نووسهر ک بۆ ههميشهی ههورامان
هۆمهر نۆرياويی
دەستپ ک:
دوابهدوای ئهو ڕەوشه تايبهتهی بۆ کوردی باشوور له سهردەمی دەسه تی سهددامدا ﺧاسما له سا ی
١٩٩١بهمﻼوە د ته ئاراوە ،بهدەيان نووسهر و ڕووناکبيری باشوور ،ڕوو له ڕۆژهه تی کوردستان و و تی
ئ ران دەن ن .ههر کامه لهم کهسايهتييه زانستيی و چاندييانه دواتر بۆ ڕۆژهه ت دەبنه سهرچاوەی ﺧزمهت
و تهکان ک به بزاڤی ڕۆشنبيريی کورديی له ڕۆژهه ت دەدەن .دوکتۆر "حهمهدەمين ههورامانی" يهک که
لهو کهسايهتييه زانستييانهی باشوور که له ڕۆژهه ت ﺧاسما له باژاڕەکانی پاوە  ،سنه و مهريوان دەب ته
دنهدەری زۆر نووسهر و ڕووناکبير بۆ ئاوڕدانهوەی ز تر له زمان و چاندی کوردی و بۆ ﺧۆيشی يارمهتی
زۆر کهسان دەدات و به گهشت و گهڕان کی فرە به ڕۆژهه تی کوردستاندا بهتايبهت ههورامان ،گهل ک
به گهنامه و بهرههمی دەستنووسی گرانبايی لهسهر ديرۆک و زمان و تۆرەی کوردی دەست دەکهو ت و
دواتر ههر به پا پشتيی ئهم سامانه زەنگينه،چهندان بهرههمی ل كۆ ينهوەيی ناوازە به کت بﺧانهی کوردی
دەبهﺧش ت .م ژووی ههورامان ،له دوو بهرگدا ،فهرههنگی ئاريانڤاچ ،له س بهرگدا و گو زاری
ههورامان)دوو بهرگی له چاپ دراوە( ،نموونه ههرە گهشهکان لهو بوارەدا د نه ئهژمار.
حهمهدەمين ههورامانی له يادگهی مندا
يهکهمين ديدار و ئاشنابوونم لهگهڵ ئهم کهسايهتييه سيما گهشه دەگهڕ تهوە بۆ نهوەدەکانی زايينی بهمﻼوە که
ﺧو ندنی زانستگهم کۆتايی پ ه نابوو و تازە ڕ م کهوتبووە ن و ڕاديۆ کورديی تاران .ئيدی لهو دەمه بهدواوە
له ههر سهردان کی مامۆستا بۆ تاران يانژی گهڕانهوەی من بۆ ههورامان،ناو به ناو چاومان به يهکتر
دەکهوت .چهند جار ک له پاوە و گوندی ﺧانهگا پ کهوە لهسهر تۆرە و ئهدەبی کوردی و دۆﺧی چانديی
کوردستان دەکهوتينه قسه و باس .دواتر که مامۆستا سهری تارانی دەدا ،چهند جاری ديکه له چايﺧانهيهکی
گۆڕەپان و مهيدانی "ئينقﻼب"دا بهدەم چاﺧواردنهوە قسهمان لهسهر زۆر پرس دەکرد .بهردەوام سهری ما ی
مامۆستا محهممهدسا ح ئيبراهيمی "شهپۆل"ی دەدا و زۆر جاريش لهبهر ﺧاکهڕابوونی ئهو مرۆ نازەنينه و
ما باتهکهی،ههر له ما هکهی ئهودا دەمايهوە و شهپۆل نهيدەه شت ڕوو له ئۆت ل بن ت.
پ ش ئهوەی ﺧودی ﺧۆی)حهمهدەمين ههورامانی( له نزيکهوە ببينم،له ڕ ی کت ب کی ئهم نووسهر و تو ژەرە
کوردەوە،ئاشنا به پ نووسهکهی بوو بووم.ئهو کت بهکهيش ديوانی "ميرزا ئهولقادر پاوەيی"،شاعيری ناسراوی
کورد بوو که مامۆستا حهمهدەمين ههورامانی ل کدانهوە و ڕاڤهی هۆنراوەکانی کردبوو و سا ی  ١٩٨٤له
بهغا له چاپی دابوو .ههر له ڕ ی پ نووسه جوانهکهی ئهم نووسهر و تو ژەرەوە ،پتر شهيدای هۆنراوە و
هزرينی ئهدەبيی ميرزا ئهولقادر بووم.ئهم کت بهی ن و کت بﺧانهکهم هاوڕ ی ميدياکارم" ئارام مستۆفی" به
ئهمانهت ل ی وەرگرتم و بهداﺧهوە ئيدی کت بهکهم ههر نهبينييهوە و ئ ستا ﻻی ئهو ئازيزەيه.
گهل ک يادەوەرييم له تهک مامۆستا حهمهدەمين ههورامانيدا ههيه که بۆ ئهوەی له بير نهچنهوە ،پ ويسته
بنووسر نهوە.

يهک لهو يادەوەرييانه،ﺧو ندنهوەی يهک و دوو ش عر ک بۆ مامۆستا بوو که يهکهميان ش عر کی نوێ بوو
و ڕووی له زارۆک کی بۆسنيايی بوو که مامۆستا دەيگوت ،برا،ئ مهی کورد گهرەک لهسهر ﺧۆمان بنووسين
و پ نووسهکهمان ز تر بﺧهينه ﺧزمهت زمان و کولتووری ﺧۆمان .ش عرەکهی دی ،ش عر کی کﻼسيک بوو
به ناوی "ب وەفا يار"که بۆم ﺧو ندەوە،يهکسهر وتی،ئهم ش عرەت بۆ گۆرانی جوانه.
دواتر ئهم پ وەندييه ههر بهردەوام بوو ههتا جار کی دی له تاران و ئهمجار له ﺧودی ڕاديۆ ،به ديداری
يهکدی شاد بووينهوە .مامۆستا حهمهدەمين ههورامانی زنجيرە بهرنامهيهکی لهسهر شاعيرانی کﻼسيکی
کورد به ﺧامهی ﺧۆی نووسيبوو و پ ی ﺧۆش بوو له ڕاديۆ کورديی تارانهوە ب و ببنهوە .منيش بهرنامهکانم
برد بۆ ﻻی کابرای بهڕ وەبهری ئهو دەمی ڕاديۆ که "ئهردەش ر زابلی زادە"ی فارس بوو و باسم له ناوەڕۆکی
زەنگينی بهرنامهکان کرد که به ش وەی ت کستی ڕاديۆيی نووسرابوون .چونکه مامۆستا ﺧاوەنی ئهزموونی
ئيشکردن له ن و ڕاديۆی کورديی بهغا بوو بوو.بهڕ وەبهری ڕاديۆ وتی ،باشه و به ئهوەندە ههزار ل ی
وەردەگرين که له چاو پ نووسه بهپ زەکهی مامۆستا و ت کستهکان،پارەيهکی زۆر کهم بوو .دواتر که
بهسهرهاتهکهم بۆ مامۆستا حهمهدەمين گ ڕايهوە ،پارەکهی زۆر پ هيچ بوو ههر بۆيه له پ شنيازەکهی
پهژيوان بووەوە.
بۆ م ژوو پ ويسته بنووسر ت که ئهو دەمانهی مامۆستا حهمهدەمين ههورامانی له ناوچهی ههورامان و
شاری پاوە دادەنيشت،له ﻻيهن ﺧه کانی فهرههنگدۆستی ئهم ناوەوە ڕ ز کی فرەی ل دەنرا،بهتايبهت
ماوەيهکی فرە له گوندی "ﺧانهگا"ی پهنا شاری پاوە،له ما ی کهسايهتی ناسراوی ههورامان" عيززەت بهگی
لهۆنی" بوو و ژوور کی تايبهتی بۆ ئامادە کرابوو؛ ههروەها له شاری پاوەدا نووسهر و تو ژەری ناوئاشنای
ههورامانی "محهممهدڕەشيد ئهمينی" بهوپهڕی سينگفرەوانييهوە له ما هکهی ﺧۆی باوەشی ميهری بۆ
کردبووەوە و تا ئهو دەمهی له پاوە بوو ،ﺧاکهڕايانه ﺧزمهتی کرد .من بۆ ﺧۆم چهند جار ک له ما ی
محهممهدڕەشيد ئهمينی سهری مامۆستام دابوو .دواتر مامۆستا ڕووی له سنه نا و ماوەيهک له زانستگهی
سنه بوو به مامۆستا و دەستی دايه وانهوتنهوە .ههر ل رەدا پ ويسته ئاماژە بهم ﺧا هيش بدر ت که ڕ نماييهکانی
مامۆستا حهمهدەمين ههورامانی و گو زتنهوەی ئهزموونه زانستييهکانی له بواری نووسين و تو ژينهوەدا
دواتر بوو به چرا بۆ زۆر نووسهر و تو ژەری ههورامانی تا پتر ئاوڕ له م ژوو،زمان و تۆرەی کوردی له
ناوچهی ههورامان بدەنهوە و نها دەرەنجامهکانی ئهو ههو هيش به ڕوونی دەبينر ن .پاش ئهم گشت
سا نه،مامۆستا حهمهدەمين ههورامانی ڕووی له ئهورووپا نا و سا ن ک له و تی سويسرا بوو .تا ئهو
دەمهيش ههر به تهلهفۆن له پ وەندييدا بووين و چهند جار ک له ڕاديۆوە تهلهفۆنم بۆ کرد و لهسهر ئهدەب و
و ژەی ههورامان قسهم لهگه دا کرد .ئيدی بهداﺧهوە پاش ئهم سا نه پ وەندييهکه وەک جاران نهما و تهن
لهم و لهو،پهيجۆری حا ی دەبووم که بۆ ههميشه گهڕابووەوە کوردستان.

حهمهدەمين ههورامانی وەک خۆی
با له زمان ﺧودی ﺧۆيهوە)مامۆستا حهمهدەمين ههورامانی( پتر ئاشنا بهم تو ژەر و نووسهرە کوردە بين.
مامۆستا حهمهدەمين ههورامانی له کت بی "م ژووی ههورامان"دا سهبارەت به ﺧۆی دەنووس ت " :ناوی
محهممهدئهمينه و به )حهمهمين ههورامانی(،ناوبانگی ئهدەبيی دەرکردووە،له "بيارە"،له دايک بووە .له بيارە
قوتابﺧانهی سهرەتايی تهواو کردووە و ئهوجا،يهکسهر چووەته سل مانی".

حهمهدەمين ههورامانی ،دواتر له کهرکووک ﺧولی مامۆستايهتی کۆتايی پ د ن ت و پاشانيش دەب ته
مامۆستای سهرەتايی و له بيارە،هاوار،عهنهب،هه هبجه،سل مانی،دووکان و گهل ک شو نی ديکه مامۆستای
قوتابﺧانان دەب ت .دواتر ڕوو له زانستگهی "موستهنسهرييه"ی بهغا دەن ت و بهشی زمانی ئينگليزی کۆتايی
پ د ن ت .له وەزارەتی ڕاگهياندن دەب ته سهرۆکی بهشی وەرگ ڕان و پاش ئهوەيش ،سهرۆکی بهشی
ڕۆشنبيريی له ئيزگهی کوردی .ئيتر وتار و نووسينهکانی له گۆڤار و ب ڤۆکه کورديی و عهرەبييهکاندا ب و
دەبنهوە.
مامۆستا ،ئهندامی يهک تيی نووسهران و يهک تيی ڕۆژنامهنووسان و کۆمه هی ڕۆشنبيريی کوردييش دەب ت.
جگه له شارەزايهتی لهسهر زار و بنزارەکانی زمانی کوردی،زمانهکانی عهرەبيی و ئينگليزييش دەزان ت.
شياوی ئيشارەت پ دانه که حهمهدەمين ههورامانی ،سا ی  ١٩٢٨له "ئا ياوا" لهدايک دەب ت.
مﺧابن ئهم مرۆ نازەنينه ڕۆژی ههينی٢ ،ی سهرماوەزی ٢٣)٢٧١٨ی نۆڤهمبهری (٢٠١٨له تهمهنی ٩٠
و له شاری سل مانی کۆچی دوايی دەکات و تهرمهکهی له بيارەدا بۆ ههميشه له ن و ﺧاکی نيشتماندا ستار
دەگر ت.
ئهنجام
ڕاستيت گهرەکه کهس نييه حاشا له ڕۆڵ و دەوری ڕۆشنگهرانهی نووسهر و ڕووناکبيرانی وەک حهمهی
حهمه باقی،دوکتۆر حهمهدەمين ههورامانی،حهکيم مهﻻ سا ح و دەيان سيمای پرشنگداری تری باشوور له
ڕۆژهه تدا بکات .مانهوەی ئهم ڕووناکبيرانه ،بزاڤی چانديی ڕۆژهه تی کوردستانی چهند ههنگاو ک
بهرەو پ شهوە پاڵ پ وە نا.
دوکتۆر حهمهدەمين ههورامانی پ نووس کی بهپ زی ن و ڕووبهری چانديی کوردانه و ﺧاوەنی نزيکهی ٣٠
پهڕتووکی گرانباييه که بهش كيان لهسهر زمان و بهش کی ديکهيشيان سهبارەت به ئايينی کوردان و
م ژوو،جوگرافيا و تۆرە و و ژەی ههورامانن.
نووسهری ﺧامه ڕەنگين "کامهران سوبحان" له کورته نووسين کدا له بن سهرد ڕی "فهرههنگ کی مهزنی
زمان ،گهڕايهوە بۆ ناو ﺧاک!"،ئيشارەت دەداته گهورەيی ئهم کهسايهتييه کوردە و دەنووس ت" :نيو سهدە
زياترە ،به ب دەنگيی و دوور له چاوی ﺧو نهر و ﺧه ک ،لهگهڵ ﺧۆی و زمان و م ژووی کورددا کار
دەکات .له ماوەی ئهم پهنجا سا هی کارکردنی ،زياتر له  ٢٠ههزار ﻻپهڕەی چاپکراو و نزيکهی  ٣٠کت بی
له کت بﺧانهی کوردييدا ههيه .کت ب و نووسينهکانی زۆربهيان له چوارچ وەی زمان و فهرههنﮓ و م ژوودان.
بهتايبهتيش زمان و م ژووی کۆنی کورد و ئاڤ ستايی".
کامهران سوبحان ههروەها دەنووس ت" :له ههموو ئهو کت ب و بهرههمانهيدا ،دوو کت بيی بۆ من زۆر گرنﮓ
و پڕ بايهخ بوو .يهکهميان ،بهرگهکانی م ژووی ههورامان .دووەميان)فهرههنگی ئاريانڤاج -س بهرگ(،
ئهم فهرههنگه س بهرگييه ،له نزيکهی  ٢ههزار ﻻپهڕەدا ،ههزاران وشهی کۆن و نو ی کورديی و ئاڤ ستايی
بهراورد کردووە).ئاريانڤاج(له کت بﺧانهکهمدا ،ههميشه بهرانبهر به ﺧۆم بوو".

م ژووی ههورامان ،بهرههم کی ناوازە و زەنگينی ئهم نووسهر و تو ژەرە کوردەيه که ﺧاوەنی بايهخ و
سهنگ کی تايبهته و زۆر ديوی شاراوەی ڕووداو و بويهرە جۆربهجۆرەکانی دو ن ی ههورامان بۆ ﺧو نهر
ئاشکرا دەکات .م ژوونووس گهرەک ڕاستييهکان وەک ﺧۆی بنووس تهوە و ﺧۆ له حهز و سهليقهی تاکهکهسی
دوور بگر ت و ڕووپهڕ ک دوور له ڕاستی ،ئاو تهی بهرههم و کت بهکهی نهکات که دواتر ل ی پهژيوان
بب تهوە و له ڕەوش و دۆﺧ کی تايبهتدا لهبهر چاری ناچار د ڕ ک يان چهند ﻻپهڕەيهک لهسهر کهس ک يان
ﻻيهن ک بنووس ت که دوور له ڕاستی ب ت .ئهم بهرههمهی دوکتۆر حهمهدەمين ههورامانی گهل ک
ڕەﺧنهيشی لهسهرە و ئهم نووسهر و تو ژەر چهندان ڕووپهڕ له بهرههمه بهپ زەکهی تهرﺧان دەدات به چهند
کهس ک که دواتر له نووسينهکهی ﺧۆی لهسهر وان،پهژيوان دەب تهوە و له کهش كی کراوە و ئازاددا ئهو
پرسه به زماندا د ن ت .ئوم دە نزيکانی مامۆستا بۆ چاپهکانی داهاتوو ڕەچاوی ئهم پرسه گرينگه بکهن و
هه هکان ڕاست بکهنهوە و واقيع و ڕاستييهکان وەک ﺧۆ بﺧهنه بهر ديدەی ﺧو نهر نه وەک سبهی لهبهردەم
ڕای گشتيی و نهوەی داهاتوودا وەبهر تير و توانج بکهو ت که بۆچ مامۆستا ڕاستييهکانی وەک ﺧۆی
نهنووسيوەتهوە و ب ﻼيهن نهبووە؟!
ژ دەرەکان:






م ژووی ههورامان،محهممهدئهمين ههورامانی،بهرگی يهکهم و دووەم،چاپی يهکهم١٣٨٠،ی
ههتاويی)،(٢٠٠٠پهﺧشکاری به خ،تاران
فهرههنگی ئاريانڤاچ،نووسينی:د.ههورامانی،بهرگی يهکهم،چاپی يهکهم،سا ی ،٢٠٠٨چاپﺧانهی وەزارەتی
ڕۆشنبيری،ههول ر
گو زاری ههورامان،بهرگی يهکهم،محهممهدئهمين ههورامانی به يارمهتيی محهممهدڕەشيد ئهمينی،ب وکراوەی
ئاراس،چاپی يهکهم،ههول ر٢٠٠٤،
نووسين کی کامهران سوبحان که له ڕووپهڕەکهی ئهم نووسهرە له فهيسبووک وەرگيراوە.

