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-تاهیر بەگی جاف یان تایەر بەگی جاف
کالســیکی  شــاعیرێکی   )1918  –  1875  (-

کــوردە.
-بــرای ئەحمــەد موختــار جــاف و کــوڕی عادیلــە 

خانــم و عوســمان بەگــی جافــە.
ــە  ــە ل ــەگ ک ــر ب ــە خانمــی دایکــی تاهی -عادیل
بنەماڵــەی ئەردەاڵنیەکانــە، رۆڵێکــی گــەورەی 
ئــەم  کەســایەتی  دروســتکردنی  لــە  هەبــو 

شــاعیرە بــە توانایــەدا.
ســەردەمەی  ئــەو  خوێندنــی  -تاهیربــەگ 

بــۆ  بــواری  کــردووەو  تــەواو  هەڵەبجــە  لــە 
نەڕەخســاوە خوێندنــی بــااڵ تــەواو بــکات، بــەاڵم 
بــەهۆی تێکەاڵوبوونــی لەگەڵ رۆشــنبیرانی ئەو 
ســەردەمەداو لەڕێــی خوێندنــەوەی ســەرچاوە 
ــەوارە  ــک لەخوێن ــوو بەیەکێ ــەوە ب وێژیەییەکان

روناکبیرەکانــی زەمانــی خــۆی.
-غەزەلــە بەناوبانگەکانی تاهیربەگ تائێســتاش 

بایەخــی وێــژەی خۆیــان ماوە.
بوونــی  ســەرقاڵ  و  کۆمەاڵیەتــی  -پێگــەی 
بەئیــش وکاری خێڵــی جافــەوە لــە مەســەلە 
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نەبــڕی. دایــان  نیشــتمانییەکان 
پێشخســتنی  داوای  هەمیشــە  بــەگ  -تاهیــر 
کــوردی  ریزەکانــی  یەکگرتنــی  و  کۆمــەڵ 

کــردووە.
ــی و  ــی و عەرەب ــی تورک ــی بەزمان -هۆنراوەکان
فارســی نیشــانەی ئــەوەن جگــە لــەوەی کــوردی 
زانێکــی بەســەلیقە بــووە، لەزمانەکانی تریشــدا 

شــارەزاییەکی زۆری هەبــووە.
و  بــه رده وام  په یوه ندیه کــی  بــه گ  -تایــەر 
ــه  ــه م په یوه ندی ــاری دا بوه.ئ ــه ڵ ن ــی له گ گه رم
لــه ڕووی نامــه شــێعریه کانی نــاری و تاهێــر 

ئه که وێــت. ده ر  به گــه وه 
دەســتپێکردنی  پێــش  ســاڵێ  -چەنــد 
کاتــەی  ئــەو  و  یەکەمــی جیهانــی  جەنگــی 
مێجەرسۆنمێجەرســۆن بەنــاوی )غــوالم حســێنی 
ــوو  ــۆی کردب ــەگا خ ــر ب ــی تاهی ــیرازی( لەماڵ ش
بــۆی  خــۆی  بەزیرەکــی  تاهیــر  بەخزمەتــکار، 
بــەاڵم  ئینگلیــزە،  کابرایــە  ئــەم  دەرکــەوت 
ــەدوو داوای  ــی و دوو ب نهێنییەکــەی هەڵنەماڵ
جــێ  ناوچەکــە  کات  بەزووتریــن  کــرد  لــێ 

بهێڵــێ.
ــرد  ــی دواییک ــاڵی 1918 کۆچ ــەگ س ــر ب -تاهی
و لــە عەبابەیلێــى نزیــک لــە هەڵەبجــە بەخــاک 

ســپێردرا.



هه وڵێک بۆ ساغکردنه وی 
ئه و هۆنراوانه ی له  

دیوانی تاهیر به گ و 
شاعیرانی تردا هاتووه 

موحه ممه د ڕه شید ئه مینی/ پاوه 
کاروان عوسمان خه یات »ڕێبین«
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بــۆ ســاغکردنه وه ی دیوانــی هــه ر شــاعیرێک پێویســته  ده ستنووســی شــاعیر 

ــه وه   ــه  ورد و وریاییی ــێ زۆر ب ــوو، ده ب ــه ر نه ب ــت، ئه گ ــتدا بێ ــه  به رده س ل

ــو  ــاعیرانی وه ک ــی ش ــاو دیوان ــه  ن ــن. ل ــاده  بکه ی ــاعیره  ئام ــه و ش ــی ئ دیوان

شــیعرێک  پارچــه   چه نــد  و...  کــوردی  و  نالــی  و  وه فایــی  و  حه ریــق 

ــوژده ی  ــی م ــی »چاوه ڕێ ــا غه زه ل ــه ره ، ئای ــی له س ــه  و باس ــه  قس ــه  ک هه ی

شــیعره وه   ئــه م  له بــاره ی  وه فایــی ،  یــان  حه ریقــه   هــی  نه ســیمم...«   

بابه تێکــم لــه  گۆڤــاری ڕامانــدا باڵوکــرده وه  و ســاغم کردووه تــه وه . بــۆ 

ــت. ــان ده بێ ــه  و باس ــدا قس ــی نالی ــه  دیوان ــدا«  ل ــه وی یه ڵ ــیعری »ش ش

ــیعر  ــک ش ــه وا کۆمه ڵێ ــش، ئ ــی جافی ــر به گ ــی تاهی ــه  دیوان ــه باره ت ب س

هــه ن لــه  دیوانــی تاهیــر بــه گ و چه نــد دیوانێکــی تــردا هاتــوون. بــۆ ئــه م 

ــه   ــه ملێنین ک ــه وه  و بیس ــراو بهێنین ــه ی باوه ڕپێک ــته  به ڵگ ــش پێویس بابه ته ی

ئــه و شــیعره  هــی کام شــاعیره  و لــه  دیوانــی شــاعیره که ی تــردا ده ربهێرنێــت 

و لــه  جێــگای خۆیــدا بــاڵو بکرێتــه وه .

ــۆ تێکه ڵبوونــی ئــه م هۆنراوانــه ی  ــه  بۆچوونــی ئێمــه  چه نــد هۆکارێــک ب ب

بــه دی ده کرێــت ،  بــه گ  تاهیــر  له گــه ڵ هۆنراوه کانــی  تــر  شــاعیرانی 

له وانــه :

1-ئــه و شــیعرانه ی تێکــه ڵ بــه  شــیعری تاهیــر بــه گ کــراون ، شــیعری 

شــاعیرانی تــر ن لــه  ســه رده می شــاعیره وه  نزیکــن، یــا هاوته مه نــی شــاعیر 

ــوون. ب

2- لــه  ڕووی نووســین و ڕه وانبێژیــی و ســه بکه وه  زۆر لــه  یه کــه وه  نزیکــن، 

ــه   ــت ل ــه ڵ ببێ ــیعر تێک ــن ش ــه وه ی چه ندی ــه ی ئ ــه  مای ــه  بووه ت ــه م هۆی ئ

ــر به گــدا. ــی تاهی ــه  دیوان ــی ل ــه  تایبه ت ــی شــاعیراندا و ب دیوان

و  کــردن  ده ستاوده ســت  ڕێگــه ی  لــه   شــیعره کان  جــار  3-هه ندێــک 

ــه وه ی  ــۆ ئ ــوون ب ــک ب ــه کان، هۆکارێ ــان و ده ستنووس ــه وه کان و کاتب گێڕان

ــن. ــه ڵ ب ــاعیران تێک ــیعری ش ش

شــیعری  ســیاقی  و  لــه  ســه بک  نوســخه به رداره کان  4-شــاره زانه بوونی 

پاڵــی  داویانه تــه  به ڵگــه   بــێ  بــه   یــان  ئه وانــه   جــار  زۆر  شــاعیران، 

شــاعیرانی تــر.

ئــه م هۆنــراوه  لــه  هیــچ یــه ک لــه  دیوانــه  چاپکراوه کانــی تاهیــر به گــدا نه هاتــووه ، لــه  نــاو 

ــاوه ،  ــان هێن ــه  کارم ــه گ ب ــر ب ــی تاهی ــۆ دیوان ــه  ب نوســخه کانی به رده ســتی ئێمه یشــدا ک

لــه  ناســینی نوسخه کانیشــدا بــه  نوســخەی )مــح( ناومــان هێنــاوه  و هاتــووە، لەســەر ئــه م 

غه زه لــه  نووســراوە »تاهیــر بــەگ«، بــەاڵم لــە هۆنراوەکــەدا نــاوی شــاعیر نەهاتــووە
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بــه  هــۆی ئــه م چــوار خاڵــه وه  ده توانیــن ئه نجامێــک لــه و شــیعرانه ی کــه  لــه  

دیوانــی شــاعیرانی تــردا هاتــوون و  لــه دیوانــی تاهیــر به گیشــدا وجوودیــان 

ــه م  ــه ر ئ ــووه ، ئه گ ــاعیرا هات ــی دوو ش ــه  دیوان ــیعرێکه  و ل ــه  ش ــه  ، وات هه ی

ــه  بکه ینــه  بنه مــای ســاغکردنه  وه ، ئــه وا ئه نجامێــک بــه  ده ســت  چــوار خاڵ

ده هێنین.  

شیعری یه که م:
ــه   ــاڵح ل ــه ال س ــم م ــه  حه کی ــوو...« هۆنراوه یه ک ــه وا ده رچ ــی »دڵ ئ غه زه ل

ده ستنووســێکی »ســه یید باقــری هاشــمی«یه وه  وه ری گرتــووه  و نه یوتــووه  

کــه  شــیعره که  بــه  ده ســتخه تی کــێ نوورساوه تــه وه .  کاک ڕێبــوار خۆیشــی 

ــه  ســاڵی )1491( ــه  ل ــۆر شــۆ ده کات، ک ــه  ده ستنووســێکی دکت ــاژه ی  ب ئام

دا نوورساوه تــه وه  و شــیعره که ی له گــه ڵ ده قه کــه ی الی حه کیــم مــه ال 

ــه وه .  ــاڵوی کردووه ت ــه راورد کــردووه  و ب ســاڵح دا ب

ــدا  ــر به گ ــی تاهی ــه  چاپکراوه کان ــه  دیوان ــه ک ل ــچ ی ــه  هی ــراوه  ل ــه م هۆن ئ

ــی  ــۆ دیوان ــه  ب ــدا ک ــتی ئێمه یش ــخه کانی به رده س ــاو نوس ــه  ن ــووه ، ل نه هات

تاهیــر بــه گ بــه  کارمــان هێنــاوه ، لــه  ناســینی نوسخه کانیشــدا بــه  نوســخەی 

)مــح( ناومــان هێنــاوه  و هاتــووە، لەســەر ئــه م غه زه لــه  نــوورساوە »تاهیــر 

ــه م که شــکۆڵه   ــووە. ئ ــاوی شــاعیر نەهات ــە هۆنراوەکــەدا ن ــەاڵم ل ــەگ«، ب ب

ــیوه   ــه ری نووس ــه  و له س ــی قه ره داغیی ــه د عه ل ــتا موحه مم ــه  الی مامۆس ل

ــاوه ی  ــک پاش ــکۆڵه  کۆمه ڵێ ــه م که ش ــه م« ئ ــی یه ک ــتان، به رگ »که شکۆڵس

ــه وه  و پێکــه وه  چه ســپێرناوه   ــره  ماوه ت ــاز و ده ستنووســی ت که شــکۆڵ و به ی

و کــراوه  بــه  یــه ک ده ســتنووس. ئــه وه ی لــه م نوســخه یه دا وه رگیــراوه ، 

ــع  ــت از جام ــوورساوه : »مت ــدا ن ــه  په ڕه یه ک ــکۆڵه  و ل ــه و که ش ــێکه  ل به ش

پادشــا فــی یــد احمــد س7431«. ئــه م ســاڵه یش به رامبــه ر بــه  ســاڵی زایینــی 

ده کات  ده ستنیشــان  بــۆ  ئه وه مــان  ئه مه یــش   ،)8291( ســاڵی  ده کاتــه  

ــم و  ــخه کانی الی کاک حه کی ــه  نوس ــه وه  ل ــه  ڕووی ده ستنووس ــیعره که  ل ش

کاک ڕێبــوار کۆنــره  و )31( ســاڵیان به ینــه . ئــه وه ی لــه م نوســخه دا گرنگــه  

ــیعری  ــری ش ــگادا نوســخه ی ت ــدێ جێ ــه  هه ن ــتنووس ل نووســه ره وه ی ده س

ــه راوردی کــردووه  و ئامــاژه ی پــێ  ــووه  و ب ــه  به رده ســت ب ــر به گــی ل تاهی

کــردووه .

ئــه م شــیعره  له گــه ڵ ده قه کــه ی الی کاک ڕێبــواردا هه نــدێ جیــاوازی 

ــۆی  ــه  ه ــاڵ ده بێت ــوار خ ــان چ ــه ره تاوه  ومت ــه  س ــو ل ــه . وه ک ــه یی هه ی وش

ــه بکه وه   ــازی و س ــه  ڕووی وشه س ــراوه  ل ــه م هۆن ــراوه ، ئ ــی هۆن تێکه ڵبوون

له گــه ڵ ده قــی شــیعری تاهیــر به گــدا تــه واو نزیکــه  و هیــچ گرفتێکــی تێــدا 

ــه  ڕووی  ــه ، ل ــاوازی هه ی ــک جی ــه وه  هه ندێ ــه  ڕووی وه زن ــه اڵم ل ــن، ب نابینی

ده ستاوده ســت کردنیشــه وه  ئــه م شــیعره  لــه  دوو نوســخه دا یه که میــان 

ــۆیه  و  ــۆر ش ــی دکت ــان ده ستنووس ــرناوه ، دووهه می ــه ی نه هێ ــاوی کاتبه ک ن

ــه م  ــه  قه ڵ ــان ل ــیعری »کاتب«ی ــه  ش ــه وه  ، ب ــاڵی )1491( نوورساوه ت ــه  س ل

داوه ، بــه اڵم لــه  که شکۆڵســتاندا کــه  لــه  ســاڵی )8291( نــوورساوه  و نزیکــه  

لــه  ســاڵی مردنــی شاعیریشــه وه  شــیعره که ی بــه  هــی تاهیــر به گــی جــاف 

ــه ی خــواره وه،  ــه م ســێ خاڵ ــی ئ ــه  به رچاوگرتن ــه  ل ــره دا ب ــه  لێ ــاوه ، ئێم دان

ــن: ــه م ده ده ی ــه  قه ڵ ــه گ ل ــر ب ــه  هــی تاهی شــیعره که  ب

1-کۆنرین نوسخه  شیعره که ی به  هی تاهیر به گ داناوه .

2-لــه  ســه ره تای شــیعره که وه  نــاوی شــاعیری له ســه ر نــوورساوه  و لــه  

هێناویه تــی. به گــدا  تاهیــر  شــیعره کانی  ڕیزبه نــدی 

3-له  ڕووی سه بک و شێوازه وه  شیعره که  هی تاهیر به گه .

ئه مه یش ده قی شیعره که ی که شکۆڵستانه .

دڵ ئەوا دەرچوو لە سینە ڕاهی ســــــەحرای گردە بەر

هەر وەکو تەیرێ کە وەحشی بێ لە بەند دەرچێتە دەر
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چەند تەاڵشم کرد، نەگیرا ئاخری دەرچوو لە دەس

کەوتە سەحرای سینەسـۆزان، دڵفرووزان دەربەدەر

شەرتە ئەم دەفعە ئەگەر دەستم کەوێ بینێمە پێی

غۆل و زنجیریی لە مووی گێسوویی تورکی سیمبەر

چونکە دڵ الی خۆم نەماوە، تووخوا بەســــــیە عەزاب

جاربەجار سەرپۆش لەسەر ڕووت هەڵگرە دەرخە قەمەر

زۆر دەخیلی بووم هەتا الیێ لە زوڵفی خــستە دەر

پێی وتم: سەیرکە چلۆنم کرد لە بۆت )شق القمر(

قەددی دولبەر چۆن بڵێم تەشبیهـ بە سەرو و عەرعەرە

ســــەر و عەرعەر نەبووە قەت نارنج و بەی بێرێتە بەر

گەرچی ئەمڕۆ ڕۆژی چەژنە، خەڵق هەموو ئازاد ئەکەن

دولبەری حیشمەت بە قەهرە، الی نییە سـەرفی نەزەر

شیعری دووه م:
ئــەم غەزەلــە لــە نوســخەکانی بەردەســتاندا نەهاتــووە، تەنهــا لــە چاپــی 

)حــس( و )کــز(دا هاتــووە، ئێمــە )حس(مــان بــە ســەرچاوە کــرد. )حــس( 

ئامــاژە ی بــه  ژمــاره  )65(ی گۆڤــاری رسوه ی کــردووه  و رسوه یــش لــه  

ــه   ــووه ، نووســه ری کوردســتانیش ل ــاری نووســه ری کوردســتانی وه رگرت گۆڤ

ــه اڵم  ــاف: 1172، 34(. ب ــی ج ــر به گ ــی تاهی ــووه . )دیوان ــی وه رگرت به یازێک

نه گوتــراوه  ئــه و به یــازه  لــه  ســاڵی چه نــد نــوورساوه  و لــه  کوێیــه  و چۆنــه .

ــە شــاری  ــە دەستنووســێکی الی مامۆســتا ئەحمــەد حوســێن ل هەروەهــا ل

ــەکە  ــووە و دەستنووس ــز(ەوە هات ــاوی )فائی ــە ن ــیعرە ب ــەم ش ــلێانی ئ س

ــک  ــوورساوە، نزی ــی ن ــه  )8491/3/42( زایین ــه ر ب ــە )7631/5/31( به رامب ل

بــە )03( ســاڵ دوای مردنــی تاهیــر بــەگ ده کات، ئێمــە نــه  دیوانــی 

نووســه ری  کــه   به یازه یــش  ئــه و  نــه   بــوو  به رده ســتدا  لــه   فائیزمــان 
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کوردســتان شــیعره که ی لێــوه  وه رگرتــووه . له بــه ر ئــه وه ی به ڵگه یه کــی 

ئــه وه   له ســه ر  بڕیــار  ناتوانیــن  نییــه   به رده ســتدا  لــه   باوه ڕپێکراومــان 

بده یــن کــه  ئــه م شــیعره  هــی فائیــزه  یــان تاهیــر به گــی جــاف، ئێمــه  لــه  

دیوانــی تاهیــر به گــدا ئــه م شــیعره  دێنیــن و تــا ده رکه وتنــی زانیــاری تــازه  

جێگیــری ده که یــن.

ــه  بیــر بکه یــن لــە )حــس(دا نــوورساوە هه رچــی وشــه ی  نابــێ ئه وه یــش ل

)عاشــق( بــه  )ئاشــق( نــوورساوه ، لــە )کــز(دا بــە )عاشــق( هاتــووه .

سوور و سپی و ناسكە، وەك چووزەرە ڕێواس

ئاودار و تەڕ و تازەیە، كوڵمه ی وەكو گێالس

ئەندامی لەتیفی، چ بڵێم عــــــــــــەینی بلوورە

بۆی عەتری هەناسە و مەمكی كەللە دەكا كاس

خاڵی حەبەشی، قرچە دەخاتە دڵی عاشــــــــــق

شمشێری برۆی سینە دەكا شەق وەكو ئەڵماس

حەسرەتزەدەیی عاشقی شــــــــەیدایە جەماڵی

مەحفــــــووزی بكەی ڕەببی )من الجنە والناس(

لەو سوورەتە مەهـ پەیكەرە، لەو سەروە ڕەوانە

لەو زوڵفە سیامارە كە ئەو گەنجە دەكا پاس

موڵكی عەجەم و ڕۆمە بەهای بۆسەیی لێوی

دەیكەم بە فیدای یەك نیگەهی »مامش« و »بڵباس«

»تاهیر« سەری تەســــــلیمە لەبەر خاكی بەری پێت

دایناوە ئیتر حەیفە مەكە، بەســــــــیە قسە و باس

شیعری سێیه م:
ــا  ــووە، تەنه ــتاندا نەهات ــێکی بەردەس ــچ دەستنووس ــە هی ــیعرە ل ــەم ش ئ

ــی  ــێ ناوهێنان ــە ب ــز(دا ب ــس( و )ک ــم( و )ح ــع( و )ح ــی )م ــە چاپەکان ل

و  هێنــاوە  هۆنراوەکەیــان  زۆرەوە  جیاوازییەکــی  بــە  و  ســەرچاوەکەی 

باڵویــان کردووەتــەوە، ئێمــە چاپــی )مع(مــان بــە ســەرچاوە کــردووە.

ئــەم هۆنــراوە لــە ڕاســتیدا ڕای جیــاوازی لەســەر هەیــە، لــە چاپــە کۆنەکانی 

دیوانــی تاهیــر بەگــدا بەتایبــەت چاپــی )مــع( و )حــم(، بــە شــێوەی غــەزەل 

هێناویانــەوە و بڕوایــان وا بــووە کــە شــیعرێکی ســەربەخۆی تاهیــر بەگــە 

و نــاری شــاعیر تەخمیســی لەســەر کــردووە، هەندێکــی تریــش بــە پشــت 

بەســن بــە چەنــد ســەرچاوە و وتەیــەک، ڕایــان وایــە کــە شــیعرەکە پێنــج 

خشــتەکییەکی تــەواوە و هــی نــاری شــاعیرە.

ســەبارەت بــەم شــیعرە کاکــەی فەلــاح دەنووســێت: »ئــەم پێنج خشــتەکییە 

ــەوە  ــەن »ناری«ی ــە الی ــاف ل ــی ج ــەر بەگ ــیعرێکی تای ــەر ش ــاوە لەس وا ب

دانــراوە، بــەاڵم ڕاســتییەکەی ئەوەیــە کــە هــەر هەمــوو لــە دانانــی 

ــۆ  ــە. بەڵگەیــش ب ــەر بەگــەوە نیی ــە تای ــچ پێوەندییەکــی ب ــە و هی »ناری«ی

ئــەم بــۆ چوونــه ، نووســینەکەی عەلــی کەمــال باپیــرە لــە گۆڤــاری ســلێانیدا 

و شــایەتی بەڕێــز حاجــی مــەال ئەحمــەدی قازیــی شــاعیر و زۆر لــە 

هاوچەرخەکانــی »نــاری« کــە خــۆی بــۆی بــاس کــردوون«. )دیوانــی نــاری: 

.)251  ،3831

لەســەر  نــاری  پێنــج خشــتەکییەکەی  پەراوێــزی  لــە  گــۆران  حەســەن 

ــز  ــێت: »بەڕێ ــراوە دەنووس ــەوە ک ــر بەگ ــاو تاهی ــە ن ــە ب ــەی ک هۆنراوەک

کاکــەی فەلــاح لــە دیوانــی نــاری کــە لــە ســاڵی )4891(ی زایینــی لــە چــاپ 

دراوە دەڵــێ: ئــەم پێنــج خشــتەکییە وا بــاوە کــە لەســەر شــیعرێکی تایــەر 

بەگــی جــاف لــە الیــەن نارییــەوە دانــراوە، بــەاڵم ڕاســتییەکەی ئەوەیــە کــە 

هەمــووی لــە دانانــی »ناری«یــە و هیــچ پەیوەندییەکــی بــە تایــەر بەگــەوە 

نییــە، بەڵگــەش بــۆ ئەمــە، نووســینەکەی عەلــی کەمــال باپیــرە لــە گۆڤــاری 

ــە  ــاعیر و زۆر ل ــی ش ــەدی قازی ــەال ئەحم ــز م ــایەتی بەڕێ ــلێانیدا و ش س
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ــاس کــردوون! ــۆی ب ــاری« کــە خــۆی ب ــی »ن هاوچەرخان

»تاهیــر بــەگ لەگــەڵ نــاری پێوەنــدی نامەنووســینی زۆری بــووە مــن پێــم 

ــاری  ــۆ ن ــەگ ب ــر ب ــە تاهی ــووە ک ــیعرانە ب ــەو ش ــێ ل ــش یەک ــە ئەمەی وای

نــاردووە و لەنێــو دەستنووســەکانی ناریــا دۆزرابێتــەوە. چونکــوو مامۆســتا 

ــێ«  ــەگ ئەزان ــر ب ــی تاهی ــە ه ــیعره ی ب ــەم ش ــەجادیش ئ ــی س عەالئەدین

بــەاڵم هەمــووی دەگەڕێتــەوە بــۆ ســەر هــەژاری و »هەتیوبــوون«ی کــورد 

بەهــۆی نەبوونــی چاپەمەنــی و کاغــەز نــە تەنیــا تێکەاڵوبــوون بەڵکــو هــی 

زۆربەشــیان لەناوچــوون. ح »ح- گ««. )دیوانــی تاهیــر بەگــی جــاف: 1831، 

.)601

هەروەهــا لــە پەراوێــزی شــیعرەکەی بــە نــاو تاهیــر بەگــەوە کــراوە دووبارە 

دەنووســێت: »ئــەم شــیعرە زۆربــەی هــەرە زۆری عەرەبییــە، بــەاڵم تەوانایی 

شــاعیر کوردانوویەتــی و هەســت ناکــەی وشــەیەکیش عەرەبــی تێــدا بــێ. 

هەروەهــا زۆربــەی تەکیــە و خانەقاکانــی کوردســتان دەخوێنــدرێ.

بەڕێــز کاکــەی فەلــاح لــە دیوانــی نــاری کــە لــە ســاڵی )4891(ی زایینــی لــە 

چــاپ دراوە، ئــەم شــیعرە بــە هــی نــاری دەزانــێ، بــەاڵم ئێمــە لــە پەراوێزی 

پێنــج خشــتەکییەکەدا باســان کــردووە و وتوومانــە هــی تاهیــر بەگــە نەک 

نــاری، هەروەهــا مامۆســتا عەالئەدینــی ســەجادیش لــە مێــژووی ئەدەبــی 

کــوردی، الپــەڕە )284(دا هێناویــە و بــە هــی تاهیــر بەگــی دەزانــێ، لــەم 

ــە و بەڵگەیەکــی ئەوتۆمــان وە  ــە »ناری«یــەوە نیی ــاوێ ل شــیعرەدا هیــچ ن

ــەی  ــەاڵم ئێم ــارەزاترە، ب ــرەدا ش ــاح لێ ــەی فەل ــا کاک ــەوت ج ــت نەک دەس

قانــع نەکــرد، نــاری تەخمیســێکی لەســەر ئــەم شــیعرە داوە، مــن پێــم وایــە 

ئەگــەر هــی نــاری بایــە تاهیــر بــەگ تەخمیســی ئەکــرد، بــەاڵم پێچەوانــە«. 

)دیوانــی تاهیــر بەگــی جــاف: 1831، 25(.

ناریــدا  شــیعرەکەی  پەراوێــزی  لــە  ناری¬زادەیــش  عــارف  عوســان 

دەنووســێت: »ئــەم پێنــج خشــتەکییە وا بــاوە کــە لەســەر شــیعرێکی تایــەر 

بەگــی جــاف لــە الیــەن »ناری«یــەوە دانــراوە، بــەاڵم ڕاســتییەکەی ئەوەیــە 

کــە هــەر هەمــووی لــە دانانــی »ناری«یــە و هیــچ پەیوەندییەکــی بــە تایــەر 

بەگــەوە نییــە، بەڵگەیــش بــۆ ئەمــە، یەکــەم نووســینەکەی بەڕێــز شــاعیری 

حەســەن گــۆران لــە پەراوێــزی پێنــج خشــتەکییەکەی نــاری لەســەر هۆنراوەکــەی کــە بــە 
نــاو تاهیــر بەگــەوە کــراوە دەنووســێت: »بەڕێــز کاکــەی فەلــالح لــە دیوانــی نــاری کــە لــە 
ســاڵی )4891(ی زایینــی لــە چــاپ دراوە دەڵــێ: ئــەم پێنــج خشــتەکییە وا بــاوە کــە لەســەر 
شــیعرێکی تایــەر بەگــی جــاف لــە الیــەن نارییــەوە دانــراوە، بــەاڵم ڕاســتییەکەی ئەوەیــە 

کــە هەمــووی لــە دانانــی »ناری«یــە و هیــچ پەیوەندییەکــی بــە تایــەر بەگــەوە نییــە
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کــورد عەلــی کەمــال باپیــرە لــە ژمــارە )11( گۆڤــاری )ســلێانی( کــە 

شــارەوانی ســلێانی، ســاڵی )8691( ده ری ده کــرد، دووەم شــایەتی بەڕێــز 

ــاری«  ــە هاوچەرخانــی »ن حاجــی مــەال ئەحمــەدی قازیــی شــاعیر و زۆر ل

کــە خزمــی خــۆی بــۆی باســکردن، ســێهەم بوونــی وشــەی )ئالــی تاهیریــن( 

ــەگ وای  ــەر ب ــی تای ــی دیوان ــە چاپدان ــە ل ــی ک ــەی کۆتای ــی کۆپل ــە کۆتای ل

تێگەیشــتوون کــە مەبەســت تایــەر بەگــی جافــە، بــەاڵم ڕاســتییەکەی 

ــاری: 4102، 613(. ــی ن ــەرە«. )دیوان ــی پێغەمب ــاری ئالوبەیت ــتی ن مەبەس

ــن(  ــاوی )تاهیری ــی ن ــه  هاتن ــه  ب ــه وه  ک ــۆ ڕوون ده بێت ــان ب ــره دا ئه وه م لێ

ــر  ــچ شــیعرێکی تاهی ــه  هی ــه گ. دووه م ل ــر ب ــاوی تاهی ــۆ ن ــه  ب ــاژه  نیی ئام

ــه   ــاوی خــۆی نووســیوه  و ن ــه و شــێوه  ن ــه گ ب ــر ب ــه  خــودی تاهی ــدا ن به گ

ــه گ داوه  و  ــر ب ــاوی تاهی ــه  نووســینی ن ــه و شــێوه  ده ســتیان ل ــش ب کاتبانی

ــه   ــیعرانه ی ل ــه و ش ــه گ ل ــر ب ــێهه م تاهی ــۆڕن. س ــێوه  بگ ــه و ش ــه ی ب ناوه ک

به رده ســتی ئێمه دایــه  یــان »تاهیــر« یــان »تاهیــرا«ی بــه  کار بــردووه . 

چواره میــش ئــه و قســانه ی که مالــی به ڵگه یه کــی تــری گرنگــه ، چونکــه  

که مالــی بــه  ده ســتی خــۆی دیوانــی تاهیــر به گــی نووســیوه ته وه . که واتــه  

هیــچ  و  »ناری«یــه   خشــته کییه کی  پێنــج  بنه ڕە تــدا  لــه   شــیعره   ئــه م 

نییــه . به گــه وه   تاهیــر  بــه   په یوه ندییه کــی 

ئێمــه  لێــره دا بــه و شــێوه یه  ده یهێنیــن کــه  لــه  دیوانــی تاهیــر به گــدا 

دانــراوه .

مەتلەعیە سوبح و سەعادەت مەزهەری )عیلم الیقین(
ئەی ســـــــــــــپەهساالری فەوجی )انبیاء و مرسلین(
بۆ نەوازش زاتی حەق، هەم حوججەت و هەم دەنگی تۆ
شـــــــــاهیدی تەعزیمی تۆ بوو یاوەری )روح االمین(
میســــــــــــكە تۆزی دامەنت، عەتری دەماغی ئەتقیا
یەعنی بۆ تەئسیری بینش، عەینی سورمەی خاك بین

ڕوو لە كێ كەم غەیری تۆ ئەی شافیعی ڕۆژی ئەسیم
من گونەهبار و خەجاــــــــڵەت، تۆ )شفیع المذنبین(

خۆم لە قوڕ بگرم بە جارێ هەر لە پێ تا تەوقی ســـەر

بەڵكو لوتفی شاهی لەوالك بێ نەجاتم دا لە شین
موستەحەققی تیر و تانەی ئاشنا و بێگانە خۆم
واجبی ڕەحمم، بەســـــــــە یا )رحمة للعالمین(

ڕووت و قووتی مەحشەر و بێ سـایە و ئاوارە خۆم
مەزرەعەی عەفووی خودا نابێ ببێ ، بێ خۆشەچین

حەسرەتا مەئیووسی شەهد و زیارەتی شوبباكی تۆم
بۆ نەڕێژم ئەشـــــكی ئاڵ و ئاوی گەرمی ئاتەشین؟!
ئەی حەبیبی خــــــــــالیقی عالەم تەرەححوم تا زووە
ئەو سەگی ئەسحابی كەهف و من سەگێكی تابیعین
ڕوو لە قاپی موســــــــــــتەفاكە بێژە )یا خیر البشر(

نیمە تۆشەی ڕاهـ، جوز ئیخاڵس بوو ئالی )تاهیر(ین

شیعری چواره م:
ئــەم شــیعرەیش لــە نوســخەکانی بەردەســتاندا نەهاتــووە، لــە چاپەکانــی 

)مــع( و )حــم( و )حــس(دا هاتــووە، ئێمــە چاپــی )مع(مــان بــە ســەرچاوە 

ــە هــەردوو  ــوو، هەروەهــا ل ــدا ب ــەی تێ ــدێ هەڵ کــردووه ، ئەگەرچــی هەن

چاپــی دیوانــی ناریشــدا هاتــووە. کاکــەی فەلــاح لــە پەراوێــزی ئــەم 

ــان  ــەم غەزەلەی ــە ناحــەق ئ ــی ب ــاری وتوویەت ــراوەدا نووســیویەتی: »ن هۆن

ــە هەمــووی  ــەگ، ڕاســتییەکەی ئەوەی ــەر ب ــن و تای ــی م ــە دانان ــردووە ب ک

هــی خۆمــە، بەڵــێ هــەر وایشــە چونکــە داڕشــتنەکەی لــە هــی یەک شــاعیر 

ئەچــێ. ئــەم ڕاســتییە لــە حاجــی مــەال ئەحمــەدی قــازی بیســراوە- »نــاری 

اظهــار داشــتە کــە ایــن غــزل بــە وســیلەی مــن رسودە شــدە اســت و طاهــر 
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بیــگ آن را نــرودە و شــاهد ایــن مّدعــا مــا احمــد قاضــی می¬باشــد«. 

)دیوانــی نــاری: 3831، 49(. عوســانی عــارف ناری¬زادەیــش دەنووســێت: 

»ئــەم غەزەلــە لــە هــەردوو چاپــی )س( و )کــف(دا هەیــە، بــەاڵم بەیتەکانی 

بــە شــێوەی )یــن( کۆتایــی دێــت، وە بەیتەکانــی )5 و 6 و 7(ی تێــدا نییــە، 

وە ئــەم غەزەلــە لەگــەڵ چەنــد پارچــە و هۆنــراوەی تــردا دوای لــە چاپدانــی 

ــی  ــێکی ماڵ ــە دەستنووس ــەوە ل ــەی فەلاح ــەن کاک ــە الی ــاری ل ــی ن دیوان

ــەردەمی  ــی س ــەی ه ــە مێژووەک ــەوە، ک ــدا دۆزرای ــی حەفی ــێخ ڕەئووف ش

شــێخ مەحمــوودی حەفیــدە و کاتــی خــۆی )کــف( لــە ژمــارە )04(ی 

گۆڤــاری کاروانــدا، ســاڵی )6891(ی زایینــی بــاڵوی کردۆتــەوە، هــەر چەنــدە 

ــەگ  ــەر ب ــاری و تای ــە ن ــراوە ک ــۆ ک ــاژەی ب ــدا ئام ــەر بەگ ــی تای ــە دیوان ل

پێکــەوە دایاننــاوە، بــەاڵم ڕاســتییەکەی هــەر هــی نــاری خۆیەتــی وەک لــەم 

خااڵنــەدا زیاتــر ڕوونــی ئەکەمــەوە.

1-نــاری بــە دەمــی خــۆی وتوویەتــی کــە ئــەم غەزەلــە بــە تەنیــا هــی خۆمە 

و بــە ناحــەق کردوویانــە بــە دانانــی مــن و تایــەر بــەگ، ئــەم ڕاســتییە لــە 

مــەال ئەحمــەدی قــازی و شــاعیری گــەورەی کــورد عەلــی کەمــال باپیــر ئاغــا 

بیســراوە، وە کاتــی خــۆی مامۆســتا عەلــی کەمــال باپیــر ئاغــا لــە گۆڤــاری 

ــدا لەســەری  ــە ســاڵی )9691(ی زایینی ژمــارە )11(ی شــارەوانی ســلێانی ل

نووســیوە و مشــتومڕی لەگــەڵ »د. کوردســتان موکریانــی« بووە کــە ئەوکاتە 

خوێنــدکاری زانکــۆ بــووە و کچــی خوالێخۆشــبوو »گیــوی موکریانی«یــە، کــە 

چاپــی دیوانــی تایــەر بەگــی کــردووە.

2-بوونــی چەنــد دەســتەواژەیەک لەنــاو تێکســتەکە کــە ئەیســەملێنێت 

تەنهــا هــی یــەک شــاعیرە، وەک: ئاهــا مــن، کوشــتمی خــۆ، گوناهــی مــن، 

ــردم... حــەی ک

ــردووە و  ــر نەک ــدا لەبی ــی تێ ــە هاوڕێیان ــری زۆرە ک ــراوەی ت ــاری هۆن 3-ن

باســیان دەکات، لــە کاتــی بینینــی جوانــی و یــان لــە کاتــی خۆشــییەکانیدا بۆ 

منوونــە لــە وەســفی نازدارێکــدا لــە کۆتایــی ئاواتەخــوازە شــێخ مەحمــوود 

لەبیــر نــەکات، وەک لــەم منوونەیــەدا:

ناری لە دەری حەزرەتی مەحموودە تەماننای

دەرمانی عیاجی دڵەکەی تازە دزاوم

ــە  ــەر ب ــی پێغەمب ــەدح و ستایش ــە م ــر ب ــی ت ــە هۆنراوەیەک ــە لەم 4-جگ

ــەگ  ــەر ب ــراوەی تای ــەر هۆن ــاری لەس ــتەکی ن ــج خش ــە پێن ــە کراوەت هەڵ

ــەم. ــی دەک ــدا باس ــی خۆی لەکات

ــج  ــە پێن ــەی کردووەت ــەم هۆنراوەی ــی ئ ــافی هیران ــاودار س ــاعیری ن 5-ش

خشــتەکی، بــەاڵم بــەو شــێوەیەی کــە بــە )یــن( کۆتایــی دێــت...«. )دیوانــی 

نــاری: 4102، 061(.

ئــەم هۆنــراوە لــە دیوانــی ناریــدا بــە شــێوەی »بــە غەمــزەی چــاوی 

مەخمــووری ســیاهی مەســتی مــەی کــردم/ بــە ماچــی لێــوی موســتەغنی 

ــردم...«. ــەزەی ک ــی م ــە ئەنواع ل

ــی عوســان عــارف  ــاری چاپ ــی ن ــە دیوان ــراوە ل ــەم هۆن ــن ئ ــو دەبینی وەک

ــی  ــد بەیتێکیش ــت و چەن ــی دێ ــردم( کۆتای ــەروای )ک ــە س ــاری¬زادەدا ب ن

ــری. ــی ت ــە چاپەکان ــرە ل زیات

وه رگیــراوه ،  شــاعیره وه   که مالیــی  ده مــی  لــه   به ڵگانــه   لــه م  به شــێک 

ــێکی تریشــیان لــه  خــودی ده ســتنووس و شــیعره کانه وه   ــا به ش هه روه ه

بــه  ده ســت خــراون، هــه ر چه نــد ئێمــه  پێــان وایــه  ده بــێ به ڵگــه ی زیاتــر 

و باوه ڕپێکراوتــر بهێنێرتــه وه  بــۆ یه کاکردنــه وه ی ئــه م شــیعره ، بــه اڵم 

ناشــتوانین ئــه وه  نه ڵێیــن ئــه م شــیعره  هــی تاهیــر بــه گ نییــه  و بــه  هه ڵــه  

ــر بــه گ کــراوه . تێکــه ڵ بــه  دیوانــی تاهی

ســافی هیرانیــش بــه  شــێوه ی )یــن( شــیعره که ی ته خمیــس کــردووه . 
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ئه مه یــش گومــان ده خاتــه  ســه ر بــاس و خواســه که ، ئــه وه ی ڕاســتی 

بێــت ئێمــه  بڕوامــان وایــه  کــه  شــیعره که  هــی نارییــه  نــه ک تاهیــر بــه گ. 

به گــدا هاتــووه . تاهیــر  لــه  دیوانــی  ئه مه یــش شــیعره که یه  وه کــو 

بــە غەمــزەی چــاوی مەخمــووری ســیاهی مەســتی مــەی 
ــن كردی

بە ماچی لێوی موستەغنی لە ئەنواعی مەزەی كردین
ترازا بەندی ســــــوخمەی ئاڵی گوڵناری بە ئاهی من 
كەچی دەســـتی لەسەر دانا، لە سەیری باخ و بەی كردین

بە هەوری پەرچەم و ئەبرۆ، ڕوخ و زوڵفی كە داپۆشی
لە شەوقی ڕوئیەتی بەدری، هیاللی یەكشەوەی كردین
ئەگەرچی كوشــــــــتنی خۆ )قابض االرواح(ی موژگانی
بە قانوونی مەســیحایی، لە خەندەی لێوی مەی كردین
عیالجی دەردی دڵی »ناری« لە »تاهیر بەگ« تەمەنناكە
بڵێ ئەمڕۆ گوڵەندامێ، بە تیرێ جــــەرگی پەی كردین

شیعری پێنجه م:
ئــەم غەزەلــه تەنهــا لــە نوســخەی )کــف(دا هاتــووە و بــە ســەرچاوە کــراوە. 

جیــاوازی زۆر لــە نێــوان نوســخەکه  و چاپکراوه کانــدا هەیــە، لــە چاپەکانــی 

)مــع( و )حــم( و )حــس( و )کز(یشــدا هاتــووە. ئــەم شــیعرە لــە )کــف(دا 

)4( بەیتــە و لــە چاپەکانــدا )8( بەیتــە، بــەاڵم تێکەاڵوییەکــە لــەم شــیعرە و 

شــیعری )چەمــەن یەکبــارە...(، بۆیــە ئێمــە لێــرەدا ئــەو بەیتــە دووبارانەمــان 

البــردووە. هەروەهــا لــە نوســخەی )مــح(دا ئــەم شــیعرە لەســەری نــوورساوە 

)شــەهیدی(، نازانیــن ئــەم »شــەهیدی«یە کێیــە؟! پێدەچێــت ئــەم شــیعرە 

ــر  ــیعری تاهی ــە ش ــەڵ ب ــان تێک ــەهیدی ی ــاڵ ش ــە پ ــە درابێت ــە هەڵ ــان ب ی

بــەگ کــراوە، ئەگــەری ئەوەیــش هەیــە کاریگــەری بــە ســەر شــەهیدییەوە 

هەبێــت یــان جۆرێــک لــەو بابەتانــە...

ــه  ڕووی  ــاوه  و ل ــه گ دان ــر ب ــه  شــیعری تاهی ــره دا شــیعره که مان ب ــه  لێ ئێم
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ــه   ــر به گــه وه  نزیکــه  و ب ــه  شــیعری تاهی ــه واو ل ســه بک و وشه ســازییه وه  ت

شــیعری ئــه وی ده زانیــن.

ــدا  ــف( و چاپه کان ــخه ی )ک ــه ر نوس ــه  له ب ــه  ئێم ــه  ک ــه و هۆنراوه ی ــه  ئ ئه م

ــه  دیوانــی تاهیــر به گــدا هێناومانــه : ڕێکــان خســتووه  و ل

لە دەوری پیری مەیخانە، ســـــەدایی موتریبان با بێ
لە تاریكی شەوی هیجران، چرای دەفعی غەمان با بێ

لەناو بەزمێ حەریفاندا، لە غەمزە و نازی موژگاندا
لە ناڵــــــینی غەریباندا، دەوای دەردی داڵن با بێ
لەبەر ناڵەی حەزینی من، لەبەر شین و گرینی من
لەبەر دەردی برینی من، نەسیمی هەمزەبان با بێ
خواڵمی ســـــــەروی بااڵتم، ئەسیری زوڵفی تاتاتم
شەهیدی چاوی شــــەهالتم،  قڕانی عاشقان با بێ

كە »تاهیر« قوڕبەسەر ماوە، سەراپا غەرقی خوێناوە

ئەڵێن دووبارە كوژراوە، تەبیبى حـــــــازیقان با بێ 

لــه   »شــه هیدی«یه وه   نــاوی  بــه   کــه   هۆنراوه یــه   ئــه و  ئه مه یــش 

هاتــووه . )مــح(دا  ده ستنووســی 

لە دەوری پیری مەیخانە، ســـــەدایی موتریبان با بێ
لە تاریكی شەبی هیجران، چرای دەفعی غەمان با بێ
لەبەر ناڵــــەی حەزینی من، لەبەر دەردی برینی من
لەبەر شین و گرینی من، نەسیمی هەمزەبان با بێ

غواڵمی سەروی بااڵتم، ئەســـیری زوڵفی تاتاتم
شەهیدی چاوی شەهالتم، قڕانی عاشقان با بێ

لە ئەحواڵت پەرێشانم، لە زومرەی بادەنۆشـــانم
لە بەزمی مەی فرۆشانم، حەیاتی جاویدان با بێ

لەنێو بەزمی حەریفاندا، لە زومرەی عەزمی تورکاندا
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لە ناڵــــــــینی غەریباندا، دەوای دەردی داڵن با بێ
لە هیجرانی خەزان تا کەی، لە نەغمەی بولبوالن تا کەی

بە ئوممێدی گواڵن تا کەی، خودا فەســـــڵی گواڵن با بێ

نەخۆشی دەردی هیجرانم، لە جوملەی شەب نشینانم
بە ئوممێدی وەسـڵی جانانم، بڵێن شۆخی زەمان بابێ
لەسەر خاکی دەرت قوربان هەموو کەوتووینە دەس بەردان

بە تیری غەمزە، ســـەرگەردان دەخیل، ئارامی جان با بێ 

»شەهیدی« قوڕبەسەر ماوە، سەراپا غەرقی خوێناوە

دەڵێن دووبارە كوژراوە، تەبیبى حـــــــازیقان با بێ

شیعری شه شه م:
ئــەم غەزەلەیــش لــە نوســخەکانی )کــف( و )دک( و )مــح(دا هاتــووە و 

)کف(مــان بــە ســەرچاوە کــردووە، لــە چاپەکانــی )مــع( و )حم(یــش هاتــووە، 

)حــس( پێــی وایــە هــی )ئــەدەب(ە و )کز(یــش بــێ هیــچ ئاماژەدانێــک ئــەم 

هۆنــراوەی نەهێنــاوە، دیــارە پەیــڕەوی لــە قســەکەی )حــس( کــردووە.

ئــەم هۆنــراوە وا بــاوە هــی ئــەدەب بێــت، بــەاڵم لــە ســێ نوســخەدا بــە 

نــاوی تاهیــر بەگــەوە هاتــووە. تەنهــا لــە نوســخەی )دک(دا لەگــەڵ شــیعری 

»ڕۆژی ئــەوەڵ بــوو...« بــە یــەک شــیعری دانــاوە.

ــارە  ــیعری ژم ــە ش ــدا ب ــی ئه ده ب ــه  دیوان ــی ل ــه ی حه مه باق ــتا حه م مامۆس

)011(ی هێنــاوه ، لــە پەراوێــزی ژمــارە )1(دا بــۆ ئــەم شــیعرە وا نــوورساوە: 

ــەش  ــە هەڵ ــە. ب ــج( هەی ــە، ش ــم، ئ ــس، گ ــم، م ــە الی: )ڕە، ب ــەم غەزەل ئ

وەک شــیعری تاهیــر بەگــی جــاف، )ل- 81(دا چاپکــراوە. )دیوانــی ئــەدەب، 

.)812 ،5002

ــر  ــه ک تاهی ــاعیره  ن ــی ش ــراوه  ی ئه ده ب ــه م هۆن ــه  ئ ــان وای ــش پێ ئێمه ی

ــف( ــخه ی )ک ــه  نوس ــه  ل ــیعره که یه  ک ــی ش ــش ده ق ــاف. ئه مه ی ــی ج به گ

ــووه . دا هات

دڵ لە حەسرەت غەمزەكەی دوو نەرگسی پڕ خەوتەوە
وەك خەمی زوڵفت عەزیزم چوو بە ڕوودا و كەوتەوە
مەنعی سووتانم ئەكەن ئەبڵە لە شەوقی ڕوومەتی

ــە  ــە و ب ــی خۆم ــا ه ــە تەنی ــە ب ــەم غەزەل ــە ئ ــی ک ــۆی وتوویەت ــی خ ــە دەم ــاری ب ن
ناحــەق کردوویانــە بــە دانانــی مــن و تایــەر بــەگ، ئــەم ڕاســتییە لــە مــەال ئەحمــەدی 
قــازی و شــاعیری گــەورەی کــورد عەلــی کەمــال باپیــر ئاغــا بیســتراوە، وە کاتــی خــۆی 
مامۆســتا عەلــی کەمــال باپیــر ئاغــا لــە گۆڤــاری ژمــارە )11(ی شــارەوانی ســلێمانی 
لــە ســاڵی )9691(ی زایینیــدا لەســەری نووســیوە و مشــتومڕی لەگــەڵ »د. کوردســتان 
ــبوو  ــی خوالێخۆش ــووە و کچ ــۆ ب ــدکاری زانک ــە خوێن ــە ئەوکات ــووە ک ــی« ب موکریان

»گیــوی موکریانی«یــە، کــە چاپــی دیوانــی تایــەر بەگــی کــردووە.
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چۆن نە سووتێم من بە ئاگر، ئەو بە بارێ نەوتەوە
نیسبەتی زوڵفت لەگەڵ حەڵقەی زرێ نابێ بدەی

لەحنی داوودی چی دەخڵی وا بە دەنگ و سەوتەوە
مەسحەفی خۆشخەتی كوڵمت گەر ببینێ شێخی ما

كافرە گەر بۆ سوێن بڕواتە ناو مزگەوتەوە
گەر دەپرسی بۆ قسەت شیرینە، هێندە با ئەدەب
شەككەرئەفشانی لەبم جانا، لە ماچی شەوتەوە
نێشی پەیكانی موژەت پیرێكە كاری بوو لە دڵ
دوو شەو تا سوب، هەتا دانی نەدا نەسرەوتەوە

سه رچاوه کان:
ــه ســاڵی )9431(ی  ــه م ده ستنووســه  ل 1- ده ستنووســی کفــری: ئ

ــراوه ته وه . ــری نووس ــاری کف ــه   ش ــی ل کۆچ
ــه ال  ــه ن م ــه  الی ــه م که شــکۆڵه یش ل ــی: ئ 2- که شــکۆڵی ده ککه ی

ئه حمــه دی ده ککه یییــه وه  نووســراوه ته وه، )7691-7291( .
ــاری  ــە ش ــێن ل ــەد حوس ــتا ئەحم ــێکی الی مامۆس 3- دەستنووس
و  هاتــووە  )فائیــز(ەوە  نــاوی  بــە  شــیعرە  ئــەم  ســلێمانی، 
 )8491/3/42( بــه   به رامبــه ر   )7631/5/31( لــە  دەستنووســەکە 

نووســراوە. زایینــی 
ــک  ــکۆڵه  کۆمه ڵێ ــه م که ش ــه م« ئ ــی یه ک ــتان: به رگ 4-که شکۆڵس
پاشــماوه ی که شــکۆڵ و به یــاز و ده ستنووســی تــره  ماوه تــه وه  
و پێکــه وه  چه ســپێنراوه  و کــراوه  بــه  یــه ک ده ســتنووس، )7431( 

کۆچــی.

ــی  ــتان، چاپ ــارات کردس ــالح، انتش ــه ی فه ل ــاری: کاک ــی ن 5- دیوان
.)3831( یه کــه م، 

6- دیوانــی تاهیــر بەگــی جــاف: حه ســه ن گــۆران، چاپــی دووه م، 
ده زگای ڕۆشــنبیری گــۆران، 1172کــوردی.

7- دیــوان طاهــر بــگ جــاف: کامــل صفریــان، زهــرا ســجادی، چــاپ 
اول، انتشــارات آراس، )3931هه تــاوی(.

دووه م،  چاپــی  ناریــزاده ،  عــارف  عوســمان  نــاری:  دیوانــی   -8
.)4102( چوارچــرا،  چاپخانــه ی 

9- گۆڤــاری شــاره وانی ســلێمانی: عەلــی کەمــال باپیــر ئاغــا، 
ژمــارە )11(، ســاڵی )9691(ی زایینــی.

چاپــی  حه مه باقــی،  موحه ممــه د  ئــەدەب:  دیوانــی   -01
.)5002  ( یه کــه م، 

بابه تێکــی ڕێبــوار حه مه تۆفیــق لــه  فه یســبووکه که ی   -11
کردووه تــه وه . بــاڵوی  خۆیــدا 


