شيعرێکی نەمر مەال ئەمجەدی عوسمانی )کاک(
)١٣٤٥ – ١٢٧٢ی ھەتاوی =  ١٩٦٧ – ١٨٩٣ی زايێنی(

ئەنوەر سۆڵتانی

ئەم پارچە شيعرەم لە کەشکۆڵی مەال ئوەيسی عوسمانی) ١٣٣٩ – ١٢٨٢ی ھەتاوی = – ١٩٠٤
 ١٩٦٢ی زايێنی() (١دا دۆزيوەتەوە .شيعرەکە مەال ئەمجەدی عوسمانی ھۆندوويەتەوە ،کە مەال ،خۆش
خەت ،حەککاک ،ھونەرمەند و سياسەتکارێکی سااڵنی دەووبەری کۆمەڵەی ژێکاف )– ١٩٤٢
 (١٩٤٥و کۆماری کوردستان ) (١٩٤٦بوو ،لە کۆمەڵەی ژێکاف دا بە ناوی نھێنی 'کاک' ەوە
دەناسرا ،ناسناوی شيعريی 'ئەمجەد' بوو و لە گوندی قەاڵی ڕەسووڵە سيتی سەرچۆمی مەجيدخان لە
نێوان مياندواو و بۆکان دەژيا.
مەال ئوەيس ناسراو بە 'مەال بابەوەيسی' ،برای مەالئەمجەد و مەاليەکی دڵسۆزی گەل و نيشتمان بوو و
دوور نييە ئەويش ،وەک مەال ئەمجەد ،ئەندامی کۆمەڵەی ژێکاف بووبێت.
کۆپييەکی ناتەواوی کەشکۆڵە شيعرێکی مەالبابەوەيسی ئيستا لە الی ڕێزدار حەسەنی قازييە و
چەندساڵێک پێش ئێستا کە پێکەوە خەريکی ساغکردنەوەی شيعرەکانی نەمر سەيفولقوزات بووين
فۆتۆکۆپييەکی کەشکۆڵەکەی دامێ .سەرجەمی کەشکۆڵەکە  ٨٨پەڕەيە و لەبەر ئەوەی  ٨٠پەڕەيان لە
الپەڕەی دوانەدا کۆپی کراون ،دەقەکەی بەردەستی من سەرجەم بۆتە  ٤٨پەڕەی ئەلف و ب .زۆربەی
الپەڕەکان لە  ٣ستووندا نووسراون و شيعرەکان بەگشتی کوردين بەاڵم ھەندێک شيعری فارسی
شاعيرانی ناسراوی ئێرانيش وەک فيردەوسی ،سەعدی ،جامی و  ...يان تێکەڵ کراوە .سەرەتا و
کۆتايی کەشکۆڵەکە بە دەستەوە نييە و نازانرێت لە بنەڕەتدا چەند پەڕە بووە .بەشێک لە نوسخەی
بەردەستی کاک حەسەن ،پەڕەی لێک دابڕاون و من بە يارمەتی ناوەرۆکی شيعرەکان بردوومنەتەوە
سەريەک و ژمارەی پەڕەم بۆ داناون.
بەشێکی کەم لە شيعرە کوردييەکان بريتيين لە شيعری نالی ،ناری ،شێخ ڕەزای تاڵەبانی ،حەريق ،و
ئەحمەدموختاری جاف )کە ئەو بە 'ئەحمەدبەگی سەقزی' ناوی بردووە( .ئەو شيعرانە ھەموويان پێشتر
باڵو بوونەتەوە و بەم بۆنەيەوە واھەيە بايەخێکی بەڵگەنامەيی ئەوتۆيان نەمابێت .بەاڵم زۆربەی
الپەڕەکان تەرخانی شيعری شاعيرانی ھاوچەرخ و ھاو سەردەمی خۆی کراوە کە لە ناوياندا
سەيفولقوزات ،ھەژار ،ھێمن ،قازی کاکەحەمەی بۆکان )قزڵجی( ،مەال ئەمجەدی قەاڵيە ،و شەخسی
خۆی ،بەرچاون .ناسناوی شيعريی مەال بابەوەيسی بە پێی شيعرەکان' ،سابير' بووە.

ساڵی نووسرانی کەشکۆڵەکە ،بەگوێرەی دەربڕينی ڕاشکاوی نووسەر خۆی )الپەڕە  ١٠و  ٤١ی
کەشکۆڵەکە( ١٣٣٩ ،ی ھەتاوی واتە  ١٩٦١ / ١٩٦٠ی زايێنييە ولە سەردەمی ئێمە گەلێک نزيکە.
من بابەتێکم لەسەر مەال بابەوەيسی و کەشکۆڵەکەی نووسی و ھاوڕێ لەگەڵ چەند پارچە شيعری
خۆی و مەال ئەمجەدی برای لە سێ ژمارەی گۆڤاری مەھاباد دا باڵو کردەوە) (٢ھەروەھا چەند شێعری
نەمر قازی کاکەحەمەی قزڵجيشم لە سەر بنەمای کەشکۆڵەکە لە ھەمان گۆڤاردا چاپ کرد).(٣
بەداخەوە پارچە شيعرێکی گرنگی مەال ئەمجەد لە گۆڤارەکەدا بە ناتەواوی چاپ کرا و ھەربۆيەش بە
پێويستم زانی لێرەدا بە سەرجەمی باڵوی بکەمەوە.
شيعرەکە ھاوشێوە و ھاوناوەرۆکی پارچە شيعرێکی ماموستا ھێمنە و لە ھەردوکياندا دژ بە ئاغاوات و
سەرەک عەشيرە کوردەکانی ناحەزی کۆمار ھەڵوێست گيراوە و ھێرشيان کراوەتە سەر .ھەردوو
شاعير شانازی بەوە دەکەن کە 'بێ باک' و 'نەترس'ن و دەوێرن قسەکانيان بکەن ،جا گرنگە بزانرێت
ئەو نەترسی و بێ باکييە بەرانبەر بە کێيە:
ديارە شاعيرەکان لە حکوومەتی ناوەندی ئێران نەترساون لەبەر ئەوەی لە سااڵنی دوای شەھريوەری
 ٢٠و ڕووخانی حوکمی ڕەزاشا و ھەاڵيسانی شەڕی دووھەمی جيھانيدا گوتراون و لەو سەردەمەدا
ناوچەکە ئازاد و بێ مڵۆزم بوو و کەس لە ژاندرمەی ترياکيی ڕژيمی محەممەدڕەزاشايی نەدەترسا.
ڕووسەکانيش ڕووسی قەيسەری نەبوون کە قەتڵی عامی خەڵک بکەن ،عوسمانی و تورکيش
تاقەکەسيان لە ناوچەکە نەبوو .ئازەربايجانييەکانيش بە شێوەيەک ھاوکار و ھاوپشتی کۆمار بوون و
دەسەاڵتێکی بەکردەوەی ئيداری و سوپاييان لە کوردستان نەبوو .دەمێنێتەوە کۆماری کوردستان خۆی:
ھەردوو شاعيرەکان ئەندامی کۆمەڵەی ژێکاف و پاشان ئەندامی حزبی ديموکڕاتی کوردستان و
سەربازی گيانفيدای کوردستان و دڵسۆزی خاک و نيشتمانی کوردان بوون و نەک ھەر ترسێکيان لە
دەسەاڵتداريرتی کورد نەبوو ،بەڵکوو جێگەی متمانەی بەرپرسانی کۆمار و لە ڕاستيدا بەشێک لە
بەڕێوەبەرايەتی و کارگێرايەتی کۆمار بوون.
بەم پێيە ،ترسێک ئەگەر بمێنێت دەبێ لە دەسەاڵتدارانی خۆجێ يی واتە ئاغاوات و سەرەک ھۆزەکان
بووبێت ،بە تايبەت بەشێک لە ئاغاواتی دێبوکری کە بەکردەوە دژايەتی پێشەوا وحکوومەتی
کوردستانيان دەکرد و ھەرکام لەناوچەی خۆياندا دەست ڕۆيشتوو و خاوەن زەبروزەنگ و تفەنگچی و
نۆکەر و دەست وپێوەند بوون .بەبۆچوونی من مەال ئەمجەديش وەک ھێمن شانازی بەوە دەکات کە لە
مڵۆزمانی کۆمار و سەرەک ھۆز و ئاغاکان ناترسێت و بوێريی ئەوەی ھەيە بە قەڵەم ھێرش بەرێتە
سەر ئەو ئاغاواتەی وا 'بەنەسەب کورد' بەاڵم 'عەجەمخوا' ن و 'لەسوێی قەند شێت بوون' و 'کۆيلەی
کارخانەی قەند]ی مياندواو[ن'' ،دەست لە تورک ھەڵناگرن'و 'ھيچ قسەيەکی خێر بۆ کورد ناکەن'.
ئەو ئاکامەش کە شاعير لە قسەکانی خۆی وەردەگرێت ھەر سەرنج ڕاکێشە:

"ھەتا سەرگەورەی ميللەتی کورد خان وئاغا بن؛ ھەتا کورد لەگەڵ يەک پاک و برای ڕاستەقينە نەبن؛
ھەتا لەجوابی خواستی دوژمن و نەياردا نەڵێن 'نا'؛ ھەتا تەرکی تورکان نەکەن؛ ھەتا سەرەک ھۆزی
مەنگوڕ و مامەش و دێبوکری و گەورک و بەگزادە ،غەيريان لە خۆيی پێ چاکتر بێت؛ ھەتا مەال و
شێخ و قازی و ئاغا فريوی تايەک قەند و تۆپێک چيت بخۆن؛ ھەتا کورد يەک نەگرن و لەويش
گرنگتر ،ھەتا 'ئاغا' واتە سيستەمی فيئۆداڵی لەناو نەبرێت ،و 'ھەژار' و گوردوون' واتە کۆمەاڵنی

خەڵکی زەحمەتکێش دەسەالت بەدەستەوە نەگرن؛ وھەوڵی ئيستيقالل و سەربەستی کورد نەدەن،
خەباتی گەل بەئەنجام ناگات .بۆ ئەم کارەش ،پێويستە ھەڵەی سمکۆ دووپات نەکەنەوە)؟( و کەڵک لە
بارودۆخی نێونەتەوەيی و جيھانی وەربگرن و بەم شێوەيە ببنە خاوەنی 'شا'يەکی کورد ،ھەموو ئەو
شتانەش بە يارمەتی 'حق اللە' و 'رسول اللە'" واتە ئايين".

ئەوە دەقی تايپکراوی شيعرەکەی مەال ئەمجەد ،ھەروەھا کۆپی الپەڕەی پەيوەنديداری کەشکۆڵەکە
) ٣٠ب و  ٣١ئەلف():(٤

کەالمی "کاکە"
قسەيکی ديم لەبير ماوە بە قاو دەيڵێم و ناترسم
لەبابەت کورد و ئاغاوە بە قاو دەيڵێم و ناترسم

)(٦

زمانم ڕووی لە ئاغايە ،ئەڵێم بێ ترس و بێ پايە،
لەگەڵ کرمانج قسەم نايە ،بە قاو دەيڵێم و ناترسم

زمانی کورد دەبێ پاک بێ ،برای ڕاست و برای چاک بێ،
زمانی ماری زوححاک بێ ،بە قاو دەيڵێم و ناترسم

ئەوی ئاغای موکريانە لە سوێی قەند بوونە دێوانە
وەکوو عەبدن لە 'کارخانە' ) ،(٧بە قاو دەيڵێم و ناترسم

ئەڵێن ئاغا لە خەودايە ،قسەی کوردانی ال بايە
نەسەب کوردە ،عەجەمخوايە ،بە قاو دەيڵێم و ناترسم

قوڕی دنيا بەسەرداکە ،لە حەيفی کوردەکان "کاکە"!
ھەمووی ھەر غەيری پێ چاکە ،بە قاو دەيڵێم و ناترسم

)(٥

ھەتاکوو گەورە بێ باک بێ ،خراپە و پاک )؟( لەال]ی[ چاک بێ،
بچووک مەجبوورە غەمناک بێ ،بە قاو دەيڵێم و ناترسم

کە ئاغا و ساحێبی ئەمالک نەيان بيست "اترکوا االتراک"،
دەبێ کورد ڕێک کەون سەرپاک ،بە قاو دەيڵێم و ناترسم

بە مڵك وماڵ و زێو وزێڕ ،عمووميان بوونە مليۆنێڕ
نەيانکرد قسسەيێکی خێر ،بە قاو دەيڵێم و ناترسم

ھەتا سەرگەورەمان خان بێ ،دەبێ کورد شوان و گاوان بێ،
ئەسيری تورکی ئێران بێ ،بەقاو دەيڵێم و ناترسم

ھەموو مامەش لەگەڵ ئاغا ،لەسەر کوردان نەيانکوت 'نا'
نەيانکرد دوو قسەی بێجا ،بە قاو دەيڵێم و ناترسم

کە مەنگوڕ بوونە سەرکردە ،دەڵێن ھەر قوڕ بەسەر کوردە
ئەوی بووش ،چوونە ناو پەردە ،بە قاو دەيڵێم و ناترسم

ھەتا دێبوکری سەردار بێ ،دەبێ کورد ڕووت و بێ کا]ر[ بێ،
ئەسيری دەستی ژاندار بێ ،بە قاو دەيڵێم و ناترسم

گەورک و ئێلی بەگزادە ،لە ترسا بەو دڵی سادە
گەلی کورديان بەئاودادا ،بە قاو دەيڵێم و ناترسم

بەشێخ و قازی و ئاغا ،کەچوون بۆ بادکوبە و جوڵفا،
چييان کرد بۆ مە؟ ماشەڵاڵ! بە قاو دەيڵێم و ناترسم

)(٨

بە تۆپێ چيت و بارێ قەند ،لەئاغاکانی دەوڵەتمەند

)(٩

ڕەشادەتيان کڕی و لێ سەند ،بە قاو دەيڵێم و ناترسم

ئورووپا و ئاسيا سووڕا ،بۆ کوردان سەد وەرەق گۆڕا،
نەيانکرد "امرھم شورا" ،بە قاو دەيڵێم و ناترسم

کە ئاغاکان لەنێو الچن' ،ھەژار' و 'ھۆرنر' و

'گوردوون')(١٠

لەوان زۆر چاتر و وێچوون ،بە قاو دەيڵێم و ناترسم

وەرن کوردان بە تەڕدەستی ،بۆ ئيستيقالل و سەربەستی
بە ھەويای کەس مەکەن سستی ،بە قاو دەيڵێم و ناترسم

وەرن کوردان وەکوو 'سمکۆ' ،مەکەن ڕاکەن ھەتا

ژينۆ)(١١

لەوێ کارتان بکەن يەک لۆ ،بە قاو دەيڵێم و ناترسم

بە ياری زاتی 'حق اللە' بە ھەويا]ی[ تۆم ڕەسوولەڵاڵ!
کە ئەمجارەش نەبين بێ شا ،بە قاو دەيڵێم و ناترسم.

تەواو بوو٤٤٤ /
_____________________________________
 .١بە گوێرەی زانيارييەک کە لە ڕێزدار عەلی عوسمانی کوڕی نەمر مەال ئەمجەد و برازای مەالبابەوەيسيم وەرگرتووە،
مەالبابەوەيسی کوری مەال محەممەد حەسەن لە  ٢٤ی زيحەججەی ١٣٢١ی مانگيدا لەدايک بووە و لە ساڵی  ١٣٤١ی ھەتاوی لە
گوندی باخچەی فەيزوڵالبەگی کۆچی دوايی کردووە .من دەبوايە ئەو ساڵە مانگی و ھەتاويانەم ڕێک بخستايە و بمکردنايەتە يەک.
بەگوێرەی ھەڵسەنگاندنی من ٢٤ ،ی زيحەججەی  ١٣٢١ی مانگی بەرانبەرە لەگەڵ ١٢ی ڕەشەمەی  ١٢٨٢ی ھەتاوی ،گەرچی
وا ھەيە چەندڕۆژێک ئەمالو ئەوالشی ھەبێت.
 .٢گۆڤاری مەھاباد ،چاپی مەھاباد ،ژمارە  ٦٥تا  ،٦٧پووووشپەڕ تا خەزەڵوەری  ١٣٨٥ی ھەتاوی ] ٢٠٠٦ی زايێنی[.
 .٣ھەمان سەرچاوە ،ژمارە ٧١و  ،٧٢ڕێبەندان و ڕەشەمەی  ١٣٨٥ی ھەتاوی ] ٢٠٠٧ی زايێنی[.
 .٤ژمارەی پەڕەکان من دامناون.
 .٥لە کەشکۆڵەکەدا ئەم دوو ووشەيە بە شێوەی فارسی نووسراون" :کالم کاکە" .نووسينە فارسييەکە دەتوانرێت بە دوو شێوە
بخوێنرێتەوە:
 -کەالمی 'کاک' ە؛ يا

 کەالمی 'کاکە' يە.من بە شێوازی يەکەمم خوێندۆتەوە لەبەر ئەوەی نەمبيستوو مەال ئەمجەد 'کاکە' ی پێگوترابێت ،گەرچی ھەر لەم شيعرەشدا جارێ
بە 'کاکە' بانگی خۆی دەکات.
 .٦وەک لە ووتارەکەی گۆڤاری مەھاباددا ئاماژەم پێکردووە ،ئەم شيعرەی نەمر مەال ئەمجەد ھاو شێوە ،ھاو واتا و ھاوکێش و
ھاوسەروای شێعرێکی نەمر مامۆستا ھێمنە و لەباری واتا و ناوەرۆکەوە ھەردوک سياسين و ھی سەردەمی کۆماری کوردستان و
دژايەتی بەشێک لە ئاغاوات و سەرەک ھۆزەکان لەگەڵ کۆماری کوردستانە .نموونەی ئەو ھاوچەشنييە:
ھێمن:
خودای ئاغاوەتان قەندە ،لەبۆ قەندن ھەموو بەندە
بەحاڵی وان دەکەن خەندە ،ئەمن دەيڵێم و بێ باکم ...
کاک:
ئەوی ئاغای موکريانە ،لە سوێی قەند بوونە دێوانە
وەکوو عەبدن لە کارخانە ،بەقاو دەيڵێم و ناترسم ...
بەاڵم بڕيار لە سەر ئەو خاڵەی کە کام شاعير پێش ئەويتريان شيعری خۆی گوتووە و کاميان ئيستيقباڵی شيعری ئەويتری کردووە،
بۆ من لە گونجان نايەت و دەبێ ڕێکەوتی گوتران يا چاپی ھەردوکيان ڕوون ببێتەوە جا بڕيار بدرێت.
 .٧کارخانەی قەندی مياندواو .ئەوەش ئاماژەيەکە بە قاتی و گرانی قەند لەو سااڵنەدا.
 .٨دەست نيشانکردنی دوو سەفەری ساڵی  ١٣٢٤ی چەندکەس لە پياوماقوواڵنی ناوچەی موکريان بە نوێنەرايەتی گەلی کورد بۆ
باکۆ.
 .٩لەگەڕانەوەی باکۆدا چەند تا قەند و چەند تۆپ کووتاڵيان باربووی نوێنەرەکانی کورد کردبوو.
 .١٠سێ ناوی ئاسايی کوردی ،بە نيشانەی خەڵکانی ڕەش وڕووتی کورد ،لەبەرانبەر ئاغا و دەسەاڵتدارانی کورددا.
 .١١جنێڤی پێتەختی ئوتريش )نەمسا(؟

