
 پژوهشنامه ادبیات کردی  
 1399 پاییز و زمستان

 1٠ ، پیاپی٢  ماره ، ش6 الس

Journal of Kurdish Literature   

Autumn and Winter 2020-2021   

Vol. VI, No. 2, Series 10      
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              s.ashti42@gmail.com   رانێئ هاباد،ەم ،ۆخەربەس ی ر ەژ ێتو  .1

 

   ی کورد  ی ـ ێ نو  ی عر ی ش  ی تا ە رە س  ر ە س ە ل   ێ نو  ی ک ێ چوون ۆب 
 نگ ە شــ ێ پ   ک ەفاسووم و   لسن ۆ ئ  س ی لو   ر ۆ دوکت 

   ١یئاشت نیددەالحەس
 نوع مقالە: پژوهشی

 ٢٠٣- ١٩٣؛ صص. ١٣٩٩بهمن   ١٩؛ تاریخ پذیرش: ١٣٩٩  مرداد ١٣ :تاریخ دریافت
DOI: https://www.doi.org/10.34785/J013.2020.257 

 پوختە 
 چکیدە  

 ێینو  ی عری که ش  ە وەنە کەد  ەوە ئ  رەس ەل  خت ەج  کان ەوە نیژێتو  یرچەگ
د  یکورد س  م ەدووه  ەیەیله  به    مداەستیب  ەیدەس  یمەهێو  و 

 ەو ل  یمانێسل  یرەڤەالوه له د مەب  ١٩١٨  ڵی وردتر له سا  ی کێنیوانڕ
  ران ۆ و پاشان گ  حڵسا   خێش   ی نوور  خێ ش   ک ەو  ک ێرانیشاع   ی ستەد  رەس
 ر ە ب  تەنانەت  تێکرەد  دایاستڕ  له   م ەڵ کردووه، ب  ەیشە و گ  رهەکەچ
 یعر یله ش  وه ەبوونەتاز   ی زەگڕە  ێندەه  مەستیب  ەیدەس   یپشکووتن  ەل

ب  یحاج  کەو  یکێران یشاع ئنەیبک   یدەقادردا    مەئ   ەیوە. 
ش  ەاری بر  ه ەیوەنۆڵیکێل ب  کارانه یش  یک ێوازێبه   ەی وە کدانێل   ێیپەو 
 ە ل   شترێپ  دایاستڕکه له    ەیەتەباب  وەئ  وات،ڕب   یرە س  ەل  کانەگەڵب

شو  ١٩١٨  ڵیسا ک  یکێنێله  و  د  یک ێسە تر   تهەداو  یستەتر 
-ی کیمرەئ  یکەیەشەق  ش یوەئ  ؛ی کورد  ی عریش  ەیوە کردنێنو
 هاباد ەله م  ١٩١٢  ڵی فاسووم که سا  لسنۆئ  سیلو  یبه ناو   هییژێروۆن
 یواز ێبه ش  یکورد  یعری ش  ێندەه   ە له چاپ داوه ک  ی کێمەرهەب

 .ت ێکرەد یدەب داێ ت ەیینجەپ یشێ ک  رەسە و ل ێنو

شده است که شعر نو   د یامر تأک  ن ای  بر  هاتاکنون در اکثر پژوهش  
 ١٩١٨از سال    ترق یدق  یانیبا ب  ایو    ستمیب  هدوم سد  هدر ده  یکرد
 ینور   خیش  ر ینظ  یشاعران   یو از سو  هیمانیسل  یسو، در حوال  نیبه ا
  و  ها نشانه   توانی. گرچه مافتیصالح و گوران رشد و نمو    خیش

 یدر اشعار شاعران   ژهیوزمان، به   ن یاز ا  شتریرا در پ  هاییشکفتن 
 ی پژوهش قصد دارد به روش   نیهمچون حاج قادر مشاهده کرد، اما ا

مبنا  یفیتوص–یلیتحل بر  نو  یو  مدارک  و   نیا  افته،یاسناد 
 بی ترت  ن یبد  د؛یارائه نما  ن ینو  یدگاهیدهد و د  رتغیی  را   هاشاخص 

  یگریشاعر د  گر،ید  ی و در مکان  خ یتار  نیاز ا  شی که در واقع پ
  ن ی نو کرده است؛ ا  اقیبه سبک و س  یاقدام به سرودن شعر کرد

اولسون فاسوم است   سیبه نام لو  یروژ ن– ییکایمبلغ آمر  ک یشاعر  
به سال   به چاپ رسانده است که    ١٩١٢که  را  اثرش  در مهاباد 

 است.  ییبا سبک نو و بر اساس وزن هجا یچند شعر کرد یحاو

  وه؛ەبوونەتاز  دان؛ەڵرهەس  ؛یکورد  ێینو  ی عریش   :وشەگەلی سەرەکی 
 فاسووم.  لسنۆئ سیلو ؛ێنو ی عر یش  ینگەشێپ

 
 ؛ یشعر نو کرد  شگامیپ  ؛ییسرآغاز؛ نوگرا  ؛یشعر نو کرد:  اژگان کلیدی و
 اولسون فاسوم. سیلو

 کی پێشه  ـ١

لێکدراوەتەوه سەرهەڵدانی شیعری نوێی کوردی ناسراوه و وا  مێژوویەکی دووری هەیه و دەتوانین بیگەڕێنینەوه بۆ    ،وەک 
؛ واته  ەوەی شیعری کالسیک له الی حاجی قادرەکانباویاسا    تەفعیله و الدان له  تێکشکانیهەندێ ڕەگەز و نیشانەی وەک  

ڕەشید    ،ڵحوەکوو شێخ نووری شێخ سا   ێکی. دواتر له سەرەتای سەدەی بیستەمدا شاعیراننۆزدەهەمداله نیوەی دووهەمی سەدەی  
 ، چەند هەنگاوی زەقی تر بردیانه پێشەوه بە تریان خسته سەری و   چەند هێما و نیشانەی  عەبدولڕەحیم ڕەحمی هەکاریو  نەجیب 
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شیعری کالسیکی تێکدا    ی و نەریتە باوەکانی تا دەوری گۆران هات و ئیتر ئەو به شێوازێکی بنەڕەتی و به ڕاشکاوی بناغە
و گۆڕانێکی هەمەالیەنەی تێدا بەدی هێنا. تا ئێستا ئەمانه دیارترینی  نوێوەو ڕەوت و فۆرمی شیعری کوردی برده قۆناغێکی  

بەڵم  ؛  دراوەتەوهکردنەوەی شیعری کوردیدا دراون و باسیان کراوه و ئاوڕیان لێ نوێ ئەو هەوڵ و هەنگاوانه بوون له پێناوی  
بەڵم ئەوەی ئەم وتاره  ؛ تا ڕادەیەک دیاره پەنجەمۆریاندەوریان بووه و ڕەوتانەدا وزۆر لەم  کەسانی تریش بوون و کەم گومان  بێ

 و هەنگاوێکی تره.  کەسێکی تر نیشانی بکات؛دەست تدەیهەوێ

 گرنگی و شرۆڤەی بابەت   ـ١ـ١
زمان و بەتایبەت ئەدەبی کوردی هێشتا کرچ و کاڵە و ئەم بواره ڕچه و ڕێگای نەکوتراوی  سەر  لێکدانەوه و لێکۆڵینەوه له 
  ، لەو بابەتانەیه  شیعری نوێی کوردی و ڕەوت و سەرهەڵدان و گەشه و پەرەسەندنی  یوەکوو دەستپێکزۆره. بابەتێکی گرنگ  

بەڵگەیی به دوای  -. ئەم توێژینەوەیه به شێوازێکی شیکاریتزیاتری دەوێ  و پێداچوونەوەی  لێکۆڵینەوه و سەنگ و سووژن
ه لویس ئۆلسن فاسووم بکات که لەو ڕەوتانەدا تا  باس ل تو دەیهەوێ تسەرەداوێک له مێژووی شیعری نوێی کوردیدا دەگەڕێ

بۆیه    ؛نەدراوەتەوه  ،گرتووهکردنەوەی شیعری کوردی هەڵینوێو ئاوڕێکی ئەوتۆ له ئەو هەنگاوەی بۆ    نەناسراوەئێستا جێگەی  
بدرێتە بەر  له مێژووی شیعری نوێی کوردی له ڕوانگەیەکی ترەوه بخوێندرێتەوه و  سووچێکی ئەو بەشە  زۆر بەجێ و پێویسته  

 و بەڵگەدار. زانستی  لێکدانەوه و توێژینەوەی 

 ەی توێژینەوە پێشین   ـ٢ـ١
دراوەتە  سووچەڕوانینەوە  سەبارەت به شیعری نوێی کوردی و سەردەم و پێشەنگەکانی دیاره لێکۆڵینەوەی زۆر کراوه و له زۆر  

لێکدانەوه و  توێژینەوه  نەشتەری  )  نموونە،بۆ    ؛بەر  پێشەنگەکانی  ٢٠٠١تاقانه  بازنەی  نێو  له  ساڵح  شێخ  نووری  شێخ   )
شاعیری تورک. ڕەفیق حیلمیش   ،کردنەوەی شیعری کوردیدا ناو دەبات و دەیباته ژێر سێبەری کاریگەری تۆفیق فیکرەتنوێ

پێشتر له باسی    کردووە؛چاپ    ١٩٥٦ساڵی  و بەرگی دووهەمی له    ١٩٤٦  لە ساڵی  ( که بەرگی یەکەمی کتێبەکەی٢٠١٠)
دەور و کاریگەریی گۆرانی    ؛سەر ئەم بابەته وردبۆتەوه و لەگەڵ ئەوەی شێخ نووریی به پێشەنگ داناوهە گۆران و شێخ نووریدا ل

( دەشتی  عوسمان  نرخاندووه.  له  ٢٠٠٩مەزنتر  موکریانکتێبی  (  ناوچەی  شیعریی  له  ئەزموونی  ئاوڕی  لەوەی  جگه  دا 
  یەکی ڕاچەنین و پێشکەوتن و گۆڕانکاری  ی لەم ناوچەیەدا داوەتەوه؛ کورتەباسێکیشی له چەشنقوتابخانەی بابان    سەرهەڵدانی

بووهی کوردیکردنەوەی شیعرنوێ له  کە   دەوری  باسەی مەبەستی    ئاراستە کردووە؛  ،دا  ئەو  نەچۆته سەر  بەڵم ڕاستەوخۆ 
به شێوازێکی تر ورووژاندووه. توێژەرێکی تر له  ( ئەم باسەی  ٢٠١٣سەرەکی ئەم وتارەیه. ئەم توێژەره له بەرهەمێکی تریشدا )

نییه و بۆچوونێکی  ورد و ڕێک    یهەرچەند سەردێڕەکە  (٢٠٢٠وتارێکدا له ژێر ناوی گۆران پێشەنگی شیعری کوردی )
گۆران و شێخ نووری شێخ ساڵح کردووه و گۆرانی به    ، واتەبەڵم ئاماژەی به هەر دوو شاعیر؛  نیشان دەکاتالڕێگەرانه دەست 

لە توێژینەوەکانی    کام(. وەک دەبینین له هیچ٩٣)هەمان:    داناوە  «پێشەنگی حاشا هەڵنەگری شیعر و هۆنراوەی کوردی»
کردنەوەی شیعری  نوێانی  ەک کراودا ناو و نیشانێ له لویس ئۆلسن فاسووم نییه و جێگەی له نێو بازنەی پێشەنگپێشکەش
 .تدەردەکەوێزیاتر لەم بارەوه  کە تی توێژینەوەخاڵییه. لێرەدا گرنگی بابەت و پێویستێ ،کوردیدا

 باسی سەرەکی   ـ٢

 ژیان و بەسەرهات   ـ١ـ٢
ی ئەمریکا، لە نێو بنەماڵەیەکی بە    « ئیۆوا»لە ئەیالەتی    ١٨7٩لویس ئۆلسن فاسووم، ناسراو بە لودویگ فاسووم، ساڵی  

پێی ناوەتە جەغزی ژیان. فاسووم هەر لە بەرەبەیــانی فامین و هەڕەتی گەنجییەوە مەیلی بەرەو دنیای ڕووحانی    ڕەسەن نۆروێژی 
تە  ووەچ  ١٨٩٥وەک ئەندامی کلیسای ئێمانوێلی ڕۆژهەڵت وەرگیراوە. ساڵی    ١٨٩٤ساڵی    بزووتووە و لەسەر بڕینی ئەم ڕێبازە
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. ســاڵی  قەشەبۆ ئەوەی ببنە    ؛و ڕاهێنانی پیاوان بووە  پەروەردەکردنکە ئامانجی    « سەنت ئانسگار »کۆلێژی ئینجیلی لــوتێریی  
بڕیوە و بۆتە قەشە    یەشغئەم قۆنا   ١٩٠٢ساڵی  تا  و    «سەنت پاول » خــوێندن چــۆتە ناوەندی دینپــەروەریی  درێژەدان بە  بۆ    ١٨٩٩

 وەرگرتبێت.لەم ناوەندە   کارناسیبڕوانامەی   تو وێدەچێ

زەماوەندی کردووە.    «دینا »ناسراو بە    « ئۆدین گرانگارد »پاش تەواوکردنی خوێندن، لەگەڵ خاتوو    ١٩٠٢فاسووم ساڵی  
بە مەبەستی یاریدەی نەستوورییەکان    «مەلەک»لەسەر داوای قەشەیەکی ئێرانی بە ناوی    «ساڵیتۆن » پاش دوو ساڵ مانەوەی لە  

بە بنەماڵەوە چۆتە ئێران و لە شاری ورمێ نیشتەجێ بووە. پاش دوو    ١٩٠٥و بەلەنگازان و پەرەدان بە مەسیحایەتی، ساڵی  
  «سیر » ی نۆبەرەی پێنج ساڵنەیان دەمرێت و لە چیای    «ئالفیا»  ١٩٠7ی ڕوو دەکاتە ماڵیان و ساڵی  ساڵ کارکردن، نەخۆش

لەوێ    ١٩٠٩دەنێژرێت. فاسووم لە ترسی ئەوەی نەکا هاوسەرەکەشی تێدابچێت؛ خێرا دەینێرێتەوە ئەمریکا و خۆی تا ساڵی  
 دەمێنێتەوە و فێری سۆریانی نوێ و تورکی دەبێت. 

دێ کە  ی سکاتلەند، کۆنفڕانسێک بۆ لێدوان لەسەر کار و چاالکیی میسیۆنێران پێک   «ئێدینبورگ »لە    ١٩١٠ساڵی  
تا کلیسای لوتێری ئەمریکا باڵ بە سەر هەرێمی    ت. لەم کۆنفڕانسەدا بڕیار دەدرێتڕەنگە خودی فاسوومیش تێیدا بەشدار بووبێ

کۆمەڵەی هاوبەشی ئەنجومەنەکانی  » ەر لەم کۆبوونەوەیەدا  . هتکوردستان، واتە ڕۆژهەڵتی تورکیا و ڕۆژئاوای ئێران بکێشێ
بەرهەمی ئەم کۆنفڕانسەیە    ، کوردستان میشنێری. چاپ و باڵوکرانەوەی گۆڤاری  تدادەمەزرێ  « لوتێریی میسیۆنی ڕۆژهەڵت
  کوردستان میشنێری یەکەم ژمارەی گۆڤاری    ١٩١٠ساڵی  ئۆکتۆبری    لە   هەڵدەبژێردرێن ونویسار  و فاسووم و هاوڕێیەکی وەک  

و گەلێک هەواڵ    کانی مسیۆنێران کراوەییە. لەم گۆڤارەدا باسی کار و چاالکتبە زمانی ئینگلیسی لە ئەمریکا چاپ دەکرێ
ساڵی  ا  تنێوە پەرەپێدانی دینیشی تێدا ڕەچاو کراوە. ئەم گــۆڤارە  نێوە   ؛ڕەنگی داوەتەوە  تێیدا  و بابەت سەبارەت بە کوردستان 

   .گۆڕاوە ئۆریانت میشنلەو ساڵەوە ناوی بە بەڵم   ؛هەر بەم ناوە درێژەی بە مانــەوە داوە ١٩٢٨

بە مەبەستی ڕاپەڕاندنی ئەرکی   ١٩١١، لەسەر ڕاسپاردەی کۆنفڕانسی ئێدینبورگ، ساڵی  ـ نۆروێژیـفاسوومی ئەمریکایی  
ورمێوە دەگوازێتەوە ساباڵغ،   لە  بنکەی خۆی  و  ئێستامەهابادی    واتەسەرشانی،  پێش فاسووم  وەبیرهێنانەوەیە  بە  پێویست   .

فێری    و  لە ساباڵغ ماوەتەوە  ١٩١٦ساڵی  تا    قەشەیەئەم    هاوڕێیانی دەستەیەک میسیۆنێری ئاڵمانی لە ساباڵغ بنەیان دانابوو.
لە   بەپێی نووسینی خۆی  بووە و  باپیری    یدامیشنێر  کوردستانزمانی کـوردی  واتە باب و  نەورۆز،  میرزا ڕەحمانی حاجی 

تا    ت یاریدەی داوە و دەبێ  لدا ئینجیو لە وەرگێڕانی    بووە   مامۆستای  ؛ناسراون  « جەننەتی»بنەماڵەی مۆزیقاچی کە ئێستا بە  
پاڕانەوەدا  ڕادەیەکیش   و  نزا  وەرگێڕانی کۆمەڵێک  لە زمانزانی  ،بەپێی دەقی سەرچاوەکان  .تبووبێهاریکاری  لە    دا فاسووم 

وتار  کەسێکی وریا بووە و بە حەوت زمانی جیاوازی: سوێدی، دانمارکی، نۆروێژی، ئاڵمانی، کوردی، سۆریانی و ئینگلیسی  
چەکە و  بارگرژی لە ناو  سەرهەڵدانیفاسووم پاش    ،بەکورتی  و یۆنانی، عیبری، فەڕانسی و تورکیشی زانیوە.  و لێدوانی بووە

لە کۆلێژی ئۆسکالووسا    ١٩١٩دا، دەست دەکاتەوە بە خوێندن و ساڵی    ١٩١٦گەڕانەوەی نابەدڵنەی بۆ ئەمریکا لە ساڵی  
 . توەک تێزی دوکتۆرا پێشکەش کردبێی ڕێزمانی زمانی کوردی بەکردەوەو دەبێ کتێبی  تبڕوانامەی دوکتۆرا وەردەگرێ

  دیسان  ١٩١٩ساڵی    . فاسووم خۆی بە ئەوینداری کوردان داناوە و ساباڵغی وەک ناوەندی چاالکییەکانی هەڵبژاردووە
بەڵم شەڕی نێوان ئەرمەنی و تاتارەکان لە قەفقاز    ؛تو هەر واش دەکا  تببزوێ  ئاواتەخواستەیبەرەو شوێنی  تا    تدەبڕێلێ ئارای  

کردنی  بە فریاکەوتنی خەڵک و بەسەر بەشی دابین   تدواتر لە ناوچەی ئێرەوان دەست دەکا  ت؛ماوەیەک پەکی سەفەرەکەی دەخا
هێنان و ڕووخانی شوێنی ەوە ساباڵغ و چاوی بە هەرەس ، پێش ئەوەی فاسووم بگاتتهەرچۆنێک بووبێ  .تپێداویستییەکان ڕادەگا

 تنەخۆش دەکەوێ  ١٩٢٠ساڵی    ؛وپەلی بوویانە نەماوەچی کەل هەربێتەوە  و لێی ڕوون   تکار و کلیسا و نەخۆشخانەکەیان بکەوێ
.تو وێڕای ئاواتەکانی لە ئێرەوان دەنێژرێ تو پاش چەند ڕۆژێک دەمرێ
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 فاسووم   ی کانە م ە ره ە ب   ـ٢ـ٢

  ن ی ندەو چ  ت ێنێبنو  ۆی خ  دایکورد  ی زمان  ی ایدن  ە ل  تێتوانەد  ناس، ەنیی و ماندوو   کەری و ز  وادار ڕب   ی کۆڤێمر  ک ەو  فاسووم 
 :ەل  نیتیبر ۆیخ  یکانەنوسراو  ەل ک ێشە . باننێڕرگە و انەیربۆز  ەک ،یستەد یارید ە بکات مە رهەب

  م ەئ  ەڕەیالپ  ن ییدوا  یزێراوە پ  ێیپەو ب  ەچاپ کراو  جارم ەکیە   ۆ ب  ١٩١٢  ڵیو سا   ەانێڕرگ ەو  ،ی ووحانڕ   ی عرانیش   یبێکت :  لفەئ
  ی جار  ۆب  ١٩١٤  ڵی. ساونەڕیپەنێت   عریش  ەازد ی  ەل  ەک  تێب  ە عرانیش  مەل  کێش ەب  یستنووسەد  یچاپ  یستەبەم  ێبەد  ،ەمەرهەب

  ١٩١٢  ڵیسا  ەل  ەجگ  یکڵێ سا  چیه  ەک  ییدوا  ەیچاپ  مەچل. ئ  ەبوون  کانەعر ی ش  ،ەوەداچوونێ و پاش پ   ەوەتەچاپ کراو  مەدووه
.  عر یشەستە د  دەس  ەل  ییەتیو بر   ەڕەیەالپ  ١٤٠و    تێدا چاپ کراب   ١٩١٥-١٩١٤  یکانڵەسا  وان ێن  ەل  ێبەد  ؛ییەن  ەوەرەس  ەب  ی
  یتەڵژهڕۆ  ەل  یتەبیتا  یوا ەه  ە ب  کان ەوەان ڕو سروود و پا  راون یرگەو  لینجیئ   ی قەد  ەل  ە عرانیش   مە ئ  ەیوین  تەڵێفاسووم د  کەو

  م ە. ئەامانێڕت  یگاێو ج   ەناوێه یکوردستان دا  ەیشە ب  و ەئ  ۆفاسووم ب  ەکێکوردستان، ناو  یتەڵژهڕۆ.  ەوەتەکوردستان گوتراون
  ی ران ەژڕێدا  ەڵگەل  شیمەبن و ه  یکورد  یزمان   یرێ ف  مەداون؛ تا ه  ەیدیاری  ی کێل ەو گ  کانەتاز  ەرێنیۆسیم  ەینموون   ەتۆب   ەبێکت
لاوبنی ناس  یکورد  یزمان   ەب  ەوەانڕاپ : »فاسووم  ەنووسراو  ەک  تێ نێنوەد  ۆیفاسووم خ   یرۆم  ەبێ کت   مەئ  یرگ ەووبڕ  رەسە . 

  تێکرەو د  تێگرەدەڵه  شەکید  ەیوێش  ەکەرۆم  ەیوەندنێخو  تەبەڵ. هران«ێئ   یکوردستان  ی غاڵساوجب  ،یکلیمرەئ  یبیساح
.  ەرەروەس  یمانا   ەب  داەرێل   ب«ی»ساح  ەیوش  ە اری. دران«ێ ئ  تان،کوردس  غ،اڵساوجب  ،یکلیمرە ئ  یبی: »فاسووم ساحتێئاواش ب 

 .ەوتار  مە ئ ینینووس ۆ ب  ییەکەرەس یست ەبەم ەک ،ەتەباب   مە ئ رەس ەوەمەڕێگەدواتر د ەمەره ەب  مەئ ر ەسەل اتر یز  یدوانێل  ۆب

  ننا« ەووحیو    قا ۆل   س،ۆ رقەم تتا،ە»م  ەیکە وەانێڕچوار گ   رە ه  ە ک  ی انیموکر  ەیزاراو  ە ب سە ددەموق  یلینجیئ   ی انێڕرگ ە: وب
 .ەاوێڕگ ی رەو شتر ێپ کڵێ سا  ندە چ مەڵب ،ەڕەیەالپ ٣١٨  مەرجە و س  ەچاپ کراو کایمرەئ  ەل ١٩١٩  ڵیو سا تێگرەد ۆخەل

فاسووم    یخود  یمەڵەق  ەب  ؛ە ژراوڕێو گونجاو، دا  کراوێکار پ  یکێرەدێژ  کە و  ەک  ەوەکردەب   یکورد  یزمان  یزمانڕێ:  پ
  مە . ئەچاپ کراو  کایمرەئ   ەل  ١٩١٩  ڵیسا  سەددەموق  یل ینجیئ  کەو  رەو ه   ەڕەالپ  ٢7٩  ەل  ییەتیبر   ەبێکت  مە. ئەنووسراو

  ەک  ش«ۆفرل ینبە»ز  یتەیب   ەیکییەکەشێپ  ەکورت  گومانێو ب   یەداێت   یشەکی د  یکێق ەد  ندەچ  زمان، ڕێ  یباس  ە ل  ە جگ  ەمەرهەب
  ە ل  یبوویو توان  غاڵ ساب  یەبووەیفاسووم گ  ش ێپ   کڵێسا  ندەچ   ەک  ەوەتەنووسراو  ە وییەمانڵئا  ی  سکارمان« ۆ»ئ  یقەد  ی ووڕ   ەل

  ییە رەففەموز  ەیتوحف  یناو  ەب  نیرلەب  ەل  ١٩٠٥  ڵیو سا  تێب   وتووەرکەس  ،یکورد   یرۆلکلۆف  ەب  تەبارەس  کێ بێکت  ۆیگردوک 
 ەوەتەـوینـووس  ەوییە ـاوازیج  ک ێنـدێه  ەب  یووحـانڕ   ی عرانی ش  ی بێکت  ەینراوۆه  نییدوا  داەمەرهە ب  مە ل  ر ەبکات. فاسووم ه  یچاپ
  ە وەشێپ  ۆ»ب   یواە ه  رەسەل  تێکرەد  یتیەگوتوو  تەنانەت  ؛ەکردوو  یباس  ەییو ەتەن  یکێسروود  ک ەو و  یتۆیەخـ   ەینراوۆهـ  ەکـ
 .ەوەتێتربگو «یحی سەم ی ربازانەس

 ؛ رێلوت یتییەحیسەم یماکانە بن ەیکورت: ت

 ؛ یرێ لوت ەیوەانڕپا ەیلکینام: ج

 ژماردن؛ ەو ئ ایجوغراف تەبیتاەب  ،ەقوتابخان ەیوان یبێ: کتچ

  ەمانەرهەب  و ەل  ە و جگ  ەتوویدەن  ییدوا  ەیم ەرهەچوار ب  مەئ   ە وتار  م ەئ  یرەنووس   ە ارید  ەقامووس؛ ک  یکخستنڕێ: دانان و  ح
فاسووم    رۆ دوکت  ک ەیەرچاوەس  ند ەچ  یقەد  ێیپە. بتێبووب  یم ەرهەب  شیکوردستان  یژووێ و م  ایجوغراف  ەب  تە بارە س  تێچەدێو
  یبێکت  یرگ ە ب  رەسەل  یرچەگ  ؛ەتوویدەین  ەی ارۆڤگ   مەئ  سە ک  ستاێم تا ئەڵب  ؛ەوەتێکردب   واڵ ب  یشەمانگان  ی کێارۆڤگ  ێبەد
.یکورد  یزمان ە ب  ەشیکێارۆڤگ ی رۆ تیدێئ  ؛ەنووسراو  ەیکەزمانڕێ
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 دا ی کورد  ی عر ی ش   یی خواز ێ له نو   ی ور ەو د   ی ووحان ڕ  ی عران ی ش   ی ب ێ کت  ـ٣
  ە فاسووم ب  رۆدوکت  ەک  ،ییەووحانڕ  یعرانیش  یبێکت  رەس  ەشتنیهاو  شکیت  ەوتار   مە ئ  یکەرەس  یستەبەکرا، مباس   شترێپ  کووەو
  ۆیخ  ەک  داەوانە انڕنزا و پا  م ەفاسووم ل  ەارید  ەیوە . ئەوەشتوونیڕدا  یکورد  یزمان   ەب  ینییئا   یقەد  کەڵێمۆ ک  ەل  نجانەڵێه

 دایکورد  یزمان  ە ل  ەیی نجەپ  ی شێک  کەو  اتریز   ە ئازاد، ک  یکێ ش ێک   ەتۆکرد   یوو ڕ  ؛ ەیەه  ان یندە ربە س  رجار ۆ و ز  عر ی ناون ش  ی ناو
  ربازبوون ەد  ەیچارڕێ  ەب  یکورد  یکانەتەیب  ی شێک   رەس  ۆب  ەوە انەڕگ  ۆیخ  یمەردەس  ەزادی لخانێئ  ەی. سوارداتەد  شانین  ۆیخ
  ە بوون  ربازەد  مەو ئ  تێب   زگارڕ  ەندەو ب  تۆ ک   مەل  دایکانییەکورد  ەعریش  ەل  ە ویتوانەین  ۆیخ  م ەڵب  ؛ەداناو  یرووزە ع  یشێک  ەل
وتاره، فاســووم    مەئ  یرە نووس  ەیوە نۆڵیکێل  ێیپە. بخاتەردەد  ۆ خ  دا،ینەمەت  ییدوا  ینڵ سا  ییفارس  یکێعریش   ندەچ  ەل  اینەت
پا  کریز  ەیوێو ش   ک یەال  ە ل  سکارمانۆ ئ  یییەرە ففـەموز  ەیتوحـــف  ی بــێکتــ  ەلــ  ەوەوردبـــوونـــ  ەب   ەی انڵییماۆخ   ەیوە انڕو 

  یرانەژڕێدا  یوازێش  تێکرەد  گومانێ. بیکورد  یتەیب  یشێک   یئارا  ەوە نانێه  انی  نان،ێداه  ەتۆشتەیگ  ەکید  یک یەال  ەل  یکورد
  ەیوەرەکێنو  مە کیە  کەفاسووم و  رۆ دوکت  تێکرەد  ەیەوەنیژێتو   مە ئ  یرەنووس  ی ال  ەب  ۆیە ب  ت؛ێکردبێت  ی کار  شیسینگلیئ  ی عریش
  ە وەکید  یزمان  ەل  ەیعرانیش  مەئ  ەیربۆفاسووم ز   ەاستڕ.  ەیەو ەبوونەتاز  مەئ  ین ێشو  ەتێبب   غاڵو ساب   تێدابندر  یکورد  یعریش

  انیمووەه  ی رچەگ  ەعرانیش  م ەئ  ی قە. دشتوونیڕ دا  ۆی خ  رەه  ان یکێندێه   ست،ەردە ب  ی کانەرچاوە س  ێی پ ەب  م ەڵب  ،ی کورد  ە کردوون
  کوو ە. ودایکورد  ەی ژێو  ە ل  نێنو  ی کێبازڕێو    ێ نو  ی کێڵێه  م ەڵب  ،یزگارڕ  یگا ڕێ  ەی وەنیزۆو د   یخوداناس  ۆب   ن ۆڤمر  ی رەهاند

ه   وارانەندێخو  وێن   ەل  مەه  یو اڵرب ە ب  ەب  ەبێکت  مە ئ  یەئاشکرا د  ەوەتۆب  و اڵب   رانداێ نیۆسیم   وێن  ەل  شیمەو    ەی ربۆ ز  ەل  ێ بەو 
 ێجبهسده  ە کار  مە ئ  ەاستڕ  ۆ . خ تێبکر  یماشاەت  کۆز ەن  ی کڵێوە ه  کەو  ا ینەت  تێناکر  ۆیەب   ت؛ێکراب ێپ  یکار   ساکاندایکل
  ەب  مەڵب  ت؛ێن ێبیدەب  راێخ   ی کۆڕێوگڵ ئا  ەوی توانەیو ن  ە کردووە ن  شێلک ەپ  داۆیخ   نێشو  ەب  یرانیو شاع   ەوەتەراویگەنەڵهێ ل  ەینێو

  ر ەس  ە وەانەڕگ  ەیخماخەچ  تێوە کەردەد  مانۆب   راندا،ۆگ  یدواتر   ی وتڕەو    ح ڵسا  خ ێش  ینوور  خێش  یستە و ه  ریب  ەب  چوون ڕۆ
 .ە داو ەیسکیبر وانە ئ شێپ ڵیماۆخ   یشێک  یتیرەن

 ەب  ێکو   ەو ل  ەشکاندوو  ەیچڕ  ،یەوداە ه  وەب  ەوەستنەبە ن  ۆو خ   رواەپاشس   یالنانەو  ەب   یژێروۆن  ــییکایمرەئ  یریشاع
  کوو ە. وەوە تۆکرد  یو دووپات  ە داناو  یندەربە س  ،ەباو  داەوەانڕپا   ەل  ک ەو  ان ی  روا، ە پاشس  ر ەس  ە وەتەداو  ڕیئاو   تێب یزان  یستیوێپ

  ی ان ی رۆس  یزمان   ەو ل  ەاویژ  ێورم  ەل  کڵێسا  ندەچ  ت؛ێب  یکورد   یزمان  یر ێو ف   غاڵساب   ەت ێب  ەیوەئ  شێباس کرا، فاسووم پ
  شداەکییەکورد  ەقەد  ەل  یت ێویتوان  دا،ینەیو ز  ری ب  رە س  ەب  یتورک  یزمانڕێ  یبوونڵ زا  تێب  یاستڕ   ەیوە ئ  مەڵب  ؛ەاهاتوو ڕ  یو تورک

 :ووڕ ەن ەیخەد یکانەعریش   ەل کەیەنموون ند ەچ ییەاستڕ م ەئ ی لماندنەس ۆ. ب ەوەبدات  نگڕە
 !ەبک فوومەع  ەخراپ ە : لەتێبە د ەک ؛ەبک  فوومەع  ەخراپ
 !ێب تەڵگە: خودا ل ەتێبە د ەک  ؛ێب تەڵگ ڵخو
 !ەیەبد مینداری مە: ئەتێبە د ەک ؛ ە بمد ینداریمەئ 
 !یمردن ر ەسەل  ە: فکر بکەتێبە د ەک ؛یمردن رە س ەفکر بک 
 !ح یسەم کنەل ە و ەمێسەحە : دە تێبە د ەک ح؛یسەکن م  ەمێسەحە د 

  رجارۆ. زەستەدک یە یکێنووسڕێ  یگرتنەن رچاو ەبە و ل  ینووسڕێ ەڵەیو پ ەڵەه ،ەرە دێژ مەئ ی کانۆڵەوگێگر  ەتر ل یکێکیە
  وهێپ ییفارس ینووسڕێ ێیپن ێکه شو وه؛تهوه ڵ جوو یکورد ی نۆک  ینووسڕێ  ێیپر به و هه  ەکردووەن  چاوڕە ڵیپاە دان ەیشانین

  «یو »  دایانیموکر ەیزاراوبن  ەل تەبیتا ەب ،یەستاێئ ینڕی رب ەو د ن ینووس ەی وێش  کووەو یکهکاره  ەواش یجار  مەڵب اره؛ید
 مهەد و ەتا ئ تێب  یاستڕ یوە ئ و،ەڵەق ی الم ر ەسەل ڵەیەچوک یدانان رنج،ە س یگاێج ەیک ید یکڵێپاراستووه. خا ڵیپادانه
  اتر یز یی اریزان  ۆ. بشهێ اک ڕرنجەس یکێکار داۆی خ یفاسووم له بوار ەینگاوەه م ەئ کرابوو؛ەن  ۆوتەئ یکێ کار داەبوار مەل

: ٩١ ەیژمار  یعری شچاوێک دەخەینە سەر  داەرێل  ،ەنراوانۆ ه م ەب تەبارەس
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 دەنووین، باڵ نە ئەبەدی
 زوو سبحەینێکی هەڵدێ 

 کە وەخەبەر دێین بۆ ژینێ! 
 وە هەڵدەستین لە قەبری! 

 بەحر مردووانی دەدا 
 چۆالن ]و[ دەشتانیش وەها 
 بەڵێ، لە کێوێ و دۆڵێ 
 هەڵدەستن هەموو دنیا! 

 ** * 
 دەنووین، باڵ نە ئەبەدی

 سبحەینێکی هەڵدێ زوو 
 کە وەخەبەر دێین بۆ ژینێ! 
 وە هەڵدەستین لە قەبری! 

 وەختێ دەبینین 
 گوڵێکی کە خزمەتمان کردووە 

 لە دڵی مە توند بکێشرێ
 ]ە[ ئەو ئێشانە!   ئاخ چەند گران

 کن قەبری وی ڕادەوەستین  ]لە[
 زۆرجاران بە خەمناکی
 وە دیارە وەکوو ماوین 

 ]یەدا[ بێ دڵخۆشی  دە ئەو دنیا
 نووین، باڵ نە ]ئەبەدی[.دە

 ** * 
 دەنووین، باڵ نە ئەبەدی
 دا لە ئەو قەبری تاریک 

 خوڵ شوکر کە هەڵدەگری 
 ]لەوێ[ = خوڵ شوکر کە دە ئەوێ

 ]دا[  دە ئەو شاری ڕووناک، دە بڵندی 
 مردن قەت ]وە[ ژوور ناکەوێ! 

 ]ی[ دێ، ڕەب بانگمان دەکا کە وەخت
 بۆ ژیانی ئەبەدی!

دەنووین، باڵ نە ]ئەبەدی[!
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 هەروەها چەند کۆپلەیەکی دیکەش وەکوو نموونە دەخەمە بەرچاو: 
 

 ئاخ چەند خۆشحاڵی زۆر دەبێ 
 ]دەگەینە کن خوڵی[.  =وەختێ کن خوڵی دەگەین 

 هیچ کەس ناتوانێ بڵێ 
 ]لە ... .[ =دە ئاسمان چەند خۆش دەبین  

 لەکن یەسووع! لەکن یەسووع! 
 ئەوی کە دەحوبێنین!

 « ٢٥خۆشیی ئاسمان، ژمارە  »                                                                                                  
 

 پیاڵەی زەمانە دەڕژێ 
 دەچێ]ی[ سەر ئاو زوو  وەک کەف

 وە پاشان هیچ نامێنێ
 ئەوەتا مردن زاڵمە

 ]ی[ سەر ئەرزی زۆر کورتە عومر
 لەنەکاو ئەمەش دەچین. 

 « ٦مەتتا، ژمارە  »                                                                                                              
 

 ڕەب ئەگەر مومکین بایە یا
 ]بژمێردرێ[ =بژمێرێ خیزی دنیا  

 دیسان کەس تەوانی نییە 
 گوناحم و نافامی و خراپی من 
 هەمووی بە تەواوی وان بژمێرێ

 « ٢٣گوناحکاریی ئینسان، »                                                                                                     

 دوایین شیعر، وەکوو شیعرێــکی نیشتمانی   ـ١ـ٣

دەگەینە دوایین شیعر کە فاسووم وەکوو شیعرێــکی نیشتمانی و نەتەوەیی دایناوە.   تەواو بووین؛پاش ئەوەی لەم پاڕانەوانە  
  ت بکاتەوە و پێیان بڵێتاقی  ییەتمەسیح  ئایینیویستوویەتی ئەم ڕێگایەش بۆ ڕاکێشانی کوردان بەرەو    قەشەیەگومان ئەم  بێ

،  یان هەوڵەکانی لەم پێناوەدا بەفیڕۆ چوون  ،ووەر چاوه. فاسووم تا کوێ سەرکەوتخەمی نیشتمانی کوردانیشی لەبە   ئایینەئەم  
، فاسووم بە سەر هەڵەی ڕێنووسی و  باس کراوەکوو پێشتر    جێی لێکۆڵینەوەیەکی تایبەتی دیکەیە.ئەو بابەتانەش  ،  یان نا

  « کۆمەڵەی ژ.کدیاریی  » ی    ٣لە ژمارە  بۆیە  سێبەری ڕێزمانی دیکەشی بە سەرەوەیە،  نووسراوەکانی  کەوتووە و    ڕێزمانیدا
 کتێبخانەی» وکووڕییەکانی بۆ ڕاست کراوەتەوە. لێرەدا لە ڕووی دەقی ئۆرژیناڵی هەڵە و کەم   ؛دا، سەرلەنوێ ئەوەندەی کراوە

هەڵبەت زیاترین   کراونەتەوە؛هەڵەکان ڕاست    پێی پێویست ەوە و بە یندەنووس   کهشیعره   «موجتەمەعی نگینی غەربی مەهاباد
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،  ١٠٠بوونەوە. ئەم شیعرە لەم کتێبەدا بە ژمارەی  و چرۆدانی نوێ   نوێگەریکردنی زەمانی هەنگاونانە بۆ  دیاریلە  مەبەست  
  «بۆ پێشەوە سەربازانی مەسیحی» کرا هەوای  باس پێشتر  تۆمار کراوە و بە سروودی نەتەوەیی دانراوە. وەک    «میللەتی»ناوی    بە
 .« ١٦-١٤:  ١١عیبریان  »پێشنیار کراوە. هەروەها نووسراوە:  یفاسوومەوە بۆ الیەن  لە

 ( وەتەنی باپیرم،١)
 کوردستان]ی[ قەدیم
 کێو و شاخ و دەشتی
 خۆشن بۆ دڵم.                                     
 جێی دایک و بابمە
 ماڵی خوشک و برا! 

 هەر تۆزێکی و بەردێکی
 بۆم مروارییە.
 وەتەنی باپیرم، 

 کوردستان]ی[ قەدیم
 کێو و شاخ و دەشتی
 خۆشن بۆ دڵم.                                   

 ( وەتەنی مەحبووبی ٢)
 کوردستانی بڵند، 

 ]ە[ پڕ یادگاری  ئەرزێک
 لە جحێڵیی من. 

 هەوای خۆش و ڕووناک 
 ئاوی سارد و پاک
 شوانان بە هەزاران 

 وە سۆحبەتانی چاک! 
 وەتەنی باپیرم، 

 م]کوردستانی قەدی
 کێو و شاخ و دەشتی
 خۆشن بۆ دڵم.[                                    

 ۆڵی د وت،ەشکەئ ،ەکڵقو( ٣)
 ێد رمیبە و رەه

 ،ێاو ڕ ۆبووم ب   ەرێل
 ؛ەڕێش ۆب  ێوەل

 [ ە= ]شتان ە چتان وەئ مووەه
ستا ێو ابردوون ڕ  

ە بک  فوومەع ە[ خراپە]ل  
! ەورەگ  یڵخو  بڕە ای
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 وەتەنی باپیرم، 
 ]کوردستانی قەدیم
 کێو و شاخ و دەشتی
 خۆشن بۆ دڵم.[                                

 ( دەنگی زوڕنە ]و[ دەهۆڵ ٤)
 ]هەوای لێ پڕ بکە![  =هەوای پڕی بکە 

 زەوی، مێشە، بڵندی، قووڵ 
 هەموو پێکەوە بخوێنن

 ]بۆو[  =لەو قەومەی 
 دایە!کە ]لە[ نێو وان 

 ]ان[ زەحمەتی و خەمیان کێشاوە!  ]وو[ نەچێ ئەو ]لە[ بیر
 وەتەنی باپیرم، 

 ]کوردستانی قەدیم
 کێو و شاخ و دەشتی
 خۆشن بۆ دڵم.[                                

 تەعاالی]ی[ باری ( خوڵ ٥)
 ڕەحمان و ڕەحیم 

 هەرچی چاک و الزمە
 ەب دەکەینلێت تەڵ
 م بێ و وەتەنه چاوت لە 

 دایم زیادی بکە 
 ساڵمەتی و ڕەحەتیی

 ]بیدەیە[!  =هەمیشە بیدە 
 وەتەنی باپیرم، 

 ]کوردستانی قەدیم
 کێو و شاخ و دەشتی
 خۆشن بۆ دڵم.[                                 

 ١ئەنجام   ـ ٤
پێشکەش کرد و سەردەم و    نوێیئەم وتاره پەنجەی خسته سەر بابەتێک له مێژووی شیعری نوێی کوردیدا و بۆچوونێکی  

شێوە که ئەم توێژینەوەیه سەردەمی دەست بنەڕەتی کرد؛ بەم     شوێنی سەرهەڵدانی شیعری نوێی کوردی تووشی گۆڕانێکی

 
پێویستم بوو؛ بۆی دۆزیمەوە. ئەگەر هاوکاریی بەڕێزیان  و کاک  کاندا گەلێک یاریدەی دام و چی بەڕێز کاک هێدی لە دۆزینەوەی بابەته 1

 نووسرا. دهگومان بابەتەکەم ئاوا بۆ نهحەسەن قازی نەبا؛ بێ
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،  ١٩١٢بۆ بەر له شەڕی یەکەمی جیهانی و وردتر بۆ ساڵی  ک دەست پێکردن و چەکەرەکردنی شیعری نوێی کوردی، قۆناغێ 
برده دواوه. شوێنی سەرهەڵدانی شیعری نوێی  ؛  ساڵەدا کتێبی شیعرانی ڕووحانی چاپ کردکه لویس ئۆلسن فاسووم لەو  

بوو دەڤەری سلێمانی  پێشتر  بووه.  بەڵم    ؛کوردی  نیشتەجێ  لەوێدا  دەبێته شاری ساباڵغ که فاسووم  لێکۆڵینەوه  ئەم  بەپێی 
و مێژووی    ت شیعری نوێی کوردی دەگۆڕێی  انهەم شاعیری دەستپێکەر، هەم سەردەم و هەم شوێنی سەرهەڵد  ە کەوابوو بەم پێی

 شیعری نوێ ئاراستەیەکی تر پەیدا دەکات.

هۆنینەوه به    ، وەکوو مرۆڤێکی ئایینی گەرچی چاالکی و تێکۆشانی له پێناو شیعرنۆروێژی   ــفاسوومی ئەمریکایی
ۆپاگەنده بۆ ڕاکێشانی خەڵکی  ڕ زمانی کوردی کارێکی بەرچاو و گرنگه، بەڵم ئەو کارەی به بێ مەبەستی بانگەشه و پ

نەبووه. مەسیحییەت  ئایینی  بەرەو  شیعری    کورد  بواری  له  گرنگترینیان  که  کردووه  پێشکەش  بەرهەمێکی  چەند  فاسووم 
بەشێکیشی  کوردی و    زمانی  شیعر که وەریگێڕاوەته سەر  ه بریتییه له چەپکێکک  ،یه  «شیعرانی ڕووحانی»کتێبی    ،کوردیدا

خۆیەتی  پەنجه   .شیعری  کێشی  له  زیاتر  شیعرانەدا  لەو  ناسراوە؛  که    ییفاسووم  خۆماڵی  کێشی  وەرگرتووهبە  و    کەڵکی 
دانانی  نووسی فاسوومدا  تله دەسباسە  شیاوی    سەر شیعرەکانی هەست دەکرێت.ەب  توحفەی موزەففەرییهکتێبی    یکاریگەری
پێشخەرییەکی سەرنجڕاکێشه له ڕەوتی ڕێنووسی کوردیدا.تسەر المی قەڵەو دەسلەچوکڵه 
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 سەرچاوەکان

، سەرجەمی بەرهەمەکانی سواره. ئامادە کردن و پێداچوونەوەی سەالحەددین ئاشتی،  شەنگەسوار(.  ٢٠١٤زادە، سوارە )ئیلخانی
 سلێمانی: غەزەلنووس.  کۆکردنەوەی عومەر ئێلخانی.

 .ئینجیل بە کوردی موکریانی (.٢٠١٦جەعفەر )هێدی( ) ،پوورحوسێن 

 (. وەرگێڕانی فاسووم لە زمانی سەرەکی یۆنانییەوە، ١٩١٩) ئینجیلی موقەددەس

[.)دوایین  ١٩١٥- ١٩١٤. ]شوێنی چاپ: نادیار. چاپی دووهەم  شیعرانی ڕووحانی  کتێبی (.  ١٩١٢فاسووم، لویس ئۆلسن ) 
 ئوستاد عەلی مەیمەندی تایبەت بەم وتارە کردوویەتە کوردی(.   ؛ەی ئەم کتێبە کە فاسووم بە ئینگلیسی نووسیویەتیالپەر

 .ڕێزمانی زمانی کوردی بەکردەوە(. ١٩١٩فاسووم، لویس ئۆلسن )

 .  سروودێکی لەبیرکراوی کوردی(. ٢٠٠٨قازی، حەسەن )

https://ruwange.blogspot.com [.١٣٩٩/ ١/٣ڕاگەیشتن: ]ڕێککەوتی دەست پێ 

بیری کۆمەڵەی ژ.ک(.  ٢٠٠٨کەریمی، عەلی ) ئامادە کردنی عەلی کەریمی، بەشی دیاریی  نیشتمان، باڵوکەرەوەی   .
،  ٢٠٠٨دا کە دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی  . لەم چاپەی بنکەی ژین ٩٣-٩٠، لل  ١٩٤٣کۆمەڵەی ژ.ک. بۆ الوەکانی کورد،  
 . ٢٨٤٠٢٨7لل  لە ڕووی زنجیرەی الپەڕەکانەوە دەبێتە 

. وەرگێڕان لە ئینگلیسییەوە: کورتەیەکی مێژوویی سەبارەت بە چاالکییەکان لە کوردستان(.  ٢٠٠٨لۆر، ئێن. جەی. )
 [. ٢٨/٢/١٣٩٩ڕاگەیشتن: ]ڕێککەوتی دەست پێ https://ruwange.blogspot.com  قازی. حەسەن 

 . وەرگێڕانی لە ئینگلیسییەوە: حەسەن قازی.  ١٩٦٨. ئاوریلی . فاسووم میسیۆنێری کوردانئێڵ. ئۆ(. ٢٠٠٩لێگری، جان. )

https://ruwange.blogspot.com [.١٣٩٩/ ١/٤ڕاگەیشتن: ]ڕێککەوتی دەست پێ 

 . وەرگێڕان لە ئینگلیسییەوە: حەسەن قازی. یەکەم ڕۆژنامەی کوردی لە ئێران(. ٢٠٠7)  نەبی، عەدەن

https://ruwange.blogspot.com [.١٣٩٩/ ١/٤ڕاگەیشتن: ]ڕێککەوتی دەست پێ 
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