س بهر کی ههورامانی
)ئاوڕ ک بۆ سهر و سﺗﮕهﮐاﻧﯽ ژياﻧﯽ وەلﯽ فهﺗﺗاحﯽ(
هۆمهر ﻧۆرياوی

 – 1وەلﯽ فهﺗﺗاحﯽ،ﻧووسهر و وەرگ ڕ،سا ﯽ 1343ی ههﺗاوی)(1965له گوﻧد کدا لهدايک دەب ت ﮐه
هوﻧهر،لهو ﻧدەرێ زايه هی ب ﻧد دەب ت" .ﺷۆﺷم "،ههمان ز دەﮐهی وەلﯽ مامۆسﺗا و وەرزﺷواﻧه .سهردەمﯽ
زارۆﮐﯽ له گوﻧدی "ﺷۆﺷم " وەپﺷت سهر دەﻧ ت .دواﺗر ڕوو له ﺷارۆﭼکهی "ﻧهوسوو"دەﮐات ﮐه ههر له
ﮐۆﻧهوە،ﻧاوەﻧد و مهﮐۆ بۆ هوﻧهر به ههر ههموو لق و پۆپهﮐاﻧيهوە دەب ت و به دەيان سيمای هوﻧهريﯽ و
ڕووﻧاﮐبير لهو وە سهر هه دەدەن و پاﺷاﻧيش له ههر ههموو ﮐوردسﺗاﻧدا ﻧاويان دەﮐهو ﺗه سهر زاران.
 – 2دووەم ﻗۆﻧاخ له ژياﻧﯽ وەلﯽ فهﺗﺗاحﯽ هاوﮐاﺗه دەگهڵ دەسﺗپ کﯽ ﺷهڕی ئ ران و ئ راق)(1980-1988
ﮐه مخابن بهﺷ کﯽ فرەی ههورامان ﭼۆڵ و جهماوەرەﮐهی ئاوارە و ڕوو له ﺷارەﮐاﻧﯽ دوو سﺗاﻧﯽ ﮐرماﺷان
و سﻧه دەﮐهن .ﺷهڕی ئ ران و ئ راق ﮐه دەست پ دەﮐات ،ههورامان ب ﻧاز دەﮐهو ت و بهﺷﯽ فرەی گوﻧدەﮐاﻧﯽ
خاپوور و ﭼۆڵ دەﮐر ن .ﮐ وەک گهورە هوﻧهرمهﻧدی ﮐورد"ئۆسمان ههورامﯽ"ﺗواﻧيويهﺗﯽ هاواری د هی
له دەست ئهو ﭼۆ بووﻧهی دەڤهرە ﻧازەﻧيﻧهﮐهی دەرببڕ ت ﮐه له گۆراﻧييهﮐﯽ ﻧاخههژ ﻧدا دار و بهردی
ههورامان دەﻻو ﻧ ﺗهوە .به دوای ئهو ڕەوﺷه ما کاولکهرەدا ،ما باﺗهﮐهی "وەلﯽ"ش وەک زۆريﻧهی
خه ک،ئاوارەيﯽ دەب ﺗه بهﺷﯽ .ﺷاری ﻧهوسوو ،سا ﯽ 1359ی ههﺗاوی)(1980دەﮐهو ﺗه دەست سوپای
ڕژ مﯽ بهعسﯽ ئ راق و ﺷار به جارێ ﭼۆڵ دەب ت و ئهو ﻧدەرێ دەب ﺗه مهﮐۆی ﮐوﻧد و بۆﮐو رەی ﺷوومﯽ
زەمهن.
 - 3س يهم و سﺗﮕهی ژياﻧﯽ وەلﯽ فهﺗﺗاحﯽ ،ﺷاری "پاوە"ی ڕۆژهه ﺗﯽ ﮐوردسﺗان دەب ت ﮐه خۆی و
بﻧهما هﮐهی لهو ﻧدەرێ دەگيرس ﻧهوە.وەلﯽ ،خو ﻧدﻧﯽ دواﻧاوەﻧدی له پاوە ﮐۆﺗايﯽ پ د ﻧ ت و دواﺗر بۆ خاﻧهی
مامۆسﺗايان دەردەﭼ ت و له گهورە ﺷاری ﮐرماﺷان خو ﻧدﻧهﮐهی ﮐۆﺗايﯽ پ دەه ﻧ ت .پاش ﺗهواوبووﻧﯽ
خو ﻧدﻧهﮐهی،دەب ﺗه مامۆسﺗای خو ﻧدﻧﮕه و ﻗوﺗابخاﻧهﮐاﻧﯽ دەڤهری ههورامان و  30سا ﯽ ﺗهمهﻧﯽ له پ ﻧاو
واﻧهوﺗﻧهوە و ف رﮐردﻧدا وەپﺷت سهر دەﻧ ت.
 – 4له ﭼوارەم ﻗۆﻧاخﯽ ژياﻧدا ،وەلﯽ فهﺗﺗاحﯽ دەب ﺗه مامۆسﺗای ﻗوﺗابخاﻧان و گهل ک سا ن له خو ﻧدﻧﮕهﮐاﻧﯽ
ﻧاوﭼهی باوەجاﻧﯽ و ڕواﻧسهر به ﮐاری واﻧهوﺗﻧهوەوە خهريک دەب ت و ئهوەی له ههگبه زاﻧسﺗييهﮐهيدا
دەب ت،دەيﮕو ز ﺗهوە بۆ خو ﻧدەواران .ئهواﻧهی له ﻧزيکهوە ئاﺷﻧای وەلﯽ مامۆسﺗا دەبن،ههمووان باس له
خاﮐهڕايﯽ ئهم مرۆ ڕۆحسووﮐه دەﮐهن ﮐه ﭼلۆن واﻧهﮐاﻧﯽ ژيان،ف ری ﻗوﺗابييان دەﮐات و لهسهر بﻧهمايهﮐﯽ
مرۆيﯽ،بۆ سبهی باريان دەه ﻧ ت و پهروەردەيان دەﮐات.
 – 5له دوا ﻗۆﻧاخﯽ ژياﻧدا ئهم سيما فهرههﻧﮕييه،خۆ له ﺷاری ڕواﻧسهردا دەبيﻧ ﺗهوە .ﺷارۆﭼکهی
"ڕواﻧسهر"ی سهر به ههورامان،يهک له و سﺗﮕه سهرەﮐييهﮐاﻧﯽ ژياﻧﯽ وەلﯽ مامۆسﺗا دەب ت ﮐه ههر لهو
ﺷارۆﭼکهيهوە،گۆﺷهيهﮐﯽ دی له خهباﺗﯽ دەست پ دەﮐات ﮐه ئهويش ئاو زابوون به با ی ﭼاﻧد و زماﻧﯽ
ﮐوردييه ﮐه دەسﺗکهوﺗﯽ ئهم خهباﺗهيش،ﭼهﻧدان ﮐﺗ ب و دەيان وﺗارە .ئهم سيما خهمخۆرەی ﭼاﻧد و زماﻧﯽ
ﮐوردی له ﻧاوﭼهی ههورامان ،يهک له دامهزر ﻧهراﻧﯽ ئهﻧجوومهﻧﯽ فهرههﻧﮕﯽ-ئهدەبيﯽ "ميرزا ئهحمهد

داواﺷﯽ"له ﺷارۆﭼکهﮐهی ڕواﻧسهرە ﮐه ئهم بﻧکه ﭼاﻧدييه،دواﺗر ﺗهﮐاﻧ ک به بزاڤﯽ ڕۆﺷﻧبيريﯽ ﮐوردی لهو
ﻧاوەدا دەدات .ئيﺗر ﺗا د ت ز ﺗر به دوای حهز و خولياﮐاﻧيدا دەﭼ ت .به واﺗايهﮐﯽ دی،ههر ل رەوەيه ﮐه پﺗر
ئاو ﺗهی دﻧيای ﭼاﻧد و فهرههﻧﮓ و ڕۆﺷﻧبيری دەب ت .به هاريکاری ﮐۆمه ه مرۆيهﮐﯽ خهمخۆر،ئهﻧجوومهﻧﯽ
فهرههﻧﮕﯽ-ئهدەبيﯽ ميرزا ئهحمهد داواﺷﯽ دادەمهزر ﻧن ئهرﭼﯽ ئهم ئهﻧجوومهﻧه له ﻻيهن ﮐۆمه ه گهﻧج کﯽ
ئهو ﻧدر وە وەبهر ڕەخﻧه دەﮐهو ت ﮐه گوايه ز ﺗر خۆ له ﻗاوخ کﯽ ﮐۆﻧدا دەبيﻧ ﺗهوە و دەرﮐه له ڕووی ﻻوان
و داواﮐارييهﮐاﻧﯽ ئهم ﺗو ژە ﻧاﮐاﺗهوە به م بۆ وەلﯽ فهﺗﺗاحﯽ ئهم ئهﻧجوومهﻧه دەيخاﺗه سهر ڕ باز کﯽ ﻧوێ و
ههر ل رەوە ڕوو له دﻧيای فهرههﻧﮓ و زمان دەﮐات و دەست دەداﺗه ﻧووسين لهسهر گهل ک پرسان و
ديال کﺗﯽ ههورامﯽ بۆ زماﻧﯽ ﻧووسيﻧهﮐاﻧﯽ دەﮐار دەه ﻧ ت .ڕاسﺗه وەلﯽ درەﻧﮓ دەست پ دەﮐات به م زۆر
زوو دەﺗواﻧ ت ڕێ ببڕ ﺗه ﻧ و ﮐۆمه هی فهرههﻧﮕيﯽ ههوراماﻧهوە.
وەلﯽ،بۆ بهﺷ کﯽ ﻧووسيﻧهﮐاﻧﯽ،زماﻧﯽ ساﺗير و ﺗهﻧز دەﮐار د ﻧ ت .ئهم زماﻧﯽ ساﺗيرە،ههﻧد ک جار
ڕەخﻧهگرﺗﻧه له ﮐۆسپ و ﮐهﻧد و لهﻧدەﮐاﻧﯽ بهردەم ڕووبهری جﭭاﮐﯽ به گﺷﺗيﯽ و ﮐۆمه هی ﭼاﻧديﯽ بهﺗايبهت.
بڕ ک جاريش داﮐۆﮐﯽ و ﻻگريکردﻧه له زمان و ﭼاﻧد و دابوﻧهريﺗﯽ ﮐوردی و ههروەها بهها وا
مرۆيييهﮐان.
بهﺷ کﯽ ﺗری ﻧووسيﻧﯽ ئهم سيما فهرههﻧﮕييه،ڕووی له گل رﮐردﻧهوە و ل کداﻧهوەی ساماﻧﯽ زەﻧﮕيﻧﯽ ئاواز
و م لۆدی و گۆراﻧيﯽ ڕەسهﻧﯽ دەڤهری ههوراماﻧه.
وەلﯽ فهﺗﺗاحﯽ ،ههرگيز له ههمبهر ئهوەی له ﮐۆمه دا ڕووی دەدا،ﺗهﻧيا سهيرﮐهر ﻧهبوو؛ پ ﻧووس کﯽ پهرۆش
بهراﻧبهر ﮐۆمه ﮕهﮐهی بوو .بهردەواميش پ ﻧووسهﮐهی به ههمان مهبهست دەسووڕاﻧد.
له ههمبهر ﻧووسهر و هوﻧهرمهﻧداﻧﯽ دەڤهرەﮐهی بهوپهڕی خاﮐهڕاييهوە خامهﮐهی دەخسﺗه گهڕ و دەيهويست
ئهم ﻧهريﺗه بۆ بهرەی ئهمڕۆ و سبهی ﻧ و ﮐۆمه هﮐهی بﮕو ز ﺗهوە ﮐه ڕ ز له سيما خهمخۆرەﮐاﻧيان بﮕرن.
ههر له گهرمهی ئهم ئاو زاﻧبووﻧه به ڕووبهری و ژەی ﮐورديدايه ﮐه ئهويﻧ کﯽ پاﮐژ و ڕۆﭼوون به ﻧ و
جيهاﻧه ڕەﻧﮕا هييهﮐهی ئهﺷقدا ،وەلﯽ دﻧه دەدات ڕوو له وەرگ ڕان و گو زﺗﻧهوەی دووبهيﺗييهﮐاﻧﯽ باوە ﺗايهر
ههمهداﻧﯽ بۆ سهر زماﻧﯽ ﮐوردی)ديال کﺗﯽ ههورامﯽ(بکات .مهگين ههر ئهوەی سووﺗاوی ئهويﻧ کﯽ ب ﮕهرد
ب ت ﺗا له زماﻧه پاراوەﮐهی باوە ﺗايهری لوڕ بﮕات!
وەلﯽ بهو دەردەوە موبﺗهﻻ بوو ههر بۆيه دەست بۆ دووبهيﺗييهﮐاﻧﯽ باوە ﺗايهر دەبات.
ههر ﮐهس ب دەردا،با ههر مهردە بۆ
دڵ عهﺷقش ﻧهبۆ،با پهژموردە بۆ
بو بوڵ مهﭼڕۆ سهحهر،ئهو گو ﯽ
ههر ﮐهس ب عهﺷقا،ئيمان ههردە بۆ
)دوو بهيﺗييهﮐاﻧﯽ باوە ﺗايهر ههمهداﻧﯽ،وەلﯽ فهﺗﺗاحﯽ(

له گهرمهی ﭼاﻻﮐيﯽ فهرههﻧﮕيﯽ و ڕۆﺷﻧبيريدا مخابن مهرگ بهرۆﮐﯽ پ دەگر ت و له ﺗهمهﻧﯽ پ ﮕهييﺷﺗن
دا پهڕی ژيﻧﯽ هه دەوەر ت و ئۆغری دوايﯽ دەﮐات و ههوراماﻧهﮐهی و ﺷاری ﻧهوسوود دەب ﺗه دواههواری
و بۆ ههميﺷه له ئام زی خاﮐﯽ ﻧيﺷﺗمان دا سﺗار دەگر ت.
"فهﺗه")،ﮐۆمه ه ﺗهﻧز( "،ﭼريکهی ئههوورايﯽ")گۆراﻧيﯽ و ئاوازەﮐاﻧﯽ ههورامان( و
وەرگ ڕاﻧﯽ"دووبهيﺗييهﮐاﻧﯽ باوە ﺗايهر ههمهداﻧﯽ" بۆ سهر ديال کﺗﯽ ههورامﯽ،ﭼهﻧد بهرههم کﯽ ﭼاپکراوی
وەلﯽ فهﺗﺗاحﯽ د ﻧه ئهژمار.
ج ﯽ ئاماژەپ داﻧه ﮐه ڕۆژی س ﺷهممه5،ی ڕەﺷهممهی 23)2720ی ف بريوەری "،(2021وەلﯽ
فهﺗﺗاحﯽ"،ﻧووسهر ،وەرگ ڕ و ﺗۆرەواﻧﯽ ﮐوردی ههوراماﻧﯽ،له ﺗهمهﻧﯽ  56سا يدا ئۆغری دوايﯽ دەﮐات و
بۆ ههر ههميﺷه له باوەﺷﯽ خاﮐﯽ پيرۆزی ﻧيﺷﺗماﻧدا ئۆﻗرە دەگر ت .ج ﯽ ئيﺷارەت پ داﻧه ﮐه ﺷاری
"ﻧهوسوو"،بۆ ههميﺷه دەب ت به ئارامﮕهی ئهم ﮐهسايهﺗييه گهلپهروەرە.
***
پاکژترين ﺋينتيزار
ههر دو ﺷهو بوو،
له دوو سووﭼﯽ
ئهم جهﻧجا سﺗاﻧهی ئ سﺗا،
به جووت باسﯽ ميهرەباﻧﯽ
جاراﻧمان بۆ يهﮐدی دەﮐرد،
ئۆخژﻧيﺷمان بۆ ﻧاخ و دڵ دەگو زﺗهوە.
د ﯽ،پڕی له وەﻧهوﺷهی ﻧيﺷﺗمان بوو،
ﮐهﭼﯽ ئهيوت:
ﺗۆ ﻧازاﻧﯽ براله گيان ﭼلۆن ل رە،
به ههر ههﻧﮕاوێ بۆ ژيان،
ﮐهلهبهرەﮐهت
ل دەﺗهﻧن به ﺗهمﺗومان!
ههر ﮐه ئهمدواﻧد،
ﮐوڕە خرﺗۆ ه دەروون ميهرەباﻧهﮐهی ههورامان،
ﭼۆڕﭼۆڕ ئهسريﻧﯽ دەوەراﻧد.
وەک خودی خۆم،

غوبهرﺗ کﯽ ئهم زەمهﻧه ﺗهﻧﮕهبهرە،
له دەوری ﻧاخﯽ ئا بوو.
"وەلﯽ"خۆی بوو،
ههسﺗم دەﮐرد،
ه ﺷﺗاﮐه ههر،
ههمان ﮐوڕە ههر ههميﺷه دەم به بزەی
خو ﻧدﻧﮕهﮐهی دو ﻧ ﯽ عومرە،
وەک"سهراو ههو ﯽ"*يهﮐهی جاران،
ئاراميﯽ پ يه بۆ د ن.
لهم ژە"وەلﯽ"دەﻧاسم،
ه ور وەﮐوو سپيدارە
ﮐۆﻧسا هﮐهی"حهوزەﻻرە*"،
ﮐهﭼﯽ ﻧهيه ﺷت ،جار کﯽ ﺗر
به ديداری ﺷاد ببمهوە،
ئهم بههارە.
سهد بههار ب و سهديش بﭼ ،
ﺷ وەی ميهرت،
ﺗازە لهسهر ﻧاخم ﻧهخﺷه و
ههرگيز ههرگيز،
له دڵ ﻧاﭼ .
ئيﺗر بﻧوو وا بههارە،
به خهيا ﯽ ههوراماﻧ گو هسوورە
داﺗدەپۆﺷم،
ﮐه له خهيا داﻧﯽ مﻧدا،
پاﮐژﺗرين ئيﻧﺗيزارە.

* سهراو ههو ی :يهک له خۆﺷﺗرين سهيراﻧﮕهﮐاﻧﯽ جاراﻧﯽ ﺷاری پاوە د ﺗه ئهژمار ﮐه له ﻧزيک
خو ﻧدﻧﮕهﮐهی دواﻧاوەﻧديﯽ سهردەمﯽ ئ مه )دواﻧاوەﻧديﯽ ﺷههيداﻧﯽ ههﺷﺗهمﯽ گه ڕ زان( بوو ﮐه به ههزار
داخ و ﮐهسهرەوە ،ئهم مهﮐۆ ديرۆﮐييهيش به دەردی مرۆی ئهم سهردەمهوە گيرۆدەيه و ئ سﺗا ﺗهﻧيا
يادەوەرييهﮐهی ماوەﺗهوە.
* حهوزەﻻرە :يهک له ﺷو ﻧه ههرە د واﮐاﻧﯽ ﺷاری "ﻧهوسوو"ی سهر به "پاوە"ی ڕۆژهه ﺗﯽ ﮐوردسﺗاﻧه
ﮐه ﺷوﮐر ه ﺷﺗا س بهرەﮐهی،ميهر بۆ د ن دەگو ز ﺗهوە.

وەلﯽ فهﺗﺗاحﯽ

بهرههمهﮐاﻧﯽ وەلﯽ فهﺗﺗاحﯽ

