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بەرسڤەكا پێدڤی بۆ گوتارەكێ الواز!!

د. ڕەشید فندی
)دهۆک(

ل ژمــارە )47( ژ گۆڤــارا ئەكادیمیــا كــوردی 
بــن  ل  كەفــت  مــن  بەرچاڤێــت  ب  گوتــارەك 
ــن  ــری د هۆزانێ ــن بەرگ ــزر و بیرێ ــانێ )ه ناڤونیش
ــێ  ــارە ژ الی ــەڤ گوت ــی دا(، ئ ــادرێ كۆی حاجــی ق
ــا  ــوو نڤیســین )د. عەبدول ــە هاتب ســێ كەســان ڤ
ئامێــدی و مامۆســتا موحەمــەد عومــەر و مامۆســتا 
هــاوكار محەمــەد ڕەشــید( و وەســا دیــارە هــەر 
ســێ  هــەر  ئــەو  چێدبیــت  و  مامۆســتانە  ســێ 
مامۆســتا، ئەڤــی گوتــارێ الواز و بــێ ســەروبەر بــۆ 
هەلســەنگاندنێ ژی پێشــكێش بكــەن وەك كارەكــێ 
زانســتی!! بــۆ پلــە بەرزكرنــێ!.. پشــتی مــن ئــەو 
گوتــار هێــدی و ل ســەر خــۆ خوانــدی، مــن ئــەڤ 

ــوون: ــاری هەب ــەر وی گوت ــێ لس ــت رەخن خالێ
ــارێ وان دا،  ــر د گوت ــان الوازت ــاال ژ هەمی 1 - خ
خــاال ژێدەرایــە، هــەر وەكــی تێتــە زانیــن، ئــەز یــەك 
ژ وان نڤیســەرا مــە یێــت هــەر ژ ســالێت حەفتێیــان 
بــووری ســمینار ل دۆر هۆزانێــت  دا ژ چەرخــێ 
ــن  ــكێش كری ــادری پێش ــی ق ــت حاج ــی یێ نەتەوەی
و گۆتــار ل ســەر هەمــان بابەتــی بــەالڤ كریــن، 

پاشــی مــن پەرتووكــەك ب زمانــێ كــوردی ل ســاال 
1996ێ چاپكــری ب ناڤــێ )خانــی و حاجــی( و ئــەو 
هۆزانێــت بەرگریــێ د وێ پەرتووكــێ دا بكارئینایــن، 
پەرتــووكا مــن ژی هــەر ب وی زاراڤــێ كرمانجــی 
یــە یــێ وان هــەر ســێ نڤیســەران گوتــارێ خــۆ پــێ 
نڤیســی، لــێ تشــتەكێ ســەیرە وان نڤیســەران چــو 
ئامــاژە ب پەرتــووكا مــن نەدایــە و چاڤێــت خــۆ لــێ 
نقاندینــە و هەچەكــو نەدیتــی، پاشــی ئــەو پەرتــووك 
مــن هنــدەك تشــت لــێ زێــدە كــرن و پاقژكــر و 
ــی و ل ســاال )2008(  ــێ عەرەب ــڕا ســەر زمان وەرگێ
ــە چاپكــرن و بەالڤكــرن،  ل دەزگەهــێ ســپیرێز هات
ــە  ــت م ــدەك هەڤالێ ــدێ، هن ــەو ژی ســەرخاترا هن ئ
ــەم بــاش د  ل هەولێــرێ و ســلێمانیێ گۆتــە مــن، ئ
كرمانجــی ناگەهیــن، هــەر وەســا مــن كــرە عەرەبــی، 
ژ بــەر خواندەڤایــێ عــەرەب دا تشــتەكی ژ ئەدەبــێ 
ــێ  ــت، ل ــێ بزانی ــێ بەرگری ــی و ی ــێ نەتەوەی ــە ی م
گۆڤــارا  گوتــارێ  نڤیســەرێت  ســێ  هــەر  مخابــن 
ئەكادیمــی نــە ژ دویــر نــە ژ نێزیــك ڤــە ناڤــێ 
هــەردوو پەرتووكێــت مــن نەئینایــە!! هــەر چەنــدە ژ 



148 ژ )٢٩٥/ ٢٩٦( ٥/ ٥ - ٦/ ٢٠٢٢

بلــی ســەیدا )مەســعوود محەمــەد(ی كەســێ هنــدی 
ــادر(ی  ــی ق ــێ )حاج ــان و بەرهەم ــەر ژی ــن ل س م
نەنڤیســییە، جــا چ ب كــوردی بیــت، یــان ژی ب 
ــن  ــار و ڤەكۆلی ــن و چ گوت ــووك ب ــی، چ پەرت عەرەب
ــێ  ــەر س ــی وان ه ــاران وەك ــۆرێ گوت ــەو ج ــن. ئ ب
كەســان نڤیســی، الوازییــەكا دیــار خویــا دكــەت، 
چنكــی هەمــی ژێدەرێــت ســەرەكی یێــت ڤەكۆلینــێ!! 

ــە. نەدیتــی ن
ــعوود  ــی مەس ــی رەحمەت ــۆت، ژبل ــن گ ــا م لەوم
محەمــەدی، كەســێ دی هنــدی مــن خزمەتــا حاجــی 
قــادری نەكریــە و هنــدی مــن ل ســەر نەنڤیســیدە، 
هــەر ژ ســالێت حەفتێیــان ژ چەرخــێ بــووری و 
ــادری  ــی ق ــا حاج ــێ د خزمەت ــەز ی ــە ئ ــا نوك هەت
دا، ئانكــۆ ب درێژیــا )50( ســاالن، لــێ هــەر ســێ 
نڤیســەران چــو ئامــاژە ب پەرتووكێــت مــن نەدایــە! 
ــن.. ــێ ب ــەو بتنــێ ســوارێت وێ مەیدان هەچەكــۆ ئ

2 - ل دۆر دیوانــا حاجــی قــادری كۆیــی، وان 
ــێ پشــت  ــەوان ب تن ــە، ئ ــێ نەزانســتی كری كارەك
بەســتن یــا لســەر ئێــك دیوانــا وی كــری، ئــەو ژی 
ئــەوە یــا لســاال 1986 ێ ژ الیــێ )ســەردار حەمیــد 
میــران و كەریــم شــارەزا( ڤــە هاتیــە تویژانــدن ول 
ســەر نڤیســی پێداچوونەڤــا )مەســعود محەمــەد(.

دڤیــا هــەر ســێ نڤیســەرێت گوتــارێ گۆڤــارا 
ــا  ــو دیوان ــا، ك ــاژە پێكرب ــا و ئام ــی زانیب ئەكادیم
حاجــی بــەری هنگــی چەندیــن جارێــت دی ژی 
یــا چاپبــووی، جارەكــێ لســاال 1925 ێ ژ الیــێ 
)عبدالرحمــن ســەعید( ڤــە ل چاپخانــا دارالســام ل 
بەغــدا یــا چاپبــووی و ژ الیــێ رەحمەتــی )گیــوی 
موكریانــی( ڤــە ســێ جــاران هاتیــدە چاپكــرن كــو 
ــە.  ــیێ ی ــا س ــرێ، چاپ ــاال 1969 ێ ل هەولێ ل س
ــەر  ــا ه ــن. ب ــەم من ــی ل ج ــوان ژی هەم ــەو دی ئ
ــان و دیتبــان  ــان گەڕیاب ســێ نڤیســەر ل وان دیوان
وەك ژێدەرێــت گرنــگ بــۆ ڤەكۆلینــێ، لــێ ئــەو لــێ 
ــە چ  ــە و نەزانی ــوان نەدیتین ــەو دی ــە و ئ نەگەریاین

جودایــی ل ناڤبــەرا هــەر ســێ دیوانــاک هەیــە؟ 
ــا!!..  ــار الوازە د ڤەكۆلین ــەكا ئێكج ــە ژی خال ئەڤ

دا. وان 
ــە نڤیســین  ــێ هاتی ــدە ســەر وێ دیوان ــەر چەن ه
تشــتێ  لــێ  محەمــەد(  مەســعود  )پێداچوونــا 
ــا حاجــی  ــا دیوان ــەوە، پشــتی دەركەفتن ــر ئ گرنگت
ــێ لســاال 1986ێ، ســەیدا )مەســعوود  ــا دوماهی ی
هــاوكاری  رۆژنامــا  ل  گوتارەكیــدا  د  محەمــەد( 
بەالڤكــر و گــۆت: ئــەز نــە بەرپرســم ژ پێداچوونــێ 
و وان گهۆرینێــت ل دیوانــێ هاتینــە كــرن، چنكــی 
ئــەو گهۆریــن بێــی مــن یێــت هاتینــە كــرن!! كا دا 
ــەد(  ــن ســەیدا )مەســعوود محەم دەق و دەق بزانی

چ گۆتیــە؟.
ــە كــوردە  ــارێ )رۆشــنبیری پێویســتی ب ــرە گوت بزڤ
ــارە 884 رۆژا  ــاوكاری، ژم ــا ه ــە(، رۆژنام ــی نی غیرەت
26ی 3ی 1987 بــپ 10 و 11(، دێ دیــار بیــت كا 
ــا ســاال 1986 ێ  ــەد لســەر چاپ ــزرا مەســعود محەم ه
یــا دیوانــا حاجــی چیــە؟. كــو ســەیدا )مەســعوود 
محەمــەد( خــۆ ژ بەرپســیاریا سەرپەرشــتیا وێ دیوانــێ 
ــە  ــەو ن ــو ئ ــت ك ــكەرایی دبێژی ــەت و ب ئاش ــار دك دی
بێــی وی  دیوانــێ  یــێ ل  وان شاشــیا  ژ  بەرپرســە 
ــێ  ــە د دیوان ــە ژی شاشــیەكا مەزن ــرن، ئەڤ ــە ك هاتین
دا كــو ئێكــێ وەكــی ســەیدا )مەســعوود محەمــەد( یــێ 
گەلــەك شــارەزا د ژیــان و بەرهەمــێ )حاجــی( دا، 
ــۆ ژی  ــەز بخ ــێ بشــووت، ئ دەســتێت خــۆ ژ وێ دیوان
ــەردوو  ــێ د ه ــن ی ــم و م ــدەك ژ وان شاشــیان دزان هن

ــین. ــۆ دا نڤیس ــت خ پەرتووكێ
لەومــا د بێــژم دوو خالێــت الواز ل كارێ هەر ســێ 
ــەوە وان دیوانێــت  ــەو ژی ئ ــارن، ئ نڤیســەران د دی
بــەرێ یێــت حاجــی نەدیتینــە، هــەر وەســا وان 
ســەرنجێت )مەســعوود محەمــەد(ی ل ســەر دیوانــا 

وی یــا نــوی ژی نەدیتینــە.
3 - بــۆ دەستنیشــانكرنا ســاال مرنــا )حاجــی 
نڤیســیە،  پێكەنۆكــێ  شــێوێ  ب  وان  قــادر(ی 
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رۆژنامــا  ئاشــكەرایی  و  روونــی  گەلــەك ب  كــو 
كوردســتان، ل ژمــارە )3( یــا رۆژنامــێ ئەوا ل 20ی 
گوالنــا ســاال 1898 ێ دەركەفتــی، دەنگوباســێ 
مرنــا )حاجــی قــادر(ی بــەالڤ كریــە و دەقــاودەق 
گۆتیــە ) عالمــەك ژ ســۆرا هەبــی ســاال دی وەفــات 
كر...ناڤــێ وی حاجــی عبدالقــادر بــی( و مــە هەمیــا 
ئەڤێــت مــە لســەر )حاجــی( نڤیســی مــە گۆتبــوو، 
چنكــی رۆژنامــێ یــا گۆتــی )ســاال دی(، واتــە 
ــێ  ــەر س ــێ ه ــاال 1897 ێ، ل ــە س ــو دبیت ــار ك پ
نڤیســەران، ئەوێــت گوتــار ل گۆڤــارا )ئەكادیمــی(!! 
نڤیســی یــا گۆتــی: )دەربــارەی كۆچكرنــا وی د 
رۆژنامــا كوردســتان ژمــارە 3 ســاال 1898 هاتبــوو 
نڤیســاندن )ســالی پــار حاجــی قــادر كۆچــی دوایــی 
ــەوە، ل  ــردووە و شــیعری زەمانەشــی باوكردووت ك
دویــڤ ڤــێ چەنــدێ بیــت ســاال وەغەركرنــا حاجــی 
د زڤریتەڤــە بــۆ ســاال 1898 ێ!! واتــە ل دەف 
وان پــار ســاال 1898 ێ هــەر دبیتــە 1898!!بەلــێ 
ــاغیش  ــو س ــەر وەك ــژن )ه ــارەزا د بێ ــران و ش می
شــاری  لــە   1897 ســالی  لــە  حاجــی  بۆتــەوە 

ــردووە(. ــی ك ــی دوای ــتەمبول.... كۆچ ئەس
هەروەكــی د رۆژنامــا كوردســتان دا هاتــی كــو 
حاجــی ل ســاال دی واتــە پــار، یــێ مــری، لــێ 
تشــتێ ســەیر ئــەوە هــەر ســێ نڤیســەر نــە بــاوەڕ ژ 
رۆژنامــا كوردســتان دكــەن و نــە بــاوەڕ ژ وان هەمــی 
ڤەكۆلــەران دكــەن یێــت ل ســەر وی بابەتــی نڤیســی 
ــاال  ــە و س ــێ لســاال 1898 ێ ی ــا رۆژنام و دەركەتن
دی یــان ســاال پــار، ژی هــەر ســاال 1898 ێ یــە.. 

ــری. ــێ ناڤب ــارێ وان ی ــپ 138 ێ ژ گوت ــڕە ب بنێ
4 - ئــەو هــەر ســێ نڤیســەر وەســا دیــار دكــەن، 
كــو شــارەزاییا وان د وارێ زمــان و ئەدەبیــات و 
كەلتــوورێ كــوردی دا یــا الوازە، دەمــێ ئامــاژێ 
ــو ئۆســمانیا و فارســا شــیا  ــدێ ك ــە وێ چەن ددەن
)تــا راددەیــەكا بــاش بســەر كــوردا ســەربكەڤن، بۆ 
نموونــە هــەردوو نڤیســەرێن كــورد نــەژاد )ئدریســێ 

بەدلیســی( و )میــر شــەرەفخان( ل شــوینا هنــدێ 
كــو بەرهەمــێ خــۆ بزمانــێ كــوردی بنڤیســن، ، وان 
ب نەچــاری ب زمانــێ فارســی نڤیســینە، بەلــێ 
شــێخ مارفــێ نــۆدێ تەنیــا بەرهەمێكــی بــە كــوردی 

نووســیوە ئەویــش ئەحمەدییــە یــە...(
مــە د ڤێــت بێژیــن كــو ئــەو هــەر ســێ د ڤــێ خالێ 
ژی دا بســەرنەكەفتینە، لبەراهیــێ دڤێــت بزانــن كــو 
هــەردوو نڤیســەرێت ناڤبــری )ئدریــس بەدلیســی و 
ــت خــۆ ب  شــەرەفخانێ بەدلیســی( بۆچــی بەرهەمێ
ــوو  ــی ب ــس بەدلیس ــدی ئدری ــینە، هن ــی نڤیس فارس
)لســاال 1520 یــێ مــری( ئــەو بــوو یــێ، دۆســتەكێ 
نێزیكی ســولتانێت ئۆســمانی و وی ســەردەمی زمانێ 
ــا  ــاڤ دەولەت ــوو لن ــەالڤ ب ــێ ب ــەك ی ــی گەل فارس
ئۆســمانی و تــا پلەیەكــێ كــو هەتــا دەمەكــی، 
ــوو،  ــمانی ب ــا ئۆس ــا دەولەت ــێ دیوان فارســی ئەزمان
ــنا 8  ــۆ پەس ــا ب ــێ ی ــا هۆزان ــۆ ی ــووكا خ وی پەرت
ســولتانێت ئۆســمانی نڤیســی، لەومــا نــە بــەر ئاقــل 
بــوو ئــەو پەســنا وان ب كــوردی بكــەت!! هــەر 
وەســا دیرۆكنڤیــس )شــەرەفخانێ بەدلیســی( ئــەوێ 
ل ســاال )1603(ێ مــری، وی ســەردەمی ناڤبــەرا 
وی وەك میرەكــێ بەدلیســێ تێكچووبــوو د گــەل 
ــەو مشــەخت ببــوو و  ــا ئ ســولتانێ ئۆســمانی، لەوم
چووبــوو ئیرانــێ ل دەف شــاهێ عەجەمــا، ل وێــرێ 
شــەرەفنامە ب فارســی نڤیســیبوو. ڤێــرە نــە جهــێ 
ــا  ــەرێ چوون ــژی ل ســەر ئەگ ــەم ب درێ ــە ئ هندێی
ــرووف  ــێخ مەع ــێ ش ــن. ل ــا وی باخڤی وی و زڤڕین
نۆدەهــی لســاال )1838( ێ یــێ مــری، ئانكــۆ 
ــەو  ــت پێشــی خــۆ، ئ ــر ژ هەردووێ ــەك درەنگت گەل
ل ســلێمانیێ بــوو، لەومــا وی بەرهەمــێ خــۆ ب 

ــوردی نڤیســیبوو. ك
لــێ نڤیســین ب كــوردی چ شــعر چ پەخشــان 
ــۆ شــێخ  ــا وان ب ــێ ی ــرە ژ وێ دیرۆك ــەك زووت گەل
تەرەماخــی،  عەلــی  دانــای،  نــۆدێ  مەعرووفــێ 
ــوردی لســاال 1590 - 1591  ــان و پەخشــانا ك رێزم



150 ژ )٢٩٥/ ٢٩٦( ٥/ ٥ - ٦/ ٢٠٢٢

زایینــی یــا نڤیســی، شــاعرێ مــەزن فەقیــێ تەیــران 
ژ دایكبوویــێ ســاال 1563 ێ زایینــی یــە وهۆزانێــت 
وی هەمــی ب كــوردی نــە، شــاعرێ مــەزن و ناڤــدار 
مەالیــێ جزیــری، ژدایكبوویــێ ســاال 1567 ێ یــە و 
هۆزانێــت وی بكــوردی نــە، هەروەســا شــمس الدیــن 
قوتبــێ ئەخاتــی و ئەحمــەدێ خانــی و گەلەكێــت 
دی بــەری شــێخ مەعرووفــێ نــۆدێ، بەرهەمــێ خــۆ 
ب كــوردی نڤیســییە.. مــا وان هــەر ســێ نڤیســەران 
ــە وەكــی  ــی( نەكری ــەدێ خان ــارا ئەحم ــزرا )نۆبه ه
فەرهەنگــەك نێزیكــی 150 ســاال بــەری )ئەحمەدیە( 

یــا شــێخ مەعرووفــێ نــۆدێ هاتیــە نڤیســین.
ــێ  ــادری، بەلگەیەك ــا حاجــی ق ــاری ژیان 5 - دەرب
ــووكا  ــدا ژ پەرت ــێ دوویێ ــر د بەرگ ــان گرنگت ژ هەمی
ــەو ژی  ــرن، ئ ــە بەالڤك ــەد( هاتی ــعوود محەم )مەس
دەستنڤیســەكا مرۆڤەكــێ وی یــێ نێزیكــە و كورتیــا 
ــن  ــەرێ وی هاتی ــت ب س ــی( وروودانێ ــا )حاج ژیان
تێــدا بــەالڤ بووینــە، وەســا دیــارە هــەر ســێ 
ــە!!  ــان نەخواندی ــە ی ــە نەدیتی ــەو بەلگ نڤیســەران ئ
ــی  ــی، بەش ــادری كۆی ــی ق ــووكا )حاج ــرە پەرت بنێ
بــپ  بەغــدا 1974،  دووەم، مەســعوود محەمــەد، 
329 - 334( نامیلــكا مــەال عەبدورەحمانــی...( كــو 
ــەل  ــە د گ ــادر( د ناڤدای ــی ق ــا )حاج ــا ژیان مێژووی
زانیاریێــت پێدڤــی، ئــەو كورتــە مێژوویــا ژیانا حاجی 
ژ هەمیــان راســتتر و دروســتترە، لــێ ل دەف هــەر 
ســێ نڤیســەرێت گۆڤــارا ئەكادیمــی نــە ئــەو ســویك 

ــازار!!. ــەو ب ــە ئ و ن
ژ  نڤیســینان  هنــدەك  ڤەكۆلــەر  دەمــێ   -  6
ــاژێ  ــێ ئام ــت ل بەراهی ــت، دڤێ ــدەران وەردگری ژێ
ــە  ــی، ن ــێ وی ژێ وەرگرت ــدەت ی ــدەری ب ب وی ژێ
ئامــاژێ ب ناڤــێ خــۆ بــدەت و پاشــی ب ژێــدەری، 
نەكــو ل ســەر ناڤــێ خــۆ بنڤیســیت، یــان ژی ئەگەر 
گەلــەك گەلــەك حــەز ژ ناڤــێ خــۆ بكــەت، دڤێــت 
ل بەراهیــێ ئامــاژێ بناڤــێ وی ژێــدەری بــدەت، 
پاشــی ناڤــێ خــۆ بینیــت، یــان هــەر پێویســتی ب 

ــا ناڤــێ خــۆ نینــە!!.. ئینان
7 - ل بــارەی خواندنــا )حاجی قادر(ی ل دەڤەرا 
)بالــەك(، حاجــی د هۆزانەكێــدا ژ ســتەمبۆلێ بــۆ 
)مــەال عەبدولایــێ جەلــی زادە( دهنێریــت دبێژیت:

وە بیرت دێ زەمانێ چووینە بالەك
بە پێ خاوسی نە كەوشم بوو نە كالەك

ئــەڤ رێــزا هۆزانــێ نیشــانێ هنــدێ یــە كــو 
حاجــی و مــەال عەبدولــا پێكڤــە چووبوونــە دەڤــەرا 
بالــەك بــۆ خواندنــێ، هــەر وەســا دیــار دبیــت كــو 
ــوو  ــاڤ نەب ــوو و پێ ــەژار ب ــێ ه ــەك ی حاجــی گەل

ــوو. ــی چووب ــا ب پێخواس لەوم
هــەر وەســا ل جهەكــێ دی ئامــاژێ ب زانایــێ 
مــەزن )محەمــەدێ كــورێ ئادەمــی( دكەت و ســەیدا 
)مــەال عەبدولكەریمــێ مــودەررس( د پەرتــووكا خــۆ 
ــەال  ــادر و م ــو حاجــی ق ــار د كــەت ك دا وەســا دی
عەبدولایــێ جەلــی زادە فەقیێــت )كــورێ ئــادەم( 

بــوون.
8 - حاجــی قــادر ژ بــەر دوژمناتیــا )شــێخ نەبــی 
ماویلــی( بــۆ وی ژ )كۆیــێ( دەرچــوو، وی شــێخی 
ــادر(ی ب دەســتێ فەقیێــت خــۆ  ــا )حاجــی ق دڤی
ــادر( هــەالت و  ــا )حاجــی ق ــە كوشــتن، لەوم بدەت
خەلكــێ كۆیــێ پشــتەڤانیا وی نەكــر ونەشــیان وی 

بپارێــزن لەومــا د هۆزانەكــێ دا د بێژیــت:
هەموو خزمی خۆ من دەزانم دەلێن

لە بێ حورمەتیمان بوو حاجی هەالت
ــت،  ــەالت( بكاردئینی ــا )ه ــۆ پەیڤ ــەو بخ ــە ئ وات
ــێ  ــەو ی ــو ئ ــت، ك ــدا نامینی ــان تێ ــو گوم ــە چ وات
هەالتــی، ژ بــەر كــێ، ژ بــەر شــێخ نەبــی ماویلــی.!! 
9 - وان هەر ســێ نڤیســەران پێداچوونا ژێدەرێت 
ئەدەبــێ كــوردی نەكریــە، بــۆ نموونــە، پارچــە 
ــە  ــی ڤ ــی( ب شاش ــەزن )نال ــاعرێ م ــەكا ش هۆزان
یــا كەفتیــە د نــاڤ دیوانــا )حاجــی( دا و هنــدەك 
رەخنەگــران یــا ل ســەر وی بابەتــی نڤیســی و ئــەو 
راســتی یــا ئاشــكەرا كــری، لــێ وەســا دیــارە هــەر 



151 ژ )٢٩٥/ ٢٩٦( ٥/ ٥ - ٦/ ٢٠٢٢

ســێ نڤیســەران ئاگەهــی ل پێشــڤەچوونا ئەدەبــێ 
كــوردی نینــە و هــەر ل ســەر رێیــا كەڤــن چووینــە 
و پێداچوونــا ژێدەرێــت بــەری نوكــە نەكریــە، ئــەو 
ــا  ــو د دیوان ــە ك ــی ئەڤەی ــە گۆت ــا م ــە هۆزان پارچ
حاجــی دا هاتــی، ل چاپــا هەولێــرێ یــا ســاال 

:1969
جۆشەك بدەن وەكو هەنگ
تەكبیر بكەن بە بێ دەنگ
ئەسبابی شەڕ پەیدا كەن

تۆپ و تفەنگ و هاوان
ڤــە  دلنیایــی  هەمــی  ب  نڤیســەران  ســێ  هــەر 
ئــەڤ پارچــە هۆزانــە یــا كەفتیــە دلــێ وان و وەســا 
یــا هژمارتــی كــو )حاجــی( دڤێــت، كــورد چــەكا 
پەیــدا كــەن و دبێــژن )حاجــی بەحســێ چەوانیــا 
ســەركەفتنێ دكــەت و ژ الیــێ وی ڤــە دڤێــت هەمــی 
ــە  ــان و بەرنام ــن، پشــتی وێ پ ــی ب ــەك یەكگرت الی
هەبیــت، پاشــی چــەك و جەبلخانــە پەیــدا بكــەن 
و مفــای ژێ وەرگــرن بــۆ شــۆرەش وبەرخــودان و 
خــۆ راگرتنــێ )ئەكادیمــی، ژ 47، بــپ 149(. لــێ 
چنكــی هــەر ســێ نڤیســەران ئاگەهــی ژ ڤەكۆلینــان ل 
ســەر ئەدەبــێ كــوردی نینــە، ئــەو نزانــن كــو شــاعر 
ــارا )رۆژی  ــارە )1( ژ گۆڤ ــزار( ل ژم ــەد دل ) ئەحم
كوردســتان( یــا ئابــا ســاال 1972 ێ دیــار كربــوو كــو 
ئــەڤ پارچــە هۆزانــە یــا شــاعرێ مــەزن )نالــی( یــە 
ــی  ــا رەحمەت ــەر وەس ــە، ه ــی قادر(ـ ــا )حاج ــە ی ون
د. مــارف خەزنــەدار د )دیوانــی نالــی و فەرهەنگــی 
نالــی( دا، ئــەوا ل بەغــدا ســاال 1977 ێ هاتیــە 
چاپكــرن، بــپ 106 و 107، ئــەو هــۆزان ل جــەم وی 
ــدا  ــی تێ ــێ نال ــێ ناڤ ــز و ل دوماهی ــە 14 رێ ــا بووی ی

ــت. دهێ
كەمــال  )د.  ناڤــدار،  مێژوونڤیســێ  هەروەســا 
ــي  ــتان ف ــۆدا )كوردس ــەكا خ ــەر( د پەرتووك مەزه
ســنوات الحــرب العالمیــة االولــی، بــپ 267 - 269( 
ــێ  ــەت و گومان ــێ دك ــە هۆزان ــێ پارچ ــاژەی ڤ ئام

دئێخیتــە ســەر ڤــێ هۆزانــێ، ئــەوا ناڤــێ )هــاون( 
تێــدا هاتــی و وەســا دیاركریــە كــو )هــاون( ل ســەر 
دەمــێ حاجــی قــادر نەهاتبــوو چێكــرن دا حاجــی 
ــا حاجــی ب  ناڤــێ وێ بینیــت، بەلكــو پشــتی مرن
چەنــد ســالەكا هاتیــە چێكــرن. لەوما هــەژی گۆتنێ 
یــە كــو ئــەڤ هۆزانــە نەیــا حاجــی یــە، ئەگــەر یــا 
)نالــی( ژی بیــت دەســتكاری لــێ هاتیــە كــرن. لــێ 
ــای  ــی( ه ــارا )ئەكادیم ــەر ســێ نڤیســەرێت گۆڤ ه
ل ڤــان هەمــی نڤیســەران نینــە و نەخواندینــە و 
ب پانــی و درێــژی وەســا پێــدا چووینــە كــو ئەڤــە 

ــە ل جــەم )حاجــی قــادر(ی!!. ــا بەرگری هۆزان
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تێبینــی: ئــەو گوتــارە بــە شــێوەی كرمانجــی ســەروو 
ــش  ــە منی ــەوە، بۆی ــراو دا باڵوكراوەت ــاری ناوب ــە گۆڤ ل

هــەر بــەو شــێوەیە وەاڵمــم داوەتــەوە.


