بە بۆنەی بیست و پێنجەمین ساڵیادی دەرچوونی گۆڤاری (ڕامان)ـەوە

ئەم گۆڤارە لەم ڕۆژگارەی ئێمەدا ،پێش هەموو
ئەوانی دیکە کەوتووەتەوە
عەبدوڵاڵ زەنگەنە

كاتــێ الپەڕەكانــی هــەر ســەرچاوەیەكی مێــژووی
مرۆڤایەتــی هەڵدەیتــەوە ،دەبینی بەرهەمی ژیاری و
شارســتانی ئەمــڕۆ ،ئەوجــا لــە هــەر بوارێكــی ژیانــی
ڕۆژانــەی مرۆڤــدا بێــت ،لــە ئەنجامــی بەردەوامیــی
خەبــات و کۆڵنــەدان و تێكۆشــانی كەســانێكی
لەخۆبــوردوو و خۆنەویســتی نێــو كۆمەڵــگا بــووە،
كەســانێك كــەوا بەدرێژایــی ژیانیــان ماندووبــوون
نازانــن و ســارد نابنــەوە ،هــەر كارێكیــش ئــەو جــۆرە
مرۆڤانــە دەســتیان بــۆ بردبــێ هەرگیزاوهەرگیــز
لێــی بــێ ئومێــد و بێــزار نابــن ،دیــارە بــە دەیــان
و ســەدان ،بەڵكــوو بــە هــەزاران نموونــە لــەم بــارەوە
تۆمــار كــراون ،جــا لــە ڕووناكــی كارەبــاوە پێــدا وەرە
تــا ئــەو تەلەفــۆن و مۆبایالنــەی ڕۆژانــە بیــرەوەری
مــرۆڤ دەگوازنــەوە ،یــان لــە تایــەی ترومبێــل و
پایســكل و چــی و چــی دیكــەی ژیانــی ڕۆژانــەی
مرۆڤــی ئــەو ســەردەمە بیژمێــرە ،تــا ئــەو دەستكێشــە
الســتیکییەی ڕۆژانــە پزیشــكان و كابانــی ماڵــەوە،
ئەویــان لــە كاتــی نەشــتەرگەری و ئەویشــیان بــۆ
جــل و حاجــەت شــۆردن و چێشــتلێنان بــەكاری
دەهێنــن ،ئــەو ڤاكســینەی بــەم دواییــە دۆزراوەتــەوە
كــەوا دژی ئــەو كۆڕۆنــا نەفرەتییــەی کــە ماڵــی
زۆربــەی خەڵكــی دنیــای وێــران كــردووە و هەندێكــی
پــێ كردووەتــە ملیاردێــر ،دەبێتــە یەكێكــی دیكــە لــە
ســەروەرییەكانی ئــەو جــۆرە كەســانە.
نــەك هــەر ئەوەنــدە ،لەكایــەی ئــەدەب و مێــژوو

و هونــەر و چــی و چــی دیكــەش دنیــا هــەر وا
بــووە و هــەرواش دەمینێتــەوە ،ئــەوەی مــن تێبینیــم
كــردووە ،كــەم وا بــووە ئــەو كەســانەی خۆیــان بــۆ ئــەم
جــۆرە داهێنــان و خزمەتــی ئەوانــی دیكــە تەرخــان
كــردووە لــە ژیانــی تایبەتــی خۆیــان حەســاوە بووبــن،
لەوانەیــە لــە نێــو میللەتانــی جیهــان هەنــدێ لــەو
كەســانە لــە قۆناغێكــی دیاریكــراوی ژیــان ئاوڕیــان
لێدرابێتــەوە ،ئــەوە تەنیــا كــوردە نەیتوانیــوە تــا ســەر
ڕێــز لــە بەهرەمەندانــی خــۆی بگــرێ و كارئاســانی
بــۆ بەرەپێــش بردنــی بەهــرە و تواناییەكانیــان كردبــێ.
ئێمــە كۆمەڵێــك لــە قوتابیانــی دوا ناوەنــدی
هەولێــر و دواتــر ئامادەیــی كوردســتان بوویــن ،لــە
دوای ڕێكەوتننامــەی ئــاداری ســااڵنی حەفتاكانــی
ســەدەی ڕابوردوو ،ئەوەندە نەبوو بەشــێكمان دەســتمان
بــە داهێنانــی نێــو دنیــای شــیعر و چاالکیــی ئەدەبــی
كردبوو ،هی دیكەشمان تێدا بوو بە دوای سەرچاوەی
مێــژووی نــوێ و بوارەكانــی دیكــەی ڕۆشــنبیریدا
وێــڵ بووبــوو ،ڕێــك لەگــەڵ كۆتاییەكانــی چــوار
ســاڵەی ئاشــتی نێــوان حكومەتــی عێــراق و شۆڕشــی
كــورد ،كــوڕە هەرزەكارێكــی گەڕەكــی تەیــراوەی
هەولێــر ،كــە هێشــتا تەمەنــی لــە بااڵكردنــدا بــوو،
لــە نێوانمانــدا پەیــدا بــوو ،ئەوەنــدەم بەبیــرە برادەرانــم
دەیانگــوت جــاران ماڵیــان لــە بەغــدا بــووە و بــەم
دواییــە هاتوونەتــەوە ،ئەوســاش باڵوكــراوە كوردییەكان
كــە بــە پەنجــەی دەســت دەژمێــردران ،لــەوێ (لــە
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بەغــدا) چــاپ و باڵودەكرانــەوە ،ئەوەندەمــان زانــی
لەســەر الپەڕەكانــی ئــەو باڵوكراوانــە ناوێــك هــەروا
بــە ســادەیی ،واتــە هیــچ نازناوێكــی پێــوە نەبــوو،
لەســەر الپەڕەكانــی باڵوكــراوەی (ڕۆشــنبیری
نــوێ)دا كەوتــە بەرچــاوان ،ژمارەیــەك و دووان و
دواتــر ،بابەتێكــی دیكــە بــە هەمــان نــاو باڵوكرایــەوە
و نازنــاوی (كۆیــی) لــە تــەك دانــرا ،چەنــد
ژمارەیەكیــش دواتــر نازنــاوی (حەوێزی)مــان لــە
پــاڵ ناوەكــە بەرچــاو كــەوت تــاد ..ئەوەندەشــم بــە
بیــرە ،پرســیاری زۆری لــە بــارەوە دەكــرا ،تەنانــەت
لەبــەر تەمــەن بچووکییەکــەی هەبــوو دەیگــوت ئــەوە
بــۆی دەنووســن! مــن لــە ژیانــی خۆمــدا ئەوســا و
ئێســتاش حــەزم نەكــردووە هــەروا لــە خۆمــەوە قســە
بكــەم و بڕیــار بــدەم ،بــە هیــچ كلۆجێكیــش ئــارەزووی
ئــەوەم نەبــووە لــە توانایــی و بەهــرەی خەڵكــی دیكــە
كــەم بكەمــەوە ،بــەاڵم حەزیشــم كــردووە لــە بــرادەران
و خەڵكــی دیكــە كەمتــر نەبــم .ئەوەنــدەی نەبــردووە
هەندێــك لــەو برادەرانــە چووینــە نێــو ڕیزەكانــی
شــۆڕش ،بــەاڵم ئــەو بــە تەمــەن لە ئێمــە بچووكتر بوو
و هــی ئــەوە نەبــووە بێتــە دەرەوە ،دواتریــش بــۆ خوێندن
چوومــە بەغــدا ،بۆیــە ماوەیــەك لێك دابڕاین و كەمتر
یەكدیمــان دەبینــی ،ئەوەندەبــوو هەمــوو ئــەو بابــەت و
نووســینانەیم دەخوێنــدەوە کــە ئەوســا لەســەر الپــەڕەی
گۆڤــار و ڕۆژنامــەكان بــاوی دەكردنــەوە ،ئــەوەی
تێبینیــم دەكــرد ،ئــەو بــە پێچەوانــەی زۆربەمــان بــوو،
لــە پــاڵ بایەخدانــی بــە ئــەدەب و كولتــووری كــوردی
و مێــژوو و شــیعر و ژیانــی شــاعیرانی كالســیكی،
ئــەوەی پێوەنــدی بــە ئەدەبــی عێراقــی و واڵتانــی
عەرەبــی و جیهانیــش بایــە دەیخوێندنــەوە ،زۆرجــاران
ئــاگام لــێ بــوو لەگــەڵ بــرادەران لــە نێــو خۆیــان لــە
دانیشــتنی تایبەتــی گفتوگــۆ و هەڤپەیڤینیــان لــەم
بــارەوە دەكــرد.
بیرمــە لــە كۆتایــی حەفتــاكان (جــەالل بەرزنجــی)

ی هاوڕێمــان دیوانــە شــیعرێكی بــە ســەد دەردی
سەری لە سانسۆری ڕژێم تێپەڕاند و بە قەرزوقۆڵە
چاپــی كــرد ،ئــەو زوو لێــی هاتــە دەســت و ڕەخنــەی
لــێ گــرت ،دواتریــش لەســەر الپەڕەكانــی گۆڤــاری
(بەیــان) بابەتێكــی تێروتەســەلی بــە ناوونیشــانی
(ســەمای بەفــری ئێــواران دەنگــی شــاعیرێكی
مژدەبــەر)ی لەبارەیــەوە نووســی ،ئەوەتــا مــن
جارێكــی دیكــە گەڕاومەتــەوە ســەر ئــەو ڕەخنەیــەی
ئــازاد عەبدولواحیــد ،كــە ( )13الپــەڕەی ژمــارە
()68ی كانوونــی دووەمــی 1981ی گۆڤــاری
ئامــاژە بۆكــراوی گرتــووە ،وا دەبینــم ئــەو ڕەخنەیــە
ئێســتاش ســەنگ و تــەرازووی لەنــگ نەبــووە و
بایەخــی خــۆی هەیــە ،لێــرەدا بایــی ئەوەنــدە جێگــەم
هەبایــە (پێشــەكی) بابەتەكەتــان بــۆ بنووســمەوە
دڵنیــا بــن بــەر لەمــن پێــی سەرســام دەبــوون ،خــۆ
ئــەو زمانــە كوردییــە پــاراوەی بابەتەكــەی پێــی
نووســراوە بــە ڕاســتی مایــەی تێڕامانــە ،ئاخــر بــۆ
ئــەوێ ڕۆژێــی بارودۆخــی میللەتــی ئێمــە زۆر بــوو
باســی ئــازادی و ســەربەخۆیی نیشــتمان بكــرێ!
جگــە لەمــە ئــازاد عەبدولواحیــد چەنــد جارێكیــش
لەســەر دیوانــی (پرچــی ئــەو كچــە ڕەشــماڵی
گەرمیــان و كوێســتانمە)ی لەتیــف هەڵمــەت و
چەنــدان كەســی دیكەیشــی نووســی ،ئاخــر ئــەو
دەنگانــە ،لــەوێ ڕۆژێــی بارودۆخــی میللەتــی
ئێمــە حیســابیان بــۆ دەكــرا ،كەچــی ئــەو ڕەخنــەی
خــۆی ،بــە هــەردوو دیــوی ئەرێنــی و نەرێنــی لــێ
دەگرتــن ،لــەوالوەش چاوپێكەوتنــی لەگــەڵ دەكــردن
و شــیعری وەردەگێــڕان و لەســەر الپــەڕەی گۆڤــار
و ڕۆژنامــە عەرەبییــەكان بــاوی دەكردنــەوە و بــە
خوێنــەری عەرەبــی دەناســاندن ،واتــە ئــەو بــە زمانــی
عەرەبیــش دەینووســی ،بیرمــە لــە ســاڵی ١٩٨٠
كتیبێكــی بــە ناوونیشــانی (اضمــام قزحیــة مــن
الشــعر الکــردي الحدیــث) باڵوكــردەوە و كۆمەڵــێ
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دەقــی شــیعری وەرگێڕایــە ســەر زمانــی عەرەبــی
کــە بەرهەمــی شــیعریی كۆمەڵێــك شــاعیری نــەوەی
نوێــی حەفتاکانــی لــە خــۆ گرتبــوو.
ئــازاد عەبدولواحیــد لــە کۆتایــی حەفتاكانــی
ســەدەی ڕابــوردوو كەوتــە ســلێمانی ،هــەر لەوێــش
ژنــی هێنــا ،وەكــوو بەبیــرم بــێ لــە دائیرەیــەك بــوو بــە
نــاوی موزەخانــەی ئیتنۆگرافــی فۆلکلــۆری ،زوو
جــێ پەنجــەی لــەو بوارەشــدا بەدەركــەوت ،هــەر هیــچ
نەبــێ چاپخانەكــەی (پیرەمێرد)ی لە فەوتان ڕزگار
كــرد و لــە دائیرەكــەی خۆیــان شــوێنی بــۆ كــردەوە
و ژووری تایبەتــی بــۆ دروســت کــرد و پاراســتی.
لــە ناوەڕاســتی هەشــتاكان كارێكــی وای لەســەر
یەكێــک لــە پێشــەنگەکانی شــیعری كــوردی كــرد،
هەمــوو الیــەك دەبــێ شــانازی پێــوە بكــەن ،ئەوەنــدەی
ئــاگام لێیــە ،تــا ئێســتاش بــە دوای نهێنییەكانــی
ژیانــی ئــەو شــاعیرە و شــیعرەكانیدا وێڵــە ،ئــەوەی
تــۆزێ ســەر و ســەودای لەگــەڵ دنیــای ئــەو
پێشــەنگانەدا هەبــێ ،واتــە شــێخ نووریــی شــێخ ســاڵح
و گــۆران و ڕەشــید نەجیــب و عەبدولڕەحمــان بەگــی
بابــان و پیرەمێــرد و ئەوانــە ،هــەر هیــچ نەبــێ دەبــێ
چاوێــك بــە (دیوانــی شــێخ نووریــی شــێخ ســاڵح)دا
بخشــێنێ ،ئاخــر بــە ڕاســتی مــن هــەر جــارەی دەســت
بــۆ ئــەو بەرهەمــە شــاکارە دەبــەم ،بــە دەســت خــۆم
نییــە واقــم وڕدەمێنــێ و دوکتــۆر کەمــال مەزهــەر
ئاســا دەڵێــم :شــا بــە تاقەتــت ئــازاد عەبدولواحیــد،
ئاخــر ئــەوە هــەر بــە قســە ئاســان بــووە كەســێك لــە
ســااڵنی بیســتی ســەدەی ڕابــوردوو بــەدواوە تــا
پێــش ڕاپەڕیــن ،پێداهاتبــێ الپەڕەكانــی ئــەو هەمــوو
گۆڤــار و ڕۆژنامانــەی ئــەو مــاوە دوور و درێــژەی
بــۆ هەڵدابێتــەوە و بــە دوای هــەواڵ و ســەربوردەیەكی
ئــەم پیــاوە ،یــان شــیعرێكی ئــەودا گەڕابــێ ،دەبــێ
پێــی بڵێــم :شــا بــە تاقەتــت ئــازاد عەبدولواحیــد! خــۆ
ئەوســا ئــەو گۆڤــار و ڕۆژنامانــە وەكــوو ئەمــڕۆ

كۆنەكرابوونــەوە و بەردەســت نەبــوون ،کــە ئێســتا
هــەر كەســە و دێ بــۆ خــۆی هەنــدێ دەقیــان لــێ
دەخاتــە ســەر یــەك و نــاوی لــێ دەنــێ لێكۆڵینــەوە،
ئەوســا دەبــوو ئــەم شــارە و ئــەو شــاریان بــەدوادا
بكــرێ! نازانــم لەبــارەی گــەڕان بەنــاو ئەرشــیڤی
دۆســییەكانی دایــەرەی خانەنشــینی ســلێمانی چــی
بڵێــم؟! ئــەوە خــۆی بــۆ خــۆی داهێنانێــك بــووە هــەر
لــە ئــازاد عەبدولواحیــد دەوەشــێتەوە ،دڵنیــام تاوەكــوو
ئێســتا كەســی دیكــە نەبــووە وەكــوو ئــەو خــۆی
لــە قــەرەی تۆزوخۆڵــی نــاو شــوێنێكی وا دابــێ،
دڵنیاشــم تــا ئێســتا زۆر بــە دەگمــەن هەڵكەوتــووە
خــاوەن بڕوانامــەی ماســتەر و دوكتــۆرای واڵتەكــەم
وەكــوو ئــەو شــەنوكەوی بابەتەكانــی خۆیــان كردبــێ
و بــەم شــێوەیە بــەدوای ســەرچاوەدا گەڕابــن ،هــەر
ئەوەنــدە دەڵێــم :شــا بــە تاقەتــت ئــازاد عەبدولواحیــد!.
دیــارە (ڕاپەڕیــن) كاریگــەری خــۆی ،بــە هــەردوو
دیــوی ئەرێنــی و نەرێنییــەوە ،بەســەر ژیانــی هــەر
تاكێكــی كــوردەوە هەبــووە ،ئــازاد عەبدولواحیدیــش
هــەر زوو پڕیشــكی الیەنــە نەرێنییەكــەی شــەڕی
ناوەخــۆی بەركەوتــووە ،هەمــوو ئــەو پرۆژانــەی
چەنــد ســاڵ بــوو بــە ئاواتــەوە بــوو تەواویــان بــكات،
ناچــار بــوو لــە شــار بەجێیــان بهێڵــێ و ڕوو لــە
هەولێــر بكاتــەوە ،بــەاڵم دیــار بــوو ئــەو دەیویســت
بــە جۆرێكــی دیكــە خۆشەویســتی لــە نــاو یــەك بــە
یەكــی میللەتەكەیــدا باڵوبكاتــەوە ،خــۆی لــە قــەرەی
ملمالنــێ و شــەڕی نێوخــۆ و بابەتــی سیاســی نــەدا،
دوای ئــەوەی لــە هاوینەهــەواری (پیرمــام) جێــی
خــۆی كــردەوە ،وا پێدەچــێ بیــری لــە پــرۆژەی
گەورەتــر لەوانــەی جــاران كردبێتــەوە ،مــن تــا
ســاڵی  ،1996هێشــتا لــە دەوری متبــوون بــووم،
چۆڕاوگــەی ئــەو (خەیاڵــەی پێــی مەســت بــووم)
نەمخســتبووە ســەر كاغــەز ،بــەاڵم هیــچ گۆڤــار و
ڕۆژنامەیەكــی كوردیــم نەدەبــوارد ،ئەوجــا بــە هــەر
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زمانێــك و بــە هــەر نرخــێ بووایــە ،دەبــا دانەیــەك و
دوانیــان بێنمــە بەردەســت و بیانخوێنمــەوە ،دواتریــش
ئەرشــیڤیان بكــەم ،بیــرم نەمــاوە لــە چ ڕۆژێكــی
گەرمــای تەممــووزی ئــەو ســاڵەدا بــوو ،كاتــێ
گۆڤارێكــم بــە دەســت ئــەم و ئــەوەوە دەدیــت ،هــەر
ئەوەنــدەم لــە ســەر بەرگەكــەی چــاو پێكــەوت ،لــە
ژێــر نێــوی (تێڕامــان) نووســرابوو :مانگانەیەكــی
ڕۆشــنبیریی گشــتییە ،دەزگای ڕاگەیاندنــی
گــواڵن دەری دەكات ،لەســەر بەرگــی دواوەش بــە
ئینگلیــزی نووســرابووIssue No 1 July, 11, :
 ،1996وەكــوو بەبیــرم دێتــەوە نــاوی ( )27كــەس
لــە نووســەرانی بابەتەكانــی دووتوێــی گۆڤارەكــە
خرابوونــە ســەر بەرگەكــەی ،نووسەرەكانیشــی هــی
ئــەو بەشــەی (كوردســتان) بــوون ،ئــەوەش بــۆ ئــەوێ
ڕۆژێــی واڵت ســەرنجڕاكێش بــوو ،وەكــوو بیرم دێتەوە
تێیانــدا هەبــوو دوای باڵوبوونــەوەی نووســینەکانیان،
دواتــر لــە الكــەی دیكــە (لەودیــو دێگەڵــە) بانــگ
كرابــوون و شــتی دیكەشــیان بەرانبــەر کرابــوو ،بۆیــە
حەجمینــم لەبــەر بڕابــوو ،نەمدەزانــی چــۆن پەیــدای
بكــەم ،بــە تایبەتــی لەبــەر خاتــری نــاوی (گــواڵن)
كــە ســاڵێك پێشــتر ( )39ژمــارەی ڕۆژنامەیــەك بــەم
نــاوەوە دەرچووبــوو ،ئەوانــەی الیەنگــری خاوەنەكــەی
بــوون پتــر لێــی دەترســان و حیســابیان بــۆی دەكــرد!
مانگــی دواتــر وا دیاربــوو لــە هەمــان كاتــدا
ژمارەیەكــی دیكــەی هەمــان مانگنامــە دەرچــوو،
بــەاڵم ئــەم جارەیــان بــە نــاوی (ڕامــان) بــوو،
لەبیــرم كــرد پێتــان بڵێــم لەســەر دوابەرگــی ژمــارە
( )1گۆشــەیەك لــە ژێــر ناوونیشــانی( :دەنــگ
و دەنگدانــەوە) هەبــوو ،ئــازاد عەبدولواحیــد لەژێــر
ناوونیشــانی( :نووســینی تەنــز و كۆمیدیــای ڕەش)
نووســیبووی ،هەرچــی ژمــارە ( )2بــوو ناوونیشــانی
گۆشــەکە (تەنیــا ئازادیــی كاری ڕۆژنامەنووســیی
بەڕێــوە دەبــات)ی بــۆ دانرابــوو ،هەرچەنــدە مــن تــا

ئەوســا بیرۆكــەی خــۆم نەخســتبووە ســەر كاغــەز،
بــەاڵم ئــەو جــۆرە بابەتانەشــم ،بــە تایبەتــی لــەو
ڕۆژگارەدا لــێ خــۆش دەهــات ،بۆیــە ئەوەنــدەی
دیكــە بــۆ ئــەو گۆڤــارە بــە پــەرۆش بــووم ،كەســێكی
واشــم نەبــوو ئــەو مەرامــەم بــۆ وەدی بێنــێ و
بۆمــی پەیــدا بــكات! هەرچەنــدە ماڵــی خــەزوورم
لــە (پیرمــەم) بــوو ،واتــە پاســاوی ئــەوەم هەبــوو
ماڵــەوە لەگــەڵ خــۆم ببــەم و بچمــە ئــەوێ ،تەنانــەت
جارێكیــان بەختــی خــۆم تاقــی كردبــووەوە ،بــەاڵم
كاتــێ ســەیرم كــرد وا الی بازگەكــەی (پیرزیــن)
خەڵكیــان ڕیــز كــردووە و دەیانبەنــە الی قوڵغەیــەك
و دەیانپشــكنن ،وام دەهاتــە بەرچــاو لــەوێ دۆخیــن
بــەو خەڵكــە بكەنــەوە ســەیری (گــەل و گــون)
شــیان بكــەن ،خۆزگــە هــەر ئــەو ڕۆژە ئــەو وشــە و
دەســتەواژانەم الی خــۆم تۆمــار بكردایــە تــا بزانــن
ئەوســا چەنــدە نەفرەتــم لــەو جــۆرە عەقڵییەتــە و ئــەو
مامەڵەیــە لەگــەڵ مرۆڤــی كــورد كــردووە ،مــن لــەو
بیركردنەوەیــەدا بــووم ،كوڕێكــی گەنــج هاتــە الم و
بــە برادەرەكانــی خــۆی گــوت :ئــەوە زاوامانــە بــا
نەچــێ بــۆ پشــكنین! هــەر ئــەو ڕۆژە بڕیــارم دا تــا
ئــەو بارودۆخــە وابــێ نەهێڵــم هاوسەرەكەشــم بچێتــەوە
ماڵــە بابــی!؟
وا دیــارە مــرۆ لــە پێنــاو حەزەكانــی هەمــوو
فرتوفێڵێــك دەكا ،منیــش بــۆ چوونــە (پیرمــەم)
و پەیداكردنــی ئــەو گۆڤــارە بڕیــارم دا بكەومــە
فڕوفێڵكــردن ،ئەوەبــوو ســواری ترومبێلێــك بــووم و
چوومــە ناحیــەی (خەبــات)ی ســەر ڕێــی مووســڵ،
لەوێــش بــە كرێــی ( )50دینــاری سویســری ســواری
ترومبێلێكــی دیكــە بــووم بــۆ (پیرمــەم) ،لــەوێ
هــەردوو ژمــارەی گۆڤارەكــە و چەنــدان گۆڤــار و
ڕۆژنامــەی دیكــەم كۆكــردەوە ،هــەر لــەوێ هەنــدێ
كەســم ڕاســپارد بــۆم بهێننــەوە هەولێــر ،ئێســتا لــە
هــەردوو ژمارەكــە ،هەریەكــە و دوو دانــەم الی خــۆم
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هەڵگرتــووە ،تــا ئێســتا چەنــد خوێندكاریكــی زانكــۆ
هاتوونەتــە الم و ســوودیان لــێ وەرگرتــوون ،بــەاڵم
لــەوە سەرنجڕاكێشــتر ،دوای ئــەو گەشــتەم هەمــووی
( )20ڕۆژێكــی پــێ نەچــوو بــارودۆخ بە شــێوەیەكی
دیكــە گــۆڕا ،دەبــوو قوڵــغ و ڕەبیــە و ســاترەكانی
هــەردوو ال تێــك بــدرێ ،لــە بەڕێوەبەرێتــی ئەشــغال،
كــە ئەرکــی بــوو ئــەو كارە بــكا ،هیــچ ئەندازیارێــک
لــە خــۆی ڕانەدەبینــی ئــەو ئیشــە ڕاپەڕێنــێ!
مــن وەكــوو ئەندازیــاری میكانیــك لــە دائیــرە بــە
خۆشــحاڵییەوە ئــەو ئەركــەم گرتــە ئەســتۆی خــۆم و
شــۆڤەڵێكی زنجیــر و یەكێكــی تایــە و گرێدەرێكــم
لەگــەڵ خــۆم بــرد ،لــە گونــدی (خەزنــە)وە پێــدا هاتم
تــا ســەر ڕێــی كۆیــە ،هەمــوو شــتێكم وەكــوو خــۆی
لــێ کــردەوە و تەخــت كــرد ،ئەندازیــارە خوبزەكانــی
هاوپیشــەم خۆیــان لــەو كەســانە نزیــك كردبــووەوە كــەوا
دواتــر پلــەی بااڵیــان پــێ وەرگــرت ،هەندێــك لەوانــە
بوونــە بەڕێوەبــەری گشــتی و ڕاوێــژكار و شــارەزا،
بیرمــە جارێكیــان خاتــوو (نازەنیــن محەمــەد وســوو)،
كــە دواتــر بــووە وەزیــری ئەشــغال و نیشــتەجێكردن،
بەوێــدا هــات ،وا دیــار بــوو تێیــان گەیاندبــوو کــە
ئــەوە بەڕێوەبەرایەتــی ڕێگاوبانــە ئــەو كارە دەكات،
مــن لــە بازگەكــە چوومــە الی و هەمــوو ڕاســتییەكم
بــۆی ڕوون كــردەوە ،ئــەوەی ســەیر بــوو ئــەو
ئەندازیــارەی لەگەڵــی بــوو ،چەنــد ســاڵ پێشــووتر بــە
یەكــەوە بوویــن ،گوایــە چاكــەم لەگــەل دەكا لــەالوە
پێــی گوتــم :كــوڕە ئــەوە بــۆ وا لەســەر ئــەو گــردە
ڕاوەســتابووی و ڕێنمایــی شــوفێری مەكینەكانــت
دەكــرد ،ئــەوە ناترســیێ یەكــێ لــەالوە گوللەیەكــت
لــێ بــدا ،بیرمــە منیــش پێــم گــوت :بــڕوا بكــە
هەمــووی تەخــت دەكــەم ،دواتریــش دەبــێ لــە هەمــوو
جێیــەك باســی ئــەو كارەی خــۆم بكــەم ،هــەر واشــم
كــرد ،بــا پلــەی بەڕێوەبــەری گشــتی و ڕاوێــژكار
و خەبیرییەكــە پیــرۆزی ئــەو جــۆرە كەســانە بێــت،

بەخــوا هــەر ئەوانــە چاویــان لــە دەســت و قەڵەمــی
ئێمــە دەبــێ!
(ڕامــان) ئــەو گۆڤارەیــە دەمێكــە مــن بەرانبــەر بــە
ئــازاد عەبدولواحیــد وەكــوو هاوســەنگ و پارســەنگی
یەكــدی دامنــاون ،تاوەكــوو ئێســتا ئــاگاداری زۆر
لــە گۆڤــار و ڕۆژنامەكانــی كوردیــم ،بۆیــە بــە
دڵنیاییــەوە دەڵێــم لــەم ڕۆژگارەی ئێمــەدا ئەو گۆڤارە
پێــش هەمــوو ئەوانــی دیكــە كەوتووەتــەوە ،بیرمــە
كاتــی خــۆی لەگــەڵ (ســابیر ڕەشــید) ،لــە یــادی
چــوار ســاڵەیدا بیبلیۆگرافیایەكمــان بــۆی ئامــادە
كــرد ،هاوكارەكــەم پێڕســتی بــۆ بابەتــەكان كــرد و
منیــش بــە نــاو و پێڕســتی بابەتــی نووســەرەكانەوە
خەریــک بــووم ،كاتــێ بیــرم لــەو بەرهەمــەی خۆمــان
دەكــردەوە ،بــە هەمــوو لێكدانــەوی خــۆم ئەوســا
وامدەزانــی ژمــارەی نووســەرەكانی ئــەو چــوار ســاڵە
( )453كــەس بووبــێ ،كەچــی دوای هەڵدانــەوەی
الپەڕەكانــی بیبلیۆگرافیاكــە ئێســتا دەبینــم ژمــارەی
نووســەرەكانی ( )1096قەڵــەم بــە دەســتی کــورد
بــووە ،هــەر لــەو چــوار ســاڵەدا پێرســتی گۆڤارەكــە
بــە پێــی پۆلێنكردنــی بابەتــەكان ،پتــر لــە ()80
جــۆر كایــەی ڕۆشــنبیری كــوردی و جیهانــی لەخــۆ
گرتــووە ،ئەوەنــدەی مــن زەینــی خــۆم داوەتــێ و
تیبینیــم كــردووە ،هــەر كەســێ ســەرودەری لەگــەڵ
خوێندنــەوە و بابەتــی ڕۆشــنبیریدا هەبێــت ،لــە
بابەتەكانــی دووتوێــی ئــەو گۆڤــارە وەڕس نابــێ و
هــەوڵ دەدا زۆربەیــان بخوێنێتــەوە ،لــەم گۆڤــارەدا
تــا ئێســتا جێگــە بــۆ زۆربــەی كایەكانــی مەعریفــە
كراوەتــەوە ،لەبــەر زۆری ئــەم كایانــەش ،ئــەو گۆڤــارە
هــەر ژمارەیەكــی لەگــەڵ ئــەوی دیكــەی جیایــە،
بــە نموونــە دەبینــی ژمارەیــەك ،یــان دووانیــان
بابەتــی مێژوویــی تێــدا باڵوكراوەتــەوە ،دواتــر بــە قــەد
الپەڕەکانــی ئــەم ژمارەیــە دەبێتــە كایەیەكــی وەكــوو
ڕۆژنامەنووســی.
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مــن بــۆ خــۆم لــە هەڕەتــی الویــم و لــە ســەرەتای
حەفتاكانەوە ،لە جیاتی دەست و دیاری كوردەواری،
كردوومــە بــە عــادەت ،لەگــەڵ دەســتم گۆڤــار
و ڕۆژنامــە و كتێــب بــۆ بــرادەر و خۆشەویســتانم
دەبــەم ،ئــەو خەسڵەتەشــم لــە زووەوە ســەرنجی زۆر لــە
برادەرانمــی ڕاكێشــاوە ،لەوانــە (جــەالل بەرزنجــی)،
بۆیــە لــە كتێبــی (پیاوێكــی بێجامــە شــین)دا بــە
ڕاشــكاوی قامكــی بــۆ ڕاكێشــاوە ،ئێســتاش ئــەو
ســوخەتەم هــەر مــاوە ،لــەو ڕۆژەوەی (ڕامــان)
م لــەال خۆشەویســت بــووە ،هــەر جــارەی ســەردانی
خۆشەویســتێك ،یــان برادەرێكــم كردبــێ ،ئــەو گۆڤــارەم
بــە دیــاری بــۆ بــردووە ،بــە نموونــە ،لــەدوای ســەد
ســاڵەی ڕۆژنامەنووســیی كــوردی ،دوای ئــەوەی
لەگــەڵ كاكــە حەمــەی مــەال كەریــم یەكدیمــان
ناســی و زۆرجاریــش لــە بەغــدا چوومەتــە ماڵیــان
و لــەالی ماومەتــەوە ،بــە تایبەتــی كاتــێ ڕژێمیــش
مابــوو کــە لــەالی دەمامــەوە ،زۆرتــر باســی ئــەم
گۆڤارەمــان كــردووە ،بیرمــە چەنــد جــاران بــە نامــە
ئــاگاداری كردوومەتــەوە و بــۆی نووســیوم ئــەو ژمارە
و ئــەوی دیكــەم نەدیــوە و لــە كتێبخانەكەمــدا نیــن،
هــەر یەكــە و دوو دانــەم بــۆ پەیــدا بكــە ،دوای ئــەوەی
هەمــوو داواكانیــم جێبەجــێ دەكــرد ،لــە ڕێگــەی
نووســینگەی (حیزبــی دیموكراتــی كورســتان ـ ئێــران)
بۆیــم دەنــارد ،دوای ڕووخانــی ڕژێمیــش چەنــد
جــاران ئــەم گۆڤــارەم بــۆ د .كەمــال مەزهــەر بردووەتــە
بەغــدا ،بیرمــە جارێكیــان بۆیــم بــردە بەشــی مێــژوو
لــە كۆلێــژی پــەروەردەی زانكــۆی بەغــدا ،لــەوێ زۆر
بــە شــانازییەوە نیشــانی هاوەڵــە مامۆســتاكانیدا و
كەوتــە پێــدا هەڵدانــی (ڕامــان) ،ئــەو هاوەاڵنەیشــی
هەموویــان عــەرەب بــوون ،ئــای ئــەو پیــاوە چەنــدە
الی ئــەوان ڕێــزی لــێ دەگیــرا! بۆیــە یــەك لــە ئــەوی
دی وەردەگــرت و الپەڕەكانیــان هەڵگیــڕ و وەرگێــڕ
دەكــرد و بــە سەرســوڕمانەوە پرســیاریان دەكــرد ،ئــەوە

لــە كوردســتان چــاپ و باڵودەكرێتــەوە؟ زۆریــش
هەوڵــم دا فۆتــۆی ئــەو دەستنووســەی (مــەال جەمیــل
ڕۆژبەیانــی) بدۆزمــەوە و دەقــی ئــەو بڕگەیەتــان بــۆ
بنووســمەوە كــەوا پەســنی (ڕامــان)ی تێــدا كــردووە،
ئەوســا دەتانزانــی بــۆ وا بــۆ (ڕامــان) بــە پەرۆشــم.
دەمێكــە هەوڵــم داوە ،هەمــوو ژمارەكانــی بــەرگ
بكرێــن و هەڵبگیرێــن ،ئەوانــەی هاتوچۆی ئۆفیســی
ئــەو گۆڤــارە دەكــەن ،دڵنیــام هەندێكیــان سەرســامی
خۆیــان بــەم ( )140ژمارەیــە نەشــاردۆتەوە كــەوا
لــە ژووری سەرنووســەرەكەی بــە جزووبەندكــراوی
لــە تەنیشــت یەكــدی ڕیــز كــراون ،ئــەوە هەموویــان
لــە (تجلیــد االهــرام)ی بەغــدا كــراون ،بــە داخــەوە
خاوەنەكــەی نەخــۆش كەوتــووە و تــا ئێســتا كەســێكی
دیكــەی وەک ئــەو باوەڕپێكــراوم بــۆ نەدۆزراوەتــەوە،
ئەگینــا دەمێــك بــوو ژمارەكانــی دیكەشــی بــەرگ
دەكــران.
ئەوەنــدەی ئاگاداریشــم ،لەبــەر ئــەوەی عەقڵــی
ئەرشــیڤ كــردن لــە واڵتەكەمــان و الی میللەتــی
ئێمــە الواز بــووە ،بۆیــە ناچێتــە عەقڵمــەوە هیــچ
كتێبخانەیەكــی گشــتی و تایبەتــی و زانكــۆكان
هەمــوو ژمارەكانــی ئــەو گۆڤارەیان تێدا هەڵگیرابێ،
بــۆ پڕکردنــەوەی ئــەم كەلێنــە هیــچ گومانــی تێــدا
نییــە دەبــێ هەمــووی الی خــۆم پارێزرابــێ ،بــەم
دواییــەش لەگــەڵ سەرنووســەر هەوڵمــان دا ژمــارە
نوقســانەكانی (بنكــەی ژین)یــش پــڕ بكرێنــەوە ،بــە
پێــی ئەزمــوون و لێكدانــەوی خــۆم بــێ ،دەبــێ ئێســتا
ژمــارەی نووســەرانی ئــەم گۆڤــارە لــە ()1500
كەســی تێپــەڕ كردبــێ ،بۆیــە دەڵێــم :ئێســتا ئەگــەر
بیبلیۆگرافیایەكــی سەرتاســەری ،بــە پێــی (نــاوی
نووســەران) و (ناوونیشــانی بابــەت) ،هەروەهــا
(جــۆری بابــەت) بــۆ ئــەم گۆڤــارە بكــرێ ،بــە الی
كەمییــەوە هــەر بــوارە و ( )250000دووســەد و
پەنجــا هــەزار وشــەیە ،هەموویشــی بەســەر یەكــەوە
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( )5000الپــەڕەی بــە قــەد قەبــارەی گۆڤارەكــەی
پێویســتە ،خۆزگــە ئــەو كارە بكرابــا ،ئەوســا دەزانــرا
چەنــد بابەتــی تەرقیــەی زانســتی و ماســتەر و
دوكتــۆرای لەســەر بنیــات دەنــرا.
الیەنێكی دیكەی ئەرێنی ئەو گۆڤارە ،من تێبینیم
كــردووە ،چەنــد جارێکیــش لەگــەڵ سەرنووســەرەكەی
بــاس كــراوە ،ئەویــش وردەكارییەكانــی بــۆ پشــت
ڕاســت كردوومەتــەوە ،لــە هیــچ ژمارەیەكــی (ڕامــان)
ڕێگــە نــەدراوە بابەتــی باڵوكــراوەی نێــو ئەکاونــت و
ماڵپــەڕەكان و (فێیــس بــووك) ،یــان بابەتــی پێشــتر
باڵوکــراوە لــە هــەر شــوێنێكی دیكــە باڵوكرابێتــەوە،
لــە ڕامــان جێگــەی نەبووەتــەوە ،واتــە هیــچ كام لــە
بابەتەكانــی ڕامــان دەســتی دوو نەبــووە ،دیــارە هەڵــە
و ســەهووش لــە هەمــوو شــوێنێكی ئــەم دنیایــە هەیــە،
هەنــدێ جــار مــرۆ تێــدا دەمینــێ و نازانــێ چــۆن
مامەڵــە لەگــەڵ هەنــدێ كەســی ئــەو گــۆی زەوییــە
بــكات!
گۆشــەیەکی دیكــە ،یــان بەشــێكی دیكــەی ئــەم
گۆڤــارە ،ئــەو (هەڤپەیڤین)انــەن کــە لەگەڵ نووســەران و
هونەرمەنــدان ،بــە هەمــوو بەشــەكانیانەوە ،مێژوونووســان،
ڕۆژنامەنووســان ،زمانزانــان ،مامۆســتایانی خــاوەن
ئەزمــوون و زۆر بــواری دیكــەی ژیــان ،یــان بــە
شــێوەیەكی دیكــە بیڵێیــن هــەر كەســێ دەنكــە جۆیەكــی
ماڵــی پاشــای خواردبــێ (سەرنووســەر) خــۆی دەچــێ
ئــەوەی لــە هەگبەیانــدا مابــێ و لــە پێوەندیــداران
شــاراوەیە ،هەمــوو ئەوانــەی لــە بــن بــەڕێ بــن پێیــان
دێنێتــەوە ســەر بــەڕێ ،تێبینــی ئەوەیشــم كــردووە ،ئــەو
بابایــە پرســیار لــە نێــو پرســیار دەردێنــێ ،هــەواڵ و
دەنگوباســی چەنــدان كەســم ال بــووە ،ئامــادە نەبــووە بــۆ
هیــچ كەســێك باســی ئەزمــوون و ژیانــی ڕابــوردووی
خــۆی بــکا ،كەچــی لــەوالوە (ڕامــان) وەگیــری هێنــاوە
و لــە بەشــێك و دووان و ســێیانی ســەر الپەڕەكانــی
ئــەو گۆڤــارە بــە زانیــاری نــوێ و ڕووداوی گرنــگ

بــاوی كردووەتــەوە و زۆر گرێــی مێژوویــی و
ڕابــوردووی ئــەو میللەتــەی كردووەتــەوە ،ســپاس بــۆ
ئــازاد عەبدولواحیــدی سەرنووســەر و (ســەركەوت
وەلــی)ی بەڕێوەبــەری هونــەری و (قەرەنــی جەمیــل)ی
هونەرمەنــد بــۆ كاری مۆتیــڤ و پۆرترێتــەكان کــە لــە
مــاوەی ســااڵنی ڕابــوردوودا ،ئــەو خەمانەیــان لەكۆڵــی
خۆیــان هەڵگرتــووە و ئارەقەیــان لــە پێناویــدا ڕشــتووە.
وا بــۆ دوو ســاڵ دەچــێ ،ڤایرۆســی (كۆڤیــد )19
هەمــوو پێوەندییەكانــی خەڵكــی لــە جیهــان گــۆڕی،
بــۆ خەڵكــی ئێمــەش كارەســات و هەڵســوكەوتە
قێزەونەكانــی داعــش بــە چەنــد قــات كاریگــەری
خۆیــان هەبــووە ،هەمــووان ناچــار بــوون وردە وردە
دەســت و پەنجــەی خۆیــان لەگــەڵ ئــەو هەمــوو جــۆرە
گرفتانــە نــەرم بكــەن ،ئاخــر ئــەوە ســیفەتێكی بــااڵی
مــرۆڤ بــووە و خــوا پێــی بەخشــیوە ،دەبــێ هــەر
چاوقایــم بــێ و چــۆك دانــەدا ،پێشــینانیش دەڵێــن:
خــوا دەڵــێ لــە ئێــوە هەرەكــەت و لــە منیــش بەرەكەت،
خەریکــە لــە هەمــوو الیەكــەوە هــەوڵ دەدرێ ژیــان
ئاســایی بكرێتــەوە ،وا باشــە چیتــر نەهێڵــرێ خەڵكــی
ئێمــەش لــەم الیەنــەوە دوا بكــەوێ ،هەقــە ئێمــەش
بەخــۆدا بچینــەوە و ســوود لــە ئەزموونەكانــی
پێشــترمان وەربگریــن ،گۆڤــاری (ڕامان)یــش
بەشــی شــێری لــەم گرفتانــەی ئــەم دواییــەی هاتنــە
پێــش بەرکەتــووە ،ماوەیــەك دەرنەچــوو ،ئێســتا وا
بــە دوو مانــگ جارێــك جــووت ژمارەیەكــی لــێ
باڵودەكرێتــەوە ،ئەوەنــدەی ئــاگادارم ئــەو شــێوە
باڵوكردنەوەیــە تێنوێتــی خوێنەرانــی ناشــكێنی ،بــۆ
پیــاوی عاقڵیــش تەنیــا ئیشــارەتێك بەســە؟!
ئێســتەش فرســەتە گەلــی یــاران ،كەپەنــەك بــۆ
چییــە پــاش بــاران؟
(حاجی قادری كۆیی)
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