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بایەخی بەڵگەنامە

ئاراس عەبدولخالق

* بەڵگەنامە كۆڵەكەیەکی گرنگی نووسینەوەی مێژووی هەر میللەتێكە، بۆیە 
لەالی میللەتانی دنیا جێگەی بایەخە و وەك بابەتێكی نەتەوەیی هەستیار ڕەفتاری 
مێژووی  ڕووداوەكانی  قایمی  زانستیانەی  پاڵپشتێكی  چونكە  دەكەن،  لەگەڵدا 
و  دەستنووس  و  بەڵگەنامە  هەڵگرتنی  شێوازی  و  پاراستن  ئەوەیە  لەبەر  گەالنە، 

نامەی نووسەران و هونەرمەندانی خۆیان وەك بیلبیلەی چاویان دەپارێزن.
* ئێمەی كورد تا ئەمڕۆش هەستمان بە گرنگیی بەڵگەنامە و ئەرشیڤ نەكردووە 
و نازانین بۆ نووسینەوەی مێژوومان چ سەروەت و سامانێكی گەورەیە، باسی ئەوەش 
ناكەین كە ڕووداو و كارەساتەكانی بەسەر میللەتەكەماندا هاتووە چەند زەرەر و زیانی 
بەو سامانە بەهادارەمان گەیاندووە و چەندی لێ فەوتاندووین، داخەکەم ئێستاش 
هەوڵمان نەداوە بیانپارێزین و بە چاوی بایەخ پێدان لێمان نەڕوانیوە، ڕێك بەپێچەوانەی 
بەڵگەنامەیی خۆیانەوە  كەلەپووری  بە  دەستیان  شانازییەوە  بە  كە  زیندوو  گەالنی 
گرتووە و بە باشی پاراستوویانن و لە شوێنی گونجاو و تایبەت هەڵیانگرتوون، ئەوجا 
سااڵنە وردە وردە لەو بەڵگەنامانە دەردەهێنن و دەیانخەنە بەردەستی لێتوێژەكانیان بۆ 

ئەوەی لێكۆڵینەوەی ورد و زانستییان لە بارەوە بنووسن.
* ساڵی ڕابوردوو لە )بەڕێوەبەرایەتیی ئەرشیڤی نەتەوەیی توركیا( هەواڵی 
مردنی حەزرەتی نالی دۆزرایەوە كە ڕۆژی ١٨٧٧/١١/٢٣ كۆچی دوایی كردووە، 
لە كاتێكدا چەندان ساڵ نووسەرانی كورد خەریكی ساغكردنەوەی ئەو مێژووە 
بوون، بێگومان بە سەدان و هەزاران بەڵگەنامەی دی لەم بەڕێوەبەرایەتییە هەن 
كە تایبەتن بە مێژووی شاراوەی نەتەوەكەمان، کتێبی )كویسنجاق لە ئەرشیڤی 
بەڵگەنامەی  زۆر  كە  قسەكەمان  بۆ  زیندووە  نموونەیەكی  عوسمانییەكاندا( 

گرنگی لە بارەی شاری كۆیەوە تێدایە.
* دیسانەوە ئەگەر ئاوڕێك لە مێژووی شاری كۆیە بدەینەوە، ئەوە دەبینین لەو 
ڕۆژگارەی كە ئیدارەی دەوڵەت لە ساڵی ١٨٧٥ دامەزراوە، زۆربەی بەڵگەنامە 
و ئەرشیڤی شارەكە بەهۆی هۆشیاری خەڵكە غەمخۆرەكەی پارێزراوە، لەوانەش 
)بەڕێوەبەرایەتیی  بەڵگەنامەكانی  و  كۆیە(  دادی  )خانەی  ئەرشیڤی  مانەوەی 
خانووبەرەی كۆیە( كە تا ئێستا سەرجەم سجل و بەڵگەنامەكان وەك خۆیان ماون. 
بۆ  كۆنترینیان  سجلە،   )٤٨( كۆیە  دادی  خانەی  كۆنەكانی  سجلە  ئەرشیڤی 
ساڵی )١٨9٤( دەگەڕێتەوە كە بە زمانی توركی و عەرەبی و فارسی و كوردی 
نووسراون و لە بەشی تایبەتی دادگا هەڵگیراون، ئەم ئەرشیڤە دەوڵەمەندە مێژووی 
تەواوی شارەكە و ناوچەكە نیشان دەدات، لە هەمووشیان گرنگتر سجلی ژمارە 
)١9(یە كە لە ١9١9/٤/٢دا یەكەم حوجەی دادگای كۆیە بە زمانی كوردی و بە 
ڕێنووسی عەرەبی لەالیەن مەالی گەورەوە نووسراوە كە لە ساڵی )١9١٨-١9٢٨( 

قازی - دادوەری كۆیە بووە و بە مۆر و ئیمزای ئەو دەرچووە.
* خۆزگە لە كوردستانەكەی خۆشماندا چەند كەسێكی وەك م. عەبدولڕەقیب 
یووسف دەبوون كە بە غەمخۆرییەوە بەڵگەنامە و دەستنووسەكانیان دەپاراست، 
چونكە هەر ئەو زاتە بوو کە لە ساڵی ١9٧٨ سەردانی دادگای كۆیەی كرد و 

زۆر بە پەرۆشەوە پەیامی پاراستنی سجلەكانی بە خەڵکەکە گەیاند.
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