وەرزش له بۆکان
ئهنوەر سوڵتانی

زنجيرە وتاری ڕێزدار جهعفهر مهردانبهگی و ھاوڕێکانی به ناوی "مێژووی وەرزش له شاری
بۆکان" که له ماڵپهڕی ڕۆژھهاڵت – بۆکان دا باڵو دەبێتهوە ،گهلێک به کاکڵ و بهڵگهدار وشيرينه و من
به پێخۆشييهوە دەيانخوێنمهوە.
ئهگهر کاک جهعفهر مۆڵهتم بدات منيش بهگوێرەی توانا و به پێی بڕکردنی بيرم ،وردە بابهتێک
سهبارەت به وەرزشی سهردەمی منداڵی و الويهتی خۆم له بۆکان دەنووسم.
سهرەتا بڵێم ئهو مێژووەی کاک جهعفهر و ھهڤااڵنی دەينووسن و ئهوەی من ئێستا به تهمام بينووسم،
ھهمووی ھهر مێژووی وەرزش له قوتابخانهکانی بۆکانه و دوای کرانهوەی قوتابخانهی فهرمی واته له
سااڵنی  (١٩٢٨) ١٣٠٧بهدواوە ،ھاتوونهته ئاراوە .له کاتێکدا مێژووی گشتيی وەرزشی بۆکان له
دەرەوەی قوتابخانهکان کارێکی ديکهيه و ھيوادارم کهسانێکی تر ئهرکی نووسينی بگرنه ئهستۆ .بۆ
نموونه ،له شار و گوندەکانی دەوروبهر ،چهند چهشنه زۆران يا زۆرەبانی باو بوو وەک زۆرانی پشتێنه
و مهچهکه؛ يا خود يارييهک به ناوی 'قاڕی فهقێيان" ھهبوو که عهينوبيلال کريکێتی ئينگليزييهکان بوو.
فوتباڵيش باو بوو که پێيان دەگوت 'گۆڵێن' يا کێ بهرکێی ڕاکردن ،خليسکێنی سهربهفر ،مهلهوانی و بين
کێشانی نێو ئاو له گۆمی سهرسهکۆ و دەرھێنانی سکهی پووڵ له ژێر ئاوی حهوزە گهورە وشتی ديکهی
لهو چهشنه .سهردەمێکی ھهندێک پێش ئێمه ،تهنانهت ئهم وەرزشانهش ھهبوە :ئهسپ سواری ،ڕمبازێ
و جڵيتێن و  ....من ئهوانه ھهر بۆ نموونه دەھێنمهوە دەنا ڕەنگه بکرێت ناوی دەيان وەرزشی لهوچهشنه
ببهين که پێش ئهوەی له سهردەمی ڕەزاشای پهھلهويدا ھێرشی فهرھهنگی ئێرانی له ڕێگهی قوتابخانه
فهرمييهکانهوە بۆ سهر کوردستان دەست پێ بکات ،له ناوچهکهماندا باو بوون و بهداخهوە ئێستا فهوتاون
و ئهگهر مابێتن تهنيا ناوەکانيانه.
ھهندێک کايهش ھهبوون که ڕەنگه له چوارچێوەی چهمکی وەرزشدا جێيان نهبێتهوە بهاڵم ياری و
ئهسبابی کات تێپهڕ کردن بوون و خهڵک به تايبهت منداڵ و الوان پێيانهوە مهشغووڵ دەبوون ،لهوانه،
ھهلووکێن و شهلالقه و مزرەق بازی و مێشێن و جگێن و گۆرەوی بازی زستانان و شووتی بڕکێنی
ھاوينان و ....که له ھهمووياندا کێ بهرکێ و بردنهوە ھهبوو .ھيوادارم کهسانێک که بيرەوەريی باشيان
لهو بابهتانه ھهيه لهسهر ئهوانيش بنووسن و نهھێڵن له بير بچنهوە.
*****
بهاڵم وەرزشی قوتابخانهيی ،مێژووەکهی له بۆکان ديارە دەبێ بگهڕێتهوە بۆ سااڵنی سهرەتای
دامهزرانی قوتابخانه له بۆکان و مهھاباد واته سااڵنی  ١٣٠٧به دواوە .بۆيه دەڵێم مهھاباد که ئيدارەی
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فهرھهنگی بۆکان بهشێک بۆ له ئيدارەی فهرھهنگی مهھاباد و سهرەتا قوتابيانی پۆلی شهشهم بۆ
ئيمتيحانی کۆتايی قۆناغی سهرەتايی دەچوونه مهھاباد ،وەرزشيش ماددەيهکی دەرسی بوو.
يهکهم قوتابيانی قوتابخانهی دەوڵهتی له بۆکان به حيسابی ساڵی کرانهوەی قوتابخانه ،دەبێ کهسانێک
بووبێتن که له دەوروبهری ساڵی  ١٣٠٠ی ھهتاوی ) ١٩٢١ی زايێنی( له دايک بووبێتن و له  ٧سااڵن
چووبێتنه قوتابخانه و له  ١٣ساڵی واته دەوروبهری  ١٣١٣دا بهشداريی ئيمتيحانی شهشهمی سهرەتاييان
کردبێت.
ئايا وەرزشی سهرەتای کار لهو قوتابخانهيهدا چی بووە؟ من نازانم به الم دەبێ ھهندێک شتی سووک
وەک "نهرمش" يا ژيمناستيک و بارفيکس و پارالێل واته ياری کردن لهسهر دوو ميلهی ھاوتهرتيب،
ھهروەھا گۆڵێن واته فوتبال يا واليباڵ و ھهاڵتن و ئهو چهشنه شتانه بووبێت.
من خۆم له ساڵی  ١٣٢٣دا لهدايک بووم واته  ٢٣ساڵ دوای لهدايکبوونی ئهو يهکهم تاقمهی وا له بۆکان
چوونهته قوتابخانه و  ٦ساڵ دواتريش چوومهته قوتابخانه )له  ٦ساڵيدا چوومه پۆلی "تهھييه" که دواتر
واتا فارسييهکهيان له جێی دانا و بوو به "ئامادەگی"( .له سهردەمی مندا تاقه يهک قوتابخانه له بۆکان
ھهبوو و ئهويش له قهاڵی سهردار بوو .قوتابخانه سهرەتاييهکه وابزانم ناوی شاھپور بوو و دەبيرستانيش
ناوی پهھلهوی ) يا ئهويان پهھلهوی و ئهميان شاھپور(.
له حهوشی قهاڵ له بهشی الی باکوور ،چوار داريان چهقاندبوو و دوو داری ھاوتهريبان بهسهردا ڕاھێڵ
کردبوو 'بارفيکس' يان پێ دەگوت .کهس ئێمهی فێر نهدەکرد بهاڵم ھهندێک له منداڵهکان يارييان لهسهر
دەکرد ،که چهشنه ئاکڕۆباتێک بوو .جگه لهوە مهيدانێکی واليباڵيش دواتر له حهوشهکهدا دابين کرا که له
زەنگی وەرزش و ھهروەھا ئێواران دوای تهواو بوونی دەرس قوتابی و مامۆستا واليباڵيان لێ دەکرد.
ديارە ئيسفاڵت و شتی وا نهبوو و ھهر بهشێک له حهوشه ئاساييهکه بوو جاروبارە زيخيان تێدا باڵو
دەکردەوە .درەنگتر له حهوشی قهاڵی سهردار ،دار و سهوەتهی باسکيتباڵيان دابين کرد وھهندێک قوتابی
پێيهوە مهشغووڵ بوون بهاڵم ناويانم لهبير نييه.
جگه لهوانه ،له گهڕەکهکانيشدا واليباڵ دەکرا ،دوو دار و پهتێک لهم سهر بۆ ئهو سهر ،ھێڵيش به گهچ يا
شتێکيتر له سهر زەوييهکه دەکێشرا و مهيدانی واليباڵ ھهی مهيدانی واليباڵ! گۆڵێنيش له ھهندێک
گۆڕايی و شوێنی پانتايی دار -وەک باخچه و حهوشی گهورەی مااڵن يا له دەرەوەی شار ،دەکرا و زۆر
باو بوو .بهاڵم ھيچ لهبيرم نييه کهسێک ئێمهی ڕاھێنابێت.
له ڕۆژانی وەک ٤ی ئابان و  ٢١ی ئازەردا واھهبوو کێ بهرکێی ھهاڵتن و دووچهرخهسواری بهڕێوە
بچێت .من خۆم واليباڵم دەکرد بهاڵم سهرەڕای ئهوەی زۆرم پێخۆش بوو ،واليباڵيستێکی چاک نهبووم و
تهنيا جارێک له کێبهرکێيهکدا له حهوشی قهاڵ بهشداريم کرد که دۆڕاندمان!
ئهودەمانه ،ھاتنی تيمی ميوان له شارەکانی دراوسێوە بۆ بۆکان ،يا چوون له بۆکانهوە بۆ ئهو شارانه،
ھێشتا باو نهبوو و من لهبيرم نييه شتی وا ڕووی دابێت.
بهداخهوە ناوی مامۆستاکانی وەرزش يا قوتابيی سهرکهوتووی وەرزشم باش لهبير نييه .دەزانم ئهم
مامۆستايانه :نهمران ھاشم وەليزادە و حهبيبوڵاڵ تابانی ،ھهروەھا کاک محهممهد سوڵتانی موکری
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وەرزشدۆست بوون و له حهوشی قهاڵدا واليباڵيان لهگهڵ دەکردين .درەنگتر کاک سولهيمان کهريمی له
مهھابادەوە ھاته بۆکان و برەوێکی باشی به وەرزشی شارەکه دا ،به ھهمان شێوە کاک مهحموود
حيسامی .بهاڵم ئهوە سااڵنێکی درەنگتر بوو و ئيتر من له بۆکان نهمابووم .له نێو قوتابييهکاندا ،نهمر
عهبدوڵاڵ تهننازی له دووچهرخه سواريدا بۆ ماوەيهک تاک بوو وکهس پێشی نهدەکهوت ،پێم سهيرە
بۆچی ھهر ناوی ئهوم لهبيرە ،ڕەنگه لهبهر ئهوە بێت که دووچهرخهسواريم زۆر پێ خۆش بوو بهاڵم
دووچهرخهم نهبوو و سواری دووچهرخهی خاڵۆزاکانم دەبووم.
دياردەيهک که دەبێ لێرەدا ئاماژەی پێبکهم ئهوەيه له سهردەمی ئێمهدا وەرزش برەوی پێ نهدەدرا و
ھهموو ھهوڵێ قوتابخانه و مامۆستاکان و دايک و باوک ئهوە بوو منداڵ دەرس بخوێنێت .وەرزشيان
وەک بهرگر و کۆسپی سهر ڕێگای خوێندنی منداڵ سهير دەکرد و تهنانهت ئهگهر بيانديايه له کۆاڵن
سواری دووچهرخه دەبين چ دايک و باوک و چ مامۆستای قوتابخانه لێمان تووڕە دەبوون و تهنانهت
سزايان دەداين .جا درۆ نييه ئهگهر بڵێم وەرزش قاچاغ بوو و وەرزشکار وەک قاچاخچی دەبوايه له کون
و کاژێردا دوور لهچاوی ماڵ و مهدرەسه ،دەستێک له تۆپ بدات ھهربۆيهش ھهوڵی پهرەپێدانی نهدەدرا.
ديارە درەنگتر باش ببوو و قوتابی و مامۆستا پێکهوە له حهوشی قهاڵ واليباڵيان دەکرد.
من له دەبيرستان بووم که ئهو گۆڕانه له ڕوانگهی مامۆستا و قوتابخانهدا بهرچاو کهوت .ئيدارەی
فهرھهنگ خۆی "باشگايهکی وەرزشی" بۆ قوتابييان کردەوە؛ باشگاکه ئهگهر ھهڵه نهکهم له ساڵی
 ١٣٣٨دا له دوو دووکانی پاساژی سهيد سديقی قوڕەيشيدا کرايهوە .دووکانهکان بهسهر يهکهوە بوون ،له
يهکياندا بۆ يهکهم جار له بۆکان مێزی پينگ پۆنگ دانرا و لهوی ديکهدا ھاڵتێرێکی بهرزکردنهوەی
قورسايی )وەزنهبهرداری( لهگهڵ چهند دەمبيل دانرا بوو .لهبيرم نييه کێ باشگاکهی بهڕێوە دەبرد و
ئهوەندەی بزانم مامۆستايهکی ئهوتۆش نهبوو بابهتهکان فێری قوتابی بکات يا ئهگهر ھهبوو ،ڕۆژانه
لهوێ نهبوو .من لهوێ پينگ پۆنگ فێر بووم و زۆرم پێ خۆش بوو ،وابزانم له ھاوڕێيانی خۆم فێر
بووم نهک له مامۆستا و ڕاھێنهر .ئێستاش ھهر ھۆگری پينگ پۆنگم و له ماڵهکهمان له لهندەن مێزی
پينگ پۆنگمان ھهيه که ئهگهر باران لێبگهڕێت له حهوشهکهدا کايهی له سهر دەکهين!
يهکهم مێزی پينگ پۆنگی بۆکان به تهخته سێ الييهکی ناسک دروست کرابوو و تۆپ لهسهری باش
بهرز نهدەبووەوە ،دەبوايه به ھێز و قووەتی خۆت لێيدەی تا بچێته ئهوبهری تۆڕەکه .من کاتێک بهوەم
زانی که له ساڵی  ١٣٣٩دا چووم بۆ مهھاباد و لهوێ له باشگا ويستم پينگ پۆنگ بکهم .برادەرێکی لێ
بوو "سوورە" يان پێ دەگوت ھهر ئهوەندەی يهک و دوو برديهوە لێم! من به مێزەکهی بۆکانم عادەت
گرتبوو و زۆرم پێ سهير بوو ھهر ھێواشێک ڕاکێتم له تۆپ دەدا بازی دەدا ئهوسهری ژوورەکه .مێزی
ئهوان وەک ھی ئێمه نهبوو و له تهختهی ئاسايی دروست کرابوو و دواتر زانيم مێزی پينگ پۆنگ ھهر
دەبوايه وابێت نهک وەک ئهوەی بۆکان!
ھهرچۆنێک بێت ،باشگاکهی بۆکان شوێنێکی باش بوو بۆ وەرزش کردن و کۆبوونهوە و باس وخواسی
وەرزشی .بهبۆچوونی من دەورێکی ئهرێ ييشی بينی له ئازاد بوونی وەرزش له بۆکان و ھاتنهدەری
قوتابی له ژێر ترس وئهندێشی مامۆستا و دايک وباوکان که پێشتر ھهرچهشنه وەرزشێکيان دژ به کاری
پهروەردە دەزانی.
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من له ساڵی  ١٣٣٩چووم بۆ دانشسهرای ورمێ و پاشانيش بوومه مامۆستای گوند و ئينجا له کوردستان
تهبعيد کرام ،بهشوێنيدا نۆرەی زيندان ھات و کارکردن له شيرکهتێک له تهورێز ،ئيتر ھيچ زانياری و
ئاگادارييهکم له وەرزشی بۆکانی دوای ساڵی  ١٣٣٩نهما بهاڵم دەزانم دونيای وەرزشی بۆکان لهدوای
حهزرەتی شێخ نهک ھهر زێر وزەبهر نهبوو بهڵکوو گهلێکيش خێراتر و زياتر گهڕا و چهرخا!
ديارە ئهگهر نهمر ئهحمهدی سامبهگی ئێستا مابوايه دەيتوانی سهدان قات لهمن باشتر باسی ئهوسااڵنه و
دواتريشی بکات .بهاڵم لهوانهی لهبيرم ماوە و لهو سهردەمانهدا ھاوپۆل بووين ،يهکيان کاک حوسهينی
عهبدوڵاڵھييه که دەبێ بيرەوەريی زۆرچاکی ئهوسااڵنهی ھهبێت .کاک رەحمانی محهممهديانيش ھاوپۆلم
بوو و ئێستا خهريکی لێکۆڵينهوە له مێژووی بۆکانه؛ ئهويش دەبێ زانياريی باشی ئهو سااڵنهی ھهبێت
بهتايبهت که دواتر له ئيدارەی ئامووزش و پهروەرشدا کاری دەکرد و ماوەيهکيش ڕاھنومای سپای
دانيش بوو و دەبێ زۆر شت له وەرزشی قوتابخانهی گوندەکانی دەوروبهری بۆکان بزانێت .ئهوەش
بوارێکی گرنگه و دەبێ بزانين له گوندەکاندا بارودۆخی وەرزش چۆن بووە .ئهوەندەی من لهبيرمه له
گوندی باغڵووجه و بوغدەکهندی و سهرا کهرەسهيهکی ئهوتۆی وەرزشی لێ نهبوو .له باغڵووجه تۆپمان
به پهڕۆ و گۆرەويهکۆن دروست دەکرد و لهگهڵ قوتابييهکان "قاڕی فهقێيان" مان پێدەکرد .تۆپێکيشمان
ھهبوو جاروبارە لهبهر دەم قوتابخانهکه فوتباڵمان دەکرد .جا ئهوە کێ کڕيبووی ،نازانم.
له ھاوڕێيانی سهردەمی منداڵيم کاک حهسهن ئهيوب زادەم لهبيرە واليباڵی زۆر چاک دەکرد .له بهر دەم
ماڵی حاجی حهمهڕەحيم خانی دادخواه که ماوەيهکيش پادگان و پاشان مهدرەسه بوو ،واليباڵمان دەکرد،
يارييهکی زۆر گهرم و گوڕ که خهڵکێکی زۆری ھاوتهمهنمان تێيدا بهشدار دەبوون بهاڵم به داخهوە
ناوەکانيانم لهبير نهماوە .ماڵی خوالێخۆش بوو حاجی حهمهساڵحی محهممهديش له سهر خيابانی سهقز
ڕووبهڕووی دوخانياتی کۆن ،زەوييهکيان ھهبوو که دەورەکهی ديوار کرابوو و دواتر ماڵيان تێدا
دروست کرد .ئێمه چهند خزم و دۆست و برادەری کاک عهزيز محهممهدی له سهر ئهو زەوييه بۆ
ماوەيهکی زۆر واليباڵمان دەکرد .ماوەيهکيش لهگهڵ کاک زاھيد و کاک ڕەئووف زيايی له حهوشی ماڵی
کاک ناجی ،تۆڕی واليباڵمان ھهڵبهستبوو و واليباڵمان دەکرد .من خوليای واليباڵم ھهبوو و لێی تێر
نهدەبووم .ھاوڕێکانی ديکهشم ھهر وابوون و ئێواران تا چاومان تۆپهکهی بديتبايه دەستمان له ياری
کردن ھهڵنهدەگرت.
پێويسته ئهوەش بڵێم له سااڵنێکدا که من قوتابی قوتابخانه بووم ،ڕێزدار عهلی حهبيب زادە دەورێکی
گهلێک باشی دەبينی له کار و چاالکيی غهيرەدەرسيی مندااڵنی بۆکاندا .بهرپرسی "پيش ئاھهنگی"
بۆکان بوو و لهبهر ئهوەی کهسێکی ناسراو و جێگهی متمانهی دايک و باوکان بوو ،خهڵک ئيجازەيان
دەدا منداڵهکانيان لهژێر دەستی ئهودابن و بۆ ئێرە وئهوێ بچن .وابزانم له دەور وبهری ساڵی  ١٣٣٧دا
دەستهيهک پيش ئاھهنگی بۆکانيی برد بۆ تاران بۆ "جمبووری پيش ئاھهنگی نێونهتهوەيی" ،جارێکيش
دەستهيهک پيش ئاھهنگی مهھاباديی بانگ کرد بۆ بۆکان و ميوانداريی کردن .دووکانێکی پيش
ئاھهنگيشی له دووکانهکانی ماڵی ميرزا عهبدولکهريمی ھهمزەيی نزيک موسافيرخانهی نهمر ميرزا
عهبدوڵاڵ فهتحی ،کردەوە که قوتابييهکان بهڕيوەيان دەبرد و شتيان تێدا دەفرۆشت .منيش پيش ئاھهنگ
بووم و لهبيرمه گهلێک کاری وەرزشيی پێدەکردين .ئێوارەيهک بردينی بۆ سهر ناڵهشکێنه ،لهوێ تا
نزيک نيوەشهو ماينهوە و له لووتکهی ناڵهشکێنه ئاگرمان کردەوە ،سروودێکی پيش ئاھهنگی فارسی
ھهبوو به دەوری ئاگرەکهدا دەمانخوێندەوە" :آتش ،شعله برکش ،شعله دم فرو مکش" .واھهيه ھهر
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ئهويش بهرپرسی دانانی باشگاکهی دووکانی سهيد سهديق بووبێت .کاری وا بوێرانه له فهرھهنگی
بۆکاندا واھهبوو تهنيا بهو بکرێت.
واھهيه کاک ڕەحمان مودەڕڕيسی سهرۆکی ئيدارەی فهرھهنگ و ئهوقافی ئهوسااڵنهی بۆکان ،ھهروەھا
دەبير و مامۆستايانی ئهو سهردەمانه وەک کاک عوسمان محهممهدی و کاک ياسين حوسهينی و کاک
برايم نهزەری سهبارەت بهو سااڵنهی وەرزش له بۆکان شتی زۆر بزانن و جێی خۆيهتی پرسياريان لێ
بکرێت .تهنانهت ووردە شت و زانياريی پچڕ پچڕيش دواتر دەخرێنهوە سهر يهک و دەبن به مێژووی
چڕ وپڕ.
له کۆتاييدا بيرەوەرييهک له کێبهرکێی فوتباڵی بۆکان بگێڕمهوە .من له تاران دەژيام و خوێندکاری
زانکۆی ئهدەب بووم له زانستگهی تاران .له خۆپيشاندانهکانی دانيشگا و يهک لهوانه ،اعتصابی
شيرکهتی واحيدی ئوتوبۆسهکانی تاراندا زۆر چاالک بووم .ھاوينان دەگهڕامهوە بۆکان .جارێکيان
کێبهرکێی بۆکان بوو لهگهڵ شارێکی ديکه ،لهبيرم نييه کوێ .بۆکان له دوابوو و ھهندێک ئاڵۆزی پهيدا
بوو خهڵکهکه ھهراھهرايان کرد و بهرديان فڕێ دا ،دوو سێ پاسهبانی شهھرەبانی خهريک بوون به
باتووم له خهڵک بدەن .من ھهلهکهم لهبار زانی و دوو سێ بهردم له پاسهبانهکان ھهڵکرد ،يهکيان چاوی
پێم کهوت و باتوومێکی گهياندمێ .له نێو خهڵکهکهدا خۆم وون کرد بهاڵم ديار بوو ھهر بهشوێنمدا
دەگهڕان و ئاخری دۆزيميانهوە و گرتيانم.
برديانم بۆ شهھرەبانی .ڕەئيسی شهھرەبانی ئهفسهرێک بوو خهڵکی ورمێ دەيانگوت کورديشه بهاڵم به
کوردی قسهی نهدەکرد .لێی پرسيم کێم و چ کارەم .که زانی خوێندکاری زانستگهم گوتی ھا ،ئهوە
ھاتووی ئێرە بشێوێنی؟ تۆ ئامانجی سياسيت بووە لهم کارەت .خراپم گير خواردبوو .منی تهبعيدکراوی
قيلی کهوای سپی ھهموو خۆپيشاندانهکانی دانيشگای تاران ،لهوانه بوو پهروەندەم بۆ ساز بکهن و
بمگرن .خۆش ئهوە بوو من دەمگوت شتی وا ھهر نهبووە و بهردم نهھاويشتووە و له شوێنی خۆم
وەستاوم ئهو پاسهبانه لهخۆوە منی گرتووە ،کابرای پاسهبانی عهجهميش پهستا پهستا دەيگوت نهخێر من
به باتووم لێمداوە ،ئهگهر باوەڕم پێناکهن بيالمانێ با شهڵوارەکهی دا بکهنێ جێگهی باتوومهکه ديارە!
خواوڕاستان پێش ئهوەی کار بگاته ئهو قۆناغه باريکه! نازانم کێ ھهواڵی کارەکهی دابوو به کاکم ،ھات
بۆ شهھرەبانی و ڕيشی لهبهر ئهفسهرەکه گرت و به زامن بهريدام .پاسهبانێکی کورديشی لێبوو زۆری
خاتر گرتم .ئيتر لێپرسينهوەی بهشوێندا نهھات وکابرای ئهفسهريش له بۆکان ڕۆيشت.
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