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نامەیەک لە ئازاد دڵزارەوە بۆ
م. تاهیر ئەحمەد حەوێزی

ئا: سەرنووسەر

هەولێر
٢٠/ ٥/ ١٩٩٧

ــەد  ــەر ئەحم ــز و خۆشەویســت كاك تای ــۆ بەڕێ ب
ــتام ــزم و مامۆس ــزی خ حەوێ

لــە دوای ســەالم و هــەواڵ پرســینتان، بــە هیــوای 
دڵڕحەتی و ســەرفرازیتانم.

ــارە  ــۆ نامــە مزرەكەتــان كــەوا دی زۆر ســوپاس ب
ــە بچكۆلەكــەی مــن داوە. ــە دیاریی ــان ب گرنگیت

هەروەها ســوپاس بۆ پیرۆزبایییە گەرموگوڕەكەتان 
بە بۆنــەی ژن هێنانمەوە.

قەاڵتێكــە  گوتوویانــە:  وەك  هێنــان  ژن  ڕاســتە 
ئــەوەی لــە دەرەوەی قەاڵكەیە دەیــەوێ بچتە ژوورێ، 
ــۆ  ــێ ب ــاو قەراتەكەشــە خــۆی هەڵدەكوت ــەوەی لەن ئ
ــارۆی  ــی زۆر گەم ــن ماوەیێك ــاڵ م دەرەوە!، بەهەرح

ــم!. ــگ گرت ــن درەن ــەاڵم موخاب ــەم دا، ب ــەو قەاڵت ئ
ــە  ــۆی ب ــتان دەكا و خ ــش)١( سوپاس ــوان -ی ج
خزمــی یــا )زێنــەب()٢( دەزانــی و ڕێــزی هەیــە بــۆ 

یەكەیەكەتــان. داوای لێبــوردن دەكــەم كــە درەنــگ 
بــۆم ڕەخســا وەرامــی نامەكەتــان بدەمــەوە.

جەنــاب: دەربــارەی ئــەو ســەرنجانەی كــە لەســەر 
)ڕێچكــەی خوێــن()٣( هەتبــوو دەمویســت زۆر بــە 
ــە:  ــش ئەوەی ــە ئەوی ــەوە ك ــت بدەم ــی وەرام كورت
یــادەوەری  واتــا  نییــە،  ژیاننامــە  پێشــەكییەكە 
نییــە، چونكــە گــەر مــن بــە وردی یــادەوەری خــۆم 

ــاو زۆر دەكێشــێ!. ــرە ئ ــەو هەوی بنووســمەوە، ئ
جگــە لــەوەی مــن كەســایەتییەكی نــاودار نیــم كــە 
حســابم بــۆ بكــرێ، بــە تایبەتــی لــە بــاری ئێســتادا 
كــە بــاوی هێــز و زۆردارییــە، هەرچەنــد گەلــێ جــار 
نووكــە قەڵەمێــك كاری ســەد خەنجــەران دەكا، جــا 
ــی  ــە جێ ــن ل ــۆ م ــینەوە ب ــرەوەری نووس ــە بی بۆی
خۆیــدا نییــە، ئەوەنــدەی كــە نووســیومە بــاس لــە 
تەجرەبــەی شــیعر نووســینم دەكا، ئەمــەش تەنهــا 
ــار بیەخــم،  ــە دی ــە كــە ژینگــەی خــۆم ب ــۆ ئەوەی ب
ــاب  ــاعیریان حس ــە ش ــەر ب ــە دواڕۆژدا ئەگ ــا ل وات
كــردم كــەس لەســەر ســاڵی لەدایكبوونــم و شــێوەی 
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ــاوم دانەمێنــن و  ــەو بیئــەی كــە لێــی ژی ــم و ئ ژیان
ــەس  ــوو ك ــە هەم ــۆم ل ــن خ ــتومڕ، م ــە مش نەكەون
ــەو  ــەوەی باســی ئ ــە ل باشــتر خــۆم دەناســم. جگ
تێكــردووم،  كاریــان  كــە  كــردووە  هۆكارانەشــم 
ئەمــەش كارێكــی پێویســتە، ئــەوەی پێشــەكییەكە 
ــەوە. ــۆ ڕوون دەبن ــی ب ــر دەقەكان ــەوە، پت بخوێنێت

مــن باســی ئــەو شــتە فـ)ۆ(لكلۆریانــەم كــردووە كە 
لــە خانووبــەرەی جاراندا هەبووە، وەســفی ئەو ماڵەم 
ــە دایــك بــووم، ڕەنگبــێ پــاش  كــردووە كــە لێــی ل
چەنــد ســاڵی تــر كــەس نەزانــێ میعمــاری خانــووی 
شــارە كوردییــەكان چــۆن بــووە، ئــەوەی شــارەزای 
ماڵــی ئێمــەش بــێ دەزانــی مــن لــەم نووســینەدا لــە 
ــی  ــن باس ــەوە. م ــن دوور نەكەوتوومەت ــتی گوت ڕاس
)ئەســتێرك(م كــردووە كــە دۆاڵبێكــی بــن مەڕمــەڕی 
مووســڵی بــوو، خــۆ نەمگوتــووە مەڕمــەڕی ئیتاڵــی، 
مەبەســتم ئــەوە بــووە كــە ئەســتێرك بناســێنم كــە 
زۆر كــەس نازانــن چییــە و چــۆن بــووە. مــن هەرگیــز 
مەبەســتم خــۆ هەڵنــان نییــە و لــە زۆر شــوێندا 
باســی هــەژاری و ڕەزەوانــی و دەســتكورتی خۆمانــم 
كــردووە، بــەاڵم لــە جێــگای خۆشــیدایە كــە بزانــدرێ 
ئێمــەش بنەماڵــە بوویــن و جێوڕێیەكمــان هەبــووە!.
وەك خۆشــت دانــت پیــا نــاوە، باپیــرم پیاوێكــی 
بــەاڵم  بــووە،  خــۆی  ســەردەمی  ڕەوشــەنبیری 
ــاری  ــێ ئەگــەر ب ــدا ب ڕەوشــەنبیر ئێستاشــی لەگەڵ
گــوزەران و دەســتمایەیەكی مــاددی لەگەڵــدا نەبــێ 
كــەس بــە پوولــێ نایكــڕێ، باپیــرم كــە گوڵــی 
مەجلیســان بــووە زۆر كــەس نــاو و ناتۆرەیــان 
لێنــاوە و هەســتی ناســكیان ڕووشــاندووە، چونكــە 
ــی  ــەو زانیویەت ــەوەی ئ ــردووە و ئ ــێ ب ــان پ ئیرەیی
ــان  ــۆی پەی ــەردەمی خ ــتدارەكانی س ــە دەس زۆر ل
پــێ نەدەبــرد كــە خــاوەن موڵــك و مــەڕداری گەورە 
بــوون، بــەاڵم نــەك هەر گوڵــی مەجلیســان نەبوون، 

نەیاندەزانــی دوو قســانیش بكــەن، هەندێكیــان لــەو 
ــەوت!. ــێ دەك ــان ل مەجلیســانەدا خەوی

بەرێــڕا  لــە  بــاش دەزانیــن كــە  ئێمــە  بەڵــێ 
دەچینــەوە ســەر شــاعیر و پیاوچاكــی ناســراو 
ئەمیناغــای ئەختــەر)٤(، باوكــم لــە بیرەوەرییەكانی 
خۆیــدا زۆر بــاش و ورد ئــەو مەســەلەیەی بــاس 

كــردووە.
باپیــرم  شــمەكەكانی  لەگــەڵ  كــە  نووســیوتە 
قورئانەكەیــم لــە دوایــی دانــاوە، بــەاڵم لــە عارەبــی 
بــەم كارە دەڵێــن: ))مســك الختــام((، بــڕوات 
هەبــێ مــن بــاوەڕی تــەواوم بــە خــوا و ڕێــزی 

)مقدســات(ی هەمــوو ئایینێــك دەگــرم.
كــە مــن بــە )خەیاڵ( ئەســپە ڕەشــەكەی هەیاســم 
تــاو دەدا و دەكەوتمــە فریــای لێقەومــاوان، ئــەو 
كاتــە لــە ســەرەتای تەمەنمــدا بــووم، ئــەو شــتانەم 
بۆیــە نووســیوە كــە بزانــدرێ مــن هــەر لــە زووەوە 
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گوێــم بــە چیــرۆك و بەرهەمــی ئەدەبــی جــوان 
گــۆش كــراوە و ئــەو نووســینانەی ئێســتام ڕەگیــان 
قووڵــە و دەگەڕێنــەوە بــۆ ئــەو ســەردەمە كۆنانــە.
ــە  ــە ب ــم ك ــەرەش ب ــەر ئێســتا ســواری قەم ــن گ م
ماڵــی خــۆم كڕیومــە و بــە زۆری زۆرداری لــە كەســم 
زەوت نەكــردووە، لــە النــی )ئایدیۆلۆژیــا(وەش هــەر 
ــەر  ــەم. ئەگ ــاب دەك ــەژاران حس ــزی ه ــە ڕی ــۆم ل خ
ســەیری شیعرەكانیشــم بكــەی، بــە تایبەتی كۆمەڵەی  
- ســوارە گالوەكان - دەبینــی كــە خەنجــەری شــیعرم 
تــا مشــتووان لەســەر دڵــی زۆرداران نقــوم كــردووە!. 
ئێســتاش مــن خــاوەن داراییەكــی گــەورە نیــم، بــەاڵم 
ــە  ــم، چونك ــی ڕەوا دەبین ــە خۆم ــێ ب ــەوەی هەمب ئ
ژیــان هــەر جارێكــە و منــداڵ چ منەتیــان پــێ نییــە!.
ــۆ  ــش ب ــەی كۆنكریتی ــی بچكۆل ــێ خانووێك ڕەنگب
ئێمــە زۆر نەبــێ، هەرچەنــدە لەگــەڵ خانــووە گڵــە 
ســووتاوەكەمان گــەر بــەراوردی بكەیــن كــە شــوێنی 
بابوباپیرانمــان بــوو و چاومــان تێــدا هەڵێنابــوو، چ 

بایەخێكــی نییــە!.
كوڕتــدا  )نەریمــان()٥(ی  كاك  لەگــەڵ  زانیــم 
هاتبوویــە هەولێــرێ و ســەردانی خزمانــت كردبــوو، 
ــەم  ــەاڵم داخەك ــی، ب ــەش ببین ــوو ئێم ــت داب هەوڵ
ــە  ــن و باوكیشــم ل ــاڵ نەبووی ــە م ــارە ئێمــە ل وا دی
بنەبانــێ كەمتــر دەبیســتێ، دووبــارە ببــوورن و 

ــی. ــان زان پێم
مــن نووســینم لەســەر )سوێســنییەكان()٦( هــەر 
ئەوەیــە كــە سەرســام بــووم بــە شــێوە زمانەكەیان، 
ــی  ــەوە زمان ــە مناڵیی ــە ل ــەم ك ــەوێ دەری بخ دەم
پــاراوی كــوردی ســەرنجی ڕاكێشــاوم، مــن بــە هیــچ 
جۆرێــك نەمویســتووە تانــە لــە سوێســینییەكان 

بــدەم.
ــەی ماڵەكەشــمان لــە باوكــم  دەربــارەی بندەرگ
جێــگای  دەرگــە  بــن  )ئــەو  گوتــی:  پرســی 

ــوو، خۆشــناو و  ــی هەب ــد واڵغێك بەســتنەوەی چەن
بڵبــاس و پیــران دەهاتــن و میوانمــان دەبــوون، 
هــەر لەبــەر خاتــری ئــەو شــوێنی واڵغ بەســتنەوە و 
جێــگای حەوانــەوەی خۆشــیان لــە ماڵــێ دەبــۆوە، 
تەنهــا ســەلكە پەنیرێــك، یا جێماســتێكی بچووكیان 
بــە بەرچــاوی خۆیانــەوە دەگــرت و هیچــی تــر نــا، 
باوكیشــم، واتــا )باپیــرم()٧( بــن دەرگەكــەی گرت 
و كــردی بــە ژوور بــۆ ئــەوەی چیتر خەڵــك نەیەن و 
واڵغــی لــێ نەبەســتنەوە، جگــە لــەوەی باوكــم، واتــا 
)باپیــرم( حــەزی بــە ئاغایەتــی نەكــردووە و خــۆی 
بــە هــەژار زانیــوە، دەرگــە و بــن دەرگــەی گــەورەی 
ــا  ــناو، ی ــەر خۆش ــا ئەگ ــووە(، ج ــت نەب ال مەبەس
)خــزم( پــاش ملــە هەرچییــان گوتبــێ بــە باپیــرم، 
وا  نەبــووە،  ڕووبــەڕوو  مــادام  نەبــووە  بایەخــی 
ــان  ــەی ئاوی ــەو كانیی ــتۆتە ئ ــان خس ــارە بەردی دی

ــەوە!. ــێ خواردۆت ل
ــارەی خزمەكــەی نەنكــم ڕاســتە پیاوكــوژ و  دەرب
ــێ  ــوک(ی)٨(، ڕەنگب ــای )تات ــە چی ــوو ل ــر ب ڕێگ
تــۆ ئەركــی كاوەی خــوارزات)٩( كێشــابێ و منیــش 
ــی  ــك ئەركــی من ــم هەندێ ــە مام ــرە ك ــە بی باشــم ل
ــم  ــەاڵم وەك گوت ــە، ب ــگای پێزانین ــاوە و جێ كێش
مــن باســی تەجرەبــەی شــیعرم كــردووە، نــەك 
یــادەوەری، هــەر بۆیەش باســی دەســت شــكانەكەی 
ــەوە،  ــردووە، ئێســتاش ڕاســتم نەكردۆت ــم نەك خۆم
ــەم بــوارەدا  هەرچەنــد دوكتــۆری زۆر بــاش هــەن ل
نیشــانی )محەمــەد عەقــراوی(م دا)١٠( كاتــی خۆی 
كــە لــە هەولێــر بــوو، گوتــی بەگرەنتــی بۆتــی چــا 
دەكەمــەوە، لەگــەڵ ئەوەشــدا هــەروا جێم هێشــتووە 
و هەســت بــە هیــچ كەموكووڕییــەك ناكــەم و ئەوەی 
بــە كەســانی ئاســایی دەكــرێ، بــە منیــش دەكرێ و 
ئــەوەی بــڕوای بــە خــۆی بــێ بــەو قســانە ناشــكێ!
بــۆ  كردبــوو  جارمــت  یەكــەم  هاتنــی  باســی 



155 ژ )٢٩٥/ ٢٩٦( ٥/ ٥ - ٦/ ٢٠٢٢

قوتابخانەی )كویســنجق األولی(، زۆر ڕاســتە، منیش 
لەبیرمــە كــە هاتمــە مەكتــەب تاقیكردنەوەتــان كــردم 
و لــە پۆلــی دووەم دانــدرام، هەرچەنــدە بنچینەیەكــی 
ــە )١٢(  ــان بنووس ــە گوتی ــوو، لەبیرم ــم نەب باشیش
بردیانمــە  ئەوەشــدا  لەگــەڵ   ،١٠٢ نووســیم  مــن 
وردەكارییــەم  هەمــوو  ئــەو  بــەاڵم  دووەم،  پۆلــی 
ــش  ــە خوێنەری ــیوە، چونك ــەكییەدا نەنووس ــە پێش ل

دەكا. وەڕس 
بــە  خــۆت  گۆڤارەكانــی  و  كتێــب  نەدەبووایــە 
كۆیســنجەق  كتێبخانــەی  بــە  پێشــكەش  خۆڕایــی 
بكردبــا، بــەاڵم وا دیــارە تــۆش ئەوكاتــە ســەودایەكی 
ــێ شــوكر  ــووە، ئێســتا دەب ــەت لەســەردا ب چەپڕەوان
ــەن  ــانی وا ه ــی، كەس ــدەی دەرچووی ــە بەوەن ــی ك ب
مــاڵ و ســامان و تەمــەن و مناڵیشــیان لەســەر دانــا و 

ــوو!. ــەی دەرچ ــی هەمبان ــە بن ــتیان ل دەس
بــۆ وشــەی )هەڵمەلووكــە(، لــە باوكیشــم پرســی 
گوتــی ڕاســتە و هــەروا دەگوتــرێ. لــە الپــەڕە 
)٢٥(یــش )لەبانــی كۆســمە( هەڵەیــە و لــە )بانــی 
كۆیــە( ڕاســتەكەیەتی، هــەروەك لــە فـ)ۆ(لكلۆر)دا( 
ــە(، دوو  هاتــووە: دە وەســتام دەوێ )لەبانــی كۆی

لــە )مووســرێ(، یــەك لــە )شــنۆیە(.
))شــەوێكە تاریــك، ڕێیەكە باریــک(( وەفایی)١١( 
لــە هەرچــی وەرگرتبــێ تابلۆیەكــی شــیعریی نایابــی 
))ڕێچكــەی  یەكەمــی  بەرگــی  وێنــەی  كێشــاوە. 
خوێــن(( خێزانێكــی كــورد نیشــان دەدا كــە پاڵیــان 
ــە  ــەو چیایان ــان ل ــی ڕۆڵەكانی ــا داوە و خوێن ــە چی ب
ــەردەم  ــە لەب ــی دووەم كوردێك ــەی بەرگ دەڕژێ، وێن
شیشــی بەندیخانــەدا، بــەاڵم وێنــەكان زۆر ڕاســتەوخۆ 

نیــن و هیــچ لــە شــیعرەكانم نەكراینــە گۆرانــی.
گوتبــووت: پێناچــێ ســەفەری دەرەوەم كردبــێ، 
لــە وەرامــدا دەڵێــم: بەڵــێ، لــە ســاڵی ١٩٨٠دا 
و  بولگارســتان  توركیــا و  بــۆ  كــرد  ســەفەرێكم 

ڕۆمانیــا، هــەر لــە ســااڵنی هەشــتادا ئــەم شــیعرەم 
لــە ڕۆژنامەیەكــی كــوردی الی خۆمــان باڵوكــردەوە.
قەڵــەم  ١٩٣٦وە  ســاڵی  لــە  نووســیوتە  وەك 
مــن  بــەاڵم  نییــە،  لەخــۆت  ڕات  و  بەدەســتی 
دەڵێــم: شــەوچەرەكان)١٢( و مێــژووی كۆیــێ)١٣( 
ــی  ــی یەكەم ــی بەرگ ــە تایبەت ــن، ب ــی چاك بەرهەم
ــەر  ــڕی خوێن ــەواو ب ــدە ت ــێ، هەرچەن ــژووی كۆی مێ
ــە  ــێ ل ــژووی كۆی ــە بەڕاســتی مێ ناشــكێنێ، چونك
ــی  ــرە و مەلەوان ــر و نادیارت ــورد ئاڵۆزت ــژووی ك مێ
دەوێ خــۆی لــێ بــدا، تــا ئێســتا چــی لــەوە باشــتر 
لــە بــارەی كۆیــێ نەنووســراوە، بــەاڵم دیســان 

ــارە!. ــەر نادی ــێ ه ــژووی كۆی ــەوە مێ ــەالی من ب
نووســەر)یـ(یش بــە تەمــەن و منــاڵ و پیــری 

نییــە، حاجــی قــادر گوتەنــی:
ئەوانەی كە لەئیم و ڕەخنەگرن

لە ڕەخنە و لۆمەی عالەم بەری دەبن ئودەبا
زۆر كەســی )لەئیــم( دەیانــەوێ لــە قەڵەمــی 
ــش  ــە منی ــەوە، بۆی ــەم بكەن ــكێن ك ــر و ڕچەش بوێ
لــە كۆمەڵــەی ))ســوارە گالوەكان((دا پــەردەم لــە 
ــە زۆر ڕام  ــە ك ــەوە نیی ــای ئ ــون، مان ڕوو هەڵماڵی

ــە!. ــە خۆم ل
مــن شــیعرەكانم بــە گوێــرەی مێــژووی نووســینیان 
لــە دوو یــەك ڕیــز نەكــردووە، بــەاڵم لــە ســێ 
كۆمەڵەدا دابەشــم كردوون: ١ - پاییز و باغەكەمان، 

ــن، ٣ - ســوارە گالوەكان. ٢ - ڕێچكــەی خوێ
بــە گوێــرەی لێوەشــانەوەیان لــەو ناوونیشــانانەی 
ســەرەوە كــۆم كردوونەتــەوە. باوكــم لــە دیوانەكــەی 
نووســیوە  بەرگەكــەی  لەســەر  ئــاوا  خۆیــدا 
)ئەحمــەدی مســتەفاغای حەوێــزی(، جــا نازانــم 

ــە!. ــت گەرەك ــر چی ــەوە زیات ل
ــارە دەكەمــەوە  ســوپاس و پێزانینــی خــۆم دووب
بــۆ ئــەو بەســەركردنەوەیەتان، مــن خــۆم هــەر 
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بــە شــاگردی جەنابتــان دەزانــم و شــانازی بــە 
دەكــەم.  ئەدیبایەتییەكەتانــەوە  و  خزمایەتیتــان 
ــە  ــەالمیان هەی ــز و س ــم)١٤( زۆر ڕێ ــم و مام باوك
ــزی  ــان دەپرســی و ڕێ ــوان زۆر هەواڵت ــان و ج بۆت
هەیــە بــە )بــۆ( خــۆت و زێنــەب خــان و تێكــڕای 
مناڵەكانتــان، ســەالم لــە هەمــوو خزمــان دەكەیــن و 

ــوای بەخشــندەدا. ــایەی خ ــە س ــن ل ــەر بژی ه

برازای خۆتان
ئازاد ئەحمەد دڵزار

ئیمزا
هەولێر

١٩٩٧/٥/٢٠

پەراوێزەكان:
ــزارە، كچــی  ــازاد دڵ )١( جــوان: كــە هاوژینــی ئ
شــاعیری نــاودار )عوســمان عەونی(یــە، ســاڵی 
١٩٦٣ لــە شــاری كۆیــە لــە دایــك بــووە، ئامــۆژگای 
ــردووە،  ــەواو ك ــر ت ــە شــاری هەولێ مامۆســتایانی ل
دوای دەرچوونــی بــە مامۆســتا دامەزراوە، ئێســتاش 
لەســەر پیشــەی مامۆســتایەتی بەردەوامــە، لــە 

ــر دادەنیشــێ. شــاری هەولێ
ئەحمــەد  تاهیــر  )م.  هاوژینــی  زێنــەب:   )٢(
حەوێزی(یــە، لــە ژمارەكانــی ڕابــوردوودا باســی 

كــردووە. ژیانیمــان 
دووەم  ناوونیشــانی  خوێــن:  ڕێچكــەی   )٣(
لــە   ١٩٩٤ ســاڵی  دڵــزارە،  ئــازاد  كۆشــیعری 
ســتۆكهۆڵم چــاپ كــراوە، لــە ئەیلوولــی ســاڵی 
١٩٩٦ لــە هەولێــر، لــە چاپخانــەی كریســتاڵ چــاپ 

كراوەتــەوە.
)٤( ئەمیناغــای حاجــی بەكراغــای ئەختــەر: لــە 
ژمارەكانــی ڕابــوردوودا لــە بارەیــەوە نووســیومانە.

ئەحمــەد  تاهیــر  )م.  كــوڕی  نەریمــان:   )٥(
ــە گەڕەكــی  ــە، ل ــە كۆی ــە، ســاڵی ١٩٦٠ ل حەوێزی(ی
قۆناغــی  تــا  بــووە،  دایــك  لــە  قەنــدی  بەفــری 
ناوەنــدی خوێنــدووە، هــەر لــە كۆیــە ژیــاوە، بــەكار و 

خەریكــە. كاســبییەوە 
)٦( سوێســنییەكان: ئەوانــە خەڵكانێكــی كوردی 
لێقەومــاو بــوون، هەندێكیــان لێ كەوتبووە باشــوور، 
شــوێن و مەڵبەنــدی نیشــتەجێی ڕاســتەقینەیان 
زیاتــر لــە دەوروبــەری شــاری )سەردەشــت( بــووە 
و لەوێــوە هاتبــوون، هەندێــك منداڵــی بــزۆز و 
گۆرانییــان  ئەوانــە  بــوون،  لەگەڵــدا  ژیكەڵەیــان 
ــدا هەڵدەگــوت، ئەوانیــش  ــە خەڵكییان دەگــوت و ب

یارمەتییــان دەدان.
ــاوی  ــزارە، ن ــازاد دڵ ــری ئ ــتەفاغا: باپی )٧( مس
ئاغــای  تــەواوی )مســتەفاغای كــوڕی محەمــەد 
ــە  ــە ل ــاری كۆی ــە ش ــاڵی ١٨٨٠ ل ــە، س حەوێزی(ی
دایــك بــووە، هــەر لــەو شــارەدا ژیــاوە و لــە هەمــان 
شــاریش ســاڵی ١٩٥٣ لــە تەمەنــی )٧٣( ســاڵیدا 
ــدەوار و  ــێكی خوێن ــردووە. كەس ــی ك ــی دوای كۆچ
ــە باشــی زمانەكانــی فارســی  ــووە، ب ــا ب ــا و دان زان
و توركــی و عارەبــی زانیــوە. باوكــی هەریەكــە لــە 
ــان  ــارەزا و حەكیمەخ ــم ش ــزار و كەری ــەد دڵ ئەحم
و فریشــتەخانە. گوزەرانێكــی باشــیان هەبــووە، 

ــوون. ــان ب ــەی خۆی ــك و باخچ ــی موڵ خاوەن
ئــەوە گردێكــە، كاروان  تاتــووك:  )٨( چیــای 
ســەرایەك بــوو بــۆ ئەوانــەی لەڕێــی )پــردێ(وە، لــە 
ــەم  ــە. ئ ــە شــاری كۆی ــەوە دەهاتن شــاری كەركووك
گــردە زیاتــر بــە تاتووكــی )بەفــری قەنــدی( ناســراو 
بــووە، ئاهەنگەكــەش لەالیــەن الوان و ڕووناكبیرانــی 
ســەر بــە حزبــی شــیوعی عێراقــی ئامادەكــراوە كــە 
ــە )دڵــدار( و )ســادق حەوێــزی( و  بریتــی بــوون ل

)ســەعیدی مــەال ئەحمــەد( و... تــاد.
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)٩( كاوەی خــوارزات: مەبەســتی )كاوە محەمــەد 
)ڕۆســتەم  كــوڕی  حەوێزی(یــە،  عەبدولفەتــاح 
حەوێــزی(ی شــاعیرە، ســاڵی ١٩٤٨ لــە شــاری 
ــە  ــاوی )جەمیل ــی ن ــووە، دایك ــك ب ــە دای ــە ل كۆی
ئەحمــەد ســادق حەوێزی(یــە كــە دەكاتــە خوشــكی 
مێژوونــووس م. تاهیــر ئەحمــەد حەوێــزی، لــەم 
یــەك كــوڕ  ژنــەی یەكەمــی ڕۆســتەم حەوێــزی 
)كاوە( و دوو كچــی بــە ناوەكانــی )پرتــەو( و 
ــە  ــاح ب ــەد عەبدولفەت ــە. کاوە محەم ــاو( هەی )هەت
خوێندنــی  قۆناغەكانــی  هەمــوو  ســەركەوتوویی 
ــی  ــی ئامادەی ــاش تەواوكردن ــە پ ــردووە، ل ــەواو ك ت
ــة(  ــة العالی ــد الهندس ــە )معه ــدا و ل ــە بەغ چووەت
وەرگیــراوە كــە خوێندنەكــەی )٣( ســاڵ بــووە، 
دواییــش بــە بڕیــاری حكوومــەت خوێندنەکەیــان 
ــە  ــە بووەت ــراوە، وات ــاد ك ــۆ زی ســاڵێكی دیكــەی ب
چــوار ســاڵ و دوایــی بڕوانامــەی ئەندازیارییــان پــێ 
ــی  ــاوە. كۆتای ــە نەم ــەو پەیمانگای دراوە، پاشــان ئ
ســااڵنی حەفتــا ژیانــی هاوژینــی لەگــەڵ )پەیمــان 
عەبدوڵــاڵ تەهــا( پێــك هێنــاوە كــە دەكاتــە كچــی 
خوشــكی دڵــزاری شــاعیر، خاوەنــی كوڕێــك و 
دوو كچــە )زانــا، چــرا، چــرۆ( كــە هەرســێكیان 
دوكتــۆرن. ســااڵنی هەشــتاكان ماوەیــەك ســەرۆكی 
شــارەوانی كۆیــە بــووە، لــە نــەوەدەكان خــۆی 
خانەنشــین كــردووە، ئێســتا لــە شــاری هەولێــر 

ــی خــۆی دەگوزەرێنــێ. ژیان
تــەواوی  نــاوی  عەقــراوی:  محەمــەد  د.   )١٠(
)محەمــەد عەبدولڕەحمــان سەلیم(ـــە، ســاڵی ١٩٥٣ 
ــی  ــووە، قۆناغەكان ــك ب ــە دای ــرێ ل ــاری ئاك ــە ش ل
ــە  ــەواو كــردووە، پاشــان ل ــە ئاكــرێ ت ــی ل خوێندن
ســاڵی خوێندنــی ١٩٦٦ - ١٩٦٧ كۆلێــژی پزیشــكی 
تــەواو دەكات، ســااڵنێكی زۆر وەك دوكتۆرێكــی 
کارامــە و ناســراو لــە شــاری هەولێــر كاری كــردووە.

نــاوداری  و  گــەورە  شــاعیری  وەفایــی:   )١١(
میــرزا  حاجــی  تــەواوی  نــاوی  کوردســتان، 
ــە ١٨٤٤/١/٢٢  ــوورە، ل ــەال غەف ــی م عەبدولڕەحیم
ــەو  ــەر ل ــووە، ه ــک ب ــە دای ــاد ل ــاری مەهاب ــە ش ل
ــەواو  ــرەی ت ــی حوج ــی خوێندن ــارەدا قۆناغەکان ش
کــردووە و مۆڵەتــی مەالیەتــی پــێ دراوە، تــا ئێســتا 
بەڵگەیــەک بــە دەســتەوە نییــە کــە مەالیەتــی 
کردبــێ، بــەاڵم خــۆی قوتابخانەیەکــی تایبەتــی 
فێــری  تێــدا  شــارەکەی  مندااڵنــی  و  هەبــووە 
خوێندنــەوە و نووســین کــردووە. وەفایــی هــەر لــە 
تافــی الوێتییــەوە خەریکــی شــیعر و ئەدەبیــات 
بــووە، بــە کاریگەریــی قوتابخانــە شــیعرییەکەی 
نالــی شــیعری نووســیوە، بەشــێکی شــیعرەکانی 
لەالیــەن هونەرمەنــدە گەورەکانــی کــوردەوە کــراون 
بــە گۆرانــی. خاوەنــی دیوانێکــی گەورەیــە، تــا 
ئێســتا چەنــد جارێــک و لەالیــەن چەنــد کەســێکەوە 
شــیعرەکانی لــە چــاپ دراون. ســەردانی باشــوور و 
ــە  ــی حــەج ل ــردووە، لەڕێ ــووری کوردســتانی ک باک

١٩٠٢/٤/١٠ کۆچــی دوایــی کــردووە.
)١٢( و )١٣( شــەوچەرە و مێــژووی كۆیــە: دوو 
ــزی(ن، پێشــتر  ــەد حەوێ ــر ئەحم ــی )م. تاهی كتێب

باســمان كــردوون.
لــە  مەبەســتی  دیــارە  مامــم:  و  باوكــم   )١٤(

شــارەزایە. كەریــم  و  دڵــزار  ئەحمــەد 


