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بۆکان لە کتێبی شێعر و مێژووی ئەدەبی کوردی دا





ئەلبوومی کەشکۆڵ 
ئەلبوومــی کەشــکۆڵ نــاوی کتێبێکــی ســەرچاوەیی گرنگــە مامۆســتای زەحمەتکێش 
محەممەدعەلی قەرەداغی باڵوی کردۆتەوە. نێوەرۆکی کتێبەکە بریتییە لە ناســاندنی 
1٥0 کەشــکۆڵی گــەورە و بچــووک یــا قواڵغی کەشــکۆڵ، کە جگە لە یــەک دوو دانە، 

هەموویان شێعری شاعیرانی کوردیان گرتۆتەبەر. 
مامۆســتا محەممەدعەلی کە پێشــتر کاری لەســەر دەســنووس و کەشــکۆڵی نێو 
»دارالمخطوطــات«ی بەغدا ـ ناســراو بە »دارالمخطوطات صدام« و گەلێک کەشــکۆڵی 

کۆنی دیکە کردووە، وا هەیە یەک لە ســاڵحترین کەســان بێ بۆ ناسین و ناساندن و 
ســاغ کردنەوە و شــی کردنەوەی کەشــکۆڵی کــوردی. لــەم کتێبــە دا کــە بەگوێــرەی 
ڕاگەیاندنــی الپــەڕە ٣، بەرگــی یەکەمە و هیوادارم بەرگی دیکەشــی بە شــوێن دا بێ، 
مامۆســتا یــەک دوو الپــەڕەی تەرخانی ناســاندنی هــەرکام لەو کەشــکۆاڵنە کردووە، 
نــاوی پێکهێنــەر، نووســەرەوە و ڕێکەوتــی نووســینی هەرکامیانی لەگــەڵ ناوی ئەو 

شاعیرانە ڕاگەیاندووە کە شێعریان لە کەشکۆڵەکان دا تۆمار کراون. 
بــۆ من کــە ئەوینداری ئــەم بەڵگەنامە بەنرخانــەی مێژووی ئەدەبــی گەلەکەمانم، 
ئــەم کتێبــە گەنجینەیەکە و بەوردی بە هەمــوو الپەڕەکانی دا چوومەتەوە. دیارە زۆر 
شــت هەیە ســەبارەت بە کتێبەکە بنووســرێ، بەاڵم بەهۆی ئەم  ڕاســتییەوە کە ئەم 
زنجیرەوتــارە تەرخانــی بــۆکان کــراوە، مــن لێرە دا ئەو کەشــکۆاڵنە دەناســێنم کە لە 
پەیوەندیی بۆکان دان یا ناوی شــاعیرانی بۆکانییان تێدا هاتووە. هەندێکیش لە خەت 
الدەدەم و باســی ئــەو دەسنووســانەش دەکــەم کە لــە ناوچەی موکریان دا بەگشــتی 
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نووســراون یا موکریان دەگرنەوە. ســەرنج ڕاکێش دەوری شار و ناوچەی بانەیە لە 
پێکهێنان و نووسینی بەشێکی بەرچاو لەو کەشکۆاڵنە دا. 

ژمارەی کەشکۆڵەکان:
2: کەشــکۆڵی موکــری، ئەحمــەدی شــێخ ئەحمەدی کــۆر لە »شــنۆزەنگ«ی الجان 

نووسراوەتەوە؛ 
11: کەشکۆڵی مەال بابەکر ئەدەب، میرزا فەتاحی قازی؛ 

12: کەشکۆڵی بنەماڵەی بەردەڕەشیی بانەیی وەفایی، بەردەڕەشی بانەیی؛
1٣: کەشکۆڵی بەردەڕەشی بانەیی، بابەتی مێژوویی بانە، وەفایی؛

1٤: کەشــکۆڵی حەمەبــۆر، مەلیکولکــەالم، مەجــدی، ئــەدەب، میــرزا فەتاحی قازی، 
ئەحمەدی کۆر؛

1٥: کەشکۆڵی محەممەد باسی بڵباس؛
٣2: کەشکۆڵی حاجی مەولوود ئیبراهیم ساباڵغی، چەند کەسی سەقزی؛

٣٣: کەشکۆڵی عەبدولقادر مێژوویی یە: پیرۆت ئاغای مامەش، قەرەنی ئاغا، بانە؛
٣٦: کەشکۆڵی مەعرووف لە سەقز نووسراوەتەوە؛

٣٨: کەشکۆڵی عەبدولفەتاح ئەحمەدی کۆر؛
٤2: کەشکۆڵی سۆرانیی ئەحمەدی کۆر؛

٤٤: کەشکۆڵی عەبدوڕڕەحمان، ئەحمەدی کۆر؛
٤٥: کەشکۆڵی سێتا، ئەحمەدی کۆر، قادری ساباڵغی؛

٤٦: کەشکۆڵی محەممەدئەمینی خاکی بەننا، ئەحمەدی کۆر، ئۆشنەوی؛
٤٨: کەشکۆڵی مەال ڕەسووڵی تۆربەیی، وەفایی؛

٥1: کەشکۆڵی محەممەدی کوڕی عەبدولقادر سیاگوێزی قزڵجی، بانەیی؛
٥2: کەشکۆڵی سیاگوێزی )شێخ مەعرووف(  بڵێی لە قزڵجییەکان بێ؟

٥٣: کەشکۆڵی بیالل هێرۆیی، وەفایی؛
٥٨: کەشکۆڵی قادری سەڵەسی، وەفایی، ئەحمەدی کۆر؛

٥٩: کەشکۆڵی ژمارە ٦ی هاشمی، ئەحمەدی کۆر؛
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٦٣: کەشکۆڵی مەال فەتاحی گاگردەڵی، وەفایی، سەلمانی ساوجی )؟( ؛
٦٤: کەشکۆڵی گوڵزاری بەهار، ئەدەب؛

٦٥: کەشکۆڵی سیوچی، سەعید کوڕی عەبدوڵاڵی موکری؛
٦٦: کەشکۆڵی شێخی حیسامەددین، محەممەدحەسەن کوڕی وەیسی عوسمانی؛

٦٧: کەشکۆڵی مەال عەزیزی ڕێشاوی، ئەدەب، عەبدوڵاڵ بەگ، قازی فەتاح، قزڵجی، 
وەفایی؛

٧0: کەشکۆڵی شێخ ڕەزا، بانەیی؛
٧1: کەشکۆڵی سەید محەممەد، وەفایی، ئەحمەدی کۆر؛

٧٣: کەشکۆڵی مەال حەسەنی هیندی، قزڵجی؛
٧٥: مینــای شکســتە، بەرگــی ســێیەم، وەفایــی، عیســامەددین )مــەال عصام الدیــن 

شفیعی( ؟؛
٧٦: ئەوراقی پەرێشان، ئەحمەدی کۆر، وەفایی، ئەدەب، عەلی بەگی ساالرسەعید؛

٨0: کەشکۆڵی مەال عەبدوڵاڵی قزڵجی، مەال مارفی کۆکە، ئەدەب؛
٨٣: کەشکۆڵی خالید پاشا، ئەحمەدی کۆر )؟( ؛

٩1: کەشکۆڵی جەلی، وەفایی؛
٩٤: کەشکۆڵی محەممەدساڵحی نۆتشی، میرەدێیی؛

10٨: کەشکۆڵی نەقشی، بانەیی؛
11٤: کەشکۆڵی کوردیی سۆرانیی ئەحمەدی کۆر، وەفایی، ئەدەب؛

11٥: کەشکۆڵی خاکی، ئەحمەدی کۆر، وەفایی؛
11٨: کەشکۆڵی تۆفیق وەهبی، وەفایی؛

11٩: کەشکۆڵی سەعیدی بێورەیی، بێورەیی؛
121: کەشکۆڵی تۆفیق، وەفایی؛

122: کەشکۆڵی نەناسراو، وەفایی؛
12٤: کەشکۆڵی ئازاد، میرزا فەتاحی ساباڵغی؛

12٨: کەشکۆڵی محەممەدساڵح )تیلەکۆیی( ؛ 
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1٣2: کەشکۆڵی موستەزاد )بانەیی( ؛ 
1٣٣: کەشکۆڵی کاکەحەمەی شێخ )مەال محەممەدی ئیبنولحاجی بانەیی( ؛ 

1٥1: کەشکۆڵی بانەیی )مامۆستا مەال محەممەدی بانەیی( ؛ 
1٥2: کەشکۆڵی حاجی، مەال فەتاحی قازی بۆ سەدری ئەعزەم و وەاڵمی ئەو؛

1٥٤: کەشکۆڵی وەفایی، وەفایی.١

1. محەممەدعەلــی قەرەداغــی، »ئەلبوومــی کەشــکۆڵ«، بەرگــی یەکــەم، لــە باڵوکراوەکانــی 
ئەکادیمیای کوردی، هەولێر 200٨، ٣٥2 الپەڕە، کوردی. 
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بۆکان لە دەسنووسە کوردییەکانی بەرلین  دا 
شاری بەرلین لە ئاڵمانیا شوێنی پارێزرانی زیاترین دەسنووسی کوردییە لە دەرەوەی 
کوردســتان کە ژمارەیان دەگاتە 104. زۆربەی ئەم دەسنووســانە هی ئوســکارمان 
بوون کە لە ســەفەری خۆی دا بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردســتان کڕیونی یا خود بە دیاری 

پێیانداوە و هێناونییەتەوە بۆ ئاڵمانیا. 
دوکتۆر کەمال فوئاد لە ســاڵی1٩٧0 دا کەتەلۆگێکی لە دەسنووســەکان بە زمانی 
 ئاڵمانی پێکهێنا و چاپی کرد. ئەم کەتەلۆگە زانیارییەکی باشی سەبارەت بەنێوەرۆک و
بارودۆخی فیزیکیی دەسنووسەکان گرتۆتە خۆی، بەاڵم کورد کە خاوەنی سەرەکی 
 دەسنووسەکانە لە هەل ومەرجیان ئاگادار نییە و نازانێ ئەم دەسنووسانە چین و چۆنن و

نێوەرۆکیان چییە؟
ڕێزدار ڕەحیم بەهرام زادە، کوردی دانیشــتووی ئاڵمانیا، لە ماوەی ســاڵی 200٨ 
ـ 200٩  دا ســەرجەمی ئــەو کەتەلۆگــەی وەرگێڕاوەتە ســەر زمانی کــوردی و لەگەڵ 
بنکەی ژین لە ســلێمانی پەیوەندیی بەســتووە بۆ چاپ و باڵوکردنەوەی. کاک ڕەحیم 

ئاڵمانییەکی باش دەزانێ و کاری وەرگێڕانی جێگەی متمانەیە. 
مــن بەختــی ئــەوەم هەبــووە کە وەرگێــڕاوی کوردیی کتێبەکە پێــش چاپ بوونی 
ببینــم و بــۆ هەندێــک لێکۆڵینــەوەی خــۆم ســوودی لێ وەربگــرم. دیارە بەشــێک لەو 
زانیارییانــەی وا نووســەر ئاڕاســتەی کــردوون، کۆن و هی ســااڵنێکن کە چاپەمەنی 
کــوردی ئــەو گەشــەیەی نەبــوو کــە ئێســتا هەیەتی؛ بــۆ نموونە لە باســی زۆرێک لە 
شــاعیران دا دەنووسێ هێشــتا دیوانەکەیان چاپ نەبووە، دیارە ئەوە لەگەڵ زانیاریی 
ئەمــڕۆی ئێمە دا یەک ناگرێتەوە و پێویســتە نووســەر و وەرگێڕ بــە یارمەتیی یەکتر 
هەوڵــی دابیــن کردنی پەڕاوێزی تایبەت بە تەرجەمەکە بدەن و تێیان دا ئەو تەنگژەیە 
چارەسەر کەن، یاخود چاپێکی نوێ لە کتێبە ئاڵمانییەکە بکەوێتە بازاڕەوە و وەرگێڕ 

بەگوێرەی ئەو، چاو بە تەرجەمەکە دا بخشێنێتەوە. 
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بەشــی بۆکان لە دەسنووســەکان دا زۆر نییە، بەاڵم لە چەند شــوێنێک دا باس لە 
چەند شاعیرێک کراوە کە بۆکان و ناوچەکەی دەگرنەوە: 

یەکەم، ئەحمەدی کۆر
دەسنووسی ژمارە 51 و 66

نووســەر لەژێــر نــاوی »شــاعیرانی ڕۆژاوا«دا لە چوار شــاعیر دەدوێ کە ژمارە 
چواریــان »ئەحمــەدی کــۆر«ە. XXXIII )بەشــی یەکەمــی کتێــب(  هەروەها لە بەشــی 
دەسنووســی ژمــارە 51، الپــەڕەی ٧2  دا ئەم زانیارییانە ســەبارەت بە ئەحمەدی کۆر 

ڕاگەیەندراوە:
III. پــەڕی 8a 7b: دوازدە چوارینــەی ئەحمــەدی کــۆر ) بڕواننە ژمارەی 5 66( ، 

نێوەرۆکی لیریکی موکری. 
سەردێڕ:

زمانی کرماجی
سەرەتا:

مومــە شــبهە  ســوتی  حرضەتــیدل  روژم  شــب و 
تومــە جــال  رومەتــیعاشــق  خالــی  کشــتمی 

کۆتایی:

یــک بخــوازە یــک طــالق دەاحمــد کــور وس خیــال کە
دولتــیدوســت ای دنیــا بطــال کە دو  کونــاوی  پــی 

 IV. پەڕی 9a 8a: 12 چوارینەی هەمان شاعیری پێشوو. نێوەرۆکی لیریکی. 
سەرەتا:

زوخــاوم مــوج  غــرق  هنــاومدل  جــرک و  لتــە  لــت 
ســوتاوم تــو  عشــق  کفتمــە حالــی ایلتیــراب )اظطــراب(تــاب 
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کۆتایی:

بزلف و روی تابان هات کە کفر و دین یغا کرد
و نوشــە و کل باغان بو لباغان شو چراخان بو
مکر داروی نســاغان بــو برو دا زلــف تاتا کرد

هەروەها لە باسی سەبارەت بەو دەسنووسەدا: 
66. Ms. or. oct. 1212. SB Marburg/Berlin

 دەڵــێ لــە دوو بەشــی کــوردی و فارســی پێکهاتــووە، ئینجــا لــە خاڵــی پێنجەم دا
)الپەڕە 105(  بەو شێوەیە لە ئەحمەدی کۆر دەدوێ:

»ئەحمەدی کۆر، شاعیری موکری. بەپێی ئاگادارییەک ئەمین ئەفەندی بەدەستییەوە 
دە دا، دەبێ نزیکەی ساڵی 1٨56 مردبێ.«

لــە پەڕاوێــزی هەمــان الپــەڕەش دا ئــەم قســانە لــە قەولــی ئەمیــن ئەفەندییــەوە 
دەگێڕێتەوە:

بەشی II، پەڕی 40b: »تخمینا پنجاە سال می شود کە در قریە مذکور )حمامیان( 
وفــات کــردە اســت.« ]گــۆڕی ئەحمــەدی کۆر لــە ئاوایی داشــبەندە. ئــەو دوو گوندە 
دراوسێی یەکن و کەوتوونەتە باکووری ڕۆژاوای بۆکان[. )66( ، الپەڕە ٧٩ و 105 و 

)٧٩( ، الپەڕە ٣50. 

دووهەم، میسباحوددیوانی ئەدەب 
لــە بەشــی یەکەمــی کتێبە کــە )دەقی ئاڵمانــی  الپــەڕەی XXXVII(  دا باســی چەند 

شاعیر کراوە کە ژمارەی 14یان »ئەدەب«ە و بەو شێوەیە ناسێنراوە: 
»شــاعیری موکــری، ســاڵی 1٨5٩ لەدایک بووە و ســاڵی 1٩16 لــە ئەرمەنی باڵغی 

)گوندێک لە  ٩5 کیلۆمیتری باشووری ڕۆژهەاڵتی گۆلی ورمێ( ، مردووە«. 

لە پەڕاوێزی هەمان الپەڕەش دا سەبارەت بە دیوانی شێعرەکانی ئەدەب دەنووسێ:
»یەکــەم جــار لەالیــەن حوســێن حوزنــی موکریانییــەوە )ڕەوانــدز 1٩٣6( ، جاری 
دووهەم، بەشــیر موشــیر )بەغدا 1٩٣٩(  و ســێهەم جار لەالیەن گیوی موکریانییەوە 
)هەولێر 1٩6٩(  ] چاپ کراوە[«. بۆ ئاگاداری زۆرتر لەســەر شــاعیر بڕوانە ل ٣،  ٩1 ـ 
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٩٤، 66٩، ٤00 ـ 41٧. 
لــە ناســاندنی دەسنووســی ژمــارە 66 دا )الپــەڕەی 10٧ دەقــی ئاڵمانــی( ، هەواڵی 

شێعرێکی دیکەی ئەحمەدی کۆرمان پێدەگا:
پەڕی 15a ـ 16a شێعری لیریکی ئەحمەدی کۆر. 

سەردێڕ: احمد کور گفتە است. 
دلــرا دائــم دەنامل دم بدم شــامو ســحر
جاری نا پرسی لە حامل چاو عقاب خوش خر

1٨ فەرد. 
 لەگــەڵ ٣5  دواییــن ڕســتەی III الپــەڕە 2٥٤ـ  2٦1دا بــەراوردی بکــە. هەروەهــا 

.IV و III/51 بڕواننە ژمارە
سێهەم، مامۆستا هەژار

 د. کەمــال فوئــاد لــە پەڕاوێزێــک بۆ دەسنووســی ژمارە 4ی الپەڕەی ٨، بەشــی 
دووهەم )دەقی ئاڵمانی(  دا، ســەبارەت بە نوســخەیەکی مــەم و زینی ئەحمەدی خانی 

)نوسخەی ژمارە 5(  دەنووسێ:
»عەبدوڕڕەحمانی هەژار کردوویە بە موکری )شێعر( ، بەغدا 1٩60.«

]ئێســتا کە لە ســاڵی 2020 بەو بابەتە دا دەچمەوە، هێشــتا کتێبەکە چاپ نەکراوە. 
هۆکارەکەشــی موافەقــە نەکردنی دوکتۆر کەمال بوو بــۆ چاپ کردنی. هیوادارم ئەو 

بەربەستە نەمێنێ.[
دەقی ئاڵمانیی کتێبەکە:

Kurdische Handschriften

Verzeichnis der Orientalischen Handschriften in Deutschland

Kemal Fuad

Franz Steiner Verlag GMBH. Wiesbaden 1970/ ISBN: 978 3 515 01171 6

وەرگێڕاوی کوردی: 
دەسنووسی کوردی

لیستەی دەسنووسە ڕۆژهەاڵتییەکان لە ئاڵمان
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کەمال فوئاد
دەزگای چاپەمەنی فرانتس شتاینەر ویسبادن 1٩٧0

ISBN: 978-3-515-01171-6

وەرگێڕانی ڕەحیم بەهرام زادە
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ئەنجومەنی ئەدیبان

بەرهەمــی  بەنرخــی نەمــر ئەمیــن فەیزی بــەگ بەنــاوی »ئەنجومەنی ئەدیبــان« کە بۆ 
جاری یەکەم لە ساڵی 1٩20  دا لە ئەستەمووڵ چاپ کرا ، وا هەیە یەکەمین کەشکۆڵە 
 شێعری چاپ کراوی کوردی و هەروەها یەکەم هەنگاوی کورد بێ بۆ چاپی مێژووی 

ئەدەبی خۆی. 
 کتێبەکــە نموونــەی شــێعری دەیــان شــاعیری زاراوە ســەرەکییەکانی زمانــی 
نەتەوایەتیمــان، واتــە کرمانجیی خواروو و هەو رامیی گرتۆتەبەر، لە ســالم و نالی و 
شــێخ ڕەزاوە تــا مەولــەوی و حەســەن کەنــۆش و شــاعیرانی دیکــەی وەک ئاهی و 

کوردی و... 
 ئەنجومەنــی ئەدیبــان بەشــی بۆکانیشــی پێوەیــە، ئەویــش بــە پارچە شــێعرێکی 

ئەحمەدی کۆر ـ کە دووهەمین پارچەی ناو ئەو کۆمەڵە شێعرەیە:
دڵبەرا، پەی ڕووی فیراقت دڵ دەناڵێ چون ڕوباب 

بەو دوو ئەبرۆی میسلی تاقت بەندی جەرگم بوو کەباب... 
 ئەنجومەنی ئەدیبان بۆ جاری دووهەم لە ساڵی 1٩٨٣  دا لەالیەن کۆڕی زانیاریی 
عێراق )دەستەی کورد( ەوە لە بەغدا باڵوکراوەتەوە و سەرەتا و پەڕاوێزی زۆری بۆ 

نووسراوە ، کە بەداخەوە هەندێک جار هەڵەبارن. 
 ئەوەی بۆکان بگرێتەوە، الپەڕە 2٣ ـ 24 )ی چاپی کۆڕی زانیاری( ن کە تێیدا ئەم 

دێڕانە سەبارەت بە ئەحمەدی کۆر لە پەڕاوێز دا نووسراون:
6. ئەحمەدی کۆر:

لە دێی »شێوەسماک« سەر بە ساباڵخ )مەهاباد(  لەدایک بووە. بنەماڵەیان کورد و 
ســوننی مەزهــەب بــوون. ئەم کــوڕە نەخوێندەوار و چاوســاغ بووە، پاشــان بەهۆی 
چاوئێشەوە کوێر بووە. بە منداڵی دەنگی خۆش و زیرەک بووە، خەریکی گۆرانی وتن 
بــووە، خــۆی هەڵبەســتەکانی خــۆی پێکهێناوە. ئــەم زیرەکییە زگماگییــە کردوویە بە 
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»شــایەر«. پــاش ژن خواســتن کچێکــی جــوان بەناوی »لەیــال« و دوو کــوڕی بووە بە 

ناوانــی »قــادر« و »محەممەد«، پــاش ماوەیێ لە گوندی »شیوەســماک«ەوە بار ئەکاتە 
دێی »عەمبار«. کوێخای دێ حەز لە »لەیال«ی کچی دەکا و »ئەحمەد« نایداتێ و ئەیدا 
بــە »ڕەســووڵ مووســا«ناوێکی خزمی خــۆی. کوێخا زویــر ئەبێ و لێیــان دەکەوێتە 
بەهانە. قادری کوڕە گەورەی لە ترسی بەهانەی کوێخا هەڵدێ و ڕوو ئەکاتە شاری 

سلێمانی و لەوێ دەمێنێتەوە. 
ئەحمــەدی کۆریــش بــەدوای کوڕەکەیا ڕوو ئەکاتە »ســلێمانی« و لەوێ ئەکەوێتە 
دوای شــێخێکی بەناوبانــگ ]ڕەنگــە کاک ئەحمــەدی شــێخ یــا شــێخ عەبدولکەریمــی 
کەســنەزانی یەکەم یا شــێخ حەســەن قەرەچیوار بووبێ[، واز لە مقام و گۆرانی وتن 
دێنێ و ئەگەڕێتەوە بۆ ساباڵخ و لەوێ ئەکەوێتە هۆنینەوەی هەڵبەستی ئایینی و بەو 
جۆرە بە )شێخ ئەحمەدی کۆر(  و )مەال ئەحمەدی کۆر(  ناوبانگ پەیدا ئەکات و پاش 

ماوەیەک هەر لە دێی »عەمبار« کۆچی دوایی ئەکات. 
 ئــەم پیــاوە ناوی باوک و باپیرانی نەزانراوە و مێژووی ژیانیشــی نادیارە، تەنیا 

لە هەڵبەستێکی خۆی  دا وتوویە:

پرســیاره کا  کەســێ  بــا بــێ مەعلوم ئەو شــارە گەر 
دوصــەد و شــەصت و بواجچو لە هیجرەت یەک هەزارە

وشەی »بواج« بە ژمارەی ئەلف وبێی ئەبجەد ئەکات )12( . دیارە ئەم پارچە هەڵبەستەی 
ساڵی 12٧2 وتووە و دەبێ بڵێین لە صەدەی سێزدەیەمی کۆچییا ژیاوە و جا لەبەر 
هەڵبەستەکانی دەبێ ناوبنرێ »هەستیاری شەیدای پێغەمبەر.« دیوانێکی پڕ لە هەڵەی 
»ئەحمەدی کۆر« کە تێکەڵە لە فارسیـ  عەرەبیـ  کوردی )ساڵی 1٣44 فارسیـ  1٩65 
زایینــی(  لــە مەهابــاد ]خۆی ئەڵێ پاکســتان[ لەالیــەن )محەممەدئەمین میســری( یەوە 
چاپ کراوە و پێشــەکییەکی پڕ لە ئەفســانە و قســەی پڕوپووچی بۆ نووســراوە، نە 

هەڵبەستەکان دەخوێندرێنەوە و نە پێشەکییەکەی.«1

1. ئەمیــن فەیزی بــەگ، ئەنجومەنــی ئەدیبــان، لــە چاپ کراوەکانــی کــۆڕی زانیاریــی عێــراق 
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)دەستەی کورد(«، 1٩٨٣، بەغدا، 1٧٧ الپەڕە، کوردی. 
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مێژووی ئەدەبی کوردی، مامۆستا عەالئەددین سەجادی
کتێبــی بەنرخــی مێــژووی ئەدەبی کوردی،  نووســینی مامۆســتای نەمــر عەالئەددین 
ســەجادی وەک یەکەمیــن هەنــگاوی جیــددی لەپێنــاو نووســینی مێــژووی ئەدەبــی 
گەلەکەمــان ناســیاوی هەموومانــە و پێویســت بە ناســاندن نــاکا. دیارە کاتــێ دەڵێم 
یەکــەم هەنگاو، ئەوەشــم لەبەرچــاوە کە »نامەی ئەنجومەنی ئەدیبــان«ی نەمر ئەمین 
فەیزی بەگ ٣٣ ســاڵ پێش کارەکەی ســەجادی باڵوببۆوە و من لە باســی پێشــوودا 

دەقەکەیم خستە بەرباس.1 
مێژووەکەی سەجادی هەنگاوێکی باش بوو بۆ دابڕان لە کاری تەزکەرەنووسینی 
کــۆن و گەیشــتن بە پلەی نوێتری مێژووی ئەدەب نووســین. بــەو پێیە، چاوەڕوانیش 
دەکرێ کە نیشــانەی هەردوو، واتە تەزکەرەی کۆن و مێژووی ئەدەبی نوێ بەســەر 
کارەکــەوە بــێ، بەاڵم ئــەوەی گرنگە ئەوەیە کاری ســەجادی بنەمایەکی قایم بوو بۆ 
نووســرانی گەلێــک مێــژووی دیکەی ئەدەبی کــوردی دیکە کە بەشــوێن ئەو دا هاتن، 
وەک کارەکانــی ڕەفیــق حیلمــی و قەناتــی کوردۆ و ســدیق بۆرەکەیی، کــە دواتر بە 
مێژووە بەنرخەکەی مامۆســتای نەمر د. مارف خەزنەدار گەیشــتە پلەیەکی بەرزتر، 
ئێستاش کە لە دوو زنجیرەکتێبی مامۆستا محەممەدعەلی قەرەداغی دا درێژەی هەیە. 
مێژووەکە ژیاننامە و نموونەی شــێعری 2٤ شــاعیری کوردی تێدایە و جیا لەوان لە 
بەشــی »باخچەی شــاعیران«یش دا ئاماژە بە ناوی 212 شــاعیری دیکە کراوە، بەاڵم 
زۆر بەکورتــی، کــە هەندێکیــان تەنیــا نــاوە و هەندێکــی دیکە دێڕێک و دووانیشــیان 
بۆ نووســراوە. ئەم وتارانە جێگەی باس و هەڵســەنگاندنی کارەکان نین و تەرخانی 
بــۆکان کــراون، هەر بۆیەش ڕاســتەوخۆ دەچمە ســەر باســی ئەو شــاعیرانەی وا لە 
مێــژووی ئەدەبــی کــوردی، عەالئەددیــن ســەجادی دا هاتــوون و پەیوەندییەکیــان بە 

بۆکانەوە هەیە:
1. میسباحوددیوانی ئەدەب: ئەوەی بۆکان بگرێتەوە لە بەشی سەرەکی کتێبەکە دا 

1. ئەنجومەنی ئەدیبان، ئەمین فەیزی، ساڵی 1٩20، ئەستەمووڵ. 
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تەنیا »میســباحوددیوانی ئەدەب«ە کە الپەڕە ٤00 تا ٤1٧ی بۆ تەرخان کراوە و 
جگــە لــە ڕێکەوتــی لەدایک بــوون و مــردن ) 1٨٥٩ـ  1٩12( ، ژیاننامەیەکیــش بۆ 
شاعیر ڕێکخراوە و چەند نموونە لە شێعرەکانی باڵوکراونەتەوە. ئەو زانیارییە 
وردانەی وا ســەجادی ســەبارەت بە ژیانی شەخسی و بنەماڵەیی میسباح دەیدا 
ئێســتاش هــەر تــازەن و بۆ خوێندنــەوە دەبــن وەک ئەویندارییەتی، نەخۆشــی، 

سەفەری بۆ مۆسکۆ،  وەرشەو، تاران و تەورێز و زۆر شتی دیکە. 
2. بــەاڵم بەشــی »باخچــەی شــاعیران«ی کتێبەکــە نــاوی زۆر شــاعیری ناوچەی 
بۆکانی تێدایە و من لە خوارەوە هەموو ئەو زانیارییانە دەنووسم کە سەجادی 
ســەبارەت بــەوان ڕایگەیانــدوون، ئامــاژە بــەو ژمارانــەش دەکــەم کــە ئــەو بــە 
تەرتیب ڕایگەیاندوون. ســەجادی هەندێک لەو شــاعیرانەی بە خەڵکی موکریان 
ناوبــردوون یــان گوتوویەتی خەڵکی دەوروبەری ســەقز بوون. من بۆ ئیحتیات 

هەر لێرە دا هێناومن:
٣. ئەحمەدی کوێری موکریانی، لە سەدەی هەژدەهەمی میالدی دا ژیاوە )٧٨( ؛ 

4. عەلی عاشــق، شــاعیرێکی کۆنی موکریان بووە، هێشتا بۆم ساغ نەبۆتەوە لە چ 
وەختێکا ژیاوە )٨1( ؛

5. حاجــی مەال ئەحمەدی کوڕی مەال ســەعیدی تیکانتەپــەی موکری، هاودەورەی 
شێخ ڕەزا ]تاڵەبانی[ بووە )11٦( ؛

6. مەال مەحموودی باکی، لە دەوروبەری سەقز بووە: 1٨٣٥ ـ 1٨٩٩ )1٦0( ؛
٧. شێخ بابای غەوسابادی، ڕەئیسی تەریقەی قادری، لە 1٩1٦ تورکەکان خنکاندیان 

)1٨٦( ؛

٨. مەال مارفی کۆکی، 1٨٧٣ ـ 1٩٤٦ )1٩٦( ؛
٩. ســەید حوســێن حوزنی موکریانی، 1٨٨٦ ـ 1٩٤٧ )201(، ]مامۆستا هەژار دەڵێ 

بە ئەسڵ خەڵکی گوندی ئینچکەی نێوان بۆکان و سەقز بووە.[ 1

1. سەجادی، عەالئەددین، مێژووی ئەدەبی کوردی، مێژوو، ئەدەب، زانیاری، ناشر: نووسەر، 
بەغدا 1٩٥2، ٦٣2 الپەڕە، کوردی. 
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ڕشتەی مرواری، مامۆستا عەالئەددین سەجادی
ئەدەبی کوردی بە حوکمی بارودۆخی ژیانی گەلەکەمان، ئەدەبێکی مرچ ومۆڕە و جگە لە 
هەندێک دەرفەت، لەو ڕەق وتەقییە دا ماوەتەوە. تەنز بە نیشانەیەک لە پێشکەوتی کۆمەڵگا 
دەزانرێ، بەاڵم بەداخەوە نووسەر و هونەرمەندانی کورد زۆری لێ چێ نین. ئەوەش 
 سەرەڕای ئەوم ڕاستییەی کە هەموو ناوچەیەکی کوردەواری خەڵکانی خۆش ڕاوێژ و
دەم بەپێکەنیــن و »مەجلیس ئاڕا«یــان هەیــە و هــەرکام لــە ڕادەیەک دا و بەشــێوەیەک 
لــە گێڕانــەوەی بەگۆڵمەزی ڕووداوەکانی دەوربەریان دا شــارەزا و هەندێک جاریش 

مامۆستان. 
لە ســااڵنی ئەم دوایی یە دا یەک دوو کتێب و فیلم ســەبارەت بە مامۆســتا بەشــیر 
موشــیر باڵوبۆتــەوە کە جێگــەی ســەرنجن. دەرچوونی ڕۆژنامەیەک لە ســلێمانی و 
یەک دووانێکیش لە باکووری واڵت و لە هەولێر، بەشی تایبەت بە تەنز لەسەر هەندێک 
ماڵپــەڕی کــوردی یان ڕۆژنامــە و گۆڤار و هەندێــک کاناڵی تەلەفیزیۆنــی، هەروەها 
ڤیدیۆی کوردیی ســەر یووتیووبیش نیشانەی ئەم ڕاستییەن کە بابەتەکە زیندووە و 
نەفەس دەکێشێ، بەاڵم وەک هەندێک کۆمەڵگای دیکە گرنگایەتیی پێویستی پێ نادرێ. 
هــەر چۆنێک بێ، هەشــت بەرگ کتێبی بەنرخی ڕشــتەی مــرواری، کۆکردنەوە و 
ڕێکخستنی مامۆستای نەمر عەالئەددین سەجادی لووتکەی هەموو ئەو کارانەیە کە 
 لەم بوارە دا تا ئێستا لە کۆمەڵگای ئێمە دا کرابێتن. یەکەم بەرگی کتێبەکە ساڵی 1٩٥٣ و
بەرگی هەشتەمیشی ساڵی 1٩٨2   باڵوبوونەوە و خوێنەری کورد پێشوازیی شایانی 
لێ کردن. وا هەبوو ئەگەر کەســایەتییەکی جێگەی ڕێزی وەک ســەجادی نەبووایە کە 
 نیشتمانپەروەری و خەمخۆریی گەلەکەی لەالیەک و قەڵەمی بەبڕشتی لەالیەکی دیکەوە و
پێگــە کۆمەاڵیەتییەکــەی وەک پێشــنوێژی مزگەوتێــک لــە بەغــدا یان کوردســتان، کە 
کردبوویــە ڕوخســارێکی خۆشەویســتیی نێــو کۆمەاڵنــی خەڵــک، کەســێکی دیکــە لە 
بارودۆخی کۆمەاڵیەتی ـ سیاســی ســاڵی 1٩٥٣ی عێراق و کوردستان دا بۆی نەلوابا 
بەرهەمێکــی وەک ڕشــتەی مــرواری باڵوبکاتــەوە و خەڵکیــش پێشــوازیی بەرچاوی 
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لێ بکەن. 
ئێستا سەرجەمی هەشت بەرگەکە لە یەک بەرگی تاقانە دا بالو بۆتەوە، ئەویش بە 
چاپێکی ڕێک وپێک و بێ هەڵە، کە لە باشووری کوردستان دا دەبێ بە کارێکی دەگمەن 
دابنــدرێ لەبــەرەوەی چاپەمەنی بێ هەڵەی چاپ لە باشــوور، بە قەولی شــێخ ڕەزای 

نەمر، وەک »پاڵوی خانەقا« کەس چاوی پێی ناکەوێ! 
کتێبەکــە پــڕە لــە گێڕانــەوە و هــەواڵ و باس وخواســی خەڵکــی جۆراوجــۆر لــە 
سەرتاســەری کوردســتان، بەتایبــەت لــە دەوروبــەری ســلێمانی، بــەاڵم ڕۆژهەاڵتی 
کوردســتان وەک ســنە و موکریانیش وا نییە ئاوڕیان لێ نەدرابێتەوە. ڕەخنەیەک کە 
لــە کتێبەکــە گیــراوە ئەوەیە کە دەڵێن بەشــێکی بابەتەکانی لە فارســی و عەرەبییەوە 
وەرگێڕاوەتــە ســەر کــوردی، بــەاڵم بەنــاوی کــورد و ناوچــە کوردنشــینەکانەوە 
بــاڵوی کردوونەتــەوە. بــۆ نموونــە خوێنــەری کتێبەکە کە شــارەزای زمانی فارســی 
بــێ  و تەمەنیشــی ئیجــازە بدا کتێبی »اســرار مگــو«ی خوێندبێتەوە، لــە خوێندنەوەی 
ڕشــتەی مرواری دا زۆرجار تووشــی بابەتی وا دەبێ کە پێشتر لەو کتێبە فارسییە دا 

خوێندوویەتییەوە. 
ســەجادی لــە یــەک لــە بەرگەکانی کتێبەکــە دا وەاڵمی ئــەم ڕەخنەیــە دەداتەوە و 
دەڵــێ هــەر هەموو ئەمانە هی کــورد و کۆمەڵگای کوردن، ئەوە فارس و عەرەبن کە 
لە ئێمەیان وەرگرتوون. نە ســەلماندنی ئەو بۆچوونە هاســانە و نە ڕەد کردنەوەی. 
ئەو »اسرار مگو«ە دانەر و نووسەری ڕوون نییە کێیە و تەنانەت ئەگەر ئەم هەواڵە 
ڕاســت بــێ کــە »مەهــدی ســوهەیلی« نووســیبێتی، لەکــوێ بزانیــن ئەم بەشــانەی لە 

کوردێکی دانیشووی تاران نەبیستووە؟ 
لەوانە بگەڕێین، کتێبەکە گەلێک بابەتی سەبارەت بە بۆکان و گوندی عەمبار وەک 
بابەتــی ســەبارەت بە حاجــی برایم ئاغای عەمباری تێدایە و جگە لە بۆکان، بەگشــتی 
 ناوچەی موکریان و بڵباسایەتی و هەروەها چارداوەڕوو و کوردی ناوچەی هەوشار و
دێبوکری و بەگزادەی ســەقز و بەو شــێوەیە بڕۆ، هەر لە شنۆوە تا الجان، مەهاباد، 
خانەقــای بورهــان، بانــە، ســنە، کرماشــان، ســونقوڕ و بیجــاڕی لــە خــۆی گرتووە. 
لێرە دا دەرەتانی ڕاگواســتنی هەموو ئەو قســە خۆشــانەی ســەبارەت بە خەڵکی ئەو 
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شوێنانە نییە، هەر بۆیەش من تەنیا دەسنیشانی ئەو الپەڕانە دەکەم کە بە شێوەیەک 
پەیوەندییان بە بۆکان و بەگشتی موکریان و هەروەها سنە و کرماشانەوە هەیە. 

بەشــێک لــەو قســە خۆشــانەی ناوچــەی ئێمــە مامۆســتا هــەژار بــۆ نووســەری 
گێڕاونەتــەوە کــە لــە شــوێنی خۆی دا باســی کردوون، بــەاڵم هەندێکــی دیکەش هەن 
کە وێدەچێ قســەی ئەو بووبێتن، بەاڵم ســەجادی ڕاینەگەیاندووە، بۆ نموونە باســی 
مــەالی مزگەوتێک لە گوندی شــەرەفکەند یــان ڕووداوێک لە خانەقای بورهان. چەند 

دانەیەکیشیان گێڕانەوەی مامۆستا هێمنن. 
ئەوە نموونەیەک لە قسەی خۆشی ناو ڕشتەی مرواری:

»مەال مارفی کۆکی و مەال حەمەمینی وەاڵش لە دیوەخانی قەرەنی ئاغای مامەش 

دانیشــتبوون ســەریان خســتبووە بناگوێــی یــەک و لەبەرخۆیانەوە قســەیان دەکرد. 
قەرەنی ئاغــا گوتــی: ها، مەالینە ئەوە درۆودەلەســەی چی هەڵدەبەســتن؟ مەال مارف 
خێرایەک گوتی: قوربان ناوی جەنابت بە خێر و چاکە دێنین!« )بەرگی ٦، الپەڕە ٦٤٦(. 
ئەوانەی خوارەوە ژمارەی الپەڕەی پەیوەندیدار بە بۆکان و موکریان تا ســنەن، 
بەپێی بەرگەکانی کتێبەکە. بەشی بەرچاویان بەناوی حاجی برایم ئاغای عەمبارەوەن، 
بــەاڵم مــن لەبەر ڕەنگدانەوەی لــە نێو کەس وکاری دا ڕایانناگوێــزم، خوێنەر دەتوانێ 

ڕاستەوخۆ سەردانی الپەڕە دیاری کراوەکان بکا:
بەرگی یەکەم؛

الپەڕەکانی ٩، ٤٥، ٥٩، ٩1، 10٩، 110، 11٤، 11٦ و 120. 
بەرگی دووهەم؛ 

الپەڕەکانــی 12٩، 1٣0، 1٣1، 1٤٩، 1٥0، 1٧٣، 1٨٣ و 1٨٤، 1٩0، 221، 2٣0 و 
 .2٣٧

بەرگی سێهەم؛
الپەڕەکانی 2٦2، 2٧2، ٣2٥، ٣2٦، ٣2٧، ٣٣1 و ٣٣٩. 

بەرگی چوارەم؛ 
الپەڕەکانــی ٣٦0، ٣٧2، ٣٨2، ٤01، ٤0٦، ٤0٨، ٤0٩، ٤1٨، ٤2٥، ٤2٩، ٤٣2، ٤٤٦ و 

 .٤٥٩



570 | بۆکان لە مێژوودا

بەرگی پێنجەم؛ 
الپەڕەکانــی٤٧٣، ٤٨٧، ٤٩0، ٤٩1، ٥02، ٥0٦، ٥12، ٥21، ٥٣٦، ٥٣٨، ٥٣٩، ٥٤2 تــا 

٥٤٥، ٥٥2، ٥٦٣ و ٥٦٨ تا ٥٧0. 
بەرگی شەشەم؛

الپەڕەکانی٦00، ٦0٣، ٦0٩، ٦2٦، ٦2٩، ٦٣1، ٦٤٦، ٦٥٥، ٦٦٦، ٦٦٧، ٦٧2 و ٦٧٩. 
بەرگی حەوتەم؛

الپەڕەکانی٦٩٣، ٦٩٩، ٧10، ٧22، ٧2٥ و ٧٤0. 
بەرگی هەشتەم؛

الپەڕەکانی٧٨٥، ٧٨٦، ٨2٧، ٨٣٥، ٨٣٨، ٨٤٧ و ٨٤٨. 

تێبینــی: ڕێــزدار تاهیــر عەلیار لــە وتارێکی ســەر ماڵپەڕی »ڕۆژهــەاڵت/ بۆکان« 
 دا،1 ڕەخنەی لە قەڵەمی هێرشــکەری مامۆســتا عەالئەددین سەجادی گرتووە. بۆنەی 
بابەتەکە ناســاندنی کتێبی »ڕشــتەی مرواری«یە لەالیەن منەوە )وتارەکەی سەرەوە( . 
بۆچوونــی کاک تاهیــر ســەبارەت بــە مامۆســتا ســەجادی پەیوەنــدی بــە خۆیــەوە 
هەیە و من بە مافی ئەوی دەزانم هەڵوێســتی لە بەرانبەر بگرێ، باوەکوو من وا بیر 

ناکەمەوە و ڕێزی زۆرم بۆی هەیە. 
لە عەینی کات دا کاک تاهیر هەڵەیەکی منیشی ڕاست کردۆتەوە، کە بۆ ئەو کارەی 
سپاســی زۆری دەکــەم. مــن هیچ بــەوەم نەدەزانی کــە حاجی برایم ئاغــای عەمباری 
ئامــاژە پێکــراو لە ڕشــتەی مــرواری دا، لــە عەباســییەکانە و جیاوازە لــە برایم ئاغای 
عەلیار کە درەنگتر بووە خاوەنی هەمان گوندی عەمباری الی بۆکان. ئەم دێڕانەش 
بۆیــە دەنووســم بڵێــم کاک تاهیر سەداســەد ڕاســتە و من سەداســەد هەڵە. دەســتی 

خۆش بێ.2

1. خوێنــەر دەتوانــێ بابەتەکــەی کاک تاهیــر بەنــاوی »ڕووشــاندنی ڕوخســاری مــرۆڤ لــە 
کۆمەڵگای کوردەواری دا هیچی تێناچێ« لەســەر ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت/ بۆکان و فایلی تایبەت 

بەخۆی لە بەشی نووسەرانی ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت/ بۆکان دا بخوێنێتەوە.
2. ســەجادی، عەالئەددین، »ڕشــتەی مرواری«، بەرگی 1 تا ٨ )بێ کەم وکووڕی( ، ناشــر )؟(، 

شوێنی چاپ )؟(، زستانی 2010، ٨٧2 الپەڕە، کوردی. 
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مێژووی ئەدەبی کوردی، دوکتۆر مارف خەزنەدار 
مێژووی ئەدەبی کوردی دوایین کاری جیددییە کە تا ئەمڕۆ لەسەر مێژووی ئەدەبی 
گەلی کورد کرابێ و لە ڕاســتیش دا کارێکی مەزنە. کتێبەکە، مێژوویەکی بە تەفســیلی 
ئەدەب )بەگشــتی شــێعر( ی کوردییە لە سەرەتاوە تا نێوەڕاستەکانی سەدەی بیستەم 

لە حەوت بەرگی پڕالپەڕە دا. 
پرســیاری ســەرەکیی هەمــوو کەس لــەم پەیوەندییــە دا ئەوە دەبێ کە ســەرەتای 
ئەدەبــی کــوردی لەکوێوەیــە؟ نەمــر دوکتــۆر مــارف، کــە بــە ماوەیەکــی کــەم دوای 
باڵوبوونــەوەی ئــەم کارە پڕبەرەکەتــەی کۆچی دوایی کرد، لــە بەرگی یەکەم، الپەڕە 

1٧٧  دا مەسەلەکەی ئاوا کاکڵە کردووە:
»... لەبەروەی مەدەنییەتی ئیسالمی کاری لە ئەدەبی کوردی کردووە، ئێمە لەژێر 
ڕۆشــنایی ئەم بیروباوەڕە مێژووی ئەدەبی کوردی دەنووســینەوە و هەوڵ دەدەین 
لەم کارە دا هەندێ لە مێژووی هەزار ساڵەی پڕ لە شانازیی... ئەدەبی کوردی بخەینە 

ڕوو.« )ب 1، ل 1٨1(.  
واتە نووسەر مێژووی سەربەخۆی ئەدەبی کوردی لەژێر ڕووناکایی مەدەنییەتی 
ئیســالمی و لــە ماوەی هەزار ســاڵی ڕابردوو دا دەنووســێتەوە. دیــارە ئەم بۆچوونە 
جێگەی پرســیارە. بۆ نموونە دەتوانین بپرســین ئەی ســەدەکانی پێش ســەرهەڵدانی 
ئیسالم و هێرشی عەرەب بۆ سەر ناوچەکە چی لێ دێ؟ تەنانەت مێژووی پێش هاتنی 
ئارییەکان چی؟ خۆ ئەم ناوچەیە پێش هاتنی ئارییەکانیش نیشــتمانی خەڵک بووە و 
هەر ئەو مەلحەمانەی وەک گیلگامیش کە خۆی ئاماژەی پێکردوون لەو سەردەمانە دا 
خوڵقــاون. بەگوێــرەی بۆچوونــی دوکتۆر مــارف ئێمە تەنیا دەتوانیــن بگەڕێینەوە بۆ 
ســەردەمی ئارییــەکان و زمانــی هیندوئورووپــی و بڵێیــن زمانە ئێرانییــەکان هەمان 
هیندوئەورووپین هاوڕێ لەگەڵ شتێکی تر، کە پێکهاتەی ئەم دووانەیە و دەبێتە زمانە 
ئێرانییەکان؛ زمانی کوردیش هەمان زمانە ئێرانییەکانە و شتێکی تر، کە پێکهاتەی ئەو 
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دووانەیــە و دەکاتــە زمانی کوردی. دیارە ئــەوە بۆچوونێکی کۆنە کە ئورووپییەکان 
لە ماوەی ســااڵنێک پێش ئێســتا دا هێناویانەتە ناوچەکە و تێیدا شارســتانییەتی کۆنی 
چیاکانــی زاگــرۆس وەک ماننایــی و ئوورارتوو و گۆتی و لووللووبی و ســوومێری 

دەخرێتە پشت گوێ. 
کتێبــی تــازەی کاک ســۆران حەمــەڕەش بەرپەرچدانەوەیەکــی زانســتییانەی ئەو 
بۆچوونــە چــەوت و ناڕاســتەی ئورووپایی یەکانە کە شــوێنی زۆری داناوەتە ســەر 

پسپۆڕە خۆماڵییەکانیشمان.1
هەر چۆنێک بێ، دوکتۆر مارف سەرەتای سەرهەڵدانی ئەدەبی کوردی ناباتەوە یەک 
 شوێنی تایبەت، بەڵکوو الی وایە ئەدەبی کوردی لە دیالێکتە جیاوازەکانی زمانی کوردی و
 لە شــوێنی جیاوازەوە ســەری هەڵداوە، بەاڵم ئەولەوییەت دەداتە زاراوەی گۆرانی و
شــێعرە ئایینییەکانــی یارســانەکان و باباتاهیــری هەمەدانــی )٩٣٧ـ  1010(  بە یەکەم 

شاعیری کورد دادەنێ )1، 20٥( . 
بەداخەوە ئەم زنجیرەوتارە شــوێنی هەڵسەنگاندنی کتێبەکە بەگشتی نییە و تەنیا 
 دەبێ باســی ســەبارەت بە بۆکان بگرێتەوە. هەر بۆیەش لە زۆر قســە و بۆچوون و
ڕاگواســتن چــاو دەپۆشــم و دەچمە ســەر باســی ســەرەکی. ناوی بــۆکان لە بەرگی 
چوارەمەوە )نیوەی دووهەمی ســەدەی نۆزدەهەم و ســەرەتای ســەدەی بیســتەمی 

زایینی(  لە کتێبەکە دا دەردەکەوێ: 
ـ بەرگــی یەکــەم )لە ســەرەتاوە تا ســەدەی چواردەمی زایینی( : جگــە لە زانیارییە 

گشتییەکان، بابەتێکی تایبەت بە بۆکانی تێدا نییە. 
ـ بەرگــی دووهــەم )ســەدەکانی چواردەم تا هەژدەم( : بابەتێکــی تایبەت بە بۆکانی 

تێدا نییە. 
ـ بەرگــی ســێیەم )نیــوەی یەکەمی ســەدەی نــۆزدەم، 1٨01ـ  1٨٥0( : ڕێنێسانســی 
ئەدەبی کوردی لە باشووری کوردستان دا. بابەتێکی تایبەت بە بۆکانی تێدا نییە. 

1. بڕواننە: حەمەڕەش، سۆران، »کورد کێیە؟«، باڵوکەرەوە: نووسەر، لەندەن 201٣.
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ـ بەرگی چوارەم )نیوەی دووهەمی سەدەی نۆزدەم و سەرەتای سەدەی بیستەم، 
1٨٥1 1٩1٤( : باڵوبوونەوەی ڕێنێسانسی ئەدەبی کوردی لە هەموو ناوچەکان:

بەشی هەژدەم، عەبدوڵاڵ بەگی میسباح )ئەدەب( ، ل ٤٨٣ ـ ٥٣0
ـ بەرگــی پێنجــەم ) نێــوان هــەر دوو جەنگی یەکەم و دووەمی ســەدەی بیســتەم، 

1٩1٤ ـ 1٩٤٥( : 
بەشی چوارەم، حەسەن )سەیفولقوزاتی قازی( ، ل٣٥٧ ـ ٣٧٨؛ 

بەشی بیستەم، حوزنی موکریانی، ل ٤٦1 ـ ٤٧٤.
ـ بەرگی شەشەم ) 1٩٤٥ ـ 1٩٧٥ ئەلف( :

بەشی سی ویەکەم، حەقیقی )ل ٥٥٧ ـ ٥٦٧( ؛
بەشی سی وسێیەم، ئاوات )کامیل ئیمامی( ، )ل ٥٨1 ـ ٦0٤( . 

ـ بەرگی حەوتەم )1٩٤٥ ـ 1٩٧٥ ب( :
بەشی نۆزدەهەم، حەسەن قزڵجی )1٩1٤ ـ 1٩٨٤( ، )ل 2٦٩ ـ 2٧٤( ؛ 

بەشی بیست وهەشتەم، هەژار )1٩20 ـ 1٩٩1( ، )ل ٤0٧ ـ ٤1٦( ؛
بەشی سی و نۆیەم، هێدی )1٩2٧ ـ 000( ، )ل ٥٨1 ـ ٥٩2( . 
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مێژووی وێژەی کوردی، مامۆستا سدیق بۆرەکەیی )صفی زادە( 
گرنگایەتیی ئەم کتێبە لە مێژووی ئەدەبی بۆکان دا وا هەیە ئەوە بێ کە تێیدا بایەخی 
زۆر دراوە بە ئەدەب و شێعری یارسانی کە سنووری دەسەاڵت و نفووزیان لەالی 
ڕۆژهەاڵتــەوە تــا بن گوێــی بــۆکان، واتــە ناوچەی تیکانتەپەی هەوشــار و ســاین قەاڵ 
هاتــووە. لە ڕاســتی دا کاری بەنرخی مامۆســتا بۆرەکەییش پاراســتن و ڕاگواســتنی 
شــێعری شــاعیرانی گۆرانییە لە باڵووڵی ماهی )21٩ی کۆچی/ ٨٤0ی زایینی( یەوە تا 

شاعیرانی سەدەی بیستەم. 
کتێبەکــە وەک ئینســیکلۆپێدیایەکە بــۆ شــاعیرانی یارســان، بەاڵم لەگــەڵ ئەوان دا 
نووسەر ئاوڕی لە شاعیرانی دیکەش داوەتەوە و هەر بۆیەش ناوی کتێبەکەی ناوە 

مێژووی وێژەی کوردی. 
ئەو شاعیرانەی وا ناوچەی هەوشار دەگرنەوە بریتین لە:

بەرگی یەکەم:
1. ســەی حەمەســادقی سەفاخانەیی خەڵکی گوندی سەفاخانەی هەوشار )1212ـ  

12٨0( ، )ل ٤٩٩ ـ ٥0٣( ؛
2. مــەال ئەحمــەدی عــارف )120٦ ـ 12٦٣(  خەڵکی یەک لــە گوندەکانی تیکانتەپەی 

هەوشار )تیکاب(  بووە، )ل ٥0٣ ـ ٥0٥( ؛
٣. لــە بەشــی گوڵــزاری هۆنەرانی کورد بەرگی یەکەمیــش دا )ل ٥٥٣ تا٥٦0(  ناو و 
ڕێکەوتەکانی ژیانی ژمارەیەکی زۆر لە هۆنەرانی کوردی  نووسیون کە بەشێکیان 
ناوچــەی ئێمــەش دەگرنەوە. بەداخەوە حیســابی ســاڵەکان هەندێک شــێواون و 
نازاندرێ لەکوێ وەرگیراون و چۆن حیســاب کراون. وێدەچێ نووسەر هەوڵی 
دابێ هەموو ساڵەکان بکا بە ساڵی کۆچی مانگی، دەنا سااڵنی 1٣٥٧ و 1٣٩٥ بۆ 

لەدایک بوون و کۆچی دوایی سوارەی ئێلخانی زادە چۆن داندراوە؟
ئەحمەدی کۆری موکریانی )11٨٣ـ  12٧٨( ؛ سوارەی ئێلخانی زادە )1٣٥٧ـ  1٣٩٥( ؛ 
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سەی ئەحمەدی خانەقا )12٩0 ـ 1٣٧2( ؛ سەی محەممەدی خانەگایی )12٤٦ ـ 1٣2٨( ؛ 
شــێخ بابای غەوســابادی )12٦٨ ـ 1٣٣٦( ؛ عەبدوڵاڵ بەگی ئەدەب )12٨2 ـ 1٣٣2( ؛ مەال 
حەسەنی ئیبنولقزڵجی ) 12٦٣ ـ 1٣2٨( ؛ مەال عیسامی شەفیعی )1٣00 ـ 1٣٧٤( ؛ مەال 
مارفی کۆکەیی )12٥٦ ـ 1٣٦٦( ؛ میرزا حەسەنی سەیفولقوزات )12٩٧ ـ 1٣٦٤( ؛ میرزا 
محەممــەدی هەوشــاری )12٤٦ ـ 1٣0٤( ؛ بەشــیربەگی تورجانــی؛ خڕنــاڵ؛ عەلی بەگی 
تورجانی؛ قاسمی هەوشاری و چەند کەسی دیکە کە ناسناوی بۆرەکەیی یان هەیە و 
دەبێ خەڵکی هەوشار بن. دیارە دەبێ ناوی نووسەری کتێبەکە، واتە خودی مامۆستا 

سدیقیش لەم لیستەیە زیاد بکرێ. 
بەرگی دووهەم:

1. ئەحمەدی کۆری موکریانی )11٩٣ ـ 12٧٨( ، ل ٥٩ ـ ٦٩؛
2. مەال فەرەجی بۆرەکەیی )12٤٤ ـ 1٣٤٣( ، ل 1٣٩ ـ 1٤2؛

٣. میرزا محەممەدی هەوشاری )12٤٦ ـ 1٣0٤( ، ل 1٤٧ ـ 1٥0؛ 
4. بابەجانی بۆرەکەیی )12٥٦ ـ 1٣٣٧( ، ل 1٦٦ ـ 1٧2؛
5. مەال مارفی کۆکەیی )12٥٦ ـ 1٣٦٦( ، ل 1٧2 ـ 1٧٨؛

6. عەبدوڵاڵ بەگی ئەدەب )12٨2 ـ 1٣٣2( ، ل 2٤٧ ـ 2٥٤؛ 
٧. میرزا حەسەنی سەیفولقوزات )12٩٧ ـ 1٣٦٤( ، ل 2٨1 ـ 2٩1؛ 

٨. فەقێ عەبدولی بۆرەکەیی )1٣٤٣ ـ 1٣٧1( ، ل ٣٦٦ ـ ٣٧0؛
٩. مەال بۆرەکەیی )1٣٤٦ ـ 1٣٩٥( ، ل ٣٧0 ـ ٣٧٤؛

10. سوارەی ئێلخانی زادە )1٣٥٧ ـ 1٣٩٥( ، ل ٣٨0 ـ ٣٨٤.1

1. بۆرەکەیی، سدیق )صفی زادە( ، »مێژووی وێژەی کوردی«، انتشارات ناجی، بانە، کردستان 
1٣٧0/ 1٩٩1، بەرگی یەکەم ٥٦0 الپەڕە، بەرگی دووهەم ٧٤1 الپەڕە، کوردی.
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تەاڵی دەستەوشار
شــێعر بێ گومــان گرنگترین هونــەری کوردە و هاوڕێ لەگەڵ مۆســیقا و هەڵپەڕکێ، 
سێ کوچکەی هونەری نەریتیی کورد پێکدەهێنێ. ئەم بۆچوونە گشتییە سەبارەت بە 
ناوچەی بۆکانیش ڕاستە. ئاوڕدانەوە لە مێژووی هونەری بۆکان، دەبێ بە یەک لەو 
ســێیە و زۆر وا هەیە بە شــێعر دەســت پێ بکرێ کە کەرەسەی نووسراوی زیاتر لە 

دووانەکەی تری بۆ بەدەستەوەیە. 
من لە چەند ئەڵقەی ئەم زنجیرەوتارە دا دەمەوێ ئاوڕێکی ســەرپێیی لە مێژووی 
شــێعری ناوچە و شــاری بــۆکان بدەمەوە. لێرەش دا، وەک پاشــماوەی کوردســتان، 
کۆنتریــن جێ پــێ لە شــاعیرانی یارســان و هەروەهــا لەو کەســانە هەڵدەگیرێ کە بە 
زاراوەی کەڵهــوڕی/ گۆرانــی شــێعریان گوتــووە و دانیشــتووی ناوچــەی هەوشــار 
بوون. هەوشــار لەباری جوغرافیاوە کەوتۆتە بەشــی تیکانتەپە )تکاب( ، واتە سەقز و 
ســاین قەاڵ و ڕۆژهەاڵتــی ڕووبــاری جەغەتــوو و تیکان تەپەی بــۆکان، کە ئەمیان لە 

بەشی ڕۆژاوای ڕووبارەکەیە. 
بۆکان پەیوەندیی فە رمیی بە هەوشارەوە نییە، بەاڵم لە ڕابردووش و ئێستاش دا 
دیواری کۆنکرێت لە نێوان دوو ناوچەکە نەکێشراوە و بۆ نموونە، هات وچۆ لە نێوان 
ســەفاخانە و تیکانتەپەی هەوشار و گوندەکانی دەوروبەری سەقز و بۆکان کارێکی 
ڕۆژانــە بــووە و هــەر هەیــە. بەو پێیــە نابــێ دابەش بوونــی جوغرافیایی ئوســتان و 
شارســتان لێکۆڵــەرەوەی مێــژووی هونــەری ناوچەکە لەو ڕاســتییە زەقە چەواشــە 
بکەن کە زاراوەی قســە کردنی هەر دوو بەری ڕووبارەکە، بەگشــتی هاوچەشــنە و 
ئەم یاســایەی کە بەشــی ڕۆژهەاڵتی ناوچەکە دەگرێتەوە، بەسەر بەشی ڕۆژاواش دا 
زاڵــە. جــا ئەگــەر کاری توێژینــەوە لــە بەشــێکیان زیاتر لەویتــر کرابــێ، نابێتە هۆی 

لەنێوچوونی ئەم یەکییەتییە و لێکدابڕانی خەڵکەکە و هونەرەکەیان. 
کاری مامۆســتا محەممەدســدیق بۆرەکەیــی )صەفــی زادە(  لــە بــواری ناســاندنی 
شــاعیران و ناودارانــی یارســان بەگشــتی و بوێژانــی هەوشــار، لــەم پەیوەندییــە دا 
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خاوەنــی گرنگایەتیــی تایبەتــە. بۆرەکەیی لــە کتێبی »تەاڵی دەستەوشــار یا مێژووی 
بوێژانی هەوشار«دا، کورتەی ژیانی 1٣ شاعیری ناوچەکەی بە نموونەی شێعریانەوە 
ناساندووە و کارەکەی بە ژیاننامەی شێخ شەهابەددینی سوورەبەردی )سهروردی(  

دەست پێکردووە. 
من ناتوانم بۆ پێداچوونەوە و ناساندنی شاعیرانی ناوچەی بۆکان لەو شاعیرانە و 
بەگشتی لە نفووز و دەسەاڵتی شێعری هەوشار، وەک بەشێک لە شێعری »گۆرانی/ 
هەورامی« چاو بپۆشــم. سەرەهەودای شــێعری ناوچەکەش  بەگشتی دەگاتەوە سەر 
شــێعری زاراوەی گۆرانــی و ســەرەڕای زاڵ بوونــی ئێســتای کرمانجــی خواروو لە 
ناوچەی بۆکان، شوێنەوار و پاشماوەی زاراوەی گۆرانی لە ناوچەی فەیزوڵاڵبەگی و 
بەشــی ڕۆژاوای چۆمــی جەغەتــوو، بەڕوونــی هەســتی پێدەکرێ. هەڵــە دەبێ ئەگەر 
کەســێک بیــەوێ لە مێــژووی هونەری ناوچەکــە بکۆڵێتەوە و لەو ڕاســتییە گرنگەی 
ســەرەوە  غافڵ بێ، گەرچی بەڵگەی ئەوتۆشــم بۆی بە دەســتەوە نییە، بەاڵم الم وایە 
شــێعری ناوچــەی موکریــان بــە بۆکانەوە لە ســەردەمێکی تایبەت دا، شــوێنی زۆری 
شێعری ناوچەی هەورامان و گۆرانی لەسەر بووە و تەنانەت سەمەرە دەبێ ئەگەر 

خەڵکی شارەکەش خۆیان بەو زاراوەیە ئاخافتنیان نەکردبێ. 
1٣ شــاعیری نێو کتێبەکەی بۆرەکەیی، جگە لە ســوورەبەردی )ســهروردی(  کە 
لە ســەدەی حەوتەمی کۆچی دا ژیاوە، هەموو، هی ســەدەی 1٣ ـ 14ی کۆچین )واتە 
هــی 200 ســاڵی ڕابــردوو( . کۆنترینیــان )مــەال ئەحمەدی عــارف(  لــە 1206 ]1٧٩1 ـ 
٢[ لەدایک بــووە و دواتریــان )حەیــدەر بــەرازی(  لــە 1٣6٨ ]1٩4٨ـ  ٩[  دا کۆچی دوایی 

کردووە. 
 شــێعری شــاعیرەکان لــە بــاری نێوەرۆکــەوە عیرفانــی و غەرامیــن و لەالیەنــی 
شێوەزارەوە »گۆرانی« تەواون، کە تەئسیری شاعیرانی هەورامان، وەک بێسارانییان 

لەسەرە یاخود هاوشێوەی ئەوانن. بۆ نموونە:
کــەرەم چراخــم!  کــەرەم،  قیبلــەم! کەرەمــدار بکەر پێــم کەرەمچراخــم! 
نەجــای پێــوارێ بیاوایــن وەهەم... شــەوی مــن و تــۆ وەک پەروانــە و شــەم

 )نەجەف خانی بایندور( 
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کــەرەم چراخــم!  کــەرەم،  ئەگــەر کەرەمــدار بکــەر داش کەرەمچراخــم! 
وەهــەم بیــاوای  تــۆ  مــن و  من چون پەروانە، تۆ بە وێنەی شەم... شــەوی 

 )بیسارانی( 1

1. ســدیق بۆرەکەیــی )صفــی زادە( ، »تــەاڵی دەستەوشــار یــا مێــژووی بوێژانــی هەوشــار«، 
باڵوکەرەوە: نووسەر )؟( ، 1٣6٩/ 1٩٩0، تاران، ٨4 الپەڕە )کوردی( . 
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چەند مێژووی دیکەی ئەدەبی کوردی
لە ســێ بەشــی ڕابردوو دا باســی ســێ مێژووی ئەدەبم کرد بۆ ناســینی ئەدیبان و 
شاعیرانی کوردی ناوچەی بۆکان، بەاڵم جیا لەو سێ سەرچاوە سەرەکییە، هەندێک 

مێژووی دیکەش هەن کە تێیان دا باسی کەسایەتییە ئەدەبییەکانی بۆکان کراوە. 
1. تاریخا ئەدەبیاتا کوردی، نووسینی پرۆفیسۆر قەناتێ کوردۆ؛

مــن تیەنیــا بەرگی دووهەمی ئەم کتێبە بەنرخــەم هەیە، بەرگی یەکەمم بەداخەوە 
نەبینیوە و ناشزانم بەرگی سێهەمی هەیە یان نا. 

بەرگــی دووهــەم تەرخانــی »شــێعربێژ و هەڵبەســت بێژێن ســۆرانی« کــراوە و 
شاعیرانی وەک نالی و کوردی و حاجی قادری کۆیی تا گۆران و بێکەس و هەژاری 
گرتۆتەبــەر. ژیاننامــە و نموونــەی شــێعری هەرکامیــان هــاوڕێ لەگــەڵ نموونەیەک 
یان دووانی شــێعرەکانیان بە ئەلف وبێی التینی دراون بەدەســتەوە. هیچ شــاعیرێکی 
بۆکانــی لــە کتێبەکــە دا نــاوی نەهاتووە تەنیا مامۆســتا هەژار نەبێ کە بە شــێوەیەک 
ژیانی پەیوەندی بە بۆکانەوە هەیە و لەم زنجیرەوتارەی منیش دا هەمیشــە خراوەتە 
بــەر بــاس، ئەویــش بەهــۆی ئــەو ڕاســتییەوە کە بەشــێکی زۆر لە ژیانی ســەردەمی 
الوییەتــی و ئەندامییەتیــی کۆمەڵــەی »ژ. ک« و هەڵســووڕاویی ســەردەمی کۆمــاری 
کوردســتانی مامۆســتا لــە بۆکان و گوندی شــەرەفکەندی نزیک بــۆکان بووە و الی 

خەڵکی بۆکان ڕێزی تایبەتی هەیە. 
لــە کتێبەکــە دا ژیاننامەیــەک بــۆ مامۆســتا هــەژار نووســراوە کــە تەنیــا ســاڵی 
لەدایک بوونی ئەوی تێدا نووسراوە )1٩20(،  لەبەر ئەو هۆیەی کە لە کاتی چاپ بوونی 
کتێبەکــە )1٩٨٥(  تــا پێنج ســاڵ دوای ئەویش مامۆســتا هەژار هــەر مابوو. 1٤ پارچە 
شێعری مامۆستاش کراونەتە کرمانجیی ژووروو و بە پیتی التینی نووسراونەتەوە: 

هەر کوردم، ستڕانا پێشمەرگان، قەل و بلبل و... 
ئەوەش تایبەتمەندیی بەرگی دووهەمی کتێبەکە، کە بە کوردیی کرمانجی و پیتی 

التینی نووسراوە: 
Prof. Qanate Kurdo, »Tarixa Edebyeta Kurdi« 2,  
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Weshanen Roja Nu 

Soholm 1985

ISBN 91 7672 011 x.

2. »شعر و ئەدەبیاتی کوردی« نووسینی مامۆستا ڕەفیق حیلمی؛
بەرگــی یەکــەم و دووهەمــی کتێبەکــە بــۆ جــاری دووهــەم ســاڵی 1٩٨٨ لە یەک 
بەرگ دا باڵوکراونەتەوە کە ژیان و بەرهەمی 21 شــاعیری کوردی لەخۆی گرتووە، 

بەاڵم هیچکامیان ناوچەی بۆکان ناگرنەوە. 
٣. »شــێعری کوردی، ژیان و بەرهەمی شــاعیرانی« نووسینی دوکتۆر عیززەددین 

مستەفا ڕەسووڵ؛
4. بەشــی یەکەمــی کتێبەکە تەرخانــی فەقێ تەیران، عەلی بەردەشــانی و بەختیار 
زێوەر کراوە، کە هیچکامیان ناوچەی بۆکان ناگرنەوە. بەشی دیکەی کتێبەکەشم 

چاو پێنەکەوتووە و نازانم ئایا هەیە یان نا. 
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دیوانی سەیفولقوزات
نەمر مەال ئەبولحەســەنی ســەیفولقوزات لەو شــاعیرانەیە کە پەیوەندیی گەلێ نزیکی 
لەگــەڵ بــۆکان و دەوروبــەری هەبووە. لە گوندی عەمباری نزیــک بۆکان لەالی مەال 
شــەفیع، هەروەها الی مەال حەســەنی قزڵجی و مەال ســاڵحی ســەدرابادی و مەالی 
ســڵێمانکەندی دەرســی خوێنــدووە، موریــدی شــێخی بورهــان بــووە و هات وچــۆی 
خانەقــای بورهانــی کــردووە. لــە گوندەکــەی خۆی، واتــە گوێگجەلی لەســەر چۆمی 
مەجیدخــان بــاخ و باخاتی جوانــی ناوەتەوە و دۆســتایەتییەکی قــووڵ و کەم وێنەی 
لەگــەڵ عەزیز ئاغــای عەباســی )ئاغــای کولتەپــەی قورمیــش(  هەبــووە و بەشــێک لە 

باشترین شێعرەکانی بۆ ئەو یا بۆ عەلی بەگی حەیدری )ساالرسەعید(  داناون. 
بەشــێک لــە  شــێعرە کوردییەکانــی لەالیەن مامۆســتای نەمر ئەحمــەدی قازییەوە 
چــاپ کــراون. لــەوان و لــە پاشــماوەی شــێعرە چــاپ نەکراوەکانی دا کە مــن بەختی 
ئەوەم هەبووە چاوم بە دەسنووســە کوردی و فارســییەکانی بکەوێ، ســەیف باسی 
گونــد و باغ و ڕووبار و کەســایەتی گوندەکانی دەوروبەری بــۆکان و ژیانی خەڵک 

لەو ناوچەیە دەکا. 
شێعری سیف القضاة سەرچاوەیەکی بەکەڵکن بۆ مێژووی نیوەی یەکەمی سەدەی 

بیستەمی بۆکان و دەروبەرەکەی. 
بۆ خوێندنەوەی بەشێک لە شێعرەکوردییەکان، بڕواننە:

ـ دیوانی ســیف القضات، گردەکۆیی قازی ئەحمەد، چاپی یەکەم، ناشــر )؟(، تاران 1٣61/ 
1٩٨2 ، ٨2 الپەڕە. 

ـ حەســەن ســەیفی قازی و ئەنوەر سوڵتانی، وتاری »ســیف القضات و جنبش سید محمد 
خیابانی باستناد ٣  قطعە شعر فارسی سیف القضات«، ڕۆژنامەی »پیام کردستان« چاپی 

مەهاباد، ژمارە ٣1 مانگی تیر )جووالی(  1٣٨5/ 2006 ، الپەڕە ٩. 
بڕیــارە چەنــد بابەتــی هاوچەشــنیش  لە ژمارەکانــی دواتری ڕۆژنامەکــە دا لەمەڕ 
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سەیف چاپ بکرێ. 
ڕوون کردنــەوە: دوو ژمــارە دواتــری ڕۆژنامەکــە دوو وتــاری دیکــەی ئــەم دوو 

نووسەرەی سەبارەت بە سەیف باڵوکردەوە. 
ئەوانەی وا لە سەرەوە گوتران  لە سەرەتای نەمر ئەحمەدی قازی بۆ چاپی دیوان 

وەرگیراون . 
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کاروانی خەیاڵ
مامۆســتای هونەروەر خالید حیســامی )هێدی(  ســەرەڕای مرخی بەرزی شاعیری و 
ئەو ڕاستییەی کە تاکە بەجێماوی شاعیرانی سەردەمی کۆماری کوردستانە، لە کۆڕ و 
کۆمەڵی ئەدەبی  دا گرنگایەتیی شایانی خۆی پێنەدراوە. دیارە ئەم زنجیرەوتارە تەنیا 
ئەرکی ناســاندنی لەسەر شــانە و چاوەڕوانی هەڵسەنگاندن و شی کردنەوەی زۆری 
نابــێ لێ بکــرێ. )بەداخــەوە مامۆســتا ماوەیەک دوای ئەم وتارە لە ســاڵی 201٦  دا لە 

هەولێر کۆچی دوایی کرد. یادی بەخێر بێ!( 
لــە ســاڵی 1٣64/ 1٩٨5 لەالیــەن »ناوەنــدی  چاپــی یەکەمــی »کاروانــی خەیــاڵ« 
باڵوکردنەوەی فەرهەنگ و ئەدەبی کوردی، ئینتشاراتی سەالحەددین ئەییووبی«یەوە 
چــاپ کــراوە و چاپــی دووهەمــی، کە ئێســتا لە بەردەســتی من دایە، لــە هەولێر و لە 
ســاڵی 1٩٩٧  دا باڵوبۆتــەوە. چۆنییەتیــی چاپەکانیــش لە بیرەوەرییەکانی مامۆســتا دا 

ڕوون کراونەتەوە. 
شــاعیر ســەرەتایەکی دوورودرێژی بۆ کتێبەکە نووسیوە، کە دوورە لە خەیاڵ و 
پــڕە لــە فەکــت: خۆی و برایەکی ئەندامی کۆمەڵەی »ژ. ک« بوون، پێشــەوا ســوێندی 
داوە، لە تەمەنی شــازدە ســاڵی دا یەکەم شــێعری گوتووە، لە بەهاری ســاڵی 1٣4٣/ 
1٩64[ دا چۆتە باشــووری کوردســتان و بۆتە پێشــمەرگەی شۆڕشــی ئەیلوول، هەر 
لەوێ ناســناوی شــاعیریی خۆی لە »شــێواو« ەوە کردۆتە »هێدی«، لە بەغدا چاوی بە 
ئەحمەد تۆفیق کەوتووە کە ئەو دەم »پەنای بۆ حکوومەتی بەغدا بردبوو«، سەفەری 
ئورووپای کردووە، دوای هەرەســی ٧5 گەڕاوەتەوە ئێران و لە نەغەدە و پاشــان لە 

کەرەج گیرساوەتەوە. 
لە ســەرەتاکە دا چەند جارێک باســی بۆکان و کەسایەتیی بۆکانی کراوە. ئەوەش 

ژمارەی الپەڕەکانی: 1٩، 2٣، ٣٩، 52، 6٧، 6٩، ٩٧. 
بەاڵم شێعرەکان: هێدی بە شێعری پاراو و رازاوە و بە کاکڵەوە ناسراوە:
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»هێدی بەڵێنی   دا شێعر یان نەڵێ یان ئەگەر گوتی، 
شــیرن بڵێ، ناسک بڵێ، گەرم بڵێ، شێعر بڵێ«

شێعرەکانی ناو »کاروانی خەیاڵ« عەرووزین، بەاڵم وێدەچی شاعیر نەک هەر لە 
نێوەرۆک، بەڵکوو لە کێشی هەندێک لە شێعرەکانیش دا نوێخوازی کردبێ:

قــەت وەک ئەوڕۆ وشــە لە  من یاغــی نەبوون
هێند بەپەلــە بەجێم دێڵــن، تێکهەڵدەنگوون... 

 تــۆ بڵێــی هێدیش وەک »ســیمین بێهبەهانی« شــاعیری فارس بەحــری تازەی بۆ 
شــێعری کالســیک دانەڕشــتبێ؟ ئەگەر ئەم کارەی کردبێ و بیکا، ناوی بۆ هەمیشــە 

وەک شاعیرێکی نوێکەرەوەی شێعری عەرووزیی کوردی لە مێژوو دا دەمێنێ. 
 لە شێعرەکان دا ئەوەی بەشی بۆکان بێ، جگە لە شاعیر خۆی، هەندێک ناوی گوندن 
وەک قالوێ گەورکان، قوڵقوڵە و شــێخاڵی. پاشــماوەی شــێعرەکان یا لە باشــووری 
 کوردستان و بۆ ڕووداو و کەسایەتییەکانی نێو شۆڕشی کورد گوتراون یا لە مەهاباد و

دەوروبەری. 
ئەوەش چەند فەردێک لە شێعری »دیوانە«ی هێدی:

 ... شەرتی ناڵەی دەردەداری و دوورەیاری، نەی نییە

 مــن دڵم پێ شــک دێ بۆ ناڵە لە ســەد جێوە کونە

دێوانەیــی نابینــدرێ  هەیــە  وای  نیشــانەی   زۆر 

 بۆچی تۆ پێت وایە شــێتی هــەر وەکێوی کەوتنە؟

زریانــەوە،  بــەدەم  دێ  دەبینــم  تــا   خۆڵەمێشــێ 

 بیری النەی خۆم دەکەم من لەو هەوار چۆڵ کردنە

 من کە فرمێسکم لە سەد دەرد و بەاڵی دی گرتەوە، 

 بۆیــە بوو بیڕێژمــە بەر پێی ئەو گوڵە خوێن شــیرنە

 تا پەچە ڕووی دەگرێ، دنیای ڕوون لە من تاریک دەبێ

»هێدی« هەر چەندی بڵێی، بێزارە لەو مانگ گرتنە1 

1. خالیــدی حیســامی )هێــدی(، »کاروانــی خەیاڵ، بەشــێک لە هەڵبەســتەکانی هێــدی«، چاپی 
دووهەم،  چاپخانەی زانکۆی سەالحەددین، هەولێر، 1٩٩٧، 411 الپەڕە، کوردی.
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دیوانی ئاوات
نەمــر ســەید کامیلــی ئیمامــی )ئــاوات( کەســایەتییەکی گرنگی مێــژووی هاوچەرخی 
گەلــی کوردە و ژیان و چاالکییە سیاســی و هونەرییەکانی بــە موکریان و بۆکانەوە 

گرێدراون :
1. یەک لە کەســانی چاالکی ســەردەمی کۆمەڵەی »ژ. ک« و کۆماری کوردســتان 

بووە؛
2. بۆ هەڵدرانی ئااڵی کۆماری کوردستان لە بۆکان و گوندی گەردیگالن شێعری 

گوتووە و لە ڕێ وڕەسمەکە دا خوێندراونە تەوە؛
٣. ماڵەکــەی لــە گەردیــگالن پێگــە و پەناگــەی پێشــمەرگەی حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتانی ئێران بووە و بۆ ماوەیەکیش ئەندامی فەخریی کومیتەی ناوەندیی 

حیزب بووە؛
4. کەسایەتییەکی هێدی و هێمن و لەبەرداڵن و خۆشەویستی هەمووان بووە؛

5. لــە بنەماڵــەی شــێخانی زەمبیــل بــووە، بەاڵم شــێخایەتیی نەکردووە و لەســەر 
گوند و زەوی وزاری مڵکی خۆی بە ئەرک و کارەوە خەریک بووە؛

6. دوو ساڵ بەهۆی چاالکیی سیاسییەوە لە زیندانی ڕژیمی شا  دا بووە.  
ناســناوی ســەید کامیــل لــە شــێعری کــوردی دا »ئاوات« و لە شــێعری فارســی دا 
»ئیمامــی« بــووە. لــە ســاڵی 12٨2/ 1٩0٣ لــە گونــدی زەمبیلی بــۆکان لەدایک بووە و 
لــە ســاڵی 1٣6٨/ 1٩٨٧  دا کۆچی دوایــی کــردووە و لە گۆڕســتانی مەرقەدانی زەنبیل 

نێژراوە. 
 »دیوانی ئاوات« کۆمەڵەی شێعرەکانییەتی کە ساڵی 1٣65/ 1٩٨6دا باڵوکراوەتەوە و 
بەشی زۆری بەرهەمەکانی گرتۆتەبەر، گەرچی هەندێک شێعری سەردەمی کۆماری 
تێــدا نابیندرێــن. بۆکان لە هەموو شــوێنێکی کتێبەکە دا خــۆ دەردەخا. الی کەم حەوت 
پارچە شــێعری بۆ نەمر ســەید محەممەدی نوورانی )برای خۆی، ناسراو بە سەیدی  
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زەمبیــل(  گوتــووە )الپــەڕە 56، 5٩، 114، 116، 11٩، 1٩٧( ، چــواری بــۆ نەمــر حاجــی 
بابەشــێخی ســەیادەت )مامی خۆی(  گوتوون؛ )الپەڕە 110، 111، 116، 11٨( ؛ دووی 
بۆ سەید عومەری برازای )الپەڕە 10، 10٣(؛ یەک بۆ سەید ئەنوەری برازای )الپەڕە 
٣٧( ؛ دوو پارچەی بۆ حاجی ڕەحمان ئاغای موهتەدی )الپەڕە 216، 22٨ی فارســی(؛ 
دوو پارچەی بۆ عەلی شای برازای )الپەڕە 11٣، 11٨(  و یەک پارچەشی بۆ مامۆستا 
خالیــدی حیســامی )الپــەڕە 22٣(  و محەممەد خانــی بوداقــی )الپەڕە 2٣٧ی فارســی(  

گوتوون. 
جگــە لــەو پەیوەندییە شەخســی و دۆســتانەیە، الی کــەم یەک پارچە شــێعری لە 
پەیوەندیی ڕاســتەوخۆی ڕووداوە سیاســییەکانی بۆکان دا گوتراوە )دوو شــەهید کە 
ڕووداوی شــەهادەتی کەمالــی حەمیــدی و محەممــەدی بەهرامییــە لە خۆپێشــاندانی 
ســاڵی 1٣5٧ی دژ بە شــا دا، الپەڕە 140( . هەروەها ئەم شێعرانەش کە لەم الپەڕانە دا 
جێیان بۆتەوە پەیوەندییان بە بۆکانەوە هەیە: 24، 2٨، ٣4، ٣6، ٣٧، ٣٨، 40، 62، ٧2، 

 .20٧٣، ٨
 بابەتــی شــێعری ئــاوات غەرامی، کۆمەاڵیەتی، ئایینی، عیرفانی و سیاســین. زیاد 
لە دە پارچە شــێعری سیاســی لە کتێبەکەدان )الپەڕەی 106، 10٧، 10٨، 1٧5، 1٧6، 
1٧٨، 1٧٩، 1٣٩، 140، 205( . لــەم شــێعرانەش دا ســەبارەت بــە  خــۆی دواوە: الپــەڕە 

1٨5، 1٨٩ و 1٩٣. 
 کارتێکەریــی هەندێــک شــێعری فارســی وەک کارەکانــی الهووتــی، پەرویــن 

ئیعتیسامی، حافز و سەعدی بەسەر شێعرەکانییەوە دیارن. 
 وا هەیە شێعری »خاسەکەو« ناسراوترین بەرهەمی جەنابی سەید کامیل بێ:

خاســەکەوێ لەو کەژە هەڵنیشــتووە
ســووری  ڕەش و  خاڵــی 
ڕشــتووە بەجــووت 
ڕاوچی هەموو لەو کەوە دەرکەوتووە
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بۆچی دزە، جەردەیە، کێی کوشتووە؟
بۆچی کەویــش حەققی ژیانی نییە؟
نییە؟ حەققی کەژ و کێــوی جوانی 
بۆچی ئەویش بۆتە بــرا کوردەکان؟

نابێ بکێشــێ نەفەســێکی ژیان؟... 
خاوەنی ئەو کێو و کــەژە هەر کەوە

نەزم و نیزامی کەژ و کێو هەر بەوە... 
خاوەنی ئەو خاسەکەوەش هەر دەڵێ:
ڕاوچی دەبێ لــەم کەژ و کێوە هەڵێ

بەختەوەرانە دواتر دیوانێکی تازەتری شێعرەکانی ئاوات لەالیەن سەید جەعفەری 
کــوڕی خۆیەوە و بەهاوکاریی شــاعیر و ئەدیبی بۆکانــی کاک ئەحمەدی مەوالنی و 
کاک سەالحەددینی ئاشتی چاپ بووە کە زۆر شێعری وای گرتۆتەبەر کە لە چاپەکەی 

پێشوو دا بەرچاو نەدەکەوتن. باسی ئەو دیوانە شێعرە دواتر دەکەم. 
 ئەگەر ڕێگەم هەبێ، منیش بۆ ماوەی پێنج ساڵ، هەر هەفتەی یەک لە شێعرەکانی 
ئاواتم شــەرح کرد و لەســەر ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت/ بۆکان خستمە بەرچاوی خوێنەر. 
ئێســتاش کە بەختەوەرانە هەموو شــێعری نێو دیوانەکەم شــرۆڤە کردووە، خەریکی 

ئامادە کردنیم بۆ ئەوەی وەک کتێبێکی 1٣00 الپەڕەیی باڵوی بکەمەوە.1

1. ســەید کامیلی ئیمامی زەنبیلی، »دیوانی ئاوات«، لەســەر نووســین و ئامادەکردنی ســەید 
نەجمەددینی ئەنیســی، ناشر: ســەید نەجمەددینی ئەنیسی، چاپی یەکەم، 1٣65/ 1٩٨6، تاران، 

2٣٩ الپەڕە، کوردی + فارسی.
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دیوانی حەقیقی
مامۆستای نەمر عەباسی حەقیقی یەک لە شاعیرانی ناوداری قوتابخانەی موکریان و 
بوێــژی ژێــر ئــااڵی کۆمــاری کوردســتانە. حەقیقی لە گونــدی مەرجانــاوای مەهاباد 
لەدایک بــووە، بەاڵم خوێندنی نێو حوجرەی مزگەوت و ئینجا ژیان و کار و فەرمانی 
ئیداری لە بۆکان و دەوروبەری بووە و هەر لەوێش کۆچی دوایی کردووە و نێژراوە. 
چەنــد کۆمەڵــە شــێعرێکی مامۆســتا لە ســەردەمی ژیانــی خــۆی دا باڵوبوونەتەوە و 
یــەک لــەوان ئەم کتێبەیە کە بەناوی »دیوانی حەقیقی« لە ورمێ، لەالیەن ئینتشــاراتی 

سەالحەددینی ئەییووبییەوە باڵوکراوەتەوە. 
  ســەرەتای 15 الپــەڕەی کتێبەکــە، گەلێــک بیرەوەریــی گونــدی کۆکــە، عەلیابات،
 ئیسکی بەغدا، قوڵقوڵە، جەمیان، بۆکان، دوخانیاتی بۆکان، قەاڵی سەردار، حەمامی تازە و
کەســایەتیی وەک حاجی بایزاغا، حاجی بابەشــێخ، سەیفولقوزات و شەهید حەسەنی 
قزڵجیی تێدایە. گەلێک لە شــێعرەکانی کتێبەکەش بۆ شــاعیران و کەســایەتیی دیکەی 
بۆکان گوتراون و لەوانە، ئیبراهیم ئەفخەمی )ل ٩6(؛ حاجی سمایل ئاغا ئێلخانی زادە؛ 
حاجــی ڕەحمان ئاغــای موهتەدی؛ مامەقالــەی دەبباغــی )ل 102( ؛ قالەقەندە )ل 105(؛ 
ســەید کامیلــی ئیمامــی )ل 1٧1، 1٧٣، 2٦2 و 2٦٥( ؛ ســوارەی ئێلخانــی زادە )ل 1٩1(؛ 
حاجــی ئەبوبکرئاغــای موهتــەدی )ل 1٩٣(؛ هەروەهــا شــێعرێکە بــە یــەک دوو دێڕی 
تورکی و فارسییەوە کە بە بۆنەی عەمەلیاتی چاوی خۆی و چوونی شەهید حەسەنی 
قزڵجــی بۆ ســەردانی لە نەخۆشــخانە گوتوویەتــی. وێدەچێ دوکتــۆری عەمەلیاتەکە 

تورک بووبێ:

»ئەڵاڵهە شــوکر ئیلە کی عەمەلدەن قوتوڵموسن«
دوکتۆر گوتی، حەقیقی! »دێی گوێرم نە ئیستەسەن؟«
»ڕوون بــێ« گوتــم »گلێنــەم و بیبینــم و بڵێــم«
»سەرچاوی من، قزڵجی! بەخێربێی مەال حەسەن!«
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دووپارچە شێعریشی بە بۆکان دا هەڵگوتووە:
ـ بووکی شارانە شاری بۆکانێ... )ل 14٩( ؛

ـ اگر خواهی کە بینی چهرە و سیمای بوکان را... )ل 245 فارسی( .1

1. عباس حقیقی، »دیوان حقیقی«، مرکز نشــر و فرهنگ ادبیات کردی، انتشــارات صالح الدین 
ایوبی، چاپ دوم، ورمێ، ساڵی 1٣6٧/ 1٩٨٨، 2٧٧ الپەڕە، کوردی و فارسی. 
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کۆڵکەزێڕینەی حەقیقی
کتێبەکــە کۆمەڵەی شــێعری مامۆســتایە و دوو ناوی بۆ دانــدراوە: »کۆڵکە زێڕینە« ی 
کوردی و »ڕنگین کمان«ی فارسی، ئەوەش بەهۆی ئەوەی کە بەشی یەکەمی کتێبەکە 
شــێعری کــوردی )الپــەڕە 1 تــا 111(  و بەشــی دووهەمی فارســین. بەشــی فارســی 
بەدوای کوردییەکە دا هاتووە و ژمارەی الپەڕەکانی لە یەکەوە دەست پێدەکات تا ٥1. 
 ئــەم کتێبــە، حــەوت ســاڵ دوای »دیوانــی حەقیقــی« )بەشــی پێشــوو( ، لەالیــەن 

ئینتشاراتی سەالحەددینی ئەییووبیەوە لە ورمێ باڵوکراوەتەوە. 
 زۆربەی زۆری الپەڕە کوردییەکان چەشنە پەیوەندییەکیان بە بۆکانەوە هەیە یا 

لە بۆکان گوتراون یا ڕوویان لە کەسایەتییەکی ناوچەی بۆکانە:
الپەڕە ٣٣ مامۆستا هەژار؛ ٣5 خاڵەمین؛ 41 سەید عەبدولقادری سەیادەت کوڕی 
حاجی بابەشــێخ؛ 4٣ و 54 ســەید کامیلی ئیمامی )ئاوات(؛ 46 ســەید ئەنوری هاشــمی 
زەمبیــل؛ 4٧ بیرەوەرییەکانــی خۆی لە ژیان لە ناوچەکەدا؛ 50 گوندی مەحمووداوا و 
گڕکە دێمیە ناودارەکانی؛ 55، 5٧، 5٩، 60 و ٨0 ناســر، جەماڵ، کەژاڵ و ســەعادەتی 
مندااڵنی خۆی؛ ٧5 کۆکە؛ ٨1 ســەید جەمیلی هاشــمی زەمبیل و 101 ســەیفولقوزاتی 
قازی. شــێعری الپەڕە ٧5 تەخمیســی حەقیقییە لەســەر شــێعرێکی خاڵەمین، کە تێیدا 
خاڵەمین دەڵێ: »کۆکە! ئەی جێگە لەدایک بوونم...« حەقیقیش بەو شێوەیە باسی کۆکە 
دەکا: »کۆکــە! ئــەی ماکی شــێعر دانانم...« و ناوی زۆر گونــدی دەوروبەری کۆکەش  

دەبا. 
بەشــە فارســییەکەش شــێعرێکی تێدایە کە الســایی »کتک و مشــک«ی عوبەیدی 
زاکانی کردۆتەوە و بەو شێعرە دەست پێدەکا: »بشنو از پیر شهر بوکانا...« )ل 1٨( ؛ 
هەروەها لە شــێعرێکی دیکە دا بە بۆکان و خەڵکەکەی دا هەڵگوتووە و داوای ئەوەی 

کردووە لە »بەخش« ەوە ببێ بە »شارستان«: 
»شــهر بــوکان، ای مهیــن کان هنــر!...« )ل 22( . الپــەڕە 2٩ و ٣1یــش نامەیەکــی 

شێعری مامۆستا »عەبدوڕڕەحمان ناسری«یە بۆ حەقیقی و وەاڵمی ئەو بۆ ئەم.1

1. عەباس حەقیقی، »کۆڵکەزێڕینە، رنگین کمان«، ئینتشاراتی سەالحەددینی ئەیووبی، ورمێ، 
چاپی یەکەم، 1٣٧4/ 1٩٩5، 101 + 51 الپەڕە، کوردی و فارسی. 
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کتێبی شێعر و پەخشانی سوارە
ســەبارەت بە ســوارەی بلیمەت کەمتر نووسراوە و ئەوانەش وا گوتراون، زۆرێکیان 

بینراو و زانراو و سواو و دووپات کراوەی بابەتی سەرچاوەکانی دیکەن. 
ئەگەر کەسانێک لە ژیانی دوابێتن ئەم چەند خاڵەیان لە بیر نەچووە: لە تورجان 
لەدایک بووە، لە بۆکان چۆتە قوتابخانە، تووشــی نەخۆشــی هاتووە، لە زانکۆی ماف 
دەرســی خوێنــدووە، لــە ڕادیۆی کوردی تــاران بەرنامەی باڵوکردۆتەوە، پاشــانیش 
بــە نەخۆشــیی دوای ڕووداوێکــی ترۆمبیل لە نەخۆشــخانەیەکی تــاران کۆچی دوایی 

کردووە و لە گوندی »حەمامیان«ی بۆکان نێژراوە. 
ئەگەریش باسی شوێنەوارە ئەدەبییەکانیان کرابێ، ئەوا »خەوەبەردینە« و »شار« 
دێڕبەدێڕ واتا کراونەتەوە یا ئاماژەیەک بە بەرنامەی تاپۆ و بوومەلێڵ کراوە و ئیتر 
هیــچ. کەمتــر وا هەیە لە گەوهەری کارەکانی ســوارە دوابێتــن و بلیمەتیی ئەویان لە 
بۆچوونــە پســپۆڕانەکانی دا دەرخســتبێ. من بــۆ نموونە، تەنیا دەسنیشــانی یەک دوو 
خاڵ دەکەم کە لە شی کردنەوەکانی شارەزایان دا باسیان نەکراوە و بازیان بەسەر دا 

دراوە یا ئەگەر ئاماژەیان پێکرابێ کەس نەچۆتە قوواڵیی یانەوە:
1. لــە کاتێــک دا »شــێوەی ئاســایی« ئەمــڕۆ ئەوەیە شــێعری کوردی بەســەر ســێ 
ڕەوت یــا قۆناغــی بڕگەیی یا هیجایی، کالســیک یا عــەرووزی و نوێ  دا دابەش 
بکــرێ، بۆچــی و لەســەر کام بنەمای عەینی و کام خەســلەتی هونەری ســوارە 
توانیویەتی مێژووی شێعری کوردی بکا بە چوار )نەک سێ(  شێواز و شێوازی 
بەیتــی لــە ســێیەکەی ســەرەوە زیــاد بــکا؟1 کــەس لــەوەی نەکۆڵێتــەوە بزانیــن 
جیاوازیــی نێوان شــێعری بڕگەیی و بەیتی چییە و ســوارە بۆچــی ئەو دووەی 
لــە یــەک جیاکردوونەتــەوە؟ قۆناغی بەیــت بۆ لە قۆناغی فۆلکلــۆری جیاوازە و 
تایبەتمەندییەکانــی هەرکامیــان چییە؟ چۆنە کەســی دیکە لەســەر ئــەو پێ ودانە 
نەڕۆیشــتووە و شــێعری کوردیــی وا وەســف نەکــردووە و قۆناغــی ئەوتــۆی 

1. »وەزنــی عــەرووزی و وەزنی بەیتی«، تاپۆ و بوومەلێڵ، نشــر پانیذ، تاران، 1٣٧٩/ 2000، 
الپەڕە 2٤٣، کوردی.
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پێنەبڕیوە؟ ئایا سوارە، کە شاسوارێکی ئەدەبی فارسی بوو، چەندەی لە شێعر و 
ئەدەبی کوردی دەزانی و چەندەی ســەرچاوەی ئەدەبی کوردی لە بەردەست دا 

بوو بۆ ئەوەی بگاتە بڕیار و ئەنجامێکی وەها گرنگ؟ 
2. بەکورتی، ســوارە ئەو دابەش کردنەی لەســەر بنەمای کام زانست و شارەزایی 
دانــا؟ ئایــا ئێمــە دەتوانیــن بۆچوونەکــەی بــە هەنــد وەربگرین؟ ئەگــەر وەاڵمی 
پرسیارەکە بە ئەرێ بدەینەوە، بۆچی دوای چل و چەند ساڵ تێپەڕبوون بەسەر 
ئــەو کاتــەی وا ســوارە بابەتەکــەی لە بەرنامــەی »تاپۆ و بوومەلێــڵ«ی ڕادیۆی 
کوردیــی تــاران دا ڕاگەیانــد، کەس شــوێنی قســەی ئەوی نەگرت و بــۆی لە مل 
نە دا و لە پەسندی دا هیچی نەنووسی؟ ئەگەریش وەاڵم نەرێنی بێ، بۆچی کەس 
بۆچوونەکــەی ئــەوی نەخســتە بەر نەشــتەری ڕەخنــە و هــۆکاری دانەدواوەی 

هەڵسەنگاندنەکەی ئەوی ڕانەگەیاند؟ 
میتۆلۆژیــک  بنەمایەکــی  ســەر  دەچێتــەوە  نەتەوەیــەک  هەمــوو  مێــژووی   .٣
)ئوســتوورەیی(  تایبەت بەو گەلە. نەتەوە بەبێ ئوســتوورە نابێ. ئەوەی ڕاستی 
بــێ، ســوارە خەریکــی ئەفراندنــی میتۆلۆژی کــوردی بوو یا ئەگەر لەســەر ئەو 
بڕوایــە بیــن کە ســوارە میتۆلــۆژی کوردیــی نەئەفراندووە بەڵکوو »کەشــف«ی 
کــردوون وەک ئــەو هەواڵنەی وا لە ڕێگای تێکەڵ کردنی بەیتی »ســەیدەوان« و 
»لەشکری«  لەگەڵ ئەفسانە، پرسیار ئەوە دەبێ بۆچی کەس دانی بە کارەکەی دا 
نەنا و شــوێنی ڕێبازی ئەوی نەگرت، لە ئەنجام دا هەوڵی ئەویش بێ ئاکام و لە 
توێــی کتێبێــک  دا قەتیس مایەوە و نەچووە نێــو کۆمەاڵنی خەڵک و نێو مێژووی 

ئەدەبی کوردییەوە. 
4. ئێمــە هەموومــان ڕۆڵەی ســەردەمی خۆمانین. ســوارە، لە ســەردەمێک دا دەژیا 
کە پەتای ڕیالیسمی سوسیالیستی ستالین بە تان وپۆی هونەری چەپی ئێران دا 
گەڕابوو. ئەویش وەک هەزارانی دیکە، بەتەواوەتی لەژێر کارتێکەریی ڕیالیسمی 
سوسیالیستی دایە و هەموو شوێنەوارێکی هونەری و ئەدەبی بەو گەز و ڕبەیە 
دەپێــوێ ئەوانــی تریــش ســووک و هاســان دەداتــە دواوە. ئەوە فــەزای فکریی 
ســااڵنی ٦0ی زایینیی ڕووناکبیرانی چەپی ئێرانە بە کوردیشــەوە. ئێســتا، چەند 
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دەیــە دوای ئــەو ســااڵنە، دەزانیــن ئــەو یەک البینــی و دوگمە لە هونــەر دا جێی 
نابێتەوە و زەینی هونەرمەند لە ئازادیی بێ سنوور دا نەبێ گوڵ ناکا. هەڵوێستی 
ســوارە لەم بوارە دا پێویســتی بە شی کردنەوە و هەڵسەنگاندن و ڕەخنەلێ گرتن 

هەیە، بەاڵم گەلۆ ئەو کارە کراوە؟ بە دڵنیایی، نا!
 مــن ئــەم ســێ نموونەیــەم هێنایــەوە کــە بڵێــم ســوارە بیرمەندێکــە کۆمەڵــگای 
کورد و مێژووەکەی لەالیەک، سیاســەت و بەختەوەریی دواڕۆژی لەالیەکی دیکەوە 
دەناســی و توانای ئەوەی هەبوو ســەرەهەودای هەردووکیان پێکەوە ببەستێتەوە و 
لــە دیرۆکــەوە بــۆ سیاســەت و لەوێــوە بــۆ بەختەوەریــی میللەتەکەی بچــێ. گەلێک 
گەوهــەری شــاراوە، بەتایبەت لە نووســینەکانی دایە و دۆزینەوە و شــی کردنەوەیان 
ئەرکێکی گرنگی نەوەی هاوتەمەنی ئەو، بەتایبەت ناســیاوان و دۆســتانی نزیکییەتی. 

دووپات کردنەوەی قسەی گوتراو هیچ ئاوێکی پێ گەرم نابێ!
**

کتێبی کاک محەممەدی بەهرەوەر یەک لە دەوڵەمەندترین ســەرچاوەکانە بۆ ناســینی 
ســوارە کــە مــن چاوم پێیــان کەوتبێ، ئەو خااڵنەش وا لە ســەرەوە باســم کردن، لە 
گرنگایەتیــی کاری ئــەو کەم ناکەنەوە. کتێبەکــە، کۆمەڵەی هەندێک وتار و وت ووێژە 

لەگەڵ چەند کەسایەتی ناسراوی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
 کاک سەالحوددینی موهتەدی، وەک نووسەر و چیرۆکنووس و ڕەخنەگری ئەدەبی و
هاوســوحبەتی ســوارە، بەهۆی خزمایەتی و دۆســتایەتییەوە، ســوارەی لە نزیکەوە 
ناسیوە، ژیانی بنەماڵەیی و هونەری ئەوی ڕۆژانە بینیوە، بە دانیشتن و قسەوباس و 
پێــش باڵوبوونــەوەی شــێعر و  نامــە، لەگەڵــی دا پێوەنــدی هەبــووە،  بــە  تەنانــەت 
نووســینەکانی، لێی کۆڵیونەتەوە و ڕەخنەی لێ گرتوون. کەســێکی وا دەبێ باشــترین 
کەس بێ لە ســوارە بدوێ، هەرواشــە. نزیک بە 100 الپەڕە لە ٤0٦ الپەڕەی کتێبەکە 

تەرخانی وت ووێژی جیاوازی مێدیای کوردی لەگەڵ ئەو کراوە. 
خوێنــی شــێعری »خەوبەردینــە« بــە تان وپــۆی کتێبەکــە دا گــەڕاوە و زۆربــەی 
نووسەرانی وتارەکان ئاوڕێکیان لەو شێعرە داوەتەوە. جگە لە کاک سەالح، وتارێکی 
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نەمــر مارف ئاغایــی کــە ســەرەتا لــە گۆڤاری ســروەی ورمــێ دا چاپ بــووە و ناوی 
»لێکدانــەوەی خەوەبەردینەیە«، ڕەخنەی مامۆســتا ئەحمەدی قــازی بەناوی »هێندێک 
تێبینــی لەســەر لێکدانــەوەی خەوەبەردینــە«ی بەشــوێن دا هاتــووە و ئینجــا »وەاڵمی 

ڕەخنە«ی کاک مارف لە درێژەی کارەکەدایە. 
جیــا لــە خەوەبەردینە، بەشــێک لە الپەڕەکانــی کتێبەکە بۆ لێکۆڵینەوەی شــێعری 
»شــار«ی ســوارە تایبەت کراوە و سەالحەددینی ئاشــتی، مارف ئاغایی و باوکی تارا 

ئاوڕیان لە »شار«ی سوارە داوەتەوە. جگە لەوان، ئەحمەد شەریفی، عومەر ئێلخانی  
)برای شاعیر( ، هێدی، جەالل مەلەکشا، عەزیز کەیخوسرەوی، فاتح شێخولئیسالمی، 

عومــەری ســوڵتانی )وەفــا(  و... هــەرکام یەک یــا دوو بابەتیان ســەبارەت بە ژیان و 
ئاسەوارەکانی سوارە نووسیوە یا وەاڵمی پرسیاری سەبارەت بەویان لە وت ووێژ دا 
داوەتــەوە. کۆکــەرەوە و ئامــادەکاری کتێبەکــەش بــە دوو وتــار بەشــداریی ئــەم 

هەرەوەزەی کردووە. 
کتێبەکــە دەرەتانێکــی باشــە بــۆ ناســینی ســوارەی شــاعیر و پەخشــان نووس 
لــە ڕوانگــەی نووســەرانی جیاجیــا بــە بۆچوونــی جیــاوازەوە. هەروەهــا کتێبەکە بۆ 
مێــژووی ئەدەبــی بــۆکان گەلێــک بەنرخــە و نــەک هــەر کاک ســوارە خــۆی بەڵکوو 
کاک ســەالحوددینی موهتــەدی و کاک عومــەری ئێلخانی  )برای کاک ســوار(  و کاک 

عەبدولخالقی یەعقووبیش خەڵکی شارەکەن. 
 بەداخەوە پەتای چاپەمەنی کوردی، واتە هەڵەی چاپ یەخەی ئەم کتێبەشی قورس و
قایــم گرتــووە و کەمتــر الپەڕەیەک دەبینی کە ئەو هەڵە چاپییانە بڕســتی لێ نەبڕیبێ. 
بنکــە چاپەمەنییە کوردییەکانی باشــووری کوردســتان ڕوون نییــە بۆچی ئاوڕێک لە 
کارەکە نادەنەوە و بە دەسنیشان کردنی هەڵەبڕێکی وردبین بەرگری لەو پەتا پیسە 

ناکەن.1

1. محەممەد بەهرەوەر، »شێعر و پەخشانی سوارە، لێکدانەوە و شی کردنەوەی بەرهەمەکانی 
باڵوکــراوەی  بەهــرەوەر،  محەممــەد  ئامادەکردنــی  کۆکردنــەوە و  ئێلخانــی زادە«،  ســوارە 

ئەکادیمیای کوردی، هەولێر 2011، ٤0٦ الپەڕە، کوردی.



بەشی دووهەم: چاند و هونەر | 595  

تاپۆ و بوومەلێڵ1
 دەوری سوارەی ئێلخانی زادە لە مێژووی ئەدەبی کوردی دا تەنیا بەوە ناوەستێ کە 
یەکەم یاخود یەک لە یەکەمین کەســەکان بووبێ شــێعری لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان 
نوێ کردبێتەوە. سوارە لە بواری »پەخشانی ئەدەبی« و »پەخشانەشێعر« نووسین دا لە 
یەکەمینەکان بووە، نەک لە ڕۆژهەاڵت، بەڵکوو لە هەموو کوردستان. لەوە زیاتر، سوارە 
ڕەخنەگری ئەدەبی، توێژەر و نووسەری »مێژووی ئەدەبی کوردی«ش بووە. هەموو 
ئەوانە لە بەرنامە ڕادیۆیی یەکانی دا دەردەکەوێ و دەزانرێ لە چ ڕادەیەکی بەرز بەو 
بوارانە دا تێپەڕ بووە و بە چ شارەزایی و لێزانییەکەوە چۆتە گۆڕەپانی هەڵسەنگاندن و 
 تەفسیر کردن و ناساندنی مێژووی ئەدەبی کوردی لە نالی و بێخودەوە بگرە تا گۆران و

دوای ئەویش. 
 بەختەوەرانــە ئێســتا بەشــێک لــەو وتــارە بەپێزانەی وا »کاک ســوار« لە ڕادیۆی 
کوردیــی تارانــەوە دەیخوێندنەوە لە بەرگێک کتێــب دا باڵوبوونەتەوە بەناوی »تاپۆ و 
بوومەلێڵ«، کە سەرجەمی 60 وتاری گرتۆتەبەر. لە بیرمان نەچێ سوارە ئەم وتارانەی 
لە بارودۆخێک دا دەنووسی کە نەک هەر خۆی لەژێر چاوەدێریی بەردەوامی ساواک دا 
بوو، بەڵکوو بەرنامەکان بۆ شــوێنێک دەنووســران و لە شوێنێک دەخوێندرانەوە کە 
ڕژیمی شــا، چاوەدێریی ورد و چەند الیەنەی بەســەر دا دەکرد. من خۆم کە بەختی 
ئەوەم هەبوو دۆســتێکی بچووکی ســوارە و نەک دۆست، شاگردی نەزانی بەردەمی 
ئەو مامۆســتایە بم، ڕۆژێک لە ماڵەکەی لە تاران دانیشــتبووم دوو وتاری بەڕواڵەت 
 هاوچەشن و بەنێوەرۆک جیاوازی بۆ خوێندمەوە، کە یەکیانی بۆ ڕادیۆ نووسیبوو و
بەشــێک بــوو لە »تاپــۆ و بوومەلێڵ«ەکەی، ئەویتریانی بــۆ دڵی خۆی و بە دڵی خۆی 
نووسیبوو، کە دەیگوت ئەگەر ئازادی هەبووایە، ئەوەیانم دەنووسی؛ کوجا بەر کوجا!

1. سوارە ئێلخانی زادە، »تاپۆ و بوومەلێڵ«، پێداچوونەوەی سەالحەددینی عەرەبی ]ئاشتی[، 
ســەرەتا نووســینی عومــەر ئێلخانی ، بنکەی باڵوکردنەوەی پانیذ، تــاران، 1٣٧٩/ 2000، ٣٩٣ 

الپەڕە، کوردی.
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 هەر چۆنێک بێ، تەنانەت ئەمڕۆ، 45 ساڵێک دوای بەرنامەکانی »تاپۆ و بوومەلێڵ«، 
بەداخــەوە نــە ئەو »مێژووی ئەدەب«ەی کە لەم ســااڵنە دا لە باشــووری کوردســتان 
 باڵوکرایــەوە و نــە بەشــی زۆری ئــەو وتــارە و کتێبانــەی وا ســەبارەت بــە ئەدەبی
کوردی و بەتایبەت شێعری کوردی دەنووسرێن، هیچکامیان ناتوانن شان لە شانی 
»تاپۆ و بوومەلێڵ«ی سوارە بدەن، بەتایبەت لە وردبوونەوە و شۆڕبوونەوە بە ناخی 

ڕۆحی شاعیرەکان دا، مخابن!
 ئــەم وتــارە بــۆ ناســاندنی »بــۆکان«ە لــە کتێبــی »تاپــۆ و بوومەلێڵ«ی ســوارەی 

ئێلخانی زادە دا. 
 تان وپۆی »تاپۆ و بوومەلێڵ« چنراوی بۆکانە: نووسەرەکەی بۆکانییە، لە تورجان 
لەدایک بووە )1٣16/ 1٩٣٧(  لە قەرەگوێز و بۆکان دەرسی خوێندووە و لە دێی حەمامیان 
 نێژراوە )1٣54/ 1٩٧5( ؛ بنەماڵەکەی ئاغا و خاوەن موڵکی بۆکان و دەوروبە ری بوون و

هەر لەوێش ژیاون. 
 جگــە لەوانــە، ســوارە لە فــەزای کۆمەاڵیەتیـ  هونەریی بــۆکان دا گۆش کراوە و 
نووســینەکانی ئاویــان لــەو ســەرچاوەیە هەڵمژیــوە، زمانــی دوان و قســەکردن و 
نووســینی بۆکانییــە، باوەکــوو بــە دابی ســەردەم هەوڵــی داوە بە زمانێکــی پێوەری 
کــوردی بنووســێ کــە زیــاد لــە هەموو شــوێنێک مۆرکی ناوچەی ســلێمانی لەســەر 
دراوە، بــەاڵم ســوارە ئــەم کارەشــی بــە شــارەزایی کــردووەـ  وەک هەنگاوێــک بــۆ 
یەک کاســە کــردن و ڕەچاوکردنی پێــوەر بۆ زمانی یەکگرتووی کوردی و دروســت 
بوونی زمانی فەرمی ـ کە بەختەوەرانە ئەمڕۆ گەلێک لە سەردەمی ژیانی کاک سوار 
چۆتە پێشەوەتر و ئەگەر دووبەرەکی و خۆخۆشەویستی لێ بگەڕێ بەرەو ئاقارێکی 

پێشکەوتووتر دەئاژوێ. 
  »تاپۆ و بوومەلێڵ« جگە لەوانە، ڕاستەوخۆش چۆتە سۆراغی بۆکان و ناوچەکەی و

کەسایەتییە بۆکانییەکانیش لە کتێبەکە دا ڕەنگیان داوەتەوە:
ـ وەاڵمی کاک حەســەنی سوهرابی )ســەبا( ، قوتابیی دەبیرستانێکی بۆکان، الپەڕە 

٣5؛
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ـ وەاڵمی ڕەخنەگرتنەکانی کاک ڕەحیم بەهرام زادە لە بۆکانەوە، الپەڕە ٣65؛
ـ  چیرۆکی »ئاسۆ ڕوونە«، کە دەبێ بە تەسویرکێشانی شاری بۆکان و حەوزەگەورە و

خوڕێنک بێ، الپەڕە 165؛
ـ »نووری، شاعیری خەم«، کە ناساندنێکی شاعیری ناوداری بۆکان کاک محەممەد 

نووری )عەتری گڵۆاڵنی( یە، الپەڕە ٣21؛
ـ »محەممەد ســەددیقی مەحموودی بەشــوێن مامۆســتا گۆرانەوە«، هەڵسەنگاندنی 
 شــێعرێکی مەحمــوودی، کــە لەدایک بــووی گوندی پاش باڵغی ســەر بــە بۆکانە.

الپەڕە 215؛
بەرنامــەی »تاپــۆ و بوومەلێڵ« بەگوێرەی نووســینی ســوارە خــۆی )الپەڕە 2٣5(  

النی کەم 5 ساڵ بەردەوام بووە. 
مخابن ئەم شــوێنە بۆ لێدوان ســەبارەت بە ڕوانگەی ســوارە سەبارەت بە ژیان، 
مەرگ، خەبات، بەرپرسایەتی کۆمەاڵیەتی و سیاسی، هونەر، پەخشان، شێعر و هتد 

گونجاو نییە. سوارە، شۆڕە سواری هەموو ئەو گۆڕەپانانە بوو. یادی بە خێر بێ!1

  

1. بەختەوەرانە ساڵی 201٤، سەرجەم بەرهەمەکانی سوارە بە شێعر و پەخشانەوە بەناوی 
شەنگەســوار لەالیەن دەزگای غەزەلنووســەوە لە ســلێمانی باڵوکرایەوە، ئەم بەرهەمە کاک 
عومــەری ئێلخانــی بــرای ســوارە کــۆی کردۆتــەوە و کاک ســەالحەددینی ئاشــتی ئامادەی 

کردووە و پێیداچۆتەوە. )٦٤٤ الپەڕەی کوردی ـ فارسی(.
ســاڵی 2020 کتێبی شەنگەســوار )ئامادەکردنی سەالحەددین ئاشتی( لەالیەن چاپەمەنیی 
کوردســتانەوە چاپ کراوەتــەوە و بــە ســەرچاوەیەکی تــەواو بڕواپێکراو دادەنــدرێ، هەم بە 
 بــاری ڕێکخســتن و ڕێک وپێکــی و نێوەرۆکەوە و هەم بە باری ڕێنووســی دا. )٦٤٦ الپەڕەی

کوردی ـ فارسی(.
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سوارەی ئێلخانی زادە و هەندێک الیەنی کەمرت باس کراوی ژیان و کارەکانی 
لەســەر خواســتی دۆستێکی خۆشەویست، ئەم وتارەم ڕۆژی 201٣/٥/10 نووسی و 
ناردم بۆ برادەرێکی بەڕێز کە ئەو دەیناسی، بەاڵم من نەمدەناسی، بۆ ئەوەی بەشێک 
بێ لەو لێکۆڵینەوەی وا ســەبارەت بە نەمر ســوارەی ئێلخانی زادە دەیکرد. چەند ڕۆژ 
پێش ئێســتا وتارەکەم بە چاپ کراوی لە یەک لە ژمارەکانی ڕۆژنامەی کوردســتانی 
نوێ چاپی ســلێمانی دا بینی وا بزانم هی هەمان ســاڵی 201٣ بوو. هەندێک شــوێنی 
وتارەکــە لــە چاپ کــردن دا قرتا بوون کــە دڵنیام هەڵەی تایپ و دیزاین نەبێ شــتێکی 
تــر نەبوو. لە هەندێک شــوێنی تریــش دا چەند هەڵەی بچووک ڕووی دابوو کە بەالی 
منەوە و بۆ نێوەرۆکی وتارەکە گرنگ بوون. بۆ نموونە، نووسیبووم ئێمە لە بۆکان 
کاک سوارەمان بە »کاک سوار« بانگ دەکرد و منیش لە سااڵنی ژیانی تاران دا هەر 
کاتێــک چاومــان بــە یەکتر بکەوتایە هەر بە کاک ســوارم بانگ دەکرد، بەاڵم لە چاپی 
ڕۆژنامەکــە دا ئەوانــەش ببــوون بە کاک ســوارە و ڕســتەکان واتایــان نەمابوو. هەر 
بۆیەش بە سپاســی زۆر لە دۆســتی خۆشەویستم و ئەو برادەرە نەناسراوە جێگەی 
ڕێــزە و ڕۆژنامەی کوردســتانی نوێ، لێــرە دا جارێکی دیکە وتارەکە باڵو دەکەمەوە. 
یــەک دوو خــاڵ لــە وتارەکە دا هــەن کە هیــوادارم بکەونە بــەر ســەرنجی لێکۆڵەرانی 

مێژووی ئەدەبی کوردی. 
دوای باڵوبوونەوەی وتاری پســپۆڕانەی کاک ســەالحوددینی موهتەدی لەســەر 
ژیان و بەرهەمی شێعریی کاک سوارە لە گۆڤاری »مامۆستای کورد« لە هەشتاکان دا، 
بزووتنەوەیــەک بۆ ناســین و ناســاندنی ســوارە دەســتی پێکرد و لێرەولــەوێ چەند 
وتارێک نووســران و باڵوبوونەوە و دوایین کاری بەرچاوی بوارەکەش کتێبی کاک 
محەممەدی بەهرەوەر بوو کە ساڵی 2011   باڵوببۆوە و چەند وتاری باشی گرتبووە 

بەر.1 

1. محەممەد بەهرەوەر، »شێعر و پەخشانی سوارە، لێکدانەوە و شی کردنەوەی بەرهەمەکانی 
باڵوکــراوەی  بەهــرەوەر،  محەممــەد  ئامادەکردنــی  کۆکردنــەوە و  ئێلخانــی زادە«،  ســوارە 
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شایانی باسە، چ لە وتارەکانی نێو کتێبی بەهرەوەر و چ لەو سەرەتایانەدا کە بۆ 
چاپی کتێبەکانی سوارە نووسراون )بۆ نموونە: »تاپۆ و بوومەلێڵ« و »خەوەبەردینە«(  
هەندێــک بابــەت هەن کە دووپات و دووپات دەبنــەوە و ئێمە چەند بابەت بە قەڵەمی 
چەند کەس دەخوێنینەوە کە پێشتر بە هەندێک جیاوازییەوە لە زمان کەسانی دیکەوە 
بیســتوومانن. بــۆ نموونــە شــی کردنەوەی دوو پارچــە شــێعری »خەوەبەردینــە« و 
»شــار« کە ئیتر خەریکە دەبێتە بنێشتەخۆشــکە و کەمتر وا هەیە دیاردەیەکی نوێ و 

هەڵســەنگاندنێکی پێشــتر نەگوتراویان تێدا بێ. ئەوەش لە کاتێک دایە ٣٧ ســاڵ دوای 
کۆچــی بــێ وادەی ســوارە لــە 1،1٩٧٦ هێشــتا گەلێک الیەنــی ژیان و ئاســەوارەکانی 

باسیان نەکراوە یان بە سووکە ئاماژەیەک بازیان بەسەر دا دراوە. 
بــا لەپێــش دا دۆخــی خــۆم لــەم ڕووەوە ڕوون بکەمــەوە. مــن لە چەنــد دەرفەتی 

جیاواز دا کاک سوارم ناسیوە:
ـ یەکەم، کاتێک کە دوای نەخۆشــییەکی دوو ســاڵە و کەوتن لە جێگا دا گەڕایەوە 
ســەر خوێندنەکــەی و لەگــەڵ ئێمەی لــە خــۆی کەم تەمەنتر دا بوو بــە هاوپۆلی 

قوتابخانەی ناوەندیی شاری بۆکان لە قەاڵی سەردار؛
ـ دووهەم، ئەو دەمەی کە بۆ درێژەی خوێندن چوو بۆ تەورێز و تاران، بەاڵم لە 
پشووی نەورۆز و هاوین دا دەهاتەوە بۆکان و سەردانی دووکانی کتێبفرۆشیی 

کاکم ـ عومەری سوڵتانی )وەفا(  ـ ی دەکرد؛ 
ـ ســێهەم، ئەو ســااڵنەی وا لە تاران خوێندکاری زانکۆی حقووق بوو و منیش لە 
کوردســتان دوورخرابوومــەوە و لــە تــاران خوێندکاری زانکۆی ئــەدەب بووم، 
وەک مامۆستاش لە قوتابخانەکانی »شەهری ڕەی« وانەم دەگوتەوە، جاروبارەش 

سەردانی ماڵی کاک سوارم دەکرد. 
بــا هــەر لێــرە دا و پێــش هەموو شــتێک یــەک مەســەلە ڕوون بێتەوە: لــە هەموو 
ئــەو ماوەیــە دا کە شــانازیی ناســین و دۆســتایەتیی کاک ســوارم هەبووە، هەمیشــە 

ئەکادیمیای کوردی، هەولێر 2011، ٤0٦ الپەڕە، کوردی.
1. سوارە ٣٧ ساڵ ژیا و ئێستاش ٣٧ ساڵ بەسەر کۆچی دوایی دا تێپەڕ دەبێ. چ هەڵکەوتێک!
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وەک قوتابییــەک لــە بــەردەم مامۆســتاکەم دانیشــتووم و شــتی لــێ فێر بــووم و لە 
ڕاســتی دا وانــەی ئــەدەب و سیاســەتم لــەالی خوێنــدووە. بەکورتــی نامەوێ ئێســتا 
کــە ئــەو بەجێی هێشــتووین خــۆم بکــەم بــە برابــەش و دۆســت و ڕاوێــژکاری؛ لــە 
ڕاســتی دا ئەو بە کیلۆمیتر و مایل لە پێش منەوە بوو و جگە لەوەی بە شــێوەیەکی 
یەک الیەنــە کتێبــی پێدابێتــم، باســی سیاســی و هونەریــی بــۆ کردبێتــم و شــێعر و 
بابەتــی نووســراوی خۆی بــۆ خوێندبێتمەوە، من نووســراوێک و شــێعرێکم نەبووە 
لــە ڕووم هەڵبــێ بــۆ ئــەوی بخوێنمەوە. با خوێنــەر ئاگاداری ئەم خاڵــە بێ و ئەگەر 
لە درێژە دا قەڵەمم هەڵخلیســکا و بەپێچەوانەی ئەوە شــتێکم نووســی، بزانێ ڕاســتم 
 نەگوتــووە. ئــەوەش بڵێــم ئێمــە لە بۆکان ســوارەمان بە »کاک ســوار« بانگ دەکرد و
من لە تارانیش هەر بەو شــێوەیەم بانگ کردووە، پێم خۆشــە لێرەش دا لەســەر ئەو 

ڕێچکەیە بڕۆم و دۆست و مامۆستاکەم بە کاک سوار ناوبەرم. 
دوای ئەم سەرەتایە دەچمە سەرباسی ئەو الیەنە گرنگانەی کار و ژیانی کاک سوار 
 کە لە سەرچاوەکان دا باسیان نەکراوە یان بە سووک و سانایی ئاماژەیەکیان پێکراوە و

ڕۆیشتوون: 
بڕ: سەرەوەتر، الپەڕە ٥٤0.

ئەفراندنی میتۆلۆژی بۆ گەلی کورد
سوارە بە بڕوای من ئەو ڕاستییانەی زانیوە کاتێ لە بەیتی »سەیدەوان«دا باسی 
عەلی بەگی داسنی )واتە ئیزەدی( ، باوکی سێ کوڕەکە دەکا و بەو پێیە دەبێ هەرسێ 
کوڕەکــەش هــەر ئیزەدی بووبێتن. ئەو بە دەستەقەســد چۆتە ســۆراغی ئەو بەیتە و 
بەیتی »لەشکری« کە ئەمیان لە دژایەتی کردنی »بڵحەڕۆمییان«دا خوڵقاوە و بزوێنەری 

هەستی نەتەوایەتی کوردە دژ بە یەکێ لە داگیرکەرانی خاکەکەی. 
ئەم هەڵوێستانە شایانی ناسین و ناساندنن، بەاڵم کاری ئەوتۆیان لەسەر کراوە؟ 

نا!
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ڕیالیزمی سوسیالیستی 
مرۆڤ ڕۆڵەی سەردەمی خۆیەتی. سوارە لە سەردەمێک دا دەژیا کە پەتای ڕیالیزمی 
سوسیالیســتی بە تەفســیری ســتالینییەوە، تان وپــۆی هونــەری ڕووناکبیرانی چەپی 
ئێرانــی تەنیبــوو. ســوارەش وەک زۆرێکــی دیکــە، بەتەواوەتــی لەژێــر کارتێکەریــی 
ریالیزمــی سوسیالیســتی دا بــوو و هەمــوو شــوێنەوارێکی هونــەری و ئەدەبغی بەو 
گــەز و ڕبەیــە دەپێوا و شــێواز و ئوســلووبەکانی دیکەی ســووک و هاســان دەدایە 
دواوە. ئەئــە فــەزای فکریــی ســااڵنی ٦0ی زایینی ڕووناکبیرانی چەپــی ئێران بوو بە 

کوردیشەوە. 
ئێستا، چەند دەیە دوای ئەو سااڵنە، دەزانین ئەو دوگم و یەک البینییە چۆن بوو بە 
مێردەزمەی ئەدەب و هونەری ســۆڤیەت و گەالنی شوێنکەوتووی سیاسەتی ئەوان. 
یەک البینی لە هونەر دا جێی نابێتەوە و زەینی هونەرمەند لە ئازادیی بێ سنوور دا نەبێ 
گوڵ ناکا. هەڵوێســتی ســوارە لەم بوارە دا پێویستی بە شی کردنەوە و ڕەخنەلێ گرتن 
هەیــە، بــەاڵم ئایا ئــەم کارە کراوە؟ بە دڵنیایی، نا! ســەیرێکی کتێبی تاپۆ و بوومەلێل 

ئەو ڕاستییەمان بەباشی بۆ دەردەخا. 
 من ئەم ســێ نموونەیەم هێنایەوە بۆ ئەوەی بڵێم ســوارە بیرمەندێکی کۆمەڵگای 
کــورد بــوو کە سیاســەتی جیهانیی دەناســی و توانای ئەوەی هەبوو ســەرەهەودای 
هەردووکیان پێکەوە ببەستێتەوە و لە ئەدەبەوە بۆ مێژوو و لەوێوە بۆ سیاسەت، لە 
سیاسەتیشەوە بۆ بەختەوەری میللەتەکەی بچێ. گەلێک گەوهەری شاراوە بەتایبەت 
لە نووســینەکانی ســوارەدایە و دۆزینەوە و شــی کردنەوە و سەیقەل دانیان ئەرکێکی 
گرنگــی نــەوەی هاوتەمەنــی شــاعیر، بەتایبــەت ناســیاوان و دۆســتانی نزیکییەتــی. 

دووپات کردنەوەی قسەی گوتراو هیچ ئاوێکی پێ گەرم نابێ!

ژیانی بنەماڵەیی
بابەتێک ســەبارەت بە کاک ســوار کە گەلێک کەم باســی کراوە، ژیانی شەخســی و 
بنەماڵەیی یەتی. هاوســەری کاک ســوار ژنێکی وەفادار، دلســۆز و دڵ گەورە بوو کە 
لەگــەڵ هەمــوو قیل وقاج و ســووڕ و چەرخێکــی ژیانی مێردەکــەی دا هەڵیکرد و پێی 
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وەفــادار مایــەوە. هاوســەرەکەی تورکــی ئازەربایجانی بوو و هەر لــە منداڵییەوە لە 
بۆکان گەورە ببوو و کوردی قسەکردنەکەی لە کوردێک چاکتر بوو. 

زەماوەندی کوڕە ئاغای ســەرەک هۆزێکی عەشــیرەتی دەسڕۆیشتووی دێبوکری 
لە ئەندامانی ڕەعیەت و خەڵکی ئاسایی شار، ئەویش عەجەم، لەو سەردەمە دا کارێک 
بوو کە پێشــتر نەکرابوو و ســوارەی ڕچەشکێنی بێزار لە پەیوەندە دەرەبەگایەتی و 
عەشــیرەتییەکان، بــۆ یەکــەم جار لــە مێژووی عەشــیرەتەکەیان دا کردی. هاوســەرە 
بەئەمەگەکــەی لەگــەڵ میوانداریــی زۆری خــزم و کەس وکار و دۆســت و برادەر و 
ناســیاوی هاوســەرەکەی دا هەڵیکرد و بەوپەڕی وەفا و ڕێــز و چاوەدێری کردنەوە 

تاسەر لەگەڵی  مایەوە و »بابەک«ی کوڕیانی گەورە کرد. 
ئەوە ڕاستییەکی شاراوە نییە کە کاک سوار لە ماوەی هاوسەرایەتی هاوژینەکەی دا 
لە تاران هاوڕێیەکی کچی دیکەشــی هەبوو کە زۆری خۆش دەویســت و شێعری بۆ 
دەگوت و بەدەوری دا دەهات )گرنگ نییە مارەی کردبێ یان نا( ، بەاڵم هاوسەرەکەی 
لەگەڵ ئەم ناموالیمە و گەلێک ناموالیمی دیکەی وەک دەستەنگی و کەم داهاتی و لە 

عەینی کات دا داڵوایی و دەست باڵویی کاک سوار هەڵیکرد. 
دیارە من نە ئەو هات وچۆ زۆرە و نە ئەو پەیوەندییە نزیکەم لەگەڵ کاک ســوار 
هەبوو هەواڵی تەواوم لە ژیانی بنەماڵەی هەبێ، بەاڵم لەو هات وچۆ کەمە دا کە بوومە، 
هاوسەرەکەیم وەک مرۆڤێکی خەمخۆری کاک سوار ناسی. »بابەک«ی تاقانەی کاک 
سواریش یادی بەخێر بێ، لەو سااڵنە دا کۆرپەیەک بوو و من جگە لەوەی چاوم پێی 

کەوتبێ هیچم سەبارەت بەو لە بیر نییە. 
ئەوە ئەرکی کاک سەالح و خەڵکانی دیکەی بنەماڵەکەیانە لەسەر ئەم الیەنانەی ژیانی 
کاک سوار، بەتایبەت کارتێکەریی هاوڕێ کچەکەی لەسەر بەرهەمە ئەدەبییەکانی شاعیر 
 بکۆڵنەوە و بنووسن. ژیانی »بابەک«یش هەڵگری ئەوە هەیە کە بابەتی لەسەر بنووسرێ و
ئیجازە نەدرێ لەژێر ناوی ناوداریی باوکی دا فەرامۆش بکرێ و لە دواڕۆژ دا کەس بە 
هەواڵی نەزانێ. هیوادارم تابۆی عەشیرەیی لەوە زیاتر بەرگر نەبێ لەو پێداویستییە 

گرنگانەی سەرەوە کە یەکی وەک من بەتەواوەتی هەستی پێدەکا. 
ژیانــی کەســایەتیی گــەورەی مێــژووی هەمــوو میللەتێــک ئەوەنــدە »بوعــد«ی 
زۆری هەیــە کــە لێکۆڵینەوەیان هاســان نییــە و دەتوانرێ لەســەر هەرکامیان کتێبی 
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ســەربەخۆ بنووســرێ. هیوادارم ئەوانەی وا لەسەر کاک سوار لێکۆڵینەوە دەکەن و 
بابــەت دەنووســن تەنیــا پەنــا نەبەنــە بــەر بیــرەوەری گێڕانــەوەی بێ ئەنجــام یــان 
دووپات کردنەوەی قسەی وێژراو و سواو و شێعری شار و خەوەبەردینە و تەواو! 

ژیان و ئاسەوارەکانی کاک سوار زۆری بە بەرەوەیە و کاری زۆری دەوێ. 
سوارە بە حیسابی ساڵ، ئەم جیهانەی گەلێک زوو بەجێ هێشت و تەنیا ٣٧ ساڵ 
ژیــا، بەاڵم بە حیســابی کارتێکەریی لەســەر ئەدەب و مێــژووی گەلەکەی، ڕێگایەکی 
دووری بڕی، بە شــێوەیەک کە بۆ زۆر کەس ئەســتەمە بە تۆزی ڕێگەشی بگەن یان 
لە باسی شێعر و پەخشانی کوردی دا بیکەن بە ژێر لچەوە. ئەو بەکردەوە پیشانی  دا 

»چۆن بژی« بۆ مرۆڤ لە »چەندە بژی« گرنگترە. 

یادی بەخێر بێ!
لەندەن، 10/201٣/٥
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شوێنەواری نادیاری سوارە
لە ژمارە 1ی گۆڤاری پەیڤ چاپی لەندەن )مارسی 1٩٨٦(  دا، وتارێکی سێ الپەڕەیی 
بەناوی »ســوارە و شــێعری ڕەســەنی کوردی«یەوە باڵوبۆتەوە کە نووسەرەکەی بە 
»أ.ش« ڕاگەیەنــدراوە. ئەوەنــدەی بزانم، »أ.ش« کورت کراوەی ناوی ڕێزدار ئەحمەدی 

شەریفییە. 
نووســەر لە وتارەکە دا ئاماژەی بە 12 بابەتی نووســراوی کاک سوار کردووە و 

گوتوویەتی: »ئەوانە لەالی من هەن و ئەمن توانیومە کۆیان بکەمەوە: 
ـ ژمارە 1 بریتییە لە 10 پارچە شێعر، بەاڵم نەگوتراوە کام شێعر؛ 

ـ ژمارە 2 تا 10 واتە نۆیان، کورتەچیرۆکن )بڕواننە الپەڕەکانی پەیوەست( ؛ 
ـ ژمــارە 11 بریتییــە لە »هێندێک بەرنامەی تاپۆ و بوومە لێڵ« کە نەگوتراوە چەند 

بەرنامە و کامیان؛ 
ـ ژمارە 12ش »هێندێ شــێعر و وتاری فارســین کە ســەبارەت بە کورد و دۆخی 

کۆمەاڵیەتیی کوردستان نووسراون.« 
لە کۆتایی وتارەکەش دا نووسراوە: »ڕەنگە بەگشتی شوێنەواری سوارە کە لەالی 

منن، 1000  الپەڕەیەک ببن.«
ئێســتا ســاڵی 201٤یە و 2٦ ساڵ بەسەر باڵوبوونەوەی وتارەکە دا تێدەپەڕێ. من 
ئاگادار نیم لەو ماوەیە دا کاک ئەحمەدی بەڕێز کامیەک لەو بەرهەمانە و چەند الپەڕە 
لــەو هــەزار الپەڕەیەی باڵوکردۆتــەوە یا خود کامیانی داوەتــە خەڵکانی دیکە باڵوی 
بکەنــەوە . مــن خۆم هیچ کتێب یان نامیلکەیەکی ســەربەخۆی نووســەرم لەو بابەتە دا 
نەبینیــوە گەرچــی وا هەیــە بووبــێ و من چــاوم پێــی نەکەوتبێ؛ بە دەســپاکییەکیش 
کــە لــە کاک ئەحمــەد دا ســۆراغم هەیــە هەســت دەکەم دەبــێ بەشــێکیان لێرەولەوێ 
باڵوبووبێتنــەوە. ئەگــەر نــا، دەبــێ هەموو الیەکمــان تکا لە کاک ئەحمــەد بکەین ڕێی 
باڵوبوونەوەیان خۆش بکا و خەڵکی تامەزرۆی نووسینەکانی کاک سوار و مێژووی 
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ئەدەبی گەلەکەمانیان لێ بێ بەش نەکا. 
سوارەی ئێلخانی زادە گەنجینەیەکی نەتەوایەتیی گەلی کورد بوو و بەرهەمەکانی هی 
هەموو گەلەکەمانە، هەر بۆیەش لە کەسایەتییەکی بەرپرسی وەک کاک ئەحمەدی شەریفی 
چاوەڕوان دەکرێ هەرچییەکی لە بەردەســت دایە، بە پاراســتنی مافی کۆپی ڕایتسسی 
خۆی ، بیانگەیەنێتە دەســت خوێنەر، بەتایبەت کە بارودۆخی سیاســی و کۆمەاڵیەتی 
واڵتەکە بە شــێوەیەکە هەردەم مەترســیی ئەوە هەیە مەالیەکی البەال یان پاســدار و 
 بەسیجییەکی ئیمامی زەمان، لەجیاتی خودی ئیمام، لە ماڵی خەڵک دا زهوور بفەرموو ن و
 بەناوی چەپی و سەلەفی و هەر ناوێکی دیکەوە، چییان پێ خۆش بێ چەپاوی بکەن و
بیخەنە چاڵی جەمکەرانەوە. جا کاک ئەحمەد گیان تا ئەوە ڕووی نەداوە، هیممەتێک!

لێرە دا کۆپیی الپەڕەکانی پەیڤ بۆ ئاگاداریی خوێنەر دەخەمە بەرچاو. 
201٤/11/22

دوو ڕوون کردنەوە:
ئەم وتارە کورتەی من پێشتر لە چاپەمەنییەکی کوردیی چاپی لەندەن دا باڵوبۆتەوە، 
کــە بەداخــەوە ناوەکەیــم لــە بیــر نییــە و زۆر وا هەیــە چاپەمەنییەکــی مەڵبەنــدی 
ڕۆشــنبیریی کــوردی بووبــێ لە لەنــدەن. هیــوادارم ئارشــیڤی نووســراوەکانی کاک 
ئەحمەد پارێزرابێ و کەس وکاری بەڕێزی مامۆســتا لە دەرفەتێکی گونجاو دا بیخەنە 

بەرچاو. 
بۆ ئاگاداریی خوێنەر، کاک ســوارە لە گوندی »تورجان«ی نێوان ســەقز و بۆکان 
لەدایک بــووە نەک شــاری ســەقز کە لــە بابەتەکەی کاک ئەحمەد شــەریفی دا هاتووە؛ 
ســاڵی لەدایک بوونیشــی دەگوترێ 1٣1٦یە. یادی مامۆســتایان ســوارە و ئەحمەدی 

شەریفی بەخێر بێ!
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چەپکێک لە گوڵ
کاکــم عومــەری ســوڵتانی )وەفــا( ، پێــش مەرگــی بــێ وادەی، ســەرجەمی شــێعرە 
کوردییەکانی خۆی کۆکردبوونەوە و بە خەتێکی خۆش نووســیبوونییەوە. هێرشــی 
کوڕی بوو بە سەبەبی خێر و ئەرکی تایپی هەموویانی لە ڕێگەی ڕێزدار حەمەدەمینی 
شاســەنەمەوە گرتە ئەســتۆ، ئینجا من بە هەمووی دا چوومەوە و 11 پارچە شێعری 
نێــو ژمارەکانــی ڕۆژنامەی کوردســتانی ســااڵنی 1٣٣٩ـ  1٣40ی تارانیشــم لێ زیاد 

کرد. 
وا ئێستا بە یارمەتیی چەند دۆست و برادەری خۆشەویست، کتێبەکە لە باشووری 
کوردســتان باڵوکراوەتەوە  و گەلێک ڕازاوە و جوانیشــە. کتێبەکە، کەم وزۆر هەموو 
 بەرهەمە شێعرەکانی کاکم بە کوردی دەگرێتەبەر و لە شێعری عەرووزییەوە تا نوێ و
ســپی، هەمووی تێدا کۆ کراونەتەوە. هەروەها چەند وتاری ئەو کەســانەی تێدایە کە 
دوابەدوای کۆچی دوایی شاعیر، باسیان کردووە و هەڵسەنگاندنیان لەسەر نووسیوە. 
دەقی کتێبەکە جێگەی متمانەی تەواوە و هەر ئەو شــتانەن وا خۆی نووســیبوونی و 

هەر ئەو هەست و خەیاڵە ناسکەی تێدان کە تایبەتمەندی خۆی و شێعرەکانین. 
 پەیوەندیی کتێبەکە بە بۆکانەوە پێویست بە باس کردن ناکا، شاعیر خۆی بۆکانییە و
زۆربــەی هــەرە زۆری شــێعرەکانیش لە بــۆکان گوتــراون، هەندێکیان پێشــکەش بە 
کەســایەتیی بۆکانی کراون و چەند پارچەیەک لە شــێعر و پەخشــانە شــێعرەکانیش 
باســی بۆکانیــان تێداکراوە، لــە هەمووان گرنگتر پەخشانەشــێعری »بیری ڕابردوو«ە 
کە خۆی وەک قامووســێک دەچێ بۆ مێژووی ســەدەی بیســتەمی شــاری بۆکان و 

دەوروبەری. 
ســەبارەت بە شــێعرە فارسییەکانی وەفا، باسم لە چاپی دووهەمی کتێبی »سرود 
پرستو« کرد، کە بە ناتەواوی لێ دەرهاوێژراوی لە تاران باڵوکرایەوە، بەاڵم بەختەوەرانە 
»چەپکێک لە گوڵ« لە باشووری کوردستان و لەژێر چەتری ئەو ئازادییە دا باڵوکرایەوە 
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 کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ چاپەمەنیی دابین کردووە و هیوادارم هەمیشەیی و
لەوە زیاتریش بێ.1

1. عومــەر ســوڵتانی )وەفــا( ، »چەپکێــک لە گــوڵ«، ســەرجەمی شــێعرە کوردییەکانی عومەر 
سوڵتانی )وەفا( ، ناشر )؟(، 200٩، 4٧٩ الپەڕە، کوردی. 
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»رسود پرستو«ی وەفا

چاپی دووهەمی کتێبی »ســرود پرســتو« ـ یەکەم کۆمەڵە شــێعری نوی فارسی کاکم 
ـ عومەری ســوڵتانی )وەفا( ، نەورۆزی ئەمســاڵ )200٧ ز(  لەالیەن بنکەی چاپەمەنیی 
»ســوها«وە لە تاران باڵوکراوەتەوە. »ســروودی پەرەســتوو« یەکەم کۆمەڵە شێعری 

نوێی شــاعیرێکی کوردیش بوو کە بە زمانی فارســی لە ســاڵی 1٣42/ 1٩6٣ لەالیەن 
»انتشارات صفی علیشاە« ەوە لە تاران باڵوکرایەوە و وا ڕێکەوت کە چاپی دووهەمی 

ئەم کتێبە، ساڵ و نیوێک دوای کۆچی دوایی شاعیر باڵوببێتەوە. 
»ســرود پرســتو«ی چاپی دووهەم، بە دوو پێشــەکییەوە چاپ بووە، کە یەکەمیان 

کــورد نووســیویەتی و  ناســراوی  توێــژەری  مامۆســتا محەممەدعەلــی ســوڵتانی، 
دووهەمیشیان من نووسیومە . 

پەیوەندیــی کتێبەکــە بەو زنجیرەوتارەوە، یەکەم شــاعیر خۆیەتــی کە بۆکانییە و 
دووهــەم زۆرێــک لە شــێعرەکان لە بۆکان گوتراون و ســێهەمیش ئەوەی هێندێک لە 
شــێعرەکان پێشــکەش بە کەســانێک کــراون کە ئەوانیــش بۆکانین. بــۆ توێژینەوە لە 
سەرەتاکانی سەرهەڵدانی شێعری نوێـ  وەک چەمک، »سرود پرستو« دەبێ سەرنجی 
تایبەتی بدرێتێ. وەفا پێش هەموو شاعیرێکی دیکەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان شێعری 
نوێی گوتووە، بەاڵم بە فارســی و کەم وزۆر هاوکات لەگەڵ ســێ کۆچکەی شــێعری 
نوێی کوردی لە ڕۆژهەاڵت )ســوارە، حەســەنیانی، چاوە( ، شــێعری نویی کوردیشــی 

گوتووە. 
بەداخــەوە ئــەم چاپــە ڕێک وپێــک نییــە و وەزارەتی ئیرشــاد دەســتی بردۆتە نێو 
زۆرێک لە شێعرەکانەوە و لە هەندێک شوێن دا هەر ئەوەندەی ناوی خۆشەویستی و 

ژن و ماچێکی شاعیر هاتبێتە گۆڕێ، پەڕاندوویانە و لە گرێژەنەیان بردووە. 
بەناچار و بۆ پاک کردنەوەی جێ پەنجەی سانسۆری بێ جێ، لێرە لە دوورواڵتی، 
بە یارمەتیی دوو کەس لە برادەرانی ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت/ بۆکان، دەقی شــێعرەکانم 
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ئامــادە کــرد و کتێبەکەم گەڕاندەوە ســەر ڕێچکەی چاپی یەکەم کە شــاعیر خۆی لە 
ســاڵی 1٣٤2  دا بە هاوبەشــی لەگەڵ شــاعیری گەورەی ئێرانی ســەعید ســوڵتان پوور 
لە چاپخانەی »صفی علی شــاە« چاپی کردبوو. ئەم دەقە لەســەر ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت/ 
بــۆکان دانــرا و لــە بەشــی »شــاعیر، نووســەر، وەرگێــڕ، ڕۆژنامــەوان«ی ماڵپەڕەکە 

پارێزراوە. 
ئینجا لە ساڵی 1٣٩٥/ 201٦دا، بە ئەرک و زەحمەتی برادەرێکی بەڕێزی بەرپرسی 
»نشــر روشــنگری«، چاپی سێهەمی کتێبەکەمان لەســەر کاغەز و بە دیزاینێکی جوان 
باڵوکــردەوە. ئــەم چاپــە هیــچ کەم وکووڕییەکی نییە و هیــوادارم بتوانیــن بە هەمان 

شێوە لە نێوخۆی واڵتیش باڵوی بکەینەوە.1

1. عمر سلطانی )وفا(  پدر شعر نو فارسی در کردستان، »سرود پرستو«، چاپ دوم بەاهتمام 
انور سلطانی، نشر سها، تهران 1٣٨5/ 2006، ٨٨ صفحە، فارسی. 

ـ عمر سلطانی )وفا( ، »سرود پرستو«، چاپ سوم، نشر روشنگری، آلمان 1٣٩٥/ 201٧، 1٣٩ 
صفحە، فارسی.
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شێعر و بەرهەڵستی و ڕاچەنین لە کوردستانی ئێران دا
نووسەر و شاعیر و سیاسەتزانی کورد مەلەوانێکی باشن لە گۆمی کەڵک وەرگرتن 
لە دەرفەت و دەرەتان! ئەوەش سروشتی ژیانی کورد لەژێر چنگوڕی چوار گورگی 
دڕندە دا فێری کردوون. واڵتانی داگیرکەری کوردستان کە هەمیشە لەسەر داپڵۆسینی 
کورد و چەوساندنەوەی هاودەنگن، هەندێک جار بەهۆی کێشەی سیاسیی نێو خۆیانەوە 
دەکەونە ناکۆکییەوە و دەیانەوێ گوشار بخەنە سەر یەکتر، ئیتر دەسبەجێ بیر لە کوردی 
سەر سنوورەکان دەکەنەوە و هەوڵی یاری کردن بە »کارتی کورد« دژ بە الیەنەکەی 
 بەرانبەریــان دەدەن، هەوڵێــک کــە بەداخــەوە گەلێک جار تێیدا ســەرکەوتوو دەبن و
خوێنی الوی کورد لە ڕێگەی ئەو دۆستییە درۆیینەی داگیرکەرانی خاکەکەمان دا، بە 
فیڕۆ دەڕوا، شەڕی نەخوازراومان ئاوقا دەبێ و ئابووریمان نشوست دەهێنێ، بەاڵم 
لــەالی ئــەوالوەش کــورد هەندێک جار کەڵک لە دەرفەتەکە وەردەگرێ و بەشــێک لە 
داوخوازییە سیاســی و نەتەوەیی یەکانی خۆی دژ بە داگیرکەری ئەودیوی ســنوور! 

بەئاشکرا دەهێنێتە گۆڕێ. 
لــە ماوەی شۆڕشــی ئەیلــوول دا )1٩٦1 تــا 1٩٧٥(  حکوومەتی پەهلــەوی ڕادیۆی 
کوردیــی کرماشــان و ڕۆژنامــەی کوردســتانی خســتە ڕێ. هــەردوک ئەوانــە بــۆ 
بەرژەوەندییەکانــی دەوڵەتــی ئێــران و دژ بــە نەیارەکــەی، واتــە حکوومەتــی بەغــدا 
دامــەزران و لەژێــر چاوەدێریی ڕاســتەوخۆی ســاواک دا بەڕێوە دەبران. ســەرەڕای 
ئــەوەش دەورێکی بەرچاویان لە پێشــکەوتی زمــان و ئەدەبی کوردی لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردســتان بینی و گەلێک خەڵکانی دڵسۆز و خزمەتگوزاری گەلەکەمان لە دەوریان 
کۆبوونــەوە و »دوور لــە چــاوی چەتــە«، ژیلەمــۆی خەباتــی نەتەوایەتییان گەشــاوە 
ڕاگــرت. نموونــەی ئــەم چەشــنە کەڵــک وەرگرتــن لە دەرفەتــان لە مێــژووی هەموو 

پارچەکانی کوردستان دا زۆرن. 
لــە مــاوەی شــەڕی ٨ ســاڵەی ئــەم دوایی یەی ئێــران و عێراقیــش دا هەندێک جار 
دەرەتانــی ئەوە هاتە پێشــێ کە شــاعیرانی کورد )هەژار، هێمــن، حەقیقی، ئاوات و...(  
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بەناوی هێرش کردنە ســەر ســەددام حسێنی کوردکوژەوە شێعری نیشتمانی بڵێن و 
لــە میدیــای مەالکانــی ئێــران دا باڵوی بکەنەوە. لــە دیوی ئەودیو، واتە لە باشــووری 
کوردســتانیش هەمان بارودۆخی سیاسی زاڵ بوو و ڕووناکبیرانی کوردی باشوور 
بەنــاوی هێرش کردنە ســەر »خومەینی« جەلالدەوە دەرفەتــی باڵوکردنەوەی بابەتی 
نیشــتمانییان دەقۆســتەوە و زۆر شــێعر و چیــرۆک و وتــاری بەنێوەرۆکیــان بــاڵو 

دەکردەوە. 
کتێبی جێگەی باس، خوڵقاوی ئەو بارودۆخەیە کە باسم کرد. مەحموود زامداری 
نووسەر و لێکۆڵەر و نیشتمانپەرست کۆمەڵێکی باش لە شێعر و پەخشانی شاعیرانی 
کوردی ڕۆژهەاڵتی کوردســتانی گردوکۆ کردووە و بە ســەرەتایەکی دەوڵەمەندەوە 
باڵوی کردۆتەوە، ئەویش لە جەنگەی شەڕی عێراق و ئێران و ڕاست دوای ئەنفال و 

کارەساتی هەڵەبجە، واتە لە ساڵی 1٩٨٩ دا. 
شــێعرەکان گەلێــک پســپۆڕانە هەڵبژێــردراون و نووســەر بــۆ کۆکردنەوەیــان 
گەلێــک ســەرچاوەی وەک کتێــب و گۆڤــار و ڕۆژنامــەی کــوردی و ئۆرگانی حیزبە 
کوردییەکانــی ڕۆژهەاڵتــی خاکەکەمانــی پشــکنیوە و نــاوی ســەرچاوە و ژمــارە و 
ڕێکەوتی دەرچوون و دەقی شێعرەکانی لە توێی 21٥ الپەڕە کتێب دا باڵوکردۆتەوە. 
بەگوێرەی ســەرنجی من، کتێبەکە دەوروبەری 10٤ پارچە شــێعر و 2 پەخشانی 
٤٨ شاعیر و نووسەری ڕۆژهەاڵتی کوردستانی تێدا کۆکراوەتەوە؛ ناوی ژمارەیەک 
لە شــاعیرەکانیش ڕانەگەیەندراوە و تەنیا ســەرچاوە، واتە ناوی گۆڤار و ڕۆژنامەی 
باڵوکەرەوەیــان نووســراوە ئەویــش بەهــۆی ئــەو ڕاســتییەوە کــە ســەرچاوەکان لە 

بنەڕەت دا ناوی شاعیرەکەیان ڕانەگەیاندووە. 
شــاعیر و  کوردپەروەرانــەن و  نیشــتمانی و  هەمــوو،  بابەتــەکان  نێوەرۆکــی 
نووســەرەکانیش هەموویــان هاوچەرخــی ســەدەی بیســتەمن هــەر لــە مــەال مارفی 

کۆکەیی و سەیفولقوزاتەوە تا مەال ئاوارە و سولەیمانی موعینی و ڕێبوار و... 
شــاعیر و نووســەرەکان زۆرێکیــان ناســراون: ســەیف، زەبیحــی، مــەال مارفــی 
کۆکەیی، حەقیقی، هەژار، هێمن، عەتری گڵۆاڵنی ]محەممەدی نووری[، زرنگ ]سەید 
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کامیــل ئیمامــی )ئــاوات( [، شــێواو ]خالیــد حیســامی[، ئیبراهیم ئەفخەمی، ســولەیمان 
موعینــی، مــەال ئاوارە، شــپرزەی ســەقزی ]نافیع مەزهەر[، محەممــەد مەجدی )م. م. 
هۆشــەنگ( و )م. م. عیشــقی(، ]ئــەم دوو ناســناوەش وا هەیــە هــەر هــی محەممەدی 
مەجــدی بــن[،1 فانــی،2 زاری، ع. خوســرەوی ]دەبێ عەلی خوســرەوی بێ[ و ڕێبوار 

]موسلیح شیخولئیسالمی؟[ . 

هەندێکیشــیان نەناســراو یان کەمتر ناســراون: حەســەن مودەرریســی، خێروێژ، 
غەرقــی ســەقزی، مەنهــودی، جەوهــەری، دەهشــەت، حەمەمین بەگــی ڕەنگەڕێژانــی، 
حەریف، شێخ جەمیلی زیائەددینی، حەیرانی سنە، حامید ناسرزەمانی، ج. م، ئاوارەی 
ســاباڵخی، ئەمینــی موکریانــی، جێماو مەریوانی و مەال محەممەدحەســەنی ســەقزی 

)ڕەمزی( . 

دیــارە، بەگوێــرەی نێوەرۆکی ئەم زنجیرەوتارە کە لــە پێوەندی بۆکان دایە، دەبێ 
لێــرە دا گوڵچنینــی ئــەو بابەتانە بکەم کە یا شــاعیرەکانیان بۆکانی بن یان بابەتێک لە 
گۆڤارێکی وەک هەاڵڵەی چاپی بۆکان دا باڵوبووبێتنەوە یان شاعیر و نووسەرەکانیان 
لە سەردەمی باڵوکردنەوەی بابەتەکە دا لە بۆکان ژیابێتن بۆ نموونە مامۆستا هەژار و 
کاک حەســەن مودەرریســی کە ئەوی دووهەمیان لە سەردەمی دەرچوونی گۆڤاری 
هەاڵڵــە و حکوومەتی کۆماری کوردســتان دا )1٩٤٦(  ســەرۆکی ئیدارەی پەروەردەی 

بۆکان بووە. 
بــۆ زانیاریــی خوێنــەر، لیســتەیەکم پێکهێناوە لە ناوی شــاعیرەکان و میســراعی 

یەکەمی ئەو شێعرانەی وا گوتوویانە یان ناوی ئەو بابەتەی وا نووسیویانە:
ـ شــاعیر )؟(، گۆڤاری هەاڵڵە، ژمارە ٣: »خۆم پیرم و دڵ تازە خەریکی گڕوگاڵە«، 

1. بــۆ ناســینەوەی ناســناوی ئەندامانــی کۆمەڵــەی »ژ. ک« کەڵکم لە وتاری کاک ســولەیمان 
چیڕە )هێرش(  وەرگرتووە: »ناساندنی نێوی ڕاستەقینەی نووسەر و ئەندامانی کۆمەڵەی »ژ. 

ک« لە گۆڤاری نیشتمان دا«، ماڵپەڕی گزینگ، مانگی دیسامبری 200٥.
2. فانــی لــە ئاغاواتــی میراودەلیی ناوچەی پشــدەری باشــوور بووە، بەاڵم ناڕاســتەوخۆ لە 
پێوەندیی کۆمەڵەی »ژ. ک«یش دا بووە، هەر بۆیەش ناوی لێرە دا هاتووە. بڕوانە سەرچاوەی 

سەرەوە. 
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الپەڕە ٣2؛
ـ حەسەن مودەرریسی: »ئەی هومێدی ئازادی )پەخشان( «، الپەڕە ٣٥؛

ـ حەقیقــی: »قەدیــان وەکــوو بلــوورە، برۆیــان وەکــوو هیــالل«، الپــەڕە ٣٦، ]ئــەم 
هۆنراوەیــە بــە دوو بــەش چــاپ کــراوە و بەشــی یەکەمی کەوتۆتــە ژمارە 2ی 
هەاڵڵــە، ل 2٩ ـ ٣0، بــەاڵم بەداخــەوە نووســەر فەرامۆشــی کــردووە و نــاوی 
»تازە بۆوە ســاڵ«ە و ئاوا دەس پێدەکا: دیســان شنەی نەسیمی بەهارە و کزەی 

شەماڵ...[
ـ گۆڤاری هاواری کورد، هەژار: هەی الیەالیە ڕۆڵە الی الیە، الپەڕە ٤0؛

ـ گۆڤاری هەاڵڵە، ژمارە ٣: بخوێنە بولبولی خوێنگەرم و دڵسۆز )کورد و ئازەری(، 
الپەڕە ٤٤؛

ـ گۆڤــاری هەاڵڵــە، ژمــارە ٣: »هــەی داد هــەی بێــداد، هــەی ڕۆ ڕۆڵــە ڕۆ! )شــینی 
ژنەکوردێک( «، الپەڕە ٤٩؛

ـ عەتری گڵۆاڵنی: »باری ئەستۆی دوژمنە وا هێسی کردووە گەردنم، الپەڕە ٦٣؛
ـ خێروێژ1: »شوکر بە کوردان ئازادی دریا«، الپەڕە ٦٥؛

ـ عەتری گڵۆاڵنی، »خەراجاتی دوو زولفی تۆ ئەرێ ماچینە یا چینە؟«، الپەڕە ٧0؛
ـ شــێواو ]خالید حیســامی[: »کوانێ دوژمنانی خوێنخۆر با بێنە ســەیری بەزمم«، 

الپەڕە ٧2؛
ـ زرنگ ]سەید کامیل ئیمامی )ئاوات( [: »دوێ شەو دڵ ڕایپەڕاندم پێی گوتم هەستە، 

بەاڵن«، الپەڕە ٧٥؛
ـ عەتری گڵۆاڵنی: »بەرت چەند خۆشە سەربەستی! ببی پیرۆز، چ دارێکی!«، الپەڕە 

٧٧؛
ـ کەریمــی بۆکانــی ]ئیبراهیــم ئەفخەمــی[2: »ســەرم ســوڕما لە ئــاکاری بڕێک لەم 

1. میرزا عەلی سەمیمی خەڵکی سنە و نووسەری حەمەحوسێن خانی سەردار. 
2. نەمزانی ئەم ناوی »کەریمی بۆکانی«یە لەکوێوە هاتووە و گەلۆ هەر لە سەرچاوەکە دا وا 
نووســراوە یان چی؟ بە دڵنیایی ناســناوی شــێعریی ئەفخەمی هەر »ئەفخەمی« بوو و هیچی 

تر. 
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عەسر و ڕۆژگارە«، الپەڕە 1٣٧؛
ـ بۆکانــی ]ئیبراهیــم ئەفخەمــی[: »هەرچی دەیبینی تەقەللوب، فێڵــی تێدایە و درۆ«، 

الپەڕە 1٣٨؛
ـ بۆکانــی ]ئیبراهیــم ئەفخەمــی[: »ڕیــش بــۆزی پــڕ لــە کوڵکــە، کەوا ڕیشــی خۆی 

دەجوێ«، الپەڕە1٤0؛
ـ بۆکانــی ]ئیبراهیــم ئەفخەمــی[: »وەتــەن حوببی ئەتۆ دینم، سپاســی تۆم لەســەر 

لێوە«، الپەڕە1٤1؛
ـ بۆکانــی ]ئیبراهیــم ئەفخەمــی[: »لــە عیلم و فەنن و ئیختیراع بەشــت نییە لەســەر 

زەوی«، الپەڕە 1٤2؛
ـ بۆکانــی ]ئیبراهیــم ئەفخەمی[: »نەورۆزە گوڵ و ســەوزە لە هەرالوە هەڵســتان«، 

الپەڕە 1٤٣. 
لە الپەڕە 10٧ـ  11٤ی کتێبەکە دا دوو پارچە شێعر یا باشتر بڵێم دوو بەشی یەک 
پارچە شــێعر لە ڕۆژنامەی »کوهســتان« چاپی تاران، ژمارە ٧٦ و ٧٩ )1٣2٥/ 1٩٤٥(  
ڕاگوێــزراوە کــە باســی نەبوونی ئازادیی هەڵبــژاردن لە ئێران دەکا. ناوی شــاعیری 
شــێعرەکە بــە »ج. م« ڕاگەیەنــدراوە و بەداخــەوە نازانم کێیە، بەاڵم بــە زاراوەکەی دا 
هەســت دەکــەم خەڵکی الی ســەقز و بــۆکان و وا هەیــە یەک لــە فەیزوڵاڵبەگییەکان 
بێ یان »خێروێژ«ی شــاعیری ســنەیی کە ماوەیەک الی فەیزوڵاڵبەگییەکان میرزایی 
دەکرد؟ شــاعیر، هەر کەســێکە نەســیحەتی »دوکتۆر ئەردەاڵن«ی خاوەنی ڕۆژنامەی 
»کوهســتان« دەکا کــە بەتەمــا نەبێ خۆی کاندیدی هەڵبژاردنی مەجلیســی شــووڕای 

میللی ئێران بکا لەبەروەی لە ئێران دا ئازادی نییە و حەتمەن دەسەاڵت »حەمەدئاغای 
عەباســی«، خاوەن مڵکــی گونــدی ســەرا وەک نوێنــەری شــاری ســەقز لە ســندووق 

دەهێنێتە دەرێ و هەوڵی کەسانی وەک ئەو پووچەڵ دەکاتەوە. 
شــێعرەکە هەندێــک ناوونیتکــەی بــۆ حەمەدئاغــا تێدایــە کــە دیــارە مــن لێــرە دا 
نایاننووسم، هەروەها ناوبراو بە »برایم ئاغای عەمبار« شوبهێنراوە، کە ئەو بەشەش 
ناهێنمەوە، بەاڵم بەکورتی دەڵێ گوایە »برایم ئاغای عەمبار« بە حاجی لەقلەقی گوتووە 
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لــە مــەزرا و مڵکی مــن بار بکە و بڕۆ، تۆ حاجی نی ئەگەر حاجی، بۆچی ســیواک و 
ئاوی زمزمت پێ نییە! 

ئــەوە هەڵبژاردەیەکــی هــەر دوو بەشــی شــێعرەکەی »ج. م.«ە، کــە ســەرجەم ٦٥ 
فەردە: 

بە ئەو هاوکاری خاس و یاری گیانی... ســەبا، بێــژە بــە دوکتــۆر ئەردەاڵنــی
عەقایــد ئازادیــی  بەحســی  تەزاهور بەو قســە حەشــوە و زەواید...درۆیــە 
بــە نــاو عەباســییە، شــوغڵی سیاســیگەرەکتــە گــەر ڕەقیبی خۆت بناســی
وەکیلــە ئــاڕا  بــێ  ئەگەرچی زۆر... پڕ یەک تەویلە...هومایوون بەختــە، 
برایم ئاغایــی عەمبــار کە لــەو مەرحوومــەوە زۆر ماوە ئاســارلــە خوێشــانی 
بەجێــاوە، نەبێتــە زەمــم و غەیبەت... کتێبــێ لەو قســە و نەقــڵ و حیکایەت
وجوودی وا یەقین نایەتــە ڕووی کار... ئــەر ئــازاد بێ عەقیــدە و ڕای و ئەفکار
داوییەقیــن عەنقایــە ئــازادی، کــە نــاوی کەوتووینــە  هەمــوو  ئەبیســین و 
نیهانــە دایــم  غەیبییــە،  زهــووری ئــەو لەگــەڵ ئاخرزەمانە!... وجــوودی 
نابێتــە دەرمان... یەقین عەباســی بــۆ ئــەو دەردە ومتان نەبێ،  ئەگەر ســەربار 
لــە کشــت  و زەرعــەدا عەقڵــی بەجێیەبەڵــی عەباســی خــۆی ئەربابــی دێیە
لە کرماج چاک دەســێنێ تووتن و پووڵلە مــەزرا ماهیرە بۆ زەبتی مەحســوول
لەبــەر دەســیا زەلیلــە ئەمــری وەحیــی جوبڕەئیلەڕەعییــەت زۆر  لــە الیــان 
لە ســەریا هیــچ نەبــوو ئــەو ئیددیعایەلە حــەق گەر النــەدەم ئــەو بێ خەتایە
لەمــەوالوە دەبێ بەحســێ لە ئــەو کەینکەســێ ئەو فکرەیــەی هێنایــە نێوبەین

شــێعرەکە لێرە دا تەواو دەبێ و بەداخەوە شــاعیر »بەحســێ لە ئەو کەســە« ناکا 
کــە بــە قســەی خۆی دەبــێ فکر و ئیددیعــای نوێنەرایەتــی کردنی مەجلیــس لەالیەن 
حەمەدئاغای عەباســییەوە ئەو هێنابێتیە گۆڕێ. ئەوە کێیە؟ شــا؟ ئەفســەرێکی سپای 
ئێــران؟ کەســێکی خۆجێیــی و خەڵکــی ناوچە؟ لــە شــێعرەکە دا ڕوون نییــە، بەاڵم لە 
نامەکەی دا بۆ »کوهســتان«، کە وا لە بەشــی دووهەمی هۆنراوەکەی دا نووســیویەتی، 
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دەڵێ: لە بەشی سێهەم دا بەڕاشکاوی هەموو شتێک بۆ خەڵک و ئازادیخوازان ڕوون 
دەکەمەوە! چ بووە و چ ڕووی  داوە و بۆ بەشی سێهەم چاپ نەکراوە، ناڕوونە.1 

1. مەحمــوود زامــدار، »شــێعر و بەرهەڵســتی و ڕاچەنین لە کوردســتانی ئێــران دا«، دەزگای 
ڕۆشــنبیری و باڵوکردنەوەی کوردی، کتێبی زنجیرە 2٤٤، مطبعة جاحظ، بغداد 1٩٨٩، 21٥ 

الپەڕە، کوردی. 



620 | بۆکان لە مێژوودا

نەمریی لە ئەدەب دا
نەمــر »ئورخانی غالب« دە ســاڵێک پێش مردنــە دڵ تەزێنەکەی، کۆمەڵەیەک لە وتارە 
ئەدەبییەکانی خۆی لە شێوازی کتێبێک دا باڵوکردەوە. وتارەکان بریتین لە ژیاننامە و 
هەڵســەنگاندنی توانای شــێعریی 15 شاعیری کالســیکی کورد، کە لە نالییەوە دەست 
پێــدەکا و بــە حاجــی قــادری کۆیــی و پیرەمێرد و مــەالی گــەورەی کۆیــە  دا دەگاتە 
زێوەر و خانی و شــێخ لەتیفی حەفید و »هەژار کوردســتانی«. ئەوەش  لە ڕاســتی دا 

نووسینی کورتە مێژوویەکی ئەدەبی کوردییە لە نێوان سااڵنی 1٨16 و 1٩٩٧. 
 کتێبەکــە لــە یــادی بۆکانیــش خاڵی نییــە و 10 الپەڕەی 12٧ تــا 1٣٧ی تەرخانی 
مامۆســتا عەباســی حەقیقی کراوە هاوڕێ لەگەڵ ئاماژەیەکی کورت بە مامۆســتایان 
ســەیفولقوزاتی قــازی و ســەید کامیلــی ئیمامی )ئاوات(  لــە پەڕاوێــزی وتارەکە دا. لە 
وتاری ناوبراو دا ژیاننامەیەکی پوخت، بەاڵم بە کاکڵ بۆ حەقیقی نووسراوە و ئینجا 

شێعری شاعیر ناسێنراوە:
»لە باری زمانەوە، شێعرەکانی سادە و پەتی و ڕەوانن... پڕن لە بۆن و بەرامەی 

وشەی ناسک و چەلەنگ و شیرین و گرشەدار و هەست بزوێن و ڕازی شادی.« 
 نووســەر خۆی وتارەکەی بە »هەوڵدانێکی ســەرەتایی« ناو دەبا و لە ڕاستیش دا 
هەر شتێکی وەهایە، بەاڵم بۆ توێژەرانی دواڕۆژی شێعری حەقیقی سەرچاوەیەکە و 

نابێ چاوی لێ بپۆشرێ. 
ئۆرخــان غاڵــب نەمر ئەگەر بمایە، دەیتوانی ســەرچاوەی گەلێک خێروبێر بووایە 

بۆ ئەدەب و مێژووی واڵتەکەمان.1

1. ئورخانی غالب، نەمریی لە ئەدەب دا ـ ئاوێنەی ژیان و بەرهەمی کۆمەڵێک شاعیر«، ناشر 
 .)ISBN: 91–973354–6-0( سوید 1٩٩٨، 22٣ الپەڕە، کوردی ،)؟(
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سەیفولقوزاتی قازی
ســەیفی نەمر مامی پێشــەوا قازی محەممەد و دانەری بناغەی قوتابخانەی ناســراو 
بە »شــێعری موکریان«ە، قوتابخانەیەک کە لە ســەردەمی مەشرووتەی ئێران )1٩06(  
دامــەزرا و قوتابییانــی وەک هــەژار، هێمــن، هێــدی، ئــاوات، خاڵەمیــن، حەقیقــی و 
محەممەدی نووری لە ڕۆژهەاڵت و قانیع و موفتی پێنجوێنیی لە باشوور پەروەردە 

کرد 
ماوەیــەک دوای نووســرانی وتارەکــە، دیوانێکــی نــوێ لــە شــێعرە کوردییەکانی 
سەیف لەالیەن بنکەی ژینی سلێمانییەوە چاپ و باڵوکرایەوە. ئامادەکاری دیوانەکە، 

ڕێزدار حەسەنی قازی، کوڕەزای سەیف و نووسەری ئەم دێڕانەن بە دووقۆڵی. 
کتێبەکە چەند پارچە شێعری سەیفی تێدا تۆمار کراوە کە لە دیوانەکەی پێشوو دا 
نەبــوو، هەروەهــا 1٩ بابەتــی نووســراو ســەبارەت بــە ژیــان و شــێعری ســەیف و 

ژمارەیەکی بەرچاو وێنە و بەڵگەنامەی پێشتر نەبینراوی تێدایە. 
ئەوەی بۆکان بگرێتەوە لە کتێبەکە دا زۆرن: 

ـ ئەو شــێعرانەی وا بۆ نەمر عەزیز ئاغای عەباســی گوتراون وێڕای ژیاننامەیەکی 
کورتی عەزیز ئاغا؛ 

ـ شــێعری گۆرانیــی »ســەوزەی هەمزەبــەگ« کــە دەگوتــرێ ســەیف لــە گونــدی 
ســڵێمانکەندی گوتبێتی هاوڕێ لەگەڵ نۆتی گۆرانییەکە کە هونەرمەند »حەسەن 

دەرزی« نووسیویەتەوە؛ 
ـ یەکەم هاوسەری سەیف، زبێدە خانم، کچی ئاغا شێربەگی فەیزوڵاڵبەگی بووە؛ 
ـ ســەیف خاوەنــی چەنــد مڵــک و گونــد بووە لەســەر چۆمــی جەخەتــوو و نێوان 
میاندواو و بۆکان؛ لەگەڵ میســباحوددیوان )ئەدەب(  و براکەی، واتە عەلی بەگی 
حەیــدەری دا شــەریکە مڵک بووە و شــێعری بۆ گوتوون و لــە عەینی کات دا بۆ 
مەسەلەی نوێنەرایەتیی پەرلەمانی ئێران لەگەڵ عەلی بەگ دا کێ بەرکێی هەبووە؛
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ـ ئەمانە و گەلێک بابەتی دیکەی پەیوەندیدار بە بۆکان.1

1. »ئــازادی، ســەربەخۆیی، میــری و گەورەیــی، داوا بکــەن بــە زار و زمــان و ددان و لێــو، 
ژیــان و شــێعرە کوردییەکانــی ســەیفولقوزاتی قــازی 1٨٧6 ـ 1٩45«، ئامادەکردنی ئەنوەری 

سوڵتانی و حەسەنی قازی، بنکەی ژین، سلێمانی، 200٨، 42٣ الپەڕە، کوردی.
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مامۆستا هەژار )بۆ کوردستان( 
مامۆستای نەمر هەژار لە مەهاباد لەدایک بووە، بەاڵم بۆ ماوەیەکی زۆری تەمەنی لە 
بــۆکان و هەروەها گوندی »شــەرەفکەند«ی ڕۆژاوای بــۆکان ژیاوە و وەک نوێنەری 
شــاری بــۆکان لــە کۆبوونەوەی ســااڵنی ســەردەمی کۆماری کوردســتان )1٩46(  لە 
مەهاباد بەشــداری کردووە و لە ڕۆژی هەڵکردنی ئااڵی کۆمار لەســەر قەاڵی بۆکان 

شێعری خوێندۆتەوە:

نــۆ ملیۆنــە ئــەم ئااڵیەمــان »الوەکان! نامووســی 
هەر کەسێ خۆشی نەوێ، ڕەببی وەبەر خەنجەر کەوێ!«

شێعر و بیرەوەرییەکانی مامۆستا لە زۆر شوێن دا بۆکان دەگرنەوە، بەاڵم لێرەدا 
تەنیا دەسنیشانی شێعری پێوەندیدار بە بۆکانی ئەو کەڵەشاعیرە دەکەم. 

1. هــەژار لــە ســاڵی 1٩46  دا بــۆ بەڕێوەبردنــی چاپخانەکــەی بــۆکان یارمەتیــی 
مامۆستای نەمر حەسەنی قزڵجیی داوە و پێکەوە، مەنزوومە شێعرێکی ئەویان 
بە ناوی »سلســلەی مەشــایەخی نەقشــبەندی« هەر لەو چاپخانەیە چاپ کردووە. 
قزڵجی بەرپرسی چاپخانەکە بوو لە بۆکان و گۆڤاری هەاڵڵە و دیوانی قانعیش 
هەر لەوێ چاپ کرا، مامۆستا هەژار لە سااڵنی دواتر دا هەوڵی چاپ کردنەوەی 
ئــەم شــێعرەی نە دا و ئەوەندەی مــن بزانم چاپی بۆکانی شــێعرەکە یەکەمین و 

دوایین چاپییەتی. 
2. بەرەو موکریان: بەشــی کۆتایی ســەفەری خەیاڵیی هەژار بۆ موکریان، بەشــی 
بۆکانــە و لــەوێ دا باس لە شــارەکە، قــەاڵ، حەوزەگەورە و هەندێ کەســایەتیی 
بــۆکان وەک ســەردارەکان، مەال ئەمجەدی عوســمانی )کاک(، مــەال عەبدوڵاڵی 
حەســار، قــازی کاکەحەمەی قزڵجی، کاک ســەعدی موهتەدی )شــێرەچووبینە( ، 
ئەحمەد ئاغــای ئێلخانــی زادە )پیــرە شــاهۆی قەرەگوێــز( ، حاجــی ڕەحمان ئاغای 
موهتەدی )برای ڕاســت( ، کاک ســەالح موهتەدی )مچەگردەڵ(  و کاک محەممەد 
ئێلخانــی زادە )کاوە( ، نەمــر ســەید کامیــل ئیمامــی )ئــاوات(  و گونــدی تــاراوا، 
شــێخلەر و وشــتەپەی بۆکانــی کردووە، بەاڵم بەگشــتی خەڵکــی بۆکانی داوەتە 
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بەر تەوس و پالر:
»پیــاو نەمــان و ئــەوەی مــان خوێــڕی بــوون...« 

یا:
»کوردەنامووسی فرۆرشا بە چڵە...«

 )بۆ کوردستان، ل 14٣ ـ 146( 
٣. لە چاپی ســێهەمی کتێبی بۆکوردســتان دا هەندێ بابەتی کۆنی سەردەمی ژیان 
لە بۆکان لە چاپەکەی پێشوو زیاد کراون کە بەشێکیان پێوەندییان بە بۆکانەوە 

هەیە:
ـ نامەیەکی شێعری بۆ ڕۆژنامەی »کوهستان« چاپی تاران، کە تەئریخی 1٣2٣ 

)1٩44(  و ناوی بۆکانی بەسەرەوەیە. )ل 2٧2 ـ 2٧٣( ؛ 

نامەی کوهستان! ئەو ئەستێرەیەی تۆ
ورشەی پرشــنگت دای لە هەردوبۆ

ـ کاوێژی لەمێژینەیەک: شێعرەکە تەنزێکە باسی هاتنی مانگی ڕەمەزان دەکا و 
 پێشکەش بە ئەحمەد ئاغای ئێلخانی زادە باوکی کاک سوارەی نەمر کراوە و
لــە  بەســەرەوەیە.  بۆکانــی  نــاوی  )1٩4٣( و   1٣22 ڕەمەزانــی  تەئریخــی 
سەرەتاکەشی دا ناوی »قۆچ بەگ«ی فەیزوڵاڵبەگیی بردووە )ل 2٧٧ و 2٧٨(   

 شــابان بۆ ســەفەر گرتی تــەدارەک  

لێــم وەژوور کەوت مانگی مەبارەک
دوای ئــەم شــێعرەی باســی  کــرا، شــێعرێکی دیکــەش لــە چاپــی دووهەمــی بــۆ 
کوردســتان دا هەیــە کــە عینوانەکــەی ئاوایــە: »ڕەمەزاننامــەی 1٣2٣ بــۆکان« و بــەو 

مەقتەعە دەست پێدەکا:
 خێلەکەی شــەعبان هەر کۆچی لێنا  

 مانگــی مەبــارەک تەرشیفــی هێنا
ئەم شێعرەش هەر تەنزە و پێشکەش بە ئەحمەد ئاغا کراوە.1

  
1. هەژار، »بۆکوردستان«، چاپی سێهەم، چاپی جەواهیری، تاران، بەفرانباری 1٣5٨ )1٩٧0( . 
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جارێکی دیکەش مامۆستا هەژار و بۆکان
ئــەم بابەتــەم ماوەیــەک لەمەوپێش لە وێبالگــی »ڕوانگە«ی ڕێزدار حەســەنی قازی دا 

خوێندەوە.1 
بابەتەکــە لــە پێوەندیی ئەو بۆچوونە دا نووســراوە کە کەس یا کەســانێک و یەک 
لەوان نەمر مامۆســتا شێخ عیززەددینی حوســێنی گوتبێتیان نەمر مامۆستا هەژاری 
موکریانــی ئەندامــی کۆمەڵــەی »ژ. ک« بــووە و دوای هەڵوەشــانەوەی کۆمەڵــە و 
دامەزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان، نەبۆتە ئەندامی حیزبەکە و لەسەر ڕێبازی 

»ژ. ک« ماوەتەوە. 

بەڵگەهێنانــەوەی کاک حەســەن بــۆ بەرپەرچدانــەوەی ئــەو بۆچوونــە هەڵەیــە، 
سەرنج ڕاکێشە و پێم خۆش بوو لێرە دا بۆ ئاگاداریی خوێنەرانی »بۆکان لە مێژوو دا« 

دەقی وتارەکە بهێنمەوە. 
هەژاری موکریانی ئەندامی حیزبی دێموکراتی کوردستان و لە کۆنگرەی یەکەمی ئە م حیزبە دا، 

یەک لە نوێنەرانی بۆکان بووە.
حەسەنی قازی

لــەم دوایی یانــە  دا برای بەڕێز کاوە ئەمین چاوپێکەوتنێکی لەگەڵ مامۆســتا شــێخ 
عیززەددینــی حوســێنی کــردووە کــە لــە ڕۆژی 2010/٧/2٨ لە ماڵپــەڕی ڕۆژنامەی 
ڕووداو  دا باڵوبۆەتــەوە. لــە وەاڵمــی پرســیارێکی کاوە ئەمیــن  دا کــە دەپرســێ: ئەی 
کەس ناڕەزایی نیشــان نە دا لە هەڵوەشــاندنەوەی کۆمەڵەی »ژ. ک«؟ مامۆستا شــێخ 
عیززەددیــن وەاڵم دەداتــەوە: »بەڵێ هەبــوو، هەندێکیان هەر نەبوونە ئەندامی حیزبی 
دێموکــرات، یەکێک لەوانە مامۆســتا هەژارە کــە نەبووە ئەندامی حیزبی دێموکرات و 
دەیگوت دوای کۆمەڵەی »ژ. ک« دڵم بڕوایی ]بەرایی[ نادا بچمە نێو هیچ حیزبێکەوە.«
ئەگەرچی مەسەلەی ئەندامەتیی هەژار لە حیزبی دێموکراتی کوردستان دا پێشتر 

1. http://ruwange. blogspot. com/2010/08/blog post06ـ. html.
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لــە ســەری نووســراوە و ســاخ کراوەتەوە، بۆ وێنــە بڕواننە: »ســولەیمانی چیڕە، ئایا 
 شاعیری میللی کوردستان حیزبی نەبووە؟ ماڵپەڕی گزینگ 2005/2/21« هەروەها ئەو
لێ زیاد کردنەی کە من بۆ گزینگم نارد، بەاڵم وا دیارە مامۆســتا شــێخ عیززەددین 
ئەو نووســینەی چاو پێنەکەوتووە و بە پاڵپشــتی قسەی مامۆستا هەژار لە »چێشتی 

مجێور«دا ئاوای وەاڵمی ئەمین داوەتەوە. 
بەپێــی ئاگادارییــەک کــە لە گــۆواری کوردســتان، باڵوکــەرەوەی بیــری حیزبــی 
دێموکراتــی کوردســتان، ژمــارەی 1، 15ی ســەرماوەزی 1٣24]ی هەتــاوی[/ 6ی 
دیســامبری 1٩45، ســەبارەت بــە کۆنگرەی یەکەمــی حیزبی دێموکراتی کوردســتان 
باڵوکراوەتەوە دەردەکەوێ  لەو کۆنگرەیە  دا »ئاغای عەبدوڕڕەحمانی شــەرەفکەندی« 
وەک یــەک لــە نوێنەرانــی بــۆکان بەشــدار بووە، هەر لــەو کۆنگرەیە  دا دوو شــێعری 
خوێندۆتەوە کە ســەردێڕی یەکەم شــێعریان »دێموکراتمان دەوێ«یە. وێنەیەکی ئەم 
کۆنگرەیــەش هەیــە کــە تێیدا هەژار لە نێو بەشــدارانی کۆنگــرە  دا دەبینین. ئەوەی کە 
ســااڵنی دواتــر و بەپێی سیاســەتی ڕۆژ »هــەژار« یان خەڵکی دیکــە چییان گوتبێ و 
نووسیبێ، لەو ڕاستییە ناگۆڕێ کە لە سەردەمی بوونی کۆمەڵەی »ژ. ک«، بە حیزبی 
دێموکرات  دا هەموو هەڵســووڕاوە ســەرەکییەکانی کۆمەڵە لە چاالکییەکانی حیزبی دا 
بەشــدار بــوون. ئەگــەر هــەژار ئەندامی حیزبــی دێموکراتی کوردســتان نەبووە ئەی 
چۆن لە کۆنگرەی یەکەمی ئەو حیزبە  دا نوێنەرایەتیی شوێنێکی کردووە کە دەورێکی 
گرینگی هەبووە لە کاروباری حیزب و حکوومەتی میللیی کوردستان دا. ئەگەر ئەندامی 
حیزبــی دێموکــرات نەبووە چۆن ئــاوا بەگەرمی لە کۆنگرە  دا شــێعری »دێموکراتمان 
دەوێ«ی خوێندۆتەوە. تەنانەت خاڵەمینی بەرزنجیش لەو کۆنگرەیە دا بەشدار بووە و 
پەسنی پێکهاتنی کۆنگرەی داوە. تەنیا شتێکی نووسراوی کە تا ئێستا لە بەردەست دا 
بــێ و بــە زمانێکی تونــدی ڕەخنەگرانە بە دژی پێشــەوا قازی محەممەد نووســرابێ 
دەستە شێعرێکی خاڵەمینەکە ئەویش بە خوێندنەوەی وردی جوان دەردەکەوێ هیچ 
پێوەندیــی بــە ســەردەمی گۆڕانی »ژ. ک« بە دێموکراتەوە نییــە و بە ئەگەری زۆر لە 
دوای هەڵوەشان و ڕووخانی کۆماری کوردستان نووسراوە. ئێستا لە خوارەوە ئەو 
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ئاگادارییــەی ســەبارەت بە کۆنگــرەی حیزبی دێموکراتی کوردســتان باڵوکراوەتەوە 
دەخوێننەوە. نووسراوەکە هێنراوەتە سەر ڕێنووسی ئەم ڕۆژگارە: 

حیزبی دێموکراتی کوردستان
لــە دوای ئــەوە لــە هەوەڵــی مانگــی خەزەڵــوەر )ئابــان( ی 1٣24 حیزبــی دێموکراتــی 
کوردستان لە مەهاباد داندرا و بەیاننامەی خۆی باڵوکردەوە، لە ڕۆژی 1٣24/٨/2  دا 
هــەوەڵ کۆنگــرەی خۆی کە تێکەڵ بوو لە ســەران و نوێنەرانی کــوردان بە تەرتیبی 

ژێروو:
1. ماکۆ و ئارارات: ئاغای عومەرخانی جەاللی، ئاغای شێخ حەسەن، ئاغای شێخ 

کەی، ئاغای حەسەن دەالبی، ئاغای عەبدوڵاڵ ئاغای مالن، ئاغای فەخری؛
2. ســۆما، برادۆســت، دەشــت، مەرگــەوەڕ: ئاغــای عومەرخانــی شــەریفی، ئاغای 
تاهیرخانی ســمکۆ، ئاغــای عەباس خانی فەنەک، ئاغــای قۆیتاس ئاغای مەمەدی، 
ئاغای حاجی وەتمان، ئاغای شــێرۆ، ئاغای عەبدی، ئاغای حەســەن تیلۆ، ئاغای 
تەمەر خــان، ئاغــای مــراد، ئاغای نوورکۆ، ئاغــای زوبەید، ئاغای عــەزۆ، ئاغای 

حەسەنێ هەنارە، جەنابی ئاغای حاجی سەید عەبدوڵاڵ ئەفەندی؛
٣. شــنۆ: ئاغــای مووســا خانی زەرزا، ئاغــای قەرەنی ئاغــای زەرزا، ئاغــای میــرزا 

سەعید، ئاغای قازی محەممەد، ئاغای کاک هەمزە؛
4. ســندووس: ئاغــای ئەحمــەدی کاخــدر، ئاغــای قاســم ئاغای پیرۆتــی، ئاغــای 

محەممەدەمین ئاغای پیرۆتی؛
قــادری، مامەنــدی  کاک  ئاغــای  قــادری،  عەبدوڵاڵ ئاغــای  ئاغــای  الهیجــان:   .5 
ئاغای کاک حوســێنی محەممەدی، ئاغای پیرۆت ئاغای ئەمیرعەشــایری، ئاغای 

محەممەدەمین ئاغای پیرۆتی!! ]ئەمین عەشایری[؛ 
6. پیران: ئاغای محەممەدئەمین ئاغا، ئاغای قەرەنی ئاغا؛

٧. میاندواو: ئاغای حەمەحوسێن خانی سەیفی قازی؛
٨. بۆکان: ئاغای عەبدوڕڕەحمانی شەڕەفکەندی، ئاغای ڕەشیدی عەلی زادە؛



628 | بۆکان لە مێژوودا

٩. مەنگوڕ: ئاغای ئیبراهیم ئاغای ئەدهەم، ئاغای مام حەسەن، ئاغای کاک سولەیمان، 
ئاغــای کاک هەمــزە، ئاغای مینەئاغا و باقی برایانی کورد تەشــکیل  دا و لەالیەن 
ســەران و ڕەوشــەنفکرانی حیزبــەوە نوتقــی زۆر چــاک داییر بــە دێموکراتی و 
یێکەتی ئیراد کرا. لەم کۆنگرە  دا هەموو لکەکانی حیزبی دێموکراتی کوردســتان 
تەســویب کــرا و نوێنــەری تایبەتییــان بــۆ دانــدرا. هەریــەک لــە جێــی خۆیــان 
دامــەزران و دەســتیان بــە کار کــرد و هەژار هۆنــەری جوانی کوردســتان ئەم 

شێعرانەی خوارەوەی کە باسی دێموکراسی دەکا خوێندەوە. 
دێموکرامتان دەوێ

 حــەوت ســاڵی ئاگــری شــەڕی دونیایە داییســا

 دیزەی شــەڕی تیــا دەکوڵی گۆشــتی پیر و جوان

نەونەمــام تــازە  تــەڕ و  جــەوان   میلیۆن هــا 

 میلیۆن هــا بــە عیلــم و هونــەر، نابیغــەی زەمان

 ئێســکیان کرا بە خواردەمەنی کــرم و موور و مار

فڕێــدران مەیــدان  لــە  گــۆ  بــە  کــرا   ســەریان 

 ســەد هــەزار شــار و دێهــات تێکــدران بــە بۆم

 پیســر لــە وەزعــی مەملەکەتــی کوردی بــارزان

بەشــەر ئاسایشــی  لەبــەر  هەاڵییســا؟   بۆچــی 

 ڕیشەی فەســاد و زوڵمێ ببەتڵێ لە ڕووی جەهان

 میللەت پچووک و گەورە حەقی خۆی وەدەس کەوێ

 مەمئوور و شا لە خۆی بێ چ جایی خەتت و زمان

 کوردیش ئەخۆ بەشەر بوو کەچی هەر دەیانکوژن

 وردە و ئەســیرە دێ لــە عێــراق و لــە کوردســان

 وا دیــارە هــی ئەوانە لەبــەر نەفعی شەخســییە!!

 کێ ڕاســتە قەولی ســابیتە بێجگە لە ڕووسەکان؟

 ئەو لەشــکری کــە فەتح و زەفــەر یــاوەری وییە
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 بەیداغی ســووری، داس و ستارە و چەکوچ نیشان

 ئــەو لەشــکرەی بــە ئەمــری ســتالینی پێشــەوا

 بەیداغــی فەتح و مــەردی لەســەر بێرلەنێ چەقان

 ئەو لەشــکرەی کە مســتی گرێ کــردووە و دەڵێ

ددان دەم و  تێکیشــکێنم  لەکوێیــە؟   زاڵــم 

 وا ئــەو بــەزەی بــە حاڵــی مــە  دا هاتووە کــە بۆ

 کورد بێ کەســن لە گیتــی و بێ جێــن و بێ نەوان

 بۆچــی دەبێ لە ڕیزی بەشــەر کــوردی چارەڕەش

نــەکا ژیــان تــام  نەبــێ،  نەبــێ، زمانــی   نانــی 

 پێویســتە قەومی کوردی وەکوو ســاییری بەشــەر

 بەهــرەی ببێ لــە حەقــی ژیــان، بێتە نێــو ئەمان

 ئێمــەش ئــەوا لــە ســایەی ئــەو لوتفــی قیمەتی

 دەسان لە دەستی یەک دەگرین زۆر بە ڕووح و گیان

دەکەیــن و دێموکرامتــان دەوێ  حیزبێکی ســاز 

 فــارس چلۆنە، کــورد دەیهەوێ بــێ وەکوو ئەوان

 مەمئوور لە خۆم بێ هەرچی کوتی چاکە تێی دەگەم

 خوێندن زمانی خۆم بێ، گەلێک زووی دەکەم ڕەوان

 گەر حاســڵم لە خۆمی خەرج کــەم، چ زوو دەبێ

 دانێــم مەتــەب لە شــاری و مەکتەب لــە دێیەکان

 ئــەو قەومــە پاکی فێــری ســەواد و علیــم دەبێ

 بێگانــە چی دی پێم نەڵێ کورد وەحشــییە و نەزان

 ئــەی گەورەکانی کــوردی مبارەک بــێ کۆمەڵوو

بێ مــەکان خەلالقــی  لەالیەنــی  بــێ   تۆفیقــوو 

 یــاڕەب بــژی بە فەتــح و زەفــەر لەشــکری قزڵ

هــەر چەرخ و خول بە مەیلی ســتالین بــدا زەمان
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وە هەروا جەلەســاتی حیزبی دێموکراتی کوردســتان ئیدامەی پەیدا کرد. لە یەکێ لە 
جەلەسەکان دیسان هەژار ئەم شێعرانەی خوێندەوە:

ئاوات و تێبینی ع. هەژار

وەســواڵێ کــەوی وەک عێلــی بــارزانئــاخ چەندە خۆشــە لە ڕێی نیشــتان
تەلــەفچەند خۆشە لە ڕێی نامووس و شەرەف بــە  بــڕوا  نیعمەتــت  نــاز و 
تووشــی خەم ببی لە دەس دەی شــادیئــاخ چەندە خۆشــە لەســەر ئــازادی
پێوەنــدائــاخ چەندە خۆشــە لــە ڕێــی وەتەن دا لــە  پــێ  ببینــی  بــرات 
مەیــدان دائاخ چەندە خۆشــە لە ڕیــی ویجدان دا ڕووی  لــە  بڕێــژن  خوێنــت 
شــاهیدی مەقســوود بگری لــە باوەشئەما بەو شــەرتە لە دوای ڕۆژی ڕەش
لێ بکرێتــەوە تۆڵــەی  بدرێتــەوەدوژمنــت  لێــی  دای  لێــی  داری  ئــەو 
لە خاکی غوربەت دەس بکەن بە ســواڵلە جــێ دەریانکــەی بە مــاڵ و منداڵ
نەهێڵــی بــۆ ئــاخ هەڵکێشــن نەفــەسنــاز و نیعمەتیــان دەربێنــی لــە دەس
ئەلــەم داخەمیــان بدەیتــێ لــە وەختــی جەم دا لێفــەی  لەژێــر  بنــوون  شــەو 
تــۆ پێوەنــدی  بــە  مباســێ  بەســەر وانیــش بــێ چۆن وچەنــدی تۆالقیــان 
دایکیان قوڕبەســەر دەســکەن وە ڕۆڕۆخوێنیــان بڕێــژن لەســەر هــەرد و بۆ
دنــێ ڕووی  لەســەر  ئینتیقــام  نیعمــەت و خۆشــی هیچــی ناگەنــێئــاری 
ژنهەر پیاوێ حیسســی تۆڵــەی لە دوژمن لــە  کەمــرە  نەبــێ  دڵ  دا  لــە 
پێی نــاوێ ئەمــن شــەرحی بــدەم بۆتکــوردە گیــان بیــرێ بکەوە لــە خۆت
بەســە بێ بەش بوون لە ژین و هەســتیبەســە با بەس بــێ دیلی و ژێردەســتی
دیــلحەیفــە بۆ کــوردی نەجیب و ئەســیل ئەســیر و  وا  بێگانــان  دەس  لــە 
ئیشــغاڵە تــا دوژمــن ســەری  نەردەکــەت باشــە و دوو شەشــت خاڵەگیانــە 
هــەرزن تــۆوی  وەک  بێتــەوە  قوژبــنبــاوی  ســووچ و  لــە  دەکا  باڵومــان 
منداڵــت ژن و  زوو  ڕۆژانــی  لەگــەڵ ئەســیری دەگریــن بــۆ حاڵتوەک 
بیــرت بێنــەوە  هەســتە بــۆ تۆڵەت بــە خامە و شــیرتکوردەنامووســی 
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یاخــۆ لــە نامــووس دەبــڕی کەفەنــتیــان ڕزگار دەکــەی خــۆت و وەتەنت
ژیانــە خۆشــر  بەشــەرەف  ژنانــەمــردن  نیــازی  ســاڵمەت  حیــز و 
هــەژاریمەرد بن، ماندوو بــن، لە ڕێی ڕزگاری تــۆزی  بیتەکێنیــن  بــا 

وە بــرای بەڕێــز و خۆشەویســت خاڵەمین لە جەلەســەی 24/٨/24 ئــەم شــێعرانەی 
ژێرووی خوێندەوە:

چنــا تۆویەکــی و بــەو زووانــە دەڕوێڕەبــی پیرۆز بــێ لێتان حیــزب لە نوێ
بگا سوورســوور و شــیرین بێ و بگوێهەناری شــین و ســاوای باغی ســاوا
فریشــتە رسیوانــدم  وا  گوێــی  دا  گوڵــی هیوایی کوردســتان دەپشــکوێبــە 
دەوایــە بــۆ برینــی جەرگــی توێ تــوێشــەفای دەردی دڵە حیزبی دێموکرات
زگــی دەدڕم لە جێی خۆی هــەر ببزوێبڵــێ بــەو دەســتە دیکتاتــۆری زگ زل
بــدوێبەمــن پێویســتە گــەرداش و برایــەک کــوردی  ئازەربایجانــی و  لــە 
وەکــوو مــااڵت هــەر بخــوا و بنــوێنە وەک ماڵ خۆشەویستی خینگەئەستوور
بە هەمووان ڕێی کەون تا ئەسپوو دەسوێبــرا بن، پیــاوی چا بــن، دوژمنی خۆو
نــەوەک تۆپــی ڕێزین بقوپێــت و بپوێپتــەو بێ با قســەو وەک تۆپی گولـــلە
ســوێئیر بۆچ وا لە کاری خۆت شلی و شەل ســەر  گەییــە  ڕۆژگارت  بزانــە 
دەلینگــی لێ بــدە و قامــک مەنێ گوێهەتا هەڵکەوتووە بۆت ئەو هەلی خۆش
نایپســێنم کــوردان  قازانجــی  ئەگەر ســەد ساڵی دەستی بەستم بە موێلەبــۆ 
پێم بــاوەڕ دەکەی  قەســیدەی بانەمــەڕ یــا خــدرە گــڕوێئەگەر خوێندبێتتەوە 
بزانــە القــی خــۆت دەبڕی بە تەشــوێکە دەســتی بــرا لە هــەر کارێکی ببڕێ
ســبەینێ ڕوو بــە قیبلە نوێــژوو نەچوێدۆعایێکــی دەکــەم ئامیــن بڵێــن لێک
شەویلکەی ڕەق بێ، چاوی زەق بێ، نەجوێڕەبی هەر کــەس لە کوردان ماڵی تێکدا
دەزوێتــکای خاڵــم لە هێمــن هــەر ئەوەندە بــە  شــێعرانم  نیــوە  نەپێــوێ 
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وتاری هەژار موکریانی
  ئەوە عینوانی وتارێکە لەسەر ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت/ بۆکان، کە لە چەند بەش دا باڵوبۆتەوە و 

»ئاسۆ« نووسیویەتی، بابەتەکەشی شێعری »بەرەو موکریان«ی هەژاری نەمرە. 
لــەم ســااڵنەی دوایــی دا شــێعری هــەژار لەالیــەن هەندێــک تاقــم و الیەنــەوە بــە 
دەستەقەسد کەم نرخ پیشان دراوە و ئەوە لەو زوڵمانەیە کە کورد لە مێژووی خۆی 

دەکا، ئاشکرایە سیاسەت و الیەنی سیاسی لەپشت ئەم بۆچوونە بەراوەژووەن. 
ئاســۆ لە وتارەکەی دا دەیهەوێ ئەم کارە بەراوەژووە ڕاســت بکاتەوە و بایەخی 
پێویست بە هەژار و شێعرەکەی بدا و هەر بۆیەش یەک لە ناسراوترین شێعرەکانی 

مامۆستای بۆ نموونەی بۆچوونی خۆی هەڵگرتووە. 
 ســەرەتای وتارەکە هەندێک دوورودرێژە و ڕاســتەوخۆ نەچۆتە نێو باسەکەوە، 
بــەاڵم درەنگتــر کاتێ دەچێتە باســی شــێعری هەژار و بــەرەو موکریانــەوە، باش لە 
مەســەلەکە دەکۆڵێتــەوە. شــایانی باســە وتارەکــە هەڵــەی چاپیی گەلێــک زۆرن و وا 

دەردەکەوێ کە ئەو پەتا پیسەیە دەست لە یەخەی چاپەمەنی کوردی ناکاتەوە! 
وتارەکە لە ماڵپەڕی »ســیروان« وەرگیراوە و بە دوو هۆ پەیوەندیی بە بۆکانەوە 
هەیــە: یەکــەم مامۆســتا هــەژار، وەک لــە بەشــەکانی پێشــتری ئــەم زنجیرەوتــارە دا 
گوتراوە، بۆ ماوەیەک لە ســەردەمی الوییەتی و پێش هەاڵتنی لە دەســت حکوومەتی 
شــا و گیرســانەوەی لە باشــووری واڵت، لە بــۆکان ژیــاوە و وەک نوێنەری حیزبی 
دێموکراتی کوردستان لە بۆکانەوە بەشداریی یەکەم کۆنگرەی حیزبەکەی لە مەهاباد 

کردووە. دووهەم، نووسەری وتارەکە کاک ئاسۆ خۆی بۆکانییە. 



بەشی دووهەم: چاند و هونەر | 633  

مامۆستا خالید حیسامی )هێدی(  و ئاوێنەشکاو
پاش مەرگی نەمر محەممەد نووری )عەتری گڵۆاڵنی( ، وێدەچێ تاکە شاعیری بەجێماوی 
 ســەردەمی کۆمــاری کوردســتان ڕێــزدار مامۆســتا خالیــدی حیســامی )هێــدی(  بێ.
الم وایە ئێمە هەموو الیەکمان لە ناسین و ناساندن و شی کردنەوەی شێعری هێدی دا 
 تووشی کەم کاری و کەمتەرخەمی هاتووین. وا هەیە یەک لە هۆکارەکان گۆشەگیری و
کەمتر خۆدەرخســتنی شــاعیر بێ، بەاڵم ئەوە تەنیا بەشێکی کەمی کێشەکەیە و ئێمە 
دەبــێ بەخۆمــان دا بچینەوە و بزانین ئەم دڵۆیە بۆچی و لەکوێوە ســەری هەڵداوە و 
شاعیری هەستیار و خەیاڵ ناسکی وەک هێدی کە نزیکەی هەموو تەمەنی لە خزمەت 
گەلەکەی دا بووە و بە قەڵەم و قەدەم ئەرکی کوردانەی خۆی بەرانبەر بە نیشــتمان 
بەڕێوەبردووە، بۆ لە باس وخواس و هەواڵی ڕۆژانەی هونەریی ڕۆژنامە و گۆڤار و 
ڕادیــۆ و تەلەفیزیۆنەکانمــان دا نییە، کە دەبووایە ببێ. گەلۆ حیزبایەتی و دووبەرەکی 
 هۆکاری مەسەلەکەن؟ ئەی نووسەر و هونەرمەندانی سەربەخۆی ناحیزبی لەکوێن و
بــۆ لەم باســە دا بێدەنگن؟ بڵێــی ئەوە بێ ئەنجامی خزمەت و پاکی و ڕاســتی لەپێناو 

کوردستان دا؟
مــا بارگــە دادیــم، ایــن رفــت ســتم بــر ما
بــر قرص ســتمکاران تا خود چە رســد خذالن

                                                                                 خاقانی 
بۆنەی ئەم باسە، دەرچوونی چاپی دووهەمی »ئاوێنەشکاو یان بیرەوەریی هێدی«یە، 
کە دەزگای ئاراس لە هەولێر لە ساڵی 200٨  دا باڵوی کردۆتەوە. بیرەوەرییەکان، لە 
بەشداربوونی هێدی لە کۆمەڵەی »ژ. ک« ەوە دەست پێدەکەن و بە حیزبی دێموکراتی 
کوردســتان )1٩46(  و شۆڕشــی ئەیلوول هەتا هەرەســی 1٩٧5 و ســەرهەڵدانەوەی 
ژیلەمۆی شۆڕش درێژە پەیدا دەکەن، کە هەرکام لەو بەشانە جێگەی وردبوونەوەی 
 تایبەتن، بەاڵم ئەم زنجیرەوتارەی ئێمە تەرخانی شتێکی تایبەت کراوە، ئەویش بۆکان و
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مێژووەکەیەتی. 
 هێــدی خەڵکــی گوندی شــێخاڵییە لــە نێوان بۆکان و مەهابــاد و خۆی بە خەڵکی 
مەهاباد دەزانێ. گوندی شــێخاڵی گەرچی ســەر بە بۆکانە، بەاڵم خەتی لە قۆرغان و 
قەاڵجوغــە و یــااڵوا دەگەڕێتــەوە کــە ســەر بــە مەهابــادن. هــەر چۆنێک بــێ، گرنگ 
ئەوەیــە هێــدی ڕۆڵــەی کوردســتانە و لەپێناوی دا، خــۆی گوتەنی، نیــوەی تەمەنی لە 

پێشمەرگایەتی و نێو مەقەڕ دا تێپەڕیوە )الپەڕە٣20( . 
 باســی بــۆکان و بنەماڵــەی حیســامی کە زۆربــەی ئەندامەکانی ئێســتا لە بۆکان 

دەژین، لە زۆر بابەتی کتێبەکە دا ڕەنگیان داوەتەوە:
لــە الپــەڕە 10  دا نووســراوە: »ئەمڕۆ 1٩٩6/6/25 دەســتم بە نووســینی ئەم کتێبە 
کــرد... من 6٩ ســاڵ پێش نووســینی ئــەم بیرەوەرییانەم لە ناوچەی موکریانی ســەر 
بــە مەهابــادی کوردســتانی ئێــران لــە گوندێــک بەناوی شــێخاڵی کە کەوتۆتــە نێوان 
هەردووک شــاری مەهاباد و بۆکان چاوم کردۆتەوە«. بەو پێیە ســاڵی لەدایک بوونی 
شــاعیر دەبــێ 1٩2٧ی زایینــی ]1٣06ی هەتاوی[ بێ، بەاڵم لــەو الپەڕەیە دا، گۆڕینی 
ڕێکەوتەکان بۆ ساڵی هەتاوی هەڵەیەکی تێکەوتووە  و لەجیاتی 1٣٧5/4/5 نووسراوە 

1٣5٧، کە هەڵەیە. 
ئەم الپەڕانەی دیکەی وا باسی بۆکانیان تێداکراوە، بریتین لە:

 ،1٧٣ ،14٩ ،126 ،125 ،124 ،120 ،10٧، ٩6 ،65 ،5٩ 56 ،54 ،5٣ ،52 ،20 ،1٧ ،16
1٨1 و 25٧.

 هێدی هەروەها لە کتێبەکە دا باسی هەندێک الیەنی تاریکی مێژووی هاوچەرخی 
کــوردی کــردووە، کــە جێگــەی ســەرنجن و لەوانــە، کەســایەتیی نەمــر بارزانــی، 
بێ سەروشــوێن بوونــی ســدیقی ئەنجیری، کۆچی دوایــی ئەحمەد تۆفیــق، پەیوەندیی 
خــۆی لەگــەڵ کاک مەســعوود و کاک نێچیروان بارزانی و بەشــداربوونی لە کۆڕ و 
کۆمەڵ و سیمینار و کۆنگرە، هەروەها چۆنییەتیی چاپ کردنی کتێبەکانی لە ئێران و 
لە کوردستان. گەرچی چاوەڕوان دەکرا گەلێک بابەتی شاراوەی مێژووی ئەو سااڵنە 

بۆ خەباتگێڕانی دواڕۆژی کوردستان ئاشکرا بکا. 
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کتێبەکــە وەک زۆربــەی زۆری ئــەو بیرەوەرییانــەی وا لــە ســااڵنی ڕابــردوو دا 
نووســراون لــە تــەوس و پــالر بۆ ســەر خەڵکانــی تر و لەوانە بۆ ســەر مەســعوود 
محەممــەد )کــە بە »کوڕی مــەالی کۆیە« ناوی بردووە( ، خاڵی نییە و سەرنج ڕاکێشــە 
کــە لــە هیچ شــوێنێک دا نــاوی هــەژاری موکریانی نەهێنــاوە کە پێکەوە لە شۆڕشــی 
ئەیلــوول دا بەشــدار بوون و دوای هەرەســی شــۆڕش پێکەوە چوونەتــە ڕۆژهەاڵتی 

کوردستان و کەرەج، گەرچی وا هەیە هەندێک گلەیی و ڕەخنە ڕوویان لەوبێ. 
لــە الپــەڕە ٨6 تــا ٩5  دا دەقی شــێعرێکی »خێروێژ« و وەاڵمی هێــدی بۆ ئەو بلاڵو 
کراوەتەوە. من پێشــتر گوتبووم کە »خێروێژ« ناســناوی شــێعریی نەمر میرزا عەلی 
ســەمیمییە کە خەڵکی ســنە و نووســەری دیوەخانی حەمەحوســێن خانی ســەرداری 
بــۆکان بــووە و دواتــر چۆتە گوندی قەڵەنــدەری بۆکان و هەر لەوێــش کۆچی دوایی 
کــردووە. مامۆســتا وا هەیــە ئــەم زانیارییانەی لە بەردەســت دا نەبووبــێ، لەبەروەی 
هیچ ئاماژەیەکی بە کەســایەتیی ئەو ســەربازە ونەی ئەدەب و سیاسەتی گەلەکەمان 

نەکردووە.1

1. خالید ئاغــای حیســامی )هێــدی( ، »ئاوێنەشــکاو یــان بیرەوەریــی هێــدی«، دەزگای ئارا س، 
هەولێر، چاپی دووهەم، 200٨، ٣60 الپەڕە، کوردی. 
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چێشتی مجێوری عەلی خانی بەگزادە
 »چێشــتی مجێــور« بە دیاردەیەکی تێکەڵ وپێکەڵ دەگوتــرێ و ناوی بیرەوەرییەکانی 
مامۆستا هەژاری موکریانیشە، بەاڵم بە 6 ساڵێک پێش باڵوبوونەوەی بیرەوەرییەکانی 
مامۆســتا، کەســایەتییەکی سیاســی ناوچەی فەیزوڵاڵبەگی بۆکان ـ نەمر عەلی خانی 
بەگــزادەی بابامیــری )شــێواو(  ـ ئــەو نــاوەی بــۆ کۆمەڵێــک لــە شــێعرەکانی خــۆی 

هەڵبژاردووە. 
 عەلی خان )1٣0٨ـ  1٣٧1/ 1٩2٩ـ  1٩٩2 (  لە ناوچەی فەیزوڵاڵبەگیـ  ڕۆژهەاڵتی 
بــۆکان و باکــووری ســەقز ـ لەدایک بــووە و لــە گونــدی تیکانتەپــەی هەمــان ناوچە 
کوچی دوایــی کــردووە. عەلی خان و برا شۆڕشــگێڕەکەی )عومەر خــان(، کەوتنە بەر 
هێرشی سەراسەریی کۆتایی یەکانی ساڵی 1٣٣٨ی ڕژیمی پەهلەوی لە کوردستان و 

بۆ ماوەی چەند ساڵ لە تاران زیندانی کران. 
 عەلی خــان، کــە مرخــی شــاعیری و هەســتی نیشــتمانپەروەریی ئامێتــەی یــەک 
کردبــوون، لــە کۆمەڵــە شــێعری »چێشــتی مجێــور« دا، کورتــە مێژوویەکــی ڕووداوە 
سیاســییەکانی موکریــان و بۆکانــی بە شــێعر هۆندۆتــەوە و تێیدا بــۆ نموونە، ناوی 
دەیــان کــەس لە گیراوە سیاســییەکانی ئــەو ســااڵنە و هاوبەندییەکانــی خۆی، وەک 
نەمران: عەزیزی یۆسفی، غەنی بلووریان، جەلیلی گادانی و هیتری تۆمار کردوون. 
 لەنێو ئەو خەڵکانە دا، چەند ناوی پەیوەندیدار بە بۆکانیش هەن، وەک: عومەر خانی 
بــرای، نەمــر حســێنی فاتحــی، میرزا حەمەســاڵحی کەریمــی، میرزا حەمەڕەســووڵی 
ئیســماعیل زادە و عەبدوڵــاڵ ســامبەگی، کە گازنــدەی لەو دوو کەســەی دوایی هەیە. 
هەروەهــا نــاوی زیندانــەوان و قازی و ئەفســەرانی مەئمووری زیندان و ســەرۆکی 

دادگای بۆ مێژوو تۆمار کردوون و نەفرەتی لێ کردوون. 
  جگە لەم شێعرە، عەلی خان گەلێک پەیام و نامەی دۆستانەی بە شێعر بۆ دۆست و
دەوروبەری خۆی نووســیون )اخوانیات( ، کە هەموو ئەو کەســانە و ئەم ڕووداوانە 
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بەشێکن لە مێژووی شاری بۆکان و دەوروبەری. 
 لە شێعرێکی گاڵتەئامێز بەناوی »ئاش بەتاڵ«دا شاعیر هێرش دەکاتە سەر تاقمێکی 
چەک داناوی هەاڵتوو لە شۆڕش، کە ئاشکرایە دەبی فیدائییانی خەڵق )ئەکسەرییەت(  
بــن و بــەو حیســابە منیش دەگرێتــەوە! لە شــێعرەکە دا هەســتێکی خاوێنــی کوردانە 
دەردەکەوێ بەرانبەر بە ئاکاری چەوتی ڕێکخراوە کەی ئێمە و چەک دانانمان بە فیتی 

حیزبی توودەی ئێران )لێرە دا بە باوەپیارە ناوی بردووە(:

ئەگــرت مانتــان  خیابــان  بــە مســتان بــەر تانگتــان ئەگــرتلــە 
مەســکەن دوو  ئــازادی،  ئەگــرتیــەک  چوار خانتــان  نــان،  ســێ 
بڵــێ لەســەر چــی تۆریــای!بــۆ تــۆرت کــرد، بــۆ تۆریــای؟ پێــم 
کۆنــەکار پیــارەی  زاربــاوە  خســتنە   بەتاڵــی  ئــاش 
مــار پاڵــی  دایــە  غــارپاڵتــان  یــاری  بــە  بــوون  ئاخــری 

بڵــێ لەســەر چــی تۆریــای!بــۆ تــۆرت کــرد، بــۆ تۆریــای؟  پێــم 

کتێبەکە ســەرچاوەیەکی باشــە بۆ مێژووی سیاســیی نیوەی دووهەمی ســەدەی 
بیستەم لە بۆکان و موکریان. 

 بەداخــەوە ئەو کەســانەی وا کتێبەکەیان باڵوکردۆتــەوە ئەوەندەیان خۆ ماندوو 
نەکــردووە هەڵەکانــی بگــرن و لــە ئەنجــام دا کەمتر فــەرد و دێرێک هەن کــە هەڵەی 
چاپیــان تێنەکەوتبــێ و ئــەوەش  کەمتەرخەمییەکــی گەورەیە. هیوادارم لــە چاپەکانی 

دواتر دا ئەو کەم وکووڕییە نەمێنێ.1

1. عەلی خانــی بەگــزادە بابامیری ناســراو بە »شــێواو«، »چێشــتی مجێور«، ناشــر: حەســەنی 
بابامیری )کوڕی شــاعیر( ، ســاڵ )؟(، شــوێن )؟(، ]رێکەوتی 1٣٧٨/ 1٩٩٩[ی بەســەرەوەیه[ ، 

115 الپەڕە، کوردی، سەرەتانووسینی محەممەدسەعید نەجاڕی )ئاسۆ( . 
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محەممەدسەدیق مەحموودی
نەمر مەال محەممەدسەدیقی مەحموودی، مامۆستای ئایینی و مامۆستای قوتابخانەکانی 
کوردســتان، شاعیر بووە و شێعرە فارســی و کوردییەکانی لە گۆڤارە فارسییەکانی 
 تاران و هەروەها ڕۆژنامەی کوردستان چاپی تاران )1٣٣٨ـ  1٣٤٣(   دا باڵوبوونەتەوە
)ل 1٤٤( . کاک ســوارەی ئێلخانــی زادە لــە یــەک لــە بەرنامەکانــی تاپــۆ و بوومەلێڵــی 

ســەر ڕادیــۆ کــوردی تــاران دا وتارێکــی لەســەر شــێعرەکانی نووســیوە و کەوتۆتە 
هەڵسەنگاندنیان. 

 مەحموودی سەر بە سەردەمێکە کە بیری نوێگەریی شێعر تازە بە ناوچەی موکریان و
بەگشــتی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان دا گەڕابــوو و کەســانی وەک ئــەو و کاکــم )وەفا(  
لــە نێــوان شــێعری کۆن و نوێ  دا قەتیس مابوون و شــێعرەکانیان شــەقڵی هەر دوو 
شێوازیان پێوە دیار بوو. ئەوە لە »سوارە«دا وا نەبوو و ئەگەر شێعری نوێی دەگوت 
هەمــوو تایبەتمەندییەکــی نوێگەریی ســەردەمی خــۆی بەســەر بەرهەمەکەیەوە دیار 
بوو. لە شێعری مەحموودی دا ئەگەر تەرجیعی عەرووزی عەرەب تێکشکاوە، هێشتا 
مۆرکــی دیاردەیەکــی دیکــەی عــەرووزی عەرەب، واتە ســەروا و تەنانەت کێشــیش 
بەســەر شــێعرەکەوە ماوەتــەوە باوەکــوو کێشــەکە ئــەو نەزمــە ســتانداردە کۆنــەی 
نەپاراســتبێ. هەروەها شوێنی شــێعری بڕگەییش لە کارەکانی دا هەڵدەگیرێ. شاعیر 

لە سەرەتای کتێبەکە، بەشی »من کێم« الپەڕە 1٤1  دا دەنووسێ:
»لــە 2٥ی مانگــی ڕێبەندانــی 1٣1٦ی هەتــاوی لــە »پاشــباڵغ« کە دێیەکــە لە نزیک 
بــۆکان، بەاڵم لەســەر ناوچــەی مەهابادە، لە بنەماڵەیەکی ئایینــی دا لەدایک بووم. بابم 
نێوی مەال برایم کوڕی مەال ســاڵحی ســەرا، لە بنەماڵەی زانســت پەروەری مەالیانی 
شــەمۆڵەی ناوچەی سەردەشــت بوو... لە ســاباڵغ ئیجازە]ی مەالیەتی[م وەرگرت و 
لــە گوندەکانــی »جەمۆغە«ی بۆکان و »تاڵەجەڕی«ی ســەقز دەســتم کرد بە دانەوەی 
دەرس... ناچــار دەســتم ]لــە مەالیەتــی[ هەڵگــرت و بووم بــە مامۆســتای قوتابخانە 
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دەوڵەتییەکان.«
بەم پێیە پەیوەندیی مەحموودی لەگەڵ بۆکان دەردەکەوێ و باســی کتێبەکەشــی 
لەم زنجیرەوتارە دا جێگەی دەبێتەوە. شێعرەکان ساکار و بێ گرێ وگۆڵ و نیشاندەری 
ئەوەن شاعیر بیرێکی ساکار و دوور لە ئاڵۆزیی ژیانی ئەمڕۆی هەبووە. لە سەرەتای 
چیرۆکەشــێعری »مشــکی نەترس«دا کە لە فارســییەوە وەریگێڕاوە، دەنووســێ: »بیر 
کــەرەوە بیــر، کە بیرکردنەوەیەک چاترە بۆت لە هەزار ســاڵ عیبادەت کردن.« ئەمە، 
تەنانەت ئەگەر وتەی خۆشی نەبێ و لە قسەی زانا و بلیمەتێکی بێگانەشی وەرگرتبێ، 
کارێکــی بوێرانــە و ڕووناکبیرانەیــە، ئەویش بــۆ مەال و کەســایەتییەکی ئایینی کە لە 

بنەماڵەیەکی ئایینیش دا پەروەردە کرابێ. 
کتێبەکــە چەند شــێعری فارســی و چیــرۆک و پەخشــانی نووســەر و بۆچوونی 
چەنــد شــاعیر و نووســەری کــوردی ســەبارەت بە کارەکانــی ئــەوی گرتۆتەبەر. وا 
هەیــە لــە بــاری بەڵگەنامەیی یــەوە چەند الپــەڕەی کۆتایی کتێبەکە گەلێــک گرنگ بن. 
لەو بەشــە دا نموونەی دەســخەت و نامەی چەند مەال و کەسایەتی ناوداری ناوچەی 
موکریان تۆمار کراوە: مامۆســتایان هێمن، ســەید کامیل ئیمامی )ئاوات( ، مەال خالید 
دەربەندی، مەال هادی ئەفخەم زادە، مەال عەلی ڕەببانی، مەال عەبدوڵاڵ مودەرریســی، 
مــەال محەممــەد وەڵــزی، حاجی ڕەحمان ئاغــای موهتەدی و مەال برایــم مەحموودی. 
بەڵگەنامــەی دیکــەی نێو کتێبەکە چەند نموونە خەتی شــاعیرن کە لەوپەڕی جوانی دا 
نووســراون و نموونەیــەک لە خەتــی »ئازاد«یش خراوەتە دواالپــەڕەوە، کە وێدەچێ 
هەمان ئازاد مەحموودی، کوڕی شــاعیر و ئامادەکەری کتێبەکە بێ؛ بێچووە مراوی 

مەلێی گەلێک باش زانیوە!1

1. محەممەدســەدیق مەحموودی، «وەنەوشە ســەرجەمی بەرهەمەکانی محەممەدسەدیق مەحموودی، 
شێعر و پەخشــان ١٣٣٧ تا ١٣٥٨ دەگەڵ لێکدانەوە و بیروڕای شــاعیران و نووسەران«، ئامادە کردنی 

.)ISBN: 978-964-356-684-5( ،]ئازاد مەحموودی، چاپی ئیحسان، تاران ١٣٨٨/ ٢٠٠٩





مۆسیقا
مۆســیقا شــێوەیەکی دەوڵەمەنــدی هونەر لــە بۆکانە، بــەاڵم بەداخەوە 
ئــاوڕی پێویســتی لێ نەدراوەتــەوە، نە لە مۆســیقا و ئامێرەکانی، نە لە 
هەوادانەر و هونەرمەندە گەورەکانی، هەر لە بەیت بێژەوە تا گۆرانیبێژ و 
ڕاپــەر. تــا ئەمــڕۆش کــە بەرەو ســەد ســاڵەی لەدایک بوونی حەســەن 
زیــرەک دەچیــن، هێشــتا ژیاننامەیەکــی هەمەالیەنــەی پشت ئەســتوور 
بــە بەڵگــە بۆ ئــەو هونەرمەنــدە ئەفســانەیی یەی کــورد نەنووســراوە، 
وەک بــۆ مامۆســتایانی وەک قالەمــەڕە، ســەید محەممــەدی ســەفایی، 
عەلی کەردار و عوسمانەســووریش نەنووســراوە. ئــەم کتێبە وا هەیە 
کەلەبەرێکی بچووکی لەو ناتەواوییە گەورانە پڕ کردبێتەوە و الیەنێکی 
لە هونەر و ژیانی بەشێک لە هونەرمەندە کوردەکان ڕوون کردبێتەوە، 
بەاڵم هەرگیز ناتوانرێ وەک سەرچاوەیەک بۆ لێکۆڵینەوە لە مۆسیقای 

کوردی سەیری بکرێ.





مێژووی مۆسیقای کوردی
نووســینی مێژووی مۆســیقای میللەتێک و هەڵسەنگاندنی پێشکەوت و گۆڕانکاری و 
تایبەتمەندییەکانــی لە ســەردەمی جیاجیــای مێژوویی دا، ئەرکێکی گــەورە و گرانە و 
پێویســتی بە کاری هاوبەشــی پســپۆڕان هەیە. ئێمە بەداخەوە شــارەزایەکی ئەوتۆی 
مۆســیقامان نییــە کــە لە بواری پەرەســەندنی مێژوویــی بابەتەکــە دا کاری کردبێ و 

بەتەمابین بەو زووانە شارەزایەکی وامان تێدا هەڵکەوێ. 
 هــەر چۆنێــک بــێ، ڕێــزدار محەممــەد حەمەباقی بەشــێک لەم ئەرکە پێویســتەی 
گرتۆتــە ئەســتۆ و نــەک تایبەتمەندیــی مۆســیقایی، بەڵکــوو الیەنــی دیرۆکیی ڕەوتی 
مۆســیقای کوردیی لە کتێبێک دا خســتۆتە بەر باس. کتێبەکە بەشــی زۆری تەرخانی 
ســەردەمی کۆنــی پێش ئیســالم کــراوە و پەیوەندیی مۆســیقای کــوردی و گاتاکانی 
زەردەشت و مۆسیقای سەردەمەکانی دواتر، بەتایبەت ساسانییەکان )224 تا 652ی 

زایینی( ی وەک پێشینە بۆ مۆسیقای کوردی هەڵسەنگاندووە. 
پەنجــا الپــەڕەی دوایی کتێبەکە تەرخانی مۆســیقای دوای ئیســالمی کوردســتان 

کراوە و نووسەر لەوێوە تا سەردەمێکی نوێتریش هاتووە. 
مۆســیقای ئەهلی حەق و ئێزدی بەشــێکی بەرچاوی لێکۆڵینەوەکەیان بۆ تەرخان 
کراوە و چەند نۆتەیەکی مۆســیقای لوڕســتان و لەکستان و هەورامانیش لە کۆتایی 

کتێبەکەدا چاپ کراون. 
 باســی بۆکان لە هیچ شــوێنێکی لێکۆڵینەوەکە دا نەهاتووە و تەنیا لە الپەڕە 165 
تا 16٧  دا هەندێک بابەت لە ســەفەرنامەی »ئۆژن ئۆیین« باڵوێزی فەرەنســە لە ئێران 



644 | بۆکان لە مێژوودا

)ســااڵنی 1٩0٧ تا 1٩0٩( ڕاگوێزراوە کە ناوبراو چۆتە شــاری مەهاباد و لە هەندێک 

تایبەتمەندیــی مۆســیقای مەهابــاد دواوە؛ ئــەم تایبەتمەندییانــە زۆروکــەم بۆکانیــش 
دەگرنەوە. 

هیوادارم کاری کاک محەممەد حەمەباقی درێژەی هەبێ و لە بەرگەکانی دواتری 
کتێبەکــە دا ســەردەمێکی تازەتر و نزیــک لە ژیانی ئێمە بکەوێتە بــەر باس و لەوێ دا 
باســی مۆســیقار و گۆرانیبێژانی ســەردەمی ســەردارەکانی بۆکان و دوای ئەوانیش 

بکرێ.١

1. محەممــەد حەمەباقــی، »مێژووی مۆســیقای کــوردی«، چاپی دووهــەم، چاپەمەنی ئارا س، 
هەولێر، 2002، 246 الپەڕە، کوردی. 
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مۆسیقای فۆلکلۆری کوردی لە ڕۆژاوای ئێرانەوە
دەســتەیەک خەڵکانی مۆسیقاناس لەالیەن هەندێ ڕێکخراوی ئەمریکی و ئاڵمانییەوە 
لە ساڵی 1٩62 )1٣41ـ  2ی هەتاوی(   دا سەردانی ڕۆژهەاڵتی کوردستانیان کردووە و 
بەگوێــرەی دەرەتانــی ئــەو ســااڵنە، هەنــدێ مۆســیقا و گۆرانییان لە شــار و گوندی 
جیاجیــای ناوچەکــە تۆمــار کردووە کە لە کۆلێکســیۆنی یەک لە ئەندامانی ســەرەکی 

گرووپەکە بەناوی »دیەتر کریستێن سن«دا پارێزراون. 
بەشــێک لــە تۆمارکراوەکان بە ناوی »مۆســیقای فۆلکلۆریــی کوردی لە ڕۆژاوای 
ئێرانەوە« زانستگەی ئیندیانای ئەمریکا لە ساڵی 1٩65  دا لەسەر قەوان )سەفحە( یەک 
بــاڵوی کردۆ تەوە، کە ئێســتا نوســخەکەی لە زۆر شــوێن، بۆ نموونە لــە کتێبخانەی 

بریتانیا )بەشی مۆسیقا(  و کتێبخانەی »سواس«ی لەندەن پارێزراوە. 
قەوانەکە، ســەرجەم 10 پارچە مۆســیقا و گۆرانیی گرتۆتەبەر، کە لەم شوێنانەی 
خــوارەوە تۆمــار کــراون: چوار بەشــیان لە مەهاباد )عەســکەر تــارزەن، محەممەدی 
ماملــێ و حاجی حەمەڕەش(؛ ســێیان لە گوندی حاجیابادی ســەر چۆمی مەجیدخان 
)شێرعەلی، ئەشرەف بێکەسی خەڵکی گوندی »ئاڵباڵغ«ی بۆکان و کەریم بایز(؛ یەکیان 

لــە گوندی سارووقامیشــی ســەر چۆمــی مەجیدخــان )حەمەدەمین بــرژەی کەڵوڕی 
هەوشــار(؛ یەکیــان لــە گونــدی یەکشــەوەی بۆکان )ســەید و حەســەن(  و ســێیان لە 
گوندی باوەلێی شاری سونقوڕی کولیایی تۆمار کراون )بەتوول زیایی، زێوەر خانم 
زیایــی و حەســەن( . جگــە لــە کاری هونەرمەندانەی نەمر ماملــێ، بەیت و حەیران و 
قەتار و گۆرانی حاجی حەمەڕەشــی ٧0 ســاڵە هەروەها گۆرانیی ڕۆینەی »چی بوو 
چیــت لێ کردم« کە ســەید و حەســەن بــە دووقۆڵی لــە گوندی یەکشــەوە گوتوویانە 

لەوپەڕی ڕازاوەیی دان. 
نامیلکەیەکــی 11 الپەڕەیــی لەگــەڵ قەوانەکەدایــە، کە زانیارییەکی زۆری لەســەر 
مۆســیقای کــوردی بەگشــتی و تایبەتمەندیــی ئــەو گۆرانییانــەی وا لــە قەوانەکەدان 
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گرتۆتەبەر. بابەتەکە بە ئێنگلیزی نووسراوە و شێعری گۆرانییە کوردییەکانیش هەر 
بە ئینگلیزی تەرجەمە کراون. 

جێگــەی خــۆی دەبــێ کــە نــەک هــەر قەوانــە باڵوکراوەکــە جارێکی تــر تۆمار و 
باڵوبکرێتەوە، بەڵکوو هەوڵ بدرێ هەموو تۆمارکراوەکانی کریستێن سن لە تۆمارگەی 
خــۆی وەربگیرێ و باڵوبکرێتەوە و دیارە دەقە ئینگلیزییەکەش وەربگێڕدرێتە ســەر 
کوردی. قەتاری »ســەید« لە گوندی یەکشــەوەی بۆکان گوایە هەشــت بەش بووە، کە 

سێ بەشی باڵوکراوەتەوە:
ئەی لە دڵەکەی خــۆم ئەوەنەی هەنارێ
ســەد وەســتای تیایە هەریەک لە کارێ
ســەد کووچەی تیایە هەریەک لە شارێ

ئاهی ئەو دڵــەی من، بەردت لێ بارێ... 
من دەقی قەتاری سەیدم لە پەڕاوێزی وتارێک دا بەناوی قەتاری کوردی کرماشان 
نووسینی مێجەرسۆن لە ژمارە 54ی گۆڤاری مەڵبەند چاپی لەندن  دا باڵوکردۆتەوە. 

ئەوەش تایبەتمەندی قەوان )سەفحە( کە:
Kurdish Folk Music from Western Iran, Recorded by Dieter and Nerthus 
Christensen, Notes by Dieter Christensen, Edited by Frank Gillis, Kurdish texts 
translated by Ali Quazi and Dieter Christensen, Master tapes prepared in the 
Recording Laboratory of the Archives of Traditional Music by Judy Mcculloh. 

Ethnic Folkways Library, FE4103, Indiana University Archives Traditional Music 

Ethnomusicological series. 

George List, Series editor. 
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حەسەن زیرەک، ڕوانینێک لە   دەروونەوە
چاپی دووهەمی چریکەی کوردســتان بیوگرافیی هونەرمەندی مەزنی کورد حەسەن 
زیــرەک لــە تاران کەوتۆتە   بازاڕەوە. زیرەک لە  چریکەی کوردســتان دا بەســەرهاتی 
ژیانی خۆی لە   منداڵییەوە  تا ساڵی 1٩5٨، واتە  14 ساڵ پێش مردنە  ناوەختەکەی، بە 

 شێعر هۆنیوەتەوە. 
 شــێعرەکان لــە ســاڵی 1٩64  دا هۆنراونەتەوە  و بە هیممەتی خاتــوو مێدیا زەندی، 
هاوســەری زیرەک، هاتوونەتە  ســەر کاغەز، ئینجا بۆ یەکەم جار لە ساڵی 1٩66  دا لە 
تاران چاپ کراون، دواتر جارێکیش لە  باشووری کوردستان چاپ کراونەتەوە  و وا 

ئێستا چاپێکی تازەتریان لە   تاران باڵو دەبێتەوە. 
 چریکەی کوردستان چیرۆکی پڕ کارەساتی الوێکی گوندییە   کە   مردنی باوک و 
هەژاری و نەداری و کێشەی نێو خێزان لە  زێد و ماڵی هەڵدەکەنێ و بازرەی واڵتانی 
 دەکا. کــوڕە الوی ئێمــە  بە  شــوێن پاروویەک نــان و داڵدەیەک دا، ســەقز و مەراغە  و
تەورێز و تاران دەتەقێنێ، کرێکاری، چاوساغی، قاچاخچییەتی و شاگردشۆفیری دەکا؛ 
سەر لە   ئابادان و بەسرە و کەرکووک و پێنجوێن دەردەهێنێ، بە  هیممەتی مام جەالل 
تاڵەبانی دەچێتە   ڕادیۆ کوردیی بەغدا، ئەوجا دوای شۆڕشی 1٩5٨ی عێراق دەگەڕێتەوە 
  بۆ ئێران؛ لەپێش دا لە تاران دەمێنێتەوە و لەوێوە  دەچێتە کرماشان و پاشان مەهاباد و 
 شنۆ و بانە، تا ئەوەی لە ساڵی 1٩٧2  دا بە  هەژاری و کەساسی لە بۆکان سەر دەنێتەوە  و
دواهەواری ئەو کاروانە  پڕ نەهامەتەی لە  داوێنی چیای »ناڵەشکێنە«ی بۆکان دەخات: 

»دەچمە  سەر ناڵەشکێنێ ، بەرانبەر بە  بۆکانێ...«
 ئەوەی حەسەن زیرەکی الوی لەو هەموو الوە  گوندییانە  جیا دەکردەوە، کە   ژیانی 
 بێ سامانیی ئابووری و کۆمەاڵیەتی، ئەوانیشی لە  زێد و نیشتمانیان دوور دەخستەوە  و
لە  بن نەهاتــووی هونــەری و ســەرێکی  ئــاوارەی شــارانی دەکــردن، »بەهرە«یەکــی 
سەوداســەری ســنوورنەناس بوو  کە  شێوازی ئاســایی ژیانی وەرنەدەگرت و لەگەڵ 
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کۆمەڵگای کۆنسێرڤاتیڤی سەردەم دا دژ دەوەستا، ئینجا دژوەستان و ناتەبایی لەگەڵ 
کۆمەڵگای چەوسێنەر و بێ بەزەیی، هێدی هێدی چووە   خوێنییەوە و بوو بە  بەشێک لە 
   کەسایەتییەکەی. سیستەمی کۆنی سوننەتیش دیاردەی وا دژ و ملمالنیکەر وەرناگرێ و
بــە  تاوانــی ئــەو بوێری و ئازایەتییە، پشــتی تێدەکا. زیرەک، کە   پێشــتر سروشــت و 
چارەنووس پشــتیان تێکردبوو و هەر لە  منداڵی دا باوکیان لە  دەســت سەندبوو، ئیتر 
بە یەکجــاری تاک وتەریــک دەکەوێتــەوە  و پردی پشت ســەری یەک یــەک دەڕووخێن. 
باوک نەماوە، دایک بەجێی هێشــتووە، برا لە   ماڵ دەریکردووە، کۆمەڵگای بێ بەزەیی 
شــاریش دڵی بە بێ کەســی و تەنیایی یەکەی نەسووتاوە، خاوەن ئیش قرتی کردووە، 
یاســا و دەوڵــەت پشــتیان نەگرتــووە و مزگــەوت و خانەقــاش لەســەری بە جــواب 

نەهاتوون. 
 پێکهاتەی ئەوم ڕەنج و تەنیایی و هەژارییە  لەگەڵ هەستی جوان پەر ست و مرخی 
هونەریی زیرەک دا کەسایەتییەکی »زەوینی« تێدا دروست دەکەن کە  هیچ سەرزەوینێک 
بەخۆ وەی  ناگرێ و هیچ هاودەمێک تاســەر لەگەڵی دا نامێنێ. دڵی تاســەباری ئەویش 
لە   کانیاوی هیچ شــوێنێک پاراو نابێ و هیچ پەیوەندییەک تاســەی ناشکێنێ. حەسەن 
زیرەک پشــت لەو نیزامە نامرۆڤانەیە دەکا کە منداڵییەکەی لە دەســت ســەندووە، بە 
 الوییەتی پیری کردووە و لە پیریش دا هیوای بۆ نەهێشتووە. ئیتر لەالی ئەو، ناسیاو و
بیانــی، دۆســت و دوژمــن، چــاک و خراپ ســنووریان دەشــێوێ و لە چــاوی ئەو دا 
تەیفی ڕەنگەکان لە ڕەنگی سپی دا پوختە دەبنەوە. ئیتر جیاوازییەک لە نێوان »مەلیک 
فەیسەڵی ثانی«1 و »وەلیعەهدی ئێران«2 و »ڕەشیدی ڕۆستەم پاڵەوان«٣ و »ڕەشیدی 

1. لە گۆرانییەکی سەر ڕادیۆ بەغدای دا دەڵێ: »ئەوە ئیزدیواجی کرد مەلیک فەیسەڵی ثانی.«
2. دوای گەڕانــەوەی بــۆ ئێــران، هەمان گۆرانی دەگۆڕێت و ئەم جــار بەبۆنەی لەدایک بوونی 

کوڕی شاوە دەڵێ: »ئەوە هاتە دنیاوە کوڕشازادەی ئێرانی«. 
٣. ڕەشــیدی ڕۆســتەم پاڵەوان گزیری ئاغاکانی بۆکان بوو و زیرەک لەبەر هۆیەکی بۆ من 

نادیار، لە چەند گۆرانی دا باسی دەکا.  
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حەســەن زادە«1 و »ســەیدی زەمبیل«دا2   نابینێ و هەموو بە یەک چاو ســەیر دەکا و 
دەیانهێنێتــە نێــو گۆرانیەکانییــەوە. ڕەشــەبایەک لــە مێشــکی هونــەروەری زیرەک دا 
هەڵدەکا کە هەموو شت ڕادەماڵێ و لەگەڵ خۆی دا دەیبا. ئەو تۆفانە سامناکە ئیجازە 
نــادا پەیوەنــدە کۆمەاڵیەتییەکانــی حەســەن زیرەک »شــێواز« بە خۆیانــەوە بگرن، نە 
شــێوازی سیاســی و نە تەنانەت کۆمەاڵیەتی. لە  ئەنجام دا هونەرمەند لەگەڵ هەموو 
کــەس و هەمــوو دیاردەیــەک ناتەبا دەکــەوێ و چوارچێــوەی هیــچ بیروبۆچوونێک 

وەرناگرێ. 
  چ بەختەوەرن ئەو هونەرمەندانەی وا دەتوانن »الیەن« بگرن. چ بەختەوەرن ئەو و
هونەرمەندانــەی وا مێشــکیان دەتوانــێ چوارچێــوە  وەربگــرێ. چ بەختــەوەرن ئــەو  
هونەرمەندانەی وا خۆیان لە   بۆســەی حیزبێک، سیاســەتێک و دەوڵەتێک دا حەشــار 
دەدەن! ئەگەر حەسەن زیرەک بیتوانیایە   ببێتە  الیەنگری شۆڕشی 5٨ی عێراق؛ ئەگەر 
بیتوانیایــە   ببێتە  پێشــمەرگەی شۆڕشــی ئەیلوول؛ ئەگەر لە الیەنگــری کردنی حیزبی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران دا بەردەوام بووایە و تەنانەت ئەگەر لە هەڕاجەبازاڕی 
ئەو دەمی ئێران دا ببوایەتە  ســاواکییەک، الی کەم هێزێک، دەســەاڵتێک دەبوو پشــتی 
بگرێ و بانگەشــەی بۆ بکا. هیچ نەبێ کەســێک پەیدا دەبوو لە   کەساســی و نەداریی 
ســەرەمەرگ دا پــارەی دەرمــان و دوکتۆری بۆ بــدا و چاوە  خانوویەکــی بۆ بەکرێ 
بگــرێ، بــەاڵم حەســەن زیــرەک تەنیــا ژیــا و وەک »قوو«یەکــی چەلەنگ، لــە  قوژبنی 

تەنیایی دا مرد. 
 هەستی وەک پەڕەی گوڵ و بیری بەرزەفڕی حەسەن زیرەک، ئەو دەرەتانەیان بۆ 
 نەدەخوڵقاند تەسلیمی سات وسەودای سیاسی و شێوازی ئاسایی ژیانی سەردەم بێ.
نــە   بنەماڵە  و عەشــیرەتێکی قورس و قایمی هەبــوو الیەنی بگرن، نە  دام ودەزگایەکی 
نەتەوایەتیی کورد هەبوو پاڵپشــتی بێ، نە   سیســتەمە  داگیرکەرەکانی کوردســتانیش 

1. ســاواکییەکی خەڵکی بۆکان بوو، دەگوترێ لە هێنانەوەی زیرەک لە عێراقەوە بۆ ئێران دا 
دەستی هەبووە. 

2. حاجــی ســەید عەبدولکەریمــی نوورانــی، بــرای حاجــی بابەشــێخی ســەیادەت و شــێخی 
تەریقەتی نەقشی لە گوندی زەمبیلی نێوان بۆکان و سەقز. 
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یارمەتیی ئەویان دە دا قارەمانێکی نەتەوەیی، یاخود کەســایەتییەکی بە شان وشکۆ بۆ 
کورد دروست بکەن. 

 حەســەن زیــرەک هیچــکام لــەو دەرفەتانــەی بــۆ نەڕەخســا و لە هیــچ الیەکیان 
بە هەند وەرنەگیرا، بەاڵم لە ژوور هەموو ئەو شتانەوە، مەرجێکی مەزنتری بردەوە، 
مەرجێک کە  بە درێژایی سەدە  و ساڵ تەنیا هەڵبژاردەیەکی کۆمەڵگای مرۆڤ دەتوانن 
بیبەنــەوە. حەســەن زیــرەک لە دڵی خەڵک دا جێگەی بۆخــۆی کردبۆوە، جێگەیەک کە  
لــە ڕابــردوو دا تەنیــا پێغەمبەران دەیانتوانی بۆخۆیانی مســۆگەر بکــەن و لە جیهانی 
ئەمڕۆ دا هونەرمەندانی ئەفسانەییش دەتوانن. ئەوەی حەسەن زیرەک و هونەرەکەی 
کردیــان، هیــچ دەســەاڵتیک، هیــچ حکوومەتێــک و هیــچ هێزێکــی نێو کۆمەڵــگای ئەو 
دەمــی کوردســتان نەیدەتوانــی بیــکا: حەســەن زیــرەک چووبــووە ئەندەروونی دڵی 

حەسرەتمەندی گەلی کوردەوە! ئەوە کارێکی زێدە مەزن بوو. 
نــاوی حەســەن زیــرەک ســنووری زاراوە و ئایین و جوغرافیــای بەزاند و بووە 
میوانی هۆبە و هۆدە و کاخ و کۆخی خەڵک، کرمانج و سۆران و گۆران لە بۆتانەوە 
تا لوڕســتان دەرگای دڵی تاســەباری خۆیان بۆ خســتە سەرپشت و ئیتر گۆرانیبێژە 
بۆکانییە ئاوارەکە، بوو بە دەنگی زواڵڵی گەلی کورد و ڕەمزی کورد بوون. حەسەن 
زیــرەک بــووە بەشــێک لە مێژوو و ناســنامەی کــورد؛ هەندێک لە گەالنی دراوســێ، 
تەنانەت کوردیان بە حەسەن زیرەکەوە دەناسی. ئیتر ناوی کورد و حەسەن زیرەک 
ئاوێتــەی یــەک بــوون و حەســەن زیــرەک بوو بــە دەنگی کــورد. لەوە بــەدواوە ئەو 
چریکەیەی وا لە ڕادیۆ و قەوان و شریتەوە باڵو دەبۆوە دەنگی تاکێک نەبوو، دەنگی 

کۆمەڵ بوو، دەنگی حەسەن زیرەک نەبوو، دەنگی گەلی کورد بوو. 
کۆمەاڵنــی کــورد، بێجگە لە ڕووناکبیرە بەرزەدەماخەکانی، گەلێک زوو حەســەن 
زیرەکیــان بــە هەنــد وەرگــرت، بەاڵم بــۆ هونەرمەنــد خوی، مەســەلەکە شــێوازێکی 
جیــاوازی هەبــوو. ئەو، هیچ کەس و هیچ شــتێکی بە هەنــد وەرنەدەگرت! هیچ هێز و 
دەســەاڵتێک، هیــچ کەســایەتی و ئەنیســتیتۆتێکی ئایینــی ـ سیاســی ـ کۆمەاڵیەتــی و 
بە گشتی هیچ »بایەخ«ێک الی ئەو نرخیان نەبوو. لە سااڵنی کۆتایی ژیانی دا، حەسەن 
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زیرەک بە  هەموو واتا یەکی وشــە، »نیهیلیســت« و هەڵس وکەوتی ڕۆژانەی نموونەی 
هەڵوێستی »ئانتی سوشیال«ی کەسێک بوو، کە »بایەخ«ە کۆمەاڵیەتییەکانی بۆ گرنگ 
نییە  و لەژێر بارودۆخێکی نائاســایی ژیان دا، کە هەر ئەو کۆمەڵگایە بۆی ناوەتەوە، 

لە  هەر شتێک کە »بایەخ«ی پێ بگوترێ بێزارە . 
 بێزاری لە  یاســا کۆمەاڵیەتییەکان کێشــابوویە  ســەر بێزار بوون لە  خەڵک و لە 
 ئەنجامــی ئــەو بارودۆخــە دا، شــار و گونــدی بەجێ هێشــت و لە  دەشــتێکی دوور لە 
 ئاوایــی شــاری بانــە، هەواری خســت. کەپر و ســاباتێکی دروســت کرد و ئەو مرۆڤە 
  تۆبەکارەی وا لە سەر دەستی »سەیدی زەمبیل« تۆبەی کردبوو، نەک هەر گەڕایەوە  
ســەر عارەقخواردنەوە کــەی، بەڵکــوو لــە نێــو هەمــوو ئیشــێکی گونجــاوی دیکــە دا 
»مەیخانەچییەتــی« هەڵبــژارد. ئەوەش نیشــانەیەکی دیکەی بێــزاری لە کۆمەڵ بوو کە  

هەوڵی دە دا نەک خۆی، بەڵکوو خەڵکانی دیکەش لە  »هۆشیاری« و »ئاگاداری« دوور 
بخاتــەوە و نەهێڵــێ بە  دەردی ئەو بچن: »دەردی وشــیاری و ســەبووری« حەســەن 

زیرەکی کوشتبوو. 
 مــن لەگــەڵ دوو بــرادەری خۆ م ، ســەردانی ســاباتەکەیمان لە  دەرەوەی شــاری 
بانــە  کــرد. ئــەو شــەوەش وەکــوو شــەوانی دیکــە »ڕەججالــە«ی هەرچی وپەرچــی 
لــە  »مەیخانە«کــەی ئامــادە بــوون، کەســانێک کە  لە   هەمــوو دیاردەیەکی ئــەو جیهانە 
  نزیک بوون بێجگە لە هونەر! چوار ژاندرمی عەجەم لەســەر میزێک دانیشــتبوون و 
گوشــاریان خســتبووە  ســەری بۆ ئــەوەی لەگەڵیــان دابنیشــێ و گۆرانییــان بۆ بڵێ. 
حەســەن زیــرەک کــە   ئامادە  نەبــوو دەنگی لــە گوێچکــەی هونەرنەناســی ژاندرمە دا 
بخنکێنــێ، هاتــە  الی ئێمــە ، وەکــوو منداڵێکــی مەعســووم بــە  مەلوولــی دانیشــت. 
هەرگیــز ئــەو ڕســتە کورت و پڕواتایەم لــە بیر ناچێ کە لە زمانی حەســەن زیرەکم 
بیســت: »ئەو جــار بــۆ کــوێ هەڵێــم؟« ـ ئــەوە کۆتایــی ڕێــگای ڕێبوارێــک بــوو کــە 
نیزامــی کۆمەاڵیەتــی لەگەڵــی دا کەوتبووە شــەڕێکی نابەرانبەرەوە، شــەڕێک کە تێیدا 
ســەرکەوتن مەحاڵ بوو؛ قومارێک کە بردنەوەی بۆ نەبوو. حەســەن زیرەک ئەو »ام 
المعــارک«ەی دواییشــی دۆڕاند، ئەوجا بە کەساســی و هەژاری هاتــەوە بۆکان و لە 



652 | بۆکان لە مێژوودا

 ژوورێکــی ساردوســڕ و ڕەق وتەق دا چاوەڕوانی شــێرپەنجەی تەقدیــر مایەوە بێ و
دوا گورزی خۆی لێ بوەشێنێ. ئەو چاوەڕوانییە تا پووشپەڕی ساڵی1٣٥1 )1٩٧2( ی 

زیاتر نەخایاند. 
ڕۆژی پێنجەمــی ئــەو مانگــە، حەســەن زیــرەک لــە تەمەنــی ٥0 ســاڵی دا وەک 
»قوو«یەکــی تەنیــا لــە قوژبنــی نەخۆشــخانە بچووکەکــەی بــۆکان ســەری نایــەوە. 
ئەویــش وەک میللەتەکــەی، لــە شــاخ و کێــو زیاتــر هیــچ دۆســتێکی نەبــوو و هــەر 
بۆیــەش پەنــای بــردە بــەر شــاخی ناڵەشــکێنەی بــۆکان و لــەوێ دا ئارامــی گــرت، 
ئارامییــەک کــە ژیــان پێــی نەبەخشــیبوو، مــردن خەالتــی کــرد. حەســەن زیــرەک 
بــە  بــێ و  نزیــک  قەبــری خەڵــک  لــە  قەبــری  لــە مردنیــش دا  نەیویســت  تەنانــەت 
 تاکی تەنیــا لەســەر لووتکــەی گردێکــی داوێنــی ناڵەشــکێنە دوا هــەواری خســت و
ئێســتەش ئــااڵی نــاوی نــەک هەر لــە بەرزیــی ناڵەشــکێنە، بەڵکوو لەســەر لووتکەی 
هەمــوو چیایەکــی خاکــی کورد دەشــەکێتەوە. سەرشــۆڕی بۆ ئەو بەنــاو کوردانەی 
وا ڕاســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆ حەســەن زیرەکیــان لــە ڕادیــۆ کوردیی کرماشــان و 
تــاران تارانــد و گەلــی کوردیــان لە هونــەری ئەو بێ بەش کــرد. ئەو کەســانە ئەگەر 
ئەمڕۆ داگیرکەرانی خاکی کورد ســەد میداڵیاش بە ســینگیانەوە هەڵواســن، پێش بە 

سەرشۆڕییەکانیان ناگرێ. 
وەک لە سەرەتا دا ئاماژەی پێکرا، بۆنەی نووسرانی ئەم بابەتە، دەرچوونی چاپی 
نوێی ژیاننامەی مەنزوومی حەسەن زیرەکە. ئەوەی خوارەوە، ڕوانینێکە بەو کتێبە دا، 

کە ئوتۆبیۆگرافیی هونەرمەندە ئەفسانەیی یەکەی گەلی کوردە.
چریکەی کوردستان

کتێبەکە، لەم بەشانە پێکهاتووە:
ـ سەرەتای نەمر محەممەدسەدیق موفتی زادە؛ 

ـ دەقی ئوتۆبیۆگرافیی هونەرمەند بە شێعری خۆی؛
ـ بیرەوەرییەکانی خاتوو مێدیا زەندی، هاوسەری هونەرمەند؛

ـ یادداشــتێکی کورتــی خاتــوو مەهناز )ســاکار(  زیرەک، کچــی هونەرمەند بە 
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فارسی؛
ـ پارچە شێعرێکی کاک فارووق بۆرەکەیی؛ 

ـ تەرجەمەی فارسیی بابەتەکانی بەشی 2 ـ ٣ و ٥. 
ئەوەی خوارەوە هەندێک زانیاری و بۆچوونە سەبارەت بە بەشەکانی کتێبەکە:

بەشــی 1. ســەرەتای موفتی زادە بریتییە لە هەڵســەنگاندنێکی کورتی کەســایەتیی 
حەسەن زیرەک و هونەرەکەی کە بەو شێعرانەی نەمر محەممەدسەدیق موفتی زادە 

کۆتایی پێ دێ:
 زیرەک! زۆرت کرد خزمەتی هونەر

بردە ســەر لەپێنــاو هونەر   ژینت 

 باوەکــوو لە ژیــن نەحەســایەوە

 پەژارەت زۆر دی، زۆر چەوسایەوە

 ڕۆژگارت ساتێ بەبێ خەم نەبوو، 

بەاڵم لە هونەر هیچت کەم نەبوو!
بەشی 2. ژیاننامەی هونەرمەندە بە شێعری خۆی: 

ئوتۆبیۆگرافی حەســەن زیرەک، بەشــی ســەرەکی و گرنگی کتێبەکــە پێکدەهێنێ. 
لێرە دا حەســەن زیرەک بە شــێعری بڕگەیی و ســاکار باســی ســەربهوردەی ژیانی 
خۆی دەکا. گەلێک الیەنی ژیانی هونەرمەند، بەتایبەت سەردەمی منداڵی و پەیوەندیی 
نێــو بنەماڵەیــی، لە شــێعرەکانی زیرەک دا ڕوون دەبنەوە. ئینجا دەمانباتە ســەردەمی 
الوی و گەڕانــی شارەوشــار و ئیــش وکاری هەمەچەشــنەی خــۆی، تــا ئــەوەی بــە 
یارمەتیی مام جەالل تاڵەبانی سەر لە ڕادیۆ کوردیی بەغدا دەردەهێنێ و لەوێشەوە 

دەگەڕێتەوە بۆ ئێران و لە تاران نیشتەجێ دەبێ. 
ئەوە هەڵبژاردەیەکی شــێعرەکانە بۆ ناســیاوبوونی خۆێنەر لەگەڵ ژیانی حەسەن 

زیرەک و بەرهەمە شێعرییەکەی:

ئامیــن داکــمخەڵکــی بۆکانــم، کــوردی خوێن پاکم بــرام حوســێنە و خــات 
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عەبدوڵــاڵ باوکــم  حەســەنە،  کاکــمنــاوم  مینــە  کاک  ســارایە،  خوشــکم 
کــردهەشت نۆ ســاڵە بووم، بووم بە عەمەلە...  کارم  ئــاوا  ســاڵە  یــازدە  تــا 
حافــز... تاربــووم، هەاڵتــم ڕووم کــردە ســەقز مەالیــێ  چاوســاغی  بوومــە 

لــە ســێزدە ســاڵە پەیــام کردبــوو نێــولــە دوازدە ســاڵە بــووم بــە قاوەچی... 
ڕۆژێــک لەم دێیە و ڕۆژێک لەو شــارە... لــە چــواردە ســاڵە ڕۆیــم نێوبەنێــو... 
چەندە کارم کرد، چەند ســەرم شکاند!... لە شــازدە ســاڵە چەنــد دەرکــەم تەقاند

تووتنچــی  بــە  بــووم  مەراغــە دا  تووتنچــی لــە  بــە  بــووم  مەراغــە دا  لــە 
هەتا بیست ســاڵە کەس نەیوت تۆ چی؟ڕۆیشــتمە تەورێز بووم بە قاچاخچی... 
ببــووم شــەل و گێڕلــە تەورێز بوومــە شــاگرد قەنادچی...  ئەوەنــدەم کارکــرد 
ڕووم کــردە تــاران بۆ ئیش و بــۆ کار... هامتــەوە بووم بە شــاگردی شــۆفێر... 
چوومە ئەهواز و مەســجید سولەیان... ئەوجــا خــۆم کوتا بــەرەو خووزســتان

»چۆمــی مەجیدخان«شــەو پەڕیمــەوە بــەدزی بۆ بــەرسە...  یەکســەر هامتەوە 
جا حەقــی خۆم ســەند هاتم بــۆ بۆکانهامتــە الی بــرا لــە »قەرەمووســالیان«

باوەخــان...  بــەرزی  ســەقز  بووم بــە شــاگردی حاجــی بێ ئیان... هامتــەوە 
چــاوم نەیــدەدی ڕاســتی یــا کەنــدە... ماشــێن دەڕۆیــی، خــەالس بــوو دەندە
بــەال دا... ئەوالکــەم شــیو بــوو، بن دەســتم جادە کەوتــم  پەشــۆکام،  چونکــە 

بــڕاوە... بــۆ مــن وا نەبــوو تــا ئــەو ماشــێنە...  »مچــە«  زیندەگــی  ڕیشــەی 
کەالموڵــال بــە  تیانەبــوو  موکریــان... خەتــام  بــەرەو  کێــوی،  دەســتم  دا 

زەحمەت یا ڕەحمەت، گەیشتمە تاران... دوای بانگی عەرس گەیشــتمە تەورێز... 
هامتــەوە تەورێــز، چوومــە مەهابــاد... رسویســم دەکرد لــە »قوم« بۆ تــاران... 
بیســت و حەو ســاڵەم ئاوا هاتــە بان... نــۆ مانگــم کێشــا زینــدان بــە خەتا... 
یــا لــە پێنجوێــن یــا بــۆ ســلێانی... پێتــاوم پێچــا بــۆ شــاری پێنجوێــن... 
بەغــدا پــاک گــەڕام شــاریع، چاخانــەبووم بە موسافیر چووم بەرەو کەرکووک... 
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موســافیرخانە...  شــاگردی  بــە  لە »ئوتێل شــیال« کە جێــی کوردانە... بــووم 
بــۆ ڕادوێ... موســافیرێکان کە »مام جەالل« بوو...  بتبــەم  بــرا،  پێــی گوتــم 
کــە بەندێکــم گوت بــە دڵــی پڕگریان، جــوان ناســاندمی بــە »عــادل عیرفان«

مەخلەس، دامەزرام لە بەشــی کوردی... لە خــواوە جەرگیان بۆم بــوو بە بریان... 
بێ تاقەتی... ئــەوا بەو جــۆرە چــەن ســاڵ غوربەتی چەندە بێ کەســی و چەنــد 
ئەما دۆســتم خۆش! نێوم کــرد پەیدا... هەرچەنــد غەریب بووم، ببــووم هەڵوەدا
بەجێ هێشــت ماڵــم   ٥٨ هیچم نەهێنــا بە عەزمی خوێی چێشــتمەخلــەس، 
ئێــران!مــاڵ و زیندەگیــم لە خــۆم کــرد وێران هامتــەوە  فەخــرەوە  بــە  زۆر 

ئــەوە کورتــەی ژیانــی پــڕ لــە چەوســانەوە و ئــازاری مرۆڤێکــە کــە هەمــوو 
دیاردەیەکــی کۆمەاڵیەتــی، لە ئەندامانی بنەماڵەوە تا خاوەن ئیشــی کورد و تورک و 
 فــارس و عــەرەب دژی وەســتاون و چەوســاندوویانەتەوە. ئــەم چەوســانەوەیە و
 ئەم هەل ومەرجە نالەبارەی ژیان ئۆقرەی لێ سەندووە و هەر ڕۆژەی لە شوێنێک و
لــە شــاریک و واڵتێکــە، ژیانــی ئاســوودە ســوارە و ئــەو پیــادە، خۆشــیی ژیــان 
ئاواتێکــی دوورەدەســتە کــە ئەوەنــدەی بــۆ الی دەڕوا لێــی دوورتــر دەکەوێتــەوە. 
ژیاننامەکە تا کاتی بەجێ هێشتنی عێراق و گەڕانەوەی ئێرانی گرتۆتەبەر. لەوێ دا 
باس لەوە دەکا کە بە فەخرەوە گەڕابێتەوە ئێران، بەاڵم دواتر لە شریتێک دا کە ئێستا 
لەســەر یووتیووبیــش هەیە، باســی هاتنی مامۆســتایان عەلی مــەردان و تایەر تۆفیق 
بۆ کرماشــان و میوانداریی خۆی دەکا لە ژیانی ئێرانی خۆی ســەد هێندە ناڕازییە و 
لــە بەراوردکاریــی هەڵس وکەوتی کوردی ئێران و عێراق دا، ئاوات بە دۆســتایەتی و 
میهرەبانییەکانی باشــووری کوردســتان دەخوازێ، واتە ئەم الی تات و ئەوالی تات، 
لــەو بەینــە دا هیچی بۆ نامێنــێ جگە لەوەی بڵێ »هاتوومەتە ئەو دەشــت و بیابانە بۆ 

ئەوەی مرۆڤی کورد نەبینم!«.1 
ســەبارەت بە الیەنی شــێعریی ژیاننامەی حەســەن زیرەک دەبێ بڵێم شــێعرەکان 

1. هەمان شریت 
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لەســەر کێشــی بڕگەیــی هۆنراونەتــەوە و ژمــارەی بڕگەکانیــان »٥+٥«ە. لــە هەمــوو 
فەردەکان دا »سەروا« گیراوەتە بەرچاو و هەندێکیان »ڕەدیف«یشیان هەیە. 

نێوەرۆکــی شــێعرەکان ئەوەنــدەی ســاکارن ئەوەنــدەش ڕاســت و بــێ درۆن و 
ڕاســتەقینەی بەســەرهاتەکانی هونەرمەندیــان خســتۆتە بەرچــاو. حەســەن زیــرەک 
هەمــوو بــاس و بەســەرهاتەکانی ژیانی خــۆی جگە لە کێشــەی وەرگەڕانی لۆری و 
کوژرانی الوێک بەناوی مستەفا لە دەوروبەری سەقز، بەکورتی بڕیوەتەوە. خوێنەر 
هەســت دەکا مەســەلەی کوژرانی ئەو کوڕەالوە بۆ حەســەن زیرەک گەلێک گرنگ و 
جێگەی خەفەت بووبێ و هەر بۆیەش بە دوورودرێژی باســی مەســەلەکەی کردووە 
بــۆ ئەوەی بــە ڕوون کردنەوەی دەوری خۆی و بێ تاوانییەکەی لە کێشــەکە دا، باری 

سەر شانی سووک بکا:»... خەتام تیا نەبوو بە کەالموڵاڵ...« 
بەشی ٣. بیرەوەرییەکانی میدیاخانمی زەندی: 

ئــەم بەشــە ئامێتەیەکــە لــە هەســتی ناســک و خاوێنــی ژنانــە و هەندێــک هەڵەی 
بۆچــوون. میدیا خانــم وەکوو هاوســەری حەســەن زیرەک، وا هەیە باشــترین کەس 
بێ بتوانێ ســەبارەت بە الیەنی شەخســی و کەســایەتیی حەســەن زیرەک و ژیانی 
ڕۆژانەی، هەواڵمان بداتێ، کە ئەم کارەش دەکا و گەلێک الیەنی ژیانی زیرەکمان لە 
ســەردەمی ڕادیۆ کوردیی تاران و دوای ئەو تا ســەرەمەرگی بۆ دەردەخا. ئێمە بۆ 
ئەم زانیارییە بەنرخانە قەرزداری میدیا خانمین. بەاڵم ئەو، بە ڕەسمی ئێستای ئێران 
کە هەموو کەم وکورتییەک دەخەنە ئەستۆی ڕژیمی پێشوو، چۆتە سەر باسی ڕژیمی 
پێشــوو و تەنانــەت مەســەلەی شــووکردنی خۆشــی بە حەســەن زیرەک، بــە تاوانی 
ســاواک داناوە. دیارە کەس قســەی لەســەر جینایەت و خەیانەتەکانی ســاواک نییە، 
بەاڵم تێکەاڵو کردنی هەندێک بابەت تووشــی هەڵەمان دەکا و لە کێشــەی ســەرەکی 
المــان دەدا. بــە بــڕوای مــن تاوانبــار کردنی خەڵک و ســووکایەتی پێکردنیــان نابێتە 
هۆی بەرزبوونەوەی پلەوپایەی حەســەن زیرەک. دەزگای ئەو دەمی ڕادیۆ کوردیی 
تــاران لەژێــر چاوەدێریــی ڕاســتەوخۆی ســاواک دا بــوو و بەشــێک لــەو کوردانەی 
وا بەڕێوەبەرایەتیــی ڕادیۆکەیــان دەکــرد هــاوکاری نزیکــی ســاواک بــوون و ئــەوە 
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هەموومان دەیزانین. 
میدیا خانم هەروەها هێرشــی کردۆتە ســەر کاک عوســمان شــارباژێڕی و کەریم 
خۆشــناو کە »چریکەی کوردســتان«یان لە باشــووری کوردســتان چــاپ کردۆتەوە. 
 میدیا خانم گەلێک ڕاستە کاتێک باسی ژیانی بێ سامانی منداڵەکانی حەسەن زیرەک دەکا و
 دەڵــێ لــە خانووی کرێ  دا دەژین. کورد ئەگەر کەیان و دەوڵەتێکی خۆی هەبووایە و
 خەمی کەلەپووری گەلەکە بخورایە، ئێستا دەبوو بنەماڵەی حەسەن زیرەک لە ڕێز و
ئیحتیرام و لە تێروتەســەلی دا داوێنیان لە عەڕش بســوایە، بەاڵم ئەگەر وا نییە داخوا 
تاوانی عوسمان شارباژێڕیی هەژارە؟ کتێبەکە بۆ ئەو یا کەریم خۆشناو چ سوودێکی 

ماددیی هانیوە؟ پێی دەوڵەمەند بوون و ماڵیان کڕیوە؟ دڵنیام نا!
 ئەوە تەنگژەی گەورەی جیهانی سێهەمە کە مافی »کۆپی ڕایتسس« وەک مافێک بۆ دانەر و
نووســەر و هونەرمەند نەناســراوە و هەر کەس ویستی شریت یا سی. دی یا کتێبی 
کەســێکی دیکە چاپ و باڵو دەکاتەوە بێ ئەوەی مۆڵەتی لە خاوەنەکەی وەرگرتبێ و 
یاساش پشتی خاوەن مافەکە ناگرێ، بەاڵم ئایا لەو سەدان هەزار شریتەی گۆرانییەکانی 
حەســەن زیرەک کە لە ماڵی هەموومان دا هەیە، مافێک بە بنەماڵەی حەســەن زیرەک 
 دەگا؟ ئــەی بــۆ هێــرش ناکرێتــە ســەر شــریت فرۆش و ئەوانەی وا کۆپیی شــریت و
سی. دی دەکەن و تەنیا کۆپی کردنی کتێبەکە مەحکووم دەکرێ؟ ئەم بۆچوونەی من 

تەنیا بۆچوونێکە و مافی میدیا خانم بۆ ڕەخنەگرتنەکانی نافەوتێنێ. 
بەشی ٤. یادداشتە کورتەکەی ساکار خانم:

ئەم دێڕانە گەلێک بەسۆز و هەست بزوێنن، هەستی خاوێنی منداڵێک کە باوکی خۆی لە 
سەروحەدی منداڵی دا لە دەست داوە و ئێستا ئەوەی لە باوکی بۆی مابێتەوە، بیرەوەریی 
 پڕ تەم و مژی سااڵنی زووە کە تێکەاڵون لەگەڵ بانگەوازی هونەری و ڕێز لێ گیرانی

زۆر لەالیەن کۆمەاڵنی خەڵک و ساردوسڕیی کەس وکاری باوکی. 
ســاکارخانم لەم یادداشــتە دا داســتانی ســەفەری خــۆی دەگێڕێتەوە لــە تارانەوە 
بــۆ بــۆکان و ســەر مەزاری باوکــی، کە کلیلــی دەرگای ئەو قەفەزە ئاســنەی وا ئەو 
دەم لەســەر مەزارەکــە دانرابوو، لە ماڵــی مامییەتی و تەنانەت ناتوانێ وەریبگرێ بۆ 
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ئەوەی دەستی بگاتە کێلی ساردوسڕی سەر مەزاری بابی. بێ گومان ئەم سێ پەڕە 
نووسینەی ساکار خانم دڵی هەموو خوێنەرێک دەهەژێنێ. 

بەشی ٥. سەبارەت بە شێعری کاک فارووق بۆرەکەیی و تەرجەمەی شێعرەکانی 
حەســەن زیرەک بە فارســی دەبێ بڵێم بەداخەوە شوێنی هەڵە و پەڵەیان پێوە دیارە. 
شێعرەکان وەکوو نێوئاخنێکی بێ پەیوەند خۆ دەنوێنن و تەرجەمەکانیش ناتەواون. 
بریــا لەجیاتــی ئەمانە کاک فارووق هەوڵی دەوڵەمەندکردنــی چاپی تازەی کتێبەکەی 
بدایــە بەوەی چاوپێکەوتن و وت ووێژی لەگەڵ هەندێک ناســیاو و دۆســت و خزمی 
حەســەن زیرەک بکردایە و بۆچوونی ئەوانی بخســتایەتە کتیبەکەوە. گەلێک پرســی 
وەک مامۆســتاکانی حەســەن زیــرەک لە بواری مۆســیقا و شــێعر دا هــەن کە دەکرا 
وەاڵمیــان بــۆ بدۆزرێتــەوە یــان بە یارمەتیــی خەڵکانی مۆســیقار، الیەنــی مەقامی و 
کەیفییەتــی مۆســیقایی کارەکانــی زیرەکــی هەڵســەنگاندایە؛ بــەاڵم بەگشــتی، ئەرکــی 
کاک فارووق بۆ نوێ کردنەوەی چاپی کتێبەکەی حەســەن زیرەک جێگەی ســپاس و 

پێزانینە. 
ئەم وتارە لە ژمارە 12ی ڕۆژنامەی »پەیام«ی چاپی لەندەن )دیسامبری 1٩٩٨(   دا 
بە بۆنەی دەرچوونی چاپی تازەی »چریکەی کوردســتان« ـ ئوتۆبیۆگرافیی حەســەن 
 زیــرەک باڵوکراوەتــەوە، ئینجــا ســاڵی 2011 بە هەندێک دەســکارییەوە لــە ماڵپەڕی
بۆکان/ ڕۆژهەاڵت دا کەوتۆتە بەر چاوی خوێنەر و بەهۆی پەیوەندیی مەسەلەکە بە 

بۆکانەوە، لێرەدا جارێکی دیکە باڵو دەبێتەوە.1

1. حەسەن زیرەک، »چریکەی کوردستان«، چاپی دووهەم، پێداچوونەوەی فارووق بۆرەکەیی 
)صفی زادە(، سازمان انتشارات »بۆرەکەیی«، تاران 1٩٩٧، 1٤٧ الپەڕە، کوردی.
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حەسەن زیرەک )گەوهەرێ( 
پــڕۆژەی ئــەم زنجیرەوتــارە، کــە بــە ئامانجــی دۆزینەوە و ناســاندنی ســەرچاوەی 
توێژینــەوە لــە مێــژووی شــاری بــۆکان و دەوروبــەری بەڕێــوە دەچــێ، تەنیــا ئــەو 
ســەرچاوانە ناگرێتەوە کە باســی بۆکان و ناوچەکەیان بەگشــتی تێداکراوە، بەڵکوو 

کەسایەتییەکانی ناوچەکەش دەگرێتە بەر. 
هونەرمەندی نەمر حەسەن زیرەک بێ گومان ئەگەر ناسراوترین کەسایەتیی بۆکان 
نەبــێ یــەک لەو کەســانەیە وا ناوی لەگەڵ بۆکان و نــاوی بۆکان لەگەڵ ئەو بوونەتە 
دووانــە و پێکــەوە دێــن. من بەتەمام ئەو ســەرچاوانەش وا باســی ژیــان و هونەری 
حەســەن زیرەکیان کردووە بخەمە نێو پڕۆژەکەوە. بۆ ئەم کارە لە کتێبی ناســراوی 
»گەوهەرێ«وە دەســت پێدەکەم کە مامۆســتا عوســمان شــارباژێری نووسیویەتی و 

ئامــادەی کــردووە، ئینجا بەرەبەرە لە بەشــەکانی دیکەی ئــەم زنجیرەوتارە دا بابەتی 
دیکەی لەمەڕ حەسەن زیرەکیش دەناسێنم. 

»گەوهــەرێ«ی عوســمان شــارباژێری بەگشــتی بریتییــە لــە کــۆی هۆنــراوەی 

گۆرانییەکانی حەســەن زیرەک، بەاڵم ٩0 الپەڕەی یەکەمی لە هەندێ وتار و شــریت 
وەرگرتــووە کــە حەســەن زیــرەک خــۆی و ئەندامانــی بنەماڵەکــەی و خەڵکانــی تــر 
ســەبارەت بە هونەرمەندەکەیان نووســیوە. شــارباژێری دەکــرا کتێبەکەی بە گەلێک 
بابەتی دیکەش دەوڵەمەند بکا، بەاڵم هەر ئەوەندەش کە کردوویە یارمەتییەکی باشە 

بۆ ناسینی زیرەک و سەرچاوەیەکە بۆ دەقی گۆرانییەکانی.1

1. عوسمان شارباژێری، »گەوهەرێ«، دەزگای ڕۆشنبیری و باڵوکردنەوەی کوردی، بەغدا، 
1٩٨1، ٣6٨ الپەڕه، کوردی.
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ناڵەشکێنە، سەرجەمی گۆرانییەکانی حەسەن زیرەک 
ناڵەشــکێنە ناوی کتێبێکە کاک قادر نەســیری نیا نووســیویەتی و لە ســنە چاپ بووە. 
کتێبەکە بریتییە لە ســەرەتایەکی 11 الپەڕەیی، ٣٨٨ الپەڕە شــێعری گۆرانییەکان، 50 
نۆتەی گۆرانییەکان و ژمارەیەک وێنەی پەیوەندیدار بە حەسەن زیرەک و بەو پێیە، 
ســەرچاوەیەکی گەلێک باشــە بۆ کاری لێکۆڵینەوەی دواڕۆژ لەســەر ئەم گۆرانیبێژە 

مەزنەی گەلەکەمان. 
بەداخەوە هەموو یا زۆربەی ئەو کتێبانەی وا سەبارەت بە گۆرانیبێژە کوردەکان 
نووســراون و بۆ نموونە »گەوهەرێ«ی کاک عوســمان شــارباژێری )ســەبارەت بە 
حەســەن زیرەک( ، »بازی بێریان«ی کاک محەممەد حەســەن ئەحمەد )ســەبارەت بە 
محەممــەدی ماملــێ( ، »عەلی مــەردان...«ی کاک عەبدولقــادر عەلی مــەردان و تەنانەت 
»ســەید عەلی ئەســغەری کوردســتانی« کاک محەممەد حەمەباقیـ  کە سەروگەردنێک 

لــە پێــش ئەوانــی دیکەوەیــە، بایەخیــان بــە بابەتــی الوەکی، واتــە غەیرە  مۆســیقایی 
کاری ئــەو هونەرمەنــدە مەزنانە داوە و یارمەتییان لە کەســانی شــارەزای مۆســیقا 
وەر نەگرتــووە کە بتوانن بەشــێکی کتێبــەکان تایبەت بەو الیەنە ســەرەکییە بکەن. لە 
ئەنجام دا هەموویان لە باری هەڵسەنگاندنی هونەری و تەکنیکی، واتە مۆسیقایی یەوە 
لە کورتی دەدەن و بەرهەمهێنەرانیان لەجیاتی مۆسیقا، نرخ بۆ  شێعری گۆرانییەکان 
یــا بابەتــی الوەکیــی تــر دادەنێــن. ئــەم ڕەوتــە وەهــا بۆتە گشــتی و بایەخ نــەدان بە 
مۆســیقا بە شــێوەیەک ئاســایی بۆتەوە کــە کتێبی »کاروانی هونــەری ماملێ«ی کاک 
سمایلی ماملێ و تەنانەت »مێژووی مۆسیقای کوردی«ی کاک محەممەد حەمەباقیش 
دەراوێکی ئەوتۆ لە ڕەوت و تایبەتمەندیی مۆسیقای کوردی و پەیوەندییەکانی لەگەڵ 
مۆســیقای هاوچەرخــی ئێرانــی، ئازەربایجانــی، عەرەبی و تورکــی ڕوون ناکەنەوە. 
هیــوادارم ئــەو کەم وکورتییــە هەرە گرنگە لــە داهاتوو دا بە هیممەتی »شــارەزایان و 

پسپۆڕان«ی مۆسیقا قەرەبوو بکرێتەوە. 
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بەداخەوە ئەو دوو ســەرەتایەی کە بۆ کتێبەکە نووســراون بابەتێکی بەرچاویان 
تێدا نییە جگە لە دەقی دوو نامەی حەسەن زیرەک بۆ ڕادیۆ بەغدا لە ساڵی 1٩6٣  دا 
کــە ناڕەزایــی دەربڕینــە بەرانبــەر بــە باڵوبوونــەوەی گۆرانییەکــی خــۆی  بەنــاوی 
»ئەسمەر یارم جوانە« بەناوی ئەحمەد شابازەوە، بەاڵم کاری هەرە گرنگ و جێگەی 
دەسخۆشــیی نووســەر و باڵوکەرەوەی کتێبەکە، ئەوەیە کە 50 نۆتەی گۆرانییەکانی 

حەسەن زیرەکیان لە کۆتایی کتێبەکە دا چاپ کردووە. 
ســەبارەت بــە دەقی ســەرەکیی کتێبەکــە، واتە شــێعری گۆرانییــەکان، دەبێ بڵێم 
زەحمەتــی زۆری لەگــەڵ کێشــراوە و گۆرانییــەکان دابەش کــراون بەســەر 4 بەشــی 

سەرەکی دا:
ـ گۆرانییەکانی سەر ڕادیۆ بەغدا؛ 

ـ گۆرانییەکانی ڕادیۆ تاران؛
ـ گۆرانییەکانی سەردەمی ڕادیۆ کرماشان؛  

ـ گۆرانــی مەجلیســی، واتــە ئەوانــەی لــە کۆبوونــەوەی دۆســتانە و لــە ماڵ و 
قاوەخانە و شوێنی گشتیتر دا، گوتراون. 

جگــە لە حەســەن زیــرەک خۆی، کە بۆکانییــە و بەو پێیە ســەرجەمی کتێبەکە لە 
پەیوەندیی ئەم زنجیرەوتارە دا دەبێ، لە گەلێک گۆرانی دا باس لە بۆکان و دەوروبەری 
)بەگــزادەی هەوشــار، ئەحمــەداوا، ســڵێمانکەندی، کارخانــەی قەنــدی میانــدواو(  و 

هەروەها کەسایەتیی بۆکانی )ئامین، تووران، ڕەشیدی ڕۆستەم پاڵەوان، کە ئەو دەم 
گزیری ئاغاکانی بۆکان بوو و هەروەها کەسانی وەک سەیدی زەمبیل، سەید کامیل، 

عەلی شا و...(  کراوە:
بە کوێریی چاوی کابرا، ماڵی وا لە بۆکانە )ل 1٧( ؛
یاری خۆم لە ساباڵغە، لێوئاڵم لە بۆکانی )ل ٣0( ؛

لێرە مەمنێژن خاکەکەی سوورە، بمبەنە  بۆکان نێوم مەنشوورە )ل ٣2( ؛
بۆچی لە من ناپرسی؟ کورتێ! خەڵکی بۆکانم )ل ٣٣( ؛

تووبا خاڵ شین لە بانە، لێوئاڵم لە بۆکانێ )ل 41( ؛
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 ئەو دڵەم بۆی سەرگەردانە، ئامینم لە بۆکانە )ل 52( ؛
لە چۆمی مەجیدخانە، لێوئاڵم لە بۆکانە )ل 60(؛ 

بە مەشــموولیان نووســیوم، لە دەفتەری بۆکانێ، ئەرێ دەمگرن بە نیزام، کەس 
مەسکەنم نازانێ )ل ٧٩( ؛

جەددی سەید کامیل هاوار، ماڵیان وا لە قاقاڵوا )ل ٧٩( ؛
قەمتەرە لەگەڵ بورهان/ کولیجە و مڵکی دەرمان/ میراوا لەگەڵ بۆکان/ حەســار 
دەگــەڵ قازڵیــان/ هەرمێلــە موڵکی خانــان/ هەمــوو بەقوربانی بێ/ لەگــەڵ کاولی 

سامڕەندان )ل ٨٣( . 
تەنانەت هەندێک گۆڕانکاریی کۆمەاڵیەتی، بۆ نموونە دامەزرانی حەمامی نمرە لە 
بۆکان )کە الم وایە هی سااڵنی نێوان 1٣٣5تا 1٣٣٧ بێ( ، لەبەرچاوی ئەم هونەرمەندە 
بازرەبــووە، ون نەبــوون و لە ڕادیۆ بەغدا خســتوونییەتە توێــی چەند گۆرانییەوە و 

یەک لەوانە گۆرانی »ئای بەلەنگەر بەلەنگەر«ە:

دەردت لە ماڵم چاوجوان، ئەو دڵەم بۆت بوو سەرگەردان
هــی من بێ، بۆت دەفرۆشــم حەمامی منــرەی بۆکان
هێشــتا دروســت نەکــراوە لــە ئەمریکا و لــە ئەملان
دار و پــەردووی ئاســنە پاکی بــۆی هات لــە ئەملان

عەمەلــەی یەکی یەکی ئیعــاد ]؟[ ئەهات لــە تاران... 
جلــەکان جێــگای  بــۆ  لــە  خانەخانــە  تاق تــاق و 
ئاســان دەچێتــە  ئــاوی  عەرزییــە  لــە  فــەوارەی 
ئەلــوان ماســی  تێیدایــە  ڕەنگاوڕەنگــە  حەوزەکــەی 
ئینســان دەنوێنــێ  تێیــدا  مەڕمــەڕە  بــەردی  تەختــی 
کردوویــە بــە حەمامچــی کوڕەکەی ڕۆســتەم پاڵەوان

]ڕەشیدی باوکی محەممەد و عەلی پەهلەوانی[ )ل 16(.

ئەمانــە تەنیــا شــێعری گۆرانییەکانی ڕادیــۆی بەغدا بوون. لە هەموو بەشــەکانی 
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دیکــەش دا بــۆکان حــزووری هەمیشــەیی هەیــە، کــە نموونەیەکیــان گۆرانــی »مریەم 
بۆکانی«یە. 

هاوڕێ لەگەڵ بۆکان، سەقز و بانە و شنۆ، بەتایبەت ساباڵغیش لە شێعرەکان دا 
شوێنی تایبەتیان هەیە. 

 بەداخــەوە هەڵــەی نووســین و چــاپ لە کتێبەکــە دا کەم نین، بــۆ نموونە گۆرانیی
»لە پێش دا«، پێنج جار وەک »لەپێدا« نووسراوە )ل ٧0( ؛ جرسە بە جلسە نووسراوە و 
ســامڕەند بە ســازەند و چەندەها هەڵەی تر، کە هیوایە لە چاپی دووهەمی کتێبەکە دا 
بە یارمەتیی کەســانێکی خەڵکی ناوچەی بۆکان و شــارەزای زمانی حەسەن زیرەک، 

هەڵەبڕی بکرێن. 
هەر لێرە دا بڵێم کە چەند ســاڵێک پێش ئێســتا، کاک برایمی فەڕشــی و »گرووپی 
شانۆی کۆچەر« هاوڕێ لەگەڵ چەند کەس لە دڵسۆزانی فەرهەنگی کوردی لە ئاڵمان 
شــێعری زۆرێــک لــە گۆرانییەکانــی حەســەن زیرەکیان نووســییەوە، بەاڵم تا ئێســتا 
باڵویــان نەکردوونەتــەوە. ئــەم کارە هەرەوەزییە دەبێ گەلێک جێگەی بڕوا بێ و من 

هیوادارم کاک برایم کە تۆمارەکانی لەالیە، بتوانێ باڵویان بکاتەوە. 
هەواڵــی خۆش ئەوەیــە ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت/ بۆکان بەتەمایــە پڕۆژەیەک بەناوی 
»سەدەی زیرەک« بەڕێوەبەرێ کە لە پاییزی ساڵی 2021 )سەد ساڵەی لەدایک بوونی 

زیــرەک(  دا کۆتایــی پــێ دێ کە تێیــدا، بە هاوکاریــی خەڵکانی شــارەزا، لێکۆڵینەوە و 
فیلم و بەرنامەی مۆسیقای تایبەت بە زیرەک پێشکەش بکرێ.1

1. قادر نەسیری نیا، »ناڵەشکێنە، سەرجەمی گۆرانییەکانی حەسەن زیرەک«، پێداچوونەوە و 
ڕێک وپێــک کردنــی حەســەن گــۆران، نۆت نووســینی وەحیــد موعتەســەمی، چاپــی دووهەم: 

دەزگای ڕۆشنبیریی گۆران، سنە، 200٧، ٣٩٩ الپەڕە، کوردی. 
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حەسەن زیرەک لە ڕوانگەی هونەرمەند و مۆسیقار و نووسەرانی کوردەوە
لەدایک بوون: ١١/٨/ ١٣٠٠ )١٩٢١/١١/٢٩(  بۆکان 
 کۆچی دوایی: ١٩٧٢/٦/٢٦ )١٣٥١/٤/٥(  بۆکان
کۆکردنەوەی ســەرچاوە ســەبارەت بە ژیانی حەســەن زیرەک کارێکی ئەستەم نییە. 
خۆی و کەس وکار و دۆســت و هاوکار و هاوقەتاری ســەبارەت بە ٥1 ســاڵ ژیانی 
پڕ خێروبێری بۆ هونەری مۆسیقای کوردی لە ڕۆژهەاڵت و باشووری کوردستان، 
 گەلێکیان قسە کردووە و نووسیوە و لە گەلێک سەرچاوە دا لە ئاوارەیی و دەربەدەری و
کوێرەوەرییەکانی ژیانی دواون، بەاڵم هەر کەس بەنی خۆی ڕستووە و ئەوەی پێی 
خۆش بووە گوتوویەتی، بۆ نموونە نووسیویانە سەرجەم ٣٦ ژنی هێناوە لە کاتێک دا 

تەنیا ناوی دوو کەسیان لێرەولەوێ ڕاگەیەندراوە!
ئەم الیەنە گرنگەی کە هیچ کاری لەســەر نەکراوە یا بە ئاماژە کردنێکی ســاکار 
بڕاوەتەوە، الیەنە هونەرییەکەیەتی. کەیفییەتی دەنگی، دەزگا و مەقاماتێک کە تێیان دا 
گۆرانی گوتووە، چەشنایەتیی گۆرانییەکان، ڕەسەنایەتیی کارەکانی، شوێن هەڵگرتن و 
شــوێن دانانــی لەســەر هونەرمەندانــی تــر و بەگشــتی الیەنــی مۆســیقایی کارەکانی 

قسەیان لێ نەکراوە. 
مــن هەوڵــم داوە لێرەولەوێ بۆچوونی پســپۆڕانی مۆســیقا و شــارەزایان لەمەڕ 
کارەکانــی حەســەن زیرەک کــۆ بکەمەوە. بەداخەوە جگە لــە بابەتی وردە و بەرباڵو 
هیچــم نەبینیــوە. تاقــە کاری جیــددی ئەگەر کرابێ وا هەیە ئــەو یادکردنەوەیە بێ کە 
لــە ســاڵی 1٩٩٦  دا بــە هیممەتی شــانۆی کۆچەر و کاک برایم فەڕشــی ســەبارەت بە 
ژیــان و ئاســەوارەکانی حەســەن زیــرەک لە کۆڵنــی ئاڵمانیا بەڕێوەچوو. بەشــێک لە 
وتارەکان لە کتێبی »حەســەن زیرەک هونەرمەندی نەتەوەیەکی بندەســت«، نووسینی 
کاک برایــم دا هاتــوون. لەوێ دا کۆمەڵێک بابەت لەســەر الیەنەکانــی هونەری زیرەک 
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ئاڕاستە کراون.1
بەداخەوە ســەبارەت بە ژیانی حەســەن زیرەک هەندێک شــتی ناڕاست و ناڕەوا 
دەگوتــرێ کە ئــەو هەڵەوپەڵە و چەواشــەکارییانە بۆ خەڵکانی خوێندەوار و دەســت 
بەقەڵــەم گەلێــک نابەجــێ دەنوێنــێ. بڕواننە ئەو یادداشــت )کامنــت( ەی وا کاک برایم 
فەڕشــی لە کۆتایی وتارەکەی دوکتۆر گوڵمراد مورادی دا نووســیویەتی. بەگوێرەی 
کاک ئیبراهیــم، حەســەن زیــرەک ٧ ژنی هێناوە نەک ٣٦، لــە بانە قاوەخانەی هەبووە 
نــەک لــە بۆکان، ڕێکەوتی ڕاگەیەندراو بــۆ کۆچی دوایی کردنی هەڵەیە و 2٦/٦/1٩٧2 

ڕاستە، مەسەلەی دەرکرانی لە ڕادیۆش وا نەبووە!

1.http://www. bokan. de/laperekan/nuseran/Braym/Zirek. pdf.
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»لە دڵامیە«ی مامۆستا ڕەشید فەیزنژاد
 هونەرمەندی دڵســۆزی گەل و نیشــتمان مامۆســتا ڕەشید فەیزنژاد خەڵکی سەقز و 
لــە فەیزوڵاڵبەگییەکانی بەشــی ســەقزە. هۆکاری باس کردنی لــەم زنجیرەوتارەش دا 
ئەوەیــە کاک ڕەشــید وەک ئەندامێکــی بنەماڵەی گەورەی فەیزوڵاڵبەگییەکان، ڕاســتە 
لــە ئارەبوغڵــووی ســەقز لەدایک بــووە و لــە ســەقز خوێندوویەتی، خۆشــی خۆی بە 
ســەقزی دەزانــێ و منیــش هــەروای دەبینــم، بــەاڵم لەبــەروەی ئەندامێکــی تایفــەی 
فەیزوڵاڵبەگییەکانە و دیوارێک لە نێوان فەیزوڵاڵبەگیی سەقز و بۆکان دا نەکشاوە، لە 
ئەنجام دا ناکرێ لەم بەشە دا چاو لە کەسایەتییەکی وەک ئەو بپۆشرێ، بەتایبەت کە 
بنەما و سەرچاوەی مۆسیقای کاک ڕەشید بەگشتی هی ناوچەیەکی هاوبەشی  نێوان 
ســەقز و بۆکانە و شــەقڵی هەر دوو الی بە ســەرەوەیە. لەوەش زیاتر، کاک ڕەشــید 
لــە مــاوەی تەمەنــی دا پەیوەندییەکی نزیکی لەگەڵ بــۆکان و هونەرمەندانی بۆکانی و 
خەڵکــی بۆکان هەبووە و شــوێنی لەســەر کارەکانیــان داناوە، لەوانــە هونەرمەندان: 

برایم فەتاحی، حەسەن دەرزی، تاهیر خەلیلی و زۆرێکی تریش. 
 کتێبی »لە دڵمایە«، کۆمەڵەی نۆتە و شێعری 55 گۆرانیی کوردییە کە هەموویان 
دانــراوی مامۆســتا ڕەشــیدن یاخود لــە فۆلکلۆری کــوردی وەرگیراون و مامۆســتا 
ڕێکیخستوون، هەندێک جاریش خۆی شێعری لەسەر داناون، بۆ نموونە گۆرانی کۆنی 
وەک »قوڵکی بەرگەردن« )کاولێ بادینان(  کە پێشــتر برایانی زێ زێ ناســاندوویانە  و 
»تەیری گەرمێن« کە حەسەن زیرەک و محەممەدی ماملێ گوتوویانە، تا »وا هاتنەوە 

پێشمەرگە« کە شێعر و ئاوازی خۆیەتی. 
 گرنگایەتیی سەرەکیی کتێبەکە، وا هەیە تۆمارکردنی نۆتەی میلۆدی و گۆرانییە 
کوردییــەکان بــێ و ئــەوە بــۆ مێــژووی مۆســیقای کوردی خــاوەن بایەخــی تایبەتە، 
لەبــەروەی زۆربەی ئەو کتێبانەی وا ســەبارەت بــە هونەرمەندانی گۆرانیبێژی کورد 
نووســراون، تەنیــا هەڵبەســتی گۆرانــی و مەقامەکانیانی تێدا تۆمار کــراوە و الیەنی 
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مۆسیقایی یەکەیان پشت گوێ خراوە!
 کتێبەکە ڕێزدار عەلی عابیدی ئامادەی کردووە کە خۆی هونەرمەندە و کتێبێکی 
بەنــاوی »بەتەنیــا جێم مەهێڵــن« ســەبارەت بــە کارە هونەرییەکانــی خۆی نووســیوە. 
هونەرمەنــدان عەزیــز شــاڕوخ، ڕەســووڵ میرزاپــوور، محەممــەد ناهیــد و ڕەحیــم 
لوقمانی سەرەتایان بۆ کتێبەکە نووسیوە. کاک ڕەحیم سەبارەت بە مامۆستا ڕەشید 
دەنووسێ: »کاک ڕەشیدی فەیزنژاد هونەرمەندێکی گەل دۆست و دروست و تا بڵێی 
پەنجەکــوردی و دەنگ خۆشــە« )الپــەڕە 1٧( . کاک عەزیزیــش دەنووســێ: »لە ماوەی 
تەمەنم  دا کەم کەسم دیوە وەک کاک ڕەشید ئاوازە کوردییەکان بە ڕووحێکی تەواو 
ڕەســەن دەربهێنێ« )الپەڕە 20( . کاک ڕەســووڵ دەڵێ: »کاک ڕەشید لەو هونەرمەندە 
چاالکانەیــە کــە بــە قەدەر دەیــان کەس خزمەتی مۆســیقای کوردی کــردووە... گەلێ 
گۆرانیبێژی پێگەیاند« )الپەڕە 21( . کاک محەممەدیش دەنووسێ: »شێوەیەکی تایبەت 
بەخۆی لە کەمانژەنی دا هەیە و ئەم شێوازە تەواو ڕەسەن و کوردانەیە« )الپەڕە 22( . 
 مــن کەســێک نیــم شــارەزای مۆســیقا بــم و جگە لە ڕێــزی تایبەتم بۆ مامۆســتا 
ڕەشــید و ئــەوەی کــە ڕاســتەوخۆش ئــاگاداری کار و خزمەتەکانــی بــە مۆســیقای 
نەتەوایەتیمــان هــەم، بۆچوونی ئەو بەڕێزانە و زۆرێکی تر لە شــارەزایانی مۆســیقا 
کە بە درێژایی ســاڵیان بەرگوێم کەوتووە، وەک مۆرێکی ڕەســەنایەتی بەســەر کارە 
هونەرییەکانییەوە دەزانم و هیوای ســەرکەوتوویی زیاتر و تەمەنێکی دوورودرێژی 

بۆ دەخوازم. 
 خۆ ئەگەر مافێکیشــم هەبێ، دەمەوێ لە پەیوەندیی شــێعری گۆرانییەکان دا بڵێم 
بریا مامۆستا ڕەشید و هونەرمەندانی دیکەی گەلەکەمان کە خۆیان بە دانانی ئاوازی 
نــوێ یــا ڕێکخســتنەوەی ئاوازە کۆنەکانــەوە خەریک دەکەن، بایەخێکــی زیاتریان بە 
شــێعر و کەالمــی گۆرانییەکانیش بدایە و لەجیاتی دووپــات کردنەوەی دەیان جاری 
شــێعرە فۆلکلۆرییــە ســواوەکان، بەرهەمــی خۆیــان بدایەتــە دەســت شــاعیرانێک کە 
شــێعر بــۆ گۆرانی دەنووســن )بە فارســی، ترانەســرا(  و بە یارمەتیی ئــەوان ڕۆحی 
ســەردەمیان بکردایەتە بەر لەشــی ســاردەوەبووی گۆرانیی فۆلکلۆری کوردی. ئێمە 
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تا کەی دەمانەوێ تاقە فەردێکی فۆلکلۆریی لەگەڵ دەیان و سەدان گۆرانی بڵێینەوە 
لە کاتێک دا خۆمان بە نوێ کردنەوەی ئاوازەکەیەوە ماندوو کردووە؟ بواری شێعری 
گۆرانــی لەنێــو گەالنی دیکە  دا بوارێکی گرنگ و بەبرەو و ئاوێنەی ژیانی ســەردەمە ، 
بــەاڵم بەداخــەوە فۆلکلــۆر نەیهێشــتووە و نایەڵــێ ئەو بەژنــە لەنێو کــورد دا بااڵ بکا. 
ســەیرێکی شــێعری گۆرانییە کوردییەکانی مامۆستا شــەهرام نازری ئەوە بەڕوونی 
دەردەخــا. ئەو کە لە مۆســیقای فارســی دا ڕچەشــکێن و نوێخوازە و بــۆ یەکەم جار 
شــێعری مەولــەوی و شــانامەی فیردەوســیی هێناوەتــە نێــو مۆســیقای ســوننەتیی 
ئێرانــەوە، کاتــێ دەگاتــە مۆســیقای کــوردی تەنانەت لەگــەڵ ئۆرکێســترای گەورەی 
لۆریس چەکنەواریانیش هەر ئەم شــێعرە ســواوە هەزار جار بیستراوە فۆلکلۆرییانە 

دەڵێتەوە، کە هەمووان لەبەریانە و هەنگاوێک مۆسیقاکەمان بەرەوپێش نابا.1

1. عەلی عەبدی، »لە دڵمایە ژیان و ئاوازەکانی ڕەشــید فەیزنژاد«، لە چاپەمەنییەکانی بزاڤی 
ڕۆشنبیریی سلێمانی، چاپی دووهەم، سلێمانی 2006، 1٣2 الپەڕە، کوردی. 
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مامۆستا قادر عەبدوڵاڵزادە )قالەمەڕە( 
ئێســتا کە ئەو بەشــە دەنووســم حەوتوویەکە هونەرمەندی دەروەســتی گەلەکەمان 
مامۆســتا قادر عەبدوڵاڵ زادە )قالەمەڕە(  لە شــاری بۆکان کۆچی دوایی کردووە و بە 
هاوکاریی هونەرمەند حەسەنی دەرزی و کاک عەتا موفتی و من، خەریکین کۆڕێک 
بۆ ڕێزگرتن لە هونەر و کەســایەتییەکەی لە لەندەن ســاز بکەین و بڕیارە مامۆســتا 

ڕەشید فەیز نژاد و چەند هونەرمەندی دیکەش تێیدا بەشدار بن. 
 قالەمەڕە، هاوڕێ لەگەڵ حەسەن زیرەک، دوو ئەستێرەی درەوشاوەی ئاسمانی 
هونــەری بــۆکان و کوردســتانن و مێژوونووســانی دواڕۆژ دەبــێ بایەخــی زۆر بە 

خۆیان و دەوریان لە پەروەردە و زیندووڕاگرتنی هونەری کوردستان بدەن. 
 الم وایە قالەمەڕە دەبێ لە چەند گۆشەنیگاوە سەیر بکرێ:

الیەنی هونەری و شمشاڵ ژەنییەکەی و بەگشتی شمشاڵ خۆی و ئەو هەوایانەی 
کە قالەمەڕە بە شمشاڵ ژەندوونی. ئەو کارە تەنیا بە کەسانێک دەکرێ کە شارەزای 
مۆســیقا و بەتایبــەت شمشــاڵن. هیوادارم مامۆســتایانی وەک ئەنــوەر قەرەداغی، ع. 
ج. ســگرمە، دڵشــاد ســەعید، کامکارەکان، ئیقباڵ حاجبی و عەباس کەمەندی ئەرکی 
هەڵســەنگاندنی  شــی کردنەوە و  بــە  تەنیــا  بەڕێوەبــەرن.  ئەوتــۆ  هەڵســەنگاندنێکی 
هەمەالیەنەی شمشاڵە کە دەکرێ قالەمەڕە و هونەرەکەی و ڕادەی توانای بناسرێ. 
الیە نێکی گرنگی دیکە لە هونەری قالەمەڕە دا، چەشنایەتی )Version(ی هەواکانییەتی، 
واتە دەبێ شــارەزایانی مۆســیقا و شمشــاڵ ســەرنجی ئەوە بدەن، بۆ نموونە ئەگەر 
قالەمــەڕە هــەوای »خاڵــەی ڕێبــوار«ی لێداوە ئــەو هەوایە هی کام ناوچــە بووە؟ هی 
فەیزوڵاڵبەگیی الی بۆکان، هی موکریان یا هی کوێ؟ بە هەمان شێوە بەیتەکان و بۆ 
نموونە ئەو »لەشــکری «یەی ئەو بە شمشــاڵ لێی دە دا لەگەڵ »لەشکری«ی ناوچەیەکی 
وەک هەولێر جیاوازی چییە؟ تایبەتمەندییەکانی کامەن؟ لەم ڕێگەیەوە دەردەکەوێ کە 
 قالەمەڕەی هونەرمەند چەندە »سوار«ی هونەرەکەی بووە و گەلۆ توانیویەتی ڕیوایەت و
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ڤێرژێنــی جیاجیــای هەوایەکــی تایبــەت بە شمشــاڵ بژەنــێ یا تەنیا یــەک ڤێرژێنی لە 
هــەر هەوایــەک ژەنــدووە و ئەگەر وا بێ، ئــەوە کام ڤێرژێن بــووە و هی کام ناوچە 
بووە؟  یان کارتێکەریی کام ناوچەی لەســەر بووە؟ هەر لەم ڕێگەیەشــەوە دەتوانرێ 
ڕادەی بەرباڵو یا بەربەست کراویی پەیوەندییەکانی قالەمەڕە لەگەڵ گەلەکەی ڕوون 

بکرێتەوە. 
الیەنــی کۆمەاڵیەتــی: پێگــەی چینایەتــی )وەک ڕەشــایی یەکی نێــو ئاوایی یەکــی 
کوردســتان( ، شــار و دێ کردن، لەســەر شــەقام شمشــاڵ لێدان )ئەو کارەی کە بە 
وتــەی کاک عومەری حەمیدی، هاوچەشــنە لەگەڵ »باســکرز«، واتــە ئەو هونەرمەندە 
گەڕااڵنــەی وا لەســەر جادەکانــی ئورووپــا بــە گۆرانی و مۆســیقا خەڵــک بەدەوری 
خۆیانەوە خەریک دەکەن )buskers( . بەو تەعبیرە، نە بۆ قالەمەڕە سووکایەتی بووە 
لەســەر شــەقامەکانی بۆکان شمشــاڵ بژەنــێ و خەڵک پووڵ و پــارەی بدەنێ، نە بۆ 
خەڵکەکــە شــەرمەزارییە کــە بۆچی ژیانــی هونەرمەندێکی ئەوتۆیــان دابین نەکرد و 
مەجبوور بوو لەسەر جادە و شەقام مۆسیقا بۆ خەڵک بژەنێ. ئەوە پەیوەندیی قووڵی 
نێوان قالەمەڕە و خەڵکەکەی دەگەیەنێ کە نەیدەویست ببێتە بورجی عاج نشین و لە 
خەڵک داببڕێ، واتە وەک هەندێک گۆرانیبێژمان ئۆفیس و ســکرتێری هەبێ. بۆ ئەو، 
پەیوەند لەگەڵ خەڵکە ئاســایی یەکە گرنگ بوو و ئەوەش تەنیا لە ڕێگەیەکی وەهاوە 

گونجاو دەبوو. 
الیەنــی نەتەوەیــی و بەرپرســایەتیی سیاســی: قالەمەڕە تا مۆخی ئێســقان کورد 
بوو، لە هەرکوێ شمشــاڵی لێ بدایە، بەبۆنە و بێ بۆنە، هەوای »ئەی ڕەقیبی« لێ دە دا، 
جــا کەســەکان پێیــان خــۆش بووایە یــا نا بۆ ئەو گرنــگ نەبوو. لەالیەکــی ترەوە من 
خــۆم لــە نزیکەوە لێم بیســتووە و لە هات وچــۆی ماڵی ئیمە دا لە بــۆکان گوتوویەتی 
»من دێموکراتم«. ئەرکی حیزبی دێموکراتە )هەر باڵ و الیەنێکی( ، کە ئەم پەیوەندییە 

ڕوون بکەنــەوە بــۆ ئەوەی بزاندرێ گەلۆ لــە ڕادەی ال یەنگری دا بووە یا ئەندامییەتی 
یــا بەرپرســایەتی. ڕوون بوونــەوەی چۆنییەتیی پەیوەندییەکە و ڕێکەوتی ســەرەتای 

پەیوەندییەکان بۆ نووسینی ژیاننامەی قالەمەڕە گەلێک گرنگن . 
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الیەنێکی تری کاری لێکۆڵینەوە لە ژیانی قالەمەڕە: ناسین و ناساندنی مامۆستا و 
قوتابییەکانییەتی. بەو کارە دەتوانرێ شوێنی کاریگەریی خەڵک و ناوچەی تایبەت لە 
خوڵقاندنــی هونەرمەندەکە دا، هەڵبگیــرێ و بزاندرێ ئایا لە ماوەی ژیانی دا قوتابی یا 

قوتابییانێکی پەروەردە کردووە و هونەرەکەی لە کێ دا درێژە پەیدا دەکا؟
 چەشنایەتی و جنسی شمشاڵەکەی: ژمارەی کۆنی شمشاڵ و مەودای نێوان کۆنەکان و
دەیان خاڵی بچووکی دیکە، بەاڵم گرنگی لەم چەشنە هەن کە دەبێ بۆ هەڵسەنگاندنی 
هەمەالیەنــەی ژیانــی مامۆســتا قالەمــەڕە ســەرنجیان بدرێتــێ. دوای کۆچی دوایــی 
هونەرمەند چی بەسەر شمشاڵەکانی هات و لەکوێ دەپارێزرێن؟ ئایا مۆزەخانەیەکی 

هەرێمی کوردستان بە ئەرکی خۆی نازانێ بیانکڕێ و الی خۆی بیانپارێزێ؟
بــە هیــوای ئــەو ڕۆژەی کــە ژیاننامەیەکــی چڕوپــڕ بــۆ  قالەمــەڕە  و مێژوویەکی 

ڕێک وپێک بۆ شمشاڵ و هونەری شمشاڵ ژەنی کوردستان دەنووسرێ. 
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کۆمەڵەی ٤٤ وتار سەبارەت بە هونەرمەندی مەزنی کورد قالەمەڕە
نووسینی ڕەحامن نەقشی
ئەوە کتێبێکی تازەی ئەلێکترۆنییە کە نووسەری زەحمەتکێش کاک ڕەحمان نەقشی لە 
 کۆی ٤٤ وتاری خەڵکانی جیاواز سەبارەت بە ژیان و هونەری هونەرمەندی دەروەست و
پایەبــەرزی کــورد )قالەمــەڕە( پێکیهێنــاوە و ئــەم عینوانەی لەســەر کتێبەکــە داناوە: 

»یادێک لە هونەرمەندی ناوداری شمشاڵ ژەن مامۆستا قالەمەڕە )1٩2٥ ـ 200٩( «. 
ئێمـــە پێشــتریش کاری هاوچەشــنمان لــە کاک ڕەحمــان بینیــوە و وێدەچــێ ئەم 

بەرهەمە نوێترینیان بێ. 
من هەرچییەک سەبارەت بەنێوەرۆکی وتارەکان بنووسم دووپات کردنەوەیەکی 
ناپێویست دەبێ. بۆ دیتنی کتێبەکەی کاک ڕەحمان نەقشی، بڕواننە هەر دوو ماڵپەڕی 
»گیاڕەنگ« و »ڕۆژهەاڵت/ بۆکان«. ماندوونەبینی لە نووسەر دەکەم و هیوای درێژەی 

کارە باشەکانی بۆ دەخوازم.1

1.http://bokan.de/laperekan/Honer/Qalemere1.pdf.
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ئیرباهیم فەتاحی 
مۆســیقا بەشــێکی گرنگ لە هونەری ناوچەی بۆکان پێکدەهێنێ و لە ڕاستی دا بۆکان 
زیاتــر بەنــاوی »حەســەن زیــرەک« و »قالەمــەڕە«وە دەناســرێ تا هــەر دیاردەیەکی 
دیکەی سروشتی و مرۆڤایەتی. گەرچی زانیارییەکی زۆر سەبارەت بە بۆکانی پێش 
ســەدەی هەژدەهــەم بەدەســتەوە نییــە، بەاڵم هەر لە ســەرەتای مێژووی ناســراوی 
بۆکان، واتە سەردەمی سەردارەکانەوە تا ئێستا، هونەرمەندی مۆسیقا و گۆرانیبێژان 
مۆرکــی خۆیــان لە ژیانی کۆمەاڵیەتیـ  فەرهەنگی شــار و ناوچەکە داوە و بە دەیان 

هونەرمەندی ناودار لە بۆکان هەڵکەوتوون. 
مــن تــکام لە بــرای هونەرمەندم کاک حەســەنی دەرزی کردووە لیســتە و کورتە 
ژیاننامەیەکــی هونەرمەندانــی گۆرانیبێــژ و مۆســیقاری بــۆکان و ناوچەکــە بــۆ ئەم 
زنجیرەوتارە ئامادە بکا و هیوادارم چەرمەســەریی ژیان و ئەرک و کاری هونەری 
ئیجازەی پێ بدەن ئەو تکایەی من بگەیەنێتە ئەنجام و هەموو الیەکمان لە بەرهەمی 

لێکۆڵینەوەکەی سوود وەربگرین. 
بەاڵم پێش ئەوەی ئاکامی کارەکەی  کاک حەسەنم بگاتە دەست، لە ماڵپەڕی بۆکان/ 
ڕۆژهەاڵت دا چاوم بە ژیاننامەیەکی هونەرمەندی نەمر ئیبراهیمی فەتاحی کەوت، کە کاک 
 مەنووچێهری جیهانی بە بۆنەی یەکەمین ساڵی کۆچی دوایی هونەرمەندەوە نووسیبووی و

ئەوان لە سەرچاوەی PNA وەریانگرتبوو. 
بــۆ یــادی ئــەم هونەرمەنــدە مەزنە، کە بە ئەســڵ خەڵکــی گونــدی بوغدەکەندییە، 
بەاڵم لە شوێنی دیکە ژیاوە و بەو هۆیەشەوە لەو سااڵنە دا کە من لەوێ مامۆستای 
قوتابخانەکەی بووم )1٩٦٥ـ  ٦٦( ، بەختی ئەوەم نەبووە چاوم پێی بکەوێ. هەر چۆنێک 
بێ بۆ ڕێز گرتن لە یادی ئەو، لێرە دا نووسراوەکەی کاک مەنووچێهر ڕادەگوێزم کە 
گەلێک بەڕێ وجێ و هەمەالیەنە نووسراوە و هیوادارم کاک مەنووچێهر و الوەکانی 
دیکەی کورد ئەرکێکی هاوچەشن بۆ ناساندنی هونەرمەندان و گۆرانیبێژانی دیکەی 
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بــۆکان بەڕێــوە ببــەن و لــە ئەنجــام دا ئێمــەش وەک گەالنی زینــدووی جیهــان ببینە 
خاوەنی بیۆگرافیی هونەرمەندە مۆسیقارە کانمان. 

بــە  ســەبارەت  جیهانــی  مەنووچێهــری  کاک  نووســراوەکەی  دەقــی  ئــەوەش 
هونەرمەندی نەمر ئیبراهیم فەتاحی:

ئەمڕۆ ڕێکەوتی 200٧/12/14 یەک ساڵ بەسەر کۆچی دوایی هونەرمەندی گۆرانیبێژی 
 کورد ئیبراهیم فەتاحی دا تێپەڕ دەبێ، ئەم ڕاپۆرتەی خوارەوە وەکوو یاد و بیرەوەری و
ڕێزگرتنێکــە لــەو هونەرمەنــدە کــە ســااڵنێکی تەمەنــی خــۆی بــۆ زیندووکردنەوەی 

گۆرانیی ڕەسەن و فۆلکلۆری کوردستان تەرخان کرد. 
هونەرمەندی گۆرانیبێژ ئیبراهیم فەتاحی لە ڕۆژی 2٣ی سێپتامبری ساڵی 1٩٣2 
ڕێکەوتی )1ی ڕەزبەری 1٣11(  لە گوندی بوغدەکەندی سەر بە شاری بۆکان هاتە دنیا، 
 بەاڵم زۆر زوو دایک و باوکی بەرەو گوندی تورجان کۆچیان کرد. تەمەنی منداڵی و
مێرمنداڵی و ســەردەمی گەنجێتیی لە گوندی تورجان بەســەر برد، ئەم گوندە کە لە 
باشــووری ڕۆژاوای شــاری بۆکان هەڵکەوتووە، خاوەن سروشــتێکی زۆر جوان و 
ڕەنگیــن و ناوچەیەکــی کوێســتانی و شــاخاوییە. هەر چوار وەرزی ســاڵ بە جوانی 
تێیــدا دەردەکــەوێ و ئەمانــە لــە شــێوە و گرتنی هەســت و زەوقی هونەریــی ئەو دا 
دەورێکــی بەرچاویــان هەبوو. لە تەمەنی 21 ســاڵی دا ژیانی هاوســەری پێکهێنا و بە 
بیســتنی گۆرانییەکانی هونەرمەندی  گۆرانیبێژی کورد حەســەن زیرەک، کە ئەو کاتە 
لــە ڕادیــۆ کوردیــی تاران و کرماشــان بــەردەوام باڵودەبوونەوە، خولیــای هونەری 

چڕینی گۆرانی کەوتە دەروونی. 
ئیبراهیــم فەتاحــی لــە نێوان ســااڵنی 1٩6٣ـ  1٩64، واتــە )1٣42ـ1٣4٣(  لە گوندی 
تورجــان لەگــەڵ هونەرمەنــدی  گۆرانیبێــژی کــورد حەســەن زیــرەک بەرنامەیەکــی 
هاوبەشــی پێکهاتــوو لــە مەقــام و گۆرانیــی کــوردی پێشــکەش کــرد. ســاڵی 1٩66/ 
1٣45  بــۆ یەکەمیــن جــار لە ڕادیۆ ســنە دەنگی باڵوکرایەوە و چەنــد گۆرانییەکی لەم 
ڕادیۆیــە لــە شــاری ســنە تۆمــار کرد کــە ئــەو کات بە شــێوەی ڕاســتەوخۆ پەخش 
دەکرا. لە بەهاری ســاڵی 1٩٧1/ 1٣50 ، چۆتە ئیزگەی کوردی لە شــاری مەهاباد بۆ 
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تۆمارکردنــی مەقــام و گۆرانیــی کوردی. لــە ڕادیۆ مەهاباد بۆخــۆی ئامێری دایرەی 
لێدا و هونەرمەندی نەمر تۆفیق عەزیزی، ناســراو بە تۆفیقی تارژەن بە ئامێری تار 
هــاوکاری کــرد بۆ تۆمارکردنی بەرهەمەکانی. لــەوێ کۆمەڵێک بەرهەمی هونەری لە 
مەقام و گۆرانی تۆمارکرد کە لە گرینگترین و دیارترین گۆرانییەکانی بوون، لەوانە: 
»تۆز دەکا، تۆز دەکا«، »بەرقەاڵ مەرۆ«، »مریەمێ چەندە جوانی« و »هەی نایەنایە« کە 
هەموویان بەرهەمی خۆی بوون و ئێستاکەش وەک ئەرشیف هەر ماون و زۆربەی 

هونەرمەندان ئێستاکە ئەم بەرهەمانە دەڵێنەوە. 
دوای باڵوبوونــەوەی ئــەم گۆرانییانــە لــە ڕادیــۆ مەهابــاد ئیبراهیــم فەتاحــی لــە 
سەرانسەری کوردستان ناسرا، بەتایبەت گۆرانی »تۆز دەکا، تۆز دەکا« لە ناساندن و 
ناوبانــگ دەرکردنــی دا ڕۆڵێکــی بەرچاوی هەبــوو. ئەم گۆرانییانە لە ماوەی ســااڵنی 
ڕابردوو دا چەندین جار لە ڕادیۆ کوردیی بەغدا و ڕادیۆکانی مەهاباد، بناو، کرماشان و 
قەسری شیرین باڵوکرانەوە. فەتاحی کەسێکی زۆر شارەزا بوو لە بواری گوتنی مەقام، 
گۆرانی، بەستە و حەیران و بەردەوام هەوڵی داوە بە شێوازێکی چاک لەم بوارە دا کار 
 بکا و ئەرشــیڤێکی چاکی لێ بەرهەم بهێنێ. بۆیەش لەگەڵ ڕادیۆ و تەلەفیزیۆنەکانی

ئەو کات، لەوانە ڕادیۆ کوردیی سنە و کرماشان دەستی بە هاوکاری کرد. 
هــەر ســاڵی 1٩٧1 لــە ڕادیــۆ کوردیــی مەهابــاد لەگــەڵ ئۆرکێســترای مووزیکــی 
ئــەم ڕادیۆیــە بــە سەرپەرشــتی و هاوکاریــی هونەرمەنــدی مووزیــک ژەن ڕەشــید 
فەیزنــژاد بــە ئامێــری تار و ویۆلۆن و حوســێن ڕەهبەر بە ئامێــری تونبەک چەندین 
گۆرانــی و مەقامــی جوانی دیکەی لــە بەرهەمە تایبەتەکانی خۆی لە شــاری مەهاباد 
تۆمارکــرد کــە بریتــی بــوون لــە: »ئــەرێ یــار«، »لە گــواڵن و لــە گــواڵن«، »بانەت بۆ 
گــەڕام« و »لەبەرچاومــە پێکەنینەکــەت«. ســاڵی 1٣٥٤ـ  1٣٥٥/ 1٩٧5  لــە میوانخانــەی 
»ئێــران نــەو« لە شارســتانی بۆکان لەگــەڵ هونەرمەندی گۆرانیبێژ ناســر ڕەزازی و 
هونەرمەنــد تۆفیــق عەزیزی بە ئامێــری تار، گۆرانیی »ماســت فرۆش«یان تۆمار کرد 
کــە بەرهەمێکــی تــازە بوو. ســاڵی 1٣٥٦/ 1٩٧٧  ئــەو کات کە هونەرمەنــدی ناوداری 
کوردســتان و ئێــران مەزهــەر خالقــی بەڕێوەبــەری گشــتیی ڕادیــۆ و تەلەفیزیۆنــی 
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کرماشــان بــوو، چەنــد گۆرانییەکــی بــە هاوکاریــی هونەرمەندانــی مووزیک ژەنــی 
شــاری بــۆکان پێشــکەش کــرد. لــەو بەرنامەیــە دا کە بە شــێوەی دەنــگ و ڕەنگ بۆ 
ڕادیــۆ و تەلەفیزیۆنــی کرماشــان تۆمــار کــرا، شمشــاڵ ژەنی توانــا و بێ هاوتــا و 
هونەرمەنــدی کوردســتان قــادر عەبدوڵــاڵزادە ناســراو بــە »قالەمــەڕە« بە شمشــاڵە 
ســێحراوییەکەی و »قالــە بەلەنجــە« بــە ئامێری نایــە هاوکاریی ئــەم هونەرمەندەیان 
 کــرد. ئیبراهیــم فەتاحــی هــەر لەو ســاڵە دا هەمان بەرنامــەی لە ڕادیۆ ســنە دووبارە

پێشکەش کردەوە. 
هونەرمەند ئیبراهیم فەتاحی جگە لە کاری تۆمار کردنی گۆرانی لە ڕادیۆ و ئێزگە 
کوردییــەکان لــە مەجلیس و کۆڕ و دانیشــتنی دیوەخان و مــااڵن و لە کۆبوونەوەی 
تایبەتــی هونەرمەنــدان بەرهەم گەلێکــی یەکجار زۆری تۆمار کــردووە، لەوانە لەگەڵ 
هونەرمەنــدان: حەســەن زیــرەک، محەممــەد ماملــێ، ناســر ڕەزازی، عەلــی خەندان، 
عەبدوڵاڵ هووشمەند )عەبە دەرژێ(، ڕەسووڵ نادری، تۆفیق ڕەزایی، سەید ئیبراهیم 
ئیســماعیل زادە )ســەقزی( ، ئیبراهیم قادری، میدیا حوســێن، ســەفین عەبدوڕڕەززاق 

کۆیی، ئامێرژەنی کالرینێ، تۆفیق فەرجە، حوسێن بەهمەنی و چەندانی دیکە. 
هونەرمەند لە ساڵی 1٩٨٣/ 1٣62  لە شارستانی بۆکان نیشتەجێ بوو، لە سااڵنی 
ڕابــردوو دا بەردەوام لەگەڵ هونەرمەندانی مووزیک ژەنی کورد بەرنامەی پێشــکەش 
کردووە و کاری هونەریی ئەنجام داوە و چەندین بەرهەمیان پێکەوە تۆمار کردووە، 
لەوانــە: تۆفیــق عەزیــزی، ئامێرژەنــی تــار )زیاتر لە 16 ســاڵ( ، قالەمــەڕە، ئامێرژەنی 
شمشــاڵ، عەبدولکەریــم گوێگجەلــی، ئامێرژەنــی نایــە، عوسمانەســوور، ئامێرژەنــی 
نایە، قالە بەلەنجە، ئامێرژەنی نایە، قودرەت ئاغایی، ئامێرژەنی نایە، عاشــق ســەیاد، 
ئامێرژەنــی تــار، کــە ئــازەری بــوو، عەبەچکۆل، ئامێرژەنــی زەرب، عەزیــز نەجەفی، 
ئامێرژەنــی نایە، ســەید قادر بەرزنجی، ئامێرژەنــی زەرب، حەمیدی، ئامێرژەنی نایە، 
حوســێن والیدی، ئامێرژەنی نایە، ئیســماعیل عەلی ســوور، ئامێرژەنی زەرب، یۆنس 
قەرەداغی، ئامێرژەنی باغڵەمە، ئەساڵن ڕەسمی، ئامێرژەنی ویۆلۆن، ئیسالم ڕەسمی، 
ئامێرژەنی زەرب و یاوەر ڕەســمی، ئامێرژەنی نایە، ئەم ســێ برایە خەڵکی شــاری 
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سائین قەاڵ و زیاتر لە 12 ساڵ لەگەڵ ئیبراهیم فەتاحی هاوکارییان کرد. 
ســاڵی 1٩٩٣ لەگــەڵ هونەرمەنــد میدیــا حســێن لــە شــاری ســلێمانی 6 گۆرانــی 
پێشــکەش بە جەماوەرەکەی کرد کە بریتی بوون لە: »چنووری و چنووری«، »ســینە 
مەڕمەڕ«، »دەنگ دێ«، »ئەی گەڕیان«، »هەاڵڵە بۆچی« و »نەرمە نەرمە«. لە سەرەتای 
ئــەو بەرهەمــە دا ئامــاژە بەوە کــراوە کە: »بولبولێکی ســەرەڕۆی ســەودای هونەری 
میللیــی کــوردی لــە باغەکانی داوێن شــاخەکانی موکریانەوە بــەرەو بناری گۆیژە و 
ئەزمەڕ کەوتە ڕێ و لە ماڵی هونەرمەندێکی تر گیرساوەتەوە. بولبولی خۆش ئاوازی 
دەنگســازی میوان هونەرمەند کاک ئیبراهیم فەتاحی لە شــاری ســلێمانی هونەرمەند 
میدیــا حســێنی بەســەر کــردەوە. تیپــی مووزیکــی »هاونــاز«ی شــاری ســلێمانی بــە 
هاوکاریی هونەرمەندانی ئامێرژەنی بۆکان و مەهاباد لەم بەرهەمە دا کە بریتی بوون 
لە: ڕەســووڵ کەڵەوان، ئامێرژەنی نایە، کەریم تاهۆزادە، ئامێرژەنی زەرب، عوسمان 
بۆکانی، ئامێرژەنی زەرب و بە دەنگی هونەرمەندان ئیبراهیم فەتاحی و میدیا حسێن، 
شەش گۆرانیی جوانیان پێشکەش کرد. کاری تۆمار کردنی دەنگ لەالیەن تۆمارگەی 
ئاشــتی لە ســلێمانی ئەنجام درا. ئــەم ئەلبومە بە گۆرانیی »چنــووری و چنووری« و 
بــە دەنگی هونەرمەند ئیبراهیم فەتاحی دەســت پێــدەکا. دەنگی ئەم دوو هونەرمەندە 
بــە هەماهەنگییەکی ســەیر و بە جوانترین شــێوە تێکــەڵ و ئاوێتەی یەکتری بوون و 
تام و هەســتێکی خۆش و شــاد بە گوێگر دەدا. ئەم گۆرانییانە بەهاری ســاڵی 200٣ 
لە ڕۆژانی پرۆســەی ئازادکردنی عێراق بۆ زیاتر هەســت بە شــادی کردنی خەڵکی 
هەرێمــی کوردســتان بەردەوام لە کەناڵە ئاســمانییەکان و ڕادیــۆ و تەلەفیزیۆنەکانی 

لۆکالێی هەرێمی کوردستان باڵودەکرانەوە. 
بانگهێشــتنی  لەســەر  فەتاحــی  ئیبراهیــم  هونەرمەنــد   2005 ســاڵی  ســەرەتای 
گۆرانیبێــژی  هونەرمەنــدی  لەگــەڵ   »KURD SAT« ئاســمانیی  کەناڵــی  فەرمیــی 
شــاری مەهابــاد ئیبراهیــم قــادری بەرنامەیەکــی هاوبەشــیان پێشــکەش کــرد کــە 
ئــەوە دواییــن بەرنامــەی تەلەفیزیۆنیــی هونەرمەنــد ئیبراهیــم فەتاحــی بــوو. هــەر 
ســاڵی 2005 بــە هاوکاریــی کەناڵــی ئاســمانیی کوردســات گۆرانــی »تــۆز دەکا، تۆز 
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دەکا« لــە گوندێــک لــە نێــو دیمەنــی سروشــتی کوردســتان کلیپــی بۆ ســاز دەکرێ. 
ئــەم گۆرانییــە یەکێکــە لە بەرهەمــە جوانەکانــی هونەرمەند و زۆر بیســتراوە، بەاڵم 
کلیپەکــەی لەالیەنــی ســیناریۆ بــە شــێوازێکی جــوان ئامــادە نەکــراوە و نەیتوانیــوە 
 لــە ئاســتی گۆرانییەکــە دا ســەرکەتوو بــێ. ســیناریۆ و تێمــی چیرۆکــی ئــەم کلیپە و
الیەنی تەکنیکیی زۆر ســادە و ســاکار و تیکرارییە، بەاڵم وێنەکانی ئیبراهیم فەتاحی 
زۆر جوان و هونەرین، بەتایبەت لە دەســتپێکی یەکەم وێنەی فەتاحی و هەروەها لە 
سێکانسی کۆتایی کلیپەکەدا. هەڵبەت دەکرێ ئەم ڕاشانەی کە لە هونەرمەند ئیبراهیم 
 فەتاحی گیراوە دووبارە بە شێوازێکی تەکنیکی و دیدێکی هونەرییەوە و بە وردەکاری و
 سرنجی زیاترەوە کاری لەسەر بکرێ و جوانتر مۆنتاژ بکرێتەوە. بەگشتی مووزیک و
گۆرانــی و دەنــگ بەهێزترە لە دیمەنەکان و خودی کلیپەکــە. ئەکتەرەکان و گرووپی 
هەڵپەڕکــێ بەجوانــی کاری خۆیــان ئەنجــام داوە، بــەاڵم لەگەڵ گۆرانییەکــە یەکتری 
ناگرێتەوە، دەقی ســیناریۆی کلیپەکە نەیتوانیوە لە نێوەرۆک و مەبەستی گۆرانییەکە 
بگا، بەاڵم سەرەڕای ئەوەش دەستی سەرجەم ئەو هونەرمەندانە خۆش بێ، خۆزگە 
ســیناریۆیەکی جوانتری بۆ بنووســرایە و ئامادە کرابایە، چونکە دوای ئەم هەمووە 
ســاڵە کارێکــی هونەریــی ئــاوا وەکــوو کلیــپ بۆ ئــەم هونەرمەنــدە ئەنجــام دراوە و 

دەبووایە زیاتر گرینگی و بایەخی پێبدرێ. 
ئیبراهیم فەتاحی لە ماوەی سااڵنی چاالکی و خزمەتی هونەریی خۆی دا بە بواری 
مەقــام و گۆرانیبێــژی، کۆمەڵێــک بەرهەمــی جــوان و پڕبایــەخ و گرینگی پێشــکەش 
بــە هونــەری مەقــام و گۆرانــی و مووزیکــی ڕەســەنی کوردســتان کــرد. زۆربــەی 
گۆرانییەکانــی ئــەم هونەرمەنــدە لەالیــەن گۆرانیبێژانی دیکەوە دووپــات کراونەتەوە 
کــە ئــەوە خــۆی کاریگەریی هونــەری ئیبراهیم فەتاحــی لەســەر هونەرمەندانی دیکە 
دەردەخا. دوای تێپەڕبوونی سااڵنێکی زۆر بەسەر پێشکەش کردنی گۆرانییەکانی دا، 
ئــەم بەرهەمانە ئێســتاش هــەر لە بیر و زەینی خەڵکی کوردســتان دا ماونەتەوە و لە 
بیــر ناچنــەوە. بۆ وێنە گۆرانییەکانی: »تۆز دەکا، تۆز دەکا«، »مریەمێ چەندە جوانی«، 
»چنووری و چنووری« و »سینە مەڕمەڕ« پاش سەدان جار بیستن و گوێگرتن لێیان، 

هێشــتا هــەر تــازەن و مۆرکی هونــەری بێ خــەوش و ڕەســەنی کوردەوارییان پێوە 
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دیــارە. ئیبراهیــم فەتاحی یەکێکە لە گۆرانیبێژە دیارەکانی کوردســتان لە ســەردەمی 
خــۆی دا بــە شــێوەیەکی گونجــاو لــە مووزیکــی کــوردی دا و بــە شــێوازێکی جیــا لە 
هونەرمەندانی سەردەمی خۆی چووە نێو دنیای گۆرانی گوتن و خەریکی کار کردن 
لــە بــواری هونــەری گۆرانیی ڕەســەن و فۆلکلۆر بوو. ئەو تەنیا بە ســتایلی فۆلکلۆر 
کاری نەکــردووە، بەڵکــوو هــەردەم ئــارەزووی کردووە بە شــێوازێکی جیــاواز کار 
بــۆ بەرهەمەکانــی بکا، ئــەوەش لە زۆربەی گۆرانــی و ئاوازەکانی ڕادیــۆ مەهاباد و 

کرماشان ڕەنگدانەوەی هەبووە. 
هونەرمەند فەتاحی تەواوی بەیت و مەقامە کوردییەکان، لەوانە: سوارۆ، ئازیزە، 
پاییــزە، حەیــران، مەقامی ئەڵاڵوەیســی و جۆرەکانی دیکەی زۆر بەباشــی و کامیلی 
دەزانی و بە سەرکەوتوویی یەوە پێشکەشی دەکرد. هەروەها شارەزایی یەکی تەواوی 
لــە بەکارهێنــان و ناســینی ٧ دەزگاکان و 5 مایــەی ســەرەکی مووزیکی ســوننەتیی 
ئێرانی دا هەبوو. ئیبراهیم فەتاحی  شــارەزایی یەکی چاکی لە ژەنینی ئامێری »دایرە«دا 
هەبــووە، بەو هۆیەشــەوە توانیویەتی زۆربــەی ئاوازی گۆرانییەکانی بۆ خۆی دابنێ. 
گۆرانییەکانی ئیبراهیم فەتاحی خاوەنی گوێگرێکی زۆرە، خەڵکی کوردستان بەتایبەتی 
چینــی گەنــج و الوی ئــەو ســەردەمە و ئێســتا گۆرانییەکانی زۆر لەالیان پەســەندە، 
ئەو لەالی خۆیەوە زۆربەی گۆرانییەکانی ئاوێتەی جوانییەکانی »عیشــق«، »دڵداری«، 
»سروشــتی کوردستان«، »سکااڵ«، »خۆشەویســتیی خاک« و »وەفاداری« کردبوو، کە 

لە دیارترین گۆرانییەکانی دا ئەمانە دەردەکەوێ. 
لە گۆرانییەکانی دا وشەی کوردیی ڕەسەن و پاک بەرگوێ دەکەوێ و بۆخۆی قسەی 
 فۆلکلۆر و شێعر و هۆنراوەی گۆرانی لە بەرهەمەکانی دا ئاوێتەی یەکدی کردووە و
بەجوانــی و پوختــی پێشکەشــی کــردوون. مووزیک و هونــەر لەگــەڵ ڕۆح و گیانی 
تێکــەاڵو و ئاوێتــە ببــوو، تا دوایین ســاتیش لە چڕینــی گۆرانــی و کاری هونەری و 

مووزیک بەردەوام بوو. 
ئــەو لــە کاری دووبــارە چڕینی گۆرانییــە فۆلکلۆرە کوردییــەکان دا، بەتایبەت هی 
ناوچــەی موکریــان زۆر بلیمــەت و توانــا بوو، گەلێــک گۆرانیی فۆلکلــۆری لە مردن 
ڕزگار کــرد و بــۆ هونــەری مووزیکــی ڕەســەنی کــوردی زینــدووی کردنــەوە. لــە 
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 ماوەی ســااڵنی چاالکی و خزمەتی هونە ری خۆی دا بە  بواری مە قام و گۆرانیبێژی، 
کۆمەڵێــک بەرهەمــی جــوان و پڕبایەخــی پێشــکەش بە دونیــای هونــەری گۆرانی و 
مووزیکــی ڕەســەنی کــوردەواری کرد کە ژمارەیــان زیاتر لــە 200 بەرهەمی تۆمار 
کراوە و لە بەرهەمە گرینگ و تایبەتەکانی ئەو هونەرمەندە دێنە ئەژماردن. ئیبراهیم 
فەتاحــی لــە ژیانــی تایبەتیــی خــۆی دا بــە کەســێکی ڕووخــۆش و نەجیب ناســراوە، 
هەمیشــە جل وبەرگــی کوردی دەپۆشــی و زۆر شــۆخ بــوو. خاوەن کەســایەتییەکی 
لەســەرخۆ و مرۆڤ دۆســت بوو. کەســێک بووە زەمانێک زۆر بە هەژاری و نەداری 
ژیانــی بردۆتە ســەر و لە کوورەخانەی خشــتبڕی کاری کــردووە، بەاڵم هەردەم بە 

سادەیی ڕووانیوییەتە ژیان. 
ئیبراهیــم فەتاحــی هەمیشــە دوو بەیــت شــێعری کاک ســوارەی ئێلخانــی زادەی 
دەخوێنــدەوە کــە ئەگەر کەســێک ئەو هونەرمەندەی لە نزیکــەوە بدیبایە نێوەرۆک و 

مانای ئەم شێعرانەی لە کەسایەتیی ئەو دا زیاتر بۆ دەردەکەوت:
ژینــی کورت و بــە هەڵۆیــی مردن 
 نەک پەنا بــۆ قەلــی ڕووڕەش بردن

الی هەڵۆی بەرزەفــڕی، بەرزە مژی 
چۆن بژی شەرتە، نەوەک چەندە بژی

هونەرمەنــدی میللــی ئیبراهیم فەتاحی دوای 40 ســاڵ کار و خزمەتی هونەری بە 
بواری گۆرانیی ڕەسەنی کوردی لە تەمەنی ٧4 ساڵی دا لە ماڵەکەی خۆی لە کۆاڵنی 
 ســەروی 1٣ لە گەڕەکی ســاحیلیی شارســتانی بۆکان مااڵوایی لە ژیان و هونەر و

دنیا کرد. 
ســەر لــە بەیانــی ڕۆژی پێنجشــەممە 14ی دێســامبری 2006، ڕێکەوتــی 2٣ی 
ســەرماوەزی 1٣٨6 ، هونەرمەنــدی گۆرانیبێــژی کــورد ئیبراهیــم فەتاحــی بەهــۆی 
وەســتانی دڵ لە شــاری بۆکان کۆچی دوایی کرد. تەرمی هونەرمەند بە ئامادەبوونی 
هونەرمەنــدان و گەنجــان و ژمارەیەکی زۆر لە خەڵکی هونەردۆســتی ئەم شــارە لە 

گۆرستانی گشتیی شاری بۆکان بە خاکی پیرۆزی نیشتمان سپێردرا. 



وێنەکێش، پەیکەرساز 





خاتووزین هونەرمەندی هەڵکەوتووی گوندی بۆگەبەسی
ماڵپەڕی »ئارتاکوردۆ«1 و »ناوەندی هەواڵنێریی ســەقز«2 هەواڵێکی سەرنج ڕاکێشــیان 
سەبارەت بە هونەرمەندێکی مەزنی بواری پەیکەرتاشی باڵوکردەوە، بەاڵم هەواڵەکان 

کاتێ باڵوبوونەوە کە ئەم هونەرمەندە بەڕێزە  کۆچی دوایی کردبوو. 
هەواڵی هەر دوو ماڵپەڕەکە باس لە »خاتووزین« 

زیاتــری  تایبەتمەندییەکــی  هیــچ  دەکــەن و 
ناســنامەیی خۆی یا بنەماڵەکەی نادەنە خوێنەر. 
ئەوە کارێکی ناتەواوە، بێی و هونەرمەندێک بەو 
بەنــاوی  تەنیــا  گرنگــەوە  ئاســەوارە  هەمــووە 
دیکــەی  هیچــی  بناســێنی و  »خاتووزیــن«ەوە 

ئــەم  بــێ،  هــەر چۆنێــک  لەســەر ڕانەگەیەنــی. 
منیــان  کارەکانــی،  نموونــەی  هونەرمەنــدە و 
گێڕایــەوە دووســێ هەزار ســاڵێک پێش ئێســتا، 
کاتێ کە ســارگۆنی دووهەم، پادشــای ئاشوور 
لە ســاڵی ٧14ی پێش زایین دا لەشــکری کێشــایە 

ســەر خاکــی ماننــا و ئوورارتوو و 22 دەوڵەت ـ شــاری ناوچەکەی تێکشــکاند و لە 
شنۆوە تا ناوچەی ئێستای بۆکان و »بیت بەگە« ڕۆیشت، لەوێوە بەرەو ڕۆژهەاڵت و 
الی ســاین قەاڵ )ئــەوکان(  داکشــا و دوای داگیرکردنــی »ئیزیرتــوو« کــە ئیتــر لــەو 

1.http://www. artakurdo. com/Kurdish/Exposition. aspx?Exp=6364d3f0f495b6ab9dcf8d3b5c6e
0b01
2. http://saghez. org/index. php?besh=dreje&id=2007. 
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ســەردەمانە دا ببــووە پێتەختــی ماننــاکان )و زۆر وا هەیــە »قەاڵیچــی«ی ئێســتا بــێ(  
گەڕایەوە دواوە و چۆوە نێو خاکی ئاشوور. ئەو »بیت بەگە«یە لەگەڵ جێگای ئەمڕۆی 
گوندی بۆگەبەسی  دا یەک دەگرێتەوە. لەم پەیوەندییە دا دوو خاڵ پێویست بە گوتنە:

ســارگۆنی ئاشــووری وەک »ڕوســا«ی ئوورارتوو، کە لەشــکری کێشابووە سەر 
 ناوچەکە، ژمارەیەک سەنعەتکار و هونەرمەندی ماننایی لەگەڵ خۆی دا برد بۆ نەینەوا و
ئــەوە خــۆی ڕابەرێکــە بۆ هەندێک شــێوازی وێکچــوو لە هونەری ســەکایی مادی و 

ئاشووری کۆن دا.
ســەیرێکی ســاکاری کارەکانــی هونەرمەنــد خاتووزیــن، هاوشــێوەیی کارەکانی، 
بەتایبــەت ئافراندنــی ڕوخســاری مــرۆڤ و ئــاژەڵ، نزیکایەتیــی شــێوازی کارەکانی 
لەگەڵ هونەری ســەکایی و ئاشوورییەکان دەردەخا. ئەم هاوشێوەیی بوونە، گەرای 

بۆچوونێک لە مێشکی منی ناشارەزا و ناپسپۆڕ دا دەچێنێ: 
ســوننەت و نەریتی هونەری گۆزە و نەخشــاندنی ڕوخســاری مرۆڤ و حەیوان 
لەســەریان، دەبێ لە کۆنی کۆنەوە لە گوندی بۆگەبەســی دا مابێ و دەستاودەســت و 
پشتاوپشــت گەیشــتبێتە نــەوەی ئەم ســەردەمە و خاتووزینــی هونەرمەند میراتگری 
ئــەم هونــەرە مێژوویی یــە بووبــێ، ئێمەش هیچکاممــان تا ئەو دەمەی ئــەو مابوو بە 

مەسەلەکەمان نەزانی و نەچووینە بنج و بناوانی کارەکانییەوە! 
ئێســتاش درەنــگ نەبــووە و دەبــێ کارەکانــی خاتووزیــن لەالیــەن پســپۆڕانی 
هونەرەوە دیراســە بکرێن و ئەوە ئەرکی زانکۆکانی هونەرە لە کوردســتان کە بەپیر 
پێداویستییەکی واوە بچن. هەروەها، جێگەی خۆیەتی ئاسەوارەکانی ئەم هونەرمەندە 
تایبەتمەندە ببرێنە مووزەی کوردســتان لە ســنە و سلێمانی و بەباشی بپارێزرێن تا 
ئەو ڕۆژەی کە شــارەزایان ســەریان لێ هەڵدێننەوە و لێکۆڵینەوەیان لەســەر دەکەن. 
هەروەهــا پێویســتە بزانــدرێ لــە گونــدی بۆگەبەســی و گوندەکانــی دەوروبــەری چ 
خەڵکانێکی دیکەش، بەتایبەت ژنان بەو هونەرەوە خەریکن و بەگشــتی لێکۆڵینەوەی 

مەیدانییان لەسەر بکرێ.1
 یادی خاتووزینی هونەرمەند پیرۆز بێ!

1. وێنەکە: ماڵپەڕی ئارتاکورد.
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مامۆستا عوسامن ڕەحامن زادە
مامۆستا عوسمان لەدایک بووی گوندی حەمامیان و دانیشتووی گوندی »ناچیت«ە کە 
 هەردووکیان چەند کیلۆمیترێکی کەم لە ڕۆژاوا و باکووری ڕۆژاوای بۆکان دوورن.
بە پیشە بەننایە، بەاڵم لە کاتی بێکاری دا هەیکەل )موجەسسەمە(  لە دارچنار دروست 
دەکا و ناوبانگی مامۆســتاش هەر بە بۆنەی ئەو بەرهەمە دارینانەیەتی. نێوەرۆک و 
بابەتی کارە دارینەکانی مامۆســتا بەگشــتی، ژیانی کۆمەڵگای کورد، بەتایبەت ژیانی 
گوندەکانە هەر لە سروشتی کوردستانەوە تا شایی و شینی مرۆڤی کورد، دۆستایەتیی 
مرۆڤ و ئاژەڵ، کشت وکاڵی گوند، مەشکەژەندن، گۆرەوی بازی، بووکەبارانە و بەگشتی 
زۆر الیەنی ژیانی کوردەواری، بەتایبەت لە گوندەکان. بەگوێرەی فیلمەکە، مامۆستا 
 سەرجەم زیاد لە 1٤٤0 هەیکەلی دارینی بە تەشوێ و مشاری ئاسایی دروست کردووە و

هەمووی لە کارتۆن دا لە ماڵی خۆی ڕاگرتوون. 
هەر بەگوێرەی زانیارییەکانی نێو فیلمەکە، یەکەم پیشــانگەی کارەکانی مامۆســتا 
عوسمان ساڵی 1٣٧٦/ 1٩٩٧ لە بۆکان بووە و بە شوێنی دا تا ساڵی 1٣٧٨/ 1٩٩٩( لە 
مەهاباد، سنە، مەریوان، پیرانشار، بانە، ورمێ، قەزوێن، شاهین شەهری ئیسفەهان، 
بورجی میالد و فەرهەنگسەرای ئیشراقی تاران، کرمان و شیراز، هەروەها لە شاری 

سلێمانی پیشانگەی کارەکانی داندراوە. 
مامۆستا عوسمان دەڵێ باوکی دارتاش بووە و بە دروست کردنی هەیکەلی قوڕین و 
دارین دەستی بەکار کردووە. لە وت ووێژێک دا کە بۆ ئامادەکرانی فیلمەکە لەگەڵی کراوە، 
 مامۆستا وەک مرۆڤێکی بەرپرس و تێگەیشتوو خۆ دەنوێنێ و دەڵێ: »هەست بە غەریبی و
 نامۆیی دەکەم... هەموو ئەو شتانەی وا مایەی دڵخۆشی و شادیم بوون، بزر بوون و

لەنێوچوون... بیر لە هەڵەبجە دەکەمەوە.« 
ســی. دییەکــە لە چەند بەش پێکهاتووە. یەکەمیــان ژیاننامە و نموونەی کارەکانی 
مامۆســتایە بــە دەنــگ و بــە ڕەنــگ و بــە زمانی فارســی کــە ســەرجەم 20 خولەک 
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دەخایەنێ و نێوەرۆکەکەی پیشتر ئاماژەی پێکرا. 
بەشــی دووهەم نزیکەی نیو سەعاتە و تەرخانی پیشاندانی کارەکانی هونەرمەند 

کراوە. 
بەشی سێهەم کە لە دەقیقەی ٥0وە دەست پێدەکا بریتییە لە هەواڵێکی »شبکە یک«ی 
تەلەفیزیۆنی ئێران بە فارســی ســەبارەت بە پیشــانگای مامۆســتا لە بورجی میالدی 
تــاران کــە وت ووێژێکی کورتی لەگەڵ ئەویش گرتۆتەبەر. لەوێ دا هونەرمەند باســی 
ســااڵنی منداڵیــی خۆی و هەندێک الیەنــی کارەکانی وەک بووکەبارانە و ســەردەمی 
»ئەربــاب و ڕعێتــی« دەکا و دەڵــێ ئــەو دەمانــە دانیشــتووانی گونــدەکان دەبووایــە 
»بێگارچییەتــی«، واتــە کاری بێ حەقدەســتیان بۆ ئاغا بکردایە و ئــەم توانیویەتی ئەو 

ڕاستییە مێژوویی یە بە دروست کردنی هەیکەلی کرێکارانی چەوساوە پیشان بدا. 
وێژەری بەرنامەی کاناڵی یەک بۆ ناساندنی مامۆستا دەڵێ: »بەتەنیایی موزەیەکی 
خەڵک ناسینی وەڕێخستووە کە دەبووایە وەزارەتخانەیەک بیکردایە و لەوێ دا ژیانی 
بە ئاشــتی و هێمنیی مرۆڤ و ئاژەڵ و هەروەها بەشــێک لە ژیانی گوندیی »قەومی 
کــورد«! تەســویر کــراوە و کارێکی بەجێ دەبــێ ئەگەر مووزەیەکی خەڵک ناســین لە 

کارەکانی ئەو هونەرمەندە لە واڵتەکەی خۆی دا دابمەزرێ.« 
بەشــی کۆتایــی فیلمەکــە، هەواڵی کەناڵی ئاســمانیی کوردســاتە لە ســلێمانییەوە. 
بەگوێــرەی هەواڵــی ڕاگەیەنــدراوی ئــەم فیلمــە، پیشــانگایەک بۆ کارەکانی مامۆســتا 
عوســمان لــە هۆڵــی پانۆڕامای »ئەمنەســوورەکە«ی شــاری ســلێمانی پێکهاتووە، کە 
وێدەچێ خەڵکێکی زۆر چووبێتنە چاوپێکەوتنی. ئەم فیلمە گەلێک خۆمانە و دوور لە 
دەمارگیریی ئێرانییەکان ئامادە کراوە و تێیدا مامۆستا وت ووێژێک لەگەڵ هەواڵنێری 
تەلەفیزیۆنەکە دەکا و دەڵێ: »جنسی موجەسسەمەکانم هەمووی لە دارچنارە... پێش 
من کەس لە بنەماڵەکەمان دا ئەم کارەی نەکردووە، لە هیچ شــوێنێکیش ئەم شــتانەم 
نەدیوە، وەستایەکیشــم نەبووە... هەر لە منداڵییەوە هەر شــتێکم بەدەســتەوە بووبێ 
ویســتوومە حاڵەتی پێ بدەم، هەرگیز کەڵکم لە کەرەســەی کارەبایی وەرنەگرتووە... 

خەڵک تانەیان لێداوم و گوتوویانە بەچییەوە خۆت خەریک دەکەی!؟« 
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لە »سی . دی«یەکە دا مامۆستا عوسمان ڕەحمان زادە بە »پدەر ڕێبێتۆ« ناسێندراوە 
کــە ئاماژەیەکــە بــە کاراکتەرێکــی فیلمــی پینۆکیــۆ. دڵنیــا نیــم ناســناوێکی وا بۆ ئەم 
هونەرمەنــدە خۆکــردە کــوردە جیــددی و لە شــوێنی خــۆی دا بێ، گەرچــی دەتوانێ 
بــۆ بــازاڕ دۆزینــەوەی کارەکانی و ناســاندنی مامۆســتا بە نەوەی تــازە و خەڵکانی 

کەم تەمەن کەڵکیشی هەبێ. 
پێم خۆش بوو چەند نموونە لە کارەکانی مامۆستا لێرە دا بهێنم، بەاڵم بەداخەوە 
الیەنــە تکنیکییەکــەی، واتە ڕاگوێزران لە »ســی . دی«یەکەوە بۆ ســەر ئەم وتارەم بۆ 
 جێ بەجێ نەبوو و ناچار لێرە دا ســەرنجی خوێنەر بەرەو ســێ وێنەی پشــت بەرگی
سی. دییەکە ڕادەکێشم کە نموونەی کارەکانی مامۆستای تێدا چاپ کراوە و بریتین 

لە:
ماڵێکی ئاســایی لە گوندێکی کوردســتان بە کەرەسەی نێو ماڵەکەوە. لەوێ دا ژنی 
ماڵ خەریکی تەشی ڕستنە، پیاوەکە وێدەچێ خەریکی نوێژکردن بێ، کچەکەیان چایی 
بۆ میوان دەهێنێ و میوانەکانیش بریتین لەوانەی وا لەالی کورسییەکە دانیشتوون و 

»گۆرەوی بازی« دەکەن؛

شایی و هەڵپەڕکێیەکی کوردی بە دەهۆڵ و زوڕنا؛  
ژنێکی ماڵ کە بە دەستاڕ خەریکی هاڕینی دانەوێڵەیە. 

بــە هیــوای ئــەوەی گەلــی کــورد ڕێــز لــە کارەکانــی مامۆســتا عوســمان بگــرن، 
بەرهەمەکانی بکڕن، با مامۆستا بتوانێ لە داهاتوو دا کەڵک لە کەرەسەی باشتر وەک 
دارگوێــز وەربگــرێ و کەیفییەتــی کارەکانی هەوراز بەرێ تاکــوو ڕێگای چوونە نێو 

پیشانگا نێونەتەوەیی یەکانی بۆ بکرێتەوە.1

1. سی. دی: »نمایشگاە آثار چوبی استاد عثمان رحمان زادە«، کارگردان محمدرضا میناپور، 
پژوهش و متن نویسی منوچهر جهانی، گویندە آرام مستوفی، تهیەکنندە پناە نجف زادە، تهیە 

شدە در حوزە هنری استان آذربایجان غربی، سال )؟(، مدت زمان 20 دقیقە.
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کاریکاتۆر لە بۆکان 
نەبــوون یــان الوازبوونــی تەنز لە ئەدەبی کــوردی دا خاڵێکی بەرچــاوە. ئەدەبی ئێمە 
بەگشــتی ئەدەبێکــی مرچ ومــۆڕە و لێوبەبــزە و ڕووخــۆش نییــە، کاتێکیــش کــە لــەو 
دۆخە دێتە دەرەوە ڕاســت و ڕەوان دەبێ بە هەجویەنووســین، کە ئەویش لە عەینی 
گاڵتەجــاڕی و دەمەالســکەی کەســان، هێرشــکەر و ڕێزشــکێنی خەڵکــە، واتــە 1٨0 

دەرەجە بەالی ئەوال دا دەکەوێ. 
تەنز دیاردەیەکی مام ناوەندییە، نە مرچ ومۆڕە و نە کەسایەتیی کەسێک دەشکێنێ، 
تەنیا کارێک کە دەیکا گەورەکردنەوە یان بچووک کردنەوەی الیەنەکانی کەسایەتیی 
تاک یان کۆمەڵگایە. کەسی تەنناز لە خۆی و بنەماڵەکەیەوە دەست پێدەکا و دەگاتە 
خەڵکی شار و واڵتەکەی، ئینجا سیاسەت و ئایین و داب ونەریت. لە هەموو ئەمانە دا 
بــە شــوێن الوازی و ناتەواوییــەکان دا دەگــەڕێ بۆ ئــەوەی زەڕڕەبینــی خۆی بخاتە 
سەریان، گەورەیان بکاتەوە و بیانخاتە بەردەم خەڵکێک کە وا هەیە ئەو چاوە تیژ و 
دووربینــەی ئەویــان نەبووبــێ یان کاتی پێڕاگەیشــتن بە مەســەلەکەیان کەم بووبێ. 
تەنــز لــە بارودۆخــی کۆمەڵگایەکــی ئــازاد  دا گەشــە دەکا، بەبــێ ئازادیی تەنــز واتای 
نامێنــێ. تــۆ ئەگــەر نەتوانــی و نەوێــری الوازییەکانی بەرپرســانی واڵتەکــەت لە قاو 
بدەی، چۆن تەنز دەنووسی؟ ئەگەر گاڵتە بە نەریتی پەڕپووت و داڕزیوی کۆمەڵگاکە 
نەکەی، چ تەنزێک دەنووسی؟ ئەگەر خورافەی نێو باوەڕ و بۆچوونی خەڵک ئاشکرا 
نەکــەی و بــۆ نموونە نەتوانــی بڵێی فاڵنە ئاخوندی ئێرانی پووچــی فەرموو کاتێ کە 
دەڵــێ هەتــاو گەڕاوەتــە دواوە بۆ ئەوەی ئیمامی عەلی بتوانێ نوێژی عەســری خۆی 

بکا، چ تەنزێک بوونی دەبێ؟
هــەر بۆیەشــە تەنــز بەهەڵکــەوت نەبــێ لــە واڵتانــی ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی ناوین 
مێژوویەکی دوورودرێژی نییە و هەر بە هەموو گەالنی عەرەب و کورد و تورک و 
ئێرانی تاقە مەالی مەزبوورەمان هەیە و بە هەموو زمانەکان بۆ یەکتری دەگێڕینەوە! 
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تەنز تەنیا بە نووسین یان بە کەالم نییە و دەتوانێ بە وێنە و ئەنیمەیشن و فیلمیش 
بــێ، کــە هەیــە. کاریکاتــۆر تەنــزە بــە زمانــی وێنــە و پەیڤکاتــۆر یــان کەلیماتۆریش 

کاریکاتۆرە بە وشە. 
برایانی قوڕەیشــی )سەید یاسین و ســەید محەممەدئەمین(  دیاردەیەکی دەگمەنن 
لە هونەری بۆکان و موکریان دا. بۆکان مێژووی کاری کاریکاتۆری نەبووە و ئەگەر 
کەسانێک بەو هونەرەوە خەریک بووبێتن بۆ ڕای گشتی نەناسراون. بناغەداڕێژەریش 
نەبــن، دوو کۆڵەکــەی ســەرەکیی بینایــەی ئــەم هونــەرە گرنگــە  لــە بۆکان ئــەم دوو 
برایەن و هیوایە کەســانێکی زیاتریان بە شــوێندا بێ. هەر چەشــنە لێکۆڵینەوەیەک لە 
مێژووی ئەم هونەرە و نەک هەر ئەمە، بەڵکوو لە مێژووی تەنز و ڕەخنەی سیاسی 
ـ کۆمەاڵیەتی لە بۆکان و موکریان بەبێ چوونە سۆراغی کاری ئەم دوو هونەرمەندە 

ناتەواو دەبێ. 
 کاری هونەریــی قوڕەیشــییەکان بــە شــێوەیەکی بەرباڵو لە گۆڤاری »ســروە«ی 
چاپــی ورمــێ و هەروەهــا لــە گۆڤــار و ڕۆژنامــە کوردییەکانــی دیکــەی ڕۆژهەاڵتی 
کوردســتان و هێندێــک چاپەمەنــی فارســی ئێرانیــش دا باڵوبوونەتــەوە و پیشــانگای 
هونەرەکەیان لە شارەکانی کوردستان، ئێران و چەند واڵتی دەرەوە دا بەڕێوەچووە. 
کۆمەڵێک لە کاریکاتۆرەکانیشــیان لەالیەن »ئینتشــاراتی سەالحەددینی ئەیووبی«یەوە 

باڵوکراوەتە وە. 
بۆ من جێگای سەرنجە کە ئەم  هونەرمەندە بەرپرسانە لەگەڵ زەمان و سەردەم دا 
چوونەتە پێشــەوە و چ لە بواری کۆمەاڵیەتیـ  سیاســی و چ لەالیەنە پیشــەیی یەکەی 
 خۆیانەوە بیرێکی تیژی کراوەیان هەیە. کێشانەوەی کاریکاتۆری کۆنسێپچواڵ )چەمکی(  و
خــۆ خەریــک کــردن بــە ئــازار و ئافەتێکــی گــەورەی کۆمەاڵیەتــی، وەک ئیعتیــاد بە 
مادەی سڕکەرەوە، دەرخەری ئەم ڕاستییەن کە دەزانن چ دەکەن و دەڵێن چی و چ 

دەکێشنەوە. 
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هونەرمەندی شێوەکار مستەفا شێرزاد 
هەر باسێک لە مێژووی هونەری شێوەکاری لە بۆکان و موکریان بکرێ دەسبەجێ 
ســەرنج بــەرەو ناوچــەی فەیزوڵاڵبەگی و شــێرزاد و ناهیدەکان ڕادەکێشــرێ و بیر 
دەچێتــە ســڵێمانکەندی و ئەحمــەداوا. مامۆســتا مســتەفا شــێرزاد پــەروەردەی ئــەم 

خەڵکە و ئەم ناوچە هونەرپەروەرەیە. 
 مامۆستا هونەرمەندەکانی شێرزاد بریتی بوون لە: فەیزوڵاڵخان، عەبدوڵاڵخانی 
ناهید، ڕەحیم خانی شــێرزاد و پروفســۆر ئەعلەمی کورد. بەگوێرەی زانیاریی ســەر 
ویکیپێدیــا کاک مســتەفا ســاڵی 1٣20/ 1٩٤1 لە مەهاباد هاتۆتــە جیهان و لە تەورێز 
دەرســی خوێنــدووە، ســەردانی زۆر واڵتی ئورووپای کردووە بــۆ ئەوەی چاوی بە 
شــوێنەواری هونەرمەندانی شــێوەکاری گەورەی جیهان بکەوێ ئینجا بەدەســتی پڕ 
گەڕاوەتەوە سەر زێد و نیشتمانی خۆی، تا ئێستاش زیاد لە ٥00 بەرهەمی هونەریی 
خوڵقانــدووە و وانەی پیشــەیی بە چەنــد کەس لە هونەرمەندانی ناســراوی ئەمڕۆی 

کورد گوتۆتەوە. 
لە ســایتی »ئارتاکوردۆ«دا1 چەند نموونە لە کارە هونەرییەکانی مامۆستا و چەند 
وێنەیەکیــش لــە خۆی و قوتابییەکانــی بەرچاو دەکەون. وێنــەکان ئاوێنەی بااڵنوێنی 
سروشــتی کوردســتان و بۆکانــن و وێدەچێ هونەرمەنــدی خوڵقێنەریــان ئەوینێکی 

لەبن نەهاتووی بەو سروشتە و بەو خەڵکە هەبێ. 
کەسێک کە هونەرمەند لە ڕێگەی شوێنەوارە هونەرییەکانییەوە بناسێ، بە دیتنی 
سوارە و ئەسپ و کەو و ڕووبار و چیای بەرز و ماڵی نزمی خەڵکەکە و دەهۆڵ و 
زوڕنــا و دەســتی شــایی گرتــن و جل وبەرگــی ســەرچۆپی، دەتوانــێ بەدڵنیایی یەوە 
بڵــێ مســتەفا شــێرزاد دەنــگ و ڕەنگی سروشــتی کوردســتان و وتەبێــژی خەڵک و 

خاکەکەیەتی.

1.http://artakurdo. com.
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هونەرمەند ڕێبین حەیدەری 
ڕێبیــن هونەرمەندێکــی شــێوەکار و پەیکەرســازێکی لێهاتووی بۆکانییــە. من لەمێژە 
چاوەڕوانی دیتنەوەی سەرچاوەیەکم باسی ژیانی ئەوی تێداکرابێ بۆ ئەوەی بیکەمە 
نێوئاخنــی وتارێــک و لــەم زنجیرەوتارە دا جێی بکەمەوە. لە ڕاســتی دا ئەم زنجیرەیە 
زۆر ناتــەواو دەبــێ ئەگــەر ئاماژەیەکــی کــورت و ســەرپێییش بێ بــەو هونەرمەندە 

ناودارە و کارەکانی نەکرێ. 
بەداخەوە شــارەزایی من لە بواری هونەر دا زۆر کەمە و زانیاریم ســەبارەت بە 
ڕێبین لەویش کەمتر! بەو پێیە لێرە دا تەنیا واجبێکی کەفایی بەجێ دەهێنم و دەشزانم 
ئەم چەند دێڕە شایانی هونەری ئەوی نییە. هۆکاری نووسینەکەم وت ووێژێکە کاک 
ڕێبین لەگەڵ ماڵپەڕی »پەیامی بۆکان«ی کردووە و تەرجەمەی عەرەبی وت ووێژەکە 
هــاوڕێ لەگــەڵ ناســاندنێکی هونەرمەنــد و هەڵســەنگاندنی کارە هونەرییەکانــی لەم 
ڕۆژانــە دا لــە ماڵپەڕێکــی عەرەبی بەنــاوی »ثقافــة واالدب«دا باڵوکراوەتەوە. ئەســڵی 
وت ووێژەکە کاک حامید قودرەتی بە فارسی بەڕێوەی بردووە و بابەتە عەرەبییەکەش 
لەالیەن کاک جەالل زەنگابادییەوە ئامادە کراوە . بەداخەوە من نەمتوانی دەقی فارسی 
یا وەرگێڕاوی کوردیی وت ووێژەکە لە شوێنێک دا بدۆزمەوە و لێرە دا بیانهێنمەوە. 

بابەتی عەرەبی بەردەستی من  هاوڕێیە لەگەڵ وێنەی چەند کاری هونەریی ڕێبین و 
 نیشاندەری توانای هونەریی هونەرمەندێکە کە هونەری کوردیی دەوڵەمەند کردووە و
شــاری بۆکان شــانازی بە بوونی ڕۆڵەیەکی وەک ئەو دەکا. جگە لە نموونەی کارە 
هونەرییــەکان، تەرجەمــەی وتارێکــی ڕێبین و وتارێکــی دیکە بە زمانی ئیســپانیۆڵی 

سەبارەت بە ڕێبین لەنێو وتارە عەرەبییەکە دا دانراون. 
نــاوی ئەســڵیی ڕێبیــن، بەگوێرەی وت ووێژەکە، »ئەرســەالن«ە و لە ســاڵی 1٩6٩ 
لە بۆکان هاتۆتە جیهان، تا ســاڵی 1٩٩2 لە بۆکان و پاشــان بۆ ماوەیەک لە ســوید 
ژیــاوە، ماوەیەکیــش لــە ئەمریکا دەرســی هونــەری خوێندووە، ئینجا دوای 15 ســاڵ 
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دوورەواڵتی، گەڕاوەتەوە ســەر زێد و نیشــتمانەکەی و ئێســتا لە بۆکان دەژی و بە 
کاری هونەرییەوە خەریکە.  

ئــەوەش دەقــی وتــارە عەرەبییەکــەی کاک جــەالل زەنگابادی لەمــەڕ هونەرمەند 
ڕێبین حەیدەری، کە وەرگێڕاوی وت ووێژەکەی کاک حامید قودرەتیشی گرتۆتەبەر.1
 ڕێــزدار ڕەحمانــی ســۆفی وتارێکــی بەنێوەرۆکــی بــۆ نــاردم کــە لــە پەیوەندیی 
کارەکانی هونەرمەند ڕێبین حەیدەری دایە و خۆی لە سویدییەوە وەریگێڕاوەتە سەر 
کوردی. بەوپەڕی سپاسمەوە بۆ کاک ڕەحمانی بەڕێز، وا دەقی سەرجەمی وتارەکە 

لێرە دا دەخەمە بەرچاوی خوێنەر:

پەیکەر سازی بۆکانی
نووسەر: کامیلۆ گارسیا
               وەرگێڕ: ڕەحامن سۆفی
وتارێکــم بــە  زمانی ســویدی ســەبارەت بــە کاری هونەرمەنــدی پەیکەرســاز، ڕێبین 
حەیدەری خوێندەوە. ئەوەی ڕاســتی بێ دوو شــێوە هەســتم بۆ دروست بوو. یەکەم 
بیرەوەریم گەڕاوە بۆ زێدەکەم. بەوە زۆر شاد بووم کە زێدی خۆشەویستم ڕۆڵەی 
هونەرمەنــدی زۆری لێ هەڵکەوتۆتەوە. دووەم هەســتم ئەوە بــوو کە نێوەرۆکی ئەم 
نووســراوە ســویدییە بکوردێنم و بینێرمە  خزمەت خوێنەرانی کوردزمان. فەرموون 

ئەوەش دەقی ئەو نووسراوە سویدییە  بە کوردی:
پەیکەرە دەســکردەکانی هونەرمەندی کوردی ئێرانی »ڕێبین حەیدەری« ئاســۆی 
ئەمــڕۆی بەشــیکی هونــەر دەخاتــە بەرچــاوی بینەرانــی. هەڵبەتــە ئــەوە بەشــێکی 
ســەرەکییە لــە  کاراکتــەر ی ئــەم هونەرمەنــدە، کــە بــەو شــێوەیە ســێنتێزی فۆڕمــی 
)یانــی ئاوێتــە کــردن و وەســەر یەکخســتنەوە(  لــە  نێــوان هەندێــک بناخــەی کاری 

فەرهەنگــی واڵتانــی ڕۆژهەاڵتــی دیــاری دەکا و گرێــی دە دا بــە هونــەری مۆدێرنــی 
پەیکەرســازیی ئەمڕۆی ڕۆژاوایی یەوە و نموونــەی کاری هونەرمەندانی بە ناوبانگی 

1.http://www.iraqiwriter.com/iraqiwriter/IraqiـWritersـfolder/siteـwriters/JalalـZangabady/
Jalalـzangabadyـart89ـ. htm.
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کــە  پەیکەرســازییە  شــێوە  ئــەم  وەبیردێننــەوە.  »گیاکۆمێتی« مــان  »مــوور« و  وەک 
وێنەگەلــی سروشــتی مــرۆڤ تێکدەشــکێنێ، ئەوەمان بۆ ئاشــکرا دەکا کــە بیرۆکەی 
گرینگــی بنەڕەتیــی ئــەم شــتانە  چــۆن داڕێــژراون. یــان وێنــەی فیزیکیــی لــەش و 
 کۆئەندامــی مــرۆڤ وا نیشــان دە دا، کــە چــۆن  بە ئاهەنگیکــێ نــەرم دەجووڵێنەوە و
خۆوێک دێننــەوە، چــۆن وەک فەنــەر دەڕەوێنــەوە و دەچنەوە  ســەر شــوێنی خۆیان. 
یــان چــۆن هەمــوو بازنەکانــی دەچنــەوە نێو وێنــەی زگماکی خۆیــان. کاتێک مرۆڤ 
بــەوردی ســەرنج بداتــە پەیکەرە  داهێنراوەکانــی ڕێبین، دەبینێ کــە پەیکەری مرۆڤ 
هەنووکــەی  گیانــی  بــۆ ڕۆح و  داهێنــان و شــوێنێک  ناوەنــدی  بازنــەی  دەکەونــە  
وێنــەی  پەیکەرانــە  ئــەم  داهێنانــی  وێنەنوێنــی  دەکــەن.  دیــاری  مــرۆڤ  خــودی 
سروشــتی خــودی خۆیەتــی. ئایــا ئــەم کارە  بــۆ ئەوەیە کــە هونەرمەند دەیــەوی بە 
ئێمــە بڵــێ گیانــی ئینســان جێگایەکــی تایبەتــی داگیر دەکا یــان لە کەش دا قورســایی 
و کۆئەنــدام  پێکهاتــەی  بونیاتــی  لەگــەڵ  قورســایی یە و  گیانلەبــەر  یــان   نییــە؟ 
گیان لە یەک قاوخ  دا جێگیر بووە. ئەگەر وابێ، دەتوانین زۆر بە  دڵنیایی یەوە پەیکەرە 
بێ گیانەکانــی ئــەم هونەرمەنــدە لە نێودڵی پۆســت مۆدێرن  دا دیــاری بکەین. هونەری 
دێرینی جوانی ناســی کە بە قەســتەوە گەرەکییە دیوی دەرەوەی شــت بگەیەنێتە پلەی 
چۆنییەتی و گیانی دیاردە بخاتە مەترسییەوە و بیگەیەنێتە مۆمیایی کراوی و بوونی 
هەتاهەتایی یان هەر مەبەست کات و جێگا دیاری کردنی داهێنانی هونەرییە و بەس؟
من وای بۆ دەچم کە  پەیکەرە  دەســکردەکانی ئەم هونەرمەندە دەیهەوێ شــتێکی 
دیکە نیشانی ئێمە بدا. شتێکی نامۆ کە بۆ گیان و ڕۆحی مرۆڤی بە کۆمەاڵیەتی کراوی 
واڵتانــی ڕۆژاوایــی نە ناســراوە یــان گەرەکییە بێژێ بە شــێوەیەکی زانســتیی قووڵ، 
گرێ دانێــک لــە نێــوان سروشــت و مرۆڤ  دا هەیــە کە قەت ناپســێتەوە یــان ئەندامی 
سروشتیی مرۆڤ جێگایەکی ئاوارتەی داگیرکردووە و تایبەتمەندییەکی شاردراوەی 
نەهــان کــردووە. ئەگەر بەوردی بڕوانینە کارەکانی ڕێبیــن بەڕوونی دەبینین کە ئەم 
هونەرمەنــدە زۆر وەســتایانە جوانییەکی لە  چاو نزیک بە داهێنراوەکانی دەبەخشــێ 
کە لە سروشت دا نییە. دەمەوێ بڵێـــم ئەم هونەرمەندە ئەندامی سروشتی تێکدە دا و 
دووبارە سازیان دەکاتەوە. بەو شێوە تێکدان و سازدانەوە یە، شتێک دەئافرێنێ وەک 
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ڕۆحــی مــرۆڤ قاڵی دابێ؛ بە واتەیەکی دیکە ئــەم پەیکەرانە لە »پارادایم«ێکی دیکەی 
هونــەری دا ڕۆح وەبەرهێنــان دەنوێنــێ. ڕەنگــە هەر بــەو هۆیەوە بێ کە ســەری ئەم 
پەیکەرانە دیمەنێکی بێ وێنە دەنوێنین یان دەیهەوێ بڵێ کە ئەم سەر و کەلالنە هیچ 

کاریگەرییەکی ئەوتۆ ناکەنە سەر ڕۆحی پەیکەرەکان. 
هەڵبــەت ئــەم وێنەپەیکەرانــە جیا لە ڕۆحیش نیــن، بەڵکــوو داهێنراوەیەکی نوێن. 
ئەگەر لەم ڕوانگەیەوە سەرنجی ئەم پەیکەرانە بدەین، دەبینین کە بزووتنەوەی سەری 
پەیکەرەکان بە الیەک دا لە سەر ئەندامانی لەش تەشەخوسیان پێدراوە. جوواڵنەوەکانیش 
نموونەیەکــن لــەوەی گیان گرێدراوە بە سروشــتی کۆئەندامانی لەشــی مرۆڤەوە، کە 
لــە وێنــەی پەیکــەرەکان دا خۆی دەنوێنێ یــان ئەو جوانی پێ بەخشــینەیە کە پەیکەرە 
دەسکردەکان لەگەڵ گیانی مرۆڤ و جوانیی بیرۆکەی و داهێنانی مرۆڤ گرێ دە دا. 
ئەوە شێوەی سەرەتایی مرۆڤ خۆیەتی لەگەڵ بیرکردنەوە و ئاگا لە  گیانی خۆ بوون. 
ئەگەر ورد بڕوانین کە سەر دەچەمێتەوە بۆ الی ئەندامانی لەش و قاوخی سروشتی 
ئەندامانی مرۆڤ، ئەوەش تێڕامانێکی نوێیە لە خودی  سروشت و شێوەی سەروەری 
 ســەر نیشــان ئەدا یان هەر گەرەکییە بەو شــێوەیە پێناسەی کەسایەتیی خۆییمان بۆ

بخاتە ڕوو. 
ڕەوشتی بیرکردنەوەی هونەرمەند بۆتە هەوێنی داهێنانی کارەکەی و کاریگەریی 
تایبەتیی خۆی هەیە. لە وێنەی پەیکەرە دەسکردە کانی ڕێبین  دا بۆمان دەردەکەوێ کە 
مرۆڤ بە دوای خودی خۆی دا دەگەڕێ و گەرەکییە خۆی بناسێ. دەیهەوێ پەیوەندیی 
 گیانی و نۆرمە سروشتییەکەی خۆی بۆ خۆی بگرێتەوە. ئەم شێوە تێڕامان و بیرکردنەوە و
داهێنانــەش وێنــەی بااڵنوێنی دنیای هونەرمەندی ڕووناکبیــری ڕۆژهەاڵتی دەنوێنێ. 
لەم وێنە کارە و وێنە ڕەنگدانەوەیە دا پەیکەرە دەسکردەکانی ڕێبین بە ئێمەی نیشان 
دەدا کە دەیهەوێ نهێنیی خۆی بنو ێنێ. ســەر و ئەســتۆ بادانەوە بۆ سەر ئەندام گەلی 
پەیکەرەکان نیشــانەی ئەوەیە کە ڕۆح دەیەوێ بگەڕێتەوە ســەر خۆی و پەیوەندیی 
نێــوان لــەش و گیانە؛ ئەوەش وێنــەی دووبارە ئافراندنە. خــودی خۆیەتی دەرکی بە 
وێنەی دەروون و کەســایەتیی مرۆڤ بەگشــتی و بوونی خۆی بەتایبەتی کردووە و 
لــەم ڕێگایــەوە نیشــانی دەدا. بــە  دڵنیایی یــەوە ئەوە شــێوەی بیر و هــزر دابەزاندنی 
هونەری هونەرمەندی ڕۆژهەاڵتییە بۆ بنا غە داڕشتنی وەکردەوەگێڕانی بیری مرۆڤ. 
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ئــەم ڕاگوێزانــە دەگەڕێتــەوە بــۆ ناخــی سروشــتی بیــر و ئەندێشــەی ڕۆژهەاڵتی و 
دەروونی کردن و نیشاندانی سۆز و هەستی ئەو هونەرمەندە. 

ڕێبیــن زانایانــە توانای داهێنانی خۆی بە شــێوەیەکی پیرۆز لــە نێوان پەیوەندیی 
مرۆڤ و سروشــت  دا لە پەیکەرەکان دا بە بینەر نیشــان دەدا. بینەر بەسانایی هەست 
بــەوە دەکا، کە  هونەرمەند بەســەر شــێوەکاری ڕۆژهەاڵتی خۆی  دا زاڵە. شــارەزایی 
لە ســەر هونەری ڕۆژاواییش هەیە، هەر بۆیەش توانیویەتی  بەشــێک لە شــێوەکاری 
پەیکەرســازی ڕۆژاوایــی ئاوێتــەی کارەکانــی خــۆی بکا و لە  جێگای خــۆی دا کەڵکی 
هونــەری و داهێنانــی لێ وەرگرتــووە. ڕەنگــە هونەرمەند بە  دوای ئــەوە دا بگەڕێ کە 
دەیهەوێ لە داهێنانەکەی  دا ئەوەی کە لە دەستی چووە دووبارە بە دەستی بهێنێتەوە! 





چاپەمەنی دەورەیی
لــەم بەشــە دا ســەیری هەندێــک گۆڤــار و ڕۆژنامــە کــراوە و بابەتــی 
ســەبارەت بــە بۆکانیــان تێــدا دەسنیشــان کراون. بەشــێکی بەرچاو لە 

چاپەمەنییە دەورەیی یەکان کوردی و ئەوانی تر فارسین.





بیبلیۆگرافیای ڕۆژنامەگەریی کوردی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان و دەرەوەی دا
کتێبــی گەلێــک بەنرخــی کاک جووتیار تۆفیق بەنــاوی »بیبلیۆگرافیای ڕۆژنامەگەریی 
کــوردی لــە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان و دەرەوەی دا« زانیارییەکی زۆری لەســەر 10٣ 
ڕۆژنامە و گۆڤار و »باڵوکراوە«ی دەورەیی کوردی و فارســی ئاڕاســتە کردووە کە 
لە سااڵنی نێوان 1٩0٨ ـ 1٩٨٨ لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان یا خود شوێنەکانی دیکەی 
ئێــران باڵوکراونەتەوە یاخود ئەو چاپەمەنییە دەورەیی یانەی وا کوردانی ڕۆژهەاڵت 
دەوریــان لــە باڵوکردنــەوەی دا بینیــوە. لــە بەشــی پاشــکۆی کتێبەکــەش دا زانیــاری 
لەســەر ژیانی ئەو کەســانە پێشــکەش کراوە کە خۆیان کورد و خەڵکی ڕۆژهەاڵتی 
کوردســتان بوون. ئەوەی لە خوارەوە دا دێ لیســتەی ناوی چاپەمەنی دەورەیی یەکە 
کەسانی خەڵکی بۆکان دەوریان لە باڵوکردنەوەی دا بینیوە یان وتار و شێعریان تێدا 

باڵوکردۆتەوە:
٧. ڕۆژنامــەی »کــورد«، ورمــێ، 1٩22، مــەال محەممەد تورجانی سەرنووســەری 

بووە؛ 
22. نامەی هەفتانەی »کوهستان«، تاران، 1٩45، هەژار، قزڵجی و... شێعریان تێیدا 

هەیە؛ 
2٣. گۆڤاری »هەاڵڵە«، بۆکان، 1٩46، حەسەن قزڵجی سەرنووسەری بووە؛ 

1٩46، محەممــەد عەتــری گڵۆاڵنــی  کــورد«، مەهابــاد،  »گڕوگاڵــی مندااڵنــی   .25
نووسراوەی تێدا باڵوکردۆتەوە؛ 

2٩. ڕۆژنامــەی »کوردســتان«، باکۆ، 1٩4٧ تــا 1٩61، 1٣٣٧ ژمارەی لێ دەرچووە، 
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دوکتۆر عەلی گەالوێژ یەک لەو سێ کەسە بووە کە دەری کردووە. 
٣2. باڵوکراوەی »ڕێگا«، سیتەک )سلێمانی( ، 1٩4٨، حەسەنی قزڵجی یەک لەو سێ 

کەسە بووە کە باڵویان کردۆتەوە؛ 
لــە  ئەنەوشــیروانی  ســلێمان   ،1٩4٩ تــاران،  نــور«،  »کــوە  ڕۆژنامــەی   .٣٣

فەیزوڵاڵبەگییەکانی سەقز و بۆکان دەری کردووە )فارسی( ؛ 
4٨. ڕۆژنامەی »کوردســتان«، تاران، 1٩5٩ تا 1٩6٣، کەســانی خەڵکی بۆکان وەک 
ســوارە ئێلخانی زادە، ســەالح موهتەدی، عومەر ســوڵتانی و ئیبراهیم ئەفخەمی 

بابەتیان تێدا نووسیوە؛ 
52. ڕۆژنامــەی »کوردســتان«، پــراگ، 1٩65ـ  1٩٧0، حەســەن قزڵجی و محەممەد 

موهتەدی لەو 4 کەسە بوون کە ڕۆژنامەکەیان باڵوکردۆتەوە؛ 
66. باڵوکــراوەی »ڕاســتی«، تــاران، 1٩٧٨ ـ ٧٩، حەســەنی قزڵجــی سەرپەرشــتی 

باڵوکردنەوە ی بووە؛ 
٧0. ڕۆژنامەی »مەردم«، تاران، 1٩٧٩ ـ 1٩٨0، بەشی کوردی ڕۆژنامەی ئۆرگانی 
حیزبی توودەی ئێران، حەســەن قزڵجی هاوبەشیی بەڕێوەچوونی ڕۆژنامەکەی 

کردووە؛ 
٧5. گۆڤاری »گرشەی کوردستان، تاران، 1٣5٩ ـ 1٣60، محەممەدساڵح ئیبراهیمی 

)شەپۆل(  دەری کردووە؛ 

٩٧. گۆڤــاری »ســروە«، ورمــێ، 1٩٨5 تا ئێســتا، لــە ژمارەکانی دا گەڵێک کەســانی 
خەڵکی بۆکان و دەوروبەر بابەتیان نووسیوە و یارمەتی باڵوبوونەوەیان داوە؛ 
100. گۆڤــاری »ئاوێنــە«، تــاران، 1٩٩0 ـ 1٩٩٨، تێیــدا خەڵکــی بــۆکان بــۆ نموونە 
مەال محەممەدســاڵح ئیبراهیمی، ئەحمەد تەها، ناهید ئەشــرەفی )ناوێکی خوزراو 

بۆ»ئەنوەر سوڵتانی(  بابەتیان تێدا نووسیوە. 
 جگە لەوانە، گەلێک باڵوکراوەی حیزبە سیاســییەکان وەک کوردستان، شۆڕش، 
خەبەرنامــە، تیشــک، ڕێــگای گەل و تێکۆشــان، وا هەیە بابەتی خەڵکانی دانیشــتووی 
 بۆکانیــان تێدابــێ. هەروەها لە بەشــی ژیاننامە دا، بابەتی بەرچاو ســەبارەت بە چەند
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کەســی خەڵکی بۆکان وەک ســەید کامیلی ئیمامی )ئاوات(  و مامۆستا خالید حیسامی 
)هێدی(  و... نووسراوە.1

1. جووتیــار تۆفیــق، بیبلیۆگرافیــای ڕۆژنامەگەریــی کــوردی لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و 
دەرەوەی دا )1٩0٨ ـ 1٩٨٨( ، بنکەی ژین، سلێمانی، 200٧، 1٨2 الپەڕە، کوردی.



702 | بۆکان لە مێژوودا

ڕۆژنامەوانیی کوردی 
کتێبــی ڕۆژنامەوانیــی کوردیی ســەردەمی کۆماری دێموکراتی کوردســتان )1٩4٣ ـ 
1٩4٧( نووسینی د. هیمدادی حوسێن لەم دوایی یانە دا لە هەولێر باڵوبۆتەوە. بنەمای 
کتێبەکە، نامەی دوکتۆرای نووســەرە لە زانکۆی ســلێمانی کە پاشــان بۆتە کتێبێکی 

پڕالپەڕە و بەنێوەرۆک. 
ڕۆژنامــە و  نێوەرۆکــی  ناســاندنی  هەڵســەنگاندن و  کتێبەکــە،  الپــەڕەی   102٣
گۆڤارەکانی سەردەمی کۆمارە و پاشماوەکەی هەتا دوا الپەڕە )102٣(  لەچاپ دانەوەی 
سەرلەنوێی ژمارەکانی ٨ گۆڤار و چاپەمەنیی هەمان سەردەمە، واتە نیشتمان، ئاوات، 
هــاواری کــورد، گۆڤــاری کوردســتان، هاواری نیشــتمان، هەاڵڵە، گڕوگاڵــی مندااڵنی 

کورد و دیاریی کۆمەڵەی »ژ. ک« بۆ الوەکانی کورد. 
 من لە چەند ئاڵقەی دواتری هەر ئەم زنجیرەوتارە چەند گۆڤارێکیان  لە پەیوەندیی 
بــۆکان دا دەخەمــە بــەر باس، بەاڵم لێــرە دا تەنیا لەو ســەرەتایە دەدوێم کە د. هیمداد 
نووسیویەتی . بۆکان لەو الپەڕانە دا ڕەنگێکی باشی داوەتەوە، چ وەک شار و چ وەک 
کەسایەتییەکانی. هەر لە بیرەوەرییەکانی مامۆستا هەژارەوە تا ناوی وەزیرانی کابینەی 
پێشەوا، تەسلیم بوونی پێشەوا بە سەرتیپ هومایوونی لە حەمامیان، لە سێدارەدانی 
 ڕێبەران و گەورەپیاوان و چاپخانە و گۆڤار و هەروەها کەسایەتیی سیاسی، هونەری و
ئەدەبی و مامۆستایانی وەک مەال محەممەدی تورجانی زادە، حەسەنی قزڵجی، هێدی، 
حەقیقی و هەژارـ  کە ئەو دەم لە بۆکان دەژیا و سەید کامیلی ئیمامی و چەند کەسی 

دیکەش. 
باســی بــۆکان و ناوچــەی دەوروبــەری و کەســایەتیی ســەر بــە ناوچەکــە لــەم 

الپەڕانەی خوارەوە دا ڕەنگیان داوەتەوە: 
1٩، 2٨، ٣4، 41، 4٣، 4٧، 4٨، 51، 54، ٩4 تــا 10٣، 1٣٧، 14٩، 165، 1٧1، 1٧5، 1٧6، 

1٧٨ تا 1٨٨، 1٩٣ تا 1٩5، 204 تا 206، 220، 222، 224، 22٧، 1.2٣0

1. د. هیمدادی حوســێن، »ڕۆژنامەوانیی کوردیی ســەردەمی کۆماری دێموکراتی کوردستان 
1٩4٣ ـ 1٩4٧«، باڵوکراوەی ئاراس، هەولێر، 200٨، 102٣ الپەڕە، کوردی. 
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گۆڤاری نیشتامن
کۆپیــی ژمــارە 1 تا 4ی گۆڤاری بەنرخی »نیشــتمان« ئۆرگانــی کۆمەڵەی »ژ. ک«م لە 

ڕێگەی برای بەڕێزم مامۆستا حەسەنی قازییەوە پێگەیشتووە. 
نرخی گۆڤارەکە لە گەلێک الیەنەوە زۆرە و بۆ توێژینەوە لە مێژووی »ژ. ک« و ڕێباز و 
سیاسەتەکانی گرنگترین سەرچاوەیە. من لێرە دا بەگوێرەی بابەت، ناچمە باسی گشتی و 
 هەڵسەنگاندنی الیەنەکانی گۆڤارەکە و تەنیا دەسنیشانی ئەو بابەتانە دەکەم کە بۆکان و

خەڵکی بۆکان و ناوچەکەی دەگرێتەوە. 
ژمارە 1، ساڵی یەکەم، پووشپەڕی 1٣22، جووالی 1٩4٣؛

 هیــچ بابەتێکــی پەیوەندیدار بە بۆکانی تێدا نییە. وتارێکی »م. فەڕڕوخ« لە الپەڕە 
24 تــا 26  دا چــاپ کــراوە کــە نازاندرێ چ کەســێکە. تــۆ بڵێی ســمایل خانی فەڕڕوخی 

نەبێ؟
ژمارە 2، خەزەڵوەری 1٣22/ 1٩4٣:

ـ «لە ناو کۆمەڵە دا چ باســە؟« لە شــاری ک، برای ڕاســت ئەندامی 6٧ ســەرۆکی 
ئیدارەی مەحەللیی ئەم شارەیە، 4 دیناری عێراقی )500 ریال( ی بۆ کۆمەگی چاپخانەی 

ناردبوو، وەرمانگرتووە.« 
یەکەم: شاری آ/ ک بۆکانە؛ 

دووهــەم: »بــرای ڕاســت« بەگوێرەی هەندێــک کەس، نەمر حاجــی ڕەحمان ئاغای 
موهتــەدی )ئێلخانی زادە( یــە، بــەاڵم لێــرە دا دەگوتــرێ ســەرۆکی ئیــدارەی مەحەللیی 
]کۆمەڵــە[. ئێمــە دەزانیــن نەمر قازی کاکەحەمەی قزڵجی ســاڵێک دواتر، ســەرۆک یا 

ســەدری کومیتەی حیزبی دێموکرات لە بۆکان بووە. پرســیار ئەوەیە: ئایا ســەرۆکی 
کۆمەڵە جیاواز بووە لە ســەرۆکی حیزب؟ ئەگەر وا نەبێ، ئەوا »برای ڕاســت« قازی 
کاکەحەمەیە نەک حاجی ڕەحمان ئاغا. ئەم باســە جێگای لێکۆڵینەوەیە و من نامەوێ 

ئاڵۆزیی تێدا دروست بکەم. 
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ژمارە ٣ و 4، سەرماوەز و ڕێبەندانی 1٣22/ 1٩44:
ـ  «کوردی دەبێ چۆن بنووسرێ؟«، آ/ ک، برای ڕاست 6٧؛

ـ  «مەڕامــی کۆمەڵەکــەم دینگــە«، آ/ک، ت/ع. هــەژار20 ]مامۆســتا هــەژار ئەو دەم 
نیشتەجێی بۆکان بوو[.

 دەسیاوی بۆ چاپ ]یارمەتی دارایی[: ا ـ ع. هەژار، 100 ریال.1

1. گۆڤــاری نیشــتمان، ئۆرگانــی کۆمەڵەی »ژ. ک«، سەرنووســەر: ع. بێــژەن ]عەبدوڕڕحمان 
زەبیحی[. 
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جارێکی دیکەش گۆڤاری نیشتامن 
لــە ســەرەوەتر، باســی بۆکان لە چوار ژمــارەی یەکەمی گۆڤاری نیشــتمان ئۆرگانی 
کۆمەڵەی »ژ. ک«م کرد. بەختەوەرانە، ئێستا سەرجەمی ژمارەکانی نیشتمان )1 ـ  ٩(  
لەالیــەن ڕێزدار عەلی کەریمییەوە لە ســلێمانی لە بەرگێــک دا چاپ و باڵوکراوەتەوە. 
من لێرە دا ناگەڕێمەوە ســەر ژمارەکانی 1 ـ 4 و تەنیا بابەتی ســەبارەت بە بۆکان لە 
ژماره5 ـ  ٩  دا دەناسێنم. پێویستە بگوترێ کە ژمارە ٣ ـ  4ی نیشتمان پێکەوە لە یەک 
بەرگ دا باڵوبۆتەوە و بە هەمان شــێوەش ژمارە ٧ ـ  ٨ بوونەتە یەک بەرگ، واتە لە 
ڕاستی دا گۆڤارەکە تەنیا 6 ژمارەی هەیە و دەگوترێ ژمارەیەکی دیکەشی دواتر لێ 

باڵوکرابێتەوە کە تا ئێستا نوسخەی دەست نەکەوتووە. 
 بەگوێرەی سەرەتای کاک عەلی، یەکەم ژمارەی نیشتمان لە ٣0ی پووشپەڕی 1٣22 
 )جــووالی 1٩4٣(   دا لــە چاپخانەی خەلیفەگەریــی ئەرمەنییان لە تەورێز باڵوبۆتەوە و

ژمــارە ٧ )واتــە ٧ـ   ٨ـ   ٩( ی لــە خاکەلێــوە جۆزەردانــی 1٣2٣  دا باڵوبۆتەوە )1٩44( ، 
ئەوانەی خوارەوە بریتین لەو بابەتانەی وا لە ٣ ژمارەی 5 ـ  ٩دا بۆکان و بۆکانییان 

دەگرنەوە. 
ژمارە 5:

ـ وتــاری »لەنێــو کۆمەڵە دا«، نووســینی ســیامەک، ئەندامی ژمارە، 5٧ دانیشــتووی 
شــاری آ/ک. ئێمە ئێســتا دەزانین کە سیامەک، ڕێزدار مامەقالەی دەبباغی بووە 

کە ئەو دەم لە بۆکان ژیاوە و شاری »آ/ک«ش بۆکانە؛ 
ـ »جووجەڵەی نیشتمان«، آ/ک هەژار 20، شێعرێکی مامۆستا هەژارە کە ئەو دەم 

لە بۆکان دەژیا. 
ژمارە 6:

ـ »تکا لە کوردە ناودارەکانی ئێســتا«، نووســینی آ/ک پشــتیوان 1042. پشــتیوان، 
سمایل ئاغای ئێلخانی زادە کوڕی مەحموود ئاغایە؛ 
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ـ »دڵی دایک«، شــێعری »ئیرەج میرزا«یە، هەژار 20 لە شــاری آ/ک وەریگێڕاوەتە 
سەر کوردی؛ 

ـ »خەوی غەفڵەت بەســە هەســتن لە خەوێ«، شــێعری ع. هونەر]مامۆســتا عەباس 
حەقیقی[؛ 

ـ »دەسیاوی بۆ چاپ« ]یارمەتی دارایی[ ٧ـ  ق چووبینە ]قاسم ئاغای ئێلخانی زادە[؛ 
200 ریال. ٨  برای ڕاست ]حاجی ڕەحمان ئاغای ئێلخانی زادە[، 400 ریال. 

ژمارە ٧ ـ ٩ :
ـ »لەنێو کۆمەڵە دا« ]هەواڵی پێکهاتنی کۆبوونەوەی ناسراو بە »پەیمانی ٣ سنوور«؛ 
نوێنەرانــی »کۆمەڵــە« لــە کۆبوونەوەکــە دا ٣ کــەس بــوون، یــەک لــەوان هەژار، 

ئەندامی ژمارە 20[؛ 
ـ »خەوی غەفڵەت بەسە...«، پاشماوەی هۆنراوەی ع. هونەر]مامۆستا حەقیقی[؛ 

زســتانێ خەرەفــی  گیاندانــێپیرەمێــردی  نەفەســی  ئاخــر  هاتــە 
دانــدراوە[  وا تــە:  6 ژمــارە  شــێعری  »پاشــماوە«ی  بــە  شــێعرە  ئــەم   [    

دەوێخەوی غەفڵەت بەســە هەسن لە خەوێ ئــازاد و  بــە  ژیانێکــی  گــەر 
   لە ژمارە 6  دا نووســراوە: »بە ئازادوو دەوێ«؛ بەاڵم لەم ژمارەیە دا نووســراوە: »بە 

ئازادیو دەوێ«.  
ـ دەمەتەقەی دوو باز پێکەوە: ع. هەژار.

]لــە ژمارەکانــی پێشــووش دا چەنــد دەمەتەقە چاپ کــراون )بایز و باپیــر( ، بەاڵم 
ناوی هۆنەرەکەیان نەنووســراوە. دەکرێ ئەم شــێعرانە هی مامۆســتا هەژار  یا بەو 
شێوەیەی کە کاک عەلی کەریمی لە سەرەتای کتێبەکە دا نووسیویەتی ، هی مامۆستا 

زەبیحی )ع. بیژەن(  بن . 
کاک عەلی کەریمی کە ئەو ژمارانەی نیشتمانی چاپ کردۆتەوە لە سەرەتایەکی ٣4 
 الپەڕەیی دا ژیاننامەی هەندێک لە نووسەرانی بابەتەکانی نیشتمانی بەکورتی نووسیوە و

لەگەڵ وێنەی هەر کامیان دا چاپی کردوون، لەنێو ئەوانیش دا بۆکانی کەم نین:
ـ عەبدوڕڕەحمانی شەرەفکەندی هەژارـ  20 ]لەبەروەی ئەو دەم لە بۆکان ژیاوە[؛
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ـ عەبدوڕڕەحمان ئاغــای ئێلخانــی زادە، بــرای ڕاســت 6٧ ]و »مــرۆ«[. ئــەم بەشــە 
کاک ســەالحی موهتەدی کوڕی نەمر حاجی ڕەحمان ئاغا نووســیویەتی و تێیدا 

یەک دوو خاڵی ڕاگەیاندووە کە پێویستە لێرە دا بیاننووسمەوە:
ـ حاجی ڕەحمان ئاغا لە ساڵی 1٩04 لە ناوچەی بۆکان لەدایک بووە؛

ـ لە ســنەوە مامۆســتای هێناوە بۆ پەروەردەکردنی منداڵەکانی ]دەبێ نیازی کاک 
سەالح، نەمر میرزا ئەسەدوڵاڵی غوەاڵمعەلی بێ[؛ 

ـ مستەفاپاشــای یاموڵکی لەســەر بانگهێشــتنی باوکی حاجی ڕەحمان ئاغا ]حاجی 
بایزئاغا[ و لەســەر ڕێگای چوونی بۆ الی ســمایل ئاغای ســمکۆ، چەند ڕۆژێک 

میوانی ماڵی حاجی بایزئاغا بووە ]لە بۆکان یا شێخلەر؟[؛ 
ـ نەمر سەیفولقوزاتی قازی مامۆستای حاجی ڕەحمان ئاغا بووە؛ 

ـ ماڵیان سەرەتا لە گوندی شێخلەر بووە لە پەنا بۆکان؛ 
ـ بابەتــی »مۆســکۆ، واشــینگتۆن، لەنــدەن« کــە بەگوێــرەی قســەی کاک ســەالح، 

»ستراتیژ و سیاسەتی خاریجیی کۆمەڵەیە« ئەو نووسیویەتی؛ 

ـ ســاڵی 1٩6٧ بــە نەخۆشــیی شــێرپەنجە کۆچی دوایــی کــردووە و لــە حەمامیان 
نێژراوە؛ 

ـ حاجی ســمایل ئاغای مەحموود ئاغای ئێلخانی زادە، پشــتیوان 1042، ساڵی 12٨٨/ 
1٩0٩ لەدایک بووە؛ بۆتە وەزیری ڕێگاوبانی کۆمار. ]زانیاریی نووسەر سەبارەت 

بە حاجی سمایل ئاغا، لە کاک عومەری کوڕی حاجی سمایل ئاغا وەرگیراوە[؛ 
ـ مــەال مەعرووفــی کۆکەیی، کــە دیارە مەهابادییە و لەوێش ژیــاوە، بەاڵم بەهۆی 
ئــەوەوە کــە لــە گوندی کۆکەی بــۆکان مەال و مامۆســتا بووە، لێــرە دا ئاماژەی 
پێدەکرێ. مەال ما رف لە 1254/10/2 ]1٨٧5[ لە گوندی حاجی خۆش لەدایک بووە و 

لە 1٣24/6/6 ]1٩45[ لە مەهاباد کۆچی دوایی کردووە؛ 
ـ خاڵەمیــن، حاجــی ســەید حەمەدەمینی بەرزنجی، خەڵکی ســندووس بووە، بەاڵم 
باوکــی، واتــە »حاجــی شــێخ مســتەفای کۆکە« خەڵکــی کۆکەی بۆکان بــووە. لە 
12٨4/ 1٩05 لەدایک بــووە و لــە 2٣ی خاکەلێــوەی 1٣٧1/ 1٩٩2 کۆچی دوایــی 
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کردووە؛
ـ عەباســی حەقیقی، ع. هونەر، 1٩02 لە گوندی »مەرجان ئاوا«ی ناوچەی مەهاباد 
هاتۆتە دنیا و لە 1٩42ەوە هەتا کۆچی دوایی کردنی )1٩٩٨( لە بۆکان ژیاوە. 

کاک عەلــی کەریمی کــە بە باڵوکردنەوەی ژمارەکانی نیشــتمان کارێکی بەنرخی 
کردووە، لە الپەڕە ٣6ی کتێبەکە دا سوودی لە وتارێکی ماڵپەڕی گزینگ وەرگرتووە و 
»محەممەدســەعید حافیدی«ی بە خەڵکی کرماشــان ناوبردووە کە هەڵەیە و حافیدی 

کوڕی مەال عەبدوڕڕەحیمی قزڵجی و خەڵکی بۆکان بووە. لە هەمان الپەڕە دا باســی 
ق. ق. چۆبینە کراوە کە نووسەر گوتوویەتی نازانێ کێیە. بە بۆچوونی من ئەو کەسە 
دەبێ قاســم ئاغای ئێلخانی زادە بێ. مامۆســتا هەژار لە شێعری »بەرەو کوردستان«دا 

کاتێ دەگاتە بۆکان دەڵێ:
مــاوە بڕشــتی  یــان کــەل و کول بــووە، کۆڵــی داوە؟«»شــێرەچۆبینە 

     کاک عەلی وێنەی حاجی ڕەحمان ئاغا، حاجی سمایل ئاغا، خاڵەمین، مەال مارف و 

 حەقیقی لەو بەشە دا هێناوە و لە کۆتایی کتێبەکەش دا وێنەی تاکەکەسیی خاڵەمین و
حاجــی ڕەحمان ئاغــای هــاوڕێ لەگــەڵ دوو وێنــەی گشــتی چاپ کــردووە. یەک لەو 
دوو وێنەیە سمایل خانی فەڕڕوخی و قاسم ئاغای ئێلخانی زادەی تێدایە )الپەڕە ٣56( ، 
ئەویتریان لە سەفەری حەجی حاجی ڕەحمان ئاغا و حاجی سمایل ئاغا  دا لە سلێمانی 
گیراوە و وێنەی هەردووکیانی لەگەڵ وێنەی حاجی سەید حوسێنی قوڕەیشی تێدایە 

کە دیارە ئەویش لەگەڵیان  هاوسەفەری حەج بووە.1

1. نیشتمان، باڵوکەرەوەی بیری کۆمەڵەی »ژ. ک«، ئامادەکردنی عەلی کەریمی، بنکەی ژین، 
سلێمانی، 200٨، ٣60 الپەڕە، کوردی.
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ڕۆژنامەی کوردستان )١٩٤٦( 
 لە بەشەکانی ئەم دوایی یەی »بۆکان لە مێژوو دا« باسی هەندێک ڕۆژنامە و گۆڤارم 
کرد کە تێیان دا سەبارەت بە بۆکان بابەتیان باڵوکردۆتەوە یا خود بۆکانی دەوریان 

لە دەرچوونیان دا بینیوە . 
وا ژمارەکانــی ڕۆژنامــەی »کوردســتان«،1 چاپــی ســااڵنی 1٣2٤ ـ 2٥ )1٩٤٦( ی 
کۆماری کوردســتان لەالیەن بنکەی ژین و ئاراســەوە چاپی دووبارە و لە بەرگێک دا 

باڵوکراوەتەوە. 
بــە هــۆی گرنگایەتیــی کارەکــەوە، دوای کڕنــۆش بــردن بــۆ سەرنووســەر و 
بەڕێوەبەر و نووســەران و پشــتیوانەکانی ڕۆژنامەکە و دوای دەسخۆشــی کردن لە 
هەمــوو ئەو کەســانەی دەوریان لە باڵوبوونــەوەی دووبــارەی ڕۆژنامەکە دا بینیوە، 
بەتایبەت کاک ڕەفیق ساڵح و کاک سدیق ساڵح، هەوڵ دەدەم بابەتی پەیوەندیدار بە 
بۆکان لە هەموو ژمارەکان دا دەسنیشــان بکەم و ڕایانبگەیەنم. شــایانی باسە کە ئەم 
بەرگــە، ٨2 ژمارە لە ســەرجەمی 112 ژمارەی دەرچــووی ڕۆژنامەکەی گرتۆتەبەر. 

بەهیوای ئەوەی ژمارەکانی دیکەشی لە داهاتوو دا بدۆزرێنەوە. 
 ڕۆژنامەی کوردستان لە یەکەم ژمارەیەوە تا دوایین ژمارەی نێو ئەم بەرگە )٩٣( ، 
بابەتی سەبارەت بە بۆکان یا خود لەالیەن بۆکانییانەوە  ئامادەکراوی تێدایە و کەمتر 
ژمارەیــەک هەیــە بابەتــی ئەوتۆی تێدانەبــێ. زۆر لە بابەتە سیاســییەکان و چاالکییە 

1. ناوی ڕۆژنامەکە لە ژمارە 1 ـ ٩ »کوردوستان«، نووسراوە و پاشان بۆتە »کوردستان«. 
ڕۆژنامەی »کوردستان«، باڵوکەرەوەی بیری حیزبی دێموکراتی کوردستان، چاپی چاپخانەی 

کوردستان، شەقامی وەفایی، مەهاباد.
ژمارە 1: پێنج شەممە 1٣24/10/20 = 1/11/ 1٩46؛ ژمارە ٩٣: 11/٧/1٣25 = ٣/1٩46/10[

ڕۆژنامەی کوردستان، مەهاباد 1٣24ـ  1٣25ی هەتاوی )1٩46(  ئامادە کردنی ڕەفیق ساڵح و 
ســدیق ســاڵح، پڕۆژەی هاوبەشی بنکەی ژین )ســلێمانی(  و دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی 
ئــاراس )هەولێــر( ، ســاڵی 200٧، ٣55 الپەڕەی قەبارە A2 )بەداخــەوە ئەو بەرهەمە نایابەش 
وەک زۆربــەی چاپەمەنییەکانــی باشــووری کوردســتان، ژمارەی ISBNH ی بۆ دەسنیشــان 

نەکراوە( . 
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فەرمییــەکان هــی ئاغاواتــی بۆکان و دەوروبــەری بووە، لە کاتێک دا خەڵکی ئاســایی 
تەنیا شێعر و وتاری ئەدەبییان تێدا نووسیوە. وێدەچێ سەرەپەتی هەموو کارەکانی 
ئەو سەردەمە لە ناوچەی بۆکان بەدەست ئاغاواتەوە بووبێ، هەر ئەوانەی کە چەند 
ســەعات دوای باڵوبوونەوەی هەواڵــی هەرەس هێنانی بزووتنەوەکە، کەوتنە ڕاونانی 
پێشــمەرگە و بارزانــی و هەروەهــا تااڵن وبــڕۆی ئیــدارات و بنکــەی پێشــمەرگە و 
ســەربازخانەی بۆکان! )بڕواننە یادداشــتی ئەفســەرە ئێرانییەکانی نیشتەجێی گوندی 
ســەرا لە کاتی پاشەکشــێیان بەرەو بۆکان و مەهاباد و شــنۆ، لە باس و بابەتەکانی 

پێشووتردا.(  
لیســتەی نــاوی بابەتــی ســەبارەت بە بۆکان لــە ڕۆژنامەی کوردســتان لە یەکەم 

ژمارەیەوە تا دوایین ژمارەی ئەم بەرگە بەو شێوەیەی خوارەوەیە:
1. ڕاپۆرتی هەڵکرانی ئااڵی موقەددەسی کوردستان لە شاری بۆکان )ژمارە 1( ؛
 2. شــێعری هــەژار و هێمــن و حەقیقــی ســەبارەت بــە هەڵکرانــی ئــااڵ لــە بــۆکان

)ژمارە 1و2(؛ 

٣. ژیاننامەی مەال عەلی قزڵجی، نووسینی سەید محەممەد حەمیدی سەرنووسەر 
)ژمارە ٣( ؛

٤. پیرۆزبایــی دەرچوونــی ڕۆژنامــەی کوردســتان لەالیــەن کەریــم، ئەحمــەد و 
عومــەری عەباســی، محەممەدئەمیــن ئێلخانــی زادە، ئەبووبەکــر، ئیســماعیل و 
ح.  دادخــوا و  محەممەدئەمیــن  عوســمانی،  ئەمجــەد  ئێلخانــی زادە،  ســەلیم 
مودەرریسی]حەســەن[ ســەرۆکی ئیــدارەی فەرهەنگــی بۆکان )ژمــارە 4، 5، ٧، 

٨ و 11( ؛
٥. هەواڵی باڵوبوونەوەی نەخۆشیی تیفووس لە بۆکان )ژمارە 5( ؛

٦. ڕاگەیاندنی موژدەی دەرچوونی گۆڤاری هەاڵڵە لە بۆکان »بەم زووانە« )ژمارە 
6(؛ 

٧. ســەلیم ئاغای ئێلخانی زادە ئەوەڵین کەســە لیباســی ســەربازی ]کوردســتان[ی 
لەبەر کردووە )هەواڵ( ، )ژمارە ٧( ؛
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٨. یارمەتیی دارایی بۆ چاپخانەی کوردســتان، )لیســتەی ناو(، ئاغاواتی بۆکانیش 
لە ناویان دان )ژمارە ٩( ؛

٩. »لە قزقەاڵڕا«، شێعری خاڵەمین )ژمارە ٩( ؛
10. هەواڵی جێژنی دانانی ڕەئیس جمهووری کوردســتان لە گوندی گوێگجەلی و 

سەراو، ڕەحیم سەیفی قازی )ژمارە ٩( ؛
11. هەواڵی یارمەتیی دارایی قاسم ئێلخانی زادە بۆ قوتابخانەی گەالوێژ لە مەهاباد 

)ژمارە 11( ؛

12. هەواڵی چاالکیی سیاســی م. ص. موقتەدیری ]محەممەدســاڵح[ لەسەر چۆمی 
مەجیدخان )ژمارە 11(؛ 

1٣. خیتابەی ئەحمەد ئاغای ئێلخانی زادە )ژمارە 12( ؛
1٤. قازانجی مێژوو، ئەمجەد عوسمانی )ژمارە 1٣( ؛

1٥. هەواڵی هەوەڵ دەرکەوتی چاپخانەی بۆکان، سیلسیلەی مەشایەخی نەقشبەندی 
هەژار )ژمارە 14( ؛

1٦. بە موناسەبەتی هەدیەی قورئان بە پێشەوا )وتار(، سەید عەبدولقادر سەیادەت 
)ژمارە 15( ؛

1٧. وتار: عەبدوڕڕەحمان ئێلخانی زادە )ژمارە 15( ؛
1٨. وتار: پشتیوان، ئیسماعیل ئێلخانی زادە )ژمارە 16( ؛

 1٩. هەواڵ: چەقاندنی ئااڵی کوردســتان لە یەکشــەوە ئیســماعیل خانی فەڕڕوخی
)ژمارە 16(؛ 

20. ژیاننامەی مەال حەسەن ئیبن عوسمانی، ئەمجەد عوسمانی )ژمارە 16( 
 21. جەژنی ســەربەخۆیی لە گەردیگالن، ســەید ســەالم نەبەوی، ســەید عەبدوڵاڵ

)ژمارە 16( ؛

22. هــەزار ســەالم لە تۆ ئــەی ڕۆژنامەی کوردســتان، عەبدالکەریــم بەهرام بەگی 
بۆکان )ژمارە 1٩( ؛

a22. حوکمــی قەزاوەتی بــۆکان بۆ »قازی محەممەدی قزڵجی« ]قازی کاکەحەمە[، 
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)ژمارە 21( ؛

2٣. جێژنی سەربەستیی کوردستان لە یەکشەوە )هەواڵ(، )ژمارە 24( ؛
2٤. شێعر: ئەمجەد عوسمانی )ژمارە 2٨( ؛

2٥. خیتابە: کاکە ڕەحمان ئێلخانی زادە )ژمارە 2٨( ؛
2٦. ئەستێرەی سەربەرزی سەربەستی، ڕۆژنامەی کوردستان، شێخاڵی، محەممەد 

عەتری گڵۆاڵنی )ژمارە ٣٣( ؛
2٧. وتار: دنیای ئەوڕۆ، محەممەد عەتری گڵۆاڵنی )ژمارە ٣4( ؛

2٨. شێعر: ئوەیس عوسمانی )ژمارە ٣٨( ؛
2٩. تەســویبی قانوونی موجازات ]بۆ ســپای کوردستان[، ئیبراهیم سەالح )ژمارە 

41، 42، 4٣ ( ؛
٣0. ژمارەی دووی »هەاڵڵە« ]لە بۆکان[ دەرهات )ژمارە 4٨( ؛

a٣0. هەاڵوەســینی تابڵۆی دەرســخانەی »کوڕانی پێشەوای کوردستان« لە بۆکان 
)ژمارە 4٨( ؛

٣1. ویفاق و نیفاق، م. ص. قزڵجی ]محەممەدسادق[ )ژمارە 4٩( ؛
 ٣2. بــا لــەوە زیاتر بە تاریکی دانەنیشــین )وتار( ، ســەعید ئەدهەمی فەیزوڵاڵبەگی

)ژمارە 51( ؛

٣٣. حەوت سەد ساڵە کورد بۆ سەربەخۆیی گیانبازی دەکا، ح. قزڵجی ]حەسەن[، 
)وتار(  )ژمارە 55( ؛

٣٤. ئااڵی کوردســتان لە گەردیگالن هەڵکرا )وتار و شــێعر(؛ ســەید کامیل ئیمامی 
)ئاوات(  )ژمارە 55( ؛

 ٣٥. کــورد هــەر بۆخــۆی داوای حەقــی خــۆی دەکا، ح. قزڵجی ]حەســەن[، )وتار( ،
)ژمارە 60( ؛

٣٦. نهضــت آذربایجــان )وەرگێــڕاوی وتارێک لــە ڕۆژنامەی »ڕەهبــەر«ی حیزبی 
توودەی ئێران( ، ح. قزڵجی ]حەسەن[ )ژمارە 66( ؛

٣٧. میللەتــی موباریــزی کورد، )وەرگێڕاوی وتارێک لــە گۆڤاری ئازەربایجان( ، ح 
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قزڵجی ]حەسەن[ )ژمارە 6٨(؛ 
٣٨. شــاعیری میللی »هەژار« )وتار( ، ح. قزڵجی ]حەســەن[. لە ژمارە ٣ی »هەاڵڵە« 
وەرگیراوە + »مصاحبە«ی نوێنەری ڕۆژنامەی ڕەهبەر لەگەڵ پێشەوا )تەرجەمە(  

)ژمارە 6٩( ؛

 ٣٩. فیلمــی عاســمان لــە ســینەمای کوردســتان )ئەدەبــی( ، ح. قزڵجــی ]حەســەن[
)ژمارە ٧1( ؛

٤0. اســتعمال حربە دروغ بر علیە کرد و کردســتان )وتارێکی فارســی(  ح. قزڵجی 
]حەسەن[ )ژمارە ٧٣( ؛

٤1. من و گوڵە سوێسنێک )وتار( ، محەممەد عەتری گڵۆاڵنی )ژمارە ٧٣( ؛
٤2. هەواڵ: تەوبیخ و جەریمەکردنی »محەممەد زەکەوی« حیسابدار و تەحویلداری 

ئیدارەی دارایی بۆکان )ژمارە ٨5( ؛
٤٣. ڕاگەیاندن و سپاسنامەی دوکتۆر محەممەدڕەسووڵ کوردپوور کۆمیساریای 

شارەوانیی مەهاباد )ژمارە ٨٧( ؛
٤٤. هەواڵــی پێکهاتنــی کومیتەیــەک بــۆ دروســت کردنی »مزگەوتــی کــوردان« لــە 
میانــدواو، بــە بەشــداری قازی کاکەحەمــەی قزڵجی و حاجی ســاڵحی حەریری 

)ژمارە ٩2( .

.»a٣0و a22 سپاس بۆ کاک موحسین قزڵجی بۆ دەسنیشان کردنی ژمارە«

وەک گوتــرا، زۆربــەی چاالکییــەکان هــی ئاغــاوات و ئــەو کەســانە بــوون کە بە 
دەوروبەری ئەوانەوە بوون، بەاڵم هەندێ کەسی وەک مامۆستایان حەسەن قزڵجی، 
نووری و هەژاریش، کە ئەو دەم لە بۆکان دەژیا و وەک نوێنەری شــاری بۆکان لە 
کۆبوونەوە حیزبییەکان دا بەشداری دەکرد، گەلێک چاالکانە لە کاروباری سیاسی و 
کولتووری دا هەنگاوی گرنگیان هەڵێناوەتەوە. شاعیری میللی هەژار، هەروەها ئیمامی 
)ئــاوات(  و شــێواو )مامۆســتا خالیــد حیســامی(،  بەتایبەت مامۆســتا هەژار شــێعر و 
وتــاری زۆریــان لە ژمارە جۆربەجۆرەکانی ڕۆژنامەی کوردســتان دا نووســیوە، کە 

ئەگەر دەسنیشان بکرایەن، ئەم وتارە گەلێک زیاتر دەبوو. 
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ناوی خەڵکی ئاســا یی و دانیشــتووانی شــار و گوندەکان لــە ڕۆژنامەکە دا کەمتر 
ڕەنگــی داوەتــەوە و تەنیــا نــاوی ئەو کەســانە نووســراوە کــە یارمەتیــی دارایی یان 
ئاڕاســتەی ڕۆژنامەکــە کردووە، بــەاڵم لەنێو ڕاگەیاندنی فەرمیــی ئیداراتی دەوڵەتیی 
کوردســتان دا، جاروبــارە بابەتــی ســەرنج ڕاکێش دەردەکــەوێ، بــۆ نموونــە هەواڵی 
پــڕۆژەی دامەزرانــی قوتابخانــەی کــوردی ـ عیبری لــە مەهاباد )ژمــارە ٧5(  یا خود 
ڕاگەیاندنی ئیدارەی ســەبتی ئەســنادی مەهاباد ســەبارەت بە داواکاریی هەندێک لە 
دانیشــتووانی شــاری مەهاباد و بۆکان بۆ ســەبت کردنی خانووبەرەکەیان، کە ناوی 
خەڵکی زۆری تێدایە )ژمارە ٣6(  و لە ناویان دا هەندێک کەسی بۆکانی دەبیندرێن بە 

جوولەکە و موسوڵمان و ئەرمەنییەوە؛ ئەوەش ناوەکان:
یۆسف بنیامین صافوونی )بۆکانی(، مووسا و ئیسماعیل و عیمران و یۆسف کۆهینی 
 )بۆکانی(، سەید عەبدوڵاڵ کازمی )بۆکانی(، نازدار فەتحی )بۆکانی(، سدیق و ئیسماعیل و

کەریمی ئەســکەندەری، محەممەد ڕەشید براخاس )بۆکانی(، جەنابی حاجی بابەشێخ 
ســەیادەت )مەهابــاد( ، ســاڵح نەســیری )بۆکانــی(، ســەید ســادق ڕەحمانــی، ڕەشــید 
جەباری )بۆکانی(، ســمایل ئاغا جاوی )بۆکانی(، ئەســتێر یەعقووبیان، محەممەدئەمین 
مەالمەحمــوودی )بۆکانی(، ســەعید ســەیدی )بۆکانی(، عەبدوڵاڵ  و محەممەدســاڵح و 
مســتەفا میقــرازی )بۆکانی(، ڕەحیــم ئەمینی )بۆکانی(، حەســەن تەبریزچی )بۆکانی(، 
حەمەعەزیــز مەلیــک زادە )بۆکانی(، محەممەدڕەحیم عوســمان زادە )بۆکانی(، ڕەشــید 
نەعلبەندی ئەقدەم )بۆکانی(، ساڵح حەمەکوردی )بۆکانی(، عەلی کازمیان، مەحموود و 

ئەحمەد ئیفتیخاری، حەسەن بوداقی )گوندی قزڵجە و شاگێلدی( . 
لە کۆتایی یەکەشی دا نووسراوە: 

»ئــاگاداری نەوبەتــی ئەوەڵ، ٣0ی خاکەلێوەی 1٣25، ســەرۆکی ئیدارەی ســەبتی 
مەهاباد، هاشم مووسازادە.«
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گۆڤاری کوردستان
لــە مــاوەی حوکمی کۆماری کوردســتان )1٩46(   دا جگە لە »ڕۆژنامەی کوردســتان«، 
کــە حەوتــووی ســێ جار لــە مەهابــاد دەردەچــوو، چاپەمەنییەکی دەورەیــی تر هەر 
بەنــاوی »کوردســتان« دەردەچــوو، کــە مانگانە بوو  و ئێمە ئێســتا بەنــاوی »گۆڤاری 
کوردســتان« ەوە دەیناســین. مــن زانیارییەکــی زۆرم لەســەر ئــەو گۆڤــارە نییــە و 
ئەوەندەی بزانم ســەرجەم ٩ ژمارەی لێ دەرچووە و بڕیارە بنکەی ژین لە ســلێمانی 
سەرجەم ژمارەکانی سەرلەنوێ چاپ بکاتەوە. لەم دوایی یە  دا ڕێزدار حەسەنی قازی 
کۆپیــی چــوار ژمارەی یەکەمی گۆڤارەکەی بــە ئیمەیل بۆ ناردووم کە گەلێک بابەتی 
سەرنج ڕاکێشیان تێدایە. دەگوترێ کە سەرنووسەری گۆڤارەکە، نەمر عەبدوڕڕەحمان 

زەبیحی )بێژەن(  بووە. 
 لــەو چــوار ژمارەیــەی بەردەســتی مــن دا گەلێــک بابەت هــەن کــە پەیوەندیی بە 
بۆکانــەوە پەیــدا دەکــەن، مــن لێــرە دا لیســتەیەک لــەو بابەتانــە پێکدەهێنــم )بــەاڵم 

ڕێنووسەکەی ناگۆڕم( . 
کوردستان: باڵوکەرەوەی بیری حیزبی دێموکراتی کوردستان، گۆڤارێکی ئەدەبی 

کۆمەاڵیەتی، سیاسییە هەر پازدە ڕۆژ جارێک1 باڵودەکرێتەوە.  
ژمارە 1؛ ساڵی یەکەم، 1٥ سەرماوەز 1٣2٤، ٦ دسامبر 1٩٤٥:

ـ الپەڕە 11، »حیزبی دێموکراتی کوردستان:
لــەدوای ئــەوە لــە هەوەڵی مانگی خەزەڵــوەر )آبــان( ی 1٣24 حیزبی دێموکراتی 
کوردســتان لــە مەهابــاد دانــدرا و بەیاننامــەی خــۆی باڵوکــردەوە لــە ڕۆژی 
1٣24/٨/2  دا هــەوەڵ کۆنگــرەی خــۆی کــە تێکــەڵ بوو لــە ســەران و نوێنەرانی 
کوردان بە تەرتیبی ژێرەوە تەشــکیل دا: ٨ بۆکان: آغای عبدالرحمن شــرفکندی، 
آغــای رشــید علــی زادە... لــەم کۆنگــرە  دا هەمــوو لکەکانــی حیزبــی دێموکراتــی 

1. لە ژمارە ٣ ـ 4  دا نووسراوە هەر مانگی جارێک باڵو دەکرێتەوە.
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کوردســتان تصویــب کــرا و نوێنــەری تایبەتیان بــۆ داندرا و هەریــەک لە جێی 
خۆیان دامەزران و دەســتیان بەکار کرد و هەژار هۆنەری جوانی کوردســتان 

ئەم شێعرانەی خوارەوەی کە باسی دێموکرات دەکا خوێندەوە...«
 ژمارە 2، ساڵی یەکەم، ٣0 سەماوەز 1٣2٤، 21 دسامبر 1:1٩٤٥

ـ ل 6: شیوەنم بۆ وەتەنە، شێعری خالید حیسامی )شێواو( ؛
ـ ل ٧: جێژنــەی نصــب کردنــی تابڵۆی کلوپی حیزبی دێموکراتی کوردســتان لکی 

بۆکان ڕۆژی چوارشەمۆ 2٨ ـ ٩ ـ 24 ]1٩45/12/1٩[؛
ـ ل ٩: ئەی دایکی نیشتمان، بە قەڵەمی ع. خ ]عەلی خوسرەوی؟[؛

ـ ل 14: فرمیسکی هەتیو، شێعری هەژار؛
]بــۆم  لــە...  کوردســتان  موقەددەســی  ئــااڵی  هەڵکرانــی  کۆتایــی:  الپــەڕەی  ـ 

نەخوێندرایەوە[؛
ژمارە ٣، ساڵی یەکەم، مانگی خاکەلێوە، مارس 1٩46؛

ـ ل 1٣ تا 26 شێعری سیف القضات؛
ـ ل ٣1 تا ٣2 یا وطن یا مردنم، شێعری محمد گڵۆاڵنی ـ عطری؛
ـ ل ٣4 تا ٣5 سۆزەی دەروون، شێعری محمد گڵۆاڵنی ـ عطری،

»خەراجاتی دوو زولفی تۆ ئەرێ ماچینە یا چینە؟...«؛

ـ ل ٣5 وەرگەڕاوە لە دوو شعری  عەرەبییەوە بە کوردی: ئەمجەد عوسمانی:

»کــە نووکی رم لە مەیدانا لە ســینەم چەســپ و جێگیر بوو
کــە قەترەی خوێنی من دەتکا لە شمشــیر، یادی تۆم بیر بوو
وەکــوو بەرقــی ددانــی پێکەنینــت شــوعلەیەک لێــی دام
تەواو پێم خۆش بوو ماچی کەم، کە ڕوانیم بەرقی شمشیر بوو«

ـ ل ٣6 دیاری خێروێژ ]شێعری میرزا عەلی سەمیمی )خێروێژ( [؛

1. الپەڕەکانی سەرەتا و کۆتایی ژمارە 2 ناخوێندرێنەوە.
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دریــا ئــازادی  کــوردان  بــە  ئــااڵی ســەربەرزی بەخێــر هەڵکریا...«»شــوکر 
ئەم شــێعرانە، برایەکی جنووبی کە بە ئاوری نیشتمانپەر ســتی دڵی کوڵیوە و بە 

خوێناوی چاو نووسیویەتی. 
ژمارە 4، ساڵی یەکەم، مانگی بانەمەڕ، مە 1٩46:

ـ ل 1 شــاعری میلی بەناوبانگ حضرت ابولحســن ســیف قازی )بە هۆی ٧2مین 
ساڵی لەدایک بوونی( : سید محمد حمیدی؛

ـ ل 1٨ و 1٩ بۆ جێژنی سیدان 24/11/٩ ـ شێواو ]خالید حیسامی[؛

»کــوا دوژمنانــی خوێنخــۆر؟ بــا بێنــە ســەیری بەزمــم
کوێرایــی چــاوی وانە شــادی و ســوبات و عەزمــم...«

ـ ل 20 جووتیاری بەمشــوور، شــێعری هەژار، لە جێژنی 1٨ ســاڵەی هوردووی 
سوور لە مەهاباد خوێندراوەتەوە:

»بیست و هەشت ســاڵێ لەمەوبەر لێنین
کە بــە ســەد قــەدرەوە نێوی دێنیــن...«

ـ ل 21 تیشکی سەربەستی وەدەرخست، شێعری محەممەد گڵۆاڵنی ـ عطری؛

»تاکــو کەنگــێ مــن بناڵم بەو هەناســەی ســەردەوە؟   
تاکــو کەنگــێ لێوبەبــاری بــەو دڵــەی پــڕدەردەوە؟«   

ـ ل 22 دەکا پیرۆزی سەربەستی، محەممەد عطری گڵۆاڵنی

»بەرت چەند خۆشە سەربەستی! ببی پیرۆز، چ دارێکی!«   
دەزانــم هەمــوو ژمارەکانــی گۆڤارەکــە دواتــر لــە ســلێمانی چاپ کرانــەوە، بەاڵم 
بەداخەوە من چاوم پێیان نەکەوتووە. تەنیا کتێبی »ڕۆژنامەوانیی کوردیی ســەدەمی 
کۆماری دێموکراتی کوردســتان«ی دوکتۆر هیمدادی حوســێنم بینیوە کە کۆپیی ئەو 
چوار ژمارەیەی ســەرەوە چاپ کراوەتەوە و بەبێ ژمارە ٥ گەیشــتۆتە ژمارەی »٦ و 
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٧ پێکەوە« و ئیتر ژمارە ٨ ـ ٩شی نەگرتۆتەبەر.1 
ژمارە ٦ ـ ٧ ســاڵی یەکەم، پووشــپەڕ و گەالوێژی 1٣2٥ ]جووالی و ئۆگوســتی 

:]1٩٤٦
الپەڕە 11 شێعرێکی ئایینی م. ص. قزڵجی ]قازی کاکەحەمە[:

»یا رسول اللە یاس خیر البرش! تکاکارەکەی مەیدانی مەحشەر!«   
الپەڕە 2٥ شێعرێکی خێروێژ:

»بیســتوومە لە فەزل و کــەرەم و لوتفی خوداوە
ئیعالنی ســەاڵحەت لــە هەموو الیــی دراوە«

بــە شــوێنی دا ســێ پارچــە شــێعری دیکە هاتــوون کە نــاوی شــاعیری یەکەمیان 
نەنووســراوە، بــەاڵم لەبەروەی بە شــوێنی شــێعرەکەی خێروێــژ دا هاتووە دەبێ هی 
ئەو بێ. شێعری دووهەم و سێهەمیش لەسەریان نووسراوە »دیسان«، کە دەبێ هەر 

هی ئەو بن. 

1. د. هیمداد حوســێن، »ڕۆژنامەوانیی کوردیی ســەردەمی کۆماری دێموکراتی کوردســتان 
1٩٤٣ تا 1٩٤٧«، چاپی ئاراس، هەولێر 200٨، 102٣ الپەڕە، کوردی.
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سێ گۆڤاری سەردەمی کۆماری کوردستان
1. گۆڤاری ئەدەبی، مێژوویی، کۆمەاڵیەتیی ئاوات

 تاقــە یــەک ژمــارەی لــە 22 ئوکتۆبــری 1٩45  دا لێ دەرچــووە، نەمــر محەممەدی 
شاپەسندی لە مەهاباد دەریکردووە )بڕواننە بەشەکانی پێشتر( . 

گۆڤارەکە هیچ بابەتێکی پەیوەندیدار بە بۆکانی تێدا نییە. 
2. گۆڤاری هاواری کورد

 وەک درێژەی گۆڤاری نیشتمان سەیر دەکرێ، تاقە یەک ژمارەی لێ باڵوکراوەتەوە، 
کە ڕێکەوتی ڕەزبەری 1٣24 )سپتامبر و ئوکتۆبری 1٩45( ی بەسەرەوەیە. 

 لــە الپــەڕەی ٧ ـ ٨  دا وتارێــک بەنــاوی »مــەال مەعرووف کۆکی« نووســراوە، کە 
ئــەو شــاعیرە نــاودارە مەهابادییە بە حیســابی ڕەچەڵەک، دەگەڕێتەوە ســەر گوندی 
کۆکــە و شــاری بــۆکان . لــە الپــەڕە 16ـ  1٧ ش دا شــێعرێکی مامۆســتا هــەژار چاپ 
کراوە. سەرنووسەری گۆڤارەکە ڕوون نییە کێ بووە، بەاڵم نەمر سەید محەممەدی 

حەمیدی دەستی لە دەرکردنی دا هەبووە. 
3. گۆڤاری هاواری نیشتامن )باڵوکەرەوەی بیری یەکییەتیی جەوانانی دێموکرات( 

 سەرنووســەری گۆڤارەکــە، نەمــر »ســدیق ئەنجیری ئــازەر« بــووە. تاقــە یــەک 
ژمــارەی لێ دەرچــووە کە ڕێکەوتی یەکی خاکەلێوەی 1٣25 )21ی مارســی 1٩46( ی 
بەســەرەوەیە. لــە الپــەڕەی ٣2 تــا ٣5  دا وتارێکی بەناوی »بێ بەش کــران لە حقووقی 
مەدەنــی« تێدایــە »ســەعیدی هومایــوون« نووســیویەتی کــە دەبــێ نەمــر »ســەعیدی 

هومایوون« خوشکەزای پێشەوا بێ. 
 هــەر ســێ گۆڤــارەکان، لــە کتێبــی »ڕۆژنامەوانیــی کوردیی ســەردەمی کۆماری 
ـ 1٩4٧« نووســینی د. هیمــدادی حوســێن  دا چــاپ  دێموکراتــی کوردســتان 1٩4٣ 
کراونەتــەوە: گۆڤــاری ئاوات: الپــەڕە 41٧ تا 4٣٩؛ هاواری کورد: الپەڕە 441 تا 4٧4؛ 

هاواری نیشتمان: الپەڕە 66٧ تا ٧11.1

1. د. هیمدادی حوســێن، »ڕۆژنامەوانیی کوردیی ســەردەمی کۆماری دێموکراتی کوردستان 
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گۆڤاری هەاڵڵە
گۆڤــاری »هەاڵڵە« یەکەم چاپەمەنییەکــی دەورەیی یە  لە بۆکان چاپ و باڵوکرابێتەوە. 
گۆڤارەکە لە ســەردەمی کۆماری کوردســتان )1٩46(  لە چاپخانەیەک چاپ کراوە کە 
نەمر حەســەنی قزڵجی بەڕێوەی بردووە. شــوێنی چاپخانەکە، ســەر حەوزەگەورەی 
بۆکان و ڕووبەرووی »خوڕێنک« بووە،  کە دواتر کرایە کار گەی قەندی نەمر حاجی 
قاســمی کەریمی. نەمر هەژاری موکریانی یاریدەدەری قزڵجی بووە لە ئامادەکردنی 
هەاڵڵــە دا. یەکــەم ژمــارەی لــە ڕەشــەمەی 1٣24 )1٩46(  و ســێهەم ژمــارەی، واتــە 
دواژمــارەی لــە بانەمــەڕی 1٣2٥ )هەمــان 1٩٤٦(   دا باڵوکراوەتــەوە. کاک موحســین 
قزڵجی لە کتێبی »سەرجەمی بەرهەمی حەسەنی قزڵجی« دا، دەقی هەر سێ ژمارەکەی 

باڵوکردۆتەوە. 
زۆرێک لە هەواڵ و بابەتەکان لە پەیوەندیی بۆکان دان و نووسەری بابەتەکانیش 
زۆریــان هــەر بۆکانیــن. لــە ژمــارەی یەکەمــی هەاڵڵــە دا، هەواڵــی هەڵکرانــی ئــااڵی 
کوردستان لەسەر قەاڵی سەرداری بۆکان ڕاگەیەندراوە. ڕۆژی هەڵکرانی ئااڵ، هەینی 
1٣24/10/٧ ]1٩45/12/2٨[ە. هەر  لەو شوێنە  دا دوو پارچە شێعر باڵوبوونەتەوە، کە 
نەمران ســەید کامیلی ئیمامی )ئاوات(  و عەباســی حەقیقی لە ڕێ وڕەســمی هەڵکرانی 
ئااڵی کوردستان لە بۆکان دا خوێندوویانەتەوە و من لێرە دا دەیانهێنمەوە. لە کۆتایی 
شــێعری یەکەم دا ناســناوی »زرنگ« هاتووە کە بریتیە لە ناوی نهێنیی جەنابی ســەید 

کامیل لە کۆمەڵەی »ژ. ک«دا:
شێعری ئاغای سەید کامیل

خاســە  بۆ وانــە لەگەڵ مەن دڵســۆزلــە هەموو کــوردی واڵت بــێ پیرۆز
 فیرقەیــی پیادە و چەند ســواری قۆزبــۆ ئەوانــەی کــە بــە پێشــواز هاتن
هــەر بە شــان هەڵگرن ئــااڵی فیرۆزهەر بژیــن میللەتی کــوردی بە ئەبەد
رێویــە و کلکی ئەوا گــرت لە گەڵۆزدوژمنی کوردی هەاڵت بۆی دەرچوو

1٩4٣ ـ 1٩4٧«، باڵوکراوەی ئاراس، هەولێر، 200٨، 102٣ الپەڕە، کوردی. 
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ئێمــە نۆکەر بین، ئــەوان لێ دەن پۆز؟بەســە ژێردەســتی و حیــزی، تا کەی
تەقڵەکوت حەملــە بەرن، بیکەنە تۆز!نەتــەوی خۆ لە هەمــوو جێ دەرکەن!
لەشــکری دوژمنــی خۆ کــەن ئاڵۆزهەر بــە شــاباڵی هومای ئــااڵی خۆ
بێتــەوە ســواری کەرەبۆزتانــگ و ماشــێن و زر ێــی لێ بگــرن لەکــۆڵ  با 
ئااڵتــان دەکا:  بانگــوو  »زرنــگ«  لە هەمــوو کوردی واڵت بــێ پیرۆز!وا 

 شێعری ئاغای حەقیقی

الچــوو تاریکی، تێپەڕی شــەوەزەنگهاتــەدەر ڕۆژ لــە بورجــی میناڕەنگ 
ئــازادی باغــی  لــە  شــادی  هاتەدەر زۆر بە ناز و عیشــوە و ڕەنگگوڵــی 
کوردســتان نیشــتانی  دەچریکێنــێ بــۆی بە ســەد ئاهەنگبولبولــی 
شــادی دان ڕەقــس و  دە  جێژنەیانــە کچانی شــۆخ و شــەنگکوڕەکانــی 
زلزەلەی خســتە خەیمەیــی ئەوڕەنگدەنگــی مووزیــک و پێــی پیادەنیــزام
حەمدی لـیلال  تەواو بوو ڕۆژی تەنگڕۆژی فەتــح و زەفەر هــەاڵت ئەوجار
خوشبەختی چابوک ســواری  دایکوتــا داری بەیرەقــی ســێ ڕەنگدەســتی 
دوژمــن دا ڕوحــی  بــە  بەردی نا سەر، سەریشی نا بن سەنگدارێکــی   دا 
ئیقبــاڵ فریشــتەی  یــا  ئەو قســەم پێدەڵــێ بە قــاو و دەنگ:هاتفــێ 
غیرەمتەنــد کوردەکانــی  بــەو  پڵنگی ڕۆژی جەنگ،بڵــێ  شێری مەیدان، 
وەتەنــداری ڕێــی  لــە  بە فیدا کەن، مەیەننە ســەر خۆ نەنگ!الوەکانــوو 
بــن ئــااڵ  نیشــتان و  تفەنــگحافــزی  تــۆپ و  لــە  مەپرینگێنــەوە 
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دیسان گۆڤاری هەاڵڵە
پێشــتر باســی گۆڤــاری هەاڵڵــەم کــردوە و ناســاندوومە. ئێســتا لەبــەر ڕووناکایــی 
کتێبەکەی د. هیمدادی حوسێن، جارێکی تر بەوردی بە ژمارەکانی گۆڤاری هەاڵڵە دا 
دەچمــەوە. جگــە لەوەی گۆڤارەکە خــۆی لە بۆکان دەرچووە و سەرنووســەرەکەی، 
شــەهید حەســەنی قزڵجــی، بۆکانییــە، ئەم بابەتانەی نێویشــی هەرکام بە شــێوەیەک 

بۆکان دەگرنەوە:
ژمارە 1، ڕەشەمەی 1٣24/ 1٩46:

ـ هەاڵڵە نووسینی ع. هەژار؛
ـ دوو دەنگ ئێستاش گوێی سووک دەزرینگێننەوە، نووسینی »ح. قزڵجی« ]دەبی 

حەسەنی قزڵجی بێ[؛ 
ـ بە شەرعی ئیسالم کوردستان هی خۆمانە، نووسینی م. ص قزڵجی]محەممەدسادق 

)قازی کاکەحەمەی قزڵجی( [؛ 

ـ شێعری هەژار لە ڕێ وڕەسمی هەڵکرانی ئااڵی کوردستان لە مەهاباد:
 »نیشتمانی خۆشەویست شەوگاری ڕەش نەیما ئەسەر...«؛

ـ پیرۆز بێ جێژنی بیست و هەشتەمی هێزی سوور، ح. قزڵجی؛
ـ هەڵکردنی ئااڵی پیرۆزی کوردســتان لە شــاری بۆکان، شــێعری ئاغای ســەید 

کامیل، شێعری ئاغای حەقیقی، شێعری قانع؛
ـ چاکە، لە فارسییەوە وەرگێڕدراوە، ح، قزڵجی؛

ـ کرانەوەی پۆلی شەوانەی خوێندن، حەسەن مودەرریسی سەرۆکی فەرهەنگی 
بۆکان؛ 

ـ ئــەو ئاغایانــەی خــوارەوە یارمەتییــان بــە هەاڵڵــە کــردووە: حەمەدەمین ئاغای 
ئێلخانــی زادە 200 تمــەن، ســەید عەزیــز ســەیادەت )کــوڕی جەنابــی حاجــی 
بابەشێخ( 100 تمەن، برایم ئاغا ئێلخانی زادە 100 تمەن، سەلیم ئاغا ئێلخانی زادە 
100 تمەن و ســەید عەلی هاشــمی )]عەلی شــا[ کوڕی جەنابی سەیدی زەنبیل(  
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50 تمەن؛ 
ـ نێونیشــانی هەاڵڵە: بۆکان ـ کومیتەی مەحەللی حیزبی دێموکراتی کوردســتان، 

لکی بۆکان؛ 
ـ مودیری ئیدارە: حەسەن قزڵجی

ژمارە 2، خاکەلێوەی 1٣25/ 1٩46:
ـ سەفەری دەریا، ح. قزڵجی؛

ـ هەاڵڵە و بەهار، شێعری ئیمامی ]سەید کامیل )ئاوات( [؛
ـ خەوێکی خۆش، ئەبووبەکر ئێلخانی زادە؛

ـ گەزی چی و جاوی چی؟ هەژار )پەخشانی سیاسی( ؛
ـ خێوی گوڵ و وەنەوشە، هەژار )شێعر( ؛

ـ گواڵڵەسوورە )پەخشان( ، ح. قزڵجی؛
ـ ئەلف وبێ کلیلی دەرکی بەهەشــتە، حەســەن مودەرریســی سەرۆکی فەرهەنگی 

بۆکان؛
ـ تازە بوو ساڵ )شێعر( ، حەقیقی؛
ژمارە ٣، بانەمەڕی 1٣25/ 1٩46:

ـ کوردستانی ئەمڕۆ، پەیمانی کورد و ئازەربایجان، ح. قزڵجی؛
ـ بۆ خۆشەویستم، )پەخشانی ئەدەبی( ، ح. قزڵجی؛

ـ تازە بۆوە ساڵ )پاشماوەی شێعری ژمارەی پێشوو( ، حەقیقی؛
ـ شاعیری میللی و بەناوبانگی کورد، هەژار، ح. قزڵجی؛

ـ کورد و ئازەربایجان )شێعر( ، هەژار؛
ـ هەی لێفەشڕە )شێعر( ، هەژار؛

ـ جێژنی نەسبی تابڵۆی مەدرەسەی بۆکان؛
بۆ دەقی چاپ کراوی دووبارەی هەر سێ ژمارەی گۆڤارەکە، بڕواننە:

د. هیمــدادی حوســێن، »ڕۆژنامەوانیــی کوردیی ســەردەمی کۆمــاری دێموکراتی 
کوردستان 1٩4٣ـ  1٩4٧«، باڵوکراوەی ئاراس، هەولێر، 200٨، 102٣ الپەڕە، کوردی. 
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گڕوگاڵی مندااڵنی کورد
گــروگاڵ یەکــەم گۆڤــاری تایبــەت بــە مندااڵنــە لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان، کــە لــە 
ســەردەمی کۆماری کوردســتان دا )1٩46(  لە مەهاباد و بە سەرپەرشــتیی نەمر مەال 

قادر مودەرریسی باڵوکراوەتەوە. سەرجەم سێ ژمارەی لێ دەرچووە. 
بابەتی پەیوەندیدار بە بۆکان و دانیشتووانی بۆکان تێیدا بەو شێوەیەیە:

ژمارە 1، بانەمەڕی 1٣25/ 1٩46:
ـ قەڵەم )شێعر( ، هەژار، شاعیری میللی.

ژمارە 2، جۆزەردانی 1٣25/ 1٩46:
ـ »ئــازاد، حەبســی«، ئاســاری تاگــوور شــاعیر و فەیلەســووفی هینــد، ئیقتباســی 

محەممەد عەتری گڵۆاڵنی ]مامۆستا محەممەدی نووری[؛ 
ـ کوڕە شوانی ڕەشید، م. ص. قزڵجی ]قازی کاکەحەمەی بۆکان[.

ژمارە ٣، پووشپەڕی 1٣25/ 1٩46؛ هیچ بابەتێکی لە پەیوەندی بۆکان دا تێدا نییە. 
گۆڤارەکە هەنگاوێکی گەلێک سەرەتایی یە بۆ بەرهەمی پەیوەندیدار بە مندااڵنەوە، 
گەرچــی فــەزای گشــتیی نێــو گۆڤــار و بابەتەکانــی ، فەزای گەورەســااڵنە. هەر ســێ 
ژمــارەی گڕوگاڵــی منــدااڵن لە کتێبــی »ڕۆژنامەوانی کوردی« نووســینی د. هیمدادی 

حوسێن  دا چاپ کراونەتەوە. الپەڕە ٨15 تا ٨٩٨.1

1. د. هیمدادی حوســێن، »ڕۆژنامەوانیی کوردی ســەردەمی کۆماری دێموکراتی کوردستان 
1٩4٣ ـ 1٩4٧«، باڵوکراوەی ئاراس، هەولێر، 200٨، 102٣ الپەڕە، کوردی. 



بەشی دووهەم: چاند و هونەر | 725  

ڕۆژنامەی کوردستان، چاپی تاران
لە نێوان ســااڵنی 1٣٣٨ ـ 1٣4٣ )1٩5٩ ـ  1٩64(   دا ڕۆژنامەیەک بەناوی »کوردســتان« 
لــە تــاران دەردەچوو، کە چاوەدێریی ڕاســتەوخۆی ڕژیمی شــا و دەزگای ســاواکی 
بە ســەرەوە بوو، بەاڵم بەشــێکی زۆر لە کارگێڕانی ڕۆژنامەکە خەڵکانی خەمخۆر و 
دڵســۆزی کورد بوون. گەلێک نووســراوە و شــاعیری کورد و یەک لەوان مامۆســتا 
هێمــن، کاک ســوارە و کاک فاتــح شێخولئیســالمی بابەتیان بــۆ ڕۆژنامەکە دەنارد و 

زۆر کەس، یەک لەوان من، کوردی نووسین لەو ڕۆژنامەیەوە فێر بوون. 
لە ژمارەی جیاجیای »کوردستان«دا بابەتی وا هەن کە بە شێوەیەک لە شێوەکان 
بــۆکان دەگرنەوە. بۆ نموونــە، کاک ئیبراهیم ئەفخەمی وتارێکی بەناوی »مەال مارفی 
کۆکەیــی بۆکانــی« لە ژمارە 1٨2 و 1٩٨  دا باڵوکردۆتەوە. »ئازاد« کە دوور نییە کاک 
ســەالحی موهتەدی بێ لە ژمارە 1٩٧، ئیبراهیم ئەفخەمی لە ژمارە 164، 16٨، 1٧2، 
1٧٧، 1٨0، 1٨1، 1٨2 و 1٨٧  دا، عومەر ســوڵتانی )وەفا(  لە ژمارە 1٧4، 1٧5، 1٧٧، 
1٨0، 1٨1، 1٨5، 1٨6، 1٨٧، 1٩٣ و 1٩5ی ڕۆژنامەکــە دا شــێعریان باڵوکردۆتــەوە؛ 
ژمــارە 1٨4 و 1٩5 دوو پارچــە شــێعری »مــەال ســەعیدی حافیدی«یــان تێدایە کە لە 
کرماشانەوە بۆی ناردوون. حافیدی لە ڕاستی دا مەال سەعیدی قزڵجی برازای قازی 
کاکەحەمەی بۆکانە؛ ژمارە 20٩ شێعرێکی میسباحوددیوانی ئەدەبی تێدا چاپ کراوە. 
 بەداخــەوە، مــن دەســتم بــە هەمــوو ژمارەکانــی ڕۆژنامەکە ڕانــاگا و تەنیا 112 
نوســخەیم لــە بەردەســت دایە کــە هــی ســاڵی 1٩62 و 1٩6٣ن. بــە پێداچوونــەوەی 
هەموو ژمارەکان گەلێک بابەتی دیکە لەمەڕ بۆکان دەدۆزرێنەوە. هەموو ژمارەکانی 
ڕۆژنامەکــە )1 تــا 20٩(  لــە ســاڵی 2012 و لەســەر ئەرکــی ئەکادیمیــای کــوردی لە 
هەولێــر، لەالیــەن بنکــەی ژینەوە لە ســلێمانی بە هەمان قەبــارە و ئەندازەی خۆی لە 

چوار بەرگی دا چاپی دووبارە کراونەتەوە:
ڕۆژنامــەی کوردســتان، خــاوەن ئیمتیــاز: عبدالحمید بدیع الزمانی، سەرنووســەر: 
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محمدصدیــق مفتــی زادە، شــوێنی ئیــدارە: تــاران، خیابان چــراغ بــرق، چاپخانە اختر 
شمال.1

1. ڕۆژنامەی کوردستان تاران، چاپی دووهەم، پڕۆژەی هاوبەشی بنکەی ژین و ئەکادیمیای 
کوردی، ئامادەکردنی بنکەی ژین لە سلێمانی، ساڵی 2012 بەرگی 1 ـ ٤.
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چاپەمەنیی دەورەیی بە فارسی 
ڕۆژنامەی کوهستان1

ئەم ڕۆژنامە دووهەفتانە بووە و بە زمانی فارسی لە تاران دەرچووە. سەرنووسەر و 
خــاوەن ئیمتیــازی ڕۆژنامەکــە دوکتــۆر ئیســماعیلی ئــەردەاڵن بووە، کە لە ســااڵنی 
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ئیجــازەی  برەوســەندنی هەســتی نەتەوایەتــی کــورد 

باڵوکردنەوەی ڕۆژنامەکەی وەرگرت. 
لە ڕاســتی دا باڵی کەمتر شــەڕخوازی نێو حکوومەتی ئێران ، بۆ بەرپەرچ دانەوە و 
بەرەنگاریــی کردنی ناسیۆنالیســتە کــوردەکان لە مەهاباد و موکریان و بەرهەڵســت 
دانــان لــە بەرانبەر بانگەشــەی ســەربەخۆیی خوازی لە ناوچەی دەســەاڵتی کۆماری 
کوردســتان ، ئیجــازەی باڵوبوونــەوەی ئەم ڕۆژنامەیــەی دابــوو و ڕۆژنامەکە وەک 

هێزێکی سێهەم لە نێوان کۆماری کوردستان و دەوڵەتی ئێران دەوری دەبینی. 
»کوهستان« دژایەتیی سپای ئێران و کوشت وبڕی کوردستانی دەکرد و ڕەخنەی 

لە دام ودەزگا ســپایی یەکان و گەورە ئەفســەرانی ئێرانی دەگرت. هەر بەوەش ببووە 
جێگــەی پەســندی زۆر کــەس تەنانەت لە موکریان. الپەڕەکانی »کوهســتان« دارماڵی 
گازندە و ڕاگەیاندن دژ بە کردەوەی ســپا و مەئموورانی حکوومەت لە کوردســتانە 
هەر بۆیەش گەلێک لە خەڵکانی ناوداری کورد بابەت و شێعر و نامەیان بۆ ناردووە. 

بەشێک لە  شێعر و بابەتەکان بە کوردی نووسراون. 
 بەداخــەوە ئێســتا مــن تەنیــا کۆپیــی ٤٧ ژمــارەی ســاڵی یەکەمــی »کوهســتان«م
لــە بەردەســت دایە کــە لــە نێــوان 1٣2٣/12/٧ و 1٣24/12/16  دا باڵوبوونەتــەوە. ئەم 
ژمارانــە گەلێــک بابەتــی پەیوەندیــدار بــە بۆکانیــان تێــدا دەبینــدرێ؛ لەوانــە، بابەتی 
زمانەوانی و مشــت ومڕی حەســەنی قزڵجییە، هەروەها شــێعرێکی عەباسی حەقیقی، 

1. ڕۆژنامەی »کوهســتان«، چاپی تاران، ژمارە ٣0، ســاڵی یەکەم، دووشــەممە 2٣ی میهری 
.1٩45/10/15 /1٣24
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نامــەی پیرۆزبایــی دەرچوونی ڕۆژنامەکە لەالیەن ســەعیدی هومایوون، تەرجەمەی 
کــوردی هــەژار لــە شــێعرێکی پەرویــن ئیعتیســامی و نامەیەکــی حەمەدەمین ئاغــای 
ئێلخانی زادە. شێعرەکەی مامۆستا هەژار لە کتێبی بۆ کوردستان دا باڵوبۆتەوە، بەاڵم 
نامەکــەی ئێلخانی زادە خاوەنی گرنگایەتیی سیاســییە و بــەو بۆنەوەیە لێرە دا باڵوی 

دەکەمەوە:
ـ نامەی حەمەدەمین ئاغا ئێلخانی زادە

بەدرۆخستنەوە
]ڕۆژنامــەی[ اطالعــات، نوســخە بــۆ ]ڕۆژنامەی[ »کوهســتان«، نوســخە بۆ 

]ڕۆژنامەی[ قیام ایران. 

هەواڵێــک کــە لەژ ێــر ســەردێری »چــوون بــۆ باکــۆ«دا چــاپ کرا و وشــەی 
»ئێلخانی زادە«ی تێدا نووســرا، بووە مایەی سەرســووڕیی زۆر، لەبەروەی 
هیچ عەقڵێکی ســالم و مەنتیقێکی ڕاســت کردەوەی ئەوتۆ بۆ بنەماڵەی ئێمە 
بەو پێشــینە دوورودرێژەی وەتەن پەرەســتییەوە ئیجــازە نادا. من بەتوندی 
ئــەو مەســەلەیە بــەدرۆ دەخەمــەوە و داوای چــاپ کردنــی ئــەم تێلگرافە و 

ساغ کردنەوەی ئەو هەڵەیە دەکەم. 
]1٩45/10/٩[ ]1٣[ 24/٧/1٨
محەممەدئەمین ئێلخانی زادە
ڕوون کردنەوە: نەمر حەمەدەمین ئاغای ئێلخانی زادە، کوڕی مەحموود ئاغا و برای 
عەبدوڵاڵ ئاغای ئێلخانی زادە لە ئاغاواتی بۆکان بوو. ناوبراو لە عەینی ئەوە دا کە برایەکی، 
 واتە سمایل ئاغای ئێلخانی زادە وەزیری ڕێگاوبانی کابینەی پێشەوا قازی محەممەد و
ئامۆزاکــەی، واتــە حاجــی ڕەحمان ئاغــای ئێلخانــی زادە )پاشــان موهتــەدی(  وەزیری 

ڕاوێژکاری پێشەوا بوون، خۆی هەڵوێستێکی دژ بە کۆماری کوردستانی هەبوو. 
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ڕۆژنامەی کوهستان )چاپی تازە ١/٢( 
)بەشی یەکەم،1 لە ژمارە 1ەوە تا ٤٧( 

بەختەوەرانــە لە ســاڵی 2010   هەموو ٨٤ ژمارەی ئــەو ڕۆژنامەیە لە بەرگێک دا چاپ 
کرانــەوە، منیــش دەرەتانــی ئەوەم پەیدا کرد کە پێیان دا بچمەوە و بابەتی ســەبارەت 
بە بۆکانیان تێدا دەسنیشان بکەم. دەسخۆشیی زۆرم هەیە بۆ هەموو ئەو کەسانەی 

وا گۆڤارەکەیان چاپ کردەوە. 
ڕۆژنامــەی »کوهســتان« بــە سەرنووســەریی دوکتــۆر ئیســماعیل ئــەردەاڵن لــە 
تاران دەردەچوو و لە بنەڕەت دا موافەقەی دەوڵەتی لەســەر بوو بە ئامانجی ئەوەی 
بەرەیــەک لــە بەرانبەر بەرەی کۆماریخواز لە مەهابــاد و موکریان بکەنەوە و زەینی 
ئەوخەڵکانە بەرەو خۆیان ڕابکێشن کە پێیان لەسەر ئێرانی بوون دادەگرت و لەگەڵ 
ســەربەخۆیی و حکوومەتــی نەتەوایەتــی کــورد  دا هاودەنــگ نەبــوون. ســەروتاری 
ژمارەی یەکەم و ڕاگەیاندنی بەرپرســانی ڕۆژنامەکە لە الپەڕە ٨ی هەمان ژمارە دا، 
ئەو هێڵە فکرییە بەباشــی دەردەخا. دیارە ئەوە خواســتی دەوڵەت بوو، دەنا دوکتۆر 
ئەردەاڵن خۆی مرۆڤێکی نیشتمانپەروەر بوو و تەنانەت دەگوترێ لە قۆناغی پێشتر دا 
ئەندامی کۆمەڵەی »ژ. ک«یش بووبێ. ڕۆژنامەکە لە شەوەزەنگی ئەو سااڵنەی دوای 
حوکمــی ڕەزاشــا دا ســەرەتا وەک چرایەک خۆی نواند کە پەپوولــەی کوردی ئازادە 
لە هەموو بەشــەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردســتانی بەدەورەوە کۆببوونەوە و لە ئاوێنەی 

ڕۆژنامەکە دا وەدیهاتنی ئازادی و سەربەستی گەلی کوردیان دەدیت. 
بــەاڵم بــە دەرچوونی ڕۆژنامە و گۆڤاری کوردســتان لە مەهابــاد، ئیتر زۆربەی 
کەسایەتییە نیشتمانپەروەرەکانی کوردی ناوچەی ژێر دەسەاڵتی کۆماری کوردستان 
لــە »کوهســتان« تەریک کەوتنەوە و وەک لە بابــەت و هەواڵەکانی دەردەکەوێ، ئیتر 
ڕۆژنامەکە بەگشتی بە ڕووداوەکانی خۆی گوتەنی »جنوب کردستان« )سەقز و سنە 

1. باسی ڕۆژنامەی »کوهستان« پیشتر لە بەشی 1٧0ی ئەم زنجیرەوتارەش دا کراوە. 
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تا کرماشان و ئیالم( ەوە خەریک بوو تا »شمال کردستان« )کە بە حیسابی ئەوان لە 
بۆکان بەرەو باکوور بێ تا ماکۆ( . 

ڕۆژنامــەی »کوهســتان« لە بــاری تاکەکەســییەوە بۆمن شــوێنێکی تایبەتی هەیە. 
یەکــەم جارێــک کــە بانــگ کرامە ســاواک، بەهــۆی خوێندنــەوەی چەند نوســخە لەو 
ڕۆژنامەیە بوو، کە لە هاوینی ساڵی 1٣٤2 )1٩٦٣(   دا لە نەمر مەال هادی ئەفخەم زادەم 
بە ئەمانەت وەرگرتبوو و جاشــە کوردێک ڕاپۆرتی مەســەلەکەی بە ســاواکی سەقز 

ڕاگەیاندبوو. 
هــەر چۆنێــک بــێ، لێــرە دا هەمــوو ئــەو بابەتانــە دەخەمــە بەرچاو کە ســەبارەت 
بــە بــۆکان یا لەالیــەن خەڵکی بۆکانەوە بــۆ ڕۆژنامەکە نێــردراون و لەوێ دا چاپ و 
باڵوکراونەتــەوە گەرچــی وا هەیــە هەندێــک بابەتیشــم بەرچاو نەکەوتبــێ. یەک خاڵ 
هەیە بیڵێم: لەو سااڵنە دا هەواڵنێر واتە »خبرنگار«ی ڕۆژنامەکە لە شاری سەقز، نەمر 
»محمدامین هوشــمند«ی پــوورزام بووە. کاکەحەمەدەمین لەالیــەن دایکەوە بۆکانییە، 

واتــە کــوڕی پــوورە هاجەرمە، کە کچی حاجی برایمی محەممەدیان بوو و لە ســەقز 
مێــردی بــە میرزا حەمەڕەســووڵی هووشــمەند کردبــوو. کاکەحەمەدەمیــن لە عەینی 
کات دا نووســەر و چیرۆکنــووس و وتارنووســی »کوهســتان« بــوو و گەلێک بابەتی 
ئەو، چ بەناوی ڕاستەقینەی خۆیەوە و چ لەژێر ناوی »م. بیهوش« ەوە لە وێ دا چاپ 

کراون. من لەو لیستەیە دا کە لە خوارەوە دەیبینن، بابەتەکانی ئەویشم هێناوە. 
لەبەر دوورودرێژیی ســەرجەم بابەتەکە، دەیکەم بە دوو بەشــەوە. ئەوەی لێرە دا 
دەکەوێتــە بــەر چــاوی خوێنــەر، بەشــی یەکەمیەتــی کــە بابەتەکانــی ســاڵی یەکەمی 
ڕۆژنامەکە )1 تا ٤٧( ی گرتۆتەبەر. بەشــی دووهەم، ســەبارەت بە ژمارەکانی ســاڵی 

دووهەمی ڕۆژنامەکە دەبێ واتە لە ژمارە ٤٨ تا ٨٤. 
یەکــەم ژمــارەی »کوهســتان« لــە 1٣2٣/12/٧ )1٩٤٥/2/2٦(  و ژمــارە ٤٧ی لــە 

1٣2٤/11/2٩ )1٩٤٦/2/1٨(  دەرچووە. 
ئاماژەکانــی مــن لــە خوارەوە بــە ژمارەی الپــەڕەی ئەم چاپە تازەیــە و ژمارەی 
زنجیرەی دەرچوونی ڕۆژنامەکەشــم لە کۆتایی ڕســتەکان دا خســتۆتە نێو کەوانەوە 
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بــۆ نموونــە، ٩2 )12(،  واتــە الپەڕە ٩2ی چاپی تازە کــە بیچمی کتێبی هەیە و 12یش 
ژمارەی زنجیرەی دەرچوونی ئەسڵی ڕۆژنامەکەیە: 

ژمارەی 
بابەتالپەڕە

ژمارەی 

ڕۆژنامە

 ،2٦ ،12 ،٥
٣٨ و ٤٨

هێرش کردنی خەڵک بۆ سەر شارەبانی مەهاباد و پەیوەندی درانی 
مەسەلەکە بە عەزیزخانی یاسیکەند )کرمانج( ەوە؛

1 ـ ٧

٦وتاری »سیاسەت« نووسینی احمد ترجانی زادە٤1
تێلگرافی پیرۆزبایی محمدامین ایلخانی زادە بە بۆنەی دەرچوونی ٨٧

ڕۆژنامەکەوە
11

شــێعری »دڵــی دایــک«ی ئیرەج میــرزا کــە هــەژار کردوویەتــە ٩2
کوردی و ســدیق حەیدەری، هەواڵنێــری ڕۆژنامەکە لە مەهاباد، 

بۆ »کوهستان«ی ناردووە.

12

 ،10٩٥، ٣
 ،111 ،110
 ،11٩ ،11٦
1٤٣ ،12٧

دەرچوونــی  بۆنــەی  بــە  کەســانە  ئــەم  پیرۆزبایــی  نامــەی 
ڕۆژنامەکــەوە: بایزیــد ایلخانــی زادە، ابوبکر ایلخانی زادە، حســن 
قزلجی، عزیز عباســی، عمر عباســی، ســعید همایون )از بوکان( ، 
مال احمد وحیدی، اسماعیل فرخی، ٨ نفر از خانوادە قهرمانی و 

دهبوکری و عبداللە نیرومند

1٣ تا 
1٨

وتاری »عبدالرحمن شــرفکندی« سەبارەت بە »ادبیات کردی«، لە 1٤٥
بۆکانەوە

1٩

1٩نامەی حسن قزلجی، بوکان1٥1
نامەی پیرۆزبایی ســعید همایون و محمد شــکرچی لە بۆکانەوە 1٥٩

بە بۆنەی دەرچوونی ڕۆژنامەکە

20

ســێ هــەواڵ لــە بۆکانــەوە: هەرزانیــی گەنم لــە بــۆکان و گران 1٦2
بوونی لە تەورێز

21

وتــاری حســن قزلجی لە بۆکانەوە: »در اطــراف مقالە »تاریخچە 1٦٣
نگارش بزبان کردی«

21
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 نامــەی ســێ ژن لــە بۆکانــەوە داکۆکی کــردن لــە ڕۆژنامەکە و1٦٤
هێــرش کردنــە ســەر نەیارەکانــی )شــرافت غفــوری، نصــرت 

کریمی و حبیبە رسولی( 1

21

21شێعری کوردی هەژار »در مدح نامە کوهستان«1٦٥
هەواڵی درەنگ گەیشــتنی ئەم ژمارەیەی »کوهســتان« لە بۆکان 1٧0

و...
22

22شێعرێکی وەفایی، اسمعیل فرخی بۆی ناردوون1٧٣
نامەی پیرۆزبایی علی حسنیانی )قازڵیان(  بە بۆنەی دەرچوونی 1٨٣

ڕۆژنامەکە
2٣

تێلگرافــی »جنــاب ســید زنبیل« لە پەســندی ســەرهەنگ صارمی 202
فەرماندەی تیپی سەقز

2٦

2٦شێعرێکی عەلی بەگی حەیدەری )ساالرسەعید( 20٥
»اشــکی بر مزار ناکامی« وتارێکی محمدامین هوشمند سەبارەت 21٤

بە قەبری بابا طاهر همدانی
2٧

21٤ و 21٩
چەند پەندی پێشینییانی کوردی ابوبکر ایلخانی زادە ناردوونی

2٧ و 
21٨

ح. ق. لــە بۆکانــەوە )دەبــێ حەســەن قزڵجــی بــێ(  شــێعرێکی 220
تاهیربەگی جافی بۆ ناردوون

2٨

محمــد توفیــق2 لە بۆکانەوە نامەی نووســی و باســی کەســێکی 22٣
کردووە کە دەبێ مەئمووری حکوومەت بووبێ

2٨

 ،2٣٥ ،22٥
 ،2٤2 ،2٣٩

2٥٦ ،2٥0

هەوڵ و باس وخواس و بەدرۆخســتنەوەی ســەفەری دووهەمی 
ڕێبەرانی کورد بۆ باکۆ لەالیەن محمد قازی، عەلی عەلیار، قاسم 

ئێلخانی زادە، محمدامین ایلخانی زادە و چەند کەسی دیکەوە.

2٩ـ٣2

2٩محمدامین هوشمند شێعری مصباح )ادب( ی بۆ ناردوون2٣0
٣0وتارێکی محمدامین هوشمند2٣٤

1. ئەو خانمانە کێن؟ تۆ بڵێی خوێنەرانی بەڕێز نەتوانن زانیارییەکمان بدەنێ؟ 
2. محەممەد تۆفیق کێیە؟ نازانم!
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هەواڵ ســەبارەت بە وتاردانی ســەرتیپ هومایوونی لە ســەقز، 2٣٩
»هوشمەند« بۆی ناردوون

٣0

شێعری ]عەباس[ »حەقیقی« مستەفا نەژادی لە مەهابادەوە بۆی 2٦1
ناردوون

٣٣

ح. ق. لە بۆکانەوە ]دەبێ حەسەن قزڵجی بێ[ شێعرێکی مەحوی 2٦٧
بۆ ناردوون

٣٤

٣٨وتاری هوشمەند بۆ ناساندنی سەقز٣02
٣٩تسلیم پادگان های آذربایجان بە دمکرات ها٣0٦
٣٩موشکیلەی تووتن لە مەهاباد٣0٨
٣٩پەندی پێشینییان، هوشمەند لە سەقزەوە بۆی ناردوون٣0٩
٤0سقوط پادگان رضائیە٣1٤

٣٣٥ و ٤2٣ و 
٥11

مەئموورانــی  دەســت  لــە  عەلی ئاغــای جەوانمــەردی  ســکااڵی 
دەوڵەت و ئازاد بوونی

٤2 و 
٥٣

وەرگێــڕاوی کوردیــی هەژار لە شــێعرێکی پرویــن اعتصامی کە ٣٤1
خۆی بۆی ناردوون

٤٣

برایم ئاغــا، ٣٦٤ شەمســەددینی و  عەبدوڕڕەحیــم  شــێخ  هــەواڵ: 
ڕەشــیدئاغا، حوسێن ئاغا و ســڵێمان عەلیار ئەندامییەتیی حیزبی 

دێموکراتیان وەرگرتووە

٤٦

بــۆکان و شــنۆ، »ســدیق ٣٦٦ لــە ســوڵدوز،  نوێنــەری ڕۆژنامەکــە 
حەیدەری«یە لە مەهاباد

٤٦

شــێعرێکی ســاالر ]عەلی بەگــی حەیدەری[، لە گۆڤــاری گەالوێژ ٣٧٣
وەرگیراوە

٤٧
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ڕۆژنامەی کوهستان )چاپی تازە ٢/٢( 1
)بەشی دووهەم، ساڵی دووهەم، لە ژمارە ٤٨ تا ٨٤(  

ئــەوە بەشــی دووهــەم و کۆتایــی کارەکــەی منــە لەســەر ڕۆژنامەی »کوهســتان« و 
بابەتەکانــی ســەبارەت بە بۆکان و ســەقز و بەگشــتی ناوچەکە لە ســاڵی دووهەمی 

دەرچوونی دا، کە دوایین ساڵیشە و بەشوێنی دا هەر بەگشتی وەستێنرا. 
لــە ســاڵی دووهەمی دەرچوونــی ڕۆژنامەکە دا، خەڵکانێکی کەمتــر لە موکریانەوە 
هاوکاریــی ڕۆژنامەکەیــان کــردووە و بابەتــەکان زیاتــر ناوچــەی ســەقز و ســنە و 
باشــوورتر دەگرنە بەر، بەاڵم هەواڵی سیاســیی »کوردستان شمالی«، واتە موکریان، 
لە هەموو ژمارەکان دا بەرچاو دەکەون. وا هەیە هۆکاری مەسەلەکە ئەم ڕاستییە بێ 
کە لەو ماوەیە دا ئیتر چاپەمەنییەکی زۆری کوردی لە مەهاباد و هەروەها لە بۆکان 
دەردەچــوون و خەڵکەکــە چاویان لە ڕۆژنامەیەکی چاپی تاران نەبوو کە بە فارســی 
دەنووسرا و هێڵی سیاسیشی هاوتەریبی کۆمار و سەربەخۆیی کوردستان نەبوو. لە 
ڕاستی دا نییەتی سەرنووسەری »کوهستان« هەرچییەک بووبێ، ئامانجی حکوومەتی 
ئێران بۆ ئیجازە دان بە دەرچوونی، بەرپەرچ دانەوەی کاری کۆمار و ڕیبەرەکانی و 
حیزبی دێموکرات بوو. گەرچی سەرنووســەر و نووسەرانی بابەتەکان هەندێک جار 
ئەو سنوورەیان تێپەڕ دەکرد، بەاڵم ئەسڵی مەسەلەکە نەگۆڕ مایەوە و هەر بۆیەش 
دەبینیــن دوای ماوەیــەک، کۆماریخــوازان و ســەربەخۆیی خوازانی کورد لە ناوچەی 
موکریــان لێــی دوور کەوتنــەوە و دەوروبــەری ڕۆژنامەکــە ئەو کەســانە گرتیان کە 
خەڵکی ناوچەکانی بن دەســتی ئێران، واتە ســەقز و ســنە بوون و داوخوازییەکانیان 
زیاتــر لــە چوارچێــوەی گۆڕانــی ســەرۆکی ئیدارەیــەک و البردنــی زوڵــم و زۆری 

ئەفسەر و ئەمیرێکی ئەرتەش بەوالوەتر نەدەچوو. 

1. نامە هفتگی »کوهستان«، شمارە ٨٤ 1 )1٧ اسفند 1٣2٣ـ  12 اسفند 1٣2٥، بەکوشش صدیق 
صالح و رفیق صالح، مقدمە د. عبداللە مردوخ، مؤسســە ژین، ســلیمانی 2010، ٦٧٤ صفحە 

قطع بزرگ.
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لــە  ٤٧ی  ژمــارە  )1٣٤٧/٣/٧(  و   1٣2٤  12/1٦ لــە  »کوهســتان«  ٤٨ی  ژمــارە 
1٣2٥/112/12 )1٩٤٧/٣/٣(  دەرچووە. 

لــەم بەشــەش دا پێویســتە بگوتــرێ کــە ئاماژەکانــی من وەک بەشــی پێشــوو، بە 
ژمارەی الپەڕەی ئەم چاپە تازەیەیە و ژمارەی زنجیرەی دەرچوونی ڕۆژنامەکەشم 
لە کۆتایی ڕستەکان دا خستۆتە ناو کەوانەوە بۆ نموونە، ٣٧٩ )٤٨(  واتە الپەڕە ٣٧٩ی 
چاپــی تــازە کە بیچمی کتێبی هەیــە و ٤٨یش ژمارەی زنجیرەی دەرچوونی ئەســڵی 

ڕۆژنامەکەیە:

ژمارەی 
بابەتالپەڕە

ژمارەی 

ڕۆژنامە

هەواڵێک سەبارەت بە بەخشینی ٥0 هەزار ڕیال لەالیەن شاوە ٣٧٩
بۆ کاری خێرخوازی لە سەقز، هوشمەند ناردوویەتی

٤٨

وتاری »اولین پایە اصالحات در کردســتان« م. بیهوش ]محمد ٤00
امین هوشمند[ ناردوویەتی

٥0

هەواڵێک ســەبارەت بە »ســهم ارباب و رعیت« وەک سیاسەتی ٤0٣
دەوڵەتی ناوەندی کە لە ناوچەی ئێمەش دا ڕەنگی دابۆوە و لە 

درێژەی خۆی دا لە ساڵی 1٣٣2 بەگشتی تەقییەوە

٥1

٥٣اعالمیە دولت قوام راجع بە آذربایجان٤1٩
جنگ در کردستان، حملە قوای دولتی بە مهاباد از سردشت و ٤2٥

سقز
٥٤

٥٤قرارداد میان آذربایجان و کردستان شمالی٤2٨
٥٤قطعنامە حیزب ڕزگاری کرد٤٣2
چــوار تێلگــراف لەالیەن خەڵکــی مەهاباد و کومیتــەی ناوەندی ٤٤0

حیزبی دێموکراتی کوردستانەوە بۆ قەوام
٥٥

٦0موافقتنامە دولت و آذربایجان٤٧٤
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تێلگرافی »بیش از ٩0 نفر از روشنفکران کردستان )شهرستان ٤٨٩
سســندج( « بــۆ ئــەوەی وەک »برایانــی شــمالیی خۆیــان« لــە 
گۆڕانکارییــە دێموکراتیکەکانــی ئــەم دوایی یە کەڵــک وەربگرن 
]واتــە ئــەو ناوچەیــەش هەمــان ئــەو مافانــەی پــێ بــدرێ کــە 

بەگوێــرەی پەیمانی نێوان دەوڵەت و حکوومەتی ئازەربایجان، 
بە کوردەکان درابوو[1

٦٣

٥00 و ٥0٧ و 
٥2٣

گنجینــە گران بهــای ادبیــات کــرد، نووســینی محەممــەد قــازی، 
شێعری شــاعیران و بەیتی بەیت بێژان و شی کردنەوەی بەیتی 

الس و خەزاڵ

٦2 ـ ٦٤

لیســتەی نــاوی ٩ ئیزگەی ڕادیۆ بە زمانــی کوردی و ژمارەی ٥12
بەیــرووت، »شــرق االردن«، مۆســکۆ،  شــەپۆلەکانیان: ڕادیــۆ 

ئێرەڤان، باکۆ، پاریس، لەندەن، بەغدا و تەورێز

٦٤

»ئەفســەری ٥2٤ بوونــی  شــەهید  تەیــارە و  کەوتنەخــوارەوەی 
دێموکرات نانەوازادە« لە نێوان سەقز و بانە

٦٦

نامــەی خوێنەرێــک کــە پرســیاری کــردووە بۆچــی هەمــوو ٥2٦
کوژراوەکانی شەڕی قاراوا کورد بوون؟2

دوای ژمارە ٦٦ بۆ ماوەیەک ڕۆژنامەکە وەستێنراوە

٦٦

٦٧ ـ ٧٩کتێبی »اسرار بارزان«٥٣٣ ـ ٦2٩

1. ئەم هەواڵە گەلێک گرنگە و نیشــاندەری ئەم ڕاســتییەیە کە خەڵک لە ناوچە دابڕاوەکانی 
وەک ســنە و ســەقز و هەورامــان و ئەوانــی تــر، چــاوی هیوایــان بڕیبووەتە ســەرکەوت و 
دەســکەوتەکانی کۆمــاری کوردســتان و لێرە دا داوا لــە حکوومەتی ناوەنــدی دەکەن هەمان 
ئــەو مافانەیــان پێ بدرێ کە بــە کوردی ناوچەی موکریــان و ئازەربایجان دراون و یەکیان 

خوێندنە بە زمانی زگماک. بەداخەوە ڕۆژنامەکە، ناوی خاوەن ئیمزاکانی ڕانەگەیاندووە. 
2. ئــەم مەســەلەیەش گەلێــک گرنگــە و مــن لە شــوێنی دیکــە دا نەمخوێندۆتــەوە. خوێنەرێک 
نامەی بۆ »کوهســتان« نووســیوە و پرســیاری کردووە بۆچی ئەو سەربازانەی وا لە شەڕی 
مەشــهووری »قاراوا«دا کوژران، هەمووی کورد بوون؟ لە دەقی نامەکە، وا دەردەکەوێ کە 
ئەفســەرانی ئەرتەشــی شا، تەنیا سەربازی کوردیان ناردۆتە شەڕی کورد، »از هر طرف کە 

کشتە شود، سود اسالم است!«
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ژمارەیــەک لە خوێندکارانی کوردی زانســتگەی تاران »اتحادیە ٥٣٤
دانشجویان کرد« یان پێکهێناوە

٦٧

تێلگرافی پێشەوا بۆ قوام السلطنە سەبارەت بە هێرشی تانگ و ٥٣٩
تۆپی ئێران بۆ سەر بنکەکانی دێموکرات

٦٨

٦٩تووتنی بۆکان لە سەقز٥٥2
ســر دوراهــی، وتارێکــی هوشــمند ســەبارەت بــە هەڵبژاردنــی ٥٥2

پەرلەمان لە سەقز
٦٩

ئەمــڕۆ )1٣2٥/٩/٤(  بەرنامــەی کــوردی ڕادیــۆ تــاران دەســت ٥٦٣
پێدەکا

٧1

٧1حرکت قوای ایران بطرف آذربایجان ـ اعالمیە دولت٥٦٦
تێلگرافی سەرەک وەزیران بۆ »آقای قاضی محمد« سەبارەت بە ٥٧1 و ٥٧٣

هەڵبژاردنی مەجلیس
٧2

٧2شێعری »لێفەشڕە« کە هەژار لە مەهابادەوە ناردوویەتی٥٧٥
بەرنامــەی کــوردی ڕادیــۆ تــاران هێشــتا دەســتی پێنەکردبوو ٥٧٨

وەستێنرا
٧٣

هەواڵی هوشــمند لە ســەقزەوە: کاندیدەکانی مەجلیس: دوکتۆر ٥٨٣
ئەردەاڵن، محمد عباسی و رئوف ضیائی

٧٣

ســنە ٦٤٧ لــە  کــوڕان«  موقەددەماتیــی  »دانیشســرای  کرانــەوەی 
)1٣2٥/11/٣(

٨1
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بانگهێشــتنی عەشــایر و ئێــاڵت و مەشــایخی کــورد بــۆ تاران ٦٤٨
لەالیەن دەوڵەتەوە: 21 کەس لە مەهابادەوە و لەوانە: محمودآقا 
ایلخانــی، حاجی بایزید آقا ایلخانی، عبداللە ایلخانی زادە، بایزید 
عباســی، علــی عباســی، اســمعیل عباســی )دهبوکــری( ؛ بایزید 
عزیــزی، کاک اللــە حســنی، پیــروت محمدی و رســول محمدی 
)گورک( ؛ مال خلیل )گۆڕۆمەر؟( ، شیخ عبدالرحیم شمس الدینی، 

قاضی مکری، ســید رئوف قاضی مکری و رحمت شــافعی )از 
مشــایخ و تجار( ؛ ٩ کەس لە »طوایف ســقز«، ٣ کەس لە بانە؛ ٤ 
کەس لە تیلەکۆ؛ ٣ کەس لە کۆماســی؛ ٦ کەس لە هەورامان و 

مەریوان و ٣ کەس لە گەڵواخی

٨1

نامــەی مســتەفا بلــووری و ٤1٨ کەس لە عولەمــا و ئەعیان و ٦٥٨
خاوەن مڵکان و بازرگانانی مەهاباد بۆ پشتگیریی کاندید بوونی 

»آقای رحمت شافعی« بۆ نوێنەرایەتیی مەجلیس

٨2



کتێب: کوردی، فارسی، زمانەکانی دیکە
کتێــب لــەم بەشــە دا بریتیــن لــە هەندێک کتێبــی ســەرچاوەی زانیاریی 
گشــتی و کتێبی مێژوویی، سیاسی، کۆمەاڵیەتی، فەرهەنگی و ئەدەبی، 
کە نووسەرانیان کورد و غەیرەکوردن، بەاڵم بە شێوەیەک لە شێوەکان 

پەیوەندییان بە بۆکانەوە پەیدا کردووە.





کتێبی کوردی
بیبلیۆگرافیای دووسەد ساڵی کتێبی کوردی

لــە بەشــەکانی دیکــە دا باســی کتێبێکی ســەرچاوە کــراوە کە توێــژەری زەحمەتکێش 
مامۆســتا مســتەفا نەریمان ئامادەی کردبوو. لێرە دا لە کتێبێکی دیکەی کاک مســتەفا 
دەدوێــم کــە تێیدا زانیاری ســەبارەت بە کتێبی شــاز و نایابــی وا دراوە نەک نەوەی 
تازە، بەڵکوو ئێمەمانانیش نەمانبیستوون و وا هەیە دەگمەن نوسخەیان لێ مابێتەوە. 

بەو بۆنەیەوە کاری نووسەر جێگەی ڕێزی زۆرە. 
کتێبەکە بە پێشەکییەک دەست پێدەکا کە تێیدا پێشینەی ئەم چەشنە بیبلیۆگرافییانە 
لــە کتێبخانــەی کــوردی دا بــاس کــراوە  و ئــەوە ئەمانەتدارییەکــی زۆری نووســەر 
دەگەیەنێ. هەروەها لە الپەڕە 241 ـ 242  دا لیستەیەکی لە کتێبی بیبلیۆگرافیی کوردی 

ناساندووە، کە کەم وزۆر هەر ئەم ناوانەی سەرەتاکە دەگرنەوە. 
لــە الپــەڕە ٣1٧ بەدواوەش پێرســتی ناوی نووســەران و وەرگێڕانی کتێبەکانە و 

یارمەتیدەری دۆزینەوەی کتێبەکان  بەگوێرەی ناوی دانەر و وەرگێڕە. 
بەژنی سەرەکیی کتێبەکەش بەگوێرەی بابەت بەسەر کتێبی فەلسەفی، ئایینی، ئەدەبی، 
 مێژوویی و...دا دابەش کراوە، هەرکام لە کتێبەکان بەپێی ژمارە لەوانی تر جیاکراونەتەوە و
چەند زانیارییەکی وەک ناوی نووســەر و وەرگێڕ، ســاڵ و شــوێنی چاپ و ژمارەی 

الپەڕەکانی ڕاگەیەندراوە. 
من وا هەیە نەتوانم یەک بە یەک و الپەڕە بە الپەڕە هەموو ئەو بابەتانەی وا بۆکان 
 دەگرنەوە دەسنیشان بکەم، بەاڵم چەند دانەیەکیان بۆ نموونەی کارەکە دەهێنمەوە و
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نووســەرانی دواڕۆژی مێــژووی بــۆکان دەتوانــن وردتــر لە من پێیــدا بچنەوە. وەک 
دەبیندرێ، بۆ نموونە، لە ناویان دا سەبارەت بە حەسەن زیرەک ناوی چەند سەرچاوە 

براوە کە وا هەیە هەموو کەس لێیان ئاگادار نەبێ:
1. ژمارە 11٩، دایە باوە کێ خراوە؟ وەرگێڕانی هەژار، 1٩٨0، تاران، 1٣2 الپەڕە 
)ل ٣٣( ، هەروەهــا »کۆشــکی بلووریــن«، 1٩٨0، بەغدا چاپی حــوادث، ٨٣ الپەڕە 

)ل 126( ؛

2. ژمــارە 601، ئاشــتیخوازی الدێ، زەبیحــی و قزڵجــی، 1٩5٩، بەغــدا، ٣٨ الپەڕە 
)ل ٨٩(  

ژمارە 2٨1، حەسەن قزڵجی )1٩1٣ 1٩٨4( ، )ل ٣٣4( ؛
ژمارە 121٣، حەســەن قزڵجی، پێکەنینی گە دا، 1٩٧2، بنکەی پێشــەوا، 14٩ 

الپەڕە )ل 145( ؛
ژمــارە ٨0٩، دیوانــی ئەحمــەدی کــۆر، 1٩٦٣، پاکســتان، 4٨ الپــەڕە، لــە 

باڵوکراوەکانی سەیدیان )ل 106( ؛
٣. ژمــارە ٨1٣، دیوانــی ئەدەب )عەبدوڵاڵبەگی موکریانــی(، 1٩٣٦، ڕەواندز، زاری 
کرمانجــی، 52 الپــەڕە، چاپــی 2، 1٩66، هەولێر، چاپی کوردســتان، 120 الپەڕە، 

لەسەر ئەرکی گیوی موکریانی )ل 10٧( ، هەروەها ژمارە 4٩٣ و ٨65 ؛
٤. ژمــارە ٨16، دیوانــی ئەفخەمی، 1٩٧1، مەهابــاد، 1٩2 الپەڕە، لە باڵوکراوەکانی 

سەیدیان )ل 10٧( ؛
٥. ژمارە ٨٣٧، دیوانی سۆران )حەسەن سەالح( ، 1٩66، تەورێز. چاپی قامیش )؟( ، 

150 الپەڕە )ل 110( ؛
 ٦. ژمــارە٨64، دیوانــی مــەال مارف کۆکەیی، 1٩61، پاکســتان، 20٨ الپەڕە لەســەر 

ئەرکی محەممەدئەمین میسری )سەیدیان( ، )ل 11٣( ؛
٧. ژمــارە ٨65، دیوانــی مصباح الدیــوان، 1٩٣٩، بەغدا، 1٣0 الپەڕە، لەســەر ئەرکی 

بەشیر موشیر )ل 11٣( ؛
٨. حەسەن زیرەک )1٩26 ـ 1٩٧2( ؛
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٩. ژمــارە 1٧٩1، بەســەرهات و ژیانــی حەســەن زیــرەک، هیــوا عومــەر ئەحمەد، 
1٩٧6، ڕاپەڕین، 4٨ الپەڕە، )ل 206( ؛

10. ژمارە 1٧٩4، ترووســکایی یەک لە ژیانی حەســەن زیرەک، ئەنوەر محەممەد، 
1٩٧٧، سلێمانی، چاپی کامەرانی، 4٨ الپەڕە )ل 206( ؛

11. ژمــارە 20٧6، چریکــەی هونەر، حەســەن زیــرەک، 1٩66، تــاران، ڕەنگین، 50 
الپەڕە )ل 2٣٣( ؛

12. ژمارە 20٧٩، حەسەن زیرەک، شێرزاد عەبدوڕڕەحمان، 1٩٧٩، لەسەر ئەرکی 
کتێبخانەی خۆماڵی لە هەولێر، سلێمانی، چاپی ڕاپەڕین، 50 الپەڕە )ل 2٣٣(؛ 

1٣. ژمــارە 20٨0، حەســەن زیــرەک و هەندێک لە بەســەرهاتەکانی، میرزا کەریم 
خۆشــناو، 1٩٨4، بە یارمەتی ئەمینداریەتیی گشــتی، بەغدا، حوسام، 126 الپەڕە 

)ل 2٣4(؛ 

1٤. ژمــارە 20٨1، حەســەن زیرەکــی بلیمــەت، شــێرزاد عەبدوڕڕەحمــان، 1٩٧٨، 
بەغدا، حوادث، ٣2 الپەڕە )ل 2٣4( .١

 

1. مصطفی نەریمان،« بیبلیۆگرافیای دووسەد ساڵی کتێبی کوردی )1٧٨٧ـ  1٩٨6( «، کۆماری 
عێــراق، وەزارەتی ڕۆشــنبیری و ڕاگەیاندن، دەزگای ڕۆشــنبیری و باڵوکردنەوەی کوردی، 

بەغدا 1٩٩٨، 40٨ الپەڕە، کوردی.
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دوو کتێبی سەرچاوە
کاک ڕەزا شــەجیعی لــە بــواری تۆمــار و ئیندێکســی ســەرچاوەکانی زانیــاری لــە 
کوردستان دا خزمەتێکی گەورەی کردووە کە بریتییە لە ئیندێکس کردن و ناساندنی 

کتێب و وتاری چاپ کراوی ڕۆژهەاڵتی کوردستان. 
 ئێســتا کە بەهۆی پەیوەندیی نێوان بەشــەکانی کوردســتانەوە دەرەتانی چاپ و 
باڵوکردنەوەیەکــی باشــتر خوڵقاوە، ئاگاداری لە هەمــوو کتێب یا وتارێکی چاپ کراو 
ئەســتەم بووە و وا هەیە نەک هەر وتار، تەنانەت کتێبیش لە شــوێنێکی کوردســتان 
یا دەرەوەی واڵت چاپ بێ و خوازیار و خوێنەر لە شــوێنەکانی دیکەی کوردســتان 

بە هەواڵی نەزانن. 
شەجیعی لە کتێبی یەکەم  دا، کتێبە کوردییە چاپ کراوەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
بەگوێــرەی بابەت: فەلســەفە، ئایین، ئەدەب، مێژوو... دەناســێنێ و تایبەتمەندییەکانی 
کتێبــەکان )ناو، نووســەر، وەرگێڕ، بنکەی باڵوکــەرەوە و...(  ڕادەگەێنێ، کە تەنیا ئەو 

کتێبانە دەگرێتەوە وا لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان و ئێران بەگشتی چاپ کراون. 
 کتێبــی دووهــەم، لــە تایبەتمەندیــی ئــەو »وتــار«ە کوردییانــە دواوە کــە لــە دوو 
گۆڤــاری ســروە و ئاوێنــە )چاپی ورمێ و تــاران(   دا باڵوکراونەتەوە و ســااڵنی 1 تا 

1٧ی سروە و 1 ـ 10ی ئاوێنەی گرتۆتەبەر. 
هــۆی بــاس کردنــی کتێبــەکان لێــرە دا ئەوەیــە هەندێــک لــە کتێــب و وتــارەکان 
نووســەر و شــاعیر و وەرگێــڕی بۆکانــی نووســیویانن و لەوانە، حەقیقــی، نووری، 

ئاسۆ، سوڵتانی و... 
هیوایە کاک ڕەزا ئەم خزمەتە بەنرخەی درێژە پێ بدا و هەوڵی ناساندنی کتێبی 
پارچەکانی دیکەی کوردستان و هەروەها وتاری گۆڤار و ڕۆژنامەکانی دیکەش بدا.1 

1. ڕەزا شــجیعی، »کتێبخانــەی ڕۆژهــەاڵت، کتێب ناســیی کتێبــە کوردییەکانــی ڕۆژهەاڵتــی 
کوردستان«، بنکەی ژین، سلێمانی، 2006، ٩5 الپەڕە، کوردی.

ڕەزا شــجیعی، »وتارنامــە، ئیندێکســی هــەردوو گۆڤاری ســروە و ئاوێنــە«، بنکەی ژین، 
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فەرهەنگی کتێب و چاپەمەنی دەورەیی کوردستان 
ئەم کتێبە سەرچاوەیەکی گەلێک بەکەڵکە و بۆ کاری توێژینەوە لە مێژووی فەرهەنگی 
کــوردی، ســوودێکی زۆربــە لێکۆڵــەری ئــەو بــوارە دەبەخشــێ و ڕێگای بــۆ کورت 
دەکاتــەوە . پێشــتریش هەندێک کتێبی هاوچەشــن باڵوبوونەتــەوە وەک بیبلۆگرافیای 
دووســەد ســاڵ کتێبی کوردی، نووسینی کاک مستەفا نەریمان و چەندێکی دیکە، کە 

دواتر لە پەیوەندی بۆکان دا دەیانپشکنم و لەم زنجیرەوتارانە دا دەیانناسێنم. 
کتێبــی کاک شــەهاب خــزری، وەک لــە عینوانەکــەی دەردەکــەوێ، تەنیــا ئەرکــی 
ناســاندنی کتێبــی نەگرتۆتەبــەر، بەڵکــوو باڵڤۆکــی دەورەیــی و فیلمنامــە و گەلێــک 
بابەتــی دیکەشــی تێــدا ناســێنراوە و یــەک لەوانــە دەسنووســە، کــە لــە عینوانــی 
کتێبەکــە دا ئامــاژەی پێنەکــراوە و وێدەچــێ ئەوانیــش بــە »کتێــب« دانرابــن. ڕاســتە 
دەسنووســیش بیچمــی کتێبــی هەیــە، بــەاڵم وەک عورفێکــی جیهانــی، دەســنووس 
جیــا لــە کتێــب دادەنــرێ و ئــەم دابە لــە ئورووپــا و ناوچــەی ئێمە لەنێــو عەرەب و 
فــارس و تورکیــش دا ڕەچــاو دەکــرێ، کــە لــە هەموویــان دا نــاوی »دەســنووس« 
و بەرهەمــی چاپ کــراو  بــە  دووهەمیــان  کتێــب؛  لــە  جیــاوازە  تایبەتــە و   شــتێکی 
یەکەمیان بە بابەتێکی بەدەســت یا بە ماشــێنی تایپ نووســراو دەگوترێ کە هێشــتا 

چاپ نەکرابێ. 
کێشەی کتێبەکە هەر بەوە تەواو نابێ و بەداخەوە ناتەواویی زیاتر و گەورەتری 

هەن:
1. زانیارییەکانــی نێــو کتێبەکــە بەگشــتی بــە فارســی، بــەاڵم هەندێــک جاریش بە 
کوردی  نووســراون و خوێنەر نازانێ گەلۆ بۆ کورد نووســراوە یا بۆ فارســی 

کوردی نەزان!
2. کتێب و گۆڤار و ڕۆژنامە و فیلمنامە و دەسنووس هەموو تێکەڵ یەک کراون و 

سلێمانی، 2006، 2٧5 الپەڕە، کوردی.



746 | بۆکان لە مێژوودا

فەسڵی سەربەخۆیان بۆ تەرخان نەکراوە؛ 
٣. ســاڵ و شــوێنی چــاپ، نــاوی بنکــەی باڵوکەرەوە، نــاوی وەرگێــڕ و زانیاریی 

سەرەکی و پێویستی لەو چەشنە بە خوێنەر نەدراوە؛
٤. بۆ دەسنووسەکان دەبووایە شوێنی ڕاگیران و پارێزرانیان دەسنیشان بکرایە و 
بگوترایە بۆ نموونە »ترجمە قرآن کریم بە کردی، مترجم کامران عالی بدرخان« 
لەکوێیــە و ئەگــەر کاک شــەهاب بــە شــوێنی نازانێ، پێمــان بڵــێ زانیارییەکەی 

لەکوێ وەرگرتووە )ل 1٣5( ؛
٥. هەندێک ناوی کتێبی بێگانە بە کوردی  نووســراون کە خوێنەر ئەســتەم بتوانێ 
بیانخوێنێتــەوە. بــۆ نموونــە، کاتێ من لە الپەڕه 1٣1  دا ئــەم عینوانەم خوێندەوە: 
»تراولز این کردستان« یا لە الپەڕە  215  دا ئەم عینوانەم بینی: »رد ترو کردستان، 
نووسەر آرچیبالد هملتون، لندن 1٩٣٧« نەمزانی چییە و تەنیا بە وردبوونەوە و 
لە ڕێگەی وشەی »ئارچیباڵد« ەوە زانیم کە هەردووکیان  ناوی ئینگلیزی بۆ دوو 
کتێبن و واتا ی »سەفەری نێو کوردستان« و »ڕێگایەک بە کوردستان دا« دەدەن، 
دووهەمیان کتێبی »ئارچیباڵد ڕووزڤێڵت«ی ئەمریکایی یە و بنکەی »هامیلتۆن« لە 
لەندەن چاپی کردووە. جا کاک شــەهاب ناوی نووســەر و ناشری دووهەمیانی 
تێکــەالو کــردووە، هەروەهــا ساڵەکەشــی بە هەڵــە نووســیوە و لەجیاتی 1٩٣٧ 
دەبووایــە 1٩٧٣ دابنــێ، لەبــەروەی کتێبەکە ســەبارەت بە کۆماری کوردســتان 
نووســراوە و کۆماریش 11 ســاڵ دوای 1٩٣٧ دامەزراوە و لە هەمان ساڵیش دا 
هەرەســی هێناوە.٦. هەندێک کتێب یا دەســنووس هەن کە نازاندرێ پەیوەندییان 
بــە کــوردەوە چییــە؟ بــۆ نموونە، لە الپەڕە 1٨4  دا نووســراوە: »در ســایە قرآن، 
نووســەر ســید قطب، مترجم احمد آرام، علی اکبر علمی، تهران. 1٣٣4 شمســی«. 
یەکــەم، پەیوەندیــی ئــەم کتێبــە بــە کــوردەوە چییــە و دووهــەم، ئــەو »علی اکبر 
علمی«یــە کــە ناوی پێکەوە لەگەڵ ئەحمەدی ئارام وەرگێــڕی کتێبەکە دا هاتووە، 

وەرگێڕ نییە و ناوی ناشری کتێبەکەیە. 
٧. هەر چۆنێک بێ، کتیبەکە سەرچاوەیەکە بۆ دۆزینەوەی ناوی کەسانی کورد و 
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بەرهەمەکانیان. سەبارەت بە بۆکانیش لە کتێبەکە دا هەندێک بابەت نووسراوە:
ئــا. »پەیــژە« مجلــەای اســت بنیانگــذار آن یونــس رضائی متولد 1٣54 شمســی 
در روســتای گوگجلــو بــود. ایــن مجلە صرفا بــە ادبیــات و تئوری های ادبی 

می پرداخت )ل 10٩( ؛ 
ب. »سرود پرستو«، سرودە عمر سلطانی )وفا(  )ل 24٩(؛ 

پ. »ســەرەمەڕ«، کتابــی اســت بــە تقلیــد ســگ و مهتــاب، تألیــف عبدالرحمــان 
شــرفکندی )هەژار(  چاپ ســوریە، 1٩5٧ میالدی )ل 25٩( . ئەوە لە ڕاســتی دا 
چیرۆکە شێعرێکە بەناوی »بەیتی سەرەمەڕ« کە بەگوێرەی ڕاگەیاندنی سەر 
نامیلکەکــە، لــە شــام )واتە ســووریا(  چاپ کــراوە، بەاڵم من نەمزانی ســگ و 
مهتــاب چییــە؟ تــۆ بڵێــی ئەو ســەرچاوە عەرەبییــە  نەبێ کە مامۆســتا هەژار 

چیرۆکەکەی لێ وەرگرتووە؟
ت. »الس و خــەزاڵ، نووســەر ســوارە ایلخانــی زادە، داســتان« )ل ٣62( ، دیــارە 
دەزانیــن الس و خــەزاڵ بەیتێکــی کۆنــە و نووســەر یــا وێژەری دیــار نییە، 
کاک ســوارەش بابەتێکی بۆ ناســاندنی بەیتەکە نووســیوە، چیرۆکێکی نوێی 
لەســەر ئەساسی ئەو نووســیوە و ڕۆحی بەبەر دا کردووە؛ کەوابوو، سوارە 
نووســەری ئەســڵیی بەیتــی الس و خــەزاڵ نییە. ئەگەر نیاز ئــەوە بووایە کە 
ئــەو وتــارە تایبەتــە یــا ئەو چیرۆکەی کاک ســوارە لەســەر بنەمــای بەیتەکە 
نووسیویەتی بناسێنرێ، دەبووایە بەڕوونی ئاماژە بە ئەسڵ و فەرع بکرایە و 

هەردووکیان بە جیا ڕابگەیەنرایەن. 
بەم شــێوەیە، بابەت ســەبارەت بە نووســەرانی بۆکانی لە کتێبەکە دا زۆرن، بەاڵم 
وەک ئامــاژەی پێکــرا هەڵەوپەڵەیەکی زۆر کەوتۆتە کاری ناســاندنیانەوە و ئەنجامی 
کارەکە بۆتە ئەوەی نەتوانرێ باوەڕی تەواو بە هەواڵەکانی بکرێ. نەبوونی تەرتیبی 
مەوزووعــی یــا النی کــەم ئەلف وبێیــی، گرفتێکی دیکەیــە بۆ خوێنەر کــە نازانێ چۆن 

بەدوای ناو یا بابەتێکی تایبەت دا بگەڕێ. 
هیوایە نووسەری بەڕێز، کە دیارە زەحمەتێکی زۆری بە ئامادەکاریی کتێبەکەوە 
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کێشاوە، بەوردی بە کارەکەی دا بچێتەوە و لە چاپی دوایی دا شێوازێکی ئەمڕۆیی پێ 
ببەخشێ، هەروەها زمانی ڕاگەیاندنی زانیارییەکان یەکالیی بکاتەوە و بە  کوردی یا 
 فارسی بیاننووسێ؛ گونجاو نییە لە یەک بەرگ کتێب دا دێڕیک بە یەک زمان بنووسرێ و

دێڕی دوایی بە زمانێکی تر.1

1. شــهاب خضــری، »فرهنگ کتب و نشــریات کردســتان، کتاب هــا، هفتەنامەهــا، روزنامەها، 
فصلنامەها، ســفرنامەها، ســیاحتنامەها، فیمنامەها و سالنامەهای مربوط بە کرد و کردستان 
از سال 1٧٧٧ میالدی تا 20 مارس 1٩٩2 )٣0 اسفند 1٣٨٧ هجری شمسی( « انتشارات علمی 

کالج، سال )؟(، شوێن )؟(، 4٣6 الپەڕە، زمان: کوردی و فارسی.
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»قاموس االعالم«ی شەمسەددینی سامی

شەمسەددینی سامی یەکەم »قاموس االعالم«، واتە کتێبی ناودارانی بە زمانی تورکیی 
عوسمانی نووسیوە و بەرگی یەکەمی لە ساڵی 1٨٨٩  دا لە ئەستەمووڵ باڵوکراوەتەوە. 
مامۆســتای هێژا محەممەدئەمین بۆزئەرســەالن بە کتێبەکە دا چۆتەوە و ئەم ناوانەی 
وا پەیوەندییــان بــە کــورد و کوردســتانەوە بووبــێ، گوڵبژێری کردوون و لە ســاڵی 
2001  دا بــە زمانــی تورکــی هــەر لــە ئەســتەمووڵ بــاڵوی کردۆتــەوە و پەڕاوێــز و 
ڕوون کردنەوەشــی بۆ هەندێکیان نووســیوە. ئینجا ڕێزدار ئەحمــەد تاقانە کتێبەکەی 

بۆزئەرسەالنی کردۆتە کوردی و لە ساڵی 200٨  دا لە هەولێر باڵوی کردۆتەوە. 
 من بەشوێن دۆزینەوەی هەندێک ناو دا سەیری کتێبەکەم دەکرد کە بۆ نووسینی 
بابەتێکی دیکە پێویســتیم پێیان بوو و بە باشــم زانی لێرەش دا باســێکی بکەم. دیارە 
بۆکان بەشــێک لە ئیمپراتۆرییەتی عوســمانی نەبووە و نابێ ناویشــی لەوێ دا هاتبێ، 
بــەاڵم لــە دەوروبەری بۆکان ناوی هەندێک کەس و شــوێن براوە کە بۆ باس کردن 

دەبێ:
لە ماددەی »ئورمییە )ورمێ( «دا )ل 5٨(  دەنووســێ: »لە دۆخی ئێســتای دا بەشــی 
هەرە زۆری دانیشتووانی کوردن« و لە باسی گوڵی ورمێ  دا دەڵێ: »دانیشتووانی ئەو 

شوێنانەی الی خۆراوای گۆلەکە، کوردن«. 
هەروەها هەندێ زانیاریی ســەرەتایی لەمەڕ شــاری شــنۆ و ســەقز و ئەردەاڵن 
)ل 5٩، 61، 20٩( ی تێدایــە، کــە هەندێکیــان زیــاد کــراون و وەرگێــڕ نووســیونی. 

هەروەها لە الپەڕەی 211  دا لە شــێخ شــەهابەدینی ســوهرەوەردی )ل 5٨5 54٩ ک(  
دواوە و نووســیویەتی لە ســوهرەوەرد هاتۆتە جیهان ]ســوورەبەردی هەوشــار[ و 
ســەالحەددینی ئەییووبــی حوکمــی کوژرانــی داوە و »لەســەر داوای خــۆی، بێ بژیو 

کراوە و لەبرسان مردووە.«
 کتێبەکە بۆ چەسپاندنی کوردی بوونی هەندێک شوێن بۆ نموونە لە ئازەربایجان 
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بەڵگەیەکــی باشــە، لەبــەروەی تورک نووســیویەتی و دەســتی کورد لــە پێکهێنانی دا 
نەبووە.1 

1. محەممەدئەمین بۆزئەرســەالن، »کورد و کوردســتان لە یەکەم ئینســیکلۆپێدیای تورکی لە 
مێــژوو دا«، ئەحمــەد تاقانە کردوویەتی بە کــوردی، چاپی یەکەم، ئاراس، هەولێر، 200٨، 416 

الپەڕە، کوردی.
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کتێبی بووژاندنەوەی مێژووی زانایانی کورد 
مامۆســتا محەممەدعەلی قەرەداغی بێ هەست وخوست و بێ دیعایە خەریکە مێژووی 
ئەدەبی کوردی دەنووســێتەوە، مێژوویەکی دەوڵەمەند. مێژووی قەرەداغی جیاوازە 
لەو کتێبانەی تا ئێستا لەسەر مێژووی ئەدەبی کوردی  نووسراون و بەگشتی، مێژووی 
شــێعرن. مێــژووی ئاســایی ئەدەبــی کــوردی ژیان و ئاســەواری هەندێک شــاعیری 
ناسراو یا کەمتر ناسراو بە خوێنەر دەناسێنێ و هیچی تر، بەاڵم مێژووی قەرەداغی، 
نووســەر، مێژوونووس، زانا، ئەدیب، زمانزان، خۆشــنووس، مەال و شــاعیری کورد 
هەموویــان دەگرێتــەوە و لە ڕاســتی دا ئــەوە مێــژووی ئەدەبی ڕاســتەقینەی کوردە. 
مــن ئامارێکــم بەدەســتەوە نییە، بــەاڵم لە دوو زنجیــرە کتێبی مامۆســتا قەرەداغی دا 
کــە بریتیــن لە »کەشــکۆڵی کەلەپووری کــوردی« )کە تا بەرگی هەشــتەمیم بینیوە(  و 
»بووژاندنــەوەی مێــژووی زانایانــی کــورد لــە ڕێگــەی دەسنووســەکانیانەوە« )کــە 
دەزانــم بەرگــی نۆهەمــی باڵوبۆتەوە( ، ســەدان، ئەگــەر نەڵێم هــەزاران هونەرمەندی 
ونی نەناســراوی کورد و ســەدان قوتابخانە و حوجرەی مزگەوتەکانی کوردســتان 
ناســێنراون و ناویان زیندوو ڕاگیراوە. ئەوە ئەرکێکی مەزنە کە وا هەیە ســەرجەمی 
دام ودەزگایەکیــش نەتوانــێ بە هاســانی بیکا، بەاڵم قەرەداغی بــە تاقی تەنیا بەڕێوەی 

بردووە و ئێستاش لە سەری بەردەوامە.
یــەک لــە باشــترین ســەرچاوەکان بۆ شــوێن هەڵگرتنی مێــژووی فکر و ناســینی 
خاوەن بیرانی ڕابردووی ناوچەی بۆکان، ئەم زنجیرە کتێبەن وا مامۆستا قەرەداغی 

باڵوی کردوونەتەوە. 
قەرەداغــی کــە بەرپرســی دەسنووســە کوردییەکانی»دارالمخطوطــات«ی بەغــدا 
بەناوی سەددام حسێن بووە، کورتەیەک لە نێورۆکی سەدان دەسنووسی کوردی یا 

خود عەرەبی و فارسی باڵوکردۆتەوە کە نووسەرەکانیان کورد بوون. 
لــە هەمــان زنجیرە کتێب دا، نووســەر ناوی ســەدان مزگــەوت و حوجرەی فەقێ، 
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واتــە قوتابخانــە ئایینییەکانــی کوردســتانی ڕاگەیاندووە کە هەندێکیان ئێســتاش هەر 
ماون، بەاڵم زۆربەیان، بەتایبەت لە باکووری کوردستان فەوتاون. 

جگە لەو دەسنووســانەی کە قەرەداغی وتاری تایبەتی لەسەر نووسیون، هەندێ 
دەسنووســی دیکــەش هــەن کە بە شــێوەی لیســتە نــاوی بردوون و نووســەرەکانی 

ناساندوون. 
لە هەر سێ بابەتەکەی سەرەوە دا، ناوچەی بۆکانیش شوێنی خۆی هەیە و ئەگەر 
کەســێک بە الپەڕەکانی ئەو پێنج بەرگە بەنرخە دا بگەڕێ دەیان جار تووشــی ناوی 
بــۆکان و گوندەکانــی دەوروبــەری وەک تورجــان، حەمامیــان، بورهــان و... دەبێ و 
ســەری ســوڕ دەمێنێ، ئەگــەر ئەو مەدرەســە ئایینییانەی ناوچەکە لــە ڕەوتی ژیانی 
خۆیــان دا بووبــان بــە قوتابخانە و زانســتگەی ئەمڕۆیی، وەک لــە واڵتانی ئورووپا دا 
وەها بووە، چ دەورێکیان لە بەرەوپێش چوونی کۆمەڵگا و پەرەســەندنی زانســت لە 

ناوچەکە دا دەبینی؟

بابەتی سەبارەت بە بۆکان:
بەرگی یەکەم:

1. ژمارە ٩، الپەڕە 1٣5، کەشــکۆڵی قادری سەڵەســی، شــێعری ئەحمەدی کۆری 
تێدا تۆمار کراوە؛ 

2. ژمــارە 14، الپــەڕە 156، کەشــکۆڵی محەممەدئەمیــن خاکی، شــێعری ئەحمەدی 
کــۆری تێــدا تۆمــار کــراوە )هەروەها »خاکــی« تەنانەت ئەگەر هــی دەوروبەری 

سلێمانیش بن، بۆی هەیە هەمان »خاکی«یەکانی بۆکان  بن(؛ 
٣. ژمارە 1٩، الپەڕە 1٧6، تەرکیبی کوردی هی هەمان محەممەدئەمینی خاکییە؛ 

٤. ژمــارە ٣2، الپــەڕە 222، کەشــکۆڵی ســۆرانی، شــێعری ئەحمــەدی کــۆری تێدا 
تۆمار کراوە. )لەم کەشــکۆڵە و ئەوی پێشــتریش دا شێعری فکری هەیە. پێم وایە 

فکری لە پەیوەندی بۆکان یا سنەدایە، بەاڵم دڵنیا نیم(؛ 
٥. ژمــارە 5٣، الپــەڕە 2٩٨، کەشــکۆڵی عەبدولقــادر، دەسنووســێکی گرنگــە لــە 
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پەیوەندیی مامەشــان دایە و کۆمەڵەی هەندێک نامەیە و باسی گەلێک ڕووداو و 
پەیوەندییەکانی  ناوچەی موکریانی کردووە، بۆ مێژووی بۆکانیش ناڕاستەوخۆ 

بەکەڵکە. ئەم فەردە جوانە شی تێدایە:
ئەمین! زانیوتە لەیال دێتە المان؟

بە موژگان چاکە ڕێگاکەی مباڵم
٦. ژمارە 6٩، الپەڕە ٣6٣، فەتاوای زانایانی کورد لە بەشــی دووهەم و چوارەمی 
ئــەم وتارەی مامۆســتا قەرەداغی دا ناوی قزڵجــی هاتووە، کە دەبێ لە بنەماڵەی 

ناسراوی قزڵجییەکانی بۆکان بێت. 
بەرگی دووهەم:

1. الپەڕە 25، ژمارە ٧، 5٩61 )د. ص( ، خەیاڵی، لەبەرخاتری مەال مستەفای کۆیی 
لە گوندی تورجان نووسراوەتەوە؛ 

فارســی،  بــە  شــەواهید  شــەرحی  ص( ،  )د.   1٧6٨٨  ،٩ ژمــارە   ،25 الپــەڕە   .2
محەممەدســاڵحی باشــماقی لە مەدرەســەی تورجان لە خزمەتی مامۆســتا مەال 

محەممەدحەسەن دا 1٣02 نووسیویەتەوە؛ 
٣. الپەڕە 25، ژمارە 10، 20٧٣٧ )د. ص( ، حاشیەیەک لە مەنتیق دا، عەبدولغەفووری 

کوڕی ئەحمەد ساڵی 1٣06 لە گوندی تورجان نووسیویەتەوە؛ 
٤. الپــەڕە 25، ژمــارە 11، 21261 )د. ص( ، تەرجەمــەی چەنــد بابێکــی مینهــاج بــە 
فارســی، محەممەدحەســەنی کوڕی مەال عەلی تەرجەمەی کردووە. نەسروڵاڵی 

تورجانی ساڵی 1٣16 لە گوندی تورجان نووسیویەتەوە؛ 
٥. الپەڕە ٣٩، ژمارە 12، 1٩٧٨٩ )د. ص( ، المطالع السعیدە الفریدە، حسین الخواهرزاد 
ناســراو بــە زینوێنــی، گوندێک لە سەردەشــت، الی مامۆســتا مــەال محەممەدی 

کوڕی مەال عەلی قزڵجی لە گوندی تورجان ساڵی 1٣00 نووسیویەتەوە؛ 
٦. الپــەڕە ٣٩، ژمــارە 114، 11٣06 )د. ص( ، دەســخەتێک کــە کۆمەڵێــک دانــراوی 

تێدایە:
فەرائیزی قزڵجی؛ تەجویدی قزڵجی؛
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٧. الپەڕە 42، ژمارە ٣1، 1٨1٨2 )د. ص( ، حاشیە میر ابوالفتح علی الرسالە الحنفیە 
فی االداب، حسین الخواهرزاد لە گوندی »سەدراباد ساڵی 1٣11 لە خزمەتی مەال 
ســاڵحی نەســتانی دا نووســیویەتەوە، ڕەسووڵی ئەحمەدی ڕەســووڵ شیرازەی 

پساندووە و لە هاوەڵەکانی دابڕیوە؛ 
٨. الپەڕە 45، ژمارە 22، 1٧40٣ )د. ص( ، کۆمەڵە دانراوێکی نۆدێیی و خەڵکی دی، 
ڕەســووڵی شــێخ ئاودەڵی لە گوندی شــەرەفکەند لە خزمەت شێخ یۆسفی شێخ 

شەمسەددین  دا ساڵی 12٩٩ نووسیویەتەوە؛ 
٩. الپەڕە 50، ژمارە ٣٣، 15٧٧6 )د. ص( ، حاشیەی زێباریی بەسەر عیصامەددینەوە، 
محەممــەد کوڕی ســولەیمانی کوڕی عەلی کوڕی محەممەدی کوڕی ڕەســووڵ 
لــە گونــدی »عیســاکەند« لــە ناحیــەی ئەختاچــی لــە مەدرەســەی مەوالنا خضر 

نووسیویەتەوە، بێ مێژوو، بەاڵم کۆنە؛ 
10. الپــەڕە 54، ژمــارە 2٧، 1٩204 )د. ص( ، مینهــاج، محەممەدئەمینــی نســتانیی 

کوڕی ڕەسووڵ، ساڵی 12٩4 لە گوندی قازڵیان نووسیویەتەوە. 
جگــە لەوانــە، مامۆســتا دەسنیشــانی هەندێــک دەسنووسیشــی کــردوون کــە لــە 

موکریان نووسراون و ناوی شارەکەیان دیاری نەکراوە. 
بەرگی سێهەم: 

1. الپــەڕە 12، ژمــارە ٣، ٣٩0٨٧ )د. ص(  کۆمەڵێــک دانــدراوە وەک قطرالعــارض، 
ســلم الوصول فی علم الوصول، محەممەدســەعیدی مەریوانی، ســاڵی 1٣12 لە 

تورجان نووسیویەتەوە؛ 
2. الپەڕە 14، ژمارە 1، 20٣٨٣ )د. ص( ، کۆمەڵێک داندراوە لە تەجوید و ئەدەب دا، 
ســاڵی 1٣4٨ لــە گونــدی زەنبیــل و دواتریــش لە ســاوجباڵغ بە دەســتی ســەید 

محەممەد نووسراوە؛ 
٣. الپــەڕە 21، ژمــارە 2، 4220٣ )د. ص( ، شــەرحی قەســیدەی بوردییە، ســەعدی 

کوڕی محەممەدی کوڕی بەهلوولی موکری نووسیویەتییەوە؛ 
٤. الپەڕە 2٨، ژمارە 14٨، مافدانەوەیەک: شێعری خۆش و گاڵتەی مەال ڕەحمانی 
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مەریوانی موعەننەک: 
... وقاقائنا من بزم و رزم معنک

و تقتقە والقۆڕیات بال کفر 
 )پەڕاوێــز: مــن بەندەی موعەننەکم/ دەر قەریەی حاجی لەکم/ موحتاج بە گۆشــتی 

لەکلەکم!  )حاجی لەکی الی میاندواو( ؛
٥. الپەڕە 40، ژمارە 150، »الملتقط«ی مەال عوســمانی دارقوتە:10 نامیلکەیە، یەک 

لەوانە، ژمارە 6، نامیلکەی ئادابی مامۆستا مەال عەلی قزڵجییە )یەک الپەڕە( ؛ 
٦. الپــەڕە ٨٨، ژمــارە 15٩، بنەماڵــەی بەردەڕەشــیی بانەیــی، گەلێــک یادداشــتی 
مێژوویی تێدایە و یەک لەوان باسی تاعوونی ساڵی 1٣10 دەکا لە شارۆچکەی 

ساباڵغ؛
٧. الپەڕە 111، ژمارە 164، ئاماژەیەک بە کەشــکۆڵی مەال عەبدوڵاڵی قزڵجی )کە 
نازانم لە قزڵجییەکانی بۆکانە یان نا؟(  و مامۆســتا دەنووســێ دەسنووسەکە لە 

کتێبخانەکەی خۆم دایە؛  
٨. الپەڕە 1٣٩، ژمارە 16٨، ناوی دەسنووسی نامیلکەیەکی مامۆستا قزڵجی دێنێ 

سەبارەت بە مەسدەر و سیغەکانی کە لە »دارالمخطوطات«ی بەغدایە؛ 
٩. الپــەڕە 254، ژمــارە 1٩1، باســی دەسنووســێک کــە زۆر ڕووداوی مێژوویــی 
ناوچەکەی تۆمار کردووە و یەک لەوانە شەڕی محەممەد خانە لەگەڵ گەورک و 

بانە و...؛ 
10. الپــەڕە 266، ژمــارە 1٩5، داندراوەکانــی قزڵجی. مامۆســتا مــەال عەلی کوڕی 
مەال محەممەدی کوڕی مەال مەحموودی قزڵجی )1225 ـ 12٩5(  نووسەر ناوی 
12 کتێب و نامیلکەی قزڵجی نووســیوە و لە باســی باووباپیرانی قزڵجی دا دەڵێ 
خۆی ناوی خوی بەو چەشنە هێناوە: عەلی کوڕی محەممەد کوڕی عەلی کوڕی 

ئیبراهیم. )الم وایە مامۆستا ناوی دوو مەال عەلی قزڵجی لێ تێکەڵ بووبێ( . 
بەرگی چوارەم: 

پێشتر ئاماژەم بە 4 دەسنووس کرد کە مامۆستا قەرەداغی گوتوویەتی لە گوندی 
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بۆکان نووسراونەتەوە، بەاڵم تایبەتمەندییەکانیانم ڕانەگەیاند. ئەوە چوار کتێبەکانی:
1. الپەڕە 1٣، ژمارە 1٩، ٣5٨12 )د. ص( ، شــەرحی تەفتازانی بەســەر تەفســیری 
زەنجانییــەوە )ســەعدەددینی( ، ڕەســووڵی کــوڕی محەممــەد ســاڵی 12٨4 لــە 
مەدرەســەی بــۆکان نووســیویەتەوە. هەندێــک لە حاشیەکانیشــی لە ســاباڵغ و 

ڕەواندز نووسراونەتەوە؛ 
2. الپەڕە 1٣، ژمارە 20، 16٨٣22 )د. ص( ، شەرحی سەعدوڵاڵ، لمال احمد الگڕوێ، 

سەعدەددین ساڵی 12٩٣ لە شارۆچکەی بۆکان نووسیویەتەوە؛ 
٣. الپەڕە 14، ژمارە 21، 1٣٩1٨ )د. ص( ، مەنزوومەی فەرائیزی قزڵجی، ناســری 

کوڕی مەال شێخی سوورچی ساڵی 1٣0٩ لە گوندی بۆکان نووسیویەتەوە؛ 
٤. الپــەڕە 14، ژمــارە 22، 15٧56 )د. ص( ، ترغیــب المشــتاق فــی احــکام الطــالق، 
دانراوی شێخ عبدولموعطیی سەمالویی، ڕەسووڵی کوڕی ئەحمەدی ناسراو بە 
مەنگوڕ، ساڵی 1٣1٣ لە گوندی بۆکان لە خزمەتی شیخولئیسالم دا لەبەر خاتری 

ئەحمەدی کوڕی نووسیویەتەوە؛ 
قزڵجــی،  فەرائیــزی  مەنزوومــەی  )د. ص( ،   20٧52  ،٣4 ژمــارە   ،15 الپــەڕە   .٥

عەبدولسەمیعی چنارەیی ساڵی 1٣14 لە گوندی بیارە نووسیویەتەوە؛ 
٦. الپەڕە 1٨، ژمارە 4، 1/1٩٧٨٩ )د. ص( ، هەندێ شــێعری فارســی قزڵجی، مەال 
محەممــەدی کــوڕی قزڵجــی محەممەدی ئیبنولحاجی بانەیی لــە گوندی تورجان 

نووسیویەتەوە؛ 
هەروەهــا لــە وتارەکــەی خــۆم دا باســی ٣ کتێبــم کردبــوو کــە لــە حەمامیــان 

نووسراونەتەوە. ئەوەش تایبەتمەندییان:
٧. الپــەڕە 21، ژمــارە 4، 1/1620٩ )د. ص( ، الصمدیــە، لــە گونــدی حەمامیــان لــە 

خزمەتی مامۆستا مەال عەلی تالشی دا ساڵی 12٨1 نووسراوەتەوە؛ 
٨. الپەڕە 21، ژمارە 6، 1/٣04٩ )د. ص( ، حاشیە بەسەر سەید شەریفەوە، لە گوندی 
حەمامیــان نووســراوەتەوە. لــەو ســاڵە دا چاوەقوولە لە ســاباڵغ و دەوروبەری 
 داکەوتووە و چەند پیاوی ناوداری ناوچەکە پێی مردوون لەوانە: مەال عەبدولحەکیم و
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شێخ عەبدوڕڕەحیم. لە شوێنێکی دیکە دا دەڵێ دەسخەتەکە لە ساڵی 12٨٩  دا بە 
دەستی »عبدالقادر االسکی بغدادی« نووسراوەتەوە. 

٩. الپەڕە 21، ژمارە ٨، 15544 )د. ص( ، تفصیل الجرجانی، محەممەد، ساڵی 1٣04 
لە گوندی حەمامیان لەژێر سێبەری چنار دا نووسیویەتەوە؛ 

10. الپــەڕە 25، ژمــارە 4، 1/6٩5٧ )د. ص( ، حاشــیەی عبدالحکیــم و اســماءاللە، 
جەاللەددین کوڕی عەبدوڕڕەحمان ســاڵی 12٧2 لە ڕەواندز نووســیویەتەوە و 
دوایــی لــە گوندی تورجان لەســەر نوســخەی مەوالنا عەلی قزڵجــی موقابەلەی 

کردووە. 
11. الپــەڕە ٣٣، ژمــارە 10، 1/20٧٣٨ )د. ص( ، قــول احمــد، محەممــەد لــە ســاڵی 
1٣0٩ لە گوندی عەرەب ئۆغڵووی خواروو لە خزمەتی مامۆســتا مەال ســاڵحی 

پێنجوێنی نووسیویەتەوە؛ 
11. الپــەڕە ٣6، ژمــارە 1٣، 2/20٧٣٨ )د. ص( ، قەرەباغی، ســاڵی 1٣10 لە گوندی 
قەهرابــاد کــە گوندێکــە لــە ناوچــەی موکــری، محەممــەد کــوڕی مــەال ظاهیــر 

نووسیویەتەوە. 
 من لێرە دا چەند نموونەیەکی کەم لەو بابەتانە دێنمەوە کە پێوەندیان بە شاری بۆکان و
 دەوروبەرییەوە هەیە و سەرنج دانی هەموو الپەڕەکان بۆ ئەویندارانی مێژووی زانست و

بیر لە ناوچەی بۆکان دەهێڵمەوە:
1. بەرگی 2، الپەڕە 1٩ »سەعدەددینی«، ڕەسووڵی کوڕی محەممەدی ئەرمەنی باڵغی 

لە ساڵی 12٨6 لە مەدرەسەی بۆکان نووسویەتییەوە؛ 
2. بەرگی 2، الپەڕە 20 تەسریفی مەال عەلی، محەممەدی کوڕی مەال عەبدولفەتاحی 

مودەرریس لە مەدرەسەی بۆکان نووسیویەتەوە؛ 
٣. بەرگــی 2، الپــەڕە 20 شــەرحی موغنیــی میالنــی، یەعقووبــی کــوڕی ئەحمەد، 
ســاڵی 1114 لــە گونــدی بورهــان لــە فەرمانڕەوایــی محەممەدعەلی ســوڵتان دا 

نووسیویەتەوە؛
٤. بەرگی 2، الپەڕە ٣٩ تەجویدی قزڵجی و فەرائیزی قزڵجی؛ 
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٥. بەرگــی 2، الپــەڕە ٧4، پارچــە شــێعرێکی ئایینــی خەلیفە مــەال عەبدوڕڕەحمانی 
کەلبەڕەزاخانی؛ 

٦. بەرگی 4، الپەڕە 6 کۆچی دوایی مەال عەلی قزڵجی تورجانی، پێنجی موحەڕەمی 
12٩6 کۆچی؛ 

٧. بەرگی 4، الپەڕە 1٣ و 14 چوار کتێب کە لە »گوندی بۆکان« نووسراونەتەوە؛ 
٨. بەرگی 4، الپەڕە 21 سێ کتێب کە لە حەمامیان نووسراونەتەوە؛ 

٩. بەرگی 4، الپەڕە ٣6 یەک کتێب لە گوندی قاراوای موکریان؛ 
10. بەرگی 5، الپەڕە ٩ یەک کتێب لە گوندی حەمامیان. 

لــە کتێبــی قەرەداغــی دا نــاو و شــێعری ئەحمــەدی کــۆر، نەســروڵاڵ تورجانــی، 
عومەرخانــی موکــری، قــازی مەحموودی موکــری کوڕی محەممــەد، هەروەها ناوی 
هەندێ گوندی وەک بوغدەکەندی و تورجان هاتووە. بەگشتی کتێبەکە سەرچاوەیەکی 
گرنگە بۆ مێژووی فەرهەنگیی بۆکان و ناوچەی موکریان و پاشــماوەی بەشــەکانی 

کوردستان. 
ڕوون کردنەوە: هێشتا من چاوم بە بەرگی شەشەمی ئەو زنجیرە کتێبەی مامۆستا 
نەکەوتــووە، بــەاڵم لــەم دوایی یانە دا بەرگــی ٧ ـ ٨ یم کەوتەدەســت و بەناچار دەبێ 
بۆ ئەم کاتە، چاو لە بەرگی شەشەمی بپۆشم و بچمە سۆراغی بەرگەکانی دواتری. 
لێرە دا لەو بابەتانە دەدوێم وا لە بەرگی ٧ـ  ٨ی کتێبەکەدان و شار و ناوچەی بۆکان 

دەگرنەوە. 
بــا لەپێــش دا دەسنیشــانی خاڵێــک بکــەم کە لــە خوێندنــەوەی ئەم کتێبــە و دیتنی 
دەیــان و ســەدان دەسنووســی دیکەی کوردی دا پێــی گەیشــتووم: بەداخەوە مەال و 
فەقــێ و خوێنــدەوار و زانــای ئــەو ســەردەمانەمان کەمتــر وا بووە کەســایەتییەکی 
سەربەخۆیان هەبێ و شوێنەوارێکی زانستیی گرنگی ئەوتۆ لەپاش خۆیان بەجێ بهێڵن 
کــە ئەمــڕۆ بکرێ لــە گۆڕەپانی جیهانــی دا بیخەینە ڕوو و بڵێین ئێمــەش لە مێژووی 
فکری مرۆڤایەتی دا دەورێکمان بووە و لە پێشخســتنی بیری فەلســەفی یا زانســتی دا 
ئەو هەنگاوانەمان هەڵێناوەتەوە. بەگشــتی، ســە دا نەوەدی ئەم کتێب و نامیلکانەی وا 
باســیان دەکرێ حاشــیە یا حاشیەی حاشیە یا تەفســیری کتێبی بیرمەندانی بێگانەن. 
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»حاشــیەی مــەال عەلــی« کــە ئەوهەمــوو نــاوەی دەرکــردووە، لــە ڕاســتی دا هەندێک 

پەڕاوێزە کە لەسەر کتێبی »زمخشری« نووسراوە جا بزانە حاشیە لەسەر حاشیەی 
مەال عەلی دەبێ چی بێ! ئەوانی دیکەش بەو چەشنە. 

ئەوە داخ و کۆســپێکی گەورەیە، بەاڵم من کە ڕاســتییەکە بەچاو دەیبینم، نابێ لە 
دەربڕینــی بســڵەمێمەوە. دەبێ بپرســم: چۆنــە ئێمە زانا و بلیمەتــی گەورەمان بووە، 
بــەاڵم زۆربەیــان پاشــماوەخۆری بێگانــان بــوون؟ گەلــۆ باوەڕبەخۆیی لــە نێومان دا 
کــەم بــووە؟ یــا هــەر بەگشــتی ڕادەی خوێندەواریمــان ئەوەندە بەرز نەبــووە؟ ئەوە 
پرســیارێکی گرنگــە و نە لێــرە دا وەاڵم دەدرێتــەوە و نە من پاڵەوانی ئــەم مەیدانەم، 
بەاڵم الم وایە بۆ لێکۆڵینەوەیەکی بەرفراوان دەبێ و هیوادارم الوەکانمان لە دواڕۆژ 

بەشوێن وەاڵمدانەوەی دا بگەڕێن. 
دوای ئــەم ســەرەتایە، بــا بچمە ســەر باســی ئەســڵی، واتــە پشــکنینی بەرگی ٧ـ  
٨ی کتێبی »بووژاندنەوەی مێژووی زانایانی کورد لە ڕێگەی دەسنووســەکانیانەوە« 
دانراوی مامۆستا محەممەدعەلی قەرەداغی بۆ ئەو بابەتانەی وا بۆکان یا کەسایەتییە 

بۆکانییەکان دەگرنەوە. 
بەرگی حەوتەم1

بەشی حوجرە و مەدرەسەکان:
1. ]حاشــیەی[ قزڵجــی بەســەر تەســریفی مــەال عەلییــەوە. مســتەفای کــوڕی مەال 

ڕەسووڵی تەالنی ساڵی 1٣٤٧ لە گوندی بانەگالن نووسیویەتەوە. )ل 12(؛ 
2. حاشــیەی مــەال عەلــی قزڵجــی بەســەر تەســریفەوە. محەممەدئەمینــی وەڵــزی 
لەبەرخاتری مامۆستا ئیسماعیل ساڵی 1٣٣٤ لە گوندی پاراستان نووسیویەتەوە 

)1٣( ؛

٣. حدایــق الدقایــق فــی شــرح رســالة عالمــة الحقایــق فی نحــو االنمــوزج لجاراللە 
زمخشــری. شــەرحەکە ناســراوە بە شــەرحی ســعدالدین، ســەعدوڵاڵی گەورە، 

ڕێگــەی  لــە  کــورد  زانایانــی  مێــژووی  »بووژاندنــەوەی  قەرەداغــی،  محەممەدعەلــی   .1
دەسخەتەکانیانەوە«، دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی ئاراس، هەولێر، بەرگی حەوتەم 200٧، 

٣٧٨ الپەڕە، بەرگی هەشتەم 200٨، ٣٩٨ الپەڕە، کوردی.
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سولەیمانی جوانڕۆیی ساڵی 12٦٤ لە گوندی تورجان لە خزمەتی مامۆستا مەال 
عەلی قزڵجی دا نووسیویەتەوە )1٤( ؛ 

٤. النهجــة المرضیــة فــی شــرح الفیــە؛ ســولەیمانی جوانڕۆیی لە گونــدی تورجان 
نووسیویەتەوە )1٤( ؛ 

٥. نامیلکەی ئیستیعارە یان »بیان البیان«ی مامۆستا مەال ئەبووبەکری میرڕۆستەمیی 
عەبدولفەتتاحی دۆڵەموویی ساڵی 1٣٣٧ لە گوندی زەنبیل نووسیویەتەوە )1٧(؛ 
٦. منظومــة »کفایــة المعانــی« بەیتووشــی، ســاڵی 1٣0٥ لــە گوندی شــەرەفکەند لە 

ناوچەی موکریی نووسراوەتەوە )21( ؛ 
٧. شــەرحی »اســماء االربعیــن«، واتە چل نــاو لە ناوەکانی خو دا، لە گوتەی شــێخ 
شــەهابەددینی ســوهرەوەردی. عەبدولقادر لە حوجرەی گەاڵڵە لە مەدرەســەی 

مامۆستا مەال محەممەدی ڕەئیسی بۆکانی ساڵی 1٣٤٨ نووسیویەتەوە )2٧( ؛ 
٨. تەجویدی قورئان بە فارســی، دانراوی مامۆســتا مەال عەلی قزڵجی. ڕەســووڵی 
کــوڕی ڕۆســتەمی کــوڕی ئیســماعیلی بانەیــی ســاڵی 12٩٧ لە گونــدی نێزەڕۆ 

نووسیویەتەوە )٣0( ؛
٩. جیا لەوانە، چەند دەسنووســی پەیوەندیدار بە شــاری ســاباڵغ و شنۆ و بانە و 

بەگشتی ناوچەی موکریانیش لە کتێبەکە دا دەبیندرێن. 
بەرگی هەشتەم 

بەشی حوجرە و مەدرەسەکان:
1. حاشــیەی قزڵجی، ڕەســووڵی کوڕی خدری کوڕی محەممەد، ســاڵی 1٣2٨ لە 

مەدرەسەی مەال محەممەد )ئەسوەد(  لە گوندی سێدااڵن نووسیویەتەوە؛ 
2. حاشــیەی زێباری، ئەحمەدی کوڕی عەبدوڕڕەحیمی دەرەهەردیی ساڵی 122٨ 
لە گوندی بۆکان نووسیویەتەوە ]واتە، بۆکان لە ساڵی 1٨1٣ی زایینی دا گوندێک 

بووە.[؛ 
٣. حاشــیەی میر ئەبولفەتح، ئەحمەدی کوڕی شــێخ عەبدوڕڕەحیمی دەرەهەردی 

لە گوندی بۆکان نووسیویەتەوە؛ 
٤. حاشیەی قزڵجی بەسەر تەصریفی مەال عەلییەوە. لوطفوڵاڵی کوڕی عەبدوڵاڵی 
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ئەنصاری تالشــی دۆاڵوی ســاڵی 1٣2٦ لە گوندی ســوننەتەی ســەر بە سەقزی 
کوردستان نووسیویەتەوە. 

چەند دانراوێکی قزڵجی:
1. حاشیەی قزڵجی بەسەر تەصریفی مەال عەلییەوە، محمد اسعد بن مالمحمدامین 
الهوائی فی ســنة ســیصد چهل از جامع موالنا و أوالناشــیخ محمد سلمە اللە فی 

الدارین. حاشیەی قزڵجی بەسەر تەصریفی مەال عەلی )تتمیم الزنجانی( یەوە.؛
2. حاشــیەی قزڵجی بەســەر الفوائد الضیائیەوە المساماة المشهورة بالجامی؛ علی 

ید اضعف الطالب امین یومنی فی مدرسة شمو... بیلی، ساڵی 1٣2٣؛ 
٣. دانراوێکــی مامۆســتا مــەال محەممــەد تورجانــی قزڵجــی لــە زانســتی فەلەک و 
هەیئەت  دا. سودە الحقیر احمد ئاکۆیی من رسالة مکتوبة بخط المؤلف فی خمس 
مضــی مــن الشــهر جمادی االول 1٣٥1. 1٦ الپەڕەیە و لــە کتێبخانە بچکۆلەکەی 
خۆم دایــە ]کتێبخانــەی قەرەداغی[. ]ئەم مەال محەممەدە کوڕی مەال حوســێن و 
ئامــۆزای قزڵجییــەکان بــوو. لە شۆڕشــی ســمکۆ دا سەرنووســەری ڕۆژنامەی 

»کورد« بوو کە لە ورمێ دەردەچوو.[ 

لــە کۆتایــی دا دەبــێ بڵێم کە پشــکنینی وردتری کتێبەکان وا هەیــە بابەتی زیاتری 
سەبارەت بە بۆکانیان لێ دەربکەوێ. هەرکاتیش بەرگەکانی دیکەی ئەم کتێبە نایابەم 
دەســت بکــەوێ بە هەمان شــێوە بابەتی ســەبارەت بــە بۆکانیان تێــدا دەدۆزمەوە و 

ڕایاندەگەیەنم. 
نووســەرانی مێــژووی موکریانیــش، بەتایبــەت مەهابــاد دەتوانــن گەلێــک بابەتی 

بەکەڵکی سەبارەت بە ناوچەکە لەم کتێبە دا بدۆزنەوە.1

ڕێگــەی  لــە  کــورد  زانایانــی  مێــژووی  »بووژاندنــەوەی  قەرەداغــی،  محەممەدعەلــی   .1
دەســخەتەکانیانەوە«، بەرگــی یەکــەم: بەغــدا 1٩٩٨، بەرگــی دووهــەم: بەغــدا 1٩٩٩، بەرگی 

سێهەم: بەغدا 2000، بەرگی چوارەم: بەغدا 2002، بەرگی پێنجەم: بەغدا 200٣، کوردی. 
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کۆزانی فەرهەنگی زمانی کوردی
ئــەم کتێبــە نووســراوەی مامۆســتا محەممەدســاڵح ئیبراهیمییــە کــە بەبــێ نــەزم و 

ڕێک وپێکی، دەیان بابەتی جیاوازی تێدا کۆکراوەتەوە. 
هۆی هێنانی ناوی کتێبەکە لێرە دا ئەوەیە نووسەر هەندێ زانیاریی لەسەر گوندی 
گاگەشــی مەنگوڕان و چەند گوندێکی دەوروبەری بۆکان نووســیوە کە ئەم گوندانە 
بابەتــی بــۆکان دەگرنەوە. گەرچی لێرەش دا ئەم کارە بە ڕێک وپێکی نەکراوە و دوای 
شــنۆ و گاگەش نووســەر گەیشتۆتە سەر گوندی سێوەدین و سەدراباد، ئینجا بازی 

داوەتە سەر سەردەشت و گەڕاوەتەوە مەنگوڕایە تی و پاشان بۆکان. 
ئەوانەی بابەتی ئێمە بگرنەوە بریتین لە:

ســێوەدین )الپــەڕەی 142( ، ســەدراباد )14٣( ، تەرەغــە )146(  و ئیســاکەند )146( . 
زانیارییــەکان لــە چەنــد دێــڕ تێناپــەڕن کــە هەڵکەوتــی جوغرافیایی و حەشــیمەت و 

ئیش وکاری ئابووریی خەڵکی گوندەکان دەگرنەوە.1 

 

1. محەممەدســاڵح ئیبراهیمی )شــەپۆل( ، »کۆزانی فەرهەنگی زمانی کوردی«، بەرگی سێهەم، 
چاپی دووهەم، نشر مستوفی، تاران، 2001، 1٧٩ الپەڕە، کوردی. 



بەشی دووهەم: چاند و هونەر | 763  

کوردستانی موکری، حوزنی موکریانی 
کتێبی کوردستانی موکری، نووسینی نەمر حوسێن حوزنی موکریانی لەو کتێبانەیە 

چاوەڕوان دەکرێ زانیاری زۆری لەسەر بۆکان تێدابێ، بەاڵم بەداخەوە وانییە. 
لــە »بەنــدی یەکەمیــن«، واتــە الپەڕە 1 تــا 50ی کتێبەکە دا باس لە چەند عەشــیرە 
دەکرێ وەک دێبوکری و حەســەنخاڵی و تەنانــەت کۆگوندی »یەختەچی«ی ناوچەی 

بۆکانیش بە عەشیرەتێک داندراوە )ل 45( . 
لــە باســی دێبوکرییەکان دا، حو زنی لە مارف ئاغــا و حاجی ئەحمەدئاغای ئێلخانی 
باوکــی عەلی ئاغــا و مەحموودئاغــا و حاجــی بایزئاغــا دەدوێ )ل 46(  و لــە الپــەڕە 

50ش دا باسی دەشتی ناچیت یا وشتەپەی دەوروپشتی بۆکان دەکا. 
لــە بەشــی کۆتایی کتێبەکــەش دا، وێنەیەکــی مەجیدخانی میرموکریــی میاندواو و 

وێنەیەکی سەردار عەلی خانی بۆکان داندراوە. 
پاشــماوەی کتێبەکــە، واتە لە بەندی دووەمینــەوە )ل 51(  تا کۆتایی )الپەڕە 466( ، 
مێژوویەکــی گشــتیی کوردســتانە، کە زۆرجــار ناوچەی موکریــان دەگرێتەوە، بەاڵم 
هەنــدێ جــار دەبێتە مێژووی گشــتی بــۆ هەموو کوردســتان و پێوەندیــی زۆری بە 

موکریانەوە نامێنێ. بۆکان لەوە زیاتری وەبەرنەکەوتووە.1

 

1. حوسێن حوزنی موکریانی، »کوردستانی موکریان یا ئاتروپاتین )آذربایجان(  لە سەرەتای 
تەئریخیەوە هەتا ســەیفەددین موکری ســااڵنی ٨٧1/ 1466«، چاپی یەکەم، ڕەواندز مطبعەی 

زاری کرمانجی 1٩٣٨، کوردی.
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هەڵکەوتی دیرێکی لە کوردستان
نەمر حوســێن حوزنی موکریانی پێشــڕەوی مێژوونووســینی کوردستانە و دەبێ بە 

یەکێک لە مێژوونووسانی کوردستان دوای شەرەف خانی بدلیسی دابندرێ. 
کتێبی جێگەی باسی ئێستا کۆمەڵەی هەندێک وتارەهەواڵن سەبارەت بە کۆماری 
کوردســتان )1٩46(  و شۆڕشــی بارزانییەکان، هاتنیان بۆ ئێران، گەڕانەوەی بەشێک 

بۆ عێراق و پەڕینەوەی قارەمانانەی بەشێکی تریان بۆ دیوی سۆڤیەت. 
هەواڵەکانی بەشــی 1 و 2ی کتێبەکە بەگشــتی ســەرچاوەی بیانین، وەک ڕۆیترز 
 یا ڕادیۆی بی. بی. ســی و گۆڤارە عەرەبییەکان کە ڕووداوەکانی ئەو ســەردەمەیان
بە شێوەی ڕۆژانە باس کردووە. بەشی سێهەم بەگشتی هەڵسەنگاندنەکانی خۆیەتی 

لەمەڕ شۆڕشی بارزان، بەاڵم میحوەری گشتیی باسەکان شۆڕشی بارزانە. 
  ئەوەی لە کتێبەکە دا بۆکان بگرێتەوە کەم نین، هەواڵی ئەو ڕووداوانەی وا لە موکریان و
 لە مەهاباد ڕابردوون و ئاشکرایە بۆکانیش دەگرنەوە، بەاڵم هەواڵی تایبەت بە بۆکان و
ئاغــا و ســەرۆک هۆزی بۆکانی، هەروەها ئیعدام و لێدانی ڕێبــەران و ئازادیخوازانی 

کوردیش لە چەند الپەڕە  دا ڕەنگیان داوەتەوە:
ـ الپــەڕە 41: »نــاوی ئــەو ئاغاواتە کــوردەی وا دوابەدوای هەرەســی کۆمار بانگ 
کرانــە تــاران و بۆ ئەو یارمەتییەی کە ئاڕاســتەی حکوومەت و ســپای ئێرانیان 
کردبوو، میوانداری کران و چاویان بە شــا کەوت، لە ناویان دا مەحموود ئاغای 
ئێلخانی، عەبدوڵاڵ ئاغای ئێلخانی زادە، ســمایل ئاغای عەباســی )ســەرا( ، هەروەها 
ئاغاواتــی گــەورک و شــێخ ئاغایی دەبیندرێــن.« ]ســەمەرە ئەوەیە مــەال خەلیلی 
گۆڕەمەری، دژبەری ڕەزاشــا لەنێو ئەو کەســانە دا دەبیندرێ کە چۆتە دیداری 

شا![ )کوردستانی ژمارە ٨1( . 
ـ الپــەڕە 4٣: »عەشــیرەتی قــادری ]؟[ کــە هەواخوا )ال یەنگر( ی کوردســتانی ئازاد 
بوو، ڕوئەســاکانی گیران و دران بە مەحکەمەی عەســکەریی حکوومەتی تاران، 
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لە شــاری بــۆکان محاکمە کران. کوردەکانی فەیزوڵاڵبەگــی الگیری حکوومەتی 
جەمهووریی کوردستانی ئازاد بوون و درانە مەحکەمەی عورفی عەسکەری و 

مەحکووم کران.«
ـ الپــەڕە 4٣: »... چەنــد ئاوایی یەکــی کــوردەکان تــااڵن کران. فەرمانــدەی تاران لە 
 سنووری سەقز وای باڵوکردەوە کە چەند کەسێکی کوردی مەحکووم لە سەقز و
جێگایانی دیکە بە دارداکران و خنکاندیانن.« ]ئاماژە بە 11 شۆڕشــگێڕی کوردە 

کە لە سەقز لە داری بێداد دران[. 
ـ الپەڕە 4٧: »ڕەئیســەکانی کوردی مەهاباد و ســەقز و بانە و مەریوان ]و دیارە 
بۆکانیــش[، کــە هاتبوونــە تــاران، بــە ڕێــز و حورمەتــەوە نەوازشــت کــران و 
خاوەندشکۆ شاهەنشا بە دەستی خۆی خەاڵتی پێدان و نەوازشتی کردن... ئەو 
سەرانی ئێالت و عەشایری کوردان بە ئێمەڕا هاودەردی و هاوزەحمەتیان کرد 

لە کاتی ئاشووب پەرستەکانی ماجەراجۆیانی...« 
ـ الپەڕە 56: جەنگ لە کوردســتانی ئێران دا هێشــتا هەیە... حکوومەتی تاران ئەوە 
بــوو بــە چەند هەفتەیێ زۆر بەگەرمی لەگەڵ کوردەکانی بارزانی لە نێوان ســێ 

شاری میاندواو و مەهاباد و ورمێ دا، شەڕیانە. 
د. کوردستان موکریانی، پێشەکیەکی زۆر کەم و ناتەواوی بۆ کتێبەکە نووسیوە.1 

1. حوســێن حوزنی موکریانی، »هەڵکەوتی دێریکی لە کوردســتان دا«، پێشەکی د. کوردستان 
موکریانی، دەزگای ئاراس، هەولێر، 1٩٩٩، ٩6 الپەڕە، کوردی. 
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افتتاح نارصی
ئێرانی و ئازەربایجانییەکان سەبارەت بە شۆڕشی ساڵی 1٨٨0ی شێخ عوبەیدیلالی 
نەهری گەلێکیان کتێب و یادداشــت و بیرەوەری نووســیوە. یەک لەوانە کتێب یاخود 
نامیلکەیەکە بەناوی »افتتاح ناصری« کە بەناوی ناسرەددین شای قاجارەوە کراوە و 

عەلی ئەکبەری سەرهەنگ نووسیویەتی. 
 یادداشــتەکانی ســەرهەنگ گەلێک الیەنگرانە و دژی شــێخ، هەروەها دژی کورد 
نووســراون و زۆرێــک لە ڕووداوەکانی ورمێ، شــنۆ، مەهابــاد، میاندواو و بناوی لە 
ڕوانگەی خۆیەوە تۆمار کردوون، بەاڵم لە نێو هەواڵ و بۆچوونەکانی دا ڕاستەقینەی 
جینایەتەکانی سپای ئێران دەردەکەوێ، بۆ نموونە، لە باسی شەڕی سپای ئێرانییەکان 

لەگەڵ »فەیزوڵاڵبەگ«ی الیەنگری شێخ دا دەنووسێ:
»ئەو ئافرەت و منااڵنەی لە گوندەکان دا مابوونەوە، بە ئاگر سووتان« )ل 11٧( . 

 لــە مــاوەی ڕاپەڕینەکــە دا هۆزی فەیزوڵاڵبەگی لەگەڵ ســپای شــێخ کەوتوون و 
هەرەس هێنانــی  دوای  بۆنەیــەوە  بــەو  کــردووە و  ئێرانیــان  لەشــکری  شــەڕی 
شۆڕشــەکە، لەشــکری عەجەم بە میاندواو دا بەرەو تیکانتەپەی هەوشــار و ناوچەی 
فەیزوڵاڵبەگــی لــە ڕۆژهەاڵتی بۆکان هاتوون و لە گونــدی قوڕەبەراز و جامەردەوە 
ســپای فەیزوڵاڵبەگییــان بــەرەو بــۆکان )کــە دەڵــێ گونــدی ســەیفەددین خان کــوڕی 
ســەردار]عەزیز خان[ە ڕپێ نــاوە و بەرەو گوندی مەڵاڵلەر و قەاڵ)ی ڕەسووڵەســیت(  
ڕۆیشــتوون، لــەوێ خــان باباخانــی کــوڕی مەجید خانیــان لەگــەڵ پــازدە کەســی تر 
کوشــتووە. مەجیدخــان لەالیەن شــێخ عوبەیدیلــالوە کرابووە فەرمانڕەوای ســاباڵخ. 
کەس وکاری کوژراوان بەرەو گوندی حەمامیانی بۆکان ڕۆیشتوون و سپای عەجەم 
کەوتوونەتە  شــوێنیان، هەتا لەوێش دەریان دەکەن. نووسەر دەڵێ سەربازانی سپاکە 
تــورک بوون و بەشــێکیان میانــدواوی بوون کە هەر ئەوان بــوون بەهۆی کوژرانی 
خان باباخان. هەروەها دەڵێ ســەیفەددین خان لەگەڵ ئاغاپاشــای برای قادرئاغا هاتن 



بەشی دووهەم: چاند و هونەر | 767  

بۆ سەربازگەی دەوڵەتی )واتە الی ئەوانیان گرت( . 
کاک محەممەد حەمەباقی کتێبی »افتتاحی ناصری«ی لە فارسییەوە وەرگێڕاوەتە 
ســەر کــوردی و لــە الپــەڕە ٧٣ تــا 144ی »ئەکادیمــی« گــۆواری کــۆڕی زانیاریــی 

کوردستان، ژمارە 4  دا چاپی کردووە.1

1. افتتاح ناصری، ئەکادیمی، گۆواری کۆڕی زانیاریی کوردســتان، هەولێر، ژمارە 4، ســاڵی 
2006، الپەڕەی ٧٣ تا 144، کوردی. 
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مێژووی گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
»چەنــد الپەڕەیــەک لە مێژووی گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان« کۆمەڵەی  1٧ 

وتاری ســەربەخۆیە کە زۆربەیان پێشــتر لە چاپەمەنییە دەورەیی یەکانی باشــووری 
کوردستان دا باڵوبوونەتەوە. 

بابەتی کتێبەکە مێژوولکەی چەند ڕاپەڕین و خەباتی گەلی کورد، هەروەها چەند 
ڕێکخــراوە یــا حیزبی سیاســی و چەنــد چاپەمەنییەکی دەورەیی کوردی یا فارســین 
کــە لــە پەیوەندیی گەلی کــورددان. دوو خاڵ لەمەڕ کتێبەکە سەرنج ڕاکێشــن، یەکیان 

ئەرێنی و ئەویتر نەرێنی :
خاڵی ئەرێنی کتێبەکە ئەوەیە نووسەر چۆتە سۆراغی هەندێک بابەتی باس نەکراو 
یــا کەمتــر باس کــراو و بــەوە توانیویەتــی ڕووناکی بخاتە ســەر ئەو الیەنــە لێاڵنەی 
مێــژووی کــورد لــەو بەشــەی کوردســتان؛ بــۆ نموونــە باســی ڕۆژنامــەی »نامــەی 
کوردســتان« یــا »حیزبی ئازادیی کوردســتان« و »کۆمەڵەی ڕزگاریی کوردســتان«ی 
کــردوون کــە زانیاریی لەســەریان کەمە و ئــەوەش هەنگاوێکی گەلێــک بەنرخە، واتە 
دووپات کردنــەوە و جوونــەوەی بابەتی ڕاگەیەندراوی پێشــوو نییە  و من خۆم زۆر 

شتی لێ فێربووم. 
بەاڵم خاڵی نەرێنیی کتێبەکە ئەوەیە بەداخەوە مۆرکی کەم دیققەتی پێوە دیارە و 
گەلێک هەڵەی تێدا کراوە کە بە پێداچوونەوەیەکی ساکاری کەس یا کەسانی پسپۆڕ 
دەکــرا بەرگرییــان لێ بکرێ لەوانە، ناوی کەســایەتییەکانە، وەک »فەرامیرزا« لەجیاتی 
فەرهادمیــرزا )ل 4٩( ، »تەتەبایــی« لەجیاتی تەباتەبایــی )54( ، »ئیرەج مەتبووعی« )؟(  و 
»حەرەمی حەزرەتی« )؟(  )66( ؛ »ئەســعەدئاغای دێبوکری« لەجیاتی عەلی ئاغای ئەمیر 

ئەســعەد )٧5( ؛ »میــرزا مەنگــوڕی« لەجیاتــی »میرزا محەممەدئەمیــن مەنگوڕی« )٨6( ؛ 
»عەشــیرەتی شاسەیوان فارســن«، کە ئاشکرایە هەڵەیە، فارس نین و کوردی سوننە 

بوون و ڕاگوێزراونەتە ئەو ناوچەیە، لەوێ بوونەتە تورکی شیعە! )٩٨(  یا ئەوەی کە 
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»ملک الشعرای بهار« شاعیری ئێرانی بە »شاپەرست« ناو بردووە لە کاتێک دا »بەهار« 

دژبــەری جیددیــی سیاســەتەکانی ڕەزاشــا بــوو و لە ســەردەمی ئــەو دا زیندانی کرا 
)هەمان الپەڕە( ؛ »سیف القچاە« لەجیاتی سەیفولقوزات )101( ؛ »تورکەکان... دەیانەوێ 

خــۆ لــە خراپــەکاری تورکەکان ڕزگار بکــەن« کە دووهەمیان دەبێ »کــوردەکان« بێ 
)11٩( ؛ »ڕەحمەت ئاغــا« لەجیاتــی ڕەحمان ئاغا )2٣٣(  و دەیان هەڵەی هاوچەشــنی تر، 

بۆ نموونە ناوبردنی »ســمایل ئاغای ســمکۆ« بە سمایل خان و »عەلی بەگی شێرزاد« بە 
عەلی خان و هێنانی هەندێک ناوی وەک »حاجی خوسرەوی« کە ڕوونی نەکردۆتەوە 
کێیە یا لە لیستەکردنی ناوی ئەو شوێنانە دا کە شیعەی کوردی تێدا نیشتەجێن، ناوی 
شوێنێکی گرنگی وەک »بیجاڕی گەڕووس«ی نەهێناوە، بەاڵم لە شیعەی »دەشتەتاڵی 
بانــە» دواوە )15(  ... ئیتــر باســی شــێوازی ناســاندنی ســەرچاوەکان نەکەیــن کــە بــە 
پێوانــەی نووســینەکانی ئەمڕۆ نەک هەر لە ئورووپا، بەڵکــوو لە ئێرانیش، ناتەواویی 

زۆر جیددیان تێدایە. 
بەاڵم سەبارەت بە بۆکان بابەت لە کتێبەکە دا کەم نین، گەرچی هەڵەوپەڵە داوێنی 

ئەوانیشی گرتووە:
1. »خێڵی موکری... لە تەمووزی 1٩1٨  دا لە نزیک سەقز پەیوەندییان بە کۆنسوولی 

ئینگلیز لە کرماشانەوە کرد...« )ل 4٧( ؛
2. »عەشــیرەتی مەنگــوڕ لــە ناوچەکانــی ســاباڵغ، خانــە، سەردەشــت و بــۆکان 

نیشتەجێن« )6٩( ، کە لەمەڕ بۆکانەوە هەڵەیە؛ 
٣. »دوای ئەو ڕووداوانە، ئەنجومەنی بەرزی ئێران ]دەوڵەت یا پەرلەمان؟[، بەپەلە 
داوای »عەلی بــەگ« نوێنەری حکوومەتیان لە شــاری ســاباڵغ کــرد... هەر دوای 
گەڕانەوەی عەلی بەگ لە تاران کەوتە پەیوەندی کردن بە ئەو سەرۆک عەشیرەتە 
کوردانــەی کە ســەر بە حکوومەت بوون و دژایەتییــان لەگەڵ مەنگوڕ دا هەبوو 
وەک قەرەنی ئاغای مامەش و ئەسعەد  ئاغای دێبوکری...« )٧5( . ئەم عەلی بەگەی 

باسی دەکا، عەلی بەگی حەیدەری، واتە عەلی بەگی حاجیاڵیکەندە. 
٤. پەڕاوێــزی الپەڕە 101 لە وتاری ســەبارەت بــە خێڵی جەاللی باس لە پێکهاتنی 
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»ڕێکخراوەیەکــی بچــووک« لــە شــاری مەهابــاد دەکا کــە »لــە ســاڵی 1٩2٧ بــۆ 

پەیوەنــدی کــردن لەگــەڵ خۆیبوون پێکهات... 20 هەزار کــەس ئەندامی بوون و 
گرنگترینیان عومەر خانی شــکاک، ســەیفولقوزات، حاجی بابەشــێخ، عەلی ئاغای 
دێبوکری و کوێخا ڕەحیمی شــێخی بورهان بوون« )101( . هەواڵەکە بەگوێرەی 
بەڵگەنامەیەکــی عێراقییە. نووســەر لــە درێژەی دا هەروەهــا گوتوویەتی »کەریم 
حیسامیش لە کتێبی قافڵەی شەهیدانی کوردستانی ئێران دا ناوی ڕێکخراوەکەی 
هێنــاوە و قــازی محەممــەد، شــێخ ئەحمــەدی ســریالوا، کاکەحەمــەی بۆکان و 
مــەال ســادقی قزڵجی و مــەال ئەحمەدی فــەوزی بە ئەندام ناوبــردوون« )هەمان 
الپــەڕە( . دیــارە لێــرەش دا هەڵە ڕوویــداوە و قازی کاکەحەمــەی قزڵجی بە دوو 
کەســی جیــاواز ناوبراوە؛ ناوی تــەواوی قازی کاکەحەمە بریتــی بوو لە »قازی 
محەممەدســادقی قزڵجــی بۆکانــی«. عەلی ئاغــای دێبوکریش هەمــان عەلی ئاغای 
عەلیار )ئەمیر ئەســعەد ( ە و کوێخا ڕەحیم نییە و شــێخ ڕەحیمی کوڕی شــێخی 

بورهانە. 
٥. لە وتاری لەمەڕ »حیزبی ئازادیی کوردستان«دا نووسەر دوکتۆر عەزیز زەندی 
)عەزیز ئاڵمانی(  بە ســەرۆکی ڕێکخراوەکە ناســاندووە و گوتوویەتی ناوبراو لە 

گونــدی قالــوێ زەندان لەدایک بووە و پاشــان چۆتە مەهابــاد. دیارە لە ناوچەی 
گەورکــی نێــوان بــۆکان و مەهابــاد و ســەقز و سەردەشــت  دا ٣ گونــد بەناوی 
»قالــوێ« هەن کــە یەکیان قالوێ زەندانه1  باش دەبوو ئەگەر کورتە زانیارییەکی 
لــەو چەشــنە ســەبارەت بــە شــوێنی لەدایک بوونی ســەرۆکی حیزبەکــە درابایە 

خوێنەر )الپەڕە 141( . 
٦. لــە الپــەڕە 210  دا گێڕانەوەیــەک هەیــە لــە کەریــم حیســامی ســەبارەت بــە 
هەڵســووڕانە سیاســییەکانی دوای هەرەسی کۆماری کوردستان کە تێیدا باسی 
باڵوبوونــەوەی ڕاگەیاندننامەیەکی دەســخەت لەالیەن »مەال ئەمجەد« ەوە کراوە. 

1. مــن لــە ســاڵی 1٣42  دا بــۆ کاری چاوەدێریی »هەڵبــژاردن!«ی پەرلەمــان، لەالیەن ئیدارەی 
فەرهەنگی بۆکانەوە نێردرامە ئەوێ. 
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دیــارە ئــەو کەســە، نەمــر مەال ئەمجــەدی قەاڵی ڕەسووڵەســیت )عوســمانی( یە 
لەسەر چۆمی مەجیدخانی نێوان میاندواو و بۆکان، کە گەلێکیش خەت خۆش و 
ئەندامی هەڵسووڕاوی کۆمەڵەی »ژ. ک« و حیزبی دێموکراتی کوردستان بوو و 

دەکرا لە پەڕاوێز دا ناساندنێکی کورتی ئەوتۆ کرابایە. 
٧. لە الپەڕە 210ەوە هەتا 22٩ باسی ڕۆژنامەی »ڕێگا«یە ئەو ڕۆژنامەیەی وا تاقە 
یــەک ژمارەی لێ دەرچوو و ڕێزدار »مامەغەنی بلووریان« لە بیرەوەرییەکانی دا 
باســی کردووە. لەوێ دا ناو لە نەمر »حەســەنی قزڵجی« و »عەلی بەگی شێرزاد« 
بــراوە. کێشــەی ڕێکەوتــی دەرچوونــی ڕۆژنامــەی ڕێــگا دوای باڵوبوونــەوەی 
بیرەوەرییەکانــی نەمــر »محەممــەدی شاپەســندی« ئاڵــوز ببۆوە و بــاش وابوو 

نووسەر لە پەڕاوێزیش دا بووایە ئاماژەیەکی بە بۆچوونی ئەویش بکردایە.  
٨. الپــەڕە 2٣0 تــا 24٨ وتارێکی ســەبارەت بــە »کۆمەڵەی ڕزگاریی کوردســتان« 
گرتۆتەبەر، کە ڕێزدار سەالحوددینی موهتەدی، نەمر محەممەدی ئێلخانی زادە و 
چەند کەسی تر لە ساڵی 1٩6٣  دا بنیاتیان نا و ساڵێک زیاتر تەمەنی نەبوو. باسی 
حیــزب یــا کۆمەڵە کــە و چۆنییەتیی دامــەزران و ئامانجی پێکهاتنــی بەکورتی و 
ســووکە ئاماژەیەکیش بە ژیانی کاک ســەالح کراوە و گوتراوە نووســەر چەند 
جار چاوی بە کاک سەالح کەوتووە، بەاڵم نووسیویەتی »هیچ کات بە درێژی لێم 
نەبیســتووە جەنابــی دەربارەی ناکۆکییەکانی لەگــەڵ ئەحمەد تۆفیق و هۆکاری 
دەرچوونەدەری لە حیزبی دێموکراتی کوردستان و ڕاگەیاندنی کۆمەڵە شتێکی 
ئەوتۆی باس کردبێ«. جا بۆچی لەو چەند دانیشــتنە دا پرســیاری لێ نەکردووە، 

ڕوون نییە.1

1. دکتــۆر یاســین سەردەشــتی، »چەنــد الپەڕەیــەک لە مێــژووی گەلی کورد لــە ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان«، بەرگی یەکەم، ناشر )؟(، سلێمانی 200٧، 2٩2 الپەڕە، کوردی. 
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کورد و عەجەم
کتێبی »کورد و عەجەم« نووسینی کاک نەوشیروان مستەفا ئەمین بەناوی خوازراوەی 
»ســاڵح محەممەدئەمیــن« ەوە، ڕوانینێکــی خێرا، بــەاڵم بەنێوەرۆکــی مێژوویی کوردە 

لــە پەیوەندیی ئێرانییەکان دا لە ســەدەی شــازدەهەمی زایینــی و دامەزرانی دەوڵەتی 
ســەفەوییانەوە تــا 20 ســاڵی یەکەمی ســەدەی بیســتەم، واتە ڕاپەڕین و تێکشــکانی 
ســمکۆ لە ســەردەمی ڕەزاشــای پەهلەوی دا. کتێبەکە کەمتر چۆتە باســی بۆکانەوە، 
بەاڵم لە زۆر ڕووداوەی کۆمەاڵیەتیـ  سیاسی لە موکریان و ناوچەی مەهاباد دواوە 

کە زۆربەیان بۆکانیش دەگرنەوە، بۆ نموونە:
ـ باســی داگیرکرانی قەاڵی گاودۆڵی کوردان لە ناوچەی هەوشــار و موکری قڕان 
بەدەســت شاعەباســی ســەفەوی )وەرگێڕاو لە عالەم ئارای عەباسی( ، الپەڕە ٩٣ 

ـ ٩6. 
ـ بڵباس لە عێلی ڕۆژەکییە، کە لە ســەردەمێک دا لە چوارگۆشــەی ورمێ ـ ســەقز 
ـ شــارەزوورـ  ڕەوانــدز  دا هێزێکی گەورە بــوون )وەرگێڕاو  لە الغزاوی( ، الپەڕە 

 .10٣
ـ مەڵبەندی موکریان لەالیەن هێزی شــێخ عەبدولقادر )کوڕی شــێخ عوبەیدوڵاڵی 
نەهری( یەوە ئازاد کرا، هێزەکانی شێخ بریتی بوون لە پیاوگەلی هۆزە کوردەکانی 

شەمزینان، ... گەورک، موکری، دێبوکری... الپەڕە 1٧0. 
ـ کوژرانی حەمەحوسێن خانی سەرداری موکری بەدەست سپای تورک لە مەراغە، 

الپەڕە 2٨٣. 
ـ دوای کوژرانــی مارشــیمۆن بەدەســت ســمکۆ، چەکدارەکانــی ئاغــا پەتــرۆس 
کەوتنــە تەقەلــالی کردنــەوەی ڕێگەیــەک بــۆ الی بیجاڕ و ســاین قەاڵ، کە لەگەڵ 
هێزەکانی ئینگلیز دا یەک بگرنەوە، الپەڕە ٣1٣ ]ئەم باسی پاشەکشەی ئاسۆرییە 
مەزلوومــە کان لــە ورمێــوە بەرەو خانەقیــن و تێپەڕبوونیان بــە ناوچەی بۆکان 
یــا نزیــک ئــەو دا، جێگەی لێکۆڵینەوەیە بــۆ ئەوەی بارودۆخی ئــەو دەمی بۆکان 

بزاندرێ.[ 
ـ مەسەلەی تااڵن کرانی ماڵی حاجی ئێلخانی لەالیەن هێزی سمکۆوە لە وت ووێژە 
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گرنگەکانی مستەفاپاشــا یاموڵکی لەگەڵ ســمکۆ لە ســلێمانی. بەگوێرەی قســەی 
ســمکۆ، حاجی ئێلخانی نەک هەر خۆی دژایەتیی ســمکۆی کردووە و چۆتە پاڵ 
دەوڵەت، بەڵکوو عەشیرەتەکانی دیکەشی هان داوە ئەم کارە بکەن، الپەڕە ٣52 

ـ ٣5٣. 
ـ لــە الپــەڕە ٣61 ـ ٣62  دا هەواڵێــک لە زمان »محەممەد تەمەددون« ەوە ســەبارەت 
بــە ڕۆژنامــەی کــورد ]یــا »ڕۆژی کــورد« یا بــە قەولێک »ڕۆژی کورد، شــەوی 
عەجــەم«[، ژمــارە  2 ڕاگەیەنــدراوە ]محمد تمدن، »اوضــاع ایران در جنگ اول یا 

تاریخ رضائیە«، تهران، چاپ اسالمیە، 1٣50[. 
هەواڵەکە سەبارەت بە شەڕی هۆزەکانی ناوچەی موکریانە لەگەڵ »سوارەی خاڵۆ 
قوربانی هەرسینی« کە دوای هەرەسی بزووتنەوەی جەنگەڵ لە گیالن، بایدایەوە الی  
ڕژیمی پەهلەوی و نێردرایە موکریان بۆ شەڕ لەگەڵ سمکۆ، کە پێش ڕووبەڕوو بوونەوە 
 لەگەڵ سپای سمکۆ هەر لەالیەن هۆزەکانی ناوچەی موکریانەوە سپاکەی تێکشکێندرا و

خۆشی کوژرا. 
لە شەڕی دژ بە خاڵۆ قوربان دا ئەمیر ئەسعەد، واتە عەلیاغای عەلیار و »سوارئاغای 
سەرداری موکری« )واتە عەلی خانی سەرداری بۆکان و سوارەی بۆکانی(  بەشدار بوون. 
 ئەم ڕاپۆرتە گەلێک بەڕوونی باسی چۆنییەتیی شەڕەکە و شوێنی شەڕ لە »زاوابووک« و
»داشــامەجید«ی کــردووە و دەڵــێ دوای شــکاندنی ســپای خاڵــۆ، ســوارەی ئەمیــر 

ئەسعەد »یەک عەرادە مەترەلیۆزیان دەسکەوتبوو«. خاڵۆ قوربان سوارەی ئەحمەدی 
گواڵوی ئاغای مەنگوڕ یا ئەحمەدخانی هەرکی کوشتیان، الپەڕە ٣62. 

کتێبەکــە، وەرگەڕاوەتــە ســەر زمانی فارســیش، بــەاڵم بەداخــەوە تەرجەمەیەکی 
باشــی نییە و ســەدان هەڵەی تێکەوتووە. ئەو بابەتانەی لە ســەروە باســیان کرا، لە 
تەرجەمە فارسییەکە دا کەوتوونەتە ئەم الپەڕانەوە: 104، 112، 1٧5، 1٧٨، ٣01، ٣٣5، 

٣٧٩ و ٣٨٧.1

1. ســاڵح محمدامیــن، »کــورد و عەجــەم: مێــژووی سیاســیی کوردەکانی ئێران«، ناشــر )؟(، 
شوێن )؟(، 1٩٩2، کوردی، ٣٩٨ الپەڕە، کوردی.
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سێبەری ئازادی
کتێبی »ســێبەری ئازادی، هەوراز و نشــێوەکانی مێژووی خەباتی کۆمەڵەی »ژ. ک«« 
نووســینی کاک »کەمــال عەبدوڵاڵهــی«م خوێنــدەوە. خۆشــحاڵم کــە ڕۆڵەکانــی گەلی 
کورد ئێســتا پێگەیشــتوون و ئەو ئەرک و کارانەی وا 50 ســاڵێک پێش ئێســتا بێگانە 

دەیانکرد و ئێمە چاو لەدەستی ئەوان بووین، ئێستا الوەکانمان دەیکەن. 
 کتێبەکــە هەڵســەنگاندنی ڕۆژنامــە و گۆڤار و ڕاگەیاندن و کتێــب و بەڵگەنامەی 
پەیوەندیدار بە کۆمەڵەی »ژ. ک«ەوە و لە ڕێگای ئەوانەوە، ڕووناکی دەکەوێتە سەر 
مێــژووی پــڕ تەم و مــژی کۆمەڵــەی »ژ. ک« و چۆنییەتیی هەڵوەشــانەوە و توانەوەی 

لەنێو حیزبی دێموکراتی کوردستان لە ساڵی 1٩45دا. 
 نووســەر فەســڵێکی تایبــەت بە ســەرهەڵدانی کۆمەڵــەی نەنووســیوە گەرچی لە 
بەشــە جیاجیاکانــی کتێبەکــە دا ئامــاژەی پێکردووە، ئــەوەش وا دەگەیەنــێ کە نیازی 
سەرەکی لە پێکهێنانی کتێبەکە، تەنیا لێکۆڵینەوەی مەسەلەی هەڵوەشانەوە بووبێ و 
هــەر بۆیــەش جەختی لەســەر دواژمارەی گۆڤاری نیشــتمان و تاکــە ژمارەی ئاوات 

کردووە. 
 لــە کتێبەکــە دا گەلێــک جار نــاوی بــۆکان و ڕووداوەکانی بۆکان و کەســایەتییە 
بۆکانییــەکان هاتــووە بەتایبــەت لــە الپــەڕە 2٣1 تــا 25٣ )بەشــی 5(   دا نــاوی ئــەم 

کەسایەتییانە و ناوی نهێنییان ڕاگەیەندراوە:
12. حاجی ڕەحمان ئاغای ئێلخانی زادە )برای ڕاست(؛ 

1٣. عەبدوڕڕەحمانی شەرەفکەندی )ع. هەژار(، )ئەو دەم لە بۆکان ژیاوە( ؛
16. عەبدولقادری دەبباغی )سیامەک(، )ئەو دەم لە بۆکان ژیاوە( ؛

25. حەسەنی قزڵجی )ح. خەمناک( و )ح. قزڵجی(؛ 
26. محەممەدسادق قزڵجی )م. ص. قزڵجی(؛ 

2٨. محەممەد نووری )گڵۆاڵنی(، )عەتری(؛ 
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٣4. عەباسی حەقیقی )ع. هونەر(؛ 
٣٩. سەعیدی هومایوون )ئاگری(؛ 

40. مەال ئەمجەدی عوسمانی )کاک(؛ 
5٩. سمایلی فەڕڕوخی )ئا. ف. پڕشینگ(؛

6٧. مەال مارفی کۆکەیی )بوێژێکی بەناوبانگ(، )بە ڕەچەڵەک کۆکەیی( ؛
٧2. خالید حیسامی )خ. شێواو(. 

لە دەستەی الوانی کۆمەڵەی »ژ. ک«یش:
1٨. میرزا ئیبراهیمی ئەفخەمی )ڕووناک(. 

لــە الپــەڕە 24٧  دا نــاوی »ق. چۆبینــە« بــە کاک قاســمی وەتەمیشــی یــا قــادری 
حەمیــدی دراوە، کــە هەڵەیــە و ناســناوی ئەحمەدئاغــای ئێلخانی زادەیــە. هەروەهــا 
 »پشتیوان« نەزانراوە ناسناوی کێیە و ئێمە دەزانین هی سمایل ئاغای ئێلخانی زادەیە. 
»ئارێز«یش وا هەیە ناوی نهێنیی »میرزا عەلی سەمیمی« )خێروێژ(  نووسەری سەردار 
حەمەحوســێن خانی بــۆکان و خەڵکــی ســنە بــێ، کــە دواتر لــە گونــدی »قەڵەندەر«ی 

فەیزوڵاڵبەگی کۆچی دوایی کرد. 
کــێ  نهێنــی  نــاوی  نەزانــراوە  مــرۆ 6٧«  »ئــا. ک.  لــە الپــەڕە 24٨  دا  هەروەهــا 
بــووە، کــە ئەویــش دەبــوو بزانرایــە یەکــەم نــاوی نهێنیــی حاجــی ڕەحمان ئاغــای 
 ئێلخانــی زادە بــووە و پاشــان گۆڕیویە و کردوویە بە »برای ڕاســت«: ئەوەش بەڵگە:

 لە »مرۆ« ئاخۆ »برای ڕاست« ماون؟ )هەژار، بەرەو موکریان( . 
 بەکورتــی کتێبەکــە بایەخێکی گرنگی بەڵگەیی هەیە و ئەوانەی خوارەوە ژمارەی 

الپەڕەیەکن کە باسی بۆکان یا کەسایەتیی بۆکانیان تێدا کراوە:
 ،2٣2 ،215 ،1٨0 ،1٧6 1٧5 ،160 ،146 ،145 ،1٣6 ،1٣5 ،11٩ ،52 ،4٣ ،40 ،26
 ،44٨ ،444 ،440 ،4٣٩ ،4٣0 ،422 ،40٣٩، ٨5 ،٣٩4 ،٣٧٧، ٣٧٨ ،255 ،25٣ 251 ،24٩

452 و 1.45٨

 1. کەمال عەبدوڵاڵهی، »ســێبەری ئازادی، هەوراز و نشــێوەکانی مێژووی خەباتی کۆمەڵەی
»ژ. ک« 1٣21 ـ 1٣24«، بنکەی ژین، سلێمانی، 200٨، 4٧٤ الپەڕە، کوردی. 
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چەپ لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
ئــەوە نــاوی کتێبێکــە ڕێزدار ئەیــووب ئەیــووب زادە نووســیویەتی و بەرگی یەکەمی 

بەناوی »کۆمەڵە و دۆزی ناسیۆنالی کورد« لە ساڵی 2002  دا باڵوکردۆتەوە. 
بابەتــی کتێبەکــە هەڵســەنگاندنی هەڵوێســتی چەپــی ئێران بەگشــتی و »کۆمەڵەی 
شۆڕشــگێڕی زەحمەتکێشــانی کورد« بەرانبەر بە مەسەلەی نەتەوایەتی گەلی کوردە 
لە ئێران. کتێبەکە گەلێک بەنێوەرۆک و پشت ئەستوور بە بەڵگەی وا  کە زۆربەیان لە 

چاپەمەنی و ڕاگەیاندنی کۆمەڵە وەرگیراون. 
 نووســینی مێــژووی سیاســیی کوردســتان و بەتایبــەت ڕۆژهەاڵتی کوردســتان 
بەبــێ ئەم چەشــنە شــی کردنەوە و ڕەخنە گرتنانە گونجاو نابــێ و حەقیقەتیش بەبێ 

حزووری ئەو بۆچوونانە دەرناکەوێ. 
کتێبەکــە هەڵوێســت و سیاســەت و بەرنامــەی کۆمەڵــەی لە ســەرەتاوە تا دوای 
کۆنگرەی ســێهەم و زاڵ بوونی ســەهەندییەکان بەسەر سیاســەتی گشتی کۆمەڵە دا، 

خستۆتە بەر لێکۆڵینەوە و شیکاری. 
 مــن لێــرە دا بەبــێ هەڵوێســت گرتــن، ئــەم بەشــانەی کتێبەکــە دەخەمــەڕوو کــە 

پەیوەندییان بە بۆکان و خەڵکی بۆکانەوە هەیە:
ـ  الپــەڕە 21: هەڵســووڕێنەرانی »تەشــکیالت« ]ســەرەتاکانی دامەزرانــی کۆمەڵە[:

4. عەبدوڵاڵ موهتەدی؛
ـ الپەڕە 2٣: دەســتەی دامەزرێنەرانی کۆمەڵە: ٣. عەبدوڵاڵ موهتەدی، ٨. حوســێن 

مورادبەگی ناسراو بە حەمەسوور، ٩. عومەر ئێلخانی زادە؛
ـ الپــەڕە 14٣ تــا 145: ڕووداوی کوژرانــی ئەندامانــی »پەیــکار« لــە بنکەکەیان )بە 

دەستی حیزبی دێموکرات(  لە بۆکان، یەک لەوان تاهیر ئیبراهیمیان؛
ـ الپــەڕە 152: وت ووێــژ و نێوبژیکەریــی عومەرئاغــا، کاک ســەعد و محەممەدی 

موهتەدی لە نێوان کۆمەڵە و سپای ڕزگاری؛
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ـ الپەڕە 16٨: بەڕێوەچوونی کۆنگرەی دووهەمی کۆمەڵە لە خانەقای زەمبیل؛
ـ الپــەڕە ٣20: ئامــاژە بــە کوشــتنی مامۆســتا مــەال کەریمی شــاریکەندی لەالیەن 

کۆمەڵەوە؛ 
ـ هەروەها لەم الپەڕانە دا باســی کەســایەتیی بۆکانی کراون: 1٣، 1٧4، 20٨، ٣0٨ 

تا ٣10، ٣1٨، ٣20، ٣٣2، ٣٣٩، ٣50، ٣51 و ٣60.1

 

1. ئەیــووب ئەیــووب زادە، »چــەپ لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان، کۆمەڵە و دۆزی ناســیۆنالی 
کورد«، بەرگی یەکەم، ناشر: دانەر، 2002، ٣٩٨ الپەڕە، کوردی. 
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کتێبێکی ئەلێکرتۆنیی جووتیار حاجی تۆفیق
لــە ماڵپــەڕی »گاگەش«دا دەقی کتێبێکــی ئەلێکترۆنیی ڕێزدار جووتیــار حاجی تۆفیق 
باڵوبۆتەوە کە کۆمەڵەی چەند وتاری ســەربەخۆیە ســەبارەت بە چەند کەســایەتیی 
ئەدەبــی کــوردی )حەســەن قزڵجــی، محەممــەد میهــری و ســوارەی ئێلخانــی زادە( ، 
هەروەها پێداچوونەوە و هەڵســەنگاندنی چەند کتێبێکی کوردییە )گەرمیان، مێژووی 
هەورامان و ڕۆژنامەنووســیی کوردیی ســەردەمی کۆماری دێموکراتی کوردستان( . 
جیا لەوانە وتارێکی سەربەخۆیە سەبارەت بە ڕۆژنامە نووسیی کوردی لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردســتان کە بەوپەڕی وردی و ســەرنجەوە نووســراوە و من تا ئێســتا بابەتی وا 
هەمەالیەنــە و لــە عەینی کات دا بێ هەڵەم ســەبارەت بە ڕۆژنامەنووســیی کوردی لە 

هیچ سەرچاوەیەک دا نەخوێندۆتەوە. 
من نووسەری بەڕێزی وتارەکە ناناسم و دووری نازانم نووسەرێکی بەئەزموونی 
ڕۆژهەاڵتی کوردســتان بێ کە ناوێکی خوازراوەی بۆ خۆی هەڵبژاردبێ، بەاڵم هەر 
کەس هەیە دەبێ ئارەزووی ئەوە بخوازین قەڵەمەکەی هەروا بەبڕشت بێ و کەلێن و 

قوژبنی مێژووی کوردمان هەر بەو وردییەوە کە لێرە دا دەینینین بۆ بپشکنێ. 
الی کەم چوار وتاری یەکەم، دووهەم، شەشەم و حەوتەم لە کۆمەڵی وتارەکانی 
نێــو ئــەم کتێبــە، بــۆکان و کەســایەتییە بۆکانییەکان دەگرنــەوە. ئەوە نووســینەکانی 

نووسەرن:
یە کە م: ناوی کتێبە کە  بەو جۆرە یە  »ڕۆژنامەنووسیی کوردیی سە ردە می کۆماری 
دێموکراتــی کوردســتان 1٩42 ـ  1٩4٧«. شــتێکی ئاشــکرایە  کــە  مــاوە ی حوکمڕانیــی 
کۆمــاری کوردســتان، کە متــر لە ســاڵێک بووە. ئە گــە ر ڕۆژی سێ شــەممە ڕێکەوتی 
1٩46/1/22 بــە  ڕۆژی دامە زراندنــی و ڕۆژی سێ شــەممە ڕێکەوتــی 1٩46/12/1٧ 
بــە  ڕۆژی کۆتایی هاتنــی دابنێیــن، ئــە وا دە توانیــن بڵێیــن کــە  کۆمــاری کوردســتان 
تە مە نــی نزیکــە ی 11  مانــگ بووە، بەاڵم هــە  روە ک لە ناوی کتێبە کــە  وە دە ردە کەوێ، 
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ســنووری مێژوویی ئە م لێکۆڵینە وە یە )ســاڵی 1٩42 هەتاکوو ســاڵی 1٩4٧ ( ە . لێرە  دا 
دە گە ینــە  ئــە وە ی کــە  بڵێین هە  ر لە خــودی ناوی کتێبە کە  دا، ناکۆکییــە ک هە  یە ! چونکە  
ســنوورە  مێژوویی یە کە ی »ڕۆژنامەنووسیی کوردیی سە ردە می کۆماری دێموکراتی 
کوردســتان« دە کاتــە  ماوە ی نێــوان )1٩46/1/22 هەتاکــوو 1٩46/12/1٧(  نە ک )1٩42 
ـ  1٩4٧( . هە  رچە نــد نووســەر لــە  ســە رە تای کتێبە کــە ، لــە الپــە ڕە  12  دا بەکورتــی 
باســی ئــە وە ی کــردووە  کــە لێکۆڵینە وە کە ی لــە دامە زراندنــی کۆمە ڵــە ی »ژ. ک.« ەوە  
دەســت پێدەکا هەتاکوو ڕۆژی لە  ســێدارە درانی قازییە کان لە 1٩4٧/٣/٣1، بەاڵم ئە و 
ڕوون کردنە وە یە  ناتوانێ ئەو ڕاســتییە  وە البنێ کە  ناوی کتێبە کە  ناکۆکیی تێدایە ! بۆ 
نموونــە  ئە گــە ر ناوە کە ی بــەو جۆرە  بووایە : »ڕۆژنامەنووســیی کوردیی ســە ردە می 
کۆمــاری دێموکراتــی کوردســتان 1٩46/1/22 ـ 1٩46/12/1٧ و لــە پێشــە کییە کە ی دا 
ئــە وە ی ڕوون بکردایە تــە وە   لەبــەروەی کۆمەڵــەی  »  ژ. ک.« و کۆمــاری کوردســتان 
پە یوە ندییە کــی تە واویــان بە یە کــە وە  هە   یــە  و تە واوکە ری یە کترین، وا پێویســت بووە 
کــە  لە  ســە رە تا دا باس لــە گۆڤاری نیشــتمان و باڵوکراوە کانی دیکــە ی  کۆمە ڵە ی »  ژ. 
ک.« بکــرێ؛ ئە وســا کە س ســە رنجێکی ڕە خنە گرانە ی لەم جــۆرە ی نە دە بوو. تە نانە ت 
ئە گە ر ناوە کە ی بەو جۆرە ش بووایە:  »ڕۆژنامەنووسیی کوردیی سە ردە می کۆماری 
دێموکراتی کوردســتان 1٩4٣ ـ 1٩46« تا ڕادە یە ک دروســتتر بوو لە وە ی کە  لە ســە ر 
ئە و کتێبە  نووسراوە ! چونکە  هیچ باڵوکراوە یە کی کۆمە ڵە ی »ژ. ک.« پێش ساڵی 1٩4٣ 
دە رنە کراوە  و هیچ باڵوکراوە یە کی کۆماری کوردستانیش پێی نە ناوە تە  ساڵی 1٩4٧! 
کتێبە کــە ش )یــان لێکۆڵینە وە کــە  (  تایبە تــە  بــە  »ڕۆژنامەنووســیی کوردیی ســە ردە می 
 کۆمــاری دێموکراتی کوردســتان«ە نە ک »ڕووداوە  مێژوویی یە کانی« ئە و ســە ردە مە . 
دووهە م: باشــتر بوو نووســەری ئە م کتێبە  »وەکوو ســە رچاوە« ڕاستە و خۆ سوودی 
 The« هەر  وەها The Kurdish Republic of 1946 :لــە کتێبــی ویلیــام ئیگڵتــۆن بــە نــاوی
Kurdish Republic of Mahabad«ی ئارچیباڵــد ڕووزڤێڵــت، وە ربگرتا یــە کــە  لــە دە یــان 

الپە ڕە  دا زانیاریی لێ وەرگرتوون  ، بەاڵم نە ک لە تێکســتە  ئینگلیزییە کانیانە وە، بەڵکوو 
لە و وە رگێڕانە  پڕ لە هە  ڵە  و کەم وکووڕییانە وە  کە لە لێکۆڵینە وە ی زانســتی دا مرۆڤ  
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هە  رگیز ناتوانێ پشتیان پێ ببە ستێ. 
 باوە ڕیش ناکە م پە یدا کردنیان لە نێوخۆ ی واڵت کارێکی هێندە  ئەســتەم بووبێ! 
وەکــوو مــن بزانــم کتێبە کــە ی ویلیــام ئیگڵتــۆن لــە کتێبخانــە ی هە  ندێــک کــە س و لە 
کتێبخانە کانــی زانکۆکانــی کوردســتان پەیــدا دەبێ. بۆ نموونە  ســااڵنی1٩٨٧ ـ 1٩٩0 
چە ندیــن جــار لــە کتێبخانە ی گشــتیی ســلێمانی وە رمگرتــووە و تەنانــەت جارێکیان 
ســە رجە م کتێبە کــە م کۆپــی کرد، کە  تا ئێســتاش ئە و کۆپییە م مــاوە . یاخود دەیتوانی 
ســوود لــە وەرگێڕانــە عەرەبییەکــەی مامۆســتا جەرجیــس فەتحوڵــاڵ وەربگــرێ، کە 
زۆر لــە وەرگێڕانــە کــوردی و فارســییەکەی ســەید محەممەدی ســەمەدی باشــترە. 
 وتــارە درێژەکــەی »ئارچیباڵــد ڕووزڤێڵت«یــش ئە گە رچــی یەکــەم جــار ســاڵی 1٩4٧ 
باڵوکراوە تە وە ، بەاڵم دواتر وە ک نامیلکە  و لە چە ند گۆڤاری ئینگلیزی دا ســە رلە نوێ 

چاپ کراوە تە وە . 
وێنــە و  ئــەم  ســەرچاوەی  دەسنیشــان کردنی  ئەکادیمــی دا  لێکۆڵینــەوەی  لــە 
دۆکۆمێنتانەی کە لە لێکۆڵینەوەکە دا ســوودیان لێ وەرگیراوە  خاڵێکی گرنگە و دەبێ 
بە ئەمانەتەوە ڕەچاو بکرێ. لەم کتێبە دا ئاماژە بۆ ســەرچاوەی هیچکام لە وێنەکان 
نەکــراوە. هەروەهــا لــە ل )52(  دا کۆپیــی بەیاننامەیەکــی کۆمە ڵــە ی »ژ. ک.« بەرچــاو 
دەکــەوێ، بەبــێ ئەوەی  ئاماژەی بۆ ســەرچاوەکەی کردبــێ! وەکوو من بزانم کۆپیی 
ئــەم بەیاننامەیــەی لــە کتێبی »نگاهی بە تاریخ مهاباد«، نووســینی ســەید محەممەدی 
ســەمەدی، وەرگرتــووە.  لــە ) ل2٣( ش دا کۆپیــی وێنەیەکــی ســەردەمی کۆمەڵەی »ژ. 
ک.« بەرچــاو دەکــەوێ کە ئاماژەی بۆ ســەرچاوەکەی ئەویش نەکــردووە! دڵنیام کە 
ئــەو وێنەیــەی  لــە )ل 65٩( ی کتێبی »ژیــان و بەســەرهاتی عەبدوڕڕەحمان زەبیحی«، 
نووســینی عەلی کەریمی، وەرگرتووە.  لێرە دا بە پێویســتی دەزانم  ڕاســتییەک بخەمە 
ڕو، ئەویــش ئەوەیــە کــە ئەو وێنەیە و چەند وێنەی زۆر بەنرخی دیکە، کە زۆربەیان 
هــی دەورانــی چاالکیــی کۆمەڵــەی »ژ. ک.« ن، محەممەدی شاپەســندی پاش ســاڵەها 
ژیانــی ئاوارەیی و دەربەدەری پاراســتبوونی و نەیهێشــتبوو  بفەوتێن، ســاڵی 1٩٩٨ 
بە ئەمانەتەوە داین بە من کە بە ســکانەر وێنەیان لێ بگرمەوە و گەورەشــیان بکەم. 
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پاشــان لــە دەزگای »خــاک« لــە هــەر وێنەیەکیان چەنــد دانەیەکمان لــێ کۆپی کرد و 
وێنە ئۆریگناڵەکان و هەندێک لە کۆپییە گەورەکراوەکانم بۆ محەممەدی شاپەسندی 
گەڕانــدەوە. دواتــر بــە ئاگاداریی خۆی کۆپیــی )چەند(  دانەیەکیانم بــۆ عەلی کەریمی 
نــارد، کــە ئەو دەم نیازی چاپ کردنی کتێبەکەی هەبوو. کەریمی پاشــان وێنەکانی لە 
پاشــکۆی کتێبەکەی  دانابوو، بەاڵم بەهەر هۆیەک بوو ناوی محەممەدی شاپەسندیی 
وەک »خاوەنــی وێنــەکان« لــە بیرکرابوو!  ئــەم وێنانە لە کتێبی »ژیان و بەســەرهاتی 

عەبدوڕڕەحمان زەبیحی«دا لە ل65٧، 65٨، 65٩، 660 و 6٧6 دا دانراون. 
نــرخ و بەهــای لێکۆڵینــەوەی لــەم جــۆرە بــەوە زیــاد دەکا کــە بــەر لەهەرچی بە 
شــێوەیەکی ورد و زنجیرەیــی ئامــاژە بــۆ )پێشــینەی مێژوویی(  ئەو باســە بکرێ کە 
نووسەرەکە مەبەستێتی لێی بکۆڵێتەوە. لەم کتێبەش دا باشتر و زانستییانەتر بوو کە 
لــە ســەرەتا دا، ئەگەرچی بەکورتیــش بووایە، لە دووتوێی چەنــد الپەڕەیەک دا ئاماژە 
بــۆ پێشــینەی ڕۆژنامەنووســیی کــوردی لە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان )بەرلە کۆماری 
کوردستان(  بکرایە. هەرچەند لە هەندێک جێ دا ئاماژەی لەو جۆرە بەرچاو دەکەون، 
بەاڵم لە هیچ کامیان دا زانیاریی ورد و پێویست نەنووسراون و باسەکان بە شێوەی 
زنجیــرەی مێژوویــی نین. بۆ نموونە لە ل )16٩(  دا بە پشت بەســتن بە چەند وتارێکی 
ئەحمــەدی شــەریفی کە لــە هەفتەنامــەی »ئابیدەر«دا بــاڵوی کردۆتەوە، نــاوی چەند 
گۆڤــار و ڕۆژنامەی نووســیوە کە هەندێکیان نــە لە دوور و نە لە نزیک پەیوەندییان 
بە کوردەوە نییە و ئە حمەدی شــەریفی لەخۆڕایی لە نێو ڕۆژنامەنووســیی کوردی دا 
جێــی بــۆ کردوونەتــەوە! ]لەم ڕووەوە نامەم بۆ چەند کەســی شــارەزا نــاردووە. لە 
وەاڵمی نامەکانم دا زانیاریی بەسوود و باس نەکراویان بۆ نووسیوم، بەاڵم بۆ ئەوەی 
لێرە دا باســەکە لەوە زیاتر درێژە نەکێشــێ، هەڵیاندەگرم بۆ کات و شــوێنی خۆیان[. 
هەروەهــا  لــە ل )6٧(  دا نووســیویەتی: »زۆربــەی ســەرچاوەکان، ڕۆژنامەنووســی و 
چاپخانە لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت دا، لە ڕووی مێژوویی یەوە، دەدەنە پاڵ ئەو هەوڵە 
جوامێرانەیەی نەوەی بەدرخانیەکان و بەتایبەتی عەبدوڕڕەززاق بەدرخان  لە شاری 
خۆی ، کە لە ساڵی 1٩1٣  دا هەوڵی داوە یەکەمین ڕۆژنامەی کوردی لە ئێران دا بەناوی 
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کوردستان  باڵوبکاتەوە...«. 
لێرەوە دەردەکەوێ کە نووسەری ئەم کتێبە ئاگای لەوە نییە کە لە ساڵی 1٩10 دا 
میســیۆنێکی مەســیحی لۆتەری گۆڤارێکی مانگانەی بەناوی »کوردســتان میشنێری« 
بــە زمانــی ئینگلیزیی دەرکردووە و بەشــی هــەرە زۆری وتارەکانی تایبەت بوون بە 
شاری مەهاباد و ناوچەی موکریان و ڕۆژهەاڵتی کوردستان و لە گەلێک ژمارەی دا 
وێنەی مەهاباد و خەڵکی مەهاباد باڵوکراونەتەوە. ئەگەرچی ئەم گۆڤارە بە ئینگلیزی 
بــووە و لــە ئەمەریــکا چاپ کراوە، بــەاڵم چونکە هەمــوو بابەتەکانــی پەیوەندییان بە 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان و شاری مەهابادەوە هەیە و بەشی زۆری وتار و وێنەکانی 
لــە مەهابــادەوە نێردراون، ناکرێ لە ڕیزی ناوی گۆڤار و ڕۆژنامە و باڵوکراوەکانی 
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان دا ئامــاژەی بۆ نەکرێ. لە هەندێک ســەرچاوەش دا ئاماژە بۆ 
ئــەوە کــراوە کــە چەنــد میســیۆنێرێکی ئەڵمانی لە مانگــی ئاوریلــی 1٩14 دا لە ورمێ 
گۆڤارێکیان بەناوی »کوردســتان«وە دەرکردووە. جێی ســەرنجە لە ل )6٧(  و )6٨(  دا 
چەنــد دێڕێکــی دەربــارەی ڕۆژنامــەی »کورد« نووســیوە کە لە ورمــێ لەالیەن »مەال 
محەممــەدی قزڵجی« یــەوە، لــە ســەردەمی بزووتنەوەکــەی ســمایل خانی شــوکاک دا 
دەرکــراوە، بــەاڵم بەداخــەوە نەینووســیوە ئــەو ڕۆژنامەیــە لــە )چ ســاڵ و مانــگ و 

ڕۆژێک(  دا دەرکراوە. 
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کتێبی فارسی 

زانستنامەی فارسی
ئــەم کتێبــە دوکتــۆر »غالم حســین مصاحــب« بە فارســی نووســیویە و لە قامووســە 

کۆنەکانی ئێرانە. لە بەرگی یەکەمی دا کورتە باسێک لەمەڕ بۆکان ئاڕاستە کراوە:
»بۆکان )Bukan( ، بەخش، شارستانی مەهاباد ]چاپی کتێبەکە هی پێش ساڵی 1٣6٨/ 
 1٩٨٩ یە کە تێیدا بۆکان بوو بە شارستان[، کەوتۆتە ئوستانی ئازەربایجانی ڕۆژاوا و
1٣٨ )؟(  گونــدی هەیــە ]نووســەر لــە ژمــارەی گونــدەکان دڵنیا نەبووە و دێهســتانی 
تورجانیشــی خستۆتە سەر حیسابی بۆکان[. ئەم دێهستانانەی گرتۆتەبەر: ئەختاچی 
بۆکان، بێهی، تورجان. چۆمی تەتەهوو )سیمینەرود(  لە باشوورییەوە بەرەو باکوور 
 دەڕوا و هاوتەریبــە لەگــەڵ جــادەی بــۆکان بۆ میانــدواو. ناوەندەکەی نــاوی بۆکانە.
)لە ساڵی 1٣٣5/ 1٩56  دا، 5٣5٧ کەس دانیشتووی شارەکە بوون( . کەوتۆتە 56 کیلۆمتریی 
باشووری مەهاباد کە ئەویش تەواو ڕاست نییە و بۆکان کەوتۆتە باشووری ڕۆژهەاڵتی 
مەهاباد. ئاوی شارەکە لە چۆمی تەتەهوو و حەوزی ناوبەدەرەوەی بۆکان وەرگێڕاوە. 
 بەرهەمــی ]کشــت وکاڵیی[ توتــن و چەوەنــدەرە. ]ئاشــکرایە ئــەو زانیارییانــە کۆن و

بۆ ئەمڕۆ کەمتر جێگەی بڕوان[.«1

1. دائرةالمعــارف فارســی، بەسرپرســتی غالم حســین مصاحــب، جلــد اول )ا س( ، مۆسســە 
انتشارات فرانکلین. تهران، 1٣45/ 1٩66، مادە بوکان. 
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زانستنامەی گەورەی ئیسالمی
لەنێــو قامــووس و ئینســیکلۆپێدیا فارســییەکان دا ئەم کتێبە بایەخــی زیاتری داوە بە 

زانیاریی سەبارەت بە بۆکان و نزیکەی دوو الپەڕەی بۆ تەرخان کردووە:
»ناوی شارەکە لە وشەی بووک وەرگیراوە بەواتای »وەوی«؛ کێوی تەرەغە 26٧0 
میتــر بەرزە، ســەرجەمی شارســتانەکە )بــە دێهاتــەوە(  2451  کیلۆمیتری چوارگۆش 
بەرینــە، لووتکــەی کێوەکانــی تــر بریتین لــە: کەڵتەگــە، تولکە، چرش، بــەردەزەرد و 
ناڵەشکێنە. هۆزی دێبوکری، مەنگوڕ]؟[ و فەیزوڵاڵبەگی لێ دەژین ]دەبووایە گەورک 

لەجیاتی مەنگوڕ بگوترایە[. 
کانی »خاکی نەســووتێن«ی لێیە، گەنمی باشــی لێ بەرهەم دێ، لە ســاڵی 1٣16/ 
1٩٣٧دا خرایە ســەر شــاری مەهاباد و لە ساڵی 1٣6٨/ 1٩٨٩  دا لێی جیا بۆوە و بوو 
بە شارستان. مێژووی شارەکە دەگەڕێتەوە بۆ هەزارەی یەکەمی زایینی ]کە ئەوەش 
ڕاســت نییە و الی کەم بە دوو هەزار ســاڵ پێش ئەویش شوێنی ژیانی مرۆڤ بووە، 

نموونەکەی قەاڵیچی و ئیزیرتوو[. 
 کتێبەکە دواتر دەڵێ: »کەونارایی قەاڵیچی دەگەڕێتەوە بۆ 2٨00 ساڵ پێش ئێستا و
بەرپەرچــی چــوار دێڕ ســەرەوەتری خــۆی دەداتەوە. نووســراوەی گوندی قەاڵیچی 
بــە خــەت و زمانــی ئارامیی کۆنە. وا هەیــە بۆکانیش لە دەوروبەری ئەو ســاڵەی وا 
ئاورگەی شــێز ]لە ڕۆژهەاڵتی شــارەکە[ کەوتە دەســت عەرەبە موسوڵمانەکان، هەر 
هەمان ئەو ســەردەمە فەتح کرابێ کە ئەویش ســاڵی 22ی کۆچی/64٣ی زایینییە، وا 

هەیە ناوچەکە لە سەدەی ٩ی کۆچییەوە جێ ژیانی خەڵک بووبێ. 
ئینسیکلۆپێدیاکە  باسی »زیاد لە ٨00 پارچە ئاوایی سەردار سەیفەددین خان« دەکا، 
کە ئەویش بەئاشــکرا هەڵەیە. بەداخەوە بابەتی ئەم چەشــنە کتێبە ســەرچاوەیی یانە 

تاکەکەس دەینووسێ و گەلێک جاریش بەبێ پرسی زانیاران و شارەزایان.1

1. دائرةالمعــارف بــزرگ اســالمی، جلــد ســیزد هم، زیــر نظــر کاظــم بجنوردی، ناشــر: مرکز 
دائرةالمعارف بزرگ اسالمی، تهران 1٣٨٣/ 2004، مادەی بوکان.
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زانستنامەی جیهانی ئیسالم
 ئەم کتێبە ژمارەی دانیشتووانی شاری بۆکانی بەگوێرەی سەرژمێری ساڵی 1٣٧5/ 
1٩٩6[ بــە 120هــەزار و 20 کــەس و دانیشــتووانی شــار و گوندەکانــی دەوروبەری 
بــە 1٧5هەزار و 541 کەس نووســیوە و گوتوویەتــی: »کە دوو بەخش پێکهاتووە: 1(  
بەخشی سیمینە بە دێهستانی بێهی و دێبوکرییەوە )لە ناوەندەکەی گوندی جامەردە( ، 
ئەختاچــی لە ڕۆژهــەاڵت )کە ناوەندەکەی گوندی داشــبەندە(  و ئەختاچی محاڵی )کە 
ناوەندەکەی گوندی قەرەمووســالییان( ە. 2(  بەخشــی مەرکەزی کە دێهســتانی عێلی 

گەورک، یەڵتەمر و ئەختاچی دەگرنەوە.« 
هەندێــک زانیاریی نێو کتێبەکە ســەبارەت بە بــۆکان، کۆن و هەڵەن، وەک ئەوەی 
گوتوویەتی لە بۆکان لۆکە بەرهەم دێ یا خود باســی قاڵی چنینی بۆکانی نەکردووە. 
ئاماژە بە شوێنەواری لەمێژینی سماقان و قەاڵیچی لە شوێنی خۆی دایە و گوتوویەتی 
بەندی بۆکان کە لە ســەردەمی کۆماری ئیســالمی دا ناوی »شــەهید کازمی« لەســەر 
داندراوە کەوتۆتە بەشــی ســاین قەاڵوە و عاید بە بۆکان نییە. لەو زانیارییە کۆنانەی 
وا لــە کتێبەکەدایــە، باســی حەوزەگەورەیە کە دەڵێ خەڵک لە کاتــی بێکاری دا دەچنە 
ســەری ـ ئەوەش لە کاتێک دایە کە دەیان ســاڵە ســەری حەوزەگەورە گیراوە و ئیتر 
حەوزەگــەورەی جــاران نەماوە! هەروەها گوتوویەتی مزگەوتی حەمامیان لە ســاڵی 
1٣2٨]مانگــی[  دا بنیات نــراوە، چەنــد هــەزار کــەس بــۆ کڕینی مەڕومــااڵت و پاتاڵ لە 
شــارەکانی دیکەوە وەک تاران، ئابادان، هەمەدان و مەراغە، دێن بۆ بازاڕی حەیوان 

لە بۆکان کە ئەو بە شەممەبازاڕی نێو دەبا.1

1. دانشــنامە جهــان اســالم، زیر نظــر غالمعلی حدادعــادل، جلد چهارم، بنیــاد دایرةالمعارف 
اسالمی، تهران 1٣٧٧/ 1٩٩٨، مادە بوکان. 
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شەرەفنامەی بدلیسی 
هەمــوو باســێک ســەبارەت بــە مێــژووی کــورد  ناتــەواو دەبــێ ئەگــەر تێیــدا ئاماژە 
بەنێوەرۆکــی ناودارتریــن مێــژووی کــوردان، واتــە شــەرەفنامەی بدلیســی نەکــرێ. 
شەرەفنامە یا مێژووی کوردان بەداخەوە ناوێکی لە بۆکان نەهێناوە، بەاڵم بەشێکی 
چەنــد الپەڕەیــی بۆ»فەرمانڕەوایانــی موکــری« تەرخــان کــردووە کــە ئاشــکرایە لــە 
بۆکان و ناوچەی دەوروبەریشــی حوکماتیان کردووە و ئەوەش لە ســااڵنی سەدەی 
شــازدەهەمی زایینی و ســەردەمی حوکمی ســەفەوییەکان لە ئێران بووە. بابەتەکەی 
شــەرەف خانی نەمر بە ســەیفەددینی موکری دەست پێدەکا و دەگاتە شێخ حەیدەری 

کوڕی میرەبەگ. 
ئەم بەشــە، لە چاپی شــەرەفنامەی فارسی )قاهیرە و تاران(  دا الپەڕە ٣٧2 ـ ٣٨2؛ 
لــە تەرجمــەی کرمانجــی خــوارووی مامۆســتا هــەژار  دا الپــەڕە 5٣0ـ  545 و بەپێــی 
وەرگێڕانی کاک ســەالحەددینی ئاشــتی، دەکەوێتە الپەڕە ٤٦0 ـ ٤٦٨ و لە تەرجمەی 
کرمانجــی ژوورووی کاک زیــا ئەوجــی  دا الپەڕە ٣0٧ تــا ٣14ی داگرتووە، کە دەبێتە 

بەندی سێهەم لە بەشی دووهەم لە ڕووپەڕی سێهەمی شەرەفنامە. 

سەرچاوەکان:
 1. شرفنامە تاریخ مفصل کردستان، تألیف امیر شرف خان بدلیسی، با مقدمە و تعلیقات و

فهارس بقلم محمد عباسی، چاپ سوم، نشر حدیث، تهران 1٣٧٣ )1٩٩4( 
2. شەرەفنامەی شەرەف خانی بدلیسی، هەژار کردوویە بە کوردی، لە چاپ کراوەکانی 

کۆڕی زانیاریی کورد، بەغدا، 1٩٧٣.
٣. شــەرەفنامە، شــەرەف خان بدلیســی، بەرگی یەکــەم )ژیان و بەســەرهاتی میرانی 

کوردستان(، وەرگێڕانی سەالحەددین ئاشتی، بنکەی ژین، سلێمانی، 201٧.
4. Sharfname ـ Tarixa Kurdistane ya kevn، Sharefxanê Bedlisî، Wergera Kurmanji 
ZIYA Auci، APec Förlage Chap yekem Sweden 1998. ISBN:91-89014-29-4.
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کوردانی ئێران 
ئەم کتێبە کۆمەڵەی هەندێک وێنەی فۆتۆگرافیی شــاز و نایابە، نەسروڵاڵ کەسرائیان 
لە شوێن و شار و گوندی جیاجیای ڕۆژهەاڵتی کوردستان کێشاونی، هەر لە ماکۆوە 
تا مەهاباد و سنە و کرماشان و باوەیادگار. وێنەکان لەوپەڕی ڕازاوەیی دان و لەژێر 

هەرکامێکیان بە فارسی و ئینگلیزی شەرحێکی ڕوون نووسراوە. 
بەشی بۆکان لەم کتێبە دا زۆر نییە و تەنیا دوو وێنە دەگرێتەوە )ژمارە 5٩ ـ 60( . 
یەکەمیان وێنەیەکی شاری بۆکانە کە دوو پیاو بە جل وبەرگی کوردییەوە لە بەرزایی 
دانیشتوون و بەدەم قسەکردنەوە دەڕواننە مەنزەرەی شار. دووهەمیش وێنە یەکە لە 

»شەممەبازاڕ«، واتە بازاڕی حەیوان فرۆشیی بۆکان. 

جگــە لــەم دوو وێنەیــە، هەندێــک وێنــەی دیکە هەن کــە لە دەوروبەری ســەقز و 
تیــکاب و ماین بــاڵغ و مەهابــاد هەڵگیــراون و بــە شــێوەیەک، هەمــان کولتــوور و 

جل وبەرگی ناوچەی دەوروبەری بۆکان دەگرنەوە.1

1. نصراللە کسرائیان، »کردهای ایران، عکس«، متن و شرح عکس ها از: زیبا عەرشی، ترجمە 
انگلیســی: مینو علیان، ناشــر: نصراللە کسرائیان، تهران، چاپ اول، تابستان 1٣٧2 )فارسی( ، 

مجموعە ی12٧ عکس . فارسی.
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یەکگرتوویی قەومیی کورد و ماد
 ئەوە ناوی کتێبێکی بەنرخە مامۆستای بەڕێزم جەنابی حەبیبوڵاڵ تابانی نووسیویەتی.  
گرنگایەتیی کتێبەکە لەوەدایە کە نووســەر کوردســتانی وەک دیاردەیەکی سەربەخۆ 
ســەیر کــردووە، نەک بەشــێک لــەم واڵت و ئــەو واڵت، کە زۆربەی مێژوونووســان 
وایــان بینیــوە )الپــەڕە1٣(  و چوارچێوەی جوغرافیایی بۆ دابین کــردووە )الپەڕە 21 

بەدواوە( . 
 نووســەر، کە پێشــتریش چەند کتێبی لەســەر مێژوو و جوغرافیای کوردســتان 
نووســیوە یا تەرجەمەی کردووە، کەڵکی لە گەلێک ســەرچاوەی فارســی و کوردی 
وەرگرتــووە بــۆ ئــەوەی »یەکییەتیی قەومیی کورد و ماد« بــە بەڵگە دەربخا، گەرچی 
لــەم بــوارە دا جیاوازیــی لــە نێوان قــەوم و نەتەوە دانەنــاوە و بەداخــەوە کوردی لە 

زۆربەی الپەڕەکان دا بە »قەوم« ناوبردووە. 
 نووســین ســەبارەت بەنێوەرۆکی کتێبەکە کاری زیاتری پێویستە و لەم وتارە دا 
گونجاو نابێ، بەاڵم ئەم بابەتانەی وا بە شێوەیەک لە شێوەکان »بۆکان و ناوچەکەی« 
بگرنــەوە زۆرن، بــۆ نموونــە، هەرچییــەک لەســەر ماننــاکان نووســرابێ )فەســڵی ٣، 
دەوڵەتــی ماننــا، الپــەڕە 1٣٧ بــەدواوە و زۆر الپەڕەی تریش( ، بــۆکان دەگرنەوە. بە 
هەمان شێوە باس کردن لە مادیش، کە بۆکان بەشێک بووە لە خاکی مادی بچووک، 

هەر پەیوەندیی بە بۆکان پەیدا دەکا. 
لــە هەنــدێ الپــەڕەی دیکــەش  دا یا ڕاســتەوخۆ ناوی بــۆکان هاتووە و یا باســی 
دراوســێکانی، وەک ســەقز، میانــدواو، زێویــە و فەقرەقــا کــراوە. ئــەوەش ژمــارەی 
الپــەڕەکان: 24، 2٨، ٣٨، 40، 45، 100، 120، 12٨، 1٣1، 1٣4، 1٣5، 1٣٧، 1٣٨، 1٣٩، 
144، 14٨، 150، 15٨، 166، 16٩، 1٧0، 1٧5، 20٧، 20٨، 21٩، 2٣0، 2٣2، 244 و 246.
 مــن ئــەم یادداشــتە کورتــەم لەســەر بنەمــای دەقی ســەرەکیی فارســی کتێبەکە 
نووســیوە، بەاڵم ڕێزدار جەلیل گادانی کتێبەکەی وەرگێڕاوەتە ســەر کوردی و هەر 

ئێستا لەسەر ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت/ بۆکان دەبیندرێ.1

1. حبیب اللــە تابانــی، »وحــدت قومی کرد و ماد، منشــاء نژاد، تاریخ تمدن کردســتان«، نشــر 
گستردە، تهران، 1٣٨0/ 2001، 5٣0 الپەڕە، فارسی.
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نادرشای ئەفشار لە ناوچەی بۆکان
بەشــێک لە شــەڕی لەبن نەهاتووی نادرشــا، لەگەڵ عوســمانییەکان بووە و بەو پێیە 

دەبێ زۆربەی گۆڕەپانەکانی شەڕیش کوردستان بووبێ. 
گەلێک کتێب لەســەر ژیان و شــایەتی و شــەڕ و گەڕی نادرشــا نووســراون کە 
ئەگەر ســەرنجیان بدرێتێ وا هەیە هەواڵی مێژوویی ئەو ســەردەمەی بۆکانیش، واتە 

سەدەی هەژدەهەمیان تێدا ڕوون بکرێتەوە. 
من چاوم بە دوو سەرچاوە کەوتووە کە باسی هاتنی نادرشا دەکەن لە شاری سنەوە 
بەرەو تیکانتەپەی هەوشار )تیکاب(  و ساین قەاڵ و مەراغە و میاندواو، بەاڵم ناوی بۆکانیان 
 نەبردووە. بەگوێرەی ئەو سەرچاوانە، نادرشا لە هاوینی ساڵی 114٣ک/ 1٧٣0 زایینی دا 
)وێدەچێ لە ژمارەی ســاڵەکان دا هەڵە کرابێ، چونکە نادر ســاڵی 112٦ کۆچی دوایی 

کردووە.( گەیشتۆتە ناوچەکە و ٣ هەزار بنەماڵەی ئەفشار یا هەوشاری لە باشووری 
مەراغــە،  واتــە  ســاین قەاڵوە کــۆچ داوە و ناردوونــی بۆ خوراســان. هەوشــارییەکان 
دراوســێی بۆکان بوون و هەن و بەشــێکیان کوردن، نادرشاش خۆی هەوشار، واتە 

ئەفشار بووە، بەاڵم کورد نەبووە و هەڵەیە ئەگەر بە کورد دابندرێ. 
بۆ نووسینی مێژووی ناوچەی بۆکان پێویست ناکا تەنیا بە شوێن »ناو«ی بۆکان دا 
 بگەڕێین. ڕوون کردنەوەی ڕووداوە مێژوویی یەکانی ناوچە بۆ نووسینی مێژووی خەڵک و

شارەکە بەسە. دوو سەرچاوەکەی بەردەستی من بریتن لە:
ـ  ڤیالدیمیــر مینۆرســکی، »تاریخچــە نادرشــاە«، ترجمــە رشیدیاســمی، کتاب های 
ســیمرغ وابســتە بــە انتشــارات امیرکبیــر، چــاپ اول 1٣1٣/ 1٩٣4؛ چــاپ دوم 25٣6/ 

1٩٧٧، 1٣5 صفحە، فارسی. باسی ناوچەکە لە الپەڕە 44  دا کراوە. 
ـ  یونــس مرواریــد، »مەراغــە )افرازەرود( «، ناشــر )؟(، 1٣60/ 1٩٨1، ٧15 صفحە، 

فارسی. ئەم باسە لە بەشی مێژووی مەراغە لە کۆتایی کتێبەکە دا هاتووە. 
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مێژووی فەرهەنگ و ئەدەبی موکریان، بۆکان
کتێبێکــی ســەربەخۆ کــە تــا ئێســتا لەســەر مێــژووی شــاری بــۆکان و دەوروبەری 
نووســرابێ کتێبەکــەی نەمــر ئیبراهیم ئەفخەمییە. دیارە دواتر کاری دیکەش لەســەر 
بابەتەکە کراوە کە دوو بەرگ کتێبی »بۆکان لە ســەدەی بیســتەم دا«ی نەمر ڕەحمان 

محەممەدیان یەکیانە. 
بنەماڵەی ئەفخەمی لە میرزا مەحموودی ئەفخەمەوە کە کاتبی حەمەحوسێن خانی 
ســەردار بــووە تــا کۆتایی هاتنــی حوکمــی ســەردارەکانی بــۆکان، لــە ئیــش وکاری 
بەڕێوەبەرایەتیــی حوکمــی ناوچەیــی دا دەســتیان هەبــووە و بــەو بۆنەیــەوە گەلێــک 

بەڵگەنامە و وێنەی بەکەڵکی ئەو سااڵنەیان الی خۆیان پاراستووە. 
نەمــر ئیبراهیــم ئەفخەمــی جگــە لەوەی کەســێکی شــاعیر و تەنزنــووس بوو، بە 
ئامادەکردنی ئەم کتێبە بەنرخە، گەلێک بەڵگەنامەی لە فەوتان ڕزگار کرد و خستییە 
بەردەستی نەوەکانی داهاتوو، هەروەها زۆر بیرەوەری و زانیاری وردی تۆمارکرد 
کە خۆی و بنەماڵەکەیان بەهۆی نزیکایەتی لە حوکمی سەردارەکانەوە هەیانبوو. کتێبی 
ئەفخەمی گرنگترین سەرچاوەیە کە تا ئەمڕۆ لەسەر بۆکان و ناوچەکانی دەوروبەری 
 نووسرابێ. کتێبەکە، بەرگێکی دووهەمیشی هەیە کە سەبارەت بە مەهاباد، سەردەشت و

شنۆ نووسراوە.1
 

 

1. ابراهیــم ا فخمــی، »تاریــخ فرهنــگ و ادب مکریان، بــوکان«، چاپ اول، ناشــر: مؤلف، مرکز 
پخش: انتشارات محمدی سقز، 1٣64/ 1٩٨5 ، ٧٩5 صفحە، فارسی.



بەشی دووهەم: چاند و هونەر | 791  

مێژووی فەرهەنگ و ئەدبی موکریان مەهاباد، سەردەشت و شنۆ
ئەم کتێبە نەمر »ئیبراهیم ئەفخەمی« نووسیویەتی و گەرچی لە پەیوەندیی ڕاستەوخۆی 
بۆکان دا نییە، بەاڵم وەک لە بەشی پێشوو دا گوتم، هەموو ئەو بابەتانەی وا سەبارەت 
بــە شــارەکانی دەوروبــەر دەنووســرێن بە شــێوەیەک لــە شــێوەکان ڕوونکەرەوەی 

الیەنێکی مێژوویی ـ کۆمەاڵیەتی ـ فەرهەنگی بۆکانیشن. 
  کتێبەکە سەبارەت بە مەهاباد، سەردەشت و شنۆ نووسراوە و بەشی مەهابادەکەی، 
بەتایبەت بۆ نووســینی مێژووی کامیلی بۆکان لە دواڕۆژ دا ســوودی هەیە. نووسەر 
زانیارییەکانی لە کتێبی ســەید محەممەدی ســەمەدی )ژمارە ٨٣(  و حەبیبوڵاڵ تابانی 
)ژمارە 24(  وەرگرتووە کە پێشــتر باســم کردوون و زۆربەی الپەڕەکانی تایبەت بە 

ژیانی کەسایەتییە ناسراوەکانی مەهاباد کراون  و وێنەی زۆری خەڵک و شوێنەکانی 
 تێدا چاپ کراون، کە هەندێکیان پەیوەندییان بە بۆکانیشەوە هەیە. بەشی سەردەشت و
تەنانەت شنۆی کتێبەکەش بۆ دەرخستنی الیەنی مێژوویی و عەشیرەیی بۆکان گەلێک 
 بەکەڵکــن؛ بــۆ نموونــە عەشــیرەتی گەورک کەوتوونەتە سێ گۆشــەی سەردەشــت و

سەقز و بۆکانەوە. 
کتێبەکە لە ڕاستی دا بەرگی دووهەمی کتێبەکەی دیکەی نووسەرە لەسەر بۆکان، 

کە  پێشتر باسی کرا.1

1. ابراهیــم افخمــی، »تاریــخ فرهنگ و ادب مکریان«، انتشــارات محمدی، ســقز 1٣٧٣/ 1٩٩4، 
212 صفحە، فارسی.
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ڕوانینێک بە مێژووی مەهاباد دا
کاتــێ باســی بۆکان و دەوروبەری دەکــرێ، دیارە دیوارێکــی کۆنکرێت بە دەوری دا 
ناوچەکانــی  گونــد و  شــار و  بــە  پەیوەندیــی  الیەکــەوە  هەمــوو  لــە  نەکشــاوە و 
دەوروبەرییــەوە هەیــە. بۆیە هەر ڕووداوێکی کۆمەاڵیەتی ـ سیاســی ـ فەرهەنگی کە 
لە شــار و گوندێکی دراوســێی بۆکان ڕووی دابێ، شــوێنی داناوەتە سەر بۆکانیش، 
چ ڕابــردووی دوور بــێ، چ مێژووی هاوچەرخ و ئێســتا. لە 20 ســاڵی ڕابردوو دا بۆ 
زۆرێــک لــە شــارەکانی دەوروبەری بۆکان یەک یا چەند کتێب نووســراوە و تێیان دا 
بارودۆخی جوغرافیایی و فەرهەنگی و سیاسیی شار و گوندەکان شی کراونەتەوە. 
 مــن هــەوڵ دەدەم ئــەم کتێبانــە وەک ســەرچاوەی گرنگــی مێژوویی بــۆ بۆکان 
بناسێنم. کتێبەکان بریتی دەبن لە نزیکەی 10 سەرچاوە و بە کتێبی »نگاهی بە تاریخ 

مهاباد« نووسینی سەید محەممەدی سەمەدی دەست پێدەکەم. 
نگاهی بە تاریخ مهاباد، ســاڵی 1٣٧٣/ 1٩٩4 لە مەهاباد باڵوکراوەتەوە. مێژووی 
حاکمانی موکریی تێدا باس کراوە )ل 12(  کە وەک دەزانین پاشماوەیان لە مەهاباد و 
بۆکان هەر ماون. ئینجا هەندێ ڕووداوی مێژوویی وەک شۆڕشی شێخ عوبەیدیلالی 
نەهری، ڕووداوی هەمزاغای مەنگوڕ و ساڵی شکاک کەوتوونەتە بەرباس و لێکۆڵینەوە 
)الپەڕەکانی 2٩ تا ٩0( ، کە هەمووی ئەم ڕووداوانە باڵیان کێشاوەتە سەر بۆکانیش ـ 

جا ئەگەر مێژووی نووسراو بۆ بۆکانی ئەو سااڵنە و ئەو ڕووداوانەش  نەبێ، دەبێ 
هەوڵی بەڵگە کۆکردنەوە و نووسینیان بدرێ. بە هەمان شێوە ڕووداوەکانی شەڕی 
یەکەم و دووهەمی جیهانی و کارتێکەرییەکانی لەسەر خەڵکی ناوچە )الپەڕەی 10٨ 
بەدواوە( ؛ بۆ نموونە دەزانین زۆرێک لە خەڵکی بۆکانیش بوون بە ئەندامی کۆمەڵەی 
»ژ. ک«. بە هەمان شێوە باسی کۆماری کوردستان کراوە )الپەڕەی 151 بەدواوە( ، کە 

بۆکان شاری دووهەمی بووە و باسی عێل و عەشیرەی کورد )الپەڕەی 151 بەدواوە( ؛ 
هۆزی دێبوکری و فەیزوڵاڵبەگی و گەورک )الپەڕەکانی 1٩6 تا 202( ، کە هەرسێکی 
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 ئەوانیــش لە پەیوەندیی بــۆکان دان و تەنانەت فەیزوڵاڵبەگییــەکان زیاتر کەوتوونەتە
بەشی بۆکانەوە. 

 نوێنەرانــی مەجلیســی شــووڕای میللیــی ئێــران بــۆ مەهاباد و بــۆکان لە ماوەی 
ســااڵنێکی زۆر دا، هەر یەک کەس بوون )الپەڕەی 212 بەدواوە( . الپەڕەیەکی زۆری 
کتێبەکە تەرخانی ژیانی ناوداران کراوە )الپەڕەکانی 225 تا ٣٩٣(  کە لەنێو ئەوانیش دا 

هەندێکیان بۆکانی یا لە پەیوەندیی ناوچەی بۆکان دان. 
بەگشــتی کتێبەکــە ســەرچاوەیەکی بەنرخــە هەم بــۆ ناوچەی مەهابــاد و هەم بۆ 

بۆکان.1

 

1. سید محمد صمدی، »نگاهی بە تاریخ مهاباد«، انتشارات راهرو، مهاباد 1٣٧٣/ 1٩٩4، 562 
صفحە، فارسی.
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مێژوو و فەرهەنگی سەقز
ئــەم کتێبــە ســەبارەت بە شــاری ســەقزە و کاک عومــەری فارووقی نووســیویەتی. 
بۆکا ن و سەقز لە پەیوەندییەکی نەپساوەی مێژوویی و فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتی دان: 
عەشــیرەتی فەیزوڵاڵبەگــی و گــەورک پەیوەندییــان بــە هــەر دوو شــارەکەوە هەیە، 
زۆر ڕووداوی سیاســی باس کــراو لــە کتێبەکە دا، وەک »فتنە ســاالرالدولە«؛ کۆماری 
کوردســتان؛ ئیعدامــی شــەهیدانی ڕێــگای ئازادیی کوردســتان هەروەها کەســایەتییە 
ناودارەکانــی ناوچەکە، هونەرمەندان و ئەدیبان و داب ونەریتی کۆمەاڵیەتی و گەلێک 

بابەتی تر، پەیوەندی بە بۆکانیشەوە پەیدا دەکەن. 
 جیا لەوانە، مێژووی کۆنتری ناوچەی سەقز و ماد و گەنجینەی زێویە، ناوچەی 
بۆکانیش دەگرنەوە. هونەری مادی، شوێنی هونەری ماننایی لەسەر بووە و دەزانین 
پێتەختی مانناکان لە دەوروبەری بۆکان بووە )زۆر وا هەیە گوندی قەاڵیچی بووبێ( . 
 بەرگــی دووهەمــی کتێبەکــە زانیارییەکــی زیاتــری ســەبارەت بــە بارودۆخــی 
فەرهەنگیــی شــار و کەســایەتییە ناودارەکانــی تێــدا کۆکراوەتــەوە و گەلێــک وێنەی 

مێژوویی گرتۆتەبەر.1

1. عمر فاروقی »نظری بە تاریخ و فرهنگ سقز، کردستان«، انتشارات محمدی، سقز، 1٣6٩/ 
1٩٩0، ٣55 صفحە، فارسی, جلد دوم، ناشر: مؤلف، سقز، 1٣٧4/ 1٩٩5، 2٣٨ صفحە، فارسی.
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بژی مەرشووتە، مبێنێ قانوون!
ئەم کتێبە بچووکە دەتوانێ ڕوخساری مێژووی هاوچەرخی ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
بگــۆڕێ. ئەوەی تا ئێســتا گوتراوە و لە قەڵەمی نەیــار و ناحەزانی کورد داکەوتووە، 
بریتــی بــووە لــەوەی کورد لــە بزووتنــەوەی مەشــرووتەخوازیی ئێــران دا نەک هەر 
بەشــداریی نەکردبــێ بەڵکــوو لە ڕیــزی دژبەرانی ئــازادی و الیەنگرانی ئیســتیبداد  دا 
جەنگابــێ؛ تەنانــەت مێژوونووســێکی ڕووناکبیــری وەک »ئەحمەدی کەســرەوی«ش 
کارێکــی جگــە لــەوەی نەکــردووە و لە هەر دوو کتێبە ناســراوەکەی خــۆی دا )تاریخ 
مشــروطە و تاریــخ هیجدە ســالە آذربایجان(  ئــەو بیرۆکەیەی بە مێشــکی خوێنەر دا 
تێکــدەری  سیاســی و  بێ هەڵوێســتی  ئاژاوەچییەکــی  کــورد  کــە  خــوارێ  بردۆتــە 

مەشرووتییەتی ئێرانە. 
 دیــارە بۆچوونــی نەیــاران زۆریــش لــە ڕاســتی دوور نییــە و لــەو ســەردەمە دا 
ســاالروددەولەی بــرای محەممەدعەلی شــا لەنێو عەشــایری کورد و لــوڕ دا خەرێکی 
کۆکردنــەوەی ســپا بــوو و بــە شــایەدیی ئایەتوڵاڵ مــەردۆخ )تاریخ مــردوخ، ل 511 
بــەدواوە( ، لەم کارە دا ســەریش کــەوت و هێزێکی زۆری عەشــیرەیی کورد و لوڕی 
وەکۆکــرد و بــەرەو تارانــی نــاردن کــە شــارەکە لــە دەســت الیەنگرانی مەشــرووتە 
دەربهێنــن و بیدەنەوە دەســت ئــەو و برای تاجداری؛ کارێک کە ئەگەر بگەیشــتایەتە 
ئەنجام، جگە لە کوژرانی کۆمەاڵنی خەڵک و وێرانیی ژێرخانی ئابووریی کوردستان 

هیچ ئەنجامێکی نەدە بوو. 
 بەاڵم ئەوە تەنیا بەشێکە لە ڕاستی  و دوژمن و نەیاران چاویان لە بەشەکەی  تری
ڕووداوەکان پۆشــیوە، کوردیــش ئــەو قەڵــەم بەدەســت و مێژوونــووس و بەڵگــە 
مێژوویی یانە ی نەبووە بە بەڵگە و شایەد دژ بەو چەواشەکارییە بوەستن، لە ئەنجام دا 
تا ئەمڕۆکەش الیەنگریی ئیستیبداد و دژایەتیی مەشرووتە لەسەر کورد  بووە بەماڵ! 
بەاڵم ئەوەی پێی دەڵێم »بەشەکەی تر«، چییە و چی بووە و نیازم لەم قسەیە چییە؟ لە 
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 کۆمەڵگای چینایەتی دا هەموو دیاردەیەک چینایەتییە. لە سەرەتاکانی سەدەی بیستەم و
سەرهەڵدانی بزووتنەوەی مەشرووتە  دا ئێران تازە خەریک بوو پێ لە سیستەمی فێئۆداڵی 
بترازێنێ و سەرەتاکانی قۆناغی دەسمایەداریی سەری هەڵدابوو. داری دەسمایەداری 
 بازرگانی لە هەندێک لە شارە  گەورەکان وەک تاران و تەورێز چەکەرەی کردبوو و
شــارەکانی تریــش چەنــد هەنگاوێــک دوای ئــەوان  بە شەلەشــەل و ئەســپایی بەرەو 
 پەرەسەندنی پەیوەندە دەسمایەدارییەکان دەڕۆیشتن. کوردستان ئەو شارە گەورە و
لەباری ئابوورییەوە پێشــکەوتووانەی نەبوو و بەهۆی چەوســانەوە و شەڕوشۆڕی 
زۆری نێوخۆیــی و الوەکییــەوە ئــەو ڕادە دەســمایەیەش لــە کۆمەڵگاکــەی دا وەکــۆ 
نەکرابوو کە لە ڕیزی ناوچە پێشەنگەکانی ئێران دا بێ و ئاشکرایە هێزی نوێخوازیی 
ئەوتۆشــی نەبوو کە لەپێناو ئەمنییەتی ڕێگاوبان و کارهاســانیی بازرگانی دا خەبات 
بکەن یا لە بەرانبەر هێزی چەکدار و دەسەاڵتداریی عەشیرەیی ناوچەکە دا بوەستن. 
بۆ نموونە، وەک جیاوازییەکی سەرەکی لە شوێنی وەک تاران عەشیرەتێک نەبوو 
 کە بە هێزی چەکدارەوە بەرانبەر بە بازاڕ و تاجر و پەیوەندە نوێ دەسمایەدارییەکان
بوەســتێ، لــە ئازەربایجانیــش ئەگــەر عەشــیرەتی »شاســەیوان« هەبــوو، لــە بــاری 
جوغرافیایی یەوە گەلێک لە شــاری وەک تەورێز دوور بوون و توانای بەرانبەرییان 
لەگــەڵ »بازاڕ«ێکــی بەهێــزی دەوڵەمەند نەبوو کە چەند ســەدە لــە تەمەنی ڕادەبرا و 
لەنێــو کۆمەڵــگا خۆجێیی یەکە دا ڕەگی قووڵی داکوتابوو؛ ئەم دیاردانە لە کوردســتان 

نەبوون. 
چوار دەوری کرماشان بە تەونی هێزی چەکداری سەنجابی و کەلهوڕ و زەنگەنە 
تەنرابــوو و هــەرکام هەوڵی دەسەاڵت ســەندنی شــاریان دەدا؛ لە ســنە، بارودۆخەکە 
لەوەش خراپتر بوو. بازاڕ و بازاڕییەکانی شار بەرگەی هێرشێکی ساکاری سوارەی 
چەکداری عەشیرەیی و بنەماڵەی گەورەی وەک سەنەندەجی و ئەردەاڵن و ئاسەف و 
وەزیری یا عەشــیرەتێکی وەک گەڵواخییان نەدەگرت و لە حاڵەتی بەربەرەکانی دا بە 

ماوەی چەند خولەک تااڵن دەکران و ئاگریش تێبەردەدران. 
مەهاباد لەوانیش کۆڵەوارتر بوو و شەڕی لەبن نەهاتووی مەنگوڕ و دێبوکری و 
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مامــەش و گــەورک بــۆ بەدەســتەوە گرتنــی دەســەاڵتی شــار کارێکــی وای کردبوو 
بازرگانی شــار هیچ ڕۆژێک بە تەمای ســبەینێی خۆیان نەبن و لەوە بترســن کە ئەو 
چوارقڕانــەش کــە لــە تاجــری تەورێزییــان قەرز کردبوو بە فیشــەکی ســوارەی ئەو 

مەزن و ئەم سەرەک هۆز ببێتە دووکەڵ و بە حەوا دا بچێ. 
ئیتر باسی شارەکانی دیکەی کوردستان هەر نەکەین کە بۆ نموونە، شەخسێکی 
 وەک حەمەڕەشیدخان لە ڕقی ئەفسەرانی سپای ئێران سووک و هاسان بازاڕی سەقز و
بانــەی ئــاور تێبەردە دا و کەســیش توانــای بەربەرەکانی کردنی نەبوو، سەردەشــت 

بەدەست پشدەری و گەورک و شنۆ بەدەست مامەش و زەرزاوە دەیاننااڵند. 
بەاڵم هەر ئەو نائەمنی و ئاژاوەیەش دژبەری خۆی لەنێو خەڵکی شار و بەگشتی 
تاجر و دووکاندار و خوێندەوار و ڕووناکبیری ســەردەم دا دروســت کردبوو و ئێمە 
لە بیرەوەریی ســااڵنی ســەرەتای ســەدەی بیستەمی هەندێک کەســی وەک ئایەتوڵاڵ 
مــەردۆخ و خەلیلــی فەتاحــی قازی و حاجــی مســتەفای تەیمــوورزادەدا دەبینین کە 
هــاوکات لەگــەڵ شــار و ناوچەکانــی دیکــەی ئێــران، خواســتی گۆڕانی بــارودۆخ و 
ســەقامگیربوونی ئاسایشــی بازرگانی لەالی هەندێک کەســایەتیی کوردستانیشــەوە 
هاتۆتــە گــۆڕێ و تەنانــەت درەنگتــر لقــی »حیزبی ئازادیســتان«ی شــێخ محەممەدی 

خیابانی لە شاری مەهاباد کراوەتەوە. 
**

ئێــران  مەشــرووتەی  ســەردەمی  ســەقزیی  »موجاهید«ێکــی  جێ بــاس  کتێبــی 
نووســیویەتی کە پەســندێکی بەبەڵگەیە بۆ بەشــداریی خەڵکی کوردســتان لە خەباتی 
مەشرووتەخوازی  و تێیدا باسی هەوڵ و تێکۆشانی دەستەیەکی 2٧ کەسیی خەڵکی 
ســەقز دەکا کە بۆ یارمەتی دانی خەباتکارانی مەشــرووتە چوونەتە شاری تەورێز و 
لەوێ شان بەشــانی »موجاهیدین«ی ئازەربایجان شــەڕی »شــوجاع نیزام« و ســپای 
بەهێزی »موســتەبیددین«یان کردووە و تەنانەت بوونەتە پاســەوان، واتە حەرەســی 
»ســەتارخان« و هــاوڕێ لەگــەڵ ئــەو و باقرخــان لــە شــەڕ و پێکدادانــی نێوشــاری 

تەورێز و دەوروبەری دا بەشدارییان کردووە، چەند کەسێکیان لێ شەهید و بریندار 
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بــوون، خەڵکــی تەورێــز نوقڵیان بەســەر دا باڵوکردوونەتەوە و ســەتارخان میداڵیای 
شانازیی  خەاڵت کردوون  )ل 16 ـ 56( . 

نووســەری کتێبەکــە، حاجــی حەکیــم نیلووفــەری )1261 ـ  1٣5٣/ 1٨٨2 ـ  1٩٧4(  
چۆنییەتیــی پێکهاتنــی »ئەنجومەنــی نەجات« و پەرەســەندنی کارەکانــی ئەنجومەن تا 
چوونی دەستەیەک لە ئەندامەکانی بۆ تەورێز و پاشان چوونی 15 کەسیان بۆ تاران و 
هاوکاریــی مەشــرووتەخوازانی وەک »یەپریم خــان«ی ئەرمەنــی و گەلێــک ڕووداوی 
دیکەمان بە زمانێکی پاراوی فارسی بۆ دەگێڕێتەوە کە لە هیچ سەرچاوەیەکی دیکە دا 

تەنانەت سووکە ئاماژەیەکیشیان پێنەکراوە. 
ئــەم کتێبــە پڕبایەخە، کاک عومەری فارووقی ڕێکیخســتووە و باڵوی کردۆتەوە، 
بــەاڵم بەداخــەوە ڕوون نییــە دەوری ئێدیتــۆر تا کوێ و تا چەند بــووە و گەلۆ کاک 
عومەر تەنیا زمانی نووســینەکەی ڕێک وپێک کردووە یاخود لە کاری ڕێکخســتنی دا 
لەوەش چۆتە پێشــەوەتر. ئەوی ڕاســتی بێ شــێوازی نووسین و کەڵک وەرگرتن لە 
هەندێک وشــە و زاراوەی ئەمڕۆیی وەک مەیدانی عوقاب و پاســاژی ئاالن و دیالن 
و... ئەو گومانە الی خوێنەر دروست دەکا کە بڵێی ئەو دێڕانە درەنگتر نەنووسرابن 
یاخود لە سەردەمێکی نزیک بە ئێستا دا ساغ نەکرابێتنەوە؟ هیوادارم کاک عومەر ئەم 

الیەنە تاریکانە بۆ خوێنەری ئەم کتێبە بەنرخە ڕوون بکاتەوە. 
بــەاڵم ئــەوەی لــە کتێبەکــە دا »بــۆکان« بگرێتــەوە چەند خاڵێکــن کــە گرنگترینیان 
هەواڵێکە لەمەڕ »موجاهیدینی بۆکانی« و ئەوەی ویستبێتیان بۆ یارمەتیی خەباتکارانی 

مەشرووتە بچن بۆ تەورێز:
»هەمــان ڕۆژ هــەواڵ گەیشــت کــە تاقمێکــی دیکــە لە کــوردی ناوچەکانــی بانە و 

سەردەشت و بۆکان هاتوون بۆ ئەوەی لە تەورێز لەگەڵ هێزی موجاهیدین بکەون و 
لە شــەڕێکی قورس دا لەگەڵ هێزە دەوڵەتییە دامەزراوەکەی  قەراغ شــار]ی تەورێز[، 
بەتایبەت هێزی تازەنەفەسی »سپەهدار«دا چەند کەس لە سپای دەوڵەتیان کوشتبوو و 
بە ســەالمەتی ڕزگاریان ببوو. هەمووان لە ئازایەتیی ســپای کورد گەلێک خۆشــحاڵ 
بــوون. پاشــان هێزێکــی زیاتر لە کوردســتانەوە هاتن، بەاڵم وا دەرکــەوت کە هێزی 
دەوڵەت لە نزیک میاندواو ڕێگەی پێ گرتبوون و موجاهیدەکان چارناچار بە سواری 
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دابوویانــە دەشــت، ئینجــا ئــەو ناجوامێرانە ئاویان خســتبووە کێڵگە دەشــتانییەکە و 
هێزی کوردانیان لە قوڕ و چڵپاو دا خستبووە گیر و قەتڵی عامیان کردبوون« )ل ٣٣( .
 ئاماژەکانی دیکەی نووسەر بە بۆکان بریتین لە هەواڵی شەهیدکرانی نەمر عەلی بەگی 
شێرزاد )یەکشەوە(  لە بۆکان کە دەڵێ لەوێ لە سێدارە دراوە و ڕێکەوتی بۆ دیاری 
 ناکا، بەاڵم بۆ ئیعدامەکانی سەقز دەڵی ڕۆژی 1٣25/11/25 بووە کە دەکاتە 2/14/1٩4٧
)ل 24ـ   25(  هەروەها هەواڵی ئیعدامی حەمەحوســێن خانی ســەردار بەدەســت سپای 

تورک لە مەراغە ڕادەگەیەنێ کە ئەمیان لە ماوەی شەڕی یەکەمی جیهانی دا ڕووی  دا 
)ل 2٩( .1

1. »زندەبــاد مشــروطە، پایندەبــاد قانــون«، بەروایت مرحوم حاج حکیــم نیلوفەری، بە اهتمام 
عمر فاروقی، نشر گوتار، سقز، 1٣٨٨/ 200٩، 1٧2 الپەڕە بەوێنەوە، فارسی.
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ترسی سەقز
ئەوە کتێبێکە بازرگانێکی خەڵکی ســەقز نووســیویەتی و ئاوێنەی بااڵنوێنی ئاژاوە و 
شــەڕی عەشــیرەیی ناوچەی ســەقز لەالیەک، قات وقڕی ســەردەمی شــەڕی یەکەمی 
جیهانی لەالیەکی تر و زۆڵم و زۆر و چەوساندنەوەی حکوومەتی ناوەندی، هێرشی 
ترکی عوســمانی و ڕووســی تزاری و ســپای ســمکۆی کوردیش بۆ ســەر شــار و 
ناوچەکە سەرباری ئەوان! خوێنەر لە کاتی خوێندنەوەی کتێبەکە دا بیر لەوە دەکاتەوە 
کــە ئــەم خەڵکە هــەژارە چۆنیــان بەرگەی ئــەو هەمــوو کوشــت وبڕ و بێ قانوونی و 
ڕووتانەوە و پەتا و ئازار و نەخۆشــی و بێ دەرمانییە گرتووە و نەفەوتاون؟ ســەقز 
بۆ چۆڵ نەکراوە و نەبۆتە وێرانە! ئاشکرایە ئەوەی بەسەر سەقز هاتووە و ئێمە بە 
هیممەتی دانەری کتێبەکە لێی ئاگادار دەبین، چارەنووسی شار و ناوچەکانی دیکەی 
کوردســتانیش بــووە و ئەوانــی تــر ئەگــەر لەوەیان خراپتر بەســەر نەهاتبێ، باشــتر 

نەبوون. 
کتێبەکــە نەمر حاجی مســتەفا تەیموورزادە بە شــێعری هەورامی هۆندوویەتەوە 
)بڕواننــە الپــەڕە 11ی کتێبــی »زندەبــاد مشــروطە، پایندەبــاد قانــون«ی حــاج حەکیم 

نیلوفــەری، بەشــی پێشــتری ئــەم وتــارە( . ئینجــا کاک تۆفیــق ئەمینیــان کردوویەتــە 
پەخشــانی فارســی و لــە ســاڵی 1٣٣٧ی هەتــاوی )1٩5٨ی زایینی(   دا بــۆ یەکەم جار 
بەناوی »وحشت سقز« بە یارمەتی حەمەدئاغای عەباسی لە تاران باڵوی کردۆتەوە. 
کتێبی »وحشــت در ســقز« )یا هەمان وحشــت ســقز(  بە  بیرەوەریی ســەفەرێکی 
نووســەر دەســت پێدەکا لە ســەقزەوە بۆ تەورێز و تەنگ وچەڵەمەی ڕێگا و ئازار و 
ئەزیەتی موسافیری کورد لەالیەن منداڵ و الت و شەالتی تەورێزییەوە؛ ئینجا ژیانی 
نێو شاری سەقز لەژێر دەسەاڵتی حاکمی هەمەچەشنەی کورد و عەجەم دەگێڕێتەوە 
کــە لــە چەوســاندنەوەی خەڵــک دا گرەویــان لە یەکتــر بردۆتــەوە. نرخــی کەل وپەل، 
گرانــی، دواکەوتوویی ئابووریی ناوچەکە لەچــاو تەورێز و ئازەربایجان، قات وقڕی، 
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باجی جۆربەجۆری حکوومی،  هاوکاری کردنی شــێخانی نەقشــبەندی لەگەڵ ســپای 
عوســمانی و هاندانی خەڵک بۆ شــەڕی ســەربازی ڕووس، چۆڵ کرانی شــار، هاتنی 
ســپای ســمکۆ و هەاڵتنی مەئموورانی دەوڵەت لە ســەقز، تااڵن وبڕۆی سپای سمکۆ، 
هێرشــی سوارەی جاف بە ســەرۆکایەتیی نەمر شێخ مەحموودی بەرزنجی بۆ سەر 
ســەقز و دەیان بابەتی گرنگی دیکەی ســااڵنی نێوان 1٣11 ـ  1٣42ی مانگی ] 1٨٩٣ 

ـ 1٩24ی زایینی[ لە 11٨ الپەڕەی کتێبەکە دا ڕەنگیان داوەتەوە. 
گەرچی بەشــێکی بەرچاوی ڕووداو و بەســەرهاتەکانی شــاری سەقز کەم وزۆر 
هاوچەشنی بۆکان بوون، بەاڵم بابەتی تایبەتمەند بە بۆکانیش لە کتێبەکە دا کەم نین:
1. ســەفەری تەورێــزی نووســەر بــە »کاروانی ئاغای ســەرداری بــۆکان« ئەنجام 

دراوە )ل 1٩( ؛ 
2. لە بۆکان لە »کاروانسەرای سەردار« دابەزیوە و گوتوویەتی ئەو دەم لە بۆکان 
تەنیا یەک قاوەخانە، یەک کەبابخانە و یەک قەســابی هەبووە، کە ســااڵنە بە 15 
هــەزار تمــەن لە ســەردار بە ئیجارە هەڵگیراون ، کەســیش مافــی ئەوەی نەبووە 

بەبێ ئیجازەی ئەو دووکانی لەو چەشنە  بکاتەوە )ل 20( ؛
٣. لەقەبی »سەردار« لەالیەن شاوە درابووە حەمەحوسێن خان و لە بنەماڵەکەیان دا 
بــە میرات دەمایەوە )ل ٣٧(  ]بەاڵم باوکی حەمەحوســێن خان و باپیرەشــی هەر 

ئەو لەقەبەیان بووە[؛
٤. هەواڵی ڕووداوی ئیعدامی سەردار حەمەحوسێن خان لەالیەن ئەرکانی حەربی 

عوسمانییەوە لە مەراغە )ل ٣٧ ـ  ٣٨( ؛ 
٥. زیــاد لــە 4 هــەزار کــەس لەالیــەن ســەرەک هۆزەکانی ناوچــەی ســاباڵغ وەک 
»عەلی ئاغــای ئەمیــر ئەســعەد« ەوە کۆکرانــەوە و نێردرانــە میانــدواو و لــەوێ 

شەڕی ڕووسیان کرد و شارەکەیان لە دەست دەرهێنان. پاشان عوسمانییەکان 
»مەوالنای شەڕەفکەند«یان کردە حاکمی میاندواو )ل٣٩ ـ  41( ؛

٦. بنەماڵەی ســەرداری بۆکان ٧ هەزار تمەن و بنەماڵەی ســەیفەددین خانی سەقز 
6 هەزار تمەنیان بارکرد و ناردیان بۆ ئەرکانی حەرب و موتەسەرریف پاشای 
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عوســمانی بــۆ ڕزگارکردنــی دوو کەســەکە لــە بەنــد، بــەاڵم ئــەوان پارەکەیــان 
هەڵگرت و ئەوانیشیان ئیعدام کرد! )ل 40 ـ  41( ؛ 

٧. ســپای ڕووس لە تەورێزەوە بەرەو کوردســتان هات، خەڵک هەاڵتن و ماڵیان 
چــۆڵ کــرد، تەنیا »گەنجاڵی بەگی قاتانقــوڕ« هەڵنەهات و ڕەعیەتی دەوروبەریش 

لەگەڵ ئەوان کەوتن )ل 4٨( ؛
٨. کەرەســەی ماڵــی »حاجــی ئێلخانی« و دووکاندارانی ســاباڵغ و بــۆکان لە ماڵی 
جوولەکــەی بانــە و گوندەکانــی سەرشــیو شــاردرابۆوە. شــێخ مەحمــوود]ی 
بەرزنجــی[ دوای هێــرش کردنە ســەر ناوچەکە، یەکــەم کارێک کە کردی تااڵنی 

ماڵی جوولەکەکان بوو]![ )ل 5٣( ؛ 
٩. عەلی خانــی ســەرداری موکــری بــوو بــە تــکاکاری بەگزادەکانــی ســەقز الی 
»شریف الدولەی کاشی« حاکمی کوردستان و دووجار هات بۆ سەقز و 4 هەزار 

تمەنیشی پێشکەشی دایە »شریف الدولە«، بەاڵم سوودی نەبوو )ل 6٨ ـ  6٩( ؛ 
10. ڕێکخستنی کاروبار لە سەردەمی سمکۆ دا بەو چەشنەبوو: چەهریق پێتەخت و 

حەمامیان و سنە و ساباڵغیش مەرکەزی هێزی سپایی بوون )ل ٩٨( ؛
11. دووکان لە سەقز داخرا و زیاد لە 200 کەس چوون بۆ »داراالمانی حمامیان« بۆ 
 »تحصن و استمداد«. 50 کەسیان شەڕەفیابی دیوەخانی »ئەمیر ئەسعەد« بوون و
ئەوانی تر لە ژووری چاوەڕوانی و »ئابدارخانە«دا مانەوە، بۆ ئەوەی تکایان لە 
سەردار نوسرەت )سمکۆ(  بۆ بکا بەگزادەی بانە نەکاتە حاکمی سەقز و خەڵکی 
شــار لــەوە زیاتــر نەچەوســێننەوە، بــەاڵم پاڕانەوە ســوودی نەبوو و ســەردار 
ئەســعەد قبووڵی نەکرد، ناچار چوار کەســیان چوون بۆ ســاباڵغ بۆ »حزووری 

قەرەنیاغای مامەش« )ل٩٩ ـ 101( ؛
12. ســمکۆ، قۆچ خانــی ســەهام و عەلی ئاغــای ئەمیــر ئەســعەدی کــردە شــەریکە 

حکوومەتی سەقز )ل 104( ؛ 
1٣. ســپای ســەید تەهــای شــەمزینی لــە »تیکانتەپــەی قۆچ خــان« و »کولتەپــەی 
جانگیر خــان« ەوە کــە لــە خاکــی موکریــن، تا گونــدی »چویلی« کە ســەرجەم 41 
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ئاوایین، هەمووی تااڵن کردن )ل 10٨( ؛
1٤. عەلی ئاغــای ئەمیــر ئەســعەد هەمیشــە بیــری لــە عاقیبەتــی کار دەکــردەوە و 

خزمەتی نهێنیی بە دەوڵەت دەکرد )ل 110( . 
ئەمانە و هەندێک هەواڵی دیکەش سەبارەت بە بۆکان.1

1. مستەفا تەیموورزادە، وحشت در سقز، نگاهی بە تحوالت کردستان در فاصلە جنگ اول 
جهانی تا اعادە اقتدار دولت مرکزی، 12٩٣ ـ 1٣02 شمسی )1٣٣4 ـ 1٣42 قمری( ، بەکوشش 

شهباز محسنی، نشر شیرازە و کتاب شهر، 1٣٨0/ 2001، 1٣5 صفحە، فارسی. 
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مێژوو و جوغرافیای دارولسەڵتەنەی تەورێز 
نووســەری ئــەم کتێبــە فارســییە، »نادرمیرزا«یــە کــە بــە چەنــد پشــت دەگاتــەوە 
فەتحعەلی شای قاجار و بەو بۆنەیەوە  بە شازادە نادر میرزا ناسراوە. نادر میرزا لە 
شــاری گورگان هاتۆتە دنیا، بەاڵم ماوەی 40 ســاڵ لە تەورێز ژیاوە، ئەم کتێبەی لە 
ماوەی ئەو 40 ســاڵە  دا نووســیوە و لە ساڵی 1٣00ی کۆچی مانگی )1٨٨2ی زایینی(  
کۆتایی پێ هێناوە، ئینجا لە ماوەی دوو ساڵی دواتر  دا هەندێ بابەتی لێ زیاد کردووە. 
الپــەڕە ٣04 تــا ٣52ی ئــەم کتێبــە تەرخانــی ڕاپەڕینی شــێخ عوبەیدیلالی نەهری 
)1٨٨0ی زایینــی(  کراوە. لەم بەشــە دا ناوێکی ڕاســتەوخۆ لە بــۆکان نەهاتووە، بەاڵم 

بەهــۆی ئــەو ڕاســتییەوە کە شۆڕشــی شــێخ و ڕاپەڕینی هەمزاغــای مەنگوڕ هەموو 
ناوچەی موکریانی گرتبۆوە، پێوەندیی بە مێژووی ئەو سااڵنەی بۆکانیشەوە هەیە. 
بایەخێکــی دیکــەی کتێبەکــە، تۆمــاری ژیاننامــەی ســەدان کەســایەتیی ئێرانیــی 
سەردەمی قاجارە و لەم پێوەندە دا چەند الپەڕەیەکیشی تەرخانی ژیانی عەزیز خانی 
ســەردار کولــل )یەکــەم ســەرداری بــۆکان(  کــردووە، بڕواننە الپــەڕە 1٨5 تا 1٨٩ و 

چەندین شوێنی دیکەی کتێبەکەش .1

1. تاریخ و جغرافی دارالسلطنە تبریز، تألیف مرحوم شاهزادە نادرمیرزا، با مقدمە و شرح و 
تعلیقــات و تنظیــم فهرســت های الزم از محمد مشــیری، چاپ ســوم، انتشــارات اقبال، تهران 

1٣60/ 1٩٨1 ، فارسی. 
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وێنەی مێژوویی سەردەمی قاجار 
دوو بەرگ کتێب بە زمانی فارسی لەالیەن زانستگەی تارانەوە باڵوبۆتەوە کە پێرستی 

20 هەزار وێنەی مێژوویی پارێزراو لە کتێبخانەی ناوەندیی زانستگای تارانە. 
وێنــەکان، ســەردەمی قاجــار )1٧٧٩ ـ  1٩2٥(  دەگرنــەوە و ژمارەیەکــی زۆری 
کەســایەتی و شــوێنی جۆربەجۆریان گرتۆتەبەر. بەشــێک لە و ێنەکان، کوردســتان 
دەگرنــەوە و مــن بابەتێکی ســەربەخۆم لەســەر ئەو بەشــانە نووســیوە و بڕیارە لە 

گۆڤارێکی دەرەوەی واڵت دا باڵوبکرێتەوە. 
وەک گوتم، کتێبەکان تەنیا پێرســتی ئەو 20 هەزار وێنەیەیان تێدا چاپ کراوە و 
من هەوڵم داوە لە نێویان دا وێنەی پێوەندیدار بە کورد یا کوردستان بدۆزمەوە، کە 
کارێکــی هاســان نییە و زۆر وا هەیــە گەلێکیانم نەکەوتبێتە بەرچــاو لەبەروەی ٧٣1 

الپەڕە پێرست دۆزین و دیتنەوەی بابەتی دڵخواز سووک و سانا نییە. 
وێنــەکان زۆرێــک لە ناوچەی ســاباڵغ هەڵگیــراون کە بۆکانیش بەشــێک بووە لە 
ناوچەی ئیداریی ئەو شارە. ئەوانەی خوارەوە هەڵبژاردەیەکن لە پێرستەکە و ئەگەر 
کەســێک بیــەوێ زانیاریــی زیاتــری لێ وەدەســت بهێنێ، دەبێ ڕاســتەوخۆ ســەیری 

کتێبەکە بکا: 
وێنەی ژمارە 2541 ـ 2542 و 2550 سوارەی کورد لە نزیک ساباڵغ؛

وێنەی ژمارە و 25٣٧ گوندی کوردان؛
وێنەی ژمارە 1٣٧4 عەزیزخانی سەردار لەگەڵ فەرەج خانی ئەمینوددەولە؛

وێنەی ژمارە 1٣04، ٩0٨5، ٩0٨٨ قەاڵی تەختی سولەیمان؛
وێنەی ژمارە 11٩44 گواڵوی ئاغای کوڕی سەیفەددین خان؛

وێنەی ژمارە ٣٩، 1٨٣، 1٩٧ عێل و عەشایری لوڕ و کورد و بەختیاری؛
وێنەی ژمارە 424٣ حەسەن ئاغا ئامۆزای قادرئاغای سەرەک هۆزی گەورک؛

وێنەی ژمارە 114٨ سەیفەددین خان کوڕی سەرداری موکری.1

1. فهرســت عکس های تاریخی ایران، جلد اول »دورە قاجار« بررســی و تدوین قاســم صافی 
بر مبنای یادداشــت های شــادروان حســین محبوبی اردکانی، ناشر: دانشگاە تهران، کتابخانە 
مرکزی و مرکز اسناد، 1٣6٣/ 1٩٨4، جلد دوم همان مشخصات، سال 1٣64/ 1٩٨5، فارسی.
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دوو کتێب 

یەکەم: چپ در ایران/ حزب دمکرات کردستان
دووهەم: اوضاع سیاسی، اجتامعی، تاریخی ایل بارزان«

لــە ســاڵی 1٩56ەوە کە ئیدارەیەک بەناوی ســاواک1 دامــەزرا و جێگەی »حکوومەتی 
نیزامــی«ی تەیمــووری بەختیاری گرتەوە تا ســاڵی 1٩٨0 و شۆڕشــی گەالنی ئێران، 
کە بووە هۆی هەڵوەشانەوەی سیستەمی شایەتی 2500 ساڵە لە ئێران و تێداچوونی 
ســاواک، شــاری بۆکان هەرگیز لقی ســاواکی نەبوو و بەگشــتی دائیرەی شــارەبانی 
هەندێ کاروباری ئەوانی ڕادەپەڕاند و ئیش وکاری ئاسایشــی شــار بەهۆی ساواکی 

شاری مەهابادەوە هەڵدەسووڕا. 
بەم پێییە، بەڵگەنامەکانی پێوەندیدار بە ناوچەی بۆکان دەبێ لە ساواکی مەهاباد  دا 
پارێزرابێ و ئێمە دەزانین دوابەدوای ســەرکەوتنی شــۆڕش و دەست بەسەرداگرتنی 
دەسەاڵت لەالیەن مەالکانەوە، هەموو بەڵگە و ئەسنادی ساواکی مەهاباد ڕاگوێزرانە 
ورمێ و کەوتنە بەردەســتی حکوومەتی نوێی ئێران و بەو شــێوەیە، سەرچاوەیەکی 
گرنگــی زانیــاری لەمەڕ بارودۆخی سیاســیی ناوچەی موکریان لە بەردەســتی کورد 

هەڵگیرا و کوردی لێ بێ بەش کرا.2
ئێســتا بــۆ ئــاگادار بــوون لــە چاالکیــی ســاواک و دەزگای ئاسایشــی ئێــران لــە 
کوردستان )چ ڕۆژهەاڵت و چ بەشەکانی تر( ، دەبێ چاوەڕوانی دەستی جێگرەکەی، 

1. سازمان اطالعات و امنیت کشور )ساواک(. 
2. بەڵگەنامەکانــی شــارەبانی و ژاندرمــەری و بەخشــداریی بــۆکان دوابــەدوای شۆڕشــی 
ســاڵی 1٣5٧ گەیشــتە دەست »شــووڕای ئینقالب«ی بۆکان. شووڕای ناوبراو ٣ کەسی کردە 
بەرپرسی ڕاگەیشتن بە بەڵگەنامەکان، یەک لەوان من بووم. ئێمە بۆ ماوەی چەند مانگێک بە 
بەڵگەنامەکان دا چووینەوە و چەند جاریش ڕاپۆرتمان لەســەر بەڵگەنامەکان دایە شــووڕا و 
چەند بەڵگەنامەشمان بە دیوارەکانی شارەوە   دا بۆ زانیاریی کۆمەاڵنی خەڵک، بەاڵم بەداخەوە 
بە دەست پێکرانی شەڕی کوردستان و هێرشی سپای ڕژیم بۆ سەر بۆکان ئێمە هەموومان 
شــارمان بەجێ هێشــت و ئــەو بــرادەرەی کە بەڵگــەکان الی ئەو مابوونەوە لە ترســی گیانی 
خۆی هەمووی بردبوونە ســەر ڕێگای بۆکان بۆ گوندی»گۆل« و لەوێ هەڵیڕشــتبوون، ئیتر 

من هەرگیز نەمزانی چی بەسەر ئەو بەڵگە بەنرخانە هات. 
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واتە ئیتالعاتی کۆماری ئیسالمی ئێران بین کە هەر ڕەوتی پێشووی تیژتر پێواوە. 
لە ماوەی شــەش ســاڵی ڕابــردوو دا دوو بەرگ کتێــب باڵوبوونەتەوە کە هەرکام 
بەشــێک لە بەڵگەنامەکانی ســاواکیان سەبارەت بە ڕۆژهەاڵتی کوردستان و باشوور 

گرتۆتەبەر. 
کتێبــەکان لــە دەوری تــەوەری چاالکیی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران و 
پارتی دێموکراتی کوردســتانی عێراق دەگەڕێن و ئەو هەوااڵنەن وا بەگشــتی لەسەر 
هەنــدێ کەســایەتیی نێو ئــەو دوو حیزبە و چاالکانی دیکەی کورد نووســراون و لە 
کاتی خۆی دا دراون بە ساواک و شارەبانی یاخود ساواک ئاڕاستەی کاربەدەستانی 
پایەبــەرزی ئــەو دەمی ئێران وەک شــا و وەزیرەکانی کابینــەی دەوڵەتی کردوون و 

هەر هەموویان لە پێوەندیی کورددان. 
بەشێک لە بەڵگەنامەکان پێوەندییان بە شاری بۆکان و دەوروبەرییەوە هەیە و بریتین 
لە هەواڵ و ڕاپۆرت لەسەر خەڵکانی دانیشتووی شار و گوندەکانی دەوروبەر، لەوانە 
 مامۆستا حەسەن قزڵجی، سەالح موهتەدی، محەممەد ئێلخانی زادە، حسێن فاتحی و
ئاغاواتی شــار و گوند و بەو بۆنەیەوە لە پێوەندیی مێژووی سیاســیی هاوچەرخی 

بۆکان دا خاوەنی گرنگایەتیی زۆرن. 
یەکــەم کتێــب، وەزارەتی ئیتالعاتی ئێران دەریکردووە و دووهەمیان مامۆســتای 
زەحمەتکێــش کاک محەممەدعەلــی ســوڵتانی بــە هاوکاریــی ڕێکخــراوی ئەســناد و 
کتێبخانــەی نەتەوایەتیــی ئێــران باڵوی کردۆتــەوە. بەهۆی هاوبەش بوونــی بابەتەوە 
هەردووکیانم پێکەوە ناســاند، ســەرچاوەی کارەکەی مامۆستا محەممەدعەلیش هەر 

هەمان ڕێکخراوەیە. 
ئەوەش تایبەتمەندیی کتێبەکان، کە هەردووکیان بە فارسی نووسراون:

ئا. چپ در ایران بەروایت اسناد ساواک/ حزب دمکرات کردستان، جلد اول، مرکز 
بررســی اســناد تاریخی وزارت اطالعات، تهران، 1٣٧٨/ 1٩٩٩(، 4٩1 الپەڕە ) لەگەڵ 

44 الپەڕەی پاشکۆ( ؛
ب. اوضاع سیاسی اجتماعی تاریخی ایل بارزان، گردآوری و پژوهش محمدعلی 
 سلطانی، بانضمام اسرار بارزان، دکتر اسماعیل اردالن، 1٣25 شمسی، سازمان اسناد و 

کتابخانە ملی جمهوری ساالمی ایران، تهران 1٣٨٣/ 200٣، 6٧٧ الپەڕە.
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کتێبی چریکە فیدائییەکانی خەڵکی ئێران 
کۆمــاری ئیســالمی هــەر لــە ســەرەتای دامەزرانییــەوە بەڵگەنامەکانی نێو ئارشــیڤی 
ســاواکی شــای کردۆتــە چەکێــک دژ بــە نەیــار و ناحەزانــی خــۆی و لــە هــەر کوێ 
ویســتبێتی ڕاســت و درۆی تێکەڵ کــردووە و هاوڕێ لەگەڵ تەفســیر و لێکدانەوەی 
تایبــەت بــە خۆی، بۆ چاوبەســت کردنی خەڵک کەڵکــی لێ وەرگرتوون. نموونەی ئەم 
کتێبانــە زۆرن، هــەر لــە بەڵگەنامەکانــی باڵوێزخانەی ئەمریکاوە تا »اســناد سیاســی 
ایــران و عثمانــی« و کتێبــی ســەبارەت بە حیزبی تــوودەی ئێــران و تەنانەت حیزبی 

دێموکراتی کوردستان. 
وا لە ســاڵی 1٣٨٧ ـ 1٣٨٨ واتە 200٨ ـ  200٩  دا بەرگێک کتێبی پڕالپەڕە بەناوی 
»چریک های فدائی خلق« باڵوبۆتەوە کە نووسەرەکەی »مەحموودی نادری«یە، ناوێک 

کە زۆر وێدەچێ خوازراوە بێ بۆ مەسئوولێکی دەزگای ئیتالعاتی ئێران. 
کتێبەکە بابەتێکی تایبەتی لەسەر بۆکان تێدا نییە و هۆکاری ئەوەی وا من لێرە دا 
باســی دەکــەم ئەوەیــە گەلێــک کتێــب هەن کە هەســت دەکــرێ بابەتێک یــا دووانیان 
سەبارەت بە بۆکان تێدا بێ و نووسەرانی دواڕۆژی مێژووی بۆکانیش بەو هەستەوە 
بچنە ســۆراغی. جا من بۆ هاســان کردنەوەی کاریان کورتە باســێکی کتێبەکە لێرە دا 

دەهێنم:
بابەتــی کتێبەکە مێژووی ســەرهەڵدانی ڕێکخراوەیەکە بەناوی »چریک های فدائی 
خلق«، هەر لە سەرەتای پێکهاتنی تاقمی بچووکی ڕووناکبیرانی شارە سەرەکییەکانی 
ئێران وەک تاران و تەورێز لە دەیەی چلی ئێران )دەیەی شەستی سەدەی بیستەم( ەوە 
تا شۆڕشی گەالنی ئێران لە ساڵی 1٣5٧ )1٩٧٩(  و ڕووخانی سیستەمی شایەتی لە 

ئێران. 
نووســەر دەیهــەوێ بەهــۆی  ٩٨4 الپــەڕە نووســراوە و بەڵگــە و وێنــەوە هەوڵی 
کەم کردنــەوەی  نرخــی خەباتی چەکداری بدا و ئەوەش بە یارمەتیی هەندێک هەواڵی 
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ڕاست و درۆ لەمەڕ کەسایەتیی ڕێبەرانی بزووتنەوەکە و دەرخستنی الوازییەکانیان 
لە پەیوەندیی یەکتر و خەڵک دا. چریکی فیدایی لە کتێبی مەحموودی نادری دا نە یەک 
قارەمانــی لەخۆبوردووی فیداکار، بەڵکوو سەرلێ شــێواوێکی ترســەنۆکی کینە لەدڵە 
کــە نازانــێ چــی دەکا و بایەخ بــە کاروباری کۆمەاڵیەتی و تەنانەت سیاســی نادا؛ لە 
بنەماڵەکــەی و خەڵکــی دەوروبــەر تەریکە؛ خەڵک نایانــەوێ و ڕاپۆرتی لێ دەدەن؛ لە 
کاتی دەست بەسەربوونیش دا خێرایەک خۆی دەدۆڕێنێ و هەرچی هەیە و نییە الی  
مەئموورانی بەئەدەب و خاوەن بەزەیی ساواک! دەیدرکێنێ، جا ئەگەر وەک بێهرووزی 
دێهقانــی هەمــوو ئەندامــی هەالهــەال کرابــێ و لــە پەنجەی پێیــەوە تا تەوقی ســەری 
تێکشــکاو و برینــدار بێ، هەموو ئەمانە  بەهەڵکەوت بــوون و هیچ پەیوەندییەکیان بە 
ئەشــکەنجەوە نییە، دەنا ســاواکییە میهرەبانەکان لە قوربان و سەدەقە زیاتر هیچیان 
پێنەگوتووە! )شــەرحی برینەکانی ســەر ئەندامی بیهڕووز دێهقانی لە زمان »پزیشکی 

قانوونی«یەوە 2 الپەڕەی تەواوی کتێبەکەی گرتۆتەبەر  )ل ٣55 ـ ٣56( . 
 کتێبەکە ڕوونکەرەوەی بەشێک لە فێڵبازی و مەکری زیرەکانەی دەزگا ئاسایشەکان و
یەک لەوان ساواکە بۆ نموونە، دەستبەسەر کردنی ئەندامێکی ڕێکخراوەکە و بەڵێنی 
هــاوکاری لێ وەرگرتن و ئازادکــردن و خزاندنی بۆ نێو هەمان ڕێکخراوە و زانیاری 
کۆکردنــەوە لەســەر ئەندامان بــە یارمەتیی ڕاپۆرتەکانی دواتری هەمان شــەخس )ل 
٧56، ٧٨٧ و ٨06( .  فێڵبازییەکی سەمەرەی دیکەی ساواک ئەوە بووە کاتێک لە ڕێگەی 
»نفووزی«یەکانی خۆیەوە زانیویەتی تاقمێک لە چریکەکان بە شوێن ماڵ دا دەگەڕێن، 
٣ ماڵی ئامادە کردووە و بە ئاژانسە مڵکییەکانی سپاردوون، ئینجا لە ڕێگەی هەمان 
نفووزییــەوە هەواڵــی ماڵی بەتاڵی بە چریکــەکان ڕاگەیانــدووە و ئەوانیش بێ ئەوەی 
خۆیان بزانن چوون و ماڵەکانیان بەکرێ گرتووە و سووک و هاسان لەوێ گیراون 

یا شەهید کراون )ل 6٨٨( . 
یــا نامیلکەی چاپ کــراوی ڕێکخراوەکەی داوەتە کەســێکی خۆفرۆش کە بیاندا بە 

کەسانی تر و خۆیان درەنگتر هەر ئەو هەژارانەیان گرتوون )ل ٧55( !
مەســەلەی ئەم »نفووزی«یانە خۆی جێگەی باســە و وێدەچێ ئیتالعاتی ئێران لە 
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داخی هێزە پێشــکەوتنخوازەکانی ئێران و بۆ شــکاندنی ورەی ئەوان، تەنانەت ڕێز لە 
ســاواکی شــاش بگرێ و بە ڕێکخراوەیەکی خاوەن دەســەاڵت و لەباری سیاســییەوە 

»دروست«ی لە قەڵەم بدا. 

کتێبەکە، بەرگی یەکەمە  و بەو پێیە دەبێ بەرگی دیکەشــی بەدوا دا بێ، بەاڵم ئەم 
بەرگە نەک هەر بۆکان، بەڵکوو لە پەیوەندیی کوردستانیش دا هیچی تێدا نییە. هۆکاری 
مەسەلەکەش ڕوونە: بزووتنەوەی فیدائییان  بزووتنەوەیەکی ڕووناکبیری و چریکیی نێو 
 شار بوو لە شارە گەورەکانی ئێران و ئەو شوێنانەی کە لەباری ئابوورییەوە پێشکەوتوو و
خاوەنی کارخانە و کرێکار بوون )تاران، تەورێز، مەشهەد و ئیسفەهان( ، هەمووشی 
 لەژێــر کارتێکەریی بزووتنەوە چریکییەکانــی ئەمریکای التینی وەک توپامارۆ دا بوو.
بەم پێیە نەیدەتوانی و نەشیتوانی لە کوردستان پێگەیەکی ئەوتۆ بۆخۆی بکاتەوە و 
تەنیــا لــە قۆناغــی شۆڕشــی گەالنــی ئێران لــە ســاڵی 1٩٧٩  دا بوو کە لە کوردســتان 
الیەنگــری پەیــدا کــرد و تەنانەت لەو قۆناغــەش دا لقی کوردســتانیی ڕێکخراوەکە بە 
شــێوەیەک ڕەنگــی ناوچەیی بەخۆیەوە گرت، بەرەو مەســەلەی نەتەوایەتیی کوردی 
کشــا و لــە بەرنامــەی سەرانســەریی لقەکانی دیکــەی ڕێکخراوەکە لە ئێــران تەریک 

کەوتەوە. 
لە کتێبەکە دا تەنیا باسێک کە لە کوردستان کرابێ بریتین لەوانەی خوارەوە:

علی اکبــر رضائــی ]صفائــی[ فراهانی لە نامیلکەی »آنچە باید یــک انقالبی بداند«دا 
نووسیویەتی: »لە هەڵسەنگاندنی هێزە شۆڕشگێڕەکان دا نابێ لە هێزە عەشایرییەکان، 
بەتایبــەت لە کوردســتان و فــارس غافڵ بین...« )ل ٧٣5(  کە کوردی بە عەشــیرەتێک  

داناوە نەک گەل! 
ئەو مارکسیستانەی وا لە ڕێکخراوی موجاهیدینی خەڵک جیا ببوونەوە، خوازیاری 
پێکهاتنی بەرەیەک لە کۆمەاڵنی خەڵک بوون کە تێیدا »هەموو مارکسیستـ  لێنینیستە 
ڕاســتەقینەکان، هەمــوو هێــزە خەباتکارە ئایینییــەکان، دێموکراتە شۆڕشــگێڕەکان و 
نوێنەرانــی بزووتنــەوە چەکــدارە گوندییــەکان ڕێک بخرێــن« )ل ٧٩1( ، کە ئاشــکرایە 
دەبێ بەشێکی ئەو »بزووتنەوە چەکدارە گوندییانە«ی جێ باسی ئەوان، بزووتنەوەی 
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نەتەوایەتیــی کــورد بووبــێ و لێــرەش دا کــورد نەک گەڵێکــی شۆڕشــگێڕ، بەڵکوو بە 
هەندێک چەکداری گوندی ناوبراوە!

تاقــە مەســەلەیەکیش کــە بــۆکان بگرێتــەوە کاتێکە کە نووســەر نــاوی ئەندامانی 
تیمــی تەداروکاتــی لقــی تەورێــزی ڕێکخراوەکــە دەبــا و دەڵــێ بریتــی بوون لــە: »... 
 یۆســف کیشــی زادە و...«. دەزانین کە شــەهید یۆسف کیشــی زادە بەناوی خوازراوی
»ڕەفیق حەسەن« ەوە بەرپرسی دەفتەری تازە دامەزراوی فیدائییانی خەڵق لە بۆکان 

بوو و چەکدارانە بەرانبەر بە هێرشــی حکوومەت بۆ ســەر شــاری ســەقز جەنگی و 
هــاوڕێ لەگــەڵ نەمــر ئەبووبەکــری حەمیدی هەر لەو شــارە شــەهید کــرا و تەرمی 
هەردووکیــان هێنرایــەوە بــۆکان و لــەوێ ئەســپەردە کــران )هاوینــی 1٣5٨( . یادیان 

بەخێر بێ. 
کتێبەکــە بــۆ ناســینی ســاواکی شــا و ئیتالعاتی ئێــران و ڕوانگەیان بە نیســبەت  
بزووتنەوە شۆڕشگێڕەکانەوە گەلێک بەکەڵکە، بەاڵم بۆ ئەو الوانەی وا شارەزایی یەکی 
ئەوتۆیان لە خەباتی ئەو سااڵنە نییە و هەواڵی ڕووداوەکان تەنیا لە زمان ساواک و 
بە تەفســیری ئیتالعاتەوە مەالکانەوە  دەبیســن، دەتوانێ گومڕایی و سەرلێ شــێواوی 
پێکبهێنێ. هیچ شــوێنێکی کتێبەکە و هیچ ڕســتەیەکی بەبێ چاوەدێریی ڕاســتەوخۆی 
ئیتالعاتــی کۆماری ئیســالمی و بێ ئیجــازەی ئەوان و دوور لــە بەرژەوەندیی ئەوان 

نەنووسراوە!

ئەفسانەی نفوزکردن؛ توێژینەوەیەک لەمەڕ مێژووی فیدائییان 
لە بابەتی پێشوو دا باسی کتێبێکم کرد کە دەزگا ئیتالعاتی و جاسووسییەکانی ئێران 
ســەبارەت بــە مێژووی ڕێکخراوی چریکــە فیدائییەکانی گەلی ئێرانیــان پێکیهێناوە و 
بــۆ بەدنــاو کردنی ڕیکخراوەکە لەبەرچاوی خەڵــک و بەتایبەت الوانی کەم ئەزموون، 

باڵویان کردۆتەوە. 
زۆربەی زۆری هەواڵەکانی کتێبەکە ساختەن، هەر بۆیەش  شایانی وەاڵم دانەوە و 
بەدرۆ خســتنەوەن؛ خۆشــحاڵم کە باڵــە جیاجیاکانی بزووتنــەوەی فیدایی ئەم ئەرکە 



812 | بۆکان لە مێژوودا

پێویســتەیان ئەنجــام  داوە و لە کۆتایی ئەم الپەڕەیە دا لیســتەی ئــەو وتارانە دەهێنم 
کــە خەڵکانــی پەیوەندیــدار بــە مەســەلەکە نووســیویانن و لــە ڕوانگــەی خۆیانــەوە 
بابەتەکانیــان بــە درۆ خســتۆتەوە. یەک لە وتــارەکان خاتوو فاتمە ســەعیدی، دایکی 
ئەرژەنگ و ناســری شــایگان، ئەو دوو منداڵە نووســیویەتی کە کتێبەکەی مەحموود 
نــادری دەڵــێ گوایــە حەمید ئەشــرەف لە کاتــی هەاڵتن دا بۆ ئەوەی نەکەونە دەســت 
ســاواک و زانیارییــان لێ وەرنەگیرێ، بە گولـــلە کوشــتوونی! ئەو دایکــە قارەمانە کە 
ئێستا بە سەری پیری و بە دڵشکاوی لە دەرەوەی واڵت دەژی، قسەی هەڵبەستراوی 
ســاواک و ســاواما بــە درۆ دەخاتــەوە و ڕێــز و ئیحتیرامی خۆی ئاڕاســتەی حەمید 

ئەشرەف و فیدائییەکانی تر دەکا. 
جگــە لەوانــەی نێــو لیســتەی خــوارەوە، کەســێکی تریش  لــەم بــوارە دا هەنگاوی 
هەڵێناوەتەوە و وەاڵمی نووسەری کتێبەکەی داوەتەوە، ئەویش »ئەلف. جیلۆ«یە، کە خۆی 
 یەک لە چاالکانی سەرەکی و بەڕێوەبەرانی ڕێکخراوەکە لە سەردەمی شۆڕشی 1٣5٧ و

دوای ئەو بووە.1 
جیلــۆ، کــە دوای شــۆڕش بــۆ ماوەیەکــی باش لــە کوردســتان دا هەڵســووڕاویی 
نوانــدووە، ئێســتا کتێبێکــی ئەلیکترۆنیــی لەســەر ماڵپــەڕی فارســی »ایــران گلوبــال« 
باڵوکردۆتــەوە و تێیــدا بەتایبــەت الیەنێکــی تۆمــەت و تاوانەکانــی کتێبــی مەحموود 
نادری و ساوامای خستۆتە بەر لێکۆڵینەوە و وەاڵمدانەوە، ئەویش ئەو خاڵەیە کە لە 
کتێبە ساختەکە دا جەختی زۆری لەسەر کراوە و گوتراوە گوایە ساواکی ڕژیمی شا 
توانیبووی جاسووسانی خۆی بخزێنێتە نێو ڕێکخراوی چریکە فیدائییەکانەوە و لەم 
ڕێگەیەوە گەلێک لە هەڵســووڕاوانی گرتبوو یا شــەهیدی کردبوون. »جیلۆ« سەرجەم 
بــەو بابەتــەوە خەریک بــووە و بە بۆچوونی مــن توانیویەتی وەاڵمــی بەڕێ وجێ بە 

تۆمەتەکان بداتەوە. 
هۆی ئاماژەکردنی من بەو کتێبە و وتارەکانی نێو »کار ئۆن الین« دەرخستنی ئەم 

1. ا. جیلو، »افسانە نفوذ« کنکاشی در تاریخ فدائی«، چاپ الکترونی، سال 2010، فارسی.
http://asre nou. net/php/view. php?objnr=8234
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ڕاستییەیە کە ڕێکخراوی فیدائییان دوای شۆڕشی 1٣5٧ لە شارەکانی کوردستان و 
یەک لەوان لە بۆکان گەلێکی هەڵســووڕاوی نواند و بۆ نووســینەوەی مێژووی ئەو 
چاالکییانــە بێ گومــان پێویســت بە گەڕانــەوە دواوە و زانینی مێژووی ســااڵنی پێش 
شۆڕشــیش دەبــێ. ئەم نووســراوانەش دەتوانن ڕوونکــەرەوەی گەلێک الیەنی کاری 
ڕێکخراوەکە بن کە مەحموود نادری و مامۆستاکانی بە دەستەقەسد شێواندوویانە. 
 بۆ ســەرجەمی وتارەکان بڕواننە ئەم ســەرچاوەیە، واتە ڕۆژنامەی ئەلیکترۆنیی

»کار ئۆن الین«.1

ئەوەش لیستەی وتارەکان:
ـ بیانیە مشترک دو سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران و فدائیان خلق ایران )اکثریت(  

پیرامون کتاب »چریک های فدایی خلق«؛
ـ دربارە کتاب »چریک های فدایی خلق« فرخ  نگهدار؛

ـ برای فرزندان من اشک تمساح نریزید! فاطمە سعیدی )مادر شایگان( ؛
ـ اعالمیــە چریک هــای فدائــی خلــق ایــران در افشــای تاریخ نویســی جــالدان علیــە 

چریک های فدائی خلق؛
ـ تالش های مذبوحانە وزارت اطالعات، سازمان چریک های فدایی خلق ایران؛

ـ دربــارە تاریخ نویســی بــە شــیوە وزارت اطالعــات جمهوری اســالمی، ســازمان 
فدائیان )اقلیت( .2

1. http://www. kar online. com/ketab/ketab. html
2. محمود نادری، چریک های فدائی خلق ایران، جلد اول: از نخستین کنش ها تا بهمن 1٣5٧، 
موسســە مطالعــات و پژوهش هــای سیاســی، تهــران، چاپ ســوم، بهــار 1٣٨٨، ٩٨4 صفحە، 

فارسی. 
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ژیاننامەی کەسایەتییەکانی ئێران
ئەو ژێدەرە شەش بەرگ کتێبی پڕالپەڕەی فارسییە، کە ناوە تەواوەکەی بریتییە لە: 
»شرح حال رجال ایران در قرن 12 ـ 14« و شێوەی قامووسێکی زانیاریی سەبارەت 

 بــە تاکەکەســان )بەگشــتی پیــاوان( ی سیاســەتی ئێران لەو ســێ ســەدەیەی دوایی دا
بەخۆیەوە گرتووە. 

وەک  تەنیــا  نەخوێندۆتــەوە و  بەرگانــەم  ئــەو  هەمــوو  مــن  ڕاســتی دا  لــە 
ســەرچاوەیەک لە کاتی پێویســت و بۆ ناسینی کەســایەتییەک کەڵکم لێ وەرگرتوون. 
بەگشــتی، ژیاننامــە ی زۆربــەی زۆری بەڕێوەبــەر و حاکــم و وەزیــر و وەکیــل و 
کاربەدەســتی هەمەچەشــنەی حکوومــی لــە ناوچــەی جۆربەجۆری ئێــران و لەوان، 
کوردســتان، کرماشــان و ئازەربایجــان؛ یــا خەڵکــی ئــەو ناوچانــە کــە لــە پێتەختــی 
تــاران ســەرەپەتێکیان بەدەســت بووبــێ، لــە کتێبەکــە دا ڕەنگیان داوەتــەوە و وێنەی 
زۆریشــیان لــەوێ دا چــاپ کــراوە. بــۆ نموونــە، حەســەن عەلی خانی ئەمیــر نیزامــی 
گەڕووســی )بەرگی 1، الپەڕە ٣5٩ ـ ٣6٧؛ بەرگی 4، الپەڕە 1٧٨( ؛ شــێخ عوبەیدیلالی 
نەهــری )ب 4، ل 115( ؛ لوتف عەلی میــرزا )کێشکچی باشــی(  ناســراو بە شــازدە کە لە 
ســەردەمی شۆڕشــی شــیخ عوبەیدیلال  دا حاکمی ســاباڵغ بوو و ویســتی هەمزاغای 
اعظــم(  )آصــف  کوردســتانی  عەلی نەقــی  میــرزا  1٣1( ؛  ل   ،4 )ب  بگــرێ   مەنگــوڕ 

)ب 5، ل 16٧(  و... 

ئــەو ناوانــەی وا ناوچــەی بۆکان بگرنەوە لە کتێبەکــە دا زۆر نین، بەاڵم لە بەرگی 
یەکەم دا باسی هەمزاغای مەنگوڕ دەکا )الپەڕە 460( ؛ لە بەرگی 2، الپەڕە ٣26ـ  ٣٣5  دا 
باسی عەزیزخانی سەردار دەکا. بەرگی 6، )ل 1٩(  باسی موکری قڕانی ئەحمەدئاغای 

موقەددەمی مەراغەیی لە »بڵباس و مەنگوڕ«ی تێدایە. 
ئــەو ناوانــەی وا مــن ئامــاژەم پێکــردن کەســانێک بــوون کــە خــۆم پێویســتم بە 
ژیاننامەیــان بــووە و لە کتێبەکە دا دۆزیومنەتەوە، بــەاڵم دڵنیام گەڕانی ورد دەتوانێ 
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گەلێــک نــاو و ژیاننامەی دیکــەی پەیوەندیدار بە ناوچەکەی تێــدا بدۆزێتەوە. بۆ ئەم 
کارە ئیندێکســی کۆتایی بەر گەکانیش دەتوانێ بەکەڵک بێ. ناوەکان بەگوێرەی ناوی 
یەکــەم دەسنیشــان کراون بــۆ نموونــە: موقەددەمــی مەراغەیــی دەبــێ لــە ئەحمــەد  دا 

بدۆزرێتەوە و...1

1. مهدی بامداد، »شــرح حال رجال ایران در قرن 12 ـ 14«، کتابفروشــی زوار، تهران، جلد 
اول، چاپ چهارم 1٣٧1/ 1٩٩2، 5٩5 صفحە، فارسی. جلد ششم، چاپ چهارم، 1٣٧1/ 1٩٩2، 

2٩6 صفحە، همراە فهرست و عکس ها، فارسی.
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ژەنەڕاڵ حەسەن ئەرفەع و کورد
 لە ســەردەمی کۆماری کوردســتان )1٩46(  دا، حەســەنی ئەرفەع ســەرۆکی ســتادی 
ئەرتەشی ئێران بوو و کاری بەربەرەکانی کردنی سپای ئێران لەگەڵ هێزی پێشمەرگەی 
کــورد و فیدائییانی ئازەربایجانی لەژێر چاوەدێری و فەرمانی ئەو دا بەڕێوە دەچوو. 
ئەرفــەع لەالیــەن دایکــەوە ئینگلیزی و لەالی باوکــەوە تورکــی ئازەربایجانی بوو، لە 
ڕاپەڕینــی ســمکۆ )1٩20(  و جوانڕۆ یی یــەکان )1٩٣1(  دا فەرماندەی هێزی ئێران و لە 
چەند دەرفەت دا دەســتی بە خوێنی ڕۆڵەی کورد ســوور ببوو؛ لە مەسەلەی ئیعدامی 
پێشەوا و ڕێبەرانی دیکەی کوردیش دا هەر الیەنیکی توند و دوور لە ئاشتی بەرانبەر 
بەوان هەبوو، واتە دوای حەمەڕەزاشــا، یەک لەو ئەفســەرە ئێرانییانەیە کە بوون بە 

هۆکاری ئیعدامیان. 
 ئەرفــەع، دوای خانەنشــینی و نیشــتەجێ بوون لە ئورووپــا، کتێبێکی بە ئینگلیزی 
نووسیوە و تێیدا بیرەوەری و روانینی خۆی سەبارەت بە کورد و کۆماری کوردستان 
دەربڕیوە. هەڵوێستی ئەرفەع بەرانبەر بە حکوومەتی میللیی ئازەربایجان و بەتایبەت 
کۆماری کوردستان گەلێک نەرێنییە و لە کتێبەکە دا داکۆکی لە دەوری سپای ئێران لە 
تێکشکاندنی هەر دوو حکوومەتەکە کراوە. ئەرفەع لە کتێبەکە دا هەندێک ئاماژەی بە 
ناوچەی دەوروبەری مەهاباد و لەوانە بۆکان و کەسایەتییەکانی ئەو مەڵبەندە کردووە، 
کە من لێرە دا دەیانخەمەڕوو. یادداشتەکانی من لەبەر دەقی فارسیی کتێبەکە هەڵگیراون، 
کــە بەداخــەوە تەرجەمەیەکــی گەلێک ناتەواو و بێ ســەروبەرەیە و نــاوی وەرگێڕ و 
 بنکەی چاپەمەنیشی بە سەرەوە نییە، بەاڵم هەوڵ دەدەم دواتر نوسخە ئینگلیزییەکەشی
 پەیــدا بکــەم کە دەزانم لە کتێبخانەی »ســواس«ی لەندەن هەیــە، ئینجا بەراو ردکاریی

دوو دەقەکە دەکەم. 
کتێبــی ئەرفــەع بەگشــتی باســێکی ڕاســتەوخۆی لەمــەڕ بــۆکان تێــدا نییــە، بەاڵم 
باســی هۆزی موکری و ســاباڵغ و سەقزی کردووە کە بۆکانیش دەگرنەوە. ئەوەش 
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نووسینەکانی:
ـ الپەڕە 25: )وەرگێڕاو لە شەرەفنامەی بدلیسی( ، زنجیرەی ئەمیرانی کورد بریتی 
بوون لە ئەمیرانی موکری کە دانیشتووی باشووری گۆلی ورمێ و لە بنەڕەت دا 

بەشێک بوون لە تایفەی بابان. 
ـ الپەڕە ٣0: شێخ عوبەیدولال]ی نەهری[ دوای کۆکردنەوەی چەند هەزار کەس لە 
شەڕەنگیزانی هۆزە جیاوازەکان و موریدانی خۆی، هاتە ساباڵغ )مەهاباد(  ەوە و 
لێــرە دا زۆرێکــی تــر لە هۆزە کــوردەکان وەک... گەورک و مەنگــوڕ و... لەگەڵی 
کەوتــن و هێــزی شــێخ بــەرەو میاندواو دەســتی کــرد بە پێشــەوەچوون و لەو 
شــوێنە دا بەربووە شــیعە کوشــتن ]دەزانین کە شــێخ خۆی نەهاتە ناوچەکە و 

شێخ عەبدولقادری کوڕی نارد[. 
ـ الپەڕە 5٣: هێز و دەسەاڵتی سمکۆ لە باکوورەوە دەگەیشتە شاری »خۆی« و لە 

باشوورەوە تا دەوروبەری سەقز دەڕۆیی. 
ـ الپەڕە 5٨: ســتوونێکی هێزی ئاشــوورییەکان ئابڵۆقەی ســپای کورد و تورکیان 
لــە مەهابــاد تێکشــکاند و بەرەو ســاین قەاڵ چوونە پێشــەوە... لە هاوینی ســاڵی 
1٩20  دا من فەرماندەی یەک لەو »اســکادران«انە بووم کە لە تارانەوە هاتبوون 

بۆ بەهێزکردنی تەورێز ]دژ بە سمکۆ[. 
ـ لێــرە دا ئەرفــەع باســی بەشــداریی ڕاســتەوخۆی خــۆی دەکا لــە شــەڕی دژ بــە 
ســمایل ئاغای ســمکۆ لە میاندواو و شــاری »خۆی« و دەڵێ نزیکەی 500 کەسم 
لەنێــو هــۆزی ئەفشــار کۆکردەوە و هێڵــی جیاکەرەوەی زمانی کــورد و تورکم 
لەسەر چۆمی تەتەهوو داگیر کرد. هەروەها دەڵێ لە شەڕی ناوچەی سەلماس  دا 

ئەسپەکەم کوژرا و ناچار بووین پاشەکشە بکەین )الپەڕە 60 و 61( . 
ـ الپەڕە ٧2: ئەو کەسانەی وا لە ساڵی 1٩45  دا بانگهێشتنی باکۆ کران بریتی بوون 
لــە:... ئەمیر ئەســعەدی دێبوکری و عومەری عەلیاری کوڕی، حاجی بابەشــێخ، 

عەبدوڵاڵ ئێلخانی زادەی بۆکان و... 
ـ الپــەڕە ٧٣: ئەمیر ئەســعەدی ســەرۆکی هێــزی دێبوکری بــە ڕەزامەندیی هێزی 

داگیرکەری سۆڤیەتی کرایە حاکمی مەهاباد. 
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ـ الپــەڕە 142: پەنابەرانــی شۆڕشــی ئەیلــوول ]باڵــی دەفتەری سیاســی[ ســەرەتا 
نێردرانە سەقز و پاشان هەمەدان]1٩66[.1

1. حســن ارفــع، »کردهــا و یک بررســی تاریخی و سیاســی«، ترجمە از متن انگلیســی لندن، 
چاپ دانشــگاە آکســفورد، نیویورک، تورتنو، 1٩66، شــوێنی چاپ )؟(، ســاڵی چاپ )؟(، 154 

الپەڕە، فارسی. 
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ژیاننامەی مام جەالل تاڵەبانی
کورد لە نووسینی بیۆگرافی، واتە ژیاننامەی کەسایەتییە مێژوویی یەکانی خۆی دا گەلێک 
 کەمتەرخەمە و ئەوەش وای کردووە کە نەیاران لەجیاتی خۆیی ئەم ئەرکە بگرنە ئەستۆ و

بەرژەوەندیی شەخسی و ڕاسپاردەی دوژمنانیش تێکەڵ کارەکە بکەن. 
کتێبی فارسیی »پس از شصت سال« ئامادەکردنی »عیرفان قانعی فەرد«ی کوردە کە 
ساڵی 1٣٣٨/ 200٩   لە تاران باڵوببوویەوە. کتێبەکە کۆمەڵەی سەدان چاوپێکەوتن و 
وت ووێــژی نووســەرەکەیەتی لەگــەڵ کەســایەتییە کوردەکانــی وەک: »مــام جــەالل، 
دوکتــۆر کەمــال فوئــاد، دوکتــۆر مەحموود عوســمان، نەوشــیروان مســتەفا ئەمین، 
ســارم خانی ســادق وەزیری« ؛ لە غەیرەکوردیش کەســانێکی وەک: »بەنی سەدر، نوام 
چامســکی، ئەردەشــێر زاهیدی، حاج ســەیدجەوادی و...« لەم کتێبەدا کەڵک لە گەلێک 
ســەرچاوە بە چەندین زمان وەرگیراوە. بەگوێرەی قســەی نووسەر، کتێبەکە لە سێ 
بەرگ پێکهاتووە کە ســەرجەم بیرەوەری و ڕووداوی ســااڵنی نێوان 1٩2٣ ـ 2005 
دەگرنەبــەر و ئــەوەی وا ئێســتا باڵوکراوەتــەوە، تەنیا بەرگــی یەکەمییەتی کە کاری 

نووسینی، سێ ساڵی خایاندووە )الپەڕە 11 ـ 12( . 
زمانی نووسینی کتێبەکە زۆر پاراو نییە و مۆرکی کەم ئەزموونیی نووسەری لە 
نووســینی فارسی دا بەڕوونی پێوە دیارە. جگە لەوەش، بێ دیققەتی و وردنەبوونەوە 
لە بابەت و باسەکانیش دیاردەی بەرچاوی کارەکەیە و من کەمتر کتێبی لەو چەشنەم 
دیتووە ئەوەندەی هەڵەوپەڵەی زەق  پێوە دیار بێ، کە زۆرێکیانم لە پەڕاوێزی کتێبەکە 

یادداشت کردووە و بەتەمام لە وتارێکی سەربەخۆ دا باڵویان بکەمەوە. 
  بابەتەکانی نێو کتێبەکە  و هەندێک چاوپێکەوتنی دواتری نووسەر لەگەڵ تەلەفیزیۆن و
چاپەمەنییە دەورەیی یەکان چەشنە کێشە و هەرایەکی لەنێو کۆمەاڵنی خەڵکی کورد دا 
ناوەتــەوە و بــەرەو ئــەوە دەڕوا مەترســیی دووبەرەکی و نێوان ناخۆشــیی کورد و 
 کــوردی لێ بکەوێتەوە و یەک لە ئامانجە ســەرەکییەکانی بەرهەم هێنەرانی کتێبەکەی
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پێ بگاتە ئەنجام. 
ئــەوەی ڕاســتی بــێ کتێبەکە ژیاننامــەی تاکەکەس نییە و مێــژووی بزووتنەوەی 
چەکداریی کوردە لە باشوور لە پشت عەینەکێکی تایبەتەوە کە زۆر لە عەینەکی عیسا 
پێژمان و ساواک دەچێ و دوور نییە ئەگەر خواستی دەوڵەتی ئێران لە پشت کارەکەوە 
نەبووبێ، النی کەم ســەرجەمی بابەت و بەتایبەت بووچــوون و ئاکام وەرگرتنەکانی 
نووسەر  لە ڕاستەی سیاسەتی ئەوان و ڕوانینی ئەوان دابێ. بە یەک ڕستە، ئەم کتێبە 
 پیالنێکــی دژ بــە کــوردە بۆ گەورەکردنەوەی کەلەبەری نێــوان حیزب و الیەنەکان و

هیچی تر!
مــن لــەم وتــارە دا کارێکم بەو مەســەلەیە نــەداوە و ئەوەی کە جێگەی باســم بێ 

بابەتی پەیوەندیدار بە بۆکانە و هیچی تر. 
سەبارەت بە بۆکان لە الپەڕە ٧٣  دا گوتراوە:

»تاڵەبانییــەکان بنەماڵەیەکــی گــەورەن... کــە هەموویــان نــەوە و نەتیجــەی شــێخ 
ئەحمــەدی تاڵەبانیــن و ئەویــش خــۆی کــوڕی »مەحمــوودی زەنگەنە«یــە. گــۆڕی 
باوەگەورەی ]جەالل[ تاڵەبانی واتە »ئاغاڕۆستەم« )یا ڕۆستەم خان(  کەوتۆتە ناوچەی 
قەرەداغ. لە سەردەمی خۆی دا لە بۆکان، یەک لە شارەکانی کوردستانی ئێران ژیاوە 
]ڕوون نییــە ئاغاڕۆســتەم یــا شــێخ ئەحمــەد؟[ و لە ئاغــا و خاوەن مڵکــە گەورەکانی 

ناوچەکــە بــووە کــە لــە ســەردەمی حوکماتــی شاعەباســی ســەفەوی لــە دەورەی 
ســەفەوییەکان دا خســتوویانەتە بــەر گوشــار بــۆ ئەوەی دەســت لە ئایینزای ســوننە 
هەڵبگــرێ و ببێتە شــیعە، ئەویــش ناچار پەنای بردۆتە بەر کوردســتانی عێراق و لە 

ناوچەی قەرەداغ نیشتەجێ بووە« )ل ٧٣( .
وەک گوتــم، کــەم دیققەتــی بە زۆر شــوێنی کتێبەکــە وە دیارە و یــەک لەوانە لەم 
بەشــە دا دەردەکــەوێ کــە کاتێ لە الپــەڕە ٧٣  دا مەحموودی زەنگەنە بە کوڕی شــێخ 
ئەحمــەدی تاڵەبانــی دادەنێ )ســەرەوەتر( ، لە الپەڕە ٧4  دا دەنووســێ: »شــێخ ئەحمەد 
خەریکی ئاوەدان کردنەوەی ئەو گوندە بچووکە بوو و کوڕەکەشی مەال مەحموود، بە 
 دەرس خوێندنەوە خەریک بوو«، واتە مەال مەحموود جارێک دەکاتە باوکی شێخ ئەحمەد و
جارێکــی تــر دەیکاتــە کوڕی! ســەیرتر لە هەمــووان ئەوەیە ڕیــزدار دوکتۆر نووری 
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تاڵەبانــی لــە نامیلکــەی »شــێخانی ئیرشــادی تاڵەبانــی و چەنــد ناودارێکــی تری ئەو 
بنەماڵەیــە« چاپــی ســاڵی 2002دا، دەنووســێ: »شــێخ مەحمــوود]ی زەنگەنــە[ کوڕی 
ئاغاڕۆســتەمی کــوڕی ئاغایۆســفە لــە نــەوەی کاکەســووری ناوچــەی بــۆکان«! بەو 
شــێوەیە، مەتەڵۆکەی نووســەری ژیاننامە کاتێ تێکەاڵوی بۆچوونی دوکتۆر نووری 

دەبێ، سێ سەری لێ دەبێتەوە کە چارەسەری کۆتایی بۆ خوێنەر لە گونجان نایە!
دوکتــۆر نــووری لــە هەمــان شــوێن دا تاوتوێــی کێشــەی نــاوی ئەو کەســە دەکا 
کــە چۆتە باشــووری کوردســتان و بۆچوونی خــۆی بەو چەشــنە دەردەبڕێ: »مەال 
مەحمــوود نزیکــەی ٣00 ســاڵێک لەمەوبــەر بــۆ تەواوکردنــی خوێندن، بــە فەقێیەتی 
ڕووی کردۆتە باشووری کوردستان«؛ ئەوەش بە هەمان شێوە جیاوازە لە قسەکانی 
نووسەر هەم سەبارەت بە ناوی ئەو کەسەی وا چۆتە باشوور و هەم سەبارەت بە 
هۆکاری چوونی. لە پەڕاوێزی ژمارە 16٣ی بەشی 1ی کتێبەکە دا هەروەها گوتراوە: 

»ڕۆستەم کوڕی یۆسف، کوڕی کاکەسووری بۆکان.« 

جگە لەم خااڵنە بابەتێکی ئەوتۆ سەبارەت بە بۆکان لە کتێبەکە دا بەرچاو ناکەوێ، 
بــەاڵم هەندێــک ئاماژە بە بۆکان و ناوچەکەی و کەســانی خەڵکــی بۆکانیش هەن کە 

لێرە دا دەسنیشانیان دەکەم:
1. »دایکی مام جەالل لە هۆزی مەنگوڕە« )ل ٧5( ؛

پەڕاوێــزی ژمــارە 164ی هەمــان بــەش دوو دێــڕ و نیــو زانیاریــی ســەبارەت بــە 
ناوچەی بۆکان و شارەکانی دەوروبەری گرتۆتەبەر؛ 

2. »چاپخانەیەکیــش لــە نزیک قوتابخانەکە بوو ]لە مەهاباد[، کە حەســەنی قزڵجی 
وتارنووس لەو چاپخانەیە کاری دەکرد« )ل 16٨( ؛

٣. لــە زمان عیســا پێژمانەوە دەنووســێ: »درەنگتر ئەوانم لــە بۆکان چاو پێکەوت 
)1٩66( ، مامە و عومەر دەبابە و ]نووری[ شاوەیس، کە لەسەر سەفەری بەغدا 

بوون و پێیان گوتم چاویان بە بارزانی دەکەوێ!« )ل ٨٩٩( ؛ 
٤. نووسەر ئەم دێڕانەشی لە زمان مام جەاللەوە گێڕاوەتەوە: 

٥. کاتی پەنابردنمان بۆ ئێران ]ســاڵی 1٩66[، ... ڕۆژی دواتر لە خەو هەســتاین و 
دیتمان ســەرهەنگێکی ئێرانی لە تەنیشــت ئێمە خەیمەیەکی لێداوە. ناوی ســمکۆ 
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عەلیار بوو و گوتی »دەورتان گیراوە« )ل ٩60( ؛
٦. »عیسا پێژمان )سەرهەنگی ساواک و خەڵکی سنە(  ئێمەی خۆش دەویست. ئەو 
دەم کوردێکی دیکەش لەالیەن سپاوە هەبوو کە ناوی سەرهەنگ سمکۆ عەلیار 

بوو. ئەوانەیان وەک بەرپرسی ئێمە دیاری کردبوو « )ل ٩6٣( .
 لەم چەشنە بۆچوون و قسەوباسانە لە کتێبەکانی پێژمان دا زۆرن و قانعی فەرد،
بەبــێ ئــەوەی کەمترین گومان لە ڕاســت و دروســتییان بکا، هەمووی لەســەر کورد 
کــردوون بــە ماڵ و بە جل وبەرگێکی نوێوە دووپاتــی کردوونەتەوە و ناوی کورد و 
بزووتنــەوەی کــوردی پــێ زڕانــدوون. مــن قوتابــی نەمــر دوکتۆر محەممەدســدیقی 
موفتی زادە و هاوپۆل و ناسیاو و ئەگەر بتونم بڵێم دۆستی کاک سوارەی ئێلخانی زادە 
بــووم و ڕادەی دڵســۆزی و خەمخۆریــی ئەوانم بەرانبەر بە گەل و نیشــتمانەکەیان 
دەزانــی. هێنانــەوە و نوێ کردنــەوەی ئەو بوختــان و درۆ و دەلەســەیەی وا پێژمان 
دەیداتــە پــاڵ ئەوان و دەڵی بە فەرمانی ســاواک چوون بــۆ نێو کوردەکانی ئورووپا، 
دیارە لە بەرژەوەندیی ساواکی ئەو دەم و ئیتالعاتی سەردەمیش دایە، بەاڵم پرسیار 
ئەوەیــە دەبــێ چ ســوودێکی بــۆ قانعی فــەرد هەبــێ وا بەبــێ ســێ ودوو بە ڕاســتیان 
وەردەگرێ و لەو وت ووێژەکانی دا دووپاتیان دەکاتەوە هیچ، پاڵ بە خوێنەریشــەوە 
دەنــێ کــە قســەی ســاواکییەکی بەکرێگیــراوی ئێرانی گوتەنــی »دایی جــان ناپلیۆنی« 
بە ڕاســت وەربگرێ و پەڵەیەکی شــەرمەزاری بخاتە سەرشــانی کەســایەتیی پاک و 

خزمەتگوزاری ئەو خەڵکە لەخۆبوردووانە. 
با لە کۆتایی دا ئاماژە بەخاڵێک بکەم: من ماوەیەکی باشی دوو ساڵە هات وچۆی 
»پۆبلیــک ڕیکــۆرد ئۆفیــس«م کــرد لــە ناوچەی »کیــوو«ی لەنــدەن کــە بەڵگەنامەکانی 
وەزارەتــی دەرەوەی بریتانیــای لێ ڕاگیــراون. ئــەو دەم ماڵــم لە ناوچــەی »فولهام«ی 
لەندەن بوو کە زۆریش لە »کیوو« دوور نییە. بە گەڕان و دۆزینەوە و خوێندنەوەی 
بەڵگەنامــەکان لــە شــوێنەکە و کڕینــی کۆپیــی هەندێکــی تــر و پێداچوونەوەیــان لــە 
ماڵەوە، لە هەموو ماوەی ئەو دوو ســاڵە  دا تەنیا توانیم 1٣0 بەڵگە وەربگێڕمە ســەر 
کــوردی و لــە کتێبێــک دا باڵویان بکەمەوە بڕواننە کتێبی: »ڕۆژهەاڵتی کوردســتان لە 
بەڵگەنامەکانــی وەزارەتــی دەرەوەی بەریتانیادا» . کاتێ کــە قانعی فەرد لە وت ووێژی 
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گۆڤــاری لێڤین دا باســی لە خوێندنەوەی هەشــت هەزار بەڵگەنامــەی ئەمریکایی یەکان 
کردبــوو ســەرم ســوڕما کەســێک لە تەمەنی ئــەو دا و لە مــاوەی ئەو چەنــد مانگە  دا 
کــە هات وچــۆی ئەمریــکای کردووە، تەنانــەت بە یارمەتیــی ئینتەرنێتیش، چۆن دەبێ 
توانیبێتــی ئــەو هەشــت هەزار بەڵگەنامەیە لەنێــو دەریای بەڵگەنامــەکان دا بدۆزێتەوە 
یــەک، ئینجــا بیانخوێنێتەوە و تەرجەمەیان بکا و وت ووێژیان لەســەر بکا و بیانکاتە 

کتێبش! تۆ بڵێی هەندێک »ئیمدادی غەیبی« لە پشت ئەم و کارەکەیەوە نەبووبن؟ 1

1. قانعی فــرد، عرفــان، »پــس از شــصت ســال، زندگی و خاطــرات جالل طالبانــی«، جلد اول، 
نشرعلم، تهران 1٣٨٨/ 200٩، 1056 صفحە، فارسی.
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کتێبی کورد و کوردستان 
من ئەم کتێبەی »عیسا پێژمان«م پێشتر خوێندبۆوە و دەمزانی مامۆستای نەمر هەژار 
ســەبارەت بە نووســەرەکەی گوتبووی »گەورەترین جاشــی مێژووی کوردە«، بەاڵم 
دوای باڵوبوونــەوەی کتێبــی »در دامگە حادثە«، کە وت ووێژی »عیرفان قانعی فەرد«ە 
لەگــەڵ پێژمانــی هاوبیــر و هاوڕێبازی خۆی، بە باشــم زانی پێــش خوێندنەوەی »در 
دامگــە حادثــە«، جارێکی دیکــە کتێبەکەی پێژمان بخوێنمەوە. ئــەوەی لێرە دا دەیبینن، 

ئاکامی ئەم پێداچوونەوە تازەیەیە لە کتێبی »کردها و کردستان«ی عیسا پێژمان. 
کتێبەکــە چــوار بەرگە و بە فارســی نووســراوە. بەگوێرەی ڕووبەرگــی کتێبەکە، 
بەرگــی یەکــەم مێــژووی کــۆن و جوغرافیــای کوردســتانە، بەرگی دووهــەم الیەنی 
کۆمەاڵیەتــی و ئابووریــی کوردســتانی گرتۆتــەوە، بــە هەندێــک زانیاریــی کــۆن و 
دەیــان جــار دووپات کراوەی ســەرچاوە فارســییەکانەوە. بەرگی ســێهەم و چوارەم 
هەردووکیــان لــە مەســەلەی سیاســەتی کوردســتان دان و مــن لێــرە دا چاوێــک بــەو 

دووبەرگەی سێ و چوارە دا دەخشێنم. 
پێژمان وەک »ســەرۆکی تاقمی ئیتالعاتیی ســاواکی ئێران لە عێراق«، ســێ ســاڵ 
لــەو واڵتــە ژیاوە. ئەو ســااڵنە، هاوکات بووە لەگەڵ کۆدەتای عەبدولکەریم قاســم و 
نزیکایەتیی سیاسەتەکەی لە یەکییەتیی سۆڤیەت، کە دژایەتیی ڕۆژاوا و ئیسڕائیل و 
ئێرانــی لەگــەڵ حکوومەتەکــەی بەشــوێن دا هات. پێژمــان لەو بڕگــە مێژوویی یە دا لە 
بەغــدا بووە و بەگوێرەی بیرەوەرییەکانی، لە مەســەلەی نزیک بوونەوەی ســاواک و 
بەگشتی، حکوومەتی ئێران لە کوردی باشوور دا دەورێکی زۆری بینیوە. لە ڕاستی دا 
پێژمان ئەســپی تڕۆوای ســاواک و ئێران بووە بۆ فەتحی قەاڵی شۆڕشــی ئەیلوول. 
پێژمــان لــە کاری خزمــەت بە سیاســەتی ئێــران و خەیانەت بە کورد دا بــە ڕادەیەک 
ســەرکەوتوو بــووە، کــە ڕاســتەخۆ کەوتۆتــە پەیوەنــدی گرتــن لەگەڵ شــا و ئەگەر 
قسەکانی درۆ نەبن، چەند جار ڕاپۆرتی بارودۆخی کوردستان و عێراقی ڕاستەوخۆ 
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بە شا ڕاگەیاندووە و فەرمان و ڕێنومایی لێ وەرگرتووە. 
پێژمــان ئێرانیچییەکــی کەم وێنەیــە و هەمــوو خولیــا و ئاواتەکانــی بریتیــن لــە 
گەڕانــەوەی »عظمــت«ی ڕابــردووی ئێرانــی مەزن، واتە بەســترانەوەی ســەرلەنوێی 
بەشــە دابڕاوەکانی خاکی هەخامەنشــی و ساســانی... بە کلکی ئێرانی ئەمڕۆوە! هەر 
لــەم پەیوەندییــەش دا ئــەو کــوردەی خــۆش دەوێ کە بیــەوێ لە هەمــوو پارچەکانی 

کوردستانەوە بێتە ژێر ئااڵی »ئێرانی دایک«! 
ئــەم هەســتە شەخســییە لــەو بڕگــە مێژوویی یە دا تێکــەاڵو دەبێ لەگــەڵ ئەرک و 
بەرپرسایەتیی ئیداری و ڕێکخراوەیی و لە ئەنجام دا نۆکەرێکی لێ دروست دەبێ کە 
هیچ ئەرکێک ناناســێ جگە لە خزمەتی ســاواکی شــا و خەیانەت بە شۆڕشــی کورد. 
بەداخەوە هەندێک ڕووناکبیر و نووسەری کورد هەواڵ و ڕاگەیاندنەکانی پێژمانیان 
کردۆتە ســەرچاوەی نووســینەکانی خۆیان و لەو ڕێگەیەوە بۆچوونی چەوت و دژە 
کوردی ئەو خۆفرۆشەیان هێناوەتە نێو سیاسەتی کوردەوە، خوا خێریان نەنووسێ!
ئەوەی خوارەوە هەڵبژاردەیەک لەو الپەڕانەی کتێبەکەی پێژمانە، کە تێیدا باسی 
چوونــی خــۆی بۆ عێراق و پەیوەندی گرتنی لەگەڵ گەورەپیاوانی کورد دەکا لەپێناو 
هەڵخەڵەتانــدن و هەڵخالندنیــان بــەرەو ڕاپەڕیــن دژ بــە عەبدولکەریــم قاســمێک کــە 

ئیسڕائیل و شا و ڕۆژاوایی یەکان بە دۆستی سۆڤیەت و دوژمنی خۆیان دەزانی:
 »مانگــی جۆزەردانــی 1٣٣٨ )1٩٥٩(  چوومــە مەئموورییەتی عێــراق... وردەوردە 
تــا  وەکیلــەوە  وەزیــر و  لــە  کــورد  گەورەپیاوانــی  ســەران و  لەگــەڵ  پەیوەندیــم 
سەرەک عەشــیرە و خــان و بەگ و بەگــزادە و حیزبی و ناحیزبی بەســت... لەوانەی 
وا پەیوەندیم پێوەکردن، مەحموود بابان وەزیر و وەکیلی ڕژیمی پێشوو بوو کە لە 
بەیرووت چاوم پێی کەوت و دۆستایەتیمان قایم و قایمتر بوو و گەیشتە هاوکارییەکی 
شــەرەفمەندانە... ســەرتیپ فوئــاد عــارف خەڵکی ســلێمانی و کەســایەتییەکی گرنگی 
سپای عێراقی بوو. لەگەڵ ئەویش دا دۆستایەتیم پێکهێنا و زۆرجار دەچوومە ماڵی... 
من لەگەڵ زۆربەی بەرپرسانی پارتی دێموکراتی کوردستان وەک جەالل تاڵەبانی و 
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عیسا زەبیحی1 و ئەوانی تر دا ناسیاویم پەیدا کردبوو و پێش مەئموورییەتی عێراقم 
یەکترمان دەناسی و لە نییەتی یەکتر ئاگادار بووین...« )ل ٩2 تا 112( .

پاشان پێژمان باس لە دوو تەرحی جیاوازی ساواک دەکا بۆ کەڵک وەرگرتن لە 
کورد و شــیعەی عێراق دژ بە قاســم و پەیوەندی گرتنیان لەگەڵ »دژی شــۆڕش«ی 
عێراقی و دەنووســێ کە لە ئەنجام دا بڕیاری ســاواک هاتە سەر ئەوەی کە هاوکاری 
کردنی کوردی باکووری عێراق ببێتە تەوەری سەرەکیی کارەکان ]دژ بە حکوومەتی 

قاسم[: 
»... عومــەر دەبابــە و عەلــی عەســکەری دوو کــەس لــە خەڵکانــی هەڵبــژاردە و 
گەلێــک  عەمەلیاتێکــی  بەگوێــرەی  دێموکــرات  پارتــی  لــە  حیزبــی  »ئازادمــەرد«ی 
هەســتیارانە و بەدزی هەموو ڕێکخراوە ئینتیزامی و ئیتالعاتییەکانەوە هاتنە تاران... 
تەرتیباتــی هــاوکاری، پەیوەندی گرتــن، ناردنــی یارمەتــی و چــەک و تەقەمەنــی و 
جل وبەرگ و... درا... مەال مستەفا بە هیچ شێوەیەک باوەڕی بە کاری ڕێکخراوەیی و 
حیزبی نەبوو... شەڕێکی تەواو لە نێوان ڕاپەڕیوانی باکووری عێراق و سپای عێراقی 
درێژەی کێشا... جەالل تاڵەبانی یەک لە »دوستداران«ی ئێران زەمین و »عالقمندان«ی 

میللەتی مەزنی ئێرانە« )ل 112 ـ 11٦( .
پێژمــان هــەر لێــرەوە دژایەتیــی خــۆی لەگــەڵ بارزانــی دەســت پێــدەکا و بــە 
شــان و باڵــی دەفتــەری سیاســی دا هەڵدەڵــێ و ئــەو هەڵوێســت گرتنــە تــا الپــەڕەی 
کۆتایــی کتێبەکــەی درێــژە دەکێشــێ، هەڵوێســتێک کە بــە توندوتیژییەکــی زیاترەوە 
لــە نووســین و وت ووێژەکانــی عیرفــان قانعی فەردیــش دا دەردەکــەوێ. ئــەوە یــەک 
لــەو خااڵنەیــە کــە دەبــێ لێــی بکۆڵدرێتــەوە و بزاندرێ ئــەم دوو جاشــە گەورەیەی 
ســاواک و ســاوامای ئێران بۆچی الیەنیان بە نیســبەت دەفتەری سیاســییەوە وەها 
نەرم و دۆســتانە و گەرم وگوڕە، لە کاتێک دا بارزانی ئەو دەم و مەســعوود بارزانیی 
ئێســتا بەتونــدی دەخەنــە بەر هێرش؟ ئایــا دەیانەوێ کەلەبەری نێــوان ئەو دوو باڵە 

1. مامۆستا عەبدوڕڕەحمان زەبیحی ماوەیەک لە باشووری کوردستان بەناوی خوازراوەی 
عیساوە دەژیا. 
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ســەرەکییەی شۆڕشــی کــورد لە باشــوور گــەورە بکەنــەوە و کەڵکــی لێ وەربگرن؟ 
ئایــا ڕێبەرانــی کــورد بــەو ئامانجە گاڵوەی دوژمنــان دەزانن؟ ئەگــەر دەزانن بۆچی 
 ئــەو دەمیــش و ئێســتاش دەرەتــان دەدەنــە ئــەو دوو کەســە ناســراوە بــە خەرج و
پیتاکــی ئــەوان کتێــب بنووســن و بــە چەندەهــا زمان بــاڵوی بکەنــەوە؟ بۆچی دەبێ 
دەرگای ماڵ و ئۆفیس بۆیان کراوە بێ، یەکەمیان لە بارەگای شــۆڕش و ئەویتریان 

لە ناوچەی سەوزی بەغدا و کاخی سەرۆک کۆمار دا تەراتێن بکەن؟ 
هــەر چۆنێــک بــێ، مەســەلەی پێژمان بــەو دوو الپەڕەیــە تەواو نابــێ و من لێرە 
بەدواوە دەچمە سەر بابەتی سەرەکیی پەیوەندیدار بەو وتارانە، واتە باسی ناوچەی 

بۆکان لە کتێبەکەدا:
 لــە کتێبــی »کردها و کردســتان«ی پێژمان دا ئەو بابەتانــەی وا بۆکان و ناوچەکە 
بگرنــەوە، زۆر نیــن. لێــرە دا دەسنیشــانی چەنــد خاڵێــک دەکــەم کە لــە خوێندنەوەی 
الپەڕەکانی کتێبەکە دا تووشیان هاتووم. بەشی هەرە زۆری بابەتەکانیش ئەوانەن کە 
پێژمان لە کتێبی بیرەوەریی خەڵکانی هەمەچەشنە بە فارسی و بە دەگمەنیش کتێبی 
کوردی کۆپی کردوون. زۆرێک لە هەواڵە ڕاگوێزراوەکان شێوێندراون و گۆڕاون و 

بەگشتی ناتەواو و کەمتر جێگەی بڕوان:

بەرگی سێهەم
ـ »مەحموودخانی کانی سانان« لەالیەن دایکەوە باپیرەگەورەی منە )ل 22٥( .

ـ الپــەڕە 2٣٣ـ  2٤٣ هەڵبــژاردەی وتارێکــە کە نەمــر عەلی گەالوێژ لە ژمارە 10ی 
گۆڤــاری »دنیــا«ی حیزبی توودەی ئێران )مانگی دەی 1٩٧٨/1٣٥٦(   دا ســەبارەت 
بە ئێرانی دوای ڕەزاشا و حکوومەتی میللیی کوردستان و ئازەربایجانی ساڵی 

1٣2٤ی نووسیوە. پێژمان لێرە دا، عەلی گەالوێژ بە کاک عەلی ناودەبا! 
ـ لــە الپــەڕە 2٤٣ـ  2٤٤  دا ژیاننامەیەکــی کورتــی عەلــی گەالوێــژ نووســراوە بەبێ 
ئــەوەی ســەرچاوەکەی ڕابگەیەنــرێ. نووســەر دەڵــێ »عەلــی گەالوێــژ خەڵکــی 
مەهابــاد و وێــژەری ڕادیۆی تەورێز )بەشــی کوردی(  بووە... لە نێوان ســااڵنی 
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1٣٤0 تــا 1٣٥0  دا بــە هاوکاریــی حەســەن قزڵجــی و عەبدوڕڕەحمان قاســملوو 
باڵڤۆکــی »کوردســتان«ی باڵوکردۆتەوە، ئەندامی حیزبــی توودە بووە، بەاڵم لە 
فیرقەی دێموکراتی کوردســتانیش دا هەڵســووڕاو بووە... بۆتە ئەندامی ئەســڵیی 
کومیتــەی ناوەندیــی حیزبــی تــوودە و لــە ئەنجــام دا، کۆماری ئیســالمی لەگەڵ 

ڕێبەرانی دیکەی حیزب گرتوویەتی و ئیعدامی کردووە« )ل 2٤٣ ـ 2٤٤( .
ـ لە ڕاگوێزراوی بەشێک لە بیرەوەرییەکانی »نصرت اللە جهانشاەلوی افشار«یش دا 
کە الپەڕە 2٤٤ـ  2٥٤ی کتێبەکەی وەخۆگرتووە، جهانشاەلو، کە خۆی دیاردەیەکی 
سەمەرە و پەشیمان بووی فیرقەی دێموکراتی ئازەربایجان و حیزبی توودەیە، 
دەڵــێ عەلــی گەالوێــژ لــە هاتنــی بارزانییــەکان بــۆ ســۆڤیەت دا بــە جل وبەرگی 
ئەفســەری ڕووســەوە شــەووڕۆژ لەگــەڵ بارزانییــەکان دەژیــا و ئەوانیــش کە 
نەیاندەزانی کوردە، لەالی ئەو هەموو قســەیەکیان لەگەڵ یەکتر دەکرد، ئەویش 
هەموو هەواڵەکانی ئەوانی بە شــێوەی ڕۆژانە دەگەیاندە ڕێکخراوی ئاسایشــی 

ڕووس؛ کە دەبێ نیازی لە »ک. گ. ب« بێ. 
ـ لە الپەڕە 2٦٥یش دا بەبێ ڕاگەیاندنی ســەرچاوە، هەندێک هەواڵی ســەبارەت بە 
سەفەری دووهەمی ڕێبەرانی کورد بۆ باکۆ لە کتێبەکەی ئیگڵتۆن کۆپی کراوە، 

کە لەوێ دا باسی قاسم ئاغای موهتەدی لە سەفەری باکۆ دا دێتە گۆڕێ. 
ـ لە الپەڕە 2٦٦ بەدواوە، بەشێکی بەرچاو لە نامیلکەی »حەمیدڕەزا جەالئی پوور«ی 
کۆپی کردووە.1 جەالئی پوور هەمان فەرمانداری مەهاباد و قاتڵی ٥٦ کوڕەالوی 
مەهابادییە، کە لەو نامیلکەیە دا کۆماری کوردستان و پێشەوا و ڕێبەرانی دیکەی 
کورد لە ڕوانگەی خۆیەوە دەناســێنێ و لە »یادداشتەکانی عومەرئاغای عەلیار« 
ســەبارەت بــە هــەر دوو ســەفەری ڕێبەرانی کــورد بۆ باکــۆ دەدوێ. ئەو دەڵێ 
نوســخەی دەسنووســی ئەو یادداشــتانە لە کتێبخانەی ئوستانداریی کوردستان 

1. حەمیــدڕەزا جەالئی پــوور، قــازی محەممــەد )کوردســتان لە ســاڵەکانی 1٩٤1 – 1٩٤٦  دا( ، 
وەرگێڕان لە فارسییەوە بۆ کوردی: ئەحمەد ئیبراهیم وەرتی، بنکەی چاپەمەنی تەوەککولی، 

تاران، 1٣٨٣/ 200٤، 112 الپەڕە، کوردی. 
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لە شاری سنە ڕاگیراون )ل 2٧1 تا 2٧2( .
ـ الپەڕە 2٨٣ تا کۆتایی بەرگی ســێهەم ڕاگوێزراوی بیرەوەرییەکانی »ابوالحســن 
تفرشیان« بەناوی »قیام افسران خراسان«ە و لەوێش دا ئاماژەیەک بە »توانەوەی 

گوردانی ئەرتەشی ئێران لە بۆکان« کراوە. 

بەرگی چوارەم
ـ الپەڕە 2٦ تا ٣1 ڕاگوێزراوی وتارێکی عەلی گەالوێژە کە لە ساڵی 1٣٦0 )1٩٨1(  
لــە کتێبــی »اســناد و دیدگاەهــا«ی حیزبی توودەی ئێــران دا باڵوبۆتــەوە و تێیدا 

ڕووداوەکانی سەردەمی کۆماری کوردستان شی کراونەتەوە. 
ـ لــە الپــەڕە ٤٣  دا هەواڵێک لە ڕۆژنامەی کوردســتان ئۆرگانــی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێرانــەوە ڕاگوێــزراوە بێ ئــەوەی ژمــارە و ڕێکەوتــی دەرچوونی 
قارەمانەکــەی ســەقز و   11 هەواڵەکــە،  بەگوێــرەی  ڕابگەیەنــرێ.  ڕۆژنامەکــە 
هەروەهــا عەلی بەگــی شــێرزاد لــە بــۆکان، ڕۆژی 1٣2٥/12/2٦، واتە چوار ڕۆژ 
پێــش نــەورۆز ئیعدام کــراون. پێژمان لەجیاتی عەلی بەگی شــێرزاد دەنووســێ: 
قهرمان شیرزادە فیض اللەبیگی. هەر چۆنێک بێ ڕاگەیاندنی ڕاشکاوی ئەو ڕۆژە 

وەک ڕۆژی ئیعدامەکانی سەقز بۆ من گەلێک گرنگە. 
ـ نووسەر لە الپەڕە ٤٧ ـ ٤٨  دا ئاماژەیەک بە ڕاپەڕینی وەرزێرانی بۆکان لە ساڵی 
1٣٣2 دەکا، بەاڵم لەوێش دا وەک شوێنەکانی تر وردبینی و دیققەتی نییە. ئەوە 

هەواڵەکەیە: 
ـ »لە ماوەی ئەو ســاڵە دا ]1٣٣2[، وەرزێر و گوندییەکانی ناوچەی بۆکان بەهۆی 
حیزبی دێموکراتی کوردســتانەوە دژ بە داردەســتانی ســەرمایەداران و خاوەن 
زەوی و هەروەها ژاندرمەکانی ناوچە، ڕێبەری و ڕێنومایی کران!« سەبارەت بەو 
هەواڵەی پێژمان دەبێ بڵێم یەکەم، وەرزێر و ڕەشایی گوندەکان دژ بە ئاغاکان 
ڕاپەڕیبوون نەک ســەرمایەدار و داردەســتەکانیان! دووهەم، حیزبی دێموکراتی 
کوردســتان هاودەنگیی لەگەڵیان هەبوو، بــەاڵم ڕێبەر و ڕێنوماییکەریان نەبوو! 
ســێهەم، ڕاپەڕینەکــە دژ بە ژاندرمە نەبوو، بەاڵم لــە درێژەی کار دا ژاندرمەری 
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الیەنی ئاغاکانی گرت و ڕووبەڕووی ڕاپەڕیوەکان ببۆوە. چوارەم، هەر ڕستەکە 
ناتەواوە و ئەگەر کەسێک بەوردی بیخوێنێتەوە تێدەگا کە هیچ واتایەکی نییە!

باڵڤۆکــی  چیکۆســڵۆڤاکی  لــە  تــوودە  حیزبــی  1٣٥0  دا  ـ   1٣٤0 ســااڵنی  »لــە  ـ 
»کوردســتان«ی بەدەســتی عەبدوڕڕەحمان قاسملوو، عەلی گەالوێژ و حەسەنی 

قزڵجی باڵوکردەوە.« )ل 2٣٤( .1

 1. ســرهنگ ســتاد عیسی پژمان، »کردها و کردســتان«، انتشارات ژن، پاریس 1٣٧1/ 1٩٩2،
جلد ٣ ـ ٤.
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ئیعرتافاتی حوسێن برووجێردی
حوسێن برووجێردی مرۆڤێکی شەالت و بێ پرەنسیب بوو، کە لە سەرەتای شۆڕشی 
ئێران دا ببووە  پاســدار و پاســەوانی کاربەدەســتانی کۆماری ئیسالمی. برووجێردی 
لە بەهاری ســاڵی 1٩٨0  دا لەگەڵ ئەوان چوو بۆ ســنە و پاشــان ســەقز و مەهاباد و 
لــەوێ لەکاتــی هاتنی خەڵخاڵی دا، بەشــداریی گرتنی ســەقز و دەســت بەســەرکردنی 
الوانی کوردی کرد و لە ئیعدامەکانیش دا دەستی هەبوو، تەنانەت لە هەندێ شوێن دا 

کرابووە مەئمووری تەقاندنی گولـلە ی خەالس لە سەری قوربانییەکان. 
ئەم کتێبە لە ڕاســتی دا دەقی بیرەوەرییەکانییەتی لە ســااڵنی ســەرەتای شۆڕشی 
1٩٧٩ی ئێران تا ئەو دەمەی بەگوێرەی قســەی خۆی، قینی لە دڵڕەقی و کوشــت و 
کوشــتاری کاربەدەســتانی ئێران دەبێتەوە و پشتیان تێدەکا، دەکەوێتە زیندان، ئینجا 

لە واڵت دێتەدەرێ و لە ئورووپا دەبێتە پەنابەر. 
لــە کتێبەکــە دا برووجێــردی ڕوخســاری ڕاســتەقینەی ڕژیمی کۆماری ئیســالمی 
دەردەخا. گەرچی برووجێردی ڕاستەوخۆ باسی بۆکان ناکا، بەاڵم سەردەمی بوونی 
ئــەو لــە ســەقز و مەهابــاد، هەمان ســەردەمە کە دەســەاڵتدارانی ئێران بۆکانیشــیان 
گرتەوە و چەند کەسی وەک شەهید ئەبووبەکری حەمیدی و یۆسف کیشی زادە و... 
کە لە بۆکانەوە چووبوونە سەقز، گیران، خەڵخاڵی حوکمی دان و ئەوانیش ئیعدامیان 
کردن. ئەم کتێبە بەڵگەیەکی ڕوون و ئاشکرایە سەبارەت بە کار و کردەوەی حاکمانی 
ئێــران لــە ناوچەکــە و بۆ مێژووی ئەو ســااڵنەی بۆکان گەلێک بــە کەڵکە. گەرچی لە 
زۆر شوێنی کتێبەکە  دا ئاماژە بە کوردستان کراوە، بەاڵم الپەڕە 25٣ ـ 26٧ بەتایبەت 

چاالکییەکانی برووجێردی لە کوردستان دەگرێتەوە.1

1. »پشــت پردەهای انقالب اســالمی، اعترافات حسین بروجردی، بەکوشش و ویرایش بهرام 
چوبینە، نشر نیما، 2002، ٣1 + 514 صفحە، فارسی.
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بۆکان لە ڕێڕەوی مێژوودا
ئەوە عینوانی وتارێکی فارســیی ڕێزدار »ســەالح ئیسماعیل ســورخ«ە کە لە ماڵپەڕی 
سیروانی هەفتانە دا باڵوکراوەتەوە و من لە ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت/ بۆکان دا چاوم پێی 
کــەوت. کەم وکووڕییەکــی گــەورەی کاری ژورنالیســمی کوردی ئەوەیــە ئێمە کەمتر 
هــەوڵ دەدەیــن خۆمان بە بێگانە بناســێنین، جا بێگانــەی ئورووپایی و ڕۆژاوایی بێ 
یاخــود دراوســێی بن گــوێ و گەالنی داگیرکــەری خاکەکەمان. ئێرانییەکان ئێســتاش 
وەک عەشــیرەت و تایفــە و هــۆز دەڕواننە کورد و هیچ شــارەزایی یەکیان لە ڕەوتی 
ئەدەب و شێعر و فەرهەنگمان نییە. بە هەمان شێوەیە عەرەب و ترکیش هەروان. 

 نووسینی وتاری بەپێز و خاوەن بەڵگە سەبارەت بە کوردستان بە زمانی بێگانە، 
ئەرکی سەرشانی هەموو الیەکمانە و هیوادارم لەوە زیاتر لێی غافڵ نەبین. 

 وتاری کاک ســەالح بۆ ناســاندنی بــۆکان و مێژوو و جوغرافیا و شــوێنەوار و 
ئەشکەوت و چیا و ڕووبارەکانی چ بە کورد و چ بۆ ئاخێوەرانی زمانی فارسی گەلێک 
 بەسوودە و جێگەی خۆیەتی بکرێتە ئینگلیزی و فەرەنسی و ئاڵمانی، بۆ ئەوەی شار و
ناوچەکە بە ئورووپایی یەکانیش بناســێندرێ. من لێرە دا دەقی وتارەکە دەهێنمەوە و 
هیــوادارم کاک ســەالح لــە درێــژەی کار دا زیاتــر بچێتــە قوواڵیی ئــەم بابەتانەوە کە 
لێرە دا باسی کردوون. دەوڵەمەند کردنی بابەتەکە و ناساندنی بەڵگە و سەرچاوەکان 
دەتوانــێ دواتــر ببێتــە نێوەرۆکــی کتێبێکــی ســەربەخۆ و لــە شــوێنێکی وەک تــاران 

باڵوببێتەوە. 
وتارەکــە دوورودرێــژە و لــە تاقەتــی ئــەم کتێبــە دا نییــە کــە تەنیــا ئاماژەیەک بە 
دیــاردەکان دەکا و لێکۆڵینــەوەی زیاتریــان بــۆ کەســانێک دادەنــێ وا لــە دواڕۆژ دا 
مێژووی ناوچەی بۆکان دەنووســنەوە، بەاڵم بەهۆی زانیارییەکی زۆر کە نووســەر 

داویەتە خوێنەر، لێرە دا بەشی هەرە زۆری دەهێنمەوە:
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بوکان در گذر تاریخ
 سالم اسامعیل رسخ
»... یکــی از شــهرهای کردنشــین اســتان آذربایجــان غربی بوکان یا شــهر عروس ها 
می باشد کە در دشت های حاصلخیز )مکر یان(  آنجا کە دروازەهای ورود مغ ها برای 
زیــارت آتشــکدەهای آذرگشســب بە تخت ســلیمان تــکاب ) مغریان(  یعنــی راە مغ ها 

می گفتند کە بە مرور ) مکر یان(  نام گرفتە است. 
بــوکان در 46 درجــە و 1٣ دقیقە طول جغرافیایی و ٣6 درجە و ٣2 دقیقە عرض 

جغرافیایی با ارتفاع 1٣٧0 متر از دریای آزاد قرار دارد. 
در 65 کیلومتری جنوب خاوری مهاباد و از جنوب بە شهرســتان ســقز از خاور 
بە شهرستان شاهین دژ همسایە است. آب و هوای معتدل با میانگین 500 میلی متر 
بارندگی در سال. منطقە بوکان در میان دو رودخانە بزرگ سیمینەرود در اصطالح 
کــردی )تاتاهــو(  و زرینــەرود )جغتو(  کە حاصلخیزی و برکــت خود را از وجود این 
دو رودخانــە می گیــرد؛ واقــع شــدە اســت. جغتــو از کوهســتان های »چهل چشــمە« و 
دیگــری از کوەهــای زاگــرس سرچشــمە می گیرد کە شــاخەای هم از کوهســتان های 
)ماین بالغ(  افشــار بنام )ســاروخ(  بدان اضافە می گردد کە در مصب رودخانە جغتو 

در 25 کیلومتری شرق بوکان سد شهید کاظمی )کوروش کبیر(  بەوسیلە یک شرکت 
اطرایشی در سال ٤٧ ـ 50 احداث گردیدە است. جمعیت بۆکان در زمان ناصرالدین 
شــاە قاجــار هنــگام تملک ســردار »عزیزخان مکــری« داماد امیر کبیــر بخش کوچکی 
بودە و بیشــتر از صد خانوار در آن نبودە اند. در ســال 1٣65 حدود 100 هزار نفر 
جمعیت و حاال جمعیت آن بە 200 هزار نفر می رســد؛ کە شــامل ســە دهســتان بنام 
)آختاچی، بهی، ترجان(  کە مجموعا شامل 150 روستا می باشد. اولین مدرسە ابتدایی 

بە شیوەی نوین در سال 1٣0٧ دایر گردید. 
نخســتین درمانــگاە بــوکان در ســال 1٣26 بــا پزشــکی دکتر »فریدریــش آلمانی« 

جراح و دستیاری همسرش آغاز بە کار کرد. 
اولیــن روزنامــە هــم بنام »هاللە« در اســفند ماە 1٣24 از چاپخانە بوکان منتشــر 
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شــد و اولیــن گروەهــای کوهنــوردی بــە شــیوە نوین در ســال های  ٤٧ـ  50 توســط 
دبیرانی کە از مرکز و شهرستان ها بە این شهرستان آمدە بودند برپا شد. 

... بۆکان هویت تاریخی خود را از )قلعە باستانی قالیچی(  در مجاورت روستای 
قالیچی در هشت کیلومتری شمال شرقی بوکان می گیرد؛ کە بازماندە یکی از مراکز 
بسیار مهم تمدن ) ماناها(  در هزارە اول پیش از میالد مسیح در حوزە شمال غرب 

ایران کە برخوردار از تمدن و قانون بودند، است. 
حاکمان قلعە تاریخی قالیچی معبد این قوم متمدن بودند کە نزدیک بە ســەهزار 
ســال پیش مدت زمانی در این ناحیە ســکونت و حکمرانی کردەاند و آنچە از اجزای 
معماری این تمدن کهن در این قلعە باستانی بەدست آمدە با تمدن های مشابە و هم 
زمان خود از جملە )حسنلو(  در نقدە و )زیویە(  در سقز، کە از نظر جغرافیایی با قلعە 
)قالیچی(  هم حوزە اســت،  قابل مقایســە و برابر دانســت بە گونەای کە آثار معماری 

مکشوفە از نظر مشخصات و نقشە بیش از هر چیز بیانگر یک معبد بزرگ است. 
معماری مکشــوفە شــامل تاالر بزرگی اســت از شــرق تا غرب بە قلعە، این تاالر 
در جبهە غربی بە دو اتاق و در جبهە شــرقی بە برج هایی ختم می شــود. در بخش 
مرکزی تاالر بازماندەی چند ستون سنگی بر کف معبد بەدست آمدە روی دیوارهای 
درونــی تــاالر را نقاشــی دیــواری )دیوارنگاری(  بە گونەای بســیار کامل و اســتادانە 
کە در نوع خود منحصر بەفرد می باشــند، تزیین می کردە اســت. نقاشــی ها عمدتا بە 

رنگ های قرمز، آبی و سفید است و نقوش هندسی و تزیینی را القاء می کند. 
جزو دیوارەنگارەها، آجرهای لعابدار منقوش در این قلعە باستانی است کە جز در 
شوش بە این میزان آجر لعابدار از هزارە اول بەدست نیامدە است کە با کنار هم قرار 
 دادن آجرهای لعابدار نقوش زیبای متشکل از مثلث ها، دوایر متداخل، خطوط شکستە و
نقوش انسانی و گیاهی حاصل می گردد کە مفاهیم و معانی خاص را در بر دارد. از 
 عمدەترین این نقوش نقش گل نیلوفر آبی )لوتوس( ، ســتارە ایشــتار، نیم رخ مردان و
زنــان و ردیــف موجودات افســانەای را می توان نام بــرد. ارزندەترین مدرک بی نظیر 
سنگ نبشــتەای کە ازآن بە مترل یادبود ) اســتل(  اســتفادە می شــدە است کە 1٣ سطر 
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کە بە خط آرامی کهن بودە، کە هم اکنون در دســت مطالعە زبان شناســان اســت کە 
متأســفانە در این بازار فتنە و آشــوب بیشتر آجرهای لعابدار منقوش معبد باستانی 
قالیچی بوکان غارت و بە یغما رفت و برگ سیاە دیگر بر دوران بی خبری ما افزودە 

گردید. 
عــالوە بــر آن دەهــا اثر باســتانی دیگر بەدســت آمدە کە گویــای قدمت بوکان و 
منطقە اســت کە گذشــتە بە نســبت میراث فرهنگی رســیدە اســت از جملە: تپە آسیاب 
کهنــە واقــع در قریــە احمدآباد محال فیض اللەبیگــی مربوط بە اقوام هزارە ]؟[ قبل از 

میالد. 
تپە سیخان بزرگ واقع در قریە باغچە بهی محال فیض اللەبیگی مربوط بە اقوام 
هــزارە قبــل ازمیــالد. تپە کلتپە در قریە کلتپە بوکان بە اقوام هزارە اول قبل از میالد. 
تپــە قــرە کنــد در قریــە قــرە کند محــال آختاچی مربوط بــە اقوام هــزارە اول قبل از 
میالد. گردی خلیســکە واقع در قریە ســراب محال بهی مربوط بە دوران پالئولتیک. 
تپــە روژبیانــی در قریــە عزیزکنــد مربوط بە دورە برنز قبل از میالد. تپە گردەشــین 
در قریــە رحیم خــان محــال بهی مربوط بە دورە برنز قبــل از میالد؛ و دیگر تپە ها و 

آثار باستانی... 

واژەی بوکان و نظریەهای مختلف
عــدەای معتقدنــد واژەی بــوکان  مخفف ) بووکەکان(  بەمعنی عروســان آمدە درســت 
است و مراسم عروسی و چوپی را در کردستان روی چشمەسارها برپا کردەاند و 
بوکان روی اســتخر و حوض بزرگ برپا بودە اســت بە نام )کانی بووکان(  چشــمە 

عروسان، بعدها کانی حذف و نام شهر بوکان باقی ماندە است. 
اما عدەای معتقد بودەاند »بوو« بە معنی سرزمین و »کان« را نیز معدن آب گفتەاند، 
یعنــی جایــی کــە مرکــز آب و آبادانی بودە کە این نظریە از اســتورەی بیشــتر علمی 
برخوردار است. اما آنچە مهم بودە است و در این شکی نیست منطقە بوکان بە علت 
آب زیاد و چشمەسارهای فراوان کە مایەی تجمع انسان ها بودە است از قدیم پادگان 
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اشکانیان و ساسانیان بودە است. شاید بیشتر از هر چیز بوکان و نام بوکان با قلعە 
تاریخی سردار و استخر زیبای بزرگ مشهور بە )حەوزەگەورە(  آمیختە باشد.  این 
قلعە در وسط شهر و بر روی تپە مرتفعی بنا شدە کە ارتفاع آن در حدود 50 متر و 
 جمعا مساحت نزدیک بە یک هکتار را اشغال کردە بود، جنس مصالح آن سنگ و آجر و
در قسمت شرقی و غربی آن دو برج مشنورنما وجود داشت و بر سر هر برج آن 
کنگرەهای از فلز مخصوص براق کە درخشش آن در روزهای آفتابی از نقاط بسیار 
 دور بە چشم می خورد و در سایر قسمت های دیگر ساباط، سایبان، حمام و فراشخانە و
غیرە داشت کە بنایی بەغایت قدیمی بود و در دوران قاجار مرکز حکومت سرداران 
مکری بود و در حیاط آن فوارە خودکاری بە قلعە روان بود و تا ســال 1٣25 باقی 
بود کە در زمان سیف الدین خان توسط مهندسین روسی و استادکار آهنگر بوکانی 
بە نام حاج محمد مشهور بە )حمەکلە(   اقدام بە نصب وسایل پمپاژ تلمبە از استخر بە 
قلعە می کرد کە حدود 100 سال قبل آب بە قلعە می آورد. در قلعە سنگ های منقوش 
بســیار زیبا وجود داشــت کە متأســفانە همگی مورد دســتبرد قرار گرفت. بعدها این 
قلعە بە ادارە فرهنگ واگذار گردید کە متأسفانە بەعلت بی کفایتی متولیانش این قلعە 
زیبا و بی نظیر در سال 5٧ ـ 5٨ ویران شد و شاید بهتر است کە گفت شهری ویران 

گشت و آثارش مورد دستبرد قرار گرفت. 

بوکان در نوشتە ها و خاطرات جهانگردان
ژاک دو مورگان در جغرافیای غرب ایران جلد 2، صفحە 21، حدود 110 سال قبل کە 
از بوکان دیدن کردە اســت از آرامش و میهمان نوازی ســیف الدین خان، حاکم بوکان 
یاد می کند کە همین باعث ماندن و تحقیق در »غار سهوالن« گردید و بعدها بە »دخمە 
فرورتیش« در مهاباد و »کتیبە کیلەشین«  در کوە »درو« در شهرستان اشنویە برود. 
حاج سیاح هم در سال 1261 شمسی بە هنگام بازدید از مکریان از استخر زیبای 
بوکان و جاری شدن آب زالل در قنات ها و میهمان نوازی حاکم و مردمان این دیار 

یاد می کند. 
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در سفرنامە لرد کرزن ، ریاست محافظەکار انگلیس در سال 1٨٩2 میالدی ترجمە 
وحیــد مازندرانــی کتــاب )ایران و قضیــە ایــران(  از آرامش مکریان یــاد می کند و از 
حاکم بانزاکت منطقە بوکان )سیف الدین خان(  مکری کە تربیت یافتە و مسلط بە زبان 

فرانسە بود، یاد می کند. 

غارهای بوکان 
1. غارهای کونەپیست: آبادی سردارآباد. 

2. غار ســهوالن: واقع در جادە برهان بین بوکان و مهاباد کە بە علت جاذبەهای 
فراوان و آســفالت راە امروز بە یک قطب جهانگردی در کردســتان تبدیل شــدە 
اســت برق کشــی داخل غار و قایق های تفریحی دورن دریاچە غار و راهنمایان 

خوب،  غارنوردی را در سهوالن لذت بخش کردە است. 
٣. غار مکری قران: واقع در روســتای خراســانە کە در زمان شــاە عباس صفوی 
مردمان منطقە مکریان را در این غار جمع آوری کردند و با دود خفە کردەاند، 
کە هموارە در حافظە تاریخی مردمان این منطقە بە یادگار ماندە است. کە اولین 
بار )شیخ االســالم(  روســتای آجیکند در آن کندوکاو کرد؛ بعدها سپاهیان دانش 
روستاهای خراسانە، عزیزکند و آجیکند در این غار کند و کاو را ادامە دادند. 

4. غار کونەکوتر: روستای ینگیجە بوکان.
5. غار کونەکوتر: روســتای قالیچی،  کە این غار هنوز بازگشــایی نشــدە است، اما 
در ســال های ٨٣ ـ ٨٤ توســط ســنگ نوردان و غارنوردان بوکان ازجملە ناصر 
فیض اللەبیگی و فتاح کارگر و فرامرزی این غار نســبتا ســخت کە با دهانەهای 
عمومــی نســبتا طوالنــی راە خــود را بــە درون داالن هــا و دهلیزهــای خطرناک 

می گشاید گشایش شدە است. 
6. غار سیا: غار سیا واقع در کوە »وستا مصطفی« کە بە علت مخوف بودن هیچ 

کاری درآن صورت نگرفتە است و همچنان ناشناختە است. 
٧. غار کول آباد: در مسیر 40 کیلومتری جادە آسفالتە بوکانـ  میاندوآب در دامنە 
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کوە  کول آباد واقع اســت کە غار طبیعی و آهکی اســت کە مردمان روســتاهای 
اطراف از قدیم آن را می شناختند و از روی کنجکاوی بدان روی می نهادند. 

٨. غار مصنوعی ســماقان یا بی بی کند: این غار در وســط کوە مرتفع فرهادتراش  
در کنــار روســتای ســماقان  کە مشــرف بە رودخانــە زرینەرود می باشــد، واقع 

است. 
این غار مصنوعی حالت قلعە دارد کە دارای هفت باب اطاق کوچک ســنگی کندە 
شــدە با دســت کە مربع شــکل است کە هر یک گنجایش 6 نفر را دارد. اطاق ها دارای 
پنجرەهای ســنگی مشــرف بە جادە فرعی اســت. شاید هم زمان خود حالت یک معبد 
را داشت است و در دامنە کوە کە درخت سماق زیاد دارد کە بە مصرف روستاییان 

می رسد. وجەتسمیە غار سماقان از وجود همین درخت های سماق است. 

کوەهای منطقە شهرستان بوکان 
کوەهای منطقە بوکان کە بە حافظە تاریخی این ملت پیوند ابدی خوردە است عبارتند 
از: نالشکینە، بردە زرد، کلتگە، مجموعە قلەهای اوستا مصطفی و کوە ترغە کە در این 
میان کوە اوستا مصطفی بە علت امتداد آن از جنوب شرقی بوکان تا گردنە خان و کوە 
وزنە بانە بە درازای 100 کیلومتر کە سرچشمە دەها رود و جاری شدن چشمەهای 
بی مانند است و مرکز انواع گونەهای بی نظیر گیاهی از اهمیت زیادی برخوردار است. 
 کوە ترغە در 25 کیلومتری غرب بوکان با داشتن انواع دیوارەهای بی نظیر سنگ نوردی و
ســنگرهای بەجــا ماندە ســنگی بی نظیــر از جنگ روس تزاری و عثمانی اســت. کتیبە 
قدیمی در قلە آن توسط غارتگران بە یغما رفتە و دو جان پناە کوهنوردی هموارە آمال 
کوهنوردان و ســنگ نوردان بوکان بودە اســت و در فرهنگ مردم مکریان کوە ترغە 
از قداســت و جایگاە ویژەای برخوردار است. متعالی ترین باورها و اسطورەای ترین 
شعرها از کوە ترغە الهام گرفتەاند و در جای خود زایندەترین نوع نظام ارزشی را 

در کردستان بەوجود آوردە است. 
کــوە اوســتا مصطفــی: در جنوب شــرقی آبادی ترجان و شــمال آبــادی کوندالن 
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بــا 2٧00 متــر ارتفــاع در میــان آبادی هــای بوبکتــان  و باغ شــیخان   متصل اســت بە 
کــوە 2046 متــری قلعــە قوزلوە و از طرف روســتای کانی دریژ  متصل اســت بە کوە 
21٩٨ متــر قرەقایــە و ادامە آن بە کوە 2240 متری هوارەبرزە در میان روســتاهای 
یاغیان ، ساردەکوهســتان ، شــیخ چوپان  و میرگەنخشــینە  متصل است و ادامە رشتە 
کــوە اوســتا مصطفــی تــا کوە بلند 2٧00 متــری پیربوداغ و کوە غــزب  کە 2160 متر 
ارتفــاع دارد. چگونگــی نامگــذاری این کوە بەنام غزب مشــخص نیســت و بزرگترین 
غار ناشــناختە بنام  غارســیاە   در کوە غزب  واقع گردیدە اســت، کە کوهنوردان هنوز 
نام و شناســنامەای از آن تهیە نکردەاند. کوهنوردان بوکان با قلە اوســتا مصطفی و 
چشــمەهای آن آشــنا هســتند، امیدوارم روزی شناســنامە این رشــتەکوە کە تا وزنە  

شهرستان بانە ادامە دارند تهیە کنیم کە شرافتی است بر شرافت زاگرس.« 
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کتێب بە زمانانی دیکە 

مەمئوورییەتی زانستی و ژاک دو مۆرگان
سەرچاوەیەکی ئورووپیی سەدەی نۆزدەهەم کە باسی بۆکان و ناوچەی موکریانی 
کردبــێ، کتێبێکە بەناوی »مەئموورییەتی زانســتی لە ئێــران« کە »ژاک دو مۆرگان«ی 
 فەرەنسی نووسیویەتی و لە ساڵی 1٨٩5  دا لە پاریس باڵوی کردۆتەوە. ژاک دو مۆرگان و
هاوســەرەکەی وەک زانا و پســپۆڕی بواری زەویناســی لە کۆتایی یەکانی ســەدەی 
نۆزدەهــەم دا ســەردانی بەشــێکی زۆری ئێرانیــان کــردووە و لــە ئازەربایجانــەوە 
ڕۆیشــتوون و  کرماشــان  ســنە و  بــەرەو  ئینجــا  موکریــان،  گەیشــتوونەتە 
نەقشــەی  وێنــە و  ڕێــگاش  دریژایــی  بــە  دەرهێنــاوە.  خوزســتان  لــە  ســەریان 
بــوو نموونــە، کێــوی  چیــا و ڕووبــار و شــوێنەوارە سروشــتییەکانیان کێشــاوە، 
تەرەغــە و ئەشــکەوتی ســەهۆاڵنی نێــوان بــۆکان و مەهابــاد. ئامانجــی ســەرەکیی 
و نــەوت  دۆزینــەوەی  وێدەچــێ  هاوڕێــی،  وەفــدی  مــۆرگان و   مەئموورییەتــی 
مەعدەنی ژێرزەوی بووبێ، بەاڵم پێش ئەوەی فەرەنسە دەستی بەو گەنجەبەنرخەی 

ڕۆژهەاڵتی ناوین ڕابگا، بریتانیا بوو بە خاوەنی. 
ژاک دو مــۆرگان لــە مــاوەی مانەوە لــە موکریان، ســەردانی مەهاباد و ناوچەی 
 مەنگوڕایەتیی کردووە، پاشان بە ڕێگای بورهان دا گەیشتۆتە گوندی سەدرابادی بۆکان و
لــەوێ بــووە کە هەواڵــی مردنی ســەردار ســەیفەددین خانی پێگەیشــتووە. دواتریش 
چووە بۆ بۆکان و لەوێوە بەرەو باشوور، واتە کوردستانی ئەردەاڵن و کرماشان و 

ئیالم بۆتەوە. 
کتێبی ژاک دو مۆرگان سەرچاوەیەکی باشی زانستییە بۆ توێژینەوە لە مێژووی 
کۆمەاڵیەتی ـ ئابووری ـ  زەویناســیی ئەو ســەردەمەی بۆکان، کتێبەکە بە فەرەنســی 

نووسراوە و ئەوەش تایبەتمەندییەکانییەتی: 
MISSION SCIENTIFIQUE
EN PERSIE
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PAR J. DE MORGAN

ETUDES GEOGRAPHIQUES
Paris, Ernest Leroux Editeur 1895.

کتیبەکە، ســەرجەم پێنج بەرگە و بابەتی لەمەڕ موکریان و بۆکان لە الپەڕە 1 تا 
45ی بەرگی دووهەم دا ڕەنگی داوەتەوە:

TOME SECOND

Kurdistan de Moukri
PP. 1-45.

بەداخەوە ئەم سەرچاوە گرنگە زانستییە  تا ئێستا نەکراوەتە کوردی، لە کاتێک دا 
دەیتوانــی لــە بــواری جیاجیــادا کەڵکــی زۆری هەبــێ. مــن زمانــی فەرەنســی نازانم، 
بــەاڵم هیــوادارم ئــەو دێڕانە ببنە هۆی ئــەوەی خەمخۆرێکی واڵتەکەمــان ئەو ئەرکە 
بگرێتــە ئەســتۆی. نوســخەی کتێبــە فەرەنســییەکە دەبێ لــە فەرەنســا  زۆر بێ و من 
ئامــادەم کۆپیــی بۆ هەر کەس بیەوێ خۆ بــە تەرجەمەیەوە خەریک بکا ئامادە بکەم. 
نوسخەیەکیشــی لە کتێبخانــەی قوتابخانەی توێژینەوە ڕۆژهەاڵتــی و ئەفریقییەکانی 
ســەر بە زانســتگەی لەندەن پاریزراوە، کە لە خوارەوە تایبەتمەندییەکانی بۆ ئەوانە 

ڕادەگەیەنم کە لە بریتانیا دەژین و دەیانەوێ وەریگێڕن:
The Library, 

School of Oriental and African Studies )SOAS(, London

Reference number:

L. N. T

910, 3

23, 174

Stack 114 

Floor E.

شــایانی باســە کە بەرگی دووهەمی کتیبەکە پیشــتر کراوەتە فارســی و بەناوی 
»جوغرافیــای ڕۆژاوای ئێــران« ەوە لــە تەورێز باڵوکراوەتەوە. ئــەوەش تایبەتمەندیی 

تەرجەمە فارسییەکە:
ژاک دو مــورگان، جغرافیــای غــرب ایــران، ترجمە دکتر کاظم ودیعی، انتشــارات 

چهر، تبریز.
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بەداخەوە ئێســتا نوســخەی تەرجەمە فارســییەکەم لە بەردەست دا نییە و ناتوانم 
تایبەتمەندیــی لــەوە وردتــری ڕا بگەیەنــم، بــەاڵم دەزانــم لــە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان 

نوسخەی هەیە و منیش کاتی خۆی لە بۆکان هەمبوو. 
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فتوح سوادالعراق
ئەم کتێبە وا هەیە یەک لە کۆنترین ســەرچاوەکانی مێژووی ئیســالم بێ و بێ گومان 
کۆنترین ســەرچاوەی مێژوویی بەشــێکی کوردستانە لە ســەرەتای هاتنی ئیسالم و 

هێرشی عەرەب بۆ سە ر خاکەکەمان. 
نووسەری کتێبەکە »محمد بن عمر واقدی«، ساڵی 1٣0ی کۆچی لە شاری مەدینە 
لەدایک بووە و یەک لە »محدثین« بووە و ئەم کتێبەی تایبەت بە »فتوحات«ی عەرەب لە 
 واڵتانی ناوچەکە کردووە، کە کوردستانیش دەگرێتەوە. پێویستە بگوترێ کە هەواڵ و
ڕیوایەتەکانــی کتێبەکــە هــی واقدین، بــەاڵم کۆکردنەوە و ڕێکخســتنی هی کەســێکی 

نەناسراوە )1٣٧ الپەڕە( . 
گەرچــی کتێبەکــە زۆر »مســتند«، واتە پشت ئەســتوور بە بەڵگە نییە، بەاڵم باســی 
هێرشــکەری و داگیرکردنی عەرەبی کردووە لە زۆر شــوێن و لەوانەش کوردستان. 
کتێبەکە ناوێکی لە بۆکان نەهێناوە، بەاڵم لە چەندین شوێن دا باسی سەقز و بەتایبەت 
ســاباڵغی تێدا کراوە و لەوانە بەشــی تایبەت بە »ذکر فتوحات آذربایجان«ە. لەوێ دا 
باســی هاتنی »خالید بن ولید« دەکا بۆ ناوچەکە و کوشــت وبڕی خەڵک و  دەنووسێ: 
»دوای فەتح کردنی ســاباڵخ، خەڵکی گوند و شــارە دوور و نزیکەکانی دەوروبەری 

هاتــن، بەشــێکیان موســوڵمان بــوون و هەندێکیشــیان مەجبوور کــران »جزیە« بدەن 
)1٩6( ، کــە دیــارە ئــەو خەڵکــی گونــد و شــارانەی دەوروبــەری مەهابــاد، بۆکانیــش 

دەگرێتەوە و ئەوە کۆنترین سەرچاوەیەکی دوای ئیسالمە باسی ناوچەکەی کردبێ.1

1. »فتوح سوادالعراق )نخستین تاریخ فتوحات اسالمی در کردستان( ، بەروایت محمد بن عمر 
واقدی«، ترجمە و تحشــیە اســتاد عبدالعزیز واعظی سردشــتی، مقدمە و تصحیح و تعلیقات 

نادر کریمیان، ناشر: م. واعظی، تهران 1٣٧4/ 1٩٩5 ، ٣٨1 صفحە، فارسی.
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مینۆرسکی لە بۆکان
 پرۆفیســۆر ڤیالدیمیــر مینۆرســکی توێــژەری ناســراوی ڕووس کــە چەندین وتاری 
لەســەر کورد نووســیوە، لە ســاڵی 1٨٧٧ لە ڕۆژاوای شــاری مۆسکۆ لەدایک بووە و 
لــە ســاڵی 1٩66  دا لــە لەنــدەن کۆچی دوایــی کــردووە. مینۆرســکی لە ســاڵی 1٩15 دا 
لــە پێترۆگــراد وتارێکــی بە زمانی ڕووســی بەنــاوی »کورد، تێبینــی و وردبوونەوە« 
باڵوکردۆتەوە، کە دوکتۆر مارف خەزنەدار لە ســاڵی 1٩6٨ دا کردوویەتە عەرەبی و 
پاشان کاک حەمەسەعید حەمەکەریم فەرەج لە ساڵی 1٩٨4 دا لەبەر دەقی عەرەبییەوە 
وەریگێڕاوەتــە ســەر کــوردی. ئینجــا کاک حەبیبوڵــاڵ تابانی لە ســاڵی 2000 دا دەقی 

کوردیی بە یارمەتیی وەرگێڕاوە عەرەبی و فەرانسییەکەی کردۆتە فارسی. 
ئەم هەڵبژاردەیەی ئێستا، لە بەشی »ڕەوشتی کورد«ی دەقە کوردییەکە وەرگیراوە، 
کە تێیدا باسی سەفەرێکی مینۆرسکی و هاوڕێکانی بۆ بۆکان دەکرێ. سەفەرەکە لە 
ساڵی 1٩11 و لە سەردەمێک دا بەڕێوەچووە، کە مینۆرسکی کاربەدەست و جێگری 
کۆنســوولی ڕووســیای قەیســەری بوو لە شــاری ورمێ و درەنگتر، لە چەند مانگ 
پێش ســەرهەڵدانی شــەڕی یەکەمــی جیهانــی )1٩14 ـ 1٨(  دا وەک ئەندامی لێژنەیەک 
بــۆ دیاری کردنــی ســنووری تــورک و ئێرانــی، ســەردانی ناوچــە کوردنشــینەکانی 
سەرسنووری دەکرد. لێژنەی ناوبراو لە چوار نوێنەری ڕووسی، ئینگلیزی، ئێرانی و 
تورک پێکهاتبوو، بەاڵم ڕوودا وەکانی شەڕ ئیش وکاری توێژینەوەی پێ وەستاندن. 

»... لە کوردستان دا گەلێ الیەنی زۆرتری ژیان هەیە، وەکوو خۆشی و فراوانی و 
کامەرانــی لــە قــەاڵی ســەرۆکەکانیان دا. لێــرە دا هــەوڵ دەدەم باســی ژیانــی هاوڕێی 
بەدبەختــم »ســەرداری موکــری«1 بکــەم کــە تورکــەکان لــە کانوونی یەکەمی ســاڵی 

1٩14 و لە ڕۆژانی داگیرکردنی تەورێز دا کوشتیان. 
لە ســاڵی 1٩11 دا »ســەردار« دەعوەتی کردین بۆ دیوەخانەکەی خۆی لە شــاری 

1. حەمەحوسێن خانی سەردار، کوڕی سەردار سەیفەددین خانی بابامیری، کە گۆڕەکەی)قسنی 
سەردار( لە شاری بۆکانە. 
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بــۆکان. جــا هەر لەگەڵ ئەوەی نزیک شــوێنەکە بو وینەوە ، ئیتر هەر پێنج دەقیقەیەک، 
کۆمەڵێ سوار پێشوازیی ئەکردین. دوای ئەوە، کوڕەکەی سەردار هات و پێشوازیی 
لێ کردین. خزمەتکار و جووتیارەکان خواردەمەنیی جۆراوجۆریان هەڵگرت و هێنایان 
بــۆ نــاو باخچەکەیان کە بە دەوروپشــتی حەوزێــک دا1 چەند خێوەتێــک هەڵدرابوون. 
نانــی نیوەڕۆمــان خــوارد و دوای ئەوە چایــی و جارێکی تر خواردن و هەمووشــی 
لەگەڵ ئاوازی گۆرانی و مۆسیقا دا بوو. ئەم دەعوەتەش تەنها بۆ ئێمە نەبوو، بەڵکوو 
قازانێکی گەورەی برینجیشــیان ئامادە کردبوو بۆ خزمەتکارەکان. هەرگیز ئەو دوو 
ماسیە قەڵەوەم لە بیر ناچێتەوە کە بەتایبەتی بەو بۆنەیەوە ڕاویان کردبوون و...  

ســەخاوەتی ســەرداری موکری وای لە دراوســێکانی کردبوو لە هەمووالیەکەوە 
ڕووی تێ بکــەن و بــە کۆمەڵــی گەورەگــەورە ئەهاتــن بــۆ الی و ئەویــش ماوەیەکی 
دوورودرێــژ میوانداریــی ئەکــردن و ئەوانیــش ئەیانزانــی کــە چوونــە الی، ڕێزیــان 

لێ ئەگرێ و خۆشی ئەوین...« )الپەڕە 1٣٤ ـ 1٣٦( 2

1. زۆر وا هەیە حەوزەگەورەی ئێستا بێ، گەرچی سەردار باغی دیکەشی بۆ ئیستراحەت و 
ڕابواردن هەبوو. 

2. مینۆرسکی، کورد، تێبینی و وردبوونەوە، د. مارف خەزنەدار لە ڕووسییەوە کردوویەتی 
بە عەرەبی، حەمەسەعید حەمەکەریم کردوویەتی بە کوردی، چاپی بەڕێوەبەرایەتیی زانکۆی 

سەالحەددین، سلێمانی1٩٨٣.
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ناوی موغولیی »شوێن« لە کوردستانی موکریان
ڤیالدیمیر مینۆرســکی زیاد لە هەموو توێژەرێکی ئورووپی لەگەڵ بۆکان دا پێوەندیی 
ڕاســتەوخۆی هەبووە و بۆکان و ناوچەی دەوروبەری لە نووســینەکانی دا ڕەنگیان 

داوەتەوە. هۆی ڕاستییەکەش وا هەیە ئەوە بێ کە: 
ـ  مینۆرسکی لە سااڵنی پێش شەڕی یەکەمی جیهانی تا شۆڕشی ئوکتۆبری 1٩1٧ 

یاریدەدەری کۆنسوولی ڕووسیای قەیسەری بووە لە ورمێ؛ 
ـ  لــەو ماوەیــە  دا پێوەنــدی زۆری لەگــەڵ کــوردان بەتایبــەت ســەرەک هۆزەکان دا 

هەبووە؛
ـ  دۆستی سەردار حەمەحوسێن خانی بۆکان بووە؛         

ـ  سەردانی بۆکانی کردووە؛  
ـ  کوردیی زانیوە و کەم وزۆر قسەی پێکردووە یا خود لێی تێگەیشتووە؛

ـ  لــە پێــش هەمــوو ئەوانەشــەوە، لێکۆڵەرەوەیەکــی ڕاســتەقینە بــووە، دیــاردەی 
سەرنج ڕاکێشی بە چاوی وردبین بینیوە و باڵوی کردۆتەوە.

بابەتی ئەم وتارەی مینۆرســکی ناوی موغولی و هەندێ جاریش تورکیی چیا و 
ڕووبــار و گونــد و شــار و ناوچە لە کوردســتانی موکریانه  کە بەشــێکی بەرچاوی، 

بۆکان و دەوروبەری دەگرێتەوە. 
جگە لە ڕوون کردنەوەی دەراوی تاریکی مێژوویی، وا هەیە ســوودی بەرچاوی 
وتارەکە، الیەنی تۆپۆنێمی، واتە »وجە تســمیە« ی شــوێنەکان بێ. بەگشتی، مەسەلەی 
تۆپۆنێمی لە کوردســتان گەلێک شــێواو و لە شــێوازی زانســتییانە بە دوورە. هۆی 
سەرەکیشی وا هەیە ئەو ڕاستییە بێ کە نووسەر و مێژوونووسی خۆیی کەمتر خۆ 
بەوەوە ماندوو دەکەن کە لە ڕیشە و بنەمای ناوەکان بکۆڵنەوە، کە نەفەسی  درێژ و 
ماندووبوونــی زۆری دەوێ. بەپێچەوانەوە، هاســانترین ڕێگا هەڵدەبژێرن بۆ ئەوەی 
بــە خەیاڵــی خۆیــان واتایەکی نزیکی نــاوەکان بدۆزنــەوە  و دەرخواردی خەڵکیشــی 
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بــدەن. بــۆ نموونــە، کۆماســی بــە کۆگای ماســت دادەنێن و نــاوی تیــرەی قاڵقاڵی لە 
»قال«ی عەرەبان وەردەگرن و دەڵێن گوایە خەڵکەکەی زۆر قسە دەکەن! یا گەڵباخی 
بەسەر »گەل«ی ترکی و »باخ«ی کوردی دا دابەش دەکەن و بۆ ئەم بۆچوونە هەڵەیە 
حیکایەت و نەقڵیش دەخوڵقێنن، کە ئاغای تورکیان هەبووە چۆتە نێو باخێکی گوند و 
بــە خەڵکەکــەی گوتــووە: »گل باخــە«، واتە وەرنە نێو بــاخ! ئــەم کوێرەڕێیانە جگە لە 

چەواشە کردنی خەڵک، بەرەو هیچ کوێیەک ناچێ و ناگاتە هیچ شوێنێک.   
شــوێنی ژیانــی ئەمــڕۆی کــورد لــە ڕابــردوو  دا شــوێنی ژیانــی گــەالن و النکەی 
کولتوورێکی هەمەچەشنە بووە. گرد و تەپەی توبرەڕێژی ئێستامان، ئەگەر قاچاخچیی 
ئێرانــی و مڵــەی نێوخۆیــی لێ بگەڕێن و نەیانشــێوێنن، یەک لەبان یەک شــوێنەواری 
سێ یا چوار کولتووریان لەخۆگرتووە و مۆرکی ئاشووری و سەکایی و ماننایی و 
یۆنانی و ڕۆم و تورک و موغول و عەرەب و عەجەمیان بەســەرەوەیە کە هەرکام، 

مینۆرسکی گوتەنی، کارتی ویزیتی خۆیان لێ بەجێ هێشتووە و ڕۆیشتوون.  
ناســینەوەی بنەمای ناوەکان لە شــوێنێکی وا کەونارا و پڕ ڕووداوی مێژوویی دا، 
شارەزا بوون لە مێژوو و زمانە کۆنەکانی پێویستە. ڕووناکبیری کورد ئەگەر شتێک 
بەباشــی نازانــێ، نابــێ خۆی لە خەڵک بکاتە پســپۆڕ و چەواشــەیان بــکا. تۆپۆنێمی، 
واتــە هەوڵــدان بــۆ دۆزینــەوەی بنەمای نــاو، کاریکی پســپۆڕانەیە و ناکــرێ هەموو 
کــەس خــۆی لــە قــەرە بدا، مەگەر لێی مامۆســتا بێ. با لە مینۆرســکی فێر بین کە بۆ 
ڕوون کردنــەوەی بنەمــای ناوێــک یارمەتی لە زمان، مێــژوو، زمانەوانی، جوغرافیا و 
کەوناراناســی وەردەگرێ، هەموو سەرچاوەیەکی گونجاو دەپشکنێ و دوای هەموو 
ئەوانــەش، ئەگــەر لــە شــتێک دڵنیــا نەبــوو، پەنــا دەباتــە بەر شــارەزایی پســپۆڕانی 

بوارەکە و یارمەتی لەوان دەخوازێ.1

1. ئەم وتارە سەرەتا لە ژمارە 5ی ساڵی 1٩٩4 و ژمارە 6ی ساڵی 1٩٩5ی گۆڤاری گزینگ، 
چاپی ســویددا باڵوبۆتەوە و پاشــان وەک بەشــێک لە کتێبی »مینۆرسکی و کورد، کۆمەڵەی 
شــەش وتار«، چاپــی  دەزگای موکریانــی، لــە ســاڵی 2002  دا لــە هەولێر چاپ کــراوە. ئینجا 

بنکەی مانگ لە بانە جارێکی دیکە لە ساڵی 201٩ دا چاپی کردۆتەوە.
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لەشکرکێشانی ڕۆم و بیزانس بۆ سەر ئاترۆپاتێن 
ئەم وتارەی مینۆرســکی ســەبارەت بە دوو لەشکرکێشیی سەردەمی کۆنی مێژوویی 
بــۆ ســەر ناوچــەی تەختی ســولەیمانی بــەری ڕۆژهەاڵتی بــۆکان و ئاورگەی شــێز 

نووسراوە. 
بابەتەکە گەلێک زانیاریی لەمەڕ ناوچەکانی ڕۆژهەاڵتی بۆکان بەدەستەوە داوە و 
لە ڕاســتی دا ســەرچاوەیەکی بەنرخە بۆ تاوتوێ کردنی مێژووی بۆکان و موکریان. 
مینۆرسکی لە هەندێ شوێنی وتارەکە  دا سەرەتای پرسیار و باس و لێکۆڵینەوەیەکی 
ســەرەهەودای  کــوردە  بەرپرســی  ڕۆڵــەی  ئەرکــی  دامەزرانــدووە و  بەربــاڵوی 
بۆچوونەکانی ئەو هەڵبگرن و دەسکەوت و دۆزینەوەکانی ئەو شارەزایەی مێژووی 

کوردستان و موکریان بەرەوپێش بەرن. 
من وتارەکەم چەند ساڵێک پێش ئێستا لە ئینگلیزییەوە وەرگێڕاوەتە سەر کوردی و 
لەگــەڵ پێنــج وتــاری دیکــەی هەمان نووســەر، لە کتێبێــک دا بە  ناوی »مینۆرســکی و 
کورد« باڵوکرایەوە و دواتر چاپی دووهەمیش کرا. هەروەها بنکەی چاپەمەنیی مانگ 
لــە شــاری بانــەش لــە ســاڵی 201٩  دا چاپێکــی دیکەی کتێبەکەی خســتە بەردەســتی 

خوێنەرانی کورد. 
کتێبەکــە پــازدە ســاڵێک دوای چاپــی یەکەمــی وەرگێــڕاوە کوردییەکــەی مــن بە 
زمانــی فارســی لە تاران باڵوکراوەتەوە، بەاڵم نازانم ئایــا لەبەر دەقە ئینگلیزییەکەی 
تەرجەمە کراوە یان نا. وەرگێڕەکەی خاتوو »رقیە بهزادی«یە؛ سپاس بۆ ئەو برادەرە 

خۆشەویستەی وا دەقی کتێبەکەی بۆ ناردم.1
 

1. لەشکرکێشانی ڕۆم و بیزانس بۆ سەر »ئاترۆپاتێن«، بەشێک لە کتێبی مینۆرسکی و کورد 
)کۆمەڵەی شەش وتار(  نووسینی ڤیالدیمیر مینۆرسکی، وەرگێڕانی ئەنوەری سوڵتانی، چاپی 

دووهەم، دەزگای موکریانی، هەولێر 2006، کوردی. 
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بنچینەکانی کورد
بێ گومــان هەتــا ئەمــڕۆش هیــچ مێژوونووســێکی ڕۆژاوایــی ئەوەندەی مینۆرســکی 
سەبارەت بە مێژووی کورد توێژینەوەی نەکردووە و بەرهەمی چاپ کراوی نەبووە. 
 من پێشــتر باســی بەرهەمەکانی مینۆرســکیم کردووە، کە هەندێکیانم هەر خۆم 
لــە زمانــی ئینگلیزییــەوە وەرگێڕاونە تــە ســەر کوردی وا لێــرە دا باســی پەڕتووکێک 
دەکەم کە کاک دوکتۆر نەجاتی عەبدوڵاڵ لە 1٩ وتاری کورت و درێژی مینۆرســکی 

پێکیهێناون و هەموویانی لە فەرەنسییەوە تەرجەمەی کوردی کردوون. 
 لەنێو وتارەکان دا بەتایبەت ئەو وتارەی وا مینۆرسکی سەبارەت بە »ساوج بوالق«، 
واتە شاری ساباڵغ )مەهاباد( ی نووسیوە و لە ئینسکلۆپێدیای ئیسالم دا چاپی کردووە، 
زیاد لە هەمووان ناوچەی بۆکان دەگرێتەوە، بەاڵم وتاری سەقز و هەروەها وتاری 
ســەرەکی بەناوی »بنچینەکانی کورد«یش لە پەیوەندیی بۆکان دا گرنگن. لەم وتارەی 
دوایی دا مینۆرســکی باســی مانناکان دەکا و پێتەختیان کە »ئیزیرتوو« بووە و دوای 
مینۆرســکی، گومانی ئەوە دەکرێ کە گوندی قەاڵیچی بۆکان بگرێتەوە. مینۆرســکی 
هەروەها لە باســی فەقرەقای مەهاباد  دا دەڵێ »دیاکۆ«ی دامەزرێنەری زنجیرەی ماد، 

خۆی ماننایی بووە )الپەڕە ٣٧( . 
 وتاری ســاوج بوالق )الپەڕە ٨٧ تا 10٩(  باســی دیاردە سروشتییەکانی ناوچەی 
 مەهاباد و بۆکان دەکا بە ڕووبار و چیاوە و دەڵێ لە دەوروبەری ساباڵغ ئەم ناوچە و

گوندانە هەن: 
بێهی، لەســەر ڕووباری تەتەهوو و لەســەر چوارڕێیانی ســاوج بوالقـ  سەقزـ  و 

مەراغە ـ سەقز، 65 ئاوایی دەگرێتەوە لە گرنگترینیان ئاوایی بۆکانە )الپەڕە ٩٣( . 
لە الپەڕە 102 ش دا دەنووسێ: »دێبوکری وەچەی هەرە کۆنی موکرییەکانن.« 

هەروەها لە الپەڕە 10٧  دا دەنووســێ: »زاراوەی دێبوکری لە شــەرەفنامە دا ناوی 
نەهاتووە و ]بەم پێیە[ نابێ کۆن بێ.« 

بەگشتی وتاری ساوج بالق و سەرجەمی کتێبەکە جێگەی کەڵک وەرگرتنی زۆرن. 
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ڤاسیلی نیکیتین و کورد1
نەمر مامۆســتا تەها فەیزی زادە نامیلکەیەکی فارســیی بەناوی »کرد و کردســتان در 
آثار واسیلی نیکیتین« باڵوکردۆتەوە و تێیدا ژیان و بەرهەمەکانی نیکیتینی، بەتایبەت 
ســەبارەت بــە کــورد و کوردســتان ناســاندووە. مــن بەبــێ ئــەوەی کاری مامۆســتا 
هەڵســەنگێنم کە هەندێک هەڵەوپەڵەشــی تێکەوتوون، لێرە دا ئاماژەیەک بەو بەشانەی 

کتێبەکە و کاری نیکیتین دەکەم کە بۆکان دەگرنەوە. 
ـ الپــەڕە 15: مامۆســتا دەنووســێ: نیکیتیــن وەک قۆنســوولی ڕووســیا لــە ورمێ 
)ســااڵنی 1٩15 تا 1٩1٨(  لە ســاباڵغ و شــەمزینان و بانە و بۆکان و ئورامار و 

هــەکاری و... ناســیاوی ڕاســتەقینەی ڕووداوەکان بــووە. واتــە نیکیتینیش وەک 
مینۆرسکی دەبێ لە ماوەی شەڕی یەکەمی جیهانی  دا سەردانی بۆکانی کردبێ. 

دەزانین مینۆرسکی جێگری قۆنسوولی ڕووس بووە لە ورمێ. 
ـ الپەڕە 4٨: مامۆستا فەیزی زادە دەنووسێ: نیکیتین لە باسی سەردار عەزیزخان  دا 
لــە مەئموورییەتــی »عەزیزمان« ]واتە عەزیزی ڕووســەکان[ لە شــیراز دەدوێ. 
واتــە نیکیتیــن ســەردار عەزیزخانی بــە »عەزیزی خــۆی« یا »عەزیــزی خۆیان« 

ناوبردووە. 
ـ دیــارە ســەردار عەزیز خــان ســەرداری ســەردەمی ناسرەددین شــا بــووە نــەک 
محەممەدشا و ئەوەی دەڵێ سەردەمی محەممەدشا، هەڵەیە. هەووەها دەنووسێ 
لەباتی شــیراز دەبێ ئیســفەهان بێ، لە کاتێک دا مەئموورییەتی شــیراز ڕاستە و 

هەڵە نییە. 
ـ الپەڕە 6٣: مامۆستا دوو الپەڕەی کتێبەکەی تایبەت بە »تک نگاری شهر سابالغ« 

کردووە کە هیچ پەیوەندییەکی بە باسی نیکیتینەوە نەداوە )الپەڕە 6٣ ـ 64( . 
ـ لە باسی باغەکانی مەهابادیش دا ئاماژە بە باغی سەیفەددین خان دەکا کە دیارە 
دەبــێ لــە پەیوەندیی ســەیفەددین خانی ســەردار  دا بــێ و ئەوە مێــژووی بۆکان 

1. طە فیضی زادە. »کرد و کردستان در آثار واسیلی نیکیتین، شرح احوال، افکار و نقد آثار 
واسیلی نیکیتین«، ناشر: مؤلف، 1٣6٧/ 1٩٨٨، تبریز )؟( ، 101 صفحە، فارسی. 
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دەگرێتــەوە. جــێ و شــوێنی باغەکە لــە نامیلکەکە دا ڕانەگەیەندراوە و پێویســتە 
دواتر  دیاری بکرێ.

ـ الپەڕە 6٩: باســی شــێخ بابا سەعید و شەهید بوونییەتی لە کەرێزەی گڵی، کە بۆ 
لێکۆڵینەوە لە ژیان و سەردەمی شێخ بابا جێگەی کەڵک لێ وەرگرتنە.1

1. ڤیالدمیــر مینۆرســکی، »بنچینەکانــی کــورد و چەنــد وتارێکی کوردناســی«، وەرگێڕانی د. 
نەجاتی عەبدوڵاڵ، مەکتەبی بیر و هۆشیاری )ینک( ، سلێمانی، 200٧، 2٧٨ الپەڕە، کوردی. 
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ئێران و بیزانس لە سەدەکانی شەشەم و حەوتەمی زایینی دا
کۆتایی یەکانی سەدەی شەشەم و سەرەتاکانی سەدەی حەوتەمی زایینی لە پێوەندیی 
ئێران و ڕۆمی ڕۆژهەاڵتی )بیزانس(   دا ســااڵنێکی گرنگ و دیاریکەری چارەنووســن. 
لە ئەنجامی شــەڕ و گەڕی بێ پســانەوەی شــاهانی ساســانی و ئیمپراتۆرانی ڕۆم دا، 
بە هەزاران کەس لە هەر دوو بەری ســنوور کوژران، ســەدان قەاڵ و گوند و شــار 
کاول کران، ئابووریی هەر دوو واڵت نشوســتی هێنا و خەڵک و ســپای هەر دوو ال 
مانــدوو و بێ هێــز بوون، لە ئەنجامی ئەو الوازبوونەش دا، هێزی تازە ســەرهەڵداوی 
عەرەب بە دروشمی ئیسالمەتییەوە توانییان کەڵک لەو بۆشایی یە وەربگرن، بەسەر 
ســپای لەکارکەوتووی هەر دوو ئیمپراتۆرییەت دا ســەرکەون و دەسەاڵتێکی نوێ لە 
ناوچەکە دا بنیات بنێن کە مێژوویەکی لە پشــت نەبوو، دواتریش ئەســپی داگیرکردنی 

خاک تا سنوورەکانی چین لە ڕۆژهەاڵت و ئیسپانیا لە ڕۆژاوا تاو بدەن. 
ئەو ســەردەمە بــۆ مێژووی کوردیش گرنگە لەبــەروەی زۆربەی هەرە زۆری و 
ئەو شەڕ و پێکدادانەی ئێران و ڕۆم)ی ڕۆژهەاڵتی(  لە ڕووبەری ناوچەیەک دا دەکرا، 
کــە شــوێنی ژیانــی کــورد بــوو. بۆکانیــش وەک بەشــێک لــەو خاکە، لەســەر ڕێگەی 
پێوەندیــی ڕاســتەوخۆی ئاورگەی ئازەرگوشنەســب )لە نزیک تەختی ســولەیمان(  و 
ڕووباری زێی گەورە و بچووک، وەک سنووری جیاکەرەوەی دوو ئەرتەش و دوو 
واڵت، هەڵکەوتبــوو کــە هێرشــکەرانی هەر دوو ال بەوێ دا تێپەڕ دەبوون و شــاهانی 
ساســانی گەنج و خەزێنەی لە ڕۆمەوە هێنراویان لە نزیک ئاورگەکە دەشــاردەوە و 
ڕۆمییەکانیش لە یەکەم دەرفەت دا ناوچەی موکریانیان بە بۆکانەوە پێشێل دەکرد و 
تــا ئازەرگوشنەســب ڕانەدەوەســتان. ئیتــر لە ماوەی ئەو ســااڵنە دا چی بەســەر ئەو 
خــاک و خەڵکــە هاتووە مەگەر هەر خو دا و پیگۆلســکایا، کە ئەم کتێبەی نووســیوە، 

بزانن! 
خاتوو پیگۆلســکایا )1٨٩٤ ـ 1٩٧0( ، پرۆفیسۆری زانکۆکانی سۆڤیەت و پسپۆڕی 
مێــژووی ڕۆمــە، ئــەم کتێبەشــی هــەر لــە پێوەندیــی کارەکانــی خــۆی ســەبارەت بە 
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ڕۆم دا نووســیوە. وەرگێڕی فارســیی کتێبەکەش »کامبیز میربەها«یە کە بە قەڵەمێکی 
بێ گرێ وگۆڵ لە ڕووسییەوە وەریگێڕاوە و لە تاران باڵوی کردۆتەوە. 

نووســەر کــە شــارەزای چەندیــن زمانــی کــۆن و نوێیــە، بــۆ نووســینی کتێبەکە 
کەڵکــی لــە دەیان ســەرچاوەی گرنگ وەرگرتــووە و هەڵســەنگاندن و بۆچوونەکانی 
خــۆی لەســەر بنەمایەکــی مارکسیســتی داناوە؛ هەر لەســەر ئــەو بنەمایەش دەوری 
شــاهانی ساســانی و ئیمپراتۆرانی ڕۆم و ســەردارەکانیان، هەروەها خەڵکی ئاسایی 

لە شەڕەکان و ئاکامەکانی شەڕ دا، شی کردۆتەوە:
»شــی کردنــەوەی پێوەند و شــەڕەکانی ئــەو دوو الیەنە ]بیزانــس و ئێران[ بەبێ 

ســەرنج دانە ســەر هەل ومەرجی کۆمەاڵیەتی گونجاو نییە. خێرایی خەباتی چینایەتی 
لە ڕۆژهەاڵت و ئاڵۆزبوونی کێشــە ئایینی و قەومییەکان تا ڕادەیەکی ســەرنج ڕاکیش 
چارەنووســی ئیمپراتۆرییەتی بیزانسیان دیاری کرد و لە عەینی کات دا چارەنووسی 

ئەویان دایە دەست ئێران و پاشانیش خەلیفە زاڵ بووە ]عەرەبە[کان« )ل ٧٤( . 
دیــارە خوێنــەر دەبــێ چاوەڕوانــی ئەوە بــێ کە هەڵســەنگاندنەکانی نووســەر لە 
 چوارچێوەی هەمان ئەو کڵێشانە دا بن کە لە سۆڤیەتی ماوەی ژیانی ئەو دا چەسپابوون و
چوونە دەر لە جوغزە دیاری کراوەکانی سیستەمی سۆڤیەتی، بەتایبەت لە سەردەمی 
ســتالین دا، کــە بەشــێک لــە ژیانی نووســەر ڕاســت لــەو ســااڵنە دا بووە، لــە گونجان 
نەهاتووە. ئیتر دەمێنێتەوە ئەوەی خوێنەر چۆن بۆ هەڵوێستەکانی نووسەر دەچێ. 
ناوی بۆکان ڕاستەوخۆ لە کتێبەکە دا نەهاتووە، بەاڵم ئەو شوێن و شار و قەاڵیانەی 
دوو بەری ڕووباری زێی گەورە و بچووک کە موکریان و بەگشتی کوردستان بەشی 
گرنگــی پێکدێنــن، ســەدان جار لــە کتێبەکە دا ناوبــراون. هەروەهــا بەگوێرەی هەل و 
هەڵکەوتی ناوچەوە دەزانین کە هات وچۆی نێوان ئاورگەی ئازەرگوشنەسب )شیز(  و 
سنووری ڕۆمی ڕۆژهەاڵت یان بیزانس )تورکیای ئێستا(  بەسەر ناوچەی موکریان و 
بۆکان دا کراوە و ناوچەکە نەک جار و دوو جار، بەڵکوو بە درێژایی سااڵنی جێگەی 
 باسی کتێبەکە )دەیەی نۆهەمی سەدەی شەشەم و دەیەی یەکەمی سەدەی حەوتەم( 
)ل ٩( ، شوێنی تەراتێنی سپای هەر دوو ال بووە: »سپای بیزانس ماوەیەکی دوورودرێژ 

لە نێوخۆی سنوورەکانی ئێران مایەوە« )هەمان الپەڕە( . 
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ئــەوەی مــن لــە کاتــی خوێندنــەوەی کتێبەکــەدا بــە دووی دا گــەڕام و بەتایبــەت 
یادداشتم لەبەر هەڵگرتەوە، ناوی شوێنەکان بوو )بەگشتی ناوی کەسان و هەروەها 
شــار و قەاڵ لەمێژینەکان( . گەلێک لەو شــوێنانە هاوشــێوەی ناوێکن کە ئێستا لەسەر 
شــار و گوندەکانــی کوردســتان ماونەتــەوە و کارێکی مــەزن دەبێ ئەگــەر خەڵکانی 
شارەزای جوغرافیای کوردستان بتوانن لە ڕێگەی بەراوردکاریی ناو و جوغرافیای 
ناوچەکەوە، شوێنەکانیان بەوردی دەسنیشان بکەن. ئەوانەی خوارەوە هەندێک لەو 

ناوانەن:
ـ مارگا، کە کلیســە )صومعە( یەکی تێدا بووە و کەوتۆتە »نێوەڕاســتەکانی هەرێمی 
زێــی گــەورەوە. قەشــەیەک بەنــاوی تومای مارگایــی مێژوویەکی ٣00 ســاڵەی 
کلیسەی نەستووریی نووسیوە )ل ٤٨( ؛ ئەگەر ئەوە »مەرگە«ی الی سەردەشتش 

نەبێ شوێنێکی دیکەی کوردستانی ئێستایە؛
ـ کلیســەی زوقنیــن لــە ئامێد یــا دیاربەکــری ئێســتا دا هەڵکەوتووە و قەشــەیەکی 
نەناسراوی ئەو کلیسەیە کتێبی گەلێک گرنگی »نامەی ڕووداوەکان«ی نووسیوە 

)هەمان الپەڕە( ؛

ـ شار و قەاڵی کیفاریز و ئامێد و ڕەش عەینە لەکوێن؟ )٦٧( ؛
ـ قەاڵی ئافومون، نیمفوس و ئەکباس، کە کەوتوونەتە بەشی سەرەوەی ڕووباری 

دیجلە، کوێ دەگرنەوە؟ )٧٧( ؛
ـ ئیمپراتۆرییەتــی ساســانی دەیەویســت لــە ڕێگــەی سیاســییەوە لەگــەڵ »الز« و 
»زان«ەکان لــە لێــواری دەریــای ڕەش پێوەندی ببەســتێ )ل ٦٣( . ناوی »الس«ی 

کوردی بڵێی بێ پێوەند لەگەڵ ناوی »الز« ەکان بێ؟
ـ  »فیلیپکــوس« لــە ٥٨٣/٨/1٤ی زایینییــەوە کرابــووە فەرماندەی ســپای ڕۆژهەاڵت
]لە بیزانس[. تۆبڵێی هەمان ئەو »فەیلەقووس«ە نەبێ کە هاتۆتە مێژووی زارەکیی 

کوردییەوە و دەڵێن شاری زرێباری لە نزیک مەریوانی وێران کردووە؟
ـ  خوســرەو حەرەمســەرای خۆی ناردە قەاڵی قایمی سینگارا )شنگال(  لە ناوچەی

بیت عەربای )10٨( ؛
ـ هێزەکانی خوســرەو بە لێواری ڕووباری زێ  دا چوونە پێشــەوە و بەشی زۆری 
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هێزەکەیان... گەیشتنە شوێنێک بەناوی »کنایتاس« )10٩( ؛ تۆ بڵێی ئەم ناوە هیچ 
پێوەندێکی بەناوی »قۆیتاس« ەوە نەبێ؟ 

ـ  ئەوەش ناوی هەندێک کەســایەتی و شــوێنی دیکە، کە دەکرێ لێیان ورد بینەوە:
بیــت گرمــا، زونامــروزان، ئەرزمــون، زونگویــە، دارا، طورعابدیــن، حصن کیف، 

سیاروز، ماردە، مهر نرسی کوڕی بورازە و... 
ئەوەش چەند ئاماژەیەکی کتێبەکە بە ناوچەی بۆکان:

ـ بەگوێــرەی گێڕانەوەی تێئوفیالکتوس، ســپای ســەرکەوتووی بەهرامی چووبین 
)ســەرداری ئێرانی( ... لە قەفقاز ڕووبەڕووی ســپای ڕۆم دەبێتەوە کە گوایە تا 

»گەنزەک« ]تەختی سولەیمان[ چووبوونە پێشەوە )٨٩( ؛

ـ هورمــوزد یــا خوســرەوی دووهــەم )خوســرەوپەرویز(  »شــەهربەراز«ی کــردە 
فەرمانــدەی گشــتیی ســپا و ســپاکەی ]بــۆ شــەڕی بەهرامــی چووبیــن کــە دژ 
بــەو ڕاپەڕیبــوو[، بــەرەو ڕووبــاری دیجلــە و زێــی گــەورە چوونــە پێشــەوە 
)٩٤(  ... بەهــرام لــە دەوروبــەری زێــی گەورە هــوردووی لێدابــوو )٩٩(  ... دوای 

لێدرانێکــی قــورس پەنای بــردە بەر کوێســتانە دوورەدەســتەکانی دەوروبەری 
گەنــزەک )111( ؛ گوشــاری ئێرانییــەکان بەهرامیــان بەرەوباڵــی ڕاســتی هێــزە 
هاوبەشــەکان ڕاونــا )هەمــان(  ... زۆربــەی هێزەکانی بیزانس و ئێــران و ]دوای 
و گەنــزەک  بــۆ  چــوون  بەهــرام دا[  ســپای  بەســەر  هاوبەشــیان   زاڵ بوونــی 
خوســرەو لــەو شــارە دا، بــە شــانازیی ســەردارانی ڕۆم، جەژنــی ســەرکەوتنی 
ئــازا و  »ڕوســمیوزان«ی  یــا  »ڕومیــزان«  خوســرەو   ...   )112( بەڕێوەبــرد 
بەجــەرگ و فەرمانــدەی گشــتیی ســپای نــاو نا »شــەهربەراز« )112 تــا 11٣( ... 
فەرمانــدەی  وەک  ش دا   1٤2 1٣٣ و   ،1٣2 الپــەڕە  لــە  »شــەهربەراز«  نــاوی 
ســپای ئێــران هاتــووە. تــۆ بڵێــی هیــچ پێوەندێــک لــە نێــوان ئــەم نــاوە و ناوی 
گونــدی »قوڕەبــەراز«ی ڕۆژهەاڵتــی بــۆکان دا نەبــێ؟ ئایا گونــدی »جامەرد« ی1 
بــن دەســتی قوڕەبــەراز هیچــی بەســەر نــاوی »زامــەرد« ســەردارێکی دیکــەی 
ئێرانییــەوە نــەداوە کــە دژ بــە بەهرامــی چووبیــن ڕاپــەڕی؟ )10٤( ؛ تــۆ بڵێــی 

1. حکوومەت ئەم ناوەیان لێ کردووین بە »جەوانمەرد»! 
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 »کوێســتانە دوورەدەســتەکانی دەوروبــەری گەنــزەک«، بۆکانیــش نەگرنــەوە و

ئەو باڵی ڕاستەی هێزەکان« نەکاتە باشووری گەنزەک و ناوچەی بۆکانیش؟
کتێبەکە زانیارییەکی زۆری ســەبارەت بە ناوچەکە و ڕووداوەکانی تێدایە، بەاڵم 
نووســەر تەنیا ئەرکی گێڕانەوەی ڕووداوەکانی نەگرتۆتە ئەســتۆ و لە زۆر شوێن دا 
شــی کردنەوەی خــۆی لــە بارودۆخە مێژوویی یەکانیش خســتۆتە نووســینەکانییەوە. 

ئەوەش یەکیانە کە لە باسی هێرشی عەرەبان بۆ سەر ڕۆم دا دەڵێ:
»لە ئەنجام دا ئەوەی وا مەسیحییەت چاندبووی، ئیسالم دروویەوە!« )11٩( .1

1. نینــا پیگولفســکایا، »ایران و بیزانس در ســدەهای ششــم و هفتم میــالدی«، ترجمە کامبیز 
میربهاء، انتشارات ققنوس، تهران 1٣٩1/ 2012، 1٩٩ صفحە، فارسی. 
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کوردستان میشنێری )١(
»کوردســتان میشــنێری« گۆڤارێکــی ئینگلیزییــە لە ماوەی ســااڵنی 1٩10 تا 1٩2٨ لە 

شــاری »میناپۆلیس«ی ئەمریکا دەرچووە و پاشــان ناوەکەی گۆڕاوە. باڵوکەرەوەی 
گۆڤارەکە میسیۆنێکی مەسیحی لۆتری بوو کە لە ساڵی 1٩10 هەتا 1٩٣٨ لە شاری 
ســاباڵغ )مەهابــاد(  نەخۆشــخانەیەکی دامەزراندبــوو و هەوڵــی پەرەپێدانــی ئایینــی 
مەسیحی لە ناوچەکە دە دا. هەر ئەو مەسیحییە لۆترییانە لە شاری تەورێز و ورمێش 

لقی ڕێکخراوەکەی خۆیان دامەزراندبوو و ناوی میسیۆنەکەیان  بەو شێوەیە بوو: 
 The Inter Synodical 

EV. Lutheran Orient Mission. Society

بەاڵم ئەو لقەی شــاری ســاباڵغیان ناوی »کوردســتان میشــنێری« بوو، کە دوای 
دەسەاڵت سەندنی ڕەزاشای پەهلەوی گوشاریان خستنە سەریان بۆ ئەوەی ناوەکەی 
بگۆڕن و وشــەی کوردستانی لەســەر البەرن! بەاڵم ئەوان ڕازی نەبوون و تەنانەت 

ویستیان بە هەمان ناوەوە بنکەکەیان ڕابگوێزنە بەشی باشووری کوردستان. 
گۆڤارەکــە زانیارییەکــی زۆری ســەبارەت بــە ژیانــی خەڵکی ســاباڵغ و موکریان 
تێدایە. ئەو دێڕانەی سەرەوەم لە سەرەتای وتارێک وەرگرتووە کە بەڕێز د. ئەمیری 
حەســەن پوور بۆ لێکۆڵینەوەی هاوبەشــی خۆی و بەڕێز حەســەنی قازی لە گۆڤاری 

گزینگ دا بەناوی »بەسەرهاتی دوکتۆر مستەفای قازی«یەوە نووسیویەتی.1
ســەبارەت بەو گۆڤارە، پێشــتر لە ساڵی 1٩٨٧  دا کاک ئەمیر وتارێکی دیکەشی بە 
زمانی ســویدی نووســیوە کە من چاوم پێی نەکەوتووە، بەاڵم کتێبی »کوردســتان لە 
 سێبەری مێژوو دا« ئامادەکردنی خاتوو سوزان مێیزەالس، پێنج الپەڕەی تەرخانی وێنە و
هەواڵــی ئــەو گۆڤــارە کردووە )الپــەڕەی 114 تا 11٧(  و تێیدا ئامــاژەی بەو وتارەی 

کاک ئەمیریش کردووە.2
 ئەم گۆڤارە، گەنجینەیەکی بەنرخی هەواڵ و توێژینەوەیە لەمەڕ خەڵکی مەهاباد و
موکریــان و دەبێ گەلێک بابەتی ســەبارەت بە بۆکان و گوندەکانی دەوروبەری تێدا 
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کۆکرابێتەوە. بەداخەوە، ئەو ســەرچاوە بایەخدارە لە هیچ ســەرچاوەیەکی کوردی دا 
باسی نەکراوە و کەڵکی لێ نەبینراوە. هیوادارم توێژەرانی گەنجمان لێی غافڵ نەبن و 
شــوێنی بگرن. کاک ئەمیر ئەگەر داوای لێ  بکرێ، وا هەیە بتوانێ بەباشــی یارمەتی 
دۆزینــەوەی ژمارەکانــی بــۆ بــدا، کــە بەگوێرەی نووســینی خۆی، چەندیــن ژمارەی 

گۆڤارەکە )یا کۆپیی ئەوان( ی لە بەردەست دایە. 
تێبینی: دواتر، کاک حەسەنی قازی چەند فیلم و بەرنامەی تێروتەسەلی سەبارەت 
بــە کاروبــاری میســیۆنەکە و کەســایەتییەکانی باڵوکــردەوە و بــەوەش، ناســین و 

ناساندنی میسیۆن و ئەندامە لەخۆبوردووەکانی چەند هەنگاو چووە پێشەوە.1

سەرچاوەکان:
1(  ئەمیری حەســەن پوور و حەســەنی قازی، بەســەرهاتی دوکتۆر مستەفای قازی، گۆڤاری 

گزینگ، ژمارە 14، زستانی 1٩٩٧، چاپی سوید، الپەڕەی 41 ـ 46.
2. Susan Meiselas, 

Kurdistan in the Shadow of History, 
Randon House, New York, 1996, 
PP. 114 – 117.

تایبەتمەندیی وتارەکەی د. ئەمیر بە زمانی سویدی:
Amir Hassanpour، »Kurdistan Missionary unikt historist dokument، Svensk 
Kurdisk

Journal، Nr. 8، 1987، 16 17 ـ. 

1. The Kurdistan Missionary.
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کوردستان میشنێری )٢(
وا ماوەیەکــی باشــە ڕێــزدار حەســەنی قــازی قۆڵــی لێ هەڵماڵیــوە و بابەتەکانــی نێو 
ڕۆژنامەکەی »کوردســتان میشــنێری« وەردەگێڕێتە   ســەر کوردی و لە وێبالگەکەی 
خۆی )ڕوانگە(دا باڵویان دەکاتەوە، کە هیوادارم لە دواڕۆژ دا ببنە کتێبێک. هەروەها 
کاک حەســەن بــە هاوقۆڵی لەگەڵ کاک گــۆران مامەخەالنی چەند ئەڵقەیەک فیلمی لە 
کارەکەی خۆی چێ کردەوە، کە ئێستا لە بەردەست دایە و دەتوانرێ سەیر بکرێ.1 
 ڕۆژنامــەی »کوردســتان میشــنێری« زانیارییەکــی زۆر لەمــەڕ ژیانــی خەڵکــی 
مەهاباد دەوروبەری دەداتە ئێمە. هەژاری و نەداری، ئاسەوارەکانی شەڕی یەکەمی 
جیهانــی لەســەر خەڵکی شــار و گوند بە هــەژار و دەوڵەمەند و ڕەعیــەت و ئاغاوە، 
کار و ژیانــی کاربەدەســتان و فەرمانبەرانــی خۆجێیــی، بــاری ئابــووری و باوەڕی 
ئایینیــی خەڵک، ڕێگەوبان و کەرەســتەی گواســتنەوە، خواردەمەنــی، خوێندەواری و 
نەخوێندەواری، هێرشی سمایل ئاغای سمکۆ بۆ سەر مەهاباد، تااڵن وبڕۆ و کوشتار، 
بێ ســەرەوبەرەیی، زوڵــم و زۆر، بێ دەســەاڵتیی حکوومەتی ناوەنــدی، هێز و گوڕی 
عەشیرەت و گەلێک الیەنی دیکەی ژیانی کۆمەاڵیەتیی مەهاباد و ناوچەکە لە نامە و 

هەواڵی ئەندامانی میسۆنێرەکە دا ڕەنگیان داوەتەوە. 
 بــۆکان لــە هەندێــک نامــە و هەواڵــی میســۆنێرەکان دا ئامــاژەی پێکــراوە. دوای 
کوژرانی یەک لە ئەندامانی میســیۆن و هەاڵتنی ئەوانی تر لە دەســت ســپای ســمکۆ، 
هەموویــان بــە ڕووتی و برســییەتی بــەرەو تەورێز دەڕۆن و لەســەر ڕێــگا دەگەنە 
بــۆکان و لــەوێ جل وبــەرگ و خواردنیان دەدرێتــێ و پێشــوازییان لێ دەکرێ. جگە 
لەمە، چەندەها جار ناوی بۆکان لە ڕاپۆرتەکان دا دێ یا ئەندامانی میسیۆن بە میوانی 

دەچنە گوندەکانی نێوان مەهاباد و بۆکان. 
 حاکمــی مەهابــاد لــەو ســەردەمانە دا دەبــێ عەلی خانی ســەردار بووبێ، گەرچی 

1. www.ruange.com.
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بەناو، ناویم لە ڕاپۆرتەکان دا چاوپێنەکەوتووە، بەاڵم بە حیسابی ساڵ و مانگ دەبێ 
ئــەو بووبــێ. هــەر ئەویــش پارچەیەک زەویــی خۆی بە میســیۆنەکە فرۆشــتووە کە 

کردوویانە بە بنکە و ماڵ و نەخۆشخانەی خۆیان. 
 ئێستا کە ئەم یادداشتانە دەنووسم، هێشتا کاری تەرجەمەی کاک حەسەن کۆتایی 
نەهاتــووە و وا هەیــە لە بەشــەکانی تری کارەکەی دا دیســان ناوی بــۆکان بێ، بەاڵم 
گرنگ ئەوەیە کە الیەنی کۆمەاڵیەتی ـ ئابووریی ژیانی خەڵک لە مەهاباد هەر چۆنێک 
بووبێ، لە بۆکانیش کەم وزۆر هەر ئەوە بووە و نووسەرانی مێژووی بۆکان بۆ ئەو 
سەردەمەی ژیانی خەڵک دەتوانن کەڵکی زۆر لەو یادداشت و هەوااڵنە وەربگرن کە 
دوکتۆر و نەخۆشەوانی ئەمریکی و ئورووپایی نێو میسیۆنەکە بەوردی و بێ الیەنی 
نووســیویانن، ئەوە سەرچاوەیەکی بەنرخی باوەڕپێکراوە بۆ ژیانی خەڵکی ناوچەکە 

لە سااڵنی دوای شەڕی یەکەم دا. 
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کورد و کوردستان بەقەڵەمی درێک کینان
تایبەتمەندیــی زۆریــەک لەو کتێب و وتارانەی وا نووســەرە ڕۆژاوایی یەکان لەســەر 
بزووتنەوەی نەتەوایەتیی کوردیان نووسیوە، ناتەواویی زانیارییەکانیانە، بەاڵم بەهۆی 
ئەو ڕاستییەوە کە زەینێکی ڕەخنەگریان هەبووە  و شێوازی توێژینەوەی ئەمڕۆیی یان 
زانیوە، هەر چۆنێک بێ لە بەرانبەر ئەو ئوســلووبە کۆن و بێ ســەرەوبەرەیەی وا لە 
ناوچەکە و لەنێو ئێمە  دا باو بووە و بەداخەوە ئێســتاش تا ڕادەیەک هەر هەیە و بە 
یەک البینی و الیەنگری، یاخود دوژمنایەتیی کوێرانەوە دەناســرێ، سەرنجی زیاتری 
خوێنــەر بــەرەو خۆیان ڕادەکێشــن. ئــەوان لە هەڵســەنگاندنەکانیان دا بە شــێوازێکی 
دێموکراتتــر و بێ الیەنتر لە ئێمە دەجووڵێنەوە، باوەکوو زۆربەی کات هەڵوێســتێکی 

دیاری کراویان سەبارەت بە مەسەلەکە هەبێ. 
 کتێبی »درێک کینان« کە ڕێزدار برایم یۆنســی وەریگێڕاوەتە ســەر فارســی و لە 
ســاڵی 1٩٩٣  دا لــە تــاران باڵوی کردۆتــەوە، لە باری قەوارەوە بچــووک و لە عەینی 
کات دا بەنێوەرۆکە. کتێبەکە لە ڕاســتی دا چاوخشــاندنێکە بەســەر دیاردەکان دا، هەر 
لــە مێــژووی کۆنــی کــوردەوە تــا بزووتنــەوە نەتەوایەتییەکانی هەر چــوار پارچەی 
کوردســتان و ســۆڤیەتی پێشــووش . دیــاردەی سەرنج ڕاکێشــی کتێبەکــە کــە ئاماژە 
کردنە بە زۆرێک لە ڕووداوەکان و ناســاندنی ســاڵ و ڕۆژ و مانگی ڕوودانیان، لەم 

بارەیەوە لە کرۆنۆلۆجیایەک دەچێ. 
 ئەوەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بگرێتەوە، سێ بەشن: یەکەم، سەرەتای وەرگێڕ؛ 
دووهەم، بەشــی هەشــتەمی کتێبەکە )ئێران لە ســەدەی بیســتەم دا(  و سێهەم، وتاری 
نووســەرێکی تری ئەمریکی )ئارچیباڵد ڕووزڤێڵت( ، کە لەبەر هۆیەکی ڕانەگەیەندراو 

دراوەتە دەم ئەم کتێبەی »کینان«. 
  ســەبارەت بە ســەرەتای وەرگێڕ دەبێ بڵێم لەوپەڕی بێ ئینســافی دا نووسراوە و
گەرچــی کتێبەکــە باســی مێژوو و سیاســەتی کورد بەگشــتی لە هەمــوو پارچەکانی 
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کوردســتان دەکا، وەرگێڕ بەبێ پەیوەندییەکی مەنتیقی و بە شــێوەیەکی کوێرانە، 25 
الپەڕە جنێو و سووکایەتیی بۆ  نەمر مستەفا بارزانی نووسیوە و ناوی ناوە سەرەتا 
بــۆ کتێبەکــە. مامۆســتا برایــم وەک ڕق لەدڵێکــی بێ پارێــز شــەلم، کوێــرم، ناپارێزم، 
بارزانی هیچ، شێخ مەحموود و ئیحسان نووری و بەگشتی بزووتنەوەی نەتەوایەتی 
کوردی داوەتە بەر پالرێکی بێ مەنتیق، کە من ئێستاش لە واتا و هۆکارەکەی ناگەم، 

مەگەر بگەڕێتەوە سەر هەڵوێستی حیزبێکی دیاری کراوی سیاسیی ئێران. 
هەر چۆنێک بێ، بابەتی سەبارەت بە بۆکان لە دوو بەشەکەی دیکە  دا بریتین لە:
هێڵی جیاکەرەوەی دەسەاڵتی ڕووس و ئینگلیز لە ئێران کە نووسەر گوتوویەتی 
لە نێوان ســەقز و سەردەشــت  دا بووە و وەرگێڕ بۆی ڕاســت کردۆتەوە گوتوویەتی 
نێوان سەقز و سنە بووە، بەاڵم لە ڕاستی دا هیچکامیان نییە و نێوان سەقز و بۆکان 

لە گوندی سەرا بووە کە زیاتر سەردەشت دەگرێتەوە )الپەڕە 11٨( . 
باســی بانگهێشــتنی هەندێک »فێئۆداڵ« بۆ باکۆ لە ســاڵی 1٩42دا، کە دیارە وەک 
کەسێکی خەڵکی ناوچەی بۆکان، عەلی ئاغای عەلیاریشیان لەگەڵ بووە )الپەڕە 11٩( . 
لــە الپــەڕە 126  دا باســی نێردرانــی 60 الوی کــورد بۆ خوێندن لە باکــۆ دەکا، کە 
نەمــر عەلــی گەالوێــژ یەکیان بووە. جگــە لەوانە، گەلێک لە بابەتــەکان وەک تەحویلی 
چەک لەالیەن ڕووسەکانەوە بە کۆماری کوردستان و هەڵکرانی ئااڵی کوردستان لە 

مەهاباد، لە پەیوەندیی بۆکانیش دا هەن. 
لــە بەشــی کۆتایــی کتێبەکــە دا وتــاری ئارچیباڵــد ڕووزڤێڵــت)ی کــوڕ(  دانــدراوە 
بەناوی »کۆماری مەهاباد«، کە من پێشتر ناساندوومە و لێرە دا پێویست بە دووپات 
کردنــەوەی نــاکا. هــۆکاری زیــاد کردنی ئەو کتێبە ســەربەخۆیە لــە کتێبەکەی درێک 
کینان، هەرچییەک بێ، وەرگێڕ کارێکی باشی کردووە لەبەروەی گونجاوە یەک کتێب 

یان وتار چەند جار لەالیەن چەند وەرگێڕەوە تەرجەمە بکرێ.1

1. درک کینان، »کردها و کردستان«، ترجمە ابراهیم یونسی، انتشارات نگاە، تهران، چاپ اول 
1٣٧2/ 1٩٩٣، 212 صفحە، فارسی. 
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ئێرانی ئەمڕۆ 19٠٦ – 190٧، ئێران و میزۆپۆتامیا
کتێبەکــە ئوژێــن ئۆبیــن )Eugene Aubin(  باڵوێــزی فەرەنســە لــە ئێــران )1٩05 ـ ٧(  
نووسیویەتی. ناوی ئەسڵیی کتێبەکە بریتی بووە لە »مانگی شەوی چاردە«، بەاڵم لە 
تەرجەمەی فارسی دا ئەو ناوەی سەرەوەی پێدراوە. کتێبەکە، لە ڕاستی دا بیرەوەریی 
ســەفەرێکی باڵوێــزە لــە تارانــەوە بۆ تەورێز و ورمێ و ئیســفەهان و کرمانشــان و 

خانەقین و بەغدا. 
فەسڵی چوارەمی کتێبەکە )الپەڕە 106ـ  ١٣١(  ناوی »لە خاکی کوردان دا«ی لەسەر 
داندراوە و بیرەوەریی سەفەری ورمێ، نەغەدە، مەهاباد، میاندواو و مەراغەیەتی کە 
ڕاســتەوخۆ بۆکان ناگرێتەوە، بەاڵم یادداشــتەکانی مەهاباد و میاندواوی باڵوێز زۆر 

خاڵی ئەوتۆیان گرتۆتەوە کە پێوەندیی بە بۆکان و دەوروبەریشی پەیدا دەکەن:
کەریم ئاغای شاروێران، عەزیز ئاغای کۆسەکەرێز و زۆرێکی تر لە ئاغاواتی دێبوکری 
لە یادداشتەکان دا ناویان هاتووە و شەڕی شاعەباسی سەفەوی لەگەڵ موکرییەکان 
ئاماژەی پێکراوە. ژمارەی بنەماڵەکانی موکریان بە 50 هەزار و دێبوکرییەکان 10 هەزار 
قەباڵوە و دەڵێ دێبوکرییەکان باشــترین یارمەتیدەری حکوومەتی ئێرانن... »موفتی« 
موکرییــەکان »مەال محەممەد«ە، ژمارەی الیەنگرانی تەریقەتی نەقشــی لەنێو خەڵک دا 
زیاترە، هەر بۆیەش دەوڵەت ال یەنی قادرییەکانی گرتووە و ئەوان بە هێز دەکا! دوو 
 کەســایەتیی گەورەی ناوچەکە، »شــێخ شەمسەددینی شەریفکندی« ]شەرەفکەندی[ و
حــاج ســەید عەبدولکەریمــی زەمبیلــن. قادرئاغای ئاگریقــاش ]ئیندرقاش[ ســەرۆکی 
دێبوکرییەکانە. چۆمی تەتەهوو و جەغەتوو دەگەنە میاندواو، گوندی کەلبەڕەزاخان و 
بــازاڕی قەباغکەنــدی، »چــارداوەڕوو«، واتــە چواردۆڵییەکانی ســاین قەاڵ و تیکاب لە 
هۆزی »لەک«ن کە ئاغا محەممەد خانی قاجار )لە 11٦1 تا 11٧٦ی مانگی شای ئێران 
بووە(  ڕایگوێســتوونەتە ئەو شــوێنە و... زۆر بابەتی دیکەی لەم چەشــنە. بەداخەوە 

تەرجەمەی فارسیی کتێبەکە زۆر الوازە.1

1. اورژن اوبــن، »ایــران امروز 1٩0٧ ـ 1٩06، ایران و بین النهرین، ســفرنامە و بررســی های 
ســفیر فرانســە در ایران«، ترجمە و حواشــی و توضیحات از علی اصغر ســعیدی، چاپ اول، 

کتابفروشی زوار، تهران 1٣62/ 1٩٨٣، 51٩ صفحە، فارسی. 
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کوردستان لە سێبەری مێژوودا
ئــەم کتێبــە لــە ڕاســتی دا کۆمەڵــەی هەنــدێ وێنــەی مێژوویــی کوردســتانە هــاوڕێ 
لەگــەڵ شــەرح و ڕوون کردنەوە و هەڵســەنگاندنیان بە زمانی ئینگلیزی. نووســەر و 
ئامادەکاری کتێبەکە، خاتوو »ســووزان مەیزەلس« ســەردانی کوردستانی کردووە و 
لــە ســەردانی دا بەشــوێن وێنــەی کۆنی کورد  دا گــەڕاوە. الپــەڕە ٩6ـ  11٧ی کتێبەکە 
تەرخانــی بەربەرەکانیــی کــوردی ڕۆژهەاڵت کراوە لەگەڵ سیاســەتی بــە مەرکەزی 

کردنی ڕەزاشای پەهلەوی. 
 لەو بەشــە و لە شــوێنەکانی دیکەی کتێبەکەش دا بۆکان شــوێنێکی دیاری نییە و
لە ڕاستی دا وێنەیەکی تایبەت بە بۆکان لە کتێبەکە دا چاپ نەکراوە، بەاڵم وێنەی الپەڕە 
106 ـ  10٧ لــە ســەرەک هۆزانی بەگــزادە، دێبوکری، مەنگوڕ و مامەش، نیشــاندەری 
هەندێک ئاغا و سەرەک هۆزی ناوچەی بۆکانە و لەوانە، عەلی ئاغای سەردار ئەسعەد 
)عەلیــار( ، حاجــی کاکەڵاڵغــای گــەورک، مۆمن بەگــی یەکشــەوە )فەیزوڵاڵبەگــی(  و 

ئەحمەد ئاغای ئێلخانی زادە )باوکی نەمر سوارەی ئێلخانی زادە( . 
بەشــی تایبــەت بــە کۆمــاری کوردســتان )دەوڵەتــی کــوردی( ش )الپــەڕە 1٧٩ تا 
1٨٩( ، وێنــەی پێشــەوا و بارزانــی و هێمن و هەژار و کابینەی پێشــەوای گرتۆتەبەر 
کــە کەســایەتیی بۆکانیــش وەک نەمــران حاجــی بابەشــێخ و حاجــی ڕەحماناغــای 

ئێلخانی زادەی تێدایە.1
 

1. Random House Publication ,New York ,1997 ,pp .388.
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مێژووی ماد، نووسینی دیاکۆنۆف
بۆکان بەشێک بووە لە مادی بچووک و هەر باس و لێکۆڵینەوەیەک لەمەڕ حکوومەتی 
ماد، لە هەر کتێب و ســەرچاوەیەک دا بێ، بە شــێوەیەک بۆکانیش دەگرێتەوە. کتێبی 
دیاکۆنۆف، وەک سەرچاوەیەکی هەرە بەنرخ بۆ مێژووی مادەکان، گەرچی بەتایبەت 
ناوێکــی لــە بــۆکان نەهێنــاوە، بــەاڵم لــە گەلێــک شــوێن دا لــە ناوچەیــەک دەدوێ کە 
بۆکانیشی تێکەوتووە. بەگشتی باس کردن لە بەشی باکووری ئیمپراتۆرییەتی ماد و 
ســنووری شارســتانییەتی ســەکاکان و حوکمــی ئەو ســەردەمەی ماننــاکان کە پێش 
هاتنــی مادەکان دەســەاڵتێکی بەهێزیان پێکهێنابوو، هەروەهــا ئەیالەتی زاموا یا خود 
لووللــوو )لــە گۆلی ورمێوە تا بەشــی ســەرووی چۆمی دیالــە( ، هەموو هەر ناوچەی 

بۆکان دەگرنەبەر. 
بــاس کردنــی مێژووی دیاکۆنۆف بەو چەند دێڕە گونجاو نییە و خوێنەری کورد 
لە هیچ بەشــێکی مێژووی ماد بێ نیاز نییە و نابێ. لە پەیوەندیی ناوچەی بۆکانیش دا 
دەبــێ شــوێنی زۆر بابەتــی نێو کتێبەکە هەڵبگیرێ، بۆ نموونە باســی ماننا و ســەکا، 
شــەڕی ئاشــوور لەگەڵ ماننا و باســی ڕووبــار و چیاکانی ناوچــە، وەک جەغەتوو، 
تەتەهــوو و زاب و لووتکەکانــی چیــای زاگــرۆس، هەمــووی ئاماژەیــان بــە شــوێنی 

ئێستای بۆکان تێدایە. 
 پێوەنــدە ئابــووری ـ کۆمەاڵیەتییەکانــی دانیشــتووانی ئەو ســەردەمەی ناوچەکە،
باسێکی شیرینە و سەرهەڵدانی کۆمەڵگای چینایەتی، کێشەی کۆیلەتی، نیشتەجێیی و 

کشت وکاڵ و... ئەو بابەتانەن وا لە مێژووی ماد دا کەوتوونەتە بەر لێکۆڵینەوە. 
 کتێبەکــە لــە بنــەڕەت دا بە ڕووســی نووســراوە و مــن وەرگێڕاوە فارســییەکەیم
وریــا  مەریــوان  کاک  لەالیــەن  هــەواڵ،  بەگوێــرەی  کتێبەکــە،  بەردەســت دایە.  لــە 
قانعــەوە کراوەتــە کــوردی )لە فارســییەوە( ، بەاڵم چــاوم پێی نەکەوتــووە بۆ ئەوەی 

تایبەتمەندییەکانی بنووسم.1

1. ا. م. دیاکونــوف، »تاریــخ مــاد«، ترجمــە کریــم کشــاورز، چــاپ اول )1٣45( ، چــاپ دوم، 
انتشارات پیام، تهران 1٣5٧/ 1٩٧٨ ، 664 صفحە، فارسی.
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پاشایەتیی ماد، ئیقرار عەلیێف
کتێبێکــی سەرنج ڕاکێشــە ســەبارەت بــە مێــژووی مــاد. کتێبــی بایەخــداری »ئــا. م. 
دیاکۆنۆف«ی ڕووس لەمەڕ مێژووی ماد لە ســاڵی 1٩5٧  دا لە مۆســکۆ باڵوکرایەوە، 
»کەریم کەشاوەرز« لە ساڵی 1٩66 وەریگێڕایە سەر زمانی فارسی و لەژێر سەدێڕی 

»تاریخ ماد«دا لە تاران چاپی کرد،1 کە لەو سااڵنە دا دەنگی زۆری دایەوە و ماوەیەک 
درەنگتر لە فارسییەوە وەرگەڕایە سەر زمانی کوردی. 

ئیقــرار عەلیێــف نووســەری ئازەربایجانی هــاوکات لەگەڵ دیاکۆنــۆف، لە هەمان 
بــواری مێــژووی مــاد  دا کاری دەکــرد و خەریکــی لێکۆڵینــەوە لە مێــژووی ئەو گەلە 
لەمێژینەی ناوچەی خۆرهەاڵتی نێوەڕاســت بوو. عەلیێف هەر لەو ســااڵنە دا کتێبێکی 
لەســەر مێژووی ماد نووســی ناوی »پاشــایەتیی ماد«ی لەســەر دانا. کتێبی عەلیێف 
لــە ســاڵی 1٩56، واتــە ســاڵێک پێش کتێبەکــەی دیاکۆنــۆف نێردرایــە چاپخانە، بەاڵم 
لەبەر هۆکاری سیاسی، ساڵێک دوای ئەم لە 1٩5٨  دا چاپ کرا )ل 61( . هەر بۆیەش، 
لە نێوخۆی ســۆڤیەت و دەرەوە، ڕوانگەی هاوبەشــی ئەو دوو مێژوونووســە زیاتر 
بەنــاوی دیاکۆنۆفــەوە ناســراوە و لــە ئێــران و ناوچەکــەش، کە وەرگێــڕاوی کتێبی 
عەلیێف بەدەست خەڵکەوە نەبووە، پێشڕەوی و ڕچەشکێنیی بواری مێژووی ماد بە 

بەژنی داکۆنۆف بڕاوە و عەلیێف پەڕاوێز کراوە. 
وا 4٣ ساڵ دوای چاپی وەرگێڕاوی فارسیی مێژووی مادی دیاکۆنۆف، کتێبەکەی 
»ئیقرارعەلیێف«یــش بــە هیممەتی وەرگێڕێکی زانا و شــارەزا لە زمانی ڕووســییەوە 

کراوەتە  فارسی و لە تاران باڵوبۆ تەوە. ناوی فارسیی کتێبەکە »پادشاهی ماد«ە.
هێڵــی فکریــی عەلیێف هاوچەشــن یا النی کەم هاوتەریبــی بۆچوونی دیاکۆنۆفە و 
هــەر بۆیــەش دەکــرێ لــە هەندێــک خاڵ دا لەگــەڵ ئەو بــە چاوێک ســەیر بکرێ و لە 
زۆر بابەتــەوە بە هاوشــانی ئەو دابندرێ، بەتایبــەت ڕوانگە و چوارچێوەی فکری و 

1. ا. م دیاکونوف، »تاریخ ماد«، ترجمە کریم کشاورز، چاپ اول، تهران 1٣45 بنگاە ترجمە و 
نشر کتاب، چاپ دوم انتشارات پیام، تهران 25٣٧/ 1٣5٧.
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کەرەسەی هەڵسەنگاندنەکانی جیاوازییەکی ئەوتۆیان لەگەڵ دیاکۆنۆف نییە و الیەنی 
بەهێز و الوازی کارەکەی ئەو، لە میش دا دەدۆزرێتەوە. 

ئەو خاڵە هاوبەشانە،  پێش هەموو شت، ڕوانگەی چینایەتیی هەر دوو مێژوونووس 
دەگرنە بەر و پاشــان شــێوازی دابەش کردنی میکانیکیی مێژووی کۆمەڵگای ماد کە 
هــەر دوو ال دەیخەنــە چوارچێــوەی فەرمیــی مۆڵەت پێدراو لە سیســتەمی سیاســیی 
ســۆڤیەتی ســتالینی دا بەگوێرەی ئــەم ڕوانگەیە، هەموو کۆمەڵگایەکــی مرۆڤایەتی لە 
هەمــوو قوژبنێکــی جیهــان بــە چەنــد قۆناغــی دیاری کــراو دا تێپەڕیوە و لــە کۆمۆنی 
ســەرەتایی یەوە گەیشــتوونەتە  کۆیالیەتــی، ئینجــا فێئۆداڵــی و دەســمایەداری. هــەر 
کاتێکیش جیاوازیی زەق لەنێوان کۆمەڵگا ڕۆژهەاڵتییەکان دا هەســت کرابێ، کەڵک لە 
»کاتالیزۆر«ی تیۆریی مارکسیســتی »شــێوەی بەرهەمهێنانی ئاســیایی« وەرگیراوە و 

لــەم ڕێگەیــەوە مێــژووی ڕاســتەقینەی گەل یــا واڵت و خەڵکێک کــە زۆر وا هەیە بە 
یــەک لــەو قۆناغانــە دا تێپەڕ نەبووبێتن، پێی لەبار چووە. ئەوە شــێوازی زاڵی هەموو 
توێژینەوەیەکــی مێژوویــی لە ســۆڤیەتی ســەردەمی ســتالینە و هیــچ لێکۆڵەرێک، بە 
عەلیێــف و دیاکۆنۆفــەوە، بۆیــان نەبووە لــە دەرەوەی ئەم قاڵبــە بەرتەنگە دا بابەتێک 
باڵوبکەنەوە و ئەگەر بۆ نموونە، لە مێژووی کۆمەڵگایەکی ڕۆژهەاڵتی دا سیســتەمی 
زاڵــی ئابــووری »کۆیلــەداری« نەبووبــێ، ئــەوان بۆیــان داتاشــیوە، تەنیــا بــۆ ئەوەی 
فۆرموولە ئەزەلی و ئەبەدییەکانیان تێکنەچن و تەنانەت ســووکە هەاڵواردنێکیشــیان 

تێدا نەبێ. 
ســەردەم  نــە  کۆمەڵــگا و  شــوێنی  جــێ و  نــە  توێژینەوەیــە دا،  سیســتمە  لــەو 
گرنگایەتییــان نییــە، بڕیــاری کۆتایــی گرنگــە، بڕیارێــک کــە پێــش دەســپێکی کارەکە 
دەدرێ و دەچەســپێندرێ. کــەم نەبــوون ئەوانــەی هەوڵی هاتنەدەر لــەو جو غزەیان 
داوە و تــڕۆ کــراون یــا ســەریان بە فەتــەرات چووە. نــە دیاکۆنۆف و نــە عەلیێفیش 
لــەو کەســانە نەبــوون کە دژ بەو ئیرادەگەرایی یە نازانســتییە بوەســتن، هەر بۆیەش 
ســەرەڕای ئــەرک و کارێکــی زۆر و توێژینەوەیەکــی پســپۆڕانە و هەندێــک جــار 
سەرسوڕهێنەرانەیان، ناتوانین ئاکامی کار یان بە دڵنیایی یەوە وەربگرین و بە چاوی 
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ڕەخنەگرانە سەیری نەکەین. 
هــەر چۆنێــک بــێ، لێکۆڵینەوەی مێژووی مــاد کارێکی نەفەســبڕە، بەتایبەت کاتێ 
ئەو ڕاســتییە دەگیرێتە بەرچاو کە دەگوترێ تا ئەمڕۆ هیچ بەڵگەیەکی نووســراو بە 
زمانــی مادی دەســت نەکەوتــووە و زانیاری ســەبارەت بەو زمانە، ناڕاســتەوخۆ لە 
ڕێگــەی ســەرچاوە دەســتی دووهەمەکانەوە گەیشــتۆتە ئێمە. هەر بۆیــەش کاتێ کە 
توێژەرانی کورد تیۆریی یەک بوونی زمانی کوردی و مادی دەهێننە گۆڕێ، کەسێکی 
وەک دوکتۆر دانیەل مەکەنزی لێیان وەرناگرێ و دژیان دەوەستێ، تەنیا لەبەروەی 

بەڵگەیەکی سەلماو لە زمانی مادییان بەدەستەوە نییە کە پشتی پێ ببەستن. 
الیەنگرانــی »زمانــی خــۆر« لە تورکیــای ئاتاتورکیش لە نەبوونــی بەردەنووس و 
دەقی نووسراوی مادی کەڵک وەردەگرن و ناڕاستەوخۆ لە ڕێگەی بۆچوونێکەوە کە 
دەڵێ زمانی بەشــێک لە شــەش هۆزی سەرەکیی ماد »پەیوەندی« یا »التصاقی« بووە 
نەک »تەصریفی«، تورک بە دانیشتووانی کۆنی ناوچەکە لەقەڵەم دەدەن و نەک هەر 
مێــژووی خۆیــان بە مادەکانەوە دەبەســتن، بەڵکوو ســەرجەمی مێژووی ماد دەکەنە 
مێژووی تورک، ڕوانگەیەک کە بەڵگەی زانســتی پشت ڕاســتی ناکاتەوە و هیچکام لە 
دیاکۆنۆف و عەلیێفیش پەســندی ناکەن. عەلیێف لە گەلێک شــوێنی کتێبەکە دا دژ بە 
بۆچوونی پان تورکیســتەکان ســەبارەت بە یەک بوونی زمانی تورکی و ســوومێری 
دەوەســتێ )بۆ نموونە، لە فەســڵی 4، الپەڕە ٨4ی وەرگێڕاوی فارســی بەدواوە( ، پان 
تورکیســتەکان لــە ڕێگــەی ئــەو پەیوەنــدە و پەیوەندییەکی هاوچەشــن لەگەڵ زمانی 
عیالمــی دا، بۆ بنەما مێژوویی یەکانی زمانــی »التصاقی« لە ناوچەی ڕۆژاوای بانووی 
ئێــران دەگەڕێــن و لەوێوە زمانی تورکی بە هەندێک هۆزی مادەوە دەبەســتنەوە بۆ 
ئــەوەی لــە ناوچەکــە دا مێژوویەک بۆخۆیــان بئافرێنن. عەلیێف لــە کتێبەکە دا، بوونی 
هەندێک »عونســور«ی ئۆرال و ئاڵتایی لە زمانی ســوومێری و عیالمی  دا پشت ڕاست 
دەکاتــەوە، بــەاڵم دەڵــی ئەو نزیکییــەی نێوان زمانی عیالمی و ئــۆرال و ئاڵتایی نابێ 

بەیەک بوونی ئەو دووانە بزاندرێ )ل110( . 
کتێبی ئیقرار عەلیێف لە ڕوانگەی کوردەوە دوو الیەنی سەرنج ڕاکێشی هەیە:
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یەکــەم، کۆمەڵــە زانیارییەکی وردی ســەبارەت بە ژیانی ئابووریـ   کۆمەاڵیەتیـ   
فەرهەنگیــی مــاد تێدایە کە بــۆ کوردی خۆ بە تۆرەمەی ماد زان، بەنرخە و دووهەم، 
ئــەوەی کــە نووســەر ئازەربایجانییــە و تەنیــا یــەک لــە ســەرجەمی لێکۆڵینەوەکانی 
سەبارەت بە مێژووی ئازەربایجان، ٩ بەرگ کتێبن؛ هەر بۆیەش بە شێوەیەکی ئاسایی 
باســەکانی نێو کتێبەکەی بەرەو ئازەربایجان کێشــاوە )بۆ نموونە لە باسی ئەو یەکە 
سیاســی یــا واڵتانەی وا لە هــەزارەی یەکەمی پێش زایین لە ناوچــەی ماد دا پێکهاتن، 
جگــە لــە زاموا، ناوی 10 واڵت دەبا کە دەڵێ هەموویان کەوتوونەتە ئازەربایجانەوە، 
)ل ٦٧( . نووسەر لە هەندێک بۆچوون و ئاکام وەرگرتنی خۆی دا، بە شێوەیەکی زەق، 

مەسەلەی ئازەربایجان لە پەیوەندیی مادەکان دا گەورە دەکاتەوە و ناوچەکانی دیکە 
پەڕاوێز دەخا یا بەگشتی لە بیریان دەباتەوە؛ بۆ نموونە بڕواننە ئەم بۆچوونە:

»]لــە ســەدەی چوارەمــی پێش زایین بــەدواوە[، مادی گەورە بۆ هەمیشــە بایەخی 
قەومی و فەرهەنگیی خۆی لە دەســت   دا و لە ڕیزی یەکە سیاســییە ســەربەخۆکان 
چووە دەرێ، بەاڵم مادی بچووکـ  ئاترۆپاتێن یا ئازەربایجانی باشووریـ  لەگەڵ ئەم 
هەمووە بەرز و نزمییەی چارەنووســەکەی، وا موقەدەر کرابوو کە وەک یەکەیەکی 
دیاری کراوی فەرهەنگی، ئابووری، سیاســی و جوغرافیایی، درێژە بە ژیان بدا و لە 
ســەرەتای لەدایک بوونی مەســیح  دا ببێتە نیشــتمانی میللەتی ئازەریی ئێرانی زمان« )ل 

. )٦٦
ئەو چەشنە بۆچوونە و بەڵگە سازکردنە بۆ مێژووی ئازەربایجان و پەیوەندیدانی 
بــە مادەکانــەوە، لە گەلێک شــوێنی دیکەی کتێبەکە دا دەبیندرێ و لە هەندێک شــوێن 
دەگاتــە لووتکەیەکی بەئاشــکرا زێدەڕۆیانە، بــۆ نموونە لە الپەڕە 1٣٩  دا لە »پێکهاتنی 
ملیللییــەت مــاد ـ ئاترۆپاتێن ـ ئازەری« دەدوێ کــە واتای دووری دەبێتە ئەوەی هیچ 
گەل یا قەومێکی دیکەی ناوچە، جگە لە ئازەرییەکان، لەو پێکهاتە سەیروسەمەرەیەی 
ئەو دا جێگەیان نەبووبێتەوە. الپەڕەیەک پێشتریش کاتێ دەڵێ »زمانی مادی لە زمانی 
پارسی نزیک نەبووە« )ل 1٣٨( ، بە ئەسپایی بەرەو ئەو بۆچوونە دەڕوا کە ئێستا لە 
تورکیا باوە و دەگوترێ کە زمانی مادەکان ئیلتیساقی بووە و بەو پێیە لە بنەچەکی 
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زمانە ئێرانییەکان ســەری هەڵنەداوە، کە ئەوەش ڕێگاخۆشکەرییەکی ناڕاستەوخۆیە 
بــۆ ســەپاندنی ڕوانگەی نازانســتییانەی »زمانی خۆر«ی ئاتاتورکــی لە ڕێگەی زمانی 
ئازەربایجانییەوە. دیارە زمانی ئێســتای ئازەربایجان هیچ نییە جگە لە تورکی، بەاڵم 
عەلیێــف نیــازی لە زمانــی ئازەربایجان »تورکی« نییە، بەڵکوو ئــەو زمانەیە کە چوار 
سەدەیەک پێش ئێستا زمانی هەمەگیری ناوچەکە بوو و بە »ئازەریی کۆن« دەناسرێ. 
ئەو زمانە، بنەمای هیندوئێرانی هەیە، لە کوردی گەلێک نزیکە و پەیوەندیی بە زمانی 

تورکی و لقەکانییەوە نییە. 1
نووســەر کــە هەوڵێکی زۆر بۆ چەســپاندنی پەیوەندیی مــاد و ئازەربایجان دەدا، 
لــە مەســەلەی تورکیــای کەمالــی و »زمانی خــۆر«ی ئــەوان دا، هەڵوێســتی دژبەرانە 
دەگــرێ و ئــەوەش بــۆ زەینــی زانســتییانەی خــۆی و هەروەهــا بــۆ ســۆڤیەتی ئەو 
ســەردەمە دیاردەیەکــی چاوەڕوان کــراوە. عەلیێــف و هیچ کەســێکی دیکــە، تەنانەت 
ئەگەر باوەڕیشــیان بەو تیۆرە دەســکردەی تورکیای کەمالی بووبێ، کە ئەو نییەتی، 
لەو ســەردەمە دا نەیانتوانیوە پشــتگیری لە بۆچوونێکی نازانستییانە و دەمارگیرانەی 
ئەوتــۆ بکــەن لەبەروەی سیاســەتی باوی ســۆڤیەتی دەرفەتی دەربڕینــی پێنەدەدان. 
عەلیێــف بــۆ بەرپەرچدانــەوەی »زمانــی خــۆر«ی کەمالییــەکان، بــۆ نموونــە، دەڵــێ: 
»بەتوندی دژی ئەوەم کە زمانی ســوومێری بە بەشــێک لە تاقمی زمانە تورکییەکان 
بناســرێ... هۆکارێــک بەدەســتەوە نییــە کە ســوومێرییەکان بە تورک زمــان بزانین... 
بەهیــچ شــێوەیەک ناتوانیــن دیعایــەی ئــەوە بکەین کــە میراتگری زمانی ســوومێری 
»بێ گومــان« زمانــی دایکــی ئاتاتورکییەکانــە... هیچــکام لــەم قســە بــۆش و بەتااڵنــە 

بنەمایەکی زانستییان نییە و بۆ ئەوە نابن گوێیان بدرێتێ« )ل ٨٥ ـ ٨٦( . 
جگــە لــە مەســەلەی زمانی خۆر و تورکــی و ئازەربایجانی، وەک لە ســەرەوەتر 
گوترا، کێشەی سەرەکی کتێبەکە ڕوانگەی نووسەرە لەمەڕ قۆناغەکانی پەرەسەندنی 
کۆمەڵــگای مــاد. عەلیێــف نەیتوانیــوە لــە جوغــزی شــی کردنەوەی مۆڵــەت پێدراوی 

1. بڕواننــە کتێبــی ئەحمــەدی کەســرەوی بەنــاوی »آذری یــا زبــان باســتان آذربایجــان« و 
کارەکانی عبدالعلی کارنگ و یحیی ذکاء لەم بارەیەوە. 
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ســۆڤیەتی بچێتــە دەرەوە و لــە ئەنجــام دا ئەوەی لــە الپەڕەکانی کتێبەکــەی دا ڕەنگی 
داوەتــەوە بریتییــە لــە ســەپاندنی بەزۆرەملێــی هەنــدێ بۆچوونــی زاڵــی کۆمەڵــگای 
ســۆڤیەتی، وەک قۆناغە لەگۆڕین نەهاتووەکانی پەرەسەندنی کۆمەڵگا بەسەر هەموو 

کۆمەڵگایەکی مرۆڤایەتی دا هەتا دەگاتە کۆمەڵگای مادیش. 
نووســەر ســەبارەت بە دەوڵەتی »ماننا« کە لە نیوەی دووهەمی سەدەی نۆهەمی 
پێش زاییــن لــە ناوچەکانــی باشــووری گۆلــی ورمــێ پێکهــات،1 دەنووســێ »ڕەوتــی 
پێکهاتنــی کۆمەڵــگای چینایەتیــی ماننــا لــە نێوەڕاســتەکان یا خود نیــوەی دووهەمی 
هــەزارەی دووهەمــی پێش زاییــن دەســتی پێکردبــوو، ئــەو ڕوانگەیــە، پیشــاندەری 
بوونــی دەورە یەکی کەم وزۆر دوورودرێــژی ناتەبایی یە کۆمەاڵیەتییەکانە« )ل 2٩1( . 
ســەبارەت بــە بەشــی ڕۆژاوای ناوچــەی مادیــش، کــە بــە بۆچوونــی ئــەو »لەبــاری 
ئابوورییــەوە لە بەشــە ڕۆژهەاڵتییەکانی پێشــکەوتووتر بوون«، دەنووســێ: »ڕەوتی 
پێکهاتنــی چینە کۆمەاڵیەتییەکان لە دەوروبــەری کۆتایی یەکانی هەزارەی دووهەم و 
سەرەتاکانی هەزارەی یەکەمی پێش زایینەوە دەستی پێکردبوو )ل ٣2٣( ... بەگوێرەی 
ئەو زانیارییانەی وا لە ســەرچاوە ئاشــوورییەکانەوە دەردەکەوێ، پێکهاتەی بەشــی 
زۆری کۆمەڵگاکانی مادی ڕۆژاوا لە ســەرەتای هەزارەی یەکەمی پ. ز دا، وێنەیەک 

لە کۆمەڵگا چینایەتییەکانی کۆیلەداریی سەرەتایی دەخەنە بەرچاو« )ل ٣2٤( .
من هیچ دژایەتییەکم لەگەڵ بیرۆکەی چینایەتی بوونی کۆمەڵگاکانی ئەو سەردەمانە 
 نییــە، بــەاڵم ســەپاندنی حوکم و قــەراری لەگۆڕان نەهاتــووی لەپێشــەوە ئامادەکراو
بەســەر کۆمەڵگاکانــی مرۆڤایەتــی لــە پانتایــی جیهــان دا بــە ڕاســت نازانــم. کۆمەڵگا 
ڕۆژهەاڵتییــەکان ڕەوتــی پێشــکەوت و پەرەســەندنی تایبــەت بــە خۆیــان بــووە کــە 
زۆرجار لەگەڵ کڵیشــە ناســراوە ڕۆژاوایی یەکانی یۆنان و ڕۆم  دا یەکی نەگرتۆتەوە، 
بەاڵم زاڵ بوونی سیاســەت بەســەر توێژینەوە زانستییەکان دا2 کارێکی وای کردووە 

1. دوای دەسکەوتە کەونارایی یەکانی ئەم داویی یانە، دەگوترێ پێتەختی مانناکان لە شوێنی 
ئێستای گوندی قەاڵیچی بووبێ لە ٨ کیلۆمیتریی باکووری ڕۆژهەاڵتی بۆکان. 

2. لێکۆڵینەوەکانی عەلیێف و دیاکۆنۆف، وەک کارەکانی »سترۆوە« لە سەردەمی دەسەاڵتی 
ستالین  دا بەڕێوە چوون. ئەم کتێبەی عەلیێف لە ساڵی 1٩٥٦  دا دراوەتە چاپخانە و لە 1٩٥٨  دا 
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کە کەسانی وەک عەلیێف نەتوانن لە چوارچێوەی بۆچوونە فەرمییەکانی سۆڤیەت و 
ئەوەی وا بە »وت ووێژەکانی ساڵی 1٩٣1ی لێنینگراد« ناسراوە و نوێنەری ناوداریان 
لــە پەیوەندیــی مێژووی ماد دا، ئاکادیمیســیەن »ســترۆوە«یە،1 دەربچن؛2 کەســێک کە 
دیاکۆنۆفیش لە »مێژووی ماد«ی خۆی دا، بۆ نموونە لە الپەڕە ٤٨ و ٧٨)ی وەرگێڕاوی 

فارسی دا(  پشت بە بۆچوونەکانی دەبەستێت.٣
دوکتۆر محەممەدعەلی خونجی لە نامیلکەیەک بەناوی »توێژینەوە لەسەر مێژووی 
مــاد«4 لــە پەیوەندیــی هەر ئــەم خاڵە تایبەتــە دا، ڕەخنە لــە بۆچوونەکانــی دیاکۆنۆف 
دەگــرێ و دەڵــێ: »دیاکۆنــۆف چــۆن و بــە چ پێوانەیــەک لــە الپــەڕە 1٧٨ی مێژووی 
مــاد ]وەرگێــڕاوی فارســی[  دا گوتوویەتی کۆمەڵگای ناوبراو )واتە ماد(  لە ســەرەتای 
هــەزارەی یەکەمــی پ. زایینەوە پێی ناوەتە قۆناغێکی نوێ و ســەردەمی دەرکەوتنی 
چینــەکان و کۆمەڵــگای کۆیلــەداری لەوێــوە دەســتی پێکــردووە؟« )ل ٣٥( . بەشــی 
زۆری ڕەخنەکانــی خونجــی لە کتێبی دیاکۆنــۆف، کارەکەی عەلیێفیش دەگرێتەوە کە 

دیاردەکان بە هەمان گەز و ڕبەی ئەو دەپێوێ. 
وا هەیــە بەگوێــرەی ئــەو قســانەی مــن، بــۆ هەندێک کــەس وا بنوێنێ کــە کتێبی 
عەلیێف کارێکی کڵیشــەیی و تا ڕادەیەک ڕەگەزپەرســتانەیە؛ ئەوە بە هیچ شێوەیەک 

چاپ بووە، کارەکەی دیاکۆنۆفیش لە 1٩٥٧  دا لە چاپ هاتۆتە دەرێ. دەزانین کە ســتالین لە 
مانگی ٣ی 1٩٥٣  دا مردووە و سێبەری سیاسەتەکانی لەو سااڵنەی جێگەی باسی ئێمە دا هەر 
بە ژوور سەری کۆمەڵگای سۆڤیەتەوە مابوو تا کاتێ کە خڕۆشۆف دەرەتانی ڕەخنەگرتن لە 
کارەکانی ستالینی پێکنەهێنابوو، کەس نەیدەوێرا بچێتە شەڕەجەنگی دوگمە دامەزراوەکانی 
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وا نییە! نە بۆچوونی ئەوتۆ ڕاســتە و نە ئەو دوو دیاردەیە تایبەتمەندیی ســەرەکیی 
کتێبەکەن. کتێبی عەلیێف بەوپەڕی پسپۆڕایەتی و زانایی و وردبینییەوە نووسراوە و 
مووقەڵێشــییەکی لە ڕادەبەدەری ســەبارەت بە جێ گومانەکان کردووە، کە خوێنەر تا 
نەیخوێنێتــەوە پێیــان نازانێ و ئەگەر خوێندییەوە ســەری لەو هەموو مامۆســتایی و 

زانستە سوڕ دەمێنێ. 
ڕاســتییەکەی ئەوەیە، وەک چۆن مێژوونووســانی کورد مادەکان بە باووباپیر و 
تەنانــەت بــە »مڵک و ماڵ«ی خۆیان دەزانن و لە کەم ســەرچاوەی کوردی دا بینراوە 
بــاس لــە پەیوەندیــی گەالنــی دیکەی ناوچەکە لەگــەڵ ماد بکرێ، عەلیێفیــش زیاتر لە 
گەالنــی دیکــە، گەلی ئازەربایجانی لەبەرچــاو بووە و ئەوانی زەق کردۆتەوە، دەنا نە 
مافــی گەلێکی پێشــێل کــردووە و نە کــوردی بەتەواوەتی وەال نــاوە. عەلیێف گەلێک 
زیاتر لە دیاکۆنۆف باسی کوردستان و ناوچە کوردییەکانی وەک سەقز و کرماشانی 

کردووە. 
بابەتــی جێگەی ســەرنج لــە کتێبی عەلیێف دا زۆرن. نووســەر ســەرنجی تایبەتی 
داوەتە شارستانییەتی ماننا، کە ئێستا دەگوترێ شاری »نسە« یا »نسا«ی پێتەختی لە 
شــوێنی ئەمڕۆی گوندی »قەاڵیچی«ی نزیک بۆکان هەڵکەوتبێ. لە فەســڵی تایبەت بە 
مانناکان دا، عەلیێف هەندێک زانیاریی نەبیستراو سەبارەت بە ماننا و مادمان دەداتێ. 
بۆ نموونە، دەڵێ ڕەوە ئەسپی دەشتی نسا ژمارەیان دەگەیشتە 1٦0 هەزار سەر )ل 
٦٥( .1 لە باســی ســەرچاوە ژێرخاکییەکانیش دا دەنووســێ، گرنگترین ســامانی واڵتی 
ماد، نەوت بووە )ل ٦٥(  و وشــەی نەوت یا نەفتیش لە »نەپتۆ«ی ئاکەدی وەرگیراوە 
)پەڕاوێزی ژمارە ٩، ل ٦٩(  و گوایە لە ناوچەی ماد »نەفتا«یان پێ گوتووە و بەگشتی 

لە ســەردەمی کۆن دا مادەیەک هەبووە کە پێی گوتراوە »ڕۆنی مادی«، کە نەوت لەو 
مادەیە گیراوە )ل ٦٦( . 

بەشی »زمان«، فەسڵی ٤، وا هەیە شیرینترین بەشی کتێبەکە بێ. لەوێ دا تیۆریی 

1. هەر ئێستاش پێدەشتەکانی ناوچەی نێوان بۆکان، مەهاباد، میاندواو، مەراغە و ساین قەاڵ 
شوێنێکی گرنگی ڕاگرتن و پەروەردەکردنی ئەسپن. 
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»زمانی خۆر«ی کەمالییەکان دراوەتە دواوە و بۆچوونی نووسەرێکی تورک، کە تورکان 

 بە دانەر و باڵوکەرەوەی فەرهەنگ لە جیهان دادەنێن بە »کۆنەپەرستانە و بێ واتا و
بێ بنەمای زانستی« داندراوە )ل ٨٤( ، بەاڵم لێکۆڵینەوەکانی نووسەر لەمەڕ بنەمای زمانە 
سوومێرییەکان و پەیوەندییان لەگەڵ زمانی گۆتی، ئۆتی، هوریایی، ئوورارتوویی و 
گورجــی و ئەرمەنی لەوپــەڕی لێزانی دان و هەندێک جار وردەکارییەکانی نووســەر 
لــەو بوارانــە دا دەگاتــە ڕادەیەکــی گەلێــک پســپۆڕانە و داهێنەرانــە. لــەم فەســڵە دا 
»هوریایی«یەکان بە »دانیشتووانی ناوچەی وان و کوردستانی چیایی و زاگرۆس« و 

»گۆتی«یــەکان بــە خەڵکــی چیاکانی کوردســتان و ئازەربایجانی باشــوور دادەندرێن 

)ل ٩0( ، واتە عەلیێف مەســەلەی کوردســتان ناخاتە پشــت گوێ، کارێک کە زۆربەی 

مێژوونووسانی تورک بە دەستەقەسد دەیکەن. 
لــەم فەســڵە دا هەواڵێکــی گرنــگ ڕادەگەیەنــدرێ، کە پێشــتر لە کەم ســەرچاوە دا 
ئامــاژەی پێکــراوە و وا هەیە بەشــی زۆری کۆمەاڵنی گەلــی کوردیش لێی بێ ئاگابن. 
ئــەوەی تــا ئێســتا گوترابــێ و نووســرابێ ئەوە بووە کــە هیچ ئاســەوارێک لە زمانی 
مادی نەگەیشــتۆتە ســەردەمی ئێمە و هیچ بەردەنووسێکی مادی نەدۆزراوەتەوە کە 
بەگوێرەی ئەو بڕیار لەسەر چۆنایەتیی زمانی مادی بدرێ. ئێستا با پێکەوە بە دوو 

الپەڕە لە فەسڵی چوارەمی کتێبەکەی عەلیێف دا بچینەوە: 
»لە سەرەتای سەدەی نۆزدەهەم  دا زمانی بەشی دووهەمی بەردەنووسی بێستوون 
 بە مادی دەزانرا )ژ. سێنت مارتین و ئێی. یورنۆف( ، بەاڵم ماوەیەک دواتر بە لوتف و
هەوڵــی وێســترگارد، ڕاولینســۆن، دی سولســی، نوریــس و ئەوانی تر، تــا ڕادەیەک 
ڕەمزەکانی بەردەنووسەکە کرانەوە و ئیتر پەیوەنددانی بە »زمانی مادی«، وەستێنرا... 
زمانی بەشی دووهەمی بەردەنووسەکە، سەرەڕای ناحەزی نواندن]ی هەندێک الیەن[، 
لە نیوەی دووهەمی سەدەی نۆزدەهەمیش دا ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ زیاتر بە مادی یا پڕۆتۆ 
مادی دەزانرا... بەاڵم ناوی مادی لەسەر بەردەنووسی بیستوون دانان زۆر بەردەوام 
 نەمایەوە... و لە کۆتایی یەکانی سەدەی نۆزدە و سەرەتاکانی سەدەی بیستەم دا زیاتر و
زیاتر بە تاقمی زمانە قەوقازییەکانیان بەستەوە... ن. مارر لە دوایین شوێنەوارەکانی 
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خۆی دا، پێی لەسەر مادی بوونی بەردەنووسەکە داگرتووە...« )ل 11٨ ـ 11٩( . 
وەک دەبینــدرێ ســەبارەت بەخوێندنەوەکانــی بەردەنووســی بێســتوون شــک و 
گومانی بەهێز هەیە و تەنانەت بەشی دووهەمی نووسراوەکانی بۆ ماوەی سەدەیەک 
بــە شــوێنەواری »مادی« زانــراوە، بەاڵم بەداخەوە ئەو ســەرچاوە گرنگەی کە دەکرا 
بنەمایــەک بــۆ ناســینی زمانــی مادی بێ، ئێســتا بەهۆی نەزانی یا قەســدی تایبەت یا 
شوێن دانانی سیاسەت لەسەر توێژینەوەی زانستی، کوێر بۆتەوە و ناسنامەی مادی 
بوونــی ســڕدراوەتەوە؛ لــە ئەنجام دا دەگوترێ هیچ نووســراوەیەکی ســەردەمی ماد 
نەگەیشتۆتە سەردەمی ئێمە، بۆچوونێک کە لەگەڵ »مەنتیق«ی سالم دا یەک ناگرێتەوە. 
ئاشــوورییەکانی باشــووری خاکــی ماد لــە چەند ســەدە پێشــترەوە کتێبخانەیان 
هەبــووە، پارســییەکانی باکــووری مــاد لە جەرگــەی خاکی ماد، واتە لە کرماشــان و 
پەنای هەمەدان  دا بەردەنووســی بێســتوونیان هەبووە، بەاڵم لە نێوان ئەم دووانە و 
تەنانەت لە ناوچەیەک دا کە ســەکایی و عیالمی و ئەنزابی و شووشــی و ئەوانی تر، 
شــوێنەواری نووســراویان لێ بەجێماوە، چۆنە تەنیا مادەکانن کە لە ماوەی 16٥ ساڵ 
حوکمڕانی دا تاقە دێڕێکی نووسراویان لە الپاڵی چیایەک هەڵنەکەندووە؟ ئەو نەریتی 
بەردەنووســینەی وا لەنێــو هەمــوو گەالنی ناوچەی دووچۆمــان دا باو بووە، چۆن لە 
ئاشــوورەوە بازی داوە و تەنانەت دوای 1٥0 ساڵ حکوومەتی مادەکان پەڕیوەتەوە 
نێــو واڵتــی پــارس و هەخامەنشــی، بەاڵم مــادەکان چاویــان لێ  قووچانــدووە؟ گەلۆ 
هەر ئەو نەبوونی سەرچاوەیە نەبۆتە هۆکار بۆ ڕەگەزپەرستە تورکەکان کە زمانی 

تورکی بە زمانی »جندۆکەیی« و نەزانراو و نەبینراوی مادەوە بچەسپێنن؟ 
خاڵێکــی دیکــەی جێگــە باســی کتێبــی عەلیێــف ئەوەیــە گەلــۆ مــادەکان بنەچەکی 
ئاریایی یــان بــووە یــا حکوومەتــی مــاد لــە خەڵکانی خۆجێیــی دانیشــتووی ناوچەکە 
پێکهاتــووە کــە بەرلــە هاتنــی ئارییەکان لــەوێ دەژیان یا خــود »مــاد« تێکەاڵوێکە لە 

عونسوری خۆجێیی و کۆچبەرانی تازەهاتووی ئاریایی؟ 
لــەم بــوارە دا عەلیێــف هێــرش دەکاتــە ســەر »توێژەرانــی بورژوایــی«ی ڕۆژاوا 
وەک »پراشــک«، کــە ویســتوویانە بنەمــای ئاری بــۆ مادەکان دابتاشــن و ڕەچەڵەکی 
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خەڵکانی خۆجێیی مادەکان بخەنە پشت گوێ، واتە لەو خۆجێیی یانەی کە پێیان دەڵێ 
»ئەقوامی کاســی«، جیایان بکەنەوە و بە وتەی ئەو: »مێژووی ئەو قەومە وەحشــییە 
پێش زاییــن دا  نۆهــەم و هەشــتەمی  دەوروبــەری ســەدەی  لــە  وا  ئێرانی زمانانــەی 
هێرشــیان کــردە ســەر ماد ]ئاریایی یــەکان[، بکەنــە جێگری مێژووی مــاد« )ل 122( ؛ 
بەو شــێوەیەش ئاکام لە قســەکانی خۆی وەردەگرێ: »بە دڵنیایی یەوە دەتوانین بڵێین 
کــە هیچ چەشــنە زانیــاری یا بەڵگەیەکمــان بەدەســتەوە نییە تا دەریبخــا قەومەکانی 
مــاد خۆجێیــی نەبــوون... بێ گومان لە مێــژووی ماد دا دەبێ دوو عونســوری قەومی 
لــە یەکتــر جیــا بکەینــەوە: یەکــەم، عونســوری قەومیــی خۆجێیــی، واتــە مــادەکان 
خۆیــان )کــە بەناوی ماتــای، مادای یــا ئامادایەوە دەناســرێن(  لەگەڵ تاقمــە قەومییە 
خزمەکانیــان؛ دووهەمیــش، قەومــە کۆچبــەرە ئێرانی زمانــەکان« )هەمــان الپــەڕە( . 
نووســەر دەڵــێ تەنانــەت وشــەی »ماد«یــش پەیوەنــد بە زمانــە ئێرانییەکانــەوە پەیدا 
نــاکا و بەڕواڵــەت ناوێکــی خۆجێیی یــە؛ بــۆ نموونە، »لە دەقــە عیالمییــەکان دا لەفزی 
»مەکتــە« بینــراوە« )ل 12٣(  و »نــاوی چوار قەوم لە شــەش قەومی ماد کە هێرۆدۆت 

 نەقڵــی کــردوون، ڕیشــەیەکی جێگــەی پەســندی ئێرانییــان نییــە« )ل 12٩( . بەکورتی،
لــە ڕوانگــەی عەلیێفــەوە، دەوڵەتــی مــاد لــە بنەمایەکی ســەرەکی کە بریتــی بووە لە 
 قەومە غەیرە ئارییەکانی نیشتەجێی ناوچەکە و هەندێک کۆچەری هێرشکەری ئاری

پێکهاتووە و تەواو. 
ئەم هەڵوێســتەی نووســەر، الپەڕەیەک دواتر لە باســی »موغ«ەکان دا شــێوازێکی 
هەندێک گوماناوی بەخۆیەوە دەگرێ. لە مەســەلەی بنەمای »موغان«دا دەڵێ »قەوم« 
بــوون نــەک »صنــف« و گرووپــی پەیوەندیدار بــە ئیشــەکەیانەوە. ئینجا دەنووســێ: 
»هەندێــک کــەس بنەمای »ئێرانی«یان بــۆ دەدۆزنەوە و هەندێکی دیکــە بە »توورانی« 

]تورک[یان دادەنێن... من نامەوێ پەسندی »توورانی« بوونەکەیان بکەم، بەاڵم تەبلیغ 

کردنیــان بــۆ ئایینێــک کە ئێرانی بووە ناتوانێ هۆکار بێ بۆ ئێرانی بوونی خۆشــیان« 
)ل 1٣0( . 

ئێستا پرسیاری من وەک خوێنەری کتێبەکە ئەوەیە: گەلۆ ئەو بۆچوونە پەسندی 
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ناڕاســتەوخۆی بــە توورانــی دانانــی موغان لەالیــەن عەلیێفەوە نییە؟ گەلۆ نووســەر 
لــە درێژەی باســی موغەکان و ســەرجەمی کتێبەکــە دا بەرەو کام ئەنجــام وەرگرتن 
دەڕوا؟ کاتێ مادەکان بنەمای خۆجێیی یان بووە نەک ئاریایی، چوار قەوم لە شــەش 
قەومــی مادیــش غەیرە ئاریایی بوون، ناوەکەشــیان ئێرانی نەبووە، زمانی زۆربەیان 
»تەســریفی« نەبــووە )کــە زمانــی ئارییــەکان بــە تەســریفی دەزانــرێ(  و بەپێچەوانە، 
وەک زمانــی عیالمــی »التصاقی« بووە )کە زمانــی تورک و توورانییەکانیش وەهایە( ، 
کەوابــوو چــی دەمێنێتــەوە جگە لــەوەی کە بە شــێوەیەکی ناڕاســتەوخۆ ڕایبگەیەنێ 
»مادەکان توورانی بوون«؟ من نامەوێ قســە بنێمە زاری نووســەر، بەاڵم شــێوازی 

ســوغرا و کوبــڕا دانــان و ئــاکام وەرگرتنەکانی نووســەر بە شــێوەیەکن کــە زەینی 
خوێنــەری شــارەزای تیۆریــی »زمانــی خۆر« بــەرەو گومانێکی ئەوتــۆ دەبەن و ئەم 
پرسیارانەی لە بەردەم قوت دەکەنەوە کە گەلۆ ئەوە هەمان هەڵوێستی خاوەن بیرانی 
زمانی خۆری ئاتاتورکی نییە؟ نووســەر چەند الپەڕە دواتر، بەڕوونییەکی زیاترەوە 
لــە مەســەلەکە دەدوێ، کاتــێ کــە نزیکایەتیــی زمانــی عیالمی لەگەڵ زمانــە ئۆراڵ و 
ئاڵتایی یــەکان دەخاتــە پێــش چاو و دەڵێ: »ئەگەر ئەو بۆچوونــە وەربگرین کە زمانە 
مادییــەکان لــە زمانی عیالمــی نزیکن، دەبێ ئەوەش قبووڵ بکەیــن کە زمانی عیالمی 
لــە چەنــد الیەنــی ڕێزمانی وشــەیی یەوە وێچووی زمانــە ئــوڕاڵ و ئاڵتایی یەکانە« )ل 
1٤0( . دیــارە ئەنجامێکــی ئــەم بۆچوونە ئــەوە دەبێ کە زمانە ئــۆڕال و ئاڵتایی یەکان 
هاوڕیشــەی زمانــی تورکین و بــەو پێیە و بەکورتی، مادی لــە زمانی عیالمی نزیکە، 
ئەویــش وێچــووی زمانە ئــۆڕاڵ و ئاڵتایی یەکانە، ئەوانیش هاوڕەگەز و هاوڕیشــەی 
زمانی تورکین، ئیتر ئەنجام ئاشکرایە دەبێ ببێتە هاوڕیشەیی زمانی تورکی و مادی! 

ئیتر ئاو بێنە و دەستان بشۆ!
بەاڵم لە کۆتایی فەســڵی ٤ دا، خوێنەر تووشــی گێژ و گۆمی دێ کاتێ کە دەبینێ 
نووســەر مەســەلەی نەتەوایەتیی مــادی ئاترۆپاتێن دادەمەزرێنــێ و دەڵێ: »مادەکان 
لەگــەڵ قەومەکانــی دیکــە دا، دانیشــتووی ئاترۆپاتێــن، واتە ئازەربایجــان بوون« و لە 
درێژەی دا دەنووســێ: »ئێمە زانیارییەکی تەواومان لە چۆنییەتیی زمانی ئاترۆپاتێنی 
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بەدەســتەوە نییە، بەاڵم وای دادەنێین کە بنەماکانی لە زمانی ئێســتای ئازەربایجان دا 
پارێــزراوە، لــە عەینــی کات دا هیــچ بەڵگەیەکمــان بەدەســتەوە نییە بۆ ئــەوەی زمانی 
ئازەربایجانیی کۆن بە زمانی تورکی بزانین« )ل 1٤1ـ  1٤2( . ئەگەر زمانی ئاترۆپاتێنی 
جێگــەی باســی نووســەر، تورکی نەبێ و هەمان »ئــازەری کــۆن« وەک لقێکی زمانە 
ئێرانییــەکان بــێ، ئەوا ناتەبایی یەکی جیددی لە نێوان ئەم بۆچوونە و بۆچوونی دوو 
الپەڕە پێشتری کتێبەکە دا سەرهەڵدەدا )کە من لە پاراگرافی سەرەوەتر دا دەسنیشانم 
کردووە( . زمانی »ئازەریی باســتان« یەک لە زمانە ئێرانییەکانە و هاوڕیشــەی زمانی 
کــوردی و فارســییە، کەوابــوو هیــچ پەیوەندییەکــی بــە زمانــی عیالمــی و ئــۆڕال و 
ئاڵتایی یــەوە نییــە و ئەگــەر ئــەوە ڕاســت بێ، ئەوا نووســەر بە شــێوەیەکی دوور لە 
باوەڕ، بەرپەرچی بۆچوونەکانی خۆی لە دوو الپەڕە پێشتری کتێبەکەی دا داوەتەوە، 
کە ئاکامی بە خزم و نزیک و هاوڕیشە بوونی زمانی مادی و تورکی لێ وەردەگیرا. 
تۆبڵێــی یەکەمیــان هەڵوێســتی خــۆی نەبــێ و دووهەمیــان لەژێــر کارتێکــەری 
یــا گوشــاری ڕاســتەوخۆی سیاســەتی ســۆڤیەت دا نەنووســرابێ، کــە دەرەتانــی بە 
باڵوکردنەوەی تیۆرییە کەمالیستییەکانی نەدەدا؟ تۆبڵێی هۆکاری دوو ساڵ مانەوەی 
کتێبەکە لە چاپخانە و باڵونەبوونەوەی )کە لە سەرەتای وتارەکە دا دەسنیشانم کرد( ، 
هــەر ئــەم ڕوانگەیــە نەبووبــێ؟ بڵێی ئەم بەشــەی دوایی لەژێر هەمان گوشــار و بۆ 
وەرگرتنی ئیجازەی چاپ لە کتێبەکە زیاد نەکرابێ؟ ئەمانە بیرێکن کە لە بەراوردکردنی 
هەڵوێســتە ناتەباکانی نووسەر سەرهەڵدەدەن و سەرەڕای پلەی زانستیی عەلیێف و 
ڕادەی بەرزی توێژینەوەکانی، گەرای گومانێک لەمەڕ زانستییانە بوون و سەداقەتی 

عیلمیی نووسەر لە مێشک دا دەچێنن. 
ســەرەڕای ئەو چەشــنە گومانە، کە هەڵوێســت و ئاکام وەرگرتنەکانی نووســەر 
دەگرێتــەوە، کتێبی »پادشــاهی ماد« پــڕە لە هەواڵ و زانیاریی نەبینراو و نەبیســراو، 
کــە دەتوانــن یاریــدەدەری خوێنەر بن لە بواری زانســتی مادناســی دا. لێــرە بەدواوە 
هەڵبژاردەیــەک لــە نووســینەکانی عەلیێــف دەهێنمەوە کە بە شــێوەیەک ســەرنجیان 
ڕاکێشــاوم و وا هەیــە خوێنــەری وتارەکــەش بــۆی گرنــگ بــن، بــەاڵم پێشــتر دەبێ 
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ئاماژەیەک بە تەرجەمەی فارسیی کتێبەکە بکەم. 
 من شانازی ئەوەم هەیە وەرگێڕی بەڕێزی کتێبەکە بناسم و ئاگاداری پلەی زانست و
تێگەیشتنی بم. ئەوەی ئەو لەگەڵ تەرجەمەی کتێبی ئیقرار عەلیێفی کردووە، نەک کەمتر 
نییە، بەڵکوو سەروگەردنێک بااڵترە لە کاری کەریم کەشاوەرز بۆ تەرجەمەی کتێبی 
دیاکۆنۆف. کارەکە بە دیققەتی زانســتی و لەوپــەڕی ئەمانەتداری دا تەرجەمە کراوە، 
زمانی تەرجەمە ڕێک و ڕەوان و بێ گرێ وگۆڵە. ســەرەڕای ئەســتەم بوونی دەقەکە، 
هیــچ هەڵەوپەڵەیەک بەســەر دەقی فارســییەوە نییە و تەنانەت تــا الپەڕەی کۆتاییش 
تاقــە یەک هەڵەی چاپیی تێــدا نابیندرێ، کە ئەوە هیممەتی بنکەی چاپەمەنییەکەیەتی. 
وەرگێڕ لە بەری باوکەوە ئازەربایجانییە، بەاڵم هیچ هەڵوێستێکی ڕەگەزپەرستانەی 
نییە و هاندەری ئەرک و زەحمەتەکانی لەپێناو وەرگێڕانی ئەو دەقە ئەستەمە دا تەنیا 

خزمەتی زانست بووە و بەس. 
گەلێــک هیــوادارم وەرگێــڕی بەڕێــز بتوانــێ لــە داهاتــوو دا ئاوڕێک لــە کارەکانی 
»ئەکادیمیسیەن سترۆوە«ش سەبارەت بە مێژووی ماد بداتەوە و بواری خزمەتەکانی 

خۆی بە مێژووی ناوچەکە، فراوان بکاتەوە. 
هەروەها و هیوادارم کەسایەتییەکی شارەزا و وردبینی کورد سەرجەمی کتێبەکە 
وەربگێڕێتە ســەر زمانی کوردی و ئەگەر ڕوون کردنەوەیەکی لەســەر بۆچوونەکانی 

نووسەر هەبوو بیخاتە پەڕاوێزی الپەڕەکانەوە. 
**

ئــەوەش هەڵبژاردەیەکــی پچڕپچڕ و بێ پەیوەند لەگەڵ یەکتر لە خاڵە ســەرەکییەکانی 
کتێبەکە. ئەم هەڵبژاردەیە گەلێک ناتەواوە و من خوێندنەوەی ڕاســتەوخۆی کتێبەکە 

بۆ هەموو ئەویندارانی مێژووی کۆنی واڵتەکەمان بە پێویست دەزانم: 
ـ  ڕەوتــی پێکهاتنــی زمان بێ گومــان ئاڵۆز، درێژخایــەن و بەپێچ وپەنا بووە. نابێ 
بینای زمان بە بەرهەمی سەردەمێک یا دەورەیەکی تایبەت بزاندرێ. زمان بەرهەمی 

سەردەمانێکی دوورودرێژە )ل 11٦( . 
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ـ  نــاوی گۆلــی ورمێ لــە ڕۆژگارانی کۆن دا »ماتینا« یا »مانتینا« بووە. ئەم ناوە وا 
هەیــە لــە پەیوەندیی ناوی هوریایی »میتانی«دا بــێ... لەم پەیوەندییە دا نابێ حونجەی 
دیکەی وشەکە، واتە »مانتی« لە بیر بکەین... وا هەیە لە ڕێگەی ئەم شێوە وشەیەوە 
پردێک بەرەو ئەو واڵتە لێ بدەین کە لە دەوروبەری گۆلی ورمێ بوو، ئەویش واڵتی 

مانناکانە )ل ٩٩( . 
ـ  شارستانییەتی گۆتی کەم خایەن بوو، بەاڵم شارستانییەتی لووللووبی بۆ ماوەی 

1٥ سەدە بەردەوام مایەوە )ل 11٥( . 
ـ  ڕەوتی لەبەریەک چوونی ماد ]لەسەدەی شەشەمی پ. ز. دا[ دەستی پێکردبوو... 
بارودۆخێکــی لەبــار بــۆ لێدانــی مــادەکان ]لەالیــەن ئاشــوورەوە[ پێکهاتبــوو... لــەم 
پەیوەندییە دا، مەیلی مادەکان بە ژیان لەژێر سێبەری بێگانەش دا خاوەنی گرنگایەتیی 

زۆرە )ل 2٩٧( . 
ـ  ئاشوورییەکان لەم سەردەمەش دا، دوای تێپەڕبوونی سااڵنێکی زۆر، بە هەمان 
دروشــمی »مــاد دژی مــاد« ەوە حکوومەتیــان دەکــرد ]واتــە لە گیانی یەکتــر بەردانی 

دوژمن[ )ل 2٩0( . 
ـ  ئوورارتوو چەند جار لەشکری کێشایە سەر مانناکان )ل 2٩٤( . 

ـ  لەبەریەک چوونی یەکییەتیی واڵتانی ماننا، کە 2٥ ســاڵ پێشــتر وەدی هاتبوو، لە 
دەیەی بیستەمی سەدەی ٨ی پێش زایین دا دەستی پێکرد )ل ٣00( . 

ئوورارتــوو  مــاد و  بــە  دژ  دووهــەم  ســارگۆنی  نــاوداری  لەشکرکێشــانی  ـ   
)لەشکرکێشانی هەشتەم(  لە ساڵی ٧1٤ پ. ز بەڕێوەچوو )ل ٣0٤( . 

ـ  گ. ئــا. ملیکشــویلی یەکەمیــن و کامڵتریــن مێــژووی دەوڵەتی ماننای خســتۆتە 
ئەدەبیاتی سۆڤیەتییەوە )پەڕاوێزی ٨0، ل ٣10( . 

ـ  نابــێ پێمــان وابــێ کە هووەخشــەترەی یەکــەم، دامەزرێنەر و »یەکەم پادشــای 
مادی« بووە. ئەویش وەک »دیۆک« )دیاکۆ(  نابێ بە بنیاتنەری دەوڵەتی ماد بزاندرێ 

لەبەروەی لەو سەردەمە دا هیچ دەوڵەتێکی تاک لە خاکی ماد  دا نەبوو )ل ٣22( . 
ـ  شــت ومەکی زێڕین، زێوین و لە ئێســقان دروســت کراوی سەقز لە کوردستانی 
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ئێــران )لــە چوارچێوەی ماننای کۆن دا( ، بە ئەگــەری زۆرەوە هی چارەکی دووهەمی 
سەدەی حەوتەمی پێش زایینە )ل ٣2٦( . 

 ـ  شــاری ئیزیرتوو )زیرتا(  لە ماوەی چەند ســەدە دا پێتەختی دەوڵەتی ماننا بووە

)ل ٣2٦( . 

ـ  لــەو بابەتانەی وا ســەبارەت بە کۆمەڵگاکانــی مادی ڕۆژاوا گوترا، پێش هەموو 
شــت ئەوە دەردەکەوێ کە ئەرک و کاری کۆیالیەتی لەو ناوچانە دا برەوێکی زۆری 

هەبووە )ل ٣٣0( . 
ـ  ســەکاکان دوای زاڵ بــوون بەســەر مــادەکان دا، ماوەی 2٨ ســاڵ حکوومەتیان 

بەسەر دا کردن )پەڕاوێزی ٧، ل ٣٤٩( . 
ـ  سەدەی حەوتەمی پێش زایین یەک لە سەرنج ڕاکێشترین سەردەمەکانی مێژووی 
ئاســیای بەرایــی کۆنــە... ئەوە ســەدەی ڕووداوە مەزنەکانە... هۆکاری ســەرهەڵدانی 
ئەو گۆڕانکارییانە لە بارودۆخی سیاســیی ڕۆژهەاڵتی کۆن، پەرەســەندنی واڵتانێکی 
 بچووک بوو کە شەڕێکی چارەنووس سازیان دژ بە ئیمپراتۆرییەتی جیهانیی ئاشوور

دەست  پێکردبوو )ل ٣٥٩( . 
ـ  دەوڵەتــی مــاد لــە دەیەی حەفتای ســەدەی حەوتەمی پێش زاییــن و لە ئەنجامی 

بزووتنەوەی بەکۆمەڵی گەل دژ بە ئاشوور، بنیات نرا )ل ٣٧٣( . 
ـ  بەڕواڵەت، بەهێزبوونی زۆری هێزی پادشایی ماد و خواستی بۆ دەسەاڵت سەندن 
لــەالی ڕۆژاواوە، ماننایی یەکانــی هاوپەیمانــی پێشــووی خۆیانــی کــردە دوژمنیــان. 
مانناکان تا لێکەوتنی ئاشــوور، الی کەم تا شــکانی ســاڵی ٦1٥ی ســپاکەیان ]لەالیەن 

مادەوە[، بە الیەنگری لە ئاشوورییەکان شەڕ]ی ماد[یان دەکرد )ل ٣٧٥( . 
ـ  یەکەمین سپای ڕێک وپێکی مێژووی ماد لە سەردەمی هووەخشەترە دا بنیات نرا 

)ل ٣٨٧( . 

ـ  مــادەکان بەبــێ یارمەتی بابل، ئاشــووریان داگیر کرد )ژووئیەـ  ئووتی ٦1٤ پ. 
ز.(  )ل ٣٨٩( . 

ـ  ســێ یــا چــوار دەیــە لە کۆتایی یەکانی ســەدەی حەوتەم و ســەرەتای ســەدەی 
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شەشــەمی پ. ز، خاڵێکــی وەرچەرخانــی گرنگــە لــە مێــژووی مــاد دا... لە ســەرەتای 
ئــەو ســەردەمە دا ماد هیچ تایبەتمەندییەکــی بەرچاوی نەبوو و واڵتێکی بچووک بوو 
)بەڕواڵەت لە نێوان هەمەدان و کرماشان و چۆمی سیروان( ، بەاڵم دوای تێپەڕکردنی 

ئــەو دەورەیــە... توانی لە ماوەیەکی کەم  دا خۆی دەربخا و ببێتە هۆکارێکی گرنگ لە 
پەیوەندە نێودەوڵەتییەکانی ئەو سەردەمانە دا )ل ٣٩٦( . 

ـ ســاڵی ٥٥0 پ. ز، لە شــوێنێکی نزیک پاســارگاد ]لە باشــووری ئێران[، شەڕێکی 
بێ فەڕ قەوما... دەوڵەتی ماد بە سەرکردایەتیی ئیشتۆویگۆ تێکشکا و حکوومەتەکەیان 

بەدەست کۆرش، شایەکی تیرەی هەخامەنشیی یەکان تێداچوو )ل ٤1٥( .1

1. اقرار علی یف، »پادشاهی ماد«، ترجمە از زبان روسی:  کامبیز میربهاء، انتشارات ققنوس، 
تهران 2010، ٦٩٩ صفحە، فارسی.
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وێنەی دوایین یاری
»وێنــەی دواییــن یاریــی، ئێــران لە ڕێگــەی کامێرایەکــی ڕووســییەوە 1٩01 ـ 1٩0٤« 

ناوی کتێبێکە »جۆن چالنکۆ« بە زمانی ئینگلیزی نووســیویە و باســی ژیان و کار و 
مەئموورییەتەکانی »ئەلیکساندر ئەیاس«، یەکەم کۆنسوولی ئیمپراتۆرییەتی ڕووسیای 

قەیسەریی کردووە لە مەهاباد. 
ئەیــاس بە بــەر کاروباری ئیدارییەوە وێنەی فۆتۆگرافیی هەڵگرتووە و لە ماوەی 
مانەوەی لە ناوچەکە دا گەلێک وێنەی شــازی لە خەڵک و شــوێنەکان تۆمار کردووە 
کــە ئێســتا دوای ٩2 ســاڵ ڕووی ڕووناکی دەبینن. کتێبەکە وێنــە و زانیاریی زۆری 
لەمــەڕ ســەرەک هۆزەکانی ناوچــە وەک مەنگوڕ و مامەش و دێبوکری و... خســتۆتە 
بەرچاو. ئەم وێنانە و هەروەها وێنەی گەلێک خەڵکی ئاســایی و گوند و شــارەکانی 
ناوچە، لەباری مێژوویی و بەڵگەنامەیی یەوە گرنگ و سەرنج ڕاکێشــن و نیشاندەری 
جل وبەرگ، شــێوەی بیناســازی، ئاژەڵداری، ڕاو، کەرەســەی شــەڕ، کۆچ و هەوار و 

بەگشتی الیەنەکانی ژیانی کۆمەاڵیەتیی خەڵکی ناوچەی موکریانن. 
لــە پەیوەندیــی بــۆکان دا، کتێبەکە بابەتی تایبەتی نەگرتۆتەبەر، جیا لەوەی باســی 
عەشــایر و هەروەهــا ســەرداری موکری، واتە حەمەحوســێن خانی ســەردار دەکا و 
حکوومەتەکەی لە مەهاباد. وێنەی ژمارە ٣٧ لە الپەڕەی 126ی کتێبەکە دا، نیشاندەری 

ڕوخساری سێ کەسە و لەژێری نووسراوە:
»پیاوماقوواڵنی خۆجێیی لە ئیدارەی ئێران دا، ساڵی 1٩12 ـ ١٤«. 

کەسی یەکەم لەالی چەپەوە بە جل وبەرگی سپاییەوە، سەردار حەمەحوسێن خانە، 
کە کتێبەکە دەسنیشانی ناوی نەکردووە. 

بەداخــەوە بەهــۆی »مافی کۆپی ڕایتس« ەوە ناکرێ لێــرە دا ئەو وێنە مێژوویی یەی 
سەردار حەمەحوسێن خان باڵوبکەینەوە، بەاڵم لە دوو سەرچاوەی جیاواز دا هەوڵی 

تەرجەمەی بابەتەکانی کتێبی چالنکۆ و باڵوکردنەوەی وێنەکانی دراوە:



884 | بۆکان لە مێژوودا

رێزدار حەسەنی قازی لە سایتی ڕێنسانس دا1 تا ئێستا بەشێکی زۆری کتێبەکەی، 
واتە ئەو شــوێنانەی وا لە پەیوەندیی کوردســتان دا بوون تەرجەمە و باڵوکردۆتەوە. 
بڕواننە بەشی دۆسیەی تایبەت، »وێنەکانی گەمەی دوایی...« لە سایتی ڕێنسانس  دا. 
گیانــی شــاد بێ عەبدولکەریم خەشــایار لــە ژمارە 6٩ ـ ٧0ی گۆڤــاری مەهاباد دا 
وەرگێڕاوی کوردیی بەشێک لە کتێبەکەی هاوڕێ لەگەڵ چەند وێنە دا باڵوکردۆتەوە. 
بڕواننە گۆڤاری مەهاباد، چاپی مەهاباد، ژمارە 6٩ـ  ٧0 )دیسامبری 2006 و ژانویەی 

 . )200٧
 لە ژمارە 6٩ی هەمان گۆڤار دا، ڕێزدار عەبدوڵاڵ سەمەدی وتارێکی سەبارەت بە 
»کوژرانی ئەلیکســاندر ئەیاس و کوشــتاری خەڵکی ساباڵغ بەدەستی سپای ڕووس« 

نووسیوە. بڕواننە هەمان شوێن. 
 John Tchalenko, »Images From the Endgame«, – Persia through a Russian Lens 

1901 – 1914 Saghi Publications, London 2006, 264 pp., English, ISBN: 0 – 86356 

– 072 – 5.

 

1. www.renesans.info.
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ڕاولینسۆن
سێر هێنری ڕاولینسۆن ئەفسەری سپای بریتانیا یەکەم ئورووپایی بووە لە سەدەی 
نۆزدەهــەم دا توێژینــەوەی مێژوویــی و شوێنەوارناســیی لەســەر ئاورگەی شــیز لە 
ڕۆژهەاڵتــی بــۆکان کــردووە. ڕاولینســۆن بیرێکــی تیژ و شــارەزایی یەکی باشــی لە 
مێــژووی ناوچەکــە هەبووە و تەختی ســولەیمانی بە هەگمەتانــەی پێتەختی مادەکان 
زانیوە و گەرچی دواتر لەو بۆچوونە پاشگەز بۆتەوە، بەاڵم لە سەردەمی ئەو دا هێشتا 
کێشــەی پێتەختــی ماد یەکالیــی نەببۆوە و تەنانەت ئێســتاش بابەتەکــە هەر جێگەی 
باســی شوێنەوارناســانە و چەند ســاڵ  پێش ئێستاش کە شــوێنەوارە ماننایی یەکانی 
قەاڵیچــی دۆزرایــەوە، بۆچوونێــک ئــەوە بــوو ئیزیرتــووی پێتەختــی ماننــاکان بێ و 

بۆچوونێکی الوازتریش، بە هەگمەتانەی دەزانی. 
 ڕاولینسۆن، کە بۆچوونەکانی جێگەی پەسندی مینۆرسکی بوون و لە نووسینەکانی 
ئــەو دا ڕەنگیان داوەتەوە چەندین وتاری ســەبارەت بــە ناوچەی دەوروبەری بۆکان 
نووســیوە و لە گۆڤارێکی ئاکادێمیکی ئەو ســااڵنەی بریتانیا  دا باڵوی کردوونەتەوە. 
وەرگێڕانــی ئــەو وتارانە بۆ ســەر زمانی کوردی ئەرکی هــەرە گرنگی الوەکانمانە و 
ئەگــەر تەمــەن ئیجازە بــدا منیش ســەریان لێ هەڵدێنمەوە. ڕاولینســۆن ئەفســەرێکی 
لێهاتــوو و زانایەکــی کەم وێنــە بــووە و بۆچوونەکانــی دەبــێ بــە هەنــد وەربگیرێن. 
ڕاولینســۆن )1٨10 ـ 1٨٩٥(  هەروەها بە باوکی زانســتی ئاشوورناســی ناســراوە و 
لێکۆڵینەوەی زۆری لەســەر ئاشــوورییەکان کردووە، زمانی فارسیشی زانیوە. ناوی 
ڕاولینســۆن هەمیشــە لەگەڵ ناوی بەردەنووســی بەهســتان یا بەغســتان )بێستوون(  

دێ، ئەو یەکەم کەس بوو هەوڵی خوێندنەوەی ئەو بەردەنووسەی کرماشانی   دا. 
 هەڵســەنگاندنەکانی ڕاولینســۆن لەســەر شــوێنی هەگمەتانە و پەیوەنددانیان بە 
ناوچــەی تەختــی ســولەیمان و دەوروبەری بــۆکان، گرنگایەتیــی ئاگاداربوونەوە لە 
نووســراوەکانی بــۆ ناســینی مێــژووی کــۆن و شــوێنەوارە مێژوویی یەکانــی بۆکان 

دەردەخا. ئەوە نووسراوەیەکی ڕاولینسۆنە کە باس لە تەختی سولەیمان دەکا: 
Sir Henry Rawlinson, »Notes on a Journy from Tabriz in 1838«, Journal of Royal 

Asiatic society
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جوولەکەی بۆکان 
 کتێبــی پــڕ بایەخــی خاتوو »ئۆراشــوارتز بیعری« بــە زمانی ئینگلیزی ســەبارەت بە 
مووســایی یەکانی کوردستان، کە مۆزەخانەی ئیسڕائیل لە شاری ئوورشەلیم باڵوی 
کردۆتــەوە، بەڵگەنامەیەکــی بایەخــدارە بــۆ مێژووی ژیانــی گەلی بەنی ئیســڕائیل لە 

شوێنە جیاجیاکانی کوردستان. 
گەرچــی کتێبەکــە زیاتــر شــێوازی ئاڵبۆمــی وێنــەی هەیــە تــا کتێبــی نووســراو، 
بــەاڵم وێنەکانیــش شــی کراونەتەوە و لــە هەمــووان گرنگتر شــوێنی جوغرافیایی یان 
ڕاگەیەندراوە. شوێنەکان بریتین لە هەموو پارچەکانی کوردستان بە ڕۆژهەاڵتەوە. 
 وا هەیە ناوی کتێبەکە، ڕوونکەرەوەی باشتری نێوەرۆکەکەی بێ: »جوولەکەکانی 
کوردستان: ژیانی ڕۆژانە، جل وبەرگ، هونەر و دەسکردیان.«، واتە کتێبەکە ژمارەیەکی 
زۆری وێنــەی ژیانــی ڕۆژانــەی جوولەکە )نەک هەر ئەوان، بەڵکوو بەگشــتی خەڵکی 
دیکەشــی(  گرتۆتەبــەر و لە وێنــەکان دا، چۆنییەتیی جل وبەرگ، داب ونەریت، خشــڵی 
ژنان، جل وبەرگی ژن و پیاو و منداڵ، تەشــی ڕســتن، جۆاڵیی، کاڵودروون، جاجم و 
بــەڕە و لبــاد، دیــزە و گۆزە و جگە لەوانــەش، کتێبی ئایینی و دەســنووس و وێنەی 
کەنیسە )سێنێگۆک( ی جوولەکەکانی لە بەشی جیاجیای کوردستان ئاڕاستە کردووە. 
خاتوو بیعری لە سااڵنی دەیەی 1٩٧0  دا سەردانی بەشەکانی کوردستانی کردووە و 
لەگــەڵ مووســایی یە کوردەکانــی ئیســڕائیلیش وت ووێــژی کــردووە و کتێبەکەی بە 

ئەرک و کارێکی زۆر پێکهێناوە. 
بەشــێکی زۆر لــە وێنــەکان هی ناوچەی د هۆک و زاخۆ و هەروەها کرماشــان و 
بەتایبەت کامیارانن، بەاڵم هی شارەکانی دیکەش، بۆ نموونە بۆکانیان تێدا دەبیندرێ. 
یەک لە وێنەکان کە بە قەبارەی گەورە چاپ کراوە، جۆگەلەئاوێکە لە شاری بۆکان، 
کــە لــە ســاڵی 1٩٧٧  دا هەلگیــراوە و بــە بۆچوونــی من هــی گەڕەکی ماڵی مامۆســتا 
شــێخ حەســەنی کازمییە، ئەو شــوێنەی وا ئاوی حەوزەگەورە دوای ئەوەی بە ماڵی 
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قزڵجییەکان دا تێپەڕ بوو، دەگاتە نێو کۆاڵنەکە و بۆ قاپ و کەوچک و جل وبەرگ شتن 
کەڵکــی لێ وەردەگیــرێ. من نامەیــەک بۆ مۆزەخانەکە دەنووســم و ئیجازە دەخوازم 
ئــەم وێنەیــە لە ماڵپەڕەکــە  دا باڵوبکەینەوە و ئەگەر ڕازی بن دواتر دەیخەینە شــوێن 
ئەم وتارە. وێنەکە نیشاندەری ژمارەیەکی زۆری کچ و ژنی بۆکانییە کە لەسەر ئەو 

جۆگەیە خەریکی جل شۆردنن و گەلێک ڕازاوە و ڕەنگاوڕەنگە. 
جگــە لەمە، زانیاریی دیکەش ســەبارەت بــە جوولەکەی بۆکان لە کتێبەکە دا هەیە، 
کــە بەداخــەوە چیتر لەوێ نەماون و هەموویان دوای دامەزرانی دەوڵەتی ئیســڕائیل 

کۆچیان کردۆتە  ئەوێ. 
 کتێبەکــە نرخــی 45 دۆاڵرە و لــە ڕێگــەی مۆزەخانەکــە، هەروەهــا دوور نییــە لە 
ڕێگــەی »ئامــازۆن« ەوە دەســت بکــەوێ. من لــە کتێبفرۆشــییەکی ئێرانی لــە ناوچەی 
Westwoodی شاری لوس ئانجلێسی ئەمریکا چاوم پێی کەوت. ئەوەش تایبەتمەندیی 

کتێبەکە:
Ora Shwartz – Beeri, »The Jews of Kurdistan – Daily Life, Customs, Arts and 
Crafts«, 

The Israel Museum, Jerusalem, 2000, Jerusalem, 275 PP. ISBN: 965 278 238 6.
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ئیتالیایی یەکان لە کوردستان
کوردناسی ئیتالیایی خاتوو میرێلال گەلێتی وتارێکی بەکەڵکی سەبارەت بە پەیوەندیی 
گەڕۆک و میسیۆنێر و زانا ئیتالیایی یەکان لەگەڵ کوردستان )بەگشتی(  نووسیوە، کە 
کاک جاســم تۆفیق وەریگێڕاوەتە ســەر زمانی کوردی و وێڕای پەڕاوێزێکی زۆر لە 

شێوەی کتێبێک دا باڵوی کردۆتەوە. 
مــن ئــەم کتێبــەم بۆیە هەڵبــژارد کە تێیدا زانیارییەکی زۆر لەســەر نووســراوە و 
پەڕتووکی ٣٨ کەس باڵوکراوەتەوە، کە هەندێکیان سەفەری ئێران و ئەرمەنستانیان 
کــردووە و گەرچــی ڕاســتەوخۆ بــۆم دەرنەکــەوت هیچکامیــان ســەردانی بۆکانیان 
کردبێ، بەاڵم کتێبەکە بۆ زانیاریی گشــتی ســەبارەت بە ناوچەکە لە نێوان ســەدەی 
1٣ ـ 1٩ی زایینی سەرچاوەیەکی پڕبایەخە و نووسەرانی دواڕۆژی مێژووی بۆکان 
بۆ هەڵســەنگاندنی بارودۆخی کۆمەاڵیەتی ـ ئابووری سەرجەمی ناوچەکە )بۆکانیش 

وەک بەشێک لەو(  دەتوانن کەڵکی لێ وەربگرن. 
بەداخــەوە کتێبەکــە هەندێــک بابەتــی تێــدا ڕوون نەکراوەتــەوە، بــۆ نموونــە لەم 
الپەڕانــە دا کاتــێ باســی گەڕۆکــەکان کــراوە، دەسنیشــانی شــوێنی ســەردانەکەیان 
نەکــراوە و نازانــدرێ ئــەو کەســە تایبەتە بــە کام شــوێنی کوردســتان دا تێپەڕ بووە 
یاخود ئەگەر نووســەرێکە و لە نووســینەکەی دا باســی کوردســتانی کردووە، نیازی 

کام بەشی کوردستان و کامە ناوچە بووە: الپەڕەکانی ٣2، 50، 66، 6٧ و ٧2. 
لــەم الپەڕانەی خوارەوەش  دا باســی ئێران و ئەرمەنســتان کــراوە، کە دوور نییە 
زانیاریی سەبارەت بە ناوچەی بۆکان یاخود دەوروبەری ئەویشیان تێدابێ: ٣٧، 46، 

64، 66، 6٩ و ٨2.1

1. میرێلال گەلێتی، »کورد و کوردســتان لە نووســراوەکانی ئیتالی  دا لە ســەدەی ســیزدەم ـ 
نــۆزدەم«، وەرگێڕانــی جاســم تۆفیق، پێداچوونەوەی ســەالح ڕێبوار، بنکــەی هەنگاو، 1٩٨٧، 

ستۆکهۆڵم، 11٩ الپەڕە، کوردی. 
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مێژووی کوردستان
وا هەیە لە ماوەی زیاد لە دە ساڵی ڕابردوو دا هیچ کتێبێکم لە هیچ نووسەرێکی بیانی 
ســەبارەت بە مێژووی کوردســتان نەخوێندبێتەوە کە ئەوەندەی ئەم کتێبە بەکاکڵ و 

زانستییانە و بێ الیەن نووسرابێ. 
کتێبەکە ناوی »مێژووی کوردستان«ە، سێ ئاکادیمیسیەنی ڕووس هاوڕێ لەگەڵ 
دوو مێژوونووســی ئەرمەنی و کورد نووســیویانە و دوو دڵسۆزی گەلەکەمان  کاک 
مەنســوور ســدقی و دوکتۆر کامــران ئەمین ئاوە کردوویانەتە فارســی و لــە ئاڵمانیا 

باڵوکراوەتەوە. 
 بەهــۆی پەیوەندی دانــی مێــژووی کــورد بــە مادەکانــەوە کــە بوارێکــی گشــتیی 
مێژوونووســیی کوردییە، بەداخەوە مێژووی ڕاســتەقینەی گەلــی کورد و واڵتەکەی 
شێوێندراوە و نەک هەر تێکەڵ بە مێژووی ئێران بووە، بەڵکوو کراوەتە کلکی مێژووی 
ئێران و سەربەخۆیی بۆ نەماوە، ئەوەش لە کاتێک دا کە دەزانین هیچ بەردەنووس و 
نووسراوەیەکی مادی تا ئێستا نەدۆزراوەتەوە و ئەو خاکەی کە ئێستا پێی دەگوترێ 
 کوردستان پێش هاتنی مادەکانیش خەڵکی تێدا نیشتەجێ بوون و حکوومەتیان هەبووە و

شوێنەواریان لێ بەجێماوە. 
مێــژووی ڕاســتەقینە و ســەربەخۆی کــورد پێــش هێرشــی عەرەب پێویســتی بە 
 نووســینەوەی دووبــارە و ئامێتەکردنییەتــی لەگــەڵ گەالنــی وەک ماننــا و گۆتــی و
ڕوونتــر و  گەلێــک  کوردســتان  ئیســالمی  دوای  مێــژووی  بــەاڵم  و...  لووللووبــی 
بەبەڵگەتــرە. ئــەم کتێبــەش لە قۆناغی »فتوحات«ی عەرەبەوە دەســتی پێکردووە و تا 
ســااڵنی کۆتایی دەیەی ٧0ی ســەدەی بیســتم هاتــووە. من خوێندنــەوەی کتێبەکە و 
لــەوەش زیاتــر وەرگێڕانی بۆ ســەر زمانی کــوردی بە »ئەرک«ێکــی گرنگ دەزانم و 

هیوادارم هیممەتدارێک ئەرکی وەرگێڕانەکە بخاتە سەر شانی. 
 ئەوەی بۆکان و ناوچەکەی بگرێتەوە لە کتێبەکە دا کەم نین:
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لە ساڵی 1٩22  دا سمکۆ خۆی بە »شای کوردستانی سەربەخۆ« ناساند و گۆڤاری 
»کوردستان« ئۆرگانی ڕەسمیی خۆی باڵوکردەوە )الپەڕە 1٩1( ؛ کە ئەگەر نیاز لەوە 

ڕۆژنامەی ڕۆژی کورد بێ، سەرنووسەرەکەی مەال محەممەد تورجانی زادە بووە و 
بــەو پێیــە کوردێکــی بۆکانــی یەکەم ڕۆژنامــەی کوردی لــە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان 

باڵوکردۆتەوە. 
رێکخــراوەی ژ. ک. لــە ســاڵی 1٩٣٩  دا دامــەزرا )الپــەڕە 20٩(؛ دیــارە بەشــێک لە 

چاالکانی »ژ. ک«، بۆکانی بوون. 
فەهیمــی، نوێنەری ســاعید ســەرۆک وەزیرانی ئێران لە ســاڵی 1٩44  دا ســەردانی 

هەندێک شاری وەک میاندواو، مەهاباد و بۆکانی کردووە )الپەڕە 211( .
عەزیز ئاغا عەباســی و قاســم ئاغا ئێلخانــی زادە )لە ئەندامانــی کومیتەی ناوەندیی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران( ، کــە لــە ســەرەتاکانی ســێپتامبری 1٩46  دا 
نێردرابوونە باکۆ، نەیانتوانی هیچ دەسکەوتێکیان لە ئازەربایجانییەکان هەبێ )الپەڕە 
226( . ئــەوە  یەکــەم جــارە دەبیســین عەزیز ئاغــای عەباســی لــە حیزبــی دێموکراتــی 
کوردستان دا چاالک بووبێ یاخود ئەو دوو کەسە ئەندامی ناوەندیی حیزب بووبێتن. 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ڕاپەڕینی وەرزێرانی لــە مەهاباد و بۆکان دژ بە 
بــاج و خەراجی لە ڕادەبەدەر و چەوســانەوەی کاربەدەســتانی حکوومەتی ناوەندی 
ڕێبەرایەتــی کــرد. بزووتنەوەی وەرزێــری وردەوردە بوو بــە ڕاپەڕینی کۆمەاڵیەتی 
بەربــاڵوی کورد و شــار و گوندەکانی گرتەوە. پادگانی مەهابــاد بە یارمەتیی تاقمی  
چەکداری هەندێک خاوەن زەوی گەورە ]کە دەبێ نیازی لە ئاغاواتی بۆکان بێ[، دژ 
بە ڕاپەڕینەکە هاتنە کایەوە و لە ئەنجامی کاری داپڵۆساندن دا، چەند ئەندامی حیزب 

تیرەباران کران و زۆرێک لە بەشداربووانی ڕاپەڕین خرانە زیندانەوە )الپەڕە 222( .1

1. م. س. الزاریف، ش. خ. محوی، ی. ای. واسیلییەوا، م. ا. حسرتیان، اد. ای. ژیگالینا: »تاریخ 
کردســتان«، ترجمــە منصور صدقــی، کامران امین آوە، انتشــارات فروغ، آلمــان، 200٧،  ٣42 

الپەڕە، ڕووسی: ساڵی 1٩٩٩، فارسی: 200٧. 
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شۆڕشی نەتەوایەتیی کورد
کتێبی »بزاڤی نەتەوایەتیی کورد« نووسینی کریس کۆچێرا ڕۆژنامەنووسی فەرەنسی 
لە پەیوەندی کۆتایی یەکانی ســەدەی نۆزدە و ســااڵنی ســەدەی بیســتەمی مێژووی 

کورد، بەتایبەت لە باشوور و باکووری کوردستان خاوەنی گرنگایەتیی تایبەتە. 
 بەشــی پەیوەندیــدار بــە ئێــران و ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان کەمتر لە بەشــەکانی 
دیکــەن، بەاڵم چەشــنە ئاوڕێــک لەویش دراوەتــەوە. ئەم کتێبە جارێــک لەالیەن کاک 
ئیبراهیمــی یۆنســییەوە کراوەتــە فارســی و نــاوی »جنبــش ملــی کــرد«ی لێ نــراوە، 
جارێکیش لەالیەن کاک محەممەدی ڕە یانییەوە کراوەتە کوردی و بەناوی »مێژووی 
کــورد لــە ســەردەمی 1٩ ـ20 دا« باڵوبۆتەوە. وەرگێڕاوە فارســییەکەی کاک برایم وا 
هەیە زیاتر جێگەی پشت پێ بەســتن بێ، گەرچی لێرەش دا ئاغای یۆنســی جارێکی تر 
بەربۆتە ســەروگوێالکی کورد و لە ســەرەتایەک دا کە بۆی نووســیوە، شرت وشوێی 
ڕێبەرانــی کــوردی دەرهێنــاوە، بەاڵم تەرجەمەکەی بەگشــتی بەمتمانەیــە. منیش ئەم 

یادداشتەم لەبەر دەقی فارسیی کتێبەکە دەنووسم:
بابەتی سەبارەت بە بۆکان لە کتێبەکە دا بریتین لەوانەی خوارەوە:

ـ الپــەڕە 1٩5: ئەندامــی بنەماڵــەی قــازی محەممــەد، کــە خوێنــدەوار و ئایینــی و 
نەتەوەپەر ســت بــوون، خاوەن مڵکــی گــەورەش بوون و چەند پارچــە مڵکیان لە 

ناوچەی بۆکان هەبوو؛ 
ـ الپــەڕە 1٩٧: بەگوێــرەی هەندێــک ڕیوایــەت، ڕووســەکان دوای ئــەوەی زانییان 
کــە ئینگلیــزەکان لە بۆکان دانیشــتنیان لەگــەڵ ئەعیــان و گەورەپیاوانی کورد  دا 
هەبووە، کەوتنە خۆ و دوو ئەفسەری سۆڤیەتی لە ڕاستی دا هەندێک لە ئەعیانە 
کوردەکانیان دزی، خستنیاننە نێو ترۆمبیلەوە... لەوێوە بردیانن بۆ باکۆ... ئەمیر 

ئەسعەد و حاجی بابەشێخ لە بۆکانەوە... 
ـ الپــەڕە 1٩٨: بەگوێــرەی یــەک لــە بانگهێشــت کراوەکان، واتــە ئەمیــر ئەســعەد 
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]عەلی ئاغــای عەلیــار[، باقــرۆف پێــی گوتن کــە یەکییەتیی ســۆڤیەتی »بە چاوی 

ئەرێنــی دەڕوانێتــە ســەربەخۆیی گەالنــی بچــووک«، بــەاڵم »هێشــتا کات بــۆ 
سەربەخۆیی کوردستان لەبار نییە... و کورد دەبێ دەست ڕابگرن«؛ 

ـ الپەڕە 200: لە کۆتایی ســاڵی 1٩41 و ســەرەتای ســاڵی 1٩42  دا دانیشــتووانی 
مەهاباد لە ملمالنی نێوان قازی محەممەد و ئەمیر ئەسعەدی دێبوکری ڕەنجیان 
دەکێشــا... لــە مانگــی فێوریــەی 1٩42  دا ئەمیــر ئەســعەد و هەندێــک لــە پیاوانی 
مەهابــاد... پەیوەندییــان بە ســپەهبود شــابەختییەوە گرت لە ســەقز و ئامادەیی 
خۆیان بۆ دابین کردنی نەزم بەناوی دەوڵەتی ئێرانەوە دەربڕی... قازی محەممەد 
بۆ ناڕەزایی دەربڕین لە داندرانی ئەمیر ئەســعەد بۆ فەرمانداری مەهاباد، چوو 
بۆ تاران. ئەمیر ئەســعەد نەیتوانی دەســەاڵتی خۆی لە مەهاباد سەقامگیر بکا و 

لە مانگی ئووتی 1٩42  دا مەجبوور بوو خۆی لە کارەکە بکشێنێتەوە؛ 
ـ الپەڕە 20٣: ملمالنی و بشێوی و ناکۆکی لە نێوان سەرۆکانی کورد  دا هەرگیز تا 
ئەو ڕادەیە توندوتیژ نەببوو. لە نێو سەرۆک هۆزەکان دا، سێ کەس ڕووبەڕوی 
یەکتــر وەســتابوون: ئەمیر ئەســعەدی دێبوکری، عەبدوڵــاڵ بایەزیدی مەنگوڕ و 

قەرەنی ئاغای مامەش؛ 
ـ الپــەڕە 206، کۆمەڵــە کــە لە بنــەڕەت دا ڕێکخراوێکی نێو شــار و لە چوارچێوەی 
مەهابــاد  دا بــوو، لــە نێــو ســەرۆک هۆزەکان، هەر لە »خــۆی« ەوە لە باکــوور، تا 

بۆکان و سەقز لە باشوور، ئەندامی وەردەگرت؛ 
ـ الپەڕە 212: ڕۆژنامەی کوردستان )ژمارەی 11 فێوریەی 1٩45(  ناوی وەزیرانی 
»دەوڵەتی میللیی کوردســتان«ی بەو شــێوەیە ڕاگەیاند: ســەرۆک وەزیر: حاجی 

)خاوەن مڵــک( ،  ئێلخانــی زادە  عەبدوڕڕەحمــان  ڕاوێــژکار:  وەزیــری  بابەشــێخ، 
وەزیری ڕێگاوبان: سمایل ئێلخانی زادە )خاوەن مڵک( ؛ 

ـ الپەڕە 21٧: شەڕی قاراوا؛
ـ الپــەڕە 224: ڕۆژی 16 دیســامبر قــازی محەممــەد و ســەیفی قــازی و حاجــی 
بابەشێخ و چەند کەسی تر لە سەرۆکانی مەهاباد چوون بۆ میاندواو تا خۆیان 



بەشی دووهەم: چاند و هونەر | 893  

تەسلیمی سەرلەشکر هومایوونی بکەن؛ 
ـ الپەڕە 225: بارزانی لە بۆکان لە 11 دیســامبری 1٩46  دا ڕایگەیاند: »ئەوە کورد 
نەبوو کە لە ســپای ئێران تووشــی شکســت هات، حکوومەتی ســۆڤیەتی بوو لە 

ئاست ئەمریکا و بریتانیادا شکا«؛ 
ـ الپەڕە 2٣0: لە هەمان ساڵی 1٩5٣  دا ڕاپەڕین و سەرهەڵدانێک ناوچەی مەهاباد 
دەگرێتــە خــۆ و لــە ناوچەی بــۆکان وەرزێران دژ بــە خاوەن مڵکــە فێئۆداڵەکان 

ڕادەپەڕن. 
ئەو بابەتانەی سەرەوە، لە دەقی کوردی دا کەوتوونەتە ئەم الپەڕانەوە: 

246، 251، 252، 25٩، 26٣، 2٧0، 2٧6، 2٨5، 2٨٧ و ٣01.1

1. Chris Kutschera، »Le Mouvement National Kurd»، 1979; Flammarrian، Paris.
کریــس کوچــرا، »جنبــش ملــی کــرد«، ترجمــە ابراهیم یونســی، چــاپ دوم 1٣٧٧/ 1٩٩٨، 

انتشارات نگاە، تهران، فارسی. 
کریــس کۆچێــرا، »مێــژووی کورد لە ســەدەی 1٩ ـ  20دا«، وەرگێڕانــی محەممەد ڕەیانی، 

ناشر: وەرگێڕ )؟( ، چاپی دووهەم، 206٣ی کوردی، 1٣6٩/ 1٩٩0، 5٩5 الپەڕە، کوردی. 
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کریس کۆچێرا و ناسیۆنالیزمی کورد
کریس کۆچێرا ڕۆژنامەنووسێکی فەرەنسییە کە لە ساڵی 1٩٧٩  دا کتێبێکی سەبارەت 
بە بزووتنەوەی نەتەوایەتیی کورد نووسی. کتێبەکە دوای ماوەیەک وەرگەڕایە سەر 

زمانی کوردی و فارسی. 
ئەم کتێبەی جێ باسی ئێستا، دووهەم بەرهەمی نووسەرە لەسەر پرسی کورد و 
بە ماوەیەکی کەم دوای باڵوبوونەوە لەالیەن ڕیزدار »عەزیزی ماملێ«وە وەرگەڕاوەتە 
ســەر فارســی و لە باشووری کوردســتان باڵوکراوەتەوە. وەگێڕانی هەموو کتێبێکی 
ســەبارەت بە دۆزی کورد، بۆ ســەر زمانی داگیرکەرانی خاکی کوردســتان کارێکی 
جێ پەسندە، بە مەرجێک کتێبەکە بە کوردیش تەرجەمە بکرێ، دەنا کورد بۆ هەمیشە 
دەبێ چاولەدەستی زمانی داگیرکەران بمێنێتەوە و مێژووی خۆشی بە یارمەتیی ئەو 
زمانانــە بخوێنــێ و بخوێنێتــەوە! هیــوادارم کاک عەزیز یا کەســێکی دیکە ئەم ئەرکە 

گرنگە بەڕێوە ببەن و بیکەنە کوردیش. 
کتێبەکــە بەســەر ســێ بەشــی ســەرەکی دا دابەش کــراوە، کــە هەرکام ســەبارەت 
بگرێتــەوە  بــۆکان  ئــەوەی  تورکیایــە.  ئێــران و  عێــراق،  لــە  کــورد  دۆخــی  بــە 
دیــارە دەبــێ لــە بەشــی دووهــەم دا چــاوی بــۆ بگێــڕدرێ. ئــەم بەشــە، لــە چاپــی 
کــە   ، )2٨٣ ـ   1٧٧ )ل  گرتۆتەبــەر  الپــەڕەی   106 ســەرجەم  مــن دا  بەردەســتی 
زۆربــەی هــەرە زۆری لــە پەیوەندیــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران دا 
و قاســملوو  عەبدوڕڕەحمانــی  دوکتــۆر  کەســایەتیی  ژیــان و   نووســراوە و 
چۆنییەتیی وت ووێژ کردنی لەگەڵ پاسدارە مرۆڤکوژەکانی ئێران کە گەیشتە  ئەنجامی 
شــەهید بوونــی لــە ڤیــەن )ســەعات دەوروبــەری ٨ی ئێــوارە، ڕۆژی 1٣/1٩٨٩/٧( ، 

نێوەرۆکی سەرەکیی ئەم بەشە پێکدێنن. 
بەم پێیە، کتێبەکە سەرچاوەیەکی باشە بۆ چاالکییەکانی حیزبی دێموکرات و بەتایبەت 
 هەڵســووڕاوییەکانی نەمــر دوکتۆر قاســملوو، بەاڵم لە باســی حیــزب و ڕێکخراوە و
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الیەنەکانــی دیکــەی نێو بزووتنــەوەی نەتەوایەتیــی کوردی ڕۆژهەاڵتی کوردســتان، 
بەتایبەت »کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان«دا، کورتێ دێنێ. 

ســەبارەت بە بۆکان لە کتێبەکە دا چەند ئاماژەیەک هەن کە لێرە دا دەسنیشــانیان 
دەکەم:

1. »ئەگــەر مەهابــاد پێتەختــی مێژوویــی کوردســتانی ئێــران ]بێ[، سەردەشــت و 
بۆکان و شنۆ شاری دیکەی کوردان دێنە هەژمار، ...« )ل 1٨٨( ؛ 

2. »لــە مــاوەی مانگەکانی کۆتایی هەرا و هەنگامەی شــۆڕش]ی ســاڵی 1٩٧٩[ دا، 
ڕێکخراوی تریش ]جگە لە حیزبی دێموکراتی کوردستان[ پەرە دەستێنن، کە لە 
نێویان دا کۆمەڵە، حیزبی مارکسیســتـ  لێنینیســتە بە بیرۆکەی مائۆئیســتییەوە، 
کە لە ســاڵی 1٩٨0  دا مەزراوە و بە ڕێک وپێکی لە هەندێک شــوێنی کوردســتان، 

بەتایبەت بۆکان، خۆ دەردەخەن« )ل 1٨٩(؛  
٣. »لەگەڵ ئەوەش دا، گەرچی حیزبی ]دێموکراتی[ کوردستانی ئێران لە ڕەزائیە و 
کرماشــان  لەگــەڵ کومیتــە ئیســالمییەکان تووشــی گیروگرفــت دێ، لــە بۆکان، 
سەقز، سنە، نەغەدە، شنۆ، پیرانشار و لە کۆتایی دا مەهاباد )1ی مارسی 1٩٧٩(  

دەفتەری خۆی دەکاتەوە« )ل 1٩٧(؛  
٤. »ســپای ئێران کورد مەجبوور بەوە دەکا هێزەکانیان لێک باڵو بکەن. لەشــکری 
2٧ هاوتەریب لەگەڵ بۆکان، هێرش دەکاتە سەر پیرانشار و ئەم دوو شارە بە 
تەرتیب لە ڕۆژانی یەکەم و دووهەمی مانگی سێپتامبر  دا دەگیرێنەوە.« )ل 20٩(  
٥. »کۆمەڵــە پــەرە دەدا بــە شــەڕی خــۆی لەگــەڵ هێزەکانی دەوڵەت. ئەو شــەڕانە 

بەتایبەت لە بۆکان )2٨ی ئوکتۆبر(  ڕوو دەدەن« )ل 216( ؛
٦. »کوردســتان تووشــی شەڕ دەبێ. دوکتۆری نەخۆشــخانەی بۆکان تەنیا فریای 
دەرمان کردنی بریندار، منداڵ، ژنان و گەورەســااڵنی شــاری سەقز دەکەون کە 

شەڕی توندی تێدا ڕووداوە« )ل 22٩( ؛
 ٧. »یەک لەو ناوەندانەی بەربەرەکانی بریتییە لە سێ گۆشەی مەهاباد، سەردەشت، 
بــۆکان کــە مەقــەڕ و ناوەنــدی ڕادیۆیــی و نەخۆشــخانەی حیزبــی دێموکراتــی 
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کوردستان و کۆمەڵەی تێدا دادەمەزرێ« )ل2٣٣( ؛
٨. »بێ گومان حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران لە سەرەتای ساڵی 1٩٨2  دا لە 

نێوان میاندواو و بۆکان سەرکەوتنێکی گرنگی بە دەست هێنا«. )244( ؛
٨. »هاوکات، ســپای ئێران لە ڕۆژانی 15 ـ 16ی ســێپتامبر دا هێرش دەکاتە ســەر 
ســێ گۆشــەی مەهابــادـ  میانــدواوـ   بــۆکان، کــە »ناوەنــدی دیفاعــی موکریان« 
پێکدەهێنێ. ناوەندەکانی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران، کۆمەڵە و شــێخ 
عیززەددین و نەخۆشخانەکانی حیزبی دێموکرات و کۆمەڵە لەو سێ گۆشەیەدان، 
کە الیەنەکانی 50 تا 60 کیلۆمیترن و لە ]گوندی[ قالوێ دامەزراون« )ل 24٧( ؛

٩. »دەفتەری سیاسی تازە بریتین لە: حەسەنی شەڕەفی، خەڵکی مەهاباد، باباعەلی 
میهرپەروەر، خەڵکی مەریوان و سەالمی عەزیزی خەڵکی بۆکان« )ل 2٧٧( .

جگــە لەوانــە، گەلێک بــاس و هەواڵی ڕووداوەکانی ئەو ســااڵنە، وەک وت ووێژی 
»هەیئەتی نوێنەرایەتی گەلی کورد« لەگەڵ نوێنەرانی دەوڵەت ـ کە تێیدا چوار کەسی 

خەڵکــی بــۆکان )2 لــە کۆمەڵــە و 2 لــە فیدائییان(  بەشــدار بوون؛ هەواڵی شــەڕەکان؛ 
داخرانــی قوتابخانە و نەخۆشــخانەکان و کەم وزۆر هەموو باســەکانی تر، بۆکانیش 

دەگرنەوە. 
لــە کۆتایــی دا دەبێ بڵێم تەرجەمەی فارســیی کتێبەکە پێویســتی بــە پێداچوونەوە 
هەیە، هەر لە هەڵەی ڕستە و نووسینە وە تا هەڵەی چاپ و هیوادارم ڕێزدار عەزیزی 

ماملێ ئەو ئەرکەش بەڕێوە بەرێ.1

1. کریس کوچرا، »چالش جنبش ملت کرد یا رویای شیفتەی استقالل«، ترجمە عزیز ماملی، 
چاپ دوم، کردستان، سلیمانیە 200٨، ٣٩0 صفحە، فارسی. 
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جاناتان ڕاندڵ و کۆماری کوردستان
راندڵ، وەک ڕۆژنامەنووســێکی شــارەزای کێشــەی کورد، کتێبێکی تازەی نووسیوە 
کە مامۆســتا ئیبراهیم یۆنســی وەریگێڕاوەتەوە ســەر فارســی و بەختەوەرانە، وەک 
تەرجەمەکانــی تــری، هیچ ســەرەتایەکی بۆ نەنووســیوە کە تێیدا هێرش بکاتە ســەر 
بزووتنــەوەی نەتەوایەتیــی کــورد و ڕێبەرەکانــی! نــاوی کتێبەکــە بــە ئینگلیــزی بەو 

شێوەیەیە:
After Such Knowledge What Forgiveness?

کە لە فارسی دا بۆتە »با  این رسوائی، چە بخشایشی؟« و کوردییەکەی دەبێتە »بە 
زانیارییەکی ئەوتۆوە ، لێبووردنی چی؟« کتێبەکە بەگشــتی ســەبارەت بە باشــووری 
کوردســتانە لــە ســااڵنی ســەدەی بیســتەم دا، بەتایبەت شۆڕشــی ئەیلــوول، بەاڵم لە 
پەیوەندیــی کاروبــاری باشــوور دا جاروبــارە ئاوڕێکیــش لە ڕۆژهــەاڵت و باکووری 

کوردستان دراوتەوە . 
 هیــچ ناوێــک لــە بــۆکان لــە کتێبەکــە دا نەهاتــووە، بــەاڵم لــە هەندێــک ئامــاژە بە 
ڕووداوەکانــی ســەردەمی کۆمــار و دوای ئەو دا دەسنیشــانی کاروبارێــک کراوە کە 
ناوچــەی موکریــان دەگرێتەوە و بەو واتایە، دەکرێ بۆ نووســینی مێژووی ناوچەی 

بۆکانیش کەڵکیان لێ وەربگیرێ. 
ـ الپەڕە 16٧: دامەزرانی کۆماری کوردستان لە مەهاباد؛ 

ـ الپــەڕە 16٨: چوونــی میوانانــی کورد بۆ باکۆ و ئاماژە بــە دامەزرانی کۆمەڵەی 
»ژ. ک«؛ 

ـ الپەڕە 16٩: باڵوبوونەوەی دوو گۆڤاری کوردی لە ســەردەمی کۆمار دا ]کە وا 
هەیە یەکیان هەاڵڵەی چاپی بۆکان بێ[؛ 

ـ الپەڕە 1٧0: جگە لە بارزانییەکان تەنیا یەک عەشــیرەت و نیوەی عەشــیرەتێکی 
تر پشتگیریی کۆماریان دەکرد... بارزانی باوەڕێکی ئەوتۆی بە قازی محەممەد 
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نەبوو و چەند ســاڵ دواتر بە خراپە باســی دەکرد ]نووســەر ســەرچاوەی ئەم 
بۆچوونەی خۆی ڕانەگەیاندووە[؛ 

ـ الپەڕە 1٧1: ئیعدامی ڕێبەرانی کورد لە مەهاباد و شــارەکانی تری کوردســتان 
]کە دەبێ نیاز لە بۆکانیش بووبێ وا شەهید عەلی بەگی یەکشەوەی تێدا ئیعدام 

کرا[. 
ـ الپــەڕە 1٧2: شــەڕی باڵی شۆڕشــگێڕی حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران 
لەگــەڵ ڕژیمــی شــا و کوژرانــی 4٣ کــەس... بە قســەی بارزانی، ســپای ئێرانی 
کوردی نەشکاند، بەڵکوو ئەوە یەکییەتیی سۆڤیەت بوو لە ئاست ئەمریکا شکا؛

ـ الپــەڕە 1٧٣: ســپای ئێرانــی بە یارمەتیی عەناســری عەشــیرەیی کــە تا ئەو دەم 
هاوپەیمانــی مــەال مســتەفا بــوون... کەوتنە ڕاونانــی بارزانییــەکان ]کە ئەوەش 

ئاغاواتی دێبوکریی بۆکان دەگرێتەوە[. 
 کتێبەکــە ڕوانینێکــی ژورنالیســتییە بە کێشــەی کورد  دا و بێ الیەنا نە نووســراوە. 
گەرچــی لە ســەرجەمی خــۆی دا الیەنگری کورد و کێشــەکەیەتی، بەاڵم هەندێک جار 
هێــرش دەکاتــە ســەر ڕێبەرانــی بزووتنــەوەی نەتەوایەتیــی کورد و بە ســاویلکە و 

کەم فامیان دادەنێ، سەرچاوەی هەندێک لە زانییارییەکانیشی تێدا ڕانەگەیەندراوە.1

1. جاناتان راندل، »با این رسوایی، چە بخشایشی؟ تحلیل مسائل سیاسی کردستان«، ترجمە 
ابراهیم یونسی، انتشارات پانیذ، تهران، 1٣٧٩/ 2000.



بەشی سێهەم 

کەسایەتییەکان





پێشەکی
لــەم بەشــە دا دەمــەوێ ئەگــەر بتوانــم هــاوڕێ لەگــەڵ خەڵکانــی  نــاوداری ناوچە، لە 
کەسانێکی دیکەش بدوێم کە لە سەرچاوەکان دا ناویان نەهاتووە و ئەگەر بە هەموو 
الیــەک هەوڵیــان لەپێناو دا نەدەین وا هەیە نەوەکانی دواتر نەیانناســن و بەتەواوەتی 

لە تەمتومانی مێژوو دا ون بن. 
دیــارە تەنانەت لیســتەکردنی  ناوی ئەو کەســایەتییانە هەوڵ و خەباتی گشــتی و 
کاری هەرەوەزیــی دەوێ، بەتایبــەت بــۆ مــن، کــە لــە دەرەوەی واڵت دەژیم  و تەنیا 
پاڵپشــتم بیرەوەرییەکانــی خۆمــە کارێکــی تــەواو ئەســتەمە. هیوایــە نووســەرانی 
دواڕۆژی مێژووی بۆکان کەمایەســیی کارەکەی من تەواو بکەن و شــوێنە بەتاڵ و 
نەنووسراوەکان پڕبکەنەوە و بیاننووسن. دەزانم نووسینی مێژووی کەسایەتییەکانی 
نێــو شــار و ناوچەیــەک و پێکهێنانــی ژیاننامــە بۆ هەرکامیــان کتێبێکی پــڕ الپەڕەی 
پێویســتە، خۆ ئەگەر نەڵێین دەیان بەرگ کتیب وەک ئەوەی مامۆســتا محەممەدعەلی 
ســوڵتانی بۆ شــاری کرماشــانی کرد، بەاڵم ئەو لەکوێ و کاری کەســێکی وەک من 

لەکوێ!
لێرە دا ئاماژە بە هەندێک هێڵی گشتی بۆ کارەکە دەکەم کە نووسەرانی دواڕۆژی 
مێژووی بۆکان بیانەوێ و نەیانەوێ ڕووبەڕوویان دەبنەوە، ئینجا بەشی خۆشم تێکەاڵو 



906 | بۆکان لە مێژوودا

 کارەکە دەکەم و ئەوەندەی زانیاریم لەســەر کەس و کەســانێک هەبێ دەیخەمە ڕوو. 
 دیارە کارێکی ئەوتۆ مەترسیی ئەوەی لەسەر دەبێ کە خوێنەر بە دیتنی هەندێک ناو و
نەدیتنی هەندێکی تر هەســت بکا الیەنگرییەک لەکار دا بووە و کاتێ باســی/ئا/ کراوە، 
بۆچی /ب/ و/پ/ ناو نەبراون؟ من لەگەڵ ئەو هەستە هیچم پێ ناکرێ جگە لەوەی بڵێم 
منیش مرۆڤێکم وەک هەموو تاکێک و ســەدان ناتەواوی لە کەســایەتیم دا هەیە، هەر 
بۆیەش نابێ چاوەڕوانی کاری بێ عەیبم لێ بکرێ. دوای ئەوەش، من جگە لە سەردەمی 
منداڵی و قوتابخانەم، لە تەمەنی 20 سااڵنەوە لە بۆکان نەژیاوم و ماوە ماوە نەبێ تا 
ئەمڕۆ  هەرگیز دوو ساڵی ڕەبەق نیشتەجێی بۆکان و دەوروبەری نەبووم، هەر بۆیەش 
 وا هەیە خەڵکی ســەقز و مەهاباد و سەردەشــت و سنە لە بۆکانییەکان زیاتر بناسم.
هــەر کەســێکی دیکــەش بــێ دیــارە هــەر ئەوانــەی وا لــە دەوروبــەری خــۆی بوون 

دەناسێ و نابێ ئەم مەسەلەیە گەورە بکرێتەوە. 
هەر چۆنێک بێ، ئەو کەســایەتییانەی وا دەبێ لە مێژووی ســەرجەمی بۆکان لە 

دواڕۆژ دا ئاوڕیان لێ بدرێتەوە بریتی دەبن لە:
1. کەسایەتییە مێژوویی یەکانی پێش سەردەمی قاجار، واتە مێژووی چەند هەزار 
ساڵەی ناوچەکە، کە بەداخەوە لە تەمتومانی مێژوو دا ون بوون و وا هەیە بە یارمەتیی 
هەندێــک مەزندە و گومانیش ئەســتەم بێ لە توێی هــەزارالی مێژوو دەربهێنرێن. بۆ 
نموونە، بەپێی مێژووی پێش هاتنی ئاریایی یەکان، ماننا و ئوورارتوو و سەکایی یەکان 
لــە ناوچــەی موکریــان حاکــم بــوون. کوڕی یــەک لە شــاهانی ماننــا ناوی »ئــازا« یا 
»ئــازاد« بــووە، ئــەم نــاوە دەبــێ ســەرنجی مێژوونووس بــۆ الی خۆێ ڕابکێشــێ و 
بچێتــە پێ وشــوێنی ژیانی کەســەکە یا لە شــەڕی نێــوان ڕۆم و ئێران لە ســەردەمی 
ئەشکانییەکان دا »بەراز«ناوێک سەرداری ئێرانییەکان بووە و گوندی »قوڕەبەراز« لە 
ڕۆژهەاڵتی بۆکان دوور نییە نیشــانەیەکی ئەم ناوەی بەســەرەوە بێ. ناوی گوندی 
جامەردی ڕۆژهەاڵتی بۆکانیش بێ پەیوەند نییە بەو سەردەمەوە. بەو شێوەیە بڕۆ و 

الپەڕەی ئەم مێژووە تاریک و نادیارە هەڵدەوە و بەشوێن سەرەهەودا دا بگەڕێ!
2. سیاسەتمەداران، چ ئەوانەی لەگەڵ خەڵک دا بوون و چ ئەوانەی لەگەڵ حکوومەت: 
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وەک حاجی بابەشێخی سەیادەت، عەلی ئاغای عەلیار، حاجی ڕەحمان ئاغا و قاسم ئاغای 
موهتەدی، مەحموودئاغا و عەبدوڵاڵئاغا و حاجی ســمایل ئاغای ئێلخانی زادە، حاجی 
قاســمی کەریمــی، عەبدوڵــاڵ ئێرانــی، میــرزا حەمەڕەئووفی خەیات، عەلــی میرەبەگ، 
مــەال ئەمجــەدی عوســمانی، عەزیز ئاغــای عەباســی، حەمەدئاغــای عەباســی، عەلــی 
گەالوێژ، حەمەساڵحی کەریمی، حسێنی تەهایی، حسێنی فاتحی، محەممەدی نووری، 
محەممەد و ئیبراهیمی ئەفخەمی، عومەری سوڵتانی، مەحموودی ڕەزایی، ئیبراهیمی 

حەریری، ئەحمەدی تەها، ئەنوەری حەبیب زادە، عوسمانی قەسیمی و... 
٣.  کەسایەتیی زانستی و خوێندەوار، وەک مەال و فەقێ، پێش نوێژ، ئیمام جومعە، 
دەرس بێــژی حوجرە یــا ئەوانەی لە حوجرەکان دا دەرســیان خوێندووە، مەالیەتییان 
کردبــێ یــان نــا، بانگــدەر و مجێوری مزگەوتــەکان، هەروەهــا مامۆســتا، خوێندکار، 
دەرچــووی قوتابخانــەی کــۆن، چ ئەوانــەی وا نوێخــواز و دژی خورافــات بــوون، چ 
ئەوانــەی وا نەبــوون وەک بنەماڵەی تورجانی زادە و قزڵجی و شــەفیعی و ئەفخەمی 

و... 
وێبالگ نــووس،  ڕۆژنامەنووســان،  چیرۆکنووســان،  نووســەران،  شــاعیران،   .٤
بەڕێوەبــەری ماڵپــەڕی ئینترنێتــی، وتەبێــژ، هەڵســووڕاوی بــواری میدیا، شــانۆگەر، 
پاشــماوەی  کاریکاتیریســت و  وێنەگــر،  شــێوەکار،  تەنزنــووس،  شــانۆنامەنووس، 

هونەرمەندانی بوارەکانی تر... 
٥. دەرچووانی زانســتگەکان، دوکتۆر و ئەندازیار و پارێزەر و پســپۆڕانی بابەتە 
 جیاوازەکانــی زانســت و زانســتی کۆمەاڵیەتی و خوێنــدکارەکان، بە پێگەیشــتووانی 

دەرەوەی واڵتەوە. 
٦. ســەنعەتکار و پســپۆڕ و لێزانــی بــواری جیاجیــای ژیــان بــە خوێنــدەوار و 
نەخوێندەوارەوە، واتە ئەوانەی وا لە کاری ســەنعەت و تەکنیک و کاری دەســکرد و 
ماشــێنی دا پێشــقەدەم یــا ســەرکەوتوو و ناودار بــوون، هەر لە کاری کشــت وکاڵ و 
کەوشــدروویی،  بەرگدروویــی،  ئاســنگەری،  دارتاشــی،  تــا  بگــرە  ئاژەڵدارییــەوە 
موسافیرکێشــی،  شــۆفیری،  بەننایــی،  میعمــاری،  تفەنگ ســازی،  تەنەکەســازی، 
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چاک کردنەوەی ماشێن و... 
٧. شێخانی تەریقەت، خەلیفە، سۆفی و دەروێشی شێخەکان )نەقشی و قادری( ، چ 
 ئەوانەی وا سەر بە  خانەقای نەهری یا دۆزەخ دەرەی سەقز و بیارەی هەورامان بوون و
چ خۆجێیی یــەکان واتە شــێخانی زەمبیل بە خزمەکانیانــەوە لە تورجان و جەمیان و 

گەردیگالن، کە بریتی بن لە بنەماڵەی نوورانی و سەیادەت و ئیمامی و...  
٨. سەرۆک هۆز، مەزن و ئاغا و خاوەن مڵکەکانی بۆکان و گوندەکانی دەوروبەر، 
 واتە هەر چوار سەردارەکان، پەناهی تەورێزی و ئاغاواتی ئێلخانی زادە و موهتەدی و
عەلیــار؛ چۆنییەتیــی ســەرهەڵدان و پەیدابوونیان لە ناوچەکە و دەسەاڵت ســەندن و 
پاشان کڕینی شار و گوندی دەوروبەر، هەروەها سیاسەت و هەڵوێستیان بەرانبەر 
بــە خەڵــک و حکوومەتــی ناوەنــدی و... جگە لە ئاغاواتی شــار، دەبــێ  خاوەن مڵک و 
ئاغاواتی گوندەکانی دەوروبەر بە بەگزادەی فەیزوڵاڵبەگی و دێبوکری و گەورکەوە، 

لە بیر نەکرێن.  
٩. دووکانــدار و کاســب؛ لــەم بــوارە دا گرنگــە هــەوڵ بــدرێ ئەو یەکەم کەســانە 
نــاو ببرێــن کە پێشــڕەوی کارەکان یا ســەرکەوتووترینیان  بوون، بــۆ نموونە یەکەم 
دووکانــی ئاســنگەری، قەســابی، دارتاشــی، زیــن دروون، کورتــان دروون، ناڵبەندی، 
پینەچییەتــی، قاوەچییەتــی، دەلالکی و سەرتاشــی، حەمامچییەتی، بەستەنی فرۆشــی، 
قەپانــداری، کاروانچییەتــی، عارەق فرۆشــی، دەرمان فرۆشــی، تەبابــەت، جەڕاحــی، 
قەننادی، شۆفیریی ترۆمبیل، تراکتۆر، کۆمباین، گاراژداری، فۆتۆکپی، عەینەک سازی، 
یەخچاڵ و تەلەفیزیۆن فرۆشی، مۆبایل فرۆشی و چاک کردنەوەیان، سینەما، تراکتۆر و 
کۆمباین، کاروانســەرا و خان، میهمانخانە، لێفەدروویی و... جا لە بۆکان بێ یا فاڵنە 
گوندی دەوروبەر، یاخود باشــترین دارتاش و بەننا و ئاسنگەر و بەرگدرووی فاڵنە 

سەردەم... 
 10. مەئموورانی ئیدارات؛ خۆجێیی، کوردی شارەکانی تر وەک مەهاباد و سنە و
ســەقز و کرماشــان، عەجەمی ئازەری یا فارس؛ ئەوەی گوتم »مەئمووری ئیدارات« 
دیارە هەر لە دەزگای حکوومیی سەردارەکانەوە تا ئێستا دەبێ هەمووی بگرێتەبەر: 
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کوێخاســجیل، دێهبــان، حاکــم، بەخشــدار، فەرمانــدار و کارمەنــدی بەخشــداری و 
فەرمانداری، شــارەداری، شــارەبانی، ژاندرمەری، دارایی، ســەبتی ئەحواڵ، ســەبتی 
ئەســناد، دوخانیــات و... ناوی فەرمانبەرەکان، لە ســەرەوە تا خــوار، بۆ نموونە هەر 
ئەوەنــدە بــەس نییــە کە ناوی بەخشــدار و فەرماندار و شــارەدار ببرێن، دەبێ ناوی 
»ســپوور« و خاوێنکەرەوەی ڕێگاوبانیشــیان لەگەڵ بێ بە مەئمووری بەرق و ئاو و 

گاز و تەلەفۆنەوە... 
11. فەرهەنــگ و ئەوقــاف، ئامــووزش و پــەروەرش، ســەرۆکان و بەرپرســانی 
پەیوەندیدار هەر لە ساڵی 1٣15 )1٩٣6( ەوە کە یەکەم قوتابخانەی دەوڵەتی لە بۆکان 
کرایــەوە و ئاغــای »شــەیبانی« بوو بە ســەرۆکی ئیدارەکــە؛ مودیــری قوتابخانەکان، 
مامۆســتاکان )خۆجێیی و کورد و غەیرەکورد( ، پێشــخزمەت، دەرکەوان و کرێکاری 
ئیدارەی فەرهەنگ و ئامووزش و پەروەرش و ئەوقاف و... هەروەها لەم پەیوەندییە دا 
دەبــێ ئــەو قوتابخانــە غەیرەفەرمییانە و مامۆســتاکانی لە بیر نەچن کە پێش ســاڵی 
1٣0٧ و تەنانــەت دوای ئەویــش بەتایبــەت لــە هاوینــان دا هەبــوون و ئەوەنــدەی لە 
بیرەوەریــی مــن دا بــێ، نەمر مامۆســتا شــێخ حەســەنی کازمــی و ســەیزادە تووبای 
کچی لەپێش هەمووانەوەن. مامۆســتا شــێخ حەســەن ئاڵقەی پەیوەندیی قوتابخانەی 
فەرمــی و غەیرەفەرمــی بوو لە شــاری بۆکان و لە هەر دوو بــوار دا کار و خزمەتی 

بەرچاوی هەبوو. 
12. هونەرمەندانــی مۆســیقار و گۆرانیبێــژ، لــە شــار و گوندەکانــی دەوروبــەر، 
بــە خەڵکانــی خۆجێیــی و ئەوانــەوە کــە لــە شــوێنەکانی دیکــەوە هاتــوون و لــەوێ 

گیرساونەتەوە؛لەم پەیوەندییە دا بەتایبەت دەبێ ناوچەی هەوشار لە بیر نەکرێ. 
1٣. خەڵکانی قسەخۆش و نموونەی قسەکانیان. بۆ نموونە، نەمر عەلی خەندانی 
گۆرانیبێــژ و برایم ئاغای ئێلخانی زادە و مەال عومەری عەســری و مام حەمەکەریمی 

باوکی و... 
لــە هەمــوو ئــەم بوارانە و گەلێــک بواری دیکە دا کــە من ناوم نەبــردوون، گرنگە 
شــاری بــۆکان مافی گوندەکانی دەوروبەری نەخوا و ئەگــەر بۆ نموونە هەواڵێک لە 



910 | بۆکان لە مێژوودا

فاڵنە گوندی گەورکایەتی هەبێ بە حیسابی بۆکان لە بیر نەکرێ و لە قەڵەم نەکەوێ. 
لە زۆر گوندی ناوچە دا بەتایبەت دارتاشی چاک هەبوون و دەبێ ناویان تۆمار بکرێ 
یا قسەخۆش و گۆرانیبێژ و شمشاڵ ژەن و ئاشەوان و خاوەن پیشە و هونەری تر... 



کەسایەتییە فەرهەنگی، سیاسی، کۆمەاڵیەتی و... 





فەرهەنگی ئەدیب و نووسەرانی کورد
کتێبێکی پڕ بایەخ و ڕێک وپێکە، تێیدا ناوی ٧1٧ نووســەر، شــاعیر و ئەدیبی کورد و 
بەرهەمەکانیان بە ساڵی چاپ و ژمارەی الپەڕەوە ڕاگەیەندراوە و بەو پێیە، کتێبێکی 

سەرچاوەییە. 
نــاوەکان بــە تەرتیبی ئەلف وبێ ڕێکخــراون و لە ناویان دا هەندێکیــان پەیوەند بە 
بۆکانــەوە پەیــدا دەکــەن. لە ڕێگەی هەر ئەوانــەوە دەزانین بۆ نموونــە نەمر حوزنی 
موکریانی و گیوی موکریانی دوو جار دیوانی میسباحیان چاپ کردووە یا ئەندامێکی 

بنەماڵەی قزڵجی لە بەغدا دوو ڕیسالەی خۆی چاپ کردوون. 
ئەوانــەی خــوارەوە ئــەو بابەتانەن وا بۆکان یا خەڵکی بــۆکان دەگرنەوە. من لەو 
کاتانــە دا مامۆســتا هەژار وەک بەشــێک لــە بۆکان چاو لێ دەکــەم، گەرچی دەزانم لە 
مەهابــاد لەدایک بــووە و لەوێش نێژراوە و هەمیشــەش هەر خۆی بە خەڵکی مەهاباد 
زانیوە و دیارە منیش هەر بە مەهابادیی دەناسم . هۆی ئەم کارەشم  ئەوەیە هەڕەتی 
الوی و ژیانی سیاسیی مامۆستا لە بۆکان تێپەڕ بووە و هەر لە بۆکانیشەوە ڕووی 
لــە گەرمێن کردووە. دوکتۆر ڕەحیمی ســەیفی قازیــش هەر مەهابادییە لەبەروەی لە 
بنەماڵەی قازییەکانی مەهابادە، بەاڵم بە حیسابی ژیان لە گوێگجەلی نێوان میاندواو و 

بۆکان وا هەیە پێویست بێ لە سەرچاوە بۆکانییەکانیش دا ناوی ببرێ. 
گرنــگ ئەوەیــە ئەو کەســایەتییانە ئاوڕیــان لێ بدرێتەوە و لە بیــر نەکرێن، دەنا چ 
گرنگ نییە کامیان لە کامە گوند ژیاون و ئەو گوندە چەند کیلۆمیتر لەم شار نزیکە و 
چەند لەوی دیکە دوورە. ئەم بابەتانە جێگەی بەرچاوتەنگی و دەمارگیری نین و من 
ئــەم ماندووبوونــە بــۆ کارێکی چەپەڵــی ئەوتۆ ناکەم کە ئاگری جیــاوازی و تەفرەقە 
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خۆش بکا.  
ئەوە بابەتەکانی سەبارەت بە بۆکان:

42. ئەحمەدی کۆر، موکریان ) 1٨56( : 
ـ دیوانی ئەحمەدی کۆر، پاکستان 1٩6٣، 4٨ الپەڕە )ل 1٣( ؛

52. ئەدەب )عەبدوڵاڵبەگی میسباحوددیوان 1٨12 ـ 1٨60( :
ـ دیوانی ئەدەب، ڕەواندز، زاری کرمانجی، 1٩٣6، 52 الپەڕە. دیوانی ئەدەب، 
هەولێر، کوردستان، 1٩66، 120 الپەڕه. مصباح الدیوان، بەغدا، 1٩٣٩، 1٣0 

الپەڕە )ل 15( ؛
٧٨. ئیبراهیم ئەفخەمی: دیوانی ئەفخەمی، مەهاباد، 1٩٧1، 1٩2 الپەڕە )ل 1٩(  ؛

 1٨5. حەســەن زیرەک: چریکەی کوردســتان، تاران، ڕەنگین، 1٩66، 50 الپەڕە )ل 
45( ؛

1٨6. حەسەن سەالح )سۆران( : 
ـ دیوانــی ســۆران، تەورێــز، قامیــش ]دەبــێ »تابش« بــێ[، 1٩66، 150 الپەڕە؛ 

کتێبخانەی سۆران، لەندەن، ڕۆنیۆ، 1٩٧٩، 450 الپەڕە )ل 45(؛
1٨٩. حەســەن قزڵجــی ) 1٩1٣ـ  1٩٨4( : پەیمانــی دووالیــی )ج( ، 1٩5٩، ٣٨ الپەڕە. 

پێکەنینی گە دا، بنکەی پێشەوا، 1٩٧2، 14٩ الپەڕە )ل 46( .
242. ڕەحیمی قازی: 

ـ پێشمەرگە )ج( ، بەغدا، وەفا، 1٩61، 160 الپەڕە )ل 54( .
٣٧٨. عەبدوڕڕەحمان هەژار )عبدالرحمن مصطفی موکریان]ی[ 1٩20( : 

ـ بۆ کوردستان )د( ، بەیروت، عیتانی، 1٩65، 200 الپەڕە؛ بەیتی سەرەمەڕ )د( ، 
شام، 1٩5٧، 16 الپەڕە؛ خەیام، وەرگێڕان لە فارسییەوە، بەیرووت، عیتانی، 
1٩6٨، 102 الپەڕە؛ شەڕەفنامە، وەرگێڕان لە فارسییەوە، نەجەف، نەعمان، 
1٩٧2، 1016 الپەڕە؛ هۆزی لە بیرکراوی گاوان، وەرگێڕاو لە عەرەبییەوە، 

بەغدا، کۆڕی زانیاریی کورد، 1٩٧٣، 10٨ الپەڕە )ل ٨0 و ٨1( . 
40٩. عبدالهادی افخم زادە: 

ـ مولودنامەی حضرت رسول اللە، مهاباد، 1٩50، ٣2 صفحە )ل ٨٨( .
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5٩٩. محەممەد قزڵجی )ساباڵخ 1٨٩5 ـ بەغدا 1٩5٩( : 
ـ چل فەرموودەی پێغەمبەر، بەغدا، نەجاح، 1٩٣5، 44 الپەڕە؛ التعریف بمساجد 

السلیمانیە و مدارسها الدینیە، بەغدا، 1٩٣٨، 5٣ الپەڕە )ل 1٣1(.1 

1. مســتەفا نەریمان، »فەرهەنگی ئەدیب و نووســەرانی کورد«، چاپی ئەمینداریەتیی گشــتیی 
ڕۆشنبیری و الوانی ناوچەی کوردستان، بەغدا، 1٩٨6، 154 الپەڕە، کوردی.
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ئافرەتە ناودارەکانی کورد
ئەم کتێبە بە کوردی  نووســراوە و پاشــان وەرگەڕاوەتەوە ســەر فارســی. نووســەر 
»عەبدالجبار محمد جباری« ژیاننامەیەکی کورتی بۆ ژمارەیەکی زۆر لە ژنانی ناوداری 

کورد نووسیوە و وەرگێڕیش هەندێکی دیکەی داوەتە دەم، بەاڵم بەداخەوە شێوازی 
کارەکەی زۆر ڕێک وپێک نییە و ڕوون نابێتەوە ئایا کام بەشی هی نووسەرە و کام 

بەشی لەالیەن وەرگێڕەوە زیادکراوە. 
ڕاســتیەکەی ئەوەیــە ژنانــی ناودار لــە نێو کــورد  دا زۆرن و بەو چەنــد الپەڕەیە 

ناکرێ و نابێ کۆتایی بە کاری توێژینەوە لە ژیانیان بهێنین. 
هــەر چۆنێــک بــێ، کتێبەکــە باســی دوو شــێرەژنی کــردووە کە ناوچــەی بۆکان 

دەگرنەوە و هۆی دامەزراندنی باسەکەش لێرە دا هەر ئەم دوو کەسەن. 
ـ عایشــە تورجانــیـ  کچــی عەلالمــەی قزڵجی، کــە خوێنــدەوار و زانایەکی ئایینی 
بەناوودەنگ بووە لە ناوچەکە دا )الپەڕە 6٣( ؛ بۆ زانیاریی زیاتر دەکرێ خوێنەر 
یادداشــتەکانی کاک جەعفــەری قزڵجی بخوێنێتەوە لەســەر ســایتی ڕۆژهەاڵت/
بۆکان، کە بەگوێرەی ئەو، »مەال ئایشــێ«ی قزڵجی دایکی خوالێخۆشــبوو قازی 

موکری بووە. 
ـ زرافشــان خانم )زێڕوەشــان خانم( ی موکــری، کــە لــە هــۆزی فەیزوڵاڵبەگــی و 
دایکی ســێ شــەهیدی گەورەی کوردســتان عەبدوڵاڵ خانی مەتین، ئەحمەد خانی 
فارووقــی و محەممەد خانــی دانیشــوەر بــوو، کــە هەرســێکیان دوای هەرەســی 

کۆماری کوردستان )1٩46(  لە سەقز لە داری بێداد دران.1

1. عبدالجبــار محمــد جبــاری، »گزیــدەای از زنان نامــدار کرد«، ترجمە احمد محمدی، ناشــر: 
مترجم، سنندج، 1٣٨0/ 2001، 102 صفحە، فارسی . 
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ناودارانی کورد و کوردستان
ئــەوەی لــە ڕابــردوو دا پێــی دەگوترا »اعالم« یــا »رجال« یا »علم الرجال« و ئێســتا بە 
»مێژووی ناوداران« دەناسرێ، بۆ شارەزایی لە کورتەی ژیانی کەسایەتیی مێژوویی 

گەالن بەسوودە و دەیان چەشن و شێواز بۆ نووسینی هەیە. ئەم بابەتە لە ڕابردوو دا 
بۆ کورد نەبووە و وا هەیە بتوانین بڵێن  نەمر ئەمین زەکی بەگ یەک لە پێشــڕەوانی 
کارەکە بووە کە کتێبی بەنرخی »مشاهیر الکرد و الکردستان«ی بە عەرەبی نووسی و 

بەرگی یەکەمی لە ساڵی 1٩45 و بەرگی دووهەمی لە ساڵی 1٩4٧  دا باڵوکردەوە. 
لــە کتێبەکــە دا زانیاریــی ڕاســتەوخۆ  لەمەڕ بۆکان کــەم دەکەوێتــە بەرچاو ، بەاڵم 
ســەبارەت بە هەندێ کەســایەتیی مێژوویی ، سیاســی ، زانســتی و هونەری موکریان 
زانیاری دواوە، کە ئاشکرایە بۆکانیش دەگرنەوە، واتە نابێ چاوەڕوان بین کەسانێک 
کــە لــە ناوچەکــە دا دەوری مێژوویی یان بینیــوە، حەتمەن ناوی بۆکانیان بەســەرەوە 
بێ. لەگەڵ ئەوەش دا کە ئەم ســەرچاوەیە کەمتر باســی بۆکانی تێدایە، بەاڵم گەڕانی 
مــن بەنێــو الپەڕەکانــی دا الی کــەم ئــەم ســوودەی دەبــێ کــە نووســەرانی دواڕۆژی 
مێژووی بۆکان پێویســت نەکا ســەرلەنوێ بەو هەمووە الپەڕەیە دا بچنەوە و بتوانن 

بە ئیعتیباری ڕاگەیاندنەکەی من، ڕاستەوخۆ بچنە سۆراغی الپەڕەی دیاری کراو. 
کتێبەکــە لــە دوو بــەرگ پێکهاتــووە و ناوی کەســان، بەگوێرەی پیتــی ئەلف وبێ 
بەدوای یەک دا هاتوون. بەرگی یەکەم پیتی ئەلف تا ظ و بەرگی دووهەم، پیتی ع تا 

یاء دەگرێتەبەر. 
لە بەرگی یەکەم دا ناوی گەلێک لە ئەمیرانی موکری وەک ئەمیرەبەگ، ئەمیرەپاشا، 
 بوداق خان، بوداق سوڵتان، دوو شێخ حەیدەر، ئەمیر سلێمان، ئەمیر سەیفەددین، شێر بەگ و
ســارم بەگی موکــری هاتــووە و ژیاننامەیەکــی کورتــی چەنــد دێڕیی بــۆ هەرکامیان 

نووسراوە. 
لە بەرگی دووهەم دا ناوی ئەم کەسایەتییانە هاتووە کە هەندێکیان خەڵکی بۆکان 
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یــا دەوروبــەری بۆکانن. من ناوەکان بەگوێرەی ژمارەی پێدراوی ئەمین زەکی و بە 
دیاری کردنی پیت ڕادەگەیەنم:

 ٧2 ع. عەبدوڵاڵبەگی میسباحوددیوانی ئەدەب؛
٨1 ع. مەال عەبدوڵاڵ پیرەباب؛

15٩ ع. ]عەلالمە[ مەال عەلی قزڵجی؛
1٣  ق. قوبادبەگی موکری؛

20 م. حەمەحوسێن خانی سەردار؛
٣٩ م. مەال محەممەد الکلوالنی؛
140 م. مەنسووربەگی موکری؛

سەبارەت بە مەال محەممەد »الکلوالنی« دەبێ بڵێم دەبێ  گڵۆاڵنی بێ کە »گڵۆاڵن«یش 
گوندێکی گەورکایەتییە پێشتر سەر بە بۆکان بووە و ئێستا بەشێکە لە سەقز. 

شــێعری  فــەرد  دوو  ســەردار  دا  حەمەحوســێن خانی  باســی  لــە  نووســەر 
»ساالرســەعید«ی هێنــاوە کــە ئاماژەیە بــە ئیعدامی ئــەو کەســایەتییە مەزنەی کورد 

لەالیەن تورکی عوسمانییەوە لە سەرەتاکانی شەڕی یەکەمی جیهانی و تااڵن وبڕۆی 
ماڵ و مڵکەکەی. ئاشکرایە ساالرسەعید ناسناوی »عەلی بەگی حەیدەری« خاوەن مڵکی 
گوندی »ســەراو« لە باشــووری شــاری میانــدواو و نوێنەری مەهاباد لــە پەرلەمانی 

ئێرانی سەردەمی ڕەزاشای پەهلەوییە:
 »حــەرش و واوەیالیە ئەمــڕۆ، کەربەالیە شــارمان
 کوشــن و تااڵن و یەخســیرە کەوا دێــن و دەبەن
 ئەی خودا! ئەکراد یەخسیری هەموو میللەت بوون
دەی »عەلی«، تا چاک نەفەوتاون، بڵێ فکرێ بکەن!«1

)ل 130، بەرگی 2( 

1. محمدامیــن ذکــی، »مشــاهیر الکرد و الکردســتان فی الدوراالســالمی«، الجــزءاالول، مطبعة 
التفیــض االهلیــە، بغــداد 1٩45، الجزء الثانی، راجعە و نقحە و اضاف الیە االســتاذ محمد علی 
عونی، مطبعة الســعادە بجواز محافظة مصر، 1٩4٧، )عەرەبی( ، بەرگی یەکەم 2٨٩ و بەرگی 

دووهەم 26٨ الپەڕە، عەرەبی . 
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مێژووی ناودارانی کورد
لەباری گرنگایەتییەوە، پێویستە دەسبەجێ دوای »مشاهیر الکرد و الکردستان«ی ئەمین 
زەکی بەگ باس لە سێ بەرگ کتێبی بەنرخی بابامردوخ ڕۆحانی )شیوا(  بکەین کە بە 
فارســی نووســیویەتی. بەداخەوە هیچکام لەو کتێبانە بە زمانی نەتەوایەتیمان نین و 
ئەوەش جێگەی دەرس وەرگرتنە. لە کاتێک دا دەکرێ کتێب بە کوردی بنووســرێن و 
پاشــان وەربگەڕێنە ســەر زمانی داگیرکەرانی واڵتەکەمان، ئێســتاش هەر گرنگایەتی 
بە زمانی بێگانە دەدەین و ئەوەش جێگەی داخە. دیارە ئەم حەســرەت خواردنە کەم 
تا زۆر لەو نرخە کەم ناکاتەوە کە دەبێ بە ئەرک و زەحمەتی ئەم دوو گەورە پیاوە 

بدرێ و لەو ڕێزەی کە بۆ ڕچەشکێنیی ئەوانی دادەنێین. 
 لــە کتێبــی »بابــا مردوخــی ڕۆحانــی«دا گەلێــک نــاوی پەیوەندیــدار بــە ناوچەی 
موکریــان و بــۆکان هەیــە و مــن لێــرە دا لیســتەیەکیان لــێ  پێکدەهێنم، بــەو هیوایەی 
کــە لــە دواڕۆژ دا ئەو لیســتەیە زیاتر و گەورەتــر ببێتەوە، بەاڵم پێشــتر با ئەوە بڵێم  
گەلێــک ســەرچاوەی گرنــگ هــەن کــە دەتوانــن بابەتــی پەیوەندیــدار بە کەســایەتیی 
خەڵکی بۆکانیان تێدابێ و پێویســتە ئەوانەش ســەیر بکرێــن. لەوانە، یەکیان »لغتنامە 
دهخدا«یە بە فارسی و »قاموس االعالم« و »اعالم کرد العراق« )بۆ ئەو بۆکانیانەی وا 

پەڕەوازەی باشوور بوون و لەوێ گیرساونەتەوە(  بە عربی و... 
بەرگی یەکەم: 

1. مال محمد کلوالنی ]کە دەبێ »گڵۆاڵنی« بێ[، ص 224؛
2. ئەحمەد کور، ص 26٨؛

٣. عالمە مال علی قزلجی تورجانی، ص 446.
بەرگی دووهەم:

1. احمد ترجانی زادە، ص 442؛
2. مال احمد ربانی، ص 216؛
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٣. ادب مکریانی )مصباح( ، ص 22٣؛
4. حافدی قزلجی، محمدسعید، ص ٣65

5. حزنی مکریانی ]بە حیسابی مەوتەنی باووباپیرانی[،  ص 2٨٩؛
6. حیدری مهابادی ]عەلی بەگی ساالرسەعید[،  ص ٣24؛

٧. سوارە ایلخانی زادە، ص 405؛
٨. شفیعی بوکانی، ص ٣2٧؛

٩. مال صالح ایوبی مکریانی، ص ٣٣4؛
10. حاجی عبدالرحمن آقا مهتدی، ص ٣٧٨؛

11. مال عبدالرحیم هەوشاری، ص 26٣؛
12. مال محمدحسن ترجانی، ص 114؛

1٣. مال محمدحسین ترجانی، ص 1٣٨؛
14. مال محمد ترجانی زادە، ص ٣6٣؛
15. مال معروف کوکەای، ص 2٧5.

بەشی دووهەم )بەرگی سێهەم( :
1. شاهانی ماد، ص 1 ـ 5؛

2. حکام مکری و سرداران، ص ٣٧1 ـ ٣٨4؛
٣. سیف الدین خان سردار مکری، ص ٣٧1؛

٤. عباس آقا دهبکری، ص 5٨0؛
٥. عزیزخان سردار کل مکری، ص ٣٧6؛

٦. محمدحسین خان سردار مکری، ص ٣٨4؛
ڕوانین بە »تاریخ مشــاهیر«ی نەمر بابامەردۆخ  دا دەریدەخا کە پێویســتە دواڕۆژ 
کەسانێکی تر ئەم کارە گەورەیە درێژە پێ بدەن و لە ڕێگەی پشکنینی سەرچاوەکانەوە 
نــاوی گەلێکــی تر لە ناودارانی کورد زیندوو بکەنەوە. لەم پەیوەندییە  دا زۆر وا هەیە 
ناوی ناودارانی بۆکانیش بێتە گۆڕێ. بۆ نموونە، هەر لە بەرگی سێهەم  دا باسی سێ 
ســەرداری بــۆکان کراوە و ســەردار عەلی خان کە چوارەمیان بــوو، ناوی نەهاتووە، 
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بە هەمان شــێوە شــاعیرانی وەک: ئاوات، هێدی، نووری، حەقیقی، ئەفخەمی، وەفا و 
عالمانی ئایینی وەک: مەال کەریمی شاریکەندی، مەال هادی ئەفخەم زادە و...1

1. بابامــردوخ روحانــی )شــیوا( ، »تاریــخ مشــاهیر کــرد: عرفا، علما، ادبا، شــعرا«، انتشــارات 
ســروش، تهــران، جلــد اول 1٣64/ 1٩٨5، 4٧4 صفحە، فارســی، جلــد دوم 1٣66/ 1٩٨٧، 4٨٩ 
صفحە، فارســی، بخش دوم )جلد ســوم(  امرا و خاندان ها، بەکوشــش ماجد مردوخ روحانی، 

1٣٧1/ 1٩٩2، 6٩1 صفحە، فارسی.
]تێبینــی: بەختەوەرانە کاک ماجد مەردۆخ ڕۆحانی ئەم بەرهەمەی باوکی کردۆتە کوردی و 

ســاڵی 2011 ـ 2012 ئاکادیمیــای کــوردی بەنــاوی »مێــژووی ناودارانــی کــورد«ەوە چاپــی 
کردووە.[
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زانایانی کورد
کتێبــی زانایانــی کــورد نووســراوی مامۆســتا محەممەدســاڵح ئیبراهیمی )شــەپۆل( ، 
زانیاریــی لەمــەڕ چەند کــەس لە زانایانی بــۆکان گرتۆتەبەر. لە کتێبەکە دا ســەرجەم 
ژیاننامــەی 2٩ کەســایەتی و هەروەهــا لیســتەی نــاوی 15 مۆســیقار و گۆرانیبێژ و 

بەیت چڕ لە کتێبەکە دا هاتووە، کە هەندێکیان ناوچەی بۆکان دەگرنەوە. 
بەداخــەوە کتێبەکــە شــێوازێکی ڕێک وپێکــی نییە و گەلێک بابەتــی بە تێکەاڵوی و 
شــێواوی تێدا گردوکۆ کراوە، بەاڵم هەر چۆنێک بێ ژیاننامەی ئەم کەســایەتییانەی 

ناوچەی بۆکانی تێدا نووسراوە:
ـ کامیل شا ئیمام زەمبیلی )ئاوات(  الپەڕە 5٧ ـ ٧٣؛

ـ مەال عەبدولکەریم مستەفاپوور )شاریکەندی(  الپەڕە 1٧٧ ـ 1٨1؛
ـ مەوالنا مەال مارف کۆکەیی الپەڕە 1٩5 ـ 211؛

ـ خاڵەمینی بەرزنجی )پارچە شێعرێک(  الپەڕە 20٩ ـ 212؛
ـ حەسەن زیرەک و چەند گۆرانیبێژی دیکەی موکریان الپەڕە 265 ـ 266.

 هەروەها لە بەشــی تایبەت بە مەال مارفی کۆکەیی دا، پارچە شــێعرێکی خاڵەمین 
بەنــاوی »کۆکــە« چاپ کراوە، کە پێم باش دەبــوو لێرە دا باڵوبکرایەتەوە، بەاڵم لەبەر 
هەڵەوپەڵــەی گەلێــک زۆر، خــۆم لێ بوارد. گوندی »کۆکە«ی نێــوان مەهاباد و بۆکان، 
شــوێنی لەدایک بوونــی مامۆســتایان مــەال مارفــی کۆکەیــی، خاڵەمینــی بەرزنجــی و 
عەباسی حەقیقییە و جێگەی خۆیەتی بکەوێتە بەر لێکۆڵینەوەی دواڕۆژی لێکۆڵەرانی 

ناوچەکە.1

1. محەممەدساڵح ئیبراهیمی )شەپۆل( ، »زانایانی کورد«، چاپی چاپەمەنی محەممەدی، سەقز، 
1٣٧٩/ 2000 تاران، 2٧٥ الپەڕە، کوردی. 
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بلیمەتانی کورد
لە ڕۆژانی 14 تا 16ی ڕەزبەری 1٣٧5ی هەتاوی )1٩٩6ی زایینی(  کۆنگرەی ڕێزگرتن 
لە زانیارانی کورد لە شــاری ســنە بەڕێوەبرا. لە کۆنگرەکە دا ڕێز لە هەندێک زانا و 
ئەدیبــی کــۆن و نوێی کورد گیرا و وتاریان لەســەر خوێندرایەوە. پاشــان کۆمەڵەی 
وتارەکان لەالیەن ئینتشــاراتی ســەالحەددینی ئەیووبییەوە لە ورمێ لە دوو بەرگ دا 

باڵوکرایەوە )ساڵی 1٣٧٧ هەتاوی/ 1٩٩٩ زایینی( . 
نێوەرۆکــی وتــارەکان بــەرز و نزمیی زۆریــان تێدایە، بەاڵم ســەرجەمی کارەکە، 
بەگوێرەی بارودۆخی ئەو سااڵنە و نەبوونی ئازادی و سەربەستی، کارێکی باش و 

بەڕێ وجێ بوو. 
لە وتارەکان دا بۆکان شــوێنێکی دیاری هەیە. لەو 1٣ کەســەی وا لە کۆنگرەکە دا 
ڕێزیان لێ گیراوە و باســیان لەســەر کراوە 2 کەســیان بۆکانین )مامۆســتا ئەحمەدی 
تورجانی زادە و نەمر ســوارەی ئێلخانی زادە( ، هەروەها مامۆســتا هەژاری موکریانی 

کە بەشێکی بە بۆکانەوە هەیە.
لەنێو ئەو کەســانەش دا کە وتاریان پێشــکەش کردووە، 10 کەســیان بۆکانین. لە 

خوارەوە لیستەی ناوی ئەو کەسانە و بابەتی وتارەکەیان دیاری دەکەم: 
بەرگی یەکەم:

بابەتناو
مەال ئەبووبەکری موسەنیفمەال ڕەحمانی ناسری

عمر سلطانی )وفا(
دو نسخە خطی از مستورە کردستانی در 

کتابخانەهای لندن
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 بەرگی دووهەم:

بابەتناو
شێخ محەممەد  مەریوانی )قانع(محەممەد نووری

یادی از استاد احمد ترجانی زادەعباس ایلخانی زادە 
ئەحمەد تورجانی زادەجەاللەددین شافیعی کورد 

مامۆستا هەژارناسر وەحیدی
هێمن، شاعیرێک لە مەیدانی سووتان و هەرمان دایۆنس ڕەزایی

سوارەعومەر ئێلخانی
سوارە و شێعری نوێمستەفا ئێلخانی زادە

سوارە لە پێ ڕاستییەکانی ژیانیعومەر حیسامی
توێژەری مێژووی ئەو کەسایەتییانە دەتوانێ بچێتە سۆراغی  وتارەکان.1

1. کنگرە بزرگداشــت فرزانگان کرد، انتشــارات صالح الدین ایوبی، چاپ اول، 1٣٧٧/ 1٩٩٩، 
بەرگی یەکەم 446 الپەڕە، بەرگی دووهەم ٩٧1 الپەڕە، کوردی و فارسی.
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گوڵزاری شاعیرانی کوردستان
نووسینی مێژووی ئەدەبی بۆکان پێداویستییەکی گرنگە و بۆ ئەم کارە دەبێ بەڵگە و 

سەرچاوەی باش بدۆزرێتەوە. 
کتێبی »گلزار شاعران کردستان« ئامادەکردنی »سید عبدالحمید حیرت سجادی«یە، 
کــە ســاڵی 1٣64/ 1٩٨5 باڵوکراوەتــەوە. لــە کتێبەکــە دا نــاو و نموونەیەکــی کــورت 
لــە شــێعری 250 شــاعیری کــوردی ڕۆژهەاڵتی کوردســتان تۆمار کــراوە. زۆربەی 
شــاعیرەکان خەڵکــی کوردســتانی ئــەردەاڵن و بەتایبــەت ســنەن، هەندێک شــاعیری 
ناوچــەی موکریانیشــیان لەگەڵ خــراوە و تەنانەت چەند کەســی وەک نالی و مەالی 

جزیری و شێخ ڕەزاش لە ناویان دا دانراون. 
بەاڵم ئەوەی بۆکان بگرێتەوە، ئەم شاعیرانەن:

1. ئەدەب، مەهابادی )عەبدوڵاڵ، میسباحوددیوان( ، 122٧ـ1٣٣1ی کۆچی؛
2. تورجانی، مەهابادی )مەال ئەحمەد تورجانی زادە( ، 1٣1٩ـ1٣60ی کۆچی؛
٣. جەوهەری، بۆکانی )مەال حەسەن(  سەرەتای سەدەی چواردەی کۆچی؛

٤. حافیدی، بۆکانی )مەال محەممەدسەعید حافیدی قزڵجی( ، 12٩2ـ1٣٨٣ی کۆچی؛
٥. حەقیقی، بۆکانی )عەباس( ، 12٨1ـ1٣٧5ی هەتاوی؛

٦. حەیدەری، مەهابادی )عەلی خانی ساالرسەعید( ، 12٩0 ـ 1٣2٨ی هەتاوی؛
٧. سوارە، بۆکانی )ئێلخانی زادە( ، 1٣21ـ1٣54ی هەتاوی؛

٨. شەفیعی، بۆکانی )مەال عیسامەددین( ، 1٣00ـ1٣٧4ی هەتاوی؛
٩. سیدقی، بۆکانی )مەحموود( ؛

10. مەال محەممەدحوسێنی تورجان )کوڕی مەال عەلی تورجانی( ، 12٧٨ ـ 1٣٣5ی 
کۆچی؛ 

11. مەال مەعرووف کۆکەیی، 125٣ـ1٣24ی هەتاوی؛ 
12. وەجدی، بۆکانی )مەال محەممەدحەسەن قزڵجی( ، 12٧4ـ1٣2٧ی کۆچی؛ 
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1٣. وەجدی، بۆکانی )محەممەد( ، 1٣0٧ـ1٣66ی هەتاوی؛ 
1٤. وەفا، بۆکانی )عومەر سوڵتانی(  1٣1٨ـ1٣٨٤ی هەتاوی؛

ساڵ و مانگەکان هەڵەیان تێکەوتووە و پێویستیان بە پێداچوونەوەیە.1

1. سید عبدالحمید حیرت سجادی، »گلزار شاعران کردستان«، ناشر: مؤلف، سنندج 1٣64.
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چیرۆکنووسانی بۆکان
ژمارەیــەک چیرۆکنــووس لە بۆکان هەڵکەوتوون کە بەشــێک لــە مێژووی فەرهەنگی 

بۆکانن، جا بابەتی نووسراوەکانیان لە بۆکان ڕووی  دابێ یان نا. 
پێشــڕەوانی کاروانــی چیرۆکنووســانی بــۆکان، بێ گومــان مامۆســتا قزڵجییــە و 
دەســبەجێ دوای ئــەو دەبــێ بــاس لــە بەڕێز کاک ســەالحوددینی موهتــەدی و کاک 

سوارەی ئێلخانی زادە و کاک حەسەن ئەیووب زادە بکرێ. 
چیرۆکی »نان و فیشەک« و چەند چیرۆکی دیکەی کاک سەالح لە ڕۆژانی ڕەشی 
ڕژیمــی شــا و توندوتیژییەکانــی ســاواک لــە کوردســتان، بەنهێنی ســەریان بە ماڵی 
هەمــوو خەباتگێــڕان و ڕووناکبیرانی کوردی ڕۆژهەاڵت دا کــرد. هەروەها کارەکانی 
کاک ســوارەی نەمــر کــە بەختەوەرانە بەشــی زۆریــان لە ڕادیۆی کــوردی تارانەوە 
باڵوبوونەتــەوە و دواتــر لە کتێبی»تاپۆ و بوومەلێڵ«یش دا چاپ بوون، ســەرەتایەکی 
بــاش بــوون بــۆ بەرزبوونــەوەی دیواری قەاڵیەک کە ئێســتا چیرۆکنووســیی الوانی 

بۆکانە و بەختەوەرانە خەڵکانێکی لێهاتووی زۆر خۆیان تێدا حەشار داوە. 
ئــەم یادداشــتانە دەرەتانی پێڕاگەیشــتن بە کاری یەک یەکەی چیرۆکنووســەکانی 
بۆ نییە، بەاڵم لێرە دا لیســتەیەک لە ناو و شــوێنەواری ئەو کەســانە دەنووسمەوە کە 

نووسینەکانیانم لە بەردەست دایە. 
بۆ کەســانێک کە دەســتم بە نووســینەکانیان ڕانەگەیشــتووە دەبێ دواتر کاتێ کە 

شارەزایی یەکیان لێ پەیدا بکەم، لیستەیەکی جیاواز ڕێک بخەم. 
نەمر حەسەن قزڵجی      کۆمەڵە چیرۆکی پێکەنینی گەدا

نەمر سوارە ئێلخانی زادە  دوا بەرهەمی، واتە کتێبی شەنگەسوار
سەالحوددینی موهتەدی   نان و فیشەک و... 

ئەنــوەر ئێــران زادە »تاقــەدار« و... )لە چیرۆکی تاقــەدار دا ڕووداوی پێش و دوای 
کۆدەتای 2٨ی گەالوێژی بۆکان و ناوچەی فەیزوڵاڵبەگی باسی کراوە و ناوی زۆر 
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کەســایەتیی خەڵکــی بــۆکان هاتــووە( . هەروەهــا نووســەری ئەو دوو ڕۆمانەشــە بە 
فارسی: فقرەقا، پرستو. 

حەسەن ئەیووب زادە 
عومەر حەمیدی

فەتاح ئەمیری        هەوارەبەرە، میرزا و زیندەخەو    
حسێن شێربەگی        شاربەدەر، دۆنادۆن، ئاوازی کریسمەس و...

محەممەد ڕەمەزانی
سولەیمان فەڕشی

ناسر وەحیدی        خەوەڕاو 
بریا کاکەسووری        سیاسووت

عەلی غوەاڵمعەلی
ماپارە ئیبراهیمی

ئەحمەد تاها        گوڵی نیشتمان
حەمەدەمین شامحەممەدی        قەاڵ 

مستەفا ئێلخانی زاده
ڕەحمان سۆفی        نۆرماڵ

عومەر مەولوودی        هەزار ئەشکەوت
سولەیمان عەبدوڕڕەحیم زادە

قادر هیدایەتی         گابۆڕ، تۆقی عەزازیل، دەنگی نوختە، بەردێک لە بەردێک
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چیرۆکی کوردی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
دەقی وت ووێژێک لەگەڵ ڕێزدار حسێن شێربەگی لە ماڵپەڕی »سیروان«دا باڵوبۆوە. 
وت ووێژەکــە، گەلێــک بەنێــوەرۆک و ڕوونکەرەویــە و لــە دوو الیەنــەوە پەیوەندیی 
بــە بۆکانــەوە پەیــدا دەکا. لــە وت ووێژەکــە دا ئامــاژە بــە هەندێــک کاری شــانۆیی لە 
بــۆکان و کەســایەتیی وەک ســوارەی ئێلخانــی زادە و حەســەنی قزڵجــی و ڕەحیــم 
سەیفی قازی و سەالحی موهتەدی و محەممەد ڕەمەزانی کراوە. وەک چیرۆکنووس 
هەروەهــا کاک حســێن خۆی بۆکانییە، واتە پەیوەندییەکــی دووالیانە، ئەم وت ووێژە 
بەو باسەوەدەبەستێتەوە. ناوی وتارەکەی ماڵپەڕی سیروان بەو چەشنەیە: »ڕەوتی 
چیرۆکی کوردی لە کوردســتانی ئێــران«، بەڕێوەبەری وت ووێژەکەش هەر ماڵپەڕی 
سیروانە، کە خۆی سەرچاوەیەکی بەنرخ بوو بۆ هونەر و ئەدەبی کوردی و بەداخەوە 
وەســتاندیان. هیوایە کاری دوایی کاک حوســێن ناســاندنی چیرۆکنووسەکانی کورد 

بێ کە لە نێویان دا الوی بۆکانی کەم نین. 
چیرۆکی هونەری هەتاهەتایە، هەر ماوە و نامرێ

کاک حســێن با باســەکەمان لە دەســپێکی چیرۆکی کوردی کوردستانی ئێرانەوە 
بێ. 

ـ پێشــوازی لــە پێشــنیازەکەتان دەکــەم، چونکــە ئــەم دەرفەتەم بۆ دەڕەخســێ تا 
جارێکی دیکەش سپاس و ئەمەگداریی خۆم ئاڕاستەی بناغەدانەری چیرۆکی کوردی 
لە کوردستانی ئێران بەڕێزی نەمر زیندەیاد مامۆستا حەسەن قزڵجی بکەم و هەروەها 
ســپاس و ئەمەگداری و ڕێز و خۆشەویســتی ئاڕاســتەی تێکۆشەرانی پێشەنگی ئەم 
بوارە، زیندەیادانی نەمر مامۆستا سوارە ئێلخانی زادە و دوکتۆر ڕەحیم قازی بکەین. 
بەڕاســتی بێتوو»گی دۆمۆپاســان« بــە ئاوێنەی بااڵنوێنی کۆمەڵگای فەرەنســی و 
پەرەپێــدەری کورتەچیرۆکــی ئورووپایی و ڕۆژاوایی لە ســاڵەکانی کۆتایی ســەدەی 
نــۆزدە دا بناســین یــان ئانتــوان چیخــۆف ویژدانــی هۆشــیار و بێــدار و شــێوەکاری 
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هونەرمەندی کۆمەڵگای ڕووســی بێ لە کۆتایی ســەدەی نۆزدە و سەرەتای سەدەی 
بیستەم دا، ئەوە مامۆستا حەسەن قزڵجی ئەرکی هەردووکی ئەم نووسەرانە و بەردی 
سەرشان و کۆڵی هەردووکیانی بە تەنهایی وەئەستۆ گرت و سەر کەوتووش بوو. 

باسەکە دەگەڕێتەوە بۆ )سااڵنی 1٩41ـ  1٩46 زایینی( ، یانی سەرەتای ڕۆنیسانسی 
کۆمەڵگای کوردستانی ئێران و جم وجووڵی کۆمەڵەی »ژ. ک« و کۆماری کوردستان، 
کە لەو کاتە دا فۆرماسیۆنی ئابووری و ڕامیاریی ئێمە فۆرماسێونی فێئۆداڵی بوو و 
داب ونەریتی عەشایەری و خێڵەکی بەسەر خەڵک و کۆمەڵگا و کولتوورمان دا زا ڵ بوو، 
 لە بارودۆخ و بڕگەیەکی ئاوا دا کە زۆربەی خەڵک نەخوێندەوارن و ئاگایان لە نووسین و
خوێندنەوە و کتێب نییە، تەنانەت خوێندەوارانی پێشەنگیش زۆربەی زۆر و لە سەدای 
نەوەدیان ســەرقاڵی شــێعر دەبن )هەڵبەت ئەو خوێندەوارە پێشــەنگانەی کە خەریکی 
 خوێندنەوە و نووســینن، نەک خوێندەواری ئاســایی و ڕەشۆکی و دوور لە موتااڵ و
خوێندنــەوە( ، لــە بارودۆخێکــی ئــاوا دا مامۆســتا قزڵجی دێ و چیرۆک دەنووســێ و 
ئەویش چیرۆکی ســەرکەوتوو،  کە ئەوا لەپاش نێزیک شەســت ســاڵ هێشــتا بۆ زۆر 

کەس سەرمەشق و نموونەی چیرۆکی سەرکەوتوون. 
 چیرۆکەکانی ئەو بڕگەیەی مامۆستا لە گۆڤاری »هەاڵڵه«دا کە لە بۆکان و لەژێر 
چاوەدێریی خۆیان دا دەردەچوو، هەروەها لە ڕۆژنامەی »کوردستان«دا کە ئۆرگانی 
کۆمار بوو چاپ دەبوون. ئەم چیرۆکانە و چەند چیرۆکێکی دیکەی مامۆستا پاشان 
لــە کتێبــی »پێکەنینــی گــە دا«   دا لــە چــاپ دران و لــە قــەوارەی کتێــب دا باڵوبوونەوە. 
کاریگەریی مامۆســتا قزڵجی بەســەر چیرۆک و چیرۆکنووسانی ئەم دیو و ئەودیوی 

کوردستان دا شتێکی سەلماوی حاشاهەڵنەگرە و هەمووان پێی پێیادەنێن. 
وەکــوو چــۆن هــەر هەموو چیرۆکنووســانی ڕووســیە لەژێر »شــنیل«ی نیکۆاڵی 
گووگــووڵ دا هاتنەدەر،  ئێمەی چیرۆکنووســی کوردیش هەر هەموومان قەرزارباری 

مامۆستا »حەسەن قزڵجی«ن. 
ئا لێرە دا ڕەنگە ئەم پرسیارە بێتە پێشێ و پرسیار بکرێ بۆچی؟ ئەوە پرسیارێکی 
زۆر جوان و باشی فکرییە لە ئەدەبی کوردی دا و مافی هەموومانە بزانین بۆچی...؟
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لە وەاڵم دا پێم  وابێ زۆر باشە ئاماژە بە سێ  هۆکاری سەرەکی بکرێ:
1. چونکە مامۆستا قزڵجی بناغەدانەری چیرۆکی کوردی لە کوردستانی ئێرانە و 

یەکەم کەس بووە کە لەم دیو دا کورتەچیرۆکی هونەریی کوردیی نووسیوە. 
2. لەبەروەی وێڕای لەبەرچاوگرتنی بڕگە و خولی خۆی و فۆڕم و ئاستی چیرۆک 
لــەو بڕگــە زەمانییــە دا، چیرۆکی مامۆســتا زۆر ســەرکەوتوو و پێشــکەوتوون. یانێ 
چیرۆکەکانی کتێبی »پێکەنینی گە دا«  لەپاش نووســینیان بەردەوام خوێندراونەتەوە و 
قســەوباس و مشــت ومڕیان لــێ ســاز بــووە و بــە ئاســەوار و بەرهەمــی بــاش و 

سەرکەوتوو ناسراون. 
٣. مێژوو سەلماندوویەتی کە گەورەپیاوان زۆر جار بەپێچەوانەی ڕۆیشتنی ئاوی 
 ڕووبار مەلە دەکەن و مامۆستاش هەر وای کرد، یانی لەجیاتی ڕوو لە شێعر کردن و
شێعر گوتن، وەشوێن چیرۆک کەوت. من لە وتاری »چریکەی چیرۆکی چوارچرا«  دا 
ئامــاژەم بــە بارودۆخــی ئابــووری، ڕامیــاری، کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگیی ســەردەمی 
کۆمــاری کوردســتان کــردووە و دەسنیشــانم کردووە کــە لەو خــول و بڕگەیە دا و 
لــە فۆرماســیۆنی فێئۆداڵی دا زیاتر لە ســەدای نەوەدی خەڵــک نەخوێندەوار بوون و 
خوێندەوارانیــش لــە ســەدای نەوەدیــان، لــە شــێعر بــەدەر خوێندنەوەیــان لەنێــو دا 
بــاو نەبــووە. جــا لــە دۆخێکــی ئــاوا دا مامۆســتا وەشــوێن شــێعر ناکــەوێ، چیرۆک 
لــە نووســینی چیرۆکیــش دا بەپێچەوانــەی بەســتێنی ڕووبــار مەلــە  دەنووســی و 
دەکات، یانــێ  مــن پێم وایــە بەپێچەوانــەی زۆر کــەس کــە وای دادەنێــن چیرۆکەکانی 
ئەدەبــی  سۆشیالیســتی و  ڕیالیزمــی  قوتابخانــەی  بــە  ســەر  گــە دا«   »پێکەنینــی 
 کرێکاریــن، مــن دەڵێــم نا، چیرۆکەکانی پێکەنینی گە دا، ســەر بــەو قوتابخانەیە نین و
سەر بە شێوازی ڕەخنەی کۆمەاڵیەتین، چونکە وەکوو دەزانین لە ئەدەبی کرێکاری و 
ڕیالیزمــی سۆشیالیســتی دا پڕوپاگەندەیەکــی دوگــم و داخــراوی قیرســیچمانە بــۆ 
بیــروڕا و ئەندیشــەیەکی تایبــەت و ئیشــک و پارتخوازانــە دەکــرێ، کــە ئێمــە ئــەم 
بیــروڕا و پڕوپاگەنــدە حیزبی و دوگــم و داخراوانە لە چیرۆکی مامۆســتا دا نابینین. 
دەیجا جارێکی دیکەش سپاس و ئەمەگداریمان بۆ بناغەدانەری چیرۆکی کوردستانی 
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ئێران مامۆستا حەسەن قزڵجی. 
لەپاش داڕمانی کۆماری کوردستان و سەرکوت کردنی هەموو بزاڤ و جووڵەیەکی 
 پیشکەوتنخوازانە و وێڕای سڕینەوەی هەموو چاالکییە فەرهەنگییەکان کاری مامۆستا و

چیرۆکنووسینی کوردی لەم  دیو تەنها و تەریک دەمێنێتەوە. 
تــا ســاڵی 1٣2٩ی هەتــاوی )50ی زایینــی(  یەکەم ڕۆمانی کوردیی سەرتاســەری 
کوردستان لە ئێرەوان پاتەختی ئەرمەنستانی سەر بە سۆڤیەت چاپ و باڵو دەبێتەوە، 
ئەویش ڕۆمانی »پێشمەرگە« ی دوکتۆر ڕەحیم سەیفی قازییە. من هەر لەسەر ڕۆمانی 
پێشــمەرگەی دوکتۆر ڕەحیم وەکوو یەکەم ڕۆمانی کوردی بە تێروتەســەلی هەر لە 
وتاری »چریکەی چیرۆکی چوار چرا«  دا نووسیمە. لێرەش دا دووپاتی نەکەینەوە و تەنها 
 دەسخۆشانە و ڕێز و ئەمەگداریمان ئاڕاستەی نووسەری ڕۆمانی پێشمەرگە دەکەین و
بەداخــەوە بزاڤــی چیــرۆک و ڕۆمانــی کوردی لەپــاش کۆمار و لەپاش مامۆســتایان 
قزڵجی و قازی بۆ ماوەیەکی زۆر بێدەنگی و شەوەزەنگی بەسەر دا دێ و سەرنێزەی 
دیکتاتورییەتی شۆڤینیستیی پالەوی ئیزنی چاالکی و بزاڤی فەرهەنگی و هونەری بە 
 غەیرەفارس و بەتایبەت بە کورد نا دا. بەرەبەرە دەگەینە سااڵنی 40 و 50ی هەتاوی )60 و
٧0 کانی زایینی(  و کۆڕ و کۆبوونەوەکانی ئاڵقەی زیندەیادی نەمر مامۆستا سوارەی 
ئێلخانی زادە و هەڤااڵنی وەکوو کاک سەالح و چاوە و برێ جار مامۆستا نووری و 

ڕۆژبەیانی و... لە سەرەتاوە لە بۆکان و لە پاشان لە تاران...



بەشی سێهەم: کەسایەتییەکان | 933  

ناوی بەشێک لە نووسەران، ئەدیبان و هونەرمەندانی بۆکان
1. ڕەحمان ئازەرگوشەسب: شانۆگەر

شانۆگەر 2. عەلی ئازەرگوشەسب:  
٣. ناسر ئەحمەدزادە: هونەرمەندی شێوەکار

٤. محەممەد ئەحمەدی: شاعیر
٥. مەال هادی ئەفخەم زادە: زانای ئایینی، نووسەر، شاعیر

٦. ئیبراهیم ئەفخەمی: مێژوونووس، شاعیر
٧. کامران ئەمین ئاوە: نووسەر، لێکۆڵەر، وەرگێڕ

٨. ئەیووب ئەیووب زادە: لێکۆڵەر، نووسەر 
٩. حەسەن ئەیووب زادە: لێکۆڵەر، وەرگێڕ، کەسایەتیی سیاسی

10. ماپەرە ئیبراهیمی: نووسەر
11. فەتاح ئیسماعیل پوور: شانۆگەر

12. عەلی ئیسماعیل زادە: مێژوونووس
1٣. چیمەن ئێلخانی زادە: دیزاینەر

1٤. سوارە ئێلخانی زادە: لێکۆڵەر، شاعیر، نووسەر
1٥. عومەر ئێلخانی: نووسەر 

1٦. عوسمان ئێلخانی زادە: نووسەر
1٧. محەممەد ئێلخانی زادە: مێژوونووس، کەسایەتیی سیاسی

1٨. مستەفا ئێلخانی زادە: نووسەر
1٩. سەید جەعفەر ئیمام زەنبیلی: لێکۆڵەر، نووسەر

20. سەید کامیل ئیمام زەنبیلی )ئاوات(: شاعیر
21. ئیسماعیل ئیسماعیل زادە: نووسەر

22. ئاگری ئیسماعیل نەژاد: نووسەر، ڕۆژنامەوان
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2٣. فارووق بابامیری: وەرگێڕ، کەسایەتیی سیاسی
2٤. شەهین بایەزیدپوور: ڕۆژنامەوان، چاالکی مەدەنی

2٥. میدیا بایزیدپوور: نووسەر، کەسایەتیی سیاسی
2٦. عەلی بداغی: نووسەر، ڕۆژنامەوان

2٧. فاتمە بوداغی: شاعیر
2٨. ئاوات بۆکانی: دەنگبێژ

2٩. ڕەحیم بەهرام زادە: وەرگێڕ، کەسایەتیی سیاسی
٣0. ئەحمەد بەهرامی: نووسەر

٣1. کەمال بەهرامی: گیان بەخت کردووی سیاسی، شانۆگەر
٣2. حاج سەلیم خانی بابامیری: ئەدیب، سەفەرنامەنووس

٣٣. ڕەزا بابامیری: مۆسیقار، دەنگبێژ
٣٤. سۆمانە بۆکانی: نووسەر

٣٥. سمایل جانباڵغی: هونەرمەندی شێوەکار
٣٦. شەنگەجوو: دەنگبێژ

٣٧. متەللیب چابوک: شانۆگەر
٣٨. سمایل ئاغا چەوگالی: دەنگبێژ

٣٩. جەعفەر حامیدی: نووسەر، کەسایەتیی سیاسی
٤0. سەید تاهیر حوسێنی: ئاوازدانەر، دەنگبێژ

٤1. سەعید حەسەن زادە: هونەرمەندی شێوەکار
٤2. شۆڕش حەسەن زادە: گرافیست

٤٣. برایم حەسەنی: وەرگێڕ
٤٤. سونبول حەقیقی: شاعیر
٤٥. عەباس حەقیقی: شاعیر

٤٦. ئەبووبەکر حەمیدی: نووسەر، کەسایەتیی سیاسیی گیان بەخت کردوو
٤٧. عومەر حەمیدی: نووسەر، شانۆنامەنووس، کەسایەتیی سیاسی



بەشی سێهەم: کەسایەتییەکان | 935  

٤٨. خالید حیسامی )هێدی( : شاعیر، کەسایەتیی سیاسی
٤٩. ناسر حیسامی: شاعیر، نووسەر، کەسایەتیی سیاسی

٥0. کەریم حیکمەتی: شاعیر
٥1. سەالح خوسرەوی: هونەرمەندی شێوەکار

٥2. تاهیر خەلیلی: دەنگبێژ
٥٣. عەلی خەندان: دەنگبێژ

٥٤. حەسەن دەرزی: دەنگبێژ
٥٥. ئەرسەالن ڕۆستەم زادە: هونەرمەندی شێوەکار، گرافیست

٥٦. محەممەد ڕۆستەم زادە )نامۆ( : هونەرمەندی شێوەکار 
٥٧. جەعفەر ڕۆستەمی: شانۆگەر، کەسایەتیی سیاسی 

٥٨. محەممەد ڕەمەزانی: نووسەر، وەرگێڕ
٥٩. بیژەن ڕەحمانی: چیرۆکنووس

٦0. کەریم ڕەحیمی: نووسەر
٦1. محێدین ڕەزایی: دەنگبێژ

٦2. یونس ڕەزایی: شاعیر، ڕەخنەگری ئەدەبی
٦٣. کەریم ڕەحیمی: نووسەر

٦٤. هاشم ڕەزایی: نووسەر، کەسایەتیی سیاسی
٦٥. ئومێد ڕەسووڵ پوور: دەنگبێژ

٦٦. حەسەن زیرەک: دەنگبێژ
٦٧. ترووسکە سادقی: شاعیر، ڕۆژنامەوان 
٦٨. لەیال ساڵحی: شاعیر، پسپۆری مێژوو

٦٩. فەوزیە سوڵتان بەگی: شاعیر
٧0. ڕەحمان سۆفی: شاعیر، وەرگێڕ، چیرۆکنووس

٧1. سولەیمان سۆفی ساڵحی: شاعیر
٧2. بەیان سۆفی سوڵتانی: شاعیر
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٧٣. ڕەسووڵ سۆفی سوڵتانی: نووسەر، شاعیر
٧٤. لەیال سۆفی سوڵتانی: شاعیر
٧٥. ڕووناک سوڵتانی: گرافیست

٧٦. ڕەسووڵ سوڵتانی: شاعیر، وەرگێڕ
٧٧. عومەر سوڵتانی )وەفا(: شاعیر

٧٨. بەیان سۆهرابی: شاعیر
٧٩. دیمەن سوهرابی: شاعیر

٨0. هەاڵڵە سۆهرابی: نووسەر، شاعیر
٨1. حوسێن سەعیدی )دیالن(: نووسەر، کەسایەتیی سیاسی

٨2. سەید محەممەد سەفایی: دەنگبێژ
٨٣. سەید ئیبراهیم سەقزی: دەنگبێژ

٨٤. حەسەن سەالح )سۆران(: نووسەر، شاعیر
٨٥. سەید جەالل سەیادت: نووسەر
٨٦. سەید خالید سەیادت: نووسەر
٨٧. سەید قادر سەیادەت: شاعیر

٨٨. محەممەدئەمین شاسەنەم: نووسەر
٨٩. محەممەدئەمین شامحەممەدی: نووسەر

٩0. حەسەن شوان: نووسەر
٩1. ڕەسووڵ شوان: شاعیر

٩2. ناسح شەریفیان: وەرگێڕ
٩٣. مەال عیسامەددین شەفیعی: زانای ئایینی، شاعیر

٩٤. ڕەزا شەمامی: شانۆگەر
٩٥. حسێن شێربەگی: لێکۆڵەر، چیرۆکنووس

٩٦. سۆما عوسمان زادە: شاعیر
٩٧. عەلی عوسمانی: شانۆگەر، کەسایەتیی سیاسی
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٩٨. ڕەحیم عەبدوڕڕەحیم زادە: نووسەر
٩٩. سولەیمان عەبدوڕڕەحیم زادە: شاعیر و نووسەر

100. قادر عەبدوڵاڵ زادە )قالەمەڕە(: هونەرمەندی شمشاڵ ژەن
101. عومەر عەسری: نووسەر، کەسایەتیی سیاسی

102. تاهیر عەلیار: مێژوونووس، کەسایەتیی سیاسی
10٣. عومەر عەلیار: مێژووزان

10٤. ناسر عەلیار: نووسەر
10٥. خالید عینایەتی: نووسەر

10٦. عومەر عینایەتی: نووسەر
10٧. نیگار عینایەتی: نووسەر، کەسایەتیی سیاسی

10٨. ڕێبوار غوەاڵمعەلی: لێکۆڵەر، ڕەخنەگری فیلم و سینەما
10٩. عەلی غوەاڵمعەلی: چیرۆکنووس

110. ئەحمەد غوەاڵمی: ڕۆژنامەوان
111. نادر فەتحی: نووسەر، وەرگێڕ، ڕۆژنامەنووس

112. برایم فەڕشی: لێکۆڵەر، نووسەر، شانۆگەر
11٣. بەیان فەڕشی: شاعیر

11٤. سولەیمان فەڕشی: نووسەر، تەنزنووس، شانۆگەر
11٥. عوسمان فەرامەرزی: نووسەر

11٦. قادر فەرامەرزی: شاعیر
11٧. سمایل ئاغای فەڕڕوخی: پێشەنگی وێنەگریی فۆتۆگراف

11٨. مەنسوور فەڕڕوخی: نووسەر، شانۆگەر
11٩. برایم قادری: دەنگبێژ

120. سمایل قاسمی: نووسەر
121. جەعفەر قزڵجی: نووسەر

122. حەسەن قزڵجی: لێکۆڵەر، ڕۆژنامەنووس، چیرۆکنووس، کەسایەتیی سیاسی
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12٣. محەممەد وەجدی قزڵجی: شاعیر
12٤. موحسین قزڵجی: لێکۆڵەر، نووسەر

12٥. سەید یاسین قوڕەیشی: کاریکاتۆریست، تەنزنووس
12٦. سەید محەممەدئەمین قوڕەیشی: کاریکاتۆریست، تەنزنووس

12٧. ئەبووبەکر قەرەگوێزی: دەنگبێژ
12٨. ئاڵیکەندی: نووسەر

12٩. یۆسف گوڵ محەممەدی: وەرگێڕ
1٣0. عەلی گوڵی: فۆلکلۆرناس 

1٣1. عەلی گەالوێژ )ئاگری(: لێکۆڵەر، شاعیر، کەسایەتیی سیاسی
1٣2. ئەمین گەردیگالنی: شاعیر، وەرگێڕ

1٣٣. عەزیز محەممەدپوور )داشبەندی(: نووسەر، وەرگێڕ
1٣٤. عوسمان محەممەدی )عوسمانەسوور( : نایەژەن

1٣٥. ڕەحمان محەممەدیان: مێژوونووس
1٣٦. ئازاد محەممەدیانی: نووسەر
1٣٧. ڕەزا کەریم موجاور: وەرگێڕ

1٣٨. حسێن مرادبەگی: وەرگێڕ، کەسایەتی سیاسی
1٣٩. یۆسف مستەفا: دەنگبێژ 

1٤0. سەالحەددین موهتەدی: نووسەر، چیرۆکنووس، کەسایەتیی سیاسی
1٤1. عەلی مەحموودی: شانۆگەر

1٤2. جەعفەر مەردانبەگی: نووسەر، شانۆگەر
1٤٣. مەنسوور مەردانبەگی: شانۆگەر

1٤٤. شایستە مەعرووفی: شانۆگەر
1٤٥. ئەحمەد مەوالنی: شاعیر، نووسەر

1٤٦. خەبات مەولوودی: دەنگبێژ
1٤٧. عومەر مەولوودی: نووسەر، ڕۆماننووس
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1٤٨. حەسەن میراوایی: دەنگبێژ
1٤٩. محەممەد نووری: شاعیر، کەسایەتیی سیاسی
1٥0. کامیل نەجاری بۆکانی: وەرگێڕ، ڕۆژنامەوان

شاعیر 1٥1. محەممەدسەعید نەجاری )ئاسۆ(:   
1٥2. سەالح نیساری: شاعیر، نووسەر
1٥٣. ناسر وەحیدی: لێکۆڵەر، نووسەر

1٥٤. عەبدوڵاڵ هۆشمەند )عەبەدەڕژێ( : دەنگبێژ
1٥٥. ئەحمەد هەقناس: شاعیر، ڕۆژنامەوان

1٥٦. سەید قادر هیدایەتی: نووسەر
1٥٧. ڕەسووڵ یەکشەوە: دەنگبێژ

1٥٨. لوقمان ڕەحیمی: وێنەگر
ئەم لیستەیە بە یارمەتیی سەرچاوەکانی بەردەست و هەندێک دۆست و برادەری 
خۆم ئامادە کراوە. بەداخەوە دیققەتی تەواوی نییە و زیاد لەوەش، ناوی زۆر کەسی 

نەگرتۆتە خۆ.  
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تیکۆشەرانی  سیاسیی خەڵکی بۆکان و ناوچەکە
کاک تاهیــر عەلیــار دەقــی وتارێکــی کورتــی لەســەر ماڵپــەڕی ڕۆژهــەاڵت/ بــۆکان 
باڵوکــردەوە کــە بەگوێــرەی ئەو دەبــێ کاک تاهیــر داوخوازی لە مامۆســتای بەڕێز 
جەنابی مەال حەسەنی شیوەسەڵی کردبێ بیرەوەریی خۆی سەبارەت بەو کەسایەتییە 

سیاسییانەی وا لە ناوچەی بۆکان دا هەڵسووڕاوییان نواندووە ڕابگەیەنێ. 
نەفســی ئاوڕدانــەوە لــە مامۆســتا مەال حەســەن و داواکاریی ئــەو بابەتە، گەلێک 
گرنــگ و کارێکــی کەم وێنەیــە لەبــەروەی مامۆســتا خاوەنــی ئەزموونێکــی زۆری 
خەباتــە و خەڵکانێکــی زۆر دەناســێ کــە لــە مــاوەی ڕاپەڕینــی گەلەکەمــان دژ بــە 
هــەر دوو حکوومەتی داپڵۆســێنەری شــا و مــەال و لەپێناو ئازادی و دێموکراســی دا 
خەباتیان کردووە. جا ئەگەر کەس تا ئێستا هەنگاوێکی لەم بوارە دا هەڵنەهێناوەتەوە، 
کەمتەرخەمــی بــووە و کاک تاهیر بە نوێنەرایەتــی لەالیەن هەموومانەوە ئەم واجیبە 

کیفائیەی بەجێ هێناوە. 
بەهــۆی بارودۆخــی تایبەتیــی مامۆســتا مەال حەســەن و ئەو ڕاســتییەوە کە ئەو 
هەر دوو چاو و دەستی لە ئەنجامی کردەوەیەکی تیرۆڕیستیی حکوومەتی ئێرانەوە 
لــە دەســت داوە، ئاشــکرایە ئــەم کارە بە شــێوەی نووســین لە گونجــان نەهاتووە و 
مامۆستا لەجیاتی نووسین، بیرەوەرییەکانی خۆی لەسەر سێ ڤیدیۆ تۆمار کردوون 
کە ئێستا لەسەر یووتیووب دەست دەکەون. بەداخەوە ڤیدیۆی یەکەم تووشی گرفتی 
تەکنیکــی هاتــووە و تا ئەم دەقیقەیەی کە ئەم یادداشــتانە دەنووســم ناتوانرێ گوێی 
بۆ ڕابگیرێ. هیوادارم کاک تاهیر چارەســەرێکی ئەو گرفتە بکا و بە هەر شــێوەیەک 
بۆی بگونجێ بەشی یەکەمیش کە دەبێ بەشی گرنگی کارەکە بێ، بخاتە بەردەستی 

خوێنەر و بیسەر. 
من هیچ شتێکم نییە لەو زانیارییە گرنگانەی مامۆستا و کاری کاک تاهیری زیادی 
بکەم جگە لەوەی بخوازم کاک تاهیر قسەکانی مامۆستا بهێنێتە سەر کاغەز و باڵویان 
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بکاتەوە با ناوی ئەو سەربازە ونانەی خەباتی نەتەوایەتیمان زیندوو ڕابگیرێ و بگاتە 
 نەوەکانی داهاتووش. لە ڕاستی دا من خۆم ناوی زۆرێک لەو مەزنەپیاوانەم نەبیستبوو و
دەبێ زۆر خەڵکی دیکەش هەبن کە زانیارییان لەسەر ژیانی ئەو خەباتکارانە نەبێ. 
ســەد بریا قەڵەم بەدەستانی وەک مامۆســتا سەالحوددینی مەهتەدی و مامۆستا 
مــەال عومەری عەســری بــە دوورودرێژی لەســەر زیندانی جەڵدیانی ئەو ســااڵنە و 
زیندانــی و زیندانبــان و سەرلەشــکر ئوەیســی و ژاندرمەریــی ژێر فەرمانــی ئەویان 
بنووسیایە. ئەوە بۆشایی یەکی گەورەیە لە مێژووی خەباتی گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی 
واڵتەکەمــان دا و دەیان ســاڵە چاوەڕێــی پڕکردنەوەیە. ئەوەش بابەتەکەی مامۆســتا 
مەال حەسەن و کاک تاهیری عەلیار بە هەمان شێوە کە لەسەر ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت/ 
بۆکان باڵوبۆتەوە و بە هەمان کێشەی تەکنیکی بەشی یەکەمیەوە لەسەر یوتیووب:

وتارێک لەسەر تیکۆشەرە سیاسییەکانی خە ڵکی بۆکان و ناوچەکە
پرسیاری کاک تاهیر عەلیار و وەاڵمی مامۆستا حەسەنی شیوەسەڵی

پارە کە داوام لە ڕێزدار کاک حەسەنی شیوەسەڵی کرد وتارێک لەسەر ئەو تیکۆشەرە 
سیاســییانەی خە ڵکی بۆکان و ناوچەی بۆکان ئامادە بکا کە لە دەورانی تێکۆشــانی 
سیاسی خۆی  دا ناسیونی و لە نزیکەوە هە ڵس وکەوتی دەگەڵیان بووە، ئە ویش وەک 
هە میشــە بــە لوتفــە وە داواکە ی قبووڵ کرد و ئەو کاســێتە ی پرکردۆتــە وە کە لێرە  دا 
پێشکە ش دە کرێ و دارماڵی زانیاری و ئیتالعاتە. هە روەها هێندێک تێبینیشی هەبوو 

کە بە نووسراوە ناردوویەتی و ئەوەش دەقی نووسراوەکەیەتی:
لــە کاتــی پڕ کردنەوەی ئەو بابەتە دا باســی چەند کەســێکم کردبوو کە بەداخەوە 
لەســەر کاســێتەکە پاک بۆتەوە، بۆیە بە نووسینی ئەو چەند دێڕە ئەوکەمایەسییە پڕ 

دەکەمەوە. 
1. لەگەڵ مامۆستا جەمیلی ئارام کە خەڵکی ناوچەی بۆکانە ساڵی 1٣42ی هەتاوی 
ئاشــنا بووم. کەسێکی تێکۆشــەر، خاوەن شەخسیەت و لە بنەماڵەیەکی موحتەرەمی 
ناوچەی بۆکان بوو. بەهۆی تێکۆشانی سیاسییەوە قاچاغ ببوو؛ هاتبووە شیوەسەڵێ. 
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لەوێ دەگەڵێ ئاشنا بووم و دوای بەربوونیشم لە زیندان هەر پێوەندی گەرممان هەبوو. 
برایەکی بە نێوی عەبدوڵاڵ ئارام دواتر بوو بە ئەندامی ڕێکخراوی خەبات و لە ڕیزی 
تێکۆشەرانی ئەو ڕێکخراوەیە دا بە دەستی تاوانکارانی کۆماری ئیسالمی شەهید بوو. 
 سەید جەمیلیش لە ڕووداوێکی نەخوازراو دا بە هەڵە بە دەستی هێندێک کەسی ناشی و
ناشــارەزا بریندارکرا، بەاڵم بەختەوەرانە برینەکان ســاڕێژ بوونەوە و ئێستا ماوە و 
وەکوو ئینسانی پاک و ئەوینداری ئازادیی کورد و سەربەستیی کوردستان لە ڕیزی 

دڵسۆزانی گەلەکەمان دایە. 
 2. مەال محەممەد کوڕی مامۆستا مەال وەهاب کە عالمێکی ناسراوی ناوچەی بۆکان و
موکریانە. لەســەر تێکۆشــانی سیاســی قاچاغ ببوو. لە کوردستانی گەرمێن لە سونێ 

دەگەڵی ئاشنا بووم. دەگەل مەال مەحموودی زەنگەنە بوو. 
 ٣. دوکتۆر جەعفەری شەفیعی کە دەگەڵ کاک عومەری ساکار لە تەورێز دەیانخوێند و
لەوێ دەگەڵی ئاشنا بووم و دۆستایەتییەکی زۆرمان هەبوو تا ئەو کاتەی کێشەکانی 
حیــزب و کۆمەڵــە دەســتی پێکــرد. کاتــی کوژرانی هــەر چەند هەردووکمــان لە دوو 
ڕێکخراوی دژ بە یەک دا بووین، بەاڵم بۆی بەداخ بووم و بەکوڵ بۆی گریام. ناوبراو 
خەڵکی شــاری بۆکان و کوڕی مەال ئەبووبەکری شــەفیعی و نەوەی مامۆســتا مەال 
عیســامەددین عالمی گەورە و شــاعیری توانای شاری بۆکان و ناوچەی موکریان و 
گەلــی کــورد بــوو. یەک دوو شــێعری مامۆســتا مــەال عیســامەددینم لە بیرەکــە لێرە 

پێشکەشی دەکەم: 
لە وەســڵ و فەســڵی من ئیجاز و ئیتنابت مورەتتەب کرد

لەف ونەرشت موشــەوەش بێ، ئەدی کوا مەیلی جارانت؟ 
یا دە ڵێ: 

لێوی لەعلی جنێوی داوە بە من 
رقی بنیادە مە، منیش گە ســتم
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ناوداران و هۆنەرانی ئازەربایجانی ڕۆژاوا
ئەم کتێبە ژیاننامەی هەندێ کەسایەتیی ناوداری پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژاوایە لە 
ئێران. زۆربەی ئەو کەســانەی وا لە کتێبەکە دا باســیان کراوە تورکی ئازەربایجانین، 
بــەاڵم کەســایەتیی کوردیــش لە ناویان دا کەم نین )لەوانــەش هەندێکیان هی ناوچەی 

بۆکانن( . 
ئەحمەدی کۆر، ئەحمەد تورجانی زادە، میرزا حەسەن سەیفولقوزات، عەبدوڵاڵبەگی 
میســباحوددیوان، قــازی شــێخ موحســین، قــازی فەتــاح، مــەال جامی، مەال حوســێن 
تورجانی، مەال عەبدوڵاڵ بەیتووشی، مەال عەبدوڵاڵ پیرەباب، مەال عەبدوڵاڵ مەولەوی، 
مەال مارفی کۆکەیی، مەال محەممەدی یایی و... کە چەند کەســێکیان خەڵکی ناوچەی 

بۆکانن. کتێبەکە کە بە فارسی نووسراوە و ئێستا گەلێک نایابە.1

1. محمود رامیان، محمد تمدن، عالءالدین تکش، »بزرگان و سخن سرایان آذربایجان غربی«، 
ناشر )؟(، سال: 1٣55/ 1٩٧6، فارسی.
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ئەحمەدی کۆری موکریانی 
»ئەحمەدی کۆری هەژارە، موستەحەققی لوتفی یارە، یاری پێی بکاتن ئیشارە«

 ئەحمــەدی کــۆر ئاڵقەیەکــی گرنگــی پێوەندی لــە نێوان دوو زاراوەی ســەرەکیی 
کــوردی، واتــە کرمانجــی ژووروو و خــوارووە. ئەحمەدی کۆر یــا وەک ئەوەی لەم 
ســااڵنەی دوایــی دا هەنــدێ کەس بەناوی شــێخ ئەحمــەدی کۆرەوە نــاوی دەبەن، بە 
ئەســڵ خەڵکــی ناوچــەی د هۆکە، لــە گوندێکــی دەوروبەری شــنۆ لەدایک بــووە و لە 
ناوچەی بۆکان گیرســاوەتەوە و لە گوندی عەمباری بۆکان کۆچی دوایی کردووە و 
لەوێ نێژراوە )1٨4٨ ـ 1٩0٨( . لەســەر شــوێنی لەدایک بوونی قسە هەیە و دەگوترێ 
لــە ئاوایــی حەمامیانــی بــۆکان لەدایک بووبــێ، بــەاڵم شــوێنی مــردن و گڵکۆکەی کە 

زیارتگەی زۆر کەسانە، جێگەی گومان نییە، من خۆم چەندەها جار بینیومە. 
شێعری ئەحمەدی کۆر هەر دوو ڕەگی کرمانجی ژووروو و خوارووی تێدایە و 
لەژێــر کارتێکەریــی زۆری ئەدەبــی عــەرەب و عەجــەم دا، دارماڵی وشــە و زاراوەی 
عەرەبــی و فارســییە. ئەحمــەدی کــۆر نوێنەری ســەردەمێک لە ئەدەبــی کوردییە کە 

هێشتا زمانی کوردی سەربەخۆیی تەواوی وەدەست نەهێنابوو:

مەکەن مەنعی عاشقان، عیشق کارێ دژوارە
هەرچی عیشقی لە دڵ بێ، بێ سەبر و بێ قەرارە
دائیم لەبەر هیجرانێ ڕەنگ زەرد و لێوبەبارە
دە عیشقێ دا سووتاوم، خەمم لە چوار کەنارە
لەبەر دەرد و حەرسەتان، گریانم دێن هەزارە 1

1. ئەحمــەدی کــۆر، »دیــوان و شــەرحی حاڵــی شــێخ ئەحمــەدی کــۆر )موکریانــی( «، عەزیز 
محەممەدپوور )داشــبەندی(، پێداچوونەوەی مامۆســتا هەژار ، ناشــر: محەممەدپوور، 1٣٧٨/ 

1٩٩٩، ٣٩٧ الپەڕە.
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میسباحوددیوانی ئەدە ب
عەبدوڵاڵبەگی میسباح )ئەدەب(  لە شاعیرانی کۆتایی سەردەمی ناسراو بە »دەورەی 
گەڕانــەوەی ئەدەبــی« و ســەرەتاکانی ســەردەمی مەشــرووتە و ســەرهەڵدانی بیری 
عیلمانییەت لە ئێرانە. شــێعرەکانی لە ناســکی خەیاڵ دا وەک شــێعری ناڵی و بەهۆی 
ئینتیزاعــی بوونــەوە بەتەواوەتــی لەســەر ڕێچکەی شــێوازی هیندین )کە بەشــێک لە 
شاعیرانی سەردەمی گەڕانەوە ڕوویان لەو شێوازە کردبوو( . ئەم شێوازە ئەدەبییانە 

لە شێعری گەلێک شاعیری کوردیش دا وەک نالی و وەفایی ڕەنگیان داوەتەوە. 
میســباح لە بنەماڵەی بابامیرییە، لە گوندی ئەرمەنی باڵغی سەر چۆمی مەجیدخان 
لەدایک بــووە و دوای 5٣ ســاڵ ژیــان لە گوندی باخچــەی فەیزوڵاڵبەگی کۆچی دوایی 

کردووە )1٩16/5/22( 
سەرجەمی دیوانی ئەدەب لەالیەن بەڕێز محەممەد حەمەباقییەوە لە ساڵی 2005  دا 

باڵوکراوەتەوە و شێعرەکانی هەڵسەنگێنراون و واتا کراونەتەوە. 
ئــەدەب، بەبــێ هیچ گومانێک بەشــێکە لــە گەنجینەی هونەریــی ناوچەی بۆکان و 

دەبێ وەک بەشێک لەو مێژووە سەیری بکرێ.1

1. »دیوانــی ئەدەب، عەبدوڵاڵبەگی میســباحوددیوان«، کۆکردنەوە، بەراورد، ســاغ کردنەوە و 
فەرهەنگ: محەممەد حەمەباقی ئەندامی کارای کۆڕی زانیاریی کوردستان، چاپەمەنی ئاراس، 

هەولێر، 2005، ٩1٧ الپەڕە، کوردی.
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میسباح و ساالرسەعید 
دوو برای شاعیری کورد هەن کە یەکیان خاوەن دیوان و شاعیرێکی ناسراوە، بەاڵم 
ئەویتریــان ســەرەڕای ڕادەی بەرزیی شــاعیرییەکەی زیاتر بە سیاســەتەوە خەریک 

بووە و بەداخەوە کۆمەڵە یان دیوانی شێعرەکانی تا ئێستا باڵونەکراوەتەوە:
ـ عەبدوڵاڵبەگی میسباحوددیوان )ئەدەب( 

ـ عەلی بەگی حەیدەری ـ ساالرسەعید )حەیدەری( 
 ســەبارەت بە میســباح زانیاریی زیاتر لە بەردەســت دایە و من لە باسی پێشوودا 
دەسنیشــانی دیوانــی ئەدەب، چاپی کاک محەممــەد حەمەباقیم کرد و لە ژمارە ٧٨ی 
گۆڤاری مەهاباد  دا ڕەخنەیەکی مامۆستا ئەحمەدی قازیم سەبارەت بە کارەکەی کاک 
 محەممەد خوێندەوە. هەر چۆنێک بێ، میسباح ڕوخسارێکی ناسراوی شێعری کوردییە و
لــە  گەلێــک ســەرچاوە دا باســی شــێعرەکانی کــراوە و لێرە دا پێویســت بە ناســاندنی 
زیاتری نازاتم. ئەدەب هونەرمەندێکی خۆشــنووس، وێنەکێش، تەزهیبکار و شــاعیر 

بوو. بەاڵم عەلی بەگی حەیدەری:
حەیــدەری لــە ڕاســتی دا کەســایەتییەکی سیاســی بــووە تــا هونــەری و ئەدەبی؛ 
کەســێکی جێگەی بڕوای ڕەزاشــا بووە و بۆ ماوەیەکی دوورودرێژ )6 یا ٧ دەورەی 
چــوار ســاڵە(  نوێنــەری مەهابــاد بــووە لــە مەجلیســی شــووڕای ئێــران. حەیــدەری 
خاوەن مڵکی گوندی ســەراو بووە لە باشــووری شــاری میاندواو بەرەو بۆکان و بە 
شــەریکایەتی لەگــەڵ نەمر ســەیفولقوزاتی قــازی چەند گوندێکی دیکەشــی لە هەمان 
ناوچــەی ســەرچۆمی جەخەتــوو هەبــووە. من شــێعری عەلی بەگم بەدەســتەوە نییە، 
بەاڵم دەزانم شێعرێکی بۆ مردنی پەروینی ئیعتیسامی ـ شاعیری تورکی فارسی وێژ 
گوتــووە کــە لــە دیوانەکەی پەروین دا چــاپ کراوە هەروەها دەگوتــرێ ئەم دوو دێڕ 
شــێعرەش هی ئەو بێ کە بەهۆی کێشــەی مڵکداری  لە زمان گوندییەکانی سەراوەوە 

سەبارەت بە نەمر سەیفولقوزاتی قازی گوتووە:
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 ما اینهمە اهل رساب خون می خوریم از جای آب
 سیف القضات قاطع آب، شاها برس بە داد ما!

دەڵێن حەیدەری لە مەجلیسی شووڕای تاران بەزلـلە لە »فرخی یزدی«ی شاعیری 
ناوداری ئێرانی داوە کە دژ بە ڕەزاشا دەجوواڵیەوە. 

ناسین و ناساندنی عەلی بەگی حەیدەری بۆ مێژووی سیاسی و هەروەها شێعری 
بۆکان و دەوروبەری، کارێکی پێویستە و هیوادارم الوەکانمان پێوەی خەریک بن. 

ئەوە نموونەیەکە لە شێعری کوردی و فارسیی حەیدەری کە من لە زمان ڕێزدار 
»عەبدوڕڕەحمان مودەرریسی«م بیستووە:

یــاری وەکوو تــۆم بێ مــن، پیری وەکوو شەمســەددین
دەربەنــدم؟- چ  کاکیلــە!  بــێ،  دژ  ئەگــەر  دنیاشــم 

نەمزانــی ئــەو »یــار« یان دۆســتەی شــاعیر کــێ بووە، بەاڵم شەمســەدین، شــێخ 
یۆســفی شەمســی بورهانە. ئەم شێعرە فارسییەی خوارەوەشی بۆ مردنی »پەروینی 
ئیعتســامی« گوتــووە و میســراعی دووهەمی دواییــن فەردی، مــادە تەئریخی مردنی 

پەروینە. 

در ماتــم عزایــت صــد نوحــە می رسودنــد 
بودنــد زنــدە امــروز گــر ســعدی و نظامی
تاریخ فوت و هجرت جستم ز »حیدری«، گفت:

اعتصامــی  پرویــن  دهــر،  ادیبــە  مــردە 
کە دەکاتە ساڵی 1٣20ی هەتاوی/ 1٩41 زاێینی.

لە بەرگی دووهەمی کتێبی »مشــاهیر الکرد و الکردســتان«ی ئەمین زەکی بەگ، لە 
بەشــی ژمارە 20ی پیتی میم دا، کاتێ نووســەر باســی ســەردار حەمە حوســێن خانی 
ســەرداری موکری و ئیعدامەکەی لەالیەن ترکی عوســمانییەوە لە مەراغە دەکا، ئەم 
دوو فەرد شێعرەی »ساالرسەعید« یشی هێناوە، کە ئاشکرایە مەرحوومی عەلی بەگی 
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حەیدەرییە کە ئەم ناسناوەی هەبوو و تەنانەت لە کۆتایی شێعرەکەش دا ناوی»عەلی« 
هاتووە. من نازانم ئایا ئەمە، قەسیدە یا غەزەلێک بووە بە چەند فەردی دیکەوە، بەاڵم 
ئەم دوو فەردە لەوپەڕی شاعیری و لێزانی دا گوتراون. گوایە شاعیر، هەم ناسناوی 

»حەیدەری« و هەم »عەلی«ی لە شێعرەکانی دا هێناوە:

 حــەرش و واوەیالیە ئەمڕۆ، کەربەالیە شــارمان
 کوشن و تااڵن و یەخســیرە کەوا دێن و دەبەن
 ئەی خودا! ئەکراد یەخسیری هەموو میللەت بوون

دەی »عەلی«! تا چاک نەفەوتاون، بڵێ فکرێ بکەن 
)الپەڕە 130، بەرگی 2( 
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مێژووی کۆچی دوایی میسباحوددیوانی ئەدەب
وتــاری ڕێزدار محەممەدی حەمەباقی  بەناوی »مزگێنی دۆزینەوەی مێژووی مەرگی 
شاعیری ناودار عەبدوڵاڵبەگی میسباح دیوان )ئەدەب( «م خوێندەوە. کاک محەممەد پێشتر 
چاپێکی تازەی لە دیوانی ئەدەب باڵوکردبۆوە و لە سەرەتاکەی دا هەوڵی باشی دابوو 
بۆ دیاری کردنی ڕێکەوتی مردنی ئەو شاعیرەی ناوچەی بۆکان، لە ئەنجام دا هاتبووە 
 سەر ئەوەی کە میسباح دەڵێ لە نێوان سااڵنی 1٩15 و 1٩1٧  دا کۆچی دوایی کردبێ.
بەگوێرەی وتاری تازەی نووسەر، دوو بەڵگەی سەلماوی بە متمانە دەریدەخەن کە: 
»میســباحوددیوانی ئــەدەب لــە ڕۆژی شــەممە 1٩ی جەمــادی دووهەمی 1٣٣4ی 

هەتــاوی  دا  12٩5/2/2ی  زایینــی و  1٩1٦/4/2٣ی  لەگــەڵ  بەرانبــەر  مانگــی  کۆچــی 
کۆچی دوایی کردووە.«

ئــەم ڕوون کردنــەوە و دۆزینەوەیــە لەالیــەن کاک  محەممــەدی حەمەباقی و ئەو 
بەڕێزانەی کە بەڵگەکانیان خستۆتە بەردەستی، جێگەی پێزانین و سپاسە. 

بــەاڵم دوای باڵوبوونــەوەی وتــاری ســەبارەت بــە میســباح ، بــرای بەڕێزم کاک 
ڕەحیم بەهرام زادە ئەم یادداشــتەی خوارەوەی بۆ ناردم، کە بەوپەڕی سپاســەوە لە 

کۆتایی وتارەکەی کاک محەممەد حەمەباقی  دا دەیهێنم:
»ئــەو »ئەحمــەد ڕابی«یــەی وا ئــاوی جەخەتــووی بۆ میســباح دەهێنا، لــە کۆتایی 
تەمەنــی دا لــە گوندی کڕکڕە لە ناوچــەی فەیزوڵاڵبەگی دەژیا و کوڕەکەی ناوی مینە 
بوو. کڕکڕە هێندە لە باخچە دوور نییە، کە ئەدەب لە کۆتایی تەمەنی دا لەوێ دەژیا. 
ئەحمەد ڕابێ ژنێکی هەبوو کە بە ئەسڵ خەڵکی هەوشار بوو و لێی تۆرابوو و قەت 
نەهاتــەوە بــۆ الی. ئەحمەد ڕابی پیاوێکی دەنگخۆش بوو ســەرەڕای تەمەنی زۆری، 
گۆرانــی دەگــوت. مــن خــۆم لە بیرمــە لە مزگەوتــی گوند بە هــەوای خاڵــەی ڕێبوار 

دەیگوت:
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 شــەرتە تەرکی کەم سێو و گردەکان
تا خــاوەر دێتــۆ لەنێو کــوردەکان1

ئەحمەد ڕابی بینایی لە دەســت چوو و گیانیشــی بە دوای دا و چاوی بە خاوەری 
خۆشەویســتی نەکەتــەوە. ئــەو جارەش وا فێڵی لە ئــەدەب کردبوو، ئاوی لە کانییەک 

بۆ بردبوو کە لە گوندی باخچە پێیان دەگوت »ئەستێر سۆفی«. 
گۆرانی وێــژی دەنگخۆشــی ناوچــەی فەیزوڵاڵبەگــی بەنــاوی محەممەدڕەســووڵ 
قارەمــان خەڵکــی باخچــە بــوو لەگــەڵ ئەحمــەد ڕابی لە تایفــەی با وکــەوە خزمایەتی 

هەبوو.« 

1. لە ناوچەی فەیزوڵاڵبەگی بە هەوشارییەکانیان دەگوت کورد. 
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حاجی بابەشێخ
ئەدەبــی...،  هونــەری و  چ  کەســایەتییەکانمان، چ سیاســی و  ژیاننامــەی  نەبوونــی 
کەمایەســییەکی گــەورە و گرانی کتێبخانــەی کوردییە. ئێمە بۆ هیچــکام لە ڕێبەرانی 
ڕێبــازی کوردایەتــی ژیاننامەیەکمان نییە هەر ئــەوەش دەبێتە هۆکار کە نەیاران خۆ 
بخزێننــە نێــو کارەکــەوە و بۆ نموونە، ژیاننامە بۆ ڕێزدار مام جەالل بنووســن یا بۆ 
پێشــەوا قازی، محەممەد و هەمووشــی بە دڵخوازی خۆیان و ویســتی داگیرکەرانی 

خاکەکەمان. 
ســەبارەت بــە کەســایەتییەکی مەزنــی گەلەکەمــان وەک نەمر حاجی بابە شــێخـ  
کــە گەلێــک زۆر و پێــش دامەزرانــی کۆمــاری کوردســتانیش لە چاالکی سیاســی و 
ڕێبەرایەتی دا بووە و بۆ یەکەم مەجلیســی ئێران دوای ڕاپەڕینی مەشــرووتە )1٩06(  
لــە موکریانــەوە کاندید کراوەـ  ئێمە لە ڕاســتی دا شــتێکی ئەوتــۆ نازانین. تەنانەت بۆ 
من ڕوون نییە حاجی بابەشــێخ ســەرۆک وەزیرانی کۆماری کوردستان بووە، یاخود 
ســەرۆکی ئەنجومەنی نیشــتمانی )پەرلەمان(  وەک شەبستەری لە حکوومەتی میللیی 
ئازەربایجــان؟ هەروەهــا ڕوون نییــە بۆچــی حاجــی بابەشــێخ دوابەدوای هەرەســی 
کۆمار تەنیا چەند مانگێک لە زیندان ماوە لە کاتێک دا کەسانی ئەوتۆ لەالیەن ڕژیمی 
شاوە لە دار دران، کە پلەوپایەیان لە کۆماری کوردستان گەلێک لەو نەزمتر بوو. 

 وا ڕێزدار عومەری فارووقی کتێبێکی لەسەر ژیانی حاجی بابەشێخ نووسیوە و 
تێیــدا هەوڵــی داوە بــە یارمەتیــی چەندەهــا بەڵگەنامــەی دەســت کەوتوو کــە لەالیەن 
بنەماڵەی حاجی بابەشێخەوە پێی گەیشتوون، هەوڵی وەاڵمدانەوەی ئەم پرسیارانە و 
گەلێک پرسیاری دیکەی لەمەڕ ژیانی ئەم کەسایەتییە مەزنەی داوە. کتێبەکە بۆ ئەو 
هەمــوو ڕووداوانــەی ژیانێکــی ٨6 ســاڵەی ناوبــراو، بچووک و کــەم الپەڕەیە، بەاڵم 
بەپێی ئاگاداریی نووســەر، پێشــتر، واتە پێش چاپ، قەبارەیەکی گەورەتری هەبووە. 
هیوادارم کاک عومەر درێژە بە کارکردن لەســەر بابەتەکە بدا و لە پەیوەندیی نەمر 
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حاجی بابەشێخ دا ڕووناکی بخاتە سەر ڕووداوە زۆر و زەوەندەکانی ناوچەکە، وەک: 
شــەڕی یەکەم و دووهەمی جیهانی؛ هاتنی ســپای ڕووس و عوســمانی بۆ ناوچەکە؛ 
مەسەلەی چاالکییەکانی حیزبی ئیتیحاد و تەڕەقی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان و دەیان 

بابەتی هاوچەشنی سەردەمی ژیانی ئەو نەمرە. 
 کتێبەکە ســەرتاپا ســەبارەت بە ناوچەی بۆکانە و هەر بۆیەش من دەسنیشــانی 
الپەڕەیەکــی تایبــەت ناکــەم و ســەرنجی خوێنــەران بــەرەو ســەرجەمی کتێبەکــە 

ڕادەکێشم.1 

1. عومــەر فارووقــی، »حاجی بابەشــێخ ســەرۆک وەزیرانی حکوومەتی میللیی کوردســتان«، 
بەڕێوەبەرایەتیی چاپ و باڵوکردنەوەی کوردی، سلێمانی، 200٨، 10٨ الپەڕە، کوردی.
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دیسان سەبارەت بە حاجی بابەشێخ
 حاجی بابەشێخی جەمیان )سەیادەت(  کەسایەتییەکی ناسراوی موکریانە. من لە نێوان
ئــەو و نەمــران ســەیفولقوزاتی قازی و ئایەتوڵــاڵ مەردۆخی کوردســتانی دا هەندێک 
هاوشێوەیی دەبینم: هەرسێکیان شێخ و عالمێکی ڕۆحانیی تێکەاڵوی سیاسەت بوون، 
 هەرســێکیان جێگــەی پەنــا و هــاواری خەڵکــی لێقەومــاوی ناوچەی خۆیــان بوون و
هەرســێکیان قســەڕەوا و ڕێزلێ گیــراوی الی بڵیندپایەتریــن مەئموورانی حکوومەتی 
پەهلەوییــەکان لــە ناوچەکە بــوون و تەنانەت ڕەزاشــا و محەممەدڕەزاشــای کوڕی 

خاتریان ڕاگرتوون و خەاڵتیان کردوون و تکایان لێ قبووڵ کردوون. 
دیــارە ئــەم هاوشــێوەیی یە، بەواتــای هاوشــانی و هاوبیــری یا تەنانــەت ڕێبازی 
هاوبەشــی هیچــکام لەم ســێ کەســە نییە و مــن نامــەوێ تایبەتمەندیی تاکەکەســیی 
هیچکامیــان بــە قازانجــی ئــەم بۆچوونــە بکەم بەژێر لچــەوە، بەاڵم هــەر دوو الیەنی 
باســەکە، واتــە ســەرهەڵدانی ئــەم کەســایەتییانە لــە ناوچــەی خۆیــان و خــۆ نزیــک 
کردنەوەی کەم وزۆر هاوکاتی ڕیژیمی ئێران لێیان، وەک بابەتێکی جێگەی لێکۆڵینەوە 

دەبینم، کە هیوادارم لە دواڕۆژ دا کاری لەسەر بکەم. 
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دیسان سەبارەت بە حاجی بابەشێخ 
لــەم دوایی یــە دا دوو کتێبی گرنگ باڵوبۆتەوە. یەکەمیان ناوی »حاجی بابەشــێخ«ە و 
کاک عومەری فارووقی نووسیویەتی، دووهەمیان کتێبێکە بەناوی »بۆکان لە سەدەی 
بیســتەم دا«، کــە نووســەرەکەی کاک ڕەحمــان محەممەدیانە و فەســڵێکی ســەرەکیی 

تایبەت بە حاجی بابەشێخ کراوە. 
جگە لەو دوو ســەرچاوە بەڵگەنامەیی یە بۆ ناســینی کەســایەتیی حاجی بابەشێخ، 
پێشــتر گەلێک بابەتی دیکەش لێرەولەوێ دا نووســراوە، بەاڵم بابەتی جێگەی باســی 
ئەم جــارەی مــن، وتارێکــە کە ڕێزدار »ناســر عەلیار« لەم دوایی یە دا نووســیویە و لە 
ژمــارە 1٦٤ی گۆڤــاری ڕامــان چاپــی 2011/1/٥ی هەولێر دا باڵوبۆتەوە و پاشــان لە 

وێبالگی »خەونباز«ی1 کاک عەلی غوەاڵمعەلی  دا ڕاگوێزراوە. 
بابەتی ســەرەکیی وتارەکەی کاک ناســر »دانیشــتنی حەمامیان«ە. نووســەر وەک 
ئەندامێکــی بنەماڵــەی عەلیــاری ئامــۆزای ئێلخانی زادەکانــی بــۆکان، کــە بە شــێوەی 
ئاسایی ئاگادارییەکی باشیان لەو دانیشتنە هەبووە وا لە گوندی حەمامیانی ڕۆژاوای 
بــۆکان، موڵکــی مەحموودئاغای حاجــی ئێلخانی لە نێوان پێشــەوا قازی محەممەد و 
حاجــی بابەشــێخ لەالیــەک و سەرلەشــکر هومایوونــی، فەرماندەی ســپای ئێرانی لە 
ناوچەکە لەالیەکی ترەوە، بەسترا و تێیدا بڕیاری کۆتایی هاتن بە حکوومەتی میللیی 
کوردســتان و گەڕانــەوەی ســپای ئێرانــی بۆ مەهابــاد درا. دانیشــتنەکەی حەمامیان 
دوابــەدوای چوونــی هەر دوو کەســایەتیی کورد بۆ میاندواو پێکهــات و لە میاندواو 
سەرلەشــکر هومایوونــی فەرمانــدەی ســپای ئێرانی لــە ناوچەکە پێشــنیاری چوونی 

حەمامیانی پێکردن و پێشەواش پەسندی پێکەوەچوونی ئەوێی کرد.2
هەڵبژاردنی حەمامیان لەالیەن هومایوونییەوە بەهەڵکەوت نەبووە. ناوبراو ئاگاداری 
هەڵوێســتی بنەماڵەی ئێلخانی و عەلی ئاغای عەلیار و قاسم ئاغای موهتەدی بەرانبەر 

1. http://www. raman media. net/164/r24. pdf.

2. کۆبوونــەوەی حەمامیــان لــە ڕۆژی 2٥ی ســەرماوەزی 1٣2٥ )1٦ی دیســامبری 1٩٤٦(   دا 
بەســتراوە. بڕواننە: نەوشــیروان مســتەفا ئەمین، »حکوومەتی کوردســتانـ  کورد لە گەمەی 

سۆڤیەتی دا«، ناشر )؟(، شوێن )؟(، 1٩٩٣، ل 2٦٥.
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بە پێشەوا و کۆماری کوردستان بوو. نەفسی ئامادەبوونی ئەوڕۆژەی شێخ ڕەحیمی 
کوڕی شێخی بورهان لە حەمامیان و لە دیوەخانی مەحموودئاغا، جێگەی سەرنجە و 
چەشــنە ئامادەکارییەک لەالیەن سپای ئێران و شەخسی سەرلەشکر هومایوونییەوە 
دەگەیەنێ. شێخ ڕەحیم وەک ناحەز و دژبەری کۆمار دەناسرا و دەگوترێ دوای گیرانی 
 قازییەکان، نامەی سکااڵ و گازندە لەوانی بەنێو خەڵک دا گێڕاوە و پێی ئیمزا کردوون و
تێیــدا داوای ئیعدامــی پێشــەوای کردووە. دەگوترێ گوایە شــێخ نامەکــەی بردبێ بۆ 
عەلیاغای عەلیار، بەاڵم جوامێریی شەخسی و ڕەگی عەشیرەیی ئیجازەی مۆرکردنی 

نامەکەی بە عەلیاغا نەدابێ و داواکاریی شیخ ڕەحیمی دابێتە دواوە. 
دیــارە ئــەو بۆچوونــەی مــن لەمەڕ ئامادەکاریی پێشــتر بــۆ کۆبوونەوەکــە، تەنیا 
بۆچوونێکە و هیچ فەکتێکی لە پشــت نییە، جیاوازیشــە لەو هەواڵەی وا کاک ناســری 
عەلیــار لــە وتارەکــەی دا دەمانداتــێ. بەگوێــرەی ئــەو، مەحموودئاغــا و کوڕەکانــی 

نەیاندەزانی میوانەکانیان کێن و کێ لە ترۆمبیلەکە دێتە خوارەوە )ل 1٣0( . 
هەڵســەنگاندنی نووســەر لــە ڕووداوەکــە و کەســایەتییەکان، گەلێــک مەنتیقــی و 
بێ الیەنانــەن و گەرچــی هەســتیارییەکی شــاعیرانە و الیەنگریــی ڕێبەرانــی کــوردی 
بەڕوونــی تێــدا دەبینــدرێ، بــەاڵم ســەرەڕای ئەوانــەش دەکــرێ وەک بەڵگەیەکــی 
مێژوویــی و هەواڵێکی ڕاســت باوەڕی پێ بکرێ و پشــتی پێ ببەســترێ، لەبەروەی 
نووســەر لــە بنەماڵەی عەلیــاری ئامۆزای ئێلخانی زادەکانــە و دەکرێ ئەم هەوااڵنەی 
لــە کــەس وکاری خــۆی بیســتبێ. ســەد بریــا کاک ناســر ئامــاژەی ڕاســتەوخۆی بە 
سەرچاوەی هەواڵەکانیش بکردایە و بایەخی کارەکەی خۆی پێ ببردایەتە سەرێ. 

بەهۆی کورت بوونی وتارەکەوە، پێویست بە ناساندنی زیاتری نابینم و خوێنەر 
دەتوانێ ڕاستەوخۆ بچێتە سۆراغی هەواڵەکان و بیانخوێنێتەوە. 

تێبینی: لە ســاڵی 201٩  دا بە ڕێگەی برادەرێکی خۆشەویســتمەوە چاوم بە دەقی 
چاپ نەکراوی لێکۆڵینەوەیەک ســەبارەت بە ژیانی حاجی بابەشــێخ کەوت کە یەک لە 
ئەندامانی بنەماڵەی خۆی نووســیبووی. الم وایە ئەم کارە هەنگاوێکە بۆ پێشــەوە لە 
بواری ناســینی کەســایەتیی ئەو گەورەپیاوە دا و هیوادارم دەقی چاپ کراوەکەشی بە 

چاو ببینین. 
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شێخ ڕەزا و شێخانی تاڵەبانی بۆکانین
نــاوی  بنەماڵەیــە«  ئــەم  تــری  ناودارێکــی  تاڵەبانــی و چەنــد  ئیرشــادی  »شــێخانی 

نــووری  تاڵەبانــی نووســیویەتی. ڕێــزدار دوکتــۆر  نــووری  نامیلکەیەکــە دوکتــۆر 
ســەبارەت بــە بنەچەکــی بنەماڵەکــەی خۆیان ـ واتە شــێخانی تاڵەبانــی ـ بۆچوونێک 
دەردەبــڕێ کــە ڕاســتەوخۆ دوو جــار لــە زمانــی خۆشــیم بیســتووە. بەگوێــرەی 
بۆچوونەکــەی ئــەو، باپیرانــی ئــەو بنەماڵەیــە و یــەک لــەوان شــێخ ڕەزای شــاعیر، 
 دەچنەوە ســەر »کاکەســوورییەکانی بۆکان« ]کە ئێســتا بە »ســورخی« دەناســرێن[. 
ئەوانــەی خوارەوە دەقی نووســینی دوکتۆر نوورین لــە الپەڕە 12 تا 14ی نامیلکەی 

سەرەوەدا:
»... کاک چــاالک تاڵەبانــی لە زمانی شــێخ محەممەدی قەرەداغییــەوە دەگێڕێتەوە 
کــە لە ســاڵی 1٩٨4  دا پێی گوتووە: گــۆڕی باپیرەگەورەی بنەماڵەی تاڵەبانی کە »ئاغا 
ڕۆســتەم «ە، لــە قەرەداغــە. ئەم پیــاوە لە کاتی خۆی دا لە کوردســتانی ئێــران ئاغا و 
خــاوەن موڵکێکــی دەوڵەمەنــد بووە. لــە زەمانی ســەفەوییەکان دا زۆریــان بۆ هێناوە 
لە ســوننیەوە ببێ بە شــیعە، لەبەرئەوە ناچار باری کردووە بۆ کوردســتانی عێراق 
]عوســمانیی ئــەو دەم[ و لــە ناوچــەی قــەرەداغ نیشــتەجێ بــووە. ئــەم بۆچوونــەی 

شــێخ محەممــەد قەرداغــی تــا ڕادەیەکی زۆر لەگــەڵ بۆچوونەکانی تــر دەگونجێ کە 
باپیرانــی ئــەم بنەماڵەیــە دەبەنەوە ســەر نەوەی »کاکەســوور«ی ناوچــەی بۆکان لە 
کوردســتانی ئێران. جیاوازییەکیش هەبێ لەوەدایە ئایا باپیرەگەورەیان لە سەردەمی 
 ئاغا ڕۆستەمەوە هاتۆتە ئەم دیوی کوردستان یان لە سەردەمی مەال مەحموودەوە. 
لەبەروەی من خۆم لەنێو سەرچاوەی بنەماڵەی تاڵەبانی دا چاوم هەڵێناوە کە تەکیەی 
تاڵەبانییە لە کەرکووک و هەر لەوێ دا گەورە بووم و لە مناڵییەوە حەزم لە دانیشتنی 
نــاو کــۆڕی پیاوی گــەورە و پیرانی ئــەم بنەماڵەیە کــردووە، دەتوانم بە پشــتیوانیی 
هەندێ دۆکومێنت و قسەی ئەوان بڵێم مەال مەحموود کوڕی ئاغا ڕۆستەمی کوڕی 
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ئاغــا یۆســفە لــە نەوەی کاکەســووریی ناوچــەی بۆکان لە کوردســتانی ئێــران. مەال 
مەحمــوود نزیکــەی ٣00 ســاڵێک لەمەوبــەر بۆ تــەواو کردنی خوێندنی بــە فەقێیەتی 

ڕووی کردۆتە باشووری کوردستان... 
شــێخ ڕەزای شــاعیریش لە پارچە شــێعرێک دا بە زمانی فارسی کە باسی باب و 

باپیرانی تێدا دەکا، ئەوەی بۆ ڕوون کردووینەتەوە و وتوویەتی:

مشــهور جهــان بە »غــوث ثانی«
طالبانـــــــی عبـــدالرحمـــــان 

محمــودش جــد و احمدش باب 
هرســە ولی انــد و قطــب اقطاب
الهــور پیــر  مریــد  محمــود، 
هرچنــد بە زنگنە اســت مشــهور
در اصل و نسب گلی ست سوری
از گلبـــــــن بـــــاغ کاکەسوری 1

1. دوکتــۆر نــووری تاڵەبانــی، »شــێخانی ئیرشــادی تاڵەبانــی و چەنــد ناودارێکــی تــری ئەم 
بنەماڵەیە«، ناشر )؟(، سلیمانی 2002، ٨1 الپەڕە، کوردی.
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حوزنی و گیوی موکریانی
لە باســی کەســایەتییەکان و ژیاننامەیان دا، گەلێک جار پەیوەندەکان ڕوون و ئاشکرا 
نین یا خود بەهۆی هات وچۆ و کۆچبەرییەوە تووشی ئاڵۆزی دەبن. لەم پەیوەندییەدا 
هەوڵ دەدەم نەبمە هۆی ئاڵۆزکاوی و بشــێوی و پاشــاگەردانی لەالیەک و شــەڕی 
شــار و گونــد و ناوچــە لەالیەکــی تــرەوە. هــەر چەشــنە بۆچوونێکــی ئەوتــۆ دژ بە 
ئامانجــی ئــە م نووســینانەیە. کاتــێ کــە لێــرەش دا باســی نەمران حوســێن حوزنی و 
گیــوی موکریانــی دەکەم ئاگاداری ئــەوە هەم کە خۆیان بە مەهابادی ناســاندووە و 
نامــەوێ بەرپەرچــی شــتێک بدەمــەوە کــە خۆیــان گوتوویانە. ئــەوان لە باشــووری 
کوردســتان ژیــاون و بوونەتــە خزمەتکاری بێدرێغــی فەرهەنگ و ئــەدەب و زمانی 
کــوردی؛ چاپخانەیــان لــە حەڵەبەوە بردۆتە ڕەواندز و پاشــان هەولێــر، ڕۆژنامەیان 
دەرکــردووە و گەلێک کتێبی باشــی مێژوویی و زمانەوانییان هەم نووســیوە و هەم 
هــی خەڵکــی دیکەیــان چــاپ کردووە. ئەم دوو کەســە نموونەی هــەرە بەرزی کاری 
فەرهەنگیــن لــە نیوەی یەکەمی ســەدەی بیســتەمی کوردســتان دا و ژیانیان هەڵگری 
ئەوەیە چەند کتێبی قەبارە گەورەیان لەســەر بنووســرێ. هۆکاری ناوهێنانیانیشــیان 
لــە »بــۆکان لــە مێــژوو دا« ئەم ڕاســتییەیە کــە بنەماڵــەی حوزنی بە بنەچــەک خەڵکی 
 دەوروبــەری بۆکانــن و بــۆ نووســینی ســەرجەمی مێــژووی بــۆکان دەبــێ ئامــاژە
بە هەموو زانیارییەکی بەردەست لەمەڕ کەسایەتی و شوێن و ڕووداوەکان بکرێ. 
  بەگوێرەی ڕاگەیاندنی مامۆستا هەژار )سەرەتای شەرەفنامە(  و چەند سەرچاوەی تر
وەک گۆڤاری »مەهاباد«، ژمارە ٩( ، بنەماڵەی حوزنی خەڵکی گوندی »ئینچکە« بوون. 
 من خۆم لە سااڵنی 1٩62 و 6٣ دا، کاتێ مامۆستای قوتابخانەکانی گوندی باغڵووجە و
بوغدەکەنــدی بووم، لە نزیک گوندی »شــقۆیف«ی ئێســتا دا چــاوم بە کەلەوای گوندە 
ڕووخاوێــک کەوتووە کە دەیانگوت پێشــتر گوندێکی ئــاوەدان و ناوی ئینچکە بووە. 
ئینچکە لە باشووری گوندی »کۆچکی سەروو« و ڕۆژهەاڵتی باغڵووجە هەڵکەوتووە و 
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لــە جــادەی بۆکان بۆ ســەقزەوە دوور نییە. ئــەو گوندانە دوای ســاڵی 1٩62 کەوتنە 
سەر سەقز، بەاڵم پێشتر وەک هەموو گوندەکانی دێهستانی تورجان، سەر بە بۆکان 

بوون و بەو پێیە، حوزنی موکریانی بە بنەچەک بۆکانییە. 
 ئەو حیسابەی بۆ حوزنیمان کرد، بۆ گیوی موکریانیش زۆر جیاواز نییە. خۆی 
لە گوندی بوغدەکەندی لەدایک بووە کە دوور نییە لە ئینچکەوە و من شانازیم بووە 
لــە ســاڵی 1٣٤٣ و ٤٤ ]1٩٦٥[ دا لــەوێ مامۆســتای قوتابخانــە بم، بــەاڵم الوییەتی و 
بێ عەقڵی! کەی دەمزانی نیشــتەجێی گوندی گەورەپیاوێکی ئەوتۆم! کەســیش باســی 
ئــەوەی بــۆ نەکــردم. گیــو دایک بــرای حوزنییــە و خــات »ســەلما«ی دایکیــان خەڵکی 
»ســورنجداغ«ی الی خوڕخــوڕەی ســەقز بووە کــە ئەویش لەو ناوچەیــە دوور نییە. 

باوکی گیو ناوی ئەحمەد ئومەربل بووە، بەاڵم نازانم خەڵکی کام ناوچەی کوردستان 
بــووە . هــەر چۆنێــک بێ، ڕەچەڵەکــی بنەماڵەی حوزنیــش و گیویــش  دەگەڕێتەوە بۆ 

گوندی ئینچکەی ئەو دەم هی بۆکان و ئێستا هی سەقز. 
ئەوە ژیاننامەیەکی کورتی گیوی نەمرە کە قامووســە کوردییەکانی بۆ هەمیشــە 
جێــگای کەڵــک لێ وەرگرتــن دەبــن لەبــەروەی هەندێــک وشــە و زاراوەی بــۆ تۆمار 
کردوویــن کــە لە ژیانی شارســتانیی ئەمــڕۆ دا نەماون و یارمەتی دانی ئــەو نەبووایە 
وەک هەزاران وشــەی دیکەی زمانەکەمان دەفەوتان. وێنەیەکی جوانی گیویشــی تێدا 
دەبیندرێ. دەزانین گیو وێنەکێشی فۆتۆگرافی بووە و لە مەهاباد دووکانی وێنەکێشیی 
کردۆتــەوە. بابەتەکــەم لە ســایتی »جام کــوردی« هەڵگرتووە، بــەاڵم بەداخەوە ناوی 

نووسەری بەسەرەوە نییە.1

1.https://jamekurdi. com/
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میرسی خانم
هەموومــان نــاوی چــوار ئەفســەرە شــەهیدە کوردەکەی باشــووری کوردســتانمان 
بیســتووە کــە بــۆ یارمەتی کۆمــاری کوردســتان لە ســاڵی 1٩46  دا هاتنــە مەهاباد و 
بۆکان و پاش گەڕانەوەیان بۆ عێراق، بەدەســت حکوومەتی پادشــاهی عێراق ئیعدام 
کــران: محەممــەد مەحمــوود قودســی، خەیروڵاڵ عەبدولکەریم، مســتەفا خۆشــناو و 

عیززەت عەبدولعزیز، یادیان بەخێر بێ!
بەاڵم وا هەیە کەم لە ئێمە بزانین کە هاوسەری یەک لەو چوار ئەفسەرە قارەمانە، 
خانمێکە بەناوی میسری خانم کە یەکەمین ژنە مامۆستای قوتابخانە بووە لە بۆکان! 
بەگوێــرەی وت ووێژێــک کە لە گۆڤــاری »مەهاباد«دا باڵوبۆتەوە، میســری خانم دەڵێ 
خەڵکــی مەهاباد بووە و پێشــەوا قازی محەممەد لە ســەردەمی کۆمار  دا ناردوویەتە 
بــۆکان و لــەوێ بۆتە مامۆســتای قوتابخانە. ناوی تەواوی »میســری حەســەن زادە« 
بــووە و پاشــان لــە بــۆکان شــووی بــە »محەممــەد مەحمــوود قودســی« ئەفســەری 
کوردی خەڵکی ســلێمانی کردووە و چۆتە ســلێمانی. دوای شــەهید بوونی قودسیش 

گەڕاوەتەوە ڕۆژهەاڵت و لە بۆکان شووی کردۆتەوە. 
لە وت ووێژەکە دا، میسری خانم کە بەختەوەرانە ئێستا لە حەیات دایە و لە تەمەنی 
٧6 ساڵی دا لە بۆکان دەژی، باسی ئەو سەردەمەی بۆکان، مەدرەسەی تێکەاڵوی کچ و 
کوڕ، مامۆســتاکان و گەلێک مەســەلەی دیکە دەکا کە جێگەی ســەرنجن و بەشــێکن 
لــە مێــژووی بۆکان. ئــەوەی من دەتوانم لە وت ووێژەکەی زیــاد بکەم ئەوەیە، بەڕێز 
میســری خانم لــە بــۆکان مێردی بە کاک حوســێن ئازەری )حوســێنەکۆڵ(  کردووە و 

ئێستاش لەو مێردەی منداڵی هەن.1
 

1. گۆڤاری »مەهاباد«، چاپی مەهاباد، ژمارە 56، خەزەڵوەری 1٣٨4 )نوامبری 2005( ، الپەڕە 
٨ ـ 10.
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سەعیدی هومایوون و پێشەوا
کتێبــی بیرەوەرییەکانــی نەمر ســەعیدی هومایــوون لەمەڕ ژیــان و کار و خەبات و 
مەرگــی پێشــەوا قــازی محەممــەد کــە بــە فارســی نووســراوە، وەرگەڕاوەتــە ســەر 
کــوردی و بەناوی »پێشــەوای ڕابوون« لە هەولێــر باڵوبۆتەوە. کتێبەکە لەالیەن کاک 
»هاشــم ســەلیمی«یەوە ئامادە کراوە و کاک ڕەســووڵ ســوڵتانی وەرێگێڕاوەتە سەر 

زمانی کوردی. دەقی سەرەکیی )فارسی(  کتێبەکە پێشتر باڵوکرابۆوە. 
سەعید خان خوشکەزای پێشەوا و کەسێکی بڕواپێکراوی ئەو بووە و لەالیەن ئەوەوە 
بۆ چەند مەئموورییەت نێردراوە یاخود لەگەڵی بووە و هەر بۆیەش بیرەوەرییەکانی 
لەمەڕ پێشەوا جێگەی باوەڕ و متمانەیە. بەداخەوە من دەقی فارسیی کتێبەکەم نەبینیوە، 
 بەاڵم لە تەرجەمە کوردییەکەی  دا چۆنییەتیی نووسران یا تۆمارکرانی ئەم یادداشتانە و
چۆنییەتیــی ڕێکخرانیــان لەالیــەن ئێدیتۆرەکــەی، واتە کاک »هاشــمی ســەلیمی«یەوە 

ڕانەگەیەندراوە. 
 هەرچۆنێک بووبێ، کتێبەکە بریتییە لە بیرەوەریی نووسەر لەمەڕ ژیانی پێشەوا قازی 
 محەممەد )کە خاڵی خۆیەتی( . من ناچمە هیچ باسێکی گشتی سەبارەت بە کتێبەکەوە و
ڕاستەوخۆ ئەو خااڵنە باس دەکەم کە بۆکان یا بۆکانی دەگرنەوە بەاڵم بە پێویستی 
دەزانم بڵێم کتێبەکە هەڵەی چاپی گەلێک زۆرن  و نازانم ئەم پەتا پیسەیە کەی بەرۆکی 
 چاپەمەنیی کوردی لە باشووری کوردستان بەردەدا؟ ئەم هەموو زەحمەتەی نووسەر و
وەرگێڕ و ئامادەکار و بنکەی چاپەمەنی بۆ ئامادە کردن و خوێنەر بۆ خوێندنەوەی 
دەیکێشــن بۆچی بەو شــێوە ناحەزە بە فیڕۆ دەدرێ و کەســیش گوێی نابزوێ و لە 
بیری چارەسەرێک دا نابێ بۆی؟ مرۆڤ لە داخ و دەردی ئەم دیاردە نگریسە لەوانەیە 

هەر بەگشتی خوێندنەوەی کتێبی چاپی باشوور بنێتە الوە و ئیتر وازی لێ بهێنێ. 
 ئــەو بەشــانەی کتێبەکە وا لە پەیوەنــدی بۆکان و خەڵکی بۆکان دان زۆرن و من 

لە خوارەوە ژمارەی الپەڕەکانیان ڕادەگەیەنم:
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الپەڕە 1 تا 4، 10، 22، 2٨، ٣5، 4٣ و 44، 50، 5٨، 62، ٧1، ٧5، ٧٨ تا ٨0، ٨2، ٨٣، 
٨٨، ٩٩، 102، 11٧، 11٨، 120، 121، 12٩، 1٣4، 1٣5، 14٨، 1٨0 و 1٨1. 

 نووســەر جگــە لــەو باس وخواســانەی وا هەمووان پێی دەزانیــن، هەندێ بابەتی 
مێژوویــی خســتۆتە بەرچــاو، کــە ئەگەر ئەو بۆی تۆمــار نەکردایەیــن وا هەبوو تێدا 

بچوایەن و کەس بە هەواڵی نەزانیایەن. بۆ نموونە، دەنووسێ:
»پاییزی ساڵی 1٣20/ 1٩41 بەریتانییەکان ژمارەیەک لە سەرۆک عەشیرەتەکانی 
بۆکان، مەهاباد، سەقز و بانەیان بانگهێشت کردبوو کە لە بۆکان بۆ وت ووێژ لەسەر 
کاروبــاری ناوچەکــە ]کۆ ببنەوە[. هێشــتا بانگهێشــت کراوەکان بەتەواوی لە شــوێنی 
دیاری کراو )میوانخانەی کۆنی بۆکان(  کۆ نەببوونەوە و بەریتانییەکانیش دیار نەبوون 
لەنــاکاو هــەواڵ هــات ئەوە دوو ماشــێن لە بەردەرکــی میوانخانە وەســتاوە و چەند 
ئەفسەری ڕووسی لێ دابەزیون... ئەفسەرە ڕووسەکان هاتنە سەرێ بە ڕووگەشی و 
میهرەبانییەوە ســڵآویان لە میوانەکان کرد. ئەفســەری پایەبەرزی سۆڤیەت کە ناوی 
ســەلیم ئاتاکیشــی ئۆف بــوو لەگەڵ هــاوڕێ چەکدارەکەی کە کوردێــک بوو بەناوی 
جەعفــەرۆف... گوتیــان ئێمــە هاتووین برایانــی کوردمان بۆ باکۆ و دیتنی ســۆڤیەت 
بانگێشــتن بکەین... لەو ســەفەرە دا سێ کەس لە پیاوماقوواڵن و سەرۆک عەشیرەتە  
کوردەکانــی ناوچــە بــۆ مــاوەی دوو هەفتە لەگــەڵ قــازی محەممەد چوونــە باکۆ...« 

)الپەڕە 4٣ ـ 44( .

 یــا لــە الپەڕە 115  دا باســی دانیشــتنی هاوبەشــی کــورد و ئازەربایجانی دەکا لە 
مەراغە بۆ ئامادەیی بەرانبەر بە هێرشــی ســپای ئێرانی )1٩ی ســەرماوەزی 1٣25/ 

 . )1٩46
لە الپەڕە 11٧  دا باســی چوونی پێشــەوا و حاجی بابەشــێخ دەکا بۆ حەمامیان و 

چاوپێکەوتنی سەرتیپ هومایوونی. 
لــە الپــەڕە 1٣4  دا باســی ئاگرتێبەردانــی پــردی بــۆکان لەالیــەن »دەســتەیەک لــە 

ئاغاکانی دێبوکری«ییەوە دەکا و لە الپەڕە 1٨1  دا دەنووسێ:
»هەر کاتێک پێشــەوا لە بەدقەولی و پەیمان شــکێنیی دۆستێک یا بەڵێنیی دەوڵەتی 
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ئێــران ناڕەحــەت بووایــە زۆر لەســەرخۆ دەیگــوت: ئــەی کوردەکــەی بێچارەکــەی 
بێ پارەکەی بێ یارەکەی بێ کارەکە!« 

ئەم یادداشتانە بە یارمەتیی وەرگێڕاوی کوردیی کتێبەکە نووسراون.1 

1. سەعید هومایوون، »پێشەوای رابوونـ  بیرەوەرییەکانی سەعید هومایوون«، کۆکردنەوە و 
ئامادەکردنــی هاشــم ســەلیمی، وەرگێــڕان ]لــە فارســییەوە[ ڕەســووڵ ســوڵتانی، دەزگای 

توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی، هەولێر 200٧، 210 الپەڕە، کوردی.
سعید همایون، »پیشوای بیداری، خاطرات سعید هومایون« چاپەمەنی ئاراس، هەولێر 2004. 

فارسی.. 
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ژیان و تێکۆشانی سیاسیی ئەحمەد تۆفیق
لە چەند بەشی ئەم وتارانە  دا باسم لە بیرەوەری ژمارەیەک لە ڕێبەران و ئەندامانی 
پێشــووی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران کــردووە، کە بەگشــتی هەموویان 
دوابــەدوای کۆنگــرەی دووهەمــی حیــزب )1٩٦٤/11/1٩(  لــە بــەرەی دژبــەری نەمــر 
عەبدوڵــاڵ ئیســحاقی ناســراو بــە ئەحمەد تۆفیق دا بــوون و بەڕاشــکاوی دژ بە هێڵی 

فکری و ڕێبازی سیاسیی ئەو وەستاون. 
کارەکەم ناتەواو و یەک الیەنە دەبوو ئەگەر دیوی ئەودیوی سکەی پەیوەندییەکانم 
نەدیتبایە و ڕوانگەیەکی ئەرێنیشــم لەمەڕ نەمر ئەحمەد تۆفیق وەک کەســایەتییەکی 
هەڵسووڕاوی گۆڕەپانی سیاسەت و حیزبایەتی و کوردایەتی نەخستبایەتە بەرچاوی 
خوێنــەر. ئــەم کارە نابــێ بە الیەنگری یا دژایەتیی کەســێک و الیەنێــک دابندرێ. من 
کەسی ئەم کارە نیم و ئەو شارەزایی یەشم نییە، بەاڵم لە ڕەوتی مێژوویی کارەکان و 
خوێندنەوەی بیرەوەرییەکانەوە، گەیشتوومەتە ئاکامێکی »مەنتیقی« کە تاکەکەسییە و 
وا هەیە زۆر کەس لەباری سیاسییەوە بە ناتەواوی بزانن، بەاڵم من کێشەی سااڵنی 
پێــش کۆنگرەی دووهەمی حیزبــی دێموکرات و دووفاقە بوونی ئەندامان دوابەدوای 
کۆنگــرە، لــە پەیوندیــی مەســەلەیەک  دا دەبینــم، ئەویــش خۆبەســتنەوەی ڕێبەرایەتی 
حیزبــی دێموکراتــە بە پارتی دێموکرات و شۆڕشــی ئەیلوولەوە، کارێک کە خۆی لە 
خــۆی دا ڕاســتە و هەر تاکەکەســێکی کورد، بە بیــری کوردایەتییــەوە دەبووایە بیکا، 
بــەاڵم بــا بزانیــن کاتێ کار دەگاتە حیــزب و ڕێکخراوەیەکی سیاســیش، ئەم کارە بە 

هەمان شێوە ڕاستە؟ 
ڕاســتەقینە ئەوەیە هەرکات حیزب و ڕێکخراوە سیاســییەکانی ڕۆژهەاڵت خۆیان 
بــە حیزبە سیاســییەکانی باشــوور و باکــوورەوە بەســتبێ، لە ئامانجــە عەینییەکانی 
خۆیان دوور کەوتوونەتەوە. ئەگەر دووفاقە بوون و کێشەی نێوخۆی ئەحمەد تۆفیق 
لەگەڵ ڕێبەران و کاربەدەستانی دیکەی حیزب نەگەیشتایەتە ئەو ئەنجامەی کە باڵی 
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ئەحمــەد تۆفیــق خەباتــی نێــو حیزبەکــە بەجێ بهێڵێ و بــە بۆ درێژەی خەبــات بچێتە 
نێــو شۆڕشــی ئەیلوولەوە؛ ئەگەر بەشــێک لەالیەنەکەی دیکەش بــە هاندانی مەکتەبی 
سیاســیی ئــەو دەمی پارتــی، کۆمەڵەی ڕزگاری دروســت نەکردبایە و پاشــماوەیان 
لــە نێــو مــەودای ئەو دووبەرەکییــە دا هەوڵی نزیــک بوونەوە لەالیەنێکیــان نەدایە، وا 
هەبوو ساواک بەو هاسانیانەی بۆی لوا، نەیتوانیایە لە عەمەلیاتی خۆی دژ بەوان دا 
ســەربکەوێ و ئەحمــەد تۆفیقیش مەجبوور نەبووایە ســەر لــە بەغدای بەر چنگوڕی 

بەعس دەربهێنێ. 
لــە ڕوانگــەی منــەوە، ئەم بۆچوونــە بۆ بارودۆخی ئێســتای حیــزب و ڕێکخراوە 
 سیاسییەکانی کورد لە باشووریش ڕاستە. خۆبەستنەوەی دوو باڵی حیزبی دێموکرات و
کۆمەڵــە بــە یەکییەتــی نیشــتمانی و پارتــی دێموکراتــەوە، جگــە لــە »بێ عەمەلــی« و 
بێ حەرەکەتییەکــی بیســت ســاڵە کە هەمووی لە بەرژەوەندیــی ڕژیمی ئێران دا بووە، 
ئەوەی لێ کەوتۆتەوە کە بە بەرچاوی هەمووانەوە نزیکەی ٧00 کەس لە پێشمەرگە و 
 هەڵسووڕاوانی هەر دوو ڕێکخراوەکە بەدەستی پاسدار و بەسیج و بە یارمەتی جاش و
خۆ فرۆشی کورد لە هەولێر و بەتایبەت لە سلێمانی تیرۆر بکرێن و کەس متەقی لێوە نەیە. 
ئەگەر ئەم ڕێکخراوانە چەکداربوون و کاری چەکدارانەیان دژ بە ڕژیمی ئێران دەکرد، 
ئاشکرایە بەبێ گوشار و پەیمان بەستنی حیزبەکانی باشوور لەگەڵ سپای پاسداران و 
ئیتالعاتی ئێران، لە بەرانبەر پیالنێکی ئەوتۆ  دا کە تا ئەمڕۆش درێژەی هەیە، بێدەنگ 
 دانەدەنیشــتن و ڕەنگدانەوەیەکیان هەر دەبوو. خەباتی چەکدارانە مەنتیق و ڕێباز و
شــوێن و کاتی خۆی هەیە و نوێنەرانی سیاســیی هەموو گەلێکی شۆڕشگێڕ وا هەیە 
لە بڕگەی پێویستی زەمانی دا دەست بۆ چەک بەرن، بەاڵم ئەم حاڵەتە نەخوازراوەی 
ئێســتای ڕێکخراوە سیاســییەکانی ڕۆژهەاڵت لە باشــوور تێی کەوتوون و بریتییە لە 
چەکــدار بــوون و لــە عەینــی کات دا چەکدارنەبوونیش! ئاکامی خۆ بەســتنەوەیانە بە 
حیزبەکانــی باشــوورەوە، کارێک کە هیچ ســەاڵح و مەســڵەحەتێکی گەلی کوردی لە 

ڕۆژهەاڵتی واڵت تێدا نییە. 
ئەگــەر ئەمــڕۆ پــژاک خــۆی بــە سیاســەتەکانی »پ. ک. ک«وە نەبەســتێتەوە، وا 
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هەیــە پێــش بە گەلێــک خوێن ڕژانی ناپێویســت و ئیعدامــی ڕۆڵەکانی گــەل بگیرێ و 
گورگەبۆرەکانــی تورکیــاش لەنێــو ئازەربایجانییــەکان دا نەتوانن پێگەیــەک بۆخۆیان 
بکەنــەوە و بانگــی »مــرگ بــر کرد« لــە گەرووی هەشــتا هــەزار بینەری ســتادیۆمی 
فوتباڵی تەورێز بەرز نەبێتەوە. ئەگەر حیزبی دێموکرات و کۆمەڵە خۆیان لە کێشەی 
پارتــی و یەکییەتــی لەگــەڵ »گــۆڕان« و دوو حیزبــە ئیســالمییەکان دوور ڕانەگــرن، 
مەترســیی ئــەوە دێتــە پێشــەوە کە بــە قەڵەم یا قەدەم لە ســەنگەری مــەال کرێکار و 
عەلی باپیری ئەندامی بەقســە ئوپۆزیســیۆنی هەرێم دا بیاندۆزینەوە کە شان بەشــانی 

»برادەرانی پاسدار« دژ بەحکوومەتی هەرێم دەجەنگن!
وا هەیــە ئــەم بۆچوونە، بــە دژایەتی لەگەڵ بیری »کوردســتانی« و »پان کوردی« 
 لە قەڵەم بدرێ. من هەر لێرە دا ڕایدەگەیەنم کە هەتا مۆخی ئێسقان خۆم بە کورد و
الیەنگــری یەکگرتوویی خاک و گەلەکەم دەزانم، بەاڵم چەواشــەکاری و تێگەیشــتنی 
 بەرئاوەژوو لە چەمکی »یەکگرتوویی« و »یەکییەتی« و »کوردستانی بوون« دەدەمە دواوە و
دژی خوێنڕژانــی بێ ئاکامــی ڕۆڵەکانــی گەلــی کوردم بەنــاوی خەباتێکــی چەکدارانە 
کــە زیــاد لە بیســت ســاڵە وەک عەنقا و کیمیا تەنیــا ناوی هەیە، بەاڵم لەســەر کورد 
کەوتــووە و لــە کۆمەڵــگای جیهانــی دا گەلێک زیانــی لێداوین و ئیعتیبار و ســومعەی 
شــکاندووین. ئــەوە چ خەباتێکــی چەکدارانەیــە کە ٧00 کەس لــە ئەندامانت بکوژن و 
تۆ متەقت لێ نەیەت؟ چ خەباتێکی چەکدارانەیە کە بە ڕۆژی ڕۆشــن بۆمبا لە بنکە و 

مەنزڵگا تەریک کەوتووەکەت دابنێن و بتکوژن، بەاڵم هیچ ڕەنگدانەوەیەکت نەبێ؟ 
من هاندەری کەس نیم بەرەو چەک هەڵگرتن و توندوتیژی، بەاڵم ئەم ئەلف وبێیەی 
کارەکەش دەزانم کە ئەگەر ڕێکخراوەیەک چەکی هەڵگرت و بە چەکدار ناسرا، دەبێ 
کردەوەی چەکدارانەشی هەبێ. چەک »سیربەترش« نییە دایبنێی و بڵێی دوای حەوت 
ســاڵی دیکــە کەڵکــی لێ وەردەگرم! ئەگەر ئەمڕۆ کاری چەکــداری ناکەین با ئازایەتی 
 ئەوەشمان بێ بە خەڵکی بڵێین لەم قۆناغەی کارمان دا شێوازی چەکداری بەجێ دەهێڵین و
بــە چەک هەڵگرتنــەوە کــرد و  کاری سیاســی دەکەیــن، هــەر کاتێکیــش پێویســتی 
گەلەکەمان بە سەاڵحی زانی، سەرلەنوێ چەکی شەڕەف هەڵدەگرینەوە و دەچینەوە 
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شەڕەجەنگی دوژمنان. 
**

بۆنەی ئەم قســانە، دەرچوونی کتێبێکە بەناوی ژیان و تێکۆشــانی سیاســی ئەحمەد 
تۆفیــق )عەبدوڵــاڵ ئیســحاقی(، کــە دوکتۆر یاســین سەردەشــتی نووســیویەتی و لە 
سلێمانی باڵوی کردۆتەوە. نووسەر ژیاننامەیەکی تێروتەسەل، بەاڵم الیەنگرانەی بۆ 
نەمر ئەحمەد تۆفیق پێکهێناوە، کە ڕەنگە لە باری سیاسی و بۆچوونی شەخسییەوە 
تــەواو بێ، بەاڵم لە بــاری »لێکۆڵینەوەی بێ الیەن« و ئەمڕۆیی یەوە هەندێک دەلەنگێ. 

الیەنداربوونەکە هەر لە یەکەم الپەڕەی پێشەکی کتێبەکە دا خۆدەنوێنێ: 
 »ئەحمــەد تۆفیــق یەکێکە لــە گەورەتریــن غەدرلێ کراوانی مێــژووی هاوچەرخی 
گەلی کوردمان. مێژووی پڕشــنگدار و خەباتی سیاســیی ئەم کەســایەتییە بە دەستی 

نەیارانی تووشی شێواندن هاتووە...« )ل ٧( .
خوێنــەر هــەر لێــرەوە دەتوانــێ بزانێ کە نووســەر لە الپەڕەکانــی کتێبی خۆی دا 
بەشوێن »سەلماندن« و »ئیسبات«ی بڕیار و بۆچوونێکی لە پێشەوە دانراودا دەگەڕێ 
نەک توێژینەوە لە بابەتێکی جێگەی مشت ومڕ. ئەم چەشنە هەڵوێست گرتنە، وا هەیە 
لە کۆمەڵگای کوردستان دا دیاردەیەکی ئاسایی بێ، بەاڵم لە دەرەوەی کوردستان و 
بەتایبەت لە ڕۆژاوا کەمایەســییەکی گەورەی کاری توێژینەوەیە، کارێک کە دەبێ لە 

»پێشداوەری« و بڕیاردان بەدوور بێ. 
هەر چۆنێک بێ، کتێبەکە گەلێک بەکاکڵە و بۆ ناسینی کەسایەتی و چاالکییەکانی 
ئەحمــەد تۆفیــق و ئیعتیباربەخشــین بــە کەســایەتییە بەرهێرشــەکەی، زۆر بەکەڵکە: 
لــە ســاڵی 1٣10ی هەتــاوی )1٩٣1ی زایینــی(  لــە مەهابــاد لەدایک بــووە، ئەندامــی 
ڕێکخــراوی الوانــی کۆمەڵــەی »ژ. ک« و پاشــان حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان 
بــووە؛ لــە مەهاباد و پاشــان لە تاران دەرســی خوێنــدووە و چۆتە ڕیــزی کۆمەڵەی 
باشــووری  چۆتــە  خەبــات  کار و  درێــژەی  بــۆ  تــاران؛  لــە  کــورد  خوێندکارانــی 
ماوەیــەک  بــۆ  ڕۆژهــەاڵت  خەباتکارانــی  پاشــماوەی  وەک  لــەوێ  کوردســتان، 
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لــەم گونــد و ئــەو گونــد ماوەتــەوە و لــە نامــەی ڕۆژی 1٩٦0/٥/2٦ی خــۆی دا بــۆ 
 نەمــر بارزانــی ئامــاژە بــە بارودۆخــی خەباتکارانــی ڕۆژهــەاڵت لە باشــوور دەکا و
دەنووسێ: ٨ ساڵە لێرە ئاوارەین )ل ٩٦ ( . دوابەدوای بەسترانی کۆنگرەی دووهەمی 
حیــزب لــە گونــدی ســونێ )ل 12٦( ، دووبەرەکیــی نێــوان ئەندامانــی ڕێبەرایەتیــی 
حیــزب زەق بۆتــەوە و ئەحمــەد تۆفیــق بەیەکجــاری هاڤاڵەکانــی ڕۆژهەاڵتیــی خۆی 
بەجێ هێشــتووە و لە ڕیزەکانی شۆڕشــی ئەیلوول  دا درێژەی بــە خەبات داوە؛ ئینجا 
لەژێر گوشاری ساواکی ئێران دا بە خواستی ڕێبەرانی پارتی دێموکرات، لە ناوچەکە 
دوور خراوەتەوە و درەنگتر بە شێوازێکی هەندێک نادیار و ناڕوون، گەیوەتە بەغدا 
کــە گیــران و شــەهید بوونی بەدەســت بەعســەوەی لــە دەوروبەری مانگــی چواری 

1٩٧٣ی بە شوێن دا هاتووە. یادی بەخێر بێ. 
لێرە دا ئاماژە بەخاڵێکی گرنگی ژیانی ئەحمەد تۆفیق دەکەم. زۆرێک لە ناحەزانی 
 ئەحمەد تۆفیق، ئەو کەسایەتییە هەڵسووڕاوەی خەباتی کوردایەتی بە نۆکەری ئەمریکا و
ئەمپریالیزم و دژبەری بیری پێشکەوتنخوازی چەپ دەزانن و »بەیاننامەی کومیتەی 
ســاغکەرەوەی حیــزب لەمــەڕ ئاکارە گاڵوەکانــی ئەحمەد تۆفیــق« )2٧ی جۆزەردانی 
1٣٤٣(  ئــەوە و گەلێــک تۆمەتــی سیاســیی دیکــەی داوەتــە پاڵــی )ل 1٧٣( . یــەک لەو 
تۆمەتانــە پەیوەندییەتــی بــە سیاســەتی حکوومەتــی ئەمریــکاوە، بــەاڵم نووســەری 
کتێبەکــە لەگــەڵ ئەو تۆمەتانــە دا نییە و بــۆ بەرپەرچدانەوەیــان، بۆچوونێکی ڕێزدار 

سەالحوددینی موهتەدی ڕادەگوێزێ کە تێیدا دەڵێ: 
»مەڕحومــی مــەال مســتەفا نامــەی بۆ هــەر پێنج دەوڵەتــی گەورە نووســیبوو ]و 

دابــووی بــە ئەحمــەد تۆفیــق بیانبا لە تــاران بیانگەیەنــێ[... ئەحمەد تۆفیــق گوتی بۆ 
دەوڵەتەکانــی دیکــە، خــۆم خەڵکــم هەیە، بــەاڵم هی ئەمریــکا و ئینگلیزم نییــە. ئەگەر 
ئێــوە وەک خوێنــدکاری کــورد کارهاســانیمان بۆ بکــەن و ئەو نامانــە بگەیەنن زۆر 
باش دەبێ. ئێمە چووینە الی دوکتۆر ئیسماعیلی ئەردەاڵن و من خۆم نامەکانم پێدا 
]دیارە بۆ ئەوەی بیگەیەنێتە دەست باڵوێزخانەکانی ئەو دوو واڵتە[«. واتە بەگوێرەی 

ئــەو بۆچوونــە، ئەحمــەد تۆفیق وەک دەگوتــرێ، پەیوەندییەکی ڕاســتەوخۆی لەگەڵ 
ئەمریکا  دا نەبووە و تەنانەت نەیتوانیوە نامەیەکیشیان بگەیەنێتە دەست )ل 1٥٩( . 

گەلێــک خاڵــی گرنگی دیکەی ژیانی ئەحمەد تۆفیق وەک تاوانی کوژرانی هەندێک 
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لە هاوسەنگەرەکانی بەدەست ئەو یا بە پیالن و فەرمانی ئەو، لە کتێبەکە دا ڕەنگیان 
داوەتەوە کە ئەم وتارە شــوێنی پێداچوونەوەی بابەتی وای نییە و خوێنەر دەتوانێ 

ڕاستەوخۆ بچێتە سۆراغی کتێبەکە. 
بەاڵم بابەتی پەیوندیدار بە بۆکان لە کتێبەکەدا:

1. باســی نەمر میرزا حەمەڕەئووفی خەیات )ڕەئووفی مەال حەســەن(  وەک یەک 
لە یارانی وەفاداری ئەحمەد تۆفیق و بۆچوونەکانی لەمەڕ ئەو و ڕووداوەکانی 

ئەو سەردەمانە، ل ٩، 10٥، 10٦، 1٣٩و 1٥2؛ 
2. باسی کاک سەالحی موهتەدی، وەک یەک لە بنیاتنەرانی کۆمەڵەی خوێندارانی 
کــورد لە تــاران )ل 1٦( ؛ وەک ئەندامی نوێی کومیتــەی بەڕێوەبەرایەتیی حیزبی 
وەک  ســاواکیش،  بەڵگەیەکــی  بەگوێــرەی  1٣1( ؛  )ل  کوردســتان  دێموکراتــی 
الیەنگــری مەکتەبــی سیاســی و دژی بۆچوونــی ئەحمەد تۆفیق بــۆ ئەنجامدانی 
کاری چەکــداری )ل 1٣2( ؛ وەک دامەزرێنــەری کۆمەڵــەی ڕزگاری، )ل 1٣٣( ؛ 
لــە مەســەلەی پەیوەندیگرتنەکانــی ئەحمــەد تۆفیق لەگــەڵ باڵوێزخانەی واڵتانی 
گەورەش دا، کە لە ســەرەوەتر باســم کرد، وەک یاریدەدەری ئەحمەد تۆفیق )ل 

1٥٩( ؛ 
٣. نەمــر محەممــەدی ئێلخانی زادە، وەک ئەندامی نوێــی کومیتەی بەڕێوەبەرایەتی 

حیزبی دێموکراتی کوردستان ، )ل 1٣1(؛
4. ئیبراهیــم ئاغــای عەلیــار )کــە بەگوێرەی بەڵگەیەکی ســاواک، لەگــەڵ بیرۆکەی 

خەباتی چەکداری لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان دا بووە( . 
5. حیزبی ڕزگاری، )ل 1٣٣ ـ 1٣٤، 1٣٨(؛ 

6. دامەزرانی حیزبی موسلیمین لە مەهاباد و بۆکان، )ل ٣٤(؛ 
٧. چاپخانەی بۆکان، )ل ٦٩(؛ 

٨. جەغەتوو و تەتەهوو، )ل 112(. 
هەروەهــا لــەم الپەڕانــەی کتێبەکــەش دا ئاماژە بە بــۆکان کراوە، بــەاڵم بابەتێکی 

گرنگیان تێدا نییە: 1٩، ٣٦، ٤1، 12٩ و 1.1٣0 

1. د. یاســین سەردەشــتی، »ژیان و تێکۆشانی سیاسیی ئەحمەد تۆفیق »عەبدوڵاڵ ئیسحاقی« 
)1٩٣٧ ـ 1٩٧٣( ، بنکەی باڵوکەرەوە )؟(، سلێمانی 200٧، 2٥2 الپەڕە، کوردی.
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حەمەڕەشیدخانی بانە
باس لە کتێبی »حەمەڕەشیدخانی بانە«یە کە کاک کەیوان ئازاد ئەنوەر نووسیویەتی و 
تێیدا ژیانی حەمەڕەشیدخانی لە منداڵییەوە تا کۆچی دوایی بۆ گێڕاوینەتەوە. بەشێکی 
بەرچاو لە کتێبەکە پشت ئەستوورە بە کتێبی جمهووری کوردستانی کاک مەحموودی 

مەال عیززەت، بەاڵم ژمارەیەک بەڵگەنامەشی تێدایە کە لەو دا بەرچاو ناکەون. 
بەگوێــرەی ئــەو ڕاســتییەی کــە حەمەڕەشــیدخان لــە مــاوەی تەمەنــی کۆمــاری 
ناوەنــدی  بــۆکان و  هێــزی ٣500 کەســیی  فەرمانــدەی  بەرپــرس و  کوردســتان دا 
فەرماندەیەتیشــی گونــدی ســەرا بووە، کتێبەکــە پڕە لە باس و بابەتی ســەبارەت بە 
شاری بۆکان و دەوروبەری. بۆ نموونە، حەمەڕەشیدخان لە ڕێ وڕەسمی هەڵکردنی 
ئــااڵی کوردســتان لــە گوندی یەکشــەوە بەشــداری کــردووە؛ حەمەدئاغای ســەرای 
لــە گوندەکــەی دەرکــردووە کە ئامــادە نەبووە ئااڵی کوردســتان لە ســەرا هەڵبکا و 
سەرپەرشــتی کاری ســپای ناوچەکــە و پارێزگاریی ســنووری باشــووری کۆماری 
کــردووە دژ بــە هێزی ســپای ئێران لە ســەقز. بەڵگەنامەی الپــەڕەی 144ی کتێبەکە، 
گەلێک بەنرخە بۆ هەڵســەنگاندنی بارودۆخی دارایی کۆمار و نەبوونی ســەرچاوەی 
داهات بۆ ئەو هەموو سپایەی وا حەمەڕەشیدخان کۆی کردۆتەوە، بۆ نموونە، تەنیا  
گوندی 10 ماڵیی »ئاڵتوونی ســەروو« دەبووایە بژیوی 120 ســوارەی ســپای کۆمار 

دابین بکا، کە دیارە گوشارێکی زۆری خستۆتە سەر دانیشتووانی گوندەکان.1

1. کەیوان ئازاد ئەنوەر، »حەمەڕەشیدخانی بانە«، وەزارەتی ڕۆشنبیریی حکوومەتی هەرێمی 
کوردستان، سلێمانی 2001، ٣٣0 الپەڕە، کوردی. 
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مامۆستا سەید سەالم عەزیزی
من »مامۆســتا ســەید ســەالم عەزیزی«م لە ساڵی یەکەمی شۆڕشــی 1٣٥٧ی گەالنی 
ئێــران دا ناســی، گەرچــی دۆســتایەتی و هات وچۆم لەگەڵــی دا نەبوو. ئەو ســەرۆکی 
دادگای بــۆکان بــوو و منیــش تــازە گەڕابوومەوە ســەر ئیش وکاری مامۆســتاییم لە 

بۆکان. 
دوای گیرانی شارەکانی کوردستان و هاتنەوەی پاسدار و بەسیجی، کە ناوچەی 
بۆکان بۆ ماوەیەک لە ئازادی دا ژیا و سێبەری قورسی مەالکان بەسەر خەڵکەکەیەوە 
نەبــوو. کاروبــاری ئیــدارات بەدەســت خەڵکی خۆیــی بەڕێوە دەچــوو و بێگانە پێیان 
ڕانەگەیشــت. دیــارە ژیانــی ئابووریــی خەڵــک باش نەبــوو و گەمارۆی مــەالکان کە 
نەیاندەهێشــت قەند و شــەکر و بەنزین و گازۆڵ و بەگشــتی هیچ شتێک لە میاندواو 
تێپــەڕ بــێ و بگاتە کوردســتان، بڕســتی لە خەڵــک بڕیبوو. ڕێکخراوە سیاســییەکانی 
کوردیش بۆ ئەم مەسەلەیە و گەلێک مەسەلەی تری سیاسی و کۆمەاڵیەتی کارێکی 

ئەوتۆیان لە دەست نەدەهات. 
مــن ئــەو دەم لەگــەڵ ڕێکخــراوی فیدائییانــی خەڵــق کەوتبووم، کە دواتــر بوو بە 
دووبەشــی »ئەکســەرییەت« و »ئەقەلییەت« ەوە. لەو قۆناغە دا من لەگەڵ ئەکسەرییەت 
کەوتــم. ئەگــەر هەڵــە نەکەم، لە ســاڵی 1٣٥٩  دا بوو کە ڕێبازی سیاســیی ڕێکخراوی 
فیدائییانی ئەکســەرییەت تووشــی گۆڕان هات و کاری چەکدارانــە وەالنرا، دەفتەری 
ڕێکخراوەکــە لــە بۆکانیــش لەق وتــەق بــوو و گەیشــتبووە ئــەوەی ئەمڕۆ یا ســبەی 

دەرگای دابخرێ. 
ڕۆژێکیان دەســتەیەک خەڵکی ئاســایی شــاری بۆکان وەک خۆ پیشــاندان لەنێو 
شــارەوە وەڕێ کەوتــن و هاتنــە بەردەمــی دەفتــەری ڕێکخراوەکــە لــە ســاختمانی 
دوخانیات. مستیان بەرز دەکردەوە و دژ بە هەڵوێستی نابەجێی ئەکسەرییەت لەمەڕ 

چەک دانان، دروشمیان دە دا. 
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مــن لــە دەفتەر بــووم، لە پەنجەرەکەوە خەڵکم دەدیت و گوێم لە دروشــمەکانیان 
دەبــوو. »بەرپرســی نیزامــی«ی دەفتــەر هاوڕێیەکــی ئازەربایجانیــی خەڵکــی شــاری 
خــۆی بــوو بەنــاوی لوتفوڵــاڵزادە، کــە ئێمە بــە »ڕەفیق ســەعید« دەمانناســی و هەر 
بــەو نــاوەش بانگمان دەکرد. ســەعید لە هاوڕێیانی فەلەســتین، واتە ئــەو ئەندامانەی 
ڕێکخــراوی فیدائییــان بــوو، کە لــە فەلەســتین دەورەی چریکیی دیتبوو و کەســێکی 
لێهاتــوو و بــە پێوانەی ئەو ڕۆژانە، شــارەزای کاروباری ســپایی بــوو. چەکەکانمان 
ماوەیــەک بوو شــاردبۆوە، بــەاڵم تاک وتەرایەک چەکمان بۆ پاســەوانیی بەردەرگا و 
دەفتــەری ڕێکخراوەکــە، هەر مابوو. ســەعید، کە بەداخەوە دواتر کۆماری ئیســالمی 
لەگەڵ هاوڕێ جەواد و کاک مینەی شێرخانی دا ئیعدامی کرد، بەگوێرەی ئەرکەکەی 
خــۆی، کەوتــە جووڵە و پاســەوان دامەزراندن لە چەند شــوێنی دەفتەرەکە و ئامادە 

بوو ئەگەر خەڵکەکە هێرش بکەنە نێو ساختمانی دەفتەر، داکۆکی بکا و نەیەڵێ. 
من کەوتبوومە بارودۆخێکی خراپەوە، بەرپرسی دەفتەر و لە ئەنجام دا بەرپرسی 
هــەر کارەســاتێکی ناحەز و ناخۆش بووم کە بهاتبایەتــە ئاراوە. الیەک خەڵکەکە، کە 
نەمدەزانی دەیانەوێ چی بکەن و ئایا بەتەمان بێنە نێو بینایەی دەفتەوەرەوە یان نا؟ 
الیەکیش ئەرک و وەزیفەی پاراســتنی گیانی ئەو ئەندام و پێشــمەرگانەمان وا لەنێو 

بینایەکە دا بوون. 
تەلەفۆنــم بۆ دەفتەری حیزبی دێموکرات کرد و لەگەڵ بەرپرســی دەفتەر قســەم 
کــرد، بــەاڵم وەاڵمەکەیانــم بەدڵ نەبوو، واتە هەســتم کرد نایانەوێ خۆ بە ســاحێبی 
خۆپیشــاندانەکە بکەن. دەمزانی کاک ســەید ســەالم عەزیزی، کە ســەرۆکی دادگای 
شــارەکە بوو، لە پێوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانیش دایە. تەلەفۆنم بۆ 
کــرد و تــکام لێ کرد بارودۆخەکــە کۆنترۆڵ بکا و گوتم ئەگــەر ڕووداوێکی دڵتەزێن 
ڕووبدا هەموو الیەکمان بەرپرسی دەبین و لە سەرمان دەکەوێ. گوتم چەکدار لەنێو 
بینایەکەدایە و دەست دەکەنەوە. خۆپیشاندان باشە، بەاڵم هێرش بۆ نێو ساختمانەکە 
شتێکی مەترسیدارە و دەبێ بەری بگیرێ. چی کرد و چۆن جوواڵیەوە، نازانم، بەاڵم 
وەاڵمدانەوەی بە تەلەفۆنەکەی من، بەرپرســانە بوو و بەشــوێنی دا هیچیش نەقەوما. 
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ئــەوە تاقــە بیــرەوەری شەخســیی خۆمە لە نەمر ســەید ســەالم. دەزانــم دواتر وەک 
پێشــمەرگە کەوتە چیا و تا پلــەی ئەندامییەتی کومیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی 

کوردستانی ئێرانیش بەرز بۆوە. 
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مامۆستا هێمن )هەواری خاڵی( 
ئــەم کتیبــە لە ڕاســتی دا گەنجینەیەکی بەنرخی هونەرە و هەر کوێیەکی ســەیر بکەی 
زانســت و زانیاریــی لەمــەڕ مێــژوو و هونــەری کوردیی تێــدا دەبینی ، لــە چیرۆک و 

شێعر و زمانەوانییەوە تا ڕۆژنامەگەری و بیرەوەری. 
 مــن بــۆ جــاری دووهــەم خوێندمەوە و ئــەو بابەتانەی وا ســەبارەت بــە بۆکان 
بــوون هەڵمبــژاردن بــۆ ئەم بەشــەی »بۆکان لە مێــژوودا«. جگە لە بــاس و هەواڵ و 
قسەی ئێرەوئەوێ سەبارەت بە بۆکان و ناوچە و خەڵکەکەی، دوو بەشی سەرەکیی 

کتێبەکە ڕاستەوخۆ بۆکان دەگرنەوە: 
وتاری دووهەم و ســێهەم کە بابەتێکی پێکەوە لکاون و باســی باڵڤۆکی »ڕۆژی 
کــورد«ی ســەردەمی ســمکۆ لە ورمــێ، وەک یەکەم ڕۆژنامــەی کوردیی ڕۆژهەاڵتی 
کوردســتان دەکەن و مامۆســتا هێمن لەو ڕۆژنامەیەوە  هەواڵی چۆنییەتیی کوژرانی 

خاڵۆ قوربان ڕادەگوێزێ )الپەڕە 1٣ تا 1٩( ؛
وتاری شــازدەهەم، پێشــەکییەک بۆ »پێکەنینی گەدا«ی مامۆستا حەسەنی قزڵجی 
)الپەڕە 100 تا 105(؛ مامۆستا هێمن لە سەرەتاکەی دا دەنووسێ: »لە موکریان باوە 

دەڵێن بنەماڵەی قزڵجی وەک بێچووە مراوی وان، هەر لە هێلکە هاتنەدەر، مەلەوانن!« 
واتە زانا و خوێندەوارن. 

بەاڵم وتاری دووهەم و ســێهەم بابەتێکی مێژوویی گرنگی ســەرەتاکانی سەدەی 
بیستەمیان لەخۆگرتووە ، کە مامۆستا هێمن لە کتێبی محەممەدی تەمەددون بەناوی 
»اوضــاع ایــران در جنــگ اول یــا تاریــخ رضائیــە«ی ڕاگواســتووە و لە فارســییەوە 
وەریگێڕاوەتــە ســەر کــوردی. مــن  لێرە دا هەڵبژێــرراوی ئەو شــوێنانەی وتارەکە کە 
بۆکان دەگرنەوە دەهێنمەوە. شــایانی باســە نوســخەی ڕۆژنامەی جێگەی باس، واتە 
»ڕۆژی کورد« یا »ڕۆژی کورد، شەوی عەجەم« لەم سااڵنەی دوایی دا دۆزراوەتەوە و 

من نوســخەیم لەالیەن برادەرێکی خۆشەویســتەوە گەیشــتۆتە دەســت. پێشــتر تەنیا 



بەشی سێهەم: کەسایەتییەکان | 975  

ســەرچاوەیەک باســی کردبێ، محەممەدی تەمەددون، ئازەربایجانییەکی دژی کورد 
بــوو، کــە خاوەنی چاپخانەکە بــووە و لەالیەن کوردانەوە مەجبــوور کراوە ڕۆژنامە 
کوردییەکەیــان بــۆ چــاپ بکا. دیارە دەزانین سەرنووســەری ڕۆژنامەکــە، نەمر مەال 
محەممەدی تورجانی زادە، برای ئەحمەدی تورجانی زادەی بە ئەسڵ تورجانی بووە. 
ئــەوە گوڵبژێــری نێوەرۆکــی وتارێکــی ڕۆژنامــەی ڕۆژی کــوردە کە بــە کوردی  
نووسراوە، محەممەدی تەمەددون تەرجەمە فارسییەکەی لە کتێبی خۆی دا هێناوە و 
مامۆستا هێمنیش لە فارسییەوە کروویەتەوە کوردی؛ شیر دا بۆ داپیر دا! بەاڵم باسی 

شەڕی کورد لەگەڵ سپای عەجەم بە سەرکردایەتیی خاڵۆ قوربانی هەرسینی:  
»لەشــکری کــورد بــە فەرماندەیی »ســەید تەها ئەفەنــدی« لە گونــدی »قۆزلوو«ی 
هەوشار بوون و خۆیان بۆ هێرش بردنە سەر ساین قەاڵ ئامادە دەکرد، کە خەبەری 
دەســدرێژیی خاڵــۆ قوربــان لــە میانــدواوەوە بۆ شــاروێران و ســاباڵغ، بەهۆی دوو 

سواری ]عەلی خانی[ سەرداری موکرییەوە گەیشت. 
]سوپای سەید تەها[ دەسبەجێ بەرەو ساباڵغ گەڕایەوە. شەوی 2٩ی ڕەمەزان]ی 

ســاڵی 1٣40[1 لە بۆکان مانەوە و بەیانی زوو ڕۆیشــتن... وایان دانا: جانگیربەگ لە 
عێلــی هەرکــی، ئەســکەندەرخان خەڵکی برادۆســت، هەمزاغا لە عێلــی مامەش، ئەمیر 
ئەســعەدی دێبوکــری و ساالرســەعید لە خەتی الچینــەوە بچن... ئەمیرولعەشــایر و 
ئەمیر ئەســعەد و ساالرســەعید سەرلەبەیانی لەسەر کێوی »زاوا و بووک«ڕا کە لێی 
دامەزرابــوون، لەشــکری خاڵۆ قوربانیان لەســەر »داشــامەجید« دایە بەر دەســڕێژ... 
ســوارەکانی ئەمیر ئەســعەد و ساالرسەعید هەرکام مەترەلیۆزێکیان دەست کەوت... 
لــەو شــەڕە دا خالۆقوربــان و چەنــد ئەفســەر و ســەرباز کــوژران. هێندێــک دەڵێــن 
ســوارەی ئەحمەدی گواڵوی ئاغای مەنگــوڕ و هێندێکیش دەڵێن ئەحمەدخانی هەرکی 

خاڵۆ قوربانیان کوشتووە. 
کۆلۆنێل نەسروڵاڵخان زۆر بە فیزەوە لە ساین قەاڵوە بەرەو بۆکان هات... ئەمیر 

1. 2٩ی ڕەمەزانی 1٣40ی مانگی، بەرانبەرە لەگەڵ 1٩22/05/26ی زایینی. 
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ئەســعەد ئەو خەبەرەی بیســت و زۆر بەپەلە خۆی گەیاندە میراوای تەنیشت بۆکان. 
کۆلۆنێل کە دەگاتە بۆکانێ و خەبەری خاڵۆ قوربان دەزانێ، فیزماڵکی دەداتێ و بۆکان 
بەجێ دێڵێ و بەرەو ساین قەاڵ دەگەڕێتەوە. سوارەکانی بەگزادە و سەرداری موکری 
ڕەدوویــان دەکەون. ئەمیر ئەســعەد و ئاغاکانی دیکــەی دێبوکری بە ڕکێف کوت خۆ 
دەگەیەننە ]یاریدەی[ سوارەکانی موکری و بەگزادە. ئۆردووی ژاندرمەری لە کێوی 
پشت ئاڵباڵغ گەمارۆ دەدەن، زۆرێک دەکوژن و بەدیل دەگرن، دەسکەوتیش گەلێکە. 
لەو پەالمارە دا »سوڵتان عەبدولحەمید خان« ئەفسەری ژاندرمەری کوژراوە. کۆلۆنێل 
دەگەڵ پاشــماوەی لەشــکرەکەی شــەوانە لە کێــو دێتە خواری و بــە الڕێ دا هەڵدێ. 
ئاغایانی بەگزادەی فەیزوڵاڵبەگی تۆپێکی گەورەیان گرت و ناردیان بۆ چەهریق...« 
لــە درێــژەی هەواڵەکە و لە پەڕاوێــزی کۆتایی وتارەکــەش دا وردەزانیاریی دیکە 
ســەبارەت بە بۆکان هەن، بۆ نموونە نووســیویەتی: »ســەرداری موکری، عەلی خانی 
کوڕی حەمەحوســێن خانی شــەهیدە، ساالرسەعید هەمان عەلی بەگی حەیدەری برای 
میســباحوددیوانی شاعیرە، ئەمیر ئەســعەد، عەلی ئاغای عەلیار سەرۆکی عەشیرەتی 
دێبوکرییــە و فەیزوڵاڵبەگــی عەشــیرەتێکی بەناوبانگــن کەوتوونەتــە نێوان ســەقز و 

بۆکان.«1

1. هێمن موکریانی، »هەواری خاڵی، ســەرجەمی نووســینی هێمن«، بە سەرپەرشــتی بەدران 
ئەحمــەد و عوســمان دەشــتی، چاپــی یەکــەم، دەزگای ئــاراس، هەولێــر 200٣، ٣04 الپــەڕە، 

کوردی. 



بەشی سێهەم: کەسایەتییەکان | 977  

مامۆستا حەسەن قزڵجی )ژیان و بەرهەمەکانی( 
بابەتی ئەم کتێبە بریتییە لە ژیاننامەیەکی کورتی مامۆســتای نەمر حەســەنی قزڵجی 
بــە پێنووســی کاک موحســینی قزڵجیــی خوارزای نووســەر، ســەرجەمی چیرۆک و 
وتارەکان و پارچەیەک شێعر، ئینجا چەند وتار و ڕەخنە و لێکۆڵینەوە و چەند وتاری 
زمانەوانــی و ژمارەیــەک بابەت و چیرۆکی وەرگێڕاو لە زمانەکانی دیکەوە؛ پاشــان 
وتارێک سەبارەت بە زانستی مارکسیـ  لێنینی، کە هەموویان مامۆستای کۆچ کردوو 
نووســیونی. پێــش بەشــی کۆتایــی کتێبەکــە چەند نووســراوی ســەبارەت بە ژیان و 
ئاســەوارەکانی قزڵجــی و لــە کۆتاییش دا دەقــی هەر ٣ ژمارە ناســراوەکەی گۆڤاری 
هەاڵڵــەی چاپــی بۆکان، چەنــد ژمارە ڕۆژنامــەی »مەردوم«ی کــوردی و ڕۆژنامەی 

»ڕێگا« لە کتێبەکە دا جارێکی دیکە چاپ کراونەتەوە. 

پەیوەندیــی کتێبەکــە بە بۆکانەوە گەلێک زۆرە. نووســەر و هەروەها ئامادەکاری 
کتێبەکــە هەردووکیــان بۆکانیــن، گۆڤــاری هەاڵڵــە لــە بــۆکان دەرچــووە، هەندێک لە 
چیرۆکــەکان لــە ناوچــەی بۆکان ڕوویــان داوە و الیەنــی زمانەوانیی نووســینەکانی 
قزڵجیــش کــە بن زاراوەی ناوچەی بۆکان بێ، الیەنێکی دیکەی ئەو پەیوەندییانەیە. بۆ 
نووسینی مێژووی سیاسەت و ئەدەب و زمانەوانیی بۆکان، ئەم کتێبە سەرچاوەیەکی 

سەرەکی دەبێ. 
کتێبەکــە کاک موحســین قزڵجــی ئامــادەی کــردووە و دەزگای چــاپ و پەخشــی 

سەردەم باڵوی کردۆتەوە.1

1. حەســەن قزڵجی، »ســەرجەمی بەرهەمی حەسەن قزڵجی«، ئامادەکردنی موحسین قزڵجی، 
دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم، سلێمانی 200٣، 540 الپەڕەی قەبارە A4، کوردی.
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حەسەنی قزڵجی )پێکەنینی گە دا(  
مامۆســتای نەمر حەســەنی قزڵجی نەک هەر خۆی خەڵکی بۆکان بوو، بەڵکوو وەک 
 مێژوولکەیەکی چڕوپڕی شارەکە، زمانی خەڵکەکە و ڕووداو و کەسایەتییەکانی  بۆکان و
دەوروبــەری چــاوی لێ دەکرێ. قزڵجی وەک بەرپرســی یەکــەم چاپخانەی بۆکان لە 
ســەردەمی کۆماری کوردســتان )1٩46( ، چەندین ژمــارەی گۆڤاری هەاڵڵەی چاپ و 

باڵوکردەوە. 
توێژینــەوە لــە مێــژووی بیــر و زانســت لە بۆکان بەبــێ ئاوڕدانەوە لە حەســەنی 
قزڵجی و بەگشــتی لە بنەماڵەی قزڵجی نەگونجاو و ناتەواو دەبێ. من لێرە دا باســی 
کۆمەڵــە چیرۆکــی »پێکەنینــی گــە دا«ی مامۆســتا دەکــەم و ئاوڕدانــەوە لــە کارەکانی 
دیکــەی و هەروەهــا وتارەکانــی ڕادیۆی »پەیکی ئێــران« و »ڕۆژنامەی مــەردوم« بە 
زمانــی کــوردی دادەنێم بۆ مەجالێکی تر، ئەگەر تەمەن ئیجازەی دا! هیوادارم الوانی 
کــورد بەتایبــەت خەڵکــی موکریان و بــۆکان بە جیددی بچنە ســۆراغی ئــەم بلیمەتە 
هەڵکەوتــووەی شــاری بۆکان و بــە چاپ کردنەوە و هەڵســەنگاندنی ئاســەوارەکانی 

گەنجینەی ئەدەب و میژووی کوردی دەوڵەمەند بکەن.  
سەبارەت بە کتێبی پێکەنینی گە دا دەبێ بڵێم کۆمەڵەی 1٤ وردەچیرۆکە، کە تێیدا بە 
زمانێکی پاراو باسی ڕووداوەکانی گوند و شار و ناوچەی جۆربەجۆری ڕۆژهەاڵت و 
باشووری کوردستان و بەغدا دەکرێ. بۆکان و گوندەکانی دەوروبەری وەک زەمبیل، 
نۆبار، قاجر، سەرکەل، کانی تۆمار، کانی پانکە و ئاجیکەند، هەروەها مەال و شێخ و 
ڕەعیەتی دانیشتووی شار و گوندەکانی بۆکان شوێن یان پاڵەوانی ڕووداوەکانی نێو 
چیرۆکەکانــن. زوڵــم و زۆری  ئاغا و ژاندرمە لە خەڵکی هەژار و بێ دیفاع نێوەرۆکی 
 سەرەکیی بابەتەکان و لە قاودانی هەندێ نەریتی کۆنی وەک دۆعا و نوشتەنووسی و
شــتی دیکەی هاوچەشــن گەوهەری نووسینەکانی پێکەنینی گەدان. کتێبەکە مامۆستا 
هێمــن ســەرەتای بــۆ نووســیوە و چاپــی دووهەمــی کــە لــە بەردەســتی من دایــە، 
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ســەرەتایەک و فەرهەنگۆگێکــی لەالیەن بەڕێز محەممەدی مــەال کەریمەوە بۆ ئامادە 
کراوە.1

1. حەسەنی قزڵجی، »پێکەنینی گە دا، کورتەچیرۆک« چاپی دووهەم، بەغدا )چاپخانەی عالء(  
1٩٨5، 160 الپەڕە.
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شێخ شەمسەدینی بورهان
گونــدی بورهــان لــە نیوەڕێــی بــۆکان و مەهابــاد هەڵکەوتــووە و لــە دەوروبــەری 
نێوەڕاســتەکانی ســەدەی نۆزدەهەمــەوە تــا ســێ چارەکی ســەدەی بیســتەم بەهۆی 
خانەقایەکی تەریقەتی نەقشــبەندییەوە کە جەنابی شــێخ یۆسف و دوای ئەو »مەوالنا 
محەممەدســادق« و کەســانی تــر بەڕێوەیــان بــردووە نــاوی دەرکــردووە و زۆرێک 
لــە کەســایەتییە سیاســی ـ کۆمەاڵیەتــی ـ هونەرییەکانــی ناوچــەی موکریــان وەک 
سەیفولقوزاتی قازی و عەلی بەگی حەیدەری و عەزیزئاغای عەباسی موریدی شێخی 

بورهان بوون. 
بەڕێــز »ابوبەکــر خوانچەســپهرالدین« کتێبێکــی لەمــەڕ ژیانــی شــێخی بورهــان 
نووسیوە و دوای 150 الپەڕەی سەرەتا، کە باسی گشتییە سەبارەت بە سوفیایەتی، 
پاشــماوەی الپەڕەکانــی تەرخانــی ژیانــی شــێخ و موریــدان و خەڵکانــی نــاوداری 
دەوروبــەری خانەقــا کــردووە، کــە زۆرێکیــان بــە شــێوەیەک لــە شــێوەکان، بۆکان 
دەگرنەوە هەر لە شــێخی بورهان خۆیەوە هەتا مامۆســتا هەژار و ســەیفولقوزات و 
ســاداتی کولیجــە و مــەال »عصام الدینــی شــەفیعی« و »مصباح الدیــوان«ی ئــەدەب و 

براکەی واتە عەلی بەگی حەیدەری و زۆری تر. 
بــە پێویســتی دەزانــم بڵێــم زۆرێــک لــەو کەســایەتییانە لــە پێوەندیــی شــاری 
مەهابادیــش دا بــوون، بــۆ نموونــە عەلی بەگی ساالرســەعید )حەیدەری(  لــە ئاغاواتی 
گوندەکانــی باکــووری بــۆکان و باشــووری میاندواو بــووە، بەاڵم بۆ 6 یــا ٧ دەورە 
نوێنەری شــاری بۆکان بووە لە پەرلەمانی ئێران کە ئەو ســەردەمە بەشــێک بووە لە 

شارستانی مەهاباد.1

1. ابوبکــر خوانچــە ســپهرالدین، »زندگینامــە عــارف ربانــی حضرت شــیخ یوســف ملقب بە 
شمس الدین برهانی، قدس سرە«، انتشارات صالح الدین ایوبی، ارومیە، 1٣6٨/ 1٩٨٩، فارسی، 

452 صفحە.
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مەال عصام الدین شەفیعی
لــە درێــژەی ناوی شــاعیرانی ناوچــەی بۆکان دا، بێ گومان گەلێک نــاو هەن کە دەبێ 
باسیان بکرێ و هەواڵیان ڕابگەیەنرێ. بەداخەوە دوورەواڵتی و دەست ڕانەگەیشتن 
بــە ســەرچاوەی گرنگی ئــەم کارانە، واتــە کۆمەاڵنی خەڵک، دەرەتانی ئــەوەم پێ نادا 

شوێنی شاعیرانی تر بەباشی هەڵبگرم. 
ئــەوەی ئاشــکرا بێ و بزانــدرێ ئەوەیە کە مەال عیســامەددینی شــەفیعی یەک لە 
کەڵەشاعیرانی ناوچەکە بووە. مەال عیسامەددین کوڕی »مەال شەفیع«ە کە لە گوندی 
عەمباری نزیک بۆکان دەرسی بە فەقێیان گوتۆتەوە و بۆ نموونە، نەمر سەیفولقوزاتی 
 قــازی فەقێــی ئەو بووە. بنەماڵەی »ســیدقی«یەکانی مەهاباد و ســەالمییەکانی بانە لە
برای مەال شەفیع کەوتوونەتەوە و دەگەنەوە هەمان بنەماڵە. بۆ نموونە، مەرحوومی 
مەحمــوودی ســیدقی )1٣0٦ ـ 1٣٥٥(  کــە ماوەیەکیش ســەرۆکی ئیــدارەی فەرهەنگی 
بۆکان بوو، هەروەها دوکتۆر عەبدولکەریم سەالمیی بانە، کە لە ماوەی خوێندکاریی 
زانکــۆی پزیشــکی تەورێز و پاشــان لــە بانە و مەهابــاد خزمەتێکی لــە ڕادەبەدەری 
خەڵکی کردووە، لەو بنەماڵەیەن. 1 ناوی مەال عیســامەددین لە »ســاڵنامەی مەهاباد« 
چاپــی ســاڵی 1٣٣5ی کۆچــی و هەروەهــا لــە کتێبــی »تاریــخ مشــاهیر کــرد«ی نەمر 
بابامــەردۆخ ڕۆحانــی )بەرگــی 2 الپــەڕە ٣2٧(  و کتێبی »گلزار شــاعران کردســتان« 

ئامادە کردنی »سید عبدالحمید حیرت سجادی«دا     ئاماژەی پێکراوە. 
مــەال عیســامەددین، باوکــی خوالێخۆشــبوو مــەال ئەبووبەکــری شــەفیعی ئیمــام 
جومعــەی پێشــووی بــۆکان و باپیری شــەهید دوکتۆر جەعفەر شــەفیعییە، لە 1٣00 
کۆچــی مانگــی لــە گونــدی عەمبــار لەدایک بــووە و لــە 1٣٧4/ 1٩54 ـ  ٥٥ لــە بــۆکان 
کۆچی دوایی کردووە. شــێعری کوردی و فارســیی شــاعیر هێشــتا گردوکۆ نەکراون 
و لــە توێــی کتێب دا باڵونەکراونەتەوە، کارێک کە پێویســتە لــە داهاتوو دا بکرێ. مەال 

1. سپاسی ڕێزدار مەنسوور سیدقی دەکەم بۆ ئەم زانیارییانە. 
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عیسامەددین لەو شێعرە کەمانەی دا کە دەست دەکەون، وەک شاعیرێکی خۆش مرخ و 
توانا خۆ دەنوێنێ و بیروردی و ناسک خەیاڵی لە تایبەتمەندییەکانین. 

ئەوەش هۆنراوەیەکی سەنگین لەو شاعیرە بۆکانییە:

 ڕوح وا لە ســەری لێومە بۆ ماچی دەمی تۆ
 ناڵێم ئەوە سەودایە، کەمی من، کەرەمی تۆ
 بااڵت وەکوو ئااڵیە لەژێر پەرچەمی زولفت
کێ بێ کە بەپێی خۆی نەیەتە ژێر عەلەمی تۆ
من کوردم و خزمەت دەکەم و تۆش لە جەزادا
خوێنم دەڕژێنــی، بە نیشــانە عەجەمی تۆ

کاک برایمــی فەڕشــی لــە کتێبــی ئینترنێتــی »ســەفەری خەیاڵی بۆ بــۆکان«دا ئەم 
دێرانەی سەبارەت بە مەال عیسامەددین نووسیوە:

مەولەوی فارس دەڵێ: 

بشنو از نی چون حکایت می کند 
می کند شــکایت  جدائی ها  وز 

مەال عیسامەددین دەڵێ: 

مشنو از نی، نالەاش از بی دلی است 
بیدالن را عاقبت، بی حاصلی است

بشنو از من شور عشقم در رس است 
نالە عاشــق نــوای دیگر اســت 
]مەال عیسامەددین[ لەگەڵ سەماوەریش دا ئاوا دەدوێ:

 مرا با ســـاور از آن رس خوش است
 کە چون من درونش پر از آتش اســـت
دو همدرد و هم صحبت و هم نشـــین،
آتشـــین ســـینەی  از  بنالیـــم 
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هەروەها سەبارەت بە چایی دەڵێ:

لــب جویبار  بهار اســت و شــادی 
اگر مــی حرام اســت، چایــی بیار!
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میرزا عەلی سەمیمی )خێروێژ( 
یەک لە ئەرکەکانی نووســەرانی مێژووی بۆکان لە دواڕۆژ دا ئەوە دەبێ کەســایەتییە 
گرنــگ، بــەاڵم  کەمتــر ناســراوەکان بدۆزنــەوە، پەیوەندییــان بە مێژووی شــارەکەوە 
دیــاری بکــەن و ژیاننامەیــان بــۆ پێکبێنــن. وا هەیە ئــەو کەســایەتییانە لەدایک بوو یا 
خەڵکی شار و ناوچەکە بن و وا هەشە لە شار و ناوچەی دیکەوە هاتبنە ئەوێ، بەاڵم 
دەورێکیــان لە ژیانی ئابووری، سیاســی یا فەرهەنگــی و هونەری ناوچەکە  دا بینیبێ، 
جــا کــورد بووبێتن یا نا گرنگ نییە؛ گرنگ دەوربینیانە . بۆ نموونە، یەکەم ســەرۆکی 
ئیــدارەی فەرهەنــگ )پاشــان ئامــووزش و پــەروەرش( ی بــۆکان مرۆڤێکــی بەڕێزی 
تورکی ئازەر بایجانی بوو بەناوی »شەیبانی«، کە من سااڵنێکی درەنگ دوای ئەوەی 
لە بۆکان ڕۆیشــتبوو و لە تاران گیرســابۆوە، واتە چەند ســاڵێک پێش کۆچی دوایی 
کردنــی، لەگــەڵ خوالێخۆشــبووی خاڵــم )حاجــی محەممەدڕەشــیدی محەممەدیان(   دا 
چەندیــن جــار  چوومە ماڵی و تەنانەت  بەشــداریی سەرەخۆشییەکەشــیم کرد. ئەگەر 
بــۆم بلــوێ زۆرم پــێ خۆشــە ژیــان و بەســەرهاتی بنووســمەوە و ســەبارەت بەو، 
پرسیار لەو کەسانە بکەم کە ئەو دەم لە بۆکان دیتوویانە و ناسیویانە. لەو نموونانە 
یەکجار زۆرن و نووسەر یا نووسەرانی دواڕۆژی مێژووی بۆکان نابی لێیان غافڵ 
بــن. لــە گۆڤاری »مەهابــاد«ی ژمــارە ٨0  دا وتارێکی کورت، بەاڵم سەرنج ڕاکێشــم لە 
کاک عومەری فارووقی خوێندەوە کە باسی یەک لەو ڕوخسارە گرنگ، بەاڵم کەمتر 
ناســراوانەی ســەردەمی ســەردارەکانی بۆکانی کردبوو و من لێرە دا هەڵبژاردەیەکی 

وتارەکە دەهێنمەوە: 
میرزا عەلی ســەمیمی خەڵکی ســنە و نووســەری حەمەحوســێن خانی ســەردار، 
حاکمی ئەو دەمی موکریان بوو. دوای ئیعدامی ســەردار لەالیەن عوســمانییەکانەوە 
]ســااڵنی شــەڕی یەکەمی جیهانی[، میرزا عەلی وەک مامۆســتایەک چوو بۆ گوندی 

»قەڵەنــدەر« و لــەوێ قوتابخانــەی کــردەوە و هــەر لــەوێ لــە ڕۆژی 1٣٣2/1/1٧ 
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]1٩5٣/4/6[ کۆچی دوایی کرد. میرزا عەلی شاعیر و نووسەرێکی قەڵەم ڕەوان بوو و 

لــە شــاعیری دا ناســناوی »خێروێژ«ی بۆخــۆی هەڵبژاردبوو. لە شــێعرەکانی دا دژ بە 
ملهوڕی شــەڕی دەکرد. مامۆســتا خالید حیســامی )هێدی(  لە کتێبی »ئاوێنەشــکاو«ی 
خۆی دا هەڵبەســتێکی دوورودرێژی خێروێژی چاپ کردووە. ئەوەش نموونەیەک لە 

شێعری ئەو نەمرە:

 خزمینــە! وەرن با لە غەرەز ســەرفەنەزەر کەین
 ڕیشەی حەسەد و کینە لە دڵ زیر و زەبەر کەین
 تا بوو، بەشــی مە ناحەقی و قوربەســەری بوو
تا کەنگێ دەبێ ئەم قور و ئەم خاکە بەسەرکەین؟

کاک عومــەری فارووقــی هەروەهــا لە کتێبــی »نظری بە تاریخ و فەرهەنگ ســقز 
کردســتان« بەرگی یەکەم دا ئەم شــێعرەی خێروێژی هێناوە، کە بەگوێرەی نووسینی 
ئــەو، بارودۆخــی کــوردی ڕۆژهــەاڵت لەژێــر حوکمــی ڕەزاشــا دەردەخا، بــەاڵم من 
دووری نازانم لەدوای شەهریوەری 1٣20 و سەرەتاکانی حوکمی محەممەدڕەزاشا، 
واتە ســەروحەدی دامەزرانی کۆماری کوردســتان دا گوترابێ. خێروێژ لەم شــێعرە دا 

وەک الیەنگری سەربەخۆیی کوردستان خۆی دەردەخا:

 بە شەکر و پارچە و چایی فریو مەخۆن ئەی خزمان!
 نــەوەک دیســان پەیــدا بــێ نافەک بڕیــن و لێدان
 زوڵــم و زۆر و جەریمــە، لەگەڵ زنجیــر و زیندان
 شــەق و شــەپ و پەت پەتی بۆمان دێتــەوە مەیدان
 لــە ئەفــرادی نیزامــی تــا ســەرجۆخە و گرووبان
ســتوان ئیســتوار و  تــا  داباشــی،  وەکیــل و   لــە 
 لــە ڕوئەســای دەوائیــر، تــا بــە ســپوور و ئــاژان
 دەمێکــە گوێقواڵخــن بــۆ مــاڵ و مڵکی کــوردان
 ئێوە قــەت مەبــن ئەمین لــە فێڵ و فەننی مشــکان
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چارەی ئا ئەو دەعبایە، هەر مەرگەمووشە و دەرمان!
لــە ژمــارە 5ی ڕۆژنامــەی کوردســتان )2٩/ 2/ 1٣24 = 20/ 1/ 1٩46 (  الپــەڕە 

4یش دا، ئەم ئاگادارییە باڵوکراوەتەوە:
 »بۆ زانین، دەستەشێعرێک بەناوی »خێروێژ« بە ئێمە گەیشتووە. لەبەر وەی کە نێو و
جێگای خێروێژ نەنووسرابوو چاپمان نەکرد. تکامان وایە نێونیشانی خۆی بنووسێ 

تا چاپی بکەین.«1

1. عومەر فارووقی، »نظری بە تاریخ و فرهنگ سقز، کردستان«، انتشارات مهری، سقز، سال 
1٣6٩/  1٩٩0، الپەڕەی ٨٩ ـ ٩1.

عومــەر فارووقــی، »خێروێژ کێ بــوو؟«، گۆڤاری »مەهاباد«، ژمــارە ٨0، مهاباد، خەزەڵوەری 
1٣٨6/ نوامبری 200٧، الپەڕە 2٩.
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ژیاننامەی نەمر عەلی گەالوێژ
نووسینی دوکتۆر کامران ئەمین ئاوە

نەمر دوکتۆر عەلی گەالوێژ لە ســەرەتای مانگی ڕەشــەمەی 1٣01 )1٩2٣/2/20(  لە 
گوندی سارووقامیشــی ســەر چۆمی جەغەتووی ڕۆژهەاڵتی بــۆکان لە بنەماڵەیەکی 
ئازادیخــوازی ئەوینداری فەرهەنگ هاتۆتە جیهان. نەمر ئیبراهیم ســەالح فەرماندەی 
هێــزی پێشــمەرگەی ســەردەمی کۆمــاری کوردســتان )1٩٤٦(  و لە بنەماڵــەی بوداق 
ســوڵتانی حاکمــی موکریــان بــوو. ئامینە خانمــی دایکــی گەالوێژ کچــی فەیزوڵاڵبەگ 
ســەرۆک هۆزی فەیزوڵاڵبەگییەکانــی ڕۆژهەاڵتــی بــۆکان و ســەقز و خوشــکەزای 
ســەردار ســەیفەددین خانی ئــەردەاڵن حاکمــی ســەقز بــوو، کــە تورکــی عوســمانی 
 لــە ســاڵی 1٩1٤  دا هــاوڕێ لەگــەڵ ســەردار حەمەحوســێن خانی بۆکان لــە مەراغــە

ئیعدامیان کرد. 
گەالوێــژ خوێندنــی ناوەندیــی لــە شــاری تەورێز کۆتایــی پێ هێنا و ســاڵی 1٣2٥ 
)1٩٤٦(   هــاوڕێ لەگــەڵ ٦0 الوی دیکــەی کــورد بۆ درێــژەی خوێنــدن نێردرایە باکۆ 

پێتەختــی ئازەربایجانــی ســۆڤیەتی، بەاڵم بەهــۆی هەرەس هێنانی کۆمــار و ئیعدامی 
ڕێبەرانییەوە هاوڕێ لەگەڵ زۆر کەسی دیکەی وەک ڕەحیمی سەیفی قازی، عەزیزی 
شەمزینی، حەسەنی حیسامی، حەسەنی گەرمیانی و کەریمی ئەیووبی لەوێ مایەوە و 
درێــژەی بــە خوێنــدن  دا، وەک ئەوانی دیکەش تــا وەرگرتنی شــەهادەی دوکتۆرا لە 
خوێنــدن نەوەســتا. بــواری خوێندنی گەالوێژ ئابــووری بوو و نامــەی دوکتۆراکەی 
بەنــاوی »پەیوەندە ئەرزییەکان لە کوردســتان، هەرەس هێنانی نیزامی عەشــیرەتی«،1 
درەنگتر وەرگەڕایە سەر زمانی فارسی و لە تاران چاپ کرا، بەاڵم کۆماری مەالکان 
بەرگر بوون لە باڵوبوونەوەی و ئێستا ژمارەیەکی کەم لە کتێبەکە لەسەر ئینترنێت 
دەستاودەست دەگەڕێ، بەگوێرەی هەواڵێکیش، برادەرێکی کورد وەریگێڕاوەتە سەر 

زمانی کوردی کە تا ئێستا باڵونەکراوەتەوە. 

1.https://www. kurdipedia. org/files/books/2016/95032. PDF?ver=131074537611563960.
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مامۆســتا گەالوێژ ئەندامێکی هەڵسووڕاوی لقی »پێشکەوتی گەالنی ڕۆژهەاڵت و 
ڕۆژهەاڵتــی ناویــن« لە باکۆ بوو و لــە پێگەیاندنی کادرە الوەکانــی ئەوان دا چاالکانە 
بەشــداریی دەکــرد. هەروەهــا لە مــاوەی هەڵســووڕانەکەی لە ئەکادیمیای زانســتیی 
کۆماری سۆڤیەتیی ئازەربایجان دا وتارێکی زۆری لە پەیوەندیی کێشە ئابوورییەکانی 
واڵتانــی جیهانــی ســێهەم نووســیوە. ناوبراو نووســەر و وەرگێڕ و وێــژەری ڕادیۆ 
پەیکــی ئێــران و ئەندامــی کومیتــەی ناوەندیــی حیزبــی تــوودەی ئێران بــوو، زمانی 

کوردی، ئازەری، ڕووسی، فەرەنسی و ئاڵمانیی بەباشی دەزانی. 
دوکتــۆر عەلــی گەالوێــژ دوای ســەرکەوتنی ڕاپەڕینــی گەالنــی ئێــران، یــەک لــە 
ڕێبەرانی کۆچ کردووی حیزبی توودەی ئێران بوو کە ســاڵی 1٣٥٧ لەســەر خواستی 
خــۆی گەڕایــەوە ئێران و بوو بە بەرپرســی کومیتەی ئەیالەتیی کوردســتانی حیزب، 
لە هێرشــی دووهەمی کۆماری ئیســالمی بۆ ســەر حیزبی توودەی ئێران لە بەهاری 
1٣٦2 دا، لە تاران گیرا و لە کارەساتی ئیعدامەکانی گەالوێژی 1٣٦٧  دا هاوڕێ لەگەڵ 
گەلێــک ڕۆڵــەی شۆڕشــگێڕی واڵتەکە، لە زیندانــی ئێڤینی تاران ئیعــدام کرا و چووە 

ڕیزی شەهیدانی ڕێگای ئازادییەوە. 
مامۆســتای نەمــر هــەژار، کــە لە ســەفەری خــۆی دا بۆ باکــۆ، چاوی بــە گەالوێژ 
کەوتبوو، لە بیرەوەرییەکانی دا وەک »مەوالنای ڕۆمیی سەردەمی شەمسی تەبرێزی« 
 یــادی دەکا. هەروەهــا نووســەر و وەرگێڕی ناوداری ئێرانی »محمــود اعتماد زادە م.
بە آذین« کە ماوەیەک لە زیندان دا لەگەڵ مامۆستا گەالوێژ پێکەوە بوون، سەبارەت بەو 
دەنووســێ: »عەلی گەالوێژ... من لێرە، زیاتر لەگەڵ ئەو هاودەمیم هەیە. حیکایەتێکی 
 زۆری ســەردەمی منداڵــی و الوییەتیی خۆی لە مەهابــاد و تەورێز دەگێڕێتەوە، هەر
لە یاری کردنی لەگەڵ هاوتەمەنەکانی خۆیەوە تا ڕاوە کەو، ســوارچاکی و بەشــداری 
کــردن لــە دەســتەی تفەنگچییانی قــازی محەممەد و ناســیاویی لەگەڵ مەال مســتەفا 
 بارزانی، حیکایەتی ڕەنگاوڕەنگ و بەســوودی، بەنێوەرۆکی خۆشەویســتیی کورد و

کوردستانەوە هەیە.«
**
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لــە وێبالگــی »ڕوانگە«، مامۆســتا حەســەنی قازی لــە کۆتایی یەکانی ســاڵی 200٧ەوە 
 دەســتی بــە باڵوکردنەوەی هەندێ بەڵگەنامە کردووە کــە بریتین لە نامەگۆڕینەوە و 
نامە نووســینی هەندێ کەســایەتیی کوردی دانیشــتووی سۆڤیەتی پێشوو لە سااڵنی 
1٩50  دا.1 ئەو دەم نەمر مەال مستەفای بارزانی لە سوڤیەت بوو و هێشتا نەگەڕابۆوە 

بۆ عێراق. 
لــە نامــەکان دا هەندێ ئامــاژە بە ژیانی نەمر دوکتۆر عەلی گەالوێژ کراوە کە ئەو 
دەم لە ئازەربایجانی باکوور )سۆڤیەتی(  دەژیا. نەمر دوکتۆر ڕەحیمی سەیفی قازیش 
ئەو دەم لە هەمان شوێن دەژیا و پێکەوە ڕۆژنامەی »کوردستان«یان باڵوکردەوە کە 
الپەڕەیەک بوو لە چوار الپەڕەی ڕۆژنامەیەکی تورکیی ئۆرگانی فیرقەی دێموکراتی 

ئازەربایجانی ئێران. 
 نیاز لە کردنەوەی ئەم باسە، ڕووناکی خستنە سەر ژیان و چاالکییەکانی گەالوێژ و 
پێداویســت بوونی دەســت ڕاگەیشــتن، شــی کردنەوە و ئەگەر بکرێ لەچاپ دانەوەی 
هەمــوو ژمارەکانی ڕۆژنامەی »کوردســتان«ی چاپی باکۆ یە، کە بەداخەوە کەســێکی 
ئەوتــۆ لــە دەرەوەی ســۆڤیەت چاوی پێــی نەکەوتووە. بەگوێــرەی زانیارییەک کە لە 
کاک حەســەنی قازیم وەرگرتووە، دوکتۆر »توورەج ئەتابەکی« مامۆســتای زانســتگە 
لە هولەند هەموو ژمارەکانی لە الیە و دوکتۆر ئەمیری حەســەن پووریش لە کەنە دا، 
کۆپیی 50 ژمارەیەکی لە بەردەست دایە. ئەم ڕۆژنامەیە، ڕوونکەرەوەی هێڵی فکریی 
گەالوێژ و دوکتۆر ڕەحیم و بەگشتی، باڵێکی حیزبی دێموکراتی کوردستانن )گەرچی 
لــە بارودۆخــی ئەو دەمی ســۆڤیەت دا، کەس خــۆی نەبــوو و نەیدەتوانی لە جوغزی 

دەسنیشان کراوی دەزگای پاراستن و ئاسایش ال بدا!(  
 هەروەها ئەو نامە و وەاڵمانەی وا لە نێوان نەمران بارزانی و مستەفا شەڵماشی و
 ئەوانی تری دانیشــتووی ســۆڤیەت دا ئاڵ وگۆڕ کراون و ئێســتا لە وێبالگی ڕوانگە  دا
باڵو دەبنەوە، تیشــکێکی باش دەخەنە ســەر ژیانی ئەو کەســانە و هەموو پەنابەرانی 

کورد لە سۆفیەتی ئەو دەم. 

1. http://ruwange. blogspot. com/2008/02/9. html
http://ruwange. blogspot. com/2008/01/
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مەال ئەمجەدی عوسامنی )کاک( 
مــەال محەممــەد ئەمجــەد کوڕی خەلیفــە مــەال محەممەدحەســەن و فاتمە خانم  بووە، 
ســاڵی 12٧2ی هەتــاوی )1٨٩٣ی زایینــی(  لــە گوندی قەاڵی ڕەسووڵەســیت لەســەر 
چۆمی مەجیدخان و ســەر ڕێگای بۆکان بۆ میاندواو لەدایک بووە. دەگوترێ حەوت 
پشت پێشتری بنەماڵەکە لە ناوچەی  شنۆوە هاتبنە شوێنەکە . ژیانی لە قەاڵیە بردۆتە 
ســەر و هــەر لەوێــش لــە مانگــی بەهمەنــی 1٣45/ 1٩6٧ کۆچی دوایی کــردووە و لە 

گۆڕستانی ساربابا لەالی باوکی خۆی نێژراوە. 
مــەال ئەمجــەد ئەندامــی کۆمەڵــەی »ژ. ک«، هەڵســووڕاوێکی ســەردەمی حیزبــی 
دێموکرات، شــاعیر، خۆشــخەت و حەکاک بووە و مۆری جوانی هەڵکەندووە. چەند 
کێلی قەبری گۆڕستانی حەمامیان ئەو نووسیونی و هەڵیکەندوون. مەال ئەمجەد هەتا 
مابــوو، بــە ئاواتی ســەربەخۆیی کوردســتان و ڕەنج و ئازاری هەرەســی کۆمارەوە 

سووتا و نااڵندی:

خۆشەویســتی کوردەکان، جۆشی داوە هەناوم
 دنیــای ســاڵی نەهاتوو، وەها دێتــە بەر چاوم:
 سوڵحی دەوڵەتان دەکرێ لە پاتەختی لەهستان
 بە کوێری چاوی دوژمن، سەربەخۆ دەبن کوردان

 مەال ئەمجەد لە سەردەمی کۆمار  دا چاالک و پێشتریش وەک سوێندخۆری کۆمەڵەی 
 »ژ. ک«، ناوی نهێنیی »کاک«ی بۆخۆی هەڵبژاردبوو. مامۆستا هەژار لە »بەرەوموکریان« و

یــادی بۆکان دا حەســرەتی ســەردەمی کۆمــار و هاوڕێیانی ئەو ســااڵنەی خۆی ئاوا 
دەخوا:

 »ئەمجەد« و »قازی«، »مەالڕیشی حەسار« 
 کێ بەداخ و کۆڵە بۆ ڕەنجی خەســار؟
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 ناسین و ناساندنی نەمر مەال ئەمجەد کاری زۆری دەوێ و هیوادارم کەسانێک 
ئــەم ئەرکــە ڕاپەڕێنن. ئێســتاش لە هەندێ ماڵــە بۆکانی دا دەبێ تابڵۆی »بســم اللە...« 
مابێ کە مەال ئەمجەد لە بیچمی باڵندەیەک دا دەیکێشانەوە و من زۆریانم لە بۆکان و 
یەکیانــم لــە ماڵــی خۆمان دا دیتبــوو. دووری نازانــم باوکم، کە بە قســەی مامەقالەی 
دەبباغــی ســوێندخۆری کۆمەڵە بوو، دۆســتایەتی لەگەڵ مەال ئەمجــەد بووبێ. دەبێ 
مــۆری هەڵکەنراویشــی لێرەولــەوێ الی خەڵکــی ناوچەکــە مابێتن. لــەم پەیوەندییە  دا 
ئەرکی بنەماڵەی بەڕێزی مەال ئەمجەد قورســترە و پێویستە نەهێڵن شوێنەوارەکانی 

ون بن. 
 من ئەو زانیارییانەی سەرەوەم لە ڕێزدار عەلی عوسمانی وەدەست کەوتووە، کە 
 ئەویش لەسەر بنەمای نووسینەکانی جەنابی مەال ڕەحمان کوڕە گەورەی مەال ئەمجەد و

برای خۆی ئامادەی کردوون. سپاسیان دەکەم. 
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شـێعرێکی نەمر مەال ئەمجەدی عوسـامنی )کاک( ، )12٧2 ـ 1٣٤٥ی هەتاوی/ 1٨٩٣ ـ 
1٩٦٧ی زایینی( 

ئەم پارچە شێعرەم لە کەشکۆڵی مەال ئوەیسی عوسمانی )12٨2ـ  1٣٣٩ی هەتاوی/ 1٩0٤ 
ـ 1٩٦2ی زایینی( دا1 دۆزیوەتەوە. شێعرەکە مەال ئەمجەدی عوسمانی هۆندوویەتەوە، 
کــە مــەال، خۆشــخەت، حــەکاک، هونەرمەند و سیاســەتکارێکی ســااڵنی دەوروبەری 
کۆمەڵــەی »ژ. ک« )1٩٤2ـ  1٩٤٥(  و کۆمــاری کوردســتان )1٩٤٦(  بــوو، لــە کۆمەڵەی 
 »ژ. ک«دا بەنــاوی نهێنیــی »کاک« ەوە دەناســرا، ناســناوی شــێعریی »ئەمجــەد« بوو و

 لــە گونــدی قــەاڵی ڕەسووڵەســیتی ســەر چۆمی مەجیدخــان لــە نێــوان میانــدواو و
بۆکان دەژیا. 

مــەال ئوەیــس ناســراو بــە »مــەال بابەوەیســی«، بــرای مــەال ئەمجــەد و مەالیەکی 
دڵســۆزی گــەل و نیشــتمان بــوو و وێدەچــێ ئەویــش، وەک مــەال ئەمجــەد، ئەندامی 

کۆمەڵەی »ژ. ک« بووبێ.2
کۆپییەکی ناتەواوی کەشــکۆڵە شــێعرێکی مەال بابەوەیســی ئیســتا لەالی ڕێزدار 
حەســەنی قازییــە و چەنــد ســاڵێک پێش ئێســتا کە پێکــەوە خەریکی ســاغ کردنەوەی 
شــێعرەکانی نەمر ســەیفولقوزاتی قــازی بووین فۆتۆکۆپییەکی کەشــکۆڵەکەی پێدام. 

1. بەگوێــرەی زانیارییــەک کــە لــە ڕێــزدار عەلــی عوســمانی کــوڕی نەمــر مــەال ئەمجــەد و 
بــرازای مــەال بابەوەیســیم وەرگرتــووە، مەال بابەوەیســی کــوڕی مەال محەممەدحەســەن لە 
2٤ی زیحەججــەی 1٣21ی مانگــی دا لەدایک بــووە و لــە ســاڵی 1٣٤1ی هەتــاوی لــە گوندی 
باخچــەی فەیزوڵاڵبەگــی کۆچی دوایــی کردووە. من دەبووایە ئەو ســاڵە مانگی و هەتاویانەم 
ڕێک بخستایە و بمکردنایەتە یەک. بەگوێرەی هەڵسەنگاندنی من، 2٤ی زیحەججەی 1٣21ی 
مانگــی بەرانبــەرە لەگــەڵ 12ی ڕەشــەمەی 12٨2ی هەتاوی، گەرچــی وا هەیە چەند ڕۆژێک 

ئەم الوئەوالشی هەبێ. 
2. نەمــر کەریمی حیســامی لە بەرگی یەکەمــی بیرەوەرییەکانی دا )الپەڕە 1٥٤( ، مەال ئەمجەد 
بــە »یەکێــک لە ئەندامــە تێکۆشــەرەکانی کۆمەڵە و پاشــان حیزبی دێموکــرات« ناودەبا و بۆ 
ســەرهەڵدانەوەی خەباتــی دوای هەرەســی کۆمــار دەوری ئەو بە گرینــگ دەنرخێنێ و هەر 
لە پەیوەندیی ئەو دا دەڵێ چووینە ماڵی مەال بابەوەیســی... دانیشــتین و هاتینە ســەر باســی 

کۆمار...« واتە ئەویش لە دڵسۆزانی دۆزی کورد بووە. 
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ســەرجەمی کەشــکۆڵەکە ٨٨ پەڕەیــە و لەبــەروەی ٨0 پەڕیان لە الپــەڕەی دووانە دا 
کۆپی کراون، دەقەکەی بەردەستی من سەرجەم بۆتە ٤٨ پەڕەی ئەلف وبێ زۆربەی 
الپــەڕەکان لە ٣ ســتوون دا نووســراون و شــێعرەکان بەگشــتی کوردیــن... زۆربەی 
الپەڕەکان تەرخانی شــێعری شــاعیرانی هاوچەرخ و هاوســەردەمی خۆی کراوە کە 
لــە ناویــان دا ســەیفولقوزات، هەژار، هێمن، قــازی کاکەحەمەی بــۆکان )قزڵجی( ، مەال 
ئەمجەدی قەاڵیە و شەخســی خۆی، بەرچاون. ناســناوی شــێعریی مەال بابەوەیســی 

بەپێی شێعرەکان، »سابیر« بووە. 
ســاڵی نووســرانی کەشــکۆڵەکە، بەگوێرەی دەربڕینی ڕاشــکاوی نووســەر خۆی 
)الپەڕە 10 و ٤1ی کەشــکۆڵەکە( ، 1٣٣٩ی هەتاوی واتە 1٩٦0ـ 1٩٦1ی زایینییە و لە 

سەردەمی ئێمە گەلێک نزیکە. 
من بابەتێکم لەسەر مەال بابەوەیسی و کەشکۆڵەکەی نووسی و وێڕای چەند پارچە 
 شێعری خۆی و مەال ئەمجەدی برای لە سێ ژمارەی گۆڤاری مەهاباد  دا باڵوم کردەوە1 و
هەروەها چەند شێعری نەمر قازی کاکەحەمەی قزڵجیشم لەسەر بنەمای کەشکۆڵەکە 

لە هەمان گۆڤار دا چاپ کرد.2 
 بەداخەوە پارچە شێعرێکی گرنگی مەال ئەمجەد لە گۆڤارەکە دا بە ناتەواوی چاپ کرا و

هەر بۆیەش بە پێویستم زانی لێرە دا بە سەرجەمی باڵوی بکەمەوە. 
شــێعرەکە هاوشــێوە و هاونێوەرۆکــی پارچــە شــێعرێکی مامۆســتا هێمنــە و لــە 
هەردووکیــان دا دژ بــە ئاغــاوات و سەرۆک عەشــیرە کوردەکانــی ناحــەزی کۆمــار 
هەڵوێســت گیراوە و هێرشــیان کراوەتە سەر. هەر دوو شاعیر شانازی بەوە دەکەن 
کــە »بێ بــاک« و »نەتــرس«ن و دەوێــرن قســەکانیان بکــەن، جــا گرنگە بزانــدرێ ئەو 

نەترسی و بێ باکییە بەرانبەر بە کێیە:
دیارە شاعیرەکان لە حکوومەتی ناوەندیی ئێران نەترساون لەبەروەی لە سااڵنی 

1. گۆڤــاری مەهابــاد، چاپــی مەهابــاد، ژمــارە ٦٥ تــا ٦٧، پووشــپەڕ تا خەزەڵــوەری 1٣٨٥ی 
هەتاوی/ 200٦ی زایینی. 

2. هەمان سەرچاوە، ژمارە٧1ـ  ٧2، ڕێبەندان و ڕەشەمەی 1٣٨٥ی هەتاوی/ 200٧ی زایینی. 
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دوای شەهریوەری 20 و ڕووخانی حوکمی ڕەزاشا و هەاڵییسانی شەڕی دووهەمی 
جیهانــی دا گوتــراون و لەو ســەردەمە دا ناوچەکــە ئازاد و بێ مڵۆزم بــوو و کەس لە 
ژاندرمەی تریاکیی ڕژیمی محەممەدڕەزاشــایی نەدەترســا. ڕووســەکانیش ڕووســی 
قەیســەری نەبوون کە قەتڵی عامی خەڵک بکەن، عوســمانی و تورکیش تاقەکەســیان 
لــە ناوچەکــە نەبوو. ئازەربایجانییەکانیش بە شــێوەیەک هاوکار و هاوپشــتی کۆمار 
بــوون و دەســەاڵتێکی بەکــردەوەی ئیــداری و ســپایی یان لــە کوردســتان نەبــوو. 
دەمێنێتــەوە کۆمــاری کوردســتان خــۆی: هــەر دوو شــاعیرەکان ئەندامــی کۆمەڵەی 
»ژ. ک« و پاشــان ئەندامــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان و ســەربازی گیانفیــدای 

کوردســتان و دڵســۆزی خــاک و نیشــتمانی کــوردان بــوون و نەک هەر ترســێکیان 
لــە دەســەاڵتدارێتیی کــورد نەبوو، بەڵکــوو جێگەی متمانەی بەرپرســانی کۆمار و لە 

ڕاستی دا بەشێک لە بەڕێوەبەرایەتی و کارگێڕایەتیی کۆماریش بوون. 
بەم پێیە، ترسێک ئەگەر بمێنێ دەبێ لە دەسەاڵتدارانی خۆجێیی، واتە ئاغاوات و 
ســەرۆک هۆزەکان بووبــێ، بەتایبــەت بەشــێک لــە ئاغاواتی دێبوکری کــە هەرکام لە 
ناوچــەی خۆیــان دا دەسڕۆیشــتوو و خــاوەن زەبروزەنــگ و تفەنگچــی و نۆکــەر و 
دەســت وپێوەند بــوون. بــە بۆچوونــی مــن مــەال ئەمجەدیــش وەک هێمــن شــانازی 
بــەوە دەکا کــە لــە مڵۆزمانــی کۆمار و ســەرۆک هۆز و ئاغــاکان ناترســێ و بوێریی 
ئــەوەی هەیــە بــە قەڵــەم هێرش بەرێتە ســەر ئــەو ئاغاواتەی وا »بە نەســەب کورد«، 
بەاڵم »عەجەم خوا«ن و »لە ســوێی قەند شــێت بوون« و »کۆیلەی کارخانەی قەند]ی 

میاندواو[ن«، »دەست لە تورک هەڵناگرن« و »هیچ قسەیەکی خێر بۆ کورد ناکەن«. 
ئەو ئاکامەش کە شاعیر لە قسەکانی خۆی وەریدەگرێ هەر سەرنج ڕاکێشە:

»هەتــا ســەرگەورەی میللەتــی کــورد خــان و ئاغــا بــن؛ هەتا کــورد لەگــەڵ یەک 

پاک و برای ڕاســتەقینە نەبن؛ هەتا لە جوابی خواســتی دوژمن و نەیار دا نەڵێن »نا«؛ 
هەتــا تەرکی تورکان نەکەن؛ هەتا ســەرۆک هۆزی مەنگــوڕ و مامەش و دێبوکری و 
گەورک و بەگزادە غەیریان لە خۆیی پێ چاکتر بێ؛ هەتا مەال و شێخ و قازی و ئاغا 
فریــوی تایــەک قەند و تۆپێک چیت بخــۆن؛ هەتا کورد یەک نەگرن و لەویش گرنگتر 
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هەتــا »ئاغــا«، واتە سیســتەمی فێئۆداڵی لەنێو نەبرێ و »هــەژار« و »گوردوون«، واتە 
کۆمەاڵنی خەڵکی زەحمەتکێش دەســەاڵت بەدەســتەوە نەگرن و هەوڵی ئیستیقالل و 
سەربەســتیی کــورد نــەدەن، خەباتــی گــەل بەئەنجام نــاگا. بۆ ئەم کارەش پێویســتە 
هەڵــەی ســمکۆ دووپات نەکەنــەوە)؟(  و کەڵک لە بارودۆخــی نێونەتەوەیی و جیهانی 
وەربگــرن و بــەو شــێوەیە ببنە خاوەنی »شــا«یەکی کــورد، هەموو ئەو شــتانەش بە 

یارمەتیی »حق اللە« و »رسول اللە«، واتە ئایین.« 
 ئــەوە دەقــی تایپ کــراوی شــێعرەکەی مــەال ئەمجــەد، هەروەها کۆپیــی الپەڕەی 

پەیوەندیداری کەشکۆڵەکە )٣0 ب و ٣1 ئەلف( :1
کەالمی »کاکە«2

ناترســم دەیڵێــم و  بەقــاو  مــاوە  لەبیــر  دیــم  قســێکی 
لــە بابــەت کــورد و ئاغــاوە بەقــاو دەیڵێــم و ناترســم3 

1. ژمارەی پەڕەکان من دامناون. 
2. لە کەشــکۆڵەکە دا ئەم دوو وشــەیە بە شــێوەی فارسی نووسراون: »کالم کاکە«. نووسینە 

فارسییەکە دەتوانرێ بە دوو شێوە بخوێنرێتەوە:
کەالمی »کاک«ە یان کەالمی »کاکە«یە. 

من بە شێوازی یەکەمم خوێندۆتەوە لەبەروەی نەمبیستبوو مەال ئەمجەد »کاکە«ی پێ گوترابێ، 
گەرچی هەر لەم شێعرەش دا جارێ بە »کاکە« بانگی خۆی دەکا. 

٣. وەک لــە وتارەکــەی گۆڤــاری مەهابــاد دا ئامــاژەم پێکــردووە، ئــەم شــێعرەی نەمــر مــەال 
ئەمجــەد هاوشــێوە، هاوواتا و هاوکێش و هاوســەروای شــێعرێکی نەمر مامۆســتا هێمنە و 
لەبــاری واتــا و نێوەرۆکەوە هەردووک سیاســین و هی ســەردەمی کۆماری کوردســتان و 
دژایەتیی بەشێک لە ئاغاوات و سەرۆک هۆزەکان لەگەڵ کۆماری کوردستانە. نموونەی ئەو 

هاوچەشنییە:
هێمن:

خودای ئاغاوەتان قەندە، لەبۆ قەندن هەموو بەندە
بەحاڵی وان دەکەن خەندە، ئەمن دەیڵێم و بێ باکم... 

کاک:
ئەوی ئاغای موکریانە، لە سوێی قەند بوونە دێوانە

وەکوو عەبدن لە کارخانە، بەقاو دەیڵێم و ناترسم... 
بــەاڵم بڕیــار لەســەر ئــەو خاڵەی کە کام شــاعیر پێش ئەویتریان شــێعری خــۆی گوتووە و 
کامیــان ئیســتیقباڵی شــێعری ئەویتــری کــردووە، بۆ من لــە گونجان نایە و دەبــێ ڕێکەوتی 

گوتران یا چاپی هەردووکیان ڕوون ببێتەوە جا بڕیار بدرێ. 
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بێ پایــە،  بێ تــرس و  ئەڵێــم  ئاغایــە،  لــە  ڕووی  زمانــم 
لەگــەڵ کرمانــج قســەم نایــە، بەقــاو دەیڵێــم و ناترســم

زمانی کورد دەبێ پاک بێ، برای ڕاســت و برای چاک بێ، 
زمانــی مــاری زەححــاک بــێ، بەقــاو دەیڵێم و ناترســم
ئــەوی ئاغــای موکریانــە، لە ســوێی قەنــد بوونــە دێوانە
وەکوو عەبــدن لــە »کارخانە«،1 بەقــاو دەیڵێم و ناترســم
بایــە ال  کوردانــی  قســەی  خەودایــە،  لــە  ئاغــا  ئەڵێــن 
نەســەب کــوردە، عەجەم خوایــە، بەقاو دەیڵێم و ناترســم
قــوڕی دنیا بەســەردا کە، لــە حەیفی کــوردەکان »کاکە«!
هەمووی هــەر غەیری پــێ چاکە، بەقاو دەیڵێم و ناترســم

هەتاکــوو گەورە بێ باک بێ، خراپەی پــاک  لەال چاک بێ، 
بچــووک مەجبوورە غەمنــاک بێ، بەقاو دەیڵێم و ناترســم

کە ئاغا و ســاحێبی ئەمالک، نەیانبیست »اترکوا االتراک«، 
دەبێ کــورد ڕێککەون ســەرپاک، بەقاو دەیڵێم و ناترســم
بە مڵــک و ماڵ و زێــو و زێــڕ، عموومیان بوونــە ملیۆنێڕ
ناترســم دەیڵێــم و  بەقــاو  خێــر،  قســێکی  نەیانکــردۆ 

هەتا سەرگەورەمان خان بێ، دەبێ کورد شوان و گاوان بێ، 
ئەســیری تورکــی ئێــران بــێ، بەقــاو دەیڵێــم و ناترســم
هەموو مامەش لەگەڵ ئاغا، لەســەر کوردان نەیانکوت »نا«
نەیانکــرد دوو قســەی بێ جــا، بەقــاو دەیڵێــم و ناترســم
کە مەنگوڕ بوونە ســەرکردە، دەڵێن هەر قوڕ بەســەر کوردە
ئــەوی بووش چوونــە ناو پــەردە، بەقاو دەیڵێم و ناترســم

هەتا دێبوکری ســەردار بێ، دەبێ کورد ڕووت و بێکار بێ، 

1. کارخانەی قەندی میاندواو. ئەوەش ئاماژەیەکە بە قاتی و گرانی قەند لەو سااڵنە دا. 
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ئەســیری دەســتی ژانــدار بــێ، بەقــاو دەیڵێم و ناترســم
گــەورک و ئێلــی بەگــزادە، لــە ترســا بــەو دڵــی ســادە
گەلــی کوردیــان بەئــاودا  دا، بەقــاو دەیڵێــم و ناترســم

بە شــێخ و قازی و ئاغا، کــە چوون بۆ بادکوبــە و جولفا، 
چییــان کرد بــۆ مە؟ ماشــەڵاڵ! بەقــاو دەیڵێم و ناترســم1  
بــە تۆپێ چیت و بــارێ قەند، لــە ئاغاکانــی دەوڵەمتەند2 
ڕەشــادەتیان کــڕی و لێ ســەند، بەقــاو دەیڵێم و ناترســم

ئورووپا و ئاســیا ســووڕا، بۆ کــوردان ســەد وەرەق گۆڕا، 
ناترســم دەیڵێــم و  بەقــاو  شــورا«،  »امرهــم  نەیانکــرد 
کە ئاغاکان لە نێو الچن، »هەژار« و »هورمز« و »گوردوون«3
لــەوان زۆر چاتــر و وێچــوون، بەقــاو دەیڵێم و ناترســم
وەرن کوردان بە تەڕدەســتی، بۆ ئیســتیقالل و سەربەســتی
بــە هەویای کەس مەکەن سســتی، بەقاو دەیڵێم و ناترســم
وەرن کوردان وەکوو »ســمکۆ«، مەکــەن، ڕاکەن هەتا ژینۆ4
لــەوێ کارتــان بکــەن یەک لــۆ، بەقــاو دەیڵێم و ناترســم
بــە یاری زاتی »حەقوڵــاڵ«، بە هەویا]ی[ تۆم ڕەســوولوڵاڵ!

کــە ئەم جــارەش نەبین بێ شــا، بەقــاو دەیڵێم و ناترســم. 
تەواو بوو 

1. دەسنیشــان کردنی دوو ســەفەری ســاڵی 1٣2٤ی چەنــد کەس لــە پیاوماقوواڵنی ناوچەی 
موکریان بە نوێنەرایەتی گەلی کورد بۆ باکۆ. 

2. لــە گەڕانــەوەی باکۆ دا چەند تا قەنــد و چەند تۆپ کووتاڵیان باربووی نوێنەرەکانی کورد 
کردبوو. 

٣. سێ ناوی ئاسایی کوردی، بە نیشانەی خەڵکانی ڕەش وڕووتی کورد، لە بەرانبەر ئاغا و 
دەسەاڵتدارانی کورد دا. 

4. ژنێڤی پێتەختی سویس. 
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مەال بابەوەیسی
نەمر ئوەیس عوســمانی، کوڕی مەال  محەممەدحەسەن زانای بەناوبانگی موکریان و 
بــرای بچووکــی مــەال ئەمجــەدی عوســمانی لــە 24ی زیحەججــەی 1٣21ی کۆچــی/ 
1٩04ی زایینــی لــە گونــدی قــەاڵی ڕەسووڵەســیتی ســەر چۆمی مەجیدخانــی نێــوان 
بــۆکان و میانــدواو لەدایک بــووە. لــە زۆر گونــدی ناوچەکە مەالیەتی کــردووە و بۆ 
ماوەیەکیش لە میاندواو دووکانی کردۆتەوە، ئینجا لە ساڵی 1٣41ی هەتاوی/ 1٩62 
 لــە گونــدی باغچــەی فەیزوڵاڵبەگــی کۆچی دوایــی کــردووە و هەر لەوێــش نێژراوە. 
من فۆتۆکۆپیی کەشــکۆڵە شــێعرێکم بینیوە کە مەال بابەوەیســی ئامادەی کردووە و 
تێیدا ٧ پارچە شــێعری خۆی هاوڕێ لەگەڵ شــێعری شــاعیرانی دیکەی کورد تۆمار 
کردووە. شێعرەکان سەبارەت بە ڕووداو و کەسایەتییەکانی ناوچەن و ئێستا لەالی 

ئەندامانی بنەماڵەی بەڕێزی قازی ڕاگیراوە. 
ســەبارەت بەو کەشــکۆڵە و مەال بابەوەیســی، بابەتێکیشــم لە گۆڤاری مەهاباد  دا 

باڵوکردۆتەوە )ژمارە 65، پووشپەڕی 1٣٨5/ 2006(  
مەال بابەوەیســی ناســناوی شاعیریی »ســابیر«ی بۆ خۆی هەڵبژاردووە. ئەوەش 
چەنــد فــەرد لــە شــێعرەکانی، کــە وێدەچــێ مەالیەکی خــاوەن هیممەت، بــەاڵم وەک 

زۆربەی مەال کوردەکان دەستەنگ بووبێ:

ئەوەی ماڵــی هەبێ ســاحیب کەمالە
جەماڵە  حوســن و  خاوەنــی  دراودار 
لەالی ئاغــاش مەال وشــک و بەتاڵە
لەکــن کرمانجەکانیش ئەهلی ســواڵە
ئیــر بێدەنگ بــە، هیچ تامــی نەماوە
لە ئەغڵەب جێ، خلە خۆی تێی ڕیاوە!

هیــوادارم هەتا بیرەوەریی ئەو زاتە ماوە و کەس وکاری زیندوون، ژیاننامەیەکی 
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باشــی بۆ پێکبێ. مەال ئوەیس باوکی مەرحوومی مەال جەســیمی عوســمانی، مەالی 
گوندی داشــبەندی بۆکان و باپیری ڕێزدار قەســیمی عوســمانی نوێنەری پێشــووی 

شاری بۆکان لە مەجلیسی شووڕای ئێران بوو. 
 ئــەم زانیارییانــەم لە ڕێزدار عەلی عوســمانی، برازای مــەال ئوەیس وەرگرتوون.

بە سپاسەوە. 
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میرزا ئەسەدوڵاڵ غوەاڵمعەلی 
کەسایەتییەکی ناسراو، شاعیرێکی نەناسراو

لــە وێبالگــی »خەونبــاز«دا، 1 کاک عەلــی غوەاڵمعەلــی ژیاننامەیەکــی کــورت و چەند 
پارچە شــێعری نەمر میرزا ئەســەدوڵاڵی غوەاڵمعەلی، باپیری خۆی باڵوکردۆتەوە. 
عەلی کوڕی نەمر میرزا حوســێنی غوەاڵمعەلی و نەوەی میرزا ئەســەدوڵاڵیە و بەو 
کارە واجبێکــی کەفایــی بەجێ هێناوە کە لەمێژســاڵ بوو دەبوو بکرایە و لە ڕاســتی دا 

من یەک لەوانە بووم کە بۆ ئەم وەدرەنگ کەوتنە بەرپرس و تاوانبارم. 
کاک حوســێن چەنــد ســاڵ پێــش مااڵوایــی لــە جیهــان لەســەر داخوازیــی مــن 
ژیاننامەیەکــی کورتــی میرزا ئەســەدوڵاڵ و چەند پارچە شــێعری فارســیی ئەوی بۆ 
نــاردم. مــن کەســایەتیی میرزام دەناســی، بەتەما بــووم زانیاریی زیاتــر و نموونەی 
زۆرتــری کارەکانــی کۆبکرێنــەوە و وەک کتێبێــک باڵویــان بکەینــەوە ، هــەر بۆیەش 
کارم لەســەر ئــەو چەنــد الپەڕەیە نەکرد و هــەروا مانەوە تا بەداخەوە نەخۆشــی و 
کۆچی دوایــی میــرزا حوســێنی بەشــوێن دا هــات و ئیتــر کارەکــە تەگــەرەی تەواوی 

تێکەوت و بەیەکجاری لە بیری منیش چوویەوە . 
خۆشــحاڵم کــە کاک عەلی کارەکەی جوواڵندووە و هیــوادارم بە هیممەتی ئەو و 
یارمەتیی هەندێک زیادکراوی خۆم، بەشێکی کەم لەو قەرزە فەرهەنگییە  بدرێتەوە کە 
لە ئەستۆی بۆکان و ناوچەی موکریانە، قەرزی میرزا ئەسەدوڵاڵی غوەاڵمعەلی کە بە 
ئەسڵ سنەیی و خزمەتگوزاری فەرهەنگ و خوێندەواریی ناوچەی بۆکان بوو. هیوای 
 زۆرم ئەوەیە ڕێزدار سەالحوددینی موهتەدی وەک پاشماوەی ئاغایانی ئێلخانی زادە و
موهتــەدی کە ڕاســتەوخۆ قوتابیی میرزا بــوون و لە فەیزی وجوودی ئەو بەهرەیان 
وەرگرتووە، بێتە قسە و میرزای ڕاستەقینەمان پێ بناسێنێ. من کەسی دیکە ناناسم 
لە پەیوەندیی ڕاستەوخۆی میرزا دا بووبێ و بتوانێ وەک ئەو ئەرکەکە بەڕیوە ببات. 

1. http://xewnbaz. blogfa. com/
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ئاشکرایە بۆ ناسینی کەسایەتی و بنەچەک و بنەماڵەی میرزا، جگە لە کاک سەالح، 
زانیاریی خەڵکانێکی تریش پێویستن. دەبی کاک عەلی هەوڵی ئەوە بدا لەگەڵ دوو کوڕی 
بەڕێزی مام میرزا، واتە میرزا محەممەد و میرزا حەسەن، ماڵی میرزا قادر و میرزا 
عەبدوڵــاڵی بەهرامــی کە ئامینەخانمی هاوســەری مام میرزا لە بنەماڵەی ئەوان بوو، 
دایکی خۆی )حەلیمەی خوشکم( ، کەسانی هاوتەمەن، دراوسێ ماڵ، دراوسێ دووکان، 
 بەســااڵچووانی گونــدی قوڵقوڵــە و قەرەگوێز و خوەاڵماڵی و شــاری بۆکان، مەال و
هاوحوجرەیی ســەردەمی فەقێیەتی، بنەماڵەی باباعیرفان لە ســنە و بەگشتی هەموو 
ئەو کەســانە کە بەشــێوەیەک لە پەیوەندیی میرزا دا بوون وت ووێژ بکا و زانیارییان 
لێ وەربگــرێ. لــە ئەنجام دا، بتوانێ ئەم بابەتانە لەگــەڵ بەرهەمی ئەدەبی و نموونەی 
خــەت و وێنەکانــی خــۆی و بنەماڵەکــەی، بەســەر یەکــەوە بکاتــە بەرگێــک کتێــب و 
قەرزێک بدرێتەوە کە لە ئەســتۆی خۆی و کاک ســەالح و هەموو خەڵکی بۆکانە، بە 

منی تەمبەڵی تەوەزەلەوە کە تا ئێستا مشووریم نەخواردووە. 
بــا ســەرەتا پێکــەوە نووســینەکانی کاک عەلــی بخوێنینــەوە، ئینجــا مــن هەندێک 

تێبینی و زانیاریی خۆمی لێ زیاد بکەم: 

کەسایەتییەکی ون 
میرزا ئەسەدوڵاڵ غوەاڵمعەلی )ئەسەد( 

خوالێخۆشــبوو میــرزا ئەســەدوڵاڵ عوەاڵمعەلــی ) 126٨ ســنە ـ 1٣4٨ بــۆکان( کوڕی 
مەڕحوومــی »باباعیرفــان« لــە ســاڵی 126٨ی هەتــاوی لە شــاری ســنە لەدایک بووە. 
خوێندنــی ســەرەتایی لــە زادگای خــۆی تــەواو کــردووە، بــەاڵم لــە پۆلی چــوار یان 
پێنــج دا دایکــی ئەمــری خــودای بەجێ هێنــاوە و باوەشــی پــڕ لــە میهری دایــک بووە 
بــە جەحەندەمێکــی ســارد و پڕ لە مەینەتــی. عەزیەتی زڕدایک وای کــردووە وەتەن 

بەجێ بهێڵێ و بێتە بۆکان. 
لــە قەســەبەیەک نیشــتەجێ بــووە و وەک مامۆســتای تایبەتی مندااڵنــی یەکێ لە 
ئاغاکان بەناوی حاجی بایز ئاغای ئێلخانی زادە دامەزراوە و پتر لە ســی ســاڵ تەمەنی 
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جوانــی و جحێڵــی خــۆی وەک مامۆســتا الی ئــەوان تێپەڕکــردووە. چــاوی لــە ماڵی 
دنیــا هــەر نەبــووە و بە شــوێن ئۆقرەی دڵی پەرێشــانی دا کەوتۆتە بارەگای  شــێخی 
حیســامەددین )ق(  و بۆتــە یەکێــک لــە نزیکانــی بــارەگای ئــەو زاتە پیــرۆزە و چەند 
ســاڵ لــە نێو کــوڵ و حاڵ و جەزبــەی ئەو دا ژیانی بەســەر بردووە. لە بــۆکان بۆتە 
زاوای ماڵی بارام ئاغا و لەگەڵ ئامینەخانمی خوشکی سۆفی قادر و میرزا عەبدوڵاڵی 

بەهرام پوور زەواجی کردووە. 
مــاڵ و ســەروەت بــۆی مانایەکــی نەبــووە و تیشــکی پــڕ تەوژمی جانانــە، چەند 
جاری بەرەو هەورامان و الی موڕشیدی ڕاکێشاوە. وای لێهاتووە هەستی خاوێن و 
دڵــی عارفانــەی الی هەمــوو کــەس دەرکەوتــووە و چونکە لەو ســەردەمە لە ئاوایی 
قوڵقوڵە ژیاوە، ناســناوی شــێخی قوڵقوڵەشی پێدراوە. بەهۆی خۆشەویستیی شێخی 
حیســامەددینەوە کــە نــاوی »عەلــی« بــوو، شــۆرەت و ســجیلی »غوەاڵم عەلــی«ی بۆ 
وەرگیراوە. لە پاشان لەبەر هۆیەکی نادیار ماڵی هێناوەتە  بۆکان و دووکانی داناوە و 

تاوتاو و بەپێی دەرفەت چۆتە هەورامان و سەری پیری خۆی داوە. 
ئێســتاش بیرەوەریی میرزا الی قەدیمییەکانی بۆکان هەر هەیە و شــتی ســەیر لە 
ڕاســتی و پیاوچاکیــی دەگێڕنــەوە. لە کاک »جەعفــەری قزڵجی« م بیســتووە کە کاتێ 
کەسێک نیسک یان لەپەی لێ دەکڕی و دەیپرسی چۆنە و بە  چەندە؟ دەیکوت: دایکی 
حسێن دەڵێ ئەوەیان ناکوڵێ هەڵینەگری باشترە، بەاڵم ئەمەیان خۆش کوڵە و قڕانێک 

گرانتر. 
میــرزا دایمــە لــە حــاڵ و جەزبەی خــۆی  دا بــووە و تەنیا بــە هێنانی نێوی شــێخ 
حیســامەددین جــەزم بــووە. نەیهێشــتووە وێنــەی لێ بمێنــێ و تەنیــا بەدزییــەوە و 

بێ ئەوەی بزانێ، وێنەیەکی لێ گیراوە. 
نەک بڵێی شاعیر بووبێ، بەاڵم هێندێکی موناجات و چەن غەزەلێکی لێ بە جێ ماوە. 
بــە نەخۆشــی بڕۆنشــیت دوچــار بــووە و لــە 25ی جۆزەردانــی 1٣4٨   لــە بۆکان 

وەفاتی کردووە. 
ئەوە نموونەی چەند غەزەلی کوردیی میرزا ئەسەدوڵاڵ عوەاڵمعەلی:
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 دڵبەر! چ دەبێ ڕەحمێ بە مەی بێ سەروپا کەی؟
 بەو شەهدی لەبەت دەردی دڵی خەستە دەوا کەی
 هەرچەندە کە یەکسانە وەفا و جەوری تۆ بۆ من
 چەن خێرە کە تەرکی ستەم و ڕەسمی جەفا کەی
 بیســتوومە کە فەرمووتە دەبــێ جەرگی توا کەم
 ئەو تالیعە کوا گەر تۆ بە ئەو عەهدە وەفا کەی؟
 ئەو گیان و ســەر و ماڵە کەوا مــن هەمە دەید ەم
 بەو شــەرتە کە زوڵفت لە دوال هەر دوو باڵکەی
 چەن لوتفە کە جارێ بە کەرەم کەشفی ڕوخت کەی
 مســکین و گەدایان، بــە یەک بارە بە  شــا کەی
 ســووتاوە سەراســەر لە فیراقت »ئەســەدوڵاڵ«
وا چاکــە کە ڕۆحی بــە نیگاهێکــی فەنا کەی

پرسیار و وەاڵم
 گوتم: دەفعێک تەکەللووم کە، گوتی: شەککەر بە با نادەم 
 گوتم: جارێک تەبەسووم کە، گوتی: قەت گوڵ حەوا نادەم 
 گوتــم: الدە نیقابــی ڕووت، جەماڵت با تەماشــا کەم

 گوتی: بەس کە قســەی بێ جێ، خەالیق بەرفەنا نادەم 
 گوتم: پەرچەم پەرێشان کە، ســەبا با عەنبەرئەفشان کا

 گوتی: چۆن ئەژدیها بەردەم؟ هەموو کەس بەربەاڵ نادەم! 
 گوتم: چــۆن بچمە مەیخانــە، لەبەر ئــەو چاوەکااڵنە

 گوتــی: بــۆ مەســتی؟ بڕوانە، لــەوە زیاتــر ڕەزا نادەم 
 گوتم: چەن چاوەچاو کەم تا هیاللی نەو تەماشــا کەم؟

 گوتی: هەر چەن تەماشا کەی، سەری زولفم وەال نادەم 
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 گوتم: ئــەو نازی چاوانــە، بە مەی بفرۆشــە بەو جانە
 گوتــی: مەجنوونــی دێوانــە! نیــگا وا بێ بەهــا نادەم 
 گوتم: ڕۆح هاتە سەر لێوم، گوتی: چارەی بە چی دەکرێ؟

 گوتم: قەندی لەبی لەعلت، گوتی: بەخو دا دەنا نادەم! 
 گوتــم: قوربان کەرەم کــە پێم، لە باخی ســینە لیمۆیه

 گوتی: لیمۆیــی تازەڕەس، بە ســەد لیرەی تــەاڵ نادەم 
 گوتم: ئیزنە لە باخی ڕووت، کە سەیری سێوی سوورت کەم

 گوتی: گەر مــاری ڕەش بێڵێ، ئەمن لێت لە هەرا نادەم 
چاوانــم کــە  بینــا  وەرە  چاوانــم،  بینایــی   گوتــم: 

 گوتی: بە نەشــتەری موژگان، لە دۆســتی باوەفا نادەم 
 گوتم: با بێمە گوڵزارت، ئەگەر شــەوبۆیی شەو بۆ کەم

 گوتی: غەیری ســەحەرگاهان، ئەمن عەتــرم بە با نادەم 
 گوتم: تۆ هێندە مەحبووبی، بەشــەر نازانێ وەسفت کا

 گوتی: زانا بەســە! خۆ من بە کەس مەدح و سەنا نادەم 
 گوتــم: بێ تۆ دڵــم تاریکــە، ڕازیت بێ چــرا بێ وا؟

 گوتی: نووری ســەری کوڵمم بەســە، ئیدی چرا نادەم 
 گوتم: بااڵت ئەگەر ســەروە، تورنجــی بۆچی هێناوە؟

 گوتــی: تۆ زۆر دەڵێی، من دەس لە کرداری خو دا نادەم 
 گوتم: ئاخــر عیالجی کە، بەســە، کاریگــەرە دەردم!
گوتی: ئەمری خو دا وایە، »ئەســەد« مبری شەفا نادەم! 

هیاللی ئەبرووان
ماهانــه ماهانــە،  دەدەن  پێــم  ئەبرووانــت   هیاللــی 
 دە ئــەو مانگە بــە قوربانم کە قوربــان، جەژنی قوربانه
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 پیاڵــەی چاوەکانــی تــۆ ئەڕێــژن مــەی بەســەر دڵا
 دڵــم هێنــد مەســتە نازانــێ بــە مــوژگان تیرەبارانــه
 وەرە خواهیش دەکەم ڕووحم! قبووڵ کە لێم سەر و ڕووحم
 بەهای عەتری وەنەوشــە و شــەوبۆیی ئەو وردەخااڵنه
 بــەوە مەعلووم بــووە ئاوی حەیاتــە لەعلەکەت، دیدەم
 کە نامرێ هەر کە مــاچ کا یەک کەڕەت، ئەو لێوەئااڵنه
 دەڵێــن بیار ســەیری بــاغ و ئەکلی میوە بــۆی چاکه
 عەتــا کە ســا لــە باغی ســینە ئــەو دوو لیمــۆ کااڵنه
 بە شەوقی نووری سەر کوڵمەت، دڵ ئارامی نییە یەکدەم
 وەکوو منداڵ گڕووی گرتۆ، بۆ ئەو دوو سێوەســوورانه
 تەبیب چارەی دڵم چــۆن کا، دڵم الی خۆم نەماوە من
 لەمێــژە حەبســە، زنجیــرە، بە تــای ئەو زولفــە خاوانه
 جەماڵــت کەعبەیــە قوربــان! مەتافــی عالەمــە، بۆیه
 تەماشــای ڕەنگ و ڕوخسارت نیشــانەی دین و ئیانه
 ئەگەر بەو نێرگســە کاڵــە، نیگاهێکی بە مــن کەی تۆ
 بــە مەجنوونــی دەبێ ڕوو کــەم لە ئەو چــۆڵ و بیابانه
 »ئەسەد« ڕووح و سەروماڵی ئەگەر مەتڵەب بێ، بۆیێتی
نیســاری کا لــە مەیخانــە بــە یــادی چــاوی جانانــه

سوبحانە!
 ســوبحانە چەن غەریبە، ئەو قەدد و شــکڵ و شــێوە
 کــێ دیویــە داری عەڕعــەڕ، جووتێ شــەمامە پێوە؟ 
 وامزانــی ڕۆژی حــەرشە، غەوغــا کەوتۆتــە عالــەم
 نەمزانــی مانگ دەبینن، شــۆخ دەرکەوتــوە لەو کێوە
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 ئەو ڕووحە گەرچی هیچە، تەقدیم دەکەم بە شــەرتێ 
 عەتــا بە خەســتەدڵ کات، یەک دوو لەو شلکەســێوە
 دەمێکــە مــن نەخۆشــم، بــە تەشخیســی تەبیبــان
 دەوای دەردم دووانــە:  یــەک غەبغەبــە و دوو لێــوە
 »ئەســەد« ڕووحــی هێنــاوە، قبووڵــی کــە عەزیزم!
ڕایخــە لە جێگەی کەوشــان، بچنە ســەری بــە پێوە

ئەوەش یادداشت و پێشنیارەکانی منن: 
ئەگەر  کاک عەلی بتوانێ، باش وایە بچێتە سەردانی بنەماڵەی نەمر »باوەعیرفان« 
لە شــاری ســنە و زانیاریی پێویســت ســەبارەت بە ئەندامانی بنەماڵە و بنەچەکیان، 

دایک و باوک، خوشک و برای مام میرزا گردوکۆ بکا. 
دیارە کێشەی نێو بنەماڵە و پەیوەندیی زڕدایک و زڕکوڕ ڕاستەقینەیەکی ژیانە و 
هۆکاری گەلێک ئاوارەیی کەسانیش هەر ئەو پەیوەندییە نالەبارە بووە و هەیە، بەاڵم 
لە مەســەلەی خوێندن و فەقێیەتی و گەڕانی ئەم شــار و ئەو گوند دا تەنیا مەسەلەی 
زڕدایــک دەور نابینــێ و بەگشــتی فەقێ و پاشــان مــەال هەر لە کۆنەوە شارەوشــار 
گــەڕاون و لــە هەرکــوێ وەرگیرابێتــن لــەوێ دەرســیان خوێنــدووە یــا مەالیەتــی و 
پێشــنوێژییان کردووە. ئەو »وەرگیران«ە بۆ فەقێ و »موســتەعید« شــتێک بووە وەک 

ئەوەی ئێستا لە زانکۆکان دا پێی دەگوترێ »پذیرش«. 
 چۆنییەتیی هاتنی مام میرزا بۆ موکریان و قوڵقوڵە و بۆکان دەبێ ڕوون بکرێتەوە و
بزانــدرێ پەیوەندیــی میــرزا و بنەماڵــەی ئێلخانــی زادە چــۆن و کــەی دامــەزراوە و 
ئــەو چــۆن ڕێــی کەوتۆتە موکریان . من کە هیچ شــارەزایی یەکم لەو مەســەلەیە نییە، 
بــە حیســابی موریدایەتیــی شــێخی حیســامەددین کــە هــەردووال بوویانــە، دووری 
نازانــم هــەودای ئــەو پەیوەندییە لە خانەقای بیارەوە ســەری هەڵدابــێ کە هەردووال 
هات وچۆیــان دەکــرد. هەروەها پێویســتە ڕوون بکرێتەوە گەلۆ موریدایەتیی میرزا و 

هات وچۆی بیارەی پێش ئەو ئاشنایەتییەی بنەماڵەی ئێلخانی زادە بووە یا دواتر. 
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ئەوە ڕاستە کە مام میرزا لەگەڵ ئامینەخانمی بەهرامی کچی بارام ئاغا و خوشکی 
میرزا عەبدوڵاڵی بەهرامی، خۆشــخەت و ئەدیب زەواجی کرد، بەاڵم باش وایە کاک 
عەلی ساڵی ئەو زەواجە ڕوون بکاتەوە و هەندێک سەبارەت بە منداڵەکانیان بنووسێ. 
ئەوەنــدەی مــن ئــاگادارم ئامینەخانمی ڕەحمەتی و مام میرزا کچێک و ســێ کوڕیان 
بوو هەموویان مرۆڤی پاک و چاکی ئەوتۆ کە خەڵک سوێندیان بە سەریان دەخوارد:
لــە  ئێســتا  بەختەوەرانــە  میرزایــە و  مــام  گــەورەی  کــوڕە  محەممــەد،  میــرزا 
حەیات دایە و لە بۆکان دەژی. مرۆڤێکی هێدی و بێ ئازار و نموونەی پاک ڕەوشتییە. 
هیوایە کاک عەلی ناوی هاوسەر و منداڵەکانی میرزا محەممەد دیاری بکا و چەشنە 

شەجەرەنامەیەکیان لێ پێکبێنێ؛
ـ میــرزا حەســەن، کــوڕی دووهەمــی مام میرزایــە، لە بــۆکان دەژی و لەگەڵ برا 
گەورەکەی گرەوی پاکی و چاکی لە یەکتر دەبەنەوە. کاک عەلی هیممەت دەکا ئەگەر 

ناوی هاوسەر و مندااڵنی میرزا حەسەنیش دەسنیشان بکا؛
ـ دادە فاتم، منداڵی سێهەمی مام میرزا و ژنێکی خاوەن شەخسیەت و تێگەیشتوو 
بوو. سەرەتا مێردی بە میرزا عەبدوڵاڵی ئیسماعیل زادەی کتێبفرۆشی بۆکانی کرد و 
دوو منداڵی لێی هەبوو. پاش جیابوونەوە، دادە فاتم مێردی بە کوردێکی دووکانداری 
خەڵکی میاندواو کرد کە ناوی نازانم و چەند ســاڵێک پێش ئێســتا مااڵوایی لە جیهان 

کرد؛ ڕوون بوونەوەی ژیانی دادەفاتمیش هیممەتی کاک عەلی دەخوازێ؛
ـ میــرزا حســێن )باوکــی کاک عەلــی( ، کــوڕی بچووکــی مــام میــرزا و جێگــەی 
ڕێــزی کۆمەاڵنی خەڵکی بۆکان بوو. وەک  مامۆســتا و مودیــری قوتابخانە لە بۆکان 
خزمەتێکی زۆری بە خەڵکی شارەکە کرد و لە داوێن پاکی و ئەمانەت و سەداقەت دا 
نموونە بوو. ماوەیەکیش مودیری قوتابخانەی کچانی بۆکان بوو و متمانە کردن بە 
میرزا حسێن بووە هۆی ئەوەی گەلێک کەس کچەکانیان بنێرنە بەر خوێندن، کە بەبێ 
ئەو وا هەبوو ئەو کارە نەکەن. میرزا حسێن مێردی حەلیمەی خوشکم بوو، عەلی و 
ســیوەیل و ســەرگوڵ و ڕێبوار دوای مەرگی بێ وادەی ئەو، لەگەڵ حەلیمە لە بۆکان 
دەژین. کارێکی باش دەبێ ئەگەر کاک عەلی ســەبارەت بە باوکیشــی ئەوەندەی بۆی 
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دەکرێ زانیاریمان بداتێ، کە لە ڕاســتی دا ئوســتوورەیەک بوو و نابێ لە بیر بکرێ. 
یادی بەخێر بێ!  

من لەسەر ئەو بۆچوونەی کاک عەلی قسەم هەیە کە گوتوویەتی میرزا ئەسەدوڵاڵ 
شــاعیر نەبووە. ئەم بۆچوونە لە شــوێنی خۆی دا نییە  لەبەروەی مام میرزا شــاعیر 
بووە و شــاعیری چاکیش بووە، مەگەر کەســێک نەزم و شــێعر لێک جیاواز دابنێ و 
شــێعری عــەرووزی بــە شــێعر دانەنێ! ئــەم نموونە شــێعرانەی کە هــەر کاک عەلی 
خــۆی بــاڵوی کردوونەتەوە و شــێعرەکانی دیکەشــی کە لەالی منــن و هەوڵ دەدەم 
باڵویان بکەمەوە، دەریدەخەن کە لە هونەری شاعیری دا دەستێکی بەرزی بووە، جا 
با بەپێی ڕوونووس کرانەوەش لە جێ جێ تووشی »شیرین شەل«ی بووبن؛ لەالیەکی 
دیکەشــەوە هــەر بەگشــتی دیوەخانی حاجــی بایزاغا و بوونی کەســانی وەک حاجی 
ڕەحمان ئاغــا و کاک ســەعد و دواتــر کاک ســەالح و کاک ســوارە لە یەک شــوێن دا، 
داروبەردیشی کردۆتە شاعیر چ بگا بە مامۆستا و ئەدیب و نوکتەزانێکی وەک میرزا 

ئەسەدوڵاڵ!
ناســناوی شــێعریی میرزا هەر ناوی بچووکی خۆی بووە، واتە بەپێی گونجاویی 

شوێن، »ئەسەد« یا »ئەسەدوڵاڵ«ی لە مەقتەعی شێعرەکانی دا هێناون. 
ئــەوەی کاک عەلــی گوتوویەتــی مام میرزا لە بۆکان مااڵوایــی لە جیهان کردووە 
ڕاستە و من تەنیا یەک خاڵی لێ زیاد دەکەم: مام میرزا لە قەبرستانی کۆنی بۆکان، 
نزیک گومبەزی سەردار نێژرا، شوێنێک کە باوکی منیش میرزا عەبدوڵاڵی سوڵتانی 
لــەوێ نێــژراوە و گوایە ئێســتا بۆتە دارســتان و پــارک. من هەر جارێــک چووبێتمە 

شوێنەکە، هەمیشە زیارەتی هەر دوو قەبرەکانم پێکەوە کردوون . 
با لە کۆتایی دا بیرەوەرییەکی ڕاستەوخۆی خۆشم لە مام میرزا بگێڕمەوە:

ئێمــە لــە بــۆکان و لە گەڕەکی ســەر حەوزەگــەورە دوای ماڵی ئیســماعیل زادە و 
نزیک ماڵی حاجی برایمی حەبیب زادە، بۆ ســااڵنێکی زۆر دراوســێی دیواربەدیواری 
ماڵی میرزا ئەســەدوڵاڵ بووین. خەڵکی گەڕەک ڕێزێکی تایبەتیان بۆی هەبوو و هەر 
بــە مــام میــرزا بانگیان دەکرد. خــۆی و منداڵەکانــی وەک پەپوولە بێ ئــازار بوون و 
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کەس نە خراپەی لێ دیتن نە بیســتیان. باوکم ئەخالقێکی ســەیری هەبوو، هات وچۆی 
ماڵــی خەڵکــی کــەم دەکــرد. بەیانی ڕۆژانی جــەژن دوای مزگەوت و قەبــران و نانی 
جــەژن پێــش ئــەوەی خەڵک بێنە ماڵمان زوو دەچوو بۆ ماڵی مام میرزا و ئەوە دابی 

هەمیشەیی بوو. 
مــن منــداڵ بووم و تازە چووبوومە قوتابخانەی ناوەندی. بەیانییەکی جەژن بابم 
لەگــەڵ خــۆی بردمــی بــۆ ماڵی مام میــرزا. دانیشــتین و چاییان بۆ هێنایــن. ئەو دەم 
هێشــتا ڕەســم نەبــوو لــە ڕۆژانی جــەژن دا میوە و شــیرنیات بە میوان بــدرێ، تەنیا 
چایــی بــوو. دوای چایی خواردن، مام میرزا لێی پرســیم پۆلــی چەندی قوتابخانەی؟ 
وەاڵمم دایەوە )وا بزانم پۆلی دوو و ســێی ناوەندی(  . ئینجا ئاماژەی بە ســێ تابڵۆی 
عەرەبی کرد کە بە دیواری ماڵەکەیانەوە درابوو و گوتی بیانخوێنەوە. خوێندمنەوە! 
وام لــە بیــرە شــتێک بــوون وەک »بلــغ العلــی بکمالــە، کشــفت الدجــی بجمالــە، صلوا 
علیە و آلە«. خێرایەک بانگی میرزا حسێنی کوڕی کرد؛ میرزا حسێن هات. گوتی ئەو 
تابڵۆیانــە داگــرە. مــن نەمزانی بۆ وای گــوت هەتا فەرمووی بیاندە بــەو کوڕە چاکە! 
باوکــم زۆری هــەوڵ   دا مــام میــرزا ئەو کارە نــەکا یا تاقە یــەک دانەیانم خەاڵت بکا، 
بــەاڵم دەســت ئاواڵەیی مام میرزا ســنووری نەدەناســی و هەر باش بــوو مافوورەی 
ژێــر پێی خۆی پێ نەپێچانەوە بمداتێ! هەر ســێ تابڵــۆ و تمەنێک جەژنانەم هێناوە و 
گەڕامــەوە ماڵــێ! ئــەو ســێ تابڵۆیــە بە دەســخەتی نەمر مــەال ئەمجەدی عوســمانی، 
 مــەال ئەمجــەدی قــەاڵ نووســرابوون کــە کــەس لــە خەت خۆشــی و تابڵۆنووســی و
مۆرهەڵکەنــدن دا دەســکی لــەدوو نەدەکــرد و لە بیرمە الی کەم تا  پازدە بیســت ســاڵ 

دواتریش هەر لە ماڵمان دا مابوون. 
مــام میــرزا مەالیەتــی نەدەکــرد و دوای ئــەوەی لــە گونــدەوە هاتبــووە بــۆکان، 
بــۆ ماوەیــەک لــەالی دووکانی ماڵــی ئیســماعیل زادە و قەپانی قاســم ئاغا دووکانێکی 
بەقاڵــی هەبــوو، بــەاڵم دووکانەکــەی چاکــی کار نەدەکــرد. یەکــەم، دەســمایەیەکی 
ڕاســتگۆیی و  لەبــەر  دووهەمیــش  دابنــێ،  بکــڕێ و  زۆر  شــتی  نەبــوو  وای 
بێ فێڵییەکــەی. کــەم کــەس هەیــە بەبــێ فێــڵ و فــەرەج لــە کاســبی دا ســەرکەوتوو 
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بــێ. ئــەوەی وا عەلــی لــە زمــان کاک جەعفــەری قزڵجییــەوە گێڕاویەتەوە ڕاســتە و 
زۆرێــک لــە خەڵکــی بــۆکان ئەوەیــان بیســتووە وەک نوکتــەش دەیگێڕنــەوە. دیــارە 
تــۆ لەپــە و نــۆک بفروشــی و بــە کڕیارەکــەت بڵێی ئــەوە خۆش کــوڵ نییــە مەیکڕە، 
 ئەویــش لێــت ناکــڕێ! بــەاڵم مــام میرزا ئەوە بــوو، ئەو لــە جیهانی خــۆی دا دەژیا و
بەداخــەوە نــە جیهانەکە و نە زەمانەکە هی ئەو نەبوون و لەگەڵ ئەو دا نەدەســازان، 
گەرچی ئەو تاســەر کۆڵی نەدە دا و ئوســوولی باوەڕەکانی خۆی نەدەکردە قوربانیی 

لەپە!
زۆرجاران لەســەر ڕێگای ماڵێ تووشــی دەهاتم و ســاڵوم لێ دەکــرد. ئەوەندەی 
پیــاوان، ژنانــی گەڕەکیــش هەمــوو ڕێزیــان لێ دەگــرت و کاتــێ بــەالی دا تێدەپەڕیــن 
ســەریان دادەخســت. عابایەکی شــۆڕ و ســوخمەیەکی لەبەر دەکرد و مێزەری سپی 
لەســەر دەنــا. باشــم لــە بیــر نییە، بــەاڵم ئەگەر هەڵــە نەکــەم هەندێک خەڵــک منداڵی 
خۆیان دەناردە ماڵێ دەرســی قورئانی پێدەگوتنەوە. ئاغاکانی بۆکان ڕێزی زۆریان 
لێ دەگــرت، دووکانەکــەی زۆرجــاران پــڕ بوو لە خەڵکانــی ناوبــەدەرەوەی بۆکان و 
دەوروبەر، دادەنیشــت و قســەی بۆ دەکردن، هەر بە بۆنەی ئەم قەرەباڵغییەوە بوو 
کە مشــتەری ئاســایی و خەڵکی گوندەکان کەمتر دەچوونە ژوورێ و کەمتریان شت 

لێ دەکڕی، ئەنجامەکەشی بوو بە سەرنەکەوتوویی لە کاسبی دا. 
یادی میرزا ئەسەدوڵاڵ غوەاڵمعەلیی سنەیی بە بۆکانی بوو، بەخێر بێ!
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مەال هادی ئەفخەم زادە
 بنەماڵــەی ئەفخەم، النی کەم لە ســەردەمی ســەردار حەمەحوســێن خانی ســەرداری 
موکرییەوە )1٨٨0ـ  1٩1٤(  لە کاری »دیوانی«دا بوون. میرزا مەحموودی ئەفخەم کاتبی 
ســەردار و جێگــەی بــڕوای ئەو بوو. ســەردار عەلی خانیش زاوای »نەســیری«یەکان 

بووە، کە ئەوانیش خزمی تایفەی ئەفخەم بوون. 
 جگە لە پەیوەندییان لەگەڵ دەسەاڵت، کوڕانی ئەفخەم بەگشتی خاوەن فەرهەنگ و 
خوێنــدەوار بــوون. میــرزا عەبدوڵــاڵی ئەفخــەم لە خۆشــخەتی  دا کەم کــەس گرەوی 
لێ دەبــردەوە و هەروەها لە کاری الســایی کردنەوەی شــێوە خەتــی خەڵکانی دیکە و 
کۆپی کردنیان دا وەستا بوو. میرزا برایمی ئەفخەمی شاعیر، نوکتەباز و مێژوونووس 
بوو و شوێنەوارە بەنرخەکەی، واتە »تاریخ فرهنگ و ادب مکریان« )بەرگی 1 بۆکان، 
بەرگی 2 مەهاباد و شنۆ(  یەکەم  کاری جیددی بوو کە بۆ پاراستن و زیندووڕاگرتنی 
مێژووی ناوچەکە، بەتایبەت بۆکان بەڕێوە چوو و تێیدا دەیان بەڵگەنامە و وێنەی بەنرخ 
پارێزرا. میرزا محەممەدی ئەفخەمی خەباتکارێکی ڕێگای مافی وەرزێران لە گوندەکانی 
دەوروپشتی بۆکان بوو و لە سااڵنی دوای 1٣41 و ئیسالحاتی زەوی وزار  دا هاوڕێ 
لەگــەڵ نەمر محەممەدی نووری، ســەفی گوندنشــینانی دژ بــە ئاغاواتی ناوچەکەیان 
 ڕێکدەخست. نەک هەر ئەو، هەموو ئەندامانی بنەماڵەکە دژ بە ئاغا و دەرەبەگ بوون و
دوور نییــە ئــەوە ڕەنگدانەوەیەکــی ئاســایی بارودۆخــی بنەماڵەیەک بــێ کە دوای لە 
دەســچوونی دەســەاڵتی ســەردارەکانی بۆکان، لە دەســەاڵت دا نەمان و کەوتنە بەر 

ڕق و غەزەبی خاوەن مڵکە تازەکان. 
 نەمــر مــەال هــادی ئەفخــەم زادەش کــوڕی ئەفخــەم و وا هەیــە خەڵکیتریــن و 
ناســراوترین کەســی بنەماڵەکــە بــێ لەالی نــەوەی تازەتــر. مەال هــادی دەرس بێژی 
مەدرەســەی ســەرا لە نێوان بۆکان و ســەقز و مامۆســتای ژمارەیەکی زۆر فەقێ و 
مــەال بــووە کە هەموویانی بــە وانەی دژایەتی کردنی خورافــات و بۆ خزمەتی خەڵک 
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پەروەردە کردوون. مامۆســتا مەال هادی خاوەنی چەندین بەرگ کتێبە بە کوردی و 
فارســی و عەرەبــی، کــە هەندێکیان لەالیەن خــۆی و کوڕە گەورەکــەی، مەرحوومی 
کاک ناســیح ئەفخەم زادە و دووســێ کتێبیشــیان درەنگتر لەالیەن د. عەبدوڕڕەحیمی 
کوڕە چکۆلەکەیەوە  باڵوکراونەتەوە. مامۆســتا، هەروەها بە دیاردەی دژایەتی کردنی 
شــێخایەتی و نوشتەنووســین و چاکەپــەڕۆ بەناوبانگــە و لــە ســااڵنی دەوروبــەری 
1٣40/ 1٩61دا، بــە بڕینــی دارێکــی چاکی لــە ناوچەی فەیزوڵاڵبەگی بــۆکان، بەردی 
خســتە حــەوزی لیخن و مەندی باوەڕی پڕوپــووج و بەوەش کۆتایی بە مێژوویەکی 
دوورودرێژی خورافات هێنا کە تان وپۆی واڵتی داگرتبوو، ئەگەر کۆماری ئیسالمیی 

مەالکان سەرلەنوێ زیندووی نەکرداینەتەوە!
بە هیوای ئەوەی لە دواڕۆژی نزیک دا سەرجەمی کتێبەکانی مامۆستا بە ژیاننامەی 

تێروتەسەلی خۆیە وە باڵوبێتەوە. 
ماڵپــەڕی ڕۆژهــەاڵت/ بــۆکان پارچــە شــێعرێکی کوردیــی مامۆســتا مــەال هادی 
باڵوکردۆتە وە کە ساڵی 1٣24/ 1٩45 بۆ پێشەوای نەمر قازی محەممەدی گوتووە و 
هەڵوێســتی نیشــتمانپەروەرانەی خۆی بەرانبەر بەو و حکوومەتی میللیی کوردستان 

دەربڕیوە. بەگوێرەی شێعرەکە، ناسناوی شێعریی مامۆستا، »خێرخوا« بووە. 
شێعرەکە ئاوا ددەست پێدەکا::

 »موددەتێکــە وام تەمایــە مەحزی زیــارەت واوە بێم
 دەستی تەقدیر دەمگرێ توند نایەڵێ تاکوو هەڵێم... 
 خۆشەویستیی تۆ بەڕاســتی بۆتە ئاڵقە، چۆتە گوێم

 هەر دۆعایە بۆ وجوودت باســی ڕۆژ و یا شەوم... 
 تووڕەیی و ترس و درۆ و دەعیە و تەماعت قەت نەبێ
موخلیست »خێرخوا« لەبۆ تەڕویجی دین زۆر چاوەڕێم
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محەممەدسەدیق مەحموودی
نەمر مەال محەممەدسەدیق مەحموودی، مامۆستای ئایینی و مامۆستای قوتابخانەکانی 
کوردســتان، شاعیر بووە و شێعرە فارســی و کوردییەکانی لە گۆڤارە فارسییەکانی 
تاران و هەروەها ڕۆژنامەی کوردستان چاپی تاران )1٣٣٨ـ  1٣٤٣(   دا باڵوبوونەتەوە 
)ل 1٤٤( . کاک ســوارەی ئێلخانی زادە لە یەک لە بەرنامەکانی تاپۆ و بوومەلێڵی ســەر 

ڕادیــۆ کــوردی تاران دا باســی کردووە و ئەوەندەی لە بیرم بێ وەاڵمی پرســیارێکی 
داوەتەوە یا شێعرێکی لێ خوێندۆتەوە. 

 مەحموودی سەر بە سەردەمێکە کە بیری نوێگەریی شێعر تازە بە ناوچەی موکریان و
بەگشــتی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان دا گەڕابــوو و کەســانی وەک ئــەو و کاکــم )وەفا(  
لــە نێــوان شــێعری کۆن و نوێ  دا قەتیس مابوون و شــێعرەکانیان شــەقڵی هەر دوو 
شێوازیان پێوە دیار بوو. ئەوە لە »سوارە«دا وا نەبوو و ئەگەر شێعری نوێی دەگوت 
هەمــوو تایبەتمەندییەکــی نوێگەریی ســەردەمی خــۆی بەســەر بەرهەمەکەیەوە دیار 
بوو. لە شێعری مەحموودی دا ئەگەر تەرجیعی عەرووزی عەرەب تێکشکاوە، هێشتا 
مۆرکــی دیاردەیەکــی دیکــەی عــەرووزی عەرەب، واتە ســەروا و تەنانەت کێشــیش 
بەســەر شــێعرەکەوە ماوەتــەوە باوەکــوو کێشــەکە ئــەو نەزمــە ســتانداردە کۆنــەی 

نەپارێزرابێ. هەروەها شوێنی شێعری بڕگەییش لە کارەکانی دا هەڵدەگیرێ. 
شاعیر لە سەرەتای کتێبەکە، بەشی »من کێم« الپەڕە 1٤1  دا دەنووسێ:

»لە 2٥ی مانگی ڕێبەندانی 1٣1٦ی هەتاوی لە پاشباڵغ، کە دێیەکە لە نزیک بۆکان، 
بەاڵم لەسەر ناوچەی مەهابادە، لە بنەماڵەیەکی ئایینی دا لەدایک بووم. بابم نێوی مەال 
برایم کوڕی مەال ســاڵحی ســەرا، لە بنەماڵەی زانســت پەروەری مەالیانی شــەمۆڵەی 
ناوچەی سەردەشت بوو... لە ساباڵغ ئیجازە]ی مەالیەتی[م وەرگرت و لە گوندەکانی 
»جەمۆغە«ی بۆکان و »تاڵەجەڕی«ی ســەقز دەســتم کرد بە دانەوەی دەرس... ناچار 

دەستم ]لە مەالیەتی[ هەڵگرت و بووم بە مامۆستای قوتابخانە دەوڵەتییەکان.«
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بەم پێیە، پەیوەندیی مەحموودی لەگەڵ بۆکان دەردەکەوێ و باســی کتێبەکەشی 
لەم باســەدا جێی خۆیەتی. شــێعرەکان ســاکار و بێ گرێ وگۆڵ و نیشاندەری ئەوەن 
شــاعیر بیرێکــی ســاکار و دوور لــە ئاڵۆزیی ژیانی ئەمــڕۆی هەبووە. لە ســەرەتای 
چیرۆکەشــێعری »مشــکی نەترس«دا کە لە فارســییەوە وەریگێڕاوە، دەنووســێ: »بیر 
کــەرەوە بیــر، کە بیرکردنەوەیەک چاترە بۆت لە هەزار ســاڵ عیبادەت کردن.« ئەمە، 
تەنانەت ئەگەر وتەی خۆشی نەبێ و لە قسەی زانا و بلیمەتێکی بێگانەشی وەرگرتبێ، 
کارێکــی بوێرانــە و ڕووناکبیرانەیــە ئەویــش بۆ مــەال و کەســایەتییەکی ئایینی کە لە 

بنەماڵەیەکی ئایینیش دا پەروەردە کرابێ. 
کتێبەکە چەند شێعری فارسی و چیرۆک و پەخشانی نووسەر و بۆچوونی چەند 

شاعیر و نووسەری کوردی سەبارەت بە کارەکانی ئەوی گرتۆتەبەر. 
وا هەیە لە باری بەڵگەنامەیی یەوە چەند الپەڕەی کۆتایی کتێبەکە گەلێک گرنگ بن. 
لەو بەشــە دا نموونەی دەســخەت و نامەی چەند مەال و کەسایەتی ناوداری ناوچەی 
موکریان تۆمار کراوە: مامۆســتایان هێمن، ســەید کامیل ئیمامی )ئاوات( ، مەال خالید 
دەربەندی، مەال هادی ئەفخەم زادە، مەال عەلی ڕەببانی، مەال عەبدوڵاڵ مودەرریسی، مەال 
محەممەد وەڵزی، حاجی ڕەحمان ئاغای موهتەدی و مەال برایم مەحموودی. بەڵگەنامەی 
 دیکەی نێو کتێبەکە، چەند نموونە خەتی شاعیرن کە لەوپەڕی جوانی دا نووسراون و
نموونەیــەک لــە خەتــی »ئازاد«یــش خراوەتە دواالپــەڕەوە، کە وێدەچــێ هەمان ئازاد 
 مەحموودی کوڕی شــاعیر و ئامادەکاری کتێبەکە بێ؛ بێچووە مراوی مەلێی گەلێک

باش زانیوە!1

1. محەممەدســەدیق مەحمــوودی، »وەنەوشــە، ســەرجەمی بەرهەمەکانــی محەممەدســەدیق 
مەحمــوودی، شــێعر و پەخشــان 1٣٣٧ تــا 1٣٥٨ دەگــەڵ لێکدانەوە و بیروڕای شــاعیران و 

نووسەران«، ئامادە کردنی ئازاد مەحموودی، چاپی ئیحسان، تاران 1٣٨٨/ 200٩.
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یادی کاک ئەنوەر ئێران زادە بەخێر بێ!
کاک ئەنوەری ئێران زادە، پارێزەر و نووســەری کورد، ڕۆژی 2011/٦/11 لە شــاری 
تــاران کۆچی دوایــی کــرد و ڕۆژی چوارشــەممە 2011/0٦/1٥ لــە مەهابــاد و گردی 

شاعیران و نووسەران ئەسپاردەی خاک کرا. 
ئەوە بۆ من کە لە نزیکەوە دەمناسی، هەواڵێکی دڵتەزێن بوو. خۆشەویستیی ئەنوەر 
الی من لە چەند سەرەوە بوو: کەسایەتییەکی هەڵسووڕاوی کورد لە مەهاباد و تاران 
بوو؛ لە ســەرەتای شۆڕشــی ســاڵی 1٩٧٩ی ئێران دا خۆی وەک کاندیدی پەرلەمانی 
ئێران پااڵوتبوو: چەند بەرگ کتێبی بە فارسی نووسیبوو کە هەمووی لە پەیوەندیی 
 کوردستان و کورد دا بوون؛ دوای هەموو ئەوانەش، برای کاک ئەسعەدی جێگەی ڕێزم و

کوڕی خەباتکار و شۆڕشگێڕێکی ناوداری ناوچەی بۆکان بوو. 
نەمــر عەبدوڵــاڵ ئێرانــی، باوکــی کاک ئەنــوەر، لــە ڕێبەرانی ســەرەکیی ڕاپەڕینی 
ســاڵی 1٣٣2ی شــاری بــۆکان دژ بــە زوڵــم و زۆری ئاغــاکان بــوو، کــە دوابەدوای 
ئیرتیجــاع،  شــا و  دەسەاڵت ســەندنەوەی  ئێــران و  گەالوێــژی  2٨ی  کۆدەتــای 
کەوتــە بــەر هێرشــی ڕاســتەوخۆی باب نۆکەرانــی ئاغاواتــی بــۆکان و لــە ترســی 
گیــان، بۆکانــی بەجێ هێشــت، لــە مەهابــاد گیرســایەوە و تــا کۆتایــی ژیانــە پــڕ لــە 
 شــانازییەکەی )زســتانی ســاڵی1٣٥٥ی هەتاوی، 1٩٧٦ی زایینی(  نەگەڕایەوە بۆکان.1 
نەمر میرزا حەمەڕەئووفی خەیات )ڕەئووفی مەال حەسەن( ، هاوکار و هاوسەنگەری 
خەباتی عەبدوڵاڵ ئێرانی لە سااڵنی پێش کۆدەتای 2٨ی گەالوێژ، لە بیرەوەرییەکانی 
خۆی دا، نەمر عەبدوڵاڵ ئێرانی وەک ئەندامی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە بۆکان 
ناودەبا. لەو ســااڵنە دا نەمر حاجی قاســمی کەریمی لە پەیوەندیی »جیبهەی میللی« و 
حیزبــی ئێــران دا بوو، بــەاڵم بەگوێرەی قســەکانی میرزا حەمەڕەئــووف، ئەو و کاک 

عەبدوڵاڵ ئێرانی سەر بە حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئەو دەم بوون.2 

1. ئــەم زانیارییانــە لــە نووســراوەیەکی ڕێــزدار ئەســعەدی ئێــران زادە، بــرای کاک ئەنوەر، 
وەرگیــراوە، کــە لــە کتێبــی »بــۆکان لــە ســەدەی بیســتەم دا«ی کاک ڕەحمانــی محەممەدیان، 

الپەڕە1٤٧ تا 1٥٤  دا چاپ کراوە. 
 2. بیرەوەرییەکانی میرزا حەمەڕەئووف، لەالیەن کاک ئیسماعیل ئیسماعیل زادەوە ئامادە کراوە و

هیوایە بەو زووانە لە ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت/ بۆکان دا باڵوببنەوە. 
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دایکــی کاک ئەنوەر، تووبا خانمی ڕۆســتەم پوور، هاوســەری دووهەمی عەبدوڵاڵ 
ئێرانی، لە سااڵنی پێش کۆدەتای 2٨ی گەالوێژ دا مودیر و مامۆستای یەکەم قوتابخانەی 
 سەرەتایی کچانی بۆکان بوو. تووباخانم خوشکەزای نەمر عەزیز زەندی خەباتکار و
کەســایەتیی سیاســی ناوچەی موکریانە، کە بنەماڵەیان لە گوندی »قالوێ زەندان«ی 
ناوچەی گەورکانی نێوان بۆکان و سەقز و سەردەشتەوە هاتبوونە مەهاباد. عەزیز 
زەندی هاوڕێ لەگەڵ غەفوور مەحموودیان بە دامەزرێنەری حیزبی »آزادیخواهان« 
لە مەهاباد )1٩٣٩ـ  1٩٤1(  دەناســرێ.1 هەروەها ڕێزدار ســەید محەممەدی سەمەدی 
لە الپەڕە 112ی کتێبی »تاریخ مهاباد«دا لە زمان ویلیام ئیگڵتۆنەوە عەزیز زەندی بە 

یەک لە بناغەدانەرانی کۆمەڵەی »ژ. ک« ناودەبا.2
کاک ئەنــوەری کــوڕی ئــەو دایــک و باوکــە و بــەو خاڵوانــەوە، هــەر دەبووایــە 
ســەری لەنێــو ســەران دا بووایە، کە بــوو. ئەنوەر جگە لە ئــەرک و کاری پارێزەری، 
نووسەرێکی خۆش مرخیش بوو و کتێبی »تاقەدار«ەکەی لە ئێران دا ناوبانگێکی باشی 
دەرکرد . خوێنەر بە خوێندنەوەی کتێبەکە، هەست بە قەڵەمی بەهێز و توانای بەرزی 
نووسەر و لێهاتوویی سەرنج ڕاکێشی بۆ پەروەردەکردنی گەاڵڵەی بنەمای سەرەکیی 
ڕۆماننووسی دەبا. ئەو پێچ و گرێ ئاڵۆزەی وا لە ڕۆمانەکە دا بە ڕووداوەکان دراوە، 
چــاوی خوێنــەری تامــەزرۆ تــا دوایین الپــەڕە، بە شــوێن کارەســاتەکە  دا دەگێڕن و 
دەیخەنــە هەوڵــی دۆزینــەوەی ســەرەهەودای ڕووداوەکان، کارێــک کــە ڕۆمانەکانی 

ئاگاتا کریستی لەگەڵ خوێنەری دەکەن. 
بەداخــەوە مــن بەختی ئەوەم نەبووە ڕۆمانەکانی دیکە و ئەو چیرۆکی مندااڵنەیە 
ببینــم کە کاک ئەنوەر نووســیونی و بەگوێرەی هەواڵــی کاک مەنووچێهر جیهانی لە 

ماڵپەڕی »پەیامنێر«دا، لە ئێران چاپ کراون.٣
هیوایە کەس وکاری نەمر کاک ئەنوەر دەسنووس و بەتایبەت کارە باڵونەکراوەکانی 

بپارێزن و هەوڵی چاپ و باڵوکردنیان بدەن. 
یادی نەمر ئەنوەر ئێران زادە بەخێر بێ! 

1. بڕوانە: فریدون حکیم زادە، »ساوجبالغ مکری )مهاباد(  تاریخ تحوالت سیاسی، فرهنگی و 
اقتصادی مهاباد بە روایت اسناد«، انتشارات رهرو، مهاباد 1٣٨٩/ 2010، ص ٥٦ و ٨1.

2. بڕوانە: سید محمد صمدی، »تاریخ مهاباد«، انتشارات رهرو، مهاباد 1٣٧٧/ 1٩٩٨، فارسی. 
3.http://www. peyamner. com/details. aspx?l=1&id=236853. 
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ئەم کەسایەتییانەی بۆکانم چۆن دیون؟
»ئــەوە ڕوانینــی تاکەکەســیی خۆمــە. هــەوڵ دەدەم بیرەوەریــی ڕاســتەوخۆی خــۆم 
لــە  هەندێــک کەســایەتی ناســراوی ســەردەمی ژیانــم لــە بــۆکان و دواتریــش لێرە دا 
بنووســمەوە. زانیارییەکانــی من لە چــاو ژیاننامەیەکی بەڕێ وجــێ گەلێک ناتەواوە و 
لێــم ڕوونــە خەڵکانــی نزیــک بەو کەســایەتییانە، زانیارییــان دەیان قــات زیاتر لە من 
هەیــە. جــا ئەگەر ئەو چەند دێڕانەی من ببنە هۆی ئەوەی کەســانی شــارەزا دەســت 
بدەنە قەڵەم و ژیاننامەی ئەو خەڵکانە بە تێروتەســەلی بنووســن ئەوا کارێکی مەزن 
کراوە و ئاواتی منیش هاتۆتە جێ. بەداخەوە من هەر ئەوەندەم پێیە کە دەینووسم!« 

١ - ٣. قازی کاکەحەمەی بۆکان )قزڵجی( ، سەیزادەی گەورە و مەال سەدیقی قزڵجی
منداڵ بووم و هەمیشــە  لە گەڕەکی ماڵی خاڵم لەســەر »گۆلی مەردان بەگ«ی بۆکان 
لەگەڵ خاڵۆزاکانم دەخوالمەوە و یاریم دەکرد. بۆ یاری کردن لەگەڵ ئەوان و مندااڵنی 
دیکــەی گــەڕەک، زۆرجــار دەچووینە  حەوشــی گــەورەی ماڵی »مامەقــازی«. ئێمەش 
وەک خەڵکــی دیکــەی بــۆکان، »قــازی کاکەحەمــەی قزڵجی« مان هەر بــە »مامە قازی« 
بانگ دەکرد وەک چۆن »ســەیزادەی گەورە«ی دایکی مامەقازیمان بە »دایەســەیزادە« 

ناودەبرد. 
 سەیزادەی گەورە لە سەیدەکانی زەمبیل، هاوسەری مەال محەممەدحەسەنی قزڵجی و
خوشکی حاجی بابەشێخی سەیادەت بوو، ئەرکێکی زۆری بۆ کچان و ژنانی بۆکان 
دەکێشا هەر لە وەعز و نەسیحەتەوە تا دەرس گوتنەوە و خوێندەوارکردنیان، ئەویش 
لــە ســەردەمێک دا کــە هێشــتا قوتابخانــەی فەرمی بۆ کچان لە شــار دا نەبــوو. دایکم 
الی ســەیزادەی گەورە ئەلف وبێ و دەرســی قورئانی خوێندبوو و گەرچی دواتر لە 
بیری چووبوونەوە، بەاڵم هەمیشــە باســی ئەو خوێندنەی الی ســەیزادەی گەورەی 
دەکــرد و وەک ئەولیــا و ڕێبەرانی ئایینی ناوی دەبــرد و ئەوپەڕی ڕێزی لێ دەگرت. 
دیار بوو سەیزادە خانم هەروا لەخۆوە نەببووە »گەورە«ی الی خەڵک و ئەم ناسناوە 
بنەمای عەینی هەبوو. دایکم باسی میهرەبانی و دڵسۆزی و زمان خۆشیی سەیزادەی 
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گەورەی لەگەڵ خۆی و کچانی دیکەی شــار دەکرد و هەر لەو دەمانەوە ســەیزادەی 
گەورە بۆ منیش کەسایەتییەکی مەزن بوو و ناوی تا ئەمڕۆش لە زەینم دا ماوە. 

مامەقازی کە لە ساڵی 12٧٩ی هەتاوی )1٩00ی زایینی(  لە بۆکان لە دایک ببوو؛ 
شاعیر، ئیمامی جەماعەتی مزگەوتی بۆکان، سەردەفتەری دەفتەری ئەسنادی ڕەسمی 
شــارەکە، ئەندامی کۆمەڵەی »ژ. ک« و پاشــان لە ســەردەمی کۆماری کوردســتان دا 
بەرپرسی لقی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە بۆکان بوو. دوو شێعری شین گێڕیی 
بۆ کۆچی دوایی نەمر سەیفولقوزاتی قازی گوتبوو، کە یەکیان کاک جەعفەری قزڵجی 
لە گۆڤاری »سروە«ی چاپی ورمێ دا باڵوی کردەوە و ئەویتریشیان من لە کەشکۆڵی 
 مەال بابەوەیســی دا دۆزیمەوە و سێ چوار ساڵێک پێش ئێستا لە گۆڤاری »مەهاباد«دا

باڵوم کردەوە. 
 دوای هەرەســی کۆمــاری کوردســتان، مامەقــازی لەگەڵ مەال ســەدیقی کوڕی دا
)مەال سەدیقە گڕوێ(  چووبوونە  باشووری کوردستان و ماوەی ٩ ساڵ لە ماڵی نەمر 

شێخ مەحموودی مەلیک و شێخ لەتیفی کوڕی مابوونەوە. 
مــەال ســەدیقی قزڵجــی کــوڕی مامەقازی بوو و لە باشــووری کوردســتان ناوی 
خــوازراوەی »مەال شــەریف«ی بۆ خۆی هەڵبژاردبــوو،1 بەاڵم نازانم ناوی مامەقازی 
لەوێ چی بووە، گوایە شیخی بەردەقارەمان مامەقازیی بە »مامۆستا« بانگ کردووە. 
دیــارە مــن ئەمانەم هەر بیســتبوو و هیچــم بەچاوی خۆم نەدیبــوو لەبەروەی لە 
ســەردەمی کۆمار دا دوو ســاڵم زیاتر تەمەن نەبوو، بەاڵم گەڕانەوەی هەردووکیانم 
بــاش لــە بیرە، بــە کۆاڵنەکە دا ڕاماندەکرد و دەمانگوت مامەقــازی هاتەوە، مامەقازی 

هاتەوە!
دیارە هەموومان دەزانین کاتێ مامۆستا هەژار لە بەرەو موکریان دا دەنووسێ:

1. ئــەم مــەال ســەدیقە جیاوازە لە مەال ســەدیقێکی دیکە کە ئەویش هــەر قزڵجی و لە هەمان 
بنەماڵــە بــوو. ئەمیــان زاوای مامۆســتا شــێخ حەســەنی کازمــی و لێخــوڕی ئامبواڵنســی 
نەخۆشــخانەی شێروخورشــیدی بۆکان بوو و لە شــەڕەکانی نێو شــاری بۆکان و لە کاتی 
ڕاگواســتنی بریندار دا، بەبێ تاوانی شــەهید کرا. مەال ســەدیق خۆشەویســتی هەموو خەڵکی 
شار بوو و هیچ پەیوەندییەکی بە هیچ الیەنێکی ئەو شەڕانەوە نەبوو، هەر بۆیەش کوژرانی 

خەسارێکی گەورە بوو. یادی بەخێر بێ!
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»ئەمجەد« و »قازی«، »مەال ڕ یشی حەسار«
کێ بەداخ و کوڵە بۆ ڕەنجی خەسار؟، 

نیازی لە »قازی«، هەر قازی کاکەحەمەیە. 
 ئەوەشم لە بیرە  چەند ساڵ دواتر کاتێ کە  مامەقازی کۆچی دوایی کرد )6/1٧/1٣٣٨ 
1٩5٩/٩/٨( ، قوتابخانەکانی بۆکان بۆ ماوەی ڕۆژێک داخران، بەاڵم ئاگام لە  ئیداراتی  

 دەوڵەتی نییە  داخران یان نا.1 

1. بەشــێک لــەو زانیارییانــەم لــە وتارێکی ڕێزدار جەعفەری قزڵجی وەرگرت کە چەند ســاڵ 
پێــش ئێســتا لــە ماڵپــەڕی ڕۆژهــەاڵت/ بــۆکان دا باڵوبۆوە و بەشــێکی دیکەشــیم لــە ڕێزدار 
موحســین قزڵجــی پرســی، بــەاڵم بابەتــی ســەرەکی و هەواڵی ســەبارەت بە مەال ســدیق لە 
پەڕاوێزی سەرەوە دا، هەر بیرەوەریی و بۆچوونی خۆمن. سپاسی مامۆستا جەعفەر و کاک 

موحسینی بەڕێز دەکەم. 
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٤. مامۆستا حەسەنی قزڵجی
من مامۆستا مەال حەسەنم دوای گەڕانەوە  لە  هەندەران لە ساڵی 1٣5٨ )1٩٧٩(   دا لە 
بۆکان بینی. هیچ زانیارییەکم سەبارەت بە ژیانی سەردەمی پێشتر، واتە سااڵنی پێش 
کۆماری کوردستانی مامۆستا نییە ئەوەندە نەبێ کە وەک هەموو کەسی دیکە دەزانم 
لە ماوەی تەمەنی کۆمار و ســااڵنی پێش ئەو دا، ئەندامی کۆمەڵەی »ژ. ک« و پاشــان 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان، سەرپەرشــتی چاپخانەی بۆکان و سەرنووســەری 
گۆڤاری هەاڵڵەی چاپی بۆکان بووە،1 دوای هەرەسی کۆمار پەڕیوەی باشوور بووە و 
سااڵنێک لە ماڵی شێخ لەتیفی شیخ مەحموود ژیاوە و سااڵنێکی دیکەش لە کوردستان و 
بەغدا لەگەڵ مامۆستایان هەژار و زەبیحی پێکەوە ژیاون و درەنگتر چۆتە ئورووپای 
 ڕۆژهــەاڵت و لە بوڵغاریا ئەرکی نووســەری، وەرگێڕی و وێژەریی ڕادیۆی کوردی
»پیــک ایــران«ی حیزبــی توودەی ئێرانی لەســەر شــان بــووە؛ ئینجا دوای شۆڕشــی 
گەالنــی ئێــران لــە ســاڵی 1٣٥٧  دا گەڕاوەتــەوە بــۆکان و دوای چەنــد مانگێــک چۆتە 

تاران و هەر لەوێش گیراوە و لە زیندانی ئێڤین شەهید کراوە. 
کاتێ مامۆستا دوای ٣٣ ساڵ ئاوارەیی واڵتان، لە بوڵغاریاوە گەڕایەوە بۆکان، لە 
ماڵی یەک لە  ئامۆزاکانی خۆی دادەنیشت و هەر لەوێش پێشوازیی لە  میوانان دەکرد. 
ئــەو ڕۆژەی وا بــۆ بەخێرهێنانەوەی چوومە  خزمەتی، قاوەڵتوونێک بوو. بەختی من، 
لــەو ســەعاتە دا میــوان کەم بوو و گەلێکی قســە   بــۆ کردم و وەاڵمی پرســیارەکانمی 
دایــەوە. پاشــان فەرمووی مــەڕۆ، بۆ نانی نیوەڕۆ بمێنەوە   میوانم دێ، گوتم بەســەر 
چــاوان. زۆری پێنەچــوو کاک ســەالحوددینی موهتــەدی و کاک محەممەدی برای و 

1. دەفتــەری چاپخانــە و گۆڤارەکە لەســەر حەوزەگەورە و ڕووبــەڕووی خوڕێنک بووە. بە 
تەنیشــت چاپخانەکەوە چایخانەی حەمەحوســێنی خات سافیە )ڕەوشەنفکر(  بووە. دواتر لەو 
شوێنە دا کارگەی قەندی حاجی قاسمی کەریمی دانرا کە لە 2٨ی گەالوێژی 1٣٣2  دا ئاغاکانی 
بۆکان بەســتیان و حاجی قاســمیش پەڕەوازەی باشــووری کوردســتان بوو. دواتر بینایەی 
تــازەی لــێ دروســت کرا و دەرمانخانــەی مورادی و دووکانــی ڕادیۆ و تەلەفیزیۆن فرۆشــی 
عەلی حەڵەبی لە قاتی سەر زەوی و مەیخانە سەید حەمەدەمینی کەریمیش لە ژێرخانەکەی 

داندرا. 
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چەند کەسی دیکەی ماڵی ئاغاکان هاتن، وا بزانم نەمر محەممەدی ئێلخانی زادەشیان 
لەگەڵ بوو. 

مامۆســتا لــە  نێــو قســەکانی دا فەرمووی بۆ ســبەی بانگ کراوم بچــم بۆ مەهاباد 
بڕیــارە  »کۆڕی زانیاریی کــوردی« لە مەهاباد بکرێتەوە. کۆڕی زانیاری خەریک بوو 
بە دەست پێشخەریی حیزبی دێموکراتی کوردستان دەست بەکار بێ. دوای نێوەڕۆی 
ئەو ڕۆژە، کاتێ لە خزمەت مامۆســتاوە چوومەوە ماڵێ، دەعوەتنامەی کۆڕ گەیشــتە 
دەســتی منیش و ڕۆژی دوایی چووم بۆ مەهاباد بۆ بەشــداری کردن. کەسی دیکەم 
نەدیت لە بۆکانەوە هاتبێتن، جا دەعوەت نەکرابوون یا کرابوون و نەهاتبوون، نازانم. 
پاشــان کۆڕی زانیاری، ســیمینارێکی بۆ دانانی کتێبی پۆلی یەکەمی قوتابخانە بە 
زمانی کوردی بەڕێوەبرد. لە بۆکانەوە چوار کەس تێیدا بەشدار بوون کە یەکیان من 
بووم. هەر چوار کەس چەند ڕۆژێک کارمان لەســەر کرد و لە ڕۆژی ســیمینارەکە دا 
مــن پێشــنیارەکانی بۆکانــم خوێندەوە. دواتر لــە دانانی کتێبەکەش دا بەشــداریم کرد 
کە تا هەڵگیرســانی شــەڕ لە ســنە و پاوە درێژەی کێشا و پاشــان وەستێنرا. دەزانم 
دواتریش شوێنی کارەکە گیرا و کتێبیش چاپ کرا، بەاڵم ئیتر من لەو قۆناغە دا لەگەڵ 

نەبووم. 
جارێکــی دیکــە  لــە تاران و لە دەفتەری حیزبی توودەی ئێران چاوم بە  مامۆســتا 
کەوت. چوونم بۆ دەفتەری حیزب کارێکی نابەجێ و بیر لێ نەکراوە  بوو. لەگەڵ دوو 
کەســی کوردی ئەندامی فیدائییانی ئەکســەرییەت بووم، گوتیان با بچین بۆ دەفتەری 
حیزب و ساڵوێک لە  مامۆستا قزڵجی بکەین. من لە  چاوپێکەوتن و سەردانی کەسان 
زۆر چێ نیم و ئەگەر مەجبوور نەبم ناچمە  ماڵ یا شــوێنی کاری خەڵک. ئەو ڕۆژە  
بێ عەقڵیــم کــرد و چــووم. مامۆســتا دیار بــوو کاری هەبوو و هەندێــک درەنگ هاتە 
المان. نە   قســەیەکی حیســابیمان بوو لەگەڵی دا بکەین و نە  کارێک و نە بەرنامەیەک، 
هەر بۆیەش هەستمان کرد خەریکین بەردەستی دەگرین و کاروبارەکەی دەفەوتێنین، 
ئیتــر کاتــێ برادەرێکی کوردی توودەیی دەرگای کردەوە  و لە  کەلەبەری دەرگاکەوە 
 ســەیرێکی کردیــن و ڕۆیــی، زانیمان دەبــێ بڕۆیــن! مااڵواییمان لە  مامۆســتا کرد و 
ڕۆیشتین. بارانی گلەیی و گازندەی منیش بەسەر دوو برادەرەکەم دا باری، کە  بۆچی 
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کاری وا ناپێویســت و ناسیاســیمان کــرد ، بــەاڵم کارلــەکار ترازابــوو و ئەوانیــش لە 
کارەکە خۆشحاڵ نەبوون. پاشانیش ئیدی تازە بە خزمەت مامۆستا نەگەیشتمەوە و 

سەرەنجام لە زیندانی کۆماری ئیسالمی دا شەهید کرا. 
بەگوێرەی زانیاریی من، مامۆستا لە زیندانی ئێڤینی تاران کۆچی دوایی دەکا و لە 
شوێنێکی نادیار کە دوور نییە گۆڕستانی خاوەران الی مەیدانی خوراسانی تاران بێ 
دەنێژرێ، بەاڵم گۆڕەکەی وەک هەزاران شەهیدی دیکەی دەستی کۆماری ئیسالمی، 
نادیارە و نازاندرێ کامەیە. بۆ ئەو شــەهیدانە، کە ناحەزانی سیاســیی ڕژیمی ئێران 
بــوون، نــە کێــل و بەردێک هەیە و نە نیشــانەیەک. تەنانەت ئەوانەش کە پێشــتر لەو 
شــوێنە نێژرابــوون و بنەماڵەکانیــان کێلیان بــۆ دانابوون، دێــو و جرجی حکوومەت 

کێلەکانیان  شکاندن و بەردەکانیشیان بردن!
یادی مامۆســتامان وەک ئەو هەموو شــەهیدانەی دیکەی ڕێگای ڕزگاری، بەخێر 

بێ! 
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٥. مامۆستا مەال هادی ئەفخەم زادە و یەکەم بانگ کرانم بۆ ساواک
پێشــتر باســم لــە مــەال هــادی ئەفخــەم زادە کــردووە و هــۆکاری هێنانــەوەی لێرە دا 
ڕووداوێکــە کە لە پەیوەندیی ئەودایە و گەیشــتە ئەنجامی بانگ کرانی هەردوو المان 

بۆ ساواکی شاری سەقز. 
مامۆســتا مــەال هــادی کوڕی میــرزا مەحمــوودی ئەفخەمە کە کاتب )مونشــی( ی 
ســەردار حەمەحوســێن خان و ســەردار عەلی خانی ســەردارموکری بوو. مەال هادی 
زانایەکی ڕووناکبیر، مەالیەکی دەرس بێژ و کەسایەتییەکی دژی خورافات بوو، کە لە 
 کۆمەڵگای ئایینی بۆکان و دەوروبەری دا بۆ ڕوون کردنەوەی زەینی خەڵکی سەردەم 

دەورێکی گرنگی بینی و گەلێک فەقێی تێگەیشتووی پەروەردە  کرد. 
ئێمــە  لەگــەڵ مامۆســتا دا خزمایەتیمان هەبــوو، ڕابیعە خانمی هاوســەری یەکەمی 
 مامۆستا خوشکی باوکم بوو، بەاڵم لە  ڕووداوێک دا گیانی لە دەست دابوو و دادە  ئامینە و
کاکە  ناســیح و دادە  زێنەبی لێ بەجێمابوون. منداڵەکان لە گوندی »ســەرا« دەژیان و 
 جاروبارێک  هام وشــۆی ماڵی ئێمەیان لە بۆکان دەکرد، بەاڵم مامۆســتا خۆیم نەدی
 بێ بۆ ماڵمان. دوای مەرگی پوورم ژنی هێنابۆوە و لەویش چەند منداڵی خوێندەوار و

زانای هەبوون. 
یەکەم جار کە  چوومە  ماڵی مامۆســتا ســاڵی 1٣41 یا 42 بوو. تازە  ئیســالحاتی 
ئــەرزی دەســتی پێکردبــوو، ڕادیــۆی کــوردی هەبــوو و ڕۆژنامــەی کوردســتانیش 
لــە تــاران دەردەچــوو. مــن لــە  گونــدی باغڵووجە، کــە  ئەو دەم لەســەر بــۆکان بوو، 
مامۆســتاییم دەکــرد و ڕۆژنامــەی کوردســتانم دەخوێنــدەوە و لــە ڕێگــەی ئەوەوە 
  فێری کوردی نووسین ببووم. کە چووم بۆ ماڵی مامۆستا، لەنێو کتێبەکانی دا 40 ـ50 
ژمارەیەکی ڕۆژنامەی »کوهســتان«ی نەمر دوکتۆر »ئیســماعیل ئەردەاڵن«م بینی کە 
 15 ســاڵێک پێش ئەو کاتە   لە تاران دەرچووبوو و پاشــان وەستێنرابوو. تکام لێ کرد 

ئیجازەم بدا بە ئەمانەت بیانبەم، فەرمووی باشە. بردم و لە  باغڵووجەم دانان. 
ع. ق. کە  مامۆستا و هاوڕێی خۆم بوو، هاوکاریی ساواکی دەکرد و ڕاپۆرتی لە 
خەڵک و لە منیش دە دا، بەاڵم من نەمدەزانی. جارێک هات بۆالم و ڕۆژنامەکانی بینی، 
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هەڵەم کرد پێم گوت لە   کێم وەرگرتوون . بە   ماوەیەکی کەم دوای ئەوە، مامۆستا بە  
کاک ناســیحی کوڕی دا گلەیی بۆ ناردبووم و گوتبووی بۆچی ڕۆژنامەکانی پیشــانی 
خەڵکی خراپ داوە  و بۆچی گوتوویەتی لە  منی وەرگرتوون؟ وا منیان بانگ کردۆتە  
ســاواکی ســەقز و پرســیاری مەســەلەکەیان لێ کــردووم، منیــش ناعیــالج گوتوومە  
بەڵــێ هــی من بــوون و داومەتێ، بــەاڵم ژمارەکەیانم بــە 24 ڕاگەیانــدووە، جا ئەگەر 
ئەویان بانگ کرد با ڕاستییەکەی نەڵێ و ئەگەریش داوایان کرد 24 ژمارەیان بداتێ، 

پاشماوەکەی بنێرێتەوە  بۆ خۆم؛ زۆرتریش ئاگای لە خۆی بێ. 
گەلێــک خەجاڵەتی مامۆســتا بوومــەوە و ئەو دەم نەمدەزانی کــێ ئەم ڕاپۆرتەی 
لێــداوم، بــەاڵم دواتــر بەڵگەی ڕوونم دەســت کەوت و پێم زانی جەنابی ســەید ع. ق. 
بــووە. چەنــد ڕۆژێــک دواتــر کاک عەبدوڵاڵی هەمزەیــی خەڵکی بۆکان کە  لە ســەقز 
مامۆســتایی دەکــرد گوتــی ئەمــڕۆ لە  ئیــدارەی پەروەردەی ســەقز بووم، ســەرۆکی 
ئیدارە  )ئاغای فەییازی(  گوتوویەتی پێت بڵێم ســبەی بەیانی بچی بۆ ســاواکی ســەقز 

کاریان پێتە. ماڵی وێرانم! سبەینێی ئەو ڕۆژە  شاییمان هەبوو و کاکم ژنی دەهێنا!
چ کەردەن؟ نەدەکرا بە  باوکم ڕابگەیەنم لەبەروەی پێی ناڕەحەت دەبوو و ڕۆژی 
شــایی بــراش ناکــرێ خــۆت بشــارییەوە! هەر چۆنێک بــێ، حوکمی حاکــم و مەرگی 
موفاجا! مەسەلەکەم بە کاکم ڕاگەیاند، زۆری پێ ناخۆش بوو و بەیانی ڕۆژی دواتر 
بە بــێ ئاگاداریــی دایــک و بــاوک چووم بۆ ســەقز و گەیشــتمە  ســاواک. ماوەیەک لە 
ژوورێکــی تەنیــا  دایاننام. یەکەم جارم بوو دەچوومە  ســاواک. پاشــان بردیانمە  الی 
ســەرهەنگ مونشــی ســەرۆکی ئیدارەکــە. ناویم بیســتبوو و دەیانگوت ســنەیی یە و 
لەگەڵ کوڕانی حەمەدئاغای عەباسی ـ سمایل ئاغا و ئەمیر ئاغا ـ دۆستە، کە  مامۆستا 

مەال هادیش مەالی گوندەکەی ئەوان )سەرا(  بوو. 
ســەرهەنگ مونشــی گوتــی تۆ ڕۆژنامــەی چی دەخوێنییــەوە، گوتــم ئیتالعات و 
کەیهــان. گوتــی هــی قەدیمــی چی؟ گوتــم »کوهســتان«م خوێندۆتەوە. گوتــی لە کێت 
وەرگرتووە؟ گوتم لە  مامۆستا مەال هادی! گوتی ئەو شتانە  بۆ دەخوێنییەوە و بۆچی 
خۆت تووشــی گرفت دەکەی؟ بڕۆ جارێکی دیکە   لەم کارانە  مەکە  و ڕۆژنامەکانیش 
بێنە   بۆ ئێرە  بیاندە  بە  ئێمە. گوتم باشــە  دەیانهێنم و مەرەخەس! دووســێ ڕۆژ دواتر 
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24 ژمارەیانــم بە ناتــەواوی برد بۆ ئەوان و پاشــماوەکەیانم بە  کۆڵێک خەجاڵەتییە وە  
ناردەوە  خزمەت مامۆستا. 

جارێکــی دی برادەرێکــی خــۆم لــە بــۆکان ڕقــی لە  هاوســەرەکەی هەســتابوو و 
ســێ تەاڵقەی کردبــوو. لەگــەڵ برادەرێکــی هاوبەشــمان دا هات و گوتــی قەلی وام لێ 
هەڵفڕیــوە و گرێــی کارەکــە  بە  مەال هادی نەبــێ بە  کەس ناکرێتــەوە؛ مەالکانی دیکە 

 دەڵێن دەبێ بە جاشی بکەی، منیش نایکەم!
بــە  ســێ قۆڵی چوویــن بــۆ ســەرا و چووینە  ماڵــی مامۆســتا. فەرمــووی کارتان؟ 
برادەرەکەمان نەقڵ و حیکایەتی بۆ گێڕایەوە. لێی پرسی بۆ وات کرد؟ گوتی تووڕە 
 ببــووم. گوتــی بەڵێــن دەدەی جارێکــی دیکــە  وا لــە  ژنەکەت تووڕە  نەبــی و کاری وا 

دووپات نەکەیتەوە؟ گوتی بەڵی قوربان. گوتی دە بڕۆ ئەوە  چاکم کردەوە!
برادەرەکەمــان بــاوەڕی نەدەکرد وا بەهاســانی ڕزگاریی بووبێ. بە  ســەربڵیندی 

گەڕاینەوە  بۆکان!
مامۆستا مەال هادیم گەلێک جاری دیکە  بینی و جارێکیش لە تەورێز بە خزمەتی 
گەیشــتم لــە ماڵــی وا بزانــم کاک ناســیحی کــوڕی. دوکتۆر حســێنی خەلیقیش لەوێ 

بوو و پێکەوە  باس وخواسی ئایین و سیاسەتی سەردەمیان دەکرد. 
دواجارێک کە بە خزمەت مامۆستا گەیشتم، ماوەیەک پێش کۆچی دوایی و کاتێک 
بــوو کــە لــە  جێگە دا کەوتبوو. لەگــەڵ دایکم چووینە  خزمەتی، ڕێــزی زۆری لە  دایکم 

گرت و لەبەری هەستا و لە  ڕۆیشتنیش دا تا بەردەرگای ژوورەکە  لەگەڵمان هات. 
ســەرجەم ئــەوەی وا لە  مامۆســتا مــەال هادیم لە بیــرە، دژایەتی کردنییەتی لەگەڵ 
خورافــات و بڕینــی داری چاکــی لە گوندێکــی ناوچەی فەیزوڵاڵبەگــی و چاپی چەند 
نامیلکــەی ڕوونکەرەوە. کاک ناســیحی کوڕی مامۆســتا و پــوورزای من، لە تەورێز 
نەخۆش بوو تەلەفۆنی ئەحواڵپرسیم بۆ کرد و تکام لێ کرد یەک دوو کتێب و نامیلکەی 
مامۆستام بۆ بنێرێتە  لەندەن، بەڵێنیشی پێدام، بەاڵم بەشوێنی دا ئەویش کۆچی دوایی 

کرد. یادی هەردووکیان بەخێر بێ!
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٦، ٧، ٨. مامۆستا شێخ حەسەنی کازمی، سەید عەبدوڵاڵ کازمی و سەیزادە تووبا کازمی
خەڵکی بۆکان مامۆستا مەال شێخ حەسەنیان هەر بە »مامۆستا« بانگ دەکرد و منیش 
لێــرە دا وا دەکــەم. هــۆکار ی ئەم ناســناوە ئەم ڕاســتییەیە کە مامۆســتا بناغەدانەری 
فەرهەنگی بۆکان و ئاڵقەی پەیوەندیدەری پەروەردەی کۆن و نوێ لە شارەکە  بوو. 
وەک مەال لە مەکتەب دەرسی بە  مندااڵنی بۆکان گوتبۆوە و دوای کرانەوەی یەکەم 
قوتابخانەی ڕەســمیی دەوڵەتیی بۆکان لە ســاڵی 1٣0٧ )1٩2٨( یش وەک »موعەللیم« 

 دەرسی دەگوتەوە . 
لــە  مامۆســتا خاوەنــی کەســایەتییەکی چەندالیەنــە  بــوو: مــەال و خوێنــدەوار، 
 بنەماڵەیەکــی خۆش ناو، خزمی نزیکی بنەماڵەی قزڵجی و تورجانی زادە و ســەیادەت 
بــوو کــە هەموویــان مەال و عالــم و ئەهلی مەعریفــەت و تەریقــەت و جێگەی ڕێزی 

خەڵک بوون. 
مامۆستا بڕوایەکی لەبن نەهاتووی بە   پەروەردە و خوێندن هەبوو و هیچ شتێکی 
لــە ژیانــی مــرۆڤ دا لــە  ژوور ئــەوەوە   نــەدەدی. هــەر ئــەوەش   کردبوویــە  مرۆڤێکی 
یەک بوعدی، کە   ڕۆحی ناسکی منداڵ و قوتابیی نەناسێ و وەک مەکینەیەک لەگەڵیان 
هەڵس وکەوت بکا. لێدان و شــووڵکاری و فەالقەی مندااڵن، کاری ڕۆژانەی مامۆستا 
بــوو و بە بــێ هیــچ گومانێک، نەبوو قوتابییەک کە  ڕۆحی لە مامۆســتا نەتۆقیبێ و بە 

  بیستنی ناوی ئەو ترسی لە دڵ نەنیشتبێ. 
هەندێک کەس لە ســەردەمی ئەو و لە ترســی ئەو، قوتابخانەیان بەجێ هێشــت و 
چیتر درێژەیان بە خوێندن نەدا، بەاڵم ئەوانە   لەچاو ئەو سەدان و هەزاران قوتابییەی 

کە  مامۆستا پێی گەیاندن و پەروەردەی کردن قەترە  بە   دەریا بوون. 
ئێستا لە قوتابییەکانی سەردەمی مامۆستا، زۆر کەسمان ماوین و هەندێک کەس 
هەن کە مامۆســتا بە توندوتیژی نواندن تاوانبار دەکەن. بە بۆچوونی من، مامۆســتا 
شــێخ حەســەن تاکێــک نەبــوو، دیاردەیــەک بــوو، ڕاســت وەک هەمــوو دیاردەیەکی 
خاوەن یاسای کۆمەاڵیەتی. ئەو لە  پەر وەردەی کۆن و حوجرەی فەقێیەتی دا دەرسی 
خوێندبوو و لە  ماڵی خۆی لە سەر هەمان شێواز وانەی بە  مندااڵن گوتبۆوە. کاتێکیش 
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کــە بــۆ یەکــەم جــار قوتابخانــەی دەوڵەتیــی کــوڕان لــە بــۆکان کرایەوە، بە شــێوەی 
سروشتی، مامۆستا یەکەم کەس بوو بانگ بکرێتە   قوتابخانە  و بەبێ هیچ ڕاهێنان و 
کــۆرس و فێرکردنێــک وانــەی پێ بگوترێتــەوە. پەروەردەی ئەو دەمیــش تەنانەت لە 
قوتابخانــە فەرمییــە حکوومەتییــەکان دا بەشــی زۆری بە  گوشــار و لێدان و ســزا و 
ئازاری جەستەیی منداڵ بەڕێوەدەبرا. مامۆستا ئەو پسپۆڕایەتییەی تێدابوو و هەموو 
ئــەو کارانــەی دەکــرد، بــەاڵم هەمووی بــە ئامانجــی پێگەیاندن و خوێنــدەوار کردنی 

مندااڵن کارێک کە  بەڕاستی  تێیدا سەرکەوتوو بوو. 
مــن لــە  قوتابخانەی پەهلەوی )یا شــاپوور؟(  لە  قەاڵی ســەردار قوتابی مامۆســتا 
بووم و لە  پۆلی یەکەم دا دەرســی پێ گوتبوومەوە، تا پۆلی شەشــەمی ســەرەتاییش 
»ناظــم«ی قوتابخانەکەمــان بوو و لە  حەوش و حەســار و دااڵن بە دەورمانەوە بوو؛ 
هەروەها لە  قوتابخانەی هاوینان دا لە  حەوشــی ماڵیان یا لە  باغەکەی خۆی لەســەر 
ئاشــی خانــم )نزیــک دەبیرســتانی کەمالــی ئێســتا(  دەرســم ال خوێندبــوو. مامۆســتا 
دۆســتایەتیی زۆری لەگــەڵ بابــم هەبــوو و ڕۆژانە دوای داخرانی قوتابخانە  لە ســەر 
کورســییەک لەبەر دەم دووکانەکەی ئەو و چەند کەســی دیکە دادەنیشــت و سەیری 
شــەقام و هات وچۆی مندااڵنی دەکرد؛ چەند ســاڵ دواتریش، کە  من لە دەبیرســتان، 
واتە لە دەرەوەی دەسەاڵتی ئەودا دەرسم دەخوێند، ماڵمان چووبووە گەڕەکی ئەوان 
لە خوار حەمامی کۆن و ببووینە هاوسای دیواربەدیواری ماڵی یەکتر. پەنجەرەیەکی 

ژووری دانیشتنی ماڵی مامۆستاش ڕاست لە نێو حەوشەکەمان دا بوو. 
کاتێ کە لە ساڵی 1٣٤1  دا لە  گوندی باغڵووجە  بوومە  مامۆستا، چوومە  خزمەتی، 
فەرمووی من لە حوجرەی مزگەوتی باغڵووجە  دەرســم خوێندووە  و باســی ئەوێی 
بــۆ کــردم. کاتێکیش نەخۆش بوو و لە جێگە دا کەوتبوو، چەند جار بۆ ئەحواڵپرســی 

دەچوومە  دەست ماچ کردنی. 
بنەماڵــەی مامۆســتا هەر لە ســەیزادەخانمی هاوســەرییەوە تا کــوڕ و کچەکانی، 
هــەرکام بــە شــێوەیەک لــە خزمەت کردنــی پــەروەردە و ئەخــالق و داب ونەریتــی 
کۆمەڵــگای بــۆکان دا دەوریــان بینیــوە و خەڵکــی شــارەکە قەرزداریانن، بــەاڵم دوو 

کەسیان ڕاستەوخۆ مامۆستایەتییان کردووە و وانەیان بە مندااڵن گوتۆتەوە:



1028 | بۆکان لە مێژوودا

یەکــەم، ڕێــزدار ســەید عەبدوڵــاڵی کازمــی کوڕ ی مامۆســتا شــێخ حەســەن، کە 
مامۆســتایەکی جێگــەی ڕێــز و خزمەتــکاری ڕاســتەقینەی فەرهەنگ و پــەروەردەی 
شــارەکە  بوو. مەند و لەســەرخۆ و هێمن و بێ فیز، لە  دەبیرستان دەرسی بیرکاریی 
دەگوتەوە. من چەند ساڵێک شانازیی ئەوەم هەبوو خوێندکاری بم. ئاغای کازمی بۆ 
ماوەیەکیش بوو بە  شــارەداری بۆکان. لە ماوەی تەمەنم دا کەم کەســی دیکەم بینیوە 

وەک ئەو بەسوود، بێ زیان، زەحمەتکێش و بێ ئیددیعا بێ. 
دووهەم، بەڕێز ســەیزادە تووبای کازمی کچی گەورەی مامۆســتا شێخ حەسەن، 
وەک دەرس بێــژ و مامۆســتای مندااڵنــی بۆکانــی ) کچ و کــوڕ ( ، خزمەتێکی بەرچاوی 
بە  خەڵکی شــارەکە  کرد و جێگەی ڕێزی هەموو خەڵکی شــار بوو. ســەیزادە تووبا 
ســااڵنێکی زۆر دەرســی بــە منداڵــە بۆکانــی گوتۆتــەوە و خوێنــدەواری کــردوون. 
بەختەوەرانــە  ئەم کەســایەتییە جێگەی ڕێزە ئێســتا ماوە و لە بــۆکان دەژی. تەمەنی 

درێژ بێ. 
ئــەوەش بەڵگەیەکــی کۆنی ســەبارەت بە ژیانی مامۆســتا شــێخ حەســەن. نامەی 
نێوەڕاســتی مانگــی ٧ی ســاڵی 1٣2٧ی هەتــاوی/ 1٩٤٨ی مامۆســتا بــۆ ئیــدارەی 
فەرهەنگی مەهاباد ســەبارەت بە شــێواوییەک کە لە فایلەکەی دا بووە و بۆتە هۆکار 

بۆ دواکەوتنی پایە و ڕوتبەکەی: 
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٩. حاجی مەهدی شەیبانی
ئەوەندەی من بزانم »شــەیبانی« مامۆســتایەکی ئازەربایجانی بوو، کە ساڵی 1٣0٧ و 
ســەرەتای دامەزرانــی ئیــدارەی فەرهەنگــی بــۆکان و کرانەوەی یەکــەم قوتابخانەی 
فەرمیــی بــۆکان،  لــە بینایەکــی لە نزیــک قەپانی قاســم ئاغا ، وەک ســەرۆکی ئیدارەکە 

نێردرابووە  بۆکان و هەر لە بۆکانیش ژنی هێنابوو. 
شــەیبانی و مامۆستا شێخ حەسەن و چەند کەسێکی دیکەی وەک عەبدوڵاڵبەگی 
ئەیــووب زادە و عەبدوڵاڵی فەیزی و عەلی حەبیب زادە و عەلی زیایی و حەمەدبەگی 
ئەیــووب زادە و مــام میرەی دەربانی و کاک حەمەســاڵحی کوڕی، لــە بناغەدانەرانی 

فەرهەنگی ڕەسمی و پەروەردەی دەوڵەتی بوون لە بۆکان. 
من باش ئاگاداری ســااڵنی ئیش وکاری شــەیبانی لە بۆکان نیم و لەوێ نەمبینیوە 
  لەبــەروەی لــەو ســااڵنە دا نەهاتبوومــە  جیهان! بەاڵم دواتر کە ڕۆیشــت و ســااڵنێکی 
گەلێــک درەنگتــر بە ســەری پیــری و خانەنشــینی لە تاران گیرســایەوە، لــەوێ بینیم. 
خاڵــمـ  نەمــر حاجــی حەمەڕەشــیدی محەممەدیــانـ  قوتابیی شــەیبانی ببوو و وەک 
ئەمەکــداری و پێزانــی، کاتــێ دەهاتــە تاران، لەوێ ســەری ماڵی شــەیبانی دەدا و لە 

بۆکانەوە دیاریی بۆ دەبرد. 
لە ساڵی 1٣٤2  دا هاوڕێ لەگەڵ زۆرێک لە مامۆستایانی قوتابخانەکانی کوردستان، 
منیش کە ئەو دەم لە قوتابخانەی گوندی بوغدەکەندی، سەر بە شاری سەقز دەرسم 
دەگوتەوە، شــاربەدەر کرام و نێردرامە شــاری ئەراک لە ناوەندی ئێران. دوو ســاڵ 

دواتر ڕاگوێزرامە  »شەهری ڕەی«ی نزیک تاران. 
لــەو ڕۆژانــە دا کە گەیشــتمە تاران و شــەهری ڕەی، خاڵم لە تــاران بوو و هەوڵی 
  دا ژوورێکــم بــۆ بەکرێ بگرێ. پێکەوە  چووین بۆ ماڵی شــەیبانی لە کۆاڵنێکی پشــت 
سینەما »مەیامی« لە  مەیدانی فەوزیە  )دواتر شەهناز و ئێستا ئیمام حوسێن!(  لە تاران. 
شــەیبانی، ســەرەڕای پیری و نەخۆشــی، زۆر بە تێڕادیوی لەگەڵمان هات ســەردانی 
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چەند ئاژانس )وەکالە( ی ماڵ بەکرێدانمان کرد و چەند ژوورمان پێکەوە بینی، ئینجا 
لە  خوار مەیدانی ناوبراو  لە کۆاڵنێک دا ژوورێکیان بۆ بەکرێ گرتم. 

لەو ماڵە دا ماوەیەک ژیام و جاروبارە  سەردانی ماڵی شەیبانیم دەکرد، جاری وا بوو 
خاڵم لە بۆکانەوە  دیاری بۆ دەنارد، منیش بۆم دەبرد. کاتێ کە بابم لە  بەهاری 1٣46  دا 
کۆچی دوایی کرد، من تەلەفۆنم نەبوو، خاڵم بە  تەلەفۆن مەسەلەکەی بە  شەیبانی، کە ئەو 
دەم ببووە حاجی، ڕاگەیاندبوو ئەویش هاتبووە  ماڵەکەی من، بەاڵم من لە ماڵ نەببووم، 
جا یادداشــتێکی دانابوو کە خێرا تەلەفۆنی بۆ بکەم . کردم؛ گوتی دایکت نەخۆشــە و 
 دەسبەجێ بچۆوە  بۆکان. زانیم مەسەلەی باوکمە  کە   شێرپەنجەی گورچیلەی هەبوو و
چوومــەوە  بــۆکان. ڕۆژی ســێهەمی کۆچی دوایــی باوکم بوو، لەگــەڵ خاڵم و کاکم دا 
چووینە   ســەر خاکەکەی لە  گۆڕســتانی شــار لە  نزیک گومبەزی ســەردار. یادی ئەو 

باوکە زەحمەتکێشە خێر و خۆشی نەدیتووەم بەخێر بێ!
 دواتر هات وچۆم بۆ ماڵی شەیبانی هەر هەبوو. کوڕێک لە  کوڕەکانی شاعیر بوو و
شــێعری فارســیی دەگــوت. کاتێکیــش کەوتمــە  زینــدان و لــە  ئێڤینــەوە  بردیانــم بــۆ 
زیندانی قەســر، دوو کوڕی بچووکتری شــەیبانیم لەوێ بینییەوە و لە چوونە دەرێم 
لــە   زیندانیــش چوومــە  ماڵیــان و هەواڵی کوڕەکانیانم بە شــەیبانی و هاوســەرەکەی 

ڕاگەیاند. کاک عەبدوڵاڵی موهتەدیش لە زیندان ئەو دوو برایەی دیتبوو. 
لەبیرم نییە  چ ساڵێک بوو، بەاڵم وا هەیە   بە  دووسێ ساڵ دوای شۆڕشی 1٣5٧ 
بوو، کە لە تاران لەگەڵ خاڵم چووینە پرســەی مردنی شــەیبانی و بۆ نانی شــێویش 
لــەوێ ماینەوە. شــەیبانی، بەدرێژەی ئەو ســااڵنە بۆکانی لە بیــر نەچووبۆوە و هەر 
باسی دەکرد و ناوی خەڵکەکەی دەبرد. جارێکیش کوڕە شاعیرەکەی بە جل وبەرگی 
کوردییەوە هاتبووە بۆکان و میوانی ماڵی خاڵم ببوو، دیارە دەبێ ناســیاوی کوردی 
دیکەشــی لــە ســنە و ســەقز یــا مەهابــاد هەبووبــێ کــە ئــەو جل وبەرگەیــان پێدابێ. 
کوڕەکانیشی لە زیندان ناسیاوی ناوی بۆکان بوون، بەاڵم نە دیتبوویان نە هەستێکی 
تایبەتیان بۆی هەبوو. ئەوان هەموویان لە ژنی عەجەمی شەیبانی بوون و ئەوەندەی 

بزانم لە ژنە بۆکانییەکەی منداڵی نەبوو. 



1032 | بۆکان لە مێژوودا

١٠. مامۆستا محەممەدی نووری
محەممەدی نووری لە ســەردەمی کۆماری کوردســتان )1٩46(  وەک میرزا و کاتبی 
ئاغاواتــی گەورکایەتــی ئیشــی دەکــرد و بە ناوی »عەتــری گڵۆاڵنی«یەوە  شــێعری لە 
 ڕۆژنامەی کوردســتانی ســەردەمی کۆمار دا باڵودەبۆوە. باســی ئەو ســەردەمانە  لە 
 بیرەوەرییەکانــی خــۆی دا کراوە. دواتر هەواڵێکی ئەوتۆ نە  لە عەتری و نە لە  نووری 

نەدەبیسترا تا ئەوەی سەردەمی ئیسالحاتی ئەرزی سەردەمی شا گەیشت. 
لــە ســااڵنی 1٣41 و دواتری ئێــران دا، مەســەلەی دابەش کردنی زەویــی ئاغاوات 
بەسەر جووتیاران گۆڕانکارییەکی زۆری لە  بارودۆخی کۆمەاڵیەتی و سیاسی واڵت دا 
پێکهێنابوو و بااڵنسی هێزە  سوننەتییەکانی کۆمەڵگا تێکچووبوو. خەڵک دەیانوێرا قسە 
  بکەن و لە ئاغاوات و زەبر وزەنگیان، کە لە ناوچەیەکی وەک بۆکان لە  هەڕەشەی گرتن و

لێدانی ساواکیش زیاتر بوو، نەترسن. 
 لەو سەردەمانە دا، دوو کەس لە بۆکان ناویان دەرکرد: نەمران محەممەدی نووری و
محەممەدی ئەفخەمی، کە هەردووکیان لە  دەوروبەری گوندی وشتەپە و داشبەندی 
موڵکی ئاغاواتی عەلیار دەژیان. ئەوان بە  لەخۆبوردوویی یەکی زۆرەوە  دژ بە  ئاغاکانی 
بــۆکان و ناوچەکــە دەوەســتان و لــە  کۆبوونــەوە و خۆپیشــاندانەکانی وەرزێران دا 

وتاریان دژ بە  ئاغاوات دەدا، ئەوەش نە کارێکی هاسان بوو و نە بێ مەترسی. 
دژایەتیی ئاغاکان لەو بڕگەیە دا سکەیەکی دووڕوو بوو و ڕووەکەی دیکەی الیەنگریی 
لە  شا و ڕژیمی ئێران بوو کە  ئااڵی دابەش کردنی زەوی وزاری ئاغاواتی هەڵگرتبوو و 
خەڵکەکە، جیا لە  ڕووناکبیرانی چەپ، بەگشتی یا لە بەرەی ئاغاوات دا وەستابوون و 
 داکۆکییان لە  ئیرتیجاع و فێئۆداڵیزم دەکرد یا بەرەو حکوومەتی شا کشابوون و بە شان و

باڵی ئەوانیان دا هەڵدەگوت. 
لە  بۆکان، کە  شارەکەشی وەک گوندەکان بەدەست ئاغاواتەوە  بوو، خوێندەوار و 
ڕووناکبیر و شــاعیر و نووســەرانیش لە دژایەتی کردنی ئاغاوات دا بەرەو الیەنگریی 



بەشی سێهەم: کەسایەتییەکان | 1033  

ڕژیــم کشــابوون و لەچــاو شــارێکی وەک مەهابــاد یــا ســەقز، شاپەرســتی زۆری 
لێ هەڵکەوتبــوو. بــۆ نموونــە  کاکــم عومــەری ســوڵتانی )وەفــا(  کــە  دوای کۆدەتــای 
2٨ی گەالوێــژ لەالیــەن ئاغاکانــی بۆکانــەوە  گیرابوو و لە  ســاباڵغ خرابــووە   زیندانی 
شارەبانییەوە،   دوژمنایەتییەکی دوور لە  ئاشت بوونەوەی لەگەڵ ئاغاکان و سیستەمی 
فێئۆداڵی دا هەبوو و هەر لە ســەرەتای مەســەلەی ئیســالحاتی ئەرزییەوە  بە  شان و 
باڵی شــا و ئیســالحاتی ئەرزی دا هەڵدەگوت و دژ بە  ئاغاکان چووبووە  ســەنگەری 

قەڵەمەوە. 
کاکم تەنیا نەبوو و مامۆســتایان عەباسی حەقیقی، محەممەدی نووری و برایمی 
ئەفخەمیــش کــە  شــاعیر بوون و هات وچــۆی دووکانــی کاکمیان دەکرد، هەڵوێســتی 
کــەم وزۆر هاوشــێوەیان هەبــوو و لــە  کۆبوونــەوەکان دا شــێعریان بەســەر شــا و 

ئیسالحاتی ئەرزی دا دەگوت. 
دوای دەرکەوتنــی خەســلەتی چینایەتیــی ڕژیمی شــا، هەرکام لەو کەســانە  وەک 
خەڵکانی دیکەی ئێران، لە  قۆناغێک دا کشانە  دواوە  و پشتگیریی ڕژیمیان وەستاند و 
تەنانەت پشــتیان تێکرد، بەاڵم نووری لە ســەر ئەو ڕێبازە  مایەوە  و بوو بە  نوێنەری 

بۆکان لە  پەرلەمانی ئێران. 
 من مامۆستا محەممەدی نووریم لە  گەلێک دەرفەت دا بینیبوو، بەاڵم یەک ڕووداوم 
هەرگیز لە بیر ناچێ. نووری بە  وەفاداریی زۆر بۆ ڕژیمی شــا ناســرا بوو و ئێمەی 
چەپ خۆشــمان نەدەویســت، بەاڵم هەر ئەو کەســە  بە ڕواڵەت شادۆســتە، کاتێ من 
لــە  زینــدان ئــازاد کرام و پێش گەڕانەوەی بۆکانم، لە  هوتێلی شــەڕافەت لە  شــەقامی 
ناسرخوســرەوی خــوار تۆپخانــەی تاران لە خزمەت خاڵم داـ  حاجی حەمەڕەشــیدی 
محەممەدیــانـ  بــووم کــە ئــەو کاتــە لــە تــاران بــوو. شــەوی دووهەمــی ئازادبوونم 
مامۆســتا هاتــە هوتێلەکــە. دیــارە هاتنەکەی بــۆ الی خاڵم بوو، بەاڵم دەشــیزانی من 
لەوێم و تازە لە زیندان ئازاد کراوم. گەرچی ئەو شــەوە باســێکی جیددیی سیاســی 
نەهاتە گۆڕێ، بەاڵم دەریخســت کە لە  دڵەوە  لەگەڵ ڕژیم نییە  و مەترســییەکی وەک 
بینینــی منــی بۆخــۆی کڕی کــە  هەرگیز چاوەڕوانــم نەدەکرد و بۆ پاراســتنی ئەو، تا 
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ڕووخانــی ڕژیمــی شــا، هەرگیز الی هیچ کەســێک جگە  لــە هاوڕێیانــی نزیکی خۆم، 
باسی سەردانەکەیم  نەکرد. 

بە   قەدرایی سێ چوار ساڵێک پاش ئەوە  بوو، کە  ڕژیمی شا لە گرێژەنە  چوو و لە 
 پەرلەمانی ئێرانیش هەندێک نوێنەر دژ بە حکوومەت وەستان و هاتنە  ڕیزی خەڵکەوە. 
نــووری، کــە لــە قۆناغەکانی دیکــەی ژیانی دا هــەل و دەرفەتە کانی باش ناســیبوو و 
باشــیش جوواڵبۆوە، لەم بڕگەیە دا تووشــی هەڵە  هات، خۆی لە  بەرەی شــا و ڕژیمە 
  شل وشــەوێقەکە دا هێشــتەوە  و نامەیەکی نووســی و لە ڕۆژنامەی ئیتالعات دا چاپی 
کــرد. لــە نامەکــە دا داوای کردبــوو نوێنەرانــی مەجلیســی شــووڕا چەکیــان بدرێتــی 
بــۆ ئــەوەی دژ بــە  ڕاپەڕیــوان داکۆکــی لــە خۆیــان بکــەن. مــن کۆپیی ئــەو نامەیە و 
نوســخەی الپەڕەی ڕۆژنامەکەم لەالیە، بەاڵم بۆ ڕێزگرتن لە  کەســایەتیی مامۆســتا 
باڵوی ناکەمەوە. دەزانم بەدەســت خەڵکانی دیکەشــەوە  هەیە  با ئەوان بیکەن. باســی 
مەسەلەکەش بۆیە دەکەم کە نووسەرێکی بەڕێز چەند مانگ پێش ئێستا لە وتارێکی 

سەر ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت/ بۆکان ئاماژەی پێکردبوو و لە بنی کوولەکەی دابوو. 
هــەر چۆنێــک بێ، نــووری ئەو هەڵەیەی کرد و زیانەکەشــی بینی. هەموو ماوەی 
ژیانــی دوای ئــەو ڕووداوەشــی لــە  بێدەنگــی یــا کــەم دەنگــی دا مایــەوە  و تووشــی 
چەرمەســەرییەکی زۆر هات، کە لە بیرەوەرییەکانی دا ڕەنگیان داوەتەوە. لە ســااڵنی 
کۆتایــی ژیانــی دا، محەممــەدی نووری گەڕابۆوە  ســەر ڕێبازە  کۆنەکەی ســەردەمی 
کۆمار و کوردایەتی دەکرد، واتە   ببوویەوە  عەتریی گڵۆاڵنییەکەی سەردەمی کۆماری 

کوردستان و هەر ئەوەشی لێ دەکااڵیەوە. یادی بەخێر بێ!
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١١ - ١٢. نەمران حاجی قاسم کەریمی و میرزا حسێنی برای 
حاجــی قاســم کەریمــی قارەمانــی ڕاپەڕینــی ســاڵی 1٣٣2ی بــۆکان دژ بــە ئاغــاکان 
یــەک لــە دەوڵەمەندتریــن و دەســەاڵتدارترین کەســانی نێــو شــاری بــۆکان بــوو. 
مــن دژایەتیــی ئــەو و هەندێــک لە بــازرگان و دووکاندارانــی بۆکان لەگــەڵ ئاغاکان، 
فێئۆداڵیزمــی  لەگــەڵ  شــار  ســەرهەڵداوی  تــازە  ســەرمایەداریی  دژایەتیــی  وەک 
بــە  پشت ئەســتوور  فێئۆداڵیزمــی  دەبینــم؛  ناوچەکــە  داکوتــاوی  ڕیشــە  ڕەگ و 
بــەری  ئاغاواتــی  کــە  دەڵێــم عەشــیرەت،  بۆیــەش  هێــزی ســپایی عەشــیرەتەکان. 
 دێبوکــری بــە کەڵــک وەرگرتــن لــەو هێــزە دەســتەمۆ و شــەڕکەرە دەیانتوانــی و
توانیشیان بەگژ ڕاپەڕیوانی شار دا بچنەوە لە حاڵێک دا ئاغاواتی بەری ڕۆژهەاڵتی شار، 
واتە فەیزوڵاڵبەگییەکان کە عەشیرەتیان لە پشت نەبوو، نەیانتوانی لە بەرانبەر ڕاپەڕینی 
گوندنشینەکان دا، کە هاوکات و هاوتەریبی ڕاپەڕینەکەی بۆکان بوو، خۆڕابگرن و لە 
 هەندێک گوندی وەک ئاڵباڵغ و گۆل و یەکشەوە و جامەرد و تیکانتەپە تووشی شکان و
هەاڵتــن و چــۆڵ کردنــی ماڵ هاتــن و ئەگەر کۆدەتــای 2٨ی گەالوێــژ و گەڕانەوەی 
 حوکمــی شــایەتی بە هانایانەوە نەهاتایە، وا هەبوو لــە گوندەکانی دیکەش مەیدانیان

پێ چۆڵ بکرایە. 
سەرمایەداریی الوازی شاری بۆکان کە تازە خەریکی دارەدارە بوو، دەبووایە هەندێک 
کۆســپ لەســەر ڕێگەی خۆی البەرێ و هەندێک نەزمی دامەزراوی فێئۆداڵی تێکبدا. 
گەورەترین گرێپووچکەیەک کە لەو ســەردەمانە دا کێشــەی ئاغاوات و دووکاندارانی 
 شاری بۆکان چەقی لەسەر بەستبوو، کێشەی مافی خاوەنایەتیی مڵک بە ماڵ و دووکان و
 باغ و زەوییەوە بوو. خاوەن مڵک، واتە ئاغاکانی بۆکان لە سەردارەکانەوە تا پەناهی و
ئێلخانی زادەکان مافی عەرسە، واتە تاپۆی مڵکەکانیان لە دەستی خۆیان دا هێشتبۆوە و 
خەڵکەکە تەنیا خاوەنی ئەعیانی، واتە چوارچێوەی دروست کراوی سەر زەوییەکە بوون. 
 بەو پێیە، ئاغاکان دەیانتوانی لە هەموو قۆناغێک دا داوای خاوەنایەتیی عەرسە بکەنەوە و



1036 | بۆکان لە مێژوودا

خەڵکەکە لەسەر ماڵ و دووکانیان وەدەربنێن. 
ئەم بارودۆخە لە هەل ومەرجی پەرەئەســتێنی ســەرمایە دا جێگەی قبووڵ نییە و 
ســەرمایەدار بــۆ گەشــە پێــدان بە کەســب وکار و بازرگانیی خۆی پێویســتی بە قایم 
بوونی زەویی ژێر پێی خۆی هەیە بۆ ئەوەی دڵنیا بێ کە ئەگەر هات و کاسبییەکەی 
ســەرکەوتوو بوو، ئیتر کەس نەبێ لە دەســتی دەربهێنێ و لەســەر مڵک و ماڵەکەی 

دەری بکا. 
کێشەی عەرسەی مڵکەکانی بۆکان کێشەیەکی کۆنی چارەسەرنەکراو بوو کە لە 
 پەناهیی وەک خاوەنی پێشووی بۆکانەوە بۆ خاوەنە تازەکانی، واتە بنەماڵەی ئێلخانی زادە و
موهتەدی، مایەوە و لە بڕگەی ساڵی 1٣٣2 و حکوومەتی میللیی دوکتۆر موسەددیق دا 
وەک بورکانێک تەقییەوە. خەڵکی شــار، کە کێشــەیان لەگەڵ ئاغاکان کۆن کەوتبوو، 
لەژێر کارتێکەریی بەرنامەی چاکســازیی جیبهەی میللی و دوکتۆر موســەددیق دا کە 
مافــی ئاغــاوات و خاوەن مڵکــی گوندەکانیان لــە چوارچێوەی »دەودوو«دا بەربەســت 
دەکرد و دروشمی داکۆکییەکی ڕێژەیی یان لە مافی ڕەعیەت هەڵگرتبوو، دەرەتانێکی 
زیاتریــان بــۆ دەربڕینی ناڕەزایی لە ئاغاکان بۆ ڕەخســا و بە ڕێبەرایەتیی کەســانی 
وەک حاجی قاسم کەریمی، عەلی میرەبەگ، عەبدوڵاڵ ئێرانی و میرزا حەمەڕەئووفی 

خەیات )حافظ القرآن(  دژ بە ئاغاکان ڕاپەڕین. 
لێــرە دا بڕیــار نییــە مێژووی ئــەو ڕووداوانە بنووســم. چۆنییەتیــی ڕاپەڕینەکە لە 
کتێبــی بەڵگەنامەیــی کاک ڕەحمــان محەممەدیان بەناوی »بــۆکان لە مێژوودا« ڕەنگی 
داوەتەوە و خوێنەر دەتوانێ بۆ زانیاریی زیاتر سەیری ئەو سەرچاوەیە بکا.1 ئەوەی 

جێگەی باسی ئەم وتارانەیە بیرەوەریی شەخسی منە لە کەسایەتییەکان. 
 من »کارخانەی قەند«، واتە ئەو کارگایەم لە بیرە کە حاجی قاسم خاوەنی بوو و
نیوەڕویــان و ئێــواران بــۆ مەرەخــەس بوونــی کرێــکارەکان ئاژیرێکــی دوورودرێژ 
لــێ دەدرا کــە تا فاســیلەیەکی زۆر دەبیســترا. نازانم کارگاکە چەنــد کرێکاری هەبوو، 

1. بڕوانــە: ڕەحمــان محەممەدیــان، »بۆکان لە ســەدەی بیســتەم دا کۆمەڵــەی ٨1 بەڵگەنامە«، 
پەخشانگای کۆڵەپشتی، تاران 1٣٨٩، ل٨٩ تا 1٦٣.
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بەاڵم شــوێنەکەی هەر ئەو شــوێنەی ســەر حەوزەگەورە و ڕووبەڕووی »خوڕێنک« 
بــوو کــە دواتر بوو بە شــوێنی دەرمانخانــەی مورادی و دووکانــی عەلی حەڵەبی و 

ڕێستوورانی سەید حەمەدەمینی کەریمی. 
حاجی قاســم بە پشــت کارگاکەوە لەسەر کۆاڵنی ماڵی مامۆستا شێخ حەسەن و 
دیواربەدیــواری ماڵــی ســەید عەبدوڵــاڵی کازمــی ماڵێکی دووقاتی دروســت کردبوو، 
کە لەالی ســەرەوەی بینایەکە ســەعاتێکی گەورە لەنێو دیوارەکەی نەســب کرابوو و 
کاری دەکــرد. چەنــد میتــر ئەوالتر، لەوبــەری کۆاڵنەکە و نزیک بــە حەمامی کۆنیش 
دەســتەیەک خانووبەرەی هەبوو. ئەوانە لەالیەک، لەالیەکی ترەوە لە کتێبەکەی کاک 
ڕەحمان  دا )بڕواننە پەڕاوێزی ئەم وتارە(  گوتراوە لەو ســااڵنە دا کە مووســایی یەکان 
بۆکانیان بەجێ هێشت و بەرەو ئیسڕائیل وەڕێ کەوتن )1٣2٨ ـ 2٩ی هـ/ 1٩٤٨ی ز( ، 
باس لە فرۆشــرانی ماڵی جوولەکەیەک بە حاجی قاســم و حاجی بایزی ئیســماعیلی 

کراوە )بە شەریکایەتیی هەردوو ال( . 
بەو حیســابانە دا دەزانرێ کە حاجی قاســم کەســێکی دەوڵەمەند و دەسەاڵتداری 
نێوشــار بــووە و ئــەو ئازادییانــەی بازرگانــی و ســەقامگیریی سیاســی و ئابووریی 
نێوشاری بۆ گرنگ بووە. ئاغاکانی بۆکان دوای سەرکەوتنی کۆدەتای نگریسی 2٨ی 
گەالوێــژ کاتێــک خانوو و کارگای حاجی قاســمیان ئاگر تێبــەر دا کە ئەو خۆی دوای 
شــکایەت و ســکااڵکردن لە ملهوڕیی ئاغاواتی ناوچە لەالی دەوڵەتی موســەددیق، لە 
تارانــەوە گەڕابــۆوە تەورێــز و بەرەوە بــۆکان دەهاتــەوە، بەاڵم بە بیســتنی هەواڵی 
کۆدەتا، ئیتر نەگەڕایەوە بۆکان و لە ڕێگەی ماڵی حاجی سەید عەبدوڵاڵ ئەفەندی لە 
دزەی مەرگەوەڕەوە چوو بۆ باشــووری کوردســتان و تا ساڵی 2001 کە لە هەولێر 

کۆچی دوایی کرد، هەرگیز نەگەڕایەوە بۆکان. 
من هیچ بیرەوەرییەکی شەخســیم لە حاجی قاســم نییە و تەنیا وەک تارمایی یەک 
لە بەرچاومە کە کەسێکی کورتەبااڵ و زیت و زیندوو بوو، بەاڵم ئەو ڕۆژەی جەژنی 
قوربانــەم بــاش لە بیرە کــە باب نۆکەری ئاغاکان دوو مــاڵ و کارگاکەی ئەو و ماڵی 
نەمــر عەلــی میرەبەگیــان ئاگــر تێبــەر دا. من منــداڵ و لە ماڵــی حاجی حەمەســاڵحی 
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محەممــەدی بــووم کــە گڕی ئاگرەکان بــەرز بۆوە و کەم وزۆر لە هەموو شــوێنێکی 
شــارەوە دەبینران، ئێمەی منداڵیش لە ســەربانەوە ســەیرمان دەکردن، پاشــانیش لە 

نزیکەوە بینیم. 
ئەگەر حاجی قاسمم باش لە بیر نییە، بەاڵم میرزا حسێنی برا چکۆلەیم بەباشی لە 
بیرە. میرزا حسێن مامۆستای قوتابخانە بوو لە بۆکان. من لە ساڵی 1٣2٩  دا چوومە 
 قوتابخانە. ئەو دەم پۆلێک هەبوو پێش پۆلی یەکەم، کە منداڵ ساڵێک لەوێ دا دەیانخوێند و
پاشان دەچوونە پۆلی یەکەم، بەو پۆلەیان دەگوت »تەهییە«. پۆلی تەهییە دوای ئێمە 
هەڵگیرا و نەما، بەاڵم لە ســااڵنێکی درەنگتر دا ســەرلەنوێ ئەم جار بە ناوێکی تازەوە 
دامەزرایــەوە؛ وشــەی عەرەبــی »تهیــە« گۆڕا و بوو بــە »ئامادەگی«ی فارســی، بەاڵم 
بیرۆکەکــەی هــەر هەمــان بیرۆکــەی ڕاهێنان و ئامــادە کردنی منداڵ بــوو لە تەمەنی 

پێش قوتابخانە  دا. 
 میــرزا حســێن لــەو پۆلی تەهییەیە دا مامۆســتام بوو و من بیرەوەریی شــیرین و
پــڕ ڕێــز و خۆشەویســتیم لێــی هەیە. دوای کۆدەتــای 2٨ی گەالوێژی ســاڵی 1٣٣2، 

میرزا حسێنیش بۆکانی بەجێ هێشت و ئیتر نەمزانی لەکوێ گیرسایەوە. 
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١٣. کاک سوارەی ئێلخانی زادە
کاک ســوارە ســێ چــوار ســاڵێک لــە مــن گەورەتر بــوو. کاتێ کە نەخــۆش کەوت و 
بــۆ ماوەی ســێ ســاڵ لــە جێگە دا مایــەوە هەموو کەس لە بۆکان باســی نەخۆشــییە 
گرانەکەیان دەکرد، بەاڵم من تا کاتێ کە لە نەخۆشییەکە هەڵنەستابۆوە و بۆ درێژەی 
خوێندن نەگەڕابۆوە دەبیرستانی بۆکان، نەمدەناسی. ئەگەر هەڵە نەکەم، پۆلی یەکەم 
یا دووهەمی دەبیرستان بووم کە گەڕایەوە سەر دەرس و خوێندنەکەی و بووین بە 
هاوپۆلی یەکتر. هەموومان لە قوتابخانە دا بە »کاک سوار« بانگمان دەکرد و دواتر لە 
تارانیش کە دەمدیت هەروام بانگ دەکرد، ئێســتاش پێم خۆشــە هەر بە کاک سواری 

ناو بەرم. 
هاوپۆلەکانــی ئــەو دەمــی خــۆم باش لە بیــر نین کێ بوون، بــەاڵم بێ گومان کاک 
حەســەن ئەیووب زادە، کاک عەزیز محەممەدی، کاک خالید ئێلخانی زادە )موهتەدی( ، 
کاک باقی یا کاک ڕەئووفی زیایی، کاک جەعفەر عەلیار و کاک خدر و کاک تاهیر و 
کاک نادری ئێلخانی زادە هەبوون. وا بزانم خاڵۆزاکانم کاک متەللیب و کاک ڕەحمان 
محەممەدیــان لــە پۆلــی ئێمــە دا نەبوون و لە دەبیرســتانی کەشــاوەرزی دەیانخوێند. 
لــە مامۆســتاکان، تەنیا نەمر ســەید عەبدوڵاڵ کازمــی و کاک ئەحمەدی قازی و کاک 

حەبیبوڵاڵ تابانیم لە بیرماون. 
کاک ســوار زۆر لــە ئێمــە زیاتری دەزانی و بەتایبەت لە دەرســی ئینشــا  دا کەس 
دەســکی لــە دوو نەدەکــرد. هەمیشــە نمــرەی 20 بــوو. جارێــک کاکم ئینشــایەکی بۆ 
نووســیم کە باســی ماڵێکی هەژار بوو لە زســتان دا. ئاغای تابانی 20ی بە منیش دا، 
نمرەیەک کە هەمیشە هی کاک سوار بوو! دیارە ئەگەر بیانگوتایە دانیشە ئینشایەکی 
دیکــەی وەک ئــەوە بنووســەوە، وەهــا لە قــوڕ دەچەقیم بــە تراکتۆری فێرگوســنیش 

نەیەمە دەرەوە!
کاک سوار ئەو دەم دوو دارشەقەی لە بن باغەڵ دا بوو؛ هەموو ڕۆژێک بەیانی و 
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دوای نیوەڕۆ لە ماڵی خۆیانەوە، کە نزیک ماڵی قاســم ئاغا و لە دەرەوەی شــار بوو، 
دەهاتە سەر قەاڵی سەردار کە دەبیرستانی پەهلەوی لەوێ هەڵکەوتبوو. ئێستاش پێم 
سەیرە کەسێک دوای سێ ساڵ نەخۆشی چۆن ڕۆژی دوو جار بە دوو دارشەقەی 
بن باغەڵەوە بەو قەاڵ بەرزە دا هەڵدەگەڕا، ئەویش بە زستان و بەفر و بەستەڵەک! 

وا بزانــم یــەک دوو ســاڵێک لەگەڵ ئێمە لە بۆکان دەرســی خوێند و ئەم جار چوو 
بۆ تەورێز، هەر لەوێش دیپڵۆمی وەرگرت، پاشــان لە زانســتگەی تاران لە ڕشــتەی 
حقــووق وەرگیــرا و چــوو بۆ ئەوێ. لــەو ماوەیەی وا لە تاران و تەورێز بوو ســاڵێ 
یــەک دوو جــار دەهاتەوە بــۆکان و گەلێک ڕۆژان ســەردانی دووکانی کاکمی دەکرد. 
کاکــم کتێبفرۆشــیی هەبوو و مامۆســتا و قوتابــی و خوێندکاری بۆکانــی هەموویان 
ســەری دووکانەکەیان دە دا و هەمیشــە بازاڕی قســەوباس لەوێ گەرم بوو. باســی 
ســەرەکیش هــەر شــێعر بــوو، ڕەنگە لەبــەروەی کاکم خۆی شــاعیر بــوو و چەمکی 
شێعری نوێی هێنابووە بۆکان و ڕۆژهەاڵتی کوردستان و بە چەند ساڵ پێش ئەوەی 
کاک سوار و کاک فاتح و کاک عەلی حەسەنیانی شێعری نوێ بڵێن، ئەو شێعری نوێی 
فارســی دەگوت و لــە گۆڤارەکانی تاران دا چاپی دەکردن؛ کــەم وزۆر هاوکات لەگەڵ 
ئەم سێ کەسەش شێعری نوێی کوردیی لە ڕۆژنامەی »کوردستان«ی چاپی تاران  دا 
بــاڵو دەکــردەوە. ئێســتا بەداخەوە هەمــوو ئەو ڕاســتییە بەڵگەدارانــە دەکرێن بەژێر 
لچەوە و لە یادی پێشــڕەوانی شــێعری نوێی کوردیی ڕۆژهەاڵتی کوردستان دا تەنیا 
 ناوی ئەم ســێ کەســە دێنن، وەک ئەوەی وەفایەک هەر نەبووبێ. ئێمە چەند زاڵمین!
کاک سوارم لە دەرەوەی بۆکان کاتێک بینی کە لە هاوینی ساڵی 1٣٤2  دا لە بۆکانیان 
تەبعید کردم و ناردیانمە شاری ئەراک، ئینجا دوای دوو ساڵ لە 1٣٤٤  دا ڕاگوێزرامە 
»شەهری ڕەی« لە نزیک تاران، ڕۆژانە لە گوندی دەوڵەت ئابادی نێوان ڕەی و تاران 

کارم دەکرد، بەاڵم ماڵم لە تاران بوو. 
هەواڵی ماڵی نەمر »حاجی ڕەحمان ئاغای موهتەدی«م لە کاکم بیستبوو کە دەیانگوت 
 الوان و خوێندکارانی کورد ڕۆژانی جومعە لەوێ کۆدەبنەوە، شێعری کوردی دەخوێننەوە و
هەڵیدەســەنگێنن. جارێک لەگەڵ خاڵم، نەمر حاجی حەمەڕەشــید محەممەدیان چووم 
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بــۆ ماڵــی حاجــی ڕەحمان ئاغــا. کاک ســەالحوددینی کــوڕی حاجــی ڕەحمان ئاغــا بە 
میهرەبانــی وەریگرتــم و ئیجــازەی پێدام جــاری دیکەش ســەردانیان بکەم؛ چیرۆکی 
»نــان و فیشــەک« و چیرۆکێکــی دیکەشــی پێــدام بیخوێنمــەوە. خوێندمنــەوە و بۆیم 
بردنــەوە، بــەاڵم پێــی نەگوتــم نووســەرەکەی کێیە، منیــش ئەلف وبێی سیاســەت فێر 

ببووم و پرسیاری وام لێ نەدەکرد. درەنگتر زانیم خۆی نووسیبوونی. 
وا بزانــم هــەر ئــەو جــارە یا جــاری دواتر لە ماڵــی حاجی ڕەحمان ئاغــا چاوم بە 
کاک ســوار کەوت. ناســیاوی پێشــوو، ئەم جار بووین بە دۆســت. کە دەڵێم دۆســت 
وا هەیــە ڕاســت نەبــێ و باشــتر بێ بڵێــم بووین بە قوتابی و مامۆســتا. کاک ســوار 
مامۆســتایەکی میهرەبانــم بــوو کــە زۆر شــتی لەسەردەســت فێــر بــووم. دەچوومە 
ماڵیان و بە ڕووخۆشییەوە وەریدەگرتم... زووزوو ماڵی دەگۆڕی وا بزانم سەردانی 
ســێ ماڵیم کرد کە هەموویان لە دەوروبەری خیابانی سەلســەبیل و نەووابی تاران 
بــوون. کتێبێکــی پێــدام بەناوی »ســیر تاریــخ« کە لــە ئینگلیزییەوە تەرجەمــە کرابوو. 
کتێبەکــە گــۆردون چایڵــد، فەیلەســووف و کەوناراناس و مێژوونووســی ناســراوی 
ئوسترالیایی نووسیبووی و ئەحمەد بێهمەنیش، کە دواتر لە زانکۆی ئەدەبیاتی تاران 
بوو بە مامۆستام، وەریگێڕابووە سەر فارسی. کتێبەکە شوێنی زۆری لەسەر بیر و 

زەینم دانا و بنەمایەکی ماتریالیستیی لە هزرم دا پەروەردە کرد. 
کاک ســوار، کــە خــۆی هەڵگری بیری چەپ و پێشــکەوتنخواز بــوو، هەوڵی دە دا 
لەگــەڵ ئوســوولی بیــری ماتریالیســتی  دا ناســیاوم بــکا. کتێبەکــەی گــۆردون چایڵــد 
لــەو دەگمــەن کتێبــە ماتریالیســتییانە بــوو کە ئەو دەم دەســت دەکــەوت و من وەک 
گەنجینەیەکــم دۆزیبێتــەوە وا بــوو. دەتوانــم بڵێم دوای کاکم هیچ کەســێک بە ڕادەی 
کاک سوار یارمەتی نەداوم لە هەیت وهووتی سیاسەتی بازاڕییانە دوور بکەومەوە و 
خەریکی خوێندنەوە بم. خوێندنەوەی سیاسیی ئەو دەمیش لە بابەتی تەیاری چەپ  دا 

خوالسە دەبۆوە. 
ئاگام لە بەرنامەی »تاپۆ و بوومەلێڵ«ی ســەر ڕادیۆی کاک ســوار هەبوو؛ بەاڵم 
کەلـــلەی گەرمی ئەو دەممان کوا ئیجازەی دە دا گەوهەری بیری سوارە لە کەلەوای 
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ڕادیــۆ تــاران دا بدۆزینــەوە. هیچکام لە هاوڕێ و دۆســتەکانم بە الی ڕادیۆی ڕژیمی 
شا دا نە دەڕۆیشتن و گوێیان نەدەدایە و لە ڕاستی دا هەندێک شەرم و شوورەیی بوو 
باسیشــی بکرێ! کاک ســوار یەک دوو جاری پێ گوتم نامە بۆ بەرنامەکە بنووســم و 
پرســیار دامەزرێنــم ئەویش وەاڵمم بداتــەوە، بەاڵم منی بێ عەقڵی کەللەگەرم نەمکرد، 
لــە کاتێک دا ئێســتا دەزانم ســوارە چی دەنووســی و لــەو هەل ومەرجــە نالەبارە دا چ 
گەوهەرێــک لــە قەڵەمــی دەبــاری. جارێک لە خۆیم بیســت گوتی فاڵنە پرســیارت کە 
فالنە ڕۆژ لە ماڵی خۆمان لێ کردم، لەسەر ڕادیۆ، لە بەرنامەی »تاپۆ و بوومەلێڵ«دا 
وەاڵمــم دایــەوە و ناویشــم هێنای. دیارە ئەو دەم ئــەوەم پێ خۆش نەبوو لەبەروەی 

نرخی کارەکەی سەر ڕادیۆیم نەدەزانی و هەر ڕقم لە ڕادیۆکە بوو. 
جارێکیــان لــە ماڵــەوە بەرنامەیەکــی تاپــۆ و بوومەلێڵــی بۆ خوێندمــەوە و گوتی 
ئەگــەر قەڵەمــم ئــازاد بووایە، ئاوام دەنووســی، پاشــان هەمــان ئــەو بەرنامەیەی بۆ 
خوێندمــەوە کە بە شــێوەیەکی نووســیبوو بــۆ ڕادیۆی تۆمار بکا؛ زەوی و ئاســمان 
جیاوازییــان هەبــوو! ســوارە گەلێک لەوە زیاتر بوو و لــەوەش زیاتری پێ بوو کە لە 

بەرنامە ڕادیۆیی یەکانی دا دەردەکەوتن. 
لــە ســاڵی 1٣٥2  دا گیــرام و کاتــێ لــە 1٣٥٤  دا ئــازاد کــرام، ئیتر چەنــد مانگێک لە 
بــۆکان بــووم، تا ئەوەی کاک جەلیل گادانی کاری ڕاســت بــێ، کارێکی لە تەورێز بۆ 
دۆزیمــەوە و لــە ماوەی نێــوان 1٣٥٤ و 1٣٥٧  دا لەوێ کارم دەکرد. لەو ماوەیە، کاک 
ســوارم نەدیتــەوە و هــەر لەو ماوەیــەش دا بوو کە لە تــاران کۆچی دوایی کرد و من 
کاتێک هەواڵی لە دەســچوونیم بیســت، کە لە حەمامیانی بۆکان ئەســپاردەی خاکیان 

کردبوو. 
یادی کاک سوارەی مامۆستام بە خێر بێ!
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١٤. کاک محەممەدی ئێلخانی زادە  )کاوە( 
کاک محەممــەد لــە  ئەندامانــی کۆنــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان و لــەو یەکەم 
کەســانە بــوو کــە لەگــەڵ کاک ســەالحوددینی موهتەدی دا لــە ناوچــەی بۆکانەوە بە 
 هانای شۆڕشــی ئەیلوولەوە  چوون. ئەوان لەالیەن »یەکییەتیی خوێندکارانی کوردی 
زانستگاکانی ئێران« سەر بە حیزبی دێموکراتی کوردستانەوە چووبوونە باشووری 
کوردســتان؛ بــەاڵم گیروگرفتی نێوخۆی حیزب و کێشــە و دووبەرەکیی ســەردەمی 
کۆنگــرەی دووهــەم لــە  نێــوان کاک عەبدوڵــاڵی ئیســحاقی و بەشــێک لــە ئەندامانــی 
کومیتەی ناوەندی، هەروەها نفووزی ســاواک لە  باشوور و جیابوونەوەی دەفتەری 
سیاســی لە پارتی، گەیشــتە  ئەنجامی ئەوەی ئەو دوو کەسە  بەرەو الیەنگری کردنی 
دەفتەری سیاســی کشــان و درەنگتر ڕێکخراوێکی سیاسیی تازەیان بەناوی »حیزبی 
ڕزگاری« دروست کرد، ئینجا گەڕانەوە  ئێران و لە بۆکان و تاران نیشتەجێ بوون. 

کاک محەممەد کوڕی حاجی سمایل ئاغای ئێلخانی زادە  بوو، بەاڵم خۆی ئاغایەتی 
نەدەکــرد و لــە    بــۆکان گەلێــک خۆش نــاو بــوو. وێدەچێ لە مــاوەی ســااڵنی ژیان لە 
باشــوور و دوای گەڕانــەوەی ئێرانیــش دا هــەر خەریکــی کتێــب خوێندنــەوە  و کتێب 
نووســین بووبێ، لەبەروەی کاتێ کە من لە ســەرەتاکانی شۆڕشــێ 1٣5٧ی گەالنی 
ئێران دا بینیم بەرگێک کتێبی مێژووی کوردســتانی نووســیبوو، بە ئامادەیی لە ماڵەوە  

داینابوو و لە بیری چاپ کردنی دا بوو. 
نەمــر محەممــەدی ئێلخانــی زادەم تەنیــا دوو جار لە بۆکان بینــی. یەکەم، لە ماڵی 
مامۆســتا مــەال حەســەنی قزڵجــی، کــە لەگەڵ چەنــد کوڕەئاغــای دیکە  بــۆ خواردنی 
نیوەڕۆ بانگهێشــتن کرابوو و منیش بەهەڵکەوت چوومە  خزمەت مامۆستا و کەوتمە 

مەجلیسی ئەوانەوە. 
لەو دیدارە  2ـ   ٣ سەعاتییەی ئەو ڕۆژە دا ماوەیەک بەکورتی لەگەڵ یەکتر دواین و 
باســی کتێبەکەی بۆ کردم کە  گوتی لە ســەر مێژووی کوردستان نووسیویەتی. چەند 
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ڕۆژ دواتریــش لــە ماڵــی خــۆی چاومــان بە یەکتر کەوتــەوە و کتێبەکەی پێ نیشــان 
دام و گوتی لە کەسێک دەگەڕێم بۆم تایپ بکا خەرجەکەشی دەدەم. 

ئەو دەم من لە  دەبیرستانی کەمالیی بۆکان دەرسم دەگوتەوە و یەک دوو قوتابیم 
دەناسی کە   تایپیان دەزانی. لە پۆ لەکان دا باسی مەسەلەکەم کرد و یەک لە   قوتابییەکان 
کە   ئێســتا ناویم لە بیر نەماوە، ئامادەیی خۆی بۆ کارەکە   دەربڕی. هەردووکیانم بە 
 یەکتر ناســاند و ئیتر بە  ماوەیەکی کەم دوای ئەوە ، شــەڕی داســەپاوی پاســدارانی 
خومەینــی دەســتی پێکــرد و من لە بیری کتێب و نووســین و تایپ و چــاپ دا نەمام! 
دواتریــش نەمزانی کارەکە گەیشــتە  کوێ و گەلــۆ کاک محەممەد کتێبەکەی دایە  ئەو 

برادەرە یان نا و ئایا ئەویش تایپی کرد یان نا؟
دوای ئــەوەی مــن کوردســتانم بەجێ هێشــت و لە تــاران دەژیــام، هەواڵی ئەوەم 
بیست کە  دەستێکی چەپەڵ کۆتایی بە ژیانی ئەو کەسایەتییە  خزمەتگوزار و دڵسۆزە 
  هێنابــوو. من ئێســتاش نەمزانی بۆ و لەســەر چی؟ کاک محەممەد نــە ئاغایەکی زاڵم 
بوو و نە کەسێک بوو ناوی بە خراپە دەرچووبێ؛ بەپێچەوانە هیچی لە خزمەت کردنی 

گەلەکەی کەم نەبوو. 
بــە  ئــەو هەوااڵنــەی وا ســەبارەت  بەگوێــرەی  دیــدارە و هەروەهــا  لــەو دوو 
 هەڵســووڕاوییەکانی باشــووری کوردستانی لێرەولەوێ بیســتوومە و لە  بیرەوەریی 
ئەندامانــی ئــەو دەمی حیزبی دێموکراتیش دا دەردەکــەوێ )بۆ نموونە  ئەمیری قازی، 
مــەال محەممــەدی خــزری و ســەعید کوێســتانی( ، کاک محەممــەدی نەمر لــە ماوەی 
کارکردن لەگەڵ حیزبی دێموکراتی کوردستان دا، بەرپرسی کاروباری پێشمەرگەیی 
حیــزب بووە  و ســەرەڕای پێگەی چینایەتی، کەســێکی بێ فیز و لەبــەرداڵن و گەلێک 

خۆشەویستی ئەندامانیش بووە. 
یادی هەمیشە بەخێر. 
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١٥. کاک محەممەد ئەشعەری
کاک محەممەد تەمەنی چەند ساڵێک لە من زیاتر بوو. کوڕە هەژارێک، کە بە هیممەت و 
زەحمەت دەرســی خوێندبوو و خۆی پێگەیاندبوو. ئەوەندەی لە بیرم بێ ســااڵنێکی 
زۆر لەگەڵ کاک عەلی زیایی و کاک عومەری قزڵجی دۆست بوو و پێکەوە دەبینران 
کە بە شــار دا پیاســەیان دەکرد، بەاڵم درەنگتر کە بەرەو سیاسەت چووبوو، دۆستی 
دیکەی گرتبوون و کەمتر لەگەڵ ئەوان دەبینرا. ئەوی ڕاستی بێ، نازانم گۆڕانکاریی 
ژیان و ئاوێتەبوونی لەگەڵ سیاســەت کەی و چۆن و لەژێر کارتێکەریی چ کەس و 
کەسانێک دا ڕووی  دا، بەاڵم بێ گومان پێگەی چینایەتییەکەی دەوری لەوە دا بینیبوو. 
دەزانم قانعی شاعیری لە بیر بوو کە لە سەردەمی کۆماری کوردستان دا بۆ ماوەیەک 
لــە بــۆکان ژیابــوو و زۆرجاران باســی دەکرد. ئایــا بیرەوەرییەکانی ئەو ســەردەمە 

لەسەر ڕێبازی سیاسەتی ڕاگرتبوو یا چ هاندەرێکی دیکە کاری تێکردبوو، نازانم. 
من کاتێک لە نزیکەوە ناســیم کە ســاڵی 1٣٤2/ 1٩٦٣   دا لەگەڵ گەلێک مامۆســتای 
 قوتابخانەکانــی موکریــان، بەتایبــەت مەهابــاد ئێمــەش تەبعیــد کرایــن. باســی ئــەو
تەبعید کرانە دواتر دەنووسم. وەک مامۆستای خەڵکی بۆکان، ئێمە سێ کەس بووین 
کە کەوتبووینە بەر شــەپۆلی ڕاگوێزرانەکە: ئەو و کاک عەبدولواحیدی ســەعیدی و 
مــن. ئــەوان لــە بۆکان مامۆســتا بوون و من لــە دەوروبەری ســەقز. کاک محەممەد 
کەوتبووە شــارۆچکەی »دلیجان«ی ســەر بە شاری »مەحەلالت« لەسەر ڕێگای تاران 
 بۆ ئیسفەهان. کاک عەبدولواحید هەڵدێردرابووە قەزوێن و منیش فڕێدرابوومە ئەراک. 
ئــەو، جارێــک هــات بۆ ئەراک بۆ الم، بەاڵم من گەڕاڵ بووم و زیاتر دەچووم بۆ الی 
ئەو. جارێکیش پێکەوە لەگەڵ ئەو و کاک عەبدولواحید بۆ گەڕان چووینە ئیسفەهان.1 

1. لەو سەفەرە دا بەهەڵکەوت تووشی نەمر »طە اقل الطالب« بووین کە لەوێ، کاری دەکرد یا 
دەورەی ســەربازیی دەبینی. ڕۆژێکی تەواو پێکەوە بووین چ مرۆڤێکی لێهاتوو، چ ڕۆحێکی 
گەورە. دوای شۆڕشــی ســاڵی ٥٧ دەســەاڵتدارانی ئێران کاک تەهایان چەند ساڵ لە زیندانی 
ئێڤین ڕاگرت و پاشــان ئیعدامیان کرد، ئەو چەپکەگوڵە، هەروا ســووک و هاســان هەڵوەری. 

هەرگیز لە بیری ناکەم. یادی بەخێر بێ.
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کاک محەممــەد ئەرکــی سەرشــانی لــە ئێمە قورســتر بــوو و هەمیشــە لە خەمی 
کەس وکاری دا بوو کە لە بۆکان مابوونەوە، هەر بۆیەش هەوڵی گەڕانەوەی بۆکانی دە دا، 
بەاڵم کێ گوێی بۆ ئەو و ئێمە شل دەکرد! ڕۆژێکیان چووم بۆ الی، گوتی کابرایەکی 
بازاڕیی خەڵکی دلیجان گوتوویەتی ئەو مامۆســتایە ســوننییە، بۆ دەبێ لێرە دەرس 
 بە منداڵی ئێمە بڵێتەوە. ئەوە دەرفەتێکی چاکە، ئێستا تۆ شکایەتێک بنووسە و ناوی
10 ـ 12 کەسیشی لە خۆتەوە لێ زیاد بکە کە گوایە خەڵکی دلیجانن و بڵێ ئەم کابرا 
سوننییە نابێ لێرە بمێنێ، هەر لە ئەراکیشەوە بینێرە بۆ ئیدارەی فەرهەنگی دلیجان. 
کە چوومەوە ئەراک، دانیشــتم و دەســتم کرد بە عەریزە نووســین! هەر لە شاوە 
تا وەزیر و وەکیل و وەزارەتی فەرهەنگ و ئیدارەی فەرهەنگی مەحەلالت و دلیجان 
نامەم بۆ ناردن. نووسیبووم ئێوە چۆن وێراوتانە لە بن گوێی حەزرەتی مەعسوومەی 
قوم دا، ســوننییەکی لەعینی واوا لێ کراو بکەنە مامۆســتای منداڵەکانمان کە لە ڕێیان 
البدا و کافریان بکا! ئیتر لەو شتانە زۆر. ئینجا نووسیم ئەگەر لە ماوەی هەفتەیەک دا 
ئــەو مەلعوونە ڕانەگوێــزن و پاکی نەکەنەوە، دووکان و بازاڕ دادەخەین و چی وچی 

دەکەین. ئیمزا: »الحقیر« فاڵن و کەربەالیی فیسار و حاجی کێ و مەشەدی کێ!
ڕۆژی جومعــەی دوایــی چوومــەوە بــۆ الی. گوتــی هەتیــو ئەوە چیــت کردووە؟ 
ڕەئیســی فەرهەنــگ بانگــی کــردووم گوتوویەتــی تــۆ پێشــتر داوات کردبــوو لێــرە 
ڕابگوێزرێ، ئێســتا وەرە با بتنێرم بۆ هەر شــارێک پێت خۆشــە جگە لە کوردســتان. 
دەیگوت گوتوومە نەخێر پەشیمان بوومەتەوە ئێستا نامەوێ بڕۆم! دەیگوت ڕەئیسی 
فەرهەنــگ کەوتبــووە پاڕانەوە، نەخێر بە کێ و کێ من ڕازیم، تەنانەت ئەگەر بتەوێ 
دەتنێرمە خودی تارانیش، کە کەسی ئێمەیان نەدەنارد! لە من ئیسرار و لەو پاڕانەوە، 
بابە وەڵاڵ بیلال ناتوانم بتنێرمەوە کوردستان، ئەوە لە دەستی من دا نییە، هەرکوێیەکی 
دیکەت دەوێ دەتدەمێ، ئاخری بە اللووتێکەوە قبووڵم کرد بچمە تاران کە هەفتەیەک 
پێشــتر دەیگــوت مەحاڵــە و ناگونجــێ! کاک محەممــەد لــە ماوەی چەنــد ڕۆژ دا بەبێ 
تەشــریفاتی ئیــداری، نێردرایــە تــاران و لە ڕۆژهەاڵتی شــارەکە ناوچــەی کۆکاکۆال 
دامەزرا! موعجیزەی حەزرەتی مەعسوومە بوو یا قەڵەمی منی نامەعسووم یا بیری 
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تیژی کاک محەممەد، ئەو ئیعجازەی لێ کەوتەوە، ئیتر خوا دەزانێ! 
دوای ســاڵێک منیــش لــە ئەراکــەوە ڕاگوێزرامە »شــەهری ڕەی« و ماڵــم لە تاران 
گرت. زۆر هەفتە ڕۆژانی هەینی دەچوومە ماڵیان و ســەرودڵم دەگرتن. هاوســەری 
کاک محەممەد، ملووک خانمی هۆشــمەند خەڵکی ســەقز و خزمی ئێمە بوو، خانمێکی 
جێگــەی ڕێــز. لەو ســااڵنە دا زۆری زەحمەت بۆ کێشــام. ئەو دەم تاقــە یەک منداڵیان 
بــوو. جارێکیــان ڕاگەیەندرابــوو مامۆســتایانی قوتابخانەکانی تاران مــان بگرن و لە 
بەردەمــی مەجلیســی شــووڕا لــە مەیدانــی بەهارســتان کۆببنــەوە. من چــووم. کاک 
محەممەدیش کوڕە چکۆلەکەی لە باوەش دا، هات. خەڵک کەم بە دەم بانگەوازەکەوە 
هاتبــوون و زیاتــر مامۆســتایانی کــوردی تــاران هاتبــوون! چووین بۆ بــەردەرگای 
وەزارەتی فەرهەنگ لەو نزیکانە، هەندێک هەراهەراشمان کرد، هیچ نەبوو لەبەروەی 

خەڵکەکە کەم هاتبوون. 
کاک محەممەد لەگەڵ نەمر سەروان عەبدوڵاڵ ئەفشین فەرماندەی دواتری »هێزی 
بەیــان«ی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران دا دۆســتایەتی و هات وچۆی هەبوو. 
ئەویــش ئــەو کاتە لــە تاران دەژیــا، گرووبانی ئەرتــەش بوو و دەرســی دەخوێند تا 
دیپلۆمی وەرگرت و لە سەردەمی پەهلەوی دا بوو بە ئەفسەر. کاک محەممەد دەوری 
بینی لە ڕاکێشانی ئەفشینی نەمر بەرەو سیاسەت. وا بزانم ئەو دەم ناسناوی شتێک 
بــوو وەک عــەرب زادە، کــە دواتــر گــۆڕی کــردی بــە ئەفشــین. منیش چەنــد جارێکم 
بینیبوو و سووکە دۆستایەتییەکمان هەبوو، بە کاک محەممەدی گوتبوو ئەوە ئەنوەر 

نییە بیبارە هێندە توندوتیژە! 
دوای ماوەیــەک کاک محەممــەد گەڕایەوە بۆکان و مــن هاوینان کە دەچوومەوە 
بۆکان دەمدیت. هات وچۆمان گەرم وگوڕ بوو. شــێعر و چیرۆک و بابەتی کوردیمان 
دەســت بکەوتایە دەماندا بە یەکتر. هاوینی ســاڵی 1٣٥2 چەند نامیلکەیەکی »ســتارە 
ســرخ«یان لــە تــاران پێدام، لە هاویــن دا بردمنەوە بۆکان و لــەوێ دام بە چەند کەس 
خوێندیاننــەوە، یەکیــان کاکــم بــوو و ئەویتــر کاک محەممەد، ناوی کەســەکانی دیکە 

ناهێنم. هەر ئەم نامیلکانە بوونە هۆی گیرانم لە پاییزی ئەو ساڵە دا. 
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لــە زینــدان نــاوی هیــچ کەســێکم نەدرکاند و بــەوە بەختەوەرم کە هیــچ کەس بە 
شــوێن من دا نەگیرا. کاتێ دایکم لە زیندانی قزڵ قەاڵ لەگەڵ نەمر قادری ســالمی )کە 
خــۆی لەجیاتــی کاکــم لە قەڵــەم  دابوو!(  هاتــە چاوپێکەوتنــم، لە کاتی مــاچ کردنی بە 
بن گوێیــم دا ســرتاند و گوتــم ناوی کەســم نەبــردووە. ئەو هەواڵە گەیشــتبۆوە گوێی 

کاک محەممەدیش. 
گەلێــک  بــۆکان  لــە  محەممــەد  کاک  1٣٥٧  دا  ســاڵی  ڕاپەڕینەکانــی  مــاوەی  لــە 
هەڵســووڕاو بــوو، گەرچــی من لە بۆکان نەبــووم بە چاو بیبینم، بەاڵم دەمبیســتەوە 
لــە خۆپیشــاندان و کۆبوونەوەی مزگەوت و ســاڵۆنی دەبیرســتان دا چاالکیی زۆری 
دەنواند. شــەوێکیان ســەعات 2ی بەیانی تەلەفۆنیان بۆ کردم، لە خەو هەســتام کاک 
محەممەد بوو. گوتی من لە »جەمعییەتی زەحمەتکێشان« ەوە تەلەفۆن دەکەم هەندێک 
کۆرســمان بۆ الوەکان داناوە دەمەوێ تۆ دەرســی مێژووەکەی بڵێیەوە. گوتم باشــە 
جــا بــۆ بەو بەیانی زووە، گوتی دەبێ بەرنامەکان ئەمشــەو ڕێک بخرێن و تەواو بێ. 
دواتــر بەشــداریی یەکەم دانیشــتنم کرد و برادەرێکی ئازەریشــم لــە تەورێزەوە هێنا 
دەرســی فەلسەفە بڵێتەوە، بەاڵم کابرا توودەیی بوو و جەمعییەتی زەحمەتکێشانیش 
مائۆئیســت! دانوویان پێکەوە نەدەکواڵ و وا بزانم کۆرســەکە وەســتێنرا یا خود ئێمە 

وەالنراین و کەسانی دیکەیان بۆ کارەکە دۆزییەوە. 
لەم یەک دوو ســاڵەی داویی دا بیرەوەریی کەســێکم لەســەر ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت/ 
بۆکان خوێندەوە کە بەداخەوە ناوی نووسەرەکەیم لە بیر نەماوە. نووسەر، قوتابی 
کاک محەممەد ببوو و باســی هەڵوێســت گرتنی سیاســی و دڵســۆزیی و پەیوەندیی 
چاکــی ئــەوی لەگــەڵ قوتابییــەکان کردبــوو. کاتــێ ئەم الیەنــەی ژیانــی دەخەمە پاڵ 
ناســیاویی خۆم لە کاک محەممەد، دەگەمە ئەنجامی ئەوەی کە ئەو نەمرە لە عەینی 
هێمنــی و بێدەنگــی دا بورکانێکــی خەبات و شــۆڕش بوو و ئەوەنــدەی بزانم یەک لە 

کوڕەکانیشی لە ڕێگەی گەل  دا شەهید بوو. یادیان بەخێر بێ!
ئەم بەڵگەیەی خوارەوە، نامەیەکە سەرۆکی ئیدارەی فەرهەنگ و ئەوقافی مەهاباد 
بۆ ئیدارەی کوللی فەرهەنگی ئوســتانی ئازەربایجانی ڕۆژاوا لە ورمێی نووســیوە و 
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داوای کردووە قەباڵەیەک کە کاک محەممەد لەالی ئەوانی داناوە بنێرنەوە بۆی. من 
نامەکەم لەمێژســاڵە لەالیە و وا بزانم کاتێ دەچووم بۆ ورمێ کاک محەممەد پێیدام 

بیبەم بۆ ئیدارەی کولل بۆ کار و داواکارییەک. 
وێدەچێ بۆ وەرگیران لە دانیشســەرای عەشــایریی شــاری ورمێ کە لە شــوێنی 
دانیشســەرای کەشــاوەرزیی ورمێ و بەگشــتی بۆ الوانی کورد دامەزرابوو، زامنی 
مڵکییان لە کاک محەممەد وەرگرتبێ کە مەجبوور بێ دوای تەواو بوونی خوێندنەکەی 
الی کەم ٣ ساڵ وەک مامۆستای قوتابخانە کار بکا. لە نامەکە دا، ئیدارەی فەرهەنگی 
مەهاباد )دیارە لەسەر داوخوازیی فەرهەنگی بۆکان(  بە ورمێی ڕاگەیاندووە کە ماوەی 
ســێ ســاڵەکە کۆتایی هاتووە و پێویستە سەنەدی ماڵەکە ئازاد بکرێ و بنێردرێتەوە 
بــۆ خاوەنــی، واتــە کاک محەممــەد. بــە حیســابی ڕێکەوتــی نامەکە، دەبێ لــە پاییزی 
ساڵی 1٣٣٨ ]1٩٥٩[  دا خوێندنی دانیشسەرای عەشایەریی ورمێی تەواو کردبێ و بە 
مامۆســتایی وەرگیرابێ. وا بزانم ماوەی خوێندن لە دانیشســەرای عەشایریش وەک 

دانیشسەرای کەشاوەرزی و موقەددەماتی، دوو ساڵ بوو. 
کۆپیــی  ئــەوە  بــوو.  قورئــان«  »ئەشــعەری  محەممــەد،  کاک  بنەماڵەیــی  نــاوی 

بەڵگەنامەکەیە:



1050 | بۆکان لە مێژوودا

١٦ - ١٧ بەڕێزان عەبدوڵاڵ و ئەحمەد سامبەگی 
مــن و ئەحمــەد هاوپۆلــی قوتابخانــە بووین و لە ســااڵنی دەبیرســتانەوە دەمناســی، 
کــە هەردووکمــان »پێشــاهەنگ«  بوویــن! کوڕێکی قســەخۆش بوو و هــەر لەبەر ئەم 
ڕووخۆشــییەی و ئــەوەی لەگــەڵ هەمــووان گاڵتــەی دەکــرد، دەرگای زۆر ماڵــی 
دۆست و برادەری خۆی بۆ کرابۆوە. هەر منداڵ بوو لەگەڵ چەند کوڕی مێرمنداڵی 
هاوتەمەنی، خۆیان بە دوای ماشــێنێکی جادەســازی دا هەڵواسیبوو، کابرای شۆفیری 
ســەگباب بە عەمد یا بە هەڵە، دەســتیانی دابووە بەر مقەســتێ ماشــێنەکە و لە یەک 
کات دا چــوار پێنــج منداڵ قامکیان پەڕیی بوو. یەکیان ئەحمەد بوو و ئەویتریان نەمر 
حەســەن حەڵەبــی، کــە دواتر بوو بە حەســەن دیاکۆ. ئەحمەد یەک و حەســەن ســێ 

قامکیان پەڕیبوو. 
ئەحمــەد لــە دەورەی دەبیرســتانەوە خەریکــی وەرزش کــردن بــوو، وا بزانــم 
ژیمناســتیکی دەکــرد یــا هەڵدەهــات. دواتریــش هەر لەســەر ئــەو پێ ودانە ڕۆیشــت. 
کاتێکیــش کــە ڕێکخــراوی »پیش آهنگــی« بــۆ یەکــەم جــار دەوروبەری ســاڵی 1٣٣٧   
لــە بــۆکان دامــەزرا و کاک عەلــی حەبیــب زادە بــوو بــە بەرپرســی، ئەحمەدیش بوو 
بــە پێشــاهەنگ. کــە گــەورە بوویــن و ببووینــە مامۆســتا، زۆر لەگــەڵ کاک ڕەحمان 
محەممەدیان دۆست بوو و جاروبارە منیش کە هاوینان دەهاتمەوە بۆکان، لەگەڵیان 

دەکەوتم. 
ئەحمەد کوڕی حاجی حەسەن بەگ بوو، کە وا بزانم لەگەڵ نەمر عەلی میرەبەگ دا 
بــرا یــان ئامــۆزا بوون. عەلی میرەبەگ یــەک لە قارەمانانی ڕاپەڕینی ســاڵی 1٣٣2ی 
بۆکان دژ بە ئاغاکان بوو و دوابەدوای کۆدەتای نگریسی 2٨ی گەالوێژ و دەسەاڵت 
پەیداکردنەوەی ئاغا و خاوەن مڵک، باب نۆکەری ئاغاکان ماڵی ئەویشیان لەگەڵ دوو 
ماڵی نەمر حاجی قاسم کەریمی ئاگر تێبەر دا، بەاڵم کاک عەلی توانی گیان دەربەرێ و 
لە بۆکان دەرچێ. وا بزانم دواتر لە سەقز گیرسایەوە و تا کۆتایی تەمەن نەگەڕایەوە 
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بۆکان. حاجی حەســەن بەگیش، کە لەســەر شەقامی سەرەکیی بۆکان و نزیک قەپانی 
 حەمەدەمین ئاغا دووکانی کووتاڵ فرۆشی هەبوو، لە باری سیاسییەوە خاوەن هەڵوێست و
دژبەری ئاغاکان بوو. ئیمزای ئەو لەسەر هەندێک بەڵگەنامەی ئەو سااڵنە دەبیندرێ.1 
کاک عەبدوڵــاڵی کوڕی حاجی حەســەن بەگ و برا گەورەی ئەحمەدیش ئاوێتەی 
سیاســەت ببوو و لەو شــەپۆالنەی دەسبەســەرکرانی ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی 
دێموکراتی ئێران لە ســااڵنی 1٣٣٨ تا 1٣٤2 دا، ئەویش لەگەڵ حاجی حەمەڕەســووڵ 
ئیســماعیل زادە و میــرزا حەمەســاڵحی کەریمی کوڕی حاجی بابەخــان گیرا و چەند 
ســاڵێک لــە زینــدان دا مایــەوە، گەرچــی دەگوتــرا بە هەڵە تووشــی گیــران هاتوون و 
بــە درۆ ئیعتیرافیــان لەســەر کــردوون، بەاڵم بــە دڵنیایی میرزا حەمەســاڵە و حاجی 
بابەخانی باوکی خەڵکانی سیاسی بوون و ئەوەندەی لە بیرم بێ لە بیرەوەرییەکانی 
کــە  هاتــووە  حەســەن(   دا  مــەال  )ڕەئووفــی  خەیــات  حەمەڕەئووفــی  میــرزا  نەمــر 
میــرزا حەمەســاڵە ئەنــدام یــا الیەنگــری حیزبــی دێموکرات بووبــێ.2 جا ئەگــەر ئەو 
هەڵســووڕاوێکی سیاســی بووبێ و کاک عەبدوڵاڵش لە ماڵی حاجی حەســەن بەگ دا 
گــەورە بووبــێ، ئەگەری چاالک بوونی سیاســیی هەردووکیــان بەهێزە، بەتایبەت کە 
ســااڵنی درەنگتر و دوای شۆڕشــی ئەیلوولی باشــووری کوردســتان )1٩٦1( ، کاک 
عەبدوڵاڵ دووکان و کار و کاســبییەکەی بەجێ هێشت و گوایە لەگەڵ »قالەتەگەرانی« 
کەوتبوو و هاوردە و هەناردەی شــت ومەکی دەکرد لە نێوان باشوور و ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان دا. یەک کەوتنی لەگەڵ قالەتەگەرانی بۆ من جێگەی پرسیارە. قالەتەگەرانی 
مرۆڤێکی حەوت خەتی جاسووســی سێ سەرەی ئێران و عێراق و شۆڕشی ئەیلوول 
پێکــەوە بــوو! بــەاڵم کاک عەبدوڵــاڵ مرۆڤێکی ســەلیم و بێدەنگ و فەقیــر. دەبێ هەر 
لێــرە دا ئــەوە ڕابگەیەنــم کە یەک کەوتنــی کاک عەبدوڵاڵ لەگــەڵ قالەتەگەرانی گەلێک 
ســاڵ دوای ئەوە بوو کە گوایە قالەتەگەرانی نەمر »ســولەیمانی موعینی«ی گرتبێ و 

1. بڕوانــە: ڕەحمــان محەممەدیــان، »بۆکان لە ســەدەی بیســتەم دا کۆمەڵــەی ٨1 بەڵگەنامە«، 
پەخشانگای کۆڵەپشتی، تاران 1٣٨٩/ 2010، ل ٧٦.

2. ئــەم بیرەوەرییانــە هێشــتا چاپ نەکراون و گەلێک هیوادارم ئەمســاڵ بکەونە بەردەســتی 
خوێنەران. 
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تەحویلی بەرپرســانی شۆڕشــی دابێ. لەو کاتانە دا کاک عەبدوڵاڵ لە بۆکان و لەسەر 
دووکانەکــەی خــۆی بــوو، بــەاڵم درەنگتر، بۆ ســااڵنێکی زۆر لە بــۆکان نەدەبینرا و 

دەیانگوت لەالی سلێمانییە. 
ئەحمەد زۆرجار دەهاتە ماڵی ئێمە، بەاڵم من تەنیا دوو جار چوومە ماڵی ئەوان. 
 جارێکیان ئێوارە بوو و پێکەوە لەسەر شەقامی بۆکان پیاسەمان دەکرد. زۆری پێداگرت  و
گوتــی بــا بچینــەوە ماڵی ئێمە. چــووم؛ بە عادەتی خۆی شووشــە عارەقەکەی هێنا و 
دەســتمان کرد بە خواردنەوە. یەک دوو ئیســتیکانمان خواردبۆوە، دەرگای ژوورێک 
کرایەوە و کاک عەبدوڵاڵ هاتە ژوورێ. زۆرم پێ سەیر بوو و واقم وڕما. نە چاوەڕوانی 
 ئەوەم دەکرد لە بۆکان بێ و نە پێم وابوو خۆی الی من ئاشکرا دەکا. زۆرمان قسە کرد و
من کە هەرگیز عارەق خۆرێکی چاک نەبووم، جەووەکە گرتبوومی و زۆرم خواردەوە، 

حاڵم تێکچوو و بە شوێنی دا گەڕامەوە ماڵێ. 
ســاڵی 1٣٥2 لــە تــاران دەژیــام. ئەحمەد لــە بۆکانەوە هاتبــوو و میوانی من بوو. 
شەوێک پێش ئەوەی ساواک بمگرێ بڕیار بوو لەگەڵ ئەحمەد بچین بۆ ڕێستوورانێک 
بــۆ عارەق خواردنــەوە. کاتــێ لــە مەدرەســە گەڕامەوە، ئەحمــەد لە مــاڵ نەبوو. زۆر 
چاوەڕوانــی بــووم، هەر نەهاتەوە. شــەو ببووە نزیک ســەعات ٩، برســییەتی زۆری 
بۆ هێنام یادداشــتێکی کورتم نووســی، بۆم دانا و چوومە دەرەوە. لەبەر تووڕەیی و 
بەهــۆی ئــەوەوە کــە گاڵتەمان لەگــەڵ یەکتــر دا هەبــوو، نووســیبووم »ئەحمەدئاغای 
واوا لێ کــراو!« وا چوومــە دەرەوە، ئەگــەر هاتییــەوە دابنیشــە تا دێمــەوە با بچین بۆ 

عارەق خواردنەکەمان.« 
 درەنگتر، ئەحمەد هاتەوە و چووین بۆ ڕێســتوورانێک لە نزیک مەیدانی ئێســتای 
ئینقالب، دانیشتین و سەیرم کرد نەمر سەعید سوڵتان پوور، شاعیری شۆڕشگێڕیش 
لەگەڵ هاوڕێیەکی دا هاتن و لەسەر مێزێک دانیشتن. لە کاتی نانخواردنەکە دا سەعید 
چاوێکــی گێــڕا و منی بینی گوتی وەرن بۆ ســەر مێزەکەی ئێمــە. چووین. گوتی ئەو 
مێزەی پەنامان دوو ساواکیی لەسەر دانیشتوون، لەکۆڵمان نابنەوە و هەر گوێقواڵغن 
بزانــن دەڵێیــن چی. دوو زەالمی پڕڕوو بوون دەســتیان هەڵنەدەگرت. ســەعید گوتی 
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فەرموون لە خواردنەکەی ئێمەش بخۆن! هیچیان نەگوت. 
خواردنــەوە تــەواو بــوو و چووینــەوە ماڵێ. ســبەینێی ئەو ڕۆژە، مــن چووم بۆ 
ســەر کارەکەم لە دەبیرســتانێکی جنووبی تاران و هەر لەوێ گیرام. چوار ســاواکی 
هاتبوون بمگرن، )دەبێ لە شوێنێکی دیکە دا باسی ئەوەش بکەم( . بردیانمەوە ماڵێ بۆ 
پشکنین و پاشان بردیانمە »کمیتە ضد خرابکاری« لە حەوشی شارەبانی کولل لە نزیک 
تۆپخانە. کاتێ کە ماڵەکە دەگەڕان، ئەو یادداشــتەیان چاوپێکەوت کە شــەوی پێشــتر 
بۆ ئەحمەدم نووسیبوو. گوتیان ئەو »ئەحمەدئاغا واوا لێ کراو«ە کێیە؟ جنێوەکەشیان 
دەدا! گوتم میوانمە و چۆتە دەرێ. ئیتر شــوێنیان نەگرت، بەاڵم کاغەزەکەیان لەگەڵ 
هەندێک وردەوپردە تەحویلی کومیتە   دا. لەوێش پرسییان ئەحمەدئاغای واوا لێ کراو 
کێیە و گوتم میوانمە. دوای سەد و یەک ڕۆژ لە کومیتەوە بردیانمە زیندانی قزڵ قەاڵ. 
لەوێش بە هەمان شێوە کاغەزی گۆرین هاتەوە بەردەست و پرسیاری ئەحمەدئاغای 
واوا لێ کراویــان کرد و جنێوەکەشــیان دووســێ جار دووپات دەکــردەوە! لە کورتی 
ببڕمــەوە، یادداشــتی ئەحمەدئاغــا لەوێوە تا زیندانی ئێڤین و قەســریش لەگەڵم هات. 
قەسر ئیدی بازداشتگا نەبوو و زیندان بوو، واتە جل وبەرگ و کەل وپەلی شەخسییان 
دەداوە بە زیندانی. هەر شــت ومەکەکەیان پێدامەوە یەکەم کارێ کە کردم ئەوە بوو 
یادداشتی ئەحمەدئاغام دڕاند و خۆم لەو هەموو ڕوون کردنەوە و سوێند و قورعانە 

ڕزگار کرد!
دواجارێــک کــە ئەحمــەدم دیتبێ، دوای شۆڕشــی 1٣٥٧ بوو. ئەحمەد بەرپرســی 
»تربیــت بدنــی« بــۆکان بوو و وا دیــار بوو هەندێــک تۆپ و جل وبەرگی وەرزشــیی 
بەسەر هەندێک ڕێخکراوە دا دابەش کردبوو، بەشی ڕێکخراوەکەی ئێمەشی ناردبوو. 

دیتم و سپاسم کرد. 
لە ســااڵنی دوورەواڵتی دا جاروبارە لە دایکم و کاکم و دۆســت و برادەر هەواڵی 
ئەحمەدم دەپرسی، گوتیان خانەنشین بووە و بنکەی کڕین و فرۆشتنی ماڵی داناوە. 
ئیتــر ســاڵی 2011 بــوو کــە هەواڵی کۆچی دواییم بیســت و زۆری پــێ تێکچووم. 

سااڵنێکی پێشتریش کاک عەبدوڵاڵی برای کۆچی دوایی کردبوو. 
یادیان بەخێر بێ!
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١٨- ١٩ بەڕێزان عەبدوڵاڵ و عەلی شەرەفکەندی
کاک عەبدوڵــاڵ شــەرەفکەندی خزمایەتییەکی لەگەڵ ماڵی مامۆســتا هــەژار دا هەبوو، 
بــەاڵم برایــان نەبوو. نە کاک عەبدوڵاڵی برای مامۆســتا مــاوە و نە کاک عەبدوڵاڵی 

جێگەی باسی ئێستای من و هەر دوو کۆچی دوایی یان کردووە. 
خەڵکی ساباڵغ بوو و لە دەوروبەری ساڵی 1٣٣٥  دا هاتبووە بۆکان، سەردەفتەری 
ئەسنادی ڕەسمی بوو. مرۆڤێکی کورتەبااڵ و خوێندەوار و زانا و  بڕوامەندی ئایینی 
بــوو. زۆری کتێــب خوێندبــۆوە و ئەدەبــی کۆنی فارســیی باش دەناســی. نەمزانیوە 
شــاعیر بێ، بەاڵم شــێعرناس بوو و بە دەنگێکی نزم و نەرم و لەســەرخۆ شــێعری 

دەخوێندەوە. لە بۆکان ڕێزی زۆری لێ دەگیرا. 
لە سەرەتاکانی هاتنی بۆکانی دا، ڕەبەن بوو و ژوورێکی لە ماڵی »کەڕەی خاتوونە 
کورد« لەسەر تەقتەقە بەردەکانی الی ماڵی حاجی حسێنی قوڕەیشی بەکرێ گرتبوو، 
ئێمەش ئەو دەم ماڵەکەی خۆمان لە گەڕەکی ماڵی حەبیب زادە فرۆشتبوو و ماڵێکمان 

لە حاجی حسێنی قوڕەیشی بەکرێ گرتبوو، واتە ببووینە دراوسێ. 
شــەڕەفکەندی لەگــەڵ بابــم و کاکــم هەردووکیــان دۆســت بــوو و هات وچــۆی 
دووکانەکــەی دەکــردن. لــە ڕێگــەی بابیشــمەوە خوازبێنیی دادە ئامینــەی کچی نەمر 
مەال هادی ئەفخەم زادەی کرد و لە بیرمە میوانداریی شایی یەکەش هەر لە ماڵی ئێمە 
بەڕێوەچوو. دادە ئامین کچێکی خوێندەواری زانا و خوشکەزای باوکم بوو و پوورە 
ڕابیعەی پووری من و دایکی ئەو، پێشتر کۆچی دوایی کردبوو، مامۆستا مەال هادیش 

ژنێکی دیکەی هێنابوو. 
شەرەفکەندی برایەکی هەبوو ناوی محەممەد و لە مەهاباد مامۆستای قوتابخانە 
بــوو. نازانــم ئــەو بوو یا برایەکــی دیکەی، کــە کۆچی دوایی کردبــوو و چەند منداڵی 
لەپاش بەجێمابوو. دادە ئامینەی خوێندەواری شێعرناسی عاقڵ و هێمن و لەسەرخۆ، 

هەموویانی لە ماڵی خۆیان دا بەخێو کرد و پێی گەیاندن. 
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شــەڕەفکەندی و دادە ئامینە خۆشــیان چەند منداڵیان هەبوون، هەمووی عاقڵ و 
تێگەیشــتوو و خوێنــدەوار. تەربیەتــی نێوماڵیــان ئایینــی بــوو لەبــەروەی بنەچەکــی 

هەردووکیان مەال بوو. کوڕە گەورەکەیان ناوی عەلی بوو. 
مــن کــە دوابەدوای زیندان لەســەر کاری مامۆســتایی البرابووم، دوای شــۆڕش 
بەگوێرەی حوکمی دەوڵەتی بازرگان کە ئیجازەی بە هەموو زیندانییە سیاســییەکان 
دە دا بگەڕێنــەوە ســەر ئیش وکاریــان، کاتێ لە ســەرەتای بەهــاری 1٣٥٨  دا گەڕامەوە 
ســەر ئیش وکاری مامۆســتایەتیم و خۆم ڕاگواستەوە بۆکان، لە دەبیرستانی شەهید 
کەمــال مــاوەی ســێ مانگێک دەرســی مێژوو و ئەدەب و فەلســەفە و شــتی ئەوتۆم 
دەگوتەوە. عەلی شەرەفکەندی یەک لە قوتابییەکان بوو. لێزانی و خوێندەوارییەکەی 
لە من زیاتر بوو، بلیمەتێک بوو کەمتر قوتابخانەیەک قوتابیی وا هەڵکەوتەی دەبێ و 

کەمتر دایکێک کوڕی وا دەبینێ. 
شەڕی دەسەاڵت بەسەر کوردستان دا سەپا و ئاداری کاروبار بەسەر پاداریەوە 
نەما. قوتابخانە و نەخۆشــخانە بەســتران، مامۆســتا و دوکتۆر و پەرســتار لەســەر 
کار البــران؛ ئیعــدام و زیندان و تەبعید و ماڵوێرانی و ئابڵۆقە و هەرەســی ئابووری 
بوو بە بەشــی کورد لە شــۆڕش. بەگشــتی، ئەوە کرا کە ئەگەر نەوەی دواڕۆژ وەک 
حیکایەتیــش بــۆی بگێڕییــەوە وا هەیە بــاوەڕ بەو هەمــوو جینایەتانە نــەکا. داخرانی 

قوتابخانە و تاقە نەخۆشخانەی شار و ناوچەکە یەک لەو جینایەتانە بوو. 
خەڵکــی کوردســتان مەجبوور بوون بــە گەورە و بچووکــەوە داکۆکی لە خۆیان 
بکــەن. هــەر کــەس بەرەو ڕێکخراوەیەکی سیاســی چوو. عەلی شــەرەفکەندی لەگەڵ 
موجاهیدینــی خەڵــق کەوتبوو. موجاهیدین کە بنەمای فکرییان مەزهەبی شــیعەیە، لە 
ناوچەی ئێمە دا الیەنگریان نەبوو. خەڵکەکە بە شــێوەی ســوننەتی یا نەتەوەیی بوون 
یــا چــەپ یــا چەپی نەتەوەیی. عەلی لەژێر چ کارتێکەرییــەک دا و لە ڕێگەی کێوە بوو 
بــە موجاهیــدی خەڵق، نازانــم. گەرچی دڵنیام بنەمای فکریــی ئایینی خۆی و بنەماڵە، 
هەروەها وردبینییەک کە لەســەر ئەو ئەساســە بێ، دەکرێ دەوریان لە مەســەلەکە دا 

بینیبێ. 



1056 | بۆکان لە مێژوودا

هــەر چۆنێــک بــێ، عەلی لەگــەڵ موجاهیدینی خەڵــق کەوتبــوو و زۆری پێنەچوو 
هەواڵــی جوانەمــەرگ بوونــی گەیشــت و مــن زۆری پــێ تێکچووم. وا بزانــم هەر لە 
تەورێز گیرا و ئیعدام کرا یا لە شــوێنێکی دیکە گیرا، بەاڵم بیســتمەوە دەســەاڵتداران 

لە تەورێز ئەو دەستەگوڵەیان ئیعدام کرد. 
ماڵی کاک عەبدوڵاڵی شــەرەفکەندیش لەو حەیس وبەیســە دا لە بۆکان ڕۆیشــت و 
لــە تەورێــز گیرســایەوە. جارێــک لەگــەڵ دایکــم و کاکــم دا چووین بۆ سەرەخۆشــی 
لــە دادە ئامینــە لــە تەورێــز. ئــەو هەژارانە لە ترســی چەتەی دەســەاڵت نەیاتوانیبوو 
سەرەخۆشــیش بــۆ عەزیزەکەیــان دابنێــن. جا بزانــە ئەم خەڵکە هــەژارەی ئێمە لە چ 
بارودۆخێــک دا ژیاون و دەژین. چەند ســاڵێک دوای عەلــی، خودی کاک عەبدوڵاڵش 

کۆچی دوایی کرد. 
یادی هەردووکیان بەخێر! 
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٢٠. نەمر حسێن فاتحی 
من کاک فەتحوڵاڵی باوکیانم لە بیر نییە، بەاڵم کاک حسێن خۆی و کاک حەمەساڵحی 
برای لە خیابانی کۆنەی بۆکان دووکانیان هەبوو، ماوەیەکیش هاوردە و هەناردەی 
شــت ومەکی لە باشــووری کوردســتانەوە دەکرد. بارودۆخی ئابووریی بنەماڵەکەیان 
بــاش بــوو. من کە دیبێتم وەک دووکاندارێکی ڕووخۆش و دەم بەپێکەنینی ئاســاییم 
دیتووە، بەاڵم ئەو بەڕواڵەت دووکاندارە ئاسایی یە، لە ژیانی خۆی دا ئوستوورەیەکی 
خەبات و بەرخۆدانی نەتەوایەتی بوو، کە لە منی منداڵ و مێرمنداڵی ئەو دەم ئاشکرا 

نەبوو. 
مامۆســتا هەژار لە الپەڕە ٤1ی چێشــتی مجێور  دا باســی شــەریکایەتیی خۆی و 
حسێنی فاتحی و کڕینی تووتن و قازانجی چوار هەزار و پێنسەد تمەنیی هەردووکیان 

لە بۆکان دەکا. ئەوە هی سەردەمی کۆماری کوردستانە. 
لــە بیرەوەرییەکانــی نەمر میرزا حەمەڕەئووفــی خەیات دا، کە چاوەڕوانی چاپ و 
باڵوبوونەوەیــە، چەنــد جــار باســی کاک حســێنی فاتحی کــراوە. بەگوێــرەی هەواڵی 
مامۆســتا حەمەڕەئــووف، لــە بڕگەی ســاڵی 1٣٣2 و ڕاپەڕینی خەڵکی بــۆکان دژ بە 
ئاغاکان دا، کاک حســێن بەرپرســی ڕێکخراوی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران 
لــە بــۆکان بــووە، واتە یەک لە ڕێبەرانی ڕاپەڕینەکە بووە، بەاڵم مامۆســتا باس لەوە 
نــاکا بۆچــی ئــەو ئەرکە دواتر بەو واتە بە مامۆســتا حەمەڕەئووف ســپێردراوە، ئایا 
کاک حســێن خۆی دەســتی لە کار کێشــاوەتەوە یان لە ڕێگەی هەڵبژاردن و شــتێکی 

ئەوتۆوە لەسەر ئەرکەکەی البراوە. ئەوەش هی ساڵی 1٣٣2یە. 
ماوەیــەک لەمــەو پێــش، ڕێــزدار تاهیر عەلیار بەشــێک لــە بیرەوەرییەکانی خۆی 
لــە بڕگەی شۆڕشــی ســاڵی 1٣٥٧ی گەالنی ئێــران لە ماڵپەڕی ڕۆژهــەاڵت/ بۆکان دا 

باڵوکردەوە. لە وتارەکە دا سەبارەت بە نەمر میرزا حسێن نووسراوە:
»... خەڵکی بۆکان و ئەندامی قەدیمیی حیزبی دێموکرات بوو... ســاڵها تێکۆشــانی 
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سیاســی... پوختــە و خارای کردبــوو... تەنیا بۆ کۆبوونــەوەی کومیتەی حیزب یا بۆ 
کاری گرنگ دەهاتە دەفتەری حیزب و هەوڵی خۆ نیشــاندان و هاتنە پێشــی نەدە دا... 
قەت پشــتی لە جوواڵنەوەی ڕزگاریخوازانەی گەلی کورد نەکردبوو و هەر لەســەر 

بیروباوەڕی خۆی بوو...«1 ئەوەش هی ساڵی 1٣٥٧ە. 
کاتێ ئەو سێ بیرەوەرییانە دەخەینە سەریەک، ڕوخساری مرۆڤێکی خەباتکار و 
خاوەن هەڵوێســتمان بۆ دەردەکەوێ کە لە ســەردەمی کۆمار )1٣2٤ و پێشــتر( ەوە 
تــا ڕاپەڕینــی ســاڵی 1٣٣2 و شۆڕشــی 1٣٥٧ و دوای ئەو، واتە نزیک بە چل ســاڵ، 
لــە کــۆڕی خەبــات دا بووە. ئــەوە کارێک نییە هەموو کەس بتوانێ بیــکا، بەتایبەت کە 
ئەوەنــدەی لــە بیرم بێ و بزانم، ســااڵنێکی زۆریش لە ســەردەمی پەهلەوی دا کەوتە 

زیندانەوە. 
مــن لەگــەڵ کاک محەممــەدی کــوڕی دا هاوپۆلــی قوتابخانــە بــووم و بــە منداڵی 
هات وچۆی ماڵیشــیانم کردبوو. لە ســاڵی شۆڕشــی 1٣٥٧  دا لە بۆکان چەند جارێکم 
بینی و هەموو جارێک لەگەڵم دا میهرەبان و قسەخۆش بوو، لە کاتێک دا ئەو سەردەمە 
سەردەمی حیزب حیزبێن و بەربەرەکانی و ڕکەبەرایەتیی ئەم الیەن لەگەڵ الیەنەکەی 
تر بوو. وا بزانم لەو ســەردەمە دا ئەندامی شــووڕای شۆڕشــی شاری بۆکانیش بوو، 

کە منیش ئەندامێکی دیکەی بووم. 
 لــەم ســااڵنەی دوورەواڵتی دا هەواڵی کۆچی دوایی کاک حســێنم بیســتەوە. یادی

بەخێر بێ!

1. تاهیر عەلیار، »ئەو ڕۆژانەی پڕڕەنگتر بوون، بەشی 1، پەڕاوێزی 2«، ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت/ 
بۆکان، بەشی ئەدیبان، نووسەران و وەرگێڕانی بۆکانی.
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٢١. نەمر حسێن مەجیدی
من زانیارییەکی زۆرم لەســەر ئەو کەســایەتییە مەزنەی شــاری بۆکان نییە، بەاڵم لە 
ڕێگــەی بیرەوەرییەکانــی نەمر »میــرزا حەمەڕەئووفی خەیــات«ەوە دەزانم لە بڕگەی 
ڕاپەڕینــی ســاڵی 1٣٣2ی خەڵکــی بــۆکان دژ بە ئاغــاکان، گەلێک هەڵســووڕاو بووە، 
هەڵسووڕاوێکی سیاسی. مامۆستا ڕەئووف بەڕاشکاوی دەڵێ میرزا حسێن ئەندامی 

چاالکی حیزبی دێموکراتی کوردستان و هاوڕێ و دۆستی نزیکی ئەو بووە. 
ئەوەی من لەو کەسایەتییەم لە بیر بێ  ئەوەیە خۆی و کاک سمایلی برای لە »گوزەری 
 خەیاتــەکان«ی بــۆکان دووکانێکــی بەرگدروونیــان هەبــوو، هێــدی و لەســەرەخۆ و
دەم بەپێکەنین و لەگەڵ خەڵک گەلێک میهرەبان بوو، لە سااڵنی دوایی تەمەنی دا وەک 

زۆربەی بەرگدرووەکانی بۆکان و زیاتر لەوانیش، دەستەنگ بوو. 
وا بزانم ســەرهەڵدانی جل وبەرگی عەجەمی، واتە کۆت وشەڵوار شوێنێکی گەلێک 
نەرێنیی دانابووە سەر بارودۆخی کاروکاسبی بەرگدرووەکانی بۆکان و ڕۆژ لەگەڵ 
ڕۆژ کاریان بەرەو کەسادی دەچوو. بۆ نموونە باوکم میرزا عەبدوڵاڵ، کە خەیاتێکی 
باشــیش بوو و زۆربەی مشــتەرییەکانی ئاغاوات بوون، لــە کۆتایی یەکانی تەمەنی دا 
کاری بەرگدروونــی وەال نــا و بــۆ ماوەیەکــی کــەم پێــش نەخۆشــی و کۆچی دوایی 

کردنی، برنج و ڕۆن و سووکە بابەتی بەقاڵیی دەفرۆشت. 
میــرزا حســێن کــە مرۆڤێکــی میهرەبــان و خێرخــوا بــوو، چەنــد ســاڵێک پێــش 
کۆچی دوایــی، وەک یارمەتیــی خەڵــک و وا هەیــە خێری ئایینیش، بەبــێ چاوەڕوانیی 
پــووڵ و پــارە، ئەرکی شــۆردنی مردووی خەڵکی شــاری بۆکانــی بەڕێوە دەبرد. جا 
کەســێک یارمەتیی ئەویشــی دە دا و پارەیەکی بەســەر دا دەبڕی یان نا، نازانم، بەاڵم 
ئەم کارە، ئەوپەڕی لەخۆبوردوویی و فیداکاریی بوو و هەر لە مرۆڤێکی بەرپرس و 

خەمخۆری گەلی وەک ئەو دەوەشایەوە. 
میرزا حسێن لەگەڵ زۆر خەڵکی بۆکان دۆستایەتیی هەبوو؛ هات وچۆی دووکانی 

باوکم و کاکمیشی دەکرد و من لە هەرکوێیەک تووشی بووایەم ڕێزم لێ دەگرت. 
یادی بەخێر بێ! 
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٢٢ - ٢٣. نەمران هەمزاغای حەمیدی و ڕابیعەخامنی هاوسەری
هەمزاغا کوڕی سڵێمان ئاغای حەمیدی، لە ئاغاواتی دێبوکری و خاوەن مڵکی گوندی 
»تازەقــەاڵ« لــە ڕۆژاوای بۆکان بوو. من ســڵێمان ئاغام گەلێک جــار لە بۆکان بینیبوو، 
مرۆڤێکی کورتەبااڵی هێدی و هێمن و بێدەنگ و کەم قسە. مشتەریی دووکانی باوکم 
بوو و جل وبەرگەکەی ئەو بۆی دەدروو. ئەوەندەی بزانم تا کۆتایی تەمەن ماڵی هەر 

لە تازەقەاڵ مایەوە و نەهاتە شاری. 
 سڵێمان ئاغا شەش کوڕ و کچێکی بوون: هەمزاغا، قادرئاغا. ڕەحیم ئاغا، حەسەن ئاغا و
کاک عوســمان. بەداخــەوە نــاوی کوڕەکەی دیکە و کچەکەی نازانــم. چوار لەو پێنج 
کوڕە بە بیرەوەریی من ماڵیان لە بۆکان بوو و حەسەن ئاغا، کە دەرەجەداری ئەرتەش 
بــوو، لــە مەهاباد یا شــارەکانی دیکە دەژیــا. ڕەحیم ئاغا فەرمانبەری نەخۆشــخانەی 
شێروخورشــیدی بــۆکان بــوو. قادر ئاغــا و کاک عوســمانیش مامۆســتای قوتابخانە 
بوون. کاک عوســمان ئێســتا خانەنشــینە و لە بۆکان دەژی، گەلێکیش قســەخۆش و 
لەبەرداڵنــە. قادرئاغــا بەداخەوە لــە ڕووداوێکی دڵتەزێن دا، هەندێک لە ســەرەوەتری 
گۆمی سەرســەکۆی ڕووباری تەتەهوو گیانی ئەســپارد. لە ڕۆژی ڕووداوەکە دا من 
لــە نێــو قۆرغی الی ســەرووی ئاشــی باشــی دەرســم دەخوێند کاک ســەالحوددینی 
موهتەدیــم بینــی بە هەاڵتنێکــی گەلێک خێرا و نائاســایی بەرەو چۆمــی هەڵدەهات و 
پاشــان یــەک دوو کەســی دیکــەش بــە هەمان چەشــن. گوتیــان قادرئاغا لــە چۆمی دا 

بەردی لە القی خۆی بەستووە و خۆی خنکاندووە. یادی بەخێر بێ. 
وا بزانم کاک هەمزە برا گەورەی براکان بوو و ئەوەندەی لە بیرم بێ هەر ماڵی 
لە بۆکان بوو، الی کەم لە سەردەمی کۆماری کوردستان دا لەوێ ژیاوە و بەگوێرەی 
هەواڵێــک »خەزێنــەدار«ی کۆمــار بــووە. مــن الم وایە نیــاز لــەو خەزێنەدارییە دەبێ 
ئەرکی خەزێنەداریی کۆگا یا لقی کۆمەڵەی »ژ. ک« یا حیزبی دێموکراتی کوردستان 
لە بۆکان بێ نەک لە مەهاباد. مامۆستا هەژار لە کتێبی چێشتی مجێور دا کاتێ باسی 
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هەرەسی کۆمار و چوونی خۆی لە سەقزەوە بۆ بۆکان دەکا، لە مەسەلەی هاتنەوەی 
هێزی ئێران بە ســەرۆکایەتیی ســەرتیپ هومایوونی لە سەقزەوە بۆ بۆکان و پاشان 

مەهاباد، جوامێریی هەمزاغا دەردەخا و دەنووسێ:
»نوێژی شێوان لە بۆکان تووشی سەرتیپ هومایوونی بووینەوە. گوتی با هەژار لە 
ماڵی قاسم ئاغا ]ی موهتەدی[ بێ، سبەی هەموومان دەچینە مەهاباد. چوومە مەنزڵی 
قاســم ئاغا کــە لــە ماڵە عەبدوڵاڵی بارامی بوو. کاک هەمــزەی ]حەمیدی[ کۆنەهەواڵم 
هات. گوتی وەرە لە ماڵی من بخەوە. گوتم وا بزانم قاسم ئاغا ڕێ نا دا چونکە وا دیارە 
منی پێ سپێردراوە بە هیچ کوێ  دا نەچم. هەمزە داوای لە قاسم ئاغا کرد کە من بەرێتە 
ماڵە خۆی. قاسم ئاغا گوتی لێرەش نوێن هەیە بۆ بێ؟ هەمزە گوتی من بەڵێن دەدەم کە 
سبەی بیهێنمەوە الی تۆ و ئەگەر وا نەبوو با من ئیعدام کەن. قاسم ئاغا گوتی قەیدی 
 نییــە بابــێ. هــەر چووینــەوە، هەمزە هەڵیپێچــام کە ڕاکە و خۆت خــەالس کە. زۆری
حەول   دا. گوتم چونکە تۆ بوویە زامنم هەرگیز ڕاناکەم، با بزانین چۆن دەبێ... بەیانی 
زوو لەگەڵ هەمزە هاتینەوە الی قاسم ئاغا. شەیپووری سەفەر لێدرا. لەشکر]ی ئێران[ 
بەرەو ساباڵغ دەچوو، عەشایریشیان لەگەڵ دەچوون. لە قاسم ئاغام پرسی کوا کاکە 
ڕەحمان]ی موهتەدی[؟ گوتی نەخۆشــە و لە گوندی شــێخلەرە. گوتم ناتوانم بیبینم؟ 
لەپــاش تاوێــک بێ جــواب مانەوە گوتی من وام پێ باشــە بچییە الی کاکە ڕەحمان و 
پێــی بڵێــی بتنێرێتە ]گوندی[ قەرەگوێز الی ئەحمەدئاغــا]ی ئێلخانی زادە[ و هەرگا بە 
مەســڵەحەتمان زانی دەتوانی بێیە ســاباڵغ. ئەمڕۆ دەگەڵ لەشــکر مەیە... سوار بووم 
هــەر لــە کۆاڵنی حەمامەوە کردمە غار، لە شــار دەرچــووم و تەقڵەکوت ڕووم کردە 

شێخلەر« )الپەڕ٨٤ ـ ٨٥(. 
مامۆستا هەژار لە الپەڕە 10٧ی کتێبەکە دا جارێکی دیکەش باسی هەمزاغا دەکا و 
بیرەوەریی سەردەمی ئاوارە بوون و گیرسانەوەی خۆی لە ماڵی شێخ لەتیفی شێخ 
مەحموودی نەمر دەگێڕێتەوە کە خۆی و قازی کاکەحەمەی قزڵجی و مەال حەسەنی 

قزڵجی و هەمزاغا لەوێ داڵدەیان گرتبوو:
»قزڵجی و من و لە بیرم نەماوە کێی تریش )پێم وایە هەمزەی سڵێمان ئاغا(  بوو، 



1062 | بۆکان لە مێژوودا

ناوی خۆمان گۆڕی.«
 واتە هەمزاغاش دوابەدوای هەرەسی کۆماری کوردستان لە گیرانی خۆی ترساوە و
هەاڵتۆتە باشوور. ئەو سەفەرەی نازانم چەندی خایاندووە، بەاڵم دواتر گەڕاوەتەوە 
بۆکان. هەر بەبێ نووسینەکەی مامۆستا هەژاریش من دەمزانی کاک هەمزە دووجار 
چۆتــە باشــووری کوردســتان. ئــەوە جــاری یەکەمییەتــی و جــاری دووهەمیــش لە 
سەرەتاکانی شۆڕشی ئەیلوول، واتە دەوروبەری 1٣٤1ی هەتاوی و 1٩٦2ی زایینی دا 
بوو. ئەو سااڵنە، لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان دا هیوایەکی گەورە بە سەرکەوتنی شۆڕشی 
کورد خوڵقابوو و گەلێک کەســانی شۆڕشــگێڕ و دڵســۆزی مەسەلەی کورد ڕوویان 
 کردبووە باشوور. هەمزاغا لەگەڵ کاک سەعدی موهتەدی و ژمارەیەکی زۆری الوان و
خوێندکارانی کوردی شارەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان، چووبوونە نێو شۆڕشەوە. 
لــە مــاوەی دوورکەوتنــەوەی کاک هەمــزە لــە بــۆکان، ڕابیعە خانمــی هاوســەری 
ئەوپەڕی ئازایەتی و لەخۆبوردوویی پیشان  دا و منداڵەکانی بە دەستەنگی و نەداری 
بەخێو کرد، نەک هەر بەخێو کردنی ساکار، بەڵکوو بە گیانی کوردایەتی پەروەردەی 
کــردن. منداڵــەکان، بریتــی بــوون لــە کاک عومەری حەمیــدی، شــەهید ئەبووبەکری 
حەمیدی و خوشــکە نەســرین حەمیــدی. کاک عومەر و کاک ئەبووبەکر چەند ســاڵ 
لە زیندانی شــا دا مانەوە ئینجا لە ســاڵی 1٣٥٧ ]1٩٧٩[  دا بە شۆڕشــی گەالنی ئێران 
پەیوەســت بــوون و ئەبووبەکــر بەدەســت خەڵخاڵیــی جەلالد لە ســەقز ئیعدام کرا و 

هاوسەری نەسرین خانمیش، واتە کاک جەعفەر بەدەست حکوومەت شەهید کرا. 
کاک هەمــزە مرۆڤێکی سیاســی و خاوەن هەڵوێســت و ناسیۆنالیســتێکی کوردی 
بێ خــەوش بــوو. مێــژووی کوردســتان و ئەدەبــی کــوردی زۆر بــاش دەناســی و 
گەلێک شــێعری شــاعیرانی کوردی لەبەر بوو. لە ســەردەمی کۆماری کوردســتان و 
ئازەربایجــان دا ئیزگەیەکــی ڕادیــۆ لە تەورێز دامەزرا کە بە تورکی قســەی دەکرد و 
ڕۆژانە نیوســەعاتیش بەرنامەی کوردی هەبوو؛ وێژەری کوردیی ڕادیۆکە، شــەهید 
عەلــی گەالوێــژ بــوو. لە ســااڵنی دوای هەرەســی هــەر دوو کۆمارەکــە و هاتنەوەی 
هێــزی ئێرانیــش دا ئــەو ڕادیۆیە هەر ما، بــەاڵم حکوومەتی ئێــران بەڕێوەی دەبرد و 
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بەرنامەیەکــی کوردیشــی هــەر هەبــوو، بــەاڵم ئەم جــار وێژەرەکەی ئاغــای »تابانی« 
خەڵکی ساباڵغ بوو. 

 هەمزاغا، کە گەلێک دەنگخۆش و مۆسیقاناس بوو لە هات وچۆی تەورێز و میوان بوونی
 ماڵی کاک سەعدی موهتەدی دا کە ئەو دەم ماڵی لە تەورێز بوو، چووبووە سەر ڕادیۆکە و
چەنــد گۆرانیــی تۆمار کردبوو. من گۆرانییەک لــەو گۆرانییانەم زۆر پێخۆش بوو و 
هــەر لــە بیــرم بوو تا ئــەوەی کاک هەمزە و ڕابیعە خانم بۆ ســەردانی کاک عومەری 
کوڕیــان لــە دەوروبەری ســاڵی 1٩٩1  دا هاتنە لەنــدەن و نیوەڕۆیەکیش میوانی ماڵی 
ئێمــە بــوون. کاک محەممەدی حەمیدیش کە لە ئاڵمانیاوە هاتبووە ســەردانیان، لەوێ 
بــوو. کامێرایەکــی کۆنــی فیلم هەڵگرتنمــان بەکرێ گرتبوو. ئەو دەم هێشــتا کامێرای 
دیجیتال باو نەبوو و دەبووایە فیلم، واتە شریت بخەیە سەر کامێراکە. تکام لە کاک 
هەمــزە کــرد گۆرانییەکەمــان بۆ بڵێ ئێمــەش بە کامێراکە تۆمــاری بکەین. بەداخەوە، 
دواتــر کــە ســەیری کامێرای گۆرینمــان کرد تەنیــا بەندێکی تۆمارکرابوو و دەســتی 

شکاوم فیلمەکە لەوێ دا کۆتایی هاتبوو. 
هەمزاغای نەمر گوتی ئەمما چ گوتنێک! دەنگێک بوو لە بەهەشتەوە هاتبوو:

 »ئەرێ خەجێ خەزێنە/ پا بنێ لەسەر گلێنە/ زەردە لیمۆت وا بێنە/ بەفراوی سەر تەزێنە
 ئــەرێ دیــدەم نەونەمــام/ ئەی هــاوار دیدەم نەونەمــام/ ئەی خڕێ دیــدەم نەونەمام/
ئەرێ هەتاکوو مردەن/ ئەی خڕێ من هەر بەتەمام/ جوانێ گیان من هەر بەتەمام...« 
نازانم شریتی سەر ڕادیۆ تەورێز ماوە یان نا و گەلۆ منداڵەکانیان هیچ دەنگێکی ئەو 
هونەرمەندە مەزنەیان تۆمار کردووە؟ بەاڵم من تووشی ئەو خەسارە گەورەیە هاتم و 
 لەکیسم چوو. گۆرانییەکە بە هەندێک جیاوازییەوە نەمر محەممەدی ماملێش گوتوویەتی و
مــن تــکام لــە هونەرمەنــدی خۆشەویســت کاک حەســەنی دەرزی کــردووە بەڵکــوو 
جارێکی دیکە بەدەنگی خۆی بیڵێتەوە. کاک حەسەن ڕۆح و گەوهەری گۆرانییەکانی 

موکریان بە جیاوازیی ناوچەکانەوە باش دەناسێ. 
کاک هەمزە ماوەیەک فەرمانبەری نەخۆشخانەی شێروخورشیدی بۆکان بوو و 
لە بیرمە کاتێ کە باوکم لە نەخۆشخانەی کۆنی شێروخورشید عەمەلیات دەکرا، ئەو 
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لە ژووری عەمەلیات بوو و هەواڵی تەواو بوونی کارەکەی پێداین. کاک هەمزە دوای 
ئەوەی لە نەخۆشــخانە هاتەدەرێ لە ماڵی خۆی کە لە شــەقامی کەمالی حەمیدی و 
دراوسێی گەلێک نزیکی ماڵی کاکم بوو، دەرزی لە نەخۆشان دە دا و کاری پانسمان و 
خزمەتــی ئەوتــۆی دەکرد. دوای کۆچی دوایی ئەویش ڕابیعە خانم درێژەی بە کارەکە 
دە دا. هەردووکیــان لــەو بــوارە دا خزمەتێکــی زۆریــان بە خەڵکی شــار و گوندەکانی 

دەوروبەری بۆکان کرد. 
کاک هەمزەش و ڕابیعە خانمیش کەسانێکی ئازا و بەجەرگ و خۆڕاگر و ئامادەی 
فیــداکاری لــە ڕێــگای کوردســتان دا بــوون. ئاوارەیی، گیرانــی منداڵــەکان و تەنانەت 
شــەهیدبوونی کوڕ و زاواکەیان شــلوێی نەکردبوون و ورەی خەباتیان تا دواڕۆژی 
ژیان هەر بەرز بوو. دووسێ ڕۆژ دوای ئیعدامی شەهید ئەبووبەکر بەدەست خەڵخاڵیی 
جەلالد، لەگەڵ کاک هەمزە و کاک عومەر چووینە زیارەتی گڵکۆکەی لە گۆڕستانی بۆکان. 
کاک هەمزە و کاک عومەر کێلەکەیان ماچ کرد و منیش ئەم سێ فەرد شێعرەی کاک 
 موسلیح شێخولئیسالمیم خوێندەوە کە لە سەردەمی ژیانی تاران دا خوێندبوومنەوە و

لە بەرم کردبوو:
 »سوێند بە خوێنی گەش و سووری دڵی تۆ

 لەجیای دەســت و چەکی ژێــر گڵی تۆ 
 بە هــەزاران و هــەزار دەســت و تفەنگ
جەنگ مەشــخەڵی   هەڵدەگیرســێنینەوە 
 تــــا ئەگـــەینــــــە ئـــــەوی ڕۆژی وااڵ
شـــەنگـــــەبااڵ بشــــەکێـــــنن ئااڵ!«1

بەداخــەوە کاک هەمــزەش، وەک هــەزاران خەباتکاری دیکەی کورد، پێش ئەوەی 
ئــەو ڕۆژە وااڵیــە بەچــاو ببینێ، ســەری نایەوە و بەشــوێن ئەو دا دوای چەند ســاڵ 
ڕابیعەخانمیــش کۆچی دوایی کرد کــە قارەمانێک و خەباتکارێک بوو لە ژوور گەلێک 

پیاوانەوە. یادی هەردووکیان بەخێر بێ!

 1. بەپێــی نووســینی کاک موســلیح )ڕێبــوار(، بەیتی ئاخریی ئەم هۆنراوەیــەی لە هۆنراوەی
»بۆ مەهاباد«ی کاک فاتیحی برای خواستۆتەوە.
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٢٤. میرزا حسێن غواڵمعەلی و کوڕەکانی
میــرزا حســێن )1٣1٨ ـ 1٣٨٣ی ه(  کــوڕی میرزا ئەســەدوڵاڵی بە ئەســڵ ســنەیی و 
ئامینەخانمی بەهرامی، خەڵکی بۆکان و برای بچووکی دوو برا و خوشکێک بوو. پێش 
ئەوەی ببێ بە هاوسەری حەلیمەی خوشکم، دەمناسی. نموونەی پاکی و چاکی بوو. 
نە دیتم و نە لە کەســم بیســتەوە گلەیی و گازندەیەکی لێی بێ. ماوەیەک مامۆستا و 
 پاشان مودیری قوتابخانەی کچانی بۆکان بوو. مودیر و نازمی مەدرەسەی ڕاهنەمایی
»ابن سینا« بوو. کچ و کوڕ و دایک و باوکەکان متمانەیان پێدەکرد. بێدەنگ و هێدی و 
هێمن بوو. باوەڕێکی قورس و قایمی ئایینی هەبوو و منداڵەکانیشی بەو ڕۆحەوە گەورە 
 کرد، بەاڵم بە دڵفراوانییەکی زۆرەوە لە گەڵ خەڵکانی غەیری خۆی هەڵس وکەوتی دەکرد و
 نموونەکەشی خزمایەتی کردن لەگەڵ بنەماڵەی ئێمە بوو، بەباشی ئاگاداری هەڵوێست و
پێگــەی باوەڕی کاکم و من بــوو و لە هەموو ماوەی خزمایەتی و هات وچۆمان دا بە 
دڵفراوانییــەوە لەگەڵمــان دەکەوتە باس وخواس و هەرگیز تووڕەیــی و دڵڕەنجییەکم 
پێوەنەدیــت. منیــش کە لەو ســااڵنە دا تۆفانێــک لە خەیااڵت و ئاواتــی لەکردن نەهاتوو 
لــە مێشــکم دا هەڵیکردبــوو، هەرگیــز پەرژینــم نەشــکاند و هەردووالمــان توانیمــان 
خۆمــان بیــن و وەک خۆمــان بمێنینەوە، بێ ئەوەی گوشــارێکمان لەســەر الیەنەکەی 
دیکــە هەبــێ و کاتێکیــش کــە هەواڵــی مەرگی لەناکاویــم بیســت، وەک برایەکی خۆم 
پێــی خەفەتبــار بــووم؛ دڵنیاشــم من تاکە کەس نەبــووم و هەر هەمــوو قوتابییەکانی 
پێشــووی و دایــک و باوکەکانیــان و بەشــێکی زۆر لــە خەڵکــی شــارەکە هەســتێکی 

هاوشێوەی منیان بووە. یادی بەخێر بێ! 
میــرزا حســێن و حەلیمــەی خوشــکم دوو کــچ و دوو کوڕیــان بــوون، ئەوانیــش 

هەرکام لە شوێنی خۆیان و بواری کاری خۆیان دا کەسانێکن. 
عەلی بە تەنیشت وەزیفەی ئیداریی یەوە، چیرۆکنووسێکی توانایە. من دوو چیرۆکم 
لێ خوێندۆتــەوە کــە لــە بەرگی 1 و ٣/2ی کۆمەڵە چیرۆکی »خــۆر«دا باڵوبوونەتەوە. 
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لــەوێ دا وەک نووســەرێکی ناتورالیســت خــۆی نواندووە. لە چیرۆکــی 1٣٧ چرکە + 
 120 هەنگاو = صفر  دا ڕستەیەکی هەیە هەر دەڵێی بۆ من و نەسلی ئێمە نووسراوە:

»بە تەمای گۆڕینی دنیا بووم، خۆم جووڕیام!« 
ـ خــۆر، گەلەچیــرۆک، بەرگــی یەکەم، بە هاریکاریی 10 نووســەر، گردوکۆی بریا 

کاکەسووری، انتشارات پژوهندە، بۆکان 1٣٨٧، ٨0 الپەڕە، کوردی.
ـ خۆر، گەلەچیرۆک، هەڤپەیڤین، شێعر، وتار، بەرگی دوو و سێ، ناشر انتشارات 

صالح الدین ایوبی، ارومیە 1٣٨0، 21٥ الپەڕە، کوردی.
ڕێبــوار )اســداللە(  بــرای بچووکــی عەلییــە و وەک ڕەخنەگــر و توێــژەری فیلم و 

سینەما، لە زانکۆیەکی تاران مامۆستایە. 
من دوو کتێبی فارسییم لەالیە کە کاری هاوبەشی ڕێبوار و هاوکارێکی زانکۆی 
ئەون، هەر دوو کتێبەکە پسپۆڕانە و لە بابەتی پیشەیی فیلم و سینەما دا نووسراون. 
یەکەمیــان، کۆمەڵــەی 2٤ وتاری هونەرییە ســەبارەت بە فیلمــە ئێرانییەکان و 1٦ 
وتار ســەبارەت بە ســینەمای واڵتانی ڕۆژاوایی و 10 وتار لەســەر سیناریۆی فیلمە 

تەلەفیزیۆنییە ئێرانییەکان:
ـ اسداللە غالمعلی و سید بدرالدین احمدی، »نقد و تحلیل هنری بر فیلم و فیلمنامە«، 

نشر مهر نوروز، تهران 1٣٩0، ٣٨2 صفحە، فارسی.
دووهەمیان لە پەیوەندیی میعماری و سینەما لە شاری ڕۆمای پێتەختی ئیتالیا و 
کارتێکەریــی ئــەو دوو دیاردەیە لەســەر یەکتر نووســراوە و لە ســەرەتایەک و پێنج 

فەسڵ پێکهاتووە: 
ـ اســداللە غالمعلی و ســید بدرالدین احمدی، »شــهر رم پس از جنگ جهانی دوم«، 

نشر مهرنوروز، تهران 1٣٩0، ٣02 صفحە، فارسی.
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٢٥. عەباس ئاغای بێهداری
 هێدی و هێمن بە خیابان دا دەهات و سەری بە دووکانی دۆستێکی دا دەکرد؛ دادەنیشت و
بــە هێمنــی دەدوا، قســەی هەڵبــژاردە. شــارەزای سیاســەت و ئــاگاداری ڕووداوە 
کۆمەاڵیەتییــەکان بــوو. بێ فیــز و خاکــی، بــە جل وبەرگێکی ئاســایی یەوە، ڕووخۆش 
لەگــەڵ خەڵک و لەگەڵ نەخۆشــی بێهــداری. وەک »پزیشــکیار« )برینپێچ(  لە بێهداریی 
بــۆکان کاری دەکــرد و بــۆ دەرزی لێــدان دەچــووە ماڵــی خەڵکیش. گەلێــک جێگەی 
متمانــەی خەڵکی شــارەکە بــوو. زۆرێک لە دووکاندارەکانی بۆکان دۆســتی بوون و 

خۆشیان دەویست. 
 »عبــاس امیــن آوە« لەدایک بــووی شــاری »باکــۆ«ی ئازەربایجانــی باکــووری و 
گەورەبووی شاری تەورێز بوو، ئەو کەسانە لە ئازەربایجان بە »موهاجیر« ناودەبران، 
کەســانێک کە باوک و باپیریان لە کۆتایی یەکانی ســەدەی نۆزدەهەم و ســەرەتاکانی 
ســەدەی بیســتەم بە شــوێن کار دۆزینــەوە دا لــە ئازەربایجانی ئێرانــەوە چووبوونە 
ئازەربایجانــی ڕووســیا و دوای شۆڕشــی ئوکتۆبــری 1٩1٧ گەڕابوونــەوە ئێــران. 
عەباس ئاغا درەنگتر ســەری لە بۆکان دەرهێنابوو، کە بەشــێک بوو لە ئازەربایجانی 
ڕۆژاوا. هــەر لــە بۆکانیــش لەگەڵ ســەڵتەنەت خانمی وەتەن پەرەســت )1٣2٥ـ   1٣٨٥(  
زەماوەندی کرد. سەڵتەنەت خانم بە ڕەچەڵەک مەهابادی و گەورەبووی بۆکان بوو، 
لە ســەرەتا دا وەکوو مامۆســتا لە قوتابخانە کاری دەکرد و پاشــان بوو بە هاوکاری 
عەباس ئاغــا لــە بێهداریــی شــارەکە. منداڵەکانیشــیان لــە بۆکان گەورە بــوون و هەر 

هەموویان بە کوردی قسەیان دەکرد. 
عەباس ئاغا جگە لە تورکی، کوردیشــی دەزانی، بەاڵم زۆر جار بە فارســی لەگەڵ 
خەڵک دەدوا. دۆستایەتییەکی گەرمی لەگەڵ کاکم دا هەبوو، وا بزانم دۆستایەتییەکەیان 
دەگەڕایــەوە بــۆ ســەردەمێک کــە کاکــم دووکانــی کتێبفرۆشــی و ڕۆژنامەفرۆشــیی 
هەبــوو و ئەویــش کــە ســەری لەنێو کتێــب دا بوو، زۆرجــار دەهات و دادەنیشــت و 
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لەگەڵ مامۆســتا و قوتابییانی مشــتەریی دووکانەکە دەکەوتە قســەوباس. بەئاشــکرا 
ڕوانگەیەکــی چەپــی هەبوو و شــەیدای یەکســانی و دادپەروەریــی کۆمەاڵیەتی بوو، 
بــەاڵم بەگوێــرەی خوووخدە هێمنەکەی لەگەڵ کــەس نەدەکەوتە چەلەحانێ و باوەڕ 
ناکەم کەســیش دیتبێتی قســەیەکی توند یان هێرشــێک بکاتە سەر الیەنەکەی دیکەی 
وت ووێــژ. دواتــر کــە کاکم کتێبفرۆشــییەکەی بۆ کاک کەریمی ســالمی بەجێهێشــت، 
عەباس ئاغــا کورســیی نێــو دووکانەکــەی بۆخــۆی پاراســت و دوای تەواوبوونــی 

ئیش وکاری بێهداری دەهات و لەوێ دادەنیشت. 
مــن زۆرم ڕێــز لێ دەگرت و ئەویش خۆشیدەویســتم. کاتــێ خەریکی تەرجەمەی 
شــێعری »حەیدەربابــا«ی شــەهریار بــووم، زۆری یارمەتیــی دەدام، لــە ڕاســتی دا 
تەنیــا ڕێکمدەخســتن.  مــن  بــوو و   عەباس ئاغــا وەرگێــڕی ســەرەکیی شــێعرەکان 
لــە  هــەرکام  هەڵیکــرد و  ئێــران  1٣٥٧ی  ســاڵی  ڕاپەڕینەکــەی  تۆفانــی  کــە  کاتــێ 
ئێمــەی وەک تــووی هەرێــز بــە الیــەک دا بــرد، مــن پشــت لــە دۆســت و ڕوو لــە 
دوژمــن پەڕیــوەی ئــەم الیانــە بــووم، بــەاڵم ژنەفتــم عەباس ئاغــا و بنەماڵەکــەی لــە 
باووباپیرانــی  کــە ڕەچەڵەکــی  گەورەشــاری تەورێــز گیرســابوونەوە. تەورێزێــک 
لەوێــوە هاتبــوو، بــۆ ئــەو نامــۆ بوو و لــەوێ هات وچــۆی کەمتر کەســێکی دەکرد و 
ئەگــەر هات وچۆیەکیشــی ببووایە لەگەڵ کــورد و بۆکانییەکانی دانیشــتووی تەورێز 
لــە کۆتایــی ڕێــگای ژیانیــش دا، بــەداخ و حەســرەتی بــە الڕێ دا ڕۆیشــتنی  بــوو. 
شۆڕشــی گەالنــی ئێــران و دووریــی منداڵەکانــی و خــەم و خەفەتی هەڵکەنــدران لە 
 بــۆکان و شــێوانی ئــەو هێالنــە بچووکەی وا لــەوێ پێکەوەی نابوو، ســەری نایەوە. 
ئــەوە ســێ قۆناغی ســەرەکی ژیانی عەباس ئاغــای ئەمین ئاوەیە: لە ســاڵی1٣10 دا لە 
باکۆ هاتۆتە جیهان، لە 1٣٤0  دا لە بۆکان زەماوەندی کردووە و لە 1٣٨1  دا لە تەورێز 
ســەری ناوەتەوە؛ ژیانێکی٧1 ســاڵەی کار و خزمەت لە ڕیزی خەڵک و لە دژایەتیی 

دوژمنانی خەڵک دا. یادی بەخێر بێ! 
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٢٦. مامۆستا گۆران 
حەســەن ئەیــووب زادە )مامۆســتا گۆران(   ســاڵی 1٣22 )1٩4٣(  لە گونــدی کەرێزەی 
ئەییووبیــی نزیــک بــۆکان لەدایک بــووە، لــە بــۆکان چۆتــە خوێندنگە. لــە قوتابخانەی 
قــەاڵی ســەرداری بــۆکان دا پێکەوە دەمانخوێند. دوو ســاڵێکیش لەگەڵ نەمر ســوارە 
ئێلخانــی زادە، کــە دوای نەخۆشــییەکەی گەڕابــۆوە ســەر دەرس و خوێندن، هاوپۆل 
بووین. دوای تەواوکردنی خوێندنی ســەرەتایی چۆتە دەبیرســتانی کەشــاوەرزی کە 
بۆ ماوەی چەند ساڵ لە بۆکان دانرابوو، پاشانیش چۆتە دانیشسەرای کەشاوەرزیی 
ورمێ، ئینجا بۆتە مامۆستای قوتابخانە لە گوندەکانی دەوروبەری بۆکان و درەنگتر 
لە زانستگای تاران بەشی ماف و زانستە سیاسی و ئابورییەکان دا، فەوقی  لیسانسی 
لــە بــواری مافە تایبەتییەکان وەرگرتووە و لە شــارەکانی کوردســتان و ئێران وەک 

دادوەر خزمەتی خەڵکی کردووە. 
لە ژیانی شەخسی دا الیەنگری دادپەروەریی کۆمەاڵیەتی و یەکسانی بووە و وەک 
کوردێکــی خــاوەن بڕوا داکۆکیی لە مافی گەلی کورد بۆ دیاری کردنی چارەنووســی 
خۆی کردووە. لە ڕاپەڕینی ساڵی 1٣٥٧ی گەالنی ئێران دا چۆتە نێو ڕیزەکانی حیزبی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــەوە و دوای هێرشــی کۆنەپەرســتانی ئێران بۆ ســەر 
کوردســتان، لەگەڵ پێشــمەرگەی حیزب دا شاری بەجێ هێشتووە و سااڵنێکی زۆر لە 

بەشی دادوەریی حیزب لە ڕۆژهەاڵت و باشووری کوردستان هەڵسووڕاو بووە. 
دوای هاتنــە دەرەوە لــە واڵت، کاری حیزبایەتیــی وەال نــاوە و بــە نووســین و 
لێکۆڵینــەوە و وەرگێڕانــەوە خەریــک بــووە. مامۆســتایەکی کەم وێنەیە لە نووســینی 
کوردیــی پەتــی دا، جگە لە فارســی، زمانی ئینگلیــزی و فەرەنســی و ئاڵمانی دەزانێ. 
ســەبارەت بە تیرۆری نەمران دوکتۆر عەبدوڕڕەحمانی قاســملوو و دوکتۆر ســادق 
شــەرەفکەندی لەالیــەن کۆماری ئیســالمیی ئێرانەوە، لێکۆڵینــەوەی کردووە و کتێبی 
»ئیســکۆرت بــەرەو تــاران«ی پیتــر پیلــچ پەرلەمانتــاری ئوتریشــی )نەمســاوی(  لــە 
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ئاڵمانییــەوە وەرگێڕاوەتە ســەر کوردی کە تا ئێســتا چەندەها جــار چاپ کراوەتەوە. 
نووسەر و شاعیر و وەرگێڕ و چیرۆکنووسە. خاوەنی دەیان کورتەچیرۆک، ڕەخنەی 
ئەدەبی، بابەتی سیاســی و شــێعر بۆ زاخاوی مێشــکە. کتێبی »شــازدە بچکۆالنە«ی 
ســێنت ئیگزۆپێریی لە فەرەنســی، »شێعر چیە«ی نزار قەبانی لە عەرەبی، شێعرەکانی 
هاینریش هاینە، فاوست و بەرهەمەکانی »گۆتە«ی لە زمانی ئاڵمانییەوە وەرگێڕاوەتە 
ســەر زمانــی نەتەوایەتیمــان و زۆر بەرهەمی دیکەش لە کارنامەکەی دا نووســراون، 

بەاڵم بەداخەوە بەشێکیان هێشتا لە نێوخۆی واڵت باڵونەکراونەتەوە 
ئەوە نموونەیەک لە قەڵەمی بەپێزی مامۆستایە: 

من و دارەبەن 1
کا ت دەمــەو زەردەپــەرە، دارەبــەن لــە ئامێــزی دۆڵــی چــۆڵ و کــراڵ دا بــە شــنەی 
شــە ماڵ، پرچی ئاڵۆزی بەشــانە   دەکا و لیزگەلیزگە دەیهۆنێتەوە. لە شــادیی ژوان و 
شەوڕامووســانێکی خەیــااڵوی لەگــەڵ تریفــەی مانگە شــەو، تەزوویەکــی ســارد بــە 
 ســەرتاپای لە شــی دا دێ. شــەو زرینگاوەتەوە، ئارەقی ئەوین دڵۆپ دڵۆپ دەتکێتە نێو 
هەنــاوی دارە بــەن و پەنجەکانــی هێدی هێــدی بە ســروە دەلەرن و شــەوباش لەگەڵ 
ئەســتێرە دەکەن. تریفەی بێ ئارام تارمایی شــەوەزەنگ وەالدەنێ و ئامێزی فێنکی لە 

بااڵی دارەبەن وەردێنێ و لە  نێو یەکتر دا دەتوێنەوە. 
کات بەرە بە یانــە، گزنگ ئەنگوتووە، دارەبەن سەرمەســتی ئەو ژوانەیە، کە قەڵتی 
تە شوێی کاسبکارێک لەو خە وە یە زدانییە ڕایدەپەرێنێ. ئەو خەوپەڕێنە دەست  وەشێنە 
ســەرتاپای دارەبــە ن  بەبێ  بەزەیی زامــدار دەکا و بۆ هەر زامێ گۆمیلکەیەکی قوڕین 
وەکوو قاپێلکەی چاوی برسی بە  لە  شییەوە دەلکێنێ. زامەکان دەبن بە چاو و هەموو 
ئەسرینیان لێ دەبارێ. فرمێسک دەڕژێنە نێو گۆمیلکە قوڕینەکەوە و دەبن بە ئاوێنە. 
لەو ڕۆژەوە کە زامەکانی دارەبەن دەبن بە چاو و چاوەکانیش ڕۆندکیان لێ دەبارێ 
ئاهی ســاردی، لە بەندی هێشــووی قەزوانی شــلک و بۆنخۆش دا دەمێنێتەوە، کە لە 

1. کوردستان، ئۆرگانی حدکا، ژمارە 11٧، وەرگیراو لە ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت/ بۆکان.
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 هــەر دەس پێداهێنانێــک دا دەڵێی دایکی ڕۆڵە کوژراوە کە بە  ڕانی خۆی دا دە کێشــێ و 
پە ککووپە   ککوویەتی!

منیــش ئــەو کــوردەم کــە لــە  بەرەبە یانــی خە وێکــی یەزدانــی   دا وەکــوو دارەبەن، 
زامــداری بێ تاوانــی ئە و   واڵتە کاول کراوەم. هەر دوو لەشــمان بە ئاوریشــمی ئەوین 

چنراوە و پێ بە ستراوی ئە  و لێڕەوار و چۆڵ و چڕەین. 
بەندی دڵی دارە بە ن بە ناخی زە وی دا چووە و من بە پانایی و درێژایی ئەو واڵتە دا 
 بە تای کەزی و بە   تیری مژۆڵی نازداران بە سینگی ئەردەوە هەزارهە زار مێخە کراوم و

کێوی یادگاری باووباپیرانیان لە سەر سینگ داناوم. 
ئێمە  دوو ئەوینداری لە مێژینەین و دوو پێ لە زنجیرکراوی دێرینە. بە ســەرهاتی 
ئێمە لە بلوێری شوانە وێڵە و لە قاسپە ی کەو و چریکەی بولبول دایە. داخوا کە س هەیە 
ئەو بەسە رهاتەی ئێمەی بە گوێ نەگەیشتبێ؟ بەشێک لە کارە سیاسیـ  هونەرییەکانی 

لەسەر ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت/ بۆکان )بەشی نووسەران( دەست دەکەوێ.
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 ٢٧. کاک برایم فەڕشی
کاک برایــم لــەو دەگمــەن کەســانەیە بەختی ئــەوەی بووبێ دوای هاتن بــۆ ئورووپا 
لەســەر پیشــەی هونەریــی پێشــووی خــۆی مابــێ و درێژەی بــە هەمان ئــەو کارانە 
دابــێ کــە لە نێوخۆی واڵت پێیانەوە خەریک بووە: شــانۆگەری، لێکۆڵینەوە و دەرس 
گوتنــەوە. نــەک هەر ئەوەندەش، بەڵکوو لەم الیانــە بابەتەکانی بە دەرس خوێندبێ و 
ڕادەی زانســتی پیشــەیی خــۆی بردبێتە ســەرێ و لەوەش زیاتر، فێرگــەی دانابێ و 
بە زمانی ئاڵمانی بە دەرسیشــی گوتبێتنەوە. ئەم بەختە و لە ڕاســتی دا ئەم هیممەتە، 

زۆرێک لە ئێمە نەمانبوو! 
خۆی دەڵێ: »لە بۆکان لەدایک بووم و لە کۆڵن سەردەنێمەوە. تەرمەکەم بە گڕی 
ئاگــر دەســووتێنرێ و هەرچێــم لێ دەمێنێتــەوە بە ئــاوی چۆمی تەتەهــووی بۆکان دا 

دەدرێ، ئەگەریش نەکرا، خۆ چۆمی ڕاین ئامادەی میوانداریمە!« 
لــە بــۆکان بۆتــە فەرمانبــەری ئیــدارەی »ئامــووزش و پــەروەرش«. دوای هاتنــە 
دەرەوەی، لــە بــواری جیاجیای وەک دراما، ئەدەبیاتی نوێی ئاڵمان، شــانۆپێداگۆگی، 
کامپیۆتێر، داڕشــتنی سیســتەمی فێربوون، مێتۆدی نووســین دا دەرســی خوێندووە. 
جگە لە بەرهەمی شانۆ و فیلم 2٩ کتێب و هەژمارێکی زۆر وتار و بابەتی شانۆیی، 

فەرهەنگی باڵوکردۆتەوە. 
ئەندامی شــانۆی الوی بۆکان، شــانۆی تەلەویزیۆنی کرماشان، ئەنجومەنی تیاتر، 
سەندیکای شانۆکاران، کارگەی هونەر، بەرپرسی شیرکەتی فیلم و نمایش لە تاران، 
دامەزرێنەری شــانۆی کۆچەر، ئەندامی کۆمەڵەی خوێندکاران )KSSE(، ڕێداکسیۆنی 
»Kurdistan Heute« و ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت/ بۆکان، دەزگای شانۆپێداگۆگاکانی ئاڵمان 

)BUT( و بەرپرسی بەشی شانۆی نێونەتەوەیی و فرەکولتووری بووە. 

وەک شانۆگێڕ، دەرهێنەری شانۆ و فیلم، کاری کردووە و ساڵی 2011 ئەنستیتۆی 
»Lernhaus«ی بــۆ پرۆســەی فێــر بــوون بەپێــی زانســتی نۆیرۆلــۆژی، پێداگۆگــی و 
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سروشــتی تــاک دامەزرانــدووە، کــە ســااڵنە خوێنــدکاری فێرگــە و زانســتگاکان لــە 
ئیتالیا و فەرانسە و ئاڵمانیاوە دەبنە میوانی و مێدیای ئاڵمانیا بە چڕیی ئاوڕی لێیان 

داوەتەوە. 

بەرهەمەکانی: 
بابەتی شانۆیی و شانۆنامە:

ـ شانۆ )ساڵی 2002، لێکۆڵینەوە( ؛ 
ـ ماندانا )شانۆنامە1٩٩٦(؛  
ـ زەوی )شانۆنامە، 1٩٩٥(؛ 

ـ دایکی نیشتمان و کۆشکی ئاوات )لێکۆڵینەوە/ شانۆنامە 1٩٩٤( .
مۆسیقا:

ـ مۆسیقای کوردی لە نێوان هاوار و هیوا دا )کۆمەڵەی وت ووێژ 2002 کوردی، 
ئاڵمانیا( ؛

ـ زمانی دووال )وت ووێژ سەبارەت بە زیرەک، محەممەد ڕەمەزانی 2002( ؛
ـ زیرەک هونەرمەندی نەتەوەیەکی بن دەست )باس و لێکۆڵینەوە 1٩٩٦( .

دەرسنامە:
ـ تەکنیــک و هونــەری ئاخافتن ) ئاراس، هەولێــر 200٧، وەرگێڕان لە ئاڵمانییەوە 

بۆ سەر  زمانی کوردی( ؛
ـ پڕۆژە فرەکولتوورییەکانی شانۆی پێداگۆگی )نامیلکە بە زمانی ئاڵمانی، 2002( ؛
ـ دەرسنامە بۆ مامۆستای باخچەی مندااڵن )نامیلکە بە زمانی ئاڵمانی، ساڵی200٣ ، 

Spielpädagogik(؛

- مێتــۆدی پێوەندییەکانــی نێــوان مــرۆڤ )نامیلکــە بــە زمانــی ئاڵمانــی، 200٤، 

Kommunikation Training( ؛

ـ دەرسنامەی پرۆگرامەکانی )Word, Excel, PowerPoint بە زمانی ئاڵمانی 2002( ؛
ـ وێنە، دەنگی دڵ و بێدەنگی مێشک )کۆمەڵە تێکست بۆ راهێنانی دەنگی شانۆگێڕ، 
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کوردی و ئاڵمانی، 2002(؛ 
کتێب، فیلم: 

ـ تەلەفیزیۆن لە نێوان دامەزراندن و داڕزاندن دا )هەڵسەنگاندنی تەلەفیزیۆنەکانی 
کورد، ساڵی200٦( ؛

ـ کردســتان ســرزمین رنج ها و تجربە ها )کۆمەڵەی وتار و ڕاپۆرتی سیاســی بە 
زمانی فارسی، 1٩٨٩( ؛

ـ سەفەرێکی خەیاڵی بۆ بۆکان )کتێبی دەنگ و چاپ 1٩٨٤ و 2000( ؛
ـ هەڵەبجە و کۆسار، مەهاباد و گوڵەباغ لە واڵتی چنار و هێمن، ساڵی 1٩٩٤؛

ـ ڕۆژهەاڵتی کوردســتان و پرســی سیاســەت )کۆمەڵە بابەتی سیاســی، ســاڵی 
200٨( ؛

ـ لە خو دا و پێغەمبەر و دەوڵەت دەترسم )کۆمەڵە بابەتی تایبەت بە فەرهەنگ و 
سیاسەت، ساڵی200٧( ؛

ـ ســەدەی کارەســات )وت ووێژ لەگەڵ مامەغەنی بلووریان، ســاڵی 1٩٩٦، چاپی 
ساڵی 200٨( ؛

ـ پازڵی کوردبوونی کورد )لێکۆڵینەوە 201٨ ـ 1٩( ؛
ـ لە نێوان دوو وێنە دا )کوردی/ئاڵمانی 201٨ ـ 1٩( ؛

ـ فیلمــی Die Schule zwischen Hoffnung und Aufbruch ســاڵی 201٨ بــە زمانــی 
ئاڵمانی.
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٢٨. کاک نادر فەتحی )شوانە( 
کاک نــادر خزمەتکارێکــی بێ دیعایەی میللەتەکەیەتــی. من ئەوە بەگوێرەی ئەزموونی 
کارکردنــی ڕاســتەوخۆ لەگەڵــی دا دەڵێــم و هیــچ زیادەڕۆیی یەک نابــێ ئەگەر ئەوەی 
لــێ زیــاد بکەم کــە خەڵکێکی کەمم بینیوە وا پڕ بەدڵ خەریکــی کار و خەبات لەپێناو 
بەختەوەریــی گــەل و نیشــتمانەکەمان بن، بێ ئــەوەی ئــارەزووی ناودەرکردن و »بە 
مامۆســتابوون« بکەن! ئەوەی نادر لە ماوەی دەپازدە ســاڵی ڕابردوو دا کردوویەتی 
ئەگەر خەڵکانی دیکە بیانکردایە ئێســتا دەیان جار بانگ کرابوونە ســیمینار و کۆڕ و 
کۆبوونەوە و سەر شاشەی تەلەفیزیۆنەکان، بەاڵم ئەو بەبێ چاوەڕوانی لە کەس و 
بێ ئــەوەی بیــەوێ ناودەربــکا، کار و خزمەتــی خۆی درێژە پێــداوە و هەتا ئەمڕۆش 

هەر لەو ڕێگا پیرۆزە الینەداوە. 
کاک نــادر وەرگێڕ، نووســەر و بەڕێوەبــەری ماڵپەڕێکی پێشــکەوتنخوازی وەک 
»ڕۆژهــەاڵت/ بــۆکان«ە و ئەرکــی بەڕێوەبردنــی ســایتەکە خســتوویەتە پەیوەندیــی 

ســەرەڕای  خوێنەرانــەوە.  نووســەران و  لــە  زۆر  ژمارەیەکــی  لەگــەڵ  بــەردەوام 
نووســین و  خەریکــی  ماڵپەڕەکــەش،  بەڕێوەبردنــی  ڕۆژانــە و  ژیانــی  کاروبــاری 
وەرگێڕانــی چەندەهــا بابەتــی زانســتییە، بوارێک کە کەمتر کەســی دیکــە خۆی پێوە 
ماندوو دەکەن. ئەو بە باوەڕێکی پتەوەوە دژ بە خورافات و دیاردە دواکەوتووەکانی 
کۆمەڵگا وەستاوە و ئەوەی نووسیویە و لە ئاڵمانییەوە وەریگێڕاوەتە سەر کوردی، 
هەمووی ڕوونکەرەوەی زەین و چرای ڕێگای ژیانی سەربەســت و کۆمەڵگای ڕەها 

لە خوڕافە و نەریتی داڕزیوی کوردەوارییە. 
بــۆ ناســینی زیاتری ئەم کەســایەتییە هەڵکەوتــووەی کۆمەڵگاکەمان، با ســەرەتا 
سەیری لیستەی نووسراوە و وەرگێڕاوەکانی بکەین کە لەسەر ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت/ 

بۆکان باڵوبوونەتەوە:
1. دێموکراسی؛
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2. دیالۆگ؛
٣. مافی مرۆڤ و تولەرانس؛

٤. گەڕان بەدوای ماکەی پێکهێنەری ژیان؛
٥. لە تەقینەوەی مەزنەوە تا گەورەبوونەوەی حەشیمەتی سەر ئەم هەردە؛

٦. مێژووی کورتی کات و گەڕان بەدوای وەاڵمی پرسیاری سەبارەت بە کاکەشان؛
٧. پرسیار و وەاڵم لەسەر زانستی گشتی؛

٨. مرۆڤ؛
٩. تیۆریی نیسبییەتی )ڕەوایی(  ئەنشتاین؛

10. مێشکی مرۆڤ؛
11. ڕاستییەکانی گەشەسەندن )داروینیزم( ؛

12. پشتڕاست کردنەوەی تیۆری »گەشەسەندن«ی داروین؛
1٣. کورتە مێژووی مرۆڤ؛

1٤. مێژووی دواڕۆژی مرۆڤ؛
1٥. ئەرک و ئەزموونەکانی سەدەی بیست و یەکەم؛

1٦. دیاردەی ئایین؛
1٧. مێژووی درۆیینی ئایین؛

1٨. ئایا مرۆڤ خودای خوڵقاندووە؟
1٩. ئیسالمی فاشیستی؛

20. محەممەد و »تۆڵەسەندنەوە«؛
21. قورئان، محەممەد و ئیسالمی فاشیستی؛

22. ئایا هومێدی ڕزگارکردنی ئایینی ئیسالم هەر ماوە؟
2٣. قورئان، پەیامی خۆشەویستی، پەیامی ڕق و کینە؛

2٤. ئێزدییەکان و ئایینی زەردەشت؛
٣٥. شارستانییەت و ئاکام و ئاسەوارەکانی بۆ جیهان؛

٣٦. فریدریش نیچە و جیاوازیی لەگەڵ فەیلەسووفانی دیکە؛



بەشی سێهەم: کەسایەتییەکان | 1077  

2٧. پێکهاتنی زمان لە بنەڕەتەوە و نزیکیی زمانەکانی جیهان لەگەڵ یەکتر؛
2٨. کرۆنۆلۆژی ئەدەبیی جیهان؛

2٩. کارتێکەریی کۆمەڵگا و بنەماڵە لەسەر منداڵ؛
٣0. ئینتیگراسیۆن یان یەکگرتنی مرۆڤی بیانی لەگەڵ کۆمەڵگا ڕۆژاوایی یەکان؛

٣1. شەڕی سەیروسەمەره؛
٣2. هەاڵتن بۆ الی خودا، نووسراوەیەکی تراژیدییە سەبارەت بە دوایین ڕۆژەکانی 

ژیانی »لێۆ نیکۆالڤیچ تۆلستۆی«؛ 
٣٣. وتەی ناوداران؛

٣٤. دنیای مودێرنی ئێمە »وزەی  ئەتۆمی«؛ 
٣٥. فێربوونی زمانی ئینگلیسی؛

٣٦. باشترین خواردەمەنییەکانی دژ بە نەخۆشیی شێرپەنجە؛
٣٧. 12 هەنگاو بۆ گەیشتن بە لەشێکی سالم و ئیدئال؛

٣٨. شەکر، وزەی وەڕێخستنی مێشکە یا ژارە بۆ لەشی مرۆڤ؛
٣٩. بیرەوەرییەکانی خەزاڵ؛

٤0. 10 نهێنیی گرینگ لە ژیانی مرۆڤ دا؛
٤1. وگتاریزم و وگانیزم؛ ژیانی سالم لە لەشی سالم دایە؛

٤2. وەاڵمی هەندێک پرسیار سەبارەت بە دووگیانیی ژنا؛ن
چاوخشاندنێک بە لیستەکە دا هەندێک ڕاستیمان بۆ دەردەخەن:

ئــا. هەڵبژاردنــی ئــەم وتارانە و نووســین یــان وەرگێڕانیــان بەهەڵکــەوت نەبووە، 
بەڵکــوو بیرێکــی تیــژ و ڕوانگەیەکــی ڕوونــی سیاســی ـ  کۆمەاڵیەتیی لە پشــت 

هەڵبژاردنی بابەتەکان و تەرکیز لەسەر نێوەرۆکی هاوبەشیان بووە؛ 
ب. خاوەنــی ئــەم ڕوانگەیــە، بەختەوەریــی مــرۆڤ و ســەرکەوتوویی کۆمەڵــگای 
بــە ئامانــج گرتووە و هــەر بۆیەش توانیویەتــی لەنێو ســەرقاڵیی ژیان و کاری 

ڕۆژانە دا کاتی پێویست بۆ خوێندنەوە و وەرگێڕانیان تەرخان بکا؛ 
پ. خاوەنی ئەم ڕوانگەیە ئاگاداری ئەم ڕاســتییەش هەیە کە بەربەرەکانی کردنی 
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ئیرتیجاع لە ســەردەمی برەوی ئیســالمی سیاســی دا کارێکی هاسان نییە، بەاڵم 
ئــەو بوێرانە بەگژ کۆســپەکانی ســەر ڕێــگای ژیانی ئازاد دا چووە و نەترســانە 
زیانەکانــی خورافاتــی خســتۆتە ڕوو، کارێــک کە زۆربەی ئێمــە دەیزانین، بەاڵم 

چاوی لێ دەپۆشین!
هیچــکام لــە بابەتــی نووســراو و تەرجەمەکــراوی ئــەو قەڵەمــە، عەوام پەســند و 
بــازاڕی نین، بەڵکــوو لە هەموویان دا بنەما و ماکی بــاوەڕە ئیرتیجاعییەکان کراوەتە 
ئامانــج و کۆمەڵگای لە مەترســییەکانی ئاگادار کردۆتــەوە. باوەڕی قایم بە ڕێبازەکە 
وای کــردووە لــە خۆدەرخســتن و ناودەرکــردن دوور بکەوێتــەوە و ســەری تەنیــا 
بــە ئەرکــە کۆمەاڵیەتییەکــەوە گــەرم بێ، هــەر ئەوەش درێــژەدان بــە ڕێبازەکەی بۆ 

گونجاوتر کردووە. 
ڕوانیــن بــە نموونەیەکــی کەم لــە کارەکانی نادر دا ڕاســت بوونــی بۆچوونەکانی 

سەرەوە دەردەخا.
لە ســەرەتای کتێبی »ڕاســتییەکانی گەشەسەندن«، نووســینی ئۆلریش کوتچێرا  دا 

وەرگێڕ بەرپرسایەتیی خۆی بە نیسبەت خەڵک بەو شێوەیە دەردەبڕێ:
»دوای خوێندنەوەی ئەم کتێبە، بە ئەرکێکی گرنگم زانی بۆ زانیاریی الوانی کورد 

وەریبگێڕمــە ســەر زمانــی کــوردی.« لە درێــژەی دا بەرپرســایەتییەکی دیکە لە خۆی 
پیشاندەدا، ئەویش بە نیسبەت نووسەری کتێبەکە و مافی کۆپی ڕایتسی ئەو: »نامەیەکم 
بــۆ نووســەری کتێبەکــە لــە زانســتگەی فرایبۆرگی ئاڵمانیــا نووســی و داوای ئیزنی 
وەرگێڕانی کتێبەکەم لێ کرد. ڕێزدار کووتچێرا بە میهرەبانییەوە قبووڵی کرد، منیش 
لەالیەن خوێنەرانی کورد و خۆمەوە سپاسی دەکەم. هیوادارم نێوەرۆکەکەی شایانی 
 کەڵک لێ وەرگرتنی خوێنەران بێ.« ئینجا وەاڵمی نووسەر ڕادەگەیەنێ کە بۆی نووسیوە:
»... سپاس. ئێوە دەتوانن نووسراوەکەم وەرگێڕن. خۆشحاڵم لەوەی کتێبەکەی منتان 
پێ باشە، بەهۆی ڕەخنەی توندی من لە هێزی خوڵقێنەر، کتێبەکەم لەالیەن ژمارێک 

لە خوێنەرانەوە پەسند نەکراوە...« 
باوەکوو هەر ئەو چەند وشــەیەی نووســەر نێوەرۆکی کتێبەکەمان بۆ دەردەخا، 
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بــەاڵم بــا ســەیرێکی کتێبەکــەش بکەیــن و چەند دێڕێکــی پێشــەکییەکەی بخوێنینەوە 
بــۆ ئــەوەی گرنگایەتیی کتێبەکەمــان بۆ دەربکەوێ: »لە پەنا کتێبــی ئایینیی ئینجیل و 
لــە کولتــووری دنیای مەســیحی دا، هیچ پەڕتووکێــک بە ڕادەی کتێبی »ســەبارەت بە 
ســەرچاوەی چەشــنەکان« )On the Origin of Species( ی چاڕلــز دارویــن )1٨0٩ ـ 
1٨٨2(  نەیتوانیوە کارتێکەریی لەســەر بۆچوون و تێگەیشــتنی مرۆڤ ســەبارەت بە 

سروشت و دنیای دەوروبەری مرۆڤ هەبێ...« 
ئەوە ڕاســت ئەو شــتەیە کە وەرگێڕ بە شــوێنی دا دەگەڕێ: کارتێکەریی زانایانە 
لەسەر مرۆڤ و بەتایبەت مرۆڤی کورد، بۆ ئەوەی لە گێژاوی خورافەی ئایینی بێتە 
دەر و ڕاستەڕێی زانست و ئەندێشە بگرێتەبەر. بۆ ئەم کارەش کتێبێکی دیکە ئامادە 
دەکا: »کورتــە مێــژووی مرۆڤ« و لەوێ دا هۆکاری پەرەســەندنی »مرۆڤی ســاپیەن« 
لــە نێئاندرتاڵەکانــی نێــو ئەشــکەوت و لــە ئەنجام دا بااڵکــردن و گەیشــتنیان بە پلەی 
مرۆڤی خاوەن بیری ئەمڕۆیی، بەو شــێوەیە دەناســێنێ: »گەورەیی قەبارەی مێشک، 
خاڵێکــە کــە مــرۆڤ لە هەمــوو گیانلەبەرەکانــی دیکەی ئــەم جیهانە جیــا دەکاتەوە... 
تایبەتمەندییەکی تر، لەسەر دوو قاچ ڕاوەستان، ڕاست بەڕێ دا ڕۆیشتن و ئازادبوونی 
دەســتەکانییەتی... کــە کردوویەتــە مــرۆڤ«، ئینجــا باســەکە دەگەیەنێتــە مەســەلەی 
ســەرهەڵدانی ئاییــن لە کۆمەڵــگای مرۆڤی خاوەن بیر )ســاپیەن(   دا و دەڵێ مەرگ بۆ 
مرۆڤــی ســاپیەن دیاردەیەکــی نەناســراو بــوو و لە ئەنجــام دا هێزێکــی ئەبەدییان بە 
ڕۆحی مردووەکان دەبەخشــی، ئینجا ئەم ئاکامە لە قســەکانی وەردەگرێ: »ئانیمیزم 
یــان بــاوەڕ بە ڕۆح لەالیــەن مرۆڤی ڕاوکــەر و کۆکەرەوە، دەبێ وەک ســەرەتایەک 
بۆ دروســت بوونی هــەزاران باوەڕ، بۆچوون، فەرهەنگ، داب ونەریت و ئایین ســەیر 
بکــرێ« )ل 1٤ و ٤٥( ، واتــە ئاییــن و کەســایەتییەکی خوڵقێنــەر هەردووکیــان ئاکامی 
بیرکردنەوەی ساپیەنە سەبارەت بە قۆناغی دوای مردن کە بەهۆی نەبوونی زانستی 

ئەمڕۆیی یەوە لە مێشکی خۆیان دا جێگریان کردووە و تا ئەمڕۆش درێژەی هەیە. 
شوێنی ئەم ڕەوتە لە کتێبەکانی دیکەشی دا هەڵدەگیرێ. لە کتێبی »مێژووی دواڕۆژی 
مرۆڤ«دا، پرســی ڕابردووی مرۆڤی خاوەن بیر شــوێنی خۆی دەداتە چارەنووســی 
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دواڕۆژی ئــەو مرۆڤــە و ئەو جیهانەی وا لە بەردەســتی دایە: »ئایا هۆمۆســاپیەنەکان 
دەکەونــە چ دۆخێکــەوە ئەگەر لە داهاتوو دا بە هێزی تیکنۆلۆژی، بوونەوەرێکی نوێ 
)هۆمــۆی نــوێ(  بخوڵقێ کــە بە ڕادەی جیاوازیــی نێوان هۆمۆســاپیەن و نێئاندرتاڵ، 

جیاوازیی ڕوونی لەگەڵ مرۆڤی ئەمڕۆیی دا هەبێ؟«
بۆ کەسێک کە بەو شێوەیە خەمی مرۆڤایەتی دەخوا و سەیری جیهانی دواڕۆژی 
بــە تێکنۆلــۆژی ڕێبەرایەتی کــراو دەکا، ئاشــکرایە لــە دواکەوتوویــی کۆمەڵگاکــەی 
خــۆی ڕەنــج بکێشــێ و لــە بیری پێشــکەوتنی دا دەبــێ. ســەرەکیترین نیشــانەی ئەو 
دواکەوتوویی یــە، وا هەیــە دوورمانــەوە لــە زانســتی ڕۆژ، درێــژەی پەیوەنــدە کۆنە 
عەشــیرەتییەکان و بەهێزبوونی ئایین بێ. مەســەلەی ئایین و ئەو بەربەســتانەی وا 
لەســەر ڕێگەی بەرەوپێش چوونی کۆمەڵگای کوردەواری داناون، گەلێک هەســتیار و 
بــۆ هەندێــک کــەس بڤە دەنوێنن، هــەر بۆیەش خۆ لــە قەرەی نادەن. هۆکارەکەشــی 
ڕوونە: کۆمەاڵنی خەڵک بە درێژایی 1٤ سەدە لەگەڵی دا ژیاون و خوویان پێگرتووە و 
بەهۆی بیرکردنەوە لە بەسەرهاتی نادیاری دوای مردن و ئەو ترسەی کە خورافات 
لە دڵی خستوون و مەترسیی گۆڕەوشار و پردی سیڕات و مالیکی دۆزەخ، دەرەتانی 

بیرکردنەوە و هەڵسەنگاندنی زانستییانەی دیاردەکەی بەتەواوەتی لێ سەندوون. 
 باشە، لە دۆخێکی ئەوتۆ دا دەبێ چی بکرێ؟ بۆ ڕووناکبیرێکی بێ دەسەاڵتی سیاسی و
کۆمەاڵیەتــی، ئەویــش لــە دەرەوەی واڵت، جگــە لــە ئەرکــی ڕوون کردنــەوە و هەوڵ 

لەپێناو بردنی زانست بۆ نێو کۆمەاڵنی خەڵک، چی دیکە لە کردن دێ؟
ڕاست لەم بوارە تایبەتەدایە کە کاک نادر ٨ کتێبی لە زمانی ئاڵمانییەوە وەرگێڕاوەتە 
ســەر کــوردی: »دیــاردەی ئاییــن«، »مێــژووی درۆیینی ئاییــن«، »ئایا مــرۆڤ خودای 
خوڵقانــدووە؟«، »قورئــان، پەیامی خۆشەویســتی، پەیامی ڕق و کینــە«، »ئایا هومێدی 
 ڕزگارکردنی ئایینی ئیسالم هەر ماوە؟«، »ئیسالمی فاشیستی«، »قورئان، محەممەد و
ئیســالمی فاشیســتی« و »محەممەد و تۆڵەســەندنەوە«. ئەو، کە خــۆی و بنەماڵەکەی 
پێشــینەیەکی ئایینییان هەیە، هیچ کێشــەیەکی تاکەکەسیی لەگەڵ باوەڕی تاکەکەسیی 
ئیمانــداران دا نییــە و ئــەو کتێبانەش کــە تەرجەمەی کردوون لە ڕاســتی دا بۆچوونی 
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خەڵکانــی دیکــەن، بەاڵم ئایا ئەرکی ڕووناکبیرێک ئەوە نییە کە ســەرچاوەکانی بیر و 
هــزری پێشــکەوتووی ڕۆژەڤ بخاتــە بەردەســتی کۆمەڵــگا و بڕیاردانــی کۆتایــی 

بسپێرێتە دەستی خەڵکەکە خۆیان؟ 
ئایــا کەســانی وەک حاجی قــادری کۆیی، کەمال فەوزی، قانــع، موفتی پێنجوێنی، 
شێخ بابای غەوساباد، جەمیل سیدقی زەهاوی، سەیفولقوزات، الهووتیی کرماشانی و 
گۆرانیش کە پێشڕەو بوون بۆ هێنانی خوێنی تازە بۆ نێو دەمارە ویشک هەاڵتووەکانی 
کۆمەڵگاکەمــان و هەتــا ئێســتا و بۆ هەمیشــەش کۆمەڵــگای کــوردەواری بە ڕێزەوە 
ســەیریان دەکا، جگــە لــە بەڕێوەبردنی ئــەو ئەرکە مەزنە کارێکــی دیکەیان کردبوو؟ 
ئەگەر مەالی گەورەی کۆیە »هەتا مردن بۆ کوردان دەناڵی« و هاواری دەکرد: »هەتا 
شێخێ لە کوردستان بمێنێ/ ئومێدی زیندەگانیت قەت نەمێنێ« و ئەگەر جەمیل سیدقی 
زەهاوی خۆی بە فیدای حەکیمی »عەقڵ« دەکرد و دەیگوت: »تەنیا فەرمانی سروشتە 
مــن دەجووڵێنێتــەوە و هەرگیز لــە تاریکایی ڕێگای جیهان دا جگە لە عەقڵ، پشــت بە 
هیچ چرایەک نابەستم و فریوی حۆری و مەعادی مەالیانیش ناخۆم«، ئایا هەمان ئەو 
کارەیان نەکرد کە نادر ئێســتا دەیکا؟ ئایا وەرگێڕان و نووسینی بێ هەست وخوستی 
٨ بەرگ کتێبی زانستی لە بواری سەرچاوەکانی سەرهەڵدانی ئایین دا نایسەلمێنێ کە 
 نادریش چۆتە ڕیزی ئەم پێشڕەوانەی کۆمەڵگای کوردەوە؟ ئایا هیچکام لە نووسەران و
وەرگێڕانــی کــوردی هاوســەردەمی ئێمــە ئەوەنــدە بوێــر بــوون بتوانــن لەجیاتــی 
شــەڕەپەڕۆ و ســووکایەتی کــردن بــە یەکتــر، نــەک هەشــت، بەڵکــوو دوو کتێبــی 
ڕوونکەرەوە لەو بوارە گرنگە دا تەرجەمە بکەن؟ کێی دیکە تا ئەم ڕادەیە سەرەکیترین 
ئەرکــی ڕووناکبیریــی کوردی ســەردەمی ئێمــەی بەڕێوەبردووە و پەنجــەی ناوەتە 

سەر ئەم هۆکارە بنەرەتییەی دواکەوتوویی کۆمەڵگاکەمان؟ 
ســەرەڕای ئــەم ئامانجە بەرزە، من کــە زۆروکەم، ڕۆژانە یــان هەفتانە لەگەڵی دا 
 پەیوەندیم هەیە، هەرگیز نادرم نەبینیوە بە ڕق و کین و نەفرەتەوە سەیری دیاردەیەک و
کەســایەتییەکی کۆمەڵــگا بکا و لە پشتەســەر ســەبارەت بە کەســێک بــدوێ، ئەوەش 
خاڵێکــی بەهێــزی دیکەی کەســایەتیی ئەو گەورەپیــاوە هەڵکەوتووەیە. تەنانەت کاتێ 
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ئەو کتێبانە وەردەگێڕێتە ســەر زمانی نەتەوایەتیمان کە بەرپەرچی کۆنەپەرســتی و 
بــاوەڕی خوڕافیــی نێو کۆمــەڵ دەدەنەوە، هەرگیز هەڵوێســتێکی توندوتیــژ بەرانبەر 
بەو باوەڕانە و بانگدەرەکانیان ناگرێ و ســووکایەتییان پێ ناکا؛ بەپێچەوانە کتێبێکی 
وەک »ئایــا هومێــدی ڕزگارکردنــی ئایینــی ئیســالم هەر مــاوە؟« تەرجەمــە دەکا، کە 
وت ووێژێکــی دوو الیەنــەی نێــوان الیەنگرێــک و دژبەرێکــی ئایینەکەیــە و لــەوێ دا 
بایەخ و مافی یەکسان بە مەالی خاوەن ئیمانی موسوڵمان دەدا چی دەیهەوێ بیڵێ، 
بێ ئەوەی دوور و نزیک بەرگریی لێ بکا. ئەوە ئەو دەرســەیە کە من و زۆر کەســی 
دیکــە دەبــێ لە شــێوازی کارەکانی نادر فێر بین و لەجیاتــی دەمارگیری و الیەنگری 
کردنــی توندوتیژانــە، مەنتیــق و عەقــڵ بکەینــە داوەری نێــوان خۆمــان و ناحەزانــی 

بیروباوەڕمان. 
**

من ئەم چەند دێڕە وەک واجبێکی کەفایی سەبارەت بە کەسایەتییەکی خزمەتگوزاری 
گــەل دەنووســم کــە ســااڵنێکی زۆر، دوور لــە هات وهــاواری ڕووناکبیرانە، هێمن و 
لەســەرەخۆ، خەریکــی نووســین و وەرگێڕانــی ئــەم هەمــوو کتێب و وتــارە گرنگانە 
بووە و لەسەر ماڵپەڕێکیش باڵوی کردوونەتەوە کە خۆی کارگێڕ و بەڕێوەبەریەتیی. 
مــن ســااڵنێکی زۆرە لــە پەیوەندیــی ڕۆژانــە و هەفتانەی کاک نــادردام، زۆر وتار و 
زنجیرەبابەتــم ســەبارەت بــە نووســراوە و کتێبــی خەڵکانــی جۆربەجــۆر لەســەر 
ماڵپەڕەکــەی ئــەو باڵوکردۆتــەوە بێ ئــەوەی ئاماژەیــەک بــە کارەکانــی ئــەو بکەم و 
بێ ئــەوەی ئــەو کەســایەتییە هەڵکەوتەیــەش لێــم بڕەنجــێ و جارێــک پێــم بڵــێ ئاخر 
جەنابی نامامۆستا! تۆ کە پێتوایە عەڕش وقوڕش دەگەڕێی بۆ ئەوەی سەرچاوەیەکی 
سەبارەت بە بۆکانی تێدا بدۆزیتەوە، بۆچی لە بن گوێی خۆت دا کارەکانی من نابینی!
ئێستا کە تاقەتی نووسینم کەم بووە و بەرەو ئەوە دەچم بەتەواوەتی بیوەستێنم، 
دەمەوێ بە چەند دێڕێکیش بێ پێ لەو هەڵەیە و ئەو ناتەواوییە گەورەیەی کارەکانم 
بنێم و لەو و لە خوێنەرانی بابەتەکانم داوای لێبووردن بکەم. نادر شایانی ڕێزلێنانی 
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زۆر لەالیــەن کۆمەڵگاکەمانەوەیــە و مــن بــەو چەنــد دێڕە بەشــێکی کەم لــەو ئەرکە 
بەجێ دەهێنم، ئیتر دوای من چی دەبێ و چی دەکرێ، دەوەستێتە سەر ڕووناکبیرانی 
بەرپرسی کورد و ئەوانەی وا چێژیان لە نووسراوە و تەرجەمەکانی ئەو وەرگرتووە، 
دیارە لە پێش هەمووشــیان دا نووســەران و هاوکارانی ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت/ بۆکان؛ 

بەڵکوو ئەوان لە من واقیعیتر بڕواننە دەوروبەریان. 
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٢٩. کاک کامران ئەمین ئاوە 
کامــران و کاک نــادر فەتحــی پێکــەوە، بــەاڵم هەرکام لە بــواری خۆیان دا، شــێواز و 
ڕێبازی ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت/ بۆکانیان گەیاندۆتە ئاستێک کە جگە لە باری ئەدەبی و 
هونەری و مێژوویی، ســەرچاوەیەکی باش بێ بۆ بابەتی زانســتیش. کارەکانی کاک 
نادرم لە بەشــی پێشــتر دا ناســاند. لێرە دا ئاماژەیەک بە نووســینەکانی کاک کامران 

دەکەم. 
کامــران دوکتۆری پزیشــکییە و لە ســەردەمی یەکییەتیی ســۆڤیەتی دا لە زانکۆی 
پزیشــکیی شــاری مینسکی بێالڕووس دەرســی خوێندووە و شەهادەی دوکتۆراشی 

هەر لەوێ وەرگرتووە، بەاڵم ئێستا لە خەستەخانەکانی ئاڵمانیا کار دەکا. 
بێهــداری«، وەک موهاجیرێکــی ئازەربایجانــی،  باوکــی کامــران »عەباس ئاغــای 
ســااڵنێکی زۆر بــوو لــە بــۆکان گیرســابۆوە و لە بێهداریی شــارەکە دا پزیشــکیاریی 
دەکرد، کەسایەتییەکی هێدی و جێگەی ڕێز و لەباری سیاسییەوە خۆی بە دەروەست 
دەزانــی، بــە شــێوەیەک کــە هەمــوو خەڵکــی شــارەکە ڕێزیــان دەگــرت و خۆشــیان 
دەویســت. ســەڵتەنەت خانمی دایکیشــی بە ئەســڵ مەهابادی بوو کە ماڵە بابی زووتر 
هاتبوونــە بــۆکان و دوای تەواوکردنــی خوێندنەکــەی لە هەمان بێهداریی شــارەکە دا 
ئەرکی پەرستاریی بەڕێوە دەبرد. کامرانیش هەر لە بۆکان لەدایک بوو و تا سێهەمی 

دەبیرستان لە بۆکان دەرسی خوێند و دیپڵۆمی لە شاری تەورێز وەرگرت. 
 دوای ئەوەی ئایەتوڵاڵکان شۆڕشــی ئێرانیان دزی و هێرشــی پاســدار و ســپای 
ئێرانی بۆ سەر کوردستان لە ساڵی 1٩٧٩  دا دەستی پێکرد، کامرانیش وەک زۆرێکی 
دیکە لە هەڵســووڕاوانی نێو ڕێکخراوە سیاســییەکان، کوردســتانی بەجێ هێشت و لە 
کۆتایی ڕێگا دا لە شاری باکۆ و درەنگتر لە شاری مینسک گیرسایەوە و ئینجا دوای 

تەواو بوونی خوێندنەکەی، گەیشتە ئورووپای ڕۆژاوا. 
کامــران بــە کوردی و فارســی دەنووســێ و بابەتیــش لە چوار زمانی ڕووســی، 
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ئینگلیزی، ئاڵمانی و ئازەرییەوە تەرجەمە دەکاتە سەر کوردی و فارسی. نێوەرۆکی 
بەرهەمەکانی بریتین لە دوو بواری: 
ـ پزیشکی و تەندروستیی گشتی؛

ـ سیاسی، کۆمەاڵیەتی، هونەری و ئەدەبی. 
ڕەنگە چاوخشاندنێک بە لیستەی کارەکانی دا مەسەلەکە باشتر دەربخا: 

کتێب بە کوردی:
ـ بنەماکانی نەخۆشیی دڵ و ڕەگەکان، چاپی دەزگای ڕۆشنبیری جەمال عیرفان، 

2020؛
ـ بنەماکانــی شــێرپەنجەی گــەدە، ڕیخۆڵەیــی، تیرۆئیــد، مەمــک و پرۆســتات ]بــە 

هاوقۆڵی لەگەڵ د. حەسەن شەتەوی[، دەزگای غەزەلنووس، سلێمانی 201٨؛
ـ زانســتی پزیشــکی بــە زمانێکــی ســاکار، چاپی یەکــەم، دەزگای ســپیڕێز، دهۆک 

200٧، چاپی دووهەم، دەزگای موکریانی، هەولێر 201٣؛
ـ نەخۆشییەکانی هەناو، دەزگای موکریانی، هەولێر 201٣؛

ـ شوانی کورد، عەرەب شامیلۆڤ، تەرجومە لە ڕووسییەوە، کۆمەڵگای فەرهەنگی 
ئەحمەدێ خانی، سۆران، 2020. 

کتێب بە فارسی:
ـ واژەنامە پزشکی روسی بە فارسی، نشر انوشە، مینسک، بالروس 201٤؛

ـ فرهنگ پزشکی روسیـ  التین بە فارسی؛ فرهنگ روسی بە فارسی، زیست شناسی، 
نشر انوشە، مینسک، بالروس، 1٩٩٦؛

ـ کردســتان معاصــر، الزاریــف، محــوی و... ترجمە از روســی، نشــر روشــنگری، 
آلمان، 1٣٩٥/ 201٦؛

ـ تاریــخ کردســتان، الزاریف، محــوی و دیگران، ترجمە: منصــور صدقی، کامران 
امین آوە، نشر فروغ، کلن، آلمان 200٧؛

ـ چپ سنتی و جنبش ملی کرد در ایران، نشر روشنگری، آلمان 1٣٩٥/ 201٦؛
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ـ ســالم زیســتن آموختنی اســت! چاپ اول 1٣٩0/ 2011، انتشارات زانکو، بوکان، 
چاپ دوم، نشر روشنگری، آلمان 201٦؛

ـ افعال و مبانی زبان دستور زبان آلمانی، چارلز جی. جیمس، ترجمە از انگلیسی، 
نشر روشنگری 1٣٩٥/ 201٦؛

ـ پێشەکی و وەرگێڕانی بەشێک لە چیروک و بابەتەکانی مامۆستا حەسەن قزڵجی 
کە لە کتێبی »مجموعە داستان خندەی گدا«، نشر دوستی، ئاڵمانیا 1٣٩٥/ 201٦؛1 

لێکۆڵینەوە بە کوردی:
ـ کوردســتان لە ســەرەتاکانی ســەدەی 1٩ی زایینی هەتا کۆتایی شــەڕی یەکەمی 

جیهانی؛
ـ بیری چەپ و دۆزی سەربەخۆیی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان؛
ـ حیزبی توودەی ئێران و بزووتنەوەی نەتەوەیی کورد لە ئێران دا؛

ـ دێموکراسی و چەشنەکانی؛
ـ هەڵسەنگاندنی لیبرالیزم لە ڕوانگەی سوسیالیستییەوە؛

ـ نیولیبرالیزم لە ئاوێنەی مێژوودا؛
ـ گەڕانەوەیەک بۆ چەمکی سوسیالیزم؛

وتاری دیکە بە کوردی:
)سەبارەت بە کێشەی نەتەوەیی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان(

1. ئــەم کتێبــە کاری هاوبەشــی بەڕێــزان تاهیر بەرهون، تاهیر حیکمەت، مەنســوور ســدقی، 
ناسر باباخانی، ناسر ئەمین نژاد، نەمر ناسر ئێران پوور و کامران ئەمین ئاوەیە کە بە بۆنەی 

سەدەمین ساڵی لەدایک بوونی مامۆستا ئامادە کرابوو. 
ـ مقدمە: جان شیفتە

ـ تاج و تخت کدخدا عمر
ـ قرآن خوانی بەجای رشوە

ـ احساس داشتن ممنوع است!
ـ آیا ادبیات کردی عقب ماندە است؟
ـ عبا و روبند لباس زنان کرد نیست!

ـ جاشنامە
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ـ خەباتی ڕزگاریخوازانەی کورد و هۆیەکانی سەرنەکەوتنی؛
لــە  ـ کورتەباســێک لەســەر ڕەمــزی ســەرکەوتنی بیــری ســەربەخۆیی خوازیی 

ڕۆژهەاڵتی کوردستان؛
ـ کێشەی کورد و دروشمی سەرەکی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان؛

ـ کورد و ناسیۆنالیزم و ئاواتی بەدەوڵەت بوون؛
ـ بزووتنەوەی نەتەوەیی ـ ڕزگاریخوازانەی کورد لە ئێران؛

ـ هەل ومەرجی ئێستا و شەڕی چەکداری؛
ـ کورد لە ئەگەری ڕووخانی حکوومەتی ئیسالمیی ئێران دا؛

ـ خەمۆکیی سیاسیی؛
ـ بنەواشەی هەڵبژاردنەکان لە حکوومەتی ئیسالمیی ئێران دا؛

ـ چل و یەک گەورەتر لە پەنجا و یەکە؛
ـ بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازانــەی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لــە نێــوان فیدرالیزم و 

بنێشتەخۆشەی »عەقلییەتی سیاسی«؛
ـ دروشمی ڕووخاندنی حکوومەتی تاران و ئێمەی کورد؛

سەبارەت بە حیزبە کوردستانییەکان و کێشەی بەرە لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان: 
ـ گرینگیی بەرەی یەکگرتووی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان و بەربەســتەکانی 

پێکهێنانی بەرە لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان؛
ـ حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان و کێشەی پێکهێنانی بەرە؛

ـ گرینگیی بەرەی کوردستانی و کاری هاوبەش؛
ـ ڕەخنە گرتن بۆ  کام مەبەست؟

ـ کورد و ناتەبایی نەتەوەیی؛
ـ حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان  و بیر و فەرهەنگی خێڵەکی؛

ـ حیزبە سێکوالرەکانی کوردستان  و ئایینەکان؛
ـ لەت بوونی حیزبی دێموکرات  و شانتاژە سیاسییە  کان؛ 
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ـ پرسی یەکگرتنەوەی دێموکراتەکان و چەند تێبینییە ک؛
ـ چەند ســەرنجێک بۆ ســەر حیزبی دێموکراتی کوردســتان لە یادی ٧2 ســاڵەی 

دامەزرانیدا؛
ـ پێکهێنانی شووڕای دێموکراسی خوازنی ئێران لەپێناوی چی دا؟

ـ تیرۆری شەوی یەڵدا؛

سەبارەت بە کوردی ڕۆژهەاڵت و هەرێمی کوردستان: 
ـ تام و چێژی زیندانی کوردان؛

ـ از ماست کە برماست؛
ـ میدیای باشووری کوردستان؛

ـ گشتپرسی بۆ سەربەخۆیی باشووری کوردستان و ئێمەی ڕۆژهەاڵتی

سەبارەت بە موجاهیدینی خەڵق و منایشە تەلەفزیۆنییەکانی ئێران:
ـ ئاکامی هێرشی دەوڵەتی ئێراق بۆ بنکەی ئەشرەف؛

ـ ئاش بە نۆرەیە؛
ـ ئابڕووبەرە ی ئابڕووچوو.

بابەتی مێژوویی، کۆمەاڵیەتیی و فەرهەنگی:
ـ یادگاری شیرین؛

ـ کورتەیەک بۆ ناساندنی فیلمی»استاد«، ژیان و بەسەرهاتی شاعیری شۆڕشگێڕی 
کورد الهووتیی کرماشانی؛ 

ـ ئەفسانەی دەوری یەکییەتیی سۆڤیەت بۆ پێکهێنانی کۆمەڵەی ژ. ک؛
مێــژووی  پەڕتووکــی  وەرگێڕانــی  کەم وکورتییەکانــی  لەســەر  کورتەباســێک  ـ 

کوردستان؛
ـ ژنکوژی، شەرەف   و نامووس و یاسا لە باشووری کوردستان؛

ـ مرۆڤ لە بەرزەکی وتە و کردەوەدا؛
ـ دادپەروەریــی کۆمەاڵیەتــی و ئابــووری لــە »حکوومەتــی بەڕاســت ئیســالمیی 
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ئێران دا«؛
ـ مادەی سڕکەر و قەیرانی ئینسانی لە ئێران؛

وەرگێڕان بۆ سەر کوردی:
ـ زمانی کوردی، گرووپی ئێرانی لە نێوان بنەماڵەی زمانەکانی هیند و ئورووپایی دا 

)لە ڕووسییەوە( ؛
ـ فاتمەڕەش، شێرەژن )لە ئینگلیزییەوە( ؛

ـ لە بارەی ڕۆڵەی بەناوبانگی کورد »قاچاغ نەبی« )لە ڕوسییەوە( 

پزیشکی:
ـ تازەکانی پزیشکی؛

ـ دڵ و چاالکی سێکسی؛
ـ نەخۆشــیی کۆرۆناڤایروســی 201٩، پەتایەکــی تــازەی جیهانیــی؟ )تەرجومــە لە 

ئینگلیزییەوە( ؛

وتار بە فارسی در رابطە با مسالە ملی کرد:
ـ احزاب کردستانی و کاربست شیوەی مبارزە مسلحانە؛

ـ مذاکرە احزاب کردستانی با حکومت اسالمی ایران؛
ـ مسالە ی کرد و شعار اصلی در شرق کردستان؛

ـ کردها، ناسیونالیسم و آرزوی استقالل کردستان؛
ـ آنی کە باد می کارد، طوفان درو می کند؛

ـ زایشی نو؛
ـ پاسخ کوتاە یک ناسیونالیست کرد؛

ـ زایشی پردرد، اما نوید بخش؛
ـ »کوردستان یەک واڵتە، کۆبانی ڕۆژهەاڵتە«؛

ـ گارد آزادی حکمتیست، توهم یا واقعیت؛
ـ پاسخی کوتاە بە سرمست از فدرالیسم قومی؛ 



1090 | بۆکان لە مێژوودا

ـ تخریب شخصیت یا نقد اندیشە؛
ـ ملی گرایی یا دگر ملت ستیزی؛

ـ وقتی کە اراذل و اوباش سلحشور خواندە می شوند؛
ـ جنبش رهایی بخش کرد، علل ناکامی های آن؛

ـ متن کامل مصاحبە با سایت اتحادیە میهنی کردستان؛
ـ احزاب شرق کردستان و فکر و فرهنگ عشیرەای؛

ـ احزاب سکوالر کردستان و ادیان؛
ـ تاملی بر نوشتە آقای محسن قائم مقام در رابطە با تاملی بر بیانیە حزب دمکرات 

کردستان؛
ـ نقدی کوتاە بر حمالت گالدیوتورها برای تخریب شخصیت ملت کرد؛

ـ نقدی کوتاە بر ما، ایران ما و ادبیات چند زبانی؛
ـ کنفرانس پراگ و مسالە ملی در کردستان؛

ـ آلزهایمر سیاسی؛
ـ ایرانی کمونیست یا کمونیست ایرانی؛

ـ زندەباد کرد تجزیەطلب، بخوان استقالل طلب.

یادبودها:
ـ مرضیە فریقی بانوی موسیقی کردی درگذشت؛ 

ـ قلب شاعر برجستە کرد عمر سلطانی )وفا( از طپش باز ایستاد؛ 
ـ نوای سحرآمیز شمشاڵ؛

ـ قلب استاد حسن صالح )سوران( از تپش باز ایستاد؛ 
ـ سرزمین من کردستان؛

ـ آسمان غمزدە کردستان؛
ـ من کی ام؟!

ـ مامە  غنی هم درگذشت؛
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ـ تیر، ماە خونین؛
ـ بدرود »نگار«، مبارز کرد؛

ـ ناصر هم رفت.

ترجمەها:
ـ شرکت کردهای عراق در تشکیل دولت جدید )ترجمە از روسی( ؛

ـ برخی از مسائل کردهای ترکیە و عراق )ترجمە از روسی( ؛
ـ کشتار دهقانان )منطقە بوکان(  توسط فئودال ها )ترجمە از کردی( ؛

ـ نامە ی یک دختر جنگجوی کرد از کوبانی بە مادرش )ترجمە از کردی( ؛
ـ لباس سنتی کردهای ایران و عراق )ترجمە از روسی( ؛

ـ زبــان کــردی، گروە ایرانی در میان خانــوادەی زبان های هند و اروپایی )ترجمە 
از روسی( ؛ 

ـ منظومە کورها )ترجمە از آذری( ؛
ـ من و کالرا و پونی بالدی )ترجمە از آلمانی( ؛

ـ درخت یاسمن )ترجمە از آذری( ؛
ـ سە برادر )ترجمە از آذری( ؛

ـ روباە و بز و چاە )ترجمە از آذری( ؛

نقد کتاب:
ـ نگاهی بە »مروارید«، اثر جان اشتاین بک؛

ـ اوژنى گراندە، اثر بالزاک؛
ـ نظری بە اسپارتاکوس، اثر هوارد فاوست.

وەک دەبینــدرێ، تەنانــەت بەشــێکی کەم لەو کار و خزمەتانــە بۆ هەموو تەمەنی 
مرۆڤێک زۆرن، بەاڵم مەکینەی بەرهەم هێنانی کامران ئێستاش وەک جاران لە گەڕان و 

هەڵسووڕان دایە و هیوایە سااڵنێکی زیاتریش هەر بەو شێوەیە بەردەوام بێ. 
ئەزموونــی مــن لــە کارکردن لەگەڵ کامران پیشــاندەری ئەم ڕاســتییەیە کە وەک 
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تاکەکەس، مرۆڤێکی پاک و بێگەرد و خزمەتگوزاری گەلەکەیەتی، بیرێکی مووقەڵێش، 
چاوێکــی وردبیــن، مەنتیقێکی ســەالمەت و لەخۆبوردوویی یەکی بــێ ڕادەی بۆ کاری 
کۆمەاڵیەتی هەیە و بەختەوەر ئەو نووســەرەیە کە نووســینەکانی پێش باڵوبوونەوە 

بخاتە بەرچاوی ئەو!1 

1. من خۆم یەک لەو بەختەوەرانەم!
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٣٠. خاتوو نیگار عینایەتی، کەسایەتییەکی کورد لە ئورووپا
بــە حیســابی ئــەو عینوانــەی ســەرەوە، وا هەیــە خوێنــەر چــاوەڕوان بــکا بــاس لــە 
کەســایەتییەکی بەســااڵچووی خاوەن مێــژووی دوورودرێژی خەبــات و بەرخۆدان 
لەگوێــن کامــران بەدرخان و دوکتۆر عیســمەت شــەریف بکەم، بــەاڵم بەپێچەوانە لە 
کیژۆڵەیــەک دەدوێــم کە بەگوێرەی تەمەن، گەنج و بە حیســابی پێشــینەی خەبات و 
بــاوەڕی بێ ســنوور بــە دواڕۆژی ڕووناکــی تێکۆشــانی گەلەکــەی و ورەی بەرز و 
فیداکاری و لە ژوور هەمووانەوە کارامەیی سیاســی، وەپێش گەلێک ناوی گەورەی 
گۆڕەپانــی سیاســەتی کورد کەوتــووە و ئەوەی ئەو بەتەنیــا کردوویەتی وا هەیە بە 

گرووپ و تەنانەت ڕێکخراوەیەکی سیاسیش نەکرێ. نیازم »نیگار عینایەتی«یە. 
 من نیگارم جارێک لە لەندەن بینی و جارێکیش بەختی ئەوەم هەبوو کە لە چل و
دووهەمیــن ڕۆژی مانگرتنــی ئــەو و چــواردە کەســی هاوڕێــی لــە بــەردەم دادگای 
ستراســبورگی فەرانســە دا بە تەلەفۆن قسەی لەگەڵ بکەم. لە چاوپێکەوتنی لەندەنم دا 

سەرم لە ورەی بەرز و ڕادەی دڵسۆزیی ئەو بۆ گەلی کورد، سوڕمابوو. 
کاتێکیــش مانگرتنەکــەی ئــەو و هاوڕێکانــی لە ستراســبورگ گەیشــتە قۆناغێکی 
 مەترسیدار و هەواڵی ئەوە گەیشت کە مۆڵەتی عیالجی خۆی بە دوکتۆرەکان نەداوە و
لــە نەخۆشــخانەوە گەڕاوەتــەوە شــوێنی مانگرتنەکــە، نیگەرانیــم لەمــەڕ بارودۆخی 
تەندروســتیی ئــەو و هاوڕێکانــی زیاتــر بــوو و ویســتم وەک برایەک تــکای لێ بکەم 
ژیانــی خــۆی بپارێــزێ؛ هــۆکاری ئــەم خواستەشــم نــەک دژایەتی کردنــی ئــەو و 
ڕێکخراوەیــەک و سیاســەتێک، بەڵکــوو هەوڵــدان بــوو بــۆ پاراســتنی گیانــی ئــەو 
خەباتــکارە لەخۆبــوردووە. دڵنیــا بــووم لــە داهاتــوو دا گەلەکەمــان پێویســتی بــە 
شۆڕشــگێڕێکی وەک ئــەو زیاتــر دەبــێ. جا، لە ڕێگــەی برادەرێکی خۆشەویســتەوە 
ئیجــازەم لێ وەرگــرت بــە تەلەفــۆن قســەی لەگــەڵ بکــەم، دەمویســت هانــی بــدەم 
و مــان  مەترســیی  نەخاتــە  خــۆی  زیاتــر  لــەوە  بــێ و  خــۆی  گیانــی  لــە   ئــاگای 
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نەمانــەوە. ئەوە هەســتێکی ئینســانی بــوو و بە ئەرکی خۆم دەزانــی دەریببڕم، بەاڵم 
کاتــێ قســەکانمان دەســتی پێکرد و هەڵوێســتی قــورس و قایمی ئەوم بینــی کە لەو 
هەل ومەرجــە ناســکە دا باســی خــۆی نــاکا و لــە خەباتــی سیاســی و دواڕۆژی گەل 
دەدوێ، ئیتــر ئیجــازەم بــە خــۆم نە دا تەنانــەت بابەتەکــەی پێ ڕابگەیەنــم. گەورەیی 
ڕۆحی هەندێک مرۆڤ دەگاتە بەرزایی ئاسمان و دەستی کەسێکی وەک منی پێ ناگا. 
نیــگار بۆکانییــە و لــە نۆروێــژ دەژی، ئەندامی حیزبێکی سیاســیی ئەو واڵتەیە و 
هەمــوو ژیانی خۆی تەرخانی کاری سیاســی کــردووە. هەروەها ئەندام یا الیەنگری 
»پارتیا کرێکارێن کوردســتان«ە، لــە ڕیزەکانی ئەو حیزبە دا خەبات دەکا و بڕوایەکی 

لەبن نەهاتووی بە دادێی خەباتی کوردی باکووری کوردستان هەیە. 
با خەباتی نیگار سەرمەشــقێک بێ بۆ هەموو ئێمەی دانیشــتووی واڵتانی ڕۆژاوا، 
کە بە پەنابەری هاتووینەتە ئەم الیانە و منداڵەکانمان کە لە بارودۆخی ئێرە دا گەورە 

بوون؛ بۆ نەوەی دووهەم و سێهەمی ئێمەش. 
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٣١. هونەرمەندی کورد کاک سولەیامن فەڕشی
تەنزی مامە عەزۆ 

مامــە عەزۆ ناســناوی هونەرمەنــدی کورد کاک »ســولەیمان فەڕشــی«یە.  مامەعەزۆ 
وەک زۆرێــک لــە ئێمــە، دوای ئــەوەی مەالکانــی قــوم شۆڕشــی گەالنــی ئێرانیــان 
دزی و کردیانــە هــی خۆیــان، ئێرانــی بەجێ هێشــت و بــە پەنابــەری هاتــە  ئاڵمانیــا. 
ئــەوەی مامەعــەزۆی لــە زۆربــەی نەســلی یەکەمــی کــوردی بازرەبــووی واڵتانــی 
ڕۆژاوا جیــا کردۆتــەوە ئەوەیــە  زمانــی ئەو واڵتــەی وا لێی دەژی )ئاڵمانیا(  بەباشــی 
تەلەفیزیۆنەکانیــان دا،  لــە  نموونــە  بــۆ  ئــەوان،  کــۆڕ و کۆمەڵــی  لــە  بــووە و  فێــر 
هێناوەتــە  خانەخوێیەکــەی  خەڵکــە  بەتــام،  خــۆش و  قســەی  بــە  دەرکەوتــووە و 
 پێکەنیــن. مامەعــەزۆ هــەم وەک تێکســت، شــێعر، کلیــپ و هەمیش وەک شــۆمەن و 
 کابارەتیســت بــە زمانــی کــوردی و فارســی و ڕووســی و ئاڵمانــی و ئــازەری و
جارجار ئینگلیسی بەرهەمی هەیە و لە کێبەرکێیەکی تەنزی چەند ساڵ پێش ئێستا دا 

لەسەر ئاستی ئاڵمانیا یەک لە چوار کۆمێدینی ساڵ بوو. 
 زۆرترین نووسینی مامەعەزۆ بە زمانی کوردی بووە و سەردەمێک لە »ناوەندی 
شانۆ« لە کۆڵن بەرنامەیەکی تەلەفیزیۆنیی بەناوی کاناڵی 2000 تۆمار کرد، کە کۆی 
کۆمەڵێــک کاری نــوێ لــە زمانــی کــوردی دا بوو، ئــەم بەرهەمە تۆمار کراوە هێشــتا 
باڵونەبۆتــەوە. ماوەیــەک هــاوکاری بەرنامەکانــی تەنــزی تەلەفیزیۆنەکانــی ئاڵمانــی 
دەکــرد. جگــە لــە کاری شــانۆگێڕی و ئاکتۆریی فیلمــی تەلەفیزیــۆن، کۆمەڵێکی زۆر 
شــێعر و تێکســتی تەنزی هەیە کە بەشــی هەرە زۆری باڵونەکراونەتەوە. بەداخەوە 
کەسانی وەک ئەو کەوتوونەتە دەرەوەی مێدیای کوردی، کە کەمتر وا هەیە ئاوڕ  لە 

هونەرمەندی ڕاستەقینە بدەنەوە. 
تەنز لە ڕوانگەی مامەعەزۆوە:

»قاوغێــک بــۆ تەنــز و تەنزی بێ قاوغ: پێم وایــە ئەگەر بمانــەوێ قاوغێک بۆ تەنز 
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دابنێین و چوارچێوەی بۆ دروســت بکەین، لە ڕاســتی دا تەنزمان یەخسیر کردووە و 
 هەڵبەزودابەزەکەیمان لێ وەرگرتووە و وەک مریشک زمانیمان لەژێر دندووکی خستووە و
چەقۆمان لەسەر ڕاگرتووە و هەر ماوە سەری ببڕین. تەنز ماسییە و دەریای دەوێ 

نەک قەفەس و چوارچێوە.« 
ئەوەش نووسینێکی مامەعەزۆ:

»تەنزی کۆمەاڵیەتی لەواڵتانی پێشکەوتوو و دێموکراتیی ئەمڕۆ وا جێگەی خۆی 
کردۆتــەوە، دەتوانیــن بڵێین بەشــێکی ژیانــی خەڵکەکەیە و پێداویســتییەکی گرنگە و 

بەبێ  ئەوە لەنگەری تەرازووی کۆمەڵگا السەنگ دەبێ. 
تەنز و کابارێ و یۆمر )هۆمۆر(  بە هەزار جۆر و شێوە خۆی دەنوێنێ و خەڵکەکە 
 لەباری دەروونییەوە ئەهوەن و ئارام دەکاتەوە. لە واڵتێک کە قسەکردن قەدەغەیە و
 پێکەنینیــش کفــر و حەرامــە. کۆمەڵــگا لەپێش دا دەبێ هێندێک ژیانی ئاســایی هەبێ و
هەناسەهەڵکێشــان دەبــێ ئــازاد بــێ، تاوەکــوو خەڵکەکــە بتوانن بە دڵێکــی گەورە و 
هەناسەیەکی دوورودرێژ بە ناکۆکییەکان پێبکەنن و کەماسییەکان چارەسەر بکەن. 
بــە داخ و کەســەرێکی زۆرەوە دەبــێ بڵێیــن کۆمەڵــگای ئێمە قەت ژیانی ئاســایی 
نەبــووە هەتــا شــتە ئاســایی یەکان وەکــوو خۆیــان وەرگــرێ و لە باوەشــی گەرمی 
خۆی دا بیخەمڵێنێ. هەتا ئێستا هەموو شتێک بە شەڕ چارەسەر کراوە )؟؟(  بۆیە هەر 
چارەسەرکردنێکی ئاساییش بە شەڕ ڕەد دەکرێتەوە و بە مۆری شەڕ بەتاڵ دەکرێ. 
ئەگــەر بەخێــرا چاوێکــی لێ بکەین، دەبینیــن کۆمەڵگاکەمان تاقەت و حەوســەلەی 
تەنزی نییە و زوو پشــووی ســوار دەبێ و وە هەناســەبڕکە دەکەوێ و خەڵکەکە لە 
ترســی شــەڕ و بەبۆنەی ئاشــتی دوورەپەرێزی لێ دەکەن. ئێمە ئێســتا فێر نەبووین 
بــە کەم وکووڕییەکان پێبکەنین و بیانخەینە بەر باس و لێکۆڵینەوە. هەموو شــتێک و 
هەموو کەسێک بۆ ئێمە دەبنە متفەڕک و موقەددەس، ناوێرین خۆمانی لێ دەین. نەکا 

قەاڵوباڵەخانەی کۆمەڵگاکەمان تێکبچێ و تێکبقرمێ. 
لــە بیرمــان چۆتــەوە هەر شــتێک درز و قەڵشــتی هەبــوو دەبێ کونبــڕی بکەین. 
هەمــوو دەمەتەقەیــەک و پێکداپــڕژان و هەڵچوونێــک ڕەد دەکەینەوە، چون لە شــەڕ 
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بێزاریــن.  دیــارە ئــەم باســە بــە باس کردنــی یەک و دوو دوایی نایە و خــەالس نابێ. 
لێکدانــەوەی قووڵ و لەســەرەخۆی دەوێ. بــۆ زار و دەم خۆش کردنیش بێ، با ئەوە 
بڵێــم: کۆمەڵگایــەک لــە تۆقی ســەر هەتــا بەری پــێ خــۆی نەداتە بــەر باس وخواس و 
لێکۆڵینــەوەی بەمانــا، ئــەو کۆمەڵگایــە قــەت ســەرناکەوێ و هــەر لــە جێــی خــۆی دا 

دەمێنێتەوە.« 
رەنگە بپرسی مامەعەزۆ کێیە؟ 

»مامەعــەزۆ کەســێکە وەک خــۆت و ڕەنگــە خــودی خــۆت بــێ، تەنیــا جیاوازیی 

نێــوان تــۆ و مامەعەزۆ لەوەدایە  کە  ئەو داخ و کەســەر و ژان و ئازارەکانی خۆی و 
خــۆت و واڵتەکەمــان لــە وشــە و دەنــگ و وێنــە دا نیشــان دە دا و دەریدەبــڕێ. ئەو 
کراســە چڵکنــەکان ناشــارێتەوە،  بەڵکوو هەڵیاندەواســێ بۆ ئەوەی خاوێــن کرێنەوە؛ 
ئەو ئاکارە دزێو و ناشــیرنەکان پشت گوێ ناخا، بەڵکوو دەیانخاتە بەرچاو و دیدەی 
هەمــووان بــۆ ئەوەی دزێوی و ناشــیرنی نەمێنێ؛ ئەو سیاســەتە چەپەڵ و چەوت و 
الڕێکان کە چەواشەکارانە بە سیاسەتی نەتەوەیی بە خەڵک دەفرۆشرێن لەقاو دە دا، 
تەنیا بۆ ئەوەی داهاتوومان ڕوون و جوان و شــیرین و دوور لە شــەڕ و ناکۆکی و 
چەوســانەوە و داگیرکاری بێ؛ بۆ ئەوەی  ئێمەش بە شــادی بژین و پێکەنین بەشێک 
لــە ژیانــی خــورت و جــوان و پیروکاڵمــان بێ؛ بــۆ ئــەوەی نیشــتمانەکەمان ئازاد و 

نەتەوەکەمان سەربەست بێ.« 
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 ٣٢. وتارە بەنرخەکانی مامۆستا جەعفەر قزڵجی
ڕێزدار جەعفەر قزڵجی کوڕی مەال محەممەدسادق قزڵجییە کە بە قازی کاکەحەمەی 
قزڵجــی و  زانســت پەروەری  بنەماڵــەی  ئەندامێکــی  قــازی،  بــوو.  ناســراو  بــۆکان 

تورجانی زادە بوو کە لە بۆکان و گوندی تورجان دەژیان و دەژین.
مامۆســتا جەعفەر بە شێوەیەکی سروشــتی لە ڕووباری زانستی بنەماڵەکەیان دا 
پەروەردە بووە و ئۆگری شێعر و ئەدەب و مێژووە و لە ژوور ئەوانەشەوە، مرۆڤێکی 
 قسەخۆش و خوێنگەرم و لەبەرداڵنە، کە زۆر کەم وا هەیە کەسێک لە بۆکان نەیناسێ و

قسەی خۆشی لەگەڵ دا نەکا. 
کاک جەعفــەر کــە مامۆســتای خانەنشــینی قوتابخانەیــە و مندااڵنێکــی زۆری بە 
چێــژی زانســت گــۆچ کردووە، لــەم ســااڵنەی دوایی دا چەنــد بەرهەمێکــی ئەندامانی 
بنەماڵــەی خۆیانــی لــە فەوتــان ڕزگار کــردووە و لــە گۆڤــارە کوردییەکانــی چاپــی 
مێــژووی  لەســەر  بەنرخــی  زانیاریــی  هەروهــا  کردوونەتــەوە.  بــاڵوی  نێوخــۆ دا 
خوێنــەر،  بەردەســتی  خســتۆتە  ســەردار  گومبــەزی  قــەاڵ و  بــۆکان و  مزگەوتــی 
کــە وا هەبــوو ئەگــەر ئــەرک و زەحمەتــی ئــەو و خەڵکانــی وەک نەمــران برایمــی 
 ئەفخەمی و ڕەحمانی محەممەدیان نەبووایە، لە پەردەی فەرامۆشــی دا بماینەتەوە و

نەوەکانی دواڕۆژ بە هەواڵیان نەزانیایەن. 
کارە نایابەکانــی کاک جەعفــەر لەمــەڕ مێــژووی بــۆکان بەداخــەوە پچڕپچــڕ و 
تاک تاکن، هەر بۆیەش من، کە بەختی ئەوەم بووە وێنەی کارەکانیم بۆ بنێرێ، بەهۆی 
گرنگایەتییانــەوە، ســێ ودووم لێ نەکردووە و هەوڵم داوە گــەورە و بچووکیان بەبێ 
هەاڵواردن لە چەند وتارێک دا کۆ بکەمەوە و پێشکەشــی خوێنەر و بینەری ماڵپەڕی 
ڕۆژهــەاڵت/ بۆکانــی بکــەم. هەروەهــا ئەگەر بــە فارســی نووســرابێتن کردوومنەتە 
کوردی و هەر وێنەیەکیشــیان لەگەڵ دا بووبێ باڵوی بکەمەوە. تکایە ســەیری بەشی 

نووسەرانی ماڵپەڕەکە بکەن. 
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بەهــۆی پێوەندێکی دوور و ناڕاســتەوخۆ کە لەگــەڵ کاک جەعفەرم هەیە، ڕەنگە 
نەتوانــم ڕوون کردنــەوە و پەڕاوێزی پێویســت بــۆ زۆرێک لە بابەتەکان بنووســم یا 
سەرچاوەی زانیارییەکان رابگەیەنم، بەاڵم هەوڵ دەدەم لە قۆناغێکی کارەکە دا تکا لە 
خۆی بکەم زانیاریی زێدە و ڕوون کردنەوەی پێویســتمان بۆ بخاتە توێی وتارێکەوە 

ئەویش لە درێژەی کارەکە دا باڵوبکەینەوە. 
ئەم بابەتانەی وا لە بەردەستی من دان، بریتین لە:

1. ژیاننامەیەکی کورتی سەردار حەمەحوسێن خانی بابامیری؛ 
2. ژیاننامەیەکی کورتی سەردار عەلی خانی بابامیری؛ 

٣. ژیاننامەی خوالێخۆشبوو قازی کاکەحەمەی قزڵجی؛ 
٤. ژیاننامەی مەوالنا مەال محەممەد حەسەن قزڵجی؛ 

٥. ژیاننامەی خوالێخۆشبوو سەید محەممەد موحسین قازی موکری؛ 
٦ ـ ٩. وێنەی بەردەنووسی سەر گڵکۆی چوار کەسی یەکەم؛ 

10. وێنەی بەردەنووسی گڵکۆی خوالێخۆشبوو مەال عەلی قزڵجی؛ 
11. ژیاننامە و پارچە شێعرێکی خوالێخۆشبوو مەال محەممەدی قزڵجی؛ 

12. پارچــە شــێعرێکی قــازی کاکەحەمــەی بۆکان لــە شــیوەنی کۆچی دوایی نەمر 
ســەیفولقوزات دا؛ )پێویســتە بڵێم ئەم شــێعرەی گەیشــتۆتە دەســتی من تەنیا ٩ 

فەردە، بەاڵم من سەرجەم 1٦ فەردەکەیم لەال هەیە( . 
1٣. پارچە شێعرێکی فارسیی نەمر قازی کاکەحەمە بۆ بەردی گڵکۆی باوکی، واتە 

مەال محەممەدحەسەنی قزڵجی؛ 
1٤. پارچــە شــێعرێکی ســەربازێکی ونــی خەباتــی کوردایەتی، واتە نەمــر »کەریم 
موکری یار« کە بۆ شــەهادەتی پێشــەوا و سەدر و سەیفی قازی گوتووە و تێیدا 
هێرشــی کردۆتــە ســەر فەتــوادەران، بەتایبــەت مــەال خەلیلی گۆڕۆمــەر، کەدوا 
بەدوای خەباتی دژ بە ڕژیمی ڕەزاشای پەهلەوی بایدابۆوە و الیەنگریی ڕژیمی 

پەهلەویی دەکرد. 
1٥. مێژووی دروست بوونی مزگەوتی جامعی بۆکان؛ 
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1٦. وێنەیەکــی تاکەکەســیی خوالێخۆشــبوو مــەال محەممەدســادق قزڵجــی )قازی 
کاکەحەمە(  بە یادداشتێکی کورتی پشت وێنەکەوە؛ 

1٧. وێنەیەکی گومبەزی سەردار لە بۆکان. 
دوای  ماوەیــەک  قزڵجــی  جەعفــەری  مامۆســتا  زۆرەوە  کەســەری  داخ و  بــە 
باڵوبوونــەوەی ئــەم بابەتە لەســەر ماڵپەڕی ڕۆژهــەاڵت/ بــۆکان، کۆچی دوایی کرد، 

یادی بەخێر بێ! 
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٣٣. مامۆستا ڕەحامنی محەممەدیان )١٣٢٢ – ١٣٩٥( 
کەسایەتییەکی گەورە لە توێی چەند الپەڕەی بچووک دا

دوو مانگێــک لــە مــن گەورەتر بــوو، بەاڵم ئەوەنــدەی دوو دەیە لەپێــش منەوە بوو؛ 
تێگەیشــتووتر، دووربینتــر، دەســت ودڵ پاکتــر، هێــدی و هێمنتــر و لەگــەڵ خەڵــک 
میهرەبانتر. ڕووخۆش و دەم بەپێکەنین بوو، خەڵکی خۆش دەویست و ڕق و کینەی 
کەســی لەدڵ دا نەبوو؛ ئەوە دەرســێکی گەورە بوو بۆ من و زۆری دیکەی وەک من: 
ئەگەر خەڵکت خۆش بوێ ناتوانی تووڕە و تۆسن و ڕق ئەستوور بی، ئەم ئاو و ئاگرە 
پێکەوە ناحاوێنەوە؛ تەنانەت لەگەڵ دوژمنیش ئەگەری پێکهاتن و ئاشتبوونەوە هەیە 
 ئەم وانەیە لە دۆستایەیتی ڕەحمانی محەممەدیان فێری بووم، جا ڕەچاوم کرد یان نا، 

مەسەلەیەکی دیکەیە. 
لــە بــۆکان، ئەو و ســەید عەبدوڵاڵی کازمی سەرمەشــقم بوون. دەمویســت وەک 
ئــەوان بــم، وەک ئــەوان هەڵس وکــەوت بکــەم و وەک ئــەوان هێمن و لەســەرخۆ بم. 
ئاغای کازمیش هێدی هێدی، جگەرە بەالی لێوەوە دەهات و دەچوو بێ ئەوەی هەست 
بە بوونی و ڕابردنی بکەی، بەاڵم ئەم بوونە، لە قوتابخانە دا بەباشی هەستی پێدەکرا: 

مامۆستایەکی دڵسۆز و کەسێکی شوێندانەر؛ ڕەحمانیش وا بوو. 
ڕۆژی 1٣22/٩/11 لە بۆکان لەدایک بوو. لە شــەش ســاڵی دا چووە قوتابخانە، لە 
1٣٣٤  دا چووە دەبیرستانی کەشاوەرزیی بۆکان، کە بۆ ماوەی چەند ساڵێک لە قەاڵی 

سەردار دامەزرا و دواتر داخرا. 
هــەر لــە مێرمنداڵییــەوە ســەری لــە نێــو ڕۆژنامە و کتێــب دا بوو، بــەاڵم خۆی وا 
پیشــان نــەدە دا. کتێــب لــە بن باخــەڵ نەدەچــووە خیابــان و خــۆی پێ هەڵنەدەکێشــا. 
کاتــێ مــن لــە ســاڵی 1٣٥1  دا هەندێــک نامیلکەی چەپیم لــە تارانەوە هێنایــە بۆکان و 
دام بــە پێنــج کــەس بیخوێننــەوە، یەکیــان ئــەو بوو. پاشــان کــە گیرام و لــە زیندانی 
کومیتــەی دژی خەرابکاریــی تــاران شــوێنی شــاردنەوەی نامیلکەکانــم درکاند، زۆر 



1102 | بۆکان لە مێژوودا

بــە تەنگــی ئــەوەوە بووم ئەو چەند کەســە تێوە نەتلێن و نەگیرێن، باســم نەکردن و 
»تاوان!«ەکــەم لــە ئەســتۆی خــۆم و کاکــم دا هێشــتەوە. لــە یەکــەم چاوپێکەوتنــی 
حزووریــم دا لەگــەڵ دایکم لە زیندانی قزڵ قــەاڵ، کاتێ چووم ماچی بکەم لە بن گوێی دا 
بــە ئەســپایی گوتــم »نــاوی ڕەحمانــم نەبــردووە«. هەمــان کارم کاتی خــو دا حافزی 
کرد و گوتم »ناوی ئەشــعەریم نەبردوووە«. ڕەحمان و محەممەدی ئەشــعەری دوو 
لــەو پێنــج کەســە بــوون وا جوزوەکانــم پێدابــوون؛ یادیــان بەخێــر بێ! یــادی دایکی 
هەژاریشــم بەخێــر، کــە پەیامەکانــی گەیاندبووە جێ و ســاواکی هــاری پەهلەوی بە 
 مەســەلەکەی نەزانــی و نەچــووە ســۆراغیان، دەنــا لــە ئازادبوونــم دا شــەرمەزار و

سەردانەویوی هەردوو ال و کەس وکاریان و خەڵکیش دەبووم. 
ڕەحمان مرۆڤێکی پێشکەوتنخواز و خاوەن بڕوای سیاسی بوو، بەاڵم الیەنگریی لە 
ڕێکخراوەیەکی تایبەتی سیاسی نەدەکرد. لە سااڵنی دەسەاڵتی حیزبە سیاسییەکان دا 
لــە بۆکانی دوای شــۆڕش، لەگــەڵ هەموویان بە ڕێــزەوە دەجوواڵیــەوە و دژایەتیی 
هیچکامیانــی نەدەکــرد. باوەڕ ناکەم ئەوانیش هەرگیز کێشــەیەکیان لەگەڵی دا بووبێ. 
لــەو ســااڵنە دا هەڵوێســتێکی ئەوتــۆ بۆ کەســانی بەرپرس هاســان نەدەچووە ســەر، 
کارێک کە ئەو کردی، نیشانەی تێگەیشتوویی و لێزانی لە ڕاستی دا هونەرێکی گەورە 
بــوو کــە نواندی، بــەاڵم هونەری گەورەتری ڕەحمان ڕاگرتن و پاراســتنی پەیوەندی 

باشی کۆمەاڵیەتی لەگەڵ خەڵکی ئاسایی شار و دێ بوو:
تازە لە قوتابخانە و دانیشسەرای کەشاوەرزیی ورمێ هاتبووە دەر، کە لە ساڵی 
1٣٤1  دا بوو بە مامۆســتای قوتابخانەی گوندی »دونگوز« و ســاڵێک دواتر، بۆ یەکەم 
جــار قوتابخانــەی لــە گونــدی »کولتەپــەی« بن گوێی بــۆکان کردەوە و چەند ســاڵێک 
دەرسی تێدا گوتەوە. مامۆستایی قوتابخانەی گوند ئەزموونێکی باشی بۆ پەیوەندیی 
کۆمەاڵیەتی و هەڵس وکەوت لەگەڵ منداڵ و گەورە پێدابوو و جگە لە دایک و باوکی 
قوتابییەکان، لە مزگەوت و ماڵە ئاغا دا کەوتبووە پەیوەندیی ڕاســتەوخۆی کۆمەاڵنی 

خەڵکەوە. 
ئــەم پەیوەندییــە کاتــێ بەرفراوانتــر بۆوە، کە لــە دەرس گوتنــەوەی قوتابخانەوە 
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گەیشــتە کارکــردن لــە ئیــدارەی ئامووزش و پەروەرشــی بۆکان و لــەوێ دا بوو کە 
خونچــەی نەریتــە ئەخالقییــە باشــەکانی کەوتــە گوڵگیری. کەســایەتیی شــامیلی ئەو 
بــواری فراوانتــر لــە گونــدی دەویســت: کار لــە نێوشــار. ســەرەتا وەک »راهنمــای 
خۆجێیــی  غەیــرە  خەڵکانــی  ناوچــە و  خەڵکــی  لەگــەڵ  دانــش«،  ســپاە  تعلیماتــی 
کــە  ئێــران  باشــووری  باکــوور و  دانیشــی  ســپای  الی  پەیوەندییــەوە و  کەوتــە 
نێردرابوونــە بــۆکان و کەس وکاریــان کــە ســەردانیان دەکــردن، بــوو بــە نوێنــەری 
 ســەالمەتی ئەخالقــی و دەســت ودڵ پاکــی، نــەک هــەر خــۆی، بەڵکــوو ئیدارەیەک و
بەگشــتی خەڵکــی کوردســتان. کەم نەبــوون ئەو بێگانانــەی وا ئەو ســااڵنە لە هاتنی 

کوردستان و ژیانی نێو کوردان دڕدۆنگ بوون و تەنانەت لێی دەترسان. 
لە سەفەرێکی دوو کەسیمان دا بۆ ئیسفەهان و شیراز و ئابادان )نەورۆزی ساڵی 
1٣٤٨( ، پێش ئەوەی بگەینە ئیســفەهان، ئەندامێکی پێشــووی ســپای دانیش لە بۆکان 
کە خەڵکی ئیسفەهان بوو، لە قاوەخانەیەکی سەر ڕێگای هەردوو المان، بەهەڵکەوت 
چاوی بە ڕەحمان کەوت و ئیتر دەستی لەکۆڵ نەکردینەوە. نەک هەر لە ئیسفەهان هاتە 
هوتێلەکەمان و بانگهێشــتنی ماڵی خۆیانی کردین، بەڵکوو، ســەرەڕای دژایەتی کردنی 
ڕەحمــان، کــە لــە هەموو ژیانی دا بە تەوازوع و چاوتێــری و بێ تەوەققوعی ژیا، یەک 
ڕۆژی تەواو ترۆمبیلێکی خۆیانی بە شۆفیرەوە خستە بەردەستمان بۆ ئەوەی هەموو 
ئیسفەهانمان بگێڕێ و بمانگەڕێنێتەوە هوتێلەکەمان. کابرای ئیسفەهانی چیتر لە بۆکان 
 نەمابوو و لە بەرانبەر ئەو خزمەتە دا ئەرکێکی لە ڕەحمان نەدەخوازی، تەنیا میهرەبانی و
دڵســۆزییەکانی ڕەحمــان نمەک گیری کردبوو و خۆی و بنەماڵەکەی دەیانویســت بە 
شێوەیەک پاداشی چاکەکانی بدەنەوە. کەس وکاری کابرا بۆیان دەگێڕاینەوە چۆن پێش 
هاتنی کوڕەکەیان بۆ کوردستان ترسیان لە دڵ نیشتبوو و تەنانەت لە سەالمەت مانەوەی 
دڵنیا نەبوون، بەاڵم یارمەتی و پشتگیریی ڕەحمان و دڵفراوانیی فەرمانبەرانی ئیدارەی 
ئامووزش و پەروەرشی بۆکان و میوانداریی خەڵکی گوندەکە، بۆچوونی گۆڕیبوون 
 بە شێوەیەک کە دوای گەڕانەوەی کوڕەکەشیان ڕێزیان لە خەڵکی کوردستان دەگرت و
ئەوەیان بە میوانداری کردنی ئێمە پیشان دە دا. من هەروەها شاهیدی میهرەبانییەکی 
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هاوچەشن بووم کە دایکی سپای دانیشێکی گوندی یەنگیجەی بۆکان دەرحەق بەو و 
خەڵکی گوندەکە دەریدەبڕی، ئەوان خەڵکی گێاڵن بوون. 

جگە لە کاری ســپای دانیش، کە چوار ســاڵی خایاند، خزمەتی سەرەکیی ڕەحمان 
لە ئیدارەی ئامووزش و پەروەرش دا بە خەڵکی شــار و گوندی ناوچەی بۆکان بوو 
چ وەک بەرپرســی دارایی »کومیتە پیکار با بیســوادی« )1٣٤٨(  و چ وەک بەرپرســی 
»ئیمتیحانــات«ی ناوچــەی بــۆکان ئەرکێک کە تا ســاڵی 1٣٧٣ درێژەی کێشــا و تێیدا 

زیاترین خزمەتی بە خەڵک کرد. 
لە ماوەی کار لە ئیدارەی ئامووزش و پەروەرش دا بوو کە لەگەڵ خاتوو مریەم 
ئیسماعیلی پەیمانی هاوسەری بەست )1٣٤٩(  و لە ساڵی 1٣٥1 و ٥٥  دا بوو بە باوکی 

دوو کوڕی میهرەبان و دڵپاک )ئازاد و ئەمجەد( . 
لە بشێوی و ڕەشبگیرییەکانی دوای شۆڕشی 1٣٥٧ دا، ڕەحمان گیرا و بەناحەق وەک 
 هەزاران کوردی دیکە، خرایە زیندانەوە. سێ مانگی ساڵی 1٣٦1ی لە زیندانی بۆکان و
مەراغە تێپەڕکرد. ڕاست لەو ڕۆژانە دا خەڵخاڵیی جەلالد تەشریفی ناشەریفی هێنایە 
بــۆکان و تەنیــا بەخت و ئیقباڵ بەفریایەوە هات کــە نەکەوتە بەر تیغی ئەو خوێنمژە 
ناپاکــە. مــن ئــەو ڕۆژە ڕەشــانەم لــە بیــرە کە چــۆن هەمــوو بنەماڵە و دۆســتەکانی 
بــە نیگەرانییەوە دەیانڕوانییە چارەنووســە نادیارەکــەی و دەیانزانی مەرگ و ژیانی 
ئــەو و زۆرێکــی دیکــەی دەسبەســەرکراو، بە ئاماژەیەکی ســاکاری ئــەو نامرۆڤەوە 

بەستراوە. 
قۆناغێکــی نوێــی ژیانــی ڕەحمان ئەو دەمە دەســتی پێکرد کە لــە کار و خزمەتی 
فەرهەنگی خانەنشین کرا )1٣٧٣(  و لە هەڕەتی کامڵی و توانا دا نێردرایەوە ماڵی خۆی. 
ئەوینــی خزمــەت و باوەڕ بە خەڵک لەالیەک و ئیعتیمادی مامۆســتایان و هاوکارانی 
لــە ئیــدارەی ئامــووزش و پەروەرشــی بــۆکان لەالیەکــی تر، نەیانهێشــت تەســلیمی 
ئــەو خانەنشــینییە نەخــوازراوە بــێ. ئەم جــار گۆڕەپانێکی تازەی بــۆ کار و خزمەتی 
خەڵــک دۆزییەوە و هەتا دواڕۆژەکانی ژیانی وەک بەرپرســی »کانون بازنشســتگان 
آمــوزش و پــرورش بــوکان« )1٣٧٨ـ  1٣٨٤(  و »مدیرعامل شــرکت تعاونی اعتبارات 
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فرهنگیان بوکان« )1٣٨٤ ـ 1٣٩٣(  بە شێوەی خۆبەخشیانە، کار و خزمەتی بێ درێغی 
بە فەرمانبەرانی خانەنشینی ئامووزش و پەروەرشی شار و دێ کرد. 

ئەزموونــە  هەمــوو  ئــەم  بەرهەمــی  ڕەحمــان  ژیــان دا،  کۆتایــی  ســااڵنی  لــە 
تاکەکەســییەی کردە کارێکی گشــتگیر و هەمەالیەنی. ئەو کە لە ســااڵنی ســەرەتای 
لەســەر گوندەکانــی  بــۆکان دا، وتارێکــی  پەروەرشــی  ئامــووزش و  لــە  کارکــردن 
دەوروبــەری بــۆکان نووســیبوو و هــاوڕێ لەگەڵ نەخشــە و ڕێگاوبانــی گوندەکان 
تارانــی  وەزارەتخانــەی  ورمــێ و  پەروەرشــی  ئامــووزش و  ئیــدارەی  ئاڕاســتەی 
کردبــوو، چەنــد ســاڵێک پێــش کۆچی دوایی یەکــەی کەوتــە بیــری باڵوکردنــەوەی 
بەڵگەنامــە ئیداریــی و کۆمەاڵیەتییــەکان و لــە ماوەی پێنج ســاڵ دا دووبــەرگ کتێبی 
بەڵگەنامەیــی ســەبارەت بــە ژیانــی سیاســی ـ  کۆمەاڵیەتــی ـ فەرهەنگیــی شــاری 
 بــۆکان و ناوچــەی دەوروبــەری نووســی )بــۆکان لــە ســەدەی بیســتەم دا (، چاپــی
بنکەی باڵوکردنەوەی کۆڵەپشتی، تاران، بەرگی یەکەم ساڵی 1٣٨٩ و بەرگی دووهەم 

ساڵی 1٣٩٤ . 
لە کتێبەکان دا بە چاویلکەی چینایەتی ســەیری مێژووی ڕووداوەکانی کردبوو و 
گەلێک چەواشــەکاریی ســەبارەت بە ڕاپەڕینی خەڵکی بۆکان و وەرزێرانی ناوچەی 
فەیزوڵاڵبەگیــی ســااڵنی 1٣٣1 ـ 1٣٣2ی بۆکانــی ڕاســت کردبوویــەوە. هــەر ئــەم 
هەڵوێست گرتنەشــی بــووە هــۆی دژایەتــی نواندنــی الیەنگرانــی سیســتەمی کۆنــی 
دەرەبەگایەتی، بەاڵم ئەو کۆڵی نە دا و بە شوێن بەرگی یەکەم دا بەرگی دووهەمیشی 

باڵوکردەوە. 
ڕەحمان گەلێک بەرنامە و پالنی بۆ کارەکانی دواڕۆژ بەتایبەت بەرگی ســێهەمی 
کتێبەکە داڕشتبوو و بە تەما بوو ڕووناکی بخاتە سەر هەندێک الیەنی تاریکی دیکەی 
 مێژووی شارەکە، بەاڵم بەداخەوە عیفریتی مەرگ قەڵەمە خزمەتگوزارەکەی شکاند و
بە لە دەس چوونی ڕەحمانی محەممەدیان، کوردســتان مێژوونووســێکی ڕاســتگۆ و 
کەســایەتییەکی جێگەی ڕێزی خۆی لە دەســت  دا. هیوادارم دایکی نیشــتمان جێگەی 

بەتاڵی ئەم بە ڕۆڵەی خزمەتگوزار و دڵسۆزی تر پڕ بکاتەوە. 
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دوایین کاری فەرهەنگیی مامۆستا ڕەحمان، ئامادە کردنی کتێبی »مشاعرەنامە«ی 
فەیلەسووفی کورد »شێخ حەسەنی مەوالناوایی« بوو. دەقی شێعرەکان لە دەسنووسی 
باوکی کاک ڕەحمان، واتە نەمر حاجی محەممەدڕەشــید محەممەدیان وەرگیرابوو و 
لــە بەرگــی دووهەمــی کتێبــی »بۆکان لە ســەدەی بیســتەم دا« بەڵێنــی باڵوکردنەوەی 
بــە خوێنــەران دابوو. کاک ڕەحمان ئەم کتێبەی لەگەڵ چەند کەســی شــارەزای دیکە 
گەیاندبووە قۆناغەکانی کۆتایی و ســەرەتای بۆ نووســیبوو، کە نەخۆشی شێرپەنجە 
بەربینگی پێگرت و کاتێ دوایین دەقی ئامادەکراوی لە بەردەست دا بوو، ئیتر هەتاوی 
ژیانیشــی گەیشــتبووە خــۆراوا و نەیتوانی کتێبەکــە بە چاپ کراوی ببینــێ. هیوادارم 
کــەس وکاری کاک ڕەحمان دەرەتانی پێویســت بۆ چــاپ و باڵوکردنەوەی ئەم کتێبە 
بەنرخە پێکبێنن کە یادگاری کاری هاوبەشی باوک و باپیرە هونەرمەندەکەی خۆیانە. 
 من کە ئێستا سی ـ  چل ساڵێکە لە بۆکان نەماوم، دووراودوور هەواڵی خزمەتە پاک و
بێگەردەکانــی دەبیســمەوە. لە ماوەی نەخۆشــی تــا کۆچە بێ وادەکەشــی دا چەندەها 
نموونــەی باشــی کاری ئــەوم لــە زمانــی خەڵک بیســتەوە. ئاگاداریش بــووم کە ئەو 
خەڵکــە بەئەمەکــە چــۆن بــۆ مردنەکــەی بەداخــەوە بوون و فرمێســکیان بۆ ڕشــت. 
ڕەحمان بێ ئیددیعا خزمەتی نیشتمان و خەڵکەکەی دەکرد و پاداشی خۆی لە خەڵک 

وەرگرتەوە. 

نیشــتان هــەر کەســێ بــۆی مبــرێ، نەمرد
لەشــی ســەر دۆشــەگە کە هیچ بەهری نەبرد 

 )مامۆستا هەژار( 

کۆتایی قسە: لە هەموو ئەو ٧2 ساڵە دا کە ڕەحمان و من خزم و هاوڕێی گەلێک 
نزیکی یەکتر بووین، لەگەڵی دا نەچوومە شوێنێک کە ڕێزی لێ نەگیرێ و بە ئیحترامەوە 
هەڵس وکەوتــی لەگــەڵ نەکــرێ. ئەو بێ ئــەوەی هەوڵی لەپێناو بدا، ڕێــز و ئیحتیرامی 
خەڵکــی بەرەوخــۆی ڕادەکێشــا. هــۆکاری ئەم دەســکەوتە مەزنــە کۆمەاڵیەتییە هیچ 
نەبوو جگە لە دڵســۆزی و دەســپاکی و خۆشەویســتیی خەڵک. ئەو بە تەنگی هەموو 
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کەسێکەوە بوو و خەمی هەموو کەسی دەخوارد بێ ئەوەی چاوەڕوانی پاداشێک بێ. 
خەڵکیش پیشانیان  دا کە پێزانییان هەیە و ڕێز لە خزمەتەکانی دەگرن. 

لەبیرمــە کاتــێ لە ســاڵی 1٣٤٤  دا وێڕای چەند کەس لە مامۆســتایانی کوردســتان 
شــاربەدەر کرام و نێردرامە ئەراک، هەبوون کەســانێک کە تەنانەت خۆیان لە قەرەم 
نەدە دا، بەاڵم ڕەحمان بە ترۆمبیلی خۆی هاوڕێ لەگەڵ چەند برادەری خۆشەویستی 
دیکەمان تا شاری تەورێز لەگەڵم هات، شەو پێکەوە چووینە ڕێستوورانێکی خۆش و 
لــە هوتێلێــک ماینــەوە، ڕۆژی دواتــر منیــان بەڕێ کرد بــۆ تاران و خۆیــان گەڕانەوە 
بــۆکان. ئەمــە و ســەدان شــتی دیکەی هاوچەشــن یــادگار و بیرەوەریــی بەجێماوی 
ڕەحمانن الی من. زۆربەی ئەو کتێب و گۆڤارانەی چاپی نێوخۆ کە ئێستا لە ماڵم دان، 
ئەو لە ئێرانەوە بۆی ناردووم. مەرگی ئەو دوای مەرگی کاکم گەورەترین بۆشــایی 
لە ژیانم دا پێکهێناوە. پێم سەیرە چۆن بەرگەی ئەم دوو خەمەم گرتووە و تا کەنگێ 

دەتوانم بەو بارە گرانەوە بمێنم و نەکەوم. هیوادارم زۆر نەبێ. 
یــادی مامۆســتا ڕەحمانــی محەممەدیــان، نووســەر، مێژوونووس و کەســایەتیی 

گەورەی کۆمەاڵیەتی بەخێر بێ! 



1108 | بۆکان لە مێژوودا

٣٤. نووسەری ئەم دێڕانە، قسەیەک بۆ دز!
بەگوێرەی ناســنامە، ناوم »محمدانور ســلطانی بوکانی«یە، بەاڵم کورتم کردۆتەوە و 
بە »ئەنوەری سوڵتانی«یەکی ڕووت قانعم! نازانم کەی لەدایک بووم، بەاڵم بەگوێرەی 
ناســنامە بــۆر، دەبــێ لــە 1٣2٣/1/2 )1٩44/٣/22( ســاڵێک پێش دامەزرانــی کۆماری 
کوردستان لە بۆکان کەوتبێتمە جەنگەڵی جەنجاڵی جیهانەوە! دایک و باوکم ئامۆزا و 
لــە بنەماڵــەی محەممەد ســەقزی بوون، دایکم لەالیەن دایکــەوە خەڵکی ئاڵتوونی الی 

سەقزە کەوابوو بە بنەچەک سەقزیم. 
باوکــم، میــرزا عەبدوڵــاڵی خەیــات، کــوڕی حاجــی ئەحمــەد پیاوێکــی هێــدی و 
بێ دەنگ بەاڵم دژ بە ئاغا و دەرەبەگ! ئەوە چارەنووسێکی سەیرە، میرزا عەبدوڵاڵ، 
بەرگــدرووی تایبەتــی هــەر ئــەو ئاغاواتە بوو کە ئاوا خۆشــی دەویســتن! دایکیشــم، 
ئامینە خانمــی محەممەدیــان گەرچی لــە ماڵە بابێکی دەوڵەمەند بوو، بەاڵم هەســت و 
بۆچوونێکی هاوچەشنی هەبوو، وا هەیە شوێنی باوکم و کاکمی لەسەر بووبێ. کاکم 
عومەری ســوڵتانی )وەفا(  شــاعیرێکی داهێنەر و کەسایەتییکی چەپی دژی دەرەبەگ 
بوو، بۆکانیش بە دووسێ شت دەناسرا، حەوزەگەورە و حەسەن زیرەک و ئاغاواتی 

زاڵمی زۆردار و ناڵەشکێنەشیان لەگەڵ!
 بنەماڵەکەمان لەوپەڕی هەژاری دا بوو. باوکم بە منداڵی باوکی لە دەست دابوو و
ببووە سەرپەرشــتی ســێ خوشــک و گەورەی ماڵ، پاشــانیش خاوەنی ژن و منداڵ، 
ئەویــش نــەک یــەک و دوو، بەڵکــوو چوار: کاکم، مــن، حەلیمە و ڕووناکی خوشــکم. 
ئێســتا لەو هەمووە، هەر خوشــکێکم بۆ ماوە و دڵم بەو خۆشــە گەرچی ٣1 ســاڵە لە 
دەرەوەی واڵتم و تەنیا چوار ساڵێک پێش ئێستا لە هەولێر چاوم پێی کەوت . لێرە لە 
لەندن لەگەڵ هاوسەرم )نەسرین بورنا(  و دوو منداڵم )ئاالن و جوان(  دەژیم. نەسرین 
گەلێک لەگەڵم باشــە و جێگەی کەس وکاری لە دەســت چووی بۆ گرتوومەتەوە. ئاالن 

2٧ سااڵن و جوان 2٤ سااڵنە. هەر ئەوەندە و ئیتر هیچ!
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خوێندنی سەرەتایی و ناوەندیم لە بۆکان بووە و تا پۆلی 10م لەوێ خوێندووە، 
ئــەو دەم لــە پۆلــی 10 زیاتر لە بۆکان نەبوو، ئەویش تەنیا بۆ کوڕان. پاشــان ســاڵی 
1٩٦0/1٣٣٩ چوومــە دانیشســەرای موقەددەماتی ورمێ و ســاڵی 1٩٦2/1٣٤1 بووم 
بە مامۆستای قوتابخانە و نێردرامە گوندی »باغڵووجە«، کە ئەو دەم سەر بە بۆکان 
بــوو، پاشــانیش گونــدی ســەرا و بوغدەکەنــدی. هاوینــی ســاڵی 1٣٤٤/ 1٩٦٥ لەگەڵ 
زۆرێک مامۆســتای کوردی بۆکان، مەهاباد، سەردەشــت، بانە و ســەقز بە فەرمانی 
خانم »فرخ رو پارســا« جێگری وەزیری پەروەردەی ئێران، لە کوردســتان شاربەدەر 
کرام و بۆ ماوەی ٨ ساڵ لە واڵت دوور خرامەوە )دوو ساڵ لە ئەراک و 6 ساڵ لە 
شەهری ڕەی، نزیک تاران( . ساڵی 1٣٤٧/ 1٩٦٨ بە بەر دەرس گوتنەوە چوومە زانکۆی 
ئەدەبیی زانستگەی تاران و لیسانسی مێژووم وەرگرت. لەو ماوەیە دا لە ناحیە 1٣ی 
پەروەردەی تاران کارم دەکرد و ماڵیشــم هەر لە تاران بوو. ســاڵێک دوای زانســتگە 
گیرام و لە کۆتایی ساڵی 1٣٥٣/ 1٩٧٤ دا ئازاد کرام. ئە و ماوەیە لە زیندانی »کومیتەی 
ضد خرابکاری« و »قزڵ قەاڵ« و »ئێڤین« و »قەسر« بووم، کە هەر چواریان لە تارانن. 
ئێمە دوایین کەسانێک بووین کە لە قزڵ قەاڵ زیندانی کرابووین. ڕۆژێک هەموومانیان 
سواری ئوتوبووس کرد و بردیانین بۆ ئێڤینی تازە کە ئەویش تازە دروست کرابوو، 
قزڵ قــەاڵی پشــت خیابانی ئەمیرئابادیشــیان بە قوڕ گــرت و کردیانە مەیدانی میوە و 

سەوزە فرۆشتن. لە زیندان گەلێک کەسایەتیی ناسراوی سیاسیی ئێرانم ناسی. 
  دوای زیندان و مەحکووم بوون لە دادگای نیزامی، نەیاندەهێشت بچمەوە سەر 
کاری مامۆستایی. چەند مانگێک لە بۆکان و لە دووکانی کاکم کارم دەکرد، پاشان کاک 
 جەلیلی گادانی، کاری ڕاست بێ، کارێکی لە شیرکەتی »انبارهای عمومی ایران« لقی تەورێز
بۆ دیتمەوە و لەوێ بووم بە جەنابی مودیری ئیداریی بەشی ئازەربایجانی کۆمپانیاکە 

وەک کۆنتەراتچیی گوومرگی ئێران، هەتا ڕاپەڕینی ساڵی 1٣٥٧ بەسەردا هات. 
  هــۆی گیرانــم برادەرێکی ســنەیی بوو پێکەوە لە زانســتگە دەرســمان دەخوێند، 
هەندێــک نامیلکەی سیاســیی پێدابــووم و منیش بردبوومنەوە بــۆکان و دابوومن بە 
کاکم و چەند کەس بیخوێننەوە، پاشــان لەگەڵ کاکم لە ماڵی ئەو دا شــاردبوومنەوە. 
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ئــەو بــرادەرە ئیعترافی لەســەر کردبووم و منیش دوای 10 ڕۆژ شــەق و شــەالق و 
»دەزگای ئاپۆلۆ«، پێم لێنا و گوتم لە ماڵی کاکم شــاردوومنەتەوە. کاکی هەژاریشــم 

کــە بــە هەواڵــی گیرانــی منــی زانیبــوو، ڕایگوێســتبوونە شــوێنێکی تر. بەو شــێوەیە 
ئەویش کەوتە کێشــەکەوە و ســاواکی ســەگباب لێی بوون بە مڵۆزم و تا لە زیندان 
هاتمــە دەرێ دەرگای دووکانەکەیــان لــە گرێژەنە بردبوو، ئەویــش نەیدەزانی چ بکا، 
نــە خۆشــی دەویســتن و نــە دەیوێــرا دەریان بکا، خەڵکیــش بەو گێرە و کێشــەیەیان 
نەدەزانی و دیارە بەو هات وچۆیەی ســاواکییەکان بۆ دووکانەکەی ناڕەحەت بوون. 
هەر چۆنێک بێ، من بۆ ئەم بەاڵیەی ئاوقای ملیم کرد بۆ هەمیشە شەرمەزاری کاکم 

مامەوە، گەرچی ئەو بە گەورەیی خۆی گەردنی ئازاد کردم. 
دوای ئازاد بوون گەلێک ترسابووم و خۆم لە کاری سیاسی دوور دەخستەوە نەکا 
 بکەومەوە بەر پەالماری ساواک و سەر لە کومیتەی دژی خەرابکاری و خزمەت ئاڕەش و
ڕەسووڵیی بازجوو دەربێنمەوە، بەاڵم لە سەروحەدی ڕاپەڕینی ساڵی 1٣٥٧ و لەژێر 
تەوژمی هەستان و ڕاوەستانی کۆمەاڵنی خەڵک دژ بە ڕژیمی شا دا، کەمێک جوواڵبوومەوە 
 و ورەیەکم هاتبۆوە بەر، دەموێرا لێرەولەوێ قسەیەک بکەم و پەیوەندییەک بە دۆست و
هاوبیرانی سیاســییەوە بگرم. لە تەورێز یارمەتیی بەڕێوەچوونی ســیمینارێکم  دا، کە 
»چریک های فدائی خلق« بەناوی »همبستگی با خلق کرد« لە زانستگەی شارەکە بەڕ ێوەیان 

 بــرد و لــەوێ دا وتارم   دا. پاشــانیش کە فیدائییــان  دەفتەریان لە مەهابــاد و بۆکان و
شــارەکانی دیکەی کوردســتان کردەوە و منیش گەڕامەوە بۆکان، هاوکارییانم کرد، 
کاک عومــەری حەمیــدی لە نزیــک کردنەوەی من لە فیدائییان دەوری ڕاســتەوخۆی 

بینی. 
پێشــتر هێشــتا لــە تەورێــز بــووم لــە بۆکانیــش وەک شــارەکانی دیکــەی ئێــران 
»کومیتەی ئینقالب« دروســت ببوو و منیشــیان وەک ئەندامی کومیتەکە هەڵبژاردبوو. 

کە گەڕامەوە بۆکان، زیاد لە 1٣ ساڵ بوو لە کوردستان دوور بووم و خەڵک و هێڵە 
سیاســییەکانیان و حیزبەکانم بەباشــی نەدەناســی، لەگەڵ فیدائییان کەوتنم جگە لەو 
ناو و شۆرەتە باشەی وا ئەو دەم لە ئێران دا بوویان، کۆمەڵی چەند هۆکاری دیکەش 
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بوو: خۆم بە چەپ دەزانی و بەو پێیە وا هەبوو لەگەڵ حیزبی دێموکراتی کوردستان 
نەکــەوم؛ مائۆئیســت نەبووم؛ ببڕاببڕا لەگــەڵ جەرەیاناتی ئایینیــش نەدەکەوتم؛ دەی 
خــۆ کەســێکی وەک مــن لــەو بارودۆخــە دا، کە بــەرد و داری کوردســتانیش ببوونە 
هەڵســووڕاوی سیاســی، لــە ماڵەوە دانەدەنیشــت ســەیری ڕووداوەکان بــکا! ئیتر بە 
پڵتۆکێکی کاک عومەری حەمیدی بەو الیە دا کەوتم و بووم بە فیدایی هەی فیدایی! 

لە درێژەی کار دا، لەالیەن ئەوانەوە کرامە کاندیدی مەجلیسی خیبرەگان )دەوری 
یەکەم(  لە ئوستانی ئازەربایجانی ڕۆژاوا و گەرچی ٣٤ هەزار دەنگم هینایەوە، بەاڵم لە 
بەرانبەر گەورەپیاوانی وەک دوکتۆر قاسملوو و مامەغەنی بلووریان کە کەسایەتیی 
ناســراوی سیاســیی ناوچەکە بوون یا لە بەرانبەر شــەالتێکی وەک »حەسەنی« ئیمام 
جومعــەی ورمــێ، مــن کــێ بووم و چیــم بۆ دەکــرا! دواتر هــەر فیدائییــان کردیانمە 
کاندیــدی مەجلیســی شــووڕا لــە بــۆکان و لەوێــش دا لــە بەرانبــەر کاندیــدی حیزبی 
دێموکــرات )شــەهید ئەبووبەکــری هیدایەتــی(  و کاندیــدی کۆمەڵــە )شــەهید دوکتۆر 
جەعفەری شــەفیعی(  تووشــی شکســت هاتم، گەرچی لە نێو شــاری بۆکان ببووم بە 
دووهــەم کەس، بەاڵم نــە حیزبەکەم دەرەقەتی حیزبیان دەهات و نە خۆم دەرەقەتی 
ئــەو گەورەپیاوانــە! شــێعرێکم بــە تەنز بــۆ بەزم و هــەرای ئەو ســااڵنە گوتووە، کە 
لەبەروەی ناوی خەڵکی تێدا هاتووە و وا هەیە »مەالگیربن«، بۆ باڵوکردنەوە نابێ. 
   دوای هەرەسی شۆڕش و دەسەاڵت سەندنی مەالی البەال لە ئێران، پشت لە دۆست و
ڕوو لــە دوژمــن، هەاڵتــم بــۆ شــارێکی دیکە و پاشــان تــاران و چەند ســاڵێک لەوێ 
خــۆم شــاردەوە. جارێــک بەهەڵکەوت لەگەڵ دوو کــوڕی خزممــان و برادەرێکیان دا 
لــە تــاران گیرایــن، بــەاڵم ئێمەیان بە »موجاهید« تەشــخیس دابوو و گەشــتی کومیتە 
گرتبووینی کە دوای 10 ڕۆژ مەعلووم بوو موجاهید نین، ئیتر بەربووین. ڕێکخراوی 
فیدائییــان لــە ئازادبوونەکــەم دا دەوری زۆری بینــی، بــەاڵم دوایــی هاوکاریــم لەگەڵ 
بڕیــن. وا بزانــم ســەرجەم ماوەی دوو ســاڵێکیان لەگەڵ بووم و گەیشــتبوومە پلەی 
ئەندامییەتــی، بــۆ ماوەیەکــی کەمیــش دوای هەاڵتنمان لە کوردســتان، کاتێ لە تاران 
بــووم بوومە بەرپرســی ڕێکخراوی فیدائییانی ئەکســەرییەت لقی کوردســتان، بەاڵم 
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زوو خــۆم کێشــایە دواوە لەبــەروەی توانــای راپەڕاندنی کارێکــی وا گەورە و گرانم 
نەبــوو، ئــەوان ئەرکەکەیــان دوای ئەوە بە من ســپارد کە شــەهید مینەی شــێرخانی 
بەرپرســایەتییەکی گرنگتریان خســتبووە ئەســتۆی. من لەکوێ و جێگرایەتیی ئەو و 

ئەوانی پێش ئەو لەکوێ! 
 هەر چۆنێک بێ، نە من و نە هاوڕێیانی کوردستانمان لە وەرچەرخان و گۆڕانی 
سیاســەتی ڕێکخراوەکــە و نزیــک بوونەوەیــان لــە کۆمــاری مــەالکان دا دەورێکمان 
نەبــوو و زۆرێکیشــمان هەبــوون کە کارەکەیان پێ هەڵە بوو و کشــانە دواوە، بەاڵم 
من وەک ئەنوەر نامەوێ ناسپاس بم. ئەوان منیان گەیاندە ئەو پلەیەی ببمە کاندیدی 
مەجلیســی خیبــرەگان و مەجلیســی شــووڕا و ئەندامــی هەیئەتــی نمایەندەگیی گەلی 
کــورد، دەنــا من کێ بووم ئــەم ئەرکانە بەڕێوەبەرم! من ئەگەر ناوێک و شــۆرەتێکم 
هەبــێ لەوانەوەیــە و زوڵمێکــی گــەورە دەبێ ئەگەر بــۆ ئەو خزمەتانەیان سپاســیان 
نەکەم؛ هەروەها یادی ئەو قارەمانانە نەکەم کە بۆ ماوەیەک هاوڕێ و هاوسەنگەریان 
بــووم و لــە ڕێگــەی باوەڕ بــە ڕێبازەکە و خزمــەت کردنی چەوســاوەکان دا گیانیان 
بەخت کرد، کەسانی وەک بێهرووز سولەیمانی، یۆسف کیشی زادە، مینەی شێرخانی، 
یەعقــووب تەقدیــری )خــۆی و باوکە خەباتکارەکەی، کە دۆســتی چاکــی گەلی کورد 
بــوو( ، عەلــی ڕەزا ئەکبەری شــاندیز )جەواد( ، تەهای پارســا و ئیبراهیــم لوتفوڵاڵزادە 
)ســەعید( . ئــەوە هەڵوێســتێکی تاکەکەســی خۆمە و هیــچ پەیوەندیی بــەوەوە نییە کە 

ئێستا سی و شەش ساڵە لێیان جیا بوومەتەوە و لە ڕێکخراوەکە هاتوومەتە دەر. 
پێــش ئــەوەی بێمــە دەرەوەی واڵت بۆ مــاوەی چەند مانگێــک وەک میوان لەالی 
برادەرانی ئەکســەرییەت و توودە و کۆنگرەی چوار لەالی حاجی ئۆمەران و لۆالنی 
باشــووری کوردســتان مامەوە. ئەوان خۆیان میوانی حیزبی شیووعیی عێراق بوون 
کە تازە یەک دوو مانگ دەبوو کۆمەڵەی یەکسانیی کوردستانی باشوور و یەکییەتیی 
نیشــتمانی، لــە قەندیــل لێیــان دابــوون و شــەهید و برینــداری زۆریــان هەبــوو و لە 
بــاری کەرەســەی ژیان و مەســرەفی ڕۆژانەوە زۆر دەســتەنگ بــوون، بەاڵم ئەرکی 
کۆمۆنیســتییان بەجێ دەهێنــا و لــە دەمی خۆیــان دەگێڕاوە و دەیاندایــە ئەم هەموەو 
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میوانەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان، کە وا هەیە لە 200 کەسیش زیاتر بووین. ئەوەندەی 
بزانم پارتی دێموکراتی کوردستان لەو تەنگانەیە دا یارمەتیی حیزبی شیووعیی دە دا. 
  لــەوێ، لــەو شــاخ و کێــوە، نــە ژیان هەبــوو، نە نان و نــە بەرنامەیــەک بۆ ئەم 
کۆبوونــەوە بێ حیســابە کــە خەڵکەکــە لەژێــر گوشــاری ڕژیمی مــەالکان و نەبوونی 
دەرەتــان دا خۆیــان گەیاندبــووە ئــەوێ . ناچــار گەڕامــەوە ئێــران و چوومــەوە الی 
دایکــم و خوشــکم لــە تاران. دوای یەک دوو ســاڵی تر، کاک عومــەری حەمیدی چوو 
بۆ ئورووپا و بۆی ڕێکخستم منیش بێم بۆ بریتانیا. کاری ڕاست بێ ڕێگا و شوێنی 
کارەکــەی پیشــاندام و گەیاندمییــە ئێــرە، دەنــا خــۆم وا هەبــوو هەرگیــز نەمتوانیایە 

کارەکە ڕاپەڕێنم. 
زەماوەنــدم  1٩٩0  دا  لــە  دەژیــم.  لەنــدەن  لــە  بــەدوا وە   1٩٨٦ بەهــاری  لــە    
کــردووە، پێشــتر خەریــک بووم بــە دووکانــداری دەوڵەمەند بم، دوو جــار دووکانم 
کــڕی و زەرەرم کــرد، لــە تاجریــی بیالمانــێ تایەکــەی چــوو و ئەویتــرم بــۆ مــا! 
لێــرە دەڵێــن هــەر کــەس لــە هیــچ کوێ ڕێگایــان نە دا یــا دەبێتــە شــۆفیری مینی کاب 
)تاکســی(  یــا دەبێتــە وەرگێــڕ. بەنــدەش بوومەتــە وەرگێــڕ! بــە کــوردی و فارســی 

تەرجەمــە دەکــەم. بە بەریــەوە خەریکی نووســین و تەرجەمەی بێ پــارە و پووڵیش 
کــردوون و  تەرجەمــەم  یــا  نووســیوە  کتێبــم  چەنــد  ســاڵە  دا  چەنــد  لــەو  هــەم و 
 زۆریــان چــاپ کــراون، هەروەهــا بابەتــی زۆرم بــۆ گۆڤــار و ڕۆژنامــەی کوردی و

ڕادیۆ و تەلەفیزیۆن نووسیوە. 
  ئەوەی لە دەستم هاتووە کردوومە. دەزانم باری کورد کەوتووە و هەڵگرتنەوەی کار و
زەحمەتی دەوێ. بەش بەحاڵی خۆم ئەوەی توانیومە کردوومە، بەاڵم ئەگەر جارێکی 
دیکە بگەڕێمەوە 1٩٨٦ و تازە بگەمە بریتانیا لەجیاتی کوردی نووسین و خوێندنەوە 
ئینگلیزییەکی باش فێر دەبم و لە میدیای ئێرە دا بابەتی سەبارەت بە کورد دەنووسم، 
بەاڵم تازە درەنگە، چوو و ڕابرد، ئەم هەڵەیەش لەپاڵ سەدان هەڵەی دیکەی ژیانم!

وا ئێســتا لە لەندەن چاوەڕێی کۆتایی ســەفەرێکم کە ٧٣ ســاڵی پێچووە و دەڵێی 
هــەر نەبــووە! ماوەیەکــە تووشــی نەخۆشــیی دڵ و شــەکرە هاتــووم و بارودۆخــی 
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تەندروستیم باش نییە، زۆریش خەمی ناخۆم، وەک مرۆڤێکی ئاسایی چەرمەسەریی 
زۆرم بینیــوە و بەگوێــرەی توانــا خزمەتیشــم بە گەلەکەم کــردووە. وا هەبوو ئەگەر 
هەڵەوپەڵــە لێــم بگەڕایــە لەوە بەســوودتر بووایەم بــۆ گەلەکەم و بۆ بنەماڵەکەشــم، 
بەاڵم چیم پێدەکرێ، من پەروەردەی ســەردەمێکی گێژ و گومی و بەرچاوتاریکیم و 
ئەگەر کوردستان و ئێران لە ماوەی منداڵی و گەنجییەتی من  لەژێر دیکتاتۆرییەت دا 
نەیاننااڵندبایــە و تۆزقاڵــە ئازادییــەک هەبووایــە، دوور نەبــوو منیــش بــە ڕێبازێکــی 
باشــتر و دەراوێکــی ڕوونتــر دا بڕۆیشــتایەم، نــە ئەوەنــدەم چەرمەســەری بدیایە و 
نــە ئەوەنــدەش بێ خێــر بووایــەم. بــەدڵ خزمەتکاری گەلەکەمــم، بەاڵم بــە توانا هەر 

ئەوەندەم لە دەست دێ. 
ئێستا چەند ساڵە ڕۆژانە 1٦ سەعات دەخوێنمەوە و دەنووسم، بەشێکی زۆریشی 
بۆ واڵت و گەلەکەم، ئەگەر ڕەنجم کێشاوە، ئەرکم بووە و منەتم لەسەر کەس نییە، 
ئەگەر بەرهەمم کەم بووە، لەوە زیاترم پێنەکراوە، خۆم خۆم باشتر دەناسم، بەهرە و 

توانام هەر ئەوەندەیە، هەرگیز خۆم هەڵنەکێشاوە و درۆم بە خەڵک نەگوتووە. 
ئێستا لە کۆتایی سەفەرەکەم دا حەسرەت و داخم سەربەخۆ نەبوونی کوردستانە و 
دڵنیگەرانی دواڕۆژی کوردم بە دەست حوکمی داگیرکەران و بەتایبەت تورکیاوە، کە 
 خەریکە هاوپشتیی مێژوویی کورد و ئازەربایجانی تێکدەدا و بە گژ یەکیان دا دەکا. بە گیان و
دڵ پشتگیریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە باشووری واڵت دەکەم و هیوادارم 
شتێکی بۆ کورد لێ بەرهەم بێ. ئەمشەو کە بە وتارەکە دا دەچمەوە، دوو هەفتە بەسەر 
گشتپرسییەکەی باشووری کوردستان دا تێدەپەڕێ و ئێران و حکوومەتە داردەستەکەی 
 لە عێراق بە هاوکاریی گورگە بۆرەکانی تورکیا شەڕیان بەسەر دا سەپاندووین. دوێنێ و
ئەمڕۆ حەشدی شەعبیی مەالکانی ئێران هەموو ناوچە جێ ناکۆکییەکانی گرتۆتەوە و 
پێشــمەرگە پاشەکشــەی کــردووە. نازانم ئەنجامــی کارەکە دەگاتە کــوێ، بەاڵم هەر 
شــتێک بــێ ئــەم قۆناغەمــان دۆڕانــدووە و دوژمن بەبــێ تەقە و زەحمەت بەشــێکی 
گــەورەی خاکــی کــوردی داگیر کردۆتەوە. حیســابی ســەرکردایەتیی کــورد بە هەڵە 
دەرچوو، بەتایبەت لەوە دا کە نەیتوانیبوو نێوماڵی کورد یەکبخا، ئینجا بە گژ دوژمن دا 



بەشی سێهەم: کەسایەتییەکان | 1115  

بچێ؛ ئەوەش ئەنجامەکەی. 
هەروەهــا شــەرمەزاری کەس وکارەکــەی خۆمم کــە هیچ خێرێکم بۆیــان نەبووە. 
باوکــم دوای شــاربەدەرکرانی مــن نەخــۆش کــەوت و هەڵنەســتایەوە. دایکــم کــە لە 
تەنیایــی و بێکەســی دا کۆچــی خــۆی کــرد و دیدارەوئاخــری بــووم، لەگــەڵ خــۆی 
دەرد و خەفــەت و ئــازاری بــرد، کاری سیاســی کردنــی کاکم و پاشــان مــن، ژیانی 
لــێ  تێــک  دا و هەمــوو تەمەنی لــە دڵەتەپێ و خەفەتــی ئێمە دا بردە ســەر. کاکم خۆی 
دەردی کــەم بــوو، منیــش تووشــی ئاوارەیــی و لە بۆکان ڕۆیشــتنم کــرد، لە ماوەی 
نەخۆشییەکەشــی دا نەمبینی و تەنانەت نەمتوانی قســەی لەگەڵ دا بکەم، شەرمەزاری 
ئەویش مامەوە، وەک شەرمەزاری خوشکەکانیشم هەم، کە بوومە باعیسی بەخت و 
ژیانــی ئاســایی یان، ئەوانیــش بە ئاگــری کارەکانی من ســووتان و بێ ئــەوەی چاوم 
پێیــان بکــەوێ، کۆچی دوایی یان کرد، تەنیا یادی شــیرینیان الم ماوە. ئێســتا تاکەباڵ 
کەوتوومەتــەوە و چاوەڕوانــم درەنــگ و زوو بچــم بــۆ الیــان، بــەاڵم چ بکــەم ئەوە 

چارەنووسی کوردە لە ژێردەستی دا. 
من، وەک ملیۆنەها کورد و چەوساوەکانی دیکەی ئەم جیهانە، لە بێ عەداڵەتی و 
 نابەرابەری دا ژیام و وا لە هەمان بارودۆخیش دا سەردەنێمەوە، بەاڵم ئاواتی دادپەروەری و
بەرانبــەری و مــاف، ئەمــڕۆش وەک دوێنــێ هەیە و هیوایە ســبەی ڕۆژ بێتە دی. بە 
دواڕۆژی مــرۆڤ و لەنێوچوونــی بێــداد و جیاوازیی چینایەتی گەلێــک هومیدەوارم. 
بەهیــوام گەلەکــەم هــەورازی بەردەمــی ببــڕێ و ســەربەخۆ بێ، بەاڵم هیــچ گومانم 
لــەوەدا نییــە کە ســەربەخۆیی بــە تەنیا ناتوانــێ وەاڵمدەری هەموو شــت بێ، ئەگەر 
دادپەروەریــی کۆمەاڵیەتــی لەگــەڵ دا نەبــێ، هیوایــە ڕێبەرانی کورد لە باشــوور ئەو 
ڕاستییە جیهانییە بناسن و ئیجازە نەدەن ژێرپێیان هڵۆڵ و کۆمەڵگا کڵۆڵ بێ و هەر 
ئــەم خەڵکــەی کــە ئەوانیان گەیاندۆتە پلەوپایە، پشــتیان تێ بکەن یا لــە بەرانبەریان دا 

بوەستن، کارێکی ئەوتۆ کاخی ئاواتەکانمان دەڕووخێنێ. 
  خەمی ئەوەشمە کورد لە دەرەوەی واڵت هیچ دامەزراوەیەکی سەربەخۆی نییە. 
کوردی دەرەوەی واڵت لە مزگەوت دەچنە ژێر باڵی عەرەب و تورک و لە دیسکۆ دا بە 
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 مۆسیقای فارسی هەڵدەپەڕن! پەنابەری کورد سەرلێ شێواو و بێ بەرنامەیە، سەرپێچی و
خراپەکارییــان زۆرە و نــاوی کــورد بۆ نموونە لە هەندێک شــوێنی بریتانیا بە چاکە 
نابرێ و تێکەاڵوی قاچاغ و ســەرپێچی و قاچاخچییەتی بووە، هەر خۆم لە کەیســی 
پێنــج مرۆڤکــوژی کــورد دا یــا ڕاســتەوخۆ تەرجەمــەم کــردووە یــان بەڵگەنامەکانــی 
دادگایانم بۆ وەرگێڕاون. کورد پێویستی بە ناوەندێک هەیە سیاسەت و بەرنامەی بۆ 
ڕێک بخا؛ کورد لە دەرەوەی واڵت بێ پشت وپەنایە، لەشێکی بێ سەرە و دەبێ کارێک 
بۆ ئەوە بکرێ. دۆخی بەهایی یەکان و ناوەندی »دارالعدل«یان نموونەیەکی باشــە بۆ 
ڕەچاو کردنی ئێمە. ئەوان ڕێبەرانی خۆیان هەر دووسێ ساڵ جارێک هەڵدەبژێرن و 
ئەگەر لە خزمەت کردنی کۆمەاڵنی خەڵکەکەیان دا سەرکەوتوو نەبوون جارێکی دیکە 

هەڵیان نابژێرنەوە. 
ئیتــر بــا مەوعیزە نەکەم، بەکورتی خەمــی دواڕۆژی کورد دەخۆم و دەزانم هەر 
بــەو خەمــەوە ســەر دەنێمــەوە، بــەاڵم چ کەردن؟ ســەری کــورد ســالمەت! ئەم دوو 

فەردەی خوارەوە بەشێکن لە شێعرێکی خۆم:

بەاڵم کاکە، ســەری کووپە ساڵمەت
ئەگەر هات و شــکابێ ئیستیکانێک
گەلە و هەوڵ و خەبات و ئیستیقامەت
لە ڕێگــە البــدا گــەر ڕێ نەزانێک!

 کتێبی چاپ کراو:
ـ 201٩، »نــزای دەریــا«، خالیــد حوســێنی، وەرگێــڕان لە ئینگلیزییــەوە، چاپەمەنیی 

مانگ، بانە؛
ـ 201٨، »مەکەنزی و کورد«، کۆمەڵەی چوار وتاری د. ن. مەکەنزی لەسەر کورد، 

وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە، چاپەمەنیی مانگ، بانە؛
ـ 201٤، »کتــاب المعــارف«، شــەرحی شــێخ عەبدوڕڕەحمانــی تاڵەبانــی لەســەر 
ســەرەتای مەســنەویی مەولەویــی ڕۆمــی؛ وەرگێــڕان لــە فارســییەوە بۆ ســەر 
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کوردی، شــەرحی عیرفانی لەالیەن دوکتۆر محەممەدعەلی ســوڵتانییەوە، چاپی 
ئەکادیمیای کوردی، هەولێر؛

ـ 201٤، »جذبــە عشــق«، کۆمەڵــەی شــێعرەکانی شــێخ عەبدوڕڕەحمانــی تاڵەبانی، 
وەرگێڕان لە فارســی و تورکییەوە بۆ ســەر کوردی، شەرحی عیرفانی لەالیەن 

دوکتۆر محەممەدعەلی سوڵتانییەوە، چاپی ئەکادیمیای کوردی، هەولێر؛
ـ 2010، »کوردســتان ئەی خۆشەویســتم!«، بیرەوەرییەکانی بەهیەخانم فەرەجوڵاڵ 

زەکی مەریوانی، وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە، چاپی بنکەی ئاراس، هەولێر؛
ـ 200٩، »ژیــان و بەســەرهاتی نەمــر ســەیفولقوزاتی قــازی«، بــە هاوکاریــی کاک 

حەسەنی قازی، بنکەی ژین، سلێمانی؛
ـ 200٨، »مێژووی ڕاپەڕینی شێخ عوبەیدیلالی شەمزینی )1٨٨0( « نووسینی میرزا 
عەلی ئەفشاری ئورومی؛ دەسنووسێکی پارێزراو لە کتێبخانەی سواسی لەندەن؛ 
کاری هاوبــەش لەگــەڵ کاک ســەالحەددینی ئاشــتی و دوکتــۆر محەممەدعەلــی 

سوڵتانی، چاپی بنکەی ژین، سلێمانی؛ 
شــاعیری  کرماشــانی،  الهووتیــی  ئەبولقاســم  بەســەرهاتی  »ژیــان و   ،200٦ ـ 

شۆڕشگێڕی کورد، بنکەی ژین، سلێمانی؛ 
ـ 200٦، هــۆز و تیــرە و تایفــەی کــورد لە کوردســتانی ئەردەاڵن، دەسنووســێکی 
فارســی، نووســینی میرزا شــوکروڵاڵ ســەنەندەجی )فخرالکتاب( ، بە وەرگێڕانی 

کوردییەوە، بنکەی ژین، سلێمانی؛
ـ 200٦، »ســاڵو لە حەیدەربابا«، وەرگێڕاوی کوردی، شــێعری محەممەدحوســێن 
شــەهریار شــاعیری ئازەربایجانــی لە تورکییــەوە، بە هاوکاری کاک حەســەنی 

ئەیووب زادە، کتێبفرۆشی ئەرزان، سوید؛
ـ 200٦، »مینۆرســکی و کــورد«، کۆمەڵــەی شــەش وتاری ڤیالدیمیر مینۆرســکی، 
وەرگێــڕان لــە ئینگلیزییــەوە، چاپی موکریانــی، هەولێر؛ چاپی تــازەی چاپەمەنی 

مانگ، بانە 201٨؛
ـ 200٦،ـ  »ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە بەڵگەنامەکانی وەزارەتی دەرەوەی بریتانیا دا« 
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وەرگێڕانی 1٣0 بەڵگەنامە لە ئینگلیزییەوە، بنکەی ژین، سلێمانی؛
ـ 200٥، »درایڤــر و کــورد«، کۆمەڵــەی پێنــج وتــاری ج. ر. درایڤــر، وەرگێــڕان لــە 

ئینگلیزییەوە، بنکەی ژین، سلێمانی؛ چاپی تازەی چاپەمەنی مانگ، بانە 201٨؛
ـ 200٥، »دوو ذەیلی شەرەفنامە«، دوو دەسنووسی فارسی و تورکیی شەرەفنامەی 

بدلیسی، بنکەی ژین، سلێمانی؛
ـ 1٩٩٨، »کەشــکۆڵە شــێعرێکی کوردیی گۆرانی« کۆمەڵەی شــێعری ٤1 شــاعیری 
هەو رامی، )دەســنووس( ، ترەستی ســۆن بۆ کوردستان، لەندەن؛ چاپی دووهەم 

بنکەی ژین، سلێمانی 2010
ـ 1٩٩٧، »مێژووی ئەردەاڵن«، دەســنووس، دەقی فارســی بە هاوکاریی نەســرین 

بورنا، لەگەڵ وەرگێڕانی کوردی، چاپەمەنیی نەورۆز، سوید؛
ـ 1٩٩٧، »٣٥ دەسنووســی شــەرەفنامە لــە کتێبخانەکانــی جیهــان«، کتێبفرۆشــی 

ئەرزان، سوید؛
ـ 1٩٩٧، »هێلکەی دۆڕاو، لێکۆڵینەوەیەک لە ژیانی ئەبولقاسم الهووتی کرماشانی«، 

پاشکۆی ژمارەی یەکەمی ڕۆژنامەی پەیام، لەندەن؛
ـ 1٩٩٦، 21 دەسنووسی کوردی )یا فارسی سەبارەت بە کورد(  لە کتێبخانەکانی 

بریتانیا، کتێبفرۆشی ئەرزان، سوید؛
ـ 1٩٩٦، »ئەلف وبێی کوردی بەپیتی التینی«، کۆمەڵەی ســێ وتاری مینۆرســکی و 

ئیدمۆندز، وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە، کتێبفرۆشی ئەرزان، سوید. 
جگــە لەوانــە، چەنــد کتێبیشــم بەنــاوی خــوازراوەوە لــە بریتانیــا و ئاڵمانیا چاپ 

کردوون، بەاڵم خۆم لەقاو نادەم، با هەروا لێفەیان بەسەرەوە بمێنێ!

کتێبی دووزمانەی مندااڵن
200٥ ـ 2020 وەرگێڕانــی زیــاد لــە ٤٥ کتێبــی منــدااڵن لــە ئینگلیزییەوە بۆ ســەر 
کــوردی و فارســی، کە هاوڕێ لەگەڵ دەقی ئینگلیزییــان دا لەالیەن بنکەی چاپەمەنیی 
»مانتــرا لینگــوا«ی لەندەنەوە چاپ کــراون. ئەوە کارێکی بازرگانــی بووە و پارەم لەم 
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شــەریکەیە وەرگرتــووە و کتێبــم بــۆ تەرجەمە کــردوون، بەاڵم لــە ئەنجامی خۆی دا 
کارێکی فەرهەنگی بووە و ئێستا گەلێک کتێبی کوردی و فارسی مندااڵن بە تەرجەمەی 
مــن لــە لەنــدەن چاپ بوون و کوردییەکانیان بە دەنگی من و فارســییەکان بە دەنگی 
هاوســەرەکەم نەســرین بورنا تۆمار کراون، کە لە ئورووپا و ئەمریکا و ئوســترالیا 
دەفرۆشــرێن. تەکنۆلۆجیــی چــاپ و دەنــگ پێکــەوە لــەو کارانەیــە کە دەبــێ درەنگ 
یــان زوو لــە کوردســتانیش بێتــە بازاڕەوە. منداڵێک کە هێشــتا نەچۆتــە قوتابخانە و 
خوێندەواریشــی نییە دەتوانێ الپەڕەی کتێبەکە هەڵبداتەوە و بەبێ ســی. دی و شتی 

ئەوتۆ گوێیان لێ ڕابگرێ. 

وتار
چاپی سەدان وتار )تەرجەمە یا نووسین(  لە چاپەمەنییە کوردییەکانی باشوور و 
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان یــا دەرەوەی واڵت ســەبارەت بــە دەســنووس، ئــەدەب و 

مێژووی کورد. 

ڕانانی کتێب
1٩٩٦ـ 200٧، ڕانانی کتێب بۆ دەنگی کوردی ڕادیۆ ئەمریکا، ڕۆژ تی. ڤی، تیشک 

تی. ڤی و چەند ڕۆژنامە و گۆڤاری کوردیی دەرەوەی واڵت. 

کاری چاپ نەکراو
ـ »بۆکان شوێنەوارێکی میترایی و یادگارێکی ماخوای ئاناهیتا«؛

ـ »دیوانی شــرۆڤەکراوی ســەید کامیلی ئیمامی )ئاوات(، کە پێشتر لەسەر ماڵپەڕی 
ڕۆژهــەاڵت/ بــۆکان باڵوبۆتەوە، ئێســتا وەک کتێب، لە 1٣00 الپــەڕە دا ئامادەی 

چاپە؛ 
ـ »وردە فەرمایشــت، کۆمەڵــەی 1٦٥ وتــاری هەفتانــە لەســەر ڕووداوە سیاســی ـ 
کۆمەاڵیەتــیـ  فەرهەنگییــەکان«، پێشــتر بــە شــێوەی هەفتانــە لەســەر ماڵپــەڕی 

ڕۆژهەاڵت/ بۆکان باڵوبوونەتەوە؛ 
ـ »2٦ وتاری وەرگێڕاو لە زمانی ئینگلیزی و فارسییەوە« )سەبارەت بە کورد( ؛
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ـ »جەیمز جۆیسی شاعیر«، وەرگێڕانی ٥0 شێعری جەیمز جۆیس؛
ـ »کاچوو، ما دانی!« کە بریتین لە بیرەوەرییەکانم. 
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A collection of 481 essays detailing history, literature and life accounts of 

people of Bokan (Bukan), a Kurdish town in north-west Iran, from the 

earliest written record to present. The accounts of historic sites around the 

town give details of continuous story of three thousand years of 

civilizations in the region, including the time of Mannaean, Medes, 

Urartian, Scythians, Parthians, Sassanids, Greeks, Romans and Arabs who 

governed the region at different points in time. Readers will embark on the 

journey through the historic sites of Zewiyeh, Izirito, Takht-e Soleiman 

(Shiz) and Faqreqa, the tomb of a Median king in neighbouring towns of 

Saqiz and Mehabad, while meeting past and present religions such as 

Mithraism, Zoroastrian and Islam. 

Bokan is also a land of great Kurdish poets and authors; important 

contributions to Kurdish literature are documented in the book through the 

life and fortunes of H. Qizilji, A.Haqiqi, K. I. Awat, S. Ilkhanizadeh, E. 

Afkhami, O.S. Wefa and many others. Two further sections of the book 

will account for development of economy in Bokan during the time, along 

with the exciting political memoirs of the author in both prisons of the 

previous and current Iranian regimes. 

Readers can also find detailed history of the region through the time, from 

Assyrian invasions (first millennium BC)  to the first and second world 

wars, Republic of Kurdistan (1946), Peasants Uprising (1952-3) and 

Kurds defending harsh aggression of the Islamic republic of Iran in 1979.  

 

 




