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)ياد ک له هاوژينی مام ههژار موکريانی(

هۆمهر نۆرياويی

ههر من له دووريی تۆ:ههژار و داماو
دەڕوانمه ڕ گهکهت به چاوی پڕئاو
بهشم ههتا لهشم له تۆوە دوورە
ههنيسک و هه مژينی ئهشکی سوورە
)بهزمی بههار،ههژار،بۆ کوردستان(

پهيڤی دەستپ ک:
ئهمه ڕاستييهکی ڕوون و خويايه که به در ژايی م ژوو،ڕەگهزی م ينه له بهش كی فرەی کۆمه گهی
خۆرهه تدا به ديدەی نزم سهير کراوە و ههرگيز ئهو ج گه و پ گهيهی که شياوی کهسايهتی بووە،بهم
بوونهوەرە نهدراوە و ههردەم پهراو ز خراوە .نه خاسما ئهم پرسه له کۆمه گهيهکی نهريتيی وەک کۆمه ی
کوردييدا دوو ه ندە زەقتر بووە .ڕاسته خانمان له ن و ئ مهی کورددا ههميشه شانبهشانی پياو کاريان کردووە
و له پ ناو ژياندا له هيچ جۆرە فيداکاريی و گيان بهختکردن ک در خيان نهکردووە ،ل  ،که نۆرە گهييشتۆته
پله و پۆست و مهقامهکان له ن و ما بات،خ ڵ و کۆمه دا ههرگيز مافی خۆيان نهدراوەت .
ئافرەت،ئهو بوونهوەرە نازەنينهيه که سهرچاوەی ميهر و سۆزە و ناخی ههميشه ل وڕ ژە له دلۆڤانيی و
خودانی پاکژترين ههست و نهسته .کهچی له ههمان حا دا کهم نين ژماری ئهو ئافرەتانهی له ن و کۆمه ی
کوردييدا که له پشتهوەی گهورەيی پياوانهوەن به م مخابن تا له ژياندان ئهوەندە ئاوڕ له ڕۆڵ و دەوريان
نهدراوەتهوە و پاش نهمان،پهيکهريان بۆ چ دەکر ت.
ئهوەی کورد ب ت ،ب س و دوو ناوی "ههژار موکريانی" بهرگوێ کهوتووە و دەزان ت ئهم مرۆ مهزنه
ههموو ژيان و تهمهنی خۆی له پ ناو نهتهوەکهيدا وەپشت سهر ناوە و ئهوەندەی کورد و دۆزی نهتهوەکهی
ﻻ گرينگ بووە،سهدی يهکی ئهو پرسه ئاوڕی له ما باتهکهی خۆی نهداوەتهوە .ههر بۆيه بهداخهوە زۆربهمان
ئاگاداری تهمهن ک خهباتی ميهرەبانانهی ئهو شاخانمه نين که ههر وەک خودی ههژار لهم پ ناوەدا
ت دەکۆش ت و فيداکاری دەکات و ئهرخهيانی به ههژار دەبهخش ت تا در ژە به خهباتهکهی بدات کهچی ئهم
به تهن باسکی هيممهت هه دەما ت و زۆر جار دوور له هاوژين،بۆ خۆی دەوری باوک و دايک دەبين ت
و وەک چيا خۆڕاگر و مينا د ی دايک،ميهرەبان و بوردەبارە .ئهرچی ههرگيز ناتوانين نکۆ ی له ڕۆڵ و
دەوری ههرە دياری مام "عهبدو "ی برای مام ههژار و "ز نهب"خانمی خوشکی ئهم نووسهر و شاعيرە

مهزنه بکهين که بۆ ما بات و خ زانهکهی ههژاری کوردپهروەر کۆ هکه دەبن و تا ڕادەيهک خهمهکان
دەڕەو ننهوە.
سهربازی ب ناو
هاوژينهکهی مام ههژار واته "مهعسوومه ئهحمهدی"ههر وەک خودی ئهم کهسايهتييه مهزنه،پتر له  ٣٠ساڵ
له پ ناو خهونهکانی ههژاری کوردپهروەردا هه وەدا و ئاوارەی ئ رە و ئهوێ دەب ت و لهگهڵ ههموو ک شه
و ئار شه و کهند و لهندەکاندا دەساچ ن ت و قهت لهو بهختهی خۆی دەم به گله و گازندە ناب ت .گهل ک سا ن
له ئ راق،سووريا و باشوور ژيان وەپشت سهر دەن ت و سهرەنجاميش ڕۆحه پهپوولهييهکهی ههر له ن و
خاکهکهی نيشتماندا ئارام دەگر ت.
نرخ و پ گهی خانمان ﻻی ههژار موکريانی ئهوەندە بهرزە که له "چ شتی مج ور"ەکهيدا که کت بی
يادەوەرييهکانی مام ههژار يان به واتايهکی ڕاستتر ژياننامهی ئهم مرۆ پايه ب ندەيه،ئيشارەتی پ دەدات و
ههرگيز ناتوان ت ههروا سووک به ﻻيدا ت بپهڕ ت .ئهمه پهيڤی مام ههژار موکريانی سهبارەت به مهزنيی
خانمانه که له چ شتی مج وردا دەنووس ت ":نازانم له کو م خو ندۆتهوە،دە " :پياوان بۆ ناودەرکردن حهول
دەدەن ،ژنان به فرم سکی چاو نرخهکهی دەبژ رن ."...به فرم سکی خوشک و ژنی من،نرخ کی زۆر
گهورەيان بژاردبوو .ئهو نرخ بژ رە فرم سک هه وەرانهش وەک سهربازی ب ناو وان ،کهس به هيچيان
ناگرێ،به م له ڕاستيدا پا هوانی گهورەی داستان ههر ئهوانن .ئهگهر کاری دنيا له ڕووی عهدا هت
بووايه،دەبووايه له ج گهی کۆته ی پا هوانانی م ژوو،کۆته ی دايک و خوشک و ژنهکانيان له مهيدانی شاراندا
بهرز کردايهتهوە .بهداخهوە،کوا عهدا هت؟کوا دواکهوتنی حهقيقهت؟ د ی ژن،ههر ژن ک،له نهرميی و
بهزەييدا دەريايهکی ب بنه و بۆ هيچ مهلهوان کی بيرەوەر و شارەزا پهی نهداوە و هيچ زانايهک ﻻم وايه
وەک ههيه،پهی پ نهبردووە".
ڕاسته ڕەگهزی م ينه له ن و ئ مهی کورددا تا ڕادەيهک جياوازتر له کۆمه گهکانی ديکه بووە و به چاو کی
ديکه سهير کراوە به م ناب ت ئهو ڕاستييه پشتگوێ بخر ت که به ش وەی يهکسان وەک ڕەگهزی ن رينه ههل
و دەرفهتی بۆ نهڕەخساوە يانژی نهڕەخس ندراوە و،لهبهر خهس هته نهريتييهکانی زاڵ بهسهر کۆمه دا ڕەگهزی
م ينه نهيتوانيوە لهبهر پهراو زخران،سهدی يهکی بههرە و تواناکانی خۆی دەربخات .ههر لهم پ وەندييهدا
خودی مامۆستا ههژار بهم چهشنه باس له وريايی و زيرەکيی هاوژينهکهی دەکات و دەنووس ت" :زۆر
کوردم ديبوون،ژن و پياو،چل ساڵ له بهغدا ژيابوون و ف رە عارەبی نهببوون.خوايه ئهم ژنهم دەب به چنگ
عهرەبييهوە چۆن پ وە ب ! کهچی سا کی ت وەرنهسووڕا،وای ف ر بوو که وەک ههموو ژنه بهغدايی ديکه
بۆ خۆی دەچووە بازاڕ و کهرەستهی ما ی دەکڕی و زەحمهتی بازاڕچوونی ههموو ڕۆژەی له کۆڵ من
کردەوە".
خو ندنهوەی کت بی "چ شتی مج ور"ی ههژار موکريانی،د ی چيايی و ناخی تژی بوردەباريی و وەفای ئهم
مرۆ نازەنينهمان پتر بۆ دەردەخات.
هاوژينبوونی کهسايهتييهکی وەک ههژار له ڕۆژگار کی تاريک و نووتهکی وەک دو ن دا بۆ کورد نه
کار کی هاسان دەب ت به م ئهم خانمه ميهرەبانه لهم مهيدانهدا سهربهرز و سهرکهوتوو دەردەچ ت .ههژار
ههر له کت بی چ شتی مج وردا بهم چهشنه يادەوەرييهکی دەگ ڕ تهوە" :ڕۆژ ک زۆر به سهبرۆکه پرسی:
"ئهرێ ئ مه تا کهی ما هوماڵ و ئاوارە دەبين؟"...

وتم" :تۆ چاوت بهرەوژوور دەڕوان .له ما ه دۆمان بڕوانه.ههر حهوتهی له د يهکن،زۆريش به ژيانی خۆيان
ڕازين .وەبزانه ما ه دۆمين ."...ئيتر نهمديتهوە ههرگيز گله له بهختی خۆی بکا."...
ئهم شاخانمه دلۆڤانه له ههموو باراندا هاوڕێ و هاوخهم و هاوبهشی گشت سات و کاته تاڵ و تفتهکانی ژيانی
ههژاری شاعير و نووسهر دەب ت و وەک خانم کی بهدەست و برد و ئازا کاروباران ڕادەپهڕ ن ت .مامۆستا
ههژار بۆ خۆی دەگ ڕ تهوە که  ":ما هکهمان زۆر ڕووت بوو،ههر حهسيری ل ڕاخرابوو .نان،گهنم و
پ خۆر ساوارە .مهعسووم قۆ ی ل ههلما ی و به تهندوور نانی دەکرد".
ههژار موکريانی ههرکه پاش ماوەيهکی دوور و در ژ به ماڵ و منداڵ شاد دەب تهوە،فرەی پ ناچ ت ڕوو له
سهنگهری خهبات دەکاتهوە .خانمهکهی باش ئاگای له حا ی ههژاری سووتاوی کوردايهتييه که چلۆن شهو
چاوی ناچ ته خهو،ههر بۆيه بهوپهڕی ميهرەبانييهوە ههست بهم پهرۆشه دەکات و پ ی دە ت ،ئهگهر
نهچيت،نهخۆش دەکهويت.
ئافرەت ک دوای ئهم ههموو سهخ هتييانهی ژيان ههرکه له بهغدا تازە خهريکه خۆی و مندا هکانی بحهو نهوە
،لهپڕ ک بهعسی ماڵ و ژيانی ت ک و پ ک دەدات و ڕەنج و بهری ژيانی لهناکاو ڕەشهبای بهعس
ڕايدەما ت .کهچی سهرباری ههموو تهنگ و چه همهکانی ژيان،ههرگيز کۆڵ نادات و مژولی پهروەردە و
باره نانی مندا هکانی دەب ت.
له کهرەجهوە بۆ ههول ر
پاش ههرەسه نان و نسکۆی شۆڕش له ناوەڕاستی ههفتاکان که مام ههژار هاوڕ ی
بارزانييهکان)بارزانييهکان،ل رەدا مهبهست کوردانی باشوورە که له باری هزريی و سياسييهوە له مهﻻ مستهفا
بارزانی نزيک دەبن( له شارۆچکهی "عهزيمييه"ی سهر به "کهرەج" دەگيرس نهوە،ڕۆژان کی دی ژيان بۆ
خۆی و خ زانهکهی دەست پ دەکات و ئهمجار ههژار مهتهر زی خهبات دەگو ز تهوە بۆ ن و ماڵ و تا دوا
دەمی ژيان،لهگهڵ مهعسوومه خانمی هاوژين و "ئاگری"ی کوڕ و ژن و مندا هکانيدا پ کهوە دەژين .من بۆ
خۆم وەک هاوڕ يهکی بهڕ ز ئاگری)مستهفا(ههژار ،که سا ههای ساڵ له ڕاديۆ کورديی تاران پ کهوە هاوکار
و برا بووينه و نهايش ئهم ههڤا هتی و برايهتييه ههر در ژەی ههيه،باش ئاگاداری دەوری کۆ هکهئاسای
مهعسوومه خانمم که پاش مام ههژار چهندە ميهرەبانانه وەرگری ههموو کورد ک دەبوو که ڕووی له
ما هکهی ههژار دەنا .لهم بهينهدا ئهگهر ياد کيش له د سۆزيی و خهمخۆريی "ماپارە" خانمی هاوژينی
مستهفا)ئاگری(ههژار نهکهين،پ موايه ناحهقيی و ب وەفايی بهرانبهر بهم خانمه بهڕ زە ب ت که سا ههای
ساڵ،بۆ مهعسوومه خانمی هاوژينی مام ههژار نه وەک بووک بگرە ههر وەک کچی خۆی بووە و خزمهتی
کردووە .قهدەر وا دەب ت که مهعسوومه خانم له دوا سا نی ژيانيدا ڕوو له باشووری کوردستان دەکات و
بۆ ماوەی چهند سا ک له ههول ر و لهگهڵ "زاگرۆس"ی کوڕی پ کهوە ژيان دەگوزەر نن و سهرەنجاميش
ئهو ندەرێ دەب ته دوا مهنز ی.
پهيڤی کۆتايی
ئهوانهی دەيانهو ت پتر ئاگاداری ژيانی ههژار و ما باتهکهی بن،ڕەنگه خو ندنهوەی کت بی "چ شتی مج ور"
بتوان ت وەرامی بهشی فرەی پرسيارەکانيان بداتهوە و پهردە له ڕووی ژيانی ڕاستينهی ههژار هه بداتهوە.
به خو ندنهوەی ئهم کت به،مرۆ پهی به دەوری چيائاسای هاوژينهکهی ههژار دەبات و ﻻی خو نهر
دەردەکهو ت که ئهم خانمه ميهرەبانه ههم چيا بووە و ههميش سهرچاوەی وەفا و بوردەباری.

شياوی ئيشارەت پ دانه که مهعسوومه ئهحمهدی ،هاوژينی ههژار موکريانی سا ی ١٣٠٨ی
ههتاويی)(١٩٢٩له گوندی "نۆبار"ی سهر به بۆکانی ڕۆژهه تی کوردستان له دايک دەب ت .پاش
ڕۆژگار کی دوور و در ژيش ڕۆژی ١٧ی گهﻻو ژی ٨ )٢٧١٨ی مانگی ئهگۆستی (٢٠١٨له تهمهنی ٨٩
سا يدا له "ههول ر"ی قه ی کوردان کۆچی دوايی دەکات و لهسهر وەسييهتی خۆی له "پيرمام" و نزيک له
گۆڕی خاليد حيسامی)ه دی(ی شاعير و فهلهکهدين کاکهيی ڕۆشنبير ئهسپهردەی خاکی نيشتمان دەکر ت.
مام ههژار و مهعسوومه خانم خاوەنی چوار کوڕن به ناوەکانی ش رکۆ،ئاگری،زاگرۆس و خانی که ش رکۆ
و خانی له ههندەرانن و زاگرۆس له ههول رە و ئاگری)مستهفا(يش دانيشتووی باژاڕی مههابادە.
و نهکان،له ئهلبۆمی خودی ما باتی ههژار وەرگيراون و بهڕ ز کاک بارزان شهرەفکهندی بۆی
ناردووم؛سوپاسی دەکهم.
ژ دەرەکان:
 چ شتی مج ور،عهبدوڕەحمان شهرەفکهندی)ههژار(،چاپی يهکهم،پاريس،سا ی ١٩٩٧
 بۆ کوردستان،ديوانی ش عری ههژار موکريانی،دەزگای چاپ و ب وکردنهوەی ئاراس ،چاپی
چوارەم،ههول ر٢٠٠١،
 ديمانهی سهعدوون مازووجی لهگهڵ خوشکی مامۆستا ههژار

