
93 ژ )٢٩٠/٢٨٩( ٥/ ١١ - ١٢/ ٢٠٢١

كەشكۆڵی
شێخ مەحموودی شاكەلی

1946-1919

د. ئەحمەد باوەڕ
)زانكۆی گەرمیان – كۆلێژی پەروەردە(

وەك دەبینین نووسینەوەی كەشكۆڵ و تۆماركردنی 
ــە  ــۆر ل ــەرهاتی جۆراوج ــەربوردە و بەس ــیعر و س ش
ــدا  ــراوی تایبەت ــی تەرخانك ــوەی دەستنووس چوارچێ
و بەشــێوازێكی گشــتی لــە نێوەنــدی ئەدەبیــات و 
دوورودرێــژی  مێژوویەكــی  كوردیــدا  ڕووناكبیریــی 
هەیــەو لــە هەمــان كاتیشــدا هــەر لــە دێرزەمانــەوە، 
بــە  بــوون  نووســراو  كەشــكۆڵی  و  دەســتنووس 
كەرەســتەیەكی خــاوی زۆر گرنــگ بــۆ نووســینەوەی 
كۆكردنــەوەی  بەتایبەتــی  ئەدەبیــات،  مێــژووی 
شــیعر و ســەربوردەی شــاعیرانی كــورد، هــاوكات 
ــەن  ــدا، لەالی ــنووری گەرمیانیش ــان و س ــە گەرمی ل
زۆر لــە كەســایەتی و مــەالی مزگــەوت و خەڵكانــی 

خوێنــدەوارەوە.
ــە  ــوارە گرنگ ــەم ب ــەخ ب ــژوو بای ــی مێ ــە درێژای ب
دراوە و لــە مــاوەی ســااڵن و ســەدەكانی ڕابــوردوو 
ــان دەســتنووس و كەشــكۆڵی  ــا ئێســتاش دەی و ت
لەالیــەن  بــەزۆری  كــە  بەرچاودەكــەون،  گرنــگ 
كەســانی خوێنــدەوار و پیاوانــی ئایینــی و ئەدیــب 
و شــاعیرانەوە نووســراونەوتەوە و هــاوكات هــەر 
لەالیــەن ئــەو بنەماڵــە و كەســایەتییانەوە پارێزراون 
و بــە بەردەوامیــش وەك ســەرچاوەیەكی گرنگــی 
ــە  ــوون ب ــراوە و ب ــێ وەرگی ــوودیان ل ــی س مێژووی
لــە  گەلێــك  نووســینەوەی  خــاوی  كەرەســتەی 
دیوانــی شــاعیران و ئەدیبانــی گومنــاوی كــورد، یان 
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زۆر لــەو ســەربوردە و بۆنــە و یادەوەرییانــەی كــە 
خاوەنــی ئــەو كەشــكۆاڵنە زۆرجــار وەك تۆمارێكــی 
یــان وەك بیــرەوەری و ســەرەداوێك  مێژوویــی، 
ــڕۆش  ــا ڕۆژگاری ئەم ــەت ت نووســیویانەتەوە، تەنان
كۆمەڵێــك گــرێ كوێــرە و ســەرەداوی ئاڵۆزمــان 
ــەوە،  ــی دەكەن ــەن و یەكالی ــان دەك ــۆ دەستنیش ب
وەك:  كەشــكۆڵەكانی  و  دەســتنووس  لەوانــەش 
بەپێــی  كــە  قەاڵتەبزانــی،  عەبدوڵــای  شــێخ 
شــیعرێكی خــوا لێــی خۆشــبێ مەالئەحمــەدی كــەالر 
)دەككــە(، كــە بــۆ كۆچــی دوایــی ئەو نووســیویەتی 
و  كــردووە  دوایــی  كۆچــی  ســاڵی )1916(  لــە 
ــت  ــش بووبێ ــی خوێندەواری ــن كەس ــە یەكەمی ڕەنگ
ــدا كەشــكۆڵی نووســیبێتەوە  ــە ســنووری گەرمیان ل
و تــا ئێســتاش زۆر لــە نووســین و دەســخەتەكانی 
جــاف  پاشــای  مەحمــوود  پارێــزراون،  و  مــاوە 
جوانڕۆیــی  مەالمحەمــەدی   ،)1921  -  1845(
)1868 - 1938(، كەریــم بەگــی جــاف )1885 - 
ــە )1870 - 1959(،  ــەدی دەكك 1949(، مەالئەحم
ڕەزابەگــی فەتــاح بەگــی جــاف )1886 - 1943(، 
شــێخ ئەحمــەدی شــاكەلی )1902-1982(، حەمــەی 
شاســواری پوقــە )1937 - 2004(، هەروەهــا شــێخ 
شــاكەلی )1919- ســلێمانی  شــێخ  مەحمــوودی 
1946(، واتــە ئــەو كەســایەتی و الوە ڕووناكبیــرەی 
كــە ئێمــە لێــرەدا دەمانەوێــت تاڕادەیــەك ڕووناكــی 

ــین. ــەوە بنووس ــەر و لەبارەی ــە س بخەین
ئــەوەی شــایانی باســە شــێخ مەحمــوود دەبێتــە 
ــوودی  ــوڕی شــێخ مەحم ــوڕی شــێخ ســلێمانی ك ك
كــوڕی شــێخ ســەعیدە ڕووتــەی شــاكەل و لــە 
ــدی )شــاكەل(ی ناوچــەی  ــە گون ســاڵی )1919( ل
گەرمیــان هاتووەتــە دنیــاوە و بەزۆری ســەرەتاكانی 
ــردووە و  ــێ ك ــت پ ــرەوە دەس ــە حوج ــی ل خوێندن
فێــری خوێندنــەوە و نووســین بــووە، بــە پێــی ئــەو 

ــی ســەید  ــە ناوونیشــانی: )نەوەكان كتێبــەی كــە ب
ئیبراهیمــی بەرزنجــی(، واتــە )شــێخانی شــاكەل 
)عەبدوڵــا  مامۆســتا  لەالیــەن   )2018  -  1784
ــلێمانی  ــێخ س ــەوە، ش ــەوە باوكراوەت قەرەداغی(یی
ــێ  ــوڕ و س ــا دوو ك ــاكەلی )1894-1936( تەنی ش
ــوودی  ــێخ مەحم ــی: ش ــە ناوەكان ــووە ب ــی هەب كچ
ــەڵ  ــەم كەشــكۆڵەیە، لەگ ــی ئ ــە خاوەن شــاكەلی ك
شــێخ محەمــەدی شــاكەلی كــە دەبێتــە باوكــی 
هــەردوو شــاعیر و نووســەری ناســراوی كــوردی 
شــاكەلی )فەرهــاد و ئەمجــەد شــاكەلی(، بــەاڵم 
خوشــكەكانی، مەلیحــە كــە دواتــر بــووە بــە خێزانی 
شــێخ محەمــەدی دێبنــە و دوای ماوەیــەك لەگــەڵ 
)ســەلما( هــەر بــە گەنجــی كۆچــی دوایــی كــردووە، 
كــە ئەمیــش بــێ ئــەوەی ژیانــی هاوســەری پێكــەوە 
نابێــت و هــەر بــە گەنجــی كۆچــی دوایــی كــردووە 
و ســێیەمیان )عائیشــە(، كــە دەبێتــە خێزانــی 
شــێخ محەمــەدی كــوڕی شــێخ ئەحمــەدی شــاكەلی 

ــدووە. شــاعیر و هێشــتا زین
شــێخ مەحمــوود هــەر لــە قۆناغــی الویشــەوە 
پێوەنــدی بــە ڕیزەكانــی )حزبــی هیــوا(وە كــردووە، 
ــارەی شــێخ ســلێمانی  ــەم بارەیــەوە لەب تەنانــەت ل
محەمــەد  خۆشــبێ  لێــی  خــوا  باوكیشــییەوە، 
لــە   )1996  -  1925( جــاف  بەگــی  ســەعید 
چوارچێــوەی نووســین و وتارێكیــدا بــە ناوونیشــانی 
ــارە )64( ــە ژم ــە ل ــەوە، ك ــاكەل و شێروانە(ـ )ش
ی گۆڤــاری )ڕەنگیــن (ی ســاڵی )1994(دا بــاوی 
كردووەتــەوە، نووســیویەتی: ))بنەماڵەی شــاكەلی 
هەمیشــە پیــاوی خوێنــدەوار و زیرەكیــان هەبــووە و 
وەكــو بیســتوومە شــێخ ســلێمانی شــێخ مەحمــوود 
شــاكەلی زۆر هەســتی نیشــتمانپەروەری هەبــووە و 
لەكاتــی خۆیــدا لەگــەڵ چەنــد مرۆڤێكــی هاوواڵتیــدا 
خەریكــی دامەزراندنــی پارتێكــی ڕامیــاری بــوون .. 
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بــەاڵم مــەرگ و چەرخــی چەپگــەرد مــاوەی نــەدان 
ــەن((. ــەواو بك ــان ت ــاز و بەرنامەكەی نی

هاوكات ســەبارەت بە شــێخ مەحموودی شــاكەلی 
كوڕیشــی بەهەمــان شــێوە محەمــەد ســەعید بەگــی 
جــاف كــە تاڕادەیــەك هاوتەمــەن و هاوچەرخــی 
و  خوێنــدەوار  كەســێكی  وەك  بــوون،  یەكــدی 
باســی  نیشــتمانپەروەرێك  وەك  و  ئەدەبدۆســت 
لێــوە دەكات و لەبارەیــەوە نووســیویەتی: ))شــێخ 
مەحمــوودی شــێخ ســلێمان یەكجــار حــەزی لــە 
خوێندنــەوە و شــیعردانان ئەكــرد و زۆر هەســتی 
نیشــتمانپەروەری هەبــوو، كاتێــك پارتــی هیــوا لــە 
ناوچــەی كــەالر دامــەزرا، بەدڵگەرمییــەوە بــوو بــە 
ئەنــدام کــە ئەویــش بە هۆی ئەوەوە کــە لە هەڕەتی 
الویــدا كۆچــی دوایــی كــرد، هیــچ جــۆرە بەرهەمێكی 
لــێ بەجــێ نەمــاوە((، كەچــی ســەبارەت بــە شــێخ 
عەلــی شــێخ مەحمــووی شــاكەلی )1910 - 1947( 
ــی  ــب و خوێنەرێك ــەیدایەكی كتێ ــی وەك ش مامیش
ڕۆژگاری خــۆی باســی دەكات، بــەوەی كــە خاوەنــی 
نووســین و بەرهەمــی تایبــەت بــە خــۆی بــووه: 
ــی شــێخ مەحمــوود شــەیدای كتێــب  ))شــێخ عەل
و خوێندنــەوە بــوو، جاروبــار شــیعر و هەڵبەســتی 
ئەهۆنییــەوە، بــەاڵم بەهــۆی كۆچكردنــی و خراپــی 
ڕۆژگار كتێــب و بەرهەمەكانــی لــە ناوچــوون((. بــە 
زۆری شیعرەكانیشــی لەنێــو كەشــكۆڵەكەی )شــێخ 
دواتریــش  و  پارێــزران  شــاكەلی(دا  مەحمــوودی 
مســتەفا نەریمــان )1925 - 1994( ســوودی لــە 
ــراو بــۆ ســاغكردنەوەی نووســین و  كەشــكۆڵی ناوب
زانیــاری لەبــارەی )شــێخ عەلــی )غالــب( شــاكەلی(

یــەوە وەرگرتــووە.
شــێخ  كەشــكۆڵی  ســەرنجە  جێــی  ئــەوەی 
مەحمــوودی شــاكەلی كــە بــەزۆری لــە مــاوەی 
ســااڵنی )1939-1945(دا نووســراوەتەوە، كــە ئــەو 

ماوەیــەش بــە زۆری مــاوەی ســااڵنی دووەمیــن 
خۆیشــی  هــەروەك  و  بــووە  جیهانــی  جەنگــی 
ــەو  ــی ئ ــەالر((ی كۆن ــی ك ــە: ))دێ نووســیویەتی ل
ــەاڵم  ــردووە، ب ــینەوەی ك ــە نووس ــتی ب ــە دەس كات
خــۆی لــە ســاڵی )1946(دا كۆچــی دوایــی كردووە، 
لــە  هــەر  و  ژیــاوە  كــەم  زۆر  ماوەیەكــی  واتــە 
ــدا كۆچــی دوایــی كــردووە، تەنانــەت  هەڕەتــی الوی
بــەم بۆنەیەشــەوە شــێخ ئەحمــەدی شــاكەلی)1902 
بــۆ  ماتەمینــی  هۆنراوەیەكــی  پارچــە   )1982  -

هۆنیوەتــەوە، كــە بــەم شــێوەیەیە:

شین بۆ مەحموودی كوڕی شێخ سلێمان
ئەی سروەی نەسیم وەی كزەی شەماڵ

باوەشێنم كەن بووم بە كۆی زوخاڵ
ئەگەر نەورۆزە گیاوگوڵ خێزە
بۆچی گوڵزاری من گەاڵ ڕێزە

غونچە بكرێتۆ گەاڵ بڕزێنێ
چۆن دڵی بولبول بۆی ناگرێنێ

شۆلەی ئاری شەوق تەم بتاوێنی
پەروانە ڕۆحی چۆن ناسووتێنێ

ئازیز كاك مەحموود ناچی لە بیرم
بۆ جێگەی چۆڵت تەواو زویرم
گریانم گەرمە بێ تۆ لە شارا

بۆ دەفعی غەمە ئەچم بۆ سارا
ئازیز مردنت لە دەم گەنجیا

دڵی كۆمەڵێ گەنجی پێ ڕەنجیا
هەموو موخلیسێ وەك من دڵگیرە

مەرگی ناوەعدی تۆیان لەبیرە
ئەم دووسێ بەیتە بۆ تۆ ئەخوێنم

هاوڕازەكانت بۆ ئەگریێنم
ئینتیزارم كە لەو نیشتمانە

وەمەرگت قەسەم جێگەی گشتمانە
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دەستنووســی  ئەوەشــدا  لەگــەڵ  كەچــی 
ــا ڕادەیەكــی  ــە ڕووی ناوەرۆكــەوە ت كەشــكۆڵەكە ل
ــك  ــارە و كۆمەڵێ ــوە دی ــدی پێ ــاش دەوڵەمەن زۆرب
ســەربوردە و بەســەرهاتی گرنگــی ناوچەكەشــی 
بەســەرهاتی  و  بابــەت  لــە  هــەر  تۆماركــردووە، 
ژیانــی كۆمەاڵنــی خەڵــك و الیەنــی كشــتوكاڵی 
ڕادەی  و  ئاژەڵــداری  ســامانی  و  زەویــوزار  و 
ناوبەنــاوی ســااڵنە و مەســەلەی  بارینــی  بــاران 
خولیایەكیــش  وەك  وەتمــان  وشكەســاڵی، 
كۆمەڵێــك شــیعر و بەرهەمــی شــیعریی شــاعیرانی 
ــردووە،  ــدا تۆمارك ــی تێ ــەی گەرمیان ــورد و ناوچ ك
ــە زۆری شــیعری شــاعیرانی وەك: حەمــدی،  كــە ب
كۆیــی،  قــادری  حاجــی  نەجیــب،  ڕەشــید 
ــەوری،  ــار جــاف، أ.ب، ه ــرد، ئەحمەدموخت پیرەمێ
پێنجوێنــی،  موفتــی  بێكــەس، حەریــق،  فایــەق 
ــی  ــەد عەل ــاری، محەم ــەید فەتاحــی جەب ــع، س قان
مەدهــۆش، ئەحمــەد بەگــی كۆماســی، هەروەهــا لــە 
شــاعیرانی ناوچــەی گەرمیانیــش بــە زۆری شــیعری 
ئــەم شــاعیرانە لەنێــو كەشــكۆڵی شــێخ مەحموودی 
شــاكەلی بەرچــاو دەكــەون لەوانــە: محەمــەد ئەمیــن 
بەگــی كەریــم بەگــی جــاف، شــێخ عەلــی شــاكەلی 
)غالــب(، مــەال ســمایلی درۆزنــە، شــێخ ئەحمــەدی 
بێدار)بنكــوورە(،  باباعەلــی  شــێخ  و  شــاكەلی 
بــەاڵم لــە نێــو هەموویانــدا محەمــەد ئەمیــن بەگــی 
كوردیــدا  ئەدەبیاتــی  نێوەنــدی  لــە  كــە  جــاف 
ــە  ــیعری ل ــن ش ــراوە زۆرتری ــاف( ناس ــە مینەج )ب
ــە  ــە ب ــت، ك ــكۆڵەدا بەرچاودەكەوێ ــەم كەش ــو ئ نێ
زۆری بــەم ناوونیشــانانەوەن لەوانــە: پرســیاركردن 
ــل  ــەید خەلی ــەی س ــەڵ، ئ ــی چەق ــەاڵی كان ــە ق ل
ــە حەســەن الی  ــە الی ســەرداری ســەران، هــەی الی
ــی  ــی بەرهەم ــە تۆماركردن ــە ل ــا جگ ــە، هەروەه الی
كــرا  بــۆ  ئامــاژەی  پێشــتریش  وەك  شــیعری 

ــك  ــاكەل كۆمەڵێ ــوودی ش كەشــكۆڵی شــێخ مەحم
ســەربوردە و بابەتــی كۆمەاڵیەتــی جۆراوجۆریشــی 
شــوێنی  لــە  و  هەریەكــە  كــە  خۆگرتــووە،  لــە 
خۆیانــدا بایەخــی تایبــەت بەخۆیــان هەیــە بــۆ 
لــە  و  كەشــكۆڵەكەدا  لــە ســەرەتاكانی  نموونــە 
ڕێكەوتــی )1944/10/1( نووســیویەتی: پەڵــەی دا 
ــی شــێروانە  ــە ئەتراف ــوو، ل ــەواوی ســاڵێ ب ــە نات ب
خەلــە بەشــناوە، واتــە )كەمــە كەمــە( دەســكەوت، 
گەنــم قیمەتــی كەمــی بــوو، بــەم ناتەواوییــە گەنــم 
ــەك  ــەی )1000( ی ــۆ وەزن ــەی )500، 2( و ج وەزن
دیناربــووە، ئەلحاســڵ چــی شــتی ئێمــە بــوو هەرزان 
ــەك  ــەاڵم دوای ی ــوو، ب ــران ب ــی گ و شــتی ئەجنەب
هەفتــەی تــەواو لــە ڕێكەوتــی )1944/10/7(دا بــۆ 
ــەواوی،  ــەی دا بەت )1944/10/8( دەنووســێت پەڵ
كەچــی بــۆ ســاڵی دواتــر و لــە )1945/1/1( داو لــە 
هەمــان الپــەڕەی كەشــكۆڵەكەیدا شــێخ مەحمــوودی 
بــاری،  بــاش  بارانــی  نووســیویەتی:  شــاكەل 
ــە)1945/1/5( ــەاڵم ل ــاری، ب ــەعاتێ ب ــب س تەقری
دا نووســیویەتی: بــاران بــاری و لــە )1945/1/9(
ــاری  ــاران ب ــم ب ــەب و ن ــێت: ت ــان دەنووس دا دیس
لــە )1945/1/13( دا نووســیویەتی: لــە ئێــوارەوە 
ــا دوو  ــاری ت ــاران ب ــە شــەوی شــەمەوە ب یەعنــی ل
ڕۆژ دەوامــی كــرد، هەروەهــا لــە )1945/1/19(
ــرد شــەوی  ــێ ك ــتی پ ــاران دەس ــێت: ب دا دەنووس
لــە  هەروەهــا  بــوو،  بــاران  هــەر  شــەمە  یــەك 
ــزا و  ــەوەی ن ــرداو دوای ئ ــی دوات ــد الپەڕەیەك چەن
پاڕانەوەیــەك بــۆ حاڵی خۆی دەنووســێت، دواتریش 
بــەم شــێوەیە و بــە نووســینی ئــەم دەســتەواژەیە 
كۆتایــی پــێ دێنێــت كــە نووســیویەتی: ))ســەعات 
ــە  7 ڕۆژی جمعــە 27ی رمضــان 1363 هیجــری ل
كــەالر نووســرا بەدەســتی محمــود اللهــم اغفــر لــي 

ــن((. ــدي امی ولوال
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و  دواتــر  الپەڕەیــەك  چەنــد  بــە  هەروەهــا 
بــە  و  دا   )1943 شــوباتی  )9ی  ڕێكەوتــی  لــە 
ناوونیشــانێكی گــەورە نووســیویەتی: )زەعیمــی 
كوردســتان شــێخ محمــوود( و لەگــەڵ ئەوەشــدا 
بــۆ  نووســیوەتەوە،  پارچــە شــیعری  دوو  یــەك 
ــە )12/28/ 1943(  ــر و ل ــەك دوات ــد الپەڕەی چەن
دا بەنــاو و ئیمــزای خۆیــەوە شــێخ مەحمــوودی 
ــن((  ــی بارانی ــیویەتی: ))زۆر مەراق ــاكەل نووس ش
دەســتەواژەدا  هەمــان  لەژێــر  هەرخــۆی  دوایــی 
نووســیویەتی: )یاخــوا بــوارێ(، بــەاڵم بــۆ ســاڵی 
نووســیویەتی:  )1944/1/1(دا  لــە  و  دواتــر 
))بارانــی بــاش بــاری یاخــوا هەتــا ســەر خــوا لــە 
گەڵمــان بــە مەرحەمــەت هــەردوو دونیــا بــێ، بــژی 
كوردســتانی گــەورە((، بــەاڵم بــە چەنــد الپەڕەیــەك 
لــە )8ی  جیــاكاری  الپەڕەیەكــی  خــۆی  دواتــر 
تشــرینی دووەمــی 1942( دا نووســیوەتەوە و ئــەم 
ــادگاری ڕۆژگار  ــۆ ی ــڕەی نووســیوە: ))ب ــد دێ چەن
ئــەم شــیعرانەم نووســییەوە و دڵ تەنگــم شــەوێك 
بــوو بــای بــوو هــەور و تاریكــە بــوو، اللهــم صلــی 
علــی ســیدنا محمــد وعلــی الــە وصحبــە وســلم 
..... رجــا ئەكــەم لــە ئــەو كەســە كــە ئــەم خطــە 
ــكا خــوا  ــادم ب ــە ی ــا .... ب ــە دوع ــەوە ب ئەخوێنێت
ــد  ــاوكات بەچەن ــوێ........((. ه ــش خــۆش ب لەوی
الپەڕەیــك دواتــر و لــە )23ی شــوباتی 1944( 
ــە  ــی ب ــۆ باران ــن ب دا نووســیویەتی: ))زۆر هیالكی
ــە دوو  ڕەحمــەت یاخــوا بــوارێ((. وەك دەبینیــن ل
الپــەڕەی ســەربەخۆدا پارچــە شــیعرێكی شــاعیری 
بەناوبانگــی كــورد حاجــی تۆفیقــی پیرەمێــردی 
نووســیوەتەوە بە ناوونیشــانی: )شــینی شــەهیدانی 

ــێ دەكات: ــت پ ــێوەیە دەس ــەم ش ــە ب ــورد( ك ك
ئەم ئاسمانە شینە كەوا بەرگی ماتەمە

تەحلیلی واكراوە كە قوبەی غەم و تەمە

چەرخێكی كۆنە ماكینەی ژەنگی گرتووە
چەوری نەكا بەخوێن پەكی سوارانی كەوتووە....

بــەاڵم دوای ئــەوەی شــیعرەكەی بــە تــەواوی 
نووســیوەتەوه، كــە دیــارە پیرمێــرد ئــەم شــیعرەی 
شــێخ  شۆڕشــی  ســەردەمی  شــەهیدەكانی  بــۆ 
ســەعیدی پیــران نووســوەتەوە، بــەاڵم دواتــر شــێخ 
بارەیانــەوە  لــە  خۆیشــی  شــاكەلی  مەحمــوودی 
دەنووســێت: ))ئــاخ بــۆ ئــەو كــوردە، كــە دیقــەت 
لــەم نەوعــە قســانە بــكات كــە توركــەكان چ جــەور 
ــۆ  ــاخ ب ــاوردووه، ئ ــەرمانا ه ــە س ــان ب و جەفایەكی
ــێ،  ــاوی ب ــە لەبەرچ ــەم ئینتیقامان ــازا ئ ــوردێ ئ ك
 ،))1943/5/26 عەزیمەتــان  و  خۆتــان  ئیتــر 
بــەاڵم دوابــەدوای تۆماركردنــی پارچەشــیعرێك بــە 
نــاوی )كانــی ژنان(ـــەوە وەك خــۆی نووســیویەتی 
تــازە(وە  گێتیــی  )دەنگــی  گۆڤــاری  لــە  كــە 
و  كەشــكۆڵەكەی  نێــو  بــۆ  گواســتوویەتییەوە 
ــازە طبعــی  ــی ت ــەی گێت ــە مجەل دەنووســێت: ))ل
كــراوە، ژمــارە 11 ســاڵی 1943 لــە ڕۆژی 11ی 
قــەرە ئیســپات ) واتــە ڕۆژی جووتبوونــی پشــیلەی 
نێرومــێ أ - ب( ســاڵی 1944 كــەوە ڕۆژ و ســاردبوو 
شــیعرەم  چــوار  ســێ  ئــەم  طاقەتــی  بــێ  لــە 
نووســییەوە لــەم كەشــكۆڵەدا باقــی و صلــی اللــە 
علــی ســیدنا محمــد وعلــی الــە وصحبــە وســلم .... 
1944/1/12((، بــەاڵم ئــەوەی كــە زۆر ســەرنجی 
ــەم كەشــكۆڵەی خــوا  ــە ســەرەتاكانی ئ ڕاكێشــام ل
لێــی خۆشــبێ )شــێخ مەحمــوودی شــاكەلی(دا 
ــد شــیعرێكی شــاعیری  ــی چەن ــش تۆماركردن ئەوەی
بەخەتێكــی  و  یــە  مەولــەوی  كــورد  ناســراوی 
زۆر  كــە  نووســراوەتەوە،  زۆرجــوان  شكســتەی 
ــوود  ــێخ مەحم ــە دەســخەتی ش ــەش ل ــام ئەم دڵنی
ــە دەســخەتی ڕووناكبیــر و  خــۆی نییــە، بەڵكــوو ل
ــەالر  ــان و ك خەتخۆشــی ناســراوی ناوچــەی گەرمی
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ــی جــاف )1886 - 1943(  ــاح بەگ ــی فەت ڕەزابەگ
دەچێــت و لەكاتــی خۆشــیدا شــیعر و نووســینی 
بــە نازنــاوی )دانش(ـــەوە نووســیوە، بــەاڵم بەزۆری 
ــی  ــوون و خۆیش ــی لەناوچ ــین و بەرهەمەكان نووس
خاوەنــی كەشــكۆڵێكی یەكجار گرنــگ و دەوڵەمەندە 
و بەخەتێكــی زۆر جــوان نووســراوەتەوە، تەنانــەت 
لــە  مێژووییــم  دوورودرێــژی  لێكۆڵینەوەیەكــی 
خــوا  ئــەوەی  لەبــەر  جــا  نووســیوە،  بارەیــەوە 
هــەر  جاف(یــش  )ڕەزابەگــی  خۆشــبێ  لێــی 
و  بــووە  گەرمیــان  ناوچــەی  و  كــەالر  خەڵكــی 
هــاوكات لەگــەڵ )شــێخ مەحمــوودی شــاكەلی(دا، 
لەیەكــەوە نزیــك بــوون هیــچ بــە دووری نازانــم كــە 
ــەم كەشكۆڵەشــدا  ــو ئ ــش لەنێ ــی جاف(ی )ڕەزابەگ
ئــەو شــیعرانەی مەولــەوی نووســیبێتەوە، تەنانــەت 
یەكتــر  لەگــەڵ  خەتەكانیشــم  شــێوازی  كاتێــك 
بــەراورد كــرد، زۆر لــە یەكدییــەوە نزیكــن، هەروەهــا 
چەنــدان شــیعری تۆماركــراوی مەولــەوی شــاعیریش 
بەهەمــان شــێوە لە نێــو كەشــكۆڵەكەی ڕەزا بەگــی 

جافیشــدا تۆماركــراون و بەرچاودەكەوێــت.
ــەم كەشــكۆڵەی شــێخ  ــەوەی شــایانی باســە ئ ئ
مەحمــوودی شــاكەلی زۆر كەســی دی و لــە ســااڵنی 
ــۆ كاری  ــەت ب ــەوە، تەنان ــوردوودا خوێندوویانەت ڕاب
لەوانــە  كــراوە،  پــێ  دەستاودەســتی  نووســین 
لــە  كــە  نەریمــان،  مســتەفا  خۆشــبێ  خوالێــی 
ســاغكردنەوەی ئــەو چەنــد شــیعرەی شــێخ عەلــی 
شــاكەل )غالــب( ســوودی لــێ وەرگرتــووە كــە 
كاتــی خــۆی لــە ڕۆژنامــەی )هــاوكاری( و دواتریــش 
لــە كتێبــی )شــاعیرانی كفــری و دەوروپشــتی(
دا كۆكراوەتــەوە. دواتریــش كۆمەڵێــك خەڵكــی 
لێكدانــەوەی خۆیــان  بەپێــی  و  دی و هەریەكــە 
زیادكــردووە  بــۆ  خۆیــان  بۆچوونــی  و  تێبینــی 
كــە ئــەوەش زۆرجــار زیانــی زۆر گــەورەی بــە 

ــەت وای  ــدووه، تەنان ناوەرۆكــی كەشــكۆڵەكە گەیان
ــە ئاســانی  ــی ب ــار نەتوان ــە زۆر ج ــووە، ك ــێ هات ل
جیــاوازی لەنێــوان نووســینی خاوەنەكــەی و ئــەوەی 
نووســین و شــیعر و تێبینــی بــۆ زیادكــردووە بكەی، 
ــێ  ــوودی ل ــووە س ــووە هات ــەری وا هەب ــان نووس ی
ــۆ كاری نووســین و باســی ئەوەشــی  ــووە ب وەرگرت
ــێخ  ــكۆڵەی ))ش ــەم كەش ــە ئ ــە گوای ــردووە، ك ك
مەحمــوودی شــاكەل(( شــیعری فــان شــاعیر و 
فیســار شــاعیری تێدایــە، كەچــی دەیــان جــارم 
خوێنــدەوە و الپەڕەكانیــم بــۆ هەمــان مەبەســت 
ــە نزیــك  ــە دوور و چ ل ــەوه،  بەداخــەوە چ ل هەڵدای
شــیعر و نووســینی لــەو بابەتــەم بەرچــاو نەكــەوت.


