کهسايهتييهکی گهورە له تو ی چهند ﻻپهڕەی بچووکدا

ﻣاﻣﯚسﺘا ڕەحمانی ﻣحهﻣهديان )(١٣٩٥ – ١٣٢٢
دوو مانگ ک لهمن گهورەتر بوو ،به م ئهوەندەی دوو دەيه لهپ ش منهوە بوو؛ ت گهيشتووتر،
دووربين تر ،دەست و دڵ پاکتر ،ه دی و ه من تر و لهگهڵ خه ک ميهرەبان تر .ڕووخۆش
و دەم به پ کهنين بوو ،خه کی خۆش دەويست و ڕق و کينهی کهسی لهد دا نهبوو؛ ئهوە
دەرس کی گهورە بوو بۆ من و زۆری ديکهی وەک من :ئهگهر خه کت خۆش بو ت ناتوانی
تووڕە وتۆسن و ڕق ئهستوور بيت ،ئهو ئاو وئاگرە پ کهوە ناحاو نهوە؛ تهنانهت لهگهڵ
دوژمنيش ئهگهری پ کهاتن و ئاشتبوونهوە ههيه  -ئهو وانهيه له دۆستايهتی ڕەحمانی
محهمهديان ف ری بووم ،جا ڕەچاوم کرد يان نا ،مهسهلهيهکی ديکهيه.
له بۆکان ،ئهو و سهيد عهبدو ی کازمی سهرمهشقم بوون .دەمويست وەک ئهوان بم ،وەک
ئهوان هه س وکهوت بکهم و وەک ئهوان ه من و لهسهرخۆ بم .ئاغای کازميش ه دی ه دی،
جگهرە بهﻻی ل وەوە دەهات و دەچوو ب ئهوەی ههست به بوونی و ڕابردنی بکهيت ،به م
ئهو بوونه ،له قوتابخانهدا به باشی ههستی پ دەکرا :مامۆستايهکی د سۆز و کهس کی شوين
دانهر .ڕەحمانيش وا بوو.
ڕۆژی  ١٣٢٢/٩/١١له بۆکان لهدايک بوو .له شهش سا يدا چووە قوتابخانه ،له  ١٣٣٤دا
چووە دەبيرستانی کهشاوەرزی بۆکان ،که بۆ ماوەی چهند سا ک له قه ی سهردار دامهزرا
و دواتر داخرا.

ههر له م رمندا ييهوە سهری له ن و ڕۆژنامه و کت بدا بوو به م خۆی وا پيشان نهدەدا .کت ب
لهبن باخهڵ نهدەچووە خيابان و خۆی پ هه نهدەک شا .کات من له سا ی  ١٣٥١دا ههند ک
جوزوەی چهپيم له تارانهوە ه نايه بۆکان و دام به پ نج کهس بيخو ننهوە ،يهکيان ئهو بوو.
پاشان که گيرام و له زيندانی کوميتهی دژی خهرابکاريی تاران شو نی شاردنهوەی
جوزوەکانم درکاند ،زۆر به تهنگی ئهوەوە بووم ئهو چهند کهسه ت وە نهتل نن و نهگير ن،
باسم نهکردن و 'تاوان!'ەکهم له ئهستۆی خۆم و کاکمدا ه شتهوە .له يهکهم چاوپ کهوتنی
حوزووريمدا لهگهڵ دايکم له زيندانی قزل قهلعه ،کات چووم ماچی بکهم لهبن گو يدا به
ئهسپايی گوتم "ناوی ڕەحمانم نهبردووە" .ههمان کارم کاتی خودا حافزی کرد و گوتم "ناوی
ئهشعهريم نهبردوووە" .ڕەحمان و محهممهدی ئهشعهری دوو لهو پ نج کهسه بوون وا
جوزوەکانم پ دابوون؛ ياديان بهخ ر ب ت! يادی دايکی ههژاريشم بهخ ر ،که پهيامهکانی

گهياندبووە ج و ساواکی هاری پههلهوی به مهسهلهکهی نهزانی و نهچووە سۆراغيان ،دەنا
له ئازادبوونمدا شهرمهزار و سهردانهويوی ههردووﻻ و کهس وکاريان و خه کيش دەبووم.
ڕەحمان مرۆڤ کی پ شکهوتنخواز و خاوەن ب وای سياسی بوو به م ﻻيهنگريی له
ڕ کخراوەيهکی تايبهتی سياسی نهدەکرد .له سا نی دەسه تی حزبه سياسييهکاندا له بۆکانی
دوای شۆڕش ،لهگهڵ ههموويان به ڕ زەوە دەجوو يهوە و دژايهتی هيچکاميانی نهدەکرد.
باوەڕ ناکهم ئهوانيش ههرگيز ک شهيهکيان لهگه يدا بووب ت .لهو سا نهدا هه و ست کی ئهوتۆ
بۆ کهسانی بهرپرس هاسان نهدەچووە سهر ،کار ک که ئهو کردی ،نيشانهی ت گهيشتوويی
و ل زانيی له ڕاستيدا هونهر کی گهورە بوو که نواندی .به م هونهری گهورەتری ڕەحمان
ڕاگرتن و پاراستنی پهيوەندی باشی کۆمه يهتی لهگهڵ خه کی ئاسايی شار ودێ بوو:
 .１تازە له قوتابخانه و دانشسهرای کهشاوەرزيی ورم هاتبووە دەر ،که له سا ی ١٣٤١
دا بوو به مامۆستای قوتابخانهی گوندی دونگوز و سا ک دواتر ،بۆ يهکهم جار
قوتابخانهی له گوندی کولتهپهی نزيک بۆکان کردەوە و چهند سا ک دەرسی ت دا
گوتهوە .مامۆستايی قوتابخانهی گوند ئهزموون کی باشی بۆ پهيوەندی کۆمه يهتی و
هه س وکهوت لهگهڵ منداڵ و گهورە پ دابوو و جگه له دايک و باوکی قوتابييهکان،
له مزگهوت و ما ه ئاغادا کهوتبووە پهيوەندی ڕاستهوخۆی کۆمه نی خه كهوە.
 .２ئهو پهيوەندييه ،کات بهرفراوانتر بووەوە ،که له دەرس گوتنهوەی قوتابخانهوە
گهيشته کارکردن له ئيدارەی ئاموزش و پهروەرشی بۆکان و لهو دا بوو که خونچهی
نهريته ئهخﻼقييه باشهکانی کهوته گو گيری .کهسايهتيی شاميلی ئهو بواری فراوانتر
له گوندی دەويست :کار له ناوشار .سهرەتا وەک "ڕاهنمای تعليماتی سپای دانش"،
لهگهڵ خه کی ناوچه و خه کانی غهيرە خۆج يی کهوته پهيوەندييهوە و ﻻی سپای
دانشی باکوور و باشووری ئ ران که ن ررابوونه بۆکان و کهس وکاريان که
سهردانيان دەکردن ،بوو به نو نهری سهﻻمهتی ئهخﻼقی و دەست و دڵ پاکی نهک
ههر خۆی به کوو ئيدارەيهک و بهگشتی خه کی کوردستان .کهم نهبوون ئهو
ب گانانهی وا ئهو سا نه له هاتنی کوردستان و ژيانی ناو کوردان دڕدۆنگ بوون و
تهنانهت ل ی دەترسان.
له سهفهر کی دووکهسيماندا بۆ ئيسفههان و شيراز و ئابادان )نهورۆزی سا ی
 ،(١٣٤٨پ ش ئهوەی بگهينه ئيسفههان ،ئهندام کی پ شووی سپای دانش له بۆکان که
خه کی ئيسفههان بوو ،له قاوەخانهيهکی سهر ڕ گای ههردووﻻمان ،بههه کهوت
چاوی به ڕەحمان کهوت و ئيتر دەستی له کۆڵ نهکردينهوە .نهک ههر له ئيسفههان
هاته هوت لهکهمان و بانگه شتنی ما ی خۆيانی کردين ،به کوو ،سهرەڕای

دژايهتيکردنی ڕەحمان ،که له ههموو ژيانيدا به تهوازوع و چاوت ری و ب
تهوەققوعی ژيا ،يهک ڕۆژی تهواو ترومبيل کی خۆيانی به شۆفي ەوە خسته
بهردەستمان بۆ ئهوەی ههموو ئيسفههانمان بگ ت و بمانگهڕ ن تهوە هوت لهکهمان.
کابرای ئيسفههانی چيتر له بۆکان نهمابوو و له بهرانبهر ئهو خزمهتهدا ئهرک کی له
ڕەحمان نهدەخوازی ،تهنيا ميهرەبانی و د سۆزييهکانی ڕەحمان نمهک گيری کردبوو
و خۆی و بنهما هکهی دەيانويست بهش وەيهک پاداشی چاکهکانی بدەنهوە .کهس وکاری
کابرا بۆيان دەگ اينهوە چۆن پ ش هاتنی کوڕەکهيان بۆ کوردستان ترسيان لهدڵ
نيشتبوو و تهنانهت له سهﻻمهت مانهوەی د نيا نهبوون ،به م يارمهتی و پشتگيريی
ڕەحمان و د فراوانيی فهرمانبهرانی ئيدارەی ئاموزش و پهروەرشی بۆکان و
ميوانداريی خه کی گوندەکه ،بۆچوونی گۆڕيبوون به ش وەيهک که دوای گهڕانهوەی
کوڕەکهشيان ڕ زيان له خه کی کوردستان دەگرت و ئهوەيان به ميوانداريکردنی ئ مه
پيشان دەدا .من ههروەها شاهيدی ميهرەبانييهکی هاوچهشن بووم که دايکی سپای
دانش کی گوندی يهنگيجهی بۆکان دەرحهق بهو و خه کی گوندەکه دەريدەب ی ،ئهوان
خه کی گ ن بوون.
 .３جگه له کاری سپای دانش ،که چوار سا ی خاياند ،خزمهتی سهرەکيی ڕەحمان له
ئيدارەی ئاموزش و پهروەرشدا به خه کی شار وگوندی ناوچهی بۆکان بوو -چ وەک
بهرپرسی دارايی 'کوميته پيکاربا بيسوادی' ) (١٣٤٨و چ وەک بهرپرسی
'ئيمتيحانات' ی ناوچهی بۆکان -ئهرک ک که تا سا ی  ١٣٧٣در ژەی ک شا و ت يدا
زياترين خزمهتی به خه ک کرد.
له ماوەی کار له ئيدارەی ئاموزش و پهروەرشدا بوو که لهگهڵ خاتوو مريهم
ئيسماعيلی پهيمانی هاوسهری بهست ) (١٣٤٩و له سا ی  ١٣٥١و  ٥٥دا بوو به
باوکی دوو کوڕی ميهرەبان و د پاک )ئازاد و ئهمجهد(.
 .４له بش وی و ڕەشبگيرييهکانی دوای شۆڕشی  ١٣٥٧دا ،ڕەحمان گيرا و به ناحهق-
وەک ههزاران کوردی ديکه ،خرايه زيندانهوە .س مانگی سا ی  ١٣٦١ی له
زيندانی بۆکان و مهراغه ت پهڕ کرد .ڕاست لهو ڕۆژانهدا خه خا ی جهلﻼد تهشريفی
ناشهريفی ه نايه بۆکان و تهنيا بهخت و ئيقباڵ بهفريايهوە هات که نهکهوته بهر تيغی
ئهو خو ن مژە ناپاکه .من ئهو ڕۆژە ڕەشانهم لهبيرە که چۆن ههموو بنهما ه و
دۆستهکانی به نيگهرانييهوە دەيان وانييه چارەنووسه ناديارەکهی و دەيانزانی مهرگ
و ژيانی ئهو و زۆر کی ديکهی دەستبهسهرکراو ،به ئاماژەيهکی ساکاری ئهو
نامرۆڤهوە بهستراوە.

 .５قۆناغ کی نو ی ژيانی ڕەحمان ئهودەمه دەستی پ کرد که لهکار و خزمهتی
فهرههنگی خانهنشين کرا ) (١٣٧٣و له ههڕەتی کام ی و توانادا ن ررايهوە ما ی
خۆی .ئهوينی خزمهت و باوەڕ بهخه ک له ﻻيهک و ئيعتيمادی مامۆستايان و
هاوکارانی له ئيدارەی ئاموزش و پهروەرشی بۆکان له ﻻيهکی تر ،نهيانه شت
تهسليمی ئهو خانهنشينييه نهخوازراوە ب ت .ئهمجار گۆڕەپان کی تازەی بۆ کار و
خزمهتی خه ک دۆزييهوە و ههتا دواڕۆژەکانی ژيانی وەک بهرپرسی 'کانون
بازنشستگان آموزش و پرورش بوکان' ) ١٣٧٨تا  (١٣٨٤و 'مديرعامل شرکت
تعاونی اعتبارات فرهنگيان بوکان ) ١٣٨٤تا  (١٣٩٣به ش وەی خۆبهخشيانه ،کار
و خزمهتی ب در غی به فهرمانبهرانی خانهنشينی ئاموزش وپهروەرشی شار و دێ
کرد.
 .６له سا نی کۆتايی ژياندا ،ڕەحمان بهرههمی ئهو ههموو ئهزموونه تاکهکهسييهی
کردە کار کی گشتگير و ههمهﻻيهنی .ئهو ،که له سا نی سهرەتای کارکردن له
ئاموزش و پهروەرشی بۆکاندا ،وتار کی لهسهر گوندەکانی دەوروبهری بۆکان
نووسيبوو و هاوڕێ لهگهڵ نهخشه و ڕ گاوبانی گوندەکان ئاراستهی ئيدارەی
ئاموزش وپهروەرشی ورم و وەزارەتخانهی تارانی کردبوو ،چهند سا ک پ ش
کۆچی دواييهکهی کهوته بيری ب وکردنهوەی به گهنامه ئيداريی و کۆمه يهتييهکان
و له ماوەی پ نج سا دا دووبهرگ کت بی به گهنامهيی سهبارەت به ژيانی سياسی-
کۆمه يهتی – فهرههنگيی شاری بۆکان و ناوچهی دەوروبهری نووسی ) "بۆکان
له سهردەی بيستهمدا" ،چاپی بنکهی ب وکردنهوەی کۆ هپشتی ،تاران؛ بهرگی يهکهم
سا ی  ١٣٨٩و بهرگی دووههم سا ی .(١٣٩٤
له کت بهکاندا به چاويلکهی چينايهتی سهيری م ژووی ڕووداوەکانی کردبوو و گهل ک
چهواشهکاريی سهبارەت به ڕاپهڕينی خه كی بۆکان و وەرز رانی ناوچهی
فهيزو بهگيی سا نی  ١٣٣١و ١٣٣٢ی بۆکانی ڕاست کردەوە .ههر ئهو هه و ست
گرتنهشی بووە هۆی دژايهتی نواندنی ﻻيهنگرانی سيستهمی کۆنی دەرەبهگی ،به م
ئهو کۆ ی نهدا و به شو ن بهرگی يهکهمدا بهرگی دووههميشی ب وکردەوە.
ڕەحمان گهل ک بهرنامه و پﻼنی بۆ کارەکانی دواڕۆژ به تايبهت بهرگی س ههمی
کت بهکه داڕشتبوو و بهتهمابوو ڕووناکی بخاته سهر ههند ک ﻻيهنی تاريکی ديکهی
م ژووی شارەکه ،به م بهداخهوە عيفريتی مهرگ قه همه خزمهتگوزارەکهی شکاند
و به لهدەستچوونی ڕەحمانی محهمهديان ،کوردستان م ژوونووس کی ڕاستگۆ و

کهسايهتييهکی ج گهی ڕ زی خۆی لهدەست دا .هيوادارم دايکی نيشتمان ج گهی
بهتا ی ئهو به ڕۆ هی خزمهتگوزار و د سۆزی تر پ بکاتهوە.
 .７دوايين کاری فهرههنگيی مامۆستا ڕەحمان ،ئامادە کردنی کت بی "مشاعرەنامه"ی
فهيلهسووفی کورد 'ش خ حهسهنی مهوﻻناوايی' بوو .دەقی شيعرەکان له بهياز کی
دەستنووسی باوکی کاک ڕەحمان واته نهمر حاجی محهمهد ڕەشيد محهمهديان
وەرگيرابوو و له بهرگی دووههمی کت بی 'بۆکان لهسهدەی بيستهمدا' به نی
ب وکردنهوەی به خو نهران دابوو.کاک ڕەحمان ئهو کت بهی به يارمهتی مامۆستا
حهمهدەمين شاسهنهم و چهندکهسی شارەزای ديکه گهياندبووە قۆناغهکانی کۆتايی و
سهرەتای بۆ نووسيبوو ،که نهخۆشی ش رپهنجه بهربينگی پ گرت و کات کاک
حهمهدەمين دوايين دەقی ئامادەکراوی ناردەوە بۆی ،ئيتر ڕۆژانی کۆتايی ژيانی بوو
و نهيتوانی کت بهکه به چاپکراوی ببين ت .هيوادارم خوشک و براکانی کاک ڕەحمان
دەرەتانی پ ويست بۆ چاپ و ب وکردنهوەی ئهو کت به بهنرخه پ ک به نن که يادگاری
کاری هاوبهشی باوک و برا هونهرمهندەکهی خۆيانه.
من که ئ ستا چل سا که له بۆکان نهماوم ،دووراودوور ههوا ی خزمهته پاک و
ب گهردەکانی دەبيسمهوە .له ماوەی نهخۆشی تا کۆچه ب وادەکهشيدا چهندەها
نموونهی باشی کاری ئهوم له زمانی خه ک بيستهوە .ئاگاداريش بووم که ئهو خه که
به ئهمهکه چۆن بۆی بهداخهوە بوون و فرم سکيان بۆ ڕشت -ڕەحمان ب ئيدديعا
خزمهتی نيشتمان و خه کهکهی دەکرد و پاداشی خۆی له خه ک وەرگرتهوە.
نيشتمان ههرکهس بۆی بمرێ ،نهمرد
لهشی سهردۆشه که هيچ بههری نهبرد
)مامۆستا ههژار(

کۆتايی قسه :له ههموو ئهو  ٧٢سا هدا که ڕەحمان و من خزم و هاوڕ ی گهل ک نزيکی
يهکتر بووين ،لهگه يدا نهچوومه شو ن ک که ڕ زی ل نهگير ت و به ئيحترامهوە هه سو
کهوتی لهگهڵ نهکر ت .ئهو ب ئهوەی ههو ی لهپ ناو بدات ،ڕ ز و ئيحتيرامی خه کی
بهرەوخۆی ڕادەک شا .هۆکاری ئهو دەسکهوته مهزنه کۆمه يهتييه هيچ نهبوو جگه له
د سۆزی و دەست پاکی و خۆشهويستی خه ک .ئهو بهتهنگی ههمووکهس کهوە بوو و
خهمی ههموو کهسی دەخوارد ب ئهوەی چاوەڕوانی پاداش ک ب ت .خه کيش پيشانياندا
که پ دەزانن.

لهبيرمه کات له سا ی  ١٣٤٤دا هاوڕێ لهگهڵ ههند کی تر له مامۆستايانی کوردستان
شاربهدەر کرام و ن ررامه ئهراک ،ههبوون کهسان ک که تهنانهت خۆيان له قهرەم نهدەدا.
به م ڕەحمان به ترومبيلی خۆی هاوڕێ لهگهڵ چهند برادەری خۆشهويستی ديکهمان تا
شاری تهور ز لهگه م هات ،شهو پ کهوە چووينه ڕەستوران کی خۆش و له هوت ل ک
ماينهوە ،ڕۆژی دواتر منيان بهڕێ کرد بۆ تاران و خۆيان گهڕانهوە بۆکان .ئهوە و سهدان
شتی ديکهی هاوچهشن يادگار و بيرەوەريی بهج ماوی ڕەحمانن ﻻی من .زوربهی ئهو
کت ب و گۆڤارانهی چاپی ناوخۆ که ئ ستا له ما مدان ،ئهو له ئ رانهوە بۆی ناردووم.
مهرگی ئهو دوای مهرگی کاکم گهورەترين بۆشايی له ژيانمدا پ ک ه ناوە .پ م سهيرە
چۆن بهرگهی ئهو دوو خهمهم گرتووە و تا کهنگ دەتوانم بهو بارە گرانهوە بم نم و
نهکهوم .هيوادارم زۆر نهب ت.
يادی مامۆستا ڕەحمانی محهمهديان ،نووسهر ،م ژوونووس و کهسايهتی گهورەی
کۆمه يهتی بهخ ر ب ت!
ئهنوەر سو تانی
٢٠١٦/١٠/٣

