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1
تایــەر بەگــی جــاف، یەکــێ لەو شــاعیرە کوردانەی بەشــی زۆری شــیعرەکانی 

فەوتــاوون، بەتایبەتیــش شــیعرە عەرەبــی و فارســییەکانی. لــە کەشــکۆڵ و 

دەستنووســی هەنــدێ ســەرچآوەی کوردیــدا شــیعرەکانی تایــەر بــەگ، وشــە 

و دێــڕی بــە شــێوەی جیــاواز نوورساوەتــەوە. بەتایبەتیــش ئــەو دیوانانــەی 

شــاعیر کــە لــە 30 ســاڵی ڕابــردوودا لــە ڕۆژهــەراڵت چاپکراونەتــەوە، 

جیاوازیــی زۆر لــە شــیعرە کوردییەکانــدا هەیــە.!

تایــەر بەگــی جــاف، زمانــی عەرەبــی و فارســی و تورکــی زانیــووە و 

ــاوک و دایکــی  ــدە ب ــە نووســیوە. هــەر چەن ــەو زمان ــن  شــیعریی ب چەندی

)سەســان پاشــای جــاف و عادیلــە خانــم( کــە دەستڕۆیشــتووی عەرشەتــی 

جــاف بــوون، حەزیــان کــردووە، تایــەر بــەگ، بــەدەر لــە شــیعر نووســین و 

ئەدەبیــات، بەرپرســیارێتی دەوڵەتــی و خێڵەکەشــیان وەربگرێــت. بــەاڵم بــە 

ــووە.  ــی  ب ــین و کاری ئەدەب ــیعر نووس ــە ش ــەزی ب ــۆی، ح ــەوە خ پێچەوان

43 ســاڵ ژیــاوە، بــەاڵم ســەدان شــیعری فارســی و کــوردی جوانــی نووســی. 

ــوون.! ــەوەو ون ب ــان کۆنەکراونەت ــەوە زۆرینەی بەداخ

کاتێــک عوســانییەکان بــە فەرمــی بنەماڵــەی جــاف لــە هەڵەبجــە و 

شــارەزوور و گەرمیــان دەکەنــە بەرپرســیاریی یەکەمــی ناوچەکــە، وەســان 

ــان  ــەردوو کوڕەکەی ــەوڵ دەدەن ه ــم زۆر ه ــە خان ــاف و عادیل ــای ج پاش

ــە  ــەو بەرپرســیارێتییە، بخەن ــار( بەشــێک ل ــەد موخت ــەگ، ئەحم ــر ب )تاهی

ــان  ــار هاوکاریی ــەد موخت ــەو کارەدا. ئەحم ــن ل ــان ب ــان و هاوکاریی سەرش

دەبێــت، بــەاڵم ) تاهیــر بەگــی جــاف( بــە نابەدڵــی یــەک دوو ســاڵ 

ــت و  ــەاڵم هــەر زوو واز دەهێنێ ــە دەســت، ب ــە دەگرێت ــاری ناوچەک کاروب

خــۆی بۆ شــیعر و غــەزەل و کۆڕ و کۆبونــەوەو میوانداریــی دیوەخانەکەیان 

یەکایــی دەکاتــەوە. ســاڵێک لەکاتــی کۆکردنــەوەی بەروبومــی دانەوێڵــەی 

جوتیارانــی ناوچەکــەدا، وەســان پاشــا پێــی دەڵێــت« تاهیــر،  کــوڕم بــڕۆ 

بــۆ دەشــتی شــارەزوور تــا ســنووری گەرمیــان بەرهەمــی باجــی دانەوێڵــەی 

ــەرەوە.«  ــاران، کۆبک جوتی

پــاش چەنــد ڕۆژێــک لــە پشتگوێخســتنی ئــەم داواکارییە)تایــەر بــەگ( بــە 

تاهیــر بەگــی جــاف، لەپــاش مردنــی لەســاڵی 1918 چەندیــن جــار دیوانــە شــیعرییەکەی 
لــە چاپکردنــی  باســکردن  بــە کۆمەڵێــک کەمــو کورتــی،  چاپکراوەتــەوە. هەرجــارەی 
دیوانێکــی شــیعریی کــە ســەرجەم شــیعرەکانی تایــەر بەگــی تێــدا کۆکرابێتــەوە جۆرێــک 
بێــت لــە مەحــاڵ و ئەســتەم. ئەمــە جگــە لــەوەی دەبێــت لــە دوو توێــی چەنــد بەرگێکــدا 
ــی  ــە کات ــان ل ــدا بەشــی هــەرە زۆری ــەوە، لەگــەڵ ئەوەشــدا وەک ئاماژەمــان پێ کــۆ بکرێت

ــەوە ــۆ نەکران ــان و ک ــی فەوت ــاش مردن ــدا و پ خۆی
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شــیعرێک وەاڵم دەداتــەوە کــە ئــەوە کاری ئــەو نییــە و ئــەو نایەوێــت ئــەو 

کارانــە بــکات، ئــەو دەیەوێــت شــاعیر بێــت و بــەس:

سەد کە پاشای، حەز بکەی هـەر جۆر موکافاتم ئەدەی

من قسەی حەق هەر ئەکەم سا چۆن موجازاتم ئەدەی

من بە تەختی خوسرەو و جامی جیهانی تێ ئەگەم

تۆ بەمەئموور و ئیـــــعانەی دۆم و خەڕاتم ئەکەی

من بە سەد مننەت، لە نەخلی لێوی یاری خۆم ئەخۆم

تۆ بەشاگردی دوکـــــــــــانی مەروەقە و نانم ئەکەی

من ڕەزا نابم، بە نانی گەندومی ئادەم فەریب

تۆ ئومێدی کوورەخانەی نانەواخـــــانم ئەکەی

من لە شاهی خاوەنی فێڵ و عەلەم پەروام نییە

تۆ بە ژێر دەستى پیادە و ئەسپەوە ماتم ئەکەی

2
تاهیــر بەگــی جــاف، لەپــاش مردنــی لەســاڵی 1918 چەندیــن جــار دیوانــە 

ــی،  ــو کورت ــک کەم ــە کۆمەڵێ ــارەی ب ــەوە. هەرج ــیعرییەکەی چاپکراوەت ش

ــیعرەکانی  ــە ســەرجەم ش ــیعریی ک ــی ش ــی دیوانێک ــە چاپکردن باســکردن ل

ــتەم.  ــاڵ و ئەس ــە مەح ــت ل ــک بێ ــەوە جۆرێ ــدا کۆکرابێت ــی تێ ــەر بەگ تای

ئەمــە جگــە لــەوەی دەبێــت لــە دوو توێــی چەنــد بەرگێکــدا کــۆ بکرێتــەوە، 

ــی  ــە کات ــان ل ــدا بەشــی هــەرە زۆری ــان پێ ــەڵ ئەوەشــدا وەک ئاماژەم لەگ

خۆیــدا و پــاش مردنــی فەوتــان و کــۆ نەکرانــەوە. لــە نێــو  چەندیــن 

کەشــکۆڵی کۆنــی کوردیــدا، شــیعری تایــەر بــەگ هەیــە، بــەاڵم بــە خەتێکــی 

ــت  ــۆی دەوێ ــپۆڕی خ ــەوە، پس ــیعرەکانی نوورساونەت ــیرین ش ــدە ناش هێن

ــەوە. ــت بیخوێنێت بتوانێ

یەکــەم چاپکردنــی دیوانــی شــیعریی تایــەر بەگــی جــاف، لــە ســاڵی 1936 

بــوو لــە چاپخانــەی )ژیــن( لــە ســلێانی کــە لەالیــەن گیــو موکریانییــەوە 

کــۆ کراوەتــەوە. پــاش دوو ســاڵ جارێکــی تــر ئــەم دیوانــە چــاپ کرایــەوەو 

دواتریــش لــە ســاڵی 1966 جارێکــی تــر مامۆســتا گیــو موکریانــی لــە 

چاپخانەکــەی خــۆی لــە هەولێــر دیوانەکــەی چاپــی کــردەوە. بەشــێوەیەکی 

گشــتی ئــەم دیوانــەی کــە گیــو موکریانــی چاپــی کــرووە، کەمــو کورتــی و 

ــەر بەگــی جــاف  ــە شــیعرییەی تای ــەم دیوان ــارە ئ ــی زۆرە. دی ــەی چاپ هەڵ

ســودی زۆر بیــرناوە لــە کەشــکۆڵ و دەستنووســەکانی )عــەىل کەمــال 

ــەگ  ــەر ب ــدا بەشــی زۆری شــیعرەکانی تای ــە ژیان ــە خــۆی ل ــا( ک ــر ئاغ باپی

و ئەحمــەد موختــاری بــە خەتــی خــۆی نووســیوەتەوە.  بــەدەر لەمانــە، تــا 

ئێســتا چەندیــن دیــوان و چاپــی شــیعری تایــەر بــەگ لەباشــور و ڕۆژهەاڵتی 

کوردســتان چــاپ بــووە. لــە چەندیــن کەشــکۆڵی شــیعریی کۆنیشــدا، 

ــا ئێســتا چــاپ نەکــراون. ــەم شــاعیرە هــەن و ت شــیعریی ئ

 ئــەوەی مــن لــەم ماوەیــەدا کارم لەســەر شــیعرەکانی تایــەر بەگــی 

جــاف کــردووەو بەدواداچوونــم بــۆ هەنــدێ لــە شــیعرەکانی کــردووە، بــە 

ــاف،  ــی ج ــەر بەگ ــی تای ــن دیوان ــن و کۆکراوەتری ــۆم پاکری ــی خ بۆچوون

ــا ئێســتا دیوانێکــی دەستنووســی)300( الپەڕەییــە کــە هــەردوو نووســەر  ت

ــات- ــان خەی ــاوە و کاروان عوس ــی –پ ــید ئەمین ــەد ڕەش و توێژەر)محەم

ــیوەو  ــۆ نووس ــان ب ــەوەو پەراوێزی ــان کردووەت ــی کۆی ــە هاوبەش ــن( ب ڕێبی

پێداچوونــەوەو بەراوردکارییــان بــۆ شــیعرە کــوردی و فارســییەکانی شــاعیر 

ــک  ــە یەکێ ــت ب ــووە، دەکرێ ــاپ نەب ــتا چ ــە ئێس ــە ک ــەم دیوان ــردووە. ئ ک

ــۆ  ــاژەی ب ــاف ئام ــی ج ــەر بەگ ــی تای ــن دیوان ــن و کۆکراوەتری ــە پوخری ل

بکرێــت. ئــەوەی الی مــن گرنگــی و بایەخــی ئــەم دیوانــەی تایــەر بەگــی 

جــاف دەردەخــات، کۆکردنــەوەی کۆمەڵــێ شــیعری تایــەر بەگــە، کــە 
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پێشــر، لــە هیــچ کام لــەو دیوانانــەی تایــەر بەگــدا، باڵونەکراوەتــەوە. ئەمــە 

جگــە لــەوەی زۆر وشــە و دێــڕ، لــە دیوانەکــەدا لەخــوارەوە پەراوێــزی بــۆ 

ــەم دوو  ــاوە، ئ ــش م ــیعری تری ــام زۆر ش ــاغکراوەتەوە، دڵنی ــوورساوەو س ن

ــتووە. ــی نەگەیش ــتیان پێ ــژەرە دەس توێ

ــەورە  ــی گ ــێ کتێب ــی س ــەگ بەش ــەر ب ــە  تای ــدا، ڕەنگ ــان پێ  وەک ئاماژەم

ــە  ــەو دیوان ــە زمانــی فارســی نووســی بێــت، بــەاڵم بەداخــەوە ل شــیعری ب

شــیعرە  لــە  کــەم  کۆمەڵێکــی  چاپکــراون  تائێســتا  کــە  شــیعرییانەی 

فارســییەکانی تێدایــە.

3
ــە  ــارساو ب ــەد ن ــەال ئەحم ــەی م ــە حەم ــەال کاک ــی و م ــێخ ڕەزای تاڵەبان ش

)نــاری( دوو شــاعیری کــوردن بــە بــێ باســکردنی ئــەم دوو شــاعیرە و 

ــن وەک خــۆی  ــە بتوانی ــی شــیعریی و شــێوازی نووســینیان مەحاڵ ئەزموون

تایــەر بەگــی جــاف بخوێنینــەوە. لــە شــیعرە فارســییەکانیدا، تایــەر بەگــی 

جــاف زۆر سەرســام بــووە بــە ئەزمــوون و شــێوازی نووســینی شــێخ ڕەزای 

تاڵەبانــی، لــە هەمانکاتیشــدا هــەر جارێــک شــێخ رەزای تاڵەبانــی ســەردانی 

ــردووە   ــەگ ک ــەر ب ــە تای ــە، داوای ل ــە هەڵەبج ــە ل ــی بکردای ــە خامن عادیل

شــیعرە نوێکانــی خــۆی بــۆ بخوێنێتــەوە. لــەم پەیوەندییــەوە تایــەر بــەگ 

زۆر سەرســام دەبێــت بــە شــیعری شــێخ ڕەزا، یەکێــک لەشــیعرە پێنــج 

خشــتەکییانەی تایــەر بــەگ، لەســەر غەزەلێکــی شــێخ ڕەزا نــوورساوە. 

غەزەلەکــە لــە هەشــت بەشــی پێنــج خشــتەکی پێکهاتــووە. لــە ڕووی 

وشەســازیی و زمانــی شــیعریی و وێنــە و رێکخســتنی وشــەوە بــە یەکێــک 

ــت: ــەگ دادەنرێ ــەر ب ــی تای ــت بەرزەکان ــیعرە ئاس ــەزەل و ش ــە غ ل

نەمدی کـــــــەڕەتێک تاکە نیگاهێکی عەتاکا 

بەم شـــــــــاهیی و وااڵییە لوتفێ بە گەداکا

لێی دوورە کە یەک رەسمی موسڵمانی ئەداکا

)ڕۆژێ نەبوو ئەو دوولبەرە بێ ڕەحمە وەفا کا

جارێ نەبوو ئەو کافرە شــەرمێ لە خودا بکا(

****         ****

کاتێک کە پێی نایە ڕکێف، تاو لە خــەمی مرد

ڕۆیشت و خەم و فیکرمی  با دڵ لە گەڵی برد

ئێسکی لەشی من گشتی لە ژێر باری فیراق ورد

)کارێ کە غــــــەم و دەردی فیراقی بە منی کرد

ســــــــەرما بە هەتیو، با بە دەواری شڕی ناکا(

ــی  ــتی زمان ــە ئاس ــەراورد ب ــاف ب ــی ج ــەر بەگ ــەی تای ــەم غەزەل ــی ئ زمان

نووســینی پەخشــان و شــیعریی کــوردی لــەو قۆناغــەدا لــە ئاســتێکی 

ــاری  ــی دی ــەش تایبەمتەندییەک ــووە. ئەم ــادا ب ــە و مان ــە وێن ــڕ ل ــەرز و پ ب

ــە. ــەر بەگ ــیعرەکانی تای ش

 هــەر لــەو کاتانــەی کــە  شــێخ ڕەزا ســەردانی ماڵــی وەســان پاشــای جــاف 

دەکات جارێــک شــێخ رەزا دەچێتــە میوانــی ماڵــی  وەســان پاشــا،  بــەاڵم 

ــە  ــی وەســان پاشــا و عادیل ــت، کوڕان ــاڵ نابێ ــە م وەســان پاشــا خــۆی ل

خــان زۆر ڕێــز لــە شــێخ رەزا  دەگــرن،  ئەویــش لەپــای ئــەو هەمــو رێــز و 

جوامێرییــەی ماڵــی وەســان پاشــا لەگەڵیــدا نواندویانــە، ئــەم دێــڕە شــیعرە 

بەســەر عادیلــە خانــدا دەڵێــت: 

قامەتت بێشک نەمامی عەرعەرە، یا سووسەنە

دەك فیدای ناز و گیشمەت بم، پەریزادەی سنە

بــە  پاڵتۆیەکــی  ئــەوە،  لەبــری  عادیلــە خــان زۆر خۆشــحاڵ دەبێــت، 
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قیمــەت و 200 قــران دیــاری دەبەخشــێتە شــێخ ڕەزا. لــەو ســەردەمەدا بــاو 

ــاودارو  ــە کەســایەتییە ن ــان ل ــری شــیعرەکانیان دیاریی ــە ب ــووە شــاعیران ل ب

بەرپرســەکان وەرگرتــووە. بــەو پێیــەی تایــەر بەگیــش زۆر شــارەزای زمانــی 

ــەوەی  ــری ئ ــە لەب ــت دای ــە دایکــی دەڵێ ــت و  ب شــیعریی شــێخ ڕەزا دەبێ

خەاڵتــی شــێخ ڕەزا بکەیــت دەبێــت ســزای بدەیــت، چونکــە هــەر کــەس 

ــردن.! ــەک ســتایش ک ــوە ن ــەوە تەشــەر و جنێ ــت )ســنەیی( ئ ــی بوترێ پێ

لەبــارەی کاریگەریــی و پەیوەســت بوونــی شــیعریی )نــاری( و )تایــەر بەگی 

جاف(یــش، چەندیــن غــەزەل و چوارینــە و شــیعریی هاوبــەش و  پرســیار و 

وەاڵم لــە نێوانیانــدا بــە زمانــی شــیعر هەیــە. ئەمــە جگــە لــە پەیوەندییەکــی 

ــەوە هەمیشــە وەک دۆســت و  ــی بەیەک ــی و کۆمەاڵیەت ــی ئەدەب توندوتۆڵ

هــاوەڵ بــوون. لــە ئەزموونــی شــیعر نووسینیشــدا لــە نێــوان )تایــەر بــەگ 

ــەر  ــیار و وەاڵم. تای ــە وەک پرس ــووە ک ــیعرێک  هەب ــد ش ــاری(دا چەن و ن

ــن  ــڵان و ئای ــاری موس ــەر ڕەفت ــووە لەس ــیاریی هەب ــان و پرس ــەگ گوم ب

ــەک  ــاعیر و مەالی ــاری( وەک ش ــیویەتی و )ن ــیعر نووس ــاوەڕ، بەش و بیروب

ــیعرییەکەی  ــە ش ــیار و وەاڵمەک ــی پرس ــی یەکەم ــەوە، بەیت ــی داوەت وەاڵم

تایــەر بــەگ و نــاری بــەم شــێوەیە دەســتپێدەکات:

خودا عەدلـــــــی لەالی عارف عەیانە

بەحەققەت ئێمە گەللین، ئەو شوانە

لەبەر چی وا مەڕی خۆی مەردی چوپان

بەدەســـــتی خۆی ئەخاتە بەر نیشان؟

******       ***          

ئەگەر موئمین بە حەققەت دۆستی حەققن؟

چییە حیکمەتی زەلیلی ڕووســــــــــــــیانە؟
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موقەددەر بوو کە گـــــــەندووم بێ بەرزقی

لە ئادەم بۆ دەبێ بگرێ بەهـــــــــــــــانە؟

 )وەاڵمی ناری بۆ تایەر بەگ(

سوئالت ئەی سوخنەن سەنجی زەمانە

ئەســاسی عیجز و تەشویش و مەالنە

حەقیقەت قسمەتی ئەحواڵی عالەم

دەلیلی زەبت و ئەحکــــامی نیهانە

*****     ****        

کەســــێ عارف بە حوکمی پادشایە!

کە مەحرەم بێ بە ڕازی خوسرەوانە!

وەلێ مەجبورە فیکرم بۆ جەوابت

ئەگەر چـی عاجزی دەوری زەمانە!

4
ــی  ــە بەرزاییەکان هەمــو بەیانییــەک زوو، پێــش هەڵهاتنــی تیشــکی خــۆر ل

گەڕەکــی  ژنانــی  لــە  بەشــێک  شــرنوێ،  شــاخی  و  عەبابەیلــێ  پشــتی 

ــە  ــان ل ــان ڕووی ــان و گۆزەکانی ــقان( خۆی ــی عاش ــا، کان ــەکان، پاش )جولەک

)کانــی نواڵــە( دەکــرد. کــە کانییــەک بــوو بەرامبــەر ماڵــی وەســان پاشــای 

ــەوە، ڕووەو  ــی خۆیان ــەی ماڵ ــژە بەرزەک ــە بانێ ــش ل ــەر بەگ(ی جــاف. )تای

خۆرهەاڵتــی شــار و بــە دامێنــی کانییەکــەدا، چــاوی پــڕ لــە عیشــقی 

ــە،  ــەو ڕۆژان ــک ل ــا ڕۆژێ ــار. ت ــی ش شــۆڕدەکردەوە ڕووەو ڕوخســاریی ژنان

ــژە  ــەو کی ــتووە. ئ ــاردا نیش ــەی ش ــی جولەک ــی کیژێک ــە دڵ ــاعیر ب ــی ش دڵ

ــەگ. ــەر ب ــیعریی تای ــی ش ــە کانیاوی ــر بووی پاش

ڕۆژێکــی تــر، وەک ڕۆژانــی 

چیرۆکــە  ئــەم  تــری 

ــاتانەدا  ــەو س ــە، ل ئەڤینداریی

ژنانــی شــار بــەدەم پێکەنیــن 

کانییــەوە  ســەر  قســەی  و 

مــاڵ،  بــەرەو  دەگەڕانــەوە 

تــر  بــەگ هێنــدەی  تایــەر 

کیژێکــی  هیجرانــی  دڵــی 

جولەکەبــوو. تــا ئەو ســاتانەی 

شــاوڵە  کچــی  )شــێوە(ی 

کــەڕی زەرەنگەریــی جولەکە، 

بــە خۆشــی بێــت یــان ترســی 

بەگــزادە، دڵــی فــڕی بــۆ الی 

ــی  ــیعر و غەزەل ــن ش ــقە چەندی ــەو عەش ــۆ ئ ــاعیریش ب ــەگ، ش ــەر ب تای

ــوری(  ــزەی چــاوی مەخم ــە غەم ــان )ب ــە دیارترینی ــیوە، ک ڕۆمانســی نووس

بەگــی جــاف. تایــەر  زۆر جوانەکانــی  شــیعرە  لــە  یەکێکــە  ئەمیــش 

بە غەمزەی چاوی مەخموری سـیاهی، مەستی مەی کردین

بە ماچی لێوی موستەغنی لە ئەنواعی مەزەی کردین

ترازا بەندی ســـوخمەی ئاڵی گوڵناری بە ئاهی من

کەچی دەستی لەسەر دانا، لە سەیری باخی بەی کردین

بە هەوری پەرچەم و زوڵفی، ڕووخ و ئەبرۆی کە داپۆشی

لە شەوقی ڕوئیەتی بەدر و هیاللی یەک شـــــــەوەی کردین

لــە شیعرەکەشــدا تایــەر بەگــی جــاف، بــە )کــۆ( قســە دەکات، بــەو پێیــەی 

هەنــدێ پێیــان وایــە تایــەر بــەگ ئــەم شــیعرەی پیشــانی )نــاری(داوە، یــان 
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ــۆ  ــە دەکات و ب ــۆ( قس ــە )ک ــە ب ــووە، بۆی ــان بینی ــەو دیمەنانەی ــەوە ئ پێک

ــی  ــن، ئەنواع ــەی کردی ــی ب ــن، باخ ــەوەی کردی ــەک ش ــت: )ی ــە دەڵێ منون

مــەزەی کردیــن(.

لــە ڕۆژی ئاهەنگــی گواســتنەوەدا، موســوڵانان و جولەکەکانــی هەڵەبجــە 

ئاهەنگێکــی گــەورە دەگێــڕن، وەک دەڵێن ســێ شــەو و ســێ ڕۆژ ئاهەنگ و 

هەڵپەڕکــێ و شــادی و نــان خــواردن بــووە لــە هەڵەبجــە. پاشــان بەرهەمــی 

هاوســەرێتییان کــوڕ و کچێکــی دەبێــت بەنــاوی )بەهییــە و ئەکــرەم( پــاش 

مردنــی تایــەر بــەگ و گەڕانــەوەی جولەکــەکان بــۆ ئیســڕائیل شــێوە و هــەر 

ــان  ــچ هەواڵێکی ــتا هی ــا ئێس ــڕائیل، ت ــۆ ئیس ــەوە ب ــەی دەچن دوو منداڵەک

نییــە و هاوســەر و دوو منداڵەکــەی تایــەر بــەگ، وەک بەشــێکی زۆری 

شــیعرەکانی وون بــوون.! 

5
)تایــەر بــەگ و ئەحمــەد موختــار و وەســان پاشــای جــاف و عادیلــە 

خانــم( ئــەم خێزانــە چــوار کەســییە، ئێســتا پێکــەوە لــە گۆڕســتانی 

ــەک  ــوێنێکی چەپ ــە ش ــە، ل ــی هەڵەبج ــە خۆرهەاڵت ــێ، ل ــدی عەبابەیل گون

ڕۆژگارێــک  ئــەوان  کاتێکــدا  لــە  ئەمــە  نێــژراون.  فەرامۆشــکراودا  و  

ــەر  ــەوەی )تای ــوون، ئەمــە جگــە ل ســەردار و دەستڕۆشــتوویی ناوچەکــە ب

ــەرەو  ــە ب ــووە ل ــان هەب ــاعیرن و ڕۆڵی ــار( دوو ش ــەد موخت ــەگ و ئەحم ب

ــۆی  ــوو ئێســتا گڵک ــوردی. دەب ــی ک ــیعر و ئەدەبیات ــان و ش پێشــچوونی زم

گۆڕەکانیــان شــوێنێکی تایبــەت و گەشــتیاریی بوایــە و نــەوە دوای نــەوەی 

ئــەم نەتەوەیــە لەســەر گۆڕەکانیــان یــادی ئــەو خزمــەت و داهێنانەیەیــان 

ــان.! ــدا کردی ــیعری کوردی ــان و ش ــە زم ــەوان ل ــە ئ ــەوە ک بکردایەت

ــەم دوو  ــۆڕی ئ ــە گ ــەر دەدەم ل ــە، س ــۆ هەڵەبج ــم ب ــە دەچ ــار ک زۆر ج

شــاعیرە و هەمــو جارێکیــش ئــەو کۆپلــە شــیعرەی ئەحمــەد موختــار جــاف 

ــێ دەنگــی   ــە ب ــەک  ب ــک لەســەر ی ــد جارێ ــەی چەن ــی گۆڕەک لەســەر کێل

دەخوێنمــەوەو بــە نیگەرانییەکــی قوڵــەوە ماڵئاوایــم لــەو ئازیزانــە دەکــەم..

ئــەو  شــیعرەکانی  لــە  بیــر  ئــەو ســەردانە،  دوای  ڕۆژێــک  تــا چەنــد 

ــە  ــەوە ل ــورد دەکەم ــی ک ــی هاواڵت ــێ باک ــی و ب ــێ منەت ــاعیرە و ب دوو ش

فەرهەنــگ و مێژوویــی پــڕ لــە گەوهــەری ڕابــردوو. بەداخــەوەم.! 

وەختی تێکۆشانە خەڵکینە غەفڵەت تابەکەی

واخەزانی کردووە ئێســـتاکە گوڵزاری وەتەن

خۆ وەتەن ئەمڕۆ نەخۆشە ئەم تەبیـبی حازیـقە

چی ئەبێ بیـکا موداوا قەلبی بیـــــماری وەتەن

کوانێ خەڵقینە لە کوێن فیرقەی مونەووەر تینەتان

چونکە ئەو فیرقــــــــە ئەزانن دەرد و ئازاری وەتەن

ــۆ  ــەوە ب ــی لەخەیاڵ ــە کتێب ــکارییەوە، ل ــێ دەس ــە کەم ــینە ب ــەم نووس )ئ

خــۆڵ- نووســینی کامــەران ســوبحان باڵوکراوەتــەوە(


