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)مەستوورەی 
ئەردەاڵن( 

یەکەمین ژنە 
مێژوونووسی کورد 
– ژیان و بەرهەم و 

کەسایەتی-

یاران هیوا

لــە کتێبەکــەدا بــاس لــە ژیــان و بەرهەمەکانــی ئــەم خاتوونــە 
ئەدیبــە کــوردەی ســەدەی نــۆزدەم کــراوە و خاســیەتەکانی نووســینی 
مێــژوو و شــیعر و کتێبەکانــی خراوەتــە ڕوو. هــەر لــەم کتێبــەدا 
بــاس لــە قەســیدەی )مەســتوورە(ی نالــی شــاعیر و پێوەنــدی ئــەم 
ــە  ــد باســێکی باســنەکراوی پەیوەســت ب ــراوە و چەن دوو شــاعیرە ک
ــەم  ــەر ل ــاوکات خوێن ــە ڕوو. ه ــەوە خراوەت ــتوورەی ئەردەاڵنیی مەس
کتێبــەدا ئاشــنای شــیعرە فارســی و هەورامــی و ســۆرانییەکانی 
لــە  مەســتوورە  بلیمەتــی  و  توانایــی  بــە  و  دەبێــت  مەســتوورە 
ئەدەبیاتــدا ئاشــنا دەبێــت. مەســتوورە یەکێکــە لــەم خاتوونــە کــوردە 
ئەدیبانــەی لەســەردەمەکەی خۆیــدا پێشــەنگ و داهێنــەر بــووە و ئــەم 
کتێبــە هەوڵێکــە بــۆ زیندووکردنــەوەی نــاوی مەســتوورەی ئەردەاڵنــی 
و لەپێنــاو ون نەبوونــی توانایــی ژنانــی کــوردە لــە ئەدەبیاتــدا. 
کتێبــی مەســتوورەی ئــەردەاڵن، لــە نووســینی )بوخــاری وشــیار(ە و 
ناوەنــدی مــەم و زیــن چــاپ و بــاوی دەکاتــەوە. بــەو هیوایــەی ژنــە 
کــوردە هەڵکەوتووەکانــی ســەدەکانی ڕابوردوومــان لەبیــر نەکەیــن و 
بــە زیندوویــی لــە مێــژووی خۆمانــدا بیانهێڵینــەوە و یادیــان بکەینەوە.
)کتێبــی مەســتوورەی ئــەردەاڵن( لــە نووســینی )بوخاری وشیار(ـــە و 
)وشــیار عەلــی( پێداچوونــەوەی زمانەوانــی و ڕێنــووس و خاڵبەنــدی بــۆ 
کــردووە و )ئیبراهیــم ســاڵح( نەخشەســازی بــەرگ و )ســەنار ســەمەد( 
نەخشەســازی نــاوەوەی بــۆ کــردووە، ناوەنــدی مــەم و زیــن لــە هەولێــر 

بــە تیــراژی )٥٠٠( دانــە چــاپ و بــاوی کردووەتــەوە.
لــە کتێبەکــەدا ســەرەتا نووســەر ژیانــی مەســتوورە لــە منداڵییــەوە 
ــاڵەکانیش  ــە ڕووداوەکان و س ــاوکات ل ــەوە و ه ــی دەگێڕێت ــا مردن ت
بــەراوردکاری و لێکۆڵینەوەیەکــی زۆر کــراوە و دەرەنجامــی نــوێ بــۆ 
ــە مەســتوورە بەدەســت گەیشــتوون.  ــد ب ڕووداو و ســاڵەکانی پێوەن
دواتــر نووســەر بــەرەو قەســیدەی )مەســتوورە(ی )نالی(مــان دەبــات 
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و لــەوە دەکۆڵێتــەوە کــە ئایــا ئــەم قەســیدەیە 
هــی )نالی(یــە؟ ئایــا مەســتوورە لــەم قەســیدەیەدا 
مەســتوورەی ئەردەاڵنییــە؟ ئایــا هیــچ پێوەندییەکی 
ســۆزداری لەنێــوان نالــی و مەســتوورەدا هەبــووە؟ 
بــە  تــر  چەندانــی  و  پرســیارانە  ئــەم  وەاڵمــی 
خوێنــەر دەداتــەوە، بــە پشــت بەســتن بــە پەراوێــز 
و لێکدانــەوە و ســەرچاوەگەلێکی باوەڕپێکــراو و 

تۆکمــە. 
کتێبــە  لەمــەڕ  نووســەر  ئەمانــە  دوابــەدوای 
مێــژووی  )کتێبــی  مەســتوورە  مێژووییەکــەی 
ئەومــان  مێژوونووســیی  چۆنیەتــی  ئــەردەاڵن(، 
مەســتوورەی  جیاوازییەکانــی  و  دەدات  نیشــان 
یەکەمیــن مێژوونووســی ژن لەنــاو کورد و ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاســت بــەراورد بــە مێژوونووســە پیــاوەکان کــە 
ــان نووســیوەتەوە  ــەو مێــژووی ئەردەاڵنی ــە ئ ــەر ل ب
مــەال  و  بــەگ  مەئمــوون  و  )شــەرەفخان  وەک 
ــی  ــی ئەردەاڵن ــرەو بەگ ــەریف و خس ــەدی ش محەم
و ..(. دواتــر نووســەر دێتــە ســەر شــیعر نووســی 
مەســتوورە و وەک دامەزرێنــەری شــیوەنە شــیعری 
ــار و  ــە ڕوخس ــاس ل ــاری دەکات و ب ــوردی ئەژم ک
مەســتوورە  و خاســیەتەکانی شــیعری  نــاوەرۆک 
دەکات و هــاوکات شــیعرە فارســی و ســۆرانی و 
ــەڵ  ــە ڕوو لەگ ــۆ دەخات ــان ب ــی ئەوم هەورامییەکان
کۆمەڵێــک دەســتخەت و دەستنووســی شــیعرەکانی 
بەرلیــن  کتێبخانەیەکــی  لــە  کــە  مەســتوورە 
دۆزراونەتــەوە، هەروەهــا نووســەر توانایــی ئەومــان 
ــە ئایینییــەکان و ئامــاژە  ــە بابەت ــەڕوو ل ــۆ دەخات ب
بــەو کــەس و کتێبانــە دەدات کــەوا مەســتوورە 
ســوودی  )شــرعیات(  کتێبــی  نووســینی  لــە 
لــێ بینیــون. ڕۆڵــی مەســتوورە لــە کۆمەڵــگای 
ئەوکاتــەی میرنشــینی ئــەردەاڵن بــەرز دەنرخێنێــت. 
ــاعیرمان  ــردی ش ــی پیرەمێ ــەر وتارێک ــر نووس دوات
ــاو  ــن(دا ب ــەی )ژی ــە ڕۆژنام ــە ل ــان دەدات ک نیش
کراوەتــەوە لەگــەڵ ١٠ پارچــە شــیعری فارســی 
ــەر  ــە س ــرد وەری گێڕاونەت ــە پیرەمێ ــتوورە ک مەس
ــژووی  ــە بەشــی )شــێواندنی مێ ــوردی. ل ــی ک زمان

کــورد( نووســەر بەڵگەنامەیەکــی زەمەنــی )محەمەد 
ــەوی( دەخاتــە ڕوو کــە وەزارەتــی  ڕەزا شــای پەهل
ــەو ســەردەمە  ــاری ئ ــگ ســێ نووســەری دی فەرهەن
دەربــارەی  کتێــب  نووســینی  بــۆ  ڕادەســپێرێت 
ــن،  ــڕاوی فارس ــێکی دانەب ــوردەکان بەش ــەوەی ک ئ
کــە یەکێــک لــەم نووســەرانە )محەمــەد مەردۆخ(ـــە 
کــە مێــژووی کوردســتانی نووســیوەتەوە و لەبابــەت 
ــە  ــەی ب ــت مێژووەک ــدا بەئەنقەس ــژووی ئەردەاڵن مێ
هەڵــە نووســیوە و مامۆســتا هەژاریــش ئامــاژەی 
کتێبــە  وەرگێڕانــی  لــە  کــردووە،  هەاڵنــە  بــەو 
بــە  بەراوردکردنــی  و  مەســتوورە  مێژووییەکــەی 

مێژووەکــەی مــەردۆخ. 
نووســەر )بوخــاری وشــیار( مــاوەی دوو ســاڵ 
خەریکــی لێکۆڵینــەوە و نووســینی ئــەم کتێبــە 
کتێبــەدا  لــەم  ســەرچاوە   ٥٠ نزیکــەی  و  بــووە 
ئــەم  پەراوێــزی  بەشــی  لــە  و  بەکارهاتــوون 
کتێبــەدا، لێکۆڵینەوەیەکــی چڕوپــڕی لــە ڕووداو 
ــردووە و  ــتوور ک ــە مەس ــاڵەکانی پەیوەســت ب و س
ئاماژەشــی بــە هەڵــە مێژووییەکانــی مێژوونووســان 
چەنــد  و  داوە  خــۆی  پێــش  ســەرچاوەکانی  و 
دەرئەنجامێکــی نوێــی خســتووەتە ڕوو کــە دەکرێــت 
ــە  ــەم پرس ــت ب ــی پەیوەس ــڕەوی لێکۆڵینەوەکان ڕێ

بگۆڕێــت .
بوخــاری وشــیار دەڵێــت: ئامانجــم لــە نووســینی 
ــە  ــە ژن ــتە ل ــی پێویس ــە، ئاوڕدانەوەیەک ــەم کتێب ئ
یەکێکــە  مەســتوورە  کــورد،  هەڵکەوتووەکانــی 
ــدا  ــەردەمەکەی خۆی ــە لەس ــەی ک ــە کوردان ــەم ژن ل
نوێگــەر و داهێنــەر و ئەدیبێکــی هەڵکەوتــوو بــووە 
و ئێســتا کــەس نایناســێت و خەریکــە نــاوی لەبەیــن 
ــتم  ــە پێویس ــە ب ــرێ، بۆی ــر دەک ــە بی ــت و ل دەچێ
ــەرچاوانە  ــەو س ــی و ئ ــە ژیان ــەوە ل ــی لێکۆڵین زان
بکــەم کــە تــا ئێســتا لەســەر مەســتوورە نووســراون 
و ژیاننامەیەکــی وردتــر و دروســتتر بــۆ مەســتوورە 
لــە  کتێبــە  ئــەم  وایــە  هیواشــم  بنووســمەوە، 
کــوردی  مێــژووی  و  زمــان  بەشــی  زانکۆکانــی 
بخوێنرێــت و نــەوەی تازەمــان بزانــن کــە ژنــی 
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کــورد چەنــدە پێشــەنگ و بــە ســەلیقەبوونە لــە 
ــێ  ــتێک ج ــا چ ئاس ــدا و ت ــەدەکانی ڕابوردوومان س

ــارە. ــان دی پەنجەی
ــەی مەســتوورە و شــەڕەفخان  ــاوازی مێژووەک جی
ویســتوویەتی  تەنیــا  شــەڕەفخان  کــە  لەوەدایــە 
ــە  ــی ل ــت و پارێزگاری ــاو نەچێ ــورد لەن ــژووی ک مێ
نــاوی خانەدانەکانــی کوردســتان بــکات، وەک خــۆی 
لــە پێشــەکی کتێبــی شــەرەفنامەدا دەڵێت: )هەموو 
ــی  ــە گەورەکان ــە خانەدان ــە ک ــم ئەوەی ــاز و ئاوات نی
کوردســتان ناویــان لەنــاو ناوانــدا بمێنــێ و لــە 
ــە  ــەاڵم مەســتوورە ویســتوویەتی ب ــاو نەچــن.(، ب ن
دیدێکــی ڕەخنەگرانــەوە ئــەو مێــژووە بنووســێتەوە 
لــە  خــۆی  وەک  بــکات،  تێــدا  بەراوردکاریــی  و 
ــدا نووســیویەتی: )بــە  پێشــەکی مێــژووی ئەردەاڵن
ــە  ــەوە ب ــی ڕەخنەگران سروشــتی بڵێســەدار و زەین
زانــی   پێویســت  بــە  درێژەپێدانەوەچوونــم  دووی 
ئــەم چەنــد دێــڕه   و پەرژامــە ســەر نووســینی 
و دەنگوباســی پاشــەڕۆژ بــە خێــر و خۆشــی و 
پایەبڵنــدی  زنجیــرەی  گوزەرینــی  بەختەوەریــی 
ئەردەاڵنــم هەڵهێنجــاوە و لــە پێشــینانم بیســتووە و 
بەرچــاوی منــی کەمینــە کەوتــووە، لــەم نوســخەیەدا 
ڕوونــم کردۆتــەوە.( ڤاســیلیەڤاش شــاهێدی ئــەم 
ــت:  ــتوورەیە و دەڵێ ــەی مەس ــە ڕەخنەگرانەی ڕوانگ
ــا دە  ــە تەنی ــه د، ک ــن محه م ــەر خوســرەو ئیب )ئەگ
ــی  ــز گوێ ــوو، هەرگی ــش ماهشــەرەفخانم ب ســاڵ پێ
ــی خــۆی و  ــەوەی زانیارییەکان ــە تێککردن ــەداوە ب ن
هــی خەڵکــی تــر، ئەوە نووســەری تاریخــی ئەردەاڵن 
بــە گوێــرەی توانایــی هەوڵــی داوە زانیارییــەکان 
ڕوانگەیەکــی  لــە  ماهشــەرەفخانم  هەڵســەنگێنێ، 
ڕەخنەگرانــەوە ســەیری ســەرچاوەکەی کــردووە، 
ــەر  ــۆی لەس ــی خ ــەدا گومان ــەو کتێب ــدە ل هەرچەن
ــوە،  ــەوە دەربڕی ــەڕی ئەدەب ــە ئەوپ ــەکان ب زانیاریی
ــارە  ــی دی ــە ڕوون ــە ب ــەم مێژوونووس ــتی ئ هەڵوێس
ــەوەی  ــوو ئ ــە هەم ــاوەڕی ســاکارانەیە ب ــە دژی ب ک
نووســراوە، ئــەوەی کــە ســیمای نووســەرانی پێــش 

ــوو.( خــۆی ب

بوخــاری  ئــەردەاڵن،  مەســتوورەی  )کتێبــی 
)٧٢-٧٣ الپــەڕە  وشــیار، 

لــە ســەرەتای ئــەم کتێبــە، لــە بەشــی )لــە 
بابان(ـــدا گوتمــان  بــۆ میرنشــینی  ئەردەاڵنــەوە 
مەســتوورە لــە ســاڵی )١٢٤٤ک( واتــا )١٨٢٨-
١٨٢٩( و لــە تەمەنــی ٢٠ ســاڵیدا دەبێتــە خێزانــی 
خوســرەوخانی نــاکام، کەواتــە ئەگــەر ئــەو بۆچوونە 
ڕاســت بێــت کــە مەســتوورە لــە خەونەکــەی نالی-دا 
هێشــتا شــووی نەکردبێــت و ئــەم ســاڵەی مامۆســتا 
عەالئەددیــن ســەججادی نزیــک بێــت لــە ڕاســتییەوە 
کــە نالــی لــە )١٧٩٧(ـــدا لــە دایــک بووبێــت، ئــەوە 
ــدا  ــە گەنجی ــی ل ــە نال ــن ک ــە دەگەی ــەو دەرەنجام ب
ئــەم قەســیدەیه ی نووســیوە و ئــەو کاتــە تەمەنــی 

ــووە. ــۆ ٣٠( ســاڵدا ب ــە نێــوان ) ٢٥ ب ل
ــەدا ڕێــی تــێ  ــەو تەمەن ــۆ گەنجێــک ل بێگومــان ب
دەچــێ بڵێین شۆخوشــەنگیی مەســتوورەخانم کاری 
لــە نالــی کــردووە و نالــی لــە ســنە )لــەو تەمەنــەدا( 
)مەســتوورە( خۆشەویســتی  داوی  کەوتووەتــە 
ــازادە  ــى )ش ــە ڕۆمان ــش ل ــرەو جاف(ی وە، )خوس
و شــاعیر(دا نکولــی لــەو خۆشەویســتییەی نالــی 

ــردووە. ــە مەســتوورە نەک ــەر ب بەرانب
ــۆش  ــی خ ــتوورەی ئەردەاڵن ــی مەس ــێ، نال )بەڵ
جه ریئانه یــه ى  دیــدە  ئــەم  مــن  ویســتووە.(، 
ــەوەی  ــازادە ل ــڕم. نووســەر ئ ــرەدا دەردەب خــۆم لێ
بیروبــاوەڕ و ڕوانینــی خــۆی دەرببڕێــت، ئەگەرچــی 
لەگــەڵ بۆچوونــى نووســەرانی پێــش خۆیشــیدا 
ناکــۆک بێــت. هەمــوو ئــەو نووســەرانەی تــا ئێســتا 
لێکۆڵینــەوە و لێکدانەوەیــان بــۆ ژیان و شــیعرەکانی 
نالــی کــردووە، نەیانتوانیــوە بڵێــن )حەبیبــە(ی 
ــووە، بــەاڵم مــن هــەوڵ دەدەم لێــرەدا  ــی کــێ ب نال
بــە کورتــی ئــەم )حەبیبە(یــەی نالــی نیشــان بــدەم 
کــه  بــە بــڕوای مــن )مەســتوورەی ئەردەاڵنی(ـــیە.

)کتێبــی مەســتوورەی ئــەردەاڵن، بوخاری وشــیار، 
الپەڕە ٣٤-٣٥(


