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لە یەکێتیی نووسەران و چیڕۆکەوە بۆ ڕۆمان و یاداشت نووسین

ئازاد عەبدولواحید*

ڕێکەوتــی  ئەمــڕۆ،  وەك  ڕۆژێكــی  لــە  پــار 
٢٠٢٠/١٠/٢٥، دەکاتــە ســاڵێك بەســەر ژیانئاوایــی 
ــی  ــەرۆكی یەكێتی ــووس، س ــووس و ڕۆمانن چیڕۆكن
نووســەرانی كــورد )كاكەمەم بۆتانــی(دا تێدەپەڕێ، 
كــە لــە شــاری هەولێــر بەهــۆی ڤایرۆســی نەگریســی 
كۆرۆنــاوە كۆچــی دوایــی كــرد، بــە داخــەوە ئــەوە 
ماوەیەکــە ئــەو ڤایرۆســە زۆر بــێ بەزەییانە دەســتی 
ــە  ــردووە و کەوتووەت ــان گیرک ــی ئازیزانم ــە ئەوک ل
دروێنەکردنــی گیانــی هاوەاڵنمــان و چەنــدان کەســی 

ــن. ــێ ڕفاندووی جــوان و گرنگــی ل

* سەرەتاكان
بەهــۆی  بۆتانــی،  ســامی  فەخــری  كاكەمــەم 
وەزیفــەی باوكییــەوە كــە مامۆســتا بــووە، هــەر 
لــە شــار و شــارۆچكەیەك گیرســاوەتەوە  ڕۆژەی 
ــەرەو  ــەوە ب ــوردەواری كۆی ــە ژینگــەی ك ــاوە، ل و ژی
باشــووری  )هیندی(یــەی  لــە  جیــاواز  دنیایەكــی 
ــوان  ــی نێ ــراق و سروشــتی عەرەبســتان و ناكۆك عێ
شــیعە و ســوننە، دواتــر ناحیــەی پــردێ و زێــی 

بچــووك و ژیانــی كۆمەاڵیەتــی و نەتەوەیــی و بوونــی 
دوو زمانــی كــوردی و توركمانــی، پاشــان هەولێــری 
و  شــار  ئاوەدانیــی  و  مێــژوو  و  منــارە  و  قــەاڵ 
قەیســەری و بــازاڕ و شــەمەندەفەر، كۆیــە و خزمانــی 
ــۆك  ــوڵتان و حەمام ــە س ــی و هەیب ــی و باواج دایك
ــار  ــەكان، دواج ــان و جوول ــەاڵ و دیان ــی ق و گەڕەك
لــە گونــدی )هەرتــەل(ی دوور لــە شارســتانیەت، 
بــەاڵم پــڕ لــە جوانیــی سروشــتی گیرســاوەتەوە، كــە 
لــە تــەك سیاســەتدا ئــەو شــوێنانە و نیشــتەجێ 
بــوون لێیــان، جــێ پەنجــەی خۆیــان لــە هــزر و 
ــان  ــەرەی ئەدەبیاتی ــاندووە و چەك ــتیدا نەخش هەس
دروســت  بۆتانــی(دا  )كاكەمــەم  كەســایەتی  لــە 
كــردووە، بۆیــە ئــەو كەســێكی قاڵبــووی ژیانــی 
كۆمەاڵیەتیــی و سیاســی بــووە، كــە الپەڕەكانــی 
ــی  ــەو ڕۆژەوەی باوك ــەر ل ــەوە، ه ــی هەڵدەدەیت ژیان
ــەل( دوور  ــاوی )هەرت ــە بەن ــی الی ڕانی ــۆ گوندێک ب
ــی دەكات و  ــەوێ كۆچــی دوای ــێ ل ــەوە، کات دەخرێت
لەســەر پشــتی هێســترێك دەیبەنــەوە، لــەو كاتەشــدا 
)ئافتــاو(ی خوشــكی کــە منــداڵ بــووە لــە باوەشــی 

بە بۆنەی یەکەمین ساڵیادی کۆچی دوایی )کاکەمەم بۆتانی(یەوە
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دایكــی دەكــەوێ و دواتــر دەمــرێ، لــەو ڕۆژەوە ژیانی 
دەردەســەری و نەبوونــی و دەســتکورتی دەســت پــێ 
دەكات، ئیــدی لــەو ڕۆژەوە لــە ســۆز و باوەشــی 
ــە  ــە ماڵ ــەوە و ل ــی دوور دەكەوێت ــی باوكایەت گەرم
خاڵوانــی دەژی، دوای بڕینــی قۆناغەكانــی خوێنــدن 
ڕوو دەكاتــە بەغــدا، لەبــەر نەبوونــی داڵدەیــەك 
و بــێ دەرامەتــی، ژیــان ناچــاری دەكات )یانــەی 
ســەركەوتنی كــوردان( بكاتــە یەكــە داڵــدەی خــۆی، 
ئــەوەش هــەر ئەوكاتــە بــووە كــە )پەیمانــگای 
ــەو  ــەكان ئ ــدووە و ئەڵمان ــەرزی دارســتان(ی خوێن ب
پەیمانگایــە لــە كۆلێــژی كشــتوكاڵ جیــا دەكەنــەوە، 
شــاخاوییەكانیان  ناوچــە  قوتابیانــی  الیــەك  لــە 
وەرگرتــووە و لەالیەكــی دی لە کۆلێژ و پەیمانگاکانی 
تــر خێراتــر دامــەزراون و دەســتیان لــە نانێــك گیــر 
ــێك  ــش وەك كەس ــەم بۆتانی(ی ــۆ )كاكەم ــووە، ب ب
ــەوە  ــەو هۆی ــردووە، ب ــات ك ــە ئەدەبی ــەزی ل ــە ح ك
دارســتانی  جوانیــی  و  سروشــت  نــاو  چووەتــە 
خۆڕســك و كێــو و دۆڵــی كــپ و كانــی و زێ و 
ڕووبــار و ســەدان ئەشــكەوتی پــڕ نهێنــی و مێــژووی 
شارســتانیەت پەلكێشــی نــاو دنیــای پرســیاری پــڕ 
ــد و  ــاخ و دۆڵ و گون ــە ش ــردووە، بۆی ــان ك گومانی
ڕەشــماڵی كۆچەریــان و كێوێكــی كوردســتان نەمــاوە 
ــە  ــوول ب ــی ئەیل ــە شۆڕش ــان ل ــەری، ی ــە فەرمانب ب

پێشــمەرگایەتی نەیكوتابێتــەوە.

* سەرچاوەكانی ڕۆشنبیریی و زانیاری
ــە  ــی ب ــەم بۆتان ــی كاكەم ــەرەتای خوێندنەوەكان س
ڕۆژنامــەی )ژیــن( و گۆڤارەكانــی )هیــوا( و )هەتــاو( 
و )شــەفەق( دەســتی پێكــردووە، كــە لــە كەركــووك 
ئاشــنا  )كەركووك(یــش  كتێبخانــەی  بــە  بــووە 
بــووە، هەروەهــا ئــەو كتێبانــەی خاڵــی كڕیونــی 
كــە كتێبــی مێژوویــی و سیاســی و كۆمەاڵیەتــی و 
فەلســەفی بــوون، خوێندنــەوەی ئــەو ســەرچاوانە 
ئاســۆی بیركردنــەوە و زانیــاری ئەویــان فراوانتــر 
ڕۆمانەكانــی:  كتێبانەشــدا  ئــەم  لەنــاو  كــردووە، 

ــووز  ــب مەحف ــوای، نەجی ــی، هەمینگ ــیم گۆرك مەكس
و نووســینەكانی چیخــەڤ و شەكســپیر و تۆفیــق 
ئەلحەكیــم و بردناشــۆ و برتۆڵــد ڕســڵ و خالیــد 

محەمــەد خالیــد هەبــوون.

* سەرەتاكانی نووسین
ســەرەتا بــە شــیعر دەســتی پێكــردووە، ئەگەرچی 
ئــەو شــیعرانەی لــەالی خــۆی نەپاراســتووە، بــەاڵم 
وەاڵمدانــەوەی مەتەڵەكانــی گۆڤــاری هەتــاو بــە 
ــارەدا  ــەو گۆڤ ــی شیعرنووســین ل شــیعر وەك هەوڵ
مــاون، بگــرە هەوڵــی داوە ئــەو زمانــە شــیعرییە لــە 
چیڕۆكەكانیــدا نزیــك بخاتــەوە، ئــەوەش بــە ڕوونــی 
لە كۆچیڕۆكی )بازنە( و ڕۆمانی )درز(یشــدا دیارە، 
بۆیــە هەوڵــە ســەرەتاییەکانی نووســینی كاكەمــەم 
بــۆ نیــوەی دووەمــی ســااڵنی پەنجاکانــی ســەدەی 
ڕابــوردوو، واتــە ســاڵی ١٩٥٦ دەگەڕێتــەوە، كــە بــە 
نووســینی ســادە و ســاكار دەســتی پــێ كــردووە، 
ــارە ســەرەتاییەكانی  ــی ژم ــی بەهــۆی دەركردن دوای
گۆڤــاری )ئامانجــی قوتابیــان( كــە بــە نهێنــی، لقــی 
كەركووكــی یەكێتیــی قوتابیــان دەری كــردووە و 
بــە دەســت نووســراوەتەوە و پەخــش كــراوە، ئــەو 
لێــرە هاتووەتــە پێشــەوە و وتــاری تێــدا نووســیوە، 

کاکەمەم بۆتانی
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نهێنییــە،  باڵوكــراوە  ئــەو  باســەكانی  زۆربــەی 
و  كــوردی  خوێندنــی  و  زمــان  بــە  پێوەندییــان 
وانــە وتنــەوە بــە زمانــی كوردییــەوە هەبــووە، 
ــی  ــی ئەدەب ــی سەرنجڕاكێش ــەم بەرهەم ــەاڵم یەك ب
ــاوی )بەســەرهاتی كنێــر( ســاڵی ١٩٥٧  خــۆی بەن
لــە گۆڤــاری )هەتــاو(دا باڵوكردووەتــەوە، دواییــش 
چەنــد نووســینێكی تــری بــەدوادا هاتــووە، هەمــوو 
ئــەو نووسینانەشــی بەنــاوی خــوازراوی )ڕاپــەر( و 
)ڕاپــەر بۆتانــی( و )خاتــوو زیــن( بــوون، ئــەم 
یەكــەم چیڕۆكەشــی وەك )ڕەئــووف حەســەن( 
دەڵــێ: ســەرەتایەكە بــۆ بەكارهێنانــی )مۆنۆلۆگــی 

ــدا. ــە چیڕۆكــی كوردی ــاوەوە( ل ن

* كاكەمــەم بۆتانــی وەك نووســەرێكی نەتەوەیــی و 
نیشتمانپەروەر

كاكەمــەم بۆتانــی پێــی وابــوو كــورد ســوودی 
لــە هەڵەكانــی دوای یەكەمیــن و دووەمیــن جەنگــی 
ئــاردی  جیهانــی وەرنەگرتــووە، بۆیــە بووینەتــە 
نــاو دڕكان، ئــەو دەیگــوت بەرهەمــی ئەدەبــی و 
ڕووناكبیریــی گەالنــی ژێــر دەســت و بــێ قــەوارەی 
سیاســی وەك ئێمــەی كــورد و بلــووج و ئەمازیغــی 
ــی  ــی یەكێتی ــەدی هێنان ــتمانی و ب ــا ڕزگاری نیش ت
خــاك و نەتــەوە، پێویســتە ببێتــە یاریــدەدەری 
خەباتــی سیاســی ئاشــكرا و نهێنــی، بــەاڵم لــە 
ببێتــە  سیاســییە  خەباتــە  ئــەو  نابــێ  ئەدەبــدا 
دروشــمی زەقــی دوور لــە هونــەر و داهێنــان، بەڵكوو 
ــا و  ــت و خولی ــت و نەس ــە هەس ــت ل ــك بێ ئەدەبێ
ــەو  ــت، ئ ــك بێ ــەوە نزی ــی نەتەوەیی ــەون و ئاوات خ
ــراو و  ــەت ك ــی لەتوپ ــەر خاكێك ــێكە لەس ــە كەس ک
داگیركــراوی ژێــر پۆســتاڵی داگیركەرانــدا ژیــاوە، 
ــەو  ــە مێــژووی هەمەجیشــدا نەدیتــراوە، ب ــەوەی ل ئ
لــە  خــاك و نەتەوەیــە كــراوە، بۆیــە )شــوێن( 
ــەی  ــە و وەك تیم ــەو خــاك و واڵتەی ــدا، ئ كارەكانی
ســەرەكی و لــە بەرگێكــی هونەریــدا خراوەتــە ڕوو، 
كــە ڕووشــی لــە دنیای چیڕۆكنووســیی كــردووە، زۆر 

ســوودی لــە ڕێنماییەكانــی مامۆســتایان: د. مــارف 
خەزنــەدار و د. جەمــال نەبــەز وەرگرتــووە، چونكــە 
ناوەندییەكانــی  قوتابخانــە  لــە  ئەوانــە  ئەوکاتــە 
كەركــووك بــوون و وانەیــان پــێ گوتووەتــەوە، ئــەوە 
ــەری  ــۆ هون ــی ب ــی خۆیش ــرە و مەیل ــاڵ بەه ــە پ ل
چیڕۆكنووســین، بۆیــە كــە كەوتووەتــە ئــەو بوارەوە، 
هــەر پەیــڕەی ئــەو ڕێچكــە و ڕێبــازەی كــردووە، 
لەبــەر ئەوەیشــە بەرهەمەكانــی ســەرومڕ لــە بازنــەی 
كوردایەتیــدا دەخولێنــەوە، ڕۆمانەكانــی زیاتــر لەنــاو 
ڕووداوە سیاســییەكان  تایبەتــی  بــە  ڕووداوەكان، 
ڕووداوانــەوە  لــەو  و ڕســكاون،  كــردووە  كاریــان 
ســەرچاوەیان گرتــووە، شاكەســەكانی ئــەو ڕۆمانانــە 
ــەن  ــەدا هەڵســوكەوت دەك ــەو ئاســۆ فراوان ــاو ئ لەن
و دەســووڕێنەوە، بۆیــە هەمیشــە پێــی دەگوتــم 
مــن قــەرزاری سیاســەت نیــم، بگــرە سیاســەت 
ــرە  ــم، بگ ــەر ژیان ــەك ه ــە ن ــە، چونك ــەرزاری من ق
بیــر و بەرهەمــی ئەدەبییشــم لــە قەبــەڵ كــردووە و 

ــەم. ــی دەك ــە قەبەڵ ــش ل بەردەوامی

* بانگــەوازی ڕوانگــە، قەڵەمــە نوێخــواز و یاخــی 
ــی کۆکردەوە بووەکان

بارودۆخــی ســااڵنی شەســتی ســەدەی ڕابــوردوو 
و  نیشــتمانپەروەران  ڕاوەدوونانــی  و  ڕەشــبگیری  و 
دژایەتــی كردنــی زمــان و چاپەمەنــی كــوردی لەالیــەن 
دەســەاڵتە شــۆڤێنییەكانەوە، كارێكــی وای كــرد کە بە 
درێژایــی ئــەو ســااڵنە، ئەدەبیــات و داهێنــان و زمانــی 
ــتێ و  ــەق ببەس ــك چ ــی بەرتەس ــە قاوغێك ــوردی ل ك
ببێتــە بیابانێكــی وشــكەاڵتوو كــە بــە ڕۆژگارێكــی 
تاریكــی ڕۆشــنبیریی و ئەدەبیاتــی كوردی دەژمێردرێ، 
ئەوكاتــەی کــە سســتی و خامۆشــی باڵــی بەســەر 
ئەدەبیاتــدا كێشــابوو، كاكەمــەم بۆتانــی و هــاوڕێ 
ــارف  ــەین ع ــەس و حس ــێركۆ بێك ــی: ش داهێنەرەكان
و جەاللــی میــرزا كەریــم كــە لــە بەغــدا بــوون بیریــان 
ــی  ــە كــردەوە، كاكەمــەم بۆتان ــە بزاڤێكــی نوێخوازان ل
ــەی  ــد كەس ــەو چەن ــوو ل ــك ب ــاڵی ١٩٧٠ یەكێ ــە س ل
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بانگــەوازی ڕوانگەیــان ئیمــزا كــرد كــە ئــەو بانگــەوازە 
ــوو  ــگ ب ــەی گرن ــەدانێكی نوێخوازان ــە هەناس ئەدەبیی
ــە  ــان ل ــەوان شــەوانە گفتوگۆی ــەو ســەردەمە، ئ ــۆ ئ ب
بــارەی ئــەو بارودۆخــە ئەدەبییــەی ئەوســاكە كــردووە، 
نــاوی  بــە  گەاڵڵەنامەیەكــی  بێكــەس  شــێركۆ  تــا 
)بانگــەوازی ڕوانگــە( نووســیوە و نیشــانی هاوڕێكانــی 
و  كــردن  دەســتكاری  و  پێداچوونــەوە  دوای  داوە، 
ــەاڵم شــێركۆ  ــەوە، ب ــان كردووەت پەســندكردنی، باڵوی
ــە  ــە بانگەوازەك ــیعری ب ــی ش ــر مۆركێك ــەس زیات بێك
داوە و كەمتــر بــەالی نوێکردنــەوەی چیڕۆكــدا چــووە. 
شــیعری  بەیانــی  كاریگــەری  لــە  بانگــەوازە  ئــەو 
١٩٦٩ی عێــراق و قوتابخانــە و تەوژمــە ئەدەبییەكانــی 
ئەوروپــا و بەرهەمەكانیــان، بانگــەوازی ســریالییەكان 
و جوواڵنــەوە ئەدەبییەكانــی فەڕەنســا بــە دوور نەبوو، 
ــوو،  ــان هەژاندب ــی عێراقی ــە ئەدەبیات ــە تێكــڕا ك ئەوان
كاریگــەری لەســەر ئەدەبیاتــی كوردییــش دانابــوو، بــە 
تایبەتیــش وەك دەزانیــن ســاڵی ١٩٦٩ نووســەر و 
ئەدیبــە كــوردەكان شــەوانە لەگــەڵ نووســەر و ئەدیبــە 
عەرەبــەكان لــە یانــەی )عەدلیــە( دانیشــتوون، بەهۆی 
چاالكــی چەنــد شــاعیر و ئەدیبێكــی عەرەبــەوە كــە لــە 
ــە )فــازڵ عــەزاوی( و )موئەیــەد  ــوون، لەوان بەغــدا ب
ئەلــڕاوی( كــە هەردووكیــان هاوڕێــی ســەردەمی ژیانــی 
كەركووكــی كاكەمــەم بۆتانــی بــوون، ئەوانــە پێكــەوە 
ــارەی بارودۆخــی ئەدەبــی كــردووە،  ــە ب ــان ل گفتوگۆی
ــووك  ــی كەرك ــە گرووپ ــە ل ــەو دووان ــە پێشــتریش ئ ك
ــی  ــڕبووی ئەدەب ــی س ــی دۆخ ــۆ تێپەڕاندن ــوون و ب ب
عێراقــی كاریــان كــردووە. دەركردنــی )بانگــەوازی 
ڕوانگــە( تەنیــا بیــروڕا و بۆچوونــی ئــەو چەنــد ئەدیــب 
ــوو  ــوو، بەڵك ــان كردب ــە ئیمزای ــوو ك ــەرە نەب و نووس
هــەر ئەدیبێــك كــە دەیخوێنــدەوە كاری تــێ دەكــرد، 
هەمــوو ئەدیــب و قەڵەمــە نوێخــواز و یاخــی بــووەکان 
هەندێــک  تەنانــەت  بــوون،  بانگەوازەکــە  لەگــەڵ 
لــەو قەڵەمانــە ڕەخنەیــان لــەوە دەگــرت کــە لــە 
بانگەوازەکــەدا کــەم وتــراوە و بــە باشــی پەیامەکــەی 
نەپێــکاوە، ئــەوە لــە کاتێکــدا بانگــەوازی ڕوانگــە هیــچ 

ــابوو،  ــەوە نەکێش ــۆ نوێکردن ــنوورێکی ب ــووب و س تخ
ــە  ــوو، بۆی ــەوە دانەناب ــۆ تازەکردن ــی ب ــچ مەرجێک هی
نوێخــوازی  بــە  بڕوایــان  ئەدیبانــەی  ئــەو  وتــراوە 
بانگــەوازە  ئــەو  بــە خاوەنــی  بــا خۆیــان  هەیــە، 
ــە دەڵێیــن بانگەوازەکــە موڵکــی  ــەر ئەوەی ــن، لەب بزان
هەمــوو نوێخوازێــک بــووە، بــەاڵم نەیارەکانــی ڕوانگــە 
دەگــەڕان الوازتریــن بەرهەمــی ئەدیبــە الوەکانیان وەک 
نموونــەی ئەدەبەکــە دەهێنایــەوە بــۆ ســەرکوتکردن و 
لێدانــی ڕوانگــە، خۆیــان لــە قــەرەی دەقــە جوانــەکان 
ــەو  ــەاڵم ئ ــرد، ب ــان دەک ــان نەب ــان لێی ــەدەدا و خۆی ن
چەنــد ئەدیــب و نووســەرە ویســتیان بــە بانگەوازێــك 
ئــەو بەرهەمانــەی خۆیــان بخەنــەڕوو كــە بەهــۆی 
بارودۆخــی سیاســی و كۆمەاڵیەتــی باڵونەكرابوونــەوە، 
ئەدەبیــات،  نوێكردنــەوەی  بــۆ  زۆریــان  ئــارەزووی 
بەغــدا  لــە  ڕۆژانەیــان  ژیانــی  بەهــۆی  لەوالشــەوە 
ــەردەوام  ــەوە و ب ــەو چــوار كەســەی كۆكردبووی كــە ئ
پێکــەوە بــوون، ئــەو بانگەوازەیــان دەركــرد، كاكەمــەم 
بۆتانــی خــۆی دەڵــێ: داینەمــۆی بانگــەوازی ڕوانگــە 
ــەو  ــوون، كــە ئ شــێركۆ بێكــەس و حســەین عــارف ب

ــوو. ــەورەی هەب ــی گ ــەوازە دەنگدانەوەیەك بانگ

* بەیاننامەی قەڵەمە نەترسەكان
دوای   ،١٩٧١ ســاڵی  لــە  بەیاننامەیــەش  ئــەو 
بانگــەوازی ڕوانگــە دەرچــوو، كــە نزیكــەی )٣٠( 
ــوو  ــان كردب ــار ئیمزای ــەری الو و دی ــب و نووس ئەدی
کــە بــۆ پشــتیوانی كــردن لــە مافــی ئافرەتــان و 
جاڕدانــی یەكســانییان لەگــەڵ پیــاوان بــوو، جاڕدانــی 
بەیاننامــەی )ئــەی قەڵەمــە نەترســەكان یەكبگــرن( 
كــە كاكەمــەم یەكێــك بــوو لەوانەی ئیمزایــان كردبوو، 
ــی پێشــكەوتنەوە  ــتان و دوژمنان ــەن كۆنەپەرس لەالی
بــەوە گەیشــت  دژایەتــی زۆر كــرا، تەنانــەت كار 
ــان لەســەر دەربكــرێ و داوای كوشــتنیان  بەیاننامەی
بكــەن، بــەاڵم هــەر زوو ڕەوانشــاد ئیدریــس بارزانــی 
ــۆ  ــەی ب ــردن و گرفتەك ــێ ك ــی ل ــەوت و داكۆك فریاك

ــردن. ــەر ك چارەس
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* كاكەمەم بۆتانی وەك ڕۆژنامەنووس
كەركــووك  شــاری  لــە  كــە  شــەفەق  گۆڤــاری 
دەردەچــوو، زۆربــەی نووســەرانی كوردی دانیشــتووی 
دەكــرد،  تێــدا  كاریــان  شــارە خۆبەخشــانە  ئــەو 
مــارف  د.  بەرزنجــی،  مــارف  شــەهید  لەوانــەش: 
خەزنــەدار، عەبدولســەمەد خانەقــا، ئیبراهیم ئەحمەد 
)بلــە(، عومــەر عــارف قابــڕەش، )كاكەمەم(یــش 
یەكێــك بــووە لەوانــەی خۆبەخشــانە لــەو گۆڤــارەدا 
بەردەســتییانی كــردووە، ماوەیەكیــش وەك نوێنــەری 
كەركووكــەوە  لــە  هەولێــر،  )هەتــاو(ی  گۆڤــاری 
ــەوە. ــۆ كۆكردووەت ــی ب ــانە هەواڵ ــان خۆبەخش دیس
لــە )یانــەی ســەركەوتنی كــوردان( لــە بەغــداش، 
بــە  یانەكــە  كارگێــڕی  بەشــی  وەك  ســەرەتا 
بەهــۆی  دوایــی  دامــەزراوە،  كــەم  مانگانەیەكــی 
هاموشــۆكردنی نووســەرانی گــەورەی كــوردەوە، 
زۆربەیانــی ناســیوە، دواتــر بــە ئەندامــی دەســتەی 
ــاڵی  ــا س ــراوە و ت ــوا دان ــاری هی ــەرانی گۆڤ نووس
شــۆڤێنییەكان،  قەومییــە  هاتنــی  بــە   ١٩٦٣
گۆڤارەكــە ئــەو دەورەی نەمــا و ئەویــش لــە كارەكە 

دووركەوتــەوە.

* کاکەمەم بۆتانی شانۆنامەشی نووسیوە
بۆتانــی  كاكەمــەم  بزانــێ  كــەس  كــەم  ڕەنگــە 
هەوڵــی نووســینی دەقــی شانۆییشــی دابــێ، چونکــە 
ئــەو زیاتــر وەك چیڕۆكنــووس ناســراوە، دوایــی 
وەك بەشــی زۆری چیڕۆكنووســانی كــورد، ڕووی 
كردووەتــە ڕۆماننووســین و ئــەو ســۆز و مەیلــەی 
بــۆ چیڕۆكنووســین، یــان نەمــاوە، یــان زۆر لــە كــزی 

داوە.

* كاكەمــەم بۆتانــی وەك یەكێك لە دامەزرێنەرانی 
یەكێتیی نووســەرانی كورد

كاكەمــەم بۆتانــی لــە مانگەكانــی كۆتایــی ســاڵی 
١٩٦٩ و ســەرەتای ســاڵی ١٩٧٠ لەگەڵ هاوەڵەكانی 
یەكێــك بــووە لــە دەســتەی دامەزرێنەرانــی یەكێتیی 

نووســەرانی كــورد، كــە دواجــار لــە ١٩٧٠/٢/١٠ بــە 
ڕەســمی مۆڵەتــی كاركردنیــان وەرگرتووە.

 )١٠( نزیكــەی  مــاوەی  ئــەوەی  حوكمــی  بــە 
ســاڵی چــڕ و پــڕ و بــەردەوام لەگــەڵ كاكەمــەم 
بۆتانــی ڕێكخراوێكــی حەساســی وەك یەكێتیــی 
ئەوەنــدەی  بەڕێوەبــرد،  كوردمــان  نووســەرانی 
مــن لێــی تێگەیشــتم ئــەوە بــوو، ئــەو حــەزی 
ــتتێوەردانی  ــە دەس ــراوە دوور ل ــەو ڕێكخ ــرد ئ دەك
حزبــەكان كاری خــۆی بــكات و دوورونزیــك دەســت 
ــەوەی  ــەوە، چونكــە جگــە ل ــە كاروبارەكانیی نەخەن
ڕێكخراوەكــە هیــچ ئیعتیبــار و هەیبەتێكــی نامێنــێ، 
ئــەوە دەشــبێتە شــوێنی ملمالنێــی حزبــی و ئەركــە 
ــەوە،  ــر دەچێت ــۆی لەبی ــەی خ ــە پیرۆزەك نەتەوەیی
دەشــبێتە بووكەڵــە بــە دەســتیانەوە و چۆنیــان 
بــوێ ئــاوای هەڵدەســووڕێنن. منیــش كــە هــەر ئــەو 
بیروڕایــەم هەبــووە و هەیــە، بۆیــە هــەر زوو پێكەوە 
بڕیارمــان دا حزبایەتــی نەیەتــە نــاو ئیشــەكانمانەوە 
و زیاتــر كوردایەتــی بكەیــن، پیشــەییانە و ئــەوەی 
چاكــە و بــۆ نووســین و زمــان و ئەدەبیاتــی كــوردی 
خێــر دەداتــەوە ئــەوە بكەیــن، یــان پیشــەییانە 
ــە  ــاو ب ــەو ن ــن، ئ ــە ئەندامەكانمــان بكەی داكۆكــی ل
نــاو دەســتی بــەرز دەکــردەوە و پشــتی دەســتی پێ 
نیشــان دەدام کــە چــۆن لــە ســاڵی ١٩٦٤وە داغــی 
ــی  ــدی حزبایەت ــە ئی ــردووە ک ــەی ک ــردووە و تۆب ک
نــاکات، بۆیــە هــەر زوو پێكهاتیــن كــە هەر كەســێک 
و ســەر بــە هــەچ الیەنێكــی سیاســی و حزبێكــە كــە 
ــی  ــی نووســەرانەوە، بەرگ ــی یەكێتی ــاو ماڵ ــە ن هات
ــەڵ  ــەوالوە و لەگ ــە ئ ــووڕ بدات ــۆی ت ــی خ حزبایەت
خــۆی نەیهێنێتــە نــاو ئیشــوكارەكانەوە، تــا دوا 
ــرد  ــان ك ــەوە كارم ــێوەیە پێک ــەو ش هەناسەشــی ب
و بــە نەفەســێكی پیشــەییانە كارەكانمــان ڕایــی 
ــا یەكێتیــی نووســەران بكرێتــە ســەنگەری  كــرد، ت
ــروڕا  ــازادی بی ــە ئ ــەوە و ل ــە نەت ــردن ل ــی ك داكۆك

ــێ. ــدا ب ــی ئەندامەكانی ــە خزمەت ــن و ل دەربڕی
كاكەمــەم بۆتانــی وەك كەســێكی ئــاگادار و بەشــدار 
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لــە مێــژووی یەكێتیــی نووســەرانی كــورد كــە لــەم 
دواییــەدا تووشــی تەنگــژەی دارایــی و پشــتگوێ خســتن 
ــەوە تــا  ــە ســاڵی )٢٠١٠(ـ بووینــەوە، دەیگــوت: كــە ل
مــاوەی ســێ ســاڵ و نیــو پاڵپشــتیان كردیــن، كار 
و چاالكییەكانمــان بارتەقــای )٤٠( ســاڵی تەمەنــی 
لــە  بــەاڵم  بــوو،  نووســەران  یەكێتیــی  ڕابــوردووی 
ســاڵی )٢٠١٤(وە، بــە هاتنــی داعــش كــە ڕێكخراوەكــە 
فەرامــۆش كــراو ئــاوڕی لــێ نەدرایــەوە، تــا ئــەم ســاتە 
پشــتگوێ خــراوە و كــەس بــە پیرییــەوە نەهاتــووە تــا 

ــتێ. ــۆی ببەس ــەی خ كۆنگرەك
كاكەمــەم بۆتانــی کــە ئەمــڕۆ نووســەرێکی ناســراوی 
ــە دنیــا دەرچوونــی نزیكــەی  کوردســتانە، تــا ڕۆژی ل
)٢٠( كتێــب و نامیلکــەی چاپكــراوی لەپــاش بەجــێ 
مــاوە، چەنــدان كتێــب و نامیلکــەی تریشــی وەك 
ــە  ــەی ل ــەو كتێبان ــتووە، ئ ــێ هێش ــتنووس بەج دەس
باڵوكراونەتــەوە،  نووســیندا  هەمەچەشــنی  بــواری 
لــەو تەمەنــی )٨٣( ســاڵ و )٩( مانــگ و )١٥( 
ــاری نووســین  ــەی )٦٤( ســاڵی بەكاروب ڕۆژەدا، نزیک
ــووە،  ــك ب ــەوە خەری و سیاســەت و كاری ڕێكخراوەیی
كــە  تەمەنیــدا  ســااڵنەی  هەمــوو  لــەو  هەرچەنــدە 
خەریكــی نووســین بــووە، هەنــدێ جــار ڕێككەوتــووە 
بــە پاســاوی جیــا جیــا، لــە نووســین دابــڕاوە، بــەاڵم 
دواتــر لــە پەنــای كۆچیڕۆكێك، ڕۆمانێــك، بیرەوەری و 
یاداشــتێكی نووســراوەوە، یــان لــە كاری ڕێكخراوەیــی، 
ــەوە. ــورددا دەركەوتووەت ــی نووســەرانی ك ــە یەكێتی ل

* دوا وتە
ــاپ و  ــی چ ــۆ داوودەزگاكان ــنیار ب ــادەدا پێش ــەم ی ل
پەخــش و هەمــوو داوودەزگا كولتوورییەكانمــان دەكەم، 
ســەرجەمی كتێبــە چاپكــراو و چــاپ نەكراوەكانــی ئــەو 
ــن و  ــاپ بگەیەن ــە چ ــك ب ــد بەرگێ ــە چەن ــەرە ب نووس
بــە  ئەمــڕۆ،  خوێنەرانــی  بەردەســتی  بیانخەنــەوە 
ــی  ــە دەستنووســە چــاپ نەكراوەكان ــەخ ب ــی بای تایبەت

ــن. ــی ببین ــا زووە ڕووناك ــدرێ و ت ب
هــەر بــۆ شــاد بوونــی گیانــی كاكەمــەم بۆتانــی، 

چیتــر ڕێكخــراوی یەكێتیــی نووســەرانی كــورد كــە 
هەمیشــە و تەریــب لەگــەڵ بزاڤــی نیشــتمانی و 
نەتەوەیــی ڕۆیشــتووە و چەنــدان ئەندامی شــەهیدی 
ــۆ  ــەوە، ب ــزی بمێنێت ــە یەكڕی ــەوەی ب ــۆ ئ ــە، ب هەی
ــان كەســی  ــی دەی ــەوڵ و ماندووبوون ــە ه ــان ل ڕێزن
وەك كاكەمــەم بۆتانــی كــە كاریــان بــۆ كــردووە و 
ســاڵی ٢٠١٠ ســەرپێیان خســتووەتەوە، بــە هیمەتی 
لەســەردەمی  نــەدراوە  ڕێگــە  الیەكیــش  هەمــوو 
ناكۆكییــە سیاســییەكان و شــەڕی نەگریســی ناوخــۆ 
دوولــەت ببــێ و هــەر بــە یەكگرتوویــی ماوەتــەوە و 
كــەس زاتــی نەكــردووە دوو لەتــی بــكا، ئــەوە لــە 
كاتێكــدا هەمــوو ڕێكخراوەكانــی دی دوو لــەت كران، 
ــە  ــراوە ل ــەو ڕێكخ ــە ئ ــە.. تكای ــم: تكای ــە دەڵێ بۆی
ئیفلیجــی ڕزگار بكــەن و هەرچــی زووتــرە بڕیــار لــە 
بەســتنی گۆنگــرە بــدرێ تــا دەســتەیەكی نــوێ، بــە 
گوڕوتینێكــی نوێــوە بێتــە مەیدانــی كاركــردن، ئــەو 
ــەوە، دوای  ــت كراوەت ــەی دروس ــان و هەیكەل ژێرخ
)١٨( ســاڵ لــە كاركەوتــن، جارێكــی دی نەیەینــەوە 
ســەر خاڵــی ســەرەتا و ڕەنــج بــە خەســار نەبیــن، 
پێموایــە ئــەو هەنــگاوەش تەنیــا هەنگاوێكــە گیانــی 

ڕەوانشــاد ئاســوودە دەكات.
لــە دوماهیــدا.. بــەو بۆنــە غەمناکــەوە، بەنــاوی 
خــۆم و هاوڕێیانــم لــە دەســتەی بــااڵی یەکێتییەکەمــان 
ــان  ــی خۆم ــورد( سەرەخۆش ــەرانی ک ــی نووس )یەکێتی
بــۆ خانــەوادە و کەســوکار و خــزم و هاوڕێیــان و 
ســەرجەم نووســەران و ئەندامانــی یەکێتیــی نووســەران 
و ناوەنــدی ئەدەبــی و ڕۆشــنبیریی کــوردی دەردەبڕیــن.

* نووســەری ئــەو وتــارە لــە ســاڵی )٢٠١٠(ـــەوە جێگــری 
ــدی گشــتی  ــورد/ مەڵبەن ــی نووســەرانی ک ســەرۆکی یەکێتی

بــووە و مــاوەی )١٠( ســاڵ پێکــەوە کاریــان کــردووە.
ســاڵڕۆژی  لــە   ٢٠٢١  /١٠  /٢٥ لــە  وتــارە  ئــەم   **
کۆچــی دوایــی )کاکەمــەم بۆتانــی(، لــە هۆڵــی پێشــەوا 

خوێنراوەتــەوە.


