوتی پێ بکرێ : جوانەگا

اندویەتی یا برسێتی دا لە شوێنی خۆی دا لە کاتی جوت و گێرەدا کە گا لە ئەنجامی م : جەنە کردن
ئەم وشەیە جوتیاری دۆڵی . کردوە ی( جەنە: )رائەوەستێ و مان ئەگرێ لە رۆیشتن، ئەڵێن

 .جافەتی بە کاریان هێناوە
هەڵلەرزین و پێکادانی کاکیلەی سەر و خواروی دەم بە هۆی نەخۆشی سەخت و لەرز لێهاتن : چۆقەچۆقی ددان

 .بە تین یا لە بەر سەرمای زۆر
 .زۆروتنی بێ سەروبەری چەند کەسێ پێکەوە : چەقەچەق

 .مانگا : چێڵەک
لقی باریک و درێژی دار، کە مرۆڤ بۆ دروستکردنی کەپر و بۆ سوتاندن و، مەلی گەورە بۆ  : چیلکە

 .دروستکردنی هێالنە بە کاری ئەهێنن
 : مەحوی ئەڵێ. چیلکەی خواروخێچ : چڵوچێو
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  وتن چم، جێ هەر لەوێ ئەگرمدیارم دێری عەشقە، بە س"
 "کە من مشتێ چڵوچێوم بە چی بم، کەڵکی کێ ئەگرم؟

 .جۆرێکە لە کولێرەی ئەستور لە جۆ، هەرزن، گاڵ، دروست کراوە : خەپلە
 .گەنج : خۆرت
 .بەهێز : خورت
 .ساڵو : درود
 .نیوەی یەک رۆژ : دان

اوی ئاژەڵ دروست کراوە بۆ دەفرێکی چەرمینە، لە شێوەی سەتڵ دا لە پێستی خۆشەکر : دۆڵچە
 . هەڵێنجانی ئاو لە بیر و چااڵو

 : نالی وتویەتی. راکردنی خێرا : دەوان
 وەک ئاهەکەم دەوان بە هەتا خاکی کۆیی یار"

 !"وەک ئەشکەکەم رەوان بە هەتا ئاوی شیوەسور
 .کەسێکی راستگۆ و سەرڕاست : راستاڵ
 . نەوەستاو : رەوان
 .فەڕ و بەرەکەت : رێژەن
 .بەچکەی مەل کە لە هێلکە دەردێ هێشتا پەڕی دەرنەکردوە : ەقوتەزەڕن

 .دەوڵەمەند : زەنگین
 .گژو گیا و داری هەمیشە سەوز : زەنوێر

لە کاتی کاروان و کاردا کە واڵخی بەرزە، بە تایبەتی ئەسپ، لە ئەنجامی برسێتی یا ماندویەتی  : سین کردن
ئەم وشەیە . کردوە( سینی: )لە رۆیشتن، ئەڵێندا لە شوێنی خۆی دا رائەوەستێ و مان ئەگرێ 

 .سوارەی جاف بە کاریان هێناوە
 .جۆرێکە لە پێاڵو لە چەرم دروست ئەکرێ : کەوش

 .سنوری نێوان دو زەوی : کەوشەن
 .بەردێکی بەرز کە بۆ جیاکردنەوەی سنوری ناوچەیەک لە ناوچەیەکی تر دانراوە : کێلی سنور

بۆ وریاکردنەوەی خەڵک، بە . لە شاخی گا یا لە مەعدەن دروستکراوە ئامڕازێ بوە. شەیپور : کەڕەنا
 . تایبەتی لە کاتی شەڕدا، فوی پێ دا کراوە دەنگێکی گەورەی لێ دەرهاتوە

کونێکی گەورە یا دەالقەیەکە لە چیادا کە مرۆڤ یا گیانداری تر ئەتوانن وەکو . ئەشکەوت : کەورگ
. لە بەفر و باران و سەرما و گەرما بە کاری بهێننشوێنی ژیان بۆ حەوانەوە، بۆ خۆپاراستن 

 .شکەفت، مەڕ، کاچ، کەڵۆز: هەروەها پێی ئەوترێ
 : شوکری فەزلی وتویەتی. دارێکی باریکی سەختە ئاگری پێ تێک ئەدرێ : کۆڵەوژ

     حەیفە چاوێ کە جەفا کۆڵەوژی تێ ئەشکاند"
 ."تۆ بە کلچێوکی وەفا عەینی گەالوێژی نەکەی

ەفرێکی چەرمینە، لە پێستی خۆشەکراوی بزن دروست کراوە، کە الشەکەی لە ملەوە بە ساغی، د : کوندە
: پێشینان وتویانە. ئاوی خواردنەوەی تێ کراوە. بێئەوەی پێستەکەی پارچە کرابێ، دەرهێنراوە

 ."کەر لە کوێ کەوتوە، کوندە لە کوێ دڕاوە"
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شێوەی . ئەکرێ لە ئاگردا سور ئەکرێتەوەدەفرێکە لە گڵی تایبەتی دروست . گۆزەی گەورە : کوپە
ئەشێ بۆ بەرزکردنەوە و . لولەلیی ورگنی هەیە، بنەکەی و ملەکەی لە ناوقەدەکەی باریک ترە

بە  ،شلە: زۆر پێویستی پێ جێبەجێ ئەکرێ، لەوانە. هەڵگرتنی دو قوڵف یا یەکێکی هەبێ
، بە تایبەتی وشکەدان و هەروەها خۆراکی وشک. تایبەتی بادە، سرکە، ترشیات، دۆشاو، رۆن

. لە سەردەمی زودا پێشەی مردوی تێ کراوە و خراوەتە ژێر زەوی. دانەوێڵەی تێدا هەڵئەگیرێ
 : نالی ئەڵێ

 هەتا تەن نەبوەتە سفرە ،نەواڵەی تۆبە دەربێنە"
 "پیاڵەی شیشە بشکێنە، هەتا وەک کوپە نەشکاوی

کراوەتەوە، لە گۆزە بچوکترە، بە زۆری ئافرەت دەفرێکە لە گڵ دروست کراوە، لە ئاگردا سور  : کیتەڵە
بەکاری هێناوە بۆ گواستنەوەی ئاو و شلەی تر، بۆ ئاسانکردنی هەڵگرتنی لە کاتی گواستنەوەدا 

 .خراوەتە سەر کەلەکەی لەش
 .بەردێکی گرانبەهایە رەنگەکەی پیرۆزەییە : الجیوەرد

 .گاڵتە پێ کردن : القرتێ
 .تایبەتی بۆ کۆکردنەوەی کەلوپەل و ئاژەڵکۆکردنەوە، بە : گلێر کردنەوە

 .ژورێکی سەرگیراوە تەرخان کراوە بۆ بەخێوکردنی ئاژەڵ، بە تایبەتی مەڕ و بزن و مانگا : گەوڕ
 .گۆچان : گۆپاڵ

 .سەولەجان: گۆپاڵی شاهانە
 .گوێرەکە، بەچکەی یەکساڵەی مانگا : گۆلک

 .قبوڵ کردن : گیرا کردن
 .قەراغ، کەنار : لێوار
ئامڕازی راوە ماسیە، لە شوڵی دار دروست ئەکرێ و، لە شێوەی سەبەتەدا لە ناو ئاوی خوڕدا   :ماشە

 .جێگیر ئەکرێ، ماسی کە تێ کەوت گیر ئەکا و ئەگیرێ
 مەیگێڕی مێینە، : مابادەوان
 .فێرکردن، ئامۆژگاری : مۆچیاری

کەسێ  .یا ئاوریشم ئەیچنێلە دەزوی لۆکە یا کەتان  ،جۆاڵ .تەنراوێکی تەنک و سفت و نەرمە : مەوج
 .بنوێ ئەشێ بۆ خۆداپۆشین بیدا بە خۆی دا

دەفرێکی چەرمینە، لە پێستی خۆشەکراوی گوێرەکە دروست کراوە، کە الشەکەی لە ملەوە بە  : مەشکە
ماستی تێدا ژەنراوە، بۆ ئەوەی کەرە لە . ساغی، بێئەوەی پێستەکەی پارچە کرابێ، دەرهێنراوە

 ."تۆ مەشکەی من بژەنە، من مەشکەی ماڵی میر: "ینان وتویانەپێش. دۆ جیا بکرێتەوە
 "لە گایە چی بدەم بە برایە؟ لە مەلێ هەر یەکی پەلێ: "پێشینان وتویانە. باڵندە : مەل
 : نالی ئەڵێ. خواردنەوەی ئەلکهولی کە مرۆڤ مەست ئەکا : مەی

 "وە شکاوەبۆ مەی نەڕژێ، شیشە لە سەد ال بۆچی نەگریم سەد کەڕەتم دڵ دەشکێنی"
 .بێگانەیەکی نەناسراو : نامۆ
. درەختێ کە تازە ئەڕوێنرێ یان روێنراوە بەاڵم لە بەر کەمی تەمەنی هێشتا بەری نەگرتوە : نەمام

تازەم درەختی تولی ئەمەل دەر دەکا / پیری نەمامی باخی جوانیمی کرد بە پوش: "مەحوی ئەڵێ
 ."چرۆ
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 .گۆلکی دو ساڵەی نێر: نگۆلکی دوساڵەی مێ، بەرامبەر نۆوە : نێون
 : نالی وتویەتی. داری سوتاندن : هێزم

 ."ماوم عەجەب لە دیدەیی سۆفی کە ناڕوێ لەم خۆشیە کە هێزمی مەتبەخ سەوز بوە"
دەفرێکی چەرمینە، لە پێستی خۆشەکراوی مەڕ دروست کراوە، کە الشەکەی لە ملەوە بە . خیگە : هیزە

شلە بە تایبەتی رۆن و چەوری و دۆشاوی . دەرهێنراوە ساغی، بێئەوەی پێستەکەی پارچە کرابێ،
 : نالی ئەڵێ. تێ کراوە

 بوغزت لە زەعیفان چیە قوربان، وەکو قەساب"
 !"بەو خەز و بەزی ریشوەتە، هەی هیزە، قەڵەو بە

کەلوپەل و شتی وشکی تێ دا . دەفرێکی چەرمینە، لە پێستی خۆشەکراوی ئاژەڵ دروست کراوە : هەمانە
مشتەی ناو هەمانەکە : "پێشینان وتویانە. لە سەفەردا وەکو جانتا بە کار هێنراوە .هەڵگیراوە
 ."کوشتومی

کەپرێکی نزمە لە دار و گیا و پوشی بۆنخۆش دروست کراوە، کوندە و گۆزەی لە سەر دانراوە،  : هەرزاڵە
 .هەندێ جار لە سەری نوستون
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 ی گلگامێشالوژە
 

 چکاوەی بابەت
نگی  ده  ک بۆ کارکردن به یانیه مو به ، هه وه وسێنێته چه ڵک ئه خه.  کی زۆرداره شایه.  گلگامێش شای شاری ئیروکه

زۆرداری گلگامێش . با ر ئه سه ڵ بوکەکەی به گه م له که وی یه م شه س ژن بهێنێ ئه رکه هه.  وه کاته ریان ئه به پڵ خه ته
کانی  ر خواکان سنورێ بۆ بەدکارییه به  نه به نا ئه ڵکی ئوروک بۆ سکااڵ لە دەس ئەو په ک خه یه ادهر  گاته ئه

 .دابنێن
 .مڵۆزمی گلگامێش و بچێ به گژی دا  خوڵقێنێ تا ببێته ک ئه خوا، ئەنکیدو وەکو هاوتایه

 .گرێ ێوی ئهویش خوی گیانداری ک کا ئه وت ئه ڵسوکه ڵ گیانداری کێویدا هه گه ی له هاوتاکه
 . دا ترسێ راوی لێ تێک ئه کوتی ئه روسه سه بینێ، له نکیدو ئه ر کانی ئه سه رێک له راوکه

ی بۆ  که کا بچێ بۆ ئوروک بۆ الی گلگامێش باسه ، باوکی ئامۆژگاری ئه وه گێرێته بۆ باوکی ئه  م روداوه ئه
خۆشیی ژیان و ژن تاو بکا بیبا بۆ ئوروک بۆ   به  نکیدوی درنده ڵ بنێرێ ئه گه ی ژنێکی له وه بۆ ئه  وه بگێرێته

چێ بۆ  ژیانی کێوی دێنێ و ئه  نکیدو واز له ئه. بێ وتو ئه رکه ی دا سه که رکه ئه له  که ژنه. ڵ گلگامێش گه ملمالنێ له
 . ئوروک

  بن به ئەرز بدا ئه  لهوی تریان  کێکیان ئه ی یه وه باتی ئه اڵم له به. زۆران  ونه که ڵ گلگامێش ئه گه ئوروک له  له
رد  به ک نه یه زنجیره  وه سێکی باش و پێکه که  بێ به ئه  وه دکاره کی به شایه  گلگامێش له. گیانی  دۆستی گیانی به

 . وه ر روی ئەرز بسڕنه سه دیی له ی به وه ن بۆ ئه که ست پێ ئه ده
.  وه قانی باڵوکردهۆت ی ترس و که ناوه  دێو کهڕی خومبابای  چن بۆ شه رد ئه به م نه که نکیدو یه گلگامێش و ئه

 . وه ڕێنه گه وتویی ئه رکه سه یکوژن و به ئه
ر  سه  له. گلگامێش نەک ڕازی نابێ بەڵکو سوکایەتی پێ ئەکا. مێردی  ئیشتار، داوا لە گلگامێش ئەکا ببێ به

اڵم  به. انی بنێرێ بۆ کوشتنی گلگامێشکا گای ئاسم باوکی ئه  دوژمنی گلگامێش و داوا له  بێته ئیشتار ئه  وه ئه
 .کوژن نکیدو گای ئاسمانی ئه گلگامێش و ئه

 .مرێ وێ ئه که خۆش ئه نکیدو نه ئه
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 کا حشی ئه ڵ گامێشێکی وه گه ڕ له لگامێش شه گ

نوس بچێ  مان چاره دەردی هه  میش به ترسێ ئه ئه. مردن  هۆی ترساندنی گلگامێش له  بێته نکیدو ئه مردنی ئه
 .دوای نەمریی دا ان بهڕ ی گه ڵه ڵکه سەر که  وێته که ئه  وه ر ئه به له
ویش  الی باوکی رازی ژیانی جاویدانی پێ بڵێ، ئه  چێته گرێ ئه ترسی ئه ی پڕ مه رگ دا رێگه ریای مه ناو ده  به

ر  سه کا له میش پێداگری ئه ئه. رباز بون ی ده که و و ژنه نیا ئه دا ته و تۆفانه له. وه گێرێته چیرۆکی تۆفانی بۆ ئه
 اڵم  نوێ پێی بڵێ، به و نه وت شه ش رۆژ و حه ر شه گه ئه  ڵ ئەکا که گه لهوی  گره. ۆ بدرکێنێی ب که ی رازه وه ئه
 . وه ناباته  که وه وێ گره که وی لێ ئه تی خه که ر شه به  ناگرێ له  رگه به

 
  ره فه م سه ای ئهڵ خۆی، دو گه  کا شتێکی بداتێ له ی ئه که مێرده  داوا له  وه یی پیا دێته زه ژنی ئوتونوپشتم به

ر بتوانێ بیگاتێ و  گه ئه  ریادا رواوه بنی ده  کی دڕکاوی له کا گیایه ئاگاداری ئه. بۆ ئوروک  وه بیباته  درێژه
 .وه کاته بیهێنێ ژیانی بۆ نوێ ئه

 .هێنێ ست ئه ده  به  ریا و گیاکه بن ده  چێته ئه
 .گەڕێتەوەهیوای ژیانی جاویدان بەرەو ئوروک ئە  دڵی خۆش و به  به
 

دێ   وه دزیه کا به بۆن ئه  گۆمێک دا خۆی بشوا، مارێک گیاکه  دا له ک دا ال ئه ئیستگەیه  بێ، له لە رێگا ماندو ئه
م ئیتر گیای تازەبونەوەی  اڵم ئه ، به وه بێته ئه  دا و ژیانی تازه کاش فرێ ئه  وه یخوا، مارەکە به یرفێنێ و ئه ئه

 .تەمای ژیانی جاویدان نامێنێ چێ و بە ست ئه ده  ژیانی له
 .ی ئەگەڕێتەوە بۆ ئوروک ڵ هاوڕێکه گه  له
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کانی  رستگا و باخه و بینا و په  یری شوره ی شاری ئورک، سه رشوره سه  وێته ر بکه کا سه ی ئه هاوڕێکه  داوا له
  دایه وره کاری گهنجامدانی  ئه م دروستی کردون، بۆ ئەوەی پیشانی بدا نەمریی مرۆڤ له  ئه  ئوروک بکا، که

 .نەک لە ژیانی زۆر و تەمەنی درێژدا
 

 تێچاندن
بە زمانی  ئێستاالوژەی گلگامێش لە بنەڕەت دا ئەفسانەیەکی سومەریە و، نزیکەی چوار هەزار ساڵ پێش 

سومەری دانراوە و  بە خەتی مێخی لە سەر خشتی قوڕ نوسراوەتەوە، بەاڵم هەمان الوژە، لە سەردەمی جیاواز 
نوسراوەتەوە، لە چەند جێگایەکی تر ... دتهوێنی جیاوازدا، بە زمانەکانی بابلی و ئاکەدی و ئاشوری و و لە ش

چەند بەشێکی لە مۆزەخانەی عیراقە، بەشی زۆری لە . هەندێ بەشی بە پچڕ پچڕی لە سەر خشت دۆزراوەتەوە
 3811ساڵی  ،ئەم کۆمەڵە خشتەگرنگترینی . موزەخانەکانی دەرەوەی عیراقە بە تایبەتی مۆزەخانەی بەریتانی

بە لێکدانی هەمو . لە نەینەوا دۆزراوەتەوە( پ ز 616 – 668)لە کتێبخانەکەی شای ئاشوری ئاشور ناسر باڵ 
ئەو خشتانە و بە یارمەتی چەندین خشتی تری مۆزەخانە جیاوازەکان توانیویانە کۆی الوژەکە بە یەکخراوی 

 .بگێڕنەوە
  

هەر خشتەی دابەش . خی لە سەر دوانزە خشتی سورەوەکراو نوسراوەتەوەالوژەی گلگامێش بە خەتی مێ
کراوە بۆ شەش ستون، هەر یەکێ لەو خشتانە بە گشتی سێ سەد دێڕی تێدا نوسراوە، تەنیا خشتی دوانزەهەم 

هەندێ لە ستونەکانی خشتەکان و هەندێ دێڕی ناو ستونەکان، لە بەر شکان و . دێڕەکانی نیوەی ئەوانی ترە
خشتەکانی . نی سواڵەتی خشتەکە یان لە بەر سوانی نیشانەکانی، نوسینەکەی شێواوە یا ناخوێنرێنەوەفەوتا

. چوارەم و پێنجەم و شەشەم تەنیا چەند سواڵەتێکی شکاوی لێ دۆزراوەتەوە لە بەر ئەوە خراونەتە سەر یەک
ێ نیە لە گێڕانەوەی زۆری وەرگێڕەکان خشتی دوانزەهەمیان نەخستۆتە سەری چونکە پێیان وا بوە بەش

 . چیرۆکەکانی الوژەکە
الوژەی گلگامێش سەردەمێ هۆنراوەتەوە هێشتا یەکتاپەرستی نەبۆتە باوەڕی باوی خەڵک، بەڵکو باوەڕیان بە  

بۆ هەر دیاردەیەکی سروشتی خوایەکیان پەرستوە، بە تایبەتی خواکانیان لە گەڵ مانگ . فرەخواپەرستی هەبوە
ئیشتار، بۆ . سین، بۆ مانگ. شاماش، بۆ رۆژ: سمان دا هاوناو بون، لەوانەو رۆژ و ئەستێرەکانی ئا

 هتد...نینورتا، بۆ زوحەل. نیرگال، بۆ مەریخ. نابو، بۆ ئەستێرەی عەتارید. ئەستێرەی زوهرە
  

لە بەر ئەوە لێکدانەوەی وشەکان و گۆکردنی . زمانەکانی سۆمەری و بابلی و ئاکەدی و ئاشوری مردون
هەر وەرگێڕە کە بە زمانی خۆی وەری گێڕاوە گۆکردنی ناوی قارەمان و . کان جێگەی مشتومڕندروستی ناوە

ش لە ناو زانا شوێنەوارناسەکان دا ئێستاتا . کەسەکانی الوژەکەی بە پێی گۆکردنی زمانەکەی خۆی دەربڕیوە
ەتی چونکە هەمو بە تایب. لە سەر یەکجۆرە گۆکردن رێک نەکەوتون. لە سەر جۆری گۆکرنیان مشتومڕ هەیە

 . دا گەلێک نەماوە پێیان بدوێئێستائەو زمانانەی دەقە ئەسڵیەکانیان پێ نوسراوە بە زمانی مردو دائەنرێن لە 
مێژونوسەکانی عەرەب و شوێنەوارناسەکانیان لە عیراق، بە تایبەتی لە سەردەمی دەسەاڵتی بەعس دا، هەوڵیان 

انێتیەکی سامی و، بەوەش بیکەن بە کەلەپوری دێرینەی عەرەبی، داوە شارستانێتی میزۆپۆتامیا بکەن بە شارست
ئەگەرچی هەمویان دان بەوەدا ئەنێن کە سومەریەکان سامی نەبون، بەاڵم هەوڵێکی زۆریان داوە سامی بونی 

ی و زمانەکەیان بسەلمێنن و، هەوڵیان داوە لە وەرگێڕانی دەقەکان دا، ئەگەرچی هەندێ ئاکەدرێچەڵەکی بابلی و 
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لە زمانەکەی ئەوان دا نیە، گۆکردنی ناوەکان و وشەکان لە گەڵ گۆکردنی عەرەبی  "پێ"و  "گاف"گی وەکو دەن
 .بگونجێنن و لە وشەی عەرەبی نوێ نزیکی بخەنەوە

  
زمانەکانی : الوژەی گلگامێش دەیان جار و بە زمانی جیاوازی دنیا تەرجومەکراوە و باڵوکراوەتەوە لەوانە بە

ی، فەرەنسی، روسی، هۆلەندی، سویدی، دانیمارکی، نەرویجی، هەروەها بە زمانەکانی گەالنی ئینگلیزی، ئەڵمان
هەندێ لەو تەرجومانە، راستەوخۆ لە زمانە .... عەرەبی، فارسی، تورکی، کوردی: رۆژهەاڵتی ناوەڕاست لەوانە

ومانە کەموزۆر هەندێ لەم تەرج. ئەسڵیەکەیەوە تەرجومە کراوە و، هەندێکی تری تەرجومەی تەرجومەیە
 .جیاوازن لە گەڵ یەکتری، بەاڵم بیرۆکەی چیرۆکەکانی لە گشتی دا وەکو یەکن

 :کراوەتەوەباڵودو نوسەری کورد، هەر یەکە بە جیا، الوژەی گلگامێشیان کردۆتە کوردی و هەردوکی چاپ و 
 ئەحمەدی قازی، گەل گەمێش،

 . 1008چاپ و پەخشی سەردەم، سلێمانی  جەلیل ئازادیخواز، گێل گەمێش، لە باڵوکراوەکانی دەزگای
شاعیری ناسراوی ئێران . تەرجومەی یەکەم وەکو وەرگێڕ خۆی نوسیوێتی لە زمانی فارسیەوە وەری گێڕاوە

 .ئەحمەدی شاملو لە زمانی فەرەنسیەوە کردویەتی بە فارسی و ئەویش لە زمانی فارسیەوە کردویەتی بە کوردی
وێتی کە لە فارسیەوە وەری گێڕاوە، بەاڵم ئاماژەی بە سەرچاوەکەی تەرجومەی دوەمیش وەرگێڕ خۆی نوسی

 .نەداوە
 :گەڵ ئەوانی تردا ئەوەیەجیاوازی ئەم لە. کوردی گلگامێشە ئەمەی لێرەدایە سێیەم تەرجومەی

 
وەرگێڕی عەرەبی، تەها باقیر، زانایەکی . ئەمەیان لە تەرجومەی عەرەبیەوە کراوەتە کوردی یەکەم، 

عیراقی بوە، کە خۆی پسپۆڕی بواری شوێنەوارناسی بوە و، یەکسەر لە زمانی  شوێنەوارناسی
 .وەری گێڕاوە ،ئەسڵی و لە دەقی ئەسڵیەوە کە بە خەتی مێخی نوسراوە

 ( 3963طە باقر، ملحمة کلکامش، بغداد، : )بڕوانە
اپی و چ( 3913)و چاپی دوەم ( 3963)ئەم کتێبە سێ جار لە بەغداد چاپ کراوە، چاپی یەکەم 

چاپ و عیراقیەوە  ی "وزارة الثقافة واالعالم"جاری دوەم و سێیەم لە الیەن  .(3912)سێیەم 
کلکامش، دار الوراق، لندن،  ملحمة: طه باقر: )بۆ دوایین چاپی ئەم کتێبە بڕوانە. کراوەتەوەباڵو

1009.) 
دکتور : لەوانە عەرەبی گلگامێشیان وەرگێڕاوە بۆ ی "ملحمة"جگە لە تەها باقیر چەند کەسی تر 

 .کراوەتەوەەیەکی تری لە سەر ئینتەرنێت باڵو، عبد الحق فاضل، هەروەها چەند تەرجومةانیس فریح
 

وەرگێڕی عەرەبی، ئەگەرچی وەکو وەرگێڕی هەندێ لە زمانەکانی تر ژمارەی نەخستۆتە سەر  دوەم، 
تەنانەت بۆ کاری  .دێڕەکانی، بەاڵم هەوڵی داوە دێڕ بە دێڕ و ستون بە ستون تەرجومەی بکا

 .یپی التینی لە گەڵ باڵو کردۆتەوەپبەراوردکاری دەقی ئەسڵی بە خەتی مێخی و دەقی ئەسڵی بە 
 

لە هەر . لە هەر دێڕێکی ئەم وەرگێڕانەدا ریزی نوقتە دانرابێ واتە ئەو دێڕە یان چەند دێڕێ فەوتاوە سێیەم،
دا سەرەتای خشتێ یا ستونێکی نوێیە، جێیەکیش دێڕێ بە سپێتی بە جێ هێڵرابێ، ئەوە لە بنەڕەت 

هەندێکیشی بۆ ئاسان تێگەیشتنی بابەتەکە دانراوە، دانانی ژمارە لە سەر هەندێ پەرەگرافی بابەتەکە 
 . نیشانەی ژمارەی ئەو خشتەیە لە ریزی ئەو یانزە خشتەی الوژەکەی لە سەر نوسراوە
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 ناونامە 
شوێنی ئەم داستانە چاک وایە پێشتر چاوێ بەم لیستەدا بۆ ئەوەی خوێنەر ئاشنا بێ بە ناوی هەندێ کەس و 

بگێڕێ، کە بۆ ئاسانکردنی خوێندنەوەی هەندێکی بڕبڕ کراوە و، بە پیتی التینی لە بەر دەقێکی ئینگلیزی، 
 :نوسراوەتەوە

 .خوای ئاسمان و باوکی هەمو خواکانە( ah noo: anu)  : ئانو
 .ی جیهانی ژێرو، بڕیاردەری چارەنوسی مردوانەخوا( ah noo nah kee: anunnaki) : ئانوناکی
یەکێ لە ناوەکانی تری . خوڵقێنەری ئەنکیدویە. دایکی گەورەی خواکان( ah roo roo: aruru) : ئارورو

 (.mammetum)مامیتومە 
 (enki)پێشی ئەوترێ ئینکی . پارێزەری مرۆڤایەتیە. خوای ئاو و ژیریە(  ea: ay ah) : ئای یا

 .کەسێکی ئاساییە بۆ هاوتایی گلگامێش خوڵقێنراوە( enkidu: en kee doo) : ئەنکیدو
 .دێوێکە دانراوە بۆ پاراستنی جەنگەڵی دارکاژ( humbaba: hoom bah bah) : خومبابا
 .خوای زەوی و باوبۆرانە( enlil: en lil) : ئینلیل

 .خوایەکی پچوکە یا خێو( ennugi: en noo gee) : ئیننوگی
 .پاڵەوانی ئەفسانەکەیە( gilgamesh: gil gah mesh) : گلگامێش
ناوێکی . هاوسەری لوگالباندایە. دایکی گلگامێشە. خواژنێکی ژیرە( ninsun: neen soon) : نینسون

 .تری خاتو مانگایە
 .ئەنکیدو لە شێوەی ئەم دروست کراوە. خوای شەڕ و کشتوکاڵە( ninurta: neen oor tah) : نینورتا
 .قژی ئەنکیدو وەکو السکەکانی ئەم بوە. خواژنی گەنم و دانەوێڵە( nisaba: nee sah bah) : نیسابا
 .خوای رۆژە( shamash: shah mahsh) : شاماش

 .ژنە مەیخانەوان( siduri: see door ee) : سیدوری
 .خوای مانگە( sin: seen) : سین

 .شتیمخوا و باوکی ئوتناپی( ubaratutu: oo bahr ah too too) : ئوباراتوتو
 .کەشتیەوانی تایبەتی ( urshanabi: oor shah nah bee) : ئورشانابی

تەنیا کەسە لە گەڵ هاوسەرەکەی لە تۆفان دەرباز ( utnapishtim: oot nah peesh teem: )ئوتناپیشتیم
 .بوە، لە بەر ئەوە ژیانی جاویدانی پێ بڕاوە

 .شارێکی سومەری بوە( uruk: oo rook) : ئوروک
نشینگەی . شارێکی سومەری بوە لە سەروی ئوروک دا( shuruppak: shoo roo pahk) : شوروپاک

 .خواکان لەوێوە تۆفانیان هەڵساندوە. پێشوی ئوتناپیشتیم بوە
 .پایتەختی ئایینی میزۆپۆتامیا بوە. شاری ئینلیل بوە -(nipur: nee poor) : نیپور

 .ر بوە لە شاری ئوروکنشینگەی ئانو و ئیشتا( eanna: ay ahn ah) : ئای ئانا
 .پەرستگای نینسون بوە لە شاری ئوروک( ay gahl mah: egalmah) : ئای گال ما

 .خوای باهۆز : ئەدەد
 .خوای گاوگۆتاڵ : سمۆگان

 .ناوی روبارێ بوە( ulay: oo lie) : ئوالی
 .ناوی ئەو چیایە بوە خۆری لێ هەڵ هاتوە و خۆری لێ ئاوا بوە( mashu: mah shoo) : ماشو
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ئەو لوتکەیەی ئوتناپیشتیمی لە سەر گیرساوەتەوە، پێی ئەوترێ ( nimush: nee moosh) : نیموش
 (.nisir)نیسیر 

 .ئەندازەیەک بوە بۆ پێوانەی پانتایی : ئیکو
 .ئەندازەیەک بوە بۆ پێوانەی پانتایی و کێشانی قورسایی (: سار)شار 

 .ئەندازەیەک بوە بۆ پێوانی قەوارە : کر
ش لە زمانی کوردی دا بۆ کێشانی ئێستائەم وشەیە تا . ازەیەک بوە بۆ پێوانەی قورساییئەند : مەن

، بێجگە لە گورز و متۆ یەک مەنی، من دو مەن": پێشینان وتویانە. قورسایی بە کار ئەهێنرێ
 ".کەمەنم

فينیالرافدواديحضارةخیتارأحمد،سوسة،الدکتورالمهندس:"راونیرگوههیرچاوهسهملهشهبهمئهیکانگارهینموهه

الطبعسنةللطباعة،ةیالحرداراالول،الجزءة،یخیالتاروالمصادرةیاآلثاروالمکتشفاتةیالزراعالريعیمشارضوء

 "6666-665ص،6556
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 الوژەی گلگامێش
 

 خشتی یەکەم
 ستونی یەکەم

 گۆرانی پێدا هەڵبڵێئەوە ئەو بو کە هەمو شتێکی بینی، جا واڵتەکەم 
 ئەوە ئەو بو کە هەمو شتێکی زانی و سودی لە پەندەکانی وەرگرت

 ئەوە دانای ئاگاداری هەمو شت
 نهێنیەکانی دی و رازە شاردراوەکانی ئاشکرا کرد

 هەواڵەکانی زەمانی پێش تۆفانی بۆ هانین
 رێگەی دوری بڕی لە نێوان شەکەتی و حەسانەوەدا گینگڵی دا

 دێ هەرچی دی بو نەخشاندیلە سەر تاشەبەر
 شورە سەختەکانی ئوروکی دانا

 پەرستگای پیرۆزی ئەی ئانا، رێڕەوی پیرۆز
 بڕوانە دیواری دەرەوەی وەکو مس ئەبریسکێتەوە

 بڕوانە دیوارەکانی ناوەوەی وێنەیان نیە
 دەرگاکانی لە کۆنەوە جێگیر بون

 نزیک بەرەوە لە ئەی ئانا نشینگەی ئیشتار
 یچ کەسێکی تر، لەوانەی دێن، نمونەی کاری ئەو ناهێننهیچ شایەکی تر، ه

 سەرکەوە سەر شورەی ئوروک، بە تێڕامانەوە بە بانی دا بڕۆ
 بناغەکەی و کەرپوچەکانی بپشکنە

 ئاخۆ  بە خشتی سورەوەکراو دروست نەکراون؟
 ئایا حەوت داناکە بنچینەکەیان دانەناوە؟

 و یەک ساریش بۆ گڵینجانیەک سار پانتایی شارەکەیە، یەک سار بۆ لەوەڕ 
 ئەوەش ئەرزی تەرخانە بۆ پەرستگای ئیشتار

 هەموی سێ سارە، هەروەها بەشێ ئەرزی چۆڵەوانیی شاری ئوروکە
 بگەڕێ بۆ تەختە هەڵگیراوەکەی ناو دورجی مسینەی خشتەکان

 قفڵە بڕونزیەکە بکەرەوە
 دەمە نهێنیەکەی ئاشکرا بکە

 دەنگی بەرز بیخوێنەوەالجیوەردیەکە بهێنە و بە   تاشە بەردە
 ئەوسا ئەزانی گلگامێش چەندە رەنجی داوە و چەندە ماندویەتی دیوە

 هەمو شاکانی بە جێ هێشتوە، سیمایەکی جوانی شکۆداری هەیە
 پاڵەوانی نەوەی ئوروک، گای شاخدار

 لە پێشەوە بڕوا پێشەنگە
 لە دواوەش بێ بۆ ئەوەیە برا و کەسوکارەکانی بپارێزێ

 ە، پارێزەری ژێردەستەکانێتیچەترێکی گەورەی
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 شەپۆلی تۆفانێکی بەخوڕە تەنانەت دیواری بەرد ئەڕوخێنێ
 نەوەی لوگالباندا، ئەو گلگامێشی خورتە

 کوڕی چێڵی ترسناک، رات نینسون
 گامێشێ پڕە لە قەشەنگی و خواییگل

 ئەوە کە تەنگەی شاخەکانی داگیرکرد
 لە بناری کێوەکان دا چااڵوی هەڵکەند

 نی بڕی بەرەو شوێنی هەڵهاتنی خۆردەریا زلەکا
 هەر چوار گۆشەی جیهانی پشکنی 

 هەوڵی دا ژیانی جاویدان بە دەس بهێنێ
 بە تەقەالی خۆی توانی بگاتە ئوتناپیشتیمی دورەدەست

 ژیانی گەڕانەوە بۆ ئەوەی تۆفان تێکی دا بو
 ئاخۆ لە هیچ شوێنێکی کە شایەکی وا هەیە؟

 من شام؟: ێئایا جگە لەو کێی تر ئەتوانێ بڵ
 جگە لەو کێی تر لە کاتی لە دایکبونی دا ناوی نرا گلگامێش؟

 دوسێیەکی خوایە و سێیەکەکەی تری مرۆڤە
 بیچمی جەستەی خواژنە مەزنەکان دایان رشتوە

 
 ستونی دوەم

 دوای ئەوەی گلگامێش خوڵقێنرا، خوای گەورە باشی خوڵقاند
 یوەشاماشی ئاسمانی چاکە و ئەدەد پاڵەوانێتی پێ بەخش

 خوا گەورەکان شێوەیان داڕشت
 بااڵی یانزە باڵ و پانی سنگی نۆ بست بو

 و سێیەکی مرۆڤە  دوسێیەکی خوا
 بیچمی جەستەی ترسناکە وەکو گاکێوی 

 بڕندەیی چەکەکەی هیچ بەرگەی ناگرێ
 ژێردەستەکانی بە دەنگی تەپڵ لە خەو هەڵئەسێنێ

 
 یان خزاونپاڵەوانەکانی ئوروک بە خەم و سکااڵوە لە ماڵەکان
 گلگامێش کوڕی سەربەستی بە باوک نەهێشت بو

 شەو و رۆژ زوڵم و زۆری ئەکرد
 بەاڵم گلگامێش شوانی ئوروک و شورەکەیەتی

 ژیرە  ئەو شوانە بەهێزەکەمانە قۆز و
 گلگامێش نە کچی هیچ دایکێکی بە پاکیزەیی هێشۆتەوە 

 نە کیژی هیچ جەنگاوەرێک و نە دەزگیرانی هیچ پاڵەوانێک
 ەنجام ماخوا کڕوزانەوە و سکااڵکانی بیستنسەر
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 گرێ زێنێ و قاچیان ئه به حشی ئه یی دو گامێشی وه فسانه وانی ئه گامێشی پاڵهگل

 :خواژنی ئاسمان خێوی ئوروکی بانگ کرد و پێی وت
 ئەی ئارورو ئەم گا دڕندە خورتەی نەخوڵقاند؟"

 ئەوەی کە هیچ چەکێ ناگاتە بڕندەیی چەکەکەی
 ژێردەستەکانی بە دەنگی تەپڵ لە خەو هەڵئەسێنێ

 وە گلگامێش، ئەوەی کوڕی سەربەستی بە باوک نەهێشت
 شەوورۆژ بە زۆر و زۆرداری خەڵک ئەچەوسێنێتەوە

 لە گەڵ ئەوەی ئەو شوانی ئوروک و شورەکەیەتی
 هەم شوانی ئەوانە و هەم ئەیان چەوسێنێتەوە، خورت و قۆز و ژیرە

 گلگامێش نە کچێکی بە پاکیزەیی بۆ خۆشەویستەکەی هێشتۆتەوە
 "نە کیژی جەنگاوەرێ نە دەزگیرانی پاڵەوانێ

 کۆدار گوێبیستی سکااڵکانیان بوکە ئانوی ش
 : ئاروروی مەزنی بانگ کرد پێی وت

 ئەی ئارورو تۆ ئەم کابرایەت خوڵقاندوە"
 ش هاوتایەکی بۆ بخوڵقێنە لە دڵ و دەرون دا مێمڵی ئەو بێئێستا

 "بۆ ئەوەی لە ملمالنێیەکی بەردەوام دا بن تا ئوروک بحەوێتەوە
 

 نیگاری ئانوی هێنایە بەرچاوی ئارورو کە ئەمەی بیست، لە دڵی خۆی دا
 دەستەکانی شۆری، چنگێ گڵی هەڵگرت، بە هەردەکان دا وەشاندی

 لە هەردەکاندا ئەنکیدوی پاڵەوانی بەهێز، لە توخمی نینورتای خوڵقاند
 لەشی تیسکن و قژی سەری وەکو قژی سەری ژن
 تاڵی موەکانی سەری وەکو پرچەکانی نیسابا بو

 وێنێ، وەکو سوموگان بەرگی ئەپۆشێنە کەسی ئەناسی و نە هیچ ش
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 لە گەڵ ئاسکەکاندا گیا ئەخوا
 لە گەڵ گیانداری کێوی دا ئەچێتە سەر کانی

 دڵی بەوە خۆش ئەبێ کە گیاندارەکان لە سەر ئاوەکە مۆڵ ئەبن
 راوکەرێکی تۆڕەوان جارێکیان لە سەر کانیاوەکە ئەوی بینی

 رۆژێک و دوان و سێیان لە کانیاوەکە ئەیبینیەوە
 ێچیروانەکە بە بینینی ئەو حەپەسا لە ترسا پەشۆکان

 نێچیرەکانی گەڕایەوە کۆڵیتەکەیخۆی و 
 وەها تۆقی بو، هەر چوارپەلی لە جوڵە کەوت بو

 و رەنگی هەڵبزڕکا دڵی داخورپا
 ترسی لێ نیشت، چڕوچاوی هەڵقرچا بو وەکو ئەوەی رێیەکی دوری بڕی بێ

 
 ستونی سێیەم

 :دەمی کردەوە، پێی وتنێچیروان هاتە الی باوکی، 
 کابرایەکی سەیرم بینی لە هەردەکانەوە هاتۆتە خوارێ! باوکە"

 ئەو، بەهێزترینی ئەوانەیە کە لەم واڵتەدان، خاوەن توانایەکی زۆرە 
 لە هێز و توانای زۆردا وەکو ئانویە

 بە دەشتەکان و هەردەکان دا ئەسوڕێتەوە
 لە گەڵ گیاندارانی کێوی ئەلەوەڕێ

 ن ئاو لە سەرچاوەکە ئەخواتەوەلە گەڵ ئەوا
 ترسام نەموێرا لێی نزیک ببمەوە

 هەمو چاڵی تەپکەکانی هەڵم کەندبون ئەو پڕی کردونەوە
 تۆڕەکانی دام نابونەوە پچڕاندونی

 وای کردوە نێچیر و گیانداری کێوی لێم ئەڕەوێنەوە
 "لە راو بەشبڕاوی کردوم

 
 :باوکی دەمی کردەوە بە کوڕە راوکەرەکەی وت

 لە ئوروک گلگامێشی لێیە! ڕمکو"
 لە هێز و توانادا بێ وێنەیە

 لە زەبروزەنگ دا وەکو ئانویە
 بڕۆ بۆ ئوروک، بچۆ بۆ الی

 هەواڵی توانای زۆری ئەم زەالمە بە گلگامێش بدە
 ! با کەنیزێکی سۆزانیت لە گەڵ بنێرێ بیبەی بۆ ئەوێ، ئینجا ئەی نێچیروان

 مۆی بکالێی بگەڕێ زاڵ بێ بە سەری دا و دەستە
 کاتێ دێ بۆ سەرچاوەکە ئاو لە گەڵ گیاندارەکان بخواتەوە

 ئەم با جلەکانی دابکەنێ و شوێنە داپۆشراوەکانی لەشی دەربخا و قەشەنگی خۆی بنوێنێ
  ئەگەر چاوی پێ کەوت لێی نزیک ئەبێتەوه و بۆی ئەکشێ
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 "ەئەوسا گیاندارەکانی کە لە دەشتەکان دا لە گەڵی گەورە بون لێی ئەتەکنەو
 ئامۆژگاریەکانی باوکی لە گوێ گرت

 نێچیروان چو بۆ الی گلگامێش
 کەوتە رێ گەیشتە شاری ئوروک

 :لە بەر دەم گلگامێش دا راوەستا و پێی وت
 کابرایەکی سەیر هەیە لە هەردەکانەوە هاتۆتە خوارێ"

 لە هەمو ئەوانەی ئەم واڵتە بەهێزترە، توانایەکی بێئەندازەی هەیە
 زۆردا وەکو ئانویەلە هێز و توانای 

  بە دەشتەکان دا ئەسوڕێتەوە و گیا ئەخوا
 لە گەڵ گیاندارانی کێوی ئەلەوەڕێ و لە گەڵ ئەوان ئاو لە سەرچاوەکە ئەخواتەوە

 ترسام، نەموێرا لێی نزیک بکەومەوە
 هەمو چاڵی تەپکەکانی هەڵم کەند بون ئەو پڕی کردونەتەوە

 تۆڕەکانی دام نابونەوە پچڕاندونی
 وە نێچیر و گیانداری کێوی لێم ئەڕەوێنەوەوای کرد

 "لە راوی دەشت بەشبڕاوی کردوم
 

 :گلگامێش ئاخافت، بە نێچیروانی وت
 رابە بڕۆ کەنیزێکی سۆزانی لە گەڵ خۆت ببە! هەی نێچیروان"

 کاتێ ئەو دێت بۆ سەر چاوە بۆ ئاودانی گیاندار
 دەر بخابا ئەم جلەکانی داکەنێ و جوانیە داپۆشراوەکانی لەشی خۆی 

 ئەگەر بینی لێی نزیک ئەبێتەوە و رائەکێشرێ 
 "ئەوسا گیاندارەکانی کە لە دەشتەکان دا لە گەڵی گەورە بون لێی ئەتەکنەوە

 
 راوکەرەکە کەنیزێکی سۆزانی لە گەڵ خۆی برد

 جمین، کەوتنە رێ
 رۆژی سێیەم گەیشتنە جێی مەبەست

 انەوەنێچیروان و کەنیز لە شوێنەکەدا خۆیان مەاڵس دا و م
 رۆژێک و دوان لە سەرچاوەکە چاوەڕێ بون

 ئینجا گیانداری کێوی  بۆ ئاوخواردنەوە هاتنە سەر ئاوەکە
 

 ستونی چوارەم
 گیاندارە کێویەکان هاتنە سەر ئاوەکە، شاد و دڵی خۆش بو

 ئەنکیدو کە لە هەردەکان لە دایک بوبو
 ئەهاتە سەر ئاوەکە لە گەڵ ئاسکەکان دا گیای ئەخوارد و، لە گەڵ گیاندارەکان دا

 بەوە دڵی خۆش ئەبو لە گەڵ چوارپێکان دا لە سەر ئاوەکە بو
 پێ کەوت، کابرا دڕندەکەی بینی  کەنیز چاوی
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 کەنیز زەبەالحێکی دی کە لە قواڵیی دەشتەکانەوە هاتوە
 :دا  نێچیروان چرپانی بە گوێی

 ئەمە ئەوە ئیتر مەمکەکانتی بۆ روت کە! کەنیز"
 نی لەشتی بۆ هەڵماڵە تا قەشەنگیەکانی ببینێشوێنە داپۆشراوەکا

 مەسڵەمێرەوە، تێکەڵی بە، ئارەزوی تێدا بخرۆشێنە
 هەر کە بینیتی لێت ئەئاڵێ

 تۆش کراسەکەت فڕی بدە، با خۆی بدا بە سەرتا
 کابرای دڕندە فێری هونەری ژن بکە

 گیاندارەکانی لە دەشتەکان دا لە گەڵی گەورە بون لێی ئەتەکنەوە
 "ری تۆ ببێ و خۆشی بوێیئەگەر هۆگ

 
 کەنیز مەمکی دەرهێنا، خۆی هەڵماڵی

  ئەویش خۆشیی لە قەشەنگیی لەشی ئەم وەرگرت
 نەسڵەمیەوە، ئارەزوی بەتینی تێدا خرۆشان

 ئەم جلەکانی داکەند، ئەویش خۆی دا بە سەری دا
 کابرای دڕندەی فێری هونەری ژن کرد

 کەوتە داوی و هۆگری بو
 

 ەوت شەو لە گەڵ کەنیز رایبواردئەنکیدو شەش رۆژ و ح
 پاش ئەوەی لە جوانیەکانی تێری خوارد

 روی وەرگێڕا بە الی ئاشنا گیاندارە کێویەکانی دا
 بەاڵم ئاسکەکان هەر کە ئەنکیدویان بینی یەکسەر هەڵیان تیزان

 دڕندەکانی دەشتەکە لە نزیکی رەوینەوە
 ئەنکیدو، تاسا، بڕستی لێ بڕا

 ەچی ئەژنۆکانی لە دوی نەئەهاتنویستی شوێنیان بکەوێ، ک
 ئەنکیدو داهێزرا بو، وەکو جاران، نەیئەتوانی را بکا

 بەاڵم بو بە یەکێکی ژیر، خاوەن هەست و هۆشێکی فراوان
 گەڕایەوە لە بەر پێی کەنیزدا هەڵتوتا

 چاوی بڕیە دەموچاوی
 :گوێی بۆ شل کرد چی پێ ئەڵێ، پێی وت

 لێ نیشتوەژیری شێوەی خودات  ئێستائەنکیدو تۆ "
 ئیتر بۆچی لە دەشتەکان دا لە گەڵ گیانداران دا ئەسوڕێیتەوە؟

 وەرە بتبەم بۆ ئوروکی شورەدار
  بۆ یانەی پیرۆز، نشینگەی ئانو و ئیشتار

 کە گلگامێشی خاوەن زۆر و توانای لێ ئەژی
 "وەکو گاکێوی بە سەر هەمو خەڵک دا زاڵە
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 هاودەمێکی هەبێ قسەکانی لێ وەرگرت، دڵی خۆش بو چونکە ئەیویست
 :ئەنکیدو وەاڵمی کەنیزی دایەوە پێی وت

 بمبە! ژنەکە  دەی"
 بۆ یانەی پاک، نشینگەی ئانو و ئیشتار

 کە گلگامێشی خاوەن زۆر و توانای لێ ئەژی و
 وەکو گاکێوی بە سەر هەمو خەڵک دا زاڵە

 "ئەیدوێنم  من روبەڕوی ئەبمەوە و بە قسەی رەق
 

 ستونی پێنجەم
 من بەهێزترم": ئوروک دا ئەنەڕێنم لە ناو جەرگەی

 منم ئەوەی چارەنوسەکان ئەگۆڕێ! بەڵێ
 "ئەوەی لە هەردەکان لە دایک بوبێ، ئەوە بەهێزترە

 (:کەنیز وتی)
 دەی وەرە با بڕۆین تا روخسارت ببینێ"

 من ئەزانم لە کوێیە  گامێش،لگرێنوێنیت ئەکەم بۆ الی 
 ئەی ئەنکیدو وەرە بۆ ئوروکی شورەدار! بەڵێ

  لەوێ کە خەڵک بە جوانترین خشڵ خۆیان ئەڕازێننەوە و
  هەمو رۆژێ وەکو جەژن ئاهەنگ ئەگێڕن

 ...کوڕان.... لەوێ
 قەشەنگ... کچانی

 بۆنی عەتریان لێ دێ
 مەزنەکان کێش ئەکەن بۆ ناو خەوتنگەکانیان

 تۆش ئەی ئەنکیدو کە بە تەمای خۆشگوزەرانیت
 گلگامێشی ئەهلی رابواردنت پیشان ئەدەم

 ئەبێ سەیری بکەیت و لە روخساری بڕوانی
 ئەیبینی بە پیاوەتی و توانای خۆیەوە ئەنازێ

 لەشی بە رابواردن و ئارەزو رازاوەتەوە
 لە تۆ بە تواناترە، شەو و رۆژ ناسرەوێ

 تۆش ئەی ئەنکیدو واز بێنە لە غەڕایی و خۆهەڵکێشان
 شاماش ئاگای لە گلگامێشە و خۆشی ئەوێ

 ا تێگەیشتنێکی زۆریان پێ بەخشیوەئانو و ئینلیل و ئای
 پێش ئەوەی تۆ لە هەردەکانەوە بجمێی

 "گامێش لە ئوروک تۆ لە خەودا ئەبینێگل
 

 گامێش لەو کاتەدا لە خەو بێدار بوەوە لبە راستی گ
 : دەستی کرد بە گێڕانەوەی خەونەکەی بۆ دایکی، وتی
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 دوێشەو خەونێکم دیوە! دایکە"
 ڵەوانەکان دا ئەڕۆیشتمبینیم من بە فیزەوە بە ناو پا

 ئەستێرەکانی ئاسمان دەرکەوتن
 یەکێکیان، وەکو هەسارەی ئاسمانیی ئانو، بە سەر من دا کەوت

 ویستم لە سەر خۆمی البدەم قورس بو نەمتوانی
 ویستم بیلەقێنم نەمتوانی بیجوڵێنم

 خەڵکی ئوروک لێی کۆبونەوە
 خەڵک تێی وروکان و پاڵیان بەیەکەوە ئەنا

 دەوریان دا پاڵەوانەکان
 هاوڕێکانم قاچیان ماچ ئەکرد

 منیش خۆشم ویست و دانەویمەوە بۆی وەکو چۆن بۆ ژنێ دائەنەوم
 هەڵمبڕی و هاویشتمە بەر پێت

 "تۆش کردت بە هاوتای من
 

 :نینسون، دایکی گلگامێش، بینای زانا، شارەزای هەمو شت، بە گلگامێشی وت
 بینینی ئەستێرەی ئاسمان، هاوتاکەتە"

 و هەسارەی ئاسمانیی ئانو بە سەر تۆدا کەوتکە وەک
 ئەوەی ویستت الیبەری و قورس بو نەتتوانی

 ویستت بیلەقێنی و نەتتوانی
 تۆش خۆشت ویست و بۆی دانەویتەوە وەکو چۆن بۆ ژنێ دائەنەوی

 ئینجا هاویشتتە بەر پێی من
 من خۆم کردومە بە هاوتای تۆ

 ی هاوکارەئەوە هاوەڵێکی بەهێزە، لە تەنگانەدا دۆستێک
 بەهێزترینی واڵتە و خاوەن زاتێکی پتەوە

 ورەی وێنەی ورەی ئانویە خاوەن توانایەکی زۆرە
 ئەوەش کە تۆ خۆشت ویستوە و بۆی دانەویوی وەکو چۆن بۆ ژنێ دائەنەویت

 واتە لە گەڵت ئەبێ و دەستت لێ بەر نادا
 "ئەمەیە لێکدانەوەی خەونەکەت

 
 :کی گێڕایەوەئینجا گلگامێش خەونێکی تری بۆ دای

 خەونێکی ترم دیوە! دایکە"
 لە ئوروکی شورەداردا تەورێک دانرا بو

 خەڵکی ئوروک لێی کۆبونەوە و تێی وروکان
 منیش حەزم لێ کرد، بۆی دانەویمەوە وەکو ژن بێ

 "ئینجا هاویشتمە بەر پێت تۆش کردت بە هاوتای من
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 دایکی گلگامێش، دانای خۆشەویست، بە کوڕەکەی وت
 :گامێشی وتگلدانای بینا، بە نینسون، 

 ئەو تەورەی بینیوتە، پیاوە"
 ئەوەش کە خۆشت ویستوە و بۆی دانەویوی کە وەکو بۆ ژن دانەویتەوە

 من ئەیکەم بە هاوتای تۆ
 هاوڕێیەکی بەهێز، دۆستێکی هاوکار، دێتە الت: لێکدانەوەکەی ئەوەیە

 بەهێزترینی واڵتە و خاوەن زاتێکی پتەوە
 "ئانویە خاوەن توانایەکی زۆرەورەی وێنەی ورەی 

 :گلگامێش دەمی کردەوە بە دایکی وت
 خۆزگە ئەم نوقاڵنەیە، بە ویستی ئینلیلی مەزن، ئەهاتە دی"

 هاوڕێیەکم ئەبو دۆستێکی ئامۆژگاریکار بوایە
 "منیش ئەبومە هاوڕێ و دۆستی دڵسۆزی ئەو

 
 خشتی دوەم

 یلە کاتێک دا گلگامێش لێکدانەوەی خەونی دوەمی ئەپرس
 کەنیز ئەنکیدوی ئەدوان، ئەویش لە بەردەمی دا هەڵتوتا بو

 هەردوکیان خەریکی خۆشەویستی و رابواردن بون
 ئەنکیدو هەردەکانی شوێنی لە دایکبونی خۆی لە بیر چوبوەوە

 ئەنکیدو شەش رۆژ و حەوت شەوی بە دڵداری لە تەک کەنیز بەسەربرد
 :ئینجا کەنیز بە ئەنکیدوی وت

 د سەیرت ئەکەم، الی من لە خوا ئەچیئەنکیدو هەرچەن"
 لە بەرچی بە دەشتەکان دا ئەسوڕێیتەوە و لە گەڵ گیانداران ئەلەوڕێی

 وەرە با من دەستت بگرم بتبەم بۆ ئوروکی پڕ لە بازاڕ
 بۆ یانەی پیرۆزی نشینگەی ئانو

 هەستە ئەنکیدو دەستت بگرم بتبەم بۆ ئایئانا نشینگەی ئانو
 و بەکاری لێیە ئەو جێیەی گلگامێشی توانا

 ئەوسا تۆ چەندە خۆتت خۆش ئەوێ ئەوەندەش ئەوت خۆش ئەوێ
 "دەی رابە لە سەر ئەرزی مافوری شوانان

 
 قسەکانی بیست و لە گوێ گرت

 ئامۆژگاری ژنەکە کاری کردە دڵی بە قسەی کرد
 ئەویش کراسەکەی کرد بە دو کەرتەوە

 نیوەی کردە بەری ئەو، خۆیشی نیوەکەی تری پۆشی
 رت وەکو چۆن پەلی مناڵ ئەگیرێپەلی گ

 بردی بۆ کۆڵیتی شوانەکان، بۆ الی کۆزەکان
 شوانەکان لێی کۆبونەوە



 
گوڵچنین: دەم رێگاوە بە  

665 

 

 ستونی سێیەم
 بە شیری گیاندارانی کێوی پەروەردە بوبو

 کاتێ نانیان بۆ دانا سەری سوڕما و پەشۆکا
 بە وردی تێی روانی

 بەڵێ ئەنکیدو نازانێ چۆن نان ئەخورێ
 انداری کێوی راهاتبوچونکە بە مژینی شیری گی

 فێر نەکرابو بادەی بەهێز چۆن ئەخورێتەوە
 :کەنیز دەمی کردەوە بە ئەنکیدوی وت

 نانەکە بخۆ ئەمە مایەی ژیانە! ئەنکیدو"
 "بادە بەهێزەکە بخۆرەوە ئەمە نەریتی واڵتە

 
 ئەنکیدو لە نانەکەی خوارد تا تێر بو

 لە بادە بەهێزەکەش حەوت پەرداخی خواردەوە
 وتە فڕین و سنگی کرایەوە، دڵی خۆش بو، روی گەشایەوەگیانی کە

 لەشە تیسکنەکەی پاک کردەوە بە رۆن چەوری کرد
 بو بە مرۆڤ، بەرگی پۆشی وەک زاوای لێ هات

 چەکەکەی هەڵگرت کەوتە راونانی شێرەکان بۆ ئەوەی شوانەکان بە شەو ئاسودە بن
 گورگی رەتاند و شێری بەزاند

 بە دڵنیایی هەڵئاژێن شوانەکان توانییان بە شەو
 ئەنکیدو بو بە پاسەوان و یاریدەدەریان

 ئەوە پیاوی بەهێز و یەکە پاڵەوان 
...... 

 ستونی چوارەم
...... 

 ئەنکیدو دڵخۆش بو، بەزم و ئاهەنگی گێڕا
 کە چاوی هەڵبڕی کابرایەکی بینی

 ئەو کابرایەم بۆ بێنە! هەی کەنیز": بە کەنیزی وت
 "ەوێ ناوی بزانمبۆچی هاتوە بۆ ئێرە؟ ئەم

 :کەنیز کابرای بانگ کرد، هاتە الی، بینی و پێی وت
 کابرا پەلەی چیتە؟"

 "لەبەرچی ئەم رێ سەختەت پێواوە؟
 :کابرا دەمی کردوە بە ئەنکیدوی وت

 هەڵی کوتاوەتە سەر یانەی کۆبونەوە کە دانراوە بۆ خەڵک و بۆ زەماوەن"
 نەنگی و گاڵویی لە شارەکەدا باڵو کردۆتەوە

 وشتی قێزەون و بێگاری بە سەر شارە نەگبەتەکەدا سەپاندوەرە
 تەپڵیان تەرخان کردوە بۆ شای ئوروکی خاوەن بازاڕەکان
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 بۆ ئەوەی بە پێی دەنگەکەی، ئەو بوکە هەڵبژێرێ کە ئارەزوی لێیەتی
 بۆ گلگامێش، شای ئوروکی خاوەن بازاڕ، تەپڵ لێ ئەدرێ تا بوک هەڵبژێرێ پێش هاوسەرەکەی

 پێش مێردەکەی دا، ئەبێ بە زاوای یەکەمئەو، لە 
 خودا وای ویستوە( ئەوان ئەڵێن)

 "بڕیاری بۆ دراوە لەوەتی ناوکی بڕاوە
 کابرا کە ئەم قسانەی گێڕایەوە ئەنکیدو روی گرژ بو

..... 
 

 ستونی پێنجەم
 ئەنکیدو پێش کەوت، کەنیزیش لە دوایەوە

 کاتێ گەیشتە ناو ئوروکی خاوەن بازاڕی گەورە
 ێی کۆبونەوەخەڵک ل

 :کاتێ لە شەقامی ئوروک، لە شوێنی بازاڕ، راوەستا خەڵک لێی گردبونەوە، ئەیان وت
 ئەمە لە بیچم دا هاوتای گلگامێشە"

 بەاڵم بااڵی لەو کورتترە و ئێسقانی لەو پتەوترە
 بەهێزترینی ئەوانەی دەشتەکانە، خاوەن توانای زۆرە

 شیری گیانداری دەشتەکانی خواردوە
 "گی تەقەتەقی چەکی لێ نابڕێئوروک دەن

 :پاڵەوانەکان خۆشییان پێ کەوت و وتیان
 پاڵەوانێکی مڵۆزم بۆ پاڵەوانە قۆزەکە پەیدا بوە"

 "بەڵێ بۆ گلگامێش، هاوشێوەی خودا، هاوتا و هاووێنەی بۆ پەیدا بوه
 کە خەوتنگەیان بۆ ئاشخارا ئامادە کرد

 ژنگلگامێش هاتە نزیکی بۆ ئەوەی شەو بچێتە پاڵ خوا
 ئەنکیدو لە سەر رێی دا وەستا رێگەی چونە ژورەوەی لە رودا داخست

 
 ستونی شەشەم

....... 
 گلگامێش ئەنکیدوی خرۆشاوی بینی

 کە لە هەردە لە دایک بوە و قژە درێژەکەی سامی داوە بە سەری
 هەڵی کوتایە سەری و پەالماری دا

....... 
 لە بازاڕی واڵت دا بە یەک گەیشتن

 اچ دەرگای ماڵەکەی لە گلگامێش گرتوەئەنکیدو  بە ق
 رێی نەدا گلگامێش بچی بۆ ناو خەوتنگاکە

 باوەشیان کرد بە یەکتری دا
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 زۆرانیان ئەگرت، وەکو دو گاکێوی ئەیانبۆڕاند
 ئەستونی دەرگاکەیان شکان و دیوارەکە لەرزی

 هەردوکیان یەکترییان گرت بو
و، یەکتریان ئەهێنا و ئەبرد کاتێ گلگامێش دانەویەوە و گلگامێش و ئەنکیدو وەکو دو گاکێوی خۆیان راگرت ب

 ئاوڕی دایەوە ویستی بەردەوام بێ( بۆ ئەوەی ئەنکیدو بەرز بکاتەوە)پێی لە زەوی گیر کرد بو 
 بەاڵم توڕەبونەکەی نیشتەوە

 :کە توڕەبونەکەی نیشتەوە ئەنکیدوش پێی وت
 ۆزە،تۆ یەکە پیاوی، دایکێ تۆی بوە، نینسون، چێڵی کێوی پیر"

 ئینلیل سەری بە سەر خەڵک دا بەرز کردی
 "شاهێتی مرۆڤی بە تۆ بەخشی

 
 خشتی سێیەم
 ستونی یەکەم

...... 
 . سەرەتاکەی شێواوە)

بۆ ئەوەی روداوەکانی پێکەوە ببەسترێنەوە لە گەڵ پاشماوەی خشتەکانی چوارەم و پێنجەم و شەشەم لێک 
 دراون 

.... 
ن بە هاوڕێ گلگامێش لە کابرایەکی زۆردارەوە گۆڕاوە بۆ کەسێکی تر وا دەرئەکەوێ گلگامێش و ئەنکیدو بو

 .کە ئەیەوێ بچێ بۆ جەنگەڵی دارکاژ خومبابا رەمزی بەدیی لە ناو ببا
....... 

 ( ئەنکیدو گەرەکێتی ژیوانی بکاتەوە
...... 

 لە بەر چی گەرەکتە ئەم کارە ئەنجام بدەی؟ 
 بۆچی بڕیارت داوە بچی بۆ جەنگەڵەکە؟ 

..... 
 یەکترییان ماچ کرد و پەیمانی دۆستایەتییان بەست

..... 
 دایکی گلگامێشی، شارەزای هەمو شت، دەستی بۆ شاماش بەرز کردەوە

 
 ستونی دوەم

........ 
 دڵی ئەنکیدو پڕ بو لە خەم، چاوەکانی پڕ بون لە فرمێسک

 هەناسەی ساردی هەڵکێشا
 :وت  گلگامێش دڵی دایەوە پێی
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 نت فرمێسکیان تێ زاوەبۆچی چاوەکا! هاوڕێ"
 "دڵت پڕ بوە لە خەم، هەناسەی سارد هەڵ ئەکێشێ؟

 :ئەنکیدو دەمی کردەوە بە گلگامێشی وت
 وا هەست ئەکەم خەریکە ئەخنکێم! هاوڕێ"

 هەردو باسکم داهێزراون
 "تینوتاوم تێدا نەماوە

 
 :گلگامێش روی دەمی کردە ئەنکیدو وتی

 لە جەنگەڵەکە خومبابای ترسناکی لێیە"
 ا بچین من و تۆ بیکوژینب

 "بۆ ئەوەی بەدیی لە سەر ئەرز بسڕینەوە
.... 

 :ئەنکیدو دەمی کردەوە بە گلگامێشی وت
 کاتێ لە دەشتەکان و هەردە بەرینەکان دا! هاوڕێ"

 لە گەڵ گیاندارەکان دا ئەسوڕامەوە، زانیم
  جەنگەڵەکە لە هەر الیەکیەوە ماوەی دەهەزار سەعات درێژ ئەبێتەوە

 رێ بچێتە ناو قواڵییەکەیەوەکێ ئەوێ
 نەڕەی خومبابا وەکو گرمەی تۆفانە

 !ئاگر لە دەمی دەر دێ، هەناسەکانی کوشندەن
 لە بەرچی گەرەکتە ئەم کارە ئەنجام بدەی؟

 "کەس ناتوانێ پەالماری خومبابا بدا
 :گلگامێش دەمی کردەوە بە ئەنکیدوی وت

 بڕیارم داوە بە چیاکانی دارکاژدا هەڵ زنێم"
 ناو جەنگەڵەکەوە، بۆ ناو نشینگەی خومبابابچمە 

 لە گەڵ خۆم تەورێ ئەبەم شەڕی پێ بکەم
 "تۆ بۆ خۆت لێرە بە، من بە تەنیا ئەڕۆم

 ...... 
 :ئەنکیدو دەمی کردەوە بە گلگامێشی وت

 چۆن ئەتوانین بچینە ناو جەنگەڵی دارکاژەوە، "
 پاسەوانەکەی، ئەی گلگامێش، جەنگاوەرێکە خەو ناچێتە چاوی؟

...... 
 ئینلیل دایناوە جەنگەڵی دارکاژ بپارێزێ
 بیچمەکەی وا داڕشتوە خەڵک بترسێنێ

  "نەڕەی خومبابا وەکو گرمەی تۆفانە
 :گلگامێش دەمی کردەوە بە ئەنکیدوی وت

 کێ ئەتوانێ هەڵکشێ بۆ ئاسمان! هاوڕێ"
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 تەنیا خواکانن کە هەتا سەر لە گەڵ شاماش ئەژین
 راوەبەاڵم رۆژگاری مرۆڤ دیاری ک

 هەرچییان کردوە بە با ئەچێ
 کەچی تۆ وەهات لێ هاتوە هێمان ئێمە لێرەین لە مردن ئەترسی

 ئەی کوا هێزی قارەمانێتیەکەت
 !پێشکەوە، مەترسە: کەواتە من پێشت ئەکەوم با دەنگی تۆ بانگم بکا

 :ئەگەر کوژرام ناوم نەمر ئەبێ، نەوەکانی داهاتو کە لە دایک ئەبن پێم ئەڵێن
 "لە زۆرانی خومبابای دێودا کوژراوە گلگامێش
........ 

 بەم قسانەت دڵتەنگت کردوم"
 من دەستم درێژ ئەکەم و درەختەکانی کاژ ئەبڕم
 بۆ ئەوەی ناوێکی نەمر بۆ خۆم دروست بکەم

 "فەرمان دەر ئەکەم بۆ چەکسازەکان، بە ئامادەبونی خۆمان چەکمان بۆ دروست بکەن! هاوڕێ
 

 ەکان، ئەوانیش کۆبونەوە و کەوتنە راوێژفەرمان دەرچو بۆ چەکساز
 تەوریان داڕشت هەریەکەیان سێ وەزنە بو: چەکی گەورەیان دروست کرد

شمشێری گەورەیان داڕشت دەمی هەر یەکێکیان دو وەزنە و مشتۆکانیان سی مەن و، کێالنەکانی لە زێڕ 
 هەریەکەیان سی مەن بو

 یان دە وەزنە بوگلگامێش و ئەنکیدو چەکدار بون بە چەکی هەر یەکە
 

 خەڵک لە شەقامەکانی ئوروک لە بەر دەرگای حەوت الشیپانەیی دا کۆبونەوە
 خەڵک گلگامێشی لە کۆاڵنەکانی ئوروکی خاوەن بازاڕدا بینی

 :بەمجۆرە بۆیان دوا. پیرەکانی ئوروک لە بەردەم گلگامێش دا هەڵتروشکان، ئەویش قسەی بۆ کردن
 ڕ گوێ بگرنئەی پیرەکانی ئوروکی خاوەن بازا"

 ئەمەوێ، من گلگامێش، ببینم ئەوەی باسی ئەکەن
 ئەوەی ناوەکەی واڵتانی لە ترس پڕ کردوە

 بڕیارم داوە لە جەنگەڵی کاژدا بە سەری دا زاڵ بم
 واڵت هەواڵی کوڕی ئوروک ببیستێ

 !نەوەی ئوروک چەند ئازا و خورتە: دەربارەی من بڵێن
 "اوێکی نەمر بۆ خۆم تۆمار ئەکەمدەستم درێژ ئەکەم، دارکاژ ئەبڕم بەوەش ن

 
 :پیرەکانی ئوروکی خاوەن بازاڕ وەاڵمیان دایەوە، بە گلگامێشیان وت

 ئەی گلگامێش تۆ هێمان الوی و "
 ئەنجامی ئەوەی بە تەمای بیکەی نازانی

 ئێمە بیستومانە خومبابا بیچمێکی سەیر و ترسناکی هەیە
 کێ بەرگەی چەکەکانی ئەگرێ؟
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 و الیەکیەوە دەهەزار سەعاتی دوبارە درێژ ئەبێتەوەلێڕەوارەکەش لە هەم
 کێ ئەتوانێ بچێتە ناویەوە

 نەڕەی خومبابا وەکو گرمەی تۆفانە
 ئاگر لە دەمی دەردێ و هەناسەکانی کوشندەن
 لەبەرچی ئارەزوی ئەنجامدانی ئەم کارەت هەیە

 "کەس بەرگەی خومبابا ناگرێ
 

نی بیست لە دەوری خۆی روانی و روی کردە هاوڕێکەی و کاتێ گلگامێش ئەم قسانەی لە ئامۆژگاریکارەکا
 :پێکەنی، وتی

 چۆن وەاڵمیان بدەمەوە؟! هاوڕێ"
 وەاڵمیان بدەمەوە بڵێم من لە خومبابا ئەترسم؟

 بە درێژایی ژیانم ئیتر لە ماڵ دەرناچم؟
 ........ 

 :گامێشیان وتئینجا پیرەکانی ئوروک بە گل
 وانت بێبە هیوای ئەوەی خوای پارێزەر پشتی"

 بە هیوای ئەوەی بە سەالمەتی لە رێگەی گەڕانەوەت دا بتگێڕێتەوە
 "بە سەالمەتی بتهێنێتەوە بۆ مینای ئوروک

 
 ئینجا گلگامێش کڕنوشی بۆ خوا شاماش برد و نزای کرد

 ئەی شاماش من ئەڕۆم دەستی نزا بۆ تۆ هەڵئەبڕم"
 بە سەالمەتی بمهێنەرەوە بۆ مینای ئوروک

 "یانم چاکە و فەڕی بەر بکەوێبە هیوای ئەوەی گ
 ئینجا گلگامێش هاوڕێکەی داوا کرد و بەختی لێ پرسی

........ 
 

 خشتی شەشەم
 فرمێسک بە روی گلگامێش دا هاتە خوارێ

....... 
 چەکەکانیان بۆ هێنا و شیرە گەورەکانیان پێدا کرد

 کەوان و تیریان دایە، تەورەکانی هەڵگرت
 ەکەی کرد بە قەدی داکەوانی ئەنشانی کردە شانی و شیر

 خەڵک هاتن بۆ الی گیل گامێش و هیوای گەڕانەوەی زویان بۆ خواست
 پیرەکان دەسخۆشییان لێ کرد و ئامۆژگارییان بۆ سەفەرەکەی پێ دا

 :پێیان وت
 ئێمە لە ئەنجومەنی راوێژدا گوێڕایەڵی تۆ بوین! شاها"

 تۆش گوێ لە ئێمە بگرە پێڕەوی ئامۆژگاریەکانمان بکە
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 یا پشت بە هێزی خۆت مەبەستەبە تەن
 لە کارەکەت ورد بەرەوە و خۆت بپارێزە

 با ئەو پێش بکەوێ تۆ بکەوەرە دوای
 با ئەنکیدو لە پێشتەوە بڕوا، ئەو رێگاکە شارەزایە پێشتر پێی دا رۆیشتوە

 رێگەی جەنگەڵی دارکاژ بەڵەدە، با بچێتە ناو کون و کەلێنەکانیەوە
 ی ئەپارێزێئەوەی لە پێشەنگ دا بێ هاوڕێکە

 با وریا بێ و، هوشیاری پاراستنی خۆی بێ
 خۆزگە شاماش ئارەزوەکانی بە دی ئەهێنای

 خۆزگە چاوەکانت ئەوەی بدیایە کە بە دەم وتت
 خۆزگە کوێرەڕێ داخراوەکانی بۆ ئەکردیتەوە

 رێگەی رۆیشتنی بۆ خۆش ئەکردی و گەوەی شاخەکانی لە بەر پێت دا تەخت ئەکرد
 ۆشی و شادی بۆ ئەهێنایخۆزگە شەو مایەی خ

 خۆزگە لوگالباندا پشتگیری ئەکردی
 وای لێ بکردیتایە ئارەزوەکانت بێنە دی
 وەکو مناڵ ئاواتەکانت جێبەجێ بونایە

 پاش کوشتنی خومبابا، کە تۆ بۆی ئەچی، هەردو پێت بشۆرە
 لە حەسانەوەی ئێوارەدا چااڵوێ هەڵکەنە

 با جەوەندەکەت هەمیشە پڕ بێ لە ئاوی پاک
 وی سارد لە شاماش نزیک بکەرەوەئا

 "ناوی لوگالباندا سەرومڕ بڵێرەوە
 

 ستونی سێیەم
 :گلگامێش دەمی کردەوە بە ئەنکیدوی وت

 دەی هاوڕێ با بچین بۆ پەرستگای ئەیگالما"
 بۆ بەردەم نینسون، شاژنی مەزن

 نین سونی دانای بینای هەمو شت زان
 "ائامۆژگاریمان ئەکات و هەنگاوەکانمان پتەو ئەک

 
 گلگامێش و ئەنکیدو بەرەو ئەیگالما چون

 گلگامێش چوە بەردەم نینسون، شاژنی مەزن
 :گلگامێش چوە ژورەوە و لێی نزیک بوەوە، وتی

 بڕیارم داوە کارێکی گەورە بکەم! ئەی نینسون"
 بە تەمای سەفەرێکی دورم بۆ نشینگەی خومبابا

 ئەچم بۆ شەڕێ ئەنجامەکەی نازانم
 ایەکم تولەڕێکانی شارەزا نیمبە تەمای پێوانی رێگ

 تا ئەو رۆژەی تێی دا ئەڕۆم و ئەگەڕێمەوە
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 تا ئەگەمە جەنگەڵی گەورەی دارکاژ و
 خومبابا ئەکوژم و

 هەرچی بەدییەک لە سەر روی ئەرزە، شاماش رقی لێیەتی، ئەیسڕمەوە
 "الی شاماش بۆم بپاڕێرەوە

 
 ئەودەم نینسون چوە ژورەکەی خۆی

 لەش و الری بێکەوایەکی پۆشی شایستەی 
 خشڵێکی رازاوەی کرد بە خۆی دا شایستەی سنگی بێ

 تاجێکی نایە سەری
 ئینجا سەرکەوتە سەربان و پێشکەوت بۆ الی شاماش

 بوغوردی سوتان
 :قوربانیی پێشکەش کرد و دەستی بۆ شاماش هەڵبڕی، وتی

 بۆچی دڵێکت داوە بە کوڕەکەم نائارامە ئۆقرە ناگرێ؟"
 رێکی دور بکا بۆ نشینگەی خومباباش هانت داوە سەفەئێستا

 توشی شەڕێ ئەبێ ئەنجامەکەی نازانێ
 رێگایەک ئەپێوێ رێچکەکانی شارەزا نیە
 تا ئەو رۆژەی تێی دا ئەڕوا و ئەگەڕێتەوە

 تا ئەگاتە جەنگەڵی دارکاژ و
 خومبابا ئەکوژێ

 هەرچی بەدییەکی لە سەر روی ئەرزەو تۆ رقت لێیەتی ئەسڕێتەوە
 بیری ئەخستیتەوە خۆزگە بوکەکەت ئای

 تا بە پاسەوانی شەو و ئەستێرە و سینی باوکتی بسپێری
 "کاتێ تۆ لە ئاسمان ئاوا ئەبی

 
 ستونی چوارەم

...... 
 ئینجا بغوردی کوژانەوە، کەوتە نزاکردن، رەبەنەکان و کەنیزەکە پیرۆزەکان و زێوانەکانی کۆکردەوە

 :ئەنکیدوی بانگ کردە الی خۆی، راسپاردەی دایە، وتی
 ئەی ئەنکیدوی خورت، ئەگەرچی لە منداڵدانی من دا نەگوراوی"

 "وە تۆم کرد بە کوڕی خۆمئێستابەاڵم لە 
 ئینجا ملوانکەیەکی گەوهەری کردە ملی بۆ ئەوەی لێی دڵنیا بێ

 :پێی وت
 "متمانەت پێ ئەکەم کوڕەکەمت پێ بسپێرم بە سەالمەت بۆم بگەڕێنەرەوە ئێستاوا من "

.......... 
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 ست سەعاتی دوبارەی سەفەر بە توێشویەکی کەمپاش بی
 پاش سی سەعاتی دوبارە راوەستان بۆ بەسەربردنی شەو

 ماوەی سەفەری مانگ و نیوێکیان بە سێ رۆژ بڕی
 چااڵوێکیان هەڵکەند و لە خوا شاماش نزیک بونەوە

 پاش ئەوەی ئەو رێ درێژەیان پێوا گەیشتنە نزیک دەراوی جەنگەڵ
 ەنەکەی سەری سوڕمانن، هێشتا نەگەیشتبونە جەنگەڵدەراوێکی سەیر بو دیم

 دیمەنی درەختی کاژ لە دەراوەکەی دا سەرنجی راکێشان
 بەرزاییان حەفتاودو باڵ و پانیی دەراوەکەش بیست و چوار باڵ بو

 
 دێوێکیان بینی خومبابا لەوێ داینا بو بیپارێزێ
 ئەنکیدو، گلگامێشی هاوڕێی هان دا پێش بکەوێ

 وانەکە بگرێ بەر لەوەی چەکەکەی لێ بسێنێبۆ ئەوەی پاسە
 گلگامێش غیرەت گرتی، هەردو هاوڕێ بە پەلە پەالماریان دا و کوشتیان

 بەاڵم کە ئەنکیدو ویستی بچێتە ناو جەنگەڵەکە 
 بە هۆی دەرگا ئەفسوناویەکەوە هێزی لە بەر بڕا، گلگامێشی گاز کرد، لە هاتن هوشیاری کردەوە

 :هان دا پێی وتبەاڵم گلگامێش هاوڕێکەی 
 پاش ئەوەی ئەم هەمو ناڕەحەتیەمان دی و"

 ئەم رێگە دورەمان پێوا ئەشێ بە نائومێدی بگەڕێینەوەی بۆ ئەو جێیەی لێوەی هاتوین؟
 تۆ کە شەڕ و چورتمت دیوە، غیرەت بدە بەر خۆت و لە گەڵم بە

 ئازایەتیەکەتت بۆ دێتەوە، ترس و سستیت ئەڕەوێتەوە
 ئەوەیە سڵ بکاتەوە و دوا بکەوێ؟ئاخۆ هاوڕێکەم شایانی 

 نەخێر هاوڕێ ئەبێ بڕۆین بۆ پێشەوە بچینە ناو جەرگەی جەنگەڵەکەوە
 هەر یەکەمان ئەویتر بپارێزێ، خۆ ئەگەر لەم شەڕەدا گالین

 "دوای خۆمان ناوێکی نەمر بەجێ ئەهێڵین
........ 

کرد، لە دیمەنی  ی سەوزیان بەدیهەردو پاڵەوان لە دەراوی جەنگەڵ تێپەڕین گەیشتنە ناوجەرگەکەی، چیا
و جوانیە ئەفسونیەکەی سەریان سوڕما، شوێنپێی دێوی جەنگەڵ خومبابایان هەڵگرت لە ناو جەنگەڵی دارکاژ 

ئەوانەی بینییان کێوی کاژی تایبەت بە ماخوایان بینی کە تەختی ماخوا ئەرنینی ئیشتار بو کە دارکاژەکان 
 ریان کرد بو کە خۆشی و شادییان ئەهێنالەبەردەم ئەو کێوەدا بە بەرزیی سێبە

 
لە کاتی ئاوابونی رۆژدا گلگامێش چااڵوێکی هەڵکەند و نزیک کەوتەوە بە شاخەکەدا هەڵزنا و ئاوی پیرۆزی 

 رشت و توێشوی دەرهێنا
 داوای لە کێوەکە کرد خەوێکی پێ ببینێ مزگێنی شادی بداتێ

 ەویان لێ کەوتئینجا هەردو هاوەڵ بۆ حەسانەوە هەڵئاژیان زۆرزو خ
 گامێش خەونێکی دیگل

 :لە خەو هەستا خەونەکەی بۆ هاوەڵەکەی گێڕایەوە وتی
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 کێ بو بە ئاگای هێنام ئەگەر تۆ نەبویت؟"
 هاوڕێ خەونێکم دی، بینیم ئێمە لە بناری کێوێک دا راوەستا بوین

 لە ناکاو کێوەکە هەرەسی هێنا، ئێمەش، من و تۆ، وەکو دو مێشی پچکۆلە بوین
 ونی دوەم دا بینیم کێوەکە هەرەسی هێنالە خە

ئینجا روناکیەکی بڵێسەدار دەرکەوت پرشنگی باڵو بوەوە بە سەر ئەرزدا . بە سەر من دا روخا و قاچی گرتم
 "منی لە ژێر کێوەکەدا دەرهێنا و ئاوی دەرخوارد دام دڵم خۆش بو

 :یئەنکیدو وەاڵمی گلگامێشی هاوەڵی دایەوە و خەوەکەی بۆ لێکدایەوە وت
 خەونەکەت، هاوڕێ، مانایەکی باشی هەیە و مژدەیەکی خۆشە"

 "ئەو کێوەی بە سەرتا روخا خومبابایە، ئێمەش بە سەری دا زاڵ ئەبین و ئەیکوژین
دیسان بە کێوەکەدا هەڵزنانەوە گلگامێش خەونێکی تری دی وای لێکدایەوە مژدەی سەرکەوتنیانە لە 

 روبەڕوبونەوەی دێو خومبابا دا
 

ەروبونەوەی یەکالکەرەوە نزیک بوەوە، کاتێ گلگامێش بە وەشاندنی تەورەکەی دەستی کرد بە دەمی روب
 بڕینەوەی دارکاژەکان، خومبابا دەنگەکەی بیست

 :توڕە بو، خرۆشا و نەڕاندی
 چ بێگانەیەک هاتۆتە ناوەوە"

 هێمنی جەنگەڵ و نەونەمامە تازەکانی لە کێوەکەم دا تێک داوە؟
 "ێتەوە؟کێیە دارکاژەکان ئەبڕ

 خومبابا خۆی ساز دا بۆ پەالماردانیان، هەردو هاوەڵ ترسیان لێ نیشت
 لە سەرەڕۆیی خۆیان و لە هاتنیان بۆ ناو جەنگەڵی دارکاژ ژیوان بونەوە 

 لە خوا شاماش پاڕانەوە پشتیوانییان بێ لەم چورتمە دەربچن
 خوا بە هاواریانەوە چو، پرسەکە هەڵگەڕایەوە

 وندی هەڵکرد، کردی بە گژ خومبابا داشاماش گێژەڵوکەیەکی ت
 شپرزەی کرد، لە جوڵەی خست، خۆی دا بە دەستەوە

 پاڕایەوە نەیکوژن، ببێتە نۆکەری دیلی گلگامێش و
 جەنگەڵی جادولێکراو و درەختەکانی بکاتە موڵکی ئەو

وشتیان و گلگامێش دڵی نەرم بو خەریک بو وازی لێ بهێنێ، بەاڵم ئەنکیدوی هاوڕێی هانی دا بیکوژێ، ک
 سەریان بڕی

..... 
 

 خشتی شەشەم
 گلگامێش قژە درێژەکەی شۆرد و چەکەکەی تیژ کرد

 پرچەکانی بە سەر شانی دا بەردایەوە
 جلە چڵکنەکانی داکەند بەرگی خاوێنی پۆشی

 بە خشڵی جوان خۆی رازانەوە
 کاتێ تاجەکەی نایە سەری
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 ئیشتاری شکۆدار چاوی هەڵبڕی
 :، گازی کردگامێشی نۆڕیگللە قەشەنگیی 

 وەرە ببە بە هاوسەری هەڵبژێردراوم! گلگامێش"
 تۆوی خۆتم پێ ببەخشە خۆشیی لێ وەربگرم

 تۆ ببە بە مێردم و منیش ئەبم بە ژنت
 گالیسکەیەکت بۆ سازئەکەم لە بەردی الجیوەرد و لە زێڕ

 پێچکەکانی لە ئاڵتون و شاخەکانی لە برونز بێ
 وی بروسکەی لێ ئەبەستینبۆ راکێشانی لە باتی ئێستری گەورە دێ

 کە هاتیتە ناو ماڵەکەوە بۆنی دارکاژی لێ هەڵبسێ
 ئەگەر بچیتە ناوی الشیپان و سەکۆکانی پێشوازی قاچەکانت بکەن

 شا و سەردار و گەورەکان لە بەرامبەرت دا بچەمنەوە
 لە بەروبومی دەشت و شاخ سەرانەت بدەنێ

 کانیشت باری قورستر لە ئێستر هەڵبگرنبزنەکانت سێ سێیان ببێ و مەڕەکانت دودو و کەرە
 ئەسپەکانی گالیسکەکەت لە پێشکەوتنا ناوبانگ دەر بکەن

 "گاکانت بە نیرەکانی ملیانەوە نمونەیان نەبێ
 :گلگامێش دەمی کردەوە، وەاڵمی ئیشتاری شکۆداری دایەوە

 ئەبێ چیت بدەمێ ئەگەر کردمیت بە ژنی خۆم؟"
 ئایا رۆن و بەرگت بدەمێ بۆ لەشت؟

 ایا نان و خواردنت بدەمێئ
 کام خۆراک و بادەت بدەمێ شایستەی خەندەی خوایانەیە؟

.............. 
 چ خێرێکم پێ ئەبڕێ ئەگەر تۆم هەڵبژارد بە ژنی خۆم؟

 تۆ کوانویەکی لە سەرمادا ئاگرەکەی دائەمرکێتەوە
 تۆ دەرگایەکی پشتەوەی باو و بۆران ناگێڕێتەوە

 اوی دا ئەشکێنتۆ تەالرێکی پاڵەوانەکان لە ن
 تۆ قیرێکی هەرکەس هەڵت بگرێ پیسی ئەکەی

 تۆ تاوێرێ مەڕمەڕی دیوارەکەی ئەڕوخێنی
 تۆ بەردێکی دوژمن کێش ئەکەیت و تاوی ئەکەی
 تۆ پاپوجێکی هەرکەس لە پێی بکا قاچی ئەگەزی

 کام دڵدارت هەتاسەر خۆش ویست؟
 کام هاودەمت توانی هەتاسەر رازیت بکا؟

 :کانی دڵدارەکانت بۆ بگێڕمەوەوەرە با کوێرەوەریە
 

 لە پێناوی تەموز دا، خۆشەویستی مناڵیت،
 ساڵ لە دوای ساڵت بە گریان و نوکەنوک بە سەر برد
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 حەزت لە مەلی قومری کرد
 کەچی لێت دا و باڵت شکاند

 :خراوەتە باخەوە بە کڕوزانەوە ئەچریکێنێ ئێستاوا 
 !وای باڵم! ئای باڵم

 حەزت لە شێری تەوانا کرد
 کەچی بۆ ئەوەی بیگلێنی حەوت حەوت چاڵت بۆ هەڵکەند 

 
 حەزت لە ئەسپی رمبازێن و تەراتێن کرد

 کەچی قامچی و ئاوزەنگی و هەوسارت لە گەڵ بە کار هێنا
 ناچارت کرد ماوەی حەوت سەعاتی دوبارە غار بکا

 نەتهێشت ئاو بخواتەوە تا لێڵی نەکرد
 ڵێتەوەسلیلی دایکیت ناچار کرد سەرومڕ بگری و بال

 
 حەزت لە شوانی مێگەلەکە کرد، کە بەردەوام دەستەوارە نانی بۆ ئەهێنای

 هەمو رۆژێ گیسکێکی بۆ ئەکوشتیتەوە و بۆی لێ ئەنای
 کەچی تێت سرەواند و کردت بە گورگ

 ناسیاوە کۆنەکانی، شوانەکانی مێگەلەکان، راوی ئەنێن ئێستا
 سەگەکانیان تێ بەرداوە القی ئەگەزن

 
 شوالنو، باخەوانەکەی باوکت کردحەزت لە، ئی

 بێ پسان بەرچنەی خورمای بۆ ئەهێنای
 هەمو رۆژێ خوانەکەی بە خواردنی خۆش ئەڕزانیتەوە

 :کەچی چاوت خستە سەری و پێت وت
 وەرە گیانەکەم ئیشوالنو، با خۆشی لە پیاوەتیت ببینم

 دەستت بێنە و بیدە لە شوێنە جوانەکانی لەشم
 :ئیشوالنو پێی وتی

 من ئەوێ؟ چیت لە
 بۆچی دایکم نانی نەکردوە من لێی نەخۆم

 تا نانی نەنگی و سوکی بخۆم؟
 زنجی نەیجە زمهەریر ئەگێڕێتەوە؟

 تۆ کە گوێت لەم قسانەی ئەو بو گۆپاڵێکت تێ سرەواند کردت بە بۆق
 ...هاویشتتە ناوەڕاست

 نەئەتوانێ هەڵبەزێتەوە سەرێ و نەئەتوانێ دابەزێتەوە خوارێ
 "ۆش بوێ چارەنوسی منیش وەکو ئەوان لێ ئەکەیئەگەر منیشت خ
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 کا ڵ شێرێک و گامێشێک ئه گه ڕ له لگامێش شه گ

 ئیشتار کە ئەمەی بیست
 رقی هەستا و هەڵکشا بۆ ئاسمان

 ئیشتار سەرکەوت و لە بەردەم ئانوی باوکی دا دایە پڕمەی گریان
 :لە بەردەم ئانتومی دایکی دا فرمێسکی هەڵ رشت، وتی

 گلگامێش قسەی پێ وتم و سوکایەتی پێ کردم! باوکە"
 "ێش خەوشەکان و نەنگیەکان و ریسواییەکانی ژماردمگلگام

 :ئانو دەمی کردەوە بە ئیشتاری شکۆداری وت
 تۆ گێچەڵت پێ کردوە ئەوەتە بەرەکەیت چنیەوە"

 "گلگامێش ریسوایی و نەنگی و خەوشەکانی ژماردوی
 :ئیشتار دەمی کردەوە و بە باوکی، ئانوی، وت

 سەر گلگامێش دا زاڵ بێ و بیکوژێگایەکی ئاسمانیم بۆ بخوڵقێنە بە ! باوکە"
 ئەگەر گای ئاسمانیم نەدەیتێ

 دەرگای جیهانی ژێرو ئەشکێنم
 ئەیخەمە سەر گازی پشت

 مردوەکان هەڵئەسێنمەوە وەکو زیندوەکان بخۆن
 "ئەوسا ژمارەی مردوان لە زیندوان زۆرتر ئەبێ

 :ئانو دەمی کردەوە وەاڵمی ئیشتاری شکۆداری دایەوە وتی
 کەم کە تۆ لە منی ئەخوازی گای ئاسمانیت بدەمێئەگەر ئەوە ب"
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 حەوت ساڵ لە ئەرزی ئوروک دا وشکەساڵی ئەبێ
 ئایا دانەوێڵەت بەشی ئەو سیاسااڵنە کۆکردۆتەوە؟
 "ئایا کۆگای ئالیکت بۆ چوارپێکان کەڵەکە کردوە؟

 :ئیشتار دەمی کردەوە وەاڵمی ئانوی باوکی دایەوە وتی
 کردۆتەوەخەرمانی دانەوێڵەم بۆ خەڵک کۆ"

 ئالیکم بۆ چوارپێکان عەمار کردوە
 ئەگەر حەوت ساڵیش لە سەر یەک وشکەساڵی بێ
 ئەوەندەم کۆگای دانەوێڵە و ئالیک کەڵەکە کردوە

 "بەشی خەڵک و چوارپێ بکا
 کە قسەکانی بیست، مێخزنجیری پێی گای ئاسمانیی دایە دەستی، رێنوێنی کرد بچێ بۆ سەر زەوی

 بەزاندلە سەر ئەرزی ئوروک دای
....... 

 گای ئاسمانی دابەزی ترس و تۆقاندنی باڵو کردەوە
 لە یەکەم گابۆڕدا سەد پیاو و ئینجا دوسەد و سێسەدی کوشت

 لە دوەم گابۆڕدا سەد و دوسەد و سێسەدی کوشت
 لە گابۆڕی سێیەم دا پەالماری ئەنکیدوی دا

 بەاڵم ئەنکیدو بەرهەڵستیی کرد
 مانیەکەی گرتئەنکیدو هەڵبەزیەوە شاخی گا ئاس

 گای ئاسمانی کەرە و کەفاوی گرتە دەموچاوی
 بە کلکی شیاکەی تێ گرت

 :ئەنکیدو دەمی کردەوە، بە گلگامێشی وت
 خۆمان زۆر هەڵکێشا! هاوڕێ"

 چۆن بەرپەرچی ئەمە بدەینەوە؟
..... 

 ئەبێ لە بەینی خۆمان دا کارەکە دابەش بکەین
 من گاکە لە کلکەوە ئەگرم
 "لە نێوان شانی و قۆچەکانی بسرەوێنە تۆش زەبری شمشێرەکە

 گای ئاسمانیڵی گرتنی ئەنکیدو کەوتە هەو
 بە هەردو دەست توند کلکی گرت

 گلگامێشیش وەکو قەسابێکی کارامە
 جەزرەبەیەکی کوشندەی سرەواندە گای ئاسمانی

 شمشێرەکەی لە بەینی شان و شاخەکانی دا چەقاند
 ن دەرهێنائینجا هەڵیان کوتایە سەر کەالکەکەی دڵیا

 لە خوا شاماش نزیکیان خستەوە، کڕنوشیان بۆ برد
 دو برا دانیشتن و حەسانەوە
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 بوە سەر شورە بەرزەکانی ئوروکسەرکەوتبەاڵم ئیشتار 
 :بازی دایە هەیوانەکەی و بە دەنگی بەرز نەفرینی لێ کردن

 "مانیی کوشتواوەیال بە حاڵی گلگامێش کە گاڵوی کردم و سوکایەتی پێ کردم چونکە گای ئاس"
 

 ئەنکیدو کە ئەو قسەیەی لە ئیشتار بیست
 :رانێکی گای ئاسمانیی بڕی و گرتیە دەموچاوی و وتی

 ئەگەر بمگرتیتایە وام لێ ئەکردی وەکو لەمەم کردوە"
 "چوارپەلیشتم بە رێخۆڵەکانی ئەبەستەوە

 ئیشتار، کەنیزە سۆزانیەکانی پەرستگاکەی کۆکردەوە
 ی راستی گای ئاسمانی گێڕاشیوەن و چەمەری لە سەر ران

 
 گلگامێش پیشەکارەکان، وەستاکانی چەکسازی، بانگ کرد

 وەستاکان لە گەورەیی و ئەستوری شاخەکانی سەریان سوڕما
 قورسایی هەر شاخێکی لە بەردی الجیوەرد سی مەن و

 ئەستوریی توێژاڵی هەریەکەیان دوپەنجە و
 فراوانیی هەردوکیان جێگەی شەش کر چەوری بو

یەکیان هێنا، بەو ئەندازەیە رۆنیان تێ کرد، بردیان بۆ هەنونی خوای پشتیوان لوگالباندا لە ژورە هیزە
 رازاوەکەی نوستنی دا هەڵیان واسی

 ئینجا دەستیان لە روباری فورات شۆرد
 دەستیان کردە ملی یەکتری، کەوتنە گەڕان

 بە سواریی بە کۆاڵنەکانی ئوروک دا سوڕانەوە
 رکردنیان کۆبونەوەخەڵکی ئوروک بۆ سەی

 :گلگامێش لە گەڵ ژنە گۆرانیبێژەکانی ئوروک ئەدوا و ئەیوتەوە
 لە ناو پاڵەوانەکان دا کێ سەروەرە؟"

 "کێ قۆزترین پیاوە؟
 :ئەوانیش  بۆیان ئەسەندەوە

 گلگامێش سەروەری پاڵەوانانە"
 "گلگامێش قۆزترینی پیاوانە

....... 
 ای ئاسمانیمان تێ گرتئیشتار، ئەوەی ئێمە بە توڕەییەوە رانی گ

 لە کۆاڵنەکان دا کەسی نەدی دڵی بداتەوە و دڵی خۆش بکا
...... 
...... 

 گلگامێش ئاهەنگی خۆشیی لە کۆشکەکەی دا گێڕا
 هەردو پاڵەوان نوستن، لە تەختەکانیان دا حەسانەوە

 ئەنکیدو نوست خەونێکی دی



 
چەردەیەک لە ئەدەبی میزۆپۆتامیا: بەشی دوەم  

666 

 

 :ئەنکیدو راچەنی و خەونەکەی بۆ هاوڕێکەی گێڕایەوە، وتی
 "بۆچی خوا گەورەکان بۆ راوێژ کۆبونەوە؟! اوڕێه"

 خشتی حەوتەم
 

...... 
 :هەتاو کەوت ئەنکیدو خەونەکەی بۆ گلگامێش گێڕایەوە، وتی

 شەوی رابردو خەونێکی سەیرم بینی! هاوڕێ"
 بینیم ئانو و ئینلیل و ئەیا و شاماشی ئاسمانی کۆبونەوە 

 :راوێژیان ئەکرد، ئانو بە ئینلیلی وت
 وەی گای ئاسمانییان کوشتوە و خومبابایان سەربڕیوەلە بەر ئە

 "!ئەبێ ئەوەی دارکاژەکانی لە شاخەکان بڕییەوە بمرێ
 "ئەنکیدو ئەمرێ، گلگامێش نابێ بمرێ": بەاڵم ئینلیل وەاڵمی دایەوە وتی

 :ئینجا شاماشی ئاسمانی وەاڵمی ئینلیلی پاڵەوانی دایەوە وتی
 !رمانی من نەکوشتئەی گای ئاسمانی و خومبابایان بە فە"

 "بۆچی ئەنکیدو ئەبێ بمرێ لە کاتێک دا بێتاوانە؟
 :ئینلیل ئاوڕی لە شاماشی ئاسمانی دایەوە و بە توڕەییەوە وەاڵمی دایەوە

 "هەر لە بەر ئەوەی هەمو رۆژێ تۆ لێیان هەڵدێیت تا وات لێهاتوە بوی بە یەکێ لەوان"
 

 ئەنکیدو بە نەخۆشی لە بەردەم گلگامێش دا راکشا
 فرمێسک لە چاوەکانی دائەبارین

 :گلگامێش پێی وت
 برام لەسەرچی من جیا لە تۆ بێتاوان ئەکەن؟"

 ئاخۆ گەرەکە من چاودێری گیانی مردوەکان بکەم": درێژەی دایە وتی
 لە بەردەرگای تاپۆکانیان دا دانیشم؟

 لە سەرم پێویست ئەکرێ هاوڕێ خۆشەویستەکەم
 "بە چاوی خۆم نەبینم؟

....... 
 یدو چاوی هەڵبڕی روی قسەی کردە دەروازەکە، وەکو لە گەڵ مرۆڤ بدوێ،ئەنک

 :ئەگەرچی دەروازەکە، لە تەختەی دارستان تاشراوە، نە هیچ تێ ئەگا و نە هیچ ئەزانێ
 تەختەکەتم لە ماوەی بیست سەعاتی دوبارەدا هەڵبژارد"

 بەر لەوەی درەختی کاژی رەوان ببینم
 ە واڵت دا نەدی بونمونەی تەختەکەتم، ئەی دەرگا، ل

 بەرزیت حەفتاودو باڵ و پانیت بیستوچوار باڵە
 دارتاشێکی دەسڕەنگین لە نفر دروستی کردی و هێناتی بۆ ئێرە

 ئەی دەرگا ئەگەر بمزانیایە وام لێ بە سەر دێ
 قەشەنگیەکەت مەینەتیم بە سەر ئەهێنێ
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 تەورم هەڵئەگرت و ئەم شکاندی
 ئەمکردی بە کەڵەکی سەرئاو

 ر چیە، ئەی دەرگا، دروستم کردی و هێنامیبەاڵم چا
 رەنگە شایەکی تر لەوانەی دوای من دێن

 "بە کارت بهێنێ و، ناوی منی لە سەر بسڕێتەوە، ناوی خۆی لە سەر دابنێ
 

 گلگامێش ئاخاوتنی هاوڕێکەی بیست کەوتە رشتنی ئەسرین
 :گلگامێش دەمی کردەوە بە ئەنکیدوی وت

 ۆشی ویستیئینلیل بە دڵێکی فراوانەوە خ"
 دانایی پێ بەخشیت، کەچی تۆ قسەی هەڵەت پەڵەت ئەکەی

 هاوڕێم لە بەرچی ئەم قسە سەیرانەت کرد؟
 خەونەکەت سەیر بو بەاڵم ترسناک بو

 خەونی سەیر زۆرن
 ماخوا پەژارە بە سەر زیندوان دا ئەبەشێتەوە

 خەونیش پەژارە بە سەر زیندوەکانی تردا زاڵ ئەکا
 "ڕێمەوەمن ئەنوم و لە خوا ئەپا

........... 
 :نێچیروان و کەنیزی دایە بەر نەفرین، وتی

 دارایی راوکەرەکە تااڵن بکە و خۆی بچروسێنە"
 خۆزگە کردەوەکانیت قبوڵ نەکردایە

 خۆزگە هەر نێچیرێکی ئەو بیویستایە راوی بکا لە دەستی دەرباز بوایە
 "هیچ کام لە ئاواتەکانیت نەهێنایەتە دی

 :نا نەفرین لە کەنیز بکا وتی ئینجا دڵی پاڵی پێوە
 وەرە چارەنوست لە بەر چاو بگرم! هەی سۆزانی"

 چارەنوسێکە تا هەتایە تەواو نابێ
 نەفرینێکت ئەکەم گەورە

 بەری ئەکەوی ئێستا
 خانویەکت پێ نەکرێ شایانی جوانیەکەت بێ

...... 
 خۆراکت پاشەڕۆی شارەکە بێ

 سوچی کۆاڵنە تاریکەکانی جێگەت بێ
 ەری دیوار دا هەڵتروشکێیلە بەر سێب

 سەرخۆش و ساغ هەردو بەر شەپازللەت بدەن
 خۆزگە حەزلێکردوەکانت دوای ئەوەی لە ئەفسونی جوانیت

 "تێر ئەبون ئافەرۆزیان بکردیتایە
...... 
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 :کە خوا شاماش قسەکانی بیست لە ئاسمانەوە گازی کرد، پێی وت
 ئەنکیدو تۆ بۆچی توک لە کەنیز ئەکەی؟"

 و فێری کردی چۆن خوایانە نان بخۆیئەی ئەو نەب
 بادەیەکی پێ نۆشیت شایستەی شاهان بێ

 جلوبەرگی نایابی لە بەر کردی
 گلگامێشی قۆزی کردە هاوڕێ و هاودەمت

 ئەی گلگامێش نەیکردی بە هاوڕێ و هاودەمی خۆی
 لە پێخەفی خۆش دا نەینواندی

 لە سەر کورسی حەسانەوەی الی راستی خۆی دای نەنای؟
 گەورەپیاوەکانی سەرئەرز قاچت ماچ بکەن وای کرد

 خەڵکی ئوروک وا لێ ئەکا بۆت بگرین و بۆت بالوێننەوە
 خەڵکی دڵشاد وا لێ ئەکا لێت نزیک ببنەوە و نوێژت بۆ بکەن

 ئەویش لە دوای تۆ قژی بەر ئەداتەوە 
 "کەوڵی شێر ئەپۆشێ و وێڵی بیابان ئەبێ

 
 وڕەبونەکەی نیشتەوەکاتێ ئەنکیدو گوێی لە شاماشی پاڵەوان بو ت

........... 
 وەرە تا چارەنوست دیار بکەم! هەی کەنیز"

 نزات بۆ ئەکا ئێستادەمم کە توکی لێ کردی 
 شاه و سەردار و گەورەکان حەزت لێ بکەن

 کەس لە شەرمی تۆ شانی هەڵنەتەکێنێ
 پیر لە پێناوی تۆدا ریشی بلەقێنێ

 گەنجەکان پشتێنەکانیان بۆ تۆ بکەنەوە
 و ئاڵتون و عەقیقت پێشکەش بکەن الجیوەرد

 خۆزگە هەمو ئەوانەی سوکایەتیت پێ ئەکەن، بەر سزا بکەوتنایە 
 ماڵەکانیان چۆڵ بوایە

 کاهین رێگەی بە تۆ بدایە بچیتە الی خوا
 "لە بەر تۆ مێرد ژنەکەی بە جێ بهێشتایە، ئەگەر دایکی حەوت مناڵیشی بوایە

 
 ێگەی نەخۆشی مایەوەنەخۆشیەکەی ئەنکیدو سەختتر بو لە سەر ج

 :ئەو شەوە خەمەکانی ئەنارد بۆ دۆستەکەی و ئەنوزایەوە، وتی
 شەوی رابردو خەونێکم دی! هاوڕێ"

 ئاسمان ئەیگرماند و ئەرز بۆی ئەسەندەوە
 لە کاتێک دا لە نێوان هەردوکیان دا راوەستا بوم

 کتوپڕ کابرایەک، بە پەشۆکاوی، لە بەردەمم دا دەرکەوت
 مەلی بروسکە، ئەچوروی لە روی زو، 
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 نینۆکەکانی وەکو نینۆکی چنگی باز بون
 جلەکانی لە بەر داکەندم

 چنگی پێدا کردم
 دەستی نایە بینم تا هەناسەی لێ بڕیم

....... 
 بیچمم گۆڕا هەردو باسکم وەکو باڵی مەلی لێ هات

 پەڕی دەرکرد 
 سەیری کردم، گرتمی و بردمی بۆ تاریکستان

 بۆ خانەی ئیرکالال
 جێیەی هەرکەسی تێ چو نایەتەوە بۆ ئەو

 بۆ ئەو رێیەی هەرچی گرتی ناگەڕێتەوە
 بۆ ئەو ماڵەی دانیشتوەکانی لە روناکی بێ بەشن

 خواردنیان گڵە و قوتیان قوڕە
 ئەوانیش وەکو مەل پەڕ و باڵیان لێ رواوە

 لە تاریکیەک دا ئەژین روناکیی تێدا نیە
 لە ناو ئەو خانوە گڵەی تێی چوم

 ەوایانم بینیشا و فەرمانڕ
 تاجەکانیان لە سەریان کرا بوەوە و لە سەر ئەرز کەڵەکە کرا بو

 !بەڵێ
 ئەو گەورانەم بینی رۆژانێ بو تاجیان لە سەردا بو

 لە رۆژگاری رابردودا حوکمی واڵتیان ئەکرد
 تەنیا جێگرەکانی ئانو و ئینلیل
 گۆشتی برژاویان بۆ دا ئەنان

 ن ئەدانێنانیان پێشکەش ئەکردن و ئاوی ساردیا
 لە ناو ئەو خانوە گڵیەدا کە تێی چوم

 کاهینی گەورە و
 نزاگۆ و سرودبێژ و زێوانی پەرستگاکانی لێ بو

 ئیتانا و سموگانی تێدا نیشتەجێ بون
 ئیرش کیگا شای ئەرزی جیهانی خوارو، فەرمانڕەوای بو

 کەڵە سەیری، نوسەری ئەرزی خوارو، لە بەردەمی دا لە سەر چۆک
 ەوە بو بۆی ئەخوێندەوەخشتێکی بە دەست

 :کە سەری هەڵبڕی منی بینی، وتی
 کێ ئەم کابرایەی هێناوە بۆ ئێرە؟

 لە منی دور خەرەوە
..... 

 هاوڕێکەم خەونێکی دیوە نوقاڵنەی شەڕە
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 کە ئەو رۆژە تێ پەڕی ئەنکیدو خەونەکەی تێدا دی بو
 نەخۆشیەکەی سەختتر بو، لە سەر جێگە مایەوە، رۆژێک و دوان و سێیان

 وار و پێنج و شەش و حەوت و هەشت و دەچ
نەخۆشیەکە تەنگی بە ئەنکیدو هەڵچنی، رۆژانی یانزەهەم و دوانزەهەمیش رابورد ئەو هەر لە سەر جێگە کەوت 

 :بو، گلگامێشی بانگ کردە الی خۆی، پێی وت
 هاوڕێ من بەر نەفرین کەوتوم"

 بە مردنی پیاوێ نامرم کە لە مەیدانی شەڕدا گال بێ
 (بەاڵم بە کەساسی ئەمرم)ئەترسام لە شەڕ 

 ئەوەی لە شەڕدا بگلێ هاوڕێ ئەوە پیرۆزە
....... 

 
 خشتی هەشتەم
 ستونی یەکەم

 :کاتێ بەیانی گزنگی دا گلگامێش بە هاوڕێکەی وت
 تۆ دایکت ئاسکە و باوکت کەرەکێویە! ئەنکیدو"

 بە شیری کەرەکێوی پەروەردە بوی
 با ئەو رێچکانە بۆت بگرین کە لە ناو جەنگەڵی دارکاژدا پیا رۆیشتی

 کاشکی شەو و رۆژ بە سەرتا بگریانایە
 با پیرەمێردەکانی ئوروکی شورەدار، بۆت بالوێننەوە

 با ئەو پەنجانە بۆت بگرین کە لەدوامانەوە ئاماژەیان بۆ ئەکردین و پیرۆزباییان لێ ئەکردین
 ان دا دەنگ بداتەوەبا پڕمەی گریان لە گوندەک

 با ورچ و کەمتیار و پڵنگ و بەور و کەڵ و شێر و مەڕ و ئاسک، هەمو گیاندارانی کێوی بۆت بگرین
 با روباری ئوالی کە بە کەنارەکەی دا رۆیشتین بۆت بگری

 با فوراتی خاوێن کە ئاومان لێ خواردەوە بۆت بگری
 با جەنگاوەرانی ئوروکی شورەدار بۆت بگرین

 بابۆت بگری... ان بڕیگاکەی سەرم
 با ئەوە بۆت بگری کە لە ئەریدۆ ناوەکەی گەورە کردی

 ئەوی بە بۆنی خۆش پشتی چەور کردی و بادەی پێ نۆشیت
 با ئەوەی نانی پێ دایت بۆت بگری
 با براکان و خوشکان بۆت بگرین

....... 
 

 ستونی دوەم
 !ئەی پیرەکان گوێم لێ بگرن

 ، ئەگریملە بەر ئەنکیدو، هاوڕێ و هاودەمم
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 وەکو جەرگسوتاو ئەالوێنمەوە
 تەوری تەنیشتم و هێزی بازوم

 خەنجەری بەر پشتێنەکەم و قەڵغانی پاراستنم
 خۆشی و شادی و پۆشاکی جەژن

 شەیتانێکی نەفرەتلێکراو پەیدا بو لێی دزیم
 !ئەی هاوڕی و برای بچوکم

 ئەوەی کە کەرەکێوی لە زورگەکان و پڵنگی لە بیابان دا راو ئەکرد 
 !ئەنکیدو، ئەی هاوڕێ و برای بچوکم

 راوکەری کەرەکێوی هەردەکان و پڵنگی بیانان
 پێکەوە بە سەر کۆسپەکان دا سەرکەوتین و بە لوتکەی چیاکان دا هەڵگەڕاین

 گای ئاسمانیمان گرت و سەرمان بڕی
 خومبابای نیشتەجێی جەنگەڵی دارکاژمان شکاند

 ئەم خەوە قورسە چیە گرتوتی
 "شەودا نوقم بوی گوێبیستی من نابی؟لە تاریکایی 

 بەاڵم ئەنکیدو چاوی هەڵنەبڕی
 دەستی لە دڵی دا لە ترپە کەوت بو

 ئەوسا هاوڕێکەی وەکو بوک داپۆشی
 شێرئاسا نەڕاندی

 وێ که رئه ر شێردا سه سه  گامێش بهگل
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 وەکو پڵنگێ کە بەچکەکانی لێ فڕێنرابێ
 لە بەر پێخەفەکەدا ئەهات و ئەچو و لێی ئەڕوانی

 رزقژی ئەڕنیەوە و، هەڵی ئەدایە سەرئە
 جلە جوانەکانی دڕی، وەکو شتێکی گاڵو برکی دا

 
 لە گەڵ شەبەقی دا گلگامێش راپەڕی

....... 
 :وەستاکانی شاری بانگ کرد نەڕاندی بە سەریان دا

 ئەی مسگەر، زەڕەنگەر، جەوهەری"
 "مۆر هەڵکەنی بەردی گرانبەها، پەیکەرێکم بۆ هاوڕێکەم بۆ بکەن

 الجیوەرد و لەشی لە زێڕپەیکەرێکی بۆ هاوڕێکەی کرد سنگی لە 
 تەختێکی لە تەختەی پتەو دانا

 پەرداخێکی الجیوەردی پڕ کرد لە کەرە
 لە شاماشی نزیک کردەوە

 کەوتە الواندنەوەی هاوڕێکەی
....... 

 
 ستونی سێیەم

....... 
 لە سەر تەختی سەروەریم دانای"

 لە سەر کورسی حەسانەوەم الی چەپم دانیشاندی
 رئەرز قاچت ماچ بکەنبۆ ئەوەی گەورەکانی سە

 خەڵکی ئوروک ئەهێنمە گریان بۆت بالوێننەوە
 خەڵکی دڵشاد وا لێ ئەکەم بۆت دڵتەنگ بن

 ( دوای ئەوەی تۆ لە خاک دا ئەنێژرێی)منیش خۆم 
 قژم بەر ئەدەمەوە، کەوڵی شێر ئەپۆشم،

 "وێڵ و سەرگەردان بە بیابان دا ئەسوڕێمەوە
....... 

 
 خشتی نۆیەم
 ستونی یەکەم

 ئەنکیدو، هاوڕێ و هاودەمیبۆ 
 :گلگامێش بە کوڵ گریا و وێڵی بیابان بو، لە بەر خۆیەوە ئەی الوانەوە

 ئەگەر منیش مردم، ئایە چارەنوسی منیش وەکو ئەنکیدو نابێ؟"
 خەم و پەژارە چۆتە ناخی گیانمەوە
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 لە مردن تۆقیوم، ئەوەتا وێڵی دەشت و دەرم
 وتوئەچوم بۆ الی ئوتناپیشتیم کوڕی ئوبار ت

 بە هەنگاوی خێرا
 لە دەمەوئێوارەدا کە گەیشتمە بناری چیاکان

 شێرم بینی ترسم لێ نیشت
 سەرم هەڵبڕی بۆ سین و نوێژم بۆ کرد

 "لە گەورەی خواکان پاڕامەوە پشتیوانم بێ و دڵنیام کا
 دەمەوئێوارە هەڵئاژیا خەونێکی ناخۆش هەڵی سان

 مانگ دا تەپاوتلیان ئەکرد( سین)شێرەکانی لە دەوری خۆی دی لە بەر تریفەی 
 دەستی دایە تەورەکەی و شمشێرەکەی لە کێالن هەڵکێشا 

 تیرئاسا هەڵی کوتایە سەریان
 تێی سرەواندن و راوی نان

 ئینجا گلگامێش گەیشتە کێوێکی گەورە
...... 

 کێوەکە ناوی ماشو بو
 پیا هەڵ زنا تا گەیشتە لوتکە

 تن و ئاوابونی هەتاو ئەکائەو کێوەیە کە هەمو رۆژێ پاسەوانیی هەڵها
 لە سەرەوە ئەگاتە گومەزی ئاسمان و

 لە ژێرەوە سنگی ئەدا لە جیهانی خوارو
 پاسەوانەکانی دەرگاکەشی دوپشکەپیاون

 کە ترس و دڵەراوکێ ئەنێرن و نیگاکانیان مردن
 دەسەاڵتە ترسناکەکەیان بە سەر کێوەکان دا زاڵە

 اوابونی داکە پاسەوانیی هەتاو ئەکەن لە هەڵهاتن و ئ
 کە گلگامێش بینینی لە ترسا رەنگی روی زەرد هەڵگەڕا

 بەاڵم خۆی راگرت و لێیان نزیک بوەوە
 :یەکێ لە دوپشکەپیاوەکان ژنەکەی بانگ کرد، پێی وت

 "ئەوەی هاتۆتە المان جەستەی لە کەرەستەی خوایە؟"
 :ژنی دوپشکەپیاوەکە وەاڵمی مێردەکەی دایەوە وتی

 "بەشێکی مرۆییە بەڵێ دوبەشی خوایی و"
 

 :ئینجا دوپشکەپیاوەکە گلگامێشی بانگ کرد و روی دەمی بەم وتانە کردە وەچەی خوا
 چی وای لێ کردی ئەم سەفەرە درێژە بکەی"

 بۆچی ئەم رێگا درێژەت بڕیوە و، دەریا دژوارەکانت تێ پەڕاندوە
 "!مەبەستی خۆتم لەم هاتنەت پێ بڵێ

.... 
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 :گلگامێش وەاڵمی دایەوە
 م بۆ الی باوکم، ئوتناپیشتیم، بە دوای ژیان دا ئەگەڕێمهاتو"

 باوکم کە چۆتە کۆمەڵگای خواکانەوە
 "هاتوم نهێنی ژیان و مردنی لێ بپرسم

 
 :دوپشکەپیاو دەمی کردەوە بە گلگامێشی وت

 کەس نیە ئەو کارەی پێ بکرێ، گلگامێش"
 کەس نەیتوانیوە کوێرەڕێی شاخەکانی ببڕێ

 دوبارە درێژ ئەبێتەوە ناوەکەی دوانزە سەعاتی
 تاریک و نوتەکە روناکیی تێ دا نیە

 هەتا هەڵهاتنی خۆر
 تا ئاوابونی خۆر

....... 
 :گلگامێش وەاڵمی دایەوە)
 هەرئەچم، بڕیارم داوە"

 گوێ نادەم بە خەم و پەژارە، بە سەرما و گەرما، بە ئاهین و گریان،
 "!ش دەرگای کێوەکەم بۆ بکەرەوەئێستا

 :گامێشی دایەوەگلکردەوە وەاڵمی  دوپشکەپیاو دەمی
 بچۆ ژورەوە، مەترسە،! گلگامێش"

 رێگەم پێ دای چیای ماشو ببڕی
 بەشکو چیاکە و زنجیرەکانی ببڕی

 بەشکو قاچەکانت بە سەالمەتی بتهێننەوە
 "ئەوەتا دەرگای کێو لە روت دا کراوەتەوە

 گلگامێش کە ئەمەی بیست شوێن وتەکانی دوپشکەپیاو کەوت
 ەوی هەتاوی گرترێگەی رێر

 سەعاتێکی دوبارەی بڕی تاریکونوتەک، رۆشنایی نەبو
 نەیتوانی ئەوانە ببینێ کە لە پێشەوەی و پاشەوەی دا بون

 دو سەعاتی دوبارە رۆیشت، ئینجا چوار سەعات
 هێشتا تاریکیەکی ئەموستەچاو بو رۆشنایی نەبو

 پێشەوەی و پاشەوەی نەئەدی
...... 

 شەش سەعات پێنج سەعاتی دوبارە رۆیشت،
 حەوت سەعات و هەشت سەعاتی دوبارە

 هێشتا هەر تاریکیە و رۆشنایی نیە تابتوانێ پێشەوە و پاشەوەی خۆی ببینێ
 دوای ئەوەی نۆ سەعاتی دوبارەی بڕی هەستی کرد بای شەماڵ لە روی ئەدا

 بەاڵم هێشتا تاریکونوتەکە
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 نەیتوانی پێشەوەی خۆی و پاشەوەی خۆی ببینێ
 وبارە رۆیشت، پاش یانزە سەعات، بەیانی گزنگی دائینجا سەعاتی د

 پاش ئەوەی دوانزە سەعاتی دوبارەی بڕی رۆشنایی باڵو بوەوە
 لە پێشەوەی دا درەختانێکی بەدی کرد موروی گرانبەهایان پێوە بو

 کە دی لێیان نزیک بوەوە
 درەختی عەنابی دی بەرەکەی ئاقیق بو پیا شۆڕ بوبوەوە، سەیرکەریان ئەحەپەسان

 ئەو درەختانەی دی الجیوەردیان گرت بو دیتنیان تەماشاکەریان ئەحەپەسان
 دڕکەزی بینی موروی بەنرخی مرواری دەریایان گرت بو

..... 
 

 خشتی دەهەم 
 سیدوری ژنە مەیخانەوانی نیشتەجێی لێواری دەریا

 گلگامێشی دی ئەهات و کەوڵی لە بەردا بو
 ی کرد بێ، ماندویەتی و شەکەتی پێوە دیار بوچڕوچاوی مڕومۆچ وەکو ئەوەی سەفەرێکی درێژ

 بەاڵم جەستەی لە کەرەستەی خوایی بو
 :ژنە مەیخانەوانەکە سەیری گلگامێشی کرد لە بەر خۆیەوە وتی

 "ئەم کابرایەی لە پیاوکوژ ئەچێ ئەیەوێ بۆ کوێ بچێ"
 کە دی نزیک ئەبیتەوە دەرگاکەی داخست و بە کڵۆم قایمی کرد

 
 :ەی دەرگاکە بو بانگی لە مەیخانەوان کرد وتیگلگامێش گوێی لە جیڕ

 چی منت بە دڵ نەبو، وا دەرگاکەت بە روم دا داخست و بە کڵۆم قایمت کرد؟! هێی مەیخانەوان"
 "دەرگاکەت ئەشکێنم و دێمە ژورەوە

 :گلگامێش درێژەی دایە بە مەیخانەوانی وت
 و کوشت من گلگامێشم، منم ئەوەی ئەو گایەی لە ئاسمانەوە دابەزی گرت"

 "بە سەر پاسەوانی جەنگەڵ دا زاڵ بوم و خومبابام شکاند
 :مەیخانەوان بەرسڤی گلگامێشی دایەوە وتی

ئەگەر بە راستی تۆ گلگامێشی کە پاسەوانی جەنگەڵی کوشت و بە سەر خومبابای نیشتەجێی جەنگەڵی "
 دارکاژدا زاڵ بوی

 کوشتوە شێرەکانی بناری شاخەکانی کوشتوە و گای ئاسمانی گرتوە و
 بۆچی گۆناکانت سیس بون و خەم دایگرتوی؟

 لە سەرچی دڵت گیراوە و شێوەت گۆڕاوە
 بۆچی چڕوچاوت مڕومۆچە وەکو یەکێ سەفەرێکی درێژی کرد بێ

 چۆن سەرما و گەرما لە روخساری داوی
 "بۆچی وێڵی بیابان بوی؟
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 :گلگامێش وەاڵمی مەیخانەوانی دایەوە، پێی وت
 بێ و روم گرژ نابێچۆن گۆناکانم سیس نا"

 داخ و خەم دڵم داناگرن و شێوەم ناگۆڕێ
 چڕوچاوم مڕومۆچ نابێ وەکو یەکێ سەفەر شەکەتی کرد بێ

 سەرما و گەرما روخسارم هەڵناقرچێنێ و وێڵی بیابان نابم
هاوڕێکەم و برا بچوکەکەم، کە کەری کێوی و پڵنگی بیابانی راو ئەکرد و بە سەر هەمو : چارەنوسی مرۆڤ

 اریەکان دا زاڵ بودژو
 بە سەر خومبابای نیشتەجێی جەنگەڵی کاژدا سەرکەوت
 ئەنکیدوی هاوڕێ و هاودەمم کە زۆرم خۆش ئەویست

 ئەویش وەکو هەمو مرۆڤەکانی تر کۆتایی هات
 بە شەو و بە رۆژ بۆی گریام

 شەش رۆژ و حەوت شەو شینم بۆ کرد
 ئەستێتەوەوامزانی لە سۆنگەی گریان و شیوەنی بە کوڵی منەوە هەڵ

 نەمهێشت بە گۆڕی بسپێرن
 شەش رۆژ و حەوت شەو گلم دایەوە، کرمەڕێز بو

 مردن تۆقاندومی وێڵی بیابانی کردوم
 ئەو کارەساتەی بە سەر هاوڕێکەم هات ژیانی لێ تاڵ کردوم

 ئەو هاوڕێیەی خۆشم ئەویست بو بە خاک! ئاخ

 ڵ شێردا گه ڕکردن له لگامێش بۆ شهگشێوازی 
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 منیش وەکو ئەو رائەکشێم و هەرگیزاوهەرگیز هەڵناستمەوە
 ی مەیخانەوان، من کە سەیری روت ئەکەم،ئە

 "ئاخۆ لە توانام دا ئەبێ مردن کە لێی ئەترسم و ئەتۆقێم، نەبینم؟
 

 :مەیخانەوان بەرسڤی گلگامێشی دایەوە
 گلگامێش بۆ کوێ هەوڵ ئەدەی"

 ئەو ژیانەی تۆ دوای کەوتوی نایدۆزیتەوە
 کاتێ خوا گەورەکان مرۆڤیان ئافراند

 مردنیان کردە چارەنوسی
 ژیانیان بۆ خۆیان دانا

 تۆش ئەی گلگامێش با هەمیشە سکت تێر بێ
 بە شەو شاد و کامەران بە
 هەمو رۆژێ ئاهەنگ بگێڕە

 شەو و رۆژ هەڵپەڕە، گەمە بکە
 جلەکانت پاک و رازاوە بێ

 سەرت بشۆ و لە ئاوا مەلە بکە
 نازی ئەو زارۆکە بکێشە کە دەستت ئەگرێ

 تەوەدڵی ئەو ژنە خۆش بکە کە دێتە باوەش
 "!بەشی مرۆڤ ئەمەیە

 
 :گلگامێش وتەکانی بۆ مەیخانەوان دوبارە کردەوە و وتی

 ئەو رێگایە کوێیە ئەچێ بۆ الی ئوتناپشتیم؟! ئەی مەیخانەوان"
 رێنوێنیم بکە چۆن بچم بۆ الی

 ئەگەر بتوانم بگەمە الی ئامادەم تەنانەت لە دەریاکانیش بدەم
 "بیابانەکان دا ئەسوڕێمەوە ئەگەر گەیشتن بەو دژوار بێ بە وێڵی لە

 
 :مەیخانەوان وەاڵمی گلگامێشی دایەوە پێی وت

 ئەی گلگامێش پێش تۆ کەس لە دەریای نەداوە"
 شاماشی توانا بە راست لە دەریا ئەپەڕێتەوە! بەڵێ

 بەاڵم جگە لە شاماش کێی تر ئەتوانێ لێی بپەڕێتەوە؟
 پەڕینەوە لێی سەخت و دژوارە

 ەگەیتە ئاوی قوڵی مردن؟ئاخۆ چیت پێ ئەکرێ کە ئ
 بەاڵم ئەی گلگامێش ئورشانابی هەیە کەشتیەوانی ئوتناپیشتیمە

 لە لێڕەوارەکەدا خەریکی رنینی گژوگیایە ئێستاسەنگی نەخشێنراوی لە الیە و 
 خۆزگە چاوەکانت ئەیبینی

 ئەگەر توانیت هاوڕێ لە گەڵ ئەو بپەڕێرەوە
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 "ئەگینا بگەڕێرەوە بۆ ئەو شوێنەی لێوەی هاتوی
گلگامێش کە ئەمەی بیست تەورەکەی هەڵگرت و خەنجەرەکەی لە بەرپشتێنەکەی دەرهێنا و روی کردە 

 لێڕەوارەکە و بەرەو ئەو چو
 وەکو تیر پەالماری دا و بەوپەڕی توڕەییەوە بەردە نەخشاوەکانی شکاند

 :ئورشانابی چاوی هەڵبڕی گلگامێشی دی نەڕاندی بە سەریا
 "ناوم ئورشانابیە، سەر بە ئوتناپیشتیمپێم بڵێ تۆ ناوت چیە؟ من "
 

 :گلگامێش وەاڵمی دایەوە، پێی وت
ناوم گلگامێشە، منم لە ئوروکەوە هاتوم، لە ئای ئاناوە دەریاکانی بڕیوە و سەفەری درێژی لە شوێنی هەڵهاتنی "

 خۆرەوە کردوە
 "یشتیمی دورەدەستهاتوم بتبینم، ئەی ئورشانابی، کە روخسارتم بینی رێنوێنیم بکە بۆ الی ئوتناپ

 
 :ئورشانابی وەاڵمی گلگامێشی دایەوە، پێی وت

 بەاڵم بۆچی گۆناکانت سیس بون و روت هەڵقرچاوە، بۆچی دڵت پڕ بوە لە خەم و شێوەت گۆڕاوە؟"
 چروچاوت مڕومۆچە وەکو یەکێ شەکەتی سەفەرێکی درێژ بوبێ

 سەرما و گەرما روخساریان هەڵقرچاندوی و 
 "وێڵی بیابان بوی؟

 
 :لگامێش وەاڵمی ئورشانابی دایەوە پێی وتگ
 ئەی ئورشانابی، گۆناکانم چۆن چرچ نابن و روم مۆن نابێ"

 ئاخ و خەم دڵم پڕ ناکەن و شێوەم ناگۆڕێ
 چڕوچاوم چۆن مڕومۆچ نابێ وەکو یەکێ ماندویەتی سەفەر شەکەتی کرد بێ

 سەرما و گەرما روخسارم هەڵناقرچێنێ
 وێڵی دەشتودەر نابم

 م، برا بچوکەکەم،هاودەمەکە
 کە کەرەکێوی لە دەشتەکان دا و پڵنگی لە بیابانەکان دا راو ئەکرد 

 ئەوە ئەنکیدو هاودەم و برابچوکم بو
 کە بە سەر هەمو دژواریەکان دا زاڵ بو، بە بەرزایی شاخەکان دا هەڵگەڕا

 گای ئاسمانی گرت و کوشتی
 خومبابای نیشتەجێی جەنگەڵی بەزاند

 یستەکەمیار و یاوەرە خۆشەو
 کە لە هەمو سەختیەکان دا هاوڕێم بو

 چارەنوسی مرۆڤی پێ بڕا
 شەش رۆژ و حەوت شەو بۆی گریام تا کرم لە لوتی هاتە دەرێ

 مردن تۆقاندومی وێڵی بیابان بوم
 ئەو کارەساتەی بە سەر هاوڕێکەم دا هات هێزی لێ بڕیم و پەکی خستم
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 چۆن هێمن ببمەوە و ئارام بگرم
 ەم بوە بە خاکهاوڕێ خۆشەویستەک

 "منیش وەکو ئەوم لێ نایە ئەگەر رابکشێم تا هەتایە ئیتر هەڵنەستمەوە؟
 :گلگامێش درێژەی دایە بە ئورشانابی وت

 ش ئەی ئورشانابی چ رێگەیەک ئەچێ بۆ الی ئوتناپیشتیمئێستا"
 لە کوێوە بۆی ئەچێ؟ رێگاکەیم پیشان بدە

 پێومئەگەر بتوانم بیگەمێ تەنانەت دەریاکانیشی بۆ ئە
 "ئەگەر نەمتوانی بە ئاوات بگەم بە وێڵی بە بیابان دا ئەسوڕێمەوە

 :ئورشانابی بە گلگامێشی وت
 ئەی گلگامێش دەستەکانی خۆت بون نەیان هێشت لە دەریاکان تێ بپەڕی"

 چونکە بەردە نەخشاوەکانت شکان و فەوتاند
 ئەگەر بەردە نەخشاوەکەت شکان توانای پەڕینەوەمان نابێ

 ی گلگامێش تەورەکەت هەڵگرە و شۆڕ بەرەوە بۆ ناو لێڕەوارەکەش ئەئێستا
 سەدوبیست سەوڵ ببڕە

 درێژی هەر یەکێکیان شەست باڵ بێ
 "قیریان تێ هەڵسو و پەیکانێ بکە بە نوکەکانیانەوە

 
 گلگامێش کە ئەمەی بیست

 تەورەکەی هەڵگرت و خەنجەرەکەی هەڵکێشا
 وڵی بڕی هەریەکەی شەست باڵ درێژ بوشۆڕ بوەوە بۆ ناو لێڕەوارەکە و سەدوبیست سە

 قیری تێ هەڵسون و پەیکانی کرد بە نوکەکانیانەوە
....... 

 گلگامێش و ئورشانابی سواری کەشتی بون
 دایان بەزاندە ناو شەپۆلی ئاوەکە، هەردوکیانی تێ دا بون

 لە سێیەمین رۆژدا ئەوەندەی مانگێک و پانزە رۆژی سەفەری ئاساییان بڕی
 یشتە ئاوی مەرگئورشانابی گە

 :ئەودەم ئورشانابی گلگامێشی بانگ کرد و پێی وت
 پەلە بکە، سەوڵێ بگرە و بیجوڵێنە! گلگامێش"

 نەکەی دەس بەری بۆ ئاوی مەرگ
 خێرا بکە سەوڵی دوەم و سێیەم و چوارەم داچەقێنە! گلگامێش
 سەوڵی پێنجەم و شەشەم و حەوتەم داچەقێنە! گلگامێش
 نۆیەم و دەیەم داچەقێنە سەوڵی هەشتەم و! گلگامێش

 "سەوڵی یانزە و دوانزە
 بە سەدوبیست جار گلگامێش هەمو سەوڵەکانی داچەقاند

 ئینجا گلگامێش جلەکانی داکەند
 بە هەردو دەس وەکو چارۆکە هەڵی دان
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 ئوتناپیشتیم لە دورەوە کەشتیەکەی بینی
 :لە گەڵ دڵی خۆی دا ئەدوا و خۆی ئەالوانەوە و ئەیوت

 ردە نەخشێنراوە تایبەتیەکەی کەشتیەکەت شکان؟لە بەرچی بە"
 جگە لە کەشتیەوانەکەی کەسی تری سوار نەبوبو؟

 ئەوەی تر کە دێ ژێردەستەی من نیە
..... 

 
 :گلگامێش بەرسڤی ئوتناپیشتیمی دایەوە پێی وت

ێ، ئەی ئوتناپیشتیم چۆن رومەتەکانم هەڵناقرچێن و روم مۆن نابێ، خەم دڵم داناگرێ و شێوەم ناگۆڕ"
چڕوچاوم مڕومۆچ نابێ وەکو یەکێ سەفەرێکی درێژ شەکەتی کردبێ و روخساری بە سەرما و گەرما 
هەڵقرچابێ، سەرگەردانی دەر و دەشت نابم، هاوڕێ و برابچوکم کە کەرەکێوی لە دەشتەکان دا راو نا و پڵنگی 

بە سەر هەمو بەرزایی شاخەکان  لە بیابان راو کرد، ئەوە ئەنکیدو بو کە بە سەر هەمو دژواریەکان دا زاڵ بو،
 دا هەڵگەڕا، گای ئاسمانی گرت و کوشتی، خومبابای نیشتەجێی جەنگەڵی کاژی بەزاند

 ویستخۆشیار و یاوەرم کە زۆرم 
 لە هەمو دژواریەکان دا هاوڕێم بو چارەنوسی مرۆڤی پێ بڕا

 شەش رۆژ و حەوت شەو بۆی گریام و بە گۆڕم نەسپارد
 رەوەتا کرم لە لوتی هاتە دە

 مردن ترساندمی وێڵی بیابان بوم
 ئەو کارەساتەی بە سەر هاوڕێکەم دا هات قورساییەکەی کەوتۆتە سەر سنگم

 بڕستی لێ بڕیوم سەرگەردانی بیابانەکانی کردوم
 جا چۆن هێمن بم و ئارام بگرم، هاوڕێ خۆشەویستەکەم بو بە خاک

 "ەئاخۆ منیش وەکو ئەو نابم راکشێم و تا هەتایە هەڵنەستمەو
 :گلگامێش درێژەی دایە روی قسەی کردە ئوتناپیشتیم وتی

بۆیە ئەبینی هاتوم ئوتناپیشتیم ببینم کە پێی ئەڵێن دورەدەست، هەمو واڵتم تەی کردوە، چیای سەختم بڕیوە، "
 دەریاکانم پێواوە

 چاوم لێک نەناوە و تامی نوستنم نەکردوە
 ە لەشمەوەکۆچ و رەو شەکەتی کردوم و ماندویەتی و الوازی چۆت

 هەر کە گەیشتمە خانوی مەیخانەوانەکە جلەکانم داکەند و دڕانم،
 ورچ و کەمتیار و شێر و پلنگ و بەور و ئاسک و کەڵ و شور هەمو گیاندارانی کێوی و چوارپێکانیم کوشت

 گۆشتەکانیانم خوارد و کەوڵەکانیانم پۆشی
....... 

 :ئوتناپیشتیم بە گلگامێشی وت
 نازانێ مەرگ دڵڕەقە بەزەیی"

 ئایە خانویەکمان دروست کردوە تا هەتایە بمێنێ؟
 ئایە گرێبەستێکمان مۆر کردوە تا سەر بەردەوام بێ؟

 ئایا براگەل کە کەلەپور دابەش ئەکەن تا سەر ئەمێنێ؟
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 ئایە رق و کینە سەرومڕ لە سەر ئەرز ئەمێنێ؟
 ئایە کە روبار هەڵئەستێ هەمیشە الفاو ئەهێنێ؟

 دەرئەچێ، هەر کە هەتاوی بینی ئەمرێ پەپولە لە قۆزاخەکەی
 لە کۆنەوە مانەوە و نەمریی هەمیشەیی نەبوە

 مردو و نوستو، چەند زۆر، لە یەک ئەچن
 ئاخۆ شێوەی مردنیان تیا نابینرێ

 کێ ئەتوانێ جیاوازی بکا لە نێوان کۆیلە و کۆیلەدار دا ئەگەر هەردوکیان مردن
 ئانوناکی خواگەورەکان پێشوەخت کۆئەبنەوە

 امیتومی چارەنوسساز لە گەڵ ئەوانم
 چارەنوس بڕیار ئەدەن

 ژیان و مردنیان بەش کرد
 "بەاڵم رۆژی مردنیان ئاشکرا نەکرد

 
 ەهەمدزخشتی یا

 :گلگامێش بە ئوتناپیشتیمی دورەدەستی وت
 هەرچەند سەیرت ئەکەم ئەی ئوتناپیشتیم"

 نیتسەروسەکوتت جیاواز نابینم، تۆش وەکو من وایت و لە من جیاواز 
 تۆ نەگۆڕاویت بگرە تۆ لە من ئەچی! بەڵێ

 دڵی من وێنای کرد بوی وەکو پاڵەوانێکی تەواو
 ئامادەی شەڕ

 کەچی ئەتبینم بە الوازی لە سەر پشت راکشاوی
 جا پێم بڵێ چۆن چویتە ناو کۆڕی خواکانەوە و

 "ژیانی جاویدانت بە دەس هێنا؟
 

 :ئوتناپیشتیم بەرسڤی گلگامێشی دایەوە، وتی
 گلگامێش رازێکی نهێنی شاردراوەت بۆ ئەدرکێنمئەی 

 :لە نهێنیەکی خواژنت ئاگادار ئەکەم
 شوروپاک، ئەو شارەی تۆ شارەزای هەیت،

 سەردەمی ئەو شارە بەسەرچو و ماخوای لێ بو
 ماخوا مەزنەکان ویستیان تۆفان هەڵسێ

 لە ناو خۆیان دا راوێژیان کرد
 باوکیان ئانویان لە گەڵ بو

 ان راوێژکاریان بوئینلیلی پاڵەو
 نینورتا یاریدەدەر و وەزیریان بو

 ئیننوگی دەرگاوان و پەیامبەریان بو
 نینئیگیکو واتە ئەیایان لە گەڵ بو
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 :ئەم قسەکانی گەیاندن بە کۆڵیتی قامیش و پێی وت
 !ئەی کۆڵیتی قامیش! ئەی کۆڵیت

 !ئەی دیوار، ئەی دیوار
 گەئەی کۆڵیتی قامیش گوێ بگرە و ئەی دیوار تێ ب

 ئەی پیاوی شوروپاکی، ئەی رۆڵەی ئوباراتوتو کۆڵیتەکەت هەڵوەشێنە و کەشتیەک بۆ خۆت دروست بکە
 واز لە داراییەکەت بهێنە و هەوڵی رزگاری بدە

 دەس لە موڵک هەڵبگرە و ژیانت قوتار بکە
 لە کەشتیەکەدا تۆوی هەمو گیاندارێ سوار بکە

 رابگریئەو کەشتیەی دروستی ئەکەی ئەبێ ئەندازەکانی 
 ...پانییەکەی ئەوەندەی درێژییەکەی بێ

 :کاتێ ئەمەم زانی بە خواکەمم ئایا وت
 قسەکانم بیستی، فەرمانەکەت جێبەجێ ئەکەم! گەورەم

 بەاڵم چی بە شارەکە بڵێم؟
 بە چی وەاڵمی خەڵک و پیرەکان بدەمەوە؟

 زانیم کە ئینلیل ئەمبوغزێنێمن ": ئایا دەمی کردەوە روی لە من، پێی وتم، من بەندەی ئەوم، پێیان بڵێ
 لێرە بەدواوە ناتوانم لە شارەکەتان دا بژیم

 رو ناکەمە مەڵبەندێ ئینلیلی تێ دا نیشتەجێ بێ
 بەڵکو دائەبەزم بۆ ئاپسو

 لە گەڵ ئایا ئەژیم
 ئێوەش فەڕ و خێرتان بە سەردا ئەبارێ

 پۆلی مەل و ماسی ناوازە
 واڵت پڕ ئەبێ لە دانەوێڵە و خێر

 "زەی بارانی گەنمتان بە سەردا ئەبارێنێئێوارە لەنگێ
 کاتێ گزنگی بەیانی دا واڵت لە من کۆبونەوە

 مەڕی بەنرخیان بۆ قوربانی بۆ هێنابوم
 گاڕانی لەوڕەگای دەشتەکانیان بۆ قوربانی بۆ هێنا بوم

..... 
 

 بچوکەکان قیریان بۆ هێنام
 گەورەکان پێویستیەکانی تر

 ست کردلە رۆژی پێنجەم دا پەیکەرەکەیم درو
 زەمینەکەی یەک ئیکو بو، بەرزایی دیوارەکانیشی سەدوبیست باڵ بو

 درێژی هەریەکێ لە چوارالی زەمینەکەی سەدوبیست باڵ بو
 :شێوەی دەرەوەی و پەیکەرەکەیم وەها دیاری کرد

 شەش نهۆمم تیا دروست کرد
 بەمەش کردم بە حەوت نهۆم
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 زەمینەکەیشم کردە نۆ بەش

 وم تیا داکوتانپڕم کردن و پوازی ئا
 سەوڵم تیا دانا و ئازوقەم بۆ دابین کرد

 شەش شار قیرم لە کورەکەدا داڕشت
 سێ شار قەترانم داڕشت

 سەبەتەهەڵگرەکان سێ شار رۆنیان هێنا
 هەروەها یەک شار چەوری بۆ پڕکردنی پوازی ئاو

 دو شار چەوری کەشتیەوان هەڵی گرت
 ئینجا چێڵەکەم سەربڕی و لێم نا بۆ خەڵک

 و رۆژێ مەڕم کوشتەوەهەم
 دۆشاوی ترێ و بادەی سور و سپی و رۆناوم ئەدا بە وەستاکان بۆ ئەوەی وەکو ئاو بیخۆنەوە

 بۆ ئەوەی وەکو رۆژانی سەری ساڵ جەژن بگێڕن
 دەستم بە چەوریی رۆن شۆرد

 کەشتیەکە لە رۆژی حەوتەم دا تەواو بو
 دابەزاندنی بۆ ناو ئاو کارێکی زەحمەت بو

 کانی ناخەکەی لە سەرەوە و خوارەوە بگۆڕنئەبوایە تەختە
 تا دوسێیەکی لە ئاوەکەدا نقوم بو

 هەرچیم هەبو تیایدا بارم کرد
 هەرچیم هەبو لە زیو خستمە ناوی
 هەرچیم هەبو لە زێڕ خستمە ناوی

 هەرچی گیاندارێکی زیندوم لە ال بو سوارم کرد
 هەمو خزم و کەسوکارم سوار کرد

 ویم سوار کردهەمو گیاندارانی کەوی و کێ
 هەمو وەستاکانم سوار کرد

 حشی ڵ گامێشی وه گه نکیدۆ له مێش و ئهلگاگڕی  شه
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 :خوا شاماش کاتێکی دیاریکراوی بۆ دانام، بە وتەی ئەو
 لە دەمی ئێوارەدا کە رەهێڵەی بارانی مردن دایکرد"

 "سواری کەشتیەکە ببم و دەرگاکە دابخەم
 کاتی دیاریکراو هات

 لە شەودا خوای گەردەلول رەهێڵەی مردنی داکرد
 رسناک بوسەیری کەشتیەکەم کرد ت

 چومە ناوی دەرگاکەمم داخست
 ئاژۆتنی کەشتیەکەم سپارد بە کەشتیەوان بوزور ئاموری

 پەیکەرە زەبەالحەکە هەرچیەکی تێ دا بو بەوم سپارد
 

 ستونی سێیەم
 کاتی بەیانی گزنگی دا

 لە ئاسۆی دورەوە تەمێکی تاریک دەرکەوت
 خودا ئەدەد لە ناوی دا بروسکەی دا

 یانەوە ئەڕۆیشتنشالت و خانیش لە پێش
 لە شاخەکان و لە دەشتەکان دا هۆشدارییان ئەدا

 خوا ئیراگال ئەستونەکانی خست
 خوا نینورتا کە بە دوای دا هات بەنداوەکانی بەردایەوە

 ئانوناکی مەشخەڵەکانی داگیرسان
 بڵێسەی لە ئەرز هەڵسان

 گرمەی خوا ئەدەد گەیشتە بنی ئاسمان
 هەمو روناکیەکانی کردە تاریکی

 ەوی وردوخاش بو وەکو چۆن گۆزە ئەشکێز
 زەالنی خوارو بە درێژایی رۆژێکی تەواو بەردەوام بو

 تەوژمەکەی توندتر بو تا چیاکانی داپۆشی
 وەکو جەنگێکی سەخت خەڵکی تەفروتونا کرد

 برا برای نەئەناسیەوە
 خەڵکی ئاسمان ئەرزیان نەئەدی

 تەنانەت خواکانیش لە لرفەی تۆفانەکە ترسان
 و هەڵکشان بۆ ئاسمانی ئانو هەاڵتن

 خواکان داسوکنان و لە پەنای دیوارەکەدا وەکو سەگ هەڵتروشکان
 ئیشتار وەکو ژنی ژانگرتوی کاتی مناڵبون قیژاندی
 :ماخوا کڕوزایەوە، بە دەنگە بەسۆزەکەی الواندیەوە

 ئەوانەی رۆژانی کۆن بونەوە بە خاک! ئاخوداخ"
 انی ئەوانم درکاندچونکە من لە کۆڕی خواکان دا بەدییەک

 بۆچی بەدگۆییم کرد و
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 چۆن وێرانیم بە سەر گەلەکەم دا باراند
 ئەوانەی لە من بوبون

 وەکو گەرای ماسی سەرئاو کەوت بون
 خواکانی ئانوناکی لە گەڵی گریان

 خواکان بە سەرشۆڕی دانیشتبون ئەیان الوانەوە! بەڵێ
 لێویان وشک هەڵگەڕابو

 شەش رۆژ و حەوت شەو رابورد
 مان گەردەلولی تۆفانەکە بەردەوام و واڵتی نقوم کردهێ

 لە رۆژی حەوتەم دا لێشاوی تۆفانەکە کەم بوەوە
 وەکو لەشکرێ لە جەنگ دا بێ تەفروتونای ئەکرد

 ئینجا دەریاکە هێور بوەوە و گەردەلولەکە نیشتەوە و تەوژمی تۆفان خاو بوەوە
 سەیری ئاسمانم کرد، هێمنی هەمو الیەکی داگرت بو

 ڵکم بینی هەمویان بوبونەوە بە خاکخە
 ئاوی جۆگاکان وەکو سەربان رێک لە ئاستێک دا وەستا بون

 درزێکم کردە کاڵوەکەمەوە روناکی کەوتە سەر روم
 بە چۆک دا هاتم و دانیشتم گریام

 فرمێسک لە چاوم رژا
 سەیری کەناری دەریام کرد

 دورگەیەکم بینی سەدوچلوچوار باڵ بەرز بو
 ەر چیای نیسیر جێگیر بوکەشتیەکە لە س

 چیای نیسیر کەشتیەکەی راگرت نەیهێشت بڕوا
 رۆژێک و دوان رابورد، چیای نیسیر کەشتیەکەی راگرت بو نەیئەهێشت بڕوا

 رۆژی سێیەم و چوارەم رابورد، چیای نیسیر کەشتیەکەی راگرت بو نەیئەهێشت بڕوا
 ورۆژی پێنجەم و شەشەم رۆیی، چیای نیسیر کەشتیەکەی راگرت ب

 
 ستونی چوارەم

 کە رۆژی حەوتەم هات کۆترێکم دەرهێنا، بەرەاڵم کرد
 کۆترەکە فڕی بەاڵم گەڕایەوە

 گەڕایەوە چونکە شوێنێکی نەدۆزی بوەوە لێی بنیشێتەوە
 پلیسرگم دەرهێنا، بەرەاڵم کرد ئەویش گەڕایەوە چونکە شوێنێکی نەدۆزی بوەوە لێی بنیشێتەوە

 اڵم کردئینجا قەلەرەشێکم دەرهێنا، بەرە
 قەلەڕەش فڕی، کە دی ئاوەکە نەماوە کشاوەتەوە دواوە

 خواردی و خوالیەوە و نیشتەوە و نەهاتەوە
 

 ئەوسا هەرچی لە کەشتیەکەدا بو دەرم هێنا لە چوار الوە با لێی ئەدا
 قوربانیم ئامادە کرد
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 ئاوی پیرۆزم بە سەر لوتکەی چیاکەدا رژاند
 اناحەفتاوحەوت مەنجەڵم بۆ قوربانیەکان د

 قامیش و داری کاژ و ئاسم لە ژێردا کەڵەکە کرد
 خواکان بۆنەکەیان هەڵمژی

 بەڵێ خواکان بۆنە خۆشەکەیان کرد
 خواکان وەکو مێش لە خاوەن قوربانی وروکان

 کاتێ ماخوای مەزن ئیشتار هات
 :ملوانکە گەوهەرەکەی کە ئانو، بە ئارەزوی ئەو هۆنی بویەوە، هەڵبڕی و وتی

 انی ئامادەبو، هەروەکو من گەردانەی الجیوەردم لە بیر ناچێتەوە کە بە گەردنمەوەیەئێوە ئەی خودای"
 هەروەها هەمو دەمێ هەست بەم رۆژانە ئەکەم و هەرگیز لە بیرم ناچێتەوە

 با خواکان بێن بۆ سەر قوربانیەکان
 بەاڵم ئینلیل نابێ لە قوربانی نزیک بکەوێتەوە

 ی خوڵقانچونکە بێ ئەوەی رابمێنێ لێشاوی تۆفان
 "خەڵکەکەی منی بە فەوتان دا

 
 کاتێ ئینلیل هات کەشتیەکەی دی توڕە بو

 :خرۆشا بەرامبەر خوا ئیگیگی، وتی
 سەیرە چۆن کەسێک بە ساغی رزگاری بوە"

 "ئەبو هیچ کەسێ لە فەوتان دەرباز نەبێ؟
 

 :خوا نینورتا دەمی کردەوە و روی قسەی لە پاڵەوان ئینلیل وتی
 ی تر ئەتوانێ ئەم کارە بکا؟جگە لە ئەیا کێ"

 "بەڵێ ئەیا رازە شاردراوەکان ئەزانێ
 :ئەوسا ئەیا دەمی کردەوە رو بە ئینلیلی پاڵەوان وتی

 تۆ ژیرترینی خواکانی! ئەی پاڵەوان"

 ر شانی سه  یی شێری خستۆته فسانه وانی ئه گامێشی پاڵهگل
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 چۆن بە بێ ئەوەی رابمێنی لێشاوی تۆفانت خوڵقان
 هەڵەکار ئۆباڵی هەڵەکەی هەڵگرت

 ڵگرتدەستدرێژیکەر تاوانی دەسدرێژیەکەی هە
 بەاڵم دڵنەرم بە لە سزادا بۆ ئەوەی نەفەوتێ

 توند مەبە لە بەدی دا
 ئەگەر تۆ لە باتی ئەوەی تۆفان بخوڵقێنی

 شێرت بەردایەتە خەڵک ژمارەت کەم ئەکردنەوە
 گورگت تێ بەردانایە ژمارەی خەڵکت کەم ئەکردەوە

 لە باتی تۆفان قاتوقڕیت بخستایەتە واڵتەوە
 ا خەڵکی بفەوتانایەلە باتی تۆفان ئەگەر ئیر

 بەاڵم من نهێنی خوا مەزنەکانم ئاشکرا نەکرد
 بەڵکو ئەترا حاسیسم وا لێ کرد خەو ببینێ

 پەی بە نهێنی خواکان ببا
 ئەرکەکەی گرتە ئەستۆ و چارەنوسی بڕیار دا ئێستا

 ئینجا ئینلیل سەرکەوتە سەر کەشتیەکە
 دەستی گرتم و لە گەڵ خۆی سواری کەشتیەکەی کردم

 می لە گەڵ من سوار کرد بە تەنیشت خۆمەوە کڕنوشی پێ بردژنەکەش
 :لە نێوانی هەردوکمان دا راوەستا، دەستی هێنا بە تەوێڵمان دا و پیرۆزبایی لێ کردین وتی

 ئوتناپیشتیم مرۆڤێ بو ئێستاپێش 
 وە ئوتناپیشتیم و هاوسەرەکەی هاوشێوەی ئێمەی خوا ئەبنئێستابەاڵم لە 

 دەمی روباردا ئەژی ئوتناپیشتیم لە دور، لە
 ئینجا دوریان خستمەوە و لە دەمی روباردا نیشتەجێیان کردم

 ئەی گلگامێش کێ خواکان لە پێناوی تۆدا کۆ ئەکاتەوە ئێستا
 بۆ ئەوەی ئەو ژیانە بە دەس بهێنی کە ئەتەوێ

 "وەرە تاقیت بکەمەوە شەش رۆژ و حەوت شەو مەنو
 

 دایگرتوەبەاڵم ئەو هێشتا کفت و خەواڵوە ئەڵێی تەم 
 :ئوتناپیشتیم ئاوڕی لە ژنەکەی دایەوە و پێی وت

 ئەم پیاوە پاڵەوانە داوای ژیان ئەکا! بڕوانە"
 "کەچی خەو بردویەتیەوە ئەڵێی تەم دایگرتوە

 :هاوسەرەکەی ئوتناپیشتیم وەاڵمی مێردەکەی دایەوە وتی
 ئەم پیاوە راوەشێنم بۆ ئەوەی بە ئاگا بێ"

 اتوە بە سەالمەتی بگەڕێتەوەتا لەو رێگەیەوە کە لێوەی ه
 "لەو دەرگایەوە لێوەی دەرچوە بچێتەوە بۆ واڵتەکەی خۆی

 :ئوتناپیشتیم وەاڵمی ژنەکەی دایەوە پێی وت
 تەفرەدان لە سروشتی مرۆڤ دایە، هەڵت ئەفریوێنێ"
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 دەی کولێرەی نانی بۆ ببرژێنە و لە ژور سەری دایبنێ
 "شان بکەئەو رۆژانەش تیا نوستوە لە سەر دیوارەکە نی

 
 خەپلەی بۆ برژاند و لە ژور سەری داینا

 لە سەر دیوارەکەش رۆژانی نوستنەکەی نیشان کرد
 خەپلەی یەکەم وشک بو و خەپلەی دوەم هەڵکڕوزا

 سێیەم هێشتا تەڕ بو
 خەپلەی چوارەم کەڕوی هەڵهێنا

 پێنجەم هێشتا تازە بو کە شەشەم ئامادە کرا
 تێوەی ژەند بە ئاگا هاتلە کاتێک دا حەوتەم لە سەر پشکۆ بو 

 :کە گلگامێش لە خەو هەستا بە ئوتناپیشتیمی دوری وت
 "هێشتا خەو نەیبردبومەوە تێتەوە ژەندم و خەبەرت کردمەوە"

 :ئوتناپیشتیم وەاڵمی گلگامێشی دایەوە پێی وت
 ئەی گلگامێش کولێرەکان بژمێرە"

 ەوت بوینیشانەکانی سەر دیوارەکە ژمارەی ئەو رۆژانەت پێ ئەڵێن کە خ
 کولێرەی یەکەم وشک بوە، دوەم بە کەڵک نەماوە

برژێنراوە، حەوتەم ئیتر  ئێستاسێیەم هێشتا تەڕە، چوارەم کەڕوی هەڵهێناوە، پێنجەم هێمان تازەیە و شەشەم 
 "خەبەرت بۆتەوە

 :گلگامێش بە ئوتناپیشتیمی دوری وت
 من ئەبێ چی بکەم و رو لە کوێ بکەم؟! ئەی ئوتناپیشتیم"

 ی تۆقێنەر دڵ و دەرونی داگرتومهەستێک
 لە هەر جێیەک رائەکشێم مەرگی لێیە! بەڵێ

 "لە هەر جێیەک پێ دائەنێم مەرگ چاوەڕێمە
 

 :ئینجا ئوتناپیشتیم بە ئورشانابی کەشتیەوانی وت
 هیوادارم لەنگەرگا پێشوازیت لێ نەکا! ئەی ئورشانابی"

 رێگەی پەڕینەوەت نەبێ
 لە کەنارەکە بە دەرکراوی بڕۆی

 ئەو پیاوەی بۆ ئێرەت هێناوە
 چڵکنە، کڕێشی پێوەیە

 پێستی گیاندار جوانیەکانی لەشی شاردۆتەوە
 ئورشانابی بیبە بۆ سەرشۆرک

 بۆ ئەوەی لە ئاوەکەدا چڵکەکەی بشۆرێ وەکو بەفر پاک بێتەوە
 بۆ ئەوەی جوانی لەشی دەربکەوێ کەوڵی گیاندارانی لە بەر داکەنی و توڕی بدەیتە دەریاوە

 کەی سەری نوێ بکاتەوەتەپلە
 جلێ لە بەر بکا روتیەکانی بشارێتەوە
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 تا ئەگاتەوە شارەکەی خۆی و
 رێگای سەفەرەکەی کۆتایی دێ

 مەهێڵە نیشانەی کۆنیی بە جلەکانیەوە دیار بێ
 "بەڵکو تازەییەکەی بپارێزە

 
 ئورشانابی بردی بۆ سەرشۆرک

 چڵکەکانی شت تا وەکو بەفر پاک بوەوە
 ە بەر داکەند و دای بە دەم دەریاوەجلە چەرمینەکانی ل

 تا جوانی لەشی دەرکەوت
 تەپلەکەی سەری نوێ کردەوە

 جلێکی کردە بەری روتیەکانی شاردەوە
 تا ئەگاتەوە شارەکەی خۆی و کۆتایی بە رێگاکەی ئەهێنێ

 جلەکانی هەمیشە تازە بێ
 گلگامێش و ئورشانابی سواری کەشتی بون

 ەکان و ئامادە بون بۆ جمینکەشتیەکەیان دابەزاندە ناو شەپۆل
 :ئەودەم ژنەکەی ئوتناپیشتیم بە مێردەکەی وت

 گلگامێش روی لە ئێرە کردوە ماندو بوە و رەنجی زۆری داوە"
 "لە کاتێک دا کە ئەگەڕێتەوە بۆ واڵتەکەی خۆی ئەبێ چی بدەیتێ؟

 بکاتەوەلەو کاتەدا گلگامێش سەوڵێکی بەرز کرد بوەوە بۆ ئەوەی کەشتیەکە لە کەنار نزیک 
 :ئوتناپیشتیم گەیشتێ پێی وت

 گلگامێش روت لە ئێرە کردوە و رەنجی زۆرت داوە"
 ئەشێ چیت بدەمێ وا کە ئەگەڕێیتەوە بۆ واڵتەکەی خۆت؟

 ئەی گلگامێش، نهێنیەکی شاردراوەت بۆ ئەدرکێنم
 یەکێ لە نهێنیەکانی خواکانت بۆ ئاشکرا ئەکەم! بەڵێ

 ئەڕوێگیایەک هەیە دڕکاویە لە ناو ئاودا 
 چقڵەکەی بە دەست دا ئەچەقێ

 "ئەگەر ئەم گیایە بە دەس بهێنی ژیانت نوێ ئەبێتەوە
 

 هەر کە گلگامێش گوێی لەم قسانە بو
 ئاوەڕێی گرتە بەر کە بەرەو ئاوە قوڵەکان ئەچو

 بەردی قورسی بە قاچیەوە بەست
 رۆچو بۆ ناخی ئاوەکە لەوێ گیاکەی بینی

 ەچو هەڵکەندگیاکەی کە دڕکەکانی بە دەستی دا ئ
 بەردە قورسەکانی لە قاچی کردەوە

 لە ناخی دەریاوە سەری دەرهێنا بۆ کەنارەکەی
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 :گلگامێش بە ئورشانابی کەشتیەوانی وت
 ئورشانابی ئەم گیایە سەیرە"

 مرۆڤ ئەتوانێ تینوتاوی ژیانی پێ بهێنێتەوە
 لە گەڵ خۆم ئەیبەمەوە بۆ ئوروکی شورەدار

 ەکەم لە خواردنی دا خەڵک بەشدار ئ
 پیر ئەگەڕێتەوە بۆ هەڕەتی گەنجی: ناوەکەی ئەبێتە

 "منیش لە دوارۆژەکانی ژیانم دا ئەیخۆم تا گەنجێتیم بۆ بگەڕێتەوە
 ئینجا کەوتنە رێ پاش ئەوەی بیست سەعاتی دوبارەیان بڕی لە توێشوەکەیان خوارد

 پاش سی سەعاتی دوبارە راوەستان بۆ ئەوەی شەو لەوێ بە سەر بەرن
 گۆماوێکی ساردی دیگلگامێش 

 دابەزی خۆی لە ئاوەکەی دا بشوا
 مار بۆنی گیاکەی کرد

 بە دزییەوە بۆی خشی و گیاکەی رفاند و خواردی
 بەوەش لەشی کاژێکی فڕێ دا 

 ئەوسا گلگامێش دانیشت دایە پڕمەی گریان، ئاو بە رومەتەکانی دا هاتە خوارەوە
 :بە ئورشانابی کەشتیەوانی وت

 ەستەکانم شل بون؟لە پێناوی کێ دا د"
 لە پێناوی کێ دا خوێنی دڵم رژا؟
 هیچ دەسکەوتێکم بۆ خۆم نەبو

 دەسکەوتم بۆ شێری خاک بە دەس هێنا! بەڵێ
 پاش بیست سەعاتی دوبارە

 ئەم ئافەریدەیە دێت گیاکەم لێ ئەڕفێنێ؟
 پێشتر کە چومە ئاوڕێی ئاوەکە

 هۆشداریەکم دی، بۆ ئەوەی لەم خواستە دەس هەڵ بگرم و
 "تیەکە لە کەناردا جێ بهێڵمکەش

 
 پاش بیست سەعاتی دوبارە رێپێوان لە توێشوەکەیان خوارد

 پاش سی سەعاتی دوبارە راوەستان بۆ ئەوەی شەو لەوێ بە سەر بەرن
 ئینجا گەیشتنە ئوروکی شورەدار

 :گلگامێش بە ئورشانابی کەشتیەوانی وت
 سەربکە، بە بان شورەی ئوروک دا بڕۆ! ئورشانابی"

 ە بناغەکەی، سەیری کەرپوچەکانی بکەبڕوان
 ئاخۆ لە خشتی سورەوەکراو دروست نەکراون؟

 ئایا حەوت داناکە بنچینەکەیان دانەناوە؟
 یەک شار دانراوە بۆ نیشتەجێ بون

 یەک شار بۆ باخی دارخورما
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 یەک شار بۆ دەشتی ئاودێری، جگە لە گەڕەکی پەرستگای ئیشتار
 "ئوروک سێ شار و یەک گەڕەکە

 
 ردانتێوە

 :لە گێڕانەوەی ئەم الوژەیە دا ئەشێ لە ئاستی هەندێ ناودا ئیستێ بکرێ
 ی "گا"گەڵ ، یەکێ لە نەبەردە گەورەکانی لە"خاتو مانگایە"بوە، لە دایکەوە کوڕی  "گا"گامێش، خۆی  –گل 

 .کراوە "گاکێوی"ئاسمانی بوە، لە چەندین شوێن باسی 
جوانەگا، گاجوت، گامێش، مانگا، بۆ جۆرێ لە گیاندار و، وشەی  ش وشەگەلی گا،ئێستالە زمانی کوردی دا تا 

توی گەورە،  –ردی گەورە، گاتو بە –کۆتری گەورە، گابەرد  –گاکۆتر : گا بۆ نیشانەیەک لە گەورەیی، وەکو
 . کار دێبە

ێوی لە گێڕانەوەی چیرۆکی تۆفان دا، کە بەشێکی سەرەکی داستانەکەیە، کەشتی دەرباز بونی مرۆڤ لە سەر ک
. ە "پیرەمەگرون"شاخی  "نیسیر"بە وتەی هەندێ زانا لەوانە تەها باقیر کێوی . گیرساوەتەوە "نیسیر"

ادب العراق القدیم، دار  يمقدمة ف: طه باقر.)زگای سلێمانیەپیرەمەگرون یەکێ لە چیاکانی قەزای دوکانی پارێ
 ((هامش380)ص . 1030الوراق، 

فێنکی شاخ کە خۆر  بۆ شوێنی "نزار"و  "نسار"و  "نسێ"لی ش وشەگەئێستالە زمانی کوردی دا تا 
 .کار دێنایگرێتەوە بە

 
 وشەی نائاشنا

 .فڕێدان بە قێزوبێزەوە : برک دان
 .هێز و توانا : بڕست
 .شێوەی لەش : بیچم

 . مەلی پەڕەسێلکە : پلیسرگ
 .ەوەپارچەیەک ئاسن یا پەڕی ئەستور، یا دارێکی تیژە، ئەکرێ بە نوکی تیر : پەیکان

 .تارمایی گیانی مردو : تاپۆ
چاڵێکە راوکەر هەڵی ئەکەنێ لە سەر رێی نێچیردا بۆ ئەوەی تەفرەی بدا، سەری بە پوش، یا بە  : تەپکە

 .دار، یا بە بەرد، ئەگرێ بۆ ئەوەی لە کاتی رۆیشتن دا نێچیرەکەی تێ بکەوێ
 .جۆرێکە لە کاڵو : تەپلە
یا دەزو تێهەڵکێش ئەکرێ راوکەر باڵوی ئەکاتەوە بۆ ئەوەی  چەند رایەڵێکی تان و پۆیە لە بەن : تۆڕ

 .مەل یا گیانداری چوارپێی تێ بکەوێ
 .فڕێدان بە قێزوبێزەوە : توڕ دان

 .دوعای شەڕ : توک
 .خواردنێ کە رێبوار لە گەڵ خۆی هەڵی ئەگرێ بۆ ئەوەی لە کاتی برسێتی دا لە رێگا بیخوا : توێشو
 . بە هێز : خورت

 . اڵیبونەوەی لەش لە هێزی کار و توانای ئیشکردنخ : داهێزران
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 : سالم ئەڵێ. سندوق : دورج
 ەما تا گەوهەری یادی روخی تۆ بێلە دورجی سین"

 ".لە بەر شوعلەی ئەوا شەو تا سەحەر مەیلی چرا ناکەم
جوتیار لە ناو باخەکەی دا بۆ حەوانەوەی خۆی  ،ژورێکی هەژارانەیە لە زەل و پوش و گەاڵ : زنج

 .ستی ئەکادرو
 .خزمەتکاری گۆڕ، مزگەوت یا پەرستگا : زێوان
کەڵەکەوان، بەلەمەوان، کەشتیەوان، لە کاتی لێخوڕین دا سەرەکەی بە دەس ئەگرێ و  ،دارێکی درێژە : سەوڵ

 .نوکەکەی لە گڵی بنی چەم، روبار، دەریاکە گیر ئەکا بۆ ئەوەی تەکانی رۆیشتن بە کەشتیەکەی بدا
 .ارچێوەی دەرگاالیەک لە چو : شیپان

 .پێستێکی سپی تەنکە مار لە خۆی دائەماڵێ: هەروەها. جۆرێکە لە داری سنەوبەر. کاج : کاژ
 .قفڵی لە دار دروستکراوی دەرگای پێ داخراوە : کڵۆم

 .ئافرەت، کچ یا ژن، کرا بێ بە کۆیلە : کەنیز
ەوری گیراوە، تەرخان کراوە شوێنێکی سەر نەگیراوە، بە تەیمان بە بەرزایی مەترێ زیاتر چوارد : کۆز

بۆ مۆڵدانی بەرخ و کار، لە بەهار و هاوین دا، بە تایبەتی لەو ماوەیەدا کە هێشتا شیری دایکیان 
 "!کۆزی کارگەل ببینە ئینجا قەپوچک دابگرە": پێشینان وتویانە. مژیوە

ی دا بۆ حەوانەوەی ژورێکی هەژارانەیە لە قوڕ و بەرد یان پوش و گەاڵ جوتیار لە ناو باخەکە : کۆڵیت
 .خۆی دروستی ئەکا

 .ئاگردان : کوانو
 .سەربڕینی گیاندار بە چەقۆ : کوشتنەوە

 .نەیار : مڵۆزم
 .نەیار : مێمڵ
 .دوعای خێر : نزا

 .قامیشێکی باریکە ناوەکەی پتەوە : نەیجە
 .رەوینەوە و راکردنی خێرای گیانداری چوارپێ : هەڵ تیزان
 .جۆرێکە لە دانیشتن: هەڵ توتان

 .جۆرێکە لە دانیشتن: هەڵ تروشکان
 .هەڵگەڕان بە دیواری بەرز و شورە و چیادا : هەڵ زنین

 .راکشان لە سەر پشت یا لە سەر ال: هەڵ ئاژیان
 .چەورکردنی پێستی مرۆڤ بۆ شێالن و بۆنخۆشکردنی : هەنون
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 الوژەی 
 ی کیش و ئاگا گلگامێش

 
 چکاوەی بابەت

 .بون هەریەکەیان شای خۆی هەبوە "دەوڵەتی شار"دو . دو شار بون "ئونوگ"و  "کیش"
 .شای کیش ئاگا بوە و، شای ئونوگ گلگامێش

شای ئونوگ نوێنەری ناردوە بۆ الی شای ئونوگ داوای لێ کردوە بۆ کاری بێگاری، بۆ هەڵکەندنی بیر و 
نەکرێ ئەچێتە سەریان و، بە زۆر  چااڵو، کۆمەڵێ کەسی بۆ بنێرێ، هەڕەشەی کردوە کە ئەگەر داواکەی جێبەجێ

 .ملیان پێ کەچ ئەکا
گلگامێش، شای ئونوگ، ئەنجومەنی پیرانی شارەکەی کۆ کردۆتەوە راوێژی پێ کردون ئاخۆ لە نرخی ئاشتی 

 .دا ملکەچ بکەن بۆ داواکەی شای کیش یان خۆیان بۆ روبەڕوبونەوەی چەکدار ئامادە بکەن
 . ەوەدان هەڵئەبژێرنئاشتی و خۆبەدەست "ئەنجومەنی پیران"

 .گلگامێش ئەم بڕیارەی بە دڵ نابێ
ئینجا ئەنجومەنی پیاوانی کارامەی شارەکەی کۆ کردۆتەوە راوێژی پێ کردون ئاخۆ لە  نرخی ئاشتی دا ملکەچ 

 .بکەن بۆ داواکەی شای کیش یان خۆیان بۆ روبەڕوبونەوەی چەکدار ئامادە بکەن
 . بەڕوبونەوە هەڵئەبژێرنجەنگ و رو "ئەنجومەنی پیاوانی کارامە"

 .گلگامێش ئەم بڕیارەی بە دڵ ئەبێ
 .لەم کەینوبەینەدا بون ئاگا هێزێکی گەورەی هێناوەتە سەر ئونوگ و گەمارۆی داوە

ی فەرماندەی هێزی گەمارۆدەر ئەکا،  گلگامێش یەکێ لە پاڵەوانەکانی بە نوێنەرایەتی خۆی رەوانەی الی ئاگا
لەو کاتەدا یەکێ لە ئەفسەرەکانی لەشکرەکەی . بە تێهەڵدان پێشوازی ئەکەنبەاڵم ئەوان لە باتی گفتوگۆ 

گلگامێش سەرئەکەوێتە سەر شورەی ئونوگ، لە پاڵەوانە گیراوەکە ئەپرسن ئاخۆ ئەوە شاکەیانە یا کەسێکی 
ە ترە ئەو نکولی ئەکا ئەوە شاکەیان بێ زۆرتری تێ هەڵ ئەدەن، ئەوسا ئەنکیدو لە دەرگای شورەی ئونوگ ەو

هێزەکەی ئاگا بە دیتنی ئەو دیمەنە . بۆیان دەرئەپەڕێ و، گلگامێش خۆی سەرئەکەوێتە سەر شورەی شار
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لەشکرکێشیەکە لە باتی شەڕ بە دۆستایەتی گلگامێش و ئاگا کۆتایی . شڵەژانی تێ ئەکەوێ و، پەرەوازە ئەبن
 .ش واز لە شەڕ ئەهێنێیگلگامێش ستایشی ئاگا ئەکا و ئاگا . دێ
 

 الوژەی
 لگامێش و ئاگاگ
 نێردراوەکانی ئاگای کوڕی ئین می باراجە سی: 8 -3

 لە کیشەوە هاتن بۆ ئونوگ بۆ الی گلگامێش،
 :گلگامێش داواکەیانی خستە بەردەم پیرانی شارەکەی، وشەکانی بە وریایی هەڵبژارد

 زۆر بیر هەن ئەبێ تەواو بکرێن"
 هێشتا زۆر لە بیرەکانی واڵت هەن ئەبێ تەواو بکرێن

 اڵوی تەنک لە واڵت دا هەن ئەبێ تەواو بکرێنچا
 .گەلێ بیر هەن ئەبێ قوڵ بکرێن و گوریسی هەڵگۆزینیان لە سەر ببەسترێ

 
 "ئەشێ بە چەک لێیان نەدەین؟! ئایە ئەشێ ئێمە ملکەچ بکەین بۆ بنەماڵەی کیش

 
 :لە کۆبونەوەی ئەنجومەن دا، پیرانی شار، وەاڵمی گلگامێشیان دایەوە: 32 - 9
 راستی دا زۆر بیر هەن ئەبێ تەواو بکرێنلە "

 هێشتا زۆر لە بیرەکانی واڵت هەن ئەبێ تەواو بکرێن
 چااڵوی تەنک لە واڵت دا هەن ئەبێ تەواو بکرێن

 .گەلێ بیر هەن ئەبێ قوڵ بکرێن و گوریسی هەڵگۆزینیان لە سەر ببەسترێ
 "بدەین؟ نابێ بە چەک لێیان! بۆیە ئەبێ ئێمە ملکەچ بکەین بۆ بنەماڵەی کیش

 
 گلگامێش، مەزنی کوالبا،: 11 - 38

 متمانەی بە ئینانا هەبو
 ئامۆژگاری پیرانی شارەکەی بە هەند وەرنەگرت

 :گلگامێش، ئەمجارەیان پرسەکەی خستەوە بەردەم پیاوە کارامەکانی شارەکەی، وشەکانی بە وریایی هەڵبژارد
 زۆر بیر هەن ئەبێ تەواو بکرێن"

 اڵت هەن ئەبێ تەواو بکرێنهێشتا زۆر لە بیرەکانی و
 هێشتا چااڵوی تەنک لە واڵت دا هەن ئەبێ تەواو بکرێن

 .گەلێ بیر هەن ئەبێ قوڵ بکرێن و گوریسی هەڵگۆزینیان لە سەر ببەسترێ
 

 "ئاخۆ نابێ بە چەک لێیان بدەین؟! لەمەوبەر، هەرگیز، ئێوە ملکەچ نەبون بۆ بنەماڵەی کیش
 

 :دا پیاوانی کارامەی شارەکەی بەرسڤی گلگامێشیان دایەوەلە کۆبونەوەی ئەنجومەن : 19 - 12
 لە ناو ئەوانەدا کە راوەستاون و، لە ناو ئەوانەدا کە دانیشتون"
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 لە ناو ئەوانەدا کە هاودەمی کوڕانی شا بون
 .وەک ئەڵێن "کێ ئەوەندە هەناسەی درێژە؟... لە ناو ئەوانەدا کە سەرومڕ رەشمەی کەریان بە دەستەوەیە

 "ئەشێ ئێمەی گەنجان بە چەک لێیان نەدەین؟! ەی پیرەپیاوان ناشێ ملکەچ بکەن بۆ بنەماڵەی کیشئێوە ئ"
 

خوا گەورەکان پەیکەرەی ئونوگیان خوڵقاندوە، دەستکردی خودایان، خانوەکەی ئی ئانا لە ": 19 - 10
 بەهەشتەوە دابەزیوە،

 کە ئان دروستی کردوە،بڕوانە شورە بڵندەکەی، کە ئان دروستی کردوە، نشینگەی شاهانە 
 تۆ شاهی، جەنگاوەری، کەسێکی روخۆشی، میری خۆشەویستی ئانی

 !کاتێ ئاگا دێت، ئەبێ چۆن بتۆقێ
 "سپاکەی پچوکە، هێزەکانی پشتەوەی دودڵییان تێ کەوتوە، پیاوەکانی ناتوانن روبەڕوی ئێمە ببنەوە

 
 گلگامێش، مەزنی کوالبا، : 21 - 20

 مەی شارەکەی شادمان بو، ورەی بەرز بوەوەبە ئامۆژگاری پیاوانی کارا
 :بە ئەنکیدوی نۆکەری وت

 بەم پێیە با چەک و تفاقی شەڕ ئامادە بکرێ، با کوتەک لە بەردەستی خۆت دا بێ"
 رەنگە ئەوە ترس و تۆقاندنێکی زۆر بخوڵقێنێ

 کاتێ کە ئەو هات ترسی گەورەی منی لێ ئەنیشێ و، ئەبەزێ
 "سابەکانی تێک ئەچێبەهانەکانی پوچ ئەبێتەوە و، ح

 
 نە پێنج و، نە دە رۆژ تێ نەپەڕی : 82 - 28
 پیاوەکانی گەمارۆی ئونوگی دای کوڕی ئین می باراجە سی لە گەڵ ئاگا

 بڕیاری ئونوگ پوچ بوەوە
 :گلگامێش، مەزنی کوالبا، بە جەنگاوەرەکانی خۆی وت

 "بچێ بۆ الی ئاگا؟ کێتان خۆبەخش و ئازایە، بە خۆی دا رائەپەڕموێ،! ئەی جەنگاوەران"
 

 :تورا، پاسەوانی شاهانە، بە شانازیەوە بە شاکەی وت -بیرهور: 88 - 88
 من ئەڕۆم بۆ الی ئاگا"

 "ئەوسا بەهانەکانی پوچ ئەبێتەوە و حسابەکانی تێک ئەچێ
 

 تورا لە دەروازەی شار دەرچو -بیرهور: 69 - 89
 تورا لە دەروازەی شار چوە دەرەوە -هەر کە بیرهور

 ەردەم دەرگاکەدا گرتیان ولە ب
 .تێروپڕیان تێ هەڵدا

 
 .هاتە بەردەم ئاگا و قسەی بۆ کرد

 .پێش ئەوەی قسەکانی تەواو بکا، ئەفسەرێکی ئونوگ سەرکەوتە سەر شورەکە و لە بان شورەکەوە دەرکەوت
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 :تورای وت -ئاگا ئەوی بینی و بە بیرهور
 "ئەو کابرایە شاکەی تۆیە؟! کۆیلە"
 

 !کابرایە شاکەی من نیەئەو ": 83 - 10
 :ئەو کابرایە ئەگەر شاکەی من بوایە

 ناوچەوانی گرژ ئەبو، چاوەکانی لە هی گا ئەچون، ردێنی پیرۆزەیی ئەبو، پەنجەکانی جوان ئەبون،
ئاخۆ نەیئەتوانی جەماوەرەکە بخرۆشێنێ، جەماوەرەکە بڕەتێنێ، جەماوەرەکە لە تەپوتۆزدا بگەوزێنێ، هەمو 

 . سەرچاوەی ئاوەکانی واڵت پڕ بکا لە لیتە، قەپۆزی کەشتیەکانی بشکێنێخەڵک بحەپەسێنێ، 
 "ئاگا، شای کیش، لە ناوەڕاستی لەشکرەکەی خۆی دا بە دیل بگرێ؟

 
 کەوتنەوە تێ هەڵدانی، شپرزەیان کرد: 89 - 81

 تورا یان کوتا -تا توانییان بیرهور
 ورەکەگلگامێش، لە دوای ئەفسەرەکەی ئونوگ، خۆی سەرکەوتە سەر ش

 ترس لە گەنج و پیری کوالبا نیشت
 لە بەردەم دەروازەی شاردا کۆبونەوە

 پیاوە کارامەکانی ئونوگی بە گورزی شەڕ چەکدار کرد و لە سەر رێی دەروازەی شاردا مۆڵی دان
 تەنیا ئەنکیدو لە دەروازەی شار چوە دەرەوە

 گلگامێش لە سەر شوراکەوە دەرکەوت، بۆ خوارەوەی روانی،
 :وی پێی کەوتئاگا چا

 "ئەم پیاوە شاکەی تۆیە؟! ئەی کۆیلە"
 

 "ئەو پیاوە بە راستی شاکەی منە": 99 - 91
 هەر کە ئەوەی لە دەم دەرچو،

گلگامێش، جەماوەرەکەی خرۆشان، جەماوەرەکەی رەتان، جەماوەرەکەی لە تەپوتۆزدا گەوزان، خەڵک هەموی 
 . قەپۆزی کەشتیەکان شکانحەپەسان، سەرچاوەی ئاوەکانی واڵت پڕ بون لە لیتە، 

 .ئەو، ئاگای شای کیشی، لە ناوەڕاستی لەشکرەکەی خۆی دا گرت
 

 :گلگامێش، مەزنی کوالبا، بە ئاگای وت: 306 - 300
 ئاگای سەرکارم ، ئاگای جەنەرالم"

 !ئاگا ئەی فەرماندەی لەشکرەکەم
 ئاگا هەناسەی پێ بەخشیم، ئاگا ژیانی پێ دام 

 دا ئاگا داڵدەی لێقەوماوانی
 "ئاگا، مەلی باڵداری لە گەنم تێر کرد

 
 :(یان وت پیاوە کارامەکانی بە گلگامێش: )331 - 301

 !ی، دەستکردی خواکانی تۆ چاودێری ئونوگ"
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 !شورە بڵندەکەی، کە ئان دروستی کردوە
 !نشینگە شاهانەکەی کە ئان دای مەزراندوە

 "!یستی ئانیتۆ شا و پاڵەوانی ئەوێی، تۆ کەسێکی روخۆشی، میری خۆشەو
 

 :گلگامێش رو لە ئاگا وتی
 پێش ئوتو، لێرە پاداشتی چاکەکەت ئەدرێتەوە"

 من چاودێر بوم لە ئونوگ، دەستکردی خواکان، 
 شورە بڵندەکانی کە سەریان لە هەور ئەسون

 نشینگەی شاهانە کە ئان دروستی کردوە
 شار پاداشتی ئەو چاکەیەت ئەداتەوە کە بەرامبەر منت نواند

 "!ئوتو، لێرە پاداشتی چاکەکەت ئەدرێتەوە بەر لە
 

 .ئاگای ئازاد کرد بگەڕێتەوە بۆ کیش
 

 !ئەی گلگامێش، مەزنی کوالبا، ستایشی تۆ چەند خۆشە: 338 - 332
  

 تێوەردان
یان ساغ کردۆتەوە و خوێندۆتەوە، لەوانە شوێنەوارناسی  "ئاگا"هەندێ لەو شوێنەوارناسانەی کە الوژەی 

 :ە گرنگیەکی تایبەتیەوە باسیان لێ کردوە، چونکەناسراو کرێمەر، ب
دەوڵەتی شار لە سەردەمی . بون "دەوڵەتی شار"دو  "ئونوگ"و  "کیش"یەکەم، بە پێی لێکدانەوەی ئەوان 

مۆدێلی سیستەمی  میزۆپۆتامیاسومەریەکان و دواتریش لە سەردەمی ئاکادی و بابلی دا لە هەندێ لە ناوچەکانی 
 .دواتر لە یۆنانی کۆن دا بوە بە باو "دەوڵەتی شار"تەمی سیس. بەڕێوەبردن بوە

ش ـدوەم، گوایە ئەم گێڕانەوەیە نیشانەیە بۆ جۆرێ لە ژیانی دیمۆکراسی سەرەتایی، لە سێیەم هەزارەی پێ
هەبوە، ژورێکی  ی "دو ژوری"ی ـانـارلەمـوگ پـونـایەتی دا ئـێژوی مرۆڤـار لە مـەم جـن دا بۆ یەکـزای
، لە پرسێکی چارەنوسسازی وەکو جەنگ و ئاشتی "ئەنجومەنی پیاوانی کارامە"و ژورێکی  "یرانئەنجومەنی پ"

  .دا گەورەی واڵت پرسی پێ کردون
 
 
 

 سەرچاوە
 لە بەر تێکستی ئینگلیزی وەرگیراوە و لە گەڵ تێکستی عەرەبی بەراورد کراوە، 

 :بۆ تێکستی ئینگلیزی بڕوانە
The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature- Oxford University 

الدکتور فیصل  ترجمةتاریخهم وحضارتهم وخصائصهم، : صاموئیل نوح کریمر، السومریون: )بۆ تیکستی عەرەبی بڕوانە
 (162-188)ص( المطبوعات، الکویت ة، الناشر وکالوائليال

 (363 – 360ص . )بغداد 3911وملحمة، اسطورة : سومر: الدکتور فاضل عبدالواحد حق: بۆ کورتەی عەرەبی بڕوانە
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 الوژەی
 گلگامێش و ئەنکیدو و، جیهانی ژێرو

 
 چکاوەی بابەت

بوبێ، بایەکی توند هەڵی ئەکێشێ و ئاوی  "بی"کە ئەشێ داری . لە کەناری روباری فورات دا درەختێ هەبوە
 .فورات ئەیبا بۆ دور

دارە . ن و ئینلیل، کە دوان لە بەهێزترینی خواکان بون، پیاسەی کردوەئینانا لە کەناری فورات لە سەر داوای ئا
هەڵکەنراوەکەی بینیوە، لە ئاو دەری هێناوە و هەڵی گرتۆتەوە لە ناو باخەکەی خۆی دا بیڕوێنێ بۆ ئەوەی کە 

 .ئەستور بو لە دارەکەی کورسی و تەختی نوستن دروست بکا
و، مەلێک چڵەپۆپەکەی داگیر ئەکەن، نایەڵن دارەکە نەشونما  هەژدیهایەک رەگەکەی و، ماخێوێک ناوقەدەکەی

 .ئینانا ناتوانێ چاریان بکا. بکا و، گاڵتە بە ئینانا ئەکەن
 ئوتو ئامادە نابێ یارمەتی بدا. ئینانا پەنا ئەبا بۆ ئوتو ی برای یارمەتی بدا دارەکەی بۆ وەربگرێتەوە

 .امێش ئامادەیی دەرئەبڕێ بۆ یارمەتی دانیگلگ. ئینانا، ئینجا، پەنا ئەبا بۆ گلگامێشی برای
ماخێوەکە لە ترسا . هەژدیهاکە ئەکوژێ. ئەچێتە وێزەی دارەکە. گلگامێش خۆی بە تفاقی شەڕ چەکدار ئەکا

ی  گلگامێش دارەکە ئەبڕێتەوە و، پێشکەشی ئینانا. هەڵدێ و مەلەکەش بەچکەکانی بەرەو چیاکان ئەفڕێنێ
دروست بکا و، خۆیشی لە رەگەکەی و لە چڵەپۆپەکەی دو ئامڕازی موسیقی  کورسی و تەختی بۆ خۆی لێ ،ئەکا

 .دروست ئەکا
 .بە دەنگی ئەم دو ئامڕازە، لە مەیدانە گشتیەکان دا، خەڵک داوا ئەکا بۆ شەڕ

ئامڕازەکانی وەکو سزا . دایک و هاوسەری گەنج و بێوەژنانی، قوربانیانی شەڕەکان، توکی لێ ئەکەن
 .جیهانی خواروبەرئەبنەوە بۆ ناو 

گلگامێش خۆی بە دەست و قاچ هەوڵ ئەدا دەریان بهێنێتەوە، بەاڵم ناتوانێ، بە کەساسی لە بەر دەرگای جیهانی 
ئەنکیدو، هاوڕێ و نۆکەری، هەستی بەزەیی ئەبزوێ، . خوارودا دائەنیشێ و دەس ئەکا بە گریان و نوزانەوە

 .ی بۆ بهێنێتەوەئامادەیی دەرئەبڕێ بچێ بۆ جیهانی ژێرو ئامڕازەکان
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بەاڵم ئەنکیدو . گلگامێش بۆ ئەوەی ئەنکیدو بە سەالمەتی بچێ و بە سەالمەتی بگەڕێتەوە کۆمەڵێ رێنمایی ئەکا
لە گەشتەکەی دا گوێ ناداتە رێنماییەکانی گلگامێش، لە بەر ئەوە جیهانی ژێرو رێگەی نادا بگەڕێتەوە سەر 

 .ئەرز، بە یەکجاری گلی ئەداتەوە،
 .ئینلیل ئامادە نابێ یارمەتی بدا. ا ئەبا بۆ ئینلیل ئەنکیدوی بۆ بهێنێتەوەگلگامێش پەن

گلگامێش ئینجا پەنا ئەبا بۆ ئینکی ئەنکیدوی بۆ بهێنێتەوە، ئینکی تەنیا ئەوەندەی لە دەس دێ دەالقەیەک 
 .بکاتە جیهانی ژێرو تاپۆی گیانی ئەنکیدو سەری لێ دەربهێنێ لە گەڵ گلگامێش گفتوگۆیەک بکا

گلگامێش هەواڵی جیهانی ژێرو و، چارەنوسی کەسانی جیاوازی لێ . پۆی ئەنکیدو و گلگامێش بە یەک ئەگەنتا
 .ئەپرسێ، ئەنکیدو وەاڵمی پرسیارەکانی ئەداتەوە

 
 الوژەی

 گلگامێش و ئەنکیدو و، جیهانی ژێرو
 لەو رۆژانەدا، لەو رۆژە دورانەدا،: 16 - 3

 لەو شەوانەدا، لەو شەوە دورانەدا،
 سااڵنەدا، لەو ساڵە دورانەدا لەو

 لە رۆژانی کۆن دا، کە شتانی پێویست هێنرانە بونی ئاشکرا،
 لە رۆژانی کۆن دا، کە بۆ یەکەمین جار شتانی پێویست مشوری خورا،

 کاتێ بۆ یەکەمین جار لە بەر دەرگای واڵت دا نان تام کرا
 کاتێ تەنور لە واڵت دا دروست کرا و خرایە کار 

 لە ئەرز جیا کرایەوەکاتێ ئاسمان 
 کاتێ ئەرز لە ئاسمان جیا کرایەوە

 کاتێ مرۆڤ ناو نرا
 کاتێ ئان ئاسمانی بۆ خۆی وەرگرت
 کاتێ ئینلیل ئەرزی بۆ خۆی وەرگرت

 
 کاتێ جیهانی ژێرو بە خەاڵت درایە ئیریشکیگال و،

 کاتێ ئەو بایەوانی بەلەمەکەی کردەوە، کاتێ بایەوانەکەی کردەوە
 جیهانی ژێرو بایەوانەکەی کردەوەکاتێ باوک بەرەو 

 کاتێ ئینکی بەرەو جیهانی ژێرو بایەوانەکەی کردەوە
 دژی شا، گەردەلولی گلێرە هەڵی کرد،

 دژی ئینکی، گەردەلولی تەرزە هەڵی کرد
 بچوکەکانیان وەکو چەکوشی سوک بون و
 بون( کاتاپولتس)زلەکانیان وەکو خڕەبەردەکانی مەنجەنیق 

 ی ئەلەرزی وەکو گەلە کیسەڵ خۆیانی پێدا بماڵنبەلەمە بچوکەکەی ئینک
 شەپۆلەکان لە نیرگەی بەلەمەکەیان ئەدا بۆ ئەوەی وەکو گورگ شا هەڵ بلوشن و

 شەپۆلەکان لە قەپۆزی بەلەمەکەیان ئەدا بۆ ئەوەی وەکو شێر ئینکی بشکێنن
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 لەو سەردەمەدا درەختێکی تەنیا هەبو: 18 – 11
 تەنیا، لە کەناری فوراتی پاک دا روا، بە ئاوی فورات ئاو ئەدراتەنیا درەختی هالبو، درەختێ بە 

 تەوژمی زەالنی خوارو لە رەگی دەرهێنا
 لقەکانی شکاند،

 فورات بردی  هەڵی گرت بۆ دور 
 ئافرەتێ، بۆ رێزنان لە قسەی ئان لەو ناوەدا ئەسوڕایەوە

 ئافرەتێ، بۆ رێزنان لە قسەی ئینلیل لەو ناوەدا پیاسەی ئەکرد،
 تەکەی گرتەوە و بردی بۆ ئونوگ،درەخ

 بۆ ناو باخە رازاوەکەی ئینانا
 

 ئافرەتەکە درەختەکەی بە قاچ نەک بە دەست روان، : 26 – 16
 ئافرەتەکە بە قاچ نەک بە دەست ئاوی دا

 کەی ئەمە ببێ بە کورسیەکی قەشەنگ کە بتوانم لە سەری دابنیشم؟": وتی
 بتوانم لە سەری رابکشێم؟کەی ئەمە ببێ بە تەختێکی قەشەنگ کە ":وتی

 پێنج ساڵ، دە ساڵ تێپەڕی، درەختەکە گەورە بو، بەاڵم لقوپۆپی دەرنەکرد
 لە سەر رەگەکەی مارێکی بێ ئامان کوالنەی کرد بو

 لە سەر چڵەپۆپەکەشی مەلی ئانزود بەچکەکانی دانا بو
 لە ناوقەدەکەشی دا ماخێوێک جێگەی خۆی تێدا ساز کرد بو

 ێکی خۆشەوە پێ ئەکەنی،کچۆڵەیەک  بو بە دڵ
 لە کاتێک دا ئینانای پیرۆز ئەگریا

 
 کاتێ شەبەقی دا، کاتێ ئاسۆ رۆشن بوەوە: 69 – 21

 کاتێ مەلە بچوکەکان، لە دەمەوبەیانی دا، کەوتنە جریواندن
 کاتێ ئوتو خەوتنگاکەی جێ هێشت

 خوشکەکەی ئینانای پیرۆز
 

 :بە پاڵەوانی الو ئوتو ی وت
 کاتێ کە چارەنوس دیاری کرا لەو رۆژانەدا! برام"

 کاتێ فەڕ ئەرزی تێراو کرد
 کاتێ ئان ئاسمانی بۆ خۆی وەرگرت
 کاتێ ئینلیل ئەرزی بۆ خۆی وەرگرت

 کاتێ ئیریشکیگال جیهانی خواروی بە خەاڵت درایە و
 کاتێ ئەو بایەوانی بەلەمەکەی کردەوە، کاتێ بایەوانەکەی کردەوە

 نەکەی کردەوەکاتێ باوک بەرەو جیهانی ژێرو بایەوا
 کاتێ ئینکی بەرەو جیهانی ژێرو بایەوانەکەی کردەوە

 دژی شا، گەردەلولی گلێرە هەڵی کرد،



 
گوڵچنین: دەم رێگاوە بە  

656 

 

 دژی ئینکی، گەردەلولی تەرزە هەڵی کرد،
 بچوکەکانیان وەکو چەکوشی سوک بون و
 بون( کاتاپولتس)زلەکانیان وەکو خڕەبەردەکانی مەنجەنیق 
 لە کیسەل خۆیانی پێدا بماڵنبەلەمە بچوکەکەی ئینکی ئەلەرزی وەکو گە

 شەپۆلەکان لە نیرگەی بەلەمەکەیان ئەدا بۆ ئەوەی وەکو گورگ شا هەڵ بلوشن و
 شەپۆلەکان لە قەپۆزی بەلەمەکەیان ئەدا وەکو شێر پەالماری ئینکی یان ئەدا

 
 لەو سەردەمەدا، درەختێکی تەنیا هەبو: 18 – 10

 تەنیا درەختی هالبو، درەختێ بە تەنیا
 ری فوراتی پاک دا روالە کەنا

 بە ئاوی فورات ئاو ئەدرا
 تەوژمی زەالنی خوارو لە رەگی دەرهێنا

 لقەکانی شکاند،
 فورات بردی  هەڵی گرت بۆ دور 

 من ئافرەتێ، کە بۆ رێزنان لە قسەی ئان لەو ناوەدا ئەسوڕامەوە
 من ئافرەتێ، کە بۆ رێزنان لە قسەی ئینلیل لەو ناوەدا پیاسەم ئەکرد،

 ەم گرتەوە و هێنام بۆ ئونوگ،درەختەک
 بۆ ناو باخە رازاوەکەی ئینانای پیرۆز

 
 من، ئافرەتێ، درەختەکەم روان بە قاچم نەک بە دەستم: 90 – 10

 من، ئینانا ئاوم دا، قاچم بە کار هێنا نەک دەستم
 کەی ئەمە ببێ بە کورسیەکی قەشەنگ کە بتوانم لە سەری دابنیشم؟": ئەو وتی
 ببێ بە تەختێکی قەشەنگ کە بتوانم لە سەری رابکشێم؟ کەی ئەمە":ئەو وتی

 پێنج ساڵ، دە ساڵ تێپەڕی، درەختەکە گەورە بو، بەاڵم لقوپۆپی دەرنەکرد
 لە سەر رەگەکەی مارێکی بێ ئامان کوالنەی کرد بو

 لە سەر چڵەپۆپەکەشی مەلی ئانزود بەچکەکانی دانا بو
 کرد بو لە ناوقەدەکەشی دا ماخێوێک جێگەی خۆی تێدا ساز

 بو بە دڵێکی خۆشەوە پێ ئەکەنی،کچۆڵەیەک 
 "!لە کاتێک دا ئینانای پیرۆز ئەگریا

 
 براکەی، پاڵەوانی الو ئوتو، لەم کێشەیەدا الیەنی نەگرت

 
 کاتێ شەبەقی دا، کاتێ ئاسۆ رۆشن بوەوە: 331 – 93

 کاتێ مەلە بچوکەکان، لە دەمەوبەیانی دا، کەوتنە جریواندن
 کەی جێ هێشتکاتێ ئوتو خەوتنگا

 خوشکەکەی، ئینانای پیرۆز،
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 :بە پاڵەوان گلگامێش ی وت
 لەو رۆژانەدا کاتێ کە چارەنوس دیاری کرا! برام"

 کاتێ فەڕ ئەرزی تێراو کرد
 کاتێ ئان ئاسمانی بۆ خۆی وەرگرت
 کاتێ ئینلیل ئەرزی بۆ خۆی وەرگرت

 کاتێ ئیریشکیگال جیهانی خواروی بە خەاڵت درایە و
 وانی بەلەمەکەی کردەوە، کاتێ بایەوانەکەی کردەوەکاتێ ئەو بایە

 کاتێ باوک بەرەو جیهانی ژێرو بایەوانەکەی کردەوە
 کاتێ ئینکی بەرەو جیهانی ژێرو بایەوانەکەی کردەوە

 دژی شا، گەردەلولی گلێرە هەڵی کرد،
 دژی ئینکی، گەردەلولی تەرزە هەڵی کرد

 بچوکەکانیان وەکو چەکوشی سوک بون و
 بون( کاتاپولتس)وەکو خڕەبەردەکانی مەنجەنیق زلەکانیان 

 بەلەمە بچوکەکەی ئینکی ئەلەرزی وەکو پۆلە کیسەل خۆیانی پیا بکێشن
 شەپۆلەکان لە نیرگەی بەلەمەکەیان ئەدا بۆ ئەوەی وەکو گورگ شا هەڵ بلوشن و

 شەپۆلەکان لە قەپۆزی بەلەمەکەیان ئەدا وەکو شێر پەالماری ئینکی یان ئەدا
 

 لەو سەردەمەدا درەختێکی تەنیا هەبو: 311 – 332
 تەنیا درەختی هالبو، درەختێ بە تەنیا

 لە کەناری فوراتی پاک دا روا
 بە ئاوی فورات ئاو ئەدرا

 تەوژمی زەالنی خوارو لە رەگی دەرهێنا
 لقەکانی شکاند،

 فورات بردی  هەڵی گرت بۆ دور 
 وڕامەوەمن ئافرەتێ، کە بۆ رێزنان لە قسەی ئان لەو ناوەدا ئەس

 من ئافرەتێ، کە بۆ رێزنان لە قسەی ئینلیل لەو ناوەدا پیاسەم ئەکرد،
 درەختەکەم گرتەوە و هێنام بۆ ئونوگ،
 بۆ ناو باخە رازاوەکەی ئینانای پیرۆز

 
 ئافرەتەکە درەختەکەی بە قاچ نەک بە دەست روان، : 318 – 311

 ئافرەتەکە ئاوی دا بە قاچ نەک بە دەست
 ێ بە کورسیەکی قەشەنگ کە بتوانم لە سەری دابنیشم؟کەی ئەمە بب": وتی
 کەی ئەمە ببێ بە تەختێکی قەشەنگ کە بتوانم لە سەری رابکشێم؟":وتی

 پێنج ساڵ، دە ساڵ تێپەڕی، درەختەکە گەورە بو، بەاڵم لقوپۆپی دەرنەکرد
 لە سەر رەگەکەی مارێکی بێ ئامان کوالنەی کرد بو

 ەچکەکانی دانا بولە سەر چڵەپۆپەکەشی مەلی ئانزود ب
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 لە ناوقەدەکەشی دا خێوێک جێگەی خۆی تێدا ساز کرد بو
 بو بە دڵێکی خۆشەوە پێ ئەکەنی،کچۆڵەیەک 

 لە کاتێک دا ئینانای پیرۆز ئەگریا
 لەو کێشەیەدا کە خوشکەکەی بۆی باس کرد، براکەی، پاڵەوان گلگامێش، الیەنی گرت

 
 ی هەڵگرتوەشیقلئەتوت سی  ،پەستەکەکەی پەنجا مەن بوپشتێنێکی پۆشی پەنجا مەن قورس و : 380 – 316

 دەستی دایە تەورە برۆنزیەکەی کە بۆ گەڕان بە کاری ئەهێنا
 کە حەوت تالینت و حەوت مەن کێشی بو

 
 مارە بێ ئامانەکەی کوشت کە لە سەر رەگەکەی ئەژیا

 انمەلی ئانزود کە لە سەر چڵەپۆپەکەی ئەژیا بەچکەکانی هەڵگرت و فڕی بۆ شاخەک
 خێوە کچەکە کە لە قەدەکەی دا ئەژیا هەاڵت پەنای برد بۆ چۆڵەوانی

 درەختەکەی لە رەگەوە هەڵکەند، سەرچڵەکەی قرتان
 کوڕانی شارەکەی کە لە گەڵی چو بون لقوپۆپەکانیان هەڵپاچی

 پێشکەشی کرد بە خوشکەکەی، بە ئینانای پیرۆز، بیکا بە کورسی
 دایە بیکا بە تەخت بۆ خۆی

 
 ، لە رەگەکانی، ئیالگ ی دروست کرد و، لە لقەکانیشی ئیکیدمابۆ خۆیشی

 
 ئیالگ ی لە مەیدانی پان دا ئەژەن، نەی ئەویست هەرگیز لە ژەنینی بوەستێ،: 368 – 383

 لە مەیدانی پان دا ستایشی خۆی ئەکرد،، نەی ئەویست هەرگیز لە ستایشی خۆی بوەستێ
 "!ئۆف کڵۆکم! مئای مل"... کە مناڵی بێوەژنەکانی( ؟)بۆ ئەو 

 بۆ ئەوانەی دایکیان هەبو، دایک نانی بۆ کوڕەکەی ئەهێنا
 بۆ ئەوانەی کە خوشکیان هەبو، خوشک ئاوی بۆ براکەی ئەهێنا

 کە ئێوارە هات، شوێنی دانانی ئیالگ ی نیشانە کرد، لەوێوە ئیالگ ەکەی خۆی هێنایە الی خۆی لە ماڵ داینا
 نیشانە کرد بو،شوێنەکەی ... بەاڵم بەیانی زو کە ئەو

لە سۆنگەی سکااڵی بێوەژن و دادوبێدادی کچە گەنجەکانەوە ئیالگ ەکەی و ئیکیدما کەی بەربونەوە ناو بنی 
 جیهانی ژێرو

 هەوڵی دا بە دەست، دەریان بهێنێتەوە، نەیتوانی بیانگاتێ
 هەوڵی دا بە قاچ، دەریان بهێنێتەوە، نەیتوانی بیانگاتێ

 
 ەی گانزەر دا، لە بەردەم جیهانی ژێرودا هەڵتوتالە زاری دەرواز: 318 – 366

 :گلگامێش کەوتە شینوزاری، بە کوڵ گریا
ئای ئیالگ ەکەی من، من هێشتا لە خۆشیەکانی تێر نەبوم، یاری ! ئای ئیالگ ی من، وای بۆ ئیکیدما ی من"

 !پێ کردنی بۆ من هێشتا تەواو نەبوە
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اوەڕوانی من بوایە، من لە گەڵ ژنی دارتاشەکە دا وەکو چمن هەر لە ماڵی دارتاش  ئاخ ئەگەر ئیالگ ەکەی
ئەگەر هەر لەوێ چاوەڕوانی من بوایە، من لە گەڵ مناڵەکانی دارتاشەکە وەکو ... دایکی خۆم رەفتارم ئەکرد

 ! ئەگەر ئەو هەر لەوێ چاوەڕوانی من بوایە... خوشکە بچوکەکەم رەفتارم ئەکرد
 کێ بۆم ئەهێنێتەوە؟.. ی ژێروئیالگە کەی من کەوتۆتە خوارێ بۆ جیهان

 "کێ بۆم ئەهێنێتەوە؟... ئیکیدما کەی من کەوتۆتە خوارێ بۆ گانزەر
 

 :ئەنکیدوی نۆکەری وەاڵمی دایەوە: 381 – 316
 بۆچی ئەگریت؟ بۆچی خەم دڵی داگرتوی؟! گەورەم"

 "ۆ ئەهێنمەوەئەمڕۆ من ئیالگ ەکەی تۆ لە جیهانی ژێرو ئەهێنمەوە، من ئیکیدما کەت لە گانزەر ەوە ب
 :گلگامێش بەرسڤی ئەنکیدوی دایەوە

 .ئەبێ رێنماییەکانم جێبەجێ بکەی! ئەگەر ئەمڕۆ بچی دابەزی بۆ جیهانی ژێرو، با ئامۆژگاریت بکەم"
 :گوێ لە وتەکانم بگرە! با قسەت بۆ بکەم

 
 ئەگینا دەسبەجێ ئەتناسنەوە کە تۆ نامۆی: نابێ جلوبەرگی خاوێن لە بەر بکەی: 398 – 382

 ئەگینا بە بۆنەکەی تێت ئەوروکێن: نابێ لەشی خۆت بە رۆنی خۆشبۆی شوشەکە بهەنوی
 ئەگینا ئەوانەی گۆپاڵەکەیان بەر ئەکەوێ تێت ئەئاڵێن: نابێ گۆپاڵ لە جیهانی ژێرودا بهاوێژی

 ئەگینا تاپۆکان هەست ئەکەن تۆ سوکایەتییان پێ ئەکەی: نابێ گۆچان بە دەستەوە بگری
 ێ بکەینابێ پاپوچ لە پ

 نابێ لە جیهانی ژێرودا بنەڕێنی
 نابێ ژنە خۆشەویستەکەت ماچ بکەی

 نابێ لە ژنەکەت بدەی تەنانەت ئەگەر هەراسانیشی کردی
 نابێ مناڵە خۆشەویستەکانت ماچ بکەی

 نابێ لە کوڕەکەت بدەی تەنانەت ئەگەر بێزاریشی کرد
 دەنگەدەنگ بکەی لە جیهانی ژێرودا گل ئەدرێیتەوە

 
 ئەو ژنەی کە لەوێ راکشاوە، ئەو ژنەی کە لەوێ راکشاوە: 102 – 399

 دایکی نینازو کە لەوێ هەڵئاژیاوە
 شانی روتی بە جل دانەپۆشراوە، هیچ پۆشاکێ بە سەر سنگە روتەکەیەوە نیە

 ".پەنجەکانی وەکو تەورداس وان و پرچی کە ئەڕنێتەوە ئەڵێی زەرون
 

 رەکەی ئەنکیدو گوێی نەدایە وتەکانی گەو: 110 – 108
 جلوبەرگی خاوێنی پۆشی، ئەوان ناسییانەوە کە نامۆیە

 لەشی بە رۆنی خۆشبۆ هەنو، بە بۆنەکەی لە دەوری وروکان
 گۆچانی نیشانەی لە جیهانی ژێرودا وەشان، ئەوانەی گۆچانەکەیان بەرکەوت تێی ئااڵن

 گۆچانەکەی بە دەستەوە گرت
 ەتاپۆی مردوەکان هەستیان کرد سوکایەتییان پێ کراو
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 پاپوچی کردە پێ،
 بوە هۆی دەنگە دەنگ لە جیهانی ژێرودا

 ژنە خۆشەویستەکەی ماچ کرد و لەو ژنەیشی دا کە هەراسانی کرد بو
 فرزەندە خۆشەویستەکەی ماچ کرد و، لەو کوڕەیشی دا کە لێی بێزار بو

 نەڕەیەکی گەورەی کرد، 
 ئیتر لە جیهانی ژێرودا گل درایەوە

 
 مێش، کوڕی نینسومون،پاڵەوان گلگا: 119 – 113

 بە تەنیا رێگەی ئیکوری گرت، بۆ پەرستگای ئینلیل
 :لە بەردەم ئینلیل دا گریا

 ئیالگ ەکەم کەوتە خوارێ بۆ جیهانی ژێرو،! بابە ئینلیل"
 .ئیکیدما کەم کەوتە خوارێ بۆ ناو گانزەر

 ئەنکیدو دابەزی بیانهێنێتەوە بەاڵم جیهانی ژێرو ئەوی گل داوەتەوە
 ەیگرتوە، ئاساگ نەیگرتوە، بەڵکو جیهانی ژێرو گرتویەتیناماتار ن

 ئودوگ، دێوی نیرگال، کە بەزەیی بە کەس دا نایەتەوە، نەیگرتوە، بەڵکو جیهانی ژێرو گرتویەتی
 ".ئەو لە مەیدانی شەڕێکی پیاوانەدا نەگالوە، بەڵکو جیهانی ژێرو گرتویەتی

 
 ئەوە چو بۆ ئەریدوگباوە ئینلیل لەم کێشەیەدا الیەنی نەگرت، لە بەر 

 
 لە ئەریدوگ بە تەنیا رێگەی گرت، بۆ پەرستگای ئینکی: 110 – 111

 :لە بەردەم ئینکی دا گریا
 ئیالگ ەکەم کەوتە خوارێ بۆ جیهانی ژێرو،! بابە ئینکی"

 .ئیکیدما کەم کەوتە خوارێ بۆ ناو گانزەر
 ئەنکیدو دابەزی بیانهێنێتەوە بەاڵم جیهانی ژێرو گرتویەتی

 ار نەیگرتوە، ئاساگ نەیگرتوە، بەڵکو جیهانی ژێرو گرتویەتینامات
 ئودوگ، دێوی نیرگال، کە بەزەیی بە کەس دا نایەتەوە، نەیگرتوە، بەڵکو جیهانی ژێرو گرتویەتی

 ".ئەو لە مەیدانی شەڕێکی پیاوانەدا نەگالوە، بەڵکو جیهانی ژێرو گرتویەتی
 

 باوە ئینکی لەم کێشەیەدا الیەنی گرت، 
 

 :بە پاڵەوانی الو ئوتو ی، کوڕی نینگال ی وت: 121 – 118
 دەسبەجێ دەالقەیەک لە جیهانی ژێرو دا بکەرەوە، ئینجا"

 "نۆکەرەکەی ئەو لە جیهانی ژێرو بهێنەرەوە
 

 ئەو دەالقەیەکی کردە جیهانی ژێرو
 نۆکەرەکەی بە ئاسانی لە جیهانی ژێرو دەرهێنا
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 کترییان ماچ کردباوەشیان کرد بە یەکتردا و یە: 181 – 121
 :بە پرسیار دای گرتەوە

 رێکخستنی جیهانی ژێروت بینی؟"
 "ئەگەر تۆ بۆم باس بکەیت، ئەگەر بۆم بگێڕیتەوە! هاوڕێ

 
 "!ئەگەر باسی رێکخستنی جیهانی ژێروت بۆ بگێڕمەوە، ئەبێ دابنیشی و بگریت"
 "من دائەنیشم و ئەگریم"

 ..کە دڵت حەز بکا بیگرێ..... 
 وەکو ئەسپێ بداتە پەاڵسە کۆن( .... وم؟من کرم تێی دا)

 دەالقەیەک، پڕ بێ لە تۆز
 و لە ناو تۆزەکەدا دانیشت "ئۆف"وتی 

 
 "ئەوەت بینی کە یەک کوڕی هەیە؟": 161 – 182

 "!بەڵێ بینیم"
 "ئەحواڵی چۆنە؟"

 "لە سەر ئەو کۆتەرەیەی کە لە بن دیوارەکەدایە بە کوڵ ئەگری
 
 "ئەوەت بینی کە دو کوڕی هەیە؟"
 "بەڵێ بینیم"
 "ئەحواڵی چۆنە؟"
 "لە سەر چەند خشتێ دانیشتوە نان ئەخوا"
 
 "ئەوەت بینی کە سێ کوڕی هەیە؟"
 "بەڵێ بینیم"
 "ئەحواڵی چۆنە؟"
 "ئاو لە کوندەی سەر هەرزاڵە ئەخواتەوە"
 
 "ئەوەت بینی کە چوار کوڕی هەیە؟"
 "بەڵێ بینیم"
 "ئەحواڵی چۆنە؟"
 "اڵخی نیر لە ملی هەبێدڵی خۆشە وەکو پیاوێ چوار و"
 
 "ئەوەت بینی کە پێنج کوڕی هەیە؟"
 "بەڵێ بینیم"
 "ئەحواڵی چۆنە؟"
 "وەکو میرزایەکی ماندونەبو بە ئاسانی هاتوچۆی کۆشک ئەکا"
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 "ئەوەت بینی کە شەش کوڕی هەیە؟"
 "بەڵێ بینیم"
 "ئەحواڵی چۆنە؟"
 "شادمانە وەکو زەویەکەی کێڵرا بێ"
 
 "ی هەیە؟ئەوەت بینی کە حەوت کوڕ"
 "بەڵێ بینیم"
 "ئەحواڵی چۆنە؟"
 "وەکو هاودەمی خواکان، لە سەر تەخت دانیشتوە، گوێ لە بڕیارەکان ئەگرێ"
 

 "خەساوی ناو کۆشکت بینی؟": 188 – 168
 "بەڵێ بینیم"
 "ئەحواڵی چۆنە؟"
 "وەکو داری ئاالال ی بێ کەڵک لە قوژبنێک دا هەڵپەسێردراوە"
 
 "ەزاوە ؟ئەو ژنەت بینی کە هەرگیز ن"
 "بەڵێ بینیم"
 "ئەحواڵی چۆنە؟"
 "ئینجانە، بە توندی فڕێ دراوەتە الوە، خۆشیی بە هیچ پیاوێ نابەخشێ... وەکو"
 
 "ئەو گەنجەت بینی کە هەرگیز ژنەکەی روت نەکردۆتەوە؟"
 "بەڵێ بینیم"
 "ئەحواڵی چۆنە؟"
 "تۆ گوریسەکە تەواو ئەکەی، ئەو هێشتا لە سەر گوریسەکە ئەگری"
 
 "ژنەت بینی کە هەرگیز مێردەکەی روت نەکردۆتەوە ؟ ئەو"
 "بەڵێ بینیم"
 "ئەحواڵی چۆنە؟"
 "تۆ چنینی چیغەکە تەواو ئەکەی، ئەو هێشتا بە سەر چیغەکەدا ئەگری"
 
 "ئەوەت بینی کە جێگری نیە؟"
 "بەڵێ بینیم"
 "ئەحواڵی چۆنە؟"

 .......خشت ؟ نان ئەخوا.... وەکو ئەو 
...... 
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 ؟...نیتبی": 101 – 186
 خواردنەکەی بە جیا دائەنێن، ئاوەکەی بە جیا دائەنێن، ئەو خواردنە ئەخوا کە بۆ ئەوی دائەنێن،"

 "ئەو ئاوە ئەخواتەوە کە بۆ ئەوی دائەنێن
..... 

 "کابرای گولت بینی؟"
..... 

 "هەڵبەز و دابەز ئەکا وەکو گایەک کرم تێی دابێ"
 
 "ئەوەت بینی لە نەبەردا گالوە"
 "مبەڵێ بینی"
 "ئەحواڵی چۆنە؟"
 "باوک و دایکی لەوێ نەبون کەللەسەری هەڵبگرن، ژنەکەی ئەگری"
 
 "گیانی ئەوەت بینی کە پرسەی بۆ نەگیراوە؟"
 "بەڵێ بینیم"
 "ئەحواڵی چۆنە؟"
 "ئەو شتانە ئەخوا لە کۆاڵن فڕێ ئەدرێن... بەرماوەی ئێسک و نان و "
 
 "...ئەوەت بینی کەشتیەوان لێی دا"
 "ۆنە؟ئەحواڵی چ"
 "پیاوەکە گریا بۆ ژنەکە، کە کەشتیەکەی راکێشایە دەرەوە! ئاخ، دایە"

....... 
 
 "مناڵە بچوکەکانی منت بینی کە هەرگیز لە دایک نەبون؟"
 "بەڵێ بینیم"
 "ئەحواڵیان چۆنە؟"
 "گەمە ئەکەن. پڕ لە هەنگوین و کەرە. لە سەر تەختێکی ئاڵتون و زیو"
 
 "؟..ئەوەت بینی کە مرد"
 "بینیم بەڵێ"
 "ئەحواڵی چۆنە؟"
 "لە سەر تەختی خواکان راکشاوە"
 
 "ئەوەت دی لە سەر ئاگر دانرا بو؟"

 ".دوکەڵەکەی بە ئاسمان دا چو. گیانی لەوێ نەبو. ئەوەم نەبینی
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 تێوەردان
  یەکەم،

بەر ، خشتی دوانزەهەمی الوژەی گلگامێشە، بەاڵم لە "گلگامێش و ئەنکیدو و، جیهانی ژێرو": ئەم الوژەیە
بە روداوەکانی الوژەی  یان ندی یوه پهئەوەی، بە پێی لێکۆڵینەوەی هەندێ لە شوێنەوارناسەکان، روداوەکانی 

 . گلگامێشەوە نیە، بە جیا لەوان، وەکو الوژەیەکی سەربەخۆ، دانراوە
 

  دوەم،
جۆری ی، ئاشوری بە ئاکەدبەشێ لە ئەفسانە و چیرۆک و داستان و گێڕانەوەکانی سومەری، بابلی، 

گلگامێش و "الوژەی . دروستبونی گەردون دەس پێ ئەکا و، لەوێوە ئەچێتە سەر گێڕانەوەی ئەسڵی داستانەکە
 .ش بە هەمان شێوە دەستی پێ کردوە "ئەنکیدو و، جیهانی ژێرو

 
  سێیەم،

 جیهانی ژێرو، بە پێی تێگەیشتنی سومەری، جیهانی دوای مردن بوە، جیهانێ بوە چونی هەبوە گەڕانەوەی
 ."ئەرزی نەگەڕانەوە": هەر بۆیە پێیان وتوە. نەبوە

 
  چوارەم،

چەند بەشێکی پرسیارەکانی گلگامێش و وەاڵمەکانی ئەنکیدو، لە کۆتایی الوژەکەدا، بە هۆی شکان و سوانەوە 
دێڕە فەوتاوەکان بە . فەوتاون و نەخوێنراونەتەوە لە بەر ئەوە هەمو گفتوگۆکەیان بە تەواوی ساغ نەکراوەتە

 .یزی نوقتە ئاماژەیان بۆ کراوەر
 

  پێنجەم،
چەند رونوسی الوژەکە لە چەند جێگای جیاواز دۆزراوەتەوە و، پارچەکانی لە چەند شوێنی جیاوازە و، 

لەم رێنوسەدا ناوی ئامڕازە موسیقیەکان : بۆ نمونە. زاناکانی شوێنەوارناسی بە جۆری جیاواز خوێندویانەتەوە
خوێنراونەتەوە و،  "میکو"و  "پوکو"ێنراونەتەوە کەچی لە رونوسی تردا بە خو "ئیکیدما"و  "ئیالگ"بە 

 .هەندێکیان ئەم دو ئامڕازەیان بە تەپڵ و داری تەپڵ لێدان داناوە و هەندێکی تر بە دەزگایەکی نەزانراو
  

 وشەی نائاشنا
لە ناو . ا سور ئەکرێتەوەدەفرێکە لە قوڕ دروست ئەکرێ، لە گۆزە پچوکترە، دەمەکەی پەلە، لە ئاگرد :ئینجانە

 .ماڵ دا دائەنرێ گوڵی جوانیی تێدا بڕوێنرێ
چارۆکەیەکی ئەستوری پان و گەورە بوە لە ناو کەشتی یا بەلەم دا بە ئەستونێکی بەرزدا  : بایەوان

 .کەشتیەوان بە هێزی با بەو بایەوانە کەشتی یا بەلەمەکەی لێ خوڕیوە. هەڵواسراوە
 : ایەر بەگی جاف ئەڵێت.جۆرێکە لە پێاڵو : پاپوچ

 ".نازی پاپوچت ئەکێشم من بە تۆز و گەردەوە قاسید بڵێ دەردی دڵمزو بڕۆ "
 .جلی کۆن و شڕ و پیس : پەاڵس

 .تارمایی گیانی مردو : تاپۆ
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ئامرازێکە لە ئاسن دروست ئەکرێ، دەمەکەی کەوانەیی تیژە، سەردەمی زو بۆ شەڕ و بۆ هەڵپاچینی : تەورداس
 .کار هێنراوەلقوپۆپی دار بە 

 .رەشەبای بەهێز : زەالن
کرمێکی بچوکە لە ناو قوڕ و لیتەی کانیاوادا ئەژی کە بە پێستی مرۆڤ دا ئەنوسێ چەند جار لە  : زەرو

 .ئەندازەی گەورەیی خۆی زیاتر خوێن ئەمژێ
 .تەرزە : گلێرە
 .چەناگەی دەرپەڕیوی مرۆڤ و چوارپێ : قەپۆز

ئەوەی لە گەڵ گایەکی تردا پێکەوە ببەسترێنەوە و هاوشانی یەکتری تەوقێکە کراوەتە ملی گا بۆ  : نیر
 .جوت یا گێرەیان پێ بکرێ

 .دارێکی ئەستوری درێژە رائەهێڵرێ بۆ ئەوەی دارەڕای لە سەر بکرێ : نیرگە
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 سەرچاوە
  ،ەکراو راوردەب یبەرەع یکستێت ەڵگ ەل و ەراویرگەو یزینگلیئ یکستێت رەب ەل
 (.The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature- Oxford University: )ەوانڕب یزینگلیئ یتکسێت ۆب
 الدکتور ترجمة وخصائصهم، وحضارتهم خهمیتار: ونیالسومر مر،یکر نوح لیصاموئ: )ەوانڕب یبەرەع یکستیت ەل ێشەب ۆب
 (193 – 180 ص( )تیالکو المطبوعات، وکالة الناشر الوائلي، صلیف
 : ەوانڕب ەیەالوژ مەئ ەیکورت ۆب هاەروەه
 (108 – 399 ص) لندن، الوراق، دار الناشر کلکامش، ملحمة: باقر ەط

  (366 - 361 ص. )بغداد 3911 ملحمة، و اسطورة: سومر: حق عبدالواحد فاضل
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 بالۆرەی 
 سەرکەوتنی سەرجۆن

 
 منم، سەرجۆن، شای بەهێزی ئاگادە،"

 .ی سادە بوە، باوکم ناناسمدایکم ژنێک
 براکانی باوکم لە شاخەکان ژیاون 

 . شارەکەم ئازوپیرانویە، کە لە سەر کەناری فوراتە
 دایکە سادەکەم بە من ئاوس بوە، بە نهێنی منی بوە، 

 لە تلیان دا شاردمیەوە سەری گرت و بە قیر سواخی دا، 
 .هاویشتمیە ناو ئاو، ئاوەکە نوقمی نەکردم

 .ی گرتم بۆ الی ئاودێر ئاکیئاوەکە هەڵ
 .ئاکی، ئاودێر، بە دڵێکی پاکەوە لە ئاوەکە دەری هێنام

 .ئاکی، ئاودێر، وەکو کوڕی خۆی بە خێوی کردم
 . ئاکی، ئاودێر، لە الی خۆی کردمی بە باخەوان

 کاتێ باخەوانیم ئەکرد ماخوا ئیشتار حەزی لێ کردم، 
 چوار ساڵ پاشایەتیم کرد( چل و)بە درێژایی 

 ن فەرمانڕەوایی خەڵکە سەرڕەشەکەم کردم
 چیا سەختەکانم بە تەوری برۆنزین روخاند

 سەرکەوتمە سەر شاخە نزمەکان
 کێوە نەویەکانم بڕی

 واڵتی دەریام سێ جار گەمارۆ دا
 دیلمون م گرت

 من... یلوی گەورە-چوم بۆ دور
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 قوربانیم کرد
 هەر شایەک لە دوای من بێ

..... 
 ا حوکمی سەرڕەشەکان بکا،با فەرمانڕەوایی بکا، ب

 با شاخە سەختەکان بە تەوری برۆنزین بڕوخێنێ
 با سەر بکەوێتە سەر چیا نزمەکان

 با کێوە نەویەکان ببڕێ
 با سێ جار واڵتی دەریا گەمارۆ بدا

 با دیلمون بگرێ
 ئیلوی گەورە-با بچێ بۆ دور

............ 
 "بەشەکەی تری بالۆرەکە فەوتاوە...
 

 : زی، بڕوانەبۆ تێکستی ئینگلی
(The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature .) 

 : بۆ تێکستی عەرەبی، بڕوانە
 . 128 – 122، سومر اسطورة وملحمة، ل يالدکتور فاضل عبدالواحد عل

 .19باقر، ل : بۆ بەشێکی تێکستەکە
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 بالۆرەی 
 سەرکەوتنی نارام سین

 
 چکاوەی بابەت

لە شاخەکانەوە . وەی سەرجۆنی ئاکەدی کەوتۆتە بەر هێرشی گەورەی خێڵ و هۆزە چیاییەکاننارام سین نە
هێزێکی بە ژمارە زۆر، بە سەرکردایەتی ئانوبانینی و حەوت کوڕەکەی، کە بە چڕوچاو لە قەلەڕەش و، بە لە ش 

ەر رێییان، هەر هێزێ چو بێتە س. لە باڵدار چون، دڕندە و شەڕانی بون، بەرەو خوار شۆڕ بونەتەوە
کوردستانی )، واڵتی گوتیەکان (واڵتی ئاشور)واڵتەکانی ئەنەدۆڵ، سوبارتو . بەرهەڵستییان بکا، شکاندویانە

 تا ئەگەنە خەلیج، داگیر و تااڵن و کاول ئەکەن،  ( خوزستان)، ئیالم (خوارو
سیوە، هەواڵی نارام سین، پرسی بە خواکان کردوە، قوربانی پێشکەش کردون، لە نوقاڵنەبێژەکانی پر

سێ ساڵ لە سەر یەک هێزی گەورەی ناردۆتە سەریان بەاڵم هەمو جار تەفروتونا . دڵخۆشکەریان پێ نەداوە
باڵو بۆتەوە، کەمبونەوەی بەروبوم و قاتوقڕی ... سەرەڕای ئەوەش نەخۆشی کوشندەی تاعون و زەحیری. بون

 .و برسێتی واڵتەکەی داگرتون
ی راسپاردوە هێزی جەنگاوەرانی دوژمن تاقی بکاتەوە بزانێ، ئەمانەی کەوا لە نارام سین، یەکێ لە سەرکردەکان

شكان نایەن، هۆی چیە، مرۆڤن یان بەچکەی شەیتانن؟ سەرکردەکەی چەکەکانی لە بریندارکردنی هەندێک لە 
ا بون کە دیلەکان دا تاقی کردۆتەوە، بینیوێتی ئەوانیش وەکو ئەمان خوێن لە برینەکانیان ئەچۆڕێ، ئەوسا دڵنی

 . ئەوانیش مرۆڤن
نارام سین لە ساڵی چوارەم دا، هێرشی پێچەوانەی کردۆتە سەریان ئەمجارە دوژمنە چیاییەکانی شکاندوە و، 

 .دیلەکان بۆ ئەوەی ببن بە پەندی زەمانە ئەهێڵێتەوە و نایانکوژێ. هەندێکی لێ بە دیل گرتون
ری و شەڕەکان دا، گەیشتونەتە ئەو باوەڕەی بۆ ئەوەی نارام سین و راوێژکارەکانی، لە ئەنجامی هێرش و بەرگ

بتوانرێ بە دڵنیایی و بە ئاسودەیی ژیان بە سەر ببرێ، چاکتر وایە شار بە شورەی بەرز بپارێزرێ و، بە 
 .خەندەقی ئاو دەوری بگیرێ
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 :دەقی بالۆرەکە
 ئەمەت بۆ ئەخوێنمەوە کە لەم کێلەدایە( تۆ ئەوەی کە دێی)
 ای کوڕی سەرجۆن هاتوەکە دو( من نارامس)
 بۆ سەردەمی داهاتو( ئەمەم نوسی و بە جێم هێشت)
 

 ئینمیرکار، شای دێرین، کە بە یەکجاری دیار نەما
 ئینمیرکار، شای ئوروک، کە تا هەتایە دیار نەماوە

 ئەوەی ئەوسا شوانی واڵت بو
 ش پاش رابوردنی سەد ساڵئێستا

 پاش ئەوەی سەد ساڵ تێپەڕیوە
 سەبارەت بە واڵت گۆڕیوە ئیشتار بیری خۆی

 ئومان ماندا دەرئەکەون و واڵت ئەگرن
 

 ئەو کاتە ئینمیرکار لە گەورەخواکانی پرسی،
 نوقاڵنەبێژەکانی بانگ کرد و فەرمانی پێ دان،

 سەرو کاوڕی بۆ هەر یەکێ لە حەوت گەورەخواکان سەربڕی،
 سفرەی خوانی پیرۆزی رازاندەوە،

 :نوقاڵنەبێژەکان لە گەڵی دوان
 یارێ بدە لێی دڵنیا بیبڕ

 خواکان ویستی خۆیانت پێ ئەڵێن
 

 شا ئینمیرکار توشی بڕیاری سەخت بو
 شاماش کە ژیریی و دانایی دابویە

 سزای سێبەرەکەی و سێبەری ژێردەستەکانی و
 سێبەری پێشینە و پێشینەی پێشینەکانی دا

 
 گەورەی سەرو و خوارو، گەورەی ئانوناکی( قارەمان)شاماش 

 اوی پیس ئەخۆنەوە و ئاوی پاک ناخۆنەوەئەوانەی ئ
 بەاڵم ئینمیرکاریان بە بیر و بە چەکەکەی

 بەستەوە، ئەو هێزەیان روخان
 ئەو کێلێکی نەنوسی و بە جێی نەهێشت ،

 
 لە جێیەک دا، کە من خۆم لە مەترسی رزگارم نەبو، دەسخۆشیم لێ کرد: 10

 ەوەوەکو باڵدار ئەجەنگان، زەالم بون بە روخساری قەلەڕەش
 تلمون شیری داونەتێ
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 پاش ئەوەی بیلی ئیل بیچمەکەی داڕشتون: 18
 لە باوەشی چیاکان دا پێگەیشتون
 گەورە بون و لەوێ نیشتەجێ بون

 حەوت برا بون و شا بون
 جەماوەرەکەیان سێسەدوشەست هەزار کەس بو

 باوکیان شا ئانوبانینی و،
 

 دایکیان شاژن ناوی مالیلیە: 20
ەورەکەیان سەردار مەناندایە، برای دوەمیان میدودویە، برای سێیەمیان کوکوپیشە، برای لە ناو براکان دا گ

 چوارەمیان تاردادایە، برای پێنجەمیان بالداهدایە، برای شەشەمیان ئاهوداندیە، برای حەوتەمیان هارشاکیدویە
 ئەو کاتەی لە چیاکان ئەسوڕانەوە

 (؟)ی خۆیان دا کێشایان بە ران( ؟)یەکێ لە سەرکردەکانم گرتنی 
 

 لە پەالماری یەکەمیان دا گەیشتنە بوروش هاندرا، سەرانسەری خاکی بوروش هاندرا تااڵن کرا
 . بە تاراج برا.. ئینجا شاری . شاری بوهلو چەپاو کرا

 سنور بەزێنرا، بڕیار بو شوبا ئینلیل... 
 

 دابەزینە ناو جەرگەی سوبارتو: 88
 ەوەدوای تااڵنکردنی گوتیوم چونە ئیالم

 دوای چەپاوکردنی ئیالم گەیشتنە بناری دنیا
 لە رێگەکەیان دا توشی هەرکەس بون شکاندیان

 
 گەیشتنە تلمون، شوێنی ملوخا و، هەر زەویەکی لە ناو دەریادا بو: 60

 حەڤدە شا لە گەڵ نەوەد هەزار پیاو لە تیپەکانیان، دایانە پاڵیان و هاوکاری زۆریان کردن
 :فەرمانم پێ دا سەرکردەکەم بانگ کرد و

 بەرامبەریان تیر بە کار بهێنە"
 

 تیریان تێ بگرە و کەللەسەریان بپێکە: 68
 ئەگەر خوێنیان لێ هات ئەوانیش وەکو ئێمە زەالمن

 ئەگەر خوێنیان لێ نەڕژا ئەوا لە توخمی شەیتان و فریشتەی مەرگن
 ".تاپۆن، شەیتانی بەدکاریین، ئینلیل ئەفراندونی

 :هەواڵی هێنا سەرکردەکە گەڕایەوە
 

 تیرم تێ گرتن": 10
 ".سەرم ئەنگاوتن و خوێنیان لێ هات

 نوقاڵنەبێژەکانم بانگ کرد فەرمانم پێ دان
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 سەرو کاوڕم بۆ هەریەکێ لە حەوت خواکە کوشتەوە
 سفرەی پیرۆزم رازاندەوە

 ئیشتار، ئیلبابا، زامبابا، ئونو نیت، هانیش، شاماشی قارەمان و: لە گەورەخواکان
 پرسی، بۆ  دەرچون لە فەوتان فیتو م،

 بەاڵم لە دڵی خۆم دا وتم
 

 پرس بە کام شێر بکەم: 80
 .کام گورگ ؟ نوقاڵنەبێژ پرسی

 ئەمەوێ وەکو جەردە بڕۆم بۆ جێبەجێکردنی ویستەکانم
 پشت بە خوا ؟ بمگێڕەرەوە بۆ خۆم

 کاتێ گەیشتمە ساڵی یەکەم،
 

 ەسیان لێ نەگەڕایەوەسەدوبیست هەزار سەربازم ناردە سەریان، ک 310: 88
 کاتێ گەیشتمە ساڵی دوەم، هەمان شت لە نەوەد هەزار جەنگاوەر قەوما

 کاتێ گەیشتمە ساڵی سێیەم، هەمان شت لە شەست هەزار و حەوت سەد سەرباز قەوما
 :ئەوسا پەشۆکام و خەم دایگرتم، لە دڵی خۆم دا وتم

 چی بۆ جێنشینەکانم بە جێ ئەهێڵم؟"
 اڵتەکەی رزگار بکا، من شایەکم، ناتوانێ و

 شوانێکە ناتوانێ گەلەکەی بپارێزێ
 چی بکەم بۆ ئەوەی خۆم دەرباز بکەم لە،

 ترسی پیاوان، مەرگی تاعون، زەحیری
 

 ترسان، ونبون، قاتوقڕی،: 98
 برسێتی، خەوزڕان، هەمو نەخۆشیەکانی کە داکەوتون

 هەروەها لە سەروی شار دا تۆفان هەڵساوە
 کان دا تۆفانەلە خوارەوەش لە پێدەشتە

 :وت( براکانی)ئایا گەورەی ئاو بە گەورەخواکانی 
 

 چیتان کرد؟! ئەی گەورەخوایان": 300
 چونکە وەکو پێتان وتم، تۆفان هەستاوە

 "...وەها
 کاتێ ساڵی نوێ هات، ساڵی چوارەم

 لە ئایا ی راوێژکاری خواگەورەکانەوە 
 قوربانیم پێشکەش کرد بە ساڵی تازەی پیرۆز

 د بە سروشی پیرۆزراوێژم کر
 نوقاڵنەبێژم بانگ کرد فەرمانم پێ دا
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 سەرو کاوڕم بۆ هەر یەکێ لە حەوت خواکە کرد بە قوربانی
 سفرەی خوانی پیرۆزم رازاندەوە

 : لە گەورەخواکانم پرسی، نوقاڵنەبێژەکان پێیان وتم
 "!تەورەکان خوێنیان لێ ئەچۆڕێ"
 

 تن، لە دەس من دەرباز بونلە ناو ئەوانەدا دوانزە جەنگاوەریان هەاڵ: 310
 بە خێرایی دویان کەوتم

 توانیم ئەو جەنگاوەرانە بگرمەوە
 جەنگاوەرەکانم بە گیراوی هێنایەوە

 :ئەوسا لە دڵی خۆم دا وتم
 

 بێ راوێژی پیر ناتوانم سزایان بدەم: 318
 لەو پێناوەدا کاوڕێکم سەربڕی

 کۆڕی گەورەخواکان فەرمانیان پێ کردم رێگەیان بدەم
 بنی ئاسمان دا لە الیەن ڤینۆسی پرشنگدارەوە ئاگادار کراملە 

 تۆ نارامس، کوڕی سەرجۆن، رێنماییت ئەکەم
 

 وازیان لێ بێنە، ئەم رەگەزە چەموشە لە ناو مەبە: 310
 ئینلیل لە دوارۆژدا خۆی ئەیان داتە بەر نەفرین

 ئینلیل پڕ بە دڵ رقی لێیانە
 هەمو لە شارەکەی ئەوان دا ئەکوژرێن

 ن سوتێنین، لە بنکەکانیان دا تەنگیان پێ هەڵئەچننئەیا
 خوێنیان لە شارەکەدا ئەڕژێ

 ئەرز بەروبومی کەم بۆتەوە، دارخورماش بەرەکەی
 

 هەموان لە شاری ئەو جەنگاوەرانەدا مردن: 316
لە لە باوکەوە بۆ کوڕ، . دەستدرێژی تەنیوەتەوە لە شارێکەوە بۆ شارێکی تر و، لە ماڵێکەوە بۆ ماڵێکی تر

 براوە بۆ برا، لە پیاوێکەوە بۆ پیاوێکی تر و، لە دۆستێکەوە بۆ دۆستێک
 کەس قسەیەکی باش ناکا

 خەڵک فێری هیچ نابێ جگە لە قسە، هیچ باڵو ناکەنەوە جگە لە گەوجی
 ئەم شارە بوە بە دوژمنی خۆی

 ئەم شارە شارێکی تر دەستی بە سەردا گرتوە 
 ر ناهێنێبە نەختێ پارە کە کەمێ جۆ نەبێ هیچیت

 شایەکی بەهێز لە واڵت دا هەڵئەکەوت: خۆزگە
 بە جێم هێشتون بۆ خوا گەورەکان ریشەکێشیان بکا

 دەستم نەخستۆتە سەریان چونکە هەاڵتون
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 تۆ میری فەرمانڕەوا بی یا هەر شتێکی تر
 بە رەزامەندی خوا دانراوی رێبەریی شاهێتی بکەی

 ەر ئەم کێلەم نوسیلە پێناوی تۆدا تەختەی عاجم دروست کرد، لە س
 بۆ کوثی لە پەرستگای ئای میشالم

 هێشتیجێلە پەرستگای نیرگال دا بۆم بە 
 ئەم کێلە بدوێنە

 نە پەشێوان و نە ترسان: کەواتە
 هەرگیز مەترسە و مەلەرزێ

 ئەگەر بتەوێ بناوانەکەت پتەو بێ و،
 لە سەر سنگی ژنەکەت دڵخوازی بکەی

 دڵنیا بە لە شورەکانت
 بکە لە ئاو خەندەقەکان پڕ

 دورجەکانت، دانەوێڵەکەت، پارەکانت، کەلوپەلەکانت
 ببەرە ناو شارە قایمکراوەکە

 چەکەکەت بپارێزە، بە شاردراوەیی هەڵی بگرە
 !وریابە، سەالمەتیت دەستەبەر بکە

... 
 بەرپەرچی هێرشەکەیان بە دیاری و گۆڕینەوە بدەرەوە: 310

 لە بەردەم ئەوان دا سەرەڕۆیی مەکە
 ە ئاگادارەکان کێلە تایبەتیەکەت ئەنوسنەوەنوسەرەو

 تۆ کە سودت لە کێلەکەم وەرگرتوە هەول بدە رزگار بی
 .تۆ لە گەڵ من روخۆش بی دوارۆژ یەکێکی تریش لە گەڵ تۆ روخۆش ئەبێ

  

 تێوەردان
 نارام سین سەرکەوتنەکەی خۆی بە سەر لولوبیەکان دا لە سەر کێلی بەرد نەخشاندوە و، شاعیرەکانی ئەو

 . سەردەمەش کردویانەتە بالۆرەیەکی ئەفسانەیی
 - 312)دا لە الپەڕەکانی  "اسطورة نرام سین"ەوە لە ژێر سەرناوی  "طه باقر"چکاوەی ئەم بالۆرەیە لە الیەن 

 :کتێبەکەی دا باڵو کراوەتەوە، بڕوانە ی( 318
 . 1030ادب العراق القدیم، دار الوراق، بیروت،  يطه باقر، مقدمة ف

ەوە لە ژێر سەرناوی  "د خەلیل سەعید"ەم بالۆرەیە لە الیەن شوێنەوارناسێکی عیراقی ترەوە، لە الیەن دەقی ئ
 : کراوەتەوە، بڕوانەکتێبەکەی دا باڵو ی( 128 - 118)دا لە الپەڕەکانی  "نص نارامس"
انیة بالدار البیضاء، الرافدین، منشورات کلیة االداب والعلوم االنس ير خلیل سعید، معالم من حضارة وادالدکتو"

3982." 
 :سەرچاوەی وەرگرتنی هەردوکیان بریتی بوە لە
Gurney,"Anatolian Studies, 5, 1955. 
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 :خەلیل سەعید لە گێڕانەوەکەی دا توشی هەندێ هەڵەی مێژویی بوبێ .پێ ئەچێ د
  یەکەم، 

گارینەکەی دەربەندی گاور لە سەرەتای بابەتەکەدا باسی ئەوەی کردوە کە ئەم بالۆرەیە لە سەر بەردە نی
نوسراوە لە کاتێک دا ئەو بەردە تەنیا نیگاری لە سەرە و، هیچ نوسینێکی بە هیچ خەتێ لە سەر نەنوسراوە و، 

 .نیگارەکەش لە بەر ئەوەی لە سەر تاشەبەردێکی شاخەکە هەڵکەنراوە، بە ئاسانی قابیلی گواستنەوە نیە
 .ەربەندی گاوردا نیەبۆیە ئەم نوسینە هیچ پەیوەندیەکی لە گەڵ د

  .دوەم
طه باقر، کە شوێنەوارناسێکی شارەزای عیراقە و، چەند جارێ لە سەر مۆنۆمێنتەکەی دەربەندی گاوری 
 .نوسیوە، باسی هیچ نوسینێکی نەکردوە، بەڵکو ئەو کە بابەتەکەی خۆی لە هەمان سەرچاوە وەرگرتوە کە د

ەیە لە سواڵەتەکانی کتێبخانەکەی ئاشوربانیپال لە نەینەوا و هەندێ بەشی ئەم بالۆر": ئەڵێ. خەلیل وەری گرتوە
 ".هەندێکی تری لە سوڵتان تەپە لە تورکیا دۆزراوەتەوە

  سێیەم،
بەاڵم لە وەرگێڕانەکەی ئەودا هەڵەی چاپ و، . خەلیلەوە کراوە بە کوردی .ئەم دەقەی ئێرە لە دەقە عەرەبیەکەی د

ێ لە دێڕەکانی دا هەیە، ئەوەش تا ئەندازەیەک هەندێ لە ناوەرۆکی شپرزەیی لە هەندێ لە ناوەکان و لە هەند
 .بۆ بەراورد و راستکردنەوە دەقێکی تر لە بەر دەس دا نەبو. بابەتەکەی شێواندوە

 

 وشەی نائاشنا
 .دروستکردن. خوڵقاندن : ئەفراندن
 .پێکان، لە نیشانەدان : ئەنگاوتن

 : مەحوی ئەڵێ. ارایی تایبەتی و گشتیزەوتکردنی زۆردارەکی ماڵ و د. تااڵن : تاراج
  فیبە شۆخی دین و دڵمی دا بە تاراج ئیستە وەک سۆ"

 "بە سوبحەی ئەشکەوە هاتۆتە سەر تەرکی نەزەر چاوم
 .تااڵن : چەپاو

ئەشێ بە مرۆڤی بزێو و سەرکێش و . گیاندارێ کە ئامادەی راهێنران و کەویکردن نەبێ : چەموش
 .سەرەڕۆش بوترێ

 .وحی .هاتف : سروش
 .پارچەی گۆزە و گڵێنە و خشتی شکاو : سواڵەت

 .بەرخی مەڕ کە ساڵی دوەمی تەمەنی دەس پێ ئەکا : کاوڕ
 .کەسێ پێشبینی قەومانی روداوێ بکا بە چاک یان بە خراپ. العراف : نوقاڵنەبێژ
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 بالۆرەی سەرکەوتنی ئوتو خیگال 
 

 ەکانی خوا ئەشکێنێدوژمن –ئوتو خیگال، هەژدیهاکانی گوتیوم 
شای گشت واڵتان، دەسەاڵتی دا بە ئوتو خیگال، پیاوی مەزن، شای ئونوگ، شای چوارقوڕنەی زەمین، . ئینلیل

ئەو شایەی کە فەرمانەکانی سەرپێچی لێ ناکرێ، بۆ سڕینەوەی ناوی گوتوم، ماری شاخەکان، کە دژی خواکان 
واڵتی بێگانە، سومەریان پڕ کردوە لە دوژمنایەتی،  پاشایەتی سومەرییان گواستۆتەوە. بەدکارییان کردوە

هاوسەریان لە مێردەکەی دابڕیوە، مناڵیان لە دایک و باوکی دور خستۆتەوە، دوژمنایەتی و توندوتیژییان 
 .کردۆتەوەباڵو
ی شێری مەیدان، تۆ پەالماری واڵت! خانمەکەم". لێی پاڕایەوە. چو بۆ الی خانمەکەی، ئینانا( ئوتو خیگال)ئەو 

 "!بێگانە ئەدەی، ئینلیل رای سپاردوم کە پاشایەتی بۆ سومەر بگەڕێنمەوە، ئەشێ تۆ کۆمەکم بکەی
. بناوانی جۆگەکانی گرتۆتەوە... ..تیریگان، شای گوتیوم. هێزەکانی دوژمن لە هەمو جێیەک خۆیان ساز داوە

لە باشور، لە سومەر، ئاوی لە . کەس لە شارەکەی دەرناچێ روبەڕوی ببێتەوە، هەردو بەری دیجلەی داگیر کردوە
 .شەخەڵ لە شاڕێکانی مەڵبەندەکەدا رواوە. کێڵگەکان بڕیوە، لە باکوریش رێگاکانی گرتوە

ئوتو ... بەاڵم شا، کە لە الیەن ئینلیلەوە هێزی پێ بەخشراوە، لە الیەن دڵی ئیناناوە خۆشەویستی دراوەتێ
قسەی . ئونوگ دەرپەڕی، لە پەرستگای ئیکور بارەگای داناخیگال، پیاوی مەزن، بۆ ئەوەی روبەڕوی ببێتەوە لە 

دومو زید ! ئینلیل، گوتومی داوە بە من، خانمەکەیشم، ئینانا، یارمەتیدەر ئەبێ": بۆ هاوواڵتیانی شارەکەی کرد
هاوواڵتیانی ئونوگ و کوالبا . "رایگەیاند گلگامێش، کوڕی نین سین، هاوکار ئەبێ -ئاما ئەجومگال ئانا  -

 .هێزە هەڵبژاردەکانی ریز کرد. شادمان بون، هەمو پێکەوە دوای کەوتنبەوە 
پاش ئەوەی لە پەرستگای ئیکور دەرچو، رۆژی چوارەم بارەگای لە ناگ سو لە سەر جۆگەی سورونگال دانا، 

ئور نین ئازو و نابی ئینلیل، کە جەنەرالی نێردراوی . رۆژی پێنجەم بارەگای لە دەروازەی ئیلی تاببو دانا
پاش دەرچون لە دەروازەی ئیلی تاببو، لە رۆژی . یریگان بون بۆ سەر سومەر، گرت و، کۆتوپێوەندی کردنت

ئینلیل چەکداری کردوم، ئەشێ ! ئەی ئیکور": چو بۆ ئیکور و لێی پاڕایەوە. شەشەم دا بارەگای لە کارکارا دانا
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ئەی ": رۆیشت بۆ الی ئوتو، لێی پاڕایەوە کەوتە رێ بە سەر ئادابا دا... لە نیوەشەودا "!تۆش یارمەتیدەرم بی
  "!ئینلیل گوتومی داوە بە من، ئەشێ تۆش یارمەتیدەرم بی! ئوتو

 .ئوتو خیگال، پیاوی مەزن، جەنەرالەکانی شکاندن. تەڵەیەکی لە دواوە بۆ گوتیەکان نایەوە
دنی گیانی خۆی روی تێ کرد وایزانی لە دابروم، کە بۆ دەربازکر. تیریگان، شای گوتوم، بە تەنیا بە پێ هەاڵت

بو، ئەحەوێتەوە، بەاڵم هەرکە خەڵکی دابروم زانییان ئوتو خیگال شایەکە لە الیەن ئینلیلەوە دەسەاڵتی پێ 
دراوە، نەیان هێشت تیریگان بڕوا، نێردراوی ئوتو خیگال لە دابروم تیریگانی لە گەڵ ژنەکەی و مناڵەکانی 

ودا، ئوتو خیگال وای لێکرد بە سەر قاچی دا بکەوێ و پێی نایە سەر لە بەردەم ئوت. کۆتوپێوەندی کردن. گرت
پاشایەتی . دەری کردن... گوتیوم، ماری شاخەکانی وا لێ کرد، بڕۆنەوە قوڕاوی کونەکانیان بخۆنەوە. ملی

 .هێنایەوە بۆ سومەر
 

 تێوەردان
 : بۆ دەقی ئیگلیزی بڕوانە

The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature- Oxford University  
 :بۆ دەقی عەرەبی بڕوانە

 .210 - 268، ص وائليصموئیل نوح کرومر، السومریون، ترجمة الدکتور فیصل ال
المجلد  – ي، مجلة سومر، الجزء االول والثان، اقدم حرب للتحریر عرفها التاریخيالدکتور فاضل عبدالواحد عل

 .81 – 21ص . 3912الثالثون، بغداد 
 .جیاوازی لە تەرجومەکان دا هەیە هەندێ

ئەمە کارێکی ئاساییە، بەاڵم . باسی قارەمانێتی ئوتو خیگال ئەکا. الپەڕەیە 30فاضل  .ئەم وتارەی د
زیاتر لەوەی  "قارەمانی نەتەوەیی"و، ئوتو خیگال وەکو  "یەکەمین جەنگی رزگاری لە مێژودا"گێڕانەوەی وەکو 

فازیل، لە بەغداد کاری کردوە، لە  .د. ی نەتەوەپەرستیی عەرەبیەتوێژینەوەی زانستی بێ، خرۆشانی سۆز
سەردەمێک دا کە سەدام حسێن بڕیاری بۆ هەمو ئاکادیمیەکانی عیراق دەرکرد بو، سەرلەنوێ تاریخی عیراق، 

یش، بەم گیانە بابەتەکانی  فازیل .لە بەر ئەوە د. بە پێی ئایدیۆلۆجی و بەرژەوەندی حیزبی بەعس، بنوسنەوە
 میزۆپۆتامیافازیل، شوێنەوارناسێکی عیراقیە چەندین وتار و کتێبی لە سەر الوژە و ئەفسانەکانی  .د. سیوەنو

 :نوسیوە، لەوانە
  -يالدکتور فاضل عبدالواحد عل

 .3986عشتار ومأساة تموز، بغداد، 
 .3989من الواح سومر الی التوراة، بغداد، 

 .3991سومر، اسطورة وملحمة، بغداد، 
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 شەریعەتی حامورابی 
 

یان  جێگەی تایبەتیچەند کۆمەڵە قانونی بەرهەم هێناوە کە لە مێژوی مرۆڤایەتی دا  میزۆپۆتامیاشارستانێتی 
هەندێ بەشی ئەو کۆمەڵە قانونانە بە . لەوانە قانونەکانی ئور نمو، لیبت ئیشتار، ئەشنونا، حامورابی هەیە،

، ئەو کۆمەڵە قانونەی تا رادەیەکی باش بە رێکوپێکی و بە هەندێ ناتەواوی و پچڕ پچڕی دۆزراونەتەوە
 .ە "کۆمەڵە قانونەکانی حامورابی"ناتەواویەوە دۆزراوەتەوە 

لە زنجیرەیەک شەڕدا توانی . شەشەمین پاشای زنجیرەی بابلی بوە.( ز. پ 3180 - 3191)حامورابی 
بابلی دا یەکیان ی  "واڵت –دەوڵەت "اڵتی خۆی و لە بهێنێتەوە ژێر دەسە میزۆپۆتامیاکانی  ە  "شار –دەوڵەت "

یهەم ساڵی فەرمانڕەوایی خۆی دا کۆمەڵێ قانونی داڕشت و، لە سەر کێلێکی دیار نەخشاندی و بە سلە . بخات
 .خەڵکی راگەیاند

 22سمە نوسینەکەی لە  118بەرزاییەکەی سمە  60کێلەکە بەردە، بە شێوەیەکی لولەیی داتاشراوە، گێپەڕەکەی 
مادە خەمڵێنراوە، هەرچەندە هەندێکی  100خانەدا جێگەی کراوەتەوە و، سەرجەم مادەکانی قانونەکە بە 

 .مادەی ماوە 181روشێنراوە یا کڕێنراوە، بەاڵم هێشتا 
لە بەشی سەرەوەی کێلەکەدا پەیکەری شاماش، خوای رۆژ، بە دانیشتویی لە سەر تەخت هەڵکەنراوە و، بە  

 ەراوەستاوگوێڕایەڵی انی بە حامورابی ئەسپێرێ و حامورابیش لە بەردەمی دا بە دەستی راستی قانونەک
 .قانونەکانی لێ وەرئەگرێ

ئەم کۆمەڵە قانونە، بە زمانی بابلی، بە خەتی مێخی، بە هەڵکۆڵین لە سەر کێلی بەردی رەشی بازلت نوسراوە و، 
انێ بیبینێ و بیخوێنێتەوە و، ماف و لە ناوجەرگەی شاری بابل دا چەقێنراوە، بۆ ئەوەی هەمو کەس بتو

 .ئەرکەکانی خۆی بزانێ
  

یەکێ لەو .( ز. پ 3313)دا هێرشیان کردۆتە سەر بابل  "شتروک ناخونتی"ئیالمیەکان لە سەردەمی شا 
هەندێ مادەیان لێ . شتانەی لەم هێرشەدا بە تااڵن بردویانەتەوە بۆ واڵتەکەی خۆیان، ئەم کێلە بوە

دەسکاری ئەوی تریان نەکردوە، رەنگە لە ترسی ئەو نەفرین و توکە بێ کە لە کۆتایی  کوژاندۆتەوە، بەاڵم
 .قانونەکەدا نوسراوە
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لە الیەن تیمێکی فەرەنسیەوە لە شوش لە ئێران دۆزراوەتەوە، هەر ئەوسا ( 3901 -3903)کێلەکە سااڵنی 
، کۆپیەکی بە گەچ دروستکراوی لە کێلەکە لە مۆزەخانەی لوڤەر لە پاریس دانراوە ئێستا. براوە بۆ فەرەنسا
 . مۆزەخانەی بەغدادە

  
. زمانی عەرەبیبۆ لەوانە . بۆ دەیان زمانی ناسراوی جیهان تەرجومە کراوە "شەریعەتی حامورابی"

 :ناسراوترینیان ئەمانەن
 .3918 – 3911 ،، مجلة الیقینحمورابيعبدالمسیح وزیر، ترجمة قوانین 
 .3916 – 3918 ،، مجلة القضاءحمورابين عبدة حسن الزیات، ترجمة قوانی

 .3988اقدم الشرائع العالمیة، حلب  حمورابي، شریعة الکیاليالدکتور عبدالرحمن 
 .3963ة االخیرة، مجلة کلیة االداب، العدد الثالث، بغداد البابليوالقوانین  حمورابيالدکتور محمود االمین، قوانین 

، دار عالءالدین، سراساسامة  :ةترجمالشرق القدیم،  صل التشریع فيحمورابي وأشریعة مجموعة من المٶلفین، 
 .3991دمشق 

  
 :ئەمەی لێرەدایە لەم سەرچاوە عەرەبیەوە کراوەتە کوردی

 .3918رشید، الشرائع العراقیة القدیمة، دار الشٶون الثقافیة العامة، بغداد  يفوز. د
ێنەوارناسێکی عیراقیە، راستەوخۆ لە زمانی بابلیەوە فەوزی رەشید، کە شو. د: گرنگی ئەم تەرجومەیە ئەوەیە

ئور "بە تایبەتی کۆمەڵە قانونەکانی  میزۆپۆتامیاکردویەتی بە عەرەبی و، لە گەڵ قانون و شەریعەتەکانی تری 
 .، بەراوردی کردوە"ئەشنونا"، "لیبیت ئیشتار"، "نمو

  
شەریعەتەکە و بابەتەکانی، ئەتوانێ  بۆ کەسێ بیەوێ ئاگاداری زۆرتر وەربگرێ لە سەر هەندێ الیەنی

 :بگەڕێتەوە بۆ ئەم سەرچاوانە
 .3913القدیم، بغداد  البابليالعهد  يالهاشمي، نظام العائلة فرضا جواد 

 .3911وادی الرافدین والدولة الرومانیة، بغداد  ي، تاریخ القانون فيالدکتور ابراهیم عبدالکریم الغاز
 .3911العراق القدیم، جامعة الموصل  يالدکتور عامر سلیمان، القانون ف

یحیی منصور، دار  يعل. د: مراجعة. شریف يغاز. د: حمورابي ملک بابل وعصره، ترجمةهورست کلنغل، . د
 .3981الشٶون الثقافیة العامة، بغداد 

 .3989، المکتبة القانونیة ببغداد، حمورابي، قانون يشعیب احمد الحمدان
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 ی حامورابیشەریعەت
 

 پێشەکی
 کاتێ خوا ئانوی مەزن، شای ئانوناکی و،

 خوا ئینلیل گەورەی ئاسمان و ئەرز،
 چارەنوسی واڵتیان دیاری کرد و،

 بڕیاریان دا مەردوخ کوڕی نۆبەرەی خوا ئینکی
 پیرۆزیی خوا ئینلیلی بە سەر مرۆڤ دا هەبێ

 لە ناو ئیکیکی دا گەورەیان کرد
 ا و،بابلیان بە ناوە گەورەکەی خۆیەوە ناو ن

 کردیانە سەرمەشقی دنیا و،
 پاشایەتیەکی هەمیشەییان لە ناو جەرگەی دا دامەزراند

 بنچینەکەیان وەکو ئاسمان و ئەرز پتەو کرد
 حامورابی، ئەو میرەی کە خواپەرستەو ترسی لە خواکانی هەیە: ئەوسا ئانو و ئینلیل ناویان لە من نا
 بۆ ئەوەی داد لە سەر ئەرز بسەپێنم

 دی و خراپە لە ناو بەرمبۆ ئەوەی بە
 بۆ ئەوەی نەهێڵم زۆردار الواز بکاتە کۆیلە

 بۆ ئەوەی داد وەکو خۆر، بە ژور سەری سەرڕەشەکانەوە، واڵت رۆشن بکاتەوە
 لە پێناوی چاکەی مرۆڤ دا

 منم، حامورابی شوانی ناونراو لە الیەن خوا ئینلیلەوە
 ئەوەی بە لێشاو چاکە ئەکا
 نکی دابین کردوەهەمو شتی بۆ نیپور دور ئی

 چاککەرەوەی پەرستگای ئیکورە
 شای لێوەشاوە، بنیاتنەرەوەی ئەریدویە

 پاککەرەوەی پەرستگای ئابسوە
 ئەوەی دەستی بە سەر هەر چوار قوڕنەی جیهان دا ئەڕوا

 سەروەریی بۆ بابل هێناوە
 دڵی مەردوخ، خواکەی، خۆش کردوە

 ال،کاتی خۆی تەرخان کردوە بۆ خزمەتی پەرستگای ئیساک
 نەوەی شاهانە، کە لە خوا سین بوە

 کە شاری ئوری گەشاندۆتەوە
 خواپەرستە، پاڕاوەیە، کە خێری هێنا بۆ پەرستگای ئیکش نوکال

 ئەو شا راماوەیە گوێڕایەڵی خوای گەورە شاماشە
 پتەوکەری بنچینەی شاری سیپارە

 نوێژگاکانی خوا ئایای رازاندۆتەوە
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 ە نشینگەیەکی ئاسمانی ئەچێنەخشەدانەری پەرستگا ئیببارە کە ل
 پاڵەوانە، پارێزەری شاری الرسایە

 بینای پەرستگای ئیبباری بۆ خوا شاماش نوێکردۆتەوە
 ئەو گەورەیەیە کە شاری ئوروکی بوژاندۆتەوە

 لێشاوی ئاوی بۆ دابین کردون
 لوتکەی پەرستگای ئای ئانای بەرز کردۆتەوە

 ا رژاندوەئەوەی سامانی بە سەر خواکان ئانو و ئیشتار د
 پارێزگاری واڵتە، خەڵکی ئاوارەی ئایسن ی سەرلەنوێ کۆ کردۆتەوە

 پەرستگای ئیکال ماخی پڕ کردوە لە سامان
 شای شایان، برای خۆشەویستی خوا زبابا

 ئەوەی کە خانوەکانی شاری کیشی بنیاتنایەوە
 ئەوەی کە دەوری پەرستگای ئیمیتی ئورساک ی بە ئاوەدانی گرتوە

 بو لە بیناکردنی پەرستگا گەورەکانی ئیشتاردائەوەی شارەزا 
 پارێزگاری پەرستگای خرساک کالمایە

 راوکەری دوژمنانە
 ئەوەی خوا ئارا ی کردە هاوڕێی ئارەزوەکانی جێبەجێ بکا

 ئەوەی کە شاری کوثای بەهێز کردوە
 ئەوەی هەمو شتێکی پێشکەش بە پەرستگای میس الم کردوە

 گای چەموشە، شکێنەری دوژمنانە
 خۆشەویستی خوا توتو، خۆشکەری شاری بارسیپایە

 خواپەرستە، ئەوەی کۆسپ نەبوە لە بەردەم پەرستگای ئیزیدا
 ئەوەی مەزنی شاکانە و، ژیرە

 ئەوەی ئەرزی کشتوکاڵی شاری دیلباتی فراوان کردوە
 دانەوێڵەی بۆ ماخوا ئوراشی بەهێز عەمار کردوە

 ئەوە کە گۆچانی شاهی و تاجی هەیە
 رەزوی ماخوا مامابە پێی ئا

 کە نەخشەی بۆ شاری کیش دانا 
 کە سفرەی نایابی بۆ ماخوا نینتو رازانەوە

 سەنگینی تەواوە،
 کە لەوەڕگا و شوێنی خواردنەوەی بۆ شارەکانی لەکش و کرسو ئامادە کردوە

 ئەوەی بە سەخاوەت قوربانی پێشکەش ئەکا بە پەرستگای ئینینو
 ستی تیلیتیم ە،ئەوەی دوژمنان ئەگرێ، ئەوە خۆشەوی

 ئەوەی رێنماییەکانی شاری زباالم بە وردی جێبەجێ ئەکا
 کە دڵی ماخوا خۆش ئەکا

 میری هەڵکەوتو، کە خوا ئەدەد نزاکانی گیرا ئەکا
 کە دڵی خوا ئەدەد ئارام ئەکا، ئەو جەنگاوەرەیە لە ماڵی کارکارا ئینکی دا نیشتەجێیە
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 ئەوەی پەرستگای ئای ئودکال ئەنەخشێنێ
 ژیان ئەبەخشێ بە شاری ماشکان شابرئەوەی 

 خواردنەوە ئەدا بە پەرستگای میسالم
 ژیر و، کارسازە 

 کانگای زانایی لە الیە
 رزگارکەری خەڵکی شاری مالقومە

 ئەوەی کە ئاوایی زۆری بنیات ناوە
 رەزامەندی خوا ئینکی و ماخوا دم کال نونا

 فراوانکەری قەڵەمڕەوەکەی
 ێشکەش ئەکائەوەی هەمیشە قوربانی پاک پ

 یەکەمینە لە ناو شاهەکان دا
 دەسەاڵتداری ناوچەکانی روباری فورات

 بە فەرمانی خواکەی داکان
 ئەوەی چاکەی لە گەڵ دانیشتوانی شاری میرا و شاری توتول کردوە

 میری خواپەرست کە روی خوا تشباک روشن ئەکاتەوە
 کە میوانداری گەورە بۆ خوا نین ئازو ئەکا

 ەی لە کوێرەوەریرزگارکەری گەلەک
 ئەوەی جێگەپێیان بە برایەتی لە ناو جەرگەی شاری بابل دا پتەو ئەکا

 شوانی خەڵکی، ئەوەی کردارەکانی بۆ رەزامەندی ماخوا ئیشتارە
 ا دائەنێئاکەدئەوەی ماخوا ئیشتار لە پەرستگای ئای ئاول ماش لە ناوەڕاستی 

 ئەکا بۆ رێگەی راستئەوەی کۆمەکی کرد هەق دەربکەوێ، ئەوەی گەل رابەری 
 ئەوەی فریشتە پاکە دڵنەرمەکەی گێڕایەوە بۆ ئاشور

 بە سەر ئاژاوەچیەکان دا سەرکەوت
 ئەو شایەی نازناوەکانی ماخوا ئیشتاری لە نەینەوا و لە پەرستگای ئای میس میس کرد بە باو

 ئەو سەنگینەی کە بە ترسەوە نوێژ بۆ خوا گەورەکان ئەکا
 ئەو جێگرەوەی سموال ئایل

 کوڕی خورت، میراتگری سین 
 ئەو وەچەی وەجاخزادەی شاهانەی، شای خورت، خۆری شاری بابل،

 ا باڵو ئەکاتەوەئاکەدکە روناکی بە سەر واڵتی سومەر و 
 ئەو شایەی کە هەر چوارالی جیهانی هێناوەتە ژێردەستی

 ئەوە منم، حامورابی، خۆشەویستی ماخوا ئیشتار
 ەریی دانیشتوانی واڵت بە رێگای راست دا وکاتێ خوا مەردوخ ناردمی بۆ راب

 بۆ بەڕێوەبردنی واڵت
 قانون و دادم بە زمانی واڵت دانا

 بۆ ئەنجامدانی چاکە بۆ خەڵک
 لەو کاتەدا ئەمەم دەرکرد؛
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، تۆمەت بە پاڵ بیسەلمێنێئەگەر پیاوێ تۆمەتی کوشتن بداتە پاڵ پیاوێکی تر، بەاڵم نەیتوانی  : 3مادەی  
 .کوژرێئەدەر 

، پێویستە نەیتوانی بیسەلمێنێی دایە پاڵ پیاوێکی تر، بەاڵم یئەگەر پیاوێ تۆمەتی جادوگەر : 1دەی ما
روبارەکەوە، ناو ی دراوەتە پاڵ بچێتە سەر روبار، خۆی بهاوێژێتە یئەوەی تۆمەتی جادوگەر

ئەگەر روبارەکە نوقمی کرد، ئەوەی تۆمەتی داوەتە پاڵی ئەبێ دەس بە سەر داراییەکەی دا 
 کە ئەم پیاوە پاکە و بە ساغی لێی هاتە دەرەوە، ئەوەی سەلماندیئەگەر روبارەکە . گرێب

کوژرێ، ئەوەی لە روبارەکە بە ساغی هاتۆتە دەرەوە، ئەبێ ئە تاوانی جادوگەریی بە پاڵ داوە
 .دەس بگرێ بە سەر دارایی ئەوەی تۆمەتی بە پاڵ داوە

ا، ئەگەر نەسەلمێنریەکی درۆی دا، راستی قسەکەی بۆ یەکی کرد و شایەتسکااڵئەگەر پیاوێ  : 1مادەی 
 .ی ژیان بێ، ئەو پیاوە ئەکوژرێسکااڵکە سکااڵ

دانەوێڵە یان زیو، ئەبێ ئۆباڵی سزای ئەو ( بە تایبەتیەکی درۆی سکااڵلە )ئەگەر بۆ شایەتی  :2مادەی 
 .یە هەڵ بگرێسکااڵ

ەکە لە سەر بڕیار کی دەربارەی دەرکرد،ێبڕیارکی قانونی کرد و پرسێسەیری  داوەرئەگەر  :8مادەی 
ەدا پرسەکەی خۆی کە لەو بڕیارە دادوەرئەو  سەلمێنراخشتێکی مۆرکراو چەسپێنرا، ئەگەر 

دوانزە جار ئەوەندەی ئەو  یە هەڵبگرێ وسکااڵدەری کردوە گۆڕی، ئەبێ ئۆباڵی سزای ئەو 
ەکەی بە جۆرێ سەرەڕای ئەوەش ئەبێ لە ئەنجومەنی دادوەران و لە سەر کورسی. بدا

دەربکرێ گەڕانەوەی نەبێ و مافی ئەوەی نەبێ لە گەڵ دادوەران بۆ سەیرکردنی هیچ 
 .سکااڵیەک دابنیشێ

ئەگەر پیاوێ شتێ بدزێ هی خوا یا هی کۆشک بێ، ئەو پیاوە ئەکوژرێ هەروەها ئەوەش  :6مادەی 
 .ئەکوژرێ کە شتە دزراوەکەی بە دەستەوە بگیرێ

یا زێڕ یا کۆیلە یا کەنیزەک یا گا یا مەڕ یا کەر یا هەر شتێکی تر بکڕێ  ئەگەر پیاوێ زیو :1مادەی 
یا بە ئەمانەت پێی بسێردرێ بە دەستی کوڕی پیاوێ یا کۆیلەی پیاوێ بە بێ شایەت و 

 .گرێبەست، ئەو پیاوە دزە ئەبێ بکوژرێ
اوەکە هی خوا یا ئەگەر پیاوێ گا یا مەڕ یا کەر یا بەراز یا بەلەم بدزێ، ئەگەر شتە دزر :8مادەی 

کۆشک بێ، ئەبێ سی قات غەرامە بدا، ئەگەر هی واڵتیی بێ، ئەبێ دە قات بدا، ئەگەر دزەکە 
 .نەیبێ بیدا، ئەکوژرێ

ئەگەر پیاوێ شتێکی ون کرد، شتە دزراوەکەی بە دەست پیاوێکی ترەوە گیرا، ئەگەر  :9مادەی 
رێ بە منی فرۆشتوە و لە فرۆشیا": پیاوەکەی شتە ونکراوەکەی بە دەستەوە گیراوە وتی

شایەت ئەهێنم بۆ پشتگیری شتە ": و خاوەنی شتە ونبوەکەش وتی "بەردەم شایەت دا کڕیومە
فرۆشیارەکەی ( ئەو پیاوەی شتە ونبوەکەی بە دەستەوە گیراوە)ئەگەر کڕیارەکە  "ونبوەکەم

نێ و، شتەکانی پێ فرۆشتوە و ئەو شایەتانەی بە ئامادەبونی ئەوان شتەکەی کڕیوە، بهێ
خاوەن شتە ونبوەکە شایەت بۆ پشتگیری شتە ونبوەکەی بهێنێ، لە سەر دادوەر پێویستە گوێ 

کڕدراوە و هەروەها ( شتەکە)لە قسەکانیان بگرێ، ئەبێ شایەتەکانی کە بە ئامادەیی ئەوان 
لە سەر راستی )شایەتەکانی کە پشتگیری شتە ونبوەکە ئەکەن، لە بەردەم خوا دا سوێند 

خاوەن شتە . فرۆشیارەکە دزەکەیە و ئەبێ بکوژرێ( ئەگەر ئەوە کرا)بخۆن، ( قسەکانیان
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ئەو پیاوەی شتە دزراوەکەی بە دەستەوە )ونبوەکە شتەکانی وەرئەگرێتەوە و کڕیارەکەش 
 .ئەو پارەیە لە دارایی فرۆشیارەکە وەرئەگرێتەوە( گیراوە

شتە ونبوەکەی بە دەستیەوە )پێ فرۆشتوە ئەگەر کڕیارەکە ئەو فرۆشیارە نەهێنێ کە شتەکەی  :30مادەی 
و شایەتەکانی نەهێنا کە بە ئامادەیی ئەوان شتەکەی کڕیوە، لە کاتێک دا خاوەن شتە ( گیراوە

ونبوەکە شایەتی هێنا پشتیوانی لە شتە ونبوەکەی بکەن، کڕیارەکە دزەکەیە و ئەبێ بکوژرێ و 
 .خاوەنی شتە ونبوەکە شتەکەی وەر ئەگرێتەوە

ئەگەر خاوەنی شتە ونبوەکە شایەتی نەهێنا پشتیوانی لە شتە ونبوەکەی بکەن ئەوە درۆزنە و  :33مادەی 
 .بە ناڕەوا داوا ئەکا، ئەبێ بکوژرێ

لە دارایی ( کە شتە ونبوەکەی بە دەستەوە گیراوە)ئەگەر فرۆشیارەکە مرد، کڕیارەکە  :31مادەی 
 .وەربگرێ( ە سکااڵ کراوەکە بە هۆیەو)فرۆشیارەکە پێنج قاتی نرخی شتە ونبوەکەی 

کاتی )نەکەوتە بەردەست ( کە شتە ونبوەکەی بە دەستەوە گیراوە)ئەگەر شایەتەکانی ئەم پیاوە  :31مادەی 
، ئەبێ دادوەر کاتەکەی بۆ ماوەی شەش مانگ درێژ بکاتەوە، ئەگەر لە ماوەی شەش (سکااڵکە

 .ی ئەو سکااڵیە هەڵ بگرێمانگ دا شایەتی نەهێنا، ئەو پیاوە درۆزنە، ئەبێ ئۆباڵی سزا
 .دزی، ئەبێ بکوژرێ( تری)ئەگەر پیاوێ، مناڵی بچوکی پیاوێکی  :32مادەی 
ئەگەر پیاوێ، بۆ راکردن لە دەروازەی شارەوە، یارمەتی کۆیلەیەکی کۆشک یا کەنیزەکێکی  :38مادەی 

 .کۆشک یا کۆیلەی ئاغایەک یا کەنیزەکی ئاغایەکی دا، ئەبێ بکوژرێ
ر پیاوێ، کۆیلەیەکی راکردو یا کەنیزەکێکی راکردوی کۆشک یا هی ئاغەیەک لە ماڵەکەی ئەگە :36مادەی 

 .خۆی دا بشارێتەوە و گوێی نەدایە دەنگی جاڕچی، ئەم خاوەن ماڵە ئەکوژرێ
ئەگەر پیاوێ کۆیلەیەکی راکردو یا کەنیزەکێکی راکردوی گرت لە زەویەکی کشتوکاڵی دا و  :31مادەی 

 .ی، ئەبێ خاوەنی کۆیلەکە دو شیقل زیوی بداتێگێڕایەوە بۆ خاوەنەکە
بیبا بۆ کۆشک، لە ناسنامەکەی ( ئەوەی گرتویەتی)ئەگەر کۆیلەکە ناوی ئاغاکەی نەوت، ئەبێ  :38مادەی 

 .و بیگێڕێتەوە بۆ ئاغاکەی( لە ناو کۆشک دا)بپشکنێ 
ۆیلەکە لە الی ئەو ئەگەر ئەو کۆیلەیەی لە ماڵەکەی خۆی دا گل دایەوە و، دوای ئەوە ک :39مادەی 

 .دۆزرایەوە، ئەو پیاوە ئەکوژرێ
ئەگەر کۆیلەکە رای کرد لە دەست ئەوەی دەستگیری کردوە، ئەو پیاوە ئەبێ سوێند بخوا بە  :10مادەی 

 .خوا بۆ خاوەن کۆیلەکە، ئەوسا رێ ئەدرێ بڕوا بە الی کاری خۆیەوە
ئەبێ لە شوێنی ئەو دەالقەیەدا بکوژرێ و  (بۆ دزی)ئەگەر پیاوێ دەالقەیەکی کردە ماڵێکەوە  :13مادەی 

 (.لە دیوارەکەدا بینێژن)دیواری لە سەر بکەن 
 .ئەکوژرێ( لە کاتی دزیەکەدا)ئەگەر پیاوێ دزی کرد، لەو کاتەدا گیرا  :11مادەی 
ئەگەر دزەکە نەگیرا، ئەبێ پیاوە دزی لێ کراوەکە، شتە دزراوەکانی لە بەردەم خوادا باس بکا،  :11مادەی 

بێ شار و فەرماندار کە دزی لە ئەرزەکەی ئەو دا و لە ناوچەکەی ئەو دا روی داوە، قەرەبوی ئە
 .شتە دزراوەکەی بۆ بکەن

ئەندازەیەکی )فەوتا، ئەبێ شارەکە و فەرماندار یەک مەن ( لە کاتی دزیەکەدا)ئەگەر گیانێ  :12مادە 
 .زیو بدەن بە کەسەکانی( کێشانی قورسایی بوە
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پیاوێ ئاگر لە ماڵەکەی بەر بو، پیاوێکی تر چو بۆ کوژاندنەوەی، چاوی بە شتێکی  ئەگەر :18مادەی 
ماڵەکە کەوت هی خاوەن ماڵەکە بو، ئەو شتەی برد کە هی خاوەن ماڵەکەیە، ئەم پیاوە ئەخرێتە 

 .ناو ئەو ئاگرەوە
اوا کرا، خۆی بۆ لەشکرکێشی شا د( کە لە سپادا کار ئەکا)ئەگەر سەربازێ یا سەردەستەیەک  :16مادەی 

نەچو لە بری خۆی یەکێکی تری بە کرێ گرت و لە باتی خۆی ناردی، ئەو سەربازە یا ئەو 
، بۆی (ئەوەی لە الیەن ئەوەوە بە کرێ گیراوە)بەاڵم نێردراوەکەی . سەردەستەیە ئەکوژرێ

 (واتە ماڵی سەرباز یا سەردەستە)هەیە ماڵەکەی ببا 
دوای . ەک لە ماوەی خزمەتی چەکداری شا دا بە دیل بگیرێئەگەر سەربازێ یا سەردەستەی :11مادەی 

( پیاوەکەی تر)کێڵگەکەی و باخەکەی درابو بە پیاوێکی تر، ئەویش ( کاتی بزربونی ئەو)ئەوە 
گەڕایەوە و ( سەرباز یا سەردەستەکە)ئەگەر . هەمو مەرجگەلی دەرەبەگی بە جێ هێنا بو

بۆ بگێڕنەوە، ئەبێ مافە دەرەبەگیەکانی گەیشتەوە شارەکەی، ئەبێ کێڵگەکەی و باخەکەی 
 .خۆی بە کار بهێنێ

ئەگەر سەربازێ یا سەردەستەیەک لە ماوەی خزمەتی چەکداری شادا بە دیل بگیرێ، کوڕەکەی  :18مادەی 
توانای بەجێهێنانی مەرجگەلی دەرەبەگیی هەبێ، ئەبێ کێڵگە و باخەکە بەو بدرێ، ئەویش 

 .بەجێ بکائەبێ مافە دەرەبەگیەکانی باوکی جێ
ئەگەر کوڕەکەی پچوک بێ و توانای بەجێهێنانی مەرجگەلی دەرەبەگیی باوکی نەبێ، سێیەکی  :19مادەی 

 .کێڵگە و باخەکە ئەدرێتە دایکی و دایکی بە خێوی ئەکا
دەستی لە کێڵگەکەی و ( سەربازی)ئەگەر سەربازێ یا سەردەستەیەک بە هۆی ئەرکەکانیەوە  :10مادەی 

ی هەڵگرت، دوای ئەوە یەکێکی تر دەستی بە سەر کێڵگە و باخ و باخەکەی و ماڵەکە
جێهێنا، ئەگەر گەڕایەوە و  خانوەکەی دا گرت و، ماوەی سێ ساڵ مەرجگەلی دەرەبەگیی بە

داوای کێڵگە و باخ و ماڵەکەی کردەوە، نابێ بیدەنەوە، ئەوەی دەستی بە سەردا گرتوە و 
 .وەبردنی دا بەردەوام ئەبێهێناوە، لە بەڕێجێئەرکە دەرەبەگیەکانی بە 

ئەگەر تەنیا یەک ساڵ بزر بوبێ و گەڕایەوە، ئەبێ کێڵگەکە و باخەکە و ماڵەکەی بۆ  :13مادەی 
 .بگەڕێتەوە و ئەویش مافە دەرەبەگیەکانی خۆی بە کار بهێنێ

ی ئەگەر سەربازێ یا سەردەستەیەک لە کاتی لەشکرکێشی شادا بە دیل گیرا، بازرگانێ ئازاد :11مادەی 
هەبێ، ( خۆی)بایی ئازاد کردنی ( دارایی)کرد و گەیاندیەوە شارەکەی، ئەگەر لە ماڵەکەی دا 

ئەبێ خۆی ئازاد بکا، ئەگەر لە ماڵەکەی دا بایی ئازادکردنی خۆی نەبو، لە الیەن ماڵی خوای 
شارەکەیەوە ئازاد ئەکرێ، ئەگەر لە ماڵی خوای شارەکەی دا بایی ئازاد کردنی نەبو، ئەبێ 

 .ک ئازادی بکا، نابێ کێڵگەکەی و باخەکەی لە بەرامبەر ئازادکردنی دا بدرێکۆش
ئەگەر سەرگەورەیەک یا عەریفێ، بۆ پۆشینی دواکەوتنی سەربازێ لە لەشکرکێشی شادا،  :11مادەی 

بەکرێگیراوێکی قبوڵ کرد و، لە جێی ئەو ناردی بۆ لەشکرکێشیەکەی شا، ئەو سەرگەورەیە یا 
 .عەریفە ئەکوژرێ

ئەگەر سەرگەورەیەک یا عەریفێ شتی لە سەرباز وەرگرت یا شتی سەربازی زەوت کرد یا  :12دەی ما
سەربازێکی وەکو بەکرێگیراو نارد، یا سەربازێکی بە هۆی کەسێکی بەهێزەوە دا بە دادگا، 

 .ئەم سەرۆکە یا عەریفە ئەکوژرێ
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ونی بە سەربازەکە، پارەکانی ئەگەر پیاوێ مانگا یا مەڕی لە سەربازێ کڕی، کە شا داب :18مادەی 
 .ئەدۆڕێنێ

نابێ بە پارە کێڵگەکە و باخەکە و ( واتە ئەوەی باج ئەدا)سەرباز و سەردەستە و جوتیار  :16مادەی 
 .خانوەکەی بفرۆشێ

ئەگەر پیاوێ کێڵگە یا باخ یا خانوی سەربازێ یا سەردەستەیە یا جوتیارێ بکڕێ، ئەبێ  :11مادەی 
کێڵگە و باخ و خانوەکە . ێنرێ و پارەکەیشی بدۆڕێنێسواڵەتی گرێبەستەکەی بشک

 .ئەگەڕێتەوە بۆ خاوەنەکەی
سەرباز یا سەردەستە یا جوتیار ناتوانێ بەشێ لە کێڵگە و باخ و خانوەکەی کە بۆ خۆی  :18مادەی 

 .دابڕاوە، داببڕێ بۆ ژنەکەی و کچەکەی، یا لە بەرامبەر ئەو مەرجگەلەی لە سەرێتی بیداتەوە
ئەتوانێ بەشێ لە کێڵگە یا باخ یا خانوەکەی کە کڕیوێتی و ( سەرباز یا سەردەستە یا جوتیار) :19مادەی 

 .دەستی کەوتوە داببڕێ و، ئەتوانێ لە بەرامبەر ئەو مەرجگەلەی لە سەرێتی بیداتەوە
ئەگەر کاهینەیەک لە پلەی بەرز یا بازرگانێ یا غەریبێ کێڵگەکەی و باخەکەی و خانوەکەی  :20مادەی 

امبەر بە زیو فرۆشت، کڕیارەکە بۆی هەیە مافە دەرەبەگیەکانی بە کار بهێنێ لەو کێڵگە و بەر
 .باخ و خانوەدا کە کڕیوێتی

ئەگەر پیاوێ بە گۆڕینەوە کێڵگەیەک یا باخێک یا خانویەک هی سەرباز یا سەردەستە یا  :23مادەی 
نرخی کێڵگە یا )کەی دەس بکەوێ و بۆ تەواوکردنی نرخە( بەرامبەر ئەرزێکی تر)جوتیاری 

چەردەیەک پارەی بداتێ، سەرباز یا سەردەستە یا جوتیار ئەبێ کێڵگەکەی و ( باخ یا خانوەکە
باخەکەی و خانوەکەی وەربگرێتەوە و، ئەتوانێ ئەو پارە تەواوکراوەش کە دراوێتێ بۆ خۆی 

 .هەڵبگرێ
، بەاڵم کێڵگەکەی نەکرد بە کێڵگەیەک( بەرهەمهێنانی)ئەگەر پیاوێ ئامادەیی دەربڕی بۆ  :21مادەی 

دانەوێڵە، ئەگەر سەلمێنرا کە کێڵگەکەی نەکێاڵوە، ئەبێ ئەوەندەی کێڵگەی دراوسێکەی 
 .دانەوێڵە بدا بە خاوەنی کێڵگەکە( بەرهەمی هێناوە)

ئەبێ ئەوەندەی کێڵگەی ( نەکرا بە کشتوکاڵ)ئەگەر کێڵگەکە بە بێ کێاڵن جێ هێڵرا  :21مادەی 
دانەوێڵە بدا بە خاوەنی کێڵگە و، ئەبێ هێڵەکانی کێڵگەکە رێک ( هێناوە بەرهەمی)دراوسێکەی 

 .بخاتەوە و بیگێڕێتەوە بۆ خاوەنەکەی
ئەگەر پیاوێ بۆ ئەوەی کشتوکاڵی تێدا بکا زەویەکی بەیاری بۆ ماوەی سێ ساڵ بە کرێ  :22مادەی 

دا ئەبێ  گرت، بەاڵم کەمتەرخەمی کرد و زەویەکەی نەکردە کشتوکاڵ، لە ساڵی چوارەم
هێڵەکانی کێڵگەکە رێک بخا و بیکێڵێ و بیگێڕێتەوە بۆ خاوەنی زەویەکە و، ئەبێ بۆ هەر بور 

بداتێ ( ئەندازەیەکی کێشانی قورسایی بوە)دە کور ی ( ئەندازەیەکی پێوانی زەوی بوە)ێ 
 (.بە خاوەن کێڵگە)

( خاوەن کێڵگە)نەوێڵە و ئەگەر پیاوێ کێڵگەکەی دا بە جوتیارێ بەرامبەر چەردەیەک دا :28مادەی 
بەشەکەی خۆی وەرگرت، دوای ئەوە خوای گەردەلول ئادەد کێڵگەکەی وێران کرد یا الفاو 

 (.بە تەنیا)تێکی دا، زیانەکە ئەکەوێتە سەر جوتیارەکە 
بەشەکەی خۆی لە کێڵگەکەی خۆی وەرنەگرت بو، بەاڵم بە نیوەیی یا بە ( خاوەن کێڵگە)ئەگەر  :26مادەی 

 .رێ دابویە، ئەبێ جوتیار و خاوەن کێڵگە بە پێی بەرهەمەکەی دابەشی بکەنسێیەک بە ک
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ئەگەر جوتیارەکە تێچوی کشتوکاڵەکەی ساڵی رابوردوی دەس نەکەوت و داوای کرد  :21مادەی 
رەت نەکاتەوە، جوتیارەکە ( داواکەی)سەرلەنوێ کشتوکاڵ بکاتەوە، ئەبێ خاوەن کێڵگە 

بۆی هەیە لە کاتی هەڵگرتنی بەروبوم دا ( خاوەن کێڵگە) کێڵگەکەی بەرهەم ئەهێنێ و ئەویش
 .دانەوێڵە وەربگرێ( لە گەڵ جوتیارەکەدا)بە پێی رێککەوتنی 

ئەگەر پیاوێ قەرزی لە سەر بێ و خوای گەردەلول ئادەد کێڵگەکەی تێک بدا یا الفاو وێرانی  :28مادەی 
قەرز )، لەم ساڵەدا دانەوێڵەکەی بکا یا بە هۆی کەمئاوییەوە دانەوێڵە لە کێڵگەکەی دا نەڕوا

ناگەڕێنرێتەوە بۆ خاوەنی قەرزەکە و گرێبەستەکەیان هەڵئەوەشێنرێتەوە و، بۆ ئەو ( کراوە
 .ساڵە فایزی لێ نادرێ

ئەگەر پیاوێ پارەی لە بازرگانێ قەرز کرد و کێڵگەیەکی ئامادەی بەرهەمهێنانی جۆ و کونجی  :29مادەی 
دروێنەی بکە و جۆ یا کونجیە بەرهەمهێنراوەکە ببە، ئەگەر  دایە و پێی وت کێڵگەکە بچێنە و

جۆ یا کونجی بەرهەم هێنا، ( کە بازرگانەکە بۆ چاندنی کێڵگەکە بە کرێی گرتوە)جوتیارەکە 
لە کاتی هەڵگرتن دا خاوەن کێڵگەکە جۆ یا کونجی بەرهەمهێنراو وەرئەگرێ، پێویستە 

، هەروەها پێویستە تێچوی (کە قەرزی کردوە)توە دانەوێڵە لە بەرامبەر ئەو پارەیەی لێی وەرگر
 (.تێچوی چاندنی کێڵگەکە)چاندنەکەی بداتێ 

کرد، ( رەهن)یا کێڵگەیەکی بە کونجی چێنراوی ( جۆ)ئەگەر پیاوێ کێڵگەیەکی چێنراوی  :80مادەی 
خاوەنی کێڵگەکە جۆکە یا کونجیەکەی لە کێڵگەکەدا بەرهەم هاتوە وەرئەگرێ، بەاڵم پێویستە 

 .لە گەڵ فایزەکەی بداتەوە( قەرزکراوەکە)رەکە پا
( جۆ یا)بیداتەوە، ئەبێ ( واتە ئەو پیاوەی کێڵگەکەی خستۆتە رەهنەوە)ئەگەر پارەی نەبو  :83مادەی 

بەو نرخەی شا بڕیوێتی لە باتی ( لە بازاڕ)کونجی بدا بە بازرگانەکە بە قەدەر نرخە باوەکەی 
 .کرد بو لە گەڵ فایزەکەی ئەو پارەیەی کە لە بازرگانەکە قەرزی

جۆ یا کونجی لە کێڵگەکەدا بەرهەم نەهێنا، بۆی نیە ( کرێگرتەکە)ئەگەر جوتیارەکە  :81مادەی 
 .گرێبەستەکە بگۆڕێ

ئەگەر پیاوێ سستی کرد لە بەهێزکردنی بناوانی کێڵگەکەی و بناوانەکەی بەهێز نەکرد،  :81مادەی 
خراپ کرد، پێویستە ئەو ( دراوسێکەی)چێنراوەکەی شکانێ لە بناوانەکەدا روی دا، ئاو زەویە 

پیاوەی شکانەکە لە بناوانەکەی دا روی داوە قەرەبوی ئەو دانەوێڵەیە بکاتەوە کە بۆتە هۆی 
 (.لە کێڵگەی دراوسێکەی دا)فەوتانی 

 داراییەکەی بفرۆشن و، ئەبێ کرێگرتەکان... ئەگەر توانای قەرەبوی دانەوێڵەکەی نەبو، ئەبێ :82مادەی 
 .لە ناو خۆیان دا دابەش بکەن( نرخەکەی)کە دانەوێڵەکەیان فەوتاوە ( جوتیارەکان)

ئەگەر پیاوێ سستی کرد لە کاتی کردنەوەی جۆگا تایبەتیەکەی خۆی بۆ ئاودان، لێگەڕا ئاو  :88مادەی 
بە قەدەر ( بە خاوەنی کێڵگەی زیان لێکەوتو)کێڵگەی دراوسێکەی نقوم بکا، ئەبێ دانەوێڵە بدا 

 .دراوسێکەی( ەرهەمی کێڵگەیب)
ئەگەر پیاوێ ئاوەکەی کردەوە و کارەکانی کێڵگەی دراوسێکەی خراپ کرد، ئەبێ بەرامبەر بە  :86مادەی 

 .هەر بورێ دە کور دانەوێڵە بدا بە دراوسێکەی
ئەگەر شوانێ لە گەڵ خاوەنی کێڵگەدا رێک نەکەوێ لە سەر لەوەڕاندنی مەڕەکانی لە پوشەکەی  :81مادەی 

خاوەنی کێڵگە، کاتێ ( بێ رەزامەندی)ودا، بەاڵم رانەکەی بەردا لە کێڵگەکەدا بلەوەڕێ بە ئە
خاوەنی کێڵگە بەروبومی کێڵگەکەی هەڵئەگرێتەوە، پێویستە ئەو شوانەی رانەکەی بەرداوەتە 
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خاوەنەکەی بلەوەڕێ،  زیاد لەوەی خاوەن کێڵگە بەروبومەکەی ( بە بێ رەزامەندی)کێڵکەگەکە 
 .ەوە بۆ هەر بورێ  دە کور دانەوێڵەی بداتێهەڵگرتۆت

شوێنی ئاوخواردنەوەی بە جێ هێشت )دوای ئەوەی رانەمەڕەکە لە لەوەڕگاکە کشایەوە و  :88مادەی 
ئەو کاتە شوانەکە رانەکەی لە کێڵگەکەدا بەردا و بوە هۆی ئەوەی لە ( گەڕانەوە دەروازەی شار

وانی ئەو کێڵگەیەی کە تیا لەوەڕاوە، لە کاتی کێڵگەکەدا بلەوەڕێ، شوانەکە دائەنرێ بۆ پاسە
 .هەڵگرتنی بەروبوم دا ئەبێ بۆ هەر بورێ شەست کور دانەوێڵە بدا

ئەگەر پیاوێ داری باخی پیاوێکی تری بڕی بە بێ رەزامەندی خاوەنی باخەکە، ئەبێ نیو مەن  :89مادەی 
 .زیوی بداتێ

کا بە باخ، باخەوانەکە باخەکەی روان، ئەبێ ماوەی ئەگەر پیاوێ کێڵگەیەکی دا بە باخەوانێ بی :60مادەی 
چوار ساڵ باخەکە بە خێو بکا، لە ساڵی پێنجەم دا خاوەنی باخەکە بەروبومی باخەکە بە 

 .یەکسانی دابەش ئەکا، خاوەنی باخەکە بۆی هەیە خۆی بەشەکەی خۆی هەڵبگرێ
یاری هێشتەوە، ئەبێ پارچە ئەگەر باخەوانەکە هەمو باخەکەی نەڕواند و بەشێکی بە بە :63مادەی 

 .بەیارەکە لە بەشەکەی ئەو ببژێردرێ
ئەگەر ئەو کێڵگەیەی دراوێتێ نەکردە باخ و فەرامۆشی کرد، باخەوانەکە ئەبێ ئەوەندە بدا بە  :61مادەی 

خاوەن کێڵگەکە بەرامبەر بەو سااڵنەی کە فەرامۆشی کردوە بە قەدەر ئەوەی کێڵگەی 
ەبێ کارەکانی کێڵکەگە تەواو بکا و کێڵگەکە بگێڕێتەوە بۆ دراوسێکەی بەرهەمی هێناوە، ئ

 .خاوەنەکەی
ئەگەر کێڵگەکە بەیار بێ، ئەبێ کاری پێویست لە کێڵگەکەدا ئەنجام بدا و بیگێڕێتەوە بۆ  :61مادەی 

 .خاوەنەکەی و بەرامبەر بە هەر بورێ بۆ ماوەی یەک ساڵ دە کوری بداتێ
باخەوانێ موتوربەی بکا، ئەبێ باخەوانەکە، مادەم کێڵگەکەی بە  ئەگەر پیاوێ باخەکەی دا بە :62مادەی 

 .دەستەوەیە، دوسێیەکی بەرهەمی باخەکە بدا بە خاوەنی باخەکە و خۆی سێیەک ببا
ئەگەر باخەوانەکە باخەکەی موتوربە نەکرد و بوە هۆی کەمی بەرهەم، ئەبێ باخەوانەکە  :68مادەی 

 .ە قەدەر ئەوەی باخی دراوسێکەی بەرهەم ئەهێنێبەرهەمی باخەکە بدا بە خاوەن باخەکە ب
ئەگەر پیاوێ پارەی لە بازرگانێ قەرز کرد، بازرگانەکە داوای پارەکەی لێ کردەوە، نەیبو  :66مادەی 

لە باتی پارەکەت ": بیداتەوە، ئەگەر باخەکەی دوای موتوربەکردنی دا بە بازرگانەکە و وتی
، ئەبێ ئەو بازرگانە لە سەر ئەم داوایە رازی "بەهەمو بەرهەمی باخەکە لە خورما بۆ خۆت ب

نەبێ، خاوەنی باخەکە ئەبێ ئەو خورمایەی لە باخەکەدا بەرهەم هاتوە هەڵبگرێ و بیفرۆشێ بە 
نرخی خورماکە، پارەی بازرگانەکە بە فائیزەکەیەوە، بە پێی ناوەرۆکی گرێبەستەکە بداتەوە، 

 .خەکەی دا بەرهەم هاتوە بۆ خۆی بباخاوەنی باخەکەش پاشماوەی ئەو خورمایەی لە با
..... 

 فەوتاوە 300تا  61لە مادەی 
....... 
ئەگەر بۆ هەر کوێیەک چو قازانجی دەس نەکەوت، ئەبێ فرۆشیارە گەڕۆکەکە ئەو پارەیەی  :303مادەی 

 .وەری گرتوە دوقات بگێڕێتەوە بۆ ئەو بازرگانەی کە لێی وەرگرتوە
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بە قەرز دا بە فرۆشیارێکی گەڕۆک بۆ ئەوەی ئیشی پێوە بکا، بەاڵم  ئەگەر بازرگانێ پارەی :301مادەی 
بگێڕێتەوە بۆ ( کە قەرزی کردوە)بۆ هەر کوێیەک چو زەرەری کرد، ئەبێ ئەو سەرمایەی 

 .بازرگانەکە
ئەگەر لە رێگەی گەشتە بازرگانیەکەی دا، جەردە روتی کردەوە لەوەی پێیەتی، فرۆشیارە  :301مادەی 

 .بخوا ئەوسا وازی لێ ئەهێنرێ اوێند بە خوگەڕۆکەکە ئەبێ س
ئەگەر بازرگانێ خوری یا رۆن یا هەر کااڵیەکی تری، بۆ کڕین و فرۆشتن، بە قەرز دا بە  :302مادەی 

فرۆشیارێکی گەڕۆک ، پێویستە لە سەر فرۆشیارە گەڕۆکەکە لە پێشەوە نرخەکەی تۆمار بکا 
ێکی مۆرکراوی ئەو پارەیەی لێ وەربگرێ و بیدا بە بازرگانەکە و فرۆشیارە گەڕۆکەکە وەسڵ

 .کە داوێتیەوە بە بازرگانەکە
ئەگەر فرۆشیارە گەڕۆکەکە کەمتەرخەم بێ و وەسڵی مۆرکراوی ئەو پارەیەی داوێتی بە  :308مادەی 

 .بازرگانەکە وەرنەگرتبێ، پارەی دراو بە بێ وەسڵی مۆرکراو لە حسابەکە داناشکێنرێ
گەڕۆک پارەی لە بازرگانێ قەرز کرد، دوای ئەوە نکولی کرد کە قەرزی لە ئەگەر فرۆشیارێکی  :306مادەی 

بازرگانەکە کردبێ، لە سەر بازرگانەکە پێویستە لە بەردەم خوا و بە ئامادەبونی شایەتەکان 
بیسەلمێنێ کە فرۆشیاری گەڕۆک پارەکەی لێ قەرز کردوە، ئەوسا لە سەر فرۆشیاری گەڕۆک 

 .ارەیە بداتەوە بە بازرگانەکە کە قەرزی لێ کردوەپێویستە سێ قاتی ئەو چەردە پ
ئەگەر بازرگانێ پێشینەی دا بە فرۆشیاری گەڕۆک، فرۆشیارە گەڕۆکەکە پێشینەکەی بۆ  :301مادەی 

بازرگانەکە گێڕایەوە، ئەگەر بازرگانەکە نکولی کرد لەوەی کە فرۆشیاری گەڕۆک داوێتیەوە، لە 
لە بەردەم خوا و شایەتەکان دا بسەلمێنێ،  سەر فرۆشیاری گەڕۆک پێویستە دانەوەکەی

بازرگانەکە پێویستە، بە هۆی نکولی کردنەکەیەوە، لەوەی کە فرۆشیارە گەڕۆکەکە داوێتیەوە، 
 .شەش قاتی ئەو پێشینەیەی کە داوێتی بە فرۆشیارە گەڕۆکەکە بداتەوە

تی پارە بە کێشی قورس، ئەگەر ژنە مەیفرۆشەکە لە نرخی مەی دا دانەوێڵەی وەرگرت لە با :308مادەی 
بەوەش نرخی مەی لە بەرامبەر دانەوێڵەدا دابەزاند، ئەبێ ئەم فێڵەی مەیفرۆشەکە بسەلمێنن، 

 .ئەوسا بیهاوێژنە ناو روبارەوە
لە ماڵی ژنە مەیفرۆشەکە کۆ بونەوە و، ئەو دەسبڕانەی دەسگیر ( تاوانباران)ئەگەر دەسبڕەکان  :309مادەی 

 . ۆشک، ئەم ژنە مەیفرۆشە ئەکوژرێنەکرد و، نەیدانە دەست ک
پلەیەکی )و ئینتوم ( پلەیەکی ئاینیی ژنانی ناو پەرستگاکان بوە)ئەگەر کاهینەی نادیتوم  :330مادەی 

لە دێرەکەدا نیشتەجێ نەبێ و مەیخانەیەکی کردەوە یا ( ئاینیی ژنانی ناو پەرستگاکان بوە
 .، ئەبێ ئەو ژنە بسوتێننچوە ناو مەیخانەیەکەوە بۆ خواردنەوەی شەراب یا بیرە

ئەگەر ژنە مەیفرۆشەکە شەرابی بیخمی بە قەرز دا، ئەبێ لە کاتی بەرهەمهەڵگرتن دا پەنجا  :333مادەی 
 .دانەوێڵە وەربگرێتەوە( ئەندازەیەکی کێشانی بوە)سوت 

ری ئەم ئەگەر پیاوێ گەشتێکی بازرگانی کرد و زیو یا زێڕ یا بەردی گرانبەها یا هەرشتێکی ت :331مادەی 
پیاوە هەیبێ بیدا بە یەکێکی تر بۆی بگوێزێتەوە، ئەگەر ئەم پیاوە ئەوەی پێی سپێردراوە 
نەیگوێزایەوە بۆ ئەو شوێنەی بۆی بگوێزێتەوە و دەستی بە سەردا گرت، خاوەنی ئەو 
شتانەی ئەبو بگوازرێتەوە، ئیسپاتی بکا کە شتەکانی نەگواستۆتەوە بۆ شوێنی ویستراو، 

 .وە ئەبێ پێنج قاتی ئەوەی دراوێتێ بداتەوە بە خاوەنی شتەکانئەوسا ئەو پیا
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ئەگەر پیاوێ دانەوێڵە یا زیوی لە سەر پیاوێکی تر هەبێ، ئەگەر دانەوێڵەی لە عەمارەکە یا لە  :331مادەی 
خەرمانەکە بە بێ رەزامەندی خاوەنەکەی برد، ئەبێ بیسەلمێنن کە ئەو پیاوە بێ رەزامەندی 

کەی لە عەمار یا لە خەرمانەکە بردوە، ئەبێ ئەوەندەی لە دانەوێڵەکە خاوەنەکەی دانەوێڵە
 .بردویەتی بگێڕێتەوە و هەمو ئەو پێشینەیەی کە دابویە لە دەس ئەچێ

ئەگەر پیاوێ دانەوێڵە یا زیوی لە سەر یەکێکی تر نەبێ، ئەگەر کابرایەکی بە کەفیل گل دایەوە،  :332مادەی 
 .یو بدا بە هەر یەکێ لە گلدراوەکانئەبێ وەکو قەرەبو سێیەکی مەنێ ز

ئەگەر پیاوێ دانەوێڵە یا زیوی لە سەر پیاوێکی تر هەبو، یەکێکی بە کەفیل الی خۆی گل  :338مادەی 
دایەوە، ئەگەر کەفیلەکە بە مردنێکی ئاسایی مرد لە ماڵی گلدەرەوەکەی دا، ئەم پرسە پێویستی 

 .بەوە نیە سکااڵی لە سەر تۆمار بکرێ
ئەگەر کەفیل لە ماڵی گلدەرەوەکەی بە لێدان یا بە بەدرەفتاری مرد، خاوەنی کەفیل ئەبێ ئەوە  :336مادەی 

لە سەر بازرگانەکە ئیسپات بکا، ئەگەر کەفیل کوڕی پیاوێ بێ ئەبێ کوڕەکەی بکوژن، ئەگەر 
کۆیلەی پیاوێ بێ ئەبێ سێیەکی مەنێ زیو بدا و هەمو ئەوەشی کە بە پێشینە داوێتی 

 .ئەفەوتێ
ئەگەر پیاوێ لە سۆنگەی هاتنی کاتی دانەوەی قەرزەوە هەڵپێچرا و لە ئەنجامی ئەوەدا ژنەکەی  :331ەی ماد

یا کوڕەکەی یا کچەکەی بە پارە فرۆشت یا خستنیە ژێر کۆیلەیەتی خاوەن قەرزەکەی، ئەبێ 
سێ ساڵ لە ماڵئ کڕیارەکە یا لە ماڵی ئەوەی کۆیلەی کردون کار بکەن، لە ساڵی چوارەم دا 

 .ازادییان بۆ ئەگەڕێتەوەئ
ئەگەر کۆیلەیەک یا کەنیزەکێ درایە خاوەن قەرزی ئاغاکەی، ئەبێ بازرگانەکە چاوەڕێ بکا تا  :338مادەی 

دانەوەی قەرزەکە بە سەر ئەچێ و، بۆی هەیە بیفرۆشێ بەرامبەر پارە،  کۆیلەکە و  کاتی
 .کەنیزەکەکە مافیان نیە دژی کارەکەی بازرگانەکە سکااڵ بکەن

ەکەی خۆی کە  ئەگەر پیاوێ لە سۆنگەی هاتنی کاتی دانەوەی قەرزەوە هەڵپێچرا، کەنیزەک :339ادەی م
مناڵی لێی بوە دا بە پارە، ئەتوانێ پارەکە بداتەوە بە بازرگانەکەی پارەکەی دابویە و 

 .کەنیزەکەکەی ئازاد بکا
گرت، عەمارەکە زەرەری لێ کەوت، یا ئەگەر پیاوێ دانەوێڵەکەی لە گەنجینەی پیاوێکی تردا هەڵ :310مادەی 

خاوەن ماڵەکە گەنجینەکەی کردەوە و دانەوێڵەکەی برد، یا نکولی کرد لە هەمو ئەو 
دانەوێڵەیەی کە لە ماڵەکەی ئەودا هەڵگیرا بو، ئەبێ خاوەنی دانەوێڵەکە لە بەردەم خوادا 

یەتی بگێڕێتەوە بۆ مافەکەی بسەلمێنێ، ئەوسا خاوەن ماڵەکە ئەبێ دوقاتی دانەوێڵەکەی بردو
 .خاوەنی دانەوێڵەکە

ئەگەر پیاوێ دانەوێڵەی لە ماڵی پیاوێکی تردا هەڵگرت، ئەبێ لە ساڵێک دا پێنج قا  :313مادەی 
 .لە هەر کورێکی دانەوێڵەکە لە باتی کرێی هەڵگرتن بداتێ( ئەندازەیەک بوە لە دانەوێڵە)

دا بە پیاوێکی تر بۆ ئەوەی بۆی بپارێزێ، ئەبێ  ئەگەر پیاوێ زیو یا زێڕ یا هەر شتێکی تری :311مادەی 
چەند شایەتێ شایەتی بدەن لە سەر ئەوەی ئەیداتێ، وە ئەبێ گرێبەستێ بنوسن بۆ ئەو شتەی 

 .کە داوێتێ بیپارێزێ
ئەگەر شتەکانی بە بێ شایەت و بە بێ گرێبەستی نوسراو دابو بپارێزرێ، دوای ئەوە ئەو  :311مادەی 

نکولییان لێ کرد، ئەم پرسە کە نکولی لێ کراوە پێویست بە تۆماری شوێنەی لێی دانرا بو 
 .سکااڵ ناکا
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ئەگەر پیاوێ زیو یا زێڕ یا هەر شتێکی تری، لە بەردەم شایەت دا، دا بە پیاوێکی تر  :312مادەی 
بیپارێزێ، دوای ئەوە ئەو پیاوە نکولی لێ کرد، ئەبێ نکولیەکەی ئەم پیاوە بسەلمێنن، ئەوسا 

 .تی ئەوە بدائەبێ دوقا
ئەگەر پیاوێ شتێکی دا بۆی بپارێزن، ئەو شتەی دای نابو لە گەڵ شتی خاوەن ماڵەکە گوم بو  :318مادەی  

بە هۆی بڕینی دیوار یا هەڵگەڕان بە ماڵەکەدا و ئەوەش بە هۆی کەمتەرخەمی خاوەن 
ەش ئەبێ ماڵەکەوە بو، ئەبێ ئەوەی دراوێتێ و لێی دزراوە قەرەبوی بکاتەوە، خاوەن ماڵەک

 .بەردەوام بۆ شتە دزراوەکەی بگەڕێ و لە دزەکەی بسێنێتەوە
ئەگەر پیاوێ شتی خۆی لێ نەدزرا، بەاڵم وتی شتەکانم دزراوە و بەوەش ئەنجومەنی  :316مادەی 

شارەکەی تەفرە دا، ئەبێ ئەنجومەنی شارەکەی لە بەردەم خوادا بیسەلمێنێ کە هیچی لێ 
 .وەی سکااڵی بۆ کردوە بدا بە ئەنجومەنی شارەکەینەدزراوە، ئەوسا ئەبێ دوقاتی ئە

ئەگەر پیاوێ بو بە هۆی ئەوەی پەنجە بۆ کاهینە ئینتوم یا ژنی پیاوێ رابکێشرێ، بەاڵم  :311مادەی 
تۆمەتەکەی نەسەلماند، ئەبێ ئەم پیاوە لە بەردەم دادوەرەکان دا دارکاری بکرێ و نیوەی قژی 

 .سەری بتاشرێ
 .ێ ژنێکی هێنا و گرێبەستی تۆمار نەکرد، ئەم ژنە هاوسەری شەرعی نیەئەگەر پیاو :318مادەی 
ئەگەر ژنی پیاوێ بە راکشاوی لە گەڵ پیاوێکی تر دا، گیرا، ئەبێ هەردوکیان پێکەوە  :319مادەی 

ببەسترێنەوە و بهاوێژرێنە ناو ئاوەوە، ئەگەر پیاوەکە ویستی ژیانی ژنەکەی بهێڵێتەوە، 
 .ەهێڵێتەوەشاهیش ژیانی نۆکەرەکەی ئ

ئەگەر پیاوێ کتوپڕ ژنی پیاوێکی تری، کە هێشتا پیاوەکەی نەناسی بێ و، هێشتا لە ماڵی  :310مادەی 
 .باوکی دا بژی، لە باوەشی دا بینی و لەو کاتەدا گیرا، ئەم پیاوە ئەکوژرێ و ژنەکە بەر ئەدرێ

م هیچ پیاوێکی بە سەرەوە نەگیرا ئەگەر ژنی پیاوێ لە الیەن پیاوەکەیەوە تۆمەتبار کرا، بەاڵ :313مادەی 
ئەوسا بڕواتەوە بۆ ماڵی ( سەبارەت بە پاکی خۆی)بو، ئەبێ سوێند بە ژیانی خوا بخوا 

 .خۆی
ئەگەر پەنجە راکێشرا بۆ ژنی پیاوێ بە هۆی پیاوێکی ترەوە، بەاڵم ئەو پیاوەی بە سەرەوە  :311مادەی 

بەرامبەر بە ( سەلماندنی پاکی خۆیبۆ )نەگیرا بو، ئەبێ خۆی بهاوێژێتەوە ناو روبارەوە 
 .مێردەکەی

ئەگەر پیاوێ بە دیل گیرا و خواردنی تەواو لە ماڵەکەی دا هەبو، ئەبێ ژنەکەی پاکی خۆی لە  :أ. 311مادەی 
 .ماوەی بزربونی مێردەکەی دا بپارێزێ، مافی ئەوەی نیە بچێتە ماڵی پیاوێکی تر

گرت و چوە ماڵی پیاوێکی تر، ئەبێ ئەمە بە سەر ژنەکەدا ئەگەر ئەو ژنە پاکێتی خۆی رانە :ب. 311مادەی 
 .ئیسپات بکەن و بیهاوێژنە روبارەوە

ئەگەر پیاوێ بە دیل گیرا و خواردنی تەواو لە ماڵەکەی دا نەبو، ژنەکەی چوە ماڵی پیاوێکی  :312مادەی 
 .ترەوە، ئەم ژنە گوناهی نیە

ی لە ماڵەکەی دا نەبو، ژنەکەی پێش ئەوەی ئەم ئەگەر پیاوێ بە دیل گیرا و خواردنی کاف :318مادەی 
بگەڕێتەوە چوە ماڵی پیاوێکی تر و، مناڵی لێی بو، دوای ئەوە مێردەکەی گەڕایەوە و 
گەیشتەوە شارەکەی، ئەبێ بچێتەوە بۆ الی مێردەکەی، مناڵەکان هەریەکەیان ئەچێتەوە الی 

 .باوکی خۆی
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هەاڵت، ئینجا ژنەکەی چوە ماڵی پیاوێکی تر، ئەگەر  ئەگەر پیاوێ شارەکەی ئافەرۆز کرد و :316مادەی 
ئەم پیاوە گەڕایەوە و ژنەکەی لە ماڵی پیاوێکی تردا گرت، ژنی هەاڵتوەکە نابرێتەوە الی 

 .مێردەکەی لە سۆنگەی بوغزاندنی شارەکەی و هەاڵتنی لێی
نادیتوم تەاڵق بدا کە ئەگەر پیاوێ بڕیاری دا شوگیتومێ کە مناڵی لێی بوە تەاڵق بدا، یان  :311مادەی 

مناڵی بۆ بردوە، ئەبێ جیازییەکانی بدەنەوە و نیوەی بەروبومی کێڵگەکە و باخەکە و نیوەی 
دارایی گوێزراوەی بدەنێ، ئەبێ ئەویش مناڵەکان پەروەردە بکا، پاش پەروەردەکردنی 

بۆی هەیە مناڵەکانی، ئەبێ میراتی یەککەسسی لە هەمو شتەکانی دراوە بە مناڵەکان بدرێتێ و، 
 .ئەو مێردە هەڵبژێرێ کە حەزی لێیەتی

ئەگەر پیاوێ ویستی ژنەکەی کە مناڵی نابێ تەاڵق بدا، ئەبێ بە قەدەر مارەییەکەی پارەی  :318مادەی 
 .بداتێ و، ئەو جیازییانەی لە ماڵی باوکیەوە هێناوێتی بدرێتەوە، ئینجا تەاڵقی بدا

 .تەاڵقەکەی دا، ئەبێ یەک مەن زیوی بداتێئەگەر مارەیی نەبێ، لە بەرامبەر  :319مادەی 
 .ئەگەر پیاوەکە ئاغا بو، ئەبێ سێیەکی مەنێ زیوی بداتێ ئەوسا تەاڵقی بدا :320مادەی 
ئەگەر ژنی پیاوێ بڕیاری دا لە ماڵی مێردەکەی بڕوا و، کارێکی کرد ماڵەکەی تێک بدا و، لە  :323مادەی 

بسەلمێنرێ، ئەگەر مێردەکەی ویستی تەاڵقی  پایەی مێردەکەی دابەزێنێ، ئەبێ ئەوەی لە سەر
بدا، ئەتوانێ تەاڵقی بدا و پارەی تەاڵقەکەی نەداتێ، وە ئەگەر مێردەکەی وتی تەاڵقی نادا، 
مێردەکەی ئەتوانێ ژنێکی تر بهێنێ و، ژنەکەی تری وەکو کەنیزەک لە ماڵی مێردەکەی دا 

 .بژی
، لە بەڕێوەبەرایەتی شارەکەدا "توخنم مەکەوە": ئەگەر ژنێ رقی لە مێردەکەی بو، پێی وت :321مادەی 

رەفتاری هەڵئەسەنگێنرێ، ئەگەر سەالر بو و هیچ چەوتیەکی نەکرد بو، لە کاتێک دا مێردەکەی 
زۆر لە ماڵ دەربچێ و لە پایەی ئەم کەم بکاتەوە، ئەو ژنە گوناهی نیە و، ئەتوانێ 

 .بباتەوە و بڕواتەوە بۆ ماڵی باوکی جیازییەکانی کە لە ماڵی باوکیەوە لە گەڵ خۆی هێناوێتی
ئەگەر سەالر نەبێ و زۆر دەربچێ و بەوە ماڵەکەی تێک بدا و لە پایەی مێردەکەی دابەزێنێ،  :321مادەی 

 .ئەبێ ژنەکە بهاوێژنە ناو ئاوی روبارەکەوە
ێردەکەی ئەگەر پیاوێ کاهێنەی نادیتومی کردە هاوسەری و ئەم نادیتومە کەنیزەکێکی دا بە م :322مادەی 

و، ئەوەش بو بە هۆی ئەوەی ببێتە خاوەن مناڵ، ئەگەر پیاوەکە ویستی شوگیتوم بە هاوسەر 
 .بگرێ، رێی پێ نادرێ و نابێ شوگیتوم بهێنێ

ئەگەر پیاوێ کاهینەی نادیتومی هێنا، بەاڵم مناڵی بۆ نەهێنا، ویستی شوگیتوم بە هاوسەر  :328مادەی 
اتە ماڵەکەی خۆی، نابێ ئەم شوگیتومە خۆی لە گەڵ بگرێ، ئەتوانێ شوگیتوم بهێنێ و بیب

 .کاهینەی نادیتوم بە یەکسان دابنێ
ئەگەر پیاوێ کاهینەی نادیتومی کردە هاوسەری و نادیتوم کەنیزەکێکی بە مێردەکەی بەخشی،  :326مادەی 

مناڵی لێی بو، ئەوسا کەنیزەکەکە خۆی بە یەکسان دانا لە گەڵ ئاغاژنەکەدا، بە هۆی 
یەوە ئاغاژنەکەی بۆی نیە بە پارە بیفرۆشێ، بەاڵم بۆی هەیە نیشانەی کۆیلەیەتی لە مناڵبون

 .سەر دابنێ و بە کەنیزەکی بژمێرێ
 .ەکەی مافی هەیە بە پارە بیفرۆشێئاغاژنمناڵی نەبو،  ئەگەر کەنیزەکەکە :321مادەی 



 
گوڵچنین: دەم رێگاوە بە  

665 

 

ژنی دوەم بهێنێ، ئەگەر پیاوێ ژنێکی هێنا و نەخۆشیەکی سەختی گرت، ئەگەر ویستی  :328مادەی 
نابێ ژنەکەی کە گرفتاری نەخۆشی سەخت بوە تەاڵق بدا، بۆی هەیە لەو  بەاڵمئەتوانێ بیهێنێ 

 .ماڵەدا نیشتەجێ بێ کە دروستی کردوە، تا زیندو بێ ئەبێ مێردەکە ئەرکی هەڵبگرێ
( ری هێناوەپاش ئەوەی ژنێکی ت)ئەگەر ئەو ژنە ئارەزوی نەکرد لە ماڵی مێردەکەی دا بژی  :329مادەی 

 .ییانەی بدرێتەوە کە لە ماڵی باوکیەوە هێناوێتی و ئەتوانێ بڕواجیازئەبێ ئەو 
ئەگەر پیاوێ کێڵگەیەک یا باخێک یا داراییەکی گوێزراوەی بە دیاری دا بە ژنەکەی و لە  :380مادەی 

ە سواڵەتێکی مۆرکراودا تۆماری کرد، پاش مردنی مێردەکەی مناڵەکانی مافی داواکردنیان نی
بدا بە کوڕە ( داراییەکەی)، دایکەکە دوای ئەوە ئەتوانێ ( وێتێائەوەی مێردەکەی بە دیاری د)

 .خۆشەویستەکەی و نابێ بیداتە کەسێکی بێگانە
و لە گەڵ مێردەکەی رێکەوت و ( وەکو هاوسەر)ئەگەر ژنێ لە ماڵی پیاوێک دا بژی  :383مادەی 

بە کەفیل )مێردەکەی مافی ئەوەی نیە ئەم ببا  گرێبەستێکی لە گەڵ تۆمار کرد کە خاوەن قەرزی
، ئەگەر قەرزێ لە سەر ئەم پیاوە بوبێ پێش ئەوەی ئەم ژنە بە هاوسەر بگرێ، (بارمتەبە یا 

خاوەن قەرز هەرگیز بۆی نیە ژنەکەی ببا، یان ئەگەر قەرزێ لە سەر ئەو ژنە بوبێ پێش 
بە )هەرگیز مافی نیە مێردەکە ، خاوەن قەرزەکە (مێردەکەی)ئەوەی بچێتە ماڵی پیاوەکەی 

 .بگرێ( بارمتە
بۆ ماڵی ( هاوسەر)پاش چونی ژنەکە ( مێرد و ژنەکە)ئەگەر قەرزێ کەوتە سەر هەردوکیان  :381مادەی 

 .، پێویستە هەردوکیان پێکەوە قەرزەکە بدەنەوە(مێرد)پیاوەکە 
مردنی مێردەکەی، ئەبێ ئەم ژنە ئەگەر هاوسەری پیاوێ، لە پێناوی پیاوێکی تردا، بو بە هۆی  :381مادەی 

 .بخرێتە سەر قازوخ
 .ئەگەر پیاوێ القەی کچەکەی خۆی کرد، ئەبێ ئەم پیاوە شاربەدەر بکرێ :382مادەی 
ئەگەر پیاوێ بوکی بۆ کوڕەکەی هەڵبژارد، کوڕەکەی لە گەڵی جوت بو، دوای ئەوە پیاوەکەیان  :388مادەی 

وست بو، ئەبێ ئەم پیاوە ببەستنەوە و گرت لە باوەشی کچەکەدا ن( باوکی مێردەکەی)
 .بیهاوێژنە ناو ئاوەوە

ئەگەر پیاوێ بوکی بۆ کوڕەکەی هەڵبژارد، بەاڵم کوڕەکەی لە گەڵی جوت نەبوبو، ئەم لە  :386مادەی 
باوەشی دا نوست، ئەبێ نیو مەن زیوی بداتێ و هەرچیەکی لە ماڵی باوکیەوە هێنابێ بۆی 

 .هەڵبژێرێ کە خۆی حەزی لێیەتی بگێڕێتەوە، مافی هەیە ئەو مێردە
 .ئەگەر پیاوێ پاش مردنی باوکی لە باوەشی دایکی دا نوست، ئەبێ هەردوکیان بسوتێنن :381مادەی 
ئەگەر پیاوێ پاش مردنی باوکی لە باوەشی باوەژنەکەی دا گیرا، ئەبێ ئەم پیاوە لە ماڵی  :388مادەی 

 .باوکی دەربکرێ
وازبێنی هێنا بۆ ماڵی خەزوری و مارەییەکەی دا، دوای ئەوە سەیری ئەگەر پیاوێ دیاریی خ :389مادەی 

، باوکی کچەکە بۆی هەیە هەمو "کچەکەی تۆ ناهێنم": : ژنێکی تری کرد و بە خەزوری وت
 .ئەو شتانە ببا کە زاوا لە گەڵ خۆی هێنا بونی

ا، ئینجا باوکی کچەکە ئەگەر پیاوێ دیاریی خوازبێنی هێنا بۆ ماڵی خەزوری و مارەییەکەی د :360مادەی 
، ئەبێ خەزوری دو قاتی هەمو ئەو شتانەی بۆ زاوا بگێڕێتەوە "کچەکەی خۆمت نادەمێ": وتی

 .کە لە گەڵ خۆی هێنابونی
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ئەگەر پیاوێ دیاریی خوازبێنی هێنا بۆ ماڵی خەزوری و مارەییەکەی دا، دوای ئەوە  :363مادەی 
کچەکەم ": وت( زاواکەی)بە مێردی ژنەکەی  هاوەڵەکەی داوێنپیسی لە گەڵ کرد، ئەگەر خەزوری

، ئەبێ خەزوری دوقاتی هەمو ئەو شتانەی بداتێ کە لە گەڵ خۆی "ناکەم بە هاوسەرت
 .هێنابونی، بۆ هاوەڵەکەشی نیە ژنەکەی بهێنێ

ئەگەر پیاوێ هاوسەری گرت و مناڵی لێی بو، ئینجا ئەم ژنە مرد، باوکی مافی ئەوەی نیە  :361مادەی 
، چونکە جیازییەکە ئەگەڕێتەوە بۆ (کە لە ماڵی باوکیەوە هێنا بونی)جیازییە بکا داوای ئەو 

 .مناڵەکانی
ئەگەر پیاوێ هاوسەری گرت و مناڵی لێی نەبو، ئینجا ئەم ژنە مرد، ئەگەر خەزوری  :361مادەی 

مارەییەکەی هێنا بوەوە بۆ ماڵی خۆی، مێردەکەی مافی ئەوەی نیە داوای جیازییەکانی ئەم ژنە 
 .چونکە جیازییەکانی هی ماڵی باوکێتی( کە لە ماڵی باوکی هێنا بونی)بکا 

ئەگەر خەزوری مارەییەکەی بۆ نەگێڕایەوە، ئەتوانێ بە قەدەر چەردەی مارەییەکە لە جیازییەکە  :362مادەی 
 (.ژنە مردوەکە)هەڵبگرێ و پاشماوەی جیازییەکە بگێڕێتەوە بۆ ماڵی باوکی 

کێڵگەیەک یا باخێک یا خانویەکی بەخشی بە کوڕە خۆشەویستەکەی، ئەمەی لە ئەگەر پیاوێ  :368مادەی 
دابەش ( کەلەپورەکەی)سەر سواڵەتێکی مۆرکراو نوسی، کاتێ براکان، دوای مردنی باوکیان،  

ئەکەن، ئەبێ ئەو دیاریە هەڵبگرێ کە باوکی داوێتێ، سەرەڕای ئەوەش ئەبێ دارایی ماڵی 
 .باوک بە یەکسانی دابەش بکەن

ئەگەر پیاوێ ژنی بۆ کوڕەکانی هێنا، بەاڵم ژنی بۆ کوڕە بچوکەکەی نەهێنا بو، کاتێ براکان  :366مادەی 
دوای مردنی باوکیان دابەش ئەکەن، پێویستە لە سەریان پارەی مارەیی ( کەلەپورەکە)

هاوسەرگیری بۆ برا بچوکەکەیان کە پێشتر ژنی نەهێناوە لێ دەربهێنن و بیدەنێ، سەرەڕای 
 .کەی خۆی، بۆ ئەوەی بتوانێ هاوسەرگیری بکابەشە

ئەگەر پیاوێ ژنی هێنا و مناڵی لێی بو، ئینجا ئەو ژنە مرد، دوای ئەو ژنێکی تری هێنا و  :361مادەی 
دابەش ( کەلەپورەکە)مناڵی لێی بو، ئەوسا باوکەکە مرد، کوڕەکان لە سەر بنچینەی دایکەکان 

هەڵبگرن، ئەوسا دارایی ماڵی ( دایکێ بە جیا کوڕانی هەر)ناکەن، ئەبێ جیازیی دایکیان 
 .باوکیان بە یەکسانی دابەش بکەن

ئەمەوێ ": ئەگەر پیاوێ بڕیاری دا کوڕەکەی لە میرات بێبەش بکا و، بە دادوەرەکانی وت :368مادەی 
، ئەبێ دادوەرەکان رەفتاری هەڵبسەنگێنن، ئەگەر کوڕەکەی "کوڕەکەم لە میرات بێبەش بکەم

رەی وای نەکردبێ شایانی بێبەشکردن بێ، باوکەکە بۆی نیە کوڕەکەی لە گوناهێکی گەو
 .میراتەکەی بەشبڕاو بکا

ئەگەر کوڕەکە گوناهێکی گەورەی کرد شایانی بێبەشکردنی بێ لە کەلەپور، ئەبێ جاری یەکەم  :369مادەی 
لێی ببورن، ئەگەر بۆ جاری دوەم گوناهێکی گەورەی کرد، باوک بۆی هەیە کوڕەکەی لە 

 .میراتەکەی بەشبڕاو بکا
مناڵی بو، هەروەها لە کەنیزەکەکەی مناڵی بو، ئەگەر ( ئەسڵیەکەی)ئەگەر پیاوێ لە هاوسەرە  :310مادەی 

و، لە گەڵ  "رۆڵەکانم": باوکەکە لە ژیانی خۆی دا بەو منااڵنەی کە لە کەنیزەکەکە بویەتی وتی
، منااڵنی هاوسەرە ئەسڵیەکە و مناڵەکانی هاوسەرە ئەسڵەیەکەی ژماردن، پاش مردنی باوک

منااڵنی کەنیزەکەکە دارایی ماڵی باوک بە یەکسانی دابەش ئەکەن و، جێگرەوەکەی، کوڕی 
 .هاوسەرە ئەسڵیەکە، بەشی خۆی هەڵئەبژێرێ و ئەبا
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، پاش "رۆڵەکانم": ئەگەر باوک لە ژیانی خۆی دا بەو منااڵنەی کە لە کەنیزەکەکەی بوە نەوتبێ :313مادەی 
باوکەکە، منااڵنی کەنیزەکەکە لە گەڵ منااڵنی هاوسەرە ئەسڵیەکە دارایی ماڵی باوکیان  مردنی

ئەبێ ئازادی ببەخشرێ بە کەنیزەکەکە و مناڵەکانی، منااڵنی هاوسەرە ئەسڵیەکە . دابەش ناکەن
جیازییەکەی ( ئەسڵیەکە)مافی ئەوەیان نیە منااڵنی کەنیزەکەکە بە کۆیلە دابنێن، هاوسەرەکە 

وەرئەگرێتەوە و، ئەو دیارییەی کە مێردەکەی پێی بەخشیوە و ( ە ماڵی باوکیەوە هێناوێتیکە ل)
سواڵەتێکی مۆرکراوی بۆ نوسیوە، مافی ئەوەی هەیە لە ماڵی مێردەکەی دا بژی و، ئەتوانێ تا 
لە ژیان دا بمێنێ کەڵکی لێ وەربگرێ، بەاڵم مافی نیە بیفرۆشێ چونکە دوای ئەو ئەگەڕێتەوە 

 .کانیبۆ کوڕە
دیاریی هاوسەرگیری نەدابویە، ئەبێ بەو جیازییە ( لە ژیانی خۆی دا)ئەگەر مێردەکەی  :311مادەی 

، بۆی هەیە وەکو یەکێ لە وەرەسە پشکێ لە (کە لە ماڵی باوکیەوە هێناوێتی)قەرەبوی بکەنەوە 
ەی لە دارایی ماڵی مێردەکەی وەربگرێ، ئەگەر کوڕەکانی بەدرەفتارییان لە گەڵ کرد بۆ ئەو

ماڵەکە دەری بکەن، ئەبێ دادوەرەکان لە پرسەکەی بپێچنەوە و بڕیاری سزادانی کوڕەکان 
لە )بدەن، ئەم ژنە لە ماڵی مێردەکەی دەرناکرێ، بەاڵم ئەگەر ئەو ژنە بڕیاری دەرچونی دا 

، ئەبێ ئەو دیارییەی مێردەکەی داوێتێ بۆ کوڕەکانی بەجێ بهێڵێ، بۆی هەیە (ماڵی مێردەکەی
یەکەی ماڵی باوکی بباتەوە، ئەوسا ئەتوانێ ئەو مێردە هەڵبژێرێ کە خۆی ئارەزوی جیازی
 .لێیەتی

ئەگەر ئەو ژنە لەو ماڵەدا کە بۆی چوە مناڵی لە دوامێردی بو، دوای مردنی ئەو ژنە منااڵنی  :311مادەی 
 .پێشوی و منااڵنی دوایی جیازییەکەی دابەش ئەکەن

 .ڵی نەبو، منااڵنی مێردی پێشو دیاریەکەی ئەبەنئەگەر لە دوامێردی منا :312مادەی 
ی هێنا و، ژنەکە مناڵی بو، ( ئازاد)ئەگەر کۆیلەی کۆشک یا کۆیلەی ئاغا کچی پیاوێکی  :318مادەی 

 .خاوەنی کۆیلە بۆی نیە داوا بکا منااڵنی کچی پیاوە ئازادەکە ببنە کۆیلەی
 

پیاوێکی ئازادی هێنا، لە سەردەمی هاوسەرگیری  ئەگەر کۆیلەی کۆشک یا کۆیلەی ئاغا کچی :أ. 316مادەی 
دا، بە جیازییەکانی ماڵی باوکیەوە چوە ماڵی کۆیلەی کۆشک یا کۆیلەی ئاغا، پاش ئەوەی 
پێکەوە ژیان و پێکەوە خانویان کرد و کەلوپەلیان ساز کرد، پاش ئەوە کۆیلەی کۆشک یا 

ئەوەش کە . ی وەربگرێتەوەکۆیلەی ئاغا مرد، کچی پیاوە ئازادەکە ئەتوانێ جیازییەکە
بەیەکەوە ژنەکە و مێردەکەی پێکیانەوە ناوە لەو کاتەوە پێکەوە ژیاون بکەن بە دو بەشەوە، 

 .خاوەن کۆیلە نیوەی ئەبا و کچی پیاوە ئازادەکەش نیوەکەی تری بۆ مناڵەکانی ئەبا
ی ئەو و مێردەکەی لەو ئەگەر کچی پیاوە ئازادەکە جیازیی نەبوبێ، ئەبێ هەمو ئەو شتانە :ب.316مادەی 

کاتەوە پێکەوە ژیاون پێکیانەوە ناوە بکەن بە دو بەشەوە، خاوەن کۆیلە نیوەی ئەبا و کچی 
 .پیاوە ئازادەکەش نیوەکەی تری بۆ مناڵەکانی ئەبا

ئەگەر بێوەژنێ کە هێشتا مناڵەکانی وردن، بچێتە ماڵەمێردی دوەم، مافی ئەوەی نیە بێ  :311مادەی 
کاتێ ئەچێتە ماڵی مێردی دوەم، دادوەرەکان ئەبێ لە هەلومەرجی ماڵی . ئاگاداری دادوەر

مێردی پێشوی بکۆڵنەوە و، بەرپرسیارێتی ماڵی مێردی پێشوی بەو ژنە و بە مێردەکەی 
ی بسپێرن و داوایان لێ بکەن لە سواڵەتێک دا بەڵێن بدەن کە پارێزگاری ماڵەکە و ئێستا
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ئەو کڕیارەی کەلوپەلی . ەلوپەلی ماڵەکە بە پارە بفرۆشنپەروەردەی مناڵەکە بکەن، بۆیان نیە ک
 .منااڵنی بێوەژنەکە بکڕێ پارەکەی ئەدۆڕێنێ و کەلوپەلەکان ئەدرێتەوە بە خاوەنەکەی

ئەگەر کاهینەی ئینتوم یا نادیتوم یا یەکێ لە حەریمەکانی کۆشک، باوکی دیاریەکی دابویە و  :318مادەی 
، بەاڵم لەو سواڵەتە نوسراوەدا مافی ئەوەی پێ نەدابو لە سەر سواڵەتێ بۆی تۆمار کرد بو

بەرپرسیارێتی دیاریەکە بدا بەوەی خۆی ئەیەوێ و ئازادی بەکارهێنانی نەدابویە، پاش مردنی 
باوکی، براکانی کێڵگەکەی و باخەکەی وەرئەگرن و خواردن و رۆن و جلوبەرگی بە قەدەر 

خواردن و رۆن و جلوبەرگی بە قەدەر بەشەکەی ئەدەنێ و رازی ئەکەن، ئەگەر براکانی 
بەشەکەی خۆی نەدەنێ و رازییان نەکرد، بۆی هەیە کێڵگە و باخەکەی بسپێرێ بەو 
جوتکارەی خۆی بە دڵیەتی، ئەو جوتکارەش ئەبێ بیژێنێ، بە درێژایی ژیانی بۆی هەیە 

بە پارە کەڵک وەربگرێ لە کێڵگە و باخ و هەر شتێکی تری کە باوکی دابێتێ، بەاڵم بۆی نیە 
بیانفرۆشێ، یا لە باتی بژاردنی قەرزی یەکێکی تر بە کاریان بهێنێ، دوای ئەو میراتەکە ئەبێ 

 .بە هی براکانی
ئەگەر کاهینەی ئینتوم یا نادیتوم یا یەکێ لە حەریمەکانی کۆشک، کە باوکی دیاریەکی دابویە  :319مادەی 

ە نوسراوەدا مافی ئەوەی پێ دابو و لە سەر سواڵەتێ بۆی تۆمار کرد بو، بەاڵم لەو سواڵەت
بەرپرسیارێتی دیاریەکە بدا بەوەی خۆی ئەیەوێ و ئازادی بەکارهێنانی دابویە، پاش مردنی 
باوکی، مافی ئەوەی هەیە بەرپرسیارێتی میراتەکەی بەو کەسە بسپێرێ کە خۆی بە دڵیەتی و، 

 .براکانی بۆیان نیە بەرهەڵستی ئەوە بکەن
دیاری نەبەخشی بە کچەکەی، کە نادیتومی نیشتەجێی دێر یا یەکێ لە ئەگەر باوک  :380مادەی 

حەریمەکانی کۆشکە، پاش مردنی باوک، مافی هەیە وەکو یەکێ لە وەرەسە لە کاتی 
دابەشکردنی دارایی ماڵی باوکی دا بەشی خۆی وەربگرێ و بۆی هەیە بە درێژایی ژیانی 

 .ەوە بۆ براکانیکەڵکی لێ وەر بگرێ، دوای ئەوە میراتەکەی ئەگەڕێت
پلەیەکی ئاینیی ژنانی ناو پەرستگاکان )ئەگەر باوکێ کچەکەی وەکو نادیتوم یا کادیشتوم  :383مادەی 

پێشکەشی خوا بکا، بەاڵم ( پلەیەکی ئاینیی ژنانی ناو پەرستگاکان بوە)یا کولماشیتوم ( بوە
یی ماڵی باوکی ببا و دیاری نەدانێ، پاش مردنی باوک، مافی هەیە سێیەکی میراتەکەی لە دارا

بە درێژایی ژیانی کەڵکی لێ وەربگرێ، دوای مردنی ئەمیش میراتەکەی ئەگەڕێتەوە بۆ 
 .براکانی

ئەگەر باوکێ دیاری نەدا بە کچەکەی کە نادیتومی خوا مەردوخ، خوای شاری بابل، بێ،  :381مادەی 
ی دابەشکردنی سواڵەتێکی مۆرکراوی بۆ نەنوسی، پاش مردنی باوکی، مافی هەیە لە کات

دارایی ماڵی باوکی دا لە گەڵ براکانی دا سێیەکی میراتەکەی ببا بۆ خۆی، بەرامبەر بەوەش 
هیچ خزمەتێ پێشکەش ناکا، نادیتومی خوا مەردوخ مافی ئەوەی هەیە بەرپرسیارێتی 

 .میراتەکەی بەو کەسە بسپێرێ کە خۆی ئەیەوێ
پلەیەکی ئاینیی ژنانی ناو پەرستگاکان )ە شوگیتوم ئەگەر باوکێ دیاری بەخشی بە کچەکەی ک :381مادەی 

بێ و، دای بە شو، بەوەش سواڵەتی مۆرکراوی بۆ نوسی، پاش مردنی باوک، دارایی ( بوە
 .ماڵی باوکی لە گەڵ براکانی دابەش ناکا
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ئەگەر باوکێ دیاری بە کچەکەی کە شوگیتوم بێ نەبەخشی و نەیدا بە شو، پاش مردنی  :382مادەی 
ویستە براکانی ئەوەندەی دارایی ماڵی باوکی رێ ئەدا دیاری بدەنێ و، بیدەن بە باوک، پێ

 .شو
ئەگەر پیاوێ مناڵێکی هەڵگرتەوە تا بە ناوی خۆیەوە ناوی بنێ و پەروەردەی کرد، ئەو مناڵە  :388مادەی 

 .هەڵگیراوەیە داوا ناکرێتەوە
ماڵەکەی خۆی، مناڵە هەڵگیراوەکە بە دوای ئەگەر پیاوێ مناڵێکی هەڵگرتەوە و کاتێ بردیەوە  :386مادەی 

 .دایک و باوکی دا گەڕا، ئەبێ ئەو هەڵگیراوەیە بگەڕێتەوە بۆ ماڵی باوکی
هەروەها کوڕی ( هەڵگیراوە)کوڕی کەسێکی سەر بە کۆشک کە نیشتەجێی کۆشک بێ  :381مادەی 

 .داوای گێڕانەوەی ناکرێ( هەڵگیراوە)حەریمی کۆشک 
ارێ مناڵێکی هەڵگرتەوە تا پەروەردەی بکا و فێری ئیشی دەستیی خۆی کرد، ئەگەر پیشەک :388مادەی 

 .داوای ناکرێتەوە
ئەگەر پیشەکار ئیشە دەستیەکەی خۆی فێر نەکرد، ئەو مناڵە هەڵگیراوەیە، مافی هەیە  :389مادەی 

 .بگەڕێتەوە بۆ ماڵی باوکی
ڵ مناڵەکانی خۆی پەروەردەی کردوە ئەگەر پیاوێ ئەو مناڵەی کە هەڵی گرتۆتەوە کە لە گە :390مادەی 

 .بەاڵم بە یەکێ لەوانی دانەنا، ئەو هەڵگیراوەیە مافی هەیە بگەڕێتەوە ماڵی باوکی
ئەگەر پیاوێ مناڵێکی هەڵگرتەوە و پەروەردەی کرد و خانویەکی بۆ دروست کرد و بو بە  :393مادەی 

ەکە بهێنێ، ئەو مناڵە بە دەستی خاوەنی مناڵ، ئەوسا پیاوەکە بڕیاری دا واز لە مناڵە هەڵگیراو
خاڵی ناڕوا، ئەبێ ئەو باوکەی پەروەردەی کردوە سێیەکی میراتەکەی لە دارایی بداتێ ئینجا 

 .بڕوا، هیچ بەشێکی لە کێڵگە و باخ و ماڵ ناداتێ
بە باوکی وت کە ( هەڵگیراوە)ئەگەر مناڵی کەسێکی سەر بە کۆشک یا کوڕی حەریمی کۆشک  :391مادەی 

 "تۆ دایکم نیت"، یا "تۆ باوکم نیت": کردوە یا بە دایکی وت کە بە خێوی کردوەبە خێوی 
 .ئەبێ زمانی ببڕن

ئەگەر کوڕی کەسێکی سەر بە کۆشک یا کوڕی حەریمی کۆشک ماڵی باوکی ئەسڵی خۆی  :391مادەی 
دۆزیەوە و، رقی لەو باوکەی بو کە بەخێوی کردوە و لەو دایکەی کە بەخێوی کردوە و، 

 .ە بۆ ماڵی باوکی ئەسڵی، ئەبێ چاوی دەربهێننگەڕایەو
دایەنەکە بێ ئاگاداری . ئەگەر پیاوێ کوڕی دا بە دایەنێ و، ئەم کوڕە بە دەستی دایەنەکە مرد :392مادەی 

دایک و باوکی ئەم شیری دابو بە مناڵێکی تر، ئەگەر ئەوە بسەلمێنن، کە بەڵێنی داوە بێ 
 .شیر بدا بە مناڵێکی تر، ئەبێ مەمکی ببڕن( ەمناڵە مردوەک)ئاگاداری دایک و باوکی 

 .ئەگەر کوڕێ لە باوکی دا ئەبێ دەستی ببڕن :398مادەی 
 .ئەگەر پیاوێ چاوی پیاوێکی تری کوێر کرد ئەبێ چاوی کوێر بکەنەوە :396مادەی 
 .ئەگەر پیاوێ ئێسکی پیاوێکی تری شکاند ئەبێ ئێسقانی بشکێننەوە :391مادەی 
 .یاوێ چاوی ئاغای کوێر کرد یان ئێسقانی ئاغای شکاند ئەبێ یەک مەن زیو بدائەگەر پ :398مادەی 
ئەگەر پیاوێ چاوی کۆیلەی پیاوێکی دەرهێنا یا ئێسقانی کۆیلەی پیاوێکی شکاند، ئەبێ  :399مادەی 

 .نیوەی نرخەکەی بدا
 .نەوەئەگەر پیاوێ ددانی پیاوێکی لە چینەکەی خۆی دەرهێنا ئەبێ دانی دەربهێن :100مادەی 
 .ئەگەر پیاوی ددانی ئاغایەکی دەرهێنا ئەبێ سێیەکی مەنێ زیو بدا :103مادەی 
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ئەگەر پیاوێ زللە لە رومەتی پیاوێکی لە خۆی بەرزتر بدا، ئەبێ بە ئاشکرا شەست جەلدەی بە  :101مادەی 
 .قامچی کلکی گا لێ بدرێ

 .ئەبێ یەک مەن زیو بدائەگەر پیاوێ زللەی لە پیاوێکی تردا هاوتای خۆی بێ،  :101مادەی 
 .ئەگەر ئاغایەک زللەی لە ئاغایەکی تر دا ئەبێ دە شیقلی بداتێ :102مادەی 
 .ئەگەر کۆیلەی پیاوێک زللەی لە رومەتی یەکێ دا، گوێی ئەبڕدرێ :108مادەی 
ئەگەر پیاوێ لە پیاوێکی تری دا لە شەڕدا بو بە هۆی بریندار بونی، ئەبێ پیاوەکە سوێند  :106مادەی 

 .و، ئەبێ پارەی چارەسەرەکەی بدا بە پزیشک "بە ئەنقەست لێم نەداوە": خواب
ئەگەر پیاوەکە بە لێدانەکەی مرد، ئەبێ سوێند بخوا کە لێدانەکەی بە ئەنقەست نەبوە، ئەگەر  :101مادەی 

 .کوڕی پیاوێکی ئازاد بێ ئەبێ نیو مەن بدا
 .ەنێ زیو بدائەگەر پیاوەکە کوڕی ئاغا بێ ئەبێ سێیەکی م :108مادەی 
ئەگەر پیاوێ لە کچی پیاوێکی تری دا بو بە هۆی بەر فڕێ دانی ئەبێ دە شیقل زیو بدا بە  :109مادەی 

 .هۆی بەراویتە کردنەکەوە
 .ئەبێ کچەکەی بکوژرێتەوە( کچی پیاوەکە)ئەگەر ئەو ژنە مرد  :130مادەی 
 .ە ئەوەی لێی داوە پێنج شیقلی زیو بدائەگەر کچی ئاغا بە هۆی لێدانەوە بەراویتە بو پێویست :133مادەی 
 .ئەگەر ئەو ژنە مرد، ئەبێ نیو مەن زیو بدا :131مادەی 
 .ئەگەر پیاوێ لە کەنیزەکێکی دا و، بو بە هۆی بەراویتەبونی ئەبێ دو شیقل زیو بدا :131مادەی 
 .ئەبێ سێیەکی مەنێ زیو بدا. ئەگەر ئەو کەنیزەکە مرد :132مادەی 
زیشکێ بە چەقۆ نەشتەرکاری بۆ پیاوێ کرد و ژیانی پیاوەکەی رزگار کرد، یا ئەگەر پ :138مادەی 

کاالنەی چاوی پیاوێکی بە نەشتەر کردەوە و چاوی پیاوەکەی رزگار کرد، ئەبێ دە شیقل زیو 
 .بە پزیشکەکە بدرێ

 .ئەگەر پیاوەکە ئاغا بو، ئەبێ پێنج شیقل زیوی بداتێ :136مادەی 
 .اوێ بێ، ئەبێ خاوەنی کۆیلەکە، دو شیقل زیو بدا بە پزیشکەکەئەگەر کۆیلەی پی :131مادەی 
ئەگەر پزیشکێ بە چەقۆ نەشتەرکاری بۆ پیاوێ کرد، بو بە هۆی مردنی پیاوەکە، یا کاالنەی  :138مادەی 

 .چاوی کردەوە و چاوی کوێر کرد، ئەبێ دەستی ببڕدرێ
یەک کرد و بو بە هۆی مردنی، ئەبێ ئەگەر پزیشکێ بە چەقۆ نەشتەرکاری بۆ کۆیلەی ئاغا :139مادەی 

 .کۆیلەیەک بە کۆیلەیەک ببژێردرێ
ئەبێ . و چاوی کوێر کرد( هی کۆیلە)ئەگەر پزیشکێ کاالنەی چاوی بە نەشتەر کردەوە  :110مادەی 

 .نیوەی نرخەکەی بە زیو بدا
کردەوە، ئەگەر پزیشکێ ئێسکی شکاوی پیاوێکی گرتەوە، یا ماسولکەیەکی برینداری چاک  :113مادەی 

 .بریندارەکە ئەبێ پێنج شیقلی زیو بدا بە پزیشکەکە
 .ئەگەر بەرکەوتو ئاغا بو ئەبێ سێ شیقلی زیو بدا :111مادەی 
 .ئەگەر بریندارەکە کۆیلەی پیاوێ بێ ئەبێ خاوەنی کۆیلەکە دە شیقلی زیو بدا بە پزیشکەکە :111مادەی 
ینێکی گەورەی گا یا کەرێکی چاک کردەوە، ئەگەر پزیشکێ گا یا کەرێکی تیمار کرد بر :112مادەی 

 .خاوەن گا یا کەر ئەبێ شەشیەکی زیو هەقدەستەکەی بداتێ
ئەگەر پزیشکێ برینی گەورەی گا یا کەرێکی تیمار کرد و بو بە هۆی مردنی ئەبێ پێنجیەکی  :118مادەی 

 .نرخەکەی بدا بە خاوەنی گا یا کەرەکە
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ی، بێ ئاگاداری خاوەنەکەی، بە جۆرێ تاشی زەحمەت بێ ئەگەر سەرتاشێ سەری کۆیلەیەک :116مادەی 
 .بناسرێتەوە، ئەبێ هەردو دەستی سەرتاشەکە ببڕن

ئەگەر پیاوێ سەرتاشێکی ناچار کرد یا هەڵخەڵەتان سەری کۆیلەکە بگۆڕێ بە جۆرێ کە  :111مادەی 
ێ ئەب. نەناسرێتەوە ئەبێ ئەو پیاوە بکوژرێ و لە بەر دەرگای ماڵەکەی دا هەڵبواسرێ

 .سەرتاشەکەش سوێند بخوا کە بە ئەنقەست سەری نەتاشیوە، ئەوسا رێگە بدرێ
ئەگەر بەنایەک خانوی بۆ پیاوێ دروست کرد و تەواوی کرد، ئەبێ خاوەن ماڵ دو شیقلی  :118مادەی 

 .لە پانتایی خانوەکە بدا بە بەناکە( ئەندازەیەکی پێوان بوە)زیو پاداش بە هەر سارێ 
ەنایەک خانویەکی بۆ پیاوێ دروست کرد، کارەکەی باش نەبو، خانوەکە روخا و، بوە ئەگەر ب :119مادەی 

 .هۆی کوشتنی خاوەن ماڵ، ئەبێ ئەو بەنایە بکوژرێ
 .ئەگەر بو بە هۆی کوشتنی کوڕی خاوەن ماڵ ئەبێ کوڕی بەناکە بکوژرێتەوە :110مادەی 
یلەیەک وەکو کۆیلە کوژراوەکە بدا بە ئەگەر بو بە هۆی کوشتنی کۆیلەی خاوەن ماڵ ئەبێ کۆ :113مادەی 

 .خاوەن ماڵ
لە سۆنگەی روخانی ئەو . ئەگەر کەلوپەلی خاوەن ماڵ فەوتا ئەبێ شتە فەوتاوەکان ببژێردرێ :111مادەی 

خانوەی دروستی کردوە و بەرگەی نەگرتوە، ئەبێ بە دارایی تایبەتی خۆی خانوە روخاوەکە 
 .دروست بکاتەوە

ەک خانویەکی بۆ پیاوێ دروست کرد، کارەکەی بە پێی مەرجەکان نەبو، دیوارەکە ئەگەر بەنای :111مادەی 
 .درزی برد، ئەبێ بەناکە بە دارایی تایبەتی خۆی دیوارەکە چاک بکاتەوە

ئەگەر بەلەمەوانێ کونوکەلەبەری بەلەمی پیاوێکی گرت کە قەوارەکەی شەست کور بێ، خاوەن  :112مادەی 
 .اشتی بداتێبەلەم ئەبێ دە شیقلی زیو پاد

ئەگەر بەلەمەوانێ کونوکەلەبەری بەلەمی پیاوێکی گرت، بەاڵم کارەکەی رێکوپێک نەبو، هەمان  :118مادەی 
ساڵ بەلەمەکە درزی تێ بو، ئەوەش زیانی لێ کەوتەوە، بەلەمەوان ئەبێ بەلەمەکە بە دارایی 

 .متایبەتی خۆی چاک بکاتەوە، بەلەمە چاککراوەکە بگێڕێتەوە بۆ خاوەن بەلە
ئەگەر پیاوێ بەلەمێکی بە کرێ دا بە بەلەمەوانێ بەاڵم بەلەمەوانەکە کەمتەرخەم بو نقوم بو یا  :116مادەی 

 .بەلەمەکە فەوتا، ئەبێ بەلەمەوانەکە بەلەمێ بۆ خاوەن بەلەم ببژێرێ
ئەگەر پیاوێ بەلەمەوان و بەلەمێکی بە کرێ گرت و جۆ و خوری و رۆن و خورما یا هەر  :111مادەی 

لوپەلێکی تری لێ بار کرد، بەلەمەوانەکە کەمتەرخەم بو بەلەمەکە نقوم بو، بو بە هۆی کە
فەوتانی بارەکە، بەلەمەوانەکە ئەبێ ئەو بەلەمە کە نوقمی کردوە و ئەو شتانەی کە لە ناوی دا 

 .بوە و بۆتە هۆی فەوتانی ببژێرێ
ئەبێ نیوەی ( لە ئاوەکە)دەری هێنایەوە ئەگەر بەلەمەوانێ بەلەمی پیاوێکی نوقم کرد، ئینجا  :118مادەی 

 .نرخەکەی بە زیو بدا
 .ئەگەر پیاوێ بەلەمەوانێکی بە کرێ گرت، ئەبێ شەش کور دانەوێڵەی لە ساڵێک دا بداتێ :119مادەی 
ئەگەر بەلەمێ کە بە سەوڵ ئەڕوا بەر بەلەمێ کەوت کە بە تەوژمی ئاو ئەڕوا، بەلەمەکەی کە بە  :120مادەی 

ەڕوا نقوم بو، لە سەر خاوەنی بەلەمەکە، کە بەلەمەکەی نقوم بوە، ئەو شتانەی کە تەوژمی ئاو ئ
لە ناو بەلەمەکەدا بون و فەوتاون، لە بەردەم خوادا دەربخا وە لە سەر ئەو بەلەمەوانە پێویستە 
کە بەلەمەکەی بە سەوڵ ئەڕوا و بەلەمی ئەو بەلەمەوانەی نقوم کردوە کە بە تەوژمی ئاو ئەڕوا، 

 .بەلەمەکەی و کەلوپەلەکانی ناوی ببژێرێئەبێ 
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 .ئەگەر پیاوێ گایەکی بە بارمتە گرت، ئەبێ سێیەکی مەنێ زیو بە قەرەبو بدا :123مادەی 
ئەگەر پیاوێ گایەکی بۆ ماوەی ساڵێ بە کرێ گرت، کرێی گاکە لە کۆتایی ساڵەکەدا چوار  :121مادەی 

 .کور دانەوێڵە ئەبێ
 .وەی ساڵێ سێ کور دانەوێڵە کرێی گاکە بدا بە خاوەنەکەیئەبێ پێشەکی بۆ ما :121مادەی 
ئەگەر پیاوێ گایەک یا کەرێکی بە کرێ گرت و شێرێ لە کێڵگەکەدا کوشتی زەرەرەکە بۆ  :122مادەی 

 .خاوەنەکەی ئەگەڕێتەوە
ئەگەر پیاوێ گایەکی بە کرێ گرت بە هۆی کەمتەرخەمی یا لێدانەوە کوشتی ئەبێ گایەکی  :128مادەی 

 .ێوەی گاکە بداتەوە بە خاوەنەکەی کە گاکەی لێ بە کرێ گرت بوهاوش
ئەگەر پیاوێ گایەکی بە کرێ گرت و القی شکاند یا دەماری ملی بڕی، ئەبێ گایەکی  :126مادەی 

 .هاوشێوەی گا زەرەدیدەکە بداتەوە بە خاوەنی گاکە
ەی نرخەکەی بە زیو بدا بە ئەگەر پیاوێ گایەکی بە کرێ گرت و چاوی کوێر کرد، ئەبێ نیو :121مادەی 

 .خاوەن گاکە
ئەگەر پیاوێ گایەکی بە کرێ گرت و شاخی شکاند یا کلکی بڕی یا پێستی پشتی گوری  :128مادەی 

 .ئەبێ پێنجیەکی نرخەکەی بە زیو بدا
ئەگەر پیاوێ گایەکی بە کرێ گرت و خوا لێی دا و مردار بوەوە، ئەبێ ئەو پیاوەی گاکەی بە  :129مادەی 

توە سوێند بە خوا بخوا، کە هیچ سوچێکی لە مرداربونەوەی گاکەدا نیە، ئەوسا بەر کرێ گر
 .ئەدرێ

ئەگەر گایەک لە کاتی رۆیشتنی دا بە بازاڕدا قۆچی لە پیاوێ دا و کوشتی، ئەم پرسە  :180مادەی 
 .پێویستی بە سکااڵ نیە

شارەکەی ئاگاداریان کرد کە ئەگەر پیاوێ گایەکی قۆچوەشێنی هەبو، وە بەڕێوەبەرایەتی  :183مادەی 
گاکەی قۆچوەشێنە بەاڵم قۆچەکەی نەبڕیەوە یا چاودێری گاکەی نەکرد، ئەگەر ئەم گایە قۆچی 

 .لە کوڕی پیاوێ دا و بو بە هۆی مردنی، خاوەنی گاکە ئەبێ وەکو قەرەبو نیو مەن زیو بدا
 .رەبوی بکائەگەر مردوەکە کۆیلەی پیاوێ بێ، ئەبێ سێیەکی مەنێ زیو قە :181مادەی 
ئەگەر پیاوێ پیاوێکی بە کرێ گرت و لە سەر کێڵگەکەی داینا و چەردەیەک دانەوێڵەی دایە و  :181مادەی 

چاودێری مانگای پێ سپارد و بۆ چاندنی کێڵگەکەی لە گەڵی رێککەوت، ئەگەر ئەم پیاوە 
 .تۆوەکە یا خۆراکی دزی و بە دەستیەوە گیرا، ئەبێ دەستی ببڕن

ر دانەوێڵەکەی بۆ خۆی برد و مانگاکەی برسی کرد، ئەبێ بە دو ئەوەندە دانەوێڵە ئەگە :182مادەی 
 .قەرەبوی بکاتەوە

ئەگەر مانگای پیاوێ درا بە کرێگرتەیەک یا تۆوەکەی دزی و لە کێڵگەدا هیچی نەچاند،  :188مادەی 
ئەوکاتەی ئەوەی لە سەر ساغ بوەوە، ئەبێ لە وەرزی هەڵگرتنی خەرمان دا شەست کور 

 .انەوێڵە بۆ هەر بورێ بداد
 .ئەگەر نەیتوانی ئەوەی لەسەرێتی بیدا، ئەبێ بە مانگاکە لە ناو کێڵگەکەدا رابکێشێرێ :186مادەی 
 .ئەگەر پیاوێ جوتیارێکی بەکرێ گرت، ئەبێ ساڵی هەشت کور دانەوێڵەی بداتێ :181مادەی 
 .دانەوێڵەی بداتێ ئەگەر پیاوێ گاوانێکی بە کرێ گرت ئەبێ ساڵی شەش کور :188مادەی 
 .ئەگەر پیاوێ گاسنێکی لە کێڵگەدا دزی، ئەبێ پێنج شیقلی زیو قەرەبو بە خاوەن گاسنەکە بدا :189مادەی 
 .ئەگەر شەنێ یا خاکەنازێکی دزی ئەبێ سێ شیقلی زیو قەرەبوی بداتێ :160مادەی 
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 .شت کور دانەوێڵەی بداتێئەگەر پیاوێ گاوانێکی بۆ مانگا و مەڕ بەکرێ گرت ئەبێ ساڵی هە :163مادەی 
 ...مانگا یا مەڕی .... پیاوێ .... ئەگەر  :161مادەی 
ئەگەر مانگا یا مەڕی کە درابویە فەوتان، ئەبێ خاوەنەکەی بە مانگای هاوشێوەی مانگاکەی و  :161مادەی 

 .مەڕی هاوشێوەی مەڕەکەی قەرەبو بکاتەوە
ەوەڕێنێ، کرێی خۆی بە تەواوی وەرگرت و رازی بو، ئەگەر مانگا یا مەڕ درا بە شوانێ بیانل :162مادەی 

ئەگەر ژمارەی مانگاکان کەمی کرد یا ژمارەی مەڕەکان کەمی کرد، ئەوەش بوە هۆی 
کەمبونەوەی زاووزێ، ئەبێ ئەو کەمبونەوەیەی زاووزێ قەرەبو بکاتەوە و باج بە پێی 

 .مەرجەکانی گرێبەستەکە بدا
ە شوان بۆ لەوەڕاندنی، بەاڵم گزی کرد و نیشانەی ئاژەڵەکانی گۆڕی ئەگەر مانگا یا مەڕ درا ب :168مادەی 

و بە زیو فرۆشتنی، کاتێ ئەوەی لە سەر ساغ بوەوە، ئەبێ دەقاتی ئەوەی لە مانگا و مەڕ 
 .دزیوێتی قەرەبوی خاوەنەکەی بکات

لە بەردەم ئەگەر پەتای خوا کەوتە تەویلەکەوە، یا شێر ئاژەڵەکانی کوشت، ئەبێ شوانەکە  :166مادەی 
خوادا ئۆباڵ لە گەردنی خۆی هەڵبگرێ، ئەو زەرەرەی لە تەویلەکەدا روی داوە ئەکەوێتە سەر 

 .خاوەن تەویلەکە
ئەگەر شوانەکە کەمتەرخەم بێ و نەخۆشی لە تەویلەکەدا باڵو بوەوە، ئەبێ شوانەکە ئەو  :161مادەی 

ئەبێ ئەو مانگاو مەڕە قەرەبو زەرەرە بگرێتە ئەستۆ کە نەخۆشیەکە لە تەویلەکەدا خستویەتی، 
 .بکاتەوە و بیداتەوە بە خاوەنەکەی

( ئەندازەیەکی کێشان بوە)ئەگەر پیاوێ گایەکی بۆ گێرە بە کرێ گرت، کرێکەی بیست قا  :168مادەی 
 .دانەوێڵەیە

 ئەگەر پیاوێ کەرێکی بۆ گێرە بەکرێ گرت، کرێکەی دە قا دانەوێڵەیە، :169مادەی 
 .وێ بزنێکی بۆ گێرە بەکرێ گرت، کرێکەی یەک قا دانەوێڵەیەئەگەر پیا :110مادەی 
ئەگەر پیاوێ مانگایەک و عەرەبانەکەی و شوفێرەکەی بەکرێ گرت، ئەبێ رۆژی سەدوهەشتا قا  :113مادەی 

 .دانەوێڵە کرێ بدا
 .ئەگەر پیاوێ تەنیا عەرەبانەکەی بەکرێ گرت، ئەبێ رۆژی چل قا دانەوێڵە بدا :111مادەی 
ئەگەر پیاوێ کرێکارێکی بە کرێ گرت، ئەبێ لە سەری ساڵەوە تا کۆتایی مانگی پێنج رۆژی  :111مادەی 

شەش دەنک زیوی بداتێ، وە لە سەرەتای مانگی شەشەوە تا کۆتایی ساڵ رۆژی پێنج دەنک 
 .زیوی بداتێ

... ئەگەر پیاوێ ویستی وەستایەک بەکرێ بگرێ، ئەبێ رۆژی پێنج دەنک زیو کرێی بداتێ  :112مادەی 
، پێنج دەنک زیو کرێ بۆ بەرگدرو، پێنج دەنک زیو کرێ بۆ ...وە پێنج دەنک زیو کرێ بۆ 

سەنگتاش، پێنج دەنک زیو کرێ بۆ زەڕەنگەر، پێنج دەنک زیو کرێ بۆ ئاسنگەر، پێنج دەنک 
زیو کرێ بۆ دارتاش، پێنج دەنک زیو کرێ بۆ دەباخ، پێنج دەنک زیو کرێ بۆ جۆاڵی 

 .زیو کرێ بۆ بەناحەسیر و پێنج دەنک 
 .ئەگەر پیاوێ بەلەمێکی بەکرێ گرت، کرێی رۆژانەی بەلەمەکە سێ دەنک زیوە :118مادەی 
ئەگەر پیاوێ بەلەمێکی بە کرێ گرت بە هێزی سەوڵ بڕوا، ئەبێ رۆژانە دو دەنکونیو زیو  :116مادەی 

 .کرێ بدا



 
چەردەیەک لە ئەدەبی میزۆپۆتامیا: بەشی دوەم  

665 

 

ت، ئەبێ رۆژانە شەشیەکی ئەگەر پیاوێ بەلەمێکی بە قەوارەی شەست کور بە کرێ گر :111مادەی 
 .شیقلێکی زیو کرێی بداتێ

ئەگەر پیاوێ کۆیلەیەک یا کەنیزەکێکی کڕی پێش ئەوەی مانگێ تەواو بکا نەخۆش کەوت،  :118مادەی 
 .ئەبێ کڕیارەکە بیگێڕێتەوە بۆ فرۆشیارەکەی، کڕیارەکە پارەکەی وەرئەگرێتەوە

سکااڵیان لە سەر بێ ئەبێ فرۆشیارەکە ئۆباڵی  ئەگەر پیاوێ کۆیلەیەک یا کەنیزەکێکی کڕی :119مادەی 
 .ئەنجامی سکااڵکە هەڵبگرێ

ئەگەر پیاوێ کۆیلەی پیاوێ یا کەنیزەکی پیاوێکی لە واڵتێکی بێگانە کڕی و، کاتێ گەڕایەوە  :180مادەی 
واڵتەکەی خۆی، خاوەنی کۆیلەکە یا کەنیزەکەکە، کۆیلەکە یا کەنیزەکەکەی خۆی ناسیەوە، 

 .کەنیزەک خەڵکی واڵت بون بە بێ پارە بەر ئەدرێن ئەگەر کۆیلە و
ئەگەر خەڵکی واڵتێکی تر بون، ئەبێ فرۆشیارەکە لە بەردەم خوادا ئەو پارەیەی داوێتی رون  :183مادەی 

( فرۆشیارەکە)بکاتەوە، لە سەر خاوەن کۆیلە یا کەنیزەک پێویستە ئەو زیوە بە بازرگان 
 .زەکەکە بباتبداتەوە کە داوێتی و کۆیلەکە یا کەنی

ئەگەر کۆیلەیەک بە خاوەنەکەی وت تۆ گەورەی من نیت و سەلمێنرا کۆیلەی ئەوە، گەورەکەی  :181مادەی 
 .ئەتوانێ گوێی ببڕێ

 

 پاشەکی
ت توانیوێتی اڵبەهۆیانەوە و ە، چەسپاندونی، که کانی دادپەروەرین کە حاموڕابی، شای لێوەشاوەئەمە قانون

 .ایی باشی هەبێتسەرکردایەتی ژیر و فەرمانڕەو
 من حاموڕابیم، شای تەواو،

 نلیل پێشکەشی کردوم و یخوا ئ کەمتەرخەم بوم و نە هەراسانکەر بۆ سەرڕەشەکانی کە نە
 وخوا مەردوخ ئەرکی فەرمانڕەواییانی پێ سپاردوم 

 شوێنی ئارام گەڕاوم لە پێناوی ئەوان دا، بۆ 
 یارمەتیم داون کێشە دژوارەکانیان چارەسەر بکەن 
 یان لێ هەڵ بێت  ام کردوە ڕوناکیو

 خشیوم و،ەبەو چەکە کوشندەیەی کە خوا زبابا و ماخوا ئیشتار پێیان ب
 خوا ئینکی فێری کردوم و، بەو بۆچونەی کە
 خوا مەردوخ پێی داوم، بەو توانایەی کە

 ە و،و باکور هەڵکێشاو باشور ڕیشەی دوژمنم لە
 م بڕاندۆتەوە و واڵتم حەواندۆتەوە شەڕوشۆڕ

 دانیشتوانی شارەکانم خستۆتە خۆشی وئاسودەییەوە
 نەم هێشتوە کەس بیان ترسێنێ
 خوا گەورەکان بانگیان لێ کردم

 چاکەکەرەی کە گۆچانەکەی دادپەروەریە  بوم بەو شوانە
 خۆمم بەسەر شاردا باڵوکردەوە چڕی سێبەری 

  کردەوە و ئاکەد گەلی واڵتی سومەرباوەشم بۆ 
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 ە و پەنای من دا حەسانەو لە
  ێزگاریم کردنئاشتی ڕام هێنان و بەژیریی خۆم پار بە

 کا بستەم لە الواز نەتوانێ بۆ ئەوەی بەهێز 
 بێوەژن بخوا  بۆ ئەوەی دادپەروەری مشوری هەتیو و

 سەر کێلەکەم نوسی  وتە ناوازەکانی خۆمم لە
 بەردەم پەیکەرەکەم دا شای دادپەروەریم جێگیر کرد  لە
  ۆتەوەبەرزکرد انی کە خواکان ئانو و ئینیلیل سەریدا، لەو شارە بابل لە
 .ەپتەوئەرز  ینەکەی وەکو ئاسمان وچ، ئەو پەرستگایەی کە بنئیساکیال لە

 دا بچەسپێنم  لەواڵت هێمنیدادپەروەری فەرمانڕەوایی واڵت بکەم و  بۆ ئەوەی بە
  ببەخشم ستەملێکراو بۆ ئەوەی داد بە

 کەوتوی ناو پاشاکان ڵمن پاشای هە
 توانام وێنەی نیە  وتەکانم هەڵبژێردراون و

 وەری گەورەی ئاسمان وئەرز ددا شاماش ویستی خوا بە
  ،تەوە وێگربدادپەروەریم واڵت  بەشکو

 گەورەم  یبەویستی خوا مەردۆخ
  ێهێنربپەرستگای ئیساکیال  باشی لە بەناوم هەمیشە  بەشکو

ردەم پەیکەرەکەم دا، کە پێی ئەوترێ شای دادپەروەری بە سکااڵی هەبێ، لە کەسێکی ستەملێکراو، کە با هەمو
 ڕابوەستێ، 

 ئەوسا کێلە نوسراوەکەم بخوێنێتەوە 
 توێ بکا، ووتە بەنرخەکانم تاو
 ی بۆ ڕون بکاتەوە کەبەڵکو کێلەکەم سکااڵ

 بەڵکو لەسکااڵکەی تێ بگا 
 (:بڵێ)و بێ بەڵکو ویژدانی ئاسودە ب

  ،ەقینەی گەل وایەوەکو باوکی ڕاست حامورابی، گەورە، کە
 ، ئەچەمێتەوە خۆیفەرمانی خوا مەردۆخ، خوای  بۆ ڕێزنان لە کە

 و باشور بەدەست ئەهێنێ  باکور سەرکەوتنی خوا مەردۆخ لە
 ئەکا  بەوەش خوای خۆی، مەردۆخ، شاد

 دابین ئەکا خەڵکسەرکەوتنی هەمیشەیی بۆ 
 واڵت ئەبەخشێ  دادپەروەری بە

 بۆ بکا  با ئەمە ڕابگەیەنێ وبا نوێژم
 ،ماخوا زاربانیتوم ،خوا مەردۆخ و ماخواکەم ،بەردەم خواکەم دا ڵیەوە لەدهەمو  بە
 گیانە ئیشکگرەکان  کو فریشتەی پارێزگاری وەڵب

 ، ماخوای ئیساکیاللیبتوم ئیساکیال و یئەو ماخوایەی ئەچێتە پەرستگا
 .اخواکەم زاربانیتوم بۆ بهێنێمبۆ بەردەم  و ،ونی باشم بۆ بەردەم خواکەم، خوا مەردوخچڕۆژانە بۆ

 .بۆ هەمیشەو هەتاهەتایه
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من لەسەر  واڵت دا دەرئەکەوێ پارێزگاری وتەکانی دادپەروەری بکا کە دوای من لە ەی کەخۆزگە ئەو پاشای
 ن،کێلەکەمم نوسیو

   نەیئەگۆڕین نرشتومن دام  ڕێسایانەی کەئەو من دام ناون و  کە ئەو قانونانەی خۆزگە
 انفەوتئەنە یکانی منقانونە خۆزگە

 واڵت ببەخشێ  کەسە دەسەاڵتی هەبێ و بتوانێ دادپەروەری بە ئەگەر ئەو
 م نوسیون ی خۆمسەر کێلەکە من لە ئەو وشانە جێبەجێ بکا کە با

 و،پێ نیشان بدا  چاکی بەشکو ئەم کێلە ڕەفتاری باش و دەسەالتی
  ،مڕشتوندامن واڵت کە  دامناون و ڕێساکانیمن  قانونەکانی والت کە

  ، ببەخشێ و،شەکانەەکەی، سەرڕخەڵک داتێ دادپەروەی بەبتوانای 
 ئاسایشیان بۆ دابین بکا  ،و قانونەکانیان بۆ جێبەجێ بکا

 گەلەکەی سەربخا و ێنێهلە واڵتەکەی  دەرب بەدیی و یی چەپەڵەگبەشکو ڕ
 

 من حامورابی، پاشای داد
 ەتێ میاری داود کانی بەەکە خوا شاماش قانون

 کانم هەڵبژاردەن و کردەوەکانم وێنەیان نیە وتە
 ماننڕەی سەرسومایوە زیرەکەالی  الی گەوجەوە پڕوپوچن و بە بە

و سوکایەتی بەقانونەکانی من نەکرد و د نوسیومن جێبەجێ کر مسەر کێلەکە لە ی کەمکەسە وتەکان ئەگەر ئەو
 ی نەگۆڕیمکانرێساو  ەوەدی هەڵنەوەشانمبڕیارەکان

  و، من فراوان بکا ئەوەی وەکو ئەویش ەوەکەیڕش قەڵەمابەشکو خوا شام
 پاشای داد  بیکا بە

 ێوە ببا، ڕدادپەروەری گەلەکەی بە بەشکو بە
 نوسیون جێبەجێ نەکرد  ی خۆممسەر کێلەکە لە ی کەوتانەی من ئەگەر ئەوکەسە ئەوخۆ 

  ،نەترسا یشنەفرینەکانی خواکان لە نەفرینەکانی منی پشتگوێ خست و
 من دامناون  ەی سڕیەوە کەاننئەو قانو
 ی گۆڕی مڕێساکان ی هەڵوەشاندەوە ومبڕیارەکان

 جێی نوسی  ناوی خۆی لە و ناوی نوسراوی منی سڕیەوە
 ێتەوە ڕکەسێکی تر، ناوەکەم بس بە دا ئەم نەفرینانە، فەرمانی لە ترسییان 

کاربەدەست  میر یا ە ئەگەر پاشا یاکەس ئەو ،موبەشکو خوا ئینلیل، باوکی خواکان، کە فەرمانڕەوایی پێ سپارد
ی بشکێنێ و بەدبەختی هانەشا ینازناوێکی شاهانەی هەبێ گۆچانکە  تر کەسێکی یان هەر لە کار بخا، بێ
 .بکا

لێ ناکرێ، فراوانکەری  یفەرمانەکانی نافەرمانی کە ،بڕیاردەری چارەنوس و نودابەشکو خوا ئینلیل، خ
بە نائومێدی ناو ماڵەکەی خۆی دا  لە و، گیرسێنێب هاتوی بۆ هەڵکوژانەوە نە شۆرشی لە ،ەکەمقەڵەمڕەو

 .سەربنێتەوە
 هەموی تاریک ونوتەک وو، نی قات وقڕی ەکاو ساڵێ رۆژەکانی کەم ب ،بێتە بەشیببەشکو بڕیاری وەیل 

  بێ،مەرگی کتوپر 
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یادەوەری  ناو و ،ێو واڵتەکەی کاول ب تەوازەگەلەکەی پەرو شارەکەی وێران  ئەو بەشکو بەفەرمانی پیرۆزی
  کوێر بێتەوەلەواڵت دا 

ئەو ئەو خانمەی کەبیری باشم  ،دا ڕەوایەر کو ماخوا ئینلیل، دایکی مەزن، کەفەرمانەکانی لەپەرستگای ئیکوشبە
ببزرکێنێ ویستی دەربچێ قسەکانی و بڕیاردا  ی پرسینەوەرۆژ لەبەردەم خوا ئینلیل لە ،بۆ ئەهێنێ

 کشکاندنی گەلەکەی و دەرکردنی گیانی وەکو ئاوی ڕەوانبەوێرانکردنی واڵتەکەی و تێ
بەشکو خوا ئینکی، میری مەزن، کەویستی ئەو لەسەرو ویستەکانی ترەوەیە، پتەوترین خواکان کەهەموشت 

  ،تێگەیشتنی قوڵ بێبەشی بکاو سەری لێ بشێوێنی ئەزانێ، کە ڕۆژانی ژیانم درێژ ئەکاتەوە، لەزانایی و
 ،کانی پڕ بکاتەوەی ئاوەرچاوەسە کو ڕوبارەکانی وشبە
 ژیانی خەڵک لەخاکی ئەوا نەڕوێ،  کو دانەوێلەی نانەکەی وشبە

 ئەو ،هەمو زیندەوەرێ ڕاستی داد ئەبەخشێ بە بە ئەرز، کە وەری ئاسمان ودشی مەزن، داابەشکو خوا شام
و  ، ڕێگەی لێ ون بکاهەند وەرنەگرێ و پایەکانی واڵتەکەی بڕوخێنێ، بۆچونەکانی بە ،خوایەی باوەڕم پێیەتی

ێ، بۆ ئەوەی نوقالنەی ڕوخانی ۆ بهێنخوێندنەوەی نوقالنەبێژەکان بەدبەختی ب ،ێنێبەزهێزی لەشکرەکەی ب
 ، ەنپایەکانی شانشینەکەی و وێرانی واڵتەکەی بۆ لێ بد

و،  الی ژورو ناو زیندوان دا هەڵی بکێشێ بۆ  ەلزویی بیگاتێ و  ش بەابەشکو قسەی کوشندەی خوا شام
 خوارودا پیشان بدا، الی  ئاوی لە تینوێتیتارمایی 

تەختی  تاج و ی ئاسمان، دروستکەری من کەهیاللەکەی لەناو خواکان دا دیارە لەنخودا بەشکو خوا سین،
 پاشایەتی بێبەشی بکا، 

 لەشی نەبێتەوە،  ا وەکو سزایەکی گەورە هەرگیز لەدبەشکو گوناهێکی قورسی بدا بەسەر
 .پەرێشانی کۆتایی بێ کوێرەوەری و فەرمانڕەواییەکەی بە و ساڵەکانی و مانگ بەشکو ڕۆژ
 بێتەوە، بوی فەرمانڕەواییەکەی ڕئازار ڕوبە ەیی وڕبەشکو تو

 مردن بچێ،  بەشکو بەختەکەی وای لێ بێ ژیانی لە
ئاوی  بێبێبەشی بکا لە ،ئەرز، پاڵپشتم و( باران) بەشکو خوا ئەدەد، خوای بەرەکەت، ڕێکخەری ئاوی ئاسمان

 ئاوی کانیەکان،  ئاسمان و
قاتوقڕی و برسێتی کاول بکا، بەشکو بەتورەیی بگرمێنێ دژی شارەکەی بەالفاو واڵتەکەی  بەشکو واڵتەکەی بە

 وێران بکا، 
 الی ڕاستمەوە ئەڕوا، لە لە ، کە(واتەخوا ئینلیل) ی ئیکۆرکەەگەورەڕکو ،زبابا، جەنگاوەری مەزن بەشکو خوا

 کێنێ، ڕۆژی بکا بەشەو و، دوژمنەکەی پێی لێ بنێ، دا چەکەکانی بشڕشە
وە، پارێزەری بەڕێزم، کە ساز کردو جەنگ کە چەکەکانی منی  بەشکو ماخوا ئیشتار، خانمی گەورەی نەبەرد

 ڕەقەکەی نەفرەت لەواڵتەکەی بکا،  ەبونی گەورەی دڵەڕبەتو ەوە،شانازە بەفەرمانڕەواییەکەی من
 بەسەرکەوتنێکی پروپوچ  گەورەکەی بکا بەشکو سەرکەوتنە

 ، لە کار بخادا  و جەنگڕ بەشکو چەکەکانی لە مەیدانی شە
 دژی بوروژێنێ،  و شۆرش لە بەشکو پشێوی بۆ دروست بکا

 و زەوی خوێناویان بخواتەوە، بشکێنێ بەشکو جەنگاوەرەکانی 
  پوشوپەاڵش، ناوکەڵەکەبوی بەشکو لەشکرەکەی بکاتە الشەی 

 ەزەییەکانی ئەو نەبینێ، بەشکو جەنگاوەرەکانی ب
 زنجیر کراوی بیبەن بۆ واڵتێکی دوژمن،  ، بەو ەکانینەیارداتە دەست یبەشکو ب
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ناومە دی، بەهێزە ێناو خواکان دا، ئەو پاڵەوانەی هاوتای نیە کە ئارەزوەکانی ه نیرکاڵ، خورت لە بەشکو خوا
 کا،  وەکو چۆن ئاگر لە پوش بەر ئەبێ، گەلەکەی تەفروتونا ب ،مەزنەکەی

 ،ڕ وەردوخاش بکاپەلی وەکو بتێکی قورچواو، بەشکو بەچەکە بە هێزەکەی دونیمەی بکا 
 بێبەشی بکا،  ەوەلە جێگر ،ئەو دایکەی منی لێ بوم ،بەشکو ما خوا نینتو، خانمی گەورەی واڵتە بەرزەکان

 بەشکو بەبێ ناو بەجێی بهێڵێ، 
 وێ،ڕناو گەلەکەی دا نە بەشکو تۆوی ژیان لە

 و سەختچوار پەلی توشی دەردێکی  ،م لە پەرستگای ئیکورەکەراکتکان کراک، کچی خوا ئانو، یبەشکو ن
ژیانی بۆ  هەتوان و پەڕۆ ،ی سارێژ نەبێ، هیچ پزیشکێ دەرمانەکەی نەزانێەکە، برینبکا پەتایەکی پیس

 یەکی کوشندە بێ لە دەرهێنان نەیە، کەڵبەوەکو  ،نەهێنێتەوە
تا ژیانی تەواو ئەبێ، بەشکو خوا گەورەکانی ئاسمان و ئەرز هەمو خواکانی ی لە ژیانی بکا یەشکو گلەب

، ماخوای پەرستگای ئیبابار (خوای خشت)ئانوناکی گیانەکانی پارێزگاری پەرستگا ئەکەن و ماخوا لبیتوم 
 ڵکەکەی و لەشکرەکەی، ەخلە و لە جەنگاوەرەکانی و  نەفرینی لێ بکاو نەفرینی کوشندە بکا لە نەوە

      ین نایەن لەعنەتی بێ گومانی لێ بکا تا دەستبەجێ لە ناوی ئەباڕو خوا ئینلیل بەو قسانەی کە لە گۆبەشک
.         
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 :بی نوسراوی کوردی ده تاکانی ئه هر سه
 همی کی وه تایه ره سه

 
 ؟ کردوهستی پێ ده  وه یه که  زمانی کوردی له  بی نوسراو به ده ئه
 ؟ بی کوردی چیه ده ئه  ست له به مه

  ، جگهئێستابی کوردی تا  ده دا ئه مه رده و سه بێ بزانین له ئه  وه بدرێته  م پرسیاره اڵمیکی دروستی ئه ی وه وه ئهبۆ 
س  ر ده به  هتد له... تێکی مێژویی، دینی، زانستی ی هیچ بابه رباره خشانی نوسراو، ده قێکی په شیعر، هیچ ده  له

 . دا نیه
  
 : یه ندێ بۆچونی جیاوازیان هه هه  وه یه م باره بی کوردی بون له ده ی مێژوی ئه وه ریکی نوسینه ی خه وانه ئه
 
 ن که همیی بۆ دروست ئه کی وه تایه ره ندێکیان سه هه م،  که یه

ئیسالمی بۆ سەر کوردستان و بە هەڵبەستی  –سەرەتای شیعری کورد ئەگێڕنەوە بۆ هێرشی عەرەبی 
... کەن و، بە درێژایی سەردەمی ئەمەوی و عەباسی و  پێ ئه س ده "هورمزگان رمان، ئاتران کوژان"

 .کۆمەڵێ شیعری هەڵبەستراو ئەدەنە پاڵ کۆمەڵێ ناوی دروستکراو
 .دانراوە "منتحل"رەبی دا ئەم جۆرە شیعرە هەبوە، بە  بی عه ده ئه  له

 
 نێن تا دائه ره سه  ی عوریان بهباباتاهیرکانی  ندێکی تر روباعیه هه م،  دوه

 
 .نێن بی نوسراوی کوردی دائه ده تای ئه ره سه  ق به هلی هه کانی ئه ئاینیه  ندێکی تر سروده هه م،  یهسێ
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  ی گۆران هجه له: بی نوسراوی کوردی ده تاکانی ئه ره سه
ن پێش ی گۆرا هجه له  بی کوردی به ده ئه  بی کوردین پێیان وایه ده ی مێژوی ئه وه ریکی نوسینه ی خه وانه ندێ له هه
 :ر دو هۆ به  ش له مه ئه  ستی پێ کردوه کانی تر ده هجه له  بی کوردی به ده ئه
 .نێن بی کوردی دائه ده تای ئه ره سه  کانی به کورد و روباعیه  به باباتاهیرمیان،  که یه

 . وه ته ی گۆران هۆنراونه هجه له  ق به هلی هه کانی ئه دینیه  المه میان، که دوه
 

 باباتاهیری  رباره ده
 :ڵێ ، ئهدا961-951، ل "بی کوردی ده مێژووی ئه"دار، لە بەرگی یەکەمی  زنه دکتۆر مارف خه

 کا؟ ست پێ ده بی کوردی ده ده ئه  وه یه چی  له"
دا  لێره. کا می شیعری کوردیمان بۆ دیار ده رده تا و سه ره زمانی کوردی سه  ڕ پێ کراوی شیعر به تێکستی باوه

  دیالێکته  بی کوردی به ده ، ئه وه ته دا روون کراوه م کاره ری ئه رانسه سه  له  تی که ێ هۆی تایبهل ر گه به  له
اڵم  گشتی، به  بی کوردی به ده بێ بۆ ئه تایێکمان هه ره بێ سه ده  راسته.  یدا بووه کانی زمانی کوردی په جیاوازه

 . یه تای خۆی هه ره بی دیالێکتیکیش سه ده ئه  دیاره
ڵ  گه  تی باباتاهیر له یێکی گشتی، بلیمه شێوه  نرێن به تای شیعری کوردی داده ره سه  کانی باباتاهیر به یته و بهدو

  ". کانیان دروست کردوه یته یی دوو به ڕی ئایینی یارسان و سۆفیزمی کۆزمۆسی و گۆرانی میللی ناوچه بیروباوه
 . رخان کردوه ته باباتاهیرم شاعیری کورد بۆ  که کو یه ی وه که مێژوه 222 – 981کانی  ڕه الپه

   
 :ڵێ دا، ئه 979، ل "بی کوردی ده مێژوی ئه"الدین سجادی لە  عه
  ". می هیجری بوه ی سێهه ده تاهر شاعرێکی کوردی سه  بابه"

 . 972ل  " ی لورره ماڵه بنه  تاهر شاعیرێکی کورد و له  بابه": ڵێ جارێکی تریش ئه
.  رخان کردوه ته باباتاهیری بۆ  978 – 971کانی  ڕه م شاعیری کورد الپه که کو یه ی دا وه که مێژوه  له سجادی 

: وا نه)دا  ی لێره که ماشا ئه ته": ڵێ ڕوا ئه کی دا زیاتر ئه ی روباعیه وه لێکدانه  ی خۆی له که لماندنی بۆچونه بۆ سه
م  موی له ی هه مانه ئه( کرمانجی:  بۆ ته. ، لوڕی یره ئه  وه به  له:   بوره. پشتکۆیی: زونو. بۆتانی: ، تو ته. فارسی

ز و مو هۆ ناو هه  تی له ویستویه باباتاهیرتی  فسیه نه  وێ که که رئه ده  بۆ ئێمه  وه مه له.  وه دا کۆکردۆته دو شیعره
ر  ک هه زانێ نه وا ئه  وه بخوێنێته  مه ئه  ناسێ که نه باباتاهیرکێ  یه "... وه بکاتهل باڵو کی کورددا په یه تیره

 . کخستنی زمانی کوردی بوه رۆکی کۆڕی یه ڵکو سه به  شاعیرێکی کورد بوه
   

کوردبونی   وڵێکی زۆریان داوه ریک بون هه بی کوردی دا خه ده ی مێژوی ئه وه ڵ لێکۆڵینه گه ی له وانه ندێ له هه
 .لمێنن کانی بسه و روباعیه باباتاهیر

چن یا  کوردی ئه  له  یشی که وانه ئه. کوردی ناچن  هێناون زۆری لهکاری کانی دا به روباعیه  له باباتاهیرکانی  وشه
بۆ   کانی وشه رچاوه گۆڕینی سه  مانه له  جگه. ڵ زمانی فارسی گه  شن له هاوبه  ن که وانه ئه  وه کوردیه  نزیکن له
 .ونجێنکانی کوردی ناگ هجه له  ڵ رێزمانی هیچ کام له گه  کردار، له

وتۆی بۆ  کی ئه موی کوردی بن هێشتا گرنگیه کانیشی هه و چوارینه  کورده  وه ساخ بوه باباتاهیرر  گه ت ئه نانه ته
 : چونکه  بی کوردی نیه ده ئه
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 و،  یه ودا هه و و شاعیرانی کوردی دوای ئه نێوان ئه  دابڕانێکی درێژ و قوڵ له م،  که یه
بی ئایینی  ده ئه  ویش دا له می دوای ئه رده سه  می خۆی و له رده سه  له باتاهیرباکی  ریه هیچ کاریگه م،  دوه

 :روی  تی، له تایبه  دی ناکرێ، به بی گۆران دا به ده ئه  یارسان و له
 . کانی عروزه حره به  و له  روباعیه  کانی که ی قاڵبی شیعره وه الساییکردنه
 . ی گۆران نیه هجه له  به  کانی که هی شیعر وه ی زمانی هۆنینه وه الساییکردنه

ری  کاتێک دا کاریگه  یا بیستبێ، له  وه یان خوێندبێتهباباتاهیرورامان  شاعیرانی هه  پێ ناچێ هیچ کام له
والنای رۆمی، دیوانەکانی حافزی  وی مه عنه وی مه سنه وی، مه نجه ی نیزامی گه مسه وسی، خه ی فیرده شاهنامه

 . رچاوه بی گۆران دا دیار و به ده ئه  ، لههتد...شیرازی و سەعدی و 
  

ها قاڵبی شیعری  روه ی گۆران هه سه دره کانی مه زمانی شیعره  له  جیاوازه باباتاهیرکانی  کو زمانی روباعیه روه هه
 .باباتاهیرکانی  قاڵبی شیعره  له  ی گۆرانیش جیاوازه سه دره شاعیرانی مه

 ."یت دوبه"وترێ  ها پێشی ئه روه هه  یه "روباعی" باباتاهیریی  الری هۆنراوه ته
 ن و، میسراعی  م هاوقافیه م و چواره م و دوه که میسراعی یه. دێڕ  چوار نیوه  له  روباعی بریتیه

  له  سیده ل و قه زه تای غه ره سه.  کانی تر نیه و، هاوئاوازی قافیه  ی ئازاده که قافیه  مه یتی دوه ی بهدر سه  م، که سێیه
 : وه ه "عروز"کانی  ی قاڵبه چوارچێوه  چێته ئه  کا، که س پێ ئه ده  یه م شێوه بی دا به ره بی فارسی و عه ده ئه

 :9  نمونه
 م و بیش ردم که ر که گورستان گوذه به

 رویش  ند و ده تمه وله م حال ده بدیده
 ن ماند فه رویشێ به خاکی بی که نه ده
 ن بیش  فه ک که یهز  ندێ بورد ئه تمه وله نه ده

 :2  نمونه
 ت  ریداری موحیبه یرم خه دلێ ده

 ت  ست بازاری موحیبه رم ئه زۆ گه که
 تی دل ر قامه م به لیباسێ بافته

 ت  ت و تاری موحیبه ز پودی میحنه
 :2  نمونه

 س ریادی دلم ره فه ندا به خوداوه
 س  س توئی من مانده بیکه سی بیکه که
 داره س نه ند طاهیر که مه گویه هه

 س  ت به که نه چه حاجه خودا یاری مه
نیا  قاڵبی ته  کانی له شیعریه  کانی و وێنه ی بیروبۆچونه چکاوه  وڵی داوه هه.  ناسراوه  م روباعییانه به باباتاهیر
  ندێ له هه  کو گومان له روه اڵم هه پاڵ، به  ته ی دراوه سیده ل و قه زه م غه کی که یه ژماره. ک دا دابڕێژێ روباعیه
 .کرێ شی ئه و شیعرانه سترابن، گومان له ڵبه هه  وه وه ناوی ئه  و به دوای ئه  کری، که کانی ئه روباعیه

 : ییه بڕگه 99رازوی سێالب  ته  کانی به کێشی روباعیه
 
 



 
گوڵچنین: دەم رێگاوە بە     

222 

 

 :9  نمونه
 دون -ر  گه -خ  -ر  چه  -ر  به  -د  سه -  ره  -تم  -س  ده  -ر  گه - ئه
 چون  -ئان   -ست و  - نه -چو -ئین  -  که -م  سه -پور  - ئان  -ز  ئه
 ت مه -نیع   -ز و  -نا   -د  سه  -ئی  -  ده -دا  -را  -کێ  -  یه
 خون -ر  ده -  ده -لو  –ئا  –و  جه -صی  -قور  -را  -کێ  -  یه

 :2  نمونه
 یۆ -ئا  -گت  -ن  سه -ر  به -پا  -  که -رێ  -کا  -کون  -  مه

 یۆ -ئا   -گت  -ن  ته  -خی  -را  -  فه -ئین  -با   -هان  -جی 
 د -ن  نه -خو  -  مه -نا   -نان  -خوا  -  مه -نا   -دا  -ر  فه  -چو 
 یۆ -ئا  -گت  -ن  نه -خود   -ی  -  مه -نا   -نی  -وی   -تو 

ی  سه دره شیعری مه  اڵم له ، به هی ی بابان دا هه سه دره شیعری عروزی مه  ی له ندێ نمونه یی، هه بڕگه 99کێشی 
 . کراوه وی نه هیچ جۆرێ پێڕه  ، به نزیکتره  وه هباباتاهیری  که زمانه  له  گۆران دا، که

ناو   ، له وه ی عروزه خانه  چێته ئه باباتاهیرکانی  رانی ئێرانی، کێشی روباعیه نگاندنی توێژه ڵسه پێی هه  به
 : نرێ به کانی عروزیش دا دائه کێشه

 (: یا مقصور)هزج مسدس محذوف  
 (  يا مفاعيل)  ، فعولن ، مفاعيلن مفاعيلن

  
  ی رێبازی بابه درێژه  که  بی کوردی لوڕی نیه ده ناوی ئه  ک به یه سه دره هیچ مه ئێستابی کوردی دا تا  ده ئه  له

 : ڵداوه ههری  دا سه هجه ناو سێ له  بی کوردی دا له ده ئه  شیعری نوسراو له. ر بێ تایه
 ورامی ی  گۆران یا هه سه دره مه
 ی بابان یا کرمانجی خوارو سه دره مه
 رو ی کرمانجی سه سه دره مه
و شوێن  باباتاهیرری  تی، کاریگه تی خۆیه بی و سیمای تایبه ده ی ئه نجینه نی گه خاوه  سانه دره م مه کێ له ریه هه
تای  ره سه  ر به تایه  کانی بابه ناشێ روباعیه  وه ر ئه به  له.  وه و، ناناسرێته  دیار نیه  وه هیچ کامیانه  و به ی ئه نجه په
 .بی کوردی دابنرێ ده ئه
 

 کانی یارسان المه که
شێ  ، ئه ی گۆران شیعریان داناوه هجه له  ی به و شاعیرانه دایکبون و ژیانی ئه  ی شوێنی له وه پێی لێکۆڵینه  به

ند خێڵی  دا چه یه م ناوچه له. رکوک دیاری بکرێ که -  سنه –ی کرماشان  گۆشه 2  جوگرافیای شیعری گۆران به
وی ئاینی یارسان،  قی پێڕه هلی هه ژیاون و، ئه... ند وه مه ، جاف، هه نگنه ورامی، زه گۆران، هه  وانه ی کورد له وره گه
: تی کوردی دا دو میرایه یه م ناوچه ر له هه. ن مان ناوچه ، دانیشتوی هه گۆرانی وتراوه  کانیان به دینیه  المه که  که
 . یان کردوه حوکمڕانی  ده ندین سه درێژایی چه  اڵن و بابان به رده ئه
ی  هجه له  بی کوردی به ده کۆنترین تێکستی ئه  پێیان وایه  وه کۆڵنه بی کوردی ئه ده مێژوی ئه  ی له وانه ندێ له هه

بی  ده سپێکردنی ئه تای ده ره سه  به  وه و، ئه  کانی یارسانه ئاینیه  سروده( الم که)ویش  ئه  که  گۆران نوسراوه
 .نێن کوردی دائه
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  ندێ تێکستی یارسانیان به اڵتناسی تر هه ندێ رۆژهه م دا مینۆرسکی و هه ی بیسته ده می سه که کی یه چاره  له
م  ی ئه وه خوێندنه.  چاپ کراوه "نجام ره سه"شی  ندێ به ی دواییش دا هه م سااڵنه و، له  وه گۆرانی باڵو کردۆته

کی نوسراوی  یه ڵگه هیچ به ئێستاو، تا   مه رده م سه ئه  ته یشتونه م گه ماوده ده  قانه و ده ئه  ن که خه ری ئه ده  تێکستانه
ڵکو  بون، به نه ی گشتی وه بۆ باڵوکردنه  م سرودانه تی ئه تایبه  ڕ بێ، به ی باوه س جێگه ر ده به  وتۆته که کۆن نه

 . وه ته ڵکی تر شاردراوه خه  و، له  قدا بیستراوه هلی هه ناو ئه  نیا له نهێنی بون و ته
  
خان و  وت و دیوه مزگه  وان له کی بوبن و، هیچ کتێبیکی ئه کانی یارسان نهێنی بوبن و زاره ر سروده گه ئه

بێ چ  ، ئه وه خوێنرابێته کاندا نه گشتیه  کۆڕه  ان لهو تێکی ئه وت بێ و، هیچ بابه که س نه کان دا ده کتێبخانه
فیعی  ، خانای قوبادی، میرزا شه نوله ڵماس خانی که میرزا ئه:  وانه ر شاعیرانی گۆران له سه  کی له ریه کاریگه

... اسیگی کۆم د به حمه وی، ئه وله د خان، بێسارانی، وەلی دێوانە، رەنجوری، مه ڵه ال وه کولیایی و جامڕێزی، مه
  له  و شاعیرانه ندێ له ن هه الیه  له... ی نیزامی مسه وسی و، خه ی فیرده شی شانامه ندێ به کاتێکدا هه  بوبێ، له هه

عدی و،  کانی سه ڵ دیوانی حافز و، کتێبه گه  کی ئاشکرایان له تیه کوردی گۆرانی و ئاشنایه  کراون به  وه فارسیه
 . بوه وی دا هه وله وی مه سنه مه
  

  فخان ره می شه رده سه: بی نوسراوی کوردی ده تاکانی ئه ره سه
 . وه بۆته " فنامه ره شه"نوسینی   له( 9516/ ک 9115)فخانی بتلیسی ساڵی  ره میر شه ئه
 :ڵێ ئه  وه باری سنوری کوردستانه  فخان له ره شه

می   وازانجا بر خط مستقیم کشیدهبر ساحل دریای هند واقع شد   وابتدای والیت کردستان از هرمز است که"
و مرعش منتهی میکردد ودر جانب شمالی این خط والیت فارس و عراق عجم و   اید تا در والیت مالطیه

اذربایجان وارمن است وبر طرف جنوبی دیاربکر وموصل و عراق عرب اما شعبات او از اقصای والیت مشرق 
شرف خان بن شمس الدین : ریخ مفصل کردستان، تالیفشرفنامە، تا) "... تا بنهایت دیار مغرب رسیده

 (91ناشر اساطیر، ل . 9277والدیمیر ولیامینوف زرنوف، تهران : بدلیسی، بە اهتمام
..... 

سنور و کەوشەنی واڵتی کوردان کە ناوی کوردستانە لە سەر لێواری دەریای هورمزەوە کە لە ": کوردیەکەی
دەست پێ دەکاو لەوێوە بە خەتێکی راست دەکشێ و دێت هەتا لە  –سەر کەناری دەریای هیند هەڵکەوتوە 
 .مەڵبەندی مەاڵتیە و مەرعەش دەبڕێتەوە

واڵتی فارس و عیراقی عەجەم و ئازەربایجان و ئەرمەنستانی چکۆلە و ئەرمنستانی گەورە دەکەونە الی 
شرفنامەی شرفخانی ) ".ەعیراقی عارەب و موصل و دیاربەکر دەبنە باشوری ئەو سنور. باکوری ئەو خەتەوە

 (21ل . 9172بدلیسی، هەژار کردویە بە کوردی، نەجەف 
  
 :ڵێ ئه  وه شبونی زمان و ئادابه باری دابه  له
اکراد چهار قسم است وزبان و اداب ایشان مغایر یکدیکر است اول کرمانج دویم لر سیم کلهر   طایفه... "

 (92ل، )".چهارم کوران
..... 
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 کا و، ڵوڕ باسی ئه کرمانج و گۆران و لوڕ و که  به  وه فه روی تایه  له
هێندێک ئاکار و داب و دەستور و  کورد لەو بارەوە کە شێوەی ئاخافتن و  کانی کیه ره سههۆزە ": کوردیەکەی

: چوارەم. کەڵهوڕ: سێهەم. لوڕ: دوەم. کرمانج: یەکەم. دەکرێن بە چواربەشەوە.. هەڵسوکەوتیان لێک جیاوازە
 (21ل، )".گۆران

  
 :ڵێ ئه  وه شبونی دینیی کورده باری دابه  له
والسالم متابعت   الصلوه  وبالتمام طوایف اکراد شافعی مذهبند ودر شرایع و سنن حضرت خیر االنام علیه"

وحج و صیام جد و جهد تمام و اقدام ماالکالم دارند مکر   وزکوه  صحب و خلفای عظام کرام و ادای صلوه
تابع موصل و شام مثل طاسنی و خالدی و بسیان وبعضی از بختی و محمودی   الوسات که چند از  طایفه

یکی از تابعان خلفای مروانی   مریدان شیخ عدی ابن المسافرند که  مذهب یزیدی دارند واز جمله  ودنبلی که
  مارا در عهده  شیخ عدی صوم و صلوه  اند واعتقاد باطل ایشان آنست که وخودرا بدو منسوب ساخته  بوده

مارا در معرض عتاب وخطاب دراورند ببهشت خواهند برد وباعلماء طاهر   در روز قیامت بی انکه  خود گرفته
 (95-91ل، ) "....بغض و عداوت بال نهایت دارند

..... 
هێنانی بەجێزوربەی کوردەکان سوننی مەزەبن و لە سەر شۆپی ئیمامی شافیعی دەڕۆن و لەسەر ": کوردیەکەی

وشوێنی ئاینی خۆیان زۆر سورن و سەریان بچێ نوێژێان ناچێ و لە چونە حەج و زەکات داندا هیچ الم و رێ
هێنانی هەمو ئەرکی سەرشانیان لەمەڕ ئاینەوە هەتا بڵێی چوست و چاالک و ئامادەن و لە پێکیان نیە و بۆ جوم

خزم و یارانی پێغەمبەریشیان زۆر . روی فەرمانی مەالیان الرەملن و چیان پێ بسپێرن بە مو لێی ال نادەن
 .خۆش گەرەکە

داسنی و خاڵتی و پەسیان و : هێندێک هۆز و تیرەی کورد کەوا کەوتونەتە ئالی موصڵ و شامەوە وەک
بڕێکیش لە مەحمودی و دونبوڵیەکان یەزیدین و لە دەستەوبەستەی شێخ عەدی کوڕی مسافرن کە ئەویش سەر 

 .بە پادشاکانی زنجیرەی مەروانی بوە
یەی کە لە گەلی اللەش نێژراوە ئەرکی نوێژ و رۆژوی  –ئادی  –ئەو شێخ عەدی : الیان وایە کان دیه ئێزهئەو 

یەزیدیەکانی گرتۆتە ئەستۆی خۆی و دەستەبەر بوە رۆژی هەستانەوەی ئەودنیا بە بێ چەندوچون و پرسیار و 
کانی موسوڵمانان زۆر دڕدۆنگن و رکیان لە مەال رواڵەت بینە کان دیه ئێزه. باس و خواس بیان باتە بەهەشت

 (22-29ل، )".یان دەبێتەوەلێ
کانی کوردستان  سیحیه ند جێگای تردا باسی مه چه  له. کا زیدی باسیان ئه موسوڵمان و یه  به  وه روی ئاینیه  له
کانی  کانی ناوچه وردیهک  ته ماره و باسی ئه کاتێک دا ئه  ق ناکا، له هلی هه فخان باسی دینی ئه ره چی شه کا، که ئه

  پیاوه  کی زۆر له یه ڵ ژماره گه  له  وی دا کاری کردوه فه رباری سه ده  ی له یه و ماوه و، خۆی ئه  وانی کردوه ژیانی ئه
 .  اڵوی کردوه کانی کورد تێکه ناسراوه

  
 :ڵێ ئه  وه شبونی سیاسی و کارگێڕیه باری دابه  له
عشایر وقبایل ایشان بکثرت وقوتست آن حاکمان را بنام عشیرت   که در مابین حکام کردستان ان کسانی"

  وقصبه  اند موسوم بآن قلعه و قصبه  صاحب قلعه  میخوانند مثل حکاری وسهران وبابان واردالن و حاکمانی که
واکیل علی هذا القیاس وچون والیت کردستان و لورستان   اند چون حاکم حصنکیفا وبدلیس و جزیره شده

و متوطنانش وفا کند الجرم   بخرج سکنه  تان و جنگلستانست در انجا انمقدار چیزی حاصل نمیشود کهکوهس
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ی  ی تکلف و غایله نسبت بمردم والیات دیکر طوایف اکراد اوقات بمشقت و ریاضت میکذرانند و بی شایبه
رس و ارزن میکذرانند وبطلب اکثر عوام الناس ایشان اوقات بنان جاو  ی قانعند چنانچه طایفه  تصلف فی نفسه

 (98ل، .. )ی ارباب دول و اصحاب امل نمیروند نان کندم و بهم رسانیدن مال و جاه بدر خانه
بجار   پیشکش واطاعت ومتابعت که  محضا به  وسالطین عظام و خاقین کرام طمع در الکا ووالیت ایشان نکرده

اند واکر بعضی از سالطین در فتح و تسخیر  شدهمقید بتسخیر ن  راضی کشته( حاضر باشند)و سفر ایشان 
باز   اند اخر نادم وپشیمان کشته اند ومحنت ومشقت ماالکالم کشیده کردستان جد و جهد تمام فرموده

در   اند مثل والیت کرجستان و شکی و شیروان و طوالش و کیالنات و رستمدار و استراباد که بصاحبان داده
 (91ل، )"... واقع شده شمال ایران و محاذی کردستان

.... 
بەدەرەوەن بە  ناو دارەکانی کوردستان ئەوانەی هۆزەکەیان گەورە و خاوەن زۆر و زۆردەستەاڵت": کوردیەکەی

ئەو میر و مەزنانەش کە دژی سەخت . هەکاری، سۆران، بابان، ئەردەاڵن: وەک. ناوی هۆزەکەیانەوە دەناسرێن
وەک . ە بە ناوی ئەو قەاڵیە، یان ئەو شارەوە ناو دەبرێنو هەڵەموت، یان شاریان دە بەردەست دای

 .حەسەن کێف و بدلیس و جزیر و حەزۆ و ئەگێل و هی تریش: فەرمانڕەوایانی
 

خاکی کوردستان بە لوڕستانیشیەوە بەشی زۆری رەقەن و چڕ و لێرەوار و نەرمانی ئەوەندە نیە کە بەرهەم و 
سەبارەت بە رژد و کراڵی زەوی و زارەکەیان . تەسەلی تێر بکادەرامەتی کشت و کاڵی دانیشتوانی هەمو بە 

سەرەڕای ئەوەش هەمویان زۆر چاوتێر و کەم چاو نەزێرن و . کورد لە چاو دەرودراوسێکانیان هەژار و نەدارن
زوربەی زۆری خێزان و ماڵ و منداڵی رەمەکی و بۆرەپیاوی . هەرگیز گازندە لە بەختی خۆیان ناکەن

یەشەوە  ۆری ساڵ بە نانی هەرزن و گارس و گاڵ رای دەبوێرن و لە سەر ئەو بەلەنگازیکوردستان بەشی ز
رانی و پێکەوەنانی دراو و  هشوکرانەبژێرن، لە رێی نانی گەنم و پێخۆری گەرم و رایەخی نەرم و ژیانی کام

پادشایانی . ناکەنەوەساماندا رو ناکەنە دەرگای خونکاران و زۆرداران و هەرگیز دەستیان لە بەر نامەردان پان 
زلیش چاویان نەبڕیوەتە واڵتەکەیانەوە و نیازی داگیرکردنیان دەدڵ نەگرتوە، تەنیا بە دیاری بۆبردن و 

کردنی چاویان لێ دەپۆشن و لێ یان گەڕاون، ئەگەر شەڕیش روبدا ئەوا کوردەکان دەبەن و بەگژ پێشکەش
ەوە بەوالوە کاریان بە کاریان نەداوە و وازیان لێ دوژمنی خۆیانی دادەکەن و خۆیانی پێ دەپارێزن، دەنا ل

 .هێناون
خۆ ئەگەر جاروبارەش وا هەڵکەوتبێ پادشایەک لەو پادشازالنە لێ بڕا بێ کە کوردستان بخاتە ژێر چەنگی 
خۆیەوە زۆری خوێن و ماڵ لێ بەخت کردوە و زۆر بە گرانی لە سەر کەوتوە، داگیرکەری کوردستان هەرکێ 

تی بۆ ئەم ئاگرە بێ ئامانە درێژکردوە لە ئەنجامدا هەر پەشیمان بۆتەوە و لە دوای بوبێ هەرگا دەس
 .داگیرکردنیشی چاری ناچار بوە دیسان هەر بە خاوەنی پێشوی ئەسپاردۆتەوە

نمونەش گورجستان و شەکی و شیروان و تاڵش و گەیالن و رۆستەمدار و مازەندەران و ئوسترابادە کە لە 
 (28-27ل، )".ەر کوردستانەوەیەباکوری ئێران و بە س

 
 :ڵێ ئه  وه ی زانایانه باره  له

  و نقلیه  علما و فضال بسیار است در تحصیل علوم عقلیه  اما در والیت کردستان علی الخصوص در دیار عمادیه
بتخصیص حدیث و فقه و صرف و نحو و کالم و منطق ومعانی واکثر متداوالت کمال اهتمام بجای می اورند 



 
گوڵچنین: دەم رێگاوە بە     

222 

 

کد بسیار   باشند اما شهرت ندارند و در مطالعه  در بعضی علوم تالیفات و تصنیفات هم داشته  تمل کهویح
 (95ل، ..)دارند
..... 

لە کوردستاندا بە گشتی و لە ئامید دا بە تایبەتی مەالچاک و زانای هۆزان گەلێک زۆرە و ": کوردیەکەی
رەنگە لە . ن و گەلێکیان خوێندۆتەوە و فرەشیان لە بەرەزوربەیان لە هەردوازدە زانستەکاندا زۆر زەبربەدەست

 (22ل، )".دانانی کتێبانیشدا بەشدار بوبن بەاڵم لەو بارەوە ناوبانگیان دەرنەکردوە
  

و،   کان بوه کورده  تیه رپرسی کاروباری میر و میرایه وی دا به فه رباری سه ده  ک له یه فخان ماوه ره شه
کانی کوردستان و  نگیی میره تی و ئابوری و رۆشبیری و جه اڵیه یانی کۆمهژ  کی زۆری له زاییه شاره

اڵتیان دا  سه کانی ژێر ده ناوچه  کانیان و، له چه و وه  وه و نه  ماڵه کاری ناوی بنه ت ورده نانه کانیان و، ته ته شیره عه
ی دا  که کتێبه  فخان خۆی له ره شه.  بوه ندی ههمە وڵه کی ده یه یان کتێبخانه که ڵه ما ش بنه مانه ڕای ئه ره سه.  بوه هه

کاتی   له  بی که له ولیا چه ئه. رگرتون سودی لێ وه  کا که نی مێژو ئه گمه ی ده رچاوه یان سه بۆ ده  ئاماژه
 .کا یان ئه گەورەکه  باسی تااڵنکردنی کتێبخانه  بوه  که ی روداوه داگیرکردنی بتلیس دا ئاماده

بوبێ، یان  دایک نه  بێ هێشتا له خشان، ئه و چ په  بی نوسراوی کوردی، چ شیعر و هۆنراوه ده ئه دا مه رده و سه له
زاناکانی کوردی   ندێ له ناوی هه  وه ستایشه  کو به گینا وه باس بکرێ، ئه  وتۆ که ئاستێکی ئه  یشتبێته گه هێشتا نه

، باسی  بی کتێبیان داناوه ره کانی فارسی و عه زمانه  به ، یان وه رسیان وتۆته کان دا ده وته مزگه  له  ، که هێناوه
 . کوردی شیعر و کتێبیان نوسی بێ  به  کرد که شی ئه وانه ئه
 :ڵێ ئه  وه بیاتی کوردیه ده ی شیعر و ئه باره  فخان له ره شه

وطرز  کد بسیار دارند واز فضایل وحیثیات رسمی و عرفی مثل شعر و انشا وحسن خط  و در مطالعه... "
نزد پادشاهان معدلت کزین میباشد چندان   باعث تقرب حکام و سالطین وسبب ازدیاد مناصب علیه  اختالط که

 (95ل )"...ندارند  بهره
...... 

مەالکانی کورد لەمەڕ ئەو زانست و هونەرانەوە کە زانین و فێربونیان دەرگای بارەگای پادشایانی ": کوردیەکەی
رەنجێکیان نەداوە و هیچ . ەکاتەوە و لە سایەی ئەوانەوە دەبن بە خاوەنی پایە و مایەئێران و توران بە رودا د

 (22ل )".بۆی تێ نەکۆشاون
  

 .  نوسینی هاتوه  کۆتایی به ز 9516 /ک 9115ساڵی   فنامه ره شه
بیی  ده ی ئه سه رهد ی مه رانی بناغه دانه  وتوی کورد و، له ڵکه دیبی هه دو ئه  دی خانی که حمه الی جزیری و ئه مه

 . وه فنامه ره دوای نوسینی شه  وتۆته می ژیانیان که رده سه  وه ندێ لێکۆڵینه پێی هه  کرمانجین، به
 .  ژیاوه( ز 9661 – 9511/ ک 9171 – 9111)سااڵنی   الی جزیری، له مه
 .م بوبێ نی ئهما ویش هاوزه بێ ئه ، ئه یه سه دره مان مه ویش شاعیرێکی هه ئه  یران، که قێ ته فه
 . ژیاوه( ز 9717 – 9651/ ک 9991 – 9169)سااڵنی   دی خانی، له حمه ئه

 . وه ته ی هۆنیوه "جنون یل و مه له"داستانی ز  9758حارسی بتلیسی، ساڵی 
ی  سه دره وتنی شاعیرانی مه رکه ڵدان و ده رهه ڵکو سه بیی کرمانجی، به ده ی ئه سه دره ر شاعیرانی مه ک هه نه
 . فنامه ره دوای نوسینی شه  وتۆته بیی گۆرانیش دیسان که ده ئه
  ژیاوه( ز 9712 -9619/ ک 9992 -9152)سااڵنی   فای بێسارانی، له ال مسته مه
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 . ژیاوه( ک 9968 – 9182)سااڵنی   خانای قوبادی له
 (.  مانی خانا بوه هاوزه)فیعی کولیایی  میرزا شه
 . بوه( ک 9961 – 9911)مانی نادر شا  اوزهیی، ه نوله ڵماس خانی که میرزا ئه

  
کانی پێش و  ی قۆناغه وه ی جیاکردنه وێستگه  دابنرێ به  فنامه ره خودی کتێبی شه  که  نیه  وه ست ئه به دا مه لێره

 : ڵکو بی نوسراوی کوردی، به ده ڵدانی ئه رهه پاش سه
ر  سه  م له جه ی ملمالنێی خوێناوی رۆم و عه وه ڕانهبۆ گێ  رخان کراوه شێکی زۆری ته به  فنامه ره شه م، که یه

ها  رجێکی وه لومه هه  له. کتری ڵ یه گه  کانی کورد له میره رزی کوردستان و، ملمالنێی ناوخۆی ئه ئه
  کا و، نه ئه  شه بێ و گه ئه  وره گه "شار"  ، نه شێکی لێ باس کردوه به  فنامه ره شه  شێواو و نائارام دا، که

کان  کورده  تیه وی میرایه مڕه ڵه ری قه رانسه سه  له  تی که تایبه  به. زرێ مه دائه  نگی رهه هێزی فه ندی به ناوه
 .نابینرێ  وره باسی شاری گه " به سه قه"و  "گوند"  له  دا جگه

 
  ، بهک 9111ی زمانی کوردی پێش ساڵ  بی نوسراو به ده بونی ئه بۆ نه  کی گرنگه یه ڵگه به  فنامه ره شه م، دوه

ری  سه  و مێژوه دوای ئه  وه کانیه جیاوازه  هجه مو له هه  بی نوسراوی کوردی به ده کی تر ئه یه واته
 . وه ته شاوه و گه  ڵداوه هه

 
نێوان رۆم و   ڕ له ، شه وه گێڕاوێتیهز  9115تا ساڵی   فنامه ره شه  ی که و روداوانه یان ساڵ دوای ئه ده م، سێیه

/ ک 9122)م ساڵی  که جاری یه:  وتوه دا دو جار ئاشتی تێکه یه و ماوه له.  وام بوه رده ر به ا ههم د جه عه
ئاگربڕی  –نگیی وتنی جه رێککه  به شێ م ئه که ئاشتی یه. ک 9111م ساڵی  و جاری دوه( ز 9692

.  وه ته ڵگیرساوه هه ڕ شه  وه و دیسانه  کی کورتی خایاندوه یه ماوه. ڕ دابنرێ کاتی و راگرتنی کاتیی شه
  فره -وتنێکی سیاسی  رێککه  شێ به ، ئه دوادا هاتوه  هاوی به وتنی زه رێککه  م، که اڵم ئاشتی دوه به

ش دا کوردستان  وه نجامی ئه ئه  تی تێدا دیاری کرا و، له وڵه ردو ده ئیتر سنوری هه  ت دابنرێ که بابه
  وتنه کجاری که یه  اڵن و موکریان به رده کانی لوڕستان و ئه ته ماره ئه. ش کران کانی دابه ته ماره و ئه

ی بۆتان، بتلیس،  کاری، جزیره کانی بابان، سۆران، بادینان، هه ته ماره ، ئه وه اڵتی ئێرانه سه ژێر ده
 . وه اڵتی عوسمانیه سه ژێر ده  وتنه که

  تیه ملمالنێی میرایه  ، چونکه وه دستانهکور  هێنایه واوی نه ئاسایشی گشتی و ئارامی ته  وتنه م رێککه ئه 
ت و دیاریکردنی سنوری  وڵه ردو ده اڵم جێگیربونی هه وام بو، به رده ناو خۆیان دا به  کان له کورده

  مێکی درێژ کۆتایی هێنا به رده کان، تا سه اڵکان و ناوچه کان و قه ته شیره تی عه ینیان و تابعیه به
 .کوردستان دا  له  ته وڵه و دو ده کانی ئه ره کهوێران  وره گه  شکرکێشیه له

ئێرانی و،  –وی  فه تی سه وڵه ردو ده زران و جێگیربونی هه هاو، دامه ی زه یماننامه جێکردنی په جێبه 
دا و،  ته وڵه م دو ده ر ئه سه  کان به کورده  تیه ش بونی کوردستان و میرایه تی عوسمانی و، دابه وڵه ده

نجامی لێ  ندین ئه چه... ی خۆی دا ناوچه  یان له که ر یه کان هه کوردیه  تیه یهجێگیربونی میرا
کانی  پێویستیه  کێ له کو یه وه  بی نوسراوی کوردیه ده ڵدانی ئه رهه کێکیان سه یه  ، که وه وتۆته که
  ی گۆران و، له هجه اڵن و بابان دا له رده تی ئه ماره ی ئه ناوچه  له. کان کوردیه  ته ماره وامیی ئه رده به

  وانیش له رو و، دوای ئه ی کرمانجی سه هجه کاری دا له تی بۆتان و بتلیس و هه ماره ی ئه ناوچه
  .زمانی نوسینی شیعری کوردی  ی کرمانجی خوارو بون به هجه تی بابان دا له ماره ی ئه ناوچه
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. دار ڵگه ڕپێکراو و به کی باوه تایه ره سه  بکرێته  نیه  وه سته ده  ک به یه هجه هیچ له  تا ئێستا تێکستی کوردی به
باکوری   ورامی و، له هه  اڵتی کوردستان به رۆژهه  ، له بوه بیی بابان هێشتا دورست نه ده ی ئه سه دره وسا مه ئه

ک، یا  یه  کانیان بگاته کتری بێ، یا نوسینه یه  ی ئاگایان له وه رو، بێ ئه ی کرمانجی سه هجه له  کوردستان به
 .یشتبن کتری تێ گه یه  یشتبێ له ر گه گه کتری، یا ئه یه  ت بگاته نانه ته
هۆنینەوەی شیعری کوردی لە کەیەوە و لە چ رۆژگارێک و لە سەر .  ستی پێ کردوه شیعر ده  بی کوردی به ده ئه

لەهجەی جیاواز لە  2بەرهەمی ئەدەبی بە  ئێستا. دەستی کام شاعیردا دەستی پێ کردوە هێشتا دیاری نەکراوە
 :بی ناو ببرێن ده ی ئه سه دره مه 2  شێ به ئه  بەر دەستدایە، که

 بیی گۆران ده ی ئه سه دره مه
 بیی کرمانجی ده ی ئه سه دره مه
 بیی بابان ده ی ئه سه دره مه
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 بیی گۆران ده ی ئه سه دره مه
 

 سەرەتاکانی شیعری گۆران 
 رانجوگرافیای شیعری گۆ

 بابەتەکانی شیعری گۆران
 

دیارە لەو . کرمانج، لوڕ، کەلهوڕ، گۆران: کوردی بە سەر چوار بەش دا دابەش کردوە ،ئەمیر شەرەفخانی بتلیسی
 .کاتەدا هێشتا کرمانجی خوارو نەبۆتە هێزێکی دیار و گەورە

کی فراوانی کوردستان  یه ناوچهجێی  ی نیشته وره ندین خێڵی گه ڵکو چه ، به وتراوه گۆران، بە تەنیا خێڵێک نه
ناو   له.  یه و ناوچه له  شێ بوه ورامان به هه.  گۆرانی ناسراوه  یشیان به که بون و، زمانی دانیشتوانی ناوچه

ی کتێبی دژوار، قازی و  وه ره تی دینی و فیقهی، لێکده ری بابه وتون نوسه ڵکه س هه یان که زاناکانی ئیسالم دا ده
 .  ڵگرتوه یان هه "گۆرانی"نازناوی   مامۆستا بون، که

 

 سەرەتاکانی شیعری گۆران
 .رەنگە نەتوانرێ کۆنترین تێکستی شیعری نوسراو بە لەهجەی گۆران دیاری بکرێ

 عوریان بە سەرەتا دائەنێن باباتاهیریهەندێ 
 هەندێک مەال پەرێشان

 کانی کاکەییەکان هەندێک سروده
گەڵ شیعری کرمانجی شێ شیعری هەورامی، بە بەراورد لەنرێ هێشتا ئەئەگەر هەر کام لەمانە بە سەرەتا داب

 .کۆنترین تێکستی شیعری نوسراوی کوردی دابنرێ  کێ له سەرو و کرمانجی خوارو، بە یه
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رانی  زرێنه دامه...... ئەگەر شیعرەکانی مەالی جەزیری، ئەحمەدی خانی، عەلی حەریری، پرتەو بەگی هەکاری 
ئەگەر شیعرەکانی نالی، سالم، کوردی، دامەزرێنەرانی  رو دابنرێن و، یی کرمانجی سهب ده ی ئه سه دره مه

 قوتابخانەی شیعری بابان و،
بە سەرەتای ( ز 9212 –9225)و شێخ حسێنی قازی ( ز 9212 –9912)ئەگەر نوسینەکانی مەوالنا خالید 

ی تای نوسین ره سه  زیدی به ی بایهحمود مه ال کانی مه نوسینی پەخشانی کرمانجی خوارو دابنرێ و، نوسینه
 .هێشتا تێکستەکانی شیعری هەورامی لەوان کۆنترن ،رو دابنرێ خشانی کرمانجی سه په
 

 جوگرافیای شیعری گۆران
کرماشان، هەورامان، سنە، . ئەوانەی بە هەورامی شیعریان هۆنیوەتەوە لە ناوچەیەکی فراوان دا ئەبینرێن

 ....رەکانی جاف، زەنگنە، هەمەوەند، جەباریسلێمانی، گەرمیان، کەرکوک و تی
 فای بێسارانی ال مسته مه

 خانای قوبادی
 ئەڵماس خانی کەنولە

 میرزا شەفیعی کولیایی
 میرزا شەفیعی جامڕێزی
 مەال وەلەد خانی جاف

 وەلی دێوانە
 زوری  مەوالنا خالیدی شاره

 مەولەوی تاوگۆزی
 ئەحمەد بەگی کۆماسی

 نجوری ری ره ال عومه مه
 ئاغای غەمناکی زەنگنە  مه هح

 تالعی -حەمە ئاغای دەربەندفەقەرە 
 سەید یاقوی ماهیدەشت
 سەید فەتاحی جەباری
 فەقێ قادری هەمەوەند

 :لە شوێنی ژیانی ئەم شاعیرانەدا ئەشێ چەند ئەنجامێ دەربهێنرێ
و بە هەورامی  دانیشتوانی شوێنی ژیان و مانەوە و ناسینی هەندێ لەم شاعیرانە گۆران نەبون یەکەم، 

 .نادوێن
 .هەندێ لەم شاعیرانە لە سنوری ئەمارەتی ئەردەاڵن یان لە ژێر سایەی والیەکانی ئەردەاڵن دا نەبون دوەم، 

 .ئەم زمانە ئەدەبیە گەیشتۆتە شوێنی دوری وەکو کەرکوک، کەچی نەگەیشتۆتە موکریان سێیەم، 
و شیعری  "کاکەییەکان"ڵێن  وردستانی عیراق پێیان ئهک  کو له ق یان وه هلی هه ی دینی ئه "الم که" چوارەم،

کاکەیی پەرتن، لە خواروی موسڵ وخۆرئاوای هەولێر، . شاعیرەکانیان بەم زمانە هۆنیوەتەوە
 .نیشتەجێن... خۆرئاوای کەرکوک، خانەقین، مەندەلی، هەڵەبجە 
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 بی گۆران ده بابەتەکانی ئه
کی  یه نجینه ها گه روه بی، هه ده ندی ئه مه وڵه کی ده یه نجینه گه. تن بابه هبی گۆران جۆراوجۆر و فر ده کانی ئه ته بابه
و   وه ته شیعر هۆنراوه  موی به هه  رنجه ی جێی سه وه ئه.  وه ی دینی گرتۆته قیده و عه  فه لسه ندی فیکر و فه مه وڵه ده
 .رابێخشان نوس په  دا به مانه رده و سه تێ له هیچ بابه  دیار نیه ئێستاتا 

 :لە نبابەتەکانی بە گشتی بریتی
 :کانی ته ، بابه"غینائی"شیعری  م،  که یه
 جوانی سروشت  :9. م یەکه 
 دڵداری ناکام : 2. م یەکه 
ئاوات   یمانشکێنی، به ، خۆ سوککردن، په وه ، خۆپچوککردنه نه کالیه کڕوزانەوە، دڵداری یه : 2. م یەکه 

 .یشتن، مردن گه نه
یال،  جنون و له رهاد، مه شیرین و فه: بی فارسی ده کانی ئه شقیه عه  مزه ی ره وه کردنه دوباره : 1. م یەکه 

 .نجامی تراجیدی ره ن بۆ سه مویان نیشانه هه  که... نعان یوسف و زلێخا و، شێخی سه
 .خەمینی، سکااڵ لە پیری، الوانەوە، گۆڕینەوەی نامە: هەندێ دیاردەی باو : 5. یەکەم 
 

 :ی داستانی، بابەتەکانی ۆنراوهه دوەم،
 داستانی داڵداری: 9. دوەم 
 مەنیجە و بێژەن 
 خالقی داستانی ئه: 2. دوەم 
 یوسف و زڵێخا 
 نگی داستانی جه: 2. دوەم 
 نادرنامە 
 

 :ی دینی، بابەتەکانی هۆنراوه سێیەم،
 موناجات: 9. سێیەم

 رەنجوری : 9نمونە 
 (56: دیوانی رەنجوری، ل)

 ای قوبادیخان: 2نمونە 
 مەوالنا خالید: 2نمونە 

 میعراجنامە: 2. سێیەم
 رەنجوری: 9نمونە 

 (ئەهلی تەسەننون) عەقیدەی ئیسالمی: 2. سێیەم
 سیمی تەختەیی شێخ جه: 9نمونە 
 :مەولەوی، بڕوانە: 2نمونە 

باڵوکردنەوەی  ،ەی بەیت شیعری کوردی 2152العقیدة المرضیة، هۆنینەوەی مەولەوی، )
 (9252ر، صم – ة، قاهیريالنعیم يبرالدین ص يمح



 
گوڵچنین: دەم رێگاوە بە     

222 

 

 :ند، بڕوانە وه مه قێ قادری هه فه: 2نمونە 
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند، مەال عبدالکریمی مدرس و فاتح عبدالکریم، )

 (9181بەغداد، 
 (عئەهلی تەشەیو)عەقیدەی ئیسالمی : 1. سێیەم

 :مەال پەرێشان، بڕوانە: 9نمونە  
 ان، چاپی کرماشاندیوانی مەال پەرێش 
ی چاپی تاران دا  "کوردستان"هەروەها چەند بەشی بە زنجیرە لە رۆژنامەی  

 .کراوەتەوەباڵو
 (کاکەیی)ق  هلی حه ئه: 5. سێیەم

 .2117ئایینی یارسان، طیب طاهری، چاپی هەولێر، : سەرئەنجام 
 . 2111فەرهەنگی یارسان، طیب طاهری، چاپی هەولێر، : سەرئەنجام 

 
 ی فێرکاری هۆنراوه  چوارەم،

 ال خزری رواری مه: 9نمونە  
 یی خته سیمی ته شێخ وه: 2نمونە  
 

 ؟ سمی بوه زمانی ره ی گۆران هجه ئایا له
 : بۆ نمونه.  اڵن بوه رده تی ئه سمیی میرایه ی گۆران زمانی ره هجه ڵێن له رانی کورد ئه نوسه  ندێ له هه

م  له .بڕێ رئه بۆچون دهمان  هه. 9185غداد،  به "جنون یلێ و مه له"بی کتێ 96ل   ورامی له مین هه د ئه مه محه
 :نوسیوێتی  وه یه باره

وی دینی  خشان و رێڕه شیعر و په  که  یه کۆنترین زاری کوردی( گۆران)ورامانی  ر حاڵ زاری کوردی هه هه  به"
کۆچی  811ری  وروبه ر، ده سه  وته رکێکی دینی که تی، یاخود ئه رواڵه  وه کۆنه  له  م شێوازه ئه.  وه ته پێ رازێنراوه

گۆران   کانیان به ریتی دینیه خشان نه و په کان و رێڕه سروده( ق هلی هه ئه)یی  کاتی ئاشکرا بونی دینی کاکه
 .رمانیان پێ کرا ر کراون و فه به  وتراون له

ر زمانی  هه( ق هلی هه ئه)شانی زمانی دینی   هاڵنی شان ب رده وایی بابا ئه رمانڕه ری فه رانسه سه  ، که ئاشکراشه"
 " سمی بوه ره
 :ها روه هه

 : دا نوسیوێتی "بی کوردی ده مێژوی ئه"می  رگی سێیه ی به (917ل)  دار، له زنه د مارف خه
  ". اڵنا رده ئه  تی له تایبه  دیالێکتی گۆران بو، به  سمی خوێندن و نوسین و شیعروتن به اڵم زمانی ره به"
............ 

کاری نێوان  و نامه ت و نامه کانی حکومه سمیه زگا ره کارهێنراوی ناو داووده زمانی به  سمی، واته زمانی ره
ری  رانسه سه  کی کوردی دا، له تیه هیچ میرایه  کی زمانی کوردی له یه هجه هیچ له  ی زانراوه وه ئه. واکان رمانره فه

 . بوه سمی نه کوردستاندا، زمانی ره
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سمی  زمانی ره.  تی ئێران فارسی بوه وڵه سمی ده زمانی ره. تی ئێران وڵه ده  له  بوه ێش اڵن به رده تی ئه میرایه
ناو   ی له وانه ، چ ئه جێ ماوه اڵن به رده وایانی ئه رمانڕه فه  له  ی که و نامانه مو ئه هه.  اڵن فارسی بوه رده تی ئه میرایه

 .فارسی بون  ستانی تری ئێران، به ده بۆ شا و کاربه  ی ناردویانه وانه و چ ئه  وهکترییان نوسی خۆیاندا بۆ یه
تی ئیسالم و  ریعه دیس و شه قورئان و حه.  بی بوه ره دا عه یه م ناوچه کانی ئیسالم له سه دره وت و مه زمانی مزگه

 .و فێری بون  ش دا فارسی خوێنراوه مه پاڵ ئه  له.  کانی تێدا خوێنراوه دینیه  زانسته
ب و  ده نگ و ئه رهه ندی فه مه وڵه کی ده یه رچاوه ڵکو سه تی بوبێ به وڵه سمی ده زمانی ره  بوه نه  وه ر ئه فارسی هه

 . زانست بوه
و   شدا ژیاوه که ناوچه  ر له و هه  که کانی ناوچه وتوه ڵکه هه  ته بلیمه  له  کێکه یه  نیف، که کری موصه بو به ال ئه مه

 : ندین کتێبی داناوه چه  همردو
.  ریوان نێژراوه گوندی چۆری مه  له  مردوه 9191ینی گۆرانی ساڵی  تواڵ حوسه کر کوڕی هیدایه بوبه ید ئه سه

ریوان  مه  مانه و زه ئه  و دراوه به  وه د خانه حمه ن خان ئه الیه  له  م گونده گۆیا ئه  ریوانه اڵی مه خواروی قه  چور له
 زور شاره  له  شێ بوه به
 
 "شرح المحرر يالوضوح ف"
یان  کانی ئیمامی شافعی قسه  ی که وانه ی ئه رباره ، ده غداد چاپ کراوه به  له 9256ساڵی  " ةطبقات الشافعی"

  وه وتۆته
 . فارسی  و ئامۆژگاری دا به  فه لسه ت و فه حیکمه  دو کتێبن له  ، که "ریاض الخلود"و "سیراج الطریق"
  خالق، چیرۆک و شیعری تیایه ، عیرفان و ئه داناوه 118ی ساڵی  "طریقسیراج ال"
 . نوسیوه 181ی ساڵی  "ریاض الخلود"

 بود  زهجرت نهصد و هشتاد و نه  در آن دم کاین معانی روی بنمود
 علم مرغوب  دانش مطلوب و نه  نه  زمانی پرفتن شهری پر آشوب
 یدی بهرکسغم و اندوه بار  تو گوئی هردم از چرخ مقوس

 دهی بود از والیت برکناری  را در کوهساری خصوصا بنده
 بغارت میشدی هر صبح و هر شام  ظالمان اهل اسالمگهی از 

.... 
 جهان را دیدم از تصنیف خالی  دراین اشفتگی و زشت حالی
 ...بهم بستم ز فضل حی خالق  زبهر اخرت این چند اوراق

 ک بنوێنن رویه  عنایانه م مه ئه  دا که و کاته له"
 شتاونۆ بو دو هه ساڵی کۆچی نۆسه

 ، شارێ پڕ ئاشوب مانێ پڕ فیتنه زه
 رغوب عیلم مه  تلوب، نه دانش مه  نه

 رخی مقوس چه  م له رده ڵێی هه تۆ ئه
  س باریوه مو که هه  ندوه له م و ئه غه
 کۆسارێ   له  نده تی به تایبه  به

 ونار ب رکه ت به والیه  گوندێکی بو، له
 کرا تااڵن ئه  یانی و ئێواره به  وه هلی ئیسالمه ن زاڵمانی ئه الیه  گاهێ له
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 دا گی و حاڵخراپیه م ئاشوفته له
 صنیف خالی ته  جیهانم بینی له

یادگار، سال   محمد مکری، مجله) "زلی حی خالق فه  ست به به  وه م پێکه ڕانه ند په م چه تدا ئه پێناوی ئاخیره  له
 .(18-28ششم وهفتم، ص   پنجم، شماره

 
اڵم  کوردی گۆرانی بنوسێ، به  به  م دو کتێبه ، ئه زمانی ئاڵۆز نیه  و پێویستی به  ساده  کانی، که یتوانی چیرۆکه ئه
ڵکو  ، به تی بوه وڵه سمی ده نیا زمانی ره ک زمانی فارسی ته ی نه وه ر ئه به  له.  فارسی نوسیوه  ردوکیانی به هه

 . اڵتداریش بوه سه کانی چینی ده بیه ده ئه  وت و کۆڕه خان و مزگه زمانی ناو دیوه
کێ  یه  کا و، چیرۆکێ له نیف ئه کری موصه بوبه ال ئه یادگاردا باسی مه  ی مجله دو ژماره  د محمد مکری له( تێبینی)

ر  گه و ئه کو ئه تیکی وه بلیمه  یه ساده  نده وه ئه  ر گۆلی زرێبار نوسیوێتی سه  له  ، که وه گوێزێته ئه  وه کانیه کتێبه
 .بنوسێ  پێی دواوه  ی خۆی که که زمانه  یتوانی به ئه  بیویستایه

  
ی  پله  ته یشتونه ی گه وانه تی ئه تایبه  اڵن، به رده ی ئه ماڵه ندامانی بنه ئه  ی هیچکام له وه بۆ ئه  ک نیه یه هیچ نیشانه

یان  که ماڵه مێژوی بنه  یه هجه م له سێکیان دابێ به ی گۆران و، هانی که هجه له  خیان دابێ به بایه "والی کوردستان"
 :بینرێ ی ئه که وانه ڵکو پێچه و شیعریان پێ دابنێ، به  نگنامه ، یان داستان و جه وه بنوسێته

 
ت بوبێ و،  وڵه ختێکی ده ر پایته هه  اڵتی ئێرانی، له سه ندی ده اڵن و ناوه رده کانی نێوان ئه کاریه مو نامه هه م، که یه

 . فارسی بوه  ند، قاجاری به فشاری، زه وی، ئه فه ک دا بوبێ، سه یه ر شا و زنجیره می هه رده سه  له
 

  کان به ره ، یان نوسه وه ته کانی نوسراونه ر داوای والیه سه  له  اڵن که رده تی ئه ی میرایه و مێژوانه مو ئه هه م، دوه
 :فارسی بون  ، به وه ته سیویانهری خۆیان نو سپێشخه ده

د  مه ال محه قازی مه  وانه ، له اڵن نوسیویانه رده کانی ئه مێژونوسه  اڵن، که رده مێژوی ئه 91  زیاتر له 
 .زمانی فارسی نوسراون  مویان به هه... ، میرزا شوکرواڵ ستوره اڵن، مه رده گی ئه و به ریف، خوسره شه

  وه فارسیه  شێکی له ند به ، چه ستدا بوه ر ده به  ی له که ره تی دانه خه  انی بهکێکی یه  حوزنی موکریانی که 
 . وه کردۆتهدا باڵوی  ی تازه نگی گێتی می ده شه رگی شه ی به 22  ژماره  له  زنجیره  کوردی و به  به  کردوه

 ......... 
 

  ، شیعر و دیوانیان به یه ماڵه م بنه یا نزیک بون به وتون، ڵکه دا هه یه ماڵه م بنه ی له و شاعیرانه مو ئه هه م، سێیه
 :ی گۆران هجه له  ک به نه  فارسی داناوه

 ری وهه نیف جه گی موسه و به سره خه 
 لی خان نعه سه حه 
 و خانی ناکام سره خه 
 ف خانم ره ، ماهشه ستوره مه 
نیا شیعرێکی  ته.  فارسیه  ی به که یوانهراپای د ی سه که قیده ی و کتێبی عه که ڕای مێژوه ره سه  ستوره مه 

مێرد  پیره  یه ستوره ی شیعرێکی فارسی مه رجومه ویش ته ئه  ستوره پاڵ مه  درێته کوردی بابانی ئه



 
سەرەتاکانی ئەدەبی نوسراوی کوردی: بەشی سێیەم  

222 

 

ژین دا باڵوی   له  ستوره ک شیعری تری مه یه ڵ زنجیره گه  کان دا له چله  کوردی و له  تی به کردویه
 . وه ته کردونه

بۆ باسی ژیانی   که یه " ره زکه ته":  که "امان اللهی  حدیقه"ق  ونه ره  مونشی متخلص به بدواڵی میرزا عه
،  فارسی شیعریان داناوه  به  که  رخان کردوه ته  وانه موی بۆ ئه کانیان هه ی شیعره اڵن و نمونه رده کانی ئه شاعیره

فارسی   کانی به ق خۆیشی شیعره ونه ره. نابێکوردی شیعری دا  به  بۆ هیچ شاعیرێ که  ی تێدا نیه ک ئاماژه یه
 . ستوه ڵبه هه
ی  سه دره م مه رده به  ، له وه یه زۆره  ندیه مه وڵه و ده بیی گۆران، به ده ی ئه سه دره ی مه کشه کی گرنگی پاشه هۆیه  نگه ره

کانی بابان  ردا میره رامبه به  ، له ردوهرامۆش ک فه  یه هجه م له اڵن نوسینیان به رده کانی ئه بوبێ، والیه  وه بابان دا ئه
 .بنوسن  م زمانه به  ی خۆیان داوه که ته ماره کانی ئه هانی شاعیره

 : وه ینه به  وتۆته یان که ی شاکانی ئێران، ژن و ژنخوازی ماڵه ڵ بنه گه  اڵو بون له اڵن تێکه رده ی ئه ماڵه بنه
ی شاکانی  ماڵه بنه  ی له که ، ژنه کراوه  رده روه وێ په و، له  بوه  ارمتهوی دا ب فه رباری سه ده  د خان، له حمه خان ئه

 . هان کردوه سفه ی ئه وانه گیراوی ره  ر داوای شا به سه  ڵۆخانی باوکی له و، هه  وی بوه فه سه
  کراوه  رده روه وی دا په فه رباری سه ده  د خان له حمه سوهرابی کوڕی خان ئه

  یشتوه دیاری پێ گه  ری به بۆ هاوسه  لی شاوه تحعه فه  و ناز خانمی لهر مانواڵ خان، سه ئه
ند کوڕێکی  ویش چه ئه  ری، که هاوسه  لی شا، بۆته تحعه مانواڵخان، توبا خانمی کچی فه و خانی کوڕی ئه سره خه

 .بون  ی سنهک وال یه یان بۆ ماوه که ر یه قاجاری بون، هه  اڵنی و نیوه رده ئه  نیوه  وه وتۆته لێ که
سمی  بی ره زه ی شای ئێران و مه ماڵه اڵن و بنه رده ی ئه ماڵه رانی بنه تی سه یه بی شیعه زه هاومه  تیه م خزمایه له  جگه

  نگی به رهه ر باری رۆشنبیری و، فه سه  له  بوه ری هه کاریگه  ، که بوه  یه ماڵه م دو بنه کی تری نزیکی ئه ئێران هۆیه
 .گشتی

  
  دینه و مه  که غدا، مه ، شام، به کانی قاهیره هێزه به  نگیه رهه فه  نده هۆی ئاینی ئیسالم و ناوه  بی به ره عهزمانی 

کانی خوراسان و، دواتر  هێزه به  نگیه رهه فه  نده ی مێژوی ئێران و ناوه وه هۆی زیندوکردنه  زمانی فارسی به
 ...هان، تاران سفه د، ئه شهه ورێز، شیراز، مه ته

 ...   وه تی عوسمانیە وڵه هۆی دروستبونی ده  وان به دوای ئه  زمانی تورکی له
 . وه دا باڵوبونه که ناوچه  بی له ده تداری و زمانی نوسینی ئه وڵه سمی کاروباری ده کو زمانی ره وه  م زمانانه ئه

نگ زمانی  مێکی دره رده زرێنێ تا سه مهخۆی داب  ت به خۆی تایبه ربه تی سه وڵه یتوانی ده ی نه وه ر ئه به کورد له
کیشی  یه هجه کگرتو، هیچ له زمانێکی یه  بو به رگیز نه بی و زمانی کوردی هه ده زمانی نوسینی ئه  بو به کوردی نه

و  بێ ئه جا ئه. کانی کورد تیه میرایه  کێ له سمی هیچ یه زمانی ره  بو به میك دا، نه رده هیچ سه  هیچ کاتێک و له
 اڵن کاری پێ کرابێ؟ رده کوێی ئه  ن، له که مان باسی ئه ئه  ی گۆران، که سمیه ره  هزمان

 
 
 
 :سەرچاوە 

 .9182دیوانی بێسارانی، بەرگی یەکەم، کۆکردنەوە و لێکۆڵینەوەی کیومرث نیک رفتار، بەغداد، 
 .9275دیوانی بێسارانی، کۆکردنەوە و لێکۆڵینەوەی حەکیم مەال ساڵح، سەنەندوج، 

 .9182نجوری، کۆکردنەوە و لێکۆڵینەوەی محەمەد عەلی قەرەداخی، بەغداد،  انی رهدیو
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 وی، کۆکردنەوە و لێکۆڵینەوەی مەال عبدالکریمی مدرس، بەغداد، وله دیوانی مه
دیوانی مەولەوی، کۆکردنەوە و لێکۆڵینەوەی مەال عبدالکریمی مدرس، لە گەڵ چەند لێکۆڵینەوەیەکی گۆران، محەمەدی مەال 

 .2116ەریم، حەکیم مەال ساڵح، ئەنوەر قادر محەمەد، دەزگای سەردەم، سلێمانی، ک
 ...چاپی دوەم، سلێمانی،. 9171، کۆکردنەوەی مەحمود خاکی، سلێمانی،  لی دێوانه دیوانی وه

 .9176دیوانی وەلی دێوانە، ژیان و بەسەرهات و هۆنراوە، کۆکردنەوە و لێکۆڵینەوەی، عوسمان هەورامی، بەغداد، 
 .9281دیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی، کۆکردنەوە و لێکۆڵینەوەی محەمەد حەلی سوڵتانی، تاران، 

 ردۆخی، ئەنوەری سوڵتانی، چاپی لەندەن، هەروەها چاپی هەولێر شکۆڵی شێخ موئمینی مه که
 داخی، چاپی بەغداد ره ، محەمەد عەلی قه6 – 9شکۆڵی شیعری کوردی، بەرگی  که
 ی، محەمەد عەلی سوڵتانی، چاپی تارانی سوڵتان دیقه حه

 .9169 – 9151رۆژنامەی کوردستان، چاپی تاران، ژمارەکانی سااڵنی 
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  داستانی هۆنراوه
 
  کێشی ده  موی به کان هه داستانه.  ی داستانه وه ی گۆران هۆنینه سه دره بی مه ده کانی ئه ندیه تمه تایبه  کێ له یه

  له. وارین ریتی کورده نگ و نه رهه ی زمان و فه وره کی گه یه نجینه گه.  وه ته وی هۆنراونه سنه بی مهقاڵ  یی و به بڕگه
بی  ده ی ئه سه دره مه  له. نرێ بو دائه نه  به  نه گمه ده  نده وه ، یا ئه بوه نه  ته م بابه بی بابان دا ئه ده ی ئه سه دره مه

ی باڵو  وه اڵم ئه ، به وه ته ندین داستان هۆنراونه چه  یه هجه م له به.  یه ی ههند تمه مان تایبه رودا هه کرمانجی سه
ک جیا  یه  له  یه سه دره م دو مه ئه  شتێ که  نگه ره. ورامی کانی هه دانراوه  له  متره تی که ندایه چه  به  وه ته کراوه
  ڵک دا، باو بون بۆته ناو خه  له  کوردی، کهکی  ی کرمانجی دا، چیرۆکی زاره سه دره مه  بێ له وه ئه  وه بکاته

کانیان  رچاوه کان دا سه ورامیه هه  داستانه  چی له م و زینی خانی، که مه  وانه له  که ی داستانه وه ی هۆنینه ته سه ره که
 .کانی زمانی فارسین بیه ده ئه  شاکاره

 
 کان ی داستانه رباره زانیاری ده. 9
 کان پۆلێنی داستانه. 2
 کان ی داستانه رچاوه سه .2

  

 کان ی داستانه رباره زانیاری ده
 

 ی ونبو رچاوه سه
  ندێ له هه  له. سنوس ی ده وه ندی کۆکردنه ناوه  ببێته  بوه کی گشتی نه یه کوردستانی عیراق دا کتێبخانه  کورد له

یی دای  زگای ناوچه ده کو تی عیراق وه ش حکومه وانه بون ئه ی گشتی هه ندێ کتێبخانه کانی دا هه شاره
 . نیا کتێبی چاپکراویان تێدا بوه زراندون ته مه
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اڵم هیچ  بوبێ، به دا هه سه دره وت و مه ندێ مزگه و هه  ماڵه ندێ بنه تی هه ی تایبه به کته مه  له  نگه سنوس ره ندێ ده هه
 .کانی ناو کوردستان بوبێ ردیهکوردی و ناکو  سنوسه ی ده وه ندی کۆکردنه ناوه  بوه ک نه یه به کته کات مه

هۆی وێرانبونی شار و دێهاتی کوردستان،   ند جار بۆته کو چه روه رجی سیاسی کوردستان هه لومه نائارامی هه
 .سنوس و ده  ڵگه دا به وانه ناو ئه  له  دا بوه و خانو و مااڵنه ناو ئه  رچی له وتانی هه هۆی فه  ش بۆته وجۆره به
نرخ   ی به رچاوه ندێ سه هه  ران باسیان له نوسه  ندێ له ندێ جار هه کان دا هه کوردیه  ژنامهناو گۆڤار و رۆ  له

 : روسۆراخیان نازانێ، بۆ نمونه س سه که ئێستا،  کردوه
 

 :1  نمونه
  کهوتارێک دا   غداد له به  له  بوه " نگی گیتیی تازه ده"ری گۆڤاری  رنوسه ی سه مه و ده حسێن حوزنی موکریانی ئه

 "داستان"باتی   ، له ی نوسیوه ته م بابه ی ئه رباره ده  که "کانی کوردی نوسراوه  نامه"ردێڕی  ژێر سه  ش له دو به  به
 (9116می  کانونی دوه ی29م  ساڵی سێیه 92، ژ  ی تازه نگی گێتی ده. ) کار هێناوه  ی به " نامه"ی  وشه

 :ی دا نوسیوێتی که می وتاره شی دوه به  له
وا  ییکی که ند نامه الی خۆم چه  له ئێستاک  روه هه.  یان تێدا نیه وانه ئه  و نامانه لێک له بێ گه اڵم ناشوکری نه هب"
هیچ کامیان   له  کرێت که م، دیار ده ده کانیشیان نیشان ده تایه ره ک دو شیعری سه یه  م، وه به دا ناویان ده م وتاره له

ییکی  نامه  مو جۆره ش هه سانی دیکه لێ که الی گه  له  وه.  ر و ساڵی دانانی نیه ند و نویسه دا ناوونیشانی خاوه
  وه کانه ره ن نویسه الیه  زمی له رزی نه و ته  لێک شێوه شیان دا گه وه نویسینه  له  وه.  لیفیان نادیاره موئه  ن که وا هه

.  شاد نامه. ق و گوڵ ره وه: بون الی خۆی هه  که  ی هێناوه و نامانه ش له ناوی شه  حوزنی بۆ نمونه ". تێک دراوه
.  ن نامه نیج و بیژه مه. م و زۆراب ی رۆسته نگ نامه جه.  یان نامه وری به به.  المرز نامه برزو و فه.  خت نامه دره
 (9116می  کانونی دوه ی28م  ساڵی سێیه 92ژ . )جروم و مه  یله له
  

د سادق ناوێک  مه محه  کا که ئه "رهاد شیرین و فه"کی ێسنوس دهدا باسی  هک کی تری گۆڤاره یه ژماره  حوزنی له
نگاندراو  نیگاری ره 21  به"، و  شیعری تێدابوه 22کی  یه ڕه ر الپه و هه  بوه  ڕه الپه 216  وه نوسیوێتیه
ڕ و ئاوداری و خۆش و  ته  ند له ر چه خانای قوبادی هه": ڵێ نوسیوێتی ئه  وه یه م باره حوزنی له. " وه تیه رازاندویه

دا شاهکاری  نوسینی و نیگار و وێنه  ر له د سادق نویسه مه اڵم محه ری نواند بێ، به رێکی و سواری شیعردا هونه
ر و  کانی کوردستانیشدا چی هونه دێهاته  دا له دانه و سه له  که  کانی الدێی نیشان داوه کوردێکی نێو شاخ و کێوه

 ( ی تازه نگی گێتی ، ده9115م،  م، ساڵی سێیه رگی پێنجه ی به2ژ ) "... هکاردا بو  زانینێک له
  

 :نوسیوێتی "اڵن رده واکانی ئه رمانڕه مێژوی فه: نرخ  و نوسراوێکی دێریکی به  نامه"رناوی  ژێر سه  حوزنی له
رمایشتی  ر فه سه  له  شاری سنه  ین له د حسه مه ال محه هیجری میرزا ئیسماعیل کوڕی مه ی9211ساڵی " 

  اڵنی له رده واکانی کوردی ئه رمانڕه و فه  ماڵه ساڵی دا میژوی بنه 61نی  مه ته  و خان والی کوردستان له خوسره
  اڵن که رده نرخی تاریخی کوردستانی ئه  گرانبا و به  و کتێبه ئه. ئلیف کرد تا ساڵی بێژراوی ته  تاوه ره سه

،  ستمان دایه ده  له ئێستا  که  کانی زێڕبافت کردوه ڕه ناری الپه و که  وه ته وهجوانترین نوسینی نوسی  لیف به موئه
ی  ڕه م الپه له  یه مه و خانی تێدان ئه لیف و خوسره ناوی موئه  ن وه 5و  1  که  ته قیمه  به  و کتێبه ی ئه ڕه وا دو الپه

م،  ، ساڵی سێیه ی تازه نگی گێتی ده) "تاد.... ین هک کان ده ویسته خۆشه  واره خوێنده  ش به مان دا پێشکه که کۆواره
 (22  م، ژماره شه رگی شه به
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ڵ  گه  له.  وه کردۆتهی دا باڵوی که گۆڤاره  له  نجیرهز  کوردی به  ی کردۆته م مێژوه شێکی ئه ند به حوزنی چه
 .  وه ته کردونه کانی تری باڵو نه شه دا به که ستانی گۆڤاره وه
  

 :2  نمونه
ی باڵو  مه جیا بێ له  نگه ره  که  ک کردوه یه "یوسف و زڵێخا"ی بۆ  کان دا ئاماژه کۆتایی چله  مێرد له هپیر

 :  پیرەمێرد بۆ حوزنی نوسیوه.  وه ته کراوه
 استادی پر هونەری مەزن سید حزنی"

دیت وە چنگ تۆ لە کۆکردنەوەی یادداشتە کوردیەکاندا خدمەتێکی زۆرت کردوە شیرین و خسروی خانای قوبا
 :کەوتوە کە الی منیش هەیە جگە لەوە یوسف و زلێخایەکی تەواوی کوردیم الیە سەرداستانەکەی ئەڵێ

 ل فای مورسه ضل ئیعجاز مسته بە فه  ل زه م یه ە تۆفیقی حق دانای لهب
 بکەرون بەیان شیرین حیکایەت  خودای بانی سەر بدۆ هیدایەت

 عنای پنهانی مام مه یر بو تهزاه  فزی کوردی و شێوەی گۆرانی بە له
بو ئەی مەال ... ئەڵێ مبارک. ئینجا بە تەواوی حیکایەتی یوسف و زلێخا ئەنوسێ بەاڵم ناڵێ کێ وتویە

ی 2. 895: ژین، ژ) "...ئایا ئێوە یوسف و زلیخای واتان دیوە یان. نازانم مؤلفەکەی کێیە ئێستا... رۆستەم
 (9116کانونی سانی 

 :نوسیوێتی مێرد پیرهجارێکی تر   وه یه م باره ر له هه
 استادی خۆم سید حزنی"

ی جێی  ده رهاد بۆ ئاساری کوردی ئه نجی فه تۆیش ره! یشت رهادم پێگه ی شیرین و فه که چاپکراوه  داستانه
رم بۆ تۆ خوا ێر بین گه کی خستوم مه ۆم پیری پهخ  الیه  واوم له تی ته ستخه کی ده یوسف و زلیخایه  رینه ئافه

 (117:ل/ 26: رگ ، به ی تازه نگی گێتی ده) "ی شاگردی شاگردتمێرد پیره.  وه کت بداته مه نج و ئه اداشی رهپ
 :دا نوسیوێتی "كوردی  ری وهه جه"رناوی  ژێر سه  اڵنی دا له رده ی ئه ستوره باسی دیوانی مه  مێرد له هەر پیره
........ 

  ڕۆژ له  ك تیشكی وه  كوردێكی  دا كچه وانه ئه  ی میانه  نوسین، له  هاتۆته بۆمان نه  یه وامان هه  هێشتا زۆری"
توانم  ئه  ، كه فارسی  ی شكسته  تی خه  زیاتر به  كانی شیعره  شیعر و، له  به  وه وشێته كوردستاندا بدره  ئاسمانی
  به.  ناوه  ستوره ، مه كوردستانه  چراغیو شه  رێكی وهه ، گه بینراوه نه  جوانه  ته و خه ئه  ی مو ئێراندا وێنه هه  بڵێم له

  خۆم كه  حاڵی  ش به من به.  المه  له  وه ته نوسراوه  والی  و خانی خوسره  و دیوانی  خۆی  كانی شیعره  خۆی  تی خه
  نوسم و، له باش ئه...   و چی  و چی  و سولس و توركی  دیوانی  تی و خه   علیق و شكسته ته:  فارسی  تی خه

  كانیشی و شیعره  ستوره مه  نوسینی  ی پایه  مه م، ناگه یان هه بك و شێوه و سه  قاعیده  زای زیاتر شاره  ی كه یهجوان
ژین دا كۆیان   كێك له من یه  دوای  ی مه بۆ ئه  كوردی  به  ژین دا كردومه  له  ره به  ره ندێك به چه.  زۆر بااڵیه

 .بدا  چاپی  له  وه بكاته
.......... 

و خان  خوسره  شعاری ئه  سین له  حری تا به  وه لفه ئه  حری به  له  لی زه بیست و پێنج غه  وه پێشه  دا له كه یازه به  له"
  جوانه  ته و خه به  خۆی  دا دیوانی(  الراقمه  من افكار مذنبه)  ی وحه رله ژێر سه  له  وه ئه  دوای.  نوسیوه
  ته و خه ئه  شقی مه  ی وه م بۆ ئه كه ئه  و چاپی  قڵێشه  م به كه فۆتۆگراف ئه  به  ته خه و ر بمێنم ئه گه ئه.  وه ته نوسیوه

 .بین



 
گوڵچنین: دەم رێگاوە بە     

222 

 

ناڕێك و   رفێكی ك و حه یه لیمه نگ، كه ك ره ق و یه سه ك نه یه  دێڕی  تا دوایی  وه ل دێڕیه وه ئه  له  ته و خه ئه
 (9116  ی ئاغستۆسی9، 822ژین، ژ ) "تاد. ..  تیا نیه  تی ڵه غه
  

 :3  نمونه
 :دا نوسیوتی "وی ی خوسره دیقه حه"ری  دانه "ق ونه ره"باسی   مین کاردۆخی له د ئه مه محه

 ق ونه ناوبانگ ره  به  شاعیری"
  ناوی  كتێب به  یكا به بژێرێت و ئه ڵئه ك هه یه سیده ل و قه زه ند غه چه  مانه له  كێ ر یه هه  شیعری  ق له ونه ره"
  تی خه  به)م  و كتێبه ئه  ینی م عه م وتاره ئه  نوسینی  ریكی خه  كه ئێستا،  وه ینوسێته ئه  وه یه(  خسروی  ی حدیقه)

ق  ونه ره  شیعری  ی ژیان و نمونه  باسی  دوایی  ی ڕه الپه 55،  یه ڕه الپه 212  م كتێبه ، ئه سایه رده به  له(  ری دانه
  زمانی  به  كانی مو شیعره هه  خۆی  ری هونه  رخستنی بۆ ده  پێش خۆی  كانی كو شاعیره میش وه ئه.  تی خۆیه

 .(15 – 12، ل 9117  می كه یه  یلول و تشرینی ی ئه8س  91 – 1الوێژ، ژ  گه) ". وتوه  فارسی
 .  وه الوێژدا باڵوی کردۆته گۆڤاری گه  کوردی و له  کردۆته  م كتێبه له  ند شاعیرێکی ی چه كاردۆخی ژیاننامه

ق  ونه ره. اڵن رده ی ئه شاعیرانی فارسیبێژی ناوچه  ڵێ له ی شیعری کۆمه و نمونه  ژیننامه  له  بریتیه  م کتێبه ئه
و خان  خوسره  اڵم که به "وی ی خوسره دیقه حه"  ناو ناوه  وه و خانی ناکامه ناوی خوسره  ی به که تا کتێبه ره سه

 . "ی ئامانواڵهی دیقه حه"  ناوی ناوه  وه یه که ی کوڕهناو  و به ی گۆڕیوه که ناوی کتێبه  مردوه
  حدیقه  تذکره"ناوی   به "دکتر ع خیامپور  بتصحیح و تحشیه"ورێز  ته  هجری شمسی له 9211سالی   م کتێبه ئه

ن دەس ی دەسنوسی نوسەریا وه ر ئه به  له.  چاپ کراوه  وه ه "تاریخ و فرهنگ ایران  مٶسسه"ن  الیه  له "امان اللهی
ی  بنچینه  قیان کردۆته ونه کی ره سنوسی برازایه کی ده یه ن بون دانه گمه کانی ده سنوسه نەکەوتوە و ده

 . که ی کتێبه وه ساخکردنه
  
نگی  رهه بی و فه ده ی ئه رچاوه سه  ت به باره سه  ته م بابه ندین باسی له کان دا چه ناو گۆڤار و رۆژنامه  له

 .کوێن و الی کێن  ر ماون له گه ماون، ئه ، نازانرێ ماون یا نه نوسیان دیار نیه چاره ئێستا  ، که یه جۆراوجۆر هه
 

  ی دۆزراوه رچاوه سه
. ی کوردستان وه ڵگیراون تا ناوه ی کوردستان دا باشتر هه وه ره کانی ده کتێبخانه  نگیی کورد له رهه سامانی فه

  مه بی کوردی، ئه ده ی زمان و ئه وه سکی بواری باڵو کردنه رته هرجی کوردستان و، ب لومه نائارامی هه  نگه ره
  ییه وه ته نه  م سامانه شێکی گرنگێ ئه ربایستی رۆشنبیرانی کورد خۆیان، کارێکی وای کردبێ به بێ ده  ڕای ره سه
تی  تایبه  به ی کوردستان، وه ره کانی ده اڵم کتێبخانه رامۆشی دا بێ، به ی فه گۆشه  وتابێ یان هێشتا له فه

نرخ و هێژایان   لێ به ی گه ی شاردراوه نجینه غداد هێشتا گه ریتانیا و روسیا و به ڵمانیا و به کانی ئه کتێبخانه
کانیان  ره دانه  خۆیان و نه  ی نه مانه رهه و به لێ له ی گه وه و ساخکردنه  وه ی رونن بۆ لێکۆڵینه رچاوه سه  ، که تێدایه

 .کورد ئاشنا نینوارانی  خوێنده  به
 

 مال فوئاد کانی که ئاگاداریه :1  نمونه
 :ڵمانی زمانی ئه  ی دا به که کتێبه  مال فوئاد، له که. د

Kurdische Handschriften, Wiesbaden, F. Steiner 1970      
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ندین  دا چه وانه ئه ناو  له. ڵمانیادا پارێزراون کانی ئه کتێبخانه  له  کا که سنوسی کوردی ئه ندین ده چه  باس له
شیرین و "، "رهاد شیرین و فه":  وانه ، له وه ته ی گۆران هۆنراونه هجه له  به  که  شیعری تێ دایه  ڵه داستان و کۆمه

، "رسا نعان و ته سه"، "ندام هرام و گولئه به"، "ن و بیژه  نیجه مه"، "جنون یل و مه له"، "ر خورشید و خاوه"، "و سره خه
ڕی  شه"، "یان وری به به"، "م و زۆراب تهـرۆس"، "کرـش فت له هه"، "م تهـوت خوانی رۆس حه"، "ر وبه سنه ر و یده حه"

ی  نگنامه جه"، " نادرنامه"، " ئیسماعیل نامه"، "ڵ کافران گه  له  نیفه دی حه مه ڕی محه شه"، "ڵ کافران گه  لی له ئیمام عه
سوڵتان "، "و موش  گوربه"، "گورگ و روباه"، "غداد پاشای به  هیه ڵ که گه  لی میرزا له د عه مه محه  شازاده

 .هتد ..." جومجومه
  

 ری سوڵتانی نوه کانی ئه ئاگاداریه :2  نمونه
 :زمانی کوردی  ی دا به که کتێبه  ری سوڵتانی، له نوه ئه
رزان،  ، چاپی کتێبی ئه"داریتانیا کانی به کتێبخانه  له( کورد  ت به باره و فارسی سه)سنووسی کوردی  ده 29"

 .9117سوید، 
ندین  دا چه وانه ناو ئه  له. ریتانیادا پارێزراون کانی به کتێبخانه  له  کا که سنوسی کوردی ئه ندین ده چه  باس له

،  "و و شیرین خوسره":  وانه ، له وه ته ی گۆران هۆنراونه هجه له  به  که  شیعری تێ دایه  ڵه داستان و کۆمه
 ."ندام بارام و گوڵه"، "جنون یلی و مه له"، "ر دی خاوهخورشی"
  

 دار زنه عروف خه کانی مه ئاگاداریه :3  نمونه
 :بی ره زمانی عه  ی دا به که کتێبه  دار، له زنه عروف خه دکتۆر مه

 .9178، الجزء االول، بغداد "ةو مطبوعات نادر ةمخطوطات فرید"
ندین  دا چه وانه ناو ئه  له. کانی روسیادا پارێزراون کتێبخانه  له  ا کهک سنوسی کوردی ئه ندین ده چه  باس له

  شێ له ، به"رهاد شیرین و فه":  وانه ، له وه ته ی گۆران هۆنراونه هجه له  به  که  شیعری تێ دایه  ڵه داستان و کۆمه
 ."جنگ ملخ باتش ملوچ"، "جنون یلی و مه له"داستانی 

  
 داخی ره ی قهکان ئاگاداریه :4  نمونه

 :زمانی کوردی  کانی دا به ی نوسراوه زنجیره  داخی، له ره لی قه د عه مه محه
 .کانی تری رگه ها به روه هه. غداد به 9118م،  که رگی یه ، به"ی مێژوی زانایانی کورد وه بووژاندنه"

ندین داستان  دا چه وانه ناو ئه  له. ونغدادا پارێزرا کانی به کتێبخانه  له  کا که سنوسی کوردی ئه ندین ده چه  باس له
، "نبیل فرۆش زه"، "جنون یل و مه له":  وانه ، له وه ته ی گۆران هۆنراونه هجه له  به  که  شیعری تێ دایه  ڵه و کۆمه

، " ئیسماعیلنامه"، " نیفه دی حه مه ڕی محه شه"، "لی ڕی ئیمام عه شه"، "یوسف و زڵێخا"، "و شیرین و خوسره"
 ... "شکر فت له هه"، "رامورز برزو و فه"، "زم وت ره حه"، "لی د عه مه محه  ی شازاده نامهنگ جه"
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 کان پۆلێنی داستانه
 

 داستانی دڵداری. 9
 خالقی داستانی ئه. 2
 نگی داستانی جه. 2

 
 داستانی دڵداری

بون، لە الیەن شاعیرانی  هەندێ لە داستانە بە ناوبانگەکانی رۆژهەاڵت کە لە ئەدەبی فارسی و عەرەبی دا باو
. لە ئەدەبی فارسی وەرگیراون و هەندێکیان جلی کوردیان لە بەر کراوە. گۆرانەوە بە شیعر هۆنراونەتەوە

، "ن و بێژه  نیجه مه"، "ر خورشید و خاوه"، "ندام بارام و گوڵئه"، "جنون یل و مه له"، "رهاد شیرین و فه":  وانه له
 ...."رسا نعان و ته شێخی سه"

 
 "و سره شیرین و خه":1  نمونه

دوای نیزامی .  وه ته وی هۆنیوه سنه شیعری مه  وی به سره فارسی داستانی شیرین و خه  وی به نجه نیزامی گه
اڵم  ، به وه ته مان داستانیان هۆنیوه زمانی تورکی هه  ند شاعیرێ به زمانی فارسی و چه  شاعیر به 21  زیاتر له

 . وتوتره رکه مویان دا سه چاو هه  و له ی ئه که و داستانه  یزامی کردوهن  مویان چاویان له هه
یان  "و شیرین و خوسره"و  "رهاد شیرین و فه"ی گۆران داستانی  هجه له  ندین شاعیری کورد به ها چه روه هه

 . ی نیزامی بوه که ان داستانهموی ی هه رچاوه د خان، سه له ال وه فیع، مه خانای قوبادی، میرزا شه  وانه ، له وه ته هۆنیوه
 : ، چاپ کراوه وه ناوی خانای قوبادیه  ند جارێ، به چه  م داستانه ئه

  ، دواتر له وه دا باڵوی کردۆته " ی تازه نگی گێتی ده"گۆڤاری   له  زنجیره  م، حوزنی موکریانی به که جاری یه
 . وه غداد چاپی کردۆته به  یی له کۆکراوه  کتێبێک دا به

 . وه تاران باڵوی کردۆته  له 9161نگ ساڵی  وره م، موراد ئه ری دوهجا
  کی شیکاری بۆ نوسیوه کیه پێشه.  وه باڵوی کردۆته 9175غداد ساڵی  به  ریم، له ال که دی مه مه م، محه جاری سێیه

 . نائاشناکانی داناوه  نگێکی بۆ وشه رهه و، فه
و،   کی شیکاری  بۆ نوسیوه کیه ، پێشه وه تاران باڵوی کردۆته  یی، له که فی بۆره م، سدیق سه جاری چواره

 . نائاشناکانی داناوه  نگێکی بۆ وشه رهه فه
ی نیزامی  که داستانه  ی خۆی، له لیقه وق و سه پێی زه  به  که ر یه توانا، هه  ند شاعیری به چه  چونکه  م داستانه ئه
  راوردی تێکسته سێ به که ئێستاتا . کانیان دا دروست بوبێ تێکسته  ک له اڵویه تێکه  نگه ، ره رگرتوه وه

 . نگاندوه سه ڵ نه کتری هه ڵ یه گه  بی له ده ی ئه و، جیاوازی پله  کردوه کانی نه جیاوازه
 

 "ر خورشیدی خاوه" :2  نمونه
 فای دلێدلێ ی میرزا مسته وه هۆنینه

 . کردوهغداد چاپی  به  له 9122ریوانی ساڵی  مه  م داستانه ئه
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می جیاوازدا  رده سه  ی گۆرانی له هجه له  به  وه ند شاعیره ن چه الیه  له "ر خورشیدی خاوه"چێ داستانی  پێ ئه
سەرەتای یەکێ لەو دەسنوسانە .  ڵمانیا پارێزراوه کانی ئه کتێبخانه  سنوسی جیاوازی له ند ده چه.  وه هۆنرا بێته

 :بەمجۆرە دەس پێ ئەکا
 سڕپۆشی سەتار

 یەدی قودرەت سڕپۆشی سەتار یا 
 ماوای موغار  ی گوڵ جه شکافنده  دانای لەم یەزەل قەیومی جەبار

 :بەیتێکی بەشی کۆتایی دا ئەڵێ  ر له به
 پیرانی ماضی کەردەن ریوایەت  وە لەفزی شیرین بشنەو حیکایەت

 :سەرەتای یەکێکی تر لەو دەسنوسانە بەمجۆرە دەس پێ ئەکا
 سڕپۆش  ئیبتیدا بەنام سەتاری

 بواچیم صفات شاهان الل پوش
 ساحیب صەفی سان سپاش صەدهەزار  پادشاهێ بی نەخاوەر دیار

 :لە کۆتایی دا ئەڵێ
 مورادان دڵ حاصڵ کەردشان  عومری درازی و سەر بەردشان 

 گۆش مەدان وە دەنگ ناڵەی تەزەروان  ی ئەرغەوان هەرشەب مەنۆشان باده
 

زار  دو هه  به  ی کردوه ننه زه ری سوڵتانی مه نوه ئه.  یه ریتانیادا هه ی به ێبخانهکت  سنوسێکی تری ئەم داستانە له ده
 :کا س پێ ئه ده  مجۆره ی به تاکه ره سه. یت به

 مین رزه عریف شای خاوه ی ته یاوام په  رین مدی زات جیهانئافه دمای حه
 ر موڵکی خاوه  پادشاهێ بی نه  ر روه پیر دانای هونه  فتم نه هشن

 :ڵێ کۆتایی دا ئه  هل
 ن رده و رۆژی مه یاد ئه  داشت وه س نه که ن رده روسی که و و چل رۆژ عه شهچل 
 السالم  ر محمد علیه زوما به  الم زاران سه زاران درود، هه هه
  

 خالقی داستانی ئه
خۆبڕان و   له کو راستگۆیی، پاکی، جوامێری، وشتی مرۆڤ وه کانی ره رزه ها به دا به داستانه  م جۆره له

ڕ و  کان و باوه دینییه  کتێبه  له  م داستانانه ندێ له کانی هه ی چیرۆکه بیرۆکه.   کراوه  سته رجه ویستی، به خۆنه
یوسف ":  وانه له. رانن مه پێغه  کان له کانی چیرۆکه وانه پاڵه  ندێ له ت هه نانه ته. رگیراون وه  وه کانه ئایینیه  فسانه ئه

 ." یسماعیلنامهئ"، "و زڵێخا
 

 "یوسف و زڵێخا": 1  نمونه
 ی خانای قوبادی وه هۆنینه

زانن  ری خۆیان ئه مه پێغه  یوسف و باوکی به  که جوله.  وه ته اڵت هۆنراوه کانی رۆژهه زمانه  زۆر له  به  م داستانه ئه
 . وه ته گێڕاوهدرێژی   قورئان چیرۆکی یوسفی به. نێن وراتی دائه چیرۆکێکی ته  ش به که و چیرۆکه

دوای .  وه هۆنیوێتیه  "نگ وره فت ئه حه"کانی  داستانه  می کو کتێبی پێنجه فارسی، وه  حمانی جامی، به وڕه ئه
 .  وه شیعر دایان رشتۆته  سی تر به ند که ویش چه ئه
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کیم  حه". یت به 2591   له  ی بریتیه که داستانه.  وه ته شیعر هۆنیوه  ی به "یوسف و زڵێخا"خانای قوبادی داستانی 
 . وه کردۆتهو، باڵوی  بۆ کردوه ی " وه و لێکدانه  وه بوژانه"ولێر  هه  له 2116ساڵی  "ال ساڵح مه

ناو   دا، له "ی زانایانی کورد وه بوژاندنه"  داخی، له ره لی قه د عه مه ، محه یه "یوسف و زڵێخا"م  له  جگه
 :کا ئه "یوسف و زڵێخا"تری غدادا باسی دو داستانی  کانی به سنوسه ده
 . ناسراوه ی نه که ره دانه  ی گۆرانی که هجه له  به -م  که یه

 . دی خانیه حمه ی ئه که ره ڵێ، دانه و ئه کو ئه ی کرمانجی وه هجه له  به –م  دوه
 

  " ئیسماعیل نامه": 2  نمونه
  یی بۆ کردنی ئیسماعیلی کوڕی به ادهوبینین و ئام تی ئیبراهیم و خه زره چیرۆکی حه.  چیرۆکێکی قورئانیه

 . یه غداد هه ڵمانیا و به کانی ئه کتێبنخانه  له  که رونوسی داستانه.  وه ته قوربانی گێڕاوه
 :کا س پێ ئه ده  مجۆره ڵمانیا به رونوسێکی ئه

 خالقی مەخلوق تەمامی عالەم  بەنامی خودای کەریم و ئەعزەم
 ەمەد ژ خەلق کەردش بەرگوزیدمح  هەم بە نامی حەق جیهان ئافەرید

 :ش کۆتایی دێ مجۆره به
 وە مەنزوم واتم دو کیتاب تەمام  جامخوالصەی کەالم ئاخر سەرئەن

 یادکەران  هەر وەقت موانان بەنده  پەرێ برادەر، هامسەران، قەومان
 

 داستانی جەنگی
 :نگی جۆراوجۆرن تانی جهکانی داس شنه چه. " نگنامه جه"  یان وتوه داستانه  م جۆره ندێ جار به هه

 نگی روداو  جه. 9
 ستراو ڵبه نگی هه جه. 2
 یی فسانه نگی ئه جه. 2
 یاڵی نگی خه جه. 1

 
 نگی روداو  جه

  هۆنراوه  شاعیر به.  ڕاستی رویان داوه  کداردا به نێوان دو هێزی چه  له  که  یه ڕانه و شه ی ئه وه گێڕانه
یی،  وه ته بی، نه زه ستی سیاسی، دینی، مه به شێ بۆ مه ئه. جیاواز بێ شێ ئه  وه ستی گێڕانه به مه.  وه گێڕاوێتیه

ک و شکاندنی  تیه سایه بۆ ستایشی که شێ ئهک،  ک بێ دژی الیه نگری الیه شێ بۆ الیه کی بێ، ئه خێڵه
کو  ناشێن وه  وه بۆ ئه  نگنامانه م جه لێ له گه. وتی مادی بێ سکه شێ بۆ چاپلوسی و ده کی تر بێ، ئه تیه سایه که
 : وانه له.  وه ته تی هۆنراونه ستی تایبه به بۆ مه  ی که وانه تی ئه تایبه  ، به رچاوه سه  ی مێژویی بکرێنه رچاوه سه
 

  " نادرنامه" :1  نمونه
 .ڵماس خان ی میرزا ئه وه هۆنینه
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بی  ده مێژوی ئه"  الدین سجادی له کی تاریخی کورد و کوردستان دا و، عه یه خۆالسه  کی له مین زه د ئه مه محه
ی میرزا  " نادرنامه"مان  چێ هه پێ ئه.  وه ه "نادر و تۆپاڵ"ناوی   به  داستانێ کردوه  یان به دا ئاماژه "کوردی

 .ڵماس خان بێ ئه
  

  "غداد هیای به ی کرماشان و که ی شازاده نگنامه جه" : 2  نمونه
 .ی میرزای کرندی وه هۆنینه
لی میرزای قاجار و سپای  د عه مه محه  تی شازاده رکردایه سه  نێوان سپای ئێرانی به  له  ڕێکه شهی  وه گێڕانه

 . دا 9829ساڵی   غداد له هیای به تی که رکردایه سه  عوسمانی و بابان به
 :ڵێ تادا ئه ره سه  له

 ر یا دانای داوه
 ر یوم، یا دانای داوه ی، یا قه یا حه

 ، خور وقی ماه ریف، شه ی شه شوعله  وه  ر نگه وای له ر نگه نا جهان له جهان
 :ڵێ کۆتایی دا ئه  له
 دان بۆ موریدی ئیخالس سای خانه هیدان بۆ ی شای شه فیرقه وحش نهر
 ین ن و حوسه سه و حه  لی و فاتیمه عه ین ونه که  خوالصه  ی نه ب که هڵ دەد ته مه
  

 ستراو ڵبه نگی هه جه
  له.  ستراوه ڵبه یاڵ هه خه  به  ڕێکه ڵکو شه ، به داوه راستی روی نه  رز به ر ئه سه  له اڵم به.  روداوی دینیه

یی موسوڵمانان و شکستی  میشه وتنی هه رکه لماندنی سه رگێکی ئاینی دا بۆ سه به  ری دا له کی هونه یه چوارچێوه
، "یاف لی و سه ئیمام عه"کانی  ڕه ، شه" نیفه ی حهد مه جەنگنامەی محه":  وانه ، له وه ته وامی کافران هۆنراونه رده به
 ..."لی و جوڵندی ئیمام عه"

 
 "لی و کافران ڕی عه شه" :1  نمونه

 .مست  زاریان به شمشێر و سێ هه  زاریان به سێ هه.  ری کافری کوشتوه ڕکه زار شه ش هه دا شه ڕه م شه لی له عه
 :ڵێ ر ئه هۆنه

 
 ی ئافتاب  نشت وە پای ئالەم وینه   کێشا بەسەردا پەردەی زەڕنیقاب
 رو کەرد نە میللەت تائیفەی کوفار   جەو دما حەزرەت کێشا زولفەقار

 سێ بە زولفەقار، سێ بە زەربی مشت  سپای گەوران شەش هەزار بکوشت  جه
 :ڵێ کۆتایی دا ئه  له

 بی، یەکێ موشتەری  یەکێ زوهره   بی هەردو چون پەری  تێدا نیشته
 

 " حاتەم نامه": 2  نمونه
 .  گۆشتی راوه  زم له ڵێ، حه یارانی ئه  به( ر روه یدی سه سه)د  مه رۆژێک محه

زۆریان لێ . ڵیان گه  ڕ له شه  وێته که م ئه حاته. وێ که شکری کافران ئه له  رێگا چاوی به  له. چێ بۆ راو م ئه حاته
 .  دینه بۆ مه  وه ڕێته گه ی ئه که سپه ئه. کوژرێ ئهکان  ستی کافره ده  دا به ڕه و شه اڵم خۆیشی له به. کوژێ ئه
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ندی کچی پاشای  ماوه زه  و شاره له. هریار چێ بۆ شاری شه لی ئه عه.  وه م بسێنێته ی حاته دا تۆڵه لی بڕیار ئه عه
. وڵمانموس  کا ببێته بێ و داوای لێ ئه ر پاشای کافران دا زاڵ ئه سه لی به ڕێکی زۆر عه پاش شه. بێ کافران ئه

 .یکوژێ لی ئه عه. نابێ موسوڵمان بێ  اڵم پاشا ئاماده به
 .دینه بۆ مه  وه ڕێته گه وتویی ئه رکه سه  کان به سحابه ڵ ئه گه  لی له وسا عه ئه
 :ڵێ تا دا ئه ره سه  له

 ق حه حقیقی به ته
 ق حه حقیقی به ریک ته اال الشه

 ی سوب شەفەق ی نور شوعلهیا نوربەخش  ق یومی موتڵه زات قه  د به به هیا ئ
 : ڵێ کۆتایی دا ئه  له
 ست ره وم بتپه رێ قه ن په رده رو که ست ده ود سرشان کرت بهرد ومان مه قه

..... 
 :ڵێ بێ ئه ئه  لی توڕه عه

 ن مینه زمم خار و خه جلیسی به مه  ن رونم تار و نمینه ساقی ده
 ن نگینه هون ره  جه رگم رتاپای به سه  ن نگینه کجار سه ندۆهم یه ار ئهب

 :ڵێ کۆتایی دا ئه  ر له دانه
 وان رگای ئه ده  بۆ جه نائومید نه  وان فزی ره له  وانو بهس ب رکه هه

...... 
 :م بسێنێ ی حاته چێ تۆڵه لی ئه عهی  وه دا به ی ئه که داستانه  به  ر درێژه دانه
 کار نابهی کور  لله که  ێکا وه قار فت کێشا زولفه ر چون شنه هید حه
 موقاتل  خاک شاهی  ڵتان بی وه خه  ردودی باتڵ ت مه دو له  ردش به که

..... 
 ر نوه ی ئه دینه شار مه  م ئامان وه هه ر روه نی شای سه سحابان چه ی ئهباق
 

 "غریبی تاڵی مه":  3  نمونه
دیل   لی، به ین، کوڕانی عه ن و حوسه هس حه.  دینه ر مه سه  باته شکر ئه تی ئیسالم له غریب، بۆ دوژمنایه تال، شای مه

ئیل  تی جوبره یارمه  ڕێکی قورس به پاش شه. وێ که دوایان ئه ی دوڵدوڵ  که سپه سواری ئه  لی به اڵم عه به. گرێ ئه
. کوژێ س بون ئه زار که هه 111  ی که کانی سپاکه ربازه مو سه لی، تال و هه عه. بێ ر کافران دا زاڵ ئه سه  به

 . د و فاتیمه مه بۆ الی محه  دینه بۆ مه  وه ڕێته گه وتویی ئه رکه سه  لی به عه. کا نی رزگار ئهکا کوڕه
 :کا س پێ ئه ده  مجۆره ی به تاکه ره سه

 عبودی بێ باک مه
 عبودی بێ باک پادشای شاهان، مه

 م بێ باک ره که  ت، جه حمه ی ره خشنده به نیای تاک ردی ته د، فه حه و ئه واحید
 
 :ڵێ نجا ئهئی

 لعونی بێ دین بی مه  تاڵی گومڕاه  مین غریب زه مه  پادشاهێ بی جه
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 :ڵێ کۆتایی دا ئه  له
 رین ی وه زم ویەرده تاریخی ئین نه
 (9272)سبعین   ثالثه  الف اثنین مایه

 رفی غین نی حه ر چه  ع  ج
 مین زه  زم ئاوردم به تاریخ ئین نه

..... 
 
 یی فسانه نگی ئه جه
کی  یه رگروشته کی کۆن بێ، یا سه یه فسانه ئه  یه وانه ، له داوه راستی رویان نه  رز به ر ئه سه  له  نگانه م جه له ندێ هه

  ، یان شاعیر له وه خواره  هاتبێته  سینه  به  ڵک بێ سینه ندوباوێکی ناو خه ، یان به وه م وترابێته ماده کی بێ ده زاره
رگر  ستی خاڵفاندنی وه به بۆ مه  نگانه م جه ندێ له هه. وداوی لێ دروست کردونیاڵی خۆی دا خوڵقاندونی و ر خه

نێوان دێو و درنج و   له  نگانه م جه ندێ له هه. تی ستی تایبه به ندێکی تری بۆ مه ربردنی کات دانراون، هه سه و به
ری  روه بۆ دروستکردنی سه  وییهمانی مێژ ندێکی تری خوڵقاندنی قاره هه.  دایه  وانی پیاوانه ژدیها و پاڵه هه
 : مانه ی ئه نمونه. یی وه ته نه
 : وانه رگیراون، له وه  وه وسیه ی فیرده شانامه  له  م هۆنراونه شێ له به
ندێ  هه  نگه ، ره"رامورز برزو و فه"، "م و زۆراب رۆسته"، "م فت خوانی رۆسته هه"، "شکر فت له هه"، "زم فت ره هه"
 .ستبن ڵی به سکاری کرابێ، یان شاعیری جیاواز هه کانیان ده ت بن ناوه بهک با یه  مانه له
   

 "واهیرپۆش ی جه نزومه مه": 1  نمونه
 .حمودی گۆرانی فای کوڕی مه ی مسته وه هۆنینه
 .یت به 5181  له  بریتیه

وی  یخوسره هریاریی که شهورانی  ده  کا له کانی ئێران و توران ئه نگه باسی جه. ی کوردی شاهنامه  له  شێ بوه به
 .ری دا دانرا بێ مه ی هیجری قه 92رنی  قه  کرێ له گومان ئه. یانی دا که

پیشگفتار، تصحیح، توضیح و "  به "ایرج بهرامی"ن  الیه  تاران له  ی هیجری خۆرشیدی له 9282ساڵی 
 .  وه ته کی فارسی باڵو کراوه کیه ڵ پێشه گه  له  وه ه " نامه واژه
 :کا س پێ ئه ستایشی خوا ده  ی به اکهت ره سه
 

 نی سه ق تۆ موعین فریاد ره یا حه
 نی سه ر تۆ که سان هه رێ بێکه په

 ی دنیای موبین حیم نه ریم و ره که  ر تۆنی موعین لیالن هه رێ زه په
 ر مته ی که نده ی به جات ئه ری نه بده  ر روه سولی سه قی ره حه  ب به هیا ر
 ی زیادم ین که هۆش زه  درک و جه  جه وادم ی سه ش ساف که غه  ل و جه غه  جه

 یی بێ میسال وفیق حه ریم ته بده
 (55)ی زاڵ  بواچۆم تاریف گرد تایفه
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 :ڵێ کۆتایی دا ئه  له
 رین رگای دانای بیهته ده  ر نه روکه  رین ستان وه فا ده ن مسته سه وه
 جنون ی بیڕای مه ر ئه سه  نهخاکت بۆ  بون ردی زه جاز وێت که ودای مه ی سه په
 ند و لێت بۆ رازی لکم خوداوه به  رازیرگیز زوان د ر هه که ی مه ده
 سولی تازی  روسیای خودا و ره  رۆت بازی یتان بده بادا شه نه
 رون راسی ده  و نه ئه  ر به ناه به په  رگای کارساز بێچون ده  ر نه وکهر
 جازی ودای مه ی سه په  شۆ نه نه دیی  ر کارسازی ی عوقبات بکه په  وشهت

 زار زاران هه الم هه درود و سه
 طهار یدی ئه د سه مه رێ محه په

  
 یاڵی نگی خه جه

 : وانه له.  وه گێڕێته ئه  زمانێکی ساده  و به  یشتنێکی ساده تێگه  به... و خراپه   ڕ، چاکه ملمالنێی نێوان خێر و شه
 ..."و موش  گوربه"، "گورگ و روباه"، "ل مه ینه و عه  کوله"، "مین ما و زه سه"، "الن ماڵ و زه شه"
  

 کان ی داستانه رچاوه سه
 

 نگی  رهه ندی فه ناوه
  شکره ڕێی هاتوچۆی له ره سه.  کی نائارام بوه یه ناوچه.  ت بوه رامه م ده کی شاخاوی که یه کوردستان ناوچه

 . بوە نگیی تێدا نه رهه ی فه وره ندی گه و ناوه  وره ی گه ێندنگهخو.  بوه ی تێدا نه وره شاری گه.  کان بوه وره گه
ی تێدا  وره ، شاری گهولێر ، هه ، کۆیه کو سلێمانی، سنه وه بچوکیند شارێکی  چه  له  تا موسڵ جگه  وه کرماشانه  له
 . بوه نه

 . وه ته ئاوا کراوهک  9116ساڵی   شاری سنه
 . وه ته کراوهدان  ئاوهک  9911شاری سلێمانی ساڵی 

 .بون نه  وره و گه  وه ته ماونه بچوکی  ر به دو شاری دێرینن هه  ولێر که و هه  کۆیه
 .ر بون ی داگیرکه اڵتی بێگانه سه ندی ده ی تر و، ناوه وه ته کورد و نه  اڵو بون له رکوک تێکه کرماشان و که

نیا کانگای زانست و  ته.  بوه بار نه  ی و زانستی لهنگ رهه کردنی فه شه کانی گه رجه ی کوردستان دا مه شه م به له
. کان ژیاون اڵتداره سه کی ده ند و کۆمه قفی خێرۆمه وه  یش به کان وته مزگه. کان بون وته واری مزگه خوێنده

. ندینی بوکانیان زۆرتر  رسه ده.  وه یان تێدا کۆبۆته یمی قوتاب کی که یه ژماره.  الیان تێدا بوه می مه کی که یه ژماره
کی خوێندن  ره تی سه بابه.... ت  ریعه الم، شه رف، که حو، سه دیس، نه فسیر، حه قورئان، ته: کان ئیسالمه  زانسته

 . رۆشنبیری گشتی، خوێنراوه  له ێش کو به نگی فارسی، وه رهه ب و فه ده دا ئه مانه پاڵ ئه  له.  بوه
 

 وسی ی فیرده شاهنامه
 . یه بیی گۆران شاهنامه ده ی ئه سه دره کانی مه نده مه وڵه ده  رچاوه سه  کێ له یه

.  یه شاهنامهری  دانه.  توس نێژراوه  و له  دایک بوه  توس له  له . بولقاسمه ناوی ئه( ک 199 – 221)وسی  فیرده
دا زمان و  مه رده و سه له. کان ویه زنه وتنی غه رکه کان و سه کانی حوکمی سامانیه ڵ دوا ساڵه گه له  مان بوه هاوزه
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  ته وتونه دیب که ندین شاعیر و ئه چه.  کردن دا بوه شه و گه  وه بوژانه  خوراسان له  ری له ده ی بی فارسی ده ئه
 .  وه یان زیندو کردۆته کانی رابوردوی ئێران ریه روه و، سه  و زمانه دانانی شیعر و کتێب به

  له.  یته زار به هه 51  زیاتر له ، که  رخان کردوه ته  ی شاهنامه وه هنی بۆ هۆنین مه ساڵی ته 21ی  وسی نزیکه فیرده
ستی  ده  تی ساسانی به وڵه ، تا روخانی ده یومورسی ئێرانی بوه که  وه وه الی ئه  به  ، که وه مین شای جیهانه که یه
ڵک،  می خه ماوده ڕای چیرۆکی ده ره سهی دا  که وه گێڕانه  له.  وه ته شیعر گێڕاوه  بی ئیسالمی، مێژوی ئێرانی به ره عه
 . هێناوهکار وی به هله بی په ده پوری ئه له کان و که می ساسانیه رده کانی سه بیه ده ئه  رچاوه سه

ڵ توران،  گه  کانی له شکانی، ساسانی  و ملمالنێی ئیرانیه یانی، ئه ی شاکانی پێشدادی، که وسی شاهنامه فیرده
  وه م گێڕانه ناو ئه  له.  وه ته خا گێڕاوه رئه تی ئێرانی ده مانه قاره  یی که فسانه جۆرێکی ئه  ب، به ره هیند، رۆم و عه

م و زۆراب،  ر، رۆسته ی ئاسنگه داستانی زوحاک و کاوه:  وانه ، له ڵکێش کردوه ندین داستانی تێهه دا چه مێژوییه
 .کرێ س ئهناو کوردا با  ش لهئێستا  که... ش ن، سیاوه و بیژه  نیجه مه

کی  یه تی دا جێگه بی مرۆڤایه ده ئه  ڵکو له ئێران به  ر له ک هه نه  کان، که مره نه  بیه ده ئه  شاکاره  له  کێکه ، یه شاهنامه
  ر زۆر له سه  ته رگێڕاوه و، وه  دان جار چاپی جۆراوجۆر کراوه سه  به  وه ره ئێران و ده  له  ، بۆیه یه تی هه تایبه
 .النی دنیا کانی گه وهزیند  زمانه

میر و  ئه  ماڵی زۆر له  له.  وه م شاکاره ریی جادوی ئه ژێر کاریگه  وتۆته ی که النه و گه له  کێ بوه کوردیش یه
.  وه ته ڕدا خوێنراوه یدانی شه مه  کان دا و، له کۆڕ و دانیشتنه  و، له  بوه کان دا هه تیه تایبه  پیاو و کتێبخانه وره گه
ناوی   کوڕ و کچ، به  س، له دان که سه  به. ی گۆران هجه تی له تایبه  کوردی، به  ته شیعر کراوه  تی به ابهندین ب چه

 .ناو نراون  وه کانی شانامه مانه قاره
کو  کانی مێژو وه ییه فسانه ئه  مانه قاره  ندێ له لماندنی کورد بونی هه بۆ سه( 95:  فنامه ره شه)ف خان  ره شه

 . کا وسی ئه ی فیرده بۆ شانامه  هرامی چوبین ئاماژه ڵ و بهمی زا رۆسته
 :ڵێ ئه  وه ته و بابه ر له حاجی قادری کۆیی هه

 و وردن ، کافی ئه م سافه کافی ئه پاکیان کوردن  گوردی شاهنامه
مێژوی   له  گهج": تی اڵم دا وتویه وه  ، میر له حمود پاشای بابان کردوه مه  ی مێژو پرسیاری له رباره ده  ریچ که

  زرۆی مێژو نیم و له رانیان بزانم، ئیتر زۆر تامه رۆژگار و گوزه  ی بتوانم له نده وه ران و پیاوچاکان، ئه مبه پێغه
 (275: ریچ)". وه زیاتر، شتێکی لێ ناخوێنمه  شانامه

کانی  یته به  کا که ئهکورد   یی له گله  بۆ شاعیرانی کوردستانی داناوه  ی دا که و شیعره حاجی قادری کۆیی له
 : وه ته نوسیوه نه  کو شانامه خۆیان وه

 نتین ساری قوسته ئیلال حه  نیه تین یتی مه به  نیفه دی حه مه هک مح وه
 اڵڵی کوردانن پاکی سیحری حه  دری نازانن قه  یتی دمدم که به
  ستایه بو چ وه ن ده یه لێت موعه   ر بنوسرایه گه  هنامه کو شه وه

 
 ی نیزامی همس خه

  که  ه "ی نیزامی مسه خه"  وه ته هۆنیویانه  شاعیرانی تر که  ندێ له کانی خانا و هه کانی داستانه رچاوه سه  کێ له یه
 ."نج نج گه په"ڵێن  پێی ئه

  وتۆته که ئێستا  ، که نجه شاری گه  له.  کیه لیاسی کوڕی یوسفی کوڕی زه تخلصی ئه( ک 611 – 521)نیزامی 
پاڵ   بی فارسی دا، له ده کانی ئه وره گه  ریزی شاعیره  له.  دایک بوه  دایکێکی کورد له  ، له وه ایجانهرب ئازه
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  له  کانی بریتیه مه رهه اڵم گرنگترینی به به  یه دیوانی شیعری هه. ژمێردرێ عدی و حافز دا، ئه وسی و سه فیرده
 :پێنج دانراوی شیعری  له  پێک هاتوه  هک  ناسراوه "ی نیزامی مسه خه"  به  که "نج نج گه په"

واعیز،  خالق، مه ی ئه رباره ده  یه قاله مه 21.  یته به 2262،  وه دانانی بۆته  لهک  572مخزن االسرار، ساڵی 
 .ت حیکمه

 . یته به 6592. وه دانانی بۆته  لهک  576و و شیرین، ساڵی  سره خه
 . یته به 1798.  وه ۆتهدانانی ب  لهک  588جنون، ساڵی  یال و مه له
وت  ی حه وت شازاده ڵ حه گه  هرامی گور له یی دڵداری به فسانه ی ئه رگروشته سه.  یته به 5926ر،  یکه فت په هه

 . وه ته ئیقلیم گێڕاوه
زمانی   هل.  یته به 2681.  وه دانانی بۆته  لهک  511ساڵی .  و ئیقبالنامه  فنامه ره شه  له  ، بریتیه رنامه نده سکه ئه
 . وه ته ندی گێڕاوه ئامۆژگاری و په  وه کانی یۆنانه کیمه حه
  

 ی جامی بعه سه
 .ندی قشبه تی نه ریقه ی ته رانی زنجیره سه  له  کێک بوه یه(. ک 818 – 897)حمانی جامی  بدوڕه والنا عه مه
وت  حه  ، که یه ی هه "حفت اورنگ" ی شیعر، وره دیوانێکی گه  له  جگه  یه خشان هه شیعر و په  لێ دانراوی به گه
. سالمان وابسال. سلسلة الذهب": ت بابه 7  له  ، بریتیه ی نیزامی دایناوه "پنج گنج"ی  ر شێوه سه  له  ویه سنه مه

 ."اسکندری  خردنامه. لیلی و مجنون. یوسف و زلیخا. تحفة االحرار
عدی، دیوانی حافزی شیرازی  گولستان و بوستانی شێخی سهدینی رۆمی،  الله وی جه وله وی مه سنه مه:  مانه له  جگه
ی  سه دره ر مه سه  تی له تایبه  بی کوردی و، به ده ر ئه سه  گشتی له  رییان به لێ شاعیری تری فارس، کاریگه و گه

 . گۆران، دیاره
  

 نجامگیری ئه
  یش که مه له. ون ربکه دوارۆژدا ده  تریش لهندی  بێ چه ن، ئه هه  زانرێ که ئاشکرا بون و ئه  ن که وانه ئه  مانه ئه

 . دا نیه مانه ریزی ئه  ناویان له  وه ته کراونهباڵو  یش که کان داستانه  ندێ له و، هه  وه ته کراوهباڵومێکی  که  زانراوه
ریزی   و لهکانی ببورێ  گوناهه  له  وه ته خوا پاڕاوه  له .کانی بۆ خۆی نوسی بێ خانای قوبادی موناجاته  نگه ره

تی خۆی  ست و سۆزی تایبه هه  ربڕین له کانی بۆ ده د خان شیعره ڵه الوه شت شادی بکا، مه هه به  پیاوچاکان دا به
جنون و خورشید و  یل و مه و و له سره کانی شیرین و خه اڵم بێگومان داستانه ی نوسی بێ، به که ره ر دڵبه رامبه به

 : یهبۆ.  ڵک نوسیوه بۆ خه.. ریان خاوه
دا بوبێ تا بتوانێ  وه شانه رزی گه ئاستێکی به  ی گۆرانی زمانی کوردی له هجه دا له مه رده و سه بێ له ئه م، که یه

سێ  دا کهئێستاکو  مێکی وه رده سه  له ؟ی پێ بنوسرێ جیاوازه  ته مو بابه و هه داستانی وا درێژ و به
بتوانێ   س دا نیه رده به  کوردی له  وانی به ی زمانه سته ره که  نده وه ندازیاری بنوسێ هێشتا ئه تێکی ئه بابه
 .قی خۆی بداتێ هه

بوبێ  خان و مااڵن دا، هه وت و دیوه و مزگه  حوجره  ر و گوێگری، له خوێنه  نده وه دا ئه مه رده و سه بێ له ئه م، دوه
 ؟هایان بۆ بدا نجێکی وه بهێنێ ره  که

م  بوبێ تا ئه کانی ئێران دا هه بیه ده ئه  نده نێوان کوردستان و ناوه  بی له ده ی ئهند یوه په  بێ جۆرێ له ئه م، سێیه
 ؟دا شاخاوی و دابڕاوانه  و ناوچه س شاعیری کورد له ده  بگاته  گرنگانه  رچاوه سه
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 ڵ خانای قوبادی گه شتێ له گه
 

 ی داستانی  هۆنراوهخانا و 
 خانا و موناجات

 ری ویجدانیخانا و شیع
 

 می ژیانی خانا رده سه
 ندن؟ کانی چین و چه مه رهه ، به ، چۆن ژیاوه ند ژیاوه ، چه کوێ ژیاوه  ، له ی ژیاوه خانا که
 . وه ته هندراو نه واو اڵمی ته هێشتا وه  سیارانهم پر زۆری ئه

  خانا خۆی له. کانی خۆی بن شیعره  م پرسیارانه ندێ له اڵمی هه تیمان بدات بۆ وه یارمه  ک که یه نیشانه  نگه ره
 :کا یان ئه وه ساڵی هۆنینه  به  کانی دا ئاماژه شیعره  ندێ له هه  ی و لهکان داستانه  ندێ له هه
 :ڵێ ودا ئه سره داستانی شیرین و خه  له
 حساب  ر به م که ین و قاف و نون جه غه

 9951لێش مبۆ رۆشن چون قورسی ئافتاب 
 :ڵێ جنون دا ئه مهیل و  داستانی له  له
 9951دی  بجه ین و قاف و نون، دالی ئه غه

 دی سجه ی عه رف وێنه رۆ حه حساب که
 ن نجا و چواره د په کسه زار و یه هه

 ن هاره ی وه سوی شوعله  رۆشنتر جه



 
گوڵچنین: دەم رێگاوە بە     

222 

 

الماری  فغان په ئه.  مانی قۆناغێکی نائارامی مێژوی ئێرانه هاوزه  وه ته کانی تێدا هۆنیوه ی خانا داستانه و سااڵنه ئه
  کۆتایی به( ک 9961 – 9911)فشار  نادرشای ئه.  وی هێناوه فه ی سه زنجیره  کۆتاییان بهو   ئێرانیان داوه

م  جه نگی رۆم و عه جه.  فشار هێناوه اڵتی ئه سه ده  ند کۆتایی به ریم خانی زه که.  فغان هێناوه اڵتی ئه سه ده
و،   ڕانه م شه شێ بون له تی، به تایبه  اڵن و بابان به رده تی ئه ماره ردو ئه ، ههگشتی  کوردستان به.  وام بوه رده به

 . کانیان بوه خوێناویه  رده به نه  ندێ له یدانی هه کانیشیان مه ناوچه
کوردستان   ندین جار گۆڕاون، دانراون و البراون، کوژراون و له اڵن چه رده کانی ئه دا، والیه یه و ماوه له

ڕی بابان و  ڕی هیندستان و گورجستان و داغستان، بۆ شه فغان، بۆ شه ڕی ئه ، براون بۆ شه وه ته نهدورخراو
ن  سه د خان، حه حمه فا خان، خان ئه باسقولی خان، سوبحان ویردی خان، مسته عه. سرا غداد و موسڵ و به به
سوبحان ویردی   دا بۆ نمونه وانه ناو ئه  هل. والی دانراون و لێخراون  ند جار به چه... و خان سره لی خان، خه عه

 . و البراوه  شت جار دانراوه هه( ک 9969 – 9912)خان 
لیم  پاشای بابان، سه  ند، خانه ریم خانی زه فشار، که شای ئهنادرن  الیه  ندین جار له ، چه که و ناوچه  شاری سنه

 . راوهپاشای بابان، سلێمان پاشای بابان، داگیر و وێران و تااڵن ک
مو  و هه ڕای ئه ره جێ بوبێ، سه کوێ نیشته  دا له باره ناله  رجه لومه و هه نائارام و له  م رۆژگاره بێ له خانا ئه

 بهێڵێ؟جێ میراتی به  بکا و، به  که ڵه بنێ و که  وه پێکه  وره بی گه ده توانیوێتی، سامانێکی ئه  شێوانه په
   

 خانا و والی 
ی  جێگه  وی له ر نیازی باش بێ زه گه ئه  کا که ئه "ت والی والیه"کانی دا باسی  داستانه  ێ لهک دوتوێی یه  خانا له
می سیاسی و کارگێڕی  سیسته  له. ر نبه عه  بێ به عل و خاک ئه له  بێ به رد ئه هێنێ و به م ئه رهه ر به وهه گوڵ گه

نازناوی جیاواز و،   اڵتی دا حاکم به سه کانی ژێر ده اوچهن  ، له مو واڵت بوه ی هه وره گه  ، که بوه ئێران دا، شا هه
  بۆیه.  خشراوه ی والی به کانی کوردستان و لوڕستان و گورجستان، پله حاکمه  نیا به ته.  بوه ی جیاواز هه پله  به

بوبێ،  راوی ههستێکی دیاریک به مه  وه بێ له ، ئه کار هێناوه  ی والی به کو خانا، کاتێ وشه زای وه پیاوێکی شاره
 :ڵێ کار بهێنێ، ئه  کی تر به یه یتوانی وشه گینا ئه ئه

 دل تۆ پێش بنازی و ساحیب عه کۆن ئه  ن زبان درازی سه خانا بۆ وه
 و سره رمان دڵگیر خه فه  ر به ویر ده  و وان ده ده  رف به ر ئی حه اکهکۆت
  مامه ر شه نبه سفی زوڵف عه مونشی وه   خانای عوتارید خامه  ڵێ جه به
 :ت و حیکایه ریف بشنه معی شه سه  به
 ت ن والی والیه سدش خێره ر قه ئه
 ر وهه رۆ گه مین ماوه جای گوڵ زه  به
 ر نبه عه  الڵ، خاکش به  بۆ به نگ مه سه
 ن ت پیشه راره دڵ، شه ر والی بێ عه ئه
 ن ندیشه ئه  دکار، دور جه دجنس به به

 بۆ ر مهعمو ی مه ت که که مله ی مه وڵکه
 بۆ ڵق دور مه خه  ت جه نی و راحه یمه ئه
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 خانا و زمانی کوردی 
نێوان  ندی یوه پهنازانرێ تا  ئێستابون و مردنی تا   وره واوی خانا و شوێنی ژیان و خوێندن و گه ناوی ته

کو  زانرێ وه ئه  نده وه نیا ئه ته.  وه کانی شی بکرێته مه رهه تی، سیاسی، رۆشنبیری خانا و به اڵیه ی کۆمه ژینگه
  ی جاف که وره تی گه شیره عه  ک بون له یه قوبادی تیره.  بوه "قوبادی"  کانی دا دانی پیدا ناوه داستانه  خۆی له

 .ی جوانڕۆ ژیاون ناوچه  ی قوبادی له تیره. م دا جه ردو دیوی سنوری رۆم و عه ر هه سه  ش بون به دابه
و،   وه ته کانی هۆنیوه کوردی داستانه  ی خۆی به وه له  جگه.  بی گۆرانه ده ی ئه سه رهد کی مه ره کی سه یه که خانا کۆڵه

کوردی   ی به وه ر ئه سه  نشتی کرابێ، له رزه می خۆی دا سه رده سه  له  وه م هۆیه چێ به ، پێ ئه شیعری پێ داناوه
  به  اڵم خانا داکۆکی له بون، به  ن لۆمهما ویش نالی و حاجی قادری کۆیی توشی هه کو دوای ئه روه نوسیوێتی، هه

 :تی ودا وتویه سره کی شیرین و خه پێشه  له.  و پێدانی کردوه کارهێنانی زمانی کوردی و بره
 ن ره ل شیرینته فارسی به  کوردی جه ن ره که واچان فارسی شه ن مه تهراس 
 زبانی وێش  س به رکه ن هه علومه مه دکێش وران ئی دنیای به ده  ش نهی چێ په
 کانێ ر مه هه  زمێ جه بواچۆ نه  ر زبانێ هه  س به رکه ن هه لومهع مه
 ت شیرین حوسن عیباره  رۆش جه که مه روسان زێبای موڵکی چین ی عه ێنهو
 وزونش گۆیا بۆ چون شیعر جامی مه  زمونش بۆ مه عنی نه مه  اریج جهخ

 بۆ ند مه ی قه هد شیره شه  هر ج شیرینته  بۆ ند مه سه ند دڵپه دمه ی خیرهال  جه
 قام زم نیزامی مه ستوری نه ده  به رجام دفه هی دنیای دونی ب رسه عه  جه
 باقی والسالم! حزوز پێش بوان مه  مام فزی کوردی کوردستان ته له  به

ندین داستانی تری  چه  م داستانه دوای ئه  ر بۆیه هه  رۆیشتوه  م رێبازه ر ئه سه  ، له وه نگیه رهه فه  م هۆشه خانا، به
تا   ، که م هێناوه رهه ی به وره بی گه ده و، سامانێکی ئه  یان شیعری داناوه و، ده  وه ته مان زمان هۆنیوه هه  به

مترین شاعیری کورد دابنرێ،  رهه پڕ به  به ئێستاشێ تا  خانا ئه.  گرانی ماوه  یان به بی ده ش نرخی ئه ئیسته
یتی خانای کۆ  به 91115 ئێستاتی، تا  دا وتویه "یوسف و زڵێخا"کی  پێشه  ح لهال ساڵ کیمی مه کو حه وه

ر رۆژێ  گه ئه. ندی تری مابێ وال چه مالوئه بێ له ، ئه وه ی کۆ کردبێته دهـن وه یا ئهـن ته  و به ر ئه گه جا ئه.  وه کردۆته
 ئێستای  نده وه ند ئه بی کوردی دا چه ده ژوی ئهمێ  بی خانا له ده ی ئه وسا پایه ، ئه وه ی خانا کۆ بکرێته "کلیات"

 .نوێنێ بڵندتر ئه
  

 کانی شیعریه  قاڵبه
ی  سه دره شاعیرانی مه  که  مان قاڵبی کردوه وی هه پێڕه دا کانی مو داستانه هه  نی و، لهکا مو شیعره هه  له اخان
 . یان کردوهو پێڕهبیی گۆران  ده ئه

 .یین بڕگه ی ده هوی جوت قافی سنه مه ،کانی شیعره
م  ریتی ئه نه  ، که مان قاڵب داڕشتوه هه  کانی، به کانی داستانه شه به  ندێ له ت هه نانه کانی، ته تای شیعره ره سه
 :کا س پێ ئه ده  مجۆره جنون به یل و مه تای داستانی له ره سه.  بوه  یه سه دره مه

 !ر سه م جه خانا هه
 ر سه  ند جه هدارت بۆ خوداوه نیگه

 ر نی تۆ دایم بۆ یاوه لوتفش چه  ر ی داوه نده هه نات بۆ ده و پهپشت 
 ر ممه یغه ستگیرت بۆ دایم په ده  وه ر سه  زات شای شاهان جه  رد به تۆم سپه
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 رت بۆ هبه ره  تی خزر وه زره حه  رت بۆ سه  م جه یمانی هه ج سولهتا
 مشتت بۆ  ب نه قار شه ی زولفه بزه قه پشتت بۆ  م جه ردان هه ی شای مهل عه

 ندت بۆ وه  دکاران دور جه ی به دیده  ت بۆند تیغبه  رات وه تی به سوره
 ر ی داوه نده هه هدارت بۆ ده نیگه ر سه  خی جوبرائیل باڵ کێشۆت وه ئه

....... 
  

 کانی خانا مه رهه به
 : یه می هه رهه جۆر به 2زانرابێ خانا   ئێستای تا  وه ئه
 

 نیی داستا هۆنراوه خانا ویەکەم، 
 :داستانی دڵداری

 و شیرین و خوسره
 رهاد شیرین و فه

 جنون یل و مه له
 

 و  سره شیرین و خه
 : ند جارێ چاپ کراوه چه.  یته به 5511رو  سه

  ش له وه دوای ئه.  وه دا باڵوی کردۆته نگی گێتی تازه ده  له  زنجیره  م، حسێن حوزنی موکریانی به که جاری یه
 .خۆدا ربه ی سهکتێبێک

 . وه تاران باڵویان کردۆته  یی له که نگ و سدیق بۆره وره م، مورادی ئه جاری دوه
 . وه تاران باڵوی کردۆته  یی دیسان له که م، سدیق بۆره جاری سێیه

 . وه غداد باڵوی کردۆته به  ریم له ال که دی مه مه م، محه جاری چواره
ال ساڵح نوسیوێتی، رونوسی  کیمی مه کو حه وه.  مویان زانستیتر و باشتره هه  هریم ل ال که دی مه مه ی محه که چاپه

 . وه ریم باڵوی کردۆته ال که دی مه مه محه  ی که وه له  یتی زیاتره به 211و  الی ئه  م داستانه ئه
 

 رهاد  شیرین و فه
و  ئه.  وه ته یشی هۆنیوه مه خانا ئه ،ال ساڵح کیمی مه ی حه قسه  به.  وه ته کراوه نهباڵو  م داستانه هێشتا تێکستی ئه

دا  که کۆتایی داستانه  له.  یته به 2211: و نوسیوێتی کو ئه وه.  وه بۆ باڵوکردنه  ی کردوه و ئاماده  وه ساخی کردۆته
 :ڵێ ئه
 م و زیاد شعاری کیتاب بێ که ئه

 رهاد و و شیرین، شیرین و فه خوسره
 ن یسهد و ب نی پانسه زار چه شت هه هه
 (6: یوسف و زڵێخا) ن فیسه یلێ نه بۆ خه ر تاریف نه ئه
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  ندێ له تای هه ره سه  دا و، له کانی ئه ره کانی و نوسه رچاوه سه  به  کانی دا ئاماژه ی داستانه وه هۆنینه  خانا له
نیزامی   کانی له داستانه  دا که وه نێ به دان ئه  وه شانازیه  کا، به کانی دا باسی نیزامی ئه کانی داستانه چیرۆکه

 .  وه گێڕێته ئه  وه وه زمانی ئه  کانی له چیرۆکه  ندێ له و، هه  رگرتوه وی وه نجه گه
 :ڵێ و دا ئه سره شێکی شیرین و خه به  له
 ر ته یاڵ، زامی دڵ خه م خه خانای خه  ر ی داوه خشنده زات به  مێدم بهئو
 ر روه سول سه مع میحراب ره شهو  به ر حشه ی مه رسه عه  شۆ گوناش جهخ ببه

 ن رمه خورشید حوسن شیرین ئه  به  ن هرهاد کۆک فیراق فه  ب به یا ره
 بدێز رامی گوڵ گونی شه خۆشخه  به روێز و په شق خوسره ئیستیالی عه  به
 نینی و نازه نازی شیرین به  به  ی موشکین شاپور چینی خامه  به
 ی عیسا نگ، موعجیزه ری ئاهه نبهمی  کیسا ئاواز شۆخی نه  ساز، به  هب

 شق ت مه ینه ر مه ردا سه تۆفان سه  به شق انی عهرم رد بێ ده توغیانی ده  به
 ینم ر عه ن که وشه ی دانش ره سورمه  به  ینم ر زه ل ده یقه ی نیزامی سه وێنه

 و ی ئه شته رگوزه رهاد سه راش فه نگ ته سه  و سره رای شیرین و خه  اکاما جهن
 ر نبه ی شۆخی بۆ عه ی خامه شحه ره  به ر وهه گه  ر جه زم خاسته نه  وهرۆ  باوه

 زمی نیزامی ستور نه ده  ئینشا به ی نامی ی نامه ردمان ئه ور که هی ت به
 واهیر نیگار زم جه ی نه زمونی ئه مه  زات دانای شیرین کار  ن به مێدهئو

 ی خاس و عام م خاسهکا  شیرین بو به  یام ی ئه چون رازی شیرین نادره
 نداز فیعا ئه ور، شه شێخ نیزامی ته راز ی ر ریزه که زم شه شیعر شیرین نه  به
  عانی وح مه فشان له رد ئه ور که ی ته به ی موشکین چون جانی ی خامه شحه هر  به
 (251ل . 26رگ  به:  نگی گێتی ده)
  
 :کا ی ئهناوی نیزام  به  ند شوێنی جیاجیادا دیسان ئاماژه چه  له

 ق بۆ قبولی حه چون دوعای خاسان مه ق بۆ ونه الی شیعرت شیرین ره جهبا 
 ی نامی ی نامه بپرسۆ تاریخ ئه  و چون نیزامی درێ ئه زیزولقه عه
ل . 26ب : نگی گێتی ده) ن چون قورس ئافتاب وشه بۆ ره لێش مه حساب  ر وه م که و قاف و نون جهین  عه

286) 
  
  وی هله رای ده و شوعه ی خوسره گا وێنه وی وله چون مها چون نیزامی، گا گ
 (261ل . 26ب . گ. د)
  

 ی نیزامی سدیق گوفته رد ته ور که ی ته به  ی نامی ی نامه زم ئه ی نه یسندهنو
 ی نامی ی نامه م ئه قه رد ره ور که ی ته به زم شانایی نیزامی رای شیرین نه شوعه 
 روێز رحی شیرین و په شه  جه  مه شه ر رێز که ی شه قریر خامه خۆشته توتی 

 حریر ی ته رشته  ستور ئاورد به ی ده به  زیر رای دڵپه شوعهی نیزامی  وێنه
پێش کامیان   کامیان له.  وه ته مان داستانیان هۆنیوه مان زاری گۆرانی هه هه  ند شاعیرێکی تر به خانا چه  له  جگه

بون؟  ئاستی پێویست دا نه  له  وه وه الی ئه  ی و بهن، یان دیو دیوه وانی نه کانی ئه ؟ خانا دانراوه دا دایان ناوه
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شێ دوای  ؟ ئه وان چیه کانی ئه کانی ناو داستانه ڵ چیرۆکه گه م له ی ئه که کانی ناو داستانه جیاوازی چیرۆکه
 . وه بدرێته  ارانهم پرسی اڵمی ئه کتری وه ڵ یه گه  راورد کردنیان له کان و به ی تێکسته وه باڵوکردنه

 
 جنون یل و مه له

.  وه هۆنیوێتیه ک 9951خانا ساڵی  .  یته به 9611رو  سه.  وه ته کراوه باڵو نه  م داستانه هێشتا تێکستی ئه
 :کا س پێ ئه ده  مجۆره ی به تاکه ره سه
 رد بیرون م که ده تم عه که  مش جه عاله  کن فیکن  س به و که نام ئه به
 ین ر و حونه یبه د فاتیح خه مه محه  ئان سید الکونین حزی خاتری مه
 والک ر پادشای له سه  الت له م سه هه و زاتی پاک ی ئه نا و شوکر په همد و س حه
 و و شیرین کتوب خوسره دمای مه  جه  رین رۆ بینای بیهته وفیق ده ته ر ئه
 عامیری یسی شق قه سفی عه واچوم وه سیڕ سیحری سامیری  ر جه ب ته جه عه

 یلی شت دوجه ی ده دێری دێوانه  یلی فتون له جنون مه یانیهای مه
 نی وحوش و تیور هامڕازش چه شادی و سرور  حرومی جه ێڵی و مهو
 قیقی روی ده  تاریخ جه  واچوم جه  قیقی ن حه عده جازی، به شقی مه عه
 لیاس بن یوسف نامی وی ئه نجه گه  کیم دانای نیزامی ی حه واته  به

 ستور ی مه ی نامه ر پرسۆ تاریخ ئه ئه  ستور فیعی ده ریف شه شاعیری شه
 دی  سجه ی عه رف وێنه رۆ حه حساب که دی بجه ین و قاف و نون، دالی ئه غه
 ن هاره ی وه سوی شوعله  ر جه رۆشنته  ن نجا و چواره د په کسه ار و یهز هه
 الم الت و سه بۆ سه و ی ئه وزه ره  وه ت خاس شای خیر االنام هیجره  جه

 بنای رۆزگار رێ ئه ت بۆ په عیبره
 یش مانۆ یادگار  ی قوبادی واته

 :ڵێ کۆتایی دا ئه  له
 یادگار  ند وه شق لێشان مه ی عه شێوه  ی رۆزگار شۆن راگه وان شین نه هئ

 ند رۆزگاری ی یاران چه مانو په  ی یادگاری شعار خانایش په ئه
 ر گوفتار تم که ر خوشک، خه بکه  خامه  موختاردی  حمه نام خودا و ئه  هب

 الم الت و سه د سه مه رێ محه په الم ی زاتی عه نا و شوکر په سه مد و حه
 ری مه فت هیجری و قه شتاوهه ساڵی هه  یسی عامیری فات قه تاریخی وه

 سیح غدادی فه ی به ی مورخه واته سیح ساڵ میالدی مه  د و ده ت سهف هه
 ن؟ ی کێته په  بۆ خانه ی دۆستان نه په ن یته د چهل و چوار به سه ش شه زار و هه
 السالم  سول، علیه ی ره وزه ره  به  الم ی که الت، خاتیمه زار سه د هه سه

ردینی  روه ی فه 92  له "باسی حمان شێخ عه بدوڕه  عه"  یه ن ههـی ژی بنکه  له  که تانهـنوسی داسـس کی ده کۆپیه
ید  ندێ تێبینی سه هه  نده رچه هه.  وه ی بۆته وه نوسینه  ری له مه ی قه 9215ی ربیع االولی  98 /مسی شه ی 9251

پێ   چونکه  یه راوردکاری هه کی وردی به یه وه پێداچونه  پێویستی به  م تێکسته اڵم ئه ، به یه تاهیری هاشمی پێوه
 .کرابێکانی دا  یته زمان و رێزمان و به  کی زۆر له سکاریه چێ ده ئه
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 :ڵێ دا ئه که کی داستانه پێشه  له.  وه کاته ئه  ندین جار ناوی نیزامی دوباره یش دا چه "جنون یل و مه له"داستانی   له
 لیاس بن یوسف نامی وی ئه نجه گه  کیم دانای نیزامی ی حه واته  به
  
 : وه گێڕێته ئه  وه وه ناوی ئه  به  که کهدا و، چیرۆ نیزامی ئه  به  کانی دا ئاماژه ندێ چیرۆکه تای هه ره سه  له

 وی عنه ی مه زم نامه نه  نش به رده که  وی نجه ی نیزامی دانای گه پهو  جه
 رحی ئوستادی رێژان ته  وره ی ته وه  غدادی ول دانای به قه  یزامی جهن
 الم ی شیرین که رد ئه نزیم که ور ته ی ته وه  الم غدادی سه ول به قه  زامی جهنی
 ور دان دادی شیعر و شاعیری ی ته به  یلی عامیری وت له ی فه یزامی پهن
 الم ن ئیبتیدای که رده که  وره ی ته وه  الم غدادی سه ول به قه  زامی جهنی
    

پێش کامیان   کامیان له.  وه ته مان داستانیان هۆنیوه مان زاری گۆرانی هه هه  ند شاعیرێکی تر به خانا چه  له  جگه
  تی بینبڕکێیان له زانیون؟ ویستویه باشی نه  ، یان دیوێتی و به دیوه وانی نه کانی ئه ؟ خانا دانراوه ایان ناوهدا د
  م پرسیارانه اڵمی ئه کتری وه ڵ یه گه  راورد کردنیان له کان و به ی تێکسته وه شێ دوای باڵوکردنه ل بکا؟ ئه گه

 . وه بدرێته
  

 : خالقی داستانی ئه
 ێخایوسف و زل

 . وه باڵوی کردۆته " وه و لێکدانه  وه بوژانه"  ولێر، به هه  له 2116ال ساڵح، ساڵی  کیمی مه حه
 .یت به 2591  له  بریتیه "یوسف و زڵێخا"

 :کا س پێ ئه ده  مجۆره ی به تاکه ره سه
 عانی ریای مه نج ده ڕافی الڵ سه سه

 بانی سونع دانای ره  ر به گۆش بده
  و شکسته  سته ن به رده ور ویه ی ته به   سته واریخ به تهولی راوی  قه  به
 رد سروشت عقوب که گوڵزار یه  گوڵێ جه پشت  م ئاما پشت به صولبی ئاده  جه

 (25)می ئاسمان  ماڵش چۆن خۆر چواره جه  یوسف میسری موانان  نامش به
ستایش خوا و   به  میشه کانی هه خانا داستانه  ه، چونک کانی تری خانا نیه تای داستانه ره کو سه وه  تایه ره م سه ئه

ی  وه گێڕانه  به  ستی کردوه وخۆ ده ، راسته ڕیوه دا تێپه وانه ر ئه سه  دا به اڵم لێره ، بهاک س پێ ئه ر ده مبه پیغه
 . که داستانه

 :ڵی ی دا ئه که کۆتاییه  له
 فا سهی  راگه  ئیتمام جه  یاوا به  نی زڵێخا حسی یوسف چه م به هه
 یاد  ران بمانۆ وه رێ هامسه په رد خانای خان قوباد یان که ر بهو ی ته به

 ن شاد دار الجنان بکه  رۆحم به  یاد  ران به مد باوه روی حه  جهگاگا 
 ییام ئه  ی قوبادیش ماوۆ جه واته  ئیتمام  یوسف و زلیخا یاوا به

 ناراحفظنی بالفضل من عذاب ال  یا غافر الذنب سڕپۆشی ستار
 (116... )خشێ گونای خانای قوبادی ببه  شر یوم التنادی  ی حه له لزه زه  جه
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ها  به  که ی داستانه بیرۆکه. رخان بکرێ تی بۆ ته کی تایبه یه وه هێنێ لێکۆڵینه داستانی یوسف و زڵێخا ئه
  که جوله.  وه ته جیا هۆنراوهزمانی جیا   النی موسوڵمان دا به ناو گه  له. ن خه رئه وشتی مرۆڤ ده کانی ره رزه به

کتێبی پیرۆزی  "ورات ته"م جار  که یه. زانن رانی خۆیانیان ئه مبه پێغه  ن و به که ئه  وه یوسف و باوکیه  شانازی به
مو  ی هه رچاوه سه.  وه ته ی گێڕاوه که چیرۆکه "قورئان"ویش  دوای ئه.  ی کردوه که کان باسی چیرۆکه جوه

  وڵی داوه ، هه ر شاعیره اڵم هه ، به ه "تی یوسف سوره"  وه ته النی موسوڵمان هۆنراوه کانی گه انهزم  کانی به داستانه
 . ی دا بنوێنێ وه هۆنینه  ر له ی خۆی، هونه شێوه  به

کی  ره ی سه سته ره اڵم که ، به ستوه قورئان به  دا پشتی به "یوسف و زڵێخا"ی داستانی  وه هۆنینه  خانا له
 ."هفت اورنگ"  له  شێکه به  که  ه "حمانی جامی بدوڕه والنا عه مه"ی  که ی دانراوه که داستانه

 : وانه له.  وه ته ند شاعیری تری کورد هۆنیویانه مان داستان چه خانا، هه  له  جگه
.  ی کێ بوه که ره دانه  یزانیوه و نه  مێرد بوه الی پیره.  وه ته زاری گۆرانی هۆنراوه  به  ک که یه "یوسف و زڵێخا"

 :کا س پێ ئه ده  مجۆره ی به تاکه ره سه
 ل فای مورسه زلی ئیعجاز مسته بە فه  ل زه م یه ق دانای له وفیقی حه بە ته

 بکەرون بەیان شیرین حیکایەت  خودای بانی سەر بدۆ هیدایەت
 نهانی عنای په مام مه زاهیر بو ته  فزی کوردی و شێوەی گۆرانی بە له

 
غدادا  کانی به سنوسه ناو ده  رونوسێکی له.  وه ته رو هۆنراوه زاری کرمانجی سه  به  ک که یه "ایوسف و زڵێخ"

 (2/211:  وه بوژانه.) دی خانیه حمه دانانی ئه  داخی نوسیوێتی، له ره لی قه د عه مه کو محه وه.  پارێزراوه
  

  وانه له.  یه می تری هه رهه ند به چه  مانه له  ڵێن خانا جگه بی گۆرانی ئه ده دواداچوانی ئه به  ندێ له هه
 "وی نجه ی نیزامی گه مسه خه"مو  خانا هه  دا نوسیوێتی که "جنون یل و مه له"کۆتایی   له "باسی حمانی عه بدوڕه عه"

 .کوردی  به  کردوه
  

 نگاندن ڵسه هه
 .رگیراون وه  بی بێگانه ده ئه  له .خۆماڵی نینکانی  بیری داستانه  م که یه
 

ستایشی خوا و   که ،تای ره کانی سه شه به  وانه له.  کانی نیزامی قرتاندوه شی داستانه ندێ به خانا هه  م، دوه
 .کا ئهی  که ر و، باسی دایکی و خاڵۆی و ئامۆژگاری کوڕه ممه پێغه

 
 .  وه کانی کورت کردۆته داستانه م، سێیه

 
 .ر بکا به  یان له یی "خانا"رگی  هرگی کوردی، یان وردتر ب تی به ویستویه م، چواره

 . کانی کردوه تی چیرۆکه بابه  ندێ له سکاری هه ده  سته به و مه بۆ ئه 
 

نوێ  رله سه  مه رده م سه زمانی ئه  بی، به ده کی ئه یه شێوه  خشان و، به په  ر به گه کانی خانا ئه داستانه م، پێنجه
 .بێ هه انبی و چێژێکی خۆشی ده ش نرخێکی ئهئێستا  نگه ، ره وه بنوسرێنه
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 اتموناجخانا و دوەم، 
 شیعری ویجدانیخانا و 

 :ڵێ شیعرێکی دڵداری دا ئه  له
 ن سته زنارم به

 ن سته ی تۆ زنارم به په  و ساوه جه
 ن قوام شکسته نگ ته ی نام و نه شیشه

 ن سته یلی تۆ مه ی مه باده  عزام جه ئه
 ن م ذکر خاڵی ئااڵته قامتقد   ن ودای بااڵته دای سه م سه اذان

 ن رز سوبح و عیشامه فه( سوبح)دای نمای  ئه  ن ماشامه روی تۆ ته زوڵف و  تا وه
 ن رده بروی تۆ به میحراب ئه  م وه سوجده ن رده نگ که هون زامت ره  م وه سوجاده
 تێخ  زانان بڕێزان وه واجب مه  شێخ  قازی چه  حاکم چه  هونم چه

 بازاڕدا  ن جه تم که عیبره  وه  و شاردا  وچهناو ک  ن وه اڕ بدهج
 ن سته ن، زنارش به رده هدی که دعه به  ن سته بواچان خانای قوبادی مه

 ن جانفیدای رۆژی یوم الست ه  ن سته یلت مه مه  زانان خانا وهن
  
باڵو   م شیعره ئه( ز 9111 ی92ی 8رۆژی  ی119:  ژین، ژماره)ی  رۆژنامه  له  م ناونیشانه به " نازانم هی کێیه"

 : وه ته کراوه
 ن سته ئازیزم به

 ن سته ننار به ڕای تۆم زه نه  وساوه جه
 ن قوام شکسته نگ ته ی نام و نه شیشه

 ن سته یلی تۆ مه ی مه باده  گیانم جه
 ن ئیمانم ذکری خاڵی ئااڵته  ن ودای بااڵته دای سه اذانم سه

 ن نمازی سوبح و عیشامه دای ئه  ن ماشامه زوڵف و روی تۆ ته  وه تا
 ن زار فتوحه خاکپای تۆم هه  وه  ن م نیثاری روحهکات و زه  فطره

 ن زوخ زام کارییه  افطارم وه  ن وق کامگارییه رکی زه م ته ۆزهر
 دنیا  دنامیم یاوا وه ی به نامه  نیا ر ال ژه هه  ڵی ریسواییم نهپ ته
  م زڕیاوه ازاڕ عالهب  تاسم نه   د جار دڕیاوه ی ئابڕوم سه رده په

 تیغ  زانان بڕێزان وه واجب مه  شێخ  قازی جه  حاکم جه  هونم جه
 رۆم ناکام که ر مه ده م لێ مه تانه ی خاس و عام ول واته قه  تۆ وه ئازیز

 رت عاشقان گیاندار یاران شه رجاران رت هه رت شه بۆ کامین شهرت  شه
 سێ ی هیچ که رف تانه حه  م وه ده گۆش نه  سێ فه ن، مانۆ نه ته  ڕێ جه زه تا

 بۆ تم نه دین تۆ تاعه  یر جه غه  بۆ تم نه ستاخێز ساعه رۆی رهتا 
 رای گڵ ر سه م تا سه ر سات زیاد که هه ی سۆزشی دڵ ت، ئه ی مۆبه یل، ئه ی مه ئه
 م هه  ن جه عزام جیا که ند ئه بڕبه  به  م م بیان جه نه مام وه م ته الهر ع ئه

 بازاڕان دا  ن جه تم که عیبره  وه ی شاران دا ناو کوچه  وه ن بده جاڕ
 م ت شاد که شق بااڵکه عه  ر وه خاتر هه م یلت زیاد که ت مه ر ساعه ۆ ههرت ب شه
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 م ر که حشه مه  رو له  یلی تۆوه مه  وه  م ر که شه به  رک دۆستی جومله هت
 شتم گه ت ئازیزی دنیا قیامه  شتم هه ی باغی به که رۆحم حوریه
 ی ساڵی پارینت و سۆز و عیشوه به ل جارینت وه شقی ئه عه  سا تۆیش وه

 ی ردان تاکه رگه ی من عاشق سه وینه  ی بزان جانفیدام ئیمتیحان تاکه
 زبانی بۆ  یلش وه دۆست مه  یفه حه شقی جانی بۆ رای دۆست عه  شق جه عه
 ن رده نهان که رد په هکیمان د حه  کێ جه  ن الت ئاورده  لیلیم وه ی زه مهنا

 رستم یزانێ دینم په م ئه عاله  ستم ده  له  ختیار چوهمن وا ئی
 ستم ی زولفت ها زبان به لقه حه  وه  ستم وقی دیدارت مه ی شه باده  هو

 ست له ی ئه باده  لیم به زه ستی ئه مه رست بت په  رنویشتی خۆی کردمیه سه
  

ها بێ یان  دا وه که رچاوه سه  ر له گه ، ئه دیاره  سکاری پێوه ، ده وه وی کردۆتهمێرد باڵ نی ژین پیره خاوه  که شیعره
 .مێرد کرد بێتی پیره
 . ی لێ راگوێزراوه م شیعره ئه  که  کردوه ی نه یه رچاوه و سه ێرد باسی ئهم پیره
و ناوی   ی خانا کورته که شیعره.  هکانی خانای یته تا و به ره مان سه کانی هه یته به  ندێ له و، هه  که تای شیعره ره سه

یان   وه ته های هۆنیوه ت دا وه ڕه بنه  خانا له.  و ناوی خانای تێدا نیه  درێژه  که دا شیعره ، لێره خۆی تێدا هێناوه
 . یه وه ساخکردنه  پێویستی به  مه ؟ ئه پێداوه  مان شیعری خانای درێژه سێکی تر هه که
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 کی باو  یه ردهند دیا چه
 بیی گۆران دا ده ی ئه سه دره مه  له

 
 مینی خه. 9
 موناجات -پاڕانەوە. 2
 مەرسیە -الوانەوە. 2
 پیری  سکااڵ له. 1
  نامهشیعری ئاڵوگۆڕ. 5
 

 :مینی خهیەکەم، 
بی  ده ئه  هکی باو ل یه دیارده  ، بۆته"مینی خه"  ی گۆران نوسیویانه سه دره کانی مه کو شاعیره مگینی، یان وه خه
.  ورامی دا داگیر کردوه شیعری هه  کی فراوانی له رۆژگار پانتاییه  یی له مباری و نائومێدی و گله خه. ورامی دا هه
 .  وه شبینی تێدا بخوێنرێته مێ هیوا و تۆزێ گه کرێ که وتی شیعرێ ئه ن رێکه گمه ده  به
ربڕینی  ده  له  که یه نیشانه  ڵبژاردوه نیان بۆ خۆیان ههکا ی شیعره "تخلص"نازناو   به  کانی که ت ناوه نانه ته
 -حیمی بدوڕه ید عه ردین، سه هد -والنا رێشان، مه په -ال مه: کو فراونی سایکۆلۆجی، وه عنای مه  به " کەئابه"

،  نهدێوا -لی نجوری، میرزا وه ره -ری ال عومه داخی، مه -بدواڵی جزوب، شێخ عه مه -د پریسی حمه عدوم، ئه مه
ی  "حزونی مه"یش   ڵێن خودی بێسارانی ئه  رچاوه ندێ سه کو هه روه هتد هه... مناکی غه -ئاغای  مه فانی، حه

 .ی خۆی "تخلص"  کردۆته
ی  مویان نیشانه هه  که  کار هێناوه،  کانیان دا، دوبارە و چەند بارە به شیعره  یان له یان وشه ده  ها به روه هه

 .دڵتەنگی بێ بڕانەوەننائومێدی بەردەوام و 
 



 
گوڵچنین: دەم رێگاوە بە     

222 

 

 بێسارانی: 1  نمونه
 هیجران بارە وێم

 دایم تەن زوخاڵ، هیجران بارە وێم
 چون زامەت داران، زەدەی مارە وێم نگ زەرد و زەبون، دڵ ئازارە وێمرە

 تا بە روی مەردەن جەفاکێشە وێم بە نێشی نەشتەر، دەرون رێشە وێم
 مەجنون پەرێ لەیلە وێم سۆزان چون  بە زوخی زامان، دەرون کەیلە وێم

 (6: هێ)با سەر خەم، دایم دیدە تەڕە وێم   ێڵی ئەربەت گێڵ، مەنزڵ بەڕە وێمو
بێسارانی تەنیا لەم پێنج بەیتە دا ئەم هەمو وشانەی بە کار هێناوە، کە هەریەکێکیان بە جۆرێ لە جۆرەکان 

، "، زەدەی مار"زامەت دار"، "، دڵ ئازار"، زەبون"، رەنگ زەرد"، تەن زوخاڵ"هیجران زەدە": خەمگینی ئەگەیەنێ
 ... "دایم دیدە تەڕ"، "مەنزڵ بەڕ"، "وێڵ"، "سۆزان"، "زوخی زامان"، "جەفا کێش"، "دەرون رێش

 
 هیجران زام کەردەن

 هیجران وە گیانم، هەزار زام کەردەن
 رەنگم چون خەزان، زایف و زەردەن
 هەردەم جە نۆوە رۆم رۆی نەبەردەن

 با سەرخەم دایم دیدەم نەمینەن  لەم تەمینەنجە دودی ئاهم عا
 شادیم هەر شینەن بەتاڵەن جەژنم  چون هیجرانیان خەمیدە بەژنم
 (7: هێ)یا مەرگ، یا مەرهەم، پەرێ ئێشانم   انمچونکە بەی تەورەن جەفاکێش

لە جۆرەکان  هەر بێسارانی لەم پێنج بەیتەی تردا ئەم هەمو وشانەی بە کار هێناوە، کە هەریەکێکیان بە جۆرێ
رۆی "، "زەبون"، "زایف"، "رەنگ خەزان"، "زام کەردە"، "هیجران": نائارامی دەرون و نائومێدی ئەگەیەنێ

جەفا "، "بەتاڵ جەژن"، "شینی شادی"، "خەمیدە بەژن"، "دیدەی نەمین"، "عالەمی تەمین"، "دودی ئاه"، "نەبەرد
 ..."ئێشان"، "مەرهەم"، "مەرگ"، "کێش

 
 اهیجران نێشش د

 هیجران وە گیانم، هەزار نێشش دا
 نێشی زامەتش ئەوەند ئێشش دا

 ئێش وەختی مەرگ جەفاکێشش دا
 وەختەن کە گیانم بەر بشۆ جە تەن جرانش بەی تەور نە تەن جا گرتەنهی
 (8: هێ)گیانی هیجرانکێش پێش مەبۆ شاد  هەم پەی رازیم گیانم شۆ وە باد من

دا ئەم هەمو وشانەی بە کار هێناوە، کە هەریەکێکیان بە جۆرێ لە بێسارانی، دیسان، لەم چوار بەیتەی تر
، "ئێشی وەختی مەرگ"، "نێشی زامەت"، "هیجران": جۆرەکان نائارامی دەرون و بێزاری لە ژین ئەگەیەنێ

لێرەدا لە بێزاری دا گەیشتۆتە پلەیەک، رازیە بەوەی گیانی ... "گیان بە با چون"، "گیان دەرچون"، "جەفاکێشان"
 !ە لەشی دەربچێ، تەنانەت ئەگەر بە باچونیش بێ، بەو مەرجەی گیانی هیجرانکێشەکەی بەوە شاد ببێل

 .لە دیوانەکەی دا توشی دەیان شیعری لەم بابەتە ئەبێ
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  لی دێوانه وه: 2  نمونه
 هەر من خەمبارم

 هەر من خەمینم، هەر من خەمبارم
 هەر من پەروانەی شەم نادیارم

 وڵمات تارمهەر من سەرگەردان ز
 هەر من ستارەم جە نەحسی پەستەن

 هەر من رای شەشدەر نەردم دەربەستەن
 (82: د وەلی...)تا دوایی شیعرەکە

 ر من ناشادم هه
 گشت عالەم شادەن، هەر من ناشادم
 هەر من نە یاوان وە الی حەق دادم

 هەر من نامراد قاپی مرادم
 (71: د وەلی... )تا دوایی شیعرەکە

  
بینن و  ئاسۆی ژیان دا نه  رۆشنایی له  وا لێ کردوه یان گۆرانی  سه دره مو شاعیرانی مه ی هه یانهو هۆ چین ئه

ری ژیانی داگیر کردبن؟ وەاڵمی ئەم پرسیارە پێویستی بە توێژینەوەی زانستی هەمەالیەنە  رانسه نائومێدی سه
 .هەیە

 

 :پاڕانەوە -موناجاتدوەم، 
گای کورد، بیروباوەڕی دینی و، باوەڕە باوە کۆنەکانی کۆمەڵگا بوە، هەر سەرچاوەی فەرهەنگی زاڵی ناو کۆمەڵ

لەو سەرچاوەیەوە لێکدانەوەی بۆ دیاردە سروشتی و، سیاسی و، کۆمەاڵیەتیەکان کردوە، هۆی خوڵقان و رێگەی 
 .چارەسەریان لەو جۆرە لێکدانەوەیەدا دیوە

ەوسانەوە و زوڵم و زۆر و کارەسات دا ژیاوە، لە تاکی کورد کە لە هەلومەرجێکی نائارام و دواکەوتوی پڕ چ
ئاستی دەسەاڵت دا، چ بومی بوبێ یا بیانی، بێ دەسەاڵت بوە، خۆی نەیتوانیوە وەکو ویستویەتی داکۆکی لە 

 ."هەقی بستێنێ": مافەکانی خۆی بکا و، مافەکانی بە دەس بهێنێ، لە بەر ئەوە پەنای بۆ خوا بردوە
ا بەزەیی پێدا بێتەوە، هەمیشە خۆی بە گوناهبار، نافەرمان، کەمتەرخەم داناوە لە بەو مەبەستەش کە وا بکا خو

دینیەکان دا، بۆیە لە هەمو لێقەومانێکی دا، لە هەمو   یه رێنماییجێبەجێکردنی فەرمانی خوا و لە بەجێهێنانی 
بردوە، بەزەیی پێدا  کێشەیەکی ئاڵۆز و گرفتێکی سەخت دا، پەنای بۆ خوا بردوە، پەنای بۆ دوعا و پاڕانەوە

بێتەوە، باری سەرشانی سوک بکا، لە گوناه بیبەخشێ، بۆ دەربازبون لە چورتم کۆمەکی بکا، خواستەکانی 
 . بهێنێتە دی

  
 :ئەمەش الی توێژە کۆمەاڵیەتیەکانی ناو کۆمەڵگای کورد بە شێوەی جیاواز رەنگی داوەتەوە

مەاڵیەتی و فەرهەنگی بون، بۆ ئەوەی خۆیان البدەن بەشێ لەوانەی خاوەنی جۆرێ لە هۆشیاری سیاسی و کۆ
 . "تەریقەتی تەسەوف"لە کێشەی ملمالنێی دەسەاڵت و گێچەڵەکانی، رویان کردۆتە گۆشەگیری و، هەڵبژاردنی 
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یان لە ژیانی  "خۆئەشکەنجەدان". یان کردۆتە پیشە "خۆئەشکەنجەدان"کە رێگەی تەسەوفیشیان گرتوە، 
گۆیا بەوەی ئارەزوە تایبەتیەکانی مرۆڤ لە دڵ و دەرونی خۆیان دا ئەکوژن و، رۆژانەدا جێبەجێ کردوە، 

تەرکی دنیا ئەکەن، دەس هەڵئەگرن لە خۆشیەکانی ژیان، بە تایبەتی لە پۆشینی جلوبەرگ و خواردن و نوستن 
دا،  "وتی مادیدەسکە"لە بەرامبەر . دا، لە بەشداری لە دەسەاڵتی دنیایی دا، بە تایبەتی لە دەسەاڵتی سیاسی دا

 .، بە دەس ئەهێنن"ئاسودەیی نەفسانی"دا  "ئاسودەیی جیسمانی"و، لە بەرامبەر  "دەسکەوتی مەعنەوی"
 . لەو خۆئەشکەنجەدانە لەزەتیان وەرگرتوە

تەنانەت هەمو ئەوانەی . کەم شاعیری کورد هەیە کە بەشێ لە شیعرەکانی بۆ خواپەرستی تەرخان نەکردبێ
ئەفسانەیی، خەیاڵی، یا راستەقینەیان هۆنیوەتەوە سەرەتای داستانەکانیان  –ی، ئەخالقی داستانی دڵداری، جەنگ

یان  "تەسەوف"ئەوانەیان کە رێگەی . بە پاڕانەوە لە پەروەردەگار دەس پێ کردوە و، داوای کۆمەکیان لێ کردوە
سەوف، کە بە پاڕانەوە، گرتوە، بەشێکی شیعرەکانیان تەرخان کردوە بۆ بابەتی دینی، بە تایبەتی بابەتی تە

 .بوە "موناجات"دەریان بڕیوە و یەکێ لە شێوەکانی ئەو دەربڕینە ... الاڵنەوە، کڕوزانە، نوزانەوە
   

موناجات دەربڕینی رازی دڵ و نیازی دەرونی مرۆڤە، بە زمانی پاڕانەوە لە خوای پەروەدگار، بۆئەوەی بەزەیی 
ی، لەم دنیا و لەو دنیا، جێبەجێ بکا، کە رەنجوری بە رونی و پێدا بێتەوەو داواکانی، تکاکانی، ئومێدەکان

 :راشکاوی لە بەیتێکی قەسیدە درێژەکەی دا دەری بڕیوە، ئەڵێ
 :ئومێدم ئێدەن پێم دەی ئازادی

 "جە دنیا موراد، جە مەحشەر شادی"
  

نی هەمو دینە ئاسمانی و ئەم دیاردەیە تایبەت نیە بە دینێکی دیاریکراو، بەڵکو بە درێژایی مێژو لە ناو پێڕەوا
زەمینیەکان دا، بە شێوەی جیاواز، بە تایبەتی لە سەردەمێک دا، کە زوڵمی کۆمەاڵیەتی و زوڵمی سیاسی توند 

 .بوە، دوبارە بۆتەوە
  

لە ناو ئەوانەدا سێ شاعیری . یان هۆنیوەتەوە "موناجات"لە ناو ئەدەبی مەدرەسەی گۆران دا چەندین شاعیر 
 :زەمانبەندی ژیانیان، لێرەدا بە نمونە ئەهێنرێنەوە هەڵکەوتو، بە پێی

 
 خانای قوبادی : 1نمونەی 

هۆی   داستاننوس بناسرێ، به  ی به وه وارانی کوردا پێش ئه ناو خوێنده  له( ک 9968 – 9182)خانای قوبادی 
وت  ر حه سه  به  شی کردوه هیت و داب به 911  له  زیاتر بوه  ، که ر کردوه ناوی ده  وه ی موناجاتێکه وه کردنهباڵو
 :کا س پێ ئه ده  مجۆره ی به که تای موناجاته ره ، سه وه کاته ئه  رجیع دوباره ک ته کانی دا یه نده کۆتایی به  ندا، له به

 
 ق دیمی موتله قه

 ق دیمی موتله زات قه  یا قائیم به
 ق رحه یومی به وال، قه یی بێ زه حه

 ق زره قش نۆ تاقی ئه ی نه نیگارنده
 تا دوایی شیعرەکە.....   
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 :م دا ئەڵێ ندی چواره لە به
 ی توم ریده ن ئافه گونای من چێشه خوم  ر پاکیزه دخوم ئه ر به ئه ق یا حه

 ی تەور ستی من وه سویر هه کێشایت ته نه ی جۆر بیام وه ر نه ل هه زه ئه ڵال رۆی شه
 ست ر که ر خاسم، ئه ئه خۆ من سونعی تۆم،  !ست کێشانت بنای بااڵ ده  سا که

 ن رازی سونع وێش چۆن نیه  س به که  قازی  ر به م حاکمی وێت به ۆ ههت
 ن ندیده سه ند کێ په سه بۆت په ر نه ئه !ن ریده ست تۆ ئافه ده  سونع وێت به

 یب ر عه هه  شیرک، عاری جه  ڕا جه موبه  یب، لیم ئاگای سڕ غه ێ، های عهڵ به
 م سه زاتت قه ، به وەڵاڵ وە بیلال  م قه رد ره که ستی منت هه  ۆ کهور ئه
 ردم کارێ که مه  خت و واده وه  جه  س من ئیختیارێ ده  بی وه رمه ئه

 م گێجاو غه  فتام نه که ور نه ی ته وه  م چه  دیام وه فای تۆ نه بێ وه دنیای
 وانا علیم عالم زانا و ته ی ته په  لیم و دانا چون تۆ عه  که  ئیسه
 سیبم نه  رد به ئاداب دنیات که  رکیبم عزا و ته تی ئه زایه هنار

 ت ریعه حکام کوللی شه نازری ئه  ت ریقه بەو عیشق پاک پیر ته
 سات ره ی عه رسه دیوان عه  جه( خانا)  زات  ییومی وێت یاقاییم به قه  به
 ومخزوالن ش هل مه ئه  نویسیش جه نه حروم زل وێت مه یز فه فه  یش جهر که نه

 : وه هێنێته ئه  رجیعه م ته ی به که نده وت به ر حه کۆتایی هه
 الی زاتی تۆ  زاتت جه  به  رنه وه
 شر من شکاتی تۆ رون رۆی حه که مه

  
موناجاتێکی تری دا کە ئەویشی لە قاڵبی   له. ی تری هەیە "موناجات"خانا، جگە لە حەوت بەندەکەی، هەندێ 

 :ێڵ ا داڕشتوە ئه "ند رجیعبه ته"
 رمسار دڵ بین شه
 رمسار ت شه عصیه جام مه  دڵ بین جه

 تاکار ن چون من خاطی خه س نیه  که
 ی کوفار ن تائیفه ت لێم گرته عیبره

 م بێ شمار ره یا دائم الفضل که
 احفظنی بالفضل من عذاب النار

 بیرم  فس نامت جه وای نه ن هه برده قسیرم ی موزنیب ساحیب ته نده بهمن 
 ئابی سزای نار السعیرم  به قدیرم بسی ته ی حه شایستهند  چهر هه

 و ئیستیغفار  یا عظیم العفو تۆبه
 احفظنی بالفضل من عذاب النار

 ن رجوم س نیه زاتت که  یر جه غه  به فسی شوم وای نه ن هه رده وسم کهئی مه
 ی سموم ت نایره دارۆ تاقه نه  ذموم فیعلی مه  ردم جه روزه  رهف

 قدیم االخبار  یا کثیر اللطف
 احفظنی بالفضل من عذاب النار
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 ر حشه ختی رۆی مه یهات سه یهات هه هه  جه ر رعه وف چون شاخ عه خه  زون جهر له مه
 ر حشه ناف بازی سیراتی مه ته  جه  ر قه ی سه ی نیران نائیره نرکه  جه

 یا غافر الذنب، ذالجود جبار
 احفظنی بالفضل من عذاب النار

 ناف رز بێ ته تر به ی چه گارنده  زم سۆفیانی ساف بهخش  فا به سه
 قاف  قاف تا به  ستار العیوب جه  کثیر االحسان خفی االلطاف

 شکۆی دیوان شدید العقاب  جه ی حساب مه مزه وف زه خه  جه خانا من
 و حیجاب  رده ی په م مواچوم په رده هه  باب ن که رگمه ئایر جه  ن مل بهچو

 ەیدی موختارسول س تی ره باجه
 احفظنی بالفضل من عذاب النار

  
 :ڵێ موناجاتێکی تری دا ئه  له

 وێم  هکاره گونه
 وێم  هکاره نگ گونه سه  ر جه گرانته

 وێم  ساره رمه شروع شه ل نامه مه عه
 وێم  دکرداره ی به نده رمه ردا شه فه

 متحیر مات مشکاالت وێم  جااڵت وێم رد خه دڵ سیا و روزه
 ر موفلیس خاڵی مشت وێم فه رۆی سه  نشت وێم زاب گیان که هتاوی ع  هج

 وێم  نگه بری ته ر قه بێ ماوا و بێ ده وێم  نگه رین سه رگ سه ی خاو مهن  چه
 وێم  ره ی بان سه ی خواجه نده رمه شه  وێم  ره ده ربه رق ده بان فه وهچم 
 وێم  بابه هخ دڵ ک ئاهیر دۆزه  به وێم  ی جورم بێ حسابه نده فگه هرئ سه
 وێم  ڕ دڵ بریانه یر بێ په چون ته  وێم  یتان ماڵ وێرانه ی شه کرده  به
 رمان وێم رد بێ ده گرفتار ده  ن وێمرما ی نافه نده رمه ی شه نده به

 ردم ی وێم که ئیخالسی پاک تۆبه  به  ردم رد ویم به وای ده یاران ده
 وێم  رمان نائومێده نافه  رنه وه

 وێم  خ زێده ت دۆزه جاڵه ئاخر خه
  
ی دیاری بکا یان  که رچاوه ی سه وه ، بێ ئه وه باڵوی کردۆته  وه سکاریه ده  مێرد، به پیره  موناجاتێکی تری دا که  له
 :ڵێ ، ئه وه کردبێتهباڵوی  که سڵه ئه

 تەنگی نوێژی شام
 سەروەختی بێ وەخت، تەنگی نوێژی شام

 بە ئایەی شەریف سی جزمەی کەالم
 یەزدان هەزارویەک نام بە ناوی

 نۆ قوبەی سەما بێ ستون راگر  ، نەزاو و نەمر(محول الحال)یا 
 (بسم اللە الرحمن الرحیم)بە   کارساز کەریم( کن فیکون)بە 
 (نصر من اللە)بە ئایەی فتوح  (بسم اللە)وقتەی نوربەخش نەخشی بە ن
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 یا نیگاداری ئەهلی ئیمانان  ، شای ئاسمانان(مالک الملک)یا 
 گان گشت یا دەلیلی خێر دەرمانده  یا پەروەدگار تیپی زێبا و زشت

 یا پرشنگی نور دەرون پڕ جۆشان یا رەهنمای چۆڵ لێوەی لۆنگپۆشان
 یا ئیسمی ئەعزەم، دانای کولی حاڵ  مسی زەڕین باڵ یا نیگارندەی شه

 (یا نبی اللە ختم المرسلین)  (رسول اللە ختم النبیین)یا 
 (تبت الی اللە)بە پەشیمانی   ێشی گوناهخەجاڵەتبار و بارک

 تۆ کانی کەرەم خاوەندی رەحمەت  من بەندەی زەلیل زەبونی زەحمەت
 هیوام بە تۆیە فەردی فریادرەس  کاریت کبریای ئەقدەس م ره بە که

 . هۆشی زیندەگیم نەماوە مردوم ەسوەسەی شەیتان لە رێی دەربردومو
 ( ز 9118می  تشرینی دوه ی99. 112:ژین، ژ)
  

 تێوەردان
 : وه خوێنرێته یان تێدا ئه  "فکری"کانی خانا ناکۆکی  موناجاته

و  ئه.  س خۆی نیه ده  ویست و بڕیاری به  نوێنێ که واو خۆی ئه کی ته یه "بری جه"کو  ی دا وه که نده وتبه حه  له
ر  گه و ئه  ی باش و خراپی دراوهوت ڵسوکه وشت و هه بڕیاری ره  وه دایکبونیه  رۆژی له  و له  دروستکراوی خوایه

 . ی خوایه ریده ئافه  چونکه  کانی خۆی نیه فتاره رپرسی ره و به باش بێ یان خراپ، ئه
 

 ی توم؟ ریده ن ئافه گونای من چێشه خوم ر پاکیزه دخوم، ئه ر به ئه ق یا حه
 :ڵێ ی دا ئه که رجیعه ته  ت له نانه ته
 شر من شکاتی تۆ رون رۆی حه که مه  الی زاتی تۆ  زاتت جه  به  رنه وه
ی  نجه شکه ئه  کانی خۆش ببێ و، له گوناهه  رمانی و له نافه  له  وه پاڕێته خوا ئه  کانی تری دا له موناجاته  چی له که

 .م بیپارێزی ننه هه ئاگری جه
 "احفظنی بالفضل من عذاب النار"
 
 : وه لێکبدرێنهبار دا  دو  شێ به ن ئه دا هه م موناجاتانه ی له م ناکۆکیه ئه

  نده ژیانی خۆی دا چه  ، پێی وابێ له ها بوه ڕێکی قوڵی وه ن باوه کیان، خانا موسوڵمانێکی خاوه یه وه لێکدانه
  کانی خۆی به رکه دگار بوبێ، هێشتا ئه روه کانی په رمانه چی فه ڵ و ملکه هێنابێ و، گوێڕایهجێ  کانی دینی به رزه فه
 .خشێ بیبه  وه پاڕێته خوا ئه  له  نرێ، بۆیه م دائه رخه مته که  دیوانی خوایی دا به  هو، ل  هێناوه نهجێ

ی  وه بیانوی ئه  کانی ئیسالم، به دینیه  هی رێنمایی  ته هداو ، گوێی نه ڕۆ بوه ره کی سه ی تر، خانا کابرایه که وه لێکدانه
رمانی و،  رچی نافه گه ، ئه رچی پێ خۆش بوه هه تی و، کردویه  زو بوه رچی ئاره ، هه خوا وای دروست کردوه

ی کرد بێ،  ڕی گۆڕابێ، تۆبه نی دا بیروباوه مه کانی ته دوا ساڵه  اڵم له تاکانی دین، به ره سه  رچون بوبێ له ده
  هوت ڵسوکه رمانی و هه ر نافه رامبه تی خۆی کردبێ به سئولیه مه  ستی به دا، هه "اختیار"الی   به  وه ڕابێته گه
 .کانی خۆی وته چه
 
زانی  گوناهبار نه  راستی خۆی به  ناخی دڵی خۆی دا به  کو خانا، له تی رۆشنبیرێکی وه تایبه  سێ، به ر که گه ئه

 م بیپارێزێ؟ ننه هه ئاگری جه  له  وه خوا بالڵێته  ساسی له که  به  نده وه بێ بۆچی ئه بێ، ئه
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 رەنجوری : 2نمونە 
لە دۆڵی خەلەکان یا ناوچەی . ناوی مەال عومەری کوڕی خالید بەگی شاڵەبەگیە( ک 9225 – 9961)رەنجوری 

مەالیەتی لە چەند جێگا کردوە لەوانە . دەرسی مەالیەتی تەواو کردوە و بۆتە مەال. قەاڵسێوکە لە دایک بوە
 .ردوەناوچەی عەودااڵنی قەاڵسێوکە و ئاغجەلەر و، سەرەنجام لە کەرکوک گیرساوەتەوە و هەر لەوێش م

رەنجوری مەالیەکی رۆشنبیری سەردەمی خۆی بوە، حاجی قادری کۆیی لە باسی شاعیرانی کوردستان دا 
 ."فیکری بیکری وەکو بوکە/ یەکێ رەنجوری ئەهلی کەرکوکە": دەربارەی پایەی ئەدەبی رەنجوری ئەڵێ

. "لوانی و ئەبدااڵنی بوەبە عەشیرەت شاڵەبەگی و بە مەزەب شافیعی و بە تەریقەت عە": وەکو خۆی نوسیوێتی
بوە، بەاڵم ئەو زەمانە هێشتا مەوالنا خالید  "ئەهلی تەسەوف"بەم پێیە وەکو خۆی دانی پێدا ناوە ئەمیش 
 .نەکەوت بوە باڵوکردنەوەی تەریقەتی نەقشبەندی

 ی شیعر، تۆمارکردنی "دیوان": رەنجوری چەندین بەرهەمی لە بواری جیاوازدا لە پاش بەجێ ماوە لەوانە
 .روداوەکانی ناوچەکە، هەندێ بابەتی ئەستێرەوانی

 . دیوانی شیعرەکانی لە الیەن محەمەد عەلی قەرەداخیەوە چاپ و باڵو کراوەتەوە
 . بابەتی دینی یەکێکە لە بابەتە سەرەکیەکانی دیوانەکەی

ەرخان کردوە کە میعراجنامەکەی بۆ گێرانەوەی چیرۆکی میعراج ت. یە "میعراجنامە"یەکێ لە شیعرە دینیەکانی 
شەوێکی گرنگە الی موسوڵمانان و، لەو شەوەدا پێغەمەری ئیسالم بە سواری هەڵکشاوە بۆ ئاسمان و سەردانی 

 .ئەم جۆرە شیعرە لەو شەوەدا بە دەنگەوە خوێنراوەتەوە... قودسی کردوە و گەڕاوەتەوە بارەگاکەی خۆی 
ئەکا لە کەرکوک و، لە خوا ئەپاڕێتەوە بەزەیی بە یەکێ لە شیعرەکانی تری باسی باڵوبونەوەی پەتای تاعون 

 .بەندەکانی دا بێتەوە و، کۆتایی پێ بهێنێ
 .یەکێ لە شیعرەکانی تری دەربارەی نەخۆشکەوتنی خۆیەتی

 :یەکێ لە شیعرە درێژەکانی کە لێرەدا بۆ نمونە نوسراوەتەوە موناجاتەکەیەتی، ئەڵێ
 

 ی( کریم الذات)
 ی( ذاتعظیم ال)تۆ حەکیم، ! یا حەی

 فەرد بێ شەریک، ئەعال سیفاتی
 تەڕاحی نۆ ئەرز، نۆ سەماواتی

 بەخشندەی عیسیان خەتای عەزیمی  تاک بێ ئەندێش، پاک بێ بیمی
 خەبەردار جە حاڵ هەر مار و هەر مور  رۆزی دەهندەی وحوش و تیور

 پەی گوناکاران پۆشندەی عەیبی ینای بێ وەزیر روی پەردەی غەیبیب
 موبەڕان جە میسل ئەزەل تا ئەبەد جە مەوج و مەد زات تۆ بەحرێن پڕ

 غەرقەن غەواسان جەو بەحر ئەعزەم   وەسف زات تۆ نمەیۆ وە دەم
 (56: ل)

..... 
 بە ئەسمائواڵی حوسنای عەزیمت  ئیستە باجەتی زات قەدیمت

 بە پەردەی ئەسرار سیڕ پەنهانت  بە نور مەستور جە المەکانت
 بە دین مەحبوب وێت کەرد موشەڕەف بەو پەیک مەخفی نامشەن رەفڕەف

 وە مەالئیکان زومرەی موکەڕەم عەرش و کورسی، بە لەوح و قەڵەم بە
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 یان سەر نە پای فەرشت بەو کەڕوبی  شتەکان نە دەور عەرشتبەو فری
 بەو زومرەی زهور جەو هەفت سەیانەن  بەو مەالئیکان جە خەڵق پەنهانەن

 دائیم موانان ئیسم زات تۆ  وە جا موقیمان هەفت ئاسمان
 بە ئەسەد بە قەوس، سونبلە و میزان حەمل، بە سەور، جەوزا و سەرەتانبە 

....... 
 ببەخشی بە لوتف رەنجوری رەنجور  از پادشای غەفورئێدمەن نی

 راگەی ئەمر تۆش خاس کەردەن نیسیان رەنجوری غەرقەن نە بەحر عیسیان
 رۆی رۆزگارانبیەن وە سەرژان  ە خاسی موفلیس، جە عیسیان دارانج
 یا ها ئیلتیجاش وە خاسان بەردەن ەوەند بەدفیعلیش جە حەد ویەردەنئ

 وە قاپی نیاز عەرزشان کەردم  شان بەردمئەی خاسان نام! یا شا
 منەت نەهەندەی رجاکارانی  تۆ خۆ جای ئومێد وایەدارانی
 جە الی کەریمێ چون تۆ کەرەمدار  ئەوان رجاچی ئەمن خەتا کار

 وە رجای خاسان بکەریم ئازاد  بە قاپی مورادئومێدم ئێدەن 
 بەڵێ خۆ خاسان رجاشان گیران م ویریم کەردەن وێنەی کەم ویرانکە

 :ئومێدم ئێدەن پێم دەی ئازادی
 "جە دنیا موراد، جە مەحشەر شادی"

 رەنجوری دڵ هەراسانەن! یا شا
 (62-62: ل)ئەرجوش وە رجای رجا خاسانەن 

 
 رەزوری مەوالنا خالیدی شا: 3نمونە 

پاش خوێندنی مەالیەتی و دەسکردن بە وتنەوەی دەرس لە مزگەوتێکی ( ک 9212 – 9912)مەوالنا خالید 
سلێمانی دا چوە بۆ حەج و، دوای ئەوەش بە ناو ئێران و ئەفغانستان و خوراسان دا چوە بۆ هندستان، لە 

تەریقەتی نەقشبەندی وەرگرتوە و سەر دەستی یەکێ لە شێخە ناودارەکانی تەریقەت، ئیجازەی نوێکردنەوەی 
ماوەیەک لە سلێمانی و ماوەیەک لە . یانە ی سۆفی "ئیرشاد"گەڕاوەتەوە بۆ کوردستان و ئیتر دەستی کردوە بە 

 .بەغداد و سەرەنجام لە دیمەشقی شام گیرساوەتەوە تا لەوێ بە نەخۆشی تاعون مردوە
هەمو بەرهەمەکانی پێکەوە  ئێستاە پاش بەجێ ماوە، تا مەوالنا بەرهەمی فکری زۆری، چ بە کتێب و چ بە نامە، ل

ی  "دیوان"لە هەمو بەرهەمەکانی ناسراوتر . یان لە بارەوە نەکراوە کۆ نەکراونەتەوە و لێکۆڵینەوەی زانستی
کە بە دەسخەت لە ناو خوێندەوارن دا دەستاودەستی کردوە و، دو جار لە ئەستەموڵ و جارێک . شیعرەکانێتی
دا لە الیەن مەال عەبدولکەریمی مودەڕیسەوە، چاپ  "یادی مەردان"جارێکێش لە بەغداد، لە ناو کتێبی لە تاران و، 

 .کراوەتەوەاڵوو ب
 . مەوالنا بە کوردی و فارسی و عەرەبی شیعری داناوە

شیعرە کوردیەکانی لە چاو شیعرە فارسیەکانی دا کەم و کورت و الوازن، هەندێکی بە لەهجەی کرمانجی خوارو 
 .هەندێکی بە لەهجەی هەورامی هۆنیوەتەوە و

. یەکێ لە شیعرە درێژەکانی کە بە لەهجەی هەورامی دایناوە، ئەم موناجاتەیە، کە لێرەدا بە نمونە هێنراوەتەوە
. کراوەتەوە بەاڵم هێشتا دەقێکی بەراوردکراوی شیکراوەی بۆ ئامادە نەکراوەباڵوئەم موناجاتە چەند جارێ 

 :وەرگیراوە "یادی مەردان"بەرگی یەکەمی کتێبی ئەمەی لێرەدایە لە 
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 یا فەرد ئەعزەم! یا فەرد ئەعزەم
 !یا حەی، یا قەیوم، یا فەرد ئەعزەم

 !یا شنەوەندەی ناڵەی سوبحدەم
 یان بەندیخانەی غەم نە پای بەندی

 یا نیگارندەی نۆ تاق ئەزرەق  یا فەرازندەی چەرخ موعەللەق
 یفعەتبەخش تەخت هەفت پایەی کەیوانر  یا بانی بونیان قوسور و ئەیوان

 نە عەرەز، نە جیسم، نە رۆح، نە جەوهەر زاد و نەمیر، بێ خواب و بێ خۆر بێ
 جە ئەسرار غەیب واقیف و خامۆش بینای بێ دیدەی، شنەوای بێ گۆش

 جە عەیب موبەڕا، جە ئااڵیش پاک  تا و بێ میسل، بێ شەریک، بێ باکبێ هەم
 (625: ل)

....... 

....... 
 ببەخشی گونای بەندەی روسیا  جە دەرگات ئێدمەن رجا! ا شای

 سەرتۆق جەرگەی شەرمەسارانم  من کە سەرحەلقەی گوناکارانم
 سفتەی نائیرەی نار حیرمانم   سەرتاپا غەریق لوججەی عیسیانم
 جە تەقسیراتم تەقسیر نەکەردەن  شەرت ئەمر تۆم وە جا ناوەردەن
 دانیم بیەن، تۆ وێت مزانینا  هەرچێوەم کەردەن جە نافەرمانی

 (الحکم لله)رەزام رەزای تۆن   ئەر مسۆچنیم، ئەر بەخشیم گوناه
 (استغفر الله.. استغفر الله ) جار بە لوتف ببەخشم گوناهیەک ئەم

 (رب نجنی من عذاب النار) جورمم بێ حەدەن، گونام بێ شومار
 (وال تقنطوا من رحمة الله)  نەکەری مەحروم بەندەی روسیاه

 (یا غافر الذنب فاغفر لی وأرحم)  ار عیسیانم کۆکۆ بیەن جەمب
 نیازم ئێدەن یا حەی، یا قەییوم

 (625-621: ل)خالید جە دەرگات نەکەری مەحروم 
  

 تێوەردان
 یەکەم،

بەراورد کردنی ناوەرۆکی موناجاتەکانی خانا لە گەڵ هەردو موناجاتی رەنجوری و مەوالنادا جیاوازیەکی 
، رو لە خوا "تکاکار"و  "شەفیع"و بە بێ  "واسطە"خانا راستەوخۆ، بە بێ . ارەکانیان دا هەیەبنەڕەتی لە گوت

ئەکا و، لە گەڵی ئەدوێ، لە کاتێک دا رەنجوری و مەوالنا سەرەڕای ئەوەی خۆیان راستەوخۆ رو لە خوا ئەکەن، 
 ."تکاکار"و  "شەفیع"سەدان پێغەممەر و ئەولیا و پیاوچاکیان کردوە بە 

 
 ،دوەم

هەر سێ شاعیر ژمارەیەک وشەیان . زمانی دەربڕینی موناجاتەکان جیاوازن لە زمانی شیعری ئاسایی
 –ژمارەیەکی زۆر زاراوەگەلی عەرەبی : هێنراون، لەوانەکاربەکارهێناوە لە شیعری ئاسایی دا بە دەگمەن بە 

نیگارندە، شەرمندە، : ، وەکوکوردێنراو –قورئانی و عیرفانی، هەروەها ژمارەیەکی زۆر زاراوەگەلی فارسی 
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سەرئەفگەندە، بەخشندە، دەهندە، پشندە، نەهەندە، شنەوەندە، فەرازندە، کونەندە، نومایندە، فرۆزندە، رەهانندە، 
 ...روبایندە، بەخشایندە، گیرندە، زەنندە

 
 سێیەم،

اڕێژراون، ستونی هۆنراوەیی هەردو موناجاتی رەنجوری و مەوالنا تا رادەیەکی زۆر بە یەک شێوە د
 :هەریەکەیان لە سێ بەش پێکهاتوە

بەشی یەکەم، سەرەتاکەیەتی، تەرخان کراوە بۆ ستایشی گەورەیی و توانایی پەروەدگار و بەزەیی بێ 
 .ئەندازەی

بەشی دوەمی، کە درێژترین پارچەی ستونی هۆنراوەکەیە، تەرخان کراوە بۆ هانابردن بۆ پیرۆزیەکانی ئیسالم، 
ددانی یەزدان و، هاوار لە پیاوچاکانی خواپەرست ببنە تکاکار لە الی پەروەردگار وەاڵمی شفاعەتکاران و سوێن
 داواکانیان بداتەوە و، 

و تاوانی  حیپاڕانەوەی شاعیرە کە خوا لە گونا. بەشی سێیەمی، کۆتاییەکەیەتی، تۆبە لە کردەوەی رابوردو
 .بیبەخشێ... بەدکرداری، بەدرەفتاری، بەدگۆیی، نافەرمانی

 

 : رسیه مه –  وه الوانهسێیەم، 
 .گەورەترین ترسی مرۆڤ لە مردن بوە

 .ش گەورەترین مەتەڵی هەڵنەهێنراوی مرۆڤەئێستارازی ژیان و مردن هەتا 
ئەگەرچی زۆرایەتی کورد موسوڵمانی باوەڕدارن و، ئیسالم باوەڕی بە مردن و زیندوبونەوە هەیە و، باوەڕی 

ئۆلی "تەنانەت ئەوانەش کە لە سەر . چاوەڕێی ئەکا "لەو دنیا"ێکی جاویدان ژیان "ئەم دنیا"وایە دوای مردنی 
ن باوەڕیان بەوەیە دوای مردن گیانی مردو ئەچێتە کەس یا شتێکی  "ئایینی یارسان"ن و یا لە سەر  "ئیزەدی

اتێکی ترەوە، کەچی مردن لە الی کورد بە گشتی بە موسوڵمان و ناموسوڵمانەوە کارەساتێکە وەکو هیچ کارەس
. بۆیە مەراسیمی مردن و ناشتن و پرسە شتێکی تایبەتیە. تر نیە، بۆنەیەکە وەکو هیچ بۆنەیەکی تر نیە

الوانەوەی ناو پرسە بەشێکە لەو مەراسیمە و، هۆنینەوەی شیعر چ بۆ سەر کێلی گۆڕی مردوەکە و چ بۆ زیندو 
 .ش ئەچێتە ئەم چوارچیوەیەوە "مەرسیە –الوانەوە ". راگرتنی یادەکەی، بەشێکە لە نەریتەکانی کوردەواری

 "ت به شیعری موناسه"ی  خانه  چێته بی گۆران، ئه ده کانی ئه ته بابه  له  کێک بوه یه  نی مردو که یا شیوه  وه الوانه
 کێ نی بۆ یه شیوه  یه م شاعیری گۆران هه که. بی گۆران دا ده ی ئه سه دره مه  له  دیارده  بۆته  وه ، الوانه وه ه
 . نی گێڕا بێ مویان زۆرتر شیوه هه  وی له وله مه  نگه ره  س دایه ر ده به  له ئێستای  وه اڵم ئه کردبێ، به نه

 :ندین جۆرن چه  وه شیعری الوانه
 

 م،  که جۆری یه
،  که ردوهر م رامبه به  رونی شاعیره ئاخی ده  ی ناخی پڕ له وه نگدانه رچون، ده ده  وه رونی شاعیره ده  ن له وانه ئه
سی  ده  کجاری له یه  کا به ویستێکی ئه ن بۆ خۆشه ، شیوه ست و سۆزی خۆی دا راستگۆ بوه ڵ هه گه  دا له وه له

 .کی نزیکی بوبێ شێ هاوڕێیه ڵکو ئه ی بوبێ، به که ره هاوسه  میشه هه  ویسته م خۆشه ئه  رج نیه مه.  چوه
ی  سیده قه  گی کۆماسی به د به حمه و ئه "ی یار گڵکۆی تازه"ی  سیده قه  به( تالعی)  ره قه ند فه ربه ئاغای ده  مه حه
 . ی کردوه که ویسته رگی خۆشه نی بۆ مه شیوه "یل ی له گڵکۆی تازه"
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 ئەحمەد بەگی کۆماسی: 1نمونە 
 یل ی له گڵکۆی تازه
 یل ی له ر گڵکۆی تازه سه  ئارۆ شیم وه

 یل یلی پڕ مه و له زار ئه ی مه پایه  نه
 یل سرینان چون سه م واران ئه دیده  جه

 ئاغوش  م نه زارش گرته نگی مه سه ی پڕ جۆش دڵه  رینش وه سه  م وهشی
 ی بیدی چۆڵ کت بۆ یانه موباره کۆڵ  یسی لۆنگ وه ی دڵسۆز قه ئه: واتم
 ور پێم ئامان ی ته جنونی تۆم، وه من مه رامان وڵی خه خاک سه  هوردا نه ر سه
 ن رده مه  گیان، رازیم وه  بێزارم جه ن رده رێ پێم کهت کا چی بێ وادهکۆ
 ماڵ الن و شه ردم زه گه  شاد بۆ به زوخاڵ  ن بۆ وه س ته قنه ن چون قه خته وه
 

 حشیانی چۆڵ خۆراک وه  ن بوه ته کۆڵ  یسی لۆنگ وه ی قه وێنه  بهیاخو 
 نگ شێویای پای سه هزوڵفان پ  سته و ده به نگ ی خۆش ره یرۆزه و خااڵن فه هند ب وگه سه
 م هه  رد جه ور جیا که جه  من و تۆ وه م رخی پڕ سته ردش چه گه  و ساوه جه
 فای رۆزگار ی ئازار جه من مام په نگی تار خاک سیای ته  ن وه بردهتۆ 
 یل ی دوجه رده هه  ن نه یلمه یل له ر له هه یل م که غه  جنون خاتر جه ون مهر رۆ چ هه
 ن ودامه ور دایم سه فا و جه نیو جه چه  ن فیقی رامه رهژاران،  مان، په غه

 ن تاراج برده  ی فامم به قافڵه ن اوردهور هجوم ئ ی ته م به سپای غه
 یۆ لێش چون جای مارانگاز زوخاو مه  ی پڕ ئێش ی دڵه خت ئه زامتان سه

 دا یۆ پێمه ییش مه زه کافر به  دا الی جێمه  ن زوخاو وه یله کهو  شه
 ر لێم شێویان نیا سه چون ئاهوی ته  ردم دێویان ن، ده وێرانهم  یانه
 ن نیایی تۆمه ی ته سواسه کجار وه یه ن وان رۆرۆمهوان زاری و شین، رۆ شه

 کێن هامڕازت سوبح و ئێواران  فاداران ن شای وه حاڵی تۆ چێشه
 ر روه یلی نازپه ن له مودارات چۆنه ر ته وف و خه رای تاریک پڕ خه هو س نه

 هارت یل و نه فیقی له کێن هاو ره  رارت ن قه ور موریای چۆنه چ ته
 نگ ش ره ی وه ن خااڵن فیرۆزه وره چ ته نگ ردی سیاسه وای سه و ساردی هه ئه
 باڵینت  نگی سیا هان جه کام سه  مگینت یسی غه باتی باهوی قه  جه

 نگ یلی خاتر ته ن له و داخه داخم ئه
 نگ ێویای پای سهش ی زوڵفان په سته و ده ئه

 رد ی هه یحانه شێوان چون ره په ئێستا رد که نگ تۆ تاتات مه چنگی چلچه  وه
 نگێزی تۆ ڕئه تران شه یسی قه و قه ئه  خمور ئاهوبێزی تۆ ی مه و دیده هئ

 نگ قشی روی سه ن چون نه ق بیه ونه بێ ره نگ رخی نیلی ره ردش چه گه  نه ئێستا
 بو الم ژاری مار نه  گی جه زینده بو ر نهم تا ی چێش سۆمای دیده هسای

 نی رده دڵ به  تان وه سره مام حه ته  نی رده بر سیای سه ریکی قه ۆ خهت
 ر بسات روی سه  گێڵۆم نه مه  زینده اڵت م خه ی غه یس لێوه ا چون قهنی من ته
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 رد ند شین و زاریم که رچه لحاسڵ هه وه
 رد راریم که یل بێ قه بری له پای قه  نه

 رد ردون ویه گه  م جه کجار بڵێسه یه رد نگ که ده  ڕه زه  دا پێم نه جواو  نه
 :نۆ واتم  م جه دیسان هه

 ی دڵسۆز ئه
 جنون دۆز ردی مه رمان ده کیمی ده حه

 ن یادت شیه  رین جه هدی وه ر عه مه  ن م بیه الت که  یلم جه چێش مه یانی
  وه پاره  خه ی سیای یه جامهی  وه   وه راره ی خار بێ قه ی دڵه وه من
 ماڵۆ م مه چه  ی نوێت وه خاکی یانه  ناڵۆ رینت زار زار مه سه  ام نهه

 خت شین و زاری من ی سه ئالوده  جه راری من ید بێ قه قه  یچ نیت وهتۆ ه
 رد ن سه یلت بیه الم مه  ن جه علومه مه رد ی بێ گه دی جواو خاڵ بوخته هنم

  وه تناکه سره ی حه ی تازه و یانه جه   وه تۆێ خاکه  رم جه دایێ نه سهدیم 
 جاران  رده گۆشم چون هه  ئاما وه
 جنون وێڵی کۆساران ی مه ئه: واتش

 تۆ جیا  ن من جه رده که  بێ واده متا ردی بێ هه واحید فه  ند به وگه سه
 ن م باره سته جه  نگ و خاک وه سه  فره  ن راره ن دڵ بێ قه رای جواو نیه

 نگ رۆ ده نیت که ن چه رێی جواو نیه نگ ردی سه وای سه ئسیری خاک، هه ته  جه
 ن رده یادم به  نازارانی وێم جه ن رده حبوسم که ور مه ی ته ک وهی خا خانه

 ری ده نگ سیا مه سه  ر وه ن سه رچه هه  ری که ن شین، زاری مه رچه ڵێ هه به
 ختی وێت رێو به پهر  بشۆ زاری که  دارۆ پێت ن سود نه ش نیه فایده

 فان ر جه فاش دایم هه ی وه خوه نه  جه فان یلێ بێ وه ی دنیا خه چێش ئهی  په
 ن سته یارس به زنجیر عه  ک وه ک یه یه ن سته ڕه کرش نه یدی دام مه قه  س جه که
 ر به  شی وه رنه دامش به  س جه هیچ که ر حشه رۆی مه  ل دنیا تا وه وه ئه  جه
 بۆ ڕۆ مه نجه نجام ره ره ئاخر سه ی دنیای بێ پۆ بۆ وهس دڵشاد  کهر هه
 ن  جاته  ی جاگه نجام ئه ره ئاخر سه  ن داته لوه رێو من تۆ ئه پهند  رچه هه
 (دار زنه خه: 225-226: ل)
 
 
 
 
 

 : رچاوه سه
دکاری ، هێشتا دەقێکی بەراورئەم شیعرە چەند جارێ باڵوکراوەتەوە، هەندێ جار بەشێکی و هەندێ جار هەموی

 :نەکراوەتەوە، بڕوانەباڵو
 .ئەم دەقەیان لەو وەرگیراوە. 226 – 297بی کوردی، ل  ده دار، مێژوی ئه زنه مارف خه. د

 .9281 –هتمام محمد علی سلطانی، تهران ادیوان ئەحمەد بەگی کۆماسی، با
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 مەولەوی: 2نمونە 
ژانەی، دڵ و دەرونی هەژاندوە، بۆتە وی، مەرگی هاوسەرەکەی، کارێکی زۆری کردۆتە سەر ژیانی رۆ وله مه

سەرچاوەی تەقینەوەی هەستی ناسک و سۆزی بە کوڵی، کە رەنگی داوەتەوە لە چەندین قەسیدەی بە سۆزدا، نە 
گەڵ ئەوەی امی ئەم کۆستە بە ئازارە بوە، لەیەک و نە دوان و نە سێیان، کە ئەمەش نیشانەی کوالنەوەی بەردەو

بەست و بۆ یەک بابەت هۆنیوەتەوە، کە ئەویش شیوەنە بۆ هاوسەرەکەی، هەمو ئەم شیعرانەی بۆ یەک مە
ێ بە کەچی نەک هەر دوبارەبونەوەی تێدا ناخوێنرێتەوە، بەڵکو هەمیشە تازەکردنەوەی تێدا ئەبینرێ، گەشت

 :  وانه ، لهادیوانەکەی دا ئەمە دەر ئەخ
 

 تاکەی تەشریف بەر! ئەی رۆشنیی چەم
 کەر هوناوەی هون! لێاڵوی سادەی

 پەی چێش قیبلەکەم عەزم سەفەر کەرد
 سێاڵو دوریش ریشەی هەستیم بەرد

 بینایی وە راست دڵەی پڕ دەردم
 (91: ئەلف)تادوایی ... ئای چەند سەرسەخت بیم لوای نەمردم

  
 ئیمساڵ نەوەهار چون خەزان سەرد

 بەرگ وەرد باغ مەعدوم بەرد پەی هەرد
 مشیۆ تاڵەی من خیالف ئەنگێز بۆ

 (22: ئەلف) تا دوایی ... کەی کێ دی وەهار گوڵڕێز بۆ؟وەر نە 
  

 ئەدای پەشێویی حااڵت جەستەم
 (21: ئەلف)تا دوایی ... دورەن جە تەحریر خامەی شکستەم

  
 دڵەی دڵ وە مەی مەیل لەیلێ کەیل

 مەحرەم وە رازان خەڵوەت خانەی لەیل
 النەی حەلقەی زوڵف عەنبەربۆی شەوڕەنگ

 (9: دال)تادوایی ... د سەرای سەنگهامدەم جای تەنگ ئەلحە
  

 دوریت دیارەن چەند ساحیب نێشەن
 ( 92: دال)تا دوایی ... تۆی دەرون وە خار نێشێ و تەر رێشەن

 
 شورای عاشوران دیسان بەزمش بەست

 (1: شین)تادوایی ... موحەڕەم ئاما، مەحرەم شی نە دەست
  

 گەرد ئالودەن دەور مەزار لەیلێ
 زمەن خەیلێئاوپاشی و مااڵش ال
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 خادمیی توربەت نازک ئەندامان
 ( 9: گاف)تا دوایی ... پەی دیدە و موژگان مەعدومی ئامان

  
 مەرگت دێوەلول، خەمان دێونان
 بونیاد خەرمان عیرفان شێونان

 جە دیدە و دەماخ، جە گۆش و گەردەن
 (1: میم)تا دوایی ... دوریت نماز کام زامدارتەر کەردەن

  
 مەرگی کۆماسی

بە شیعر هەواڵی .  وه ته گۆڕیوهیان  نزیک بون، چەندین نامەی شیعری ەوی لە گەڵ کۆماسی هاوڕێیمەول
مەولەوی بۆ مەرگی کۆماسی ئەم شیعرەی  .شە دیارە کارێکی ناخۆشی تێ کردوەکە مردوی. یان پرسیوەیەکتر

 :هۆنیوەتەوە
 یاران بەرشییەن جە زێد و زامەن

 گرد تەفرەقە بین چون خەیاڵی مەن
 رد کۆچشان ئانا دیارەنگە

 دەک لێاڵویت بۆ چۆنت قەرارەن
 سەنگی بار هۆش، پێش بار فامت

 دەوار شاری، چیخ ئارامت
 کۆچ خاڵۆکەی هامفەرمدلوان چەنی 

 ئیستە بار وستەن نە هەوارگەی هەرد
 تۆ چێش مەکەری کەم هۆش کەم فام
 پەرێ عەیب و عار مەندەنی جە الم

 ساچەنی ئەرواح یاوە وە یاران
 (2: یێ)تەن بۆ وە سەنگ مەندەی هەواران  با
 

 م،  جۆری دوه
ردی  کا، هاوده خۆشی لێ ئه ره سه . وه می دۆستێکی هۆنیوێتیه ی خه هو مکردنه و که  وه شاعیر بۆ دڵدانه  ن که وانه ئه
  شێ له کو به ڵکو وه هرببڕێ، ب ی تێدا ده سۆزی راستگۆیانه  یتوانیوه مو جار شاعیر نه دا هه مه له. بڕێ رئه ڵ ده گه له

 . سێکی نزیکی دایناوه ر خاتری که به  ی شاعیری له پیشه
راودا   ی وێڵ له گولله  ی به م دۆسته نجی ئه کوڕێکی گه.  وی بوه وله یس دۆستێکی نزیکی مه حمودی یاروه مه

  روداوێکی وا ناخۆش کار له  هدیار.  داناوه  وه نجه و گه ی کوژرانی ئه بۆنه  ند شیعری به وی چه وله مه.  کوژراوه
ی  وه کان بۆ دڵدانه ، شیعره م کارتێکردنه اڵم زیاتر له بێتی، بهناسی  وه نزیکه  له  که تی تایبه  کا، به س ئه ر که هه

 . وی بوه وله دۆستی مه  باوکێتی، که
 :یەکێ لەو قەسیدانەدا ئەڵێ  له
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 گوفتارمەن چ وەخت وادەی ئەی  ی کارمەن پزیسکەی چەخماخ کافی
 :تا ئەڵێ

 ریشەی جەرگەکەم بڕیا، رۆڵەرۆ  پەردەی سەبوریم دڕیا، رۆڵەرۆ
 داخان گشت وە خاک بەردەم رۆڵەڕۆ   وە ناکام هیجرەت کەردەم، رۆڵەڕۆ

 ئەتفااڵن مەدهۆش بێ تۆ ، رۆڵەڕۆ خان و مان خامۆش بێ تۆ، رۆڵەڕۆ
 (2: پێ)ەڕۆ خاتونان بێ هۆش بێ تۆ، رۆڵ  تەڵمیت سیاپۆش بێ تۆ، رۆڵەڕۆ

بەمجۆرە بەردەوام ئەبێ، بەاڵم هەر بەوەندە دانەکەوتوە چەندین قەسیدەی تری بە هەمان بۆنەوە هۆنیوەتەوە، 
الی باوکی کە دۆستی  پایەی دۆستایەتی کوڕکوژراو لە الی مەولەوی و پایەی خۆشەویستی کوژراو لەم  ئه

 .خا رئه ، دهمەولەوی بوە
: ئەلف: )بڕوانە، شیعرەکانی. یدەی بە هەمان بۆنەوە بۆ هەمان کەس داناوەقەس نسەرەڕای ئەم شیعرە چەندی

 (.96: نون)، (7: تا)،( 2: پێ)، (9
 

و   ماڵه ڵ بنه گه له.  ی کردوه اشا ئاڵوگۆڕی نامهحمود پ ڵ مه گه له.  کانی جاف دۆست بوه گزاده هڵ ب گه وی له وله مه
 :بۆ نمونە بڕوانە. ندێکیانەوە مەرسیەی نوسیوە رگی هه ی مه بۆنه  به.  اڵو بوه کانیان تێکه خێزانه  ندێ له هه

 ( 2: میم)، (7: پێ: )خانمەکانی جاف، شیعرەکانی  بۆ مەرگی هەندێ له
 (   9میم : )کانیان شیعری پیاوه  ندێ له رگی هه بۆ مه
 (2: پێ: )بە گەستنی مار مردوە شیعری  سێکیش که بۆ که

 ( 2: خێ: )ەڵدێراوە شیعریبۆ کەسێکی تر کە لە راودا ه
 

 م،  جۆری سێیه
اڵم ناوبانگی  ، به بوه ڵی نه گه تی یا ناسیاوی له هاوڕێیه  وه هنزیک  شاعیر له  ک وترابن که تیه سایه ن بۆ که وانه ئه

زانستی، بی،  ده کانی ئه بواره  وانه بوارێکی دیاریکراودا، له  له  وتو بوه ڵکه کی هه تیه سایه که  ، چونکه بیستوه
 . وتوه ری لێ که ره ڵگا زه و کۆمه مردنی ئه  تی، سیاسی، به اڵیه کۆمه

 
 میرزا شەفیع : 1نمونە 

لە شیوەنی میرزا . یان لە گەڵ یەکتر گۆڕیوەتەوە میرزا شەفیع، هاوڕێی میرزا ئەڵماس خان بوە، نامەی شیعری
 :ئەڵماس خان دا وتویەتی

 میرزام خامۆشان
 مۆشانموبارەکت بۆ مەئوای خا

 نۆشت بۆ بادەی بێهۆشی نۆشان
 رەفیق مەجلیس جەرگەی مەی نۆشان

 سزای گۆڕئەفشار وە لێت ئاسان بۆ ز دوعای خاسان بۆئومێد وە ئیعجا
 کزەی تەمورە کەس نەیۆ پێوە  دمای ئەڵماس خان خان الڵ شێوە
 توڵی دەس نیشان ژ وێت نەداری  میرزام یە دەردم من کەردەن کاری

 هەم شادی و هەم زەوق، هەم چراغتەن  ن میوەی باغتەنفرزەند هەر خاسە
 کۆری دوژمنان، شادی یارتەن  هەروەخت بمیری ئەو جا دارتەن
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 وە ناز مەگێڵۆ نە دیواخانت  وە شاد مەکەرۆ سەیر باخانت 
 فرزەند عەزیز مەگیرۆ دەستت  وەختێ کە پیری مەکرۆ قەسدت

 خودا و بەندە بۆ رۆحم شەرمەندەی  ئەر ئیمساڵ تەڵێ گوڵم کەندە بۆ
 گڵ وە دیدەم بۆ پەی چێشمەن گوڵ چێش گوڵ، میرزام ها نە سەرای گڵپێی 

 باوەردێ یاران بەرگێ جە پەاڵس
 تا پۆشۆ شەفیع جە دمای ئەڵماس 

 (رەبیعولئەوەل 22، 79رۆژنامەی کوردستان، تاران، ژ )
 

 رەنجوری: 2نمونە 
، کە رەنگە لە سەردەمی ئەودا ناسراو بوبن، بەاڵم رەنجوری بە شیعر شیوەنی بۆ چەند کەسایەتیەک کردوە

شێخ ئەحمەدی بۆنخۆش، سڵێمان ئاغای زەنگنە : رەنگە تەنیا لەو شیعرانەدا یادیان زیندو بێ، لەوانە ئێستا
 .، وەلی دێوانە(زەبونی)

 :دایناوە، ئەڵێ  وه لی دێوانه ی مردنی وه بۆنه  لەو شیعرەی دا کە به
 

 هامسەران ماتم
 وەختەن دڵ عەجەب ماتم یە خەیلێ

 مات و پەشێو حاڵ رو نە زوڵماتم
 بێزار جە شادی روی سەر بیساتم

.... 
 پەی چێش؟ پەرێ مەرگ میرزای زەمانە

 مەنشور نە عالەم وەلی دێوانە
 (11: د وەلی.....)

 
 (1: سین)  . کی ئاینی داناوه وی بۆ زانایه وله مه: 3نمونە 

 
 

 م، جۆری چواره
ی  که ندێکیان دا ساڵی مردنه هه  له.  وه ته هۆنراوه  مانه ندێ له بۆ تۆمارکردنی ساڵی مردنی هه  نهم شیعرا ندێ له هه
 . دیاری کراوه "دی بجه حسابی ئه"  ندێکی تری به و هه  ژماره  به
 

 وی  وله مه: 1نمونە 
 :، لەوانە دی دیاری کردوه بجه حسابی ئه  سێکی به ند که ساڵی مردنی چه

 : وه رده م ده ده  ئریخ وات، وه ی ته دڵ په
 (98: دال)  وه رده ی دنیاش تاریک که ی وای وه ئه
 (9277:  وه ای وای وی دنیاش تاریک کرده)
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 خ ئازاد بی ڕ دۆزه شه  ئامین جه  به
 (5: فێ)دی شاد بی  به ت ئه حمه یر ره سه  وه
 (9258: شر دوزخ ازاد بی  امین جه  به)
 

 :رگ ی جه رده په  هوناو دڵ نه  بنویس وه
 رگ ئریخ مه ی ته په( 9275: نادر شیخ علی)
 

 "شیعری شادی"  نده وه ، نیو ئه جێ ماوه  پاش به  یان له "ن شیعری شیوه"ی  نده وه ئه  یه سه دره م مه شاعیرانی ئه
 . هێشتوه جێ نه  دوای خۆیان به  ان له

 

 پیری  سکااڵ لهچوارەم، 
 بێسارانی: 1  نمونه

نجێتی  می گه رده سه  ی له وانه و کرده بڕێ له رئه شیمانی ده شیعرێکی دا په  نی دا له مه سااڵنی پیریی ته  هبێسارانی ل
 :ڵێ ، ئه کا چی کردوه تی و خۆی باس ئه دا کردویه

 نم رده رسا به ته
 نم رده رسا به یر، ته ی ده ن سوجده راسه

 نم رده سجید وه ر مه پای مینبه  ی نه مه
 نم رده ب عیسا که زهه هجدیدی م ته

 یفرۆش الی دینی مه  دینم دان جه  گۆش  نم نه ن گێرته همه ره ی بهفتوا
 هتد ... وری بتخانان کێشانم جاڕوی ده هبانان ی ره رقه دۆش خه  نم نه رده که
 (8: تێ)
  

،  بوه بیردا نه  می له وسا خه هئ  خوا، که می مناڵی ئه رده نی دا داخ بۆ سه مه بونی ته وره می گه رده سه  بێسارانی له
و   پاراستوه نج خۆیان لێ نه ،  ژنی جوان و کچی گه داوه و و خۆشی و تاڵی ژیان نه م و ئه ی ئه تانه  گوێی به

، نازداران روخساری خۆیان لێ  وه شیانه باوه  ڵ کردون، چۆته گه میش یاری له ، ئه کردوه ن لێ نهرمیا شه
وتنی  رکه هۆی سه  به ئێستااڵم  به .کانی کردون بۆنخۆشه  گریجه ری ئهی زوی خۆی سه ئاره  ، به وه شاردۆته نه
 :ڵێ ، ئه وه نه که سڵی لێ ئه  وه نیه مه ته

 ی مناڵی ئاخ په
 رێ مناڵی ئاخ وا درێغا په

 م بی خاڵی خه  ی خاترم جه گۆشه
 شی و تاڵی وه  تان، جه  ید بیم جه القه

 ش نازک نازاران باوه  شیم وه مه  ی یارانن رد من چه که بازیم مه ر هه
 ش بۆشان یران زوڵفی وه ردم سه که مه  پۆشان مین لێم نمه نازاران جه

 ران سڵ  که ک لێم مه ک یه نازاران یه  ی باتڵ مانه شومی زه  جه  ئیسه
 (9: ئەلف)
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  له  ری، جۆرێکه وه ی بیره وه ندوبونهزی  له  ، جۆرێکه بۆ دواوه  یه وه ڕانه می مناڵی، گه رده ڵکێشان بۆ سه ئاخ هه
 .  وه ڕیته ناگه  ک که بۆ رابوردیه "جیاڵنۆستا"
  

تی  نجی دا کردویه می گه رده سه  ی له وه شیمانی له په  گۆڕێ به ی ئه که "جیاڵنۆستا"کانی تری دا  شیعره  چی له که
ژیان و، باسی   ڵگرتن له س هه ائومێدی و، دهمینی و ن و خه ره کانی و، به دنیا و خۆشیه  گێڕێ له رئه و، رو وه

 :ڵێ کا، ئه ئه  چێ و داوای تۆبه مردن و گۆڕ ئه
..... 

 ن خت نادانیم بیه وه  گشت جه  ئانه
 ن وانیم بیه ستی و جه رمه سڵی سه فه

 رد وانیم ویه ن، جه سڵی پیریمه فه  رد شیمانیم به گشت په  ها جه  هئیس
 (8: تێ! ) مدار تۆبه ره ن، که مه ی تۆبه نۆبه   بهن، یاوانم نۆ ی پیریمه واده

 
وری  نی ده مه بێ ته ، ئه ژیاوه( ک 9992 – 9152)سااڵنی   بێسارانی له  که  ی دایان ناوه یه و گریمانه پێی ئه  به

 .ێزیاتر بوب  وه نی له مه بێ ته بڕێ ئه ری ئه کانی دا ده شیعره  کو بێسارانی له اڵم وه ساڵێ بوبێ، به 61
مەولەوی پیری خۆی و ئەم شیعرەی بێسارانی بە جۆرێ کاری تێ کردوە یەکێ لە بەیتە سەرەکیەکانی 

 .تێهەڵکێشی شیعرێکی خۆی کردوە، لە هەمان بابەت قەسیدەیەکی داناوە
  

 خانای قوبادی: 2  نمونه
  ساڵ به 51  یشتۆته نی گه مه ته  شیعرێکی دا که  له. کا س پیری ئه ده  سکااڵ له  یه ند شیعرێکی هه خانا چه

 :ڵێ ، ئه وه نگیه دڵته
 ی ساڵم نه ی سه په

 ی ساڵم نه ی سه تاریخ په  دیام وه
 ماڵم  س به ره نجا و چوار بیم هه په

 واڵم زه  نگ بی وه بێده  پیری وه
 مع ئینسانی ین جه به  ساد بیم جه که ی جوانی رگه مع جه جه  ت بیم نهساقی

  وه نده ک که ک یه ڵگ جوانیم یه وه   وه نده ا سهو ی پیریم هه یشومه وه
 و ی که سینه دام چنگ نه بازئاسا مه  و پڕتاف ده  وسا جوان بیم جه ئه
 دور  پێکام جه خی مه کفرسه یه  جه ستور یادان ده حیب ماردم بیم سهسا
 ر کامی تۆڕ بی گرتم هه مه( !) ررم سه رخ ئاسا و شاهێن شکارم پۆڕ بی هچ
 وار  رم به شاخان ماوه  م جه ڵ ره که  پێوار  ین ئیشاره نیگای عهو نیم به

 تاودا  شاهین شنقاڕ نه  ر جه تیژته
 ئاودا  وز نه رسه گرتم سه وان مه شه

 ی باڵم نجه رپه رق سه فه  نشتن نه مه  ی تاڵم تانه  ید جه ابازان القهش
 و خه  کێشام نه ی دام مه لقه بی حه  وه  و ییار تیز ڕه شیرین شابازان ته

 ر ردم گوزه که خت بی مه ر پولێ سه هه  ر یسه شاهی قه  بی جه م نه دێشهن ئه
 ر ئاخێز که مه پام نه جه( !) نج ی ره ریزه پارێز  وان مشیم وه شه  ور جه هو ت به
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 (!)ریزدا  بی شیم وه شون پام نه  ریزدا پایه  گرتم جه س مه فه نه
 بیم گیر نه هامراز باز بیم سۆنه بیم یر نهور پ ی ته جوان بیم وهرتا  هه

 ن رده دنامم که ڵب به ی قه ی سکه وێنه  ن رده رسامم که هاپیری سه  ئیسه
 تم ی رۆی قیامه رسه ی عه نده رمه شه  تم دامه ردان رای نه رگه سه  سهئی

 ی وێم رده ی عسیان وه ئیمان ئاوبرده ی وێم رده ل که مه فیعل عه  جه نائومێد
 زیم بێ شوماری وێت فوی عه عه  به م داری وێت ره زل که فه  م به هر ه هگ مه

 زیم ئوفتادم حر عسیان عه ی به نه  د زیادم حه  ی جورم جه بویری نه
 تم شر رۆی قیامه ی حه نده رامه ئه  تم حمه روسیای قاپی ره  رنه وه

 ن هکاره ندی خانا پڕ گونه رچه هه
 ن واره ئومیده -التقنطوا  -  به

 
 گی کۆماسی د به حمه ئه: 3  نمونه

 ست پیری  ده  پیری ئاخ پیری، داد له
 گیان بێزاری و زویری و دڵگیری  له

 دبیری ته  نیه  ته سره ی حه مایه  گریمان وتیان میری و گزیری
 ن بڕیم ده به  کفنی موی سپی به  ن بڕیم ده به  هێزی جوانی له

 رد و ده  و پژمه  ک جانتای کۆکه رون وه ده  رد و ئاهی سه  یاتاغ ناڵه  و بهدڵ ب
 بونی ش گرفتاری سستی و زه له  ڕوانی رۆینی رونی چاو چاوه

 
 نای باخان شوێنم بۆ په  وته که ئه جوانان  م روانیه ی ئه ماخه ده و کوا ئه

 شت هه به  بوه شت لێم ئه کێو و شیو و ده  شت گه  چومه ئه  ڵ نازداران که گه  له
 مالن دا سته ودای ده سه  کچان له  ناو گواڵن دا  کشام له من رائه

 ی تااڵن ڵدا بو تااڵن هه ره باغ به  ی ناو گواڵن چرپه  شه وی مانگه شه
 ناو  هێنایه ی دڵداری ئه شئه نه  نیایی گوێ ئاو رازی ته خۆ ورده

 کرد شێنی روی خۆی پێ ئه و باوه ئه  برد ست بۆم ئه به گوڵم ئه سکه هگا د
 ستم رچاوی مه سه  ره ی گوت بیخه ئه  ستم ده  دایه ی ئه سکه و ده له یێتا
 ستی ربه بیانوی شێتی و سه  ی به ماچ که  ستی ی مه باده  توانی به نجا ئهئی
 ترازا یان ئه ی به رده رپه ی سه دوگمه  و نازا  ی گریشمه رده په  سا لهو ئه
 یدان مه  وته که ی نور ئه نهک پێشخا وه  یان ی به سفیده  وه یانه و به هل
 

 ک سپای تاتار یخونی دا وه به شه  وی تار شه  وا پیری کردیه ئێستا
 ناوا  ما له یاڵیش نه کسی خه عه  دڵ و چاوا  لێاڵیی هێنا به

 کا تاڵ یشم ئه ن عه ده ئازاری به  یاڵ خه  وه وێ یادیان بێنمه مه ئه
 سوبح تا ئێواران  رده ی ده یکهچر  نگی نازداران و ده  هه هقه ی قهجێ  له
  مانه بنای زه نازانن ئه  مه به   مانه نجامی دنیاکه ئه  مه ئه
 (181: ژین، ژ. ) ونخونی یاری و باری باقیه شه   ر باقیه زانن تا سه روا ده هه
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 کۆماسی لە دیوانەکەی دا دو شیعری درێژی سەبارەت بە سکااڵ لە دەس پیری هەیە جیاوازن لەم شیعرەی
 .پیرەمێرد، هیچ کامیان بە بنجی ئەمە دانانرێن

 پیری هەزار داد
 پیری جە دەستت سەد جار هەزار داد

 واوەیال جە دەست جەور و جەفا و داد
 تەختی جەوانیم یەکسەر دای وە باد

 قامەت وێنەی خەم بی چون کەمان  کەم کەردی بینای سۆمایی چەمان
 ناتەوان وێنەی کەفتەکارئیستە  و شێوەی رەفتار چون کەبکی کۆسارئە

 چرچ و قرچ کەردی چون سیا دەوار  روخسار پڕ نور شەفافی ئابدار
 عەقل و فام جە الم گرد فەرامۆشەن  کوس شنەوام ئیسە بێ گۆشەن

 چون باد زەالن جە الم تەواسان  نیشانەی پیرین تەمام خاڵخاسان
 (91:د کۆماسی...)تا دوایی شیعرەکە

 
 :لەوی تریان دا ئەڵێ

 انیت ویەرد وادەی پیریتەنجەو
 شێتە شادیت شی ها زویریتەن

 یانی عادەت کەر وە تەنگی مەزار  م بیەن تەنگ و تاردوربینەکەی چە
 خواحافیزەن پەی هەواری نو  پێشانیت لوان وە بان زانو

 (95:د کۆماسی...)تا دوایی شیعرەکە
 

 رواری: 4نمونە 
 :ال خدری رواری ئەڵێ مه
 حتاجی و پیریر مو ته گردین به  جه

 (2/912: رواری)میری  ی چی نه پیر بی و موحتاج بی، په
 

 وی  وله مه: 5  نمونه
 (...2: واو)، (1: تێ)، (5: پێ: )مەولەوی لە چەند شێعرێکی دا سکااڵ لە دەس پیری ئەکا لەوانە

 :ێک دا بە رونی ئەڵێ "فەرد"بەاڵم لە 
 پیری و فەقیری و کەسیفی، هەر سێ

 ( 99: پێ)بار هیچ کەسێ نەبۆ وە هیجران 
 

 فەخرولعولەمای سنەیی: 6نمونە 
 :فەخرولعولەمای سنەیی ئەڵێ

 وادەی سفیدی شکۆفەی پیرین
 شکۆفەی باخچەی پیری دڵگیرین

 مایەی میوەی عومر فانیی هەر ئیدەن  شکۆفەی باخچەم سکەی سفیدەن
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 سپی شکۆفەی عومرم دیاردا  نە باغچەی سونبول تارموی تاردا
 بەی پەی زیادکەرد پەژارەی پیریم  یری و زاری و دڵگیریمماتیی و زو

 (71ژ،)پەی پەی بەرگ شاخ شادیم مەڕێزۆ  وای خەزان مەخێزۆهەناسەم چون 
 ئاخر رۆی وەهار نەوجەوانیمە

 سەرەتای پایز زیندەگانیمەن
 راست وە نیشانەی فەنا رو ئاوەرد ەدەنگ بااڵم چون کەمان خەم وەردخ

 دەمدەم وادەی رۆی قیامەت مەدۆ  امەت مەدۆکەم کەم پیری خەم وە ق
 (75ژ،)سەر، وە الشەوە هەر وە زۆر مەندەن سەندەن پیری یەکسەر زۆر جە قامەت

 دەستم دامانت وادەی دەستگیرین  ساقی پام بەستەی زنجیری پیرین
 پلەی رای سارای قیامەت سەختەن  تۆ وێت مەزانی وەختم بێ وەختەن

 (76ژ،) !وە جامێ جە مەی بۆ دەستگیریم کەر !یم کەرتادە و خەستەم چارەی پیرئوف
 گاهێ خەوەردار، گاهێ سەر حساو  م ماچۆ وە تاوزرینگەی گۆشم پێ

 نیەن هیچ وە کەس نە گۆش هۆشم بە مەی غەفڵەت کەڕ کەردەن گۆشم من
 (78ژ،)هەر کاتێ زانای ئەجەل سمکۆم کەرد ەی گوزەرگای تەنگ بازاڕ چەپگەردن

 یام بەو پەردەی پاک حیجازیتەوە  شانازیتەوەموتریب بەو نەغمەی 
 بەڵکەم بێدار بون نەی خاوسەنگی ی وەش رەنگیبڵندکەر وە سۆز سەدا

 با شۆر نەوات نە رۆی پەردە بۆ
 :تەنزیلەش مەزمون ئەی یەک فەردە بۆ

 های غەفڵەت تاکەی؟ هامفەردان ویەرد"
 ! کاروان کۆچش کەرد! بێداربەر، بێدار

 (9161، تاران، ئۆکتۆبەر تا نوامبری 71تا  71ژمارەکانی  رۆژنامەی کوردستان،)
 

 تێچاندن
دیاردەی سکااڵ لە دەس پیری، لە ئەدەبی مەدرەسەی گۆران دا، وەکو لە شیعرەکانیان دا ئەخوێنرێتەوە، تەنیا 

 :هەیە، لەوانە... یەک الیەنی نیە بەڵکو الیەنی جیاوازی سایکۆلۆجی، کۆمەاڵیەتی، ئابوری
 

 ککەوتنی جەستەییپە یەکەم، 
لە ئەنجامی ئەوەش دا سپیبونی مو، چرچبونی روخسار، چەمینەوەی بااڵ، کزبونی بینایی چاو،  

 ...گرانبونی بیستنی گوێ، الوازبونی هێزی ئەژنۆ
 

 گۆڕانی باری دەرونی دوەم، 
یە لە ئەنجامی ئەوەش دا پیاوی پیر شتێکی نامێنێ سەرنجی ژنی گەنجی پێ رابکێشێ، ئەو پەیوەند 

 ...سۆزدارییەی کە جاران توانیوێتی لە گەڵ کەسێکی خۆشەویستی دا دروستی بکا ئیتر بۆی ناکرێ
 

 هەژاری و دەسکورتی سێیەم، 
 .لە ئەنجامی ئەوەش دا سەختی باری گوزەران و چاولەبەری دەستی ئەموئەو 
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 پەشیمانی لە کردەوەی رابردو چوارەم،
 .انەوە لە پەروەردگار تا لە گوناهەکانی بیبەخشێو، پاڕ "تۆبەکردن"لە ئەنجامی ئەوەش دا  

 

  ئاڵوگۆڕی شیعرنامهپێنجەم، 
لە سەردەمێک دا کە داوودەزگای راگەیاندن نەبوە، دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە نەبوە، لە واڵتێک دا کە شایەک 

بنەوە، یا یان میرێکی گەورەی لێ نەبوە تا شاعیر و ئەدیبان لە دەربارەکەی یا لە کۆشکەکەی دا کۆ ب
رێکخراوێکی تایبەت بە وانی تێدا نەبوە کۆیان بکاتەوە، ئاخۆ شاعیر چۆن توانیوێتی بەرهەمەکانی خۆی بە 
خەڵک، یان بە خوێندەوار بگەیەنێ، ئەبێ یەکێ لە رێگەکانی گەیاندنی بەرهەمەکانی دروستکردنی پەیوەندی 

نامە ئاڵوگۆڕکراوەکانی نێوان شاعیرانی . بکۆمەاڵیەتی بوبێ لە گەڵ هاوخەمەکانی خۆی، لە شاعیر و ئەدی
شاعیرەکان لە بەینی خۆیان دا، شیعرەکانی خۆیان بۆ یەک . کوردیش ئەشێ لەم چوارچێوەیەدا بخوێنرێتەوە

 . ناردوە و بە شیعر، نامەیان ئاڵوگۆڕ کردوە
 :هەڵسەنگاندنی ئەم شیعرنامانە چەند سەرنجێ دروست ئەکا

 
ۆریان لە یەکتری گرتوە، یەکترییان هەڵناوە، دڵسۆزی زۆریان بۆ یەکتری لە نامەکان دا رێزی ز یەکەم،

لە گەورەکردن و ستایش  "موبالەغە"یان تا رادەی  "موجامەلە"دەربڕیوە، پلەی یەکترییان بەرزکردۆتەوە، 
 .و بەرزکردنەوەی پلەی ئەدەبی و زانستی و کۆمەاڵیەتی یەکتری دا کردوە

 .ی دێوانە، پلەی دێوانەی بەرز کردۆتەوە بۆ ئاستی سەعدی شیرازیرەنجوری، لە نامەکەی دا بۆ وەل
دێوانەش، لە وەاڵمەکەی دا بۆ رەنجوری، پلەی رەنجوری بەرز کردۆتەوە بۆ ئاستی شاعیرە هەرە 

 ...گەورەکانی ئێران
 

لە  نامەکان وەکو هەمو شیعرێکی ئاسایی پڕن. نامەکان، نامەی ئاسایی هەواڵپرسین و چاکوچۆنی نین دوەم،
ئەم شیعرانە ئەگەر . وشەی جوان و وێنەی شیعری و هەستی پڕ سۆز هەڵقواڵوی ناخی دەرون

 . بێ، یا هەر شتێکی تر، ئەشێ بە تابلویەکی قەشەنگی ئەدەبی دابنرێن "نامە"سەرناوەکانی 
 

 فیع خانای قوبادی و میرزا شه: 1نمونە 
و، شیعری   وه ته ندێ داستانی هۆنیوه میش هه ئه. ی گۆران سه دره کانی مه وره گه  شاعیره  له  کێکه فیع یه میرزا شه

کان دا  گۆڤار و رۆژنامه  ڵی، له و تێکه  ڵه هه  ویش پڕن له ئه  ی، که نده راگه ندێ شیعری په هه  له  اڵم جگه ، به داناوه
  کێ بوبێ له میش یه چێ ئه ئهاڵم پێ  به.  وه ته کراوه نهباڵودیوانێکی   داستانێکی نه  نه ئێستا، تا  وه بۆتهباڵو
تی  ر بابه سه  و له ڵ ئه گه  ی له با و، نامه ناوی ئه  وه ڕێزه  دا به ند جێگه چه  خانا له.  یه سه دره م مه کانی ئه که کۆڵه

فیع دا  اڵمی میرزا شه وه  پیری له  ت به باره سه.  شیعر ئاڵوگۆڕ کردوه  روێشی و پیری، به ده  وانه ویجدانی، له
 :تی وتویه

 ن میرزام خواریه
 ن ی پیری خواریه رمایه ئاخر سه

 ن رد، شین و زاریه ش ئاهی سه پیشه
 ن کاریه فته دری و که ی بێ قه مایه
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 ندۆ و زویری ن، ئه ر ئاخ و داخه هه  ودای بازاڕی پیری ی سه رمایه سه
 زانی وسا مه ت ئه دری عافیه قه  عانی هێما تۆ خاسی سیحری مه

 هازی پات بۆ  زۆری زانو، نه  نه  س دوال دوالت بۆ هد  وه... 
 فتی ران خاڵۆ هاکه تیفالن قاوکه  فتی کۆری و چه  وانی، جه ناته  جه
 بێ دندانی  نان وه ختی چاشته وه  راسان نیزامی سانی رگت هه مه

 پودا که  ت بدۆ پشت وه ناگه چه  چرچی رودا  قت بیۆ وه عاره
 رۆ پێت ت گه عیبره  دۆست و بێگانه  ببۆ لێترام  وران حه تی ده زه هل

 فی گاجل خه  جای باش لیحاف وه  نه فی بێ حاڵ که  ت وه در و قیمه هبێ ق
 پاودا چل چه  ردو پات بشۆ وه هه  ژێر چاودا  ریپۆقت بیۆ وه

  دماوه  چنگۆڵت گیران کشت جه   راوه  ختی هۆرێزی بشی وه وه
 چۆ خاڵۆ منااڵن های مه ی قوله  سێ بیۆ پێتا بماڵۆ رکه هه
 

 رۆ حاشا یوانوت لێت که که  پیره
 ماشا و ته  یر قوله بۆ سه وسا مه ئه
 زانی ن چون تۆ مه س فامداره رکه هه

 گانی ی زینده ن جه ره مردن خاسته
 

 م فام رباب عادی و که ن ئه خسوسه مه  یام ئه  خاس و عام مردن جه... 
 بون فانی پیری تا نه رۆ بده  در جوانی زانان قه هیچ نمه

 پیری نیا  کیمان ناویان وه حه دنیا  م بۆ جه ن جه ز هه ره مه رچی هه
 ردم یان که پیری ها به  ی جه مه شه !ردم ردی ده ماڵ، هامده ی پڕ کهمیرزا

 وان سر ئه عه  رای شیرین شیعر جه شوعه  وفی دیوان در مسته زی قه "فیع شه"
 ن رمانش نیه ن ده ردێوه ری دهپی  ن جوانیی لوان ئامانش نیه

 
 ! الم برای خۆش که: "فیع میرزا شه"ی  په

 باقی والسالم. رێش وات خانا په
 

  لی دێوانه نجوری و وه ره: 2نمونە 
رەنجوری، بە پێی شیعرەکانی ناو دیوانەکەی، چەندین نامەی بە شیعر بۆ دۆستەکانی، بە تایبەتی بۆ هەندێ لە 

، شێخ (شێخ حەسەنی کانی بی)میرزا نەجەف عەلی، هیجرانی : هۆنیوەتەوە، لەوانەشاعیرانی هاوچەرخی خۆی، 
ئەم کەسانە ناووناوبانگ و بەرهەمیان لە بەر دەست دا  ئێستایوسف، شەوقی، حەمە ئاغای مەسرەف، زەبونی، 

 .نین، تەنیا بەم شیعرانە بیر ئەکەونەوە
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 :رەنجوری بۆ وەلی دێوانەی نوسیوە
 اڵمیرزای خاس خەی

 میرزای خوالسەی خاس خاس خەیاڵ
 دانای دوڕشناس کان کۆی کەماڵ

 سەڕاف بێ الف، با خەبەر جە حاڵ
 سیفات "شێخ سەعدی"بەیت و فەرد شیرین  عەرای سینەساف، گەنجینەی ئەبیاتشو

 جەواهیرفرۆش سەرچەشمەی ئەشعار جەوهەربار "جامی"جانشین نە جای 
.... 

 مرم یاوا بی وە پەنجا پەنج کەمعە  وەختێ فکری تۆ ئاوردەم وە هەم
 نامەت وەی تەورە الی بەندە رۆدا  جە سەنەی هەزار دو سەد و نۆدا

 رەنجوریم، رەنجور ماجەرای دنیام
 (961: د رەنجوری. 12: وەلی. د)پەی جواب نامەی فەردت چەمەڕام 

 :وەلی دێوانە لە وەاڵم دا وتویەتی
 مەوالی الڵ شناس

 ناسمەوالی رەنجوری دانای الڵ ش
 هەیاس دوڕناس، ئەسڵ و نەسەب خاس

 قیاس "نیزامی"نەژاد پاکان 
 ئەیام "ئەنوەری"خەیاڵ،  "خاقانی" مەلەک جام "جامی"، "فیردەوسی توسی"
 ی سانی "سائیب"، "حافزی شیراز" سوخەنخوان بەحری مەعانی "سەعدی"
 هامتای تۆ کەمەن نە روی دەوری دون ە تای بێ هەمتای قەییومی بێ چونب
 نە ئەوساف سیفاتت ماتەن "عیسمەت" بەحری مەعناتەنخۆشەچین  "وکەتشە"
 فوزەالی فازیل نادرەی خۆش تەور  دەور "فاریابی"، "مەوالنا زەهیر"

 دەرس نە مەدرەسەی عیلمی تۆ وانان نیشانان "ئاسەف"هەنی چەن شوعەرای 
 "مەوالی رومی"شیعری مەسنەویت مەر   غەواسی موحیت دەریای علومی

 (969: د رەنجوری. 61: وەلی. د....)یتا دوای
 

 وی و کۆماسی وله مه: 3نمونە 
لە ناو شاعیرانی گۆران دا رەنگە نامەکانی مەولەوی لە هەمویان زیاتر دیار بێ، بە تایبەتی کە بەشی زۆری 

 . فەوتاون، بەڵکو کۆکراونەتەوە و هەندێکیان باڵوکراونەتەوە بەرهەمەکانی نە
. نامەکانی هەندێکیان بە پەخشان نوسیوە و، هەندێکیان بە شیعر. ماوەە پاش بەجێمەولەوی چەندین نامەی ل

زانراوە، هەموی بە فارسین، بەاڵم مامۆستایەتیەکی ئەوتۆی  ئێستائەوانەی بە پەخشان نوسیونی، ئەوەی تا 
 .بە کوردین بەاڵم نامەکانی بە شیعر نوسیونی هەموی. تێدا نواندوە، هەندێکیانی بە وشەی بێ نوقتە نوسیوە

شیعرنامەکانی هەندێکی بۆ شێخانی نەقشبەندی هەورامان نوسیوە، کە پیری تەریقەتی بون، هەندێکیشی بۆ 
لە ... وەکو ئەحمەد بەگی کۆماسی، داخی، بولبول: دۆستەکانی نوسیوە، لەوانە شاعیرانی هاوچەرخی خۆی

 . دا بە خاڵۆ ناوی ئەبا، ئاڵوگۆڕ کردوە گەڵ کۆماسی، کە لە شیعرەکانیەمویان دیارتر ئەو نامانەیەتی لەه
 :نامەکانی هەر جارەی بە جۆرێ دەس پێ ئەکا -سەرەتای قەسیدە 
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 نامەکەت پەی چێش؟ پەرێ دەوای دەرد
 (9: نون)تا دوایی ...یاوا خاس وانام، موتالەعەم کەرد

 :یەکێکی تر
 پەشێو وێنەی وێم نیشتە بیم خەجڵ
 دیم شادی دەس دا نە دەوازەی دڵ

 نامانی هەرگیز های چێشەن؟ واتم
 لەب بەردەوە چێش نامەیێ پێشەن
 نە تاریکیی خەت مەعناش مەجۆشا

 (9: پێ)تا دوایی ...چون ئاو حەیات دڵ خاس خاس نۆشا
 :یەکێکی تر

 نامەی نەفتینت یەک رۆ باد ئاوەرد
 کڵپەی بڵێسەی کورەم زیاد کەرد

 دەاڵڵەت جۆشۆ چون رۆی ئازادی
 (2: نون)تا دوایی ...ڕ شادیگەرمەی گەرم نەزم بەزم پ

  
چەردەیەکی زۆری نامە شیعریەکانی مەولەوی بۆ . پەیوەندی دۆستانەی نێوان مەولەوی و کۆماسی بەهێز بوە

 ئێستاکۆماسیە، ئەشێ کۆماسیش هەم شیعرنامەی بۆ ناردبێ، هەم وەاڵمی شیعرەکانی دابێتەوە، بەاڵم تا 
لێرەدا نامەیەکی مەولەوی و نامەیەکی . ، نەکەوتونەتە بەر دەستشیعرەکانی کۆماسی و وەاڵمەکانی، بە تەواوی

 :ناوازەی کۆماسی ئەنوسینەوە
 هەرچەنی ناکاو دەماخم تەی بی
 سیاهەور دود نە کەللەم جەم بی

 پلوسکەی سێاڵو ئامام وە چەم دا رق و بروسکە و تەم دا وە هەم دابە
 دەوەدەرون پێچش دا و دڵ ویەر  خاشک هەستیم الفاو بەردەوە

 (6: هێ)تا دوایی ... 
 :کۆماسی لە وەاڵم دا ئەم شیعرەی نوسیوە

 نامەکەت یاوا هامفەردی فەردم
 هەر حەرفێش دوعان پەی دەوای دەردم

 پەی خانەی سیاش خەفەت بەردەوە  دڵەی تاریکی رەوشەن کەردەوە
 جە مەی سەرچەمەی وەفا کەیلەنی  ساکە دیارەن تۆ پڕ مەیلەنی

 هیاللی شادیم لێم نادیارەن  م بارەنوەنە ئینە چەن ماهەن غەم
 رەقیبی زەوق و هەمدەمی مورم  عاجز و زگار، زیز و رەنجورم

 نامەی تۆش پێ بی، وەش مەزمون، وەش خەت ناگا بای شەماڵ ئاما وە سەروەخت
 بیسمیلال سەردار، درەفشش شەوق بی  حروفی نامە قشونی زەوق بی

 ای هەزار دەرد وەزەمیر مەدۆدەو ەفەس هەر سەرباز بۆی عەبیر مەدۆن
 ساکن نە گۆشەی باڵەخانەی چەم  خاست فەرماوان ئەربابەکەی وێم

 تەنیا و بێ هەمدەم، دور نە یارەنان ینە چەند وەختەن هیجران بارەنانئ
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 دڵ بیەن وە نار، جگەر وە کەواو جە چەم مەرێزون هوناو چون سێاڵو
 ودام تەنها بۆهیچ باکش نیەن م  وە الکین دڵێ پڕ نە سەودا بۆ
 سەما تا زەمین با پڕ بەاڵ بۆ  دڵێ مەحمەلی حەزرەت لەیال بۆ

 تەنیای ئامای وێتەن، نەک نامە  ئەحمەد تیشنە لەب چەمەڕای جامە
 بازاڕی وە مس مەسانام جە دەست ەرخی چەپگەرد وەنەم کەردەن قەستچون چ

 ەرمەنمانۆ ماچۆ یە چەند موهرەخ هەر کەس گەوهەر شەوچرای ئەنوەر وە
 سەڕاف ئی شارە خەرموهرە ناسە

 (571-561: د مەولەوی)نەی بازاڕەدا گەوهەر کەساسە 
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 ویجدانی ی هۆنراوه
 
 ڵ بێسارانی گه  شتێ له گه
 ی گۆران سه دره کانی مه شیعریه  قاڵبه. 9
 ( ک نمونه بێسارانی وه)   
 بێسارانی و ژیان. 2
 (وانی وشه) تی جۆراوجۆری بێسارانی بابه. 2

 
 

 ی گۆران سه دره کانی مه شیعریه  قاڵبه
 ( ک نمونه بێسارانی وه)
 

 : بێسارانی
  ؟ ؟ چۆن ژیاوه کوێ ژیاوه  ؟ له ی ژیاوه ؟ که کێیه

یان  که ، یا دیوانه یان نوسیوه ی بێسارانی رباره ی ده وانه سێ له هێچ که ئێستاند پرسیارێکن تا  چه  مانه ئه
  به  م پرسیارانه اڵمی هیچ کام له لمێنراو، وه ی مێژویی سه ڵگه به  ستور به پشتئه  یان توانیوه ، نه وه کۆکردۆته

 . وه نه بێ، بده ر نه سه  ی مشتومڕی له وه دروستی، بێ ئه
 (:98ل )ڵێ  ، ئه وه کردۆتهباڵوی  وه وه لێکدانه  و به  وه دیوانی بێسارانی کۆکردۆته  ال ساڵح، که کیمی مه حه

 (ز 9712-9619/ ک 9992-9152)رانی بێسا
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  گونده  له  کێکه یه  که  دایکبوی گوندی بێسارانه  له. دین مسه ال شه دینی کوڕی مه ال قوتبه فای کوڕی مه ال مسته مه"
 . خۆرئاوای شاری سنه –رۆ  ی ژاوه کانی ناوچه وره گه
  زانسته.  ستی پێکردوه ت باوکیدا ده خزمه  تا له ره سه  ی که وه له  جگه.  خوێندویه  اڵن و سنه و پایگه  نۆدشه  له

ژیان   ساڵیدا ماڵئاوایی له 69نی  مه ته  تا له. ر سه  تی ژیانی بردۆته الیه مه  و به  واو کردوه کانی ته ئیسالمیه
واڵوای  ر سه رامبه به  وێته که ئه  که. سپێرن خاکی ئه  ژار به هه  گۆڕستانی پیره  تی خۆی له صیه ر وه سه  کات و له ئه

 .ریوان نزیک مه
 

  کو له روه هه  اڵم ژنی هێناوه به –ی سۆراخم کرد بێ  نده وه ئه –مابێ  جێ نه  ی لێ به وه چێ نه ئه  وه بێسارانی له
 "هتد... وێ که رئه دیم دا ده م دیم نه شیعری قیبله

ی بێسارانی و  رباره تیان ده ندێ بابه ههیی،  که دار، سدیق بۆره زنه الدین سجادی، د مارف خه م، عه پێش ئه
کی مێژویی یا نوسراوێکی  یه ڵگه به  ستور نین به پشتئه  و نوسینانه اڵم هیچ کام له به.  سااڵنی ژیانی نوسیوه

 .  دایه "خمین ته"ی  خانه  موی له هه. ڕپێکراو باوه
می  رده بۆ روداوێکی سه  کی تێدا نیه یه نیشانه، هیچ  ست دایه رده به  له ئێستای تا  وه کانی بێسارانی، ئه شیعره

 . ی که مه رده کێلێ بۆ دیاریکردنی سه  خۆی، تا بکرێ به
  زمانی فارسی نوسیوێتی و،  ک به 9265ساڵی   دا که "مانواڵهی ی ئه دیقه حه"  ق، له ونه بدواڵی ره میرزا عه

ناو   کانیان، له ی شیعره تی کوردستان و نمونه ی شاعیرانی والیه ی ژیاننامه وه بۆ نوسینه  رخانی کردوه ته
می کوردیی هیچ  رهه ک باسی به روه اڵم هه ، به قزی کردوه و سه  و بانه  کانی سنه شاعیره  ندێ له دا باسی هه وانه ئه

 . بردوه ناوی بێسارانی نه  وه دور و نزیکه  ها له روه ، هه کردوه کامێکیانی نه
/ ک 9299-9952)ردۆخی  بدولموئمینی مه ، شێخ عه شکۆڵێکه بێ، که  وه سته ده  به  ک که یه ڵگه کۆنترینی به

و  له  ن که خه ری ئه ش ده مه ئه.  کانی بێسارانی تۆمار کردوه شێکی زۆری شیعره نوسیوێتی، به( ز 9721-9717
 . دا بێسارانی شاعیرێکی ناسراو بوه مه رده سه
  

بایی   کۆنترینیان دابنرێ، که  کێ له یه  شێ به ، ئهئێستاتا   ی گۆران، که هجه شاعیرانی له  له  کێکه بێسارانی یه
ی  وه ندین لێکۆڵینه تی چه بابه  کانی بکرێته شێ شیعره ئه  بۆیه.  جێ ماوه  پاش به  ن شیعری له مه وڵه دیوانێکی ده

 .ی گۆران هجه له  بیی به ده ی ئه سه دره مه رانی دانه  کێ له کو یه بی گۆرانی و، وه ده کی ئه یه کو نمونه بی وه ده ئه
 

 رەنجوری و بێسارانی
ناوی بردوە،  "کەرکوکی"، کە حاجی قادری کۆیی بە (ز 9891 – 9711/ ک 9225 – 9961)رەنجوری 

 :لە بەردەست دایە، لە دو جێگادا لە شیعرەکانی دا باسی بێسارانی کردوە ئێستائەوەندەی تا 
 

 یەکەم، 
 :یرانەدا کە رەنجوری ناوی بردون ئەڵێلە ریزی ئەو شاع

 شوعەرای کوردستان گۆیندان خاس"
 هەرچی مەشهورەن پەرێت کەرو باس

 مەال نەجەف نام، خانای قوبادی
 یەک مەال ساڵح جەرگەی مورادی
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 مەال مستەفای بێساران مەمەنزڵ
 (79-71)"مەال حاجی جاف، عومەر ئۆمەرمل

 
 دوەم، 

 .ی عیرفانەوە دایناوە و، شیعری بێسارانی کردۆتە بەڵگەی قسەکانیلە قەسیدەیەکی تردا کە بە بۆنە
 واتای نازانا ناشیرین شێوەن"

 زانای بێ کردار دار بێ مێوەن
 مەوالی بێساران قەبرش پڕ نور بۆ
 ئەرواحش بە زوەق لیقا مەسرور بۆ
 بدیە جە عیرفان چ دوڕڕێش سفتەن

 پەی وانا و زانا و کەردە چێش گوفتەن
 نا، زانا پەی کەردەنوانا پەی زا"

 (291)"کەردە مگیرۆ کەڵ دومای مەردەن
 :ناوهێنانی بێسارانی لە الیەن رەنجوریەوە ئەشێ چەند شتی لێ بخوێنرێتەوە

گەیشتنی بەرهەمی شاعیرانی گۆران بە کەرکوک و ناوچەکانی دەوروبەری نیشانەی پێشکەوتنی  یەکەم، 
ناوبانگی بێسارانی و، . ی شاعیرەکان و بەرهەمەکانیانەئەدەبی ئەم مەدرەسەیە و، باڵوبونەوەی ناوبانگ

گەیشتنی بەرهەمەکانی لە شوێنێکی دوری وەکو مەریوانەوە، زێد و نشینگەی بێسارانی کە بە هەورامی 
دواون، بە شوێنێکی وەکو کەرکوک و دەوروبەری، کە بە کرمانجی خوارو دواون، نیشانەی ئەو 

 .دا لە نێوان ئەدیبەکانی کوردستان دا هەبوەپێوەندیە ئەدەبیەیە کە لەو سەردەمە
 

رەنجوری خۆی شاعیرێکی تەوانای ئاشنای ئەدەبی ئیرانی و ئاگادارێکی روداوەکانی زەمان و  دوەم، 
شارەزایەکی ئەستێرەوانی، لە کاتێک دا بەو رێزەوە لە بێسارانی ئەدوێ و، بەیتێ لە شیعرەکانی 

کەوە نیشانەیە بۆ شارەزایی رەنجوری لە شیعرەکانی تێهەڵکێشی شیعرەکانی خۆی ئەکا، لە الیە
 .بێسارانی دا، لە الیەکی ترەوە نیشانەی بەرزی پایەی ئەدەبی بێسارانیە

 
 .وەکو دەرئەکەوێ کاتێ رەنجوری ئەم شیعرانەی داناوە، بێسارانی لە ژیان دا نەماوە سێیەم،

  
 وی و بێسارانی وله مه
ناوی   وه ڕێزه ند شیعرێکی دا به چه  ، له بی کوردیه ده کی بڵندی ئه یه لوتکه  که( ز 9882-9816)وی  وله مه

  که  یه وه ی ئه ڵگه ش به مه ئه.  کانی خۆی کردوه ڵکێشی شیعره وی تێهه یتی ئه ندێ به و، هه  بێسارانی هێناوه
  و، له  وه ته کان دا نوسراونه هیاز شکۆڵ و به که  کانی له و، شیعره  وی دا ناسراو بوه وله می مه رده سه  بێسارانی، له

 .کانی خۆی کردون ڵی شیعره تێکه  ، بۆیه بوه رزی هه کی به یه وی پایه وله الی مه
 :ڵێ کو ئه کا، وه ناوی بێسارانی ئه  به  ندێکیان دا ئاماژه هه  له

 ودایی کامڵ بر سه و قه ت ئه حمه های ره
 نزڵ ت بێساران مه ینه شق مه رمه سه

 من ئامان  ر وه ی ههوێران یانه"
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 "سێو تر دامان ی که تاووگێرته مه
 :ڵێ شیعرێکی تری دا ئه  له

  وه داد دڵگیریمه  موتریب بۆ وه
  وه پیریمه  پیری ها ئاما وه

 رۆ ئاوا ی دڵ که وات وێرانه نه
 رد بێساران ماوا ی فه سته نی به چه
 ن خت نادانیم بیه وه  گرد جه  ئینه"

 ن نیم بیهستی جوا رمه سڵ سه فه
 رد شیمانیم به گشت په  ها جه  ئیسه
 رد ن جوانیم ویه ی پیریمه واده

  ن، یاوانم نۆبه کۆچ دواییمه
 (5: مەولەوی، پێ)" مدار تۆبه ره ن که مه ی تۆبه نۆبه

 :ڵێ شیعرێکی تری دا ئه  له
 م بۆ مان جه رگه جه  ره شریف باوه ته
 م بۆ المان که  مێ جه م خه ی جه ڵ وه به
 رد من تۆی فه  ن نه سارانیهبێ
 (92: وی، نون وله مه) "مان زو مبۆ ساکن نی خه م چه خه"
 
 :ڵێ کو ئه ، وه کانی کردوه ڵكێشی شیعره یتێکی بێسارانی تێهه ی ناوی بهێنێ به وه ندێ شیعری تری دا بێ ئه هه  له
  وه ره زین لێوێ به ی حه ی ناڵه به

  وه ره حوم که یاڵ مه چون ئامای خه
 مم ن هامده مه فیقم، غه ن ره مه غه"

 (576: مەولەوی)"مم زا و ماته جلیس عه ن هام مه مه غه
 :ڵێ ، ئه کی خۆی کردوه یه ڵکێشی چوارینه یتێکی تری بێسارانی تێهه وی به وله مه

  شیرین نیاوه
  ی داڵن دامش نیاوه ی سفته په
  ی سیاماڵ هۆردا و دیاوه رده په

 (279: مەولەوی)  وری سیاوه هی ه گۆشه  چون مانگ نه
 :ڵێ ، ئه ڵکێش کردوه یتێکی تێهه شیعرێکی تری دا به  له
  ی سیاماڵ هۆر دا و دیاوه گۆشه"

 (552: مەولەوی) " ور سیاوه ی هه گۆشه  چون مانگ نه
 

 حاجی قادر و بێسارانی
،  کانی کوردستانی داناوه شاعیرهموڵ بۆ باسی ناوی  سته ئه  له  دا که و شیعره له( 9816 -؟ )حاجی قادری کۆیی 

 :ڵێ ی بێسارانی ئه رباره ، ده نگاندوه ڵسه ندێکیانی هه ی دا هه که ناو شیعره  له
 فای بێساران ال مسته خۆ مه
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 زمی کوردستان نه  له  زیره بێ نه
رزیی  به  ت به باره ، سه ی کرمانجی خوارو شیعری داناوه هجه له  خۆی به  ، که کی گرنگی شاعیرێکه تیه شایه  مه ئه

و،  ی ئه که هجه له  کی تری جیاواز له یه هجه له  به  کانی کوردستان دا، که ناو شاعیره  بیی بێسارانی له ده ی ئه پایه
 . وه ته ی گۆران شیعری هۆنیوه هجه له  به  واته
ناو   هیشتۆت گه  ڕیوه ی خۆی تێپه که ناوچه  می بێسارانی له رهه ناوبانگ و به  ی که وه بۆ ئه  که یه ش نیشانه مه ئه

نگ و  رهه ندی فه تی عوسمانی و، گرنگترین ناوه وڵه ختی ده وسا پایته ئه  ڵ، که وم سته کانی شاری ئه کورده
 .اڵت دا رۆژهه  واڵتانی ئیسالمی و له  ، له رؤشنبیری بوه

 
 مێرد و بێسارانی پیره

ند شیعرێکی بێسارانی  ی ژین دا چه رۆژنامه  مێرد له رێ، پیرهیی چاپ بک کۆکراوه  ی به که ی دیوانه وه پێش ئه
ر  سه  ته گۆڕیوه  وه سکاریه ده  ندێکی تری به مان زمانی خۆی و هه هه  کانی به شیعره  ندێ له هه.  وه کردۆتهباڵو

روداوێکی   ی لهت اڵیه ڵوێستی سیاسی یا کۆمه هه  وه بیانوی شیعری بێسارانیه  ندێ جار به هه. ی سلێمانی هجه له
واری  خوێنده  کی باش بێسارانی به یه ندازه مێرد تا ئه ی پیره م کاره رچی ئه گه ئه.  ر بڕیوه می خۆی ده رده سه

رگرتون،  کانی لێ وه شیعره  که  کردوه نه  رچاوانه و سه ی بۆ ئه مێرد ئاماژه اڵم پیره ، به ناسین داوه  کورد به
کانی  سڵی شیعره ندێ جار ئه کان دا کردونی و، هه شیعره  له  که  کردوه ش نه سکاریانه هو د ی بۆ ئه ها ئاماژه روه هه

 . وه کردۆته نهباڵو
 

ڵوێستی  ربڕینی هه ی بێسارانی بۆ ده که کارهێنانی شیعره  مێرد و به ی پیره که سکاریه راوردی جۆری ده بۆ به
ی  هجه ردو له هه  ردو شیعر به هه  دا چاک وایه ن، لێرهستی له ی فه کێشه  جاسوسی و، بۆ پشتیونی له  سیاسی له

 :جیاواز تۆمار بکرێن
 

 :ی بێسارانی که شیعره
  دارۆ تانه نه
  ت، توانای تانه دارۆ تاقه  نه
  جنون وێڵی دێوانه ی مه وێنه  به
  سازۆ یانه چۆڵدا، مه  شون وه مه
 ختانی چۆڵ ڵگ دره وه  ن جه رگ ته به
 کۆڵ  گیرۆ نه مه ورازون ی وێم مه په
 باڵین  نیۆ نه نگێ مه ک سیاسه یه
 و ناڵین رێ شه په  و پێوه ک مده ته
 کاوان  ش نه ر وه گێڵۆ سه ی وێم مه په
 ن بێدشان ماوان رده الن مه ر مه مه

 دڵواز  شتم به ت، گه راحه  خاوم به
 (2: نون)مڕاز  قیب هه ره  فیق، نه زان ره نه  نه
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 :دمێر ی پیره که شیعره
  ئای تیری تانه

  تیری تانه  تم تاق بو له تاقه
  جنون وێڵ و دێوانه ک مه ر وه گه مه

  رچم ئازانه حرا ده سه  مه رو بکه
 چۆڵ  رچم بچمه دانی ده ئاوه  له

 کۆڵ  ر روت، پێ خاوس، لۆنگ بگرمه سه
 ر بم به ور بێ خه رد و خولی ده گه  له

 ر بم سه یاڵ ئازاده م و خه بێ خه
 باڵین  م به نگێ بکه نیا سه تهو  شه
 ناڵین  م به س که ڵ مورغان دا ده گه  له
 کێوان  مه رۆژم لێ هات رو بکه  که

 رگای دێوان گوزه  وێته که رێم ئه
 هاوڕاز  ک دێوان دا ببم به ته  له
 باز ڵ پیاوی دوڕوی حیله گه  ک له نه

  ماوه مخوار نه رد و غه هاوده ئێستا
  اسوسی باوهو ج  سه له درۆ و ده

  مانه بن ئه ی ئه نازانم تاکه
  مانه وێ ئاخرزه که رده وا ده

  زوکه  هدی بنێره مه! یا هادی
 (ز 9118ئاغستۆسی  ی91. 129ژین، ژ )  ڵی جوکه ناو کۆمه  کیش له خویه

 :ڵێ ، ئه ها شیعرێکی تری بێسارانی گۆڕیوه روه هه
 ئای چیم بە سەر هات

 ر هاتخۆیشم نازانم بۆچ وام بە سە
 لە دوڕێیانی رێی هات و نەهات

 رێپیشاندەرم لە تەکما نەهات
 کەوتمە سەر رێگەی تەلیسمی ئەرژەنگ
 گیرۆدەی سیحرم بی صەدا و بێ دەنگ

 ئەبینم کایان داناوە بۆ شێر
 گۆشتیش بۆ گوێدرێژ هیچیان نابن تێر

 منیش لە داخی ناسازیی زەمان
 لە جێ دا کەوتوم بێ دەست بێ زمان

 الواز، بێ یار بێ غەمخوار رەنگزەرد و
 عەیشم ال تاڵە وێنەی ژار مار

 بە جەستەی خەستەی پڕ دەرد و کەدەر
 کۆنەی چەندساڵەم لێ کردۆتە بەر
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 چاوم نابینێ و مات و خەمگینم
 ئەو چاکتر چارەی جاسوس نابینم

 کاشکا گوێچکەشم وا نەبیستایە
 هەر دەنگێ ئەبیەم، هەر ناڵەی تیایە

 ە رۆرۆلە الیە رۆژو، لە الی
 لە الیە قومار، لە الیە تیاترۆ

 ئەم قوڕە رەشە وا تێی چەقیوم
 هێزی تەکان و جوڵەی بڕیوم

 هانام بە تۆیە خوای پەروەردگار
 (ز 9117ئابی  ی28 ی881: بێسارانی، ژین، ژ)یا تاقەت، یا مەرگ، یا دیداری یار

 
  شیعرێکی دا به  بێسارانی له  بێ، که یتی نه به، دوا  وه دۆزرایه نه  م شیعره سلی ئه دیوانی بێسارانی دا ئه  له

 : ڵێ ، ئه ستی پێ کردوه کی تر ده تایه ره سه
 م سته ند جه خوداوه

 م سته شێوی جه الت په  علوم بۆ جه مه
 م سته و زوانی به  ردیه نگ زه ئی ره

 م سته ئاوات وه  ی یار وه فته ئی دورکه
 :ڵێ ی دا ئه که کۆتاییه  له
 و سوب بێداران ریف شه دوعای شه  به

 (2: خێ)سڵی یاران  رگ، یا وه ت، یا مه یا تاقه
 . وه بۆته  ند شاعیری تر دوباره ی جیاواز الی چه قافیه  به  یته به  م نیوه ئه
 :ڵێ ی دا ئه تاکه ره سه  له  شیعرێکی دا که  له  لی دێوانه وه
  "ن خاڵی تۆوه  ق وه نوری لیقای حه.../ ن خاڵی تۆوه  وه"

 :ڵێ ، ئه کۆتایی پێ هێناوه  مجۆره به
 ر شقی خاڵی وێت خاتر شادم که به

 ر رگ، یا ئازادم که ت، یا مه یا روخسه
 :ڵێ ، ئه وه کاته ئه  مان نزا دوباره کۆتایی شیعرێکی دا هه  گی کۆماسی له د به حمه ئه
 ر دانای داوه  د ئومێدش به حمه ئه

 (522: وی وله دیوانی مه)ر هسڵی دڵب رگ، یا وه ت، یا مه یا تاقه
 

 :ڵێ ، ئه وه کاته ئه  مان نزا دوباره کۆتایی شیعرێکی دا هه  له  ناسه مان هه هه  یش به  وی وله مه
 ت راقه مێ فه رد نمازۆم ده پگه چه

 (522: وی وله مه)ت رگ، یا تاقه سڵ، یا مه سا خوا یا وه
بێ  ، یان ئه وتوه که ی دیوانی بێسارانی نه وه ره س کۆکه ی ده که قه مێرد گۆڕیوێتی ده ی پیره و شیعره جا یان ئه

 .ی خۆی دانابێ م شیعره ر قاڵبی شیعری بێسارانی ئه سه  له  وه الساییکردنه  مێرد به پیره
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گۆڕیونی بۆ   وه سکاریه ده  مێرد به پیره  که  کردوه  م شیعرانه ی به ی بێسارانی دا ئاماژه که دیوانه  کیم له حه
 :اراوی سلێمانیز

 (8: واو)دار  رده ی من ده وه
 (99: میم)هار  ووه میرزام نه

 (92: قاف)کێشۆ  م نه قیبله
 (72: چیم)دڵ   چراغم نه
 (22: چیم)چنور   وشه نه چراغ وه
 (21: چیم)زان  ره  چراغ وه

 (99: چیم)خاوم دا   چراغ دا جارێ بۆ وه
 (5: جیم)  وه یانه به  جه

ی ژین  رۆژنامه  ی له وانه بن، لهوت که کیم نه ستی حه رده به  نگه ره  مێرد بڕێکی تری لێ گۆڕیون، که رهپی  مانه له  جگه
 : ، بۆ نمونه وه ته دا باڵوی کردونه

 (881ژین، ژ )ر هات  سه  ئای چیم به
 (112ژین، ژ )  رده دوری پڕ ده

 (168ژین، ژ ) دبیر  ی بێ ته دڵه
 (111ن، ژ ژی( )1: چیم)رد  چراخ حاڵی ده

 
 کانی بێسارانی قاڵبی شیعره

قاڵبی   له  ، جیاوازه تیه کانی تری گۆران، قاڵبێکی تایبه ناسراوه  مو شاعیره کو هه قاڵبی شیعری بێسارانی، وه
کو  ی گۆرانی یان وه هجه له  ی شیعریان به وانه مو ئه هه. شاعیرانی گۆران  به  ته بی و فارسی، تایبه ره شیعری عه

یش  کانی یارسان ئاینیه  رانی سروده ت بێژه نانه ، ته داڕشتوه  م قاڵبه شیعریان به  وه ته ورامی هۆنیوه هه  به  باوه
  بۆچی جیا له ؟ کاری هێناوه  م جار به که کێ یه ؟ کێ بوه  م قاڵبه ری ئه داهێنه.  مان قاڵبیان کردوه وی هه پێڕه

  شێ له ئه  م پرسیارانه اڵمی ئه وه ؟ یان داهێناوه م قاڵبه ن ئهما ئێران ئه کانی وره گه  مو شاعیره بی هه ده ئوسلوبی ئه
 . وه دوارۆژدا بدرێته

وی  گشتی پێڕه  به. چێ ک ئه یه  کی زۆر له یه ورامان تا راده تای شیعر الی شاعیرانی هه ره سپێک و سه قاڵبی ده
 . چوه رنه ده  م قاڵبه هیش ل  بێسارانی. خۆیان  به  ته تایبه  که  قاڵبێکیان کردوه

 
 کانی ندیه تمه تایبه

 :ل زه غه
 21  ناگاته  یه کانی دا هه باڵوکراوه  دیوانه  له  لی بێسارانی که زه درێژترین غه. ن "ل زه غه"کانی بێسارانی  شیعره

 .ڕن یتێ تێ ناپه ند به چه  کانی له زۆری شیعره. یت به
  ڕێ له یت تێ ناپه به  95 - 91  ل له زه کانی غه یته ی به ژماره  دا وا باوهبی  ره بی کالسیکی فارسی و عه ده ئه  له

 .یت دان به کێشێ بۆ سه ئه  درێژه  سیده کاتێک دا قه
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 کانی تای شیعره ره سه
و، میسراعی   م نیو میسراعه که یتی یه می به که کا، میسراعی یه س پێ ئه یت ده دو به  کان به تای شیعره ره سه
 م دو یتی دوه به.  مه که میسراعی یه  ی نیوه وه کردنه می دوباره و نیوی دوه  می تازه که م نیوی یه که یتی یه می به دوه

 .و هاوئاوازن  قافیهر چوار میسراع هاوکێش و هاو هه.  میسراعه
 ( بڕگه 5)أ _ _ _ _ 

 ( بڕگه 5)أ _ _ _ _  /    بڕگه(5)_ _ _ _ _  
 ( بڕگه 91)أ _ _ _ _  / _ _ _ _ _  / ( بڕگه 91) أ_ _ _ _  / _ _ _ _ _ 

 
 :کانی سپێکی شیعره ده  ک له یه نمونه
 ی مناڵی ئاخ په

 رێ مناڵی ئاخ وا درێغا په
 م بی خاڵی خه  ی خاترم جه گۆشه
 شی و تاڵی وه  تان، جه  ید بیم جه القه
 (9: ئەلف)هتد ... 

 :بێسارانی  کی تر له یه نمونه
 ن چراغ زاریمه

 ن ی تۆ زاریمه ی تۆن، په اریم پهزگ
 ن ردی کاریمه ور ده فا و جه ی تۆ جه په
 ن  خت نادیاریمه ی تۆ زامی سه په

 (92: چیم)هتد ... 
 :بێسارانی  کی تر له یه نمونه

  وه رده ڕگون که زه
  وه رده ڕگون که مین زه هار زه ووه نه

  وه رده په  ر جه ی دار کێشا سه سۆزه
   وه رده ش به خاو دیده ونم شه  و به شه
 (9: زێ)هتد ... 

 
 :بێسارانی  کی تر له یه نمونه

 ن ڵگی گوڵ رێزه وه
 ن ڵگی گوڵ رێزه ن ساف، وه ن بیه مه چه

 ن ر بێزه نبه ی بۆی عه وشه نه زوڵفان وه
 ن رگی دڵ خێزه ی ئالود، مه موژان مه

 (2: واو)هتد ... 
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 :خانای قوبادی  ک له یه نمونه
 ێژی شامتەنگی نو

 سەروەختی بێ وەخت، تەنگی نوێژی شام
 بە ئایەی شەریف سی جزمەی کەالم

 بە ناوی یەزدان هەزارویەک نام
 نەزاو و نەمر -محول الحال  -

 (112: ژین، ژ)هتد ...نۆ قوبەی سەما بێ ستون راگر
 

 :د خان له ال وه مه  ک له یه نمونه
 یالخان بادی له
 انیالخ ربۆی بورجی له نبه بادی عه

 ماخان ی بلند ده ی چیهره شاته مه
 (861ژین، ژ )هتد ... زای شاخان ڕه زوڵف به  ن به زه شانه

 
 :لی ر عه مه قه  ک له یه نمونه

 بێداری کردم
 ختم بێداری کردم ختی به بای سه

 نگ وشیاری کردم زه وه نگیی شه زه
 (189: ژین، ژ)یاڵی دڵداری کردم  توشی خه

 
 :گی کۆماسی د به حمه ئه  ک له یه نمونه

 ی رۆ چراغم جه
 ی رۆ ترسام جه ل مه زه رۆی ئه  من جه

 رخی بێ پۆ ی چه ردش ئه زانام گه مه
 (522: وی وله مه) هتد... دیداری تۆ  حروم جه روم مه که مه
 .  مان رێبازی گرتوه ندێ جار هه ویش هه وله ت مه نانه ته
 

 :وی وله مه  ک له یه نمونه
 ن ماڵ دارانه شه
 ن ڵگی دارانه روی وه  نگ نه ردی ره هز
 ن ن، بارانه لول، باده رده ن، گه مه ته

 (2: وی، شین وله مه)ن  رکۆسارانه ی سه بێزیای وارگه
 

 :وی وله مه  کی تر له یه نمونه
 نی رده م که قیبله
 نی رده ور ئیزهار که ی ته ت به نامه  جه
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 نی رده نویسیا بێ لێش تۆ دڵ سه
 (2: وی، قاف وله مه)نی  رده ن تۆ وێت به هکێو ر یه دڵ هه

مان قاڵبیان  وی هه مویان پێڕه ن، هه گمه تی ده ندێ حاڵه هه  له  گشتی جگه  ی گۆران، به سه دره کانی مه شاعیره
 . وه " قیتعه"ی  خانه  چێته کردبێ، ئه یان نه م قاڵبه وی ئه ر پێڕه گه ئه.  کردوه

 .  وه ته لف تا یا پڕ کراونه ئه  بهکانی  دیوانی شیعری عروزی قافیه
 .تا یا ریز کراون  وه لفه ئه  م له که یتی یه می به که ی یه می وشه که پیتی یه  ی گۆران به سه دره دیوانی شاعیرانی مه

 
 کانی قیتعه
ی  ڵ قافیه گه  م له که ی میسراعی یه اڵم قافیه ، به وه رێبازی عروز هۆنرابێته  به  که  سیده ل یا قه زه غه  له  بریتیه

 . کانی تری دا جیاوازه یته م و میسراعی به میسراعی دوه
یتی  می به م و میسراعی دوه که یتی یه می به که میسراعی یه. رچون قاڵبی ئاسایی ده  ندێکیان له شیعری گۆران هه

 .م که یتی یه ی به قافیه  له  ان جیاوازهکانی م قافیه که یتی یه کانی دوای به یته اڵم به ن، به م هاوکێش و هاوقافیه که یه
 

 :بێسارانی  ک له یه نمونه
 ردبامم وینا زانێ زه ئارۆ خه

 گۆل، تافی الڵ مینا  بێ نه فته که
 وتاف گۆلی ئه  کسش دیار بی، نه عه

 روی جامی ساف  چمان من مدیام نه
 شیام هۆرم گرت دییام پێشدا

 ( 5: ئەلف)ری نێشدا  سه  مم دان وه چمان چه
 

 :بێسارانی  کی تر له یه نمونه
 خاک  ڕێزان وه زانان مه ل خه ل په په
 ی دڵ چاک چاک رده نێش په  ران به که مه

 ی وێش سته ی جه رده زامی گاز په  دڵ جه
 بۆ لێش هون، جیا مه  تره قه  تره قه
 ی پڕ خومار وران، دیده ده  یۆ نه مه
 مبار زانی خه رد خه وارۆ روی زه مه
 ڕێزییۆ ڵگێ زار مه زان وه ر خه هه

 خێزییۆ و مه دین ئه  رۆش به دڵ ده
 م بۆ چاک ر سینه بۆ مه رواز مه ر په مه
 خاک  ڵتان بۆ نه زان غه با چون خه نه
 رون ده  رگان نه ت رێزان به زره ئه  جه
 (5: پێ) ڵتانی هون ن، من غه و رێزیای خاکه ئه
 .  ی کردوه م رێبازه وی ئه کانی دا پێڕه رهزۆری شیع  ی له وانه له  کێکه وی یه وله مه
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 سپێک می ده که ی یه وشه
سێکی  ی، یا که که ی، یا دڵخوازه که ڵ دڵداره گه  وخۆ له راسته  ی گۆران که سه دره لی مه زه زۆری شیعری غه

 : ستی پێ کردوه ده  م وشانه کێ له یه  دوێ، به دیاریکراو ئه
 ....موال م، میرزام، چراغم، مه قیبله

 
 :بێسارانی بۆ چراغم  ک له یه نمونه

 چراغم ئامان
 د ئامان خیل، ئامان سه ب ده ره چون عه

 تاوی زامان  ن جه ر چێوێم واته ئه
 (25: چیم)هتد ... شقی ئیمامان بۆ، به خت نه ت سه نه وه
 . س پێ کردوه ده  یه م وشه لی به زه یان غه ده
 

 :م بێسارانی بۆ قیبله  ک له یه نمونه
 ن جۆشه  م به قیبله
 ن جۆشه  رون به دوری بااڵت، ده  جه

 ن ن تۆشه دییه دای نه لوه م ئه دیده
 (9: قاف)هتد ... ن  ی خاڵ تۆ سیا پۆشه رتاپام په سه
 . س پێ کردوه ده  یه م وشه لی به زه یان غه ده
 

 :بێسارانی بۆ میرزام  ک له یه نمونه
 هار ووه میرزام نه

 هار ووه یمساڵ نه، ئ یۆوه نی نه هه
 م نگونسار چه  شێوان، نه  وشه نه وه
 (99: میم)هتد ... خار نان جه ر سۆسه به  یان وه ر نه به
 . س پێ کردوه ده  یه م وشه لی به زه یان غه ده
 

 :والم بێسارانی بۆ مه  ک له یه نمونه
 رار والم بێ قه مه

 رار د بێ قه سپی تافێ دیم، بێ حه
 وار  وزۆ به ، وێش مه وه رزه مای به  جه
 (6: میم)هتد ... زار د هه بۆ سه مه  پاره  ن پاره ته
 . س پێ کردوه ده  یه م وشه لی به زه یان غه ده

یان   م وشانه کێ له یه  مویان به ن، هه گمه تی ده ندێ حاڵه هه  له  گشتی جگه  ی گۆران، به سه دره کانی مه شاعیره
 .کانیان ی شیعره وه هۆنینه  به  ستیان کردوه و ده تی ئه هاوبابه
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 کانی  کێشی شیعره
 :یین بڕگه  موی ده کانی بێسارانی هه شیعره

  بڕگه 5  له  م بریتیه که یتی یه می به که یه میسراعی
یی  بڕگه 5  مان رسته می هه ی دوه و نیوه 5می  که ی یه ، نیوه بڕگه 91  له  م بریتیه که یتی یه می به دوه میسراعی

  مه که یه راعیمیس
  مه که یتی یه ی به و هاوقافیه  بڕگه 91  له  م بریتیه یتی دوه می به که یه میسراعی
  مه که یتی یه ی به و هاوقافیه  بڕگه 91  له  م بریتیه یتی دوه می به دوه میسراعی
 :ن بڕگه 91کانی  همیسراعمو  بێ، هه واو ئه ته  که تا شیعره

 :کو رفن، وه هاوئاواز و هاوحه ر چوار میسراع ی هه قافیه
 ( بڕگه 5)لف  ئه_ _ _ _ 

 ( بڕگه 5)لف  ئه_ _ _ _     بڕگه(5)_ _ _ _ _  
 ( بڕگه 91)لف  ئه_ _ _ _    / _ _ _ _ _ 
 ( بڕگه 91)لف  ئه_ _ _ _    / _ _ _ _ _ 

 
 :ک یه نمونه

 هێ –ما  –دیم  –ران  -یا
 هێ –ما  –ک  ره –با  –مو / م  چه -  به –دیم  –رۆ  –ئا 
 هێ –شا  –ی  نه –وێ  -  به/   وه –ال  -  به –یا  –د 

 هێ –گا  –نی   -نیم  -  به/  ند  سه  -تم  –س  ده -  نه –دین 
  ده -ر  که  -دڵ  –کی  –ر  ته/ ب  هه -ز  مه -فی  -سۆ  –من 
  ده -ر  یه -و  –ت  -گش  -  جه/ کار  -  به -تۆ  –فی  -سۆ 

 وانا یی ته سبیح حه ته  شغوڵ به مه
 م نمانا نه مین په و جه ناگا ئه

 ست م دا شکه ندش تۆبه سبیح لێم سه ته
 نشت که  رد نه رالد کافر بیم روم که ده

 ردا سبیحت به و ته م چون تۆبه قیبله
 (2: یا)ردا  مه ر نه گه سا نیم نیگایێ ئه

 
 :تالعی  ک له یه نمونه

 تۆ جیا  من جه
 تۆ جیا  من جه بۆ  رده س که رکه هه

 نبیا ی بورجی ئه بارگه  هانام وه
 (81: داخی ره قه)هتد ... رتاپا سیا دۆش بۆ، سه  م نه کۆی غه
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 :کۆماسی  ک له یه نمونه
 ن شه م باس قیبله

 ن شه باس دوریت باس  دڵ دائیم جه
 ن شه سواس گا فیکر، گا ویر، گا وه

 ن شه گا بێ هۆش، گا هۆش، گاگا تاس
 ن یدایی منه ر باس شه ن هه ر کۆ هه هه

 ن ختی و ریسوایی منه دبه باسی به
 ن شاران باسه  دنامیم جه باسی به

 ن راسه ن هه ته  ی باسان رۆحم جه جه
 واسم  ردت بام ئاواته رگه سه  وه

 ر باسم نگ کۆتاکه ده ک خه یه  بۆ وه
 الس بۆ رۆح دوریت خه  م رۆحم جه هه
 س بۆم کۆتای با م ساکنیی دڵ، هه هه
 ن راسه د هه حمه ن ئه تا زینده  رنه وه

 (52: داخی ره قه)ن  نی چ باسه ر باسی تۆن هه باس هه
  مان کێشی ده وی هه مویان پێڕه ن، هه گمه تی ده ندێ حاڵه هه  له  گشتی جگه  ی گۆران، به سه دره کانی مه شاعیره

 . یان کردوه یی بڕگه
ڵ ئاوازی گۆرانی  گه  له  م کێشه ، ئه وی کردوه بێسارانی پێڕه  ، که ورامیه ههکی تری شیعری  ندیه تمه ش تایبه مه ئه

موی یاخود زۆری  کرمانجی و بابانی هه:  ردو شێوه ردا کێشی هه رامبه به  له. گونجێ فۆلکلۆری کوردیدا ئه
 .یی زیاترن بڕگه 91  و له  عروضیه

  
 کانی ی شیعره قافیه
ک  یه میسراعیر جوتێ  کانی تری تا دوایی هه یته ن به هاوقافیه میسراعیر چوار  هه  م که که یتی یه دوبه  له  جگه

 :ن یت هاو قافیه به
 أ_ _ _ _ 

 ( بڕگه 5)لف  ئه_ _ _ _  /  بڕگه(5)_ _ _ _ _  
 ( بڕگه 91)أ   _ _ _ _  / _ _ _ _ _   ( بڕگه 91)أ   _ _ _ _ /   _ _ _ _ _

 ( بڕگه 91)ب _ _ _ _  / _ _ _ _ _   ( گهبڕ 91)ب _ _ _ _  / _ _ _ _ _  
 ( بڕگه 91)ج _ _ _ _  / _ _ _ _ _   ( بڕگه 91)ج _ _ _ _  / _ _ _ _ _  

 هتد.... 
 

 :بێسارانی  ک له یه نمونه
 م رده شیی ویه وه

 م رده خت، ساڵی ویه شیی وه ی وه ئاخ په
 م رده سر ناوکان که ئه  کۆن دڵ؟ وه

 م؟ رده ت وه ربه کۆن هوناوی دڵ، چون شه
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 مانا یل مه سه  م وه سر چه و ئه کۆن ئه
 ستانا دا، موژگان مه دڵ زوخاو مه

 و ساڵ و ماهی یر، ئه ودا و سه و سه کۆن ئه
 نیم نیگاهی  رد، وه که قنیاتم مه

 واران هه  نگ کۆنه سه  نان وه بیه
 (2: واو)سڵی نازداران  ی وه مای سایه ته  به
 

 :ێسارانیب  کی تر له یه نمونه
  یاران دیوانه

  من خۆ ئاهیرناک، وێڵ و دیوانه
  زێد، چۆڵ و وێرانه  نم به رده که

  قوش النه نی بایه سازانم چه
 رد تاوی ده  ی وێش، من جه ناڵه  و به ئه

 رد ق زه وه شه  و تا وه ر شه بێداریش هه
  نۆوه  ر سات جه م، هه ر ده ڵێ من هه به
  ۆوهب دودی ئاهم، ئاهیر مه  جه
 قوش باڵش رسون ناکا بایه مته

 شێو بۆ حاڵش ئاهم، په  سوچیۆ به
 ن پێش ر فامێ هه قوش، ئه واچدێ بایه

 ستش چێش؟ ده  ی، گڕ به هامسایه  و جه ئه
  ئاوای یانه  بشۆ وێش بدۆ به

 (1: یا)  نی، چۆڵ و وێرانه و چه ئه  من به
 

مان  وی هه مویان پێڕه ن، هه گمه تی ده ندێ حاڵه هه  له  گشتی جگه  ی گۆران، به سه دره کانی مه شاعیره
 . یان کردوه ئارایی قافیه

  که  ئاراییه قافیه  م جۆره ، ئه وی کردوه بێسارانی پێڕه  ، که ورامیه کی تری شیعری هه ندیه تمه ش تایبه مه ئه
ردو  ئارایی هه ردا قافیه رامبه به  هل. گونجێ ڵ ئاوازی گۆرانی فۆلکلۆری کوردیدا ئه گه  له  ی تێدایه وه بونه تازه

 "قام مه"و  ڵ ئه گه  ن، زۆرتر له کانی هاوقافیه یته مو به می هه عی دوه سره کۆتایی مه  کرمانجی و بابانی که:  شێوه
 .نگی ئێرانین رهه ی فه زاده  سازێن، که ئه  انه
 

 وی سنه یی مه هاوقافیه
یی  هاوقافیه  به  وه ستۆته به کان و خۆی نه یته مو میسراعی به ی ههی هاوقافیه  به  وه ستۆته به شاعیر خۆی نه

ردو  ی هه یتێکی قافیه مو به ڵکو هه ، به وی کراوه شیعری عروزی دا پێڕه  کو له کان وه یته مو به می هه میسراعی دوه
 .م هیتی دوای ئ یتی پێشوی و به ی به قافیه  له  اڵم جیاوازه ن به ی هاو قافیه که میسراعه

 . ی کردوه م قاڵبه وی ئه کانی دا پێڕه شیعره  بێسارانی له
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مان  وی هه مویان پێڕه ن، هه گمه تی ده ندێ حاڵه هه  له  گشتی جگه  ی گۆران، به سه دره کانی مه شاعیره
 . یان کردوه ئارایی قافیه

 
 :کانی بێسارانی ویه سنه مه  ک له یه نمونه

 رگم رێزنات جه
 رگم رێزنات جه بای،  رێزه  رێزه

 ردم دین دینت دێونا ده دور نه
 ردم ی سه ناسه ردون هه گه  رد جه ویه
 ی نار راره رگ چون شه ی جه پاره  پاره
 وار  م رێزیا به چه  نی زوخ جه چه
 الغی کۆسار ی که م وێنه ر موژه هه

 مینقار  ن به رگم گێرته جه  ی جه پاره
 دامان  رگی وێم چنیم نه ی جه رێزه

 (8: رێ)سامان  رتا که ردا هه سه  ر دام به هه
  

 ند رجیعبه ته
 : وانه له  یه ندین قاڵبی تر هه بی فارسی دا چه ده ئه  له

ی  که ر چوار میسراعه یت هه دوبه  کی، که کو پێنج خشته وه... ند رجیعبه ند، ته رکیببه ع، ته مه ت، موله مه موسه
ی دو  مان قافیه هه  یت به مان به یت هه ر دو به و پاش هه  ی جیاوازه ێ قافیهیتێکی تر د به  وه ن، دوای ئه هاوقافیه

شیعری   له  مانه ی ئه نمونه. کی وت خشته کی و حه ش خسته شه  م پێیه ر به هه.  وه بێته ئه  ی دوباره تاکه ره یتی سه به
 .نن گمه ی گۆران دا ده سه دره مه
ک شیعری  نیا یه دی ناکرێ، ته ند، به رکیبه ع، ته مه ت، موله مه کانی موسه کانی بێسارانی دا قاڵبه ناو شیعره  له
  ی به م قاڵبانه بێ بێسارانی ئه  وه ر ئه به  ، ئاخۆ له وه ند هۆنیوێتیه رجیعبه قاڵبی ته  به  که "زامی نۆ  دڵه"بینرێ  ئه

 . یهجارێ دیار ن  مه وتون ئه که س نه ر ده یاخود هێشتا به  هێناوه کار نه
 : بێسارانی  ند له رجیعبه کی ته یه نمونه

 زامی نۆ  دڵه
 ی زامی نۆ ده بون، زه زایف و زه

 ن کۆ دڵ گرته  ند تیری کاریت نه چه
 ی تۆ داخ په  ختی من، دڵه ی به ئاخ په

 ی تیری خار ده مناک، زه من زار و خه
 ی کوفار یکان، تایفه پێکیای په

 مان رون سیا داخ سۆچیای خه ده
 مان م چاخ خاری سته وق و که زه بێ
 ی بێ شۆ مانه شق زه رمه سه  ردت وه که

 ی تۆ داخ په  ختی من، دڵه ی به ئاخ په
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 ن ئامان ته ، مروه م وات دڵه فره
 حری بێ سامان گێج، به  م نه وزه بۆ، مه

 رون خڕیای ده  ند تاوی عیشق نه ر یه هه
 مع چراخان گڕیای ی شه شۆڵه  تا وه

 ی کۆ زوخاڵ سیا سفته  هن بی و ته
 ی تۆ داخ په  ختی من، دڵه ی به ئاخ په

 
 دڵ  ن نه رده رکه ئایری دوریت سه

 چڵ  باب پێکییان وه رگم چون که جه
 ن لێم ب گێرته زه شم غه خه  نازاران به

 خدێم  ن وه وان بیه رمیی شه بێ وه
 ر بۆ نبه تاوی زوڵفان سیای عه  جه

 ی تۆ اخ پهد  ختی من، دڵه ی به ئاخ په
 

 وینان سزام یان مه کیمان مه حه
 ی سیام سفته  ران وه ت ماوه شاده

  وه زامه  ست به ده  بگێره  یسه ده
  وه مامه ونه نگ نه ده زامی خه  به
 رۆ  وان تا به ئاه، شه  ند کێشه رچه هه

 (91: دال) ی تۆ داخ په  ختی من، دڵه ی به ئاخ په
 

 : وه دایڕشتۆته  مجۆره به  وه ره ۆهکی ز سکاریه ده  به مێرد پیره
 ...دڵە داخی تۆ
 بە رێی نارەفتە و چەوتیدا مەڕۆ  چەند هاوارم کرد شەوان تا بە رۆ

 برینی جەرگت هێنامەوە سۆ
 ئاخ بۆ بەختی من، داخ دڵە بۆ تۆ

 گیرۆدەی داوی جەور و ستەمم  بە دەردی تۆوە زامداری خەمم
 ەستی دۆست و مەڵهەممچاوەڕێی د  چاو نەبیناوی تەمی ماتەمم

 تۆ وای لە سەودای زوڵفی عەنبەربۆ
 ئاخ بۆ بەختی من، داخ دڵە بۆ تۆ

 الدە لە بەاڵی بااڵ نەمامان  چەندم وت دڵە هۆشت بێ ئامان
 هێند لە کارایە بێ حەد و سامان  ژورناڵی درۆی فیتنە و نەمامان

 تۆ توش ئەبی و من ئەکەومە رۆرۆ
 تۆئاخ بۆ بەختی من، داخ دڵە بۆ 

 خوا لە الی خۆشە ناڵەی نیوەشەو  چارت ئەوەیە شەو هەستە لە خەو
 کەرەمکار ئەوە، هیوادار بە بەو  بە سۆزی دەرون هاوارکەرە ئەو
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 بەڵکو بێیتەوە حاڵی خۆت لە نۆ
 ئاخ بۆ بەختی من، داخ دڵە بۆ تۆ 

 (ز 9111مارتی  ی97، 158ژین، ژ )
یان  م قاڵبانه ندێ له می بێسارانی ژیاون، هه رده ی دوای سه وانه تی ئه بهتای  ی گۆران، به سه دره کانی تری مه شاعیره

 . کارهێناوه کانیان دا به شیعره  له
  

 بێسارانی و ژیان
هیچ جۆرێ   به  کێشێ، که ی ئه که ویستی دنیایی خۆی و دڵداره کی خۆشه یه ند شیعرێکی دا وێنه چه  بێسارانی له

زی  ، حه یه قینه نجێ یا عاشقێکی راسته ڵکو ئاواتی گه ، به وه ، یان بیری عیرفانیهجازی شقی مه ی عه خانه  ناچێته
کتری  ی خۆش بۆ یه رێ، قسه مکی به م بۆ لێو و مه ، ده ناو جێگاوه  بچنه  وه پێکه  ژن، که  له  ی پیاوه مرۆڤانه

کتری بدرکێنن،  ی دڵی خۆیان بۆ یه، رازننکتری بئاڵێ بااڵی یه  ن، بااڵیان له سبازی بکه ن، ماچوموچ و ده بکه
 :ڵێ ئه

 م ره چراخم که
 م ره رۆ که مدار بکه ره ر که گه ئه
 م هه  وێ من و تۆش بیاونا به شه

 م ی شه وێنه  تۆ به  روانه من چون په
 رین ک سه یه  ر وه تا سوب بنیامان سه

 رین ی وه رده ردامان رازان ویه که
 مردم ر مه گه و دما ئه وسا جه ئه
 (68: چیم)ردم  که نی وێم شادی مه رده ی مه هپ
  

 !م ره که  گیانه
 م بکا ره مدار که ره ر که گه ئه
 نێ یه ک بگه یه  وێ من و تۆ به شه

 م کو شه و تۆش وه  روانه کو په من وه
 رین ک سه ر یه سه  ته رمان بکردایه یانی سه تا به

  وه ته کتری بگێڕایه رازی دێرینمان بۆ یه
  مایهدر بشمر گه دا ئه مه و ده لهوسا  ئه

 (68: چیم)کرد  بۆ مردنی خۆم شاییم ئه
  
 :ڵێ شیعرێکی تری دا ئه  له

 ی دنیا چراخ جه
 ی دنیا ن جه نده ند ئاواتم مه وه ئه
 م بدیا دیده  ن به رده مه   ر جه رته وه
 ب الڵی تۆم بنیا بانی له  ب وه له
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 رین ک سه یه  ر وه ردو بنیامان سه هه
 رین ی وه رده ردامان رازی ویه هک

 ن رده گه  ن نه ستی تۆم شیه بدیام ده
 ن رده مه  واستم ئاوات وه رسات مه ده

 بۆی زوڵف مشکینت  بۆ بنیام نه
 مینت ی جه عبه واف که ردام ته بکه

 ردام شتان بااڵت بکه بااڵی وێم په
 (8: چیم)ردام  ر بمه گه بی ئه ت نمه سره حه
  

  م ماوه ئاواته  نده وه دا ئه یایهم دن له  گیانه
  چاوی خۆم بمدیایه  پێش مردنم به  که

 علی لێوی تۆ ر له سه  ته لێوم بنایه
 رین ک سه ر یه سه  ته رمان بکردایه ردوکمان سه هه

  وه ته کتری بگێڕایه رازی دێرینمان بۆ یه
  ردنمایه گه  ستی تۆ له ده  بمدیایه

 خواست مردن ئه  جێ ئاواتم به سبه ده
  کانم بکردیتایه بۆنخۆشه  گریجه بۆنی ئه

  وافم بکردایه ی روخسارتا ته عبه وری که ده  به
  بااڵت بئااڵنایه  بااڵم له

 (8: چیم! )خوارد ئه ، داخم نه ر بشمردمایه گه ئه
 
 :ڵێ شیعرێکی تری دا ئه  له

 ورۆز سوبحی نه  ر جه ریفته وێ شه شه
 فرۆز ڵ ئهزوڵف ماهی د  ر جه نته وشه ره

 شانان ک پرشنگ مه ک یه ئاسمانان یه
 وانان مه -ال حول  -رش  عه  کان جه له مه
 اڵت سوب سه  ی شام تا وه واده  ر جه هه

 وات –یا حی  –وانا بانگی  بولبول مه
 ری والن که جه  بورج به  جه  ستاره
 ری موقابیل بورجی موشته  زوهره
 ک داره یل یار شیرین ته مه  دڵ وه

 ک ت موباره خش، ساعه ح به ره وا فه هه
 ندی زنجیر زوڵفی گرنج بی دڵ به
 چین نارنج نارنج بی ب میوه دو له

 ر حه سوب سه  و تا وه و شه درێغا ئه
 (7: شین) -یوم المحشر  –ب تا  بانی له  ب وه له
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 وێک،  شه
 ورۆز یانیی نه به  ریفتر له شه

 زوڵفی مانگی دڵسوتێن  رۆشنتر له
 شان وه کان، پرشنگیان ئه ئاسمانه
 خوێند یان ئه -ال حول  -رش  عه  کان، له فریشته

 یانی تا نوێژی به  وه ئێواره  بولبول، له
 دا ی ئه -ی  یا حه -بانگی 

  وه جریوانه کان ئه بورجه  کان، له ستێره ئه
 ری دا ر موشته رامبه به  له  زوهره

 دڵ، 
  وه زوی یاری رازاوه ئاره  به
 کاتێکی پیرۆزدا  کی خۆشیهێن دا، له یهوا هه  له

 دیلی زنجیری زوڵفی لولی بو،
 لێو،

 کانی بو، مکه چنی مه میوه
 یانی می به تا ده  ، که وه و شه درێخ بۆ ئه

 (7: شین)ر  حشه تا رۆژی مه  ر لێوی بو، بمایه سه  لێو له
   
 :ڵێ شیعرێکی تری دا ئه  له

 ن شتانه هوناو وه
 ن شتانه هوناو وهم  دیده  ی تۆ جه په

 ن شتانه مان په کااڵی خه  بااڵم وه
 ن شتانه رگوزه ی سه واده  ئینه  نه
 تا جارێ سره ردام حه مه ند نه وه ئه
 رداش کارێ ردون بکه نای گه رده گه

 رۆ  وێ تا به مڕاز، شه و تۆ هه  ئێمه
 تۆ  یر جه دیام، خاوێ غه ودا نه شه  جه

 رازشت، گاهێ شیرین  رگوزه گاهێ سه
 من نیاز  تۆ گاز، گا جه  گاگا جه

 م دا و ده رگم باما جه ر مه وسا ئه ئه
 (2: هێ)م دا ی خه یانه  شانا به بوڵم مه

  
 ! خوێناو بارانه

 بارێ کانم ئه چاوه  بۆ تۆ خوێناو له
  م ئااڵوه خه  بااڵم له
  نیه  شته رگوزه ی سه وه کاتی گێڕانه ئێستا
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  مایهمرد نه  که  نده وه ر ئه هه
  و کارێکی بکردایه  ردون خولی بدایه جارێ گه

  رۆژ، هاوراز بوینایه  وێ تا به من و تۆ، شه
  بدیایه  تۆوه  ر به وم هه دا خه وه و شه له

  ی خۆشمان بکردایه ، جارێ قسه وه ته مان بگێڕایه شته رگوزه جارێ سه
  و، جارێکیش من نیازم بدرکانایه  جار جارێ تۆ گازت بگرتایه

  دا بشمردمایه مه و ده ر له گه وسا، ئه ئه
 (2: هێ)م دا  ماڵی خه  دا به م ئه که مێشه خۆڵه

   
قی زیاتری  ونه ی ره وه ژیان بۆ ئه. کێتی ژیان خۆشتر بکا ره ڕوانێ، گه ژیان ئه  له  وه زوه م ئاره ر به بێسارانی هه

بۆ   شیعرێکی دا ئاماژه  له. وام بێ رده ێدا بهی ت تی و چاالکی رۆژانه بێ زیندویه بێ و، خۆشتر بێ ئه هه
 :ترنجن دو جواڵنی یاری شه  کا که ئه "شا"ی  "مات"و  "کش"و  "ترنج شه"

 نان ته جاڵه خه  سته ست و پا به ده
 (91: شین) نان نج کش و ماته تره چون شاهی شه

 : کا رد ئه ها باسی یاری نه روه هه
 نیشا فا مه ور جه ردی جه م نه رده هه
 (22: دال) نمانی فای دوری مه یاران جه  به
تی  کی تایبه کیه زایی و زیره و، شاره  ی قوڵ و دانانی پالنه وه بیرکردنه  یاری پێویستی به  له  جۆرێکه  ترنج که شه
دۆڕاندن دا  و  وه بردنه  خت له وت و به زۆرتر رێکه  که ، یاریه ڵێن تاوڵه ندێ جێ پێی ئه هه  رد، که اڵم نه وێ، به ئه
ربردنی ناو  سه  ڵ و، کات به ی کۆمه وه ره دا هی چینی سه مه رده و سه ردو یاری له ر حاڵ هه هه  به.  یه وری هه ده

 .تێ یشتویه گه ی نه وه کانی خواره سانی چینه ستی که ، ده دیواخان و مااڵن بوه
.  یه هه  وه رانه ئاستی گوزه  ندی به یوه یان و، پهرونی مرۆڤ و خۆشی ژ ر ده سه  ی له وره کی گه ریه مۆسیقا کاریگه

 :ڵێ ، ئه"نون رغه ئه"  وانه دا له ندێ ئامڕازی مۆسیقا ئه هه  به  ندێ شیعری دا ئاماژه هه  بێسارانی له
 ڕگون شتان گرد زه مین، ده رکۆوان ته سه

 (7: نون) نون رغه وۆ، سازی ئه بولبول مژنه
کۆڕی   له  که  ناسیویانه  وانه نیا ئه ڵکو ته ڵک ناسراو و باو بوبێ، به ر ئاستی خه سه  هل  بوه نون ئامڕازێ نه رغه ئه

  چێته ڕێ ئه په ش تێ ئه مه بێسارانی له. شدار بون ڵ دا به اڵتدارانی کۆمه سه و ده  ڵبژارده زمی هه گۆرانی و به
 "قانون"و  "ی نه"و  " مانچه که"و  "نگ چه"و باسی  "راب شه"و  "ی مه"و  "ست مه"و  "ساقی"و  "موتریب"کۆڕی 

 :کا ئه
 نگ وای چه موتریب نه

 نگ وای چه رێ نه وانان، په خت بێ، نه سه
 نگ رابی گوڵڕه ن شه ته ساقی مروه

 نگ دره  ره که ن مه نگه وران دو ره ده
 ی وای نه ی نه ناڵه  موتریب بکێشه

 ی؟ ی بی که یکاوس، کۆ شی، دارا که که
 ست ده  به  یی بگێرهی شاد مانچه که
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 ست مه  ره هۆشیار، هۆشیار که  ره ست که مه
 ی سازانت غمه قانون بۆ نه  با به

 نی ساقی سازانت و چه کشه چون یه
 شاد  بویارمێ به  جلیسه ی مه تا ئه

 (1: میم) ران چون باد شادیی و ناشادیی مویه
  
 : وانه له.  ی داناوه ندین ساقینامه ی دا چه باسی مه  له

 (9: سین)ی  ی بۆ که ساقی که
 (2: سین)ی داریم  ساقی مه

 (2: سین)ی  ی نه ساقی ناڵه
ی  مه"و  "ی ئاقیق ئاسا مه"سنی  کا و جارێکی تر په ئه "نگ ی یاقوتی ره مه"دا جارێ ستایشی  و شیعرانه له

و  " پیاڵه"و  "جام"و  "سوراحی"و  "ی مینا هه هقه قه"دا و باسی  ئه "ق فه مرا چون شه نگ، حه ره  گوڵخونچه
تاوێ "رخۆشی  یاڵی سه خه  بێ به ی هیچ نه وه ن، بۆ ئه "ستی ی و مه مه"زمی  لی کۆڕی به گه وشه  کا که ئه " جورعه"

 ."م ئارام بێ باری خه  دڵ له"و "ڕێ و بگه زوی ئه ئاره  دنیا به
   

 : ریبی بێسارانی و غه
و  "ریب غه": کو ، وه وه خوێنرێته ریبی لێ ئه بون و غه  هێنی، ئاواره کار ئه  لێ به گه کانی دا وشه شیعره  بێسارانی له

و  "هجوری مه"... "وازی ریب نه ریب ئازاری و غه غه"و  "ریبی داخی غه"و  "ریبی موڵکی غه"و  "ریبان دڵی غه"
 "دورواڵت"و  "ن ته ی وه تهف دورکه"، "ی واڵت و ئاواره  ئاواره"... "ی هیجران و دوری کوره"و  "هجوری ردی مه ده"

 ."دور  ن نه زامه"و 
 :ڵێ شیعرێکی دا ئه  له

 بوری یا شای سه
 بوری برێ، سه ری سه ر تۆ بده مه

 هجوری ردی مه ری عیالج ده تۆ که
 تی دوری کێ دارۆ تاقه  رنه وه
 دوریم  ن نه رد زامه زاب کێشی ده عه
 مین نوریم و جه ی دین ئه شێوحاڵ په په

 نان ن، دور واڵته ته ی وه فته دورکه
 (99: یا)نان  اڵته م خه مناک، خه مکێش و خه خه
  

 بوری سه -  ستی خوایه به مه –یا شا 
 ی بوریمان پێ بده باری و سه ر تۆ بورده گه مه

 ی ر بکه سه ردی دابڕان چاره تۆ ده
 ؟ یه گرتنی دوریی هه  رگه گینا کێ توانای به ئه
 چێژم، ئازار ئه  وه ردی دوری زێده س ده ده  به
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  روناکه  و روه شێوحاڵم بۆ بینینی ئه په
 ی نیشتمانم، دور واڵتم وته دورکه

 (99: یا) اڵتم خه  م بۆته مناکم، خه خۆم، خه م ئه خه
 :ڵێ شیعرێکی تری دا ئه  له

 وێم  بونه دڵ زه
 وێم  بونه رد و زایف، دڵ زه نگ زه ره
 وێم  رنگونه چای بێ ئامان سه  نه

 وێم  و تونه  نجه ی واڵت ته هئاوار
 وێم  ته المه ی بار مه میده ن خه ته
 وێم  ته شر قیامه ی رۆی حه نده رمه شه
 وێم  فته مان ره یالت خه ی دڵ سه یانه
 وێم  فته گۆش وێ شنه  رگ وه ی جه کزه
 ی هیجران دڵ جۆشیای وێم کوره  به
 م پۆشیای وێم بااڵی کااڵی خه  به

 وێم  م بێ نوره ، چهڕ، زوان الڵ گۆش که
 وێم  یل دوره له  یدا جه جنون شه چون مه

 وێم  دین دورواڵته نه  گشت جه  یه
 (2: دال) وێم  ساته ره ستاخێز عه دوریش، ره

 بون خۆم دڵ زه
 بون خۆم رد و الواز، دڵ زه نگ زه ره
 رنگون و، چاڵی بێ ئامان دا سه  له

 و تون خۆم  نجه ی واڵتی ته ئاواره
 ، نشت رزه ی قورسایی باری سه ماوه هبااڵم چ

 ت خۆم شری قیامه زاری رۆژی حه رمه شه
 م ماڵی دڵ وێران و، الفاوی خه  به
 بیستم رگم ئه ی جه گوێی خۆم کزه  به

 ی هیجران و کوره  دڵ، بۆته
  بااڵم ئااڵوه  م له کااڵی خه
 ڕ، زمان الڵ، چاو بێ روناکی، گوێ که

 یل دورم هل  یدا له جنونی شه کو مه وه
  یه وه بینین و دورواڵتیه هۆی نه  موی به هه  مه ئه

 (2: دال)  ته ساتی رۆژی قیامه ره یدانی عه ڵسانی مه ی، هه که دوریه
  
 :ڵێ شیعرێکی تری دا ئه  له

 ن دڵه  چراغ نه
 ن دڵه  ر داخ نه ن هه ریبه س غه ر که هه
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 ن ی گوڵه ڕه ریبان چون په ی غه دڵه
 ن یلی موشکڵه ۆ خهگوڵ خار تێش نێش

.... 
 ردێ ش بواچان سه نه ر په ریب ئه غه
 ردێ ده  بۆ وه رێش مه ردێ په ر سه هه
 ریبان میسلی گوڵ دارۆ ی غه دڵه

 ریب ئازارۆ ن غه سه و که کافر ئه
 ن ریبیم فراوان دیه موڵکی غه
 ن رشیه د به حه  ریبیم جه داخی غه

 وازی ریب نه رۆ غه که س مه رکه هه
 بۆ رازی ند لێش مه وداوهبێ شک خ

 ت ریبان عیزه گیرۆ غه س مه ر که هه
 ( 28: دال) ت نه جه  سازۆ جایێ جه ی وێش مه په
  

  دڵ دایه  چراغ له
  دڵ دایه  ر داخی له هه  ریبه س غه ر که هه

 ی گوڵ ڕه ک په ریبان وه دڵی غه
  شکیله قێ زۆر مه گوڵ بچه  دڕک له

... 
  ریبیم زۆر دیوه موڵکی غه
  ڕیوه تێ په  ندازه ئه  ریبیم له داخی غه

 ریب بڵێن غه  کی سارد به یه ر قسه گه ئه
 ردێ ده  بێ به کی لێ ئه یه ر قسه هه

  کو گوڵ وایه ریبان وه دڵی غه
 ئازاری بدا  یه سه و که کافر ئه

 وایی بکا س دڵنه رکه هه
 بێ بێگومان خوا لێی رازی ئه

 س رێزیان بگرێ رکه هه
 (28: دال)کا شتا بۆ خۆی ساز ئه هه به  لهک  یه جێگه

  
،  ی تیا ژیاوه یانه سکرد و سروشتی ده  نه و دیمه سوکار و ناسیاو، له ماڵ و مناڵ و که  له  یه وه وتنه دورکه "ریبی غه"

 .ی تربۆ شوێنێک  وه شوێنێکه  تی، سیاسی، ئابوری خۆی له اڵیه ی کۆمه ژینگه  له   کی جوگرافیه یه وه وتنه دورکه
 : وه وێته که رونی لێ ئه کو باری ده ش و وه کو له وه "ریبی غه"  که  یه وه وتنه م دورکه ئه
 .ردان شتوگوزار و سه نی و گه زی دیده بێ بۆ کار و بازرگانی، بۆ خوێندن، حه  ندانه زومه شێ ئاره ئه
نجامی  ئه  ر ژیان، یا له سه  ترسی له زایی، مه هی نائارامی، نار سۆنگه  پاو، له رجی داسه لومه هه  شێ راکردن بێ له ئه
 .بێ... یی وه ته تی، نه بی، چینایه زه ی دینی، مه وه وسانه چه
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 .ملێ بێ شێ راونانی زۆره ئه
دوای خوێندن و فێربون   تی به قێیه فه  به. ریبی بوبێ بێ بۆچی توشی غه ئه.  ریبی چێشتوه ردی غه بێسارانی ده

خوێناوی و   ڕه و شه نجامی ئه ئه  ، یان له ڕاوه ی خۆی دا گه وتێکی شایسته دوای مزگه  تی به هالی مه  ، به دا چوه
 ؟ ویش، بوه ی ژیانی ئه ناوچه  وانه ، له که توشی ناوچه  که  دا بوه ره کاولکه  نائارامیه

  
رخانی  رچه دابێ و چ روداوێک وه رونی بێسارانی دا روی باری ده  ن، له مه ته  له  تی، جگه ڕه بێ چ گۆڕانێکی بنه ئه
 . وماندوه بۆ نائومێدی قه  هیواوه  م، له بۆ خه  وه خۆشیه  رێبازی ژیانی له  له

،  ماوه ژیان نه  ک هیچ هیوا و ئومێدێکی به ، نه مینی رۆیشتوه و خه ره و به  مانه زه  یی له گله  وتۆته بێسارانی که
  خاته کانی ئه وتنه مو که ئۆباڵی هه.  رگه ڕوانی مه مردن چاوه  ته چاوی بڕیوهم دا وێڵ و،  تاریکستانی خه  ڵکو له به

 : مانه ملی زه
  مانه زه  یی له گله

 :ڵێ بێسارانی ئه
 ماڵ مداران شه
 ت، چۆنت مداران؟ ماڵ بێ مروه شه

 الی گشت یاران  ن وه زامه  بشۆ وه
 ت بداران رێمان هیمه په  واچه

 ێرمانران دوعای خ م بکه رده هه
 مێرمان  ران دڵ جه که کۆتا نه

 ست دگه دانی به قیب، به ستی ره ده  جه
 ست ستورێمان وه ن ده ی زێد و زامه جه
 رخی بێ بونیاد فای چه ور و جه جه  جه

 رچی باداباد چۆڵ هه  رد به رومان که
 کام  رخمان به گێاڵ چه نه  چونکه

 (1: شین)موڵکی شام   ر وه ن بنێمی سه رته شه
 :ڵێ شیعرێکی تری دا ئه  له

 ر ته دنیای پڕ خه
 ر ته دنیای دایم پڕ خه  رسام جه په

 ر دته د به به  د جه ی شوم به واتم سفڵه
 (22: دال)هتد ... ر؟ سه  دی وه س نمه نی که ن چه چێشه

 :ڵێ کا، ئه ک ئه له فه  له  شیعریکی تری دا گله  له
 جنون پێم ردی مه ده
 جنون پێم ردی مه ک داد دوچار ده له فه

 ردان جێم ئایر وه  سته هیجران دو ده
 دودی ئاهی وێم  وه رشه عه  دیم به

 م ئایر خێزنا ئاڵه  م نه ناڵه
 نگێزنا سرینم تۆفان نوح ئه ئه
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  سیده نگ ره رسه واس، سه ی غه من وێنه
  گێجاو تۆفانی دیده  رق بیم نه غه
 خاودا  جنون جه رد مه نی ئاهی ده چه
 (25: دال)گێجاودا   و نه رد شه وه مه ر گێجم هه
 

.... 
 نش رده گه  م شی نه وقی خه وقم ته شه

 نش رده م شادیی که الدێ نین قیبله
 خت، بێ ئامان دبه ردون، به ردی گه پگه چه

 (7: قاف)هتد ... رای بێ سامان  و تۆڕ دام نه من وست ئه
و،   وه بێته ئه  دوباره... "ردون ردی گه پگه چه"، "ردون رخی گه چه"، "رخ چه"، "ک له فه"کانی  کان دا وشه ناو شیعره  له

دی  هاتنه نه  کانیان له ییه مو گله کانی خۆیان و، هه زاییه مو ناره م، هه ی ئه سه دره کانی هاومه بێسارانی و شاعیره
 . سته به همکیان م چه  ک جۆره مویان یه هه  ، که مانه  کێ له پاڵ یه  نه ده کانیان ئه ئامانجه
 یی دا بژین؟ نائومێدی و شین و زاری و گله  له  میشه هه  کردوه  م شاعیرانه ی وایان له و هۆیانه چین ئه

گیانی مرۆڤ   تی بکات به ئومێد و زیندویه  کی که کی ژیان، هیچ شادیه ش، هیچ خۆشیه کی گه بۆچی هیچ هیوایه
 ؟ وه دا ناخوێنرێته و شیعرانه دا له

کانی  تیه هامه مو نه هه  له  رپرسه همیه، به ، هێزێکی وه ته و بابه کی تری له یه ر وشه ردون، یان هه گه رخی ئاخۆ چه
 ؟ یاڵدانی شاعیر دا دروست بوه خه  له  مان، ئه

تی، سیاسی، رۆشنبیری  اڵیه رجی ئابوری، کۆمه لومه هه  که  ویه عنه مادی و مه  و دۆخه له  ک بریتیه له یان فه
 ... وه ی شاعیره ژینگه  وه تیه ههێناوی

 ؟ تیه حکومه –یان هێزێکی دنیایی   یبیه هێزێکی غه: چی بێ  و هێزه ست له به بێ مه گینا ئه ئه
  

 م بێسارانی و خه
 مناک مناکم خه خه
 مناک مناکم خه ردون، خه وری گه جه  جه
 ن چاک چاک ی ته ردم جامه که  نده ر یه هه
 (6: خێ)هتد ...رم خاک سه  ی دوری یاران خاک وه په

 مبار وێم کۆی خه
 مبار وێم بون کۆی خه لیل و زه زه
 کار وێم فته ی که سته سیری خه ئه
 (9: کاف)هتد ... رد هیجران گرفتار وێم ده  به

 مانم دارای خه
 مانم م، دارای خه ی خه یتوله رقه سه
 ی گیانم ی ریشه مار په  ن به م بیه خه

 (9: دال)هتد ...یستیخوانمئ  ن نه م شیه نێشی خه
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 ن یاران کێ دیه
 ن؟ مان، چون من کێ دیه ی خه ر ڕشته سه
 ن م بیه ی خه م، رێزه خه  تم وه قامه

 ن قاڵب شیه  مناک، نه خه  رۆحم وه
 م ی خه سه دره مه  ن جه مه ئوستادم خه

 م ن جه الم بیه  م وانان، جه رسی خه ده
 انوو م مه ر خه ن، هه مه ر خه رسم هه ده
 زانو ر، هیچ نمه م فێشته خه  یر جه غه
 نان م بیه خه  ن، جه مه سڵی من خه ئه

 نان مان دیه ن، خه مه بابۆی من خه
 الی من  یۆ جه ن به مباره س خه ر که هه
 (8: یا)مان زو مبۆ ساکن  نی خه م چه خه
 (.191: وی وله دیوانی مه)  ردوهڵکێشی شیعرێکی خۆی ک ی تێهه م شیعره یتی ئه وی دوا میسراعی دوا به وله مه
 

 بێسارانی و مردن
ندێکیان دا  هه  له  ندین شیعری داناوه چه  وه یه و بۆنه به  ڕوانی مردن بوه نی دا چاوه مه قۆناغێکی ته  بێسارانی له

  کا بێته ی ئه که هدڵدار  ندێکیان دا تکا له هه  ن و له ی بکه که ڵ گۆڕه گه  فتار له کا چۆن ره کا و داوا ئه سێت ئه وه
 .ی و بۆی بگری که ر گۆڕه سه
ردی  نگی زه بۆ ره  یه نیشانه  ، وه رده نگی زه ره  ریوی پایز، که اڵی وه گه  م به که ردی گۆڕه ڵێ به شیعرێکی دا ئه  له

دی  ی قه یشانهکو ن م دابنێن، وه که ر گۆڕه سه  له  تره ماوه مویان چه هه  وانی کۆن، کامیان له من، دابپۆشن و، که
 :و مردوم  وه ته ماومه م چه ردی خه ده  ی من، تا یاران بزانن به ماوه چه
  وه رده ی گشت ده به
  وه رده ی گشت ده ، به وه ی گشت زامه به
  وه رده نگی زه مین ره ی خه سته ی جه به

  وه رده برم ئاوا که و قه نه  ها جه
 ران برم به قه  و سا وه ن ئه ئامانه
 ران م بکه سته ی خه سته ی جه نهنیشا

 نگم زان بپۆشان سه ڵگی خه وه  به
 نگم ردیی ره زه  بۆ جه  تا نیشانه

 ر به  ران وه مانان باوه که  کۆنه
 ر سه  ن بنیانیم وه ره مته ریۆ خه هه

 مانێ که  ر کۆنه سه  بنیانیم وه
 تم دارۆ نیشانێ قامه  و جه ئه

 مانم فتی که تا وینان یاران چه
 (8: بێ: دیوان) مانم ردی خه ی ده زانان کوشتهب
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زایی  شاره نه  ی جارێ به که ی دڵداره وه هیوای ئه  زان بینێژن به ی ره ر رێگه سه  کا له شیعرێکی تری دا داوا ئه  له
 :سوتێ م نه ئاهی ساردی ئه  ی به ردی گڵکۆکه تا به  وه بێته ئارام ئه  وه ی دا بنێ، به که گۆڕه  پێ به

 زان بۆ اغ رهچر
 زان بۆ پای ره  ن گڵکۆم نه خاس ئیده
 زان بۆ ڵوه پرشنگ پای قه  نزیک وه

 زان بۆ ڵگی خه ی خاکم وه ئامێته
 بۆ گڵکۆم خاکی نۆ نه  بادا وه

 بۆ  دساڵ کۆنه ی سه کجار کۆنه با یه
 ناکا جارێ  ی وێم جه قیبله  ڵکه به
 زمی شکارێ یران عه سه  یۆ وه به

 گڵکۆم دا  پا وهو بنیۆ  ڵه نابه
 نیایی نۆم دا ی ته بری تازه قه  وه

 ردم نگ ساکن بۆ ده ژێری سه  تا جه
 (92: چیم) ردم ئاهی سه  نگ سۆچۆ به با سه نه
  ی له که گۆڕه  ، داوای کردوه های خواستوه و ئاواتێکی وه  کی وای کردوه ش، دوای بێسارانی، داوایه لی دێوانه وه
داخی   له  ری بنوسن که سه  م بێ و له د بااڵی شه قه  ن به ان دا بێ و، کێلیکی بۆ بکهک ر رێی هاتوچۆی خێڵه سه
 (11: دیوان.) م مردوه شه
  

 چراغم ئامان
 د ئامان ن ئامان سه رضه ت فه نه ئامه
 دامان  ستم به ن ده سێتم ئیده وه
 رامان وڵی خه ر گڵکۆم سه سه  ی وه به
 رامانی تۆ ی خه دیده  سرین جه ئه
 گڵکۆ  ر بتکیۆ بگنۆ وه سه  جه
 ن یلێ چێش بیه رسان له ڵکان په ر خه ئه

 ن م شیه نه ردم زۆر وه ی مه هه  واچه
 ن رده مه  تازه  غواڵمێن به  ئینه

 ن رده گڵکۆ به  ی من به داخی دیده
 نگ پۆشی سه خته ژێر ته  ها نه  ئیسه

 نگ بری تاریک بێ داوا و بێ ده قه  نه
  ک زار زار بناڵه هڵ رگای فه ده  به

  روی خاک ماڵه  دو گێسوی سیات وه
 گوناش  ر جه ند بویه خوداوه  واچه

 (26: چیم)م دان سزاش ی دنیا فره جه  چونکه
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 ویر  چراغم جه
 ویر  شیم جه ن نمه رده دمای مه  جه
 قدیر گڵکۆم رات گنۆ ته  ر وه گه ئه
 بۆت دامانگیر دم مه لحه نگی ئه سه

 م ری که که ۆم پا نهگڵک  زینهار نه
 م چه  دارۆت به وانم مه رۆحی ره

 ژێری گڵ  ن ها نه رده واچی مه نه
 دڵ  ن جه شیه رنه هێمای داخی تۆم به

 ر به  ر مارۆ وه د سه لحه ئه  وڕۆ جه ئه
 ر حشه مه  شون وه مه  یلی تۆوه مه  وه
 دان پێم شت مه هه به  ی تۆوه بۆنه  جه
 (59: چیم)نۆ من کێم؟م، کێ زا کاره  چه  رنه وه
  
  نم بۆ بکه هێواشی شیوه  به
 :م بڵێ که ویسته خۆشه  به
 هیواشی بۆم بگری  به
 رم فرمێسکی گه  ی چاوان، به رشته  به
  ڵ بده رم، بانگ هه روا و بێ شه رم، بێ په سه  له

 مام بێ ونه م با نه که رمه ی ته خته زینهار با ته
 بێ  ندامه و نازکئه ی بااڵی ئه وێنه

  و وای لێ کردوه اڵی بااڵی ئه به
  وه خاکه  تیه و بردویه شقی بینینی ئه عه
 ن رمم سوار که ته  خته وسا دو ته ئه
 ن یارم ئاگادار بکه  رنگه و ده به

 کی نازم بۆ بنێرێ با نیونیگایه
 (21: شین)م بنێرێ که کیش بۆ بااڵی گۆڕه یه مزه غه
  

 رم نه  ر وه شینم که
 رم نه  ر وه م شینم که یبلهق  واچدێ به

 رم سرینان گه ئه  ی چاوان، به رشته  به
 رم روا، بێ شه رم بێ په سه  بانگ هۆردۆ وه
 مام بۆ ونه رمم با نه زینهار چۆی ته

 ندام بۆ و نازک ئه ی بااڵی ئه وێنه
 نان رده ی که و په اڵ بااڵی ئه ی به ئه
 نان رده خاک به  و به شقی دینی ئه عه
 ن رمم سوار که ته  دو چێوهوسا  ئه
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 ن ردار که به دا یار خه نگه و دره جه
 نیم بکیانۆ نیم نیگایێ ناز چه

 (21: شین)برم بشانۆ  بااڵی قه  ش وه مزه غه
ڵ  گه  له  مان بوه هاوزه  یه م گریمانه پێی ئه  به( ز 9712-9619/ ک 9992-9152)می ژیانی بێسارانی  رده سه 

ی  وه ناوا و، گوێزانه سه ڵم، پاڵنگان، حه اڵکانی زه روخاندنی قه  وه مویانه رو هه سه  لهندین روداوی گرنگ،  چه
 .  اڵن بۆ سنه رده تی ئه ختی میرایه پایته

 اڵن رده کانی ئه والیه  س له ندین که ڵ دانان و البردن و گۆڕانی چه گه  له  مانه هاوزه  مه رده م سه ئه
یان  که تای هێرشه ره اڵم سه به .ستی پێ کرد غداد ده ی به وه سمانی بۆ گرتنهی عو وره هێرشی گهک  9121ساڵی 

  ناوا، پاڵنگان، که سه ریوان، حه اڵی مه قه و شکرکێشییان کرد له  وه خورماڵه  له .س پێ کرد ده  وه زوره شاره  له
ژێر   و دانیشتوانی له  که چهس عوسمانی و ناو ده  وتنه ، کهناڵن بو رده تی ئه کانی میرایه ستراتیجیه  جێگه

 .نماڵ بو دا پایه که ری هێرشه کاریگه
  به  وه خۆیان ئاوایان کرده  ک، که بۆ جێگایه  وه ی گوێزایه که تیه ختی میرایه اڵن پایته رده میری ئهک  9116ساڵی 

 .نگی نگی، ئابوری، جه رهه ندێکی سیاسی، فه ناوه  بو به  سنه.  وه ناوی سنه
تیان دیاری کرد،  وڵه ردو ده ست و، سنوری هه هاویان به یمانی زه وی و عوسمانی په فه سهک  9111ساڵی 

 .ورامان کانی هه و دیو کێوه ئه  وه اڵن کشایه رده تی ئه ماره سنوری ئه
کێی ئێران و  کۆمه له اڵم گه اڵن و زۆری داگیر کرد به رده ر ئه سه  هێرشی کرده  به سلێمان بهک  9999ساڵی 

 .ریوان رێکخست کانی مه کیان بۆ کورده یه سابخانه م قه جه عه  م هێرشه دوای ئه. سمانی تێکی شکاندعو
  

بۆ هیچ   وه دور و نزیکه  ک له یه کانی دا هیچ ئاماژه شیعره  له. دا ژیا بێ م روداوانه می ئه رده سه  بێ له بێسارانی ئه
  که  یه شبینی و نائومێدیه و ره ربهێنرێ ئه کانی ده شیعره  له  نگه ره  کهنیا شتی  ، ته وه ناخوێنرێته  م روداوانه کام له

دا  که ر دانیشتوانی ناوچه سه  ی به زۆره  تیه ینه م نائارامی و مه له  ک پاساو بدرێ جگه هیچ هۆیه  ناتوانرێ به
 . کێکیان بوه ویش یه ئه  ، که هاتوه

 

 تی جۆراوجۆری بێسارانی بابه
 :وانی وشه
کی  تیه ستایه زمان و وه  کی زۆری له زاییه کانی شاره ی شیعره وه کانی دا بۆ رازاندنه ڵبژاردنی وشه هه  رانی لهبێسا

کانی خۆی،  سته به کانی، مه کانی، سۆزی وشه ئاوازی وشه  وای کردوه.  داڕشتنیان دا نواندوه  واوی له ته
 .جێ بهێڵێ  ی به که ره ر خوێنه سه  یان له ری کاریگه

 
 :1  نمونه

  وبۆ به شه.  یه هه... یی و مۆر و، کێوی و ماڵی مه رد و سور و په نگی زه ، ره ، بۆنی خۆشه وبۆ، گوڵێکی جوانه شه
  م که و بۆنی خۆشی تۆ بکه شه  ، تا به ره و وه شه  ڵێ به بێسارانی ئه.  وه بێته ی باڵو ئه که ودا بۆنه شه  ت له تایبه

عنای  مه  ند جارێ به کارهێنانی چه  و به "بۆ"و  "و شه"کانی  ی وشه وه کۆکردنه...  وبۆ خۆشه کو گوڵی شه وه
 : که شیعره  به  تی داوه کی تایبهنگێ جیاواز ئاهه
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 و بۆ شه  م وه قیبله
 و بۆ شه  وێ وه م شه سته جه  ر وه یل که مه

 وبۆ وبۆت چون شه ماخ شه ده  م نه بده
 وبۆت بۆ بۆی شه  تا دڵم ساکن به

 ر نساران سه  وبۆ جه واچان شه مه
 ی یاران ی دیده کیانۆ په وبۆش مه شه

  وبۆ بنمانه نگ شه ره  م تۆیچ به قیبله
  وبۆت بکیانه ماڵ شه شه  وێ به شه
 و وانی ده ده  وبۆ به ماڵ بۆی شه شه

 (95: قاف) و داری شه رده رێ ده رۆ په باوه
 
 : وه ی کۆ کردۆته م وشانه دا ئه م شیعره له

 وبۆ گوڵی شه: وبۆ شه
 و شه  ، بێ به ره و وه شه: وبۆ شه
 ودا شه  بۆن له: وبۆ شه
 

 : 2ی  نمونه
نگ  ده  به.  وه ی هاوئاوازی کۆکردۆته ندین وشه ، چه ل نوسراوه –ا  –کانی ل  پیته  رێنوسی کۆن به  به  الڵ، که

 :ڵێ ئه. خشیون کی جوانی پێ به یه نوسین شێوه  تی و به ساز و ئاوازێکی تایبه
 یاران الڵێ دیم

 ب الڵێ دیم جه الاڵن عه  ئارۆ جه
 الاڵن الاڵن هۆرێزام و شیم  وه
 چون الاڵن الڵ بیم  و الڵه ی ئه په  جه
 نگ سه  کاکان جه و الڵ حه بی ئه  نده که

 نگ ره  عل الله ناوی الڵ له  الڵ جه
  وه الڵه مه  نیشتم به  ند که رچه هه

  وه الی الڵه  وه چون الاڵن الڵ بیم
 الاڵن الاڵن الڵییام الاڵم  وه

 (96: یا)رد خاکپای مااڵم  گه  روخسارم وه
 
 :  وه ی کۆ کردۆته م وشانه دا ئه م شیعره له

  به  و پیاو بۆ مۆری نقێمی مستیله  ت بۆ ملوانکه ، ئافره هایه ردێکی گرانبه به  عل، که ی له کوردێنراوی وشه: الڵ
 . کاریان هێناوه

 .کرێ ی بۆ نه سترا بێ قسه زمانی به  سێ که که: الڵ
 . وه ، پاڕانه وه کڕوزانه: یان -ان، الڵ  –الڵ 

 .مباری خه: الل -  مه
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 . گوڵی گواڵڵه:  ه -الل 
کی  الیه  و له  کردوه  که وشه  یاری به  وه که الیه  له  کاری هێناوه  دا بێسارانی به م شیعره له  ی که "الل"ی  وشه
 .ر رابکێشێ رنجی خوێنه سه  وانی، وای کردوه قوربانی وشه  به  کردوه  ی نه که عنای شیعره مه  وه تره

 
 : 3ی  نمونه

م  و له  ی لێ رێکخستوه ندین وشه ، بێسارانی چه ی نوسراوه –کانی ب  پیته  رێنوسی کۆن به  به  ی، که به
 :  کاری هێناوه  دا به شیعره

  وه یانه و به جه
  وه یانه و به م یاوان جهحاڵێ پێ

  وه یانه ین دو به به  خاڵێ دیم نه
  وه یانه به  وشۆ وه دره جم مه چون نه

  وه یانه ور گشت به کاکانی ده حه
 (5: جیم)هتد .. ؟ وه یانه به  غریب وه ن مه کێ دیه

 
 : وه ی کۆ کردۆته م وشانه دا ئه م شیعره له
 . یه مکی هه ی مه وهشێ  هێ که ری داری به هێ، به به: ی به
 هێ دو به: یان به
 .ڵهاتنی خۆر قی پێش هه به یانی، شه به: یان به
 . وه ع رونکردنه: یان به
 .رن بێن، وه -بیان : یان به
 

 :4نمونه 
 ردم م که م که که  به

 ردم م که م که که  مان، به کۆکۆ کۆی خه
 ردم گڵ به  ن، داخ وه نامه ی مه ی په په
 ردم دڵ به  ن، داخ وه مهنا ن مه ن مه مه
 ن فته د کۆسم که ن سه رده م مه رده د مه سه

 ن فته شنه من نه  س ئاخ و داخ جه هیچ که
 ی و رۆ رۆ ی وه ئاخ ئاخ و داخ داخ، وه

 کۆ  ن به ب لێم بیه زه غه  شت به ر هه هه
 ردم داخ وه  نده دوریت یه  م جه قیبله
 ( 7: بێ)ردم  مان شاد که داخی خه  یاڵ به خه

 . که شیعره  به  کی خۆشی داوه یه مه مزه کان زه ی وشه کردنه دوباره
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 :5  نمونه
 دیم م دیم نه قیبله

 دیم خاڵت خاوێ بی، جارێ دیم نه
 شیم رای عیشقت، شیم نه  ئیخالس نه  به
 بیم شتانی بااڵت جارێ بیم نه په

 وانام سڵت، وانام نه ی وه شوکرانه
 زانام ام نهدۆستی وێم، زان  تۆم به

 فایی بی فات بێوه م چون وه قیبله
 وایی بی الت ناره  واییم جه ره

 ین بۆ فا و به سێ بێ وه ر که یا شا هه
 (8: قاف)ین بۆ  ب ئیمام حسه زه ی غه گیرۆده

 
ر  خوێنه  جۆرێ که  کانی دا، به کار هێنانی وشه  به  دوباره  له  کاری کردوه ی ورده وه ڕای ئه ره بێسارانی سه

ستی  به ی و مه که ته کێتی بابه و، یه  دۆڕاندوه  ی نه که عنای شیعره چی مۆسیقا و مه دواداچونی، که کێشێ بۆ به رائه
 . وتاندوه فه ی نه که شیعره

  
 گوڵچنین

 : کانێتی خی پێداون جوانی سروشت و دیارده بێسارانی بایه  تێکی تر که ند بابه چه
 .کا ئه...  تافگه ، روبار، کانی، ستێره باسی ئه
 . ستێ به ئه  وه رین پێکه ، پایز و وه وه شانه هار و گه کا و، به هار، هاوین، زستان، پایز ئه کانی ساڵ به رزه باسی وه
وڵ و  سپی سه( 5: بێ)زا  ڕه ناوی گوڵ و گیای به  به. کا خت و گوڵی جۆراوجۆر ئه ز و باخ و دره باسی ره
( 5: واو( )1: واو)  وشه نه وه( 2: چیم)و(  2: پێ)ن خاڵ  سۆسه( 9: پێ)رد  رانی زه زافه( 1: بێ)سونبول 
ن دار  وه( 6: تێ)ڵگ بید  وه( 2: چیم)کانی چنار  خته ناوی دره  و، به  وه کانی رازاندۆته شیعره( 6: رێ)رێحان 

 .کانی شیعریه  وێنه  به  تی داوه کی تایبه جوانیه( 1: واو)ی  به( 5: نون)
  
  له  کێکه کان دا، یه رێگاوبانه  ی گشتی و، له باخچه  تی ماڵ و، له ی تایبه باخچه  کردنی گوڵ له رده روه په

 .ڵک رانی خه وتنی ئاستی شارستانی واڵت و، ئاستی گوزه رکه ڵ و، ده وتنی کۆمه پێشکه کانی نهنیشا
را و خانوی  ر کۆشک و سه گه تی ئه تایبه  ، بهبێ اڵتدار و خێزانیدارادا ئه سه سانی ده ناو که  له. گوڵ  خدان به بایه

،  رایان دروست کردوه کۆشک و سه  کان که مو میره بێ هه ئه. بێ و ئاوی زۆری هه  وره وشی گه ن حه خاوه
 .باخیشی تێدا بوبێ

ێنرێ، ه کار ئه  روێنرێ و، به ندێکی بۆ خواردن ئه ندێکی بۆ بازرگانی، هه ستی پزیشکی، هه به ندێ گوڵ بۆ مه هه
 . کی دیاریکراوه یه ی جێگه وه نیا بۆ جوانی و رازاندنه ندێ گوڵ ته اڵم هه به

 . کوردستان گوڵی ماڵی و گوڵی کێوی جۆراوجۆری لێیه
  ستی له ، مرۆڤ ده وه شێنه گه کان ئه ژ و کێوه که  هاران، هاوینان، پایزان، له به.  یه رزێ گوڵی خۆی هه ر وه هه

 . رواندندنی دا نیه
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زاران جۆر گوڵ و گیا و داری کێوی  ، هه یه فروباران، کانی و ئاوی هه ، به کی شاخاویه یه ورامان ناوچه هه
 . وه شێنه گه هێنێن و ئه رئه ر ده رزێکی ساڵ دا سه وه  ڵێکیان له ر کۆمه هه.  ی جوان و بۆنخۆش کردوه که سروشته

 :ریانزۆ.  ڵ داوه گوڵ و گژ و گیادا هه  شاعیران زۆریان به
 . اڵرێزان داناوه رزی گه وه  اڵ و چرۆ و پشکوتنی و، پایزیان به ی گوڵ و گه وه شانه رزی گه وه  هاریان به به

 . ناو ناوه... اڵرێزان رمێ پشکوان، گه نان، هه گه گواڵن، میوه  کانی ساڵی به کورد ناوی مانگه
ی ناو  " زێڕینه خانه"  ن و به که د خان ئه مه بردنی محه وهڕێ دبه به  یی له گله  اڵن که رده کانی ئه رانی مێژوه نوسه

ڵێن زۆری کات  ئه  بوه  وه ر ئه به  ن، له ده پاڵ ئه  فیڕۆدانی ماڵی گشتی به  سباڵوی و به تی ده ن و، تۆمه به ئه
 . گوڵ داوه  خی زۆری به و، بایه  ریکی راو بوه خه

رنجی  کانی ساڵ، سه رزه و جوانی سروشت و گۆڕانی وه  که رنجی واڵته شاعیرانی کوردستان سه  زۆر له
گوڵ، گوڵی جۆراوجۆر،   کو بێسارانی له سیان وه اڵم که ن، به که لێکیان باسی گوڵی جۆراوجۆر ئه گه. راکێشاون

سروشت دا خۆڕسک   ن له وانه زۆری ئه  کانی بێسارانی به گوڵه.  دواوه شن، نه چه مه ختی هه گژوگیای کێوی و دره
 :ڵێ ی، ئه که ویسته بۆ خۆشه  وه ڕازێنێته پکێ گوڵی جوان ئه شیعرێکی دا چه  له. ڕوێن هئ
 

 نی گوڵ ، چنور، چه وشه نه وه! چراغ
 دڵ  زم رای ویساڵ تۆشان ها نه عه

 م ن جه م بیه هه  گولستان، وه  گوڵ جه م، چه  جه  وشه نه ر کۆ، وه سه  چنور جه
 زانی حاڵ مه  نی به چون حالزانه  ی فاڵنی نده من به  واتشان به

 ر جارێ و دڵبه سڵ ئه وه  بیاومێ به  کارێ  ره ڵاڵ بکه رای ئه  بۆ نه
  سته ی زگاران به سته ؟ ده سته چ ده  سته ده  ن به سته ر سێم به چراغ ها هه

 داران م مه چه  ی وی وه ک وایه ر یه هه ن چون خاکساران رده ر سێم ئاوه هه
 ن یاڵشه ودای خاڵ خه سه  وشه نه وه  ن شێو حاڵشه په ی زوڵفت چنور په

 م پای خاری خه  ن نه دوریت نیشته  جه م سۆچۆ چون شه مینت مه ی جه په گوڵ
 ت نی بڵند بۆ پایه ساحێب پایه

 (22: چیم)ت  مایه ریۆ جه گێران هه  با وایه
 

 :کوردی سلێمانی  تی به مێرد کردویه پیره
 ڵ گوڵ گه  له، چنور  وشه نه وه  گیانه
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  لی دێوانه ڵ وه گه شتێ له گه
 
 ی گۆران سه دره کانی مه شیعریه  قاڵبه. 9
 ( ک نمونه وه  لی دێوانه وه)   
 یال جنونی له یسی مه م و قه ی شه لی دێوانه وه. 2
 تی ندایه وه ئێلی جاف و ره: ری لی و وێنای کۆچه وه. 2
 
 

 ی گۆران سه دره کانی مه شیعریه  قاڵبه
 ( ک نمونه وه  لی دێوانه وه)
 

 ؟ کێیه  لی دێوانه وه
  ی چاپ کراوه که ند جارێ دیوانه رچی چه گه ئه.  ی گۆران شیعری داناوه هجه له  به  شاعیرێکی کورده  لی دێوانه وه
ت و  و بابه زۆری ئه.  س دا نیه ر ده به  دایکبون و مردنی له  ر ساڵ و شوێنی له سه  وتۆ له کی ئه اڵم زانیاریه به

چن تا روداوی راست و  تی چنراو ئه ی حیکایه وه و گێڕانه  فسانه ئه  ری نوسراون زۆرتر له سه  له  ش که باسانه
 .ی نوسراو ڵگه به  ستور نین به پشتئه

 
 لی می ژیانی وه رده سه

 : یه هه  لی دو نیشانه بۆ زانینی رۆژگاری ژیانی وه
 م،  که یه

 :کا و داوای لێ ئه  رۆکی ئێلی جافی ناردوه گی سه و به یخوسره بۆ که  که  یهل شیعرێکی وه
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 ی دڵڕێش روانه ردا خاتر په شاد که زۆر وێش  نج و ماڵ، یا وه گه  هیا و
 (19: دیوان) م شه  من، من واسڵ وه  م واسڵ وه شه  م ت چون خان حاته ردا هیمه بکه

 زۆری خۆی  نج و ماڵ، یان به گه  یا به"
 ی دڵبرینداری شاد و روانه بیری په

  تی بکردایه ی هیمه می ته کو حاته وه
 ".م شه  به  یاندایه من و منی بگه  به  یاندایه می بگه شه
 

 :ڵێ م ئه شه  به  وه ته منه  شیعرێکی تریدا به  لی له وه
 !کان شماڵه مو ره ندی هه سه می شاپه شه"

 ". کان دا خوێندوه وه سرهزمی خو به   ناوی تۆم له  من بوم، که
ناوشاردا   ی دا بۆ سلێمانی له که شته گه  ریچ له.  رۆکی ئێلی جاف بوه دا سهز  9821ساڵی   گ له و به یخوسره که
ریواندا  وارێکی نێوان پێنجوین و مه هه  ند جارێ بینیوێتی و، له کانی بابان دا چه ڵ میره گه  کانی له دانیشتنه  له

 . ردانی کردوه سه
 . و بوه یخوسره مانی که لی هاوزه وه  که  یه نیشانه  مه ئه
 

 م،  دوه
و ستایشی   لی ناردوه نجوری بۆ وه کێکیان ره یه  که(  ژیاوه. ک 9221تادوای  9961)نجوری  دو شیعری ره

  وه لیه مردنی وه ی بۆنه  به  سۆزه نێکی به وی تریانی شیوه ئه. بێ ندییان هه یوه کا په کا و، داوای لێ ئه زۆری ئه
م  ر ئه گه ئه. زاینی 9718ساڵی   کاته ئه  که  بوهک  9292ڵێ ساڵی  ی ئه که ری دیوانه کو رێکخه وه.  وه هۆنیوێتیه
 . نجوری بوه مانی ره لی هاوزه ی وه وه بۆ ئه  یه ش نیشانه وه راست بن، ئه  ی دیاری کراوه و ساڵه و ئه  شیعرانه

 . دا ژیاوه ی نۆزده ده تای سه ره یا سه  ژده ی هه ده کۆتایی سه  لی له ر حاڵ وه هه  به
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 :سەرچاوە
 .961داخی ل  ره قه. ورامی هه. 12-12، ل  لی دێوانه نجوری بۆ وه ری ره ال عومه ی مه که نامه

 .211داخی ل  ره قه. ورامی هه. 16-11، ل  لی دێوانه نجوری بۆ وه نی ره شیوه
 .(9176غدا،  به –ی کۆڕی زانیاری کورد  ، چاپخانه لی دێوانه ی وه رهات و هۆنراوه سه ، ژیان و بهورامی عوسمان هه)
 .(9182 –غداد  نجوری، به داخی، دیوانی ره ره لی قه د عه مه محه) 
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 م لی و شه وه
م کورتی  و، ئه  بوه  مسه ی ناوی شه که ویسته ڵێن خۆشه ندێ ئه هه. ڵێ ڵئه م دا هه شه  کانی به مو شیعره لی هه وه

  عنای مۆم پێشتر له مه  م به ی شه اڵم وشه بێت، به  مسه ی شه شێ کورتکراوه ئه  که شەم ی وشه. م بۆ شه  وه کردۆته
 : هێناوهکار ی به "م شه"ی  ند جارێ وشه ، چه لی ژیاوه پێش وه  بێسارانی، که.  کار هاتوه  بی گۆران دا به ده ئه
  م ودای شه ش سه نه په
 م ودای شه ش سه نه ن په مه که  روانه په

 م چه  م به ی شه وق شۆڵه تا نوینۆن شه
 م ده رای سۆزانی قه  نیۆ نه نمه

 دور  روا جه بۆ، بێ په دڵ سۆزان مه
 وقی نور ی شه بۆش، مایه بسۆچۆ نه
 وۆ نامش ژنه دور بۆ، نه  هێمای جه

 بۆ کامش سۆزان هیچ نه  یر جه غه  به
 دار رده ن ده ی منه وێنه  و به ی ئه که
 نی یار ی دیده د بار زوخاڵ کۆن په سه
 بۆ واصل م مه وق شه شه  به  روانه په
 (89-81: دیوان) ن باطل ودی سۆزانیش، باطله ئه
  

 م  ره چراغم که
 م ره رۆ که مدا بکه ره ر که گه ئه
 م هه  وێ من و تۆش بیاونا به شه

 م ی شه وێنه  تۆ به  روانه من چون په
 رین ک سه یه  ر وه تا سوب بنیامان سه

 رین ی وه رده ردامان رازان ویه که
 مردم ر مه گه و دما ئه وسا جه ئه
 (292-299: دیوان. )ردم که نی وێم شادی مه رده ی مه په
 (ال ساڵح، دیوانی بێسارانی، کتاب مهرگان کیم مه حه)

ی بێ  که ویسته ڵی بژاردبێ بۆ باسی خۆشه بوبێ هه "همی وه"ێکی ناو  مه لی ئه وه  نگه ره  یه وه کی تر ئه یه گریمانه
 .بوبێ  مسه راستی دا ناوی شه  ی له وه ئه
  

 لی مێرد و وه پیره
رجی  لومه ڵ هه گه  ی سلێمانی و، له هجه ی گۆڕیوێتی بۆ له وه لی، پاش ئه کانی وه شیعره  ندێ له مێرد هه پیره
،  ی گۆڕیوه رسته ،سکاری کردون تی ده اڵیه یا کۆمه ستی سیاسی به ار بۆ مهندێ ج ی خۆی دا و، هه که مه رده سه
سڵی  دابێ، یان ئه  مه  تێکی به ی خۆی هیچ ئیشاره وه ، بێ ئه م و زیاد کردوه یتی لێ که ، به یتی لێ قرتاندوه به

یان  که دیوانه  که  ش شێواندوه هوان له  وار بگره خوێنده  ری له ش سه مه ئه.  وه کردبێتهباڵوکو خۆی  ی وه که شیعره
 : و شیعرانه له.  وه کردۆتهباڵو
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 م اڵ شه که باره -
 وان می شه ی شه هه -
 ئای نائومێدی -
 سێتم یاران وه -

کان و،  ی شیعره ا و سۆز و ناڵهمێرد پیرهی ژینی  رۆژنامه  ی سلێمانی له هجه له  کان به ی شیعره وه باڵوکردنه
وارنی  خوێنده  شاعیرانی تری گۆران، به  ڵکو زۆرتر له کی زۆر، به یه ندازه لی، تا ئه وه و ناکامی  نه کالیه دڵداری یه

 .گۆرانی  ندێکی کراون به هه  تی که تایبه  ، به سلێمانی ناساندوه
  

 سپێکی شیعر ده
گشتی   گۆران بهشاعیرانی   ، که سپێکردنی کردوه ریتی باوی ده مان نه وی هه کانی دا پێڕه دانانی شیعره  لی له وه
 :وان کو ئه ویش وه ئه. ری رۆیشتون سه  له

  بڕگه 5م  که یتی یه می به که میسراعی یه
 5  وه کردنه  می دوباره ی دوه بڕگه 5و   لی تازه گه م وشه که ی یه برگه 5.  بڕگه 91م  که یتی یه می به میسراعی دوه

 م که یتی یه ی میسراعی به بڕگه
 ڕاست دا ناوه  و وچان له  بڕگه 91م  یتی دوه می به که میسراعی یه

 ڕاست دا ناوه  و وچان له  بڕگه 91م  یتی دوه می به میسراعی دوه
 :کو رفن، وه ر چوار میسراع هاوئاواز و هاوحه ی هه قافیه

 ( بڕگه 5)أ _ _ _ _ 
 ( بڕگه 5)أ _ _ _ _  /  بڕگه(5)_ _ _ _ _  
 ( بڕگه 91)أ _ _ _ _  / _ _ _ _ _ /  ( بڕگه 91)أ _ _ _ _  / _ _ _ _ _ 

 
 :رێنوسی ئاسایی  لی به کانی وه سپێکی شیعره ده  ک له یه نمونه
 م خاوم بۆ قیبله

 م خاوم بۆ ک ده بێ تۆ یه  ر وه گه ئه
 واراوم بۆ ت شه ینه فا و مه رۆ جه

 چنگ گیانکێشان گالراوم بۆ  وه
 هتد......... 

 : کانی پێی قورسایی بڕگه  به  که کانی شیعره شکردنی میسراعه دابه
 (62: دیوان)بۆ –وم  -خا   -م  له -قیب 

 بۆ -وم  –خا  –م  ده -ک  یه/  -تۆ  -بێ  -  وه -ر  گه -  ئه
 بۆ -وم  –را  –وا  شه/  -ت  نه -ی  مه -فاو  -  جه -رۆ 
 بۆ -وم  –را  –ال  –گ /  –شان  –کێ  –گیان  –چنگ  -  وه

......... 
 :لی وه  تر لهکی  یه نمونه
 (76: دیوان)ران نامم  هامسه

 نامم  من نامم گنۆ، دێوانه
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 یامم وری ئه ریسوای ده  و ساوه جه
 کامم  ردون به گێاڵ گه رۆیێ نه

 هتد..... 
 :لی وه  کی تر له یه نمونه

 ( 77: دیوان)ی نائومێدی  هه
 ی نائومێدی ڕۆیی، هه نجه ی ره هه
 دی ختێ کێ دبه ی یاران چون من به هه
 بێدی  رد نه زانی روم که ی حاڵنه په

 هتد..... 
 :لی وه  کی تر له یه نمونه

 (71: دیوان)ر من ناشادم  هه
 ر من ناشادم م شادن، هه گشت عاله

 ق دادم الی هه  یاوان وه  ر من نه هه
 ر من ناموراد قاپی مورادم هه

 هتد.... 
 :بێسارانی  ک له یه نمونه

 ...زان دورنمای ره
 زان رد، دورنمای ره وز و زه سه نگی ره
 زان ری روی خه ڕێز دوه ی خورده تره قه
 زان گه ی دڵ چون گاز مار مه رده په

 :د خان له ال وه مه  ک له یه نمونه
 ... وه نازه  یل وه له

  وه نازه  یلێ ها وه نیم نیگای له
  وه ب گازه قره ناز عه  ی ناز وه شێوه

  وه زهب گاز بێ ئیجا قره عه  ناز وه
 :نجوری ره  ک له یه نمونه

 ....رد ماڵ ئاوه بای شه
 رد ش ئاوه ماڵ بۆیێ وه و بای شه مشه ئه

 رد روی زام ده  م مااڵ نه ڵهه چون مه
 رد ناسان سه رێ هه شیفا بی په

 
 :تالعی  ک له یه نمونه

 ....وارێ میرزام ته
 وارێ شیروان بازێ، میرزام ته

 رواز، شیرین شکارێ چوست تێزپه
 پای کۆهسارێ  ستم نه ده  یاوا وه
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  وه گواستنه  ویش له ئه  نگه ره  بێ که لێکی نه زه ند غه چه.  وه ته هۆنراونه  م قاڵبه لی به کانی وه مو شیعره سپێکی هه ده
 .دا گۆڕا بن وه و نوسینه

م  کێ له یه  به ،لی کانی وه شیعره  وانه له ،ورامی ی هه هجه کانی له تای زۆری شیعره ره ، سه ندیه تمه م تایبه له  جگه
 :  وانه کا، له س پێ ئه ده  وشانه
 : م یا قیبله  قیبله
نم  رده م مه ، قیبله(61)بۆ  م مه م شه ، قیبله(61)ودا  خه م نه ، قیبله(51)الل بۆ  م مه ، قیبله(58)بۆ  م رێش نه قیبله

 (65)ماتم  م مه له، قیب(61)م زوخاڵ بۆ  ، قیبله(62)م خاوم بۆ  ، قیبله(62)
 : چراخ یا چراخم
 (21)م  بداڵ که ، چراخ عه(27)ر  سه  ، چراخم نه(26)، چراخم ئاوان (25)چراخم بێ رام 

 .س پێ کردن تای ده ره سه  کراون به... ران، میرزام، شیرین یاران، هامسه: کانی ها وشه روه هه
  
 : هێناوهکار جۆر قاڵبی تری به 2 کانی پێدانی شیعره بۆ درێژه  سپێکه م ده دوای ئه  له
 . وه ته هۆنیوه  یه م شیوه کانی به زۆری شیعره. جیاواز  به  یته ر به یی هه وی هاوقافیه سنه مه -ک  یه

 أ_ _ _ _ 
 ( بڕگه 5)أ _ _ _ _  /  بڕگه(5)_ _ _ _ _  
 ( بڕگه 91)أ _ _ _ _  /  _ _ _ _ _  ( بڕگه 91)أ _ _ _ _  /  _ _ _ _ _ 

 ( بڕگه 91)ب _ _ _ _  / _ _ _ _ _   ( بڕگه 91)ب _ _ _ _  / _ _ _   _ _
 ( بڕگه 91)ج _ _ _ _  / _ _ _ _ _   ( بڕگه 91)ج _ _ _ _  / _ _ _ _ _  

   
 :پێدان سپێک و درێژه کی ده یه نمونه

 شای سیایانان 
 شۆخ شیرین شەوق، شای سیایانان

 دیدە قەترانان (دەلیلەی قەتار)وێڵ هرکێش ر سه روانان شەمی شیفابەخش شادی په
 سپی ماسی سڵ سوبح نەسەر قەتار تەتاری تائیف، تائیفەی تەتار

 ناز وە نەزاکەت نازدار خێاڵن راز رێزەی نەبات رەندی رەوێاڵن
 دڵگیران وە دەرد، صەیادان جە داخ لەیالخ (یی رده وه  ریده چه)ەیجەیرانی چەردەی پەروەرد

 یر شاهێنی شەشدانگ شۆخی دیدە ته هەڵەت دەیرهوی گەرمەسێر هەردەی ئا
 ساڕێش نمەبۆ تا وە رۆی مەرگم وە ریشەی جەرگم (نیای)تۆ نیات  داخێ

 (دجار ئاخ و داخ سه)بەرشیت نە دەستم داخ وە بان داخ  چاخید قو من ناشی صەیاد، تۆ صه
 شاد کەرۆ دیدەی من و تۆ( مجار ئه)رۆیێ  رامات بی شۆ ەر هەم خوداوەند کهم
 جە داخت تا مەرگ جە هیجران دارام ەرنە من صەیاد سەرگەشتەی سارامو
 (ز 9111ی کانونی یەکەمی  8، 119ژین ژ . 56دیوان )
 

 :پێدان سپێک و درێژه کی تری ده یه نمونه
 بێزیای هۆزان 

 جنون، بێزیای هۆزان مه  ها بیم وه
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 جدم بدۆزان ی نه رده هه  ر نه گه مه  یان دڵسۆزان دۆزام، به  ر وه گه ئه
 کۆساران  ردان یا جه هه  یا هام جه  و یادم ئاران کێ ئه ر یاران یه ئه
 حزون بۆ جنون مات و مه ی مه نزڵگه مه  جنون بۆ قام ماوای مه مه  جایه ر هه
 ن کان یۆرت و ماوامه و ماوا و مه ئه ن نزڵ جامه و مه قام، ئه نزڵ مه و مه ئه

 (21: دیوان) هتد...... 
 . یان کردوه م قاڵبه وی ئه گشتی پێڕه  لی شاعیرانی گۆران به لی و پاش وه پێش وه

 : بێسارانی  ک له یه نمونه
 نەووەهار غەمین

 عەجەب نەوەهار دڵگیر و غەمین
 مەوارۆ وە تاو نەروی سەرزەمین  هورمەگیرو ئاو بە دیدەی نەمین

 ۆ کەمنە پای وەفراوان پێشان مەب تاوان چون مار پێچ مەدان وە هەمشە
 بولبول مەژنۆ ساز ئەرغەنون رکێوان تەمین دەشتان گشت زەرگونسە

 عاشقی شەیدا دەرون پڕ جەخار  مەژنۆ وە سۆز مەگریۆ وە زار
 گاهێ زەلیلەن چون رەفتە داڵن ادەن وە سەیر شکۆفەی گواڵنگا ش

 وێنەی دەردەدار لەت لەت مەبۆ دڵ ئەوسا گوم مەبۆ شەوق شوعلەی گوڵ
 دایم چەمەڕای تەماشای گوڵ بۆ  ێنەی بلبل بۆدەردەدار مەشیۆ و

  ند داخ بەرو وە گڵ تمه سره ناستاش حه  ند دڵ ئاخ پەی حەکیمێ دانشمه
 (ز 9116 ی یەکەمتشرین 91، 812ژین، ژ )

 :بێسارانی  کی تر له یه نمونه
 دەوای دەرد دڵ

 حەکیم تەرتیب دا دەوای دەردی دڵ
 پەروەردەی زولف بۆ سونبولسایەی  رێزەی قەندبوس غونچەی دەهەن گوڵ
 قەترەیی عەرەق گوڵفامی روخسار جورعەیی شەربەت مینای مەستی یار

 بە شەمعی دیدار باوەرۆش بە جۆش  عەنابی لەبان، شەربەتی لیمۆش
 هەم بۆ دەردی دڵ، هەم دەوای زوکام گەرمی روی شەمع بیان ئەو قەوام بە

 دڵ هەم دڵدارنیگاش بداران هەم   نوسخەی ئەی دەوا پەرێ رۆزگار
 (ز 9117ی ئایاری  95، 879ژین، ژ )

 :گی کۆماسی د به حمه ئه  کی تر له یه نمونه
 وبۆ چراغم شه

 وبۆ رێ شه وان شیم په شه  وێ جه شه
 وبۆی زوڵفی تۆ داخ شه  راس بیم جه هه

 وبۆی تۆ شه  سته العیالج چنیم ده
 یۆ لێش مێ به د بۆی زوڵفت که شایه

 ران ئێش ر که همت زامانم که  ڵکه به
 وبۆ بۆی شه  ندی بۆ نیام بۆ وه چه

 چون زوڵفی تۆ مما نه دا، ئه بۆش مه
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 ن رده و شا بام تۆش ئیجاد که فیدای ئه
 ن رده وبۆ به شه  و جه زولفانت گره

 وبۆ شه  م به و بۆی زوڵفت بده ر شه ئه
 یرییانی کۆ مع ده جه  یری بام نه ده
 ن ردانه رگه ر سه ن هه د تا زینده حمه ئه
 (112-112: دیوانی بێسارانی)ن  ردانه وبۆی زوڵفت وێڵی هه ی شه په
  

هێنانی   تی خۆی له ستایه وه  وڵی داوه ، شاعیر هه که کانی تا کۆتایی شیعره یته مو به وی هه سنه یی مه هاوقافیه -دو
 :   مجۆره به.  وشه  یاریکردن به  له  جۆرێکه. لمێنی ئاوازدا بسههاوشن و  ی هاوچه قافیه

 أ_ _ _ _ 
 ( بڕگه 5)أ _ _ _ _  /  بڕگه(5)_ _ _ _ _  
 ( بڕگه 91)أ _ _ _ _  / _ _ _ _ _   ( بڕگه 91)أ _ _ _ _  / _ _ _ _ _ 
 ( بڕگه 91)أ _ _ _ _  / _ _ _ _ _   ( بڕگه 91)أ _ _ _ _  / _ _ _ _ _ 
 ( بڕگه 91)أ _  _ _ _ / _ _ _ _ _   ( بڕگه 91)أ _ _ _ _  / _ _ _ _ _ 

 هتد..... 
 : نمونه

 و بێدارانم  شه
 و بێدارانم ی شه فیق ناڵه ره

 ور رۆزگارانم یاهوکێش جه  ر موغارانم نگ سه سه  وغد جا نهج
 ن دارانم س زوخاڵ کۆی وه قنه چون قه  ی نارانم شێو سفته ی په روانه هپ

 انمتار شق ناز ته نج عه سمکۆ سه  ردیارانم یاد بێ سود سه صه
 رگ خاڵ خومارانم  جه  م نه خار خه  فای خارانم رچنگ جه ی سه گیرۆده

 ی مارانم ده ر زه وهه وێڵ وادی گه  پادشای گشت پۆل هیجران یارانم
 ڕگێڵ پای کۆسارانم جنون به مه  ی یارانم دین دیده راسان نه هه

 می جاران واڵ وێنه رسۆ هه بپه مخوارانم خه  ن جه نده مه س نه هیچ که
 شین ئاهیربارانم  بزانۆ وه  تبارانم ینه ی مه ییار دیار نه ده
 یس رۆزگارانم ر قه ی وه م جه ر هه مه  مگوسارانم ن خه ردێ من گرته ده
  لوتف بنیای کارانم  زیر وه مونته  ر دیارانم ساکن سه  رده ی ده جه
 (51: دیوان)
 

 م  اڵ شه که باره
 م و زات خوڵقناش چون شه بنازون به

 م و میسلت که  وێنه  مینه رزه ی سه جه  م قه ت کێشانیس ره قاش قودره نه
 م ن چون خه رده وس ئاسمان پێچ وه قه  م وق پێشان نور سوبحده ی شه جه
 م ی پڕ خه دڵه  شانۆ نه نگ مه ده خه  م عزه مان خالق ئه برۆت چون که ئه

 م هاروت که فسون جادوی نیم نیگات ئه  م دڵت چون ئاهو مودبرماس ره
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 م ور و سته جه  روا پێکۆ به بێ په م سته نگ موژگان چنگ پێکان جه هد خه
 م سیحای مریه ی زێبایی مه وێنه  م زوڵفت پۆشنا ئافتاب چون ته

 م مزه ی زه شمه رچه ، سه ن چون حوقه هه ده م هه ی مانگ چارده وێنه  سار بهروخ
 م جه ی عه ت پیاڵهب یاقوت له م رجه ی و دو دوندانت مرواری سهس
 م واچان چه ندیل نور پێش مه دو قه  م خاته  ردش به یمان که ڵت سولهخا

 م شت که هه به  شان تا جه بیلال وێنه م هد س، گوڵبه وڕه ت نه دو سیب سینه
 م نامش نیای شه  رزه ی ته به  سا هه م رهه ور تۆش ئاردی فه ی ته به ند خوداوه

  م رهه مه  خواوه  ن، جه خشه نوتقت گیان به  م رجه سه ن نه وشه نامت دنیا ره  به
 (29: دیوان)

مان قاڵبیان  وی هه کانیان دا پێڕه شیعره  ندێ له هه  ی گۆران له هجه شاعیرانی له  لێ له لی گه لی و پاش وه پێش وه
 . کردوه

 
 : غوالم شا خان  ک له یه نمونه

 ی میرزام زام حه
 ی ئیفالتون فامان، حەکیمان حه

 پەی ئازار دڵ نیشان دان دو بەی  ی دانایان دەور دانش کەردەن طه
 خوالصە و خۆشبۆ خۆشمەزە چون مەی  بەی چ بەی سەمەر نەونەمام نەی
 مستحفظ مەدران نە دەوران بەی  نە فەوق بەی دا جفتێ سیا حەی

 ناگا دیم دو بەی نە سەرشاخەی نەی  ردم تەی هۆرێزام شیم شاران که
 ترسام نەوردم دەسپەی بتی بەی  ی خفی بیم جە حه توسیامەوە مه

 جە هەم جیا کا حەی و بەی و نەی  هەم بادی شەماڵ بیاورد پەی پەی
 گیم پەی چی وەی وە یانەم وەی زینده ن پەی رده ەی و نەی جەرگم کهی و ب حه
 بەی میوەی نەی بۆ حەی نە دەور بەی ەومان و خوێشان کێ دیەن کەی کەیق

 لولەن چون الوالو، پای نەمام نەی ەب، پێچ پێچەن چون حەیچون عەقر کەچەن
 د کەریم تەی قصه وە بەیان بیان مه  (قادر علی کل شی)بە حوکم 

 رس علوم حاصل مبیش پەی بێ ده شق ئەو شا المکان کرد تەی بە عهغوالم 
  ی سەودایی رەنگت زەرد ئەکا وەک خوه  س بشۆ نە فکر ئینتیزار بەی وه
 (ز 9111تشرینی دوەمی  91، 187ژین، ژ )
 

 :دای رشتۆتەوە  وه سکاریه ده  ژین دا پیرەمێرد بەمجۆرە به 186لە ژمارەی 
 میرزام زام حەی

 کەس نیە وەک من گەستەی زامی حەی
 ریشەی نەمامی عومری کردم تەی پی حەی وەک تیپ حەوت لەشکری رەیتی

 ە هەنگامەی دەیور ل لە دوای مانگی سه ی بە حوکم سەرنویشتی حەی کمی حهحو
 کەی بێ؟ بکرێ کەی....   دڵم زامار و وا کەوتە وەی وەی

 کەوتە خەیاڵی سەیری باخچەی بەی دڵەی کۆست کەوتوم بە ئاوازی نەی
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 پاسەوانیانە جوتێ سیا حەی  دو بەی لە لقی عەرعەرئاسای نەی
 بە شەویش دەرکەی......   مەئمورن بە ئەمر کردگاری حەی

 بەی بەوەی وەی خۆی خستە پەنای حەی م برد بۆ بەیبە تەفرەی دڵ دەست من
 واری کرد، کۆڵی کرد پەنجەی کۆڵه حەی گەستی دەست و گەرمی هەناسەی

 کەوتمە کەلیمەی شادە بە حەی حەی ت لەرزی و دەستی بەردا لە یەخەیدەس
 هەر هاواریە بەرزە چریکەی هەرچەند ئەکەم بۆم ناکرێ چارەی وا

 .مەگەر بە شیری مەمان دەوای کەی  دەیدەڵێم گۆڕت بێ، بگری ئاوا 
  

 :ند رکیببه ند و ته رجیعبه ته -سێ 
 أ_ _ _ _ 

 ( بڕگه 5)أ _ _ _ _  /  بڕگه(5)_ _ _ _ _  
 ( بڕگه 91)أ   _ _ _ _ /  _ _ _ _ _   (  بڕگه 91)أ   _ _ _ _ /  _ _ _ _ _ 

 ( بڕگه 91)ب _ _ _ _  / _ _ _ _ _    ( بڕگه 91)ب _ _ _ _  / _ _ _ _ _  
 ( بڕگه 91)ب _ _ _ _  / _ _ _ _ _    ( بڕگه 91)ب _ _ _ _  / _ _ _ _ _  
 (  بڕگه 91)أ   _ _ _ _ / _ _ _ _ _  
 ( بڕگه 91)أ   _ _ _ _ / _ _ _ _ _  
 ( بڕگه 91)ج _ _ _ _  / _ _ _ _ _   (  بڕگه 91)ج _ _ _ _  / _ _ _ _ _  
 ( بڕگه 91)ج _ _ _ _  / _ _ _ _ _   (  بڕگه 91)ج _ _ _ _  / _ _ _ _ _  
 ( بڕگه 91)أ  _ _ _ _  / _ _ _ _ _  
 ( بڕگه 91)أ    _ _ _ _/ _ _ _ _ _  

 : نمونه
 یاران سافێکم 

 ی الڵ سافێکم لێویاو لێوه
 خس جافێکم ی نیگای ناز شه کوشته  فافێکم ڕ شه م په وق شه یدای شه شه
 
 تارێکم شق ناز ته گاز عه  گیر وه رێکمرگ خاڵ خوما جه  م نه ار خهخ

 ری تارێکم رسام و سادار په سه  یکان موژان ژارێکم پێکیای په
 حواڵ تافێکم رزان ئه رزیای له له

 خس جافێکم ی نیگای ناز شه کوشته
  
 مینێکم دڵ خه  سته شێوحاڵ جه په  مینێکم بداڵ بێ باڵ جام جه عه

 ی دنیا و دینێکم الی قیبله موبته ڕچینێکم ی زوڵف په سته ی ده فتهئاشو
 ت بێ ئینسافێکم مۆبه  مایل وه
 خس جافێکم ی نیگای ناز شه کوشته
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 ستێکم ی ده ده ت زه لیل زامه زه  ستێکم ی دام شکه ده و زهزامدار 
 ستێکم ی خاس و که ئاماج تانه ستێکم ی مه رواز موژه ن په ته  رۆح جه

 یل بێ خیالفێکم یل له یس مه قه
 خس جافێکم ی نیگای ناز شه تهکوش

 
 دازێکم نازار باوان نازئه  رڕازێکم که رهاد شیرین شه فه

 ست بازێکم ی ده دڵ دام پاره  روازێکم هوپ یاد دڵگیر نه صه
 ست کۆ کاڵفێکم ی پابه روانه په

 خس جافێکم ی نیگای ناز شه کوشته
  

 ستورێکم م ده ی شه شێویای شێوه  وق نورێکم سۆزان ئایر شه
 کورێکم یس ناوینا دیده قه  ن دورێکم زێد زامه  راسان نه هه

 نشور قاف تا قافێکم ی مه دێوانه
 خس جافێکم ی نیگای ناز شه کوشته

  
 گرفتار دۆست خورشید سانێکم  راسانێکم شق هه ت مه ینه وێڵ مه

 نگ بێ زوانێکم یری الل و له ده  شانێکم  ی لۆنگ پۆس خوم نه لێوه
 موشکین نافێکم ی ئاهوی ئاواره
 (87: دیوان) خس جافێکم ی نیگای ناز شه کوشته

  
 بۆ  م مه م شه قیبله
 بۆ م مه س چون تۆ نامش شه رکه ر هه مه

 بۆ م مه ریک خار خه ش خه روانه په  بۆ م مه فته در دو هه ین چون بهم جه
  
 بۆ تر موشکاف نه ڕ عه گێسوش په بۆ وڵ ساف مه س بااڵش سه رکه ههر  مه
 بۆ ت، بێ ئینساف مه چون تۆ بێ مروه  بۆ ندان ئێل جاف مه ردار ره سه

 بۆ م مه ده ب، خونچه رله که چون تۆ شه
 بۆ م مه ریک خار خه ش خه روانه په

 
 بۆ تران مه م قه نگ، چه زوڵف و خاڵ سێوه بۆ مان مه برۆش چون که س ئه رکه ر هه مه

 بۆ ۆ بێ رام، بێ ئامان مهی ت وێنه  بۆ مان مه ی روی زه ی تۆ فیتنه وێنه
 بۆ م مه ت که ین مۆبه رت و بێ به بێ شه

 بۆ م مه ریک خار خه ش خه روانه په
 

 بۆ ردنش چون بلور مه ساق و گه بۆ نور مه  ڕ جه س پێشانیش په هرک هه
 بۆ دور رای خودا دور مه  روا جه بێ په  بۆ سل حور مه ت، نه لعه الیک ته مه
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 بۆ م مه ی رهوا ی نه لیله چون تۆ ده
 بۆ م مه ریک خار خه ش خه روانه په

 بۆ ف تار، بوم چون الڵ مه ده سه  سینه بۆ س چون تۆ لیمۆش کاڵ مه رکه هر ه مه
 بۆ ساڵ مه  نازار باوان چارده  بۆ ن ماڵ مه زال خوته اف ناف غهن

 بۆ م مه م که رده تش هه چون تۆ مۆبه
 بۆ م مه ریک خار خه ش خه روانه په

 بۆ یل مه که  رد سورمه گه  موژانش نه بۆ یل مه ش سا چون له شێوه(  وه)س رکه هر ه مه
 بۆ یل مه ر بێ مه زان هاڵ، هه ناشی و نه بۆ یل مه ر توفه ش سهرا  س نه زارکه هه

 بۆ م مه ی سپی شه وێنه  وقش به شه
 (61: دیوان) بۆ م مه ریک خار خه ش خه روانه په

 
   

                              
 ی  رێ توڵی نه ئه
 ی ت توڵ نه مام، قامه ونه رێ نه ئه

 ی؟ بری من تاکه ند؟ سه سزای تۆ تا چه ی ی مه م پیاڵه ست، چه مه  دیدهرێ  ئه
  
 ت کارساز بێچون ی قودره ژیده ره ڕستون ت زه رز، قامه ێ شیرین تهر ئه

 خون  هان پڕ جه و، دهبێ خورد و بێ خا حزون ی مه شته رگه یس سه قه  بهرد  منت که
 ی یاپه رد کێشون په م ئاهی سه رده هه

 ی؟ بری من تاکه ند؟ سه سزای تۆ تا چه
  
  شیده سونع سانع که)!( ناز   ر وه سه   ریده ق ئافه ین حه رێ حوری عه ئه
  دیده  وارۆم هوناو جه م مه رده هه   رگوزیده ی به دوری بااڵت هه  هج

 ی ردم ته ان کهرد جنون هه ی مه وێنه  به
 ی؟ بری من تاکه ند؟ سه سزای تۆ تا چه

  
 مینت ی روخسار جامی جه فحه سه  به  توغرای زوڵف چینچینت  م به سه هق

 رینت نبه ی زوڵفان بۆ عه سته و ده به  خااڵن سیای موشکینت  و خورده به
 ی ی ئاسا چون نه ناڵۆن نه نااڵن مه

 ی؟ بری من تاکه ند؟ سه سزای تۆ تا چه
  
 بانی ی ره حی الم وه ی که ئایه  به  ڕ داری زڵێخای سانی ر باوه ئه
 هیجرانی  داخت بی به  سیم جه نه  ن تۆفانی تیم بیه شتی راحه که

 ی ی به رد و زایف روخسار وێنه نگ زه ره
 ی؟ بری من تاکه ند؟ سه سزای تۆ تا چه
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 ( وه ته راست کراوه "ی ژین بنکه"سنوسێکی  ده ر کۆپی به  له.  یه ندێ شێوان هه دا هه "27: دیوان"  له)
 

 : د خان له ال وه مه  ک له یه نمونه
 مەال وەلەو خان و بانوی چەمچەماڵ

 شای وەڵەد چاوان
 غەزالەی شاکەل شای وەڵەد چاوان

 شۆخی سەرئەفراز نازداری باوان  شابازی النەی بڵندی کاوان
 شێوەی شیرینت خستە پێش چاوان

 کوشت بە بێ تاوانغەمزەت فەرهادی 
 شەودێزت لە بەند مەربەند ئازاد کرد  شەرت و مامەڵەی شیرینت یاد کرد

 مەیلی دیدەنیت بۆ الی فەرهاد کرد  نازی دلبەریت دانگێ زیاد کرد
 روت پۆشی بە تول رەنگی شەتاوان

 غەمزەت فەرهادی کوشت بە بێ تاوان
 اقەوەبە رەخت و رەشوەی زەرقوز  شەودێزت زین کرد بە تفاقەوە
 سوار بوی بە دەعیە و تەمتەراقەوە  دەماخت لە بورج ژور ئافاقەوە

 بوی تۆی گەیاندە بێستون پای کاوان
 غەمزەت فەرهادی کوشت بە بێ تاوان

 دەرکەوت نیم نیگای دیدەی ئاهوبێز شیرین لە بورج پەنجەرەی جامڕێز وەک
 زتۆ بە کوشتت دا خوسرەوی پەروێ هەرچی دیی بووە شێرۆی شەڕەنگێز

 شێرۆ بۆت بوە قاتیلی باوان
 ...غەمزەت

 دنیات تەسخیر کرد لەم مەحاڵەوە بە دیدەی مەست و زوڵف و خاڵەوە
 شاهان ئەکێشێ دێنە ماڵەوە  ەماڵەوەشەوقت لە قەاڵی چەمچ

 چەمچەماڵت سەند لە شاهی شاهان
 ....غەمزەت

 بە شێوە لەیال و بە رەنگ شیرین بێ حەیفە بۆ جوانێ زوهرە جەبین بێ
 گەڵ عاشقان بە خەشم و کین بێلە  کوردستاندا خاوەن نگین بێ لە

 خۆت بردە رێزەی گشت کەچ حسابان
 ..... غەمزەت 

 (ز 9111کانونی دوەمی  ی27، 152ژین، ژ :  وه باڵوی کردۆته  وه سکاریه ده  مێرد به پیره)
 

 :خانای قوبادی  ک له یه نمونه
 ق دیم موتڵه قه

 ق ڵهدیم موت زات قه  یا قایم به
 ق رحه یوم به وال، قه یی بێ زه حه

 ق زره قش نۆتاق ئه ی نه نیگارنده
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 ند ریک، بینای بێ مانه الهوت بێ شه
 ند یوه زیر، بێ میسل و په کتای بێ نه یه

 نا حسا سه ل وجود، ال ئه واجیب ئه
 نا مه  یب، عاری جه عه  جه هـ زه مونه

...... 
 الی زاتی تۆ  زاتت جه  به  رنه وه
 شر من شکاتی تۆ رون رۆی حه که مه
 . وه بۆته  ی دا دوباره که نده وت به ر حه هه  له  یته م به ئه
  

کاری   کانی دا به شیعره  لی له گه وشه.  یه ی ساده که زمانه.  وانه لی خۆش و ره کانی وه ی شیعره ئاواز و قافیه
یی  دوباره  کانی به ی داڕشتنی شیعره سته ره کو که وه لی گه مان وشه مو جار هه کی دیاری کراون هه یه هێناون ژماره

 . وه ته هێناوهکار یی به ند باره و چه
نگی، ناشادی،  و دڵته  وه موی نائومێدی و کڕوزانه هه.  یه لی دا هه کانی وه شیعره  خرۆشاو له  ندازه سۆزێکی بێ ئه

یا ببیستێ   وه کانی بخوێنێته س شیعره ر که هه.  وه ه "دان نجه شکه خۆئه"ی  خانه  چێته ئه.  یی و داد و سکااڵیه گله
م  ویستی شه وری خۆشه ده  و له  مه کانی که ته اڵم بابه به. جوڵێنێ ر ئه ستی گوێگر و خوێنه هه.  وه یی پێدا دێته زه به
 . بێنێ ئه  وه وه ی ئهچاو  کانی له کانی، ناخۆشیه کانی، خۆشیه کانی، ناشیرینیه مو دنیا و جوانیه هه.  وه سوڕێته ئه
  

وی قاڵبی باوی  کانی و، پێڕه یی شیعره الری هۆنراوه رێکوپێکی و، رێکخستنی ته  لی به کانی وه ی شیعره وه مانه
  کانی، ئاڵوگۆڕی شیعرنامه تهی ی به و قافیه  ڵبژاردنی وشه ت و، هه کێتی بابه ورامی و، پاراستنی یه شیعروتنی هه

 :لی وه  که  وه سته ده  ن به ک ناده یه چ نیشانهڵ شاعیری تر، هی گه له
 .وار بوبێ خوێنده م، نه که یه

می  نگ و هاوده ڵک ژیا بێ و، هاوده خه  نیا و دور له ته  دانی، به ئاوه  ی دور له رده چۆڵ و هه  لی له م، وه دوه
 .گیاندارانی کێوی بوبێ

  یشتۆته رکردن، گه به  له  ک به نوسراوی، نه  انی بهک شیعره  لمێنن که یسه کانی ده نگاندنی شیعره ڵسه هه
تی  اڵیه کی کۆمه یه ناو ژینگه  تی له یه وه ی مانه ش خۆی نیشانه مه ئه.  مه رده و سه کانی ئه شکۆڵه ی که وه ره نوسه

 .ئاساییدا
 

 
 

 
 
 

  
   :رگیراون وه  یه رچاوه م سه موی له کان هه شیعره

 (ز 9176غدا،  به –ی کۆڕی زانیاری کورد  ، چاپخانه لی دێوانه ی وه رهات و هۆنراوه سه هورامی، ژیان و ب عوسمان هه)
 .ال سالح، دیوانی بێسارانی کیم مه حه
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 یال جنونی له یسی مه قه و م ی شه لی دێوانه وه
 

 جنون یل و مه تی له حیکایه
 وی نجه ی نیزامی گه وه ی گێڕانه چکاوه

 
     ەیسق -1
کوڕێکی   وه خودا پاڕایه  له. بو ی نه ندی نێرینه اڵم فرزه بو، به اڵت و دارایی هه سه امیری دهی خێڵی ع وره گه

ند  ڵ چه گه  بو له  وره گه  یس و که ناوی نا قه. بو  مو شتێک دا بێ وێنه هه  خشی له خودا کوڕێکی پێ به. بداتێ
یال  کی تێدا بو ناوی له یه دا کچۆڵه م تاقمه ناو ئه  له. ر خوێندن به    ناردیانه  که کانی ناوچه کوڕ و کچی تری خێڵه

ی  راده  یشته کتری گه یان بۆ یه ویستی خۆشه. کتری کرد یه  زیان له یال حه یس و له قه. یس بو نی قه مه و، هاوته
  یال که اوکی لهب. کرا کان دا باس ئه ڵه کۆڕ و کۆمه  ڵک له ر زمانی خه سه  وته ئاشکرا بو که  م رازه ئه. یدابون شه
 . وه یسی جیا کرده قه  ی زانی له مه به
 
 جنون مه -2
رونی  ی شیعری پڕ سۆزی دڵداری رازی ده وه هۆنینه  به. کێوان  دایه  یل شێتانه له  ی له وه تاو جیاکردنه  یس له قه
 .رکرد ناوی ده "جنون مه"  ڵک دا ئیتر به ناو خه  له. بڕی رئه یال ده ر له رامبه به
 
 خوازبێنی -3

باوکی . یال ڵ چون بۆ ماڵی باوکی له کۆمه  یس به یال بۆ قه نی عامیر بۆ خوازبێنی له پیاوانی به وره باوک و گه
  و شێتانه  یه یس دێوانه ی قه وه بیانوی ئه  اڵم به به. رمیان لێ کردن ی پێشوازی گه که پیاوانی خێڵه وره یال و گه له
 . وه ڕانه نائومێدی گه  ران به خوازبێنیکه  .یس قه  ی بدا به که بو کچه رازی نه یال کا باوکی له فتار ئه ره
 
 چۆڵنشینی -4
  س له سوکاری زۆریان ئامۆژگاری کرد، ده که. شیعر دانان  وه وته که. کێوان  وه نیا دایه ته  به  یس دیسان شێتانه قه

 . بو سودی نه. ناویان  وه ڕیته ڵ بگرێ و بگه چۆڵنشینی هه
 
  عبه یس و که قه -5

یس  اڵم قه به. ربهێنێ دڵ ده  یالی له ڤینی له ئه  وه زدان بپاڕێته یه  ی له وه بۆ ئه  عبه تی که یسی برد بۆ زیاره باوکی، قه
بۆ    وه نائومێدی بردیه  باوکی به. ی زیاتر بکا که ویستیه خودا کرد خۆشه  گرت داوای له  وه عبه که  ستی به ده  که

 .وانی چۆڵه  وه گرت دیسان روی کرده یس ئارامی نه قه. ماڵ
 
 جد یس و نه قه -6
ڵ گیاندارانی کێوی  گه  له. ی خۆی نزڵگه مه  تی به یس کردویه قه.  وانیه چۆڵه.  جد بیابانێکی فراوانه حرای نه سه

 . نگ هاوڕێ و هاوده  بۆته
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 ڵ وفه یس و نه قه -7
. ن که یس و جۆری ژیانی بۆ ئه یی قه تیاره باسی په. بۆ راو  رۆژێ چوه.  وهکی ب ل، جوامێرێکی ئازای خێڵه وفه نه
سۆز   شیعری به  ردی دڵی به یس ده قه.  وه مێنێته ڵی ئه گه  ر له شتوده ده  ک له یه ماوه.  وه یس دا دێته قه  یی به زه به

باوکی   یالی بۆ له ماڵی دنیا له  ڕ یان به ی شهزۆر  دا به ڵێنی پێ ئه به. هاوڕێی  بێته ل ئه وفه نه.  وه گێڕێته بۆ ئه
  بێ به زاڵ ئه.  وه باته ڕ ئه شه. یال ر ماڵی باوکی له سه  چێته ئه  وه کاته ی کۆ ئه که ڵ هێزی خێڵه وفه نه. بسێنێ

نجامی شکانی  ئه  ی له که ر کچه گه ئه  ڵبگرێ چونکه ستی لێ هه ده  کا که یال تکای لێ ئه اڵم باوکی له به. ریان دا سه
یال  له  یه ئاماده  وه ر ئه به  له. چێ ڵک ئابڕوی ئه ر چاوی خه به  کی شێت له کابرایه  بدا به  یه وهێشو  نگی دا به جه

 . وه بێته شیمان ئه ی په داواکه  ڵ له وفه نه. یس قه  اڵم نایدا به گ به می سه ر ده به  بکوژێ و بیخاته
 
 یس و گیانداری کێوی قه -8
ڕێ  گه و ئه  ڵێ بێ و شیعر ئه یدا ئه جاران زیاتر شه  له. کا ڵێنی تاوانبار ئه یمانشکێنی و بێ به په  ل به وفه یس نه قه

 :دا ڕانه و گه له. وه سوڕێته و ئه
 .اڵی بکا ره به  وه پاڕیته ئه  که ره راوکه  له  رێک دا گیری خواردوه داوی راوکه  بێ له توشی ئاسکێ ئه
 .کا ویش ئازاد ئه رێکی تردا ئه داوی راوکه  بێ له هتوشی شورێ ئ

 .کا ش گفتوگۆ ئه ڕه  له ڵ قه گه  له
 
 الم یس و ئیبن سه قه -9

بادا  ی نه وه ترسی ئه  ، له یسه یدای قه یال شه ی له وه بێ له زانێ و، دڵنیا ئه ی ئه که می کچه خه  به  یل که باوکی له
ی  ڵه ڵکه که  ی له وه کێو، بۆ ئه  میش بداته وێ یا ئه یس بکه ان دا بهێنێ، دوای قهی که ماڵه ر بنه سه  ک به نگیه نه

ناوی .   تیدا هاوشانی خۆیان بوه اڵیه ی کۆمه پایه  له   ند که مه وڵه کی ده وه کابرایه یس دوری بخاته ویستی قه خۆشه
 .الم ئیبن سه  مێرد به  بیدا به  هیال رازی بو باوکی له. یال خوازبێنی له  چۆته  که  الم بوه ئیبن سه

 
 یال ی له وه گوێزانه -11

 . وه گواستۆته یالی  له  وه نگه و ئاهه  به بده ده  الم به ئیبن سه
  ئاماده.  نگی گریاوه بێده  به  میشه هه.  بوه خۆش نه  م بوکێنیه دڵی به.  یس بوه الی قه  یال هۆش و بیری له له
 . بردوه ستی بۆ نه و ده  یال گرتوه ویستی له  الم رێزی له ئیبن سه.  وه المه ئیبن سه س ده  خۆی بدا به  بوه نه
ی  وه اڵم بۆ ئه ، به کترییان بینیوه جارێک یه.  یس ناردوه یامی بۆ قه وام په رده نهێنی به  یل به له

 .ستاون دور راوه  وه که یه  نگاو له هه  بێ، ده دار نه که یان له که ویستیه خۆشه
 

 یال مردنی له -11
میش  شپۆشین تا ئه بیانوی شین و ره  ی کردۆته مه یال ئه له.  و مردوه  وتوه خۆش که الم نه ک ئیبن سه یه پاش ماوه

ک بوک  دوای مردنی وه  کا که سێت ئه م دایکی دا وه رده به  مردنی له  ر له به. وێ که خۆش ئه ختی نه سه  به
ناکامی   یال به له. ی که ر گۆڕه سه  یس بێته قه  ن به بده  ئینجا بینێژن و رێگه  وه ن و بیڕازێننه ئارایشی بکه

 .سپێرن خاکی ئه  سێتی کرد بو به کو وه وه. مرێ و ئه  وه نێته رئه سه
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 یس مردنی قه -12
. بیابان  وه ۆتهروی کرد  وه مه داخ و خه  به.  وه تیه کوڵ الواندویه  و به  یل گریاوه ر گۆڕی له سه  یس چۆته قه
 . یال مردوه سوێی له  ویش له ئه
 .شقێکی پاک و ناکام مزی عه ره  ردو بون به جنون هه یل و مه له

. س  نظامی، جلد اول، با مقدمه  کلیات خمسه) 571-112ل :  بڕوانه "لیلی و مجنون"واوی داستانی  قی ته بۆ ده
 (9278وحیدنیا، انتشارات صفی علیشاه، تهران 

 
 فارسی  به  که ته هحیکای

کانی نیزامی  دانراوه  له  کێکه نرێ و، یه بی فارسی دائه ده کانی ئه شاکاره  له  کێ یه  جنون به یل و مه داستانی له
 .وی نجه گه

،  نجه گه  له.  ژیاوه (ز 9211-9919/ ک 618-527)سااڵنی   له  لیاسی کوڕی یوسفه وی ناوی ئه نجه نیزامی گه
 .  دایک بوه  ، له وه ربایجانه تی ئازه جمهوریه  ۆتهوت که ئێستا  که
: ت بابه 5  له  پێکهاتوه  مسه خه.  ناسراوه "ی نیظامی خمسه"  به  ی نیزامی که "نج نج گه په"  له  کێکه یه  م داستانه ئه

 ( ، شرفنامه اقبال نامه)  مخزن االسرار، هفت پیکر، شیرین و خسرو، لیلی و مجنون، اسکندرنامه
دوای نیزامی .  وه یت هۆنیوێتیه به 1151  ک به 581وی ساڵی  نجه نیزامی گه "جنون یال و مه له"استانی د

زمانی ئوردو   ند شاعیرێ به تورکی و چه  شاعیر به 91  فارسی و زیاتر له  شاعیر به 21  وی زیاتر له نجه گه
ناو   ، له ی نوسیوه م داستانه رانی ئه رستی درێژی دانهه دا فه لغت نامه  دیهخدا له.  وه ته مان داستانیان هۆنیوه هه
ی  مۆزه  ی له که سنوسه و ده  ی نادیاره که ره نوسه  دا که کی کوردی گۆرانی ئه یه نوسخه  به  دا ئاماژه وانه ئه

 . بریتانیایه
ر دایک و  گه ئه. زانن یان ئههی خۆ  جۆرێ نیزامی به  یان به که ریه ربایجان، ئێران هه فغان، ئازه النی تاجیک، ئه گه

کو  وا دایکی نیزامی، وه کردنی مناڵ دا، ئه رده روه یاندن و په پێگه  بوبێ له وریان هه دا، ده مه رده و سه ماڵی باپیر، له
  ر، که عومه  خواجه  باوکی مردوه  و، که  بوه "ی کورد ئیسه ره"یالدا نوسیوێتی،  جنون و له داستانی مه  خۆی له
 . کردنی کردوه  رده روه رشتی په رپه ، سه بوه خاڵۆی

 
 کوردی  به  که ته حیکایه

کی و  یتی زاره کو به م وه هه.  وه بی کوردیه ده ناو ئه  هاتۆته  وه بی فارسیه ده رێگای ئه  جنون له یل و مه داستانی له
  نه رگیز ناگه اڵم هه کن به ر و نزیکی یه هرامب به  ی ئاسمان که ستێره ت دو ئه نانه ته.  کو داستانی هۆنراوه م وه هه
 .جنون یل و مه ک ناو نراون له یه
و  ندێ له هه. رگرتبێ شاعیرێکی تریان وه  یان له  نیزامی  شێ له ئه   وه ته کوردی هۆنیوه  یان به که ی داستانه وانه ئه
 : وانه رو له ی کرمانجی سه هجه له  ی گۆران و به هجه له  قێ به ند ده چه  له  ماون بریتیه ئێستا  ی که دێرینانه  قه ده

 . وه ی گۆران هۆنیوێتیه هجه له  به ،شیعر  به( ز 9719/ ک 9951)خانای قوبادی ساڵی 
 . وه ی گۆران هۆنیوێتیه هجه له  به ،شیعر  دا به  91ی  ده سه  د خان له له ال وه مه

 . وه ی گۆران هۆنیوێتیه هجه له  به ،شیعر  دا به 91ی  ده سه  فیعی کولیایی له میرزا شه
 . وه ی گۆران هۆنیوێتیه هجه له  به ،شیعر  بهز  9722یی ساڵی  ندوله دی که مه ال محه مه

 . وه ی کرمانجی هۆنیوێتیه هجه له  به ،شیعر  بهز  9758حارسی بتلیسی ساڵی 
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  وه ته ی گۆران هۆنراونه هجه له  ی به قانه ده م ی من ئاگادار بم، هیچ کام له نده وه ، ئهئێستای تا  وه ر ئه به  له
ی نیزامی یان هیچ  که فارسیه  قه قێکی کوردی و ده نێوان هیچ ده  رواردکاری له ی به وه و، لێکۆڵینه  وه ته کراوه نهباڵو
 . ئاسان نیه  یراوهرگ کامیان وه  ئاخۆ له  که  یانه کوردی  قه م ده نگاندنی ئه ڵسه ، هه کراوه قێکی تری فارسی دا نه ده
  

 یال جنونی له لی و  مه وه
  یان کردۆته نه  لی دێوانه کو وه سیان وه اڵم که به  یالیان کردوه جنون یا له مو شاعیرانی کورد باسی مه هه
 اڵم کام تی، به یان بیستویه  وه جنونی خوێندۆته یل و مه داستانی له  لی دێوانه وه. یی خۆیان وه شقی کرده رمه سه
  کانی به لی شیعره وه.  دیار نیه  ، کامیان کاریان تێ کردوه، یا بیستوه  وه قی فارسی یا گۆرانی خوێندۆته ده
 .  جنونیان پێ داناوه یل و مه فیع له د خان و میرزا شه له ال وه خانای قوبادی و مه  که  وه ته هۆنیوه  هجه مان له هه
  
 جنون لی جێنشینی مه وه. 1
خۆی . کێوان  م داوێتیه ویستی شه تاو خۆشه  یس له کو قه ویش وه ئه.  یس داناوه ی قه وه جێگره  هلی خۆی ب وه
 :دوێ خۆی ئه  له  مجۆره به
 جنونم یاران مه"

 جنونم ومی مه م، میراتگری قه دێوانه
 .ی تونم جنون وێڵ و ئاواره کو مه رون بریندار، وه ئاخکێش، زوخنۆش، ده

 لی چێشت و مرد،  جه ی ئه ، جورعه وه ی خوارده که زوخاوی برینهجنون  ی مه و رۆژه ئه
 :منی سپارد  ر هات بو، به سه  رچی به واریسی چاک و خراپی خۆی، هه  منی کرد به

 مباری، رد، دڵگیری و خه یاڵ، ئاخوداخ و ده و خه  ژاره م و دوری، په خه
 ک خراپتر یه  له ک ت یه ودا و سیاسه ردانی، سه رگه ڕی و سه وێڵی و چۆڵگه

 کان، ر کێوه یری سه ڵی ده تی کۆمه وان، هاوڕێیه وی شه بێ خوردی رۆژان، بێ خه
 سوێ، هاوار، ئێشی کۆن و نوێ،  یال، برینی پڕ له شین و واوه

 .ردا نوسی فته ده  خوێنی دڵ له  ویش به ، ئه وه مویم کۆ کرده هه
 : وتی

 "! وییانی بیابان به، هاوڕازی کێ به  جنونم، تۆ دێوانه من مه"
  وه و بگرێته ی ئه بو جێگه ی نه وه س توانای ئه زانن، که مو دنیا ئه هه

 و دانیشتم ی ئه جێگه  واریسی، له  رام کرد، بوم به خۆم حه  وم له من بوم خواردن و خه
 ناو ببا  میش له جنونی دوه ، مه م دنیا فانیه ئه  مه وه می ئه اڵم خه به
 (88: دیوان) "تاڵ بێ جنون به ی مه بێ من جێگه  یا پاماڵ بی، بهور بسوتێ، دن ده
 
  نه کالیه یه یویستی خۆشه. 2

کتری بون،  یدای یه و شه  کتریان خۆش ویستوه ردوکیان یه ، هه بوه  نه جنون دوالیه یل و مه له یویستی خۆشه
ست  م هه ئه. نێ دا ئه ویستیه م خۆشه نیی ئه کالیه یه  خۆی دان به.  بوه  نه کالیه م یه لی بۆ شه ویستی وه اڵم خۆشه به

باتی   ش له مه ، ئه بوبێ لی هه ر وه رامبه ستی به مان هه م هه ، پێ ناچێ شه و به  داری خۆی داوه و هۆش و، دار و نه
نی زۆرتری دا نجه شکه و سوتانی زۆرتر و خۆئه ره ڵ بگرێ، به م هه شه  س له ببا ده  وه و ئه ره لی به ی وه وه ئه

 .  بردوه
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 م بێ ماته  دڵه"
 م بێ سێ ماته ردی که ده  رونت به ده

 م بێ خه  ویش به تکێش بی، ئه ینه تۆ مه
 م بێ کو شه و وه و ئه  روانه کو په تۆ وه
 یل بێ ی له ویش وێنه جنون بی ئه تۆ مه  داخ، که  رگت پڕ بێ له سێ جه بۆ که

 دیار بێ  ویش داخی پێوه سێ بخۆی ئه داخ بۆ که
 ر یارت بێ مخۆر و دڵسۆزت بێ، تا سه خه

 :بێ  دوالوه  له  ک باشه دۆستیه
 تۆ بێ ئاگا بێ،   و له و بسوتێی، ئه ک تۆ بۆ ئه نه
وری  فا و جه نگ جه ته  رمیان، به گه  کوێستان بێ یا له  پیر، له  له  بێ نه خودا هه  ترسی له  م بێ، نه کو شه وه نه

 ور تۆ خت سزای ده ی سه رده یهفا  بێ، جه نه  تۆوه
 (12-12: دیوان) "! کێشه فای بێ سامان مه داوێنت، بێ سود جه  ستم به ت، ده مانه ئه  دڵه
ی  ندازه ستایشی بێ ئه.  م وتوه کانی بۆ شه مو شیعره یش هه  لی وه.  یال وتوه کانی بۆ له مو شیعره یس هه قه

کانی  مو شاجوانه جوانیی هه  وی له کان و، جوانی ئه ییه فسانه ئه  دارهمو دڵ ی هه پایه  وی له ی ئه پایه.  کردوه
ی  وه کانی بۆ ئه کی شیعره ره تی سه بابه  ی کردۆته وه ، الاڵنه وه ، پاڕانه وه کڕوزانه.  رزتر داناوه کان به چیرۆکه

. نجام بون کانی بێ ئه وڵه هه. یال ی له وه جێگره  یش ببێ به م شه ،یس ی قه وه جێگره  به  م خۆی بوه کو چۆن ئه وه
 :کا ئههاوار   وه ییه گله  لی به وه. بوبێ م هه الی شه  کی له یه وه نگدانه هیچ ده ێپێ ناچ

 وان می شه ی شه هه"
 وان وچرای شه وقی شه می پڕ شه شه
 وان ی رۆحی ره ی ژیانی من، هه هه
 وان بێ خه  ی چاوی ی گلێنه هه
 ر ر سڵ که سێبه  وێڵی له ی ره ی ئاسکه هه
 کان رزی  کوێستانه زوی به ئاره  ر پڕ له ی سه هه
 نی وسه سه  گریجه رین خاڵ، ئه نبه ی عه هه
 کانی جاف شماڵه ی رۆشنایی ره هه
 ڕ سوتاوی تۆ ی په روانه ی من په هه
 ی زوڵفی خاوی تۆ ی من گیرۆده هه
  

 ختی مندا روه سه    هاتی به تۆ جارێ نه
 واڵی من بپرسی ئاخۆ من بۆ تۆ چۆنم و، هه  ی و، له ختی من بکه می سهیری  ئێشی زا سه

 تکێ؟ زوخاوی لێ ئه  وه رونمه کانی ده برینه  چۆن له
  
 !م ی شه ئه

 م رباره تیت کرد ده بی مروه
 شم ره  ستێره یسی ئه من بۆ تۆ قه

 رزایی زۆزان زوی به خۆشی ئاره  له
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 !یاد چو   یفت کرد منت له حه
 رۆژی دیوانی خودا بێ مان واده

 وا بێ دا دادم ره و دیوانه ر من له گه مه
 گینا تۆ خۆش، ئه

 (81-82: دیوان) 912 ".ت رۆژی قیامه  وێته بکه  قه م هه با ئه
 
 لی و چۆڵنشینی وه. 3
دانی و  ئاوه  ا، لهفتار بک جنون ره کو مه ، وه بڕیاری داوه  نه کالیه رونی خۆی دا یه ناخی ده  ، له وه الی خۆیه  لی له وه
رچی  گه ڵک داببڕێ، ئه خه  کانی و له دۆست و ناسیاوه  ر، خۆی له شت و ده ده  رو بکاته.  وه وێته ڵک دور بکه خه  له
و   رکۆنه سه  ، گوێ ناداته  و بێزراوه  کانی نزیک و ناسیاوی دا ناوی زڕاوه ناو خێڵ و هۆز و تیره  زانێ له ئه

ڵێنی و  بێ به  یکرد بێ پێی وایه ر نه گه ئه.  جنونی کردوه سمی ژیانی مه وی رێوره و، پێڕه م و ئه و باسی ئه  قسه
 :ڵێ ، ئه یمانشکێنی کردوه په
 بێزیای هۆزان"

 کان جنون، بێزراوی هۆزه مه  ها بوم به
 ڕێ دوامدا بگه  وێ به ر دڵسۆزێ بیه گه ئه
  وه جد بمدۆزێته ی نه رده هه  ر له گه مه
 یادی  وه یاران بمهێنێته  کێ له ر یه گه ئه

 کانم کۆساره  کان، یا له رده هه  یا له
 حزون بو، جنونی مات و مه ناگای مه ک شوێن و په ر جێیه هه
  شوێنی منه  نزڵه و مه ئه
  ناگا و جێی نیشتمان و نوامه په
 ڕ بو ی ته که مینه ک خاکی زه ر جێیه هه
  وه وهکانی لێ کۆ ب ڵی کێویه ک کۆمه ر جێیه هه
  شوێنی الفاوی گریانی منه  و جێیه ئه
  ی منه وه دیوانی کۆبونه  و جێیه ئه
 )!(وت بو ر که سی یاری به ردێکی کۆڵیت ده ر به هه
 واڵی منی لێ بپرسن هه
  وه یناسیه نه  م نیشانانه ر به گه ئه

 بێ م نه که وێرانه  وارێکی شوێنه شوێنه
 ڵێنم بێگومان بزانن بێ گفت و به

 (21: دیوان) "! هێناوه جێ نه  جنونم به ودای مه سه
  زانێ چی به ئه. بژێرێ ڵئه کێو، چۆڵنشینی هه  داته س ئه یی که و گله  لۆمه  کا گوێ ناداته یس ئه قه  لی چاو له وه
خودی   تی کردن به ی سوکایه راده  گاته رونی دا ئه دانی ده نجه شکه پێ دانی خۆئه  درێژه  له.  ر خۆی هێناوه سه

 :خۆی
 چۆڵنشین خۆم"

 جنون چۆڵنشین خۆم یسی مه کو قه وه
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 مگین، ش و شوم، دڵ خه ختڕه به
 دیداری دنیا و دین،  ش له بێبه

 ، بێ بیانو، مانه ڕوانی خولی زه چاوه
 ی کێوی، ماڵوێران خۆم هاوڕێی درنده

 کر،  ی کۆتی مه ستراوه پێ به
 ێوشێنراوی د س لێ وه رسام و فێداری ده شێت، سه

 راسان، ی نیشتمان، هه وته دورکه
 کۆڕی دانیشتنی گشت خاسان،  ش له بێبه
 رتاپا سوتاوی گڕی ئاگر سه

 ی برینی قوالپی یار دڵ پارچه
 قڵ و فام، یدای بێ هۆش و ئه موان، شه م، ریسوای الی هه ی خه بااڵ کۆماوه

 ی کوردستان خۆم رده ی هه سان، گیرۆده ی ناکه تیری تانه  به
 کانی خۆم، یاڵه خه ندی به

 تااڵنچونی بیر و هۆشم  هۆی به
 ران، ردی دیوانی هاوسه روزه

 ت، دڵگران ینه ی مه گیرۆده
 ڵک خۆم تی ناو خه در و قیمه بێ قه

  شتی شکاوی ناو روباری نیل دا، مایه که  نگ، له ڕه ستی فه ی ده گیرۆده  ش روتوقوتی بێ کراس، دیلێکی تازه له
 بردوی الفاو، 

 ت،  شیره می عه رده زاری به رمه ش، کۆی زوخاڵ، شه سی ره قنه اوسێ، دڵ قهبێ ه
 (21: دیوان) ".خۆم  نده رگای خودا و به شی ده رشۆڕ و، روڕه سه
 
 س به لی و تونی ته وه. 4
س دا  به هتونی ت  وێڵی له  ی خۆی به وه مانه.  سه به تونی ته  ی له وه کا بۆ ئه ئه  ند شیعردا ئاماژه چه  لی له وه
 :ڵێ جدا، ئه بیابانی نه  یس له ی قه وه مانه  شوبهێنێ به ئه

  رونم دایه ده  م له م و خه سزا و سته
 (57: دیوان)ی تونم  س، ئاواره به ی ته رده وێڵی هه

 کان منم واره ردی سوتاوی هه به  شتر له ره
 کان منم ڕی دیاره شتانگه وداڵی ده عه

  سه به هنزڵم ماوای تونی ت منم، مه
 ( 79: دیوان)م  ده نج ئه خۆڕایی ره  کێشم و، به فا ئه جه  بێ هوده

 ی کرد،  کانم ته مو کێوه کان و هه چۆڵه
 (78: دیوان)ر  به ته  یشتمه س بوم گه به تونی ته  له

 بێ چۆن ران، چۆن ئه یاران، هاوسه
 (85: دیوان)؟  کوێیه  م له ، شه مه س جێگه به من ته
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اڵم تونی  ، به وی تیا ژیاوه ده ، به بوه دانی تێدا نه ، ئاوه بیابانه  مێنێکی فراوانه رزه سه  حیجازه  د لهج بیابانی نه
 : ستی چیه به مه  مه لی له وه  . ڤیری ئێران دایه حرای که ناو سه  زانرێ، له ی ئه وه س، ئه به ته

 ر؟ به بۆ ته  چوه  وێوه و له  ر بردوه سه  هس ب به تونی ته  وێڵی له  ک ژیانی به یه ڕاستی ماوه  ئاخۆ به
  له  س، که به ته  به  ی چۆڵنشینی لێ کردوه و شوێنه بۆ شوبهاندنی ئه  هێناوهکار جازی به عنای مه مه  ی به مه یان ئه

  هبێ ل بێ ئه ر هه گه س ئه به گینا تونی ته ، ئه حرای روبعی خالی حیجاز ناخۆشتره سه  ختی و وشکایی دا له سه
  دا له که کانی ناوچه شاخه  نیوان زنجیره  له  ند دۆڵێکی لێیه الر چه بۆ که  وه ندیخانه ربه ده  له. رمیان بێ کوێی گه

ویش ناوی تونی  ئه. کا خوا و رێی تیا ون ئه ڵێن زۆر جار رێبوار گیری تێدا ئه کو ئه چن و، وه ک ئه یه
 . یه مره باباعه

 
 قوش لی و بایه وه. 5
.  نیایه ته  به.  وه سوڕێته دا ئه وێرانه  یش له  لی وه.  ش دواوه ڕه له ڵ قه گه  له  وه ته بیابان دا سوڕاوه  لهیس  قه

قوش  واری دا بایه کورده  له. بڕێ رئه قوش ده ڵ بایه گه  ی گفتوگۆ له شێوه  رونی خۆی به مۆنۆلۆگی ناو ده
 : الوه که  بێته ک بخوێنێ ئه ر جێیه هه  له  وا باوه. ژی دا ئه وێرانه  له.  ی شومیه نیشانه

 ! قوش ناڵین بایه"
 ناڵێنم وێ ئه مو شه ی و، منیش هه که تۆ هۆ ئه

 تااڵن بردوم،  سێ خێڵی شادی به من که
 ؟ وماوه ردی سااڵن، تۆ چیت لێ قه هاوده! اڵم تۆ به
 مێکم وقی جوانی شه ی شه روانه په: من

 کم،ن خاڵێ کوژراوی نیگای نازی سۆسه
  یه وه و یاره ودای ئه ی سه سۆنگه  ی من له ناڵه

  و بێ ئارامه دوری ئه  دڵم له
 ، بانگی هۆهۆته  وه بێته و تا رۆژ ئه شه: تۆ
 ؟ کوێتایه  له  که و، برینه  ردی کێته ده
 م، و روناکیه ی ئه سوتاوی بڵێسه: من
 یجوردام تاریکی ده  و له شه  راسانم، به رۆژ هه  به
  رون دایه ده  دوری کێت له داخی: تۆ
 باری  ش به ردان و، له رگه کو من سه وه
 یدام، ستم، شه ردم، مه گرفتاری ده: من

 جنونم یسی مه جێنشینی قه
 ی ویستی کێ وێڵ و دێوانه خۆشه  له: تۆ
 دا وێرانه  وان بێداری له شه
 ردینی دڵبریندار ی ده تۆ ئه  م به د جار خۆزگه سه

 فاکێش بی ور و جه جه ردی من ده  تۆش به
 یاڵی شوێنی وێران دای خه  ر له تۆ هه

  تیر و تانه  یته بێباکی، گوێ ناده
 ، وه مو داخه م هه منیش به! دریغ
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  وانه چرای شه  ی که مه و شه داخی ئه  به
 م و، نجی حاته ریکی گه رۆژ خه  به
 (21: دیوان) "! م دا بومایه زمی شادی شه به  ویش له شه  به
 
 : وه داته ی خۆی ئه اڵمی نائومێدانه قوش وه باتی بایه  کی تردا خۆی له گفتوگۆیه  له
 ی نائومێدی  هه"

 ی نائومێدی ڕۆیی، هه نجه ی ره هه
 کو منی دی ختێکی وه دبه کێ به

 وانی چۆڵه  زانێ روم کرده ر حاڵنه به  له
 ڕام کان گه کانم پێوا، کێوه چۆڵه

 ر هب چوم بۆ ته  وه سه به ته  له
 یسم پشکنی نزڵی قه جدی مه کانی نه رده مو هه هه
  وه ، سوڕامه وداوه ری پڕ سه سه  ، به روانه کو په وه

 م بو که ویسته ی خۆشه ی جێگه و شوێنه ئه  هاتمه
 م بو رگای شه شوێن و گوزه

 بو  ن وێرانه کان چۆڵ بون، زامه واره هه: دیم
 ی تیا کرد بون قوش هێالنه بایه
 نگی یار ده  دانی و نه ئاوه  ک له یه هنیشان  نه
 بو "وادی القهار"ی  نگی وێرانه نیا ده ته

 : پرسیم
 ردم ردی ده قوش هاوده بایه

 م هاوڕێ و هاوڕازی ناڵه
 کانم ندی بناره ڵبه ی وێڵی مه روانه من په

 کانم م فامه یسی شای که جێنشینی قه
  م روخسارم بۆ کوێ چوه کۆچی خێڵی شای شه

 مبارم دڵنیابێ ی دڵی خه هو بۆ ئه
 :قوش وتی بایه
 م فام ی که روانه په

  م شوێنه هاتوی بۆ ئه  تازه
 کۆچی خێری کرد، رۆیشت بۆ کوێستان

 ، بۆ تۆش ئاخوداخ وه ت بۆ من مایه سره حه
  وه ڕامه م گه شه  ختی شومی خۆم دامام و نائومێد له به  به

 نائومێد خۆم! ران هاوسه! یاران
 (71: دیوان)".نیشتمان خۆم  ڕ، دور له شتانگه ی دهوداڵ ئای عه
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 لی و نێچیروان وه. 6
لی  وه. دا که ناو داوه  له  گیری خوارده  بوه  نێچیرێکی پێوه.  وه ته نێچیروانێ بۆ راوی گیانداری کێوی داوی ناوه

جوانی و   ی له که ویسته ادی خۆشهجوانی و ئاز. ئازاد بکا  که نێچیره  وه پاڕێته کا و لێی ئه ئه  ره و راوکه رو له
  له  مه ی ئه که ویسته کو دیلیی خۆشه دا، وه  رێک داوی راوکه  له  م نێچیره دیلیی ئه. بینێ دا ئه که ئازادی نێچیره

 :ڵێ ئه. کێکی تردا ندی یه به
 ت بم که فیدای ناوه"

 ؟  تۆ ناوت چیه
 ت بم که فیدای ناوه

 ت بم که داوهست و  ردی ده رگه سه  دجار به سه
 خواڵمت  ، تا منیش ببم به وه من دا بێته  ییت به زه به

 م مانه ڕ، ریسوای زه جنونی چۆڵگه دا، مه دۆڵیکی وێرانه  کی وێڵم له یه پوله من په
 م دا بێدارم خه  تا رۆژ له وان هه شه

 ی ساراکانم هاوڕێ و هاوڕازی دڕنده
 م جێگه  ڕ، بیابانه شتانگه وداڵی ده عه
 تکێشی لێدراوی هیجرانم ینه ا و مهف جه

  رونمدایه ده  م له مکێش خه سزا و سته
 ی تونم ڕ، ئاواره س گه به ی ته رده هه
  وه وتومه م دورکه بینینی شای شه  له  ندێکه چه

 وتوم سره سوتاو و ئاگراوی، ساتێ نه
  مه که وڵپۆسته ، هاوڕێ و هاوڕازی گۆچان و که م دایه که ی دۆسته شێوه  ک له ر کێویه هه

  وانه کانی ئه وان و، خۆراکم بینینی چاوه نگ و چڕینی ئه من خۆشیم ده
 بم وان شاد ئه ی دۆست دورم، به دیده  له  که

 ئاوات  نێ به یه مگه ردون ئه ی گه و رۆژه تا ئه
 ، داوی تۆوه  وتۆته ی که کێویه  ئاسکه  چکه و به ئه
  ی من دایه که ستهوی ی خۆشه شکل و شێوه  واوی له ته  به

 دڵ  دا له ی تیر ئه نیونیگاکه
 چێ م ئه که ویسته چاوی خۆشه  چاوی له

 ! ری سارا د جار، راوکه فیدات بم سه
 ت که داوه  له  ئازادی بکه.  م لێ باریوه ی خه نده م به به  خشه بیبه
 بێ ئه  وره کی گه نگیه ت نه که گینا بۆ ناوه ئه
 ی ت ئازاد بکه که داوه  له  ویهکێ  و کارمامزه ر ئه گه ئه

 (57: دیوان) "!ی گه زوی دڵی خۆت ئه ئاره  وری دنیا، به ده  اڵ، له ئینشه
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 گ و به یخوسره لی و که وه. 7
  رونیه ده  و باره جنون له ی مه وه ، بۆ ئه کیه سڕۆیشتوی خێڵه ل جوامێرێکی ده وفه جنون دا نه یل و مه داستانی له  له

ڵێکدا  وفه دوای نه  لی به وه. یل له  نێ به یه ماڵ بیگه  زۆر یا به  دا به یس ئه قه  ڵێن به گار بکات بهی رز خراپه
 .ڕێ گه ئه

 
ی  وه بۆ ئه  ساسانه ی که وه پاڕانه  له  پڕه  زمانێ که  به. بینێ گی جاف دا ئه به یخوسره که  ل له وفه تی نه سایه لی که وه
رۆکی  گی سه و به یخوسره که  مان داوا له بێ، هه  وه هاواریه  ێنێ و، سۆزی بوروژێنێ و، بهس به ده  و به یی ئه زه به

 :کا ئێلی جاف ئه
 

 یاڵێ و خه سره خه"
 یاڵێ و خه سره کی باش، خه یه وره ئاخ بۆ گه

 ختی دارابێ ن سپا و سان بێ، به خاوه
 و ماڵ  زێنه نجی خه گه  بێ به  ئاماده

 م بێ وق و دڵ بێ خه وق و زه ن شه م، خاوه ره که ی بێباکی کۆی خشنده به
 جنونی رۆژگار کان، بۆ ماوای مه ر دیاره بۆ راو بۆ سه  بهاتایه

 : بیروانیایه
 کانم و کێویه  کۆڕی دیوانی گیانداره  ماویم و، به ی خه سته جه  به
 مبارم دا رونی خه ردی ده ده  الفاوی فرمێسکی چاوی تاریکم و، به  به
 رم دا رینی ژێر سه ردی سه به  نیام و، به شی روتی ته له  به
 م دا که وڵپۆسته سا و که ردانی سارای چۆڵ و، عه رگه سه  به
 م دا ندازه ختی شینی بێ ئه ی سه ڵه زایه  وان تا رۆژم و، به ی شه ئاهوناڵه  به
 سوێم دا  برینی به  شم و، به ختی ره نامرادی به  به
 رگی بڕاوم دا زوخاوی برینی جه  مدا، به ی چارهختی شوم شێوی به په  به
 قیومدا ی بیری دڕک تێ چه سته جه  رزی گڕ گرتومدا، به ی به بڵێسه  به
 و حاڵم دا،   سته جه  به  وه ته یی بهاتایه زه به

 :  بیزانیایه
 ونیهاڵم؟ کوژراوی کام نه
 م؟ ی شه روانه کو په و بۆ کێ سوتاوم وه  می کێ دایه خه  بیری ماندوم له

 قڵی تااڵن کردوم؟ ی ئه رمایه کێ سه
 تی؟ تێ بردویه ئیشاره  ر به کام دلبه

 .کرد  هری کوشنده گیانی خۆی دوچاری ژه  ل کردی و، وفه نه  ی که یاڵه و خه اڵم ئه به
 . وه یاڵی پوچه خه  ته وتایه که ، نه هاتایه دڵ دا نه  به  ، شتی وای وه ته کردایه م بیری وای نه ئه
  ی دڵبرینداری شاد بکردایه روانه زۆری خۆی، بیری په  نج و ماڵ، یان به گه  م به ئه
 ، تی بنوانایه م هیمه کو خانی حاته وه
 ! یاندایه م بگه شه  من و، منی به  می به شه
 کان بێ شه ره  ستێره دڵسۆزی ئه  سێ نیه ڕێم، که گه ندی ئه دا چه م رۆژگاره اڵم  له به
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 رزگار بکا  خته سه  نده م به ختی من له ، به وه ره ختکه خودای به ر ر هه گه مه
 "! تم بێ سره یس وا حه ک قه بێ تا مردن وه ، ئه پێی من دایه  ی له م کۆته گینا ئه ئه
 (12-19: دیوان)
 
         وەلی و نەوفەل. 8
یمانشکێنی و بێ  په  ل به وفه یس نه وسا قه ئه . وه ڕێته گه جێ بکا ئه یال جێبه ڵێنی هێنانی له ی به وه ل بێ ئه وفه نه
 . بێ جاران زیاتر شێت ئه  جنون له مه. کا ڵێنی تاوانبار ئه به
  ما نیه ته  به. کا ڕێ ئه م چاوه ش له وه ر ئه ، هه هێناوه جێ نه  جنون به ر مه رامبه ی به که ڵێنه ل به وفه لی زانیوێتی نه وه
 .ی که دڵخوازه  نێ به یه ، بیگهو  وه ختی بکاته م گرێی به ئه
 م مانه ریسوای زه"

 م مانه یسی دێرینم، ریسوای زه قه
 م شێوی سارای وێرانه ی په روانه په
 ماڵ بێزارم  ڕی له شتانگه وداڵی ده عه

 وم وان بێ خه ، شه مه وانی جێگه کوندئاسا چۆڵه
  نیا و کز، چاوم تاریکه ته
 کانم ر دیاره یری سه وانی ده دیدهراسان و  بینینی چاوی یاران هه  له
 کانم بێزراوم نیشتمان بێزار و، الی دۆسته  له

 م دام که وڵپۆسته و که  که بیری کوله  و و رۆژ له شه
 خۆم م ئه رابی خه شانما و شه  به  مم داوه گۆچانی خه

  مم پۆشیوه ل و الڵ، لۆنگی خه شێتی شه
 شم ره  ستێره مکێش، ئه سزا و سته

 وتم شکه نی جێ ئه کێوکه رهادی فه
  ستراوه ختم به ری به شده ی شه رێگه

  سته شێوحاڵ خه گشت په  شیمان له په
 ڕم پگه رخی چه ی چه ماوه وت و چه چه
 رد هاوده  خت، دورم له خۆشێکی سه نه
 ر دیاران ش چڵۆسکی سه ش ره له

 ڵێ ئاگر ر بای کۆمه سوتاوی به
 ی پیس مانه زوڵمی زه  دڵئازار له

 وان پشت، پشتی شکانم رخی که چه
 ، رۆژ بێ ئارامم وه و چاوم بێ خه شه

 وری رۆژگارم گرفتاری جه
 رگم دا جه  به  د جار نێشی دڕکی هیجران چزاوه مردنم، سه  ژین، رازیم به  بێزارم له

 ڕێی خێاڵن دا ریسوای هۆزان بوم،  چاوه  له
 سێ سوتاوم شقی که ئاگری ئه  به
 لێدراو چاو لێڵم یسی تانه ڕێم، قه گه کان دا بیابان ئه ویهڵی کێ ڵ کۆمه گه  له
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 یکانی تیری چاوی یارێکم م روخسارێکم، پێکراوی په وقی شه ی شه روانه دڵ په
 بزانێ  ردی منی بێ چاره ، حاڵی ده من قات بوه  یاڵێ، له م خه حاته

 کانم رده بۆ الی هاوده  وه ردان، بمباته هه  م له که ردانی شوێنه سه  ل بێته وفه کو نه وه
 ستی بێ به م خاتری خودا مه کو حاته یتانی، وه سواسی شه وه  اڵم دور بێ له به

  ئاواتم خواستوه  ی به وه سڵی ئه وه  ، شادم کا به وه مناکی من بکاته دڵی خه
 (18-17: دیوان) ".م هرد بک رداوبه ر به بێ هه رۆژگاردا ئه  گینا له مخۆر کارم ساز بکا، ئه والی خه ر مه گه مه
 
 الم لی و ئیبن سه وه. 9

ترسێ  لی ئه وه. شو  می دا به یس به قه  له  وه یل دور بخاته ی له وه یلی کرد، باوکی بۆ ئه الم داخوازی له ئیبن سه
 :ڵێ ئه. ی ناکام بێ که ویستیه خۆشه. می لێ بسێنێ الم، شه کو ئیبن سه یدا ببێ، وه کی لێ په میش کابرایه ئه
 یی زه م بێ به چراکه"

 یین زه و، باوانت بێ به  یله ک بێ مه له فه
 یسی رۆژگار و منیش قه  یلی دێرینه تۆ له

 ئاوات؟  م به گه چۆن ئه
....... 

 ترسم یی ئه زه رخی بێ به وری چه جه  له
 یدا ببێ المێکت لێ په ئیبن سه  که

 (26-25: دیوان) "کانی تر ر داخه سه  ش بچێته و داخه ئه رتر بێ و م کاریگه که وسا برینه ت، ئه بااڵکه  دور له
 :ڵێ شیعرێکی تری دا ئه  له
 ر داخ سه  داخ له"

 ر داخ سه  رد و داخ له ر ده سه  رد له ده
 رز داخی دوری شای لوتبه  له

 و چو بۆ کوێستان رمیان و ئه گه  من له
 خۆم داخ ئه  بۆیه

 ۆ داوێنب  وه ته هاتونه ماڵی باوانی نه  چونکه
 یجور بو هار بۆ من ده وبه مساڵ نه ئه
 چاوی دور بو  ی چاوم له وه ر ئه به  له
 کان ڵێنه کو بێ به و چو بۆ کوێستان وه ئه

 ت ینه ردی سزا و مه بۆ ده  وه منیش مامه
 ردون ی بازاڕی گه مه گه  ترسم له ئه
 رخی دنیای دون ردی چه گێژی نه  له
  وه رده سزا و ده داخی  به  وه جنونی هێشته مه

  وه رهادا کرده ختی فه به  می له قاپی خه
 گیان بێزار کرد  رانی له ک هاوسه ک یه یه

 کاندا تاریک کرد داره رده چاوی ده  رۆژی رۆشنی له
 ڵدا جنوندا هه یسی مه روی قه  ی له و مۆره ئه
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 ند ڵکه بن هه  ی له ردی بنچینه به
 ختی منیشا بیهاوێژێ به  ترسم له ئه

 من بنوێنێ  به  و یارانه سزای ئه
 الم بێ تی ئیبن سه قیسمه  ویش به ئه

 کۆتایی دنیام بێ  وه رده م ده من به
  ده ڵمه ختی من هه بۆ به  رده و نه یا شا ئه

 خت ی وه ر بۆ واده گه رگم بێ یا ئه ر بۆ مه گه ئه
  و ژیانه له  رگم باشتره مه
 (15-11: دیوان) ".شیمانن ش لێی پهکانی شادمانه  ی که پوچه  م ژیانه له
 

 لی و گومان وه. 11
  م چیرۆکه ی ئه وه بونه ترسی دوباره کا و مه راورد ئه الم به ڵ چیرۆکی ئیبن سه گه  لی چیرۆکی خۆی له وه
 :پرسێ ئه  بۆیه  یانه  م شوی کردوه یزانیبێ شه یبیستبێ یا نه چێ هێشتا نه پێ ئه. بڕێ رئه ده
 دی؟ همت ن لیل شه ده"

 می سپی، هاتی شه  وه کوێستانه  له  که
 کان، ی ئاسکه وه نگی ره ئاسکی پێشه

 کان، ردو چاوه روناکی بینایی هه
 دی؟ کرت نه مودو شه نگخۆشی ده نازداری باوان، نازهاوێژ، شۆخی ده

 وڵی ساف، ندانی سه رداری ره ی ئێلی جاف، سه کۆچی خێڵخانه
 دی؟ کانت نه مو خانه شماڵی هه کان، خانی ره پوله می شادی پۆلی په شه

 کان، رده ردی گشت ده ردان، هاوڕێی هاوده ڕاوی پای هه وه ی له ئاسکۆڵه
 دی؟ رت نه نبه رزانی موشکی عه ی هه ن، مایه خاوێری خاڵداری خوته

 پای زاخانری  مه ر که نی سه ری باخان، سۆسه یشتوی سێبه پێگه مامی تازه نه
ی  جێی نسرگه کان، نیشته رزایی کوێستانه ر به سه  له  کێوی سڵی جێگه ی ئاسکه چکه رمانی ئێشی برینی دڵ، به ده

 دی؟ ری زاخانت نه سێبه
 ی من بپرسێ سته حواڵی خه بێ ئه  ناوه په  تدی جارێ له نه

  تی شکاوه ی خواردویه و سوێنده بزانێ ئه
  ناوهندی نوێی دا یوه ی په بناغه

 ، وه ویشی سارد کردۆته یلی ئه ساردی کوێستان، مه
 ، ی کرد بوی ژیوانه و درکاندنه له
 ! المه ئیبن سه  زوی له یل و ئاره ، مه دڵه  ، دنیای به ستوه ندی نوێی به یوه په

 ؟  راسته  مه لیل ئه ی ده کان، ئه شقی رێگای راسته تو ئه
 ؟ ر بوهمن بێزا  رچی له سه  له  ر راسته گه ئه

 (15-11: دیوان) "!وری دنیا بم وداڵی ده یس عه کو قه راستم پێ بڵێ تا دڵنیا بم، منیش وه
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  که  یه وه دا ئه ، گرنگ لێره یدا بوبێ یا نه م په ی شه وه الم بۆ خوازبێنی و گواستنه تی ئیبن سه بابه  کی له کابرایه
مو  نائومێدی هه.  لی شێواوه رونی وه باری ده.  یشتوه گه نجام نه ئه  ی به که ویستیه خۆشه.  یشتوه گه م نه شه  لی به وه

 .  وه ته ری ناوه سه  وه و داخه ر به هه.  ژیانی داگرتوه
 

 کانی سێته لی و وه وه. 11
  له وێ و دایکی که خۆش ئه یال نه له  که. وێ که جنون ئه رگی مه یال پێش مه رگی له جنون دا مه یل و مه داستانی له  له

خاک   سمی به مرد چۆنی بنێژن و، رێوره  کا که سێتی بۆ ئه یال وه یال، له ردانی له چێ بۆ سه ئهرگ دا  مه ره سه
 .ن جی بکه ک جێبه یه چی شێوه  سپاردنی به

م  رگی شه م پێش مه رگی ئه مه  پێی وایه. کا رگی خۆی ئه م پێشبینی مه ڵکو ئه به.  مردوه م نه لی شه اڵم الی وه به
 .سپێرن خاکی ئه  ی به وانه سێتێکیان بۆ ئه م و، وه سێتکیان بۆ شه وه: کا سێت ئه دو جار وه  وه ر ئه به  وێ له که ئه
 :ڵێ م ئه ی دا بۆ شه که سێته وه  له

 مردنم  گیانه
 ! م وا کاتی مردنم هاتوه که گیانه

  رێته  کاتی گیانکێشاندا چاوم له  له
  شریف بێنه رۆژی مردنم ته

  دایه کاتێ گیانستێن، گیانی کێشام، گیانی شیرینی برد گوێی نه
  نم بۆ بکه سۆز شیوه  گریانی به  به

 کانت بدرو تاڵی زوڵفه  م، به که خۆت، کفنه
 بۆ گۆڕستان  بیبه  ڵبگره شم هه له
 خیلتم،  اڵم ده به
 رم فتار شیرین، شۆخم، دلبه ی شای ره ئه

 رم ر سه د بنێ سه هلح ردی ئه ستی خۆت، به ده  تۆ به
 !گیانی نازدارم

 رما سه  به  م بکه که دا خاکی گۆڕه مه و ده له
 ی ها بکه ر وه گه م، ئه نازداری دیده

  جێ هێناوه  کانت به ی دڵخوازه ویه ره
 (65: دیوان!)بن کان دوعاگۆت ئه ڵێنداره ست، به له تا رۆژی ئه

 
 :ڵێ ن ئه که جێ ئه خاک سپاردنی جێبه  سمی به ره  وهی کرد وانه بۆ ئه  ی تری دا که که سێته وه  له

  11رگم  جه یاران له
 رگم جه  و درا له مشه م ئه تیری شه

 رگم ئاکامی مه  یمه گه  و تیره به
 رگم به   ن به که هیدم کفن مه شه
  وه رگه خوێنی زامی جه  روا به هه

  وه رگه به  ناو خاک خوێن به  بمنێنه
  وه نگیمه وڵڕهندامی گ و ئه با به
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  وه نگیمه ئاسا بێ ده  روانه په
 یگۆڕێ خوێنی زامانم شتن نه

 هیدانم ند گشت شه سه په  وه به
 التان   یه مه سێتم ئه اڵم وه به
 واڵتان  دوره  وتومه ند که رچه هه

 رێی خێاڵن بێ  نیا له با گڵکۆم ته
 وێاڵن بێ ر ره ی سه وارگه نزیک هه
 م ژن و بااڵی شه ی به ندازه ئه  کێلێ به

 م بێ زیاد و که  رم به ژور سه  دابنێن له
 و ی تاق برۆی ئه وێنه  تاقێ به

 و شه  گاهی گیانم بێ به سوجده  که
 ر کردوم رگی سه خوێنی جه  بنوسن به

 م مردوم ستی شه تیری ده  من به  که
  ی تاتاری چینه مه و شه بۆچی ئه

  ڵ نشینه به ، جه زێد بێزاره  له
 راگوزارێ  م له و قیبله ئه ڵکم به

 ر گڵکۆم جارێ سه  وێته رێی بکه
 تی ی تیری خۆیه ده بزانێ زه

 (11: دیوان) وه تکێشی ئه سره گڵ بردوی حه  داخ به
شێ  ئه. م نابا وی تریاندا ناوی شه  کا و له م ئه کێکیان دا باسی شه یه  له. نرێن سێت دائه وه  به  که  م دو شیعره ئه
م  مای شه ته  هێشتا به  مێ داینابێ که رده سترابێ، سه به ڵنه و هه باتی ئه  لی بێ و له ی وه ر هۆنراوه گه ئه میان، که یه

.  وه م هۆنیبێته ویستی شه یی و وروژاندنی سۆزی خۆشه زه ستی به ی بۆ بزواندنی هه و شیعره بوبێ و، ئه
 .م شه  له  ئیتر نائومێد بوه  که  وه نی دا هۆنیبێته مه کانی ته دوا ساڵه  میشیانی له دوه

 
 وەلی و نەخۆشیی دەرونی. 12
 : وه خوێنرێته کی لێ ئه ره هـتی س هـدو باب  وه ی لێکۆڵینه اوهـرچ هـس  کرێ بهـکانی ب یعرهـر ش گه لی، ئه وه
پێستی   چۆته.  هنگاو رۆیو هه  نگاو به جنون دا هه یل و مه کانی ناو داستانی له دوای روداوه لی به وه م،  که یه

 .شیزۆفرێنیا  له  ش جۆرێکه مه ئه.  وه وی کردۆته السایی ئه.  وه جنونه مه
 

بیانوی   به  یسی کردوه یشتنی قه گه ئاوات نه  یال و، به جنون بۆ له ویستی مه لی، خۆشه وه م،  دوه
 .ماسۆشیزم  له  ش جۆرێکه مه ئه. دان نجه شکه خۆئه

 
 
 
  



 
سەرەتاکانی ئەدەبی نوسراوی کوردی: بەشی سێیەم  

222 

 

 ری لی و وێنای کۆچه وه
 تی ندایه وه ئێلی جاف و ره

ی  وه نه  مویان له و، هه  ک باپیره ر یه سه  وه چنه ک ئه ڵه چه ره  به  خۆیان پێیان وایه  ڵکێکن که خه  ڵه ند، کۆمه وه ره
 .بۆ شوێنێکی تر  وه شوێنێکه  ن له که کانی ساڵ جێگۆڕکێ ئه رزه پێی گۆڕانی وه  ون، بۆ دابینکردنی ژیان به ئه
 :ند جۆرێکن د چهن وه ره
 .کی تر بۆ جێگایه  وه که جێگایه  ڕێن له گه درێژایی ساڵ ئه  ، به گۆڕیان نیه ی نه ی جێگه وانه ئه م،  که یه

  وه مان شوێنه هه  مو ساڵێ له هه.  یه واری دیاریکراویان هه اڵم هه ، به وارنشینن، خانویان نیه ی ده وانه ئه م،  دوه
یا   فته ر هه کانی ساڵ و، هه رزه ی وه گوێره  واری داهاتو به هه  ێکی دیاریکراو لهون بۆ شوێن که رێ ئه  به

 .ی هاتون ی لێوه واره و هه ئه  وه ڕێنه گه اڵم ئه ن، به به ر ئه سه  کدا به یه جێگه  ی له مانگه
پر یا  که  یان له که گونده چن بۆ کوێستانی نزیک اڵم هاوینان ئه ، به یه ی گوندنشینن، خانویان هه وانه ئه م،  سێیه

 .کانیان ناو گونده  وه ڕێنه گه پایزدا ئه  ن و، له به ر ئه سه  واردا هاوین به ده  له
 . م بوه ی پۆلی دوه دا ئێلی جاف نمونه و نۆزده  ژده ی هه ده سه  له
 

ر  کۆچه.  بوه یان هه کی رێکخستنێکی خێڵه.  و هۆز بوه  ندین تیره ، کۆنفیدراسیۆنی چه بوه  وره ئێڵیکی گه جاف
.  ر بردوه سه  کوێستان به  رمیان و هاوینیان له گه  کانیان زستانیان له له ڵ مێگه گه  له. ڵدار بون ئاژه. بون
و   مان تیره مان خێڵ و هه مو ساڵ و هه ، هه وڕگاکانیان و، رێگای کۆچیان دیاریکراو بوه کانیان و، له واره هه
کانیان  شماڵه و ره  یان خستوه کانی پێشویان دا بارگه واره مان هه هه  رێگادا رۆێشتون و، لهمان  هه  مان هۆز به هه
 . یان بوه ڵداری پیشه شماڵدا ژیاون و ئاژه ره  له.  ڵ داوه هه
  

:  له  کانیان بریتیه کیه ره سه  خێڵه.  ماڵه و هۆز و بنه  ندین خێڵ و تیره کۆنفیدراسیۆنی چه  له  جاف پێک هاتوه
بن بۆ  ش ئه ش دابه م خێاڵنه کێ له ریه هه... ورۆڵی اڵڵی، نه ڵی، گه رخانی، مکایه هارونی، شاتری، رۆخزایی، ته

یسی،  یسی، یاروه ، میروهیۆسوجانی/ شاتری، یوسف جانی  ورده: کو و هۆزی پچوکتری وه  ندین تیره چه
 ،یانی سه/ دانی یی، بداخی، سه ماڵه ، که ڵه مه باشکی، عه

 .ردویی ری، زه یی، چوچانی، بێسه ویله قه:  وانه یمانیان له هاوپه  ته ی تر بونه ندین تیره دا چه مانه ڵ ئه گه له
 .ی جاف ناسراون گزاده به  به  تی کراون که رۆکایه سه  وه که یه ماڵه ن بنه الیه  له  مانه مو ئه هه

ردو دیوی  ر هه سه  ش بون به ی قاجاری جاف دابهتی عوسمانی و ئێران وڵه دوای دیاریکردنی سنوری نێوان ده
ردو دیوی سنوری عیراق و  هه  ته وتونه تی عیراق که وڵه سنوری عوسمانی و ئێرانی دا و، دوای دروستبونی ده

 . وه ئێرانه
  دێ لهن و، ناوی هه  ش کردوه دابه  تای ناوچه ره پێی سه  تی به وڵه ردو ده سنوری هه  هاودا که یمانی زه په  له

ردویی و  و زه  اڵم ناوی هارونی و پیره ، به کی تێدا نیه کی خێڵه یه که کو یه ، باسی جافی وه کانی هێناوه خێڵه
  دیوی عوسمانی به  ته وتونه ی که و هۆزانه  و تیره مو ئه هه. ن ش ههئێستاردویی  هارونی و زه. با زیادینی ئه

و  ی ئه زنامه گه ره  له  وه مان جیا بکرێته ی ئه زنامه گه ره  که  بوه  وه ش بۆ ئه وه برێن، ئه ناو ئه "جافی مرادی"
 .ی هاواڵتی ئێران بون جافانه
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ند،  وه مه لۆ، هه ، ده نگنه کو زه ی تری وه ندێ خێڵ و تیره ڵ هه گه  اڵو له کی فراون دا، تێکه پانتاییه  له ئێستاجاف 
ید سادق،  ، سه بجه ڵه ندیخان، هه ربه داخ، ده ره الر، قه لی، کفری، که نده مه قین، خانه:  جێ بون له ڵوڕ، نیشته ک، که له

 ...ماڵ مچه پێنجوین، دوکان، چه
چاکترین . ڵبگرێ ک هه یان چه زار پیاده توانێ چوار هه ئاسانی ده  به  م خیڵه ئه: نوسیوێتی ز 9821ریچ ساڵی 

کانیان بانگ  گه به ره ده  رۆکه میری سلێمانی سه  ڕدا که شه کاتی  له  مانه ئه... ری ناو سوپای کوردن نگاوه جه
 ....زار سوارێک پێکدێنن کات دوهه ده

جرجیس فتح الله، کرد وترک   ةادموندز، ترجم) .زار خێزان هه 91  تی به ماڵندویه خهز  9122ئیدمۆندز ساڵی 
 (921، 9179وعرب، بغداد، 

 
  قز و سنه و سه  ریوان و بانه کانی مه بۆ کێوه  وه مرینه ل حه به جه  لهی  که کۆچه.  وارنشین بوه ری ده جاف کۆچه

الر،  و کفری و که  په ته ره قزرابات و قه  له  وه مرینی گرتۆته ل حه به ردو دیوی جه یان هه ی زستانه بنه.  کشاوه
قز،  ، سه ریوان، بانه وین، مهکانی پێنج یان کوێستانه واری هاوینه ناری ئاوی سیروان و، هه ، که شتی شیروانه ده

 . میل درێژ بوه 911یان  که ی کۆچه تی رێگه ماڵندویه کو ئیدمۆندز خه وه.  بوه  سنه
  

ئاوازی . وترێ ئه  یی بڕگه شیعری ده  رو، به گه  له  وه نگه ربڕینی ده ده  به  که ، گۆرانیه تی جافه ، سۆزی تایبه هۆره
  نگه ، ره گریانی تێدایه  ی شێوه وه و الوانه  وه و الاڵنه  وه کڕوزانه  له "رونی ده سوتانی"کی زۆر  یه ندازه ئه  هۆره

 ."گۆرانی"ک  نه "سۆز"ڵێن  بێ خۆیان پێی ئه  وه ر ئه به  ر له هه
  

  م جار له که گی یه و به یخوسره که.  کانی دیوه رانی خێله سه  ندێ له ی دا بۆ کوردستان هه که ردانه سه  ریچ له
 :نوسیوێتیز  9821ی ئایاری  98کانی  یادداشته  ریچ له.  کۆڕی دانیشتنی پاشای بابان دا دیوه  ێمانی لهسل
  خێڵی جاف که. گ میوانم بو و به یخوسره الم، که  هاتنه ده  ی تر که ڵکه خه  ڵه و کۆمه له  ش جگه ئێواره"

روسیمایان  سه  م خێڵه لی ئه پیاوگه. ژین دا ده وی سنه ڕهم ڵه رزایی چیاکانی قه به  ، له رۆکیانه گ سه و به یخوسره که
 . کانن وتوه و دواکه  زه ربه جه  ره هه  خیڵه  کان خۆیشیان له ت الی کورده نانه ته. جوان و ئازان

 . یه زمانی کوردانی بابانی هه ڵ شێوه گه  کی زۆری له زمانیشیان جیاوازیه  شێوه
 .  وه هنتوانرێ بناسرێ ئاسانی ئه  به  زهجیاوا  نده وه سیمایان ئه

ن  ده ڵده هه  ر سنوری سنه دی سه حمه کانی حاجی ئه رزه چیا به  ژین و هاوینان له شماڵدا ده ره  مویان له کان هه جافه
 ل ".ن ده ڵده هه  نزیک شیروانه  ری ئاوی سیروان له روبه مبه ، زستانانیش له وه بنه دهباڵوزوردا  ی شاره ناوچه  و به
991-921. 

  
ناو کاروانی کۆچی خێڵێکی جاف دا   به"  کاندا که باسی کۆچ و کۆچباری جافه  ی ئابدا له 92کانی  یادداشته  له
شماڵ و  ره  ش و خۆش بو، چونکه دڵگیر و گه"نێکی  ڵێ دیمه ئه  ڕیوه دا تێپه "زور یاندا بۆ شاره وه رانه کاتی گه  له
ر پشتی گا و مانگا، باریان کرد  سه  و زۆر رێکیش له  وه رێکوپێکی پێچابوه  یان زۆر به ل و باروبنه لوپه که

  ".بون
مویان قۆز و سوارچاک  هه"  کا که کانی جاف ئه سواره  ندێ له هه  دا باس له 9821ی ئابی  21کانی  یادداشته  له

دادوری بو،   وه کانیانه سپه ێر سکی ئهژ  رشیشیان به فه. کرد بو  وه کانیانه روپێچه سه  شاهۆیان به ڕی شینه بون، په
 . 989-981 ". وه ردی پیا شۆڕ ببوه ی زه گوڵنکه
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ر،  به  نه که نکیش ده رواڵی ته ن، شه که دا توندی ده ناو قه  ن، له که ر ده به  کانیان کراسێ له پیاوه": ڵێ ها ئه روه هه
کدارن و  موشیان چه ، هه لباد دروست کراوه  ر له سه  هن که کی خڕ ده یه پله ته.  خوری چنراوه  کانیشیان له پێالوه

ل  " یان پێیه نێزه  میشه کانیان هه اڵم سواره ستن، به به ده  مانچه ندێکیان ده ، هه یان پێیه شمشێر و زرێی بچوک
د  هم محه  وه بیه ره عه  رگێڕانی له ، وه9821ی ریچ بۆ کوردستان  شتنامه کلۆدیۆس جێمس ریچ، گه. )979-972

 (2112زگای ئاراس،  ولێر، ده باقی، هه  مه حه
  

 تی جاف  ئافره
ڵ و  روبومی ئاژه کردنی به و ئاماده  رده روه په  ی دا، له که ژیانی خێزان و هۆز و خێڵه  شداری له هۆی جۆری به  به
یان دا،  که دن و کاروانی هۆزهبارکر  کان دا له تی پیاوه هاوڕێیه  شماڵ و له ی ره وه ڵدان و کۆکردنه هه  شداری له به

اڵوی  ، تێکه وتوه رێ که  دا به که ڵ کاروانه گه  ، له پۆشیوه روی خۆی دانه.  بوه وتی هه ڵسوکه ئازادی هه  جۆرێ له
 .  وه و خۆی رازاندۆته  شدار بوه کانیدا به شاییه  ، له ی بوه که پیاوانی خێڵه

  کی باو بوه یه رێگه "وتن دوکه ره"و  "ڵگرتن ژن هه"کوردستان دا   وچهندێ نا هه  ندێ خێڵی کورد و، له ناو هه  له
 . دراو بوه پێ نه  شیاو و رێگه کارێکی نه  مه ناو جاف دا ئه  ، له"رگیری هاوسه"بۆ 

  
  هو کانه کوێستانه  یاندا له وه ڕانه گه  له  توشی کاروانێکیان بوه  ی ئاب دا، که 92کانی رۆژی  یادداشته  ریچ له

 :دوێ کانی جاف ئه ته ئافره  له  مجۆره زور، به و شاره ره به
 .جوانی و شیرینی  پڕن له. ن ش تۆکمه ڵکێکی له خه  ئای که. کرد پێ رێیان ئه  ژنان و پیاوانیان به... "

مالوالی  هی لولیان ب گریجه ستن و ئه به ستی بچوکیش ده ربه ن سه که دهر به رواڵی شین له ان کراس و شهتیشی ئافره
چێ  ده  سمااڵنه و ده له  شێوه  چنرێ، به نگی شین و سپی ده ره  به  کۆڵدا که  ن به ده ش ده چارۆکه. ن خه رویاندا ده

تی  یه تێکیش هه مو ئافره هه. رگ جلوبه  له  شیکه ش به چارۆکه. کاری دێنن  کانی ئۆسکۆتالند به چیانشینه  که
 .چنرێ رد و سور ده ئاوریشمی زه  کانیان، له نده مه وڵه ده  ته ی ئافره اڵم چارۆکه به

رو  بو، سه  وه سپێکه ر ئه سه  بێ، به ناویاندا هه  ی له وره کی گه یه چو پله ده  وه وت، له تێکیان که ئافره  چاومان به
یدا دابو،  که ر زینه سه  ، لبادێکیان به وه ی خوری و مورو رازێنرا بوه گوڵونکه  و پشتی زۆر جوان به  لله که

ر  سه  رێک به ڵگرتبو، نۆکه کانیان بۆ هه له لوپه ش دو واڵخ که دواوه  بون، له  وه کانیه راوێزه په  به  گوڵونکه
دی خۆی داپۆشی  تێکیشمان نه هیچ ئافره. تیا بو خزمه  له  وه نیشتیه ته  کداریش له بو، سوارێکی چه  وه کێکیانه یه
کلۆدیۆس جێمس . )972-979ل  "پێچێ ده  وه خۆیه  ب له ره تی عه ئافره  ش که رپۆشه هو س ت ئه نانه خێر ته نه. بێ

زگای  ولێر، ده باقی، هه  مه د حه مه محه  وه بیه ره عه  رگێڕانی له ، وه9821ی ریچ بۆ کوردستان  شتنامه ریچ، گه
 (2112ئاراس، 

 
 تی ندایه وه لی و ره وه
کانی دا  شیعره  له.  تی جافی وێنا کردوه ندایه وه کانی ره نه دیمه  ندێ له هه  وانهلی دی کانی کوردا وه ناو شاعیره  له
،  یالخ، هۆز، ئێلی مرادی، سیایانه وار، له هه:  وانه کۆچی جاف له  تن به تایبه  که  کار هێناوه  ی به ندێ وشه هه

 هتد... ڵمیت ، ته سیاماڵ، ئێل، خێڵ، خێڵخانه
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چون   وه وارێکه هه  له. ر بون ی کۆچه که م و خێڵه شه.  م بردوه شه  ناوی به.  جاف کردوهکچێکی   زی له لی حه وه
 . وه ته نگیان داوه لی دا ره کانی وه شیعره  له  مانه ئه. شماڵ دا ژیاون ره  له. وارێکی تر بۆ هه

همی بێ بۆ  خود ناوێکی وهبێ، یا  مسه ی شه بێ، یان کورتکراوه  روانه معی په م، شه شه  ستی له به لی مه وه
  ندێ له با و، هه کانی دا ناوی ئه زۆری شیعره  له. کانی مو شیعره ی ئیلهامی هه رچاوه سه  ی، بۆته که ویسته خۆشه
 . قافیه  به  می کردوه ی شه ندێکیان دا وشه هه  و، له  رخان کردوه و ته نیا بۆ ئه ته  کانی به شیعره

  ی کردۆته م میسراعه ندێک دا ئه رجیعبه ته  له. کا ی ئه که کی دڵداره باسی ئینتیمای خێڵه  وه ڕی بێباکیه و په لی به وه
 :ی که یتی شیعره دوا به
 ( 87: دیوان)خسی جافێکم  ی نیگای نازی شه کوشته

 :ڵێ شیعرێکی تری دا ئه  له
 حبوبی جافان مه"

 ی ناو ئێلی جاف که وشه بێ خه  ویسته خۆشه
 کان ناوک بۆنخۆشهی  وه نگی ره پێشه

 کان موشکینه  گریجه وێڵی ئه رکێشی ره سه
 (68: دیوان) "هتد... نشین رده ئاسکی سڵی هه

 
 :ڵێ ن ئه کان بکه هشماڵ رهیری  توانن سه ئه  وه ئاسمانه  به  خوازێ که النی تیژبال ئه مه  ئاوات به

 النی تیژباڵ  مه"
 النی تیژباڵ قازان، قوڵنگان، مه

 و شوێنیان  ۆیان بۆ جێگهخ  م به خۆزگه
 چون بۆ کوێستانی ساراڵ ئه
 ڕان گه ندی زۆزان کاوکاو ئه به

 کان رزه ڕگای لوتبه وه نیشتمان و له
 بینی شماڵی خێڵیان ئه چاو ره  به
 بۆنخۆش  گریجه ئه

 ی جاف فه ری تایه ی په وه پۆل پۆل ره
 ربۆ نبه نازک نازداری ناوک عه

  رگی ئاڵووااڵوه به  کۆڵ و به  به  کان چارۆکه مو نازداره هه
 ک خاڵخاسانی خێلی مرادی ک یه یه
 م که ویسته ڵ خۆشه گه  زۆزان له  له
 کاندا شماڵه ری ره بان سه  ڕان به گه ئه
 ن خااڵندا الی سۆسه  یان دا به ئه
 ستان ئهڵ  و هه خه  وان له نگی ئه ده  تاو، له اڵتنی خۆره هه  ر له ک، به یانیه مو به وتوان هه خه

 بینی چاو ئه  ی من به که ویسته ڵ خۆشه گه  میان له ی شه وانی شۆڵه کان، ناوچه ئافتاوروه
  لێکی باڵدار بومایه درێخ منیش مه

  تاراییم بوایه  و زێده نیشان له  به
  وه ته بنیشتمایه  و زێده باڵ له  به
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  حاڵه و ماوا و مه ، به و زێده به  شاد بومایه
 وێاڵن، ڵ پۆلی ره گه  مم له که تا دڵخوازه

 (22: دیوان)"! تاری خێاڵن دا بدیایه ی ته وه نگی ره پێشه  له
 
 رمیان و کوێستان گه
پێ ناچێ . ن که رمیان و کوێستان دا هاتوچۆ ئه نێوان گه  مو ساڵێ له هه.  ره کۆچه.  کی جافه م کچی کابرایه شه
رمیان  گه  لی له یان چون بۆ کوێستان وه که م و خێڵه هکاتێک دا دا ش  لی هاوڕێی کۆچی خێڵ بوبێ، له وه

 :ڵێ ڕوانی دا ئه چاوه  له. ی کردون وه ڕانه ڕێی گه چاوه
 هار  وبه یاران نه"

 ڕ بو هار بێ فه وبه ختی منا نه به  مساڵ له ئه
 کان داوێنه  وه ڵمیتبار هاته کۆچی ته

 دی یرم کرد کۆچی یارم نه ند سه رچه هه
 نخێاڵن گشت هات

 ی ئیماماندا داوێنی بارگه  به  وه ریز باڵوبونه به
 نگی یاران ده  کۆچی یاری تێدا بو، نه  نه
 هری مار ژه   هار بۆ من بو به به
  رهاتوه خاک ده  نگێ له ره  ر گوڵێ به هه
 گریان  ندان، من چاو به وان گوڵخه ئه
 یکانێ په  کم لێ بو به یه ر خونچه هه
 کی هیجرانێنێشی دڕ  ر گوڵێ به هه
 زار داخ د هه سه  کی داخدار، به یه ر الله هه

 تکێشی مندا سره ر دڵی حه سه  نا به داخیان ئه
  وه دڵمه  کرده ر ژانی ئه شته ک نه سونبول وه

 ی گوڵ ڕه په  پێما له  دڕکی له  له  تیژتره
  وه بێته رز ئه مم به بینێ خه نێرگز ئه
 س بو قنه کو قه شما وه له  ئاگر له
 ی لێ کێشام ن زمانی تانه سۆسه

 داخی دورواڵتی خۆم  له
  هری ماره ک ژه ن الی من وه یری چیمه سه
  هاره ڵێن به ئه  ر که هه
 رچی؟  به  له
 مینم م جه ر دوری شای شه به  له

 چێ رئه گیانی شیرینم ده  ریکه خه
 بێ ران، سا چۆن ئه یارا، هامسه

 (81: دیوان)"؟ هکوێی  م له ، شه مه س جێگه به من ته
.... 
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 کوێستان   چونه
   وه داخه دڵ به"

 ریک بو خه  وه داخه  و دڵ به مشه ئه
  وچراوه می شه داخی شه  به

 هات  وه زۆزانه  ک له تا بایه
 شت هه ماڵی باخی به کو شه ک وه بایه

 مردو  دساڵه گیانی سه  خشی به به هێزی ئه
 سیح ی مه ناسه کو هه ماڵێ وه شه

 دڵی بریندارئارامی 
 بین بێ م جه ی شای شه زای رێگه م شاره هه

 کان بێ مباره خه  روانه دۆستی په
 و مشه م ئه تری زوڵفی شه عه  بۆنێ له

 وی دا ی بێ خه روانه لوتی په  له
 :پرسیم

 یانی ڵکردوی به ماڵی هه ی شه ئه
 م تری زوڵفی شه بۆنی عه  لوت پڕ له

 ی تیژباڵی سارا نده وه ده
 یرانی ی حه رێگهرێنمای 

 ندی تاریکستان بوم شێوی به کی په یه پوله و منی مات، په مشه چۆنت زانی ئه
 می دایتێ تری شه کێ بۆنی عه

 ماڵ کێ دایتێ؟ ت بۆ هێنا، شه م بۆنه ئه
 :وتی
 ڕسوتاوی زیز ی په پوله ی په ئه
 می ویساڵ ن ماندوی رۆژگار، خوڕه ته
 کرد هئ  ی شانه گریجه م ئه ی شه و جێیه له
 وتوی بشکێ و، سره ڵکو ئازاری نه ، به پوله م هێنا بۆ په م بۆنه ئه
  وه ی دابمرکێته که یله له ی  وه وتنه ودای داخی دورکه سه

 کداو، یه  کانیم دا به دا پرچه و کاته منیش بۆ ئیحسان، له
 هێنام بۆ تۆ  له په  به

 !وی بۆ بێخه  یه زانیم سودی هه
  
 می پێ بو تری شه عه ماڵ بم فیدای شه  به
 ک سارێژ بو ک یه کانم یه و برینه مشه ئه
 ،  هێنامایه ردی نه رمانی ده ماڵ ده ر شه گه ئه

 (16: دیوان)"!مردم و ئه مشه و ئه دوری ئه  بێگومان له
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ڵسێنێ بۆ  ن و الفاو ههبارا  کا داکاته ور ئه هه  لی داوا له وه. رمیان و گه ره ی به وه ڕانه گه  وێ له که م دوا ئه ماڵی شه
 : واری زستانه هه  وه ڕێنه و بگه  وه بپێچنه  ی ناچار بن زو بار و بنه وه ئه
 ! وری نوێ هه"

   ماویه یاڵم خه ، منیش خه مت پۆشیوه تۆ خه
 وێڵی  به  مگینه رونمان خه ردوکمان ده بۆ تا هه

 ڕێین رز بگه ری ئه رانسه سه
 رز ئاه ئهر  سه  ئاسمان الف، من له  تۆ له

 ین ش بکه ردون ره ردوکمان روی گه هه
   هار داڕێژه کو سێالوی به گریان وه  تۆ الفاوی فرمێسکی چاوت به

 ڵسێ ساردم هه  ناسه دڵی هه  ی له مین ئاهوناڵه زه  منیش له
 ڵێن، یالخ هه بورجی له  کان ناچار بن له شماڵه تۆفان تۆفی رستاخیز ره  تا ببێ به
 و تۆ  ڵی ئاهی من او دوکهت  له  خێڵخانه

 سێر رمه داوێنی گه  وه ڕێنه نوێ بگه رله سه
 کۆچی خێلی جافی مرادی

  وه ڕێنه شادیی بگه  م به که ویسته ڵ خۆشه گه  له
 شت تارانی ده خۆشی ته  وێ له که ڕی تێ ئه رمیان فه وسا گه ئه
 !وری نوێ هه
ریر  تاو بگرین تۆفی زمهه  ردوکمان به ئاسمان، هه  رز و تۆ له ر ئه سه  وین، من له ک رێک بکه ڵ یه گه  ر له گه ئه
 ین یدا بکه په
 ڵ بسێنین جۆرێ تۆفان هه  به

 ڵدێن کان هه بورجی زۆزانه  کان له تا خێڵه
 کان داوێنه  وه ڕێنه کان بگه شماڵه مو ره هه

 ن وق بکه زه  وه کانه مامه وتوڵ نه خۆشی نه  کان به داوێنه
  م شوێنه ن شاد بێ بهمی م جه شای شه

  وه مباری منیش بکرێته یاڵی خه خه
 و شاد بم بینینی چاوی ئه  تا منیش به

 (76-75: دیوان) ".ردون خاترم ئازاد بێ وری گه جه  له
  

 شماڵ ره
 :ڵێ ئه.  کان و خانی خانانه شماڵه ڵکو شای ناو ره به  شماڵ دایه ره  ر له ک هه ژی، نه شماڵ دا ئه ره  م له شه

 کان  شماڵه شای ره"
 کان شماڵه وق، شای ره شۆخی شیرینشه

  روانه خش شادی په می شفابه شه
 کان شه چاوره  ی ئاسکه وه نگی ره پێشه

 تار ی ته فه تاری تائیفی تایه ته
 کا ر سڵ ئه سێبه  له  که
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 وێاڵن کانی ره کری جوانه شه کانی ورده قسه
 تی نازداری خێاڵن زاکه نه  نازی به

 ی کوێستان ده روه ی پهمامز
  وه داخه  کان به ره ، راوکه وه رده ده  دڵگیران به

 رمیان  تی گه ڵه و هه  رده ئاسکی ناو هه
 شاهینی شۆخی چاوجوان

 رگما جه  به  تۆ ناوته  داخێ که
 تا رۆژی مردنم ساڕێژ نابێ

 زان بوم، تۆش نێچیرێکی سرک رێکی نه من راوکه
 رچوی ستم ده ده  له  وه داخه به
 ند ر خواوه گه مه

 ک شاد بکا یه  رۆژێ من و تۆ به
 شتم روده ی ده که رلێشێواوه سه  ره گینا من راوکه ئه

 (56: دیوان) " وه تلێمه ئه  وه ردی دوریه ده  تا مردن به
  

 واران کوچکی هه
بۆ   وه گوێزنه ئینجا ئه  وه مێننه ئه  وه له دیار مێگه  ند رۆژێ به ن و چه ده ڵئه وار هه هه  له  وه گوێزرێته شماڵ ئه ره
 .ئاگردان  وانه هێڵن، له جێ ئه  وار به ندێ شوێنه دوای خۆیان هه  مو جار له هه. وارێکی تر هه

ڵی  نجه ی مه وه نرێ بۆ ئه سوچ دائه 2  به  رد که به 2  له  بریتیه.  ند رۆژێکه بۆ چه  ری کاتیه ئاگردانی کۆچه
  جێماوانه به  م ئاگردانه کێ له ردی یه به  لی له وه. ر دابنرێ سه  نان کردنی له دروستکردنی خواردن و ساجی

 :پرسێ ئه
 !واران ردی هه به"

 واران شی سوتاوی هه ردی ره به
 ی  یاران مگینی پاشماوه داماوی خه

  ژاره رد و په شی ده کو من هاوبه ی وه هه
 واری، ردی کوێ و و هی کام هه تۆ به

 و مباره نگت خه تاو کێ ره  له
 وهاڵی شقی کام نه سوتاوی عه

 نگی؟ نگ و مات و دڵته دره نگ و به وا بێده که
 داخی کێ سوتاوی  تۆ له

 واری کام هۆزی؟ ی هه پاشماوه
  دڵدایه  داخی دوری کێت له: راست بڵێ

 ؟ شه رگت ره دوری کێ به  له
  
 م مکێشی خه شی سته ختڕه به: رد وتی به
 م ی شه وه وتنه دورکه شێوی ی په روانه په
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  ر نازانی و کوێراییت داهاتوه گه مه
  رگای خێڵه شوێنی گوزه  م جێیه ئه  که

  ڕگای خێڵی جافه وه نیشتمان و له
  کانه ی ژیان و جموجوڵی ناوکبۆنخۆشه جێگه

  وێڵی خێڵی مورادیه ی ره وارگه هه
  کانه ڵی دڵشاده وقی کۆمه وق و زه ی شه جێگه
 کان و روانه می شای په واری شه من هه

 کانم شماڵه کانی ره خانی خاڵخاسه
 کان داوێنه  وه دێته  پایز، کاتێ کۆچی خێڵ که

  م شوێنه هێنن بۆ ئه شریف ئه ته
 مم ی روی  شه وقی شوعله من سوتاوی شه

 م یانه ی به ستێره و ئه داخداری روناکی ئه
 وای پێ وتم  که واره ردی هه به  که

 پتر زمانم الڵ بوو خرا ئیتر من له
  یه م روخساره و شه وقی ئه ویش سوتاوی شه زانیم ئه

  یه ی پێوه و یاره ستی ئه ی ده داخی تامغه
 کان م روخساره دوری شای شه  منیش له
 کان واره ردی هه نگی به هاوره  بوم به

 کان واره شی هه ردی ره کو به شی منیش وه له
 (52: دیوان) " مداره مکێش و خه پاشای خه

  
 ل گ و مێگه سه

کو  وانیش وه ئه. گرێ ی رائه که شماڵه ی و ره که له گ بۆ پاسی مێگه ڵدار سه ئاژه. ڵدارن م ئاژه ماڵی باوکی شه
کار   به "گ سه"ی  باتی وشه  بی له ره ی عه "لب که"ی  وشه  یه وه دا ئه م شیعره یر له سه.  گیان راگرتوه ڵکی تر سه خه
پێی ئاینی ئیسالم،   گ، به سه  یه وه یرتر ئه ش سه مه له.  بوه باو نه  یه م وشه ناو جاف دا ئه  دا له کاتێک  هێنێ، له ئه

ش  مه فیدای، ئه  کا به م خۆی ئه ر خاتری شه به  گفتوگۆ، له  ویته که ڵی ئه گه  له  لی که چی وه که  گیاندارێکی گاڵوه
 . یتی خۆ سایه که  به  تی کردنه ڕی سوکایه وپه ئه
 !گی کۆی یارم سه"

 رگای یارم وانی ده پاسه
 م که دڵداره  هاوڕێ و هاوڕازی دۆسته

 ردو چاوی تاریکم ر هه خاکی پێت سه
 کانی فاداره تاقمی وه  خۆ تۆ له

 کانی مو دڵبرینداره مخۆر و دڵسۆزی هه خه
 دایک بوی  ماڵی باوکی دۆستدا له  گێکی له سه

 جنون پۆستی دلگوشای یارانی مه
 ی کردی رده روه ستی خۆی په ده  م به که بی، دڵداره ی زویر نه وه زانم  بۆ ئه ئه
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 ی ری بکه ستی سه قه  خواسته ر خوانه گه ئه
 ی تر سزا بکێشی که رۆژه  مو رۆژێ له هه
 .ڵبگرێ رگای ماڵی دۆست هه ده  س له کو تۆ ده فادارێکی وه هات وه ئه  بیرما نه  به
 !ردم ردی ده ی هاوده ئه
 !سوکارم مو خزم و که ی هه جێگه  له

 و  وه وتویته رگای دۆست دور که ده  له  مجۆره به  هۆی چیه
 وتوی و و سره  ئارامت گرتوه  چۆنه

 کانی، شته کو من وێڵی ده وه
 کی؟ جێگایه  ی له وه ر شه هه
 م ی جوانی روی شه روانه ی ناحاڵ، په ، هه مانه مکێشی زه سته: گ وتی سه
  ستی زۆر بوه ڵکو ده به  بوه زوی من نه نازانی ئاره  که  ێراییت داهاتوهر کو گه مه

 ی که له بۆ پاسی مێگه  ، هێناوه زوی خۆی بێ ئاره  زۆر، به  ویشیان به ، ئه غدای کرد زوی شاری به م ئاره باوکی شه
 دا ی نه که رانه  تا گورگ له

 .. ته که کانی باوکی دۆسته ڕه مه  مه ئه
 بێ بیانو  کوێ به  گینا له ئه
 گرت؟ ی ئه نه م بیابه وری ئه ی جه رگه به

 ! ئازیز
 (67: دیوان) ".غدات بم ی شاری به ی راسپێردروای رێگه که فاداره وه  گه فیدای سه

  
  بێ هوده یڕوانی چاوه

  ئاخۆ به  هێنێ کهواڵێکی راستی بۆ ب سپێرێ هه لیل رائه ده. می پێ ناگا واڵی شه کی درێژ هه یه ی ماوه وه پاش ئه
 ؟ کێکی تر داوه یه  دڵی به  م بێ یان بێ ئومێد بێ چونکه مای شه ته
 دی مت نه لیل شه ده"

 دی؟ مت نه هاتی سپی شه  وه یالخه له  له  که
... 

 دی ی ئێلی جافت نه کۆچی خێڵخانه
 وڵساف، کانی سه رداری جوانه سه
 کان، روانه می شادی پۆلی په شه

 دی؟ کانت نه ت خانهشماڵی گش خانی ره
 (11: دیوان)هتد... 

 
 کۆی زوخاڵ بێ   به
ڕی  وپه ی دا ئه م شیعره له.  شم و قینی هێناوه لی خه الی وه  اڵم له م بهێنێ به رهه ویستی به شێ خۆشه ڤین ئه ئه

  وه کوێر بێته م کا ماڵی باوکی شه ی کردوه توکی لێ ئه که باوکی دڵداره  ڕی له دوعای شه. بڕێ رئه رستی ده خۆپه
 :چن بۆ کوێستان ی نه وه بۆ ئه

 م زوخاڵ بۆ  قیبله"



 
سەرەتاکانی ئەدەبی نوسراوی کوردی: بەشی سێیەم  

222 

 

 کۆی زوخاڵ بێ  ماڵی باوکت به
 چاوی کوێر و زمانی الڵ بێ

 باوکمردو بی و شاییت لێ تێک بچێ
 !هاوار  خوایه
  وه باوانت کوێر بێته بااڵی تۆ ماڵه  دور له

 مێنێ ست نه س بیت که جۆرێ بێکه  به
 باوانت بخوێنێ شوێنی  قوش له بایه

 ی که بورجی کوێستان نه  زوی چونه ی ئاره وه بۆ ئه
 م بی خه  مبار و دڵپڕ له ک من خه وه
 ، وه رزی زۆزانه و بورجی به گینا تۆ به ئه
 (65: دیوان)"؟ وه وێته که کو منی بیر ئه ی ناشادی وه دارێکی دێوانه رده ی ده که
  

 م ی چه مه رد هون چه گا مویه
 م ی شه که رد دێوانه رد فه که کرار مه ته
 ردی یالخان که ردان له ربه یری سه سه"

 (981: وی وله ی مهواندی) ردی من ویه  یفت کرد جه م حه ی شه ئه
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 ڵ تالعی گه  شتێ له گه
 

 تالعی 
 ؟  ؟ چۆن ژیاوه کوێ ژیاوه  ؟ له ی ژیاوه ؟ که کێیه
 :ڵێ دا نوسیوێتی ئه "کانمان گوم بوه  شاعیره"رناوی  ژێر سه  له  بی دا، که ده رێکی ئهوتا  له مێرد پیره

بێ خوێندن و  ...ویش  تۆقێ ئه ڵده اڵنی لێ هه دومه  وه خۆیه  رمیان چۆن له شتی گه ک ده وه  یه م خاکی ئێمه ئه"
.  وه کان بردۆته داهیه  عیلمه  دوازده  ان لهوی مما چۆن شاعیرێک؟ گره ئه. شاعیر بون  وه خۆیانه  روا له فێرکردن هه

  چاومار نابێ به. نۆش ن که سه حه  وانا ناگاته شیعری ره  ، له تی جیهان بوه مان و ئافه داهی زه  هاوی، که موفتی زه
  که یه هره به  مه ئه. ن بڵێ سه واڵی حه ک ئه چوار شیعری وه  یتوانیوه پێنجوینی نه.  ره قه ندفه ربه ئاغای ده  مه حه

 (811: ژین، ژ)"...وایی خوایی و هه
  

نازناو   به  ڵبژاردوه ی هه (طالعی)ندێ جار تالعی  و هه( طالع)ندێ جار تالع  کانی دا هه شیعره  ئاغا، له  مه حه
 ئێستاو تا   ر تالعی نوسراوه سه  م له زۆر که.  ی پێ کردوه کانی دا ئاماژه کۆتایی شیعره  له. ی خۆی (تخلص)

ڵکو  ، به داوه نه  وه سته ده  کی به یه ڵگه هیچ به  ریشی نوسیوه سه  ی له وه ئه. ر چاو به  وتۆته کانی که شیعره  مێ له که
 . یان تێدایه ن جیاوازی ی هه مانه که  و زانیاریه ندێ له هه
 
 :کی نوسیوێتی مین زه ئه
یدای  شه  تێ کردوه ئافره  زی له حه.  رێکی دێهاتی بوهشاعی.  ی نزیک سلێمانی بوه ره قه ندفه ربه ڵکی دێی ده خه"

جوی  هه  کی له یه سیده قه  د ئاغا ئارامی لێ بڕاوه مه محه.  ی بڕیوه تی و ماره حمان پاشا خواستویه وڕه ئه.  بوه
.  وه هیی پیا هاتۆت زه پاشا به.  ی لێ کردوه که ویسته ی خۆشه وه داوای گێڕانه.  حمان پاشادا داناوه وره ئه

 . د ئاغا کردوه مه محه  ش به پێشکه  وه کانیه جل و جیازی و خشڵه  ی به که دڵداره
 ...وارێ میرزام ته: ڵێ ی دا ئه که ی و کۆتاییه تاکه ره سه  له  یته به 51  شهوره مه  ه "جو هه"م  ئه
 (کرد و کردستانمشاهیر ال: 255) ". دا نوسراوه ک 9291ری ساڵی  وروبه ده  له  یه سیده م قه ئه
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 :کی تردا نوسیوێتی یه جێگه  کی له مین زه ئه
 .. حمان پاشا زۆری نوسیوه وڕه زائیلی ئه فه  ق به رحه ی خۆی دا، ده که ره فته ده  گ له حسێن نازم به"

.  وه تیه یهو گواستو  ی بڕیوه و ماره  زی لێ کردوه حمان پاشا حه وڕه ئه  کا که ییش ئه ره قه ندفه ربه باسی کچێکی ده
  وه ر ئه سه  و له  نی بۆ پاشا ناردوه هاوار و شیوه  کی پڕ له یه سیده ند قه چه  و کچه د ئاغا ناو عاشقێکی ئه مه محه
  دڵسۆزه  و عاشقه شی ئه پێشکه  وه داروکاته مو جل و ته هه  ی به که و کچه  وه یی پیا هاتۆته زه حمان پاشا به وڕه ئه

 . کردوه
 : یه م دو شیعره ئه  یه نزومه و مه اخری ئهل و ئ وه ئه

 .....وارێ میرزام ته
 
د  حمه وری ئه ده  له  یه ره قه ندفه ربه د ئاغای ده مه رای محه م ماجه ڵێن ئه ئه  وه گه خیالفی حسێن نازم به  عزێک به به

 (واڵتی  تاریخی سلێمانی وه: 15-11) ". دا بوه به میری به پاشای ئاخر ئه
 :ال نوسیوێتی دین مه جمه نه
  ، وه دا ژیاوه م هه سیازدهی  ده ڕاستی سه ناوه  ، له ، نازناوی تالعیه وار بوه خوێنده ماغا شاعیرێکی زگماک و نه حه"

ست و  برده پیاوێکی دلێر و زه  شاعیر بوه  ی که وه له  ماغا بێجگه ، حه د پاشای بابان بوه حمه وری ئه هاوده
ی دا  وه ی خواره سته ڵبه م هه له. مڕاستی خۆیان کوێخا و ده  تی به ی کردویه که ئێله  مه ر ئه به  ، له ش بوه خشنده به
 : ڵێ شمقاڕ، ئه  تی به فڕاندویه  ش که و مێمڵه باز و ئه  به  ی کردوه که سگیرانه ده

 (9251:  ژین، ژماره) "...وارێ میرزام ته
  یشۆته می گه رهه ناوبانگ و به.  ناسراو بوه (ز 9817 -9896)دا می حاجی قادری کۆیی  رده سه  ئاغا له  مه حه

بۆ تۆمارکردنی ناوی شاعیرانی کوردستان،   رخانی کردوه ته  دا که و شیعره حاجی له. موڵ سته کانی ئه ناو کورده
 :ڵێ ئاغا و، ئه  مه م ناوی حه و هه  گی کۆماسی بردوه د به حمه م ناوی ئه هه

 د حمه د و ئه مه حیدن محه دو وه
 ند ربه کێ ده و یه  کێ کۆماسیه یه
  

ز و گۆڤار و کتێبی جیاوا  رت و باڵوی له په  کانی به شیعره  ندێ له هه.  ی نیه دیوانێکی کۆکراوه ئێستاتالعی تا 
لی  د عه مه کانی محه شکۆڵه که  کانی له ی شیعره زۆرترین ژماره.  شیان زۆر نیه ژماره.  وه ته بونهکان دا باڵو رۆژنامه

چێ  اڵم پێ ئه ، به وه ته کراونهباڵودا  "ی مێژوی زانایانی کورد وه بوژاندنه"می  رگی سێیه داخی و به ره قه
،  وه خوێنرابنه باشی بۆی نه  و به ، یا ئه وه نوسرابنه باشی نه  ، به وه ته کانی لێ گواستونه شیعره  کانی که سنوسه ده

 .عناکانی شێواندون مه  ندێ له هه  که  وه کانه ناو شیعره  وتۆته ڵی که هو تێک  ڵه هه  له  جۆرێ  بۆیه
 

 کانی ی شیعره رباره ده
 :ن خه ری ئه ده  ستدایه ر ده به  ی له نده وه ئه ،کانی تالعی شیعریه  قاڵبه
  م، که یه
 .انی داک تای شیعره ره سپێک و سه ده  له  ی گۆرانی کردوه سه دره مان قاڵبی مه وی هه یڕه په
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 :9  نمونه
 ماڵش شیرین جه

 ماڵش ماه حوسن و جه  شیرینتر جه
 نگی زوڵمات زوڵفی زوخاڵش چون زه

 ی الڵش ب دانه جم حه منمانۆ چون نه
  سته ربه وس نیکی سه برۆ چون قه دو ئه
 (71)هتد ....  سته یوه ر په مه بورج قه  ن نه هیالله

 
 م،  دوه

ی  بڕگه 5نێوان   و له  یه بڕگه 91کانی  شیعره  له( یتێ به  نیوه)کانی  یته یجزی بهدر و ع سه  کێ له ر یه کێشی هه
 .  یه می دا ئیستێک هه ی دوه بڕگه 5می و  که یه

 :9  نمونه
 ت  فه -س   -حی  –را  –سو /  نگ  ره -نا  –می  –دن  –ر  گه

 ت فه -  خه  -ن  ده -دا   -ند  چه/ نا  -می  -  وه  -فیش  –سا 
  نده سه ی شاهان په باده  ن جه یله که
 (89)  نده عین مه ربه ی ئه مه  ر جه قواته ئه

 :2  نمونه
 دڵ  -ی  ده -ر  که -زا  -  غه/ زی  –غا  –لی  –زا  -  غه
 بوڵ -سون   -ی  چه -ر  گه -ن  سه/  ی  زه -چو   -ی  ده -ری  -  چه
 ڕ یری هومافه رالن ته واری ته ته

 (87)ڕ ی عاشق ته ڵههوناو د  چنگت به
 :2  نمونه

 رون دا تۆی ده  پڵی دڵ نه دای ته سه
 (11)هامون دا   فالک، شی وه ئه  نگ دا نه ده
 

 م،  سێیه
 : ئارایی کردوه ند جۆرێ قافیه چه  به  ێنێ بۆیهبنو "تکاری سنعه"  وڵی داوه ئارایی دا هه قافیه  له
 .ن قافیه جوت یوی سنه کانی مه شیعره  ندێ له هه  ،لف ئه

 :9  نمونه
 ن مه ی چه سته وڕه وخێز نه وهاڵی نه نه

 ن مه ی سه ڵگ شکۆفه وه  نازکتر جه
 م مین جامی جه بوستان، جه معی شه شه

 م ده قدی خونچه ت، عه تۆپی گوڵ سوره
 ر وه ی ئیعجاز منه مایه  عاریز جه

 (87)ر ب، شوعاعی خاوه ماهتابی شه
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 :2  نمونه
 ن رزه رقم به هف  تت جه ناری فیرقه

 ن رزه ته  راره م ئاسات شه ی شه شوعله
 ن ران تاره عفه نگ زه ره  قم جه ونه ره
 ن باره  ر وه وهه بونیم گه ردی و زه زه

 ن ی راته راگه  م بیناییم نه دیده
 (11)ن  نگی زوڵماته دینی تۆ ره ی نه په
 

 .ن تا کۆتایی هاوقافیه  تاوه ره سه  ی له که مو شیعره کانی هه یته در و عیجزی به ندێکی تری سه هه  ێ،ب
 :9  نمونه

 تۆن مایل  دڵ وه
 تۆن مایل  ند دڵ وه وگه ت سه دیده  وه

 مایل بۆن حه بااڵی تۆ مه  کێ وه  مایل شیرین شه نوری بیناییم
 بیم موقابیل روی تۆ نه  رۆێ وه  ند، عومرم بی زایل مه گیم نه دهزین

 بۆت حایل رێم هیچ نه په  ق واچه حه  سایل ران که اڵ مه شقی رای ئه هب
 الیل بێ ده  رقت بام وه فیدای فه  رواح جێم مبی قایل ئه  ر تۆ وه ئه
 ن زایل رده سۆزی عیشقی تۆ من که  سۆزی هایل  ن وه انهسۆز  رنه وه
 (12) –بین القبائل  –ند  په  تالیع بی وه  وایل گشت حه  م جه ن بڵێسه رزه به

 :2  نمونه
 اخم مارانچر
 ی ماران مه مزه سام زه  رسام بیم نه سه

 (78)تا کۆتایی . اران............ 
 :2  نمونه
 م ئیتیفاق قیبله
 نیم ئیتیفاق بۆت چه ر مه م ئه قیبله

 (82)تا کۆتایی . اق.......... 
 :1  نمونه

 ر بۆ نبه یکی عه په
 ر بۆ نبه یکی عه ماڵ په فیدات بم شه

 (272)یی تا کۆتا. ۆ........ 
 

ی  که رجیعه ته.  وه ته ند هۆنیوه رجیعبه قاڵبی ته  ست دان، به ر ده به  ی له وانه کانیشی، له شیعره  کێ له یه یم،ج
 :ڵێ ئه

 ماتم ته  ر وه ن هه رم زینده تا سه
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 م، چواره
 : بی خۆی داوه ده نازناوی ئه  ی به کانی دا ئاماژه کۆتایی شیعره  له
 

 :9  نمونه
 ی ماران سته رز بی چون گه به فوغانم

 (71)ب شوماران  قره بورج عه  م نه "تالع"
 

 :2  نمونه
 خمین زه "تالعی"الم  ر که کۆتاکه

 (82)یکانی شیرین  ی ناواک په ده دڵزه
 

 :2  نمونه
 ی پێوار رده په  بنمانۆ نیهان نه

 (82)بۆ یار  کێ مه  وه "تالع"ر  نیگاکه
 

 :1  نمونه
 ن وری ئافاقه ی ده تا زینده "تالع"

 (81)ن  ر تاقه یری تاقتاق ویردش هه چون ته
 

 :5  نمونه
 ن ندم تولی بااڵته وگه تمی سه خه
 (86)ن  راته  رش نه ن سه تا زینده "تالع"

م  وی ئه ندێکیان پێڕه ی گۆران هه سه دره شاعیرانی مه.  بی فارسی دا باو بوه ده ناو شاعیرانی ئه  له  ریته م نه ئه
 . ی کردویانه  وانه له  کێکه تالعی یه.  ندێکیان کردویانه و هه  کردوه یان نه یتهر نه

 
 م، پێنجه

ڵکو ئاگاداری  به  بوه وار نه خوێنده ر نه ک هه نه  ن که خه ری ئه کانی دا ده ی شیعره وه هۆنینه  له  تیه ستایه م وه ئه
 . گیری بنیات ناوه ندازه مان ئه پێی هه  انی بهک الری هۆنراوه و، ته  ی گۆران بوه سه دره بی مه ده ئه
 

 م، شه شه
واری  خوێنده تی نه تایبه  وارێکی کورد، به خوێنده نه  که  هکارهێناو بی به ره عبیری عه و ته  دێ وشهن ، هه مانه له  جگه

. ێلمێن سه ی ئه که وانه ش پێچه مه ئه. ی رێکخراویان بکا ڵکێشی هۆنراوه بیانزانێ و تێهه  یتوانیوه ، نه مه رده و سه ئه
کوێ   و له  ندی خوێندوه اڵم چه ، به ، ئاغا بوه بوه ال نه وێ، مه که رئه ی دا ده که ناوه  کو به ئاغا، وه  مه حه

ندێ جاریش  هه.  کانی قورئانی کردوه ته ندێ جار باسی سوره ت هه نانه ته.  تێکی تره بابه  وه تی ئه خوێندویه
 : کانی نوسین کردوه هرف حه  ری بهیا
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 :9  نمونه
 روی کافوردا  ن موشک وه رده فشان که ئه

 (12)ی نوردا  فحه سه  وه –واللیل  –ی  چون سوره
 

 :2  نمونه
 سیم  ن جه شیده لف وار که طێ ئه خه
 (81!()نیم)ن دو میم  ین ساخته ینی عه مابه  جه
 

 :2  نمونه
 م م خه ودایی خه و گێسوی موشکین سه به

 (86)م  ده ن نه رته م گه ده)!( ن میم حامیم چو
 

 :1  نمونه
 ن رقی جیمه در یا فه خاڵی روی به

 (71)ن دیمه ی قه عکوس خامه طی مه یا خه
  

 نگاندن ڵسه هه
نجی ر سه  وه ییه خنه نی ره ندێ الیه هه  ر له گه ئه. ست دان زۆر نین ر ده به  ی له نده وه کانی تالعی ئه بیه ده ئه  پاشماوه

 : وه خوێنرێته ند شتێکی لێ ئه لێ بدرێ، چه
 

 م، که یه
 :کو وه.  بیردا هاتوه  ی جوان و سۆزداری به بیرۆکه

  ی چاره که زار لوقمان ناتوانێ زامی دوریه ناخی دڵی هه  ویستی یار نیشتبێته خۆشه  سێ که کا، که ڤین ئه باسی ئه
 ...بکات

بیری   شترن و له ره(  سێلکه ڕه په)ڕی باڵی پلیسرک  په  له  چوێنێ، ن ئهشماریا دوڕه  کا، به ئه  گریجه باسی ئه
 ... وه ته میش دا شۆڕ بونه ر شانی ئه سه ر شانی زوحاک به ی سه که دو ماره  کو وه  ستو ناسکترن و، که ره ئه

بێ  ک گوڵ هه جێیه ر هه  اڵم له به. دڕک  ی به که یاره گوڵ و نه  شوبهێنێ به کا، یار ئه باسی گوڵ و دڕک ئه
 ... دڕکێکی تێ ئااڵوه

ن  ی ساده که نگدار نین و زمانه کانی ئاهه داڕشتنه. ی شیعردا دابڕێژێ چوارچێوه  له  م بیرۆکانه ئه  وڵی داوه هه
 . دابڕێژێ  یه هجه م له ی شیعر به وه بۆ ئه  خۆی کردوه  ڵێی زۆری له ئه. وان نین اڵم ره به
 

 :9 نمونه
 شق عه
– لیس فی الدیار  –الم   تۆ جه  یر جه غه ن کار رده دڵ که  ور نه ی ته بهتۆ  شقی عه
 کیم ست لوقمانی حه ده  ن جه عاجزه  دڵ بۆ موقیم  شقی یار جه سێ عه که
 ر حشه رۆی مه  الس تا وه بۆ خه نمه ر سڵی دولبه ی وه شق په ردی عه وای ده ده
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 خمی نێش بار بۆ سێ زه ر که تالع ئه
 (19)زار بۆ الس لوقمان هه بۆ خه چون مه

 
 : 2  نمونه
 گێسو

 یوق کانی عه وج مه ئه  راوێز نه سه نجوق ی چون توغرای مه تێ سیا حهجف
 ل وه موته... ر توغرای  ن به شکه ل لسه ن، میشکین، موسه ییه برا، موزه غه
 ستو ره فیکر بیکر ئه  ر جه نازکته  ستو ره ڕی په باڵ په  ر جه یاتهس
 ی نوردا فحه سه  وه -واللیل  –ی  چون سوره روی کافوردا  رد میشک وه شان کهف ئه
 ن ن مورغ دڵگیره مه ر خه نده م ئه خه  ن ندی زنجیره وگان به لیپا چه هچ

 ش ی داڵن که میشک چین چین ریشه ش رکه ی سه شه رکه ر، سه نبه چهری  نبه چه
 نگ ره رکێش زوناری فهی کاف رشته نگ ب ره یجوری شه دوی سیاکار دههین

 گێسو  ن نامش به رده عارفان به  ن تاتاش مدۆ سو ی رۆحه رایحه
 ن ش چاک چاکه ب سینه به و سه تالع جه

 (12)ن ماران ئاوێزان دۆش زوحاکه
 

 :2  نمونه
 گوڵ و دڕک

 ئافاق  دیم جه بێ خار نه  گوڵێ وه ش تاق ی شه وران دایره رم دا دهو ده
 ن ی خاره ر کۆ گوڵێن ئالوده هه  جه  ن گوڵزاره  ر جه باغستان ئه  جهر  ئه
 نگ رسه فه  نگ وه رسه ترت مشۆ فه بۆی عه نگ ب ره جه خسوس گوڵێ چون تۆ عهل ئه
 عال بۆ ی ئه وزه گوڵزار ره  یاخو جه  یدا بۆ وس باقی په فیرده  ر جه گه مه
 ن سته من خه ی سته و خار جه داخی ئه  جه  ن سته یوه پادا دایم په  ارێ نهخ

..... 
 ن موشکڵ م کارێوه هه  خار و گوڵ وه  ی گوڵ ی وێم مناڵۆم په وغانم پهف

 الس رۆ خه رۆ خار، گوڵ که رباد که به  لتاف دانای بێ قیاس ئه  ر به مهسا 
 ک له ی فه ده تالعی زام زه  رنه وه

 (81)ک زار و یه و هه ن، ئه زاره زامش هه
   
و،   بوه ورامی یان گۆرانی نه ی تالعی خۆی هه کردنی رۆژانه زمانی قسه  ی که وه بۆ ئه  وه هڕێت ش بگه مه ئه  نگه ره

  ی بابان و قاڵبه هجه له  هێشتا دانانی شیعر به  مه رده و سه ئه. دواون گۆرانی نه  شی به که دانیشتوانی ناوچه
ی گۆران شیعریان  هجه له  ی بابانیش به ناوچهڵکو شاعیرانی  باو، به  به  بوه ی بابان نه سه دره کانی مه شیعریه
 ...والنا خالید نجوری و مه ره  وانه ، له وه ته هۆنیوه
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 م، دوه
عبیری ناقۆاڵی  بی و ته ره لی عه گه ندێ جار وشه چی هه ، که دیار نیه  وه کانه شیعره  بی فارسی به ده ری ئه کاریگه

ی جوانتری کوردیی  یتوانی وشه ئه  ر بیویستایه گه ئه  کاری هێناون، که  باردا به شوێنی ناله  و له  ڵبژاردوه هه
 . یان دابنێ جێگه  خۆجێی له

  ی وشه ڵ زوربه گه فتاریان له ره  وی که وله تا مه  وه بێسارانی و خانای قوبادیه  ی گۆران له سه دره شاعیرانی مه
  ته کان بونه وشه.  وه ناسرێنه م ئه سته ئه  به  کهزاندویانن سازمانی کوردی ڵ  گه لهجۆرێ   به ، کان کردوه بیه ره عه
 .نگی زمانی کوردی رهه فه  شێ له به
.  زحمه: ت زامه.  وعده:  واده. معلق: ق مۆله.  محبه: ت مۆبه. الوداع: دا لوه ئه. اعلی: ئااڵ. عزیز: ئازیز:  وانه له
 ...تحقیق: تاقی. طالع:  تاڵه. جواب: جواو. عذاب: زاو عه

  ندێ جار له هه . وه کو خۆی هێشتۆته کانی وه وشه.  گرتوه ی نه م رێبازه بی دا ئه ره ی عه کارهێنانی وشه به  تالعی له
 . وه زرنگێنه لی کوردی دا ناساز ئه گه ناو وشه

ب،  سه حیحول نه ت، صه ینی عینایه خمور، عه ینی مه هال، دو عه ینی شه توفاح، دو عه  یضا، تازه بورجی به:  وانه له
طیع ئاثار،  فیل دیار، مونقه  یسه س، له فه تول نه یقه ی ضه مسی مونیر، سڕی میقراض، قاعیده ی سیم، شه فحه صه
 ...زراق، ئینحیراق، مینقار ک، ئه مه ور و سه ینی ثه حته ل، ته زه م یه له
ب و  ره عه  ری، له وروبه و ده  ره قه ندفه ربه ده ی ی تالعی، ناوچه ژینگه  ی که وه بۆ ئه  وه ڕێته ش بگه مه ئه  نگه ره

 .ڵگای ئێرانی نزیکتر بوبێ تا فارس و کۆمه  وه بیه ره ڵگای عه کۆمه
 

 م، سێیه
 .  بوه وتو نه رکه مو جار سه کانی دا هه شیعریه  کێشانی وێنه  له
  
  ی که وانه تی ئه تایبه  نگاندنن، به هڵس و هه  وه ندین شیعری شایانی لێکۆڵینه ش دا چه مانه مو ئه ڵ هه گه  له
بۆ   نێکی که شیوه  به  ها روه وه، هه اڵتداره سه سێکی ده ن که الیه  ی له که وتکردنی یاره زه  به  یه یان هه ندی یوه په
 . ی کردوه که ه "یل له"گی کۆماسی بۆ  د به حمه ئه  نێکی که ڵ شیوه گه  له  یه و هاوشێوه  ی کردوه که ه "یار"رگی  مه

  به  دیاریکراوی ئاماژه  به.  ی لێ ڕفێنراوه که ویسته خۆشه  کا که دا سکااڵ ئه "وارێ میرزام ته"شیعری   تالعی له
  ی به که ره و ڕفێنه( بازی مێ)وار  ته  ی خۆی به که یاره.  بوبێ  سێکی که که  نگه پاشا بوبێ، ره  نگه ره. س ناکا که

  ی کردوه رده روه و، په  پای کۆسارێک دا راو کردوه  وارێکی له کا ته ئه  وه باسی ئه. نێشوبهێ ئه( بازی نێر)شمقاڕ 
  کانی ساز کردوه سبابه شی خۆی ئه رمی له چه  له
  وه ی کردۆته ی چاوی دا جێگه ناو کاالنه  له
  ی کردوه که رژینی نشینگه برژۆڵی چاوی په  به
  ری کاڵوی بۆ دروست کردوه پێستی سه  له
  نی قاچی ساز داوه به  داوهشی  رمی له چه  له
  ی بۆ داناوه شه رگی چه ی جه پارچه  له
ئیتر .  لێ ڕفاندوه  وه کانیه له لوپه مو که هه  ی به که نازداره  بازه  الماری داوه په  یدا بوه پڕ شمقاڕێکی لێ په  اڵم له به

  ت موعجیزه توانای قودره  ستی به ر ده گه مه  ست نایه ده  هی، هیچی ل وه اڵم خۆی، بۆ هێنانه ، به ژیانی تاڵ کردوه
 :ڵێ ئه.  وه ی بۆ بگێڕێته که بنوێنێ بازه
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 !وارێ میرزام ته
 وارێ رالن ته شیروانی بازێ، ته

 پای کۆهسارێ  ستم نه ده  یاوا وه رواز، شیرین شکارێ چوستی تێزپه
 رواز بی په  گشت نه قڵ و فکر و فام ئه  الی باز بی دڵ بێ ئیختیار موبته

 عزای وێم ساز دام رم ئه چه  سبابش نه ئه  رتیب باز دام  ت ته زاکه د نه هس  وه
 ر ی بازی که نی باز وێنه وازام چه ر حه هس  شام ته  سوب تا ئێوار، جه  جه

 ردم جاش یان که ینم عه عه  ڵ، نه وه ئه
 ئواش مه  ردم وه ین که ینه قام عه مه

 )!(بۆ مودام رق نه دان فه رقه فه  تاکه  رار دام رقم قه فهپۆست   وش نهکاڵ
 ی بانگی قوقوش رگ په ی جه سازدام توعمه جلغوش  ردم وه ی دڵ که ندی ریشه به

 رواز تراق بازی تێزپه وه  ردم به که ردم واز ردن که ی ئیستیخوان گه پارچه
 ند ی به جای پارچه  نهپای باز   ستم نه وه ند م سه سته ستی جه تۆمار هه  هتایێ ج

 ندم ی باز شۆخی دڵبه ی نشینگه په ندم موژگان ته  ی حیفز وه نش پهورا ده
  

 هرام گور به  و زانام، نه سره خه  نه ستور هد  نی و باز شاهانه شاد بیم چه
 ی خاک بیم ره شۆڕش دایه  ید جه القه فالک بیم وری ئه کر ده مه  ر جه به بێ خه

  
 سبابش نی ئه رفانا بازم چه ک پڕتابش یه  رخ به چه  رد نه ههجوم ک

 بانگ و هاوار  خاک وه  ڵتان بیم جه غه  وار راسیمه مام سه  و جاگه ن لهم
 تال و شۆن شمقاڕی قه ردم ئه رو که  الل زاری و مه  و دوا خێزام وه له
 ر روه په ین باز ناز عه  م بی نه ده عه ر سه داشت ئه رد هیچ نه وقوم کهند ق رچه هه
 ن زابه وقم عه گیم زاری، زه زینده  ن بازم نایابه  و رۆژه جه! رزاممی
 رۆ باز ئیعجازی وێش باز ماوه  به –مالک االعجاز  –ت  دی قودره هر ی مه

 ست ده  یۆ جه تالعی چێش مه  رنه وه
 (9251: ژین()11) ست ستبه عیف و ده دۆش، زه  م نه و غه  سته خه

ڵی  ی کۆمه وه ره کانی چینی سه رمیه رگه سه  له  کێ بوه باز، یه  باز بۆ راو و، راوکردن به کردنی  رده روه په
 .  بوه  یانه رزشێکی گرانی ئاریستۆکراتی واری و وه کورده

  و راو به وانی و راوی باز کانی باز و بازه شنه چه  له  بوه کی باشی هه زاییه وێ تالعی شاره که رئه دا، ده م شیعره له
وار، قوقو، جلغوش،  باز، شمقاڕ، ته:  وانه له  وه وانیه بازه  ت به ندیدارن تایبه یوه ، په هێناوهکار لێکی به گه وشه. باز

 ...ندی قاچی ری باز و داوی پابه ، کاڵوی سه توعمه
 .  یه تی تالعی اڵیه ی کۆمه ی پایه دا نیشانه رزشه م وه زایی له شاره

  
مان  هه  ، له تیه اڵیه باری کۆمه ، روداوێکی ناله وه اڵتتره سه ده  کێکی به ن یه الیه  کێ له یه ویستی داگیرکردنی خۆشه

 . که وماوه بۆ لێقه  رونیه ساتێکی ده کات دا کاره
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خوا   له  وه پاڕانه  له  کا جگه بێ، چی ئه ی نه وه ندنه اڵتی سه سه ی بڕفێنێ ده که ویسته هێزتر خۆشه خۆی به  سێ له که
نگی  ره  رونیه ده  م باره ند شیعرێکی دا ئه چه  ، له روای کردوه یش هه  تالعی. ر وتکه دوژمی زه  ڕ له و دوعای شه

 :ڵێ شیعرێکیان دا ئه  له.  وه ته داوه
 

 تۆ جیا  من جه
 تۆ جیا  بۆ من جه  رده س که رکه هه

 نبیا ی بورجی ئه بارگه  هانام وه
 سیارتاپا  دۆش بۆ، سه م نه کۆی غه

 مین بۆ رقی زه غه....)!(   خمین بۆ زه  سته رگ جه مشێری مهش  به
 ق بۆ شه  رقش چون میقراز کاتب وه فه ق بۆ نعامی حه لتاف ئه ئه  س جهئیو مه
 بۆ  خاره  عزاش چون خارپشت پڕ جه ئه  بۆ  ر پاره رم ئالود، جگه ش گه لله که

 سول بۆ زمی ره ی دیوان به دهن رمه شه لول بۆ و مه  سته علول خه ون مهدایم چ
 خ بۆ شناک، گاهێ چون یه گاهێ ئاته خ بۆ موڵک، کونجی دۆزه  قامش نه مه
 رۆ ناگاه م بویه کده عومرش چون یه  ماه  رۆزش، نه  ساڵش مانۆ، نه  نه

 یندا به  شانای جه  رده ی نه ئه  چونکه
 (81)هتد ... ندا ته  و حیجاب من دا وه رد ئه تۆ به

  
  ڕ له ، دوعای شه وه کانی تری زیاتر باڵو بۆته شیعره  و، له  وه س هۆنیوێتیه فه مان نه هه  به  یعرێکی تری دا، کهش  له

 :ڵێ ئه. کا ی ئه که بکاره به سه
 !بکاری یار به سه

 !بکاری یار به یوم، سه ی، یا قه یا حه
 تیع ئاسار هر، مونقه ده  فانی بۆ جه

 نار  عومرش کۆتا بۆ، بسوچنۆ به
 ک بۆ مه ور و سه ین سه حته ته  ئواش جه مه  ک بۆ ڵه رقی فه ی به وتی باریقه فه

 ی مور بۆ نزڵگه یش مه ی بینایی کاسه ر بۆیجو ی ده ش وێنه دیده  ق نه فه شه
 رد بۆ رتاپا سه سه!( ئاهر)مودام چون   رد بۆ علولی ده حبوسی ئازار، مه مه
 بۆ  سته د رۆ خه ساغ، سه ک رۆ نیمه یه بۆ  سته ت جه ت له رگم له هی جهئا  به

 کارم رد نه دیم چێش بی ئید که من به
 دین یارم؟  ئیوس بیم جه ور مه ی ته به

 فتار ت ره یانه داری خائین، خه غه  دشیعار دی به دکار به و به ئه  چونکه
 دور توڵی بااڵی یار  بوینام جه ک بار ساڵێ یه  ی من جه ن په فهفا که

 وقی روخسارش ی ئارام شه بدیام په  م دیدارش ک ده ماهێ یه  یاخو جه
 ر بۆ ی سه زینده  هر وه ده  تا تالع جه ر بۆ مسی خاوه وقی شوعاع شه شه تا

 س فه کێشۆم نه رت بۆ بێ دوعا نه شه
 (17)س  قنه قه  بۆ وه بکار مه به سه  تاکه
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ی  که یاره "مای ته  ر به ری زیندو بێ هه تاسه":  مانه مو ئه ای ههڕ ره ڵێ سه ندێک دا ئه رجیعبه ته  کو خۆی له تالعی وه
 :بێ ئه

 م فیداتم قیبله
 فیداتم  ن من وه رده ی مه رتاکه هه

 خاکی پاتم  ستور نه غواڵمان ده
 ماتم ته  ر وه ن هه رم زینده تا سه

 ر تۆ مشناسم ی من تۆنی هه خواجه  ڵماسم ی ئه تی پارچه عل قیمه له
 واسم رێت غه من په ر، ئه وهه تۆ گه  بدی ئیخالسم ند، عه ڕسه اڵمی زهغو

 روی بیساتم  ت نه ر نیم ساعه گه ئه
 ماتم ته  ر وه ن هه رم زینده تا سه

 دین  ر مشوم جه رێت به نعان په چون سه  رهادی چین رێت چون فه نم په ۆکهک
 دپۆش نمه رێت مبۆن هرام په چون به رۆن نۆش که جنون زوخاو وێم مه هچون م

 ریک چاهی زوڵماتم چون یوسف خه
 (11)ماتم  ته  ر وه ن هه رم زینده تا سه

  
  مه حه "شی پێشکه  وه داروکاته مو جل و ته هه  ی به که کچه"حمان پاشا  وڕه ی حسێن نازم، ئه که وه پێی گێڕانه  به

م  بۆ باسی ئهی دا  که ره فته ده  ویش له ، ئه م بوه ی بیسته ده کانی سه رانی بیسته نوسه  حسێن نازم له.  ئاغا کردوه
کاتێک دا   له. م ماوده ی ده وه گێڕانه  بێ بهست به پشتی  نگه ره.  کردوه ک نه یه رچاوه ی بۆ هیچ سه ئاماژه  روداوه

دا هیچ کانی  شیعره  هیچ کام له  نێرێ، له فرینی بۆ ئه کا و نه ی ئه که مێمڵه  ند شیعر دا دوعا له چه  تالعی له
و   وه یه که ی مردنی یاره بۆنه  به  نه شیوه  که  یه ڵکو شیعرێکی تراجیدی تری هه به.   نیه  م چیرۆکه ک بۆ ئه یه ئاماژه

 :ڵێ ئه.  گی کۆماسیه د به حمه ی ئه که نه ی شیوه هاوشێوه
 ی یار گلکۆی تازه

 ی یار ر گڵکۆی تازه سه  ئارۆ شیم وه
 زار و مه ی ئهپا  م نه رۆئه..  یلێ که خه

 : واتم
 یخای شۆخی خاتردار زوله"      

 ردی سه  ناسه ی داخ هه م په نده من مه  ردی که  عده چ کۆچێ بی ناوه  یه
 وم و خوێشان قه  ن جه رده یا تۆرت که  من ئێشان  ر جه یا تۆ خاترت هه

 زارت ئاوان باوان رمیا بای مه  ی یاران یانه  ن جه رده تۆرت کهیا 
 رت که ی شه ی رازان رێزه و رێزه به  رت رعه و بااڵی شۆخی عه م به سه قه
 ربۆت نبه زوڵفان سیای عه  سته و ده به تاران چون هیالل نۆت وس قه و قه به
 "ن حاڵت؟ وره زاب چ ته و عه ئازیز جه  و خاڵ سیا زوخاڵت  گریجه و ئه هب

  یالوه وه  نگێ ئاما به دیم ده
  یالوه الی له  رز بی جه یال به واوه

 تاوا  رد تاکه ش که ڵه زاری و زایه
 رگ شکاوا ش جه ناسه دودی هه
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 :واتش
 ردان گێڵ ی هه نده لێو به یسی باربه قه ڵپێ  ی لۆنگ به ی لێوه دێوانه"       

 مینم رش خاکی زه ریکی سای فه خه  مینم جه  نگ نه ق ره ونه ن ره هند مه نه
 نگ م سه رگم، باڵینم هه ن به سفیده  گن بڕه جه جیۆتی لیباس کااڵی عه

 نی خاکپای گڵکۆم ن چه ئامێته ربۆم نبه ی زوڵفان سیای عه سته و ده ئه
 جای باڵینم  بێ ناز نه  ن وه نده مه  ی گێسوی مشکینم لقه هرح لولوی سه

 ی کافورم رم و نازکی سینه نه  ردن مینای بلورم ی گه کڕکڕه
 وارێ رح سیاده ته  ن نه ترانه قه ن کارێ هرد د پێش که لحه روی ئهنگی  سه

 سیان ستم به ن ده اڵت نیه سه ده
 "م جیان سای یاران من یانه  ر نه هه
 زار و مه تالع پرسا جه  و ساوه جه

 زار سرینان هه ن ئه ک بوه ش یه دیده
  و له  رگرتوه اڵڵی وه ی گهبدواڵ ال عه سنوسی مه شکۆڵێکی ده که  له  نده م جار به که بۆ یه  م شیعره ئه: تێبینی
 . وه ته گۆڤاری رۆژی نوێ، دا باڵو کراوه... ساڵی...  ژماره

  
 :ڵێ دا ئه و شیعره له.  یته به 51ی  نزیکه.  ی کردوه که ه "یل له"سۆزی بۆ   نێکی به گی کۆماسی شیوه د به حمه ئه

 یل ی له گڵکۆی تازه
 یل ی له ر گڵکۆی تازه سه  ئارۆ شیم وه

 یل یلی پڕ مه و له زار ئه ی مه یهپا  نه
 یل سرینان چون سه م واران ئه دیده  جه

 ئاغوش  م نه زارش گرته نگی مه سه ی پڕ جۆش دڵه  رینش وه سه  م وهشی
 :واتم

 ی بیدی چۆڵ کت بۆ یانه موباره کۆڵ  یسی لۆنگ وه ی دڵسۆز قه ئه      
 ور پێم ئامان ی ته م، وهجنونی تۆ من مه رامان وڵی خه خاک سه  هوردا نه ر سه
 ن رده مه  گیان، رازیم وه  بێزارم جه ن رده ت کارێ پێم که چی بێ وادهکۆ
 ماڵ الن و شه ردم زه گه  شاد بۆ به زوخاڵ  ن بۆ وه تهس  قنه ن چون قه خته وه

..... 
  وه تناکه سره ی حه ی تازه و یانه جه   وه تۆێ خاکه  رم جه دایێ نه سهدیم 

 جاران  رده شم چون ههگۆ  ئاما وه
 : واتش

 جنون وێڵی کۆساران ی مه ئه       
 متا ردی بێ هه واحید فه  ند به وگه سه

 تۆ جیا  ن من جه رده که  بێ واده
 ن راره ن دڵ بێ قه رای جواو نیه

 هتد ... ن م باره سته جه  نگ و خاک وه سه  فره
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و   وه نوسینه  له.  وه ته باڵوکراوه  یه سیده م قه قی ئه جارێ دهند  چه.  یه که یتێکی شیعره ند به چه  مه ئه: تێبینی
یی و  خنه قێکی ره هیچ ده ئێستای من ئاگادار بم تا  نده وه ئه.  وتوه ندێ جیاوازی تێ که دا هه وه گواستنه

 (دار زنه خه: 225-226. ) وه ته کراوه نهباڵوراوردکاری  به
  
ت  نانه ته. چن ک ئه یه  ی دا له که سپێک و کۆتاییه ی ده "رۆک ناوه"و   "ێوهش"داڕشتنی   له  یه سیده م دو قه ئه

 .  تای شیعرێکی تری تالعیه ره ، سه گ دا هاتوه د به حمه ی ئه که سیده قه  له  که "تۆ جیا  من جه"ی  رسته
 

 : بزانرێ  دا گرنگه لێره
 ؟  ی کامیان بوه بیرۆکه  نه م شیوه ئه

 ؟ وه وی تری کردۆته و کامیان السایی ئه  وه ن دا هۆنیوێتیهپێش کامیا  کامیان له
  و بڕیاره کرێ ئه نه ،بێ مشتومڕ  نگه ره ،دیاریکراوی نازانرێ  می ژیانی هیچ کامیان به رده ی سه وه ر ئه به  له

 .بدا  مه ی ئه وه تی ساخکردنه توانێ یارمه ردو شاعیر ئه می هه رده راوردکردنی سه اڵم به بدرێ، به
 . کانی بابان دا بوه اڵتی میره سه ژێر ده  تی بابان، له وی میرایه مڕه ڵه قه  له  بوه ێش ئاغا به  مه ی ژیانی حه ناوچه

 . اڵن دا بوه رده کانی ئه اڵتی والیه سه ژێر ده  اڵن، له رده وی ئه مڕه ڵه قه  له  بوه ێش گ به د به حمه ی ژیانی ئه هناوچ 
  وێته که ک ئه روناکیه  وه د پاشادا ژیابێ، به حمه می ئه رده سه  حمان پاشا دا یان له وڕه می ئه رده سه  ر تالعی له گه ئه

 :می جیاوازدا ژیاون رده دو سه  د پاشا له حمه حمان پاشا و ئه وڕه اڵم ئه به.  وه می تالعیه رده تاریکایی سه
  ست و له ده  تی بابانی گرتۆته ر کاروباری میرایهم جا که دا بۆ یهز  9781/ ک 9211  حمان پاشا له وڕه ئه -

 . دا مردوهز   9892/ ک 9228
/ ک 9261  س و له ده  دوای مردنی باوکی کاروباری گرتۆتهز  9828/ ک 9251ساڵی   د پاشا له حمه ئه -

 . اڵتی هاتوه سه ده  و کۆتایی به  شکری عوسمانی دا شکاوه م له رده به  دا لهز  9818
  وی له وله مه.  کردوه ئاڵوگۆڕشیعریان  دا وی وله ڵ مه گه له.  وی بوه وله مانی مه هاوزه گی کۆماسی د به حمه ئه

کانی خۆی  ڵکێشی شیعره گی تێهه د به حمه یتی ئه ندین به و، چه  خاڵۆی کۆماسی ناوی بردوه  کانی دا به شیعره
،  گه د به حمه کانی ئه رزی شیعره ی به ی پایه کیان نیشانهردو ی هه ندی دۆستانه یوه ڕای په ره ش سه مه ئه.  کردوه

 .کرد ئه کانی خۆی نه ڵکێشی شیعره خواست و تێهه ئه وی شیعری لێ نه وله کو مه ی وه وره گینا شاعیرێکی گه ئه
( ز 9878 – 9718)سااڵنی   بوبێ و، خۆیشی له( ز 9882 – 9816)وی  وله مانی مه ر کۆماسی هاوزه گه ئه

و  و، دوای ئه  وه شیعر هۆنیبێته  ی به یه م بیرۆکه تالعی ئه  نگه کۆماسی و، ره  له  تالعی کۆنتره  واته ، کهژیابێ
 .  هێزتره م به وانتر و هه ره م م درێژتر و هه هه  که. دانابێی خۆی  که سیده کۆماسی قه

م  له. 281 – 271ل . 2111غداد  به .2ی مێژوی زانایانی کورد، ب  وه داخی، بووژاندنه ره لی قه د عه مه محه
ی تری  پارچه 2.  وه ته کردونهباڵوکانی تێدا  شیعره  ندێ له هه  که  کردوه  رچاوانه و سه ی بۆ ئه دا ئاماژه ته بابه
ک  9221شی ساڵی  ندێ به کو خۆی نوسیوێتی هه وه ، رگرتوه سنوسێکی وه ده  له  که  وه کردۆتهباڵو

 : وه ته نوسراوه
  روانه هچراخ پ

 دڵ بێ تۆ تۆتۆن
 ن بۆشه... 

 .رناگیرێ وتۆی لێ وه ڵکێکی ئه که  تێدایه  ڵه ی هه نده وه ئه  وه ته خوێنراوه ی باش بۆی نه وه ر ئه به  له 
 . شیعری درێژه ،کانی تالعی ندیه تمه تایبه  کێ له یه
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 ی داستانی هۆنراوه
 

 : داستانی دڵداری
 ( ک نمونه ن وه و بێژه  نیجه مه)

نسی  ره فه  ی به رجومه کی و ته پێشه "د موکری مه د محه"ن  الیه  پاریس له  له ز 9166م ساڵی  که جاری یه
 . وه ته باڵوکراوه
ار، تصحیح، پیشگفت"  به  وه ه "ایرج بهرامی"ن  الیه  تاران له  ی هیجری خۆرشیدی له 9282م ساڵی  جاری دوه

 .  وه ته کراوهباڵوکی فارسی  کیه ڵ پێشه گه  له  وه ه " نامه توضیح و واژه
  له  نگه ڵێ ره هرامی ئه کو به وه  ی نادیاره که ره یت نوسه به 177  له  پیکهاتوه  که "ن و بیژه  نیجه مه"ی  نزومه مه

ی  شاهنامه"  له  شێ بوه ت دا به ڕه بنه  له.  وه کۆچی دا هۆنرابێته ی92رنی  تای قه ره یا سه 92رنی  کۆتایی قه
 . "کوردی

  وه مه کی که سکاریه ده  و، به  رگرتوه وه  وه ه "وسی ی فیرده شاهنامه"  ی له "ن و بێژه  نیجه مه"ر داستانی  هۆنه
ی هێشتا ساغ  که می دانانه هرد سه  ی و، نه که ره دانه  اڵم نه ، به س دایه ر ده به  ی له که تێکسته. کوردی  تی به کردویه

تی  اڵیه کۆمه  و ژینگه ی و، له که ره ی ژیانی دانه وه ڵێکۆڵینه  بێ، له دابڕاو ئه  که ی داستانه وه لێکۆڵینه  ، بۆیه وه بۆته نه
 . ی تێدا خوڵقاوه مه رهه م به ئه  ی که و ئابوری و رۆشنبیری و سیاسیه

  
 ی داستان کورته

 . می زاڵه کوڕی رۆسته  وه دایکه  ، لهو رز کوڕی گیوی گوده  وه باوکه  هن ل بێژه
 . فراسیاوی شای تورانه کچی ئه  نیجه مه
کشتوکاڵ و ماڵ و دارایی   ری زۆر له ره بێ زه راز زۆر ئه مینی ئێران، به رزه سه  له  بوه ێش به  ن، که رمه واڵتی ئه  له

 .و شای ئێران سره یخه ات بۆ الی کهچن بۆ شک ڵک ئه خه. ن ده ئه  که دانیشتوانی ناوچه
کات  کانی ئه وانه پاڵه  تی دا داوا له دانیشتنێکی تایبه  کا و، له ئه  نگی ئاماده زار سواری جه و سێ هه سره یخه که

ر  وهه نج و گه ی هانیان بدا گه وه شا بۆ ئه. ن خه ریان دائه کان سه وانه پاڵه. کان رازه الچۆکردنی به بچن بۆ قه
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م  بڕێ بچێ بۆ ئه رئه یی ده گرێ و ئاماده ڵئه ک یاقوت هه یه ن دانه مویان دا بێژه ناو هه  له. میان ر ده به  خاته ئه
  کێ له کا یه شا ئه  داوا له.  وه شیمان نابێته ی خۆی په که بڕیاره  اڵم له بێ به ئه  باوکی لێی توڕه  نده رچه هه.  نگه جه
  کێکی تر له گورگین، یه  شا داوا له. ن رمه ڵ بنێرێ چاوساغی بکا بۆ دیاری ئه گه  ی له ردانی جیهاندیده مه

 .ڕوا ن ئه ڵ بێژه گه  دڵی له نابه  بێ به ویش روگیر ئه ڵی بچێ، ئه گه  کا له کانی ئێران، ئه وانه پاڵه
  

ی  یمه د خه سه. ست به مه ی جێگه  نه گه ندین رۆژ رێ پیوان ئه پاش چه. وێ که ڕێ ئه  ڵ گورگین به گه  ن له بێژه
  ته نی داوه اڵم گورگین بێژه راز کوشتن، به گورگین کرد بچن بۆ به  ن داوای له بێژه. ڵدا ڕنیگاریان هه نگینی زه ره
 .ی که رکه نجامدانی ئه با خۆی بچێ بۆ ئه  رگرتوه شا وه  ری له وهه ر، خۆی گه شه و ته  ر تانه به
  

. کوشتنیان  وێته که ، ئه کان بوه رازه ی به وه ی کۆبونه بێشه  ندێک دا که ربه ده  له. رێ  وته نیا سوار که ن ته بێژه
ری پێ  وهه دا زێڕ و گه وه پاداشتی ئه  و له  وه ڵ خۆی بیباته گه  شکێنێ تا له کانیان ئه ڵبه کوژێ و که زارانیان ئه هه
 . شا  ربگرێ له وه
  

ن  وێ بێژه یه زار بێ ئه رمه و شه سره یخه ندی خاس و عام و الی که په  ببێ بهترسێ  یان ئه وه ڕانه گورگین دوای گه
وی بۆ  یرانی ئه ڕان و سه زمی گه فراسیاو و، جوانی و به ی کچی ئه نیجه باسی مه. ک بکا اڵیه توشی داوی به

 . نیجه یری مه دا بچێ بۆ سه ئه  فره ن ته بێژه. کا ئه
تی دا  ماندویه  له. مێنێ باخ و کۆشک و کۆڕی رابواردنی سوڕ ئه  ری له سه.  نیجه مهی  یرانگاکه سه  گاته ن ئه بێژه

  نیجه مه. ن که ی لێ ئاگادار ئه نیجه بینن و مه ن ئه بێژه  نیجه کانی مه که نیزه  که. وێ که وی لێ ئه بن دارێک دا خه  له
کانی  نگه ئاهه  شداری له بۆ به  وه یباته ڵ خۆی ئه گه  سێنێ و له ڵی ئه هه. بێ یدای ئه یبینێ شه ئه  یری که دێ بۆ سه

  دا به رمانی بێهۆشی ئه ده. بن ریکی رابواردن ئه بن خه ئه  وه ک پێکه یه ماوه. بێ ئه  نیجه یدای مه نیش شه بێژه. دا
 . ی که بۆ ناو کۆشکه  وه یباته بێهۆشی ئه  ن و به بێژه
نگ  زم و ئاهه و به  وه خواردن و خواردنه  به. وێ که ی رابواردن دا ئهخۆش  اڵم به هۆش خۆی به  وه ن دێته بێژه
. ن ش سزا بده نیجه ن بگرن و مه نێرێ بێژه ئه. زانێ ئه  م ریسواییه به  نیجه باوکی مه. ن به ر ئه سه  ک به یه ماوه

ڵی  بازاڕ هه  یباته کا و ئه هستی ئ لبه کا په ن بگرێ فێڵی لێ ئه زۆر بێژه  فراسیاو ناتوانێ به ی ئه که نێردراوه
 .ی شار وه ره ده  نه ده روتی فڕێی ئه  به  وه نه که ش روت ئه نیجه مه. ند په  ی بیکا به وه واسێ، بۆ ئه ئه
  

  شا کرد له  خراپ زانی، داوای له  نی به فراسیاو بو، کوشتنی بێژه می ئه هاوده  دانایانی توران، که  کێ له پیران، یه
کوانی دێو دروستی کرد  ئه  که  وه قواڵیی زیندانێکه  نی هاویشته شا بێژه.  وه زیندانه  ی بیکوژێ بیخاته وه باتی ئه

بو   وره کوان دێوێکی گه ئه. کرد وانی لێ ئه و پاسه  وه یه رگاکه ده  ردی زلی نا بو به کوان به ی ئه که بو، کوڕه
 .دڵ دا بو  لهی  و داخه کوان ئه ی ئه که کوڕه. م کوشت بوی رۆسته

  
ی شای لێ  که مناڵێکی دی پرسیاری زیندانه. اڵ خۆی داپۆشی بو گه  ر کرابو به شار ده  روتی له  به  که  نیجه مه

  درزێکی دی له. دانیشت  که ربانی زیندانه ردی سه ر گابه سه  له. ری سه  ی برده نیجه زا بو مه شاره  که مناڵه. کرد
یدا  ندێ خۆراکی په کرد هه مو رۆژ سواڵی ئه هه.  قسه  وته ڵی که گه  له. ن بو ی بێژه ناڵهئاهو  گوێی له  وه که درزه

 .ن بۆ بێژه  وه کرده گوریس شۆڕی ئه  یبرد به کرد و ئه ئه
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ڵێ بگرێ،  ن ویستی که وتی بێژه.  وه ڵ خۆی برده گه  کانی له رازه ی به ڵبه که. ئێران  وه ڕایه نیا گه ته  گورگین، به
نی راکێشا و، ئیتر دیار  و بێژه و رابکێشێ، ئه ن ئه ی بێژه وه باتی ئه  جادو بو، له  که ڵه ندی بۆ هاویشت، که مه هک
 .ما و ون بو نه
  

نای  په. وتێنێ بیفه  ی گێڕاوه که کوڕه  لمان، پێی وابو گورگین پیالنی له سه ی نه م چیرۆکه ن، ئه گیو، باوکی بێژه
شا .  وه مان چیرۆکی بۆ شا گێڕایه گورگین هه.  وه بدۆزێته یمرد بێ یان زیندو، بۆ ی هک کوڕه ،برد بۆ شا

. وت که س نه کی ده یه ندی سۆراخی کرد، هیچ نیشانه شا چه. گورگینی زیندانی کرد .کرد ڕی پێ نه باوه
میان  جامی جه ،وت، ناردی و، دنیا رۆشنی تێکه  وه ویه ئاسمان ره  مومژ له ته  ورۆز دا، که رۆژی نه  نجام له ره سه

 . ناو زیندان دایه  واڵتی توران، له  اڵم، له به  ن ماوه وت بێژه رکه مو دنیایان دا، ده رنجی هه سه. هێنا
  

ڵێنی  م به رۆسته. ی بۆ برد که گیو نامه. ن رزگار بکا ی بۆ نوسی بێژه شا نامه. ژیا زابول ئه  م له رۆسته
هۆی کوشتنی، یان   ببێته  یه وانه له  شکرکێشی، که له:  م دایه رده به  ی له دو رێگه  وه بیری کرده. رزگارکردنی دا

 .ند کرد سه می په ی دوه رێگه. زیندان  گبیر بۆ رفاندنی له ته
  

جلی   گورگین، خۆیان بگۆڕن به  وانه هاوڕێکانی، له  ڵێ له خۆی و کۆمه  گبیری کرد که ته. م چو بۆ الی شا رۆسته
. ند کرد سه ی په که خشه شا نه. ن وڵی رزگارکردنی بده بچن بۆ خاکی توران و هه  وه رفرۆشه وهه ی گهبازرگان

 .کردن  ری زۆری بۆ ئاماده وهه گه
  

ئاو   شتی له که  به. وتن رێ که  به  وه ره وهه خشڵ و گه  ڵ هاوڕێکانی به گه  له. کرد  خشی ئاماده م ره رۆسته
  وره گه  کێ بو له یه  که. توشی پیران بون. ختی توران ناری پایته که  یشتنه ان بڕی گهرێگای دوری.  وه ڕینه په

ترسێ کااڵکانیان لێ بسێنن  زان ئه شاره وان بازرگانی نه ئه  رخست که م خۆی ده رۆسته. ستانی واڵت ده کاربه
ی  که کۆشکه  اری بۆ کردن لهپیران پێشنی. جێ بن تیا نیشته  وه مینی بۆ بدۆزێته داوای لێ کرد شوێنێکی ئه

 . وه نه که تا کااڵکانیان ساغ ئه  وه ودا بمێننه ئه
  

  نیجه مه.  وه نگی دایه مو ال ده هه  له. کانی نرخه  ئاشکراکردنی کااڵ به  وته گا که باره  م ماڵی پیرانی کرده رۆسته
. میان لێ بپرسێ واڵی رۆسته یان ههردان چو بۆ سه. خاکی توران  ته ند بازرگانی ئێرانی هاتونه بیستی چه

. ن بیبا بۆ بێژه  مریشکێکی برژاویان دایه  وه ییه زه ناوی به  به. نی بۆ کردن باسی بێژه. بان کرد خۆیان لێ نه
.  وه ی ناسیه که ن موستیله بێژه. کی تێدا بو یه دا موستیله که ناو خواردنه  له. ن برد ی بۆ بێژه که مریشکه  نیجه مه

 .و بۆ رزگارکردنی ئه  هاتوه  مه رۆسته  وه ئه  یاند که ی تێ گه نیجه مه. ی درکاند که هنهێنی
  

  له  وره ئاگرێکی گه  وه بدۆزنه  که ی شوێنی زیندانه وه کرد بۆ ئه  نیجه مه  داوای له. ی رزگاری دانا خشه م نه رۆسته
ی خوێنی  م تۆڵه ڵ رۆسته گه  ڕ له شه  وته کوان که ی ئه که وڕهک.  که ر زیندانه سه  م چوه رۆسته.  وه ی بکاته که ربانه سه

اڵم  به. کان رده ندی دیوار و البردنی به ڵکه هه  وتنه که. ویشی کوشت م ئه اڵم رۆسته به.  وه م بکاته رۆسته  باوکی له
 .ێڵبکێشر ند هه مه که  بو به ئه. وێ ر بکه یتوانی سه دا نه که قواڵیی زیندانه  ن له بێژه
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ی لێ  شه ڕه م هه رۆسته. بو لێی ببورێ نه  پێس دا ئاماده  ن له بێژه. خشێ گورگین ببه  م داوای لێ کرد که رۆسته
  ن له بێژه. خشی می به رۆسته  ناچاری به  ن به بێژه. ری ناهێنێ زیندان ده  میش له بورێ ئه ر لێی نه گه ئه  کرد که

 .رهێنرا زیندان ده
م  یانتوانی چاری رۆسته نه. وما ڕ قه شه. م و هاوڕێکانیان دا الماری رۆسته په. یان زانی که کاره  سپای توران به

خش و،  سواری ره  م به رۆسته. فراسیاو شا تااڵن کرا کانی کۆشکی ئه نرخه به  له لوپه که  ندێ له هه. ن بکه
 ."ڵگرت هه"ۆیان ڵ خ گه  شیان له نیجه رباز کرد، مه نیان ده سواریی بێژه  هاوڕێکانی به

  
و   نیجه مه. ند رێک خرا ماوه نگ و زه ئاهه. کران  مانانه پێشوازی قاره. ئێران  وه ڕایه وتویی گه رکه سه  م به رۆسته

 .زابول  وه ڕایه م گه رۆسته. ک شاد بون یه  ن به بێژه
  

 : تێبینی
  وه هۆی چاپه  کان به یتی دا وشه دێ بهن هه  ، له رێنوسی فارسی نوسراوه  به: هرامی ی ئاغای به که تێکسته .9

 . یه نگی هه ندێکیشیان دا له هه  بون، له  پارچه
 .وسی ی فیرده که ک فارسیه نه  یه که کوردیه  اوهدررگێڕ ی وه کورته  مه ئه .2
 . ن که کانی داستانه یته ی به جیرهی زن کان، ژماره تای هۆنراوه ره ر سه سه  ته ی خراونه و ژمارانه ئه .2
  

 رنجێ ند سه چه
تی و سنوری  اڵیه یشتنی گشتی ژیانی کۆمه تێگه  به  یه ندی نزیکیان هه یوه په  ک، که یه ند دیارده دا چه م داستانه له

  سته رجه قی به زه  و، به  وه ته بونه  کانی دا دوباره زۆری چیرۆکه  ، له وه ڵه کانی کۆمه وشتیه ها ره ی به رێکخراوه
ویستی  پیالنگێڕی و، رابواردنی دنیایی و، خۆشه:  وانه له ،ئاست دا بکرێ  ێ ئیستیان لهش ئه  کراون، بۆیه

 :یی سته جه
 

 پیالنگێڕان
... "فسون ئه"، "ند فه"، "کر مه": ر ناوی ناون کو دانه ی جۆراوجۆر وه شێوه  دا پیالنگێڕان، به "ن و بێژه  نیجه مه"  له

د،  ش، باش بێ یان به رچۆنێ بێ، سپی بێ یان ره هه  که ئامانج، ئامانجه  یشتن به بۆ گه  وایه کارێکی ئاسایی ره
رمان، خاپاندن و فێڵکردن،  ده  دان، بێهۆش کردن به فره دا ته که ند قۆناغی داستانه چه  له. پاک بێ یان پیس

 :کانی نمونه.  وه بۆته  وشتێکی ئاسایی دوباره کو ره کردن، وه واشه خۆگۆڕین بۆ چه
 

 دان فره ته: 9  نمونه
یری  دا بیبا بۆ سه ی ئه فره ته  وه کۆڵ بێته  نی له ی بێژه وه گورگین بۆ ئه.  اڵوه داوی به  ز بهاوێژیته ی ناحه وه بۆ ئه

 :کانی که نیزه یران و که و سه  نیجه مه
 "ند فه"و  "کر مه"ن  خاوه "فسون ئه"سازناش   ند سه ن، شوم ناپه بێژه  سا، نهتر

 ی رۆزگار رژان واته سا مبۆم سه کار  رۆم نه باوه "کرێ مه"ر  واتش مه
 (915)نهان بۆ په دنامیم نمه به  رنه وه  "هان اڵی ناگه دام به"  بپێچۆم نه
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 ی بۆ گواڵب سارێ کێشان، باغچه حه فراسیاب موڵک شای ئه  ف جه هر و ته جه(911)
 قومری موانۆ ورش دوڕاج و ده  نه  شت منمانۆ هه رح به ته  راوش جه سه
 ن مااڵن مه ی یاسه شاخه  خاکش وه  ران کااڵن عفه رح زه ته  ینش نهم زه
 نگ ب ره جه ی عه ند ئوتاق توحفه ن چه سته وه نگ سه  ن جه د ناز ئاراسته سه  وزێ به حه
 ی بۆ گواڵب یران باغچه سه  مشۆ وه  فراسیاب ی شای ئه ر ساڵ کناچه هه

 ن زار شاهان گرفتارشه ند هه چه  ن نامشه نیج ن، مه ره نبه ان عهزوڵف
 نگ ساز مۆسیقار ده  رۆ به گۆش که  ڕنیگار بان کورسی زه  منیشۆ وه

 ر فام مبه ی عه یران باغچه رۆ سه که مه  مام ونه نیز بااڵ نه ند که و چهگاه 
 دین خاڵ ئااڵشان  بی وه شاد مه  ژن و بااڵشان ر بوینی به گه ئه

 ن وگان بازیشه یران چه زم سه گاه عه  ن وازیشه ت دڵنهش یلی گوڵگه مه گاه
 رز وته رتیب مدی زوڵفان شه گاه ته  رز حن چناران به سه  گاه مشۆ نه

 رتیب مدۆلوا باز و دما ته جه  ناز  بهوان منیشۆ  ر رۆ تا شه هه
 ن یل زوڵف سیاشه ر توفه ران سه سه ن ک نیگاشه ر یه ند هه تمه سره شاهان حه

 راو میرغوزار کان سه و مه بشیم به  نیا سوار ته  ر من و تۆ وه استهخ
 سیر ریم ئه س لێشان باوه سێ چوار که  زیر یران بانوی بی نه ریم سه کهب

 ر ره تورکان بنمانیم زه  به  پۆسه  ر مبه نیزان زوڵفان بۆ عه و که ئه  جه
 ی زوڵف و خاڵوا ی هه ردش ئیراده که واڵ گورگین حه  فت جه ن چون شنه بێژه

 خت دام چای زیندانی سه  پێچۆش نه مه  خت دبه قین گورگین به نزاناش یه
 (927)ی خواو جامه  ن بنۆشا و شی نه بێژه  راو ی شه شاد پیاڵه  و دما به هج
 

 واندن خه: 2  نمونه
کا و  رمان بێ هۆش ئه ده  ن به پاش رابواردن بێژه  نیجه مه. دیل بگری  ی دڵدار به وه رمانی بێهۆشی بۆ ئه ده  به
 :ی خۆی که بۆ ناو کۆشکه  وه یگوێزیته تی دا ئه ناو سنوقی تایبه  له
 خواو دلێر نامدار  شی نه  دییش که ن تورکی جادوکار الی بێژه  ی وهش( 918)

 مام بینی بێهۆش بی ته مااڵش نه م فام که "داڕوی بێهۆشی"  جه  ڕێ زه
 زود  جاش هۆرێزا به  و دما نه هج ی چوب عود سندوق ساخته  نیاش نه

 ڕنیگار ی زه ژاوان توحفه رد که بار که  تار بان کێشاشان قه رما ساره فه
 ر کبه ی ئه خت تا واده عتیل و جه ته  به ر مبه ی بۆعه ین باغچه مابه  رشین جه به

 رد رخۆش و بێ ده پشتی سه  ک دا وه ته رد سر وێش خااڵن الجیوه قه  وه شی
 دینش نازاران تور  شاد بین وه نور  مین پڕ جه دا خااڵن جهق  هون ره
 ی وێش سته رد حاڵ خه یان که الدێ عه  رێش ن په رما تا سنوق ئاورده فه

 هون  ن جه ر پڕه شق، سه عه  رونم جه ده  ڕستون بااڵ زه! نیزان که": واتش
 م الی شهی  روانه ی په سۆچیام وێنه  م چه  ن دیم به بااڵی بێژه  که وڕۆ ئه
 "وێ لیتان قیب بشنه بادا ره مه  رێتان واچۆم یاران په رفێ مه حه
 ی موشکی چین بینیش مایه  مااڵ به  نین و دما ئید وات شۆخ نازه جه
 شیرین خواوان  رد جه ن بێدار که بێژه  ر، داڕوی فراوان مبه و گرد عه هب
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 نگ ب ره جه ی عه ن حوجرهی مابه  وێش دی نه نگ رسام و بێده خواو سه  بی جه بێدار
 رد قڵ و فامش به یااڵن ئاما عه خه  رد نگ کێشا ئاهی سه ره  جه  وهگێال

 ن خااڵن گوفتار شای سۆسه  ئاما به
 یااڵن ر خه س که وه! وان ی جه ئه": واتش

 ن فراسیاوه سری جامڕێز ئه قه  یه ن ختی خواوه وه  رت هۆر گیرۆ چه سه
 نی نازاران بینیت چه  مااڵم نه  انتار ی عه داڕوی بێهۆشی مایه

 نی خااڵن ژن سۆسه به  شاد ببۆ وه  یااڵن ودای خه ر ویر سه که ی مهن هه
 "ی ژن بااڵی توڵ به به  وه  پشتان به ی مه ی جامی وق جورعه شه  بنۆشیم به

 روی رۆزگار؟  نگ نه نه  ترسای جه نه کار  ر جه وه بێ خه! ی شۆخ ئه": ن وات بێژه
 ی خاس و عام رژان واته سه  بیم وه مه  نجام ره سه  زانۆم سا که مه  سهئی

 ن ت پیشه داوه رۆ عه  وان تا به شه  ن کێشه  ئیران و توران گرد کینه
 "دکردار یتان شومی به ولی شه قه  به  اڵ گرفتار دام به  ردی نه من که

 ن زیمه بابۆم حوکمش عه  د که ر سه ئه"
 ن؟ ختی بیمه هو  وان چه هله په  ئیسه

 "ن؟ فراسیابه تیغ ئه  روام جه په  چه ن بابه رگم که شقت جه ودای عه هس  جه
 )!(و مناو مین  ویرش تانه  گرد شی نه ین م زه رسام که فت سه ئید شنه  سا که

 رد مامانی زه ین شه مابه  س نه گاه ده  رد بان زواللی بێ گه ی له بۆسه گاه
 زیز ی عه نیجه یر خااڵن مه گاه سه ودیز ی شهتار زوڵفان  شاد بی بهگاه 

 (227....)ر فام مبه ی عه شاد باده  نۆشان به مه  قام ڕۆ گرتشان مه وانه چل شه
 

 خاپاندن: 2  نمونه
ن لێی  ن، بێژه چێ بۆ گرتنی بێژه ئه  گرسیۆز که. هێزتردا زاڵ بی خۆت به  كێکی له ر یه سه  فێل به  ی به وه بۆ ئه
ن  ی خۆش بێژه قسه  کرێ، به ی چاری بۆ نه وه ترسی ئه  ، گرسیوز له وه بێته ڕوی ئه ر روبه نجه خه  و بهڕێ  په رائه
 :کا ستی ئه لبه خاپێنێ و په ئه
 ڕنیگار روی کورسی زه  پشتانش نه دار وڵ سایه نی و سه ن چه بێژه دییش (221)

 :وان کار لهه ن په بێژه  رد به روش که قار  خت گرسیوز به کێشا بانگ سه
 فراسیاب تیغ شای ئه  ترسای جه نه"

 باب؟ ن که رگی شێران هه قارش جه  جه
 ند به بان کورسی دانه  جه  هۆرێزه

 !ند به  ست بنینۆم نه بو تا دو ده
 "ن تابه  ختت به نگ جه ن جای دره نیه  ن فراسیابه رمان ئه ی فه ئه  کهسا 
 ی کارزار رسه زم عه عه  دا به اڵ سه قار  فت سیاه بی جه ن چون شنه هبێژ
 رد الش کێشا ئاهی سه  بی جه هیچ نه رد به ی نه ساسه گورز، ئه  و نهتیغ   نه
 زات بینای کردگار  رد به نا به په وانکار هله ر په نجه ی خه رد په س به ده

 ن؟ یاڵت چێشه گرسیوز خه": واتش
 ن متای وێشه زدان بێ هه یه  م به سه قه
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 سم ده  ن جه السیش نیه ن خه سڵه ئه  سم رۆ قه ترکان بکه  س جه رکه هه
 "الک رۆ هه کێ دارۆ تاوشت من که خاک  سپارۆم به تیغ نه  س به کهند  سا چه

 گوفتار  فسون ئاما به کر و ئه مه  به  کار رزه رسا گرسیوز شوم هه ته
 ت راز نیهانی نه بواچۆم په  زانی وان تۆ چێش مه هله په": واتش
 ن سته به نگ شێران نه رێ جه پشتم په ن سته وه ڕ، داوام نه ی شه په  نه سا من

 واب پرسی من مدۆم جه رچی مه هه  فراسیاب رمان شای ئه فه  به  سهئی
 "ن د گوناته ر سه عوزرت موازۆم ئه  ن زاته رچی ره ر هه و دما بکه هج

 مین روی زه  فت نه و دا که ر هه نجه خه مین رد جه فت گوشاد که چون شنه ن بێژه
 ند مه ی که لقه رحه تراک سه فه  ستش به به  ند سه لعون شوم ناپه مه  دا به س ده

 رد د ئاهی سه سه  رد و خایف به نگ زه ره رد ده  ن پڕ جهرو روی خاک ده  کێشاش جه
 فراسیاب دیوان شای ئه  بردش به باب و دڵ که  سته ور خه و ته بهن  سا بێژه
 (251)نگ ی پاله لقه حه  ق وه ردن گیر روه گه نگ بێ ده  رسام و وێش سهجای   همدرا ن

 
 خۆگۆڕین: 1  نمونه
رگی خۆی  م جلوبه رۆسته. دی بهێنی  ی خۆت به که سته به یار بشێوێنی تا مه دوژمن و نه  ر له ی سه وه بۆ ئه

 :زیندان  ن له نێ بۆ رزگارکردنی بێژه ی نهێنی دائه خشه گۆڕێ و، نه ئه
 دار ن جای مه م نیه رۆسه  واتش به گوفتار  و ئاما به سره خه  ر که حه سه( 562)
 ن بابه رگش که ند جه رزه رێ فه گیو په  ن فراسیابه زیندان ئه  ن نه ێژهب

 فراسیاب ند شای ئه به  ر جه هاش که ره عجیل و تاب ته  ن به ی بێژه په  شۆ نه
 ی وێت سپای بێ شمار ر په هگوزین ک  ی کارزار ر جامه وه رۆت نه بکه
 نای بێ شمار رین سه ردش ئافه که گوفتار  فت ئاما به م چون شنه هرۆس
 نام  هنشای به رفراز شه ی سه وات ئه قل و فام وی عهر  م جه و دما رۆسه جه
 دارۆم باک بشۆم هیچ نه  ر ئیسه هه همناک رد سپای سه به ی نه من پهسا 
 عجیل و تاب ته  ردار به وه ببۆن خه  اسیابفر رسوم تورکان شای ئه ته مه

 مان تیغ بێ ئه  رش به بووڕن سه  مان ر زه ن ده زیندان بێژه  به بشان
 ی رۆزگار رژان واته سه  مبیم وه  بۆ کار ور باتڵ مه یته ر بو به گه ئه

 مام ور بۆ ته ی ته ن به ره ی کار خاسته ئه  قل و فام روی عه  وینۆم جه مه  ئیسه
 رۆم بار سم توجار که ره  تارێ به قه  دیم رۆزگار گان قه چون خواجه ر مه
 رد به ی نه رد گوزیده ند مه مڕای چه هه  وه رد نیای فه ول تاک ته حه  ما بهو د جه
 ی بێ حساب ی دوڕ و دانه رزه رێ عه په  فراسیاب کان شای ئه و مه شۆم بهب

 (576)بۆ چون کان تا چون مه و مه هبشۆم ب  ردون ردانای گه وفیق گه ته  به  ئیسه
 رین وانا ر ئافه فشان که ر ئه وهه گه  فت شادی نمانا و شنه سره یخه که
 گورێزان  م بی وه رده و ده سپای شه رزان به  رد نه ر که خورشید سه ر چون حه سه
 روار خه  ر به وهه ئاوردش کااڵ و گه  هریار ی شه نج خاسه گه  م نه سهرۆ
 ند رمه نج دانای هونه و گه رد نه جیا که ند سه ی دڵ په مام توحفه تهنوق د س سه
 دار ی مایه ر دانه وهه نی و گه م چه هه ڕنیگار ریر و دێبای زه سنوق حه د سه
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 تار سنوق نیهانی قه  رد نه کۆ که یار رد ته ڕباف چینی که ی زه دهبیجا
 رین ی بێ قه نج خاسه گهو  رد نه یار که ته  سم توجارانی چین ره  تارێ به قه
 وێش پور زاڵ سام  رد به گوزین که قڵ و فام ن عه وانان خاوه هله هند پ چه
 (585)ی گستهم و بهرام و روهام وێنه  به ن نام ن خاوه ند ته وران و چهشا  نگه زه
 

 خۆگۆڕین: 5  نمونه
ش  نیجه مه. ناسێنێ ڵک ئه خه  ر واش خۆی به واڵتی توران و، هه  چێته ئه  وه ره وهه ناوی بازرگانی گه  م به رۆسته

کانی ئێرانی لێ  وانه م و پاڵه واڵی رۆسته کا و، هه نی بۆ باس ئه واڵی بێژه م، هه ردانی رۆسته چێ بۆ سه ئه  که
 :ڵێ گۆڕێ و ئه تا خۆی لێ ئه ره م سه ، رۆسته وه ن ناپرسنه بێژه  بۆچی له  پرسێ که ئه
 روی رۆزگار  نام تۆ گوم بو نه سار ی حه روازه ین ده مابه  نه رشو به( 671)

 ن روای فریایی تۆشه په  سێ چه که  ن رفرۆشه وهه هرام گه نام من به
 شاری ئێران  ر جه وه نی و بێ خه چه  توران  ت ئاما به رێ تیجاره په
 م هه نی و گسته رز، چه گوده  توس، نه  نه م چه  دیم وه س نه زاڵ، که  نه م، رۆسه  نه
 م فراوان نام رۆسه  بێزارم جه  ردی بێ تاوان رفرۆش مه وهه ن گهم
  

 رابواردنی دنیایی
  رکرده کان، سه شا، شازاده: ڵ ی کۆمه وه ره شێکی ئاسایی ژیانی چینی سه دا رابواردنی دنیایی به م داستانه له

نگ و  نج، گێڕانی ئاهه ر و گه وهه ی گه وه هشین کانیان دا، به کۆڕی دانیشتنه  له.  بوه... کان وانه کان، پاڵه نگیه جه
ی و  و مه  رخۆشی، نۆشینی باده راب و سه ی شه وه ندنی ساز و ئاوازی مۆسیقا، خواردنه ن، گۆرانی و ژه ماوه زه
 .کانیان رابواردنه  له  شێ بوه ، به وانه زمی شه ک و به نیزه ستی، جموجوڵی که مه
 

 وتن رکه ندی سه ماوه زه: 9  نمونه
ی  وه ڕانه ی گه بۆنه  شکر و، به بۆ الی گورگین و له  وه ڕێته گه ی ئه که نجامدانی کاره دوای ئه  ن له بێژه
 :ن که ساز ئه  وانه زمێکی شه به  وه یه وتوانه رکه سه

 وان کار هله پێشواز په  ئامان وه شکر بێ مدار گورگین و له  وا بهیا( 15)
 ند به بان کورسی دانه  الدێ نیشت وه  ند مه سه  ونده پشت ده  ا بی جهپی

 ئاواز، سازانی دڵکێش  گۆش دا وه وێش  جه  وه رده نگ که ی رۆی جهسیالح
 (17)الشان  جه  بی باده م نه الدێ که و نیاشان و شه د ناز ئه سه  به زمێ به
  
 ی بۆ گواڵب یران باغچه سه  مشۆ وه فراسیاب ی شای ئه ر ساڵ کناچه هه( 992)

 ن زار شاهان گرفتارشه ند هه چه  ن نیج نامشه ن، مه ره مبه ان عهزوڵف
 نگ ساز مۆسیقار ده  رۆ به گۆش که  ڕنیگار بان کورسی زه  منیشۆ وه

 ر فام مبه ی عه یران باغچه رۆ سه که مه  مام ونه نیز بااڵ نه ند که چه  گاه وه
 ااڵشاندین خاڵی ئ  بی وه شاد مه  ژن و بااڵشان ر بوینی به گه ئه

 ن وگان بازیشه یران چه زمی سه گاه عه  ن وازیشه شت دڵنه یلی گوڵگه مه گاه
 رز وته رتیب مدی زوڵفان شه گاه ته  رز چناران بهحن  سه  گاه مشۆ نه
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 )!(رتیب مدۆ لوا باز و دما ته جه  ناز  وان منیشۆ به ر رۆ تا شه هه
  
 رز حن چناران به سه  زا نهخێ مه رز دای ساز ته گۆش سه  ن به فته شنه( 925)
 رم ئاوازی نه  ن به بێژه  واتش وه  رم گوفتار گورگین بێ شه  اما بهئ

 ن فراسیابه ی ئه شادی کناچه ن رابه زم ساقی و شه ختی به وه  ئیسه
 ربار مبه ی عه زم باغچه عه  راهی بیت وه  پێوار  وه  ن ئیسه ره تۆ خاسته سا
 دین خاڵی ئااڵشان  ر مدی وه سه  انژن و بااڵش وینی به وسا مه ئه
 

  وانه زمی شه به: 2  نمونه
  که نیزه ڵ که گه  و رابواردن له  ی باده وه زمی خواردنه به  سااڵچون و پیری له  ڕای به ره کانی ئێران سه وانه پاڵه

 :ماون جێ نه  کانیان به ربار و دیوانه کانی ده جوانه
 ی بلور س پیاڵه ده  ساقی گرت به رور زه  به  زم باده به  بی وه داخڵ( 512)

 گۆش  ی دوڕ نه مینان، دانه رگس جه نه ر دۆش سه  نیزان گێسو نه که  جهند  چه
 نیشۆ زویر ند نه رزه ی فه تا گیو په  سۆز سازان دڵگیر  ن به نده ژه هم
 

 کانی وانه شا و پاڵه: 2  نمونه
شا . رباری شای ئێران بۆ ده  وتوه رێ که  ڵ گیو به گه  له  ی شاوه که یامه م په ده  ، به وه زابوله  م له رۆسته

 :کا ساز ئه  وانه زمی شه به  وه وانه خۆشی ئه  چی، شا به ربڕینی ملکه کا، پاش کرنوش بردن و ده یان ئه پێشوازی
 عجیل و تاو ته  ئێران به  ئامان به رکاو  ن، پا نیان نه ته و پیله گیو( 511)

 رین خاک پای شای بێ قه  رومااڵن نه رین ی وه مانه سم زه ره  شان بهردو هه
 ند قه  ر جه ند شیرینته المش سه شاه سه ند رمه رد شێری هونه الم که و سه  سوجده

 بان کورسی بۆ گواڵو  رد جه ئاخێز که م جواو رۆسه  و چون دا به سره هیخ که
 ی جا ش ئامای به وان وه هله په": واتش

 "نج کۆهساران و را ره  جه  ساکن به
 :میر ن زه م شای رۆشه رۆسه  پرسا جه

 "زاڵ پیر؟  سته ن خه وره ن، چ ته چۆنه"
 :نای بێ حساب رین، سه ردش ئافه که ناب ر جه خته گوفتار شای ئه  جهم  رۆسه

 "ڕ ختی زه روی ته  شاد نه  بمانی وه  ڕ فه  م بو به وری عاله ده  اکهرت هه"
 ی زاڵ م زواره رز شێر هه فالمه واڵ رسا حه ن شاه پهستا ی ده فهتای  جه
 زم ساز رد نیاش به رپا که جلیس به مه ناز  س نشاناش به ده  سش گرت به ده

 ی ف و نه ی ده دای ساز ناڵه خێزا سه ی ی جام مه بانگ نۆشانۆش جورعه
 دی عو ره جمه ند مه شاد چه  سوچاشان به سرود  پشتی، گۆش دان وه  دان وهپشت 

 (569)دین پور زاڵ سام  فاریغ بین جه  مام شادی دلێران ته  و به و شه ئه
 

  وانه زمی شه به: 1  نمونه
 : یان ساز کردوه وانه زمێکی شه وتویی به رکه سه  به  وه تورانه  یان له وه ڕانه ی گه بۆنه  به
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 نگ ب ره جه ی عهپشتی دێبا  ک دان وه ته نگ ی جه سته ربه مه ک دلێران که ک یه یه( 111)
 الشان  واو جه راو، که بی شه م نه که  و نیاشان و شه ی سازان ئه مه زهم زه
  

 یی سته جه یویستی خۆشه
  نیجه مه. ن که کتری ئه یه  ز له بینن حه کتری ئه یه  ، که ییه سته کی جه هیویستی ن خۆشه ڵ بێژه گه له  نیجه ندی مه یوه په
راب  شه  وه ئاڵێنن، پێکه کتری ئه یه  ن، بااڵیان له که کا، ماچوموچ ئه ئه  نیجه مه  ز له ن حه ژهکا، بێ ن ئه بێژه  ز له حه
 :نون ئه  وه ، پێکه وه خۆنه ئه
  وه رگ دالن وازه به  ر نیاش وه سه  وه روی نازه  ن نه الی بێژه  هشی و( 961)

 مینش جه  شاد خاک نه  بمااڵ به رینش سه  ن ئاوات وازان نیشت نهچو
 گۆناش  س دا نه نگین ده ی ره نجه په  به  الش  دڵواز ساکن بی وه  الدێ به

 وار راسیمه رد سه نی و نیگاش که چه  خواو شێری نامدار  بێدار بی نه
 رد ی زه مامه الش چون شه  ن جه سته ف به سه  رد نیزان خااڵن الجیوه که  ش کهدیی
 مامان ر نه و به س نه بان ده  س وه ده فشان ڕئه نگین دێبای زه ی ره مهجا  وه
  
 رگاتم و ده  میمان یانه  ن که ئا مه رێت واتم رح حاڵ وێم سا په شه( 978)

 رد دڵ کێشا ئاهی سه  و جه رێ ئه په رد فت خااڵن الجیوه ئید شنه  کهسا 
 ی من رگوزیده خاک به  جه  هۆرێزه  ی من سش گرت واتش نور دیده ده

 رسۆز ساز نگ جگه ده  ر وه گۆش بده  ڵوازد  الدێ به رش بان فه  بۆ وه
 ر س ساقی سیمین به ده  بنۆشیم نه  ر مبه ی سافی بۆ عه باده  مێ جهجا
 ن زمی راته ر عه مانی وه و مه ر شه ئه  ن زاته رچی ره ر هه و دما بکه هج

 مامان ر نه وبه ین نه مابه  ر شی نه به  رامان وڵ خه جا سه  هۆرێزاش نه
 ڕنیگار بان کورسی زه  نیاش نه ڕ کار ڕمه وزی مه نار حه که  ردش نهب

  وه گرد خاک پاشه  دا به وێش مه  وه الشه  و ناز نیشت وه  مزه هروی خ  جه
 رفام مبه ی عه رێش باده رۆن په باوه  مام ونه نیزان بااڵ نه رما که هف

 ن نده وه ورکی مهقام ت نیزام مه که ن نده ژه ستور سازان مه ی ده بهالدێ 
 عام دڵ ئاواتی ته  ردشان نه که ختی شام چون بی وه  دمای باده  جه
 وار ی خۆشگه عام، میوه ردشان ته وه عام بی مدار خوان ته  کێشان به س ده
 باب و بی دڵ که شق ئه عه  نهانی جه  فراسیاب ی شای ئه نیجه ڵێ مه به
 تااڵن  ا شادیش گشت دا بهم ئام خه  یااڵن ودای خه ری سه  ڵ بداش نهد
 وان هله رێ په عجیل په ته  ر به باوه  وان رغه ی ئه ساقی باده  رما به فه

 جۆشا هگاه مه راو گه سی شه مه  جه  نۆشا ن مه ردش، بێژه ساقی ماوه
 (915)خواو  ش شی نه قدیر دیده زای ته ی قه په بان کورسی بۆ گواڵو  ر نیاش وه سه
  
 رد مامانی زه ین شه مابه  س نه گاه ده رد ن زواللی بێ گهبا لهی  گاه بۆسه( 225)
 



 
سەرەتاکانی ئەدەبی نوسراوی کوردی: بەشی سێیەم  

222 

 

 نگاندن ڵسه هه
 م، که یه

یشتنی  تێگه  له  نگه ره  ، که زمانێکی ساده  و به  جۆرێکی ساده  به  کانه ی روداوه وه موی گێڕانه هه  که داستانه
ی  زمانی گفتوگۆی ناوچه  کانی له وشه. بدۆست ده واری ئه دیب و خوێنده نزیکتر بێ تا ئه  وه گوێگری ساده

 .بی ده رزی ئه تا زمانی به  ژیانی شاعیر نزیکتره
وان،  له  ی خۆی دا باوتره که زمانه  هاوتایان له  و، که  هێناوهکار بی، به ره تی عه تایبه  ، به ی بێگانه یان وشه ده
ی دا،  که ی شیعره ڵ قافیه گه  ی، یان لهی خۆ که ڵ زمانه گه  ی له وه بۆ ئه  سکاری کردوه ندێکیانی ده هه

 .بیانگونجێنی
. ور سه: صبر. ر وه خه: خبر. رکاب: رکاو:  وانه ، له وه وانه پێچه  واو، یان به  به  ندێ جار پیتی بائی کردوه هه
 . گواڵو: گالب. جواو: جواب. واو که: باب که. فراسیاب ئه: فراسیاو ئه. مطلب: و تڵه مه
. س شه: ست شه. س ده: ست ده. س مه: ست مه: کو ، وه قرتاندوه  ندێ وشه هه  پیتی تائی له ندێ جاری تر هه
 ... س قه(: صد قه)ست  قه

  کان دا و، گرسیۆز له رازه کوشتنی به  ن له بێژه  هێنێ که می زو ئه رده نگی سه کی جه چه  ندێ له ر ناوی هه دانه
یکان،  ست، په مان، تیر، شه فتان، که خه: کو کاریان هێناون، وه  ی دا، بهرزگارکردن  م له ن دا و، رۆسته گرتنی بێژه

  به  م داستانه ناسراون، ئه نه  مه رده م سه واری ئه الی خوێنده... ند، چوماخ مه ر، که نجه ودا، خه شمشێر، گورز، مه
 . وه یانهێڵێته تی ئه زیندویه

 
 م، دوه
کانی  ته بۆ بابه  نده رچه هه.  وه کردۆته  یان جار دوباره ی ده ندێ وشه ، هه ن نیه هم وڵه ر ده وانی دانه ی زمانه رمایه سه
ودا  ی ئه که هجه مان له هه  له  ، چونکه بهێنایهکار ی به وه لی زۆرتری بۆ رازاندنه گه و زاراوه  ا وشهیش ئهو  ئه
کان و،  سفی بینا و کۆشکه تی وه تایبه  ، به نده مه وڵه ڵکو ده به  ژار نیه ک هه دا نه و بوارانه ی له که نگی زمانه رهه فه
 : بۆ نمونه... راز به کان و، راوه نگه سفی ئاهه وه
 نگی خوگان جه

 ن فراسیاوه و المان واڵت ئه جه ن راوه و سه  باغ، بێشه  پڕ جه جێمان
 لعون مردار زار خوگان مه ند هه چه  کشتکار  کان پڕ جه و مه جه  یسهئ

 تااڵن  بێخ گشت دان به  ندن جه هۆرکه ی سااڵن عه زره و بوستان مه اغند ب چه
 ی تونیم کان ئاواره و مه بێزار جه بونیم س خوگان زه ده  ن به ساڵهند  چه

 (21)عیالج  وامان؟ بنانه ن ده چێشه خت و تاج ن ته الت، خاوه  ن جه ئومێد هه
  

 ند رمه د گیوی هونهن و فرزه واتش به  ند سه دزات شوم ناپه گورگین به
 نی رده نگ خوگان که تۆ ئاواتی جه  نی رده ی یاقوت شاهی به تۆ دانه

 ی کارزار رسه زم و عه ره  بێزار جه ژار ی هه نی و پیر ئوفتاده ن چهئا م
 (78)رئاورد خرۆش رون جۆشا و به ده  نه گۆش  ژنی به ن پور گیو ئید ئه هبێژ

  
 نیا سوار ته  ند به ربه ده  لوا به  یار ته ی نده هه پا نیاش رکاو جه

 زیم ماوای دێو و غول ی عه و بێشه ئه  و چۆڵ  مواره ی ناهه وارگه  به یاوا
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 مین بین که  زیم گرته ی عه و بێشه نه  عین ی له زار خوگان دڕنده ند هه چه
 ی دلێر خوگان دڕنده  تاو دا به  خت پور گیوی پیر کێشا بانگی سه

 زیم ی عه ند زایله ربه ده  خێزا جه  بیم  شان جهگان خرۆمامی خو ته
 ی دلێر ی خوگان دڕنده رگه و جه جه و باهو و شمشێر رب ئه زه  و جه  عره نه  جه
 نگ ن زشتێ سیاه ره بێژه  تاو دا وه نگ ی جه توند رو نیا په  ازێ بهر وه

 چاک وری سینه فتان به هۆردڕی خه رناک ته ی هونڕێز خوگی خه ڵوه هدو ک
 همگین ی خوگی سه لله که  بداش نه  غیالف کێشا تیغی کین  ن نه بێژه
 رد و تیغ چون تۆتیا که ندامش به ئه رد رش جیا که ربی شمشێر سه زه  وه
 یکان بێ شمار س په شه  رد نه ها که ره دار ن بێ مه مان بێژه ی که د پهس بر ده
 روی سارا  فت نه هواران تیر ک  نه راز چون کوهی خارا ی وه ند الشه چه

 ودای بێ ئامان رب مه زه  م به گاهێ هه نگی بێ سامان ربی گورز جه زه  هگاه ب
 زار رازان هه خاک وه  رد نه ڵتان که غه خت شکار وه  ی شێر نه و رۆ وێنه ئه
 نگ سه  دلێر بێ باک بشکاناش به نگ ی خوگان بێ دره ڵوه ک که ایهک یه
 (12) دماوه  ر الد شی وه سوار بی و ده   اوهی سی رک باره ته  ستشان به به
 

روی   ری راو و شکار و له روی هونه  ، له یه که ی داستانه روازه ده  راز، که به یتوانی سیناریۆی راوه ر ئه دانه
راز  به واری دا راوه کورده  له. رگر رابکێشێ رنجی وه و، سه  وه جوانتر بڕازێنێته  مه زۆر له  وه نگی زمانه رهه فه
و   می جوتیار بۆ پاراستنی کێڵگه کو خه رازکوشتن وه ی دانیشتوانی الدێ و، به وه ره رمی چینی سه رگه کو سه وه

کرێ و  ندین جۆر راو ئه چه  به  وه ر ئه به  ر له ، هه ریتێکی باو بوه نه  وه کۆنه  کانی، له ر و زیانه ره زه  کانی له باخه
 "ڵخ په"ی و،  بۆ مێکه "مالۆس"رازی نێر و  بۆ به " کانه یه".  یه هه  م گیانداره ت به یبهی تا ندین وشه کوژرێ و، چه ئه
کاری   ڕ به وی و بۆ شه ندی زه ڵکه بۆ هه  ر لوتی که ی سه " شفره"کانی و،  چکه بۆ به " ڵه کوده"و  " ڵه بزه"و 
  ندین جار له ی چه " ڵوه که"و  "خوگ"و  "راز وه"کانی  نیا وشه م ته چی ئه کانێتی، که زۆر باڵوه  ناوه  هێنێ، له ئه
 . وه کردۆته  کانی دا دوباره سته ڵبه هه
 

 م، سێیه
رگر  وه.  پاش و پێش و، روداوی ناکاو و کتوپڕی تێدا نیه. دوای قۆناغ دا دێ  قۆناغ به  که داڕشتنی داستانه

و   وه هۆکاریان بۆ بدۆزێته  وه خۆیه  ، له وه ستێته ببه  وه کان پێکه ی روداوه وه ، بۆ ئه وه بیر بکاته  ناچار نیه
 .  م تێدایه ی شیعری که رونی و، وێنه کوڵ و خرۆشانی ده  سۆزی به. یان بۆ بکا وه لێکدانه

 
 م، چواره
ڵکو  ، به واری نیه کی فۆلکلۆری کورده یه رگروشته ی سه وه ها گێڕانه روه ، هه ر نیه داهێنانی دانه  له  که داستانه

اڵم  دا، به که رگێڕانی داستانه وه  له  ی نواندوه وره رێکی گه ر هونه هۆنه.  وسیه ی فیرده تێکی شانامه رگێڕانی بابه وه
می کۆچی دا  هه ی دوانزه ده سه  میش له و، ئه   وه ته ی هۆنیوه م داستانه می کۆچی دا ئه ی چواره ده سه  وسی له فیرده

  کان و، له سازکردنی شانۆی روداوه  رگێڕی کوردی، له ، وه ده شت سه دوای هه  له چی بۆ کوردی، که  ری گێڕاوه وه
. رسام بکات رگر سه وتۆیان تێدا بخوڵقێنێ، وه کی ئه یه وه نوێکردنه  یتوانیوه کانی دا، نه ی چیرۆکه وه گێڕانه
 .ی که فارسیه  وه ئاستی هۆنینه  کوردی گۆرانی ناگاته به  که ی داستانه وه هۆنینه
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 م، پێنجه
  مو داستانه هه  له  وه کاته جیای ئه  تی که یه که خۆشه  کۆتاییه "ن و بێژه  نیجه مه"کی داستانی  ره ندی سه تمه تایبه

ساتی  یان کاره که کۆتاییه "م و زین مه"و  "جنون یل و مه له"و  "رهاد شیرین و فه"کانی  داستانه. کانی تر ناسراوه
و   نیجه مه"کاتێک دا داستانی   کا، له رگردا دروست ئه رونی وه ده  یی له زه م و به داخ و خه،  ره ماوه تراجیدی خه

شبینی و  ش خۆشی و گه مه ئه. یشتنی دڵدار و دڵخواز کۆتایی دێ ک گه یه  شادی و خۆشی و به  به "ن بێژه
ڵکو  ، به خ نیه دۆزه  میشه ندان و، دنیا ههزی  میشه دا ژیان هه م داستانه له. خوڵقێنێ رگردا ئه رونی وه ده  ئومێد له

 . شت بێ هه دنیا به  شێ له ژیان ئازادی و به  شێ له شێ به ئه
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 داستانی جەنگی
 ( ک نمونه وه  نادرنامه)
 

 ڵماس خان  ژیانی میرزا ئه
 : یه ندێ بۆچونی جیاواز هه کانی هه ڵماس خان و نازناوه ی ژیانی ئه رباره ده
  

 :ا ژیانی ئەڵماس خان ئەکا بە دو قۆناغەوە "حیکایەتی شیرین و فەرهاد"لە پێشەکی  "شاهۆ"ئەمین گوجەری 
لە شەڕی . قۆناغی یەکەمی ژیانی سااڵنێک بوە کە ئەفسەر بوە لە سپای نادرشادا، بەیداخداری تیپی سنە بوە

نجامی ئەوەش دا هێزەکەی نادر دەسیان لە نادر و تۆپاڵ دا، لە بەر هەر هۆیەک بو بێ، ئااڵکەی کەوتوە لە ئە
شەڕ هەڵگرتوە و شەڕەکەیان دۆڕاندوە لە سەر ئەوە نادر سزای داوە، خەساندویەتی و لە گەڵ کچەکانی دوری 

 .خستونەتەوە بۆ کوێستانی کەندولە
. ەقۆناغی دوەم دوای ئەوەی لە سپای نادر دەرکراوە لە گوندی کەندولە کە نزیکی کرماشانە نیشتەجێ بو

 .پاشماوەی ژیانی بە هۆنینەوەی شیعر و لێدانی تەنبورەوە بە سەر بردوە
کچی  2بە پێی بەدواداچونی گوجەری بۆیە ئەڵماس خان بە وەجاخ کوێر دانراوە چونکە کوڕی نەبوە، ئەگینا 

 .هەبوە و، نەوەیان لێ کەوتۆتەوە
  

 : دا که ئه  وه سته ده  ندێ زانیاری به دا هه "نادرنامە"فا لە پێشەکی  شوکور مسته
فشاردا  ندی نادرشای ئه روبه سه  له.  کانی کرماشانه گونده  ر به ی سه نووله ڵکی که لماس خان خه نگ ئه رهه سه"
ستگای والیی  ست و دڵپاک و دلێری ده رانی لێهاتو، کارزان، ده فسه ئه  کێ له و یه  دا ژیاوه( 9918-9961)

گوێی   غداد داگیرکردن و سپای عوسمانی دا له نێوان سپای نادر شا، بۆ به  ده  که ڕێک دا، شه  له.  اڵن بوه رده ئه
رانی ئۆردوی  نگاوه شکری نادری، جه ی له ره ی به وه هێزی پێشه.  ڕا، روی داوه و نزیک شاری سامه  چۆمی دیجله

م  ربازانی له ڵماس خان و سه گ ئهن رهه سه. نگیون ڵماس خان دا جه یی ئه رماده ژێر فه  اڵن بون و له رده والیی ئه
وتنیان  شکری نادری رێگای پێشکه بۆ له  و مێرخاسانه  ڕیان کردوه شه  و مێرخاسانه  ردانه دا مه ڕانه شه
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  نوله اڵن، بۆ که رده خانی ئه  ی دڵشکانی له سۆنگه  له. ڕ غدایێ و دوایی هاتنی شه اڵم پاش گرتنی به به.  وه کردۆته
 ".کرێ نشین ده نی خانه مه ی ته ناسه و تا دوا هه  وه ڕێته گه ده
 (1-8 :فا شوکور مسته) ماوه جێ نه  پاش به  مناڵی له ، جاخ کوێری مردوه وه  به

 .2111، هەولێر، 22: نادرنامەی ئەڵماس خانی کەڵهوڕ، باڵوکراوەی ئاراس ژمارە: شوکور مستەفا
 :کانی ناوه  کا به س ئه دا باسی چوار که "ی کوردیب ده مێژوی ئه"می  رگی دوه به  یی له که سدیق بۆره

 .  22-28/ 2ب ( 9919-9998)یی  ندۆڵه ڵماس خانی که ئه
 .12-21/ 2ب ( 9227-9965)ڵماس خانی کوردستانی  ئه

 .25-91/ 2ب ( 9928-9172)ڵماسی لوڕستانی  خان ئه
 .15-19/ 2ب ( 9215-9221)یی  ره رده زه ڵماسی گه ئه  لیفه خه

 :و ی ئه که پێی نوسینه  دا، به ئه  وه سته ده  به " نادرنامه"ری  ر نوسه سه  ندێ زانیاری له یی هه هک بۆره
گوندی   له.  ساڵی دا مردوه 72نی  مه ته  له . ژیاوه 9919 – 9998سااڵنی   یی له ندۆڵه ڵماس خانی که ئه
 .  و نێژراوه  وێش  مردوه ر له ، هه دایک بوه  کرماشان له  ر به ی سه ندۆڵه که

 9961-9918)  ی نادر شاوه که شکره ناو له  وسا چۆته هان و شیراز، ئه سفه کرماشان و ئه  بۆ خوێندن چۆته
  نادر له.  دا شکاوه ڕه و شه له.  شی کردوه ڕی نادر و تۆپاڵ دا هاوبه شه  نگێک و پاشان له رۆکی هه سه  بۆته( ک
کشتوکاڵ و   ی ژیانی به پاشماوه. ی خۆی که زێده  وه ته ڕاوه گه  کردوهمێی  و ته  بوه  لێی توڕه  وه ر ئه سه

 .ر سه  بردۆته  ی هۆنراوه وه هۆنینه
  

ڵهوڕ ناوی  لماس خانی که میرزا ئه  فا به یی و شوکور مسته ندوله لماس خانی که میرزا ئه  یی به که گوجەری و بۆره
ن و،  ستراو ناده کی پشتپێبه یه ڵگه هیچ به  به  کانیان، ئاماژه نی زانیاریهلماند ، بۆ سه رانه م نوسه هیچ کام له. ن به ئه

 .ن ڕپێکراو نابه کی باوه یه رچاوه ناوی هیچ سه
شکرکێشی و حوکمڕانی و، گفتوگۆ  ژیان و له  ت به باره یان کتێبی گرنگ سه می نادر و دوای خۆی ده رده سه  له

،  بیستراوه نه ئێستادا، تا  رچاوانه و سه هیچ کام له  اڵم له ، به انی، نوسراوهڵ روسیا و عوسم گه  کانی له دیپلۆماسیه
 .غداد کانی نادر بوبێ بۆ گرتنی به نگی هێزه پێشه  نگی کرا بێ، که کی جه یه رکرده کو سه ڵماس خان وه باسی ئه

  
و،   ن باسی نادر شا و، چونی بۆ سنهمویا ، هه نوسراوه  وه ره ندین نوسه ن چه الیه  اڵن له رده ندین مێژوی ئه چه

سیان ناوی  اڵم که کانی نادر دا، به شکرکێشیه له  له  اڵنیان کردوه رده کانی ئه شداری هێزه کانی و، به گۆڕینی والیه
 . هێناوه ڵماس خان نه ناوی ئه  سێکیان به که
  
  :ناکا  وه ک بۆ ئه یه دا هیچ ئاماژه " نادرنامه"  لماس خان خۆی له ئه
شداری  ناکا به  وه ک بۆ ئه یه هیچ ئاماژه  اڵن بوبێ، بگره رده ی هێزی ئه رمانده نگ یا فه رهه ی نادردا سه سپاکه  له
 . کانی نادر بوبێ ڕه شکرکێشی و شه له
ی خۆی و،  که زێده  وه ڕابێته جێ هێشت بێ و گه  دڵشکاوی سپای به  ناکا به  وه ک بۆ ئه یه ها هیچ ئاماژه روه هه

 .سزا، چ جای سزای قورس، درا بێ  وه ن نادره الیه  ی له وه ک ناکا بۆ ئه یه هیچ ئاماژه
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 کانی مه رهه به
ا کە باس لە بەرهەمەکانی ئەڵماس خان ئەکا ئەڵێ  "شیرین و فەرهاد"لە پێشەکی  "شاهۆ"ئەمین گوجەری 

: دەهیجایی کردونی بە کوردی لەوانەدانراوی هەیە کە زوربەیان داستانەکانی شانامەن بە شیعری  25نزیکەی 
لەیال و مەجنون، خورشید و خەرامان، بیژەن و مەنیژە، یازدە رەزم، برزونامە، سیاوەش نامە، نادر و تۆپاڵ، 

شکر، جەنگی هەفت خاوەران، رۆستەم و زۆراب، رۆستەم و ئەسفەندیار، زوحاک و کاوەی ئاسنگەر، هەفت لە
شیرین و فەرهاد، رۆستەم و ئەشکەپوس، فەرامورز و میهراب شا، برزو گەڵ بەوری بەیان، ساڵەی رۆستەم لە

 .فوالدوەند، رۆستەم و نەهەنگ جەمجەم
: ، ناوی چەند داستانێکی تر ئەهێنێ، لەوانە یته زار به ی پێنج هه ئەڵێ نزیکه  که " نادرنامه"  له  یی جگه که بۆره

 .الن و زهماڵ  ر، شه زم، خورشید و خاوه ره  ک و یازده نیزه که
رامان و  خورشید و خه: ناوی هەندێ دانراوی تری ئەڵماس ئەبا، لەوانە " نادرنامه"  له  شوکور مستەفا جگه

 . ر یکه فت په هه
سنوسی دانراوەکانی ئەڵماس خان  ند ده مال فوئاد لە باسی دەسنوسەکانی کتێبخانەی ئەڵمانیا ئاماژە بە چه د که

 .رهاد، گوربە و موش، هەروەها چەندین قەسیدە و غەزەل و فهنادرنامە، شیرین : ئەکا لەوانە
تەنیا دو لە دانراوەکانی  ئێستالە ناو ئەو هەمو بەرهەمە زۆرەی ئەڵماس خان دا، ئەوەی من ئاگاداری بم، تا 

 : باڵوکراونەتەوە، کە ئەمانەن
، شرح احوال  حیح، مقابلهای، تص حکایت شیرین و فرهاد اثر میرزا الماس خان کندوله: "شاهو"امین گجری  

 (9272)شاعر، انتشارات سینا، قم، 
نگۆک  رهه و فه  وه مڕۆ نووسینه رێنووسی کوردیی باوی ئه  به: ڵهوڕ ڵماس خانی که ی ئه فا، نادرنامه شوکور مسته

 .2111ولێر،  هه. فا بۆ دانانی شوکور مسته
 . یانه مه رهه م به ر ئه سه  له  ی ئێره که باسه

  
 مەنادرنا

 :کا س پێ ئه ده  م جۆره ی به تاکه ره سه
 ییوم قادر قه! ییوم قادر قه

 !ییوم قادر ت قه قادر قودره
 ر یده کوم حه کیم رازق حه حه
 ر نده د سکه ی سه ڕاف سکه سه
 : ش کۆتایی پێ هێناوه مجۆره به

 نی م کاسه ی که کارساز کاره  نی ق ناسه ق تۆ حقوق حه یا حه
 نی دان خاس شوناسه به  بێزار جه  نی ی راسه راگه ر هبه مای رههن ره

 نی ناسه لخه سواس ئه وه  ئاگاه جه  نی ت بێ قیاسه قادر قودره
 نی راسه ت بێ هه داله دڵ عه عه  نی ین باسه حاڵ زان رازی به

 نی ساسه قه  ق جه ق سان حه حه  نی راسه ل بێ هه ده بینای بێ به
 نی ردار خاک خوب خاسه به خه  نی ی ناسه خلوق یانه خالیق مه

 نی لماسه ردار حاڵ خان ئه به خه  نی ئیخالسه  وجود وه عبود مه مه
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 لیمت ی که الم ئایه هار که چه  وه  زیمت ت ئیسم عه حاجه  ق وه ا حهی
 ڵماس دایم عیصیانبار ویدم خان ئه ده نار  ی جه جات ده خلوقات نه مه ل وه ئه

 ت شای دوڵدوڵ سوار حاجه  ب وه یا ره موختار د حمه ت ئه جهحا  ب وه یا ره
 (277-276)لعابدین ینه ی زه ئاب دیده  وه ی نمین ت دو دیده حاجه  ب وه رهیا 
 الم زاران سه زاران درود، هه هه

 د علیه السالم مه ر محه زو ما به
ینی رون بکا  خوا زه  که  وه پاڕێته ئینجا ئه. س نامێنێ خوا خۆی، بۆ که  له  دنیا، جگه  که  وه داته اڵم ئه خۆی وه 

 . وه ی باسی نادر بهۆنێته وه بۆ ئه
 ت نده رمه یان بار شومی شه عاسی عه ت نده به  ر جه مته ی که نده بهی  ڵێ ئه به
 م ر، دێبای پڕ دره رگای داوه ده  نه  م ره رگای پڕ که ن ده مێدی ئێدهئو

 !ی یاڵ که خاترم خاڵی خار خه
 !ی دایم زواڵڵ که ینم ی عه ئایینه

 !ی م که وران دنیام بێ غه رد ده ده  جه
 ی م که فافی شه وق شه شه  رونم وه ده
 ی بری سابیر که ت سه ربه شه  هدم جه شه

 !ی واهیر که جه  رێزانی رازام وه
 ستان رمه نای سان سه بواچون سه

 رێ داستان یام په  بمانۆ جه
 ریم رد نادر یاد که به نه  زمێ جه نه
 ریم د شاد که حه ی له الره  ۆحش جهر

 ی نایافت سته رحی حاڵ شکه واچون شه
 )!(ی نایافت زم نادره زمی ره رێ به په
 چاک  ت سانی سینه سفه  نای جه سه

 خاک  ر نمانۆ نه وهه نجی گه چون گه
 یااڵن خام ی خه بزانان مانده

 (96)یام ئه  ن جه رده خت ویه ردار سه ند سه چه
  
تای  ره سه. ڵی گه گفتوگۆ له  وێته که ئه. هار نده اڵی قه ناری قه که   وێته که رێی ئه. یران چێ بۆ سه ن ئهڵماس خا ئه

 :کا س پێ ئه ی ده که داستانه
 یرانی سارا سه

 یرانی سارا زمی سه عه  رۆژێ وه
 ی دارا نده مر ئومور داره ئه  وه

 ی ویارا ند راگه وه ره  رۆحم جه
 ڕنی قاڵ اڵی قه ی قه لعه درێ قه دیم قه
 (97)ساڵ  ی کۆهنه ی کۆهنه مانه ی زه مانده
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ئینجا . ر نادر شا سه  تا دێته  رداری دیوه و سه  وره ند گه کا چه و، باس ئه  وه گێڕێته کانی خۆی بۆ ئه نیه اڵ دیده قه
 . ی داستان دا شێوه  ی بیۆگرافی نادر له وه گێڕانه  وێته که ئه  وه اڵکه زمانی قه  به
 :ڵێ ئه  اڵوه زمانی قه  دا به که کۆتایی داستانه  له

 واڵم ن حه یام ئیده ی ئه رده ویه
 ن حاڵم وره ی ته دمای نادر شا وه

 مام وااڵن ته رێت حه ها واتم په
 الم سسه  ن، باقی وه حااڵتم ئیده

 اڵی بن زول قه  واڵ ژه فتم حه شنه
 (271)کابول  رشی ژه م به دود سۆی سینه

  
 " نادرنامه"ی  که چاپکراوه  تێکسته  رنجێ له د سهن چه
 "ڵهوڕ ڵماس خانی که ی ئه نادرنامه"

  ی بۆ داناوه "نگۆک رهه فه"و    وه نوسیوێتیه "مڕۆ رێنوسی باوی ئه  به"ولێر  هه  له 2111فا ساڵی  شوکور مسته
 .  وه و، باڵوی کردۆته

رامۆشی  کونجی فه  ی له که داستانه.  ی کردوه وره ارێکی گهک " نادر نامه"ی  وه باڵوکردنه  فا به شوکور مسته
ر  به  ته هێناوه  وه تاریکیه  ری له وهه نج و گه گه  بی پڕ له ده کی ئه یه نجینه ش گه مه ، به وه و زیندوی کردۆته  رهێناوه ده

وانی، جوگرافی،  یاری زمانهبی کوردی، بۆ لێکۆڵ ده ڵک، بۆ مێژونوسی ئه که  کی به یه رچاوه سه  روناکی و، بۆته
  وه ییه خنه چاوی ره  ر به گه اڵم ئه به. نترۆپۆلۆجی رانی بواری سۆسیۆلۆجی و ئەتنۆگرافی و ئه ت بۆ کارکه نانه ته
 :بکرێ  چاپکراوه  م رونوسه یری ئه سه
ستیشی  رده ی به که نوسهرو  نگه ، ره زانیوه ڵماس خانی باش نه فا زمانی ئه ی شوکور مسته وه ر ئه به  له م، که یه

رێنوسی باوی "ر  سه  ته ی هێناوه که داستانه  رچی خۆی نوسیوێتی که گه ، ئه  وه نوسرابێته باش نه
خشن،  به کی تر ئه عنایه مه  وه کان شێواون، یان وا نوسراونه وشه  زۆر جێگه  اڵم له به "مڕۆ کوردی ئه

یان  ش ده مه له  جگه. بون  پارچه  ندێ وشه هه. ربار سه  یش بۆته ی چاپ ڵه هه.  عنایان نیه ر مه یان هه
  یان جار دوباره ده  زیاتر له  مان قافیه هه  ، یان به کراوه واو نه ی تری ته که ته ، له تێکی نوسراوه یت له به

 . وه بۆته
م  کی ئه پێشه  ت له نانه کانی خۆی، ته کانی و چ نوسینه رگێڕانه کانی دا چ وه نوسینه  فا، له شوکور مسته م، دوه

ش  مه کگرتوی کوردی دا، له دروستکردنی زمانی یه  له  بوه تی هه کی تایبه یه ش دا، بۆچون و شێوه کتێبه
ی خۆی  که ڵ کوردیه گه  له  و رسته  ندێ وشه ی خۆی، هه که رێنوسه  ی دا به وه نوسینه  ، له وڵی داوه دا هه

 .دا بسازێنێ
کانی،  کانی، رسته راورد بکرێ، وشه دا به ڵ رونوسی تری نادرنامه گه ، له یه وه پێویستی به  تێکسته م ئه م، سێیه

  وه م تێکسته ستکاری و گۆڕین، به ستی ده ده.  وه کانی، راست بکرێنه دوباره  کانی، قافیه واوه ناته  یته به
کی  یه وه راستکردنه  ویستی بهکانی پێ ی وشه وه روی زمان و، رێزمان و، رێنوس و، لێکدانه  له.  دیاره

توانا و، رۆشنبیرێکی   وێ، شاعیرێکی به که رئه دا ده م داستانه ڵماس خان به میرزا ئه.  یه زۆر هه
وش و  خه  ندێ له ، هه ن بوه مه وڵه وانی ده ی زمانه رمایه ن سه نگی، خاوه جوگرافی و مێژویی و جه

کانی دوای  ی رونوسه وه ره سکاری نوسه هی ده  ڵکو له ، بهو ناچێ هی ئه  ی له که کانی تێکسته الوازیه
 .چێ خۆی ئه
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ا ئاماژەی پێ کردوە،  "حیکایەتی شیرین و فەرهاد"وەکو ئەمین گوجەری لە دوا الپەڕەی چاپی  چوارەم،
بە پێی لێکۆڵینەوەکەی د کەمال . ی ساغ کردۆتەوە و ئامادەی کردوە بۆ چاپ "نادر نامە"ئەویش 

لە کتێبخانەی ئەڵمانیادا هەیە و، نوسخەیەکی تریش لە  "نادرنامە"خەی دەسنوسی فوئاد دو نوس
 .کتێبخانەی نادرشادا لە شاری مەشهەد هەیە

 :لە یەکێ لە نوسخەکانی ئەڵمانیا بەیتێکی تێدایە ئاماژە بە ساڵی دانانی نادرنامە ئەکا، ئەڵێ 
 نبرد نادر آوردیم و سو   نه  پنجا و سه  هزار و سه  سنه 
 .کۆچی 9977زار و سێ جار پەنجا و سێ جار نۆ ئەکاتە ساڵی  ساڵی هه 
گەڵ یەکتری، لە چاپکردنەوەی داستانەکەدا، کارێکی زانستی وردکردنی ئەم نوسخە جیاوازانە لەبەرا 

 .باش ئەبێ
ا د "مێژوی ئەدەبی کوردی"دا و، عەالدین سجادی لە  "تاریخی کورد و کوردستان"ئەمین زەکی لە  پێنجەم،

دو سەرناون بۆ هەمان  "نادرنامە"و  "نادر و تۆپاڵ"وەکو دەرئەکەوێ . ئەبەن "نادر و تۆپاڵ"ناوی 
 .داستانی دانراوی میرزا ئەڵماس خان

 
 ی داستان کورته

وی و کوشتنی و  فه ینی سه هان و گرتنی شا سوڵتان حسه سفه مارۆدانی ئه کا و، باسی گه فغان ئه باسی هاتنی ئه
  فغان به ئه  وڵی داوه ی دا هه که وه گێڕانه  له. کا کانی ئه که نیزه ی و ژن و که که روسامانه ربار و سه هتااڵنکردنی د

 .ملێکراو وێنا بکا گوناه و سته  رباریانی شا و ئێرانیان به مکار و، ده و سته  دڕنده
 ی نماز سوجده  ر نه سه  راسیمه سه رفراز ی سه وه ین نه وڵتان حوسهشاه س

 تیغی کین  س وه سار ده ورش دان حه ده فغانی بێ دین ن لێش ئه رده که  عره نه
 ی بێ سامان ربه وارانن پێش دا حه  ت ئیمان ر و شهاده ن باوه ناسقه

 (21) زاره ی نه زره ردون نه گه  خێزیا جه  د پاره ن سه رده لماس که ئه  هردن ج گه
 وران نگ ده رهه ر سه سه ن رده جودا که  ی بڕان لماس تیغ بڕنده ئه  وه
 ف شره خت دیوان ئه پای ته  نیان نه ف که  ر شاحوسێن نه ی سه ان سکهفغ ئه
 )!(ران نوی گله ست به اڵت ده سته ده  لنگ داوازان دلێران نوی ده

..... 
 م ره حه  ت رژیانه سپای بێ سفه  م ی دێبا و دره فغان په دما ئه و جه

 ی شا مخانه ره ی زاری حه ڵه زایه  پا  هر بی و حشه ستاخێز، مه هرۆز ر
 ردون گه  ی زوڵمات یاوا وه له لزه زه  رنگون ن سه رده ی شا که رده اپهر سه

 مین یاوا فته مای هه سه  داش وه سه  یال و رۆڕۆی تفاڵنی ساوا واوه
 م ویارا فته رخ هه چه  ش جه ره مه چه  حبوبی دارا لیالن، مه زاریی زه

 فغانی بێ دین ست ئه ده  ش نه نجه رپه سه  مین م جه امی جهڕینان ج کاڵوزه
  رده به  ن وه رده کێشان به  کێشان وه   رده ی په رده روه وی بانوان پهبان

 سیر ئه  ن وه رده مکار به سپای سته  نیزان کۆی کاڵف زنجیر که  خاسه
 ر سهن  رده شمشێر جودا که  شێران وه  ر وه جه ساقییان سوراحی هه  ادهس
 نگبڕ تیغی سه  م شکاوان وه شکه  ی زگپڕ حبوبان خاس حامیله مه
 تاراج  وه  رده رش به رش و مه قاپ و فه خت و تاج اڵ و ته ، ته زێنه خه نجی گه



 
سەرەتاکانی ئەدەبی نوسراوی کوردی: بەشی سێیەم  

222 

 

 (26)بیخ  ن جه رده ردی بونیادش ئاوه به  تیخ  مامی جه فی ته سڵی شا سه هن
 

میراتگری ئێران و شاکانی   خۆیان به  خساندوه ی بۆ عوسمانی رهل هه  وه فغانه ن ئه الیه  داگیرکردنی ئێران له
الماری ئێران  ن په که هێز ساز ئه.  وه نه رافزیانی ئێرانی بکه  ی رابوردو له تی بزانن تۆڵه رفه ده  دابنێن و، به

  ر به رامبه فغان به نی ئهکا کانی عوسمانی و هێزه هێزه. هێنن ر ئێرانیان ئه سه  کان خراپتر به فغانیه ئه  ن، له ده ئه
 .شکێن عوسمانی ئه. ڕیان شه  بێ به ستن، ئه وه کتری رائه یه
 

 رنجی گشتی ندێ سه هه
 تی نادر  سایه کردنی کهوێنا: م که یه

پێناوی پاراستنی ئیران   ، له ره نگاوه کی جه تیه سایه ر نادر که ی دانه وه پێی گێڕانه  ، به بیۆگرافی نادره  که داستانه
یان  ریه روه م سه ی ئه وانه ر به رامبه زن و، به کی مه شایه  بۆته  وه ره شوانێکی سواڵکه  ، له ڕدا بوه شه  له  میشه دا هه

ست و  ساندونی، ده رهێناون، خه چاوی ده  ییانه زه رپێچی بێ به ر پچوکترین سه سه  ، له بوه  سپڵه  ناوه  وه بۆ پێکه
تی و دیوی  سایه کانی که تیه تایبه  نه کی دا توخنی الیه هیچ کوێیه  له  که داستانهاڵم  به. پێی بڕیون، کوشتونی

 :ڵێن کان ئه مێژوییه  رچاوه سه  ، بۆ نمونه وتوه که ی ژیانی نادر نه وه ناوه
 .  بوه  رگ دا ساده پۆشینی جلوبه  نادر، له

 . گیرفانی دا بوه  برژاو له ی نۆکی زۆری برێشکه  ، به  بوه خواردن دا چڵێس و زۆرخۆر نه  له
 . وه رابی خواردۆته ک شه یه ند پیاڵه چه  وانه شه

 . کردوه  ی پول و پاره وه زێڕ و زیو و خشڵ و کۆکردنه  زی له ی چاوچنۆکی حه تا راده
ند  رچه ، هه ی کچێکیان بۆ بردوه وه ر شه ند ساڵێ پێش مردنی هه ڵێن تا چه کو ئه وه.  ت بوه ئافره  ز له زۆری حه

 .  بوه ژنی هه 22کۆتایی ژیانی دا   اڵم له واڵێکی دروستکراو بێ، به هه  یه وانه له  مه ئه
 . نیه  مانه دا باسێ له نادرنامه  له

 .916ل  .9286،  افشار، تهران، کتاب پارسه  اه و سلسلهـم نژاد اکبری مهربان، نادر شـمری: بڕوانە
 
 یتی ئێران سایه وێناکردنی که: م دوه
ری و گرنگی ئێران و  روه وێ سه یه ئه.  وه گێڕێته وسی ناکۆکی ئێران و توران ئه ی فیرده شێکی زۆری شاهنامه به
 .کانی زل بکا شکره وان و له مانێتی پاڵه کانی و، قاره ی شاهه به بده ده
ی  وه ستایلی هۆنینه  دا، لهداڕشتن و زمان   رچی له گه ، ئه گرتوه رنه وه  وه شانامه  ی له ڵماس خان نادرنامه ئه

ی خۆی  که وسی داستانه ی فیرده یانه مان گیانی ئێرانی هه  اڵم به وسی، به ئاستی فیرده  یشتۆته گه ی دا، نه که ته بابه
 : وه ته هۆنیوه

و کانی  ره نگاوه تی جه سنی ئازایه ری ئێران دا، په روه پێناوی سه  وروژاندنی سۆزی ئێرانی بون، گیانبازی له
کانی  ئێرانیه نه  زه گه رونی ئێرانی دا دژی ره ده  له  ردا خوڵقاندنی رق و کینه رامبه به  له. زلزانی ئێرانی خۆبه

  تی پێ کردن و، به ، سوکایه ستی عوسمانی و تورک بوه به مه گ، بلوچ، داغستانی و، توران، که فغان، ئوزبه ئه
 .یرکردنیان چاوی سوک سه
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 کانی ڕه شه سیناریۆی: م سێیه
کانی  وتی روداوه ره.  وه ته می نادری گێڕاوه رده کانی پێش نادر و سه وره گه  رده به نه  ندێ له ڵماس خان هه ئه
،   وه هت بونه  کچو دوباره یه  ی له مان شێوه هه  کانی به ڕه کانی شه ڕه چن و، الپه ک ئه یه  موی له کانی هه ڕه شه
 : مجۆره به
 

کانی  له ی گه نه الیه مه شداری هه و، به  یی سپاکه وره هیز هاتون، بۆ پیشاندانی گه  وه که مو الیه هه  هل :سازدانی هێز
کانی  ، تیپه ی ریز کردوه وه ته ل و نه و هۆز، گه  ، تیره بیله وم و قه کی زۆر قه یه ئێران، ناوی ژماره

 ناو ژماردون  به
  نگی کردوه ک و تفاقی جه چهڕ،  رگی شه ، جلوبه شکردنی پاره باسی دابه

  ر به رامبه به  که ڕه ردوالی شه ستنی هه نگ و ریزبه یدانی جه ردوال بۆ مه شکری هه زینی له دابه  :پێکادان
وتنی  رکه سه  ڕ به شه  وه کالییکردنه کوشتار تا یه. ڕ سپێکردنی شه یپوری ده لێدانی شه. کتری یه

 .ی تر که ک و شکانی الیه الیه
 
 کان داگیرکراوه  نی شکاو و، تااڵنکردنی شاره کانی الیه تااڵنکردنی کامپه  :جامن ئه

 منار له کان و دروستکردنی که ری دوژمنه بڕینی سه
 کانی دوژمن ی دیله وه کۆکردنه

ر سپاییانی هێزی  سه  شکردنیان به نی شکاو، دابه کانی الیه که نیزه وتکردنی ژن و مناڵ و که زه
 وتودا رکه سه

کانی دا  ره نگی و تاکتیک و هونه ی جه خشه نه  کی زۆری له زاییه ڵماس خان شاره ێ ناچێ ئهپ
جۆرێ   اڵم هیچیانی به ، به کار هاتوه  ندین جۆر تاکتیکی جۆراوجۆر به دا چه ڕانه م شه بوبێ، له هه
ری  هونه  ربخا له ده و زایی ئه تی رابکێشێ، یان شاره تایبه  رگر به رنجی وه سه  ، که وه ته گێڕاوه نه
 .نگین دا جه

  
 کوردستان و نادر: م چواره

  ند جارێ به چه  وه یه که وره گه  خۆی و هێزه  تی عوسمانی به وڵه ر ده کانی دا بۆ سه شکرکێشیه له  نادر له
ک بۆ  یه هیچ ئاماژه  هاڵم نادرنام به.  اڵن و بابان و سۆرانی شێالوه رده کانی ئه وه مڕه ڵه قه.  ڕیوه کوردستان دا تێپه

 : سنه  ند جارێ چۆته نادر چه  اڵن باسیان کردوه رده کانی ئه کو مێژونوسه وه. ناکات  و روداوانه ئه
  له.  وه ناو سنه  نادرشا چۆته   شكری شکری عوسمانی له دوای شکاندنی لهک  9912  م، ساڵی که جاری یه

 . سپاردوه  پێ  ی كه ته یاله و ئه كوردستان   وای رمانڕه فه  به  ردوهك   خانی  اڵن سوبحانویردی رده ی ئه ماڵه بنه
و   خان  ویردیسوبحان.  سنه  ر شیروان چوته سه دا بۆ شكركێشی له  كاتی  لهک  9917م، ساڵی  جاری دوه

  بۆ نادر ئاماده  ی وه سانه حه  ی دا جێگه خۆی  ی كه كۆشكه له  ویردیو، سوبحان  چون  وه پیریه به  سنه  عیانی ئه
بێ   نگه دا ره ی لێره وه گێڕانه  که  وه گێڕێته کی نادر و سوبحانویردی ئه گفتوگۆیه( 927:  تحفه)  ری نوسه.  كردوه
 :بێ جێ نه

و    ریش سپی  خان پیاوێكی  ویردیسوبحان  ی وه ر ئه به له. ستابو راوه  پێوه دا به كه الره ته  می ده له  نانی  بۆ رێز لێ"
 :  ڵێ ئه  ی پێ  بانی و میهره كاریم  مه  ربڕینی ده  ، نادر شا دوای مڵ بوهكا
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و   من  تی نه ڵته سه  ی جێگه  فراوانه  نده وه تان ئه كه الره ته. ین وت بكه تۆ زه  ی هاتوین جێگه نه  ئێمه!  مامه"
 " (ی تو گوشه  ی ما گوشه عمو  مسكن وسیع است ای) وه ره سه  ره وه  وه بێته دا ئه تێ  تۆی  تی حكومه

 :  ڵێ داو پاشان ئه ئه  دانیشتنی  ی رێگه  جوانه  م شێوه به
  " رێ كمان به و دۆیه  پێویست نان  ی ندازه ئه به. ت عییه و ره ئێوه  تی حمه رو زه ره زه  هۆی  ببینه  وێ نامانه  !والی"

 91  ڵ گه ن بو له زار تمه هه 5  ی نزیكه  دا بایی و رۆژانه له  ن رۆن كه زار مه هه 91دا   اڵم وه خان له  ویردیسوبحان
  هۆی بو به  مه ئه.. كرد  جێ جێبه  تریشی  كانی مو پێویستیه ش كردو هه پێشكه  ی ختینه نه  ن زێڕی زار تمه هه

  كه ر سفره سه  بخواو له  ڵ گه له  دا نانی ئه  والی  به  ڕۆدا رێگه نیوه  نانی  كاتی  له. شانادر  تی زایه ره و   خۆشنودی
 : تی رمویه ، فه دوێ ئه  ڵی گه له  ختێ نه
 "! بیڵێ  یه كت هه ننایه مه ر ته و ئیمتیاز هه  و پایه  تیۆل و ئیداره  بۆ فراوان كردنی"

 : ڵێ اڵم دا ئه وه  له  ویردیسوبحان
س  پیرۆز دا ده  ی كارگه  له  نبه عه  ترشیاتی  بیستومه.  ترم نیه  كی داوایه  نادری  تی زره حه  تی المه سه  له  جگه"

  ". چاكتره  مو شتێ هه  بۆ من له  ی ت بكه مه رحه مه  كدو گۆزه ر یه گه ئه.  تامه و به  زه خۆشمه  و ترشیاتێكی  وێ كه ئه
.  والی  ڵیبنێرن بۆ ما  نبه عه  ك ترشیاتی یه ند گۆزه چه  داوه  رمانی و فه   یگرێ ئه  نه خه رده شا زهنادر

ماع و زۆر  م ته و كه  قانع  تی بیعه ته"  ویردیسوبحان  گوایه  ن كه ده م ئه ڵه قه  له  وه به  مه اڵن ئه رده ئه  كانی مێژونوسه
خان   ویردیسوبحان  هاتویی نه  و لێ  یی ڵه بوده  ی نیشانه  به  ی اڵمه م وه اڵم نادر شا ئه ، به" وح بوه له  و ساده زاهید 

 (.928-927:  تحفه. ) نێ هدائ
  

 : و البردوه داناوه  خانی سوبحانویردی  ند جارێ ك چه ریه سه نادرشا، له
  و زۆرداری  داو زوڵم ئازار ئه  ڵكی فا خه اڵم مسته به(. ک 9911)دانا   ی جێگه له  برای  فا خانی م، مسته كه یه  جاری

و   خست  لێ  فای نادر مسته. و هاواریان بۆ نادرشا برد وه ڕانه گهڵ هه  ی ڵك لێ خه  ند مانگێ كردن، پاش چه ئه  لێ
 (.921:  تحفه(. )ک 9911)  وه دانایه  خانی  ویردیم، سوبحان دوه  یبۆ جار

واڵت وا   وه و ئاشوبه ئاژاوه  ی بۆنه به":  نوسێ ئه( 11:  مستوره)دا  و رۆژگاره اڵن له رده ئه  رجی لومه هه  ی رباره ده
م  به. كرد ده نه  هیچی  شی كز ببو به  جارێ ت به وڵه ده  ی بوجه. مابو نه  وه ردیه ر به سه به  داری  جارێ بو، بهوێران ب

 "..وێران ببو  جارێ واڵت به  جۆره
 دا و كاته له(. ک 9952)دانا   ی جێگه له  كوڕی  دخانی حمه خان ئه  وه ڕایه هیندستان گه  ری فه سه له  م، كه دوه  جاری
  دی حمه خان ئه. و چو هان سفه ئه  كرد بچێته  خۆیشی له  هان بو، داوای سفه ئه له  بارمته به  سوبحانویردی  ژنی

بۆ   شكركێشی د بو بۆ له حمه و خان ئه اڵن رده ئه  شكری له به  اڵم نادر پێویستی به( 15:  مستوره. )دانا  ی جێگه له
 (.ک9951)  وه م دانایه سێیه  بۆ جاری  و دیسان سوبحانویردی وه نگ كردهبا  دی حمه خان ئه  ر داغستان، بۆیه سه

الداو، خان   خانی  سوبحانویردی  نوێ رله نادر شا سه  وه ڕایه داغستان گه  ری فه سه له  م، كه سێیه  جاری
  ی وێڵه دانه  ماری هع  ی وه ر ئه به دخان له حمه اڵم خان ئه به(. ک 9955)دانا   ی جێگه له  كوڕی  دخانی حمه ئه

،  زانی  دی حمه خان ئه  اڵتنی هه به  نادر كه.  اڵت بۆ ناو عوسمانی شا هه  سزای  ترسی شكاندبو، له  نادرشای
  وه قاجاره  خانی  والویردی مه  حاجی  ناوی به  كی و، كابرایه( ک 9956)بۆ تاران   وه دور خسته  سوبحانویردی

ڵك  خه. كرد ڵك ئه خه له  زۆری  زوڵمی. وبو توندڕه  كی یه شیعه  والویردی مه(. ک 9957)اڵن  رده ئه  والی كرد به
  بۆ جاری  خانی  و سوبحانویردی  لێخست  والویردی نادر مه. ر نادر به  ڵساو سكااڵیان برده هه  هاواریان لێ

 (.ک 9958)  وه م دانایه چواره
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خان   پاش رۆیشتنی  له  شۆڕشێكی  ترسی له  اڵن كه رده ئه  ی ناوچه  ڵكی خه":  نوسیوێتی( 11:  مستوره)كو  وه
كدا  الیه به  كه ریه هه نادرشا كه  مكاریی و سته  ست زۆرداری ده و له گرتبۆوه  جارێ به  و واڵتی وتبۆوه دخان كه حمه ئه

 ."…خۆیان  كانی ناوچه  وه ڕانه مو گه اڵت بون، هه واڵت هه كردبو له  لێ  ی باڵوه
  ڕپێكراوی باوه  ستی ده ند كاربه چه  ڵ گه له  و خۆراسانی   فغانی ئه له  سی زار كه ند هه چه  یان هێزێكی مجاره ا ئهنادرش
 "مجمل التواریخ"  ری نوسه  ، مامی گولستانه  خانی  قی پاشتر نادرشا، میرزا ته. نارد بۆ كوردستان  ڵ گه له  خۆی
 .بو  رانه و سه  باج  ی وه كۆكردنه  كاروباری  رپرسی به  واته " وفی مسته"  قی میرزا ته. نارد  یشی

ڵك  خه زۆریان له  و زۆرێكی  دا زوڵم یه و ماوه له. كوردستان بون له( ک 9961) نادرشا  تاكوژرانی  م هێزه ئه
نادر   كوژرانی  اڵیو هه  اڵم كه به. سی تر كه  ڵستییان بكاو نه رهه وێراوێتی به  والی  نادرشا، نه  ترسی له.  كردوه

و  ڵك خه  وروژانی  هۆی  و، ببێته وه دا باڵوببێته ڵك ناو خه له  كه واڵه هه  ی وه ، پێش ئه ویردیسوبحان  یشتۆته گه
ڵك  تا خه  کردوه  لێ  و داوای  ی بانگ كردوه كه هێزه  ی ركرده سه  ویردیسوبحان،  بێگانه  هێزی  الماردانی په
و شاریان  شه به  كه هێزه. ن رباز بكه بن، خۆیان ده ك نه اڵیه هیچ به  توشی  ی وه ، بۆ ئه زانیوه یان نه كه واڵه هه به
 (.911-912:  تحفه. )و رۆیشتون  هێشتوهجێ به
  ڕێ به  وه سنه له  گولستانه  قی میرزا ته كه  كا، كاتێ تاوانبار ئه  وه دا به مه ، له ، سوبحانویردی(927:  گلستانه)اڵم  به
  پێ  ی ، رێگه ناردبێ  شێره ڵه كه  ندی زه  كانی ئێله  رانی سه له  ندێ بۆ هه  واڵی هه  نهێنی م به بۆ كرماشان، ئه  وێ كه هئ

 . اڵم ناكوژرێ ، به وه كرێته روت ئه  رێگه له. و بیكوژن وه نه بكه  روتی  یی نیوه وت به سكه بگرن ده
  

 ن الیه گالنی فره تێوه: م پێنجه
 : وانه ، له ک دا، ریز کردوه دوای یه  دان ناوی جۆراوجۆری، به ی دا سه که کانی داستانه جیاوازه  قۆناغه  له ر دانه

 پیاوی مێژو وره وان، گه دان شا، سوڵتان، پاڵه ناوی سه
 :با ئه... ت وم، میله ، قه فه ، تایه دان تیره ناوی سه

 ی کوردان قوچان رهڵاڵ لولو له ردجان ک، شمشێر که غان و، ئوزبهف ئه
 ڵماخ، قازاخ الن، قه بلوج، کۆکه  مچاخ موت و قه و تورکمان، یه  هک ته
 سانی سیستان، زاڵی زابولی  هند و سند، کابول، کابولی  ا جهت

 زگی و داغستان رمانی، له ن ئه رمه ئه  رستان شپه تان، ئاته گورجی میله
 ختیاری نگ، کۆی به چهارله نگ، فتله هه  فشاری ر، ئه جه رسی، عیراقی، قهفا

 (991)هتد.... 
 :با کان ئه ڕه شداری شه دان تیپی الکانی به ناوی سه

 ر سه ڕ ئه ب، شوری شه ره عه  تیپێ جه  ر ته ته  رۆمی، تیپێ جه  یپێ جهت
 ردانی نامی ، مه که مه  تیپێ جه  شامی  میسری، تیپێ جه  تیپێ جه

 ( 925)هتد.... کا ریز ئه  و شار و ناوچه  وه ته و هۆز و خێڵ و نه  ری تیرهیان تیپی ت ک دا ناوی ده دوای یه  به
  

 :با یان شاعیری ئێرانی ئه ناوی ده
 ی زاری خاتر رێش نده ی به ئاخر په ی شیعر شاعیران پێش ڵ بار په وه ئه
 وابی جامی لیم، جه ی که لیمه که  زمی نیزامی وسی، نه ردی فیرده هف

 برێزی مسی ته حیفزی حافزی، شه  بڕێزی علی له لهوی،  هله ده هری ده
 (276)هتد..... 
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وڵی  هێنێ هه ئه.  کانی تێدایه ڕه یدانی شه و شوێنی مه  وه ته و نه  نگی و ناوی تیره ی جه دان وشه سه  نادرنامه
ی مێژویی و  وه نهڵ رونوسی تردا و، لێکۆڵی گه لهراوردکردنی  و به  وه و راستکردنه  وه زۆرتر بدرێ بۆ پیداچونه

 . ر بکرێ سه  وانی له بی و زمانه ده ئه
ی و،  که ره رزیی ئاستی زانیاری دانه بێ بۆ فراوانی رۆشنبیریی و ئاگاداری و، به  ر نیشانه گه ئه  مو ناوه و هه ئه

  له  گر جگهر وا  بۆ وه کانی نادر، ئه شکرکێشیه ڕ و له یی شه یی و ناوچه وه ته گیری نه مه بێ بۆ هه  نیشانه
زانراو و  رگرێکی ئاسایی نه کان بۆ وه زۆری ناوه  تی که تایبه  نێ، به یه گێژی سودێکی تری پێ ناگه ره سه
 .بیستراون ناسراو و نه نه
  

 شەشەم،
 .  کردوه کانی دیاری نه ، رۆژ و ساڵی روداوه وه نادیاری هێشتۆته  کانی به ڕه مانی شه زه

 
  نادرنامه  گوڵچنینێ له 

 !ن مێوه دنیا ده
ی  وه بۆ ئه. کا ئه  مانه زه  یی له گله. کا س پێ ئه زدان ده سپاسگوزاری یه  ی به که تای داستانه ره ڵماس خان سه ئه

  تیه سایه تی که تایبه  پیاوی چاک و خراپی مێژو، به وره دان گه س نامێنی، ناوی سه دنیا بۆ که  لمێنێ که بیسه
 :کوێن و چییان لێ هات  له  مانه پرسێ ئه هێنێ و ئه ، ئه کانی شانامه قینه یی و راسته فسانه ئه

 و تاج و کاڵو؟ یدون ئه ره کۆ شی فه
 فراسیاو؟ وران شای ئه ی ده نه نته ته

 نگ؟ شه نگ بن په شه ریمان په ی نه نرکه
 نگ؟ مان، هجومی هۆشه هره هری قه قه
... 

 ن ته همه ردار، تاوی ته به ته وری ته  ن بیتهزمی رۆ هر، ره نوچه ردیی مه مه
... 
 یتوس زای قه سر، قه نه خته دیی به به

 شافی کاموس؟ شان که ردنکه کۆ گه
 ق زره یامی ئه قیانوس ئه وری ده ده  ق شه معون سه زید شه هودی یه یه
 ت، زێبای زیب و زشت ی زینه تۆ مده  تان گشت رامه کاری تۆن که! ریم که

 یانان؟ ختی که کۆ تاج تۆمار ته
 وان خان و سوڵتانان؟ هله ور و په به 

 !نگ رخی نیلی ره ن چه م زاهیره نه وه
 نگ روی سه  ی شادیشان تۆ دای نه شیشه

 دانانی نیم خانه ن تۆ غه قه حه
 یانانی ی که ی که خاپوری خانه

 فالک ئه  ردون نه ردی، گه قومش چون که
 خاک  ردی به رداران سپه سان سه

 وجود سڕی سوبحانی ن مه علومه مه
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 !مانی ر وێت مه ن هه مێوه دنیا ده
 ن رده که رخت شادی نه سای چه  س نه که
 ن رده وه ر نه و سه رداری ئه ران سه سه

 ن گاه زێبا، گاه زشت ره مه رخت چه چه ردشت گه  ر ها نه ردونت هه ی گهگێج
 دایی گه نه منون، گاه گاه مونعیم مه شایی  شم، گاه شاه نه خه  ان نهگاه شاه
 سیر ت ئه توربه  گاه خامۆشی خاک نه  ی دارگیر وانان داوه هله گاه په

 (95)زانی ر بیسات تۆ خاس مه ساحێب سه  رزانی م ئه ره پادشای شاهی که
  

 :لە شوێنێکی تردا ئەڵێ
 ن ودای سامانی وێشه ر ساتێ سه هه  ن خدێشه  وران ئینه بازاڕی ده

 وی شاد رخش نه سای چه  ر نه س تا سه که  و یاد ریم ئه ال باوه هقالو ب  جه
 (959)س که  وه  قایه دارۆ به ر نه تا سه  س س بااڵ ده ن، ده ورانه ران دهو ده
  
 :ڵێ کی تردا ئه جێگایه  له

 ن کاره  نگێ تاسش نه ره  م وه رده هه  ن یاره رد گێجش نه پی گه رخ چه چه
 خشێ رۆ نه س ماوه رکه خت هه به نه  خشێ نویسۆ نه س مه رکه تالع هه  نه

 رقی خون غه  خت، گاه نه ته  گاه شاهان نه رنگون ردار، گاهێ سه ران سه سه گاه
 حزون ردان مه رد، گاه مه مه  رد وه گاه نامه منون دا مه نعیم موفلیس، گاه گهگاه مو

 دا، زێبا گاهێ زشت گاه شاه، گاه گه ردشت ی گه ڵه ن بازاڕ مامه پۆسهر  هه
 ی؟ حری بێ په به  وی نه رقاب نه کێ غه  ی ی که خاتر شاهانی که  ر وه وهاب

 یقوباد که  جه  رس، نه یومه که  جه  نه  شاهانی شاد  ر نیت جه تۆ بااڵته
... 
 (969)ن بازاڕشه  نه  ودایه ر سات سه هه  ن کارشه  ردون ئینه ردش گه گه
  

 : وه هێنێته نوسی نادر ئه چاره  به  نمونه
 رد قش به ی بازاڕ ساحیب نه بازیچه  رد پگه رخ چه ن کارش چه ر پۆسه هه

 ردون ردشت گه ی میزاج گه ڵه مامه  فسون کر ئه فالک پڕ مه ئاشوب ئه
 نگ رای سه سه  ر نه ریک خاک سه گاه خه نگ دا، گاه سوڵح و گاه جه اه گهگاه شا، گ

 ران، بێ قورب و بێ ناز سه  ر نه گاه سه  دڵواز  ڕ و ناز، گاهێ وه فه  گاه وه
 خاک خواری  ب خوشک خون نه گاه له ی گوڵناری یش و نۆش باده عه  وهگاه 
 نگ ڕه گاه نگون خاک خونین الله !نگ ی هجوم جه جۆش کین، هه  وه گاه
 مێ دڵ ئازار مێ شادمان، ده ده  د تار سه  ن ساڵێ جه ردونه ج گهگێ
 رنگون فراز، گاهێ سه رئه ێ سهگاه  ردون ردشت گه ن گه ورانه رخ ده چه
 ن رده سامانش ساماڵ خاک و خون که  ن رده رنگون که نادر سه  ل قیصه ئه
 (262)ن رده ت به غاره  ش وه زێنه ماڵ و خه  ن رده هونش وه  نیمان جه ونی قهه
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خۆش   نده ێ و، ژیانی چهاڵتدار بوب سه ده  نده مرۆڤ چه  که  وه خوێنرێته ی لێ ئه وه ئه  که ری داستانه رانسه سه
 .لمێنێ بسه "پوچی ژیان"  مه کێتی به ره ر گه دانه. نجام کۆتایی دێ ره سه "ن مێوه دنیا ده"رابوارد بێ، 

 
 نادر  کوشتنی

وتی  ڵسوکه فتار و هه نی دا ره مه کانی ته دوا ساڵه  شا لهنادر  ن که که ئه  وه پێداگری لهکان  مێژوییه  رچاوه مو سه هه
کی خوێنڕێژ،  کابرایه  و، بۆته  دا بوه ی پاره وه می کۆکردنه خه  له ،چاوچنۆک یکی کی پوله کابرایه  بۆته.  هگۆڕاو

وت  ساندونی، ماڵ و دارایی زه رهێناون، خه چاوی ده:  کانی داوه ردار و هاوکاره ، سزای سه وه قیه ڕی دڵڕه و په به
کوێری   داوه یبڕیار ، ی خۆی داوه که سزای کوڕه. ، کوشتونیکانی داگیر کردون که نیزه کردون، ژن و کچ و که

  ، که شی داوه وانه س له نجا که سزای په  وه دوای ئه.  هێناوهر دهکێرد   ردوچاویان به هه  وه رچاوی خۆیه به  ن، به بکه
و،   کردوه لێ نهخشینیان  سیان تکای به که  ، چونکه رهێناوه وانیشی ده بون، چاوی ئه  دا ئاماده و کۆڕه له
 . هێناوهجێ  ویان به ی ئه که رمانه فه
راگرتنی خۆراک  سه سبه ی باجی زۆر و، ده وه وام و، کۆکردنه رده ڕی به هۆی شه  نی دا، به مه کانی ته دوا ساڵه  له 

،  روی داوه  وه ڕانه ڵگه زۆر شوێنی ئێران شۆڕش و یاخی بون و هه  ، له وه ندازه و ئالیک و، زوڵم و زۆری بێ ئه
کان  رکوتکردنی شۆڕشه سه  ، له قی و توندوتیژی نواندوه ڕی دڵڕه وپه ی دا ئه وه ره کانی ده نگه جه  ک له روه نادر هه

 .  فتاری کردوه ره  وه هی نگی قی و توندوتیژی جه مان دڵڕه هه  کانی ناوخۆیش دا، به ی یاخیبونه وه دامرکانده  و له
پشتاوپشت  . ، چاوێکی کوێر کردوه رسی، گرتوهقی خان، والی فا د ته مه محه.  وهفارس یاخیبونێ روی دا  له

  وه رچاوی خۆیه به  به  هێناوه وازی لێ نه  مه هان دا گێڕاوێتی، به سفه ناو شاری ئه  و، به  ری کردوه سواری که
 (916ل.)کانی دا ر سپاییه سه  به  کردوهش کانی دابه و، ژن و کچه  بڕیوه ر ی سه که کوڕه

کی  یه س هێنابێ، ژماره ده  وتنیان به رکه ی سه وه ر، بێ ئه سه  ته ی ناردونه وره هێزێکی گه ،داغستان یاخی بون
 .وتاون برسان فه  رمان و له سه  ی له که زۆری هێزه

اڵم پێش  کردنیان، بهکوتر بۆ سه  یاخی بون، خۆی چوه( بوشان خه)کانی سیستان و، کوردانی قوچان  ریه الیه جه
 .کوژرێ وێ خۆی ئه رکوتیان بکه ی فریای سه وه ئه
  

تحئاباد  فه  نگی له کامپی جه  ی کوردانی قوچان له وه تی بۆ دامرکاندنه ڵ خۆی بردویه گه ی نادر له که هێزه
قزلباش و هی  –نی دا ئێرا وانه ناو ئه  له. ی جیاواز وه ته و هۆز و نه  تیره  له  اڵو بوه تێکه  که هێزه. زراندون دایمه

 . ناودا دروست کردون  ری و ناکۆکی له رکابه  اڵوه تێکه  م پێکهاته ئه.  گی تێدا بوه فغانی، ئوزبه تر، ئه
نوچونیان بۆ نادر  دڵسۆزیی بێ چه  ی که که کانی ناو هێزه فغانیه ئه.  کانی کردوه ئێرانیه  وانه پاسه  نادر گومانی له

  به  وه یشتۆته گه  واڵه م هه ئه. کانی بکوژن وانه کانی ناو پاسه ئێرانیه  رداره یان، سه به  هر ل سه  ، راسپاردوه بوه هه
ی نادر  وه ر له ی به وه بۆ ئه  کانی گفتوگۆی کردوه ڕپێکراوه ڵ هاوڕێ باوه گه ویش له ئه. کانی وانه ی پاسه دهرکر سه
تییان تێدا ببزوێنێ،  ر و ئازایه به  تی زاتیان بخاته یستویهو. گبیر ته  وتۆته که. مان نادر بکوژن وان بکوژێ، ئه ئه
  میان بون به سێکی که ند که اڵم چه به. اڵتون ترساون و هه  و داوایه بیستنی ئه  هاوڕێکانی به  ندێ له هه

 :ن و بیکوژن الماری نادر بده په  وه پیکه  نگی، بڕیاریان داوه هاوده
(9) 

 ر سه  نیش خێزیا جه دود سوسه  ر ونهور پڕ ه ت به هد غیره جه  جه
 پێش  رد نه رگ ئاوه ن، مه رده بازاڕی مه  ندێش جۆشا، خرۆشا، شێر بێ ئه

 ر وه فتمان نه مر موشکڵێ که ئه  ر به دارون خه رداران نه سه: تشوا
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 کارسازی  تڵی ئێران ها نه ی قه په  چبازی که  نیمان ها نه نادر چه
 ر فته ده  ئیخالس مدێم وه  وێمان وه  ر مه ت که خدمه  نیم وه سته به  ئێمه

 ڕ و باڵمان میوش بڕێزون په  ر و ماڵمان یاڵ سه خه  و ها نه ئه
 رد وێران م، ئێران که زوڵم و سته  جه  ئێران  ردارش بڕی جه نگ سه ده
 فغان ئه  رما وه تڵمان فه ئیمجار قه  رد داغان وی ئێران که سێر نه  هی وه

 ن پێشان رده الر ئێران سپه قه نیشان ند چه وگه نش سه دهر ب وه ئیمشه
 ئێران  جه  ر نمازون زینده حه سه  اڵتان نامی دلێران ن سه چێشه

 ن تڵ قزڵباش شور شێرانه قه  ن هلی ئێرانه ستاخێز ئه ر ره حه سه
 ر حه بیم خواه شام خواه سه  میو کوشته  ر وه ن ها نه رده نیم مه کوشته  ئێمه

 رچی باداباد یم هه نا ده نادر فه و یاد یم ئه زدان که ب یه ئیمشه  هبا ئێم
 فغان گ و ئه ست ئوزبه ده  ر وه حه سه  نه بیم خاس قۆزاخان  ب کوشته ئیمشه

(2) 
 ردانی ئێران در مه قه  زاناش وه نه  شێران  ن جه نادر سیره  زوینکه  یه
 ئێران و توران شاهی  ردش وه که  ستوران ده دا ک شوانێ بی گه یه
 ست ده  ردیم وه ملوک ئاوه ند موڵک مه چه ست رمه رداران ساالر سه ندین سه چه
 فان واڵتان میر ف تایه تایه  گیر  ردیم نه ندین موخالیف ئاوه چه
 ی دلێران کوشت داوه  ندین دام وه چه ردیم شۆرشت ئیران و توران ند که چه
 رێش  ر نیام نه ش، سه راگه  گیان دام نه رێش ردیم په خت ئاوه ردار سه ند سه چه
 ردیم توناوتون تان که ندین میله چه رنگون ردیم سه ند شاهانشاهان که چه
 ن نگه تڵ ئێران دڵ بێ دره قه  نه ن نگه ی ره قاش وه نادر به  نکهچو  یه
 تڵ قزلباش داو وێرانی قه  تڵ ئێرانی فغان قه ئه  رماش وه فه
 فغان ئه  ی وه تڵمان بده قه  که  نه گیان  ت وه نهم م رۆ هه وێش بکهر  ئه
 ن ره حشه رۆژ مه  ر رۆژێوه حه سه  ن ره کبه اڵتان شور ئه ن سه شه زه

 ر ونی داوه عه  شم وه خه  بجۆشیم وه  ر یاوه  نی من میۆن وه کێتان چه
 ریم نا ده فه  نادر چون زوحاک وه  ریم تر شاه به ی چه یمه هجوم خه

 وال زوحاکی ناپاک زه  ووم وه مه چاک  ی سینه رۆش کاوهم خ من مکه
 ریم الس که ئیران و توران گشت خه  ریم لماس که ئه  رنگون وه در سهنا

 رنگون رویش سه فغان که قین ئه  جه  بون رۆ زه که فغان مه ئه  ان وهئیر
 جاش  فغانان بقوران نه ر ئه حه سه رنداش وم قه قین قه  ن من جه تهر شه
 رێش شۆم په نها ها مه ته  وه  رنه وه ندێش ن بێ ئه م ئیمداد بکه که هر م ئه

(2) 
 یاڵ فیکر و خه  هۆش، جه  بێ هۆش بین جه  واڵ نادر هه  ن جه فته اران شنهی
 رواح خێزان گورێزان ک بێ ئه ک یه یه  رزان، ستێزان همی نادر له سه  هج

 الش  بی جه  ر مانده فه هن  ردان ده مه  جایی قزلباش  رد نه کهنیگاش 
 ید قزلباش وم قه قه  رد وه ت که عنه له حش و فاش ردان ئیران فه مه  وه ند دا چه

 ن پۆشیا وشه ی جه هد جامه جه  نه  هدش جۆشیا شم، جه خه  جۆشیا وه
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 و یاد رد ئه زدان که یف یه سه  ست پێکا وه ده  پۆالد  ق پۆشا جه ره رتاپا یه هس
 ر وه فت نه رد کێشا که ر به یده نام حه  ر مه که  پێکا نه ن وشه امان جهد

 جۆش  ست نادر جۆشیا وه ی قه په  م تفاق وێش ر هه فه فت نه نی هه چه
 رد فیرار ردان که نی مه ر هه فه سێ نه ور شێر شکار خچیر به پای نه  وهتا 

 ر وه یا نهو یاد پا ن رد ئه زدان که یه ر فده گ سهن رهه رد سه نیگای دماش که
 ک هۆر دڕی یه  ناف جه ته  بجیر وه ته  تر شاه بڕی ر چه نجه شم خه خه  وه

 ر سه  ر دا نه یف سپه کێشا ساو سه  ر فه فت نه نی هه ناو چه  یا وهپا ن
(1) 

 ردشان د که دقه گێژ قه  وه  ند خواجه چه  ردشان ن بیلال هجوم به عیازه
 شۆن نادر  تابان نه شه گێاڵن  چادر  شێران خونخوار چادر وه

 رنگون ردش سه ی شاه که رده راپه سه شم خون ڵد خونی خه الد جه ون جهچ
 فت خاو خه  ر نه س هۆرمداشت سه رکه هه
 ساو شمشێر تێزی تازه  ردان وه مه

 ن رده به ی دلێران هجوم مه داوه
 ن رده که شمشێر جودا مه  رش وه سه

 ی شا م خانه ره یالی حه جۆشا واوه  پا  مان زاری بی وه لئه دای ئه سه
 ت ی شاهی والیه یمه خه  خێزیا جه  ت الله ی زه ڵه ی زوڵمات زه ڵه زایه

 خاو  راسان بێدار بی جه نادر هه  تاو  خرۆشا وه! بێداد! انگی دادب
 ن ی دلێره نگ داووازان داوه ده  ن م دا شورشت شێره ره حه  دی نه

 ر وه ردش نه رد وێش که به اڵی نه تا سه  ڕ ور شور شه شم به خه  خرۆشا وه
 (259)مر قادر ئه  ورکین وه دیشان به  نادر  شێران یاونان وێشان وه

(5) 
 وران جاش ده  زاغ زراغان نه ر و پاش سه  مع کافور ها نه شه ند چه

 ت چون زاڵی زابول یبه هه  مدرا وه  مل  مایل نه ند حه باڵ باهوبه
 ی مرواری یمه چاک خه  دانه  شوعله  ی دیاری ی تاج دانه وق جوقه شه
 ی توکی قاز ڵ توحفه خمه کای مه موته  دڵواز  ریر وارا وه خت خواب حه ره
 ئاو  ویا وه ی شێر مه هره همش زه سه  جه تاو  ڕ جۆشیان وه ختی زه روی ته  نه

 سد قین هر قه ئامان بێ ئامان قه  ینتیغ ک  ست وه دران ده نادر مه
 دامان  ختی تاوس ئامان وه ته  جه  ور بێ سامان شم به خه  هخرۆشا و

 خاک  هۆش نگون بین نه  شێران شین نه  همناک وری سه هم نادر به سه  جه
 فالک ردون ئه زات گه  رد وه ناه به په نیا و تاک ته  قولی خان ماند وهد  مه محه

 م ده قه  وره ی ته ن وه کێیه  یه: واتش
 م؟ ره نیا حه ش ندازه پای بێ ئه

 رار دارون قه ریا نه ده  نگ جه هه نه ن گوزار رده که نه  نده ی هه جهشێران 
 باڵ  باڵ باڵداران مڕیزون نه  ناڵ  شۆ جه ر مه زم ناڵداران به نه
 واخ دار قه  لقش نه بکیشون حه  ناف ئابدار ی ته لقه حه  ر وه هح سه
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 ستاخێز الر رۆژ ره قه  وهن  رده که  الد خونڕێز ربی شمشێر جه زه  وه
 ئیران  کێ جه یه  زینده  ناوزون وه  شور شێران  فغان وه ئه  اچون وهو

 منار له ند که ر چه سه  بسازون جه  ران دیار ئیناس و زکور باوه
 فغان ک و ئه سیر ئوزبه ئه  رون وه که م داغان سیر ئیران که و ئه ئه  م جه هه

(6) 
 پێش  شم پا نیا وه خه  خرۆشا وه ندێش بێ ئهوری  د قولی خان به هم محه

 ر الف ن مده وه ئه: نادر  غوڕا وه
 زاف ن جای گه ن نیه رگته ی مه واده
 دکردار ردود شوم به رد مه نامه
 کار  یو وه نی گیز گاف مه هه

 
 چون زوحاک زوڵم شی کفر کین دین  رگێاڵی جه سر وه نه خته به  بویت وه

 ن ن عومرت باقیه یله ت که یمانه په  ن تاقیه رگت تاقی مه  ئیمجار وه
 گ وم دین دو ره ئایین قه  رشیت نه به  گ فغان و ئوزبه تیپ ئه  نازی وه مه
 تل شێران ئێران قه  توا دای وه فه  نی دلێران ن زه رده ندت وه وگه سه

 د قولی خان مه رکێشکباشیم محه سه  غانف ردار ئه ت سه نه بوازین یه
 روین سلیم ده ته  قابیز وه  بزت وه قه  روین یدا که ست تۆ شه قه  نم وهئاما

 دکاران رێ گشت به بۆ په  تۆبه  ی رۆزگاران روین په کارێ پێت که
 جێت دا  گ نه فغان بقوران چون سه ئه  حاڵ وێت دا  ر وای وه ر بکه حه سه
 ونر ی نامان گوم که نامه  نامت جه  رون تاراج به  هخت و تاج تۆ و ته

(7) 
 تیغ کین  ست وه رێش ده رد په که  مله حه  قین  فت خرۆشا وه شنه  نادر یه

 نگ خونخوار هه نیم نه ی قه شانا په  ڵماس ئابدار میسری بێ مدار ئه
 رێش  ر دا نه تاو سپه  ستێزا وه ندێش ور بێ ئه د قولی خان به مه محه

 ردون گه  اوا وهی ئاگر ی قماقه چه  رخون ر شێر جگه ر سپه سه  ا نهد
 ربڕی کابول پۆست سه  درێ جه قه  ربڕی رد تاس سه که  ر پاره سپه

 تیغ تێز بێ مدار  ست پێکا وه ده  قار  نگ خرۆشا وه رهه ردار سه هس
 و دامان رد ئه ک شان نادر ئاوه یه  یف بێ ئامان نادر سه  شانا وه

 ...........   همناک یار شێر سه  ا وهتاری
 سۆز زاری و زگاری  نسکناش وه  ناف شێر شکاری هت  پێزیا نه

 ش روی سینه  چون شێر خونخوار نیشت نه ش کینه  د قولی خان جۆشا وه مه محه
(8) 

 ور بێ سامان ئامان به: نادر وات
 ی ئامان ئامان موازون شێر مده

 ر ردم تۆ نیکی بکه دی که من به
 ر ده زایع مه  زم نادری وه نه
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 یۆ ر خاسی مه دکاران هه رای به  نه  یۆ دی نه ا بهدکاری ب جای به  هن
 زاهر  ر وه ده رامی مه ک حه نمه  ک نادر خاتر نمه  ر وه باوه

 (255)وێران  دۆ وه دمای من ئیران مه موڵک ئێران  فت نه که من هۆر نهچون 
 ی وات واتی سااڵن واته  مبۆن وه  یااڵن عد نادر خێزیا خه به  جه
 ساس شێران ئیران ستانام قه  ق ئیران حه  م نهرد که د نه به من
 خت توران ته  فغان نه ئه  ندم جه سه  رد دلێران ی ده د ساڵه ق سه حه
  وه ندمه ق گشت سه ئینتیقام حه   وه ندمه نگاڵ شێر که چه  ان جهرد مه
 یام پێش پێش یی ئه سیر برده ئه ێشست ساحیبان و ده  ندم دام وه سه

 ند یام چه رۆم تا ئه  ربێ دام وه زه  ند زار هه ا ههنم ت رده کارێ که
 هند شێران ئێران  ویران جه نه  شێران  ند دڕنده پیر په  بۆ وه

 نان شاهانش نان نادر بۆ  شاهان ئێران خان خاتر بۆ
 مت واڵتی ئێران سه  ن نه که رو نه  توران  ن وه ر خراوی بکه گه ئه
 سیر شێران ئێران ئه  ردم وه که  ی دلێران گ داوه فغان و ئوزبه هئ

 فی شره هلی ئه فغان ئه ئه  ندم جه سه فی سلی شاه سه ین نه ق شاه حوسه حه
 تل و کوشتار قه  ردم وه وێرانش که  سار خته ردم یه هار که نده ی قهاڵ قه
 زگی و داغستان ڵخ و بوخارا له به  کسان دان هند سند یه رحه اقی سهب

 مزاخ فارس و عیراق قۆزان قه  ڵماخ هخاک خوراسان قازاخ و ق
 ستگیر ردم ده دیل ئیران که  وه سیر ئه  ک وه ک یه ست یه ده  وهئاوردم 

 تل شێران قه  الر جه رون قه که مه  ئیران  ی وه ق من بده ئیسا حه
 نگ ته  خاریج وه  قش بستانون جه حه نگ تل جه قه  رێ ئیران هام نه همن پ

 رێ وێرانی رد په خێزیا، خرۆش که  ئیرانیکێ   وسا مزانای یه ئه
 هر قین قه  تڵ ئیران هام نه قه  وه کفر کین  ور هام نه و ته  بۆ وهو  جه
 ئیران  ی به بو بده  نی تۆبه هه ست شێران ده  رئازاد جه رشون سه به

 فای سان سامانم ر جه گه سا مه  ر ئامانم ن ئیمجار بده ئامانه
 ردا سه  ن وه زم نادر مده ی نه په  ردا مه یام چاق زه ڕن ئه تا قه

 یدا بو په نی چون نادر نه هه  الف وێدا  ن وه ئیرانی مده
(1) 

 !ی نادر ئه: د قولی خان واتش مه محه
 قادر  زا جه رێت قه نازڵ بو په

 ردیم مکه  نگ بو، ئیمه هد و جه ر جه ئه
 ردیم موه  نام نادر بو، ئیمه

 راردی سا تۆ شوانێ بوی وێڵگه
 مشید و دارا جای جه  ت نه نیایمه

 ر یسه پابوس خاقان قه  ئامات نه  ر نده سڵێمان سان سکه  بویت وه
 نگ ئیران  توران جه  ردی وه ئاوه  شور شمشێر شێران ئیران  وه
 ست ده  ردیم وه رێ تۆ ئاوه ک په ک یه یه ست رمه ملوک خانان سه موڵکی مه ند چه
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 نادر  ردیم وه تۆ که  ر ئیمه ده نه حازر وگان چۆپانیت هێمان چۆی چه
 ست شێران ده  م تۆ ناڕازیت جه هه  ئیران  نگ دلێرت بڕی جه ده

 اڵت ی که لعه قه  نه  زێنه ردی خه که  واڵت  توخم دینارت بڕی جه
 منار له که  ردی وه کسانش که یه  ردار نگ سه رهه دخودا سه مام که ته

 ندی شم که عزێ چه الد، به جه  عزی وه به  ندی رداران سه روماڵ سه سان سه
 اڵت ردون هه گه  ی زوڵم زۆر جه ڵه زه  یالی واڵت ت، واوه الله ی زه ڵه زه

 اڵڵ شاران فرۆخت ده  لوا نه  ت داران زاکه ران نه روه تپه مهعیس
 نگ ڕه موڵک فه  فیرارش یاوا نه  نگ ته  ت ئیرانی وه خێزانی غاره

 فغان مت ئه سه  یاوا نه  دوباره  بێ سامانور  سیر جه رید ئه خه
 رد ردون ویه گه  ر جه مه ری چه مه چه  رد سیران تۆف ئاه سه ی ئه ناڵه
 ی تاوان ریمه ف جه له ی عه واڵه حه  رد قاترچی ساروان به زوروزه  جه
 ئیران  رمای وه تڵمان فه ئیمجار قه ت ئیران بی داغان وبه سێ نه  وهبی 

 ند وات وات سااڵن په  رون وه مکه  ن جای نااڵن نیه ، الڵه نادر مه
 نت رده رێ مه زاییم نادر په ره  نت رده ن جای زوخاو وه نی نیه هه

 ن ر پای بڕیان سیوانمانه حه سه  ن و تۆ دیوانمانه  و ئیمه ئیمشه
 زوڵم دیوان نادر  بێزارم جه  یوم قادر ر قه سه  جات دا جه نه
 ن جای الاڵن نادر نیه  الڵه مه  ێ سامانور ب داریم تاوشت جه نه
 خمدار زه  ن مار وه رده ها که کێ ره  کار  نه  ره فسونت ماوه کر و ئه مه
 شمشێر جودا  رت وه مسازون سه  خودا  ن نادر وه رونم پڕه ده

(91) 
 رد ر جودا که نجه ڵماس خه ئه  رش وه سه  رد ده  د قولی خان دێویا جه مه محه

 م زاری و زگاری نزای سته  وه  ی شێر شکاری له هرد ک جودا که
 خاک  ڵتان بی نه ل غه سمه چون مورغ به همناک در سه ر سه ن بێ سه ی ته الشه
 ی ی هه وشیروان هجوم هه زم نه نه  ی یکاوس که مشید و دارا که جه
 (251)خاک  ڵتان بی نه و الڵ پۆش غه خوسره همناک در سه م سه کاو چون رۆستهر

 رد سلیم که قابیز قوبوز ته  بزش وه قه رد به ی نه جۆش هاووهه  غ بی جهفاری
 حاڵ نادر  رۆ داد وه ک مکه ڵه فه مانی حازر هۆش زه  بێ هۆش بی جه

 م ره نیز حه غواڵمان که  خواجه  م ی دره زێنه ی تاج خه خت جوقه ته
 ی مرواری یمه تر خه ی چه رده راپه سه  دیاری  سباب دانه و ئه  حه سله ئه

 رش و فرۆش فه  قاوان قاچاخ جه  تیپ سپاوسان زوحاک ماردۆش
 ی تاڵن هه ی ئه شان هه جاڕچی چاوه  ی یان که ی که که  ۆپ و تۆپخانهت

 سارا  لم و تور سپای نه سان سه  ی دارا بێ ساحێب سلسڵه  ماند وه
 ت امهڕن قی رۆژ قه  بێ شک بی وه ت المه عه  رد گیان وه سلیم که نادر ته

(99) 
 هار یل و نه له  یجور وه دنیا دا ده  نگ ساالر رهه رگ نادر سه مه  جه
 م تار ما خه ک سیاهپۆش سه مه سه  ی تار رده مین پۆشا په ما و زه سه
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 ما گورێزا ما و ستاران سه سه  ر ستێزا مه گیریا خورشید، قه
 نیا که  ریشه  کۆی زوین نادر جه  نیا ژه ت سور ئیسرافیل قیامه

 خاک سارا  سان نه  کسان بی وه یه  ی دارات دارا سان سڵسله
 زاد ر نه ماده  س جه رکه مواتی هه باد  رش شی وه خاک سه  ون بی نهنگ
 تاج  خت و، نه ته  ر، نه سه  ب نه شه  نیمه خت و تاج ته  ر نه ێوار نیاش سهرئ سه
 ست قه  نیمان وه نگ قه چه  ر نه ر سه حه سه ست رمه ردار سه خاو سه  رئێوار نه سه
 م نادری هه  ن نه نده نادر مه  نه  هر قادری رد قه ک گێج گه یه  وه
 رد قش به ی بازاڕ ساحیب نه بازیچه  رد پگه رخ چه ن کارش چه ر پۆسه هه
 ردون ردشت گه ی میزاج گه ڵه مامه فسون کر و ئه فالک پڕ مه شوب ئهئا

 نگ رای سه سه ر نه ریک خاک سه گاه خه نگ ه جهدا، گاه سوڵح و گا اه گهگاه شاه، گ
 ران بێ قورب و بێ ناز سه ر نه گاه سه  دڵواز  ڕ و ناز، گاهێ وه فه  وهگاه 
 خاک خواری  ب خوشک خون نه گاه له ی گوڵناری یش و نۆش باده عه  وهگاه 

 نگ ره  گاه نگون خاک خونین الله نگ ی هجوم جه جۆش کین هه  گاه وه
 (269)مێ دڵ ئازار مێ شادمان، ده ده  د تار سه  ن ساڵی جه نهردو ج گهگێ
 رنگون فراز، گاهێ سه رئه گاهێ سه  ردون ردشت گه ن گه ورانه رخ ده چه
 ن رده سامانش ساماڵ خاک خون که  ن رده رنگون که نادر سه  ل قیسه ئه

 ن رده ت به غاره  ش وه زانه ماڵ و خه  ن رده هونش وه  نیمان جه خون قه
(92) 

 ردار کار نادر بین به سپاه خه
 تر چادر بین تااڵن چه  عازم وه
 ن سپاه خرۆشا قۆشه  فت نه قاو که

 ی شا رده راپه م سه ره حه  رشیان نه
 ردشان ی نادر به یمه یورشت خه  ردشان هار جانیب هجوم که چه  جه
 هر لوت ی شه ڵه ت زه الله زه  بی وه هوت  ر جه رته ته بهوێ بی  و، شه و شه ئه
 لم و تور سان سپای سه  نادر بی وه  ت زاری زوڵ و زور الله زه  ی وهب
 وێ بی ستاخێز های و هه نی ره چه  وێ بی ور شه ته  ن بیال چه یازهع

 تڵ کین ن قه رده ی شاه که رده راپه سه کین  م سپای پڕ جه ره حه  ان نهرشی
 ی سامان نادری مااڵن سلسله خت و تااڵن ته  ت وه تل و غاره قه  وه

 (262)یان ساقی  زاری غواڵمان ساده  یان اڵ تاقی نیزان ته ی که زیڕه
 دامان  نیز گۆی زوڵف نه ویالی که وه  و غواڵمان  ی زوڵمات خواجه ڵه هزای
 ر مه ع که سه کی خاسان موره خاسه  ر سه  اڵ نه حبوبان تاجته اد مهد

 ڕپۆس ڕبافت زه بانوان زهبانوی   نگۆش ڕه ریفان سیم زه زاری زه
 ر روه ندپه هه نازک نازکان سای سه  ر روه دارا و دلێران ساالر سه

 سیر شێران ئێران ئه  کێشان وه  ران روه ڕین زه دارای داران زه
  رده به  ن وه رده تان به ت میله میله   ده روه نازپه  نازاران شاه وه

 نگبڕ تیغ سه  وه م شکاوان شکه  ی زگپڕ حبوبان حامیله مڵک مه
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 بر جابری ک جه ک یه ن یه رده ئاوه  ی نادری میرزای میرزایان نوتفه
 ر ن سه رده شمشێڕ جودا که  ک وه ک یه یه  ڕ ر زه مه ن میران تاج که رده هئاو
 رد ردون ویه گه  ی زاری جه ڵه زایه  رد مان تۆف ئاه سه لئه دای ئه هس
 خاک  ڵتان بی نه رنگون خون غه هس  چاک ور سینه اڵت به سه ویش ده هن

 (262)خاو خامۆش  نگ بی دلێر نه بێ ده  گۆش  ندان نماناش نه رزه ی فه هناڵ
 تاوان خت سپاه مه نگ سه سان سه  الوان ی زاری نادر مه زیڕه  وه

 رکێش شێران ت سه ور بێ منه به  ردار ئیران مواتن کوانێ سه
 سیرت ردن ئه وێت بهسیران  ئه  ریرت ت تاج سه غاره  لوا وه

 بێخ  ن جه رده بنیاد شێران ئاوه  ڵماس تێخ ئه  ندان وه رزه ند فه دڵبه
  رده به  ن وه رده الدان تۆ به  جه   رده روه په  رده انو بانوان پهب

 باد  خت ئیران دا وه خت به کسان ته یه و یاد ن ئه رده سد قین ئاوه قه ن قۆشه
 ن رده ت به غاره  رش و فروشان وه فه  ن رده رنگون که تر چاتران سه چه

 ی نادر رگاه نادره ی خه زێنه خه  سباب چادر قاو و قاجاخان ئه
 ردن که  د پاره ی مرواریش سه یمه خه  ردن رداران به خت تاوسی سه ته
 ی وات سااڵن ن په په  ردشان وه که  تااڵن  ن وه رده به  زێنه نج خه گه

 هااڵن  نیزان نازک نه که  خاسه  نخااڵ  یرۆزه بانوان شاه فه
 (261.)تر چادر چه  ن، نه نده نادر مه  نه ی نادر کون سلسله کفره( کن فکن)ک  یه  وه
  

 : وه ره کانی سه شیعریه  رحی بڕگه شه
 :د قولی وتی مه محه (9)

 پێش  ، کارێکی دژوارمان هاتۆته رداران ئاگاتان لێ نیه سه
  کان دایه سازکردنی کوشتنی ئێرانیه  چبازی، له که  وتۆته که  ڵ ئێمه گه نادر له

  ستوه تمان به پشتێنی خزمه  ئێمه
 ین ده م ئه ڵه قه  دڵسۆز له  خۆمان به

 ڕوباڵمان بکا کێتی په ره ، گه دایه روماڵی ئێمه یاڵی سه خه  و له چی ئه که
،  خواردوه کاولکردنی تێری نه  به م ئێرانی وێران کرد، زوڵم و سته  ئێران بڕی، به  رداری له نگی سه ده
 فغان بمانکوژێ ئه  به  رمانی داوه فه  مجاره ئه
 الچۆی ئێرانییانی پێ سپاردون  قه
ی دلێرانی ناوداری ئێران  ش ئه ، ئێوه وانیش سوێندیان بۆ خواردوه و سوێندی داون و ئه و ئه مشه ئه
 ؟ گبیرتان چیه ته

 سی زیندوتان ناهێڵێ ی که سبه
  تی ئێرانیانه یامهی ق سبه

  کوشتاری شێرانی قزلباشه
  یانی بێ یا ئێواره ، به م دایه رده به  کوشتنمان له

 !بێ با ببێ رین، چی ئه ناو به  و ناوی خوای لێ بهێنین نادر له مشه ش ئه با ئێمه
 !ینفغان بکوژرێ گ و ئه ستی ئوزبه ده  ی به وه له  تره رزانه ربه و قازاخ بمانکوژێ سه مشه ئه
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(2) 
 زانی ردانی ئێرانی نه دری مه نادر قه

 ستور دا ده شوانێ بو گه
 شای ئێران و توران  کرا به

  مان هێنایه فه ند تایه یارمان گرت و چه ند نه ستی، چه ژێر ده  ند واڵتمان هێنایه ، چه وره رداری گه ند سه چه
 ژێر بار

 می  رده به  رداری السارمان هینایه ند سه چه
 ی دا دانا ریگه  رمان له ند سه خت کرد و چه دا به رێگه  گیانمان لهند  چه
قای بۆ  نادر به  فروتونا کرد، چونکه تمان ته ند میله رنگون کرد، چه پێناوی دا سه  ند شاهانشامان له چه
تی  ر منه گه ، ئه رمانی کوشتنی ئیرانی و قزلباشی داوه ، فه وه کرده کوشتنی ئیرانییان نه  بو، سڵی له س نه که
 کوژێ فغانیمان ئه ئه  اڵم به ، به یسه ر نه هه  خۆی بیکوشتینایه  ردا بکردینایه سه  شی به وه ئه

ین؟ نادر  ی شا بده که ته الماری خێوه تی خودا، په یارمه  ڵ من دێ، به گه  کێتان له  ره حشه ی رۆژی مه سبه
ڵماس  تیغی ئه  نادر به. واڵی زوحاک زه  بم به م، ئه که ئههاوار   کو کاوه من وه. ین ناو ببه  ک زوحاک له وه

 ین بکوژین، ئیران و توران رزگار بکه
 کا بون ئه فغانی زه ئه  ئیران به

 رنداش ومی قه داخی قه  له  رته شه
 وان بقۆڕێنن ی ئه جێگه  ی له کان سبه فغانیه ئه
 ری سه  چمه نیا ئه ته  گینا من خۆم به ن، ئه که هاوکاریم ئه  ر ئێوه گه ئه

(2) 
 ما ی نادریان بیست، هۆشیان پێ نه واڵه م هه ئه  یاران که

 اڵتن ڵسان و هه ، هه که یه  که ما، یه رزیان لێ هات، گیانیان تێدا نه ترسی نادر له  له
  وه سیان مابونه که  نیا ده یری شوێنی قزلباشی کرد ته خان، سه

 ومی قزلباش ردانی ئیران و قه مه  جنێو دان، به  وته ییدا که توڕه  له
ری  یده شیر، ناوی حه  ستی دایه هدپۆاڵ گرت،   رتاپای له نی پۆشی، سه وشه داخان دا جۆشا، کراسی جه  له

 هێنا
 اڵتن ، هه وه سی تریان خۆیان دزیه رێگا سێ که  وتن، له رێ که  وری شێرشکار، به بۆ راوی نێچیر، به

-  -
  وه تگاکه ناو خێوه  یشتنه بۆ کوشتنی نادر گه

 ڵ ما بو گه  سی له وت که حه  وه نگ ئاوڕی دایه رهه سه
 ریان سه  ریان کرده شمشێر، سپه  ڵیان کێشایه ی دڕی، هه که تره ر چه نجه خه  به

(1) 
 خوا هێرشیان برد  نا به په
 کرد  پارچه  یان پارچه ند خواجه چه

شوێن نادردا   پڕتاو به  کان به شێره.  کامیان دایه  نادر له، نازانرێ  ندین چادری تێدایه چه  تگاکه خێوه
ری  سا و سه ڵئه و هه خه  س له ر که هه. رنگون کرد ی شایان سه رده راپه سه. ڕان گه  وتنه چادر که  چادر به

 ڕاند په ساو ئه شمشێری تازه  ریان به بڕی، سه ڵئه هه
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  وه رز بوه ی بێداد، به ی داد هه یال، بانگی هه یان و زاری، واوهمان، گر لئه نگی ئه ده  ی شاوه مخانه ره حه  له
 کی و راچڵه خه  نادر له  رایه نگ و هه ده نگه م ده له

  ی دلێرانه ڕه م دا هێرشی شێران و نه ره حه  دی له
 ر کرد به  ڕی له ڕانی، خرۆشا جلی شه وری شه نادر، به

 یاندێ اڵم شێران خۆیان گه به
(5) 

ملی دا،   مایل له باڵی دا و حه  ند له ی، بازوبه وری جێگاکه ده  ڵکرا بو، زاغی زراغان له ی کافور ههند مۆم چه
ئاوریشم   ی له که ختی نوستنه ، ته وه ی روناک کرد بوه که یمه ی، خه که ی تاجه وقی جوقه شه.  شکۆی دا بویه

 توکی قاز  ڵی پڕ له خمه ی مه که رینه و سه
 ئاو  بو به سامی نادردا زراوی شێر ئه  ختی زێڕین، له ته  دهتاو رویان کر  به

 ک، چه  ڕی پڕی دایه راپه  وه ییه توڕه  زی، به ختی تاوس دابه ته  نادر له
، نادر  وه نیا مایه ته  د قولی خان به مه ، محه دواوه  وه ڕانه سان، گه په وری سامناک، حه سامی نادر، به  وان، له ئه

 :تێی خوڕی
 ؟  وه می شاهیه ره ناو حه  ته ، پێی ناوه زاتی کردوه  مجۆره ، به کێیه  وه ئه"

و باڵدار   ، ناڵدار ناڵی شکاوه گرتوه ریادا ئارامی نه ده  نگ له هه ڕی و، نه تێ بپه  وه لێره  یوێراوه شێر نه
  ریوه باڵی وه

 ی،  سبه
 !دار بدرێ  ت دا و، له په  ملی بکرێ به  وه بێ ئه ئه
 !شر رۆژی حه  شیر بیکا به  دی خوێنڕێژ بهلال جه
ن،  یان دروست بکه لله که  له  رببڕن، مناره هێڵێ، نێر و مێیان سه تی نه زیندویه  ک به ڵێم ئێرانیه فغان ئه ئه  به
 "!ن سیری بکه ئه  رچی ئێرانیه گ هه فغان و ئوزبه ئه

(6) 
 :ڕاندی ر نادردا نه سه  به  وه شهپێ  بو، چوه  خرۆشا، توڕه  یه شه ڕه م هه قولی خان له

 ! ده الف لێ مه  نده وه ئه"
  زاف نیه کاتی گه  رگته ی مه واده
  سودی نیه  م قسانه دکردار، ئه ردود، شومی به ردی مه نامه

 ڕای رگه دین وه  سر، له نه خته به  بوی به
 ڕی د تێپه حه  کو زوحاک زوڵمت له وه
  گت راستهر مه  وه دڵنیاییه  به  مجاره ئه

  پڕ بوه  کاسه
رچوی، سوێندت داون، فتوای کوشتنی  رێوشوێنی ئاینی ده  نازێ، له مه  وه گه فغان و ئوزبه کانی ئه تیپه  به

  د قولی خان، هاتوم به مه رکێشکباشی، محه ، منم سه فغان بانگ بکه کانی ئه رداره ، سه شێرانی ئیرانت داوه
 م بیز بکهسلیمی قا نیازی کوشتنت، گیانت ته

یانی بۆ حاڵی خۆت بناڵێنی،  دکاران، به مو به بێ بۆ هه  درێژایی رۆژگار، تۆبه  ین، به کارێکت پێ بکه
تۆماری ناوداران   ن، ناوت له تاراج ببه  خت و تاجت به گ بقوڕێنن، ته کو سه ی تۆدا وه که شوێنه  فغان له ئه

 ". وه دا بسڕنه
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(7) 
شیری میسری . ری سه  ڵی کوتایه ک و هه چه  ستی دایه قین دا خرۆشا، ده  ، لهبو  م قسانه گوێی له  نادر که

 شان ئاوداری بۆ داوه
 ری به ی دایه که ره خان خێرا سپه

 رتی کرد و دو که  وه رز کرده ی دا پریشکی لێ به که ره سپه  ی له که شیره
 شانی تا دامانی دادڕیواند  نادر سره  شمشێرێکی له  وه رق و قینه  اڵم خان خرۆشا به به

 .کو شێری خوێنخۆر سواری سنگی بو وت، خان وه ناف گیرا و که ته  کانی دا پێی له نادر ته
(8) 

 :نادر وتی
 !ئامان"

 !وری بێ سامان به
 کا شێر داوا ئه  شێر ئامان له

 ! بکه  م کرد، تۆ چاکه من خراپه
  ده فیڕۆ مه  زمی نادری به نه
 کرێ ی نهد دکاری با به جێی به  له
 دێ  ر چاکه دکاران دا هه رێی به  له

  که رامی مه ک حه بیر، نمه  وه ره کی نادر بێنه نمه
 ن که دوای من ئیران وێران مه  ، له وتوه که ڵ نه کو من هه سێکی تری وه خاکی ئیران دا که  له

.... 
  کردوه م نه قی ئیران خراپه رهه من ده
  هو ندۆته ی شێرانی ئیرانم سه تۆڵه
  وه توران کرده  فغان و له ئه  ردی دلێرانم له ی ده د ساڵه قی سه حه
 رهێنا چنگاڵی شێر ده  ردانم له مه

 کانیان نه خاوه  به  وه و دامه  وه رگرته موانم وه ی هه تۆڵه
...... 
...... 

(1) 
 :د قولی خان وتی مه محه
 ! ی نادر هه
  زیوه بۆ دابه  وه زدانه یه  زات له قه
 کردمان  نگ بو ئێمه وڵ و جه ر هه هگ ئه
 هێنامان  ر ناوی نادر بو ئێمه گه ئه

 !کان بوی شته ردی ده تۆ شوانێکی وێڵگه
ر  یسه ر، خاقان و قه نده سانی سکه  یمان، بوی به سوله  مشید و دارا، بوی به ی جه جێگه  تۆمان خسته  ئێمه

ند موڵکی  نی چه خاوه  ڕ توران، بوی به شه  ان، بهبری شمشێر شێرانی ئێرانم زه  هاتن، به بۆ پابۆسی ئه
 ستی تۆ ژێرده  مویمان هێنایه ک هه ک یه خانان، یه
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  ت ماوه که تۆ هێشتا گاڵۆکی شوانیه
 نادر  کرد به  وه دره نه  بوین تۆمان له  ئێمه
 ئێران بڕی، هێشتا تۆ نارازیت  نگی دلێرت له چی ده که

 ت کرد که ڵه اڵت دا که اڵی که قه  مویت برد له هێشت هه ئێران دا نه  ت له پاره
وت کردن،  روماڵت زه یان دروست کرد، سه له که  ت له ربڕی مناره کانت سه رداره نگ و سه رهه کوێخا و سه

 رهێنا ندێکیانت ده لالد سپارد و چاوی هه جه  ندێکیانت به هه
 ڕی ردون تێپه گه  ی تۆ، لهس زوڵم ده  ڵکی واڵت، له یالی خه ت و واوه الله ی زه زیڕه
 اڵڵی شاران ده  تانی نازدار بۆ فرۆشتن دران به ئافره
 نگ ره اڵتن بۆ واڵتی فه نگ بو هه ئێرانی دنیای لێ ته  ماڵه
 فغان کران ی ئه وانه زۆر گیراون، ره  به  کانی، که دیله
ڵک و  خه  ندنی سێ جار باج له ۆر سهز  ن، به ی شیوه ره مه ساردان، چه ناسه سیران، ئاخ و ئۆفی هه ی ئه ناڵه

 فغانی ئه  سپێری به مجار کوشتنمان ئه وان، ئێرانی داغان کرد، ئه ساره  سێ جار سزای ئالیک له
 !نادر

 واتی سااڵن ندی واته په  ین به تکه ئه.  ماوه نه  وه کاتی کڕوزانه ، وه پاڕێره مه
  وه یته ی پێ ناخه ، سبه و تۆ دیوانمانه  و ئێمه مشه ئه،  ختی مردنته رخوارد داین، ئیتر وه زۆرت زوخاو ده

 !ت که ناو چادره
 زوڵمی تۆ  بێزارین له

، فڕوفێڵ  ڕیوه تێپه  وه لی الاڵنه هه.  ماوه وری تۆمان نه ی جه رگه ر بێ تاوی به ده ر خوای توانا یاریده گه ئه
 هێڵێ؟ جێ ئه  برینداری به  کار، کێ مار به  ره خه مه
 !ڕێنم رت بپه بێ سه ، ئه داخی تۆ پڕه  له رونم ده

(91) 
 داخان دا شێوا  د قولی خان له مه محه
  وته خاک دا که  ربڕاو، له لی سه ک مه ر، وه ی بێ سه الشه.  وه شی جیا کرده له  ری له ر سه نجه خه  به

 .فرتێ لنگه
 و م، خوسره وشیروان، رۆسته یکاوس، نه مشید، دارا، که جه
 قابیز  ما، گیانی سپارد به ی تێدا نهمیش هۆش ئه

 .ما نه ئێستای  م دنیایه ئاگای له
 کرد ردون بۆ حاڵی نادر دادی ئه گه
ی مرواری،  یمه تر، خه ی چه رده راپه م، سه ره کی حه نیزه ، غواڵم، که ، خواجه ی پاره زێنه ی تاج، خه خت، جقه ته

ی  شی هه ، جاڕچی، چاوه تیپی سپا، تۆپ و تۆپخانهڕ،  ک و تفاقی شه رش و فروش، چه قاپ و قاچاخ، فه
 . وه ن مانه مو بێ خاوه هه  مانه ئه... تالن ئه

 . دا  وه سته ده  نادر گیانی به
(99) 

ی تاریکیان پۆشی،  رده مین په یجور، ئاسمان و زه ده  ت، دنیا بو به رۆژی قیامه  بو به: رگی نادر مه  به
ئاسمان رایان کرد، سوری   کان له ستێره رۆژ گیرا، مانگ ستێزا، ئهمبار،  ماسی سیاپۆش، ئاسمان خه
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  س له توت که کسان بو، ئه ڵ خاک یه گه  ی داراتی دارا له رهێنرا، زنجیره ده  ریشه  ئیسرافیل لێ درا، نادر له
 . بوه دایک نه

 تاج  خت و نه ته  ر ما، نه سه  و نه شه خت و تاج، نیوه ر ته سه  ری نایه سه  ئێواره  رله سه
 بو  وه کانیه ست دوژمنه ده  یانی به ستی نوست، به رمه سه  به  ئێواره  رله سه
 نادریی  نادری هێشت و نه  هری قادر، نه مان، قه سوڕێکی زه  به

 ی بازاڕ  بازیچه:  هایه رد وه پگه رخی چه کاری چه
 ردون فسون و سوڕانی گه کر و ئه کی پڕ مه له ئاشوبی فه

 نگی گۆڕ ر سه سه  ر له نگ، گا سه دا، گا سوڵح و گا جه گا گهگا شا، 
 ر بێ نزیک و ناز دڵخواز، گا سه  ڕ و ناز، گا به فه  گا به
 ی گوڵناری، گا لێوی وشک یش و نۆش باده عه  گا به
 نگ ره ی هێرشبردن، گا نگونی خاکی خوێناوی الله و هه  جۆشی کینه  گا به

 مێ دڵئازار مێ شادمان، ده ار، دهد ج ، ساڵی سه ردونه گێژی گه
 رنگون رفراز و گاهێ سه ردون، گاهێ سه ردشی گه گه  ورانه رخی ده چه
 رنگون کرد نجام، نادریان سه ره سه

 اڵوی خاک و خوێن کرد یان تێکه که سامانه
  وه خوێناوی خوارده  خوێنی دوژمنانیان له

 .تااڵن برد  یان به زێنه ماڵ و خه
(92) 

ی  رده راپه می سه ره حه  ، خرۆشان، رژانه وه شکره ناو له  وته گاداری کاری نادر بون و، قاو کهسپا ئا  که
  شاوه

 ی نادر که ته ر خێوه سه  هێرشیان کرده  .وتن که  ناو چادرگاکه  الماریان دا، بۆ تااڵنی به په  چوار الوه  له
..... 
جۆری نادریان   ی زاری به زیڕه  وی خامۆشی دا بو، به خه  ر لهاڵم دلێ گوێی، به  هاته کانی ئه نده رزه ی فه ناڵه
رکێشیی  سه  ت له وری بێ منه رداری ئیران؟ به کوانی سه": یان وت ، ئه وه توانه قیان ئه ردی ره به  وه الوانه ئه

 .سیر برد ئه  کانیان به مو دیله تااڵن برا، هه  ختت به شێران؟ تاج و ته
 رهێنا بنجوبێخ ده  ڵماس له تیغی ئه  ن بهکانیا نده دڵبه  مناڵه

 دیلی بران  مویان به هه  رده ی په رده روه بانوی بانوانی په
 بادا  ختی ئیرانیان به ختی به ته  وه قینیان بیر هاته ن کۆنه قۆشه

 رش و فروشیان تااڵن کرد تروچاتریان تێکوپێک دا، فه چه
ی مروارییان  یمه خه. ختی تاوسیان برد ی نادر، ته رگای نادره هی خ زێنه لی چادر، خه لوپه قاپ و قاچاخ و که

 !کرد  پارچەپارچه
 ی سااڵن ندی واته په  تااڵن برد، کردیان به  یان به زێنه نج و خه گه

 کان نازک نیهاڵه  که نیزه خااڵنی شا، که  یرۆزه بانوانی فه
 (265)تری چادر چه  هنادر ما و ن  وتا، نه ی نادر فه زنجیره "کن فیکن"ک  یه  به

................ 
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 (247)ی چیرۆکی کوشتنی نادر وه گێڕانه
.  اڵو کردوه یاڵ و واقیعی تێکه خه.  وه ته نادرشای گێڕاوه کوشتنیی دا چیرۆکی  که ی داستانه شه م به ر له دانه
ی  و، رسته  ی دوباره و، قافیه  بارهی دو کان الوازن، وشه رچی شیعره گه ، ئه وه ته شیعر هۆنیوه  نێکی به ند دیمه چه

 : کردوه  سته رجه وتویی به رکه سه  کەی به نەکانی روداوه اڵم هەندێ لە دیمه ، به ی زۆر تێدایه دوباره
 

 ی نادرکوشتنپیالنی  :1نی  دیمه
دا  نگی کامپێکی جه  له. کانی قوچان رکوتکردنی یاخیبونی کورده بچێ بۆ سه  نادر هێزێکی زۆری ساز داوه

دا  وانه نجامی ئه ئه  له. کان ناکام بون وڵه اڵم هه ، به وڵی کوشتنی دراوه ند جارێ هه پێشتر چه.  وه ته کۆی کردونه
ر  گه ی ئه که گومانی لێ کردون، گومانه  ی داوه وانه توندی سزای ئه  مو جار زۆر به هه.  بوه "پارانۆی"نادر توشی 

اڵو  ی تێکه که شکره له. بیکوژن  ترساوه ، کانی کردوه ئێرانیه  وانه پاسه  مانی لهگو  مجاره ئه. هم راست بوبێ یان وه
کان پیالنی  فغانیه ڵ ئه گه له. فغانی بون ڵی بون ئه گه لهی  و هێزانه کێ له یه. ی جیاواز فه و تایه  و تیره  وه ته نه  له  بوه

ی  که پیالنه  کانی راسپاردوه فغانیه ی خۆی، ئه که تیه بهتای  کانی ناو هێزه ئێرانیه  رداره بۆ کوشتنی سه  داناوه
رداری ئێرانی،  سه.  یاندوه رداری ئێرانی گه سه  به ی هک واڵه سێ هه که. مویان بکوژن ن، هه جێ بکه جێبه

 .داڕشتنی پیالنی کوشتنی نادر  وتۆته و که یانی بیکوژن ئه ی به وه ترسی ئه  ری بکا، له سپێشکه تی ده ویستویه
بۆ   کی بوه ره ری سه نه د قولی خان، پاڵپێوه مه م محه شا و ههم نادر ردوکیان دا، هه رونی هه هد  له "فۆبیای کوژران"

سفێکی وردی باری سایکۆلۆجی  ر وه دانه. ر رامبه کتری، پیالن و پیالنی به دژی یه  داڕشتنی پیالنی کوشتن له
یی نادر  سپڵه.  ربڕیوه ی هاوڕێکانی ده وه ی قولی خان و کاردانه که وتاره  رداری ئێرانی و هاوڕێکانی به سه
  مانه وا، ئه کوژرانی ناڕه  کان دا، ترسان له ر نائێرانیه رامبه به  زلزانینی ئێرانی له کانی، خۆبه رداره ر سه رامبه به

 .ی نادرکوشتن  دان بهوایی کانی خان بون بۆ ره بیانوه
 

 ندادگایی پێش کوشت :2نی  دیمه
ندێکیان نزیکی  هه  ی مێژویی، که رچاوه لێ سه ، گه کی کورتی خایاندوه یه کانی ماوه ی نادر و بکوژه وه ڕوبونه روبه

کاری تیمی  داڕشتنی پالن و ئاماده  خی به رچی  بایه گه ڵماس خان ئه ی ئه مه اڵم ئه ، به وه ته بون، گێڕاویانه
دادگا   زۆرتر له   جۆرێ داڕشتوه  ی به که اڵم گفتوگۆی نادر و بکوژه ، به ی داوه که جێکردن و جۆری کوشتنه جێبه

رخستنی ناخی  ده  له  رێکی جوانی نواندوه ر، هونه دانه. ن شیرێکی کورتخایه ڕه شه  ک له چێ نه و دادگایی ئه
 .دا که ساتی روداوه  نی سایکۆلۆجی بکوژ و کوژراودا له رون و الیه ده

کانی  ریه روه باس بکات، سه  وه ڵکی ئێرانه ر خه سه  ی خۆی به خۆی بکات، چاکه  اکۆکی لهد  نادر داوه  بواری به
  تا بکوژ له ی دا ببزوێنێ و، هه که ورنی بکوژه ده  ستی ئێرانێتی له ی هه وه ، بۆ ئه وه بگێڕێته  وه شانازیه  خۆی به
 . دا یی پیشان ئه زه و به  وه ڕانهو ترس و جارێ پا  شه ڕه وه جارێ هه شیمان بکاته ی په که بڕیاره

و  کانی خۆی بۆ کوشتنی ئه و بیانوه  وه کانی نادر رون بکاته تاوانه  که  بکوژ داوه  مان کات دا، بواری به هه  له
 .لمێنێ بسه

 
 ریم  دانیشتوانی حه :3نی  دیمه
ی تااڵنکردنی  وه باسی گێڕانه  اڵم که به،  وتوه که تی نادر نه ی توخنی ژیانی تایبه که درێژایی داستانه  ر، به دانه
م  له  بینرێ، که تی ئه نی ژیانی تایبه ندێ الیه کا، ئینجا هه ی نادر ئه تگای شاهانه ی ناو خێوه رده راپه سه
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، چ  نگی دا بوه ناو کامپێکی جه  و، له  هاتوهپێکتێکی تر  ند خێوه تی شا و چه خێوه  له  دا، که یه رده راپه سه
 : و غوالمی تێدا بوه  ک و خواجه نیزه ژن و که  کی مرۆڤیی له یهنجاڵ جه

 :کانی تیه تایبه  ژن و دۆسته
خااڵن، نازکانی   ، بانوانی شا فیرۆزه رده روه په رده ڕپۆش، بانوی بانوانی په ڕبافتی زه بانوی بانوانی زه

ر،  مه ع که سه کی موره اڵ، خاسه حبوبانی تاج ته ، مه حبوبانی حامیله ، مه رده روه ر، نازدارانی شای نازپه روه ندپه هه سه
 ...گوێ  ریفانی زێڕ له زه
 : کانی که نیزه که
 .نیزان، نازک نیهااڵن که  نیزانی زوڵف تا دامان، خاسه اڵتاقی، که نیزانی ته که
 : ش زی نێرینه گه ره  له

 .رزێڕ مه ی نادر، میرانی تاج و که میرزای میرزایانی نوتفه
 : ینۆشی تی ناوماڵ و کۆڕی مه هبۆ خزم

 .. ، ساقی، خواجه غواڵمانی ساده
  ی شاکانی ئێران، له ژیانی رۆژانه  له  شێ بوه به "ی شاهێتی به بده ده"  له  ک بوه یه نیشانه  که "خۆش رابواردن"

 . ی پێش خۆی کردوه وانه ش دا نادر چاوی له مه
 

 ر و ماڵ تااڵنی سه :4نی  دیمه
  کێ له یه  نگه ره. کان ڕه تی دوای کۆتایی هاتنی شه تایبه  ، به وه ته ک دا باسی تااڵنی گێڕاوه یه ند بۆنه هچ  ر له دانه
 . تی، تااڵنکردنی هندستان بێ کانی دا کردویه ڕه شه  نادر له  کانی که مو تااڵنیه ترینی هه وره گه

ی، پشێوی  که شکره ناو له  یشتۆته ڵی کوشتنی نادر گهوا هه  کا که ی دا، باس ئه که ی داستانه شه م به ر، له دانه
ل و گیاندار  لوپه که  ی و، له تگاکه ناو خێوه  ته نارێکوپێکی رژاونه  به  وه که مو الیه هه  ، له وه یه ناو سپاکه  وتۆته که
 . تااڵنیان کردوه  وتبێ س که ر ده رچییان به هه
 . کانی نادریان بڕیوه وه ری مناڵ و نه سه

 . کانیان کوشتوه و غوالمه  ساقی و خواجه
 . کانیان دڕیوه ئاوسه  ورگی ژنه

 . سیر بردوه ئه  کانیان به که نیزه کان و که جوان و نازداره  ژنه
ی  زێنه ، خه زێنه نجی خه تی، گه ی مرواری، تاجی شایه یمه تی، خه ختی شایه ختی نوستن، ته ختی تاوس، ته ته
ک و تفاقی  سپ و زین، چه رش و فروش، قاپ و قاچاخ، ئه سبابی چادر، فه چادر، ئه تری ، چه رگای نادره خه
 . وتبێ تااڵنی کردوه س که ر ده ی به مانه س و تاقمێ شتێ له ر که هه... ڕ شه
 . بوه  مه رده و سه تی و هێزی شکاوی ئه سایه روماڵی که کی ئاسایی تااڵنی سه یه شێوه  مه ئه
  
لمێنێ،  ی خۆی بسه که کیه ره سه  سته به تی مه ، ویستویه جۆراوجۆرانه  نه و دیمه مو ئه ی هه وه ۆنینهه  ڵماس خان، له ئه
 . بوه "پوچی ژیان"ویش  ئه  که
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 ڵ رواری گه شتێ له گه: هۆنراوەی فێرکاری
 

 ( ک نمونه رواری وه: )ی فێرکاری هۆنراوه
 نیکا مه رهه به  گوڵچنینێ له

 
 

 ( ک نمونه رواری وه: )ی فێرکاری هۆنراوه
تی خۆی  ست و سۆزی تایبه چێ و، هه رئه ده  وه رونی شاعیره ناخی ده  له  که  یه سته ڵبه و هه شیعری خۆیی ئه

  لهڵێ  شاعیر شتێ ئه  ی که و شیعره له  تی بریتیه اڵم شیعری بابه به .تی بزواندویه  بڕی که رئه شتێ ده  ر به رامبه به
یان  ردوکیان کێش و قافیه هه  شن که دا هاوبه وه له  که ردو جۆره رچی هه گه ئه.  وه ست و سۆزی خۆیه ی هه وه ره ده
ڵێن  میان ئه ڵێن شیعر و به ویان ئه اڵم به ، به یه کانیان دا هه و رسته  وشه  نگی مۆسیقا له ردوکیان ئاهه و هه  یه هه

 (. نظم)  هۆنراوه
 

 . هی ی فێرکاری شنێکیان هۆنراوه ، چه یه شنی هه ند چه هش چ هۆنراوه
  کان، له به ره کان، عه کان، فارسه کان، هیندیه کان، رۆمانیه یۆنانیه.  داهێنراو نیه  تێکی تازه ی فێرکاری بابه هۆنراوه

رکردنی  به  ، له ر بوهدژوا  وه و نوسین و خوێندنه  م بوه واری که خوێنده  مێ که رده سه.  دایان هێناوه  وه کۆنه
 .تێکی دیاری کراو تی بۆ فێرکردنی بابه تایبه  به.  ئاسانتر بوه  رکردنی هۆنراوه به  م و له خشان سته په

کی بێگومان  کو راستیه ی وه که سته به رگر مه دا وه وڵ ئه کا، هه رگر ئه وه  وخۆ رو له ی فێرکاری راسته هۆنراوه
  الن دا، به بی گه ده ئه  ی فێرکاری له کانی هۆنراوه ته بابه. بیری بمێنێ  ر بکا و له به هی ل که ته لمێنێ و، بابه بسه
 :جۆرێ بون ند بی چه ره تی هی عه تایبه
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ی خێر و  وه وشت و خوی باش، جیاکردنه ڕی دینی، ره رستی، باوه بۆ خواپه  جۆرێکی، ئامۆژگاری و رێنماییه
فی  گه  به  ی ئاخنیوه که ته ش بابه وه چی البدا، بۆ ئه  چی بکا و خۆی لهبێ  ، مرۆڤ ئه و خراپه  ڕ و چاکه شه

 .شتی بۆ هاندان هه گفتی پاداشی به  خ بۆ ترساندن و به سزای دۆزه
 . کانیان بوه ییه فسانه ئه  پیاوان و کاره وره ی گه و، ژیاننامه  ماڵه ختی بنه ی دره وه جۆریکی تری، هۆنینه

کان  الی یۆنانیه  مه ی ئه نمونه.  ر و زانست بوه و هونه  یاندن و راهێنانی پیشه و تێگهجۆرێکی تری، فێرکردن 
، بۆ باسی  کی داناوه یه پاڵ مێژوی خواکان دا، هۆنراوه  له "هزیود"پێش زاین،   ده سه 8بۆ   وه ڕێته گه ئه

چێنرێ  رزێک دا چی ئه ر وه هه  و لهکانی ساڵ  رزه ی وه رباره ده  رێنمایی جوتیارانی کردوه. کانی کشتوکاڵ جۆره
 .کانیان نجامدانی کاره بۆ ئه  و تفاقێکیان پێویسته  سته ره که  و چی

ی عروز  "ز جه ره"حری  ر به سه  زۆری له  به  چونکه " ارجوزه"  ئورجوزه  یان وتوه ی فێرکاری هۆنراوه  ب، به ره عه
  له  کێکه بی یه ره بۆ فێرکردنی رێزمانی عه  یته زار به هه  که "ابن مالک  الفیه"ی ئیبن مالیک  لفیه ئه.  دانراوه

 . قێکانی کوردیش دا ناسراو بوه ال و فه ناو مه  ت له نانه بی، ته ره کانی زمانی عه باڵوترین ئورجوزه
  
 : بۆ نمونه.  بوه بیی کوردی دا هه ده ی ئه سه دره مه 2ر  هه  ی فێرکاری، له ، هۆنراوه یه هۆنراوه  م شێوه ئه
 . ی داناوه "نۆباری پچوکان"( ک 9991 – 9169)دی خانی  حمه ئهک  9111رو، ساڵی  کرمانجی سه  به
 . ی داناوه "دی حمه ئه"( ک 9251 – 9957)شێخ مارفی نۆدێ ک  9291کرمانجی خوارو، ساڵی   به
ندین  چه(  -؟ )رواری  ال خضری و مه( ک 9979 – 9998)یی  خته سیمی ته د وه مه گۆرانی، شێخ محه  به

 . وه ته تیان هۆنیوه بابه
  

تی  و بابه پێش ئه  کا که سێکی تر ئه بۆ که  ئاماژه  وه ڕێزێکی زۆره  دا به "بزانی  رۆڵه"  ال خضری رواری له مه
 :ڵێ ، ئه وه ته مان زمان هۆنیوه هه  ستی فێرکاری به به دینیی ئیسالمی بۆ مه

 سیم گرد کهزم، یاگێو  نه  ردێنیش به که
 (8)سیم د وه مه ئوستادی، شێخی، محه

 :کا مان مامۆستا ئه ش دا دیسان باسی هه " تنامه وڵه ده"  له
 سیم شێخ وه: وتی شێخی عریف و سه ته

 (28)علیم نش ته رده که  شیعره  پێ دوه
بواری جیاوازدا   گۆرانی له ی هۆنراوه  ند کتێبی به چه  که  یی بوه خته سیمی ته د وه مه ویش شێخ محه ستی ئه به مه

اڵچواالن  قه  کان دا نوسیوێتی، له کۆتایی کتێبه  کو خۆی له وهک  9979 - 9971ر رواری سااڵنی  گه ئه.  داناوه
 "سم ی گشت که جێگه  مامۆستام و شێخم و له"سیم بڵێ  شێخ وه  بوبێ و به "المحتاج  تحفه"ی  وه ریکی نوسینه خه
 .جێ مابێ  بۆ به  وه یه که ئوستاد و شێخه  ی له ره م هونه وێ بوبن و، ئه دا له ساڵهو  ردوکیان له بێ هه ئه
  

الی باش و  ی مه وه له  ندێکیان جگه هه  ، که وتوه ڵکه ندین زانایان تێدا هه چه  یی سنه ردۆخه ی شێخانی مه ماڵه بنه
د  مه شێخ محه  وانه کێ له یه. بون  و هۆنراوهری کتێب و شیعر  کان بون، دانه دینییه  زای زانسته مامۆستای شاره

 (.ک 9979 – 9998)  ییه خته سیمی ته وه
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 .  بوه  شاری سنه  لهک  9962سیم ساڵی  شێخ وه
ند و  ریم خانی زه نێوان که  ئێران له  اڵت له سه ملمالنێی ده.  اڵن بوه رده لی خان والی ئه نعه سه دا حه مه رده و سه له
  له.  ڕی توندوتیژی دا بوه وپه د خانی قاجاردا له مه فغان و ئاغا محه و ئازاد خانی ئه  نه نگه نی زهاڵقولی خا ئه
و  شێ له به  لی خان بۆته نعه سه حه.  وه ته قیوه لیم پاشا و سلێمان پاشای بابان ته مان دا ناکۆکی نێوان سه مان زه هه

  و بۆته  خراپی تێک چوه  اڵن به رده ی ئه ری ناوچه رانسه جی سهر لومه هه  وه و هۆیه به.  ملمالنێ و ناکۆکییانه
 . و، زۆری دانیشتوانی چۆڵیان کردوه  و وێران بوه  ند جارێ داگیر کراوه چه  شاری سنه. ڕوشۆڕ یدانی شه مه

قطب "  بهاڵن،  رده ی مێژوی ئه "التواریخ  زبده"ری  دا، قاضی محمد شریف، نوسه مه رده و سه له  سیم که شێخ وه
ر  چێ هه پێ ئه. ورامان هه  روی کردۆته  هێشتوهجێ  ی به دا سنه و نائارامیه نجامی ئه ئه  له  ناوی بردوه "العارفین

 .اڵچواالن قه  کجاری چوبێته یه  دا به و سااڵنه له
دا  و ساڵه هل  که(  قوڵه چاوه)تای تاعون  په  ، به اڵچواالن مامۆستا بوه قه  لهک  9979سیم ساڵی  شێخ وه
ندین کتێبی فێرکاری  ڵێ چه ئه( 9/228: روحانی) "مشاهیر کرد"ری  کو دانه سیم، وه شێخ وه.  ، مردوه وه باڵوبۆته

 -کانی کوردی  زمانه  ، به بیسه رالب و باسی ساڵی که ر ئوسته تا سه  وه ڕی دینیه باوه  ر له بواری جیا جیادا، هه  له
 . اوهبی دان ره گۆرانی، فارسی، عه

  
ند  ، چه وه کرابێتهباڵوی گۆران  هجه له  ی به وه ئه.  وه ته کراونه سیم، هێشتا باڵونه کانی شێخ وه ییه هۆنراوه  دانراوه
 "خالق ئه"ناوی   کتێبێ به  له( 6/252و  2/968: داخی ره قه) "ی زانایانی کورد وه بوژاندنه"ری  دانه  که یه پارچه

 : ڵێ ی دا ئه تاکه ره سه  له.  وه تیه گواستویهک  9981سنوسێکی سالی  ده  ویش له ئه.  وه باڵوی کردۆته  وه ه
 دل ت و عه جاعه ت، شه ت و عیفه حیکمه

 م هاره ک تا چه ن یه ه -اصل االخالق  -
  وه بشنه  نی فره رعیشان هه فه
- یعلم   والله -ک تاکو چل  یه  له
 م ن دوه ت، ئیخالسه ل عیباده وه ئه

 م هاره ن چه مین دوعا، شوکره سێیه
ی  وه هێنێ بێ ئه ئهکار کو خۆی به کانی وه بیه ره عه  هاڵم ناو به  وه کاته ورد ئه  خالقه م چوار ئه ئه  که یه  که ئینجا یه
 (6/262. )دابنێ  جێگه  یان له کی کوردی یه هیچ وشه
بێ  یان لێ بکرێ، نرخێکی مێژویی گرنگیان ئه وه نهکی زانستی لێکۆڵی یه شێوه  ر به گه سیم ئه کانی شێخ وه دانراوه
 . نگ و زمان و بیری کوردی رهه ب و فه ده بۆ ئه

  
،  باوکیشی زانای ئاینی بوه  ، واته د بوه حمه والنا ئه خضری کوڕی مه( خدر)کو رواری خۆی نوسیوێتی ناوی  وه
خواروی   وتۆته ، روار که دایک بوه  اڵن له رده تی ئه والیه  ر به ورامانی سه ی هه ی ناوچه (رودبار)گوندی روار   له

 . ورامیه ی هه که ڵکه زمانی خه.  کی شاخاویه یه ناوچه. نزیک روباری سیروان  اڵتی رێژاو له رۆژهه
 .رچاون به  ی دیار له ندێ نیشانه کانی ژیانی هه بۆ زانینی ساڵه

دا  مه رده و سه له.  تی بابان بوه ختی میرایه اڵچواالن پایته هق  مه رده و سه ئه.  اڵچواالن بوه قه  ک له 9971ساڵی 
  له.  وه الی زانای لێ کۆبۆته ندین مه وت و چه و مزگه  سه دره ند مه چه.  نگی گرنگ بوه رهه ندێکی فه ناوه

کتێبی باشی دان  و، سه  دان کتێبی باشی لێ بوه و، سه  واو کردوه الی باش خوێندنیان ته دان مه اڵچواالن سه قه
 . و تێدا دانراوه  وه ته تێدا نوسراوه
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.  کی بچوکی نائارام بوه یه اڵچواالن شارۆچکه قه.  دا سلێمان پاشای خالید پاشا میری بابان بوه و ساڵه له
 و  وه غداده به  اڵتی رۆم له سه ده.  کتری گێراوه یه  ناوخۆیان دا ناکۆک بون و، پیالنیان له  کانی بابان له میره

ژێر حوکمی   نه بیخه  ری بوه سه  و چاویان له  رداوه ستیان تێ وه وام ده رده به  وه کرماشانه  م له جه اڵتی عه سه ده
 .  وه خۆیانه

اڵچواالن  قه  تی خۆی له خه  ی به "ابن حجر"ی دانراوی  " تحفه المحتاج"می کتێبی  که رواری روبعی یه
 . وه ته وێ نوسیوه ر له یشی هه "م روبعی دوه"دا  هر وروبه و ده ر له هه.  وه ته نوسیوه

 ياالوراماني معتکفا ف الرودباريبید الحقیر ابن مال احمد خضر ": می دا نوسیوێتی که کۆتایی روبعی یه  له
 ".9971 جواالن یوم الثالثاء ةقلع ةببلد ةالجامع السلیمانی

، من الشرح يالربان ةق هدایبتوفی ياتمام الربع الثان علی  لحمد للها": می دا نوسیوێتی کۆتایی روبعی دوه  له
 ياالنصار يالمشتهر بابن حجر بن محمد الهیثمشرح المنهاج للعالم الفاضل الکامل  يالمحتاج ف ةالمسمی بتحف

ع عدم السکون فی م 9971 ةالرودباري سنخضر بن موالنا احمد  ي،البار ةحر المعتبر، بید الفقیر الی رحمالمتب
اق باللیل واوراق الغرفات، اور يالفالة، وصفحة ف يالملوات، صفحة ف يفالخلوات، وجزء  يین، جزء فاالربع

الدار، راقما للکتاب و متکلما مع االحباب، خاطبا لخطاب المخاطبین، وکاتبا  ي، وشطر فةالحجر يبالنهار، شطر ف
امرءآ ینظر الی   للهسبوع والشهور، رحم اکتاب المکاتبین، یوما بالحزن ویوما بالسرور، مع تکرار االیام واال

ذکر الخیر   منه ياالقدام وانا راج ةزل يهدفا للطعن والمالم، ف يوال یجعلن يحالت يو یتدبر ف يمقالت
 (7/251)".والسالم
 . ی داناوه " تنامه وڵه ده"ک کتێبی  9917ساڵی 
کتابة "ریکی  ی ساڵێ خه ماوه. یروزئابادی فهی  "قاموس المحیط"ی  وه نوسینه  به  ستی کردوه ک ده 9212ساڵی 

  رواری به  وه ر ئه به  با، له ناویان ئه "زاڵم"  ، به بوه ی هه ڵکی روار کێشه ڵ خه گه اڵم له به.  ی بوه "و مقابلة
 . وه ته گیرساوه "ئارمان"گوندی   نجام له ره تا سه  هاتوچۆدا بوه  ی چوار مانگ له ماوه.  هێشتوهجێ

ی دا  که وه کۆتایی نوسینه  له  وه یه م باره له.  اڵن بوه رده تی ئه والیه  ر به گوندی ئارمانی سه  لهک  9212ساڵی 
 :ڵێ ئه
. بتایید الناموس  مهبتحریر القاموس وامدنا الکتساب تصحیح تما  اعدنا الستکتاب مفاتیح کالمه يالذ  احمد الله"

علی من سبح   الله ىترقیما وترجیحا، وصل  لة کالمهمناو یعل  وحمدا لهتصحیحا،   جدید نعمهمقابلة ت يف  وشکرا له
 .الذین حاولوا للدین تنقیحا  واصحابه  الحصاة بدل الخط تسبیحا، وعلی آله  کفه يف

: ارمان من توابع اردالن ة، من ناحیالرودباري، ابن مال احمد، خضر يل الفقیر المرتجی الی رحمة البارفیقو
قابلتها بنسختین صحیحتین  يالت -ایضا– يیفة ثانیا من النسخة االولی بخطالنسخة الشر  هذه فرغت من کتابة

عشر من شهر صفر   ةلثمانی ةبواسطتین ظهر یوم الجمع  ، وهذهاحداهما قوبلت بنسخة المصنف بال واسطة
ایضا غالبا، اکراما لما   هعلی الوضوء تماما، ولکتابت  متحریا لمسطره 9212تعالی وتبارک   المبارک بتوفیق الله

وام ثواب السنة النبویة، وتیمنا لد(ال)مکتسبا لنیل  ي،العرب يولسان الرسول المک ي،القدیم السرمد  من لغة الله  یهف
، ونضر ایالة الکردستان بعدما صارت هواء  االردالن بعدما دارت خواء هاویة  ةعمر والی  دولة من بیمن همته

ارخی عذبة الدعة والسعة اهل العمامة، ونال   ایامه يها عرضا، الن فسماءها ارضا وطولخاویة، وقد اصبح قبل 
، المقدم يالنوافر والقواص ةشبک  ، وحملتهياخذ باالقدام والنواص  شوکته يفی المنام باالمن والسالمة، الذ االنام

 يخان بن الخان، العالایران، ال(ال) يبالنسب واالجداد الفخام العظام فبالحسب علی االکفاء واالقران، والمتقدم 
  وبسطته  ببهجته  وجده  المعز المنان، وانیقا حظه  ةخان احمد خان، الزال موفقا بعنایخسرو خان، بن ال يالوال

، وذکرا  ، بل شکرا النعامه فقد ال اقول ذلک سمعة ومداهنة، الن الخبر لیس کالمعاینة  کالجنان، وکل ذلک بحمد الله
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  ا اللهی  الی اقصی مناه، ورزقنا الخاتمة الحسنی وایاه، یا الله  الله  ، بلغه ، فمن لم یشکر الناس لم یشکر الله الکرامه
 .الذین اهتدوا بهداه  واصحابه  صلعم وعلی آله يیا رباه، وعلی محمد النب

 (7/216: داخی ره قه) ".السالمتم الختام و. رب العالمین  واحمد لله. آمین یا اکرم االکرمین ویا غیاث المستغیثین
 
 :شێکی تری دا نوسیوێتی به  له
".... 
لنا باالفعال الفائقة، وهدانا الی االعمال الالئقة، وابدلنا   وقد حصلت فترة اربعة اشهر باالسفار العائقة، ختم الله"

ار، بجوار االخیار، بحق السید القریة الظالم اهلها، ببقعة یذهب الحزن سهلها، وبدلنا بجوار االشرار برودب  من هذه
االخر یوم  يمنتصف جماد  العالمین، بادئا به المختار، واله االبرار، یاکریم، یا غفار، آمین، آمین، آمین، یا رب

 (7/216: داخی ره قه) ".9212االربعاء 
کانی  گرنگ و درێژه  نگه رهه فه  له  کێ بوه یه  ، که وه یروزئابادی بۆته ی فه "قاموس المحیط"ی  وه نوسینه  وێ له له

نوسیوێتی   وه که ی قاموسه وه واوکردنی نوسینه ی ته بۆنه  بی به ره عه  به  ند دێڕیک دا که چه  له. بی ره زمانی عه
 :ربهێنرێ کی لێ ده ند زانیاریه شێ چه ئه
فای، کوڕی  هاوکاری مسته  و، به  وه نوسیوێتیه  که  ه "المحیط"ی قاموسی  مین نوسخه یان دوه مه ئه م،  که یه

  نێک دا بوه مه ته  م خۆی هێشتا له هه  واته.  راوردی کردوه می دا به که ی یه ڵ نوسخه گه  می، له چواره
کوڕی   که  نێک دا بوه مه ته  م له ، هه بوه ی هه ته و بابه مداری له رهه خت و به کی باشی کاری سه توانایه

 . وهب یشتوی هه ی زانا و پێگه وره گه
 .کی تر بۆ جێگایه  وه وێ گوێزاوێتیه له  وه ر ئه به  له  کانی خۆی ناڕازی بوه هاوگوندیه  له م،  دوه

کا،  د خان ئه حمه و خانی کوڕی خان ئه ستایشی خوسره  وه که ی قاموسه وه واوبونی نوسینه ی ته بۆنه  به م،  سێیه
  وه کردۆته  وه وێرانه  اڵنی له رده ست ئه ده  تی گرتۆته کمی والیهو حو تی ئه وه ی له وه ر ئه به له  وه که الیه  له

. و ژیانی بۆ دابین کردون  زانایان داوه  خی به ی بایه وه ر ئه به  له  وه کی تره الیه  دانی و، له ئاوه
 (7/216: داخی ره قه)

   
 حاجی قادر و رواری

ن  گمه وسا چاپ ده ئه.  وه بۆتهباڵوکانی کوردستان  وته ی مزگهال قێ مه ناو فه  کانی له مه رهه ناوبانگی رواری و به
واڵی  هه  دیاره.  ریان کردوه به  ندێکیان له هه.  وه بۆتهباڵوو   وه ته س نوسراوه ده  م به ئه  وه ر ئه به  ، له بوه

بۆ   دا که هو شیعر له( ز 9817 - 9896)حاجی قادری کۆیی . موڵ سته ئه  یشتۆته کانی رواری گه دانراوه
 :ڵێ ، ئه رخان کردوه شاعیرانی کوردستانی ته

  ال خدری رودباری نیه ک مه وه
  نیه( تاڵی)تاری   یاته شیعری ئاوی حه

  
،  نجام داوه تی ئه الیه کانی مه کانی دین و فرمانه رزه وت دا فه مزگه  ی له وه له  ، جگه ال بوه ال خدری رواری مه مه

کانی بۆ ئاسانکردنی فێربون و بۆ  رسه کانی ده ته بابه  ندێ له ، هه وه رسی وتۆته ده  مامۆستاش بوه  دیاره
  وه ته کراوهباڵو ئێستای تا  وه ، ئه ند کتێبی داناوه چه  سته به و مه رواری بۆ ئه.  وه ته شیعر هۆنیوه  رکردن به به له

 : له  بریتیه
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ی فێرکارین،  یین، هۆنراوه چوار دانراوی هۆنراوه: ی کوردی قیده عه ن، نده ی ئه مانه ، زه تنامه وڵه بزانی، ده  رۆڵه
 .تاران چاپ کراون  له 1تا  9  له  زنجیره  ر چواری، به هه 2117ساڵی .  وه ته میل فاروقی ساغی کردونه جه
  

 کانی شیعریه  قاڵبه
 : بیی گۆرانی کردوه ده ی ئه سه دره کانی مه شیعریه  مان قاڵبه وی هه کانی دا پێڕه ی نامه وه هۆنینه  رواری له

 :تی ، وتویه س پێ کردوه ده  یتی هاو قافیه دو به  ی به تاکه ره سه
 

 بزانی  رۆڵه
 بۆ بزانی گشت، مه  ر جه ن وه رزه فه

 ی موسڵمانی حکامان، په نی ئه چه رکانی نی ئه رعی دین، چه ڵ و فهس ئه
 نێ نجه مما گه نێ، ئه هنج رچی په ئه  نێ نجه ریۆ په هه: بۆ بزانی مه
 (9/8)"نوبووات"م  نجه ، په"عاد مه"و  "ئو بده مه" "سیفات"و  "ن زاته": سڵ و دینیمان ئه
 

 .یین بڕگه  کانی ده یته مو به جزی هه در و عه ن و، کێشی سه وی جوت قافیه سنه کان مه هۆنراوه
ی دا  تاکه ره سه  ، له مان شێوازی کردوه وی هه پێڕه  اوهی لێ نر "ن نده ی ئه مانه زه"ناوی   کی تری دا که یه نامه  له

 :تی وتویه
 ن نده ی ئه مانه زه
 ن نده ی ئه وره ده  ی موسڵمانان یه ئه

 ن نده یر به ری خه ڕ گوشاد، ده قاپی شه
 (2/92)ن نده تتان، کارشان فه عامیان فه

 
 کانی رواری مه رهه به
 بزانی  رۆڵه. 1
 .  یته به 911  زیاتر له "بزانی  رۆڵه"
گرێ بدرێ   وه ، زانست و کار، پێکه وه زانین و کرده: کا رگر ئه دا، رواری ئامۆژگاری وه "بزانی  رۆڵه"ی  نامه  له

کانی  بواره  بێ له  وه ستهێنانی زانستیش بۆ ئه ده سهێنانی زانست و، به ده بهربگیرێ بۆ  ن وه مه ته  ڵک له و، که
 : ره کو داری بێ به وه  وه نای بێ کردهزا. جێ بکرێ ژیان دا جێبه

  ر بزانه ت زانا یۆته بابێوه   ر بوانه ر چیوێت وانا چیوته هه
  ره ل باوه مه رد، عه رت که زانات وه   ره رش بکه وانات و زانات، وه

 ن ره ل، باخی بێ به مه عیلمی بێ عه ن ره مه ل سه مه خت، عه چون درهن  عیلمه
 ل مه ن و عه ل عومره ده ئیلال بێ به ل ده ن به رێش هه رچی زایع بۆ، په هه
  و مایه  رشی بێ وایه ی دونیا به جه   زایه  ی به ن عومری وێت بده فهی حه

 (9/92)باد  وه  ره ده ل، مه مه عیلمی بێ عه  ل و عومرت بۆ زیاد مه عیلم و عه
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شێکی  به  کا و، له کانی ئه حکامه رکان و ئه یسالم و ئهی دینی ئ "رع سڵ و فه ئه"دا باسی  "بزانی  رۆڵه"شێکی  به  له
شێکی  به  کا و له نی ئه مه کانی و ته ته رێتی و سفه به د و باوک و باپیری و دایکی و پێغمه مه تری دا باسی محه

 .کا رکانی نوێژ ئه تری دا باسی ئه
 :تی هوتوی  رخان کردوه ری ته ممه بۆ باسی سیفاتی پێغه  دا که شه و به له

 بۆ بزانی تێش مه نیمێ سیفه
 زانی ر نه گه ، ئه ک کافر بینه نه
 یشی کی، قوره ن، مه به ره ت عه زره حه
 شی سولی ئوممی، جای شادی وه ره

 ڵێ؛ تا ئه
 پوز و ساق باریک چون بلوری ساف

 فاف بێ راست بێ و شه و پایش نه  قوڵکه
 ک له بێش چون مه ی، نه ، یانێ سه سایه

 ک نور بی، بێ شه  یفش جهر جیسمی شه
 بێ  الم نور سروشته ی که خوالسه

 ( 9/98)بێ  پاش چون فریشته  ر تا وه سه  جه
 :تی رکانی نوێژدا وتویه باسی ئه  له
 بۆ بزانی رکانو نمای مه ئه
 ش بمانی نه ت، چه هاله جه  ک به نه
 تاقی  ت به نیه  ره باوه: ل وه ئه

 قیق با ن، نامی حه کبیره ته: م دوه
 قین ی یه قیبله  ن، جه قیامه: م سێهه
 رب العالمین  الحمد لله: چوار

 بێ ریا بۆ  ن، به رکوعه: م نجه په
 رگا بۆ ده  ئیعتیدال، رو نه: م شه شه
 مین ی روی زه ن، سوجده سوجوده: م وته حه
 ی دروسی دین ن، په جلوسه: م شته هه

 ت رارگای تاعه ن، قه قوعوده: م نۆهه
 ت ی شاده لیمه ن، که حیاته ته: م هه ده

 سول بۆ روی ره  ڵوات به سه: م هه یانزه
 بول بۆ الم یا خوا قه سه: م هه دوانزه
 س ده  ی جه ده ر نه رتیب، وه ته: م هه سیانزه
 س بی زوان به ر نه حشه رۆی مه  تا جه

 ن شهوره ب شافیعی، ئیمام مه زهه مه
 (9/22)ن م بێ قسوره حیح، هه دینمان سه
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  تنامه وڵه ده. 2
 : رواری خۆی مێژوی دانانی دیاری کردوه. کانی رواری فێرکاریه  دانراوه  له  کێکی تره یه  تنامه وڵه ده

 ن فته بۆ شنه زمش مه تاریخی نه
 (9917)ن  فته د و هه وه د نه کسه زار و یه هه

 : وه دا رون کردۆته "سبب نظم کتاب"شی  به  ڵکی کوردستان له ی گۆران و بۆ خه شێوه  ی به که هۆی دانانی کتێبه
 فزی گۆرانی م له نه الزم بی وه

 ی کوردستانی زمێ بواچون په نه
 الم فزئارایی ساف و خۆش که ی له په

 رێ خاس و عام ش عام بۆ په فائیده
 گان نده رێ به ت بۆ په سیحه تا نه

 (2/22)گان نده ی وامه ت بۆ په صییه م وه هه
  

 :دا باب و خاتیمه  و دوانزه  دیمه تا و موقه ره ر سه سه  به  شی کردوه ر دابه دانه.  یته به 111  تر لهزیا  تنامه وڵه ده
 هێنێ  تی ئه گبه ی نه وه ی ئه وه ی رونکردنه رباره م ده که بابی یه

 هێنێ رامۆشی ئه ی فه وه می ئه دوه
 کا ی بیر تیژ ئه وه می ئه سێیه

 کا ن کورت ئه مه ی ته وه کا و ئه ن درێژ ئه مه ی ته وه ی ئه وه می رونکردنه م و پێنجه چواره
 کا ی دڵ رۆشن ئه وه ی ئه وه ی رونکردنه باره  می له شه شه 

 کا با و ئابڕوی زیاد ئه ی ئابروی مرۆڤ ئه وه ی ئه باره  می له شته م و هه وته حه
 کا می ئه کا و که ی روناکی چاو زیاد ئه وه ی ئه باره  می له نۆیه

 ژاری ناهێڵێ و هه  وه کاته رگای رزق ئه ی ده وه ی ئه باره  می له یه ده
 ندێ دوعا می هه هه می ئادابی دوعا و کاتی گیرا بونی و دوانزه هه یانزه

  که ئینجا کۆتایی کتێبه
  

 :ڵێ رگر ئه وه  کاته دا رو ئه " مقدمه"  رواری له
 ! بوانه  کی رۆڵه ر کوده گه ئه
 ! برا بزانه نی ر کامڵه ئه
 !گۆش  به  وه نی بژنه ر ناخوانده ئه
 !هۆش  وه  ره نی باوه فته ر شنه ئه
 !و ویرت ئه  نی بوزه ر عالمه ئه
 رمان ئوستاد و پیرت نگش فه ره  چه

 (2/26)ئوستا من نیم: میم، وات  واچه: واتش میم واتش بیم  ک چون قوتابی به نه
  
 :ڵێ کۆتایی دا ئه  له

 نزوم بی مه  سڵ چونکه فه  ی چوارده ئه  عسوم هم  ق چهارده حه  خودایا به
 و دون  ن سوک و سفله ر بێ ماڵه گه ئه  ر ماڵدارن مواچان قارون گه ئه
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 ن یتولماڵه و به ن ئه ر بێ ماڵه گه ئه  ن ن یا خاڵه ن، مامه ساحیب ماڵهر  ئه
 (2/967)لمی ماڵردی عیلم، عیز و عی عیز و مه  ئاخر حاڵ  ریفی وات جه ید شه سه
  

 حسول فعش بو مه رێ خاص و عام نه په  الت بۆ قبول  جه  سته و به  ستهشک
 یز ی غه بۆ وێنه مام نه جری ناته ئه  یز فه  یلی بیاومی به یچ توفه هئیم
 ن قوبول فز عوزرم هه کیکی له ی ره په  -کلم الناس قدر العقول  -
  یا نامه  الم ئامه ش که وه  خامه   تنامه وڵه عنی نامش بی ده مه  به

 ن ده حمه ی خضر ئیبن ئه واته  یه
 ن ده حه ت خودای ئه حمه موحتاجی ره

 تفاالن رێ ئه زمش ئاورد په نه  به
 یان، ساحیب ئیقباالن بی کته ی مه په

 مالشان ی که په  نمونه  بۆ به
 (2/961)ئیقبالشان  بو جه  نشانیوه

  
  رنجدانی ورد له اڵم سه ، به بییان داناوه کته ی بۆ فێرکردنی منااڵن و مه مهتنا وڵه ی خۆی ده وته  رواری به

 : دی چونکه  تی، بهێنێته کو ویستویه ی، وه که سته به مه  یتوانیوه ر نه دانه  وێ که که ر ئه ده  که رۆکی کتێبه ناوه
وتۆی  کی ئه نجاڵیه ، جه یی هێناوه فسانه ی ئهت سایه اڵتدار و که سه قیه و ده کی زۆر ناوی زانا و فه یه م، ژماره که یه

 .ربکا ری لێ ده وارێکی رۆشنبیر سه ر خوێنده گه مه  دروست کردوه
بی و فارسی  ره ندی عه ر و په ممه دیسی پێغه ت و حه تی قورئان و ئایه کی زۆر ناوی ئایه یه م، ژماره دوه
 .زانێ ناتوانێ تێی بگا باشی نه  بی و فارسی به ره انی عهک کێ زمانه ر یه گه ، ئه کانی کردوه یته ڵکێشی به تێهه

  
 : وانه ، له وه ستێته ببه  وه کیانه یه  به  وڵی داوه و هه  اڵو کردوه تێکی تێکه ند بابه دا چه تنامه وڵه ده  رواری له

 . حکامی دینی ندێ ئه هه م، که یه
ڵیان  کی ئایینی هه شێ زانایه ئه  یه هه  وه نیهڕی دی بیروباوه  یان به ندی یوه پهکانی  ته زۆری بابه 

 . یان بۆ بکا ی ئاینی وه نگێنێ و، لێکدانه بسه
 

 .ند و ئامۆژگاری و رێنمایی په م، دوه
  ندێ له ت هه نانه تی دا، ته اڵیه ژیانی کۆمه  له  وتی رۆژانه ڵسوکه بۆ هه  رگری کردوه لێ ئامۆژگاری وه گه 

 .ی که ره ڵ هاوسه گه  له  یه هه  وه تی مێرده فتاری تایبه ره  به دین یوه پهکانی  ئامۆژگاریه
 

 .خۆشی ندێ نه رمانی هه کردن یا ده چاره م، سێیه
  
 ن نده ی ئه مانه زه. 3
 . یته به 671  زیاتر له. کانی رواری دانراوه  له  کێکی تره یه
دنیاش . مرێ ر ئه ک دا بێ هه یه و پایه  ر پله هه  سێ له رکه هه  ڵک  که بۆ خه   یامێک بوه په  یه م نامه ستی له به مه
و  ئه.  وه ر لێپرسینه به  وێته که س ئه مو که وسا هه تێک بچێ و کۆتایی بێ، ئه  ماوه ی نه "ند ئه"  نده وه ئه
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رواری .  وه هخ دۆزه  خرێنه دکردار بون ئه ش به وانه شت و، ئه هه به  چنه بوبێ ئه ی کرداری باشیان هه موسوڵمانانه
کانی  شت و ئازاره هه کانی به کانی خۆشیه کاریه کا و، ورده م ئه نه هه شت و ناو جه هه باسی پردی سیرات و ناو به

 .کات م وێنا ئه نه هه جه
 :ڵێ ئه  شتی داناوه هه بۆ باسی به  دا که شه و به شێکی ئه به  له
 قامێ ک مه ر یه نگێ، هه ره  بهک  ر یه هه تامێ  ک به ر یه ن، هه شته ش ههشت هه به
 ند به  دوستاخ، نه  گرفت، نه  گیر، نه  نه ند فه  قورب و نه  بوهتان، نه  ند، نه به  نه
 مار  مور و نه  ر، نه ته خه  وف، نه خه  نه زار  لیل، نه زه  زنجیر، نه  نهوق،  ته  نه
 یف حه  ریف، نه حه  تڵ، نه هق  قاتڵ، نه  نه یف سه  سوهام، نه  نگ، نه تفه  تیغ، نه  نه
 پشت  م، نه شکه  ن، نه ره ردی سه ده  نه کشت  کاسب، نه  رع، نه زه  ، نهزاریع  نه
 ن مه ی خه یاگه  ئێشی کۆڵنج، نه  نه  ن مه ئێشی چه  ئێشی گۆش و نه  هن

 شیمانی په  شێو، نه په  مات، نه  نه هۆ نوقسانی  ت، نه عیلله  ب، نهی عه  نه
 وفی سێری خه  بیمی مردن، نه  نه عفی پیری زه  ، نه غوسسه  م، نه خه  نه
 رد دیل، چون مینای بێ گه وا موعته هه رد به  ڕ و نه حه  رد، نه سه  هرم و ن گه  نه

 (2/61!)شت هه ن به شته هه ن سابیت، به حاسڵه شت یری گوڵگه سه  یاڵ، جه و خه وف بێ خه
  
 :لێ م دا ئه نه هه باسی جه  له

 و پۆشان ری ئه م سه ره که  خودا به ئاهیر جۆشان  ن جه حرێوه خ به دۆزه
 ریر رد تۆفی زمهه به ی نه لوشه  جه  عیر ی سه ی نیران، نائیره نرکه  جه
 "اجرنا من نار، عذاب الیم"  دیم ردی قه یا فه " اعاذنا الله"

 خلوقات مه مام ر ته سه  راش به ویه مه  م پولی سیڕات خ پڕ ئاهیر، هه زهدۆ
 ر و سه ر تا ئه زار ساڵ، چی سه رای سێ هه ر مو باریکته  ر، جه ڵماس تیزته ئه  جه
 ال، باریک و دراز زار البه هه  راز رفه زار به ر ساڵ پایین، ههزا هه
 ق ر، کریان موعله رچای بێده سه  نه  ق ی حه رموده فه  مری قادر، به ئه  به
 بیر غیر و که ر، سه سه  راش به ویه مه  بیر حوکمی حاکم، پادشای خه  به
 هات رپرد، رای هات و نه رگای سه گوزه  ی سیڕات ڕاگه بان نه رد حازر مهگ

 رز له  ن پڕ جه ده شۆک، به د شۆکه سه  به رز ر پرد، باریکی مو ته نیان سهپا م
 عزێ رستگار عزێ گرفتار، به به  روی سیاتار  ران ناچار نه ویه هم

 رق شه  ربیۆ نه ی خورشید، به چون شۆڵه  رق ی به یان چون بریقه موئمینان مه
 شت هه ی به شان په ن، مه جاته هلی نه ئه شت ان چون تیر، یاخۆ چون بای وهر ویه مه

 ندی زنجیر به  بۆ وه نیم دو ساغ مه  ی تیر رده ران، چون ویه ویه مه نیمێ
 بان گیر ست مه بۆ و دهپاشان دو نیم  ر سیڕات چون شمشێر سه  منیان وهپا 
 وار تبار، روشان چون ده جاڵه گشت خه وار گنا به ن دو نیم بۆ، گرد مهسشا ده

 ڕێزان ویاران، نیمێ مه نیمێ مه زان گان خه نده خت، به چون دره سیڕات
 (2/66...) رزه ی ته وێنه  وار، به  نیم رێزان به  رزه و ترس و له ، نه جات یافته نیم نه
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 کانی مه رهه به  له ێگوڵچنین
 رمانی چاو ده
  کێشه  کان و له باڵوه  رده ده  له... می رابوردودا چاوئێشان، چاوخێل بون، چاوکزبون، چاو کوێربون رده سه  له

  چاویلکه  زانیویانه  نه.  کۆلێجی پزیشکی  ، نه بوه پزیشکی پسپۆڕی چاو هه  کوردستان نه  له.  کان بوه دژواره
  ڵکو له ، به یخوێندوه کی زانستی دا نه یه زراوه هیچ دامه  ویش له بوبێ، ئه هه "کیم حه"ندێ شوێن  هه  له  نگه ره.  چیه

الی  مه"  روی کردۆته "کیم حه"  ی روی کردبێته وه ڵک زیاتر له خه.  فێر بوه  که پیشه  وه سێکی تره که  یا له  وه باوکیه
ڵ بون،  نیا توێژی زانا و رۆشنبیری کۆمه ، ته رکردوه عیلم ناویان ده  هدوانز  به  وت، که الی مزگه مه. "وت مزگه
خۆشی، رویان  ی نه بۆ چاره  وانه کانی خۆیان، له بۆ زۆری کێشه. زانن مو شت ئه وان هه ئه  ڵک پێیان وابوه خه

دوعا   کردون، یان به رمانیان بۆ دیاری ندێ ده کان هه کۆنه  تی نوسراوه یارمه  ندێ جار به الش هه مه. تێ کردون
  ری چاوئێشه سه بۆ چاره.  مان کاری کردوه یش هه  رواری. کانیان داون خۆشیه ری نه سه وڵی چاره هه " نوشته"و 

 : وانه ، له ی داناوه ندێ رێنمایی و چاره و هێزی بینایی هه
 ماء البصل  م به چه  نه  بکێشه  ل سه ن عه رێ بینایی، نافیعه په

 م ی نوری چه و گریا، کاڵ په  برێشه م ڵغه ن چون شه وا نیه ده ی هیچ وارده
 تاوی تا مه ن هه م خاسه رێ چه په  ڵچێ یا خوا ریواوی و هه  م ئاوه هه

 ش ش وه رو هامنی وه و وه ش ئه بده  ش یوه ناری موز، یانی مه و هه  ئاوه
 بارل  سه مێو عه مسقاڵێو فلفل، که  تاڵیشار  تا ببۆ وشک، نیم جه هه

 م که  زانیش به وای بینایین، نه ده م چه  ش نه ، بکێشه ش سۆرمه ره بکه
  کاره  ره که و رۆچێ، مه مانگه  جه  بۆش بداره  ش بۆ، به رچێو بۆوه هه

  پیشه  ره که ی، مه سۆڵ و ترش وارده   م بکێشه چه  الطیر نه  مراره
 م چه  ش نه بماڵهف،  که ش نه بساوه م نی و ئاوی ده نگی قوڕقوشم، چه ژه
 زامن  بۆ به دۆ مه سکینش مه ته  بۆ ساکن ی مه م، په ردی چه ێ دهر په

 (2/921)ند بۆ سودمه وێڵ مه ته  ش وه پێچه  ند گۆشتی گۆسفه  یاخۆ پارچێوه
 

  ریش و شانه
و   و شێواوه  هریشی زۆر و درێژ ئاڵۆزکاو.  وه ردابێته گشتی ریشیان به  دا پیاوان به مه رده و سه چی له پێ ئه
کێ  یه  و ئاوێنه  شانه  سپێ، بۆیه ی رشک و ئه هێالنه  ش بۆته وه ڕای ئه ره ، سه نی روخساری ناشیرین کردوه دیمه

ی  ی ژنان، شانه کا شانه رواری رێنمایی پیاو ئه. بۆ خاوێنی ریشی و رێکخستنی  کانی پیاو بوه پێویستیه  له
  وه کردۆته ر دێ، رونی نه سه  تی به گبه گینا نه هێنێ، ئه کار نه  ، به ێکی کهس ڵ که گه  ش له ی هاوبه شکاو، شانه

 :ڵگا بن کانی خۆی و کۆمه ڕه ی باوه وه نگدانه ره  قسانه  م جۆره شێ ئه ئه. هێنن تی ئه گبه بۆچی نه  مانه ئه
  ره که نان مه ی ژه شانه  ریشت به   ره ویه ن مه ده نان به ژه  ێوهدل  جه
 بۆ ئیشت  س تانه که  ده ت مه شانه  ریشت  ر وه ده ریکی مه و شه  نهشا

  ن ئانه ته گبه رگیز، نه ری هه که نه   شانه  ریشت به  سته ی شکه شانه
 (2/52)مشکی  ره خمداری، ماوه الو زه  وشکی  ریشت به  شانه  ر به که هم
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 کانی مرۆڤ جۆره
ر سێ  سه  شکردنی مرۆڤ به ر بۆ دابه پێوه  ، کردونی به گرنگ بوه  دهن وه ئه  الوه  رواری راوێژ و پرسوڕای به

 ."هیچ: ئ الشه"و  "شت نیوه: ئ نیسفی شه"و  "شت: ئ شه"جۆردا، 
 .هێنێ ئهکار ڵکی تر به قڵی خه خۆی و ئه قڵی کا ئه ئیشێ ئه  که  یه سه و که شت، ئه

قڵی  اڵم ئه بهناهێنی کار قڵی خۆی به هێنی، یان ئه کارئه به نیا ته  قڵی خۆی به یان ئه  که  یه سه و که شت، ئه نیوه
 .هێنێ ئهکار ڵکی تر به خه

 .هێنێ ئهکار ڵکی تر به قڵی خه ئه  نه  و  یه قڵی هه خۆی ئه  نه  که  یه سه و که هیچ، ئه
 
 :تی وتویه  وه یه م باره له
 ن ڕه الح بێ گه ن، سه ت خاسه ره شوه مه  
 ن ڕه ی په خورده  تش به ڕ قوه شاپه  

 ی ده  ش بزانه ن، وه یئه یاخو الشه ئ ئ و نیسفی شه شه: ن وعه سێ نهئینسان 
 قڵی وێش یار عه  ری به قڵو یوته عه رۆ کار ختێ که وه  سه و که ئه: ن یئه شه

 رۆ پێش ل که مه ر عه قڵی یۆته یا عه قڵی وێش عه  ر به هه: سێن ئ که شه  نیمه
 (2/11)ن م غافڵ بیه رسای عاقڵ هه په  جه ن قڵ نیه ێش عهو: ن سه وکه ئ ئه الشه

  
 م م و هه غه
رونی مرۆڤ دا و،  ده  له "م هه"و  "م غه"بۆ ناساندنی   کی سایکۆلۆجی کردوه یه وه دا لێکدانه "بابی دوعا"  له

 : ، بۆ دیاری کردوه یه "دوعا"ویش  ئه  رێکی سایکۆلۆجی، که سه چاره
 ت خاوه نگ و ره رێ دڵ ژه بۆ په مه  ت ساوه و قه م واتمان غه ر رته وه
 رون نورانی تا دڵ فارغ بۆ، ده  بۆ بزانی م مه م و غه وای هه ده

 ت حسیلش بۆت توانا و تاقه ی ته په  ت ن یا عیلم و تاعه سبه ر که گه تا ئه
 م م و غه رقی هه ل بواچون فه وه ئه  
 م فس پێش ماته ن نه تێوه حاڵه: م غه  
 وێش  وفش بۆ جه ریب بۆ، خه رۆح موزته  م یاوۆ پێش له فس ئه تێو نه فیهی که
 رێ ئینسانی وف و رجا په خه  جه  فسانی فسی نه تێو نه یفیه که: م هه
 زیر ڕ مونته یر یا شه یا وقوعی خه ویر سه ت چێش موته ن عاده مرێوه ئه
 وا ن ده فعیشان هیچ نیه رێ ده په  
 (2/911)دوعا  یر جه غه  به  روی دنیاوه  به  
  

 داربڕین و راو
 :هێنێ ژاری ئه هه  کا چونکه و، راو نه  وه کاته ن کورت ئه مه ته  بڕێ چونکه کا دارنه رگر ئه ئامۆژگاری وه

 ختان رو ته و سه نیات ئه زو نه  تا به  ختان و دره  ت بڕیه عاده  ر به که مه
 وانی خچیره رۆ نهژاری ما هه  گانی م زینده بۆ که ختبڕ مه دره
 (2/71)ن ئیدباره  وانی روش نه چیره نه  ن ژاره ن دایم هه یاده س سه رکه هه
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 : مێنێ ر ناوی زیندو ئه روه سی دادپه اڵم که بێ، به نی کورت ئه مه ناکێشێ و زاڵم ته  زوڵم درێژه
  شۆ بێ واده ن زاڵم مه به به سه   ی کۆتایی عومر زوڵمی زیاده په
 (2/918)ن س عادڵه ر که مانۆ هه نامش مه  ن نزڵه ڵمان کۆتا مهی زا وره ده
  

 پیری و موحتاجی
و   کاره  ن دا مرۆڤ به مه مێکی ته رده سه  له. مرێ بێ و ئه بێ و پیر ئه دایک ئه  ، له یه نی مرۆڤ قۆناغی هه مه ته

نێک دا ئیتر توانای کارکردن و  مه ته  له  نگه اڵم ره توانی خۆی بژێنێ، خۆی بپارێزێ، به ئه. کرێ کاری پێ ئه
،  بوه نه  وه تیه اڵیه ی کۆمه نشینی و بیمه خانه  دارن بهندی یوه پهکانی  دا قانونه مه رده و سه له. مێنێ خۆپاراستنی نه

  وڵی داوه س هه ر که هه  وه ر ئه به  ، له کانی ژیانی و دوارۆژی بوه رپرسی دابینکردنی پێویستیه س خۆی به ر که هه
ی  ندازه ئه  ی خۆی به وه ئه. ومان و بۆ کاتی پیری بنێ بۆ رۆژی لێقه  وه توانێ ماڵ و دارایی پێکه ندی ئه چه

ژاری و  خێوی بکا، توشی هه  بوبێ به ی باشی نه وه بوبێ، یان مناڵ و نه کانی ژیانی ماڵ و دارایی نه پێویستیه
ژاری  ر پیری و هه گه می پیری دا و، ئه رده سه  له  تر موحتاجیهد مو شت به هه  ڵێ له رواری ئه.  ردانی بوه رگه سه
 مرێ؟ بۆچی نه  سه و که ئه  ر هات سه  به  وه ردوکی پێکه هه
 (2/912)میری؟ ی چی نه پیر بی و موحتاج بی، په ر موحتاجی و پیری ته گردین به  جه
  

 م و ئاسک ئاده
. ردانی سه  ته کی چونه بۆ موباره  یان زانیوه وه به  ئاسک که.  وه ته اوههیند گیرس  رکرا له شت ده هه به  له  م که ئاده
  دا بۆنی خۆشی میسکی له وه پاداشتی ئه  خوا له.  پشتیان دا  به  ستی هێناوه ویش دوعای بۆ کردون و ده ئه

 :وان دا خوڵقاند ناوکی ئه
 قام یند گرت مهه  رشی، جه شت به هه به  جه  السالم  م، علیه ئاده  ختێو که وه

 ن ته و وه ڕوک لوان به به رێ ته په  ن موڵکی خوته  فت جه ئاهوان شنه
 فتێ خاک و پاش ڕوع که زه ته  گرد به الش  سیدق و ئیخالس گرد لوای وه  به

 مام پشت ئاهوان ته  رد به ست ئاوه ده  عام  رد به رێشان دوعا که م په ئاده
 ک داره ی دان ته ند میشکش په وداوهخ  ک هستی موبار تی ده رافه شه  جه

 ت لوان خدمه  به  مای نافه ته  به  فت باقی ئاهوان شان شنه ئیده
 واف ته  ئیخالس چون شین به  وان به ئه ی ناف بی نافه ما بین، نه ته  هچون ب

 (2/81)تی ننه یۆ چێش بۆی جه و دما مه جه  تی ببه ی ئاهوی ته ر نافه حشه هتا م
  

 نگ ی ته ن و جێگهاڵچواال قه
ال حسێن  ماڵی مه  اڵچواالن له قه  له  که  وه هێنێته س ئه سێ که  به  گۆڕ و، نمونه  شوبهێنێ به نگ ئه خانوی ته

 :دا خنکاون که ناو بیره  رسێکیان له اڵم هه به  وه نه ی پاکی بکه وه بۆ ئه  وه ناو بیرێکه  ته چونه
  فه خه بر تێدا مه ی چون قه زینده  به   فه خه رۆ که نگ، ئینسان مه ی ته یانه
 ر به بیر، بدانیش وه  س شین وه سێ که  ر رته ی وه ن ساڵ جه چواالن چهاڵ قه
 ماشان کنیا بی، ته س نه یارای که  سشان چنیا فه ردی، نه رێ مه یه ر هه
 ین بی عیلم و زه  ق عالمێ و به لحه ئه ین بی اڵ حوسه وش مه حه  جه  رهو بی ئه
 (2/911)رف وت و حه بێ سه  ر به ئاوردێشان به رف به  و جه  سرکه  رد جه ڕ که ش په و بیره ئه
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 نگاندن ڵسه هه
االمر "تای دینیی ره سه  وڵی داوه ڕی ئیسالم هه باوه  یشتنی خۆی له پێی تێگه  کانی دا به دانراوه  رواری له

رگری کوردی  وه  و به  وه ڵ، ورد بکاته چاکسازی کۆمهکردنی تاک و  رده روه بۆ په "عن المنکر يبالمعروف والنه
 ." که و خراو مه  خاس بکه":  کو پێشینان وتویانه یان وه!  که و وا مه  وا بکه: بڵێ
  وه بێ ببرێنه ڵکو ئه به. نگێنرێن ڵبسه هه  مانه م زه کانی ئه ره پێوه  کانی رواری به ناشێ دانراوه  وه رۆکه روی ناوه  له
تی،  اڵیه سیاسی، ئابوری، کۆمه  و ژینگه بۆ ناو ئه  وه بێ ببرێنه یان، ئه وه ی دانان و هۆنینه "مین و زهمان  زه"

 :یری بکرێ سه  دو الوه  له.  ی تێدا نوسراوه تانه بابه  م جۆره ی ئه نگیه رهه فه
اڵن و  رده تی خۆجێیی ئه هیی میرای ی حوکمی دوانه ژێر سایه  ڵی کوردی، له وتنی کۆمه ی پێشکه کێکیان، پله یه

ندی  یی خۆجێی بابان و حوکمی ناوه اڵتی کوردستان و حوکمی دوانه رۆژهه  ندی ئێران له حوکمی ناوه
وام و، نائارامیی سیاسی و دارایی  رده ڕی به شه  ی له اڵیانه و به مو ئه ی تری کوردستان دا و، هه الکه  عوسمانی له

 . هاتوه نگی دا رهه تی و فه اڵیه و کۆمه
کو  وه)وتون  داکه  وه کانی ئیسالمه تاییه ره ما سه بنه  ی له دینییانه  ڕه و باوه مو ئه ڵ بونی هه وی تریان، تێکه ئه

شت  هه شر و، به شر و نه و، حه  وه مردن و زیندوبونه  ر، به ممه ئیسالم و قورئان و پێغه  ڕهێنانی بێ دودڵی به باوه
  ، به وه کۆنه  ڵگای کوردی دا، له یاڵدانی کۆمه ناو خه  ی له ییانه فسانه ئه  ڕه و باوه مو ئه ڵ هه گه  ، له...(م نه هه و جه

 .باوی جێیگیر  ته ڵ و سروشت بونه کانی کۆمه ی ژیان و دیارده رباره مان ده درێژایی زه
ی فارسی و  وره ندی گه بیرمهیان  و، ناوی ده  رچاوه یان سه کانی دا ناوی ده ناو هۆنراوه  رچی رواری له گه ئه
 :گرێ رئه ندی لێ وه وی و په عنه وی مه سنه ری مه دینی رۆمی، دانه الله والنا جه تی مه تایبه  هێنێ، به بی ئه ره عه
 (2/61)وی سنه مه  و جه رماوان ئه ش فه پێسه/ وی عنه الل رۆمی مه والنا جه مه
 (2/966) خ خ به ن یاران؟ واچێنی به هچێشمان ه/ خ تبه مه  رسا جه والنای رومی په مه
ڵ  گه  و له کانی ئه راوردی نامه چی به ، که وه ته تی خۆی نوسیوه خه  ی به مه رده و سه یان کتێبی گرنگی ئه ها ده روه هه

اون، فی و عیرفانی دانر لسه ی بیری فه وه تی و رونکردنه اڵیه ی ئاینی و کۆمه رده روه بۆ په  کانی که فارسیه  کتێبه
... تار دینی عه ریده حمانی جامی، فه بدوڕه دینی رۆمی، عه الله وی جه عنه وی مه سنه عدی، مه کو گولستانی سه وه
 .  وانه ئاستی هیچ کام له  نه ناگه  وه ه "رۆک و ناوه  شێوه"روی   کانی رواری له دانراوه  ن که خه ری ئه ده
  مابێ، بگره یان نه نرخێکی زانستی  مانه م زه کانی، بۆ ئه تی هۆنراوه بابه  ی رواری کردونی به تانه و بابه ئه  نگه ره

ی رۆشنبیرانی  وه ی جۆری بیرکردنه وه اڵم بۆ لێکۆڵینه خش بن، به ندێکی ناڕاست و زیان به جێکردنی هه جێبه
ڵکی لێ  دا که نهما و زه ڵگای کوردی له کۆمه( ڵناسی کۆمه)نی سۆسیۆلۆجی  ندێ الیه و، هه  مه رده و سه ئه
دا  مه رده و سه رواری له  ، که ی دایه که زمانه  ڵکو له به  کانی دا نیه رۆکه ناوه  کانی له گرنگی دانراوه. گیرێ رئه وه
بۆ   نگه ش ره مه ڕای ئه ره زمانی کوردی و، سه  به  تی جۆراوجۆری داوه ی بابه وه کوردی کردنی نوسینه  وڵی به هه
نگی کوردی  رهه ند کردنی فه مه وڵه کردنی مێژویی زمانی کوردی و، ده شه رواردی گه بۆ بهوان،  سی زمانه که
 .بێ ڵکی هه که
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  بابان یمەدرەسەی ئەدەبی
 
 ی بابان سه دره کانی مه شیعریه  قاڵبه. 9

 ( ک نمونه سالم وه) 
 و گۆرانی بابان  سه دره ردو مه کانی هه شیعریه  جیاوازی قاڵبه. 2
 ی بابان سه دره کانی مه ندیه تمه تایبه. 2
 کانی شیعری سالم ته بابه. 1
 تی اڵیه نی ژیانی کۆمه ندێ الیه هه. 5
 
 

 ی بابان سه دره کانی مه شیعریه  قاڵبه
 ( ک نمونه سالم وه)

دا میرەکانی چەند حەفتەیەک لە سلێمانی ماوەتەوە لەو ماوەیە 9821ساڵی  ،ریچ لە گەشتەکەیدا بۆ کوردستان
کەو و وە، لە بەر خاتری ئەم بەزمی شەڕەلە دانیشتن و کۆڕەکانیاندا بەشدار ب. بابان و گەورەپیاوەکانی دیون

 .ئاهەنگی مۆسیقا و گۆرانییان بۆ ساز کردوە. خستوەرێکیان  شەڕەبەران و شەڕەسەگ و تیرئەندازی
نانەت ژێرخان و رێگاوبانەکانی کوردستانی بە وردی لە هەلومەرجی سیاسی، باری کۆمەاڵیەتی و ئابوری، تە

دەنگوباسی مەوالنا خالید و ناکۆکیەکانی و، پایەی . هەواڵی شەرەفنامە و مێژوی بابانی پرسیوە. کۆڵیوەتەوە
کەچی لەم روانینە گشتگیرەی ریچ دا لە دورونزیکەوە باسی شاعیر و ئەدیب .  شیخ مارفی نۆدێی تۆمار کردوه

ە نر و شاعیری لە سلێمانی نەگەیشتبەی لێ ئەفامرێ کە لەو رۆژگارەدا ئەبێ هێشتا شیعئەمەش تەنیا ئەو. ناکا
 .پلەیەکی گەشانەوەی ئەوتۆ کە شاعیر لەو کۆڕانەدا ئامادە بێ و، شیعر لەو دانیشتنانەدا بوبێ بە بابەتی باس

راستی و دروستییان بە  ەوە، کە هێشتات هدۆزراون ئێستائەو تێکستانەی بە زاراوی بابان هۆنراونەتەوە و تا 
 :لەوانە کن،چاکی ساخ نەبۆتەوە، چەند تێکستێ
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 (ک 9956)موناجاتی شێخ سادق 
 (ک 9981)مەهدی نامەی ئیبنولحاج 

 (ک 9912)تەزکەرەتولعوامی مەال محەمەدی سێوچی 
 (ک 9911)تێکست سەردەمێ هۆنراونەتەوە کە هێشتا سلێمانی ئاوەدان نەکراوەتەوە  2هەر 
یەکەمیان پاڕانەوەیە لە خودا . ە هەر سێکیان دینین و هەر یەکەیان بۆ مەبەستێکی دینی دانراونتێکست 2ئەم 

دوەمیان باسی نیشانەکانی دەرکەوتنی . کە شیفای خالید پاشا بدات و، لە نەخۆشیە کوشندەکەی چاک بێتەوە
رەکانیشیان  دانه. نزیکن  وه لۆرههەرسێکیان لە زمانی فۆلک. کا ڕی دینی ئه ندێ باوه سێیەمیان باسی هه. قیامەتە

 .سەنگاندنڵر لێکۆڵینەوە و هە به  تا بخرێنه  ر چاو نیه به  پاشماوەیەکی تریان له ئێستاتا 
 

رۆژگاری ژیانی دیاری نیە و، شیعرەکانیشی  ئێستائەحمەدی کۆر، کە ئەشێ بە موکریانی دابنرێ، ئەویش تا 
 . وه ته م کۆ کراونه ماوده ڵکو ده تەوە، به نهکراو اوەوە ساخ نەبە رێکوپێکی لە سەرچاوەی نوسراوی باوەڕپێکر

 9892)، کوردی (ز 9861 – 9815)، سالم (ز 9856 – 9811)ئەوی کە لە بەر دەستدا بێ شیعرەکانی نالی 
ئەوانیش رۆژگاری ژیانی خۆیان و ساڵی لە دایک بون و مردنیان . و نەوەکانی دوای ئەوانن( ز 9851 –

 .بەاڵم ئەشێ هەندێ لە شیعرەکانی خۆیان بکرێ بە نیشانەی سەردەمەکانیان. ەرەمشتومڕی لە س
نالی بە بۆنەی مردنی سلێمان پاشا و دانیشتنی ئەحمەد پاشای کوڕیەوە ( ز 9828 /ک 9251)ساڵی 

 .شیعرێکی داناوە
 ،کردوە سالم بە بۆنەی شەڕی کورد و عوسمانیەوە کە عەزیز بەگی بابان سەرکردایەتی( ز 9851)ساڵی 

 .شیعرێکی داناوە
بەندێکی بە فارسی لە ستایشیدا ێمانی گیرساوەتەوە، کوردی تەرجیعبەهائواڵ لە سەرگەڵو و سل( ز 9852)ساڵی 
 .داناوە

ئەم سااڵنە، کە ئەکاتە دوەم چارەکی سەدەی نۆزدە، ئەگونجێ بە سەرەتای سەرهەڵدانی شێوەی بابانی، لە روی 
وی  بنرێ و، دوای ئەم قۆناغە ئیتر لە ناوچەیەکی فراوانی کوردستان دا، پێرهزمان و فۆرم و ناوەرۆکەوە، دا

 .کەرکوک و کۆیە و رەواندزی گرتۆتەوە کە لە ساباڵخی موکریانەوە تا سلێمانی و  کراوه
 (ز 9196 – 9851)، ئەدەب (ز 9111 – 9856)، حەریق (ز 9112 – 9811)لە موکریان، وەفایی 
 .، ئاهی، فکری، خەستە، خاکی(ز 9881 – 9816)، فایەق (ز 9116 – 9829)لە سلێمانی، مەحوی 

 (ز 9191 – 9827)لە کەرکوک، شێخ رەزا 
 (ز 9888 – 9821)، ئەختەر (ز 9882 – 9891)، کەیفی (ز 9817 – 9896)لە کۆیە، حاجی قادر 

 لە رەواندز رەمزی
 .یان کردوەئەمانە و هاوزەمانی ئەوان و دوای ئەوان پێڕەوی هەمان شێوەی بابان

  
 نگی رهه ی فه رچاوه سه

الی   تی ئێران و له وڵه ڵ ده گه  له  هاو سنور بوه   وه اڵتیه الی رۆژهه  تی بابان له شوێنی جوگرافی میرایه
 –کرماشان و سلێمانی  –ندی بازرگانی سلێمانی  یوه په. تی عوسمانی وڵه ڵ ده گه  له  هاوسنور بوه  وه خوارویه

  رباری شا له ورێز و ده کرماشان و ته  وایانی ئێرانی له رمانڕه ڵ فه گه  کانی بابان له ندی میره یوه غداد و، په به
  نگی له رهه ندی فه یوه ی په موڵ، رێگه سته ئه  غدا و بابی عالی له زیری به ڵ وه گه  له  وه کی تره الیه  تاران و له

 . وه دا کردۆته که روی ناوچه  به  ردوالوه هه
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کانی تێدا  ئاینیه  ت و زانستیه ریعه دیس و شه بی قورئان و حه ره زمانی عه  کان، به سه دره وت و مه گهمز
ی  وه نوسینه  ب خۆیان له ره کو مێژونوسانی عه بی وه ره بی عه ده دا زمان و ئه مه رده و سه اڵم له به.  خوێنراوه
ندێ شیعری کۆن و  هه  له  بی جگه ره بی عه ده ئه  بۆیه.  بوه "انحطاط"ی  ماوه  دا ناویان ناوه و قۆناغه مێژوی ئه

سمی والی و کاروباری  زمانی ره  تی که تایبه  ، به بوه نه  که نگی ناوچه رهه ر فه سه  وتۆیان له کی ئه ریه دینی کاریگه
 .سلێمانی  زمانی خوێندن و نوسین له  بۆته و، هێشتا تورکی نه  تی تورکی بوه حکومه

رکێکی  زانینی زمانی فارسی ئه.  ندێ کتێب خوێنراوه زمانی فارسی هه  کان دا به سه دره وت و مه مزگه  هر ل هه
سمی  ک زمانی ره روه زمانی فارسی هه  چونکه  مه رده و سه ستانی ئه ده وار و کاربه مو خوێنده بۆ هه  پێویست بوه

بی  ده ئه.  یان بوه کاری و نامه  اڵن و، زمانی نامه رده ئهتی بابان و  سمی میرایه ، زمانی ره تی ئێران بوه وڵه ده
عدی، دیوانی حافزی شیرازی،  ی نیزامی، گولستان و بوستانی سه مسه وسی، خه ی فیرده شانامه  وانه فارسی، له

 . نگی بابان بوه رهه ندی فه مه وڵه کی ده یه رچاوه سه
هندستان   ئێران و له  بی، فارسی، تورکی له ره ندێ کتێبی عه هه.  بوهیدا  دا چاپ په مه رده و سه سنوس، له ده  له  جگه
 .کوردستان  یشتبێته ش گه وانه بێ له ئه.  وه ته کراوهباڵووروپا چاپ و  ئه  تورکیا و له  و له

نی فارسی، کانی زما بیه ده ئه  رچاوه ی سه وه ی فێری فارسی بون بۆ خوێندنه وه له  جگه  یه سه دره م مه شاعیرانی ئه
 .فارسی بێ  کانیان به دیوانه  شیک له به  وڵیان داوه و، هه  زمانی فارسی شیعریان داناوه  خۆیشیان به

  می به ند شیعرێکی که و چه  ورامی داناوه هه  ندێ شیعری الوازی به رچی موناجات و هه گه والنا خالید، ئه مه
 . وه ته فارسی هۆنیوه  ی به که مو دیوانه اڵم هه به  ی بابان نوسیوه هجه له

عدی  سه  به  کانی دا ئاماژه شیعره  له.  ڵکێشی شیعری فارسیی حافز کردوه یان شیعری کوردی خۆی تێهه سالم ده
 .دا کیمی رۆمی ئه و حافز و حه

  رهشیعرێکی دا ناوی شاعی  ویش له ئه.    زمانی فارسی داناوه  به  نده رجیعبه ته  کوردی درێژترین شیعری که
 :ڵێ با، ئه کانی ئێران ئه وره گه

 وی هله یس و جامی و ده عدی و نیزامی، قه حافز و سه
 شق شاگردانی عه  تجو بون له عریفه یزخواه و مه فه
... 
 بون م ده حره سیڕ مه  ی به نسور که والنا و مه مس و مه شه

  شق ی خوانی عه ی نانی سفره رێزه  یانخواردایه تا نه
 (ولێر ، هه91: یدیوانی کورد)

موڵ  سته ئه  نجام له ره رچی سه گه ، ئه ی کردوه دینه و مه  که ردانی شام و مه ، سه  سنه   نالی بۆ خوێندن چۆته
 . بوه بی فارسی رزگاری نه ده ری زمان و ئه ژێر کاریگه  اڵم له ، به وه ته گیرساوه

 . فارسی داناوه  کانیان به کی دیوانهشێ به....  ب ده زا، ئه ق، شێخ ره فایی، فایه حوی، وه مه
 . فارسی نوسیوه  ی به که ه "مکتوبات"دی شێخ  حمه کاک ئه

رچی  هێزی فارسی دا بوبێ و، هه بی به ده ری ئه ژێر کاریگه  بی بابان له ده ئه  شتێکی ئاساییه  بۆیه
 .بێ واو ئه بی فارسی، ناته ده مێژوی ئه  هدابڕاوی ل  بی کوردی دا بکرێ به ده مێژوی ئه  کی زانستی له یه وه لێکۆڵینه

 
 بی فارسی ده ی ئه وه الساییکردنه

. قاڵبی شیعری بابان الساییکردنەوەی قاڵبی شیعری فارسیە و، بە چاولێکەری ئەوان قاڵبی عروزی بۆتە باو
ابانی جێگەی ئیتر شیعری هەورامی و قاڵبی خۆماڵی لەم ناوچەیەدا بەرەو پاشەکشە و پوکانەوە چوە و قاڵبی ب
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تەنانەت بەندوباوی نەخوێندەواری دوای زۆر لەو شاعیرانە خراوە، کە لەم سەردەمەدا بە هەورامی . گرتۆتەوە
 .شیعریان هۆنیبێتەوە

نگی تێدا  بکی دیار ره بی نوێ سێ سه ده قۆناغی ئه  ێشتۆته کردنی دا تا گه شه گۆڕان و گه  شیعری فارسی له
 .بی ده شتی ئه بکی بازگه بکی هیندی، سه بکی عیراقی، سه نی، سهبکی خوراسا سه:  وه ته داوه

ر شاعیرانی  سه  یان له ری ، کاریگه وه رۆکه روی فۆرم و ناوه  ن و، له بکانه م سه ر به سه  دا که و شاعیرانه ناو ئه  له
بکی عیراقی  سه  له وی و نجه وسی توسی و نیزامی گه بکی خوراسانی فیرده سه  له  بوه ی بابان هه سه دره مه
هانی  سفه بی هاتفی ئه ده شتی ئه بکی بازگه سه  حمانی جامی و، له بدوڕه عدی شیرازی و حافزی شیرازی و عه سه
 .بون
قاڵبی   و، له  بکی عیراقی بوه ی سه وه خت، الساییکردنه ی ئاڵۆز و سه بی و رسته ره ی زۆری عه کارهێنانی وشه  به

ند،  رجیعبه ، ته ، قیتعه سیده ل، قه زه غه:  هێناوهکار کانی شاعیرانی فارسیان به عریهشی  مان قاڵبه شیعردا هه
کانیشیان دا زۆری  کێشی شیعره  ضمین و، له ع، ته مه س، موله ده س، موسه مه ط، موخه مه ند، روباعی، موسه رکیببه ته

 . وی کردوه وانیان پێڕه کانی ئه عروزیه  کێشه
  

 رسیبی فا ده سالم و ئه
 :ڵێ ، ئه ردانی ئێرانی کردوه وێ سه که رئه کانی دا ده شیعره  کو له سالم وه

 کرد قڵیم لێ نه هاتم فیکری عه  ی که ئیبتیدا بۆ ره
 ( 928: دیوان)  دبیرمه پسی تارانم گوناهی کاری بێ ته حه
.... 
 وتێ فه پێم زانی ده  مڕۆژه قڵ ئه عه  به
 (991: دیوان) م بو جه سالم عازمی موڵکی عه  که

....... 
 تارانا  جاتم بێ له ر نه سالم گه  رته ڵ دڵ شه گه له
 (85: دیوان)م  ر ناکه ئێرانا گوزه  ی به شتی ره ده  ر بێته شت ئه هه به

..... 
 رۆژگاران  ی مورادان ئاخۆ به ی قیبله ئه

 ؟ریبی تاران حاڵی غه  س پرسیوته که  جارێ له
.... 

 هیجرا سالم  له  تی دڵ چۆنه چ بڵێم حاڵه
 ( 929  :دیوان) کو زیندانی منه ندوج وه نه حنی گوڵزاری سه سه
... 
 ندوج نه زای باغی سه بێ روی تۆ فه  به
 ( 991: دیوان) ر بو قه کو ناری سه ناو دڵما وه  له
 

 .بون  مانه و زه نگی گرنگی ئه رهه ندی فه دو ناوه  و تاران  سنه
 :دا دینی رۆمی ئه الله بریزی و جه مسی ته ت و شه وکه عدی و حافز و شه سه  به  ژهکانی دا ئاما شیعره  سالم له

 وی عیسه  بنه ی دڵ ده فتوه  وی به وله د مه سه
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 (959: دیوان) وی رکه ده رسا به گێسویی ته  ر له گه گاهێ ئه
.... 

 نگ و سست زن و له المی کوردی و بێوه سالم که
 (952: دیوان) وی عنه ێخی مهالی ش ئه  بگاته  عنایه بێ مه

.... 
 نسور ر مه گه  وه  مسه ر شه شقن گه هی عه یرانی ره حه

 (951: دیوان) پیمانی  به  سالم نبود پیدا زین باده
 
 :ڵێ عدی ئه ر شیعرێکی سه سه  له  ه "ملمع"  شیعرێکی تری دا که  له
 ت ب ت عیزه  ی به ت ماهی تابان، وه لعه ته  ی به ئه

 هم چو عنبر لب چو ش ک ر زلف داری
 بۆ کیزب و خیالف  س ا ل م ئاگاهه

 است مسکین س ع د ی این غزل گفته
... 

 :ر شیعری شوکت سه  ملمع له
 یال کۆی له  زنجیری مجنونی له  ته وکه سالم شه  به

 اسیر خال او گردم ز تیر چشم جادویی
..... 

تی و میسراعی  کوردی شیعری خۆیه  می به که میسراعی یه  که  یه ی هه (ملمع)ع  مه شیعری موله 91  سالم زیاتر له
 . فارسی شیعری حافزی شیرازیه  می به دوه
 جێ ماهی جیهان ارا  ر ئومێدی دڵ بێنێته گه ئه
  (21 :دیوان) خال هندوش بخشم سمرقند و بوخارارا  به

.... 
 راب زمی شه ختی به وه  ورۆزه سوبحی نه

 ( 12: واندی) الصبوح الصبوح یا اصحاب
... 
 تی دنیا ی خوماری میحنه ی مه شئه نه  ین با به ل که ده به

 ( 26: دیوان)اال یا ایها الساقی ادر کاسا وناولها
... 
 تی دۆست زره رای حه ت سه ڵوه خه  دڵه

 ( 17: دیوان) داری طلعت اوست ایینه  دیده
.... 
 یغامی دۆست دا په خته م وه با له سا بادی سه  بێنه
 ( 18: دیوان) نم جان از سر رغبت فدای نام دوستتا ک
.... 
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  (72)یری فیکری  غه
  (71)ت  گواره

  (77)لیلی وشان 
  (82)دان  هی قه سه
  

 سپێک ده
ل بێ  زه چ غه  که کانی تا کۆتایی شیعره کا و، ئیتر قافیه س پێ ئه ده  دو میسراعی هاو قافیه  کانی به مو شیعره هه

ک  تا کۆتایی یه  وه میه یتی دوه به  کانی له یته می به ی میسراعی دوه قافیه. مێنێ ک ئاواز ئه ر یه سه  له  سیده یا قه
 . بێ ئه  جۆر قافیه

 لف ئه.............................   لف ئه............................. 
 لف ئه.............................   ب............................. 
 لف ئه.............................   ج............................. 

 
 کۆتایی 

ڵی  بۆ خۆی هه  که  هێناوه  بیه ده ئه  و ناوه به  واته ،ی خۆی "تخلص"درکاندنی   کانیشی به سالم کۆتایی شیعره
 .ست بوبێ نقه ویش ئه ئه  نگه ێنابێ، رهه  یتیدا ناوی خۆی تێدا نه دوا به  له  یه ن شیعری هه گمه ده  به.  بژاردوه

لیلی و داماوی  زه  له  ربڕینێ بوه ده  شنه چه  که  ڵبژاردوه ێکیان بۆ خۆیان هه "تخلص"گشتی   شاعیرانی کورد به
تا  ره یش سه "سالم"... ریب ریق، خاکی، غه ، ئاهی، حه سته حوی، خه شوی، مه نالی، هیجری، مه: ختی دبه و به

 ."سالم"  ی خۆی، دوایی گۆڕیوێتی به "تخلص"  به  ردوهی ک "بیمار"
 

 کانی شنه چه
 : وه ته ندین قاڵب شیعری هۆنیوه چه  سالم به

 
 ل زه غه. 1
کانی تر هاوجۆر  یته مو به می هه م و میسراعی دوه که یتی یه میسراعی به  دو. یت به 91تا  5  ل، پێکدێ له زه غه
 .بێ  د بڕگهن ی چه که کێشه  گرنگ نیه. بن ئه
تی جۆراوجۆری  مان قاڵب دا بابه هه  شێ له اڵم ئه هێنرێ، به کار ئه  بۆ باسی دڵداری به  بیه ره کی عه یه ل وشه زه غه

 . وه پێ بهۆنریته
 : یه مجۆره ل به زه یی غه الری هۆنراوه ته

 الف.......................   الف..........................
 الف........................  ب........... ...............

 الف ........................  ج...........................

 الف........................  د ...........................
 تا دوایی  مان شێوه هه  به..................... 
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   سیده قه. 2
 .ن کانی تری هاوقافیه یته مو به می هه م و میسراعی دوه که یتی یه دو میسراعی به  شیعرێکه
ڵکێشان  دح و خۆهه بی فارسی دا بۆ مه ده ئه  ی له که ته بابه. یت بێ به 61تا   وه یته به 95  شێ له ئه  سیده درێژی قه

گرانی  خنه ره  ندێ له هه. کی بون خالقی و دینی و باسی سروشت شت الوه تی ئه و، بابه  رخان کراوه جو ته و هه
  کیان کردۆته تیه سایه که  ستایشی درۆینه  ندێ جار به هه  ، چونکه داناوه  "حماسه دروغین"  یان به  سیده قهفارسی 

 . ڵکێشاوه هه  کابرایان پێوه  که  بوه ی تێدا نه تانه و سفه یی هیچ کام له فسانه مانێکی ئه قاره
 

بی، نرخی  ده ڕای نرخی ئه ره ندێکیان سه ، هه وه ته هنجیاوازی تیا هۆنیو تی بابه  ی داناوه سیده ندین قه سالم چه
 :  وه ێتیههۆنیو  م ناونیشانه به  کی که یه سیده قه  وانه ، له یه سیاسی و نرخی مێژوییان هه

 :کا پێ ئه س ده  مجۆره ی به تاکه ره سه "رومیان  ی بندگان، میر جلیل الشان عزیز بگ بابان، با طائفه ذکر محاربه"
 نان ف زه ژنۆ، که وئه سته ڕێن با گۆشگیر بم، ده لێم گه
 ی جیهان فحه ت تاری کرد سه دامه ی بای نه ڵوکه گێژه

 
س پێ  ده  مجۆره ی به تاکه ره سه ، وه ن هێزی عوسمانیه الیه  باسی بارودۆخی سلێمانی دوای داگیرکرانی له  له
 :کا ئه
 سی موڵکی باباننخا  شخاسێ که حواڵی ئه ئه  ده به
 ( 912: دیوان) راسانن و هه  راسیمه ک سه ر یه ک هه له بێداری فه  له
 
 :ڵێ گی بابان دا ئه زیز به ستایشی عه  له
 یدا ها په ددایم فیتنه  پڕ شۆڕش به  کا دونیایه ده
 ( 98: دیوان)یدا غا په وه  ر مویه هه  م له رده نگ و فسون هه یڕه نه  به
 
کا،  ی ئه که سپه ی خۆی و ئه وه بستانی عیراق دا باسی مانه ره عه  له  کی دا بۆ شاری حله یه وه هوتن دورکه  له

 :کا س پێ ئه ده  مجۆره ی به تاکه ره سه
 کا ت چی ده نازانێ قیسمه  ئاخ و داخ دڵ غافڵه

 ( 19: دیوان)با  یانی کوێم ده اڵم ئاخۆ به م به مڕۆ وا لیره ئه
...... 

 
 . یان کردوه سازی سیده قه  سه دره مان مه شاعیرانی تری هه ،مسال  له  جگه

حواڵی سلێمانی دوای  ئه  له  پرسیاره  تی که یه که رائیه  سیده ناسراوترینیان قه . ی داناوه سیده ندین قه نالی چه
 :تی بابان اڵتی میرایه سه مانی ده نه

 ی بادی خۆشمرور تم ئه قوربانی تۆزی رێگه
 زور مو شاری شاره هه  زا به ارهیکی ش ی په وه
 

 : وه ته اڵمی داوه کی رائی  وه یه سیده قه  یش به سالم
 ر حه ی سه که ی باده ت ئه که جانم فیدای سروه
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 ر ته مو راهی پڕ خه هه  زا له یکی شاره ی په وه
 

 :تی دینی ن بۆ بابهرخانی کردو ته . ج داناوه ی حه رێگه  ردوکیانی له هه  یه ی هائی هه سیده نالی دو قه
  ره وه ی منه دینه ی ساکینی ریازی مه ئه

  ره و وه ی منه دینه مه: رمو بفه  لوتفێ بکه
 
 :وی تر ئه
  ی حیرسی وێرانه تا که فسی بومئاسا هه ی نه ال ئه ئه
  بازانه  بڕۆ ئازانه  شقبازانه م عه ڵ ئه گه له
 

 :ڵێ ئه  یته به 922  که  ی داناوه "حری نور ی به سیده قه"حوی  مه
  حری نوری عیلم و عیرفانه و به وصلی الله علی ئه

 " سبحانه –علم الله "یری  وری ناکا غه رکی غه ده  که
 
 ند رجیعبه ته. 3
مان  هه  مو جار به یتێک هه کان به له زه ستنی غه به وه یتی هاوکێش پێک دێ، بۆ پێکه ند به لێکی چه زه ند غه چه  له

 .  وه بێته ئه  ی جیاواز دوباره ن و قافیهکا یته کێشی به
 الف.......................   الف..........................
 الف........................  ب...........................
 الف ........................  ج...........................
 الف........................  د...........................

 الف........................  ه...........................
 ب.................................   
 ب..................................  

 الف.......................   الف..........................

 الف........................  ب...........................
 الف ........................  ج...........................
 الف........................  د...........................

 الف........................  ه...........................
 ب.................................   
 ب..................................  
 .بێ ی هه ند درێژه به 7توانێ تا  ئه  مان شێوه هه  به
 . یه  هانی سفه عدی شیرازی و هاتیفی ئه کانی سه نده رجیعبه بی فارسی داته ده ئه  ند له رجیعبه ناوبانگترین ته به

مان  و هه  وه هانی کردۆته هسف ی هاتیفی ئه که فارسیه  نده رجیعبه السایی ته ، کوردی داناوه  ندێکی به رجیعبه سالم ته
ی  که نده رجیعبه ی سالم هێز و پێزی ته که نده رجیعبه ته. کانی رجیعه ندی ته پاش به  وی کردۆته ی ئه که رجیعه ته

 :نرێن کانی زمانی فارسی دا دائه بیه ده ئه  ریزی شاکاره  کانی هاتیفی له شیعره.  هاتیفی نیه
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 :ندی هاتیف عبهرجی می ته که ندی یه به  شێ له به
 وی نثار رهت هـم این و هـم آن  ای فـدای تـو هم دل و هم جــان

 جان نثار تو چون تویی جانـان  دل فـدای تو چــون تویی دلبر
 جـان فشانـدن به پـای تو آسان   دل رهـانـدن ز دست تو مشکـل

 ریخت در ساغر آتش سوزان  پرست و آتش دستساقی آتش 
 سوخت هم کفر از آن و هم ایمان اند و نه هوشچون کشیدم نه عقل م

     به زبانی که شرح آن نتوان  مست افتادم و در آن مستی
 همـه حتـی الوریـد و الشـریان  شنیـدم از اعضا این سخــن می

 وی نثار رهت هم این هم ان  ای فدای تو هم دل و هم جان
 که یکی هست و هیـچ نیست جـز او  
 اال هـــو وحـــده ال الــه  

...... 
 نێرگسی جادو  دڵی بردم به  مو  ژادی سیلسیله یاری ساحیر نه

 ڕو کیس بو میانی ئایینه مونعه   یالیه کانی له ن مه وشه دڵی ره
 رسا خو دینی بردم نیگاهی ته   زیناره  زین کاری من به عده به
 رچو س ده ده  ی عاقڵی له رشته  جنون الی مه  ی دڵ بچینه ئه  ڵسه هه

 برو مان ئه ی که ندێشه رکی ئه ته  ی تیری موژه  عیشوه  دڵی پێکام به
 ی جادو دیده  و به نێرگسی ئه  ستی می کرد سیاهی و مه ره که

 ر بو ته بۆ موعه  ماغم به بۆ ده  ی یار توڕه  به  ر رێی نیه گه باز ئه
 بو جام و سه  به  ساقیا خوم بده   رای یارانه ستی من وه مه

 ر سو ستیا هه مه  رام هاتوجۆ بو له ی  شئه نه  و له شه  ست دڵ به بهگڕی 
 تم جادو دوره وای غوباری که  ر حه روسی سه دڵ خه  ڕی دا له شاپه

 ک دو ق نه خودای حه  کێکه ر یه هه
 ( 995:دیوان)وحده ال اله اال هو 

  یالیه ی زولف و خاڵی له شێفته    یدایه رار و شه بازی دڵ بێ قه
  ختی توبایه ر دره صلی دولبه وه   دا بۆسه ر نه گه وانم ئه ێ رهب

  لدایه وانی یه رگی عاشق شه مه   ر چیهره سه  مو له  با البه ی سه ئه
  م وایه سوبحده  یخانه ری مه ده  ندان ه بۆ صبوحی ره ساڵ و مه

  رسایه دینی ته  نعان به کو سه وه  فیکری گێسودا  تا دڵ له سره حه
  وغایه وێشا خرۆش و غه  دیم له  یر م بۆ سه سوبحده  یخانه مه  هچوم
  کتایه ردی یه فه  س به رکه کاری هه  :وتی  گریه  گوێم کافرێ به  هاته

 ک دو ق نه خودایی حه  کێکه ر یه هه
 (921: دیوان) وحده ال اله اال هو

  مه یقی غهر و غه نه  و به دڵی من نه   مه ریکی خه مو خه  زولفی تۆ مو به
  مه له پڕ ئه  میشه خاتری من هه  دائیم پڕ  باده  ساغیری تۆ له

  مه تم سته قیسمه  ف تۆوه ره ته  له  ت نابم مه رحه ئومێدی مه  ت به قه
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  مه قه ک به راستی وه  شکم به نگی ئه ره ت دا فیرقه  رگ و دڵ له خوێنی جه  به
  مه ره رچی بۆ حه گه ت ئه رێگه  نیه  ت چۆ داڵ میحنه مه  سانه بێکه

  مه ره یی که شمه عی جود و چه نبه مه س ر که بۆ هه  سێکه س که سی بێکه که
 ک دو ق نه خودایی حه  کێکه ریه هه

 (922: دیوان) وحده ال اله اال هو
 زار هه  مانه ی زه کێ غائیله دڵ یه  عیف و زار ن زه کو کۆه ته م وه غه
 س ئیزهار که  ردی دڵ به م ده که تا نه  ر لبهگفتوگۆ دو  ستم له بی به  له
 سرار س بڵێم ئه که  ر به سم گه ناکه   می رازه حره مه  ر که یری دولبه غه

 غیار تی ئه فاقه بۆ من ره  عاره  رچو س ده ده  ت له عریفه ی مه رشته
 تی دڵدار فیرقه  له  ماوه دڵ نه  رچۆ دڵ ده  د تو خوا له خیره  ئه
 رار س سوبات و قه تی بۆ که نیه  ت جیهانی بێ بونیاد قیقه حه  به
 ق ئیزهار سیڕی حه  تۆنی به ر ئه هه  میر وقی زه شه  زاهید منی له  که مه

 ی زار ناڵه  ڵێ به ده  المه م که ئه  راهیب  ده یکه ربانی مه سه  وا له
 ک دو ق نه خوای حه  کێکه ریه هه

 (51: دیوان)وحده ال اله اال هو 
کی  یه ند خانه بێ چه ها ئه روه هه. وتون ستکاری که ندێ ده ر هه دا به وه گوێزانه  له  م شیعرانه ئه. 9: ینیتێب)

ند  کانین و چه ڕه ی الپه کان ژماره ولێر و ژماره چاپی هه  کان له مو شێعره هه. 2. واو بێ ناته  که نده رجیعبه ته
 (رگیراون مێرد وه ی ژینی پیره رۆژنامه  کی له یه دانه

 
 ڵکێش تێهه

 ی م که ره ر ماچێ که گه خضروارم ئه
 ( 951: دیوان)اب زندگانی بردام پی   به
 ت ب ت عیزه  ی به ت ماهی تابان وه لعه ته  ی به ئه

 ( 951: دیوان)زلف داری هم چو عنبر لب چو ش ک ر 
 یی مشک بۆ مویی یدی توڕڕه دوای قه  سیرم باز له ئه

 ( 955: دیوان)ری زنار گیسویی ئی خو کاف فرنگی زاده
 ...ر ئومێدی دڵ گه ئه
  21خاک هندوش   به
  

 کی پێنج خشته
کانی شیعری شاعیرێکی تر تا  یته می به که ر میسراعی یه سه  خاته ئه  شاعیر سێ میسراعی هاوکێش و هاوقافیه

 .ناو ببرێ "تضمین"  به ێش ئهمان کات دا  هه  له. "مخمس"کی  وترێ پێنج خشته میسراع پێی ئه 5  بێته ئه
 :ڵێ ئه  یتی شیعرێکی نالیه ند به ر چه سه  کێکیان له یه  کی داناوه سالم دو پێنج خشته

 :میسراعی سالم 2
 مت بو شه ت و جاه و حه وڵه ر ده گه ی حاریس ئه ئه

 رت بو عل و گوهه ف و لوئلوئو له ده دوڕ و سه
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 مت بو ده ری رو، خه همو، په خوبانی سیه
 :ی نالی که تهی به
 مت بو عومری خضر و جامی جه  که  نده رچه هه

 مت بو چ عومرێکی که  لت زۆره مه ئه  چونکه
 ( 911: دیوان) هتد.... 

  ی له که والنا خالید شیعره مه. زوری والنا خالیدی شاره ر شیعرێکی مه سه  کی تری سالم له کیه پێنج خشته
 :داینابێ  وه ییه ردی ئاوراره سۆزی هاوده  به ،ر بوبێ ده ربه یش ده دا سالم اتهو ک له  نگه ، ره ریدا وتوه ده ربه ده
 :میسراعی سالم 2

 شار  رچم له ڵکو زو ده ن به رێم که  یله ت که میحنه  دڵ له
 نار ردومان بگرم که معی مه جه  له  ئیمڕۆ رۆژێکه

 و زار و نزار  ژنۆ دانیشم بێ چاره وئه سته ده
 :والنا ی مه که یته به

 موسم عید است ما نومید از دیدار یار
 عالمی در عیش و نوش ما دو چشم اشکبار

 ( 69: دیوان) هتد..... 
 . یان کردوه و پێڕه  یه سه دره م مه شاعیرانی ئه  لێ له گه  ی که شیعرییانه  و قاڵبه له  کێکه کی یه پێنج خشته

  
  ن که ێ قاڵب ههند دا هه مانه ڵ ئه گه  وی کراون، له باو و پێڕه  دا بون به هم رێباز له ن که و قاڵبانه گشتی ئه  به  مانه ئه

  زۆر له  رد که و روباعی و فه  ها قیتعه روه هه.  وه نالی تاقی کردۆته  که "زاد موسته"کو  هاتون وهکار جاروبار به
 . کان دایان ناوه شاعیره

  
 ئارایی قافیه
 : ی چاپ کراوه که رچی دو جار دیوانه گه سالم ئه

 . غدا چاپی کردوه به  ریوانی له مه -کوردی  9122م، ساڵی  که جاری یه
 . ولێر چاپی کردوه هه  گیوی موکریانی له؟ م، ساڵی  جاری دوه

کانی سالم  ی شیعره وه کی بۆ لێکۆڵینه ره ی سه رچاوه سه  ن بکرێنه نایه  وه ڵکی ئه که  به  م دو چاپه اڵم هیچکام له به
  ، جیاوازی نوسخه ی زۆریان تێدایه وه ی نوسینه ڵه خۆی، هه  گرتۆته کانی نه مو شیعره هه: ی وه ر ئه به  له

 ....کراون راورد کاری نه کان به کانی شیعره جیاوازه
اڵم دیوان الی  به.  وه ته دوتوێی کتێبێکدا کۆکراوه  له  وترێ که ڵێ شیعری شاعیرێ ئه کۆمه  به ئێستادیوان 
  له  سازی بریتی بوه ری وشه و نواندنی هونه  پیشه  ی شیعریان کردۆته وه هۆنینه  وان که ریته نی نهشاعیرا

 .خۆی  بگرێته "یاء"تا   وه ه "لف ئه"  کانی له قافیه  ریزێ شیعر که  به  که ی دیوانه وه پڕکردنه
ربڕینی  ک ده نیا وه ک ته نه  کردوهیر  سه "ت سنعه"کو  ، داڕشتنی شیعری وه وان بوه ریته سالم، شاعیرێکی نه

ی  که ی دیوانه وه خۆی بۆ ئه  تا یا بگرێته هه  وه لفه ئه  کانی له ی شیعره قافیه  وڵی داوه هه.  خرۆشانی سۆز و عاتیفه
 . وه کانی ئێرانی کردۆته ناسراوه  السایی شاعیره  دا مه له. دان بێ ئاوه

 : ئارایی کردوه ند جۆرێ قافیه چه  وه ر ئه به بێ، له بی هه ره لفبای عه کانی ئه مو قافیه هه  وڵی داوه سالم هه
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 م، که جۆری یه
 .زۆری کورتن  به  کانی دا که له زه غه  تی له تایبه  به.  هێناوه  قافیههاوکی هاوئاواز و  یه وشه  کانی به یته کۆتایی به

 : نمونه
 میر دڵ کونکونن سا چ غوالم و چ ئه "ربنا"

 قیر نی و چ فه هلی نیازن چ غه ک ئه هکو ی وه
 کونان ر گریه حه مت شام و سه ره ئومێدی که  به
 میر دا و چ ئه ت چ گه قاره ن ئیزهاری حه که ده

 (66: دیوان)هتد ...... 
 

 م، جۆری دوه
دانانی شیعرێ بۆ   خۆی کردوه  ندێ جار زۆری له هه  وه بی پڕ بکاته ره لف بای عه کانی ئه رفه ی ریزی حه وه بۆ ئه

 .  یدا بوه نجام شیعرێکی الوازی لێ په ره سه. رفێکی دیاری کراودا حه  له  ک قافیه یه زنجیره  به
 : نمونه

 خاج  کو راهیب به شادمانم پێت وه فیعم ال عیالج ر شه حشه مه!( نی چه)ر  گه
 راج ردنیا خه گه  مان دێنێ له رزه ده  ردنت ر ببینێ گه دڵ گهئاهوی 

 نوسا گۆیی عاج ی ئابه لقه حه  ک له وه   له دوه زولفت جه  ی پوستانت لهور ده
 واج مری ره قدی جان ئه ی بۆ نه ر بده گه بێ فا نابوت ئه ک وه ری عاشق وهعوم
 ی زوجاج رده توێی په  ی له ک مه وه  زاهیره ی پڕ ئاو نو دیده  روت دایم له کسی عه
 باج  و بۆ باری عومرت جانه سمی ئه هر  بوی  ل سالم که جه شی راداری ئهتو
 

  دا ناوه مه ، دانی به کانی کردوه ی بۆ خۆی و هاوپیشه شیعرێکی خۆی دا، پاکانه  هادا له کی وه یه بۆنه  کوردی له
 :ڵێ ئه
 وعێ بڵێ بۆ ئیمتیاز ر نه هه  شاعیر له  الزمه بێ  ارانهتو ئه  وعه و نه کوردی مائیلی ئه  نیه وه
کار   ر به به  نایان بردۆته ندێ جار په هه  بۆیه  وڵیان داوه مان هه هه  یه سه دره م مه کانی تری ئه عیرهشا  لێ له گه

 .ی ناقۆاڵ و ناساز هێنانی وشه
 

 م، جۆری سێیه
ی  کارانه کی ورده هی تی ستایه کی زۆر و وه هی ندی رمه کانیدا هونه ه "ئارایی قافیه"  کانی دا له شیعره  ندێ له هه  له

ی  کانی دا دوباره قافیه  و له  ری داڕشتوه ی وروژێنه ندێ جار رسته ی جوانی سۆزدار و هه و، وشه  نواندوه
 . که شیعره  به  هێز و پێزی داوه  جۆرێ له  که  وه کردۆته
 : نمونه

 ،  وی تاره رۆژی دڵ شه
 وێ مێ بێ چ له  چ له
 ،  نزڵی گێسویی یاره مه

 وێ مێ بێ چ له  چ له
.... 
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 کو قورب شکم وه رژێ لوئلوئی ئه گاهی بوعدت ده
 ،  شغوڵی نیثاره مه  دیده
 وێ مێ بێ چ له  چ له

 هتد..... 
 هامون   ها بێ جێمه ر وه هرم گه شۆری شه

 ت عاقیبه
 جنون  مه  مکاته تم ده سڵه یال خه یاری له
 ت عاقیبه
.... 
 ڵقوڵێ ر وا هه گه یی چاوم ئه شمه رچناری چه سه
 کۆهی گودرون   گاته ردابی ده هوجی گ مه

 ت عاقیبه
..... 

 بێ  سالم مژده  دوایه  تی له وڵه ستی ده نگده ته
 حزون حواڵی مه پاش ئه  شادمانی دێ له

 ت عاقیبه
 ( 52: دیوان)هتد ........ 

 دڵدارم   ک بۆسه دا یه قدی جان ده نه  به
 ت حمه لێ زه وه
 ی کارم  دی وابون عوقده حه  گاته ده
 ت حمه لێ زه وه

 ( 52: دیوان) هتد..... 
 ی خاتر نیگارێ بو  گوشادی عوقده

 ویش رابورد ئه
 یارێ بو   تم شادی به دڵی پڕ میحنه

 ویش رابورد ئه
 ( 55: دیوان)هتد ... 
 می یار ی خه ها ناکا دڵم توڕڕه ره
 می یار رچه ک په تا وه بڕن هه ری نه سه

 ( 57: دیوان)هتد .... 
   ه دامه زولفی سیهبت  بۆ خاڵی له

 م مو ده هه
   ناکامه  هه م ره ت له کونجشک سفه

 م مو ده هه
 ( 86: دیوان)هتد .... 
   فعه ک ده ر یه گه بۆ دام ئه  ندی نیه رمه هونه
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 ماهی گرت
   فعه د ده مو سه  رێشانت به می زولفی په خه

 ماهی گرت
 ( 52: دیوان)هتد ..... 

 
 م، جۆری چواره

پێدانی  پێناوی درێژه  یدا یا له که سته به عنای مه یاندنی مه پێناوی گه  ندێ جار له هه  کانێتی که درێژه  دهسی ی قه قافیه
 . ی کردوه که و جوانی قافیه  که جوانی وشه  یدا چاوپۆشی له که شیعره

 
 م، جۆری پێنجه

می  کوردی و، میسراعی دوه  تی به ی خۆیه وه هۆنینه  که کانی شیعره یته می به که میسراعی یه  کانێتی که ڵکێشه تێهه
م  که یتی یه می به که ی میسراعی یه نیا قافیه ته. فارسی  به  لی شاعیرێکی تره زه می غه کان میسراعی دوه یته مو به هه
 :بن کانی تردا هاوجۆر ئه ڵ قافیه گه  له
 

 : نمونه
 دڵ بکا شاد  نی تۆیه ر دیده هه

 ( 51: دیوان) گون باد سال الله  رویت همه
.... 
 ست و سجود الحه م سیدق و سه ره که  ردی به شقی مه مه

 ( 56: دیوان) این هردو ندارد عدمش به ز وجود  هرکه
..... 

 هار وگوڵی به کو نه وه  تیفه روت نازک و له
 (61: دیوان) قدت براستی چو سهی سروی جوبار

 
 کان کێشی شیعره

رێنوسی   شێ به مان کات دا ئه هه  له. کانی عروز بکێشرێن فعیله ته  ێ بهش کانیان ئه کانی سالم کێشه شیعره
 . کانی دیاری بکرێن قورسایی بڕگه  وه عروزی بنوسرێن و شی بکرێنه

مو  و هه  وچانێکی تێدایه  بڕگه 5ر  دوای هه  و، له  ییه بڕگه 91موی  کاتێک دا شیعری شاعیرانی گۆران هه  له
ئاسانی   به  یه هاوقافیه  ویه سنه مه  م کێشه ئه.  یه تی خۆی هه ی تایبه یتێک قافیه ر به ن و، ههوی سنه کانیان مه شیعره

اڵم شاعیرانی  به. کی لێ ساز بکرێ شێ گۆرانیه مو شیعرێکی ئه سازێ و، هه ڵ ئاوازی گۆرانی کوردی ئه گه  له
داهێنانی قاڵبی   رویان کردۆته.  هێناوه  یه هوی و جوت قافی سنه یی و مه بڕگه 91قاڵبی شیعری   بابان وازیان له

 . مه شیعری جیاواز له
 .یی بڕگه 96  یی و بڕگه 95یی و  بڕگه 91یی و  بڕگه 99ر کێشی  سه  کانی خستۆته سالم شیعره

..... 
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 :یی بڕگه 99ی  نمونه
 را -  مه -  که –ری  –و  ده -  له/   -  نه –نا  –جا  –فی  –زول 

 ( 22: دیوان)را -  که -  شه –ی  نه -د قه -  به/  –ره  –ما  –ه  یه –س  –ک  وه
 ( 21: دیوان)ر کا ده  یلت به دڵ مه  ت له حمه ک زه له فه

 ( 22: دیوان)روما  ر بێ به بێ هه شکم ده تی ئه شه
............ 

 :یی بڕگه 91ی  نمونه
 را/ یا/ یی/ رو/  له/  شه/ ق نه/ م خه/ پڕ/ فی/ زول/  نه/ چی/ پڕ
 را/ نا/ ری/ و ده/  به/ ن/ دێ/ ر هه/ سی/ جو/  مه/ تی له/ میل/ ک وه

.... 
  مه/ دڵ/  سی/ نی/  ئه/ دت/ یا/ هات/ و شه/  که/ ی سه/  که/ و ئه/ ی ئه
 را/ گا/ ژ/ رۆ/  له/ خۆ/ دا/  دت/ یا/  مه/ دێ/  زه/ ح له/ ک یه

.... 
 :یی بڕگه 95 ەی نمون
 وێ/  له/ چ/ بێ/ مێ/  له/ چ/  ره/ تا/ وی/  شه/ ر هه/ دڵ/  ژی/ رۆ
 وێ مێ بێ چ له  چ له  نزڵی گێسویی یاره مه

..... 
  ره/  قه/  سه/ قت/ را/ فی/ ڵی/ حا/ ر و/  ره/  شه/ ڵت/ س وه/ ری/ و جه
 وێ مێ بێ چ له  چ له  ناره  ردو له نزڵم هه مه

.... 
 ری من رحی من و دلبه ک شه کو یه عنیانن وه مه
 من/ ری/  ته/ ف ده/ و ئه/ یی/  وه/ ک شه/ و ئه/ تی/  حه/ سی/ من/ لی/ ت قه

..................... 
 :یی بڕگه 96ی  نمونه
 بێ/  نه/ با/ ن/ شا/ رێ/  په/  ژه/ رۆ/ کو/  وه/ گت/ ن ڕه/ ب شه/ فی/ زول

 کا /  ده/ شی/ پۆ/ه مه/ دی/ س قه/ تا/ رو/  له/ سا/ ئا/ ب/ حا/  سه/ وا
 لقوما حه  می ئاهم له کوڵێ ده خوێن ده  ارهکو فو وه

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

 مۆسیقای شیعر
ڕینیان تێدا  ڵپه ئاوازی جواڵن و هه  ی جۆرێ له وه بۆ ئه ،یین بڕگه 91ی  وانه کانیدا، ئه شیعره  لهندێ  هه  سالم له

ئاوازی   ، له وه کانه یته کردنی به ی دونیمهرێ  له  وڵی داوه کی و ئاوازی گشتی، هه ره ی ده قافیه  له  بخوڵقێنێ، جگه
 : وه نزیک ببێته  وه ییه فۆلکلۆریی گۆرانی ناوچه

 م هیب و گریه بێ تۆ نه
 هاران وبه عدی نه ک ره وه
 روما  دێ به  سته یوه په
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 میسلی باران  شکم به ئه
 جوز تۆ  م به نابێ بکه

 ر ڵ چ دڵبه گه ت له سوحبه
  رعه قامی وه ئارێ مه

 کاران  هێزی تۆبهر په
 ( 12: دیوان)هتد.... 

 ی مورادان ی قیبله ئه
 رۆژگاران  ئاخۆ به
 سێ هیچ که  له  پرسیوته
 ریبی تاران حاڵی غه

... 
 هیجرت  ر له حه و تا سه شه

 و خۆ خه  رامه بۆ من حه
 م دای گریه ردێ سه هه
 هاران وبه عدی نه ک ره وه

 ( 81: دیوان) هتد...... 
 شقی تۆم  هوێڵ و فیراری ع

 سو  هر و سو به شه  هر به شه
 ل  ته  ل به ته  پشته  به  پشته

 کو  شت و کو به ده  شت به ده
.... 
 دا  ی ده که  مانه رخی زه چه
 زمی ویساڵی یار و من به

 ب  له  ب به له  بۆسه  به  بۆسه
 رو  رو به  دیده  به  دیده

 ( 992: دیوان) هتد..... 
  رزوحاڵمه الزمی عه

 ق به ق ته به ڕ، ته زی زه غهکا
 خوێنی دڵ  ن به رحی میحه شه
 ق ره ق وه ره م وه که بتی ده سه

 رم تیری نیگاهی دڵبه
 ر ناو جگه  کی نیشته کیه یه

 ترسی پێلکێ  له  سینه
 ق به ق شه به شه  سیله موته
 ( 76: دیوان)هتد .... 

 رهات ده  رده په  ساقی له
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 رابی هێنا جامی شه
 ت حیره  ا لهم  دڵ خیره

 ه ئافتابی هێنا مه
 ( 25: دیوان) هتد..... 

 : کانیان داناوه رازویان بۆ کێشی شیعره مان ته کانیاندا هه شیعره  ندێ له هه  له  سه دره مان مه کانی تری هه شاعیره
 :ڵی نالی ئه

  بازی رێته رده ر به سه
  ندی جێته به خته ن ته ته

  یلی خاکی پێته دڵ مه
  بیبه  خۆته یرۆح ماڵ

 ردی وه  وشکۆفه تۆ نه
 ردی زه  من مایلم به

  سیمه رت نه مسه تۆ هه
  هیبه مم له مده من هه
..... 
 :ڵێ ق ئه فایه

  می هیجران غه  شادم له
 ئوام بێ مه  که  یخانه مه
 ی باده زه مه  ستم که مه
 بی ساوام بێ ماچی له  

   یاڵی گوڵ خه  بولبول به
 نزڵ کا مه ده  رچڵ که سه

 نێ غونچه تا پێ بکه
 رسام بێ و سه  و واله ئه  
 
 

  ختم  ر ته سه  ر شاهی له گه
 ختم دبه ی به نده ک به وه
 ختم ی دڵ سه عشوقه مه
 (127ژین، ژ ) بۆم رام بێ  یلی نیه مه   
نزیکترن   وه ییه وچهیتی فۆلکلۆری و ئاوازی گۆرانی نا کێشی به  ، له ی ناوخۆیی تێدایه قافیه  ، که کێشه  م جۆره ئه

 . دا داڕشتوه م قاڵبه کانی خۆی له دی کۆر زۆری شیعره حمه وان ئه پێش ئه. تا شیعری عروزی
......... 

 
 
 



 
گوڵچنین: دەم رێگاوە بە     

222 

 

  ی بابان و گۆران سه دره ردو مه کانی هه شیعریه  بهجیاوازی قاڵ
 :هی گۆران  له  جیاوازه  وه ند روه چه  قاڵبی شیعری بابان له

 م،  که یه
 .  واوی جیاوازه ته  یی به الری هۆنراوه و ته  که سپێکردنی شیعره ی دهتا ره سه

  بڕگه 5م  که یتی یه می به که میسراعی یه. کا س پێ ئه ده  چوار میسراعی هاوقافیه  ی به تاکه ره شیعری گۆران سه
ی  وه کردنه م دوباره رتی دوه و که  بڕگه 5م  که رتی یه رت، که دو که  م پێکدێ له که یتی یه می به و، میسراعی دوه

 . مه که میسراعی یه
مو  می هه کا و، میسراعی دوه س پێ ئه ده  دو میسراعی هاوکێش و هاوقافیه  ی به تاکه ره شیعری بابان سه

 .من که یتی یه ی به کانی تری هاوقافیه یته به
 

 م،  دوه
 .کانی تردا یته ی به ڵ قافیه گه  له  زهی جیاوا و قافیه  یته ر به هه  ویه سنه موی مه شیعری گۆران هه

  که کانی تری شیعره مو قافیه م و هه ی میسراعی دوه م و قافیه که یتی یه ی میسراعی به شیعری بابان قافیه
 .هاوجۆرن

 
 م،  سێیه

 .سازێ ڵ ئاوازی گۆرانی ئه گه  له  ییه بڕگه 91موی  شیعری گۆران هه
 .سازێن کانی عروز ئه حره ڵ به گه  له  ییه بڕگه 99روی  و سه 99موی  هه،  یی نیه بڕگه 91شیعری بابان هیچی 

 
 ی بابان سه دره کانی مه ندیه تمه تایبه
 : یه ندی تری هه تمه ندین تایبه ی بابان چه سه دره مه  ،یانه م جیاوازی له  جگه

 
 م، که یه
رخ و  چه  یی له کانیاندا گله زۆری شیعره  ن، لهشبین بو ر ژیان ره رامبه ی بابان به سه دره گشتی شاعیرانی مه  به
ت زۆریان  نانه ته. بڕن رئه ن و نائومێدی ده که ختی خۆیان ئه به  یی له گله. ن که ئه  مانه ک و زه له فه  ردون و، له گه
: کو ، وه وه خوێنرێته ساسی لێ ئه بونی و که بێهیوایی و زه  که  ڵبژاردوه یان بۆ خۆیان هه "تخلص"  شنێ له چه

 ...ریق ، ئاهی، حه سته شوی، خه حوی، مه نالی، هیجری، بیمار، مه
 

 م، دوه
یل و  و، له سره رهاد، شیرین و خه شیرین و فه: کو یان داستانی دڵداری وه بی گۆران دا ده ده ئه  کاتێک دا له  له
ی  ی شازاده نگنامه ، جه ادرنامهکو ن ڕ وه ی شه وه و گێڕانه... ندام جنون، یوسف و زلێخا، بارام و گوڵئه مه

ری  بی بابان دا ئیتر هونه ده ی ئه سه دره مه  ، له وه ته وی هۆنراونه سنه شیعری مه  به... غداد هیای به کرماشان و که
 . وه واوی کوێر بۆته ته  ی داستان به وه هۆنینه
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 م، سێیه
ی شاعیرێتی  رزی پله رزی ئاستی رۆشنبیری و به ی به وه تی سالم، بۆ ئه تایبه  ی بابان، به سه دره شاعیرانی مه

اڵوی  ڕاون تا تێکه ناسراو و ناقۆاڵدا گه ن و نه گمه بی ده ره ی فارسی و عه دوای وشه  ن، به ر بخه خۆیان ده
ڵک  ر زمانی ئاسایی خه سه  و، له  بوه هاوتای کوردی باویان هه  و وشانه کاتێکدا زۆر له  ، له ن کانیانی بکه شیعره

 .بون هه
 

 کانی شیعری سالم ته بابه
 

 . تی داوه رگای زۆر بابه ده  سالم له
 

 ری روه نیشتمانپه
  کو له روه هه  و شیعرانه ئه.  ربڕیوه ویستی نیشتمانی تێدا ده خۆشه  وه ته لی هۆنیوه زه و غه  سیده ندین قه سالم چه
ت بۆ  نانه ، ته یه مێژوی کوردا گرنگیان هه  له  وه تیه اڵیه و کۆمهروی سیاسی   ، له یه یان هه گرنگی  وه یه بی ده روی ئه

مێژوی بیری   ، له یه یان هه تی خی تایبه یی کوردی بایه وه ته ی نه وه نێکی بیری سیاسی بزوتنه الیه  یشتن له تێگه
رخان  ته  ته م بابه شێکم بۆ ئه دا به "م جه رداشی رۆم و عه نێوان به  تی بابان له میرایه": کتێبی  له. سیاسی کورد دا

 . وه مه بکه  ت دوباره مان بابه دا هه پێویستی نازانم لێره  به  بۆیه  کردوه
 

 دڵداری
د و  باسی روخسار، قه. کا بێ میهری ئه  یی له ستایشی جوانی و گله. ڵێ ڵئه تدا هه ئافره  کانی دا به له زه غه  سالم له

کا،  ت باسی ناوک ئه نانه د، ته مک و ناوقه ب، سنگ و مه بغه و غه  ناگه م و چه ، دهت، چاو و لوت بااڵ، کوڵم و رومه
زوڵف، گێسو، : باسی  یه ن شیعرێکی هه گمه ده  به.  ندیه تی ناوه بابه  میشه هه "زوڵف"کانی دا  شیعره  چی له که
.  ی بۆ زوڵف خوڵقاندوه ی شاعیرانه یان وێنه ده. بێ کان تێدا نه شێوه  ک له یه شێوه  ی به.. ، مو گریجه م، ئه رچه په

می  رنجی ئه موی زیاتر سه هه  شی ژن دا قژ له کانی له ندامه مو ئه ناو هه  تدا له ی ئافره ره یکه په  چێ له پێ ئه
 .قژی  ته پیش دا چاوی بڕیوه  ر ژنێکی کردبێ له یری هه سه. راکێشا بێ

 
 تی  اڵیه نی ژیانی کۆمه ندێ الیه هه
ی  وێنا  مه رده و سه تی ئه اڵیه نی ژیانی کۆمه ندێ الیه ی سلێمانی هه ڵگای ناوچه کی کۆمه کو دانیشتویه م وهسال

 .یی کردندا وره و گه "دح مه"قاڵبی   ندێکی تری له تی پێ کردندا و هه و سوکایه "جو هه"قاڵبی   ندێکی له ، هه کردوه
 

 (146 :دیوان) ک راسیمی ژنهێنانی ئاغایه مه
راسیمی  مه  تای بنیاتنانی خێزانه ره سه  رگیری، که تیدا ژنهێنان و شوکردن، هاوسه ڵگاکانی مرۆڤایه مو کۆمه هه  له

روی   کردن، له اڵوکردنی نێر و مێ، پێش ماره ستێکه ی ده وه ر ئه به  ریدا له داوه ڵی کوره کۆمه  له.  یه تی هه تایبه
یشی  که راسیمه مه  ، بۆیه یه کی زۆرتری هه رگیری گرنگیه ، هاوسه شیاوه نه  وه تیه هاڵی روی کۆمه  رام و له حه  وه دینیه

  ن له گمه ند جارێکی ده کجار یا چه نیا یه ته  روداوێکه  مه ئه  ت که تایبه  ، به یه خۆی هه  ت به رێوشوێنێکی تایبه
 .تی کی تایبه یه بۆنه  ته کراوه  وێ بۆیه که ڵئه ژیاندا هه



 
گوڵچنین: دەم رێگاوە بە     

222 

 

 :ڕوا ند قۆناغێکدا ئه چه  ر گیری به هاوسه
  ، به رده په  ، چونه وه نگ گێڕان، گواستنه کردن، شایی و ئاهه ی کچ، خوازبێنی، دیاریکردن، ماره وه دۆزینه

  ریته نه  ندێ له و، هه  ئامێز وێنا کردوه کی کاریکاتێری گاڵته یه شێوه  ی به راسیمه م مه شێ له سالم به... زاوابون
 . واری تۆمار کردوه نی کوردهکا باوه

  
پێشتر   ، واته یه م بێوه ی هه دراوسێکه.  وه دۆزێته کی خۆی ئه ڕێ دراوسێیه گه ئه. دا ژن بهێنێ ر ئاغا بڕیار ئه تایه

 :یخوازێ ر ئاغا ئه تایه.  یه ی هه اڵم پاره ، به م پیره ، هه شوی کردوه
 ت وای دا عاقیبه ری بو زو هه یلی هامسه ئاغا مه
 رمی دڕی ی شه رده نگوشت نما بو په نوس ئه چاره
 ی که نزیک خانوه  رتوت جواری بو له یی فه بێوه
 ......ر ئاغا  تایه
 کا  شات ئاماده یش و نه تی وا بو بینای عه نیه

 ڵی بۆ خۆی کڕی ژن مردوی مرێ هات گێچه پیره
 برد پول بو ئاغا هیچی شک نه  تی تالب به ئافره

 بێ هیچ گوێی بڕی  دا و، به رێوی ئاسا فریبی
 :کا ی ئه ماره  له په  به
 کار ڵقینی کوردی ئاغا کورت و کرده کو ته روه هه

 ی بڕی وێدا زو بۆ خۆی ماره  ال و قازی له بێ مه
 :ی دا که هی شایی  شداری له کا بۆ به ڵی بانگ ئه کا و کۆمه شایی ئه

 فاف زهنگ و  و بۆ ئاهه ر بون بۆ شه معئاوه عێ جه جمه مه
 رکوڕی چوارگوێ که  پله توننشین و تورفرۆش و ته

 چی پڵه چه  نێرێ چراچی بون و دۆمه ق ده له
 و مقامات چڕی  ک و بااڵیی بۆ روحمه سته به

 :بۆ ماڵی زاوا  وه یگوێزنه ری بوکا و ئه سه  درێ به تارای سور ئه
 ر بوکا کێشا سه  سورنشینان چادری سوریان به

 وتی کوڕکوڕی ره  وته نی، کهپیرێژن، پیری نیها
 
  وه یانه که ربانی ماڵه سه  له. یدا بنوێنێ که ر ژنه سه  اڵتی خۆی به سه ی پیاو ده وه واری بۆ ئه ریتی کورده پێی نه  به
 :ی دا که ری بوکه سه  دا به زاوا قامیشێ ئه  وه یه ی تازه خانوی نشینگه  ی بچێته وه ی دا پێش ئه وه کاتی گوێزانه  له

 مست  ری بان، ئاغا تێاڵی گرته به  بوک هاته  بێوه
 ریا لێی خوڕی سه  ر دانی به سه  قای قامیش له باته

 
 : وه رده په  ڵ زاوا بچنه گه  دێ له  وه ختی ئه نیشێ تا وه دائه  ی تازه نشینگه  چێته ژن ئه

 خوار  ربان هاته سه  بوک چو دانیشت و ئاغا له
 ڵبڕی لف ال هه الم ئهلیپای  ک چه لنگی بوکی وه
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 :ڵ زاوا بکا گه  فتار له ی فێری بکا چۆن ره وه بۆ ئه  وه مێنێته ڵ بوک ئه گه  ربوک له به
 کا وێدا داخۆ بوکێ چی ئه یری کرد له ئاغا سه

 !ڕێ وان ئاشت گه ئاشه: دای دا خت سه دبه ربوکی به به
 

 (91 :دیوان) ک راسیمی شینی ئاغایه مه
تی کورد، چ موسوڵمان و چ  زۆرایه  نده رچه هه.  یه تی خۆیان هه راسیمی تایبه ن مه ن دو بۆنهدایکبون و مرد  له

بێ و  وێ ئه رچی خوا بیه هه  ڕیان وایه باوه  یه زدان هه ویستی یه  ڕیان به رن و باوه روه کانی تر، ئاینپه ئاینه
  وره ساتێکی گه کاره  اڵم مردن به یان بسێنێ، بهخشێ و ژ توانێ ژیان ببه ر خوا ئه وێ نابێ، هه یه رچی خوا نه هه

 . گرێ کی درێژ دایان ئه یه بۆ ماوه م ن و، ماته که پۆڕ ئه شین و شهمردنی ئازیزدا   له. نێن دائه
 

  سیده ی قه مان کێش و قافیه هه  کانی، به درێژه  سیده قه  کێ له یه  به  وه یه و بۆنه به.  ویستێکی مردوه سالم خۆشه
مان کات دا وێنای  هه  ، له میش گێڕاوه ، شینی بۆ ئه ڕی نێوان کورد و رۆمی داناوه بۆ شه  ی که که ژهدرێ
 . ی کردوه که راسیمی مردنه مه
ی  که ماڵه جاخی بنه لیم ئاغای باوکی وه دوای مردنی سه  حمود ئاغا له یان و، چۆن مه که ماڵه ستایشی بنه  تا به ره سه

 :یی وره ی گه لوتکه  یشتۆته م دا گه می ئه رده سه  هو ل  وه رۆشن کردۆته
 ی خون فشان دیده  م به م، دیده که  ڕێن با گریه لێم گه

 ت رابوێرم ئاسمان راحه  م به ک ده ڵێ یه نایه
 لیم هدی سه پاش عه  ق له دیمن حه قه!( سێوی  چنکه)

 مدڵ چراغی دودمان حمودی حاته س مه ده  دایه
 زی رکه مه  یانه ی گه ملوکانهستگاهی  معی ده شه
 شان هکه چو بۆ که ندیلی فرۆزانی ده رقی قه به
 رتێ تولی بێ شه  با به  تێکه وڵه م ده هچ خوڕه وه
 دان رۆشن کا چراغی خانه  وعه م نه ق به ستی حه ده

 دیع قشی به ر نه سه  ن خۆ به نده به  ڵ بو بو به که شیوه
 معدان رین شهیی بو جام بلو سرین گه و نه  الله

  
تی  رایه به ڕێوه ندی به ناوه  سول ئاغاوه حمود ئاغای ره اڵت و هێزی مه سه هۆی ده  به  و  وره ڵ گوندێکی گه که شیوه
  نده م ناوه ر به سه  که کانی ناوچه گونده  ک له یه ژماره.  ر سنوری ئێرانه سه  له  یل ی سیوه ناوچه  .یل بوه سیوه
ریستۆکراتی دێهات و،  بۆ چینی ئه  که یه نمونه  م ئاغایه ئه. کا ی دیواخانی ئاغا ئه به دهب سالم باسی ده. بون

 :گوندنشیندا یکی کی خێڵه ڵگایه ناو کۆمه  گی له به ره اڵتی ده سه ندێکی ده بۆ ناوه  که یه نمونه
دانی  و خوانی ئاوه  ئاغا سفره. اڵتدارێتی و جوامێری سه کانی ده نیشانه  له  کێ بوه خاندا یه دیوه  یی له نانبده

 :بۆ میوان  رمی لێ بوه درێژایی رۆژ خواردنی جۆراوجۆری سارد و گه  به  بوه هه
 هار ختی نه ی پادشا وه خانه  ڵ بوبو به که شیوه
 م گردی خوان یوانی حاته ی ئه ر سو سفره هه  دیم له

 و رۆژ و شه  دا خام و پوخته و خوانه واقیعا له
 زو کا میهمان فسی ئاره نه  ێکی کهعام ر ته هه
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بی  ره سپ و ماینی عه خۆیان و ئه  فیک به و مونته  زه نه کانی عه خێڵه  بی له ره میوانی عه  میشه هه  که دیواخانه
و ر  نجه ڕنیشان، خه نگی زه تفه  له  کانی دا پڕی بوه تیه تایبه  ژوره  ی ئاغا له که و، ماڵه  لێ میوان بوه  وه نه سه ره

 :رگ کااڵی نایابی جلوبه  ی پڕ له شمشێر، بوخچه
 فیک و مونته  زه نه بانی عه ره عه  ڵ بو به که شیوه

 سپ و مادیان رجی تازی ئه سه  ند پڕ بو له مه د که سه
 و ی خاصی ئه حوجره  ر الدا له هه  چوم نیگاهم کرد له

 ڕنیشان نگی زه نتینی تفه د بازاڕی قوسته قه  دیم به
 نگ نگڕه ر ره راسه ت بو سه تاقی عیماره ری زێوه

 بان ر و شیری ده نجه مایل خه ی حه ختی قرتاسه ره
 ها ک بوخچه ر یه سه  زازی له کو دوکانی به دیم وه

 رنیان ز، دێبای هیندو په وڵی خه و که  شاڵی تورمه
 

چاوی پیس کاری تێ .  بوه  وه چاوه  به  هات بۆیه ڵنه هه  رانیه یی و خۆشگوزه وره و گه  به بده م ده ئاسمان چاوی به
ناوبانگی بابان  کاتێ پزیشکی به. ناکاوی لێ دی  کی له وێ تایه که خۆش ئه حمود ئاغا نه کتوپڕ مه  کردوه

 : وێ مردوه که ر ئه ی پشکنێ ده گرێ و ئه بزی ئه ری و نه سه  گاته باباجان ئه
 و ختی ئه نیهالی به  وزه ری سه ئاسمان زانی سه

 زان تی بادی خه ک ئافه د وه ری لێ کرد چاوی بهکا
 باه مێکی کرد ته ب عاله ک ته یه  به  وێرانه خانه

 یان ریدی بو عه نگی په ر ره سه  نگی له نگی بێ ره ره
 و وج ئاسایی ئه بزی مه گرتی نه  ر که ریا هه سه  دای به

 جان واسی بابه جارێکی حه  ر شێوا به زه ک نه یه
 لول م مه ن عاله ته  ن به بێ زمانی ته ی ن فسرده ته

 چو بۆ ناو جینان  رزه وانی به تائیری رۆحی ره
  

 ژموردی کا زا په ر قه وادیس گه ی حه یشومه وه  گوڵ به
 بان ت قوڕ بپێوی باغه سره حه  ی کوانێ به فائیده

 نێ رمه ر خه بۆ هه  یاڵی بو کتوپڕ خاسه ی خه که
 هان ب وا ناگه هز رقی غه ئاسمان نازل بکا به

 شکی خوێن م ئه ماده ر روما ده سه  رژێنێ به ده  گریه
 ران عفه قیق و زه ی عه فحه ک سه یه  ن له ماشا که بێن ته
 گریانا بڕا  ت وا له سره حه  برم به ی سه نائیره
 ک ئاودان چاو وه  خوڕ فرمێسکی خوێنینم له  دێ به
  بده  ندوهی کوبرایه م ئه م بێ دادی ئه ڵه سا قه
 ماوم بێ زمان  ی عوزمایه عزیه م ته تاو ئه  من له
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کانی  سوکاره کوڕ و برا و خزم و که  وه ر ئه به  له  کراو بوه ڕواننه خۆشین و مردنی ئاغا کتوپڕ و چاوه نه
 :شۆکاون و خرۆشاون و تاساون په

 بر ش ماڵی قه باوه  تی تۆی گرته نگی قامه ده تا خه
 مان کو ماڵی که م بو وه م خه هخ  ت له پشتی تاقانه

 دا خته ی ناوه ته م ریحله گ شکا له د به حمه پشتی ئه
 غمی دوژمنان ره  بو کۆچت له وقوف ده کاشکی مه

بۆ   یتی تێدا بوه مه کان داره وته زۆری مزگه.  وه یته مه داره  ته مردوی ئاسایی دوای شۆرین و کفن کردنی خراوه
وت بۆ  مزگه  وه ته براوه  که یته مه ی دوای ناشتنی داره که ر گۆڕه بۆ سه  وه شوێنی شتنه  لهی مردو  ی الشه وه گوێزانه

  یت خرا بێته مه باتی داره  حمود ئاغا له چێ مه پێ ئه. ر بگرن ڵکی لێ وه کی تردا که ناشتنی مردویه  ی له وه ئه
. واری دا وسای کورده ئه  له  ن بوه گمه شتێکی ده  مه ئه  ر پشتی واڵخ، که سه  ش خرابێته که و، تابوته  وه تابوته
 : یه که ندی مردوه مه وڵه اڵت و ده سه ی ده نیشانه

 یلی شکاند ختت پشتی سیوه پشتی ناو تابوتی ره
 مان ومی تازه و تاژان و قه  پشتیوانی بانه

 
  که لی گرنگی مردوه لوپه که  ندێ له هرگ و ه جلوبه.  پیاوان کراوه  وره ی بۆ گه ریتانه و نه له  کێ بوه ڵ یه کۆته

نگی گریان  رمتر بکری و، ده گه  که ی شینه وه بۆ ئه  کان دا گێڕاویانه مگێڕه ناو ماته  سپێک و به ر ئه سه  ته خراوه
 : وه رز بێته زیاتر به

 ی پادشای رۆم که ڵت ساتیره زێبی کۆته  بو به
 هان بۆ ده ت نگوشتی حیره ئه  ته سره م حه م له به بۆ نه

 
نگی  و دڵته  ژاره ڕی په وپه م و نواندنی ئه ربڕینی خه بۆ ده. کرێ هادا باس ئه کی وه یه بۆنه  له  که یه قوڕپێوان وشه

ی کردبێ،  که مه شداری ماته س به رکه و، هه  وه ته دا قوڕ گیراوه م ئاغایه کو ئه کی وه یه وره کاتی مردنی گه  له
 :شانی دا  ر یا به سه  به  ڵێ قوڕ دراوه تۆپه یویستبێ، ویستبێتی یا نه

  ن چیه ر چو ته سه  ن، که قاریب ته ر بوی، ئه کو سه تۆ وه
 وان خاکا بێ ره  وتن له مو که ر هه ن بێ سه ته  ن به ته

 دا حمه الی کاک ئه  تابوتا به  له  رخێنه چاو بچه
 نیهان  قوڕ دایه  نی بۆ تۆ له ر تا دامه سه  ر له هه
 سولت کرد خراپ ره  تخانه فه سێالبی خه  به خۆ

 دان بوبو ئاوه  برت که ی قه ئیمان خانه  تۆ به
  ره حشه ی مه نمونه  ڵکه م خه مڕۆ بۆ تۆ حاڵی ئه ئه

 ردومان میعی مه تابوتا جه  تدی له کاشکی ده
 ریم رێشانی که تابوتا په  تدی له کاشکی ده

 و مات و بێ زماننگ  ب، بێ ده ی خوشک له ریده نگ په ره
 ر به بێ خه  ماره  یفه حه  ینه تلی حوسه ی قه که رۆژه

 و فوغان  دای گریه تابوتا سه  تبیست له کاشکی ده
 شید تدیت ره چاو ده  ر به گریای گه جیاتی من ده  خۆت له
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 فغان کونان ر ئه ر، شینی پده ده ر، دڵ پڕ که سه قوڕبه
 ک له چو بۆ فه  هن م شیوه ن له رد و زه فیری مه خۆ نه

 ها دایگرتوی خوابی گران ی وه ر بڵند ناکه سه
 کا و شین ده  ودا گریه ر تابوتی ئه به  ه له گه

 داد و فوغان  ر چیه حشه پێی بڵێن تو خوا بال مه
 یاد  گان با ئیبتیدا بێته سمانده حاڵی وا په

 یان ن به م بێت کا شیوه و ئه ن بۆ باسی ئه سانیه
 رۆژ تێکچو تیره  خانه  وته یدانی که د مه ختی به به
 وان وجه فت و نه م، ناکام ره بی زۆر، عومری که تله مه
 

  له  وه ر ئه به  زان بون لهێخکانی ژیانی  مهێنانی پێویستیه رهه شداری کار و به گشتی به  تی کورد به ئافره
چینی   له  کوردستان جگه  له. پۆشینی رودا دانه  هتی ل تایبه  ، به بوه کی زۆریان هه دا ئازادیه وتی رۆژانه ڵسوکه هه
  بوه هه "ریم حه"  ڵدا، نه کانی باقی کۆمه ماڵه ناو خێزان و بنه  م بون، له کی که یه ژماره  ڵ، که ی کۆمه وه ره سه  ره هه
م  کانی ئه ته ئافره  . م بوه جه اڵتدارانی رۆم و عه سه ریتی ده ی نه وه ریم و حیجاب الساییکردنه حه. "حیجاب"  نه
 :  یان پۆشیوه "حیجاب"ریم دا بون و  حه  له  یه ماڵه بنه
 م ره رویانی حه دای پۆشیده تاوێنێ سه نگ ده سه
 مان لئه ورت ئه جه  نگین دڵ له رخی سه ی چه مان ئه لئه ئه

 شکی سور ردا ئه ر روخساری زه سه  ر رویا به سه  دێ به
 وان رژێ ناره انی دهپا دام  ر پێدا له سه  ر به هه

  ڕاندوه شین دا تێ په گرده  یان به که رمه ته  ڵ بۆیه که ی شیوه وه ره ده  له  ک بوه جێگایه  له  یه ماڵه م بنه گۆڕستانی ئه
 :ست به  ئاالن دا بردۆته  ش ئیتر رێگای کاروانی له وه و، به
 وا یاری بکا  م رێگه بو له تی پاکان ده هیمه
 وان هره دلی بو بۆ ره ر بو، عه ته خهی  ری رێگه یاوه

 شین گرده  وته که  ختێ که ری تابوتی تۆ وه عبه مه
 ئاالنا عبوری کاروان  بێ ئیتر به ی ده که

، ئاسایشی  ر بوه روه ی پیاوێکی داپه وه له  جگه. دا ڵئه شان و باڵی دا هه  ستایشی ئاغا و، به  وێته که سالم ئینجا ئه
 : سدرێژی بێگانه ده  له  ش بوه که ری سنوری ناوچه مانێکی بابان و، پارێزه ، قاره پاراستوه  رده دز و جه  ڵکی له خه
 ت که مله بانی مه م پاسه م، هه جه دی عه رحه دی سه سه

 ستی رۆمیان ی موڵکی بابان، ژێرده شێری بێشه
 رژینی باغ زمی تۆ په ت، عه حوکمی تۆ حوصنی والیه

 کان منی مه دلی تۆ ئه ق، عهندی ساری زمی تۆ پابه عه
 زانن باغ و ناک ستی ره تی ده کوبی ئافه رزه ته

 زان زان بو بۆ ره خه  خته ناوه  زیه م قه واقیعا ئه
 همی تۆن کاری سه ر دوزدانی سابیق تۆبه وه پیشه

 عیدن بۆ زیان دڵدا موسته  له  وهئێستا  ر له هه
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 مو هن ه راسیمه نگدارت سه ی تفه ر و سواره نۆکه
 ندی بێ شوان ک گۆسفه وه  وه زمی تێکچو مانه نه

 خێر  کراوی سایی بو به وای شه ی سالم هه زائیقه
 ( 12-11: دیوان)هان م دا ناگه ده  هری به ڕ ژه شه  ئاسمان ریتی به

  
ی تری  رسیه دو مهڵ  گه  راورد بکرێ له ر به گه ئه.  وه " رسیه مه"  وه ی الواندنه خانه  چێته ی سالم ئه م شیعره ئه

  حوی به وی تریان مه و، ئه  کێکیان نالی بۆ مردنی سلێمان پاشای بابان دایناوه یه  که  یه سه دره م مه شاعیرانی ئه
ویستی سالم  ر حاڵ مردو خۆشه هه  به.  یه بی نزمتری هه ده ، ئاستێکی ئه وه هۆنیوێتیه  وه ویه وله ی مردنی مه بۆنه
قوڕ   خۆیان له  وانی تر، که کو ئه میش وه ئه  یاندا، بۆیه که ڵ خێزانه گه  له  اڵو بوه ناسیوێتی، تێکه  وه نزیکه  ، له بوه
ی  تکاریی شاعیرانه ک سنعه ، نه ربڕیوه ست و سۆزی ده زۆرتر هه  ی کردوه "انفعال"جۆرێ   ، به ناوه

 .هێنابێکار به
 

 شیعر  کاریکاتێر به
رجی ژیانی  لومه هه  له  و، ناڕازی بوه  ربڕیوه زایی و بێزاری ده ناڕه  میشه دا ههکانی  شیعره  رچی له گه سالم ئه
و  ی زۆر له وانه پێچه  ڵبژاردنی ناوی سالم، به اڵم هه زگای حوکمڕانی، به ده  و، له  مانه زه  ی، له که مه رده سه  خۆی، له
شبینی هیوا و ئومێد و  ی گه بۆ خۆی نیشانه ، ڵبژاردوه یان بۆ خۆیان هه ناوی نائومیدانه  که  وه شاعیرانه

 :ڵێ ئه  مه شیعرێکی دا ئه  خۆیشی له.  ی خۆشی ژیانه نوقاڵنه
 بێ  سالم مژده  دوایه  تی له وڵه ستی ده نگده ته

 ت حزون عاقیبه حواڵی مه پاش ئه  شادمانی دێ له
چی  وێ، که که رئه مێری جدی و وشک دهکی ئازا و جوا کو کابرایه کانی دا وه زۆری شیعره  رچی له گه سالم ئه

ی خۆش و، وێناکردنی  نین و قسه پ و پیکه و گه  کێکیان گاڵته یه  ، که کردوه رامۆش نه نی روناکی ژیانی فه الیه
 .کی کاریکاتێری یه شێوه  کانێتی به ژیان و روداوه

 
 ن سیا ی دامه بۆزه

ری زۆری  فه وێ سه که ر ئه کانی دا ده شیعره  به.  ر بردوه سه  ر و هاتوچۆدا به فه سه  شێکی ژیانی له سالم به
.  بوه  وه سپ و ماین، هۆی گواستنه تی ئه تایبه  دا واڵخ، به مه رده و سه له. و عیراق ره و ئێران و به ره رێ به  وتۆته که
دانی و  ی خانه و باش نیشانهن  سه سپی ره ، راگرتنی ئه کار هێنراوه  ردا به فه سه  ی بۆ سواری له وه له  سپ جگه ئه
سواری  سوارچاکی و شاسواری و شۆڕه. کانی پیاو ره هونه  له  کێ بوه سواریی یه.  اڵت بوه سه ندی و ده مه وڵه ده
ر  سه  سپ و ماین به ڵ ئه گه  شێکی ژیانی له سالم به.  ستایشی پیاویان پێ کردوه  کان بون که جوانه  وشه  له

پێ ناچێ .  رخان کردوه کانی بۆ ته شیعره  ندێ له کا و هه کانی دا باسی ئه شیعره  دێ لهن هه  له  بۆیه  بردوه
 .ختی باش بوبێ ی دا به که سپ یا ماینه ڵبژاردنی ئه هه  له  میشه هه
 . رخان کردوه کانی ته سپ و ماینه ندین شیعری درێژی بۆ باسی ئه چه
  
  له  ییه کا، گله س پێ ئه ک ده کیه پێشه  ی به که با، شیعره ن سیا ناو ئه دامهی  بۆزه  ی به که سپه ئه  کێکیاندا که یه  له
ناو   م له لول و ئه رده گه  کی پڕ له ریایه کو ده م وه غه.  ی نیه که سپه ڵ باسی ئه گه کی له هندی یوه په، هیچ  مانه زه
ال ": وتنی  وتۆته کا که ی لێ ئه شه ڕه جۆرێ هه  به .کا نوقمی ئه  ریکه خهرجی  کو بای شه ت وه میحنه  دایهک شتیه که
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  ی بای ئومێده ڕوانی مژده چاوه. نوسێکی نادیار چاره  به  دانه وه سته ده ی خۆبه نیشانه  که " اال بالله ةحول وال قو
 :گێژاوی ترسناک رزگار بکا  ی له که شتیه که
 اڵ گێژاوی به  وتمه جۆش و که  م هاته کو یه م وه غه

 ال لوه حاڵی حه  وتمه شتی که که  هائیل زایهئاوی 
 هۆشی راڕفاند( شتی که)دی  ردا سه سه  ت هات له تی میحنه شه

 (ال  وته که)رجی جیسری شادیم تێکشکا  شه  بای موراد لێم بو به
 ڕ گه  هاته( خول  وته که)کو ئاش  ن وه ته( م مریه)مرود  گێژی نه  وته که  میه گه

 ی ناخودا  ر دا تو خودا ئه به هی دێ خ بای مراد که
  

 :ی خۆیان بۆ بکا که بۆزه  سپه ن باسی ئه وری بده کا ده هاوڕێکانی ئه  هێنێ داوا له ت ئه ینه م و مه باسی خه  واز له
 م س بده م با به ت و تۆفانی غه ریای میحنه دادی ده

 ن سیا ی دامه دفیعالی بۆزه رحی به شه  بێمه
 ن، رم بده سار دوه ک حه کوێن سا وه  فیقی کۆن له ی ره ئه

 !زا بارگیری قه  ن له یر که رن سه و سوارم، وه بێ جڵه
 

 :ێخوار  ی دا دێته که سپه ی ئهشان و باڵ  ئینجا به
  ته ش و توند، شیڕه رکه ی بۆز، ترسنۆک و سه که سپه ئه

 دا کلکی خۆی ئه  له  بێ جوته  ر خشپه گه  وا سڵه
 پۆز و یاڵ و دوی نگ ژێر قه بڕه رپاک موی شه سه  سپیه

 پا  وته پ و راست چه پێشانی، چه  ڵ، جوته باخه  نده گه
 گوێی  س بێته ره نگ و جه ی زه ی پڵپڵه ر زرنگه گه

 ما سه  ستێ میسلی ورچ دێته وه ر پاشو ده سه  جوت له
 تم بێ سواری بم زم باز نیه ک دابه الیه  ر له گه

 ک ئاشی با خول وه  دێته ورما ده  نگی نادا، به ئاوزه
 توندی لێی خوڕم  گوێ جۆگا بگیرێ و بێم به  ر له گه

 کا ڵئه تاکو پاڵو هه  شێنه وه  تاق و جوت جوته
 م کا دێم زینی که ئیزهاری غروری خۆی ده  گوایه

 کا ر خۆی شێت ئه به کو گای بارنه توڕێنێ وه ڵده هه
  جزهسواری عا  له  م چونکه م زینی بکه به ست ئه ده

 ال بێ لێم البه کا و مۆڕ ئه خۆی خۆش ئه  قه بۆ له
 تاو  لوشکێنێ به ر ده ک که پێش وه  ر بێنیه کا و جۆی گه

 کا پاشوم تێ ده  رم بۆ جوته ر لغاوی بۆ به گه
 وێ ڵکی ده تی خه وتی خۆی و میحنه ری دێز فه ک که وه
 خا و خوردا داده خه  ن خۆی له مده عه  ناکاوا به  ر له هه
 فێڵ  ک ببری به نه ت پسێنی بێ سه گێکی په ک سه وه
 کا ی گیر ده ی اللغاوه پێچکه  ی له ڵبه با که م ده ده
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  وه ماڵ شیرین ره ک بای شه ماڵ وه  ختی ئالیک رو به وه
 شا ڵێی وا داوه ده  ند سسته وه عجیل ئه ی ته بۆ رێگه

  هک ڕ مه باوه  وه د بڵێ بۆز خۆشڕه حمه ی ئه مه ر حه گه
 کا ن قۆڕ راده واقیعه  رگه مه  ئیمتیحانم کرد له

 س نایکڕێ بێ که بازاڕ بیفرۆشی دۆم نه  ر له گه
 دا س ده کن من کلک و یاڵی ده  ک له بۆ بنی هێڵه

 رمی دو ریاڵ دو قرۆش بۆ ناڵی شایی کلکی چه
 ها م به ی که پێنج قرۆش و شایی نرخی بۆزه

 قویمی فورس ر ته سه  ڵ فێر بون له قه ک خدر قوشچی چه وه
 ال   الکی بۆزیان بێته  ند رۆژی ماوه ڕێن چه چاوه

 ( یان تێدایه ندێ جیاوازی هه.  وه ته ، باڵوکراوه21 – 27 ل ی دا که دیوانه  و له 117ژین، ژ   له  م شیعره ئه)
  
  ردوکیان به هه  دا که ک یه ماوه  کێشێ له سپێک و ماینێک ئه کی کاریکاتێری ئه یه شیعریکی تری دا، وێنه  له
 : و خۆشی داناوه  بۆ گاڵته  وه ی دا رونی کردۆته تاکه ره سه  کو له ی وه که خۆیشی شیعره. بون "ب ڵه ته"

 (915: دیوان) گڕێ ت ده دامه معی نه دڵ شه بۆ منی سوخته
 وڕێ م ده مو ده هه  بۆیه  گه ختی سه ڵی به کۆمه

  خۆشه زۆر  یه م قسه گوێ بگرن له! واعیزان
 ڕێ دواشی بگه  ر به گه  وه یری وا نابێته سه

 :کا ئه  که سپه وشتی ئه باسی ره
 کو تالعی خۆم وه  ینه ه عه وت و سیه ی چه که سپه ئه
 رێ به و و لۆقه ن و الجڵه زه ت و ساتمه قه سه

 ت دسیره وش و به م ره ل و که مه دعه ت و به شیڕه
 خڕێ زهپۆ... ستۆ وی، ئه ش و دوم قه رکه سه
 
 : وه ستێته یبه ئه  ویله ته  باته ئه  که سپه ئه

  وه ستمه ی به که ر ئاخوڕه سه  زینم لێ کرد و له
 شڕێ  ویه ری سه به  وت نامه که س نه ده  که توره

 
 : دا ماینێکی لێیه ویله مان ته هه  له

 ڵکێشم سی هه فه بێ شوڵی قه بۆز ده  ماینه
 فڕێ ڵده و هه هئ.. بۆ هجومی   نگیه بکی جه که
 بکا  ق خشپه ڵی ره ڕو کیسه بن داری به  ر له گه

 ڕێ په ڵده قوڕ هه  ویش بێ له سڵی ئه س وه وه بێ هه
 قریر بو و ته ئه  ر که هه  وه ته و عیسمه به  بۆزه

 خڕێ  سپه نیشت ئه ته  جوت له  وه ستیه ساحیبی به
 خرۆش  کوێت باز به  جۆش ماینه  خڕ توند و به  سپه ئه
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 ری به  وژور دایه ره ربه ی درێژا سه ویله ته  له
  رکی نزم و سیازین پێوه ماین گرد و ده

 ڕی رپه رت کرد ده جارێ دو که  ڵتاغی به زین و قه
 ڵێم شای ئالچاخ ماین بۆ زینی شکاند پێی ده
 نجیر بکڕێ لێ هه ر ته م گه که ڵێ چاکی ده پێم ده

 نگ سور ره ینی س زوڵمی حسه ده  ی خودا داد له هه
 کڕێ نجیریشم پێ ده شکێنێت و هه زینیشم ده

  
وێکی خۆی و  خواروی عیراق چیرۆکی شه  له  شاری حله  بێ له ره عه  ماڵه  وتۆته رێی که  شیعرێکی تری دا که  له
 : وه گێڕێته یی جوڵێن، ئه زه اڵم به کی کۆمێدی، به یه شێوه  ی، به که سپه ئه

 ز فه ک قه ناوی وه  وتمه و که ست ده  وته کم که یه حوجره
 دا ر ده م سه سینه  برسانا له  وی تۆڕ دڵ له ک که وه

 م سمکۆڵی کرد که سپه رما، ئه سه  پۆکم دا به من چه
 ال ربه هیدی که ردوال شینی شه مان کرد هه تازه

 زیز میوانی عه  له  ئاوبڕیان کردوه  هلی کوفه ئه
 کا رێ و جێم لێ دهنعی نان و ئاو و،  خوێی من مه  خانه
 تی یری پیاوه سه  رنه وه  وازه خوێم میوان نه  خانه
 ما سپم سه ری ئه ڕاخه کی خۆم خاک و خۆڵ، سه دۆشه

 جوت  ن به مان داخ که رن خالیگه شیشی سور بێنن وه
 وا ردی هه ر سه به  سپم، له ژانمان کرد، من و ئه  چونکه

 و خه  م بهشک ردو بنوین به من و بارگیری کوێت هه ئه
 و ببینێ روی کا من ببینم روی خۆراک و ئه

 (19: دیوان)هتد .... 
 

 ت زیافه
کی  یه بۆنه  ژن یا به کانی بۆ جه کێ دۆست و ناسیاوه یه.  تی گرنگه اڵیه ریتێکی کۆمه ت نه واری دا زیافه کورده  له

کا بۆ نان  ئه "ت عوه ده"کانی  ناسیاوه دۆست و  ڵێ له ر بردن کۆمه سه  ر بۆ خۆشی و کات به دیاریکراو، یان هه
تی خۆشتر و باشتر  چۆنایه  ڵ رۆژانی ئاسایی دا جیاواز بێ، به گه  کان له بێ خواردنه دا ئه ته عوه م ده له. خواردن

سالم . بێ گرانتر بێ تێچونیش ئه  خورێ و، به کان پێیان ئه ی میوانه وه  تی زۆرتر و زیاتر بێ له ندایه چه  و به
 : وه گێڕێته ئه  تانه و زیافه کێ له یه

 (12: دیوان) ناب کری عالیجه ال به تی مه ر زیافه سه  چومه
 دی حساب ر مه به  ته بۆم نایه  ڵکینه چ بڵێم خه

 
کان  میوانه.  راخراوه  سفره. دا دانیشتون که کۆڕه  ریز له  یشتون و به کان گه میوانه.  که بۆ میوانداریه  سالم چوه
هاوسێنی زۆرخۆر   بۆته  سێکی که ڵ که گه سالم له.  کیان بۆ دانراوه ینیهس و س ردوکه هه. ش کراون ابهدو دو د

 . بوه
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 خواروژور  ریز له جێ بوین ریز به جێبه  خوالسه
 باب س سینی یاپراخ و که دو که  ر به هێنایان هه

  ره سه ی موخته ڵکی قسه الی خه  قبول بێ له وی مه ئه
 راب خه ی خانه که من زۆرخۆرههاوسینی   به
 

لی  الماری مه ی ئاسمان په کو کوالره وه.  ش بوه کاسه  ته ڵمه هه  ی زۆرخۆر بوه وه له  ی سالم جگه که هاوسینیه
 : ی داوه که الماری خواردنه میش په دا ئه بچوک ئه

 ر سینی بو سه( زنی)  ی لیوی که کۆالره
 باب که  هبو ب  که وریه تاوان جوچکی ژێر ده  له
 وی یاپراخ و دو جوت نانی قه  مو جار چوارده هه

 واب دا، میسلی ده دا، قوتی ده دا، لولی ده بای ده
 گۆشت راماڵی  له  مله ک حه یه  به  چنگی گورگی که

 ساب وری قه ڕ جه تی مه حمه تی زه یادم ساعه  هاته
 
 

رونی  ده  ی خواردوه نده وه کابرا ئه.  ڵ بوه گه  شی له ۆکهخورش و باڕ.  بوه باب نه ر یاپراخ و که یان هه که خواردنه
 : وه ته و خوراوه  کراوه  ڵ خواردن ئاماده گه  هادا له ی وه بۆنه  له  که  داوای دۆی ترشی کردوه. جۆش  هاتۆته

 بی دۆی ترشی کرد ڵه جۆش و ته  رونی هاته ده
 شیتاب  ر و دو قومی لێ دا به سه  دۆی نایه  کاسه

 خورش  های کرد به وه  خته دبه به  وه و شه ئه  قیصهل ئه
 واب جه  ال بێته مه  ق و نان له به بو قیر ته خته وه
  

 وبازی که
ناو   ویان له س که لێ که گه.  و بوه که ڕه ڵکی سلێمانی شه خه  شێ له ی به مه رده و سه کانی ئه رمیه رگه سه  کێ له یه

و بۆ  که. کرێ مۆ ئه سته بێ و ده ئه  وی ئاسانی که  و به که.  خێویان کردوه زدا به فه قه  له.  کانی خۆیاندا راگرتوه ماڵه
 : ستی جۆراوجۆر راگیراوه به مه
 .نگی ده یو خۆشی  که له ر جوانی مه به  ندێک له هه
 .ژ و کێو که  ندێک بۆ راو له هه
 .وی تر ڵ که گه ڕدانی له شه  ندێک بۆ به هه
 
ئایار  ی99کانی رۆژی  یادداشته  ریچ له.  و بوه که ڕه شه  سلێمانی بۆ رێچیان ساز کردوه  ی له نهو نمایشا کێ له یه

ستانی  ده کاربه  وره گه  کێ له یه  ف، که سره حمودی مه مه:  وه گێڕێته ئه  م نمایشه کاری ئه درێژی ورده  دا، به 9821
سێکی  ند که چه.  بوه وێکی نایابی هه ند که خۆی چه.  وهوی بۆ ساز کرد که ڕه ، نمایشی شه تی بابان بوه میرایه

ناو   کانیان له زه فه و، قه  یان دروست کردوه یی کی بازنه یه ڵقه ئه  وه پێکه.  زیان پێ بوه فه قه 22تریش هاتون 
رێ  ده  ی لێ هاتۆته که هو که  وه ی خۆی کردۆته که زه فه رگای قه کێ ده و، یه  می خۆیان دا داناوه رده به  دا له که ڵقه ئه
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و  ردو که هه.  وه ی خۆی کردۆته که وه که  ی له که زه فه رگای قه ده  مان شێوه هه  کێکی تریش به مێ یه و، پاش که
 .  کان کۆتایی هاتوه وه ی که وه گرتنه  به  که ڕه و شه  زیوه کێکیان به ڕ تا یه شه  به  کردویانه

 :ڵێ ریچ ئه
 ...  رابواردنێکی خۆشه  جۆره  هم کان ئه الی کورده"
 ...کرد ویان ده که ڕه یری شه سه  وه کی زۆره یه شکه و گه  تاسه  کان به کورده"
 912... گن سه ڕه ران و شه به ڕه و، شه که ڕه رمی سواری و شه رگه رزشکار و سه کی وه یه وه ته کورد نه"

جوڕی  جوڕه  له . یان لێ تێک داوه وه سانه ، حهو که کردنی ه، خوێندن و چینریچی  که ی بۆچونه وانه پێچه  به ،سالم
ئامێزی  "جو هه"کی کۆمیدی  یه وێنه  وه بونێکی زۆره توڕه  ، به بێزار بوه  نده وه و ئه ی که و قاسپه  سوێسکه

 : یی کێشاوه وبازێکی پیشه که
 خود بری به می و گه یله سیری و ده نه نی و جو رمه نگ و داسنی و ئه ڕه فه
 س تۆ ده  زار جار ئۆف برایم ئاغا له هه   مانه رگیز ئه بن هه حاڵی من نه  به
 رکو ک شبری سه وه  دایم خوێڕیه  به   دسروشته به  نده وه ئه  رمساغهقو
 

دۆم،  وه شین، که وه الڵ، که وه که:  بوه تی هه یان ناوێکی تایبه که ر یه هه  وه ی بناسرێنه وه کانی برایم ئاغا بۆ ئه وه که
 ...ر جه پۆل، قه شه
 ڕ بو ردو که جارێ هه  دوگوێی سوکم به کانی جوڕی سوێسکه نگی جوڕه ده  له
 ک تۆزی ئۆردو روه هه  رده م گه عاله  که وی شین ی که ر چینه به  ن له کهیر  رن سه وه
 قو قو  ردا به قوشچی بازی تێ به  که  چاوی خۆم ببینم  ر ناوت به جه هق

 کاردو  ژن لێی نێ به ئیالهی دۆمه   زێنه وبه ڕانی و که مت شهدۆ  هو که
 خوێنا یا خوا زو  پۆل دا سا له شه  سنده ر و چاک و په ڕکه پۆلت شه شه
 راتبو ر بینی ده به  له  شوکر بۆیه  زیز بو زۆر عه  نده زه الڵت مه  وه که
 مردو  یم ئاغاش بهرد و برا دڵی زه ر ال هه  س دانێن له فه و قه  و و سوێسکه که
 چو.....   ری ئاغا به سه  کانیش ، باڕه وانه م که ز ئه رهی غه  به
 

ی گیرا بێ و  ر دوعاکه گه ئه  خۆی که  دا به ڵێن ئه به  بێزار بوه  نده وه کانی برایم ئاغا ئه وه نگی که ده  سالم له
وان بازی  کێکیان بازه گیای کاردو لێی بنێ و، یه ل گه دۆم له  ژنهکێکیان  یه: ناو بچن  کانی برایم ئاغا له وه که

قوڕ   کو باوکمردو له کانی وه وه وتانی که تاو فه  برایم ئاغا له.. ڵ بیخوا قه کێکیشیان چه ردا راوی بکا و یه تێبه
 ڕی په  نگی له ره  ڕێژێ که کلێ ئه  خۆشی دا چاوی به  وسا سالم له ئه "خوا رۆ"هاواری   وێته بنیشێ و بکه

 :!شتر بێ ره  سێلکه ڕه په
 ها بو ر حاڵم برایم ئاغا وه گه ئه هد بێ رت و عه رز و شه رز و فه ر من قه سه  له
 ستو ره ڕی په کو په م وه ش که ها ره وه  ردو چاوم ی شادمانی هه سورمه  له
 ها بو حاڵی من وه  خوا وای کرد که   یفی خۆت بخوێنه که  وی لۆتی به که
 لوپۆ ر و سینگ و په ڵ بیخوا سه قه چه  مێنێ ت نه رتان قه هک الهی قاڕهئی
 راپا قوڕ نیشێ سه  برایم ئاغا له  
 ( 996: دیوان) کو بابمردوان بۆی کا خوا رۆ وه  
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 جو هه
 "جو هه"  ، له ی زۆری کردوه " غه موباله"کانی دا  ه "دح مه"  ک له روه هه.  سێکی کردوه ند که جوی چه سالم هه

پێ .  یانه "اکذب"ی شیعر  "احسن":  بی فارسی دا وتویانه ده ئه  له.  زۆری کردوه " غه موباله"دا دیسان  شیکانی ه
 .ی کردبێ نده م په وی ئه چێ سالم پێڕه ئه
 
 ، گا،  که قاز، چۆله  ی به که ره رامبه ڵۆ، شێر و به شاهێن، هه  کا، خۆی به جوی میرزا سلێمان ئه هه  شیعرێکی دا که  له
 :شوبهێنێ ئه

 ڵدانت چیقه  م چنگێ له رم، گیر که به  مله ک حه نه  ورم دا ده  به  قڕێنه شاهێن، مهمن  تۆ قاز و ئه
 ب گیانت قه عه  رچێ له م ده زت گیر که به  ب له میخله  ناگا  ته مه سدم ئه ، قه عوه صهمن توغرول و تۆ 

 مو ئێسقانت ی هه ک نه و بشکێنم وه م ن که جوسته  ڕاڕی و ناترسی شێرم و تۆ گاوی شهمن 
 
 :کا راورد ئه و به کانی ئه سته ره ی خۆی و که که مه ڵه قه

 ڵغانت قه  له  ربه ک زه م یه با لێده  جروبه بۆ ته  زگا ده  ره ، بۆ تۆ سوپه نێزه  مه ڵه بۆ من قه
 ازنی بوڕڕانتک گ فیکرم وه  یه ده سوهان زه  وشی تۆ ک نوکی دره وه  مم تیژه ڵه نوکی قه

  ک قوالپی درومانت فیکرم وه  شه زمون که مه ڵتوی زین که قشی ته ک نه عرم وهمو شی هه  نگینه ره
 (59:دیوان)
 
وش، گازن، سوهان،  زگا، دره ده:  وانه ی زیندرون، له پیشه   تن به تایبه  که  هێناوهکار کی به یه ند وشه دا چه شیعرهم  له
 ...نگی رزی، ئاوزه خ، ده ڵ، نه قه ، ته ک، مشته ڵتو، کشته که ته

اڵم هیچ  به "...م شاعیر ڕاجی و هه سه": ڵێ کا و ئه سالم روی تێ ئه  چێ میرزا سلێمان شاعیر بوبێ، چونکه پێ ئه
 . م وتوه راورد بکرێ چی به تا به  س دا نیه ر ده به  م له شیعرێکی ئه

  
 کوڕی عوج

  هێنێ که کارئه به  ڵێ وشه با کۆمه ناوی ئه "شتورمورغ"  کا، به بدواڵ ئه ا عهجوی میرز هه  شیعرێکی تری دا که  له
جا سالم .  زۆر درێژ بوه  و باسی کردوه کو ئه رز یان وه م بااڵبه ئه  گیانداری جۆراوجۆر و، دیاره  تن به تایبه

 : وره یبێکی گه عه  به  ی لێ کردوه که درێژیه
 ر شته نوکی نه  هداخا بو ب  شما، وا له له  مو له
 ر نه کو مۆمی فه روه سوتێ هه م دا ده سینه  دڵ له
 ی خه ئاگر بۆچ ئه  شم و ریشی خۆت له شیتی، په  وا به

 ر به ی بێ خه سوتاوی بڕۆ هه  وه دورکه  هۆش به  وش به 
 

 ن غه رزه قاقوش، سه ردن سه رام، گه ق خه ق له ن، له شاهۆ ته
 ر که  شتورمورغ، گوێچکه ژنۆ، پێ ئه  سابرێن ریش، نافه

 ن ته  ت، فیله قوه  ششه ت، په یبه ت، شێر هه سڵه مور خه
 ر ر سوپه ، سه ردوخ مو، نینۆک و الله ک، به ڕه ر خه سه

 متیار کان، لوت که ن، سوچڕ مه ده خو، ژیژک به  گوربه
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 ر وه نگ جانه پش، پاپاخ چوپوش،ره کوش، مو پڕ شه چنگ چه
 وێڵ تیسکن، شان چه  سینهنیل مل، خوراک عوامل، 

 ر رچیخ بازوی بێ هونه ن، به ده ک به قاچ چاڵک، دیره
  

 تت قوچی قامه  به  نیت دیاره  یامه م ئه ڵکی ئه خه
 ر و تۆ پسه  م، باوکت عوجه رکیبت حساب که ته  ر به گه
  س نیه ن حقیقت معلب و رحمی که سله رع تۆ ئه فه

 ر شه ک به تۆ جنسی مناری نه  که  راستی وایه
 دت ی قه ندازه ر ناگری ئه م گه ئیمتیحانت چۆن بکه

 ر ی چناری ماسیده ت ناسوێ پۆپه خایه  ر له سه
 ر بنوی گه  رته ره ی درێژی زۆر زه ر ماوه به  خۆ له

 ر به نابی باخه  غدا لێره به  سواری سمتت بن له
 "جو نائێژم ئیتر هه  خشه سی میرزا بوه سیه به"

 ر سه  ر به ت سه هو و زیله جنسی سه  دا به هوم قدی له نه
 . (9118ئاغستۆسی  91. 129ژین، ژ،   له  رگیراوه وه)
  

 زعی قومارییان  وه
بێ و لێی  ی ئه " ئالوده"س  ندێ که هه. ک و شتومه  و دۆڕاندنی پاره  وه یاری بۆ بردنه  واتای جۆرێ له  قومار به

هۆی نابوتی دارایی و دۆڕاندنی سامان   بێته ئه  م خوه ندێ جار ئه هه. ێک ناتوانێ وازی لێ بهێن خویه  بێ به ئه
 . ی که و ماڵوێرانی خێزانه  که سه تی که اڵیه و، ریسوایی کۆمه  رمایه و سه

روی   رام و، له زگای دینی حه ده  وه رعیه روی شه  کارێکی ناشیرین و، له  به  وه تیه اڵیه روی کۆمه  قومار له
مااڵن   نهێنی له  ڵکو به ، به کراوه ئاشکرا نه  قومار به  وه ر ئه به  له.  ی کردوه غه ده زگای حوکمرانی قه ده  وه قانونیه
 . تی دا کراوه ی تایبه ندێ جێگه هه  یان له

جۆر قومار  2باسی . نهێنی کرا بێ  ڵ دا به ندێ کۆڕ و کۆمه ناو هه  بێ قومارکردن له رۆژگاری سالم دا ئه  له
 .  فه نجه رد، ئاس و گه نه: اک ئه
 .کرێ ئه  زۆر جێگه  ئاشکرا له  و به  ش ماوهئێستاتا   که  یه رد یاری تاوڵه نه
  له  ئێران و نه  له  نه ئێستا  کان دا داهاتوه ویه فه می سه رده سه  له  ق کراوه ره وه  به  کی ئێرانی بوه یاریه  فه نجه گه

 .  ماوه کوردستان نه
 .  ماوه نه ئێستا   ی سالم باسی کردوه جۆرهو  ئاس، به

 : کا ئه  مانه زه  یی له مو جار گله کو هه کا، وه ست پێ ئه ده  دیبانه کی ئه کیه پێشه  ی به که سالم شیعره
  عفرانێکه م زه نگی چیهره وران ره نگڕێژی ده ست ره ده  له

  زانێکه زعی خه م وه ر بارانی غه به  ی دڵ له دیقه حه
 ندوهم حری ئه ردون و بوخاری به بعی ماهی گه ته  له
  تانێکه کو خامی که ی چاکم وه تاعی سینه مه
  یادی خوێنڕێژه ختی من صه ک بۆ به له مانداری فه که
  ی سینانێکه ر وێنه سه ربه ت سه دڵما خاری میحنه  له
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ندێ جار ناوزڕان  ری و هه سه رده ده و  شدار توشی کێشه سانی به که.  تێکی نهێنیه باسی قومار درکاندنی بابه
می  ڵه کی جوانی قه یه وێنه. ی که مه ڵه ستۆی قه ئه  یخاته ڵکو ئه ، به م درکاندنه رپرسی ئه به  سالم خۆی ناکاته. کا ئه
 : ه "یی فیتنه"ی  نیشانه  با که دوزمان ناوی ئه  و به ، ئه ت بوه ی دو له که نوکه  کێشێ که ئه  مه رده و سه ئه
 وام ناکا ستویی ده ره ک ئیتر ئه له دڵسۆزی فه  به

 ؟ خمی من نیهانێکه زه  می چۆن بێ، که رهه قبوڵی مه
  ردونه زعی گه م وه هانه ما یان به دڵ ئازارم نه

  ست پیر و جوانێکه ده  فوغانی خۆم و دڵ یاران له
  شغوڵی نوسینه خۆ، مه  م بێ کلکی کاتب، خۆ به ڵه قه
  جایب دو زبانێکه نهانا عه ی پهشفی سیڕ که  له

  زدیکه م پیر و، جوان پیریم چ نه غه  ر له جوان بوم گه
  کوام داستانێکه یان داد و شه زعی قوماری ست وه ده  له
 

ریکی  خه  وه بیته و تا رۆژ ئه رستی بن، شه ریکی خواپه ن، یا خه سود بکه  ی کاری به وه باتی ئه  کان له ره قومارکه
 :باسی قومارنقومار و 

 سجید سبیح و نماز و هاتوچۆی مه باتی شوغڵ و ته  له
  یانێکه م به رده هه  فه نجه رد و ئاس و گه حسی نه به  له

، بۆ  ماوه ، یان پێی نه ی پێ نیه دۆڕاو پاره. یدۆڕێنێ کێ ئه و یه  وه یباته کێ ئه یه. ن که ئه  کان یاری تاوڵه ره قومارکه
نێ و  دا دائه ندێ پاره ی هه بارمته  ی له که ره نجه و خه  کانی و شانه و پێاڵوه  بدا موستیله  که اریهی  به  ی درێژه وه ئه

 :کێشێ رنج رائه دا سه ی لێره وه ئه. دۆڕێنێ ش ئه که پاره
قژی  بۆ داهێنانی ریش و  ڵیان گرتوه ڵ خۆیان هه گه کو ژنان له پیاوانیش وه  مه رده و سه ئه  که  یه شانه یەکەم،

 .بوه و، کاکۆڵ و پرچی درێژیان هه  وه ته رداوه زۆری پیاوان ریشیان به  ریان چونکه سه
دراوی ئێرانی   م نوسیوێتی، به کو ئه سلێمانی، وه  دا له و کاته و، له  دراوێکی ئێرانی بوه  ، که قرانه  م، دوه

 :  ودا کراوه سه
 ت پڕ بو ش جیهه چوار ال شه  یان له "ش دوشه  بێنه"ی  ڕه نه  له
  مانێکه ، ئاخر زه"ها  ی زوکه ها ده ده  مۆره"نگی  ده  له

 ، با بدۆڕێنێ یبینه ، مه گوشادی دا فاڵن مۆره
  خانێکه  ر له نیا هه ته  ی داشێ به ده  ریف تۆ بێنه حه

  ریف زوکه ی حه رنو، بڵێ ساده و، به که  سته قرانی به
  ج و سیانێکهرێی پێن  ر بێنی له گه  مۆره  چ خۆشه

 رزان کرد هه  نده سبابی پیری چه وان ئه وجه ریفی نه حه
  هنی قرانێکه ری ره نجه و خه  وش و شانه نگین و که

 
ی  خته ته  کان له قه ره وه.  ق کراوه ره وه  به.  کان دا داهاتوه ویه فه می سه رده سه  له.  کی ئێرانی بوه یاریه  فه نجه گه

زیر،  هی شا، وه  کان بریتی بون له نیگاره.  ر بوه سه  قێ نیگاری له ره ر وه ر هه سه  له.  وهنک دروست کرا داری ته
 ... غواڵم
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بێ کاری  ئه  ڕداره باوه  ین، که حاجی حسه. کێشێ کان ئه کی کۆمێدی و ناکۆکی کۆڕی قومارچیه یه سالم وێنه
یان  که ریان، یاریه سه  زگای حوکمڕانی بێنه کانی ده کو پیاوه وه کا نه ئه  که و چاودێری کۆاڵنه چی ئه ، که کا رام نه حه

 .ن ن و سزایان بده لێ تێک بده
 بۆ بی بی  یا جۆیایه ت لۆتی خزمه  کیمیش وا له حه
  وح خوانێکه کیمی له و ئاسا حه  فه نجه ی گه فحه سه  له
 کو تورانییان پڕ بیم م وه تی رۆسته یبه ترسی هه  له
  بانێکه ینیش دیده حاجی حسهداری رێ  اڵیه ته

 ن ماشا که هلویان ته په  وا له  وح خوانه فالنیش له
  شانێکه قشی لۆتی تیره صویری ئاسا نه ر ته به  له
 نوێنێ ئه  کسی چیهره عه  که  قی سافه ونه ند ره ق چه ره وه
  رانێکه ی به ڵێی پۆزه ی قۆقزی لۆتی ئه قیتعه  له
 
وا و کاڵو و فێست و،  که: رگ باسی دۆڕانی جلوبه  وه پێ کردنه  گاڵته  سالم به  بوه هه  میش دا دۆڕاو و براوه له

 .تی بون ی پیاوه نیشانه  که  مانه کا، ئه ئه... و قامچی  مه قه: ڕ کی شه چه
 یاران  وراق و، لۆتی غافڵه کیم ئه کی خست وا حه یه

  و دو شاهی پشتیوانێکه  مستایه  سێ ئاسی وا له
 نۆ شایی  باڵ به ڵ قه چه قچن و فێستی که ئاره وا و که
  ن تۆپی ئانێکه ربی کولله ی حه سلیحه مچی و ئه و قه  مه قه
 ( رگیراوه وه. 812ژین، ژ   ، له ی دا نیه که دیوانه  له  م شیعره ئه)
  

وتوی  ی دواکهشارێکی بچوک  سکیش دا بوبێ، له سنورێکی ته  رچی له گه نهێنی، ئه  ی قومار به وه باڵوبونه
ها  ی به خراوهشانی رێک ڵوه بۆ هه  یه ی سلێمانی دا نیشانه مه رده و سه کو ئه ری وه روه پارێزی ئاینپه کۆنه

هاتوچۆی کاروانی . تی و دینی اڵیه ندوباری کۆمه داری بێ به یدابونی توێژێکی پاره و، په ڵ کانی کۆمه رزه به
کی  الیه  ورێز و تاران له نێوان سلێمانی و کرماشان و ته  ک و، له الیه  هغداد ل نێوان سلێمانی و به  بازرگانی له

ڵ خۆی  گه باریش له وشتی ناله ندێ ره ، هههێنێ ریتی شاری و رۆشنبیری ئه کو کااڵی بازرگانی، نه روه هه  وه تره
 .کێکیان بوبێ شێ قومار یه ئه  هێنێ، که ئه
هۆی   به  وسای سلێمانی دا، که کو ئه شوێنێکی وه  رجی نائاسایی دا، له لومه ندێ هه هه  ڵ، له ندێ توێژی کۆمه هه

دا و، داگیرکران و  که ناوچه  م له جه ی رۆم و عه ند باره ڕی چه کانی بابان و، شه وامی میره رده ملمالنێی به
تی، ئابوری، لێ  اڵیه هنائارامی سیاسی، کۆم  نێوان دو هێزی دوژمندا، که  له  که اڵتی شاره سه ستی ده ستاوده ده
ندێکی تر  و هه  وه روێشیه ی ده ڕێگه  ندێک له کانی ژیان، هه گیروگرفته  له  وه ر خۆدزینه به  نه به نا ئه ، په وه وێته که ئه
 . ینۆشی، تلیاک کێشان قومار، مه  وانه له  وه کانیه مو جۆره هه  ی یاری به رێگه  له

 :ڵێ سفی دا ئه وه  سالم له  کو سلێمانی که شارێکی نائارامی وه
 شین  کانێکی پڕ له زوڵم و مه  شارێکی پڕ له

 ڕ شه  شۆر و واڵتێکی پڕ له  پڕ له  جایێکی
 .یبیش بوبێ و عه  غه ده رام و قه رچی حه گه ، ئه وه ، قوماریشی تێدا باڵو بوبێته شتێکی ئاسایی بوه
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 :کێشێ رائهرنج  ی سالم دا دو شتی دیار سه شیعرانه  م جۆره له
 
ریی  ئاستی هونه  نه ناگه  وه وانیه روی زمانه  ری و له روی داڕشتنی هونه  له  م شیعرانه ندێ له هه م، که یه

سکاری  یاندا ده وه نوسینه  ها داڕێژراون یان له ت دا وه ڕه بنه  له  م شیعرانه کانی تری، ئاخۆ ئه شیعره
ی و  که ی دیوانه وه ر ساخکردنه گه مه  وه ئه ؟ ئاڵوگۆڕ کراوه کان دا یته و به  و رسته  وشه  کراون و له

 . وه اڵمی بداته کان وه ند رونوسی جیاوازی شیعره راوردی چه به
 

دا ناوی  شیعرانه  م جۆره اڵم له به ،  خۆی هێناوه یبی ده کانی دا ناوی ئه مو شیعره یتی هه دوا به  سالم له م، دوه
  یان پێی وا بوه  برینداری کردون،  که  وه بشارێته  وانه تی ناوی خۆی له یهئاخۆ ویستو.  بردوه خۆی نه

اڵمی  ر خۆی وه گه یان مه مه ئه. ودا نین بی ئه ده و و ناوی ئه ی ئه ئاستی پایه  له  شیعرانه  م جۆره ئه
 .   وه بداته

 
 :ڵێ و ناچێ ئه هی ئه  و و له پاڵ ئه  ته دراوه  شیعرێکی تردا که  له
 مین و داغدارم دڵ غه  میشه هه  رارم بێ قه  بۆزه  سپه م ئه ئه س ده  له
 ئیختیارم  ماوه نه ،ها گێژم وه  ی ویله ر بێنی برینی الشه به  هل

 بارم  مبانه هه ، تاعم مشکیه مه  رن کاروانی توجاریم ببینن وه
.... 

 کارم تۆبه کانی و سۆفیه ڵێی نه ده شۆرم ل ده ست و په ده  ێم هێندهتاو ک  له
 میستاش خێل و خوارم ت ئه بێ عیلله  به زامی  م لهیپ فکر راست و چه  نده وه ئه
 دارم شکه ی گه نگی گوێچکه ی ده شڵپه  له ی چنارا ژێر سایه  م جار جار لهنو ده

 89من زویر و زگارم   بۆیه  میشه هه  هایه سپیش وه و ئه  شته رگه سهبۆ خۆم 
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