هونهری نهتهوەی با دەست و هاوار کی پهنگخواردوو
هۆمهر نۆرياوی

ههر پاش ب وبوونهوەی ههوا ی دواکۆچی هونهرمهندی ناوداری فارسزمان "محهممهدڕەزا
شهجهريان" ،ش هژان ک له ن و ڕووبهری فهرههنگيی کورددا دروست بوو .زۆرينه،پا پشتی
ئهم هونهرمهندە دەکات و به ه ما و سيمبۆلی هونهری ڕاستينه و خودی خۆيشی به
هونهرمدند کی ئازاديخواز دادەن ت و پرسهکه ز تر دەباتهوە سهر دنيای هونهر و له سياسهتی
دوور دەخاتهوە .کهمينهيش ،که چارەنووسی هونهرمهندانی نهتهوەکهی خۆ وەک چارەنووسی
خۆ و ميللهتهکهی دەبين ت ،هاواری ل ب ند دەب تهوە و دەنگی گله و سکا ی ڕوو له زۆرينهيه
که بۆچ دەب ت هونهرمهندی نهتهوەيهکی با دەست ﻻی گهلی بندەست ،ز تر له هونهرمهندی
نهتهوەکهی خۆی ب ت؟
ڕاستيت گهرەکه نهتهوەی با دەست بتهو ت و نهتههو ت ههژموونی لهسهر ههموو
ڕەههندەکانی ژيانی نهتهوەی بندەست ئهوەندە ههمهﻻيهنهيه که تهنانهت بۆ سهر ناخ و ههست
و نهستی نهتهوەی بندەست به ب ئهوەی ههستی پ بکات ،شۆڕ بۆتهوە.
نهتهوەيهک به در ژايی م ژوو،خودان کيان و دەسته ت و حوکوومهت بووە و نهتهوەيهکی
دی ،ههميشه به چاوی کهمينه و ئهتن و قهوم ک سهير کراوە و ههرگيز له هيچ گۆشه
نيگايهکهوە مافی يهکسان و بهرانبهری پ ڕەوا نهبينراوە؛ ههر بۆيه م ژوو ،ئهدەب و
هونهرەکهيشی ههر به ههمان چاو سهير کراوە.
قسه لهسهر شهجهريان و هونهرەکهی نييه ،قسه لهسهر هونهر و هونهرمهندی نهتهوەيهکه که
ههرگيز ههلی يهکسانی بۆ نهڕەخس ندراوە که دەربکهو ت ،ببينر ت و هونهری نهتهوەکهی
پ ش چاو بخات.
له کۆنهوە تا ههنووکه ،کورد ههر لهم بهشهی کوردستان)ڕۆژهه تی کوردستان(دا ،به دەيان
گهورە هونهرمهندی وەک "محهممهدڕەزا شهجهريان"ی ههبووە که به ههزار داخهوە ،لهبهر
ب کيانبوون ،تهنانهت له ن و نهتهوەکهی خۆيشيدا به قهدەر شهجهريان نهناس ندراە.
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ئهمه ک دەيکات؟ دەسته ت ،ميديا و ڕاگهياندنی فهرمی.
سهييد ئهسکهر کوردستانی،حهسهن زيرەک ،محهممهد مامل  ،ئۆسمان ههورامی،حيشمهتو
لوڕنژاد ،قالهمهڕە ،ئيسماعيل مهسقهتی ،مهزههر خالقی ،عهبباس کهمهندی ،ئيسماعيل
سابوور ،ناسر ڕەزازی ،نهجمهدين غو می و دەيان هونهرمهندی دی ،به ﻻی کوردەوە ،ههزار
ه ندەی شهجهريان بهرزتر و خۆشهويستترن به م چونکه کوردن ،چارەنووس و قهدەری
ئهمانيش ڕاست ههر وەک چارەنووسی زمان و نهتهوەکهيانه.
وەک ئاماژەم پ دا،قسهکه هيچ ڕووی له شهجهريان و هونهرە بهرز و وا کهی نييه که کهس
نکۆ ی ل وە ناکات؛ قسه لهسهر ب نازبوونی هونهر و هونهرمهندی ميللهت کی بندەسته که تهنانهت
خودی نهتهوەکهيشی وەک پ ويست نايناس ت.
شهجهريان ،پ ش و پاش شۆڕشی گهﻻنی ئ ران له ن و ئ راندا ژياوە و باش دەيزانی له ن و
ڕووبهری ئ راندا جگه له فارس ،چهندان نهتهوەی دی ،که کورد يهکيانه ،بوونيان ههيه .بۆ
خۆی له خۆراسان کهوە د ت که کورد لهم ژسا ه لهو ندەرێ دەژييت)ئيدی لهوە بگهڕێ که
دەگوتر ت هاوژينی يهکهمی ،کوردە(.
شهجهريان ،له نزيکهوە لهگهڵ زۆر سيمای هونهريی کورددا کاری کردووە و ناسياويی له
تهک گهل ک هونهرمهندی ئهم گهلهدا ههبووە و به ئازار و چهرمهسهرييهکانی ئهم نهتهوە
بندەسته ئاشنا بووە .کورد به تووش سهدان کارەساتی ناخههژ نهوە هاتووە به م در خ له
هه و ست کی مرۆيی ئهم جۆرە هونهرمهندانه)هونهرمهندانی نهتهوەی با دەست( بهرانبهر بهم
نهتهوەيه.
گهر باس لهوە دەکر ت شهجهريان له کۆتا سا نی تهمهندا پشتی له دەسته ت کردووە ،زۆر
ڕاسته .به م خۆ هونهرەکهی ئهم هونهرمهندە ههر له سهردەمی ئهم دەسته تهدا ز ترين گهشهی
بهخۆوە بينيوە و ههلی دەرکهوتنی له ئاستی جيهاندا بۆ ڕەخس ندراوە .بۆچ؟ چونکه فارس بووە
و ههميشهيش له دووی بهرزکردنهوەی ناو و ناوبانگی زمان و نهتهوەکهيهوە بووە.
ئهمه ڕاستييهکی حاشاهه نهگرە که نهتهوەی با دەست ئهوەندە قووڵ کاری کردۆته سهر
نهتهوەکانی بندەست که زۆر جار نهتهوەی ژ ردەست،ههموو شت کی خۆی له ئاو نهی نهتهوەی
با دەستدا دەبين تهوە.
شهجهريان به نو نهرايهتی کامه نهتهوە و کيان و دەسته ت ل رە و لهو ی جيهان ،بانگ شت
دەکرا و بهرنامهی هونهريی و کۆنس رتی بهڕ وە دەبرد؟ ديارە ههمووی به ناوی ئ رانهوە بووە.
به م کوان هونهرمهندی کورد ،ههر له کۆنهوە ههتا ئ ستا ،ههرگيز ئهو مافهی پ ڕەوا
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بينراوە که له ئ رانهوە و وەک نهتهوەيهکی ن و ئ ران ،ههلی يهکسان وەک بهڕ ز شهجهريانی
بۆ بڕەخس ندر ت و له ئاستی جيهاندا بهرنامهی هونهری بهڕ وە ببات؟
بۆچی؟ چونکه بهڕ ز شهجهريان،نو نهری زمان و نهتهوەی خودان کيان و با دەسته و هونهر
و هونهرمهندی کورد ،له نهتهوەی بندەسته .ههر به دوای مهرگی شهجهرياند دا دەيان
هونهرمهندی کورد ،له کهنا ه فارسييهکانهوە دەردەکهون و باس له هونهرە وا کهی شهجهريان
دەکهن که ئ مهيش دەنگمان دەخهينه پاڵ دەنگيان که شهجهريان،هونهرمهند کی مهزن بوو به م
ئهی بۆچ بۆ تاقه جار ک،هونهرمهند کی فارست پ شک نههات و نايه پاش مهرگی دەيان
گهورە هونهرمهندی کورد،لهسهر کهنا کهوە دەربکهو ت و باس له هونهرە وا ی ئهم
هونهرمهندانه بکات؟
ديارە وەرامهکه ڕوونه .چونکه کوردە ،ب کيانه،ب دەسته ته ،ل رە و لهوێ به ئهتن و قهوم
دادەنر ت ،لهوە ههژ نهرتريش ئهوەيه که کورد بۆ خۆيشی له بن ههژموونی د رينی نهتهوەی
سهردەستدا ،باوەڕی بهو ئهق ييهته ه ناوە.
ئهوەی ئيبراهيم تهت يسهس،عهليڕەزا ئيفتيخاری و محهممهدڕەزا شهجهريان بهسهر م لۆدی و
ئاوازی کوردييان ه ناوە ،خهتاکه بهرۆکی خۆمان دەگر تهوە و دزە خۆمانهيه و بهرينانمان
چهندە جوان فهرموويانه" :دار ،پوازی له خۆی نهب  ،ناق يش ".
ههرگيز لهگهڵ ب ڕيزيکردن،شکاندن و سووکايهتيکردن به هونهر و هونهرمهندی هيچ
نهتهوەيهکدا نهبووم و ناشبم و هونهری پاکژ و هونهرمهندی ڕەسهن و ڕاستينه له کو ی
سهرزەوی و سهر به کامه نهتهوە ب ت ،ﻻم خۆشهويست و خودان ڕ زە؛ وەک چلۆن حهزم له
دەنگی گهل ک هونهرمهندی سهر به نهتهوەکانی ديکهيه.
کورد پ ويسته به زمانی زانست و کۆ نهدان ،خۆی و هونهرەکهی به جيهان بناس ن ت چونکه
نهتهوەيهکی د رين و خودان شارستانييهتی سهرزەوييه.
ئهمه کورت و پوختی پرسهکهيه و با شهڕەقسه ههر بهوەندە بوەست ت .پرسهکه چ پ وەندی به
شهجهريانهوە نييه و کورد تهن ههلهکه وەک دەرفهت ک بۆ دەربڕينی هاواری پهنگخواردوو
و کپکراوی ناخهکهی و هونهری نهتهوەکهی دەقۆز تهوە .سهرنج کی دوا پهيام و قسهی
هونهرمهندی ههرە ناوداری کورد"حهسهن زيرەک"بدە که له کاس ت کدا دە " :هونهر بۆ من
بههرەيهکی نهدا،هونهر بۆ من کار کی نهکرد به شو نيا بچم ،چون کوردم و به زمانی کوردی
قسه دەکهم".
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ئيتر تۆ خۆت سهربهستيت چلۆن دەڕوانيته پرسهکه.
شياوی ئيشارەت پ دانه که هونهرمهند"محهممهدڕەزا شهجهريان"،سا ی ١٣١٩ی
ههتاوی) (١٩٤٠له شاری مهشههد لهدايک بوو و ڕۆژی پ نج شهممه ١٧،ڕەزبهری ١٣٩٩ی
ههتاوی)٨ی ئۆکتۆبهری (٢٠٢٠له تهمهنی  ٨٠سا ن ،له نهخۆشخانهيهکی شاری تاران دا
کۆچی دوايی کرد.
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