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سەرەتا 
پڕۆژەی نووسینی ئەم کتێبە  ڕۆژی 200٥/9/٥ بە نامەیەکی نەمر حەمەحوسێن خانی 
سـەرداری موکـری )1880 ـ 191٤(  دەسـتی پێکـرد1 و دوای هەشـت سـاڵ و دوو 
مانگ کاری بێ پسـانەوەی هەفتانە لەسـەر ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت/ بۆکان، بە گوشـاری 
بەردەوامـی هەندێـک الیـەن بـۆ سـەر خـۆم و کـەس وکارم، لـە ڕۆژی 2013/11/1 دا 

کۆتایی پێهات. 
خوێنــەر  کــە  هەیــە  مەترســییەی  ئــەو  مێژوویی یــەکان  ڕووداوە  گێڕانــەوەی 
تامــەزرۆی ڕابــردوو بــکا و لــە بیــری ئێســتا و داهاتــووی دا نەهێڵــێ. ئــەو چەشــنە 
بیروبۆچوونــە بەتایبــەت بــۆ گەلێکــی وەک کــورد کــە تــا گەیشــتن بە ســەرەوەریی 
نەتەوەیــی و چوونــەدەر لــە ژێردەســتەیی ئــەم و ئــەو ڕێگایەکی دووری لە پێشــە، 
مەترســییەکی زیاتــری هەیــە. ئەگــەر ئێمــە لەجیاتــی نەخشــەڕێگای داهاتــوو، هێز و 
کارەســاتبارەکانی  ڕووداوە  گێڕانــەوەی  خزمــەت  بخەینــە  سیاســیمان  توانــای 
ڕابــردوو، ڕۆژەڤــی ئەمڕۆمــان ببێتە باســی قەاڵی دمــدم و هونەری مۆســیقامان لە 
زەلــی فۆلکلــۆر بچەقــێ، دەبــێ حەســرەتی دواکەوتوویی یەکانــی ئەمڕۆشــمان بێتــە 
ســەر ئازارەکانــی ڕابــردوو و ببیــن بــە گەلێکــی شــینگێڕی ڕابــردووی بێ داهاتــوو! 

1. دەقی نامەکە دواتر دەکەوێتە بەرچاو. 
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مێــژوو کاتــێ کەڵکــی دەبێ کە چرای ڕێــگای داهاتوو بێ و هەمــوو هیوای منیش لە 
 باس وخواســی نــاو ئەم وتارانە، دەرخســتنی الیەنــی بەهێــز و الوازی ڕابردوومانە،
 بە ئامانجی ئەوەی کەڵکی داودۆزیی ئێستا و ڕێدۆزیی دواڕۆژی هەبێ. هەموو شیکاری و
پشکنینێکی ڕابردووش لەم وتارانە دا تەنیا بەو ئامانجە کراون، جا بە هەمان شێوەش 

لێم وەردەگیرێ یان نا، وەستاوەتە سەر کۆمەڵگا و تاکی خوێنەری وتارەکان. 
ئەگــەر تەمــەن مۆڵەتــی بدایــەم و بمتوانیبایــە مێژوویەکی پوختی شــاری بۆکان 
بنووسم، کەڵکی زۆرم لەم یادداشتانە وەردەگرت و لەو ڕێگایەوە کتێبەکەم دەکردە 
بەرهەمێکــی پشت ئەســتوور بــە بەڵگە، بــەاڵم ئەگەر ئەوەش نەکرا، هیــچ نەبێ لێرە دا 
هەندێــک بەڵگــەی ڕوون کەوتۆتــە بەردەســتی ئــەو کەســانەی کــە دواتــر مێــژووی 
بۆکان و موکریان و بەگشــتی کوردستان دەنووسنەوە. شارەکانی کوردستان وەک 
دیاربەکــر و کرماشــان و ســنە و ســلێمانی و هەولێر و مەهاباد زووتــر و زیاتریان 
لەســەر نووســراوە. هیوادارم ئەم کارەی منیش دوای بەرهەمە بەنرخەکانی نەمران 
برایمی ئەفخەمی1 و ڕەحمانی محەممەدیان،2 وەک ســێهەم هەنگاو لەپێناو نووســینی 

مێژووی بۆکان دا سەیر بکرێ. 
لــە ئامادەکردنــی وتــارەکان بــۆ چاپــی ســەرجەمیان وەک کتێــب، کــە ئەمســاڵ 
بەڕێوەچــوو، گۆڕانــکاری بەســەر هەندێــک بەشــی وتــارەکان دا هاتــووە، ئەویش بە 
زیادکردنی چەند دێڕێک یاخود بە ئامانجی تازەکردنەوەیان؛ هەروەها چەند وتارێکی 

لێ زیاد کراوە کە پێشتر بوونیان نەبووە. 
ڕاســتە ئەم وتارانە چەقیان لەســەر بۆکان و ناوچەکەی بەســتووە، بەاڵم جگە لە 
 پشکنینی هەندێک سەرچاوەی تایبەت بەناوی بۆکان، کەمتر بەشیکی ئەو چوارسەد و
چەنــد وتــارە هەیــە کــە تەنیا بۆکانــی گرتبێتــەوە و پەیوەندیــی بە مێژووی گشــتیی 
 کوردستانەوە نەبێ. ئەو کتێب و وتارانەی وا لێرە دا ناسێنراون، سەرچاوەی مێژوویی و
ئەدەبــی هەمــوو خاکەکەمانن و منیش هەر بــەو ئامانجــە خوێندوومنەتەوە و لێرە دا 

1. تاریخ فرهنگ و ادب مکریان، بوکان.
2. بۆکان لە سەدەی بیستەم دا، بەرگی 1 و 2.
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ناساندوومن. 
نووسینی مێژووی ناوچەیی و خۆجێیی لقێکی گرنگی مێژوونووسیی ئورووپایە. 
هەر لەو لەندەنەی من ئێستا لێی دەژیم، بە دەیان کەس هەن کە تەمەنی خۆیان تەرخانی 
لێکۆڵینــەوە لــە مێــژووی گەڕەکێکی تایبەتی شــارەکە کردووە و لەســەر ئەو قوژبنە 
 تایبەتەی شــار چەند کتێبیان نووســیوە. ئەوە لە هەموو ئورووپا و ڕۆژاوا دا باوە و

سەرجەمی کاری ئەو کەسانەشە کە بۆتە مێژووی سەرجەمی شار و واڵتەکان.
 بۆ ئامادە کردنی ئەم وتارانە، زیاد لە 280 کتێب یا وتار و لێکۆڵینەوەم خوێندۆتەوە و
جگە لە چەند بیرەوەرییەکی خۆم کە ژمارەیان زۆر نییە، پاشماوەیان پشت ئەستوور 
بە کتێب و بابەتی نووسراوی کەسانی دیکەن. تەنانەت لە نووسینی بابەتی شەهیدانی 
فیدائـی  دا، گەرچـی کەڵـک لـە کتێـب وەرنەگیـراوە، بـەاڵم وت ووێـژم لەگـەڵ 19 کـەس 
کـردووە و ژمـارەی پەیوەندیـی تەلەفۆنـی یـا ئیمەیلـی نێردراو یا گەیشـتووی دەسـتم 
بۆ ڕوون کردنەوەی ئەو بابەتە تایبەتە، لە 2٥0ی تێپەڕکردووە! بەکورتی، ویستوومە 

لەخۆڕا شتێک نەنووسرێ و زانیارییەکی بێ بەڵگە نەدرێتە خوێنەر. 
ئـەم قسـانە بۆیـە ناکـەم ئافـەرەم لـە کەسـێک وەربگـرم، بەڵکوو بۆیەیـان دەڵێم کە 
بزانـدرێ ئەگـەر کەسـانێک گلەییـم لێ بکـەن و الیـان وابـێ شـتێکی بێ بەڵگـەم گوتووە، 
هەندێـک بێ ئینسـاف دەبـن. دیـارە منیـش وەک هەمـوو خەڵکـی ئـەم جیهانـە، خاوەنـی 
هێڵی فکری و باوەڕی خۆمم و ئەو بیروباوەڕەش دەبێ لە نووسـینەکانم دا ڕەنگیان 
دابێتەوە؛ ئەوە یاسـایەکی گشـتییە بۆ هەموو مرۆڤێک و منیش لێی بەدەر نیم، بەاڵم 
هۆکار و هاندەرم بۆ نووسـین لەسـەر بۆکان هەر ئەوە بووە کە شـارەزای بەشـێک 
لـە مێـژووی شـارەکە هـەم و ئـەو شـارەزایی یەم لەسـەر شـار و ناوچەکانـی دیکـەی 
کوردسـتان نییـە. بـۆ نموونـە ئەگـەر بمویسـتایە لێکۆڵینەوەیەکـی ئەوتـۆ سـەبارەت 
بـە مەهابـاد یـا سـەقز و میانـدواوی بن گوێـی بـۆکان بکـەم لـە خـۆم دا هیـچ زەمینـە و 
پێشینەیەکم نەدەبوو و دەبووایە تەنیا پشت بە بۆچوون و هەواڵی ڕاست و ناڕاستی 
خەڵکانی تر ببەستم؛ لە کاتێک دا بۆ بۆکان وا نییە و ئەگەر باسی پەروەردە و خوێندن 
لـە بـۆکان بکـرێ، چ وەک قوتابـی و چ وەک مامۆسـتا ئـاگاداری گەلێـک ڕووداو و 
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کاروبار و دەوری کەسـایەتییە فەرهەنگییەکانی شـارەکە بووم و هەڵەشیان دەربارە 
بکـەم، زۆر گـەورە نابـێ؛ بـە هەمـان شـێوە بـە بـاری سیاسـکۆمەاڵیەتی، فەرهەنگـی و 

ئەدەبی و هەموو بواری دیکەشدا هەروایە. 
بۆکان تاکە شارێکی ڕۆژهەاڵتی کوردستانە کە بیستبێتم و زانیبێتم تا کۆتایی یەکانی 
 سـەدەی ڕابـردووش وەک گوندێـک بـە دەسـت ئاغاواتـەوە بووبـێ و خەڵکی شـارەکە
 تا سااڵنێکی زۆر خاوەنی تاپۆ ی سەربەخۆی مڵک و ماڵ و دووکان و باغ و مووچە و
 مـەزرای خۆیـان نەبووبێتـن. دیـارە دیاردەیەکـی وا گرنگیـش دەبـێ لـەم وتارانـە دا

ڕەنگی دابێتەوە. 
لەالیەکی دیکەوە، من خۆم بە هەڵگری بیری چەپ دەزانم و دژی هەموو شێوازێکی 
چەوسانەوەم و چەوسانەوەی مرۆڤ بە دیاردەیەکی چەوت و بێ فەڕ و شانازی شکێنی 
هەژاران و کەم دەسەاڵتان دەزانم. لە بابەتی جیاجیای ئەم وتارانەش دا دژایەتی ئاغا و 
دەرەبەگم کردووە و الم وایە ئەوە کارێک بووە دەبووایە بیکەم. بەشێک لە ژیانم لە 
 سەردەمێک دا تێپەڕ بووە کە هێشتا سیستەمی نگریسی دەرەبەگایەتی لە ئارا دا بوو و
ئاغـاوات لـە ناوچەکـە دا خودایەتییـان دەکـرد، بـەاڵم لێـرە دا گرنـگ یـەک خاڵـە: هـەر 
شـتێکم سـەبارەت بەو سیسـتەمە چەوسـێنەرە نووسـیبێ، سـەبارەت بە سیسـتەمەکە 
خـۆی بـووە، دەنـا کێشـەی شەخسـیم لەگـەڵ هیـچ ئاغایەک وەک تاکەکـەس یا بنەماڵە 
نەبووە؛ هەموو هەوڵێکیشم داوە بااڵنس ڕابگرم و گەلێک قسە هەبووە بیانکەم، بەاڵم 

نەمکردوون بۆ ئەوەی بااڵنسی ڕوانینە سیاسی و باوەڕییەکەم تێکنەچێ. 
گەلێک جار باسی زوڵم و زۆری ئاغاواتی ناوچەکەم لە سەردەمی کۆدەتای 28ی 
گەالوێژی 1332/ 19٥3، کردووە. ئەو دەم بۆکان بورکانی ڕاپەڕین و خەبات دژ بە 
ئاغاوات و پێشڕەوی شۆڕش و ڕاپەڕینی دژی دەرەبەگایەتی لە هەموو ناوچەکە بوو. 
هەر کەسێک مێژووی ئەو سااڵنە بنووسێ، ناتوانێ باسی ئاگرتێبەردانی ماڵی حاجی 
قاسـمی کەریمی و عەلی میرەبەگ و گرتن و لێدان و زیندانی کردنی ئازادیخوازانی 
ڕاپەڕیـو لەالیـەن ئاغاکانـی بۆکانـەوە نەکا. ناتوانێ باسـی هەاڵتنـی عەبدوڵاڵ ئێرانی و 
میرزا حەمەڕەئووفی مەال حەسەن لە دەست ئەوان نەکا، ناتوانێ باسی تااڵن وبڕۆی 
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سـەدان ماڵی خەڵک و دەرکرانیان لە شـار و گوندەکان نەکا، کە گزیر و داردەسـتی 
ئاغاکان کردیان و دەیان چەشنە زوڵم و زۆر و چەوساندنەوەی دیکەش... جا ئەگەر 
چووبێتمە سەر باسی ئەو سەردەمانە، بەشێوەی ئاسایی ئەو خااڵنەشم ڕاگەیاندوون و 
 ئەگەر بەڵگەیەک هەبووبێ، هێناومەتەوە؛ نە درۆم بۆ کەس هەڵبەستووە و نە کێشە و
ناتەبایی یەکانـم گـەورە کردۆتـەوە. لـە هەمـوو ئـەو باسـانە دا، بۆ مـن تەنیا ئەوە گرنگ 
بووە کە سیستەمە چەوسێنەرە ئاغا و ڕەعیەتییەکە لەقاو بدەم و هەرگیز نەبووە پلەی 
بابەتەکان بهێنمە خوارێ و بیانخەمە گۆڕەپانی کێشەی شەخسی لەگەڵ ئەم و ئەوەوە. 
 لە هیچ شوێنێکی ئەم کتێبە دا ناوی کەسم بە خراپ نەهێناوە و خۆم لە سووکایەتی

بەم و بەو پاراستووە. 
الیەنێکـی دیکـە کـە پێویسـتە باسـی بکـەم ئەوەیـە خـۆم لـەوە دوور خسـتۆتەوە 
کـە بەنـاوی نووسـینی مێـژووی بۆکانـەوە مێـژووی شـارەکانی دەوروبـەر بشـێوێنم. 
باسـی مامۆسـتا هـەژار و پەیوەندییەکانیـم لەگـەڵ بـۆکان کـردووە، بـەاڵم دەسـبەجێ 
گوتوومـە هـەژار خەڵکـی مەهابـاد و بەشـێک لە مێژووی شـاری مەهابادە؛ سـەبارەت 
بە مامۆستا هێدی بە هەمان شێوە. ناوچەی فەیزوڵاڵبەگی لە نێوان سەقز و بۆکان دا 
هاوبەشە و هەر قسەیەکم سەبارەت بەو ناوچەیە و خەڵکەکەی کردبێ، نەمویستووە 
وەک تەشـوێ هەر بۆ الی بۆکانی داتاشـم و مێژووی شـاری سـەقزی پێ بشـێوێنم. 
دەرحـەق بـە کەسـایەتییە بۆکانییەکانیـش لێرەولەوێوە بەڵگـەی ئەوتۆیان بۆ ناردووم 
کە باڵوکردنەوەیان دەیتوانی ناوی فاڵنە شـاعیر و ناوبەدەرەوەی شـارەکە بزڕێنێ، 

هەر بۆیەش هەرگیز باڵوم نەکردوونەتەوە. 
 خوێنەر دەبێ ئاگادار بێ کە بەهۆی دوورودرێژیی ماوەی باڵوبوونەوەی وتارەکان و
ڕەنگاوڕەنگیـی نێوەرۆکـەوە، بابەتەکانـی کتێبەکـە هەمەچەشـنەن، بـەاڵم بـە هیممەتـی 
یەکتـر و  سـەر  خراونەتـەوە  لێکدابڕاوانـە  بابەتـە  ئـەو  خۆشەویسـتم  برادەریکـی 
هاوبەشـی و هاوشـێوەیی مەنتیقییان لێ پێکهاتووە، خوێنەر لە ڕێگەی پێرسـتەکانەوە 

دەتوانێ بابەتی دڵخوازی خۆی بدۆزێتەوە. 
 سـەبارەت بـە شـێوە خـەت و ڕێنووسـیش دەبـێ بڵێـم زمانـی کـوردی سـەرەڕای 



26 | بۆکان لە مێژوودا

حیسـابی  سـایت و  تەلەفیزیـۆن و  هەندێـک  لەسـەر  ناشـارەزایان  دەسـتێوەردانی 
فەیسـبووکی و شـتی هاوشـێوە، بەختەوەرانـە لـە پێشـکەوتن و گەشەسـەندن دایە و 
مەجبووریشـە وابێ. ساڵ بە سـاڵ سـەدان وشـەی نوێ دێتە سەر الپەڕەی ڕۆژنامە و 
کتێـب و بـە هەمـان شـێوە، ڕێنووسـیش تووشـی گـۆڕان دێ و منیش بەپێی پێویسـت 
ئـەم ڕەوتـەم ڕەچـاو کـردووە، بەاڵم دیسـانیش بۆ دڵنیابوونـەوەی تەواو، ئەم ئەرکەم 

ئەسپاردە دەست شارەزایانی خۆی.
هەروەها بۆ زانیاریی زیاتر لە پاڵ سااڵنی هەتاوی، ساڵی زایینیم زیاد کردوون و 
لە کوێ پێویسـت بووبێ واژە و دەسـتەواژە و ڕسـتەم لە نێو دەقە ڕاگوێزراوەکان دا 

خستوونە نێو ڕاستەکەوان و هەرچی هەن تێبینی خۆمن.
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 پێزانین  و  سپاس 

برایانی بەڕێزم   بەشی وتارەکان   ٢٠٠ئەم کارەی من هەر لە سەرەتاوە تاکەکەسی نەبووە و زیاد لە  
 نادری   کاک  و  کردوون  تایپیان  بۆکان  ڕۆژهەاڵتکاک برایم فەڕشی و کاک نادر فەتحی و ماڵپەڕی  

بۆ هەموو ئەو زەحمەتانە سپاسی  .بۆم گۆڕیبێ  جارسێ و دووجار  هەندێکیانی وابووە  خۆشەویست
دوو   منەتباریانم  الیانهەر  و   پەیوەندییان   ناسیاو  برادەری  و  دۆست  لە  زۆرێک  لەوان،  جگە  .دەکەم 

  کەس   دەیان  و  پێداوم  بابەتەکان  لەسەر  زیاتریان  زانیاریی   و  کردوومەتەوە  ڕاست  پێوەگرتووم، هەڵەیان
بوونەتـە بەشـێک لـە   و خوێندوومنەتەوە کە ناردووم بۆ  پێشکەشی یان ئەمانەت بە کتێبیان چاپەمەنی دەزگای  و

کتێبەکـە نـاو  پشـتگیرییانە،   .وتارەکانـی  و  یارمەتـی  ئـەو    لـە   .ئێسـتای   قۆناغـی   نەدەگەیشـتە  کارە  ئـەم  بەبـێ 
بـوو بـە سـەکۆیەک  »بـۆکان لـە مێـژوودا« خۆشەویسـتانە بـوو کـە  هـاوکارە  ئـەو  هیممەتـی   بـە  ڕاسـتیدا

 ئـەو  هەمـوو  بـۆ .هەرەوەزییـە کارە  ئـەم   وەکیـی ال بەرهەمێکـی   وەک  سـالم  دیالۆگێکـی   بـۆ ڕادەربڕیـن و 

   .یە، سپاسیان دەکەمگەورەیی و دەستگرۆیی
گەلێـک   هەشت  ماوەی  لەو  کە   خوێنەران   دە  گەلی   بۆ   هەیە  زۆرم  سپاسی   ئەوانیشدا،   پێش   لە      سـاڵەدا 

 کردوومەتـەوە،  ڕاسـت  قەڵەمیـان  هەڵـەی  ئیمەیـل و تەلەفـۆن و نامەیـان بۆ نـاردووم و ڕێنموونییان کردووم و
  گـەورە  هاندەرێکـی  ئەوانـە  .کـردوون  ڕەچـاوم  و   وەرگرتـوون  پێشـنیارەکانیانم  پێخۆشـییەوە  بـە  منیـش
   .کردووم  سوورتریان  ڕێبازەکەم  لەسـەر  و  من   بۆ  بوون

کاک      بەردەوامی  کاری  و  ئەرک  لە  جیا  فەتحی بەکورتی  کە  (،شوانە )   نادری  ویستم   کاتێک 
بسەرجەمی   کتێبدا  بیچمی  لە  کامران اڵو وتارەکان  دوکتۆر  ڕێزدار    ئامادە   ئەرکی  ئاوەئەمین  بکەمەوە، 

  ئێسـتا  کە   هێنـا  بەرهـەم   لـێ  کتێبـەی   ئـەم  و  ئەسـتۆ  گرتە  کارەکەی  سـەرلەبەری  ڕێکخسـتنی  و  کردن
  یارمەتی   ئەو  هەموو  بۆ  .کتێبەکە  دووهەمی  نووسەری  بە  بوو  ڕاسـتیشدا   لە  خوێنەر،   بەردەسـتی  دەکەوێتە

ئێلخانی  دەکەم.  سپاسی   دڵسۆزییانە  و چیمەن  خاتوو  بە  پێشکەشە  زۆریشم  سپاسی  و  بۆ  ڕێز  زادە 
بێ   یارمەتییانە  ئەو  کتێبەکە. هەموو  تێکنیکیی  گرفتی  و چارەسەری  ڕازاندنەوەی هونەرمەندانەی ڕووبەرگ 

 بەرانبەر بوون، دەستی هەمووالیەکیان خۆش بێت.  
 
 ڵتانی  ئەنوەر سو                                                                                                   

 ٢٠٢١.١١.٢٠  لەندەن،
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ناوی بۆکان
ئەم بەشـە تەرخانی هەندێک بابەت کراوە کە سـەبارەت بە ناو یان وشـەی »بۆکان« 
بەردەسـتم  سـەرچاوەکانی  لـە  زیاتریانـم  خۆمـن و  هـی  بەشـێکیان  نووسـراون. 
وەرگرتـوون. لـەو پەیوەندییـە دا دەبـێ بڵێـم گرفتـی سـەرەکی لـەو بـوارە دا ئەوەیـە 
زۆربـەی نزیـک بـە هەمـوو ئـەو کەسـانەی وا لـە بابەتەکـە دواون بیچمـی فارسـیی 
ئـەوە  کۆڵیوەتـەوە.  لەویشـیان  هـەر  گرتۆتەبەرچـاو و  »بووکان«یـان  واتـە  وشـەکە، 
ڕێبازێکـی بـاش نییـە بـۆ کاری توێژینـەوەی جیـددی کـە دەبـێ پشت ئەسـتوور بـێ بـە 
زانیارییە مێژوویی یەکان و تەنیا لەسەر ئەمڕۆی وچان نەگرتبێ. بۆکان و ناوچەکەی 
مێژوویەکـی دەدوازدە هـەزار سـاڵەی ژیاریـان هەیـە و دەگونجـێ ناوەکـە بگەڕێتـەوە 
بـۆ سـەردەمانێکی گەلێـک زوو، کـە هێشـتا نـە نیشـانەیەک لـە زمانـی فارسـی بـوو و 
نـە ئارییـەکان بـە ناوچەکـە دا وەرببـوون. لـە تۆپۆنێمـی واتـە »وجـە تسـمیە«دا گرنـگ 
ئاوردانـەوە لـە مێـژووی کۆنـە و دیـارە ئـەوەش زانیاریـی زۆر سـەبارەت بـە گەالنـی 
کۆنی ناوچە و زمانی ئەوانی پێویسـتە یا الی کەم دەبێ ناوێکی تایبەت بە مەزندە و 
گریمانەی وەرگیراو لە ڕووداوە مێژوویی یەکان ببرێتەوە سەر بنەمایەکی بە متمانەی 

مەعقوول کە هیچ نەبێ شان لە شانی ڕاستییە سەلماوەکانی زانایان بدا.
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چەند تێبینییەک لەسەر ناوی شاری بۆکان
١

مـن لـەم وتـارە دا گەڕاومەتـەوە بـۆ بنەما و واتای وشـەی گەلێک لەمێژینی »بۆکان« و 
هیوادارم کەم تا زۆر خاڵم پێکابێ و ڕووناکییەکم خستبێتە سەر ڕێگای لێکۆڵینەوەی 

ڕاستەقینەی دواڕۆژ سەبارەت بە شاری بۆکان و ناوەکەی. 
ناوی شاری بۆکانیش وەک مێژووی شارەکە تا ئیستا نەکەوتۆتە بەر توێژینەوەی 
ڕاسـتەقینە؛ ئەو شـتانەش وا لێرەولەوێ سـەبارەت بە باسـەکە نووسـراون لە دۆخی 
بیروبۆچوونی خەڵکی ئاسایی نەچوونەتەدەرێ و ڕووناکییەکی ئەوتۆیان نەخستۆتە 

سەر مێژووی پڕ تەم ومژی ئەم شارە. 
خەڵکـی ناوچەکـە الیـان وایـە نـاوی بۆکان لە بنـەڕەت دا »بووکان« بووە و ئەوەش 
بەهۆی نەریتێکەوە، کە گوایە لە ڕابردووی کۆن دا، کاتێ بووک لە ماڵە باوان هاتۆتەدەر، 
پێش چوونە ماڵی زاوا، بردوویانەتە سەر حەوزەگەورەی نێوەڕاستی شار و ئاشکرایە 
 ئەوە دەبێ هیمایەک بووبێ بۆ پاکیی بووک وەک ئاوی زواڵڵی سەرچاوەی حەوزەکە و
هیـوای بەختـەوەری و ژیانێکـی سـپیی دوور لـە چارەڕەشـیی دواڕۆژ. نووسـەر و 
قەڵەم بەدەستی شار و ناوچەکەش بە شێعر یان نووسین، بەڵگەیان بۆ ئەم بۆچوونە 

پێکهیناوە. 
لـە ڕاسـتی دا ئـەم وتـارە بەنیـازی دامەزراندنی سـەرەتای باسـێکی زانسـتی لەمەڕ 
بنەچەکـی نـاوی بـۆکان نووسـراوە. کلیلـی کردنـەوەی گرێپووچکـەی ئـەم باسـە، بـە 
بۆچوونی من، وشەی »بەگە« یان »بەغە« یە. بەگە یان بەغە یان بهەگە، خودای هەموو 
ئەو گەالنە بووە کە پێش هاتنی زەردەشـت لە هیندەوە تا ڕۆژاوای ئێران و بەشـێک 
لە میزۆپۆتامیا ژیاون. ئاڤێستاناسی ئێرانی ئیبراهیم  پوورداوود لە وتارێک دا بەناوی 
»بەغە«وە دەنووسێ: »وشەی یەکجار کۆنی بەغ لە کۆنەوە لە زمانی ئێمە دا ماوەتەوە. 
لە زمانە کۆنەکانی ئێران وەک ئاڤێستایی و فارسیی کۆن  دا بەغ لەسەر زاری خەڵک 
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بـووە و لـە گاتـاکان دا کـە هەڵبەسـتی زەردەشـتن و کۆنترین بەشـی ئاڤێسـتا پێکدێنن، 
بەگە بەواتای بەش و بەخت هاتووە. لە بەشەکانی تری ئاڤێستاش دا بەغە هەر هەمان 
واتـای هەیـە. وشـەکە لـە چاوگـی بەگـەوە دێ کـە لـە زمانی پەهلـەوی  دا بۆتە بەختەن. 
کارلێ کـراو )إسـم مفعـول( ی وشـەکە واتـە بەخـت لـە ئاڤێسـتا دا هاتـووە کـە لـە زمانـی 
پەهلـەوی و فارسـی و ]کوردیـش[  دا بۆتـە بەخـت... بـەغ لـە زمانـە کۆنـە ئێرانییەکان دا 
وەک »بهەگ«ی  سانسـکریت، مانای بەش و بەخت دەدا و لە مانای دووهەم دا واتای 

خوداوەند یشی هەیە کە چەمکی بەخشندەشی لێ وەردەگێرێ.«
پـوورداوود لـە شـوێنێکی تـری وتارەکـەی دا دەنووسـێ: »پێـش پێغەمبەرایەتیـی 
زەردەشـت، بـە خوداوەنـد دەگوتـرا بـەغ و پاشـانیش کـە ئەمـان تاقەخوایـان ناونـا 
ئەهوورامەزدا، وشەی بەغ لە واتای ئەسڵی و پێشووی خۆی دا مایەوە.« بۆ سەلماندنی 
ئەم بۆچوونە، پوورداوود بەڵگە دەهێنێتەوە و دەڵێ: »داریووش شای هەخامەنشی لە 
بەردەنووسەکەی بێستوون )کێوی یەزدانی بەغستان(  دا، کاتێ ڕووداوەکانی سااڵنی 
چـوارەم و پێنجەمـی شـایەتیی خـۆی دەگێڕێتـەوە، دەڵـێ ئەهوورامـەزدا و بەغانـی تر 
لەبەرئەوە یارمەتیی منیان  دا، چونکوو من قین لەدڵ و درۆزن و زاڵم نیم.« مامۆستا 
عەالئەددیـن سـەجادیش لـە مێژووەکـەی خـۆی دا، کاتـێ هاتۆتـە سـەر باسـی قەومـی 
کاسی، دەنووسی: »یەکێک لە سۆراخی هیندوئورووپایی یەکان بەسەر کاسییەکان دا، 
وشـەی بـوگاش یـان بوغاشـە کـە بـە مانـای خوایـە.« وشـەدانی دێهخـودای زمانـی 
فارسـیش دەڵـێ: »بەگـە لـە سانسـکریت دا بەواتـای خـو دا بـووە و لـە کتێبـی پیـرۆزی 
ڤیـدا  دا ئـەم واتایـە چەنـد جـار دووپات کراوەتەوە، واتە لەنێو هیندوئێرانییەکان دا پێش 

جیابوونەوەیان لە یەکتر، ئەم شتە باو بووە.«
خاتوو ماری بۆیس پسـپۆڕی ناوداری مێژووی زەردەشـت و ئاڤێسـتا، لە کتێبی 
مێژووی زەردەشتایەتی  دا چۆتە قوواڵیی باسەکەوە و بە دوورودرێژی سەبارەت بە 
واتای وشەی بەغە و بەگە دواوە و مانای خوداوەندی بۆ وشەکان پەسەند کردووە. 
دوکتـۆر فەرەوەشـی دانـەری فەرهەنگـی پەهلـەوی بـە فارسـی، چـوار واتـای خـو دا، 
سەروەر، شا و هێزی خودایی بۆ بەغ لێداوەتەوە و »بەک«یشی بە خودا و سەروەر 
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مانـا کردۆتـەوە. نووسـەری »واژەنامـە مینـوی خـرد«، دوکتـۆر ئەحمـەدی تەفەززولی 
بەغانـی بـە خودایـان زانیـوە و زانـای بەناوبانگـی ئێرانی »ملک الشـعرا بهار« لە کتێبی 
»سـبک شناسـی« دا گوتوویەتـی: »ئـەم وشـەی بەغـە، یەکـەم جـار لـە نووسـراوێکی 

سـارگونی شـای ئاشـوور دا لەگەڵ پاشـگری دا لە شـێوەی بەغدات  دا هاتووە کە ناوی 
پیاوێکی ئێرانی بووە.«   

 ئـەم وشـەیە لـە دراوی شـاهانی ساسـانیش دا بینـراوە، بـەاڵم لێـرە دا، واتایەکـی 
هەندێ نزمتر لە ئەهوورامەزدای پێ بەخشراوە. لە کۆتایی سەردەمی ساسانییەکان دا 
ئاڵ وگۆڕێک بەسەر مانای بەغ دا هات و تەنیا واتای گەورەی لێ خوێندرایەوە. تەنانەت 
لـە کتێبـی یـادگاری زەریـران  دا تەنیـا بـە مانـای سـەر هاتـووە. دایرةالمعارف فارسـی، 
فرهنـگ معیـن، فرهنـگ رشـیدی، برهـان قاطـع، آصـف اللغـات و چەندیـن قامووسـی 
دیکەی زمانی فارسیش هەمان واتایان بۆ وشەی بەغ لێداوەتەوە؛ فەرهەنگی ڕەشیدی 
لـە مـادەی »بەغـداد«دا واتـای »عطیـە الصنـم«ی هێنـاوە، بـەاڵم پـوورداوود بەرپەرچـی 
بۆچوونەکەی داوەتەوە و گوتوویەتی بەغ الی ئێرانییەکان »صنم« نییە و خوداوەندە. 
ئەحمـەد  ئازەربایجانـی  ناســراوی  زانـــــــای  زمانــــــەوان و  مێژوونــــووس، 
ئێـران نووسـیوە و  نـاوی شـار و گوندەکانـی  لەسـەر  کەسـرەوی زنجیرەوتارێکـی 
گەرچی ئاوڕی لە کوردستان نەداوەتەوە، بەاڵم ئەو زانیارییانەی داویە بە دەستەوە 
دەتوانـن یاریـدەری باسـەکەی ئێمـە بـن. لـە دوو وتـاری جیـاواز  دا کـە لەسـەر وشـەی 

باکۆ پێتەختی ئازەربایجانی باکووری نووسیوە، کەسرەوی دەڵێ: 
 »وشەگەلی باک و بەک و بەغ لە زمانە کۆنەکانی ئێران وەک هەخامەنشی و پەهلەوی دا

جگە لە واتای خو دا، مانای پەرەستنیشی هەبووە. وشەی باکۆ لە بنەڕەت دا باگاوان 
یـان بـاکاوان بـووە و لـە زەمانـی ساسـانییان و پێـش ئەوانیشـەوە، لە ئەرمەنسـتان و 
ئاران و ئازەربایجان و شـوێنەکانی دیکەی ئێران، ئاوایی گەلێک بەو ناوە هەبوون و 
لە هەموویان دا ئاگرێک ڕۆشن بووە... کە وابوو، باگوان یان باگاوان بەواتای شاری 

خو دا یان شوێنی خو دایە.« 
کەسـرەوی هەروەها دەڵێ: »نەک هەر باکۆ، بەڵکوو بەغدا و بەعقووبەش شـاری 
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خودا بـوون و ئـەوەی ئەرمەنییـەکان پـاش قبـووڵ کردنـی ئایینـی مەسـیح بەکیـان بـە 
بـت مانـا کردۆتـەوە یـان المعـی خـۆی لـەوە پاراسـتووە کـە ناوی بەغداد بنووسـێ و 
لەباتی ئەو، ناسناوی دارولئیسالمی هێناوەتەوە، نیشان دەدا کە ئەم شارانە، شوێنی 

ئایینێکی کۆن بوون و پەیوەندییان بەناوی بەک و بەغەوە هەبووە.« 
وشـەی  زمانەوانیـی  الیەنـی  بەسـەر  بـوو  ڕوانینێـک  گوتـرا،  ئێسـتا  تـا  ئـەوەی 
بـۆکان  دا. ئـەم ڕوانینـە، یەک الیەنـی و ناتـەواوە ئەگەر نەخرێتـە چوارچێوەی مێژووی 
ناوچەکەوە و ڕووداوەکانی مەڵبەندی بۆکان لە پەیوەندیی باسەکە دا شی نەکرێتەوە. 
 کۆنتریـن دەوڵەتـی ناسـراوی ناوچـەی ڕۆژهەاڵتـی کوردسـتان )بۆکانیـش وەک 
بەشـێک لـە ناوچەکـە( ، دەوڵەتـی ماننایـە. پێـش ئـەوان، لـە نیـوەی یەکەمـی هـەزارەی 
سـێیەم بـە دواوە چەنـد دەوڵـەت ـ شـار و دەوڵەتـی ناوچەیـی لـە بەشـی ڕۆژاوای 
خاکـی ئێـران پێکهاتبـوو، بـەاڵم دەوڵەتـی ماننـا یەکـەم دەوڵەتـی یەکگرتـووی ناوچەکە 
ئابـووری و  توانایەکـی  خاوەنـی  خـۆی و  گرتبـووە  بەرینـی  مەڵبەندێکـی  کـە  بـوو 
دەسەاڵتێکی سپایی ئەوتۆ بوو کە دەیتوانی سەر لە حاندی دەوڵەتە زلهێزەکانی ئەو 
دەم )ئاشـوور، ئووراتـوو و...(  بـەرز بکاتـەوە. ئـەم یەکگرتنـە لـە ئەنجامی پێشـکەوتنی 
ئابووریـی کۆمەڵـگاو بـە مەبەسـتی خۆپاراسـتن لـە مەترسـیی دراوسـێ بـە هێـزەکان 
سـەرەتای  دووهـەم و  هـەزارەی  کۆتایـی  بـۆ  دەگەڕێتـەوە  مێژووەکـەی  پێکهـات و 
هەزارەی یەکەمی پێش زایین، واتا ئەو سەردەمە گرنگەی کە ئارییەکان لە باکووری 
ڕۆژهەاڵتـەوە بـەرەو ڕۆژاوا دەهاتـن و شـەپۆلی یەکەمیـان تـا سـنووری خاکـی ماننـا 
کشـابوو. ماننـاکان بەشـێک بـوون لـە یەکییەتیـی هۆزەکانـی لووللووبـی و گۆتـی کـە 
ئەوانیـش لـە مەنزوومـەی زاگـرۆس جیـا دەبنـەوە و خاکەکەیان ناوچـەی ڕۆژهەاڵتی 
باشـووری گۆلـی ورمـێ هەتـا ڕۆژاوای باشـووری زەریاچـەی کاسـپیەن )خـەزەر(  

بەتایبەت نێوان مەراغە تا سەقز و بۆکانی گرتبووە بەر. 
بریتانیکای ئینسیکلۆپیدیای زمانی ئینگلیزی دەنووسێ:

»ماننـاکان لەالیـەن سـێ هێـزی گـەورەی سـەردەمی خۆیانـەوە گەمـارۆ درابـوون، 

 ئاشوور لە ڕۆژاوا، ئوورارتوو لە باکوور و ماد لە باشوور، ]سەکاکانیش لە باشوور و
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ڕۆژاواوە[؛ ئـەم قەومـە پـاش هێرشـی سـەکایی یەکان و پەیدابوونـی مـاد لـە سـەدەی 
حەوتەمی پێش زایین، ناسنامەی قەومیی خۆیان لە دەست  دا و چوونە ژێر دەسەاڵتی 
مادەکانەوە. دوژمنی گەورەی مانناکان دەوڵەتی ئاشوور بوو. ئاشوورییەکان تەنیا لە 
نێوان ساالنی810 تا 744ی پێش زایین  دا، بەالی کەمەوە چواردە جار هێرشیان بردە سەر 
خاکی ماننا، هەزاران کەسیان بە کۆیلە لێ گرتن و سەدان پیشەساز و هونەرمەندیان 
 لێ ڕاگواسـتن بـۆ شـاری نەینـەوا. ئوورارتوویی یەکانیـش لـە ئاشـوور باشـتر نەبوون،
تەنیا ڕوسـای یەکەم شـای ئوورارتوو، 22 قەاڵ، واتە 22 شـار و شـارۆچکەی ماننای 

داگیر کرد.« 
بــەاڵم هێرشــی گــەورە بۆ ســەر خاکی ماننــا لەالیەن ســارگۆنی دووەمی شــای 
ئاشــوورەوە بــوو )71٦ ـ 710ی پ. ز(.  ســارگۆن بــە ڕەوانــدز و حاجــی ئۆمەران دا 
بــەرەو پیرانشــار و ســوڵدووز داگەڕا و پاش ماوەیەک ڕۆیشــتن بــەرەو زەریاچەی 
ورمێ، گەڕایەوە و ئەم جار لەشــکرەکەی بە ئیندرقاش و قومقەاڵی ســاباڵغ دا بەرەو 
میانــدواو بــرد و بە دۆڵــی چۆمی تەتەهوو  دا ڕووی کردە ئیزیرتــووی پێتەختی ماننا 
لــە نزیــک گونــدی ئێســتای قەاڵیچی بۆکان و لەوێوە گەیشــتە شــیز، واتــە ئاورگەی 

ئازەرگوشەسپ و پاشان چووە ساین قەاڵ کە ئەو دەمە، ناوی »ئەوکان« بوو. 
لە هەموو ئەو شوێنانەش، وەک سێاڵو هەموو شتێکی لە ناوبرد و داری بەسەر 
 بەردەوە نەهێشت، بەاڵم دەوڵەتی ماننا سەرباری ئەو هەموو دڕەندەیی یە، هەر مایەوە و
 لە گرێژەنە نەچوو، تا ماوەیەک دواتر کە مادەکان دەستیان بەسەر خاکەکەیان دا گرت و

دەسەاڵتیان بڕینەوە. 
بەپێـی ئـەو بەڵگانـە، بـۆکان یەکێـک بـووە لـە دەوڵەتـ  شـارەکانی ماننا و بەشـێک 
 بووە لە یەکییەتیی هۆزە ماننایی یەکان کە کەوتە بەر هێرشی ئاشوور و ئوورارتوو و
پاشـان بە دەسـت مادەکان داگیر کرا. لە سـەردەمی حکوومەتی مادەکانیش دا بۆکان 
بەشێک بوو لە ئیمپراتۆرییەتەکەیان و کەوتبووە ناو جەرگی مادی بچووکەوە. جگە 
لە ئیزیرتوو، قەاڵی گوندی ئاغجەیوان لە ڕۆژهەاڵتی شارەکەوە، هەروەها شوێنەوارە 
 بەردینەکانی سماقان و بی بی کەند لە دەوروبەری شار و قەبری فەرەوەرتیشی شای ماد



بەشی یەکەم، بۆکان: ناسنامە، مێژوو، ڕووداو | 37  

)633 ـ 600ی پ. ز(  لـە فەقرەقـای مەهابـاد کـە تەنیـا 50 کیلۆمیتـر کەوتۆتـە ڕۆژاوای 

دەسـەاڵتداریی  سـەردەمی  لـە  بۆکانـن  ناوجەرگایەتییـەی  ئـەو  بەڵگـەی  بۆکانـەوە، 
مادەکان دا. 

بەم پێیە، مێژووی ناسراوی شاری بۆکان و گوندەکانی دەوروبەری دەگەڕێتەوە 
بۆ سەردەمی ماد و پێشتر؛ واتە ئەو سەردەمەی کە هێشتا ئایینی تازەی زەردەشت 
لە ناوچەکە دا باڵونەببۆوە. ئەوەندە تاکوو ئێستا ڕوون  بۆتەوە دیارە کە، زەردەشت 
لـە دەوروبـەری سـەدەی  نیـوەی یەکەمـی هـەزارەی یەکەمـی پێش زاییـن، واتـە  لـە 

شەشەم دا ئایینی خۆی باڵوکردۆتەوە. 
لێـرە دا نیـاز چوونـە نـاو باسـی پەیوەندییەکانـی زمانـی کـوردی و شـێوە ئاخافتنی 
مادەکان نییە. ئەرکی ئەم وتارە، توێژینەوەیە لە پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییە ئایینییەکانی 
دانیشتووانی ناوچەی بۆکان لە مێژووی پێش پەیدابوونی ئایینی زەردەشت و خودای 
ئەهوورامەزدا، واتە ئەو سەردەمەی کە خودای گەورەی دانیشتووانی ناوچەکە، خودای 
 بەغ بووە. ئەوەی ئاشکرا بێ  ئەوەیە کە میهرپەرستی ئایینی زاڵی ئەو سەردەمە بووە و
دانیشـتووانی شـارەکان، ڕووگە و ئاورگەیان بۆ خودای میترا دروسـت کردووە، واتە 
ڕێزگرتن لە ئاگر نەریتێک بووە کە لە ئایینی میترایی یەوە بۆ زەردەشتییەکان ماوەتەوە. 
 خوای ئاناهیتاش لە مێژووی کۆنی ناوچەکە دا خاوەنی ئاورگەی تایبەتی خۆی بووە و
هەنـدێ لـە مێژوونووسـان دەڵێـن کـە ئاگرپەرسـتی، بـە خـودای ئاناهیتاوە بەسـتراوە. 
بەداخەوە ئاسـەوارە کۆنەکانی شـاری بۆکان و ناوچەی دەوروبەری نەکەوتوونەتە 
بەر توێژینەوەیەکی زانسـتییانە و ئەوەی ئێسـتا دەزانرێ تەنیا بەشـێکە لەو ڕاسـتییە 
شاراوەیەی کە دەبێ دیرۆکناس و مێژوونووسان لە داهاتوو دا بیخەنە ڕوو. ئەوەی 
ئەمـڕۆ دەیزانیـن ئەوەیـە کـە لـە بـۆکان و گوندەکانی دەوروبەری زیـادە لە 30 گردی 
مێژوویی هەن کە بەناوی شوێنەواری مێژوویی یەوە ناسراون و لەالیەن حکوومەتی 
ئێرانەوە هەر بەو ناوە سەبت کراون. زۆربەی ئەم شوێنانەش مێژوویان دەگەڕێتەوە بۆ 
 سەردەمی جێی باسی ئێمە. وەک پێشتر گوتمان بۆکان بەشێک بووە لە خاکی مانناکان و
دوور نییـە هەندێـک لـەو 22 قەاڵیـەی وا ئوورارتوویی یەکان لێیان زەوت کردبوون و 
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ئەو قەاڵیانەش وا ئاشوورییەکان وێرانیان کردن، هەر ئەو گردە مێژوویی یانە بن کە 
یەکیان لە نێوەڕاستی شاری بۆکانە و پاشماوەشیان لە گوندەکانی دەوروبەرین. گردی 
کولتەپە ئیستا کەوتۆتە نێو شاری بۆکانەوە، گردی ناچیت و حەمامیان و شێخلەر تەنیا 
 چەند کیلۆمیترێک لە شارەوە دوورن. ئەمانە و زۆر گردی دیکە لە باخچە، تیکانتەپە،
ئاڵبـاڵغ، سـارووقامیش و ئەحمـەداوا مێژوویـان دەگەڕێتـەوە بـۆ هـەزارەی یەکەمـی 
پێش زایین، واتە پێش پەیدابوونی ئایینی زەردەشت یان سەروحەدی باڵوبوونەوەی. 
هەنـدێ گـردی تـری وەک تەپـەی گونـدی کانی کووزەڵـە و سـەراو و ڕەحیم خـان و 
مەڵاڵلەر و تەپی و عەزیزکەند و... کە مێژوویەکی کۆنتریشیان هەیە، دوور نییە لەو 
سەردەمە دا هەر ئاوەدان بووبن. لە بیرمان نەچێ کە زۆرێک لەم گردە مێژوویی یانە 
ئەگـەر بـە شـێوەی زانسـتییانە لێیـان بکۆڵدرێتەوە، شـوێنەواری چەند شارسـتانییەتی 
جیاوازی یەک لەبان یەکیان تێدا دەبیندرێ کە ئەوە خۆی نیشـانەی بەردەوام بوونی 
نێوەڕاسـتی  قـەاڵی  خـۆی و  بـۆکان  ناوچەکـە دا.  لـە  بـووە  شارسـتانییەت  ژیـان و 
شـارەکە شـتێکی زۆریـان لێ نازانـدرێ، بـەاڵم ئەوانیـش بەشـێکن لـەو زنجیـرە گـردە 
مێژوویی یانـەی کـە شارسـتانییەتیان دەگەڕێتـەوە هـەر بـۆ ئـەو سـەردەمانە، واتـە بـۆ 

مێژووی ماننا و ماد. 
ئێستا ئەگەر ئەو ڕاستییە بخەینە پاڵ دەسکەوتەکانمان، نموونەکەی ئەو پشکنینە 
بـوو کـە لـە سـاڵی 2018  دا لـە گـردی قـەاڵی بـۆکان کـرا و توێـژەری ئیـدارەی »میراث 
ڕایگەیانـد:  گردەکـە،  خـوارەوەی  توێـژی  چەنـد  پشـکنینی  دوای  ئێـران،  فرهنگـی«ی 
»مێـژووی ژیـاری لەسـەر ئـەو گـردە دەگەڕێتـەوە بـۆ سـێ هـەزار سـاڵ پێـش ئێسـتا.« 

ئیتر دەتوانین بەڕوونی بێینە سەر ئەو باوەڕەی کە شاری بۆکان لە سەردەمی پێش 
زەردەشت دا شوێنێکی ئاوەدانی ئایینی میترایی بووە و ناوی لە ناوی خوای بەغ یان 

بەگەوە وەرگرتووە. 
بەم پێیە ناوی شاری بۆکان لە سەرەتا دا دەبێ »بەکان« یان »بەگان« یان »بەغان« 
بووبێ کە لە دوو بەش پێکهاتووە: بەغ یان بەک + ان. بەشی یەکەم ناوی خودایە و 
بەشـی دووهـەم پاشـگرێکە واتـای شـوێن دەدا. هەرچەنـدە دەکـرێ پاشـگری »ان« 
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نیشانەی کۆ بێ، بەاڵم ئەوە شتێک لە مەسەلەکە ناگۆڕێ. 
کـە وابـوو، بـۆکان بەواتـای شـاری خـوای بەگـە یـان شـوێنی خـوای بەگەیـە و 
ئـەوەش دەبـێ بەهـۆی ئاوڕگـە یـان ڕووگەیەکی گەورەوە بووبێ کە خەڵکی شـارەکە 
بۆ »بەغ«یان دروست کردووە و زۆر وا هەیە ئاورگەکە لە شوێنی ئێستای مزگەوتی 

جامیعی بۆکان لە داوێنی گردەکە و بەری ڕۆژهەاڵتی حەوزەگەورە بووبێ. 
هەر ئەو زانیارییە کەمەی کە ئێستا لەبارەی مێژووی بۆکانەوە بە دەستمانەوەیە 
ئەوە دەگەیەنێ کە ڕابردووی ژیان و شارستانییەت لە بۆکان زۆر کۆنترە لە سەردەمی 
ئەشـکانی و ساسـانی. تەنیا چەند میترێک لە داوێنی باشـووری قەاڵ و لەسـەر گۆلی 
مەردان بـەگ، ژوورێکـی دەسـکردی بەریـن دۆزراوەتـەوە کـە بـە شـێوەی بیناکـەی دا 
ئەشکەوتێکی مادی یان پەرستگەیەکی میترایی بووە . ئەم ژوورە ئێستا کەوتۆتە ناو 
ماڵی یەکێ لە بنەماڵە ناوبەدەرەوەکانی بۆکان و لە سەردەمی منداڵیی من دا دۆزرایەوە، 
بـەاڵم تـا ئێسـتا لـە هیـچ کـوێ باسـی نەکراوە و نەناسـراوە. گردی ئاوایـی قەاڵیچی و 
 ئەشکەوت یان بینای بەردینی ئاغجەیوان و بی بی کەند و فەرهادتاشی گوندی سماقان و
زۆر شـوێنی دیکـەی ناوچەکـە لـە بـاری بینـا دروسـت کردنەوە شـوێنەواری مادیـن. 
دەوروبـەری  ناوچـەی  بـۆکان و  شـاری  پەیوەندیـی  یەکـەوە  بەسـەر  بەڵگانـە  ئـەم 
لەگـەڵ سـەردەمێک دەگەیەنـن کـە خـودای ئەهوورامـەزدا هێشـتا جێـی خـودای بەغـی 
نەگرتبـۆوە و ئەگـەر ئایینـی زەردەشـتیش باڵوببـۆوە، ڕێـز و ئیحترامـی خـودای بەگە 
لەجێـی خـۆی هـەر مابـوو و نیازێـک بـە گۆڕینی ناوی شـاری بۆکان کـە لە پەیوەندی 

لەگەڵ خودای بەگە دانرابوو، نەدەبینرا. 
سەبارەت بەو ئاڵ وگۆڕەش وا بەسەر وشەکە دا هاتووە )لە بەکانەوە بۆتە بۆکان( ، 
دەبـێ بگوتـرێ گۆڕانـی پیتێکـی بزوێـن شـتێکی ئاسـایی یە و وشـەی کـۆن ئاڵ وگۆڕی 
زۆر لەوە زیاتری بەسەردا دێ، بەتایبەت لە مێژوویەکی دوورودرێژی چەند هەزار 
سـاڵە دا. لێـرە دا پێویسـتە ئامـاژە بـە نوکتەیـەک بکـری: ئازەربایجانییەکانـی ناوچـەی 
موکریـان و تەورێـز، ئێسـتاش نـاوی بـۆکان بـە شـێوەی بـەکان دەبەن و ئـەوە ڕەنگە 
ڕیشەی لە مێژوویەکی کۆن دا بێ. ئەگەر ناوەکە لە زمانی کوردی دا، بەپێی باردۆخی 
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تایبەتـی زمانەوانـی گۆڕابـێ، لـە زمانـی ئازەربایجانـی و دوور نییە لە زمانی ئازەریی 
کۆنیش دا هەر لە شێوەی کۆنی خۆی دا مابێتەوە. بەداخەوە ئەمڕۆ زانیارییەکی ئەوتۆ 
لەسەر زمانی ئازەریی کۆن کە جیاواز بووە لە ئازەربایجانی و تورکی، بە دەستەوە 
نییـە تـا یارمەتیـی باسـەکەی ئێمـە بـدا. بۆ چەسـپاندنی زیاتـری بۆچوونەکەمان لەمەڕ 
ڕەچەڵەکـی نـاوی بـۆکان پێویسـتە ئاوڕێـک لـە ناوچەکـە و گوندەکانـی دەوروبـەری 

بدەینەوە. 
لـە ڕۆژهەاڵتـی بـۆکان و نزیـک بـە تیکانتەپـەی هەوشـار )تیـکاب( ، ئاورگەیەکـی 
ئاورگـەی  مـاوە.  هـەر  ئێسـتاش  ئاسـەواری  کـە  لێ بـووە،  مێژوویـی  بەناوبانگـی 
ئازەرگوشەسـب یـان ئازەرگوشنەسـب یـان ئاورگـەی شـاهی کـە زیاتـر هـەر بـە نـاوە 
گشـتییەکەیەوە، واتا شـیز ناسـراوە. شـیز لە سـەردەمی ساسانییەکان دا )224ـ  652ی 
ز(  یەکێـک بـووە لـە گرنگتریـن ئاورگەکانـی ئێـران و شـاهانی ساسـانی بەپێیـان لـە 
مێژوویـی  شـارێکی  نزیـک  لـە  ئاورگەیـە  ئـەم  زیارەتـی.  هاتوونەتـە  تیسـفوونەوە 
دەیناسـین. خوسـرەو  گەنزەکـەوە  یـان  گەنجـەک  بەنـاوی  ئێمـە  کـە  دروسـت کراوە 
پەرویـزی شـای ساسـانی کاتـێ لـە سـاڵی 623ی زایینـی، کـە لەالیـەن هیراکلیۆسـی 
ئیمپراتۆری ڕۆمەوە هاوکاری دەکرا، لەبەر بەهرامی چووبینە هەاڵت و پەنای هێنایە 
شیز، لەوێ چاوەڕوانی هاتنی شاهین و شاربەرازی سەردارانی سپاکەی خۆی کرد. 
ئاوەدانیی ئاورگەکە لە سەردەمی ساسانییەکان دا پێچەوانەی ئەوە نییە کە مێژووەکەی 
 بگەڕێتەوە بۆ سەردەمێکی کۆنتر. نووسەری کتێبی »مێژووی ژیانی ئابووریی گوندنشین و
چینە کۆمەاڵیەتییەکانی ئێران« دەڵێ: »لە سەردەمی کۆنتر دا خودایەتیی سێ خودایی 
بەتایبـەت  ئاگرپەرسـتی  بـووە و  خەڵـک  ئایینـی  ئاناهیتـا  میهـر و  ئەهوورامـەزدا و 
پەیوەندیـی بـە خـودای ئاناهیتـاوە بـووە.« بـەو پێیـە ئێمـە دەبـێ لەژێـر خۆڵەمێشـی 
شـوێنی  ناسـراون،  زەردەشـتییەکانەوە  بەنـاوی  هـەر  ئێسـتا  تـا  کـە  ئاورگـەکان دا، 
شارستانییەتی کۆنتر هەڵبگرین. ئەویش لە ناوچەیەکی کۆنی وەک بۆکان دا کە دەیان 
شـوێنەواری سـەردەمی مـاد و ماننـای لێ شـاردراوەتەوە. بـۆ نموونـە بـا سـەیرێکی 
گوندی بۆگەبەسی بکەین کە دە کیلۆمیترێک کەوتۆتە باشووری شاری بۆکانەوە. 
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ئیبراهیـم پـوورداوود دەڵـێ: »وشـەی بـەگ یەکـەم جـار لـە شـێوەی بەیت بەگـی 
یـان بەیت بەگەیـا  دا بینـراوە کـە نـاوی شـارێکی مـاد بـووە و سـارگۆنی ئاشـووری لـە 
لەشکرکێشانەکەی دا بۆ سەر خاکی ئوورارتوو و ماننا )716ـ  715ی پ. ز(  باسی دەکا.« 
بەشی یەکەمی ئەم ناوە بەڕاشکاوی وشەیەکی ئاشوورییە و لەگەڵ بەگی یان بەگەیا، 
 پێکەوە واتای ماڵی خو دا دەدەن. ئەوەی کە سارگۆن شارەکەی بە شوێنی ماد ناوبردووە و
مادەکانیـش لـە باشـووری خاکـی ماننـا نیشـتەجێ بـوون و بـۆکان بەشـێک بـووە لـە 
خاکی ماننا، دەمانگەیەننە ئەو ئەنجامەی کە قەاڵ و گوندی بۆگەبەسـی لە باشـووری 
بـۆکان، هەمـان بەیت بەگـی بـێ و تەپۆڵکـە مێژوویی یەکـەی نێوەڕاسـتی گوندیـش کـە 
ئێسـتا شـوێنی ماڵـی ئاغـای گوندەکەیـە، ڕاسـتیی بۆچوونەکەمـان زیاتـر دەچەسـپێنێ. 
گونـدی بی بی کەنـد لـە ڕۆژهەاڵتـی بـۆکان دا جیـا لـە ئەشـکەوتە دەسـکردەکەی کـە 
مێژووی دەگەڕێتەوە بۆ سـەردەمی ماد، هەر ناوەکەشـی شـوێنەوارێکی مێژوویی یە. 
نـاوی گوندەکـە هەرچەنـدە لـە ڕواڵەتـی ئێسـتای دا لـە وشـەیەکی تورکـی دەچێ، بەاڵم 
بەئاشـکرا شـوێنی نـاوی بەکـی پێـوە دەبینـدرێ و الم وایـە لـە ڕابـوردووی کـۆن دا 
دەبـێ »بەی کەنـد« یـان »بەی کـەن« بووبـێ کـە دوای سـەلجووقییەکان و موغولییـەکان 
ئـەم ئاڵ وگـۆڕەی تێـدا وەدی هاتبـێ. نـاوی کۆنـی شـاری سـاین قەاڵش لـە ڕۆژهەاڵتی 
ماننـاکان و  سـەردەمی  لـە  شـارە  ئـەم  نـاوی  سـەرنجە.  جێـی  بـۆکان   باکـووری 
هێرشـی سـارگۆنی دووهـەم دا ئـەوکان بـووە و هـەر بـەو شـێوەیەش لـە تەقویمـی 
ئاشوورییەکان دا هاتووە. هەرچەندە دۆزینەوەی پەیوەندیی ئەم ناوە کارێکی ئاسان 
بـەرەو وشـەی  بیرکردنەوەیـەک دەخاتـە مێشـکەوە و سـەرنج  گـەرای  بـەاڵم  نییـە، 
 »وەک« یـان »بـەک« ڕادەکێشـێ کـە دەبـێ دوور نەبـێ لـەو باسـەی ئێمە لەمـەڕ بۆکان.

بـۆ ئـەوەی ئـەم شـێوە بۆچوونـە مێژوویی یـە لەسـەر نـاوە کۆنەکانـی ناوچـەی بۆکان 
زیاتر بچەسپێنین، با سەیری ناوی گوندێکی دیکە بکەین. 

قوڕەبەراز گوندێکە لە ڕۆژهەاڵتی بۆکان و سەر ڕێگای ئاورگەی ئازەرگوشنەسب 
کە ئێستا بە تەختی سولەیمان دەناسرێ. ڕواڵەتی ئێستای ناوەکە، شتێکی ئەوتۆمان 
خوسـرەو  ناوچەکـەوە.  مێـژووی  چوارچێـوەی  بیخەینـە  مەگـەر  بەدەسـتەوە،  نـا دا 



42 | بۆکان لە مێژوودا

پەرویـزی شـای ساسـانی وەک گوتمـان ڕوو لـە دۆسـت و پشـت لـە دوژمـن، لەبـەر 
بەهرامـی چووبینـە هـەاڵت و هـات لە گەنجەک دانیشـت تا »شـاهین« و »شـاربەراز«ی 
سەردارلەشـکر بێنـە هانـای و لەژێـر پـالری نەیار ڕزگاری بکـەن. ئایا پەیوەندی دانی 
ناوی قوڕەبەراز لەگەڵ ناوی شاربەراز  دا شتێکی دوور لە مەنتیقە؟ بەتایبەت کە ئەو 
دوو سـەردارە دەبووایە لە سـنووری ڕۆژاوای ئێرانەوە بەرەو گەنجەک هاتبایەن و 
بەسەر گوندی قوڕەبەراز  دا تێپەڕبووبان. هەمان حاڵەت بۆ پەیوەندیی ناوی ئێستای 
گونـدی »جامـەرد« لـە هەمـان ناوچـە لەگـەڵ »زامـەرد«ی سـەرداری ساسـانی جێگـەی 

بیرلێ کردنەوەیە. 
 بە هیوای ئەوەی ئەم شێوە بۆچوونە، هەنگاوێک بێ بەرەو ڕووناکی و سەرەتای 
کارێکـی جیـددی بـۆ لێکۆڵینـەوەی مێـژووی ناوچەکـە دامەزرێنـێ. داهاتـوو دەبێ زۆر 

شتی تاریکی ئەمڕۆ ڕوون بکاتەوە. 

سەرجەمی ئەم وتارە سەرەتا لە ژمارەی 19ی گۆڤاری مامۆستای کورد چاپی 
سـوید، سـاڵی 1992 و پاشـان لـە ماڵپـەڕی ڕۆژهـەاڵت/ بـۆکان، 1992 باڵوبۆتـەوە و 
 ئێستاش لەسەر ماڵپەڕەکە هەر ماوە. لێرە دا هەندێک گۆڕانکاریی تێدا وەبەرچاو گیراوە و

کورت کراوەتەوە. 
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٢
لێرە دا بۆچوونی کەسـێک سـەبارەت بە وشـەی بۆکان دەهێنمەوە، کە خۆم لەگەڵی دا 
نیـم. لـە ڕوانگـەی منـەوە بـە الڕێ دا بردنـی خوێنـەر دەبـێ ئەگـەر کەسـێک بنەمایەکـی 

خەیاڵیی موغولی یان تورکی و عەربی بۆ بابەتێکی وا لەمێژین هەڵبەستێ. 
بابەتەکەم لە وێبالگێکی فارسی وەرگرتووە کە ئەوە ناوەکەیەتی:  »مجلە اینترنتی 
شهر من بوکان، مجلە اینترنتی اخبار و رویدادها و همە چیز در بارە بوکان«. ناوی 
وتارەکـەش »بـوکان بـە اختصـار«ە، بـەاڵم بەڕوونـی ڕانەگەیەنـراوە کێ نووسـەریەتی 
جگـە لـە ئادرەسـێکی ئیمەیـل کـە بەگوێـرەی ئەو، ئـەم وتارە یا سـەرجەمی وێبالگەکە 
هـی دوکتـۆر قەسـیم عوسـمانی نوێنـەری دوو دەورەی خەڵکـی بـۆکان لـە مەجلیسـی 
شـووڕای ئیسـالمی ئێرانـە. مـن هەڵبژاردەیەکـی بۆچوونـی نووسـەرم وەرگێڕاوەتـە 

سەر کوردی:
»... سەبارەت بە بنەمای ناوی شارەکە گێڕانەوەی زۆر هەیە و یەک لە ناودارترینیان 
 ئەوەیــــە کــــە خەڵکـــی شــــار لە کاتــــی زەمــاوەند دا دەچـــوونە ســـەر حەوزێکـی گەورە و
ناوبـەدەرەوەی شـارەکە... لەبـەروەی وشـەی بـووک بـە کـوردی واتـای »عـروس«ی 
 هەیـە ئیتـر ئـەو ناوچەیـەش کـە دواتـر بوو بە شـار، ناوی بووکان، واتە »عروسـان«ی

لەسەر دانرا. 
 بـەاڵم ئـەو بۆچوونـە تەنیـا کاتـێ ڕاسـتە کـە ئێمە وشـەکە بـە زاراوە فارسـییەکەی
»گـۆ« بکەیـن لـە کاتێـک دا دانیشـتووانی شـار و هەمـوو کەسـێکی کوردزمـان وەک 

»بۆکان«ی گۆ دەکەن. 
لە بۆچوونێکی دیکە دا دەگوترێ کە لە سـەردەمی هێرشـی موغولەکان دا، یەک لە 
فەرماندەرانی سپای چەنگیز، کە ناوی بۆکان بووە، ناوی خۆی لەسەر بۆکان دانا کە 
ئەو دەم گوندێکی بچووک بوو. دەگوترێ چیایەک لە موغولستانیش هەر بەو ناوەوە 

هەیە کە لە ناوی ئەو فەرماندەیە وەرگیراوە. 
بۆچوونێکی دیکەش هەیە کە دەگوترێ لە قەدیم دا ژنان بۆ شۆردنی شت ومەکی 
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ماڵ دەچوونە سەر ئەو حەوزە و ئەگەر کەسێک بیپرسیایە ئەو فاڵنەکەسە لە کوێیە، 
دەیانگوت چووە بۆ کانی... جا ئەم وشەیە دواتر بەو کەسانە دەگوترا کە هات وچۆی 

زۆری سەر کانییەکەیان دەکرد و وردەوردە لەوێ نیشتەجێ ببوون.«
دیارە نووسەری وتارەکە، وەک زۆرێک لە خەڵکانی تر، لە مەسەلەی تۆپۆنێمی، واتە 
»وجە تسمیە«ی ناو دا تەنیا ڕواڵەتی ئێستای بینیوە و سەرنجی نەداوەتە سەر ئەو خاڵە 

گرنگەی کە مێژووی ژیاریی مرۆڤ لە ناوچەی بۆکان دەگەڕێتەوە بۆ 10ـ  12 هەزار 
ساڵ پێش ئێستا و الی کەم مێژووی سەلماوی زیاد لە سێ چوار هەزار ساڵەی هەیە. 
لەو ماوەیە دا خەڵکانێکی زۆر بە زمان و زاراوەی هەمەچەشـنە لەوێ ژیاون و هیچ 
 لێکۆڵینەوەیەک بایەخی نابێ ئەگەر لێکۆڵەر ئاوڕێک لەو مێژووە دوورودرێژە نەداتەوە و

دیاردەکان نەخاتە چوارچێوەیەکی زەمانیی وا دوورودرێژەوە. 

٣
ئـەم وتـارە لـە ماڵپەڕێـک بەناوی »آفرینش، روزنامە مسـتقل صبح ایران«1 وەرگیراوە 

کە من لە لینکی وێبالگێکی کوردی بەناوی »بوکان سیتی«دا دۆزیومەتەوە.2 
نووسـەری وتارەکـە دەسنیشـان نەکـراوە و تەنیـا بـە هەواڵنێـری »آفرینـش« ناوی 
بـراوە. زانیارییەکانیشـی تـا ڕادەیەکـی زۆر سـەرەتایی و ژورنالیسـتین و دەقـاودەق 
هەمـان ئـەو خااڵنـەن وا لەسـەرەوەتر دا لـە وێبالگـی »مجلـە اینترنتـی شـهر من بوکان، 
مجلـە اینترنتـی اخبـار و رویدادهـا و همەچیـز در بـارە بـوکان« دیتمـان، هـەر بۆیـەش 

لێرە دا دووپاتی ناکەمەوە. 
مەسەلەی زانیاریی بەخشین گەلێک گرنگە و دەبێ بزاندرێ هەر قسەیەکی ئەفواهی 
لێرەولـەوێ دەکـرێ بـۆی هەیە لەالیەن خەڵکانێکەوە وەربگیرێ و دووپات بکرێتەوە، 
وردەوردەش ببێتـە ڕای گشـتیی کۆمەاڵنـی خەڵـک و سـەرەڕای هەڵەبوونەکـەی، لـە 

بیر و مێشکی خەڵک دا جێگیر بێ. 

1. http://www. afarineshdaily. ir/afarinesh/News. aspx?NID=26946 
2. http://boukancity. blogfa. com.
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ئـەو قسـەیە بۆیـە دەکـەم کـە لـە سـەردەمی خوێندنـم لـە پۆلـی نـۆی قوتابخانـە 
لـە بـۆکان دا بەشـداری کێبەرکێیەکـم کـرد کـە گۆڤـاری »اطالعـات کـودکان« لـە تـاران 
وەڕێی خسـتبوو و داواکرابـوو هـەر کـەس بابەتێکـی کـورت سـەبارەت بـە شـارەکەی 
خـۆی بنووسـێ. ئـەوە سـاڵی 1339ی هەتـاوی و 19٦0ی زایینییـە. نـاوی وتارەکـەی 
مـن ئـەوە بـوو: »بـوکان شـهر عروسـان« و خەاڵتـی یەکەمیشـم بـردەوە لەبـەروەی 
یـادی بەخێـر بـێ کاکـم بـۆی ڕێک وپێـک کردبـووم! بـەاڵم ئـەوە بـۆ دونیـای منداڵـی و 
مێرمنداڵـی بـوو و ڕاسـت هـەر ئـەو شـتانەم دووپـات کردبۆوە کە لە خەڵکم بیسـتبوو 
بەبێ ڕوون کردنەوە و دەستێوەردان! ئێستا ٦0 ساڵ دوای ئەو قسە بێ تامانەی ئەو 
دەمی من، وێبنووسـێک دووپاتی هەمان قسـەی خەڵکی ئاسـایی دەکاتەوە، کە ئەگەر 
ئاماژەیەکیشـی بۆ ڕاسـتی تێدابێ، هەموو ڕاسـتییەکە نییە و ئەویش و هەر کەسـێکی 
دیکـەش کـە پـێ دەنێتـە ئـەو گۆڕەپانـە، پێویسـتە پێیـەوە مانـدوو بـێ و بـە ڕێبازێکـی 
زانسـتی دا بڕوا، دەنا زۆر هاسـانە بڵێی بۆکان لە ئەسـڵ دا بۆقان بووە، وەک چۆن لە 

ئێران دا گورگان و کرمان هەیە، ئەویش بۆقانە! 

٤
ماڵپـەڕی  لـە  پێشـترە و  بابەتـی  دوو  هاوشـانی  بۆچوونێکـی  خـوارەوەش  ئـەوەی 
فەرمانداریی شـاری بۆکان سـەر بە ئوسـتانداریی ئازەربایجانی ڕۆژاوا وەرگیراوە.1 
لێـرەش دا »بـووک« بەواتـای وەوی و »ان« وەک نیشـانەی کـۆ وەرگیـراوە و گوتـراوە 
کـە: »گوندییـەکان ]نـەک خەڵکـی بـۆکان[، لـە گواسـتنەوەی ئـەم گونـد بـۆ ئـەو گونـدی 
بـووک، کاتـێ کـە بـە گونـدی بـۆکان دا تێپەڕبـوون، بردوویانەتـە سـەر حەوزەکـەی و 

لەوێ ماوەیەک هەڵپەڕیون، هەر بۆیەش شوێنەکە بە بووکان ناوی دەرکردووە!«
الیەنـە  الوازتـر  لەویـش  الوازە و  زۆر  یادداشـتەکە  ڕسـتەبەندیی  نووسـین و 

زانستییەکەی و ئیستیداللەکانییەتی. ناوی نووسەری بابەتەکەش  ڕانەگەیەندراوە. 

1. http://www. bookan ag. ir/tabie1. asp.
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وشەی بۆکان و بۆچوونە جیاجیاکان
»سـەالم  کاک  کـە  مێـژوودا«  ڕێـڕەوی  لـە  »بـوکان  وتـاری  لـە  بەشـێکە  ئـەوەش 
ئیسماعیل سورخ« بە فارسی نووسیویەتی. من لێرە دا تەنیا ئەو دێڕانەم لێ وەرگێڕاوەتە 
سـەر کـوردی کـە ڕاسـتەوخۆ بـاس لـە پرسـی »نـاو«ی بـۆکان دەکـەن. دیـارە ئـەوەی 
گوتـراوە »ئوسـتوورەی زانسـتی« ناتوانـێ ڕاسـت بـێ لەبەرئـەوەی ئوسـتوورە هـی 
سەردەمانێکی پێش پەیدابوونی خەت و نووسین و ڕاگواستنی زانست لە کەسێکەوە 

بۆ کەسانی تر بووە. ئەوە نووسینەکەی کاک سەالمە: 
»بووکـەکان«ە و  »بـووکان« کورت کـراوەی  وایـە وشـەی  الیـان  کـەس  »هەندێـک 

کانیـاو و  لەسـەر  چۆپی گرتنیـان  شـایی و  ڕێ وڕەسـمی  ڕابـردوودا[  لـە  ]خەڵـک 

سـەرچاوەکان بەڕێـوە بـردووە، لـە بۆکانیـش حەوزێکـی گـەورە هەبـووە کـە بەنـاوی 
»کانیـی بـووکان« ەوە ناسـراوە، ئینجـا لەفـزی کانـی قـرت کراوە و تەنیا نـاوی بووکان 

زێـد و  بەواتـای  »بـوو«  وایـە  الیـان  تـر  هەندێکـی  بـەاڵم  مـاوە،  بەسـەر شـارەکەوە 
»کان«یـش بەواتـای کانـگای ئـاو هاتـووە. ئـەم بۆچوونـە زیاتـر پشت ئەسـتوورە بـە 

زانسـتی...«  ئوسـتوورەی 
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چەند سەرچاوەی کۆنی فارسی سەبارەت بە ناوی بۆکان
ئـەم سـەرچاوانەم تەنیـا بـۆ ئـەوە پشـکنیوە کـە بەڵکـوو دەریچەیەکمـان بـەرەوە ئـەو 
تاریکییـە بـۆ بکەنـەوە کـە بـۆ دیاری کردنـی بنەمـای نـاوی بـۆکان پێویسـتمان پێیەتـی، 
بـەاڵم بەداخـەوە وەک دەبینـن زۆربەیـان بـە الڕێ دا ڕۆیشـتوون و نەیانتوانیـوە دوو 

هەنگاو بگەڕێنەوە سەردەمانی پێش خۆیان. 
مداراالفاضل، تألیف اللەداد فیضی سرهندی، باهتمام دکتر محمد باقر، مجلد  اول، . 1

انتشارات دانشگاە پنجاب، الهور 1984/1337؛ بڕ: 
بـوک: بـە ضـم ، فارسـی، مگـر و بـود و باشـد! هەروەهـا گیایەکـی ئاویـی نـەرم 
خەلـەی  کـە  جێگایـەک  خەلـە و  ڕوواندنـی  شـوێنی  چەخمـاخ،  ژێـر  دەینێنـە  کـە 

لێ دەشاردرێتەوە و هەروەها چاڵی خەلە. 
بوک: ساز.

فرهنـگ تاریخـی زبـان فارسـی، بخـش اول )آ ـ ب( ، فراهـم آوردە شـعبە تألیـف . 2
فرهنگ های فارسی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران 1357/ 1978؛ بڕ:

بوگان: ڕیخۆڵە، ڕیخۆڵەکوێرە! ریش چون بوگانا، سبلت چون سوهانا.
فرهنگ نظام )فارسی بە فارسی(  با ریشەشناسی و تلفظ واژەها بە خط اوستایی، . 3

تألیف سـید محمد داعی االسـالم، جلد 1، چاپ دوم انتشـارات دانش، تهران 1362/ 
1983؛ بڕ:

بـک )فارسـی( ، بوونەوەرێکـە لـە ئـاو و ویشـکانی دا دەژی و ناوەکانـی دیکـەی 
بریتیـن لـە: »وزغ و ضفـرع و غـوک و قورباغـە« . ئەم وشـەیە لە هەنـدێ ویالیەتی 
ئێران وەک باشوور کەڵکی لێ وەردەگیرێ و لە تەبەرستان )مازندەران(  »وەک«ی 

پێدەڵێن. لە »برهان قاطع«  دا سێ واتایان بۆ لێداوەتەوە. 
یەکەم:  شوێنی هەاڵتن؛ دووهەم:  دارستان؛ سێهەم:  خەیاری ناودەشت. 

بـک )بـوک( ، دوو واتـای هەیـە: دەم وچـاو و هەروەهـا چەشـنە کووزوویەکـی 
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دەم تەنگ و مل کورت و زگ پان و خڕ، کە تونگەی پێدەڵێن. 
دانـەری »بر هـان قاطـع« واتـای بێ عەقڵی و بێ هونەریشـی بۆ لێداوەتەوە، بەاڵم 

»سەروەری« دەڵێ: »پەک« بەو واتایەیە، نە »بەک«. 

بێـک )بـە کەسـر(  بەواتـای بەنـدی پەنجـە )قامـک(  و هەروەهـا زوخـاڵ )برهـان 
قاطع( . 

فرهنـگ نفیسـی، تألیـف مرحـوم دکتـر علی اکبـر نفیسـی )ناظـم االطبا( ، جلـد اول )اـ  . 	
پ( ، کتابفروشی خیام، تهران، 1355/ 1976؛ بڕ:

بوگان )Bugan( ، اسم، پارسی، ]بمعنی[ زهدان و بچەدان و رحم و گلزار، کە 
لێـرە دا جگـە لـە واتـای منداڵـدان، واتای گوڵزاریشـی بۆ لێدراوەتـەوە، بەاڵم لە هەر 

دوو حاڵەت دا بە پیتی گاف نووسراوە. 
فرهنگ انجمن آرای ناصری، تألیف امیرالشـعراء رضا قلیخان متخلص بە هدایت، . 	

کتابفروشی اسالمیە، تهران )نمایش 31(؛ بڕ:
بـک: )اول مفتـوح( ، بـۆق. هەروەهـا دەڵێـن لـە برهـان ]قاطـع[ دا بەواتـای شـوێنی 
هەاڵتن و دارستان هاتووە و بە »بوک« بەواتای دەم و چاو و چەشنە کووزوویەک 

هاتووه ]تونگه[. 
لە گوندەکانی ]ئوستانی[ فارس بە قلیانی سواڵەتیش دەگوترێ. 

بەک هەروەها »چغر«یشی پێدەگوترێ. 
فرهنگ فارسی عمید، تألیف حسن عمید، جلد اول، امیرکبیر 1357/ 1978؛ بڕ:. 	

بـوک: کورت کـراوەی »بـود کـە« یـا »بووکە«یـە، بەواتای بەڵکـوو، بریا، مەگەر و 
دەشێ. 

بوکان )بووکان(: فارسی،  زهدان و رحم ]واتە منداڵدان[ زنان حاملە را بیم بد 
کە پیش از وقت، زبیم او بدرآیند اجنە از بوکان.

ڕوون کردنەوە: ئەوەی لەم قامووسـە دا بە پیتی کاف نووسـراوە، لە ڕاسـتی دا 
گافە، بەاڵم لە کۆن دا جیاوازییەک لە نووسینی دوو پیتی »ک« و »گ«دا دانەنراوە. 
بەڵگەی منیش بۆ ئەم قسەیە لە خوارەوە  دا، لە قامووسی نەفیسی دەردەکەوێ.
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آنندراج، فرهنگ جامع فارسـی، تألیف محمدپادشـاە متخلص بە شـاد، کتابفروشـی . 7
خیام، تهران، چاپ دوم، 1363/ 1984؛ بڕ:

لـەم سـەرچاوەیە دا، وشـەکە بـە هـەر دوو شـێوەی بـوگان )بـووگان( و بـوکان 
)بووکان( واتا کراوەتەوە.

بوگان بە ضم اول و کاف فارسی ]واتە گاف[، لەسەر کێشی خوبان، فارسی، 
]بەواتـای[ زهـدان، واتـە منداڵـدان. »شـمس فخـری« لـە کتێبـی »معیـار جمالـی«دا 

گوتوویەتی: زنان حاملە را...«  
دەڵێـن  موکـری،  سـاوج بوالقی  ویالیەتـی  لـە  شـارۆچکەیەکە  نـاوی  بـوگان 
کەش وهەوایەکـی خۆشـی هەیـە و لـە »برهـان قاطـع« دا بەواتـای گوڵـزار هاتـووە. 
]ئەگـەر وابـێ دەبـێ بـە کافـی عەرەبـی بـێ لەبـەروەی »بـووکان« واتـای کان و 

مەعدەنی بۆنی خۆش دەدا[. 
بـوکان )بـووکان(: بـە ضـم، فارسـی، چەشـنە پێاڵوێکـی ئاسـنە دەیکەنـە پـێ بـۆ 

ئەوەی بەسەر بەفر دا بڕۆن و بەواتای ماڵی بەفر ]چاڵە بەفر؟[یش هاتووە. 
برهان قاطع، تألیف محمدحسن بن خلف تبریزی متخلص بە برهان، باهتمام دکتر . 8

محمد معین، جلد اول: آ ـ ث، امیر کبیر، تهران 1362/ 1983؛ بڕ:
بوگان )بووگان(: بە کافی فارسی، لەسەر کێشی خوبان، بە منداڵدان دەگوترێ 

کە بە عەرەبی پێی دەڵێن »رحم«، بەواتای گوڵزاریش بینراوە. 
هەروەها بورهانی قاطع، واتا یەکی بۆ وشەی بوک )بووک( هێناوە کە بێ سوود 

نییە لێی ئاگادار بین: 
بـوک و مگـر: لەسـەر کێشـی »کـوە و کمـر« بەواتـای »بـوک« دێ و هاوچەشـنی 
مەگـەرە بەواتـای »بـود کـە« و »باشـد کـە« ]بـا وابـێ یـا ئەگـەر وابـێ[، بـە عەرەبـی 

»عسی و لعل«ی پێدەگوترێ. 

فرهنگ جدید فارسی ڕازی، تألیف محمود سعیدپور، چاپ چهارم، انتشارات فخر . 9
ڕازی، تهران 1370/ 1991؛ بڕ:

بوگان )بووگان(: بە ضم باء، زهدان، بچەدان، رحم )منداڵدان( .
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قاموس کتاب مقدس، ترجمە و تألیف مستر هاکس، انتشارات اساطیر، چاپ اول . 10
بیروت 1928، چاپ تهران 1377/ 1998؛ بڕ:

بوکیم )گرینۆک( : ناوی شـوێنێکە لە سـەرووی جەلجال و الی ڕۆژاوای واڵتی 
ئـەردەاڵن بەهـۆی گریانـی بنـی ئیسـڕائیل لـەو شـوێنە، وایان ناونـاوە. ]ئەوەم هەر 

تەنیا بۆ مەسەلەی هاوشێوەیی ناوەکە هێناوە.[
گیتاشناسـی ایـران، جلـد اول، کوەهـا و کوهنامـە ایـران، نوشـتە مهنـدس عبـاس . 11

جعفری، طرح و تهیە از گیتاشناسی، تهران 1368/ 1989؛ بڕ:
کتێبێکی باشـە، زانیاری لەسـەر چیاکانی ئێران دەداتە خوێنەر. ناوی کێوەکان 
بـە پیتـی ئەلف وبـێ )فارسـی(  ڕێک خـراون. مـن بـۆ ناڵەشـکێنە و تەرەغـە گـەڕام 
نەمدۆزینەوە، بەاڵم چەند کێوی وەک بەردەزەرد و بەردەسووری تێدایە و یەک 
لەوان دەڵێ لە دێهسـتانی ئەختاچی ڕۆژهەاڵتە، کە سـەر بە شـاری مەهابادە، 49 
کیلۆمیتـر لـە باشـووری ڕۆژاوای مەهابـادە و لـە باشـووری ڕۆژاوای بۆکانیشـە، 
بەرزایی یەکـەی 1595 متـرە و وا هەیـە نـاوی چیـای دیکـەی ناوچەکەشـی تێـدا 

بدۆزرێتەوە. 
فرهنگ فارسـی خرد، تألیف م. سـعیدی پور ـ آذینفر، چاپ انتشـارات خرد، تهران . 12

1356/ 1977؛ بڕ:
بـوگان: بـە ضـم بـاء، اسـم، زهـدان، بچـەدان، رحـم ]بەواتـای منداڵـدان[. لێـرە دا 

ناوێک لە بۆکان نەهاتووە. 
سرمە سلیمانی )فرهنگ فارسی بە فارسی( ، تقی الدین اوحدی بلیانی، بە تصحیح و . 13

حواشی محمود مدبری، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 1364/ 1985؛ بڕ:
بوک )بووک(: بەواتای »عسی« و »لعل«ە و هاوچەشنە لەگەڵ »مەگەر«. 

لغت نامـە دهخـدا، تألیـف علی اکبـر دهخـدا، زیـر نظـر دکتـر محسـن معیـن، شـمارە . 	1
مسلسل 125، حرف ب )بسـ  بیضە( ، انتشارات سازمان لغت نامە، دانشگاە تهران، 

سال )؟(؛ بڕ:
بـوک )بـووک(: بـود کـە ]واتـە  ئایـا دەبـێ؟[ بـوک طعامـی بمـا دهـد ]بەڵکـوو 
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خواردنێکمان بداتێ[.
 )تذکرةاالولیـا عطـار( ، چونکـە بـر بـوک اسـت جملـە کارهـا ]لەبـەروەی هەمـوو 

کارێک لەسەر ئەساسی ئەگەر داندراوە...[ مولوی رومی؛ وشەی استثناء. 
لـەم سـەرچاوەیە دا گەلێـک واتـای جۆربەجـۆر بـۆ وشـەی »بـوک«ی فارسـی 
لێدراوەتەوە، لەوانە، تۆپەڵە دروست کردن، کڕین و فرۆشتن، هەڵکەندنی کانی بە 
 داروچیلکە بۆ ئەوەی ئاوی لێ دەربێ؛ ئاڵۆز بوونی کار و جووت بوونی ژن و پیاو و

شتی تر، بەاڵم »بەوک«ی عەرەبی بەواتای »سەرەتای کار« یشی هێناوە . 
کاتێکیش دەگاتە وشەی بۆکان، ناوێک لە شاری بۆکانی کوردستان ناهێنێ، بەاڵم 

ئەم زانیاریانە دەدا بەدەستەوە:
بوکان: گوندێک لە دێهستانی کەمین لە بخشی زەرقانی شاری شیراز. 

بوکان: گوندێک لە دێهستانی ئەلەمووت، بەخشی »معلم کالیە«ی شاری قەزوین
فرهنگ بزرگ سخن، بەسرپرستی دکتر حسن انوری، جلد دوم )بـ  پ( ، انتشارات . 	1

سخن، تهران 1381/ 2002؛ بڕ:
بوک: الی بەرزی جگ لە یاریی جگێن دا.

بـوک )Buk( : بەڵکـوو )شـاهان جهـان بـە جملگـی بشـتابید تـا بـوک بقیتـی ز دیـن 
دریابید( . 

مەگەر: خواسـت و ئارەزوو )بر بوک و مگر عمر گرامی مگذارید/ خود محنت ما 
جملە ز بوک و مگر آمد ـ انوری( . 

فرهنگ فارسی معین، دکتر محمد معین، جلد 5 )اعالم: آـ  خ( ، چاپ هفتم انتشارات . 	1
امیرکبیر، تهران 1364/ 1985؛ بڕ:

بـوکان )Bukan(: بـووکان نـاوی بەخشـێکی شارسـتانی مەهابـادە لـە باشـووری 
ڕۆژهەاڵتـی مەهابـاد لـە ئوسـتانی چـوارەم )ئازەربایجانـی ڕۆژاوا( ، ناوەندەکـەی 
قەسەبچەی بۆکانە لە 56 کیلۆمیتری باشووری ڕۆژهەاڵتی مەهاباد، دانیشتووانی 
بەرهەمـی  دێ و  سـیمینەڕوودەوە  چۆمـی  لـە  شـارەکە  ئـاوی  کەسـن.   20579

کشت وکاڵی بریتین لە گەنم، جۆ، تووتن، چەوەندەر و... 
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ناوی مێژوویی کانی و مووچە و مەزراکانی ناوچە
لـە کتێبـی »پادشـاهی مـاد«، نووسـینی ئیقـرار عەلیێـف دا1   ناوی دەیان و سـەدان شـار، 
شـارۆچکە، دەوڵـەت ـ شـار، قـەاڵ و بنکـەی سـپایی ناوچـەی ماننـا و مـاد هاتـووە 
کـە ئەمـڕۆ بـە شـوێنی گەلێـک کـەم لەوانـە نەبـێ نازانیـن. ئەوانـەی خـوارەوە تەنیـا 
نموونەیەکی بچووکی ئەو ناوانەن: بوشتو، هارهار، زامرو، کیتی هامانو، کارسیبوتو، 
ساسیاشو، سیبار، مێشتا، التاشە، گیلزان، هارمیشاندویی، پارسانایی، کیباباروتاکایی، 
ئوشتاشەتایی، گینگی بیری، دیمامایی، سیمگوریایی، کیندوتائوشی، تائورالیی، ... )ل 

 .  )329
 ئەو ناوانە چییان بەسەر هاتووە؟ ئاشکرایە ناوی گەلێکیان بەگوێرەی خەڵکی سەردەم و
زمانـی سـەردەم، تووشـی گـۆڕان هاتـوون یـا فەوتـاون و نەمـاون، بـەاڵم جەمسـەری 
دیکـەی ئـەو پرسـیارە دەبـێ وەاڵمـی ئـەوەی  پـێ بدرێتـەوە کـە الی کـەم هەندێـک لـەو 
ناوانـە چوونەتـە نـاو زمانـی خەڵـک و گەالنـی سـەردەمەکانی دواتـرەوە و وا هەیـە تا 
ئەمڕۆش پارێزرابن یا بە گۆڕانکارییەکەوە تێکەاڵوی زمانی ئێستای ئێمە بووبێتن. 

پێشـینەی  مێژوویی یـە و  ناوچەیەکـی  بەگشـتی،  موکریـان  بـۆکان و  ناوچـەی 
نیشتەجێ بوونی مرۆڤ تێیدا دەگەڕێتەوە بۆ دەدوازدە هەزار ساڵێک پێش ئێستا، خۆ 
ئەگەر زیاتریش نەبێ. وەک مێژووی نووسراو، ئاشوورییەکان لە 4 هەزار ساڵێک پێش 
ئێستا دا باسیان لە گەلێک دەوڵەتـ  شاری بچووکی ناوچەکە کردووە و دوای پێکهاتنی 
 دەوڵەتی یەکگرتووی ئەو دەوڵەتـ  شارانەش ، لە چەند مەزنەدەوڵەتی وەک ئوورارتوو و
ماننـا و مـاد دواون. بـۆکان مۆرکـی هەمـوو ئـەو شارسـتانییەتانەی ئـەو دەم و پێـش 
ئـەوی بەسـەرەوەیە و درەنگتـر، لـە سـەردەمی هەخامەنشـی تـا ساسـانی و هەروەها 
لـە بڕگـەی هێرشـی عـەرەب بـۆ سـەر ناوچەکـە هەتـا سـەردەمی موغـول و قاجاریش 

1. اقرار علی یف، پادشــاهی ماد، ترجمە کامبیز میربهاء، چاپ اول، انتشــارات ققنوس، تهران، 
اسفند 1388/ 2010، فارسی، صفحە 329.
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هەر خەڵکی لێ نیشتەجێی بووە و دەڵێن دەبێ قەاڵی نێوەڕاستی شار لە سەردەمی 
ئەشـکانییەکان دا دروسـت کرابێ؛ تەنانـەت مـن گومانـم لـەوە دا نییـە کـە پێـش دروسـت 

بوونی ئەو قەاڵیەش، گردی نێوەڕاستی شار چۆڵ و بێ خاوەن نەبووە. 
شـار و ناوچەیـەک بـەو مێـژووە دوورودرێژەوە دەبـێ چ گەنجێکی کەونارا بێ و 
چەنـدە گەوهـەری فەرهەنگیـی لـە دڵـی خـۆی دا شـاردبێتەوە؟ لێکۆڵینەوە لـەو مێژووە 
دەوڵەمەنـدە کارێکـی هاوبـەش و بـەردەوام و پسـپۆڕایەتی و لێزانـی و دەسـپاکی و 
بودجەی زۆر و حکوومەتی سـاغ و بێ فێڵ و دڵسـۆزی پێویسـتە، کە ئەمڕۆ تەنانەت 

یەکیشیان بۆ کورد ئامادە نییە هیچ، پێچەوانەکەشیان لە کاردایە!
جگە لە کەرەسەی فیزیکی و نووسراو، یەک لەو بەڵگانەی وا یارمەتیی توێژەرانی 
مێژووی کۆن دەدا، »تۆپۆلۆژی«، واتە ناوی شوێنەوارە مێژوویی یەکان وەک شار و 
گوند و چیا و ڕووبارە، بەاڵم بەداخەوە لە زۆر حاڵەت دا کاتێ دەسەاڵتی سیاسی لە 
دەسـتێکەوە دەگاتە دەسـتێکی تر، یەک لە یەکەم کارەکان، گۆڕینی ناوی شـوێنەوارە 
 سروشتییەکانە، ناوی شار و گوند و ڕووبار و چیا و شەقام و کۆاڵن و بینا دەگۆڕێن و

ناوی تازەی پەیوەندیدار بە دەسەاڵتی تازەیان لەسەر دادەنرێ. 
ئێمە لە مێژووی نوێ و هاوچەرخی ناوچەی خۆمان دا ئەم دیاردەیەمان لە تورکیای 
ئاتاتورک، لە عێراقی دوای 1958 و دوای هاتنە سەرکاری بەعس، هەروەها لە ئێرانی 
مەالکان دا بە چاو بینی و دیتمان چۆن ڕژیمە سیاسییە دەسەاڵتدارەکان ناوی خۆیان 
لەسـەر ئـەو شـەقام و شـوێنانە دادەنێـن کـە هیـچ پەیوەندییەکیان بەوانـەوە نییە و بۆ 
دروسـت کردنیان هیچ کارێکیان نەکردووە. ئەو شـەقامانەی وا ئێسـتا لە ئێران ناوی 
»خومەینی« یان لەسەرە لە سەردەمی  خومەینی و مەالکانی قوم دا دروست نەکراون و 

وا هەیە ئەو مەالیەی وا ناوی لەسەر شەقامێک داندراوە لە کاتی لێدران وڕاکێشرانی 
 شەقامەکە دا تەنانەت لە دایکیش نەبووبێ! بەاڵم دەسەاڵتە و هەیە و ناحەقە و ناحاڵییە و

چیشی لەگەڵ ناکرێ! 
کوردسـتانی  لـە  بەتایبـەت  ناوێـک  هـەر  ئەسـڵی  بنەمـا و  ناسـینی  بـۆ  کەوابـوو، 
کەونارا دا دەبێ ئاگاداری ئەو گۆڕانکارییانە و پێشینەیان بین و بەڕواڵەتی ئەمڕۆیان 
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فریو نەخۆین. ناوی سەقز بە »بنێشت« واتا کردنەوە و لە ناوی کرماشان دا سۆراغی 
»کـرم« گرتـن و لـە نـاوی بـۆکان دا شـوێنی »بـۆق« هەڵگرتـن فڕی بەسـەر توێژینەوەی 

زانسـتییانە وە نییـە. لـە کرماشـان دەبـێ »قرمیسـین«ی کـۆن بدۆزینـەوە و لـە سـەقز 
جـێ پێـی »سـەکاکان« و لـە بـۆکان سـۆراغی »بـەغ« و »بـەگ« خوداوەنـدی کۆنی پێش 

ئاریایی یەکان هەڵبگرین، دەنا بەهەڵە  دەچین. 
ئەوەندەی من سەرنجم داوە و لە ماوەی کەمی ژیانم لە چەند گوندی کوردستان 
بینیومـە، یـەک خاڵـی گرنـگ هەیـە کـە لەبەرچاوی توێژەران ون بووە و کەمتر باسـی 
کراوە: داگیرکەر و زۆردار دەستیان بەوە ڕاگەیشتووە ناوی شار و گوندەکان یا چیا و 
ڕووبارەکانی ناوچە بگۆڕن، بەاڵم لە یەک شت غافڵ بوون یا فریای نەکەوتوون، ئەویش 
 نـاوی کانـی و مووچـە و مـەزرای دەوروپشـتی گوندەکانمانـە. زۆرێک لـەو مووچە و
مەزرایانـە، نـاوی تایبەتیـان هەیـە. هەندێکیـان نـاوی ناسـیاوی وەک »باخەنەمامـە« و 
»سـەرچنار«یان لەسـەرە کـە دەزانـرێ و دەناسـرێنەوە، بـەاڵم هەندێکـی دیکەیـان لـە 

زمانی ئێسـتای خەڵک یا زمانە ناسـراوەکانی ناوچە دا نامۆ و نەناسـراون. ئەو ناوانە 
دەبێ مێژوویی بن و پەیوەندییان بە فەرهەنگە گەلێک کۆنەکانی ناوچەکەوە هەبێ کە 

ئێستا نە خۆیان ماون و نە زانیارییەک لەسەر زمانیان بە دەستەوەیە. 
مـن بەداخـەوە شـارەزاییم لەسـەر ئـەو ناوانە گەلێک کەمە و لێـرە لە دوورەواڵتی 
ناتوانـم نموونـەی بـاش بـۆ بۆچوونەکـەم بهێنمەوە، بەاڵم هـەر بەگوێرەی بیرەوەریی 
خۆم ئاوهەڵدێری »وەشـێن« یا »سەروەشـێن« لەالی عیلمابات و ئاجیکەند ناو دەبەم 
کـە وشـەیەکی نەناسـراوە و نابـێ بـە سـاویلکەیی بـەدوای واتـای وەشـاندن و شـتی 
ئەوتـۆ دا بگەڕێـن یـا کێـو و مـەزرای »باڵووقایـە« لـە ناوچـەی فەیزوڵاڵبەگـی سـەقز و 

کێوی »حاجی کیمی« لە قەرەگوێز و... 
سەدان ناوی ئەوتۆ لەم بوارە دا دەدۆزرێتەوە کە زانیاریی ئێمە لە زمانە باوەکانی 
ئەمڕۆ هیچ یارمەتییەکمان بۆ شوێن هەڵگرتنی بنەما و ڕەگ و ڕیشەیان نادا، مەگەر 
پسپۆڕانی زمانە کۆنەکان بتوانن بە هانامانەوە بێن. بۆ نموونە گەلۆ قەاڵی »هارهار« 
کـە لـە سـەرەتای ئـەم وتـارە دا ناوی برا، نابێ لە شـوێنی »خوڕخـوڕە«ی گەورکایەتی 
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ئێستا هەڵکەوتبێ و هارهار هەمان خوڕخوڕەی ئێستا بێ؟ 
چ کارێکـی بەڕێ وجـێ دەبـێ ئەگـەر کەسـانێک لـە داهاتـوو دا بتوانـن لیسـتەیەکی 
تێروتەسەل لە ناوی کانی و مووچە و مەزرای گوندەکانی ناوچە پێکبهێنن کە پاشان 
لەگـەڵ نـاوە مێژوویی یـەکان دا بـەراورد بکرێـن و پەیوەندیـی کۆن و تـازەکان پێکەوە 
بدرێـن. هەنگاوێکـی ئەوتـۆ دەتوانـێ گەلێـک الیەنـی تاریکـی مێـژووی ناوچەکـە ڕوون 
بکاتەوە و وەاڵمی زۆر پرسیاری ئێستا نەزانراو سەبارەت بە جوغرافیا و لە ڕێگای 
ئەویشـەوە مێژووی ئەم بەشـەی کوردسـتان بداتەوە. ئەوەندەی من سـەرنجم دابێ، 
گوندەکانی دەوروبەری سەردەشت هەڵگری زیاترین ناوی کەوناران لە موکریان و 
نەڵـۆس،  بێکـۆس، هەنگـەوێ،  توێـژەران دەکـەن بچنـە سـۆراغیان: ترکـەش،  بانگـی 

شەختان، ئافان، واوان، مام کاوێ، ئاڵوەتان، مووسااڵن، ئاالن و... 
ئەوانـەی خـوارەوە نـاوی هەندێـک حاکـم و شـای ناوچـەی ماننـا و مـادن کـە لـە 
سـەرچاوە ئاشـوورییەکان دا تۆمارکراون. ئەمڕۆ، هیچ نیشـانێک لەو کەسـانە بەسـەر 
بـەاڵم تۆبڵێـی کانیـاو و کێڵگـە و مـەزراکان مۆرکـی  شـار و گوندەکانـەوە نەمـاوە، 
ناوی ئەوانیان بەسـەرەوە نەمابێ: سیراشـیمە، ئاماهار، زاریشـو، ساناشـو، ئاردارای، 
تاتـای، زانـزار، سیراشـو، ئـاروا، بارزوتـا. مـن هەمـوو نـاوی ئـەم شـوێن و حاکـم و 
سـەرەتای  ئەوانـی  لەگـەڵ  هـاوڕێ  مانناکانـم  سـەردەمی  کۆنـەی  عەشـیرە  عێـل و 
وتارەکـە، لـە تاقـە یـەک الپـەڕەی کتێبـی »پادشـاهی مـاد«1 دەرهێنـاوە کـە نووسـەری 
کتێبەکـە بەیارمەتیـی سـەرچاوە ئاشـوورییەکان نووسـیونی. جـا دەبـێ بزانیـن ئێمـە 
لەسـەر چ گەنجینەیەکـی زێڕینـی مێژوویـی وەسـتاوین و لێـی بێ ئاگایـن و ئـەرک و 
کارمان لەپێناو لێکۆڵینەوە و ناسینەوەیان تا چ ڕادەیەک گەورەیە. بەتایبەت دەبێ لە 
بیرمان بێ گەالنێکی دیکە لە ناوچەی ئێمە دا هەن، کە بە زۆر و زۆرداری دەیانەوێ 
هەمـوو دیاردەیەکـی کەونـارا بکەنـە مڵکـی خۆیـان و زمانـی خۆیـان و ئێسـتایان بـەو 

مێژووە زێڕینەوە ببەستنەوە و ئێمەش پەڕاوێز بکەن. 

1. بڕ: اقرار علی یف، پادشاهی ماد.
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ناوی تایبەت و نائاسایی
ناوچەی بۆکان وەک پاشـماوەی کوردسـتان بەگشـتی، شـوێنێکی لەمێژینەیە و دەیان 
شارسـتانییەتی جیـاواز بـە درێژایـی مێژوو لەو شـوێنە دا سـەریان هەڵـداوە، کە دوای 
ماوەیـەک فەوتـاون و نەمـاون. ئاسـەواری ئـەو شارسـتانییەتانە لە شـێوەی فیزیکی دا 
لەژێـر خـاک دەدۆزرێنـەوە و  لێرەولـەوێ  ئیـش وکاری ژیانەیـە وا  ئـەو کەرەسـەی 
ئەگـەر قاچاخچـی بێ ویـژدان لێ بگەڕێـن، دەبرێنەوە سـەر خاوەنەکانیان و پەیوەندیی 
مێژوویی یـان ڕوون دەبێتـەوە، بـەاڵم مێژوونـووس جگـە لـەو کەرەسـە و ئامێرانە، لە 
نـاوی شـوێن و  پەیوەندییـە مێژوویی یـەکان هەڵدەسـەنگێنێ:  ڕێگایەکـی دیکەشـەوە 

کەسەکان!
گەلێک ناوی گوند و شار و دۆڵ و چیا و ڕووبار و مووچە و مەزرا و دار و دەوەن و 
گوڵ و گیا هەن کە ئەگەر ر واڵەتی ئێستایان لەسەر داماڵدرێ و بنەچەکیان ئاشکرا بکرێ 
دەبینن نوێنەرایەتیی مێژوویەکی کۆن و لەمێژین دەکەن. ناوی گوندی »بۆگەبەسی« کە 
 لە فارسی دا وەک »بیگ اوبسی« دەنووسرێ، هیچ پەیوەندییەکی بە »بیگ«، واتە »بەگ« و
ئاغا و خانەوە نییە و ئاڵ وگۆڕکراوی »بەغ«ی خودای خەڵکی ناوچەکە بووە لە پێش 

هاتنی زەردەشت دا، بەو شێوەیە سەدان و هەزاران ناوی تر. 
لـە بـۆکان و دەوروبـەری هەندێـک نـاوی کەسـایەتی هەن و بوون، کـە دوور نییە 
ئاڵ وگۆڕکـراوی نـاوی کـۆن و مێژوویـی بووبێتـن. بەشـێکیان ناسـناو و لەقەبـن، بـۆ 
نموونـە، سەیدەشـینە، حاجی سـوورە، حاجی سـەوزە )لـە باغڵووجـە( ، حەمەبـۆر )لـە 
ئینگلیزییـەکان دا زۆرە و  لەنێـو  ئـەو سـیفەتی ڕەنگـە  قوم قـەاڵی مەهابـاد( ، کاڕەش. 
وێدەچـێ بنەمـای هیندوئورووپیـی کۆنـی هەبـێ. ئەوانیش مسـتەر یا میسـیز »براون«، 

»بالک«، »گرین«، »گرەی« و »وایت«یان زۆرە. 
نموونەیەکـی دیکـە لـە بـۆکان نـاوی »شـەوەکی«یە )ماڵـی حەمـە شـەوەکی( ، دیـارە 
لـێ  ئـەوە دەبـێ زیاتـری  بـۆ  بـەاڵم  »سـبەینێ/ بەیانی«یـە،  واتـای ئێسـتای وشـەکە، 
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بکۆڵدرێتەوە و هەوڵ بدرێ ببرێتە سەر بنەچەکێکی کۆنترـ کە وا هەیە »شەوەک« و 
»شـەبەک« بێ، وەک  ئاماژەیەک  بە »شـەبەکەکان«ی باشـووری کوردسـتان، بەتایبەت 

کـە زاراوی بنەماڵەکـە لـە کاتـی هاتنیـان بـۆ بـۆکان چەشـنە نیشـانەیەکی ئـەو شـێوە 
زاراوەیـەی پێوەدەبینـرا . بـە هەمـان شـێوە، مل وشـتر، قالەسێ سـەر، حەسـەن مەلوو، 

حەمەنەغە، عەبەکەڵیچە، عەبەدەڕژێ و زۆرێکی تر. 
کۆکردنەوەی ئەو ناوانە کارێکی پێویستە و لەو پێویستتر لێکۆڵینەوە  و بردنەوەیانە 
بۆ سەر بنەمای کۆنی سوومێری و عیالمی و ئاشووری و تەنانەت موغولی و تورکی. 
کەسـانێک کـە بـە کۆکردنـەوەی ئـەو ناوانـەوە خەریـک دەبـن، نابێ لە هەندێ وشـە و 
ناسـناوی سـەمەرە بترسـن، کە وا هەیە ئەمڕۆ واتایەکی ناحەزیان هەبێ: سـەگەنێر، 
البەقنگ، پارەپیس، سینگ شێر، کۆڵ، شێت و... ئەو ناوە بەڕواڵەت سەیروسەمەرە و 
 ناحەزانەی ئێستا، دوور نییە لە مێژووی کۆنی ناوچەکە دا، ناو یا خود ناسناوێکی پڕواتا و

ڕازاوە بووبێتن. 
بـا هـەوڵ بدەیـن پـەردە لەسـەر ئـەو ڕەمـز و ڕازە ئوسـتوورەیی و مێژوویی یانـە 

البەر ین!



زانیاریی گشتی سەبارەت بە شاری بۆکان 
ئەم بەشە تایبەتە بە زانیاریی گشتیی مێژوویی و جوغرافیایی و 

ئینسانی سەبارەت بە بۆکان بۆ ئەوانەی زانیاریی باشیان
لەسەر ناوچەکە نەبێ. 





 
ئینسیکلۆپێدیای ئیسالم١

مینۆرسـکی  وا  سـەردەمێکە  هـی    )1931( ئیسـالم  ئینسـیکلۆپێدیای  کۆنـی  چاپـی 
نووسـیون.  بـۆ  بابەتـی  کـردووە و  قامووسـەکەی  هاوکاریـی 

لەو چاپە و لەژێر ناوی »Bokan« یا »Bukan  «دا هیچ بابەتێک نەنووسراوە، بەاڵم 
زیاد لە چوار الپەڕە تەرخانی »SÄWDJ BULAK«، واتە شــاری ســاباڵغ کراوە. لەم 
بەشەدا کە نووسەرەکەی ڤیالدیمیر مینۆرسکییە، باسی ئەو ناوچانەش کراوە کە بە 

دەوروبەری ساباڵغەوەن و یەک لەوان بۆکانە. 
مینۆرســکی لە مەســەلەی دێهســتان و ناوچەکانی دەوروبەری مەهاباد  دا باســی 
شاروێران، ئەختاچی، بێهی و تورجان دەکا و دەڵێ ناوەندی دێهستانی بێهی  بۆکانە 
بــە قەاڵی جوانی نشــیمەنگەی ســەردارەکانی موکرییەوە . هەروەها دەڵێ دێهســتانی 
بێهــی 65 گونــدی گرتۆتــە خۆی، تورجان 38 گوند و ئەختاچــی 90 گوندی هەیە ]کە 
دەزانین بەشــێک لەو دێهســتانە ئێســتا ســەر بە مەهاباد و بەشــێکی دیکەی عاید بە 
بۆکانه[ . ژمارەی گوندەکانی »گەورکی موکری«ش، کە دەڵێ نزیک بە سەرچاوەکانی 

تەتەهوو و باشووری ڕۆژهەاڵتی چیای کورتەکە، 24 گوندە. 
مینۆرســکی لــەم شــوێنە دا کورتەیــەک لە وتاری خــۆی بە ناوی »نــاوی موغولیی 
شــوێن لە کوردســتانی موکری« و وتارێکی دیکەی بەناوی »لەشکرکێشــانی بیزانس 
وڕۆمییەکان بۆ سەر ئازەربایجانی باشوور« هێناوە، کە من پێشتر باسی هەردووکیانم 
کردووە(، ئینجا کورتەیەکی مێژووی سیاسیی ناوچەکە و هەندێ الیەنی کۆمەاڵیەتی 
خەڵکــی وەک جل وبــەرگ و هەڵپەرکــێ و... ناســاندووە. چاپــی تــازەی کتێبەکــە  ئەو 

بابەتەی تێدا نییە. 

1. Encyclopaedia of Islam, 1931, SAWDJ BULAK.
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بۆکان بە قەڵەمی دوکتۆر ئەمیری حەسەن پوور
ئینسـیکلۆپێدیای »ئێرانیـکا « بـە هیممەتـی »د. احسـان یارشـاطر« و هاوکارەکانـی لـە 
زانستگەی کۆلۆمبیای ئەمریکا بە زمانی ئینگلیزی دەردەچێ و چەندەها ساڵە سەدان 

کەس بە نووسینییەوە خەریکن. 
  بابەتی ئێرانیکا، مێژوو و ئەدەب و زانستی ئێرانە و هەندێک لە بەشەکانیشی کورد و
شـارە کوردنشـینەکانی ئێـران و مێژوویـان دەگرێتـەوە. یـەک لـەو کەسـانەش کـە بـۆ 
نووسینی بابەتی سەبارەت بە کورد و کوردستان هاوکاریی کردوون پڕۆفیسۆر د. 

ئەمیر حەسەن پوورە، یادی بەخێر بێ. 
لـە بەرگـی چوارەمـی ئێرانیـکا بابەتێـک باڵوکراوەتـەوە بەنـاوی Bukan ، کـە کاک 
ئەمیـر نووسـیویەتی. بابەتەکـەی کاک ئەمیـر لـە سـاڵی 1989  دا نووسـراوە، ئـەو دەم 
بـۆکان »بەخش«ێکـی مەهابـاد بـوو. دێهسـتانی تورجان کە لـە وتارەکە دا وەک یەک لە 
سێ دێهستانی بۆکان ناسێنراوە، لە کاتێک دا ئەو دێهستانە 2٦ ساڵ پێش نووسرانی 
بابەتەکە لە بۆکان جیاکراوەتەوە و کەوتۆتە سەر شاری سەقز. هۆی بەرچاونەگیرانی 
ئـەو فاکتـەش کـۆن بوونی سـەرچاوەکانی بەردەسـتی نووسـەر بـووە و ئەوە یەک لە 
گرفتـە سـەرەکییەکانی کاری توێژینـەوە لـە دەرەوەی واڵتـە. زانیاریـی سـەبارەت بـە 
ژمارەی دانیشتووانی شاریش هەر لە سەرچاوەی کۆن وەرگیراوە و بەو بۆنەیەوە 
لەگەڵ ڕاستەقینەی ئەمڕۆ دا یەک ناگرنەوە. هەر چۆنێک بێ، بابەتەکە گەلێک کورت و 
لە عەینی کات دا پشت ئەستوور بە بەڵگە و فاکتە. گەلێک بابەتی هاوچەشن لە بەرگی 
جیـاوازی کتێبەکـە دا هـەن کـە نێوەرۆکەکەیـان ئـەم زنجیرەوتارانـە دەگرێتـەوە و مـن 

دەبێ لە دەرفەتی دواتر دا تەرجەمەیان بکەم و لێرە دا بیانهێنم. 
ئەوە وەرگێڕاوی نووسراوەکەی کاک ئەمیری حەسەن پوورە:
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بوکان
بـوکان، بـە کـوردی »بـۆکان«، نـاوی شـار، واتـە بەخـش و ڕووبارێکـە لـە شارسـتانی 

مەهاباد، ئازەربایجانی ڕۆژاوا . 
شارەکە کەوتۆتە لێواری ڕۆژهەاڵتی سیمینەڕوود )بە تورکی تەتەهووچای( ، کە لە 
 ناوچەکە دا بەناوی »چۆمی بۆکان« دەناسرێ و کەوتۆتە سەر ڕێگای نێوان سەقز1 و
میانـدواو،2 لـە دەوروبـەری ٥٦ کیلۆمیتریـی باشـووری ڕۆژهەاڵتـی مەهابـاد. شـارەکە 
دەوری ناوەندێکـی ئیـداری و بازرگانـی بـۆ چەنـد دەرزەن گوندی ئاوەدان دەبینێ. تا 
ئەم دوایی یانە واتە سااڵنی 1330ی هەتاوی و 19٥0ی زایینی بۆکان تەنیا گوندێکی 
گـەورە )قەسـەبە(  بـوو بـە 307٤ کـەس دانیشـتۆوە )ڕەزم ئـارا، فەرهەنـگ، بەرگـی ٤، 
الپەڕە 98( ، بەاڵم ژمارەی دانیشـتووانی بەخێرایی لە 3307 کەسـی سـاڵی 133٥ی ه/ 
19٥٦ی ز، گەیشـتە 9307 لـە 13٤٥ی ه/ 19٦٦ی زایینـی دا. پاشـان سـاڵی 13٥٥ی  ه/ 
197٦ی ز، بـوو بـە 20٥79 کـەس )سـازمان برنامـە و بودجـە، 13٤٦ی ه/ 19٦7ی ز، 
13٥8ی ه/ 1979ی ز( ، ئـەوەش لـە بنـەڕەت دا بەهـۆی کۆچ کردنـی گوندنشـینەکانەوە 

بووە دوابەدوای ئیسالحاتی ئەرزیی سااڵنی 13٤0ی هەتاوی3 و 19٦0ی زایینی. 
بەخشی بۆکان لە باری فەرمییەوە لە سێ دێهستان پێکهاتووە: ئەختاچیی بۆکان 
)بـە ٤8 گونـد و 1٦0٦0 کـەس دانیشـتوو( ، بێهـی )٦2 گونـد و 1٦177 دانیشـتوو(  و 

ترجـان	 )بەکـوردی تورجـان؛ 28 گونـد و 7٥٤8 کـەس دانیشـتوو؛ ڕەزم ئـارا، هەمـان 
بـەرگ، هەمـان شـوێن( . دانیشـتووانی ]شـارەکە[ کـورد و سـوننی و سـەر بـە ڕێبازی 
شـافیعین؛ بـە سـۆرانی، واتـە زاراوەی ناوەندیـی زمانـی کوردی قسـە دەکـەن. خەڵکی 
گوندەکان بە کشت وکاڵەوە خەریکن )گەنم، جۆ و دانەوێڵەی دیکە، چەوەندەری قەند، 

1. لە دەقە ئینگلیزییەکە دا وەک »سەققز« نووسراوە. دیارە ئەو شێوازە بۆ پاراستنی شێوازی 
ئێرانیکا بووە کە فارسییە. 

2. لە دەقە ئینگلیزییەکە دا وەک »میاندوئاب« نووســراوە. دیارە ئەوە بۆ پاراســتنی شــێوازی 
ئێرانیکا بووە. 

3. لــە دەقــە ئینگلیزییەکە دا، لەجیاتی 13٤0ەکانی هەتاوی، نووســراوە 19٤0ەکانی هەتاوی و 
ئەوەش دەبێ هەڵەی چاپ بێ و لێرەدا ڕاست کراوەتەوە. 

	. بەضم »ت«.
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تووتن و دەغڵ ودانی هاوینەی تر( ، هەروەها باغەوانی و ئاژەڵداری. گوندەکە پێشتر 
کۆمەڵگایەکـی جوولەکـەی دەوروبـەری 70 بنەماڵەیـی تێـدا بـوو )ڕەزم ئـارا، هەمـان 

بەرگ، هەمان شوێن( . 
ناوی جوغرافیایی بۆکان پێش سەردەمی قاجارەکان لە سەرچاوە مێژوویی یەکان دا 
تۆمار نەکراوە )بۆ »وجە تسمیە«ی وشەکە بڕواننە مینۆرسکی، ل ٦8 ـ ٦9( . ناوچەکە 
بەشـێک بـوو لـە ئەمارەتـی بەهێـزی موکـری )بـۆی بڕواننـە؛ کۆتایی یەکانـی سـەدەی 
نۆهەمی کۆچی/ چاردەهەمی زایینی تا کۆتایی یەکانی سـەدەی سـێزدەهەمی کۆچی/ 
نۆزدەهەمی زایینی( ، کە ناوەندەکەی لە ساوج بواڵغ1 )بە کوردی، ساباڵغ(  بوو و ئێستا 
بۆتـە مەهابـاد. لەگـەڵ هەرەسـی ئەمارەتـی موکری دا، ئاغاکانـی دێهبوکری )بەکوردی 
دێبوکری( ، بنەماڵەیەکی ئەشـڕافی زەمیندار )کە هەندێک جار بەهەڵە »عەشـیرەت«یان 
پێدەگوترێ(  و خاوەنی گوندێکی زۆر لە ئەختاچی، بێهی و شاروێران2 )لە شارستانی 
مەهاباد(  بوون، لە بۆکان سەریان هەڵدا. ئەوان دوژمنی قورس و قایمی شازادەکانی 

موکری بوون. 
سەرەڕای قەوارە بچووکەکەی، بۆکان لە ژیانی سیاسی ـ فەرهەنگیی ناوچەکە دا 
دەورێکی مەزنی بینیوە. گوندی ئاوەدانی ئاغا دەسەاڵتدارەکان دەیانتوانی ژمارەیەکی 
گونـدی  بگـرن.  لەخـۆ  ئایینییـەکان(   ڕێبـازە  )ڕێبەرانـی  شـێخ  فەقـێ و  مـەال،  زۆری 
تورجـان و خانەقـا3 )لـە شارسـتانی مەهابـاد(  بـۆ قوتابخانـە ئایینییەکانیـان بەناوبانـگ 
بـوون. )دارولعیلمـی تورجـان و خانەقـای شـێخی بورهـان(  فەقێـی واڵتانـی ئیسـالمیی 

دراوسێش دەرسیان تێدا دەخوێند )هێمن، ل 8 ـ 9، تورجانی، ل ٥3٦ ـ ٥37( . 
خەڵکی بۆکان چاالکانە بەشداری کۆماری کەم تەمەنی کوردستانی سااڵنی 	132ـ25ی 
هەتاوی/ 19٤٦ی زایینییان کرد، کە پێتەختەکەی لە مەهاباد بوو )ئیگڵتۆن( . شارۆچکەکە 
خاوەنی چاپخانەیەک بوو کە تێیدا کتێب و گۆڤار بە کوردی چاپ دەکران. شەش ساڵ 

1. ساڤوج بواڵغ.
2. شەهر ڤەیران.

3. خانقاە.
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دواتر، ناوچەکە بوو بە ناوەندی ڕاپەڕینێکی وەرزێری کە دواتر لە هەموو ئوسـتانە 
کوردییەکان دا پەرەی سەند )موخەممەدۆف( . هێزەکانی وەرزێران توانییان ئاغاوات لە 
 گوندەکان وەدەربنێن و لە بۆکانیان کۆ بکەنەوە. ئەرتەش دەستی خستە کارەکەوە و
ڕاپەڕینەکـە بێ بەزەیی یانـە سـەرکوت کـرا )هێمـن، ل 38 ـ 39؛ هەروەهـا کوردسـتان 
]باڵڤۆکـی حیزبـی دێموکراتـی کوردسـتان بـە زمانی کـوردی[ ڕۆژی 23ی فێورییەی، 

1973، ل 1 و 3( . خەڵکـی بـۆکان لـە شۆڕشـی سـاڵی 13٥7ی هەتـاوی/ 1978ـ 79ی 
زایینی دا لە ئێران و لە بزووتنەوەی خودموختاریخوازیی دوای ئەو دا، بەشدار بوون. 
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شیکاریی ئاماریی دانیشتووانی ناوچەی بۆکان
لە ژمارە 97ی گۆڤاری مەهاباد )ساڵی نۆهەم، خاکەلێوەی 1388(  دا وتارێکی دوو 
الپەڕەیی فارسـیم بینی کە کاک ئەیووب پەسـەندی نووسـیبووی. وتارەکە سـەبارەت 

بە چوار دێهستانی ئەختاچی، یەڵتەمر، بێهی و گەورکە لە دەوروبەری بۆکان . 
پێشـتر دا  ژمارەکانـی  لـە  وێدەچـێ  نییـە و  دیـار  وتارەکـە  سـەرەتای  بەداخـەوە 
باڵوکرابێتـەوە. مـن سـەیری ژمارەکانـی پێشـووترم کـرد و نەمدۆزییـەوە؛ وا هەیـە 
ئەو بەشـی سـەرەتایەی وتارەکە، سـەبارەت بە ناوچەیەکی بەرینتر لە شـاری بۆکان 

بووبێ. 
هەر چۆنێک بێ، زانیارییەکانی ناو وتارەکە، گرنگ و بەکەڵکن و من بە ئیجازەی 
نووسەر و بەڕێوەبەرانی گۆڤاری مەهاباد وا لێرە دا ڕایدەگوێزم. باشتر دەبوو ئەگەر 

بکرایەتە کوردیش، بەاڵم بەداخەوە کاتی ئەوەم نییە. 
ئەوە وتارەکەیە:
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 مێژووی دێرین 
لـەم بەشـەش دا وەک بەشـی پێشـوو، هەندێـک سـەرچاوە ناسـێنراون 
کـە سـەبارەت بـە مێـژووی کۆنـی ناوچەکانـی نزیـک و دووری بـۆکان 
زانیاریمان دەدەنێ. زۆربەی زۆری سەرچاوەکانی ئەم بەشە تایبەت بە 
بۆکان نەنووسراون و من هەوڵم داوە ئەو بەشانەیان تێدا دەسنیشان 
بکەم کە بۆکان و ناوچەکەی دەگرنەوە. لە پەیوەندیی مێژووی ناوچەی 
بـۆکان دا، مێـژووی ماننـاکان )گۆتی و لووللووبـی(  گرنگایەتیی زۆریان 
هەیـە کـە دەگوتـرێ پێتەختەکەیـان لـە نزیـک گونـدی قەاڵیچـی بـووە لـە 
ڕۆژهەاڵتـی باکـووری بـۆکان؛ ئینجـا لە شـەڕ و پێکدادانی ئەوان لەگەڵ 
ئیمپراتۆرییەتی گەورەی ئاشـوور و ئوورارتوو هەروەها سـەکاکان و 
مـاد، مێـژووی ئەوانیـش ئاوێتـەی مەسـەلەکە دەبـێ و دەبـێ لەوانیـش 

بکۆڵدرێتەوە.





بۆکان، شوێنەوارێکی میرتایی و یادگارێکی ماخوای١ ئاناهیتا
»خوڕێنــک«ی  قــەاڵ،  داوێنــی  بــۆکان، حەوزەگــەورەی  نێوەڕاســتی شــاری  قــەاڵی 
خوارەوەتر، شوێنی ئێستای مزگەوتی جامیع بە پلیکانەکانییەوە بەرەو قەاڵ، ژووری 
بەردینــی ســەر گۆلــی مەردان بــەگ و گۆڕســتانی گڵەجانــە، هەموو بەســەر یەکەوە 
هەڵگری ئەو تایبەتمەندییانەن کە دووهەزار ســاڵێک پێش ئێســتا لە شــوێنەوارەکانی 

میترایی و پەرستگاکانی ماخوای ئاناهیتا دا بەدی دەکران. 
جگە لە ئاسەوارە فیزیکییەکان، ئەم دیاردانەش، بەرچاون:

ـ وشەی »بۆکان« و پەیوەندییەکەی لەگەڵ خودای »بەکە« یان »بەغ«؛ 
ـ هەڵکەوتنی جوغرافیایی بۆکان لە بن گوێی ئاورگەی پادشایی »شیز« و ئیزیرتووی 

قەاڵیچی و فەقرەقای مەهاباد و حەسەنلووی نەغەدە و زێویەی سەقز؛ 
ـ مێــژووی ڕووداوەکانــی ناوچە و ســەرەڕێ بوون بۆ هات وچۆی نێوان شــیز و 
گەنــزەک )تەختی ســولەیمانی ئێســتا(  لەگــەڵ ســنوورەکانی ڕۆژاوای ئێران، کە 
گۆڕەپانــی گەلێــک هێرشــی دەوڵەتانی ئاشــوور و یۆنان و ڕۆم بووە بۆ ســەر 
حکوومەتی ماننا و ئوورارتوو تا ماد و ساسانی و شەڕ و پێکدادانی نێوخۆیی 
حکوومەتانی یەک لەدوای یەکی ئێران لە ناوچەکە، هەموو بەسەر یەکەوە بۆکان 
دەکەنــە شــوێنێکی تایبەتمەنــد کــە کەوتۆتە ناوجەرگەی بەشــێک لــەو ڕووداوە 
مێژوویی یانە و لە عەینی کات دا پەیوەندیی نزیکی بە ئایینی میترایی و ماخوای 
ئاناهیتاوە بووە کە پێش سەرهەڵدانی زەردەشتایەتی، ئایینی خەڵکی ناوچەکە و 

1. خودای مێیینە، ژنخودا.
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پانتایی یەکــی گەلێک بەرفراوانتری هەموو خاکی هیند و ئێران و میزۆپۆتامیا و 
ئاسیای بچووک بووە؛ بەاڵم دوای هێرشی عەرەب بۆ سەر ناوچەکە لە سەدەی 
حەوتەمــی زایینــی دا، زۆرێــک لەو ئاســەوارانە شــێوێنراون و تێکــدراون یان لە 
نموونەی مزگەوتی جامیعی ئێستا دا، پەرستگا میترایی یە کە شێوازی پەرستگای 

زەردەشتی و دواتر مزگەوتی موسوڵمانانی پێدراوە. 
 لە ڕاستی دا، بۆکان شوێنی ئەشکەوتێکی میترایی و پەرستگای ماخوای ئاناهیتا بووە و
خەڵک لە شوێنی دوور و نزیکەوە هاتوونەتە زیارەتی. ئەو پەرستگایە دوای هێرشی 
 عەرەب، کراوەتە مزگەوتی موسوڵمانان. حەوزەگەورە و دوو جۆگەلەی الی باکوور و
ڕۆژهەاڵتــی حەوزەکــە، خوڕێنکی الی ڕۆژاوای بە دەنگی نەرمی خوڕەی ئاوەوە کە 
ئــەو دەنگــە نەرمــەی ئاو بۆ ئیماندارانــی ئایینی میترایی خاوەنــی گرنگایەتیی تایبەت 
بــووە، هەروەهــا ڕیــزە پلیکانێکی بەردچین، کە ڕاســت لە بەردەرگای پەرســتگاکەوە 
دەگەیشــتە ســەر گردێکی تۆبرەڕێژ و قەاڵ و ســەربازخانەی ســەر ئەو گردە، کە بۆ 
پارێزگاری کردن لە عەمبار و گەنجینەی دیارییەکانی زیارەتکاران دروســت کرابوو، 
دیزە و گۆزە و کەرەسەی دۆزراوە لە »گڵەجانە«ی داوێنی ڕۆژهەاڵتی قەاڵ و ژووری 
لە بەردتاشراوی سەر گۆلی مەردان بەگ کە 100 میترێک لە حەوزەگەورەوە دوورە، 
هەمــوو بەســەر یەکــەوە بەڵگــە و نیشــانەن بۆ ســەلماندنی ئەو ڕاســتییە کــە ئەوانە 
هەموو شوێنەواری مێژوویی سەردەمێکی کۆنی چەند هەزار ساڵەن و لەگەڵ ناوی 

شارەکە و ڕووداوە تۆمارکراوەکانی مێژوونووسانیش دا یەک دەگرنەوە. 
وا هەیــە ژمــارەی زۆری ســەرچاوەکانی نــاو ئــەم وتــارە خوێنەر جــاڕز بکا. لە 
کورت کرد نــەوەش دا ناکــرێ ســەرچاوەکان وەال بنێــم و ڕاگەیاندنەکان، کە بەشــێکی 
زۆریــان تــازەن و لــە ســەرچاوەی دیکــەی پەیوەندیــدار بــە ناوچەکــە دا نەبینراون، 
بێ بەڵگــە و ســەرچاوە باڵوبکەمــەوە. هەر بۆیــەش لە پوختەی کتێبەکــە دا ئاماژەکان 
یــەک لــەدوای یەکتر هاتــوون، بەاڵم هــەوڵ دەدەم زۆرێکیان بخەمــە پەڕاوێزەوە بۆ 
ڕیفرەنسی ئەو خوێنەرانەی کە بۆ دیعایەکانی من خوازیاری بەڵگە و سەرچاوەن. 

**
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ئیماندارانــی ئایینــی لەمێژینــی میترایــی بــۆ پیرۆز کردنــی یادی ماخــوای ئاناهیتا کە 
ئیالهــەی ئــاو و پاکــی و بێ خەوشــی بــووە، بــووک، واتە کچــی باکرەیــان لە ڕۆژی 
مێردکردنی دا بردۆتە سەر چاوگەیەکی ئاوی پاک وەک نیشانەی بێ خەوشی و پاکی. 
 بەشێک لە خەڵکی ناوچەی بۆکان، ناوی شارەکە دەبەنەوە سەر چەمکی »بووک« و
دەڵێــن لــە ڕابــردوو دا نەریتێک هەبــووە کە بووکیان پێــش ئەوەی بچێتــە ماڵی زاوا، 
بردۆتــە  ســەر»حەوزەگەورە«ی نێوەڕاســتی شــار،  حیکایەتێــک کــە مــن لــە وتــاری 
پێشــووی خۆم دا ســەبارەت بە بنەمای وشــەی بۆکان،1 دژی وەســتابووم و ئێســتا 
دەزانم لەو بەڕواڵەت ئەفســانەیە دا هەندێک ڕاســتی هەیە و پێداهەڵگوتنی شــاعیران 
کورد بە »شاری بووکان« دا، دوور لە بنەمایەکی مێژوویی و ئایینی نەبووە.2 ئەرکی 
ئــەم وتــارە، بردنــەوەی شــوێنەوارە فیزیکییەکانــە بــۆ ســەر بنەمــای مێژوویی یــان، 

هەڵسەنگاندنی ناوی شارەکە و پەیوەندی دانیانە بە ڕووداوەکانی ناوچەکەوە. 

یەکەم، مێژووی کۆنی شار و ناوچەکە
کۆنتریــن دەوڵەتی یەکگرتووی ناســراوی ناوچەی موکریان، بــە بۆکانەوە ، دەوڵەتی 
 »ماننا«یــە. ماننــاکان پێکهاتەیــەک بوون لــە یەکییەتی هۆزەکانــی لووللووبی و گۆتی.

پێش سەرهەڵدانی مانناکان، لە نیوەی یەکەمی هەزارەی سێهەمی پێش زایین بەدواوە، 
دەوڵــەتـ  شــاری ناوچەیــی لووللووبــی و گۆتــی و کاســی )وەک چەنــد بەشــێک لە 
»مەنزوومەی زاگرۆس«(3  لە ڕۆژاوای ئێران و ســەرووی »دووچۆمان« پێکهاتبوون. 

ماننــا خوڵقــاوی یەکگرتوویــی دەوڵــەت ـشــارەکانی ناوچەکــە بــوو و  مەڵبەندێکــی 

1. بڕ: ئەنوەر ســوڵتانی، چەند تێبینییەک لەســەر ناوی شــاری بۆکان، گۆڤاری مامۆســتای 
کورد، ژمارە 19، ساڵی 1992، هەروەها ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت/ بۆکان، بەشی نووسەران.

http://bokan.de
2. شــاری بۆکان وەکوو بووکان جوانە )هەژار( ، بووکی شــارانە شــاری بۆکانی )حەقیقی( ، 
شاری بۆکان بەڕواڵەت بووکە )هەڵوە دا( . بڕ: افخمی، ابراهیم، تاریخ فرهنگ و ادب مکریان، 

بۆکان، ناشر: مؤلف، چاپ تبریز، 13٦2)؟( ، ص 8 ـ 10. 
3. زاراوەیەکە بۆ ئەو قەومانە کەڵکی لێ وەردەگیرێ کە پێش هاتنی ئارییەکان بۆ ناوچە، لە 
دەوروپشــتی زنجیــرە چیای زاگرۆس دەژیان و لە ڕاســتی دا بنەچەی کــورد دەبێ ببرێتەوە 

سەر ئەوان نەک ئارییەکان کە گەلێک دواتر گەیشتوونەتە ناوچەکە. 
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بەرینی گرتبووە خۆ، توانایەکی ئابووری و دەســەاڵتێکی ســپایی ئەوتۆشــی هەبوو 
کــە  دەیتوانــی لــە بەرانبەر دوو دەوڵەتــی  زلهێزی ئەو دەم، ئاشــوور و ئوورارتووی 
دراوســێی ڕابوەســتێ. ئەم یەکگرتوویی یــە  ئاکامی پێشــکەوتی ئابووریی کۆمەڵگا و 

 توانای سپایی بۆ خۆڕاگری لە بەرانبەر دراوسێ بەهێزەکانی بوو. 
مێــژوو ی ماننــا دەگەڕێتەوە  بۆ کۆتایی هەزارەی دووهەم و ســەرەتای هەزارەی 
یەکەمــی پێش زاییــن، ئەو ســەردەمە  گرنگەی کە دوای ماوەیەکی کــەم، ئارییەکان لە 
 باکووری ڕۆژهەاڵتەوە بەرەو ڕۆژاوا  هاتن و شەپۆلی یەکەمیان لە سنووری خاکی 
ماننــا درا. خاکــی ماننا کــەم وزۆر هەموو موکریانی ئێســتای دەگرتەوە و زیاد لەوە، 
هەمــوو ڕووبــەری بەرینی نێوان ڕۆژهەاڵتی باشــووری گۆلــی ورمێ  هەتا ڕۆژاوای 
باشووری دەریاچەی کاسپیەن )خەزەر( ، »بەتایبەت نێوان شاری مەراغە  تا سەقز و 
بۆکانــی داگرتبــوو«.1 ڕەحیــم ڕەئیس نیــا کە ئەو ڕســتە کورتە ی ســەرەوەم لە زمان 
ئــەوەوە هێنــاوە، فەســڵێکی دەوڵەمەنــدی کتێبەکــەی خــۆی بەنــاوی »آذربایجــان در 
ســیر تاریــخ«ی تەرخانــی مێژوو و فەرهەنگــی مانناکان کــردووە )ل 193 تا 2٤0(  و 
تێیــدا دەڵێ: »دەوڵەتەکە لە ســەرچاوەی ئاشــووری دا وەک مونــا، ماننا، مانناس و لە 
بەردەنووسە ئوورارتوویی یەکان دا وەک مەنا و لە ]سەرچاوەی[ بابلی دا وەک میننی 
هاتووە.«2 ڕەئیس نیا دوای ئەوەی بەڵگە لە چەند ســەرچاوە دەهێنێتەوە، دەنووســێ: 
»بــەم پێیــە، ناوچــەی دەســەاڵتدارییەتی دەوڵەتی ماننــا، بەســەریەکەوە لەگەڵ خاکی 
ئەمــڕۆی ئازەربایجانــی ئێــران دا یەک دەگرێتــەوە و ئەو دەوڵەتــە یەکەمین دەوڵەتی 

خاوەن ئیعتیباری پێکهاتوو لەسەر ئەو واڵتە دێتە هەژمار.«3 
ئاماژەی ڕەئیس نیا بە »خاکی ئازەربایجان« بە حیسابی ئەوەی ناوچەی موکریانیش 
لە دابەش کردنی فەرمیی ناوچەکانی ئێرانی ئەمڕۆ و لە سەردەمێکی کۆنتریش دا، بەشێک 
لــە ئازەربایجانــی پێکهێناوە، ڕاســتە و هەڵە نییە، بەاڵم بەداخەوە نووســەر لە عەینی 

1. رئیس نیا، رحیم، آذربایجان در سیر تاریخ، ج 1، ل 194.
2. هەمان، ل 193.
3. هەمان، ل 19٦.
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کات دا دەسنیشانی پەیوەندەکانی کورد و موکریان و بۆکان لەگەڵ ئەو دەوڵەتە و ئەو 
 مێژووە ناکا و ئەوەش الی کەم لە ڕوانگەی ئێمەوە هەڵە و نابەجێیە. لەو سەردەمە و
لە سەردەمی دواتردا، واتە کاتی هێرشی ئاریایی یەکان و دامەزرانی حکوومەتی ماد 
لەسەر خۆڵەمێشی حکوومەتی مانناش، پێشینییانی کورد )لووللووبی، گۆتی و ماننا( ، 
نیشــتەجێی ناوچەکە بــوون  و هیچ بەڵگەیەکی مێژوویی بە دەســتەوە نییە  دەری بخا 
پێشینییانی کورد لە سەردەمی دوای ئەو مێژووە دا گەیشتبنە شوێنەکە و بەو حیسابە 
 ناوچەکە هەتا بووە شوێنی ژیانی کورد و پێشینییانی لەنێو قەومە دێرینەکان بووە؛
جا کەسێک بە ڕێبازێکی سیاسیی تایبەتەوە بیسەلمێنێ یان نا، ڕاستییەکە ناگۆڕدرێ.1 
وەک پێشتر گوترا، دوژمنی گەورەی مانناکان دەوڵەتی ئاشوور بوو.2 ئاشوورییەکان 
تەنیا لە نێوان ساالنی 810ـ  77٤ی پێش زایین  دا، بە الی کەمەوە چواردە جار هێرشیان 
کــردە ســەر خاکــی ماننــا، هەزاران کەســیان بە  کۆیلە بردن و ســەدان پیشەســاز و 
هونەرمەندیان لێ ڕاگواســتنە شــاری نەینەوای پێتەختی خۆیان. ســارگۆنی دووهەم 
شــای ئاشــوور3 تەنیــا لــە هێرشــی ســاڵی 71٤ی پێش زاییــن دا 38 »دەوڵەت شــار«ی 
ناوچەی ماننای خاپوور کرد. ئوورارتوویی یەکانیش4 هیچ لە ئاشوور باشتر نەبوون، 
تەنیــا »ڕۆســای یەکــەم«،5 شــای ئوورارتــوو، 22 قەاڵ واتە 22 شــار و شــارۆچکەی 
ماننــای داگیرکــرد.6  هەمــوو دەوڵەتـ  شــارەکانی ماننای وەک الفــاو ڕاماڵی و داری 

 1. ئــەوەی وا لــەم ســااڵنەی دوایی دا هەندێک حیزبی ڕەگەزپەرســتی تورک کە خەتی فکری
 لــە تورکیــا و ئایدیۆلۆژیــی پان تورکیســم وەردەگرن، کــورد بە »میوان«ی شــاری ورمێ و
ناوچەکــە و کۆچبــەری تازەهاتــوو  دەقەبڵێنــن، هەڵوێســتێکی سیاســییە و هیــچ بنەمایەکــی 

زانستی و مێژوویی نییە.
2. حکوومەتی هەزار ساڵەی ئاشوورییەکان لە میزۆپۆتامیا، دەوروبەری 1800ی پێش زایین 

دامەزرا و ساڵی ٦22ی پێش زایین  بەدەستی حکوومەتی ماد کۆتایی پێهات. 
3. لە نێوان سااڵنی 71٦ تا 710 پ. ز  دا حوکمی ئاشووری دەکرد . 

4. حکوومەتێــک، کــە بــە بنەچەکی ئەرمەنییەکانی ئەمڕۆ دەزا نرێ و ســااڵنی 1٥00 تا ٦00ی 
پێش زاییــن لــە ناوچەیەکــی بەرینــی  ڕۆژاوای واڵتی ماننــای )لە نێوان گۆلــی ورمێ و گۆلی 

وان و ئەرمەنستان(  دەسەاڵتدار بووە. 
5. لە نێوان سااڵنی 73٥ ـ 71٤ی پ. ز، حکوومەتی ئوورارتووی کرد. 

6. دیاکۆنۆف دەنووســێ: »ســارگۆنی دووهەم لە ســاڵی 713 پ. ز. لەشکرکێشانەکەی خۆی 
بۆ ناو خاکی ماد دەســت پێکرد«. بڕواننە: ا. م. دیاکونوف، تاریخ ماد، ترجمە فارســی کریم 
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بەســەر بەردەوە  نەهێشــت،1 بەاڵم دەوڵەتی ماننا سەرەڕای ئەو هەمووە دڕندەیی یە، 
هەر مایەوە و لە گرێژەنە نەچوو، تا ماوەیەک دواتر، کە مادەکان دەســتیان بەســەر 

خاکەکەیان دا گرت و دەسەاڵتیان بڕینەوە. 
بۆکان یەکێک بووە لە دەوڵەت ـ شــارەکانی ماننا و بەشــێکی ســەرەکی بووە لە 
یەکییەتیــی هــۆزە ماننایی یــەکان. پێتەختی مانناکان لە ناوچەی بۆکان بووە و ئێســتا 
کەم وزۆر هەموو الیەک لەسەر ئەوە کۆکن کە وێرانەکانی »شاری ئیزیرتوو« لە نزیک 
گونــدی قەاڵیچی شــوێنەواری بەجێمــاوی پێتەختی مانناکان بێ. زووتر، لە ســەدەی 
نۆزدەهەم دا کەســانی وەک ڕاولینســۆن، ئەفسەری ســپایی بریتانیا لە ئێران، گومانی 

ئەوەیان دەکرد کە ئەم ناوچەیە هەمان هەگمەتانەی پێتەختی مادەکان بووبێ. 
گیرشمەن، کەوناراناسی فەرەنسی گەنجینەی گوندی زێویەی سەقز و کەرەسەی 
دۆزراوەی شوێنەکە وەک »هونەری جەواهێرسازیی ئاشووری و سەکایی« ناودەبا، 
بــەاڵم الی وایــە هونــەری مانناکانیش لــە بەرهەم هێنانیان دا دەوری بــووە.2 هەر لەو 
پێوەندییــە دا، ئانــدرێ گــودار دەڵێ: »جێ ســازانی زۆربــەی دەســکردە هونەرییەکانی 
گەنجینەکەی سەقز ]واتە زێویە[، هەمان ئەو ناوچەیەیە.« و دیاکۆنۆفیش ئەو بۆچوونە 
دەسەلمێنێ،3 هەروەها قەاڵی سەر گردی »حەسەنلوو«ی نەغەدە بە قەاڵیەکی ماننایی 
دەناسرێ	 و لە ئەنجام دا کەرەسەی دۆزراوەی شوێنەکەش دەبێ وەک پیشاندەری 

هونەری ماننایی یان الی کەم، تێکەاڵوێک لە ماننایی و ئوورارتوویی دابندرێ. 
ئەو ئاماژانە بەسەریەکەوە دەرخەری پێشکەوتی کۆمەڵگای مانناکانە و هەروەها 
ئــەو ڕاســتییە دەگەیەنێ کە ناوچەی موکریان، بــە بۆکانەوە، لە هەزارەی دووهەم و 
یەکەمی پێش زایین  دا جەمســەرێکی گرنگی بەیەک گەیشــتنەوەی  هونەر و فەرهەنگی 

کشاورز، انتشارات پیام، تهران، 2٥37ی شاهنشاهی، ل 20٦. 
1. »من ئێزینگی ئاگرینم خستە هەموو گوندەکانیانەوە و تێکڕای واڵتەکەیانم کردە کۆگایەکی 

وێرانە و لەبیرەوەچوو.« هەمان، ل 20٦. 
2. گیرشــمەن، »ایران از آغاز تا اســالم«، ص 109، وەرگیراو لە کتێبی: آذربایجان در ســیر 

تاریخ، پێشوو، ل 21٦.
3. بۆ هەردووکیان بڕواننە: ڕەئیس نیا، پێشوو، ل 219. 

	. هەمان، ل 221. 
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ماننا، ئاشوور، ئوورارتوو و سەکاکان بووە. 
بەم پێیە، مێژووی ناسراوی شاری بۆکان و گوندەکانی دەوروبەری دەگەڕێتەوە 
 بۆ سەردەمی پێش حکوومەتی ماد، گەرچی  لە سەردەمی ئەوان و ماوەیەکی زۆر دوای 
ئەوانیش دا، گرنگایەتییەکەی خۆی پاراست. بە قسەیەکی تر، بۆکان لە سەردەمێک دا 
کە هێشتا ئایینی تازەسەرهەڵداوی زەردەشتی لە ناوچەکە دا باڵونەببۆوە، ئاوەدان و 

شوێنی ژیانی خەڵک بووە. 
درەنگتــر، لــە  ســەردەمی حکوومەتــی مادەکانیــش دا بــۆکان بەشــێک بــوو لــە 
ئیمپراتۆرییەتەکەیــان کــە کەوتبووە ناوجەرگەی »مادی بچــووک« ەوە. قەاڵی گوندی 
»ئاغجەیوان« لە ڕۆژهەاڵتی شار ، هەروەها شوێنەوارە  بەردینەکانی »سماقان« و قەاڵی 
»بی بی کەند« لە دەوروبەری شار، هەروەها ئەشکەوت یان ژوورێکی لە بەردتاشراو 
لەسەر گۆلی مەردانبەگی بۆکان،1  قەبری فەرەوەرتیش شای ماد )٦33ـ٦00 پ. ز(  لە 
 فەقرەقــای مەهابــاد، کە  تەنیا ٥0 کیلۆمیتر کەوتۆتــە  ڕۆژاوای بۆکانەوە و گەنجینەی 
زێویەی ســەقز لە بن گوێی شــارەکە، هەموو بەڵگەن بۆ ئەو ناوجەرگایەتییەی بۆکان 

لە سەردەمی دەسەاڵتدارییەتیی ماننا و ئینجا مادەکان دا. 
**

بەپێی سەرچاوەکان، زەردەشت لە  نیوەی یەکەمی هەزارەی یەکەمی پێش زایین، واتە لە 
  دەوروبەری سەدەی شەشەمی پ. زدا بانگاوازی بۆ ئایینی خۆی کردووە .2 مێژووی شار و

1. مــن بــە منداڵــی ئــەو ژوورە یەکپارچــە لە بەردتاشــراوەم بینیوە، کە ئاوی تێــدا کۆببۆوە. 
تاقەیەکی تێدا دابین کرابوو کە ڕوخسارێکی ناسراوە بۆ ئەو ژوورە بەردینانە لە شوێنەکانی 
دیکەش و تایبەت بە دانانی چرا بووە  بۆ ڕووناکی. ئەوەندەی بزانم ژوورەکە ئێستا کەوتۆتە 
ژێرخانی ماڵێکەوە لەســەر گۆلی مەردان بەگ، نزیک حەوزەگەورە و ســەری گیراوە. دواتر 

دەچمەوە سەر باسی ئەو ئەشکەوتە. 
2. بۆ نموونە، بڕواننە: علی یف، اقرار، »پادشــاهی ماد«، ترجمە فارســی کامبیز میربهاء، ص 
2٥. هەروەها ئینســیکلۆپێدیای بریتانیکا، بەرگی 8، مادەی میترائیســم. لە هەمان پەیوەندی دا 
ئــا. م. دیاکۆنــۆف نووســەری »مێــژووی مــاد« لــە الپــەڕە 38 تــا ٥٦ی مێژووەکــەی خۆی دا 
)وەرگێڕاوی فارســیی کەریم کەشــاوەرز( ، گەلێک بەوردی لەســەر پەیوەندییەکانی ئاڤێســتا 

بــە گەالنی ناوچە و ســەردەمەکەیانەوە دواوە و هەمان هــەزارەی یەکەمی پێش زایینی وەک 
سەردەمی سەرهەڵدانی زەردەشت و ئایینەکەی دەسنیشان کردووە. 
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ناوچەی بۆکان دەگەڕێتەوە بۆ گەلێک پێش ئەو سەردەمە، بەاڵم بەداخەوە سیاسەت، 
بەتایبەت لە ســەدەی بیســتەم دا هەموو سەدە و هەزارەی پێش هاتنی ئاریایی یەکانی 
لەســەر ڕووپــەڕی مێــژووی ناوچەکە ســڕیوتەوە و بەتایبــەت حکوومەتی پەهلەوی 
لــە ئێــران، ئــەو مێژووە پڕشــنگدارەی بــە کلکــی هەخامەنشــییەکانەوە بەســتۆتەوە، 
وەک ئــەوەی ژیانــی کۆمەاڵیەتی پێش »شــاهی شــاهان« بوونی نەبووە و ســەرەتای 
مێــژووی ناوچەکە بە کۆرشــی هەخامەنشــی دەســتی پێکــردووە! لــە ڕەوتی گرنگی 
دان بــە ئارییــەکان دا ئورووپایــی بەتایبەت ئاڵمانییەکان لەالیــەک و میدیای یەکێک لە 
واڵتانــی ناوچــەی ڕۆژهەاڵتی ناوین لەالیەکی ترەوە،1 دەوری ســەرەکییان هەبوو و 
هــەر ئــەوان و داردەســتەکانیان لــە نێوخــۆ، چ لە ئێــران و چ لە ســەرجەم ناوچەکە، 
هەوڵیــان دا مێــژووی پێش هاتنی ئارییەکان لە کتێبی دەرســیی قوتابخانە دا شــوێنی 
نەبــێ و کۆمەاڵنــی خەڵکیش، بەتایبەت توێژی خوێندەواری دەم لەپێش، بە ســاکاری 
کەوتنە شــوێن قســەکانیان و هەموو ئەو ســەدە و هەزارەیە بە ســاکاری ســڕایەوە 
وەک ئــەوەی حکوومەتــی ماد و هەخامەنشــی لــە واڵتێکی چۆڵ وهۆڵی بێ  پێشــینە و 
بێ مێــژوو دا ســەریان هەڵدابــێ یان لە ئاســمانەوە بەربووبێتنە خــوارەوە و مێژووی 

پێش ئەوان، ئەفسانە و خەیاڵ بێ! 
مخابــن ئــەو ئــاوەی کــە ئێرانییــەکان بــە فیتــی الوەکییــەکان ڕشــتیان، گەلێک لە 
نووسەر و مێژوونووسانی کوردیش پێیان تێنا و لە ئەنجام دا »ئێمە ڕۆڵەی مـیدیا و 
کەیخوسرەوین« بوو بە مێژوو و نەک هەر مێژووش، بەڵکوو بە دروشم و تەنانەت 
سروودی نەتەوایەتیشمان! ئەو درۆ و تەزویرە ئاشکرایە لە هەموو ماوەی سەدەی 
بیســتەم دا و تا ئەمڕۆش کە 1٦ ســاڵ لە ســەدەی بیســت ویەکەم تێدەپەڕێ، درێژەی 
هەبــووە 2 و شــانازی کــردن بــە ئــاری بــوون و تەنانــەت زەردەشــتی بوون ئێســتا 

1. نەمویســت ناوی ئەو گەلە بهێنم، بۆ ئەوەی تاوانی ڕەگەزپەرســتی و جیاوازیی ئایینی لە 
نووسراوەکەم نەدرێ. هەموو هەوڵم ئەوەیە بابەتەکە زانستی و بێ الیەن و بەڵگەمەند بێ. 

2. بەختەوەرانــە کتێبــی »کــورد کێیــە«ی کاک ســۆران حەمــەڕەش کــە لــە ســاڵی 2013  دا 
باڵوببــووەوە، دژ بــەو هەڵوێســتە هەڵەیە وەســتاوە و بەردێکی خســتۆتە گۆمی وەســتاوی 
مێژوونووسینی سەد ساڵەی کوردەوە لە کوردستان و جوواڵندوویەتییەوە. بڕ: حەمەڕەش، 



بەشی یەکەم، بۆکان: ناسنامە، مێژوو، ڕووداو | 81  

بۆتــە ویــردی ســەر زاری خەڵکــی کــورد و ســەرلەنوێ ڕێکخــراوە و ئاورگــەی بۆ 
دروست کراوە.1 کەسیش نییە بڵێ ئەو خاکە لەمێژینەی ئێمە، پێش هاتنی ئارییەکان و 
پێــش پێغەمبەرایەتیــی زەردەشــتیش مێژوویەکــی دوورودرێژی بــووە و ئارییەکان 
قەومێک بوون کە وەک ئاشــووری و ڕۆمی و عەرەب و موغول هێرشــیان کردۆتە 

سەر خاکەکەمان و داگیریان کردووە. 
بەکورتــی، ڕاســتەقینەی زەق و ئاشــکرا ئەوەیــە مێژووی ناوچــەی ئێمە بە چەند 
هــەزار ســاڵ دەگەڕێتــەوە بۆ پێــش هاتنی ئارییــەکان و ئەم ماوەیە بە دەستەقەســد 
لەبیرکــراوە، بۆیــە دەبێ بە هیممەتی مێژوونووســانی شــارەزا، زینــدوو بکرێتەوە و 

بخرێتەوە ناو کتێبی دەرسیی مندااڵن و الوەکانمانەوە. 

دووهەم، ناوی شارەکە
وشــەی »بــەغ« لــە بیچمی جیــاوازی وەک »بەغــە«/ »بەغا«/ »بــەک«/ »بەکــە«/ »بەکە«/ 
»بــەگ«/ »بەگــە«/ »بهەگــە«/ »بهاگا«دا، ناوی  خودای هەموو ئــەو گەالنە  بووە کە  پێش 
ســەرهەڵدانی ئایینــی زەردەشــت،2 لــە ناوچەیەکــی بەرینــی نیــوان  هیندووســتان و 
کوردســتان دا ژیــاون. ئیبراهیــم پــوورداوود ئاڤێستاناســی ئێرانــی )12٦٤ ـ 13٤7ی 
هەتاوی/ 188٥ ـ 19٦8ی ز( ، لە ســەرەتای کتێبی »یەشــتەکان«دا3  دەنووســێ: »پێش 
پێغەمبەرایەتیــی زەردەشــت، بــە  خوداوەنــد دەگوتــرا »بــەغ« و پاشــانیش کــە  ئەمان 
]واتە زەردەشــتییەکان[ تاقە  خودایان ناو نا »ئاهوورامەزدا«، وشــەی »بەغ« لە واتای 

ســۆران، کورد کێیە؟ مێژووی کورد و ڕەچەڵەکی زمانەکەی لە ســەرەتای شارستانییەتەوە 
هەتاوەکوو سەدەی دەیەمی زایینی، باڵوکەرەوە: نووسەر، لەندەن 2013.

1. دیارە هەڵبژاردنی ئایین لە هەر شــێوەیەکی خۆی دا مافی تاکەکەســە و من بەو قســەیەم 
نامەوێ دژ بە خواستی کەسانێک بوەستم کە دەیانەوێ زەردەشتایەتیی کۆن لە کوردستان دا 
نوێ بکەنەوە. بۆچوونی من تەنیا ئەوەیە کورد بۆچی مێژووی خۆی دەباتەوە سەر سەدە و 
سااڵنی حکوومەتی ماد و سەردەمی زەردەشت، هیچ بیرێک لە مێژووی پێش ئەوان ناکاتەوە؟
2. پێغەمبەری ئارییەکان و بناغەدانەری ئایینی مەزدیســنایی، کە ســاڵ و ســەردەمی ژیانی 
ڕوون نییــە و دەگوتــرێ لە ســااڵنی نێوان 1200 تــا 1000ی پێش زایین دا ژیاوە، پســپۆڕانی 
ئایینەکە هەندێک جار باس لە سااڵنی نێوان ٤000 تا ٤00 یان ٦000 تا ٦00ی پێش زایینیش 

دەکەن، بەاڵم زیاتر و بەگشتی لەسەر سااڵنی 600ی پێش زایین ساغ دەبنەوە. 
3. وەک بەشێک لە پێنج بەشی کتێبی ئاڤێستا.
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ئەسڵی و دێرینی خۆی دا مایەوە.«1 
دیاکۆنــۆف، نووســەری کتێبــی »مێژووی ماد« کاتێ ســەبارەت بە بەردەنووســی 
»لــە بەردەنووســە  مــادی موغــی دا دەڵــێ:  ئایینــی  لــە باســی  بێســتوون2 دەدوێ، 
هەخامەنشــییەکان دا، بــەگ )بەگوێــرەی ئاشــوورییەکان، »بەگە«(،  واتــای خوداوەندی 
بووە .« هەر ئەو لە پەڕاوێزی وشــەی بەگ ـ خودا  دا دەنووســێ: »بڕوا وایە کە ]پێش 
هەخامەنشــییەکان[، زاراوەی بــەگا زیاتــر بــە ماخــوای ئاناهیتــا گوترابــێ، بــەاڵم لــە 
بەردەنووسە هەخامەنشییەکان دا بەگشتی  بۆ چەمکی خو دا کەڵکی لێ وەرگیراوە.«3 

خاتــوو مــاری بۆیــس گــەورە پســپۆڕی ئایینــی زەردەشــتایەتی )1920ـ  2006( ، 
لــە بەرگــی یەکەمــی کتێبــی »مێــژووی زەردەشــتایەتی«دا دەنووســێ: »لــە ڕیوایاتی 
پارتی و فارسی نێوەڕاست دا، ئەهوورامەزدا کە زۆرجاران واتای  »بەغ« یان »بەک«ی 
لێ وەرگیــراوە، بــە  »بەغــا« ناودەبرێ. بــۆی هەیە زەردەشــتییانی ڕۆژاوای ئێران ئەو 

چەشنە کەڵک وەرگرتنەیان بۆ بەرزترین خوداکان بەکار هێنابێ.«	 

1. پورداوود، ابراهیم، »یشت ها )1( «، گزارش پورداوود، بەکوشش بهرام فرەوشی، انتشارات 
دانشگاە تهران، چاپ سوم، تهران 13٥٦/ 1977. 

2. بێســتوون کەوتۆتە ڕۆژهەاڵتی شــاری کرماشــان. بەردەنووســی بێســتوون گەورەترین 
بەردەنووسی جیهانە کە تا ئێستا دۆزرابێتەوە. دەقەکە بە فەرمانی داریووشی یەکەم، شای 
هەخامەنشی، لە سەرەتای هاتنە سەر حوکمی دا )٥20 پ. ز(  بە سێ زمان نووسراوە: »فارسی 
کۆن، عیالمی و بابلی« ، »زمانی دووهەمی بەردەنووسەکە تا نێوەڕاستەکانی سەدەی نۆزدەهەم 
بە زمانی مادی دەزانرا، بەاڵم دواتر بە هەوڵی کەســانی وەک وێســترگارد، ڕاولینســۆن، دی 
سولی و نوریس، ڕەمزی زمانەکە کرایەوە و ئیتر بە عیالمیی تازە ناسرا.« بڕ: علی یف، اقرار، 
پادشاهی ماد، ترجمە کامبیز میربهاء، نشر ققنوس، تهران 1388/ 2009، ل 118 و 119. هاینتس 
لوشای کەوناراناسی ئاڵمانی سەبارەت بە وشەی بێستوون دەنووسێ: بیستون )فارسیی نوێ( ، 
 هەمان بهیســتون )فارسیی نێوەڕاست( ، بەگستانا )فارسیی کۆن(  و بەگیستانون )یۆنانی( یە.
بــڕ: کالیــر، ولفرام و کالمایر، پتر، »بیســتون کاوش ها و تحقیقات ســال های 19٦3 تا 19٦7«، 
برگردان فرامرز نجد ســمیعی، ســازمان میراث فرهنگی و گردشــگری، تهران 138٥/ 299٦، 

وتاری هاینتس لوشای، ل 1٦. 
3. ئا. م. دیاکۆنۆف، پێشتر، ل 3٤3 و 1٥9. 

4. Boyce، Mary; A History of Zoroastrianism. 
بڕواننە تەرجەمەی فارســیی کتێبەکە: بویس، ماری، »تاریخ کیش زرتشــت«، ترجمە همایون 
صنعتی زادە، جلد اول، چاپ دوم، انتشارات توس. تهران 137٦/ 1997، پەڕاوێزی ژمارە 2٤ 

الپەڕە 312 و 13.



بەشی یەکەم، بۆکان: ناسنامە، مێژوو، ڕووداو | 83  

ماری بۆیس لە درێژە دا دەنووســێ: »جەژنی پاییزە، کە لە ڕۆژاوای ئێران ناوی 
میترا و جەژنی میهرەگانی لێ نرابوو، لە ڕۆژهەاڵتی ئێران بەناوی »بەغا«وە پەیوەند 
دەدرا و جەژنــی »بەغــاکان«ی پێدەگوترا. وەک دەبینین، خودای بەغا بۆ ئێرانییەکانی 

پێش زەردەشت خاوەنی پیرۆزایەتییەکی تایبەت بووە.«1 
بۆیس هەروەها دەڵێ: »جێی سەرسوڕمانە کە لە کتێبی پیرۆزی زەردەشتییەکان دا 
نــاوی بــەغ نەهاتــووە، بەاڵم ئەگــەر ئەو ڕاســتییە بگرینە بەرچاو کە چــۆن »بهاگا«ی 
ڤێدایــی پەیوەندیــی بە میتــراوە بوو، »بەغــا«ی ئێرانیش لەگەڵ میترای زەردەشــتی دا 
پەیوەندیــی نزیکــی هەبوو، دوور نییە هەر ئەو یەک بوونی ناوە لەگەڵ ناوی گشــتیی 
»بــەغ« کــە پێــش زەردەشــت بەگشــتی هەڵگــری واتای خودا بــوو، بووبێتــە هۆکاری 
داکشــان و فەوتانــی نــاوی خوداکــە و دژایەتی کردنــی زەردەشــت لەگەڵ پەرســتنی 

خودای جۆربەجۆر، ئەوەش زیاد لەوانی تر داوێنی »بەغ«ی گرتبێتەوە.«2 
مێژوونووس، زمانەوان و زانای ناســراوی ئازەربایجانی »ئەحمەد کەســرەوی«3 
زنجیرەوتارێکی لەسەر ناوی شار و گوندەکانی ئێران نووسیوە و هەرچەند ئاوڕی 
لــە کوردســتان نەداوەتــەوە، بــەاڵم ئــەو زانیارییانــەی داویــە بەدەســتەوە،  دەتوانــن 
یاریدەری باسەکەی ئێمەش بن. کەسرەوی لە  دوو وتاری جیاواز دا کە سەبارەت بە 

وشەی »باکۆ«ی پێتەختی ئازەربایجانی باکووری نووسیوە،	 دەڵێ: 
»وشەگەلی »باک« و »بەک« و »بەغ« لە  زمانە کۆنەکانی ئێران وەک هەخامەنشی و 

پەهلەوی  دا جگە لە  واتای خو دا، مانای پەر ستنیشــی هەبووە.« کەســرەوی دەنووسێ: 
»وشــەی »باکــۆ«، لــە بنــەڕەت دا »بــاگاوان« یــان »بــاکاوان« بــووە و لــە ســەردەمی 

1. هەمان ، ل 77 و 78. 
2. هەمان سەرچاوە، الپەڕە 78. 

3. سەید ئەحمەدی حوکماواری )کەسرەوی( ، پارێزەر، مێژوونووس و ڕووناکبیری گەورەی 
ئازەربایجانی )12٦9 ـ 132٤ی هەتاوی(  کە بە زمانی فارســی 70 بەرگ کتێبی پڕ نێوەرۆکی 
نووسیوە. ڕێکخراوی تیرۆریستیی »فیدائییانی ئیسالم« لە تاران کەسرەوییان لە ٥7 ساڵی دا 
لەنێو بینایەی دادگوستەری تاران بە گولـــلە و چەقۆ کوشت و ئەم گەنجینە گەورەیەیان لە 

دەست مرۆڤایەتی دەرهێنا. 
	. کسروی، احمد، نام های شهرها و دیەهای ایران.
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ساســانیان و پێش ئەوانیشــەوە، لە ئەرمەنســتان، ئاران، ئازەربایجان و شــوێنەکانی 
دیکــەی ئێــران، ئاوایی گەلێــک بــەو نــاوە هەبوون و لــە هەموویان دا ئاگرێک ڕۆشــن 

بووە... کەوابوو، باگوان یان باگاوان بەواتای شاری خو دا یان شوێنی خودایە.«1 
کەسرەوی لە درێژەی باسەکە دا دەڵێ: »ئەوەی ئەرمەنییەکان پاش قبووڵ کردنی 
ئایینی مەســیح »بەک«یان بە »بوت« مانا کردۆتەوە یان مێژوونووســی عەرەبی دوای 
ئیســالم »بەلعەمــی« خــۆی لەوە  پاراســتووە  ناوی »بەغــداد« بنووســێ و لەجیاتییان، 
ناسناوی »دارولئیسالم«ی هێناوە، نیشان دەدا کە  ئەم شارانە، شوێنی ئایینێکی کۆن 

بوون و پەیوەندییان بەناوی »بەک« و »بەغ« ەوە هەبووە.«2 
فێردیناند یوستی کتێبێکی بە زمانی ئاڵمانی هەیە کە لە ڕاستی دا فەرهەنگی »ناوە 
ئێرانییــەکان«ە و تایبەتــە بە نــاوە مێژوویی یەکانــی ئێران. گەرچــی کتێبەکە لە تاران 
 چاپ کراوەتەوە، بەاڵم بەهۆی ئاڵمانی بوونەوە نەمتوانی کەڵکی پێویست لە بۆچوون و
تێبینییەکانی یوستی سەبارەت بە بنەمای ناوەکان وەربگرم؛ لەگەڵ ئەوەش دا سەیری 
پیتی/ب/ی کتێبەکەم کرد و ئەم ناوانەم تێدا دۆزییەوە: بەگە )خو دا، ئیزەد( ، بەگەبارە، 
بەگەبارتوو، بەگەبازوو، بەگەبوخشــا، بەگەداتە، بەگەدووشــتە، بەغایوچ، بەگەکەرت، 
بەگەچیبــرە، بەگەمەشــتوو، بەغەالیــوس، بەگەپــارە، بەغەالتــوو، بەگــەرات، بەگەس، 

بەگەوەرنە، بەغداد خاتوون، بەغداخوچ، بەغووش و...3
فەرهەنگــی فارســی بــە زمانی پەهلــەوی، دوکتۆر بەهرام فەرەهوەشــی	 لە پیتی/
ب/  دا ئــەم ناوانــەی هێنــاوە کــە پەیوەندییــان بــە باســەکەی ئێمەوە هەیە: بــەغ، بەگ، 
بەگاندا، بەغانی، بەغدا، بەکدا، ئەشتەت )بەغدوختی ڕاستی و دروستی( ، سپەندارمەت 

1. هەمان سەرچاوە.
2. هەمان.

3. Justi، Ferdinand Von; Iranisches Namenbuch.
نامنامە ایرانی، تألیف فردیناند یوستی، با پیشگفتاری از دکتر علی اشرف صادقی، انتشارات 

اساطیر، تهران 1382/ 2003. 
	. لــە زمانــی فارســی دا کارێکی کەم لەســەر ئەو زمانە و بەگشــتی زمــان و ئایینە کۆنەکان 
کراوە و ئەوەش کە هەیە زۆربەی هەرە زۆری وەرگێڕاوی کاری ئورووپایی یەکانە. تەنانەت 
دوکتــۆر پەرویــز ڕەجەبــی لە کتێبی »هزارەهای گمشــدە«دا ســەبارەت بــەو فەرهەنگە دەڵێ: 

»هەر نەنووسرایە باشتر بوو.«
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)بەغدوختی زەوی( . بەغ ڤەغاڤەند )بەغی خاوەن شکۆ( .1

بەکورتــی، دەبــێ بڵێــم لــە مەســەلەی پەیوەندیی ناوی ئێســتای شــاری بۆکان و 
خودای »بەغ« یان »بەک«ی پێش زەردەشتایەتییەوە دوو ئەگەری گونجاو هەیە:

وشەی »بۆکان«ی ئێستا، سەرەتا بەغ + ان )بەغان( ؛ یا بەک + ان )بەکان(  بووە؛ 
وشــەکە، لــە بنــەڕەت دا بــەغ + کان )بەغــکان( ؛ یــا بــەک + کان )بــەککان(  بــووە؛2 
ئینجــا بە درێژەی ســاڵ و ســەدە و بەگوێــرەی تایبەتمەندییەکانــی زمانی کوردی و 
کارتێکەریــی زمانــی گەالنی دیکەی ناوچەکە، وشــەی بەغان یان بەغکان ســواون و 

بوون بە »بەکان« یان »بۆکان«ی ئەمڕۆ. 

سێهەم، پەیوەندییە کۆمەاڵیەتی – ئایینییەکان لە بۆکان و ناوچەکە 
کورتــەی بــاس: لــە ســەردەمەمی پێــش دەرکەوتنــی ئایینــی زەردەشــت و خــودا ی 
ئەهوورامــەزدا، واتــە ئــەو ســەردەمەی کە خودای گــەورەی دانیشــتووانی ناوچەکە 
خودای »بەغ« بووە، »میترائیسم«، واتە »ئایینی پەرستنی تیشکی هەتاو«، ئایینی زاڵی 
هەموو ناوچەکە، بە کوردستانیشەوە، بووە.3 لە ئینسیکلۆپێدیای بریتانیکا  دا سەبارەت 
بە میترائیسم هاتووە: »میثرا، خودای هەتاو، دادپەروەری، پەیمان و شەڕ بووە. لەو 
ســەردەمە دا ئێرانییــەکان ئایینــی چەنــد خوداییان بــوو و میثرا گرنگترینــی خوداکان 
بوو. لە تەتەڵەیەکی سەدەی 15ی پێش زایین دا کە پەیمانی ئاشتیی نێوان دوو قەومی 

میتانی و هووریی تێدا نەخش کراوە ، سوێند بە میثرا خوراوە.«	 
لەو ســەرەمە دا دانیشــتووانی شــار و گوندەکانی ناوچە ، ڕووگە و ئاورگەیان بۆ 
پەر ســتنی تیشــکی هەتاو دروست کردووە،  ڕێزگرتن لە ئاگریش نەریتێک بووە کە لە 
ئایینی میترایی یەوە بۆ زەردەشتییەکان ماوەتەوە. خودای »ئاناهیتا«ش وەک »ماخوای 

1. ورجاوند، دکتر بهرام، »فرهنگ فارســی بە پهلوی«، انتشــارات دانشــگاە تهران، چاپ دوم، 
13٥8/ 1979، پیتی/ب/. 

2. ئەوەیان بەگوێرەی بۆچوونە گشــتییەکەی ئەحمەدی کەســرەوی ســەبارەت بەو چەشــنە 
ناوانەیە )بڕواننە پێشتر( . 

»Mithraism» in The New Encyclopaedia Britanica, Vo. 8. :3. بڕوانە
	. هەمان شوێن.
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ئاو« لە مێژووی کۆنی ناوچەکە دا خاوەنی ئاورگەی تایبەت بەخۆی بووە و هەندێک 
لــە مێژوونووســان تەنانــەت دەڵێــن دیاردەی  ئاگرپەرســتی، بــە ماخــوای ئاناهیتاوە 

بەستراوەتەوە . 
مــن بــە یارمەتیی هەندێک ســەرچاوە و هەواڵی چەند مێژوونــووس و لێکۆڵەری 
بوارەکە، باسێک لەمەڕ ئایینی میترایی )پەرستنی هەتاو یان تیشکی هەتاو(  و پێگەی 
کۆمەاڵیەتیــی ماخوای ئاناهیتا لە ناوچەکە دادەمەزرێنم و ســەرچاوەی زانیارییەکان 
ڕادەگەیەنــم و بــەراوردی تایبەتمەندییەکانی شــاری بۆکان لەگەڵ ئــەو زانیارییانە دا 
دەکــەم، لــە کۆتاییش دا ئاکامێک لەو هەڵســەنگاندنانەم وەردەگرم بــۆ ئەوەی بتوانین 
بڕیارێکی کەم وزۆر جێ متمانە لەســەر پێشــینەی مێژوویی ئایینی شارەکە و بنەمای 

وشەی »بۆکان« بدەین. 

١. میرتائیسم 
مورتەزا ڕاوەندی لە کتێبی »تاریخ اجتماعی ایرانیان«دا دەنووسێ: »ئایینی ئێرانی لە 
سەردەمی کۆن دا ]سەردەمی پێش زەردەشتایەتی[، هەمان ئایینی ساکاری پەرستنی 
سروشــت بــوو، لــە هیندووســتان و ئێــران دا دوای ئاســمان، »میهر« یــان »میترا«یان 
دەپەرســت... کە خودای لەوەڕگەی بەرین بوو و ڕەوەی مەڕ و گاڕانی دەبەخشــییە 
ئەو کەسانەی وا  خۆشی دەویستن... لێرەدا سەرزنجیرەی بەغەکانیش، ئاسمان بوو.1 
لــە پەیوەندیــی ئەو بۆچوونــەی ڕاوەندی دا دەکرێ ئاماژە بە قســەی »گۆردن چایڵد« 
گەورە کۆمەڵناس و کەوناراناسی ئوسترالیایی بکرێ کە دەڵێ: »ئامانجی مەزهەب لە 
ڕۆژهەاڵت دا دابین کردنی مادیات بوو و پەرســتنی خو دا بۆ ڕەزامەندیی ئەو نەبوو 
بەڵکوو بۆ بەرهەمی باش، بارانی بەڕێ وجێ، سەرکەوتن لە شەڕ... بە دەست هێنانی 

سامان و سەالمەتی بوو.«2
پێگــەی »میهــر« یــان هەتــاو لــە مێــژووی ناوچەکــەدا: بۆچوونــی گشــتی لەمــەڕ 

1. راوندی، مرتضی، »تاریخ اجتماعی ایران«، جلد اول، چاپ امیرکبیر، تهران، 13٥٦/ 1977، 
ص 72. 

2. چایلد، گوردون، »سیر تاریخ«، انتشارات دانشگاە تهران، 13٤٦/ 19٦7، ص 1٤7ـ 1٤8.
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ئایینــی میترایی، واتە »میهرپەرســتی« ئەوەیە کــە میترا خودای هەتاو بێ، وەک چۆن 
خودایــەک بــۆ مانگ و ئەســتێرەکان هەبووە، هەتاویش خودای خــۆی بووبێ، دیارە 
هەتاو یان »تیشکی هەتاو«یش لە پەیوەندیی هەوا و گەرما و سەرما و باران دا بوون 
کە شــوێنیان لەســەر کاری کشــت وکاڵ و پیتــی مەزرا و لەوەڕگەی ئــاژەڵ داناوە و 
ئــەوە بۆچوونــی گــۆردن چایڵد پشتڕاســت دەکاتەوە کــە ئامانج لە ئاییــن الی کەم لە 
ڕۆژهەاڵتی جیهان دابین کردنی مادیات بووە. تەنانەت ئەمڕۆش دۆعا و نزای خەڵک 
یان بۆ ســاغی و ساڵمەتی کەسەکە و خەڵکانی دەوروپشتییەتی یان بۆ بەختەوەری 

کە بەشی هەرە زۆری ئەو بەختەوەرییەش لە »مادیات«دا خۆالسە دەبێتەوە. 
سەبارەت بە هەتاو لە ناوچەکانی ڕۆژهەاڵت، زانای ئەمریکی، »جۆن ناس« ی باوک،  
لە کتێبی »سەرجەمی مێژووی ئایینەکان«دا دەنووسێ: »لە میسر، عیبادەتی خودای »ڕەع« 
 بــرەوی هەبــوو و لە ئایینەکە دا، هەتاو لە بیچمی دەم وچاوی مرۆڤ دا دەردەکەوت و
مەزهەری هەتاوی نیوەڕۆیان بوو. لە عەینی کات دا هەتاوی بەیانان و  ئێوارانیشیان 
هەبــوون.«1 هــەر ئــەو دەڵــێ: »خــودای »باربــار«ی ســوومێرییەکان کــە دواتــر ناوی 
»شــێمێش«ی وەرگرت، لە شــاری الرســا خودای هەتاو بوو.«2 مشــیرالدولە )پیرنیا( 

نووســەری کتێبی »مێژووی ئێرانی کەونارا« دەڵێ: »پەرســتنی میهر ]میترا[ لە ئایینی 
ئاریەنە کۆنەکان و لە ســەردەمی پێش ئاڤێســتا دا هەبووە و پەیوەندیی بە هەتاوەوە 
بووە. ئەوان »میهر«یان بە واســیتەی نێوان جیهانی ســەرێ و خوارێ و ڕووناکی و 
تاریکــی دەزانــی... پەرســتنی میهــر لــە جیهانی کــۆن دا گەلێک باو بــووە و لە بابل و 

ئاسیای بچووک و ڕۆم و...   الیەنگرێکی زۆری بووە.«3 
بەاڵم مەســەلەی هەتاو لە بۆچوونی پســپۆڕێک دا سووڕێکی نەرم دەخوات کاتێ 
کــە دەڵــێ ئایینــی میترایی  لە ڕاســتی دا پەرســتنی »تیشــکی« هەتاو بووە نــەک هەتاو 

1. ناس، جان، »تاریخ جامع ادیان«، ترجمە علی اصغر حکمت، چاپ چهارم، انتشارات آموزش 
انقالبی، تهران 1370/ 1991، ص ٥3 ـ ٥٤.

2. هەمان، ل ٦٦. 
3. پیرنیا )مشــیرالدولە( ، حســن، »تاریخ ایران باســتان«، چاپ دنیای کتاب، تهران 1٤٦2، ص 

 .1٦9
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خــۆی: »میثــرە، بەپێچەوانــەی بــاوەڕی ئێمــە، لە بیچمی خــودای هەتــاو دەرناکەوێ، 
بەڵکــوو ئەو ڕووناکی و تیشــکی زێڕینی هەتــاوە.«1 بەگوێرەی بۆچوونی توێژەرێکی 

تر »میترا هەمان خودای ڕووناکییە کە لە هیندووستان بە هەتاو شوبهێنراوە.«2 
هاشم ڕەزی لە زمان »ماری بۆیس« ەوە دەگێڕێتەوە و دەڵێ: »دیارە توێژینەوە لە 
میثرای ئایینی ڤێدایی )هیند(  و میترای ئاڤێستایی، دوای ئەوەی بۆ ماوەی هەزاران ساڵ 
خەڵکانی جیاجیای بەشــێکی زۆری جیهان پەرســتوویانن، نابێ کارێکی هاسان بێ.«3 
پسپۆڕێکی دیکەی ئەو بوارە هەر لەو پێوەندییە دا دەنووسێ: »ئایینی میهر نزیک بە 14 
سەدە پێش لەدایک بوونی عیسا لەنێو ئێرانی و هیندییەکان دا پەیڕەو کراوە... هەموو 
ئەو ئایینانەی وا شــوێنی میترائیســمیان هەڵگرتووە، گەلێک  داب وڕەسمی خۆیان لەو 
ئایینە وەرگرتووە، بەاڵم ناوی خۆیان لەســەر داناوە.«4 »میترا، لە پێش زەردەشــت دا، 
 یــەک لــە گەورەتریــن خودایانی هینــد و ئێرانی بوو. ڕەنگە هەر بەهــۆی ڕێزی میترا
]الی خەڵــک[ ەوە بووبێ کە زەردەشــت نزیکەی 10 ســاڵ بە نهێنــی پڕوپاگەندەی بۆ 

ئایینەکەی خۆی دەکرد.«5 لە کتێبی »ڤێدا«ی هیندییانی قەدیم دا چەند جار ناوی میهر 
لە شێوەی »میثرا« دا، دووپات بۆتەوە.	

دوو کــەس لــە توێژەرانــی عەرەبیــش چوونەتــە ناو باســەکەوە و ســەبارەت بە 
پەرســتنی هەتــاو بۆچوونێکــی هاوشــێوەیان هەیــە: »عیبادەتگای هەتاو لــە حەزرای 
دووچۆمان شــوێنەوارێکی ســەردەمی ئەشــکانییەکان ]ســەبارەتە بە ساڵی2٥0 پ. ز 

1. رضی، هاشم، »آئین مهر )میترائیسم( «، چاپ سوم، انتشارات بهجت، تهران 1371/ 1992، 
ص 1٤. 

2. ورمــازن، مارتیــن، »آییــن میتــرا«، ترجمە بزرگ نادرزاد، نشــر سرچشــمە، تهــران 1372/ 
1993، ص 17. 

3. رضی، هاشم، هەمان، ل ٤8.
	. کومون، فرانتز، »دین مهر«، برگردانندە پارســی: احمد آجودانی، انجمن پاســداری از زبان 

پارسی و فرهنگ ایرانی، لس آنجلس، 137٥ ـ 199٦، ص 1٦.
	. رجبی، دکتر پرویز، »هزارەهای گمشدە اهورامز دا، زرتشت و اوستا«، جلد اول، چاپ دوم، 

انتشارات توس، تهران 1382/ 2003، ص 372. 
	. »لــە هەمووشــیان دا، وشــەی میهــر واتــای »پەیمــان« دەدات«. بڕواننــە: ورمــازن، مارتین، 

پێشوو، ل 1٦. 
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تــا 22٦ی زایینی[. شــاری حەزرا یان هەترا، لە خــوارووی عێراق و 110 کیلۆمیتری 
باشــووری ڕۆژاوای شــاری مووســڵ، لە سێ ســەدەی یەکەمی دوای لەدایک بوونی 
عیســا دا گەیشــتە لووتکــەی مەزنایەتــی خــۆی... خــودای هەتــاو )میهــر(  الی ئــەوان 

گرنگایەتیی زۆری هەبوو و بە گەورەی هەموو خودایانی دیکەیان زانیوە.«1
ئەوەی زیاتر جێگەی باسی ئەم وتارەیە بریتییە لەو ڕاستییەی کە ڕێز و حورمەتی 
خودای هەتاو دوای باڵوبوونەوەی ئایینی زەردەشتیش وەک خۆی مایەوە. ئارتوور 
کریستێنســێن لە کتێبی »ئێرانی ســەردەمی ساســانییەکان «دا دەنووســێ: »لە ڕووی 
خوێندنەوەی دەقی ئەو سەرچاوانەی کە سەبارەت بە نەسرانی بەدەستەوەن، خاڵێک 
پتر لە هەموو شــتێک  ســەرنج ڕادەکێشێ و ئەویش پلەی بەرز و بااڵی خۆرە کە لە 
ئایینی مەزدەیەســنیی ساســانییەکان دا بوویەتی. یەزگردی دووەم  سوێندێکی ئاوای 
 خواردووە: سوێند بە هەتاو، خودای مەزن، کە بە تیشکی خۆی پڕشنگی داوەتە جیهان و

بە تین و بڵێسەی سەرجەم دنیای گەرم داهێناوە.2  
 وەک لە سەرەوە گوترا، دوای پەرەسەندنی زەردەشتایەتیش »میهر« وەک خو دا و
جێی پەرســتنی خەڵک مایەوە و لە کتێبە ئایینییەکەی زەردەشــت، واتە ئاڤێســتاش دا 
دەیــان جــار پەســندی گەورەیــی ئــەو کراوە. بەشــی »یەشــتەکان«، وەک  بەشــێک لە 
 پێنــج بەشــی ئاڤێســتا، پاژێکــی تایبەت بە پەســندی »میهر«ی هەیە کــە پێی دەگوترێ
»میهر یەشت«. ئەو بەشە لە 35 »کردە« و دۆعا پێکهاتووە و لە کردەی 2 هەتا 3٥ بەو 

شێوەیە دەست پێدەکەن: »ئێمە پەسنی میهر دەدە ین کە خاوەنی دەشتی بەرینە...    ئەو 
ئــاگاداری وتــاری ڕاســتە.«3 هەر لەو پەیوەندییە دا دوکتــۆر »ذبیح اللە« صفا توێژەری 
 بەناوبەنگی ئێرانی دەنووسێ: »یەشتی دەهەمی ئاڤێستا )میهریەشت( ، تایبەت بە »میثرە«یە و

1. بڕواننــە: ســفر، فواد و مصطفــی، محمدعلی، »هترا )حضرا(  ـ گزارش کاوش های باســتان 
شناســی و بازســازی آثار معماری شهر حضرا«، ترجمە و تحشیە نادر کریمیان سردشتی، 

سازمان میراث فرهنگی کشور )پژوهشگاە( ، تهران 137٦/ 1997، ص 21، 22، 31 و 71. 
2. کریستێنسێن، ئارتوور، ئێرانی سەردەمی ساسانییەکان، وەرگێڕانی بۆ فارسی غوالمڕەزا 
ڕەشیدیاســەمی، وەرگێڕانــی بۆ کوردی ســەالحەددین ئاشــتی، چاپی دووهــەم، بنکەی ژین، 

سلێمانی 2011، ل 18٦. 
3. مهریشت، کردە 10: بڕواننە: پورداوود، ابراهیم، پێشوو، ل ٤٤7.
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وەقفی پەســندی »خوەرینە« کراوە.«1 ئەوە پشتڕاســت کردنەوەی هەمان بۆچوون و 
گێڕانەوەی  پوورداوودە کە پێشتر باسی کرا. 

ســەبارەت بــە خوڵقانــی هەتاو، لە میهریەشــت دا هاتــووە: »هێزێکــی دەروونی و 
ڕەمــزاوی... میتــرای لەنێــو دڵــی تاشــەبەردێک دا هێنایــە جیهان  و میتــرای ڕازاوە بە 
زێــوەری زێڕینــەوە لە بەرزایی چیا ســەری دەرهێنا... هەشــت کــەس لە یارانی میهر 
لەسەر بورج دانیشتوون... لەوێ نە شەوە نە ڕۆژ. )بەندی ٥0( ... میترا خودای هەتاو 

)= تیشک و ئاگر( یش وەک ئاگر خودی، لە هەناوی بەردەوە بەدی دێ.«2 

یەکــەم هەواڵێــک کــە لە میترا بیســترابێ، لەو تەتەڵە قوڕینانەدایــە وا لە »بوغازی 
کۆی« لە نزیک ئانکارا دۆزراونەتەوە و تێیان دا باس لە پەیمانێک دەکرێ کە لە نێوان 
دوو قەومــی هیتــی و میتانی بەســتراوە؛ لە پەیمانەکە دا تــکای یاریدە لە دوو خودای 

گەورەی هیند و ئێرانی واتە میترا و ڤارونا کراوە.3
لێکۆڵەرێــک دەڵــێ: »باوەکــوو لــە تەتەڵەی بوغــازی کۆی دا بەباشــی دەردەکەوێ 
کــە میتــرا لــە پانتایــی ئێــران بەتایبــەت ڕۆژاوای واڵتەکــە دا ناوێکــی ناســراو بــووە، 
پ.   3٥9 تــا   ٤0٤( هەخامەنشــی  دووهەمــی  ئەردەشــێری  ســەردەمی  تــا  بــەاڵم 
ز(  و بەردەنووســەکەی ئــەو لــە هەمــەدان، هیــچ هەواڵێکمــان لــە میتــرا نییــە. واتــە 
شــوێنەوارەکانی کۆرش و داریووش و خەشایارشــا و ئەردەشێری یەکەم ناوێکیان 
لــە میهــر و ناهیــد نەبردووە و لــە شــوێنەوارەکانی ئەردەشــێری ســێهەمیش دا تاقە 
یــەک جــار نــاوی میهــر هاتووە، بــەاڵم ئەردەشــێری دووهــەم لە بەردەنووســەکەی 
و ئاناهیتــا  ئەهوورامــەزدا و  خواســتی  بــە  کاخــەم  ئــەم  دەڵــێ:   هەمــەدان دا 
میترا دروست کرد.«4 هەر ئەو شایە، لە بەردەنووسی شووش  دا سوێندێکی هاوچەشن 
دەخــوا و دەڵــێ: »ئــەم هەیوانەم لەســەر خواســتی ئەهوورامــەزدا و ئاناهیتا و میترا 

1. بڕواننە: صفا، دکتر ذبیح اللە، »مزداپرســتی در ایران قدیم«، چاپ ســوم، شــرکت مؤلفان و 
مترجمان ایران، 1337/ 19٥8، ص 78. 
2. رجبی، دکتر پرویز، پێشوو، ل 37٥. 

3. رضی، هاشم، پێشوو، ل 3. 
	. رجبی، هەمان، ل 329. 



بەشی یەکەم، بۆکان: ناسنامە، مێژوو، ڕووداو | 91  

)میهــر(  ســەرلەنوێ دروســت کردەوە، با ئــەوان لە پەنای خۆیانم بگــرن و لە هەموو 

ڕق و دوژمنایەتییەک بمپارێزن و ئەوەی بنیاتم نا، تێکینەدەن و زیانی پێنەگەیەنن.«1 
من لە درێژەی ئەم وتارە دا دەگەڕێمەوە سەر بابەتی ئەو سێ خودا یە . 

مورتەزا ڕاوەندی کۆمەڵناسی ئێرانی و نووسەری زنجیرە کتێبی بەنرخی مێژووی 
کۆمەاڵیەتیــی ئێــران )1292ـ1378ی  ه/ 1913 ـ 1999ی  ز(، لــە زمان »هانری شــارل 
یۆنس« ەوە دەگێڕێتەوە کە گوتوویەتی: »زەردەشــت لە کاتی ڕیفۆرم کردنی ئایینی دا 
پلەی میترای لە ڕیزی خوداکان هێنایە خوارەوە و کردیە هاوشانی ئیزەدەکان، واتە 

ئەو فریشتانەی وا دەسکردی ئەهوورامەزدان.«2 
بەگوێرەی وتەی ڕاوەندی، »تاکی میترائیست لە باری ئەخالقییەوە لە نەزم و نیزامێکی 
 هاوشێوەی سەربازی دا دەژیا. مرۆڤی ئیمانداری میترایی، خەباتکار، داوێن پاک، نەترس و
دڵپاک بوو و لەســەر پەیمانی خۆی دەمایەوە«3 ڕاوەندی لە پەیوەندیی میترائیســم دا 
دەســت دەنێتە ســەر خاڵێکی گرنگ کە بۆ ناوچەی کوردســتان خاوەنی گرنگایەتیی 
تایبەتە، ئەویش مێژووی بنەماکانی عیرفان و سۆفیایەتییە. ڕاوەندی دەڵێ: »ئەخالقی 
پارێزکارانەی میترائیســتەکان گەورەیی و شــکۆیەکی بێ هاوتای دەبەخشــییە ئایینی 

میترایی.«4 
درەنگتر، لە سەردەمی مادەکان و کاتێک دا کە زەردەشذت ئایینەکەی ئاشکرا دەکا، 
بەشی ڕۆژاوای ئێران )بە کوردستان و ئازەربایجانەوە( ، دەبنە شوێنی سەرهەڵدانی 
ئایینەکە. بەگوێرەی بۆچوونی »جەیمز دارمیســتتێر«ی فەرەنســی و وەرگێڕی کتێبی 
ئاڤێســتا بــە فەرنســی )18٤9ـ  189٤( ، »ناوەنــد و النکەی ئایینی زەردەشــتی ]واڵتی[ 
مــادەکان و زۆریش وێدەچێ، ئاترۆپاتێن بووبێ و ئایینی زەردەشــت لەوێوە ڕێگای 

1. هەمان، هەمان الپەڕە. 
2. راوندی، هەمان، ل ٤83
3. هەمان، هەمان شوێن. 

	. ڕاوەندی، هەمان، ل ٤8٤. 
نووســەر لــە درێژەی بۆچوونەکــەی دا دەڵێ: »دەوروبــەری ســاڵی ٦7ی پێش زایین عیرفانی 
میترایــی بۆ یەکەم جار گەیشــتە جیهانی ڕۆژاوا و لە ســەدەی یەکەمــی زایینی دا ئیماندارانی 

میترایی بەئاشکرا بانگەشەی ئایینەکەی خۆیان ]لە ڕۆژاوا[ دەکرد.«
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بڕیوە و چۆتە ڕۆژهەاڵت]ی ئێران[، ئاڤێستاش کاری موبەدەکانی مادە.«1
بەکورتی، لەو هەواڵ و بۆچوونانەی شارەزایان کە لە سەرەوە ئاماژەیان پێکرا، 

ئەم چەند ڕاستییانەمان بۆ دەردەکەون:
ئایینــی میثرایــی لــە هــەزارەی دووهەمی پێش زاییــن، واتە لــە دەوروبەری 3٥00 
ســاڵ پێش ئێســتا دا لــە ئێــران و هیندووســتان پەیڕەوکــراوە؛ )ئــەو جوغرافیایە لەو 

سەردەمانە دا، کوردستانی ئێستاشی گرتۆتەبەر( ؛
میترائیســم بەواتای پەرســتنی هەتاو یان تیشــکی هەتاو و لە ڕاســتی دا پەســنی  

ڕووناکییە؛
ئــەو ســەردەمە، دەوروبــەری هــەزار ســاڵ پێــش لەدایک بوونــی زەردەشــت و 

سەرهەڵدانی زەردەشتایەتی بووە؛ 
تا چەند ســەدە دوای ئەویش هێشــتا ئاریایی یەکان نەهاتبوونە ئێران )نەهاتبوونە 

کوردستان( ؛
خــودای میثرا لە ســەردەمی زەردەشــتیش دا ڕێزی لێ دەگیــرا و لەگەڵ ئاناهیتا و 

ئەهوورامەزدا »سیانە« یەکیان پێکدێنا؛
درەنگتــر، زەردەشــت میثــرای لــە ڕیــزی خــوداکان هێنایــە خــوارەوە و کردییــە 

هاوشانی »ئیزەد« واتە فریشتەکانی دەسکردی ئەهوورامەزدا؛
ڕەسمی پیرۆزکردنی ئاگر لە ئیماندارانی میثرایی یەوە گەیشتە زەردەشتییەکان و 

الی ئەوان مایەوە؛ 
لــەو بۆچوونانــە دا هیــچ نیشــانەیەک نییــە تــا دەریبخــا ئیماندارانــی زەردەشــتی 
پەرســتگە و شــوێنە پیــرۆزە میثرایی یەکانیان لەنێو بردبێ؛ لە کاتێــک دا پێگە و پلەی 

خوداکان تووشی گۆڕان هاتوون، پەرستگاکان وەک خۆیان ماونەوە؛
لــە ئایینی میثرایــی دا »ئەخالقی پارێزگارانە« وەک بنەمای ئەو دیاردەیەی وا ئێمە 
ئەمڕۆ بە عیرفان و سۆفیایەتی دەیناسین، گرنگایەتیی زۆری پێدەدرا. ئەو خاڵە تایبەتە 

1. وەرگیراو لە: راوندی، مرتضی، هەمان، ل ٤87. 
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یارمەتی توێژینەوەکانی دواڕۆژ لەمەڕ ڕەگ و ڕیشەی قایم داکوتراوی سۆفیایەتی و 
دەروێشایەتی و شێخایەتی لە کوردستان دەدا. هیچ شوێنێکی دیکەی ئێران و تەنانەت 
 ناوچە سوننەنشــینەکانی بەلووچســتان و باشــووری ئێرانیش ئــەو تایبەتمەندییەیان

تێدا نابیندرێ.1

٢. ماخوای ئاناهیتا
»ئەناهیتــا« یــان »ئاناهیتا«، خودای ئاو و کانیاو و ڕووبار، هەروەها خودای ئەوین و 

دووگیانی بووە. لە ئینسیکلۆپێدیای ئێرانیکا دا هاتووە:
»ئاناهیتا گەورەکچی ڕووباران و نیشــانەی ئــاوی پیرۆز و هەموو ڕووبارەکانە، 
سەرچاوەی هەموو ئاوێکی سەر زەوییە، بااڵیەکی بەرزی بێ وێنەی هەیە... لە ئێرانی 
کــۆن دا، بەهــۆی گرنگایەتیــی ئــاوەوە، چەند خــو دا هەبوون کــە پارێزگاریــی ئاویان 
دەکــرد و ئاناهیتــا خۆشەویســتترینیانە... لە پەرســتگاکانی ئاناهیتــا دا ڕێچکەیەک بۆ 
تێپەڕبوونی ئاو دەکرایەوە. پەرســتگاکانی ئاناهیتا لە نزیک ڕووبار یان ســەرچاوەی 
ئاوێــک بــوون و ئاوەکــە بە لێژێکی کــەم  دا دەڕژایە خــوارەوە بۆ ئــەوەی دەنگی ئاو 
بەنەرمــی بگاتــە گــوێ، هەروەهــا میحرابیان بۆ دۆعــا و پاڕانەوە دروســت دەکرد.«2 
لەبەروەی پەرستگای »ئاناهید« لە تەنیشت کانی یان سەرچاوەی ئاو بنیات دەنرا، وا 
بیر دەکرێتەوە کە شــێوازی بیناکەیان گەلێک جیاواز بوو لەوانەی وا بۆ پەرســتگای 
ئاگــر دروســت دەکــرا؛ شــێوازێکی میعماریــی گەلێک دیــاری هەبوو لەچــاو ئەوان و 

تایبەتمەندییەکانی بریتی بوون لە کۆڵەکە و تاق.3 
ســەرچاوەیەکی دیکــەی زانیــاری بــەو شــێوەیە باســی ئاناهیتــا و ســەرچاوەی 

ئاوەکان دەکا:

1. بــاوەڕی گشــتیی خەڵــک و زۆربــەی توێژەرانــی بابەتەکــە ئەوەیە کە عیرفــان بنەمایەکی 
ئیسالمی هەیە. لە ڕووی ئەم زانیارییانەوە پێچەوانەکەی دەردەکەوێ. 

2. دکتر پرویز رجبی، »هزارەهای گمشدە«، سەرچاوەی پێشوو.
3. (hypothesis of I. A. Orbeli، revived in C. Trever، »À propos des temples de la déesse Anahita 
en Iran Sassanide،» Iranica Antiqua 7، 1967، p. 122) ; (M. L. Chaumont) ، ANAHID، http://www. 
iranicaonline. org/articles/anahid.
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»ئەســتێرەی ئاناهیــد/ ناهید/ ئاناهیتا، بە ئەســتێرەی ئــاوی ڕەوان زانراوە و هەر 
بۆیەش پەرستگاکانی ناهیدیش لە لێواری ڕووبار و کانیاو دروست کراون. هەروەها 
باوەڕیان بە کەسایەتیی مێیینەی ئاناهید هەبووە و ئاوی سەرچاوە و کەرێزەکانیان 
بــە هــی ئەو و ئەویشــیان بە پشــتیوان و الیەنگری ئەو ئاوانە زانیــوە. ئەوەش کە لە 
بیرۆکەی کۆنی ئێرانییان دا چاوگەی کانیاوەکانیان بە شــوێنی ئاناهید داناوە، پیاوان 

مافی ئەوەیان نەبووە لێی نزیک ببنەوە، هەر لەو باوەڕەوە هاتووە.«1 
ئێستا با ئەو زانیارییانە بخەینە چوارچێوەی شوێنەوارەکانی ئێستای نێو شاری 

بۆکان:
پەرســتگای ئاناهیتا، کە ئێســتا مزگەوتی موســوڵمانانە، بە کۆڵەکــە و تاقەوە، کە 
دەکرێ وەک درێژەی نەریتی بینا مێژوویی یەکە سەیر بکرێ، لە دووالی باشوور و 
ڕۆژاواوە بە ئاوی ڕەوان دەور دراوە، یەکیان حەوزەگەورەیە و ئەویتر جۆگاوێکی 
حەوزەگەورەیە کە بەرەو ڕۆژهەاڵت ـ باشــوور دەکشــێ. هەردوک ئەو ئاوانە تەنیا 
پێنج میترێک لە پەرســتگا )مزگەوت( ەکەوە دوورن. ئاوی »خوڕێنک«ی الی ڕۆژاوای 
حەوزەگــەورە، بــەو دەنگــە بالوێنەیەوە گومــان لەوە دا ناهێڵێ کە جێگەی ســەرنج و 
نەک هەر ســەرنج بەڵکوو پەرســتنی ئیماندارانی میترایی و شــوێنکەوتووانی ئاناهیتا 
بووبێ. ئاوی خوڕێنک لەژێر حەوزەگەورەوە سەرهەڵدەدا و دیاردەیەکی دەسکردی 
مــرۆڤ نییــە2 و هەمان ئەو هەســتە دەخوڵقێنێ کە ئیماندارانــی ئاناهیتای خواوەندی 

بااڵبەرزی ئاو، لە سەرچاوەیەکی ئاوی الی پەرستگاکەیان چاوەڕوانیان کردووە. 
ئەوەش کە لە سایتەکە دا گوتراوە پیاوان مافی ئەوەیان نەبووە لە چاوەی ئاوەکە 
نزیک ببنەوە، دەتوانێ چەشــنە پەســندێک بێ بۆ ناوی بۆکان و پەیوەندی ئەو لەگەڵ 

بووک و هاتنی بووکان بۆ سەر حەوزەگەورەی نیشانەی پاکی.  

1. مرادی، غیاث آبادی، »آناهید، ستارە آب های روان«، سایت پژوهش های ایرانی
 http://ghiasabadi. com/anahid.
2. تەنانەت کاتێکیش کە لە سەردەمی منداڵیی من دا جارێک بۆ خاوێن کردنەوەی تەختی بنی 

ئاوی حەوزەگەورەیان بەتاڵ کرد، ئاوی خوڕێنک بەردەوام مایەوە. 
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مــاری بۆیــس دەڵــێ: »ئەرداڤــی ســوورا ئاناهیتــا«1 لــە یەشــتەکان]ی ئاڤێســتا[  دا 
کیژۆڵەیەکی گەلێک جوان و بااڵبەرزە... سواری کالیسکەیەک بووە کە چوار ئەسپی 
با، هەور، باران و تەرزە ڕایدەکێشن. جەژنی گەورەی »تیرگان« یا جەژنی ئاو، کە لە 
ســەردەمی بوت پەرەســتییەوە مابۆوە، لە ڕاستی دا بۆ ئاناهیتایە و »تیر و تیشتەر«ی 
پێدەگوترێ کە تا ئێستاش لە ناوچەی کرمان وەک جەژنی باران بەڕێوەی دەبەن.«2 
ئیبراهیم پوورداوود دەنووســێ: »ئەوەی کە پەرســتگای ناهید چ لە ئێران و چ لە 
واڵتانی دراوسێ، لە لێواری ڕووبار یان شوێنی پڕئاو دانراون، دەکرێ بمانگەیەنێتە 
ئــەو ئەنجامــەی کە بڵێین  بەتایبەت پەرســتگای فریشــتەی ئاویان لــە نزیک ئاو بنیات 
نــاوه3  و ناهیــد فریشــتەیەکە کە ئەرکی پارێزگاریی ماکەی ئاو لەســەر شــانی ئەوە، 

وەک چۆن »تیشتەر« )تیر(  فریشتەی بارانە و میترا )میهر(  فریشتەی تیشکە.«	  
بنەمای »بووکەبارانە« ی نێو کوردانیش کە تا ئێستا هەر ماوەتەوە، دەبێ لە پەیوەندیی 
 گەورەکچی ئاناهیتا  دا بووبێ، بەتایبەت کە تا ئەمڕۆش ئاماژەی بە گەورەکچان تێدایە و
ئەوە دەتوانێ ڕاستەوخۆ ببرێتەوە سەر خاتوو ئاناهیتا. با سەیرێکی ئەو دەقە فۆلکلۆرییەی 
 ڕێ وڕەســمی بووکەبارانــە بکەیــن کــە ســنووری ســەدە و هــەزارەی بەزانــدووە و

گەیشتۆتە ئەمڕۆش:

1. Ardavi Sura Anahita;
»ســوورا« ســیفەتێکی گشــتییە بەواتای خاوەن توانایــی و هێز، »ئاناهیتــا«ش بەواتای پاک و 

بێ خەوشە. ماری بۆیس، »تاریخ کیش زرتشت«، ل 90.
2. بۆیس، ماری، هەمان، ل 89 تا 90. 

3. پورداوود، ابراهیم، یشت ها )1( ، چاپ اساطیر، تهران، 1377/ 1998، ل 170.
	. هەمان، ل 1٦2. پوورداوود لە شــوێنێکی دیکەی هەمان ســەرچاوە دا دەڵێ: »پەرستگاکانی 
ناهیــد لــە ئێــران تایبەت بوون بــە ژنانی ڕاهیبەی پارێــزکار، بەپێچەوانەی ئاســیای بچووک 
کــە بەهــۆی کارتێکەریی ئایینە ســامییەکانەوە شــێوازێکی دیکەیان هەبــوو.« هەمان، ل ٤٦9. 
پێویســت بــە گوتنە کە پوورداوود ئەو قســەیەی بۆ بەرپەرچدانــەوەی بۆچوونی هەندێک لە 
لێکۆڵەرە ڕۆژاوایی یەکان کردووە کە بۆ نموونە لە کتێبی هیترا )خضرا(، واتە  شاری هەتاودا 
ڕەنگی داوەتەوە. بەگوێرەی ئەوان پەرستگاکانی ئاناهیتا شوێنی ڕابواردن بوون. من لەگەڵ 
بۆچوونی پوورداوود ســەبارەت بە ســامییەکان نیم کە هەست دەکەم بۆنی ڕەگەزپەرستیی 
لێوە دێ، الم وایە ئەو بەو قسەیە ویستوویەتی تۆمەتەکە لەسەر شارەکانی ئێران البەرێ و 

بڵێ تەنیا سامییەکان وەهابوون!
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»بووکە بارانە ئاوی دەوێ، 
ئاوی نێو دەغاڵنی دەوێ، 

دەرزی گەورەکچانی دەوێ، 
هێلکەی باڕۆکانی دەوێ.« 

تەنانــەت هاتنی ناوی »باڕۆکە«ش وەک مریشــکی تازەپێگەیشــتووی یەک ســاڵە، 
دەتوانێ واتایەکی پەیوەندیدار بە باسەکەی ئێمەوەی هەبێ و گەورەکچان و ئاناهیتا 
بگرێتەوە. هەروەها دوور نییە بکرێ لە وشەی »دەغاڵن«یش دا چەشنە ئاماژەیەک بە 
باوەڕی ئیماندارانی میثرایی ببینرێ کە هەتاو و گەرما و تیشکی هەتاویان بۆ پێز و 
بەرەکەتــی دەغڵ ودانی خۆیان ویســتووە یان لە خودای ئــاو، واتە ئاناهیتا پاڕاونەوە 

ئاو بگەیەنێتە دەغڵ ودانی چێندراویان و تێراوی بکا. 
دەدەن   ئــەوە  هەوڵــی  ڕۆژاوایــی  لێکۆڵەرانــی  لــە  هەندێــک  ئێرانییــەکان و 
ئاناهیتــا بــە خودایەکــی ئێرانــی بناســێنن و بڵێــن نــاوی ئاناهیتــا لــە کتێبــی ئایینــی 
هیندییــەکان، واتــە »ڕیــگ ڤێــدا«دا نەهاتــووە1 و بەو پێیــە هی ســەردەمی یەک بوونی 
هینــد و ئێرانییــەکان نییــە؛ یــان دەڵێــن ئەگــەر لــە دەرەوەی ئێرانیــش پەرســتبێتیان ، 
باڵوبۆتــەوە.2  هەخامەنشــی دا  ئیمپراتۆرییەتــی  پەرەســەندنی  لەگــەڵ  باوەڕەکــە 
دیــارە ئەوانــە دەبــێ وەاڵمێــک بــن بــۆ بۆچوونــی ئــەو کەســانەی وا پێیــان وایــە 
 میترائیســم دیاردەیەکــی غەیــرە ئێرانییــە و لــە دەرەوەی ئێــران ســەری هەڵــداوە و
دواتر ئێرانییەکان وەخۆیان گرتووە. من تەنیا لە ســێ ســەرچاوە دا شــەش نموونەی 

جیاواز لەو بۆچوونانەم چاوپێکەوت:  
ـ »وا دەزانــرێ کــە هاتنــی ئاناهیتا بۆ نــاو ئێران لەژێر کارتێکەریــی واڵتی بابل و 

1. رجبی، دکتر پرویز، هەمان، ل 3٤٦.
2. گویــری، ســوزان، »آناهیتا در اســطورەهای ایرانی«، انتشــارات جمال الحــق، تهران 1372، 

ص 31. 
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باوەڕە ئەستێرەناسییەکانی بابل دا بووبێ.«1 
ـ »ئاناهیتــا ماخوایەکــی بابلــی بووە، لەوێ بەنــاوی »ئەرێدوی« ناســراوە و دواتر 

ناسناوی ئاناهیتا )پاک وخاوێن( یان لێ زیاد کرووە.«2 
ـ »ئاناهیتا ماخوایەکی سامییە.«3  

ـ »ڕاپ« الی وایە »ئاناهیتا لە ڕێگەی ئەرمەنییەکانەوە گەیشتۆتە ناو مادەکان.«4 
ـ نیبرگ دەڵێ: ئاناهیتا خودایەکی توورانییە و بە ماخوای سەیحوون ناوی دەبا.«	 
ـ »ئێرانییانی نیشتەجێی عیالمی کۆن، لەوێ فێر بوون کە خودای خۆیان ئاناهیتا لە 
پەیوەندیی دوو ڕواڵەتی ڤێنووســی ســەر زەوی و ئیشتاری بەهێز دا بدۆزنەوە. 

لەوێش بە  خودای ئیشتاریان دەگوت »The Lady« واتە خاتوونەکە.«	 
لــە کاتێــک دا دەگوتــرێ: »دیاری کردنــی مێژوو بــۆ دەرکەوتنی ماخــوای ئاناهیتا 
کارێکــی ئەســتەمە و تەنانــەت نازانــدرێ لــە کەیــەوە بــەو نــاوە ناســراوە، ڕێکەوتی 
ســاڵ و ســەدەی زۆربەی ئەو شــت ومەکە پەیوەندیدارەی وا لە ناوچەی کرماشــان 
)بەتایبــەت هەرســین(  هەروەهــا ئەلەشــتەر و خورماوا دۆزراونەتــەوە هی هەزارەی 

یەکەمــی پێش زایینــن.«7 لە ســاڵی 1931ـ 32دا لە گردی »گیــان«ی نەهاوەند پەیکەری 
دایکەخوایــەک دۆزراوەتــەوە کــە گیرشــمەن دەڵــێ هــی ســااڵنی 2٥00 تــا 1800ی 
پێش زایینە.8 لەویش کۆنتر، پەیکەرێکی ئاناهیتا ی هەزارەی سێهەمی پێش زایینە کە لە 

ناوچەی »ویلێندۆرف«ی ئوتریش )نەمسا(  دۆزراوەتەوە.9 
بــەم پێیــە، ئێمــە دەبــێ مێــژووی دەرکەوتنــی ئاناهیتــا لەنێــو گەالنــی ناوچەکە دا 

1. پیرنیا )مشیرالدولە( ، حسن، هەمان، ل 1٦9. 
2. رجبی، دکتر پرویز، هەمان، ل 3٤٦. 

3. هێرۆدۆت، 2٥1/1 وەرگیراو لە ڕەجەبی، دوکتۆر پەرویز، پێشوو، ل 3٤9. 
	. هەمان سەرچاوە، هەمان الپەڕە. 

	. هەمان سەرچاوە، ل 3٤٦. 
6. Mary Bois، »Encyclopaedia Iranica»، Edited by Ehsan Yarshater، Rout Leage & Kegan Paul، 
London، Boston and Henley، 1985، Vol. 1، »ANAHID». 

7. گویری، سوزان، پێشتر، ل ٤1. 
8. هەمان، ل 1٥. 

9. هەمان، ل 13ـ 1٤. 
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بگەڕێنینەوە بۆ سەردەمێکی گەلێک زووتر لە هاتنی ئارییەکان و ئەوەش لە پەیوەندیی 
ئەم باسەی ئێستای ئێمە دا گەلێک گرنگە. پەرستنی ماخوای ئاناهیتا لە ناوچەیەک کە 
بۆکانیشی تێدا هەڵکەوتووە، دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی پێش هاتنی ئارییەکان و بەو 
پێیــە، الی کەم بەشــێک لە پەرســتگەکانی پەیوەندیدار بە ئاناهیتــا دەکرێ مێژوویەکی 
کۆنتــر لــە مێــژووی ماد و هەخامەنشــی و ئەشــکانییان هەبــێ. ئەوە بۆیــە دەڵێم کە 
هەیئەتێکــی کەوناراناســیی ئێرانــی، لە باســی شــار و ناوچــەی بــۆکان دا ئاماژەی بە 
ســەردەمی ئەشــکانی )2٥0ی پێش زایین تا 22٦ی زایینی(  و ساســانی )22٤ تا ٦٥1ی 
زایینــی(  کردووە.1 گەلێک ئیشــانەی نووســراو بــۆ نموونە تەتەڵە ئاشــوورییەکان بە 
دەســتەوەن کــە دەریدەخەن قەاڵی نێو شــار و 30 تا ٤0 قــەاڵی دەوروبەری بۆکان، 
تەمەنێکــی گەلێــک درێژتریان هەیــە و مێژوویان الی کەم دەگەڕێتەوە بۆ ســەردەمی 
مانناکان )سەدەی هەشتەم تا شەشەمی پێش زایین( ، تەنانەت پێش ئەوانیش. زۆرێک 
لــەو شــەڕانەی وا نێوان ئاشــوور و ماننا یان ئاشــوور و ئوورارتــوو ڕوویان داوە، 
ڕاســت لــەو ناوچەیــە دا بــووە و ئاشــکرایە ناوچەکــەش جێ ژیانی مرۆڤ و شــوێنی 
حوکماتی دەسەاڵتدارانی دەوڵەت ـ شارەکان بووە، تەنانەت پێش ئەوەی لەژێر ئااڵی 
دەوڵەتــی ماننا  دا یەک بگرن و دەســەاڵتێکی هەمەگیری ناوەندی لە ناوچەکە دا بنیات 

بنێن، ئەو دەوڵەت ـ شارانە هەبوون. 
درەنگتر و لە ســەردەمی مادەکانیش دا دەبینین: »ئاناهیتا وەک ماخوای ئاو، یەک 
لــە خۆشەویســتترین »ئیزەد«ەکانــی ئایینی زەردەشــت بــووە و لە ئاڤێســتا و ئایینی 
زەردەشــت دا هیــچ ماخوایــەک بــەو خۆشەویســتییەوە نــاو نەبــراوە  کــە ئاناهیتا ناو 
براوە.«2 هەروەها دەگوترێ »وا دیارە مادەکان یەکەم ئێرانییەک بوون کە  دەرەتانیان 
بــە پەرەســەندنی توخمــی پێکهێنــەری ئاناهیتــا داوە.«3 واتــای ناڕاســتەوخۆی ئــەو 

1. هەیئەتی کەوناراناسیی ئێران ساڵی 13٥0ی ه/ 1971ی ز، ڕایگەیاندووە: ناوچەی بۆکان 
بنکەی ســپایی ئەشــکانی و ساســانییەکان بووە.« وەرگیراو لە ئەفخەمی، ئیبراهیم، پێشتر، ل 

 .1٥
2. رجبی، دکتر پرویز، هەمان، ل 3٤٤ ـ 3٤٥. 

3. هەمان، ل 3٥0. 
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قسەیەی سەرەوە ئەوە دەبێ کە سەرهەڵدانی ماخوای ئاناهیتا لە ئێرانەوە نەبووە و 
ئاناهیتــا لــە بنــەڕەت دا خودایەکی غەیــرە ئێرانییە. مــادە ئارییەکانیش تەنیــا ئەوەیان 
کردووە کە بۆ یەکەم جار لە ئێران دا دەرەتانی پەرەسەندنیان بە بیرۆکەی ئاناهیتایی 
داوە. ئیتــر لــە هەموو ســەردەمی دوای مــاد هەتا ساســانییەکان و هاتنی عەرەب بۆ 
ناوچەکە )ســەدەی حەوتەمی زایینی( ، بە هەندێک بەرز و نزمییەوە، ناو و بیرۆکەی 
ماخوای ئاناهیتا وەک خو دا یان ئیزەد )فریشتە(  لە باوەڕی خەڵک دا ماوەتەوە و تەنیا 
شمشیری ئیسالم توانیویەتی بیبڕێ و تێکیشکێنێ، ڕاست وەک ئەوەی لەم سااڵنە دا 
خەالفەتی ئیســالمی »داعش« لەگەڵ شــوێنەوارە ئاشوورییەکانی ناوچەی مووسڵ و 

ژن و پیاوی ئیمانداری ئێزدیی ناوچەی شنگالی کرد. 
دیارە ئەگەر باوەڕە ئایینییەکە خۆی بە زەبری شمشیر لەنێو برا و ئیسالم جێگەی 
گرتــەوە؛ هێشــتا هەندێک نیشــانەی فیزیکی و بەشــێک لە داب ونەریت و مەناســیکی 
میثرایی لە بیروباوەڕی خەڵکی ناوچەکە دا مانەوە، بۆ نموونە شەخسەپەڕۆ و داری 
چاکــی و هەندێــک لە کانیــاوە پیرۆزەکانی ئاناهیتایــی وەک بابەقەتار و باوەگوڕگوڕ 
پاشــماوەی هەمــان ئــەو بیروبــاوەڕەن و ئەگەر ناوێکــی عەرەبی و وەک »ســەعدی 
وەقاس«یان لێ نرابێ، تەنیا بۆ پاراســتنیان بووە لە دەســت و شمشــیری داعشەکانی 

سەردەمی خۆیان. 
لەالیەکــی تــرەوە نیشــانەی هەندێــک بــاوەڕی ئایینەکــەش لەناوخەڵــک دا مانەوە، 
بــەاڵم جێگــە و پێگەیان گۆڕا و تەنانەت لە کەیســی وەک خاوەنی ئاو )خێوی ئاو(  دا، 
ئاناهیتای جێگەی هانا و پەنای خەڵک، بیچمی ترسێنەری هاوشێوەی ساحێبی ئاوی 

بەخۆیەوە گرت و بوو بە شێوازێکی »ئاڵ«ی منداڵ ڕفێن! 
 ئەو گۆڕانکارییانە بە درێژایی 1٤ سەدە لە مزگەوتەکان و لە ڕێگەی مەال و فەقێ و
شێخ و دۆعانووسەوە یان لە ڕێگەی تەفسیر و شی کردنەوەی کتێب و سەرچاوەی 
عەرەبییەوە، چووە ناو بیر و زەینی کۆمەاڵنی نەخوێندەواری خەڵکەوە و لە ڕاستی دا 
باوەڕێکــی میثرایــی بــوو بــە دوگمێکی ئیســالمی، کە ئێســتا بە جل وبەرگــی عەرەبی 
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ئیسالمییەوە دەیانبینین.1
ئــەو زانیارییانــەی ســەرەوە دەریدەخــەن کــە باوەڕ بە خــودای ئــاو و ئاوەدانی 
مێژوویەکــی کۆنتــر لــە مێــژووی زەردەشــتایەتیی هەیــە و دەبێ پێشــینەی الی کەم 
بگەڕێتەوە بۆ سەردەمی بوت پەرستی لە هەزارەی سێهەمی پێش زایین یان ماوەیەک 
دوای ئــەو. بە هەمان شــێوە، پەرســتگەکانی »خــودای ئاو«یش دەبــێ مێژوویەکی وا 
کۆنیــان هەبــێ و نابــێ وەک هەندێــک لــە ئێرانییەکان دەیکــەن، لە پەیوەندیــی ئایینی 
زەردەشــت دا ســەیریان بکەین. بەکورتی، مێژووی باوەڕ بە ماخوای ئاو و ئاوەدانی، 
لە ئایینی ئارییەکان کۆنترە و لە کاتی هێرشەکانی ئەوان بۆ سەر ناوچەی زاگرۆس 

ئەو باوەڕە لەنێو خەڵک دا برەوی بووە و چەسپاوە. 
 دوکتۆر پەرویز ڕەجەبی دەنووســێ: »لە قەڵەمڕەوی فەرهەنگیی ئێران دا چەشــنە 
بینایەکی مێژوویی دەبینین کە دەکرێ بە پەرستگەی ئاناهیتایان بزانین. ئەو بینایانە 
بــە قــەاڵی کچ )قلعە دختــر(  دەناســرێن.«2 مێژوونووس و لێکۆڵــەری ئێرانی دوکتۆر 
»ئیبراهیــم باســتانی پاریــزی« کتێبێکی هەیە بەنــاوی »خاتون هفت قلعــە«. فەرهەنگی 
دێهخودا سەبارەت بە پێکهاتەی »خاتون هفت قلعە« گوتوویەتی کینایە لە ئەستێرەی 
»زوهرە«یە؛ دیارە زوهرەش ناوی عەرەبییە بۆ ئەستێرەی ناهید، دەشزانین کە ناوی 

دیکەی ئەســتێرەی ناهید )ئاناهیتا( یە.3 کتێبی باســتانی پاریزی لە بابەت ئەو قەاڵیانە 
نووسراوە، کە ناوی »کچ« یان لەسەرە و پەیوەندییان بە ئاناهیتاوە هەیە. من دووری 

1. نموونەیەکی ئەو گۆڕانکارییە، شــینگێڕیی جوانەمەرگ بوونی ســوهرابی کوڕی ڕۆستەمە 
بەدەستی باوکی خۆی کە بۆ ماوەی چەند سەدە نەریتی سااڵنەی خەڵک بوو و ئیماندارانی 
موســوڵمانی شــیعە وەریانگێڕایە ســەر شــینگێڕی بۆ ئیمام حســێنی کوڕی ئیمامی عەلی لە 

سەحرای کەربەال. 
2. رجبی، دکتر پرویز، هەمان، ل 3٦9. 

3. بڕواننــە: وشــەی »خاتــون هفــت قلعــە ] نِ  َهَ قَ  ع َ/ عِ  [ )ترکیــب اضافــی، اِ مرکــب (  کنایــە 
از ســتارە زهــرە اســت. )مجموعــە مترادفــات ص 200( .« وەرگیــراو لــە ماڵپــەڕی فارســی 
واژەیاب. ناوی هەمان ئەستێرە الی ڕۆمییەکان »ڤێنووس« و الی یۆناییەکان ئافرۆدیت«ە و 
هەردووک ئەوانیش خودای ئەڤین و جوانین. دەبێ بنەمای هەموو ئەو باوەڕانە یەک بن، چ 
ڕۆژاوایی یــەکان لــە ڕۆژهەاڵتیان وەرگرتبێ، چ پێچەوانەکەی بــێ. مرۆڤایەتی یەک دیاردەیە 

ئەگەر جیاوازییەکان گەورە نەکرێنەوە. 
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نازانــم تەنانــەت ناوی کۆنی بۆکان و قەاڵکەی لە پەیوەندیی کچ و بووک دا بووبێ و 
شــتێک وەک قەاڵی کچــان کە دەزانین لە  بــۆ نموونــە پێــی گوترابێ »قەاڵی بووکان«ـ 

تورکی دا هەیە و »قیزقەاڵسی« پێدەگوترێ یان لە ئێران »قلعە دختر«ی پێدەڵێن. 
باســتانی پاریــزی مێژوونــووس و توێژەری ناســراوی ئێرانی لــە کتێبی »خاتون 
هفت قلعە«دا باسی مێژووی هەندێک قەاڵی کچ لە کرمان و فارس و ئازەربایجان و 
... کردووە. من بەداخەوە نەمتوانیوە تا ئێســتا بیخوێنمەوە، بەاڵم ناوی کتێبەکە بۆم 

گەلێک سەرنج ڕاکێشە. 1 
ســەرنج ڕاکێش ئەوەیە بەگوێرەی ســەرچاوەیەک2 لە زمانی فارســی دا دوو ناوی 
دیکەش بۆ ئەستێرەی ناهید هەیە: بیدخت و بیلوفت. بیدخت هەمان بەغ دوخت، واتە 
»کچــی خــودای بــەغ«ە و دەتوانێ پەســندێک بێ بۆ ئــەو بۆچوونەی کە قەاڵی ســەر 

گردی تۆبرەڕێژی نێوەڕاســتی بۆکان )یان بووکان( یش بە شــانازیی بووکێنیی کچی 
خودای بەغ یان خوداکەوە بنیات نرابێ. وشەی »بیلوفت«یش لە باسەکەی ئێمە دوور 
نییە. چەند قامووسی فارسی بە »ناوێک بۆ ئەستێرەی زوهرە« یان ناهیدیان لە قەڵەم 

داوە، کە هەمان ئاناهیتای جێگەی باسی ئەم کتێبەیە.3 
دوکتۆر پەرویز ڕەجەبی کە دوو پاراگراف سەرەوەتر بۆچوونەکەیم لەمەڕ قەاڵی 
کچ )قلعە دختر(  ڕاگواســت، هەروەها دەنووســێ: »بوونی ســواڵەت لەو پەرســتگا و 
قەاڵیانــە دا دەبــێ ئــەوە بگەیەنــێ کــە خەڵکــی ئــەو ســەردەمانە بــۆ چاک بوونــەوەی 

1. بەداخــەوە تــا ئێســتا نەمتوانیــوە نوســخەی کتێبەکــە بدۆزمــەوە و بیخوێنمــەوە و ئــەو 
زانیارییانەشم لە ڕێگەی هەڵسەنگاندنەکانی سەر ئینترنێتەوە دەست کەوتووە، بەاڵم دەزانم 
کتێبەکە دەتوانێ هەندێک پرسیاری سەبارەت بە قەاڵی کچ و بووک و لە ئەنجام دا مەسەلەی 

بۆکان و قەاڵکەی و بووکی سەر حەوزەگەورە ڕوون بکاتەوە. 
2. ویکی پیدیا دانشنامە آزاد، وشەی ناهید )سیارە( .

3. مــن لــە نێــوان ئەو ناوە و ناوی گونــدی »بڵفەت«ی سەردەشــتیش دا نزیکایەتییەک دەبینم. 
تەنانەت بینیومە بە ڕاست یان چەوت ناوەکەیان وەک »بولفەت«یش نووسیوە کە هەندێک لە 
بیلوفت نزیکتر دەبێتەوە. با ئەوەش بڵێم لە هیچ بەشــێکی ڕۆژهەاڵتی کوردســتان بە ڕادەی 
شاری سەردەشت و پیرانشار نیشانەی ناوی مێژوویی پێش ئیسالم بەسەر گوند و دیاردە 
سروشــتییەکانەوە نەمــاوە. نســتان، ئاڵوەتــان، ئاالن، بێکــۆس، نێزێ، تەمەرچیــن، بێوران، تا 

گاگەشی مەنگوڕایەتی و... کێ لەوانە دەکۆڵێتەوە؟
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نەخــۆش و بەرەکەت کەوتــن لــە حاســڵی کشــت وکاڵ، کەڵکیان لە ئاوی ســەرچاوەی 
پەرســتگەکان وەرگرتووە1 یان بۆ گەیشــتن بە ئارمانج و ئارەزوو ئاویان پێشــکەش 
بــە پەرســتگەکە کــردووە و بەڕواڵــەت دوای ئەو پێشــکەش کردنە، زەرفەکانیشــیان 

شکاندووە.«2 
ڕشتنی ئاو بە دوای خۆشەویستێک و ئەندامێکی بنەماڵە لە کاتی سەفەرکردنی دا، 
کــە لــە هەندێک بەشــی کوردســتان باوە، نابــێ بێ پەیوەند بەو نەریتــە و ئەو باوەڕە 
بــێ و تەنانەت شــکاندنی گۆزەی ڕەش بە دوای کەســێک دا کــە ئەمڕۆش لە زمان و 
فەرهەنگی خەڵک دا هەیە، دەبێ پاشماوەی ڕێ وڕەسمێک و باوەڕێکی ئەو سەردەمانە 

بێ. 
لە پەیوەندیی سواڵەتی بەجێماوی سەدە و سااڵنی زوو، دەبێ بڵێم قەاڵی ناسراو بە 
سەردار لەسەر حەوزەگەورەی بۆکان، تەنیا لە سەدەی بیستەم دا دووجار هەڵکۆڵراوە و 
 بناغەی دیوار و بینای لەسەر داندراوە. یەکەم لە سەردەمی سەردار سەیفەددین خان و
ســەردار حەمەحوســێن خان دا )کۆتایی یەکانی سەدەی نۆزدە و سەرەتاکانی سەدەی 
بیستەم)؛ دووهەم جاریش لەالیەن سپای پاسدارانی ئێستای ئێرانەوە )دوای 1981( . 
دیــارە ئەگەر ســواڵەت یان گۆزە و دیزە نەشــکاوێکیش لە شــوێنەکە  دا دۆزرابێتەوە 
لەو دوو بیناسازیانە دا فەوتاون و نەماون، بەاڵم لە خەڵکانی بەسااڵچووی شارەکەم 
بیســتووە کــە لــە ســەردەمی دروســت کرانی قەاڵکــەی ســەیفەددین خان ســواڵەت و 

گۆزە و دیزەی شکاو لە شوێنی قەاڵ  دا بینراونەتەوە. 
هەروەها لە شوێنەواری مێژوویی ناسراو بە »گڵەجان« لە داوێنی ڕۆژهەاڵتی قەاڵی 
سەرداری بۆکان و پشت دوخانیاتی کۆن لە گەڕەکی »زاخەکان«، گەلێک کەرەسە و 

1، هــەر ئێســتاش زۆرێــک لــە خەڵکــی کوردســتان ئــاوی هەندێــک کانیــاو و ســەرچاوە بە 
دیاردەیەکــی پیــرۆز دەزانــن و وەک شــفا و عیالجــی نەخۆشــی دەیخۆنەوە یان بــە منداڵی 
نەخۆشــیانی دەدەن، تەنانــەت لــە بــۆکان بــاوە کاتــێ کە منــداڵ دەکۆخێ یــان خواردنێک لە 
گــەرووی دەگیــرێ، دایکــی ئەگــەر ئاوی بابەقەتاریشــی نەبێ بیداتێ، بە ئەســپایی لە پشــتی 
منداڵەکــە دەدا و بــە زمــان دەڵێ »ئاوی بابەقەتار!« یان هــەر »بابەقەتار!« بۆ ئەوەی منداڵەکە 

گەرووی بکرێتەوە و بگەڕێتەوە دۆخی ئاسایی. 
2. رجبی، دکتر پرویز، هەمان الپەڕە.
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شت ومەک دۆزرایەوە و من بەکورتی ئاماژە بەو تااڵن وبڕۆیە دەکەم کە هەر لە تەمەنی 
 خۆم دا لەو شوێنەوارە گرنگە ڕووی داوە و ئێستا گەلێک شایەدی کارەکە زیندوون و
ماون. ئەگەر هەڵەوپەڵە و کارنەزانیی خەڵکەکە و  نابەرپرســیاریی بەناو بەرپرســانی 
دزی حکوومەتی شا و دەست چەپەڵیی قاچاخچی و دەاڵڵەکانیان لێ گەڕابا، وا هەبوو 
ئــەو شــوێنە گرنگــە وەک گەنجینەیەکــی گرنگــی فەرهەنگــی بنرخێنرایــە و تەنانــەت 
 یارمەتیی زۆری ئەم باسەشی بدایە و گەلێک الیەنی شاراوەی بۆ ئەم باسەی ئێستاش

ڕوون بکردایەتەوە. 
گڵەجان، بەگوێرەی بیرەوەریی خەڵک و بۆ نموونە، ڕێزدار ڕەشید سپێهری خەڵکی 
بۆکان و دانیشتووی ئێستای سوید، گەنجینەیەکی بەنرخ لەگوێن گەنجینەی زێویە بوو، 
بەاڵم قاچاخچیی ناڕەسەن لەالیەک و بێ خەبەریی هەندێک خەڵک بەتایبەت هەرزەکاری 
بێ ئــاگا لەالیەکــی ترەوە، داریــان لە کوولەکەی ڕۆحی ئەو شــوێنەوارە بەنرخە   دا و 
فەوتاندیان. شت ومەکی دۆزراوەی گڵەجان کە لە ماوەی سێ دەیەی نێوان 1330 تا ٥0ی 
 هەتاوی )19٥0 تا 70 ی ز(   دا دەدۆزرانەوە، هەمووی دەدرانە دەست دەاڵڵی بۆکانی و
 مەهابــادی و لــە ئەنجام دا دەبــوون بە مڵک و ماڵی قاچاخچییانــی تەورێز و تاران و
 ئوورشەلیم و لەندەن و نیۆیۆرک، کە ئێستا دەبێ لە گەلێک کۆلێکسیۆنی شەخسی و
تەنانەت حکوومیی واڵتانی ئورووپا و ئەمریکا دا شوێنی تایبەتیان بۆ تەرخان کرابێ. 
ئیتــر سوااڵتەشــکاو هیــچ، کە هــەر دوای دۆزرانــەوە فڕێدراون و نەمــاون، پەیکەرە 
هونەرییەکانیش لە دەست کورد چوونەتە دەرێ و ئێستا بۆ سەلماندن و چەسپاندنی 
بۆچوونی کەســێکی دەســکورتی وەک من دەبێ پەنا ببرێتە بەر بیرەوەریی خەڵک و 
ئەوەی لە شــوێنەواری مێژوویی زێویەی ســەقز کرا و ڕەشــیدخانی کەیخوسرەوی 
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شینی بۆ گێڕا،1 لە گڵەجانی بۆکانیش دووپات ببێتەوە.2 
بەاڵم بەگشــتی شــوێنی ناسراو بە گڵەجان درێژەی شــوێنەوارە مێژوویی یەکانی 
دیکەی بۆکانە کە بە گۆلی مەردان بەگ و ئەشــکەوتی ســەر گۆلەکە لەالی باشووری 
ڕۆژاوای شار دەست پێدەکا و دەگاتە خوڕێنک و حەوزەگەورە و جۆگەلە ئاوەکانی 
باشوور و باکووری، ئینجا پەرستگای کۆنی ئاناهیتا )مزگەوتی جامیعی ئێستا( ، ڕیزە 
پلیکانە بەردچنەکانی بەردەمی پەرستگا3 بەرەو قەاڵ و خودی قەاڵ، تا دەگاتە گڵەجانە 
لــە داوێنــی ڕۆژهەاڵتــی قەاڵ و »کێلەشــین«ی هەندێــک ئەوالتر لە بەشــی ڕۆژهەاڵتی 

باکوور. 
دوکتۆر ڕەجەبی لە درێژە دا دەنووسێ: »پەرستگاکانی ئاناهیتا سامانێکی زۆریان 
هەبووە و هەندێک پەرستگای گەورەی وەک ئەوانەی شاری »کەنگاوەر« و »هەمەدان« 
جیــا لــەو پێشکەشــییانەی وا بۆیان بــردوون، خاوەنــی زەوی وزار و گوندیش بوون 
]مەوقووفــە[ و ئەگــەری ئەوە هەیە کۆیلەشــیان بووبێ کە بــۆ دابین کردنی خواردن 

بــۆ پیــاوە ئایینییــەکان و مجێورەکانی پەرســتگە، لەســەر ئــەو زەوی وزارانە  کاریان 
کردبێ.«	 

1. بڕواننە دوو بەرگ کتێبی ئەو دڵسۆزەی گەل و نیشتمان: کەیخوسرەوی، ڕەشید، نخستین 
گزارش: »دوران بی خبری یا غارت آثار فرهنگی ایرانیانـ  گنج زیویە« و دردنامە روستائیان 
زیویــە، چــاپ نخســت، ناشــر: نویســندە، 13٦٤/ 198٥ و دومیــن گــزارش: »دوران بی خبری 
یــا صهیونیــزم جهانــی و خطــر نابودی آثــار باســتانی منطقە باســتانی زیویــە و قاپالنتو و 
نشانەهائی از ساختمان هکمتانە و غار دیو سپید«، انتشارات آفرینش، تهران 13٦9/ 1990. 
2. بەهــۆی گرنگایەتیــی مەســەلەی گڵەجانــە و ئەوەی کە تا ئێســتا لە هیچ ســەرچاوەیەک دا 
باسی نەکراوە، من هیوادارم ڕێزدار ڕەشید سپێهری بیرەوەرییەکانی خۆی لەم بارەیەوە بە 

دوورودرێژی بنووسێ و باڵوی بکاتەوە. 
3. ئەو ڕیزە پلیکانە بەردینە، تا سەردەمێکیش کە من لە بۆکان بووم )سەرەتای هەشتاکانی 
سەدەی بیستەم( ، هەر مابوو، کە خەڵکی لەسەر حەوزەگەورە و بەردەم مزگەوتی جامیعەوە 
دەگەیانــدە ناوقــەدی قــەاڵ. بــە بۆچوونی من پێــش ئەوەی لە ســەردەمی ســەیفەددین خان دا 
دەســت لە شــوێنەکە وەربدرێ و لەوێوە پلیکانی لە بەردی ســپی تاشــراوی تا بەرزایی قەاڵ 
بۆ دابندرێ، ئەو پلیکانە مێژوویی یەی جێگەی باسی من، لەوێشەوە تا بەرزایی قەاڵ درێژەی 
ببــوو. پلیکانــی جێی باســی من، لە بــەردی بچووک بچووک دروســت کرابوو و پانایی یەکەی 

دەگەیشتە دوو میترێک. 
	. ڕەجەبی، دوکتۆر پەرویز، هەمان، ل 3٥٥. 
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مــن بــۆ مەســەلەی کارکردنــی بــێ حەقدەســت لــە پەرســتگا ئایینییــە کۆنەکانــی 
ناوچــەی بۆکانیــش بۆچوونێکــم هەیــە و دەمەوێ دەسنیشــانی خانەقای شــێخان لە 
بورهــان و زەنبیــل بکــەم، کــە ســۆفی و موریدەکانیــان ســااڵنە لــە ڕێــگای دوور و 
نزیکــەوە دەچنــە زیارەتیــان و مــاوەی مانــگ و دوو مانــگ و زیاتریــش کاری بــێ 
حەقدەســتی وەک دروێنــە و کۆڵ کێشــان و خاوێن کردنەوە دەکــەن. ئەو نەریتە نابێ 
بێ بنەمــا و پێشــینەیەک بــێ کــە دوکتۆر ڕەجەبی لە باســی پەرســتگاکانی ئاناهیتا و 
کاری کۆیلەکان دا هێناویەتە گۆڕێ. ئاشــکرایە کارەکە دەبێ ســەدە و سااڵنێکی زۆر 
بێ بیچمی خۆبەخشانەی بەخۆیەوە گرتبێ و کۆیالیەتی بە واتا کالسیکییەکەی نەبێ، 
بــەاڵم خەســلەتی کارەکــە هەر یەکە و لــە هەردووکیــان دا حەقدەســتێک بەرانبەر بە 
کارکــردن نییــە و هەردووکیان بۆ ڕەزامەندیی یان لەپێناو خــودا دا دەکرێن. ئەوەش 
جیــا لــە مەســەلەی گشــتیی عیرفــان و ســۆفیایەتی لە ناوچەکــە نییە، کــە هەر خۆی 
دەکــرێ ڕیشــەی لــە میترائیســم دا بێ و لــە ســەردەمی زاڵ بوونی ئیســالم دا ڕەنگی 
ئیســالمیی بــە خۆیــەوە گرتبێ. هەویری ئــەم بابەتە ئاوی گەلێــک زۆر هەڵدەگرێ و 

دەبێ لە کتێبەکە دا زیاتری لێ بدوێم. 

چوارەم، سەردەمانی مێژوویی :
سەردەمی ماد و هەخامەنشی 

پیــرۆزی  کتێبــی  زەردەشــتیش،  ئایینــی  ســەرهەڵدانی  ئارییــەکان و  هاتنــی  دوای 
زەردەشــتییەکان )ئاڤێســتا( ،  باســی لــە ئاناهیتــا )ناهید(  کــردووە. بەگوێرەی قســەی 
ئیبراهیــم پــوورداوود، »ناهیــد یــەک لــە ئیزەدەکانی ئایینی مەزدیســنا بــووە  و وەک 
فریشتەی ئایینەکانی دیکە، لە عیبادەت و ڕێ وڕەسمە ئایینییەکان دا ڕێزی لێ  گیراوە.«1 
لە یەشــتی پێنجەم لە »یەشــتەکان«ی ئاڤێستادا، باســی گەورەیی و جەاللی فریشتەی 

خاوەنی ئاو دەکرێ کە ناهید )ئاناهیتا(  بێ. 
بەاڵم زانیاری ئێمە ســەبارەت بە ئاناهیتای ســەردەمی ئارییەکان بەتایبەت دوای 

1. پورداوود، ابراهیم، یشت ها )1( ، ل 173.
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هەخامەنشــییەکان )٥٥0 تــا 321ی پ. ز(  لــە ســااڵنی پێــش ئــەوان زیاتــرە. »ڕۆمــەن 
گیرشــمەن« دەڵــێ: »ئیمپراتۆرییەتی هەخامەنشــی لەســەر بنەمای ئاییــن دانەنرابوو، 
وەک ئــەوەی بــۆ نموونــە، لــە ســەردەمی خولەفــای عەباســی دا وا بــوو... ] لەگــەڵ 
ئــەوەش دا[ ئایینــی ئاناهیتایــی بــە فەرمــی لەالیــەن ئەردەشــێری دووهــەم جێگــری 
داریووشــی هەخامەنشــییەوە ڕاگەیەنرا بەو ئامانجەی کە ببێتە ئایینی سەرانســەریی 

هەموو خەڵکی ئیمپراتۆرییەتەکە.«1 
ســەبارەت بــە تەعبیری »فریشــتەی خاوەنی ئاو« کە لە نووســینی پــوورداوود  دا 
هاتــووە، دەبــێ بڵێــم »خاوەنــی ئــاو« یــان »خواوەنــدی ئــاو« یــا »ســاحێبی ئــاو« یان 
»خێــوی کانــی« لــە کوردســتان و لــە ناوچــەی بــۆکان، تەعبیرێکــی بێگانــە نییــە و 

ناســیاوی گوێــی هەمووانــە. خاوەنــی ئــاو وەک »ئــاڵ« لــە بیروبۆچوونــی ئێســتای 
خەڵکــی ئاســایی دا چەمکێکــی نیگاتیڤــە و شــتێکی ترســێنەر وەک جندۆکەیــە، بــەاڵم 
هــەر لــە پەیوەندیــی دیاردەی ئــاو دا ماوەتەوە و بەگوێــرەی بۆچوونەکە، »ســاحێبی 
ئاو« کەســێکی بااڵبەرزی ســپی پۆشــە کە لە لێواری حەوز یان ڕووبار ڕادەوەستێ. 
دوور نییــە ئایینــە نوێترەکانــی وەک زەردەشــتی یــان ئیســالم بۆ دوورخســتنەوەی 
خەڵک لە پیرۆزکردنی خودای ئاو واتە ئاناهیتا، ئەو ناووناتۆرە خراپەیان خســتبێتە 
شــوێنی و ئیتــر بــە درێژەی ســەدە و ســاڵ، وەک گەلێــک خورافــەی ئایینەکانی تر، 
چووبێتــە نــاو میشــکی خەڵکــەوە. تەنانــەت لــەو باســەش دا دەبینیــن خاوەنــی ئــاو 
 سپی پۆشــە و ڕەنگــی ســپیش ڕەنگــی پاکــی و بێگەردییــە، کــە ئاناهیتــاش ماخــوای

پاکی و بێ خەوشییە. 
پوورداوود دەنووسێ: »لە وردە ئاڤێستاش دا کە بەشێکی دیکەی ئاڤێستایە، ناوی 
دۆعــای چــوارەم، »ئابــان نیایش«، واتە دۆعای ئاوانە و لە یەشــتی ئاوان وەرگیراوە. 
ئــەو دۆعایــە لــە کاتێــک دا دەگوترێتەوە کــە لە لێــواری ڕووبار، ســەرچاوەیەکی ئاو 

1. Roman Ghirshman، Vladimir Minorsky، Ramesh Sanghri; »Persia The Immortal Kingdom»، 
Draphic Society، New York، P. 42 & 87. 
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یــان ئاوهەڵدێرێک وەســتا بــن.«1 هەر ئەو دەڵێ: »بە وتەی شــێفتلویتز زانای ئاڵمانی، 
لــە ئەفســانەیەکی ئیســالمی دا نــاوی ئەســتێرەی زوهرەیان نــاوە »بذوخــت ئەناهیذ«؛ 
ئــەو وشــەیە لە »بەغ دوخت ئەناهیت« ەوە هاتووە و واتــای ناهیدی کچی بەغ )خو دا(  
دەدا.«2 بەگشتی، »لە ئاڤێستا و ئایینی زەردەشت دا هیچ ئیزەدێک بەڕادەی ئاناهیتا بە 

گەرمی و خۆشەویستییەوە باسی ناکرێ.«3
دەکا و  ڕاولینســۆن«یش  هێنــری  »ســیر  بۆچوونێکــی  بــە  ئامــاژە  پــوورداوود 
پەرســتگاکەی  مێــژووی  کــە  دەچــن  بــۆ  وای  زانایــان  لــە  »هەندێــک  دەنووســێ: 
هەمــەدان ]پەرســتگای ناهیــد[ دەگەڕێتەوە بۆ ســەردەمی هوەخشــەتەرە دووهەمین 
ئیزیــدۆرۆس  )؟( ...  جێگرەکــەی  ئازدیاگــی  یــان  ز(   پ.   ٥7٥ ـ   ٦2٥( مــاد  شــای 
خاراکســی جوغرافی زانــی یۆنانــی لــە دەوروبــەری ســاڵی 37ی زایینــی دا ژیــاوە، 
ســەردانی هەمەدانــی پێتەختــی مادەکانــی کــردووە و چۆتە ســەر باســی خەزێنە و 
پەرســتگای ئــەوێ و پەرســتگای ناهیــد لــە کەنــگاوەر.«4 وەک گوتــرا، بەگوێــرەی 
ســەرچاوەکان، دوای مــاد )70٥ ـ ٥٥0 پ. ز( ، لــە ســەر دەمی هەخامەنشــییەکانیش دا 
 )٥٥9 ـ 321 پ. ز(  ئاناهیتــا ڕێــزی لێ گیــراوە و »شــاهانی هەخامەنشــی ئاناهیتایــان

وەک  ئەهوورامــەزدا و میتــرا ســتایش کــردووە	 و نــاوی ئــەو بــۆ یەکــەم جــار لــە 
بەردەنووســەکانی داریووشــی دووهــەم دا، لە شــووش و هەمــەدان دەرکەوتووە کە 
تێیــان دا ئاناهیتا ڕاســت دوای ئەهوورامەزدا و پێش میترا ناوینووســراوە .«	 ئەوەش 
لــە کاتێک دایــە کــە »ســەرەڕای هەموو توێژینــەوە و بنــاوان کۆڵینەوەیەک، تا ئێســتا 

بەڕوونی دەرنەکەوتووە ئایینی هەخامەنشییەکان چی بووە.«7 

1. هەمان، ل 1٥8 و 1٥9. 
2. هەمان، ل 1٦٦. 

3. رجبی، دکتر پرویز، هەمان، ل 3٤٥. 
4. هەمان، ل ٤٦9.

	. گویری، سوزان، هەمان، ل 17. 
	. هەمان، ل ٦. 

7. رضی، هاشــم، »تاریخ مطالعات دین های ایرانی دین های آریایی، مغان، مادی، هخامنشــی، 
زروانی، میترایی، زرتشتی...«، سازمان انتشارات فروهر، تهران 13٦٦/ 1987، ص. 20. 



108 | بۆکان لە مێژوودا

سەردەمی ئەشکانی )٢٥٠ی پ. ز ـ ٢٢٦ی ز( 
بەگوێرەی سەرچاوەکان »لە سەردەمی ئەشکانی دا )2٥0ی پ. ز تا 22٦ی ز(  ئاناهیتا 
لەگــەڵ ئەهوورامــەزدا و میهــر )میتــرا(  ســتایش کراوە.«1 بــۆ نموونە »لە ســەردەمی 
ئەشــکانیان دایە کــە ئاناهیتــا و میتــرا دەگەنــە لووتکەی دەســەاڵتی فەرمی و هاوڕێ 

لەگەڵ ئەهوورامەزدا »سیانە«یەک پێکدێنن.«2 
 سەبارەت بەو »سیانە« یان »ترینیتی«یە، نووسەرانی کتێبی هەترا )حضرا(  دەڵێن:
»لە شاری »حەزرا«دا باوەڕ بە سیانەی شەمەش، سەن و عەشتار )هەتاو و مانگ و 
ناهیــد(  هەبــوو، بــەاڵم هەرســێکیان لــە وجــوودی یــەک خــودا دا کــۆ نەدەبوونەوە و 
نەدەبــوون بــە یــەک«3 کە ئەوەش  پەســندێکە بۆ هەبوونــی »تثلیــث«ی ئاناهیتا، میترا، 
مــەز دا لــەالی ڕۆژهەاڵتــی خاکی ئــەوان، واتە لە کوردســتان و ئێرانیش. گیرشــمەن 
لەو بارەیەوە دەنووســێ: »گەرچی پەرســتنی ســیانەی ئەهوورامەزدا، میترا، ئاناهیتا 
لە ســەردەمی پارتی ]ئەشــکانی[ یەکانیش دا بەردەوام بوو، سیســتەمی ئایینی ئاناهیتا 
گەلێــک زوو ڕێبەرایەتیــی کارەکــەی بەدەســتەوە گرت بەشــێوەیەک کــە هەموو ئەو 
پەرستگایانەی وا لە دەقە مێژوویی یەکان دا ئاماژەیان پێکراوە، پێشکەش بەو کراون.«	 
»ڕەجەبی«ش لە درێژەی ئەو باسە دا دەڵێ: »پێشتر هەموو پەرستگەیەکی ئێرانی لەو 

ســەردەمە دا پێشــکەش بە ئاناهیتا کراون... و بنیات نانی پەرســتگەی شیز ]لە تەختی 
ســولەیمانی ڕۆژهەاڵتــی بۆکان[یــش دەدرێتــە پاڵ مادەکان، بــەاڵم تەنانەت ئەگەر لە 
ســەردەمی مادیــش دا هــی ئاناهیتا نەبووبێ، تایبەت کرانی ئــەو بەناوی ئاناهیتاوە لە 
ســەردەمی ئەشــکانییەکان دا، دەورێکی گرنگ دەبینێ... لە ســەردەمی ئەوانەوەیە کە 
دروســت کردنی پەرســتگەی سەرداپۆشراو لە ئێران دا دەبێتە باو... دوایین ڕاپۆرتێک 
کە ســەبارەت بە ئاناهیتای ســەردەمی ئەشــکانیمان هەیە هی ســاڵی 22٤ یان 22٦ی 

1. گویری، سوزان، هەمان، ل ٦. 
2. رجبی، دکتر پرویز، هەمان، ل 3٥٦.

3. سەفر، فوئاد و مستەفا، محەممەدعەلی، پێشتر، ل 72 تا 7٤. 
4. Ghirshman, Roman; »Iran Parthians and Sassanians«, Translated ]into English 
from French[ by Stuart Gilbert and James Emmons, Thames and Hudson, USA, 
1962, P. 89.
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زایینییە.«1 
بۆ هەڵســەنگاندنی بارودۆخی بۆکان و پەیوەندی دانی بە ئاناهیتاوە، پیویســتە لە 
بیرمان بێ کە سەردەمی ئەشکانییەکان لووتکەی پەرستنی ماخوای ئاناهیتا بووە و 
الی کەم یەک ســەرچاوەش بەدەســت ئێمەوە هەیە کە قەاڵی بۆکان بە شوێنەوارێکی 
ســەردەمی ئەشــکانی دەزانــێ.2 پەرســتگاکانی ئاناهیتــا لــە ســەردەمی ئەشــکانیان دا 
سەرداپۆشــراو و چوارگۆشــە بوون. مزگەوتــی بۆکانیش چوارگۆشــەیەکی تەواوە، 
هەروەهــا لــە دووالوە بــە ئاوی ڕەوان دەوردراوە کە ئــەوە خۆی گرنگایەتیی ئاو لە 
ئایینی میترایی دا دەســەلمێنێ و ئەو ڕاســتییە پشتڕاســت دەکاتەوە کە پەرســتگاکانی 
میترایــی لــە لێواری ڕووبار یان کانیاوێکی لووزەوبەســتوو دروســت دەکران، ئاوی 
حەوزەگــەورە لــە دووالوە دەڕوا و خوڕێنکیش دەبێتە الی ســێهەمی و دووانیان لە 
مەودایەکی چوارپێنج میتریی بەردەمی پەرســتگاکەن و خوڕێنکیش تەنیا 30 یان ٤0 

میترێکی لێوە دوورە.3

1. رجبی، دکتر پرویز، پێشتر، ل 3٥٦ تا 3٥9. 
2. بڕواننە: افخمی، ابراهیم، پێشتر.

3. حەوزەگــەورە لــە ڕاســتی دا کانیاوێکە ئاو وەک زنە لە ژێری ســەرهەڵدەدا و خوڕێنکیش 
هەر بەشێک لەو ئاوەیە کە لە ژێر زەوی دا لێک جیا دەبنەوە. 
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ئەم وێنەیە سەرچاوەی کارە هونەرییەکەی مامۆستا »عوسمان موبارەکی«یە وا 
لە الپەڕە دووهەمی ئەم وتارە دا دەبیندرێ. بەداخەوە خاوەن و ساڵی هەڵگرتنی 
وێنەکە نازانم، بەاڵم دەبێ لە سااڵنی ٤0ی هەتاوی )٦0ی زایینی(  دا هەڵگیرابێ. 

دیســان دەگەڕێمەوە ســەر باســی پەرســتگا میترایی یەکان. ڕەجەبــی لە درێژەی 
باسەکەی دا دەنووسێ: »گەاڵڵەی سەرەکیی ئەم پەرستگایانە]ی سەردەمی ئەشکانی[ 
بریتــی بــوو لە تەالرێکی چوارگۆشــە، کە لــە هەر چوار الوە دەرگا بــەرەو ڕەواقێک 
دەکرایــەوە و پلیکانێــک لــە پانتایــی دیوارەکە دا دادەنرا، کە دەگەیشــتە ســەربان ئەو 
شــوێنەی وا ئاورگە و شــوێنی کوشــتاری حەیوانی قوربانی لەوێ هەڵکەوتبوو... بە 
تەنیشــت پەرســتگاکانەوە شــوێنی تایبەت بە نیشــتەجێ بوونی ڕووحانییەکان دابین 
دەکــرا... هەروەهــا ژووری داخراویشــیان هەبــوو کــە لــەوێ دا ئاگــری پیــرۆز بەبێ 

دووکەڵ و لەسەر خۆڵەمێش دەگڕا.«1
جێــگای مزگەوتــی جامیعــی ئێســتا و لــە ڕاســتی دا پەرســتگا مێژوویی یەکــە بــە 
شــێوەیەکە کــە لــە هیــچ الیەکــەوە دەرەتانــی گەورەبوونــەوە و شــێواندنی بیچمــە 
چوارگۆشــەکەی گونجــاو نییــە. لــە دووالی باکوور و ڕۆژهەاڵتەوە گــرد و بەرزایی 

1. ڕەجەبی، هەمان، ل 3٦8، هەروەها گیرشمەن، ڕۆمەن، 19٦2، ل ٥8. 
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قەاڵ و داوێنی باشــووری قەاڵکەیە، کە دەبێ پێش دروســت کرانی پەرستگاکەش هەر 
بووبــێ )چ سروشــتی، چ توورەکەڕێژ(؛ لە دوو الی دیکەشــەوە ئــاوە )حەوزەگەورە 
خۆی و جۆگەلەی بەری ڕۆژهەاڵتی کە دوای تێپەڕبوون بە بەردەمی پەرســتگاکە دا 

بەرەو باشوور دەئاژوێ( . 

وێنەی حەوزەگەورە و مزگەوت

  وێنەکــە لەســەر قــەاڵوە هەڵگیراوە. ئەو بەشــەی مزگەوت کــە کەوتۆتە الی قەاڵ
)لــە منــارەوە بەرەو الی ئەو ســێ کەســەی وا کەتوونەتە ناو وێنەکــەوە(  درەنگتر لە 
سااڵنی 30 )٥0ی زایینی(  دا دروست کرا و خرایە سەر بەژنی سەرەکی مزگەوت؛ دەنا 
لە ڕاســتی دا مزگەوت هەر ئەو بەشــە بوو وا هەشــت گومبەزی لەسەر سەربانەکەی 

قوت بوونەتەوە و وەک دەبیندرێ، چوارگۆشەیەکی تەواوە

سەردەمی ساسانی )٢٢٤ - ٦٥٢ی ز( 
ئەو زانیارییانەی ســەرەوە ســەبارەت بە پێگەی کۆمەاڵیەتیی ئایینی ماخوای ئاناهیتا 
بوون پێش ســەردەمی ماد و درەنگتر لە دەورەی حکوومەتی ماد و هەخامەنشــی و 
ئەشــکانی دا. ئێســتا بــا بزانین لــە حکوومەتی ساســانی دا ئاناهیتا لــە چ پلەوپایەیەکی 

پەرستن دا بووە. 
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 پەرویــز ڕەجەبــی دەنووســێ: »ئاناهیتــا لــە ســەردەمی ساســانیش دا ئیزەدێکــی1 
خــاوەن دەســەاڵت بــوو و ئیتــر لــەو قۆناغــە دا ئایینــی ئاناهیتایــی بــە بەژنــی ئایینی 
زەردەشــتەوە لــکاوە.«2 »بەهــۆی ئەو ڕاســتییەوە کە ساســانییەکان ڕێزیــان لە ناهید 
)ئاناهیتا(  دەگرت و بە پارێزەری زنجیرەی خۆیانیان دەزانی، دەوری ئەو ماخوایە لە 
بەردەنووســەکان دا گەلێک گرنگ بوویەوە و زۆربەی جار یان وێنەیان دەکێشــایەوە 
یان بەهۆی پەیکەرێکی بەردینەوە لە لێواری جۆگە و ئەســتێری ئاو، بە شــێوەیەکی 
ناڕاســتەوخۆ ستایشــیان دەکــرد. ئەناهیتــا »فــەڕ«ی دەبەخشــی و گوڵــی لەیلووپەڕ3 

نیشانەی ئەو بوو.«	 
هەندێــک کانیــاو و چــاک )شــەخس یــان شەخســەپەڕۆ( ش لــە کوردســتان هەن، 
کــە ئێســتا نــاوی ســەحابەی ئیســالمییان بەســەرەوەیە، بــەاڵم دەبــێ پاشــماوەی 
پەرســتگا کۆنەکانــی پێش ئیســالم و تەنانەت پێش زەردەشــتایەتیش بــن لەبەروەی 
بیروبــاوەڕی زەردەشــتایەتی ئــەو بوعدەی نییە و لــە ئایینەکــە دا گرنگایەتیی یەکەم 
بــە ئاگــر دەدرێ نــەک بــە ئــاو و چــاک و شەخســەپەڕۆ. ناوی ئــەو شــوێنانە دەبێ 
دووجار تووشی گۆڕانکاری هاتبێتن: یەکەم جار دوای هێرشی ئارییەکان و دووەم 
جاریــش دوای ســەرهەڵدانی ئیســالم لــە ناوچەکــە و ســەرەڕای ئــەو دوو شــەپۆلە 

1. لەو سەردەمە دا، ئیزەد پلەیەک لە خو دا نزمتر بووە. 
2. ڕەجەبی، د. پەرویز، هەمان، ل 3٦0. 

3. گوڵی لەیل وپەڕیش وەک شەستپەڕ لە هەندێک شوێنی کوردستان لەسەر گۆڕی ئازیزان 
دادەنێن. 

 	. سودآور، ابوالعالء، »فرە ایزدی در آیین پادشاهی ایران باستان«، نشر نی، تهران 138٤،
ص 83.

فەڕ یان فەڕە، عەتا یان جیلوەی خودایەتییە و کەســێک بە خاوەنی دەبێ کە گەیشــتبێتە 
ڕادەیەک لە کەمال )ویکی پێدیای فارسی( . 

واتای پێچەوانەی ئەم وشــەی  »فەڕ«ە لە زمانی کوردی دا وەک »بەدفەڕ«  و »خۆشــفەڕ« 
ماوەتەوە و گەیشتۆتە سەردەمی ئێمەش. بەدفەڕ دەبێ کەسێک بێ کە »فەڕی ئیزەدی« نییە.

نموونە: بەدفەڕ بوو، بەگەڕ بوو/ ئەم بیژووە بەکری مەرگەوەڕ بوو )هەژار(
ئەرێ ئەی ئاسکی ناسک هەتا کەی دەستەمۆ نابی
ئەرێ پیرۆزەکەی خۆشفەڕ هەتا کەی نایە ماڵی من

)هێمن(
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بەهێزەی کە بەســەریان دا تێپەڕ بووە، هێشــتا پیرۆزایەتییەکەی پێشــووی خۆیان لە 
بیروبۆچوونــی خەڵک دا پاراســتووە. ئەوەش ڕاســتییەکی هەمەگیــری جیهانییە کە لە 
هەمــوو کۆمەڵگایەک دا ســەرخانی فەرهەنگی )باوەڕ و ئاییــن و داب ونەریت( ، گەلێک 
تەمەن درێژتر لە ژێرخانی ئابووری و سیستەمی سیاسین و دەسبەجێ دوای گۆڕانی 

سیستەمی سیاسی تووشی گۆڕان نایەن. 
کە وابوو الی کەم بەشێک لە چاک و زیارەتگەکانی ئەمڕۆی کوردستان پێشینەیان 
 دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمانێک کە ئاو و کانیاو پەیوەندییان بە ماخوای ئاناهیتاوە بووە و
ئەمڕۆ باوەکوو ئایینەکە خۆی نەماوە، بەاڵم نەریتەکە و پیرۆزایەتیی کانیاوەکە لەنێو 
خەڵک دا هەر ماوە. بۆ نموونە، کانیاوی »بابەقەتار« و »باوەگوڕگوڕ« کە لە زۆر شوێنی 
 کوردســتان هەن و نموونەیان بابەقەتاری نزیک گوندی خوراســانەی )ســەر ڕێگای
بــۆکان ـ مەهابــاد(  و باوەگوڕگــوڕی الی گونــدی ســڵێمانکەندیی )نێــوان ســەقز و 
بــۆکان( ن.1 هەندێــک خەڵکــی ناوچەکــە ئێســتاش ئــاوی بابەقەتــاری خوراســانە بــۆ 

چاک بوونەوەی کۆخە بەتایبەت کۆخەی مندااڵن بەکار دەهێنن.2 

پێنجەم، بۆچوونی مێژوونووسان
ئێستا دەبێ بچینە  سۆراغی مێژوونووسان و بزانین ئەوان لەمەڕ مێژووی سەردەمی 
خودایەتیــی بــەغ و خودایانــی دیکەی پێش ئەهوورامەزدای زەردەشــت دەڵێن چی و 
ناوچەی بۆکان و دەوروبەرەکەی تا تەختی سولەیمان و گەنجەک و ئاورگەی شیز 

1. باوەگوڕگوڕی ناسراوی کەرکووکیش نابێ لە بیر بکرێ. 
2. بــۆ دۆزینــەوەی »وجــە تســمیە«ی ئەو ناوانــە و گەلێک ناوی دیکەی ناوچەکــە، خراپترین 
شێواز ئەوەیە پەیوەندییان بە زمانی ئێستای خەڵکەوە بدرێ. نموونەی کارەکە ئەو کەسانەن 
وا بــۆ نموونــە، دەڵێــن هەورامان »هەورئاما« بووە و کاتێ کە هەور هاتۆتە ســەر ئاســمانی 
ناوچەکە، کەســێک هاواری کردووە هەور ئاما! یان ناوی کۆماســی لەوەوە هاتووە کە خیگە 
ماســتیان کۆکردۆتەوە و داویانە بە شــەڕکەران لەگەڵ خۆیان دا بیبەن و ئەو خیگە ماســتانە 
ئەوەنــدە زۆر بــوون وەک کێوێکیــان لێ هاتــووە و بۆیە بەو خەڵکەیان گوتووە کۆماســی! لە 
ڕاستی دا ئەو وشانە بنەمایان لە زمان و بیروباوەڕێکی کۆنی چەند هەزار ساڵەدایە و خودی 
زمانەکان ســەدان و هەزاران ســاڵە فەوتاون. تاقە ڕێگەی لێکۆڵینەوە لەو وشــە نەناســراو و 
نامۆیانە، بردنەوەیانە بۆ ســەر دیاردە کۆنەکان و توێژەری زانا ئەگەر بتوانێ و نیشــانە و 

سەرەپەتێکی مێژوویی دەست بکەوێ، دەبێ بیانگەڕێنێتەوە سەر بنەما کۆنەکەیان. 
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لەو سەدە و سااڵنە دا شایەدی چ ڕووداو و شەڕ و کارەساتێک بوون؟ 
مینۆرســکی دەڵــێ »شــوێنی گرنگــی تەختــی ســولەیمان تەنانــەت لــە ســەردەمی 
پێــش ئــاری و بەرلــە دەورەی میدییەکانیش ســەرنجی زۆری خەڵکــی بۆ الی خۆی 
ڕاکێشابوو. تاقمێکی ئەمریکایی لەو شوێنە دا ژمارەیەکی زۆری سواڵەتی نەخشاوی 

پێش مێژوویی یان دیتۆتەوە.«1 
دەزانیــن تەختــی ســولەیمان، واتــە گەنجــەک )یان گەنــزەک(  و بە هەمان شــێوە، 
ئاورگــەی هــەرە گرنگــی »شــیز«یش لــە بن گوێــی بــۆکان  بــوون و بــە شــێوەیەکی 
سروشــتی دەبــێ  بــۆکان کارتێکەریی زۆری ژیانی ئایینی فەرهەنگی ئەو شــوێنانەی 
لەســەر بێ. ناشــبێ لە بیرمان بچێ کە بۆکان و شــیز و گەنجەک لە هەموو ماوەی 
دوورودرێــژی پێــش دامەزرانــی حکوومەتێک بەنــاوی ئێران، خاوەنی سیســتەمێکی 
سیاســی کۆمەاڵیەتــی بــوون و بەشــێک بوون لــە حکوومەتــی گۆتی و ماننــا. دوای 
بنیاتنانی حکوومەتە ئێرانییەکان وەک ماد و هەخامەنشــی و ئەشــکانی و ساسانیش 
گرنگایەتیی ئەو شــوێنانە بە هەندێک هەڵکشــان و داکشــانەوە وەک خۆی مایەوە و 
هەتا هێرشــی عەرەب بۆ ســەر ناوچەکە درێژەی کێشا، هێرشێک کە وەک بولدوزێر 
هەموو دیاردەیەکی فەرهەنگیی خەڵکەکەی وێران کرد، ڕاست وەک داعشی ئەمڕۆ و 

ئەوەی وا لەگەڵ پالمیرا و شوێنەوارە گرنگە مێژوویی یەکانی کردی. 
با چاوێک بەو شــوێنەوارانە دا بخشــێنین کە کەوتوونەتە ڕۆژهەاڵتی بۆکان و لە 
مێژوویەکی دوورودرێژی چەند ســەدەیی دا ناوەندی گەورەی ئایینی سیاســی بوون 
نەک هەر لە ناوچەکە بەڵکوو بۆ سەرانســەری ئێران و تەنانەت بۆ دراوســێی وەک 

یۆنان و ڕۆمی ڕۆژهەاڵتی )بیزانس( یش. 
خاڵــی ســەرەکیی بۆچوونەکانــی مــن لێــرە دا، جگــە دوای ڕاگواســتنی زانیاریــی 
ســەرچاوەکان ســەبارەت بــە شــیز و گەنجــەک، ئەوەیــە کــە ناگونجــێ ئاورگەیەکی 

1. ڤیالدیمیر مینۆرسکی، »لەشکرکێشانی ڕۆمی و بیزانسییەکان بۆ سەر ئاترۆپاتێن«، کتێبی 
»مینۆرســکی و کــورد«، وەرگێڕانی ئەنوەر ســوڵتانی، چاپی دووهــەم، دەزگای توێژینەوە و 

باڵوکردنەوەی موکریانی، هەولێر 200٦، ل 107. 
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گرنــگ وەک شــیزی ئازەرگوشنەســب لــە بن گوێــی بــۆکان بووبێ و شــاهانی ئێران 
لــە تیســفوونەوە بەپێیــان هاتبێتنە زیارەتی و لەشــکری یۆنان و ڕۆم هاتبێتنە ســەر 
شــوێنەکە و شــەڕ و پێکدادانــی بەردەوامــی دوو ســپای ڕۆم و ئێــران هەر لەســەر 
سنوورەکانی ڕۆژاواوە تا گەنجەک )گەنزەک( ی خەزێنەی جەواهیراتی شاهانی ئێران 
ڕوویان دابێ، بەاڵم بۆکانی ســەرەڕێی ئەو ســپایانە لەو ڕووداوە ســپاییـ  سیاســی 
ـ ئایینییانــە دوورەپەرێــز بووبــێ. بە بۆچوونێکی ئەوتۆوە، لەبەر نەبوونی نیشــانەی 
ڕاســتەوخۆ ســەبارەت بــە مێــژووی کۆنــی بــۆکان، باڵــی ڕووداوە مێژوویی یەکانی 
ناوچەکە دەکێشمە سەر بۆکان؛ هۆکارەکەشی ڕوونە: ئەگەر سپای یۆنان و ڕۆم لە 
ســنووری ڕۆژاواوە هاتبنە ســەر شیز و گەنزەک، ئاشــکرایە دەبێ بە بۆکان دا تێپەڕ 
بووبێتن و ئەگەر سپای ئێرانیش چووبێتنە بەرگریی ئەو لەشکرانە، هەر دەبێ دوای 

شیز و گەنزەک، بە بۆکان دا وەربووبێتن. 
نزیکایەتییەکــی جوغرافیایــی ئەوتــۆ لە یــەک چوارچێوی سیاســیی دیاری کراو دا، 
ئاشکرایە دەبێ هاوبیریی خەڵکەکەش بەرهەم بێنێ و هەر بۆیەش بۆکان و قەاڵکەی و 
پەرســتگاکەی وەک درێــژەی فەرهەنــگ و بــاوەڕی ناوچەی شــیز ســەیر دەکرێ و 
نــەک هــەر درێژەی ئەویش بەڵکوو تەنانەت لە ســەردەمی پێش هاتنی ئاریایی یەکان 
بــۆ ناوچەکــە، گرنگتــرە لەویــش. بە بۆچوونی من شــیز لــە ســەردەمی ئارییەکان و 
زەردەشــتایەتی دا گرنگایەتیی زۆری پەیدا کرد، دەنا پێشــتر و لە ســەدە و ســااڵنی 
زاڵ بوونی ئایینی میترایی و مەزنایەتیی ماخوای ئاناهیتا دا، دوور نییە بۆکان ناوەندی 
گەورەی باوەڕەکە بووبێ و ئەوەش لە هەموو ئەو دیاردە فیزیکییانەدا دەردەکەوێ 
کە ئێستا پاشماوەیان ماوە و ئەگەر بازاڕی ناسراو بە »خیابانی کۆن«ی داوێنی قەاڵی 
بخرێتە سەر، بۆکان دەکەنە شارەدێیەک کە ژمارەیەکی بەرچاو خەڵکی تێدا ژیاون و 
بازاڕەکەش شــوێنی ئاڵ وگۆڕی شــت ومەک و بەرهەمی کشت وکاڵیی زیارەتکارانێک 

بووە وا لە شوێنی جیاجیای دەرەوەی شارەوە هاتوونەتە زیارەتی پەرستگاکە.1

1. کەســانێک کــە شــاری ڕۆما، پێتەختــی ئیتالیایان چاوپێکەوتبێ، دەبێ پاشــماوەی شــاری 
مێژوویی »ڕۆم«یشیان بینیبێ و بزانن کە ئەوێش و شارە ناوبەدەرەوەکانی دیکەی جیهانی 
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ئاورگەی شیز
»میتــرا« پێش زەردەشــت یەک لە مەزنترین خوداکانــی هیند و ئێرانی بوو.«1 بایەخ و 

گرنگایەتیــی میتــرا و بــە هەمــان شــێوە، ئاناهیتــاش دوای زەردەشــت هــەر مایەوە. 
»ئەردەشــێری دووهەمــی هەخامەنشــی لە بەردەنووســی هەمــەدان دا دەڵێ: »من ئەم 
کاخــەم بــە خواســتی ئەهوورامــەزدا و ئاناهیتا و میترا دروســت کرد... ئەردەشــێری 
ســێهەمیش لەســەر دیواری باکووریی تەختی جەمشید )پرێس پۆلیس(  نووسیویەتی: 
ئاناهیتــا و میتــرای خــو دا ئاگایان لە من و ئەم واڵتە و ئەو شــتانە بــێ کە من بنیاتم 

نان.«2 
ئەگەر ئاورگەی شیز لە سەردەمی زەردەشتایەتی دا بووبێتە خاوەنی گرنگایەتیی 
زۆر، کە هەرواش بووە، ئاورگەی زەردەشــتییەکان لەســەر خۆڵەمێشــی پەرســتگای 
ئایینێکــی کۆنتــر )ئاناهیتــا (  دانــدراوە. ئــەوەش بەڵگەیــەک بۆ پەســندی بۆچوونەکە: 
»پاشــماوەی پەرســتگەیەکی ئاناهیتــاش لە وێرانەکانــی تەختی ســولەیمان دا بەرچاو 

دەکەوێ.«3

پاشماوەی شیز

کۆن، لەچاو شاری گەورە و »سوپەرشار«ەکانی ئێستا لە گوندێکی گەورە زیاتر نەبوون. 
1. دکتر پرویز رجبی، »هزارەهای گمشدە«، پێشوو.

2. هەمان.
3. http://iranatlas. info/sheez/sheezـindex. htm.
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»دەبــێ ئــەو خاڵە قبووڵ بکەین کە ڕێزگرتن لە ئاناهیتا و ئاگرپەرســتن، ســەرەتا 

لە شــیز برەوی ســەند و ڕێزگرتن لە ئاناهیتاش لە ســەردەمی ئەشــکانییەکان دا هەر 
لەوێــوە گەییــە ئەرمەنســتان، بــەاڵم ئەو ناوەنــدە ]واتە شــیز بــە تێپەڕبوونی زەمان 

پەیوەندیی لەگەڵ موئبەدان]ی زەردەشتی[ و نەریتە ئاڤێستایی یەکان پەیداکرد...«1 
مــن ئــەو »شــیز«ەی وا لێــرە دا گوتــراوە، بــە ناوچەی شــیز دەزانم کــە بۆکانیش 
بەشــێکی بــووە و بێ گومــان دەورێکــی مەزنی گێڕاوە لــە پەرەســەندی بیروباوەڕی 
پەرستنی ئاناهیتا لە ناوچەکە و زۆر وا هەیە شوێنی دیکەی دوور و نزیکی خۆشی. 
هەروەهــا  ئــەو ڕادە زانیارییــەی کــە  ئێســتا  بــە  دەســتمانەوەیە،  وا دەگەیەنــێ کە 
پەرســتگای ئاناهیتا لە بۆکان، لە ســەردەمی ماننایی و پێش ئەو، پەرستگای دەوڵەت 
ـ شــارێک بووە. ئیرەج ئەســکەندەری لە کتێبی پڕبایەخی »در تاریکی هزارەها«دا کە 
تەرخانی شارســانییەتی شــووش کراوە،  دەنووســێ: »دوای ســەرهەڵدانی دەوڵەت ـ 
شارەکان، یەکەمین ڕێکخراوی دەوڵەتی، شێوازی حکوومەتی ئایینی بەخۆیەوە گرت و 
حاکمییەت وەک »خەاڵتی خودایی« ســەیر دەکرا... پەرســتگا کۆنەکان]ی ســەردەمی 
کۆمۆنی ســەرەتایی[  وەک شــوێنی دەرکەوتنی ئیالهییەتی تایفە یان هۆز، بەشێک لە 
کۆمۆن بوون و بەو بۆنەیەوە دیاری و پێشکەشی و کاری خۆبەخشانەی ئەندامانی 
کۆمۆنیشیان پێ دەگەیشت، لە کاتێک دا پەرستگای شاری وەک پاڵپشتی ئەشرافییەتی 
ئایینــی، لــە شــێوەی هێزێکی ئابووری و سیاســیی حاکم بەســەر کۆمەڵگا دا، بەشــی 
زۆری زێدەبەرهەمــی کۆمەڵگاکــەی خســتبووە ژێــر دەســەاڵتی خۆیــەوە و کۆمۆنی 
لە بەرژەوەندیی چینێکی دیاری کراو دا دەچەوســاندەوە. خەســلەتی چەوســاندنەوەی 
پەرستگای شاری لەژێر ناوی خودای کۆنی ئەو دا شاردرابۆوە و خو دا هەمان ناوی 

پێشووی لەسەر بوو.«2 

1. S Wikander، »Feuerpriester in Kleinasien und Iran»، S. 180, 181.
بابەتەکەم لەم ســەرچاوەیە وەرگرتووە: ن. پیگولوســکایا، »شــهرهای ایران در روزگار 
پارتیان و ساسانیان«، ترجمە عنایت اللە رضا، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم، 

تهران 1377/ 1998، ص ٤٦٦. 
2. ایرج اســکندری، »در تاریکی هزارەها«، بەکوشــش علی دهباشــی، چاپ دوم، نشــر قطرە، 
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بــەم پێیــە، پەرســتگای بۆکانیــش وەک شــیز، باوەکــوو دوای هاتنــی ئارییــەکان 
پەیوەندیی بە ئایینی مەزدیســناوە درابێ و بووبێتە شــوێنی موئبەدانی زەردەشــتی، 
بــەاڵم نــاوی خــودای ئاناهیتای هەر لەســەر ماوە تــا ئەوەی عەرەبــەکان هاتوون و 
تەفروتونایــان کردووە. نیازم ئەوەیە بڵێم ڕابردووی ژیانی شارســتانییەت لە بۆکان 
زۆر کۆنتــرە لە ســەردەمی ئەشــکانی و ساســانی کــە هەندێک ســەرچاوە، مێژووی 

قەاڵکە دەگەڕێننەوە سەردەمی ئەوان )بڕواننە سەرەوەتر( . 
تەنیــا چەنــد میترێــک لــە داوێنــی باشــووری قــەاڵ و لەســەر گۆلــی مەردان بەگ، 
ژوورێکی چوارگۆشــەی دەســکردی بەردین هەیە، کە بە حیســابی شێوەی تاشین و 
بیناکردنەکەی، دەبێ شوێنەوارێکی مادی یان ماننایی بێ. ئەو ژوورە ئێستا کەوتۆتە 
 نــاو ماڵــی یەکــێ لە بنەماڵــە  ناوبەدەرەوەکانی بــۆکان و لە ســەردەمی منداڵیی من دا 

دۆزرایەوە، ئەو شوێنەوارە تا ئێستا لە  هیچ کوێیەک باسی نەکراوە و نەناسراوە. 
شوێنەکە ئەشکەوتێکی میترایی بێ. تایبەتمەندییەکانی ئەو ئەشکەوتە دەسکردانەی 
وا بۆ پیرۆزکردنی خودای هەتاو )میترا(  دروست دەکران لە سەرەوەتر دا باسیان کرا؛ 
کاتێ ئەو تایبەتمەندییانە لەگەڵ هەندێک ڕاســتەقینەی فیزیکیی ژوورەکە و مێژووی 
ناوچە دادەنرێ، دەکرێ بگەینە ئەو باوەڕەی کە لە مەودایەکی دەوروبەری 100 میتریی 
خوڕێنک و حەوزەگەورە دا ئەشکەوتێک بۆ پەرستنی میترا و تیشکی هەتاو داتاشرابێ. 
ئەشکەوتە میترایی یەکان کە گابارەشیان پێدەگوترێ، بۆ کوشتن و قوربانی کردنی گا 
کەڵکیان لێ وەرگیراوە.1 ئەفسانە و ئوستوورەی شەڕی گامێشی نێر، واتە کەڵ لەگەڵ 
شــێریش مێژوویەکی گەلێک کۆنی هەیە و لە مەلحەمەی »گیلگامیش«ی ئاشووری و 
هەروەها لە شــوێنەوارە هونەرییەکانی ئەو ســەردەمە دا کە لەســەر بەرد تاشــراون، 
 ماونەتــەوە. بەیتێکــی کوردیش بەناوی کەڵ و شــێر هەیە کە گەیشــتۆتە ســەردەمی

تهران 1380/ 2001 ، ص ٤٦2 ـ ٤٦7.
1. ئــەوەی دەگوتــرێ گا، نازانــم گا و مانگا هەردووکیانن یان خود هەر گایە؟ لە ئینگلیزی و 
فارســی دا ڕەســم وایــە بەهەردووکیــان هــەر گا دەگوتــرێ مەگــەر کەســێک بیــەوێ زۆر لە 
مەسەلەکە ورد بێتەوە و بڵێ گای نێر یان مێ؛ بەاڵم لە کوردی دا »گا« و »مانگا«یە کە هەمان 

ماگا واتە گای مێیە. 
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 ئێمە1 و وەک بزانم هەندێک شوێنیش هەن بەناوی کەڵ و شێرەوە کراون کە یەکیان
 لــە دەوروبــەری گوندی »قەاڵی ڕەسووڵەســیت«ی ســەر چۆمی مەجیدخانە لە نێوان

بۆکان و میاندواو. 
ســەبارەت بــە ئەشــکەوت یان ژووری لە بەردتاشــراوی بۆکان دەبــێ بڵێم خاڵی 
سەرنج ڕاکێش ئەوەیە ئەو دەمەی وا من چاوم بە ئەشکەوتەکە کەوتووە )٥٥ ساڵێک 
پێش ئەمڕۆ( ، تا ناوقەدی ژوورەکە ئاوی تێدا بوو. زۆر وێدەچێ ئەم ئاوە سااڵنێکی 
درەنگتــر، لــە شــوێنی دیکــەوە دزەی کردۆتە نــاو ژوورەکە، لەبــەروەی مەودایەکی 
30 میتــری زیاتــری نییە لەگــەڵ  ئاوی گۆلی مەردان بەگ و لەوەش زیاتر، ئاوی  20ـ 

جۆگەلەی لە خوڕێنکەوە سەرچاوەگرتوو بە بن دیواری ماڵەکە دا تێدەپەڕێ. 
کاتێ دەچینە باســی ئەو چەشــنە بینایانە لە ناوچەکە، دەبێ باســی گردی ئاوایی 
»بی بی کەنــد« و  »ئاغجەیــوان« و  بەردینــی  بینایــەی  یــان  ئەشــکەوت  »قەاڵیچــی« و 
»فەرهادتاش«ی گوندی سماقان و زۆر شوێنی دیکەی بکەین کە  لەباری بیناسازییەوە، 
 شــوێنەواری مــادی و پێــش مادیــن و مێــژووی شــار و ناوچەکــە دەبەنــەوە ســەر 
سەردەمێکی کۆنتر لە ئەشکانی و ساسانی، سەردەمێک کە  خودای »ئەهوورامەزدا«ی 
زەردەشــتییەکان هێشــتا جێی خودای »بەگە« یان »بەغ«ی نەگرتبۆوە و تەنانەت کاتێ 
ئایینــی زەردەشــتیش باڵوببوویــەوە، ڕێــز و ئیحترامی خودای »بەگــە« لە جێی خۆی 
هــەر مابــوو، لــە ئەنجــام دا نیازێــک بە گۆڕێنــی ناوی ئەو شــوێنەی وا لــە پەیوەندی 
خــودای بەگە دا ناوانرابوو )بۆکان(  نەبوو و ناوەکە لە ســەردەمی زەردەشــتایەتی و 

دوای ئەویش هەر لەسەر شارەکە مایەوە و نەگۆڕا. 
ســەبارەت بــەو ئاڵ وگــۆڕەش وا بەســەر وشــەکە دا هاتــووە و لــە »بەغــان« و 
»بەکان« ەوە  بۆتە بۆکان، دەبێ بگوترێ سوانی پیتێکی کۆنستانت یان گۆڕانی پیتێکی 
ڤاوڵ لەســەر زمانی خەڵک شــتێکی ئاســایی یە و وشــەی کۆن بە تێپەڕبوونی زەمان 
ئاڵ وگۆڕی زۆر لەوە زیاتریشی بەسەردادێ، بەتایبەت لە مێژوویەکی دوورودرێژی 
چەنــد هــەزار ســاڵە. لێــرە دا پێویســتە  ئامــاژە بــە نوکتەیــەک بکــرێ: ئازەربایجانییە 

1. https://soundcloud. com/hedi jh 2/o8jjsblxwhr7.



120 | بۆکان لە مێژوودا

تورک زمانەکانــی ناوچــەی موکریــان و تەورێز، ئێســتاش ناوی »بۆکان« بە  شــێوەی 
»بەکان« بێژ دەکەن و ئەوە ش دوور نییە ڕیشەی لە مێژوویەکی کۆن دا بێ و ئەگەر 
ناوەکــە لەنێــو کوردان دا، بەپێی بارودۆخی تایبەتی زمانی کوردی گۆڕابێ، لە زمانی 
ئازەربایجانی و دوور نییە لە زمانی »ئازەریی کۆن«یش دا،1 هەر شێوە ی کۆنی خۆی 
پاراستبێ. بەداخەوە زانیارییەکی ئەوتۆ لەسەر زمانی ئازەریی کۆن بەدەستەوە نییە 

تا یارمەتی باسەکەمان بدا. 

ناوچەکە بەگشتی
لە کۆتایی دا، بۆ چەسپاندنی بۆچوونەکان لەمەڕ بنەچەکی ناوی بۆکان و دەورێک کە 
لە پەرەسەندنی ئایینی میثرایی و برەو پێدانی باوەڕ بە ماخوای ئاناهیتا  دا بینیویەتی، 

پێویستە ئاوڕێک لە  ڕووداوە مێژوویی یەکانی ناوچەکە بدەینەوە. 
ئاورگەی »ئازەرگوشەســب« یان »ئازەرگوشــەن ئەســەب« یان ئاورگەی شــاهی، 
کــە زیاتــر هــەر بە ناوە گشــتییەکەی ئاورگە،  واتە »شــیز« ناســراوە،2 لە ســەردەمی 
ساسانییەکان دا )22٤ـ  ٦٥2ی ز(  یەکێک بووە لە گرنگترین ئاورگەکانی هەموو ئێران و 
شاهانی ساسانی بەپێیان لە تیسفوونی نزیک بەغداوە هاتوونەتە  زیارەتی. ئەم ئاورگەیە 
لە  نزیک شارێکی مێژوویی دروست کراوە کە ئێمە بەناوی »گەنجەک« یان »گەنزەک« ەوە 
 دەیناسین. لە شەڕی خوسرەو پەرویزی شای ساسانی )٦28ـ ٥90ی ز(  لەگەڵ بەهرامی 
چووبینەی ســەرداری ســپای خۆی3 لە ساڵی ٦23 دا، خوسرەو لە الیەن »هیراکلیۆس« 
ئیمپراتۆری ڕۆمەوە هاوکاری  کرا و سپای یاریدەدەری بۆ نێردرا. »بە گوتەی »ئێدوین 
ڕایــت«، ]ســپای[ بەهــرام ســەرەتا لــە چیاکانــی بانە دامــەزرا، بەاڵم لەژێر گوشــاری 

1. ئــازەری کــۆن کــە لە ئێــران پێی دەگوتــرێ »آذری باســتان«. لقێکی زمانــە ئێرانییەکان و 
گەلێک وێچووی زمانی کوردی بووە و ئێستا تەنیا لە چەند گوندێکی ئازەربایجانی ئێران و 

ناوچەیەکی بچووک لە کۆماری ئازەربایجان دا ماوە و لە گیانەڵاڵی فەوتاندایە.  
2. لە ڕاســتی دا »شــیز« ناوی ئاورگەیەکی تایبەت نییە و واتای گشتیی ئاورگەی هەیە، بەاڵم 

وەک »غلط مصطلح« بەو ئاورگەیە دەگوترێ کە کەوتۆتە ڕۆژهەاڵتی بۆکان. 
3. بەهــرام لــە ســاڵی ٥90ی زایینــی دا راپــەڕی و داوای پادشــاهی  کــرد، هەرئــەوەش بــووە 

هۆکاری شەڕ و پێکدادانی لەگەڵ خوسرەو. 
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 هێزی ژێر فەرمانی خوسرەو دا هەتا »گەنزەک« پاشەکشەی کرد. »هەردوو لەشکر لە
دەشتی »داناک« کە تەبەری بە »دنق« و فیردەوسی بە »دوک«ی نووسیوە و کەوتۆتە 
 ڕۆژهەاڵتــی گەنــزەک پێکگەیشــتن.«1 خوســرەو کە دوای شکســتەکانی پێشــووی لە 
ســپای بەهرام، بۆ پاراســتنی خەزێنەی جەواهێراتی شاهی هاتبووە ئاورگەی شیز و 
لەوێ چاوەڕوانی هاتنی چەند سەردارێکی سپای خۆی دەکرد تا بە لەشکرەوە بێنە 
یاریــدەی؛ یەک لەو ســەردارانەی خوســرەو پەرویز، ناوی ڕۆســمیزان و ناســناوی 
»شاربەراز« بوو. هەروەها چەند کەس لە سەردارانی سپاکەی خۆی گرت و خستنییە 

زیندانەوە کە یەک لەوان »زامەرد« بوو.2 
ئێســتا، »قوڕەبــەراز« و »جامــەرد« دوو گونــدن  لــە ڕۆژهەاڵتــی بــۆکان و ســەر 
ڕێــگای بــۆکان بــۆ شــاری »گەنزەک« کە ئێســتا بــە »تەختی ســولەیمان« دەناســرێ. 
ڕ واڵەتی ئێستای ناوی قوڕەبەراز شتێکی ئەوتۆمان پێ نادا و »جامەرد«یش بەڕواڵەت 
واتایەکــی ئەمڕۆیی نییە، دەســەاڵتدارانی حکوومەتی ئێرانیش لە بەڵگە فەرمییەکان دا 
کردوویانەتــە »جوانمــرد«! بــەاڵم ئەگــەر نــاوەکان بخەینــە چوارچێــوەی مێــژووی 
ناوچەکــەوە دەبینیــن خوســرەو پەرویــز ڕوو لە دۆســت و پشــت لە دوژمــن، لەبەر 
بەهرامی چووبینەی ســەرداری ســپای خۆی هەاڵت و چوو لە  گەنزەک دانیشــت تا 
»شــاربەراز« بــێ بــە  هانایــەوە و لە ژێر پــالری ڕزگار بــکا. لە قۆناغێکــی دواتریش دا 

»زامەرد«ی دەست بەسەر کرد. من پەیوەندی دانی ناوی گوندی »قوڕەبەراز« بەناوی 

»شاربەراز« و گوندی جامەرد بە »زامەرد« ەوە بە بۆچوونێکی وێچوو دەزانم.3

 بەهیوای ئەوەی ئەم شێوە بۆچوونە، هەنگاوێک بێ لە تەمتومانی مێژووی نادیار
)و هەندێــک جاریــش چەواشــەکراو( ەوە بــەرەو ڕووناکــی و ڕوون کردنەوە و کاری 

1. ر ئیس نیا، رحیم، »آذربایجان در سیر تاریخ«، ج 1، ص 19٤.
2. نینا پیگولفســکایا، »ایران و بیزانس در ســدەهای ششــم و هفتم میالدی«، ترجمە کامبیز 

میربهاء، نشر ققنوس، تهران، 1391/ 2012، ص 10٤ و 12٦. 
3. مــن الم وایــە زۆر وێدەچــێ ئەم دوو گوندەی ئێســتای جامەرد و قوڕەبەراز لە ســەدەی 
شەشــەم و حەوتەمــی زایینــی دا شــار یان خــود شــارەدێیەک بووبێتــن، دەنا وێناچــێ تەنیا 
گوندێکــی چەنــد ماڵــی بە شــانازیی ئــەم کەســایەتییە مەزنانــە و ئــەوم ڕووداوە گرنگانەوە 

ناونرابێتن. 
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جیــددی بــۆ لێکۆڵینــەوەی مێــژووی ناوچەکــە. داهاتــوو دەبــێ زۆر خاڵــی تاریکــی 
ئەمڕۆمان بۆ ڕوون بکاتەوە. 

شەشەم، ئاکام و کۆتایی
حەوزەگــەورە، بــە دوو جۆگــەدا ئــاوی لەبــەر دەڕوا، خوڕێنک لە الیەکــی دیکەوە و 
هەموویان بۆ ئاناهیتای خاوەنی ئاو، قەاڵی عەمباری پێشکەشییەکان و سەربازخانەی 
پارێزگاری کردنی ئەو گەنجینەیە، مزگەوتی چوارگۆشەی کۆڵەکەدار، پلیکانی نێوان 
مزگەوت و قەاڵ، گڵەجان )گۆڕستانی پیرۆز( ، ئەشکەوت یان ژووری لە بەردتاشراو  ی 

سەر گۆلی مەردان بەگ، گۆلی لەیلووپەڕ و... 
ئــەو دیــاردە فیزیکییانــەی ســەرەوە هــاوڕێ لەگەڵ بۆچــوون و هەڵســەنگاندنی 
شــارەزایانی بــواری مێــژووی کۆنی ناوچەکــە، دەریدەخەن ئەگــەری زۆر هەیە ئەو 
تایبەتمەندییانە لەگەڵ تایبەتمەندیی پەرستگاکانی ئایینی میترایی و ماخوای ئاناهیتا دا 

)سێ هەزارەیەک پێش ئێستا(  یەک بگرنەوە. 

 وشەی »بۆکان« لە پەیوەندییەکی نزیکی خودای »بەگە«دایە کە پێش هاتنی ئارییەکان و
دەرکەوتنــی ئایینــی زەردەشــت، خودای گەالنــی ناوچەکە بووە و شــارەکەش ناوی 
خۆی لەو وەرگرتووە. ڕووداوە مێژوویی یەکانی ناوچە ئەم نزیکایەتییانە دەسەلمێنن. 
کۆتایی قســە: بۆکان لەو ســەردەمانە دا شــوێنەوارێکی میترایی و پەرســتگایەکی 

ماخوای ئاناهیتا بووە.1
نەورۆزی ١٣٩٥ی هەتاوی/ ٢٠١٦ی زایینی

1. بنەمــای ئــەم لێکۆڵینەوەیــە ، وتارێــک بــوو بەناوی »چەند تێبینییەک لەســەر ناوی شــاری 
بــۆکان« کــە بەهــاری 1992 لە ژمارە 19ی گۆڤاری »مامۆســتای کورد« چاپی  ســتۆکهۆڵم  دا 
باڵوکرایــەوە، پاشــان برادەرانــی ماڵپــەڕی ڕۆژهــەاڵت/ بــۆکان وەک نامیلکەیــەک  باڵویــان 
کــردەوە و لەســەر ماڵپەڕەکەشــیان دانــا. ســاڵی199٦ پێداچوونەوەیەکــی وتارەکــەم کرد و 

لەسەر هەمان ماڵپەڕ داندرایەوە . 
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شارەکانی ئێران لە سەردەمی پارتییەکان و ساسانییەکان دا1
 ئەم کتێبە پڕبایەخە لەسەر بارودۆخی شارەکانی »بین النهرین«، واتە هەرێمی دووچۆمان و
مێــژوو و کولتــووری خەڵکــی باکــووری ڕۆژاوای ئێــران لــە ســەدەکانی ســێهەم تا 
پێنجەمی زایینی  دا نووســراوە. نووســەر، خاتوو پیگولوســکایا کتێبەکەی بە ڕووسی 
نووســیوە، پاشــان لــە زانســتگەی ســۆربۆنی فەرانســە کراوەتــە فەرەنســی و ئینجا 
»عنایت اللە رضا« وەریگێڕاوەتە سەر فارسی و بۆ تەرجەمەکەی خۆی کەڵکی لە هەر 

دوو دەقی ڕووسی و فەرەنسی بینیوە. کتێبەکە سەرچاوەیەکی گرنگە بۆ بارودۆخی 
ئابووریـ  سیاسیـ  فەرهەنگیی شارەکان و لەنێو ئەوانە دا گەنزەک و ئاورگەی شیز 

لە ڕۆژهەاڵتی بۆکان. نووسەر دەنووسێ: 
»ستایش کردنی ئاناهیتا و پەرستنی ئاگر سەرەتا لە شیز برەوی سەند و پاشان 

لە  سەردەمی پارتییەکان دا گەیشتە ئەرمەنستان )ل 466( ... پێش هێرشی عەرەب، شیز 
لە هەموو واڵت)ی ئێران(   دا گرنگایەتیی زۆری هەبوو. لەو شوێنە، بەتایبەت ناوچەی 
گەنــزەک و بە تەنیشــت ئاورگەی نــاوداری ئاتورگوشەســب )ئازەرگوشنەســب( ەوە 
قوتابخانەیــەک بــۆ پەروەردەکردنی »موغ« هەبوو. ئەوە شــوێنی پەروەردەی هەموو 
موغەکان بوو و »سرووشی موغان«ی پێدەگوترا. شوێنێک بوو کە موغەکانی هەموو 
ئێران لەوێ کۆدەبوونەوە تا فێری نزا و پاڕانەوەکانی زەردەشــتی کوڕی ســپیتامان 
بن... لە شیز پێرستێک لە دەقی جۆربەجۆری ئاڤێستا لەسەر پێستی گا نووسرابوو...« 

ئەم کتێبە سەرچاوەیەکی بەنرخە بۆ مێژووی بەشی ڕۆژهەاڵتی بۆکان. 
 

1. ن. پیگولوسکایا، شهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان، ترجمە عنایت اللە رضا، 
چاپ سوم، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران 1377ش/ 1998 م. 
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بۆکان لە هەندێک سەرچاوەی بیانی دا
لێرە دا چەند سەرچاوەیەک دەناسێنم کە لە وتاری بەنرخی مینۆرسکی )ناوی موغولیی 
شوێن لە کوردستان( م وەرگرتوون. زۆربەی زۆری ئەم سەرچاوانەی وا مینۆرسکی 
باســیان دەکا بە زمان گەلی وەک ئاڵمانی و فەرەنســی و ڕووســی نووسراون و من 
ناتوانــم ســەریان لێ هەڵێنمــەوە. لەالیەکــی دیکــەوە کتێب و ســەرچاوەی کۆنن و بە 

هاسانی دەستم پێیان ڕاناگا. 
ئەوەی پێم دەکرێ و دەشــیکەم ئەوەیە ناوی ســەرچاوەکان لێرە دا رابگەیەنم بۆ 
ئــەوەی خەڵکانــی شــارەزای ئەو زمانانــە ئەگەر لە داهاتوو  دا ویســتیان، بتوانن بچنە 
ســۆراغیان و بۆ دۆزینەوەی ڕاســتی لەمەڕ ناوی شــوێن لە ناوچەی بۆکان کەڵکیان 
لێ وەربگرن. ئاشــکرایە ئەو ســەرچاوانە ســەبارەت بە ئێران بەگشــتی نووسراون و 
تایبەت بە ناوچەی بۆکان نین، بەاڵم هەر ئەوەی مینۆرسکی لەنێو وتاری سەبارەت 
بــە موکریــان دا نــاوی بردوون دەریدەخا کە بەشــی تایبەت بە ناوچەی بۆکانیشــیان 

تێدا دەدۆزرێتەوە. 
Ptolemy »Catalogue of Median Places«. 

واتە: کاتالۆگی ناوە مادییەکان بەگوێرەی »بەتلەمیوس«. 
G. Hoffmann, »Auszüge aus Syrischen Akten Persischer«, Märtyrer, 1880.

H. Hübschmann, »Die Altarmenischen Ortsnamen«. 

لەم سەرچاوەیەدا:
 »Indogermanische Forschungen, 16; 1904, 197 – 490, 

Justy, »Iranisches Namenbuch« ; 1895. M. Streck, »Das Gebiet d. heutigen 
Landschaften Armenien, Kurdistan und west Persien«, Zeit F. Assiryologie, 14, 
1899, 103 – 172, 6, 7, 8, x9. 

سەبارەت بە مێژووی مانناکان: 
Jermiah Li, 27, »The Kingdom of Ararat )Urartu, Minni )Manna(  and Ashchenaz 
)Scythians( «. 

Beck W., »Das Reich d. Mannäer« im Verhandi d. Bert, Gesell F., Anthropologie, 
1894, 479 – 87.
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G. Melikishvilli, »Voprosi istorii Maneyskogo Tsartva«, im Vest. Drevney i. 
»Ocherki po drevney istorii Azerbayjanna, Baku, 1956, 57 – 169.

کە ئەوەی دوایی یان ڕوانگەی تورکەکان ســەبارەت بە مێژووی ماد و پێش ئەو 
دەردەبڕێ و پێویستە بە پارێزەوە وەربگیرێ. 

Io. Col. E. M. Wright, »Eeight Campains of Sargon«, in Journal of, Near Eastern 
Studies, II, 3, 1943, 173 – 85.

مینۆرســکی هەروەها ناوی ئەم توێژەرانەشــی هێناوە و گوتوویەتی ئەم کەسانە 
تۆپۆنێمــی واتــە »وجــە تســمیە«ی زۆر کۆنــی زنجیــرەی زاگرۆســیان لــە پەیوەندیی 

سەرچاوە ئاشوورییەکان دا خستۆتە بەر لێکۆڵینەوە:
Billerbeck, Thureau – Dangin, Forrer, E. Speiser, Herzfeld, J. Marguart. 
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هەڵکەوتی مێژوویی بۆکان
بــا ســەیرێکی ســاکاری هــەل و هەڵکەوتــی بــۆکان بکەیــن لە مێــژووی کۆنــی پێش 
ئیسالم دا،  جیا لەو ڕاستییەی کە بۆکان خۆی بەشێک بووە لە مادی بچووک. ئەگەر 

وەک شار، ناوچە یا ناوەندێک بیگرینە بەرچاو، دراوسییەکانی بریتی بوون لە:
لە بەشــی ڕۆژهەاڵتەوە: تەختی ســولەیمان، ئاورگەی شــیز و شــاری پەراسپەی 

ساسانییەکان، سماقان و فەرهادتاشی بی بی کەند. 
لــە الی ڕۆژاواوە: فەقرەقای مەهاباد )قەبری فەرەوەرتیشــی مادی( ، شــاروێران، 

گردی حەسەنلووی نەغەدە و شارسانییەتی ئوورارتوی ئەرمەنی. 
ســەر  ڕەحیم خانــی  ســەراو و  گونــدی  قەاڵیچــی،  گونــدی  باکــوورەوە:  لــە 
چۆمی مەجیدخان کە یەک لەو دوو شــوێنە بەرانبەر دێتەوە لەگەڵ »نســا«ی پێتەختی 

ماننایی یەکان. 
ســەقز،  زێویــەی  بۆگەبەســی،  گونــدی  گرنگــی  گــردی  باشــوورەوە:  الی  لــە 

شارستانییەتی سەکایی و کاسی و دوورتریش ئاشوور و گۆتی و لووللووبی. 
ئەگەر 38 گردی مێژوویی بۆکان و دەوروبەری، بە گردی قەاڵی نێوشار، گردی 
کولتەپە، حەمامیان و ئەوانی دیکەوە بگرینە بەرچاو، کە سارگۆنی دووهەم پادشای 
ئاشــووری لــە ســاڵی 71٦ ـ 71٥ی پێش زاییــن دەوڵــەت ـ شــارە کەی فەوتاندن، ئەوا 
گرنگایەتیی مێژوویی شار و ناوچەکەمان تا ڕادەیەک بۆ دەردەکەوێ. لە بەشەکانی 
دواتــردا باســی هەنــدێ ســەرچاوە دەکەم کە ســەبارەت بــە شارســتانییەتی ماننایی 
دواون و ماننایی یەکانیش بەبێ هیچ گومانێک لەم ناوچەیە ژیاون و هەروەها باسی 

شارستانییەتی دیکەی ناوچەکەن. 
بەکورتی، بۆکان و دەوروبەری مووزەیەکی مەزنی سەرئاواڵەیە. 
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شارستانییەتی ماننایی
 تا ئەم سااڵنەی دوایی دەگوترا کە پێتەختی مانناکان لە دەوروبەری گوندی سەراو و
ڕەحیم خانــی ســەر چۆمی مەجیدخــان بووبــێ. وا دوای توێژینــەوەی ئــەم دوایی یانە 
لــە ئاســەوارەکانی گونــدی قەاڵیچی هەندێ بەرەو باشــووری ڕۆژهەاڵتی ســەراو و 
ڕەحیم خــان، هەندێــک لــە شوێنەوارناســە ئێرانییــەکان نــاوی گونــدی قەاڵیچی وەک 

پێتەختی ماننا دەبەن. هەر دوو شوێنەکە لە نزیک بۆکان و سەر بە بۆکانن. 
ئــەم یــا ئــەو، مانناکان لە ناوچــەی دەوروبەری بۆکان دا حوکمێکــی بەرفراوانیان 
دامەزراندبــوو و پێــش هاتنــی مــادەکان بۆناوچەکــە، دەســەاڵتیان بەســەر دەیــان 
»دەوڵەت ـ شار«دا دەڕۆیشت. مانناکان لەگەڵ ئوورارتوویی یەکان لە بەشی ڕۆژاوای 

خاکەکەیــان لــە شــەڕێکی هەمیشــەیی دا بوون، بەاڵم ئــەوە ئاشــوورییەکان بوون لە 
دوای چەند جار لەشکرکێشــانە ســەر ناوچەکە، لە ساڵی 714ی پێش زایین  دا نزیکەی 
40 دەوڵــەتـ  شــاریان تــا گوندی بۆگەبەســی باشــووری بۆکان لێ وێــران کردن و 

مادەکان بوون کە هاتن و حکوومەتەکەیان بەیەکجاری لێ هەڵوەشاندنەوە. 
پــان تورکیســتەکانی ئەمڕۆی تورکیا، کە دەیانــەوێ هەموو دیاردەیەکی ناوچەی 
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست بەرنەوە سەر ڕەگەزی تورک، لەم سااڵنەی دوایی دا هەوڵیان 
داوە خۆیان بە مانناکانەوە ببەستنەوە و زمانی مانناکان بە تورکی دابنێن و ئەوەش 

دیعایەیەکی بەتاڵە و ئاشکرایە فڕی بەسەر ڕاستییەوە نییە. 
مێژووی مادی دیاکۆنۆف لە زۆر شــوێن دا باســی شارســتانییەتی مانناکان دەکا، 
ئەوەش هەر لە یەکەم دێڕی یەکەم الپەڕەوە هەتا نێوەڕاستەکانی کتێبەکە و بەتایبەت 
فەســڵی دووهەم )ل 139 بەدواوە لە تەرجەمەی فارســی دا( ؛ هەروەها کتێبی فارســی 
»آذربایجان در سیر تاریخ ایران، از آغاز تا اسالم« نووسینی ڕەحیم ڕەئیس نیا باسێکی 

زۆری لە حکوومەتی مانناکان کردووە و بە کۆنترین دەوڵەتی موعتەبەری دەزانێ و 
دەڵێ: »لەسەر خاکی ئازەربایجان« داندراوە )ل 139( . ڕەئیس نیا دەڵێ »ماننا« یەک لە 
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ڕێکخراوە حکوومییەکانی »لووللووبیـ  گۆتی« بووە )ل 197(؛ دواتریش دەنووسێ لە 
نێوان سااڵنی 810 تا 774ی پێش زایین دا، هێزەکانی ئاشوور 14 جار هێرشیان کردە 
ســەر خاکــی ماننــا )ل 198( . ڕەئیس نیا کە ڕوانگەیەکی تــا ڕادەیەک »توورانی« هەیە، 
لە الپەڕەی 201ی کتێبەکەی دا ناوی یەک لە شــاهانی ماننایی بە »ئازا« دەبا و دەڵێ 
»ئازا الیەنگریی ئاشوورییەکانی دەکرد.« زۆر وا هەیە ئازا  هەمان ناو بێ وا کوردان 
ئێستا لەسەر کوڕانی خۆیانی دادەنێن یا دەیکەنە ناسناو بۆ واتا ی بەجەرگ و دلێر. 
لــە الپــەڕەی 216ش دا لــە زمانی ئانــدرێ گوداری کۆنەوارناســەوە دەڵــێ: »هونەری 

سەکایی لە بنەڕەت دا هونەرێکی ماننایی یە...« 
لــە پێوەنــدی لەگەڵ مانناکان دا گەلێک ســەرچاوەی دیکە هەن و دوو لەو کتێبانە، 
»تاریخ مردم ایران« نووسینی دوکتۆر »عبدالحسین زرین کوب« و »تاریخ ایران زمین«ی 

دوکتۆر »محمدجواد مشکور«ن. 
بەداخــەوە لــە ســەرچاوە کوردییــەکان و بۆ نموونــە، لە »خوالســەیەکی تاریخی 

کورد و کوردستان«ی ئەمین زەکی بەگ دا ئاماژەیەک بە ماننایی یەکان نەکراوە.1 

 

1. رحیم رئیس نیا، آذربایجان در سیر تاریخ ایران از آغاز تا اسالم )بخش اول( ، انتشارات 
نیما، تبریز 1368/ 1989 ، فارسی.
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مانناکان1 لە ئینسیکلوپێدیای بریتانیکا دا 
ئینسیکلوپێدیای بریتانیکا یەک لەو سەرچاوانەیە وا سەبارەت بە ماننایی یەکان بابەتی 
نووســیوە و من لێرە لە درێژەی باســی مانناکان دا وەرگێڕاوی کوردیی بابەتەکەتان 

پێشکەش دەکەم:
»خەڵکــی دانیشــتووی باکــووری ڕۆژاوای ئێرانــن، کە خاکەکەیــان پێی دەگوترێ 

ماننــای )Mannai(  یــا مانــا )Mana( ، لــە باشــووری گۆلــی ورمــێ و ئازەربایجــان و 
کوردستانی ئێستا. لە سەردەمی خۆیان دا تا سەرەتای یەکەمین هەزارەی پێش زایین ، 
ماننــاکان لــە ســێ الوە لەالیــەن ســێ هێــزی گــەورەوە دەور درابوون: ئاشــوور لە 
ڕۆژاواوە، ئوورارتــوو لــە باکــوورەوە و مــادەکان لە باشــوورەوە. لەو ســەردەمە دا 
کە ئاشــوور بەرەو ڕۆژهەاڵت پەرەی دەســەند ناویان بۆ یەکەم جار لە ســاڵنامەی 
شــای ئاشــوور، »شەلمانەســەر«ی ســێهەم )8٥9ـ  82٤ی پێش زاییــن(   دا هاتــووە. بــۆ 
دواجاریــش لــە ســاڵنامەی ئوورارتــوو دا ناویــان بــراوە لەالیــەن روســا )Rusa( ی 
دووهەمــەوە )685 ـ 6٤5ی پ. ز( ؛ هەروەهــا لەالیــەن ئاشــوورییەکانەوە ]بۆ دواجار[ 
لەالیەن »ئیسارهادۆن«ەوە )681 ـ 6٦9ی پ. ز( بەگشتی، ماننایی یەکان دوای هێرشی 
»سەکا« و سەرهەڵدانی مادەکان لە سەدەی حەوتەمی پێش زایین دا، ناسنامەی خۆیان 

لە دەست  دا و چوونە ژێر دەسەاڵتی مادەکانەوە. ناوی شوێن و کەسەکان لە زمانی 
ماننایی دا پێوەندیەکی بە زاراوەیەک لە زمانی حوری )Hurrian( یەوە هەبوو. 

رڕوون کردنەوە: 
مــن ئــەم تەرجەمەیــەم لەبــەر چاپێکی کۆنی بریتانیــکا ئامادە کردووە. ئێســتا کە 
ســەردانی چاپــی تــازەی بریتانیکام کــرد بۆ پێداچوونــەوە و تەواوکردنــی وتارەکە، 

بەداخەوە بابەتی لەمەڕ ماننایی تێدا نەبوو . 

1. Mannaeans 
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شارستانییەتی زاموا/ زاموئا )زاموای نێوخۆیی( 
وەک لە چەند بەشــی پێشــتر باســم کرد، مێژووی بۆکان پێوەندیی نزیکی بە هەندێ 
شارســتانییەتی کۆنەوە هەیە و لەوانە مادی و شارستانییەتەکانی پێش هاتنی ماد و 

ئاریایی یەکان بۆ ناوچەکە. 
لەو شارســتانییەتانەدا باســی »ماننــاکان«م کرد و لێرە دا ســەبارەت بە »ئەیالەتی  
زاموا« دەدوێم. دیاکۆنۆف لە مێژووی ماد  دا کاتێ خاکی ماد  لەباری جوغرافیایی یەوە 
دابەش دەکا )ل 85ی ترجمەی فارســی(  و دەنووســێ: »ب: لێواری باشــووری گۆلی 
ورمــێ و حــەوزەی چۆمی جەغەتــوو و ئــەو ڕووبارانەی وا بە شــێوەی هاوتەریب 
لەگــەڵ ئــەو  دا دەڕژێنــە خــوارێ ]و تەتەهــووی بــۆکان یــەک لەوانــە[، لــە ســەدەی 
نۆهــەم]ی پێش زاییــن[  دا بــە »زامــو«ی نێوخۆیــی دەناســرا و بەســەر چەنــد یەکــەی 
ســەربەخۆی سیاســی دا دابــەش دەبــوو )حاررانــا، ماننا، مێســی و...( . ئــەم ناوچەیە، 
درەنگتــر ناوکــی دەوڵەتی ماننــای پێکهێنا ]واتە زاموا پێش ماننــا بووە[ و دەکرێ لە 
 ســەدەی حەوتەمــی پێش زاییــن بــەدواوە بــە ناوەنــدی ئابووریی ماد بێتە حیســاب... 
ئەیالەتــی »زاموئــا« یا »لووللوو« لــە باری جوغرافیایی یــەوە پەیوەندیی زۆری لەگەڵ 
ئاشوور هەبووە و هەموو ئەو خاکەی کە لە گۆلی ورمێوە تا بەشەکانی ژوورووی 
ڕووبــاری دیالــە )ناوچەی شــاری ئێســتای میانــدواو و بانە و ســلێمانی و زەهاو و 
ســنە(  لــە واتای بەرباڵوی خۆی دا بەو ناوە دەناســرا و زاموئایــی پێدەگوترا. زاموئا، 

بەشی سەرەوەی دۆڵی ڕووباری »زێ«ی بچووک بووە... )ل 86 ـ 87( .« 
مێــژووی مــادی دیاکۆنۆف و ســەرچاوە مێژوویی یەکانی ئەو ســەردەمانە ناوی 
»زاموا«یــان تۆمــار کردووە و توێژەرەوەی مێژووی کۆنی ناوچەی بۆکان پێویســتە 

سەیری هەموو ئەو سەرچاوانە بکا. 
خاڵێکــی گرنــگ لە پەیوەندیی زاموا و شــوێنەوارە کەوناراکەی قەاڵیچی دا ئەوەیە 
مامۆســتای کەوناراناس دوکتۆر حەســەن زادە یەک لە پسپۆڕانی بواری کەلەپووری 
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فەرهەنگیی ئێرانە، لەســەر ئەو بابەتە کاری کردووە و وتاری نووســیوە کە یەکیان 
بریتییە لە: 

حسن زادە، یوسف، »تحلیل آماری بقایای معماری محوطە مانایی قالیچی بوکان«، 
نشــریە ســازمان میراث فرهنگی ایران، ســال دوم، شــمارە 3، بهار و تابســتان سال 

138٥/ 2006، صفحات ٤8 ـ ٥٦.
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مۆنیومێنتی ئیزیرتوو
بــۆکان و ناوچەکــەی پێش هەموو کەس و زیاد لە هەمــووان هی مانناکانە. مانناکان 
گەورەترین هێز و دەسەاڵتی ناوچەکە بوون پێش ئەوەی داگیرکەرانی ماد پێیان بگاتە 
مەڵبەندەکە و بنەمای هەموو شتێکمان لێ تێکبدەن. پێتەختی مانناکان لە نزیک گوندی  
»قەاڵیچی« بۆکان بووە و لەوێوە بەربەرەکانی ئاشوور و ئوورارتوو و سەکاکان کراوە، 
بەکورتی »ماننا« ناوێکە ئاوێتەی مێژووی شــاری بۆکان بووە و پێویســتە لە هەموو 
نووسین و کارێکی هونەری دا ئەم پەیوەندە مێژوویی یە ڕەنگ بداتەوە. تەنانەت گردی 
 قەاڵی نێوەڕاســتی شــاری بۆکان شــوێنەوارێکی دەستەخوشکی ئیزیرتوویە و دەبێ

لێی بکۆڵدرێتەوە. 
 دانرانــی کارێکــی هونــەری بەنــاوی« مۆنیومێنتــی ئیزیرتــوو« لــە نێوەڕاســتی 
شــاری بــۆکان لــەو کارە مەزنانەیە کە جێگەی دەسخۆشــییە، پێــش هەموو کەس لە 
خوڵقێنەرەکــەی، کاک هێمــن قارەمانــی و ئینجــا لــە هەمــوو ئەوانەی وا دەســتیان لە 
پێکهێنانی دا بووە و هەروەها شــارەوانی شــارەکەش  کە ڕەزامەندیی لەســەر دانانی 

مۆنیومێنتەکەیدەربڕیوە. 
 هیوادارم هەنگاوی هاوچەشن بۆ زیندووڕاگرتنی مێژووی دەوڵەمەندی شارەکە و 
کەسایەتیی ناوداری وەک سەردارەکان، بەتایبەت شەهید حەمەحوسێن خان، عەلالمەی 
قزڵجی، شاعیرانی وەک ئاوات، حەقیقی، نووری، سوارە، وەفا و هونەرمەندانی وەک 
حەســەن زیــرەک و قالەمەڕە بەڕێوە ببرێ و هەیکەلی ئەو گەورەپیاوانە لە شــوێنی 

جیاجیای شارەکە بەرز بکرێتەوە. 
بۆکان ناوەندی هونەرە و سیمای شارەکە دەبێ ئەو تایبەتمەندییە دەربخا. 
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بەردەنووسێکی بزربووی سەر چیای تەرەغە
 »وەرگێڕی کوردی پێی خۆشــە سپاســی زۆری پڕۆفیســۆر ماریۆ ســالڤینی و

دوکتــۆر مەریــەم دارا بــکا بــۆ مۆڵــەت پێدانــی میهرەبانانەیــان بــۆ تەرجەمە و 
باڵوکردنەوەی ئەم وتارەیان و هەڵگرتنی مافی کۆپی ڕایتس لەسەری.« 

ئــەم وتارە ســەبارەت بە بەردەنووســێک نووســراوە کە بە خەتــی بزماری و زمانی 
ئوورارتوویــی لــە بەرزایی یەکانی چیای تەرەغەی بــۆکان هەڵکەندراوە و گرووپێکی 
شــاخەوانی لە ســاڵی 1997دا بە کامێرای تەلەفۆنی موبایل فیلمیان لێ هەڵگرتۆتەوە. 
دواتر پسپۆڕێکی ئیدارەی »میراث فرهنگی«ی ئێران لە وتاری ساڵی 2008ی خۆی دا 
هەواڵــی فەوتــان و بزربوونی بەردەنووســەکەی ڕاگەیانــدووە.1 لە ئەنجــام دا، فیلمی 
ئەو گرووپە شــاخەوانە بۆتە تاقە ســەرچاوە و نیشــانەی بەجێماوی ئەم شوێنەوارە 
مێژوویی یــە و ســێ پســپۆڕی خەتــی بزمــاری دەقــی تۆمارکــراوی نێــو فیلمەکەیان 

تەرجەمەی ئینگلیزی و فارسی کردووە.2
توێژینەوەکانــی  ئەنجومەنــی  نووســراوە و گۆڤارێکــی  ئینگلیــزی  بــە  وتارەکــە 
ڕۆژهەاڵتــی نزیــک و قەفقــاز لە ئێرەڤانی ئەرمەنســتان بە هاوبەشــی لەگەڵ زانکۆی 
ئۆکســفۆردی بریتانیــا لــە ســاڵی 1918دا بــاڵوی کردۆتــەوە، منیــش ڕاســتەوخۆ 

کردوومەتە کوردی. 
نووســەرانی وتــار، پڕۆفیســۆرێکی ئیتالــی و پســپۆڕێکی ئێرانیــن، کــە لە ســاڵی 
2019دا چوونەتە شوێنەکە و بە یارمەتیی شاخەوانێک و دوو کەسی دیکەی خەڵکی 
ناوچە، شــوێنی بزربوونی بەردەنووســەکەیان بە چاو بینیوە، ئینجا لە هەمان ساڵ دا 

1. حەسەن زادە، یۆسف. 2008، »بەردەنووسی تازەدۆزراوەی ئوورارتوویی بۆکان دزراوە«، 
باستان پژوهی شمارە 2ـ٤، ص 129ـ130.

2. ]زۆرجاران ڕاگەیاندنی هەواڵی شوێنەوارە مێژوویی یەکان قاچاخچیی نوستوو وەخەبەر 
دێنــێ و دەبێتــە هــۆکار بــۆ دزیــن و تااڵن وبــڕۆی شــوێنەوارەکە. هــەر بۆیــەش دەبــێ لــە 
ڕاگەیاندنــی هەواڵی شــوێنەوارە مێژوویی یەکان دا بیر لە هەمــوو الیەنێکی کارەکە بکرێتەوە. 
ئــەو بەردەنووســە بەنرخــەش دەبــێ لــە ماوەی 11 ســاڵی نێــوان ســاڵی 1997ی فیلمەکە و 

2008ی ڕاگەیاندنی هەواڵی نەمانەکەی دا دەستی چەپەڵی تاوانبارانی پێگەیشتبێ. وەرگێڕ[
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ئەم وتارەیان نووسیوە و باڵویان کردۆتەوە.
بەردەنووسەکە لە چەند الیەنەوە خاوەنی گرنگایەتییە:

یەکــەم، بەڵگەیەکــی ژیاریــی مــرۆڤ بەگشــتییە و دەتوانــێ گۆشــەیەکی تاریکــی 
مێژووی شارسانییەت لە جیهان و ناوچەکەدا ڕوون بکاتەوە. 

دووهەم، دەوروبەری 2900 ســاڵ پێش ئێســتا نووســراوە و مێژووی بەبەڵگەی 
شارستانییەتی ناوچەکە دەگەڕێنێتەوە بۆ دەوروبەری سێ هەزار ساڵ پێش ئێستا.

سێهەم، بە زمانی ئوورارتوویی نووسراوە، کە بۆ گەلی ئەرمەنی ـ وەک وەچەی 
ئوورارتوویی یە کۆنەکان ـ جێگەی گرنگایەتیی تایبەتە.

چوارەم، بۆ پسپۆڕانی مێژووی »ماننا« و هەردوو گەلی کورد و ئازەربایجانیش 
کە بنەچەکەیان دەگەڕێتەوە سەر ئەوان، گرنگایەتیی زۆری هەیە باوەکوو بە خەت و 

زمانی باپیرانی ئەوان نەنووسرابێ.
تاقــە شــوێنەوارێکی نووســراوی  پێنجــەم، بەگوێــرەی بۆچوونــی نووســەران، 
ئوورارتوویی یــە کــە تــا ئێســتا لــە باشــووری گۆلی ورمــێ دۆزرابێتــەوە و ئەوە بۆ 
مێــژووی ســەرجەم ناوچەکــە، بەبــێ جیاوازیــی ئیتنیکــی بایەخــدارە، لەبــەر ئەوەی 
لــەو ســەردەمانەدا باشــووری گۆلــی ورمێ و ناوچــەی کوردســتان و ئازەربایجان 
شــەڕی  ئاشــووردا  ئوورارتــوو و  لەگــەڵ  کــە  بــووە،  مانناکانــەوە  بەدەســت  و... 
شــاهانی  لــە  یــەک  کــە  دەریدەخــا  بەردەنووســەکە  شــوێنی  بــوو؛  بەردەوامیــان 
لــە  توانیویەتــی  مێــژوودا  تایبەتــەی  قۆناغــە  لــەو  »ئیشــپوینی«  واتــە  ئوورارتــوو، 
لەســەر بــێ و مــۆری خــۆی   خــوارەوەی گۆلــی ورمــێ بەســەر ماننــاکان دا زاڵ 

چیاکانیان بدا.
فیلمێــک کــە بۆتــە بنەمــای خوێندنــەوەی بەردەنووســە بزربووەکە، بــە کامێرای 
تەلەفۆنــی موبایــل هەڵگیراوە و ئەو کەســەی وا هەڵیگرتــووە، خزمەتێکی کەم وێنەی 
بــە مێــژووی ناوچەکــە کردووە، بەاڵم کەســەکە شــاخەوان بووە، نــەک فیلم هەڵگری 
پیشــەیی و لــە بــاری تەکنیکی هونــەری فیلمەوە ناتەواویی لە کارەکــەی دا هەیە و لە 
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ئەنجام دا بەشێکی بەرچاو لە نووسراوەکە ناخوێندرێتەوە.1
وەک ئاکامێکی ئەم بارودۆخە، نووسەرانی وتار، تاوانی کاری چەپەڵی شکاندن و 
فەوتاندنــی بەردەنووســەکەیان داوەتــە پــاڵ »تااڵنچییــە تــازەکان« کــە »وێرانگەرانی 
مێــژووی هاوبەشــن« و تــووک و نفرینیــان لــێ کردوون کــە گەنجینەیەکــی بەنرخی 

ئەوتۆیان لە دەست مرۆڤایەتی دەرهێناوە. 
تەرەغە و دەوروبەری ئێســتا شــوینی ژیانی کوردە. ئەرکی گەورەی سەرشــانی 
هەموومان پاراستنی مێژووی کۆن و تازەمانە. گەلی بێ مێژوو گیایەکی بێ ڕیشەیە، 
ئەوانــەی وا مێژووەکەمــان بنکــۆڵ دەکــەن و ڕیشــەی پەیوەندیی شارســتانییەتمان 
لەگەڵ ڕابردوو دەردێنن، لە بەرانبەر مێژوو و ئەخالق دا تاوانبارن و دەبێ دەســتی 
چەپەڵیان لە ژیانی فەرهەنگیمان دوور بخرێتەوە. هەرکام لە ئێمە دەبێ سەربازێکی 
پاســەوانی شــوێنەوارە دێرینەکانــی واڵتەکەمــان بیــن، نــەک هاودەســت و هاوکاری 
قاچاخچییە نێونەتەوەیی یەکان. ئەوە ئەرکێکی مرۆڤایەتیشە، کورد بەشێکی دابڕاو لە 
جیهان نییە، مێژووی ئێمەش بەشێکە لە مێژووی مرۆڤایەتی و بەو پێیە لە بەرانبەر 
جیهانیــش دا بەرپرســین. ئەم ئــاکارە چەپەڵە و کردەوەی قێزەونــی قاچاخچییەتی بە 
شــوێنەواری ژێرخاکی، دەبێ بوەســتێندرێ و قاچاخچییان لەقاو بدرێن، جا سەر بە 

هەر نەتەوەیەک بن جیاوازییەکی نییە.
ئێمە بۆ کەمتەرخەمی لە ئەرکی پاراستن و چاوەدێریی میراتە بەجێماوەکانی فەرهەنگی 
ڕابردوودا دەبێ خۆمان بە بەرپرس بزانین و هەرگیز نابێ بە چاوێکی ناسیۆنالیستی 
یان ئایینی ســەیری دۆزەکە بکەین؛ زوربەی زۆری ئەو ئاســەوارە کۆنانە بەرهەمی 
 دەســتی باووباپیرانــی میللەتانــی دیکەی ناوچە بۆ نموونە، ئەرمەنی و ئاشــوورین و
 دەیان قەومییەتی جۆراوجۆر لە ماوەی ئەو هەزاران ساڵەدا چاویان پێیان کەوتووە و
پاراســتوویانن، جا ئەگەر ئێســتا چارەنووس لە بەردەســتی ئێمەی داناون، ئەوە بۆ 
پاراســتن و گەیاندنیانــە بەدەســتی نــەوەی دواڕۆژ، نــەک فەوتاندن و بــە قاچاخچی 

1. بەداخــەوە لــە وتارەکــەدا ڕوون نەکراوەتــەوە ئــەم گرووپە شــاخەوانە کێ بــوون و ئەو  
کەسەی وا فیلمەکەی هەڵگرتۆتەوە، کێیە.
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فرۆشــتنیان! ئوورارتوو لە ســەردەمی جێگەی ئاماژەی ئەم بەردەنووسەدا، دووهەم 
 دەسەاڵت و دەوڵەتی ناوچەکە دوای ئاشوور بووە و شکاندن یان دزینی بەڵگەیەکی
 وا بایەخــدار ناتوانــێ ئــەو مێــژووە پڕشــنگدارە بگۆڕێ یــان مێــژووی گەلێکی دیکە

دەوڵەمەند بکا!  
ئەوەی خوارەوە وەرگێڕاوی ســەرجەم وتارەکەیە و هەموو ئەو وێنانەش کە لە 
کۆتایــی وتارەکــەدا دانــراون، کراونەتە پاشــکۆی دەقە کوردییەکــە. بەداخەوە کۆپیی 
لینکــی فیلمــی بنەمــای کارەکە لەگەڵ وتــارە ئینگلیزییەکە نییە تــا وەرگێڕی کوردیش 
ڕایبگوێزێتــە ئێــرە، بەاڵم وێنــەکان لەبەر هەمان ئەو فیلمە هەڵگیراون کە باســی کرا، 

واتە کەم وزۆر هەمان شتن. 

ڕوون کردنەوەی چەند خاڵ:
 لە دەقە ئینگلیزییەکەدا کەڵک لە هەندێک نیشانەی تایبەتیی زمانەوانی وەرگیراوە کە
وا هەیە لە تەرجەمە کوردییەکەدا دەقاودەق نەبن، خوێنەری شارەزای بوارەکە دەبێ 

بۆ وردبوونەوە بگەڕێتەوە سەر دەقی ئەسڵی.1
نە دەقی ئینگلیزی و نە تەرجەمە کوردییەکە دوایین قسە سەبارەت بە نێوەرۆکی ئەم 
 بەردەنووسە ناکەن و هیوایە پسپۆڕانی وەک ڕێزدار ڕەسووڵ بەششاش کەنزەق و
خەڵکانی ئاگاداری دیکە، زیاتری لەسەر بنووسن و زۆریش دوای نەخەن، بۆ ئەوەی 
چــاوی ئەویندارانــی تامــەزرۆی مێژوو زووتر بــەو زانیارییانە، ئەگــەر هەبن، ڕوون 
ببێتەوە. هەروەها هیوادارم خەڵکانی ئاگاداری مەسەلەکە، چۆنییەتی تاوانی شکاندنی 
بەردەنووســەکە و نــاوی تاوانبــارە داخ لەدڵــەکان ئاشــکرا بکــەن. بەڕێوەبردنی ئەم 
ئەرکــە خزمەتێکی زۆرە بە پارێزگاری لــە گەنجینە نەتەوایەتییە مێژوویی یەکەمان و 

بەرگر دەبێ لە دووپات بوونەوەی تاوانەکە، هەر کەس کردبێتی.

1. https://www.academia.edu/42181622/An_Urartian_rock_inscription_on_Mt_Taragheh_in_ 
Iranian _Azerbaijan.
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بەردەنووسێکی ئوورارتوویی لە چیای تەرەغە، لە ئازەربایجانی ئێران
میریۆ سالڤینی ـ مەریەم دارا1

پوختەی بابەت: نووســراوێکی ئوورارتوویی نوێی ســەر تاشەبەرد لە چیای تەرەغە، 
نزیک گوندی عیلمابادی ڕۆژاوای بۆکان لە ئازەربایجانی ئێران دۆزراوەتەوە. بەڵگەی 
بەردەســتمان چۆنیەتییەکــی گەلێــک ناتــەواوی هەیە، بــەاڵم نووســەران]ی وتارەکە[ 
هەوڵیــان داوە ڕەمــز و ڕازی فیلمێکی کۆن یــەکااڵ بکەنەوە بۆ ئەوەی لەت وکوتەکانی 
دەقــە بزمارییەکــە بخەنــەوە ســەر یەک، کــە دەگەڕێتەوە بــۆ ســەرەتاکانی مێژووی 
ئوورارتوویی. ناوی ئیشــپوینی شــا2 و مینوای3 کوڕی، ســەردەمێکی بەرەو دوایین 
چارەکی ســەدەی 9ی پێش زایین پیشــان دەدەن. ئەوە کۆنترین دەقی ئوورارتوویی یە 

کە لە ئوستانی ئازەربایجانی ڕۆژاوای ئێران دۆزرابێتەوە.
زانیــاری: مێــژووی ئوورارتوویی، دەقە بزمارییەکان، ئێران، ئوســتانی ئازەربایجانی 

ڕۆژاوای، نووسراوی سەر تاشەبەرد، تااڵنچییان

ناساندن
تیمێکی شاخەوانی ساڵی 1997 لە کاتی شاخەوانیی سەر چیای تەرەغەدا، کە 22٥0 
میتر لە ڕێکی دەریاوە بەرزە و کەوتۆتە دەوروبەری ٦ کیلۆمیتریی باکووری گوندی 
تەرەغە و 2.٦ کیلۆمیتریی گوندی عیلماباد )وێنەی ژمارە 1(، نووسراوێکیان بە خەتی 
بزماری لەســەر تاشــەبەردێکی نزیــک لووتکەی چیاکە دۆزییــەوە. عیلماباد کەوتۆتە 
دەوروبــەری 2٥ کیلۆمیتریــی بــەری ڕۆژاوای بــۆکان و 32 کیلۆمیتریی قەاڵیچی، لە 
ئوســتانی ئازەربایجانی ڕۆژاوای کۆماری ئیســالمیی ئێران. شــاخەوانەکان توانییان 
بەهــۆی تەلەفۆنــە موبایلەکەیانــەوە ڤیدیۆیــەک لــە نووســراوەکە تۆمار بکــەن، بەاڵم 
ئاکامەکــەی کەیفییەتێکــی خراپــی هەبــوو )وێنــەی 2(. بەگوێرەی قســەی ئیســماعیل 

1. An Urartian Rock Inscription on Mt. Taragheh in Iranian Azerbaijan by Mirjo Salvini and 
Maryam Dara.
2. King Ispuini.
3. Minua.
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فەرامەرزی،1 نووسراوەکە کەوتبووە نزیک لووتکەی چیاکە و وێرانەی مەتەرێزێکیش 
لە نزیک نووسراوەکە بەرچاو دەکەوت. 

»میراث خبر«2 لە ســاڵی 200٦دا هەواڵی »دزران«ی ئەو نووســراوەیەی ڕاگەیاند. 

یۆســف حەسەن زادە هاوڕێ لەگەڵ هەواڵی بێ سەروشوێن بوونەکەی، ڕاپۆرتێکیشی 
بەڵگەیەکــی  ســەرەتا  شــێوەیە،  بــەو  باڵوکــردەوە.3  نووســینەکانی  بــە  ســەبارەت 
بەفیلم کراو]ی 37 خولەکی[ بەرهەم هات، ئینجا ڕەســووڵ بەششــاش کەنزەق4 توانی 
هەندێــک وشــەی نووســراوەکە لەو فیلمە ســاغ بکاتەوە، بەاڵم هەرگیــز ئەنجامەکەی 
باڵونەکردەوە. ئەو وای خستە بەرچاو کە بۆی هەیە نووسراوەکە دەقێکی دووانەی 
ئاشووریشی هەبووبێ و دەسنیشانی ئەوەی کرد کە ناوی خاڵدی5 و ئیشپوینی6 تێدا 

ناسیوەتەوە. 
نووسراوەکە بۆ توێژینەوە لەسەر ئوورارتوویی یەکان گەلێک گرنگە، لەبەر ئەوەی 

1. وت وێژی مانگی ژوەنی 2019.
2. ]باڵوکراوەیەکی ڕێکخراوی »میراث فرهنگی« ئێرانە لە تاران باڵو دەبێتەوە:

»https://miras.news«، بەداخەوە ئارشــیڤی باڵوکراوەکە هیچ تۆمارێکی بۆ ژمارەکانی ســاڵی 

138٥/ 2008ی خــۆی لەســەر ئینترنێــت دانەنــاوە، دەنــا دەبووایە ئەم وتارە گرنگەشــم لێرە 
دابنایە. وەرگێڕ[

3. نووسەران]ی وتار[ پێیان خۆشە سپاسی پڕۆفیسۆر ستێفان کڕۆڵ، یۆسف حەسەن زادە، 
ئیســماعیل فەرامــەرزی و ئۆغــوز ئــاراس بکــەن بــۆ زانیــاری و یارمەتی بەنرخیــان لەپێناو 
دۆزینــەوەی فیلــم و وێنــەکان. زانیارییەکانــی پڕۆفیســۆر کــڕۆڵ بریتین لەوانــەی خوارەوە: 
تەرەغــە نــاوی گوندەکەیــە، نزیکــەی ٦ کیلۆمیتر لە بەردەنووســەکەوە دوورە، ئەم شــاخەی 
وا بەردەنووســەکەی لێ دۆزراوەتەوە ناوی »بەرەغانە«یە ]ئەم ناوەم بۆ ســاغ نەبۆوە، بۆی 
هەیە هەمان تەرەغە بێ )؟( وەرگێر[. ئێمە پشت ڕاستی ناوی تەرەغە دەکەینەوە ]و دەڵێین[ 
خەڵکــی خۆجێیــی بینیویانــە )بڕوانــە خوارەوەتــر(. ئێمە هەروەها سپاســی دوکتــۆر یەرڤاند 
گرێکیــان دەکەیــن بــۆ هەندێــک بیرۆکــەی بەکەڵک. حەســەن زادە 2008: پەڕەی 129. ســەیر 
کردنــی بەڵگــەکان وای دەردەخــا کە لە ڕاســتی دا وێچوو نییە نووســراوەکە دزرابێ؛ واهەیە 

زیانی پێگەیەنرابێ یان شێوێنرابێ.
Rasoul Bashash Kanzagh .4  ]بەگوێرەی زانیاریی من، پسپۆڕێکی ئێرانیی خەتی بزمارییە. 

وەرگێڕ[.
Haldi .5 ]لــە دەقەکــەدا بــە پیتــی /ح/ نووســراوە بــەاڵم لــە زۆر دەقی کوردی و فارســی و 

عەرەبی دا وەک خاڵدی دەنووسن. وەرگێڕ[  
6. Ishpuini.
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تا ئێستا هیچ نووسراوێکی ئوورارتوویی لە باشووری گۆلی ورمێ1 نەدۆزراوەتەوە. 
نووســراوەکە دەوروبەری 80 ســانتیمیتر تا ٦0 ســانتیمیتر پان بووە و دە دێڕ دەقی 
بزماریی ئوورارتوویی گرتۆتەبەر. وێنەکانی دەوروبەری تاشــەبەردە نووســراوەکە، 
هەموو پیشاندەری کوترانەوە و ورکەی بەجێماوی تێکشکانی نیشانەکانی سەرەتا و 

کۆتایی دێڕەکانن )وێنەی 3(.

تەرەغە؛ نووسینەوەی پیت بە پیتی بەردەنووسەکە
دۆخــی خراپی بەڵگەی بەردەســت، ســەرەڕای هەوڵێکی زۆر بــۆ خوێندنەوەی، تەنیا 
مۆڵەتــی ڕاگواســتنی هەندێک بەشــیمان پێدەدا. ئێمە لێــرەدا دەتوانین هەندێک وێنەی 
وەرگیراو لە ڤیدیۆکە پیشــان بدەین هاوڕێ لەگەڵ نووســینەوەی ئەو نیشــانانەی وا 
دەبینرێن و دەسنیشان کردنی دێڕی پەیوەندیداری نێو دەقەکە. ئێمە زیاد لە دە دێڕ 

هیچی دیکەی تێدا ناناسینەوە.
وێنەی ٤. سەرەتای دێڕی 1 تا ٤.

دێڕی 3. [مان کور بی ـ  ا ـ  ئی]
وێنەی ٥. سەرەتای دێڕی 1 تا ٥.

دێڕی 1. [ ـ  نی ـ  نی
دێڕی 2. م یش ـ  پو ـ ]

دێڕی 3. مان شو مان کورب]ی ـ 
دێڕی ٤. ئو؟) ـ (ئو]،[خ ـ  پو؟ ـ  تا]

وێنەی ٦. بەرەو کۆتایی دێڕەکانی 1 تا 3
دێڕی 1. [ ـ  دی ـ  نی ـ  نی ئوش ـ  گ]ی ـ 

دێڕی 2. م[د⌈ سار،)؟( ـ  دو ـ  ری⌈ ـ ]
دێڕی 3. [ ـ  ا  ـ  نی]ی

1. ]باشــووری گۆلی ورمێ و موکریانی ئێســتا، لەو سەردەمانەدا بەگشتی لەژێر دەسەاڵتی 
مانناییەکان دا بووە، بەاڵم شــاهانی ئوورارتووش وەک ئاشــوورییەکان گەلێک جارهێرشیان  

کردۆتە سەری. وەرگێڕ[
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وێنەی 7.
دێڕی 1. [ ⌈ئوش ـ  گی⌉ ـ ]

کۆتایی دێڕی 2. د[ئو
وێنەی 8.

دێڕی 1. [ ـ  شی ـ  نی دخال ـ  دی] ـ 
دێڕی 2. [ئی ـ  نی ـ  نی م⌈د⌉ ]

دێڕی 3. [ ⌈ئەی⌉ ـ  ئی ممی ـ  نوو ـ  ⌈ئەی⌉ ـ ]
وێنەی 9.

دێڕی 1. [ ـ  دی ـ  نی ـ  نی ئوش ـ  گ]ی ـ 
دێڕی 2. م⌉دسار  ـ ⌉دوو ـ ری⌈ ـ ]

دێڕی 3. [ ـ ا ـ ن]ی 
وێنەی 10.

دێڕی 1، کۆتایی. [ئوش ـ گی ـ نی
دێڕی 2، کۆتایی.[ ـ  ⌈دوو ـ ری[ ـ ئی ـ حێ

دێڕی 3، بەرەو کۆتایی. –پ[وو ـ ئو ـ [ی ـ نی ـ حێ
وێنەی 11.

دێڕی ٥، [خ پوو؟ ـ تا]
دێڕی ٦، [ میش؟؟ ا ـ گ[و؟ ـ بی؟

دێڕی 7، [ خ ما ـ نی مێش] ـ 
وێنەی 12

دێڕی ٤، [ ئوش ـ تا ـ خ]
دێڕی ٥، [ ـ لی ا خ خ]

دێڕی ٦، [ ـ لو ـ ⌈بی؟⌉ خ خ
دێڕی 7، [ ـ ئێ ممی ـ ن]یو[ ـ  ⌈ئا⌉ ـ ]

وێنەی 13.
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دێڕی 7، [ما نی می]ش ـ 
دێڕی 8، [ ـ نی شی ـ د]ا ـ 

دێڕی 9، [ خ ا ی ر]ی
وێنەی 1٤.

دێڕی ٤.  ـ  ت]ا ـ ⌈بی؟⌉  خ
دێڕی ٥، [ ا خ خ ]

دێڕی ٦،  ـ ل[و ـ ⌈بی؟⌉خ خ خ ]
دێڕی 7، [ ممی ـ ]نو ـ ا ]

وێنەی 1٥.
دێڕی 3، بەرەو کۆتایی،  ـ پ[و ـ وو ـ ⌈ی ـ نی⌉ ـ ح]ئێ[

کۆتایی یەکانی دێڕی ٤ تا 7 ئێستا ناخوێندرێتەوە.
نوســخەی ئەســڵی لــە ڕێگــەی یەکخســتنەوەی لەت وکوتــی جۆربەجــۆری ڤیدیۆ 

ئەسڵییەکە پێکهات )وێنەی 1٦(.1
درێژایی دێڕەکان وێدەچێ ڕێک وپێک نەبێ، هەر بۆیەش سازدانەوەی نیشانەکان 
لە سەرەتا و کۆتایی هەر دێڕێک دا جێگەی دڵنیایی نییە. ئەم مەسەلەیە لە بەردەنووسی 
دیکــەش دا بەرچــاو دەکــەوێ، بەتایبەت لە ناوچە دوورەدەســتەکان دا، بــۆ نموونە لە 
ئووجاســەرـ  ئیالنداغ2 )ســی تی یوو ئەی 3ـ8(ی شــا ئیشپوینی و مینوا، هەروەها لە 

ئۆرتاکەنت3 )سی تی یوو ئەی 8ـ7( ی ئارگشتی 4.1 
ڕاستەکەوانەکان بۆچوونی گشتی سەبارەت بە پانتایی کەلەبەری نێوان وشەکان 

پیشاندەدەن )وێنەی 1٦(.
1. [Dḫal-di-ni]-ni uš-ma-ši-ni Dḫal-di-ni-ni ⌉uš-gi-ni⌈ (17 signs) 
2. [ ? ] miš-pu-ú-i-ni-ni mD⌉sar5 ?-du-ri-e-ḫé⌈ (14 signs + X ?) 

1. شــێوانی کۆپییەکــە بەســتراوەتەوە بــە وێنەکانــی بەردەســت و لەســەر بنەمــای تۆمــارە 
ڤیدیۆیی یەکەدایە.

2. Ojasar-Illandagh.
3. Ortakent.
4. Argishti 1.
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3. [ ? ] MAN ŠÚ MAN KURbi-a-e mmì-nu-a-n[i miš-pu]-ú[-i-ni-e-ḫé] (20 signs?) 
4. ]ú?(-)ú-ḫi?-ni x x ni ⌉uš-ta⌈-x[ 
5. ]-pu-ta-li šu-ri-li a x x[ 
6. M]EŠ? a-⌉gu-bi⌈? ⌉ba⌈-ad-gu-lu-⌉bi⌈ x x [ 
7. ]x ma?-ni miš-pu-ú-i-ni-e mmì-nu-a(-)[ 
8. ]x-ni ši-’a?-li šú-ri x[ 
9. ]x a i ri du? te x x[ 
10. ] ⌉D⌈ḫal-di-ni[(-)

)1( بەهۆی )سپاس بۆ( پارێزگاری کردنی ]خودای خاڵدی[، بەهۆی )سپاس بۆ( 

یارمەتی )؟(ی خودای خاڵدی
)2( [ )ئێمە(، کە ئیشپوینی، کوڕی ساردوری )ن(

)3( ؟ [ شای گەردوون، شای واڵتی بیا )و( مینوا ]کوڕی ئیشپوینی[

X X X X X X ] )٤(
 X )شوری+لی( ناوچەکانی/ واڵتانی  X X ] )٥(

X ٦( [ من ڕێبەرایەتیم کرد؟، من دەستم بە سەردا گرت(
)X] )7  بۆ ئیشپونی و مینوا

)X X X X ] )8 چەک

X X X ] )9(

)10( [ خودای خاڵدی]

شــێوەیەیە:  بــەو  دێڕەکــە[  بەپیتــی]ی  پیــت  کردنــی  ڕوونــووس   :1 دێــڕی 
خاڵدی+ح+نی+نــی ئوشماشــی+نی خاڵــدی+ی = نی+نی ئوشــگی+نی، کــە بە مەزندە 
دەبێتــە: بەهــۆی خاڵدییــەوە،   بەهۆی پارێزگاری کردن، بەهــۆی خاڵدییەوە، بەهۆی 

– یارمەتی )؟(.
دێــڕی 2: نــاوی ئیشــپوینی دۆخــی ناوێکــی هەیە بۆ کــرداری تێپەڕ، کــە حاڵەتی 
بکەریــی ناڕێک وپێکیشــی پێدەگوتــرێ و بــەو پێیە بــە دڵنیایی ناوی مینــوا، کە لەگەڵ 
ناوی باوکی دا دێ، تەنانەت ئەگەر پاشگریش بێ، نەپارێزراوە]؟[. ئەوە تایبەتمەندی 
عینوانی شاهانەیە، کە بە عادەت لە سەرەتای نووسراوەکان دا نابیندرێ. عەینی شتە 
بۆعیبارەتە تێنەپەڕەکان و لە دەقی ئیشپوینی و مینوادا ئەو حاڵەتە لە ]بەردەنووسی[ 
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یاشــیاللیچ1 )ســی تی یوو 1، ئەی 3ـ2( و کێلەشــین2 )سی تی یو 1، ئەی 3ـ11(یش دا 
بینراوە، بەاڵم ئەوە دۆزە سەرەکییەکە نییە.

دوایین نیشانەی دێڕی 2 بریتییە لەـ  حێ، کۆتایی پاشگری شاهانە، وەک لە دەقی 
ســی تی یو 1، ئەی 3 ـ ٦دا هاتووە و دێڕی ســێهەمی ئاوایە: ئوش ـ تا ـ بی میش ـ 
پو ـ ئوو ـ ی ـ نی ـ نی م دســار ـ دو ـ ری ـ ێ ـ حێ ممی ـ نو ـ ا ـ نی میش ـ پو ـ 

ئوو ـ ی ـ نی ـ حێ.
دێڕی 3: وەک لە ]بەردەنووســی[ کێلەشــینیش دا وەهایە، تەنیا ئیشپوینی عینوانە 
شاهانەکانی هەیە. عینوانی »مان شوو« یەکەم جار بۆ ساردوریی یەکەم3 هاتووە، کە 
باوکی ئیشپوینی بووە )سی تی یوو ئەی 3ـ11(. لە هەندێک دەقی ئیشپوینیش دا، کە 
بریتین لە نووسراوی دوو زمانەی کێلەشین )سی تی یو ئەی 3ـRev 11. 1٦( و لە 
ئاڵقە بڕۆنزییەکانی »یوخاری ئەنزەف«	 )ســی تی یو ٤ بی 2ـ7(دا هاتووە و عینوانی 
مان کورنا ـ ی ـ ری بە شــوێنی دا دێت. ئێمە لە نووســراوەی بەردەســت دا، لەجیاتی 
مــان کورنــاـ  یـ  ری، عینوانــی مــان کوربیــاـ  اـ  ئــێ، بەواتــای »شــاهی واڵتــی بیا« 
دەبینیــن. ئــەوە  لە هەردوو ڕوانگەی وشەناســی و زمانەوانییەوە گرنگترین توخمە. 
بیــا ـ ئــێ بیچمێکــی ڕوونی ئیزافە/ مڵکییــە، ئیجازەمان پێدەدا ناوی شــوێنی بیا، تاک 
بخەینەوە، کە بنەمای  ناوی خۆجێیی »بیاینیلی«یە و نرخی شی کردنەوە زمانەوانی و 
وشەناسییەکەی پشت ڕاست دەکاتەوە: کوربیا = ا = ئێ = لی، )واڵتانی( بیا،	 لێرە لە 
دەسپێکی دێڕەکەدا ئیتر وێناچێ شوێنێک بۆ عینوانێکی دیکەی شا، وەک »مان دان ـ 

نو«ی نێو دەقەکانی باس کراو مابێتەوە.
دێڕی ٤: ئێمە هیچ وشەیەکی ناسراوی تێدا نابینین.

دێڕی ٥: [ـ  پوـ  تاـ  لی وا هەیە بیچمێکی کرداری لە پێوەندیی  ناوی شوری=لی دا 

1. Yashilalich.
2. Kelishin.
3. Sarduri I.
4. Yukari Anzaf.

	. بڕوانە سی تی یو ٥: ٤32.
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بێ، بەواتای »واڵتانی«، بەبێ ڕوونکەرەوەی ک و ر. بڕوانە  ســی تی یو، ئەی 3 ـ ٦ 
دێڕی ٥، کە تێیدا کورشوـ  ریـ  لی بۆ خاک یان واڵتانی فەتح کراو بەکار هێنراوە. ئەوە 
سرشــتی ســپایی دەقەکە دەردەخا. لێرەدا بوونی نیشانی شــو )البات 3٥٤(، لەجیاتی 
»شوورە«ی زۆر گشتیتر پێوەندییەکی زیاتر لەگەڵ خەتی بزماریی ساردوری یەکەم و 

 توخمێکی نوێ لە تەنیشت عینوانی مان شوو بە واتای »شاهی گەردوون« زیاد دەکا.
1 )بڕوانە ســی تی یو ٤: 287، ژمارە 0٥9(،  بیچمی دوو نیشــانەی »ـ لی« کۆنە 

شێوازێکی باوە بۆ زۆربەی بەردەنووسە دێرینەکانی ئیشپوینی.
دێڕی ٦: لە سەرەتادا واهەیە [ مێش؟؟ ا ـ گ ]ئو؟ ـ بی؟[ بێ. ئەگەر خوێندنەوەی 
»مێش« بێ هەڵە بێ، هاوشــێوەی ئەو فۆڕمەیە وا بەهۆی »ســاردوری«ی یەکەم، نەک 

ئیشپوینی و مینواوە پشت ڕاست دەبێتەوە، بەاڵم ڕوون نییە ئایا لەوێ دا شوێن هەبێ 
بــۆ ئــەو دوو نیشــانەیە. خوێندنەوەی گونجــاوی ئاگو = بی واتای »مــن ڕێبەرایەتیم 
کرد/ من المبرد« دەداتەوە و شێوەی وشەکە گومانی ئەوە دەخاتە بەردەم کە »کراو« 
)مەفعوول(ێکــی تــاک بــێ. لەوەش زیاتر، شــێوەی وشــەی دواتر، بە پاشــگری – بی 

یەوە، پشت ڕاستی ئەوە دەکاتەوە کە نووسراوەکە تەنیا بەناوی ئیشپوینییەوە بێ. 
بەراوردی بکە لەگەڵ ئەوەی وا لە دەقی »میهرقاپیســی«دا2 هەیە )ســی تی یو 1، 
ئەی 3 تا 1( دێڕی 1 تا 3 )دوو کراو، بەاڵم کردارێکی تاک(، هەروەها لەگەڵ شێوازی 

ناو دێڕی 32 تا 3٥، کە لەوێ دا کردارەکان شێوازی »کۆ«یان هەیە. 
شــێوازی کــرداری تێپــەڕی بەدگولوـ  بی بەواتای »من دەســتم بەســەرداگرت؟«3 
لەگەڵ بکەری شوری = لی لە دێڕی ٥دا یەک دەگرێتەوە و گومانی هەندێک کردەوەی 
ســپایی لــە ناوچــەی تەرەغە پێکدەهێنێ، بــەاڵم بەداخەوە ]لە دەقەکــەدا[ هیچ ناوێکی 

شوێن، پارێزراو نەماوەتەوە.
دێڕی 7: ناوی ئیشپوینی و مینوا وا هەیە بەشێک بن لە فۆڕمی دۆعا کردن. 

1. ]عەینــی وشــە بزمارییەکــەی نێــو دەقــە ئینگلیزییەکە ڕاســتەوخۆ ڕاگوێزراوەتــە ئێرەش. 
وەرگێڕ[. 

2. Meher Kapisi.
3. سی تی یو ٥: ٤1٤.
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دێڕی 8: شوو ـ ری بەواتای نێزە و چەکە.1
دێــڕی 10: نــاوی خاڵــدی لە – شــێ دا، ]لەبــاری ڕێزمانــەوە[ »کراو«ێکی کرداری 
تێپەڕە، نەک تێپەڕ و تێنەپەڕ پێکەوە. کەوابوو ناتوانێ بەشێک بێ لە شێوازی ئاسایی 

تووک و نفرین کردن و کۆتاییش بە نووسراوەکە دەهێنێ. 
لە کۆتایی دا، ئەم بەردەنووسە، ئێستا وون بووبێ یان تێکشکێنرابێ، بە یارمەتیی 
فیلمێکــی کــۆن بــە چۆنییەتییەکــی الوازەوە، نیوەپارێــزراوە، بــەاڵم هەرچۆنێــک بێ، 
ئاکامەکەی ســەرنج دانێکی گەلێک بەنرخە. کۆنترین بەردەنووســی ئیشپوینی و مینوا 
کەوتۆتــە ناوچــەی ماننــا لــە دوورتریــن شــوێنی پێتەختــی ئوورارتوو ]»تووشــپا«ی 
دەقەکــەدا  لــە  شــوێن«ێک  هیــچ  »نــاوی  بەداخــەوە  ئێســتا[.  »وان«ی  مێژوویــی و 
ناخوێندرێتــەوە. ئــەوەش ئەگەرێــک ســازدەکا کــە بۆی هەیــە شــانۆیەکی نەبینراوی 

نوێمان بە کارتێکەریی نادیارەوە بۆ بکاتەوە.
ئێمە پێش هەموو شــت دەبێ ئەم ڕاســتییە بگرینە بەرچاو کە هەموو تەتەڵەکانی 
بەتایبــەت  برۆنــزی( و  شــت ومەکی  یــان  تاشــەبەرد  بــەرد،  )لەســەر  ئیشــپوینی 

لەشکرکێشانەکانی، وێڕای ناوی »مینوا«ی کوڕی تۆمار کراون. 
ژمارە و بەرباڵویی ئەم بەردەنووسە یادگارییانە گومانی ئەوە دروست دەکەن کە 
شا ئیشپوینی هەر لە تەمەنی منداڵییەوە کوڕەکەی کردبێتە هاوبەشی ئازایەتییەکانی 
خۆی؛ ئەوەش لە ڕۆژهەاڵتی نزیک دا دۆخێکی نەناسراوە. سەمەرە ئەوەیە ئەگەر ئێمە 
ســەرنجی هەموو ئەو دەقانە بدەین کە لە ماوەی حوکماتی ئیشــپوینی دا نووسراون، 
تەنیا ژمارەیەکی کەمیان هەن کە ناوی ئیشپوینی بەتەنیایی دەربخەن. ئاماژەی ئێمە 
بەتایبەت بەو دەقانەیە وا کەوتوونەتە  نزیک وان،2 وەک »کالەجیک«3 )سی تی یو 1، 
ئەی 2 ـ 1(، »ئەشاغی ئەنزەف«	 )سی تی یو 1، ئەی 2 ـ ٦ی ئەی، بی، سی، ئەی 2 ـ 

1. سی تی یو ٥: ٤1٥.
2. Van.
3. Kalecik.
4. Ashaghi Anzaf.
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 7ی ئەی، بی؛ ئەی 2 ـ 8( یان لە »خەزینە پیری قاپیسی«1 )سی تی یو 1، ئەی 2 ـ ٥(. 
ئێستا ڕوون بوویەوە کە مینوا لە تەمەنی پێگەیشتوویی خۆی د ا، بەناوی باوکییەوە 
 بەردەنووســەکەی »زڤســتان«ی2 نووســیوە )ســی تی یــو 1، ئەی 2 ـ 2 ئــەی ـ جی(.3
لــە ئەنجامیــش دا ئــەم بەردەنووســە دەبــێ مێژووەکــەی بگەڕێندرێتــەوە بــۆ دوای 
ستیلەکەی	  »قەرە گویندوز«	 )سی تی یو 1، ئەی 3ـ  9(،	 واتە دوای لەشکرکێشانەکەی 
بۆ ســەر  »مێشتا«7 )حەســەنلوو(8 و خاکی ئەوێ. ئەم دۆزینەوەیە ئەنجامی مێژوویی

لێ دەکەوێتەوە و شایانی لێکۆڵینەوەی زیاترە. 

کۆتایی
لە ٤ی مانگی نوامبر]ی ساڵی 1919[، دوای کۆنفرانسی سەردەمی ئاسن لە شاری سنە،9 
نووسەرانی ئەم وتارە چووین بۆ پشکنینی  شوێنی بەردەنووسەکە. لە شاری بۆکانەوە 
دەستمان پێکرد. بە ڕابەرایەتیی شاخەوان ئیسماعیل فەرامەرزی گەیشتینە لووتکەی 
چیای تەرەغە )دەوروبەری 2٥0 میترێک لەسەر زەوییەوە: وێنەی ژمارە 17)؛ لەوێ 
پشت ڕاستی ئەم ڕاپۆرتەمان کردەوە کە باسمان کرد.  شایەدییەکانی ڕێزدار فەرامەرزی و
دوو ڕێنوێنــی خۆجێیــی، هەروەها ئــەو وێنانەی وا توانیمــان هەڵیانبگرینەوە )وێنەی 
ژمارە 18 تا 20(، بەڕوونی شــوێن]ی بەردەنووســەکە[یان لەسەر ئەو چیایە پیشان 
دەدا و دەریاندەخســت کەســانێکی نەناسراو، کە گومان دەکرێ تااڵنچی  بووبن، ئەم 
بەشــەیان، کــە زۆروکــەم بــە دڵنیایی یەوە دەتوانین بڵێین شــوێنی بەردەنووســەکەی 
1. Hazine Piri Kapisi.
Zevistan .2، ]وشــەیەکی کوردییــە بــە واتــای  وەرزی زســتان، بــەاڵم لێرەدا ناوی شــوێنە. 
لە نزیک شــار و گۆلی وان لە باکووری کوردســتان دوو گوند بەناوی زڤســتانی ســەروو و 

خواروو هەن. وەرگێڕ[.
3. بڕوانە ئەو سەرنجەی وا لە سی تی یو ٤، پەڕەی 312 و سی تی یو ٥، پەڕەی ٤٥ لە ژێر 

عینوانی دەقی ئەی 2ـ2دا دراوە.  
	. ]ستوون یان کێلی نووسراو. ئێرانییەکان وەک »ئێستیل« حونجەی دەکەن. وەرگێڕ[

5. Karaguduz.
	. سالڤینی 198٤ ب: الپەڕە ٥7ـ٦2.

7. Mishta.
8. سالڤینی 198٤ ئەلف: الپەڕە 19ـ20.

9. Iron Age Conference in Sanandaj.
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ئیشپوینی و مینوا بووە، هەڵکەندووە و شکاندوویانە. ڕەنگی جیاوازی تاشەبەردەکە و 
هەبوونــی نیشــانەی کوترانــەوە )مەخمەڵینــەکان؟(1 وەک ئەوانــەی وا لــە ڤیدیۆکــەدا 
بینراون، دەریدەخەن کە ئەوە شــوێنی بەردەنووســەکە بووە. باشــە، لەت وکوتەکانی 

براونەتە کوێ؟ 
ئێمە دەتوانین چی بڵێین؟ لەبەر ئەوەی کردەوەی تاوانبارانەی تااڵنچییان مۆڵەتی 
ئەوەمان پێنادا کە لەنێو کێشــەکانی دیکەشــی دا، الی کەم دێڕە کۆتایی یەکانی دەقەکە 
بخوێنینەوە؛ هەســت دەکەین کە دەبێ بە شــێوازی تووک و لەعنەت کردنی ئاســایی 
ئوورارتوویی یەکان لەو کەســانەی وا لە داهاتوودا نووســراوەکانی شــا دەشــێوێنن، 

کۆتایی بە قسەکانمان بهێنین:
aـluـše iـni DUBـte túـliـiـe aـluـše piـtúـliـiـe ....... túـriـniـni Dḫalـdiـše DIMـše 
DUTUـniـ⌉še⌈ DINGIRMEŠـše maـaـni DUTUـni piـiـni

واتە: با خودای خاڵدی، خودای تۆفان، خودای هەتاو، هەر کەسێک ئەم بەردەنووسە 
دەشکێنێ، هەر کەسێک دەیشێوێنێ... )لەبەر تیشک(ی هەتاو لەنێوبەرێ.

ئێمــەش هەمان دروشــم دژ بە تااڵنچییە تــازەکان، وێرانگەرانی میراتی مێژوویی 
هاوبەش، بەرز دەکەینەوە!

Mirjo Salvini 
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Maryam Dara 
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وێنەی ژمارە 1، شوێنی بەردەنووسەکەی تەرەغە

وێنەی ژمارە 2، گەورەترین وێنەی هەڵگیراو لە ڤیدیۆکە.
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وێنەی ژمارە 3، دەستەچەپ، بەشی الی چەپ و ناوەندی دێڕی 1 تا 8.  وێنەی ژمارە ٤، 
دەستەڕاست، سەرەتای دێڕی 1 تا ٤.

وێنەی ژمارە ٥، دەستەچەپ، سەرەتای دێڕی 1 تا ٥.   وێنەی ژمارە ٦، دەستەڕاست، 
بەرەو کۆتایی دێڕی 1 تا 3.

وێنەی دەستە چەپ، ژمارە 7، کۆتایی دێڕی 1 تا 2.   وێنەی دەستەڕاست، ژمارە 8 
)بڕوانە ڕوون کردنەوەی خوارەوە( 
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 وێنەی ژمارە 9، دەستەچەپ،  وێنەی ژمارە 10، دەستەڕاست.   
]هەر سێ وێنەی[ ژمارە 8، 9 و 10 دێڕی 1 تا 3]ی بەردەنووسەکە پیشان 

دەدەن[.

وێنەی ژمارە 11، 12 و 1٤، دێڕی ٤ تا 7
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وێنەی ژمارە 13، دەستەچەپ، دێڕی 7 تا 9.  وینەی ژمارە  1٥، دەستەڕاست، 
دێڕی 3 بەرەو کۆتایی یەکەی.

وێنەی ژمارە 1٦، نوسخەیەکی لەبەرنووسراوە، کە لەسەر بنەمای وێنەی 
لەت وکوتەکان پێکهێندراوە.
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وێنەی ژمارە 17، چیای تەرەغە.

 وێنەی ژمارە 18، نزیک تروپکی چیاکە. ئەو کەسە، ئاماژە بە شوێنێک دەکا کە
بەردەنووسەکەی لێ بووە.
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وێنەی ژمارە 19، دەستەچەپ، چۆنییەتیی بۆشایی یەکە لەسەر تاشەبەردەکە 
 پیشان دەدا.

وێنەی ژمارە 20، تاشەبەردەکە و مەخمەڵینە )گلسنگ(ی الی خوارەوەی شوێنە 
 تێکشکاوەکە.
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بەردەنووسێکی هەزارەی یەکەمی پێش زایین  لە »قەاڵیچی«ی بۆکان
ایــران« و  فرهنگــی  میــراث  »ســازمان  باڵوکراوەکانــی  هەواڵــی  بەگوێــرەی 
پشت ڕاســت کردنەوەی چەنــد پســپۆڕی ئێرانــی و ئورووپایــی، ســاڵی 1364/ 1985، 
کاتــی هەڵکۆڵینــی گردێکــی مێژوویــی لــە دەرەوەی گونــدی قەاڵیچــی، کــە کەوتۆتــە 
دێڕییــان   13 بەردەنووســێکی  بــۆکان،1  ڕۆژهەاڵتــی  باکــووری  کیلۆمیتریــی   8
شوێنەوارناســان  لــە  زۆرینەیــەک  کــە  ڕاســتییەوە  ئــەو  بەهــۆی  دۆزیوەتــەوە.2 
و دەزانــن  ماننــاکان  پێتەختــی  ئیزیرتــووی  یــان  زیرتــو  شــوێنی  بــە   قەاڵیچــی 
تا ئەمڕۆ هیچ بەڵگە و نیشانە و تەتەڵەیەک نەدۆزراوەتەوە کە زمان و خەتی تایبەت بە 
خودی »ماننایی«3 دیاری کردبێ، دۆزرانەوەی بەردەنووسەکە لە جەرگەی حکوومەتی 
ماننادا، گرنگایەتیی زۆری پێدراوە،  بەاڵم کێشە لەمەدایە کە بەردەنووسەکە بە خەت و
زمانی ئارامی4 نووسراوە، خەت و زمانی خەڵکی سووریا و دووچۆمان، نەک زمانی 
ناوچــەی ماننــا، واتــە موکریان و ئازەربایجــان کە بەداخــەوە زانیارییەکی ئەوتۆمان 

لەسەری نییە.
ســەبارەت بە ســاڵ یان سەردەمی نووســرانی بەردەنووســەکە، ئاندرێ لومەیر5 

شوێنەوارناسی فەرەنسی دەنووسێ:
»... نێوەرۆکی بەردەنووسەکە ئیجازەی ئەوەمان پێ نادا بزانین بە فەرمانی کامیەک 

1. بڕوانە:
https://fa.wikipedia.org/
wiki/%D8%AA%D9%BE%D9%87_%D9%82%D9%84%D8%A7%DB%8C% DA%86%DB%8C

2. بەردەنووس = تەتەڵە، کەتیبە، لەوحە.
3. مانناکان لە بەشێکی بەرچاو لە نیوەی یەکەمی هەزارەی یەکەمی پێش زایین دا، لە ناوچەی 
کوردستان و ئازەربایجانی ئێستا، واتە باشووری گۆلی ورمێ دەسەاڵتی زۆریان هەبوو و 

دوای ئاشوور و ئوورارتوو، سێهەم قەومی خاوەن هێزی ناوچەکە بوون.
Aramic .4  زمانێکی دێرینی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســتە و لەگەڵ زمانە ســامییەکان دا هاوڕیشــە 

بووە.
5. Andre Lumair.
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لــە حاکمانــی ماننایی یا کامە پادشــای ماننایی هەڵکەندراوە ]نووســراوە[. بەگوێرەی 
ئــەو مێــژووەی وا بــە یارمەتیــی تایبەتمەندییەکانــی خەتــی نووســینی دەوروبــەری 
کۆتایی یەکانی ســەدەی هەشــتەمی پێش زایین دەتوانرێ ســەردەمی شاهانی ماننایی 
دەسنیشــان بکــرێ، ئیرانــزوو )Iranzu( لە دەوروبــەری 718ی پێش زایین ]؟[؛1 ئازا 
)Aza( لە  71٦ـ  717ی پ. ز )؟)؛ ئوولسوونوو )Ulsunu( لە دەوروبەری ساڵی 713ی 

پ. ز  ]حوکماتیان کردووە[؛ هەروەها وێدەچێ بتوانین ئەهشاری )Ahshari(ش کە 
لە سەردەمی حوکمی ئاسەرحدوون )٦٦9 تا ٦80 ی پ. ز( و ئاشوور بانیپاڵ )٦٦0ی 
پ.ز(  ]دوو کــەس بوون لە شــاهانی ئاشــووری[، لەنێو ئــەو مێژووانەدا بگونجێنین. 
تەنانەت ئەگەر ئاماژەیەکیش بە لەتی شکاوی بەردەنووسەکە نەکرێت، دیسانەکە لە 
ڕاســتی دا ناوی »ئوولســوونوو« بەگوێرەی مێژوو دیاری کردن و بە ئەگەرێکی نزیک 
بــە دڵنیایی یــەوە، خۆی لەوانی دیکە وێچووتر پیشــان دەدا. لەگەڵ ئەوەش دا نەبوونی 
زانیاریــی ڕێژەییمــان لە دەورەی مێژوویی حاکمانی ماننــا، دەرەتانی ئەوەمان پێنادا 

مێژووی وردی نووسراوەکە دیاری بکەین« )لومەیر، سەرەوە، الپەڕە 8(.
کەوابوو، ئەگەر ســەردەمی نووســرانی بەردەنووســەکە هەر ئەو ســااڵنە بێ وا 
لومەیــر دەڵــێ )دەوروبــەری 713 ی پێش زایین( یان ئەوەی وا مــن لە بەراوردکاریی 
ســاڵەکان دا پێی گەیشــتم )718 ی پێش زاییــن(، هەردووکیــان دەکەنــە کۆتایی یەکانــی 
چاخــی ئاســن ـ کە ســەردەمێکی گرنگــی ژیان، بەتایبــەت ژیانــی فەرهەنگیی مرۆڤی 

ناوچەی ڕۆژهەاڵتی ناڤینە بە کوردستانەوە. 
ـ لــەو ســااڵنەدا ئایینــی کۆنــی میترایــی لــە گەشەســەندن دا بوو و بــەرەو ڕۆژاوا 

دەکشا؛ 

1. بەداخەوە لێرەدا هەڵەیەک کەوتۆتە ڕێکەوتی حکوومەتی شــاهانی ماننایی یەوە و ســااڵنی 
حوکمی ئیرانزوو و ئوولسوونوو بە یەک شێوە بە ساڵی 713 نووسراوە. ئەم هەڵەیە دەبێ 
ڕاست بکرێتەوە دەنا ڕێکەوتی نووسرانی بەردەنووسەکەش گرفتی تێدەکەوێ. ئیرانزوو لە 
پێش سەردەمی ئازا )سااڵنی 717 و 71٦ی پ. ز( لەسەر حوکم بووە، جا ئەگەر قەبووڵمان 
بــێ کــە ماوەی 10 ســاڵیش حکوومەتی کــردووە، ئەودەم دەبێ کۆتایی یەکانی دەســەاڵتی لە 
دەوروبــەری دەســپێکی حوکمــی ئــازادا بووبــێ )و بەو پێیــە ســاڵی 718ی پێش زایین زیاتر 

گونجاو دەنوێنێ.
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ـ زەردەشتایەتی ئێران و هیندی داگرتبوو؛ 
ـ یەهوودییــەت بــە کتێبــی »عهدعتیق«ەوە هاتبــووە مەیدان )7٥0 تــا 200 پ. ز( و 
مەسیحیەتیش درەنگتر، بەاڵم بە حەماسەتی زیاترەوە لە کۆتایی ئەو هەزارەیەدا 

سەری هەڵدا؛ 
ـ ئاشــوورییەکان لــە ســاڵی ٦39 ی پێش زاییــن ئیمپراتۆرییەتــی کۆنــی عیالمییــان 

تێکشکاند، کە تا ئەودەمانە دووهەزارساڵێک بەسەر تەمەنی دا تێپەڕ دەبوو؛ 
ـ یەکەم دەوڵەتی یەکگرتووی ناوچەی باشووری گۆلی ورمێ هەر لەو سەردەمانەدا 

)هەزارەی یەکەمی پ. ز( لەالیەن مانناکانەوە دامەزرا؛ 

ـ ماوەیەک درەنگتر ئیمپراتۆرییەتی ماد )٦78 تا ٥٥0 پ. ز( حکوومەتی کرد؛  
ـ بەشــوێنی دا زنجیرەی هەخامەنیشــی )٥٥0 تا 330 پ. ز( هاتنە ســەر ڕووپەڕی 

مێژووی ناوچە؛ 
ـ بەکورتی، مرۆڤایەتی ئەو ســەردەمانە لە هەژێن دا بوو و گەلێک ڕووداو ڕووی 

دەدا کە پێشتر نەبیندرابوون.
نــە ماننــا و نــە ئوورارتــوو و نە ئاشــوور، وەک ســێ هێــزی مەزنــی ناوچەکەی 
 ئێمە، لەو گۆڕان و پێشــکەوتانە بەدوور نەبوون؛ بەتایبەت مانناکان، وەک گرووپێک
دەوڵەت ـ شاری سەر گرد و لێواری ڕووبارەکان بەخۆیان دا هاتنەوە و پێداویستیی 
خۆڕاگری لەبەرانبەر هێرشــکاریی بەردەوامی ئاشــوور و ئوورارتوو، یەکیخستن و 
حکوومەتێکی یەکگرتوویان پێکهێنا، کە بەپێی بۆچوونی زۆرێک لە پسپۆڕانی شوێنەوار و 
مێــژوو )لومەیــر، یەغمایی، حەســەن زادە(، »زیرتــوو« یان »ئیزیرتوو«یان لە تەنیشــت 
گوندی ئێستای قەاڵیچی کردە پێتەختی خۆیان. دەسکەوتە شوێنەوارییەکان تا ئێستا، 
 گرنگایەتیی شوێنەکەیان وەک شارێکی گەورە بە پەرستگە و تەالر و هونەری میعماری و
کاشــیکاریی نایابــەوە ســەلماندووە و ئــەو تایبەتمەندییانــە بەســەریەکەوە وێــڕای 
هەندێک نیشــانەی میژوویی، ئەگەری پێتەخت بوونی مانناکان بۆ شــوێنەکە بەدوور 
نازانێ؛ بەتایبەت کە ئەم بەردەنووسە ڕاستەوخۆ ناوی دوو خودای خاڵدی و هداد، 

بەتایبەت خاڵدی، بە زەعتەر یان ئیزیرتووە دەبەستێتەوە.
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دوای دۆزرانــەوەی بەردەنووســەکە لەالیــەن شوێنەوارناســی ئێرانــی ئیحســان 
)ئیســماعیل( یەغمایی یەوە لە ســاڵی 198٥دا، ســەرەتا ڕەســووڵ بەششاش کەنزەق، 
پســپۆڕی زمانــە دێرینــەکان لــە تــاران خوێندییــەوە، ئینجــا ئورووپایی یــەکان دوو 
تەرجەمەی  دیکەیان خســتە بەردەســت )ئاندرێ لومەیر1 و فرێدریک ماریۆ فەیلس2(؛ 
چەند پســپۆڕی دیکەی شــوێنەواریش بابەتیان لەســەر نووسی و هەڵیانسەنگاند )بۆ 
نموونــە، یۆســف حەســەن زادە3، مەریــەم دارا	 و کازم مــەالزادە	 لــە ئێــران و چەند 

کەسی دیکەی ئورووپایی(. 
بەردەنووســەکە شــکابوو و لەتێک لە دەســتەچەپی الی ســەرەوەی پێنج ساڵێک 
دواتر لە بازاڕێکی شت ومەکی قاچاخی دێرین دا دۆزرایەوە و لەگەڵ بەژنی سەرەکی 
بەردەنووسەکەدا خرایە سەریەک. بەهۆی نێوەرۆکی هەندێک نامۆیەوە بۆ شوێنەکە، کە 
 دواتر باسی دەکرێ، بۆچوونی زوربەی  پسپۆڕان هاوڕێ بوو لەگەڵ ئەگەر و گومان و
کەمتــر وا بــوو بڕیارێکــی کۆتایی لەســەر الیەنەکانــی کارەکە بدرێ. ســەرەتا گوترا 
بەردەنووسەکە لە تەالری پەرستگەی قەاڵکەدا دۆزراوەتەوە، ئینجا دوای پرس وجۆ، 
بەرپرسی کۆڵینەوەکان و دۆزەرەوەی بەردەنووسەکە، ئیحسان )ئیسماعیل( یەغمایی 

گوتی: لە دەرەوەی تەالرەکە، بەاڵم لە نێوەوەی دیوارەکانی قەاڵدا دۆزیویەتەوە.6
بابەتێکی دیکەی جێی باس، خەت و زمانی نووسینەکانی سەر تەتەڵەکەیە. زمانێکی 
بەبرەوی وەک ئارامی الی  کەم لە کۆتایی یەکانی هەزارەی دووهەمی پێش زایینەوە تا 

1. ndre LeMaire.
Frederic Mario False .2 کە ئێرانییەکان بە فالسی حونجە دەکەن. 

3. بڕوانە ئەم وتارانە:
ـ درآمــدي بــر باستانشناســی، تاريــخ و فرهنــگ ماناهـــا بـــر اســـاس جديـــدترين يافتەهــا، 

باستان پژوهی، 1388، س 9، ش 1٥، ص ٥٤ تا ٦3.
ـ تپەای در بوکان کە قطعەای از تاریخ ایران در دل آن نهفتە است، ایران آنالین، 13 یا 17 

آبان 1399، اخبار شهرستان ها.
	. اســتل آرامی قالیچی بوکان، کتیبە بومی منطقە یا وارداتی؟، نشــریە زبان شــناخت، ســال 

دهم، شمارە اول، بهار و تابستان 1398، ص 19 تا 39. 
	. پادشاهی مانا؛ نگاهی بە ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مانا برپایە آگاهی های 
باستان شناسی و جغرافیای تاریخی، باستان پژوهی، 1388، سال ٤، شمارە 7، ص. ٤٥ تا ٥3. 

	. مەریەم دارا، پەڕاوێزی ژمارە 2، الپەڕە 37.
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 کۆتایی یەکانی سەدەی یەکەمی پ. ز لە ناوچەی دووچۆمان و سووریادا قسەی پێدەکرا و
تەتەڵــە و بەردەنووس و ســتێلی پێ دەنووســرا. تەنانەت زمانی  ئاشــوورییەکانیش 
بــوو، کــە تەتەڵــەی خۆیــان پــێ دەنووســی، بــەاڵم ئارامیی کۆن لــە نێوەڕاســتەکانی 
هەزارەی یەکەم دا برەوی نەما و چەند لقی وەک ئارامیی عیبری و ئەدەبی و درەنگتر 

مەسیحیی لێ جیابوونەوە. 
سەردەمی نووسرانی بەردەنووسەکەی ئێمە سەردەمی برەوی ئارامیی کۆنە.

ئێســتا پرســیار ئەوەیــە ئــەو خەت و زمانە لــە الی ماننــاکان چ دەکا؟ ئەوان هیچ 
بەردەنووســێکیان لــێ بەجێ نەمــاوە بۆ ئەوەی بزانین بە چ زمانێــک دواون؛ تەنانەت 
مادەکانــی دوای ئەوانیــش کــە بەشــی ســەرەکییان لــە هەمــان ناوچەدا ژیــاون، هیچ 
بەردەنووسێکیان لێ نەدۆزراوەتەوە! کەوابوو هۆکاری مەنتیقی و زانستی بۆ بوونی 

تاقە یەک بەردەنووسی ئارامی لە خاکی ماننا دەبێ چی بێ؟
ئا(  ئایا کەســێکی ئارامی زانی ئارامی نووس هاتۆتە ناوچەکە و بەردەنووســەکەی 

نووسیوە؛ یاخود
ب(  بەردەنووســەکە لــە ئەنجامــی فتووحاتێــک دا، لــە ڕێگایەکــی دووری وەک 

دووچۆمانەوە هێنراوەتە قەاڵیچی؟
پ( ئاشکراشــە کــە ناتوانین بڵێیــن هی ئوورارتوویی یەکانی بــن گوێی ماننا بووە، 

لەبەر ئەوەی بە خەتی بزماریی ئەوان و زمانەکەیان نەنووسراوە.
بە بۆچوونی من، یەک لەو وەاڵمانەی وا دەکرێ بە پرسیارەکە بدرێتەوە ئەوەیە 
کە زمانی ئارامی لە ناوچەی ماننا و مادیش برەوی بووبێ و ئەو هێڵە سنوورییەی 
وا ئێرانییەکان دەیانەوێ لە نێوان ڕۆژهەاڵتی کوردســتان و دووچۆمان بیکێشــن و 
لێکیــان جیــا بکەنەوە، لە ڕاســتی دا بوونــی نەبووبێ؛ بەاڵم ئەوە بۆچوونی کەســێکی 
وەک منە کە لە دەرەوەی ئاڵقەی شوێنەوارناسیم و دیاردەکان یەک الیەنە و تەنیا لە 
ڕێگەی مێژوویی یەوە ســەیر دەکەم و ئەوە ناتوانێ زۆریش دروســت بێ و لەالیەن 

پسپۆڕانە وەربگیرێ.
خاڵێکــی گرنگــی دیکە لــەو پەیوەندییەدا نێوەرۆکی نووســینەکانە، کە ســێبەرێکی 
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دیکــە دەخاتــە ســەر بەردەنووســەکە. بــە عادەتــی بەردەنووســە مێژوویی یــەکان، 
نووســەری بەردەنــووس دوای ڕاگەیاندنــی پەیامەکــەی خۆی، جا پەیمانی سیاســی 
یان ســپایی، بڕیاری حکوومی، ســتوونی شــانازی یا فەرمانی شایەک بێ، بۆ ئەوەی 
نووسراوەکە لە داهاتوودا بە ساغی بمێنێتەوە و نەشکێندرێ و نەدزرێ، لە سەرەتا 
یــان کۆتایــی هەموو یان زوربەیان دا تووک و نزایەک ئاراســتەی ئەو کەســانە دەکا 
وا دواتر دەیشــکێنن یان دەیشــێوێنن و دەیدزن. ئەم بەردەنووســە تایبەتە تووک و 
لەعنەتەکەی هەیە، بەاڵم هیچ نیشــانەیەک لە بەشــەکانی دیکەی تێدا بەرچاو ناکەوێ. 

ئایا بەردەنووسەکە بەشی دیکەشی بووە و ئێمە بە هەواڵی نازانین؟
وەاڵمی ئەم پرسیارە دەبێ پسپۆڕانی شوێنەوارناس بیدەنەوە، بەاڵم منی ناشارەزا 
دەمەوێ بۆچوونێکی خۆم دەرببڕم: ئێمە لە بەردەنووسەکەی سەر چیای تەرەغەش دا 
بەبــێ ئەم الوئــەوال ڕووبەڕووی تووک و نزایەکی هاوشــێوە بووینەتــەوە. لەوێش دا 
ئەوەندەی دەرکەوتووە، بەردەنووسەکە هیچ بەشێکی دیکەی جگە لەو نفرین کردنانە 
نییــە. بڵێــی ئــەوە نەریتێک یان داب وڕەســمێک نەبووبێ کە شــاهانی فاتحی ناوچەکە 
 ویستبێتیان تەنیا بەو چەند دێڕە و نەک هیچی تر، مۆرکی خۆیان لە شوێنێک بدەن و
بوونی خۆیان، ســپایان، دین و ئایینیان و خوداکانیان لەو شــوێنە تایبەتە بسەلمێنن؟ 
بڵێــی ئــەوە وەک خزمەتێک بە خوداکان )لێرەدا خاڵــدی( بەڕێوەنەبرابێ؟  ئەگەر ئەم 
بۆچوونــە کاڵــەی من بســەلمێنین، وا هەیە چیتر چاو بۆ بەشــەکانی دیکەی ئەم دوو 
بەردەنووسە نەگێڕین و الی کەم لە بەردەنووسەکەی تەرەغەدا کە شوێنی شێواوی 
بەردەنووسەکە لەگەڵ ژمارەی دێڕەکانی دا کەم وزۆر یەک دەگرێتەوە، چیتر مەجالێک 

بۆ باوەڕهێنان بە بزربوونی »پاشماوە«کەی نامێنێ.    
هەرچۆنێک بێ، ئێستا بەردەنووسەکەی قەاڵیچی لە تاران لە مووزەی نەتەوایەتیی 
ئێــران ڕاگیــراوە و وێڕای گەلێک ڕەمز و ڕازی هەزاران ســاڵەی مرۆڤی دێرینی ئەو 
دەڤەرە، چاوەڕوانی ڕووناکی خســتنە ســەر الیەنە تاریکەکانییەتی و بێ گومان هەر 
دوو گەلــی کــورد و ئازەربایجانــی، کــە خۆیــان بە وەچــەی مانناکان دەزانــن، زیاتر 
تامەزرۆی بیســتنی هەواڵەکانن و خوازیارن لێیــان ڕوون بێتەوە ئەگەر دۆزرانەوەی 
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بەردەنووســەکە 2700 ســاڵێکی پێچــوو، ئایــا پــەردەالدان لەســەر نهێنییەکانــی ئــەم 
بەردەنووســەش ئەوەنــدە ســاڵی دیکــەی پێویســتە؟ هیــوادارم وا نەبــێ و زانســتی 
دواڕۆژی مــرۆڤ بتوانــێ یارمەتیــی وەاڵم دانەوەی زووتری پرســیارەکانی ئەمڕۆی 

ئێمە بدا.    

پرسی خوداکان
گرنگایەتیــی بەردەنووس و بەشــێکی بەرچاوی دەســکەوتەکانی دیکــەی قەاڵیچی لە 
پەیوەندیــی شــوێنی زیرتوو یان ئیزیرتوودایە. ئەگــەر گردی دێرینی قەاڵیچی هەمان 
ئیزیرتوو بێ، کە بۆچوونی گەلێک لە دێرینەناسان ئەوە دەسەلمێنێ، بەردەنووسەکە 
لە الیەکەوە  بەڕوونی ناوی دوو خودای خاڵدی و هداد وەک خودایانی جێگەی ڕێز و
پەرستنی خەڵک دێنێ )دێڕی ٥، 11 ـ 12(؛ لە الیەکی دیکەوە  ئاماژە بە ناوی زەعتەر 
)ZcTR/BS)  دەکا، کە دەبێ شوێنی خوداکان یان شوێنێک بێ کە خەڵکەکەی باوەڕیان 

بــەو خودایانــە هەیە. زەعتــەر هەمان زیرتوو یان ئیزیرتــووی پێتەختی مانناکانە، کە 
ئێســتا لەالیــەن زۆرێــک لــە شوێنەوارناســانەوە بە قەاڵیچــی دەزانــرێ. لێرەدایە  کە 
دەکرێ ئەم بەردەنووسە وەک بەڵگەیەکی قایمی پەیوەندیی خوداکان لەگەل زەعتەر 
)قەاڵیچی( بگیرێتە بەرچاو. خودای هداد هی ناوچەی سیکانە و پەیوەندیی بە مانناوە 

کەمتــرە، بــەاڵم خــودای خاڵــدی1 باوەکــوو خــودای ئوورارتوویی یەکان بــووە، وەک 
خودایەکــی خۆجێیــی، پەیوەنــدی بە ناوچەکانی باشــووری ئوورارتــوو و باکووری 
مانناشــەوە دراوە. کەوابــوو ئێمــە دەتوانیــن لە هەڵســەنگاندنی ئایینی ماننــاکان دا لە 
ئیزیرتوو، بەتایبەت و ماننا بەگشتی، هەروەها لە هەندێک شار و ناوچەی دراوسێی 

ماننا وەک، مووساسیر2 و گیلزان،3 بەشوێن  خودای خاڵدی دا بگەڕێین. 
**

ئەوانەی باسیان کرا ئاماژەیەک بوون بە مێژوو و ڕووداوەکانی نیوەی یەکەمی هەزارەی 

Haldi  .1 خاڵدی/ حاڵدی/ هاڵدی، خودای گەورەی ئوورارتوویی و مانناکان. 
Musasir .2  شارێک لەالی سەرووی زێی گەورە لە خاکی ئوورارتوو.   

Gilzan .3 ناوچەیەک لە ڕۆژاوای گۆلی ورمێ و دراوسێیەتی ماننا و ئوورارتوو.  
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یەکەمی پێش زایین لە سەر خاکی دەوڵەتی ماننا و باشووری ئوورارتوو، بەاڵم هەموو 
ئەو باس وخواسە لە پەیوەندیی بەردەنووسی دۆزراوەی قەاڵیچی دا هاتوونەتە گۆڕێ، 
هەر بۆیەش پێویســتە بچینە ســۆراغی بەردەنووسەکە و نێوەرۆکی نووسراوەکانی . 
ئەوەی من بە بەردەنووسی ناودەبەم، لە ڕاستی دا ستوون یان ستێلێکی بەردینە کە 

بەگوێرەی نووسینی ئاندرێ لومەیر: 
»نفرین نامەیەکە بە زمان و خەتی ئارامی، کە میترونیوێک بەرز و 80 سانتیمیتر 
پانــە. لــە 13 دێــڕ پێکهاتــووە و کــەم وزۆر هەموو دێڕەکانــی دەخوێندرێنــەوە، بەاڵم 
وێدەچێ بەشــێکی ســەرەکیی لە ســەرەتاکانی دا فەوتابێ )ل 110(... هەموو ســێزدە 
دێڕی پێکهاتەی ئەم بەردەنووســە لە ڕاســتی دا وەک کۆتایی بەردەنووســێک ســەیر 
دەکرێن کە بۆی هەیە لەالی سەرەوەی ئەم ستێلە یان ستێلێکی دیکە کە بەتەواوەتی 
فەوتاوە، پێکەوە بەردەنووسێکی تەواویان پێکهێنابێ... لە باری تایبەتمەندیی مێژوویی 
خەتەوە... بەردەنووســی بۆکان پەیوەندیی بە نیوەی دووهەمی ســەدەی هەشــتەمی 
پێش زایین و ئەگەر وردتری بکەینەوە، کۆتایی یەکانی ئەو ســەدەیە و ســەرەتاکانی 
سەدەی حەوتەمی پێش زایین پەیدا دەکات... دەکرێ بڵێین بەردەنووسەکە یادگارێکی 
شــاهانە )وەک پەیکەرەکــەی تەل فەخریــە( یــان ســوێندخواردننامە، یــان پەیمانێکــی 
11٦ ی  ل  )ســەرەوەتر،  ســەفیرە(بێ.«  بەردەنووســەکەی  )وەک  ژێردەســت کردن 

وەرگێڕاوی فارسی(.
با بچینە سۆراغی تەرجەمەکانی بەردەنووسی قەاڵیچی. 

یەکەم تەرجەمەی بەردەنووسەکە بە فارسی کاری ڕەسووڵ بەششاش کەنزەق 
بــووە، ئینجــا تەرجەمــەی ئینگلیزیــی ئانــدرێ لومەیر بەڕێوە چووە، کــە ئەویش هەر 
ڕەســووڵ بەششــاش کردوویەتە فارســی، بەشــوێنی دا تەرجەمەی ئینگلیزیی فەیلس 
هاتــووە. لێــرەدا هــەر ســێ تەرجەمەکــە خۆیــان و وەرگێــڕاوی کوردییــان بەرچــاو 
دەکــەون، بــەاڵم کارەکــەی ئانــدرێ لومەیر کە وردەڕیشــاڵی زیاتری هەیــە خراوەتە 

پێش هەمووانەوە:  
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لەبەر نووسینەوەی دەقی بەردەنووسەکە بە پیتی التینی ئەمڕۆیی لەالیەن ئاندرێ 

لومەیرەوە وەرگیراو لە تەرجەمەی فارسیی ڕەسووڵ بەششاش کەنزەق.

دەقی بەردەنووسەکە بە زمانی فارسی و کوردی
ب. وەرگێــڕاوی فارســیی تەرجەمەکــەی لومەیــر لەالیــەن ڕەســووڵ بەششــاش 

کەنزەقەوە:
1. کسی کە این سنگ یادبود را بردارد ]...[

2. در جنگ یا صلح، همە آفت ]...[
3. کە وجود دارد در سراسر این زمین. کە خدایان ویران کنند خانە
٤. آن شاه را زیرا کە او ناسزا گفت بە خدایان و او کە ناسزا گفت

٥. بە خالدی در زعتر. باشد کە هفت گاو مادە
٦. شیر دهند یک گوسالە را و او سیر نشود و هفت 

7. زن بپزند در یک تنور و آنها نشوند
8. پر )سیر نشوند(، باشد کە محو شود از کشورش دود آتش و صدای 

9. دو آسیاب؛ و باشد کە زمینش نمک سودە شود؛ و باشد کە بمیرد سرور
10. ش، بە آشفتە خاطری؛ و در حق این شاه کە ]...[

11. بر روی این استل، کە تختش، او را واژگون کنند خدایان هدا)د(1

1. هدد، هداد، بەعل )HDD(خودایەکی خەڵکانی شام و دووچۆمان بوو.
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12. و خالدی؛1 و کە هفت سال متوالی ه ـ)ـ داد( برنیاورد بانگش را
13. در کشــورش؛ و او نابود کند کســی را کە ناســزا بگوید نســبت بە این ســنگ 

یادبود.

پ. وەرگێڕاوی  کوردیی بەردەنووسەکە2 )تەرجەمەی لومەیر(
)بەداخــەوە دەســتم بــە دەقــی ئینگلیزیــی وتارەکــەی  لومەیــر ڕانەگەیشــت کــە 

ڕاستەوخۆ لە ڕووی تەرجەمە بکەمەوە، بۆیە هەر فارسییەکەم کردە کوردی.(
1. هەر کەس ئەم بەردی یادگارە هەڵبگرێ ]....[

2. لە شەڕ یان لە ئاشتی دا هەموو خەسارێک ]...[
3. کە هەیە لە سەرانسەری زەوی دا. خودایان وێرانی بکەن ماڵی

٤. ئەو شایە، لەبەر ئەوەی جنێوی دا بە خودایان و ئەو کە جنێوی دا
٥. بە خاڵدی لە زەعتەر، با حەوت مانگا

٦. شیر بدەنە یەک گوێلک]ی ئەو؟[ و تێر نەبێ و حەوت 
7. ژن لە تەندوورێک دا نان بکەن و ئەوان نەبن

8. پڕ )تێر نەبن(. با نەمێنێ لە واڵتی دا دووکەڵی ئاگر و دەنگی
9. دوو بەرداش؛ وە با زەوییەکەی ببێتە شۆرەکات؛ وە با بمرێ گەورە

10. کەی بە پەرێشانی؛ وە سەبارەت بەو شایەی وا ]...
11. بەسەر ئەم تەتەڵەیەدا؛ کە تەختی، وە وەریگێڕن خودایانی هد)اد(

12. وە خاڵدی؛ وە با حەوت ساڵی یەک لەدوای یەک ه ـ)داد( بەرز نەکاتەوە دەنگی
13. لە واڵتەکەی دا؛ وە نەیهێڵێ ئەو کەسەی وا جنێو بدا بەو بەردی یادگارە. 

دووهــەم کەســی ئورووپایــی »ف. م. فەیلس«یش3 دەقەکەی تەرجەمــە کردۆتەوە. 
کاری ئەویــش وەک هــی بەششــاش وردە جیاوازییەکی لەگــەڵ وەرگێڕاوەکەی 

1. خودای باشووری ئوورارتوو و ماننا. وا هەیە پەرستگای قەاڵیچی بە ماڵی خودای خاڵدی 
بزاندرێ. 

2. ڕەســووڵ بەششــاش جارێک دەقەکەی خوێندۆتەوە و بە فارســی تەرجەمەی کردۆتەوە. 
جارێکیش تەرجەمەی ئاندرێ لومەیری وەرگێڕاوەتە سەر فارسی. 

3. Frederic Mario False.
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لومەیــردا هەیە و من بۆ ئاگاداریــی زیاتری خوێنەر لێرەدا ئەوانیش دەهێنمەوە 
باوەکوو وەرگێڕاوی سەرەوەی لومەیر ویچووتریش بێ:

وەرگێڕاوی فارســی ڕەســووڵ بەششــاش کەنــزەق، وەک یەکەمیــن وەرگێڕاوی 
فارسیی دوای دۆزرانەوەی بەردەنووسەکە:

1. این سنگ یادبود یانس است
2. برای میهمانی بە افتخار او یا برای پایان یافتن هرگونە آفت و بالئی

3. کە بود در سراسر ]این[ خاک؛ باشد کە برگزینند اورا خدایان
٤. معبد شاهی کە اوست ولص اکنون؛ برای خدایان ولص

٥. اکنون برای خالدی در زعتر هفت گاو
٦. پروار کنند یک گوسالە و هفت قوچ دنبەدار و هفت

7. زن/ آتش هدیە کنند بە یک آتشکدە، باشد کە آشکار نشود 
8. وحی و محو شود از سرزمین تنین آتش و نوای

9. آسیابها و زمینش بە شورەزار مردە مبدل شود میرک )امیر(
10. فرع، رئیس و شاهی کە ]تعدی کند[

11. نسبت بە این سنگ یادبود. تختش واژگون کند اورا 
12. و خدای خالدی و هفت سال نباشد نوای ...

13. بە سرزمین ویم اگر برباید مزدوری این سنگ یادبود را.

وەرگێڕاوی کوردی دەقەکەی  بەششاش ]13 دێڕ[:
1. ئەوە بەردی یادگاریی »یانس«ە1

2. بۆ میواندارییەتی بە شانازیی ئەو یاخود بۆ کۆتایی هاتنی هەر چەشنە ئافەت و 
بەاڵیەک

3. کە بوو لە سەرانسەری ]ئەم[ خاکە؛ با هەڵیبژێرن خودایان 
٤.  پەرستگەی شاهی کە ئەوە وێلس2 ئێستا، بۆ خودایانی وێلس

1. دەبێ ولص یان ئولووسوو شای ماننا بێ.
2. هەمان شای ماننا.
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٥. ئێستا بۆ خاڵدی لە زەعتەر حەوت گا
٦. دابەستن گوێلکێک و حەوت بەرانی دووگدار1 و حەوت

7. ژن/ ئاگر بە دیاری بدەن بە ئاورگەیەک، با دەرنەکەوێ 
8. وەحی و بفەوتێ لەسەر زەویی تنین2 ئاگر و دەنگی

9. بەرداشەکان و زەویش ببێ بە شۆرەکاتی مردوو و میرۆکەی )میری(
10. لق، سەرۆک و شایەک کە ]دەسدرێژی بکا[

11. سەبارەت بەو بەردە یادەوەرییە، تەختی هەڵگەڕێنێتەوە
12. خودای خاڵدی؛ وە حەوت ساڵ نەمێنێت دەنگی...

13. لەسەر خاکی ویم3 ئەگەر بەکرێگیراوێک بیڕفێنێ ئەم بەردە یادەوەرییە.

وەرگێڕاوی فەیلس  ]لە 1٤ دێڕدا[:
1. ]اگر شاهی )در آیندە( وجود داشتە باشد[ کە این استل را از میان بردارد ]...[

2. در جنگ یا صلح، همە طاعون ]...[
3. کە بر تمام زمین وجود دارد ـ باشد کە خدایان آنرا بە این خاطر مجازات کنند.

٤. کاخ: و او در مقابل )همە( خدایان نفرین شود و 
٥. در برابر خالدی، )خدای( ZcTR/BS  باشد کە هفت گاو

٦. یک گوسالە را شیردهند ولی آنرا سیر کنند و باشد کە هفت
7. زن در یک تنور بپزند، ولی آنها را پر کنند

8. و باشد کە دود آتش و صدای سنگ های آسیاب
9. از کشور پاک شود

10. و باشد کە سرزمین او مانند شورەزار شود و در برابر او
11. فرماندە سردستە )؟( شورش کند و شاه کە خواهد نوشت

12. بر این استل، باشد کە هداد تخت او را بگیرد.

1. دەبێ مەڕ بێت نەک بەران.
2. بۆم ساغ نەبوویەوە کوێیە.

3. دڵنیا نیم چییە.
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13. با خالدی و برای هفت سال علف در دشت نروید
1٤. در سرزمین او، و باشد کە تمام نفرین های این استل او را برگیرند )با هم(1 

وەرگێڕاوی کوردیی دەقی فەیلس ]لە 1٤ دێڕدا[:
1. ]ئەگەر شایەک )لە داهاتوودا( هەبێت[ کە ئەم ستێلە تێدابەرێ ]...[

2. لە شەڕ یان ئاشتی دا، هەموو تاعوونێک ]...[
3. کە لەسەر هەموو زەوی دا بوونی هەیە، با خودایان بۆ ئەو کارەی سزای بدەن.

4. کاخ: وە لە بەرانبەر هەموو خودایان تووکی لێ بکرێ و 
5. لە بەرانبەر خاڵدی، ]خودای[ ZcTR/BS. با حەوت مانگا

6. شیر بدەنە گوێلکێک، بەاڵم تێری بکەن و با حەوت 
7. ژن لە تەندوورێک دا ]نان[ بکەن بەاڵم تێری بکەن2

8. وە با دووکەڵی ئاگر و دەنگی بەرداش
9. لە واڵتی بسڕێتەوە

10. وە با خاکەکەی وەک شۆرەکاتی لێ بێ و لە بەرانبەر ئەودا
11. فەرماندەی تاقم )؟( ڕاپەڕێت و شا کە دەنووسێ 
12. لەسەر ئەم ستێلە، با هداد تەختەکەی لێ بستێنێ.

13. لەگەڵ خاڵدی؛ وە بۆ ماوەی حەوت ساڵ گیا لە دەشتەکان نەڕوێ
14. لەســەر خاکەکــەی ئــەو؛ وە با هەموو تووکی نێو ئەم ســتێلە داوێنی بگرنەوە 

)پێکەوە(.

1. Fales, F. M. (2003). “Evidence for WestـEast contacts in the 8th BC: The Bukan Stele”, In G. B. 
Lanfranchi and M.Roaf and R.Rollinger (eds.), Continuity of Empire (?) Assyria, Media, 
Persia, Padova: S.A.R.G.O.N Editrice e Libreria: 131148ـ.

وەرگیراو لە وتاری مەریەم دارا.
2. لــە تەرجەمــە فارســییەکەدا نووســراوە »پڕی بکــەن« لە زمانی ئینگلیــزی دا بە تێرخواردن 
دەڵێــن پڕبــوون، بــەاڵم لــە تەرجەمەدا نابێ ئەوە بنووســرێ و لەجیاتیان دەبــێ بگوترێ تێر 

بوون.
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کۆتایی قسە
بەردەنووســەکەی قەاڵیچــی تووکنامەیەکە ڕوو لەو کەســانەی وا دواتر دەیشــکێنن، 
شــتی لەســەر دەنووســن یــان دەیــدزن. ئەو تــووک و نزایــە وا هەیە ئەمــڕۆ نرخ و 

بایەخێکی نەمابێ، بەاڵم گرنگایەتییەکەی لەم خااڵنەی خوارەوەدا دەبیندرێ:
 1. تاقە بەردەنووسێکە بە خەت و زمانی ئارامی، کە لە ناوچەی ماننا دۆزراوەتەوە و
ئەوە خاکی ماننا بە دووچۆمان و شــامەوە دەبەســتێتەوە؛ موکریان و بەگشتی 
 کوردستان یان ئازەربایجان دیاردەیەکی جیاواز و هەڵبڕاو لە فەرهەنگی دووچۆمان و

ڕۆژهەاڵتی ناوین نین.
2. پەیوەندیــی زەعتــەر )ئیزیرتــوو( و لە ڕاســتی دا قەاڵیچی، بە خــودای خاڵدی و 
هدادەوە دەدا؛ خاڵدی خودای ئوورارتوویی یەکان بووە و ئەوەش ڕوونکەرەوەی 
خەڵکانــی  ئوورارتوویی یــەکان و  لەگــەڵ  ئیزیرتوویــە  دیکــەی  پەیوەندییەکــی 

گیلزان و مووساسیر کە باوەڕیان بە هداد هەبوو؛
3. وا هەیــە لەوانــە گرنگتــر، پەیوەندیی خودای خاڵدی بێ لەگەڵ ئیزیرتوو و ئەوە 
خــۆی پەســندێکە بــۆ نێوجەرگەیــی و پێتەخت بوونــی ئیزیرتوو، لەبــەر ئەوەی 
خودایەکی گەورەی وەک خاڵدی بە شار و شوێنی بچووکەوە پەیوەند نەدراوە، 

کەوابوو دەکرێ زەعتەر یان ئیزیرتوو پێتەختی مانناکان بووبێ؛
 4. سەردەمی نووسرانی بەردەنووسەکە )سەرەتاکانی سەدەی هەشتەمی پێش زایین(ە و
تەرەغــە  بەردەنووســەکەی  نووســرانی  ســەردەمی  لــە  نییــە  جیــاواز  زۆر 

)کۆتایی یەکانی هەمان سەدە(.1

5. بەردەنووســەکە دەوروبــەری 2800 ســاڵێک پێــش ئێســتا نووســراوە. ئــەو 
خەڵکانــەی وا لــەو ســەردەمەدا لەســەر خاکــی قەاڵیچــی ژیــاون، بــە حیســابی 
جوغرافیــا پەیوەندییــان بــە هەر دوو گەلــی کورد و ئازەربایجانییــەوە بووە کە 
ئەمــڕۆ لــە شــوێنەکە دەژیــن، جــا یەکیــان نزیکتــر و ئــەوی دیکە دوورتــر، لەو 

1. بۆ بەردەنووسەکەی تەرەغە، بڕوانە: بەردەنووسێکی بزربووی سەر چیای تەرەغە، هەر 
لەو کتێبەدا.
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مــاوە دوورودرێــژەدا خاکەکــە دەیــان جار دەستاودەســت گــەڕاوە و چەندەها 
هێرشــکاریی کراوەتــە ســەر. هیــچ ڕوون نییــە لــە مــاوەی هــەزاران ســەدە و 
ســاڵی دیکەی دوای ئێمەش دا دۆخەکە چۆن دەبێ و چ چارەنووســێک بەســەر 
خەڵــک و خاکەکــەدا زاڵ دەبــێ. گرنگ بــۆ ئەخالقیات و فەرهەنگێکــی ئەمڕۆیی 
ئەوەیــە کۆمەاڵنــی خەڵکــی ناوچەکــە بتوانــن بــە ئاســایش و هێمنایەتــی بژین، 
ئابووریی و فەرهەنگیان گەشــە بســتێنێ و دوور بن لە شــەڕ و خوێنڕشتن. نە 
کێلــە قەبرێــک و نە گوند و شــارێک نابــێ ببنە هۆکار بۆ دژایەتــی و ڕقەبەریی 
نێــوان گــەالن؛ دەبــێ ئــارەزووی هەموومــان هــاوکاری و دۆســتایەتی  بــێ و
لەپێناو ئەم دوو ئامانجە مەزنەدا هەنگاو بنێین. نرخی خاک نابێ زیاتر بێ لە نرخی 
مرۆڤ. لە هاوکاری و دۆستایەتی دا پێشکەوتن دەبێ، نەک لە داگیرکاری و یەکتر 
 داپڵۆسین دا. با بەردەنووسەکانی قەاڵیچی و تەرەغە جێگەی شانازیی گەلی کورد و
ئازەربایجانــی و ئێرانــی و ئەرمەنــی و ئاشــووری بــن؛ با هەمــوو الیەکمان لە 
دەوری ئەو دەسکەوتە مێژوویی یانە کۆببینەوە و جەژنی هاوکاری و هاوپشتی 

بگرین!  

چەند وتاری پیشەیی 
بنەمــای کاری مــن بــۆ نووســینی ئەم بابەتــە، دوو وتاری ژمــارە 1 و 2 ی خوارەوە 

بوون:
1. آندرە لومر، کشف یک کتیبە بە زبان آرامی مربوط بە قرن هشتم پیش از میالد در 
 بوکان )آذربایجان غربی(، ترجمە فارسی رسول بشاش کنزق، نشریە اثر، تابستان و

پاییز 1377، شمارە 29 و 30، تهران، ص. 109 تا 120.
http://ensani.ir/fa/article/220866/%DA%A9%D8%B4%D9%81ـ%DB%8C%DA%
A9ـ%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D9%87ـ%D8%A8%D9%87ـ%D8%
B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8-
C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-
%D9%82%D8%B1%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85-
%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-
%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-
%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0
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%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-
%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-

بــە داخــەوە وەرگێڕی فارســیی وتارەکە، تەنیا ئــەم تایبەتمەندییــە ناتەواوەی بۆ 
وتاری پرۆفیسۆر لومەیر ڕاگەیاندووە، بەاڵم ئەوە تایبەتمەندیی تەواوی وتارەکەیە:
Lemaire, André, “Une Inscription Araméenne du VIIIe S. av. J.-C. Trouvée à  
Bukân (Azerbaïdjan Iranien).” Studia Iranica 27 (1998): 15–30, esp. 16-17

2. مریم دارا، اســتل آرامی قالیچی بوکان؛ کتیبە بومی منطقە یا وارداتی؟، نشــریە 
زبان شــناخت، ســال دهم، شمارە اول، بهار و تابســتان 1398 تهران، ص 19 تا 

 .39
https://www.academia.edu/41423588/%D8%A7_%D8%B3%D8%AA%D9%84_

%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D9%82%D9%84%D8%

A7%DB%8C%DA%86%DB%8C_%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%A7%

D9%86_%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D9%87_%D8%A8%

D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8

%A7_%DB%8C%D8%A7_%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%

D8%A7%D8%AA%DB%8C_Aramaic_stele_of_Qalaychi_Bukan_local_or_imported_

3. ئەوەش لیستەیەک لە سەرچاوەی پەیوەندیدار بە چەند زمانی جیاجیا سەبارەت 
بــە بەردەنووســەکەی بــۆکان لــە ســایتێک بەنــاوی بیبلیۆگرافی. وەکــوو دیارە 
دۆزرانەوەی بەردەنووسەکە ڕەنگدانەوەی زۆری جیهانیی بەشوێن دا هاتووە:

http://cal.huc.edu/browsesigla.php?subclass=Bukan%20Inscription&generalclass= 
Old%20Aramaic
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وێنەی ساغ کراوەی هەردوو بەشی بەردەنووسەکە لە مووزەی نەتەوایەتیی ئێران، 
تاران وەرگیراو لە وتاری ئاماژەپێکراوی سەرەوەی مەریەم دارا 

وینەی بەردەنووسەکە لە وتاری ئاندرێ لومەیردا، وەرگیراو لە تەرجەمەی 
 فارسیی وتارەکە لەالیەن ڕەسووڵ بەششاش کەنزەقەوە.
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لەبەرنووسینەوەی دەقی بەردەنووسەکە بە ئەلف وبێی ئارامی لەالیەن ئاندرێ 
لومەیرەوە، وەرگیراو لە تەرجەمەی فارسیی وتارەکەی لەالیەن ڕەسووڵ 

بەششاش کەنزەقەوە.
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پیرەقەاڵ و گردی کەونارای نێوشاری بۆکان 
ئــەوەی پێــی دەگوتــرا »قــەاڵی بــۆکان«، دەســکردێکی نوێــی ســەردەمی ســەردار 
کــوڕی  حەمەحوســێن خانی  1890ز(  و  ـ   18٦3( بابامیــری  ســەیفەددین خانی 
)1880ـ191٤( ســەردارە، کە لەسەر گردێکی خاکیی مێژوویی لەنێو جەرگەی شار و 

ســەر حەوزەگــەورە بنیادنرابــوو و پاشــان ببــووە ناوێکــی گشــتی بــۆ گردەکــە. بۆ 
دروســت کردنی بینایەکی وا گەورە بە ســێ بورجی بەرز لە ســێ گۆشــەی ڕوو لە 
ئاوەدانی و حەوش و حەسار و ژمارەیەکی زۆری ژوور و عەمبارەوە، پانتایی یەکی 
1100 میتری چوارگۆشــە لەســەر  گردەکە تەخت کرابوو، کە گوتراوە ئەعیانی، واتە 
واتــە بەپێــی نامەکەی پشــت پێ بەســتوو ژێربینــای دوو قاتەکەی بــە دوو پلیکانی لە 

بەردتاشراوەوە لەسەریەک ٤٦00 میتری چوارگۆشە بێ. 1
ئاشــکرایە، ســەرەڕای خۆشەویست بوونی قەاڵ الی خەڵکی شار و ناوچەکە، ئەو 
تەالرســازییە بە پێوانــەی ئەمڕۆیی و لە ڕوانگەی کەوناراناس و مێژوونووســانەوە 
دەستێوەردانێکی نابەجێ بووە لە مێژووی دێرینی گردەکە و زیانێکی زۆری گەیاندۆتە 
توێژینەوەکانی دواڕۆژ سەبارەت بە شێوەی ژیانی خەڵکانی پێشووی شار و ناوچە، 
زیانێک کە النی کەم وەبەر چەند توێژی الی سەرەوەی گردەکە کەتووە و تازە هیچی 
لەگــەڵ ناکــرێ، بەاڵم ئــەو زیانە لەچاو بەاڵیەک کە بەســەر هەندێک گردی لەمێژینی 
کوردســتان وەک قەاڵی هەولێر و کەرکووک هاتوون زۆر نییە، هۆکارەکەشــی ئەو 
ڕاســتییەیە کە قەاڵی بۆکان تەنیا شــوێنی ژیانی یەک بنەماڵە بووە و ئەوانیش دیارە 
ســێ چوار چاڵیان زیاتر لەســەری هەڵنەکەندووە، بەاڵم ئەگەر ببووایەتە ماڵی دەیان 
 بنەماڵەی جیاجیا، هەرکام لەوانە بەگوێرەی نیازی خۆیان دەستیان بکردایەتە بیناسازی و
چاڵــی ئــاو و ئــاوەڕۆ هەڵکەنــدن و وێــران کردنی توێژەکانــی ژێرەوەتــری گردەکە، 

1. نامەی ژمارە 8222/٥، ڕۆژی 137٥/3/12ی ئیدارەی ئامووزش و پەروەرشــی بۆکان بۆ 
ئامووزش و پەروەرشی ئازەربایجانی ڕۆژاوا. 
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کارەســاتێک دەقەوما کە ئیتر قەرەبوو نەدەکرایەوە. هەوڵی بنەماڵەی ســەردارەکانی 
بــۆکان بــۆ ڕاکێشــانی ئــاوی حەوزەگەورە بۆ ســەر قــەاڵ لەجیاتــی هەڵکەندنی بیری 
ئــاو، کارێکــی مــەزن و خزمەتێکی باش بــووە گەرچی ئەویش پێویســتی بە هەندێک 

هەڵکۆڵینی گردەکە لەپێناو ڕاکێشانی لوولەی ئاو، هەبووە.1
دەســتێوەردانی دواتــری گردەکــە، هــی ســپای پاســدارانی کۆمــاری ئیســالمی 
بــوو، کــە لــە ڕۆژی 13٦0/7/1ی هەتــاوی/ 1981زایینــی پێگەیەکــی ســەربازییان بۆ 
کۆنترۆڵ کردنی خەڵکی شــار لەســەر گردەکە دامەزراند و وێدەچێ تا ئێستاش هەر 
بەدەســتیانەوە مابــێ. ئیتــر لەو قۆناغە دا، ئەگەر بە هەڵکەوتیش شــوێنەوارێکی کۆنی 

توێژەکانی سەرەوەی گردەکە بەجێمابێ، لەنێو چووە. 
 بەهۆی مێژووی دوورودرێژی ژیانی مرۆڤ لە ناوچەیەک دا کە »ئاورگەی شیز« و
»گەنزەک«ی تەختی سولەیمان لە ڕۆژهەاڵت، »ئیزیرتوو«ی قەاڵیچی لە باکوور، »فەقرەقا«ی 

 مەهابــاد و »حەســەنلوو«ی نەغــەدە لــە ڕۆژاوا و زێویە لە باشــووری هەڵکەوتبێ و
زیــاد لــە 38 گــردی توبرەڕێــژی مێژوویــی لــە کولتەپــە و ناچیــت و بۆگەبەســی و 
گوندەکانــی دیکــە دەورەیــان دابێ، کــە هەرکامیان لــە ڕابردوو دا دەوڵەت ـ شــارێک 
بووبێتــن، بەڵگــە و نیشــانەکانی گردی قــەاڵی بۆکانیــش لەمێژبوو چاویــان بڕیبووە 
پســپۆڕانی کەوناراناس کە قفڵی ڕەمز و ڕازی ســەربەمۆری ڕابردووی چەند هەزار 

ساڵەی بکەنەوە. 
زانیارییــەک کــە تــا ئەم دوایی یانەش ســەبارەت بە مێژووی گردەکــە دەدرا تەنیا 
ئــەوە بــوو کــە لــە ســەردەمی ئەشــکانییەکان )2٤7ی پێش زایین تــا 22٤ی زایینی(  و 
بووبــێ،  حکوومــی  ســەربازخانەیەکی  زایینــی(   دا  ٦2٥ی  تــا   22٤( ساســانییەکان 
هــەر ئەوەنــدە و ئیتــر هیــچ. لــە ئەنجــام دا ئەگــەر کەســێک بیویســتایە لــە مێــژووی 

1. بۆ ئەم کارە، چاڵێک لە تەنیشت بەری باکووری حەوزەگەورە هەڵکەنرابوو کە کەتبووە نێو 
 حەوشــی ماڵی مەرحوومی میرزا حەمەکەریمی کەریمی و من لە هات وچۆی ماڵی ئەوان و
 هاوڕێیەتیــی کاک عەبدوڵاڵی کەریمی مامۆســتای خانەنشــینی دەبیرســتانی بــۆکان دا چاوم
 پێــی کەوتبــوو. کەرەســەیەکی کانزایــی کــە وێدەچوو ماتــۆڕی پۆمپاژ کردنی ئــاو بێ لەژێر

چاڵەکە دا دەبینرا. 
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ئەشــکانییەکان  ســەربازخانەی  دەبووایــە  بکۆڵێتــەوە،  ناوچەکــە  شــار و  کۆنــی 
ببەســتێتەوە بــە ســەردەمی ســەیفەددین خانی بابامیــری لــە ســەدەی بیســتەم دا و 
و قەوماوبــێ  چــی  ناوچەکــە  لــە  ساســانییان  دوای  ئەشــکانییان و  پێــش   ئیتــر 
 چ کەسانێکی لێ ژیابێتن و ئەو خەڵکە چ فەرهەنگێک و نەریتێک و هونەرێکیان بووبێ،
 لە کەس ئاشکرا نەبوو، ئەگەریش پسپۆڕێک و دووان لێی ئاگادار بووبێتن، تەنیا مەزندە و
گومــان و قیــاس کردنێک بوو لەگەڵ شــوێنەوارەکانی دەوروبەر، بەبێ هیچ فەکتێکی 
ڕاســتەوخۆ. ئەو ناتەواوی و بۆشــایی یە گەورانەش لە ڕێگەی سەرچاوە مێژوویی یە 
نووســراوەکانەوە پڕ نەدەکرانەوە و دەبووایە کەوناراناســی بهاتایەتە یارمەتی دان، 
کــە ئەویــش بەهۆی ئەو زیانــە بەرباڵوەی وا دوو بینای گەورە لە بەژنی گردەکەیان 

دابوو، زیاتر لە خەون و خەیاڵ دەچوو تا واقیع. 
بەختەوەرانــە لــە هەواڵێکی دوو ســاڵ پێش ئێســتا دا هاتبوو کــە خەونەکە هاتۆتە 
دی و گردی قەاڵ کەوتۆتە بەر لێکۆڵینەوەیەکی زانســتییانە1 لەالیەن تیمێکی پیشــەیی 
شوێنەوارناســانی ئیــدارەی »میراث فرهنگی«ی ئێرانەوە. هەر ئەو پســپۆڕانە پێشــتر 
لەسەر پاشماوەکانی شارستانییەتی »ئیزیرتوو« لە گوندی »قەاڵیچی«دا، کاری زۆری 
مەیدانییــان کــردووە و بۆچوونــی تایبــەت بــە خۆیان ســەبارەت بە ڕابــردووی ئەو 
شــوێنەوارە دەستەخوشــکەی قەاڵی بۆکان هەبووە. وێدەچێ ئێستا گردی قەاڵ دوای 
ئــەو هەمــوو وێرانــکاری و تێکدرانــەی ڕابــردوو، کەوتبێتە بــەر چاوەدێریی فەرمیی 
ئــەو دەزگا حکوومییــە. ئەو هەواڵە هیوامان پێ دەبەخشــێ کــە لێکۆڵینەوەکانی دواتر 
شــێوازێکی ئوســووڵێ و پیشــەیی یانەیان دەبێ و ئەگەر شــوێنەواری یەک یان دوو 
توێژی سەرەوەی گردەکەش فەوتابێ، توێژینەوە لە توێژەکانی خوارەوەتر دا دەتوانێ 
ڕوخســاری ڕاســتەقینەی ســەدە و هەزارەکانی ڕابــردووی ژیــاری ناوچەکەمان بۆ 
دەربخا. ئەو کورتە هەواڵە ڕاگەیەنراوەی سایتی »خبر آنالین«ی ئێران کە باسی کرا، 
تەنیــا ئەوەنــدەی پێدەگوتین کە لێکۆڵینەوە تازەکە دەریخســتووە گردی قەاڵ النی کەم 

1. سایت »خبرآنالین«، 13 شهریور 1397، بخش استان ها، استان آذربایجان غربی. 
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حــەوت توێــژی جیاجیای هەیــە و دیارە هەرکام لــەو توێژانە نیشــانەی فەرهەنگ و 
ســەردەمێکی جیاوازن، ژیاری لەســەر گردەکەش دەگەڕێتەوە بۆ زیاد لە سێ هەزار 
ساڵ پێش ئێستا، بەاڵم لە بیرمان نەچێ کە ژمارەی توێژی هەندێک گردی توبرەڕێژی 
هاوشــێوەی ئــەوەی بــۆکان، بەگوێرەی مێــژووی ناوچەکان، گەیشــتۆتە 10 و 20 و 
تەنانــەت 2٦ توێــژی جیاوازیــش، خۆ ئەگەر کەشــفیاتی تازەی بۆکان تا ڕادەی ســێ 
هــەزار ســاڵ پێش ئێســتا چووبێتە پێشــەوە، دەزانین ژیاری لەو ناوچــە کەونارایەی 
ئێمە مێژوویەکی دوورودرێژتری هەیە و دەبێ قســە لەســەر 10 تا 12 هەزار ســاڵ 

پێش ئێستا بکرێ؛ بۆ ئەوەش دەبێ چاوەڕوانی توێژینەوەی زیاتری دواڕۆژ بین. 
وا هەیە بۆ خوێنەر و بیسەرێکی ئاسایی هەواڵەکە، تەنیا ئەوە گرنگ بنوێنێ کە لە 
قەاڵ دا چ بەردەنووسێکی مێژوویی یان چەند کووپە سکە و جەواهێرات دۆزراوەتەوە، 
بەاڵم بۆ پسپۆڕانی کەوناراناس، وا هەیە کوتە سواڵەتێک و گۆزەیەکی شکاو دەوری 
جامــی جیهان بیــن بگێڕن و لــە ئاوێنەی بەڕواڵەت لێڵی ئــەوان دا پەیوەندیی هونەریی 
چەنــد فەرهەنگــی دوور و نزیــک و کارتێکەرییان لەســەر یەکتر بدۆزنــەوە. ئەوەش 
بــۆ شــوێنێکی مێژوویــی وەک بۆکان ســەمەرە نییە، کە ناوجەرگەی شارســتانییەتی 
ماننایی و دراوســێی دیواربەدیواری شــوێنەواری گرنگی »شــیز«ی پێش ساسانی و 
»حەســەنلوو«ی ئوورارتوویی و »فەقرەقا«ی مادی و ســەقزی سەکایی بووە و چەند 

جــاران کەوتۆتــە بەر هێرشــی ئاشــوور و ئوورارتوو و یۆنــان و ڕۆم و عەرەب و 
موغــول و دانیشــتووەکانی مەجبــوور کــراون لــە ئایینــی میترایی خۆیانــەوە ببن بە 

زەردەشتی و چەند سەدە دواتر، سەعدی وەقاس بیانکاتە موسوڵمان. 
ئــەم هەواڵــە بــۆ منیش وەک هەموو کوردێک دڵخۆشــکەرە بوو، بەتایبەت کە لەم 
دوایی یانە دا خەریکی نووسینی بابەتێک بووم سەبارەت بە »ئایینی میترایی و ماخوای 
ئاناهیتــا لــە بــۆکان« و بۆ زۆرێک لــە بۆچوونەکانــم فەکتی ڕاســتەوخۆی مێژووییم 
دەســت نەدەکەوت، هەر بۆیەش کارەکەم قۆناغ بە قۆناغ تووشــی تەگەرە و کۆسپی 
تازەتــر دەبــۆوە. توێژینــەوەی زانــا ئورووپایی یەکانیش یارمەتیی زۆری باســەکەی 
منیــان نــەدە دا، لەبــەروەی لێکۆڵینەوەکانی ئــەوان بەکورتی نەبــێ بنەماکانی ئایینەکە 
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لــە هینــد و ئێــران و میزۆپۆتامیــا ناگرنەوە، بەڵکــوو زۆربەی زۆریان ســەبارەت بە 
قۆناغەکانــی دواتــر و کاتێکن کــە ئایینەکە گەیشــتبووە ڕۆم و پاشــماوەی ئورووپا. 
مــن گەلێــک هیــوادارم توێژینەوەکانی ئێســتا ڕوونکەرەوەی هەندێــک الیەنی تاریکی 
مێژوویی شار و ناوچەکە بن و ئەگەر کەسانێک دواتر بیانەوێ لەو بابەتە گرنگ و 

سەرنج ڕاکێشە بکۆڵنەوە، بتوانن کەڵکیان لێ وەربگرن.1 
لــە بارودۆخێکــی وا دا، گرنــگ ئەوەیــە دانیشــتووانی شــاری بــۆکان، بەتایبــەت 
ڕووناکبیرانــی دڵســۆزی گــەل و نیشــتمان لە پشــت پســپۆڕانی لێکۆڵەر بوەســتن و 
یارمەتییــان بــدەن بــۆ ئــەوەی توێژینەوەکانیان لــە فەزایەکــی ئازادی زانســتییانە و 
پرۆفیشناڵ دا درێژە پێ بدەن و وریا بن لە ئەگەری وچان دان یان وەستانی کارەکە دا 
چەتە و دزی شــوێنەوار، کە زۆرجاران ســەریان بە دام ودەزگا دەســەاڵتدارەکانەوە 
بەندە، زەفەر بە گردەکە نەبەن و ڕیسی ئەو پسپۆڕە زەحمەتکێشانە نەکەنەوە خوری. 
چەتەی شــوێنەوار کەســانێکی تاک وتەرا نین بەڵکوو هەموویان بە تۆڕێکی نادیاری 
قاچاخچییانی گەورە و دەسەاڵتداری بەهێزەوە بەستراونەوە، کە بێ هەست وخوست، 
وەک مێروولــە، لــە هەوڵی تااڵن کردنی ســەرمایەی ژێــرزەوی دان بێ ئەوەی بە چاو 
ببینرێــن؛ ئــەو مێرووالنــە بە یەکەوە پەیوەســتن و لە کۆتایی دا بێ ئــەوەی زۆربەیان 
ئاگاداریــش بــن، بــەو شــارە ئاڵۆزە پــڕ حەشــیمەتە ژێرزەوییــەوە پەیوەســت دەبن، 
مەگــەر ئێمــە ڕێگەیــان لێ بگرین. زۆرێک لە دەاڵاڵنی خۆجێیی کە کار بۆ ئەو چەتە و 
دزانــە دەکــەن، بەدوای نانــی ڕۆژانەیان دا دەگەڕێــن و نازانــن کەوتوونەتە خزمەتی 
کام سیاســەت و کام مافیــای شــوێنەوارەوە. ئەرکی ئێمەیە بیانناســین و ئاگاداریان 
بکەینــەوە کە دەســت لەو کارە قێزەوەنەیان هەڵبگرن، خــۆ ئەگەر نەیانکرد، لەقاویان 
بدەیــن و بــە خەڵکیان بناســێنین و ڕاکێشــی دادگایــان بکەیــن. کاری توێژینەوەی وا 

1. ئــەم قســانە گەلێــک ناتــەواو دەبن ئەگــەر لێرە دا یادی مامۆســتای نەمــر تۆفیق وەهبی و 
مامۆستای هێژا عەبدوڕڕەقیب یۆسف نەکرێنەوە، کە بەتایبەت مامۆستا عەبدوڕڕەقیب زیاد 
لــە هەمــوو کوردێک لەســەر بابەتی میترائیســم لە کوردســتان کاری کردووە و شــارەزایی 
هەیە، تەمەنی درێژ بێ. ئەوە ئەدرەســی ســایتی گەلێک دەوڵەمەندی مامۆســتایە کە هەڵگری 

هەزاران بەڵگەنامەی مێژوویی سەبارەت بە کوردستان. 
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دوور نییــە ســااڵنێکی زۆر و هــەر ســاڵەی دوو ســێ مانگێــک درێژەی هەبــێ. دەبێ 
نەهێڵیــن لــە پشــووی نێوان ســاڵەکان دا چەتــەی دزی دزێو بکەونــە گیانی و هەوڵی 
پســپۆڕان پووچــەڵ بکەنــەوە. ئــەوە ئەرکــی هەمــوو خەمخۆرێکی گەل و نیشــتمانە 
نەک هەر لەســەر گردی قەاڵی بۆکان، بەڵکوو لە هەموو شــوێنێکی واڵت و بۆ هەر 

توێژینەوەیەکی زانستیی دەزگا بەرپرسە فەرمییەکان. 
با هەموومان چارەنووسی گەنجینەی زێویە و تااڵنی بەرباڵوی خەڵکی ناشارەزای 
ناوچە و چەتەکانی شــوێنەوارمان لەبەرچاو بێ، کە نەمر ڕەشــیدی کەیخوســرەوی 
لە سەردەمی پەهلەوی دا چ زەحمەتێکی لەپێناو بەرگری کردنی لە گەنجینەکە کێشا و 
ســەدان ڕاپــۆرت و دوو بــەرگ کتێبــی لەســەر نووســی،1 بــەاڵم لەبــەروەی بەتەنیــا 

مایەوە و کۆمەاڵنی خەڵک بە ناشارەزایی، پشتیان نەگرت، نەگەیشتە ئەنجام. 
ئــەم باســە پێشــکەش بە یادی ئــەو گەورەپیــاوە دەکــەم و هیوادارم هــەرکام لە 
ئێمــە شــانازیی ئەوەمــان هەبــێ کە بەگوێــرەی توانا ببینــە داکۆکیکەرێکی ســەرمایە 

فەرهەنگییە مێژوویی یەکانمان. 
٢٠٢٠/٥/٢٧

1. رشــید کیخســروی، »دوران بی خبری یا غارت آثار فرهنگی ایرانیان« و »دوران بی خبری، 
کردستان و نیاکان باستانی کردان«، چاپی 13٦3 ـ 13٦9/ 198٤ ـ 1990، فارسی. 
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پارسوا
کاک عومــەر عەبدوڵاڵبەگــی لە ژمــارە 121ی گۆڤاری »ڕامان«دا وتارێکی نووســیوە 
لــە پەیوەندیــی  لــە مێــژووی کوردســتان دا«. وتارەکــە  بەنــاوی »جێگــەی پارســوا 
ســاغ کردنەوەی بنەمــای وشــەی »پارســوا« و پــارس )فــارس)، هەروەهــا شــوێنی 
پارســوا و دراوســێیەتیی لەگەڵ مادا نووســراوە و پەســندی بۆچوونێکی دیاکۆنۆف 
نووســەری کتێبی »مێژووی ماد«ی داوە کە گوتوویەتی پارســوا بەواتا ی تەنیشــت و 
پەراســوو )قەبرغە(یە و وشــەیەکی ماد ییه، هەر مادەکانیش ئەم ناوەیان بە حیسابی 

دراوسێیەتی بە قەومی »پارس« داوە، کە لە تەنیشت خۆیان دەژیان. 
کاک عومەر لە نووســینەکەی دا، بۆچوونی نووســەری کتێبی »تمدن مهاباد« کاک 
مەحموودی پێدرامی داوەتە دواوە کە بە کەڵک وەرگرتن لە هەمان کتێبی »مێژووی 
مــاد«ی دیاکۆنــۆف، وشــەی پارســوای بەســەر دوو بەشــی پــارس + وادا دابــەش 
کردبوو و نووسیبووی بە البردنی پیتی /ر/ لەسەر بەشی یەکەمی وشەکە، دەتوانین 
بگەینــە ســەر گوندی »پەســوێ«ی نزیک پیرانشــار و بــە هەمان پارســوای ڕۆژاوای 
گۆلــی چیچێســت )ورمــێ(ی بزانیــن و بۆ بەشــی دووهەمیشــی کە شــوێن و مەکان 
بگەیەنێ، قەاڵی »بوشــتۆ«ی ئاماژەپێکراوی دیاکۆنۆفی لەگەڵ پاشــماوە کەوناراکانی 

»قەاڵتی شا« لە هەمان ناوچە بە یەک زانیبوو. 

نووســەر هەروەها بەرپەرچی بۆچوونی کاک ڕەحیمی مەحموودزادەی شــنۆیی 
دەداتــەوە کــە  لــە وتارەکــەی خــۆی دا کەڵکــی لــە کتێبــی »بعضــی از اســامی کهن و 
ایرانــی« میهــردادی بەهــار1 وەرگرتووە بۆئەوەی وشــەی »پرســه« بە »پڕ لە ســەگ« 
واتــا بکاتــەوە و بڵــێ »لە کوردی دا هەروەک وشــەی مێژوویی پڕاســپە یا فراســپەیە 
کــە مانــای پڕ ئەســپیان هەیە« و لە ئەنجــام دا بگاتە هەمان ئاکامــی کاک مەحموودی 
پێدرام و پارســوا لەگەڵ گوندی پەســوێی باشــووری ڕۆژهەاڵتی شارســتانی شنۆدا 

بە یەک دابنێ.

1. بەداخەوە من چاوم بە هیچکام لەم ســێ ســەرچاوانە، واتە نووســینەکەی کاک مەحموود 
پێدرام، کاک ڕەحیم مەحموودزادە و ڕێزدار میهرداد بەهار نەکەوتووە.
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کاک عومەریش لە نووسینەکەی دا پشت بە زانیاریی یەکانی هەمان کتێبی دیاکۆنۆف 
 دەبەستێ و پەسندی دابەش کردنی وشەکە بەسەر دوو بەشی سەرەوەدا دەکا، بەاڵم
بــە شــێوەیەکی دیکــە. ئــەو دەنووســێ، »برایــان مەحمــوودی پێــدرام و ڕەحیمــی 
مەحمــوودزادە دەبــێ بزانــن کە وشــەی پەســوێ لــە دوو بــەش پێکهاتــووە، »پەس« 
یــان »پــەز« بەواتــای مــەڕ و »وێ« بەواتــای شــوێن و مــەکان و بــە لەبەرچاوگرتنی 
کەســب وکاری خەڵک کە زۆربەیان ئاژەڵدار بوون، زۆر ئاســایی یە ئەو شــوێنە ناوی 

جێی مەڕ بێ یان شوێنێک بێ کە مەڕی زۆر بووە.«  
ئینجا دەچێتە سەر شوێنی هەڵکەوتی پارسوا و دەڵێ »بەشی سەرووی ڕووباری 
ســیروان و ڕووبــارە بچووکەکانــی ســێ کوچکەی ســلێمانی – زەهــاو – ســنە، لــە 
نێوەڕاســتی سەدەی نۆیەمی پێش زایین دا پێی گوتراوە »پارسوا و جێگاکەشی بریتی 
بووە لە خوارووی ڕووباری زێی بچووک و  ســەرووی ســیروان؛ هاوکەوشــەنیش 
بووە لەگەڵ خاکی ماد و ماننا و بابل« )ل 133 ـ 13٥(. وەک دەرەنجامی ئەم سنوور 
دیاری کردنــە، قــەاڵی گرنگــی بوشــتۆ دەباتەوە ســەر گوندی »بســت«ی دیواندەرە و 
وەک باشــووریترین ســنووری واڵتی ماننا و دەســپێکی خاکی پارســوا دەسنیشانی 
دەکا؛ لە ڕێگەی ئەم هاوسنوورییەشەوە دەڵێ پارسوای تەنیشت واڵتی ماد کەوتۆتە 
باشــووری خاکەکــەی ئەوان کە وابوو، هەموو بەشــی باکووریتــری لە چوارچێوەی 

خاکی ماددا بووە.
دیــارە هەرســێ نووســەری ئــەم وتارانــە پشــتیان بە یەک ســەرچاوە بەســتووە 
کــە مێــژووی مــادی دیاکۆنــۆف بێ و ئەوە دەتوانێ جێگەی قســە بــێ، لەبەر ئەوەی 
نامیلکــەی  نموونــە:  بــۆ  لێ گیــراوە،  زۆریــان  ڕەخنــەی  دیاکۆنــۆف  بۆچوونەکانــی 
محەممەدعەلــی خونجــی بەنــاوی »بررســی تاریخ ماد« کــە تێیدا دەیــان هەڵەوپەڵەی 
نەزەریــی دیاکۆنۆفــی کەوتۆتــە بەرچــاو. هەروەهــا کتێبی »پادشــاهی مــاد«ی ئیقرار 
عەلیێفی ئازەربایجانی1 پێش کتێبەکەی دیاکۆنۆف نووسراوە، بەاڵم بەهۆی سیاسەتی 
کۆنترۆڵی یەکییەتیی سۆڤیەتییەوە، ماوەیەک دوای ئەو باڵو بۆتەوە و ئەویش گەلێک 
زانیاریــی تێدایــە کــە دەکرێ بۆ ئــەم بابەتە کەڵکیان لێ وەربگیرێ. بە هەمان شــێوە، 

1. اقرار علی یف، پادشاهی ماد، ترجمە کامبیز میربهاء، انتشارات ققنوس، تهران1388/ 2009.
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نووســراوەکانی مینۆرســکی کە هەندێکیان ڕاست ســەبارەت بەو بابەتەن و تەنانەت 
وەرگەڕاونەتە سەر زمانی کوردیش.

 هەرچۆنێک بێ، بابەتەکە گەلێک گرنگە  و جێگەی خۆشحاڵییە کە کورد پسپۆری زانا و
خاوەن بۆچوونی ئەوتۆی هەیە بتوانێ بچێتە بوارێکەوە کە لە ڕابردوودا تایبەت بە 
ڕۆژهەاڵتناسانی ئورووپایی یاخود مێژوونووسانی تورک و ئێرانی بووە و زۆریش 

لەگەڵ کورد میهرەبان نەبوون!
ئــەوەی لــە پەیوەندیی بــۆکان دا گرنگ بێ ئــەم خاڵەیە کە شارســانییەتی جێگەی 
باس واتە »پارسوا« لە دراوسێیەتیی ماد و ماننادا بووە و بەگوێرەی ئەو سنوورەی 
وا ئــەو بــۆ واڵتــی مادی دیاری دەکا و دەڵێ لە باشــووری گۆلــی ورمێوە تا گوندی 
بســتی دیوانــدەرە کێشــرابوو، ناوچــەی بۆکانیش دەکەوێتە جەرگــەی مادەوە و بەو 

بۆنەیەوە، دەتوانرێ بۆ مێژووی ئەم شارەش کەڵکی لێ وەربگیرێ. 
ڕەخنەیــەک کــە منــی خوێنــەر دەتوانــم لــە نووســراوەکەی بگــرم، ناتەواویــی 
خاڵبەندییەکانــە، کــە بەداخــەوە زۆر کتێــب و نووســراوەی دیکــەی کوردیش پێیەوە 
دەناڵــن. بــۆ نموونــە، لێــرەدا هەندێــک جار نازانــدرێ ئــەوەی نووســراوە بۆچوونی 
لــە هەندێــک شــوێن دا  ئــەو دوو هەڵوێســتە  یــا دیاکۆنــۆف، واتــە  کاک عومــەرن 
هاســان،  ســووک و  کەوانۆکــەی  دوو  کاتێــک دا  لــە  نەکــراون،  دیــاری  بەڕوونــی 
یــان بــە ئیتالیــک کردنێــک یــان گــەورە و بچــووک کردنــەوەی یەکیــان و شــتی لەو 
چەشــنە، دەیانتوانــی ســنووری بۆچوونەکانمــان بــۆ دیــاری بکــەن. خاڵبەندییەکــی 
 ئەمڕۆیــی، نــەک شــێوازە کــۆن و هەردەمبیلەکــە لــە نووســین دا هیچــی لــە پیــت و

ئەلف وبێ کەمتر نییە و دەبێ وەک ئەوان بایەخی پێ بدرێ.  

سەرچاوە:   
عومەر عەبدوڵاڵبەگی، جێگەی پارســوا لە مێژووی کوردســتان دا، گۆڤاری ڕامان، ژمارە 

121، هەولێر، 2007/6/5
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بەردەنووسی بەغستان )بێستوون( 
بەداخــەوە نووســراوەیەک کــە نیشــاندەری دەســەاڵتدارییەتی مادەکان بێ تا ئێســتا 
نەدۆزراوەتــەوە و زانیــاری ســەبارەت بــەوان تەنیــا لە بەردەنووســە ئاشــووری و 

هەخامەنشییەکانی ئێران و هەندێک نووسراوەی یۆنانییەکان دا دەست دەکەوێ. 
یەک لە بەردەنووسە گرنگەکانی سەردەمی هەخامەنشی، بەردەنووسی بەغستان 
یــان بێســتوونە لــە کرماشــان. بەردەنووســەکە بە ســێ زمــان نووســراوە: عیالمی، 
ئەکــەدی و ئــەوی دووهەمیــان، کــە ئێســتا دەڵێن عیالمیــی کۆنە، تا نێوەڕاســتەکانی 

سەدەی نۆزدەهەمیش هەر دەگوترا بە زمانی مادییە، کە دوایی بەرپەرچدرایەوە. 
مــن لێرە دا هەڵبژاردەیەکی ئەو بەردەنووســە دەهێنمــەوە کە لە پەیوەندیی ماد و 
مادەکان دایە و هەندێ بۆچوونی خۆم لەمەڕ ڕووداو و شوێن و کەسایەتییەکانیشی 

لێ زیاد دەکەم:
»... من بووم بە شای ئەم ]شوێن[ انە:... ماد ... مەک کوران...« 

تۆ بڵێی ئەم »مەک کوران«ە، موکری و موکریان نەبێ؟
»... مــن »گاوماتــەی مــوغ«م کوشــت لە قەاڵیــەک بەناوی »ســیکایائووەتیش« و لە 

واڵتێک بەناوی »نیسایە« لە ماد...« 
ئایــا ئەم »نیســایە«یە هەمان پێتەختی مانناکان نییــە؟ ئەگەر ئەو بێ، ئایا قەاڵیچی 
)ئیزیرتــوو(  یــا »ســەراو«ی الی بۆکان نییە؟ ئەی قەاڵی »ســیکایائووەتیش« کامەیە و 

دەبێ کوێ بێ؟
»... پیاوێــک بەنــاوی »فەرەوەرتیــش« لــە »مادیە« ڕابــوو و نافەرمانیــی منی کرد. 
ســپایەکەم نارد... لە شــوێنێک بەناوی »ویدەمە« شــەڕیان لەگەڵ کرد و ســپای ئەو 
نافەرمانەیان تێکشــکاند... ســپای خۆم لە گوندێک بەناوی »کەم بەد« لە ماد مایەوە تا 
من گەیشــتمێ... لە شــوێنێک بەناوی »کودوروش« لە ماد بە یارمەتی ئەهوورامەزدا 
تێکمشــکاند و فەرەوەرتیــش هــەاڵت بــۆ گوندی ڕەغــە... لەوێ گیرا و لــە هەگمەتانە 
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کوشتم...« 
ئەو ناوی شوێنانە، ئێستا کوێ دەگرنەوە؟ ئێرانییەکان دەڵێن ڕەغە هەمان »ڕەی« 
یــا »شــەهری ڕەی« نزیــک تارانــە و هەگمەتانــەش هەمەدانە، بەاڵم ئەوانــە دوورن لە 
ڕاســتی. چــۆن لە »ڕەی« کابرایــان گرتووە و چاویان دەرهێنــاوە و لووت و دەمیان 
کردووە و زمانیان بڕیوە، ئینجا هەڵیانگرتووە و بردوویانە لە هەمەدان بە شمشــیر 
کوشــتوویانە! )ئەو زانیارییانەم لە دەقی بەردەنووســەکە وەرگرتووە( . بە بۆچوونی 
مــن ڕەغــە، شــەهری ڕەی تــاران نییــە و دەبــێ گوندێک بێ لــە هەمــان دەوروبەری 

بۆکان و مەهاباد و میاندواو؛ هەگمەتانەش زۆر وا هەیە قەاڵیچی بێ. 
»... ئەمانە دۆست و برادەری منن: ...«

لێــرە دا داریــووش شــانازی دەکا کــە لــە مــاوەی پاشــایەتیی خۆی دا 19 شــەڕی 
کردووە و 9 پادشای گرتوون و هەمووشی بە یارمەتیی ئەهوورامەزدا! ئینجا ناوی 
6 دۆســت و بــرادەری خــۆی دەبا کە هەموویان »پارســی«ن، واتە خەڵکانی ســەر بە 

هۆز و قەومی تر، وەک ماد و سەکایی هیچکام دۆستی نەبوون. 
لە بەردەنووسەکە دا، هەروەها ناوی چەند شوێنی دیکەی »ئەرمەنستان« هاتوون  
کە بەهۆی تێکەاڵویی مێژووی گەلی ئەرمەنی و کورد و دەستاودەست گەڕانی شار و 
 ناوچەکانــەوە، بایەخــی ئەوەیــان هەیــە ئەوانیش ســەیر بکرێن و لێیــان بکۆڵدرێتەوە

بۆ ئەوەی شوێنی ئێستایان دیاری بکرێ. 
ســەرچاوە: دەقی بەردەنووســەکەی بێســتوون، وەک گەورەترین بەردەنووسی 
دۆزراوەی مــرۆڤ، کــە بــە نووســینی ئەمڕۆیــی زیــاد لە پێنج شــەش الپەڕەی ســەر 
کاغــەزە، لــە زۆر زمان و گەلێک ســەرچاوە دا دەدۆزرێتــەوە؛ هەڵبژاردەکەی من لەم 

کتێبە وەرگیراوە:
»متن ســنگ نبشــتەهای داریوش بزرگ در بغســتان و اســتخر«، هاوپێچی وتاری 

سێهەم لە کتێبی: تاریخ ایران، امیرحسین خنجی، فارسی.
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سەردەمی بێ خەبەری
دزیــن و ڕووتاندنــەوەی »گەنجینەی زێویە« و ڕاگواســتنیان بۆ ڕۆژاوا و ئیســڕائیل، 
ئیتر ئەمڕۆ پرســیار نییە و گەلێک ڕوونە. لە ســاڵی 1946 بەدواوە »زێویە«ی ســەقز 
هەڵکــۆردراوە و ڕاگوێــزراوە هەتــا دواییــن کوتە ســواڵەتی لێ دەرهاتــووە و چیتری 

لێ نەماوەتەوە . 
 زێویە گوندێکی شــاری ســەقزە و بەگوێرەی هەندێ ســەرچاوە کە ناویان لەم 
کتێبــەی نەمر»ڕەشــید کەیخوســرەوی«دا هاتــووە، دوور نییــە هەمــان هەگمەتانــە یا 
ئەکباتانــی پێتەختــی مــادەکان بووبێ. کەیخوســرەوی بۆ ماوەیەکی 30 ســاڵە دژ بە 
تااڵنچییانی ئەو گەنجینە بەنرخەی ســەردەمی ماد و سەکایی یەکان وەستا و هەندێ 
کەســی وەک پرۆفیســۆر گیرشــمەن و پرۆفیســۆر »گودار«ی لەقاو دا، کە دەســتیان 
تێکەڵی دەستی قاچاخچییانی وەک »ئەیووب ڕێبنۆ« بووە؛ ئەو کەسەی کە بۆ ماوەی 
چەندەهــا ســاڵ بە ســەدان کرێــکارەوە خەریکــی هەڵکۆڵین و دۆزینــی زێویە بوو و 
دەسکەوتەکانی هەموو بردە دەرەوەی ئێران. بەداخەوە کەیخوسرەوی تەمەنی هاتە 
کۆتایی بێ ئەوەی هیچکام لەوانەی وا بەرپرسی ئەو ڕووتاندنەوە فەرهەنگییە بوون 

بکەونە گیر. 
زێویە و شارســانییەتی ماد و ســەکاکان بۆ مێژووی کۆنــی پێش زایینی ناوچەی 
بــۆکان خاوەنــی گرنگایەتیی زۆرە. بۆکان بەشــێک بووە لە ئیمپراتۆرییەتی ماد و بۆ 
شــوێنکەوتنی مێــژووی ئــەو ســەردەمانە، پێویســتە هەموو ســەرچاوەیەک جا کتێب 
بــێ یــان کەرەســە، وێنە و فیلم، بکەونە بەر ســەرنج. ئەم دوو بــەرگ کتێبە زانیاریی 
زۆرمان لەسەر شوێنەکە و چۆنییەتیی ڕووتاندنەوەی شوێنەوارەکان ئاڕاستە دەکا. 
یــادی نەمــر ڕەشــیدخانی کەیخوســرەوی داکۆکیکــەری کۆڵنەدەری شــوێنەوارە 

تااڵن کراوەکانی زێویە بەخێر بێ!1

1. رشید کیخسروی، »دوران بی خبری یا غارت آثار فرهنگی ایرانیان، گنج زیویە و دردنامە 
روستائیان زیویە«، جلد اول، ناشر: نویسندە، 1363/ 198٤، فارسی.

رشید کەیخوسروی، »دوران بی خبری، کردستان و نیاکان باستانی کردان، آرامگاە رستم و 
ســاختمان هگمتانە در آئینە باســتان شناســی، منطقە زیویە و قاپالنتو«، جلد دوم، انتشــارات 

آفرینش، تهران، 1369/ 1990، فارسی.
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ئەشکەوتی سەهۆاڵن
گۆڤاری مەهاباد لە ژمارە 87ی خۆی دا وتارێکی ڕێزدار ســەید محەممەد ســەمەدی 
بە زمانی فارســی باڵوکردۆتەوە کە ســەردێرەکەی بەو چەشنەیە: »غار آبی سهوالن 
مهابــاد«. پێشــتر ژاک دو مۆرگان ســەری ئەشــکەوتەکەی دابــوو )1892 تا 1899(  و 
بۆ یەکەم جار هەندێک زانیاریی سەبارەت بە ئەشکەوتەکە لە کتێبی »مەئموورییەتی 
زانستی«دا ڕاگەیاندبوو )بەشێکی ئەم کتێبە بەناوی »جوغرافیای غرب ایران« لەالیەن 
دوکتۆر »کازم وەدیعی«یەوە تەرجەمەی فارسی و چاپ کرا وە( . درەنگتر هەیئەتێکی 
ئەشــکەوتەکەیان  ســەردانی  بریتانیــا  ئۆکســفۆردی  زانســتگەی  ئەشکەوت پشــکنی 

کردبوو و چەند کەسی تریش بابەتیان لەسەر نووسیبوو. 
 وتــاری ســەمەدی ئاماژەیەکــە بــە دوو کاری یەکــەم، ئینجــا هەندێــک زانیاریــی 
ســەبارەت بە ئەشــکەوتەکە، جنســی بەرد، ڕادەی گوشــاری هەوا، تەڕایی و بەرزیی 
شوێنەکە لەچاو بەرزایی دەریای تێدا ڕاگەیەنراوە. ئەو زانیارییانە گەلێک سەرەتایین، 
بــەاڵم بــۆ نووســینی دواتــری مێژووی بــۆکان و ناوچەکــە بەســوودن، بەتایبەت کە 
نووســەر ڕاســتەوخۆ سەردانی شــوێنەکەی کردووە و نەخشەی ناو ئەشکەوتەکەی 
کێشاوەتەوە و شوێنی ئاوەکە و »کونەکۆتر« و »کونەمااڵن«ی دیاری کردووە، بەاڵم 
ئاشــکرایە بۆ ناسینی چۆنییەتی و خەسلەتەکانی سروشتیی ئەشکەوتەکە و کێوەکە، 
دەبــێ کەڵــک لــە زانیاریــی خەڵکانــی زەویناس و شــارەزای ئــەم بــوارە وەربگیرێ. 
دیــارە لــە دەرەوەی ئەشــکەوت چیــای تەرەغەیــە بــە مێژوویەکــی دوورودرێــژەوە 
کــە چۆتــە ناو شــێعر و ئــەدەب و بەیت و بەنــدی کــوردی و گەلێــک بیرەوەریی لە 
خۆی دا شاردۆتەوە کە دەبێ پەردەیان لەسەر هەڵبگیرێ و ئەوەش کاری نەوەکانی 
داهاتــوو و نووســەرانێکە بیانــەوێ خۆیــان بە مێــژووی ناوچەی بۆکانــەوە خەریک 
بکــەن. ســەهۆاڵن کەوتۆتە ســەر جــادەی مەهاباد بۆ بۆکان. ئەشــکەوتی ســەهۆاڵن 
لە نزیکی گوندی ســەهۆاڵن و دوورونیزیکی عیســاکەند هەڵکەوتووە لەســەر ڕێگای 

بۆکان و مەهاباد.1 

1. ســید محمــد صمــدی، »غــار آبــی ســهوالن مهاباد«، گۆڤــاری مەهابــاد، ژمارە 87، ســاڵی 
هەشتەم، 1387/ 2008، 59 الپەڕە، فارسی.



186 | بۆکان لە مێژوودا

ئاورگەی شیز و تەختی سولەیامن
سەبارەت بە جێ و شوێنی ئاورگەی ئازەرگوشەسەب لە ڕۆژهەاڵتی بۆکان و نزیک بە 
شاری »گەنزەک«ی کۆن یا تەختی سولە یمانی ئێستا گەلێک بابەت نووسراون . گرنگایەتیی 
شیز بۆ نووسینی مێژووی شاری بۆکان، گەلێک زۆرە. لە سەردەمی ساسانییەکان دا 
 )224 تا 652ی زایینی(  شیز شوێنێکی گرنگ و یەک لە سێ ئاورگەی گەورەی ئێران بووە و

تەنانەت شاهانی ساسانی لە تیسفوونەوە هاتوونەتە زیارەتی. بەو پێیە، هات وچۆ و 
 هەروەها شەڕ و گەڕێکی زۆر لە دەوروبەری شارەکە بووە و لەوانە شەڕی ئاشووری و
یۆنانــی و ڕۆمــی و عەرەبە لەگــەڵ ئێرانییەکان و هەر لە ئەنجامی ئەو شــەڕانەش دا 

شارەکە وێران کراوە و ئاگری هەمیشەیی ئاورگاکە، کووژاوەتەوە. 
کتێبی »ئازەربایجان، پێش مێژوو و دوای ئەو« زانیارییەکی بەرچاوی ســەبارەت 

بە شیز و تەختی سولەیمان ئاڕاستە کردووین و لەوانە دەڵێ:
»قەاڵی تەختی ســولەیمان 38 بورجی ڕازاوەی هەبووە و گۆلی ئاوی ناو قەاڵکە 
120 میتــر درێژایــی، 80 میتــر پانایــی و 65 میتر قوواڵیی هەبــووە و هەر چرکەیەک 
100 لیتر ئاوی لێ هەڵقوڵیوە... هیراکلیوس ئیمپراتۆری ڕۆم لە ساڵی 624ی زاێینی دا 
وێرانی کرد...« باســی ناوچەکە لەم کتێبە دا کەوتۆتە فەســڵی چوارەم، الپەڕە 136 تا 

 .140
بۆ نووســینی مێژووی بۆکان، پێویســتییەکی زۆرمان بە مێژووی شــیز و تەختی 

سولەیمان، زەردەشتایەتی و پێش ئەو، واتە میترائیسم هەیە.1 

1. ســید اســمعیل وکیلی، »آذربایجان، پیش از تاریخ و پس از آن«، چاپ ندا، 1362/ 1983، 
310 صفحە، فارسی.
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تەختی سولەیامن یان »گەنزەک« و »ئازەرگوشەسب«ی مێژوویی
لــە بەشــەکانی پێشــتر دا گەلێک جارســەبارەت بە گەنــزەک و ئاورگەی پەنادەســتی، 
واتــە ئازەرگوشەســب یــان ئازەرگوشنەســب )تەختــی ســولەیمانی ئێســتا(  دواوم. 
تەختی سولەیمان شوێنەوارێکی گرنگی مێژوویی سەردەمی ئەشکانی و ساسانی و 
هەندێک بەشــی هی ســەردەمانی پێش ئەوانە و کەوتۆتە ڕۆژهەاڵتی بۆکان لە بەری 
ئەوبــەری ڕووبــاری جەغەتوو و نزیک شــاری تیــکاب یان تیکانتەپەی هەوشــار؛ لە 

باری دابەش بوونی جوغرافیای ئێرانیشەوە سەر بە تیکابە. 
ئەم زانیارییانەی خوارەوەم سەبارەت بەو شوێنە مێژوویی یە لە ماڵپەڕی »میراث 
فرهنگی ایران«دا چاوپێکەوت و بەباشی دەزانم لێرە و لە درێژەی باسەکانی پێشوو دا 

باڵویان بکەمەوە. 
بــا هــەر لێــرە دا ئــەوە بڵێــم کــە هەندێــک کەســی ناشــارەزا، بــەاڵم دەمارگیــر لە 
ئازەربایجــان پەیــدا بوون کە بە ڕق و کینەیەکی زۆرەوە دەڕواننە کورد و مێژوو و 
زمانەکــەی و بەداخــەوە خزاونەتــە ناو زۆر ماڵپــەڕی وەک ویکیپێدیاوە )ئینگلیزی و 
فارسی(  و سەبارەت بە شار و ناوچە و کەسایەتییە کوردەکان بابەت باڵو دەکەنەوە 
کە هەندێک بەشیان دوورە لە ڕاستی؛ هەر بۆیەش دەبێ ئاگادار بین و نەهێڵین ئەو 
تاقمــە تایبەتــە لە بێدەنگی و هەســتی برایەتیی کــورد بۆ بەرژەوەندیی شۆڤینیســتی 
خۆیــان کەڵــک وەربگــرن. زۆرێــک لەوانــە، مێژووی کــورد بــەراوەژوو دەکەنەوە و 

شوێنەوارە دێرینەکانی ناوچە بە دیاردەیەکی ئازەربایجانی لە قەڵەم دەدەن. 
ئەم بابەتانەی خوارەوە وا هەیە لەو چەشنە نەبێ، بەاڵم وریایی دەوێ لە هەندێک 
بۆچوون و هەواڵی ناســک وردبینەوە و ڕاســتییەکان بە چاویلکەی دەمارگیریی ئەم 

یا ئەو نەبینین.
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رسگذشت تخت سلیامن از زبان مادری مهربان1
تخــت ســلیمان محوطەای بە وســعت 12 هکتار اســت کە آثار مختلفــی در آن وجود 
دارد.  یکی از آثار برجستە مجموعە، برج و بارویی بیضی شکل است کە بە دوران 
اشــکانی مربــوط می شــود. در داخــل این بخش، 38 برج و بارو بــا نمایی خارجی از 
ســنگ های نقشــدار بە چشــم می خورد کە بە ارتفاع 18 متر و عرض 4 متر در میان 

دو دروازە شمالی و شرقی محدود شدە اند. 
در بخــش دیگــری از مجموعە، هســتە اصلی کل تخت ســلیمان قــرار دارد کە یک 
معبد بەنام چهارطاقی آتشــکدە آذرگشســب اســت. در کنار معبد، عبادتگاە شاهان و 
جنگاوران قرار دارد، چرا کە این آتشــکدە بە ســالطین و ســرداران ســپاە اختصاص 

داشت. در کنار معبد آتش، معبد ستایش آب ساختە شدە است. 
این معبد با معبد بیشابور فارس شباهت بسیاری دارد، اما آثار کمی از آن برجا 
ماندە اســت. مجاور این بخش ها، تاالر ســالطین ســاختە شدە کە از آن برای مراسم 
نیایش آتش در روزهای خاص و بەحضور پذیرفتن سفیران دیگر کشورها استفادە 
می شد. طرح و مقیاس تاالر شباهت بسیاری بە ایوان مداین دارد، اما از آن کوچکتر 

است. 
در واقع تخت سلیمان برای سلسلە ساسانیان همان نقشی را بر عهدە داشت کە 

تخت جمشید در زمان هخامنشیان. 
تمــام ایــن اجــزای معمــاری در مجموعە اصلی عبادتگاهی ســاختە شــدند، اما در 
 خارج از این مجموعە و دورتادور آن، یک شهرســتان دورە ساســانی وجود داشت. 
این شهرســتان برای خدمات رســانی بە ساکنان آتشکدە و کسانی کە تعلیم و تربیت 
موبدان را بر عهدە داشتند، پدید آمدە بود. شهرستان ساسانی در واقع وظیفە تامین 
نیازهای زوار و ســاکنان مجموعە را انجام می داد. این شــهرک پس از متروک شدن 
 آتشــکدە، تخریــب شــد و هم اکنــون در عمــق چهار متری ســطح زمیــن در زیر خاک

مدفون است. 

1. تکاب، خبرگزاری میراث فرهنگی، ابراهیم حیدری.
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سە آتشکدە بسیار مهم در دوران ساسانی در ایران وجود داشت کە هم اکنون تنها 
آثاری از آتشکدە آذرگشسب کە بەنام تخت سلیمان شهرت پیدا کردە، بر جا ماندە است. 
 این آتشکدە از نظر مسایل اعتقادی، باورهای دینی و نقشی کە در حیات سیاسی و

اجتماعی دوران ساسانیان داشت از اهمیت بسیاری برخوردار بود. 
 آتشــکدە آذرگشســب در واقع نماد اقتدار حکومت ساســانیان محســوب می شد، 
خصوصا پس از خیزش مزدکیان و شــکل گیری جنبش آن، »خســرو انوشیروان« بە 
عمران و آبادی این آتشکدە با عنوان عامل وحدت ملی و یکسان سازی دین کشوری 

توجە ویژەای کرد. 
 آتشــکدە آذرگشســب در زمــان حملــە رومیــان بــە ایــران و غلبە آنان بر ســپاە 
خسرو پرویز، غارت و ویران شد، در حالی کە رومیان هیچ کاری بە پایتخت کشور 
نداشــتند. حملە رومی ها، اعراب و پذیرش دین اســالم از ســوی ایرانیان تغییراتی در 
وضعیت آبادانی آتشکدە پدید آورد و اغتشاشات اواخر دورە ساسانیان نیز موجب 
شــد هیــچ تجدیــد بنایــی در این محل انجام نشــود تا این کــە در دوران ایلخانان، این 
مجموعــە بەعنــوان پایتخــت ییالقــی حــکام مغول مورد اســتفادە قرار گرفــت. پس از 
ســقوط ایلخانان، تخت ســلیمان تقریبا متروک شــد و بەعنوان یک شــهرک خدماتی 
کوچک با امکاناتی نظیر آهنگری، سفالگری و نانوایی مورد استفادە قرار گرفت. در 
دوران صفویە دیگر این مجموعە بەطور کامل متروک شــد و هیچ اســتفادەای از آن 
نشد. اسم تخت سلیمان نیز در واقع از قرون هفت و هشت هجری قمری و از سوی 
اهالی منطقە کە اطالعات تاریخی درســتی از این بنا نداشــتند، انتخاب شــد. در حالی 

کە این نام صحیح نیست و همان آتشکدە آذرگشسب نام صحیح مجموعە است. 
ایــن نــام در متون اوســتایی، کتاب هــای تاریخ ایــران قدیم، نوشــتەهای مورخان 
یونانی، ارمنی و رومی بارها آمدە اســت. در شــاهنامە فردوســی نیز حدود 70 بار 
اســم آتشــکدە آذرگشسب ذکر شدە اســت. پس از دوران صفویە این مجموعە کامال 
متــروک مانــد تــا ایــن کە در قرن هــای 17 و 18 میالدی، مستشــرقان غربی بە ایران 

آمدند و بە بررسی مناطق تاریخی ایران پرداختند. 
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نخستین بررسی های باستان شناسی در تخت سلیمان از سوی یک هیات آلمانی 
انجام شــد. بررســی های هیات آلمانی در تخت ســلیمان براســاس توافق میان دولت 
ایران و آلمان از سال 1337 آغاز شد. سرپرست این هیات »دراوستن« بود کە پس 
از او، پروفســور »نومن« و دکتر »هوف« کار او را بە مدت 19 ســال ادامە دادند. من 
نیز بەعنوان نمایندە سازمان ملی حفاظت آثار باستانی وقت، در سال های 55، 56 و 
57 بــا هیــات آلمانــی همراە بــودم. عمدە فعالیت هــای آنان روی کار باستان شناســی 
متمرکــز بــود و دو جلــد کتاب، چندیــن مقالە و تعداد زیادی نقشــە و مدارک حاصل 

کار آنان است. 
 بعداز انقالب اسالمی تا سال 72، محوطە در اختیار ما بود، اما بەدلیل وضعیت 
کشــور در آن دوران و اولویت هــای دیگــری کــە وجود داشــت، اقدامــات چندانی در 
تخت ســلیمان انجام نشــد. بیشــتر فعالیت های این دورە بە حفاظت های اضطراری و 
نگهداری های اولیە اختصاص داشــت تا این کە در ســال 72 براســاس دستور رییس 
جمهــور وقــت، 10 پــروژە بزرگ ملــی فرهنگی ـ تاریخی تعریف شــد کە یکی از آنها 

تخت سلیمان بود. 
 ایــن دورە از فعالیت هــای مــا در تخــت ســلیمان بــا گســترش شــهرها، توســعە 
شهرک ســازی، جادەســازی و ازدیاد جمعیت مصادف بود. این عوامل خطر از میان 
رفتــن آثــار معمــاری برجا مانــدە را افزایش می داد. بەهمین دلیل نخســتین کاری کە 
در ایــن زمــان انجــام دادیــم، عبارت بود از تعیین حریم مجموعە و وضع یک ســری 
ضوابــط حفاظتــی بەمنظــور جلوگیری از دخل و تصرف در مجموعە تخت ســلیمان. 
بعداز تعیین حریم، عملیات نجات بخشی آثار شروع شد کە شامل حفاظت اضطراری، 

تثبیت آثار باقی ماندە و نظافت کل مجموعە بود. 
در کل محوطە تخت ســلیمان حجم عظیمی از خاک و مصالح فرو ریختە وجود 
داشــت کە بخشــی از آن مصالح را برای مرمت های بعدی نگهداری کردیم و حدود 
150 هــزار متــر مکعــب زواید کارگاهــی را بە منطقەای دیگر منتقــل کردیم. عالوە بر 
این اقدامات فنی، اطالعات مکتوب موجود دربارە تخت ســلیمان، نقشــەها، عکس ها و 
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مدارک فنی را جمع آوری کردیم و یک مرکز اسناد و کتابخانە تخصصی راەاندازی 
کردیم. 

 فرآینــد ثبــت تخــت ســلیمان در فهرســت میــراث جهانی هم شــنیدنی اســت. این 
امــکان خیلــی اتفاقــی پیــش آمــد. پنجم یا ششــم بهمن ماە ســال 80، آقای گلشــن در 
محوطــە ســازمان مــرا دیــد و گفــت: »اگــر بتوانیــم ظــرف چهار یــا پنــج روز مدارک 
مــورد نیــاز بــرای پرونــدە ثبتی تخت ســلیمان را آمــادە کنیم، امکان ثبــت این اثر در 
فهرست میراث جهانی وجود دارد.« پس از آن بە همراە دو نفر از همکاران با انجام 
حــدود 14 ســاعت کار روزانــە موفق شــدیم این پروندە را تنظیم کنیــم. برای ترجمە 
پرونــدە نیــز بەطــور اتفاقــی توانســتیم مترجــم خوبــی پیدا کنیــم کە با نظــارت دکتر 
چگینی این پروندە را ترجمە کرد. در همین زمان خانم »تانیکوچی« سرپرست هیأت 
کارشناســان ادواری یونســکو کە پیش از آن بە تخت ســلیمان آمدە بود، برای ما از 
سازمان یونسکو یک هفتە فرصت اضافی گرفت و موفق شدیم پروندە را بە پاریس 
ارســال کنیم. پس مطرح شــدن پروندە تخت ســلیمان در یونســکو درسال 81، هیأتی 
ایتالیایی بەسرپرســتی آقای »یوکا« و هیأتی از ترکیە بەسرپرســتی »عمر مدران« بە 
ایران آمدند. خوشبختانە با همکاری گروهی از همکاران و همیاری مسئوالن میراث 

فرهنگی این اثر در فهرست میراث جهانی ثبت شد. 
 **

یونسکو در جریان فعالیت های سال 2005 تخت سلیمان قرار گرفت.
نظریە باستان شناسان آلمانی در تخت سلیمان رد شد.

تهــران، میراث خبر گروە اســتان ها، زهرا کشــوری: آخریــن کاوش ها در محوطە 
باستانی تخت سلیمان بە رد نظریە باستان شناسان آلمانی مبنی بر وجود یک حصار 

خشتی ساسانی پیرامون تخت سلیمان منجر شد. 
مجموعە ساسانی تخت سلیمان بزرگترین و زیباترین آتشکدە ساسانی در ایران 
اســت. آتــش این آتشــکدە قرن ها روشــن بــودە و در کنار دریاچە تخت ســلیمان کە 
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چشمەای بسیار اسرارآمیز است، نگهداری می شدە است. این نزدیکی نشان می دهد 
کە ساســانیان آب و آتش را در کنار هم می پرســتیدەاند. یوســف مرادی سرپرســت 
کاوش در تخت ســلیمان گفت: »هیات آلمانی کە ســالیان پیش این محوطە را کاوش 
کــردە بــود، معتقد بود یک حصار خشــتی بە طــول 1120، عرض 12 و ارتفاع 9 متر 
دورتادور این محوطە تخت سلیمان کشیدە شدە است. بنابر اطالعات حاصل از این 
کاوش ها، این دیوار اولین بنای ساســانی تخت ســلیمان اســت کە بعدها تخریب و بر 
روی آن دیواری سنگی ساختە شدە است، اما کاوش های هیأت کاوش نشان داد کە 
این دیوار خشــتی نیســت، بلکە از خشــت و خاک توأمان ساختە شدە است. همچنین 
برخالف نظر آلمانی ها این دیوار پیوســتە نیســت، بلکە ســاختار تودە تودە دارد. در 
واقــع ایــن حصار یک دیوار تودەای خشــتی خاکی اســت کە بــە دوران ایلخانی تعلق 

دارد.«
او گفت: »این دیوار در زمان آباقاخان ساختە شدە است. او کە کاخ شکار خود را 
روی آثار ساسانی ساختە بود، برای کنترل بیشتر این محوطە و پرکردن فضاهای 
 تخریــب شــدە در دورە ساســانی اقــدام بــە پــڕ کــردن ایــن دیــوار با خشــت و خاک

کردە است.«
آخریــن حاکــم ایلخانــی که »آبا قاخان« نام داشــت مــردم تخت ســلیمان را از این 
منطقە بیرون راند و تخت سلیمان را بە شکارگاە خود تبدیل کرد. مردم در این زمان 
در بیــرون از مجموعــە تخت ســلیمان زندگی می کردنــد و پس از مرگ آخرین حاکم 
ایلخانــی بار دیگر بە تخت ســلیمان باز گشــتە و خانەهای خــود را با بقایای کاخ های 
ایلخانی بنا کردند. مجموعە این اطالعات بەخوبی نشــان می دهد کە شــکوە و عظمت 
تخت ســلیمان در دورە ایلخانی رو بە زوال گذاشــتە و مردم این منطقە از حاکمان 

ایلخانی بەستوە آمدە بودند. 

وێنەیەکی زۆری تەختی سولەیمانیش لەسەر ماڵپەڕی میراث فرهنگی ایران هەیە 
کە بەبێ ئیجازەی ئەوان وا هەیە نەکرێ ڕایانگوێزی. ئەوە دووان لەم وێنانەن:
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گۆڕستانی مەال جامی
کاک قــادر فەتاحــی قــازی کارێکی گرنگی کــردووە  بەوەی هەندێک زانیاری لەســەر 
گۆڕســتانی مەال جامی و گۆڕســتانی گومبــەزان و تاقەدار و بەردەڕووتانی شــاری 

مەهاباد گردوکۆ کردووە و لە نامیلکەیەک دا باڵوی کردۆتەوە. 
هەوڵــدان بــۆ ژیاندنەوەی مێژوو و زیندووکردنەوەی ناوی کەســایەتی مێژوویی 
گەلەکەمان ئەرکێکی گەورەی سەر شانی هەموومانە، بەتایبەت کە دوژمنی داگیرکەر 
بــە هەمــوو توانایەکــی شــەیتانیی خۆیەوە هەوڵــی کوێرکردنەوەی ســەرچاوەکان و 
بەســەر  بەڵکــوو  زینــدوو،  نــەک  تەنانــەت  دەدا و  ئاســەوارەکانمان  لەنێوبردنــی 
مردووەکانیشــمانەوە ناچێ، وەک »وەرەهرام« کە گۆڕســتانی مــەال جامی مەهابادی 

خاپوور کرد. 
باسی نامیلکەی »گۆڕستانی مەال جامی« لێرە دا لەبەر دوو هۆ دەهێنمە گۆڕێ:

یەکــەم، وەک نموونەیەکــی کار، کە دەبێ لە بۆکانیش ڕەچاو بکرێ و گۆڕســتانە 
مێژوویی یەکانی نێو شار، هەروەها تورجان و حەمامیان و باغڵووجە و گۆڕستانەکانی 
ناوچــەی فەیزوڵاڵبەگــی و ســەر چۆمی مەجیدخان و... بپشــکێندرێن و نووســراوەی 
ســەر بــەردە قەبرەکانیــان بخوێندرێنــەوە، بنووســرێنەوە و لە پەیوەندیــی مێژووی 
ناوچەکــە دا هەڵســەنگێندرێن. بۆ نموونــە، ئەو بەردە قەبرە گەورە و نائاســایی یانەی 
وا لە گوندی شــەرەفکەند هەن و خەڵکی گوندەکە بە »قازان خانم« ناویان دەبەن، کە 
بەئاشکرا دەبێ هی سەردەمی »غازان خان« و موغولەکان بن، بکەونە بەر لێکۆڵینەوە. 
دووهــەم، قەبرەکان هەندێکیان هــی ئەمیرانی موکرین کە دەزانین بابامیرییەکانی 
ئەمــڕۆی بــۆکان و مەهابــاد و میاندواو بنەچەکیــان دەگەڕێتەوە ســەر ئەوان و بەو 

بۆنەیەوە پەیوەندییان بە مێژووی بۆکانەوە هەیە. 
لە الپەڕە 10ـ  11  دا باسی بنەچەکی بنەماڵەی هیدایەتی کراوە، کە ئاغاواتی گوندی 
حاجیکەند و باپیرانی شــەهید ســەید ئەبووبەکری هیدایەتین بۆمبایان بە پۆستەدا بۆ 
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ناردە ماڵێ و شــەهید کرا. ســەید یەبووبەکر نوێنەری هەڵبژێردراوی خەڵکی بۆکان 
بوو لە یەکەم دەورەی مەجلیسی شووڕای دوای شۆڕشی 1357ی ئێران. 

لــە الپــەڕە 20  دا باســی قەبری »شــاپەیکەر خانم« کــراوە و لە پەڕاوێــز دا لە زمان 
نەمــر عومــەری عەلیــارەوە نووســراوە کــە شــاپەیکەر خانم هاوســەری مارف ئاغای 

دێبوکری و خوشکی پاشاخانی موزەففەروددەولە )شجاع الملک(  بووە. 
لە الپەڕە 24  دا باسی گۆڕی مارف ئاغای کوڕی ڕەسووڵ ئاغای سەرۆکی تایفەی 

دێبوکری دەکا کە برای عەباس ئاغای دێبوکری بووە. 
 لە الپەڕە 25  دا باسی گۆڕی سوڵتان ئاغای کوڕی هەمان مارف ئاغا کراوە. 

لە هەمان الپەڕە دا باس لە گۆڕی شاعیری ناودار مەال مارف کۆکەیی دەکرێ کە 
لە نزیک گۆڕی شێخ زادە بووە، بەاڵم بەداخەوە ئێستا هیچ نیشانەیەکی لێ نەماوە. 

لە هەمان الپەڕە دا باسی گۆڕی بابەخەلیفە سەید عەبدولقادری ئەتهەری کراوە و 
گوتراوە لە ساداتی ماوەڵۆ بوون لە گوندی ئاڵیکەندی باکووری بۆکان.1 

1. قادر فتاحی قازی، »گورستان مال جامی در مهاباد، بە انضمام گوشەیی از تاریخ مهاباد«، 
تبریز، خرداد ماە 1980/1359، 26 الپەڕە، فارسی.
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ساڵی شێخی
لە بۆکان و موکریان بەگشتی بە ساڵی ڕاپەڕێنی شێخ عوبەیدیلالی نەهری و هاتنی 
خۆی و کو ڕەکانی لە شەمزینانەوە بۆ ورمێ و موکریان، دەگوترێ ساڵی شێخی. شێخ  
 پاییزی ساڵی 1297ی کۆچی بەرانبەر بە 1880 زایینی هاتە ڕۆژهەاڵتی کوردستان و
دوای چەند مانگێک تێکشکا و گەڕایەوە باکوور. بەو پێیە، ساڵی شێخی ساڵی 1297 ک/ 
1880ی زایینییە. دیارە  لە جەنگەی هاتنی شێخ بۆ ورمێ و چوونی شێخ عەبدولقادری 
کوڕی بۆ مەهاباد و پاشان میاندواو تا بناو، ناوێک لە بۆکان نایەتە گۆڕێ، لەبەروەی 
سپای شێخ بەگوێرەی پالنەکەیان دەبووایە لە مەهابادەوە بچن بۆ تەورێز و دوای گرتنی 
ئەو شارە، بەرەو تاران بئاژوێن، بەاڵم سەرەڕای ئەوەش، هەواڵی زۆر بە دەستەوەیە 
کــە کــورد لە هەموو شــارەکانی موکریانەوە   تا ســنە، جەم جــەم و پۆل پۆل چوونەتە 
 ناو ســپای شــێخ عەبدولقادرەوە، بەتایبەت مورید و ســۆفی و دەروێشــی نەقشی و
ســەرەک هۆزانی ناوچەکــە: مەنگــوڕ، مامــەش، زەرزا، دێبوکــری و فەیزوڵاڵبەگــی.  
هەندێــک بەڕاســت و هەندێکــی تــر بەڕواڵــەت، لەگــەڵ ســپاکە کەوتــوون و تەنانەت 
بەشێک لە سپای ئێران لە هەوشار، کە سوننی بوون، بایانداوەتەوە الی سپای کورد. 
لەو ماوەیە دا، ناوچەی بۆکانیش جەرگەی هات وچۆ و ئامادەسازی و پشتگیری و 
بەشــداریی خەڵک لە ســپای شــێخ عەبدولقادر بووە و گەلێک ڕووداوی گرنگی تێدا 
ڕووداوە، بــەاڵم بەداخــەوە ســەرچاوەکان باســێکی ئەو ڕووداوانــە ناکەن و ئەرکی 

مێژوونووس و توێژەرانە لە کارەکە بکۆڵنەوە. 
ئــەوەی مــن بزانــم، لــە بەڵگەنامەکانی ســاڵی 1880 ـ 1881ی زایینیــی وەزارەتی 
دەرەوەی بریتانیا  دا گەلێک بەڵگەنامەی پەیوەندیدار بەو ڕاپەڕینە هەن، کە من کۆپی 
هێندێکیانیشم هەیە. سەر هەڵێنانەوە لەو بەڵگەنامانە و پشکنینیان کارێکی پێویستە و 
هیوادارم لە ناویان دا هەواڵی ئەو ســەردەمەی شــار و ناوچەی بۆکانیش دەربکەوێ. 
ئەوەندەی بزانم فایلی ساڵی 1880ی عوسمانی لەنێو فایلەکان دا ون بووە، بەاڵم هەر 
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لەو سااڵنە دا دوو فایلی گەورە بەناوی »کوردستان«ەوە هەن کە دەبێ سەیر بکرێن. 
هەروەها ئەم سەرچاوانەش گرنگن:

1. اسناد سیاسی ایران و عثمانی )7 جلد(؛
2. کارەکانی کاک محەممەد حەمەباقی، کە 6 بەرگن و زیاتر وەرگێڕاوی کتێب و 

دەسنووسی فارسین سەبارەت بە ڕاپەڕینەکە؛ 
فەرهادمیــرزا.  نووســینی شــازادە  تبریــز،  دارالســلطنە  تاریــخ و جغرافیــای   .3
 دوکتــۆر عەبدوڵــاڵ مــەردۆخ ئــەم بەشــەی کتێبەکــەی فەرهادمیــرزای بەنــاوی

»الکساندر قورنیانس« ەوە باڵوکردۆتەوە. 
٤. ڕاپەڕینــی کــوردەکان ســاڵی 1880 نووســینی د. جەلیلی جەلیــل، وەرگێڕان بۆ 

سەر کوردی، د. کاوس قەفتان.
٥. ئــەم ڕاپەڕینــە لــە گەلێــک ســەرچاوەی دیکەی خۆیــی و بێگانە، بــۆ نموونە لە 

کارەکانی الزاریف  دا باسی کراوە. 
6. دەسنووســێکی عەلی گۆنەخانی ئەفشــار بەناوی »تاریخ خروج اکراد و قتل و 
غارت شیخ عبیداللە بدبنیاد و اغتشاش و فتنە زیاد در مملکت آذربایجان«. ئەم 
دەسنووســە لە کتێبخانەی قوتابخانــەی لێکۆڵینەوە ڕۆژهەاڵتی و ئەفریقییەکان 
)سواس(  لە لەندەن بوو، من کۆپیم لێ هەڵگرت و ماوەیەک خەریکی نووسینەوە و 

ڕێک وپێک کردنی بووم، لە گۆڤاری مامۆستای کورد )ژمارە 19، پاییزی 1992، 
ســوید( یش دا هەڵســەنگاندنێکم لەســەر دەسنووسەکە و ســەبارەت بە هۆکاری 
ڕاپەڕین و تێکشکانەکەی نووسی. ئینجا دەقە فارسییە ئامادەکراوەکەم نارد بۆ 
بنکەی ژین لە ســلێمانی بۆ چاپ. ئەوان دابوویان بە کاک محەممەد حەمەباقی 
کە بیکاتە  کوردی و لەگەڵ وێنەی دەسنووســەکە دا باڵوی بکەنەوە. بەشــی من 
لــە چاپەکــە ئەوەندە دراوە کە لە الپەڕەی ناوەوەی دا نووســیویانە »پێشکەشــە 
بــە کاک ئەنــوەر ســوڵتانی لە لەندەن بــۆ ماندووبوونە بێ ســنوورەکانی لەگەڵ 
زیندوو کردنەوەی مێژووی نەتەوەیی دا« و لە سەرەتای وەرگێڕی کوردیش دا 

ئاماژە بە کارەکەی من کرابوو. دەستیان خۆش بێ. 
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دەسنووســە  دەقــە  نووســینەوەی  پــاش  ئاشــتی«  »ســەالحەددین  کاک  دواتــر 
فارسییەکە و پێداچوونەوە و داڕشتنەوەی بە شێوەیەکی سەربەخۆ باڵوی کردەوە. 
بەهۆی ئەو یارمەتییانەی وا بەڕێز محەممەدعەلی سوڵتانی بۆ ساغ کردنەوەی دەقەکە 
ئاڕاســتەی منی کردبوو، کاک ســەالح ناوی ئەویشی لەســەر کتێبەکە نووسیبوو، کە 
بە بۆچوونی من زۆر کارێکی باش بوو، چونکە بەشێکی گرنگی کارەکەی کەوتبووە 
ســەر شــانی و هەروەها بە نووسینی پێشــەکییەکی چڕوپڕ چەند کەلێن و قوژبنێکی 
ڕوانگەی نووسەری بۆ ڕوون کردبووینەوە. ئەوە ناوونیشانی هەر دوو کتێبەکەیە: 
ـ عەلی خان گۆنەخان ئەفشار، »شۆڕشی شێخ عوبەیدیلالی نەهری لە بەڵگەنامەکانی 
قاجــاری دا« وەرگێــڕ لە فارســییەوە، محەممــەد حەمەباقی، لــە باڵوکراوەکانی کۆڕی 

زانیاریی کوردستان، هەولێر 2007، الپەڕە ٤2٦، کوردی و فارسی.
ـ علی ابن امیرگونەخان افشار، »تاریخ خروج اکراد و قتل و غارت شیخ عبیداللە 
بدبنیــاد و اغتشــاش و فتنــە زیــاد در مملکت آذربایجان«، بەکوشــش انور ســلطانی، 

محمدعلی سلطانی و صالح الدین آشتی، بنکەی ژین 2008، صفحە 2٦3، فارسی. 
  



بۆکان لە مێژوونامەی شارەکانی دەوروبەری دا
لــەم ســااڵنەی دوایــی دا کــەم وزۆر بۆ هەموو شــار و شــارۆچکەکانی 
دەوروبەری بۆکان یەک یان چەند کتێب و وتار نووســراون. هەرکام 
لەو ســەرچاوانە بە شــێوەیەک لە شــێوەکان پەیوەندییان بە بۆکانەوە 
هەیــە. ئــەم بەشــە بریتییە لــە هەڵێنجانی زانیاری لەو ســەرچاوانە، کە 
بەداخەوە بەشــێکیان لەگەڵ کورد دا دۆستانە نەجوواڵونەتەوە و ئەوە 
دەتوانــێ زیــان بگەیەنــێ بــە هاوشــانی و برایەتیــی گەالنــی ناوچە و 
دواڕۆژێکــی پــڕ لــە هــاوکاری و پێکەوەژیانــی دوور لــە دەمارگرژیی 

ئایینی و زمانی و نەتەوەیی.





ناوی شار و گوندەکانی ئێران
ئەحمەدی کەســرەوی ئەگەر تاقە کەس نەبێ، یەک لەو کەســانە بووە کە لە ســااڵنی 
ســەرەتای ســەدەی بیســتەم دا بــە شــێوەیەکی زانســتییانە لــە بنەمای ناوی شــار و 
گوند و ناوچەکانی ئێرانی کۆڵیوەتەوە و بۆ نموونە گوتوویەتی هەموو ئەو ناوانەی 
وا پێشگر یا پاشگری »بەک، باک، بەق«یان لەگەڵە، پەیوەندییان بە ئاورگەی پەر ستنی 
»بــەغ«، واتــە خودای ئاریایی یەکانی پێش زەردەشــتەوە هەبووە. گەرچی کەســرەوی 
ئەم باســەی لە پەیوەندیی شــاری »باکۆ«دا کردووە و ناوێکی لە »بۆکان« نەبردووە، 
بەاڵم بۆچوونە گشتییەکەی ئەو بوو بە بنەمای وتارێکی من لەسەر ناوی بۆکان کە 

هەر لەم کتێبە دا دەبیندرێ. بڕواننە »چەند تێبینیەک لەسەر ناوی بۆکان«. 
 بەداخەوە من نوسخەی ئەم کتێبەی کەسرەویم لە لەندەن دەست نەکەوت، بەاڵم 
لە ســەرچاوەی دیکــە دا تایبەتمەندییەکانیــم هەڵگرتۆتەوە. بۆچوونەکانی کەســرەوی 
لەمــەڕ نــاوی کۆنــی ناوچەکانــی ئێــران دەبێ بە هەنــد وەربگیرێن، بــەاڵم نابێ وەک 

بۆچوونێکی نەگۆڕ و یەکالکراوە چاویان لێ بکرێ.١

1. احمد کســروی، »نام های شــهرها و دیەهای ایران«، جلد اول 1929، جلد دوم 1931، )من 
ئاگاداری بەرگەکانی دیکەی نیم، بەاڵم بۆی هەیە بەرگی دیکەشی هەبن( ، ناشر )؟(.
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ڕوانینێک بە ئازەربایجانی ڕۆژاوا دا 
بۆکان بەگوێرەی دابەش بوونی ئێران بەســەر ئوســتانەکان دا، بەشــێکە لە پارێزگای 

ئازەربایجانی ڕۆژاوا. 
کتێبی فارســیی »نگاهی بە آذربایجان غربی« نووســینی »ایرج افشــار سیســتانی« 
کــە کۆمەڵــی زانیاریــی ســەرەتایی یە لەمەڕ شــار و دێهاتی ئەم ئوســتانە، بەگوێرەی 
سروشــتی کتێبەکــە، وەردە باســێکی لەمــەڕ بۆکان تێــدا بەرچاو دەکــەوێ. زانیاریی 
ناو کتێبەکە سەبارەت بە بۆکان کەمە و ئەویش بەهۆی ئەو ڕاستییەوە کە لە ساڵی 
نووســران و باڵوبوونەوەی دا، واتە 1369/ 1990  دا، هێشــتا بۆکان بەخشــێکی  شاری 

مەهاباد بوو و زانیارییە گشتییەکانی لەمەڕ مەهاباد، بۆکانیشیان دەگرتەوە. 
  لەگەڵ ئەوانەش دا، کتێبی ئیرەجی ئەفشار سەبارەت بە مێژوو، جوغرافیا، ئابووری و
سروشــتی شــاری بۆکان هەندێ بابەتی تێدا بەرچاو دەکەوێ و لەوانە الپەڕە 978 
ـ 979 باســی »وجە تســمیە«ی بۆکانی تێدا کراوە  و بە شــاری »بووک«انی لە قەڵەم 
داوە یا الپەڕە 877 )بەرگی 2( ، باســی گەنمی مومتازی بۆکان دەکا یا الپەڕەی 706 
تا 724 کە باسی هۆزی دێبوکری و گەورک و مەنگوڕە و پێوەندیی بە بۆکانیشەوە 

هەیە. کتێبەکە بە فارسی نووسراوە.1 

1. ایرج افشــار سیســتانی، »نگاهی بە اذربایجان غربی«، جلد اول، موسســە انتشــاراتی نســل 
دانش، 1369/ 1990، تهران، 527 صفحە، جلد دوم، موسســە انتشــاراتی نســل دانش، 1369/ 

1990 ، تهران، صفحە 533 تا 1076. 
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ساوج بوالق
ئــەم وتــارە و چەنــد وتــاری دیکــەی مینۆرســکی کە لــە ئینســیکلۆپێدیای ئیســالم دا 
باڵوبوونەتــەوە،  تەرجەمــەی کوردی کراون و لە کتێبێک دا باڵوبوونەتەوە. وەرگێڕی 
و تارەکان دوکتۆر نەجاتی عەبدوڵاڵیە، کە دەقەکانی لە زمانی فەرەنسییەوە تەرجەمە 
کــردوون و لــە کتێبێک دا بەنــاوی »بنچینەکانی کــورد و چەند وتارێکی کوردناســی« 

باڵوی کردوونەتەوە. 
 وتــاری ســاوجـ  بــواڵق گەلێــک زانیاریــی جوغرافیایی و مێژوویــی و ئابووریی 
»]کــورد[  گوتوویەتــی:  نموونــە  بــۆ  کــردووە و  خوێنــەر  ئاڕاســتەی  ناوچەکــەی 
هەرێمــە تورکییەکانــی نێــوان تەتەهــوو و مەراغــەی لــە دەســت داون کــە جــاران 
ســەر بــە موکری بوونــە )ل 102( .« وتارەکــە گەرچی بەتایبەت نــاوی بۆکانی کەمتر 
هێنــاوە و لــە شــوێنیک دا گوتوویەتــی »گونــدی بــۆکان« )ل 93( ، بــەاڵم لــە گەلێــک 
شــوێن دا باســی محاڵــی بێهــی و ئەختاچــی و تورجانی کــردووە، کە ئەمیان پێشــتر 
ســەر بــە بــۆکان بــوو. هەروەهــا زۆربــەی زۆری ئــەو زانیارییانــەی وا ســەبارەت 
بــە ســاباڵغ و موکریــان هێناونــی، بــۆکان و خەڵکــی ناوچەکانــی دەوروبــەری و 
گــەورک(   فەیزوڵاڵبەگــی و  )دێبوکــری،  بــۆکان  ســەرەکییەکانی  هــۆزە  هەروەهــا 
 دەگرنــەوە. مینۆرســکی ســەبارەت بــە بــۆکان زانیاریــی شەخسیشــی زۆر بــوون. 
نووســەر، هەروەهــا بــۆ الیەنــی جوغرافیایــی و کەوناراناســی وتارەکــە، کەڵکــی لــە 

وتارەکانی ڕاولینسۆن وەرگرتووە، کە پێشتر لەم  وتارانە دا ئاماژەیان پێکراوە.1 

1. ڤیالدیمیــر مینۆرســکی، »بنچینەکانــی کورد و چەند وتارێکی کوردناســی«، بەرگی یەکەم ، 
وەرگێڕانی لە فەرەنســییەوە بۆ کوردی: د. نەجاتی عەبدوڵاڵ، مەکتەبی بیر و هۆشــیاری )ی. 

ن. ک.( ، سلێمانی 2007، 278 الپەڕە. ژمارەی سپاردنی نییە. 
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جوغرافیا و مێژووی بانەی  کوردستان
لــە ئاڵقەکانــی پێشــووتر دا باســی هەندێــک کتێبــم کــرد کە ســەبارەت بە شــارەکانی 
دەوروبەری بۆکان نووسراون و ئەم کارە بە پێویست دەزانم لەبەروەی نە بۆکان و 
نە خەڵکەکەی و نە مێژوویان لە شار و ناوچەکە دانەبڕاون و جەخت کردن لەسەر 
مێژووی دیاردەیەک بەبێ هەڵســەنگاندنی کارتێکران و کارتێکردنی دەوروبەرەکەی، 

گونجاو نابێ. 
  لێرە دا دەمەوێ ئاماژە بە کتێبی بەنرخی »جغرافیا و تاریخ بانە، کردستان« بکەم
کــە نووســەری وردبین مامۆســتا محەممەدڕەئــووف تەوەککولی بانەیی بە فارســی 
نووســیویەتی و چاپی سێهەمی ســاڵی پار باڵوبۆتەوە. لە بەشی مێژوویی کتێبەکە دا 
گەلێــک بابەتــی وەک »موکری قــڕان« و »شــەڕی دمــدم«ی ســەردەمی شاعەباســی 
ســەفەوی )ســەدەی 16(  هەن کە ناوچەی موکریان و بۆکان دەگرنەوە و ژمارەیەک 
بەڵگەی وەزارەتی دەرەوەی ئێرانیش ڕاگوێزراون کە ڕووداوی وەک ڕاپەڕینی شێخ 
عوبەیدلــالی شــەمزینی ڕادەگەیەنــن کــە ئــەو ڕووداوەش لە پەیوەنــدی موکریان و 
بۆکان دا جێی سەرنجە )لە بەشەکانی دواتر دا دەچمە سۆراغی ئەو بەڵگەنامانەش( . 
 لە الپەڕەکانی دوای 43  دا باسی کۆچ کردنی جوولەکەی شارەکانی بانە و سەقز و
سنە و بۆکان کراوە بۆ تاران و لەوێوە بۆ ئیسڕائیل لە نێوان سااڵنی 1328 ـ 1330/ 
1949 ـ 1951دا کە بۆ مەسەلەی شوێن هەڵگرتنی جوولەکەکان وەک بەشێکی گرنگ 
لــە دانیشــتووانی کۆنی بــۆکان گرنگە بزانین ئەوان لە پێــش دا چوونەتە تاران، لەالی 
گۆڕســتانی نزیک مەیدانی خوراســان بنەیان خســتووە و نوێنەرەکانیان بە یارمەتیی 

دەوڵەت بەخێویان کردوون تا ماوەیەک دواتر کە نێردراون بۆ ئیسڕائیل. 
 لــە الپــەڕە 101 تــا 103  دا وێنــەی دوو نامــە لــە پەیوەنــدی عەزیزخانی ســەردار

چاپ کراون. 
 لە الپەڕەی 375  دا وێنەیەکی شێخ بابای غەوساباد چاپ کراوە و باسی کوژرانی ئەو و
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حەمەحوسێن خانی سەردار بەدەست تورکەکا نیش کراوە. 
لــە الپەڕەکانــی دواتــر دا هەواڵــی ڕووداوەکانــی ســەردەمی شــەڕی دووهەمــی 
جیهانــی و دامەزرانــی حکوومەتــی کۆمــاری کوردســتان، حەمەڕەشــیدخانی بانــە، 
بارزانییەکان و بەســەرهاتی ناوچەکە لە ســااڵنی دواتر دا هاتوون کە دیارە ئەوانەش 

هەر پەیوەندییان بە بۆکانەوە هەیە. 
لــە الپــەڕە 554  دا دوو وێنەی عەبدوڵاڵخانی ناهید و حەمەد ئاغای عەباســی چاپ 
کراون کە نوێنەرانی شاری سەقز بوون لە پەرلەمانی ئێرانی سەردەمی پەهلەوییەکان، 
ناهید لە فەیزوڵاڵبەگییەکانی دەوروپشــتی بۆکان و محەممەدئاغای عەباســیش سەر 

بە دێبوکرییەکان بوو. 
لە بەشەکانی دواتری کتێبەکە دا باسی سااڵنی 1346ـ  47 )1967ـ  68(  و ڕاپەڕینی 
باڵی شۆڕشــگێڕی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران، هەروەها شــاربەدەرکرانی 
مامۆستایانی بانە و سەقز و بۆکان و مەهاباد و ئینجا ڕووداوەکانی شۆڕشی ساڵی 

1357/ 1979ی ئێران بە بەڵگەوە کەوتوونەتە بەر لێکۆڵینەوە.1 

1. محمدرئوف توکلی، »جغرافیا و تاریخ بانە، کردستان« چاپ سوم، انشارات توکلی، تهران، 
1387/ 2008، 695 صفحە، فارسی. 
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سەردەشت لە ڕێبازی شۆڕش دا
لە درێژەی ناســاندنی کتێبی ســەرچاوە سەبارەت بە شارەکانی دەوروبەری بۆکان، 
لێــرە دا کتێبێــک دەناســێنم کە بازرگانێکی سەردەشــتی ســەبارەت بــە ڕووداوەکانی 
ســااڵنی شۆڕشــی 1357/ 1979ی ئێران لە سەردەشــت نووســیویەتی و ســەرەڕای 
ســاکاری، گەلێــک پڕ زانیــاری و بەڵگەمەندە . خۆزگە بازرگان و خەڵکانی شــارەزای 
شــارەکانی دیکەی کوردستانیش ئەم هیممەتەیان هەبووایە و هەرکام بەڕادەی توانا 
بەشــێک لە مێژووی شــار و ناوچەکانی خۆیانیان بۆ نەوەی دواڕۆژی کورد تۆمار 

بکردایە. 
 مــن بەبــێ ئەوەی هەڵوێســت لــە بەرانبەر بۆچوونەکانی نووســەر بگــرم، دەڵێم 
ئەو هەمووە بەڵگەیەی ئەو پاراســتوونی و ئێســتا خستوونییەتە بەردەستی خوێنەر، 
وا هەیــە لــە توانــای دەیــان کەس  دا نەبووایــە گردوکۆیــان بکا و بۆ ئــەم کارە دەبێ 

هەموومان سپاسی بکەین. 
نووســەر، کاک ڕەحمان شــەمامی، کەســایەتییەکی ناسراوی شــاری سەردەشت 
بووە و لە ســەردەمی حوکمی شــا دا مودیرعامیلی شێروخورشــید و بە شــێوەیەک 
نزیــک بــووە لە دام ودەزگا حکوومییەکان. لە ســەردەمی شۆڕشــیش دا بەرپرســێکی 

»شووڕای ئینقالب« بووە لە سەردەشت. 

 ڕووداوەکانــی شۆڕشــی ئێــران لە موکریان، شــەڕی ئێران و عێــراق، کۆڕەوەی 
کوردی باشوور، کاروباری پەروەردە، تەندروستی، ئاسایش، حیزبایەتی، بازرگانی، 
سیاسەت و بەگشتی کەمتر ڕووداوێکی سەردەشت و ناوچەکە هەیە کە لە کتێبەکە دا 
ڕەنگیان نەدابێتەوە. ژمارەی بەڵگەنامە و وێنەی ناو کتێبەکە و بۆ نموونە دەسخەتی 
ڕێزدار جەالل تاڵەبانی و کەســایەتییە سیاســییەکانی تر و بەرپرسانی حکوومیش لە 

کتێبەکە دا گەلێک زۆرن. 
 بەشی زۆری ئەو ڕووداوانەی وا لەو سااڵنە دا لە سەردەشت ڕابردوون، ناوچەی 
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موکریان و بۆکانیش دەگرنەوە و لەوانە: شەڕی کوردستان، هاتنی خەڵخاڵی، شەڕی 
نەغــەدە و بەگشــتی مێژووی ســااڵنی ژیانی نووســەر لە سەردەشــت، کــەم وا هەیە 
پەیوەندیدار و هاوبەش نەبووبێت لەگەڵ ڕووداوەکانی بەشەکانی دیکەی موکریان و 
بۆکان. نووســینی مێژووی ئەو ســەردەمەی بۆکان وا هەیە بەبێ بەڵگەنامەکانی نێو 

ئەم کتێبە ناتەواو بێ.1 

 

1. رحمان شــمامی، »سردشــت در گذرگاە انقالب، مجموعە حوادث ســال های قبل و بعد از 
انقالب بە روایت یک بازرگان همراە با تصاویر و اســناد و مدارک تاریخی«، ناشــر: مؤلف، 

چاپ اول، 1386/ 2007، 1256صفحە، فارسی.
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میاندواو، تیکاب و ساین قەاڵ
شــاری میانــدواو کەوتۆتــە باکووری بۆکان و گوندی ســەر بە شــاری بــۆکان هەتا 
نزیک شــارەکە کشــاون. ڕۆژهەاڵتی بۆکان تیکانتەپەی هەوشار )تیکاب(  و باکووری 
ڕۆژهەاڵتیشــی شــاری ســاین قەاڵ )شــاهین دژ( ە، کە هەردووکیان کەوتوونەتە بەری 

ڕۆژهەاڵتی چۆمی جەغەتوو )زرینەرود( . 
 تێکەاڵویی بۆکان لەگەڵ هەر سێ شارەکە گەلێکە. بەشی هەرە زۆری دانیشتووانی 
لــە گوندەکانیشــی  میانــدواو خــۆی و ژمارەیــەک  کــوردن و  تیــکاب و ســاین قەاڵ 
شــوێنی ژیانی کوردانن. گوندی »ســەراو«ی میســباحوددیوانی ئەدەب و عەلی خانی 
حەیدەریی برای، هەروەها گوندی »گوێگجەلی«ی سەیفولقوزات لە نزیک میاندواون. 
پەیوەندییەکی لەمێژینە لە نێوان دانیشتووانی بۆکان و بەتایبەت میاندواو  دا هەبووە و 
لە  ســەردەمی ماننا و ئوورارتوو و مادەوە تا ئێســتا چارەنووسی ئەو دوو ناوچەیە 
بەیەکــەوە گــرێ دراوە گەرچــی لە هەنــدێ قۆناغی مێژووییش دا کــرژی و توندی لە 
نێوان دانیشــتووانیان پەیدا بووبێ کە هۆکارەکەی سیاســەتی حکوومەتی ناوەندی و 
حاکمانی ئازەربایجان لە تەورێز بووە، بەاڵم بەگشــتی ژیانێکی هێمن و دۆســتانەیان 

لەگەڵ یەک بردۆتە سەر. 
 کتێبی »نگاهی بە تاریخ و جغرافیای میاندوآب و تکاب و شاهین دژ« بۆ زۆر الیەنی 
مێژوویی شار و ناوچەکە بەسوودە، بەاڵم بەداخەوە نووسەرەکەی جەمشید مەحبووبی، 
هەندێ جار لە چوارچێوەی توێژینەوەی بێ الیەن چۆتەدەرێ و دەمارگیری و ڕق و 
 کینــی بەرانبــەر بە کورد نواندووە. ســەرەڕای ئەوەش بۆ نووســینی مێژووی بۆکان
کەڵکی زۆر لەم کتێبە وەردەگیرێ، بۆ نموونە، زانیاریی ســەبارەت بە ســاڵی شــێخی 
)1880(  و ســەردەمی کۆمــاری کوردســتان، هەروەهــا بەنــداوی بــۆکان و میاندواو، 

ئاورگــەی شــیز لە تیــکاب، هۆز و ناوچەی هەوشــار لە نێوان بۆکان و ســاین قەاڵ و 
گەلێک بابەتی تری تێدایە.1 

1. جمشید محبوبی، »نگاهی بە تاریخ و جغرافیای میاندوآب و تکاب و شاهین دژ« چاپ اول، 
1370/ 1991، ناشر: نویسندە، 620 صفحە، فارسی.
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مەراغە )افرازە رود(
مەراغە یەک لە شــارەکانی ئوســتانی ئازەربایجانی ڕۆژهەاڵتە و کەوتۆتە باکووری 
ڕۆژهەاڵتی بۆکان. مەراغە کە لە ســەردەمی ئێلخانیان دا لەالیەن هۆالکۆخانەوە بوو 
بــە پێتەختــی ئێــران )٦٥٦ی کۆچــی( ، لە چەندین بــارەوە پەیوەندیی بە کوردســتان و 
بــۆکان پەیــدا دەکا: کوێســتانی ماین باڵغ کە هاوینەهەواری خێڵــە کوردەکانیش بووە 
کەوتۆتــە نێــوان مەراغــە و ســاین قەاڵی نزیــک بۆکان؛ لە ســەردەمێک دا کــە مەراغە 
پێتەختــی هۆالکۆخــان بــووە، بــۆکان و ســەرچۆمی تەتەهــوو هەوارگــەی هۆالکــۆ 
بــووە و قەبــری زۆرێک لە ســەرانی موغــول لە دەوروبەری بــۆکان و بۆ نموونە لە 
گونــدی شــەرەفکەندن ؛ مەراغــە نزیکتریــن شــوێنی پەیوەندیی ناوچــەی موکریانە بە 
هێڵی ئاســنی سەرانســەریی ئێرانەوە، موکری قڕان لە مەراغە ڕووی داوە، ســەردار 
حەمەحوســێن خانی ســەرداری موکــری لــەوێ بەدەســتی ســپای عوســمانی ئیعــدام 

کراوە و زۆر شتی دیکەی هاوشێوە... 
بەداخەوە نووسەری کتێبی مەراغە گەلێک دژ بە کوردە، کە ئافەتی لێکۆڵینەوەی 
بێ الیەنــی ناوچەکەیــە. لە باســی زمــان و ڕەگەزیــش دا )الپــەڕە 125(  زمانی خەڵکی 
ناوچەکــە بــە ئــازەری ناودەبــا نە تورکــی و دەڵێ ئــەم دووانە لە یەک جیــاوازن کە 
ڕاســتەقینەش هــەر وایــە. مەســە لەی هاتنــی تــورکان بــۆ ناوچەکــەش دەگەڕێنێتەوە 
ســەردەمی ســەلجووقییەکان، کــە ئــەوەش لەگــەڵ بۆچوونــی تورکانــی توورانــی و 

پان تورکیست یەک ناگرێتەوە. 
نووســەر لــە چەنــد شــوێن دا باســی کــورد دەکا، یەکیان کوشــتاری شاعەباســی 
ســەفەوی لــە کوردی موکری )1019ی ک(  و ئەویتــر ڕووداوی بڵباس )1284ی ک( ؛ 
هەروەهــا هێرشــی شــێخ عەبدولقــادری کــوڕی شــێخ عوبەیدیلالی نەهری بۆ ســەر 
بناو، کە شارۆچکەیەکی پەیوەست بە مەراغەیە )197ی ک(  دەخاتەڕوو و لە هەموو 
ئەوانە  دا دژایەتی زۆری کورد دەکا. لە باســی حکوومەتی ئازەربایجان )1324( یش دا 
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دژ بە حکوومەتی میللیی ئازەربایجان دەوەستێ )الپەڕە 707( . ئەم کتێبە بۆ نووسینی 
ســەرجەمی مێژووی ناوچەی بۆکان گەلێک پێویســتە و زانیاریی زۆر ســەبارەت بە 
دامەزرانــی قوتابخانــە دە وڵەتییەکان و ســپا و ســەربازخانە و... لە مەراغە ئاڕاســتە 
دەکا، کە بۆ بەراوردکاریی لەگەڵ ژیانی سیاسی ـ فەرهەنگیی بۆکان گرنگی زۆریان 

هەیە. 1 

1. یونس مروارید، »مراغە )افرازەرود(  از نظر اوضاع طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، تاریخی«، 
ناشر )؟(، 1360/  1981، 715 صفحە، فارسی.
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گەڕەکی سورخابی تەورێز و مقربةالشعرا
ئەم کتێبە باســی هەندێ گۆرســتانی ناودارانی شــاری تەورێز و یەک لەوان »ســید 
حمــزە« دەکا و کێلی قەبــرەکان و ژیاننامەی خاوەنەکانیــان ڕادەگەیەنێ. لەوانەی وا 
ناویان لە کتێبەکە دا هاتووە، خاقانی شــروانی، ئەســەدیی تووســی، قەتران، هومامی 

تەبریزی و زۆر شاعیر و ناوداری دیکەی ناوچەکەن. 
لە باســی »مقبرە ســید حمزە«دا نووســەر ناوی هەندێ کەســایەتی دەبا کە نزیک 
قەبــری ســید حەمزە نێــژراون و یەک لــەوان »ســەردار عەزیزخانــی موکری«یە، کە 
لــە 18ی شەشــەکانی ســاڵی 1287 ]کۆتایــی ســاڵی 1870[ لــە تەورێــز کۆچی دوایی 
کردووە و لەو شــوێنە نێژراوە. نووســەر باســی ژیانی ســەردار دەکا و دەڵێ ساڵی 
1207 لەدایک بــووە و خەڵکــی سەردەشــتی ســاباڵغ بووە و پاشــان باســی مەقام و 
مەنســەبەکانی دەکا لــە دام ودەزگای قاجارەکانی ئێران و ناسرەددین شــای قاجار دا، 
هەتــا وەزارەتــی جەنگــی ئێــران. نووســەر هەروەهــا لــەو مەئموورییەتــە دەدوێ کە 
ناسرەددین شــا بــە عەزیزخانی دابوو بۆ کوشــتنی بابییەکانــی زەنجان ]و چاری یان 
چەهریقی سەڵماس[ و بەداخەوە ئەویش بەڕێوەی بردن. نووسەر باسی وردبینی و 
ڕێک وپێکیی کارەکانی سەردار دەکا، هەروەها دەڵێ مڵک و ماڵ و دەسەاڵتی زۆری 

لە ئازەربایجان هەبوو. 
نووســەر لە الپەڕە 119  دا باسی ئەوە دەکا کە سەیفوڵاڵ خان ]سەیفەددین خان[ ی 
کوڕی ســەردار عەزیزخان و تووبا خانمی خوشــکی لە نزیک ئەو، لە هەمان شــوێن 
نێــژراون. وا هەیــە لە شــوێنی دیکەی کتێبەکــە دا زانیاری لەســەر ناودارانی کورد و 

بۆکان بدۆزرێتەوە، بەاڵم من هیچم چاوپێنەکەوت.1 

1. دکتر ســید ضیاءالدین ســجادی، »کوی ســرخاب تبریز و مقبرەالشعراء«، انتشارات انجمن 
آثار ملی )133( ، 1336/ 1957، 511 صفحە، فارسی.





ناوچە جوغرافییەکان
ســەرەکییان  بابەتــی  کــە  کــردوون  ســەرچاوەم  هەندێــک  ســەیری 
سروشــتی ناوچــەی موکریان و کوردســتان یــان ئازەربایجــان بووە. 
ئەوانەی خوارەوە ئەو کتێب و وتارانەن کە تێیان دا ئاماژە بە بۆکانیش 

دەدۆزرێتەوە.





لێکۆڵینەوە لە دۆخی رسوشتی، ئابووری و مرۆڤیی کوردستان لە منوونەی 
کوردستانی موکری دا

ئەم بەرهەمە کتێبێکی ڕێزدار حەبیبوڵاڵ تابانییە، کە چاپی یەکەمی ساڵی 1345/ 1966 
لە تەورێز باڵوبۆتەوە و لە ساڵی 1358/ 1979، واتە سەردەمی شۆڕشی ئێرانیش دا 
جارێکــی دیکــە لەالیەن بنکەی چاپەمەنیی ســەیدیانەوە لە مەهاباد چــاپ کراوەتەوە. 
 نووســەر لــە چاپــی دووهــەم دا هەندێــک بابەتی نوێی لــێ زیاد کــردووە و ڕوانگەی
سیاســیـ  نەتەوایەتیی خۆی ڕاشــکاوتر دەربڕیوە، دیارە هۆکارەکەشی ئەو ئازادییە 
بــوو کە لە ســەرەتاکانی شۆڕشــی گەالنی ئێران دا مســۆگەر کرابــوو. چاپی یەکەمی 
کتێبەکــە لە ســااڵنێک دا باڵو بوویەوە، کە ناو هێنــان لە کورد تاوانێکی گەورە بوو و 
کەس لە کوولەکەی تەڕیش دا نەیدەوێرا باس لە توێژینەوە ســەبارەت بە کوردســتان 
بــکا. کاری بوێرانــەی نووســەر لــەو ســەروبەندە دا جێگــەی ڕێزلێ گرتــن و دەرس 

وەرگرتنە. 
 کتێبەکــە پێداچوونەوەیەکــی خێــرای بــاری سروشــتی ناوچەکە و پاشــان باری 
ئینسانی و ئینجا الیەنی ئابووری موکریانە و هەر هەمووی لە پەیوەندیی بابەتەکانی 
ئەم نووســینانەی من دایە لەبەروەی گەلێک لە زانیارییە گشــتییەکان، بۆکانیش وەک 

تێکڕای شارەکانی موکریان دەگرێتەوە. 
 ئەشــکەوتی ســەهۆاڵن، بی بی کەند و خوراســانە، ناوەندی هەواناســیی داشبەند، 
ســەرچاوەی ســەدراباد، چۆمی کانی ســیران و تیکانتەپە و ســارووقامیش، بەنداوی 
بۆکان و دەشــتایی یەکانی بۆکان لەو بابەتە سروشــتییانەن کــە بۆکان و ناوچەکەی 
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دەگرنەوە )الپەڕە 16 تا 52( . 
ســەردار و  قــەاڵی  دانیشــتووانی،  ژمــارەی  بــۆکان و  شــاری  بارودۆخــی   
حەوزەگــەورە و چۆمی تەتەهووش لە بەشــی دواتر دا باســیان  کــراوە )الپەڕە 61 تا 

 . )63
 هەروەها لە بەشی سەقز  دا باس لە شوێنەواری کەرەفتوو و زێویە کراوە کە لە 
پەیوەندیی مێژووی بۆکانیش دا گرنگن )الپەڕە 65 تا 72(  و لە بەشــی بانەش دا باس 
لــە فەیزوڵاڵبەگییەکانــی بانە و عێراق کراوە کە بــۆ توێژینەوە لە فەیزوڵاڵبەگییەکانی 
بۆکانیش بەنرخن )الپەڕە 75( . لە بەشــی مێژوویی دا باس لە مانناکان کراوە کە ئەو 
باســە بەتایبەت بۆکان دەگرێتەوە. گەرچی ئاشــکرایە لە کاتی نووســرانی کتێبەکە دا، 
ئەم زانیارییانەی وا ئێستا لەمەڕ قەاڵیچی هەمانە، بەدەستەوە نەبوون )الپەڕە 84( . 

 لــە پەیوەندیــی خەڵکانــی وەک ئەلبــاری و خاخــار دا )الپــەڕە 92(  مــن بیــرم بــۆ 
مەســەلەیەک چــوو، ئەویــش نزیکایەتیی ناوی گوندی خوڕخوڕەی ســەقز لە قەومی 
»خارخار«ە. ئەوە جێگەی بیرلێ کردنەوەیە گەرچی لە کتێبەکە دا ئاماژەی پێنەکراوە. 

 لــە بەشــی عەشــایری موکــری )الپــەڕە 95 بــەدواوە(   دا گــەورک و دێبوکــری و 
بەگزادە باس کراون کە هەرسێکیان بۆکانیش دەگرنەوە. 

 بەشــی ســێیەمی کتێبەکە بەشی ئابووریی کوردستانە و ئەوەش بابەتێکە کەمتر 
کاری لەســەر کــراوە. ئەم بەشــە بەداخەوە کــەم الپەڕەیە )120 تــا 133( ، بەاڵم هەر 
لەوێ دا بۆکان بە »ســەرچاوە و عەمباری دانەوێڵەی کوردســتان« ناو دەبرێ )الپەڕە 

 . )124
 چەند زانیارییەکی سەرپێییش سەبارەت بە داب ونەریت و ڕێ وڕەسمی ناوچەکە 
لە کۆتایی کتێبەکە دا هاتووە کە دیارە ئەوانیش بۆکان دەگرنەوە )الپەڕە 165 تا 194( . 
نووسەر کە لە سەردەمی خوێندکاریی من لە دەبیرستانی بۆکان دا مامۆستایەکی 
گەلێــک بەڕێــز و دڵســۆزمان بــوو، دوای ئەم کتێبــەش کاری تازەتری نووســین یان 
تەرجەمەی کردووە کە هەمووی لە بابەتی کوردستان و کورددان. یادی بەخێر بێ!
هــەر لێــرە دا با ئــەوەش بڵێم برایەکــی کاک حەبیبوڵاڵ لە شــاری تەورێز دەژیا و 
وێــژەری بەرنامــەی کوردیــی ڕادیۆ تەورێــز بوو کە پێش بەرنامــەی کوردیی ڕادیۆ 
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تاران و کرماشان بەرنامەی کوردیی هەبوو و من خۆم گوێم لێ ببوو، بەاڵم دڵنیا نیم 
ئایا وێژەری ئەو بەرنامە کوردییەش وا لە سەردەمی کۆماری کوردستان دا لە ڕادیۆ 

تەورێز هەبوو، هەر ئەو ئاغای تابانییە بوو یان کەسێکی دیکە.١ 

1. حبیب اللــە تابانــی، »بررســی اوضــاع طبیعــی، اقتصادی و انســانی کردســتان )در نموونە 
کردستان مکری( «، چاپ دوم، انتشارات سیدیان، مهاباد، 1358/ 1979، 194 صفحە، فارسی.
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جوغرافیای رسوشتیی کوردستانی موکریان بە پێداگری لەسەر بەراوی ]ڕووباری[ زێ
کتێبێکە  لەســەر جوغرافیای سروشــتیی ناوچەی موکریان کە تێیدا ســەرنجی زیاتر 

دراوەتە سەر حەوزەی چۆمی زێ، واتە پیرانشار و سەردەشت و بانە. 
نووســەر کاک ســەعید خزری، لە دووتوێی کتێبەکە دا زانیارییەکی زۆری لەمەڕ 
بارودۆخی سروشتی ناوچەکە )ئاو و هەوا، ڕووبار و چیا، سەرما و گەرما، خاک و 
ئــاو، دار و گیــا، بــەرزی و نزمــی، ڕادەی بــاران، ڕووتانــەوەی دارســتان و خزینــی 
زەوی و بوومەلەرزە و گەلێک بابەتی زانستی دیکە( ی گردوکۆ کردووە و بە زمانی 

ژمارە و ئامار و خشتە و وێنە، خستویەتە بەردەستی خوێنەر. 
بــۆکان و ناوچــەی دەوروبــەری لــە زۆر شــوێنی کتێبەکە دا باســیان کراوە و بۆ 
زانیاری لەسەر هەر بابەتێکی سروشتی ناوچەی بۆکان دەکرێ سەرنجی ئەو بەشە 
تایبەتــە بــدرێ. بەگشــتی کتێبەکــە فەســڵی تایبــەت بە بۆکانــی نییە وەک بۆ شــار و 
ناوچەکانــی دیکەشــی نییــە، بەاڵم خوازیاری بابەتەکان لە ســەردانی فەســڵی تایبەت 
بە هەر دیاردەیەکی سروشتی دا دەتوانێ ئاماژە بۆ ناوچەی بۆکانیش بدۆزێتەوە.1 

 

1. سعید خضری، »جغرافیای طبیعی کردستان موکریان، با تأکید بر حوزە زاب، شهرستان های 
سردشــت، بانە، پیرانشــهر، مهاباد، بوکان، ســقز، نقدە و اشنویە«، انتشــارات ناقوس، تهران، 

1379 )2000( ، 245 صفحە، فارسی.
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جوغرافیای گشتیی ئوستانی کوردستان
بــۆکان و ناوچــەی دەوروبــەری خاوەنــی زیاترین پەیوەندیــی جوغرافیاییــن لەگەڵ 

شاری سەقز، پەیوەندیی مێژوویش با لە شوێنی خۆی بوەستێ. 
چۆمــی تەتەهــوو، کــە ســاڵی 1316/ 1937  ، ڕژیمــی ئێــران ناوی »ســیمینەرود«ی 
لەســەر دانا، سەرچاوەکانی لە دێهســتانی تورجان و مەنگوڕایەتییەوە دێن؛ تورجان 
خۆی بەشێکە لە سەقز و ڕووباری جەغەتوو )زرینەرود(  لە ڕۆژهەاڵتی بۆکانیش لە 

چیاکانی چل چەمەی کوردستانەوە سەرچاوە دەگرێ. 
 کتێبــی »جغرافیــای عمومــی اســتان کردســتان«، کــە ســەید یەدوڵــاڵ نەجەفی بە 
فارســی نووســیویەتی ئــەو زانیارییانــەی ســەرەوە و گەلێــک تایبەتمەندیــی دیکــەی 
جوغرافیایی شاری سەقز و ئوستانی کوردستانی خستۆتە بەردەست، کە پەیوەندی 
بە بۆکانیشــەوە پەیدا دەکەن. نووســەر لە باســی بەنداوی بۆکان )ســد مخزنی شهید 
کاظمــی(   دا دەنووســێ: ســوودی ئاوەدێری کردنــی تەنیا بۆ ناوچــەی میاندواو هەیە، 
بــەاڵم گۆالوەکــەی 2090 کیلۆمیتــری دوو جــا لــە زەوی وزاری ســەقزی داگرتووە. 
بەرزایــی بەنداوەکــە 50 میتر و پانتایی 145 میتر و ڕووبەری گۆلەکە 4500 هێکتارە. 

چۆمی خوڕخوڕە، جەغەتوو و سەقز دەچنەوە ناو گۆالوی بەنداوەکە. 
نووسەر هەندێ »یەکەی کێش«، واتە واحیدی وەزنی سەقزی دیاری کردوون کە 
لە بۆکانیش هەر هەمان شــتن: ســیە، 2 کیلۆیە؛ پووت، 8 ســیە واتە 16 تا 1٦/٥ کیلۆ؛ 

تەغار چوار پووتە؛ »مەن«یش، مەنی تەورێزە کە دەکاتە 3 کیلۆ. 
ســەبارەت بە کارخانەی »دوخانیات«ی ســەقزیش نووســیویەتی پێشــتر لە تاران 

دامەزراوە و درەنگتر لە ساڵی 1339/ 1960   هێنراوتە سەقز. 
 هەندێــک زانیاریــی مێژوویی کۆنیش ســەبارەت بە ســەقز لــە کتێبەکە دا ڕەنگیان 
داوەتەوە، کە بۆ مێژووی کۆنی بۆکانیش بەکەڵکن: ناوی سەقز »سیزیرتا« و یەک لە 
پێتەختەکانی ماد بووە، زانیاریی ســەبارەت بە زێویە و »ئارامائیت«یش وێڕای چەند 

وێنەیەک لە الپەڕەکانی 470 تا 515  دا وەبەرچاو دەکەوێ.1 

1. ســید یداللــە نجفی، »جغرافیای عمومی اســتان کردســتان« امیرکبیر، تهــران 1369/ 1990، 
فارسی.
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جوغرافیای مێژوویی کوردستان
ئەم کتێبە لە ڕاستی دا سەبارەت بە »ئوستان«ی کوردستان نووسراوە و ڕاستەوخۆ 
بــۆکان ناگرێتــەوە، بەاڵم زانیاریی ســەبارەت بە ناوچەی بۆکان و کەســایەتییەکانی 

ناوچە، لە کتێبەکە دا کەم نین. 
هۆکارێکی ئاشکرای مەسەلەکە پەیوەندیی بەرباڵوی مێژوویی بۆکانە لەگەڵ سەقز 
وەک بەشێک لە »ئوستان«ی کوردستان و هۆیەکی تر ئەوەیە هەندێک لە گوندەکانی 
ســەر بە شــاری ســەقز )لە دێهســتانی تورجــان(  دەگەنە نزیک شــاری بــۆکان و بۆ 
نموونە گوندی بۆگەبەسی لە بن گوێی بۆکان سەر بە شاری سەقزە. هۆکاری سێهەم 
بێ گومان پەیوەندیی سروشتیی نێوان هەر دوو ناوچەکەیە بە ڕووبار و چیاکانەوە، 
ئەوانەش جیا لە پەیوەندیی ئینســانی و نەتەوەیی دانیشــتووان و ئەو ڕاســتییەی کە 
گەلێک لە کەســایەتییە زانســتیـ  مێژووییـ  سیاســییەکانی هەر دوو شــار و ناوچە، 
لــە یەکیانــەوە کۆچیــان کردۆتــە شــوێنەکەی تــر یا خــود ناوچــەی فەیزوڵاڵبەگی بە 
هونەرمەند و ئەدیب و شاعیر و کەسایەتیی سیاسییەوە بەسەر هەر دوو شارەکە دا 

دابەش کراوە و نووسەری کتێبەکەش خۆی خەڵکی هەمان ناوچەیە. 
بەگشتی ئەم کتێبە سەرچاوەیەکی باشە بۆ مێژووی هاوچەرخی بۆکان و ناسینی 
کەســایەتییە ناودارەکانــی، وەک ســەردارەکان، قزڵجییــەکان و مــەال و خوێندەواری 
وەک نەمران مەال هادی ئەفخەم زادە و مەال سەعیدی حافیدی و گەلێک کەسانی تر. 
بەداخەوە ناوی کتێبەکە لەگەڵ نێوەرۆکی دا بەتەواوەتی یەک ناگرێتەوە و ڕاستە 
بابەتی نێو کتێبەکە سەبارەتە بە جوغرافیا و تاریخ، بەاڵم جوغرافیای تاریخی نییە.1 

 

1. جالل الدین شــافعی کورد، »جوغرافیای تاریخی کوردســتان«، ناشر: انتشارات نون والقلم، 
تهران، 1378/ 1999، 1018 صفحە، فارسی.
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فەرهەنگی جوغرافیایی ئێران
جوغرافیــای کۆنــی ئێــران بــۆ دەرخســتنی بنەمــای مێژوویــی ناوی گوند و شــار و 
ڕووبــار و چیــای ناوچــەی بۆکان لــە ڕابردووی کــۆن دا دەتوانێ بەکەڵــک بێ. ئەوە 
کارێکــی ئەســتەمە لەبەرئــەوەی هــەر لەنێــو ئێرانییەکانیــش دا کاری کەمــی لەســەر 
کراوە و هۆکارەکەشــی ڕوانینی ڕەگەزپەرەستانەی حکوومەتەکانی دوای ڕەزاشایە 
کە هەوڵی »فارساندن«ی ناوەکانیان داوە و ناوە کۆنەکانیان خستۆتە پشت گوێ، جا 

شایەتی بووبێ یان مەالیەتی!
 هــەر چۆنێــک بــێ، کتێبی »فەرهەنگــی جغرافیائی ایران« بریتییە لە ســەرجەم 10 
بــەرگ  و عەباس عەلــی ڕەزم ئــارا ـ ژەنەڕاڵــی ســپای ئێران لە ســەردەمی ڕەزاشــا ـ 
ئامــادەی کردووە. ئــەم ڕەزم ئارایە، برای حوســێن عەلی ڕەزم ئارا ســەرۆک وەزیری 
پێشــووی ئێرانە کە فیدائییانی ئیســالم کوشــتیان. ڕەزم ئارا لە ڕاستی دا کتێبەکەی بۆ 
کەڵک وەرگرتنی سپای ئێران و ئاشنا کردنیان لەگەڵ شوێنە دوورەدەست و کەمتر 
ناســراوەکان ئامادە کردووە و گەلێک نەخشــەی شــار و گوند و ناوچەکانی ئێرانی 
هاوڕێ لەگەڵ زانیارییەکی ســەرەتایی ســەبارەت بە شــوێنەکان تێدا کۆ کردۆتەوە. 

کتێبەکە بە فارسی نووسراوە و من تەنیا دەستم بە چەند بەرگیان ڕادەگا. 
بەرگــی چوار، ئوســتانی ئازەربایجانی ڕۆژهەاڵت و ڕۆژاوا دەگرێتەوە و باســی 
ناوچــەی بۆکانیــش لــەو بەرگەدایــە، بەرگی 5 ســەبارەت بە ئوســتانی پێنجــەم، واتە 
کوردســتان و کرماشــانە کە دواتر کرا بە چەند ئوستانی بچووکتر وەک کوردستان، 

کرماشان، هەمەدان، ئیالم. 
خوێنــەر لــە خوێندنــەوەی کتێبەکــە دا دەبــێ ئــاگاداری ڕوانگــەی »ڕەزاشــایی« 

نووسەرەکەی و هەڵوێست گرتنەکانی وەک ژەنەڕاڵێکی هەمان ڕژیم بێ. 
زانیاری لەسەر ناوچەی بۆکانیش لە کتێبەکە دا دەست دەکەوێ.1 

1. عباس علی رزم آرا، فرهنگ جغرافیائی ایران، جلد 1 تا 10، ناشر: مرکز نقشە کشی ارتش 
ایران، تهران، 1320 )جلد 4، آذربایجان( . 
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نەخشەی موکریان 
لــە ڕابردوویەکی نەک دوور دا نەخشــەی شــارەکانی کوردســتان هــەر ئەوانە بوون 
کــە ســپای واڵتانــی داگیرکــەری کوردســتان بــۆ زاڵ بــوون و دەستبەســەرداگرتنی 
خاکەکەمان دەیانکێشــاوە یاخود ئەوانەی وا گەڕۆکی بێگانە لێرەولەوێ بە نیوەچڵی 

ئامادەیان دەکرد؛ بۆ نموونە، کارەکانی ژاک دو مۆرگان سەبارەت بە موکریان. 
ئێســتا بەختەوەرانــە ڕۆڵەکانــی گەلی کورد پێگەیشــتوون و بە چەکی زانســتەوە 
هاتوونەتە گۆڕەپانێک کە هی کوردە و بۆ کوردە و تەنیا دڵسۆزانی کوردیش وا هەیە 
بە شێوەی هەمەالیەنە و بە ئامانجی خزمەت بتوانن پێکی بێنن، بەاڵم خاڵێکی گەلێک 
گرنــگ لــەو پەیوەندییە دا ئەوەیە هەوڵ نەدرێ گەالنی دراوســێی کــورد بڕەنجێنێ و 

هەستی دژ بە کوردیان تێدا بجووڵێنێ. 
 کاری ڕێــزدار ســولەیمان چووکەڵــی بەناوی »نەخشــەی سیاســی و دێموگرافی 
موکریانــی کوردســتان« کــە بــە ســێ زمانی کــوردی، ئینگلیزی و فارســی لە ســاڵی 
2007  دا بەرهــەم هاتــووە، لە بواری خۆی دا کارێکی ســەرکەوتووی گەلێک بەکەڵکە. 
نەخشــەی کاک ســولەیمان هەموو شار و گوندێکی موکریانی لە لێوار گۆلی ورمێوە 
هەتــا ســنووری عێــراق دەگرێتــەوە و بریتییە لە شــنۆ، نەغــەدە، مەهابــاد، میاندواو، 
بۆکان، ســاین قەاڵ، تیکاب، سەردەشــت و خانێ )پیرانشــار( . هەموو ئەو شــارانە، بە 
گوند و چیا و ڕووبار و ڕێگاوبانەوە نەخشــەیان کێشــراوە، خشتەی دانیشتووانیان 
بۆ ئامادە کراوە و زانیارییەکی پوخت، بەاڵم بەبەڵگە سەبارەت بە مێژوو و پێکهاتەی 
دانیشــتووانی شــار و ناوچەکان بە هەر ســێ زمانەکە ئاڕاســتە کراوە و بەگشــتی، 
ســەرەڕای هەڵوێســتی دڵســۆزانە و کوردپەروەرانە، هەموو کارەکانی بە شێوازێکی 
زانســتی و پرۆفیشــناڵ کــراون. ئــەم کارە جێگەی دەسخۆشــییە و هیــوادارم کورد، 

خەمخۆری لێزان و زانای وەک کاک سولەیمانی زۆر بێ. 
ئەوەنــدی مــن بزانم نەخشــەکە کەوتۆتە بەر هێرشــی ڕەگەزپەرســتانی تورک و 
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ئەوەش سەرەڕای ئەو ڕاستییەی کە ئامادەکاری نەخشەکە لە کاری خۆی دا شێوازی 
زانســتی ڕەچاو کردووە و نە خاکی کەســی داگیر کردووە و نە مافی کەســی پێشێل 
کردووە . بەداخەوە نەخشــەکە شــاری ســەقز و بانەی نەگرتۆتەبەر، لە کاتێک دا ئەو 
دوو شــارە کوردنشــینە بەشــێکن لە موکریان. نەخشــەکە، ماوەیەکی زۆرە لەســەر 

الپەڕەی یەکەمی ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت/ بۆکان داندراوە. 
پێکهێنانی »نەخشەی سیاسی و دێموگرافیکی موکریانی کوردستان« هەنگاوێکە بۆ 
سەلماندنی ڕاستەقینەی مێژوویی حزووری پڕڕەنگی کورد لە ئوستانی ئازەربایجانی 
ڕۆژاوای ئێــران لەالیــەن کاک »ســولەیمان چووکەڵی«یــەوە. کاک ســولەیمان خاوەن 
ماستەری بواری جوغرافیای سروشتی )لقی جیۆمۆرفۆلۆجی( یە لە زانکۆی تاران و 

ئەوە یەکەم کاریەتی کەوتبێتە بەرچاوی کۆمەاڵنی بەرینی خەڵک. 
نەخشەکە بە سێ زمانی کوردی، فارسی و ئینگلیزی داڕێژراوە و ئەم بابەتانەی 

گرتۆتەخۆ:
1. کورتەیەک لەسەر جوگرافیای سیاسیی موکریانی کوردستان. لەو کورتەباسە دا 
زانیارییەکــی زۆر لەســەر کــورد و ناوچەکــە دراوەتــە خوێنــەر، بــۆ نموونــە 
دەنووســێ: »... ژمــارەی دانیشــتووانی موکریانی کوردســتان بەگوێرەی ئامار، 
12٤0219 کەســە کــە بێجگــە لە کــوردەکان کە نەتــەوەی ســەرەکیی موکریانی 
کوردســتانن، ئازەرییەکانیــش کە هۆزی کۆچــەرن وەک کەمایەتی لە موکریانی 
کوردســتان دا دەژین. لەســەر نەخشەکە، ســنووری نێوان کورد و ئازەرییەکان 
بەباشــی دەسنیشان کراوە...« ئەم بەشە زانیارییەکی پوخت و پاراوی سەبارەت 
بە پێکهاتەی زمانی و نەتەوایەتی و ئایینی ناوچەکە و گەلێک زانیاریی دیکەشی 

تێدا ڕاگەیەندراوە. 
2. خشــتەی نــاو و ژمــارەی دانیشــتووانی هــەرکام لەم 9 شــارەی خــوارەوە، کە 
لە بارودۆخی ئەمڕۆ دا کوردســتانی موکریان پێکدێنن: شــنو، بۆکان، پیرانشــار، 
تیکاب، سەردەشت، ساین قەاڵ، مەهاباد، میاندواو و نەغەدە. لێرە دا سەقز و بانە 
کــە بــە شــێوەی نەریتی وەک بەشــێک لە موکریــان دەژمێردرێــن، نەهاتوونەتە 
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حیســاب، ڕەنگە لەبەر ئەو هۆیەی کە کاک ســولەیمان ویستوویەتی بابەتەکە لە 
چوارچێوەی ئازەربایجانی ڕۆژاوا دا بمێنێتەوە و باڵ نەکێشــێتە ســەر ئوستانی 
کوردستان، بەاڵم هەر چۆنێک بێ، دەتوانرێ وەک ناتەواوی یان دەستێوەردانێک 

لە ڕاستەقینەی مێژوویی سەیر بکرێ. 
ئوســتانی  دانیشــتووانی  لەچــاو  موکریــان  دانیشــتووانی  ڕێــژەی  خشــتەی   .3
ئازەربایجانی ڕۆژاوا ڕاگەیەندراوە، کە دەڵێ ســە دا ٤3یە، واتە نزیک بە نیوەی 

دانیشتووانی ئوستان کوردن. 
٤. خشتەی ژمارەی گوند و ژمارەی دانیشتووانی گوندەکانی هەرکام لەو 9 شارەی 
سەرەوە گەلێک دەوڵەمەند و بەنێوەرۆکە. لێرە دا کاک سولەیمان ژمارەی گوندە 
کوردنشــین یا تێکەاڵوە کورد و ئازەری نشــینەکانی دەسنیشــان کردووە و هەم 
ژمارەی دانیشــتووان و هەم ڕێژەی بەراوردکاریی نێوان دانیشتووانی کورد و 
ئازەریی خســتۆتە بەرچاو. ڕێژەی کورد لە تیکاب )تیکانتەپەی هەوشــار(  ٦9%، 
لــە ســاین قەاڵ 79%، لە میانــدواو 31% و لە نەغەدە ٤9%ە. لە شــارەکانی دیکە دا، 
واتە مەهاباد، بۆکان، سەردەشت، پیرانشار و شنۆ، ڕێژەی کورد سە داسەدە. 

٥. لــە بەشــێکی دیکــەی خشــتەکە دا پانتایــی ناوچە کوردنشــینەکان لەگــەڵ ناوچە 
ئازەری نشــینەکان بــەراورد کــراون و بــە زمانــی ژمــارە لــە پەنــای یەکتــری 

خراونەڕوو. 
٦. هەموو ئەوانەش لە الدەستی نەخشەیەکی ڕەنگیی گەورەی ناوچەکەدا بەگشتی 
هاتــوون و نــاوی شــارەکان، گونــدەکان و ڕێگاوبانــی نێــوان شــار و گونــدان 

بەڕوونی دیاری کراون. 
زانیــاری ســەبارەت بــە بــۆکان لە نەخشــەکە دا گەلێــک زۆرن، جگە لە نەخشــەی 
سەرەکی کە هەڵکەوتی ناوچەی بۆکان لەچاو شارەکانی دەوروپشتی دەردەخا، ناوی 
هەموو گوندەکانی ناوچەکەش نووســراون. شــێوازی نووســینی ناوەکان تێکەاڵوێکە 
لە کوردی و فارسی، واتە هەندێک جار شێوازە کوردی نووسینەکە غاڵبە و هەندێک 
جاریــش فارســی. بــۆ نموونە، ناوی گونــدی »قەاڵیچی« تەواو بە کوردی نووســراوە، 
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بــەاڵم »جامــەرد« بــووە بــە »جوانمرد«ی فارســی. هەندێــک جاریش هەر دوو شــێوە 
تێکــەڵ یەکتــر کراون وەک: »ســەیفەددین خــواری« و »ئەنبار« کە دەکرا »ســێوەدینی 

خوارێ« و »عەمبار« بنووسرێن. 
بەگوێرەی نەخشــەکە، ژمارەی دانیشــتووانی نێو شــاری بۆکان 1٦٦3٦2 کەســە. 
ژمــارەی گوندەکانــی دەوروبــەری بــۆکان 177 و ژمــارەی دانیشــتووانیان ٥8917 
کەســە، کە هەر هەموویان کوردن. ســەرجەمی دانیشــتووانی شــار و دێش بەســەر 

یەکەوە 22٥279 کەسە. 
وەک  دەتوانــێ  پرۆفیشــناڵە و  ڕێک وپێــک و  گەلێــک  ســولەیمان  کاک  کاری 
ڕەنگدانەوەیەکــی زانســتییانەی کــورد بەرانبــەر ئــەو بێ عەدالەتییــە ســەیر بکرێ کە 
بــە شــێوەی مێژوویی لە کــوردی ناوچەی ئازەربایجانی ئێران کراوە و هەمیشــە لە 

پەڕاوێزی ئازەرییەکان دا داندراون. 
لە بەشــی دواتر دا باســی کاری تازەی کاک ســولەیمان لەمەڕ نەخشەی ئوستانی 
ورمــێ )ارومیــە(  دەکــەم، بەاڵم بــا ئەوەش بڵێم کە ســێبەری سیاســەت و بۆچوونی 
سیاســی بەســەر نەخشەکانەوە گەلێک قورســە و من ناچارم سەرەڕای ڕێزی زۆرم 
بــۆ کاک ســولەیمان و کار و خەباتــە جێگــەی ڕێزەکــەی، ئەو ڕاســتییە دەسنیشــان 
بکەم و بڵێم ناوچەکە گەلێک شوێنێکی هەستیارە و مامەڵەکردن لەگەڵی دەبێ گەلێک 

حەکیمانە و بەپارێزەوە بێ.1 

 

1. ســولەیمان چووکەڵی، »نەخشــەی سیاســی و دێموگرافیکی موکریانی کوردستان«، چاپی 
نەنســتیتۆی کورد، ســتۆکهۆڵم 2007، نەخشــەی دیواری بە ســێ زمانی کوردی، فارســی و 

ئینگلیزی.
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 نەخشەی ورمێ )ارومیە( 
دوابــەدوای »نەخشــەی موکریانــی کوردســتان«  بەرهەمێکی دیکەی کاک ســولەیمان 
چووکەڵــی لــە کۆتایی یەکانی ســاڵی 2012  دا باڵوببۆوە. ئــەم کارەش وەک کارەکەی 
پێشــووی کاک ســولەیمان لە شــێوازی نەخشــەیەکی قەبارە گەورەی دیواری دایە، 

بەاڵم تەنیا یەک ڕووی کاغەزەکەی گرتۆتەوە. 
زانکــۆی  لــە  سروشــتی  جوغرافیــای  ماســتەری  هەڵگــری  ســولەیمان  کاک 
تارانــە و ئــەم کارەی بــە شــێوەیەکی پرۆفیشــناڵ بەڕێوەبــردووە، لــە شــوێنێکیش دا 
ســەرچاوەی کارەکانی خۆی ناساندوون کە زۆربەیان نەخشەی فەرمیی دام ودەزگا 
بــۆ نموونــە ســپای ئێرانــن. نەخشــەکە بەســەر دەیــان بەشــی  حکوومییــەکان، و 
جیــاواز دا دابەش کــراوە کــە لــە هەرکامیــان دا ســەبارەت بــە پێکهاتــەی نەتەوەیــی و 
ئایینی دانیشــتووانی ئوســتان زانیاری دراوە. کاک ســولەیمان لەبەر هەر هۆکارێک 
نــاوی فەرمیــی ئوســتانەکە، واتــە ئازەربایجانــی ڕۆژاوای گۆڕیــوە و کردوویەتــە 
»ئوســتانی ورمــێ« کــە لــە ئەســڵ دا نــاوی شــاری ورمێیە. هــەر ئــەم کارە دەرحەق 
بــە ئوســتانی کوردســتان و ئازەربایجانــی ڕۆژهەاڵتیــش کــراوە کە لە نەخشــەکە دا 
نــاوی ئوســتانی ســنە و تەورێزیــان پــێ دراوە؛ تەنانــەت لــە دەرەوەی چوارچێوەی 
 جوغرافیایــی ئێرانیــش دا ئوســتانی ســلێمانی و ئوســتانی هەولێر و ئوســتانی وان و
ئوســتانی ئاگری نووســراون. من سەیرێکی نەخشــەکەم کرد و بەدوای دۆزینەوەی 
هــۆکاری مەســەلەکە دا گــەڕام کــە نەمدۆزییــەوە، بــەاڵم وا هەیــە زۆر لــە بابەتەکــە 
ورد نەبووبێتمــەوە و کاک ســولەیمان لــە شــوێنێک دا بۆچوونی خــۆی لەم بارەیەوە 
ڕاگەیاندبێ. هەر چۆنێک بێ، هیوادارم ئەم ناوگۆڕینە بنەمایەکی زانستی هەبێ نەک 
سیاســی کە لە حاڵەتی دووهەم دا دەتوانێ زیان بگەیەنێتە بەژنی کارەکە، کارێک کە 

خۆی لە خۆی دا پرۆفیشناڵە و دەبێ بە هەمان شێوەش ئامادە کرابێ. 
بەگوێرەی نووسینی کاک سولەیمان، لە پێکهێنانی نەخشەکە دا، هەموو گۆڕانکارییەکی 
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 سنووری شارەکان لە چوارچێوەی ئوستان دا هەتا ساڵی 1388/ 2009، گیراوەتە بەرچاو و
سەرچاوەی ئامارەکانیش سەرژمێری فەرمیی ساڵی 138٥/ 200٦ی ئێرانە. 

نەخشــەکە بەگشــتی تەرخانــی جوغرافیــای ئینســانیی ئوســتانەکە کــراوە، بــەاڵم 
جوغرافیای سروشتیش لە بەشێکی دا ئاماژەی پێکراوە. زانیارییەکانی سەر نەخشەکە 
بە سێ زمانی کوردی، فارسی و ئینگلیزی ڕاگەیەندراون. بەگوێرەی ئەو زانیارییانە، 
شــار و   39 شارســتان،   17 ســەرجەم  ڕۆژاوا[  ]ئازەربایجانــی  ورمــێ  ئوســتانی 
28٦3 گوندی گرتۆتەبەر. ســەرجەمی دانیشــتووانی ئەو شــار و گوندانە ]لە ئاکامی 
ئامارەکانــی ســاڵی 138٥دا؟[، 2873٤٥9 کەســن کــە ٥8% یــان کــورد و دەوروبەری 
٤1% یان تورکن، پاشــماوەکەش بریتین لە ئەرمەنی و ئاســۆری و جوولەکە. کارێکی 
سەرنجڕاکیشــی پێکهێنــەری نەخشــەکە ئەوەیــە لــەوێ دا ژمارە و شــوێنی کوردانی 
چــارداوەڕوو، زاخۆرانــی، ســەربیانی و مووسڵیانیشــی ڕاگەیاندووە کە بەگشــتی لە 
حیساباتی ڕۆژانە دا چاویان لێ دەپۆشرێ و کەمتر کەسی خۆشمان هەیە تەنانەت بە 

بوونیان لە ناوچەکە بزانێ. 
دانیشــتووانی ئێستای ئوســتان بەگشتی کورد و تورکی موســوڵمانن و ژمارەی 
ئەرمەنــی و ئاســۆری و جوولەکــە بەتایبــەت لە گونــدەکان دا زۆر کەمــن، دیارە ئەو 
گۆڕانکاری و لە کەمی دانە، دەبێ لە ئەنجامی پەرەسەندنی هەستی ئایینی موسوڵمانان 
لــە ناوچــەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت و سیاســەت لەالیــەک و پەرەســەندنی هەندێک 
ئاڵۆزیــی نەتەوایەتــی لەالیەکــی دیکــەوە هاتبێتــە ئاراوە کــە بەتایبەت دوای شــەڕی 
ئازەری و ئەرمەنی دەیەی هەشــتای زایینی لە دەرەوەی ســنوورەکانی ئێران ڕووی 
 دا. نەخشــەکە بۆ دوو نەتەوەی کورد و تورک، ئاماری باوەڕپێکراوی ڕاگەیاندووە. 
ئاماری ئایینیی ئوستانیش کەم وزۆر هەمان ئەو ژمارانە دەگرێتەوە کە لە سەرەوەتر 
بــۆ مەســەلەی نەتەوایەتــی ڕاگەیەنــدرا، بەاڵم لە بەشــی ئایین دا جگە لە موســوڵمانی 
شــیعە و ســوننە و کوێرەســوننی و مەســیحی و جوولەکــە، دەسنیشــانی گــۆران یا 

ئەهلی حەقیش کراوە، کە وێدەچێ ژمارەیان لە ئوستانەکە دا گەلێک زۆر بێ. 
جگە لەو زانیارییە گشــتییانەی ئوســتان، هەندێک لە شــارەکانیش لە نەخشــەکە دا 
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بەشی تایبەت بەخۆیان هەیە و لەوێ دا پێکهاتەی نەتەوایەتی و ئایینی دانیشتووان بە 
ئامار و ژمارە دەسنیشــان  کراوە، بەاڵم ئەو شــوێنانە هەموویان شــار و ناوچەیەکن 
کە کورد و تورکیان تێدا نیشتەجێیە، واتە بۆ ئەو شار و ناوچانەی کە سەرجەمیان 
کــوردن بەشــی تایبــەت تەرخان نەکــراوە و بۆکان یــەک لەوانە. شــارەکانی دیکەش 
بریتین لە مەهاباد، سەردەشت، شنۆ و پیرانشار. ئاشکرایە ئەم کارە بە هەڵە نەکراوە 
وداڕێژەری نەخشــەکە ویســتوویەتی ژمارە و ڕێژەی کورد لە شــارە تێکەاڵوەکان دا 
بخاتە بەرچاو. دیارە دەبێ ئەم کارە بەو ڕوانگەیەوە کرابێ کە ئوستانی ئازەربایجانی 
ڕۆژاوا لــە بنــەڕەت دا ئوســتانێکی کوردییــە و جگــە لــەو شــارانەی وا ســەرجەمی 
خەڵکەکەیان کوردن، وەک: )مەهاباد، بۆکان، سەردەشت، شنۆ و پیرانشار( ، کورد لە 
شارەکانی دیکەش دا قورسایی هەیە و تەنانەت لە زۆربەیان دا کەمایەتی نییە. ئەگەر 
ئەو کارە نەکراوە هەرکام لەو پێنج شــارە بەشــی خۆیان لەو دوو خشــتە گەورەیە 
پێــدراوە کــە بــۆ ناســاندنی ژمــارەی دانیشــتووان و هەروەهــا ژمــارەی گوندەکانی 
هەموو شارەکانی ئوستان دابین کراوە؛ بۆ نموونە، من ئەم زانیارییانەی خوارەوەم 

سەبارەت بە بۆکان لەو دوو خشتەیە ڕاگواستووە:
ڕووبەری شارستانی بۆکان بەگوێرەی دوایین ئامار کە هی ساڵی 1388/ 2009یە، 
2٥٤1 کیلۆمیتری دووجا بووە. ســاڵی 138٥/ 200٦، لە چوارچێوەی شارســتانەکە دا 
17٥ گوند هەبوون کە هەموویان کورد بوون. ژمارەی دانیشتووانی شارەکە بەتەنیا 
1٥0297 کەس، ژمارەی دانیشتووانی گوندەکان ٥1٥08 کەس و ژمارەی دانیشتووانی 

شارستان، واتە گوند و شار بەسەریەکەوە 20180٥ کەس بووە. 
 بەرهەمی زەحمەتەکانی کاک سولەیمان چووکەڵی گەلێک پرۆفیشناڵ و زانستییانەیە و
هیــوادارم هەمــوو الیەکمــان یارمەتیی بدەین بتوانێ کارێکی هاوشــێوە بۆ ئوســتانی 
کوردســتان، کرماشــان و ئیالم بەتایبەت بۆ ئوستانی خوراسانی ئێران بەڕێوە ببات، 
کە زانیاری لەســەر کوردەکانی ئەوێ گەلێک کەم دەســت دەکەوێ و ئەگەریش ببێ 
ســەقەت و ناتەواو و چەواشــەکارانەیە. دەزانم کاک ســولەیمان بۆ مەســەلەی پەیدا 
کردنی پشــتیوانێکی وەک ئەنســتیتۆ کوردیی پاریس، کە وێدەچێ یەک لەو دووســێ 
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شوێنە بێ یارمەتیی چاپ و باڵوکردنەوەی نەخشەکەیەیان دابێ، تووشی زەحمەتی 
زۆر هاتــووە، هــەر بۆیەش ئەرکی هەموومانە لە درێــژەی ڕێگا دا یارمەتیی بدەین و 

بە تەنیای نەهێڵینەوە. 
دڵنیــام نەخشــەکە دەتوانــێ وەک بنەمایەکــی بــاش بــۆ شــی کردنەوەی مێــژووی 
هاوچەرخــی کــورد لــە ناوچەکە ســەیر بکــرێ و هەر بۆیــەش هیــوادارم توێژەرانی 

جوغرافیا و مێژووی کورد لە دواڕۆژ دا لێی غافڵ نەبن.1 

1. ســولەیمان چوکەڵی، »نەخشــەی پێکهاتەی نەتەوەیی و ئایینی ئوســتانی ورمێ«، ناوەندی 
 .)ISBN: 978-82-999042-0-9( ،2012 باڵوکردنەوە: کتێبخانەی ئەندێشە، سلێمانی





بۆکان و کوردستان لە بەڵگەنامەکان دا
لە هەندێک بەڵگەنامەی نێودەوڵەتی یاخود دەوڵەتانی ناوچە و زلهێزەکانی 
دەرەوەی ناوچەکە ئاماژەی دوور یان نزیک بە بۆکان و ڕووداوەکانی 
 کــراوە. ئەوانــەی خــوارەوە بەشــێکن لــەوان. بــە تەنیشــت ئەوانــەوە
هەندێک بۆچوونی خۆم ســەبارەت بــە کۆکردنەوەی بەڵگەنامەی کۆن 
 ڕاگەیاندووە و هەواڵێکیشم سەبارەت بە بەڵگەنامەکانی بۆکان لە سەردەمی
ڕاپەڕینی ساڵی 13٥7ی گەالنی ئێران ڕاگەیاندووە، کە خۆم ڕاستەوخۆ 

ئاگام لێی بووە. 





بەڵگەنامەی وەزارەتی دەرەوەی واڵتان
ئەوەی ڕاستی بێ چارەنووسی خەباتی نەتەوایەتی گەلی کورد بە قایمی بەستراوەتەوە 
بــە سیاســەتی واڵتانــی دەوروبــەری کوردســتان، بەتایبــەت هــی ئــەو واڵتانــەی وا 
کوردستانیان بەسەر دا دابەش کراوە، بەاڵم لەبەر خەسلەتی دیکتاتۆری و نهێنیکاریی 
ئەو واڵتانە، وەدەست خستنی هەواڵ لێیان گەلێک ئەستەم و تەنانەت نەگونجاوە، جا 

چ ئێران بێ، چ تورکیا و چ سووریا. 
واڵتە ڕۆژاوایی یەکانیش لە سیاســەتی کوردســتان دا دەوری گرنگیان بینیوە و لە 
هەندێــک بڕگــە دا وەک ســەردەمی شــێخ مەحموودی نەمر و کۆماری کوردســتان و 
دامەزرانی حکوومەتی هەرێمی کوردســتان لە باشــوور، بڕیاردەری سەرەکی ئەوان 
بوون؛ هەر بۆیەش پشکنینی ئارشیڤ و تۆمارەکانیان خاوەنی گرنگایەتیی تایبەتە و 

تا ڕادەیەک گونجاویشە. 
ئەوەندەی من بزانم هەر دوو واڵتی بریتانیا و ئەمریکا دوای ماوەیەکی 30 ـ 35 
ساڵی، بەشێک لە بەڵگەنامەکانی سیاسەتی دەرەوەیان دەخەنە بەردەستی توێژەر و 
خوێنەری ئاســایی، هەروەها واڵتی فەرەنســە ئیجازەیەکی هاوشــێوەی کارەکە دەدا 

گەرچی من ئاگاداری چۆنییەتییەکەی نیم. 
ئەرکێکی گرنگی نووسەرانی مێژووی دواڕۆژی بۆکان دۆزینەوە و هەڵسەنگاندنی 
ئەو بەڵگەنامانەن. بەداخەوە لە نێوخۆی کوردســتان بە ئەمانەتدارییەوە سەیری ئەو 
بەڵگەنامانــە ناکــەن و مــن بۆ نموونــە دیتوومە ئەو بەڵگەنامانــەی وا من وەرمگێڕانە 
ســەر زمانــی کــوردی و لە بەرگێــک دا باڵوم کردنــەوە، لە چوار کتێبــی جیاجیا دا کە 
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درەنگتر لە کوردستان و ئێران باڵوبوونەوە، بە دەیان جار کەڵکیان لێ وەرگیراوە و 
دەیــان الپەڕەیــان لێ ڕاگوێــزراوە. نووســەرانی ئــەو کتێبانــە بۆ ئــەوەی وا بە زەینی 
خوێنــەر بگەیەنــن کــە دۆزینــەوە و وەرگێڕانــی بەڵگەنامــەکان  کاری خۆیــان بــووە، 
تەنیــا لــە پەڕاوێزی الپەڕەیەک دا ســووکە ئاماژەیەکیان بــە کتێبەکەی من کردووە و 
پاشان بە کەیفی خۆیان لە دەیان شوێن دا بەبێ ناونیشان ڕایانگواستوون و کەڵکیان 
لێ وەرگرتــوون! ئــەو کارە پێشــتر لەمــەڕ بەڵگەنامەکانی ئێران و عوســمانیش کرا و 
چەنــد کتێــب بــە شــێواز ی ناڕاســت و نادروســت  باڵوکرانــەوە، کــە هــەر هەموویان 
کۆپــی ئــەو بەڵگەنامانــە بــوون کــە لە 7 بــەرگ کتێبــی وەزارەتــی دەرەوەی ئێران دا 

باڵوببوونەوە و خوێنەریش دیبوویانن!
 مــن ئــەم کارەم بۆیــە پێ ناڕاســتە کــە ئەگــەر نووســەر یــا توێژەرێــک ئەوەنــدە
خۆخۆشەویســت بێ مافــی خەڵــک وا بەئاشــکرا پاماڵ بــکا و تا ئەو ڕادەیــە ئەمانەت 
نەپارێزێ، چۆن دەکرێ بڕوا بە کار و نووســین و بۆچوونەکانی بکرێ؟ ڕاگواســتن 
لە هەر ســەرچاوەیەک ڕادە و ڕێباز و شــێوازی خۆی هەیە و ناڕاســت بوون لەگەڵ 

خەڵک کەس بە هیچ کوێیەک ناگەیەنێ! 
هەر چۆنێک بێ، ئەو بابەتانەی وا لەم پەیوەندییە دا گرنگایەتی پەیدا دەکەن بریتین 

لە:
بەڵگەنامەکانی وەزارەتی دەرەوەی بریتانیا؛ 

بەڵگەنامەکانی وەزارەتی دەرەوەی واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا؛ 
بەڵگەنامەکانی وەزارەتی دەرەوەی ڕووسیا )بە سۆڤیەتی پێشووەوە( ؛

بەڵگەنامەکانی وەزارەتی دەرەوەی فەرەنسا؛
بەڵگەنامەکانی وەزارەتی دەرەوەی ئاڵمانیا؛

بەڵگەنامەکانی وەزارەتی دەرەوەی هیندووستان؛ 
بەڵگەنامەکانی وەزارەتی دەرەوەی تورکیا )بە عوسمانییەوە( ؛ 

بەڵگەنامەکانی وەزارەتی دەرەوەی ئێران )بە هی سەردەمی قاجار و پەهلەوییەوە( ؛
بەڵگەنامەکانی وەزارەتی دەرەوەی عێراق؛ 
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بەڵگەنامەکانی وەزارەتی دەرەوەی سووریا، میسر و واڵتانی دیکەی عەرەبی؛
بەڵگەنامەکانی وەزارەتی دەرەوەی کۆماری ئەرمەنستان؛ 
بەڵگەنامەکانی وەزارەتی دەرەوەی کۆماری ئازەربایجان؛

بەڵگەنامەکانی وەزارەتی دەرەوەی گورجستان؛
بەڵگەنامەکانی وەزارەتی دەرەوەی کۆمارە ئاســیایی یەکانی پێشــووی ســۆڤیەت، 
سیاســەتی  کــە  تاجیکســتان،  تورکمەنســتان و  ئوزبەکســتان،  کازاخســتان،  وەک 
نامرۆڤانــەی ســتالین و باقــرۆف ژمارەیەکی زۆری کــوردی ئاوارەی ئەو شــوێنانە 

کرد و ئێستاش هەر شوێنی ژیانی کوردن. 

وێنە پەیوەندیدارەکان
نەخشەی کوردستان، بۆ نموونە بەشی نەخشەی هێزی هەوایی بریتانیا لە سەردەمی 
شەڕی یەکەم و دووهەم و دەورەی ئینتداب دا دەبێ بابەتی باشیان تێدا بدۆزرێتەوە. 
ئاشــکرایە مێژوونووس بۆ نووســینی بابەتێکی تایبەت ناکرێ و پێویســتیش ناکا 
بە شوێن هەموو ئەو بەڵگانە دا بگەڕێ و چوارقوڕنەی جیهان بتەقێنێ؛ گرنگ ئەوەیە 
لە بوونی ئەو سەرچاوانە غافڵ نەبێ و بەگوێرەی دەرەتان و پێداویستیی کارەکەی 

خۆی، سەریان لێ هەڵێنێتەوە. 
دیــارە بابەتــی ســەبارەت بــە بــۆکان لــە هەندێک لــەو ســەرچاوانە دا نیــن، بەاڵم 
 ئەوانی ســەرەکییان وەک ئینگلیس، ئەمریکا، ڕووســیا، تورکیا، ئێران و عێراق دەبێ

زۆریان هەبێ. 
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بەڵگەنامە نهێنییەکانی حوکمەتی بەریتانیا
دوای ســەفەرێکی یەکســاڵە بــۆ بریتانیــا و وەرگێــڕان و دیراســە کردنی بەشــێک لە 
بەڵگەنامەکانــی وەزارەتــی دەرەوەی ئــەم واڵتــە ســەبارەت بە کورد و کوردســتان، 
توێــژەری جێگــەی ڕێــزی گەلــی کــورد، دوکتــۆر کەمال مەزهــەر لە ســاڵی 2008  دا 

کتێبێکی بە کوردی باڵوکردۆتەوە  کە من چاوم بە بەرگی یەکەمی کەوتووە. 
لێکۆڵینــەوە و ئاکام وەرگرتنــی دوکتۆر کەمال لە بەڵگەنامەکان پێشــینەی هەیە و 
خوێنەری کورد شــارەزای وردبینی و ئەمانەتداری و هەســتی دڵسۆزانەی نووسەر 
بە نیسبەت گەلی کوردەوەیە و هیچکام لەو الیەنانە پێویست بە ناساندنی من ناکەن. 
کتێبەکــە ســەرچاوەیەکی نوێیــە بۆ هەڵســەنگاندنی مێژووی سیاســی و کۆمەاڵیەتی 
کوردســتان لە ســەدەی بیســتەم دا. نووســەر بەڵگەنامەی پەیوەندیدار بە هەر چوار 
پارچەی کوردستانی لە »ئارشیڤی نیشتمانی«ی بریتانیا دا دۆزیوەتەوە، وەریگێڕاونەتە 
سەر کوردی و دیراسەی کردوون، هەندێک جاریش بیرەوەری و بابەتی زیادکراوی 
خــۆی خســتوونەتە ســەر، ئینجا بە خۆی و بــە کاک عەبدوڵاڵ زەنگەنەوە، پێشــەکی، 

پەڕاوێز و پاشکۆیان بۆ ئامادە کردووە. 
نێوەرۆکی دەقی کتێبەکە بەو چەشنەی خوارەوەیە:

سەرەتا و پێشەکی و ناساندن، ل 1 تا 48؛
بەڵگەنامەکان، هەڵسەنگاندن و پەڕاوێز، ل 49 تا 580؛

وێنە و کۆپیی بەڵگەکان، ل 581 تا 758؛
پێرستی ناوەکان، ل 759 تا 807؛

دواوشە و پاشگوتن، ل 808 تا 822. 
ئەوەی وا ســەبارەت بە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان بێ، بابەتی حەوتەم، »هەڵهاتن و 
خێــرا ئاوابوونــی خــۆری مەهابــاد...«ە لــە الپــەڕە 247 تــا 344. ئــەم بەشــە هەندێک 
بەڵگەنامــەی  لەخۆگرتــوون کــە پێوەندییان بــە کۆمەڵەی »ژ. ک«، حیزبــی دێموکراتی 
کوردســتان و کۆماری کوردســتانەوە هەیە. کۆماری کوردســتان لە نووســینەکانی 
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دوکتۆر کەمال دا بەناوی کۆماری مەهاباد یا جمهووری مەهابادەوە ناوبراوە  و کاک 
عەبدوڵــاڵ زەنگەنــە دوای وت ووێژ لەگەڵ مامۆســتا دا، وشــەی کوردستانیشــی لەنێو 

دوو کەوان دا لێ زیاد کردووە )بڕواننە پەڕاوێزی ل 213(  . 
مــن لەگــەڵ ڕێــزی زۆرم دا بــۆ مامۆســتای خۆشەویســت دوکتــۆر کەمــال، ئــەم 
کارە و ئــەم هەڵوێســتە بــە هەڵــە دەزانم و الم وایە هەوڵی کــورد و ڕێبەرەکانی لەو 
ســەردەمە دا، لەپێنــاو »کوردســتان« و لەژێــر نــاوی »کوردســتان«دا بوو، جــا ئەگەر 
بارودۆخــی سیاســی و لەوانە دابەش بوونی ئێران بەســەر دوو ناوچەی دەســەاڵتی 
ســۆڤیەت و ئینگلیــز بەرگــری خواســتیان نەبووایــە، کۆمــاری کوردســتان شــار و 
ناوچەیەکی بەرفراوانتری دەگرتەوە. گەرچی هەر بەبێ ئەوەش لە ماکۆوە تا گوندی 
ســەرای نێوان بۆکان و ســەقز لەژێر دەســەاڵت یا النی کەم، نفووزی کۆمار دا بوو و 
جیا لەو ڕاســتییەش، وتار و دروشــم و قســە و نووســراوەی ڕێبەرانــی ئەو دەم و 
لە پێش هەمووانەوە پێشــەوا قازی محەممەد و بارزانی نەمر، هەموو ســەبارەت بە 
»کوردســتان« و لەپێنــاو ئەو دا بوو، نەک مەهابادی تاک وتــەرا. لە حاڵەتێکی ئەوتۆ دا، 

بەربەست کردنی ئەو چەمکە بەرفراوانە و ناوی »مەهاباد« لەسەردانانی، بە بۆچوونی 
مــن، لــە شــوێنی خۆی دا نییە و مامۆســتایەکی زانا وەک دوکتۆر کەمــال نەدەبووایە 
باڵی بۆ ئەو زاراوەیە بکێشایە، بەتایبەت کە دوژمنانی کورد هەر بەشێوەی »کۆماری 
مەهاباد« ســەیری ئەو دەســکەوتەی گەلی کورد دەکەن و بۆچوونی دوکتۆر کەمال 

دەتوانێ پاساوێک بێ بۆ هەڵوێستی ئەوان. 
ئەوەی بۆکان بگرێتەوە، لەم بەشە دا زۆر نین، گەرچی هەموو بابەتەکان بەگشتی 
حکوومەتی کۆماری کوردســتان دەگرنەوە و بەوەش، دیارە پەیوەندی بە بۆکانەوە 
پەیدا دەکەن کە شاری دووهەمی کۆمار بووە. جیا لەوانە، لە الپەڕە 325  دا باس لەوە 
دەکرێ کە »ڕووســیا بانگهێشــتنی ژمارەیەک لەو ســەرکردە )کوردانە( ی بۆ شــاری 
باکۆ کردووە کە لە ئێران دەژین«. ئەوەش وێدەچێ سەفەری یەکەمی باکۆ بێ کە لە 

بۆکانەوە عەلی ئاغای عەلیاری تێدا بەشدار بوو. 
مامۆستا کەمال بیرەوەرییەکی خۆی لەمەڕ نەمر »محەممەدی مەولوود« ئاوێتەی 
بابەتەکانی تر کردووە و لە پەڕاوێزی الپەڕە 338  دا، کاک عەبدوڵاڵ زەنگەنە هەندێک 
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ڕوون کردنــەوەی لەســەر بابەتــەکان نووســیوە و تێیــدا بەرپەرچی »وەســیەتنامەی 
سیاســی« پێشــەوای داوەتــەوە و بە »وەســیەتنامەی هەڵبەســتراو«ی ناوبردووە. جا 
دەنووســێ ئەو وەســیەتنامە ســاختەیە ســەرەتا کەســێک بەناوی »م. م. بۆکانی« لە 

گۆڤاری »خەباتی قوتابییان«دا باڵوی کردۆتەوە. 
لە سەرەتای کتێبەکە و باسی بایەخی زۆری بەڵگەنامەکانی وەزارەتی دەرەوەی 
بریتانیا دا، مامۆستا شوێنی پارێزرانی بەڵگەنامەکان بە »پەرستگا« دادەنێ و گلەیی یەک 
لە کوردانی دانیشتووی بریتانیا  دەکا و دەنووسێ:  »لە برایانی خۆشەویست سەباحی 
غالب، ئەنوەری سوڵتانی و شێرکۆ حەبیب بەوالوە، پێم وایە کەسێکیان زیارەتی ئەو 

»پەرستگا« کەم وێنەیان نەکردووە«.  
لــە بەشــی وێنەکانیــش دا وێنەیەکی ســەرنج ڕاکێش لــە الپەڕە 611  دا چــاپ کراوە 
کە لەژێری نووســراوە: »بەرلە ســاڵی 1306ی هەتاوی/1928ی زایینی، مەهاباد«. لە 
وێنەکە دا مەال عیســامەددین شــەفیعی، قازی شێخ محەممەدموحسینی قازی موکری، 

مەال سەدیقی سیدقی و مەال عەبدوڵاڵی مودەرریسی دەبیندرێن. 
مــن لــە کاتــی خوێندنەوەی ئەو بەشــە دا چەند الپەڕەیەکم دەسنیشــان کرد کە لە 
ئەســڵ یا پەڕاوێزی الپەڕەکانیان دا زانیاریی گرنگم ســەبارەت بە سەردەمی کۆماری 
کوردســتان بینیوە . الپەڕەکان ئەمانەن: 213، 220، 225، 230، 247، 262، 264، 268، 

273، 317، 320، 322، 325، 332، 326 و 328. 
 هیــوادارم بەختــی ئــەوەم هەبێ چاوم بە بەرگەکانی دواتری کتێبەکەی مامۆســتا

ڕوون بێتەوە. 
لە کۆتایی دا، سپاسی زۆری دوکتۆر کەمال دەکەم بۆ ئەو یادکردنە میهرەبانانەیەی 
من. الم وایە ئەگەر لە کاتی نووسینی ئەم سەرەتایە دا کتێبی »ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
لە بەڵگەنامەکانی وەزارەتی دەرەوەی بریتانیا«ی منی بدیایە، وا هەبوو بە پێویســتی 
نەزانــێ زەحمەتــی وەرگێڕانــی یــەک یــا دوو دانــە لە بەڵگەنامــەکان بداتــە بەرخۆی، 

لەبەروەی  پێشتر لە کتێبەکەی من دا هاتبوون.1 

1. کەمــال مەزهــەر، »کــورد و کوردســتان لە بەڵگەنامــە نهێنییەکانی حوکمەتــی بەریتانیادا«، 
بەرگــی یەکــەم، ئامادەکردنــی عەبدوڵــاڵ زەنگەنــە و شــەهال تاهیــر حەیــدەری، باڵوکەرەوە: 
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بەڵگەنامەکانی وەزارەتی دەرەوەی بریتانیا
بەڵگەنامەکانــی وەزارەتــی کاروباری دەرەوەی بریتانیا، بەتایبەت ئەو ڕاپۆرتانەی وا 
کۆنســوولییەتی شــاری تەورێز و کرماشــان بە بەردەوامی ئاڕاســتەی باڵوێزخانەی 
واڵتەکە لە تارانیان کردوون، زانیارییەکی زۆریان لەسەر دۆخی سیاسی، ئابووری و 

کولتووریی کوردستان گرتۆتەبەر. 
 بــۆکان کــە بەگوێرەی دابەش بوونــی جوغرافیایی لەالیــەن حکوومەتی ئێرانەوە، 
کەوتۆتــە ســەر ئوســتانی ئازەربایجانــی ڕۆژاوا، کــە لــە چوارچێــوەی دەســەاڵتی 
کۆنسوولییەتی تەورێزدایە، گەلێک لە ڕاپۆرتەکان باسی الیەنی ئابووری و سیاسیی 

شار و ناوچەکە دەکەن. 
 من ژمارەی 130 بەڵگەنامەی کۆنسوولییەتی تەورێز و باڵوێزخانەی تارانی بریتانیام 
وەرگێڕاوەتە سەر کوردی کە لەالیەن »بنکەی ژین« ەوە لە سلێمانی باڵوبۆتەوە. بەڵگەنامە 
 تەرجمە کراوەکان بەگشتی سەردەمی     کۆماری کوردستان )ساڵی 1946(  دەگرنەبەر، بەاڵم
هەندێ بەڵگەی سااڵنی پێش و دوای کۆمار، واتە 1942 تا 1957 یشی خراوەتە سەر. 
لــەم ڕاپۆرتانــەدا باســی جم وجووڵــی سیاســیی ناوچــەی بــۆکان، بارودۆخــی 
ئابــووری و  عەشــیرەتەکان، بەتایبــەت دێبوکــری و فەیزوڵاڵبەگــی، هەل ومەرجــی 
کشــت وکاڵ، وەزعــی تووتنــەوان و بەرهەمهێنەرانــی گەنــم و چەوەنــدەر و گەلێــک 
شــتی لەم چەشــنە کراوە و کەسایەتییە ناودارەکانی ئەو سااڵنەی شار و گوندەکانی 
دەوروبــەر، بــۆ نموونــە بنەماڵــەی ئێلخانــی زادە و عەلیار لــە ڕاپۆرتەکان دا باســیان 
کراوە، بەتایبەت خوالێخۆشــبووان عەلی ئاغای عەلیار کە دەڵێ الیەنگری حکوومەتی 
ناوەنــدی بووە و قاســم ئاغای ئێلخانی زادە )پاشــان موهتەدی(  کــە پەیوەندیی لەگەڵ 
کۆنســوولییەتی بریتانیــا لــە تەورێــز هەبــووە و هەواڵــی ناوچەکــەی پێگەیانــدوون. 
نێوەرۆکــی بەڵگەنامــەکان ناتەبایــی نــاو کۆمەڵــگای ئــەو ســااڵنەی بــۆکان بەباشــی 

نووسەر )؟( ، چاپی یەکەم، 2008، 821 الپەڕە، کوردی . 



240 | بۆکان لە مێژوودا

دەردەخــەن و دەوری ســەرەک هۆز و ئاغاوات لە تێکشــکانی کۆمــار دا دەخەنەڕوو. 
بەڵگەنامــەکان ســەرچاوەیەکی بەنرخن بۆ مێژووی سیاســی ئابــووریـ  کولتووریی 

بۆکان و موکریان.1 

1. ڕۆژهەاڵتی کوردســتان )19٤2 ـ 19٥7(  لە بەڵگەنامەکانی وەزارەتی کاروباری دەرەوەی 
بریتانیا دا، کۆمەڵەی 130 بەڵگەنامە، وەرگێڕانی ئەنوەر ســوڵتانی، چاپی یەکەم، بنکەی ژین، 

سلێمانی 2005، ٤٦2 الپەڕە، کوردی. 
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بەڵگەنامەکانی یەکییەتیی سۆڤیەت
ڕێزدار دوکتۆر ئەفراســیاو هەورامی ژمارەیەک بەڵگەنامەی ســۆڤیەتی لە پەیوەندیی 
کۆماری کوردستان )1946(  و ماوەیەک دوای ئەو تاساڵی 1958، کۆدەتای عەبدولکەریم 
قاسم لە عێراق و گەڕانەوەی نەمر بارزانی بۆ کوردستان، وەرگێڕاوەتە سەر زمانی 
کــوردی و هــاوڕێ لەگــەڵ هەڵســەنگاندن و بۆچوونــی خــۆی دا وەک  بەرگێک کتێب 
باڵوی کردۆتەوە. ناوی کتێبەکە بریتییە لە »مستەفا بارزانی لە هەندێک بەڵگەنامە و 
دۆکیومنتــی ســۆڤیەتی دا 19٥8ـ  19٤٥« و وێدەچــێ هەندێک هەڵوێســت گرتنی بنکەی 

باڵوکەرەوە ش چووبێتە نێوەرۆکی کتێبەکەوە. 
کۆمــاری  ســەردەمی  ڕووداوەکانــی  بــە  ســەبارەت  ســۆڤیەتییەکان  ئاشــکرایە 
کوردســتان و ئازەربایجــان زانیاریی بە بەڵگەیان لە هەمــوو واڵتێکی دیکە زیاتر بێ 
لەبەروەی ڕووداوەکان لە شوێنێک ڕوویان داوە کە لەژێر دەسەاڵتی ئەوان دا بووە و 
هــەر خۆشــیان هۆکاریان بــوون، جا ئەگەریش خوازیاری ڕێزی ســەربەخۆی کورد 
نەبووبێتن و ویستبێتیان کوردستان لەژێر باڵی ئازەربایجان دا بمێنێتەوە، النی کەم بە 
چەک و بە زۆر پێشــیان بە دامەزرانی کۆمار نەگرتووە و هەندێک یارمەتییان وەک 

چەک و چاپخانە و ستاسیۆنی ڕادیۆش ئاڕاستە کردووە. 
بــۆ ئــەوەی ڕوانگەی نووســەر/ وەرگێڕمان بــۆ دەربکەوێ با ئــەم چەند دێڕە لە 

الپەڕە 127  دا بخوێنینەوە: 
»... دەیان سیخوڕ و فەرمانبەر و دیپلۆماتی سۆڤیەتی لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت 
کــە 99%یــان ئازەری و ئەرمەنیی ســۆڤیەتی و پیــاوی »باقرۆف« ]ســەرۆک کۆماری 
ئازەربایجانــی ســۆڤیەتی[ بــوون یــان بــە ڕێنوێنــی باقــرۆف دەجوواڵنــەوە، پیالنــە 
گاڵوەکانــی باقرۆفیان بەتایبەتی لە بــواری پڕوپاگەندە و الوازکردن و بەدناوکردنی 
بزووتنــەوەی کــورد دا بەڕێــوە دەبــرد، واتــە بــۆ ئــەوەی... بزووتنــەوەی کــورد لــە 
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت لــە ناوچــەی موکریان دا قەتیــس بکرێ و کوردســتان تەنیا 
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مافێکی کولتووریی لە چوارچێوەی ئازەربایجان دا بدرێتێ و...« 
بەداخــەوە ئێــرە مــەودای هەڵســەنگاندنی ســەرجەمی بابەتەکانــی نــاو کتێبەکــە 
نییــە و دەبــێ لــە چوارچێوەی بــۆکان دا قەتیس بمێنێتــەوە. ئــەوەی وا پەیوەندیی بە 
بۆکانــەوە هەبــێ لە کتێبەکە دا گەلێک زۆرن و لە ڕاســتی دا هەمــوو ئەو ڕووداوانەی 
وا باســیان کراوە باوەکوو لە مەهاباد ڕابردوون، هەموویان بۆکانیش وەک شــاری 
دووهەمــی کۆمار دەگرنەوە و بەتایبەت ڕووداوەکانی ســنووری باشــووری کۆمار، 
واتە گوندی ســەرای نێوان بۆکان و ســەقز وەک هێڵی جیاکەرەوەی هێزی ســپایی 
کۆمار و ئێرانییەکان، دامەزرانی ژمارەیەکی زۆر لە بارزانییەکان لەو شوێنە، بوونی 

حەمەڕەشیدخان لە سەرا و گەلێک بابەتی تر هەمووی هەر بۆکان دەگرنەوە. 
ئەوانەی خوارەوە ئاماژەن بە هەندێک بابەت کە پەیوەندییان بە بۆکانەوە هەیە:

شەهید محەممەد مەحموود قودسی لە وتارێکی ناو ڕۆژنامەی کوردستان )ژمارە 
23(   دا دەنووسێ: »پسپۆڕایەتیی برایانی خۆشەویستی بارزانی... لە چاالکی جەنگی و 
ئازایی و ڕەشیدی دا لە شەڕی ساڵحاوایە مەعلووم بوو، کە عیددەیەکی 700 کەسیی 
ئــۆردووی فارســەکان دەیانویســت بەرەو ســەرا بێــن، ئەوان بە 175 کەس پێشــیان 
پێگرتن، 110 کەســیان لێ کوشــتن، 40 کەسیان ئەسیر لێ گرتن و تەلەفاتێکی زۆریان 

لێدان بێ ئەوەی یەک کەسیان خوێن لە کەپۆی بێ )ل 18( .
ڕووسەکان ناهێڵن شێخ ئەحمەدی برا گەورەی بارزانی بێتە ناوچەی مەهاباد و 

بۆکان )ل 31( .
ڕاپۆرتــی هاشــمۆف کۆنســوولی ســۆڤیەت لــە ڕەزائیە بــۆ وەزارەتــی دەرەوەی 
ســۆڤیەتی، ڕێکەوتی 1947/08/15: »... هێشــتا لە ســاڵی 1945 و 46 دا بوو کە ئێمە لە 
ڕاپۆرتی کۆنسوولی دا نووسیمان وا ئەمریکایی و ئینگلیزییەکان بەتەمان دەوڵەتێکی 
دەســکردی »بەکرێگیــراو« بەنــاوی کوردســتانی گــەورە دروســت بکــەن... و بۆ ئەم 
مەبەســتەش نوێنەرانیــان زۆرجــار لەگەڵ ســەرکردەکانی کورد: قــازی محەممەد و 

سەیفی قازی و حاجی بابەشێخ دا وت ووێژیان کردووە )ل 73( .«
کوردەکانی ئێران بوون بە دوو بەشەوە. لە بەرە یان بەشی یەکەم دا بە ڕێبەرایەتیی 
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 ئینگلیز هۆزەکانی مامەش، مەنگوڕ، دێبوکری، زەرزا، پیران، فەیزوڵاڵبەگی و هەندێکی تری
دانیشتووی باشووری کوردستان ]ی ئێران[ن )ل 73 و 74( .

وەک دەبینیــن بۆچوونــی نووســەر ڕاســتە و ئەفســەرە ئازەربایجانییەکانــی نێو 
ســپای ســۆڤیەت نەک هەر ڕوانگەی ئەرێنییان بە نیســبەت کۆماری کوردســتانەوە 
نەبــووە، بەڵکــوو ڕێبەرەکانــی بزووتنــەوەی نەتەوایەتیــی کوردیــان بــە داردەســتی 
ئینگلیز و ئەمریکا زانیوە یا خود وایان نواندوون )نموونەکەی، الهووتیی کرماشانی(. 

لەکوێن ئەوانەی وا کۆماری کوردستان بە دەسکردی سۆڤیەت دەزانن؟!1

1. د. ئەفراســیاو هەورامی، »مســتەفا بارزانی لە هەندێک بەڵگەنامە و دۆکیومنتی سۆڤیەتی دا 
19٥8ـ  19٤٥، تۆمارێکــی زێڕیــن لــە مێــژووی گەلی کورددا«، چاپــی یەکەم، دەزگای چاپ و 

باڵوکردنەوەی ئاراس، هەولێر 2002، 216 الپەڕە، کوردی. 
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بەڵگەنامەکانی ئێران و عوسامنی
کۆمــاری  دەرەوەی  وەزارەتــی  نێونەتەوەیــی  سیاســی و  لێکۆڵینــەوەی  دەفتــەری 
ئیســالمی ئێران لە نێوان ســااڵنی 1369 ـ 1375/ 1990 ـ 1996 حەوت بەرگ کتێبی 
باڵوکردەوە کە ســەرجەم ســەدان بەڵگەنامەی کۆنی ئێران و عوســمانیی ســەبارەت 
بــە پەیوەندیــی دوو واڵتەکەیــان تێدایــە و بــەو کارە تیشــکێکی گرنگی خســتە ســەر 
پەیوەندییــە سیاســییەکانی دوو حکوومەت و بەتایبەت کێشــەکانی سەرســنوور، کە 

ئاشکرایە بەشێکیان کورد و کوردستانیش دەگر نەوە. 
 دیارە بۆکان وەک سەردەشــت یا بانە، شــارێکی ســنووری نییە و ڕاستەوخۆ لە 
پەیوەندیی کێشە و کارە سنوورییەکان دا نەبووە، بەاڵم سەرەڕای ئەو ڕاستییە، کەم نین 
ئەو بەڵگەنامانەی کە بۆکان و ناوچەکەی دەگرنەوە. پێداچوونەوەی ئەو بەڵگەنامانە 
 بــۆ نووســینی مێــژووی بــۆکان و ناوچەکــەی کارێکی گرنگــە، لەبەرئەوەی بەشــێک
لە ڕووداوەکانی ســااڵنی 1796 تا 1924ی ســنووری ئێران و عوسمانی دەخەنەڕوو، 
 کــە کــورد لــە زۆربــەی زۆریــان دا دەوری بینیــوە یــا خــود ئەگــەر سیاســەتی دوو
 دەوڵەتەکــە بــووە، بەســەر کوردیش دا ســاغ بۆتەوە و شــوێنی داناوەتە ســەر ژیانی

ئابووری ـ سیاسی ـ کۆمەاڵیەتیی هەموو ناوچەکە بە بۆکانەوە . 
یــەک لــەو خااڵنــەی بەڵگەنامەکان کــە بۆکانیش دەگرنــەوە ئەوەیــە زۆرێکیان لە 
ســەردەمی حوکمــی ناسرەددین شــا )1831 ـ 189٦(   دا نووســراون کــە عەزیز خانــی 
ســەرداری بۆکان، ســەرداری گشتیی ســپای ئێرانی بووە، بۆ نموونە، بەڵگەی ژمارە 
190ی الپەڕە 94 تا 96،  نامەی »موهەندیس باشــی«یە لە ســاباڵغەوە بۆ سپاســاالری 
گشتی ئێران و سەبارەت بە بارودۆخی ئابووری ـ سیاسیی موکریانە یا بەڵگەنامەی 
ژمــارە 196 لــە هەمــان بــەرگ دا نامــەی حاکمــی ســاباڵغە بــۆ وەزارەتــی دەرەوە یا 
بەڵگەنامەی ژمارە 302، لیستەی ناوی گوندەکانی گەورک، مەنگوڕ، پیران، مامەش و 
زوودیــی تێدایــە بە ژمارەی بنەماڵەی هەر گوندێکــەوە )الپەڕە 522ی هەمان بەرگ( . 
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بەڵگەنامەی ژمارە 580 )بەرگی 3(  ڕاپۆرتی کارگوزاریی ساباڵغە سەبارەت بە هاتنی 
شــێخ عوبەیدیلــالی نەهــری بۆ ئێران )1880(  و هاتنی شــێخ عەبدولقادری کوڕی بۆ 

موکریان )ل 13(.
بــۆ نموونــە دەوری  ناوچەکــە  بەرگــە دا گەلێــک ڕووداوی  ئــەو  لە بەڵگە کانــی 
گواڵوی ئاغای دێبوکری، کە لە ژێرەوە لەگەڵ حکوومەتی ئێران بووە و گەلێک بابەتی 
هاوچەشن لە ڕوانگەی حکوومەتەوە ڕوون کرا ونەتەوە. بەرگەکانی دیکەی کتێبەکەش 
زانیاریــی زۆریــان ســەبارەت بە ناوچەکــە تێدایە و لەوانە فەســڵی چوارەمی بەرگی 
چوارەمە، کە باسی شێخ سدیق و شێخ عەبدولقادر، کوڕانی شێخ عوبەیدیلال دەکا و 
ســەرجەم 25 بەڵگەنامەیــە. بە هەمان شــێوەیە بەڵگەنامەکانی نێــو هەموو بەرگەکان، 
بۆ نموونە، بەڵگەنامەی 1442 )بەرگی 7(  باســی هات وچۆی ســاالروددەولەی کوڕی 
محەممەدعەلی شــا دەکا بــۆ گوندەکانــی دەوروبــەری ســاباڵغ، )کــە دیــارە ناوچــەی 

فەیزوڵاڵبەگیی بۆکانیش دەگرێتەوە .1 

1. »گزیدە اسناد سیاسی ایران و عثمانی«، نشر واحد، نشر اسناد، دفتر تحقیقات سیاسی و 
بین المللی وزارت خارجە جمهوری اســالمی ایران، تهران، جلد اول ســال های 1796 تا 1854، 
چاپ سال 1369/ 1990. جلد هفتم سال های 1905 تا 1924، چاپ سال 1375/ 1996، فارسی.
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بەڵگەنامە سیاسییەکانی بۆکان چییان لێهات؟ 
ڕۆژی 22ی بەهمەنــی 1357/ 1979/02/11 حوکمــی شــایەتی، لــە ئێــران ڕووخــا و 
دەســەاڵت کەوتە دەســت خومەینی و مەالکانی قوم و مەشهەد، ئەوانیش سیستەمی 
نگریســی ویالیەتی فەقیهیان کردە جێگری ڕژیمی شــایەتی؛ خەڵکی هەژاری ئێران لە 

قوڵکێک دەرهاتن و کەوتنە چاڵێکی زۆر قووڵترەوە! 
ئەو دەم من دووســێ ســاڵێک بوو لە زیندان هاتبوومە دەرێ و لەبەروەی بەپێی 
یاســا نەمدەتوانــی کاری دەوڵەتــی بکەم، چوونەوە ســەر کاری مامۆســتاییم یاســاخ 
بــوو و لــە ئەنجــام دا دەبووایە تەنیا لە کەرتــی تایبەت کارێک بدۆزمــەوە کە ئەویش 
بــە هیممەتــی ڕێــزدار جەلیلی گادانی جێ بەجــێ بوو و لە »شــرکت انبارهای عمومی 
ایران« کە بۆ گوومرگ کاری دەکرد، لە شاری تەورێز دامەزرام. لە کاتی شۆڕش و 
ڕووخانی ڕژیمی شــا دا هەر لە تەورێز بووم، بەاڵم دوای مانگێک دەوڵەتی بازرگان 
ڕایگەیانــد کــە زیندانیانی سیاســی دەتوانن بگەڕێنەوە ســەر ئیش وکاری پێشــوویان، 
منیــش خەریکــی جێ بەجــێ کردنی کارەکــەم بووم و لە عەینــی کات دا داوام کردبوو 
بــۆ دەســت بەکار بوونەوە لەجیاتی تــاران )کە لە کاتی گیرانم دا لــەوێ کارم دەکرد( ، 

بمنێرنەوە بۆکانی پێش تەبعیدەکەم. 
لە تاران هەر پێش سەرکەوتنی شۆڕش ڕێکخراوێک بەناوی »شووڕای ئینقالب« 
پێکهاتبوو و دوابەدوای سەرکەوتنی شۆڕشیش لە هەموو شارەکان شووڕای ئینقالب 
پێکهــات. مــن لە بۆکان نەبــووم کە هەڵبــژاردن و دەنگدانێک بۆ پێکهێنانی شــووڕای 
ئینقالبی بۆکان کرابوو، وا بزانم لە کۆبوونەوەیەکی جەماوەری لە مزگەوتی جامیع یا 
لە ساڵۆنی دەبیرستانی کەمال، ئامادەبووان کە زۆربەیان مامۆستاکانی قوتابخانە و 
قوتابــی و بــازاڕی بوون، بڕیاری پێکهێنانی شــووڕای ئینقالبی بۆکان و هەڵبژاردنی 
ئەندامەکانیان دابوو. وەک بیستمەوە، شەهید مینەی شێرخانی بەبێ ئاگاداریی خۆم، 
ناوی منیشــی بۆ ئەندامییەتی شــووڕاکە پێشــنیار کردبوو و بە تێکڕای دەنگ پەسند 
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کرابوو. کاتێ گەڕامەوە بۆکان گوتیان بوویەتە ئەندامی شووڕا؛ گوتم من هێشتا هەر 
لە تەورێزم؛ گوتیان قەیدی ناکا کارەکەت جێ بەجێ بکە ئینجا وەرەوە. 

هەر چۆنێک بێ دوای نەورۆز، واتە لە بەهاری 13٥8  دا گەڕامەوە بۆکان و هاوکات 
 دوو کار و ئەرکــم پێکــەوە دەســت پێکــرد: مامۆســتایەتی لــە دەبیرســتانی کەمال و
ئەندامییەتــی لــە شــووڕای شــار. هەر دوو ئــەو شــوێنانە ئاڵۆز بــوون و الیەنگرانی 
هێڵــی فکــری و ڕێکخراوەیی جیــاواز کارەکانیان هەرکام بــەرەو ئاقارێک دەبرد. من 
هێشتا خەتێکی دیاری کراوم نەبوو و تەنانەت لە بیرمە کاتێ لە تەورێزەوە گەڕامەوە 
بۆکان، برادەرێکی تەورێزیم دەمانچەیەکی دامێ و گوتی لە گرتنی ساواکی تەورێز دا 
دەســتم کەوتووە و ئێســتا لەجیاتــی ئەوەی بیبەم بۆ مزگەوت دەیــدەم بە تۆ، منیش 
وەرمگرت و ڕاســتەوخۆ بردمەوە بۆکان دامە دەســت  شووڕای ئینقالب، لە کاتێک دا 
کە دواتر زانیم هەندێک الیەنگری حیزب و ڕێکخراوەکان چەکی شووڕایان زیاتر بۆ 

ڕێکخراوەکەی خۆیان دەویست تا شووڕا!
لە شووڕای بۆکان دا هەندێک کەس ئەندام بوون کە ئەوەندەی لە بیرم مابێ بریتی 
بوون لە نەمر مینەی شێرخانی، کاک عەبدوڵاڵ موهتەدی، کاک مینەی حیسامی، کاک 
حەسەنی شەمسی، کاک عومەری حەمیدی، دوکتۆر یۆسف خزری، وەستا مستەفای 

نەجاڕ و... 
ئەوەندەی لە بیرم بێ، شووڕا دەستی بەسەر چەک وچۆڵی شارەبانی دا گرتبوو و 
یــەک لــە کارەکانــی بریتــی بــوو لــە پاســەوانییەتی شــار و کۆنترۆڵــی دەروازەکانی 
شــار. خەڵــک خۆیــان دەهاتــن و ئامادە دەبوون شــەوانە کێشــکچی بن و لە شــوێنە 
دیاری کراوەکانــی نێوشــار و دەروازەکانــی هات وچۆ کێشــک بــدەن. دوای ماوەیەک 
دەرکەوت کە هەندێکیان چەکەنیان دەبردەوە ماڵێ و نەیاندەدایەوە شــووڕا، ئەوەش 

یەک لە گرفتەکان بوو. 
لە ڕادیۆ و تەلەفیزیۆنەوە ڕاگەیەندرابوو کە هەندێک ســاواکی لە ئازەربایجانەوە 
وەڕێ کەوتــوون و وا هەیــە ڕابکــەن. بــە پاســەوانەکانی دەروازەی باکــووری شــار 
گوترابــوو ئــاگادار بــن. لەپــڕ هەواڵیان هێنــا ئوتوبووســێک هاتووە، گوێــی نەداوەتە 
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لێ کــردوون و  تەقەیــان  پاســەوانەکان  بــڕوا،  ویســتوویەتی  وەســتان و  فەرمانــی 
وەســتاندوویانن. یەکیــان لێ کوژرابــوو. هیچ لە بیــرم ناچێ ئەوانی تریــان کە هێنایە 
شووڕای ئینقالب لە شارەبانی بۆکان، هەموویان ترسابوون و نەیاندەزانی چییان لێ 
 بەسەردێ. کاک عەبدوڵاڵی موهتەدیم بینی کە بە بیستنی هەواڵی کوژرانەکە پڕ بەدڵ 
دەگریا و ژیر نەدەبۆوە. ئەو دەم ئیتر بیر لە کوشتن و ئیعدام نەدەکرایەوە و ئاواتی 
هەموو الیەک هێمنی و دامەزران و ئاســایش بوو، کوشــتنی کەسێک ئەویش لەالیەن 
پاســەوانێکی شــووڕای ئینقالبــەوە  جێگــەی باوەڕ نەبــوو و هەموومانــی هەژاندبوو، 
بــەاڵم کاک عەبدوڵــاڵ زیاد لە هەمــووان پێی تێکچووبوو و من لەو ڕۆژەوە تا ئەمڕۆ 

کاک عەبدوڵاڵ و ئەو هەستە مرۆڤانەیم خۆش ویستووە. 
ئەرکــی شــووڕا زۆر قــورس بــوو؛ بەخشــداری و شــارەبانی و ژاندرمــەری و 
هەڵوەشــابوونەوە و ئیداراتی دیکەش تەق ولۆق بوون و کاری ئاســایی یان نەدەکرد، 
بەخشــدار و ســەرۆکی شــارەبانی و ژاندرمــەری و فەرمانبــەرە عەجەمەکانی دیکە 
هەمــووی شــاریان بەجێ هێشــتبوو. شــارەدار کاک عەلــی حەبیب زادەی مامۆســتای 
پێشــووی قوتابخانەکانــی بــۆکان لەســەر کار مابــۆوە، بــەاڵم ئەویــش لــە بەرانبــەر 
هێــز و دەســەاڵتی حیزبــە سیاســییەکان و شــووڕا دا ئەرکێکــی پێ بەڕێــوە نەدەبرا. 
بەکورتی شووڕا هەموو کارەکانی بەدەست خۆیەوە گرتبوو بەبێ ئەوەی ئەزموونی 
هەڵســووڕاندنی کاروباری هەبێ. پێش شــووڕا، لە شارەکە دا »کانوونی موعەللیمان« 
هەبــوو کــە زۆریــش هەڵســووڕاو بــوو و گەلێــک کاری شۆڕشــگێڕانەی کردبــوو و 
شــووڕای ئینقالبیش لە ڕاســتی دا زیاتر لە ئەندامانی کانوونی موعەللیمان پێکهاتبوو، 
هــەر بۆیــەش بــوو وەختــێ مۆتەکەی کۆماری ئیســالمی بەســەر خەڵــک دا زاڵ بوو، 
خەڵکە ئاســایی یەکە جنێویان بە مامۆســتاکان دە دا و ئەوانیان بە تاوانباری کارەکان 

دەزانی. 
**
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بابچینــە ســەر باســی بەڵگەنامــەکان. بــۆکان لقی ســاواکی لێ نەبوو و هــەر بۆیەش 
چــاوەڕوان نەدەکــرا بەڵگەنامــەی گرنگــی لــێ وەدەســت بکــەوێ. )دەگوتــرا، گوایــە 
مامۆســتایەکی قوتابخانە لە بۆکان، کە جاســووس و هەواڵدەری ســاواک بوو، چەند 
مانگێک پێش شــۆڕش خانووبەرەیەکی گەورەی لەســەر جۆگەی ئاوی ئاشــی خانم، 
پشــت ماڵی کاک جەعفەری قزڵجی دروســت دەکرد، لە ڕاستی دا ئەو ماڵە بۆ ساواک 
دروست دەکرا، بەاڵم شۆڕشی 1357 بەسەر دا هات و دەزگای ساواک پێچرایەوە و 
ماڵەکــە بــوو بــە هی خۆی!(  بەوپێیــە، تاقە جێگەیەک کە زیاتر بۆنــی ئەوەی لێ دەکرا 
بەڵگەنامــەی سیاســیی لێ بــێ، شــارەبانی و ژاندرمــەری بــوون. شــووڕای ئینقالبــی 
بۆکان لە شــارەبانی دامەزرابوو و ئەفســەر و پاســەوانەکانی ڕایانکردبوو یا خۆیان 
شــاردبۆوە. هێشــتا من لە تەورێز بووم کە شارەبانی گیرابوو و ئەندامانی شووڕای 
ئینقــالب چووبوونە ســۆراغی ئەوڕاق و بەڵگەنامەکان. لەبەروەی ئەندامانی شــووڕا 
هەمەچەشــنە و ســەر بــە هێڵی فکــری و سیاســی و حیزبیی جیاواز بــوون هەندێک 
لــە یەکتــر دڕدۆنــگ بــوون و کاتــێ من چوومە شــووڕا لــە هەندێکیانم دەبیســت کە 
کەسێکیان تاوانبار دەکرد بەوەی دەستی گەیاندبێتە بەڵگەنامەکان و هەندێک بابەتی 
لێ هەڵگرتبێتــن کــە وا هەبــوو پێــی باوکــی خــۆی بگرێتــەوە وا ئەوان بە ســاواکییان 

دەناسی. 
لە کۆبوونەوەیەکی ئەندامانی شووڕا دا، من و کاک حەسەنی شەمسی، کە خەڵکی 
 مەهاباد و دەبیری دەبیرســتانی بۆکان بوو و وا هەیە کەســێکی سێهەمیش کە ناویم
لە بیر نەماوە، کراینە مەئمووری ڕاگەیشتن بە بەڵگەنامەکانی شارەبانی و ژاندرمەری. 
 دەبووایە ئێمە لەنێو کانوونی موعەللیمان دا چەند کەس وەک یاریدەدەر هەڵبژێرین و
دەســت بــەکاری خوێندنــەوە و هەڵســەنگاندنیان بکەیــن. ئێمــە 3 کەســمان هەڵبژارد 
کە هەرســێکیان خۆشــناو و جێگەی بڕوای خەڵک بوون. ناکرێ ناوی ئەو کەســانە 

بنووسم، کە ئێستاش لە بۆکان دەژین. 
هەنــگاوی دووهــەم دۆزینــەوەی شــوێنێک بــوو کــە بتوانیــن بەڵگەنامــەکان لــە 
شــارەبانییەوە بەرینــە ئەوێ و بە نهێنی و بە هەســتەوە و تەنانــەت بەبێ ئاگاداریی 
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پاشــماوەی ئەندامانی شــووڕا دەست بە خوێندنەوەیان بکەین. قوتابخانەیەکی بۆکان 
دەسنیشــان کرا و بەڵگەنامەکان ڕاگوێزرانە ئەوێ. ســەرەتا ڕۆژانی هەینی و پاشــان 
دوو ڕۆژی هەفتــە بــە بێدەنگێــک دەچووینــە شــوێنەکە و بــە ئامادەبوونــی هەمــوو 

الیەنەکان، فایلەکان دەردەهێنران، لەسەر مێزێک دادەنران و دەخوێنرانەوە. 
فایلێــک کــە ئــەو دەم بۆ ئێمــە لە هەمووان گرنگتــر بوو ئەوە بوو کــە پەیوەندیی 
شارەبانی بۆکانی بە ساواکی مەهابادەوە دە دا. بە حەز و ئیشتیای زۆرەوە سەیرمان 
کرد، بەاڵم تاقە شتێک کە لە فایلەکە دا دەست دەکەوت ئەو نامانە بوون کە لە ساواکی 
مەهابادەوە گەیشتبوونە شارەبانی بۆکان و داوایان کردبوو بە فاڵنە کەس ڕابگەیەنن 
ڕۆژی فاڵن بچێ بۆ ساواکی مەهاباد، واتە فۆڕمێکی ڕەسمی و ڕەق وتەق. زۆرێک لەو 
 کەسانەی وا بانگ کرابوونە مەهاباد خەڵکی ئاسایی و خۆشناویش بوون کە ساواک
تێــی هەڵپێچابــوون و هات وچــۆی پێکردبــوون، دەنــا ئەوانەی وا گومانــی هاوکاریی 
ســاواکیان لێ دەکــرا قــەت بەو شــێوەیە بانــگ نەدەکــران و ڕاســتەوخۆ پەیوەندییان 

لەگەڵ ساواکی مەهاباد بۆ هەڵدەبەسترا. لەو فایلە دا هیچی وا دەست نەکەوت. 
فایلێکــی دیکــە کــە خۆێندرایەوە فایلی ئەو پاســەوانەی شــارەبانی بۆکان بوو کە 
ڕاســتەوخۆ پەیوەندیی لەگەڵ ســاواکی مەهاباد بوو بۆ ئەو چەشــنە داواکارییانە. لە 
بیــرم نییــە ئەو پۆســتە، لە کەیــەوە دامەزرابوو، بەاڵم یەکەم کەســێک کە ئەو ئەرکە 
»پیرۆزە«ی بەدەســت بوو پاســەبانێکی خەڵکی مەهاباد بوو کە پێی دەگوترا میرزا... 
کابرایەکــی هێــدی و هێمــن کە نێوانی لەگەڵ خەڵکی شــار گەلێک خۆش بوو و کەس 
ڕقی لێی نەبوو و هەستیشی بەوە نەدەکرد کە پەیوەندییەکی ئەوتۆی لەگەڵ ساواک 
هەبــێ. درەنگتــر ئــەم پۆســتە بــە... ئەســپێردرابوو کــە پاســەوانێکی بۆکانــی بوو و 
ســەمەرە ئەوە بوو کە ئەویش کەســێکی گەلێک هێدی و هێمن و بێ هەست وخوســت 
بــوو کــە گومانــی ئەو هاوکارییەی لێ نەدەکــرا؛ بۆ ماوەیەکیــش هەردووکیان پێکەوە 

ئەو کارە یان کردبوو!
ڕەنگە خوێنەر بیەوێ بزانی ئەو دوو پاســەوانە بۆ کارەکە »پیرۆزە!«یان مانگانە 
چەند هەزار تمەنیان لە ساواک وەرگرتبوو. بەگوێرەی فایلێکی سێهەم کە سەیرمان 
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کرد، سەرەتا بودجەی مانگانەی شارەبانی بۆ ئەم کارە 10 تمەن بوو ) 10 تاقە تمەن، 
نەک دە هەزار!(  لە کۆتایی یەکانی تەمەنی ڕژیمی شا دا ببووە 20 تمەن کە ئەویش لە 
نێوان یەک لەو پاســەوانانە و کارمەندێکی شــارەداریی خەڵکی بۆکان دابەش دەکرا، 
واتــە یەکــی 10 تمەن. کارمەندەکەی شــارەداری، خەڵکی بۆکان و دۆســت و خزمی 
ڕەشــیدی حەســەن زادە کارمەنــدی ســاواکی مەهابــاد بــوو و ئەو جاسووســییانەی 
بــە مانگــی 10 تمــەن بــۆ ســاواک دەکــرد. ئــەرک و کاری کابــرا چــی بوو؟ ئــەوە لە 
بەڵگەنامەکان دەرنەدەکەوت؛ بەاڵم دەبێ شــتێک وەک ئەوەی پاســەوانەکان بووبێ، 
دەنــا بۆ هەواڵ ناردن، کە بەدڵنیایی ئەویشــی بۆ دەکــردن، دەبێ پارەیەکی زیاتریان 

پێ دابێ. دووریش نییە لەالیەکی دیکەوە حقووقی زیاتری پێدرابێ. 
ئێمە دوای پێداچوونەوەی بەشــێک لە بەڵگەنامەکان هەندێکیانمان دایە ئەندامانی 
 دیکەی شووڕای ئینقالب و لەسەر بڕیاری ئەوان کۆپیمان لێ هەڵگرتن و کۆپییەکانمان   دا
بە دیواری شارەوە بۆ ئەوەی خەڵک بیانبینن. شوێنەکەم لە بیرە الی بانکی میللی و 
دووکانــی کتێبفرۆشــیی کاک کەریمــی ســالمی بــوو؛ بــەاڵم هەرچــی دەکــەم وەبیرم 

نایەتەوە سەبارەت بەچی و لە پەیوەندیی کێ دا بوون. 
 لەنێــو بەڵگەنامەکانــی شــارەبانی دا ئەوەنــدەی لــە بیــرم بــێ شــکایەتنامەیەکی 
ســەرنج ڕاکێش هەبــوو. ڕێکەوتــی ســکااڵنامەکە دوابــەدوای 28ی گەالوێــژی 1332 
بوو و بریتی بوو لە شکایەتی هەندێک تاجر و دووکاندار و خەڵکانی ناوبەدەرەوەی 
بــۆکان لە نەمران حاجی قاســمی کەریمی، عەبدوڵاڵ ئێرانــی، عەلی میرەبەگ و چەند 
کــەس لــە ڕێبەرانــی ڕاپەڕینــی هاوینــی 1332ی خەڵکی بۆکان دژ بە ئاغاواتی شــار، 
ڕاپەڕینێــک کە دەڕۆیشــت لەگــەڵ ڕاپەڕینی وەرزێرانی ناوچــەی فەیزوڵاڵبەگی یەک 
بگــرێ و تەخــت و تاجــی ئاغاواتی ناوچەکە تێکبدا، بــەاڵم کۆدەتای 28ی گەالوێژ بە 
هانــای ئیڕتیجاعــەوە هــات و شۆڕشــگێڕان کەوتنە بەر شــەپۆلی گرتــن و لێدران و 

زیندان و هەاڵتن و ئاوارەیی. 
ئاشکرا بوو ئەو سکااڵنامەیە نە بە خواست و ئارەزووی خەڵک بەڵکوو بە زۆری 
شــارەبانی کراوە و بەشێک لە خاوەن ئیمزاکان تەنانەت دۆست و خزم و دراوسێی 
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شکایەت لێ کراوەکان بوون. نموونەی ئەم کارە چەپەڵە سپای ئێران دوای هەرەسی 
کۆماری 1325ی کوردســتانیش کردبووی و هەندێک کەســی خســتبووە نێو شــاری 
مەهاباد و دەوروبەری بۆ کۆکردنەوەی ئیمزا و شکایەت و داخوازی ئیعدامی پێشەوا 
قــازی محەممــەد و ڕێبەرانــی دیکەی کۆمار. هەر بۆیەش ئێمە بە ســەاڵحمان نەزانی 
بەڵگەنامەکــە باڵوبکەینــەوە  و نەمانویســت کێشــەی کۆمەاڵیەتــی و دوژمنایەتییەکی 
نەخــوازراو لــە نێــو بنەماڵەکان دا دروســت بێ. مــن عەینی شــکایەتەکەم  دا بە  کوڕی 
یەک لە شکایەت لێ کراوەکان، کە لە تاران دەژیا و کەسایەتییەکی ناسراو و جێگەی 
ڕێزی خەڵک بوو، حەساســیەتی مەسەلەکەشــی دەزانی. دڵنیام ئێستاش ئەو بەڵگەیە 

دەبێ لە ماڵی ئەو کەسە لە تاران پارێزرابێ. 
فایلێکی نزیک بە 20 الپەڕەییش لەسەر کابرایەکی بانەیی هەبوو. کەسەکە لە بانە 
دووکاندار بوو لێرە دا ناوی ناهێنم. کابرا هاتبووە شــارەبانی بۆکان و بە نووســین، 
نووسیبووی کە ئامادەم هاوکاریتان بکەم و هەواڵتان بۆ بهێنم بە مەرجێک کوڕەکەم 
لــە دانیشــکەدەی ئەفســەری لــە تــاران وەربگیرێ. لێیان پرســی بوو بۆچــی بۆکان؟ 
گوتبووی لەبەروەی لە بانە خەڵک دەمناســن و ناتوانم هات وچۆی شــارەبانی بکەم. 
من ئەو فایلەم دایە بەرپرسێکی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە بانە و گوتم خۆتان 

لێی بکۆڵنەوە بزانن چییە و چۆنە. 
لەنێو بەڵگەنامەکانی ژاندرمەری دا چەند ڕاپۆرت و نامەی س. أ. یەک لە ئاغاواتی 
ڕۆژاوای شــاری بۆکانــی تێــدا بوو. هیچکامیــان بایەخی ئەوتۆیان نەبــوو و تەنیا لە 
یەکیــان دا گوتبــووی پیــاوم ناردۆتە کوردســتانی عێراق بۆ ئــەوەی هەواڵی کوردانی 
ڕۆژهــەاڵت کە چووبوونە باشــوور، بزانــم. ئەگەر پیاوەکەم گەڕایــەوە هەواڵەکانتان 
بۆ دەنێرم. وێدەچوو هەمووی هەڵبەســتراو و درۆ بن و تەنیا بۆ خۆ شــیرن کردن 
نووسرابێتن، دەنا شتی گشتی و ئاسایی زیاتر هیچ لە نامەکانی دا نەبوو و ژاندرمەری 

ئەو شتانەی لەو باشتر و زووتریش دەزانی!
جگــە لــە شــارەبانی و ژاندرمــەری، بینایــەی بەخشــداریی بۆکانیــش کەوتبــووە 
دەست شووڕای ئینقالب و هەندێک کۆبوونەوەی ئێمە و خەڵکی شاری لە هۆڵەکەی 
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ئــەوێ دەبەســترا. ڕۆژێکیــان لــە قاتــی ســەرەوە لــە ژووری بەخشــدار، ئەوەنــدەی 
بزانــم کۆبوونەوەیەکــی کرێــکاران یــا بەننــاکان هەبــوو و مــن لــە پشــت مێزەکــەی 
بەخشــدار دانیشــتبووم. بەهەڵکــەوت کەشــەوی الی چەپــی مێزەکــەم کــردەوە. ئێمە 
تەنیــا لە شــارەبانی و ژاندرمەری بە شــوێن بەڵگە دا دەگەڕایــن و المان وا نەبوو لە 
بەخشــداریش شــتێک دەســت بکــەوێ، بەاڵم لە کەشــەوەکە دا بەهەڵکــەوت نامەیەکی 
قاســم ئاغای ئێلخانــی زادەم بینــی کــە بــۆ فەرمانــدەی ســپای مەهاباد یا بۆ ســاواکی 
مەهابادی نووسیبوو. ڕێکەوتی نامەکە گەلێک تازە و هی دوای یەکەم خۆپیشاندانی 
خەڵکــی شــار دژ بە ڕژیمی شــا و گولـــلەبارانیان لەالیەن پاســەبانەکانی شــارەبانی 
بــۆکان و کوژرانــی کەمال حەمیدی و محەممەدی بەهرامی نووســرابوو و دیار بوو 
دەوڵەت گوشــاری زۆری خســتبووە سەر ئەو و هەندێک لە خەڵکانی ناوبەدەرەوەی 
شــار بــۆ ئــەوەی بارودۆخەکە هێــور بکەنەوە، ئەویش نووســیبووی فاڵنــە هەوڵمان 
داوە و فیســارە کار دەکەیــن و نــاوی یەک لە برازاکانی خۆشــی هێنابوو کە الوێکی 
شۆڕشــگێڕ بوو و دیار بوو ســاواک لێی دەترســا هانی خەڵک بدا، گوتبووی ئەویش 
هیچ ناکا. بە بۆچوونی من نامەکە هیچی نەدەگەیاند جگە لەو گوشــارەی کە ڕژیمی 
شا لە دوایین ڕۆژەکانی تەمەنی دا خستبوویە سەر خەڵک و یەک لەوان قاسم ئاغا و 
بەتایبەت چاویان لەو برازایەی قاســم ئاغا بوو، کە پێشــینەی هەڵســووڕانی سیاســی 

هەبوو و قسەی لەنێو خەڵک دا دەڕۆیشت. 
نامەکــەم لەگــەڵ خۆم بردەوە شــووڕا و لە بیرم نییە دامە دەســت چ کەســانێک، 
بــەاڵم وەک پێشــتر گوتــم شــووڕا نوێنــەری هەمــوو ڕێکخــراوە و حیــزب و تەیارە 
سیاســییەکانی تێــدا بــوو و ئــەو دەم کێشــەی ئیدیۆلــۆژی لە نێوان حیزبــی توودەی 
ئێــران و کۆمەڵــەی زەحمەتکێشــان دا هەبــوو؛ ئەویــان الیەنگری ســۆڤیەت و ئەمیان 
چینــی مائۆئیســت. الم وا نییــە ڕاســتەوخۆ بەڵگەنامەکــەم دابێتــە دەســت ئەندامێکی 
توودەیی شــووڕا، بەاڵم دوای یەک دوو ڕۆژ نامەکە وەک ســەنەدی هاوکاری کردنی 
قاســم ئاغا لەگەڵ ڕژیم لە ڕۆژنامەی مەردوم ئۆرگانی حیزبی توودەی ئێران دا باڵو 
بوویەوە و پێی برازایەکی ئەویشــی گرتەوە. من بێ ئەوەی پاکانەیەک بۆ خۆم بکەم 
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دەڵێــم ئێمە هێشــتا بڕیاری چــاپ و باڵوکردنەوەی بەڵگەنامەکانمــان نەدابوو و تەنیا 
بەشــێکی کەمیمــان پشــکنی بــوو. ئەم کارە بەبێ خواســتی شــووڕا )وەک گشــت(  و 
ئێمــەش وەک دەســتەی پشــکنینی بەڵگەنامــەکان کرا و زەربەیەکی گــەورە بوو نەک 
هەر لە قاســم ئاغا، بەڵکوو لە کۆمەڵەی زەحمەتکێشــان و مائۆئیســتەکانی بۆکانیش. 
هەروەهــا ئەندامانی ســەر بە تەیارە جیاجیاکانی شــووڕای زیاتــر لە یەکتر دڕدۆنگ 
کــرد. دووپاتــی دەکەمــەوە، دۆزەرەوەی نامەکــە مــن بووم و ئەو کەســەش کە دایە 
دەســت شــووڕا، هــەر من بــووم، بەاڵم کــەم تا زۆر نە دەســتم لــە باڵوکردنەوەی دا 
هەبوو، نە خوازیاری بووم. ئەوەی وای کرد، جیاوازیی هێڵە فکری و سیاســییەکان 
بوو کە هەرکام بەدوای شکســتی الیەنەکەی دیکە دا دەگەڕان و هەر خاڵێکی الوازی 

ئەوانیان بە زەڕڕەبین گەورە دەکردەوە و لەقاو دە دا. 
من بۆیە ناوی قاسم ئاغام بەڕاشکاوی هێنا کە بەڵگەکە هەر ئەو دەم باڵوبۆتەوە و 
خەڵکێکی زۆریش بینییان ؛ هەروەها بە ســەرنج دانە سەر نێوەرۆکەکەی دەردەکەوت 
کە شــتێکی مەجبووری بووبێ، بە مەجبووری نووســرابێ و ئەو بایەخەی نەبووبێ 
کە الیەنێکی تایبەت پێی دا. دوابەدوای ئەم کارە و وا هەیە لە ئەنجامی ئەو دا بوو کە 
الیەنەکــەی دیکەش کەوتنە خۆ و بەڵگەنامەیەکی زانســتگەی تەورێزیان باڵوکردەوە 
کــە بەگوێــرەی ئــەو، گوایە الوێکی خوێندکار و زانایەکی گەورەی سیاســیی شــاری 
بۆکان لە ســااڵنی کۆتایی ڕژیمی شــا دا ڕاپۆرتی لە هەندێک خوێندکاری زانســتگەکە 
دابێ، ئەو تۆمەتە با ناڕاســتیش بووبێ، بوو بەهۆی دوورکەوتنەوەی ئەو کەســە لە 
سیاســەت و خەبات و ئەوەش جگە لە زیان هیچ ســوودێکی بۆ کۆمەڵگای بۆکان و 
کوردستان نەبوو و بااڵنسی هێزە دژبەرە سیاسییەکانی تەواو پێ تێکچوو. هەڵەیەکی 

بەڕواڵەت بچووک ئاکامی وا گەورە و گرانی لێکەوتەوە. 
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چارەنووسی بە ڵگەنامەکان
لــە کۆتایــی بەهــار دا بوو کــە خومەینی وتارێکی  دا و تێیــدا داوای لە خەڵک کرد هەر 
بەڵگەنامەیەکی ســاواکیان کەوتۆتە دەســت بیدەن بە دادگای ئینقالب کە تا ئەو دەم 
لە زۆربەی شارەکان دا دامەزرابوو. ئێمە کە تا ئەو دەم بەشێکی کەمی بەڵگەکانمان 
پشــکنی بوو و هەندێکمان لێ جیاکردبوونەوە، کەوتینە پەلە و ئەوەندەی کرا، بابەتی 
بەرچاومان جیاکردەوە و لەســەر بڕیاری شــووڕای ئینقالب دوو کەس لە ئەندامانی 
شــووڕا )کاک حەســەنی شەمســی و مــن(  لەگــەڵ دوو کــەس لــەو هاوکارانەمان کە 
پێکەوە خەریکی پشکنینی بەڵگەکان بووین هەڵمانگرتن و بردمان بۆ دادگای ئینقالبی 
مەهابــاد کــە تازە دامەزرابــوو و کاک عوســمانی ئارمان )حەڵەبی پێشــوو( ، کوردی 
نەغــەدە دادســتانی بــوو. دوو کەس لــە ئێمە ئارمانمــان باش دەناســی لەبەروەی لە 
دانیشسەرای موقەددەماتیی ورمێ پێکەوە دەرسمان خوێندبوو و پاشان ئەو هاتبووە 
دەوربەری بۆکان و ســەقز و لە گوندێکی دێهســتانی تورجان دەرســی دەگوتەوە و 

تەنانەت جارێکیش هاتبووە سەردانم لە گوندی بوغدەکەندی. 
چوویــن، قســەمان لەگەڵ کــرد و بەڵگەکانمان دایە دەفتەری دادگا و ڕەســیدمان 
وەرگــرت و ئینجا گەڕاینەوە بــۆکان. یەک دوو جاریش چووینەوە مەهاباد بۆ ئەوەی 
بزانیــن بەڵگەنامــەکان چییــان لێ هاتــووە و چییان بۆ کراوە. لەپڕ ســتادی ســازمانی 
 فیدائییان لە مەهاباد بانگیان کردم و گوتیان ئارمان تەلەفۆنی بۆ کردووین و گوتوویەتی 
 ئەنــوەر نایەوێ شــکایەت لەو کەســانە بکا وا ناویان لە بەڵگــەکان دا هاتووە و منیش
بێ ئەو شکایەتە هیچم پێ ناکرێ. زۆرم پێ سەیر بوو، گوتم جا بۆچی من؟ ئێمە چوار 
 کەسین و کابرا هەر چوارمان دەناسێ، تەنانەت کاک حەسەنی شەمسی مەهابادییە و
دەســت پێڕاگەیشــتنی لــە منیش هاســانترە، بۆچــی هەر من و بۆچی ئێــوەی فیدایی؟ 
پەیوەنــدی ئــەم کارە بە ئێوەوە چییە؟ بۆ بە شــووڕای ئینقالبی شــاری بۆکان ناڵێ؟ 
گوتیــان نازانیــن، وا دەڵێ. جنێوێکم دا و گوتم هەر ئێســتا دێمــە مەهاباد و دەچم بۆ 
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الی بزانم بۆ وای کردووە. لەوێ، گوتیان بەتووڕەیی مەچۆ و کەسێکیشــیان لەگەڵ 
ناردم. 

چوومە دادگای ئینقالبی مەهاباد و ژووری عوسمانی ئارمان. چەند کەس لەوێ 
بــوون و هەمــووی کاریان پێــی بوو. یەکیان نەمــر محەممەدئەمینــی موعینی باوکی 
شــەهیدان ســولەیمان و عەبدوڵاڵی موعینی بوو بۆ شوێن گرتنی کاری کوڕەکانی و 
کێشەی کوێخا شەریفی جاش هاتبووە ئەوێ. من لەبەر تووڕەیی نەمزانی چۆنم قسە 
لەگەڵ ئارمان کرد؛ گوتم بەچ حەقێک تەلەفۆنت بۆ فیدائییان کردووە و بۆ شووڕای 
ئینقالبــی بۆکانــت نەکــردووە؟ بــۆ بە خۆمانــت نەگوت وەرن شــکایەت بکەن؟ بۆچی 
هەر من و بۆ ســێ کەســەکەی دیکە نا؟ دوای هەمووی ئەوانە تۆ دادســتانی و دەبێ 
دادی خەڵک بستێنی ئێمە کارێکمان بەدەست نییە گوتوویانە بەڵگەکان بدەینە دادگای 
شــۆڕش؛ هەندێــک لــەو بەڵگەنامانە هی ســەردەمێکن ئێمە هێشــتا لەدایــک نەبووین؛ 
شکایەت لە کێ بکەین؟ ئێمە بەڵگەکانمان کەوتۆتە دەست و هێناومانە بۆ تۆ. چییان 
دەبــێ لێ بکــەی تــۆ دەزانی ئێمە چووزانیــن؟ بۆچی بە خۆمانت نەگــوت دەبێ بێن و 
شــکایەت بکــەن بــا بە شــووڕای ئینقالبمــان ڕابگەیەندایــە بەڵکوو ئەوان شــکایەتیان 
بکردایە، بۆ کارەکەت بردۆتە الی فیدائییان کە پەیوەندییەکیان بە مەسەلەکەوە نییە و 
بۆچی تەنیا ناوی منت بردووە؟ ئەوە بیانووە بۆ ئەوەی ئەو کەســانە بپەڕێنییەوە و 

هیچیان لێ نەکەی! 
 ئەوانەم بەتووڕەیی گوت و ئارمانیش کە هەر لەمێژ بوو دەمناسی شێتۆکە بوو و
هەمیشە خەریکی پاڵەوانبازی و کاری وابوو، لەپڕ هەستایە سەرپێ. دەمانچەیەکی بە 
بەرپشــتێنەوە بوو، داینا ســەر مێزەکە و وەک پاڵەوان گوتی وەردەرێ با حیسابمان 
لەگــەڵ یەکتــر پــاک بکەیــن. گوتــم فەرمــوو با بڕۆیــن. کەس لــەو  خەڵکە شــتی وای 
نەدیتبوو و باوەڕیان نەدەکرد. ئەو لە پێشــەوە و من بەدوای دا و دۆســتەکەی من و 
برایەکــی ئەویــش لەگەڵمــان. هەرســێکمان چووینــە دەرەوە. لەپڕێــک لە نێــو هۆڵەکە 
وەستا، وەرگەڕاوە زلـلە یەکی لێدام، منیش جنێوێکم پێدا و براکەی و برادەرەکەی من 
هاتن کەوتنە نێوانمانەوە و نەیانهێشت زیاترم لێبدا. ئیتر ئەو گەڕایەوە ژوورەکەی و 
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منیش چوومەوە بۆ ستادی فیدائییان. گوتیان ئەو کابرایە شێتە نابێ لەگەڵی تێبکەوێ. 
گوتــم خــۆ دەبــێ بزانم بۆچی لە منی هەڵپێچاوە؟ گوتیان کەســێکی حەســوودە و بۆ 
ئــەوە نابــێ خۆتی تێهەڵقورتێنی. گوتم لەکۆڵی نابمەوە و شــکایەتی لێ دەکەم. ڕۆژی 

دوایی لە دادگوستەری مەهاباد شکایەتم لێ کرد و ڕۆیشتمەوە بۆکان. 
ئیتــر بەڵگەنامــە گرنگــەکان لەوێ لــە دادگای ئینقالبــی مەهاباد مانــەوە و زۆری 
پێنەچوو ڕژیمی خومەینی هێڕشــی دووهەمی بۆ ســەر کوردســتان دەســت پێکرد و 
شــارەکان تووشــی بشــێوی هاتن، پێشمەرگەش لە شــارەکان چوونەدەرەوە. پاشان 
کــەس نەیزانــی بەڵگەنامەکانــی ئێمە لــە مەهاباد چییان لێ بەســەرهات. گومانی خۆم 
ئەوەیــە ئەوانیش وەک هەموو بەڵگەنامەکانی ســاواک و ئیداراتــی دیکەی مەهاباد و 

سەردەشت، ڕاگوێزرابێتنە ورمێ. 
ئەوانە بەشی گرنگی ئەو فایالنە بوون کە تا ئەو دەم پشکنیبوومانن و بایەخێکیان 
هەبوو، بەاڵم ئێمە دوای ئەو ڕووداوەش لە بۆکان درێژەمان بە پشکنینی بەڵگەنامەکان 
 دا و بەتایبەت کاتی هاوین و پشووی قوتابخانە بوو و دەکرا ڕۆژانێکی زیاتر بچینە 

ئەو شوێنەی وا بەڵگەکانمان لێ دانابوون. 
نێوەرۆکــی ئــەو بەڵگەنامانــەی وا بردماننــە دادگای ئینقالبی مەهاباد بەباشــی لە 
بیــرم نەمــاوە چی بوون، بەاڵم چەنــد دانەیەکیان هی دوای کۆدەتای 28ی گەالوێژی 
1332 و لە پەیوەندیی ڕاپەڕیوەکانی شار دا بوون، تاقمێکیان هی کۆنتر بوون، بەاڵم 
هیچــم تێــدا نەدیتــن کــە ســەردەمی کۆمــاری کوردســتان بگرێتەوە. هی ســەردەمی 
تازەتریشــی تێــدا بــوو، بــەاڵم نێوەرۆکیانــم لە بیر نەمــاوە. هیوادارم کاک حەســەنی 
شەمســی، هەروەهــا ئەو چەند بــرادەرەی وا هاوکارمان بوون، ئەگەر شــتێکیان لەو 
مەســەلەیە لە بیر مابێ بەناوی خوازراویشــەوە بێ، بینووسن و خەڵکیان لێ ئاگادار 

بکەنەوە. 
ئەو حاڵەتە هێمنەی شــارەکان زۆری نەخایاند و ســەرلەنوێ هێرشــی پاسدار و 
ئەرتەش بۆ سەر گەلی کورد دەستی پێکردەوە. پێشمەرگە لە شار چوونە دەرەوە و 
ئێمەمانانیش لە شــار دا نەماین. شــوێنێکی متمانەدار لە شــار نەمابوو پێش ڕۆیشــتن 
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بەڵگەنامەکانــی لێ دابندرێ، ئەو برادەرەش کــە دەرەتانی پێدابووین  بەڵگەکان بەرینە 
ئەو قوتابخانە تایبەتە ، بە شــێوەیەکی ئاســایی هەســتی بە مەترســی کردبوو و کاتێ 
کــە ئێمــە ڕۆیشــتبووین و هەمــوو ئەرکەکــە بەســەر ئــەو دا بەجێمابــوو، ئێوارەیەک 
هەڵیگرتبــوون و بردبوونی لە دەرەوی شــار لەســەر ڕێگای گونــدی »گۆل« لە نزیک 

بۆکان لە کەنداڵێک دا شاردبوونییەوە و لێیان گەڕابوو. 
دوایی چی بەسەر بەڵگەنامەکان هات نازانم؟ ئایا حیزب و ڕێکخراوە سیاسییەکان 
بردیانن یا کەوتنە دەست پاسدار و ئەرتەش یا خەڵکی گوندەکان دۆزیاننەوە یا لەبەر 
بــاران و بەفــر لەنێوچــوون؟ هیچی لێ  نازانم. ئاگاداری ئەوە هــەم کە بەڵگەنامەکانی 
ســاواکی شــاری مەهاباد و سەردەشــت ســەرجەم ڕاگوێزرانە ورمێ و ئیتر دەستی 
کوردیــان پێ ڕانەگەیشــت، بــەاڵم بــۆکان بەڵگەنامــەی ســاواکی لێ نەبــوو و ئەوانەی 
شــارەبانی و ژاندرمەریش ســەریان لەو دوو شــوێنە دەرهێنا کە باســم کردن، واتە 
بەشێکی کەم، بەاڵم گرنگیان درانە دادگای ئینقالبی مەهاباد و بەشی زۆریان لەسەر 
ڕێــگای گــۆل خرانــە کەندەاڵنــەوە! چارەنووســی هیچــکام لــەو دوو تاقمــەش نازانم 

چی بوو. 
سەرەڕای ئەوەی بابەتی زۆر سەرنج ڕاکێش لەنێو بەڵگەنامەکانی بۆکان دا نەبوو، 
بــەاڵم دیســانەکە خاوەنــی نرخی تایبەت بــوون و فەوتانیان خەســارێکی مەزن بوو. 
بــە بۆچوونــی مــن، هۆکاری ئەو خەســارەش لــە قۆناغــی یەکــەم دا، بارودۆخی ئەو 
دەمی کوردستان و شەڕ و بشێوی و هاتنەوەی پاسدار بۆ ناوچەکە بوو. لە قۆناغی 
دووهەم دا، هەڵەی شــووڕای ئینقالبی بۆکان و بەتایبەت ئەو چوار کەســەمان بوو و 
لەپێش هەر چوار کەســەکەش دا من تاوانبارم. ئێمە دەبووایە لە پاشەکشــێ و چوونە 
دەرێی پێشمەرگە لە شار، خەمێکی بەڵگەنامەکانمان بخواردایە و لە گوندێک، شوێنێک 
تاقەتمان بکردایەن. لە قۆناغی ســێهەمیش دا دادگای ئینقالبی شــاری مەهاباد و کاک 
عوســمانی ئارمــان خەتابــارن، لەبــەروەی کاک عوســمان کارێکی وا گــەورەی کردە 
مەســەلەی شەخســی و هیچــی بــۆ نەکرد لە کاتێــک دا دەکرا بە ڕاوێــژ لەگەڵ ئێمە و 
شــووڕای ئینقالبی بۆکان کەســانی خاوەن مەتڵەب دۆزرابانەوە و داوایان لێ  بکرایە 



بەشی یەکەم، بۆکان: ناسنامە، مێژوو، ڕووداو | 259  

ســکااڵ پێشــکەش بکــەن یــا شــووڕای ئینقالب بــە نوێنەرایەتیی کەســەکان ســکااڵی 
بکردایە، کارێکی ئاسایی، کە کاک عوسمان لەجیاتی شووڕای ئینقالبی شاری بۆکان، 
بەخۆڕایــی پەیوەنــدی دا بــە ســتادی ڕێکخــراوی فیدائییــان لە مەهاباد و شەخســی 
منــەوە و الی خــۆی هێشــتنییەوە تــا هێزەکانــی حکوومــەت هاتنــەوە کوردســتان و 

دەستیان بەسەر هەموو شتێک دا گرت، ئەم بەڵگەنامانەشیان لەگەڵ. 
دیــارە پرســیاری هەرە ســەرەکی ئەوەیە کــە ڕژیمی کۆماری ئیســالمی چی لەو 
بەڵگەنامانە و بە ملیۆنان بەڵگەنامەی گرنگتری ســاواک کرد و بۆچی دەرینەخستن؟ 
ئەوە پەیوەندیی بە خەسلەتی غەیرە خەڵکیی ڕژیمەکە و ڕێبەرایەتییەکەیەوە هەیە و 
سیاســەتی دوژمنانــە و بێ متمانەیی یــان بــووە بۆ کــورد، دەنا بە هەزاران ســەنەدی 
لەوە گرنگتر لە شــارەکانی کوردســتان وەک ســنە، مەهاباد، ســەقز، سەردەشــت و 
بانــە هەبــوون کــە تا ئەمڕۆش تاقــە دانەیەکیان لێ ئاشــکرا نەکراوە لــە کاتێک دا هی 
ڕژیمــە فەوتاوەکــەی شــا و ئەو ســاواکە بــوون کە ئایەتوڵــاڵکان دژبــەری بوون و 

ببوونە جێگرەوەی. 
  یادداشتەکانی من لێرە دا کۆتایی یان دێ، بەاڵم دڵنیام دەبێ زۆر شتم لە بیر چووبێ و
هــەر بۆیەش تکا لەو کەســانە دەکەم کــە زۆر یان کەم ئاگایان لە ڕەوتی کارەکان و 
ئەنجامەکانیــان بــووە، بــا هەرچــی دەزانن بــۆ مێژوو بینووســن و ئەگەر شــتێک لە 
بیــری مــن چووبێ یا بە هەڵەم گوتبێ، ســاغی بکەنەوە؛ خاتری من و هیچ کەســێکی 
دیکــەش نەگــرن، ڕاســتەقینە هــەر چۆنێــک بــوو و بــە بێ الیەنــی رایبگەیەنــن. دیارە 
چــاوەڕوان ناکــرێ هەندێک کەس لە نێوخۆی واڵت ئــەم کارە بکەن، بەاڵم بەتایبەتی 
تکا لە ڕێزدار حەســەنی شەمســی دەکەم کاتێک بۆ ئەم کارە پێویستە تەرخان بکا و 
ئەویش چی بینیوە  بینووســێ. کاک حەســەن لە ســەرەتاوە تا کۆتایی، جگە لە ڕۆژی 
ڕووبەڕووبوونــەوەی ئارمــان لەگەڵ مــن، ئاگای لە ڕووداوەکان بــووە و حەق وایە 
بیرەوەرییەکانی خۆی لەم بارەیەوە بنووســێ. ئەو برادەرەی فیداییش کە لەگەڵ من 
هات بۆ الی ئارمان، خەڵکی مەهابادە و ئێستاش لەوێ دەژی، بەاڵم دەتوانێ ئەگەر 
خیالفێک لە قســەکانی من دا هەیە یان الیەنێکیم لە بیرچووە، بەناوی خوازراویشــەوە 

بێ، مەسەلەکە ڕوون بکاتەوە. 
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سەردەشت لە ئاوێنەی بەڵگەنامە مێژوویی یەکان دا
ئەم بەرهەمە ناوی کتێبێکە کاک فەرەیدوون حەکیم زادە نووسیویەتی. کاک فەرەیدوون 
چەند ساڵێکە لە گۆڤاری مەهاباد  دا وێنەی مێژوویی کوردستان باڵو دەکاتەوە و بەو 
کارەی خزمەتێکی زۆری بە پاراستن و ناساندنی بەڵگەنامە وێنەیی یەکان کردووە. 

بابەتــی ئــەم کتێبــە هەندێــک بەڵگەنامەی مێژوویین کە نووســەر لە ســەرچاوەی 
دیکەی فارســی ڕایگواســتوون و گەرچی پێشتر باڵوبوونەتەوە، بەاڵم گردوکۆیان لە 
بەرگێک کتێب دا یارمەتیدەری کەسانێکە کە بیانەوێ مێژووی سەردەشت و ناوچەکە 
بناســن. دیــارە شــێوازی ڕاگواســتن و ناســاندنی ســەرچاوەکان ڕێک وپێــک نییــە و 
شێوەی تەزکەرەنووسینی کۆنی هەیە، بەتایبەت کە سەرچاوەی بەڵگەکان یەکەیەکە 
دەسنیشان نەکراوە و تەنیا بە شێوەیەکی گشتی و هەندێک جار لە پەڕاوێز دا ئاماژە 
بە ســەرچاوەکان کراوە. ئەم کارە لە ئەمانەتداری و ئوســلووبی توێژینەوە بەدوورە 
کە دەخوازێ پێش هەموو شــت ڕوانینێکی ڕەخنەگرانە بە ســەرچاوەکان دا بکرێ و 
خوێنەر بزانێ کاری نووسەر لەژێر کارتێکەریی کام کەس و کام هێڵی فکری دایە و 

چەندە دەتوانێ باوەڕ بە ڕاگەیاندن و هەواڵەکانی بکا. 
ئەم شێوە کارە لە زۆر شوێنی کتێبەکە دا دەردەکەوێ، بۆ نموونە لە الپەڕە 12  دا 
دەنووسێ »لە ڕوانگەی ئێدوین ڕایتەوە...« ئیتر ڕوونی ناکاتەوە ئێدوین ڕایت کێیە و 
ئەو قســانەی لە کام ســەرچاوە دا کردووە! گەلۆ نووسەر ئەم بۆچوونەی ڕاستەوخۆ 
لــەو وەرگرتــووە یا لە ســەرچاوەیەکی دیکە دا ئاماژەی پێکــراوە؛ هێنانی ناوی چەند 
کتێب لە بەشی »منابع«ی کۆتایی کتێبەکەش وەاڵمێک نییە بۆ ئەو پرسیارە گرنگە. 

لە الپەڕە 14  دا ناوی »پشــدەر«ی بردۆتەوە ســەر وشــەی »شیدەر« و گوتوویەتی 
ئــەوە وشــەیەکی پەهلەوییــە. شــید چ پەیوەندییەکی بە پشــدەرەوە هەیە و نووســەر 
چۆن زمانی پەهلەوی دەزانێ و بۆچی »پشــت دەر« یا »پشــتی دەرە و دۆڵ« نییە؟ بۆ  
خوێنــەر ئاشــکرا نابــێ. لە پەڕاوێزی ژمــارە 9ی هەمان الپەڕە دا کتێبە ناســراوەکەی 
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»ئایەتوڵــاڵ محەممــەد مەردۆخی کوردســتانی«ی بــە کتێبــی »بابامەردۆخی ڕۆحانی« 
لــە قەڵــەم دراوە کــە ئاشــکرایە هەڵەیەکی زەقە و ئەو دوو کەســە لێک جیاوازن. لەم 
چەشنە هەڵەوپەاڵنەی گەلێک زۆرن و ئەرکی ئەم نووسینە دەرخستنی هەڵەکان نییە. 
هیوادارم نووسەر کە مرۆڤێکی خزمەتگوزاری گەلەکەیەتی بە کارەکانی دا بچێتەوە و 
بە یارمەتی وەرگرتن لە خەڵکانی شارەزا شێوازێکی ئوسوولیتر بۆ کارەکانی دواتری 
ڕەچــاو بــکا. لێکۆڵینەوەیەکــی لەو چەشــنە ئەگەر بــە یارمەتیی خەڵکانی تــر نەبێ لە 

تاقەتی تاکەکەس دا نییە. 
بەاڵم ئەو بابەتانەی وا لە کتێبەکە دا بۆکان و ناوچەکەی دەگرنەوە کەم نین:

ژیان و کەســایەتیی عەزیزخانی ســەردار یەک لەو بابەتانەیە و کتێبەکە زانیاریی 
لەمەڕ عەزیزخانی بە چەند وێنەی جۆراوجۆرەوە گرتۆتە خۆ. 

ڕاپەڕینی مەال خەلیلی گۆڕۆمەری لە سەردەمی ڕەزاشای پەهلەوی دا، ڕووداوێکی 
هەمەگیری ناوچەکە بووە و لە نووسینی مێژووی بۆکانیش دا دەبێ بگیر ێتە بەرچاو، 
 بەاڵم نووسەر کاتێ کە لە الپەڕە 24  دا باسی عەزیزخان و مەال خەلیل )سەدەی 19 و
20ی زایینــی(  دەکا، بەبــێ هیچ هۆکارێک باز دەداتە دواوە و دەگاتەوە ســاڵی 859ی 
 پێش زایین و حکوومەتی ئاشوور و شتی لەو چەشنە، ئینجا پەیمانی ئاشتی نێوان ڕۆم و

ئێران لە ساڵی 628ی زایینی دا!
دوای تێکەڵ پێکەڵییەکی زۆری مێژوویی، نووسەر لە الپەڕە 48  دا دەگەڕێتەوە سەر 
عەزیزخــان و ســەیفەددین خانی کــوڕی. ئینجا هەندێک بەڵگەنامە چــاپ کراون کە لە 
کتێبی »اسناد سیاسی ایران و عثمانی« وەرگیراون؛ ئاگرتێبەردانی سەردەشت لەالیەن 
 هەمزاغای مەنگوڕ تا باسی سەفەری ژاک دو مۆرگان بۆ ناوچەکە لە سەدەی نۆزدەهەم و

بەڵگەنامەی تازەتری تا ساڵی 1357ی هەتاوی. 
خوێنەر دەبێ زۆر لە بابەتەکان ورد بێتەوە تا جەمسەریان بدۆزێتەوە. بۆ نموونە 
کاتێ کە بەڵگەنامەکان درێژەیان هەیە، لەپڕ لە دوایین دێڕی الپەڕە 327  دا سەردێڕی 
»شــخصیت ها و اندیشــمندان سردشت و روستای سردشــت« دەردەکەوێ کە دیارە 

 دەبێ ژیاننامەی هەندێک کەسایەتی ناسراوی ناوچەکە بێ، گەرچی لێرەش دا هەڵەی
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 چاپی هەیە و ســاغ نەکراوەتەوە: »سردشــت و روســتاهای سردشت« دروستە نەک
 »سردشت و روستای سردشت« مەگەر نیازی نووسەر ئەو سەردەمە بووبێ کە سەردەشت

گوندێک بووە.   
بەشــی کۆتایــی کتێبەکە وێنــە و کۆیپی هەندێک بەڵگەنامەن کــە بە بۆچوونی من 
بەشی سەرکەوتووی کاری کاک فەرەیدوونیش هەر ئەوانن. لەوێ دا کەڵک لە ئاڵبۆمی 
وێنەکانی سەرتیپ سەیفی ئەفشار وەرگیراوە کە لە ساڵی 1308ی هەتاوی دا لەگەڵ 
حاجــی بابەشــێخی ســەیادەت چوون بۆ سەردەشــت و پشــدەر بــۆ وت ووێژ لەگەڵ 

پشدەرییەکان. 
بەشێک لەم وێنە و بەڵگەنامانە دەچنەوە سەر بۆکان و ناوچەکانی دەوروپشتی.1

1. فریــدون حکیــم زادە، »سردشــت در آئینە اســناد تاریخی«، چاپ اول، نشــر رهــرو، مهاباد 
.)ISBN: 964-6806-51-1( 1383/ 2004، 524 صفحە، فارسی
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ساوجباڵغی موکری )مەهاباد(
ئەم کتێبە بەرهەمی نوێی ڕێزدار »فەرەیدوون حەکیم زادە«یە کە لە لە باسەکەی پێشوودا 
باسم کرد. کتێبی تازەی کاک فەرەیدوون بە ڕادەی ئەوی پێشتر گرنگە و بەداخەوە 
بە ڕادەی ئەویش هەڵەی تێدایە. من نامەوێ بچمە سۆراغی ساغ کردنەوەی هەڵەکان 
کە بریتین لە ناساندنی ناتەواو یاخود نەناساندنی سەرچاوەکان، دووپات کردنەوەی 
هەندێک بابەت، زانیاری نەدان لەمەڕ هەندێک ڕووداو و کەســایەتی کە بەســەریان دا 
تێپەڕیوە، هەڵەی زەقی مێژوویی، بۆ نموونە هەواڵی هاتنی شێخ عوبەیدیلالی نەهری 
بۆ مەهاباد کە دەزانین وا نەبووە و تەنیا شــێخ قادری کوڕی گەیشــتۆتە مەهاباد و 
موکریــان، هەڵــەی ڕێکەوتــەکان و... هەندێــک هەڵــەی تــر وەک ناوبردنــی گۆڤــاری 
»گڕوگاڵــی مندااڵن«ی ســەردەمی کۆماری کوردســتان بە »مجلــە کودکانە«! لەجیاتی 

»مجلــە کــودکان« )ل 64(  و »تشــکیل اولیــن کنســول روس« لەجیاتــی »تشــکیل اولین 

کنســولگری روس« )63(  و دەیان بابەتی هاوچەشــن، کە ئەگەر بەو شێوەیەی وا من 
لە پەڕاوێزی الپەڕەکان دا ئاماژەم پێکردوون دەسنیشانی هەموویان بکرێ، پێویست 

بە دەیان الپەڕە یادداشت و وا هەیە پێکهێنانی نامیلکەیەک و دوان بکا. 
 کتێبەکە سەرەڕای ئەو ناتەواوییانە، سەرچاوەیەکی بەنرخە بۆ پاراستنی بەڵگەنامە و
وێنەی مێژوویی و بۆ ئەم کارە پیرۆزە دەبێ دەسخۆشی لە کاک فەرەیدوون بکرێ. 
بابەتی لەمەڕ بۆکان لە کتێبەکە دا ئەوەندە زۆرن کە من تەنیا دەتوانم لیستەیەک 
لــە ژمــارەی الپــەڕەی پەیوەندیدار بە بــۆکان پێکبێنم و ئاماژەیەکی کــورت بە چەند 
بابەتیان بکەم. بەگشــتی، تەنانەت ئەگەر شــێواوی و تێکەاڵویی نێو بابەتەکان بخەینە 
الوە، هێشــتا ئەو زانیارییە باڵو و بێ شــیرازەیەش دەتوانێ یارمەتیدەری توێژەرانی 
مێژووی ساباڵغ و موکریان بێ بە بۆکانەوە، بەاڵم حیسابی وێنەکان تەواو جیاوازە و 
دەتوانن ســەرچاوەیەکی باش بن لەمەڕ کەســایەتی، شوێن و ڕووداوەکانی ناوچە و 

بۆ نووسینەوەی مێژووی دواڕۆژی بۆکانیش کەڵکیان لێ وەربگیرێ. 



264 | بۆکان لە مێژوودا

با لێرە دا ئەوە بڵێم کە چارەنووس و مێژووی ساباڵغ و بۆکان وەها پێکەوە گرێدراون 
 کە هەندێک جار بەشــێوەیەکی دەســکرد نەبێ باســی یەکیان لەویتر جیا ناکرێتەوە.
هــەر چۆنێــک بــێ، ژمــارەی بەشــێک لەو الپەڕانــەی کتێبەکــە کە ڕاســتەوخۆ بۆکان 

دەگرنەوە بەو شێوەیەی خوارەوەن: 
الپەڕە 13، 25، 29 33، 35، 42، 46، 50، 51، 57 60، 72 76، 79 81، 84، 85 و 94. 
لــە الپــەڕە 99وە هەتــا 306 بەڵگەنامــەی وەزارەتــی دەرەوەی ئێران و ســاواکن 
کە ســەرچاوەکانیان بەوردی دیاری نەکراوە، بەاڵم دیارە کە دەبێ »اســناد سیاســی 
ایران و عثمانی« و »چپ در ایران، بەروایت اسناد ساواک، حزب دمکرات کردستان« 

بن کە چەند ساڵ پێشتر بەفارسی لە ئێران باڵو بوونەتەوە. 
لــە الپــەڕە  306 بــەدواوە وێنەکانــن کە تــا 620 درێژەیــان هەیــە و گەنجینەیەکی 
بەنرخــن بــۆ توێژینــەوە لــە مێــژووی ناوچەکــە. لــە الپــەڕە 621 بەدواوە تــا کۆتایی 

کتێبەکە زانیارین سەبارەت بە وێنەکان و لەوێش دا بەشی بۆکان زۆرن:
الپەڕە 623، 635، 637، 639، 641 651، 658 تا 661، 668 680، 686 689، 697 698، 

700 703، 709 712 و 716. 1

1. فریــدون حکیــم زادە، »ســاوجبالغ مکــری )مهابــاد( ، تاریــخ تحــوالت اجتماعــی، سیاســی، 
فرهنگی و اقتصادی مهاباد بە روایت اسناد«، از انتشارات مرکز نشر فرهنگی هیوا، انتشارات 

 .)ISBN: 978 964 7970 32 7( رهرو، مهاباد 1389/ 2010، 723 صفحە، فارسی
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دادگای پێشەوا و هاوڕێیانی
ئەوە کتێبێکی بەڵگەنامەیی گرنگە و ســەرچاوەی زانیاری و بەڵگەنامەکانی »سازمان 
اســناد ملــی ایــران«ە، بــەاڵم شــێوازی داڕشــتنی کتێبەکــە، ئاڵۆزی و بشــێوی زۆری 
پێــوە دیــارە و خوێنەر ناتوانێ بزانێ بەڵگەنامەکان چۆن و لە چ ڕێگایەکەوە دەســت 
کەوتــوون و کــەی؛ تەنانــەت نــاوی نووســەری کتێبەکــە بەئاشــکرا ڕانەگەیەندراوە. 
بەگوێــرەی نێــوەرۆک، دەبــێ نووســەری کتێبەکــە نەمــر دوکتــۆر ڕەحیمی ســەیفی 
قــازی بــێ، کــە کتێبەکەی بە فارســی یــا تورکیــی ئازەربایجانی نووســیبێ، بەاڵم بە 
ڕووبــەرگ و الپــەڕە 3 و 4ەوە نــاوی »محەممــەدڕەزا ســەیفی قازی« بە شــێوەیەک 
ڕاگەیەنــدراوە کــە وێدەچــێ نووســەر بــێ و »عەلی ئەکبــەر مەجیدی«ش بــە وەرگێڕ 
داندراوە. ئەم زانیارییانە بۆ کتێبێکی بەڵگەنامەیی کە دەبێ خوێنەر متمانەی پێ  بکا، 

گەلێک گرنگن و ئەم ناتەواوییانە شوێن دادەنێتە سەر باوەڕ و متمانەی خوێنەر. 
 هەر چۆنێک بێ کتێبەکە ژیاننامەی کورتی پێشەوا و شەهیدان حەمەحوسێن خانی 
ســەیفی قــازی و ئەبولقاســمی ســەدری قازیی تێــدا ڕاگەیەندراوە و پاشــان نزیکەی 
60 الپــەڕە هــەواڵ و وێنــە لەژێر ناوی »نهێنیەکانی دادگایــی کردنی قازی محەممەد« 
باڵوکراوەتــەوە کــە زۆربەی زۆریان پێشــتر بینراون و بۆ ئــەوە نابن بە »نهێنی« ناو 
ببرێن. ئینجا »وەســیەتنامەی سیاســیی پێشەوا« چاپ کراوە، کە پێشتریش لە شوێنی 
دیکە دا ڕاگەیەندراوە و لە هیچکامیان دا ســەرچاوەکەی بەتەواوەتی ئاشــکرا نەکراوە، 
واتە باس لە گۆڤارێکی فارسی کراوە کە کەس نەیدیتووە و وێنەی الپەڕەکانی چاپ 

نەکراوەتەوە. 
بەاڵم گرنگترین بەشی کتێبەکە، بەڵگەنامەکانن )الپەڕە 111 تا 231( . 

 بەڵگەکان هەمووی فارسین و تەرجەمەی کوردییان لەگەڵ دا هاتووە. تەرجەمەکان 
پڕن لە هەڵە و ناتەواوی و خوێنەر ناتوانێ پشتیان پێ ببستێ. 

 زۆرێک لە بەڵگەنامەکان باســی بۆکان و کەســایەتییە بۆکانییەکانیان تێدا کراوە. 
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ئەوەش  ژمارەی الپەڕەی بەڵگەنامەی پەیوەندیدار بە بۆکانن:
 .230 ،226 ،218 ،212 ،210 ،184 ،159 ،153 ،151 ،132 ،120 116

بەشی هەرە دڵتەزێنی کتێبەکە ئەو نامە و گاز ندانەن وا  لە کاتی گیرانی پێشەوا و 
هاوڕێیانــی دا هەندێــک کەســی کینە لەدڵ و ترســەنۆک بۆ شــا و ســەرەک وەزیرانی 
ژمارەیــەک  کــردووە.  قارەمانانەیــان  ئــەو  داوای ســزادانی  نووســیوە و  ئێرانیــان 
لەوانــە بریتیــن لە ئاغاواتــی قارەمانی، مەعرووفی، شــێخ ئاغایی، گەورک و هەروەها 
عەبدوڵاڵغای ئێلخانی زادە، کە جگە لە یەک دوو کەســیان ئاشــکرایە ئەوانی تر لەژێر 
گوشــاری ســپای ئێران دا ئەم کارە ناجوانمێرانەیان کردووە و وەباڵی سەرەکیی ئەو 

کارە قێزەوەنە  دەبێ بدرێتە پاڵ فەرماندەرانی سەربازیی ناوچەکە.1 

1. محەممــەدڕەزا ســەیفی قازی، »نهێنییەکانی دادگایــی کردنی قازی محەممەد و هاوڕێیانی، 
بەڵگەنامــەکان«، وەرگێــڕ: عەلی ئەکبەر مەجیدی، زنجیرەی باڵوکراوەکانی چاپخانەی شــڤان، 

سلێمانی، 2008، 231 الپەڕە، کوردی. 
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بۆکان لە سەدەی بیستەم دا
دوای باڵوبوونــەوەی کتێبــی »تاریخ فرهنگ 

مکریــان، بۆکان«، نووســینی نەمــر ئیبراهیم 
 /13٦٤ ســاڵی  دەوروبــەری  کــە  ئەفخەمــی 
باڵوکرایــەوە  فارســی  زمانــی  بــە   ،198٥
)بڕواننــە بەشــەکانی پێشــتر( هیــچ کارێکــی 

سەربەخۆی جیددی لەسەر مێژووی بۆکان 
نەکرابوو تا ئەوەی لە ســەرەتاکانی ئەم ساڵ 
) 1398(دا کتێبــی بەنێوەرۆکی کاک ڕەحمان 
محەممەدیــان بەنــاوی »بــۆکان لــە ســەدەی 
بیســتەم دا« کەوتــە بەردەســتی خوێنەرانــی 
دوای  کوردســتان.  مێــژووی  تامــەزرۆی 

باڵوبوونەوەی کتێبەکە من بابەتێکی کورتم بۆ ناساندنی کتێبەکە نووسی، کە لەسەر 
ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت/ بۆکان باڵوکرایەوە. 

ناســاندنی ئــەو کتێبــە بەڵگەنامەیی یە لە بەشــی بۆکان لە مێــژوودا، کە تایبەت بە 
مێژووی بۆکانە، پێداویســتییەکی بێ گومانە و زانیاریی نێو ئەم باســانە بەبێ باســی 
کتێبەکــەی ڕێــزدار ڕەحمــان محەممەدیان، ناتــەواو دەبێ. هەر بۆیــەش لێرە دا دەقی 
وتارەکــەی خــۆم دەهێنمەوە و هیــوادارم لە داهاتوویەکی نزیــک دا بەرگی دووهەمی 

کتێبەکە و هەروەها وەرگێڕاوی فارسیشی باڵوبکرێتەوە. ئەوەش دەقی وتارەکە:
بۆکان لە سەدەی بیستەم دا

مێژوویەکی پڕڕووداو
ئەم کتێبە بە هەموو پێوانەیەکی کاری توێژینەوە، کارێکی بەنرخ و لێکۆڵینەوەیەکی 
کەم وێنەیــە: هەڵســەنگاندنی مێــژووی سیاســی ـ کۆمەاڵیەتــی ـ  ئابووریــی شــار و 
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ناوچەیــەک لــە مــاوەی ســەد ســاڵەی ســەدەی بیســتەم دا، بەگوێــرەی 81 بەڵگــەی 
متمانەپێکراو. 

مێژووی شاری بۆکان وەک بەشێک لە موکریان لە تاریکی دایە، تەنیا بە یارمەتیی 
توێژینەوەکانی گردی زێویە و حەسەنلوو و لەم دوایی یانەش دا قەاڵیچی، ڕووناکییەک 
دەکەوێتە سەر مێژووی کەونارای شارەکە و مێژوونووسە یۆنانی و ڕۆمییەکانیش 
هەواڵی هەندێک ڕووداوی ناوچەکە وەک شەڕی ئێران و ڕۆم لە دەوروبەری تەختی 
ســولەیمانمان پێــدەدەن. مێژووی دوای ئیســالمی ناوچەکەش جگــە لە هەندێک هێڵی 
گشتی ڕووداوەکان، شتێکی ئەوتۆی لێ دەرناکەوێ و لە چەند سەرچاوەیەک دا نەبێ 

ئاماژەی ڕاستەوخۆ بە شار و ناوچەکە نەکراوە. 
بەکورتی ئەوەی تا ئێستا باسی کرابێ ئەوە بووە کە سەردار عەزیزخانی موکری 
شاری بۆکان و چەند گوندی ناوچەکەی بەزۆر یا بە خواهیش لە بنەماڵەی »خاکی« 
یــا »مەردانبەگــی« کڕیبێ، ســێ نــەوە دوای ئەو، ســەردار عەلی خان ئەم شــارەی وا 
باپیرەگــەورەی کردبوویــە مڵکــی خــۆی، لەبری قــەرز دابێتە »پەناهی«نــاو، تاجرێکی 
تەورێــزی، ئەویــش لە ســاڵی 1323  دا بە بنەماڵەی ئێلخانی زادەی فرۆشــتبێ و دوای 
شۆڕشــی 13٥7ی گەالنی ئێران نەزم و نیزامی ئاغایەتی و خاوەن مڵکی بەتەواوەتی 
لــە گرێژەنــە چووبــێ و وەک لــە گۆرانــی دا دەگوترێ: »بــۆکان بووبێتە شارســتان!« 

ئەوەندە و هیچی تر!
بــەم پێیــە بــواری لێکۆڵینــەوە لە ڕابردووی شــاری بــۆکان بوارێکــی بەرین و لە 
عەینی کات دا، دەست لێ نەدراوە و چاوەڕوانی گەلێک لێکۆڵینەوەی دواڕۆژ دەکا. جا 
ئەگەر لە ڕابردوو دا دەبووایە کەســانی وەک ڕاولینســۆن بە هێزی سپایی بریتانیاوە 
بێنە تەختی سولەیمان یا ژاک دو مۆرگانی فەرەنسی بۆنی نەوت هەڵیبگرێ و سەر 
لــە تەرەغــە و ســەهۆاڵن دەربێنــێ، ئەمــڕۆ ئیتر ڕۆڵەکانــی گەلی کوردن ئــەم ئەرکە 
دەگرنە ملی خۆیان و ئاوڕ لە ڕووداوە مێژوویی یەکانی ژینگەی خۆیان دەدەنەوە. 

 وا ڕێــزدار ڕەحمــان محەممەدیــان کەســایەتیی ناســراوی فەرهەنگیــی بــۆکان، 
دەســتی داوەتــە کارێکــی گــەورە. کاک ڕەحمان هەندێک بەڵگەنامــەی کۆنی ناو ماڵی 
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خۆیانــی لــەالی یەکتــر دانــاوە و کاتــێ دیویەتــی بۆ ئــەوە دەبــن بخرێنــە بەرچاوی 
خوێنەر و یارمەتیی ڕوون بوونەوەی قوژبنێک لە مێژووی نادیاری شارەکە بدەن، بە 
شــوێن بەڵگەنامەی هاوچەشــن دا یارمەتیی لە هەندێک گەورەماڵی وەک سەیادەت و 
فەیزوڵاڵبەگییــەکان و شــەرەفکەندی و مەجیــدی و ئیســماعیلی و... خواســتووە؛ لــە 
هەولێــر ســەردانی بنەماڵــەی نەمر حاجی قاســمی کەریمی کــردووە و پەیوەندیی بە 
بنەماڵــی نەمــر عەبدوڵاڵ ئێرانییەوە گرتووە و بەو شــێوەیە مــەودای کارەکەی خۆی 
فراوانتر کردووە. داڵوایی و متمانەپێکردنی ئەو کەسانەش بۆتە هۆی ئەوەی سەرجەم 
81 بەڵگەنامە گردوکۆ بکرێن، کە بۆ کاری توێژینەوەی مێژوویی ژمارەیەکی گەلێک 
سەرنج ڕاکێشــە. ئەم 81 بەڵگەنامەیە و ناســاندن و ســەرەتا بۆ نووســینیان کتێبێکی 
بەنرخــی ٤00 الپەڕەیــی پێکهێنــاوە کــە بەختەوەرانە ئێســتا لە بەردەســتی خۆێنەری 

کورددایە. 
زمانی بەڵگەنامەکان، جگە لە یەک یا دوانیان، فارسییە؛ هەر بۆیەش دەکرا کتێبەکە 
کاری کەمتری لەســەر بکرایە و بە زمانی فارســی باڵوبکرایەتەوە، بەاڵم دڵســۆزیی 
کاک ڕەحمــان بــۆ زمانی نەتەوایەتیی خۆی، بۆتە هۆی ئەوەی هەر هەموو بەڵگەکان 

بکرێنە کوردی و ناساندن و سەرەتاکانیشیان هەر بە کوردی بێ. 
مــن بەختــی ئــەوەم هەبووە پێــش باڵوبوونەوە چاوم بە کاری نووســەر بکەوێ. 
نووســەر دوای ئامادەکردنی بەڵگەنامەکان و وەرگێڕان و ســەرەتا نووسینیان، کارە 
ئامادەکراوەکەی خۆی بۆ ناردم، منیش سەرنجم دایە یەک دوو خاڵ کە نازانم دواتر 
ڕەچــاوی کــردن یــان نا، بــەاڵم دەزانم نووســەری بەڕێز چەندە خۆی بــە کارەکەوە 
ماندوو کرد و شــەونخوونیی کێشــا بۆ ئەوەی کارێکی پاکردە و کەم هەڵە پێشکەشی 
گەلەکەی بکا. لە بەرانبەر ئەم هەمووە زەحمەت و ئەرکەش دا هیچ ناتوانم بڵێم جگە 
لــەوەی سپاســی بکــەم و هیوادار بــم ڕۆڵەکانی گــەل خزمەت و ئەرکەکــەی لەپێناو 
ئەو کارە مەزنە دا فەرامۆش نەکەن. هەروەها هیوادارم دەســپاکی و متمانەپێکراویی 
کاک ڕەحمان ببێتە هۆی ئەوەی بەڵگەنامەی دیکە لەالیەن ئەم یا توێژەرانی دیکەوە 
دیراســە بکرێن و ببنە بنەمای نووســینی مێژووی هەمەالیەنەی بۆکان وەک بەشێک 
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لە کوردستانی خۆشەویستمان. 
چەنــد بەڵگەیەکــی نێــو کتێبەکــە هــی کۆتایی یەکانــی ســەردەمی ســەردارەکانی 
بــۆکان، واتــە کۆتایی یەکانــی ســەدەی نــۆزدەن. بەڵگەکانــی دیکە بەگوێــرەی کات و 
ڕووداو، لــە پەیوەندیــی پاشــماوەی مڵکایەتــی »پەناهــی« و »ئێلخانــی زادە«دان کــە 
کێشــاوە.  درێــژەی  ئێــران  13٥7ی  ســەروحەدی شۆڕشــی  تــا  دوایی یــان  ئــەوی 
بەخۆیــەوە  ڕووداوی  گەلێــک  بــۆکان  ســەردەمانە دا،  لــەو  هــەرکام  مــاوەی  لــە 
بینیــوە: لــە کۆتایی یەکانــی ســەدەی نۆزدەهــەم و ســەرەتاکانی ســەدەی بیســتەم دا 
و »بەخــش«  بــە  بــووە  پاشــان  کوێخاســجیلەوە،  دێهبــان و  بــە  بــووە   گوندێــک 

سەرەتا حاکم، ئینجا بەخشداری بووە و لە ئەنجام  دا شارستان. 
لەباری سیاسییەوە، کتێبەکە سەبارەت بە سەردەمی کۆماری کوردستان و ماوەیەک 
 پێش ئەویش دەدوێ و بەتایبەت بەڵگەنامەی سەردەمی ڕاپەڕینی 1332ی خەڵکی بۆکان و
ناوچــەی فەیزوڵاڵبەگــی دژ بەئاغــاوات، کــە ڕاپەڕێنێکی چینایەتی بــوو، لە کتێبەکە دا 
 گەلێک بەزۆری ڕەنگیان داوەتەوە. هەوڵ و خەباتی خەڵکی بۆکان و نوێنەرە ئازا و
بوێرەکەیان حاجی قاســمی کەریمی، شــکایەت و شــکایەتکاری و ســەفەری تاران و 
چوونــە الی کەریمــی ســەنجابی، ئەنــدام پەرلەمانــی ئــەو دەمــی ئێران و لــە ڕێگەی 
ئەوەوە پێشــکەش کردنی عەریزە بە دوکتۆر موســەددیقی ســەرەک وەزیر، ئایەتوڵاڵ 
کاشــانی ســەرۆکی مەجلیســی شــووڕا، دوکتۆر فاتمــی، وەزیری نێوخــۆ و وتاردان 
لەســەر ڕادیــۆی تاران و وت ووێژ لەگەڵ ڕۆژنامەکان، بەشــێکن لــەو هەنگاوانەی وا 
حاجی قاسم بە نوێنەرایەتی لەالیەن خەڵکی بۆکانەوە، پێش کۆدەتای 28ی گەالوێژی 
1332 هەڵیهێناوەتــەوە و کتێبــی کاک ڕەحمــان نــەک هەر ئــەو ڕووداوانەمان وەبیر 

دێنێتەوە، بەڵکوو بە بەڵگەش پشت ئەستووریان دەکا. 
 ئــەوەی لــە کتێبەکــەدا دەردەکــەوێ ئــەم ڕاســتییەیە کــە خەباتی خەڵکــی بۆکان 
لەپێناو ئەســتاندنی مافەکانیان تەنیا لە ســەردەمی مڵکایەتیی ئاغاواتی ئێلخانی زادە و 
موهتــەدی دا نەبــووە و مێــژووی بەربەرەکانــی و خەبــات لەپێناوی ئەســتاندنەوەی 
»ئەعیانی«ی ماڵ و دووکان و باغ و مەزرا، دەگەڕێتەوە بۆ ســەردەمی پەناهییەکان. 
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کتێبەکە ئەم ڕاستییەی بە بەڵگەی تەواوەوە چەسپاندووە، گەرچی دوور نییە پێشتر 
لە ســەردەمی ســەردارەکانیش دا مەســەلەکە بەشــیک بووبێ لە کێشــەی هەمیشەیی 
خەڵــک لەگــەڵ ئاغــا و دەرەبەگ. ئــەم بابەتە گرنگە بــۆ ئەوە دەبێ ببێتە دەســمایەی 
لێکۆڵینــەوەی چڕوپــڕی داهاتــووی الوەکانمان و تەنانەت لــە دواڕۆژ دا چەند نامەی 

دوکتۆرای لەسەر بنووسرێ. 
نووســەر کتێبەکــەی لەســەر شــێوازێکی ئەمڕۆیــی دانــاوە: پێــش هەمــوو شــت 
ســەرەتایەکی بــۆ کارەکەی خۆی نووســیوە، ئینجا لە بەشــی بەڵگەنامــەکان دا یەکەم 
جار عەینی بەڵگەنامەیەکی چاپ کردووە، ئینجا دەقی نووســراوەکەی بە دەســخەتی 
فارســیی ئەمڕۆیی نووســیوەتەوە و پاشان ســەرجەمی بەڵگەنامەکەی وەرگێڕاوەتە 
ســەر زمانی کوردی، لە هەر کوێیەکیش پێویســتی کردبێ پەڕاوێزی بۆ نووسیون و 
شــوێنی نادیــار یــا ســووتاو و پــرواوی بەڵگەنامەکانیشــی بــە وردبوونــەوەی زۆر، 

ساغ کردوونەتەوە. 
بەشــێکی گرنگــی دیکــە لە کاری کاک ڕەحمــان، چاپی ژمارەیەکــی زۆری وێنەی 
مێژوویی بۆکان و بۆکانییەکانە بە ناوچەی دەوروبەرییەوە. زۆربەی زۆری وێنەکان 

لە سەرچاوەی دیکە دا نەبینراون. 
جیــا لــە وێنــە، دوو پارچــە شــێعری مامۆســتای نەمــر هەژاریش بــۆ یەکەم جار 
لــە کتێبەکــە دا چاپ کراون، کــە بارودۆخی ئیدارەی دوخانیاتی بۆکان لە ســەردەمی 
پێــش کۆمــاری کوردســتانمان بــۆ ڕوون دەکەنەوە. شــێعرەکان، بەرتیــل وەرگرتنی 
مەئمــووران و مەزلوومییەتــی تووتنەوانانــی هــەژاری ناوچەکــە بەدەســت ئەوانەوە 

ئاشکرا دەکەن. 
 ئاوڕدانەوە لە کێشەی ژن لە بنەماڵەی نەریتیی ئەو سااڵنەی بۆکان و ناوچەکە و 
بێ بــەش بوونیــان لــە میرات و بەشــەماڵ و زاڵ بوونی پیاو بەســەر الیەنی دارایی و 
مڵکیــی بنەماڵــە دا، یــەک لــەو خااڵنەیە کە نووســەر ســەرنجی تایبەتیــی داوەتێ و بە 
باڵوکردنەوەی چەند بەڵگەنامە بۆمانی ڕوون کردۆتەوە کە ژن لەنێو بنەماڵەی ئاغا و 
دەرەبەگ و هەروەها تاجر و دووکاندار یا فەرمانبەری بۆکانی ئەو سەدەمە دا وەک 
مرۆڤــی پلــە دووهەم ســەیر کراوە و تەنانەت ئەگەر بەشــەماڵێک یاســا و شــەرع و 
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عــورف پێیــان دابێ، بەهۆی ئیمزاکردنی ســەنەدێکەوە کردوویە بە گەرووی مێرد یا 
برای خۆیەوە لە کاتێک دا خۆی بەبێ مافی ماوەتەوە. 

لە پێکهێنانی کتێبەکە دا گەلێک کەس بە ناردنی بەڵگەنامە یارمەتیی کاک ڕەحمانیان 
داوە. ڕێزدار ئەسعەدی ئێران زادە ژیاننامەی باوکی نەمری خۆی )عەبدوڵاڵ ئێرانی(ی  
بۆ ناردووە؛ کاک حەمەدەمینی شاسەنەم جگە لە پیت چنین، بەڵگەنامەکانی بنەماڵەی 
»مەجیدی«ی بۆ دەستەبەر کردووە؛ منیش بەش بەحاڵی خۆم شەجەرەنامەی بنەماڵەی 

خۆمان و کاک ڕەحمانم کە دایکی کۆچ کردووم لە سەفەرێکی لەندەن دا گوتبووی، بۆ 
نــارد. کاک ڕەحمــان ناتەواوییەکانی بیرەوەریی دایکمی تــەواو کردووە و لە کۆتایی 

کتێبەکە دا باڵوی کردۆتەوە، کە بۆ ئەم کارەش سپاسی دەکەم. 
 گەلێک هیوادارم بەرگی دووهەم و سێهەمی کتێبەکە بە یارمەتیی خەڵکی بۆکان و
ناوچەکەی بەرهەم بێ و دەســپاکیی نووســەر ببێتە هۆی متمانەی خەڵک بۆ ئەوەی 
بەڵگەنامەی خۆیانی بخەنە بەردەســت و ئەویش نەفەســی درێژی بۆ بەردەوام بوون 
لەسەر ئەو کارە پیرۆزە هەبێ. یەک لەو بوارانەی کە نووسەر دەتوانێ کاری جیددیی 
تێــدا بــکا، مێــژووی فەرهەنگیی شــاری بــۆکان و بەتایبەت، ڕابــردووی پەروەردە و 
فێرکردنــە لــە بۆکان کــە خۆی یەک بووە لەم کەســانەی ســااڵنێکی دوورودرێژ لەم 
بوارە دا خزمەتی خەڵکی شار و گوندەکانی دەوروبەری کردووە و شارەزای گەلێک 
الیەنی کارەکەیە. بەهیوای باڵوبوونەوەی بەرگەکانی دیکەی ئەم کارە سەرنج ڕاکێشە. 
 ڕوون کردنەوە: بەختەوەرانە، دوای پێنج ساڵ بەرگی دووهەمی کتێبەکەش باڵوبۆوە و
 بەرگی یەکەمیش تەرجەمەی فارسی کرا؛ ئیتر نووسەر خەریکی کۆکردنەوەی بابەت
 بــۆ بەرگــی ســێهەم بــوو، کــە ئەجــەل مۆڵەتی نــە دا و بەداخــەوە کۆچی دوایــی کرد،

یادی بەخێر بێ.1

1. ڕەحمان محەممەدیان، »بۆکان لە ســەدەی بیســتەم دا، کۆی 81 بەڵگەنامە«، بەرگی یەکەم، 
ISBN: 978-600-5816-( چاپی پەخشــانگای کۆڵەپشــتی، تاران 2010/1389، ٤1٦ الپەڕە، کوردی

.)09-9
ڕەحمــان محەممەدیــان، »بــۆکان لــە ســەدەی بیســتەم دا )ب2(  مێژوو، سیاســەت، فەرهەنگ، 
ISBN:978-600-7217- .ئــەدەب«، بنکەی کۆڵەپشــتی، تاران 139٤/ 201٥، ٤79 الپەڕە، کــوردی

34-4
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کۆبوونەوەی مامۆستایان و شارەزایانی پەروەردەی شارەکانی کوردستان لە مەهاباد
بۆ لێکۆڵینەوە لە چۆنییەتیی دانانی بەرنامە بۆ نووسینی کتێبی کوردی و 
گونجاندنی لە بەرنامەی دەرسیی قوتابخانەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان دا

 )بەهاری ساڵی 13٥8ی هەتاوی/ 1979ی زایینی( 

لــە مــاوەی 7 مانگــی نێــوان ســەرکەوتنی شۆڕشــی گەالنــی ئێــران )22ی ڕێبەندانی 
13٥7(  و فەرمانــی خومەینــی بــۆ هێــرش کردنە ســەر کوردســتان )28ی گەالوێژی 
13٥8( ، جگە لە خەباتی سیاســی، چەند هەنگاوی مەزنی فەرهەنگیش لە کوردســتان 
هەڵێنرایەوە کە هەرکام پێویستیان بە هەڵسەنگاندن و شی کردنەوەی تایبەت هەیە. 

هیوادارم بتوانم بیرەوەرییەکانی خۆم ســەبارەت بە چەند بابەتی ســەرەکیی ئەو 
هەنــگاوە گرنگانە بنووســم و بیانخەمە بەرچاوی خوێنەر. ئێســتا، 32 ســاڵێک دوای 
ئــەو ڕووداوانــە، کاتــێ بیریــان لێ دەکەمــەوە، دەبینــم تەنانەت بە پێوانــەی ئەمڕۆش 
گەلێک الیەنی کارەکان جێگەی شــانازی و ســەربەرزیی گەلەکەمانن و وەک خەباتی 

فەرهەنگی و کار و کرداری بەرپرسانە لە مێژوو دا دەمێننەوە. 
دیــارە هەڵــە و کەم و کورتیــش لە کارەکان دا کــەم نەبوو و وا هەیــە هۆکارێک لە 
هۆکارەکانــی ســەرنەکەوتن و هەرەس هێنانــی خەباتیش دەبێ هەر ئــەو هەڵەوپەاڵنە 

بووبێتن. 
مــن شــایەدی چــوار کاری گرنگــی ئــەو ســەردەمە تایبەتــە بــووم کە ســەرەتای 

هەموویان لە مەهابادەوە دەستی پێکرد:
1. دامەزرانی »کۆڕی زانیاریی کوردی«؛

2. کۆبوونەوەی پسپۆڕانی پەروەردە و زمان بۆ دانانی کتێبی دەرسیی کوردی؛
3. کاری هەرەوەزی بۆ نووسین و ئامادەکردنی کتێبی پۆلی یەکەمی قوتابخانەی 

سەرەتایی بە کوردی؛ 
٤. دامەزرانی »زانستگەی کوردستان«. 



274 | بۆکان لە مێژوودا

هەردووک هەنگاوی 2 و 3 بەگوێرەی بڕیارەکانی هەنگاوی یەکەم، واتە »کۆڕی 
زانیاریی کوردی« هەڵێنرانەوە. 

ئەوەش کورتە زانیارییەک لەسەر هەر چوار بەرنامەکان:
یەکەم، کۆڕی زانیاریی کوردی

ئەم کۆڕە، لەســەر نموونەی دەزگایەکی هاوچەشــن کە چەندەها ســاڵ پێش ئەوە لە 
باشووری کوردستان دامەزرا بوو، لە بەهاری 13٥8  دا پێکهات و ئەوەندەی بزانم بە 
دەسپێشــخەریی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران کرا. منیش بانگهێشتنی یەکەم 
کۆبوونەوەی کرابووم و چووم، بەاڵم لەبەر کەللەگەرمی و بێ عەقڵی، مەســەلەیەکی 
لــە خــۆم گــەورە کــردەوە و پێــش کرانــەوەی فەرمیــی کۆبوونەوەکــە،  سیاســیم 
یادداشــتێکم دایە دەســت بەڕێوەبەری کۆبوونەوە نەمر عەلی حەســەنیانی )هاوار(  و 
گوتم لە شوێنێک فاڵن و فیسارە کەس دانیشتبێتن، من دانانیشم و ڕۆیشتم! هەندێک 
کەســایەتیی وەک مامۆســتایان حەســەن قزڵجی و هێمنیش لە دانیشــتنەکە دا بەشدار 
بــوون. ئەگــەر دەرفەتێــک هەبوو ســەبارەت بــە کۆبوونەوەکە و بەگشــتی کارەکانی 
کۆڕی زانیاریی کوردی لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان بابەتێکی ســەربەخۆ دەنووســم. 
لەو کۆبوونەوەیە دا کە باسم کرد، بڕیاری دامەزرانی کۆڕی زانیاریی کوردی درا و 
لە ڕاســتی دا دامەزرا. کۆڕ بە نۆبەی خۆی، وەک یەکەم هەنگاوی کارەکانی، بڕیاری 
دابــوو کۆبوونەوەیــەک لە پســپۆڕانی پــەروەردە پێکبێ بۆ ئــەوەی چۆنییەتیی کاری 
دەرس خوێندنی قوتابخانەکان بە زمانی کوردی تاوتوێ بکرێ و ڕێبازی گونجاوی 
بــۆ بدۆزرێتــەوە ڕێبازێک کە لەگەڵ خواســتی لەمێژینی گەلی کــورد یەک بگرێتەوە، 
بــۆ حکوومەتــی تازەدامــەزراوی کۆمــاری ئیســالمی جێگــەی قبــووڵ بــێ و لەباری 

کردەوەیی و داراییشەوە گونجاو بێ. 
دووهەم، کۆبوونەوەی پسپۆڕانی پەروەردە 

ئــەو کۆبوونەوانــە، ژمارەیــان دوو یا ســێ بوو و بــەدوای یەک دا هاتــن. وەک گوتم 
کۆبوونەوەکان لە ئەنجامی بڕیاری کۆڕی زانیاری دا ڕێکخرابوون و دەسپێشخەرییان 
دەگەڕێتەوە بۆ کۆڕ. خەڵکانێکی زۆر لە شارە جیاجیاکانی کوردستانەوە تێیدا بەشدار 
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بــوون و بــاس لــە ئامــادەکاری و ڕێــگا دۆزینــەوە بــۆ بەرنامەیەکی نوێی پــەروەدە 
بــە زمانــی کــوردی و چۆنییەتیــی کارکردن بەرەو نووســرانی دەقی کتێبی دەرســی 
بــۆ قوتابخانەکانــی کوردســتان کــرا. من لــەوێ دا چاالکانە بەشــدار بــووم. ڕێکەوتی 
کۆبوونەوەکان کۆتایی یەکانی بەهاری ساڵی 13٥8 بوو. ئەم باسەی ئێستا سەبارەت 

بەو کۆبوونەوانەیە و لە درێژە دا ڕوون کردنەوەی زیاتریان لەسەر دەنووسم. 
سێهەم، نووسینی کتێبی پۆلی یەکەمی سەرەتایی

بەگوێرەی بڕیاری کۆبوونەوەی پســپۆڕانی پەروەردە )بڕواننە ســەرەوەتر، بەشــی 
دووهەم( ، تیمێکی 10 ـ 12 کەسیی مامۆستایانی قوتابخانە و ئەدیب و لێزانی بابەتی 
پــەروەردە هەفتــەی ڕۆژێک لە مەهاباد کۆدەبوونەوە بۆ ئەوەی کتێبی پۆلی یەکەمی 
ســەرەتایی بــە زمانــی کوردی ئامادە بکــەن. ڕێکەوتی کارەکانی ئەم بوارە، ســەرەتا 
هەتا نێوەڕاســتی هاوینی ســاڵی 13٥8 بوو. بڕیار وابوو لە درێژەی کارەکە دا کتێبی 
پۆلەکانی دیکەش کاریان لەسەر بکرێ و منیش یەک لەو کەسانە بووم کە خەریکی 
نووســینی کتێبــی پۆلــی یەکەم بووین. کۆبوونەوەکان بــە ڕێک وپێکی بەڕێوە چوون، 
بەاڵم بەداخەوە 28ی گەالوێژ و شــەڕی پاوە و فەرمانی خومەینی بۆ هێرش کردنە 
ســەر کوردســتان کارەکــەی لە گرێژەنە بــرد و نەک ئەوە بەڵکــوو گەلێک کاروباری 
نەتەوەیــی دیکــەش تووشــی وەســتان و وچــان هــات. لە بیرمــە لــە کۆبوونەوەکانی 
کۆتاییمــان دا مامۆســتا مــەال عەبدوڵــاڵ حەیاکیش بەشــداری کــرد و ڕوانگەکانی ئەو 

لەمەڕ الیەنی زمانەوانی و ئەدەبی دەقەکەوە زۆر بە هەند وەرگیرا. 
ئەوەنــدەی بزانــم دوای ســەپێنرانی شــەڕ بەســەر گەلــی کــورد دا و دوابــەدوای 
چوونەدەری پێشــمەرگە لە شــارەکانی کوردســتان، حیزبی دێموکراتی کوردســتانی 
ئێران و کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی کوردستان هەرکام بەتەنیا و بە شێوەیەکی سەربەخۆ 
درێژەیان بە کارەکان دا و کتێبی پۆلی یەکەمی ســەرەتایی تەنانەت گەیشــتە قۆناغی 
چاپ و کەڵک لێ وەرگیرانیش، بەاڵم نازانم کامیەک لەو کتێبانە لەســەر بنەمای کارە 
ناتەواوەکەی کۆڕی زانیاری دانرا و گەلۆ ئەوەی وا ئێمە کارمان لەسەر کرد، مایەوە 
یان فەوتا؟ زۆربەی هەرە زۆری بەشــداربووان و دانەرانی کتێبەکە خەڵکی ناوچەی 
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موکریان بوون، بەاڵم یەک دوو کەســی ناوچەی ئەردەاڵنیشــمان لە نێو دا بوو. کەسم 
لــە بیــر نییە لە ناوچەی باکوور، واتە ورمێ و خۆی و ماکۆوە بەشــداریی کارەکەی 

کردبێ یا ئەگەر بووبێ من لە بیرم نییە. 
چوارەم، کۆبوونەوەی دامەزراندنی زانستگەی کوردستان

ئەوە دیاردەیەکی جیاواز لە دانیشگای کوردستانی شاری سنەیە کە ئێستاش هەر هەیە. 
 کۆبوونەوەی یەکەم بۆ دامەزراندنی ئەم زانستگەیە لە مەهاباد بەڕێوە چوو و پێکهێنەر و
بەرنامەداڕێژیشــی کۆمەڵەی شۆڕشگێڕانی کوردســتانی ئێران بوو. ڕێکەوتی یەکەم 
کۆبوونــەوە، بێ گومــان هاوینــی ســاڵی 13٥8 بوو، بــەاڵم مانگەکەیم لە بیــر نییە. من 
وەک میــوان بانگهێشــتنی یەکــەم کۆبوونــەوەی دامەزرانــی کــرام و لــەوێ بووم کە 
هەڵبژاردنەکان بەڕێوەبران. لە ڕۆژی یەکەم کۆبوونەوە دا، مامۆستا شێخ عیزەددین 
حوســێنی لە ســەفەر بــوو و بەشــدارانی کۆبوونەوەکــە ماوەیەکی زۆر دانیشــتن تا 
مامۆستا گەڕایەوە مەهاباد، هاتە شوێنەکە و کۆبوونەوەکەی کردەوە. نەمر دوکتۆر 
قاســملووش بانــگ کرابوو، کە هات و ڕەخنەی لە شــێوەی پێکهێنانی دانیشــتنەکە و 

بانگهێشتنی ئامادەبووان گرت. 
شــێوازێک کە بۆ دامەزرانی دانیشــگای کوردســتان گیرابووە بەرچاو، شــێوازی 
چینی واتە شــێوەیەک بوو کە لە واڵتی چین بەڕێوەبرابوو و تێیدا بایەخی ســەرەکی 
دەدرایــە ئەزمــوون و کردەوەی عەمەلی و کاری تیۆریــک بایەخی کەمتری پێدەدرا. 
خوێنــدکار دەبووایــە دوای خوێندنێکــی یــەک دوو ســاڵە، ماوەیەک دەســت بە کار و 
خزمەت بکا ئینجا جارێکی دیکە بگەڕێتەوە ســەر خوێندنەکەی. ئەو ڕۆژە، بە شــوێن 
وتــاری کرانــەوەی کۆبوونەوەکــە دا کەســانێک وەک نوێنەری هەرکام لە شــارەکانی 
کوردســتان دیــاری کــران. کاک ســەالحوددینی موهتــەدی داوای لە من کــرد ببم بە 
نوێنــەری بــۆکان، بــەاڵم گوتم بە بوونــی خۆت و کەســێکی وەک دوکتۆر جەعفەری 
شەفیعی لێرە، من چ ڕایەم دەکەوێ ببمە نوێنەر و دیارە هەر نەمر دوکتۆر جەعفەری 
شــەفیعیش کرایە نوێنەری شــاری بۆکان، کە دواتر لقی زانستگەکەشی لە ژوورێکی 
ژاندرمەریــی پێشــووی بــۆکان لەســەر قولـــلە دامەزرانــد. ســەبارەت بــە ئەزموونی 
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زانستگەی کوردستانیش لە دەرفەتێکی دیکە دا بابەتێک دەنووسم. 
**

ئەوەی لێرە دا باســی دەکەم مەســەلەی دووهەم لەو چوار بابەتەی ســەرەوەیە، واتە 
کۆبوونەوەی مامۆســتایان و پســپۆڕانی پەروەردەی کورد لە مەهابادە بۆ داڕشتنی 

بەرنامەی دەرس گوتنەوە و نووسینی کتێبی کوردیی قوتابخانەکانی کوردستان. 
هــۆکاری باســەکەش ئەوەیــە لــەم ڕۆژانــە دا برادەرێکــی گەلێــک خۆشەویســت 
کۆپیــی ڕەشنووســێکی بــۆ نــاردم کــە کاتی خــۆی بە هاوبیــری و هاوفکریــی چەند 
پێشکەشــی  نووســیبوومان و  بــۆکان  قوتابخانەکانــی  مامۆســتایانی  لــە  کــەس 
کۆبوونەوەکەمــان کردبــوو. مــن، کە هەرگیز بە بیریشــم دا نەدەهــات بەڵگەنامەیەکی 
ئەوتــۆ بەدەســت کەســێکەوە مابــێ، بە دیتنی سەرســام بــووم و دەســبەجێ بڕیارم 
 دا بــاڵوی بکەمــەوە. دۆزرانــەوەی بەڵگەکــە هــاوکات بــوو لەگــەڵ »جەژنــی زمانــی 
کــوردی« و »ســیمیناری نێونەتەوەیــی زمانــی کوردی« لە شــاری ئامێــدی باکووری 
واڵتەکەمــان و باڵوبوونــەوەی هەواڵەکەی لەســەر ماڵپەڕەکانــی هەڤااڵنی باکوور و 
 نــەورۆز تیڤــی و ڕۆژهــەاڵت/ بۆکان. ئیتر دەســتم بــزاوت و بابەتەکــەم تایپ کرد و
لێرە دا وێڕای ئەم ســەرەتا کورتە، پێشکەشــی دەکەم بە خەباتکارانی پێکهێنەری ئەو 

جەژن و سیمینارە گرنگە لە شاری ئامێدی قارەمان. 
ســەرەتا  کــە  بــوو  چەشــنە  بــەو  مەهابــاد  کۆبوونەوەکانــی  کاری  شــێوازی 
کۆبوونەوەیەکــی یــەک ڕۆژە لە قوتابخانە یا ناوەندێکی فەرهەنگیی شــار بەســترا و 
لــەوێ دا تاوتوێــی مەســەلەی بەرنامەدانان بۆ دامەزراندنی ســەرەتایەکی بەڕێ وجێ 
بۆ خوێندنی کوردی کرا. ڕژیمی شــایەتی ئێران ڕووخابوو، ســاڵی خوێندنی 13٥7ـ 
٥8 کۆتایــی هاتبــوو و چــاوەڕوان دەکرا لە ســاڵی داهاتووی خوێنــدن دا قوتابییەکان 
بــە زمانــی زگماکییــان بخوێنن. بــۆ ئەوەش دەبووایە ســەرەتا دابمــەزرێ و بەرنامە 
لەالیــەک و کتێبــی دەرســیش لەالیەکی تر ئامــادە بکرێ. چاوەڕوانیــی هیچ کوردێک 
ئــەوە نەبــوو کــە دوای ســەرکەوتنی شــۆڕش و ڕووخانــی نیزامــی شاهەنشــاهیش 
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منداڵەکانــی بــە فارســی دەرس بخوێنــن. دوای کۆبوونەوەی یەکەم، پشــوویەک درا 
بــۆ ئــەوەی نوێنەرانــی شــارەکانی کوردســتان بگەڕێنــەوە شــوێنی خۆیــان، لەگــەڵ 
مەهابــاد بگەڕێنــەوە  هەفتــە  دوو  دوای  بکــەن و  ڕاوێــژ  بوارەکــە دا   شــارەزایانی 

بۆ ئەوەی زانیاریی هەموو الیەک بخرێنە سەر یەک. 
هەروەهــا نامەیەکــی فەرمی لەالیەن ئیدارەی فەرهەنگــی مەهابادەوە بۆ ئیداراتی 
فەرهەنگی هەموو شــارەکانی کوردســتان لە ماکۆوە تا کرماشــان و ئیالم نێردرا و 
داوای بەشداری و ئامادەبوونیان لە کۆبوونەوەی دوو هەفتە دواتر، لێ کرا. ئەوەندەی 
لە بیرمە نوێنەرانێک تا شــاری ســنەش هاتنە دانیشــتنی دوایی، بەاڵم لە کرماشان و 
ئیالمەوە هیچ هەواڵێک نەگەیشــت، بە هەمان شــێوە لە ورمێ و ســەڵماس و خۆی و 

ماکۆشەوە. قورسایی کارەکان لە ناوچەی موکریان بوو. 
ئــەو دەم، ماهییەتــی ڕژیمــی کۆمــاری ئیســالمی وەک ئێســتا بــۆ خەڵــک ڕوون 
نەببــۆوە و زۆر کــەس هێشــتا هیوایەکــی بــە ئاوڕدانەوەی بەرپرســان لە خواســتی 
گەلــی کــورد بۆ ئازادی و دێموکراســییەت و خودموختاری هەبوو. ئەو گەشــبینییە، 
لــەو بەڵگەنامەیــەش دا بەڕوونــی دەردەکــەوێ کاتــێ بــاس لــەوە دەکا کــە نوێنەرانی 
کۆبوونەوەکــە بچــن بۆ وەزارەتــی پەروەردە لە تاران، داوای چاپی کتێبی دەرســیی 
کــوردی و دانانــی کــۆرس و ڕاهێنانی مامۆســتایانی کــورد بکەن. ئەمــڕۆ بەڕوونی 
دەزانیــن کــە بەجێ هێنانی ئەو خواســتانە لە خەســلەتی کۆماری مــەالکان دا نەبوو و 

نەک هەر ئەوانە بەڵکوو سە دا یەکی ئەو خواستانەشیان جێ بەجێ نەدەکرد. 
بەڵگەنامەکــە، لەالیەنێکــی دیکەشــەوە جێگــەی ســەرنجە، ئەویــش ئاشــتیخوازیی 
نووســەرانی و دووربوونیانــە لــە توندوتیــژی و هەنگاوهەڵێنانــە بەپێــی مەنتیــق و 
حیســاب: پەروەردە بە زمانی کوردی لە پۆلی یەکەم و دووهەمەوە دەســت پێ بکا، 
هەنگاوبەهەنگاو، ســاڵی یەک پۆل بچێتە پێشــەوە هەتا کۆتایی دەبیرســتان؛ خوێندن 
لــە پۆلەکانــی ســەرەوەتر بە فارســی درێــژە پەیدا بکا و بــە ماوەیەکی 12 ســاڵە، لە 
ســەرجەمی پۆلــەکان دا ببێتــە کــوردی؛ مامۆســتایانی غەیرە کورد بمێننــەوە و چەند 
پێشــنیاری دیکەی لەو چەشــنە. ئەو خواســتانە بەڵگەیەکی ڕوونن بۆ ئەو ڕاســتییەی 
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کە گەلی کورد ئاشتیخواز بوو، شەڕی نەدەویست و مەالکانی حاکم بەزۆر شەڕیان 
بەسەر دا سەپاند. ئەو خواستە مەنتیقی و هێمنانەیە لەکوێ و شەڕخوازی لەکوێ؟ 

پێشــنیارەکان الوازییشــیان کەم نییە. یەک لە الوازییەکان، بایەخ نەدانی پێویســتە 
بە مەســەلەی زاراوە کوردییەکان و ئەو پرســەی کە بۆ نووســینی کتێبی دەرســیی 
مندااڵن دەبێ کەڵک لە چ زاراوەیەک وەربگیرێ. بەڵگەنامەکە بە ســووک و ســانایی 
دەڕوانێتە ئەو مەســەلە گرنگە و بە دوو ســێ ڕســتە، پێشنیار دەکا زاراوەی سۆرانی 
ببێتــە زاراوەی دەرســیی قوتابخانــەی هەمــوو منداڵێکی کــورد، ئەوەندە و هیچی تر، 
بەاڵم ئێســتا و بەگوێرەی ئەزموونەکانی باشــووری کوردستان، دەزانین کێشەکە وا 
بە هاســانی چارەســەر ناکرێ و منداڵە کوردی ئیالم تا ماکۆ ناتوانن هەموو پێکەوە 
بــە زاراوەی ســۆرانی بخوێنــن. کارەکە یــا لە ڕێگەی بنیاتنانــی زمانێکی یەکگرتووی 
پێکهاتوو لە هەموو زاراوەکانەوە پێکدێ یا لە ڕێگەی قبووڵی دوو خەسلەتی و سێ 
خەســلەتی بوونــی زمانــی کوردییــەوە گونجاو دەبێ، کــە تێیدا زارۆکــی ناوچەکانی 
باشــوور و باکووریش بە ڕادەی نێوەڕاســتی کوردســتانی ڕۆژهەاڵت مافی خوێندن 

بە زمانی زگماکییان پێدەدرێ. 
ئەوەی ڕاستی بێ، ئەو بەڵگەنامەیە بە دەسخەتی من نووسراوەتەوە و هەر منیش لە 
کۆبوونەوەی دووهەمی مەهاباد دا خوێندوومەتەوە، بەاڵم نێوەرۆکەکەی تەنیا هی من 
نییە. ئێمە سێ یا چوار مامۆستا و مودیری قوتابخانەکانی بۆکان بووین کە بەشداریی 
کۆبوونەوەکانمــان دەکــرد و لە گەڕانەوەی بۆکان دا لەگەڵ ژمارەیەک مامۆســتایانی 
پۆلی یەکەمی ســەرەتایی و خەڵکانی شــارەزای تر دانیشتین و ئەم پێشنیارانەمان لە 
زمان ئەوانەوە هێنایە سەر کاغەز. وەک لە نموونەیەکی دەسخەتەکەش دا دەبیندرێ، 
گەلێــک بابــەت گوتراون و پاک کراونەتەوە یــان چاک کراون، ئینجا بە پاکردەیەکیان 
براوەتــە دانیشــتنی ســەرەکی کۆبوونەوەکــەی مەهابــاد. لــە بیرمــە کاتــێ گەڕاینەوە 
مەهاباد، هیچ الیەنێکی دیکە جگە لە ئێمە، پێشنیارێکی نووسراوی ئامادە نەکردبوو، 
ئەوەش بەواتای بەشداری نەکردن یان کەمتەرخەمیی کەسانێک یا الیەنێک نەبوو، لە 
بیرمە کاک فاتح شێخولئیسالمی دوابەدوای خوێندنەوەی پێشنیارەکانی ئێمە دەستی 
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بە قســە کرد و گەلێک پســپۆڕانە لە نێوەرۆکی کتێبە دەرســییەکان دوا، بابەتێک کە 
ئێمە تەنیا ئاماژەمان پێکردبوو، ئەو بەباشــی شــیی کردەوە و داوای گرنگایەتی پێدان 

بەنێوەرۆکی کتێبە دەرسییە کوردییەکانی کرد. 
لــە کۆتایــی دا دەقی پێشــنیارەکان بەبێ دەســتێوەردان دەنووســمەوە و سپاســی 
هەمــوو ئــەو کەســانە دەکــەم کــە ئامادەیــان کــرد. هەروەهــا سپاســی ئــەو دۆســتە 
خۆشەویســتەش دەکەم کە لە هەموو ئەو ماوەی 32 ســاڵە پڕ تەنگ وچەڵەمە دا ئەو 
الپەڕانــەی »دوور لــە چــاوی چەتــە« الی خــۆی پاراســتووە و لەم ڕۆژانــە دا بۆ منی 

ناردوون. 
ئــەوەش دەقــی بێ گۆڕانکاریی پێشــنیارەکان کە من تایپم کردوون. ســەرەتایەک 
کە بۆ پێشــنیارەکان نووسراوە، هی ئەو ســەردەمەیە و ئاواتە سیاسییەکانی هێڵێکی 
فکریــی تایبەتــی ئــەو ڕۆژانەی بەئاشــکرا تێــدا دەبینــدرێ. دەبێ ســەرەتاکە لەالیەن 
ئێمە، چەند کەســی ئامادەکاری پێشنیارەکانەوە نووسرابێ و دیارە ڕوانگەی هەموو 
ئەو مامۆســتایانە نەبووە کە قســە و دانیشــتنمان لەگەڵ کردن. لە نووســینەوەیان دا، 

دەسکاریی بابەتەکانم نەکردووە:
پێشنیاری نوێنەرانی شاری بۆکان بۆ کۆبوونەوەی مامۆستایان و پسپۆڕانی فێرکردن و پەروەردەی 

کوردی
ئێمە بەشــێک لە مامۆســتایانی قوتابخانەکانی بۆکان، بڕوای بەهێز و باوەڕی بەتینی 
خۆمان بە داهاتووی ڕووناک و ڕۆشنی گەالنی زەحمەتکێش و مافخوراو دەردەبڕین. 
ئێمە باش دەزانین کە گەالنی چەوساوە سەرەڕای وەزع و حاڵی شپرزەی ئێستایان، 
دیمەنی داهاتوویەکی پڕ لە خێر و بەرەکەت و ژیانێکی ئینسانییان لەبەرچاوە، ژیانێک 
کــە مافــە ڕەواکانی مرۆڤی تێــدا بەرچاو بگیرێ و ئابووری و ڕامیاری و زانســت و 
هونەر چەکێ دەبن نەک بەدەســت چەوســێنەرانەوە، بەڵکوو لەسەر کەلـــلەی گاڵوی 
ئــەوان و هەمــوو خوێنمژ و پێشــێلکەرێکی مافی ئــەوان ڕادەگیرێن، کــە داگیرکەر و 

چەوسێنەر و ملهوڕان بن. 
بــەاڵم ئێمــە ئــەوەش دەزانیــن کــە ئــەو دیمەنە جوان و پاکە، ســووک و هاســان 
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نایەتــە بەرچــاوی گەالن و وەالنانــی ژیانی نابەرانبــەر و تووڕهەڵدانی هەل ومەرجی 
ژیانــی چینایەتــی و پێکهێنانــی جیهانێکی ئەوتۆ کە »ئازادە بــە کامی دڵ بگا« و حەق 
دیلی ناحەق نەبێ، بە خەباتی شــێلگیر و شۆڕشــی بنەڕەتیی زەحمەتکێشــان و چینە 

چەوساوەکان پێکدێ. 
گەلــی کــورد وەک گەلێکی مافخوراو و زۆرلێ کراو، هەمیشــە جێگای تەجروبە و 
ئەزموونی قانوونی گاڵو و دژی مرۆڤانەی چەوسێنەر و پێشێلکەرانی مافی ئینسان 
بــووە و بەدرێژایــی مێــژوو لەژێر تەوژمی تونــدی جەزرەبــە و عەزیەتی زۆردار و 
ملهــوڕ و چەوســێنەران دا شــانازیی بەربەرەکانــی و خەبــات و کۆڵنەدەریــی وەک 

میداڵێک بەسەر سینگییەوە هەاڵوەسیوە و بە جیهانی نیشان داوە. 
کورد وەک گەلێک لە گەالنی ئێران، لە ڕاپەڕینی ساڵی ڕابردوودا بە هەموو هێز و 
توانایەوە تێکۆشی تا دام ودەزگای پاشایەتی و سەرمایەداریی وابەستە تێکبڕووخێ و 
بچێتە گۆڕەوە، بەاڵم بەداخەوە ئاوات و ئارەزووی وەدی نەهات و ئێســتاش کە پتر 
لە شــەش مانگ بەســەر پێکهاتنی دەوڵەتی موەققەتی ئیســالمی دا تێپەڕ دەبێ، بەشی 
کــورد هەر بێ بەشــی و تانە و توانج و شــەڕ و ئــاوارە بوونە. ئەوانــەی وا دەزگای 
 شایەتییان تاوانبار دەکرد کە مافی ڕەوای گەلەکانی ئێران دەنێتە ژێر پێ، ئێستەکانێ
بۆخۆیان لە پێشــێل کردنی مافی گەالن دا گرەویان بردۆتەوە و دەســتیان لە ســەلەفی 

داگیرکەر ئەستاندووە. 
هــەر بــەو بۆنــەوە، ئێمــە دەزانیــن و متمانەمــان هەیە کــە چاوەنواڕیــی زیاتر بۆ 
دیتنــی لوتــف و مەرحەمەتــی دەوڵەتــی ئاغــای بــازرگان ڕەوا نییە. ئێمــە المان وایە 
ئەگــەر دەوڵــەت بــڕوای بــە مافی گــەالن هەبووایە، لەمێــژ بوو جوابی موســبەتی بە 
تەرحــی خودموختاریــی کوردســتان دە دا و چــی دی وەخت گوزەرانــی نەدەکرد. جا 
بۆیە ئینتیزاری زەمانێکی مەوهووم کە ئەوە خوایە بەڵکوو دەوڵەت لە کەری شەیتان 
پیــادە بــێ و هەقمان بداتێ، لە خۆفریــودان بەدەر هیچ نییە، خۆفریودانیش بۆ گەلێک 

کە لەسەر مافە ڕەواکەی خۆی سوورە، عەیبێکی زۆر گەورەیە. 
ئەم جار دەمێنێتەوە ئەوەی چ کەردەن؟! جواب، جوابی هەوێردەیە بە بێچووەکانی: 
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بۆخۆمان!
ئێمە بۆ ئەوەی هەنگاوێکمان بەرەو ئەو مەبەستە هەڵگرتبێ، لە کۆبوونەوەیەک دا 
لــە شــاری بــۆکان، تەنگ وچەڵەمــەی کارەکەمــان خســتە بەرچــاو و تێکۆشــاین تــا 
چۆنییەتیی چارەسەرکردنی هەرکام لەو گیروگرفتانە، بەپێی توانا دەرببڕین و پاشان 
بۆ ڕەخنە و ئیسالح پێشکەشی ئێوە نوێنەرانی ناوچەکانی سەرانسەری کوردستانی 

بکەین. ئێمە چاوەڕوانین بەرخوردێکی مەسئووالنەی لەگەڵ دا بکەن. 
پێشنیارەکانی ئێمە:

لەبــەروەی کاری فێرکــردن و پــەروەردە، ئەرکــی سەرشــانی وەزارەتێکــە هــەر 
بەو نێوە؛ لەبەروەی خوێندن و نووســین بە زمانی کوردی پێویســتی بە موافەقەتی 
وەزارەتــی فێرکــردن و پــەروەردە هەیــە؛ لەبــەروەی ئامــادە کــردن و چاپــی کتێــب 
بــە زمانــی کوردی یــا دانانی دەورەی ئامووزشــی بۆ مامۆســتاکان بە دەســتووری 

وەزارەت و بە هاوکاریی ئیدارەکانی ناوچە دەکرێ؛ 
یەکەم وەزیفەی ئێمە، هەوڵ دانە بۆ ڕەسمییەت بەخشین بە کارەکە. 

ڕێگاحەلی مەسەلە: 
ئەلــف. تەبلیغ بۆ ڕاکێشــانی ســەرنجی خەڵک و ئامادە کردنــی ئەفکاری عموومی 

]لەڕێی[ )ئیعالمییە، تراکت، سوخەنڕانی، تەوجیهـ ...( ؛
ب. ناردنی وەفدێک بە نوێنەرایەتی، بۆ وەزارەتی فێرکردن و پەروەردە بۆ جەلبی 

موافەقەتی ئەوان؛ 
ج. پێکهێنانی جەلەســەی موشــتەرەکی ڕوئەســای ئیداراتی فێرکردن و پەروەردە 
کە لەم جەلەسەیە دا بەشدارن و دەرکردنی ئیعالمییەی موشتەرەک و داخوازی 

کردن لە وەزارەت بۆ قبووڵی ئەو حەقە ڕەوایە. 
چارەسەرکردنی موشکیلی مامۆستایانی غەیرەکورد، بەتایبەت لە گوندەکان دا. 

 ڕێگاحەل: 
الف. لەو شــارانەی کە بۆیان دەگونجێ، بە ئاڵ وگۆڕکردنی جێگای مامۆســتاکان، 
کارێــک بکــەن کــە هەموو دەرس وێژێکــی پلەی هەوەڵ و دووهەمی ســەرەتایی 
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کورد بن و مامۆستای تورک و فارس ڕەوانەی کەالسی ژوورتر بکرێن؛
ب. بــۆ ناوچەکانــی شــیمال، واتە دەوروبــەری ورمێ و ســەڵماس و خۆ و ماکۆ، 
هەروەها واڵتەکانی جنووب وەک دەوروبەری کرمانشــا و ســونقوڕ و ئیالم و 

سەرپێڵی زەهاو، لە ناوچەکانی دیکەوە مامۆستای داوتەڵەب بنێردرێ. 
هاوکاریــی ئیداراتــی فێرکــردن و پــەروەردە لــە سەرانســەری کوردســتانا بــۆ 
بەڕێوەبردنی بەرنامەکە پێویســتە، چونکوو دەرســەکان دەبێ لە بەرنامەی ڕەسمیی 
وەزارەت  دا بگونجێــن و لــە کارنامــە و دەفتەری ئیمتیحانات دا نێــو ببرێن و بۆ پۆلی 

یەکەم و دووهەمی سەرەتایی تەنانەت کارنامەی کوردی چاپ بکرێ. 
 ڕێگاحەل:

سەرۆکانی ئیداراتی فێرکردن و پەروەردە بە یارمەتیی کاربەدەستانی فێرکردنی 
هەمــوو ئیــدارەکان کە لــەو کۆبوونەوەیە دا حزووریــان هەیــە، بەیانییەیەکی تێکڕایی 
دەربکــەن و لەگــەڵ ڕاگەیاندنــی موافەقەتــی خۆیان بۆ ئەو کارە گرنگە، ڕەســمەن لە 

وەزارەتی فێرکردن و پەروەردە داخوازی قبووڵ کردنی بەرنامەکە بکەن. 
چۆنییەتیی دەرس خوێندن لە قوتابخانەکان دا، کە گرنگترین باسی ئەم کۆبوونەوەیەیە؛

 پێشنیارەکانی ئێمە:
ئەلف. پێکهێنانی کومیتەیەک بەناوی کومیتەی تەئلیف؛

ب. کتێبی »خوێندنەوە«، حیساب و علووم لە پۆلی یەکەم و دووهەمی سەرەتایی دا 
بە کوردی بنووسرێ و چاپ بکرێ و لە ساڵی تەحسیلیی داهاتوو دا لە هەموو 

ناوچەکانی کوردستان ببنە کتێبی ڕەسمی؛
ج. بۆ ئەو قوتابییانەی وا ئەمساڵ دەچنە پۆلی دووهەمی سەرەتایی، نامیلکەیەکی 
چکۆلــە بنووســرێ و دەرەتانیــان بدرێتــێ لەگەڵ ئەلف وبێی کوردی دا ئاشــنایی 
پەیــدا بکــەن و دوای مانگێــک یــا دوو مانــگ بەپێــی پێویســت، دەســت بەکاری 

خوێندنی دەرسی پۆلی دووهەم بە کوردی بن؛
د. قوتابییانــی پۆلــی ژوور دووهەمــی ســەرەتایی، درێــژە بە خوێندنــی خۆیان بە 
زمانی فارســی بدەن، بەاڵم هەفتەی یەک دوو تا چوار ســەعات دەرسی کوردی 
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بخوێنــن کــە بریتی دەبێ لە خوێندن و نووســینی کوردی، مێــژوو، جوغرافیا و 
وێژە و هونەری کوردی؛

 پێشنیاری ئێمە:
کتێبــی تایبــەت بــۆ پۆلەکانی ســەرەتایی ژوور دووهەم و مەدرەســەی ڕاهنمایی 

تەحسیلی و دەبیرستان بنووسرێ و لە چاپ بدرێ؛
ه . کتێبی پۆلی هەوەڵ و دووهەمی شەوانە )واتە »پیکار با بیسوادی»(  بە کوردی 

بنووسرێن و دەرس بگوترێنەوە؛
و. هەموو ســاڵێک بەرەبەرە، کتێبی یەک پۆل لە پۆلەکانی قوتابخانەی ســەرەتایی 

بگۆڕدرێ و بکرێتە کوردی تا پلەی ئاخری ناوەندی )واتە دەبیرستان( ؛
ز. زمانی فارسی، وەک زمانی دووهەم لە پۆلەکانی دەورەی ڕاهنمایی تەحسیلی و 

دەبیرستان دا دەرس بگوترێتەوە. 
ڕاهێنانی مامۆستاکان بۆ ساڵی تەحسیلیی داهاتوو؛

ڕێگاحەل:
ســەرەتایی و  دووهەمــی  ئــەوەڵ و  پۆلــی  مامۆســتاکانی  ئامادەکردنــی  ئەلــف. 
هەروەهــا دەبیرانــی علوومــی ئینســانی لــە دەبیرســتان و ڕاهنمایــی، پێویســتە 
دەورەی تەوجیهی و فێرکردنیان بۆ دابندرێ و ئیداراتی فێرکردن و پەروەردە 

مامۆستاکان مولزەم بکەن لەو دەورانە دا بەشدار بن؛
ب. وەزارەتی فێرکردن و پەروەردە بەو مامۆستایانەی وا لە دەورەکە دا بەشداری 

دەکەن ئیمتیاز بدا؛
ج چۆنییەتیی دەورەکان: کەالسی تەوجیهی دەگونجێ بە یەکێ لەم دوو شێوانەی 

خوارەوە دابندرێ:
یەکــەم، مامۆســتا کوردی نــووس و کوردی زانــەکان وەک مامۆســتا قزڵجــی، 
مامۆستا هێمن، مامۆستا هەژار و ئەوانی دی، کەالسێک لە یەکێ لە شارەکانی 
کوردســتان دابنێــن. نوێنــەری موعەللیمانــی هەمــوو شــارەکان لــەو کەالســە دا 
بەشــداری بکــەن و پــاش گەڕانــەوە بۆ شــاری خۆیان موســتەقیللەن کەالســی 
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فێرکردن بۆ مامۆستاکانی دیکە دابنێن؛
دووهەم، هەریەک لەو ئەساتیدەی وا نێومان بردن لە یەکێ لە شارەکان کەالسی 
تەوجیهی پێکبهێنن و هەموو مامۆستاکانی شارەکە لەو کەالسە دا بەشدار بن. 

موشکیلەی زاراوەکانی زمانی کوردی
پێشنیاری ئێمە:

زاراوەی ســۆرانی وەک زاراوەی ڕەســمی و ئەدەبی لە سەانسەری کوردستان دا 
پەسند کراوە. ئەو زاراوەیە ببێتە زاراوەی ئەسڵی بۆ نووسین و قسەکردن و ئامادە 

کردنی کتێبی دەرسی و لە زاراوەکانی دیکەش کەڵک وەربگیرێ. 
موشکیلی ماڵی و بودجە: 

تەئلیف و دانانی کتێب و چاپ کردنیان بە تیراژ و تیعدادی زۆر و فرۆشتنیان بە 
قیمەتی کەم، بودجە و ئیمکاناتی ماڵی زۆری پێویستە:

ڕێگاحەل: 
 ئەلف. لە ڕابیتە لەگەڵ مەتلەبی هەوەڵ  دا، کە ناردنی نوێنەر بوو بۆ وەزارەتی فێرکردن و
پــەروەردە، ئــەم مەســەلەیەش قابیلــی تەرح و حەلل و فەســڵە. نوێنــەران دەبێ 
ســەرنجی وەزارەت ڕاکێشــن بــۆ الی ئــەوەی کــە لەجیاتــی چاپــی کتێــب بــۆ 
کوردستان، ئیجازە بدەن ئێمە خۆمان مەتنی کتێبەکان بنووسین و ئەوان بۆمان 

لە چاپ بدەن؛ 
ب. ئەگــەر وەزارەت بیــەوێ ئینقالبــی عەمــەل بــکا، جوابــی ئــەو خواســتە ڕەوایە 

موسبەت دەبێ؛ 
ج. بــەاڵم ئەگــەر بەپێچەوانــەی ئینتیــزاری ئێمــە، وەزارەت حازر نەبــوو ئەو کارە 
وەئەســتۆ بگــرێ، لــە تەریقــی هــاوکاری و یارمەتیــی خەڵکــەوە بودجــەی الزم 

تەئمین بکرێ؛
د. چاپخانەیەک یا چەند چاپخانە کە بتوانن کاری ئۆفسێت و حرووفچینی ئەنجام 

بدەن، ئەو کارە دابین بکەن. 
بەڕێوەبردنی کارەکان:
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پێشنیار دەکەین شووڕایەک بەنێوی هەیئەتی ئیجڕایی بۆ بەڕێوەبردنی تەسمیماتی 
ئــەم کۆبوونەوەیــە پێکبــێ. هەیئەتــی ئیجڕایــی لــە نوێنەرانــی هەمــوو شــارەکان]ی 

کوردستان[ پێکدێ و چەند کومیتەیەک بۆ ئیجڕای بەرنامەکان ڕێکدەخا:
ئەلــف. کومیتــەی تەئلیــف بۆ دانانــی کتێب و ڕاگەیشــتن بەنێوەرۆکــی کوردانە و 

شۆڕشگێڕانەیان؛ 
ب. کومیتەی فێرکردن بۆ دانانی شێوازی دەرس گوتنەوەکان؛

ج. کومیتەی ئامادەکردنی ئەفکاری عمومی؛
د. کومیتــەی ماڵــی و تــەداروکات بــۆ ئامادەکردنی وەســایلی مــاددی و بودجە و 

جێگا و ڕێگا؛
ه . کومیتــەی ڕەوابیتــی عموومــی بــۆ بەرقەراریی تەماس لەگــەڵ وەزارەتخانە و 

ئیدارات و ڕۆژنامەکان و حیزبە سیاسییە پێشڕەوەکان. 
پەیامی پێشنیاری کۆبوونەوە]کان[.



بەشی یەکەم، بۆکان: ناسنامە، مێژوو، ڕووداو | 287  

ئــەوەش نموونەیەک لە الپەڕەکانی ڕەشنووســی پێشــنیارەکان بەبێ دەســکاری. 
تەنیا وشەی »پلە«م کردۆتە »پۆل«!

 





ڕووداوە مێژوویی یەکان
بریتییــە لــە ئاوڕدانەوەیەک لە هەنــدێ ڕووداوی مێژووی لە بۆکان و 
ناوچەکــەی؛ ئاماژەکردنە بە هەندێک ڕووداوی بۆکان و ناوچەکەی لە 
ســەدەی نۆزدەهەم و بیســتەم دا هاوڕێ لەگەڵ بۆچوون یان هەواڵ و 
پێشــنیارەکانی خۆم. مێژووی نووســراوی بۆکان بەگشــتی سەردەمی 
سەردارەکان )ســەرەتاکانی سەدەی نۆزدە تا نێوەڕاستەکانی سەدەی 

بیستەم(  و دوای ئەوان دەگرێتەوە.





رووداوەکانی بۆکان 
ئەرکــی هــەرە گرنگــی ئــەم زنجیرەوتــارە ڕوون کردنــەوە و دەرخســتنی ڕووداوە 
مێژوویی یەکان و ناســاندنی سەرچاوەیە ســەبارەت بە ڕووداو و کەسایەتییەکان لە 
بــۆکان و دەوروبــەری. ئــەم کارە، تەنیا بە ناســاندنی کتێب و گۆڤــار ناگاتە ئەنجام، 
بەڵکوو لە درێژەی دا دەبێ ڕۆژمێرێکی بە بەڵگە لە ڕووداوەکان پێکبێ کە بەگوێرەی 
ئەو، هەودای ڕووداوە مێژوویی یەکانی بۆکان بە  یەکەوە ببەسترێن و دواتر، شوێن 
یــا شــوێنگەلی بەتاڵــی نێوانیان بە هیممەتــی هیممەتداران پڕ بکرێتــەوە. بۆ ئەم کارە 
دەبــێ هــەر لە ســەرەتای دیرۆکەوە تا ئەمڕۆ، هەموو ئەو شــوێنە ڕووناکانەی وا لە 

مێژووی ناوچەکە دا هەن، دەسنیشان بکرێن و سەرچاوەیان بناسێنرێن. 
بــۆ نموونــە، هــەر زانیارییەکمان لە ژیــار و ژینگە و دۆخی ئابووری ـ سیاســیی 
ناوچەکــە لــە ســەرەتاکانی دیرۆکەوە هەیە بەگوێرەی لیســتەیەک بنووســرێن، ئینجا 
حکوومەتەکانــی وەک ماننــا و ئیزیرتــووی پێتەختیــان لە نزیک قەاڵیچی، بناســێنرێ، 
پاشــان حکوومەتــی ماد و گرد و قەاڵی زۆری نێوشــار و گوندەکانــی دەوروبەری، 
ئینجا سەردەمی ئەشکانی و ساسانی و پاشان عەرەب. لە پەیوەندیی ئەشکانییەکان و 
پێــش ئــەوان دا مێژووی گردی بــۆکان و لە پەیوەندیی ساســانیان دا مێژووی تەختی 
ســولەیمان و ناوچەی هەوشــار و فەیزوڵاڵبەگی بناســێنرێ. ئینجــا موغول و دوای 

ئەوان هاتنی تورکان بۆ ناوچەکە و سەردەمی سەفەوی و قاجار و... 
 لە ئامادەکارییەکی ئەوتۆ دا، بۆ نموونە دەبینین سەردەمی نێوان ماد و ئەشکانی 
بەتــاڵ دەمێنێتەوە و بە هەمان شــێوە بۆشــایی نێوان هێرشــی عــەرەب و هرووژمی 

موغول دەردەکەوێ، کە دواتر دەگەڕێمەوە سۆراغی ئەم بەشە. 
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قۆناغەکانی دواتری ژیانی ناوچەکە زیاتر و بەرچاوترن و ئاشکرایە سەرچاوەی 
زیاتریشیان بۆ دەست دەکەوێ، بۆ نموونە، 

ـ ساڵی 1880 و ڕاپەڕینی شێخ عوبەیدیلالی شەمزینی و هاتنی شێخ عەبدولقادری 
کوڕی بۆ موکریان و... 

ـ ســاڵی 1946 و دامەزرانی کۆماری کوردســتان، هەڵکرانی ئااڵی کوردســتان لە 
شار و گوندەکانی دەوروبەر ، دامەزرانی چاپخانە لە بۆکان، دەرچوونی گۆڤاری 

هەاڵڵە، ڕووخانی کۆمار، ئیعدامی خەباتکاران و... 
ـ ســاڵی 1953 و حکوومەتــی میللیــی دوکتۆر موســەددیق، ڕاپەڕینــی جووتیارانی 
ناوچــەی فەیزوڵاڵبەگــی، خەباتــی خەڵکــی شــار دژ بــە دەرەبــەگ و ئاغــاوات، 
تێکشکانی ڕاپەڕین، گیران و شاربەدەر بوونی خەباتکاران دوای کۆدەتای 28ی 

گەالوێژ و... 
خۆپیشــاندان،  خەڵــک،  ڕاپەڕینــی  ئێــران،  گەالنــی  شۆڕشــی  1979 و  ســاڵی  ـ 
شــەهیدبوونی الوان، ڕووخانی سیســتەمی پادشــاهی، شــەڕ و پێکدادانی هێزی 
پێشمەرگە لەگەڵ پاسداران و بەسیجی، گیرانەوەی شار لەالیەن حکوومەتەوە، 
وت ووێــژ لەگــەڵ دەوڵــەت، ئیعدامی خەباتکاران، شــەڕی نێوان پێشــمەرگەکانی 
کۆمەڵــە و دێموکــرات، شــەڕی عێــراق و بۆمبارانــی شــار لەالیــەن حکوومەتی 

سەددامەوە و... 
وەک دەبینیــن هــەرکام لەو بڕگانــە دەیان و هەندێک جار ســەدان ڕووداوی تێدا 
ڕووداوە، کە دەبێ یەک یەک دەسنیشــان بکرێن و لەوەش گرنگتر، ســەرچاوەیان بۆ 

بناسێنرێ. 
لــە پــاڵ ئــەو ڕووداوە مێژوویی یانــە دا، دەبێ ســۆراغی کەســایەتییە ناودارەکانی 
بۆکان و ناوچەکە بگیرێ و لەوانە، شــاهان و دەســەاڵتدارانی ماننا و ماد و ئەوانەی 
وا لە مێژووی ناوچەکە دا دەورێکیان بینیوە، هەتا سەردەمی ئەمڕۆ. هەروەها زانا و 
ئەدیب و هونەرمەند و شاعیرانێک کە ناسراو بن و بکرێ بابەتیان لەسەر بنووسرێ، 
هــەر لــە کۆنــەوە تا ئێســتا و بــۆ هەر کام لەو کەســانەش دەبێ هــەوڵ بدرێ ڕۆژی 
لەدایک بوون و مردن، ناوی کتێب و بەرهەم و گەلێک شتی تریان ڕوون بکرێنەوە. 
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سەردار عەزیزخان
عەزیزخانــی ســەردار )1790ـ1870(  بــە یەکەم ســەرداری بۆکان دەژمێردرێ. ســێ 
ســەرداری دوای ئەو کوڕ و نەوە و نەتیجەی بوون. لە ماڵپەڕی ســیروانی هەفتانە دا 

وتارێکی فارسی بەو ناوە باڵوبۆتەوە: 

جایگاە رسدار عزیزخان مکری در تاریخ قاجاریە
کــە ماڵپــەڕی ڕۆژهــەاڵت/ بۆکانیش  ڕایگواســتووە و بــاڵوی کردۆتەوە. نووســەری 
وتارەکە، کاک فەرەیدون حەکیم زادە، پێگەی سەردار عەزیزخانی لە دەسەاڵتدارییەتی 
قاجــارەکان و دام ودەزگای حکوومیــی ناسرەددین شــا  دا خســتۆتە بــەر لێکۆڵینــەوە. 
ســەرچاوەکانی کاری نووســەر بەگشــتی هەر ئەوانەن کە ناســیاوی هەموو الیەکن، 
بەاڵم ئاماژە بە هەندێک الیەنی ژیانی ســەردار کراوە، کە جێگەی ســەرنجن. ئەرکی 
نووســەر بــۆ ناســاندنی گەورەپیاوێکــی سیاســیـ  ســپایی کــورد بە نــەوەی تازە و 
بــە بێگانــەی داگیرکــەر، جێگەی ڕێــزی تایبەتە. ئێمە پێویســتمانە خۆمان و مێژوو و 
ئێســتامان بە گەالنی دراوســێ و بێگانانی تر بناســێنین و هەر بۆیەش نووســین بە 
فارســی و عەرەبــی و تورکی و زمانانی ئورووپی ســەبارەت بــە ئەدەب و مێژووی 

گەلەکەمان کارێکی بەسوودە. 
 لــەو بابەتانــەی کــە کاک فەرەیدون باســی کــردوون، یەکیان ئەوەیــە »قرةالعین« 
کەڵەژنــی نــاوداری مێــژووی ئێــران لەالیــەن فــەڕاش و داردەســتی عەزیزخانــەوە 
کوژرابێ. نووســەر ســەرچاوەی ئەم باســەی بە ســایتی ویکی پێدیا ناساندووە. من 
ئەو ڕاســتییەم نەدەزانی، بەاڵم دەمزانی کە ســەردار ڕاســتەوخۆ چووبووە شــەڕی 

بابییەکانی زەنجان و چەهریق. 
 هەروەها نووسەر چەند خاڵێکی دیکەی بۆ ژیانی سەردار عەزیزخان دەسنیشان 

کردووە کە جێگای سەرنجن:
1. ســەردار کوڕێکــی بــووە بەنــاوی عەلی خان کە لە تاران ژیــاوە و لە کاروباری 
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ئاسایشــی ئــەو دەمــی تاران دا بــووە. ئێمە دەزانیــن کوڕێکی ســەردار کە ناوی 
سەیفەددین خان بووە گوندی سەدرابادی ئاوەدان کردۆتەوە و پلەی سەرداری 
موکریی هەبووە، بەاڵم من هەواڵێکم لە کوڕی دیکەی سەردار بەناوی عەلی خان 

نەبوو . 
2. سەردار عەزیزخان لە تایفەی »مرادبەگی« بووە. 
3. بۆکانی بە قەرزوقۆڵە و بە فێڵ وتەڵەکە کڕیوە. 

٤. زاوای ئەمیرکەبیری سەرەک وەزیرانی ناسرەددین شا بووە. 
٥. ئەمیرکەبیــر، پێــش ئــەوەی ڕەگــی لێ بــدەن و بیکــوژن، گوتوویەتــی دوای مــن 
کەسێک هەیە کە ئێران بتوانێ ئاوەدان بکاتەوە، ئەویش عەزیزخانی سەردارە. 
٦. مــن لــە هیــچ ســەرچاوەیەک دا نەمدیتبــوو کە عەزیزخــان شــاعیر بووبێ و بە 
فارسی شێعری گوتبێ، ئەویش شێعری وا ناسک و جوان کە لەگەڵ کەسایەتیی 
 ســپایی ئەو دا نایەتەوە. هەروەها نەمدەزانی ناســناوی شێعریشی هەبێ ئەویش

»موکری« بێ:

عشــق را پایان نباشــد، موکریا خاموش باش!
راویــان در ایــن حکایت بس روایــت کردەاند 
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عەزیز خان و بابییەکان
 بزووتنــەوەی ناســراو بــە »بابیگــەری« لــە ئێــران، بزووتنەوەیەکــی عەدالەتخــواز و 
بەگوێرەی ڕێبازە سیاســی ـ کۆمەاڵیەتییەکەی، پێشــکەوتنخواز بوو. بنەمای باوەڕی 
ئایینی بابییەکان بۆچوونەکانی شــێخ ئەحمەدی ئەحســایی )کە ســاڵی 1241ی کۆچی 
مردووە(  و سەید کازمی ڕەشتی )کە ساڵی 1259ی کۆچی مردووە(  بوو، بەاڵم میرزا 
عەلی محەممەدی شــیرازی )	123ـ 1266/ 1819ـ1850(  چەند هەنگاو لە هەڵوێســتی 
ئــەوان بەرەوپێــش چــوو و ســەرەتا خۆی بــە »باب«، واتــە دەروازەیەک بــۆ ئیمامی 
زەمــان ناســاند، ئینجــا با ســی ئــەوەی کرد کە خــودی ئیمام بێ و لــە ئەنجام دا وەک 
پێغەمبەرێک خۆی نواند کە خاوەنی کتێب و ئایین و ڕێبازی ســەربەخۆیە و ســەری 

خۆی لەو ڕێگایەدا دانا. 
الیەنگرانــی بــاب دوای مردنــی بــوون بــە دوو فیرقــەوە )ئەزەلــی و بەهایــی(  و 
وەک دەزانیــن، لــە درێژەی کار دا ئەزەلییەکان کەم وزۆر لەنێو چوون و ئێســتا تەنیا 
بەهایی یــەکان لەســەر ڕێبــازی ئایینــی بــاب مــاون، کە ئاشــکرایە لە باری سیاســیـ  
کۆمەاڵیەتییــەوە گەلێــک لــەوان جیــاوازن و ئــەو ڕۆحــی خەبــات و بەربەرەکانییەی 
ســەردەمی بابیــان تێــدا نەماوە و بەگشــتی لە سیاســەت دوورەپەرێــزن. بابییەکانی 
سەردەمی باب وا نەبوون، ئەوان بە قەڵەم و قەدەم دژ بە هەندێک دیاردەی دزێوی 
سیاســی لە ئێرانی ســەردەمی ناسرەددین شای قاجار )1831ـ 1896(  دەجوواڵنەوە و 
خۆیان لە هەندێک قەاڵ دا حەشار دە دا و چەکدارانە لەگەڵ سیستەمی حاکم شەڕیان 

دەکرد. 
یــەک لــە ڕوخســارە ناســراوەکانی ژیانــی عەزیزخانــی ســەردار دژایەتی کردنی 
بابییەکان و شــەڕ و لێدانی ئەوانە. بەگشــتی کەمتر کەســێک لە ســەردەمی قاجار دا 
هەبــووە ئەوەنــدەی عەزیزخــان دەســتی بە خوێنی بابییەکان ســوور بووبــێ. دیارە 
عەزیزخــان ئــەم کارەی وەک ئەرکــی حکوومــی بەڕێــوە دەبــرد و وەک ســەرداری 
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هەموو ســپای ئێران، سیاســەتی دەرباری ناسری و خواســتی ڕووسیای قەیسەری 
دەبــردە پێشــەوە، کــە ئەوانیش لە بزووتنــەوەی بابییەکان ناڕازی بــوون و چاالکییە 
سیاسییەکانی ئەوانیان دژ بە دەرباری قاجاری داردەستی خۆیان دەدیت. ئەوەندەی 
مــن بزانــم عەزیزخــان الی کــەم لــە دوو شــەڕ و لێدانــی بابییــەکان دا بەشــداریی 
ڕاســتەوخۆی کــردووە و لە هەردووکیان دا گەمــارۆی قەاڵکانی داون، خەڵکەکەی بە 
زۆر یا بە فێڵ لە قەاڵ هێناوەتە دەر و بەکۆمەڵ کوشتوونی؛ یەکیان قەاڵی زەنجان و 
ئەویتریان قەاڵی چاری )چەهریق(  هەر ئەو گوندەی کە دواتر بوو بە پێگەی خەباتی 
ســمکۆ. لە مێژووی ئێران دا شــەڕی قەاڵی چاری بە دوایین شــەڕی شــێوازی کۆن، 
واتە قەاڵنشینی و قەاڵگیری ناسراوە و دوای ئەوە ئیتر هیچ شەڕێک بەو شێوەیە لە 

خاکی ئێران دا نەکراوە. 
 سەبارەت بە »بابیکوژی«ی سەردار عەزیزخان گەلێک سەرچاوە هەن کە من لە درێژەی 
ئەم وتارانە دا دەیانناسێنم، بەاڵم سەرەتا، بە کتێبی »شیخیگری، بابیگری« نووسراوەی 
 »مرتضــی مدرســی چهارد هــی« دەســت پێدەکەم. ئــەم کتێبە گەلێک بێ ســەروبەرە و

بێ شــێوازە و زیاتــر لــە کەشــکۆڵ دەچێ تــا لێکۆڵینەوە، بەاڵم نووســەر لە بەشــێکی 
لــە  کتێبەکــە دا هەندێــک بەڵگەنامــەی وەزارەتــی دەرەوەی ڕووســیای قەیســەریی 
پەیوەندیی باسەکە دا هێناوە کە باس لە ڕوانگەی ڕووسیا سەبارەت بە بزووتنەوەی 
بابییەکان دەکەن. بەڵگەنامەکان لە کتێبی »بزووتنەوەی بابییەکان لە ئێران« نووسراوی 
ئیڤانۆف وەرگێڕاون کە ســەرچاوەیەکی جێ مەتمانەیە و دەبێ بۆ ئەم باســە تایبەتە 
سەیر بکرێ. من لێرە دا هەڵبژاردەی بەڵگەنامەی ژمارە 17 و 19 دەهێنمەوە )الپەڕە 

186 ـ 188( لە کتێبەکەی »مدرسی چهاردهی« : 
بەڵگەی ژماە 17

 فایلــی ژمــارە 134، تــاران 1850، الپــەڕە 57٥ـ  579، ڕاپۆرتــی باڵوێــز داڵگۆرکی 
بەسناوین، تاران 1850/9/23، ژمارە 75.

 »... وا نامــەی غوەاڵم باشــیی باڵوێزخانەکەمانتــان بــۆ دەنێرم کــە هاوڕێ لەگەڵ 
عەزیزخان چۆتە زەنجان و لە نزیکەوە ڕووداوەکانی بینیوە:
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ڕۆژی هەینــی ســێزدەی مانــگ لــە »ســوڵتانییە«وە چوویــن بــۆ زەنجــان. حاکمی 
زەنجان ئەســاڵن خان و بەگلەربەگی تەورێز محەممەد خان و سەرکردە سپایی یەکان 
هاتنە پێشــوازیمان. ئاجودان باشــی ]واتە عەزیزخانی سەردار[ بەشێوەی ناڕەزایەتی 
دەربڕین ڕووی کردە سەردارەکان و گوتی ئایا شوورەیی ناکەن پێنج مانگە دەوری 
مەالیەکتان داوە و هێشــتا نەتانتوانیوە بیگرن؟ من ســبەینێ مەجبووری دەکەم خۆی 
بەدەستەوە بدا. ئاجودان باشی نامەیەکی ناڕەزایەتیی نارد بۆ مەال محەممەد]عەلی[ و 
بەهــۆی ڕاپەڕینــی دژ بە شــاوە ســەرکۆنەی کرد. پێی پێشــنیار کــرد لەگەڵی دا بچێ 
بــۆ تــاران و لــەوێ لــەالی شــا و ئەمیر]کەبیــر[ داوای لێبووردنــی بــۆ بــکا. مــەال 
محەممەدعەلی وەاڵمی ئەرێنیی بۆ نەناردووە. عەزیزخانی ئاجودان باشــی بۆ جاری 
دووهــەم هەمــان تەتەری نــاردە الی و هەڕەشــەی لێ کرد ئەگەر خۆی بەدەســتەوە 
نە دا، هەموو دارایی و ژنەکانی دەدرێنە ســەربازانی دەوڵەت. مەال محەممەدعەلی لە 
وەاڵم دا گوتبــووی: »مــن خۆم پادشــام، هەرچیت لە دەســت دێ بیکە.«... ســەڕەنجام 
ڕۆژی یەکشــەممە عەزیزخان دوای ئەوەی بانگی ئازایەتیی بەگوێی ســپایی یەکان دا 
 دا، فەرمانــی هێرشــی دەرکــرد و هەمــوو تۆپــەکان دەنگیان بەرز ببــۆوە، بەاڵم هەر 
ئەوەنــدەی ســەربازەکان نزیــک مەتەرێزی ]بابییــەکان[ بوونەوە 10 ســەربازیان لێ 
کــوژرا و پاشــماوەیان هەاڵتــن. عەزیزخان بۆ جــاری دووهەم فەرمانی هێرشــی  دا، 
بەاڵم کاتێ لە ئاکامی شەڕ ناهومێد بوو، سواری ئەسپ بوو بە سەربازەکانی گوت 
دەبــێ لــە ماوەی دوو ڕۆژ دا زەنجان فەتح بکەن و ئیتر لە شــوێنەکە دوورکەوتەوە. 
دوای ڕۆیشــتنی ئاجودان باشــی ســەربازەکان لــە ترســان درێژەیان بــە هێرش نە دا. 
لەم کاتە دا ســێ بەش لە چوار بەشــی شــار بەدەست سەرباز و چواریەکی بەدەست 
مــەال محەممەدعەلییــەوە بوو. هەموو ئەو مااڵنەی وا کەوتبوونە دەســت ســەرباز و 
ســپا وێــران ببوون و دار و تەختەیان ســەرباز فرۆشــتبوونی... لــە ڕۆژی هاتنە ناو 
زەنجانــەوە 500 کــەس کــوژراون و زیاد لە 200 کەس برینــدارن، هیچ چادرێک نییە 
ســەربازی برینداری تێدا نەبێ. هەموو ئەو بابییانەی وا دەگیران دەیانهێنانە بەردەم 
ئاجودان باشــی و ســەرباز دەیانکوشــتن. لە کاتی ســەفەر دا لە هەر مەنزڵێک دیاریی 
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زۆریــان بــۆ ئاجودان باشــی دەهێنا لە ئێســتر و شــاڵ و نەغدینە، بەگشــتی داهاتێکی 
زۆری کەوتە دەست.«
بەڵگەنامەی ژمارە 19

 فایلــی ژمــارە 134، تــاران 1850، ڕاپۆرتــی باڵوێــز داڵگۆرکــی بەســناوین، تاران 
1850/10/26، ژمارە 81.

 »بابییــەکان بــە هەمــان توندوتیژیــی جارانــەوە خەریکی شــەڕن. بەگوێرەی ئەو 
زانیارییانەی وا لە زەنجانەوە هاتوون، ســەرتیپ فەڕڕ وخ خان ]برای عەزیز خان )؟([ 
کــە لە کرماشــانەوە هاتبووە زەنجــان، بابییەکان گرتوویانە و ئاگر یــان تێ بەرداوە... 
بارودۆخــی نالەبــار وای کــردووە کــە شــا، دوو هەنگــی نوێ لەژێــر فەرمانی کوڕی 

عەزیزخان دا بنێرێتە زەنجان...«
سەرچاوەکان:

1. مرتضــی مدرســی چهاردهــی، »شــیخگیری، بابیگری از نظر فلســفە، تاریــخ و اجتماع«، 
کتابفروشی فروغی، تهران 1345/ 1966، فارسی.

2. ایوانوف، م. س. »شورش بابیان در ایران، سال های 1848ـ 18٥2«، لینینگراد، نشریە و 
فەرهنگستان علوم، ا. ج. س.ش. جلد 30، فارسی.
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عەزیز خانی سەردار و قرةالعین 
بابییەکان دیاردەیەکی نوێی  کۆتایی یەکانی سەردەمی فێئۆداڵیی ئێران بوون. شۆڕشی 
پیشەســازی و زێدەخوازیی دەســمایەداری و کۆلۆنیالیزمی ئورووپایی یەکان دنیای 
هەژاندبــوو. گۆڕانــکاری و خواســتی نوێ کردنــەوەی دیــاردەی کــۆن گەیشــتبووە 
هەوڵــی   نەبــوون و  ڕازی  هەبــوو  بــەوەی  نوێخــوازەکان  ئێرانیــش.  عوســمانی و 
نوێ کردنــەوەی الیەنــی جیاجیــای کۆمەڵگایــان دە دا و بابییــەکان بەئاشــکرا دژ بــە 
ئایینی ئیســالم وەســتابوون و دەیانگــوت ئامۆژگارییەکانی لەوە کۆنتــرن کە بتوانن 
چارەســەی کێشــەی ڕۆژ بکەن و زیاد لە هەموو شت دژ بە ڕۆحانییەت و مەالیەتی 
وەک  واســیتەی نێوان خو دا و مرۆڤ وەســتابوون و هەر ئەوەش بەتەنیا بەس بوو 
بــۆ ڕق و کینــەی لەبن نەهاتــووی »آیــات عظــام« و هاندانــی حکوومەت و شەخســی 
ناسرەددین شــای قاجــار )1831ـ 1896(  بــۆ کوشــتنی عەلی محەممەدی بــاب )1819ـ 

1850(  و سەرکوت کردنی بابییەکان. 
1870( ، وەک  )1790ـ  کــە ســەردار عەزیزخانــی موکــری  شــتێکی سروشــتییە 
فەرماندەی کوللی قشوونی ئێران و دەستەڕاستی ناسرەددین شا، لە لێدان و کوشتنی 

بابییەکان دا دەوری تایبەتی گێڕابێ. 
بەگوێرەی ڕاپۆرتی داڵگۆرکی ـ باڵوێزی ڕووســیای تزاری لە تاران ـ عەزیز خان 
بــە خــۆی و کوڕەکەی و ســەرتیپ فەڕڕوخ خان )؟(  و محەممەدخانــی بەگلەربەگ و 
6هەزار ســەربازەوە ماوەی 6 مانگ لە شــاری زەنجان شەڕی بابییەکانیان کرد هەتا 

مەال محەممەدعەلی و 3هەزار کەس بابی زەنجانیان کوشت و تاقیان لێ بڕین )1( . 
هەروەها عەزیزخان دوابەدوای ڕووداوەکانی زەنجان، لە ئابڵۆقەدان و کوشــتنی 
ژمارەیەکی زۆری بابییان لە ماکۆ و قەاڵی چەهریق )چاری( ، کە دواتر بوو بە ماڵ و 

داڵدەی سمایل ئاغای سمکۆ، دەوری سەرەکی بینی.  
بــەاڵم وا هەیــە گەورەتریــن پەڵــەی سەرشــانی عەزیزخــان، کوشــتنی »فاتمــەی 
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زەڕڕین تــاج زەکیەی بەرەقانی«، ناســراو بــە »طاهرە قرةالعین« )1814ـ  1852( ، کچی 
حاجــی مــەال ســاڵحی قەزوێنــی بــێ. تاهیرە شــاعیر و زمانپــاراو و بوێــر و خاوەن 
بڕوایەکــی پتــەو بــە نوێخوازیی ژیانــی کۆمەاڵیەتی بوو، بە شــێوەیەک کە  بۆ یەکەم 
جار لە مێژووی ئێران و ئیسالم و ناوچەکە دا حیجابی لە سەری خۆی فڕێدا )ساڵی 
1848( ، بەاڵم دوای تیرۆری ســەرنەکەوتووی ناسرەددین شــا و دەسپێکی کوشتاری 
بابییەکان، پاش ماوەیەک ژیان لە تاراوگەی بەغدا و کرماشان، بەپێی حوکمی شا و 
فەرمانــی عەزیزخــان لە تاران ئیعدام کرا. بەگوێرەی دەیان ســەرچاوە و یەک لەوان 
کتێبــی »بــە یــاد صدمین ســال شــهادت نابغــە دوران، قرةالعین«، کارەکــە بە حوکمی 

ناسرەددین شا و فەرمانی عەزیز خان بەڕێوە چوو . 
کەاڵنتــەری تــاران، قرةالعیــن دەنێرێتــە الی عەزیز خان لە باغی ئێلخانی )شــوێنی 
ئێســتای بانکــی میللیی ئێران لە شــەقامی فیردەوســیی تــاران( ، ئەویش دەســرەیەک 
فڕێدەداتــە بەردەم یەکێک لە ســوارەکانی خۆی بەواتــای ئەوەی بچێتە ئەو ژوورەی 
وا »قرةالعیــن«ی تێــدا زیندانــی کراوە و ئەو دەســرەیە بخاتە ملــی و بیخنکێنێ؛ کابرا 
فەرمانی عەزیزخان بەڕێوە دەبا و بەو شێوەیە، لە مانگی سپتامبری 1852  دا کۆتایی 

بە ژیانی گەورەژنێکی مێژووی مرۆڤایەتی دێ )2( . 
مــن ئــەوەم بۆیە نووســی کە ڕاســتیم نەشــاردبێتەوە و چەواشــەکاریی  مێژووم 
نەکردبێ. باهەموومان ئاگاداری ئەنجامی کارەکانمان بین و بزانین کە مێژوو دوایین 

داوەری کردەوەکانمانە. 
ئەوە بەشێک لە شێعرێکی فارسیی »طاهرە قرةالعین«ە:

گر بتــو افتــدم نظــر، چهرەبەچهــرە، روبە رو 
نکتەبەنکتــە، موبە مــو تــرا  رشح دهــم غــم 

از پــی دیــدن رخــت، همچــو صبا فتــادەام 
خانەبە خانە، دربــەدر، کوچەبەکوچە، کوبەکو

مــی رود از فــراق تــو خــون دل از دو دیدەام 
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دجلەبەدجلە، یم بەیم، چشمەبەچشمە، جوبەجو
مهــر تــو را دل حزیــن، بافتە بر قــاش جان 
پوبەپــو تاربەتــار،  نخ بەنــخ،  رشتەبەرشــتە، 

در دل خویــش طاهرە گشــت و ندیــد جز ترا 
صفحەبەصفحــە، البــەال، پردەبەپــردە، توبەتو 

دیــارە نــە خوێنەر و نە من بە خوێندنەوەی ئەو هەواڵە ســەبارەت بە عەزیز خان 
خۆشــحاڵ نین، بەاڵم ســەرداری گشتیی قشــوونی ئێران بوون ئەویش لە سەردەمی 
دیکتاتۆرییەتی ناسرەددین شــا دا ئەوانەشــی لەگەڵ دەبێ. ئەو لەو پۆست و مەقامە دا 
دەســتەگوڵی بــۆ خەڵــک نەبــردوو و بڕیاریــش نەبووە بیبــات! فەرماندەی شــەڕە و 
حکوومەتــی ناسرەددین شــا بابییەکانــی وەک گەورەتریــن دوژمنــی خــۆی دەبینــی، 
ئاشکرایە فەرماندەی سپاکەشی دەبوو ئەو فەرمانە بەڕێوەبەرێ کە ئاغاکەی پێیدە دا. 

سەرچاوەکان:
1. مرتضــی مــدرس چهاردهــی، »شــیخیگری، بابیگری از نظر فلســفە، تاریــخ و اجتماع«، 

کتابفروشی فروغی، تهران 1345/ 1966، ص 184 ـ 189.
2. کتێبی »بە یاد صدمین سال شهادت نابغە دوران قرةالعین«، کە نووسەرەکەی ئاشکرا 
نەکراوە، لە ساڵی 1368ی کۆچی مانگی )= 1949ز(   دا بۆ یەکەم جار باڵوکراوەتەوە و 

چاپی دووهەمی لە ساڵی 2000  دا بە شێوەی ئەلەکترۆنی خراوەتە سەر ئینترنێت.1 

1. http://www. babieh. com/farsi/ketab/beyad100/beyad100. pdf  (page 17-18) .
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ئەشکەنجە لە ژێرخانی ماڵی عەزیزخانی سەردار
گۆڤار یان »وەرزنامە«ی فارســیی »بوخارا« لە الپەڕە 178ـ 179ی ژمارە 77 )مهر ـ 
دی 1389/ 2011( ی خــۆی دا، دەقــی نامەیەکی »کۆنت ئەندروود ئابۆت« کۆنســوولی 
بریتانیا لە تەورێزی بە سەرەتایەکی کورتەوە چاپ کردووە کە بەگوێرەی سەرەتاکە، 
دەبــێ بــۆ ســەردار عەزیزخانی موکــری )1790ـ  1870(  نێردرابــێ. ڕێکەوتی نامەکە 
9ی مانگــی شەشــەکانی 1281ی کۆچییــە کــە بــە حیســابی »تقویــم تطبیقــی« دەکاتە 

18٦٥/3/8ی زایینی. 
لە نامەکە دا، کۆنسوول بۆ عەزیزخان دەنووسێ:

»... بەداخــەوە بیســتوومە کەســێک بەنــاوی »ئەحمەدی کورد« لــە ژێرخانی ماڵی 
ئێوە دا ئەشکەنجە کراوە و قامیشیان لەژێر نینۆخی ڕۆکردووە، ئەوە لە کاتێک دایە کە 
ناسرەددین شــا لەســەر داوای شای ئینگلستان فەرمانی ]یاساخ بوونی ئەشکەنجەی[ 
دەرکــردووە... لــە کۆتاییــش دا دەڵــی من بــە پێویســتی دەزانم هەواڵەکە بــە وەزیری 
موختــار ]ی ئینگلیــز لــە تــاران[ ڕابگەیەنــم و هیواداریشــم جەنابت وەاڵمــی نامەکەم 

بدەیتەوە...« 
ئەوەی لەو بابەتە کورتەی وەرزنامەی بوخارا دەردەکەوێ ئەوەیە گوایە نامەکە 
یەک لەو بەڵگە گرنگانە بووە کە لە ماڵی »سراج الدولە میر« لە تەورێز پارێزراون و« 
دوکتۆر»عباسقلی صادقی« لە 3 بەرگ دا بەناوی »مکاتبات دول ثالثە با ایران« چاپی 
کــردوون. ئــەم بەڵگەنامەیــەی جێگەی باســی ئێمە لــە الپــەڕە 170ی بەرگی یەکەمی 

کتێبەکە دا چاپ کراوە کە تایبەت بە دەوڵەتی ئینگلیزە. 
دیــارە مــن دەســتم بــەو کتێبــە ڕانــاگا، بــەاڵم ئەگــەر ڕێگــەم بکەوێتــە ئارشــیڤی 
بەڵگەنامەکانــی وەزارەتــی کاروبــاری دەرەوەی بریتانیــا لــە لەنــدەن هــەوڵ دەدەم 
سۆراغێک لە نامەکە بگرم و بزانم کاتی خۆی کۆپییەکی نێردراوەتە لەندەن یان نا و 

گەلۆ عەزیزخانیش وەاڵمی نامەی ئابۆتی داوەتەوە؟



بەشی یەکەم، بۆکان: ناسنامە، مێژوو، ڕووداو | 303  

لە پەیوەندیی بابەتەکە دا چەند خاڵێک هەن بیاننووسم:
گوایــە  نــاوی  بــراوە و  دڵــڕەق  بــە  لــە زۆر ســەرچاوە دا  عەزیز خــان  یەکــەم، 
ناسرەددین شــا لــە هــەر شــوێنێکی ئێــران ڕاپەڕیــن و ئاڵۆزییــەک ببینرایــە، ئــەوی 
دەنــاردە ســەر خەڵکەکــەی. بۆ نموونــە ناردوویەتــە مەئموورییەتی گێاڵن و شــیراز 
کــە لــە هەردووکیــان دا ڕاپەڕینەکانــی خەڵکــی دامرکانــدووە. هەروەهــا فەرمانــدەی 
ســەرەکی بــووە لــە ئابڵۆقەدانــی بابییــەکان لــە زەنجــان و چــاری یــان چەهریــق. 
ئــەو هەواڵەیــە  نواندنــی عەزیزخــان  توندوتیــژی  بــە  دیکــە ســەبارەت  هەواڵێکــی 
کــە دەگوتــرێ گوایــە »قرةالعیــن«، کچــی ئازادیخــواز و شۆڕشــگێڕی قەزوێنــی بــە 
فەرمانــی ناسرەددین شــا، بــەاڵم بەدەســت نۆکەرانــی عەزیزخــان لە تــاران خنکێنرا. 
 ئاشــکرایە بەشــێکی زۆر لــەو کارانــە، ئەرکی ئیداری بوون کــە لەالیەن حکوومەت و
شەخســی ناسرەددین شــاوە پێی ئەســپێردراوە، بەاڵم هەر چۆنێک بێ لە ســەرچاوە 

مێژوویی یەکان دا بەناوی ئەوەوە تۆمار کراون. 
 دووهەم، سەردەمی نووسرانی نامەکە ٥ ساڵێک پێش کۆچی دوایی عەزیز خان و
 هــی ســااڵنێکە کە لەســەر پۆســتی ســەردارکوللی نەمابــوو و بە نیوەخانەنشــینی لە

تەورێز دەژیا. 
سێهەم، ئەو کەسەی وا لە ژێرخانی ماڵی عەزیزخان دا لە شاری تەورێز ئەشکەنجە 
کراوە، کورد بووە، واتە ئەو دەمیش وەک ئێستا چەقۆی کورد بەپێچەوانەی چەقۆی 

میللەتان دەسکی خۆی بڕیوە!
چــوارەم، گەرچــی دەبــێ لــە ئەســڵی کتێبــی ســەرچاوە )مکاتبــات دول ثالثــە(   دا 
ڕوون کرابێتەوە، بەاڵم لە سەرەتای نووسراو بۆ بەڵگەنامەکە دەرناکەوێ ئایا نامەکە 
بــە ئینگلیزی نووســراو و نێــردراوە یان کاتبانی کۆنســوولییەتی بریتانیــا لە تەورێز 
پێش ناردن کردوویانەتە فارسی. هەروەها ڕوون نییە ئایا وەاڵمی عەزیز خان )ئەگەر 
وەاڵمێــک بووبــێ(  بــە چ زمانێــک نووســراوە. من الم وایــە دەبێ ئەو چەشــنە نامانە 
هــەر بــە فارســی نێردرابێتــن، ســەرەتای نامەکەش »جنــاب جاللت مآبا، اجــل افخما، 
دوســتان اســتظهارا، مشــفق مکرما« کە هەمووی تەعبیراتی عەرەبیــی بەکارهاتووی 
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نێو زمانی فارسیی ئەو سەردەمەن، دەریدەخا کە بە شێوازی نامەنووسینی فارسیی 
ئەو سااڵنە نووسرابێ، دەنا نامەی فەرمیی ئەو سااڵنەی بریتانیا، کە من زۆریانم لە 
نێــو بەڵگەنامەکانی وەزارەتی دەرەوەی بریتانیا دا بینیون، ئەوەندە موجامەلەیان تێدا 

نییە و ساکارترن. 
پێنجەم، ساڵی نووسرانی نامەکە )18٦٥ی ز(  ڕاست 1٥ ساڵ پێش شۆڕشی ساڵی 
1880ی شــێخ عوبەیدیلالی نەهرییە و ئابۆت کە الم وایە ئەو دەم وەک بەشــێک لە 
باڵوێزخانەی بریتانیا لە خاکی عوســمانی کاری کردووە، ســەبارەت بەو ڕاپەڕینەش 
ڕاپۆرتێکــی زۆری نــاردووە بــۆ تاران و لەوێوە بۆ لەندەن. من ســااڵنێکی زۆر پێش 
ئێســتا بەشــێک لەو بەڵگەنامانەم وەرگێڕایە ســەر کوردی و لە گۆڤاری مامۆســتای 
کورد چاپی ســتۆکهۆڵمی ســوید  دا باڵوکرانەوە، بەاڵم بەداخەوە ڕێکەوت و ژمارەی 

گۆڤارەکەم ئێستا لە بیر نییە. 
شــایانی باســە لــە الپــەڕە 2٤3ی بەرگــی پێنجەمــی یادداشــتەکانی ئەســەدوڵاڵ 
عەلــەم، وەزیــری دەربــاری محەممەدڕەزاشــای پەهلەویش کە لە بەشــی 39٥ی ئەم 
زنجیرەوتارە دا هەندێک بابەتی لێ ڕاگوێزرا، ئاماژە بەوە کراوە کە ناسرەددین شــای 
قاجار لە ســەفەرێکی ئورووپای خۆی دا ویســتوویەتی لە فەرەنسەوە بچێتە بریتانیا، 
بەاڵم ئیجازەیان پێنەداوە لەســەر ئەساســی ئەوەی کە لە ئێرانی ژێر حوکماتی ئەو دا 

زیندانییان ئەشکەنجە دەکرێن. 
ئەوەش دەقی فارســیی نامەی کۆنســوول ئابۆت بۆ عەزیزخان وێڕای ســەرەتای 
کورتــی وەرزنامــەی »بوخارا« کە هاوڕێیە لەگەڵ وێنەیەکی ناسرەددین شــا. من هەر 
دوو الپەڕەی 178ـ  179ی وەرزنامەکەم کردۆتە یەک و پێکەوە کۆپیم کردوون، بەاڵم 
با پێشتر ئەو بڵێم کە من خۆم گۆڤاری بوخارام نەبینیوە و دۆستێکی خۆشەویستم 
کۆپییەکی لەو دوو الپەڕە پەیوەندیدارە بۆ هەڵگرتووم و پێیداوم کە لێرە دا سپاســی 

زۆری دەکەم:
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نامەی سەرداری موکری
ئــەوەی خــوارەوە نامەیەکــی حەمەحوســێن خانی ســەرداری موکــری )بابامیری( یــە 
بــۆ ڕۆژنامــەی »هەتــاوی کــورد« چاپــی ئەســتەمووڵ، کــە لــە ژمــارە 3ی گۆڤارەکە 

)ساڵی1914(  دا باڵوکراوەتەوە. 

حەمەحوسێن خان کوڕی سەردار سەیفەددین خان و نەوەی عەزیزخانی سەرداری 
فەرماندەی گشتیی قشوونی ئێران بوو، کە خاوەن مڵکی بۆکان و هەروەها سەرداری 
ویالیەتــی موکریــان بــوو و چ لە بــۆکان لە ماڵی خۆیەوە و چ لە مەهاباد )ســاباڵخی 
ئەو دەم(  کە ناوەندی ڕەسمی و ئیداریی موکریان بوو، حوکماتی ناوچەکەی دەکرد. 

لە مێژووی نوێی بۆکان دا، سەرجەم چوار سەردار دەردەکەون:
عەزیزخانی سەردار )1790ـ1870( ؛

سەیفەددین خان )1863ـ1890( ؛
حەمەحوسێن خان )1880ـ1914( ؛

عەلی خان )189٦ ـ1932( ؛
سەردارەکانی بۆکان سەر بە تایفەی »بابامیری« بوون، کە لقێکی دێبوکرییەکانە و 
بەگشتی لەسەر چۆمی مەجیدخان )نێوان بۆکان و میاندواو(  دەژیان، ئێستا زۆرێکیان 

دانیشتووی بۆکانن. 
عەلی خانی سەردار بە مێرمنداڵی نێردرابووە ڕووسیا )لە ڕاستی دا شاری تفلیس 
پێتەختی گورجستان کە ناوەندێکی گەورەی فەرهەنگی بوو و ئەو دەمانە بە پاریسی 
ڕۆژهەاڵت ناودەبرا( . عەلی خان لەوێ دەرسی خوێندبوو و لە گەڕانەوە دا پاسکیلێکی 
لەگەڵ خۆی هێنابوو، کە لە بۆکان سواری دەبوو و خەڵک پێیان دەگوت »کەرماشێن«. 
هەروەها کامێرایەکی وێنەگرتنی هێنابوو و یەک لە پێشڕەوانی وێنەگرتنە لە ئێران دا. 
کەســایەتیی عەلی خــان و چارەنووســەکەی زۆر لە هی ئەحمەدشــای قاجار، دوایین 
شــاهی قاجاریــی ئێران دەچــێ. وەک ئەو گەنج و خوێنــدەوار و ئەمڕۆیی بوو، وەک 
ئەویــش لــە کاری حوکمات کردن دا بێ ئەزموون. عەلی خان لە تەورێز ماڵی هەبوو و 
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زۆر کاتی ســاڵ لەوێ دەژیا و وەک دەگوترێ زیاتر خەریکی ژیانی شەخســی بوو 
تــا موڵکــداری. هەر ئەوەش بووە هۆی قەرزداری و لە دەســت چوونی مۆڵک و ماڵ، 
هەتا ئەوەی بۆکانی بە تاجرێکی تەورێزی فرۆشــت، کە درەنگتر ئاغاواتی دێبوکری 

)بنەماڵەی ئێلخانی زادە و موهتەدی(  لێیان کڕییەوە. 

ئەوەی ئێمە بیستبێتمان و لە سەرچاوەکان دا هاتبێ زیاتر ئەوەیە کە سەردارەکانی 
بــۆکان مەئمــووری حکوومەتــی ناوەنــدی لە ناوچــەی موکریــان و خەڵکانێکی گوێ 
لەمســت و وەفاداری ئێرانییەکان بوون. ئەم نامەیەی حەمەحوســێن خان ڕاستییەکی 
گەلێک جیاواز دەردەخا و ڕوخســارێک لە ســێهەم سەرداری بۆکان دەکێشەتەوە کە 
دژ بــە زانیارییــە باوەکان دەوەســتێ، ڕوخســاری کوردێکی دڵســۆز و خەمخۆرێکی 
گــەل و نیشــتمانەکەی خــۆی، کەســێک کــە دەزانــێ گەلــی کــورد مێژوویەکــی پڕ لە 
شانازیی هەیە، بەاڵم لە ژیانی هاوچەرخ دا تووشی کەندوکۆسپی گەورە هاتووە، بە 

چەشنێک کە ئێستا منداڵەکانی دەبێ بە فارسی و تورکی بخوێنن!
ئێمــە ئەگــەر بۆچوونــی نێو ئــەم نامەیە لەگــەڵ ڕووداوەکانی ژیانــی عەزیزخانی 
ســەردار )باپیرەی حەمەحوســێن خان(  بەراو رد بکەین، کە لە کۆتایی یەکانی ژیانی دا 
بــەوە تاوانبــار کرا الیەنگریی ســەربەخۆیی کوردســتان دەکا و هەر بەو ناوەشــەوە 
خانەنشینیان کرد، دەتوانین بگەینە ئەنجامێکی وا کە ئەم هەستە نەتەوایەتییە هەر لە 
سەرەتاوە لە بنەماڵەی سەردارەکان دا هەبووە و هەتا سەردەمی حەمەحوسێن خانیش 
درێــژەی کێشــاوە، جــا ئەگەر کاربەدەســتیکی میریش بووبێتن، هەســتی کوردانەیان 
هەبــووە و ئــەوە نین کــە بۆ نموونە، لە »کتێبی ســەوز دا« دەگوترێ. »کتێبی ســەوز« 
بەڵگەنامەیەکی ڕەســمیی وەزارەتی کاروبــاری دەرەوەی ئێرانە لەمەڕ ڕووداوەکانی 
ســااڵنی شــەڕی یەکەمــی جیهانی، کە بەشــی زۆری، ســنوورەکانی بــەری ڕۆژاوای 

ئێران و خاکی کورد دەگرێتەوە. 
مــن نامەکــەم لــە کتێبی»چەنــد الپەڕەیــەک لــە مێــژووی ڕۆژنامەوانــی کــوردی« 
نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین وەرگرتووە. بەگوێرەی ئەو هەواڵە، لە ژمارەی 
3ی گۆڤــاری هەتــاو چاپی ئەســتەمووڵ دا، بابامیری حەمەحوســێن خانی ســەرداری 
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موکری، کە حاکمی ساباڵخ بووە، پیرۆزبایی بۆ هەتاوی کورد ناردووە و گوتوویەتی:
»ئاقــای مــن! چــاوم کەوت بە ڕۆژنامەی هەتاو. وا بزانە کــە هەموو دنیایان   دا بە 
مــن، چونکــە تا ئێســتە ئەو میللەتە، کــە لە پێش دا لە هەموو میللەتان مەشــهوورتر و 
ئازاتر بوو، ئەوڕۆ بەدبەختی ڕووی تێکردووە و بەدبەختیان گەورەترە؛ ئەدەبیاتمان 
نەبــوو، منداڵــی ئێمــە کــە بیانخوێندایە دەبــوو بە زمانی فارســی یا تورکــی بخوێنن، 
شوکری خو دا کە ئەمڕۆ لە ئەسەری قەڵەمی جەوانانی غەیووری ئێمە، دوو ڕۆژنامە 
بــە زمانــی کــوردی چــاپ دەکرێ؛ لەســەر هەمــوو کوردان الزمــە قەدری ئــەو زاتە 
گەورانە بزانن و بە هەموو تەرزێ لە پێشرەفتی ئەو مەقسوودە موقەددەسە، کە ئەو 
دوو وجوودە موحتەرەمە عەبدولعەزیزبەگ لە پێشیان کەوتووە کۆمەک بکا، بەڵکوو 
ئینشائەڵاڵ کوردیش بێتە عەرسەی تەمەدوون و بە زبانی خۆی نەشری مەعاریف و 
تەئلیفی کتێب و تەئسیســی مەداریس بکا، تا لەوە زیاتر لە خەوی غەفڵەت دا نەمێنن. 
خواهیــش و تەمەنــا لە ئــەو دوو زاتە موحتەرەمە دەکەم، هەمــوو مانگان ڕۆژنامەی 
هەتاوی کورد و ڕۆژی کورد، ڕەوانە بکەن، کە چاوم بە تەماشاکردنی ئەوان ڕوون 

دەبێتەوە. 
قیمەتــی ئابوونــەم ڕەوانــە کــرد، لــە حاجــی زەینەلعابدیــن تەورێزیــی وەرگــرن. 
ئینشائەڵاڵ لەوە بەدواوە ئیعانەش دەنێرم. بە گیان و دڵ بۆ هەموو حەدەس حازرم.«1 

1. ڕۆژنامەی هەتاوی کورد چاپی ئەســتاموڵ، ژمارە 3، ســەرەتاکانی ساڵی 1914 )ژمارە 2 
لە 22ی نوامبری 1913 و ژمارە 4 و 5 لە 23ی مەی 1914  دا باڵوبۆتەوە( .

سەرچاوە: »چەند الپەڕەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەوانیی کوردی 1998ـ 181٦«، بەرگی یەکەم، 
 نووســینی نەوشــیروان مســتەفا ئەمین، دەزگای چاپ و پەخشی ســەردەم، سلێمانی، 2001،

1٥0 الپەڕە، کوردی.
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وێنەیەکی مێژوویی و چەند ڕوون کردنەوەیەک

ئەم وێنەیە لە کاناڵێکی تێلێگرامی بەناوی »خاندان اردالن« وەرگیراوە و لەژێری دا بە 
فارسی ئەم ڕستەیە نووسراوە:

»ســومی از ســمت راســت ماهپارە خانــم اردالن همســر ســردار بــوکان و خواهر 

اجالل الســلطنە حاکــم وقــت ســقز« واتە: »ســێهەم کــەس لــە ڕاســتەوە ماپەرە خانمی 
ئــەردەاڵن هاوســەری ســەرداری بۆکان و خوشــکی ئیجاللوسســەڵتەنە حاکمی ئەو 

کاتەی سەقز«ە.
 بەداخەوە سەرچاوەکە لەوە زیاتر هیچ زانیارییەکی سەبارەت بە ماپەرەخانم خۆی و
کەس وکاری و مێرد و منداڵی ڕانەگەیاندووە؛ هەر بۆیەش پێویســت دەکا بەگوێرەی 
توانا، ڕووناکی بخرێتە ســەر الیەنی مێژوویی بابەتەکە و بزاندرێ ئەو کەســانەی وا 
ناویــان لــەوێ دا هاتووە، کێن. من هەوڵم داوە بەگوێرەی ســەرچاوەکانی بەردەســتم 
 ئەم زانیارییانەی خوارەوە گردوکۆ بکەمەوە، بەاڵم تا ڕادەیەک ناتەواون و پێویستە

تەکمیل بکرێن. 
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یەکەم، ماپەرە خامنی ئەردەاڵن
بەداخــەوە ژیاننامــەی ماپەرە یان مەهپارە/ماهپارە خانم، وەک زۆربەی زۆری ژنانی 
کورد، بە نەناســراوی و نەگوتراوی ماوەتەوە و تەنیا خزمایەتییەکەی لەگەڵ پیاوان 

ڕاگەیەندراوە: خوشکی فاڵن کەس و هاوسەری فیسارە کەس! 
بەپێی یادداشتەکەی سایتی »خاندان اردالن«، ماپەرە خانم خوشکی »اجالل السلطنە« 

حاکمی ئەو سەردەمەی شاری سەقز و هاوسەری سەرداری بۆکان بووە. 
نەمــر ئیبراهیــم ئەفخەمی لە کتێبــی »تاریخ فرهنگ و ادب مکریان، بوکان« )الپەڕە 
229(   دا سەبارەت بە حەمەحوسێن خانی سەرداری موکری، سێهەم سەرداری بۆکان، 

نووسیویەتی: »سێ ژنی بووە کە ناویان ستارە، مەهپارە و جەیران بووە.« 
ئــەوە یەکــەم ســەلماندنی ڕاگەیاندنەکــەی ســایتی »خانەدانــی ئــەردەاڵن«ە و ئەو 

سەردارەی بۆکانیش، حەمەحوسێن خان بووە. 

دووهەم، اجالل السلطنە
لە کتێبی »وحشــت در ســقز«، نووسینی نەمر مستەفا تەیموورزادە، هەندێک زانیاری 
لەســەر »آقــای اجــالل« و »اجالل الســلطنە«ی بــرای وەهاب خانــی ئــەردەاڵن بەرچــاو 

دەکەوێ )الپەڕە ٤8 بەدواوە( . 
بەگوێــرەی کتێبەکــە، لە ســااڵنی شــەڕی یەکەمــی جیهانی دا، کە ســەقزیش وەک 
پاشــماوەی ناوچــە، هــەر دەمەی دەکەوتە بەر هێرشــی زۆردارێک و هەر جارەی لە 
نێوان ڕووس و عوسمانی دا دەستاودەست دەگەڕا؛ حاجی وەهاب خان )امیر محتشم(  
لەالیــەن هــەر دوو ئــەو دەوڵەتانــەوە کرابــووە حاکمــی شــاری ســەقز و کاروباری 
ئەوانــی بەڕێــوە دەبــرد. ماوەیــەک دواتــر، ڕووســەکان »اجالل الســلطنە«یان لەجێــی 
حاجی وەهاب خان دانا )ساڵی 1333ی کۆچی/ 191٤ ـ 1٥ی زایینی( . ئەو دوو کەسە 
بــرای یەکتــر و ســەر بــە لقێکی بنەماڵــەی ئەردەاڵنی ســەقز بوون. ئینجا ســەرەڕای 
خزمەتەکانیــان بــە ڕووس و عوســمانی، لەســەر کار البــران و ڕووســەکان حاجــی 
وەهاب خانیــان لــە ورمــێ دەسبەســەر کرد و بۆ ڕزگار بوون لە دەســت ســاڵدات و 
هاتنــەدەر لــە زیندانیــش، پارەیەکــی زۆریــان لێ وەرگرت! پێنــج ســاڵێک درەنگتر، لە 
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1338  دا ناوبراو بوو بە کاندیدی نوێنەرایەتیی شــاری ســەقز لە مەجلیســی شووڕای 
میللی ئێران، بەاڵم شــازادە »اقبال الســلطان« سەرۆکی گوومرگی کرماشان بە بەرتیل 

سەری لە سندووقی دەنگەکان دەرهێنا! 
ئەوەش دووهەم پەســندە لەمەڕ ڕاگەیەندراوەکەی ســایتی خانەدانی ئەردەاڵن و 
پشتڕاســتی دەکاتــەوە کە »اجالل الســلطنە«ی ئــەردەاڵن لە قۆناغێک دا حاکمی شــاری 
سەقز بووە، ئەو قۆناغەش دەوروبەری ساڵی 1333ی کۆچیی مانگییە )191٤ ـ 1٥ی 
زایینی( . تا ئێرە زانیمان ماپەرە خانمی نێو وێنەکە، خوشــکی »اجالل الســلطنە« حاکمی 
سەقز و لە بنەماڵەی ئەردەاڵنییەکانی سەقز بووە و بۆتە هاوسەری حەمەحوسێن خانی 

سەرداری بۆکان، بەاڵم هێشتا هەندێک پرسیار هەن کە بێ وەاڵمن:
»اجالل الســلطنە« ناســناوی کەســەکە بــووە، ئایــا ناوی خۆی و نــاوی باوکی چی 

بووە؟ 
ئایا ماپەرە خانم لە چ ساڵێک دا مێردی بە سەرداری بۆکان کردووە و منداڵی لێی 

بووە یان نا؟

سێهەم، سەردارەکانی بۆکان
»ســەردار«ەکانی بــۆکان چــوار کــەس بوون کــە بنــە و بنەچەکەیــان دەگەڕێتەوە بۆ 

گوندی نستانی شاری سەردەشت: 
1. عەزیز خانــی موکــری )1790 ـ 1870ی ز( ، کە لە ســەردەمی ناسرەددین شــای 
قاجار )1831 ـ 189٦(  دا گەیشتبووە پلەی وەزیری کابینە و »سردار کل«ی قشوونی 
ئێــران. عەزیز خــان بەزۆر یان بە کڕین، مڵک و ماڵێکی زۆری لە ناوچەکە وەدەســت 
هێنابوو کە بریتی بوون لە بۆکان و میاندواو و سەردەشــت و چەندەها گوند، بەاڵم 
بەگشــتی نیشــتەجێی شاری تەورێز و تاران بوو و چوارڕێیانی عەزیز خان دووسەد 
میترێــک لــە باکــووری مەیدانی حەســەنابادی تاران، هەروەها شــوێنێکی ئەو شــارە 
بەنــاوی »آب ســردار« لــە پشــت مەیدانی بەهارســتان بــەرەو مەیدانی ژاڵــە، بەناوی 
ئــەوەوە کــراون. عەزیز خان لــە کۆتایی یەکانی تەمەنی دا تۆمەتــی الیەنگری کردن لە 
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ســەربەخۆیی کوردســتانی لێــدرا، لەســەر کار البــرا و بــۆ ماوەیەک بە خانەنشــینی 
گەڕایەوە سەردەشــت و بۆکان، دوای مردنیش لە تەنیشــت »مقبرةالشعراء«ی شاری 

تەورێز ئەسپاردە کرا. 
2. سەردار سەیفەددین خانی بابامیری )سەرداری موکری(  )18٦3 ـ 1890(  کوڕی 
سەردار عەزیزخان و حاکمی ناوچەی موکریان وەک بەشی باشووری ئازەربایجانی 
ڕۆژاوا بوو. پێگەی حکوومەتی سەیفەددین خان شاری ساباڵغ )مەهاباد(  بووە، بەاڵم 
ژیانــی بنەماڵەیــی لە بۆکان تێپەڕکردووە. ســەیفەددین خان لــە کۆتایی دا دەرمانخۆر 
کراوە و لە تەورێز لە نزیک مەزاری عەزیزخانی باوکی نێژراوە. لە سەردەمی ئەو دا 

دروست کردنی قەاڵی بۆکان دەستی پێکردووە. 
3. ســەردار حەمەحوســێن خانی بابامیــری )ســەرداری موکــری(  )1880 ـ 191٥(  
کوڕی ســەیفەددین خان دوای مردنی باوکی لە شــوێنی ئەو دانیشت. لە سەرەتاکانی 
شــەڕی یەکەمی جیهانی دا کاتێ ســپای داگیرکەری عوسمانی بە پشتگیریی ئاڵمانیای 
قەیســەری هاتبووە نێو خاکی ئێرانەوە، بە تاوانی الیەنگری لە ڕووســیا، سەرداریان 
گرت و ڕایانگوێستە بنکەی سپایی خۆیان لە شاری مەراغە، هەر لەوێش، ڕۆژی 23ی 
ســەفەری 1333ی مانگی/ 191٥/1/11  لەگەڵ سەیفەددین خانی موزەففەروسسەڵتەنە 
کوڕی مەجیدخانی ئەردەاڵن حاکمی سەقز ئیعدامیان کرد.1 تەرمی سەردار لە مەراغەوە 
هێنرایەوە بۆکان و لە »گومبەزی ســەردار« نێژرا. عوســمانییەکان بە ماوەیەکی کەم 
پێــش ئــەم تاوانــە، حەمەخانی حاکمی بانە و شــێخ بابای غەوسابادیشــیان بە هەمان 

1. ســپای عوســمانی ســاڵی 1333ی کۆچــی  هاتۆتــە ئێرانەوە. ئــەو باڵــەی هێزەکەیان کە لە 
موکریــان کوشــتاری خەڵکیــان کــرد لــەالی بانەوە هاتنە ســەقز و بــۆکان و ســاباڵغ. کە لە 
بەراوردی ڕۆژمێرەکان دا دەکاتە کۆتایی یەکانی ساڵی 191٤ی زایینی، بەاڵم ڕۆژی ئیعدامی 
ســەردار حەمەحوســێن خانی بۆکان و ســەیفەددین خانی ســەقز، کە 23ی مانگی سەفەر بێ، 
)ئەفخەمی، ل 213(  دەکەوێتە ساڵی 191٥ی زایینییەوە و دەبێتە ڕۆژی 11ی مانگی ژانویەی 
ساڵی 191٥. لە سەرچاوەکان دا ساڵی ئیعدامەکە بە 191٤ نووسراوە، بەاڵم بەراوردی وردی 
ڕۆژەکان دەریدەخا کەوتبێتە ساڵی 191٥ەوە. بەگوێرەی نێوەرۆکی »کتاب سبز« کە کۆمەڵەی 
بەشــێک لە بەڵگەنامەکانی وەزارەتی دەرەوەی ئێرانە، لە ماوەی شــەڕی یەکەمی جیهانی دا، 
یەکەم ڕەنگدانەوەی دەوڵەت و ناردنی نامە بۆ ئەستەمووڵ 19 ڕۆژ دوای ئیعدامەکان، واتە 

لە ڕۆژی 3ی ڕەبیعی یەکەمی 1333 دا بووە!
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تۆمەتــی الیەنگــری کردنــی ڕووس ئیعدام کردبوو.1 شــایانی گوتنە کە لەو ســااڵنە دا 
هەندێک گەشــبینی ســەبارەت بە سیاسەتی ڕووسیای قەیسەری لە کوردستان پەیدا 
ببوو و نیشتمانپەروەرانی کورد الیان وابوو ڕووسیا لەگەڵ سەربەخۆیی کوردانە و 
لەژێر زوڵمی عوسمانی و ئێران دەریاندەهێنێ. دەنا شێخ بابا سەعید چی و ڕووسیا 

چی؟ 
فەرماندەی هێزەکانی عوسمانی کە پێی دەگوترا »ئەرکانی حەرب« و لە ناوچە دا بە 
»ئەرکان« ناو دەبرا، ئیبراهیم بدلیسی ناوێک بوو. لە مێژووی زارەکیی ناوچەکە دا ئەو 
ساڵی 1333ی کۆچییە بە »ساڵی ئەرکان« دەناسرێ کە بەرانبەرە لەگەڵ دوو مانگی 
کۆتایی ســاڵی 191٤ و 10 مانگی ســاڵی 191٥ی زایینی. ســەردار حەمەحوسێن خان 
هەســتێکی پاکــی کوردانــەی بــوو و الیەنگریــی ســەربەخۆیی کوردســتانی دەکــرد، 

1. مامۆســتای بەڕێــز محەممەدڕەئووفــی تەوەککولــی لــە کتێبی جوغرافیــا و تاریخی بانەی 
کوردســتان )الپەڕە 37٥(  دا نووسیویەتی »ڕۆژی بیست و نۆهەمی محەرەمولحەرامی ساڵی 
1333ی کۆچی مانگی/ 191٥ی زایینی، بە فەرمانی ئیبراهیم بدلیسی قوماندانی هێزی سەفەرییەی 
عوسمانی محەممەد خان کوڕی یۆنس خانی بانە دەسبەسەر کرا و 3 سەعات دوای دەرکەوتنی 
خــۆر، تیرەبــاران کــرا«. لە بــەراوەرد کردنەکانی مــن دا، ئەو مانگی محەرەمەی ســاڵی 1333 
ناکاتە ساڵی 191٥ بەڵکوو لە کۆتایی یەکانی ساڵی 131٤دایە و بەبێ ئەم الوئەوال، کردوویەتە 
نێوان ڕۆژی 19ی نوامبر تا 18ی دیســامبری 191٤. بە حیســابی پەڕاوێزی هەمان الپەڕەی 
کتێبەکەی مامۆســتا ڕەئووف، ســەرچاوەی زانیارییەکانی کتێبی کورد و کوردســتانی نەمر 
محەممەدئەمین زەکی بەگ، بەرگی 2، الپەڕە ٤1٤ بووە. من سەیری ئەو سەرچاوەیەشم کرد. لە 
چاپی یەکەمی کتێبەکەی ئەمین زەکی بەگ )دارالسالم، بەغدا 1931، الپەڕە ٤1٤(  دا نووسراوە: 
»ئەم حەمەخانەش لە ئەوەڵی شــەڕی گەورە و لە ســاڵی 1333ی هیجری دا لە تەرەف قوەی 
 ســەفەرییەی عوسمانی )ابراهیم بدلیسی( ەوە کوژرا و خانەدانی یۆنس خانیش دوایی هات و

بانە بووە قەزایەکی ساباڵخ.« 
ئەم بابەتە لە چاپی نوێی کتێبەکە دا، کە دەزگای سەردەم چاپی کردووە )سلێمانی، 2000، 
کەوتۆتە الپەڕە 2٥٤( ، هەروەها لە بەرگی دووهەمی تەرجەمەی عەرەبی کتێبەکە وەرگێڕانی 
نەمــر محەممەدعەلی عەونی )مطبعة ســعادة، قاهرە، الپــەڕە ٤2٤(  و بەرگی دووهەمی چاپی 
فارسی کتێبەکە وەرگێڕانی کاک یەدوڵاڵ ڕەوشەن ڕەوان )تاران، 1381، لە الپەڕە 2٦9(  دا بە 
هەمان شێوە دووپات بۆتەوە و لە هیچکامیان دا باس لە مانگی محەرەمی ئەو ساڵە نەکراوە. 
بەگوێــرەی »تقویــم تطبیقــی فردینانــد ووســتنفلد و ادوارد ماهلــر، دکتر حکیم الدین قریشــی، 
تهــران 1982«، ئــەو مانگی محەرەمــە دەکەوێتە کۆتایی یەکانی ســاڵی 191٤ و 13 ڕۆژ پێش 
ساڵی 191٥ کۆتایی پێدێ. مەگەر بڵێین مانگی محەرەم نەبووە و سەفەر بووە کە 1٤ ڕۆژی 
لە ســاڵی 201٤ و 1٦ ڕۆژی لە ســاڵی 191٥  دا بووە. دەزانین ســەردار حەمەحوســێن خانی 

بۆکان و سەیفەددین خانی سەقزیش هەر لەو مانگی سەفەرە دا ئیعدام کران. 
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هەروەها لەگەڵ ئۆپۆزیسیۆنی حکوومەتی عوسمانیش دا پەیوەندیی هەبوو. لە ماوەی 
ژیانی حەمەحوسێن خان دا کاری بنیات نانی قەاڵی بۆکان کۆتایی پێ هات، بەاڵم ئەو 
بینایــە مێژوویی یــەی کورد دوای ڕاپەڕینەکەی ســاڵی 1979ی ئێــران خاپوور کرا و 

پێگەیەکی سپایی لێ داندرا. 
٤. ســەردار عەلی خانــی بابامیــری )ســەرداری موکــری(  )189٦ ـ 1932(  کــوڕی 
حەمەحوســێن خان، لــە تفلیــس )تبلیســی(  پێتەختــی گورجســتان )جۆرجیــا(  دەرســی 
ســپایی دەخوێنــد،1 بــەاڵم دوای ئیعدامی باوکی گەڕایەوە ناوچەکە و لە شــوێنی ئەو 
دانیشــت. ســەردار عەلی خان کە خاوەنی شەش دانگی شاری بۆکان بوو، شارەکەی 
بــە بازرگانێکی تەورێزی فرۆشــت. دوای مردنیش لــەالی باوکی خۆی لە »گومبەزی 

سەردار«ی بۆکان نێژرا. ئەم بینا مێژوویی یە، ئێستاش هەر لەسەر پێیە. 
ئێستا مەسەلەکە هەندێک ڕوونتر بۆتەوە و بە دڵنیایی یەوە دەزانین ئەو سەردارەی 
بۆکان کە لە یادداشــتی ژێر وێنەکە دا ئاماژەی پێکراوە، ســەردار حەمەحوســێن خانی 

سەرداری موکری بووە. 

چوارەم، ساڵی زەواجی ماپەرەخانم و سەردار حەمەحوسێن خان
بەداخەوە هیچ زانیارییەک سەبارەت بە تەمەن و ساڵی لەدایک بوون یان مێردکردن و 
لەالیــەن  دەبــێ  زانیارییــەکان  نییــە و  بەدەســتەوە  ماپەرەخانــم  مەرگــی  تەنانــەت 

حەمەحوسێن خانەوە شوێن هەڵبگیرێن. 
ســااڵنی شــەڕی یەکەمی جیهانی )191٤ ـ 1918(  لە پەیوەندیی بابەتەکەی ئێمە دا 
گەلێــک گرنگــن، لەبــەروەی لە ڕێگــەی تەیمــوورزادەوە دەزانین کە »اجالل الســلطنە« 
ســاڵی 1333، واتــە 191٤ـ  1٥  ، حاکمــی ســەقز بــووە و حەمەحوســێن خانیش، کە لە 

1. لەو سەردەمانە دا دوو مەڵبەندی ڕووناکبیریی گەورە لە ناوچەکە دا هەبوون، ئەستەمووڵ و 
تفلیــس. زۆرێــک لــە خوێنــدەواران و خەباتکارانــی ئازەربایجانــی لە تفلیــس خوێندوویانە و 
تەنانــەت دەگوتــرێ دەروێش خانــی مۆســیقاری ئێرانیــش هــەر لەوێی خوێندبــێ، بەاڵم کاک 
عەبدوڵــاڵ عەلیــار لەســەر حیســابی فەیســبووکی ســایتی ڕۆژهــەاڵت/ بۆکان نووســیویەتی: 
»ئەوەندەی بزانم عەلی خانی ســەرداری موکری لە پیترێزبوورگ خوێندوویەتی.« دوور نییە 

هەواڵی الی کاک عەبدوڵاڵ ڕاستتر بێ. 
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ســاڵی 1880  دا هاتبووە جیهان، لە هەمان ســاڵی 1333 )ســەرەتای ســاڵی 191٥(  لە 
3٥ ســاڵی دا لــە داری بێــدادی تــورکان دراوە. لە ڕێگــەی ئەفخەمیشــەوە زانیمان کە 
حەمەحوســێن خان ســێ هاوســەری بــووە کــە یەکیــان ماپەرە خانمی نێــو وێنەکەیە. 
ئەگەری زۆر بەهێز ئەوەیە کە ژن و مێردایەتیی ئەو دوو کەســە پێش ســەرهەڵدانی 
شــەڕ بووبێ، بەاڵم کەی؟ نازاندرێ. ئایا ماپەرە خانم هاوســەری یەکەم یان دووهەم 
یان سێهەمی سەردار بووە؟ ئەوەش نازاندرێ. گەرچی نەمر ئیبراهیمی ئەفخەمی و 
بنەماڵەکەیــان بەهــۆی پەیوەندیــی خزمایەتی لەگەڵ بنەماڵەی ســەردارەوە، هەروەها 
ئــەو ڕاســتییەی کــە میــرزا مەحمــوودی ئەفخەم باوکی مامۆســتا برایم، »مونشــی و 
پێشــکاری حەمەحوســێن خان بــووە و لەگەڵ ئەویــش دا لە مەراغە گیراوە و پاشــان 
ئــازاد کــراوە« )الپەڕە 199ی کتێبەکەی( ، ئەو هەوااڵنەیان بــە تێروپڕی زانیوە، بەاڵم 
لــە کتێبەکەی دا ئاماژەی پێنەکروون. هیــوادارم ئەندامانی دیکەی بنەماڵەکە درێژە بە 
نووســینی ڕووداوەکانی ئەو ســااڵنە و دوای ئەو بدەن و بەرگی دووهەم و ســێهەم 
بە شوێن کتێبەکەی ئەو دا ئامادە بکەن؛ دەزانم خەڵکانی توانای ئەم کارەشیان هەیە. 
حەمەحوســێن خان دوو کچی هەبوون بەناوی کوبڕا و عیشرەت خانم. بەگوێرەی 
هەواڵی کاک عەبدوڵاڵ عەلیار، »عیشــرەت خانم پاشــان بوو بە هاوسەری برایم ئاغای 
ئێلخانــی زادە، بــەاڵم منداڵیــان نەبــوو و کاک تاهیــری ئێلخانــی زادە کــوڕی حاجــی 
ســمایل ئاغای بــرا گــەورەی برایماغایان وەرگرتبوو و الی ئــەوان گەورە کرا. ئەگەر 
بەدروســتی لە بیرم مابێ عیشــرەت خانم لە دەیەی شێســتی هەتاوی دا کۆچی دوایی 

کرد.« 
نازانم ئایا عەلی خانی سەردار کە دوای حەمەحوسێن خان بوو بە جێگری، کوڕی 

کامیەک لەو سێ هاوسەرەی بووە. 
**

بگەڕێینــەوە ســەر وێنەکــە. بەداخــەوە نــاوی ئــەو خانمانــەی دیکــەی الی دەســتی 
ماپەرەخانــم ڕانەگەیەنــدراوە و گەلێــک گرنگە بەرپرســانی بەڕێزی ســایتی »خاندان 
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اردالن« ئەم ئەرکەش بگرنە ئەستۆ و ناوەکان، ئەگەر بزانن، ڕابگەیەنن. دیارە ئەگەر 
کەسانێکی دیکەش ئەو زانیارییەیان هەبێ و بتوانن هەموو یان بەشێک لەو خانمانە 
بناسنەوە و زانیارییان لەسەر بنووسن، کارێکی گرنگیان کردووە. ژن لە کوردستان 
ســتەمی زۆری لێ کراوە و لە هەمووان گرنگتر ئەوەیە کە ناســنامەی تاکەکەســییان 

لێ سەنراوەتەوە، با ئێمە لەگەڵ ئەم ڕەوتە هەڵەیە دا نەبین. 
بە حیســابی شــێوەی جل وبەرگ بێ، ژنەکان نابێ خەڵکی ســنەی ئەردەاڵن بن و 
زیاتر لە ئەندامانی بنەماڵەی دەسڕۆیشــتووی ناوچەی ســەقز یان ڕۆژهەاڵتی بۆکان 
دەچــن، بەتایبــەت ســەربەندەکانی ســەریان زیاتر وەک هی الی ســەقزن و بەو پێیە 
دوور نییە وێنەکە لە سەقز کێشرابێ. بە دڵنیاییش لەم دوایی یانە دا نوێ کراوەتەوە و 
ڕەنگی لێدراوە، دەنا لە سەردەمی ژیانی ئەو کەسانە دا وێنەی ڕەنگی بوونی نەبووە. 
هەروەها لە پەیوەندیی وێنەکە دا پێویستە بگوترێ کە سەردار عەلی خانی کوڕ یان 
زڕکوڕی ماپەرەخانم، لە گەڕانەوەی سەفەری ڕووسیا )ساڵی 191٥(  دا، کامێرایەکی 
لەگــەڵ خــۆی هێنابووە بۆکان. گەلۆ ئــەو وێنەیەش بەرهەمی هونــەری عەلی خانە و 
بــە هەمــان ئــەو کامێرایە کێشــراوە یان دواتر ســمایل خانی فەڕڕوخی کێشــاویەتی؟ 
ســمایل خانیش لە پەیوەندیی بنەماڵەی سەردارعەلی خان دا بوو و خۆی و برایم خانی 
کــوڕی یەکــەم دووکانــی عەکاســییان لە بــۆکان کردبــۆوە. هەروەها ســمایل خان لە 
ســەردەمی کۆماری کوردســتان )19٤٦(  دا بۆ ماوەیەک لە تەورێز دووکانی عەکاسی 

هەبوو و بەشێک لە وێنەی ڕێبەرانی کۆمار ئەو لە تەورێز کێشاونی. 
قســەی کۆتایی: ئەوەی تا ئێســتا لە من ڕوونە، ئەوەیە ماپەرەخانمی ناو وێنەکە، 
وەک لــە ســایتی خانەدانــی ئــەردەاڵن دا نووســراوە، خوشــکی »اجالل الســلطنە« لــە 
ئەردەاڵنەکانی ســەقز و هاوسەری سەردار حەمەحوسێن خانی بابامیری )سەرداری 

موکری(  بووە، کە عوسمانییەکان لە سەرەتای ساڵی 191٥  دا ئیعدامیان کرد. 
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کوردستان لە ڕێبازی مێژوو دا بەگوێرەی گێڕانەوەی بەڵگەنامەکان 
ئەم کتێبە، ئامادەکراوی مامۆســتا عومەری فارووقییە و لە ڕاســتی دا بەشــی زۆری 
بڕیتییــە لــە وە رگێــڕاوی بەڵگەنامەکانــی نێــو کتێبــی »گزیدە اســناد سیاســی ایران و 
عثمانــی« )7 بــەرگ( ، کــە وەزارەتــی کاروبــاری دەرەوەی ئێــران بــاڵوی کردۆتەوە، 
بەاڵم بەداخەوە نووســەر ئەو ڕاســتییەی دەرنەبڕیوە و تێکەاڵو لەگەڵ چەند بابەتی 
بەرباڵوی دیکە، بە کاری »گردوکۆ و لێکۆڵینەوە و نووســین«ی خۆی داناوە )الپەڕە 

6( . من دواتر لەم باسی ئەم بەڵگەنامانە دەکە م. 
لە الپەڕە 167ـ  168ی کتێبەکەی کاک عومەری فارووقی  دا کەڵک لە یادداشتەکانی 
میــرزا کەریمــی بەهرام بەگــی بۆکانــی )پێشــتر (  وەرگیــراوە و باســی وت ووێــژی 
ســمایل ئاغای ســمکۆ لەگەڵ ســەردار عەلی خانی بۆکان کراوە کە ئەو دەم سەرداری 

موکری و نیشتەجێی ساباڵغ بوو. 
ئەوەش دەقی بابەتەکەیە:

»... لەم کاتە دا ســەردار عەلی خانی موکری، نەتیجەی عەزیز خانی ســەردار، هاتە 
الی ســمکۆ و بــە ســمکۆی گوت: ســوارەی دێبوکری هاتبوون یاریــدەی هێزەکانتان 
بدەن، بەاڵم ســوارەی ئێوە چەکیان کردوون. بۆچی ســووکایەتیتان پێکردن؟ ســمکۆ 
وەاڵمی دایەوە: ئەو کەسانە بە تفەنگ و چەک ڕێگەیان گرتبوو و ئێمەش نەماندەزانی 
دەیانهەوێ هاوکاریی ئێمە بکەن. پاشانیش ئەم ئاغا واتە هەردەم ڕوویان لە الیەنێکە و 
من هیچ پێویســتییەکم پێیان  نییە، ئێســتاش فەرمان دەدەم ئەســپەکانیان ]بدەنەوە و[ 

بۆ هەر کوێ دەیانەوێ بڕۆن. 
 پاشــان ســمکۆ ڕووی کــردە ســەردار و گوتــی: منیش پرســیارێکم لە تــۆ هەیە. 
ســەردار گوتی: فەرموو! ســمکۆ گوتی: ئێوە کە چەند پشتتان سەردار و فەرماندە و 
ســەرداری گشــتی و خاوەن دەسەاڵت و پلەوپایە بوون لە ئێران، بۆچی هیچ ڕێباز و 
سیاســەتێکی ڕوونتــان نییــە و دایم لە بەرانبــەر ئەمیران دا دەنووشــتێنەوە و خۆتان 
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بچووک دەکەنەوە؟ ڕاســتە کوردان خۆبەکەم زان و میواندۆســت و بە ئەدەبن، بەاڵم 
ئەم خوووخدەیە دەبێ بەتەواوەتی دووالیە نە بێ. ئەگەر تۆ لە بەرانبەر دەوڵەتییەکان 
ئەم هەمووە دەنووشــتێیەوە و خۆت بە کەم دادەنێی و کوێرانە دەکەوییە شــوێنیان، 
ئەوانیش دەبێ ڕوو بکەنە تۆ و لەالیان بەڕێز و خۆشەویست بێ، بەاڵم من بەڕوونی 
دەبینــم کــە بەپێچەوانــە، هەمــوو ڕۆژێــک بێ ڕێزتــر و بچووکتر دەبــی و لەبەروەی 
ناسناوی سەرداریش بە شوێن خۆت دا دەکێشی، ئاشکرایە سووکی و بێ ڕێزی و بە 
ناچیــز دانانــی تۆ دەبێتــە هۆی بێ حورمەتی کردن بە هەمــوو گەلی کورد. باش وایە 
گــوێ بدەیە نەســیحەتی من و لــە بەرانبەر ئەم هەمووە نوشــتانەوەیە دا، چاوەڕوانی 

ڕووتێکردن و ئیحترامی ئەوان بی. 
 لەم کاتە دا کەسێک عەرزی کرد کە ئەسپی تایبەت بە سەردار عەلی خان بەدەست 
ســوارەی ســمکۆوەیە، فەرمان چی دەدەن؟ عەلی خان گوتی: ئەســپەکە پێشــکەش بە 
تۆ دەکەم. ســمکۆ گوتی: خێر، ئەســپی تۆ بە کەڵکی من نایە، باشــترە خۆت ســواری 
بی. دوای ئەم قســانە، هاوڕێ لەگەڵ ســەرهەنگ مەلیک زادە و ئەفسەرانی ئەسیر، لە 
مەهابادەوە بەرەو ورمێ کەوتەڕێ و لەالی خۆیەوە حاکمانێکی بۆ شــاری مەهاباد 

دانا...«1

1. عمر فاروقی، »کردســتان در مســیر تاریخ بە روایت اســناد«، انتشــارات آنا، تهران، 1383/ 
2004، 236 صفحە، فارسی.
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کتێبی سەوز
دەوڵەتی ئێران لە ماوەی شەڕی یەکەمی جیهانی دا )191٤ـ  1918(  بە شێوەی فەرمی 
بێ الیەن مایەوە و نەچووە هیچکام لە بەرەکانی شەڕکەرەوە، لەگەڵ ئەوەش دا ئێران 
پێشێلی سپای عوسمانی و ڕووس و ئینگلیز کرا و ناوچەی کوردستان بەشی زۆری ئەو 
 ملمالنییەی نێوان ڕووس و عوسمانیی پێ بڕا کە شەڕ و خوێنڕژان و وێرانی و قاتی  و
هــەژاری بــێ. لــە کۆتایی شــەڕ دا حکوومەتی ئێــران هەندێک بەڵگەنامەی ســەبارەت 
بــە دەســتێوەردانی دەوڵەتانــی بێگانــە، بەتایبــەت »هێزەکانی میحوەر« کــە ئاڵمانیا و 
عوسمانی دوو لەوان بوون، پێشکەش بە کۆنگرەی ئاشتی کرد کە لە ساڵی 1919  دا 
لــە پاریــس بەســترا و چەنــد پەیمان و قــەراری گرنگ بــۆ نموونە پەیمانی ڤێرســای 
بەســەر واڵتانــی بــەرەی تێکشــکاو دا فــەڕز کرد. کۆی ئــەو بەڵگەنامانە نــاوی »کتاب 

سبز«ی لێ نرابوو و بە فارسی و فەرەنسی باڵوکرابوونەوە. 
من لە فێوریەی ســاڵی 1992  دا وتارێکم ســەبارەت بە »کتێبی ســەوز« نووسی  و 
لــە ژمــارە 1٥ی گۆڤاری پەیڤ، چاپی مەڵبەندی ڕۆشــنبیریی کــورد لە لەندەن  باڵوم 
کــردەوە. لــەوێ دا ئــەم بەڵگەنامانــەم وەرگێڕابــووە ســەر کــوردی کــە پێوەندیان بە 
کوژرانی سەردار حەمەحوسێن خانی سەرداری موکری و سەیفەددین خانی سەقز و 
محەممەدخانی حاکمی بانە بەدەست عوسمانییەکانەوە بوو، بەاڵم چەند بەڵگەنامەیەکی 
دیکەشم لەگەڵ خستبوون کە بۆ ڕوون کردنەوەی بارودۆخی سیاسیی ئەو سااڵنەی 

ئێران لە ناوچەی موکریان بەکەڵکن. 
ڕادەی بێ ئەخالقیی سیاسی و چەتەگەری و چەوساندنەوەی سپای عوسمانی و 
ئــەو بەڵگەنامــە  بــاوەڕی هیــچ کەســێک دا ناگونجــێ مەگــەر  لــە  ســەرکردەکانیان 
فەرمییانــە ببینــێ و بزانــێ چــۆن بــە فێــڵ هەرچــی مڵــک و ماڵــی ئەو ســێ حاکمەی 
موکریــان، بەتایبــەت ئەوانــەی هی حەمەحوســێن خانی ســەرداری موکــری بوون لە 
کەس وکارەکەیــان وەرگرتــوون و بەڵێنی درۆی ئازادکردنی ئەوانیــان پێداون، بەاڵم 



بەشی یەکەم، بۆکان: ناسنامە، مێژوو، ڕووداو | 321  

دواتر ئیعدامیشیان کردوون. 
ســەمەرە ئەوەیــە دەوڵەتــی ئێــران و والیــی ئازەربایجــان ســەرەڕای تێلگرافــی 
یەک لەدوای یەکی سەردار، کە ئەوا عوسمانییەکان هاتنە نێو شار و تا سەعاتێکی دیکە 
 پەیوەندی من لەگەڵ ئێوە دەپسێنن و تکایە کارێک بکەن، هیچ جووڵەیەکیان نەکردووە و

ئەو هەژارەیان خستۆتە بەر تیغی دوژمن. 
ئــەوەی پەیوەندیــی بــە حەمەحوســێن خانەوە هەیە ئەو ڕاســتییەیە کــە دەیتوانی 
شاری ساباڵغ بەجێ بهێڵێ و گیانی خۆی لە دەست ئەو مرۆڤکوژانە ڕزگار بکا و بۆ 
نموونە بچێتە گوندێکی دەرەوەی شــار، بەاڵم ئەو کارەی نەکرد و لە شــار و لەگەڵ 
خەڵکــی شــارەکە مایەوە هەتا هاتــن و گرتیان و بردیانە مەراغە و لــەوێ ئیعدامیان 
کــرد. ئێمــە هەمــان ئەو ئازایەتــی و بەڵێندارییەمان لە پێشــەوا قــازی محەممەد بینی 
کە ئەویش بە شــێوەی ســەردار، شــاری بەجێ نەهێشت و خۆی دایە دەست دوژمنی 
داگیرکەر بۆ ئەوەی چارەنووســی لە چارەنووســی گەلەکەی جیا نەکردبێتەوە. یادی 
هەر دوو قارەمانەکەمان بەخێر بێ! بۆ ناسینی هەستی نەتەوایەتی و کوردپەروەریی 
حەمەحوســێن خان، دەکرێ ســەیری ئەو نامەیە بکرێ کە بۆ سەرنووسەری گۆڤاری 
هەتــاوی کــوردی نووســیبوو و ئــەوە بەشــێکە لە بەڵگەنامــەی ژمــارە 38٦ی کتێبی 

سەوز: 
نامەی وەزارەتی کاروباری دەرەوەی ئێران بۆ باڵوێزخانەی گەورەی عوسمانی 

لە تاران، 17ی ڕەبیعی دووهەمی 1332 ]٦ی مارسی 191٥[:
»... بــە شــوێن نامەکانی پێشــووی خۆم دا لەمــەڕ کوژرانی ســەرداری موکری و 
بەدوای ئەو قسانەی وا لەگەڵ باڵوێزخانەی مەزنتان دا کرا... کەس وکاری بەجێماوی 
سەرداری خوالێخۆشبوو هانایان بۆ هێناوین و دەڵێن عەسکەر و هێزی ئەو دەوڵەتە 
مەزنەتان لە ساباڵغ هیچ کۆتایی یەک ناکەن لە ئازار گەیاندن بە کەس وکار و مڵک و 
ماڵی خوالێخۆشــبوو. هەواڵمان دەدەنێ کە 10٤ ئەســپ و ئێســتر و ماین لەگەڵ 3٦ 
تفەنگ کە لە ماڵی سەرداری موکری دا بووە، زەوت کراون و جل و بارگەی حکوومی 
وەک فەڕش و ئەسباب هەرچی بووە، داگیریان کردوون و هەر ڕۆژەی بە چەشنێک 
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کەس وکار ئەزیەت دەکەن. 
»معاون الدولە« مەحموود ناو، بەرپرســی باڵوێزخانەی ئێران لە ئەســتەمووڵ دوو 

هەفتە دواتر نامە بۆ تاران دەنووسێ و لە بەڵگەی ژمارە 378  دا دەڵێ:
»چاوم بە ســەرەک وەزیران]ی عوسمانی[ کەوت. بڕیار درا کە حوکمی قورس و 

قایم دەربکەن هیچ کەس دەسدرێژی نەکاتە سەر کەس وکاری سەردار.« 
دیارە، نە ئەو چاوپێکەوتنە و نە ئەو نامە نووسینانە هیچکام چاوچنۆکیی سپای 
داگیرکــەری عوســمانییان پێ چارەســەر نەکرا و هەتــا بنەماڵەی ســەرداریان، وەک 
پاشماوەی خەڵکی ناوچەکە، بەتەواوەتی نەڕووتاندەوە و ناوچەکەیان لەسەر ساجی 
عەلی دانەنا، دەســتیان لە دەســدرێژی هەڵنەگرت. لە ڕاســتیش دا ئەو ڕووتاندنەوە و 
بردنی دارایی و ســەروەت و ماڵی خەڵکە و ڕاکێش کردنیان بۆ نێو عوســمانی، یەک 

لە هۆکارەکانی قات وقڕیی دوای شەڕی یەکەم لە کوردستان بوو. 
 خوێنــەر دەتوانــێ بــۆ زانیاریی زیاتر لەســەر کتێبی ســەوز و ئــەو جینایەتانەی 
وا عوســمانییەکان دەرحەق بە ناوچەی موکریان و خەڵکەکەیان کرد ســەردانی ئەم 

سەرچاوانە بکا:
1. بی طرفــی ایــران، مراســالت و مذاکــرات متعاقبە بین دولت علیــە و دول خارجە از بدو 
وقوع جنگ بین الملل در ســنە 1322 هجری مطابق با 191٦ مســیحی، جلد اول، طهران 

سنە 133٦، مطبعە روشنائی، خیابان عالءالدولە.
2. بیطرفی ایران، متمم شش ماهە اول کتاب سبز، مطبعە کلیمیان، طهران 1337.

3. کتــاب ســبز، چــاپ دوم کتاب، مقدمە رضا نظام مافی، نشــر تاریخ ایــران، تهران پائیز 
13٦3 هجری شمسی.

٤. ئەنــوەر ســوڵتانی، »کتێبــی ســەوز وەک ســەرچاوەیەک بــۆ مێژووی کــورد«، گۆڤاری 
پەیــڤ، مەڵبەنــدی ڕۆشــنبیریی کــورد لەنــدەن، ژمــارە 1٥، فێوریەی 1992، کــە تێیدا 9 
بەڵگەی کتێبەکە سەبارەت بە ئیعدامی ئەو سێ سەردار و حاکمە وەرگێڕدراوەتە سەر 

کوردی و ڕووداوەکە شی کراوەتەوە. 
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کوردستان لە ساڵەکانی شەڕی یەکەمی جیهانی دا
 مێژوونووســی گــەورەی کــورد دوکتۆر کەمــال مەزهەر ئەحمەد کتێبێکی لە ســاڵی 
1975  دا باڵوکردەوە کە تێیدا بارودۆخی پارچەکانی کوردســتانی ئێران و عوســمانی 
لە ســااڵنی پێش شــەڕ و ماوەی شــەڕی یەکەمــی جیهانــی دا )1914ـ  1918(  تاوتوێ 
کردبوو. کتێبەکە هەتا ئێســتاش وەک ســەرچاوەیەکی بایەخدار لەالیەن نووســەر و 
مێژوونووسانی کوردەوە سوودی لێ وەرگیراوە و بە چەند زمانیش تەرجەمە کراوە. 
کتێبەکــە لــە زۆرینەی خۆی دا باســی ئیمپراتۆرییەتی عوســمانییە و کەمتر بەالی 
بەشــی ڕۆژهــەاڵت و ئێران دا هاتووە، ناوێکی تایبەتیشــی لە بــۆکان نەبردووە، بەاڵم 
مــن بــۆ کار هاســانیی مێژوونووســانی دواڕۆژی بۆکان و ناوچەکەی، دەسنیشــانی 

هەندێک الپەڕەی دەکەم کە ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەگرنەوە:
ـ الپەڕە 9: )پەڕاوێز(  کێشەی نێوان ڕووس و ئاڵمانیا لە ئازەربایجان و کوردستان؛
ـ الپــەڕە 11: »ئەلمانــەکان توانییــان جێ پێــی خۆیــان لــە کوردســتان دا بکەنــەوە، 
بــۆ نموونــە شــاری شــنۆ پێــش شــەڕ ببــووە ناوەندێکــی خوری کڕیــن لەالیەن 
ئاڵمانەکانەوە و لەوێوە دەیانبرد بۆ ئەو فابریقەیەی لە تەورێز دایانمەزراندبوو 
بۆ دروست کردنی ڕایەخ ]کە دیارە ئەگەر خوری لە شنۆوە بۆ تەورێز چووبێ، 

دەبێ ئاڵمانییەکان لە ناوچەی مەهاباد و بۆکانیش غافڵ نەبووبێتن[. 
ـ الپــەڕە 14: ڕاولینســۆن. مامۆســتا دوو وتــاری ڕاولینســۆنی وەک ســەرچاوە 
ناســاندووە کــە یەکەمیــان باســی ســەفەری ڕاولینســۆنە لــە تەورێــزەوە بــۆ 
کوردســتان. ئەم ســەرچاوانە بۆ مێژووی بۆکان و بەتایبەت قەاڵیچی و تەختی 
سولەیمان گەلێک گرنگن. هیوادارم بتوانم ئەم وتارانە بکەمە کوردی. )بۆ باسی 

ڕاولینسۆن، بڕواننە بابەتەکانی پێشووتر.(   
ـ الپەڕە 36: لە ساڵی 1912  دا کۆمەڵی »جیهاندانی« لە کوردستانی ئێران دامەزرا، کە 
دەیویست خەباتی گەلی کورد بە ڕێبازێکی ڕاست دا بەرێ و لە چوارچێوەیەکی 
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یەکگرتــوو  دا کــۆی بکاتەوە ]ئــەم زانیارییە لە کتێبێکی فاریــزۆڤ وەرگیراوە کە 
تایبەتمەندییەکانی خراونەڕوو[. 

ـ الپەڕە 57: ئازەربایجان و کوردســتانی ئێران بوون بە بەشــێک لە مەیدانی شەڕ 
 . )1914(

ـ الپــەڕە 60: لەشــکری ڕووس لــە 25ی مــای 1915  دا شــاری ورمێیــان گــرت و 
توانییان بچنە نێو شاری شنۆ و مەهابادیشەوە. 

ـ الپــەڕە 61: لــە زۆر ناوچــە دا ژاندرمەکانــی تورک بێڕەحمانــە بەردەبوونە گیانی 
ناحەزەکانیــان، بــۆ وێنــە تەنیا لە یەکێــک لە ناوچەکانی کوردســتانی ئێران دوو 
ســەرداری ناحــەزی خۆیان )حەمەحوســێن خان]ی بۆکان[ و ســەیفەددین خانی 
سەقز( یان لە سێدارە   دا و بۆ چەند ڕۆژێک تەنیا بە نیازی چاوترساندنی خەڵکی 

ئەم ناوە، الشەکانیان بە هەاڵوەسراوی هێشتەوە. 
ـ الپــەڕە 62: خەڵکــی »ناوچــەی« ســاباڵغ )مەهاباد( یــش بــە ســەرکردایەتیی قازی 
فەتاحــی بەناوبانــگ بەگەرمی کەوتنە بەرهەڵســتی کردنی هێزی تورک و دوای 

ئەویش ڕووس.1 

1. د. کەمال مەزهەر ئەحمەد، »کوردســتان لە ســاڵەکانی شــەڕی یەکەمی جیهانی دا«، بەغدا، 
1975، لە باڵوکراوەکانی کۆڕی زانیاریی کورد، 198 الپەڕە، کوردی. 
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مێژووی هاوچەرخی کورد
دەیڤید مەک داوڵ یەک لە شارەزایانی ڕۆژاوایی کیشەی کوردە، کە لە ساڵی 1992  دا 
پەڕتووکێکی لەســەر کورد باڵوکردەوە: Kurds: A Nation Denied )کورد نەتەوەی 

نکووڵی لێ کراو(.  
کتێبی پڕالپەڕەی A Modern History of The Kurds )مێژوویەکی نوێی کوردان( ، 
کاری تازەتــری »مــەک داوڵ«ە، کــە تێیــدا ژیانــی سیاســی ـ کۆمەاڵیەتــی ـ ئابووریی 
کــوردی لــە پارچەکانــی کوردســتان لــە ســەدەکانی نۆزدە و بیســتەم خســتۆتە بەر 

لێکۆلینەوە و بایەخی سەرەکی دراوە بە دەوری عەشیرەتە کوردەکان. 
کتێبەکە وەرگەڕاوەتە ســەر فارســی، بەاڵم فەســڵێکی گرنگی لە تەرجەمە دا قرت 
کراوە، ئەویش بەشی سێزدەهەمە لە »کتاب سوم« بەناوی »ڕەعیەتی کۆماری شیعە« و 
بــە دوای بەشــی »ئێران: پێکهێنانــی بزووتنەوەیەکی ســەربەخۆی نەتەوایەتی«دا دێ. 
من ئەم یادداشتەم لەبەر دەقە فارسییەکە نووسیوەتەوە، بەاڵم بەشی قرت کراویشم 
بــە ئینگلیــزی خوێندۆتــەوە و یادداشــتم لەبەر هەڵگرتــووە، ئەگــەر دەرفەتیش هەبێ 

وەریدەگێڕمە سەر کوردی و فارسی. 
سەبارەت بە »بۆکان و بۆکانی« لەم کتێبە دا، دەبێ بڵێم بەشی 10 تا 13ی کتێبەکە 
ســەبارەت بە کوردی ئێران و بەگشــتی ئێران نووســراوە، کە لێرەولەوێ ئاماژە بە 
بۆکانیشیان تێدا دەبیندرێ و من لێرە دا پێرستێکی ئەو بابەتانەی وا بە شێوەیەک لە 

شێوەکان بۆکان دەگرنەوە دەخەمەڕوو. 
دەقــی فارســیی کتێبەکــە وەرگێڕانــی ڕێــزدار ئیبراهیــم یۆنســییە. با هــەر لێرە دا 
بڵێــم کــە مامۆســتا ئیبراهیــم ئــەرک و زەحمەتێکــی زۆر دەکێشــێ بــۆ وەرگێڕانــی 
دەقــی ســەبارەت بــە کــورد و بۆ هەمیشــە نــاوی وەک خزمەتگوزاری ڕاســتەقینەی 
ســەرەتایەک  کتێبــەکان  زۆربــەی  بــۆ  بەداخــەوە  بــەاڵم  دەمێنێتــەوە،  گەلەکەمــان 
دەنووســێ کــە دارماڵــی ڕەخنــە و هێرشــە بۆ ســەر سیاســەتی کــوردان و هەندێک 
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هەمــوو  دێموکراتییانــەی  مافێکــی  ڕەخنەگرتــن  دیــارە  کــورد.  ڕێبــەری سیاســیی 
کەســێکە، بەاڵم مامۆســتا برایم لەم کارەدا ئەوەندە دەچێتە پێشــێ، کە نووسینەکانی 
بەخــۆوە دەگــرن و بــۆ ســەر خەباتــی سیاســیی گەلەکەمــان   ڕەنگــی هەڵکوتــان 

ڕەنگە الوەکانمان لە داهاتووی خەباتی گەل  بێ هیوا بکەن. 
ئەوەش پێرستی بابەتی سەبارەت بە بۆکان لە بەشی 10 ـ 12دا:

فەسڵی 10: »کورد لە حکوومەتی ڕەزاشا دا« )ل 372 ـ 392( :
یەک لە سەرەک هۆزە کوردەکانی موکری لە سەقز پێشنیاری بە نوێنەری بریتانیا 
کــرد کــە کێشــەی ســەربەخۆیی کــورد لەژێــر حیمایەتــی بریتانیا بکەوێتــە بەر باس 
)ژووئیەی 1918( . ]وا بزانم ئەو سەرەک هۆزە، یەک لە دێبوکرییەکانی بۆکان بووە.[ 

ـ گرووپێک لەو سەرەک هۆزانە بۆ هەمان ئامانج لە سنە و سەقز و هەورامانەوە 
چوون بۆ سلێمانی؛

ـ لە جانیوەری 1921 دا دوو هۆزی گەورەی موکری، واتە دێبوکری و مامەش لە 
شنۆ چاویان بە نوێنەرانی سمکۆ کەوت؛ 

ـ ناوچەی دێبوکری و مامەش بوون بە دوو شوێنی هاوپشت و ناحەزی سمکۆ؛ 
ـ شێخ تەها ناوچەی دەوروبەری بۆکانی تااڵن کرد؛ 

ـ ساین قەاڵ لە ڕۆژهەاڵتی بۆکان؛ 
ـ پیاوێکی ساباڵغی گۆڤارێکی بەناوی ڕۆژی کوردستان لەالیەن سمکۆوە دەرکرد. 
]ئەو کەسەی باسی کراوە لە ڕاستی دا نەمر مەال محەممەدی تورجانی زادەیە[؛ 
ـ هێزی یارمەتیدەر]ی حکوومەتی ڕەزاخان[ لەنێو هەندێک هۆزی گرنگی موکری 
پێکهات و لە هەمان ســاڵ دا )1924(  هەندێک لەو هێزانە دژی »والی پشــتکۆ«]ی 

لوڕستان[ نێردرانە بەرەی شەڕەوە؛ 
ـ ســەرۆکی موکری لە ســاڵی 1931 دا بە شــێوەیەکی نەزانراو لە زیندانی مەهاباد 

مرد. 
فەسڵی 11: »هۆز یا قەوم؟ کۆماری مەهاباد« )ل 395 ـ 423( ؛

ـ ناوچەی نێوان مەهاباد و سەقز لە چوارچێوەی دەسەاڵت و نفووزی سۆڤیەت  دا 
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بوو، بەاڵم لە دەرەوەی چاوەدێری ڕاستەوخۆی ئەو؛ 
ـ لــە ناوچــەی نێــوان مەهابــاد و بــۆکان ، عەلی ئاغــای ئەمیــر ئەســعەد ڕێبــەری 
ناخۆشەویستی دێبوکریش دەیویست خۆی لە مەقامات]ی ئێران[ نزیک بکاتەوە. 
ئەویش وەک عەباس قوبادیان ]نەوەی داودخانی کەڵهوڕ[ پێشنیاری کرد هێزێکی 
ســوارە بــۆ پاراســتنی ئاسایشــی ناوچەکــە پێکبێنــێ و وەک نوێنــەری مەرکەز 
]تــاران[ لەگــەڵ حەمەڕەشــید]خان[ دا وت ووێــژ بــکا. ناوبــراو وەک فەرمانداری 

مەهابــاد، بــە ئیجازەی دامەزراندنی 300 »میلیشــیا«وە گەڕایەوە ناوچەکە، بەاڵم 
بــۆ ســوودوەرگرتن لــەو بارودۆخــە، لێزانی و هەروەها هاودەســتی پێویســتی 
نەبوو. حەمەڕەشــید بە تووڕەیی یەوە هەڕەشــەی لێ کرد کە »ســمێڵی دەتاشێ«. 
هەروەها لەبەروەی عەلی ئاغا نەیتوانی یارمەتی دارایی دەوڵەت بە شــێوەیەکی 
دادپەروەرانە لە نێوان ســەرەک هۆزەکان دابەش بکا، ئەوە بوو بەهۆی کێشــەی 
نێوان ئەو و ســەرەک هۆزی مامەش و مەنگوڕ و براکانیشی کە پێشتر نێوانیان 
لەگەڵــی بــاش نەبوو، زیاتر لێی دوور کەوتنەوە و لە ئەنجام دا ئەوانە دەســتیان 
دایــە دەســت یەک و لە مەهاباد دەریانکرد )زیاتــر نفووزی قازی محەممەد بوو 

کە ئەوی لە فەرمانداریی مەهاباد البرد. ئیبراهیم یۆنسی( ؛
ـ کاتــێ کــە عەلی ئاغــای دێبوکــری پێــی لەســەر وەفاداریی بــۆ تاران داگــرت، برا 

ناڕازییەکانی بوونە خوازیاری پشتگیری و ڕووتێکردنی سۆڤیەت؛ 
ـ چوونی نوێنەرانی عەشایری کورد بۆ باکۆ؛ 

ـ حاجی بابەشێخ، لە سەیدەکانی زەمبیل لە نزیک بۆکان، کە لە ناوچەکە دا نرخی 
بۆ دادەنرا، ]کرایە سەرەک وەزیری کابینەی پێشەوا[؛ 

ـ هەندێــک لــە ســەرەک هۆزانی دێبوکــری، کــە ڕێبەرایەتیــی قــازی محەممەدیــان 
بــۆ قبــووڵ نەدەکــرا، لــە باشــووری کۆمار]لە ســەقز[ پەیوەندییان بە ســەرتیپ 

هومایوونی فەرماندەی هێزەکانی ئێرانەوە گرت؛ 
ـ قــازی محەممــەد لەگــەڵ دێبوکرییەکانیــش تەنگ وچەڵەمــەی هەبــوو و ناچــار 

»شکاک« و »هەرکی« بە ڕێبەرایەتی عومەرخان ناردە بۆکان؛ 
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ـ تەنیا گەورکی مەهاباد و فەیزوڵاڵبەگی و زەرزا، وەفادارییان بۆ قازی محەممەد 
هەبوو؛ 

ـ ئەوانــەی وا چــوون بۆ باکۆ: حاجی بابەشــێخ، مەجیدخانی میاندواو، عەلی ئاغای 
دێبوکری و کوڕەکەی، واتە عومەری عەلیار  بوون؛ 

ـ کێشەی نێوان مەجیدخانی میاندواو و عەلی ئاغای ئەمیر ئەسعەدی دێبوکری؛ 
ـ ئاغاکانــی ئێلخانــی زادەی دێبوکــری لــە یەکــەم کەســەکان بــوون کە پشــتگیریی 
کۆمەڵەیــان کــرد )ژ. ک( ، بــەاڵم کاتێ کە قازی محەممەد بۆ ڕێبەرایەتیی کۆمەڵە 

هەڵبژێررا، پشتیان بەر دا؛ 
ـ هەڵبژاردنی یەکەمی ڕووسەکان قازی محەممەد نەبوو، بەڵکوو 3 سەرەک هۆزی 
ناوچەکە، واتە عەلی ئاغای ئەمیر ئەســعەد، عومەرخانی شــکاک و قەرەنی ئاغای 
مامــەش بــوو. عەلی ئاغــا کرابووە ســەرۆکی ژاندرمەری ناوچەکــە )ڕووزڤێڵت، 

کۆماری کورد، ل 139( ؛
فەسڵی 12: ئێران: پێکهێنانی بزووتنەوەیەکی نەتەوایەتی، )ل 425 ـ 443( :

ـ دێبوکرییەکان هێشتا 3000 شەڕکەر و نزیکەی 7000 تفەنگی زیادیشیان هەبوو. 
)ئــەوە ڕاســت نییە، عەشــایر هــەر خاوەنی ئــەو تفەنگــەن کە بەدەســتیانەوەیە. 

ئیبراهیم یۆنسی)؛ 
ـ باکووری ڕۆژاوا]ی ئێران[ )ورمێ ـ  مەهاباد ـ بۆکان(  لە ناوچە کوێستانییەکانی 

تر پێشکەوتووتر بوو؛ 
ـ لە ساڵی 1952  دا ئاغاواتی بۆکان تووشی تەنگژە هاتبوون ]دەبێ نیازی نووسەر 
ڕاپەڕینی شکۆداری ساڵی 1331 و 2ی خەڵکی بۆکان و ناوچەی فەیزوڵاڵبەگی 
بــە ڕێبەرایەتیــی حاجــی قاســمی کەریمی، میــرزا حەمەڕەئووفــی خەیات، عەباڵ 

ئێرانی، عەلی میرەبەگ و... بێ.[؛
ـ لــە بــۆکان و مەهابــاد زەوی وزار لــە نێــوان بنەماڵەی دێبوکــری و ئەعیانی تر دا 

دابەش کرابوو؛ 
فەسڵی 13: ڕەعیەتی کۆماری شیعە، )ل 261 ـ 283ی دەقی ئینگلیزی): 
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ئەم فەسڵە، پێداچوونەوەیەکی خێرا و ژورنالیستییە بە ڕووداوەکانی ڕۆژهەاڵتی 
کوردســتان لــە دامەزرانــی کۆمــاری ئیســالمییەوە تا پێــش باڵوبوونــەوەی کتێبەکە 
لــە ســاڵی 1996دا. لــەم فەســڵە دا، بەپێچەوانــەی بەشــەکانی دیکــەی کتێبەکــە کــە 
لێکۆڵینەوەکان لەسەر بنەمای هۆز و تایفەی کورد دانراون، گرنگایەتیی سەرەکی بە 
حیزبە سیاســییەکانی ڕۆژهەاڵت، بەتایبەت حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران و 
کۆمەڵــە دراوە، گەرچــی ئامــاژەی بــە فیدائییانــی گــەل و پەیــکار و ئەوانــی تریــش 
تێدایە و لە ڕێبەرە ئایینییەکان باسی دەوری شێخ عیززەددین حوسێنی و ئەحمەدی 
موفتی زادەی کردووە و لە شــەڕی ســنە و نەغەدە دواوە. ئەوەش ئەو ئاماژانەی وا 

بە بۆکان و بۆکانییەکان کراوە:
ـ لە سێپتامبری 1982دا ]هێزەکانی ئێران[ بۆکانیان بە شێوەی کاتی گرتەوە؛ 

کۆمەڵــەی  یەکەمــی  ســکرتێری  موهتــەدی  عەبدوڵــاڵی  لەگــەڵ  وت ووێــژ  ـ 
زەحمەتکێشان  و ڕاگەیاندنی بۆچوونەکانی: )ل275 ـ 276، 279 ـ 283( ؛ 

ـ محەممەد موهتەدی )280 و 283( ؛
ـ عومەر ئێلخانی زادە )281( ؛

ـ دێبوکریی بۆکان )281( ؛
ـ سەالم عەزیزی )283( .1
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شۆڕشەکانی کورد
نەمــر عەالئەددیــن ســەجادی لــە کتێبــی »شۆڕشــەکانی کــورد و کــورد و کۆمــاری 
عێــراق«دا مێژوولکــەی نــۆ شۆڕشــی کــوردی لە نێــوان بەدرخانییەکان و شۆڕشــی 
ئەیلوول نووسیوە. لە »شۆڕشی سمکۆ«دا هەندێک ئاماژە بە ناوچەی فەیزوڵاڵبەگیی 
بــۆکان، چەمــی موکریان )؟( ، جەخەتوو و ســاین قەاڵ کراوە، گەرچی باســێکی زۆری 
بۆکانــی تێــدا نییە )الپەڕە 247 تا 249( ، بەاڵم لە »شۆڕشــی ســاباڵخ«دا ـ کە مێژووی 
کۆمــاری کوردســتان )1946( ە، ســەبارەت بــە زۆر ڕووداو و کەســایەتی دواوە کــە 

بۆکان دەگرنەوە و دەچنەوە سەر خودی بۆکانیش. 
ئەوانەی خوارەوە ئەو بابەتانەن کە بۆکان دەگرنەوە:

ـ بەرەی تورجانییەکان )الپەڕە 266(؛ 
ـ قاسمی حاجی بایزئاغا )الپەڕە 269( ؛ 

ـ فەیزوڵاڵبەگی )الپەڕە 269، 272، 275(؛ 
ـ حاجی بابەشێخی جەمیان )الپەڕە 272(؛ 

ـ حاجی ڕەحمانی ئێلخانی زادە )الپەڕە 273(؛ 
ـ ئیسماعیل ئێلخانی زادە )الپەڕە 273( ؛ 

ـ گیرانی بۆکان )الپەڕە 274(؛ 
ـ ئاڵتوون و قاراوا )الپەڕە 275(؛ 

ـ بۆکان )الپەڕە 276، 301 ـ 302، 306(؛ 
ـ مامەشا )الپەڕە 277(؛ 

ـ سەرا )الپەڕە 280( ؛ 
ـ عەبدوڵاڵ ئێلخانی زادە )الپەڕە 289، 301 ـ 302(؛ 

ـ تیکاب و تیکانتەپە )الپەڕە 295 ـ 296، 299(؛ 
لە باســی عەبدوڵاڵ ئێلخانی زادە  دا ســەجادی دەنووســێ: »دوای هەرەسی کۆمار، 
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 سەرەتا فکر وا بوو عەبدوڵاڵی ئێلخانی زادە و مام عەزیزی قەرەنیاغای مامەش کە هەر 
لە سەرەتاوە لەگەڵ حکوومەتی ئێران بوون، حکوومەت بە نهێنی جل وبەرگی سەربازی 
بکا بە بەر پیاوەکانیانا و سەرەتا ئەوانە بچنە نێو شاری ساباڵخەوە... لەبەر ئەمانە، 
 قازی محەممەد لەگەڵ جەنەڕال هومایوونی سەرۆکی عەسکەری ئەو ناوە قسەی کرد و

هومایوونی پەشیمان کردەوە لەو باوەڕە )الپەڕە 301 ـ 302( .«
ئەم مەسەلەی چوونی عەشایر بۆ نێو شاری مەهابادە لە زۆر سەرچاوە و یەک 
لەوان نەمر محەممەدی شاپەسندیشەوە باسی کراوە )بڕواننە بەشی شاپەسندی( . 

مــن ژمــارەی الپەڕەکانم لە ڕووی چاپی ئەو دەقەوە نووســیوەتەوە، کە ئەحمەد 
محەممەدی لە سنە چاپی کردۆتەوە. دەقی چاپی بەغدام لە بەر دەست دا نەبوو.1 

1. عالء الدیــن ســجادی، »شۆڕشــەکانی کــورد و کورد و کۆمــاری عێــراق«، لەچاپ دانەوەی 
ئەحمــەد محەممــەدی، دەزتــگای چــاپ و باڵوکردنەوەی ئەتڵــەس، تــاران، 1384/ 2005، 354 

الپەڕە. 
ISBN :964 06 – 2263 X
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ڕۆژمێری مێژووی ئێران )بەرگی 1(
ڕۆژمێری مێژووی ئێران ناوی کتێبێکی فارســییە  لە دوو بەرگی قەبارە گەورە دا بە 
شــێوەی کرۆنۆلۆژی ئاماژەی بە مێژووی ئێران لە ســەردەمی مەشــرووتە )1285/ 
1906ی ز( ەوە هەتا شۆڕشی گەالنی ئێران و هەڵگەڕانەوەی تەختی پادشایی )1357/ 
1979ی ز(  کــردووە و وێنــەی گەلێــک کەســایەتیی گرنگــی سیاســی، کۆمەاڵیەتــی، 

فەرهەنگی، ئابووری و ئایینیی ئێرانیشی تێدا چاپ کراوە.
کتێبەکــە بــۆ پێداچوونــەوەی ڕۆژانــەی ڕووداوەکانــی ئەو بڕگــە زەمانییە  گەلێک 
بەکەڵکــە، بــەاڵم نووســەر ـ کــە خــۆی لــە ســەردەمی حوکــم حەمەڕەزاشــا دا وەک 
»مدیرکل« و فەرمانبەری پلەبەرزی وەزارەتخانەیەک کاری بەدەست بووە ـ لە باسی 

خومەینــی و مەالکانــی ئێــران دا چەشــنە الیەنگرییەکــی نوانــدووە و بە شــان وباڵی دا 
هەڵگوتوون گەرچی زۆریش پڕکێشیی نەکردووە. 

کتێبەکــە زیاتــر چــاوی لە تــاران و شــارە گەورەکانی ئێرانە، بــەاڵم جاروبارەش 
دەربارەی ناوچە دوورەکان دواوە و بابەتی سەبارەت بە ڕۆژهەاڵتی کوردستانیشی 

تێدا دەبیندرێتەوە. 
لــە هەمــوو مــاوەی جێگــەی باســی کتێبەکــە دا بــۆکان بەشــێک بــووە لە شــاری 
مەهابــاد و بــەو بۆنەیــەوە زۆرێک لە هەواڵەکانــی مەهاباد کە لە کتێبەکــە دا هاتبێتن، 
بۆکانیــش دەگرنــەوە. نــەک هــەر مەهابــاد بەڵکــوو هەواڵەکانی شــاری ورمێ، وەک: 
گۆڕانی ئوستاندار و فەرماندە سپایی یەکان و تەنانەت تارانیش وەک پێتەختی واڵت، 
پەیوەنــد بــە مێــژووی بۆکانــەوە پەیــدا دەکــەن و دەتوانــم بڵێم زۆرێک لەو چەشــنە 

فەرمان و گۆڕان و الچوونی فەرمانبەرانە لە کتێبەکە دا ڕەنگیان داوەتەوە. 
کەســانێکیش بیانــەوێ وێنــەی وەزیــر و وەکیــل و کاربەدەســتی گــەورەی ئــەو 
ســااڵنەی ئێرانیــان دەســت بکــەوێ، وا هەیــە لــە کتێبەکــە دا بیدۆزنــەوە. لــە بەشــی 

کۆتایی یەکەشی دا چەند بەڵگە و بابەتی ڕوونکەرەوەی تێدایە. 
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من لێرە دا ئاماژە بەو بابەتانە دەکەم کە لە پەیوەندیی بۆکان و ناوچەکە، لە بەرگی 
یەکەمی کتێبەکە دا هاتوون و بەرگی دووهەم دادەنێم بۆ بەشــی دواتر. ڕێکەوتەکان 

بە ساڵ و مانگی هەتاوی نووسراون، واتە 621 ساڵ دوای زایین:
ـ 1315/04/12، الفاوی مەهاباد؛

ـ 1315/08/15، کرانەوەی کارخانەی قەندی میاندواو؛ 
ـ 1316/11/27، »مهــدی فــرخ« بــوو بــە ئوســتانداری ئوســتانی ٤ )ئازەربایجانــی 

ڕۆژاوا(؛
ـ 1316/11/19، »عبداللە مســتوفی« بوو بە ئوســتانداری ئوستانی 4 )ئازەربایجانی 

ڕۆژاوا( ؛
ـ 1318/05/07، »حســن ســمیعی« بوو بە ئوســتانداری ئوســتانی 4 )ئازەربایجانی 

ڕۆژاوا( ؛
ـ1319/07/20، »مظفر اعلم« بوو بە ئوستانداری ئوستانی ٤ )ئازەربایجانی ڕۆژاوا( ؛

ـ 1320/06/03، هاتنی هێزەکانی سۆڤیەت و ئینگلیز بۆ نێو ئێران؛
ـ 06/04/ 1320، ڕاگەیاندنی هێرشی هەوایی بۆ سەر میاندواو و مەهاباد؛

ـ 1320/06/08، باڵوبوونــەوەی ڕاگەیاندننامــە لــە فڕۆکەکانــی ســۆڤیەتەوە و ]بــە 
باڵوبوونی دووپەڕ ئاگاهی/ بوو باڵو ئەرتەشی شاهەنشاهی! هەژار[؛ 

ـ 1320/06/25، ئیستیعفای ڕەزاشای پەهلەوی؛
ـ 1320/07/07، دامەزرانی حیزبی توودەی ئێران؛

ـ 1320/07/13، سەرلەشــکر محەممــەدی شــابەختی بــوو بــە فەرمانــدەی ســپای 
غەرب؛ 

ـ 1320/07/24، »ســرتیپ محمدصــادق کوپــال« بــوو بە ئوســتانداری ئوســتانی 4 
)ئازەربایجانی ڕۆژاوا)؛ 

ـ 1320/08/13، »ســرتیپ عبدالرضــا افخمــی« بــوو بــە ئوســتانداری ئوســتانی 4 
)ئازەربایجانی ڕۆژاوا( ؛

ـ 1320/11/18، »سرلشکر محمود امین« بەدەست کورد لە سەقز کوژرا؛
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ـ 1321/03/14، وەزیری جەنگی ئێران گەیشتە ورمێ؛
ـ 1321/03/21، هێزی سپایی ئێران گەیشتە ورمێ؛

لەشــکری  فەرمانــدەی  کرایــە  پورزنــد«  ابوالحســن  »ســرتیپ   ،1321/04/01 ـ 
ئازەربایجان؛

ـ 1323/07/10، حەمەڕەشیدخان شاری بانەی ئاگر تێبەر دا؛ 
ـ 1324/09/21، وەفدێک لەالیەن قازی محەممەدەوە چوو بۆ تەورێز بۆ وت ووێژ؛

ـ 1324/09/26، ئااڵی کوردستان لە مەهاباد هەڵکرا؛
ـ 1325/04/05، چوونی قازی محەممەد بۆ تاران بۆ وت ووێژ؛

ـ 1325/10/25، ئیعدامی 10 ئەفسەر]ی کورد[ لە مەهاباد ]و بۆکان و سەقز[؛
ـ 11/17/ 1325، ئەوانەی سەرلەشکر ئەمینیان کوشتبوو و بانەیان ئاگرتێبەردابوو 

ئیعدام کران؛
ـ 1326/04/10، »سرگرد مستشاری« کرایە فەرماندەی گوردانی میاندواو؛

ـ 1326/05/29، شا، لێبووردنی گشتیی بۆ ئازەربایجان و کوردستان دەرکرد؛
ـ 1326/11/14، ئێــران ناڕەزایــی دەربــڕی بۆچی ســۆڤیەت بارزانیی ڕێگا داوە بۆ 

واڵتەکەی؛
ـ 1326/11/21، »ســرتیپ درخشــانی« فەرماندەی پێشــووی لەشــکری تەورێز 25 

ساڵی زیندانی بۆ دەرچوو. 1

1. باقر عاقلی، »روزشــمار تاریخ ایران از مشــروطە تا انقالب اســالمی«، جلد اول، چاپ اول، 
نشر گفتار، تهران 1369/ 1990، 482 صفحە، فارسی.
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ڕۆژمێری مێژووی ئێران )بەرگی 2( 
لە هەڵبژاردەی بەرگی دووهەم دا، نەک هەر هەواڵی بۆکان بەڵکوو زیاتر دەسنیشانی 
ڕووداوە گشتییەکان دەکەم، ئەویش بەهۆی سەرنج ڕاکێش بوونی هەواڵەکانی دوای 

ساڵی 1332ەوە:  
ـ 1332/5/28، سەرکەوتنی کۆدەتا دژ بە حکوومەتی دوکتۆر موسەددیق؛

ـ 1332/8/17، دەسپێکی دادگایی کرانی موسەددیق؛
ـ 1332/9/30، کۆتایی دادگا و قەراری 3 ساڵ زیندانی تەنیایی بۆ موسەددیق؛

ـ 1333/7/07، هاتنی سەعید قەزاز وەزیری نێوخۆی عێراق بۆ ئێران؛
ـ 1334/11/19، شەڕی جوانڕۆیی یەکان لەگەڵ حکوومەتی ئێران؛

ـ 1334/12/06، هەواڵی زیاتری شەڕەکە؛
ـ 1335/9/20، ژمارەی دانیشتووانی ئێران 18 ملیۆن و 955 هەزار کەس؛

ـ 1335/11/10، پەسندکرانی الیحەی دامەزرانی ساواک؛ 
ـ 1336/10/16، شەڕی عێلی زەنگەنە لەگەڵ حکوومەتی ئێران؛
ـ 1337/2/04، ڕێگائاسنی تەورێز بۆ تاران دەستی بە کار کرد؛

ـ 1337/4/23، کۆدەتای قاسم لە عێراق؛
ـ 1337/9/31، پەناهێنانی هەندێک کوردی عێراقی بۆ ئێران؛

ـ 1339/11/15، ژمارەی دانیشتووانی ئێران 21 ملیۆن و 353 هەزار کەس؛
ـ 1340/11/18، بۆ یەکەم جار ئیسالحاتی ئەرزی لە مەراغەوە دەستی پێکرد؛ 

ـ 1341/11/19، کۆدەتای عارف و کوژرانی قاسم لە عێراق؛
ـ 1342/8/02، الفاوی کرماشان؛

ـ 1344/9/30، گیرانی وانێتێکی پڕ لە تریاک لە مەهاباد؛
ـ 1346/7/04، خوێندنی قوتابخانەی سەرەتایی لە ئێران بوو بە 5 ساڵ؛ 

هەمــوو مــاوەی ســاڵی 13٤٤ـ  13٤٥ هەواڵــی پێکدادانــی ئێــران و عێراقە لەســەر 
سنوورەکان؛
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ـ 1347/2/10، بوومەلەرزەی ئازەربایجان؛
ـ 1347/4/26، کۆدەتای بەعسییەکان لە عێراق؛ 

ـ 1347/6/31، تیرەباران کرانی 6 کەس لە کوردستان )باڵی شۆڕشگێڕی حدکا( ؛ 
ـ 1347/12/24، سێاڵوی میاندواو؛ 

ـ 1348/4/30، ئاپۆلۆ 11 گەیشتە سەر مانگ؛
ـ 1349/4/21، پێکدادرانی ئوتوبووس لە مەهاباد؛ 

ـ ساڵی 1349 ئیعدامی زۆر کەس لە ورمێ؛
ـ 1351/10/14، ئیعدام لە کوردستان؛ 

ـ 1352/1/26، ئیعدام لە کوردستان؛
ـ 1352/8/13، بوومەلەرزەی مەریوان؛ 

ـ 1352/12/26، الفاوی کوردستان و ئازەربایجان؛
ـ ساڵی 1352 و 1353 هەواڵەکانی شەڕی کورد لەگەڵ حکوومەتی عێراق؛

ـ 1353/9/26، بارزانی کەرکووکی گرت؛
ـ 1353/12/15، پێکهاتنی شا و سەددام لە جەزائیر؛

ـ 1354/2/16، الفاوی کرماشان؛
ـ 1354/4/25، وەستانی دڵ و مردنی سەناتۆر محەممەدی عەباسی؛ 

ـ1355/9/30، نەتەوە یەکگرتووەکان: خەباتی چەکداریی دژ بە ئیستیعمار ڕەوایە؛
ـ 1356/5/27، ئازادیی دەستەی یەکەمی زیندانیانی سیاسی ئێران؛

نیوەی دووهەمی ســاڵی 1356 و هەموو ســاڵی 1357 هەواڵی خۆپیشــاندانەکانی 
ئێران؛

ـ 1357/1/17، خۆپیشاندانی خەڵک لە کوردستان؛
ساڵی 1357  هەواڵی ڕۆژبەڕۆژی ڕووداوەکانی ئێران و خۆپیشاندانەکان؛

ـ 1357/11/22، ســەرکەوتنی شۆڕشــی گەالنــی ئێــران و ڕووخانــی سیســتەمی 
پادشاهی لە ئێران.1

1. باقر عاقلی، »روزشــمار تاریخ ایران از مشــروطە تا انقالب اســالمی«، جلد دوم، چاپ اول، 
نشر گفتار، تهران 1370/ 1991، 510 صفحە، فارسی.
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شەڕی دووهەمی جیهانی و کۆماری کوردستان 
ڕووداوەکانی شــەڕی یەکەمی جیهانی لە ناوچەکە، بابەتی بەشــی پێشتر بوو. لێرە دا 
دەچمە ســۆراغی هەواڵەکان ســەبارەت بە سەرەتا و ئەنجامەکانی شەڕی دووهەمی 
جیهانی کە تێیدا باس لە هاتنی سپای دەوڵەتانی ئورووپایی بۆ ناوچەکە و پێکهاتن و 

هەرەسی کۆماری کوردستان )19٤٦(  بابەتی سەرەکین. 

کۆماری ١٩٤٦ی کوردستان
کەم وزۆر هەموو ئەو ڕۆژاوایی یانەی وا بابەتیان لەسەر مێژووی هاوچەرخی کورد و 
ســەردەمی کۆمــاری کوردســتان )1946(  نووســیوە، هەروەها هەندێک ســەرچاوەی 
خۆماڵیــش، کەڵکیــان لــەم کتێبــەی »ئیگڵتــۆن« وەرگرتــووە یــا الی کــەم ئاماژەیەکیان 
پێکردووە. لە ڕاســتیش دا کتێبی ئیگڵتۆن ســەرچاوەیەکی کورت و پوخت و ڕاست و 
کــەم هەڵەیــە، بــا وەک ڕۆژاوایی یــەک ڕوانگە و هەڵوێســتی لــە بەرانبــەر یەکییەتیی 

سۆڤیەت و کۆماری کوردستان و ئازەربایجان دا دۆستانەش نەبێ. 
بە بۆچوونی من ئیگڵتۆن بۆ ئامادەکردنی کتێبەکە ڕاســتەوخۆ  چاوی بە هەندێک 
کەســایەتیی کــورد و ئێرانــی کەوتــووە و قســەکانیانی ڕاســتەوخۆ ڕاگواســتووە یا 
کردوونیەتــە نێوئاخنــی قســەکانی خۆی. بنەمای بۆچوونەکەشــم ئەوەیە قســەی ئەو 
کەســانە )بــۆ نموونــە قاســم ئاغای موهتــەدی، ل 90 و 105  و ســەرتیپ جیهانبانــی(  
بــە شــێوەیەکی ئەوتــۆ ڕاگوێــزراون کە خوێنەر هەســت بە ڕاســت بوونــی هەواڵ و 

بۆچوونەکانی نووسەر  دەکا و دەزانێ ئەو هەوااڵنە لەخۆوە نەدراون. 
کتێبەکــە ڕێــزدار ســەید محەممــەدی ســەمەدی وەریگێڕاوەتــە ســەر فارســی و 
وت ووێژی خۆی لەگەڵ چەند کەسایەتیی کورد وەک نەمر مەال قادری مودەرریسی، 

لە کۆتایی کتێبەکە زیاد کردووە. 
ئەوانەی خوارەوە ئاماژەی ئیگڵتۆنن بە بۆکان و ناوچەکەی لەم کتێبەدا:

ـ ل 32: تایفــەی دێبوکــری شــار]ی مەهابــاد[ یــان ]لــە ماوەی شــەڕی دووهەمی 



338 | بۆکان لە مێژوودا

جیهانی دا[ داگیر کرد و لە جادەی مەهاباد ـ میاندواو باجیان دەسەند؛ 
ـ ل 34: باســی عێلــی دێبوکــری و عەلی ئاغــای حاجــی ئێلخانــی و ئــەوەی دوو 
بنەماڵەیــان ناســناوی ئێلخانی زادەیــان بۆخۆیــان هەڵبــژاردووە و عەلی ئاغا، کە 
ناسناوی عەلیارە لە ساڵی 1942  دا چووە بۆ باکۆ ]سەفەری یەکەمی نوێنەرانی 
کــورد بــۆ باکــۆ[. هەروەهــا نــاوی بنەماڵــەی »عەزیــزی« و »مەعــرووف«ی و 
»فەتاحــی«ی وەک بەشــێک لە دێبوکرییەکان تۆمار کــردووە. لە هەمان الپەڕە دا 
باســی فەیزوڵاڵبەگییەکانــی دەوروبــەری بــۆکان و ســەقز کــراوە و نووســەر 
گوتوویەتــی لــە باشــووری دێبوکرییەکانــی بــۆکان هەڵکەوتــوون و 15 هــەزار 
کەســێک دەبن کە لە دەوروبەری مەهابادەوە تا دەوروبەری ســەقز نیشتەجێن. 
هەروەهــا دەڵــێ عەلی جەوانمەردی لە ســاڵی 1944  دا بەهــۆی هاوکاری کردنی 

حەمەڕەشیدخانەوە لە دار دراوە؛ 
ـ ل 51: باســی هێرش بۆ ســەر شــارەبانی مەهاباد، کە دەڵێ »عەزیزخان« ناوێک 
لــە مەیدانــی چوارچــرا قســەی بــۆ خەڵک کــرد و بەشــوێن ئەو دا هێــرش کرایە 
سەر شارەبانی و دوای تەقەی پۆلیس کە بوو بەهۆی کوژرانی عەباڵی مینەی 
خاڵندی، 7 پاسەوانی تورکی ئازەربایجانیی تێدا کوژرا. دیارە عەزیزخان هەمان 

عەزیزخانی کرمانج )یاسیکەند( ە؛ 
ـ ل 69: عەبدوڕڕەحمانی شەرەفکەندی )هەژار(  یەک لە ئەندامانی خاوەن نفووزی 

کۆمەڵەی »ژ. ک« بوو؛ 
ـ ل 70: لــە بــۆکان هەندێــک لە ئەندامانــی بنەماڵەی ئێلخانی زادە بــە گەرم وگوڕی 

خەریکی هەڵسووڕان ]بۆ کۆمەڵەی ژێکاف[ بوون؛ 
ـ ل 85: قاسم ئێلخانی زادە پێش چوونی هەیئەتی کورد بۆ باکۆ، نێردرایە باکۆ؛ 

ـ  ل 86: ]لە سەفەری باکۆدا[ پێشتر، قاسم ئێلخانی زادە دەسنیشان  کرابوو پێشنیار و
ئاواتی لەمێژینی گەلی کورد بۆ دامەزرانی کوردســتانی ئازاد بنووســێ و پێش 

چاوپێکەوتنی باقرۆف ئەم کارە بەڕێوە چوو؛ 
ـ ل 90: قاسم ئاغا ئێلخانی زادە باشی لەبیر ماوە کە ئێوارەی هەمان ڕۆژ ]ڕۆژێک 
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دوای چاوپێکەوتنــی باقــرۆف[ نوێنەرانــی کورد بە چەنــد چەپکەگوڵەوە چوونە 
ســەر گــۆڕی عەزیزۆف لــە نزیک هەیکەلی »کــرۆف« و گوڵیان پێشــکەش کرد. 

یەک لە نوێنەرانی کورد لەو کاتە و لەژێر پەیکەرەکە دا نوێژی ئێوارەی کرد؛ 
ـ ل 105: یــەک لەوانــەی وا ]لــە سیاســەتی ســۆڤیەتی[ دوودڵ بوون، قاســم ئاغای 
ئێلخانــی زادە پیاوێکی ناســراوی عێلــی دێبوکری بوو، کە بانگهێشــتنی ژەنەڕاڵ 
ئاتاکیشی یۆفی بۆ باکۆ بۆیە قبووڵ کرد، کە ئەم کارە بارودۆخی کورد قایمتر 
بکا. ناوبراو لەوێ تێگەیشت کە ئامانجی سەرەکیی باقرۆف ئەوەیە ناوچەکە لە 
ئێران جیا بکاتەوە و بیخاتە سەر سۆڤیەت. ئەوەش کە ئەستەم بە بیری دا بهاتبایە 
 مافی گەلی کورد بوو. قاسم ئاغا لە بۆکان چاوی بە کاک هەمزەی نەڵۆس کەوت و
ئەویشی کردە هاوبەشی گومانەکەی خۆی. کاتێ کە قاسم ئاغا لە باکۆ گەڕایەوە 
لەجیاتــی ئەوەی لــەو کەش وهەوایە دا بچێ بۆ مەهاباد چوو بۆ تەورێز و لەوێ 
چەنــد هەفتەیــەک مایــەوە. لەوێــش چەنــد کەســێکی وەک خــۆی دوودڵ کرد و 
هەر ئەو کارەشــی بوو بەهۆی ئەوەی ســەرۆکانی کورد پەیوەندیی بە ژەنەڕاڵ 
هومایوونی فەرماندەی سپای ئێران لە بەشی کۆماری کوردستانەوە بکەن. لەو 

سەردەمە دا خەڵکێکی زۆر لە قاسم ئاغا کەوتبوونە گومانەوە؛ 
ـ ل 123: دوای ســەرۆک کۆمار، ســەرەک وەزیر )سەرۆکی هەیئەت ڕەئیسە(  حاجی 
بابەشێخ خەڵکی بۆکان بوو. ناوبراو سیاسەتمەدارێکی ٦٥ سااڵن و لە بنەماڵەی 
 سەیدەکانی زەمبیلی دەوروبەری بۆکان بوو. پیاوێکی الواز و باریک. عەینەک و
ڕیشــە ســپییەکەی قەاڵفەتی زۆر عالمانەیان پێدەبەخشــی، دیارە خوێندەواریی 
فەرمیشــی هەبوو. لە ڕابردوو دا یەک لە دۆســتانی بەئەمەگ و جێگەی باوەڕی 
ڕەزاشا بوو و الی ئەو خاوەن نفووزی زۆر بوو. دوای شاربەدەرکرانی ڕەزاشا 
ڕووی کردە حەمەڕەشیدخان کە ئەو دەم حاکمی سەقز و بانە بوو. پاشان بەرەو 
کۆماری کوردســتان هات. حاجی بابەشــێخ لەگەڵ خەڵک دا هەڵس وکەوتی زۆر 
چاکی هەبوو، بەاڵم ئەندامێکی چاالکی کۆمەڵەی »ژ. ک« نەبوو... نزیکایەتییەکی 
تایبەتــی لەگــەڵ قــازی محەممــەد  دا نەبوو و وا هەســت دەکرا کە بۆ بێ ئەســەر 
کردنــی کار و کــردەوەی بنەماڵەکانی ئێلخانی زادەی بۆکان کە دراوســێی بوون 
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گەیشــتبێتە پلەی ســەدارەتی بەرز. ســەرەڕای ئەو پلەبەرزەی، حاجی بابەشــێخ 
هەرگیز پیاوێکی بەدەسەاڵتی نێو حکوومەت]ی کوردستان[ نەبوو؛ 

ـ ل 124 ـ 125: عەبدوڕڕەحمانــی ئێلخانــی زادە کــوڕی حاجــی بایزاغــا وەزیــری 
کاروبــاری دەرەوە و حاجی ســمایل ئاغای ئێلخانی زادە وەزیری ڕێگاوبان بوو. 
]ئەوەنــدەی زانرابێ پۆســتی وەزارەتــی دەرەوە لە کابینەی پێشــەوا دا نەبوو و 
ئــەوەش هۆکاری سیاســیی هەبوو، حاجــی ڕەحمان ئاغاش وەزیری ڕاوێژکاری 
کابینەکــە بــوو، بەاڵم دەگوتــرێ بەکردەوە ئەو دەورەی گێڕابێ. کاک ســەالحی 
موهتــەدی کــوڕی حاجی ڕەحمان ئاغاش لە وتار یــا وت ووێژێک دا باوکی خۆی 

بەوەزیری کاروباری دەرەوە ناو بردبوو.[؛ 
ـ ل 134: شێعری سروودەکە ]ئاوی کەوسەرە[، هەژاری شاعیر ئامادەی کردبوو. 

ـ ل 137: حاجی بابەشێخ سەرەک وەزیران بوو؛ 
ـ ل 138: باســی ئــەوەی ئایــا کــورد و بەتایبــەت پێشــەوا لە ڕاگەیاندنــی کۆمار  دا 
پەلەیــان کرد؟ ســەیفی قازی و حاجی بابەشــێخ لەگەڵ ئــەو بۆچوونە نەبوون... 

شەڕی کوردی شێخ ئاغایی و تورکی میاندواو؛ 
ـ ل 151: لەنێــو ئــەو 60 الوەی بۆ خوێندن نێردرانە باکۆ، یەکیان کوڕەالوێک بوو 
بەنــاوی ]عەلــی[  گەالوێژ کە لە ســاڵی 1961  دا لەســەر ڕادیــۆ بەرلین بە زمانی 

کوردی بەرنامەی تەبلیغاتیی دژ بە ئێرانی بەڕێوە دەبرد؛ 
ـ ل 167: ژمارەی ســوارەی عەشــیرەتەکانی کوردی ناوچە:... دێبوکریی مەهاباد 
بــە ســەرۆکایەتیی جەعفەرئاغــای کەریمــی 400 ســوارە؛ دێبوکرییەکانی بۆکان 
بەچاوەدێریــی ئاغاواتی ئێلخانی زادە 500 ســوارە؛ فەیزوڵاڵبەگییەکانی بۆکان و 
ســەقز 800 ســوارە؛ تایفــەی بیداغــی ســەقز ]دەبــێ بوداغــی بێ[ 200 ســوارە؛ 

سەرجەم 12 هەزار 750 سوارە؛ 
ـ ل 169: لەو کاتانە دا هەیئەتێکی تێکەاڵوی ئازەربایجانی و کورد لە سەقز لەگەڵ 
بەرپرســانی ]ئێرانــی[ ناوچە ســەبارەت بــە گرفتی نێوانیــان، خەریکی وت ووێژ 
بــوون. ئەندامانــی هەیئەتی کــورد بریتی بوون لە ســەرهەنگ دووهەم عیززەت 
عەبدولعەزیز )عێراقی( ، ســەرگورد ئیبراهیم ســەالح سەرۆکی ستادی ئەرتەشی 
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کوردان و جەعفەری کەریمی لە دێبوکرییەکانی مەهاباد؛ 
ـ ل 179: حاجی بابەشــێخ کە ســەرەک وەزیرێکی خاوەن دەســەاڵت نەبوو، باســی 
هێــرش]ی ئێــران بــۆ ســەر ناوچەکــەی[ کــرد و تەنیــا چــوار ســەرەک هۆز و 
خەڵکەکەی پشــتگیریی قســەکانی ئەویان کرد. ناوبراو پێی وابوو دەتوانن بچنە 
نێــو شــاری ســنەوە و ئەگەر ڕووســەکان شــتێکیان گــوت دەکــرێ بڵێن حاجی 

بابەشێخ و چەند سەرەک هۆز لەخۆیانەوە چوونەتە نێو شارەکە؛  
ـ ل 182: لــەو ماوەیــە دا وت ووێژێکــی زۆر جیــددی لــە نێــوان قــازی محەممەد و 

ژەنەڕاڵ ڕەزم ئارا لە گوندی سەرا بەڕێوە بوو؛ 
ـ ل 209: قــازی محەممــەد ]لــە میانــدواو[ بە ژەنــەڕاڵ هومایوونی گــوت با بزانن 
کــە بارزانییەکان هێشــتا لــە مەهابادن و دەیانەوێ ســەرلەنوێ بۆکان بگرنەوە. 
هومایوونــی وای بەبــاش زانی کە بە قازی و حاجی بابەشــێخ و ســەیفی قازی 
بڵــێ خۆتــان بچــن بۆ بــۆکان و چاوتــان بــەوێ بکەوێ... لــە بــۆکان دیتیان کە 
بارزانییــەکان چەنــد ڕۆژ پێشــتر شــاریان چۆڵ کــردووە و چوونەتــە مەهاباد. 
ئەوانــەی وا لەگــەڵ ژەنــەڕاڵ هومایوونی بوون بەرەو حەمامیــان، کە گوندێکی 
لــە  دەژیــان و  گونــدە  لــەو  ئێلخانــی زادەکان  وەڕێ کەوتــن؛  دێبوکرییەکانــە 
ســاڵێک پێشــترەوە پەیوەندییــان لەگــەڵ ژەنــەڕاڵ هومایوونــی گرتبــوو... قازی 
گوتــی پێتەخــت]ی کۆماری کوردســتان[ هێمن نییــە و بارزانییــەکان دەیانەوێ 
بەربەرەکانی ]سپای ئێران[ بکەن. ژەنەڕاڵ بە قازی گوت بگەڕێتەوە مەهاباد و 

شارەکە ئامادەی هاتنەوەی سپا بکا؛ 
شــایانی گوتنــە کە کاک ســەید محەممەدی ســەمەدی وت ووێــژی لەگەڵ هەندێک 
کەســایەتیی ســەردەمی کۆمار وەک نەمر مەال قادری مودەرریســی و ســەید ڕەحیم 
ئەیووبی کردووە و دەقی قســەکانی ئەوانی وەک پاشــکۆ خســتۆتە کۆتایی کتێبەکە. 

یەک لەو کەسانە سەید عەبدولقادری سەیادەت کوڕی حاجی بابەشێخە.1

1. ویلیام ایگلتون جونیر، »جمهوری 1946 کردستان«، ترجمە سید محمد صمدی، ناشر )؟(، 
محل انتشار )؟(، سال انتشار 1980 )؟(، 312 صفحە، فارسی.
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سەفەری دووهەمی ڕێبەرانی کورد بۆ باکۆ
یەکییەتیی سۆڤیەتی لە سااڵنی 19٤1 و 19٤٤  دا دووجار ژمارەیەک لە گەورەپیاوانی 
کوردی ناوچەی موکریان و بەگشــتی بەشــی ئازەربایجانی بانگهێشــتنی باکۆ کردن 
کــە بەتایبــەت ئــەوی دووهەمیان بەتەواوەتی نهێنی بــوو، گەرچی ئێران گەلێک زوو، 
وا هەیــە لــە ڕێگــەی دەزگا زانیارییەکانی واڵتانی ڕۆژاواوە، بە مەســەلەکەی زانی و 

لە قاوی  دا. 
لە هەر دوو ســەفەرەکە دا پێشــەوا قازی محەممەد کەســایەتیی سەرەکی بووە و 
لە هەر دووکیان دا خەڵکانی ناوچەی بۆکانی تێدا بەشدار بوون. لە سەفەری یەکەم دا 
حاجی بابەشــێخی ســەیادەت و عەلی ئاغای عەلیار )سەردار ئەسعەد(  و لە سەفەری 
دووهەم دا قاســم ئاغای ئێلخانی زادە بەشــدارییان کردووە و هەر قاســم ئاغاش دەقی 
داواکارییەکانــی وەفدەکــەی بــە خەتــی خــۆی نووســیوەتەوە و پاشــان داویانــە بــە 

میرجەعفەر باقرۆف سەرۆکی »کۆماری سوسیالیستیی ئازەربایجان«. 
تەنیا دوو ڕۆژ دوای سەفەری دووهەم، ڕۆژنامەی ئیتالعات چاپی تاران و چەند 
ڕۆژنامــەی دیکەش لە 132٤/7/9 هەواڵی ســەفەرەکەیان ڕاگەیاندووە و بەشــوێنی دا 
ڕۆژنامــەی »کوهســتان« چاپــی تــاران چەندیــن هــەواڵ و تێلگرافــی لــەو پەیوەندە دا 

باڵوکردۆتەوە:
ـ ژمــارە 29 )132٤/7/1٦( ، ســەروتار بەنــاوی »مهابــاد جداشــدنی نیســت« بــۆ 

پاساودانەوەی مەسەلەکە؛
ـ ژمــارە 30 )132٤/7/23( ، تێلگرافــی قاســم ئێلخانــی زادە کــە هەواڵەکــەی بــەدرۆ 

خستۆتەوە؛ 
ـ ژمــارە 30 )132٤/7/23(  تێلگرافــی 132٤/7/18ی محەممەدئەمین ئێلخانی زادە بۆ 

بەدرۆ خستنەوەی مەسەلەکە؛
ـ ژمــارە 31 )132٤/7/30( ، هەواڵێــک کــە ڕۆژنامەکــە لــە زمان »ســتاد ارتش« ەوە 
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ڕایگەیانــدووە و گوتوویەتــی لە گوندێکی دەوروبــەری ڕەزائیە کۆبوونەوەیەک 
بەستراوە و نووری بەگ باسی سەفەرەکەی بۆ گرووپێکی خەڵک کردووە؛

ـ ژمــارە 32 )132٤/8/7( ، تێلگرافــی حەمــزەی مامــەش و »عەبدوڵــاڵ قــادری« کــە 
هەواڵەکەیان بەدرۆ خستۆتەوە؛

ـ ژمــارە 32 )132٤/8/7( ، تێلگرافــی محەممــەد قــازی، محەممەدحوســێنی ســەیفی 
قــازی، عەلی ئێلخانی، هەمــزەی مامەش و عەبدولقادر جەڵدیان ]دەبێ عەبدوڵاڵ 

قادری بێ[کە هەواڵەکەیان وەدرۆ خستۆتەوە. 
**

هۆکاری نووســینی ئەم بابەتە ئەوەیە کە ڕێزدار حەســەن قازی ڕۆژی 31/٥/2012 
لەسەر الپەڕەی وێبلۆگی »ڕوانگە« 1 بابەتێکی سەبارەت بە ڕاست بوونی سەفەرەکە و 
هــۆکاری نکوولــی کردنی ئەو کەســانەی وا لە ســەفەرەکە دا بــوون باڵوکردۆتەوە و 

هەوڵی داوە ئەم هۆکارە بدۆزێتەوە. ئەوە گەوهەری بۆچوونەکەی کاک حەسەنە:
»... حکوومەتــی شــووڕەوی لەالیەکــەوە لەبــەر ئــەو بەرعۆدەیی یانەی لە ئاســت 
دەوڵەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمەریــکا و دەوڵەتــی بریتانیــا بوویەتــی و لــە ســەرێکی 
دیکەشــەوە بــۆ ڕێگاخۆش کردن بــۆ وەرگرتنی ئیمتیازی دەرهێنانــی نەوتی باکوور 
حەولی داوە دەوڵەتی الوازی ئێران لە خۆی نەورووژێنێ، جا بۆیە لە دانوستاندنەکانی 
لەگەڵ بزووتنەوەی کوردســتان دا زۆر لە سەرهەســت و بە ئیحتیات جوواڵوەتەوە. 
وێدەچــێ یەکێــک لــە مەرجەکانی ئەو بانگهێشــتنەی دەســتەی نوێنەرایەتــی کورد بە 

نهێنی هێشتنەوە و باس نەکردنی بووبێ...«
واتە ئەم نهێنیکارییانەی ڕێبەرانی کورد نەک لە ترســی دەوڵەتی ناوەندی ئێران، 
بەڵکوو بەگوێرەی ڕاسپاردە و داوخوازیی سۆڤیەتییەکان و حکوومەتی ئازەربایجانی 
باکووریــی بــووە کە نەیانویســتووە مەســەلەکە گەورە بکرێتــەوە و ببێتە هۆکارێکی 
گوشــاری سیاسیی دەوڵەتانی ڕۆژاوا بۆســەریان. سەمەرە ئەوەیە عەلیاغای عەلیار 

1. http://ruwange. blogspot. co. uk/2012/05/blog post-31. html
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کــە دەگوتــرێ لەو ســەفەری دووهەمــە دا لەگەڵیان نەبــووە، یەک لەو کەســانە بووە 
کــە لەگــەڵ پێشــەوا نامــەی نکوولی کردنــی ئیمزا کــردووە و ناردوویەتی بــۆ تاران. 

بەداخەوە سەرجەم بابەتەکە لەبەر دوورودرێژی نەکرا تەواو ڕابگوێزرێ. 
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دەوڵەتی جەمهووریی کوردستان 
بۆ توێژینەوەی  مێژووی هاوچەرخی بۆکان، بەتایبەت مێژووی سیاسیـ  کۆمەاڵیەتیی 
شــار و ناوچەکە، پێویســتە ســەرنجی تایبەت بدرێتە ئەو بەڵگەنامە گرنگانەی وا لە 
پێوەندیــی کار و چاالکییەکانــی حەمەڕەشــیدخانی قــادرزادە )دارۆخــان( دان و لــەم 

سااڵنەی دوایی دا باڵوکراونەتەوە. 
حەمەڕەشــیدخان لــە قۆناخــی پێکهاتنی کۆماری کوردســتان لــە مەهاباد )1946( ، 
کەســایەتییەکی گرنگ و خاوەن دەســەاڵتی ناوچەی ســەقز و بانە و مەریوان بوو و 
لە ئێران و عێراق دا تەنگ وچەڵەمەی زۆری بۆ هەر دوو حکوومەتەکان خوڵقاندبوو:

»ئای لە حەمەڕەشیدخان، خەڵکی وێنە و دارۆغان 
لەشــکری شــای ڕەپێ نا هەتا پێتەختی تاران!«

)فۆلکلۆر( 

لــە ســەرەتاکانی دامەزرانــی کۆمــاری کوردســتان دا، یــەک لــە گرفتــە سیاســیـ  
نیزامییەکانی کۆمار و ڕێبەرەکانی بریتی بوو لە چۆنییەتیی هەڵس وکەوت لەگەڵ ئەو . 
ڕێبەرانی کۆمار نیگەرانی دەسەاڵت و توانای حەمەڕەشیدخان بوون و نەیاندەویست 
بچێتــە بــەرەی دەوڵەتــی ئێرانــەوە، لەالیەکــی دیکەشــەوە ئامادە نەبوون بەشــێک لە 
دەسەاڵتی ناوەندیی کۆماری بدەنە دەست، جا مەسەلەکەیان بەو شێوەیە چارەسەر 
کــرد کــە بیکەنــە قوماندانی هێزەکانی کۆمار لە ســنووری گەلێک گرنگی باشــوور و 
بۆ ئەم کارەش، خانیان بە دەرەجەی ژەنەڕاڵییەوە کردە بەرپرســی ناوچەی »ســەرا« 
لە نێوان بۆکان و ســەقز. ســەرا گوندێک بوو کە بەگوێرەی پەیمانی ســاڵی 1915ی 
نێــوان ڕووس و ئینگلیــز ناوچەی دەســەاڵتی هەر دوو الیا ن لــەوێ دەگەڕایەوە. ئەو 
پەیمانــی دابەش کرانــی ئێرانــە، گەرچــی لــە ســاڵی 1917 و دوابەدوای ســەرکەوتنی 
شۆڕشی مەزنی ئوکتۆبر هەڵوەشابۆوە، بەاڵم لە ماوەی شەڕی دووهەمی جیهانی و 
هاوکاریی نێوان ســۆڤیەت و ئینگلیز دژ بە فاشیســم  دا، بە شــێوەی »دوفاکتۆ« ڕەچاو 
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دەکرا و نە هێزەکانی سۆڤیەت لە سەرا بەرەو باشوور دەچوون و نە هێزی ئینگلیز 
لەوێــوە دەچوونــە باکوورتــر. هۆی ســەرەکیی کۆماری کوردســتانیش کە ســەقز و 
بانەیان نەدەخســتە ژێر دەســەاڵتی خۆیان و هێزەکانیان لە سەرا و قاراوا نەدەبردە 
پێشەوەتر، خواستی سۆڤیەت بوو لەپێناو پاراستنی ئەو دابەش کردنە دوفاکتۆیەدا. 

هــەر چۆنێــک بــێ، حەمەڕەشــیدخان نیشــتەجێی گونــدی ســەرا بــوو و ماڵــی 
»حەمەداغای عەباســی« کردبووە پێگەی هێزی پێشــمەرگە و بنکەی حوکمی خۆی لە 

ماوەی نزیک بە 11 مانگ تەمەنی کۆمار دا. 
حەمەڕەشــیدخان، میــرزا یــا »کاتب«ێکــی هەبــوو، کــە ئیــش وکاری دەفتەریــی بۆ 
جێ بەجێ دەکــرد، نامــەی بــۆ دەخوێنــدەوە و وەاڵمەکانــی بــۆ دەنووســییەوە. ئــەو 
کاتبــە نــاوی میــرزا »محەممەدئەمیــن مەنگوڕی« بــوو. مەنگوڕی خەڵکی باشــووری 
کوردستان و ڕووناکبیرێکی تێگەیشتوو و نووسەرێکی بەتوانا بوو، کە چەند کتێبی 

نووسیوە. 
دوای تێکشکانی کۆمار و چوونەوەی حەمەڕەشیدخان بۆ باشووری کوردستان، 
مەنگوڕیــش گەڕایــەوە باشــوور و لــەم گەڕانەوەیــە دا کارێکــی گرنگی کــرد، ئەویش 
پاراســتن و ڕاگواستنی بەڵگەنامەکانی بەردەستی بوو. دوای گەیشتنی بەڵگەنامەکان 
بە باشوور و پارێزرانیان بۆ ماوەیەکی دوورودرێژ، هەموویان دەکەونە دەست کاک 
نەوشــیروان مستەفا ئەمین و لەالی ئەویشــەوە دەدرێنە خوالێخۆشبوو مەحموودی 

مەال عیززەت. 
کاک مەحمــوود لــە ســااڵنی نێــوان 1992 ـ 1997  دا بــە ئــەرک و زەحمەتێکــی 
زۆر و یارمەتی خواســتن لە خەڵکانی شــارەزای ڕۆژهەاڵتی کوردســتان سەرجە می 
بەڵگەنامەکانی لە ســێ بەرگ کتێب دا باڵوکردەوە، بەو شــێوەیە بەشــێکی بەرچاو لە 

نامە و پێوەندەکانی کۆمار پارێزران و لە فەوتان ڕزگاریان بوو. 
بەڵگەنامــەکان بابەتــی هەمــە چەشــنەیان هەیــە، نامــەی بەرپرســانی کۆمــار  بــۆ 
حەمەڕەشیدخان، بارودۆخی بارزانییەکان لە ناوچەکە، داواکاری بەرپرسانی بنکەی 
سەرا لە ئاغاواتی فەیزوڵاڵبەگیی دەوروبەری بۆکان و سەقز، نامە و داخوازییەکانی 
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ئەوان، نامەگۆڕینەوەی نێوان لقەکانی هێزی سپایی کۆمار و دەیان بابەتی دیکە. 
ســەقزدان و  بــۆکان و  ناوچــەی  پەیوەندیــی  لــە  نامــەکان  زۆری  زۆربــەی 
کەســایەتییەکان، هــی ئــەو ناوچەیــەن، نموونــەی دەســخەتی شــەهیدان عەلی بەگــی 
یەکشــەوە )شــێرزاد( ، ئەحمەد خانی فارووقی، قودســی، میرحاج، مســتەفا خۆشناو و 
کەســانی وەک ئیبراهیــم ســەالح و جەعفەر خانــی کەریمــی، هــاوڕێ لەگــەڵ هەنــدێ 

بەیان و ڕاگەیاندنی کۆمار و گەلێک بابەتی دیکە نێوەرۆکی بەڵگەنامەکانن. 
ئــەوەش تایبەتمەندییەکانــی ئەو کتێبە بەنرخە بــۆ ئەویندارانی مێژووی بۆکان و 

کوردستان:
1. »دەوڵەتی جمهووری کوردستان«، نامە و دۆکومێنت، مەحموودی مەال عیززەت 
کــۆی کردۆتــەوە و ڕێکیخســتووە، نامــە فارســییەکانی کــردووە بــە کــوردی، 
پەڕاوێز و تۆماری بۆ کردووە و پێشــەکیی بۆ نووســیوە. بەرگی یەکەم، سوید، 

ئازاری 1992؛ 373 الپەڕە و 239 دۆکومێنت، 
2. بەرگی دووەم، ســتۆکهۆڵم، 1995، الپەڕە 380 تا 669، بەڵگەنامەی ژمارە 240 

تا 448، وێڕای چەند نەقشە. 
3. بەرگی سێهەم، ستۆکهۆڵم، 1997، الپەڕە 667 تا 1015، بەڵگەنامەی ژمارە 449 

تا 557، وێڕای چەند وێنە و دەسخەتێکی پێشەوا قازی محەممەد.  
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حکوومەتی کوردستان
کتێبــی حکوومەتــی کوردســتان  پێداچوونەوەیەکــی پوختــی ڕووداوەکانــی ئێــران، 
کوردستان و ئازەربایجانە لە سااڵنی پێش دامەزرانی کۆماری کوردستان و ماوەی 
تەمەنی کۆمار، تا هەرەس هێنان و شەهیدکرانی ڕێبەران و خەباتکاران و دڵسۆزانی 

کورد لە مەهاباد و سەقز و بۆکان. 
 تایبەتمەندیی کتێبەکە، کەڵک وەرگرتنی زۆر لە ســەرچاوە  فارســی و کوردی و 
عەرەبییەکان و ڕاگۆســتنی ئەو ســەرچاوانەیە. نووســەر کاک نەوشــیروان مســتەفا 
ئەمیــن، لــە کتێبەکە دا هەوڵــی داوە چۆنییەتــی و هۆکارەکانی دامەزران و هەرەســی 
کۆمار لە زمان ســەرچاوەکانەوە  بگێڕێتەوەو هەڵســەنگاندن و بۆچوونەکانی خۆشی 

بخاتەسەر. 
 بۆکان وەک شاری دووهەمی کۆمار لە گەلێک الیەنەوە، مێژووی و چارەنووسی 
بە ڕووداوەکانی مەهابادەوە  گرێدراوە، ئااڵی کوردســتان لەســەر قەاڵی شــارەکە و 
گوندەکانــی دەوروبــەری هەڵکــراوە، دووهــەم چاپخانــەی کۆمــار لەوێ دامــەزراوە، 
کەســایەتییەکانی شــار و دەوروبــەری لــە کاروبــاری سیاســی و تەنانــەت  کابینەی 
وەزیران و هێزی سپایی کۆمار  دا بەشداری ڕاستەوخۆ بوون و بەو بۆنەیەوە  دوای 
هەرەسی کۆمار و داسەپانی سەرلەنوێی حوکمی عەجەم، تووشی ئیعدام و زیندان و 
ئاوارەیی و ماڵوێرانی هاتوون، شاعیران و نووسەرانی بۆکانی لە گەورەیی بەخشین 

بە کۆمار و پێداهەڵگوتنی ئااڵ و ڕێزلێ گرتنی ڕێبەرانی دا دەوریان بینیوە و... 
 نووسەر کە  بەوردی بە سەرچاوەکان دا چۆتەوە، سەبارەت بە هەندێک ڕووداوی 
ئەو ســەردەمە  دواوە  کە  نەوەی ئێســتای کورد نەیبیستوون یا گرنگایەتیی پێنەداون. 
یــەک لەوانــە هەڵکرانی ئــااڵ لە بۆکان و گونــدی ئاڵباڵغ و کۆڕی جەژن و شــادمانی 
بەبۆنــەی هەڵکرانــی ئــااڵ لــە گوندەکانــی دەوروبــەری بــۆکان، وەک گەردیگالنــە. لە 
دێڕەکانی خوارەوە دا ئاماژەیەکی کورت  بەو ڕووداوانە کراوە. من ڕێزمانی دەقەکانم 
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پاراستووە، کە بەشی زۆریان لە  ڕۆژنامەی کوردستان وەرگیراون :
ڕۆژی 1324/10/05 ئااڵی کوردســتان لە مەهابادەوە  بەرەو بۆکان برا. ئاغایانی 
قــازی قزڵجــی، حەســەن خانی بوداقــی، برایم ئاغــای ئێلخانــی زادە، حەمەدەمین ئاغای 
ئێلخانــی زادە، ئەبووبەکر ئاغــای ئێلخانــی زادە، دوو نەفــەر شــاعیری میللــی، هەژار و 
حەقیقــی، لەگــەڵ ســەد نەفەر پتر لــە  ئەعــزای )ئەندامانی(  کومیتــەی مەحەللی بۆکان 
لــە میانــدواو پێشــوازییان لێ کــرد. لــە گونــدی تەقیاباد خوشــک و برایانــی ئەرمەنی 
پێشــوازییان کرد و وتاریان  دا، قاســم ئاغای ئێلخانی زادە لەالیەن هەیئەتەوە  سپاسی 
کردن. لە قەرەمووســالیان میرزا مســتەفا موقتەدیری، مەحموود خان و یۆنس خان و 
عەبدوڵاڵ خانــی ئەمیــری ئەندامانــی لکــی مەحەللــی دێموکراتــی ئەوێ لەگــەڵ خەڵکی 

دێهاتی تریش پێشوازییان لێ کرد. 
ســەعات چــوار و نیــوی پاش نیــوەڕۆ ئــااڵ گەیشــتە »عەلیاباد«ی ســێ کیلۆمتریی 
بۆکان. لەوێ گاردی ئیحترام بە  فەرماندەیی سەلیم ئاغای ئێلخانی زادە و قوتابییەکانی 
بــۆکان و  ئاغای ئەحمەدبەگی فەیزوڵاڵبەگــی و فەیزوڵاڵخان و عەلی خانی قازڵیان و 
ئەحمەدئاغــا و عومەرئاغــا و کەریم ئاغــای عەباســی و هەباس ئاغــا و خالیدئاغــای 
حیســامی و چوارپێنــج هــەزار نەفــەر خەڵکــی بــۆکان و دەوروبەر بە پێشــوازییەوە 
هاتبــوون. لەوێ ئااڵ لەســەر شــانی جەوانــی ڕەشــید ئەبووبەکر ئاغــای ئێلخانی زادە 
 گەیشــتە کێلەشــین و پاشــان گەیشــتە ســەر حــەو زی بــۆکان. تــەواوی خەڵکــی لــە 
دەوروبــەری حــەوز و مەیدانی ئەوێ کۆببوونەوە و قازی »محەممەدســادق قزڵجی« 
وتار و شێعری بەتینی لەژێر ئااڵ دا خوێندەوە و پاش وی حەقیقی و هەژار شاعیری 
میللــی هــەرکام دەستەشــێعرێکی گەرم و چاکیــان خوێندەوە و هەیئەتــی ئااڵ چوونە 

عەمارەتی قەاڵ... 
ســەعات دوازدەی بەیانــی ئــەوی ڕۆژێ ]1324/10/06[ جەنابی حاجی بابەشــێخ 

ڕەئیسی میللی کوردستان لەگەڵ ئەحمەد ئاغای ئێلخانی زادە واریدی بۆکان بوون. 
ڕۆژی هەینوو 1324/10/07 ]1945/12/28[ لە سەعات هەشتی بەیانییەوە دەست 
بــە  تەشــریفات کــرا. لە ســەربانی عەمارتــی قەاڵی بۆکان لــە  تەڕەفی ڕاســتی ئااڵوە 
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جەنابی حاجی بابەشێخ و لەالی چەپەوە جەنابی حاجی بایزئاغا ڕاوەستان، لە هەر 
دووالوە دوو مو سەلســەل دانــرا. قوتابــی و مامۆســتاکان و خەڵکێکــی یەکجار زۆر 
لەســەر ســەکۆی قەاڵ و دەســتەی مووزیک و گاردی ئیحترامی مەهاباد و بۆکان بە 
 فەرماندەیــی ئاغای محەممــەدی نانەوازادە  فەرماندەری ئــۆردووی میللی مەهاباد و 
سەلیم ئاغای ئێلخانی زادە  فەرماندەری بۆکان لە هەیوانی نێوەڕاستی قەاڵ ئامادەبوون. 
تــەواوی ئاغایانــی ناوبــراوی ســەرەوە و جەمعییەتێکی کەش لە  ئاغایــان، مینجوملە 
 حوســێن ئاغای عەلیار و براکانی، لە  ســەربانی قەاڵ بەڕیز لەم الوالی ئااڵوە، بە  چەند 
سەف ڕاوێستان. خەڵکێکی بێ ژماریش لە مەیدانی خوارەوە و دەوروبەری حەوزی 
بۆکان ڕاوەســتان. قاســم ئاغای ئێلخانــی زادە  پرۆگرامی خوێنــدەوە و جەنابی حاجی 
بابە شــێخ نوتقێکی زۆر گەرمی فەرموو، مزگێنیی خوشبەختیی نەتەوەی کوردی  دا و 
ئــااڵی موبارەکــی بەدەســتی خــۆی هەڵکرد. حەســەنی قزڵجی لەباتــی ڕەحمان ئاغای 
ئێلخانی زادە  وتاری پیرۆزبایی  دا؛ قازی محەممەدســادقی قزڵجی، عەلی خوســرەوی، 
ئەحمەد ئاغــای ئێلخانی زادە، ڕەحمان مودەرریســی، حەمەدەمین ئاغــای ئێلخانی زادە، 
مارف ئاغــا، جەعفەر ئاغــا و حاجــی بایز ئاغــای ئێلخانــی زادە  هەریەکــەو وتارێکی بۆ 
پیرۆزبایی لە هەڵکردنی ئااڵ  دا؛ هەژار، حەقیقی و خالید ئاغای حیسامی بەو بۆنەیەوە 
 ســەروو شــێعریان خوێنــدەوە. لە خاتیمــە دا قاســم ئاغای ئێلخانــی زادە نوتقێکی زۆر 
بەتینــی لــە بابــەت خۆشــی و ئازادیی کــوردەوە  بەیان کــرد و ســەعات یەکی دوای 
نیوەڕۆ بە خوێندنەوەی مارشــی میللی و لێدانی مووزیک، جەژن تەواو بوو )الپەڕە 

94 تا 96( .
ئاهەنگەکانی دووی ڕێبەندان:

مەهابــاد: لەنێــو ئــەو 22 کەســەی وا لــە ڕێ وڕەســمی 2ی ڕێبەنــدان دا »خطابە«یــان 
خوێندەوە و وتاریان  دا، ئەم کەســانەش هەبوون: خیتابەی جەنابی حاجی بابەشــێخ، 
ئەشــعاری ئاغــای هــەژار شــاعیری میللی، نوتقی ئاغــای محەممــەد فەیزوڵاڵبەگی و 

خیتابەی ئاغای ئەحمەدی ئێلخانی زادە. 
حەمەحوسێن خانی سەیفی قازی کۆمەگ فەرماندەی هەموو هێزی کوردستان، لە 
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نوتقی »2ی ڕێبەندان« ی خۆی دا، ناوی چەند کەس لەوانە دەهێنێ کە هاوکاری لەگەڵ 
دوژمن دەکەن. دوو لە ناوەکان،  عەلی عەلیار و محەممەدی عەباسین )ل 109( . 

جێژنی شیرکەتی تەرەقی لە مەهاباد:
حەزرەتی پێشەوا، سەید عەبدوڵاڵی شەمزینی، جەنابی حاجی بابەشێخی سەیادەت و 
حاجــی بایزئاغــا و مەحموود ئاغــای ئێلخانــی زادە... تەشــریفیان بــوو... قاســم ئاغای 
ئێلخانــی زادە، ئەحمەد ئاغــای ئێلخانــی زادە و حاجــی بابەشــێخ... لــەم جەژنــە دا دوان 

)الپەڕە135( . 

ڕۆژی شەشی ڕێبەندان ئاغای شێرزاد ]عەلی بەگ ؟[ و حەمەحوسێن خان ئەمیری 
جەژنیان کرد، پێشەواش بەشداری کرد )الپەڕە 136( . 

ڕۆژی شازدەی ڕێبەندان سەید عەبدوسسەالم لە  گەردیگالن جەژنی کرد. سەید 
حســێن و ســەید محەممەد نوورانی زەنبیل و چەند کەســی کە،  بەشدار بوون. سەید 
عەبدوسســەالم و ســەید کامیل و مەال عەبدوڵاڵ و شــێخ ئەحمەد وتاریان خوێندەوە 

)هەمان الپەڕە( . 

ڕۆژی نۆزدەی ڕێبەندان محەممەد ڕەشیدخان ]قادرزادە[، ئەحمەد بەگی سەلیمی، 
حاجی گەنجاڵی بەگی ســەلیمی لەگەڵ خزمەکانیان و بنەماڵەی شــێربەگ و دادخوا و 
 ئاغایانی ئیبراهیم بەگی سەالح و سەلیم بەگی بەگزادە و حەمەحوسێن خانی ئەمیری و
فەیزوڵاڵخانــی حەریقــی و محەممەدکەریم بەگــی مەجیــدی و محەممەدئیبراهیم بەگی 
فەیزوڵاڵبەگی و ئەحمەدخانی کەیخوسرەوی و ئاغایانی ئەحمەدبەگی فەیزوڵاڵبەگی و 

تەواوی ئاغایانی بەگزادە لە » یەکشەوە«  کۆبوونەوە. 
هاشــم حەمزەیی ســەرۆکی ســتادی بۆکان و حەســەن خانی بوداقی بۆ سەر ئەو 
جێژنەبانگ کرابوون. لە سەعاتی 9ی بەیانی  دا 150 نەفەر پێشمەرگە و غەیرە، تاقمێکی 
300 نەفەری ئاغا و ڕەعیەت و نۆکەر، بەناوی گاردی ئیحترامی ئااڵ لە مەیدانی پێش 
کومیتە دا ســەفیان بەســت. لەو وەختە دا پێشــمەرگە ســەلیمی فەیزوڵاڵبەگی هەڵگری 
تایبەتیی ئااڵ، ئااڵی موقەدەســی لە غایەتی ئیحتراما نایە ســەر شــانی و فەرماندەی 
لک لە شانی ڕاستی ئااڵوە و فەرماندەی بەشی سوار لە شانی چەپەوە بە جەالل و 
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شــەوکەتێکی زۆر جــوان هێنایانــە  مەیدانــی پێــش کومیتە. لە حــدوودی هەزار کەس 
زیاتر لە دێهاتی بەگزادەوە  بۆ ســەیر و پێشــوازیی ئااڵ هاتبوونە  یەکشــەوە. لەپاش 
چەپڵەڕێــزان هوڕایەکــی زۆر، فەرماندەی لک ئاغای شــێرزاد ]عەلی بەگی یەکشــەوە[ 
خیتابەیەکــی زۆر شــیرین و جوانــی خوێنــدەوە... لــەدوای ئــەو ئاغــای محەممــەدی 
شکارچی قەراردادی 2ی ڕێبەندانی بە دەنگێکی بەرز خوێندەوە. ئاغایانی حیسامی و 
دادخوا، پێشمەرگە مستەفا فەیزوڵاڵبەگی و ئەسەدی دادخوا و میرزا محەممەدئەمین 
تاهیری، نوتقی زۆر بەتین و تەوژمیان کرد؛ ئاغای عەبدوڵاڵ نیروومەند نووســەری 
حیزبی یەکشــەوە،  شــێعرێکی خوێندەوە... تاقمی پێشــمەرگە  لەژێر فەرمانی حســێن 
شێرزاد دەسڕێژێکی زۆریان کرد... ئاغای ڕەئیسی ستادی بۆکان نوتقێکی بێ ئەندازە 
بەتینی کرد، ئەوجار بە کەمالی ئیحترامەوە  ئااڵی موقەدەسیان لە سەربانی کومیتەی 
حیزب نەسب کرد. بە تەقەی دهۆڵ و زوڕنا خاتیمە بە جێژن درا )الپەڕه136 ـ 137( . 
نووســەر ئــەو هەوااڵنــەی ســەرەوەی لــە ڕۆژنامەی کوردســتان چاپــی مەهاباد 

وەرگرتوون. 
لە الپەڕە 139ی کتێبەکە دا لیســتەی ناوی »هەیئەتی ڕەئیســەی میللی« هاتووە و 
نووســەر گوتوویەتــی »ئــەم دەزگایــە لە باتــی کابینــە  یاخــود ئەنجومەنــی وەزیــران 
بوو و کارەکانی ئەویشــی ئەنجام دە دا. لە لیســتەی ناوەکان دا حاجی بابەشــێخ وەک 
ڕەئیسی هەیئەت، ئیسماعیل ئێلخانی زادە  وەک وەزیری ڕێگاوبان و عەبدوڕڕەحمان 
ئێلخانــی زادە  وەک وەزیــری موشــاویر نــاو بــراون. لــە ڕاگەیاندنی هەواڵــی »جەژنی 
سەربەخۆیی و ناساندنی سەرۆک جەمهووری بەرزی کوردستان لە پێشمەرگەخانەی 
هێزی دێموکراتی کوردســتان« لە مەهابادیش دا نووســیویەتی: ئەوانەی لەم جێژنە دا 
قسەیان کرد:... قاسم ئاغای ئێلخانی زادە، قادرئاغای قارەمانی، مەعرووفی، ئیفتیخاری 
چواردۆڵی، برایم قارەمانی، عەبدوڵاڵ ئاغای داربەسەر و حەسەن خانی بوداقی بوون« 

)الپەڕە 133( . 

 کتێبەکــە هەواڵــی هەندێــک کاری گرنگی سیاســی ـ  کۆمەاڵیەتــی ـ فەرهەنگیی لە 
مــاوەی کەمــی تەمەنی کۆمــار دا ڕادەگەیەنێ و لەوانە، کرانەوەی ستاســیۆنی ڕادیۆ، 
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کتێبخانــەی میللــی، ئەنجومەنــی فەرهەنگیــی کوردســتان و ســۆڤیەت لــە مەهابــاد و 
بڕیــاری کرانەوەی دانیشــکەدەی مەعقوول و مەنقوول کــە دەرفەتی جێ بەجێ کرانی 
نەبوو. هەروەها حکوومەتی ســۆڤیەتی دەزگایەکی سینەمای گەڕۆکیشیان بە دیاری 
دابوو بە حکوومەتی کوردستان. دوای ئەوەش کە چاپخانەی کوردستان لە مەهاباد 
لەالیەن دوو موهەندیسی »چێک« ەوە  دامەزرا، چاپخانەی کۆنی مەهاباد برایە  بۆکان و 

لەوێ گۆڤاری هەاڵڵە و چەند کتێبی پێ چاپ کرا )الپەڕە 164 تا 166( . 
هەواڵی سەبارەت بە بۆکان لە کتێبەکە دا یەکجار زۆرە و دەسنیشان کردنیان لە 

گونجان نایە. من چەند الپەڕەی گرنگم دیاری کردوون و لەوانە: 
133، 135، 136 تا 138، 150، 153، 161، 175، 180، 187، 197، 232، 268.

بەداخەوە ڕێکەوتی شــەهیدکرانی عەلی بەگی شــێرزاد و 11 شــەهیدەکەی ســەقز 
لێــرەش دا وەک زۆر ســەرچاوەی تــر ڕوون نییە و نووســەر دوای ئەوەی خەبەری 
 شــەهادەتی پێشــەوا و ســەیف و ســەدر لە 19٤7/3/31 ]132٦/1/10[ و شــەهادەتی
حامیــد مازووچــی، ڕەســووڵ نەغەدەیــی، عەبدوڵاڵ ڕەوشــەنفکر و محەممــەد نازمی 
لــە مەهابــاد لــە 19٤7/4/7 ]132٦/1/17[ ڕادەگەیەنێ، دەنووســێ: »هەر لەو ماوەیە دا 
عەلی بەگــی شــێرزاد لەســەر حەوزی بــۆکان و ئەحمەدخانی فارووقی و... لە ســەقز 

هەڵواسران« )الپەڕە 269( 1، بەاڵم ڕۆژی ئەو ڕووداوە  دڵتەزێنانە  ڕوون ناکاتەوە. 

تــا  1.  ئەلــف: نەوشــیروان مســتەفا ئەمیــن، »حکوومەتــی کوردســتان، ڕێبەندانــی 1324 
ســەرماوەزی 1325، کورد لە گەمەی ســۆڤیەتی دا«، چاپی یەکەم 1993، 288 الپەڕە، ناشــر: 

 .)ISBN: 90-9006356-0( هولەند، کوردی ،KIB

کتێبەکە وەرگێڕدراوەتە  سەر زمانی فارسی، بەاڵم بەداخەوە  وەرگێڕاوێکی ناڕێک وپێکە و 
پێویستی بە پێداچوونەوە یان باشتر بڵێم وەرگێڕانێکی تازەیە :

ب: نوشــیروان مصطفی امین، »حکومت کردســتان کردها در بازی سیاســی شــوروی«، 
ترجمە اسماعیل بختیاری، انتشارات ژین، سلیمانیە، 2005، 297 صفحە، فارسی.
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کۆماری کوردستان 
ئــەم ســەرچاوەیە بەداخــەوە لــەو کتێبــە الوازانەیە وا لــە ئێران ســەبارەت بە دۆزی 
کــورد نووســراون و دەنووســرێن. هۆکارێکــی کێشــەکە دەبێ ئەوە بێ کــە هەندێک 
قەڵەم بەدەســت کە شــارەزای مێژووی سیاسیی کوردستان نین، دەرەتان و ئازادیی 
چــاپ و باڵوکردنەوەی بیروبۆچوونی خۆیان پێدەدرێ، لە کاتێک دا کۆت و زنجیری 
قایــم دەخرێتــە پێــی  قەلەمــی شــارەزایانی بوارەکــە و مۆڵەتیان پێ نــادرێ بەڕوونی 
باســی دۆز ی کــورد بکــەن. بۆ نموونە، پاســدارێکی وەک جەالیی پــوور جەلالدی 59 
شــۆڕەالوی مەهابــادی، کــە باوەڕی بە مافــی کورد نییە هیچ، بــە قەڵەم و قەدەمیش 
لــە دژی دەوەســتێ، دەرەتانــی چــاپ و باڵوکردنــەوەی قســە بێ بنەماکانــی لەســەر 
کۆمــاری کوردســتان و پێشــەوا قــازی محەممــەد پێــدەدرێ، بــەاڵم مەزنەپیاوێکــی 
وەک محەممەدســەدیقی کەبوودوەنــد ســەرۆکی ڕێکخــراوی مافی مرۆڤــی کورد بۆ 
باڵوکردنــەوەی چەنــد ڕاگەیاندنــی ســاکار لەســەر دۆخــی کــورد 11 ســاڵ زیندانــی 
بەســەر دا دەســەپێنرێ و مافی عیالجی نەخۆشیی مەترســیداری بە خەرجی خۆشی 

پێ نادرێ!
ئــەم کتێبــە دەبێ لــە هەل ومەرجێکی ئەوتــۆ و لە چوارچێوەی ئەو سیاســەتانەی 
کۆماری مەالکان دا هەڵســەنگێندرێ. من نووســەر ناناســم، ناشزانم سەر بە کوێیە و 
لــە چ پەیوەندییــەک دا چۆتە ســۆراغی نووســینی ئــەم کتێب یا نامیلکەیــە؛ هیچ دوور 
نییــە مرۆڤێکــی خزمەتگوزاری گەلەکەشــمان بێ، بەاڵم ئەوەی لــە کتێبەکە دا دەیبینم، 
ناشــارەزایی لــە ڕادەبــەدەر لــە مێــژووی کــورد و ڕاپەڕیــن و شۆڕشــەکانییەتی و 

هیچی تر. 
بۆچوونەکانی نووسەر سەبارەت بە قەومییەت )ل 11( ، میللەت )ل 23( ، حیزب )ل 
25( ، کڵیشەکراوی ئاشکرای هەندێک بۆچوونی سواو و دووپات کراوی ڕۆژاوایی یەکانە 
بەبێ ئەوەی سەرچاوەکان بەتەواوەتی ڕابگەیەندرێن. کێشەکەش هەر لەوێوە دەست 
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پێدەکا. کەسێک کە بنەمای تێئۆریکی بابەتێک نەزانێ لە هەڵسەنگاندنەکانی دا جگە لە 
دووپات کردنەوەی بۆچوونی خەڵکانی تر ناتوانێ هیچ ئیجتیهادێک بکا. ئەو »خەڵکانی 
تر«ە کێن؟ ئەوەش  خۆی مەســەلەیەکی گرنگە. نووســەر خەنجێری لە بیروڕای چەپ 
هەڵکێشــاوە و لەژێر ناوی مەحکووم کردنی دەســتێوەردانی ســۆڤیەت لە کاروباری 
کوردســتان و ئازەربایجــان دا، بیری پێشــکەوتنخواز دەکوتێ و بــۆ ئەم کارە پەنا بۆ 
ئەنــوەری خامەیــی و کەســانی تریــش دەبا )ل 62)،  کــە بڕوای بە ڕێبــازی ئەوانیش 

نییە و تەنیا لەبەرئەوە ئاماژەیان پێدەکا کە ناحەزی حیزبی توودە بوون. 
هــەر چۆنێــک بــێ، ئێرە جێــگای هەڵســەنگاندنی ئەو هەڵوێســتە ناســراوە نییە و 
ئەوەی گرنگە دەرخســتنی چەواشــەکاری و »تەحریف«ی مێژووی میللەتێکە لەالیەن 

کەسێکەوە کە دوور نییە خۆشی هەر ئەندامی بێ. 
نووسەر لە الپەڕە 68  دا ڕەخنە لە میلیسپۆی ئەمریکایی دەگرێ کە بۆچی زمانی 
ناپاکە و ئێرانییەکانی بە »ناپختە و خام« ناوبردووە، بەاڵم ئەو زمانە ناپاکە هەر بۆیە 
خراپە کە بۆ ئێرانییەکان کەڵکی لێ وەرگیرابێ، دەنا نووسەر خۆی فوو لە دۆ ناکا بۆ 
 ئەوەی کورد بە نەخوێندەوار )ل 80(  و نەزان و دواکەوتوو و فەرمانبەری بێ دەلیل

)ل 106(  و... بناسێنێ!

نووســەر تەنانەت لە گێڕانەوەی ســاکاری ڕووداوە مێژوویی یەکانیش دا وردبینی 
نییە و کورتێ دێنێ: بۆ نموونە، سەردەمی ژیانی زەردەشت بە 6500 ساڵ پێش زایین 

ناودەبا کە تەنیا 5500ی هەڵە کردووە )ل 98(! 
دووپات کــراوەی  دروشــمی  لــە  پــڕە  کتێبەکــە  شــوێنێکی  هەمــوو  بــە  نزیــک 
ڕەگەزپەرســتانەی ئێرانییەکان لە چەشــنی ئەوانەی وا لە ســەردەمی ڕەزاشــا دا باو 
بــوو و ئامانجیــش تاقــە یەک شــتە: چەســپاندنی کــورد بە کلکــی ئێرانــی عەزیزەوە! 

فەرموون: 
»کوردان بە درێژایی مێژوو وەک قەڵغانی دیفاعی، لە بەرانبەر هێرشی بێگانە بۆ سەر 

ئەم خاکە ]خاکی ئێران[، ئەرکی خۆیان بەجێ هێناوە و گیانیان بەخت کردووە« )ل 97( . 
»کورد نەک هەر لەگەڵ فارسی ئێرانی یەکە...« )هەمان)،  »... کورد لە هەر کوێیەکی ئەم 
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کورەی خاکە بن، پێوەلکاوی مێژوویی فەرهەنگیی ئێرانییەکانن و پێویست و شایانیانە 
خۆیان بە ئێرانی بزانن...« )هەمان( . ئەگەر خوێنەر جیاوازییەک لە نێوان ئەم قسانە و 
 فەرمایشاتی سەرهەنگ پێژمانی دەزگای ساواک و سەرهەنگ زەنگەنەی ئەرتەشی شا و

قانعی فەردی ئێستا دا دەبینێ با ڕایبگەیەنێ!
باســی  کــە  کاتێکــە  ئەویــش  یــەک شــتە،  تاقــە  بگرێتــەوە  بــۆکان  کــە  ئــەوەی 
دەسەاڵت سەندنی پێشەوا قازی محەممەد دەکا لە ساڵی 1945  دا و دەڵێ ڕووسەکان 
سەرەتا دەیانویست عومەرخانی شکاک یا »ئەمیر ئەسعەد« ]واتە عەلی ئاغای عەلیار[ 
بکەنە هاوکاری خۆیان کە یەکەمیان ئامادە نەبوو هاوکارییان بکا و دووهەمیشــیان 
بەهۆی نزیکی لە حکوومەتی ئێرانەوە، ڕووسەکان نەیانویست هاوکاریی بکەن، ئینجا 
کەسایەتیی قازی محەممەد بۆیان بەرچاوتر ببوویەوە )ل 81( . دیارە ئەو قسانەشی 

کۆپی کراوی نووسەرێکی ئەمریکییە. 
هیــوادارم الوەکانمــان لەوە زیاتــر ورد و ژیر بن و لەجیاتــی دووپات کردنەوەی 
دروشمی دەسکرد و قسەی سەدان جار گوتراو، لە دیاردەکان بکۆڵنەوە و ئیجتیهادی 
تاکەکەسی خۆیان لە بیر نەکەن، دەنا کارەکەیان دەبێتە کڵیشەیەکی ناحەزی قسەی 
نەیاران. خواســتی »ڕۆیشــتنی ناوبانگ!« بۆ کەســێک خۆی لە خۆی  دا شــتێکی خراپ 

نییە، بەاڵم دەبێ بزاندرێ چۆن و بە چ نرخێک؟1

1. حمیدرضا فیروزی، »جمهوری کردستان، گذری بر چگونگی پیدایش و چرایی فروپاشی«، 
چــاپ دوم انتشــارات نــوای دانش، مکان )؟(، زمســتان 1388/ 2009، 128 صفحە، فارســی، 

 .)ISBN:964-8949-07-7( محل پخش: کتاب کانی، سنندج
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هەڵکرانی ئااڵی موقەددەسی کوردستان لە بۆکان

ڕاپۆرت و وێنە
ڕێــزدار حەســەنی قــازی لــە وێبالگێــک دا بەنــاوی »وێنــەی کۆمــاری کوردســتان«1 
ســەرجەم هەواڵــی ســەبارەت بە هەڵکرانی ئااڵی کوردســتان لە بۆکانــی لە ژمارەی 
یەکەمــی ڕۆژنامــەی کوردســتان چاپــی مەهابــادەوە ڕاگواســتووە و وێنەیەکیشــی 
هاوپێچی وتارەکە کردووە کە ڕێ وڕەسمی هەڵکرانی ئااڵ کەمان پیشان دەدا. وێنەکە 
لــە بەری حەوزەگەورە، واتە لە باشــووری قــەاڵوە هەڵگیراوە وە و کۆمەاڵنی خەڵکی 
بۆکان دەردەخا کە لە ســێ ڕیزی جیاواز لەســەر قەاڵی ســەردار و لە دەوری ئااڵی 

کوردستان وەستاون. 
ئااڵی کوردستان لە وێنەکە دا بە شەکاوەیی دەرکەوتووە و بەو حیسابە  وێدەچێ 
وێنەکــە لــە نێوان ســەعات هەشــتی بەیانی و یەکی پاش نیــوەڕۆی ڕۆژی هەینی 7ی 
مانگی بەفرانباری ساڵی 1324، کە دەکاتە 1945/12/28ی زایینی هەڵگیرابێ. ئەوەش 
بەگوێرەی هەواڵی ڕاگەیەندراوی ڕۆژنامەیەکە، کە دەڵێ  ڕێ وڕەســمەکە لە ســەعات 
هەشــتی بەیانی دەســتی پێکردووە و سەعات یەکی دوای نیوەڕۆ کۆتایی پێ هاتووە. 
بەرنامــەی جەژنەکــە قاســم ئاغای ئێلخانــی زادە )موهتــەدی(  ڕایگەیاندووە و پاشــان 
حاجی بابەشــێخی ســەیادەت وتاری داوە ئینجا ئااڵکەی بەدەستی خۆی هەڵکردووە. 
ئەگەر بەرنامە خوێندنەوەی قاســم ئاغا و وتاردانی حاجی بابەشــێخ نیوســەعاتێکیان 
خایاندبێ، ســەعاتی هەڵگیرانی وێنەکە دەکاتە نێوان هەشــت و نیوی بەیانی تا یەکی 

دوای نیوەڕۆی ئەو ڕۆژە. 
بەداخــەوە ڕوخســاری کەســەکان لە وێنەکــە دا ڕوون نییە و ناناســرێنەوە، بەاڵم 
ئەو کەسەی وا لە دەستەچەپی ئااڵکە ڕاوەستاوە، بەگوێرەی هەواڵەکە، دەبێ حاجی 
بایزاغــای ئێلخانــی مەزنــی بەرەی موهتەدی لە ئاغاکانی بــۆکان بێ. وێنەی ئااڵکەش 

1. http://weneykk. blogspot. com/2011/01/blog post30ـ. html.
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بەڕوونی دیار نییە و نازاندرێ چ نەخشێکی لەسەرە، بەاڵم ئەوەی ئاشکرابێ ئەوەیە 
لە نێوەڕاستی دا نەخشێک هەیە. 

کــێ وێنەکــەی هەڵگرتووە، بۆ من ڕوون نییە، بەاڵم بە دووری نازانم کاری نەمر 
سمایل خانی فەڕڕوخی بێ کە لەو سەردەمانە دا بۆ ماوەیەک ماڵی لە تەورێز بوو و 
لەوێ دووکانی وێنەگریی کردبۆوە. دەگوترێ بەشــێک لەو وێنانەی ڕێبەرانی کورد 
کە لە تەورێز کێشراون، کاری ئەو بن. گەرچی وا هەیە وێنەگر لە ساباڵغەوە لەگەڵ 

هەیئەتی ئااڵ هاتبێتە بۆکان. 
کاک حەســەنی قــازی کەڵکــی لــە ڕاگەیاندنێکــی گۆڤــاری هەاڵڵــە چاپــی بــۆکان 
وەرگرتــووە و گوتوویەتــی نووســەری ئــەم هەواڵــەی ڕۆژنامەی کوردســتان نەمر 

حەسەنی قزڵجی بووە. من گومانێکم لە ڕاست بوونی بۆچوونەکەی دا نییە. 
کووتاڵێکــی ســپی لــە قاتــی ژێرەوەتــری ئــەو شــوێنەی وا ئااڵکــەی لێ هەڵکراوە 
دەبینــدرێ. بــە بۆچوونــی من ئــەوە دەبێ »الفیتــە« و نووســراوەیەک بووبێ کە بەو 
بۆنەیــەوە لــە شــوێنەکە بــەرز کرابێتەوە، بــەاڵم هیچــی ناخوێنرێتــەوە . دەزانین لەو 
قاتەی نێوەڕاستی قەاڵ و ژێر شوێنی ئااڵکە، دوو دەستە چەکداری کوردی بۆکان و 

مەهاباد وەستابوون. 
کاک حەسەن هەمان هەواڵ و هەمان وتاری بە پیتی التینی لەسەر هەمان وێبالگە دا 
ئامادە کردووە. لێرە دا وێنەی ڕێ وڕەسمی ڕاگەیاندنی کۆماری کوردستان و سان و 
ڕێژەی بەردەم پێشەوا قازی محەممەد و نەمر بارزانی و ڕێبەرانی دیکەی کۆمار لە 
مەهابادیش دەبینین. وێنەکە گەلێک ڕوون و جوانە و کەســایەتییەکانی بەباشــی تێدا 

دەناسرێنەوە.1

1. http://wkomarik. blogspot. com.
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ڕاپەڕینی ئەفسەرانی ]پارێزگای[ خوراسان
لە سەروبەندی دامەزرانی کۆماری کوردستان و حکوومەتی میللیی ئازەربایجانی ساڵی 
1946  دا چەند ئەفسەرێکی ئێرانی ئەندام و الیەنگری حیزبی توودەی ئێران لە پارێزگای 
  خوراســانی باکووری ڕۆژهەاڵتی ئێران دەســتیان بەسەر سەربازخانەیەک دا گرت و
بــە تەمــا بــوون شــوێنەکە بکەنــە بنکــەی ڕاپەڕینــی خەڵک بــۆ ڕووخاندنــی حوکمی 
پاشــایەتیی ئێــران. ئــەم ڕاپەڕینــە گەلێــک زوو تێکشــکێنرا و ڕێبەرەکانــی هەاڵتن بۆ 
ئازەربایجان و لەوێوە نێردرانە کۆماری کوردســتان و لەســەر سنووری باشووری 
کۆمار لە گوندی سەرای نێوان بۆکان و سەقز نیشتەجێ کران. گەیشتنیان بە سەرا 
هــاوکات بوو لەگــەڵ هەاڵتنی پیشــەوەری و ڕووخانی کۆمــاری ئازەربایجان. ئینجا 
ئــەوان لەگەڵ نەمر مەال مســتەفای بارزانی و هێــزی بارزانییەکان کەوتن، لە هەموو 
ئەو ماوەیە دا یارمەتیی کۆماری کوردستان و بارزانییەکانیان  دا، ئینجا ئاوای دیوی 

عێراق بوونەوە و لەوێ کەوتنە زیندانەوە. 
کتێبــی »قیــام افســران خراســان« یــەک لــەو ئەفســەرانە نووســیویەتی کــە ناوی 
»ئەبولحەســەن تەفریشــیان«ە. کتێبەکە تژییە لە ڕێز و ئیحتیرام بۆ نەمران پێشەوا و 
مەال مســتەفا بارزانی. بەشــی ســەبارەت بە بۆکان الپەڕە 103 تا 108 دەگرێتەوە و 
تێیدا باســی گەڕانەوەی خۆیان دەکا لە گوندی »ئاڵتوونی خواروو« و »ســەرا«وە بۆ 

بۆکان و پاشان مەهاباد، دوای هەرەس هێنانی کۆماری ئازەربایجان. 
لەم وتارە دا خەڵکی بۆکان بە »شــڕەخۆر« ناودەبا کە ســەربازخانەی شارەکەیان 
تااڵن کردووە و ئەفســەرەکانی کۆمــاری ئازەربایجانیان گرتووە و تەحویلی ڕژیمی 
شــایان داونەتــەوە و ئەوانیــش لــە مەهاباد ئیعدامیــان کردوون. ئاشــکرایە ئەم کارە 
بەدەســتی ئاغاکانــی بــۆکان کــراوە کە خۆیــان بۆ هاتنــەوەی ڕژیم ئامــادە دەکرد و 
بەڵگەکەشــی بیرەوەرییەکانــی مامۆســتا هەژارە لە چێشــتی مجێور  دا کــە دەڵێ یەک 
لە ئاغایان خەریک بوو منیش بگرێ و بمداتە دەســت ســپای ئێران. بەداخەوە چاپی 

دووهەمی کتێبەکە هەندێ گۆڕانکاریی تێدا کراوە کە دوورە لە هەڵوێستی نووسەر.1

1. ابولحســن تفریشــیان، »قیام افسران خراســان«، چاپ دوم، انتشارات اطلس، تهران 1337/ 
1998، 208 صفحە، فارسی.
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ڕاپەڕینی ئەفسەرانی خوراسان و حەماسەی خارک
ئــەم بەرهەمــە کتێبی دووهەمە، کە یەک لەو ئەفســەرە ئێرانییانە نووســیویەتی وا لە 
خوراسان ڕاپەڕین و دوای تێکشکانیان هەاڵتن بۆ حکوومەتی میللیی ئازەربایجان و 

ئینجا گەیشتنە کۆماری کوردستان. 
نووسەری کتێبەکە »عەلی ئەسغەر ئیحسانی« لە بەشێکی کتێبەکە دا، واتە الپەڕەی 
176 تــا 243 باســی ژیانــی خــۆی و پێنج ئەفســەری دیکەی ئێرانی لەنێــو کوردان و 
بەتایبــەت بارزانییــەکان دەکا و بەوپەڕی ڕێــزەوە دەڕوانێتە کورد. لە الپەڕە 182 تا 
185  دا نووسەر لە بۆکان دەدوێ، واتە ئەو کاتەی لە سەراوە دەگەنە بۆکان و لەوێ 
بۆکانییەکان پێیان ڕادەگەیەنن کە پیشەوەری و غوەاڵم یەحیا و ئەوانی تر هەاڵتوون. 
لە بۆکان وادیارە ئاپۆرە یا خود دارودەستەی ئاغاکان دەوریان داون و ویستوویانە 
چەکەکانیان لێ بستێنن. هەروەها دەڵێ پادگانی بۆکان تااڵن کرابوو و ئەفسەرەکانیان 
دابــووە دەســت حکوومەتــی ئێــران، کە ئــەوەش وێناچــێ خەڵک کردبێتیــان و زیاتر 
پیالنی ئاغاواتی شــار و ناوچەکەیە. دەڵێ ئەو ئەفســەرانە هەمووی لەالیەن دەوڵەتی 
ئێرانــەوە لــە مەهاباد ئیعدام کران. هەروەها دەڵێ »طابور«، واتە هەنگی بۆکان 1150 
ســەربازی لێ بــوو، کــە هەمووی توانــەوە و هەاڵتن و تەنیا 19 کەســیان مابوونەوە. 

ئینجا بە ڕێگەی بورهان دا دەچن بۆ مەهاباد و چاویان بە پێشەوا دەکەوێ و...1 

1. علی اصغر احســانی، »قیام افســران خراســان و حماســە خارک«، نشــر علم، تهران 1378/ 
.)ISBN: 964-405-037-1( ، )1999، 505 الپەڕە  + 40 )فارسی
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بیرەوەرییەکانی موڕتەزا زەڕبەخت
کتێبــی ســێهەم بیرەوەرییەکانــی »مورتــەزا زەڕبەخــت«ە بەنــاوی »گــذار از توفــان«، 
واتــە تێپەڕبــوون لــە تۆفــان، کــە یەکێکە لــەو کتێبانــەی وا لەنێو پــڕۆژەی »مێژووی 
زارەکــی ئێــران«دا باڵوکراونەتــەوە. ئــەم پڕۆژەیە لــە دەرەوەی ئێران لــە ئەمریکا و 
ئورووپا بەڕێوە چوو و تێیدا لەگەڵ هەندێ کەسایەتی وەک ئەبولحەسەن بەنیسەدر 
ســەرۆک کۆماری پێشــووی حکوومەتــی مــەالکان و کەریــم ســەنجابی کرماشــانی 
وەزیــری دەرەوەی پێشــووی ئێــران و... چەندهــا ســەعا ت وت ووێــژ کــرا و پاشــان 

وت ووێژەکان هێنرانە سەر کاغەز و باڵوکرانەوە. 
لــە کتێبەکــە دا زەڕبەخــت باســی ئــەوە دەکا کــە پایلــۆت، واتــە فڕۆکــەوان بووە، 
تەیارەیەکــی ئێرانــی ڕفانــدووە و بردوویــە بــۆ حکوومەتــی میللیــی ئازەربایجــان 
لــە تەورێــز و ویســتوویەتی لــە کۆمــاری کوردســتان و نێــوان ســەقز و بۆکانیــش 
فرۆکەخانەیەک بکرێتەوە، بەاڵم حکوومەتی هەردووالیان هەرەسی هێناوە و ئەویش 
لەگەڵ هاوڕێکانی لە گوندی سەراوە بەرەو بۆکان بوونەتەوە و لەوێوە بۆ مەهاباد و 
ئینجا لەگەڵ بارزانییەکان کەوتوون و لەالیەن ئەوانەوە لە دەوروبەری شنۆ یارمەتی 

دراون تا ئەوەی هەاڵتوون بۆ عێراق و گیراون. 
لــە الپــەڕە 117ی کتێبەکــەوە تا 125 باســی هەاڵتنــی خــۆی و هاوڕێکانییەتی لە 

سەراوە بۆ بۆکان و مەهابادە.1

1. »گذار از توفان، دونسل از افسران سازمان نظامی«، خاطرات مرتضی زربخت در گفتگو 
بــا حمیــد احمدی، انجمــن مطالعات و تحقیقات تاریخ شــفاهی ایران در برلیــن، آلمان 1380/ 

2001 )؟( ، فارسی.
ئــەم کتێبــە لە ئێــران بەو ناوە باڵوبۆتــەوە: مرتضی زربخت در گفتگو بــا حمید احمدی، 
 »خاطراتــی از ســازمان افســران حزب تودە ایران«، انتشــارات ققنوس، تهــران 1382/ 2003،

343 صفحە، فارسی. 
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لە مەهابادی خوێناوییەوە تا لێوارەکانی ئاراس
 بــۆ ســااڵنکی دوورودرێــژ کتێبــی بە فارســی نووســراوەی »نەجەف قوڵی پەســیان« 
بەنــاوی »از مهابــاد خونیــن تا کرانەهــای ارس« تاقە ســەرچاوەیەکی ئێرانی بوو، کە 
دوور لە ســووکایەتی و هێرشــی نامرۆڤانەی قەڵەم بەدەستانی بەکرێگیراوی ئێرانی 
بــۆ ســەر کۆماری کوردســتان و ڕێبەرەکانی، بــە چاوێکی نەک بێ الیــەن، بەڵکوو تا 
ڕادەیەک واقیع بینانە ســەیری کۆمار و ڕێبەرانی و بەتایبەت خەباتی بارزانییەکان و 
نەمر مستەفا بارزانیی کردبوو و خۆی لە هێرشی ئاسایی ئەو سااڵنە بۆ سەر گەلی 

کورد و ڕێبەرەکانی پاراستبوو. 
 نووسەری کتێبەکە هەواڵنێرێکی ڕۆژنامەی »اطالعات«ی چاپی تاران بوو، کە چەند
ڕۆژێــک دوای هەرەســی کۆمــار و هاتنــەوەی ســپای ئێرانــی ســەردانی مەهابــادی 
کردبــوو و زانیاریــی زۆری لەمــەڕ ڕووداوەکان هەبــوو. ناوبــراو ســەرەتا کتێبێکی 
بەنــاوی »مــرگ بــود، بازگشــت هــم بــود« ســەبارەت بــە کۆمــاری  ئازەربایجــان و 
ڕێبەرەکانــی نووســیبوو و ئــەم کتێبەی لەســەر کۆمــاری  کوردســتان وەک بەرگی 
دووهەمــی هەمــان کتێبــی »از مهاباد خونین...« وابوو. بەشــی زۆری کتێبی پەســیان 
ســەبارەت بە بارزانییەکان  و نەمر مەال مســتەفای بارزانی و چوونیان بۆ ســۆڤیەتە، 
بەاڵم لە الپەڕەکانی سەرەتا دا بەکورتی سەبارەت بە کۆمار و تێکشکانی و هاتنەوەی 
ســپای ئێران لە ســەقزەوە بــۆ مەهاباد دواوە و ئەوەی بــۆکان بگرێتەوە الپەڕەکانی 
2٥ـ  2٦ە کە تێیدا باســی ســەرا، بۆکان، بورهان، تازەقەاڵ، تایفەی عەباســی و هۆزی 
دێبوکــری، حاجــی بابەشــێخ، بایزئاغــای گــەورک )؟(  و... کــراوە و لەمەڕ ســوارەی 
عەشــایر دەڵــێ کە ئامادە بوون لە ئیندرقاشــەوە بچنە نێــو مەهاباد و تااڵنی بکەن و 

تەنانەت پێشەوا و ڕێبەرانی کۆمار بگرن و سزایان بدەن )الپەڕە 26( . 
کتێبەکــە وەرگەڕاوەتــە ســەر زمانی کــوردی و بە هەندێک زیادکــراوە و وێنە و 
لیســتەی ناوەوە لە هەولێر باڵوکراوەتەوە. ئەوە تایبەتمەندیی چاپە کوردییەکەیەتی. 

نوسخەی فارسییەکەیم دەست نەکەوت.1

1. نەجەف قوڵی پەسیان، »لە مەهابادی خوێناویەوە... هەتا لێوارەکانی ئاراس«، شەوکەت شێخ 
یەزدیــن کردوویەتە کوردی و پەڕاوێزی بۆی نووســیوە، باڵوکردنــەوەی پارتی دێموکراتی 
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ڕێکەوتی ئیعدامی شەهیدانی بۆکان و سەقز
دووســێ مانگێــک پێش ئێســتا بابەتێکم لەســەر ماڵپــەڕی ڕۆژهەاڵت/ بــۆکان و دوو 
ماڵپەڕی دیکە )ڕێنیسانس و هەڵوێست(  باڵوکردەوە. لە وتارەکە دا پرسی سەبارەت بە 
ڕێکەوتی ئیعدامی شەهید عەلی بەگی یەکشەوە لە بۆکان و 11 شەهیدی سەربەرزی 
شــاری ســەقزم هێنایــە گۆڕێ. مەســەلەی ڕێکەوتــی ڕۆژ و مانگــی ئیعدامی ئەو 12 
شەهیدە، بەپێچەوانەی 7 شەهیدەکەی مەهاباد، نادیار بوو و لە پەڕوپێست دا مابۆوە. 
ســەرەتا وامدەزانــی کــە تەنیــا من لــەو تاریخانــە ئــاگادار نیم و ســەرچاوەکانی 
بەردەستی من دەیزانن و باسی ناکەن، بەاڵم درەنگتر تێگەیشتم هیچ  سەرچاوەیەکی 
کوردی یا ئەو کەســانەی وا بیرەوەریی ڕاســتەوخۆی ئەو ڕۆژانەیان هەیە، لەســەر 
ڕێکەوتەکان یەکدەنگ نین. لە ڕەوتی کارەکە دا بۆم دەرکەوت کە ڕێکەوتی شەهادەتی 
عەلی بەگی شــێرزاد )یەکشــەوە(  بەهۆی نووسراوی سەر کێلی قەبرەکەیەوە گۆمانی 
لەسەر نییە، بەاڵم پرسی ئیعدامەکانی سەقز نادیار ماوەتەوە و ڕێکەوتەکەی یەکالیی 

نەبۆتەوە. 
لــەو بــوارە دا بــە یارمەتی چەند کەس لە ئەندامانی بنەماڵــەی فەیزۆڵاڵبەگی چوار 
وتــاری جیاجیام نووســی  لە ماوەیەکــی دوو مانگی دا باڵوم کردنــەوە. بەختەوەرانە، 
لە کۆتایی کار دا دەســتم بە ژمارەیەکی ڕۆژنامەی ئیتالعات، چاپی ئەو ســەردەمەی 
تــاران کــەوت کــە هەواڵــی ئیعدامەکانــی ســەقزی بەڕوونــی ڕاگەیاندبــوو. بێ ئەوەی 
بچمەوە سەر سێ وتارەکەی پێشتری خۆم، لێرە دا دەقی چوارەمین و ئاخرین وتار 
دەهێنمــەوە بــۆ ئەوەی خوێنەران لە چۆنییەتی و ڕێکەوتی دروســتی ئەو جینایەتەی 

ڕژیمی پەهلەوی دەرحەق بە گەلی کورد، ئاگادار بن.

کوردستان، چاپی یەکەم، ئەیلوولی 1996، کوردی.
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ڕۆژی شەهید بوونی
یازدە شەهیدەکەی کۆماری کوردستان لە شاری سەقز ڕوون بوویەوە

1325/11/16ی هەتاوی = 1947/2/5ی زایینی
ســێ چوار ســاڵێک پێش ئێستا وتارێکم سەبارەت بە شــەهیدانی کۆماری کوردستان 
)1946(  نووسی و هەوڵم  دا ڕۆژی شەهادەتی ئیعدامییەکان کە سەرجەم 19 کوردی 

ڕۆژهەاڵت و 4 ئەفسەر ی باشووری کوردستانن، دەسنیشان بکەم. 
 ڕۆژی ئیعدامی نەمران پێشــەوا و ســەیف و سەدری قازی لە هەمووان ڕوونتر 
بــوو  و دەزانــرا لــە 1326/1/10 بەرانبــەر بــە1947/3/31  دا لە مەهاباد لــە داری بێداد 
دراون. کوردانیش هەموو ساڵێک لەو ڕۆژە دا لە کوردستان و گەلێک شوێنی جیهان 

بەو بۆنەیەوە ڕێ وڕەسمی یادکردنەوە بەڕێوە دەبەن.
1. لەسەر ڕۆژی ئیعدامی چوار ئەفسەرە شەهیدەکەی مەهاباد، واتە نەمران حا مید 
مازووچــی، محەممەد نازمی، ڕەســووڵ نەغەدەیی و عەبدوڵاڵ ڕەوشــەنفکریش 
هاودەنگــی هەبــوو . ئــەوان ڕاســت هەفتەیــەک دوای شــەهید بوونی پێشــەوا و 
ســەیف و ســەدر، واتــە  1326/1/17 بەرانبــەر بــە 1947/4/7، لــە مەهاباد لە دار 

درابوون.
2. چــوار ئەفســەرە قارەمانەکــەی باشــووریش، واتــە نەمــران مســتەفا خۆشــناو، 
خەیروڵــاڵ عەبدولکەریم، محەممەد مەحموود قودســی و عیززەت عەبدولعەزیز 
کــە لە ســپای کۆمــار دا خەباتیان کــرد و دوای هەرەس هێنانی کۆمــار گەڕانەوە 
باشــوور، حکوومەتــی عێــراق لــە ڕۆژی1326/3/28 کــە دەکاتــە 1947/6/19 لە 
بەغــدا ئیعدامــی کردن و تەرمی پیرۆزیان برایەوە باشــووری کوردســتان و بە 
ڕێزی تایبەتی خەڵکەوە لە شــارەکانی کوردســتان نێژران، دەیان ســەرچاوەش 

بۆ ڕێکەوتی ئەو ڕووداوە هاودەنگن.؛ 
3. نەمر عەلی بەگی شــێرزاد )یەکشــەوە( ، لە بۆکان لە داری بێداد درابوو و ڕۆژی  
1325/11/25 وەک ڕۆژی شــەهید بوونەکــەی بەڕوونــی لەســەر کێلــی گڵکــۆی 
 پیرۆزی نووسراوە و دەکاتە 1947/2/14 )بۆ زانیاریی زیاتر بڕواننە بەندی »خ«
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لە خوارەوەتر( . 
4. ئــەوەی دەمایــەوە  11 شــەهیدەکەی ســەقز بوون. ســەبارەت بــەوان بەداخەوە 
ســەرچاوەکان هاودەنــگ نیــن و مــن لــە وتارەکــەم دا دەسنیشــانی زیــاد لە 10 
ســەرچاوەم کردبــوو  کــە هــەرکام ئامــاژە بــە ڕۆژێــک و مانگێــک دەکــەن و 
ڕێکەوتەکانیش بەگشتی لە دەوری 25ی مانگی یازدە یان 25ی مانگی دوازدەی 

ساڵی 1325 دەسووڕێنەوە. 
ئــەو دەم ســەرەڕای وت ووێــژ کــردن لەگەڵ چەند کەس، نامە نووســین بۆ چەند 
کەســی دیکــە و پشــکنینی ئــەو کتێــب و ســەرچاوانەی وا لێــرە لــە دوورەواڵتــی لە 
بەردەستم دا بوون، نەمتوانی بەوردی ڕۆژی ئیعدامی 11 شەهیدەکەی سەقز دیاری 
بکەم. ئە وە وەک گرێ لەسەر دڵم مابوو تا ئەوەی لەم ڕۆژانە دا بڕیارم  دا پەنا بەرمە  
بەر ڕۆژنامەکانی ئەو ساڵەی تاران بۆ ئەوەی بزانم لە کامیان دا هەواڵێک سەبارەت 
بە ڕووداوەکە باڵوبۆتەوە. لە ڕۆژانی 2 ـ 3ی ئەم مانگە دا، واتە مانگی چواری 2014 
چووم بۆ بە شی ئاسیا و ئەفریقای کتێبخانەی بریتانیا )بریتیش الیبرێری(  لە لەندەن. 
نوســخەی ئەســڵیی ئەو ڕۆژنامانەی وا لە کتێبخانەکە ڕاگیراون پێشــتر لە بینایەیەک 
بــوون لــە ناوچــەی »کۆلینــدڵ«ی لەندەن و دەســت ڕاگەیاندنیان هاســان بــوو، بەاڵم  
ئێستا ڕاگوێزراونەتە ناوچەی »یۆرک«ی بریتانیا، کە مەسافەیەکی زۆر لە لەندەنەوە 
دوورە، بینایــەی ســەرەکی کتێبخانەکــە لــە لەندەنیش تەنیا مایکڕۆفیلمــی هەندێک لە 

ڕۆژنامەکانی تێدا ڕاگیراوە. 
هەر چۆنێک بێ، ویســتم لە مایکڕۆفیلمەکانی لەندەنەوە دەســت پێ بکەم. یەکەم 
ڕۆژنامە کە سۆراغم دەکرد هەواڵەکەی باڵوکردبێتەوە ڕۆژنامەی »اطالعات«ی چاپی 
تاران بوو. ســێ نوســخەی مایکڕۆفیلمی ئەو ســاالنەم وەرگرت و پێیان دا چوومەوە 
تا ئەوەی لە هەواڵەکانی مانگی 10 ـ 11ی ساڵی 1325ی ئێرانی، واتە مانگی یەک و 
دووی ســاڵی 1947  دا تووشــی هەواڵێکــی زۆری ئازەربایجــان و کوردســتانی ئــەو 

ڕۆژانە هاتم و لە ئەنجام دا ئەوەی وا بە شوێنی دا دەگەڕام دۆزیمەوە!
ڕۆژنامــەی ئیتالعاتــی ڕۆژی 11/16/ 1325 بەرانبــەر بــە 1947/2/6 )ســاڵی 21، 
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ژمارە 6269(  لە الپەڕەی کۆتایی و بەشی »خبرهای کشور«دا ئەم هەواڵە تێلگرافییەی 
لە زمان هەواڵنێری ڕۆژنامەکە لە سەقزەوە باڵوکردۆتەوە:

 »قاتلین مرحوم سرلشکر امین و مسببین غارت بانە اعدام شدند. سقز 16 بهمن.« ئەم 
 ڕۆژنامەیە دوای شەرحێکی سەرتاپا درۆ و بوختان، ناوی 11 شەهیدەکەی ڕاگەیاندووە و
لە کۆتایی دا نووسیویەتی »سەعات 5ی بەیانی چوارشەممە بڕیاری دادگا ]لەمەڕ ئەو 
11 کەســە[ بەڕێوەبــرا و بە داری ســزا  دا هەاڵوەســران.« بەو پێیــە گومانێک نەما کە 
 ڕۆژی ئیعدامی شــەهیدە قارەمانەکانی ســەقز، چوارشەممە 1325/11/16 بەرانبەر بە

1947/2/5 بووە. 
بــا لەپێــش دا دەقــی هەواڵی ڕۆژنامەکە بە فارســی لێرە دا بنووســمەوە و پاشــان 

بیکەم بە کوردی:
»قاتلین مرحوم سرلشکر امین و مسببین غارت بانە اعدام شدند!

تلگراف مخبر ما از سقز
سقز 16 بهمن

 ســال قبل، سرلشــکر محمود امین و عدەای از ســربازان رشــید در راە استقرار 
امنیت در سقز شهید شدند. 

دیــروز صبــح اهالــی ســقز بــر دارهائی کــە در میدان شــهر جلو شــهرداری برپا 
گردیدە بود، اجساد کسانی را آویختە دیدند کە در شهادت مرحوم سرلشکر امین و 
آتش زدن بانە و غارت دهات دســت داشــتند و 5 ســال تمام آسایش و امنیت منطقە 

کردستان را بهم زدە بودند. 
دادگاە نظامی زمان جنگ کە در ســقز تشــکیل گردیدە بود، احمد فاروقی، محمد 
دانشور، عبداللە متین، علی جوانمردی، رسول محمودی، احمد شجاعی، شیخ صدیق 
اسعدی، شیخ امین اسعدی مقدم، حسن فیض اللەبگی کانی نیازی، علی فاتح و محمود 

فیض الـلەبگی را باتهام قیام مسلحانە علیە امنیت کشور محکوم باعدام نمود. 
ســاعت 5 صبــح روز چهارشــنبە رأی محکمــە بمــورد اجرا گذاشــتە شــد و افراد 

نامبردە بدار مجازات آویختە شدند.« 
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وەرگێڕاوی کوردیی دەقە فارسییەکە:
»بکوژانی خوالێخۆشــبوو سەرلەشــکر ئەمین و ســەبەبکارانی تااڵنــی بانە ئیعدام 

کران!
تێلگرافی هەواڵنێرمان لە سەقزەوە

سەقز، 16ی ڕێبەندان 
5 ساڵ پێش ئێستا سەرلەشکر مەحموود ئەمین و ژمارەیەک لە سەربازانی ئازا 

لەپێناو مسۆگەر کردنی ئاسایش دا لە سەقز شەهید بوون. 
دوێنی بەیانی دانیشتووانی سەقز بەسەر ئەو دارانەوە وا لە گۆڕەپانی شارەکە لە 
بەردەم شارەداری دا هەڵکرابوون، تەرمی ئەو کەسانەیان بە هەاڵوەسراوی بینی کە 
لە شەهید کردنی خوالێخۆشبوو سەرلەشکر ئەمین و ئاگر تێبەردان و تااڵنی بانە و 
چەپاوکردنی گوندەکان دا دەســتیان هەبوو و 5 ســاڵی ڕەبەق هێمنایەتی و ئاسایشی 

ناوچەی کوردستانیان تێکدابوو. 
دادگای ســپایی ســەردەمی شــەڕ کــە لــە ســەقز پێکهاتبــوو، ئەحمــەد فارووقــی، 
محەممــەد دانیشــوەر، عەبدوڵــاڵ مەتین، عەلــی جەوانمەردی، ڕەســووڵ مەحموودی، 
ئەحمەد شوجاعی، شێخ سدیق ئەسعەدی، شێخ ئەمین ئەسعەدی موقەددەم، حەسەن 
فەیزوڵاڵبەگی کانی نیازی، عەلی فاتح و مەحموود فەیزوڵاڵبەگی بە تۆمەتی ڕابوونی 

چەکدارانە دژ بە ئاسایشی واڵت بە ئیعدام مەحکووم کرد. 
بەڕێوەبــرا و  دادگا  بڕیــاری  ســەرلەبەیانی ڕۆژی چوارشــەممە،  5ی  ســەعات 

ناوبراوان بە داری سزا  دا هەڵوا سران.« 
هەندێک ڕوون کردنەوە:

ئــا. ئــەوە شــێوازی هەمیشــەیی حکوومەتەکانــی ئێرانــە بــە ڕژیمــی پەهلــەوی و 
ئیســالمییەوە، کە تۆمەت و تاوان و بوختان بۆ خەڵکانی ئیعدامی هەڵدەبەســتن 
بۆ ئەوەی پاساوی کردارە نامرۆڤانەکەیان بدەنەوە، دەنا شێخ سدیقی ئەسعەدی 
چــی و کوژرانــی سەرلەشــکر ئەمین لە شــەڕ دا چی، نەک هــەر ئەویش بەڵکوو 
هەمــوو ئــەو شــەهیدانەی تر. یــان ئاگرتێبەردانی بانــە، ئەگەر بووبــێ، دەبێ لە 



368 | بۆکان لە مێژوودا

پەیوەندیــی حەمەڕەشــیدخانی بانە دا باســی بکرێ نەک کۆماری کوردســتان و 
ئەو کەسانە . 

ب. ئەو 5 ســاڵەی وا لە هەوالەکە دا گوتراوە، ســااڵنی شــەڕ ی دووهەمی جیهانین 
بــاڵوەی  ئاگاهــی«  دووپــەڕ  باڵوبوونــی  »بــە  ڕەزاشــا  خاوێنەکــەی  ســپا  کــە 
ئازەربایجانــەوە  موکریــان و  بــە  ئێــران  باکــووری  ناوچەکانــی  کردبــوو و 
لــە  ســۆڤیەتەوە .  یەکییەتیــی  ســووری  لەشــکری  کۆنترۆڵــی  ژێــر  کەتبــووە 
هەمــوو ئــەو ماوەیــە دا کــورد و ڕێبــەرە بەوەجەکانــی، ناوچەکەیــان بەوپــەڕی 
هێمنایەتییــەوە بەڕێوەبردبــوو تاوەکــوو دوای گەڕانــەوەی هۆردووی ســوور، 
ئەرتەشــی هەاڵتــووی ئێــران لــە کونەمشــکەکانیان هاتنــەوە دەرێ و گەڕانەوە 
 ســەربازگەکان، ئینجــا ژەنەڕاڵــە هەاڵتــووەکان دووبــارە بەربوونــەوە گیــان و
ماڵی خەڵک و بەو ئیعدامانە ش وەاڵمی عەجەمانەی ئەو کەسانەیان دایەوە کە لەو 
5 ساڵە دا ئاسایشی ناوچەکەیان بۆ خەڵکیش و حکوومەتی »ئەعالحەزرەت«یش 

پاراستبوو!
پ. کوژرانــی سەرلەشــکر مەحمــوود ئەمین دەگەڕێتەوە بــۆ ڕۆژی 1320/11/18 
)1942/2/7( . ناوبراو فەرماندەی ئێرانیی لەشــکری کوردســتان بوو و لە شــەڕ 

لەگەڵ هێزی حەمەڕەشیدخانی بانە )قادرزادە(   دا لە سنەوە گەیشتە دیواندەرە و 
پاشان سەقز، بەاڵم لەوێ چەند کەسێک تەقەیان لێ کرد و کوژرا. هیچ بەڵگەیەک 
بەدەســتەوە نییــە کەســێک لــەو یازدە شــەهیدە بەرپرســی ئــەو تەقــە لێ کردنە 
بووبێ. شەڕ یان تااڵن یان ئاگر تێبەردانی بەشێک لە شاری بانەش پەیوەندیی 
بەوانــەوە نەبــووە، ســپای ئێرانی جگە لە هەســتی تۆڵەســەندنەوە لــە ڕێبەرانی 
کــورد، بەئاشــکرا دەیانویســت هێــزی خۆیــان بنوێنــن و چاوترســێنی خەڵکیش 

بکەن؛ ئەو کارە چەپەڵەیان لە ئازەربایجانیش بەڕێوەبردبوو. 
ت. هەواڵەکــە بەنــاوی هەواڵنێــری ڕۆژنامەکە لە ســەقزەوە نێــردراوە، بەاڵم زۆر 
وێدەچــێ کــە بەرپرســانی ســپایی ئێــران لــە ســەقز نووســیویانە و داویانەتــە 
دەســت هەواڵنێــر بینێــرێ بــۆ ڕۆژنامەکە. ئــەوەش بەو ڕاســتییە دا دەردەکەوێ 
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کــە نووســراوەکە لە چوارچێــوەی هەواڵی ڕووداوی ئــەو ڕۆژە چۆتە دەرێ و 
مێژوولکەیەکــی بــۆ ئیعدامییــەکان تێــدا هەڵبەســتراوە کــە هەواڵنێری هــەژار نە 
زانیویەتی و نە توانیویەتی شتی وا بداتە پاڵ کەسانێک کە هیچ پەیوەندییەکیان 
بە مەســەلەکانەوە نەبووە. ئەوە بەرپرســانی ســپایی و لە ڕاستی دا قاتاڵنی ئەو 
11 شــەهیدەمانن کــە کــردەوەی وایان داونەتە پاڵ و دیارە لەســەر بنەمای ئەم 
تۆمەتانــە مەحکوومیــان کردوون و ئێســتا هەواڵیان بۆ ڕۆژنامــەی ئیتالعاتیش 

نووسیوە.
ج. ناوەکانی نێو ڕۆژنامەی ئیتالعات هەمان 11 ناون کە هەموومان دەیانناســین، 
بــەاڵم وەک لــە کۆپــی الپــەڕەی ڕۆژنامەکــەش دا دەبینــدرێ، ناوی »شــیخ امین 
اســعدی مقــدم« وەک دوو بــەش و دوو کــەس نووســراوە و بە هەمان شــێوە، 
ناوی »حســن فیض اللە بەگی کانی نیاز«یش. ئەوانە ئیتر هەڵەی تایپ و نووســینی 
ڕۆژنامەکەن و ئەگەر ئەو کێشەیە نەگرینە بەرچاو، ناوەکان هەمان ناوی یازدە 

شەهیدە سەرفرازەکەی سەقزن.
چ. لــە نووســینی نــاوەکان دا یــەک دوو هەڵــەی دیکــەش دەبینــدرێ: مەحمــوود 
فەیزوڵاڵبەگــی دەبــێ محەممەدخانی فەیزوڵاڵبەگی بێ؛ ناســناوی موقەددەمیش 
دوای نــاوی شــێخ ئەمیــن ئەســعەدی بۆ من نەناســراو و نەزانــراوە گەرچی وا 
هەیە لە ناســنامەی فەرمیی شــەهید  دا ئەو زیادییەش هەر بووبێ و ســەرچاوە 

کوردییەکان باسیان نەکردبێ؛ 
ح. لەبەر ڕووناکایی ئەو هەواڵە، پرسیارێک لەمەڕ ڕۆژی ئیعدامی شەهید عەلی بەگی 
شــێرزاد )یەکشەوە(  سەرهەڵدەدا: لەســەر کێلی گڵکۆی پیرۆزی عەلی بەگ بەبێ 

 پێچ وپەنا ڕۆژی 1325/11/25 بۆ ڕۆژی شەهید بوونی ڕاگەیەندراوە. 
ئایا عەلی بەگ 9 ڕۆژ دوای یازدە شەهیدەکەی سەقز لە بۆکان ئیعدام کراوە؟ هیچ 
سەرچاوەیەک ڕاینەگەیاندووە کە عەلی بەگ 9 ڕۆژ دوای ئیعدامەکانی سەقز زیندوو 
بووبــێ؛ بــۆ نموونە، نەمر میــرزا حەمەڕەئووفی خەیات )ڕەئووفی مەال حەســەن(  لە 
بیرەوەرییــە هێشــتا چاپ نەکراوەکانــی دا دەڵێ لە ڕۆژانی پێش ئیعدام دا ڕاســتەوخۆ 
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ســەردانی عەلی بەگ و گیراوەکانی دیکەم لە زیندانی ماڵی ڕەشیدەســوور لە بۆکان 
کــردووە. ئایــا ڕووداوەکان هــەر وا ڕابردوون و عەلی بەگی شــێرزاد تا ڕۆژی 25ی 
ئەو مانگە ماوە یان نووسەرانی کێل  هەڵەیەک بە قەڵەمیان دا هاتووە کە ئەگەر واش 
بێ زۆر ســەمەرە نییە لەبەر ئەو ڕاســتییەی کە تەرمی پیرۆزی عەلی بەگ دوو جار 
گوێزراوەتــەوە و بــۆ جاری ســێهەم لــە خانەقای بورهان ئەســپەردە کــراوە کە ئەو 

کێلەش بۆ ئەو مەنزڵە نوێیەی نووسراوە. 
هەر چۆنێک بێ، ژمارە و ڕێکەوتی ئیعدامییەکانی کورد، دوای هەرەسی کۆماری 

کوردستان )1946(  بە شێوەی خوارەوەیە: 
لە ماوەی چوار مانگ و 13 ڕۆژی نێوان 1325/11/16 و 1326/3/29ی هەتاوی دا 
ســەرجەم 23 کــەس )19 کــورد لە ڕۆژهەاڵت و 4 کورد لە باشــووری کوردســتان(  

ئیعدام کراون.1 
ســەقز  شــاری  لــە    )1947/2/5(  1325/11/16 ڕۆژی  لــە  ئیعدامــەکان  یەکــەم   

بەڕێوەبراوە و تێیدا ئەم 11 ڕۆڵە نەمرەی گەلەکەمان لە دار دراون:
دانیشــوەر،  محەممەدخانــی  مەتیــن،  عەبدوڵاڵخانــی  فارووقــی،  ئەحمەدخانــی 
فاتــح،  عەلی خانــی  فەیزوڵاڵبەگــی،  حەســەن خانی  فەیزوڵاڵبەگــی،  محەممەدخانــی 
ئەحمەدخانی شەجیعی، ڕەسووڵ ئاغای مەحموودی، عەلی ئاغای جەوانمەردی، شێخ 

سدیقی ئەسعەدی و شێخ ئەمینی کەسنەزانی.  
ئیعدامی دووهەم جار لە ڕۆژی 1325/11/25 )1947/2/14(  لەسەر حەوزەگەورەی 

بۆکان بووە کە یەک کەسی تێدا لە دار دراوە:
نەمر عەلی بەگی شێرزاد )یەکشەوە( . 

ســێهەم دەســتەی ڕێبەرانی کورد لە ڕۆژی 1326/1/10 )1947/3/31(  لە مەهاباد 
ئیعدام کراون و وەک هەمووان دەزانین، بریتی بوون لە 3 ڕێبەری مەزن:

1. خاڵی سەرنج ڕاکێش وا هەیە ئەوە بێ کە ڕژیم دوای کوشت وبڕ و ڕەشەکوژییەکی زۆر 
لــە ئازەربایجــان، بــە شــێوەی فەرمــی لەوێش وەک کۆماری کوردســتان، هــەر 19 کەس لە 

ڕێبەر و کاربەدەستەکانی حکوومەتی میللیی ئازەربایجانی ئیعدام کرد. 
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پێشەوا قازی محەممەد، محەممەدحوسێن خانی سەیفی قازی و میرزا ئەبولقاسمی 
سەدری قازی )صدراالسالم( . 

چوارەم دەستەی ئیعدام کراوەکان 4 ئەفسەری کورد بوون کە لە ڕۆژی1326/1/17 
بەرانبەر لەگەڵ 1947/4/7  دا لە شاری مەهاباد لە دار دران:

نەمــران حا میــد مازووچــی، محەممــەد نازمــی، ڕەســووڵ نەغەدەیــی و عەبدوڵاڵ 
ڕەوشەنفکر. 

پێنجــەم دەســتەی ئیعــدام کــراوان بریتی بوون لــەو چوار ئەفســەرە کوردەی وا 
لــە باشــووری کوردســتانەوە هاتبوونــە نێو ســپای کۆمار و دوای هەرەســی کۆمار 
گەڕابوونــەوە باشــووری کوردســتانی ژێــر حوکمــی دەوڵەتــی عێــراق. هــەر چــوار 
ئەفســەرە قارەمانەکە لە ڕۆژی1326/3/28  دا بەرانبەر بە 1947/6/19 لە بەغدا ئیعدام 
کران و تەرمی پیرۆزیان برایەوە کوردســتان و ئەســپەردەی خاکی خۆشەویستیان 

کرا. ناوی ئەفسەرە گیانبازەکان بەو شێوەیە بوو:
مستەفا خۆشناو، خەیروڵاڵ عەبدولکەریم، محەممەد مەحموود قودسی و عیززەت 

عەبدولعەزیز. 
**

لە خوێندنەوەی هەواڵەکانی ڕۆژنامەی ئیتالعات دا سەرنجم دایە خاڵێکی گرنگ:
لە ڕۆژانی پێش ئیعدامی ئەو 11 ڕۆڵەیە ی گەلی کورد دا، بەرپرسانی سپایی ڕژیمی 
شا تاقمێک سەرەک عەشیرە و خاوەن مڵک و شێخ و مەالی هەڵبژاردەیان لە شارەکانی 
 کوردستانەوە برد بۆ تاران کە هەندێکیان لە دژبەرانی کۆمار و الیەنگرانی ڕژیم بوون و
 لەوێ بردیاننە  الی شــا. ســەرۆکی ســتادی ئەرتەش و ئەفســەرانی لەشکری یەک و
لەشــکری دوو بــۆ ئەوەی زیاتر لــە خۆیان نزیک بکەنەوە و بەهێزبوونی ئەرتەشــی 
ئێرانیــان بخەنــە بەرچــاو، ئەرتەشــێک کــە چەنــد ســاڵ پێشــتر لــە بەرانبــەر دوژمن 
هەاڵتبــوو، هــەر ئــەو ئەرتەشــەی کــە پێشــەوا لــە مــاوەی دادگا فەرمایشــییەکەی دا 
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تانــەی ترســەنۆکی لــە ئەفســەرەکانی دابــوو. هــەواڵ و وێنــەی ئــەو چاوپێکەوتنانە 
لــە ژمارەکانــی ڕۆژنامــەی ئیتالعــات دا ڕەنگیــان داوەتــەوە و گەرچی پێــم باش بوو 
لــە درێــژەی ئــەم بابەتــە یان لــە وتارێکی ســەربەخۆ دا کۆپیــی هەواڵەکانیــش بهێنم، 
بــەاڵم دەبــێ بڵێــم کۆپییەکانی من لەبــەر مایکڕۆفیلم هەڵگیــراون و کەیفییەتێکی زۆر 
خراپیــان هەیــە، بەتایبــەت وێنەکان هیچ چەشــنە کەڵکێکیــان نییە، تەنانــەت من پێش 
کۆپی کردنیش ئەســتەم توانیم تەنیا یەک دووانێکیان، ئەویش بە لێڵی ببینم، گەرچی 
شــەرحی ژێر وێنەکان ڕوونکەرەوەی زۆر شــتن. بۆ نموونە، ئەرتەش و حکوومەتی 
ئێــران ڕاســت لــە دوانیــوەڕۆی هەمان ڕۆژی چوارشــەممە 1325/11/16  دا کە ســەر 
لــە بەیانییەکــەی لــە ســەقز 11 ڕۆڵــەی گەلی کوردیــان ئیعدام کردبوو، بەشــێک لەو 
تاقمــە هەڵوێســت چەوتــە، واتــە شــێخ و مــەال و ســەیدەکان دەباتــە بــەردەم شــا و 
ئەویــش ئەنگوســتیلەیەکی بڕێلیــان خەاڵتــی هەرکامێکیــان دەکا. ئــەم قســەیەی مــن 
پشت ئەســتوورە بــە هەواڵێکــی ڕۆژنامــەی ئیتالعــات لــە ڕۆژی 1325/11/17 و لــە 
 هەمان ئەو الپەڕەیە دا کە هەواڵی ئیعدامی 11 کەســەکەی ســەقزی تێدا نووســراوە. 
دەقی فارسیی هەواڵی ڕۆژنامە کە سەبارەت بە بردنی ئەو تاقمە بۆ بەردەم شا، بەو 

شێوەیەی خوارەوەیە: 
»تفقدات شاهانە

در ساعت پنج و نیم بعدازظهر روز چهارشنبە 16 بهمن، چند نفر از مشایخ و سادات 
کرد بوســیلە آقای ســرهنگ گیالنشــاە، رئیس رکن دوم ســتاد ارتش برای شــرفیابی 
بحضــور ملوکانــە بــکاخ اختصاصی هدایــت و مورد تفقــد و عنایــت ملوکانە واقع و 
هریک از آقایان بدریافت یک حلقە انگشتر برلیان عطیە ملوکانە قرین افتخار گردیدند، 
در ســاعت 18 مرخــص و اوامــر ملوکانــە اینطــور شــرف صدور یافت کە نســبت بە 
عبدالرحیم شمس الدینی از مشایخ مهاباد و قاضی مکری کە کسالت دارند، از طرف 
ارتــش در بیمارســتان نظامــی نهایــت مراقبت و پرســتاری بعمل آمــدە و همراهی و 

مساعدت شود.« 
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وەرگێڕاوی کوردی:
»بەسەرکردنەوەی شاهانە  

کاتژمێر پێنج و نیوی پاش نیوەڕۆی ڕۆژی چوارشــەممە 16ی ڕێبەندان ]ی 1325ی 
هەتــاوی[ چەنــد کــەس لە شــێخان و ســەیدانی کورد بۆ ئەوەی شــەرەفی گەیشــتنە 
بــەردەم پادشــایان بــە نســیب بــێ، لەالیــەن جەنابی ســەرهەنگ گیالنشــا ســەرۆکی 
ڕوکنــی دووهەمــی ســتادی ئەرتەشــەوە1 بەرەو کاخــی تایبەتی بــران و کەوتنە بەر 
بەســەرکردنەوە و میهرەبانیی شــاهانە، هــەرکام لەو بەڕێزانەش شــانازیی ئەوەیان 
پــێ بەخشــرا کــە ئاڵقەیــەک ئەنگوســتیلەی برێلیــان وەک خەاڵتی شــاهانە وەربگرن، 
]ئینجا[ لە ســەعات 6ی ئێوارە دا مەرەخەس کران و فەرمانی شــاهانە وا دەرچوو کە 
عەبدوڕڕەحیم شەمســەددینی یەک لە شــێخانی مەهاباد، هەروەها قازی موکریش کە 
ناساغن، لە نەخۆشخانەی نیزامی دا بکەونە بەر ئەوپەڕی چاوەدێری و پارێزگاری و 

دەبێ ]بەرپرسانی[ سپا بە شوێنیانەوە بن و یارمەتییان بدەن.«   
 لــە هەواڵــی ڕۆژنامەی ئیتالعات ســەبارەت بەو چاوپێکەوتنە لەگەڵ شــا دا ناوی 
دوو کەس براوە کە یەکیان شێخ ڕەحیمی کوڕی شێخی بورهان و ئەویتریش قازی 
موکریی سەردەفتەری ئەسنادی ڕەسمی لە مەهاباد بوو، بەاڵم لیستەی ناوی هەموو 
ئەو ٥٥ کەسەی وا  برابوونە تاران،2 لە ڕۆژنامەی »کوهستان« چاپی تاران، ژمارە 81، 

دووشەممە 132٥/2/1٤ بەرانبەر بە 19٤7/11/3 الپەڕە ٦  دا هاتووە. 
 لێرە دا، هەندێک زانیاری ســەبارەت بەو کۆپییانەی ڕۆژنامەی ئیتالعات دەخەمە 

بەرچاوی خوێنەر، کە لە پەیوەندیی هەواڵی ئیعدامەکان و سەردانەکەی تاران دان:

1. ڕوکنــی دووی ســتادی ئەرتــەش کاری زانیــاری کۆکردنــەوە و جاسووســیی لەســەر 
فەرمانبەرانی ســپا و چاالکانی سیاســی دەکرد و پێش دامەزرانی ســاواک لە ساڵی 1335 دا، 
یەک لە دام ودەزگا سەرکوتکەرەکانی ڕژیمی شا بوو و بەشێکی زۆر لە خەباتکارانی کوردی 
خستبووە بەر ئەشکەنجە و زیندانەوە. مەسەلەکە  لە بیرەوەرییەکانی ئەو سااڵنەی کەسانی 

وەک مامەغەنی بلووریان و کاک جەلیلی گادانی دا ڕەنگی داوەتەوە. 
2. دەڵێم برابوونە تاران و ناڵێم چووبوون لەبەروەی دەزانم بەشێکیان وا هەیە بەو چوونە 
ڕازی نەبووبێتن و لەســەر داخوازی یان فەرمانی فەرماندەرە ســپایی یەکان لەگەڵ تاقمەکە 

کەوتبێتن. لە ڕاگەیاندنی هەواڵ دا دەبێ ئەوەندەی دەکرێ بێ الیەنی بپارێزرێ. 
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یەکــەم، الپــەڕەی کۆتایــی ڕۆژنامەی ئیتالعاتــی چاپی تاران، ڕۆژی پێنج شــەممە 
1325/11/17ی هەتاوی بەرانبەر لەگەڵ 1947/2/5ی زایینی )ساڵی 21، ژمارە 6269( . 
دووهەم، شــێوازی کاری ڕۆژنامەکە لەو ســااڵنە دا بەو شــێوەیە بوو کە ژمارە و 
ڕێکەوتــی ڕۆژ و مانــگ و ســاڵی هەتاویــی هەموو ژمارەیەکی لەســەر الپەڕە یەکەم 
دەنووسرا و لە الپەڕەی کۆتایی دا ڕێکەوتەکان بە ساڵی مانگی و زایینی ڕادەگەیاێنرا. 
بۆیــە لــەو دوو بەڵگەیــە دا ڕێکەوتی هەتــاوی نابیندرێن، بەاڵم لە بەڵگــەی دواتر دا کە 
پەیوەنــدی بــە چوونی کوردەکانــەوە هەیە بۆ تاران، ڕێکەوتی هەتــاوی دەبیندرێ و 

ڕێکەوتە مانگی و زایینییەکە، نییە. 
ســێهەم، الپــەڕەی یەکەمــی ڕۆژنامەی ئیتالعــات، ڕۆژی شــەممە 1325/11/12ی 
هەتاوی بەرانبەر بە 1947/2/1ی زایینی، کە تێیدا تەنیا دوو وێنەی ئەو کوردانە دەبیندرێ 
وا برابوونە تاران. بەداخەوە لە کۆپی وێنەکان دا هیچ شتێک دەرناکەوێ، من لەسەر 
 مایکڕۆفیلمەکە چەند کەسم بە جلی کوردییەوە دەبینی و دوو کەس بە کاڵوی بەدەورە و
باڵتــەی درێــژ و کۆت وشــەڵوار و کراواتــەوە، کــە لــە دوو ئاغای ناوچــەی موکریان 
دەچوون، بەاڵم بەتەواوەتی بۆم ساغ نەبۆوە کێن. شەرحی ژێر وێنەکان بە شێوەی 

خوارەوەیە:
وێنەی ســەرەوە: »اعلیحضرت همایون شاهنشــاهی هنگام عبور از مقابل علما و 

مشایخ مهاباد در باشگاە افسران ]تهران[«. 
وێنەی خوارەوە: »عدەای دیگر از خوانین و معاریف مهاباد و کردستان لحظەای 

پیش از تشریف فرمائی ملوکانە بە لشکر اول ]در تهران[«. 
لــە ژمارەکانــی ئەو ڕۆژانەی ئیتالعات دا چەند وێنە و هەواڵی دیکەش ســەبارەت 
بە »میوان«ە کوردەکان بەرچاو دەکەون. وێدەچێ هاوکات لەگەڵ عەشــایەری کورد 
هەندێک سەرەک عەشــیرەی شاســەیوانیش لە دەوروبەری »مشکین شەهر« ەوە برابنە 
تاران و هەر دوو تاقم پێکەوە لە هەندێک ڕێ وڕەسمی تەشریفاتی دا بەشدار بووبێتن. 
لــەو پەیوەندییــە دا، خاڵــی ســەرنج ڕاکێش ئەوەیــە کاتــێ کــە ڕێبەرانــی کــورد بۆ 
جاری دووهەم بانگ کرانە شــاری باکۆ، ماوەیەک پێشــتر، ژمارەیەک ســەرەک هۆزی 
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شاسەیوانیش هەر بانگ کرابوونە ئەوێ. ئێستا هەمان سیناریۆ لە تاران ڕوودەدا!
چەند نموونەی هەواڵەکانی ڕۆژنامەی ئیتالعات:

»تایتڵــی  زایینــی:  1947/6/2ی  هەتــاوی،  1325/11/13ی  ئیتالعــات،  ڕۆژنامــەی 
الپەڕەی یەکەم:

»ایالت و عشــایر از گذشــتە پند میگیرند؛ ســران عشــایر با افســران و ســربازان 
لشکر دوم آشنا شدند« 

هەر لەوێ دا وێنەیەک داندراوە و ئەم دێڕانەی لەژێر دا دەخوێندرێنەوە:
»ســرتیپ موینی]؟[ فرماندە لشــکر دوم و آقای دهقان مدیر ]مجلە[ تهران مصور 

در میان عدەای از ســران و افراد عشــایر در لشــکر 1، کە دیروز در آن جشــنی برپا 
بود، دیدە می شوند.« 

ڕۆژنامەی ئیتالعات 1325/11/17ی هەتاوی ]1947/02/06، تیتری الپەڕە یەکەم 
»مهمانان شاهسون و کرد ما یا قهرمانان فداکار ایران.« 

هەر لەو شوێنە دا دوو وێنەش لە سەروخواری یەکتر چاپ کراون و ئەم شەرحە 
لەژێر وێنەکان دا نووسراوە:

»عــدەای از روســا و نماینــدگان طوایفــی کــە در قضیە آذربایجان بــە میهن خود 

صمیمانە خدمت کردند. در عکس باال آقای سرلشکر رزم آرا رئیس ستاد ارتش نیز 
دیدە می شوند.« 

**

لــە ژمارەکانــی ئــەو دوو مانگــەی ڕۆژنامــەی ئیتالعــات دا »نەجەف قوڵی پەســیان« 1 
هەواڵنێری ڕۆژنامەکە زنجیرەبابەتێکی سەبارەت بە حکوومەتی میللیی ئازەربایجان و 
کۆماری کوردســتان، بەتایبەت ڕێبەرەکانیان نووســیوە کە هەمووی بە ڕوانگەیەکی 
نەرێنــی و خراپــەوە نووســراون. وێدەچــێ بەشــێک لــەو بابەتانــە لــە »بازجویی« و 

1. نەجەف قوڵــی پەســیان دواتــر کتێبێکی بەناوی »از مهابــاد خونین تا کرانەهای ارس« چاپ 
کرد کە لە ڕاستی دا سەرجەمی ئەم وتارانەی ڕۆژنامەی »اطالعات«ە. وەک پێشتر باسم کرد 

ئەو کتێبە کراوەتە کوردی و من وەکوو سەرچاوە کەڵکم لێ وەرگرتووە. 
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لێپرســینەوەکانی بەرپرســان لە بەرپرســانی زیندانی کراوی کۆمار وەرگیرابێتن. من 
هەوڵ دەدەم لە دواڕۆژ دا کورتەیەکیش سەبارەت بەو بابەتانەی »پەسیان« بنووسم.1 

1. ئــەوە ڕیفڕەنســی ڕۆژنامــەی ئیتالعاتــی ئــەو ســاڵ و مانگــە تایبەتەیــە لە هــەر دوو لقی  
کتێبخانەی بریتانیا بۆ کەسانێک کە بیانەوێ سەردانیان بکەن:

The British Library
ETTELA»AT NEWSPAPER, IRANIAN
Reference for the paper copy: 
OP. 637.
Address: 
The British Library, Boston Spa, Wetherby, West Yorkshire, LS23 7BQ, UK.
Reference for the microfilm:
OR. MIC. 11348.
September 23 1346 – March 20, 1947.
 (Preserved at the Asian and African Studies Department) .
Address:
The British Library, 96 Euston Road, London, NW1 2DB, UK.
Underground station: King Cross and St Pancras.
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ڕاپەڕینی ساڵی ١٣٣٢ تا ١٣٥٧ 
لە سااڵنی 1331 ـ 32ی ئێران )19٥3ز(  دا ڕاپەڕینێکی شکۆداری کۆمەالنی خەڵک دژ 
بە ئاغا و دەرەبەگ لە بۆکان سەری هەڵدا کە خێرایەک باڵی کێشایە سەر گوندەکانی 
دەوروبــەر، بەتایبــەت ناوچەی فەیزوڵاڵبەگی لە ڕۆژهــەاڵت و باکووری ڕۆژهەاڵتی 
شــار. پڕیشــکەی ئاگــری ڕاپەڕین گەیشــتە هەندێ ناوچــەی دەوربــەری میاندواو و 
مەهاباد، بۆ نموونە شــامات(  و پێوەدەچوو تا ببێتە شۆڕشــێکی بەرباڵوی چینایەتی، 
بەاڵم هەر ئەوەندەی کۆدەتای 28ی گەالوێژی 32 دژ بە حوکمی دوکتۆر موسەددیق 
ســەرکەوت و شــا گەڕایــەوە ئێــران، ژاندرمــەری و ســپای ئێرانــی هاتنــە یاریــدەی 
ئاغاکان و ڕاپەڕینەکەیان سەرکوت کرد. ئەوە الپەڕەیەکی زێڕینە لە مێژووی خەڵکی 
شارەکە دا. ئەم بابەتانەی خوارەوە ئاماژە بەو ڕووداوە مێژوویی یە دەکەن. ئامانجی 
ســەرەکیی ڕاپەڕیــوەکان دابەش کردنــی زەوی وزار و دادپەروەیــی کۆمەاڵیەتی بوو. 
بیرەوەرییەکانی 10 ســاڵ دواتری من لە مەســەلەی ئیســالحاتی زەوی وزاری شــا، 
هەمــان بابــەت دەگرێتــەوە، بــەاڵم نــەک بە هێــزی خەڵــک، بەڵکــوو وەک ڕیفۆرمێکی 
ســەردەمی پەهلــەوی. دوو بابەتــی دوای ئــەوان پەیوەندییان بــە ڕاپەڕینی خەڵکەوە 
هەیە لە شاری سنەی دوای شۆڕشی 13٥7 )1979(  و ئەو کوشتار بێ بەزەیی یانەی 
وا پاســدار و بەســیجییەکانی ناوچەی میاندواو لە گوندەکانی سەر چۆمی مەجیدخان 

لە نێوان بۆکان و میاندواویان کرد.
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ڕاپەڕینی ساڵی ١٣٣٢ی خەڵکی بۆکان و گوندەکانی فەیزوڵاڵبەگی دژ بە دەرەبەگەکان

بە بۆنەی پەنجایەمین ساڵی ئەو ڕاپەڕینە شکۆدارەوە نوورساوە
رێزدار کاک حەســەن ســەالح )ســۆران(  یاداشــتێکی کورتی لەســەر یادی ڕاپەڕینی 
وەرزێرانــی ناوچــەی فەیزوڵاڵبەگــی بــۆکان نووســیبوو و ئەرکــی بەجێ نەهاتــووی 
ڕووناکبیرانــی کــوردی بۆ تاوتوێ کردنی مەســەلەکە وەبیرهێنابــۆوە. ئەوە کارێکی 
گەلێک بەڕێ وجێ بوو، بەاڵم خۆزگە کاک حەسەن کە خۆی خەڵکی ناوچەکەیە قۆڵی 

لە کارەکە هەڵماڵیایە و دڵنیام توانای زۆریشی بۆ ڕاپەڕاندنی هەیە. 
بەڕێــز دوکتــۆر ئەمیــری حەســەن پوور چەنــد ســاڵێک پێــش ئێســتا خەریکــی 
کۆکردنەوەی ســەرچاوە لەســەر ئەم بابەتە بوو و وەک ڕاستەوخۆ لە خۆیم بیست، 
دوو چاوپێکەوتنیشــی لەگەڵ بەڕێزان کاک ســەالح موهتەدی و مەال عومەر عەسری 

تۆمارکردبوو. 
مــن پێــم خۆشــە لێــرە دا چەنــد خاڵێک لــە درێژەی یاداشــتەکانی کاک حەســەن  دا 

بنووسم:
»جووتیارانــی  بــە بزووتنــەوەی  ناوبردنــی ڕاپەڕینەکــە  مــن  بــە بۆچوونــی   .1
موکریــان« هەڵەیــه1  لەبــەر ئەو هۆکارە ئاشــکرایەی کە ڕاپەڕینەکە جگــە لە ناوچەی 
الی  شــاماتی  بــۆکان و  باکــووری  لــە  بەشــێک  ڕۆژهــەاڵت و  لــە  فەیزوڵاڵبەگــی 
میانــدواو، هیــچ شــوێنێکی دیکــەی نەتەنییەوە و لە چۆمــی تەتەهــووش نەپەڕییەوە. 
بنکــە و بنەمــای ڕاپەڕیــن شــاری بــۆکان بــوو، کــە خەڵکەکــەی دژ بــە ئاغــاوات 
ڕاپەڕیبــوون، بــەاڵم ڕەنگدانــەوەی چاالکییــە سیاســییەکانی بۆکان تەنیــا لە ناوچەی 
فەیزوڵاڵبەگــی بینــرا و پێــش ئــەوەی پــەل بهاوێتــە شــوێنەکانی تــر، لەالیــەن هێزی 
هاوبەشــی ئاغــاوات و حکوومەتــی ئێرانــەوە تێکشــکا. بۆیەش لێرە دا نــاوی ئاغاوات 

1. ئەم تەعبیرە لە ئەدەبیاتی حدکا  دا باوە و لە بیرەوەرییەکانی نەمران کەریمی حیســامی و 
جەلیلی گادانیش دا ڕەنگی داوەتەوە. 
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 وەپێــش حکوومــەت دەخەم کە لە ڕاســتی دا ئەوان بوون ڕاپەڕینەکەیان تێکشــکاند و
لــە زۆر جێــگا هیــچ نیازێکیان بــەو چەند ژاندرمە و پۆلیســە نەبوو کــە مۆڵگەیان لە 

بۆکان یان مەهاباد بوو. 
2. ئەم ڕاپەڕینە لە فەزای ئاواڵەی سیاسیی سااڵنی نێوان سااڵنی 1329 و 1332 
)19٥0 و٥3ی ز( ی ئێران و سەردەمی چاالکییەکانی »جبهەی میللی« و »حیزبی توودەی 

ئێــران«، واتــە حکوومەتــی میللیــی دوکتۆر موســەددیق  دا هاتە کایەوە و ڕاســتەوخۆ 
لەژێر تەئسیری بێ گومانی فەزای دژ بە شا و چەوسێنەرانی ئابووری، کە لە ئێرانی 
ئەو سااڵنە دا گەیشتبووە لووتکەیەکی بەرز، پەرەی سەند، بەاڵم تایبەتمەندییەکیشی 
هەبــوو کــە نــەک هەر لــە هەموو شــوێنێکی ئێران نەبینــرا، بەڵکوو کەوتــە پێش هەر 
بزووتنەوەیەکی دیکەی هاوچەشن لە موکریان و تەنانەت پاشماوەی کوردستانیش1. 
3. ناســراوترین ڕوخســاری ڕاپەڕینی دژ بە ئاغاوات لەنێو شــاری بۆکان، حاجی 
قاسمی کەریمی بوو، کە خۆی و میرزا حسێنی برای، بە بنەماڵەکەیانەوە، کەوتنە بەر 
هێرشی ئاغاواتی بۆکان و هەر دوو ماڵەکەیان لە گەڕەکی حەمامی قاسم ئاغای بۆکان 
 لەالیەن ئاغاکانەوە سووتێنرا و بوو بە خۆڵەمێش. بەرەبەیانی ڕۆژی جەژنی قوربان
 )یــا ڕەمــەزان؟( ی یــەک دوو ڕۆژ دوای کۆدەتــای 28ی گەالوێــژی 1332ی هەتــاوی

)19٥3ی ز(  بــوو، ئــەو دەم مــن منداڵێکــی دە ســااڵن بــووم و وەک هەمــوو مندااڵنی 

هاوتەمەن چووبوومە سەیری مەشغەاڵنی ئاگرەکە. ئیتر حاجی قاسمی خوالێخۆشبوو 
کــە ئەو دەم لە ســەفەری تارانــەوە گەڕابۆوە تەورێز، لەوێــوە نەهاتەوە بۆکان و بە 
ورمــێ و دزەی مەرگــەوەڕ دا پەنــای بردە بەر باشــووری کوردســتان و لــە هەولێر 
گیرســایەوە تا ئەوەی لەم چوار پێنج ســاڵەی دوایی دا لە هەولێر سەری نایەوە. یادی 
بەخێر بێ. پێویستە ئەوەش بڵێم کە حاجی قاسم کارگەیەکی قەندی لە ڕووبەرووی 
حەوزەگەورە هەبوو و من نەمزانیوە خەیات بووبێ، گەرچی دووریشــی نازانم ئەو 
قســەیە ڕاســت بێ، بەاڵم میرزا حســێنی برای مامۆســتای خۆم بوو لە قوتابخانەی 

1. نەمــر کاک ئەمیــر لــە ڕاپەڕینێکــی وەرزێــری لــە ناوچــەی ســنە دواوە کــە کەوتۆتە پێش 
ڕووداوەکانی بۆکان. 
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بۆکان. 
4. بەگشتی بەرگدرووەکانی بۆکان نەک هەر لەو ڕاپەڕینە دا، بەڵکوو لە بزووتنەوەی 
چینایەتی و نەتەوایەتی ناوچەی بۆکان دا خاوەنی وشیاریی چینایەتیی زۆر بوون کە 
دواتر کەوتە دۆخی نەتەوایەتی کوردییەوە . لەوان، »میرزا حەمەڕەئووفی حافزەلقوڕئان« 
]ڕەئووفی مەال حەســەن[ کە وا هەیە وەک کەســایەتیی دووهەمی ڕاپەڕینەکەی نێو 

شــاری بۆکان ســەیر بکرێ. ناوبراو دوابەدوای کۆدەتای 28ی گەالوێژ و چەند جار 
گیران، هەاڵت و لە سلێمانی گیرسایەوە. لەوێشەوە بۆ ماوەیەکی دوورودرێژ لەگەڵ 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران و شۆڕشی ئەیلوول دا هاوکاری  کرد و کوڕێکی 
خۆی فیدای گەلەکەی کرد. لە کۆتایی تەمەنیشی دا بیرەوەرییەکانی خۆی نووسی کە 
 ئێستا الی کاک ئیسماعیل ئیسماعیل زادەیە، ئینجا لەم سااڵنە دا کۆچی دوایی کرد، یادی

بەخێر بێ. 
  جگــە لەوان، لە بەرگدرووەکانی بۆکان ناوی خوالێخۆشــبوو »حســێن تەهایی«م
لــە بیــرە کــە دواتریش هەر دژ بە ئاغاوات و چەوســێنەران خەباتی دەکرد و ئێســتا 
لــە نێومــان دا نەمــاوە. حســێن مەجیــدی و برایــم تەننازیــش دوو کەســی دیکــە لــە 
بەرگــدرووە ڕاپەڕیــوەکان بوون. باوکــم، »میرزا عەبدوڵاڵ ســوڵتانی«ش هەر خەیات 
بــوو، بــەاڵم ئەوەنــدەی بزانم لــەو ڕووداوانە دا چــاالک نەبوو، ســەرەڕای ئەوەش لە 
ڕۆژی ئاگرتێبەردانی ماڵی حاجی قاســم دا لەالیەن خوالێخۆشــبوو سەید حەمەدەمین 
)سەیدە شینە( وە لە بەرەی ئاغاکان، هەڕەشەی گیرانی لێ کرابوو و بۆ ماوەی چەند 

ڕۆژ لــە مــاڵ نەدەچــووە دەرەوە. بەداخــەوە نــاوی خەیاتەکانــی تری بۆکانــم لە بیر 
نییــە جگــە لــە کاک محەممەد شــاقوڵی، کــە دواتر باســی دەکەم. جیا لــە خەیاتەکان، 
پێویســتە ئاماژە بە ناوی ئەم کەســانە بکەم: نەمر عەلی میرەبەگ، کە ئەگەر قەســاب 
نەبووبــێ نازانــم ئیشــی چ بووە؛ نەمر عەبدوڵــاڵ ئێرانی قۆنتەراتچــی قەپان، »ئەحمەد 
یەدی«ی شــەربەت فرۆش، حســێن فاتحی دووکاندار و ســەید تەهای تەنەکەساز، کە 
دووکانەکەی لەســەر شــەقامی نوێی بۆکان )نزیک بانکی سادراتی ئێستا(  بوو. نەمر، 
ســەید تەهــا پێــش کۆدەتــای 28ی گەالوێژ بە تاقەکەس هێرشــی بردە ســەر یەک لە 
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ئاغاکانــی بۆکان و بەو شــااڵوە هەیبەت و جەبەڕووتیــان لەبەرچاوی خەڵکی بۆکان 
بەیەکجاری شکا و توایەوە. 

5. جگــە لــە خەیــات و دووکاندارەکانی بۆکان، گەنج و الوەکانیش بەشــدارییەکی 
چاالکانــەی ڕووداوەکانیــان دەکــرد. ئــەو دەم مامۆســتایەکی قوتابخانەکانــی بۆکان 
بەنــاوی »شــوقاقی« کــە تا ئەم ســااڵنەی دوایی یــەش هەر مابــوو و کوردیش نەبوو، 
دەورێکــی باشــی لە پەروەردەکردنــی الوان و قوتابییان و ڕاکێشــانیان بەرەو بیری 
چەپ و حیزبی توودە دەگێڕا. گەلێک لە قوتابییانی ئەو دەمەی بۆکان شاگردی ئەو 
بوون و شــوێنی ئەویان لەســەر بوو. لەو قوتابییانە، هەندێکیان دوابەدوای کۆدەتای 
28ی گەالوێژ چ لەالیەن ئاغاکان و چ لەالیەن حکوومەتەوە گیران و جەزرەبە دران. 
نــاوی ئــەو کەســانەی وا لــە بیرم بــێ ئەوانــەن: نەمران مەحمــوود ڕەزایــی، برایمی 
حەریری« کاکم عومەری سوڵتانی )وەفا(  و ڕەشیدی حەسەن زادە. لەوانە، مەحموودی 
ڕەزایــی لەالیەن ئاغاکانی بۆکانەوە دوابەدوای کۆدەتای 28ی گەالوێژ و تێکشــکانی 
ڕاپەڕینەکــە، گیــرا و خرایــە حــەوزی ماڵــی قاســم ئاغای موهتەدییــەوە و دارکاری 
کــرا. کاکــم کاک عومــەری ســوڵتانی ئــەو دەم تــازە قوتابخانــەی بەجێ هێشــتبوو و 
بــە تەنیشــت دووکانــی خەیاتیــی باوکمــەوە دووکانێکــی ڕۆژنامەفرۆشــیی دانابــوو. 
کاکــم بەگشــتی ڕۆژنامەکانی بــەرەی پێشــکەوتنخواز، واتە جبهــەی میللی و حیزبی 
تــوودەی ئێرانــی دەفرۆشــت. ئەویــش دوابــەدوای کۆدەتای 28ی گەالوێــژ لە بۆکان 
گیــرا و نێردرایــە مەهابــاد و دوای ئــەوەی بــۆ مــاوەی 2 مانــگ زیندانییــان کرد، بە 
شــێوەی کاتــی ئــازاد کــراو و پاشــان مــاوەی 1٥. ســاڵ هەر ســاڵەی جارێــک بانگ 
 دەکــرا دادگای نیزامیــی ورمــێ و بــە کەفالــەت ئازادیــان دەکــردەوە، هەمووشــی
بــۆ ئــەوەی لەژێر چاوەدێری دا ڕابگیرێ. ڕەشــیدی حەســەن زادە ئاغــاکان گرتیان و 
دایانــە دەســت پۆلیــس، ئینجا ســەریان چوارقاش تاشــی و بە نێوەڕاســتی شــەقامی 
بــۆکان دا بردیــان بــۆ گاراج و لەوێــوە بــۆ دادگای مەهابــاد. کاک ڕەشــید ئەو دەم و 
دواتریــش هــەر لــە بــەرەی دژ بــە ئاغاوات دا وەســتا و بەشــێکیش لە ترســی ئەوان 
بــوو کاتــێ دائیــرەی ســاواک لــە ســاڵی 133٦/ 19٥7،  لــە مەهابــاد دامــەزرا، بوو بە 
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کاربەدەســتی ســاواک و ئیتر لە خزمەتی ئەوان دا کەوتە گیانی خەڵکانی سیاســی و 
نەتەوە پەروەرانــی ناوچەکــە و لــە هیــچ توندوتیــژی نواندنێــک دژ بــە خەباتکاران و 
گرتن و ئەشکەنجەکردنیان دەستی نەپاراست. حەسەن زادە لە ماوەی پەیوەندییەکانی 
ســاواک و ڕژیمی شــا لەگەڵ شۆڕشــی ئەیلوول دا )19٦1ـ 197٥(  خزمەتێکی زۆری 
ســاواکی کــرد و وێڕای ســەرهەنگ مودەرریســی و ســەرهەنگ پێژمــان پەیوەندیی 
ڕۆژانــەی لەگــەڵ بەڕێوەبــەران و کاربەدەســتانی شۆڕشــی ئەیلــوول و مەکتەبــی 

سیاسیی پارتی دێموکراتی کوردستان هەبوو... 
لێرە بەدواوە ئاغاکانی بۆکان پەالماریان بردە ســەر هەر بیرێکی نوێ و بەناوی 
»توودەیی«یــەوە هەر کەســیان ویســت گرتیان و دارکاری یاخــود دەربەدەریان کرد 
یــان بــە گرتــی پۆلیســیان  دا. پۆلیس و ژاندرمە و بەگشــتی سیســتەمی حکوومەتیی 
 ئێرانیش لەو ماوەیە دا پشتی ئاغاواتیان دەگرت و ئەوەی ئەوان بۆیان نەدەکرا، ئەمان

ڕاستەوخۆ کردیان. 
6. ئــەو ڕووداوانــەی بۆکان و بەگشــتی ئێــران، ڕەنگدانەوەیەکــی ئەرێنییان لەنێو 
گوندنشــینەکانی ڕۆژهەاڵتــی بــۆکان دا هەبــوو. ئــەوەی بۆچــی وەرزێــر و بەتایبەت 
ڕەشــایی یەکانی ڕۆژهەاڵتی شــار وا بەتوندی ڕاپەڕین و خۆیان ڕێکخســت، بەاڵم لە 
بــەری ڕۆژاوای شــار تەقینەوەیەکــی ئەوتۆ ڕووی نە دا، جێگەی ســەرنجی تایبەتە و 
تەنانەت ئەوەش کە بۆچی بۆکان بەگشتی ببووە ناوەندی بزووتنەوەیەکی جەماوەریی 
چینایەتی، بەاڵم بۆ نموونە ڕاپەڕینی خەڵک لە مەهاباد زیاتر ڕوخساری نەتەوایەتی 
هەبــوو و لەژێــر ڕێبەرایەتی حیزبە  سیاســییەکان )حیزبی دێموکراتی کوردســتان و 
حیزبی توودەی ئێران(  دا بوو، جێگەی لێکۆڵینەوەیە. بە بۆچوونی من زوڵم و زۆریی 
ئاغاواتی بۆکان لەســەر خەڵک، یەک لە هۆکارە ســەرەکییەکانی ئەم جیاوازییە بوو. 
بــۆکان شــارەدێیەکی گــەورە بوو کە تایبەتمەندیی شــاری وەک ناوەندێکی ئابووری 
ـ ئیداریی تێدابوو، بەاڵم جیاواز لە هەموو شــوێنێکی هاوچەشــنی ناوچە، سەرجەمی 
شــارەکە بــە مڵکــی هی بنەماڵەیەک لە ئاغاواتی دێبوکــری بوو کە خۆیان و ئامۆزا و 
بن ئامۆزایــان لــە گوندەکانی ڕۆژاوای بۆکان خاوەنی دەســەاڵتی ســەرەکی بوون...  
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ئەوان لە زوڵم و زۆر و چەوساندنەوەی خەڵک دا نموونەیان کەم بوو. دانیشتووانی 
گونــدی ئــەم خاوەن مڵکانەش دەرەتانی ڕاپەڕینی جەماوەرییان دژ بە ئاغاکان نەبوو، 
گەرچی لە هەندێ گوندی وەک داشبەند و عەمبار، بزووتنەوەیەکی بەربەست کراوی 
خەڵک بەرچاو کەوت. دڵنیام لەم بوارە و بەگشــتی لە هەموو مێژووی ئەو ســااڵنە دا 
بەڕێــز محەممــەدی نــووری )عەتری گڵۆاڵنی(  شــاعیری بەنرخی کــورد زانیارییەکی 
زۆری هەیە و ئەوەی من لێرە دا دەینووسم لەچاو ئەوەی ئەو دیتوویە و ڕاستەوخۆ 
بەشــداریی تێــدا کــردووە، قەترەیــە لــە بەرانبەر دەریــا. خۆزگە ئەویــش ئاوڕێکی لە 
مەســەلەکە بدایەتەوە و بریا هەروەها خەڵکانی وەک کاک محەممەدی ئەفخەمی، کە 

لەگەڵ کاک محەممەدی نووری دانیشتووی داشبەند بوون دەنگیان هەڵبڕیبایە. 
هۆیەکی دیکەی ئەم جیاوازییە، وا هەیە دەوری ڕووناکبیرانە و پێشکەوتنخوازانەی 
هەندێ لە ئاغاواتی فەیزوڵاڵبەگی بووبێ کە گوندنشینەکانی ناوچەی خۆیانیان لەگەڵ 
چەمکی یەکسانی و بەرانبەریی ماف، هەروەها دابەش کردنی زەوی ئاشنا کردبێ. هەر 
چۆنێک بێ بزووتنەوەی شــاری بۆکان لە ناوچەی فەیزوڵاڵبەگیی ڕۆژهەاڵتی شــار 
ڕەنگدانەوەیەکی بەرچاوی هەبوو. گوندنشینەکان بەتایبەت لە هەندێ گوندی وەک گۆل، 
یەکشەوە، ئاڵباڵغ، تیکانتەپە و... دژ بە ئاغای گوندی خۆیان ڕاپەڕین. لە هەندێ شوێن 
 ئەم ڕاپەڕینە ڕەنگی هێرش کردنە سەر ماڵی ئاغا و دەست بەسەرداگرتنی زەوی وزار و
تەنانەت ماڵی ئاغاکانی بەخۆیەوە گرت، کە هەندێ جار هاوڕێ بوو لەگەڵ دەرهێنانی 
دەرگا و پەنجەرەی ماڵی ئاغا. لە هەندێ شوێنی تر، کارەکە ڕێک وپێکتر و بەڕێ وجێ 
بوو. لە ئاڵباڵغ و یەکشــەوە، بزووتنەوەکە کەوتبووە ژێر ڕێبەرایەتی کەســانی وەک 
»میــرزا فەتحوڵــاڵ«وە و بەرەو ئەوە دەچوو کە ئەگەر وا زوو تێکنەشــکایە شــێوازی 

ڕێکخستنی ڕێکخراوەیی و تەنانەت نەزم و تەرتیبی حیزبی بە خۆیەوە بگرتایە. بەو 
 شێوەیە ئاغاکانی فەیزوڵاڵبەگی یا لە گوندەکانیان دەرکران یا خۆیان ماڵیان پێچایەوە و
لە ڕۆژانی پێش کۆدەتای 28ی گەالوێژ دا بارگەیان بردە بۆکان و ئیتر بۆکان بوو بە 
 قەاڵی بەرەی چەوسێنەران و زۆرداران، گەرچی سەرەڕای دەسەاڵتی ئاغاکانی بۆکان و
 پۆلیــس و ژاندرمــە، هیــچ ئاغایــەک لــە ترســی راپەڕیوانی شــار نەیدەتوانــی لە ماڵ
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بێتە دەرەوە. 
ئــەم بارودۆخــە درێژەی هەبوو تــا ڕۆژی 28ی گەالوێژی 1332. هەر ئەوەندەی 
هەواڵی کۆدەتا و ڕووخانی حکوومەتی میللیی دوکتۆر موسەددیق لە ڕادیۆ باڵوبوویەوە، 
 دارودەستە و باب نۆکەر و دەست وپێوەندی ئاغاکان وەربوونە نێو شار و گوندەکان و
راپەڕیــو و ئازادیخــوازان یــا گیران یا خــود هەاڵتن و لێرەولەوێ خۆیان شــاردەوە. 
مــن ئــەو ڕۆژەم لــە بیــرە! لــە ماڵــی خاڵــم لــە گەڕەکــی گۆلــی مەردان بــەگ و ماڵــی 
قــازی کاکەحەمــە گیرم خواردبــوو. هەمــوو دەرگای ماڵێک داخرابــوو. باب نۆکەر و 
داردەســتی ئاغــاوات بــە کۆاڵنــەکان وەرببوون، جنێویــان دە دا و بــە پێلەقە دەرگای 
تێــدا  ببوونــەوە و خەڵــک خۆیــان  ئــاوەدان  مــااڵن  مااڵنیــان دەشــکاند. ژێرخانــی 
شــاردبۆوە. ئــەو ڕۆژە و ڕۆژانــی دواتر لە بۆکان لەالیەن ئاغــاوات و حکوومەتەوە 
خۆپیشــاندان ســازدرا. لەبــەر قەپانــی قاســم ئاغا، کــە ئــەو دەم حوکمــی گۆڕەپانــی 
ســەرەکی شــارەکەی هەبــوو خەڵکیان کۆکردبــۆوە وتاریان دە دا. من ئەو شــانۆیەم 
بــاش لەبەرچــاوە کــە یــەک لــە کــوڕە ئاغــاکان چووبــووە ســەر بەرزایی یــەک و 
 قســەی بــۆ خەڵــک دەکــرد. بەگشــتی ڕۆژانێکــی ڕەش بــوو، دژایەتــی شەخســی و
تایفەیی دەوری دەبینی. هەر کەس سەر بە دەسەاڵتی ئاغاکان بووایە، ناحەزەکانی خۆی 
بە توودەیی بوون تاوانبار دەکرد و هەر ئەوەش بۆ گیران و لێدران و لەوە خرابتر 
پێکرانیان لەالیەن پۆڵیسی شا و »ڕوکنی دووی ئەرتەش« ەوە بەس بوو. پیاوی ئاغاکان 
نامەیان دەگێڕا و بە دووکاندار و حاجی و دەوڵەمەندیان مۆر دەکرد و داوای گیران و 
موحاکەمەکرانی راپەڕیوەکانی وەک نەمران »عەبدوڵاڵ ئێرانی« و »عەلی میرەبەگ« و 
»حاجــی قاســمی کەریمی« و ئەوانی تریان دەکــرد.1 حکوومەتی کۆدەتا واتە حوکمی 

1. یــەک لــەو نامانــە لەنێــو فایلەکانی ئیدارەی شــارەبانیی بــۆکان دا بــوو و دوای ڕووخانی 
ڕژیمی شا و دەسەاڵت سەندنی پێشمەرگەی کورد، لەگەڵ بەڵگەنامەکانی دیکەی شارەبانی و 
ژاندرمــەری و بەخشــداری کەوتــە بەردەســت »کومیتــەی ئینقــالب«ی بــۆکان. دوو یــا ســێ 
مامۆســتای قوتابخانەکانــی بــۆکان و مــن لەالیــەن کومیتەی ئینقالبــەوە کراینــە مەئمووری 
ڕاگەیشــتن بــە بەڵگەنامــەکان. مــن ئــەو بەڵگەنامەیــەم   دا یەک لــە کوڕەکانی نەمــر عەبدوڵاڵ 
ئێرانی. بەڵگەنامەکە بریتی بوو لە نامەیەکی مۆرکراو لەالیەن تاجر و پیاوماقوواڵنی شارەوە 
کە داوای موحاکەمەی چەند کەس و یەک لە وان عەبدوڵاڵ ئێرانییان لە حکوومەت کردبوو؛ 
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شا و سپەهبود زاهیدی لە تاران دەستیان بە ئیعدامی ئازادیخوازان کردبوو؛ چاالکانی 
سیاسی لە مەهاباد گیرابوون و هەندێ کەسی وەک »میرزا محەممەدی شاقوڵی«ش 
کــە خەیــات بوو لە بۆکان گیران. دواتر خوالێخۆشــبوو عەبدوڵاڵ ســامبەگی و میرزا 
حەمە ڕەسووڵی ئیسماعیل زادە و میرزا حەمەساڵحی کەریمی هەر لەو پەیوەندییانە دا 
 گیران و لە ورمێ و تاران خرانە زیندانەوە. بەگشتی حوکمی شا و کۆدەتا بە گرتن و
لێدان و شاربەدەرکردنی خەڵک، لە بۆکان و دەوروبەری دامەزرایەوە و قارەمانانی 
ونی ئەم ڕاپەڕینە پڕشانازییەش لە شار و گوندەکان ئاوارە و دەربەدەرکران. یادی 

هەموویان بەخێر بێ. 
لە پەیوەندیی ئەم وتارە دا بە پێویستی دەزانم ئاماژە بە چەند خاڵێک بکەم:

ڕەنگدانــەوەی  وەک  فەیزوڵاڵبەگیــم  گوندنشــینانی  ڕاپەڕینــی  مــن  یەکــەم، 
بزووتنەوەیەکــی بەرفراوانتــر ســەیر کردووە کە ڕاپەڕینی خەڵکی نێو شــاری بۆکان 
بێ و ڕاپەڕینەکەی بۆکانیشم لەژێر تەئسیری ڕاستەوخۆی بزووتنەوەی میللیی ئێران 
لە سەردەمی دەسەاڵتی جیبهەی میللی و دوو یاسای پشتگیریی حکوومەتی دوکتۆر 
محەممەدی موســەددیق لە وەرزێران و هەروەها چاالکییە سیاسی ـ چینایەتییەکانی 
حیزبی توودەی ئێران و حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران لە ناوچەکە دا بینیوە. 
 دووهــەم، ئــەم شــێوە بۆچوونە نابێتە هۆی چاوپۆشــین لە هەنــدێ تایبەتمەندیی
کۆمەاڵیەتیی خەڵکی شــاری بۆکان، هەروەها گوندنشــینانی ناوچــەی فەیزوڵاڵبەگی. 
گوندنشــینانی ئــەم ناوچەیــە دەبــێ  خاوەنــی ســوننەتێکی کۆنــی خەبــات و چاالکیی 
چینایەتی بن. بەڵگە بۆ قسەکەم ئەوەیە کە لە ماوەی شۆڕشی ساڵی 13٥7 )1979( ی 
ئێران و شــەش مانگی دوای ســەرکەوتنی شۆڕشەکەش دا، کە بۆکان بەدەست هێزە 
سیاســییە کوردییەکانــەوە بوو و دەســەاڵتی حکوومەتی ناوەندیــی ئێرانی لێ نەبوو، 
دوو ڕێکخراوی چەپ، واتە ڕێکخراوی فیدائییانی خەڵق و کۆمەڵەی زەحمەتکێشــان 
لــە هەوڵی دابەش کردنی زەوی وزاری ئاغاواتی دەوروبەری بۆکان دا بوون، زیاترین 

دیارە ئەوەش لەالیەن شارەبانیی بۆکانەوە ڕێکخرابوو. 
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هاودەنگــی لەالیەن گوندنشــینانی هەمان ناوچــەی فەیزوڵاڵبەگییــەوە هاتە کایەوە و 
ئەم جارەش بەشێک لە ئاغاواتی فەیزوڵاڵبەگی لە گوندەکانیان دەرکران، دەست بەسەر 
 زەوی وزاریان دا گیرا و بەســەر ڕەشــایی و بێ زەوی و کــەم زەوی  دا دابەش کرا. من
ئــەو دەم ڕاســتەوخۆ لــە بۆتــەی کارەکــە دا بووم و لــە عەینی کات دا کە پــێ لە زۆر 
هەڵەوپەڵە و توندوتیژیی ڕێکخراوەکەمان )فیدائییانی ئەکسەرییەت(  و شەخسی خۆم 
دەنێم، ئێستاش و بۆ هەمیشەش بەڕێزەوە سەیری ئامادەیی خەباتکاران و بەگشتی 
هەموو دانیشتووانی گوندەکانی فەیزوڵاڵبەگی تا سەراو و ڕەحیم خانی نزیک میاندواو 
دەکەم. وەک دیتمان، لەو دەرفەتەش دا گوندنشــینانی فەیزوڵاڵبەگی ســەروگەردنێک 
لــە پێــش خەڵکــی ناوچەکانی تری دەوروبەری بۆکان بــوون و بۆکانیش جارێکی تر 
ببوو  بە جەرگەی خەباتی چینایەتی و ڕاپەڕینی دژ بە ئاغاوات لە هەموو کوردستانی 

ڕۆژهەاڵت. 

تێبینیی ڕێزدار برایم فەڕشی:
حســێن تەهایی )حســێن نەورۆز(  شــاعیرێکی خۆشــخوان بوو، ئەو لەگەڵ کەســانی 
تــر وەک حاجــی کەریــم مەردانبەگــی )قەســاب( ، حاجــی ئەحمــەد کەیخەســرەوبەگ 
)خەیــات( ، محەممــەد پیرۆتــی )وەرزێــر و خەڵکی گونــدی حەمامیان و پێشــمەرگەی 

زەمانــی قــازی، هەتــا دوا ســاڵەکانی ژیانــی لــە هەمــوو دەورەکان دا لــە زیندانەکانی 
بــۆکان و شــارەکانی تــر دا بــوو( ، عەلــی کــەردار )بەیت بێــژی بەناوبانــگ(  و باوکــم 
)دووکانــدار(  ســااڵنی 13٤1 ـ 13٤2، شــەوانی جومعــە لــە ماڵــی ئێمــە کۆدەبوونەوە 

هەتــا بەیانــی شــێعری کوردییــان دەخوێنــدەوە و عەلــی کــەردار بەیــت و حەیرانــی 
دەکوت و زۆر جاران بەیتەکان گێڕانەوەی ڕووداوەکانی ناوچەکە بوو. ئەو کەسەی 
کــە زۆرتــر شــێعری بەســۆزی کوردیی دەخوێندەوە حســێن نەوروز بــوو. هەر لەو 
ســاڵە دا لەگــەڵ گیرانــی مامۆســتایانی ناوچەی بــۆکان محەممــەدی پیرۆتیش گیرا و 
لــە پادگانــی بۆکان بە چلەی زســتان لە تەویلەیان هاویشــتبوو و ئاوی ســاردیان لە 
بــن دەکــرد و خواردنیــان لێ قەدەغــە کردبوو هەتا ناوی کەســان بدرکێنــێ. کەوایە 
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 بەرەی جوواڵنەوەی سااڵنی 1329 و 1333 بە شێوەی جوراجۆر چەشنە چاالکی و
 پێوەندییان لە شار و دێ لەگەڵ یەک بووە، ئەم پێوەندییەش لە ڕێگای کاری ڕۆژانە
بە شــێوەی ئاســایی جەرەیانی هەبوو؛ بۆ وێنە هەموو ئەو کەســانە شــت ومەکیان لە 

یەکتر دەکڕی و مشتەرییان بۆ یەکتر دەنارد!
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ڕووداوەکانی ساڵی ١٣٣١ - ١٣٣٢ی هـ/ ١٩٥٢ - ١٩٥٣ی زایینیی بۆکان لە زمان »دوکتۆر 
محەممەد موکریی کرماشانی«یەوە

ئەم بابەتەی خوارەوە، نامە یان ڕاپۆرتێکی چوار الپەڕەیی فارسییە کە بەشێک بووە لە 
بەڵگەنامەکانی کتێبخانەی دوکتۆر محەممەد کەیوان پوور موکری و دوای کۆچی دوایی 
ئەو لە فەرانسە گەیشتۆتە بنکەی ژین لە سلێمانی، ئەوانیش بە میهرەبانی کۆپییەکیان بۆ 
 من ناردووە. بەڵگەنامەکە بە ئەگەری زۆر بە دەسخەتی دوکتۆر موکری نووسراوە و
ڕووبەرگێکی هەیە کە وێدەچێ هی دائیرەی پۆستەی واڵتەکە بێ و هەمان نووسەر 

بە هەمان دەسخەت ڕستەیەکی فارسی لەسەر نووسیوە. 
نامــە بــێ یــان ڕاپۆرت، لێرەدا بــۆ هاســان کردنەوەی کار، وەک »بەڵگەنامە« ناوی 
دەبەین و وەرگێڕاوە کوردییەکەی هاوڕێ لەگەڵ کڵیشــەی ســەرجەم الپەڕەکانی بە 

هەندێک ڕوون کردنەوە و پەڕاوێزەوە دەخەینە ڕوو.

یەکەم، دوکتۆر موکری کێیە؟
دوکتۆر محەممەد کەیوان پوور موکری، بەگوێرەی هەندێک ســەرچاوەی ئینتەرنێتی 
لە ساڵی 130٥ی هەتاوی/ 192٦ی زایێنی لە کرماشان لەدایک بووە، کە بە حیسابی 
ئیش و کارە حکوومییەکانی دواتری، زۆر لە ڕاست ناچێ و دەبێ الی کەم چوارپێنج 
ســاڵی پێش ئەوە بووبێ. خوێندنی لە کرماشــان و تاران تەواو کردووە و لە سااڵنی 
1322 ـ 1323/ 19٤3 ـ 19٤٤دا بۆتە سەرۆکی دائیرەی پەروەردەی مەهاباد، ئەرکێک 
کە پێش چوونی ئەو بۆ مەهاباد و سەرهەڵدانی کۆماری کوردستان، لە نێوان سااڵنی 
130٥ ـ 1310دا بە پێشەوا قازی محەممەد و ماوەی دوو ساڵ پێش ئەویش بە نەمر 
ســەیفولقوزاتی قازی ســپێردرابوو. مامۆســتا حەســەنی قازی لە وەاڵمی پرســیاری 
من دا سەبارەت بە تێکەاڵویی دوکتۆر موکری لەگەڵ شاری مەهاباد، بۆی نووسیوم:

»سەبارەت بەو تێکەاڵوییەی دوکتۆر موکری: 

لە ساڵی 1323ی هەتاوی کە دوای سەفەری خەلیلی فەهیمی )وەزیری ڕاوێژکاری 
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ســەرەک وەزیرانی ئێران( بۆ کوردســتان و داوخوازی ژ.ک و پێشــەوا لە وەزارەتی 
فەرهەنگ، کە فەرهەنگی مەهاباد راستەوڕاست بە تارانەوە ببەسترێ؛ بۆ ئەو مەبەستە 
محەممــەدی موکــری کرا بە ڕەئیســی فەرهەنگ لەوێندەرێ و هەتــا مانگەکانی بەرلە 
ڕاگەیاندنی کۆمار  لەوێ بوو؛ چەند وێنەیەکی شانۆی »دایکی نیشتمان«یشی هەڵگرتبوو و
تەنانەت لە مەجلیســێکی ڕەســمی پێشەوادا دەبیندرێ و بە  جل وبەرگی کوردیشەوە 
لەگــەڵ هێندێــک لــە کادرەکانــی کۆمــار وێنــەی هەیە. دواتــر لەبەر ئەو پێشــینەیە بۆ 
هەڵبژاردنــی خولــی حەڤدەهەمــی مەجلیــس ناردرا بــۆ مەهابــاد ... هەرچەند موکری 
لە ئاخری ژیانی دا ئەوکاتەی کە لە پاریســەوە ڕۆیشــتەوە بۆ ئێران و دوایە بوو بە 
سەفیری ئێران لە شووڕەوی، زۆر هەڵوێستی دوژمنانەی گرت لەدژی خەباتی گەلی 
کورد، بەاڵم لە زەمانی موهاجەرەت لە سەروبەندی شادا، ئەمن لە پاریس جارێک یا 

دوو جار دیتم و زۆر بەحورمەتەوە باسی پێشەوا قازی محەممەدی دەکرد.«
لــە هەڵبژاردنــی دەورەی حەڤدەهەمی مەجلیســی شــووڕای ئێران کــە بەگوێرەی 
ســەرچاوەکان لــە ســاڵی 1330/ 19٥1دا بەڕێــوە چــووە، جگــە لــە دوکتــۆر موکری 
کاندیــدی  ســادق وەزیری،  ســارمەددین  نەمــر  کوردیــش،  دیکــەی  گەورەپیاوێکــی 
هەڵبژاردنەکــەی مەهابــاد بــوو و دەگوتــرا لــە پەیوەندیــی حیزبــی تــوودەی ئێران دا 
بــووە. شارســتانی مەهابــادی ئــەو ســااڵنە، ســێ بەخشــی بــۆکان و سەردەشــت و 
خانــێ )پیرانشار( یشــی دەگرتەبــەر. هەوڵــی ئــەم دوو کاندیدە  نەگەیشــتە ئەنجام و 
ســەرەڕای الیەنگری کردن و دەنگ پێدانی کۆمەاڵنی خەڵکی ئەو شــارانە، هیچکامیان 
وەک بــراوە ڕانەگەیەنــدران و بــە سەرســوڕمانێکی زۆرەوە مــەال حەســەن ئیمامی، 
ئیمام جومعــەی شــاری تــاران1 وەک نوێنەری خەڵکی مەهاباد لە ســندووقی دەنگدان 

1. سەید حەسەن ئیمامی زڕباوکی محەممەدڕەزاشای پەهلەوی بوو، کە دوای مردنی ڕەزاشا 
دایکی شووی بەو کردبۆوە. ناوبراو هەرگیز مەهاباد و ناوچەکەی بە چاو نەدیتبوو و لە هەموو 
ماوەی نوێنەرایەتییەکەشی دا یەکجار نەهاتە مەهاباد، کەسیش لەوێ نەیدەناسی، بەاڵم کەراماتی 
 دێموکراسییەتی شا ئەو نێرەزەالمەی بە شاقەل و عاباوە لە سندووقی مەهاباد هێنایە دەرەوە و
بە کەڵەگایی بەســەر مەجلیســی ئێرانی دا ســەپاند هیچ، کردییە ســەرۆکی مەجلیســیش! هەر 
ئــەوە بــوو بــە نەریت و بە شــوێن ئــەودا ئایەتوڵاڵ کاشــانی کرایە ســەرۆکی مەجلیس، ئیتر 
مــەالکان لەکۆڵ نەبوونەوە هەتا ســاڵی 1979 کە شۆڕشــی گەالنــی ئێرانیان دزی و کردیان 
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هێنرایە دەرەوە! لە ماوەی ژیانی دا لە تاران و دوای چوونی بۆ فەرانسەش، دوکتۆر 
موکــری هــاوکات لەگــەڵ کاری سیاســی، توێژینــەوە لــە مێــژوو و ئــەدەب و زمانی 
کوردیشــی بەڕێوەدەبــرد و نموونــەی کارەکانــی بریتی بــوون لــە: فەرهەنگی ناوی 
باڵنــدە لــە زاراوەکانی زمانی کوردی دا؛ گۆرانیی کــوردی؛ ڕێزمانی زمانی کوردی و 
چاپی دوو ژمارەی باڵوکراوەی »ماد« لە پەیوەندی زمان و ئەدەبی کوردی دا. دواتر 
لە فەرانســەش کارێکی زۆری لەســەر دەقە ئایینییەکانی یارسان کرد کە »شاهنامەی 

حەقیقەت«ی حاجی نیعمەتوڵاڵ جەیحوون ئابادیی موکری تەنیا یەکیانە. 
لــە کۆتایی یەکانی ســەردەمی حوکمی پەهلەوی و چوونــی ئایەتوڵاڵ خومەینی بۆ 
پاریس، بەپێچەوانەی بەشێک لە سەرکردایەتیی جیبهەی میللی ئێران وەک شاپووری 
بەختیار، دوکتۆر موکری و دوکتۆر کەریم سەنجابی کرماشانی، خۆیان لە ئایەتوڵاڵ 
نزیــک کردەوە و گوایە ئەو فڕۆکەیەی شــەریکەی ئەیر فرانســیش کــە خومەینیی لە 
پاریســەوە هێنایــە تــاران، دوکتــۆر موکــری بۆی بە کــرێ گرتبوو و خۆشــی لە نێو 
فڕۆکەکــەدا بــوو. ماوەیەکیــش دواتــر کە کەریمی ســەنجابی بوو بــە یەکەم وەزیری 
کاروبــاری دەرەوەی ئێرانــی ســەردەمی کۆماری ئیســالمی، دوکتــۆر موکری کرایە 
باڵوێــزی کۆماری ئیســالمی لە مۆســکۆی پێتەختی یەکییەتی ســۆڤیەت، بەاڵم دواتر 
ئەو پەیوەندییە تێکچوو و لە ئەنجام دا گەڕایەوە فەرانســە؛ ئەو شــوێنەی کە تا ساڵی 

2007 و کۆچی دوایی لەوێ ژیا.
دوکتــۆر موکــری لــە هــەردوو قۆناغــی بەڕێوەبەرایەتیــی ئیــدارەی فەرهەنــگ و 
کاندیداتۆریــی مەجلیــس دا ناســیاوییەکی باشــی ســەبارەت بــە کۆمەڵــگای شــاری 
مەهابــاد و بــۆکان و خەڵکەکەیــان پەیــدا کردبــوو، بــەاڵم لــە بــاری سیاســی و لــە 
پەیوەندیــی لەگــەڵ دۆزی کورد لە ئێران دا، هەڵوێســتی الیەنگرانەی نەبوو و ئەویش 
کەریمــی  دوکتــۆر  ڕەشیدیاســەمی و  غــوەاڵم ڕەزا  خــۆی،  هاوشــاریی  دوو  وەک 
ســەنجابی، نەتەوەخوازێکــی ئێرانــی بوو و هیچ نیشــانەیەکیش بە دەســتەوە نییە کە 

بە هی خۆیان.
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دوای هەرەســی کۆماری کوردســتان و ئەو سەردەمەی وا مامۆستا حەسەنی قازی 
ئاماژەی پێکرد، دڵســۆزییەکی بۆ خواســتی ســەربەخۆیی یــان خودموختاریی کورد 
بووبێ، بەپێچەوانە لە ســەردەمی کۆماری ئیســالمی  و سەرهەڵدانی ڕاپەڕینی گەلی 
کــورد لــە کوردســتان دا، لەســەر ڕاگەیاندنە گشــتییەکانی ئێــران دژایەتییەکی زۆری 

لەگەڵ بزووتنەوەی نەتەوایەتیی کورد کرد. 

دووهەم، نێوەرۆکی بەڵگەنامەکە
بەڵگەنامەکــە بەگشــتی ســەبارەت بە ڕووداوەکانی نێو شــاری بــۆکان و گوندەکانی 
دەوروبــەری بۆکانــە تا ســەر چۆمی مەجیدخان و ناوچەی شــامات لە ســااڵنی پێش 
28ی گەالوێــژی 19٥3ی ئێــران. ناوی ئەو کەس و شــوێن و دەوائیــرەی وا لەوێ دا 
هاتوون بەباشــی بۆ خەڵکی بۆکان ناســراون. کەســەکان لە هەردوو بەرەی خەڵکی 
ڕاپەڕیو و ئاغاواتی ســەرکوتکەری خەڵکن. هەواڵەکانیش کەم وزۆر هەر ئەوانەن وا 
لــە نووســین یــان بیرەوەرییەکانــی نەمران دوکتۆر قاســملوو، مامۆســتا هێمن، مامە 
غەنــی بلووریــان، کەریمــی حیســامی، جەلیــل گادانــی و مــەال محەممــەدی خزری دا 
دەبیندرێــن و بوونەتــە بابەتــی لێکۆڵینــەوە و ڕاگەیاندنــی کەســانێکی وەک نەمــران 
دوکتۆر ئەمیر حەسەن پوور و ڕەحمان محەممەدیان. دوکتۆر قاسملوو لە وتارێک دا 
باســی ڕووداوەکانی ســاڵی 19٥2ی زایێنی/ 1331ی هەتاویی ناوچەکەی کردووە و 

سەبارەت بەو ڕاپەڕینە نووسیویەتی: 
»لــە درێــژەی هەمــان ســاڵ دا وەرزێرانی بــۆکان دژ بــە ملهوڕیــی فێئۆداڵەکان و 
پۆلیــس ڕاپەڕیــن. حیزبی دێموکراتی کوردســتان بزووتنەوەکەی ڕێبەرایەتی دەکرد، 
کە بەخێرایی لە ناوچەی بۆکان و مەهاباد پەرەی ســەند، بەاڵم بە دەســتووری شــا، 
ســپای ئێران بۆ یارمەتی دانی فێئۆداڵەکان و ســەرکوت کردنی وەرزێرە ڕاپەڕیوەکان 

کەوتەڕێ.«1

1. وتارەکەی دوکتۆر قاسملوو دوورودرێژ و بەنێوەرۆکە و سەبارەت بە کوردستانی ئێران 
بۆ کتێبەکەی »ژێرارد شــالیان«ی نووســیوە، بەاڵم کاتێ ڕێزدار ئیبراهیم یۆنســی کتێبەکەی 
وەرگێڕاوەتە سەر فارسی، ئەو بەشە تایبەتە ئیجازەی چاپی پێ نەدراوە. من دواتر وتارەکەم 
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سێهەم، ڕووداوەکانی شاری بۆکان و ڕاپەڕینی وەرزێرانی ناوچەی فەیزوڵاڵبەگی
بۆکان لە سەردەمی سەردارەکان و دواتریش لە ماوەی خاوەندایەتی شارەکە لەالیەن 
»پەناهییەکان«ەوە و پاشانیش کاتێ کە بنەماڵەی ئاغاواتی دێبوکری )ئێلخانی زادەکان( 
بۆکانیان کڕی، سەرەڕای ئەوەی وەک شار دەوائیری دەوڵەتی تێدا دامەزرابوو، لە باری 
خاوەنایەتییەوە جیاوازیی لەگەڵ هیچ گوندێکی ناوچەکە نەبوو، واتە ئاغاکان خاوەنی 
 »عرصە«ی ماڵ و دووکان و باغی خەڵکەکە بوون و ئیجازەیان نەدەدا بۆیان تاپۆ بکرێ و

بەبێ ئیجازەی ئەوان لە ئیدارەی ســەبتی ئەســناد قەباڵەی مڵکایەتییەکەیان بۆ ئیمزا 
نەدەکرا، جا لەبەر ئەوەی ئاغاکان خاوەنی عەرســە بوون، دەیانتوانی هەرکەسێکیان 
خۆش نەویستایە ماڵ و مڵکەکەی لێ زەوت و لە شاریشی دەربکەن و یاساش پشتی 
دەگرتــن. ئــەو حاڵەتە ببوو بە هــۆکاری ناڕەزایی خەڵک لە ئاغاکان و بەگوێرەی ئەو 
بەڵگەنامانەی وا لە کتێبی »بۆکان لە ســەدەی بیســتەم دا«، نووســینی نەمر ڕەحمانی 
محەممەدیان دا دەبیندرێن، تەنانەت بە 13 ساڵی پێش هەڵبژاردنەکەی ساڵی 19٥1یش، 

ئەو کێشەیە لە نێوان خەڵکی بۆکان و ئاغاکانی دا درێژەی بووە.
بەاڵم ئەوەی وا بوو بە هۆکاری ڕاپەڕینی ئەو سااڵنەی خەڵک، گۆڕانکارییەک بوو 
کــە لە سیاســەتی حکوومەتی ناوەندیی ئێران دا هاتبــووە ئاراوە. دوکتۆر محەممەدی 
موســەددیقی ســەرەک وەزیران و ئازادیخوازانــی نێو بەرەیەک کــە بەناوی »جیبهەی 
میللی«یــەوە دەناســرا، لــە دەورەی حەڤدەهەمــی پەرلەمانــی ئێران دا قورســایی یەکی 
زۆریان هەبوو )30 ئەندام پەرلەمان لە کۆی 80 ئەندام( و توانیبوویان چەند یاسای 
پێشکەوتوو لە بەرژەوەندیی کۆمەاڵنی خەڵک و دژایەتیی موحافیزەکارەکان دا پەسند 
بکەن؛ لەوانە دوو یاسای تایبەت بە دۆخی ئابووری ـ کۆمەاڵیەتیی گوندەکانی ئێران. 
بەگوێرەی یەکیان، دەبووایە لە هەموو گوندێک شــووڕایەک لە نوێنەرانی خەڵکی 
گوندەکــە پێــک بێ، کــە دەســەاڵتی بەڕێوەبەرایەتیی کاروبــاری گوندەکەی هەبێت و 

بەوە دەسەاڵتی ڕەهای ئاغاکان بەربەستی بۆ داندرا. 

کــردە کــوردی کــە ئەویــش تــا ئێســتا بــاڵو نەکراوەتــەوە. بەداخــەوە هەواڵــی »ڕێبەرایەتیی 
بزووتنەوەکەلەالیەن حیزبی دێموکراتی کوردستانەوە« جێگەی قسەیە.
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بــە حیســابی دووهەمیــان، ئاغــا و خاوەن مڵکــی گونــد مافی ئەوەی نەمــا جگە لە 
»دەودوو« واتە سەدا بیستێک کە لە ڕەعیەتیان دەسەند، چیتر خەڵکەکە بچەوسێنێتەوە و 

بێگاری بە ڕەعیەت بکات یان باجی وەک هێلکانە و مریشکانەیان لێ وەربگرێ. لەو 
دەودووەش کە وەریدەگرت دەبووایە ســەدا بیســتی بگەڕێنێتەوە دەست ڕەعیەت بۆ 
ئەوەی نیوەی سەرفی ئاوەدانی گوند بکەن و نیوەشی بکەنە خەرجی باشتر کردنی 
ژیانــی خۆیــان. ئەوە لە پەیوەندیی نێوان ئاغا وڕەعیەت دا شۆڕشــێکی مەزن بوو کە 

مێژووی واڵتەکە بەخۆیەوە نەبینیبوو.
یاســاکان بوونــە هاندەرێکــی مــەزن بــۆ خەڵکــی گونــدەکان و هــەر ئەوەنــدەی 
دانیشتووانی شاری بۆکان دوابەدوای هەڵبژاردنی ساڵی 19٥1 لە ئاغاکانیان هەستانە 
سەرپێ، وردەوردە خەڵکی گوندەکانی دەوروبەری شار و بەگشتی ناوچەی ناسراو 
بە فەیزوڵاڵبەگی لە ڕۆژهەاڵتی بۆکان خۆیان ڕێکخســت، ئاغاکانیان لە دێ وەدەرنا، 
چاڵــە گەنــم و تەنانــەت دەرگا و پەنجــەرەی هەندێــک لــە ماڵەکانشــیان دەرهێنــان. 
ڕاپەڕینەکــە خێرایــەک پــەرەی ســەند و بــەرەو باکــوور کشــا، وەرزێــر و ڕەشــایی 
ناوچەکانــی چۆمــی مەجیدخــان و دەوروبەری میانــدواو تا شــامات و محاڵی نزیک 
مەهاباد لەگەڵ ڕاپەڕینەکە کەوتن و دەڕۆیشــت کە چەوســاوەکانی هەموو ناوچەی 
موکریــان و پاشــماوەی کوردســتان بێنــە ڕیزی شــۆڕش و ڕاپەڕینــەوە. ئاغاکان لە 
بــۆکان کۆبوونــەوە و نوێنەرانیان چــوون بۆ مەهاباد و داوای یارمەتییان لە ســپای 
ئێرانی کرد. هێزی ســپا و پۆلیس یارمەتیی ئاغاکانیان دا و هەر ئەوەندەی کۆدەتای 
28ی گەالوێژی ساڵی 1332/ 19٥3ش سەرکەوت و شای هەاڵتوو گەڕایەوە ئێران و 
دوکتــۆر موســەددیق دەسبەســەر کرا، لە بــۆکان و گوندەکانی دەوروبەریشــی هەتا 
شــامات و محاڵ، ڕاپەڕیوەکان گیران و کەوتنە زیندانەوە و بە ســەدان بنەماڵەش لە 

گوندەکان دەرکران.
 بەڵگەنامەکەی دوکتۆر موکری سەبارەت بەو بارودۆخە و ئەو ڕووداوانەی بۆکان و
کــوژران و  وەک  ڕاگەیاندنەکانــی  لــە  هەندێــک  دیــارە  نووســراوە.  دەوروبــەری 
خنکێندرانی سەدان کەس بەدەستی ئاغاکان، کە بە شێوەیەک لە هەندێ سەرچاوەی 
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وەک بیرەوەرییەکانــی نەمــر کەریمــی حیســامیش دا هاتــووە، تا ئێســتا پەســندی بۆ 
نەدۆزراوەتــەوە، بــەاڵم هەواڵــی گرتــن و لێدان و دەرکــردن و تااڵن و ســووتاندنی 
مــاڵ و دووکانــی ڕاپەڕیــوان لەالیــەن باب نۆکــەری ئاغاکانەوە زمانەوزمــان لە زۆر 

بیرەوەری و هەواڵ دا ڕەنگی داوەتەوە. 

چوارەم، پەیوەندی دوکتۆر موکری لەگەڵ ڕاپەڕیوانی بۆکان
نەمر حاجی قاسمی کەریمی یەک لە ڕێبەرانی ئەو ڕاپەڕینە بوو کە لە نێو شاری بۆکان  
لــە جەنگــەی ئــەو خەبات و ڕاپەڕینەدا بە ســەفەر چوو بۆ تــاران، نامەی بۆ دوکتۆر 
 موســەددیقی ســەرەک وەزیران و ئایەتوڵاڵ کاشــانی ســەرۆکی پەرلەمان نووســی و
لەســەر ڕادیــۆی تــاران پەیامێکــی بــۆ خەڵکــی ڕاپەڕیــوی بــۆکان نــارد و وێنەی بە 
جل وبەرگــی کوردییــەوە لە ڕۆژنامەی »جبهە آزادی« ئۆرگانی حیزبی ئێران لە تاران 
چــاپ کــرا. بەڵگەنامەی دوکتــۆر موکری ئاڵقەی پەیوەندییەکانی حاجی قاســم و ئەو 
بارودۆخــە گونجــاوەی وا لە تــاران بۆی ئامادە کرا، بەڕوونــی دەردەخا و دەزانرێ 
چــۆن بەرگدروویەکی ئەو ســااڵنەی بــۆکان توانیبووی بگاتە ســەر ڕادیۆی تاران و 

سەر ڕووپەڕی ڕوژنامەیەکی سەرانسەریی ئێران. 
دوکتــۆر موکــری وەک ســەرۆکی دائیــرەی فەرهەنگی مەهابــاد و وەک کاندیدی 
نوینەرایەتیــی پەرلەمــان ســەردانی بۆکانــی کردبــوو و بەشــێک لــە خەڵکــی شــاری 
دەناسی. بەحیسابی ناسیاوی لەگەڵ دوکتۆر موکری دا، ڕەنگە یەکەم پەیوەندییەکیش 
کــە حاجــی قاســم لە تاران گرتبێتی، لەگەڵ ئــەودا بووبێ. هەر ئەویش دەبێ بردبێتی 
بــۆ الی دوکتــۆر کەریــم ســەنجابی، هاوشــاری و دۆســت و هاوحیزبیــی خــۆی و 
نوێنــەری خەڵکی کرماشــان لــە مەجلیس و ئەندامی ڕێبەرایەتیــی حیزبی ئێران وەک 
بەشــێک لە جیبهەی میللی، بە ڕێبەرایەتیی دوکتۆر موســەددیق. هەر بەو شــێوەیە و 
لەو ڕێگایەوە دەبێ حاجی قاســم توانیبێتی نامە پێشــکەش بە دوکتۆر موســەددیقی 
ســەرەک وەزیران و ئایەتوڵــاڵ کاشــانی بــکا، کە لــە دەورەی حەڤدەهەمی مەجلیســی 

شووڕای ئێران دا بۆ ماوەیەک سەرۆکی مەجلیسی شووڕا بوو. 
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هەڵبژاردنــی دەورەی حەڤدەهەمــی مەجلیســی شــووڕای میللیــی ئێران لە ســاڵی 
1330دا بەڕێوەچوو، بەاڵم مەجلیس خۆی لە رۆژی 1331/2/17دا کرایەوە و ڕاست 

سێ مانگ دوای کۆدەتا، لەالیەن محەممەدڕەزاشاوە هەڵوەشایەوە.   

پێنجەم، ڕێکەوتی نوورسانی بەڵگەنامەکە
بەداخەوە بەڵگەنامەکە هیچ ڕێکەوتێکی بە ســەرەوە نییە و هەر هەڵســەنگاندنێک بۆ 
دیاری کردنــی ڕێکەوتەکــەی تەنیا بــە مەزندە و بەپێی ڕاگەیاندنەکانــی نێو دێڕەکانی 
خۆی دەبێ. بە حیســابی ئەو دوو ڕووداوەی وا دوکتۆر موکری لەســەر ڕووبەرگی 
مەهابــاد« و  لــە  هەڵبــژاردن  دوای  »ڕووداوەکانــی  واتــە  نووســیویەتی،  بەڵگەکــە 
»کارتێکەرییەکانــی 9ی ئیســفەند« و بــە بــەراورد کــردن لەگــەڵ بیرەوەرییەکانی ئەو 

ســااڵنەی کەســایەتییە سیاســییەکانی کورد وەک کەریم حیسامی و غەنی بلووریان، 
وا هەیە بکرێ ڕێکەوتێکی بە مەزندەی بۆ دیاری بکەین. 

ـ هەڵبژاردنــی مەجلیســی حەڤدەهەمــی ئێــران لە زســتانی ســاڵی 1330/ 19٥2دا 
بەڕێوەچــوو، کە وەک گوترا، حەســەنی ئیمامــی وەک نوێنەری مەهاباد )بە بۆکان و 
سەردەشــت و پیرانشــارەوە( بەسەر خەڵک دا ســەپێندرا. لە ماوەی ئەو هەڵبژاردنەدا 
ڕیزی موحافیزەکاری شاخواز و ڕاپەڕیوە پێشکەوتنخوازەکانی الیەنگری موسەددیق 
بەتەواوەتــی لێک جیا بوونەوە و هــەرکام چوونە بەرەی خۆیانەوە. دژایەتیی ئاغا و 
ڕەعیەتــی بــۆکان و دەوروبەریشــی، کــە هەرکامیــان لــە یــەک لــەو دوو بەرەیــەدا 
ڕووبــەڕووی یەکتــر وەســتابوون، بەتەواوەتی زەق ببــۆوە و دژایەتییەکە لە ماوەی 

ساڵێک دوای ئەودا ڕۆژبەڕۆژ تەشەنەی دەکرد و زیاتر پەرەی دەسەند.  
ـ ڕووبەرگی بەڵگەنامەکە ئاماژە بە »کارتێکەرییەکانی ڕۆژی 9ی ئیســفەند« دەکا. 
ئەو ڕۆژە لە پەیوەندیی ساڵی 1331دایە و لووتکەی ناتەبایی یەکانی نێوان دوو بەرەی 
ئاغــا و ڕەعیەتــە لە بۆکان. لەو ڕۆژەدا، کە بــە ڕۆژمێری زایینی دەکاتە 19٥3/2/28، 
ئاغاکانــی بــۆکان بەنــاوی خۆپیشــاندان بۆ الیەنگری کــردن لە شــا، ژمارەیەکی زۆر 
تێاڵبەدەستیان لە گوندەکانی خۆیانەوە )حەمامیان و شێخلەر و...( بە لۆتکە و کەڵەک 
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لە چۆمی الی گوندی میراوا پەڕاندەوە و ڕژاندیاننە شــاری بۆکانەوە؛ دوای کۆتایی 
هاتــن بــە خۆپیشــاندانەکەش نەیانگێڕانــەوە گوندەکانــی خۆیــان، بەڵکــوو خســتیاننە 
گیانــی ڕاپەڕیوەکانــی شــار. بەپێچەوانــەی گوندنشــینەکانی ناوچــەی فەیزوڵاڵبەگی، 
لــە ڕۆژهــەاڵت و باکــووری بۆکان، کە خێرایەک بــە دەنگی ڕاپەڕینەکــەوە هاتبوون، 
ڕەعیەتــی گوندەکانــی ئاغاواتی دێبوکری لە ڕۆژاوای بۆکان بەهۆی ئەو ڕاســتییەوە 
کە ئاغاکانیان هەمان خاوەن مڵکەکانی بۆکان بوون، هێشتا نەیانوێرابوو بەتەواوەتی 
پەیوەســت بــە ڕاپەڕینەکــە بن و ئاغــاکان توانیبوویان بە ســوودی خۆیــان بیانهێننە 
شــاری بۆکانــەوە و گەلێــک لــەو کارەســاتانەی وا دەیانویســت بەســەر ڕاپەڕیوانی 

شار و بنەماڵەکانیانی دا بێنن، بە دەستی ئەوان بەڕێوەیان برد. 
من بۆ دڵنیابوون لەوەی 9ی ئیسفەند لە پەیوەندیی ساڵی 1331، واتە سەرەتاکانی 
19٥2دایــە، بەهۆی ئەو ڕاســتییەوە کە بەڵگەنامەکــە ئاماژەی بە ناوی نەمر عەبدوڵاڵ 
ئێرانــی کردبــوو و ئەویــش وەک دووهەم کەســی ڕێبەرایەتیــی ڕاپەڕینەکەی بۆکان 
دوای حاجی قاســم ناســراوە، بە تەلەفۆن پەیوەندیم بە ڕێزدار ئەسعەد ئێران زادەوە 
کــرد. کاک ئەســعەد کــوڕە گــەورەی عەبدوڵــاڵ ئێرانییــە و ئێســتا وەک پارێــزەری 
خانەنشــین لە تاران دەژی. ناوبراو کە هاوتەمەن و هاوپۆلی قوتابخانەی ســەردەمی 
الوییەتیی من بوو، پێشــتر بابەتێکی ســەبارەت بە ژیانی باوکی خۆی نووســیبوو و 
لــە کتێبــی مامۆســتا ڕەحمــان محەممەدیــان )بــۆکان لــە ســەدەی بیســتەم دا، بەرگی 
یەکــەم، الپــەڕە 1٤7ـ  1٥0( دا چــاوم پێی کەوتبوو. کاک ئەســعەد لە قســەکانی ســەر 
تەلەفۆنی دا بەڕوونی ڕایگەیاند کە خۆپیشاندان و هێرشی گۆپاڵ بەدەستی ئاغاکان و 
برینــدار بوونــی باوکــی لەالیــەن تاقمێکی گۆپاڵ بەدەســتەوە، ڕاســت لــە ڕۆژی 9 ی 
ئیســفەندی 1331 لە کۆاڵنی حەمامی کۆنی بۆکان بووە و ئەویش لە ترســی گیانی، 
خــۆی گەیاندۆتــە نێو بینایەی شــارەبانی و لەوێ دەسبەســەر کراوە. کاک ئەســعەد 
لــە درێژەی قســەکانی دا گوتی: مــن منداڵ بووم، بەاڵم لەبیرمە هەمــان ئێوارە لەگەڵ 
خاڵــم خــواردن و پێخەومــان برد بــۆ باوکم و دیتم کە دەســت و قۆڵی لــە ئەنجامی 
هێرشی تێاڵبەدەستەکان دا ئازاری بینیبوو و هەڵپێچرابوو. درەنگتر بە دەسبەسەری 
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نێردرایە زیندانی مەهاباد و ئێمەش هەفتەیەک دواتر بە ماڵەوە چووین بۆ مەهاباد و 
دوای ئــەوە هەرگیــز ماڵمــان نەهاتــەوە بۆکانـ  گەرچی زڕدایکــم وەک بەڕێوەبەر و 
مامۆســتای قوتابخانــەی کچانی بۆکان هەر لەوێ مایــەوە و کاتێ کە دۆخەکە هێور 

بوویەوە، منیشی بردە الی خۆی. 
ئــەوە باشــترین بەڵگــە بوو کە دەکرا بــۆ ڕوون کردنەوەی چارەنووســی ئەو 9ی 
ئیسفەندەی جێ ئاماژەی دوکتۆر موکری دەستم بکەوێ، ئەویش لەالیەن کەسایەتییەکی 
جێگەی ڕێزی کۆمەڵگای کوردەوە، کە ڕاستەوخۆ ئەنجامی ڕووداوەکانی ئەو ڕۆژەی 

بە چاوی خۆی بینیوە.
بەڵگەنامەکــە هەواڵــی ســەرجەم ڕووداوەکانــی دەوروبــەری ســاڵێکی بۆکانی لە 
کۆتایی یەکانــی  ســاڵی 1330 تــا دوای 9ی ئیســفەندی 1331 گرتۆتــە خۆ، کە دەکاتە 
ســاڵێکی ڕەبەق. لەو ماوەیەدا بۆکان بورکانی ئاگر بوو و خەڵکی شــار و گوندەکانی 
وەک  ناخۆشــی  خــۆش و  ڕووداوی  بــە  مانگێکیــان  ڕۆژ و  هەمــوو  دەوروبــەری 
ڕاپەڕینی چەوســاوەکان و ســەرکوت کرانیان لەالیەن ئاغاواتی چەوســێنەرەوە تێپەڕ 
کرد. بەگوێرەی ڕوون کردنەوەکانی ســەرەوە، دەبــێ بەڵگەنامەکەی دوکتۆر موکری 
دوای ئیســفەندی 1331، واتــە لــە بەهــاری ســاڵی 1332دا نووســرابێ، لەبەر ئەوەی 
ئامــاژە بــە دەرکرانی ماڵی ڕاپەڕیوانی ناو گونــدەکان لەالیەن ئاغاواتەوە دەکا و ئەو 
ڕاســتییەش کــە دەرکراوی گوندێک لــە هیچ گوندێکی دیکــە وەرنەدەگیرا و لە کاری 
ســەرکوت کردنی ڕەعیەت دا هەموو ئاغاوات پشــتی یەکتریان دەگرت. لە بیرەوەریی 
کەســانی وەک نەمــر کەریمــی حیســامی دا هاتووە کــە تەنیا دوو کــەس وێرایان لەو 
زســتانە ســاردەدا داڵدەی ڕەعیەتی دەرکراو بدەن: ڕێزدار خانم خانمەی هاوســەری 
نەمــر دوکتــۆر ڕەحیمی ســەیفی قازی و نەمــر ئیبراهیم ســەالح خاوەن مڵکی گوندی 
سارووقامیش و فەرماندەی هێز لە سەردەمی کۆماری کوردەستان دا. یادیان بەخێر 

بێ!  
لــەم ماوەیــەدا ملمالنیــی دوکتــۆر موســەددیق و جیبهــەی میللــی لەگــەڵ شــا و 
بــەردەوام  ئێــران  نێــو مەجلیســی شــووڕای  ئەمریکییەکانــی  ئینگلیــز و  پشــتیوانە 
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بــوو و الیەنگرانــی شــا لەگــەڵ الیەنگرانــی حیزبــی توودەی ئێران لەســەر شــەقامی 
دەســەاڵتی  یەکتــرەوە،  کردنــی  بەربەرەکانــی  شــەڕ و  کەوتبوونــە  شــارەکان 
حکوومەتــی شل وشــەوێقی موســەددیق لــە ناوچەکــەش ئەوەنــدە نەبــوو بتوانێ دژ 
بــەو بێ عەداڵەتییانــە بوەســتێ. پێنــج مانگێــک دواتــر کۆدەتــای 28ی گەالوێــژ تــای 
تــەرازووی الیەنگرانــی شــا و ســەڵتەنەتی بــە تەواوەتــی قــورس کــرد و لــە ڕۆژی 
یەکەمــی دوای کۆدەتــاوە، الیەنگرانــی حیزبــی تــوودە و جیبهەی میللــی کەوتنە بەر 
هێرشــی کۆنەپەرســتان لە شار و گوند و بەلێشاو ڕەوانەی زیندانەکانی ئێران کران، 
 بەشێکیشــیان لــێ ئیعــدام کرا و ئاگری خەبات دژی ڕژیمی شــا بۆ ماوەی بیســت و
چەند ساڵێک سارد بوویەوە، تا ئەوەی ژیلەمۆکە لە ڕاپەڕینی ساڵی 1979ی خەڵک دا 

سەرلەنوێ گڕی سەندەوە.

شەشەم، ناوی کەسەکان
ئەو کەسانەی وا لە بەڵگەنامەکەدا ناویان هاتووە، لە هەردوو بەرەی خەڵک و ئاغاکان، 
بۆ من کە وەرگێڕی بابەتەکەم بەباشی ناسراون و جگە لە حسێن محەممەدی کە بە 

]سەرۆک[ عەشیرە ناسێندراوە.  

حەوتەم، دام ودەزگا فەرمییەکانی ڕژیم 
لــە بەڵگەنامەکــەدا بــاس لــە چەنــد دام ودەزگای فەرمیــی حکوومــی کــراوە، جــا لــە 
بــۆکان بووبێــن یــان لە شــارەکانی دەوروبــەر. بۆکانی ئەو ســااڵنە بەخــش )ناحیە(
یەکی شــاری مەهاباد بوو و بەو پێیە بەخشــداری و کەاڵنتەری/ ئیدارەی شــارەبانی 
)پۆلیــس( و ژاندارمەریــی تێــدا دامەزرابوو. شــارەبانی بۆ ڕاگەیشــتن بــە کاروباری 
شــار و ژاندارمەری بۆ گوندەکانی دەوروبەر، بەاڵم بەپێچەوانەی مەهاباد و ســەقز 
کــە ســەربازخانەی گەورەیــان هەبــوو، بــۆکان لــە هەندێک بڕگــەی زەمانــی دا نەبێ 
ســەربازخانەی نەبــووە و کە بووشــییەتی بنکەیەکی بچووک زیاتــر نەبووە. بەوپێیە 
ئەگەر حکوومەتی ناوەندی هەســتی بە مەترســییەک لەالیەن خەڵکەوە کردبێ، هێزی 

سپایی لەم دوو شارەوە ڕەوانەی بۆکان کردووە.
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لە بەڵگەنامەکەدا ناوی تیپی مەهاباد و لەشــکری ســەقز دێ، واتە سەربازخانەی 
ســەقز گەورەتــر بــووە لە هــی مەهاباد. ناوێک لە فەرماندەی ســەربازخانەی ســەقز 
بــە  مەهابــاد  ســەربازخانەکەی  فەرمانــدەی  بــەاڵم  نەهاتــووە،  بەڵگەنامەکــەدا  لــە 
ســەرهەنگ موزەففــەری زەنگەنــە ناســێندراوە، کــە لەگــەڵ زۆرێــک لــە بیرەوەریــی 
کەســایەتییە سیاســییەکانی ئــەو ســەردەمە، بــۆ نموونــە: نەمران دوکتۆر قاســملوو، 
کەریمــی حیســامی و مامــە غەنــی بلووریــان یەک دەگرێتــەوە. گەرچی مــن الم وایە 
موزەففــەری زەنگەنــە وا هەیــە ئــەودەم ســەرگورد بووبــێ، نــەک ســەرهەنگ، بــە 
دڵنیایــی دواتریــش هــەر لەســەردەمی شــادا کرایــە سەرلەشــکری ســپای ئێــران. لە 
بەڵگەنامەکەدا ســەرهەنگ زەنگەنە بە بەرتیلخۆر و داردەســتی ئاغاکان ناســێندراوە، 
 کــە بــە فیتــی ئــەوان ســپای ناردۆتــە ســەر خەڵکــی هــەژاری دەســبەتاڵی بــۆکان و

گوندەکانی دەوروبەری. 
بەگوێــرەی بەڵگەنامەکــە، ئاغاکانــی بــۆکان و دەوروبــەر بــڕی 17 هــەزار تمــەن 
کۆدەکەنەوە و لە ڕێگەی سەرهەنگ موزەففەری زەنگەنەوە )کە خۆی کوردێکی کرماشانی 
 بوو(، بەسەر مەئموورانی دەسڕۆیشتووی بۆکان و مەهاباد و سەقزدا دابەشی دەکەن و
 ئــەوەش لــە پەنا ئەرکە حکوومییەکەیان هۆکارێک دەبێ بۆ بەشــداری کردنی زیاتر و
توندوتیژتــر لە کاری ســەرکوت کردن، لێدان، گرتــن و زیندانی کردنی ڕاپەڕیوەکان و 
دەرکردنــی خاوخێزانیــان لــە شــار و دێ. تەنانەت لــە دەرەوەی بەڵگەنامەکە هەموو 
خەڵکی بۆکان دەزانن، کاتێ کە ئاغاکانی بۆکان فەرمان بە باب نۆکەرەکانیان دەدەن 
ماڵی حاجی قاســم و عەلی میرەبەگ ئاگر تێبەردەن، حاجی قاســم خاوەنی دوو ماڵ 
بوو لە گەڕەکی حەمامی کۆن کە یەکیان شوێنی ژیانی خۆی بوو و ئەوی دیکەیانی 
بــە ئیجــارە دابوو بە دائیــرەی ژاندارمەری. ئاغاکان خانووەکــە بە ژاندارمەری چۆل 
دەکــەن و ئەویــش ئاگــر تێبــەردەدەن. لــە خزمێکــی نەمــر مامۆســتا مــەال ئەحمەدی 
وەحیــدی، ئیمام جومعــەی ئەودەمی بۆکانم بیســت کە هاوکات ماڵی ئەویشــیان ئاگر 

تێبەرداوە.
هەر لەو پەیوەندییەدا پرســی دەوری ژاندارمەری لە ڕووداوەکانی ئەو ســااڵنەدا 
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دێتە گۆڕێ. لە کاتێک دا کە سپا و پۆلیس و هەموو دەوائیری دیکەی حکوومی الیەنی 
ئاغاکانیــان دژ بــە ڕاپەریــوەکان گرتبــوو، دەزگای ژاندارمــەری بــۆکان دیاردەیەکی 
جیاواز بوو و لە پشــت خەڵکی شــار و ڕاپەڕیوەکان وەستا بوو و ئەگەر بەرگرییان 
لە گیان و ماڵی خەڵک نەکردایە وا هەبوو لە شــار و گوندەکانی دەوروبەری بۆکان 
کارەساتی گەلێک گەورەتر بقەومایە و خەڵکانێکی زۆر تێدابچوایەن. بیرەوەرییەکانی 
ئــەو ســااڵنە بــاس لــەوە دەکــەن کــە فەرمانــدەی ژاندارمــەری ئەودەمــی بــۆکان 
الیەنگرێکــی جیبهــەی میللــی یان حیزبــی توودەی ئێــران بووبێ و باوەڕە سیاســیـ 
مرۆڤایەتییەکــەی بووبێتە هۆکار بۆ ئــەوەی لەو فێڵ و تەڵەکە و بەرتیل وەرگرتن و 
بگرەوببڕەیەی ئاغاکان و پۆلیس و ســپادا بەشــداری نەکردبێ. تەنانەت بیرەوەریی 
کاک ئەسعەد ئێران زادە، کە لە کتێبی »بۆکان لە سەدەی بیستەم دا«ی کاک ڕەحمانی 
محەممەدیــان دا هاتــووە، بــاس لەوە دەکا کــە دوای گیرانی عەبدوڵــاڵ ئێرانی و کاتێ 
کە بە دەسبەســەری دەینێرن بۆ زیندانی مەهاباد، لە گوندی داشــبەندی ســەر ڕێگا، 
ئاغــاکان پێــش بــە ئوتومبیلەکەیــان دەگرن و دەخــوازن کە لــە ئوتومبیلەکــە بیهێننە 
خــوارەوە و بیکــوژن، بــەاڵم جوامێریــی ئەفســەرێکی کرماشــانی لە مــردن ڕزگاری 
دەکا و ڕادەستیان ناکا. بە حوکمی ئەوەی کاروباری دەرەوەی شار بە ژاندارمەری 
ئەســپێردرابوو، زۆر وێدەچــێ ئــەو کەســەش یــەک لــە ئەفســەرانی ژاندارمەریــی 
بــۆکان بووبــێ. بــە کورتــی، ژاندارمەریی بــۆکان لــەو ڕۆژگارە تاریک وتنۆکەدا تاقە 
ڕووناکییــەک بــووە کە شــەوەزەنگی بۆکانی شــکاندووە و  هیوایەکی خســتۆتە دڵی 
 خەڵکــی بێ پەنــای شــار و گوندەکانــەوە. یــادی ئــەو فەرمانــدە دلێــرە، هەرکــەس و
ســەر بــە هــەر نەتەوەیەک بووبێ، بەخێر بــێ! لە وت ووێژی تەلەفۆنیــی خۆم لەگەڵ 
کاک ئەســعەددا )ڕۆژی 2020/7/12(، کاک ئەســعەد فەرمووی کە ئەفســەرەکە ناوی 
»ســەروان ســەعیدی« و دۆســتی باوکــم بــوو، کــە چەنــد جــار لــە هات وچــۆی ماڵی 

خۆمــان دا بینیبــووم. ســەروان ســەعیدی وێنەدەچوو کــورد بێ، بەاڵم دڵنیــا نیم ئایا 
فــارس بــوو یــان ئازەربایجانــی. کاک ئەســعەد لە باســی ناردنی باوکی بــۆ زیندانی 
مەهابادیش دا باســی ئازایەتیی ئەفسەرێکی کرماشانی دەکا کە پارێزگاریی لە باوکی 
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کــردووە و نەیهێشــتووە ئاغــاکان لە گوندێکی ســەر ڕێــگادا لە ئوتومبیلەکــە بیهێننە 
خوارەوە و بیکوژن. جا ئەگەر ئەفسەرەکە هەمان ئەفسەری فەرماندەی ژاندارمەری 
بۆکان بووبێ، دەبێ بە خەڵکی کرماشانی بزانین، بەشێک لەوانیش بەهۆی جیاوازیی 
زاراوەوە زۆر جار هەر بە فارسی لەگەڵ کورد دەدوێن، هەروەها بە فارسی قسەکردن 
بۆ کاربەدەســتانی ئیدارات لە ســەردەمی پەهلەوییەکان دا دیاردەیەکی ئاسایی بوو و 
تەنانەت مامۆستاکانی خوێندنگە، کە خەڵکی شار و تەنانەت هاوگەڕەک و دراوسێی 
ماڵــی قوتابییــەکان بوون، لــە دەرەوەی فێرگەش دا بە فارســی لەگەڵیان دەدوان. ئەو 
ئەفســەرە هەرکەس و لەســەر هەر باوەڕێک بووبێ، بە هەر زمانێک قســەی کردبێ، 
مرۆڤێکــی بــاش بوو کە لەو شــەوەزەنگەی بۆکان دا گیانی ئەویــش و گەلێک خەڵکی 

دیکەشی لە مردن ڕزگار کرد.1

هەشتەم، ڕوون کردنەوەی هەندێک وشە و تێرمی نێو بەڵگەنامەکە:
کوژرانــی  )19٥2/٦/20( و   1331 تیــری  30ی  ڕووداوەکانــی  دوای  ملــی:  نهضــت 
ژمارەیــەک خۆپیشــاندەر لــە تــاران کــە داواکار بوون دوکتــۆر موســەددیق ببێتەوە 
ســەرەک وەزیرانی ئێران، نوێنەرانی الیەنگری جیبهەی میللی لە مەجلیســی شــووڕا، 
نــاوی خۆیــان نا »نهضت ملی« و ئەم ناوە بە الیەنگرانیــان لە دەرەوەی پەرلەمانیش 

درا؛ لە تەرجەمەکەی من دا بۆتە: »ڕاپەڕینی نەتەوەیی«.

دوکتــۆر  وتارێکــی  وەرگرتــووە:  کتێبانــە  لــەم  کەڵکــم  ســەرەتایە  ئــەم  نووســینی  بــۆ   .1
عەبدوڕڕەحمان قاسملوو کە بۆ کتێبی ژێرارد شالیانی نووسیوە و خۆم وەرمگێڕاوەتە سەر 
کوردی؛ ســەرەتای تاریک و ڕوونی مامۆســتا هێمن؛ چەند نووســراوە و نامەی شەخســیی 
مامۆســتا ئەمیری حەســەن پوور؛ بیرەوەرییەکانی کەریمی حیســامی بەرگی یەکەم؛ سەدەی 
کارەسات و ئاڵەکۆک )وت وێژ لەگەڵ مامەغەنی بلووریان(؛ وتارێکی مەال عومەری عەسری 
لە گۆڤاری گزینگ دا؛ بیرەوەرییەکانی مەال محەممەدی خزری؛ تاریخ فرهنگ و ادب مکریان، 
بۆکان نووســینی ئیبراهیم ئەفخەمی؛ بۆکان لە ســەدەی بیســتەم دا، بەرگی یەکەم، نووســینی 
ڕەحمان محەممەدیان؛ نگاهی بە تاریخ مەهاباد، نووســینی ســەید محەممەد سەمەدی؛ تاریخ 
مشــاهیر کــرد، بەرگــی دووهــەم، نووســینی بابامەردۆخ ڕۆحانی؛ از ســید ضیاء تــا بختیار، 
دولت های ایران از اســفند 1299 تا بهمن 13٥7، نووســینی مســعود بهنود؛ روزشــمار تاریخ 
ایــران، بەرگــی یەکــەم، نووســینی باقر عاملــی؛ هەندێک ســایتی ئینتەرنێتی و چەنــد ئیمەیلی 

مامۆستای بەڕێز حەسەنی قازی. 
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ملیــون: ســیفەتێکە نووســەر بــە خەڵکانــی الیەنگــری »نهضــت ملــی«ی داوە. لــە 
وەرگێڕاوە کوردییەکەدا بە »نەتەوەیی« نووسراوە.

عەشایەر و سەرانی عەشایەر: نووسەری بەڵگەنامەکە ئاغا و خاوەن مڵکەکانی بە 
»ســران عشــایر« و خەڵکە داردەستەکانی ئەوانی بە »عشــایر« ناو بردووە.  ئەو دوو 

ســیفەتە ئێســتاش لەالیەن هەندێک کەســەوە لە ناوچەی کرماشــان بە دانیشــتووانی 
گونــدەکان دەدرێ، کــە بریتیــن لە گۆران و کەڵوڕ و زەنگەنــە، بەاڵم لە موکریان باو 

نییە.  
لــە خــوارەوە وەرگێــڕاوی کوردیــی بەڵگەنامەکــە و دەسنووسەکەشــی دەخرێتە 

بەرچاو؛ یادی دوکتۆر موکری بەخێر بێ!

ڕووداوەکانـی دوای هەڵبژاردنـی مەهابـاد – کارتێکەرییەکانـی ٩ی ]مانگی[ ئیسـفەند]ی 
١٣٣١ی هەتاوی= ١٩٥٢/٢/٢٨[

بەگوێــرەی ئــەو زانیارییانــەی کــە گەیشــتوونەتە دەســتم و لــەم دوایی یانــەدا لــەو 
بۆکانییانــەم بیســتووە وا هەاڵتــوون و هاتوونەتــە تــاران، لــەم ڕۆژانــەی دوایــی دا 
کــە نێوان ناخۆشــییەک لــە نێــوان جەنابــی ئاغــای دوکتــۆر موســەددیق1 و هەندێــک 
پێشــووی  نوێنــەری  عەبباســی2  محەممــەدی  پێشــێ،  هاتبــووە  کاربەدەســتان  لــە 
مەئموورییەتێکــی  بــە  شــا[،  دەربــار]ی  تەرشــیح کراوی  ئێــران[ و  پەرلەمــان]ی 

1. دوکتۆر محەممەد موسەددیق سەرەک وەزیرانی ئێران بوو. لە سەردەمی سەرەک وەزیریی 
ئەودا شەریکەی نەوتی ئێران میللی کرا و بەشێک لەو ڕیفۆرمانەی وا هێنایە ئاراوە بریتی بوون 
لە: دوو الیحە بۆ کەم کردنەوەی دەسەاڵتی خاوەن مڵک بەسەر ڕەعیەتی گوندەکان دا لە ڕێگەی 
دانانی شــووڕای گوندەکانەوە، هەروەها دانانی ســەدا بیستی ئەو دەودووەی وا ڕەعیەت بە 
ئاغایان دەدا بۆ ئاوەدانیی گوندەکان. ئەو الیحانە لە مەجلیس دا پەسند کران و وەک یاسا بوون 
 بە یەکێک لە هاندەرە سەرەکییەکان بۆ سەرهەڵدانی ڕاپەڕینی سااڵنی 1331ـ  1332ی بۆکان و

گوندەکانی دەوروبەریان دژ بە فێئۆداڵەکان.
2. حەمەدئاغــای عەبباســی خاوەن مڵکــی گەورەدێــی ســەرا، لــە نیوەڕێی بۆکان و ســەقز و 
چەنــد گونــدی دیکە بــوو وەک: تورجان، ســەرچاوە، کوچک و بوغدەکەنــدی. حەمەدئاغا لە 
ڕووداوەکانی ســەردەمی کۆماری کوردســتان )19٤٦(دا دژ بە کۆمار وەســتا و بە پاداشــی 
ئــەوە لەالیــەن حکوومەتــی ئێرانــەوە کرایە نوێنەری پەرلەمانی ئێران لە ســەقز و پاشــانیش 

سەناتۆری پارێزگای کوردستان لە مەجلیسی سەنای ئێران. 
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گرنگــەوە چۆتــە ســەقز و مەهابــاد. ســەرەتا لــە مەهابــاد چــاوی بــە فەرمانــدەی 
 تیــپ]ی ســپا[  کۆلۆنێــل موزەففــەری زەنگەنــە کەوتــووە و بــە یارمەتیــی یەکتــر و

ڕاوێژ کردن لەگەڵ یەک، هەندێک پالن دادەڕێژن.
عەبباســی پێکــەوە لەگەڵ ئێلخانی زادەکان1  و حســێن محەممــەدی2 و هەندێک لە 
عەشایەری دێبوکری و بەگزادەی سەقز و مەهاباد، بڕی سەد و حەفتا هەزار تمەن 
کۆدەکەنەوە و بەهۆی فەرماندەی تیپەکەوە بەسەر بەخشدار]ی بۆکان[ و سەرۆکی 
دادگا]ی مەهابــاد[ و فەرمانــدەی لەشــکر]ی ســەقز[ و مەئموورانــی شــوێندانەری 

دەوڵەتی دا لە بۆکان و مەهاباد و سەقز دابەشی دەکەن.
لە ڕێکەوتی پێنجشەممە 21ی مانگی ئیسفەند ]19٥3/3/11[دا خەڵکانێکی زۆر لە 
گوندەکانــی ئاغایانــی عەبباســی و ئێلخانی زادە و ژمارەیەکی دیکــە لە دێبوکرییەکان 
دەهێننە بۆکان و ســێ ئااڵی گەورە]ی ئێران[ بەدەســتەوە و ]بە گوتنی[ دروشــمی 
زۆری وەک بــژی شــا و بمــرن دژبەرەکانــی، هەرکام بــە چەکــەوە و ڕەعیەتیش بە 
تێــاڵ و کوتەکــەوە و ســەرەک عەشــیرەتەکانیش بــە چەکــی بڕنەوی بــێ چەرمەوە، 
دەســت دەکەن بە ڕێژە و خۆپیشــاندان و قسەی ناحەز دەکەن بەرامبەر بە دەوڵەتی 
جەنابــی ئاغــای دوکتــۆر موســەددیق و هاوڕێکانــی و یەک بەیــەک ناویــان دەبەن و 
جنێویــان پێــدەدەن. خۆپیشــاندانێکی زۆریــان کــرد کە لە ســەعات 12ی پێشــنیوەڕۆ 
دەســتی پێکــرد و دوای کۆتایــی هاتــن بــە خۆپیشــاندان، خەڵکەکــە باڵوەیــان کرد و 
بردیاننە ماڵەوە]ی ئاغاکان؟[. بەرپرسان و سەرۆکانی پیالنەکە لە ماڵی حەمەدەمینی 
ئێلخانی زادە و قاســم ئێلخانی زادە ]دواتر موهتەدی[، لەگەڵ ]محەممەد[ عەبباســی دا 
کۆبوونەوە و نانی نیوەڕۆیان لەوێ خوارد. ئینجا سەعات پێنجی دوانیوەڕۆ دەست 
دەکــەن بــە ڕیزکردنــی هێزەکانیــان و بــۆ تااڵن کردن و هێــرش بردنە ســەر خەڵکی 

1. نیــاز لــە ئێلخانی زادەکان دوو بەرەبابی ناســراو بە ئێلخانــی زادە و موهتەدین کە خاوەنی 
هەمــوو مــاڵ و دووکان و بــاغ و مەزرا و زەوی وزاری بۆکان بوون. لە ســەردەمی جێگەی 

باسی ئەم نامەیەدا موهتەدییەکانیش هێشتا هەر بە ئێلخانی زادە دەناسران.
2. حوســێن ئاغای محەممەدی خاوەنی مڵکی گوندی قاجر لە نێوان بۆکان و مەهاباد و یەک 

لە ئاغاواتی دێبوکری.
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بۆکان دەسنیشــانیان دەکەن بۆ ئەوەی بە ناوی شــۆڕش و داواکاریی عەشایەرەوە، 
الیەنگرانــی ڕاپەڕینــی نەتەوایەتــی لــە بــۆکان بکــوژن و خەڵکــی بــۆکان لــە ترســان 

دووکان و بازاڕ دادەخەن. 
 لەالیەن ئاغای عەبدوڵاڵ ئێرانی، یەک لە ڕێبەرانی الیەنگری دەوڵەت]ی موسەددیق[ و
ڕاپەڕینی نەتەوایەتییەوە، نامەیەک دەنووسرێ بۆ شارەبانی و تێیدا پێی ڕادەگەیەنن 
 هۆکار چییە سەعات 12 خۆپیشاندانیان کردووە، بەاڵم هێشتا باڵوەیان نەکردووە و
ناگەڕێنــەوە گوندەکانیــان و شــار چــۆڵ ناکــەن؟ شــارەبانی کەســێکی ناردۆتــە الی 
حەمەدەمیــن ئێلخانــی زادە و پێی ڕاگەیاندوون کە خەڵکی شــار لــەو کۆبوونەوەیەی 
ئێــوە دەترســن، بۆچی شــار چــۆل ناکــەن؟ حەمەدەمین لــە وەاڵم دا دەڵــێ: هەتاکوو 
فیداکاریــی خۆیــان بۆ شــا ڕانەگەیەنن و الیەنگرانی موســەددیق نەکــوژن و ]ماڵ و 

مڵکیان[ تااڵن نەکەن، ناگەڕێنەوە.
هەر لەوکاتەدا )سەعات ٥ی دوانیوەرۆ(، هەندێک لە خەڵکی بۆکان لە دەوروبەری 
حەوز]ەگەورە[، کە ناوەند و گۆڕەپانی شارەکەیە، وەستابوون و قسەیان دەکرد کە 
دەوروبەری سەد کەس لەو دار و گۆپاڵ بەدەستانە هێرش دەکەنە سەر ]عەبدوڵاڵ[ 
ئێرانــی و خەڵکەکــە و دەســت دەکــەن بــە دارکاری کردنیــان. ]عەبدوڵــاڵ[ ئێرانــی 
دەســبەجێ خۆی دەخاتە شــارەبانییەوە و لەوێ  پەناگیر دەبێ. لە هەمان ســەعات دا 
لە ســەرجەم شــوێن و کۆاڵن و شــەقامەکان و تەنانەت لە مااڵن دا دەست دەکەن بە 
دارکاری کــردن و ئازاردانــی خەڵــک و گەلێــک بــە توندوتیژی الیەنگرانــی ڕاپەڕینی 
نەتەوایەتــی دارکاری دەکــەن و بە ئامانجی کوشــتن لێیان دەدەن. لــە ئەنجام دا چوار 
کەسیان مێشکیان تووشی زیانی زۆر هاتووە و لە سەرەمەرگ و حاڵی مردن دان و 

دەوروبەری پەنجا کەسیش بریندار بوون.    
خەڵکەکە هەرچەندە داوای یارمەتی لە ســەربازخانەی شــار و شارەبانی دەکەن، 
لەبەر ئەوەی پێشتر و بەپێی پیالنی فەرماندەی تیپ]ی مەهاباد[، بڕیار دراوە کارەکە 
بکرێــت ئیتــر هیــچ یارمەتییەکــی خەڵک نــادرێ و ئەگــەر یارمەتی و دەســتێوەردانی 
ژاندارمــەری نەبووایــە، هەموو کەســەکان]ی الیەنگری ڕاپەڕین[ دەکوژران و شــار 
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تــااڵن دەکــرا و نامووســی ژمارەیەک خەڵکیــان بە بادا دەدا. لەو کاتــەدا ژاندارمەری 
دەست دەخاتە کارەکەوە و بەرگر دەبێ لە بەرانبەر دەستدرێژییان بۆ سەر نامووسی 
خەڵکــی بــۆکان. نزیکەی دووســەد کــەس هێرش دەبەنە ســەر ماڵی حاجی قاســم و 
نەتەوەیی یەکانی تر و ویستوویانە بچنە ژوورەوە، کە ژاندارمەری ڕێی لێ گرتوون.

سەعات هەشتی ئێوارە دوو لۆری سەربازی چەکدار لە سەقزەوە و فەرماندەی 
تیپیــش لــە مەهابــادەوە بــە دوو زرێپۆش دێن و لــە بۆکان  حکوومــەت نیزامی ]واتە 
منع تجول[ ڕادەگەیەنن کە تا ئێســتاش هەر درێژەی هەیە. ]عەبدوڵاڵ[ ئێرانی و ســێ 
کەســی دیکــە لــە نەتەوەیی یــەکان کە لە ترســی گیانی خۆیــان پەنایــان بردبووە بەر 
شارەبانی، بە دەسبەسەری بردوویاننە مەهاباد و لەوێ زیندانییان کردوون، ]بەاڵم[ 
هیچ کردەوە و سزایەکیان دەرحەق بە پیالنگێڕان و مرۆڤکوژەکان نەگرتۆتە بەرچاو.
دوای هێوربوونەوەی ]دۆخی[ بۆکان، ئەم خەڵکانەی خوارەوەیان ترساندووە و 
 شاربەدەریان کردوون، ئەوانیش لە ترسی گیانیان هەرکام بەرەوالیەک هەاڵتوون و ژن و

منداڵیان ئاوارە بوون، ناوەکانیشیان بریتین لە:
حاجی سەعید ئیسماعیل پوور، ]بازرگان[ )بە ژن و منداڵەوە)؛

حسێن فاتحی ]دووکاندار[؛
ڕەحمەتوڵاڵ خزری ]دووکاندار[؛

حسێن ڕەوشەنفکر ]قاوەچی[؛
عەبدوڵاڵ ئیسماعیلی ]کووتاڵ فرۆش[ )بەژن و منداڵەوە)؛

کەریم سیدقی ]خاوەن موسافیرخانە[؛
عەبدوڵاڵ ڕەشیدی؛1
فەتاح حەسەنخاڵی؛2

1. نەمر عەبدوڵاڵ ڕەشیدی یەک لە خەباتکارە ڕاپەڕیوەکانی شاری بۆکان بوو، کە دوابەدوای 
کۆدەتــای 28ی گەالوێــژ گیــرا و لە ماڵی ئاغاکانی بۆکان زیندانی و دارکاریی زۆر کرا. کاک 
عەبدوڵاڵ تا کۆتایی تەمەن هەر سکااڵی لە دەست ئەو ئەشکەنجە و لێدانە دەکرد کە لەالیەن 

باب نۆکەرانی ئاغاواتەوە تووشی هاتبوو. یادی بەخێر بێ.
2. بنەماڵەی حەســەنخاڵی لە بۆکان و مەهاباد و گوندەکانی دەوروبەردا گەلێک ناســراون و 
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ئەحمەد ڕۆستەمی ]کووتاڵ فرۆش[؛
وە خەڵکێکــی زیاتــری دیکــەش، کــە هێشــتا ناویــان نەهاتــووە و هەموویــان لــە 

نەتەوەیی یەکانی ڕاپەڕینی نەتەوایەتی بوون.
ژمارەیەکی زیاتری خەڵکیشیان لە دووکانەکانیان دەرکردوون و بەرگر بوون لە 
کاسبی کردنیان، شت ومەک و کەرەسەشیان فڕێداونەتە دەرەوە و پێیان ڕاگەیاندوون 

کە دەبێ هەرچی زووترە لە بۆکان وەدەرکەون. 
)ڕوونکردنەوە: زۆربەی فرۆشــگا و دووکانەکان هی ئێلخانی زادەکانە کە خۆیان 

بــە خاوەنــی گیــان و ماڵ و نامووســی خەڵــک دەزانن و هــەر دەســدرێژییەک بکەن 
لــە پەنــای فەرمانــدەی تیــپ و ســپادا زیانیــان وێ ناکــەوێ.( تەنانــەت فەرمانیان بە 
تێلگرافخانەکانــی بــۆکان و مەهاباد داوە کە ئەو تێلگرافانەی وا لە تارانەوە بۆ بۆکان 
دەنێردرێــن نەدەنــە دەســت خەڵک و ئەگــەر لەالیــەن خەڵکیشــەوە تێلگرافێک بکرێ، 

بەڕێی نەکەن.

چۆنییەتی ]دۆخی[ بۆکان و مەهاباد:
 دوای  کۆتایی هاتن بە ڕووداوەکانی بۆکان، کە ئێستا ]ئاغاکان[ بەوپەڕی گوشارەوە و
بەپێی بەرژەوەندیی خۆیان دەجووڵێنەوە و خەڵکەکەیان ترساندووە، هەموو ڕۆژێک 
چەنــد کــەس دەبەنە ماڵی قاســم ئاغا و بەناوی الیەنگــری نەتەوەیی یەکان بە قامچی 

لێیان دەدەن.
 لە گوندەکانیش دەستیان کردووە بە کار و کردەوەی کارەساتبار و جێگەی شەرم و

خزمایەتیــی نزیکیــان لەگەڵ بنەماڵەی شــەرەفکەندی هەیە. نەمر کاک فەتاحی حەســەن خاڵی 
)1301 -13٤0( کوڕی حەمەدەمین ئاغا )کاک ئاغا( مرۆڤێکی خوێندەواری خەتخۆش، سوارکار، 
جوانچاک و دەنگخۆش بووە و لەو ســااڵنەدا لە بۆکان ژیاوە، ئینجا بە چەند ســاڵێک دوای 
ئەو ڕووداوانەی بۆکان ماڵی بردۆتە گوندی »تااڵو«ی نێوان میانداو و مەهاباد و لەوێ بۆتە 
کوێخاســجیل، پاشــان ماڵی چۆتە مەهاباد و ســاڵی 13٤0/ 19٦1 بە نەخۆشــی کۆچی دوایی 
کردووە. سپاســی زۆری جەمیلەخانمی شــەرەفکەندی و کاک بەهمەنی حەســەنخاڵی )کوڕی 

کاک فەتاح( دەکەم بۆ ئەو زانیارییانەی سەرەوە.
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لــە هەمــوو گوندێــک دا )کــە وا هەیــە دەوروبــەری ٥00 گونــد بــن(، ئــەو پێشــەنگ و 
ســەرۆکانەی  بوونەتــە هاوکاری نەتەوەیی یەکان، لــە گوندەکانیان دەرکردوون و بە 
ژن و منداڵەوە لەســەر ڕێگاکان و چیاکان دەربەدەر کراون، دارایی و شــت ومەک و 
مەڕومااڵتیــان لــێ داگیــر کردوون و بەو شــێوەیە ســەد وحەفتا هــەزار تمەنەکەیان 
کۆکردۆتــەوە و بەردیــان لــە پشــتی ژمارەیەکی زۆری دەوروبەری ســەد کەس )کە 
ئەگەر لە گوندەکان دا ژمارە بکرێن، ڕوون دەبێتەوە( بەستووە، دەستیان لە پشتەوە 
بەســتوون و خســتوویاننەتە نێــو چۆمــەوە. هەمــوو ئــەو کارانــەش بــە یارمەتــی و 
هاوڕێیەتیی ســەرباز و بە فەرمانی فەرماندەی تیپ بەڕێوە دەچن و هەموو ڕۆژێک 

زرێپۆش دەبەنە یەک لە گوندەکان و خەڵکی پێ دەترسێنن.
ئێســتاش خەریکی فایلی پێشــینە دروست کردنن و ئەو بریندارانەی وا هەموویان 
بــە گولـــلەی بڕنــەو برینــدار کــراون، لەالیــەن ]ســەرەک[ عەشــایرەوە، بەتایبــەت 
حەمەدەمین ئاغا و قاســم ئاغای ئێلخانی زادەوە هاندەدرێن کە بڵێن بە گولـــلە بریندار 
نەکراوین و ئەوە الیەنگرانی ڕاپەڕینی نەتەوایەتی بوون کە لێیان داوین. سوێندیشیان 
خواردووە یا خۆیان تێدابچن یان ڕاپەڕینە نەتەوایەتییەکە بخنکێنن و سەری تێدابەرن.
لەم کاتەدا عەشــایەری پیالنگێڕ بە شــەش ئوتومبیلی جیپ و بارهەڵگر چوونەتە 
شامات، کە ناوچەیەکی دێبوکرییە و بە وتەی خۆیان خەریکی پاکردنەوەی گوندەکانن 

لە الیەنگرانی ڕاپەڕینی نەتەوایەتی.
 نیشانەیەکی پیالن ئەوەیە کە فەرماندەی تیپ گوندبەگوند سەربازیان لەگەڵ دەنێرێ و
عەشایەر بەردەداتە گیانی خەڵک و لێکیان هەڵدەبڕێ. هەرئێستاش بەبۆنەی جیاوازەوە  
خەریکی پیالنگێڕی و فایلی پێشینە دروست کردنە بۆ الیەنگرانی ڕاپەڕینی نەتەوەیی.

ئەوەش کۆپیی الپەڕەی یەکەم و چوارەمی نامەکەی دوکتۆر موکری:
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ناوی ڕاپەڕیوەکانی ساڵی ١٣٣٢ی شاری بۆکان
کاک ڕەشــیدی ســپێهری خەڵکــی بۆکانــە، فەرمانبــەری ئیدارەی پۆســتە و تەلەفۆنی 
شــارەکە بــووە، لە ســەروحەدی شۆڕشــی ســاڵی 13٥7ی ئێران دا چــووە ڕیزەکانی 

کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستانەوە و ئێستاش لە واڵتی سوید دەژی. 
کاک ڕەشــید زانیارییەکــی زۆری لەســەر بــۆکان و خەڵکەکەی هەیــە و تەنانەت 
دوای سااڵنێکی زۆری دووری لە نیشتمان، نەک هەر گەلێک ڕووداوی کۆمەاڵیەتیی 
سااڵنی پێشووی بەباشی لە بیر ماوە و لە دانیشتنی دۆستانە دا باسیان دەکا، بەڵکوو 
ئاگاداری دوایین ڕووداوەکانی شار و ناوچەکەش هەیە. نموونەیەک لە زانیارییەکانی 
ئــەم ناوانــە بــوو وا بــۆ زنجیرەوتــاری »پێشــڕەوانی کەســب وکار لە بــۆکان«ی منی 

نووسی و دەوڵەمەندی کرد )بڕواننە بەشی باس کراو( . 
دوو ســاڵێک پێــش ئێســتا لــە لەنــدەن چاومــان بــە یەکتر کــەوت و تــکام لێ کرد 
بیرەوەرییەکانی خۆی سەبارەت بە ڕاپەڕینی ساڵی 1332/ 19٥3 ی خەڵکی بۆکان و 
ناوچەی فەیزوڵاڵبەگی بنووسێ و باڵوی بکاتەوە. دوای ماوەیەک 3 الپەڕە یادداشتی 

بۆ ناردم کە بریتین لە:
ـ هەندێــک ڕوون کردنــەوە ســەبارەت بــە مەســەلەی ڕاپەڕینــی خەڵکــی بــۆکان و 

ناوچەکە؛ 
ـ ڕیزبەندیی ناوی ئەو بنەمااڵنەی شاری بۆکان کە لە ڕاپەڕینی دژ بە دەسەاڵتی 

ئاغاکان دا بەشدارییان کردبوو. 
ئــەوەی خــوارەوە دەقــی یادداشــتەکەی کاک ڕەشــیدە بەبێ دەســتێوەردان و لە 
کۆتاییش دا کۆپیی نووســراوەکەی خۆی دەهێنمەوە، ئینجا هەندێک ڕوون کردنەوە و 

پەڕاوێزی لێ زیاد دەکەم. 
بەاڵم با هەر لە سەرەتاوە ئەوە بڵێم کە لە سااڵنی 1331 ـ 1332  دا لەنێو شار و 
هەروەها لە گوندەکانی دەوروبەری بۆکان دوو ڕاپەڕینی گەورە ســەریان هەڵدا، کە 
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بەهۆی خەسلەتی هاوبەش و هاوکاریی کردنی ڕێبەرەکانیانەوە لەگەڵ یەکتر، گەلێک 
جار وەک یەک تاکە ڕاپەڕین لە زەینی خەڵک دا چەسپاون و لە باس کردنیان دا، تێکەڵ 
بە یەک دەکرێن یا لە شــوێنی یەکی تر دادەندرێن. ئەم مەســەلەیە لە یادداشــتەکانی 

کاک ڕەشێدیش دا بەرچاو دەکەوێ. 
بەشی هەرە زۆری بابەتەکەی کاک ڕەشید لە ڕاستی دا، ڕاپەڕینەکەی نێو شاری 
بۆکانــی گرتۆتەوە لــە کاتێک دا عینوانەکەی »ڕاپەڕینی جووتیــاران«ە، ئەو ڕاپەڕینەی 
وا کەم وزۆر هاوکات لەگەڵ ڕاپەڕینی خەڵکی شار، لە گوندەکانی ڕۆژهەاڵتی بۆکان 
سەری هەڵدا و پاشان تا سەر چۆمی مەجیدخان و دەوروبەری میاندواو و ناوچەی 

شاماتی مەهاباد پەرەی سەند. 
گەرچی لیستەی کاک ڕەشید وا هەیە تەواو و بێ عەیب نەبێ، بەاڵم وەک لە ڕووی 
 ناوەکان دەردەکەوێ، زۆربەی هەرە زۆر یا سەرجەمی ڕاپەڕیوەکان کاسبکاری وردە و
کەم داهــات و هــەژاری وەک بەرگدروو، دارتاش، تەنەکەســاز، بەننا و کرێکار بوون. 
ئــەو تاک وتەرایــەی بنەماڵــە دەوڵەمەندەکانیــش کــە لەگــەڵ ڕاپەڕیــوەکان کەوتــوون 
)ســالمی، زیایی، ڕەزایی، حەریری و کەریمی( ، لە ڕاســتی دا الوانی تازەپێگەیشتوو و 

خوێنــدەواری نێــو بنەماڵەکــە بــوون، نــەک گــەورە و بەرپرســانی مــاڵ کــە وا هەیە 
بەهــۆی موحافیزەکارییــەوە هەڵوێســتیان دژ بە ئاغاکان نەگرتبێ، ئەوە خەســلەتێکی 

چینایەتی و قانوونمەندی هەموو کۆمەڵگایەکە. 
لە نووسراوەکەی کاک ڕەشیددا، ئاماژە بە دەوری گرنگی بەرگدرووەکانی بۆکان لەو 
ڕاپەڕینە دا کراوە و ناوەکانیش ئەم بەشدارییە بەرباڵوەی ئەوان پشتڕاست دەکەنەوە. 
 توێژینەوە لە هۆکاری ئەم بەشدارییە بەرچاوەی بەرگدرووەکان، هەروەها چۆنییەتی و
 بۆچییەتیی ژمارەی زۆری بەرگدروو لە شارەکە و هەڵوێست گرتنی شۆڕشگێڕانە و
بەشــداری کردنی بەرچاویــان لــە سیاســەت، هاوپشــتی کردنــی خەباتــی چینایەتی و 
دەبــێ  گەورەیــە و  ئەرکێکــی  ئێــران،  حکوومەتــی  دژایەتی کردنــی  نەتەوایەتــی و 
نووســەرانی دواڕۆژی مێــژووی ناوچەکە لەم دیاردە گرنگــە بکۆڵنەوە. بۆکان چەند 
قاتــی شــارەکانی دەوروبــەر، خەیاتــی هەبووە و بەگشــتی لە تاک وتەرایــەک بەدەر، 
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هەموویــان )بــۆ نموونــە میــرزا حەمەڕەئووفــی حافیزولقورئان، حســێنی مەجیدی و 
حســێنی تەهایــی و برایمــی تەننازی( ، لە ڕیزی پێشــەوەی خەباتێــک دا بوون کە هەر 
دوو عونســوری چینایەتــی و نەتەوایەتیــی تێیــدا ئاوێتە ببوون. هەڵگرانــی ئەو بیرە، 
ڕزگاری لە دەســت چەوســانەوەی ئاغاکانیان لە ســەرکەوتنی خەباتی نەتەوایەتی دا 
دەدیــت. هــەر ئــەوەش کردبوونی بە قارەمانێک کە لە دوو بەرە دا شــەڕ بکەن: دژ بە 
ئاغاواتی بۆکان بوەســتن و لە عەینی کات دا دژایەتیی حکوومەتی ناوەندیی ئێرانیش 

بکەن، کە پشتیوانی ئاغاکان بوو. 
ئەوە دەقی بێ ئاڵ وگۆڕی نووســراوەکەی کاک ڕەشــید سپێهرییە،1 بەو هیوایەی 
کــە خوێنــەر لە خوێندنەوە و هەڵســەنگاندنەکانی دا ئەم خاڵە گرنگە بگرێتە بەرچاو و 
دوو ڕاپەڕینــە هاوتەریــب و هاوشــان و هاوئامانجەکانــی بــۆکان و گونــدەکان لێک 
جیــاواز دابنــێ و تێکــەڵ یەکتریــان نــەکا. ئــەو خەڵکانەی لە لیســتەی کاک ڕەشــید  دا 
ناویــان هاتــووە، ڕاپەڕیوانی شــارن نەک خەباتکارانی ڕاپەڕینــی وەرزێریی ناوچەی 

فەیزوڵاڵبەگی. 
لە کۆتایی دا بە پێویستی دەزانم ئاماژە بە دوو خاڵ بکەم. 

یەکــەم، لــە کاتــی نووســرانی یادداشــتەکەی کاک ڕەشــید دا ٥٥ ســاڵ بەســەر 
ڕاپەڕینەکانــی بــۆکان دا تێپەڕ دەبوو. ئەوە زەینی تیژی کاک ڕەشــیدە کە هەموو ئەم 
ناوانەی لە بیر ماوە، دەنا من خۆم وا هەبوو لە دەدوازدە ناو زیاترم بۆ دەسنیشان 
نەکرابا. سەرەڕای ئەوەش، دڵنیام گەلێک ناوی دیکە هەن کە لە قەڵەمی کاک ڕەشید 

کەوتوون و هیوادارم کەسانی دیکە ئەو ناوانە بۆ مێژوو تۆمار بکەن. 
دووهەم، ڕێزگرتن لە خەباتکارانی ڕاپەڕینەکە بەواتای بێ ڕێزی کردن بە الیەنەکەی 
دیکــە، واتــە ئاغاکانــی بۆکان و دەوروبەر نییە. ئەوە شــەڕی چینایەتییە و تایبەت بە 
شارێک و ناوچەیەک یا واڵتێک نییە، بەڵکوو یاسایەکی جیهانییە و هەر ئەم خەبات و 

1. تاقــە دەســکاریی مــن ئەوە بووە نــاوی هەندێک لە ڕێبەرانی ڕاپەڕینەکــەم وەپێش ئەوانی 
دیکە خستووە یان لە ڕاستەکەوان دا شتێکم پێوە زیاد کردوون، بەاڵم نە ناوێکم پەڕاندووە و 

نە هیچم لێ زیاد کردووە.
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ڕاپەڕینانە بوو کە مرۆڤایەتیی لە چەوسانەوەی فێئۆداڵی ڕزگار کرد و گەیاندییە قۆناغی 
ئەمڕۆی ژیان. گەرچی ئەمڕۆکەش کار تەواو نەبووە و بێ عەداڵەتی و نابەرانبەریی 
 سەرمایەداری هەموو شوێنێکی جیهانی داگرتووە و پێویست بە هەوڵ و خەباتی زیاتر و
شــێلگیرتر دەکا بــۆ ئــەوەی چەوســانەوە، وەک دیاردە لەســەر ڕووپــەڕی مێژووی 

مرۆڤایەتی پاک بکرێتەوە. 
 ئەوەش نووسراوەکەی کاک ڕەشیدی سپێهری کە ئامادە بوون ناردمەوە خزمەتی و

ئەویش چەند ناوێکی لێ زیاد و کەم کرد. 

ڕاپەڕینی جووتیاران
پاش ڕووخانی کۆماری کوردســتان لە ســاڵی 1،132٦ خەڵکی کوردستان لە ناوچەی 
موکریــان کەوتنــە بەر شــااڵوی زۆرداران و کاربەدەســتانی حاکــم و دەرەبەگەکان. 

خەڵک لە هەلێک دەگەڕا کە خۆی لەم زوڵم و زۆرە ڕزگار کا. 
ســاڵی 1331 لــە دەرەوەی شــاری بــۆکان بــە پشــتیوانیی کاســبکار و کرێکار و 
خەیاتەکانــی بــۆکان، کــە پشــتیوانییەکی بەرچاویان لــەم ڕاپەڕینە دا بــۆ الیەنگری لە 
دوکتــۆر موســەددیق، کــە »بــەرەی میللیــی ئێــران« بوو،2 چەنــد حەوتــوو ڕێپێوان و 
وتاردان دەستی پێکرد. پاشان ژاندرمەری کە لە ماڵی حاجی قاسم  دا بوو، پشتیوانی 
لــە خەڵک کرد.3 ماڵی حاجی قاســم دەوڵەمەندێکی شۆڕشــگێڕ بــوون. خەڵک توونیی 

شۆڕش بوو. 
ئەم کەسانەی لە بۆکان پشتیوانی ڕاپەڕینەکە بوون، ئەمانەن:

1. حاجی قاسم کەریمی )ڕێبەر( ؛
2. حوسێن کەریمی، مامۆستای قوتابخانە و برای حاجی قاسم؛

3. عەلی میرەبەگ ]قەساب[؛

1. 132٥ ڕاستە.
2. جبهە ملی ایران.

3. دەگوترێ کە لەو بڕگەیە دا، ئەفسەری فەرماندەی ژاندرمەری بۆکان خۆی کەسایەتییەکی 
چەپ یا الیەنگری موسەددیق بووبێ. 
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٤. عەبدوڵاڵ ئێرانی ]قۆنتەراتچیی قەپان[؛
٥. حەمەڕەئووفی ]حافیزولقورئان، خەیات[؛ 

٦. حسێن فاتحی؛ 
7. حەسەن فاتحی؛ 

8. ساڵح فاتحی )هەرسێکیان، کوڕانی مام فەتحوڵاڵ( ؛
9. کەریم غەفووری )کەریمی خات زینەت( ؛1

10. ئەحمەد یەدی؛
11. برایم تەننازی، خەیات؛

12. حاجی محەممەدی شاقولی ]خەیات[؛2
13. مەال محەممەدی قزڵجی ]مامۆستای قوتابخانە[؛

1٤. مەال سدیقی قزڵجی؛
1٥. مەحموود ڕەزایی ]خوێندکاری قوتابخانە[؛
1٦. برایمی حەریری ]خوێندکاری قوتابخانە[؛

17. عەلی سالمی؛
18. حسێنی تەهایی )حسێنی نەورۆز( ، خەیات؛

1. کەریمــی خــات زینەتیــش وەک حاجــی قاســمی کەریمــی و عەبدوڵاڵ ئێرانی، لــە ڕێبەرانی 
ڕاپەڕینی شاری بۆکان بوو. 

2. لــە بیرەوەرییــە چــاپ نەکراوەکــەی نەمــر میــرزا حەمەڕەئووفــی خەیــات )ڕەئووفی مەال 
حەســەن(  دا، میرزا محەممەدی شــاقولی بە الیەنگری ئاغاکان ناوبراوە، بەاڵم باســی ئەوەش 
کــراوە کــە کارتــی حیزبــی دێموکــرات لــە دووکانەکــەی دا دۆزراوەتــەوە. مــن بەباشــی لــە 
بیرمــە دوای دۆزرانــەوەی کارتــی ئەندامییەتــی حیزب لە دووکانەکــەی دا، میرزا محەممەدی 
شــاقولی گیــرا و لە شــاری دا باس باســی ئــەو گیرانە بوو. ناوبــراو ماوەیەک لە شــارەبانی 
بۆکان، کە ئەو دەم لە ماڵەکانی حاجی بایزی ئیســماعیلی )شــوێنی ئێســتای بانکی میللی(   دا 
بــوو، ڕاگیــرا و پاشــان نێردرایە زیندانــی مەهاباد. شــەوێک دووان پــاش گیرانەکەی، باوکم 
کــە بەرگــدروو بوو و شــەوانە شــەوکاریی دەکرد و دوای نیوەشــەو دەگەڕایــەوە ماڵێ، لە 
بەیانــی دا بــۆی گێڕاینــەوە کــە کاتێ دوای نیوەشــەو بــە بەردەم شــەهرەبانی دا تێپــەڕ بووە 
چەنــد پاســەبانی بینیــوە میــرزا محەممــەدی شــاقولییان لــە جۆگــەی ئــاوی بەر شــارەبانی 
و دەهــات  پێیــدا  بەزەیــی  زۆری  باوکــم  کــردووە.  دارکارییــان  باتــووم  بــە   خســتووە و 

هەندێکیش لە گیرانی خۆی دەترسا.   
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19. عەلی تەهایی )نەورۆز( ؛
20. حەسەنی تەهایی )نەورۆز( ؛

21. میرزا محەممەد ئاڵباڵغی؛
22. میرزا عەبدوڵاڵ سوڵتانی، خەیات؛

23. عومەری سوڵتانی، ڕۆژنامە فرۆش؛
2٤. ڕەحمانی حەیدەری؛ 

2٥. حەمەساڵەی کەریمی ]کوڕی[ حاجی بابەخان؛
2٦. عەبدوڵاڵ سامبەگی؛

27. میرزا حەمەکەریمی کەریمی )دوکتۆرەکەی خۆم( ؛
28. مام عەلی پینەچی ) لەگەڵ ماڵی حاجی قاسمی کەریمی هەاڵت بۆ باشووری 

کوردستان( ؛
29. کاک فەتحوڵاڵ مەرزەنگی، قاوەچی؛

30. حەسەن مەرزەنگی؛
31. لوتفوڵاڵ حەقپوور، پینەچی؛

32. وەستا حەسەنی بەسری ]ئاسنگەر[؛
33. میرزا ناجی زیایی ]کووتاڵ فرۆش[؛

3٤. عەلی ئەبازەری؛
3٥. وەستا عەواڵی قەرەگوێز ]بەرگدروو[؛

3٦. مام ڕەحیمی خەیات؛
37 ـ 38. »غوەاڵم«ی پینەچی و براکەی؛

39. سەید تەهای تەنەکەساز؛ 
٤0. میرزا مەحموودی غەوسی، ]گاراجدار[؛ 

٤1. میرزا عەبدولخالقی غەوسی، خەیات )کوڕی میرزا مەحموود( ؛
٤2. حاجی فەتحوڵاڵی جەنگەڵی، عەلالف؛

٤3. سەید متەللیبی قوڕەیشی، خەیات؛ 
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٤٤. سەید حەسەن قوڕەیشی )کوڕی سەید متەللیب(؛ 1
٤٥. ڕەحمانی بابامیری؛ 

٤٦. مەحموودی تووفرۆش )مەحموودەکوێر( ؛
٤7. حەسەن خان مەسعوودی؛
٤8. مەمەدخان مەسعوودی؛

٤9. ڕەشید حەڵەبی، ]تەنەکەساز[؛
٥0. عەلی حەڵەبی؛

٥1. ڕەسووڵ کەفشدووزی، ]پێاڵودروو[؛
٥2. ڕەشید کەفشدووزی، ]پێاڵودروو[؛

٥3. حەسەن ڕەحمانی مەشهوور بە حەسەنی بایزئاغا؛
٥٤. عەبدوڵاڵ مسگەری؛
٥٥. محەممەد مسگەری؛

٥٦. وەستا ڕەحیمی مسگەری، ]مسگەر[؛
٥7. عەلی مەجیدی، خەیات؛ 

٥8. حوسێن مەجیدی، خەیات
٥9. میرزا ڕەسووڵی ئەساڵنی؛

٦0. سوڵتان ئەساڵنی؛
٦1. مام سوڵتان مەشهوور بە »تەسلیم«، لە شارەداری دا بوو؛

٦2. عەواڵی کوڕی مام سوڵتان، کە ئەویش لە شارەداری دا بوو؛
٦3. ساڵح کەریمی )شەش قامک( ؛

٦٤. حەمەی حۆری، بەننا؛
٦٥. حوسێن حۆری، بەننا؛

٦٦. قالەخەزاڵ؛

1. دەبێ نیاز لە کوڕەکەی، ســەید حەســەن بێ کە دواتر لەژێر گوشــاری زۆری ئاغاکان دا 
پەڕەوازەی شاران بوو و بەداخەوە بوو بە کارمەندی ساواکی مەهاباد. 



بەشی یەکەم، بۆکان: ناسنامە، مێژوو، ڕووداو | 419  

٦7 ـ ٦8. حەسەن ناڵبەند و برایمی کوڕی؛
٦9. عەبدولخالقی خەیات؛

70. عەبدولخالقی کۆت فرۆش؛
71. کاک حەمەحسێن قاوەچی )ڕەوشەن]فکر[( ؛

72. مەولوود عەبدولقادری؛
73. قادر عەبدولقادری؛

7٤. عەلی کامەالیی؛
7٥. حەمەکەریم سەرایی )تەڕشودە( ؛

7٦. محەممەدی دەاڵڵ، کرێکاری گاراژ؛
77. محەممەدی عەلالف )محەممەدەشەلە( ؛

70. مام غەنی کامەالیی، ناڵبەند؛
79. حەسەنی مینەدەاڵڵ؛

80. عەبە زیقاوە؛
81. سەلیم بەگی دەرزی، خەیات؛

82. مەحموودی نەوبەری؛
83. فەتاحی عەزیزی کانیەڕەشی؛

8٤. محەممەدی عەتری گڵۆاڵنی، شاعیر؛
8٥. حاجی مەحموودی ئەڵماسی؛

8٦. محەممەدی خەندوستان؛
87. وەستا مەحموودی حەیدەری؛

88. مەحموودی حەسەن ناچیتی )فەتحی( ؛
89. ڕەشیدی حەسەن ناچیتی )فەتحی( ؛
90. وەستا کەریمی دەبباغی، ]پینەچی[؛

91. ڕەحمان دەبباغی؛
92. حەمەی مام باپیر، پینەچی؛
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93. محەممەدی خلە گەورک؛
9٤. ڕەشیدی ئاغا ڕەزا؛

9٥. ساڵەی ئاغا ڕەزا؛
9٦. سەعیدی کەریم بەگ، تەنەکەساز؛

97. حەمەسووری ]ئیسماعیلی[، قاوەچی؛
98. متەللیبی کوڕی حەمەسووری قاوەچی؛

99. مینەی میکانیک )ئێستا دووکانەکەی ڕووبەڕووی قەبری 
حەسەن زیرەکە( ؛

100. حەمەی شوتوری )مل وشتر( ؛
101 ـ 103. میرزا حسێن کۆچەری، ]کووتاڵ فرۆش[ و دوو کوڕی؛

10٤. حەمەساڵەی جەیران خانم )خاکی( ؛
10٥. مینەی عەلی بەگ؛

10٦. عەلی بابامیری )عەلی زەردان( ؛ 
107. ئیبراهیم نەوبەختی. 

لەو ڕۆژە دا خەڵکێکی زۆر لەسەر حەوزەگەورەی بۆکان تاقیان لێ دا. بە تاقەکە دا 
فەڕشــێکی گەورە هەاڵوەســرابوو. عەلی سالمی خەیات بە لۆکە لەسەری نووسیبوو: 
»بژی موســەددیق«. تاقەکە وەستا مستەفای نەجاڕی دروستی کرد. »حاجی مستەفا، 
هەر بۆ سبەینێ ]واتە دوای کۆدەتای 28ی گەالوێژ دژ بە موسەددیق[ تاقێکی دیکەی 

دروست کرد. حاجی مستەفا وتی: »تاقی دوێنێ خۆش بوو یا هی ئەمڕۆ!« 
بۆ پاش نیوەڕۆ. دەمگۆی ئەوە بوو شــا دەگەڕێتەوە. خەڵک ڕژانە ســەر شــەقام، 
دەســت کــرا بــە خۆپیشــاندان: »مــەرگ بۆ شــا، بژی موســەددیق!« ئەمنیش )ڕەشــید 
ســپێهری(  یەکێ بووم لە بەشــدار بووان. ئەو ڕۆژە ســەعات 9ی بەیانی خەبەر درا 
بــە دێهاتــی دەوروبەری چۆم، کــە کەنداوکەند هاتبوو؛ خەڵکــی ]گوندی[ ئاختەتەر و 
بکــەن،  بێــن بەشــداریی خۆپیشــاندان  شــێخلەر و کەرێــزە و میــراوا دەیانویســت 
بــەاڵم لۆتکەکەیــان لێ شــکاندبوون، وتیــان تەڕەفی کــوڕی مەحموودئاغــا لۆتکەکەی 
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شکاندووە و نەفەرێکی لە ئاوی چۆم خستووە. 
بۆ سبەینێی ئەو ڕۆژە، شا گەڕایەوە. ماڵی حاجی قاسم و جەماعەتێک هەاڵتن بۆ 
کوردستانی باشوور. ماڵی حاجی قاسم دەوڵەمەند بوون، ئیدارەی ژاندرمەری لە ماڵی 
ئەوان دا بوو؛ بە مۆدێکی زۆر جوان و دووتەبەقە دروست کرابوو. لە بەینی پەنجەرەکان 
وێنەی دوو سەعاتی چاڵمەی لێ کێشرابۆوە. هەر لەو ماڵە دا کە ژاندرمەری تێدابوو، 
ئەفسەرەکەی پشتیوانی خەڵک بوو، دیار بوو لە »جیبهەی میللی« بوو. ڕیزە دووکانێکیش 
لــە پشــت حەمامــی کۆنە بــوو لەگــەڵ کارخانەیەکــی قەند کــە وەســتاکەی دەروێش 
 محەممەدی کاوەیی بوو. ئەو کارخانە قەندە، هۆڕن ]ئاژیر[ێکی بوو، کە سەعات 12ی
نیــوەڕۆ لــێ دەدرا، هەمــوو دەچوونــەوە ســەر کار. بــۆکان ئەو دەمە شــێوەی واڵتی 

پێشکەوتووی دە دا. 
بەداخــەوە بــۆ ســبەینێ کــە خەڵــک هاتنــە دەرێ، کارخانــەی قەنــد ڕووخــاو و 
ژاندرمەری ئاور درابوو و ماڵی عەلی میرەبەگ ســووتابوو. ئەوشــەوە، نۆکەرەکانی 
حەمەدەمین ئاغــا ماڵــی خەڵکیــان تــااڵن کردبــوو، جەماعەتێکیــش لــە توودەیی یەکان 

برابوونە ماڵی حەمەدەمین ئاغا، زۆریان لێدابوون. 
 لەو وەختە دا، من حەوت ساڵەیەکی وشیار بووم. هەر لەو وەختەوە داخم لە داگیرکەر و

بەکرێگیراو بوو.« 
ڕەشید سپێهری، 1387/8/19/ 2008/11/9 
ئەوەش دەسخەتی کاک ڕەشید، کە وەک گوتم دوای ئامادەکران جارێکی دیکەش 
ناردوومەتەوە بۆی و ئەویش لە پێداچوونەوە دا دەسکارییەکی ناوەکانی کردوون و 

هەندێک ناوی دیکەی لێ زیاد کردوون کە لە دەسخەتەکە دا نابیندرێن:
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ڕووداوەکانی بۆکان لە ڕۆمانی »تاقەدار«دا
بــۆکان و ڕووداوەکانــی زۆر کــەم لە ڕۆمان و چیرۆک دا ڕەنگیــان داوەتەوە و ئەوە 
کەمایەســییەکی گەورەیــە لەبــەروەی فیلــم و شــانۆنامە گەلێک جار لەســەر بنەمای 
چیــرۆک دەخوڵقێــن و بــە نەبوونــی چیــرۆک ئــەم دەرفەتــە گەلێــک کــەم دەبێتەوە، 
ئەوەش جیا لەو ڕاســتییەی کە خەیاڵی ئازادی چیرۆکنووس دەتوانێ هەندێ الیەنی 
ســایکۆلۆژی و دەروونیــی مرۆڤــەکان دەربخا، کە توێژینەوەی وشــک و ڕەق وتەقی 

توێژەران هەرگیز پەیان پێ نابا. 
 وا هەیە گرنگترین سەرچاوە بۆ چیرۆکنووسینی سەبارەت بە بۆکان و گوندەکانی 
دەوروبەری، چیرۆکەکانی شــەهید حەســەنی قزڵجی بن لە کتێبی »پێکەنینی گە دا«دا، 

کە کۆمەڵگای بۆکان لە نیوەی یەکەمی سەدەی بیستم دەردەخەن. 
یــەک لــە چیرۆکەکانی دیکە کە باســی بــۆکان و ڕووداوەکانی ئەوێــی تێداکرابێ، 

ڕۆمانی »تاقەدار« نووسینی کاک ئەنوەر ئێران زادەیە. 
 نووسەر لەو  کتێبە سەرنج ڕاکێشەدا ـ کە تایبەتمەندیی چیرۆکێکی سەرکەوتووی 
ئەمــڕۆی تێــدا بەدی دەکرێ ـ ئاوڕێک لە بۆکانیش دەداتەوە. چیرۆکەکە بەگشــتی لە 
مەهاباد و تاران ڕادەبڕێ، بەاڵم لە باســی ڕووداوە سیاســییەکانی ساڵی 1357 دا، کە 
گەیشــتە ئەنجامی هەرەســی ڕژیمی شایەتی و هاتنە سەرکاری مەالکان، کاتێ باسی 
یەکەم خۆپیشــاندانی خەڵکی شــاری مەهاباد بە بۆنــەی کۆچی دوایی نەمر »عەزیزی 
یۆسفی« دەکا )الپەڕە 384( ، دەڵێ هاوکات لەگەڵ ئەم ڕووداوە خەڵکی بۆکانیش خەباتی 
خۆیــان دژ بــە هێــزی چەکداری ڕژیم دەســت پێکرد، ئینجا کار و چاالکیی سیاســیی 
خەڵکی مەهاباد و بۆکان لە کۆنەوە پێکەوە دەبەستێتەوە. وا هەیە ئەم شێوە بۆچوونە 
بنەمایی یە ڕەنگدەرەوەی ژیانی نووسەر خۆی بێ کە لەالیەن باوکەوە بۆکانی و لەالیەن 
 دایکەوە مەهابادییە و ئاشکرایە دەبێ هەواڵی ڕووداوەکانی ساڵی 1331ـ32ی بۆکانی لە
باوکی خۆی، نەمر عەبدوڵاڵ ئێرانی بیستبێ. هەر چۆنێک بێ هەڵوێستی نووسەر بۆ 
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زەق کردنــەوەی ئــەم یەکییەتی و هاوخەباتییەی خەڵکی ناوچەکە جێگەی ســەرنجی 
تایبەتە. 

 نووسەر پاشان لە چیرۆکەکە دا ئاوڕێک لە مێژووی کۆن دەداتەوە و هاتنی ترکە 
ڕەشــەکانی ئاســیای بچووک بۆ ناوچەکە و زوڵم و زۆریی ئەوان لە خەڵکی شــاری 
بــۆکان دەخاتــە ڕوو و خەباتــی خەڵک وەک ڕەنگدانەوەیەکی سروشــتی لە بەرانبەر 

ئەو بێدادگەرییانە دەناسێن. 
 لە درێژەی باســەکە دا دەچێتە ســۆراغی ڕاپەڕینی هاوکاتی خەڵکی شاری بۆکان 
بە ڕێبەرایەتیی نەمران »قاسم کەریمی« و »عەبدوڵاڵ ئێرانی« و ڕاپەڕینی جووتیارانی 
ناوچــەی فەیزوڵاڵبەگــی بۆکان لە بەهار و هاوینی ســاڵی 1332/ 1953دا، کە بەهۆی 
کۆدەتــای 28ی گەالوێــژی هەمــان ســاڵ تووشــی شــکان هاتــن و ئاغاواتی شــار و 

دەوروبەری جارێکی تر دەسەاڵتیان سەندەوە. 
 لە کتێبەکە دا گرنگایەتیی تەواو بە دەوری حاجی قاسم و عەبدوڵاڵ ئێرانی دراوە، کە 
 دوور نییە لە ڕاستی، بەاڵم وا هەیە مافی میرزا حەمەڕەئووفی خەیات و عەلی میرە بەگ و
حســێنی مەجیدی وەک ڕێبەرانی دیکەی خەباتەکە، بەتایبەت حســێنی فاتحی ـ وەک 

بەرپرسی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە بۆکان ـ بەتەواوی نەدرابێ. 
 لەالیەکــی دیکــەوە، بەگوێــرەی وت ووێژەکانــی ڕێــزدار میــرزا حەمەڕەئووفــی 
خەیات، لەگەڵ کاک ئیســماعیل ئیســماعیل زادە، کە هیوادارم بەو زووانە لە ماڵپەڕی 
بــۆکان دا بــە دەنگــی خــۆی باڵو بێتــەوە، نەمــر عەبدوڵاڵ ئێرانــی لە چاالکانــی حیزبی 
دێموکــرات بــووە، لــە کاتێک دا حاجی قاســم پەیوەندیی بە »حیزبــی ئێران«ی دوکتۆر 
»کەریم سەنجابی« وەک بەشێک لە »جیبهەی میللی«یەوە بووە. گەرچی بەرژەوەندیی 

هاوبــەش و دوژمنــی هاوبەش ببووە هۆی خەباتی هاوبەشــی ئەم دوو کەســایەتییە 
خەباتکارە، بەاڵم لە عەینی کات دا هێڵی فکری حیزب و ئەندامەکانی سەداسەد لەگەڵ 

بەرنامەکانی جیبهەی  میللی  دا یەکی نەدەگرتەوە. 
 ڕووداوی تەقەکردنی »نوورانی«ـ  واتە سەیدەشینە، )کە لە کتێبەکە دا بە »سەید نوورە« 
ناو براوە،  لە عەبدوڵاڵ ئێرانی و »ئەنوەر«ی کوڕیـ  کە نووسەری کتێبەکە بێ، لەگەڵ 
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 دەوری سەید تەهای تەنەکەساز و فەحە سنەیی و ئەحمەد یەدی لە ڕووداوەکان دا و
هەروەها هەڵوێســتی ئەفســەری فەرماندەی ژاندرمەری لەو شتانەن کە لە کتێبەکە دا 

تۆمار کراون و بۆ ئەم کارە دەبێ ئەمەکداری نووسەر بین. 
هــەر چۆنێــک بێ، چاوەڕوانی ئــەوە ناکرێ ڕۆمان ئاوێنەی بااڵنوێنی ســەرتاپای 
ڕاستییەکان بێ لەبەر ئەو فاکتەی کە »خەیاڵ«ی نووسەرە هونەرمەندەکەشی ئامێتە 
کــراوە، بــەاڵم زۆربەی هەرە زۆری بابەتە مێژوویی یەکانی ئەو بەشــەی کتێبەکە کە  
دەبێتە )الپەڕە 384 تا 403(  لەگەڵ ڕاستی دا هاوشانن. یادی نووسەری جوانەمەرگ و 

باوکی شۆڕشگێڕی بەخێر بێ!1

1. انــور ایــران زادە، »تاقــەدار«، ناشــر: مؤلــف، چــاپ اول: 1376/ 1997، تهــران 816 صفحە، 
فارسی.
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ئیسالحاتی ئەرزی لە بۆکان
دابەش کرانی زەوی بەسەر جووتیارانی ئێران داـ  کە بەگوێرەی بەرنامەی »ئیسالحاتی 
ئەرزی« بەڕێوە چووـ  خاڵێکی وەرچەرخانی گەورە بوو لە ژیانی ئابووریـ  سیاسیی 
واڵتەکەدا و ڕوخساری ئێرانی بەتەواوەتی گۆڕی. ئەم کارە لە سەردەمی پەهلەویی 
دووهەم، دوای هاتنە سەرکاری دێموکراتەکان لە ئەمریکا و بەگوێرەی نەخشە و پالنی 
 واڵتانی ڕۆژاوا لە ساڵی 13٤1، 19٦2ەوە لە ئێران دەستی پێکرد و دوای هەندێک بەرز و
 نزمــی و ئاڵۆزی، سیســتەمی کۆنــی ئاغا و ڕەعیەتــی بەتەواوەتی هەڵوەشــاندەوە و

خاشەی کێشا. 
ئــەوە هەنگاوێکــی گرنــگ بوو بۆ پێشــەوە و گەرچــی لە دەســپێک دا هێزی چەپ 
 دژایەتییان کرد، بەاڵم دواتر بۆ زۆر کەس دەرکەوت کە هەڵوێســتێکی هەڵە بووە و
گۆڕانکارییەکی بناغەیی ئەوتۆ لەالیەن هەر کەسێکەوە بەڕێوەبرابێ، کارێکی جێگەی 

پەسند بووە و دەبووایە پشتگیریی لێ بکرێ. 
بەرنامەی ئیسالحاتی ئەرزیی ئێران لە ساڵی 13٤1ەوە دەستی پێکرد. پێشتریش 
محەممەدڕەزاشــای پەهلــەوی هەندێک هەنگاوی بچووکی لــەو بوارە دا هەڵێنابۆوە و 
مڵکەکانی خۆی! بەناوی دابەش کردنەوە بە وەرزێران فرۆشتبوو. کاری دابەش کردنی 
زەوی وزار لە عێراق دا زووتر بەڕێوە چووبوو، واتە دوابەدوای کۆدەتای عەبدولکەریم 
قاســم لە 19٥8 مڵکی ئاغاکان دابەش کرابوون و لە ئەنجام دا، هەندێک خاوەن زەوی 

عێراقیان بەجێ هێشتبوو و ڕوویان کردبووە ئێران. 
دابەش کردنی زەوی لە ئێران لە یەک دوو شــوێنەوە دەســتی پێکرد کە ئەوەندەی 
لــە بیــرم بێ مەراغەی بن گوێی بۆکان یەکیان بوو؛ پاشــان کەم وزۆر هەموو ڕۆژێک 
ئیعالنێــک لــە الپــەڕەی یەکەمی ڕۆژنامەی کەیهــان چاپی تاران دا بــاڵو دەکرایەوە و 

دەسپێکی دابەش کردنی زەوی لە ناوچە و شارێکی ئێرانی تێدا ڕادەگەیەندرا. 
ئەگــەر هەڵە نەکەم، لە نێوەڕاســتەکانی ســاڵی 13٤2 )19٦3(  دا بــوو، کە پڕۆژەکە 
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 گەیشتە بۆکانیش. لە بۆکان هێشتا کەس باوەڕی نەدەکرد مەسەلەکە وە ڕاست بگەڕێ و
بگاتــە قۆناغێــک کە دەســەاڵتی ئاغاوات لــە ناوچەیەکی وەک بۆکانیــش بێتە کۆتایی، 

بەاڵم شتەکە ڕووی   دا و خەیاڵ پاڵو بوو بە ڕاستەقینە. 
ماوەیەکــی کەم دوای باڵوبوونــەوەی ڕاگەیاندنی پڕۆژەکە لە بۆکان، ئیدارەیەکی 
سەر بە وەزارەتی کشت وکاڵی ئێران، کە وا بزانم ناوی »اصالحات ارضی« یا »عمران« یا 
شتێکی ئەوتۆ بوو، دەستی بەکار کرد و زەوی وزاری ئاغاکانی ناوچەی بۆکانی بەسەر 
وەرزێران دا دابەش کرد. من هەر لەو سەردەمانە دا تەبعید کرام و لە ناوچەکە دا نەمام، 
هەر بۆیەش ئاگاداری وردەکارییەکانی کارەکە نیم، بەاڵم دەزانم کابرایەکی عەجەمی 
ئازەری بەناوی عەلی مەدەنی سەرۆکی ئەو ئیدارەیە بوو کە لە بۆکان بە کاروباری 
دابەش کردنی زەوی ڕادەگەیشت. دواتر هەر ئەو عەلی مەدەنییە بۆ دوو یا سێ دەورە 
 کرایە نوێنەری بۆکان لە پەرلەمانی ئێران! من عەلی مەدەنیم چەند جارێک بینیبوو و
جارێکیــش لەگــەڵ خاڵــم لە تاران چووینــە ماڵەکەی لە خوار مەیدانی 2٤ی ئیســفەند 

)ئینقالبی ئێستا( . 
ئەوەنــدەی لــە بیــرم بــێ، دابەش کرانی زەوی ســەرەتا بەو شــێوەیە بــوو کە ئەو 
زەوی وزارەی وا »میکانیــزە« بــوون، واتــە ئاغــا بــە تراکتۆر و کۆمبایــن دەیکێاڵن و 
حاسڵی لێ هەڵدەگرتن بۆ خۆی دەمایەوە و ئەوانی تر دەفرۆشران بەو وەرزێرانەی 
وا لەســەر زەوییــەکان کاریــان دەکــرد. وا بزانم ئاغاواتێک کە چەنــد گوندیان هەبوو 

گوندێکیان بۆ دەهێشتنەوە و ئەوانی تریان بەسەر وەرزێران دا دابەش دەکرد. 
بەم پێیە لە بەرنامەی ئیســالحاتی ئەرزی دا ســەری ڕەشــایی، واتە خۆش نشــین، 
کــە زەحمەتکێشــترین خەڵکــی نیشــتەجێی گوندەکانن، بــێ کاڵو دەمایــەوە لەبەروەی 
زەوییەکانی ئاغا دەدرایە کەســانێک کە کاریان لەســەر دەکرد، واتە جووتبەندەکان. 
دەگوتــرا یــەک لــە ئامانجەکانــی ئیســالحاتی ئەرزیــش هــەر ئــەوە بــوو ڕەشــایی لە 
گونــدەکان هەڵبکەنــێ و بیانباتە شــار بۆ ئەوەی هێزی کار بــۆ کارخانە و کارگەکان 
دابین بکرێ. دیارە کوردســتان کارخانەی تێدا نەبوو و هەر بۆیەش بەشــێکی زۆری 
گوندنشینەکان لە سااڵنی دواتر دا دەبوون بە کرێکاری کوورەخانە لە عەجەمستان. 
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هەر چۆنێک بێ، لە ئەنجامی ئیسالحاتی ئەرزی دا بەشی زۆری خەڵکی گوندەکان 
بوون بە خاوەن زەوی و پارەی زەوییەکانیان بە قیست دەدایەوە دەوڵەت؛ دەوڵەتیش 
خۆی پارەی دە دا بە ئاغاکان. زۆرێک لەو وردەمالیکانەی وا زەوییەکانیان لێ دابەش کرا، 
چیتر لە گوند نەمانەوە و هاتنە شارەکان و پارەی مڵکەکانیان کردە سەرفی ژیان و 
بێ دەســەاڵت کەوتنــەوە. هەندێکیــان دووکان و کارگــە و شــوێنی کاروکاســبییان لە 
 شارەکان دا بۆخۆیان دابین کرد و بەشێکی بەرچاویشیان لە گوندەکان دا لەسەر ماڵ وحاڵ و
زەوی وزاری خۆیــان مانــەوە، بــەاڵم نــەک بــە ئاغایەتــی، بەڵکــوو وەک وەرزێرێکــی 

دەسڕۆیشتوو. 
دەوڵەت لە هەندێک شوێنی ئێران وەک ناوچەی قەشقایی یەکان لە پارێزگای فارس 
تووشــی بەربەرەکانیــی چەکدارانــەی ئاغــاوات و خاوەن مڵکەکان هاتبــوو؛ هەروەها 
هەندێــک مــەالی دەســەاڵتداری وەک خومەینیش بە هەڵوێســتێکی کۆنەپەرســتانەوە 
دژ بە ئیســالحاتی ئەرزی وەســتا بوون، بەو بۆنەیەوە سااڵنی سەرەتای ئیسالحاتی 
ئەرزی سااڵنێکی ئاڵۆز و پڕ لە بشێوی بوو. دەوڵەت هەوڵی دە دا الیەنگر بۆخۆی و 
بەرنامــەی دابەش کردنــی زەوی دەســتەبەر بــکا، زووزوو خۆپیشــاندان و شــایی و 
هەڵپەڕکــێ و دەهــۆڵ و زوڕنای بۆ ئەم بەرنامەیە ڕێکدەخســت و لە بۆکان هەندێک 
کەســی وەک نەمران مامۆســتا محەممەدی نووری )شاعیر(  و محەممەدی ئەفخەمی 
ببوونە پێشــەنگ و وتاریان دەنووســی و دەیانخوێندەوە، هەندێک شــاعیری دیکەش 
هەبوون کە گەرچی بەشــداری ئەم چەشنە خۆپیشاندان و بگرەوبەردەیە نەدەبوون، 
بەاڵم لە وەسفی ئیسالحاتی ئەرزی و پەسندی بەرنامەی شا و دەوڵەت دا شێعریان 
دەگــوت وتاریــان دە دا. لەوانــە، نەمــران مامۆســتا حەقیقــی، ئیبراهیمــی ئەفخەمــی و 
کاکــم عومــەری ســوڵتانی )وەفــا( . جگە لە بەرەی چــەپ، خەڵکێکی زۆر پشــتگیرییان 
لــە بەرنامەکــە دەکــرد، بەاڵم لە بنەڕەت دا زۆربەی خەڵک لە ســەرکەوتنی دەوڵەت و 
بێ دەســەاڵت کردنــی ئاغــاوات دڕدۆنــگ بــوون، بەتایبــەت لە هەندێک شــوێنی وەک 
بــۆکان کە هەویری خەڵکەکە بە پەیوەندی فێئۆداڵی گیرابۆوە و هەمووشــت لەنێو و 

دەسەاڵتی ئاغا دا خۆالسە دەبۆوە. 
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ئەنجامێکی کاری ئیسالحاتی ئەرزی ئەوە بوو کە ئاغاکانی بۆکان »عەرسە«ی ئەو 
ماڵ و دووکان و زەوی وزارەیان بە خەڵکی شارەکە فرۆشت کە تا ئەو دەم لە دەستی 
خۆیان دا هێشــتبوویانەوە، هەر ئەم مەســەلەی عەرســەی مڵک و ماڵەی کە هۆکاری 
سەرەکیی ڕاپەڕینی بەهار و هاوینی ساڵی 1332 )19٥3( ی بۆکان بوون بە ڕێبەرایەتیی 
 نەمر حاجی قاسمی کەریمی بوو.1 وەک هەنگاوێکی پێشگیرانە لەپێناو کۆنترۆڵی ئاغاوات و
بەرگری کــردن لــە بەربەرەکانــی و شــەڕیان لەگــەڵ دەوڵــەت، هەندێــک لــە ئاغــاکان 
گیران و نێردرانە زیندانی »فلک االفالک« لە خوڕەماوای لوڕستان. لەوانە، قاسم ئاغای 
موهتــەدی و برایم ئاغــای ئێلخانــی زادە. چەنــد کەســی دیکەش لە ئاغاواتــی ناوچەکە 
لەگەڵیــان بــوون کــە بەداخــەوە ناویانــم لــە بیــر نەمــاوە. زیندانییــەکان دوای ســاڵ 
یــا دوو ســاڵێک، ئــازاد کــران و لــە بیرمە لــە گەڕانــەوەی قاســم ئاغای موهتەدی بۆ 
بــۆکان، پێشــوازییەکی گەرمی لێ کرا و خەڵک بە دەیــان ترۆمبیل تا ڕێگایەکی دوور 
چوونــە بەخێرهێنانــەوەی. بەشــێکی زۆر لــەو پێشــوازییە گەرمــە هــی کەســایەتیی 
خــودی قاســم ئاغا و ناوبەدەرەوەیــی ئــەو لە ناوچەکە بوو؛ وا هەیە بەشێکیشــی هی 
ناحەزایەتــی و دژایەتــی نواندن بەرانبــەر بە ڕژیمی پەهلەوی بووبێ، کە ســەرەڕای 
بەرنامەی چاکسازیی زەوی وزار، هێشتا پێگەیەکی لەنێو خەڵک دا نەبوو و کەم وزۆر 
هــاوکات لەگــەڵ بەرنامەی ئیســالحاتی ئەرزی دا ژمارەیەکی زۆر لە هەڵســووڕاوانی 
سیاســی و حیزبــی و ڕۆڵەکانــی ڕاســتەقینەی گەلــی کــوردی خســتبووە زیندانەوە. 
 هــەر چۆنێــک بــێ، وەک دەڕەنجامێکی ئیســالحاتی ئــەرزی، بارودۆخــی ئابووری و
کولتووریی خەڵک لە گوندەکان دا گۆڕا و خوێندەوار و دەوڵەمەندی زیاتر لەنێویان دا 

سەری هەڵدا. 
لەنێــو شــاری بۆکانیــش ئاغــاکان دەســەاڵت و زوڵــم و زۆریی پێشــوویان نەما. 
دەوری ئیســالحاتی ئــەرزی وا هەیــە لــە هیــچ شــارێک دا هێنــدەی بــۆکان بەرچــاو 
نەبووبــێ. بــۆ خەڵکی شــار، کە ســەردەمێکی دوورودرێژ زوڵــم و زۆری ئاغاواتیان 

1. ڕاپەڕینی ســاڵی 1332ی خەڵکی شــاری بۆکان جیاوازە لە ڕاپەڕینی کەم وزۆر هاوکات و 
هاوتەریبی ناوچەی فەیزوڵاڵبەگی و گوندەکانی دیکەی دەوروبەری بۆکان. 
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بە خوێن و پێســت هەســت پێکردبوو، ئەوە لەدایک بوونێکی تازە بوو. بۆکانی دوای 
ئیسالحاتی ئەرزی شارێک بوو وەک شارەکانی دیکە و چیتر گوندی ژێر دەسەاڵتی 
ئاغاوات نەمابۆوە. ئابووریی شارەکە برەوی سەندبوو، چینێکی مام ناوەندی نوێ لە 
کۆمەڵگا دا سەری هەڵدابوو کە خەریکی بەخۆداهاتن و گەشە کردن بوو، خوێندکاری 
بۆکانی لە شــارە گەورەکان وەک تاران و تەورێز دەرســیان دەخوێند و بیری نوێ 
بە تان وپۆی کۆمەڵگا دا گەڕابوو. لەالیەکی دیکەوە شۆڕشی ئەیلوول بە ڕێبەرایەتیی 
نەمر بارزانی هەستی نەتەوایەتیی کوردی لە هەموو ڕۆژهەاڵتی کوردستان، بەتایبەت 
موکریــان ورووژاندبــوو؛ ڕژیمی شــا بــۆ بەربەرەکانیی ئەم هەســتە لەنێو الوەکان دا 
ڕادیــۆ کوردیی کرماشــانی دامەزرانــد و ڕۆژنامەی »کوردســتان«ی بە کوردی باڵو 
کــردەوە و ئەوانــەش هــەرکام بەش بەحاڵــی خۆیــان کۆمەڵــگای مەنــد و بێ جووڵەی 

سااڵنی دوای کۆدەتای 28ی گەالوێژی بۆکانیان هەژاندبوو. 
دوابــەدوای ئیســالحاتی ئــەرزی، بەشــێک لــە خــاوەن زەوی و ئاغاکانــی دێهات 
ماڵیــان هێنایــە بــۆکان و لــەوێ دەژیــان، بەشــێکی دیکەیان لــە گونــدەکان  مانەوە و 
بەســەر پاشــماوەی زەوی وزاری خۆیان دا ڕادەگەیشتن. ئاغاکانی شاریش لە ڕێگەی 
فرۆشــتنی زەوییەکانیانەوە دەژیان کە ئەو دەم بەهۆی باش بوونی باری ئابووریی 
خەڵکەوە نرخیان گەلێک چووبووە سەرێ و خەڵکیش کە ماڵ و سامانیان بۆ کڕینی 
زەوییــەکان هەبــوو، زەوی و دووکانەکانیــان لێ دەکڕیــن. بەگشــتی، بۆکانــی دوای 

ئیسالحاتی ئەرزی تەنیا ناوی وەک بۆکانی پێش ئیسالحاتی ئەزی مابۆوە!
ئــەم بارودۆخــە هەتا شۆڕشــی گەالنی ئێــران لە ســاڵی 13٥7 )1979( دا درێژەی 
کێشــا و لــەو قۆناغــە دا، کــەم وزۆر ئاســەواری ئاغــا و ئاغایەتی هەر نەما؛ بەشــێکی 
زۆر لە وەچەی نوێی ئاغاکان تێکەاڵوی شــۆڕش و حیزبایەتی بوون، دژ بە ڕژیمی 
مەالکان وەســتان و شــەهیدیان پێشــکەش بە خاکی کوردســتان کرد. ئەم هەڵوێستە 
شۆڕشــگێڕانەیە بوو بەهۆی داگیرکرانی پاشــماوەی مڵک و ماڵیان لەالیەن کۆماری 
ئیســالمییەوە و تەنانــەت وێران کرانــی ماڵی هەندێک کەســی بنەماڵــەی موهتەدی بە 
بولدوزێری سپای پاسداران. ئەنجامی کارەکەش تا ئەمڕۆ بریتی بووە لە بازرەبوونی 



432 | بۆکان لە مێژوودا

ئاغاواتــی خەباتــکار و دەســت بەســەرداگیرانی نــەک هــەر زەوی وزار، بەڵکوو ماڵی 
نیشتەجێ بوونیان لەالیەن پاسدار و ئیتالعاتی ملهوڕەوە. 

بەاڵم بەگشتی و دوای هەندێک بەرزی و نزمی لە ماوەیەکی کەمتر لە 30 ساڵ  دا 
)13٤1 تــا 13٥7(  ڕیشــەی دەرەبەگایەتــی، وەک ژێرخانــی ئابــووری و دیاردەیەکــی 

سیاسی ـ کولتووری لە کۆمەڵگای بۆکان و ناوچەکەی هەڵکەندرا و نەما. 
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شەڕی نەورۆزی خوێناویی شاری سنە
 مانگێک و پێنج ڕۆژ دوای ســەرکەوتنی شۆڕشــی گەالنی ئێران و ڕووخانی ڕژیمی 
شــایەتی لــە ئێــران )ئیســفەندی 1357/ 1979( ، شــەڕێکی خوێنــاوی بەســەر خەڵکــی 
شــاری ســنە دا ســەپێنرا، کە  ســێ الیەنی جیاوازی هەبوو: مەالیەکی عەجەم بەناوی 
ســەفەری، الیەنگرانــی خوالێخۆشــبوو ئەحمەدی موفتــی زادە و الیەنگرانی کۆمەڵەی 
زەحمەتکێشــانی کوردســتان و زۆربــەی دانیشــتووانی شــار. شــەڕەکە  کــوژراو و 
برینــدار و ماڵوێرانیــی زۆری لێکەوتــەوە و بوو بە ســەرەتای تێکگیــران و دژایەتیی 
نێــوان گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان و حکوومەتی تازەدامەزراوی مەالکان 
لــە تــاران، کــە  بەداخــەوە تا ئێســتاش هەر درێــژەی هەیــە و گەلی کورد لــە ماوەی 
٤0 ســاڵی ڕابــردوو دا جگــە لە خوێن و بریــن و ئیعــدام و دواکەوتوویی ئابووری و 

بێ بەشی، هیچی تریان لەو ڕژیمە ملهوڕە بەرچاو نەکەوتووە. 
 کتێبی مەنسووری بلووری و محەممەدی حەسەنخاڵی هەنگاوێکە  بەرەو توێژینەوە 
 لە  بنەماکانی شەڕی سنە لە نەورۆزی 1358/ 1979  دا و ئەم کارەش بەپێی سەرچاوە و
بەڵگــە بەڕێوەبــراوە. چۆنییەتیــی شــەڕەکە لــە زمــان بینەرانی عەینــی و ڕۆژنامە و 
ڕادیــۆ و ڕاگەیاندنــی دەوڵــەت و الیەنــە کوردییەکانــەوە ڕیوایەت کــراوە و دەوری 
خــودی  بێ گومــان  )و  خومەینــی  ئایەتوڵــاڵ  نوێنــەری  وەک  ســەفدەری  چەپەڵــی 
خومەینیش(  لە هەڵگیرساندنی شەڕ و درێژەپێدانی، هەروەها بێ دەسەاڵتیی دەوڵەتی 
موهەندیس بازرگان لە کاری کۆنتڕۆڵی مەال شــەڕەنگێزەکان بەباشــی پیشان دراوە. 
بەهەمان شێوە، دووبەرەکی و کێشەی نێوان الیەنە  کوردییەکان، بەتایبەت کۆمەڵە و 
موفتی زادەیی یەکانیــش لــە کتێبەکە دا خراوەتە  بەرچاو. ڕاســت بوونی بۆچوونەکانی 
نووســەرانی کتێبەکــە  کاتــێ دەردەکــەوێ، کــە  ئێمــە گــوێ لــەو وتــارە  ڕابگریــن وا 
خومەینی بۆ هەندێک لە بەرپرســانی حکوومی تارانی دەدا و تێیدا باســی هەڵوێستی 
خــۆی بەرانبــەر بە کورد و شــەڕی کوردســتان دەکا و دەڵێ ئەو بــووە کە  فەرمانی 
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ئــەم توندوتیژیــی نواندنانــەی داوە و نەیویســتووە  وت ووێــژەکان ئەنجامیــان هەبێ. 
وتارەکەی خومەینی لەسەر YouTube هەیە. 

ئەوەی وا بۆکان بگرێتەوە لە کتێبەکە دا بەو شێوەیەیە:
ـ مامۆســتا مــەال ئەبووبەکــری شــەفیعی لە وت ووێــژی ئیمامانی جومعەی شــارە 

کوردنشینەکان دا لە سەقز بەشدار بووە )57/12/27(؛  
ـ کاک ســەالحوددینی موهتەدی لە  وت ووێژەکانی هەیئەتی کورد لەگەڵ ئایەتوڵاڵ 

تاڵەقانی و تاقمی نێردراوی تاران لە سنە، بەشدار بووە الپەڕە41؛ 
ـ کۆمەڵێک پێشــمەرگە و خەڵکی شــاری بۆکان لەگەڵ مامۆســتا شــێخ عیزەددین 

چوونەتە  سنە؛ 
ـ پەیامی مامۆســتا شــێخ عیزەددین لە ڕادیۆ و تەلەفیزیۆنی ســنە، بەدەنگی کاک 

سەالحی موهتەدی باڵوبۆتەوە؛ 
ـ دەیان هەزار کەس لە خەڵکی موکریان لە کۆبوونەوەیەکی گەورەی گۆڕســتانی 
شــاری بۆکان بۆ ناشــتنی دوو شــەهیدی  شــەڕی خوێناویی ســنە )موهەندیس 
ســولەیمانی تیکانتەپــە و کاک عومەری عەزیزنــژاد( ، بڕیارنامەیەکی 7 بەندییان 

باڵوکردەوە و کوشتاری سنەیان مەحکووم کرد. 
جگە لەوانە، لە زۆر الپەڕەی دیکەش دا باس لە بۆکان یا کەسایەتییە بۆکانییەکان 

کراوە: الپەڕەکانی 28، 30، 32، 36، 62، 72، 76 و 1.78

1. بلووری، مەنســوور و حەســەنخاڵی، محەممەد، »شــەڕی خوێناوی ســنە، مارسی 1979«، 
چاپی یەکەم، 1383/ 2004، ناشر )؟(، 101 الپەڕە، کوردی. 
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کوشتاری ناوچەی چۆمی مەجیدخان 
لە مێژووی کورد  دا کوشتاری بەکۆمەڵی خە ڵکی شار و گوندەکان کەم نین و سەدان 
جار کوردی ناوچە و بەشــە جیاجیاکانی کوردســتان بەدەستی ڕژیمی جینایەتکار و 
دراوســێ نامیهرەبانەکانیــان تووشــی کوشــتن وبڕین و تــااڵن و دەرکــردن هاتوون. 
کوشتاری دوای هەرەسی ڕاپەڕینی شێخ عوبەیدیلال و شێخ قادر )1880(  لە خەڵکی 
کــوردی ناوچەکانی میاندواو و ورمێ و مەنگوڕایەتی یەک لەو بڕگە مێژوویی یانەیە 

کە کاری کەمی لەسەر کراوە و زانیارییەکی کەمی لەسەر هەیە. 
کوشــت وبڕی دوای هەرەســی کۆمــاری کوردســتان )1946(  و هەروەهــا دوای 
شکستی حکوومەتی موسەددیق لە ئێران )1953( ، دوو وێستگەی دیکەی ئەم قەتارە 
ڕەشــەن، کــە زانیاریــی زیاترمــان لەســەری هەیــە، بەاڵم لــە ماوەی حوکمی ڕەشــی 
کۆماری ئیسالمی دا، کە دژایەتیی سیاسیی تێکەاڵو بە دوژمنایەتیی ئایینی کردووە و 
پاســدار و بەســیجی لەنێو گەالنی دیکەی دراوســێی کوردەوە، بە پشتیوانیی تانگ و 
تۆپــی کۆمــاری ئیســالمی بەربوونەتــە گیــان و ماڵــی کــورد، وێنەیەکــی ترســناکی 
ســەدەکانی نێوەڕاســت لــە کوشــتاری بێ بەزەیی یانــەی خەڵکــی بێ تاوانــی شــار و 
گوندەکانــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانیان کێشــاوە. بەکورتــی ســەرەڕای ئــەم دەورە 
ڕاســتەوخۆیەی وا کۆمــاری ئیســالمی لە کوشــتاری هەڵەبجــە و بۆمبارانی کیمیایی 
هەڵەبجــە و سەردەشــت و شــوێنەکانی دیکــەی کوردســتان بینیویەتــی، بەاڵم خۆی 
لەژێر ســێبەری ڕژیمی جینایەتکاری ســەددام حسێن دا شاردۆتەوە بە شێوەیەک کە 
کەمتــر کــەس هەیــە ئەم شــەریکە جینایەتە، تاوانبار بکا، کە لە بنــەڕەت دا هۆکار یان 
بیانوویەکی ســەرەکی بوو بۆ بەڕێوەچوونی جینایەتەکەی ســەددام و عەلی حەسەن 

مەجید!
 ئــەوەی بــۆکان و ناوچەکــەی دەوروبەریشــی بگرێتــەوە، کــەم نیــن و بۆکانیش 
داغــی کەمــی لــە دڵ نەبــووە. هەر لــەو ســااڵنە دا کە کوشــتاری قارنــێ و قەاڵتان و 
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جەڵدیــان و ســۆفیان دەکــرا، خەڵکــی چــوار گونــدی ناوچــەی چۆمــی مەجیدخانیش 
تووشــی کوشــتارێکی بێ بەزەیی یانــە هاتــن. گونــدی کەلبەڕەزاخــان )ســەرچنار(، 
بوونــە  1985دا   /1363 ســاڵی  زســتانی  ســەرەتای  لــە  ســەوزی  قەرەگــۆل و 
گۆڕەپانــی زنجیــرە جینایەتێکــی دڵتەزێنــی مێژوویــی، کــە تێیــدا گونــدی قەرەگــۆل 
بــە تەنیایــی 18 کەســی تووشــی زگ هەڵــدڕان و ســەربڕان و دســت و پــێ بــڕان 
هاتــن. شــانۆی دڵتەزێــن ئــەوە بــوو کە بەهۆی هێرشــی دوژمنــەوە هیــچ پیاوێک لە 
گوندەکــە دا نەمابــوو جەنــازەکان تەســلیمی خــاک بکــەن و ئــەم کارە ئەســتەمە، لەو 
 سەرماوسۆڵ و زەوییە بەستەڵۆکە  کەم وێنەیە دا خوشک و دایک و ژنی شەهیدەکان

بە دەست و بە خاکەناز بەڕێوەیان برد. 
  نووسینی مێژووی بۆکان بەبێ ئاوڕدانەوە لەو کوشتارانە و دیاری کردنی هۆکار و
دەسنیشــان کردنــی بەڕێوەبــەرە جینایەتکارەکانیان، ناتــەواو و نەگونجاو دەبێ. ئەم 
کارە دەبێ هەرچی زووتر بەڕێوە بچێ بۆ ئەوەی سوود لە بیرەوەریی ئەو کەسانە 
وەربگێرێ کە ڕاســتەوخۆ ئاگاداری ڕووداوەکان بوون و الیەن و کەســانی بەشدار 

لە کوشتارەکە دەناسن. 



بۆکان و ڕێکخراوە سیاسییەکان 
هــەوڵ دراوە لێــرە دا هەندێــک زانیــاری ســەبارەت بــەو ڕێکخــراوە 
سیاســییانە ئاڕاســتە بکرێ کە لە بۆکان و دەوروبەری چاالک بوون. 
مێژووی ڕێکخراوی سیاسی لە ناوچەکە، جگە لە ئیتیحادی ئیسالم کە 
هی عوســمانییەکان بوو و بە ئامانجی فریودانی کوردی موسوڵمان و 
ڕووتاندنەوەیــان بەنــاوی ئایینــەوە، لە ناوچەی نێوان ســەقز و بۆکان 
بــۆ ماوەیەکــی کەم برەوی هەبوو، هی پاشــماوەکەیان دەگەڕێتەوە بۆ 
ســااڵنی 1919ـ  20 و درەنگتــر، واتــە 1938 تــا ٤2ـ  ٤٥. هەمــوو ئــەم 
حیزبانە سەرەتا تایبەتمەندی کورد و کوردستان بوون، بەاڵم درەنگتر 

لقی ڕێکخراوە ئێرانییەکانیش لە ناوچەکە دا کرایەوە.





ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ
خەڵکــی بــۆکان وەک خەڵکی دیکەی ناوچەکە و کوردســتان بەگشــتی، چ لە مێژووی 
کــۆن و چ لــە ســەردەمی نــوێ دا بەدەســت حاکمــان و دەســەاڵتدارانی دەوڵــەت و 
داگیرکەرانــی خاکەکــەوە تووشــی ئــازار و جەزرەبــە و کوشــت وبڕ و ماڵوێرانــی و 
ئاوارەیی و نشوستی ئابووری و بەگشتی دەسدرێژی بۆ سەر مافەکانیان هاتوون. 
نووســینی مێژووی دەســدرێژیی حاکمان بۆ ســەر مافەکانی مرۆڤ لە ناوچەکە 
بابەتێکی گرنگ و سەرنج ڕاکێشی مێژووی بۆکانە و نووسەرانی دواڕۆژی مێژووی 

بۆکان دەبێ بەوردی پێیدا بچنەوە و بیگرنە بەرچاو. 
لەوەتــا بزووتنــەوەی مافی مرۆڤ پەیدا بووە و تۆماری دەســدرێژیی دەســەاڵت 
بۆ سەر مافەکانی مرۆڤ نووسراوەتەوە، باسی ڕژیمی ئێران خاڵێکی بەرچاو بووە 
لە ڕاپۆرتەکانیان دا و ناوچەی ڕۆژهەاڵتی کوردســتانیش یەک لەو بەشــانە بووە کە 
ســەرنجی چاوەدێرانی مافەکانی مرۆڤی بەرەو خۆی ڕاکێشــاوە لەبەروەی هەر دوو 
ڕژیمــی شــایەتی و مەالیەتی لە پێشــێل کردنی مافەکانی مرۆڤی کــورد  دا گرەویان لە 

یەکتر بردۆتەوە. 
ئەو ڕێکخراوانەی وا بەو ئەرکە وە خەریکن و تۆێژەران و نووســەرانی مێژووی 

بۆکان دەبێ بە تۆماری هەواڵ و ڕاگەیاندنەکانیان دا بچنەوە، بریتین لە:
ئا. ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان؛ 

ب. ڕیکخراوەی لێبووردنی نێونەتەوەیی یا ئەمنستی ئینترناشناڵ؛ 
پ. ڕێکخراوی چاوەدێریی مافی مرۆڤ یا »هیوومەن ڕایتس واچ«؛
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ت. کومیسیۆنی مافی مرۆڤی پەرلەمانی ئورووپا
ج. کومیسیۆنی مافی مرۆڤی پەرلەمانی واڵتانی ئورووپی؛

چ. کومیســیۆنی مافــی مرۆڤــی حیــزب و ڕێکخــراوە سیاســییەکانی ئورووپــا و 
ئەمریکا و هتد؛

هەروەها ڕیکخراوەکانی هاوچەشن لە ئێران و کوردستان بەتایبەت:
1. ڕێکخــراوی مافــی مرۆڤــی کورد کە ڕێــزدار محەممەدســەدیقی کەبوودوەند و 
هاوکارەکانی دایانمەزراند و کەبوودوەند بەو بۆنەیەوە دوازدە ساڵ لە زیندانی 

ڕژیمی نگریسی کۆماری ئیسالمی دا مایەوە؛
2. لقی ئورووپای هەمان ڕێکخراوە؛ 

3. ڕێکخراوەیەکی هاوچەشن و هاوناو کە لە واڵتی سوید دامەزراوە و کاک نەوید 
موعینی و هاوکارەکانی بەڕێوەی دەبەن و سەرنجی سەرەکیی ڕێکخراوەکە بۆ 

سەر ڕۆژهەاڵت و باشووری کوردستانە؛
4. ڕێکخراوی مافی مرۆڤی کوردستان کە ناوەندەکەی لە لەندەنە و ڕێزدار کەریم 
یەڵدیــز و هاوکارانــی بەڕێوەی دەبەن. گەرچی ســەرنجی ســەرەکیی کاری ئەم 
ڕێکخراوەیــە باکــووری کوردســتان و کارە بێ قانوونییەکانی ڕیژیمی تورکیایە، 
بــەاڵم لــە بەشــەکانی دیکەی کوردســتانیش غافڵ نیــن و کارەکانیــان گەلێک بە 

شێوازی ئوسوولی و ئەمڕۆیی بەڕێوەدەبەن؛ 
5. پێشــتر ڕێکخراوەیەکــی هاوچەشــن لــە لەنــدەن هەبــوو، کــە دوکتــۆر نــووری 
تاڵەبانــی بەڕێــوەی دەبرد و ســەرەڕای ئــەوەی زیاتر بە کاروباری باشــووری 
کوردستانەوە خەریک بوو، ئاوڕی لە کارەکانی ڕۆژهەاڵتیش دەدایەوە. وا بزانم 

ڕێکخراوەکە ئێستا کەمتر هەڵسووڕاویی هەیە؛
6. زۆربــەی حیــزب و ڕێکخــراوە کوردییەکانیش هەرکام بەش و لقێکی تایبەت بە 

مافی مرۆڤیان هەیە؛
7. لــە حکوومەتــی هەرێمی کوردســتانیش دا وەزارەتی مافەکانــی مرۆڤ هەیە کە 
لــە پەیوەندییەکی باشــی ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤــی جیهانی، بەتایبەت نەتەوە 
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یەکگرتووەکان و لێبووردنی نێونەتەوەیی دا هەیە. بوونی ژمارەیەکی بەرچاوی 
پێشــمەرگە و کادری حیــزب و پەنابــەری کــوردی ڕۆژهــەاڵت لــە باشــووری 
کوردســتان خۆی لە خۆی دا بۆتە هۆی ئەوەی وەزارەتەکە ڕووبەڕووی کاری 

ڕۆژهەاڵتیش ببێتەوە.
ئەمانــە هەموو و زۆر ڕێکخراوی هاوچەشــنی تر، هــاوڕێ لەگەڵ ڕاپۆرتەکانیان، 

دەتوانن سەرچاوە بن بۆ نووسینی مێژووی سیاسیی بۆکان و ناوچەکەی. 
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ڕێکخراوە و حیزبە سیاسییەکان
بــۆ نووســینی مێــژووی سیاســیی بۆکان و ناوچەکــەی، یەک لە گرنگتریــن کارەکان 
ڕاگەیشتن بە مێژووی دامەزران و هەڵسووڕانی ڕێکخراوە و حیزبە سییاسییەکان دەبێ 
لە شار و ناوچەکە. ژمارەی ئەو حیزب و ڕێکخراوانەی وا بە درێژایی سەدەی بیستەم 
 لە ناوچەی بۆکان دا هەڵســووڕاویی حیزبییان کردووە، زۆرن . من لێرە دا ئاماژەیەک
بە ناوی هەندێکیان دەکەم و هیوادارم هەڵەوپەڵەکانم ســاغ بکرێنەوە و ئەوەی وا لە 

بیریشم چوون، لێی زیاد بکرێ: 
1. لقی »جمعیت اتحاد اسالم« )1904( ، کە بۆ پشتگیریی عوسمانییەکان لە ماوەی 
شــەڕی یەکەمــی جیهانــی دا، لەالیەن حاجی بابەشــێخی ســەیادەتەوە لە کوردســتان 
کرایەوە. ئەساســی حیزبەکە لە عوســمانی دانرابوو، بەاڵم لە چەند شــوێنی ئێرانیش، 

بە تارانەوە، لقی هەبوو. 
2. »کۆمەڵەی جیهاندانی« کە پێش شەڕی یەکەمی جیهانی نەمر عەبدوڕڕەزاق بەگ 

بەدرخان و چەند کەسێکی دیکە لە ناوچەی خۆی و ماکۆ دایانمەزراند. 
 3. »کۆمەڵەی ئیستیخالسی کوردستان« کە سەید تەها شەمزینی بە هاوکاریی سمکۆ و
خەڵکانــی تــر لــە ناوچەی ورمــێ دایمەزراند و دەبــێ لە دەوروبەری ســاڵی 1920  دا 

بووبێ. 
4. »ئازادیســتان«ی شــێخ محەممــەدی خیابانــی و لقەکەی لە موکریــان، کە ئەوی 
تــا ئێســتا زانرابێ، نەمر ســەیفولقوزاتی قــازی لە مەهاباد ســەرۆکایەتیی کردووە و 
بەگوێــرەی ئیرادەتــی قــازی کاکەحەمــەی قزڵجی بە ســەیف، دەبێ لقی لــە بۆکانیش 
کرابێتــەوە. ئــەم حیزبــە لە هەندێک ســەرچاوە دا بەنــاوی »حیزبــی محەممەدی«یەوە 
ناوبراوە . کۆماری ئازادیستانی خیابانی لە ساڵی 1320/ 19٤1 دا لە تەورێز دامەزرا و 

هەر ئەو ساڵەش تێکشکێنرا. 
5. حیزبی ئازادیی کوردستان یان ئازادیخوازانی کوردستان لە مەهاباد؛
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6. کۆمەڵەی ژ. ک؛ 
7. حزبی دێموکراتی کوردستان: 

ـ باڵی شۆڕشگێڕ )134٦ ـ 1347( 
ـ حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران ـ پەیڕەوانی کۆنگرەی 4 )دەســتەی 

حەوت کەسی(؛
ـ حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران ـ ڕێبەرایەتی شۆڕشگێڕ؛

ـ حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران؛
ـ حزبی دێموکراتی کوردستان ؛

8. حیزبــی ڕزگاری، کــە کاک ســەالحوددینی موهتــەدی و نەمــر محەممــەدی 
ئێلخانی زادە دایانمەزراند.

9. کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی کوردستان: 
ـ  حیزبی کۆمۆنیستی ئێران )کۆمەڵە(؛

ـ کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران؛
ـ کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان؛ 

10. پارتی ئازادیی کوردستان )پاک( ؛
11. یەکییەتیی شۆڕشگێڕانی کوردستان؛

12. پارتی ژیانی ئازادی کوردستان )پژاک( ؛
13. ڕێکخراوە چەپییە سەرانسەرییەکان:

ـ حیزبی توودەی ئێران؛
ـ فیدائییانی خەڵق؛

ـ ئەکسەرییەت؛
ـ ئەقەلییەت؛

ـ چریکی فیدایی )ئەشرەفی دێهقانی)؛ 
ـ راە فدائی؛ 
ـ راە کارگر؛
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ـ سەهەند؛
ـ حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاری و حیکمەتییەکان؛ 

ـ ڕێکخراوی پەیکار )کە ئێستا لە حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاری  دا تواوەتەوە)؛ 
ـ اتحادیە کمونیست ها.
14. ڕێکخراوە ئیسالمییەکان:

ـ مەکتەبی قورئان؛
ـ خەبات؛

ـ سەلەفی و وەهابییەکان؛
ـ موجاهیدینی خەڵق.

زۆربــەی ئەو حیزب و ڕێکخراوانە، خاوەنی ڕێکخراوی مەدەنی و ســینفی، وەک 
ڕێکخــراوی ژنــان، الوان، کرێــکاران، جووتیــاران، قوتابییــان، مامۆســتایان و بابەتی 
هاوچەشــن بــوون یا هــەن و باڵڤۆکــی تایبەتمەندیان لــەو بوارانــە دا باڵوکردۆتەوە. 
هەڵســەنگاندنی هەڵوێست و چاالکییەکانی ســەرجەمی ئەو ڕێکخراوانە لە پەیوەندیی 
کوردســتان و پرســی کورد دا پێداویســتییەکی گرنگە. وا هەیە هەندێک لەوانە ئێســتا 
هەڵسووڕاوییان نەمابێ، بەاڵم لە بڕگەیەکی زەمانی دا لە کوردستان یا لە پەیوەندیی 

کورد  دا بە چاک یا خراپ دەوریان بینیوە و ئەم دەورە دەبێ ڕوون بکرێتەوە. 
نووســینی مێــژووی ڕێکخــراوەکان و ژیاننامــەی کورتی ڕێبــەر و بەڕێوەبەر و 
بەرپرس و ئەندام و کوژراو و شەهیدانی هەرکام لەو ڕێکخراوانە و ناو و کورتەی 
نێوەرۆکــی باڵوکــراوە و کتێب و نامیلکەکانیــان، هەروەها کاروبــاری پڕوپاگەندە و 
ڕادیۆ و تەلەفیزیۆن و ماڵپەڕی ئینترنێت و هتد، ئەرکێکی گەورە و گرانە و وا هەیە 
چەنــد بــەرگ کتێبی ســەربەخۆی بوێ، بــەاڵم هەر چۆنێک بێ، ئەوە پێداویســتییەکی 
گەورەیە و ناتوانرێ چاوی لێ بپۆشرێ. گرنگ ئەوەیە بە بێ الیەنگریی یەک الیەن و 
دژایەتــی کردنــی یەکی تــر، مێژوولکەیەکی ڕوونیان بۆ بنووســرێ کە لە ســەرەتای 
دامەزرانی حیزبەکەوە تا کۆتایی، خاڵە  سەرەکییەکانی بیروبڕوا و کردەوەیان لەگەڵ 
کۆمەاڵنــی خەڵــک و ڕژیمەکانــی حاکــم دا دەربخــا و بزانــدرێ خەباتــی چینایەتــی و 
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نەتەوایەتــی لــە بــۆکان و ناوچەکــەی دەوروبــەری بــە کام ئاقار دا تێپــەڕ بووە و چ 
بەرز و نزمییەکی بەخۆیەوە دیتووە. 

ســەبارەت بــە حیزبــە سەرانســەرییەکانیش دەبــێ مێژوویەکــی کورتــی کار و 
چاالکییان لە دەرەوەی کوردستان بکرێتە دەسپێکی مێژوویان لە ناوچەی بۆکان. 
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حیزبی ئازادیی کوردستان
دوای کۆمەڵــەی جیهاندانیــی ســەردەمی ســمکۆ لە خــۆی و ورمێ، حیزبــی ئازادیی 
کوردســتان یاخود حیزبی ئازادیخوازی کوردســتان یەکەم حیزبی سیاسیی کوردییە 
لە مەهاباد دامەزرابێ. نەمر عەزیز زەندی لە ساڵی 1938  دا بنیاتی حیزبەکەی ناوە و 
وێدەچــێ چەنــد کەس لە ئەندامانی حیزبەکە کاتێ کۆمەڵــەی »ژ. ک« دانرا، چووبێتنە 
نێــو کۆمەڵــەوە. بە حیســابی ئــەوەی زەندی خەڵکــی »قالوێ زەنــدان«ی گەورکایەتی 
بووە، دوور نییە پەیوەندیی بە بۆکانیشەوە گرتبێ، بەاڵم من هیچ زانیارییەکم لەسەر 

هەڵسووڕان و هەڵسووڕاوانی حیزبەکە لە بۆکان نییە؛ ئەوە کارێکە دەبێ بکرێ. 

کۆمەڵەی ژیانەوەی کوردستان
کۆمەڵەی ژیانەوەی کوردستان ناوی کتێبێکە کاک حامید گەوهەری نووسیویەتی و 
بۆ یەکەم جار لە ساڵی 1998 لە سوید و بۆ جاری دووهەم لە ساڵی 200٤ لە هەولێر 
بــاڵوی کردۆتــەوە. لە خوێندنــەوەی کتێبەکە دا، خاڵی سەرنج ڕاکێشــی نێوەرۆکەکەی 

بۆمن بریتی بوون لەوانەی خوارەوە:
1. ئــەوەی تــا ئێســتا گوتــرا و بیســترابێ ئــەوە بــووە کــە دوو پیتــی »ژ« و »ک« 
بگەڕێنەوە بۆ »کۆمەڵەی ژیانەوەی کورد« یا »کۆمەڵەی ژیانی کورد«. نووسەر بە کەڵک 
وەرگرتن لە ڕاپۆرتێکی »حەســەنۆف« سەرکۆنســوولی یەکییەتیی سۆڤیەت لە شاری 
تەورێــز، کــە تێیدا گوتوویەتی دوو پیتــی »ژ« و »کاف« بەواتای »کۆمەڵەی ژیانەوەی 
کوردستان«ە، ناوی کتێبەکەی ناوە »کۆمەڵەی ژیانەوەی کوردستان«، واتە ئەگەرێکی 
ســێهەمی بۆ ئەو ناوە خســتۆتە پێش چاو. ڕاپۆرتەکە لەنێو بەڵگەنامەکانی وەزارەتی 
دەرەوەی ســۆڤیەت دا بووە و نەمر دوکتۆر ئەفراسیاو هەورامی وەریگێڕاوەتە سەر 
کــوردی و ناردوویــە بــۆ کاک حامید، ئەویش لــە الپەڕە 29ی کتێبەکــەی دا ئاماژەی 

پێکردووە. 
من لە بەرانبەر ئەم بۆچوونە دا قسەیەکم نییە، بەاڵم پێویستە بزانین:
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یەکەم، ئایا نەمر ئەفراسیاو هەورامی کە خزمەتێکی زۆری بە مێژووی گەلەکەمان 
کردووە، لە وەرگێڕانی بەڵگەنامەکە دا ئاگای لە حەساسییەتی وشەکان بووە و بەبێ هەڵە 
 وەریگێڕاون؟ دووهەم، حەسەنۆف مەسەلەکەی بەباشی لە قاسم ئاغای ئێلخانی زادە و

مامۆستا زەبیحی، وەک سەرچاوەی ڕاپۆرتەکەی خۆی، وەرگرتووە؟
2. نووســەر ڕچەشــکێنییەکی دیکەشــی کــردووە کاتێ گوتوویەتــی کۆمەڵەی »ژ. 
ک« لــە ڕاســتی دا درێــژەی »کۆمەڵەی ئازادیخوازانی کوردســتان«ە کە نەمران عەزیز 
زەندی، حوسێن زێڕینگەران )فرووهەر(  و چەند کەسی دیکە ساڵی 1317ی هەتاوی/ 
1938 ی زایینی لە مەهاباد دایانمەزراند )ل 27(  و دوای هەڵوەشــانەوەی ئەو حیزبە، 

چەند کەس لە دامەزرێنەرەکانی، کۆمەڵەی »ژ. ک«یان بنیات نا. 
3. هەروەهــا، وەرگێــڕاوی کوردیــی نامــەی 31ی ئاگۆســتی 19٤2ی مۆلۆتــۆف 
وەزیری کاروباری دەرەوەی یەکییەتیی ســۆڤیەت بۆ ســیمیڕنۆف باڵوێزی سۆڤیەت 
لە تاران لە الپەڕە 98 تا 102ی کتێبەکە دا چاپ کراوە کە نەمر ئەفراســیاو هەورامی 
تەرجەمــەی کــردووە. گرنگیــی نامەکــە لەوەدایــە کە ڕوانگە و سیاســەتی ڕەســمیی 
یەکییەتیــی ســۆڤیەت بەرانبەر بە کورد دەردەخا و وەاڵمێکــی بەبەڵگەیە بۆ ئەوانەی 
وا کۆمەڵــەی »ژ. ک« و کۆمــاری کوردســتان )19٤٦(  بــە دەســکردی ســۆڤیەت و 
باقــرۆف دەزانــن. ڕوانگەی دژەکورد و بزووتنــەوەی نەتەوایەتیی کورد لە نامەکە دا 

سەرسووڕهێنە. ئەوە چەند بەشی هەڵبژاردە لە نامەکەی تاواریش مۆلۆتۆف: 
»خەباتــی کوردەکانــی ئێران بــۆ خودموختاری و ســەربەخۆیی، بەپێی نێوەرۆکە 

کۆمەاڵیەتییەکــەی، دیفاعێکی کۆنەپەرســتانەی دەرەبەگیی جیاوازیخوازی کوردە دژ 
بــە سیاســەتی ســانترالیزم لە ئێــران دا... ســەرکردەکانی کورد زۆربەیــان گوێڕایەڵی 
دەوڵەتە جۆراوجۆرەکانی ئیمپریالیســتین... ئەوان بەگوێرەی بەرژەوەندی، بەئاسانی 
ئەربابەکانی خۆیان گۆڕیوە... دەبێ بە لێبڕاوییەوە لە هێڵی نادروســتی خۆش وبێش 
کــردن لەگــەڵ کوردان دووری بکرێ... کاربەدەســتانمان لە ئازەربایجانی ئێران نابێ 
بڕوایــان بــە ســەرۆکە کۆنەپەرســت و خۆفرۆشــەکانی کــورد هەبێ... دەبێ لەســەر 
ئازەربایجانییــەکان حیســاب بکەیــن... دەبــێ لەپێنــاو ئەو مەبەســتە دا بــە لێبڕاوی لە 
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پشــتیوانی کردنــی کــوردان دوورەپەرێزی بکرێ... پشــتیوانی کــردن و یارمەتی دان 
بــە کوردان لەپێناو هەوڵ و تێکۆشــانیان بۆ بەدیهێنانــی خودموختاری و دامەزرانی 

کوردستانێکی ئازاد دروست نییە...« )ل 98 تا 102( . 
ئایا هیچ بەڵگەیەکی دیکە بۆ وەاڵمی نەیاران پێویستە، کاتێ خەباتی گەلەکەمان بە 
کلکی ئەو سیاسەتمەدارە بەقسە »ئینترناسیۆنالیست«انەوە دەبەستن و بە داردەستی 

ئەوانمان دادەنێن؟
4. کتێبەکە لە بابەت هەندێک کەســایەتیی شــاری بۆکانیش زانیاریی باشی تێدایە. 
یــەک لــەوان قاســم ئاغای ئێلخانــی زادە )دواتــر موهتەدی( یــە. قاســم ئاغا بەگوێــرەی 
کتێبەکــە، مرۆڤێکــی هەڵســووڕاو بــووە و لەپێناو مافــی گەلی کــورد دا پەیوەندیی بە 
کۆنسوولییەتی سۆڤیەت لە تەورێزەوە کردووە و چۆتە سەردانی شاری باکۆش، بەاڵم 
کاتــێ لــەوان بێ هیوا بووە، ڕووی کردۆتە کۆنســوولییەتی بریتانیا لە تەورێز. ئەوانە 
دەقی نووسراوی کتێبەکە نین و تێگەیشتنی منن لەو کەسایەتییە، کە ڕووداوەکان و 
هەندێک لە سەرچاوەکانیش پشت ڕاستی دەکەنەوە. بڕواننە داخوازییەکانی قاسم ئاغا 
لە حەسەنۆف سەرکۆنسوولی سۆڤیەت لە تەورێز: »ئێمە ئازادیی گەلی کوردمان لە 
یەکییەتیی سۆڤیەت دەوێ... یەکییەتیی سۆڤیەت کوردەکان لەژێر باڵی خۆی بگرێ و 

بۆ ئازاد کردنی کوردستان یارمەتیمان بدا«، )ل 9٥( . 
5. جگە لە قاسم ئاغا کە لە چەندین شوێنی کتێبەکە دا ناوی هاتووە ) 23، 29، 9٤، 
9٥ و...( ، لە لیستەی ناوی ئەندامانی هەڵسووڕاوی کۆمەڵەی »ژ. ک« کە لەالیەن نەمر 

زەبیحییەوە دراوەتە کۆنسوولییەتی سۆڤیەت لە تەورێز، ئەم ناوانەش دەبیندرێن:
ڕەحمانی ئێلخانی زادە، بۆکان، گەنج؛

عەباسی حەقیقی، بۆکان، گەنج؛
ڕەحمانی شەڕەفکەندی )هەژار( ، بۆکان، گەنج؛

محەممەدســەعید حافیــدی، کرماشــان، گەنــج ]لە بنەماڵەی قزڵجییــەکان بوو و لە 
کرماشان دەژیا[، )ل ٥٥( .
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هەروەها:
عەزیزخانی کرمانج )ل 110 ـ 112( ؛

عەلی ئاغای سەردار ئەسعەد )عەلیار( ، )ل 130( ؛
حاجی ڕەحمان ئاغای ئێلخانی زادە )ل ٥٥، ٦7(.  

لە الپەڕە ٦7  دا باس لە وتارێکی »مرۆ« لە گۆڤاری نیشتمان دا کراوە. نەمر حاجی 
ڕەحمان ئاغــای موهتــەدی، لەبــەر هــەر هۆکارێــک، دوو ناســناوی لــە کۆمەڵــەی »ژ. 
ک«دا هەبووە: ســەرەتا »مرۆ« و پاشــانیش »برای ڕاست«. مامۆستا هەژار لە »بەرەو 

موکریان«دا دەنووسێ: »لە مرۆ، ئاخۆ برای ڕاست ماون؟« 
6. کەسایەتییەکی دیکە، کە لە کتێبەکە دا چەند جار ناوی هاتووە، عەزیز زەندییە. 
ژیاننامەیەکــی عەزیــز زەنــدی وەک یەک لــە دامەزرێنەرانی کۆمەڵــەی ئازادیخوازی 
کــورد لــە الپــەڕە 33 تا 3٥ی کتێبەکــە دا دەبیندرێ. بەگوێــرەی ژیاننامەکە، زەندی لە 
ســاڵی 1898ی زایینی لە گوندی »قالوێ زەندان« لەدایک بووە و لە ســاڵی 1972  دا لە 
تــاران کۆچی دوایــی کردووە. قالوێ زەندان گوندێکی گەورکایەتییە کە پێشــتر ســەر 
بە بۆکان بوو و ئێســتا لەســەر شــاری ســەقزە. هەر بەو بۆنەیەوە من لێرە دا ناوی 
دوکتــۆر عەزیــز زەندیــم هێنــا، دەنا ئەوەندەی ئــاگادار بم ناوبراو هەمیشــە خۆی بە 

مەهابادی زانیوە و منیش لەسەر ئەو پێوەرە دەڕۆم.1

1. حامیــد گەوهــەری، »کۆمەڵەی ژیانەوەی کوردســتان«، باڵوکراوەی ئاراس، هەولێر 200٤، 
33٦ الپەڕە، کوردی.
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کۆمەڵەی »ژ. ک« لە بۆکان
ئەندامێکــی بنەماڵــەی بەڕێزی نەمر مەال ئەمجەدی عوســمانی لە پرس وجۆی ئەوە  دا 
بوو ئایا بۆچی ناوی مەال ئەمجەد لە ڕیزی ئەندامانی کۆمەڵەی »ژ. ک«دا نابرێ و لە 
وتاری باسکار و نووسەرانی بابەتی پێوەندیدار بەو سااڵنە دا چاوپۆشی لێ دەکرێ؟!
ئــەم پرســیارە گــەرای پرســیارێکی هەراوتری لە مێشــکم دا گوورانــد، کاتێ نەمر 

مامۆستا هەژار لە شێعری »بەرەو موکریان«دا دەڵێ:

ئەمجــەد و قازی، مەال ڕیشــی حەســار
کێ بــەداخ و کوڵە بۆ ڕەنجی خەســار؟

ئایا بەهەڵکەوت ناوی مەال ئەمجەد و قازی کاکەحەمەی قزڵجی و مەال عەبدوڵاڵی 
حەســار پێکەوە دەهێنێ؟ ئایا ئەو ســێ کەســە لە کامە خەبات دا ڕەنجیان کێشــاوە و 

پاشان ڕەنجیان بە خەسار چووە؟
گومــان نییــە ئەو ڕەنجــە بەباچووە ســااڵنی کۆماری کوردســتان و چاالکیی »ژ. 
ک« دەگرێتەوە و لەو سێ کەسەش، قازی کاکەحەمە، قازی و سەرۆکی لقی حیزبی 
دێموکراتی کوردســتان لە بۆکان، مەال عەبدوڵاڵی حەســار خەڵکی گوندی حەســاری 
باشــووری شــار و دانیشــتووی بۆکان و مەال ئەمجەدی عوســمانیش خەڵکی قەاڵی 
ڕەسووڵەســیتی ســەر چۆمی مەجیدخــان لــە نێــوان بــۆکان و میانــدواو بــوون. مەال 
ئەمجەد بە »کاک« دەناسرا کە ناوی نهێنیی کۆمەڵەی »ژ. ک«ی بوو. لەو سەردەمانە دا 

مامۆستا هەژار لە بۆکان دەژیا و لە پێوەندیی نزیکی ئەم کەسانە دا بوو.1
ئەو مەجلیســەی ڕاســت لە سااڵنی چاالکیی »ژ. ک« و دامەزرانی کۆمار )19٤٦(  دا 
بە بەشــداریی هەژار بەســترابێ دەبێ جگە بۆ  باسی سیاسی و نەتەوایەتی چی دیکە 

1. شــەوانە لــە بــۆکان لــە بــن دیــواری قاوەخانەیــەک بەرانبــەر بــە حــەوز، دەگــەڵ »قــازی 
کاکەحەمــە« و »حەســەنی قزڵجی« و »مــەال ئەمجەدی قەاڵیە« و »مەال عەواڵی حەســاری« تا 
نیوەشەو مەجلیسمان دەگرت، کە زۆر یادگارێکی خۆشە و لە بیر ناکرێ...« )هەژار، چێشتی 

مجێور، ل 84( .
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بووبێ؟ پێوەندی هەژار و مامۆســتا مەال حەســەنی قزڵجی لەگەڵ »ژ. ک«دا جێگەی 
گومــان نییــە، هەردووکیــان پێکــەوە چاپخانــەی »هەاڵڵــە«ی بۆکانیــان بەڕێوەدەبرد. 
قــازی کاکەحەمــەش کە لەگەڵ ئەندامێکی بنەماڵەی قزڵجی، واتە مەال ســدیقی قزڵجی 
دوابەدوای هەرەســی کۆمار هەاڵتن و لە باشــووری کوردســتان لەژێر چاوەدێریی 

شێخ لەتیفی حەفید دا بوون1 و پاشان »ئەمان«یان وەرگرت و گەڕانەوە بۆکان.2
کەوابــێ، گومانێکــی کــەم لەمــە دا هەیە کە ئــەم کەســانە هەموویان لــە پێوەندیی 

»دۆز «ی ئەو سااڵنەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان دا بوون، بەاڵم:

ئایا »دۆز«کە، دۆزی کۆمەڵەی »ژ. ک« بووە یاخود کۆماری کوردستان؟
ئایــا جگــە لــەو چەنــد کەســە، کێی تر لــە خەڵکی بــۆکان و دەوروبــەری ئەندامی 

کۆمەڵە یاخود پێوەندیدار بەو دۆزەوە بوون؟
سەرەتا، پرسیاری دووهەم: بۆکان شاری دووهەمی کۆمار بوو، لە دوو چاپخانەی 
کۆماری کوردستان یەکیان لە بۆکان دامەزرابوو و ئااڵی کوردستان بە ڕێ وڕەسمی 
 تەواو، جارێک لەسەر قەاڵی بۆکان و چەند جارێکیش لە گوندی یەکشەوە و گڵۆاڵن و...
هەڵکرابــوو؛ هــەر دوو هۆزی فەیزوڵاڵبەگی و دێبوکری، بە شــێوەیەک لە شــێوەکان 
لــە پێوەندیــی کۆمــاردا بوون )گەرچی شــێوازی ئەم تێکەاڵوییــە وەک یەکتر نەبوو( ؛ 
وەزیری ڕێگاوبانی کۆمار )سمایل ئاغای ئێلخانی زادە(  و وەزیری ڕاوێژکاری پێشەوا 
قازی محەممەد )ڕەحمان ئاغای ئێلخانی زادە پاشــان موهتەدی(  خەڵکی بۆکان بوون؛ 
خوالێخۆشــبوو حاجــی بابەشــێخ خەڵکــی گونــدی تورجــان ئەو دەم ســەر بە بۆکان 
بوو؛3 حاجی بابەشێخ پێوەندیی نزیکی خزمایەتی لەگەڵ بنەماڵەی قازی کاکەحەمەی 

1. »هــەر لــە ســیتەک، قــازی کاکەحەمەی بۆکانیشــمان هاتە ال، لــە ئێران ڕایکردبــوو. تەواو 
پێی حەســاینەوە. زۆر زانا و قســەخۆش، تا خواش حەز کا ترسەنۆک. بەگشتی، بەرەماڵەی 
قزڵجــی هەر ســەریان لە هێلکە جوواڵیەوە عالمن، هەموویــان زیرەکی بێ هاوتان...« )هەمان، 

ل107( 
2. من خۆم ئەو ڕۆژەم لە بیرە کە »مامە قازی« و خوالێخۆشبوو مەال سدیقی قزڵجی )گڕوێ(  
گەڕانــەوە بــۆکان. ئێمە منداڵ بوویــن و لەگەڵ کوڕانی خاڵم دا لە حەوش و بەردەرگای ماڵی 

قازی کایەمان دەکرد. ئەو ڕۆژە وەک ڕۆژی جەژن وابوو. 
3. گوند و دێهســتانی تورجان لە ســاڵی 1342/ 1963  لە بۆکان جیا کرایەوە و کەوتە ســەر 
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بۆکان و شــێخانی زەمبیل  دا هەبوو، بەو پێیە، نەمر ســەید کامیل ئیمامی )ئاوات( یش 
کــە شــاعیرێکی دڵســۆز و خەمخۆری گەلــی کورد بوو، جێگری ســەرۆکی حیزب لە 

بۆکان و سەرۆکی لقی حیزب لە گوندی گەردیگالنی مڵکی خۆی بوو. 
کاتــێ هــەودای ئــەم ڕووداو و پێوەندییانــەم دەهۆنــدەوە بیــرم لــەوە دەکردەوە 
باشــە لە بارودۆخی سیاســیی ئەو ســااڵنە، شل وشــەوێقیی دام ودەزگای حکوومەتی 
ئێــران و ئازادی و دێموکراســیی ئەم بەشــەی کوردســتان لەو ســەردەمە تایبەتە دا، 
بەگوێــرەی »مەنتیــق« دەبێ خەڵکانێکی زیاتر لە بۆکان تێکەاڵوی چاالکییە سیاســی ـ 
نەتەوایەتییەکانی ئەو ســااڵنە بووبێتن بۆ نموونە مامۆســتا هەژار و خوالێخۆشــبوو 
میرزا حەســەنی عەلی زادە )کووتاڵ فرۆشــی بۆکانی(  پێکەوە بە نوێنەرایەتیی خەڵکی 
بــۆکان بەشــداریی یەکــەم کۆبوونــەوەی حیزبییــان کــردووە لە مەهابــاد؛ واتە دەبێ 
گەلێــک ســەربازی ونــی دیکەش هەبــن کە ناویان لە ئــارا دا نەمــاوە و ئەگەر هەوڵی 
ڕوون کردنــەوەی کێشــە و کەســەکان نەدەیــن ئیتر بــۆ نەوەکانــی دوای ئێمە گەلێک 

ئەستەمتر دەبێ ڕووناکی بخەنە سەر ئەم گێژ و گومی و تاریکییانەی مێژوو. 
بیرم لە خوالێخۆشبوو حسێن فاتحی کردەوە کە سااڵنێکی درەنگتر دوای کۆدەتای 
28ی گەالوێــژی )19٥3( وەک بەرپرســی حیزبــی دێموکرات گیرا و خرایە زیندانەوە 
یــا محەممــەدی شــاقولی کە هەر لــەو ســەردەمانە دا کەوتە زیندانــەوە. لەوانە زیاتر، 
بزووتنەوەی وەرزێرانی ناوچەی فەیزوڵاڵبەگیی ساڵی 1953 و ڕاپەڕینی شکۆداری 
خەڵکی بۆکان بە ڕێبەرایەتی حاجی قاسم کەریمی )19٥3(  نابێ بەبێ بنەمای پێشوو 
هاتبنە کایەوە و چاالکانی ئەو ســااڵنە هەمووشــیان نەبووبێتن، بەشێکیان لە سااڵنی 

کۆمار و کۆمەڵەش دا )7 ساڵ پێشتر(  چاالکییان نواندبێ. 
بەاڵم ڕوون کردنەوەی ئەم بابەتانە و ناســین و ناســاندنی ئەو خەڵکانە لە وزەی 
من دا نەبوو، دەبووایە دەراوێک بدۆزمەوە و یارمەتی لە بیرەوەریی هەڵســووڕاوانی 
ئــەو ڕۆژانــە وەربگرم. بەڕێز مامۆســتا قــادر دەبباغی )مامەقالە( ، یــەک لە ئەندامانی 

سەقز من ئەو دەم مامۆستای گوندی »باغڵووجە« بووم و لە بۆکانەوە کەوتمە بەشی سەقز 
لە ئوستانی کوردستان. 
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کۆمەڵەی »ژ. ک«ە کە بەختەوەرانە ماوە، بیری بەباشی کار دەکا و لە لەندەن دەژی. 
ســەعات 8:30ی ئێوارەی ڕۆژی یەکشــەممە 200٦/2/12 تەلەفۆنم کردە خزمەت 
مامەقالــە و پرســیاری مــەال ئەمجــەدم ئاڕاســتەی  کــرد. ئەوانەی خــوارەوە وەاڵم و 

بۆچوونی بەڕێز مامەقالەن:
»مەال ئەمجەدی قەاڵی ڕەسووڵەسیت بە دڵنیایی ئەندامی کۆمەڵەی »ژ. ک« بوو و 

ناوی نهێنیشی »کاک« بوو. مەال ئەمجەد شاعیرێکی باشیش بوو، دوای کۆچی دوایی 
مەرحوومــی ســەیفولقوزات پارچــە شــێعرێکی بــەرزی بــۆ گــوت، هەروەهــا پارچــە 
شــێعرێکی باشــی عەرەبی کردە کوردی و باڵوی کردەوە. مەال ئەمجەد مەســئوولی 
ســەر چۆمی مەجیدخــان بــوو. مــن لەگەڵــی دا هــاوڕێ بــووم و لەگــەڵ کاک ســاڵحی 

موقتەدیر  دا دەچوومە ماڵی لە قەاڵیە...«
مــن شــێعرەکەی هــەژارم بۆ مامەقالە خوێنــدەوە: »ئەمجەد و قازی، مەال ڕیشــی 

حەسار...« مامەقالە دەسبەجێ گوتی:
»هەرسێک ئەوانە ئەندامی »ژ. ک« بوون، سەید کامیلی ئیمامیش )ئاوات(  ئەندامی 

بێ گومانی »ژ. ک« بوو و ناوە نهێنییەکەی »زرنگ« بوو، لەگەڵی دا لە زیندانیش بووم... 
هەروەهــا مــەال حەســەنی قزڵجی ئەندامێکی کارای کۆمەڵــەی »ژ. ک« و ناوی نهێنیی 
 »ژیر« بوو. خاڵەمینی شاعیر کە ئەویش خۆی ئەندامی »ژ. ک« بوو، لە شێعرێک دا دەڵێ:

»...کاک و ژیــر و زرنــگ«، واتــە مــەال ئەمجــەد و مــەال حەســەن و ســەید کامیــل 
هەرسێکیان.« 

پرسیاری بەڕێز محەممەدی نووری )عەتری گڵۆاڵنی( م لێ کرد، مامەقالە فەرمووی:
»ئەویــش هــەر ئەندامــی »ژ. ک« بــوو و »مــەال ســاڵحی گوێگجەلی«یــش ئەنــدام 
بــوو. کۆمەڵــە بەهــۆی ئەندامەتــی مەالکانــەوە دەیویســت پڕوپاگەنــدەی دوژمنان و 
جاسووسەکانی ئێران پووچەڵ بکاتەوە کە دەیانگوت ڕێکخراوەیەکی کۆمۆنیستییە... 

زۆربەی ئەندامانی »ژ. ک« موسوڵمان و ئەهلی نوێژ و ڕۆژوو بوون...«
دوای تەلەفۆنــی مامەقالە، بە )چێشــتی مجێور( ی مامۆســتا هــەژار دا چوومەوە و 
لە بیرەوەریی ســااڵنی دوای هەرەســی کۆمار و هەاڵتن و پەنابردنە بەر ماڵی شــێخ 
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لەتیفی شێخ مەحموودی حەفید دا، باسی مەال عەواڵی حەسارم دۆزییەوە:
»... ناوبەنــاو، کاک هەمــزەی کۆنەشــەریکم و مــەال عــەواڵی حەســاریش بوونــە 

پەنابەر...«1
کەوابوو مەال عەواڵی حەساریش هەاڵتووە و پەڕەوازەی باشووری کوردستان 
بووە و بەو پێیە، مۆرێکی پەسندی دیکە لە ناسنامەی سیاسیی ناوبراو دەدرێ بەوەی 
کە لە هەمان ئەو سااڵنەی دا کە هەژار و قازی و مەال حەسەن بە پەنابەری چووبوونە 
 باشــووری کوردســتان ئەویش لەگەڵیان دا بوو و کەوا بوو دوور لە هەمان کێشــەی

ئەوان نەبووە. 
بــەو یــەک دێڕە نووســینەی مامۆســتا هــەژار و ناوهێنانــی »هەمزەی شــەریکم« 
)هەمــان الپــەڕە(  بــەری مەســەلەکە فراوانتــر ببــۆوە و دەبووایــە بزانــم هەمــزەی 

شــەریکی مامۆســتا کێیــە؟ هەمزاغــای حەمیــدی کــوڕی ســڵێمان ئاغا لــە ئاغاواتــی 
دێبوکــری هــەر لە ســەردەمی مێرمنداڵییەوە لە بۆکان ژیــاوە و تێکەاڵوی کاروباری 
سیاســی بــووە و گەلێک ڕەنجــی لەپێناو کوردایەتی دا کێشــاوە، دووجار پەڕەوازەی 
باشووری کوردستان بووە و سەرەنجام چوار پێنج ساڵێک پێش ئێستا کۆچی دوایی 
کــرد. هــەژار لــە ســێ شــوێنی )چێشــتی مجێــور(  دا باســی هەمزاغــا دەکا2 و خــۆی 
لــەوە دەبوێــرێ کــە بــە هەمزاغا ناوی بەرێ. لە ســەردەمی ژیانی هەژار دا شــەریکە 
کاســبی بــووە و لــە تێکشــکانی کۆمــار و هاتنــی هێزەکانــی ئەهریمــەن بــۆ بــۆکان، 
قاســم ئاغای ئێلخانــی زادە )موهتــەدی( ، هــەژار لــە ماڵــی میــرزا عەبــاڵی بەهرامی لە 
بــۆکان ڕادەگرێ و بەگوێرەی »چێشــتی مجێور« خەیاڵی ئــەوەی دەبێ بیکاتە قۆچی 
قوربان و بە فەرماندەی سپای ئێرانی تەحویل بدا. هەمزاغا بەرپرسایەتیی پاراستنی 
 دەگرێتــە ئەســتۆ و دەیباتــە ماڵــی خــۆی، لــەوێ هەوڵــی زۆری لەگــەڵ دەدا هەڵێ و
خۆی بەدەستەوە نەدا، بەاڵم هەژاری بەجەرگ نایەوێ تەنگ وچەڵەمە بۆ برادەرەکەی 

1. چێشتی مجێور، هەژار، ل 104.
2. هەمان، ل 41، 85، 103.
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 بخوڵقێنــێ و هەڵنایــە.1 هەمزاغایەکــی ئەوتــۆ ئایا نابێ ئەندامــی »ژ. ک« بووبێ، بەاڵم
کوا ناوی؟

ئێوارەی ڕۆژی یەکشــەممە 200٦/2/19 لە هۆڵی کینزنیگتن لە لەندەن و لە کاتی 
پشووی سیمیناری بەڕێز دوکتۆر نووری تاڵەبانی دا، چوومە خزمەت مامەقالە و بۆ 
دڵنیا بوونی یەکجاری، پرسیارم سەبارەت بە هەمزاغای حەمیدی و مەال عەبدوڵاڵی 
حەســار لێ کــرد، بەڕێــزان کاک ســەباحی غالیــب و کاک خانــی هەژاریــش لەگەڵمان 
وەســتابوون، مامەقالــە گوتــی بە دڵنیایــی ئەوانیش لەگەڵ دا بوون. گوتم ئایا کەســی 
دیکەشــت لــە بیرە؟ گوتی ئەگەر ناوی هەمــوو خەڵکی بۆکانی ئەندامی »ژ. ک« ببەین 
دەبێتە قامووسێک! بۆ نموونە باوکیشت لەگەڵ دا بوو. ئەمەم پێ سەیر بوو و پرسیم 
ئایــا باوکــی جەنابتان یــا باوکی من؟ گوتیان باوکی تۆ میرزا عەبدوڵاڵ2 و دەزانم کێ 
سوێندیشــی  دا، مامۆســتا هەژار سوێندی  دا، حەمەساڵحی حاجی سوورەی ئامۆزای 
باوکیشــت3 هەر ســوێندی خواردبوو، باوکی منیش )واتە باوکی مامەقالە(  ســوێندی 

خواردبوو. 
من پێشتر بە هەواڵی چاالکییەکی وا بەرباڵوی کۆمەڵەی »ژ. ک«م نەزانیبوو و الم 
وابوو ڕێکخراوەیەکی نهێنیی ئەوتۆ بووە کە ژمارەی ئەندامان توانیبێتی بگاتە ســەد 
یــا دووســەد کەس، بەاڵم لە قســەکانی مامەقالە وا دەردەکەوێ کــە ئەگەر ئەندامانی 
چاالکــی ڕێکخراوەکــە هەر ئەو ژمارانەش بووبێتن، بەباشــی ڕەگــی لەنێو کۆمەاڵنی 

1. هەمان، ل 85.
2. باوکــم نــاوی میــرزا عەبدوڵــاڵی حاجی ئەحمــەدی خەیات بوو، کە بەهاری ســاڵی 1346/ 
1967، لــە تەمەنــی 53 ســاڵی دا کۆچی دوایی کرد و لە نزیک گومبەزی ســەردار لە بۆکان بە 
خاک ســپێردرا. وابزانم شــارەداریی شارەکە هەموو شــوێنی گوڕستانەکەیان کردە پارک و 
گڵکــۆی مردووەکانیــان تێدابــرد. بەوەی دا کــە ڕۆژی گیرانی حاجی محەممەدی شــاقولی لە 
ســاڵی 1333دا باوکیشــم گەلێک لە خۆی دەترســا و لە دوای هەرەســی ڕاپەڕینی شکۆداری 
ســاڵی 1332ش لەالیــەن نۆکــەر و گزیری ئاغاکانی بۆکانەوە هەڕەشــەی گیرانــی لێکرابوو، 

بۆچوونەکەی مامەقالە وەڕاست دەگەڕێ.
3. مەرحوومــی حاجــی محەممەدســاڵحی محەممــەدی کوڕی حەبیبوڵاڵی ناســراو بە حاجی 
ســوورە، گەورەپیــاوی تایفــەی ئێمە و مرۆڤێکی تێگەیشــتووی بەمشــوور بوو. مامۆســتای 

بەڕێز کاک عوسمانی محەممەدی کوڕی ئەوە.
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بەرینی خەڵک دا داکوتاوە و الیەنگرییەکی زۆری لێ کراوە و بە ڕەسمی سەردەمیش 
سوێندخواردن لەجیاتی پڕکردنەوەی فۆڕمی ئەندامەتی بووە. 

ڕۆژی یەکشــەممە 200٦/2/2٦ تەلەفۆنم بۆ دایکم ئامینەخانمی محەممەدیان کرد 
کە لە بۆکان دەژی.1 پرسیاری ئەندامەتی باوکم لە کۆمەڵە دا ئاڕاستەی خزمەتی کرد، 
لە وەاڵم دا گوتی هیچ ئاگایەکم لەم مەسەلەیە نییە، باوکت زۆر کەم قسە بوو و شتی 

وای الی کەس نەدەدرکاند. 
لە مەسەلەی ژمارەی زۆری ئەندامان یا سوێندخواردنی کۆمەڵە نەمدەتوانی دڵنیا 
بــم و بیــرم لەوە دەکــردەوە وا هەیە مامەقالە مەســەلەی کۆمەڵەی »ژ. ک« و حیزبی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانی لێ شــێوابێ، واتە ئەوانەی ســوێندیان خواردووە بۆ 

حیزبی دێموکراتیان خواردبێ نەک بۆ کۆمەڵە. 
 ڕۆژی سێ شەممە 200٦/3/7، بە تەلەفۆن سەرلەنوێ زەحمەتم دایە بەر مامەقالە و
 پرســیارەکەم ئاڕاســتە کرد، لە وەاڵم دا گوتی نەخێر، ســوێندەکان تەنیا بۆ کۆمەڵەی
»ژ. ک« خوراون کە ڕێکخراوەیەکی نهێنی بوو، دەنا حیزبی دێموکرات سوێندخواردنی 

تێــدا نەبــوو، لەبــەروەی حیزبێکــی ئاشــکرا بــوو. مەســەلەی ئەندامەتیــی باوکیشــم 
لێ پرســیەوە، گوتــی بەڵــێ وابــوو، من باوکــت و ئامینە خانمی خێزانیم دەناســی و لە 

ڕێگەی ماڵی »هۆشمەند« ەوە لە سەقز پێوەندیم هەبوو.2
لێرە دا من نوسخەی ئەم وتارەم لە ڕێگەی برای بەڕێزم کاک هاشم کەریمییەوە 
ناردە خزمەت مامەقالە بۆ ئەوەی هەر چەشنە ساغ کردنەوە یا خود زیاد و کەم یان 
بۆچوونێکی هەبوو بیخاتە دەم وتارەکەی من، بۆ ئەم کارەش سپاسی زۆری دەکەم. 

1. بەداخەوە دایکم سەعات 8ی ئێوارەی ڕۆژی سێ شەممە 2006/3/15 و ئێوارەی ساڵڕۆژی 
هەڵەبجــە لــە ماڵــی خۆی لە بــۆکان کۆچی دوایی کرد و من جارێکی دیکــەش هەتیو مامەوە، 

یادی بەخێر بێ.
2. هۆشمەندەکانی سەقز خوشکەزای دایکمن.
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یادداشتی بەڕێز مامەقالەی دەبباغی:
بەڕێز و خۆشەویستم کاک ئەنوەر سوڵتانی

لەوەی کە هەستێکی نیشتمانپەرەوەری و نەتەوایەتی سەرنجی ڕاکێشاوی، هۆیەکی 
دڵشادییە و هیوام وایە بەو مەبەستە پڕبایەخە درێژە بدەی، لە وەاڵمی پرسیارەکان دا 

بەکورتی و بە کوردی عەرزت بکەم:
کۆمەڵــەی »ژ. ک«، خزمەتــە بەنرخ و هەرگیز لە بیرنەچووەکەی بە کوردایەتی لە 
هەل ومەرجێ دامەزرا کە بۆ بەرەی ئێســتای کورد »قبووڵ کردن«ەکەی زەحمەتە و 
پێویســتی بــە شــی کردنەوەیەکی تایبەتــی هەیــە، بــەاڵم بەش بەحاڵــی خــۆم ناتوانــم 
خزمەتــە بەنرخەکانــی تایفــەی ئێلخانی، بەتایبەتــی حاجی ڕەحمان ئاغا، قاســم ئاغا و 
کاک ئەبووبەکــر لــە ماڵــی حاجــی بایزئاغا و حاجــی ســمایل ئاغا، حەمەدەمین ئاغا و 
جەعفەرئاغــا لــە ماڵی مەحموودئاغا هەرگیز لە بیــر بکەم، کە بۆ پەرەپێدانی ئامانجی 

کۆمەڵە ڕەنجیان کێشاوە. 
 ئێمە )کومیتەی ناوەندی بۆکان(  کۆمەاڵنی خەڵکمان بەو شــێوەیە دابەش کردبوو:
1(  ســوێندخۆران 2(  پڕبــاوەڕان 3(  بێ الیەنــەکان. ســوێندخۆران، جێگــەی متمانــە و 
ئامــادەی گشــت کارێ بــوون )بەپێــی توانــا( ؛ پڕبــاوەڕان، زیاتر موریدانــی بنەماڵەی 
پیرۆزی ســەید تەها و شــێخی شــەهید )شێخ عەبدولقادری شــەمزینی(  بوون، کە بە 
غەوســی سانی ســوێندیان پێدەخورا؛ بێ الیەنەکانیش زیاتر کاســبکاری بازاڕ بوون، 
بــەاڵم جێگــەی مەترســی نەبــوون. چونکــە لــەو ســەردەمە دا جاســووس بە شــۆفار 
ناودەبــرا و کارێکــی بێزراو بوو. وەک عەرزم کــردی کەش وهەوای لەبار و زوڵم و 
زۆریــی پەهلــەوی بــە ڕادەیــەک لەبەرچــاو بــوو، کــە هــەر کوردێکی پاک بەڕاســتی 

تامەزرۆی ئازادی و سەربەخۆیی کوردستان بوو. 
 شێعرەکەی بەهەشتی مامۆستا هەژار، سەبارەت بە قازی کاکەحەمە و مەال ئەمجەد و
مەال عەواڵ و ئەو چاخانە کە بڕێ شەوێ دادەنیشتن، ئەو مەجلیسە جگە لەو سێ کەسە، 
 بەهەشــتییان میرزا مســتەفا موقتەدیری و جاروبار میرزا عەبدولکەریم هەمزەیی و
قاوەچییەکــەش  بــوون و  دیکــە  کەســێکی  چەنــد  و...  خەیــات  حسێنەســووری 
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حەمەحســێنی خات ســافیە  ]شۆرەتی ڕەوشەنفکر بوو[، کە دەنگە خۆشە بێ وێنەکەی 
بەڕاســتی بێ وێنــە بــوو. ســەرەڕای ئەمانــە لــەو ســەردەمە دا ڕۆژانــە ســەدان کەس 
سەردەشــتی و بانەیــی و ســەقزی و پێنجوێنیــی و ســلێمانەیی دەهاتنــە بــۆکان و  
شــەوانە، دەوروبــەری حەوزەگــەورە جێژوان و ســەیرانگایان بوو، دوای نیوەشــەو 
کە قاوەخانە دادەخرا، دەنگخۆشــانی وەک: عەلی کاک حســێن و ســەید غەفوور و... 
تــا مەالبانگــدان بە کووچــە و کۆاڵن دا دەگــەڕان و گۆرانییان دەگــوت، بەاڵم ڕەنجی 
خەســاری ئــەوان ئــەوە بــوو کــە پــاش گەڕانەوەیــان قــازی و قزڵجی و مــەال ڕیش 
تــەواو خۆپارێــز و مــات و دوورەپەرێز بوون و مــەال ئەمجەد لە داخ و حەســرەتی 
ڕووخانــی کۆمــاری ئازیــز و پێشــەوای زانــا و خۆشەویســت و بەهەشــتی ئاغــای 
 ســەیف )حەســەنی سەیفولقوزات(  کە وەک مورشیدی بوو لە ژین بێزار و بێ هیوا و

بێ هومێدانە دەژیا. 
ئــەوە شــینەکەی )مــەال ئەمجــەد بــۆ(  ئاغــای ســەیف و وەرگێــڕاوی چوارینــە 
عەرەبییەکەیم بۆ نووسی )کە پێشتر بە تەلەفۆن باسم کردبوو(  و پێشکەشی دەکەم. 
پرسیارەکانت بۆ من زۆرن و برینەکانم دەکولێننەوە، بۆیە بەو کورتە وەاڵمە قنیاتم 

کرد و ئەگەر تەمەن مەو دا بدا و هەلم بۆ هەڵکەوێ، دیسان هەڵەسوون دێنمەوە.«1

1. لــە یادداشــتەکەی بەڕێــز مامەقالــەدا نــاوی چەند کەســێکی دیکەش هاتووە کە پێم باشــە 
زانیارییەکیان لەسەر بنووسم:

ـ میرزا مســتەفای موقتەدیر، باوکی کاک عەزیزی موقتەدیری بوو کە لە بۆکان مامۆســتای 
قوتابخانە بوو. درەنگتر ماڵی چوو بۆ تاران. میرزا ساڵەش برای میرزا مستەفا بووە.

ـ میــرزا عەبدولکەریمــی خات شــەوکەوت )هەمزەیی( بازرگانێکــی دەوڵەمەندی بۆکان بوو. 
41 ی چێشــتی مجێــوردا باســی ئــەوە دەکا کــە میرزا  مامۆســتا هــەژار لــە الپــەڕەی 40ـ 
عەبدولکەریم پارەی بە قەرز داوەتێ و ئەویش قازانج بە نیوەیی کاسپیی پێوە کردووە. 
حسێنەســووری خەیــات، کــوڕی کوێخــا کوێــرەی کوێخــای ســەردارەکانی بــۆکان بوو،  ـ 
کوڕێکــی نابینــا، بــەاڵم قسەخۆشــی هەیــە بەنــاوی مەال ڕەحمــان. ماڵی حسێنەســوور لە 
تەنیشت ماڵی »کامەالیی« و »حاجی بابەخانی کەریمی« بوو، خەیاتی دەکرد و لە ڕاپەڕینی 

ساڵی 1332/ 1953دا لەگەڵ ڕاپەڕیوەکانی شار بوو.
حەمەحســێنی خــات ســافیە )ڕەوشــەنفکر( قاوەچــی بــوو، لــەو ســااڵنەدا قاوەخانەکــەی  ـ 
ڕووبــەڕووی حەوزەگــەورە و خوڕێنک بوو. کا حەمەحســێن دەنگخۆش و گۆرانیبێژیش 
بــوو و دەگوتــرا کــە حەســەن زیــرەک هەنــدێ گۆرانیی لــەو فێر بــووە، لــە دەوروبەری 
ســاڵی 1352/ 1973دا لــە بۆکان کۆچی دوایی کرد. کاک حەســەنی کــوڕی برینپێچ بوو لە 
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هەر بژی بە شادی، عەبدولقادری دەبباغی 2/1/138٥/ 22/200٦/٤ 
وەک لــە یادداشــتەکەی بەڕێــز مامەقالــەوە دەردەکــەوێ، جەنابی هەمــوو ئەو 7 
الپــەڕە نووســراوەی منــی بینیــوە و خوێندوویەتــەوە و ئــەو بابەتانــەی وا لە زمان 
ئەوەوە نووســیومن کەوتوونەتە بەرچاوی. جا ئەگەر هەموو یا بەشــێکی قســەکانی 
نەداوەتــە دواوە و بەرپەرچــی نەداوەتــەوە دەتوانیــن بگەینــە ئــەو ئامانجــەی کە من 

بۆچوونەکانی ئەوم بەبێ هەڵە ڕاگواستووە و هەموویان جێگەی پەسندی ئەون. 
بــەم پێیــە کۆتایــی بــە وتارەکــە دەهێنــم و زۆر سپاســی جەنابــی مامەقالە، کاک 
هاشــمی کەریمی و هەروەها کاک »س. چ. هێرش« سەرنووســەری گۆڤار و ســایتی 
گزینگ دەکەم کە وتارێکی گەلێک بەڕێ وجێی لەمەڕ )ناوی ڕاســتەقینەی نووســەر و 
ئەندامانی کۆمەڵەی ژ. ک(  لە سایتەکەی دا باڵوکردەوە؛ وتاری کاک هێرش لە بابەتی 

ئەندامانی »ژ. ک« لە گۆڤاری »نیشتمان«دا نووسرابوو. 
مامەقالــە هــاوڕێ لەگــەڵ یادداشــتەکانی دا، پارچەیــەک شــێعری کوردیــی نەمــر 
مــەال ئەمجــەدی عوســمانی، وێــڕای چوارینەیەکی عەرەبــی و وەرگێــڕاوی کوردیی 
هەمــان چوارینــە لەالیەن مــەال ئەمجەدەوەی بــۆ ناردبووم، گەرچــی نازانم چوارینە 
عەرەبییەکە هی چ شــاعیرێکە، بەاڵم وەرگێڕاوە کوردییەکەی مەال ئەمجەد لەوپەڕی 

ڕازاوەیی دایە و من لێرە دا هەر سێ پارچە شێعرەکە دەهێنمەوە:

دەوروبەری نەغەدە و پیرانشار.
بەداخەوە لەمەڕ »عەلی کاک حسێن« و »سەید غەفوور« هیچ نازانم. لە کۆتایی دا ئەوە بڵێم کە  ـ 
لە نێو دەسنووسی برای مەال ئەمجەدی عوسمانی دا، دوو پارچە شێعری درێژی مەرحوومی 
 مەال ئەمجەدم دۆزیوەتەوە و لە وتارێکدا باڵوم کردۆتەوە. هەر دوو شێعرەکە سیاسین و
یەکیــان ئەوەیــە کە نەمر کەریمی حیســامی لــە بیرەوەرییەکانــی )ل154ی بەرگی یەكەم(
دا باســی دەکا. هەمان کەشــکۆڵ پارچە شــێعرێکی قازی کاکەحەمەی قزڵجیشی تێدایە کە 
بۆ مەرگی سەیفولقوزاتی گوتووە و ئەویشم هەر لە گۆڤاری مەهاباددا باڵو کردۆتەوە.
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یەکەم: شینی  ئاغای سەیف
وەرن هــاوارە کــوردان! ڕۆژی شــینی کــوردە قەومــاوە
چرای وەک حەزرەتی ســەیفولقوزات هــەر لێمە کووژاوە
کە زاتێکی وەک ئاغای سەیف وەفاتی کرد، بە مەعلوومی
بناغــەی دیــن و زانیــن نەقســی هێنــا، پاکــی ڕووخاوە
نەمانــی پیــاوی گــەورە پشت شــکێنی میللــەت و دینە
لــە دنیا دا دروســت مەعلوومە  هــەر پیاوێ بە ســەد پیاوە
بــە فەوتی پیــاوی وا ناقیس دەکا حەق ئــەم کورەی خاکە
بۆخــۆی فەرموویە »ناتــی االرض تنقصها«  لــە هەر الوە
بە نووسین وەسفی چاکەی ئەو تەواو نابێ بە تۆ »ئەمجەد«!
ئەگــەر ســەد دەفتەری گــەورە بنووســی و بێتە ئینشــاوە
وجــوودی ئەو کەســانەی لێی بەجێ ماون ســەالمەت بێ
بەڵــێ دنیــا بەقای بۆ کــەس نەبــوو و نابێ لەمــەو دواوە
هەزار ڕەحمەت لە جێگە و مەرقەدی ئەو بێ هەتا مەحشەر
ڕۆینــاوە تەرتیباتــی  بــۆ  چاکانــە و  ئــەوالدە  ئــەو  بــۆ 
بەڵــێ، بابــی وەهــا ئەڵبەت دەبــێ ئــەوالدی وای لێ بێ
لە جێگەی پیــاوی چاک، چاکرت لەوانە کــوا بەجێ ماوە؟
غروبــی حەوتی بەهمەن1 ڕووحی پاکی ڕۆیی بۆ جەننەت
هێنــاوە تاریکــی  بەشــەر  بــۆ  هەمیشــە  ڕۆژ  غروبــی 
بە خوێنی چــاوی کوردان نوقتەدار بــوو حەرفی تاریخی
لەپاش ئەو عەیشــی کوردان بوو بە غەم، ئــازاری بۆ ماوە

2)19٤٥/1/27 /1323/11/7

1. مانگی بەهمەنی ئێرانی بەرانبەرە لەگەڵ مانگی ڕێبەندانی کوردی.
2. بەو پێیە، دەبێ نەمر سەیفولقوزات 5 ڕۆژ دوای 2ی ڕێبەندانی ساڵی 1323، واتە ساڵێک 
پێش دامەزرانی کۆماری کوردســتان کۆچی دوایی کردبێ و ســەردەمی سەروەریی کوردی 

بە ڕێبەرایەتی پێشەوا قازی محەممەدی برازای خۆی نەبینیبێ.
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دووهەم: چوارینەی عەرەبی
نواهــل الرمــاح  ذکرتــک و 
منی و بیض الهند تقطرمن دمی
وددت تقبیل الســیوف النها
املتبسم1 ثغر  کبارق  ملست 

سێهەم: وەرگێڕاوی کوردیی چوارینەکە
کە نووکی ڕم لە مەیدانا لە ســینەم چەسپ و جێگیر بوو
کە قەترەی خوێنی من دەتکا لە شمشیر، یادی تۆم بیر بوو
وەکــوو بەرقــی ددانــی پێکەنینت شــوعلەیەک لێی دام
تەواو پێم خۆشبوو ماچی کەم، کە ڕوانیم بەرقی شمشیر بوو

سەرچاوەکان: 
ـ هەژار، چێشتی مجێور، ئامادەکردنی خانی شەڕەفکەندی، چاپی یەکەم، پاریس 1997. 

ـ کەریمــی حیســامی، لــە بیرەوەرییەکانــم، بەرگــی یەکەم، لــە منداڵییەوە تا ســاڵی 1957، 
وەشانێن ژینا نوێ، سوید 1986. 

ـ س. چ. هێــرش، ناســاندنی نــاوی ڕاســەقینەی نووســەر و ئەندامانی کۆمەڵــەی ژ. ک لە 
گۆڤاری نیشتمان  دا، گۆڤاری گزینگ چاپ سوید، دیسامبری 2005. 

ـ دەسنووســی کەشــکۆڵی مــەال بابەوەیســی عوســمانی کــە لــەالی کاک حەســەنی قازی 
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کۆمەڵەی ژ. ک تا کۆمار
ئەم کتێبە دەبێ لە نێوخۆی واڵت دا بە دڕدۆنگییەوە وەرگیرابێ. هۆکاری مەسەلەکەش 
ئەوەیە بەپێچەوانەی هەموو ئەو ســەرچاوانەی وا ســەبارەت بە کۆمەڵەی »ژ. ک« و 
دامەزرێنەرانی لە بەردەســت دان، نووســەر کاک کاوە قادری، بەگوێرەی بیرەوەریی 
باوکــی خــۆی کاک محەممەدئەمیــن قــادری کــوڕی کاک مامەنــد قــادری کولیــج، 

سەرەک هۆزی مامەشان لە ناوچەی الجان بە دامەزرێنەری »ژ. ک« دەناسێنێ. 
باس کردنی کتێبەکە لەالیەن منەوە واتای پەسندکردنی ئەم داوایەی نییە و الم وایە 
دیعایەیەکی گەورەی ئەوتۆ پێویستی بە بەڵگە و شاهید و سەلماندنی گەلێک زیاتر هەیە 
لە کاتێک دا ئێمە ئەم هەواڵە تەنیا بە قەڵەمی کاک کاوە دەخوێنینەوە کە ئەویش دەڵی کاک 
 محەممەدئەمینی قادریی باوکی بۆی گێڕاوەتەوە و گوتوویەتی کە باوکی خۆی، واتە
 کاک مامەندی قادری دامەزرێنەری کۆڕ و کۆمەڵەیەک بووە وا دواتر بەناوی »ژ. ک« ەوە 
ناســراوە. بەشــی نووســراوی کتێبەکــە )جیا لە وێنــەکان( ، ســەرجەم 91 الپەڕەیە و 
لەوانەش تەنیا 20 الپەڕەی نێوان 13 ـ 32 لە پەیوەندیی مەســەلەکەدان. پاشــماوەی 
کتێبەکــە هەندێــک بابەتــی ســەبارەت بــە کۆماری کوردســتان تێدا ڕاگەیەنــدراوە کە 
لــە دەیــان ســەرچاوە دا خوێندووماننەتەوە و نووســەر بەبێ ڕاگەیاندنی ســەرچاوە 

دووپاتی کردوونەتەوە. 
بــەو ســەرەتایەوە، من نامــەوێ نرخی کاری کاک کاوە بهێنمــە خوارەوە یا بەبێ 
بەڵگە، بەرپەرچی قسەکانی بدەمەوە. بەپێچەوانە بۆچوونی نوێی وەک داواکەی ئەو، 
بۆ کاری توێژینەوە گەلێکیش بەکەڵکە و وا هەیە یارمەتیی پڕکردنەوەی زۆر شوێنی 
 بەتاڵی زنجیرەی ڕووداوەکانی ئەو سەردەمە بدات، بەاڵم بۆ جێگیر بوونی بۆچوونەکە و
وەرگیرانی لەالیەن خەڵکانی شــارەزاوە پێویســت بە هەندێک بەڵگە و کەرەســە دەکا 
 کە بەداخەوە کتێبەکە هیچکام لەوانەی تێدا بەدی ناکرێ و لە دیعایەیەکی بێ خەوش

زیاتر نانوێنێ. 
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من ئەوە هیچ بە دوور نازانم کە لەو سەردەمە دا هەوڵی دامەزرانی ڕێکخراوەیەک 
درابێ و ناوی کۆمەڵەشی لەسەر دانرابێ، تەنانەت زووتر لەو سەردەمە کە سااڵنی 
دوای هەرەســی حکوومەتــی ڕەزاشــا و ســەرەتاکانی شــەڕی دووهەمــی جیهانییــە، 
لە ســااڵنی شــەڕی یەکەمی جیهانیش دا، عوســمانییەکان ڕێکخراوەیەکی سیاســییان 
لــە ناوچەکــە دا دروســت کردبوو کە ناوی »جمعیت اتحاد اســالم« بــوو و نەمر حاجی 
بابەشــێخی ســەیادەت ســەرۆکایەتی دەکــرد. واتــە بیرۆکــەی حیزبــی سیاســیی لــە 
ناوچەکــە دا زۆر نامۆ نەبوو و دەکرێ کەســێکی ناوبــەدەرەوە وەک کاک مامەندیش 
بــەو تایبەتمەندییانــەوە کــە کاک کاوە ڕایدەگەیەنــێ، هەوڵــی دامەزراندنــی حیزب یا 
ڕێکخراوەیەکــی سیاســی دابێ، بەاڵم ئــەوەی کە ڕێکخراوەکــەی کاک مامەند هەمان 
کۆمەڵــەی »ژ. ک«ی ناســیاو بووبــێ، ئــەوە جێگــەی پرســیاری جیددییــە. دیــارە من 
ئــاگاداری ئــەوەش هــەم کە کاک مامەند کەســایەتییەکی نیشــتمانپەروەر و دۆســتی 
نزیکــی بارزانــی نەمــر بــووە و هەر بەگشــتی بنەماڵەی قــادری و یەک لــەوان نەمر 

کاپیتان قادری لە خزمەت نیشتمان و نەتەوەکەمان دا بوون. 
بــەاڵم ڕاســتەقینە ئەوەیە کۆمەڵەی »ژ. ک« و خواســت و ئامانجەکانی هی توێژە 
ناونجییەکانی کۆمەڵگایەکی شارین، ئەویش شارێکی کەم وزۆر گەورەی وەک مەهاباد 
بە پێشینەی خەبات و کاری سیاسی و قاڵ بوو لە کوورەی شەڕ و کێشە و تێکگیرانی 
سیاســەتەکانی ڕووس و عوســمانی و ئینگلیز و ئێران و عێراق  دا، نەک هی گوندێکی 
بچووکی تەریکی ناوچەیەکی دوورەدەســتی الجان. ئێمە دەبینین لە ســەرەتای کار دا 
هەموو دامەزرێنەران و تەنانەت ئەندامەکانی »ژ. ک« لە باری چینایەتییەوە ســەر بە 
توێژی ناونجی، واتە وردەبورژوازیی شارن، گەرچی دواتر هەندێک کەسایەتیی سەر 
بە چینی فێئۆداڵیشــیان تێکەڵ دەبن. ئەوە بۆمن گەلێک ئەســتەم دەنوێنێ کە خواستە 
 سەرەکی و سەرەتایی یەکانی حیزبێکی ئەوتۆ لەگەڵ کۆمەڵگایەکی عەشیرەتی و ئاوات و
ئامانجەکانــی ســەرۆک عەشــیرەتەکان دا یــەک بگرێتــەوە. مــن دژ بەوە ناوەســتم کە 
کاک مامەند کوردپەروەر بووبێ یا ویســتبێتی کۆمەڵە یا ڕێکخراوەیەک بۆ خزمەتی 
ئەو بیرۆکەیەی خۆی دابمەزرێنێ، تەنانەت ئەوەش بە دوور نازانم کە ڕێکخراوەکە 
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هــاوکات لەگــەڵ دامەزرانــی »ژ. ک« و تەنانــەت پێــش ئەویــش بووبــێ؛ بــەاڵم بــەو 
زانیارییە کەمەوە کە ســەبارەت بە مێژووی ئەو ســااڵنە هەمە ناتوانم قبووڵی بکەم 
کــە ئــەوە هەمــان کۆمەڵەی »ژ. ک«ی زەبیحی و حوســێنی زێڕینگــەران و ئەوانی تر 
بــووە. ڕێکخراوەیەکــی ئەوتــۆ ئەگــەر دامەزرابێ، دەبێ بە هاوکاری لەگەڵ ســەرەک 
عەشیرەکانی دیکەی ناوچە دامەزرابێ نەک بە یارمەتیی چەند گەنجێکی خوێندەواری 

شاری مەهاباد. 
نووســەر خۆشــی بەو ڕاســتییە دەزانێ و دەیســەلمێنێ و لە زمان باوکی خۆی، 

واتە کاک حەمەدەمین قادرییەوە دەنووسێ: 
»... ســەرۆکانی عەشــایری ناوچە، کە لەگەڵ کاک مامەندئاغا زۆر لە هات وچۆدا 
بوون، دوای هاوفکری لەگەڵ یەک، بە پێویستیان زانی ڕێکخراوەیەک دابمەزرێنن بە 
ئامانجی هێنانەدی ئەمنییەت و ئاسایشــی ســەقامگیر لــە ناوچەکە لەژێر چاوەدێریی 
ڕێکخراو... باوکیشم دوای هاوفکری لەگەڵ من ]حەمەدەمین ئاغا[، لە ]گوندی[ کولیج 

ڕێکخراوەیەکی عەشایریی بەناوی »کۆمەڵە« دامەزراند« )ل 13 و 1٤( . 
خوێنــەر تــا ئێــرە دەتوانێ لەگــەڵ نووســەر دا بــێ. »دامەزراندنــی ڕێکخراوەیەک 
بــە یارمەتیی چەند ســەرەک عەشــیرە بــۆ هێنانــەدی ئەمنییەت و ئاسایشــی ناوچە« 
شــتێکی زۆر ســەمەرە نییــە و گونجــاوە. تەنانــەت دانانی ناوی »کۆمەڵە«ش لەســەر 
ڕێکخراوەکە نائاسایی نییە. ئەم وشە کوردییە بۆ کۆڕ و کۆمەڵ و کۆبوونەوە کەڵکی 
لێ وەرگیــراوە و پێــش دامەزرانــی کۆمەڵەی »ژ. ک«یش لەســەر زمانــی خەڵک بووە، 

بەاڵم با گوێ بدەینە پاشماوەی باسەکە لە زمان حەمەدەمین ئاغاوە:
»کۆمەڵــەی ژ. ک لــە ســەرەتا دا نــاوی کۆمەڵــە بوو، دواتــر لەگــەڵ فراوان بوونی 

چاالکییەکانــی، کــرا بــە کۆمەڵــەی »ژ. ک«. باوکــم کاک مامەند ئاغا هێندێــک فکری لە 
مێشک دا بوو، لە فکری ئەوەدا بوو کەم کەم بتوانێ لە ڕێگەی ڕێکخراوە عەشایرییەکەوە 
ڕێکخراوەیەکی سیاســی پێکبێنێ بۆ هێنانەدی ئامانجەکانی خەڵکی کوردســتان...« )ل 

  )1٤
 بــە بۆچوونــی مــن، ئــەم خاڵــە گرێ کوێــرەی مەســەلەکەیە. نووســەر دوور نییە
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هاوشــێوە بوونــی نــاوی ئــەم دوو ڕێکخراوەیــە تووشــی سەرلێ شــێوانی کردبێ و 
بەگوێــرەی نــاوەکان، وای دانابــێ کــە ئــەو دوو ڕێکخراوەیــە هــەر یــەک بــوون و 
دووهەمیــان، واتــە کۆمەڵــەی »ژ. ک«، درێــژەی ڕێکخــراوی یەکــەم، واتــە کۆمەڵــەی 
مامەندئاغا بوو بێ، هەمووش بە حیســابی هاوشــێوەبوونی ناوەکان. هەر بۆیەش لە 

درێژە دا دەڵێ:
»... خەڵکانێکــی زۆر ڕوویــان تێکــرد ]لــە کۆمەڵەی مامەندئاغــا[ و بوونە ئەندام... 
باوکــم دۆســتانی زۆری هەبــوو و کەســایەتیی سیاســی و شۆڕشــگێڕی دەناســی، 
بەتایبــەت لــە مەهابــاد کە لەگــەڵ یەک لە هات وچۆ دا بوون، ئەوانیشــی لە بوونی ئەم 

ڕێکخراوەیە و چاالکییەکانی ئاگادار کرد...« )ل 1٥(. 
پاشــان باســی »چەند کەســێک« دەکا کە لە مەهابادەوە چوونەتە کولیج بۆ دیتنی 
مامەندئاغــا و »دوای کۆبوونەوەیەکی فراوان بڕیاریان   دا نووســینگەیەک لە مەهاباد 
بکەنەوە و بەدەستی ئەوان کە دۆست و ئاشنایان لە بۆکان هەبوو، نووسینگەیەکیش 
لــە بــۆکان بکەنــەوە و ڕێکخراوەکە بچێتــە قۆناغێکی نوێ و ببێ بــە ڕێکخراوەیەکی 

گەورەتر کە پاشان بوو بە حیزبێکی سیاسی« )ل 1٥ ـ 1٦( .
نووســەر، کاتــێ ناوی ئەو چەند کەســە دەهێنــێ، دەبینین دەقــاودەق هەمان ئەو 
کەسانەن کە لە سەرچاوەکان دا بەناوی دامەزرێنەرانی کۆمەڵەی »ژ. ک« ەوە ناسراون: 
خەلیل خوســرەوی، ســەید محەممەد تەهازادە، ســدیقی حەیدەری و... ]سەرجەم 11 
کــەس[ و دەڵــێ »ئەوان نووســینگەیەکیان لە مەهاباد کردەوە و نووســینگەیەکیش لە 

بۆکان...« )ل 1٦( .
دیــارە، نــە نووســەر بەڵگەیەکــی بــۆ ســەلماندنی مەســەلەکە هەیــە و نــە مــن 
بەڵگەیەکــم بــۆ بەرپەرچ دانــەوەی، بــەاڵم دووری نازانــم پێــش دامەزرانــی کۆمەڵەی 
»ژ. ک« لــە مەهابــاد، کاک مامەنــد و کوڕەکــەی، واتــە حەمەدەمین ئاغــای قــادری )ل 

18(  ڕێکخراوەیەکیــان بەنــاوی »کۆمەڵــە« لە کولیج دروســت کردبێ، بــەاڵم نە پێگەی 
چینایەتــی و نــە ئامانجەکان و نە ئەندامانــی ئەو دوو ڕێکخراوەیە ناتوانن یەک بن و 
بــەو بۆنەیــەوە مــن دەگەمــە ئاکامــی ئــەوەی کــە تاقە شــتی هاوبەش لە نێــوان دوو 
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ڕێکخراوەکە دا ناوەکەیان، واتە »کۆمەڵە« بێ و ئەوەش نامگەیەنێتە بڕیاری نووسەر 
کــە کۆمەڵــەی »ژ. ک« درێژەی کۆمەڵەی کاک مامەند و کاک حەمەدەمین قادری بێ. 
سەبارەت بە بۆکان لە کتێبەکە دا تەنیا دوو ئاماژە هەیە کە لە سەرەوە دا دەسنیشانم 

کرد.1

1. کاوە قادری، »کۆمەڵەی ژ. ک. تا کۆمار )بیرەوەرییەکانی محەممەدئەمین قادری کولیج( ، 
بــاس نەکراوەکانــی کۆمــاری کوردســتان مەهابــاد، نهێنییەکانــی دروســت بوونی ژ. ک.«، 

باڵوکەرەوە: نووسەر، هەولێر 2008، ژمارەی الپەڕە: 91 + 9 الپەڕە وێنە، کوردی.



وت ووێژ
ئەم بەشە تایبەتە بە دوو کتێب کە هەردووکیان کۆمەڵەی زنجیرەیەک 
وت ووێژ بوون بە ماوەیەکی کەم لەگەڵ نەمر غەنی بلووریان کراوە و 
ئەویــش بیرەوەرییەکانــی خــۆی لــە ژیانی شەخســی و کۆمەاڵیەتی و 
سیاســی لە ڕێگەی وەاڵمدانەوە بە کاک برایم فەڕشــی و کاک حەمید 
گەوهەرییــەوە گێڕاوەتەوە و ئەنجامەکەیان بۆتە دوو کتێبی »ســەدەی 
کارەســات« و »ئاڵەکــۆک«. هەروەهــا وت ووێژێکی ڕادیۆیی کە پێشــتر 
لــە ســاڵی 13٦9/ 1981ی ز  دا لەگــەڵ مامۆســتا برایــم ئەفخەمــی و 
وت ووێژێکــی دیکــە لەگــەڵ مامۆســتا ســەید جەاللەددینــی حوســێنی، 

بەرپرسی ڕێکخراوی خەبات بەڕێوە چوون. 





وت ووێژی ڕادیۆیی لەگەڵ مامۆستا برایمی ئەفخەمی 
کاک ناســری ســینا لەســەر الپەڕەی فەیسبووکی خۆی شــریتێکی باڵوی کردۆتەوە. 
شــریتەکە، چاوپێکەوتنێکە لەگەڵ مامۆســتا برایمی ئەفخەمی و پرســیار و وەاڵمێکە 

سەبارەت بە مێژووی کەونارای بۆکان. 
بەگوێــرەی ڕاگەیاندنــی کاک ناســر، وت ووێژەکــە کاک »ســولەیمان مەســروور« 
لــە ســااڵنی 13٦0ی هەتــاوی ]هەشــتاکانی زایینی[ دا لــە بۆکان بەڕێــوەی بردووە و 
بەڕواڵــەت دەبــێ بۆ بەرنامەیەکی ڕادیۆی کوردیــی مەهاباد بەرهەم هاتبێ کە نازانم 

لە کاتی خۆی دا لەوێ دا باڵوبۆتەوە یان نا؟
بابەتی پرســیار و وەاڵمەکان مێژووی کۆنی بۆکان و شــوێنەوارە لەمێژینەکانی 
ناوچەکەیەتــی. وەک لە وەاڵمەکانی مامۆســتا برایــم دەردەکەوێ، دەبێ وت ووێژەکە 
دوای باڵوبوونــەوەی کتێبەکــەی خــۆی، واتە »تاریخ فرهنگ بــۆکان و ادب مکریان ـ 
بۆکان«، کرابێ، لە چەند شوێن دا ئاماژە بەنێوەرۆکی ئەو کتێبە دەکا. بەداخەوە چاپی 
یەکەمــی کتێبەکــەش ڕێکەوتــی باڵوبوونــەوەی بەســەرەوە نییە و تەنیا لــە ڕێکەوتی 
نووســرانی ســەرەتاکەیەوە دەزانین کە دەبێ لە ســاڵی 13٦٤ ]198٥[ یان ماوەیەکی 

کەم دوای ئەوە باڵوبووبێتەوە. 
هەر چۆنێک بێ، ئەم کارەی کاک ناسر بۆ باڵوکردنەوەی دەنگی ئەفخەمی جێگەی 
پێزانینە، لەبەروەی دەزانین مامۆستا برایم بۆ ماوەی سااڵنێکی زۆر هاوکاریی ڕادیۆ 
مەهابادی کردووە و بەرنامەی بۆ تۆمار کردوون، بەاڵم وا هەیە ئێستا هیچکام لەو 

بەرنامانە نەپارێزرابن یان ئەگەریش پارێزرابێتن، باڵونەکرێنەوە. 
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هەر چۆنێک بێ، قســەکانی مامۆســتا برایم ســەبارەت بە مێژووی پێش ئیسالمی 
بۆکان و ناوچەکە سەرنج ڕاکێشن و تێیدا بۆکان بە پادگانی ئەشکانییان و ساسانییان 
ناودەبا و دەڵی 38 شوێنی مێژوویی ناوچەکە لەالیەن وەزارەتی فەرهەنگ و هونەری 
ئێرانــەوە تۆمــار کــراون. لەوانــە: قەاڵیچی، فەرهادتاش )ســماقان(  لەگــەڵ بی بی کەند 

)هۆرتەکەند( . 

ســەبارەت بــە بــۆکان مامۆســتا دەڵــێ پێشــتر نــاوی »شــارەکۆن« بــووە کــە بــە 
بوومەلــەرزە وێــران بــووە و پاشــان لــە شــوێنی ئێســتا دروســت کراوە. بەگوێرەی 

قسەکانی ئەو، ناوی بۆکان وەک بێکان و بووکانیش هاتووە. 
مامۆســتا باس لە حوســێن قوڵی بەگ )مەردانبەگی(  دەکا وەک خاوەن مڵکی بۆکان 
پێــش ســەردار عەزیزخــان و دەڵــی ئــەو دەم بــۆکان 12 مــاڵ بووە کــە هەمووی لە 

دەوری حەوزەگەورە کۆبوونەتەوە. 
مامۆســتا باســی کتێبێکی دیکەی خۆی دەکا بەناوی کتێبی »سرداران بوکان«، کە 
دەڵێ تێیدا خەت و خەدەمات و ئاساریانی تۆمار کردووە. من ئاگام لەم کتێبە نییە و 

هیوادارم کەس وکاری مامۆستا باڵوی بکەنەوە و نەهێڵن بفەوتێ. 
ئەوانەی خوارەوە هەڵبژاردەی قسەکانی مامۆستا برایمن لە شریتەکەدا:

ـ عەزیز خان و فەڕڕوخ خانی برای لە نستانی گەورکەوە دێن بۆ بۆکان و میوانی 
حوسێن قوڵی خان بوون و لەوێوە دەچن بۆ تەورێز... عەزیزخان لە دارولفنوون 

دەرسی نیزامیی گوتۆتەوە و کتێبێکی لە فنوونی نیزامی دا نووسیوە؛ 
ـ کوڕانی عەزیز خان: عەلی خانی سەردار و سەیفەددین خان بوون؛ 

ـ عەزیزخــان نــاوی گونــدی »چــاوان«ی گۆڕی و بەنــاوی کوڕەکەیــەوە کردی بە 
»عەلیاباد«؛ 

ـ عەزیزخان دەرسی عیلمی مەنتیقی الی مەالی پیرەباب خوێندووە؛ 
ـ ســەیفەددین خانی ســەردار لــە 7 ســاڵی دا بــووە بــە حاکمی ســاباڵغ و بۆکان و 
شــارەکانی دەوروبەری. ســێ گوندی یەنگیجە، کەرێزە و قازڵیانی فرۆشــت بۆ 
خەرجی تەکمیلی قەاڵ و حەوزەگەورە و مزگەوتی جامیعی بۆکان. موهەندیسی 
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لــە ڕووســیاوە هێنــا و بــە ترومپایەک و بــە یارمەتیی دوو تەختە ئاســن، ئاوی 
حەوزەگەورەی 200 میتر بۆ سەر قەاڵ بەرەوژوور برد؛ 

ـ ژاک دو مۆرگان گوتوویەتی سەیفەددین خان لە 29 ساڵی دا دەرمانخۆر کراوە و 
بە مردنی ئەو پشتی دەوڵەتی ئێران شکاوە؛ 
ـ سەیفەددین خان سەدرابادی دروست کردووە؛ 
ـ حەمەحوسێن خان لە 1333  دا شەهید کراوە؛ 

ـ قەاڵ تا سەردەمی سەردار عەلی خان مەحفووز ماوە؛ 
ـ شــوێنەواری باســتانی بۆکان 38 فەقەرەن: وەک شێخلەر، تیکانتەپە، ئەحمەداوا، 
قەاڵیچــی، باخچــە، تەپی و شــاریکەند کــە تاریخیان تا 2٥00 ســاڵ دەگەڕێتەوە 

دواوە.1

1.https://soundcloud. com/nassersina/birayimـefxemiـbokan.
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وت ووێژی خالید محەممەدزادە لەگەڵ مامۆستا سەید جەاللەددینی حوسێنی
ئەم وت ووێژە لەگەڵ بەرپرســی پێشــووی ڕێکخراوی خەبات، لە ماڵپەڕی »دیدار«دا 

باڵوبۆتەوە کە کاک خالید بەڕێوەی دەبا.1 
دیمانــەی ئەو دوو کەســە، گەلێک دوورودرێژ و هەمەالیەنەیە و گەلێک پرســیار 
ئاڕاســتەی شــێخ جەالل کراوە کە وەاڵم دراونەتەوە، هەر لە ســەردەمی کۆمەڵەی »ژ. 
ک« و دامەزراندنــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــەوە هەتا الچوونی شــێخ 

جەالل لە ڕێبەرایەتیی سازمانی خەبات. 
ئــەوەی بۆکان بگرێتەوە، چەند خاڵن: یەکەم شــێخ جــەالل بە فەقێیەتی لە گوندی 
ســەرا و حەمامیانــی بۆکان بووە، هەر لەو ســااڵنە دا کۆمەڵــەی »ژ. ک« دامەزراوە و 
ئەویش بۆتە ئەندامی. پاشان باسی نەمر مامۆستا شێخ عیززەددینی برای خۆی دەکا 
کــە لــە کاتی ڕاپەڕینی وەرزێرانی ناوچەی فەیزوڵاڵبەگی دا لە گوندی »گۆڵ«ی بۆکان 
بووە. هەروەها باســی هەندێ کەســایەتی خەڵکی بۆکان دەکا وەک: خوالێخۆشــبوو 
حاجــی ڕەحماناغــای موهتــەدی، کاک ســەالحوددینی موهتــەدی و کاک عەبدوڵــاڵ 
مو هتــەدی، مــەال عومەری عەســری و مامۆســتا مــەال عەلی ڕەببانی، مــەالی گوندی 
بوغدەکەندیــی نێــوان بۆکان و ســەقز. مامۆســتا شــێخ جــەالل دەڵێ: مامۆســتا مەال 
عەلی دانیشــتنێکی بۆ نزیک کردنەوەی الیەنە ئیســالمییەکانی دژبەری ڕژیمی شــا لە 

بوغدەکەندی پێکهێنا، بەاڵم بە ئەنجام نەگەیشت.2

1. www. endishe. blogfa. com/post 87. aspx.
2. مــن کــە مــاوەی ســاڵ و نیوێــک )19٦٤/13٤3(  مامۆســتای گونــدی بوغدەکەنــدی بــووم، 
گەلێک جار گەیشــتبوومە خزمەت مامۆســتا و هات وچۆی ماڵی یەکترمان کردبوو. مامۆستا 

کەسایەتییەکی نیشتمانپەروەر بوو، یادی بەخێر بێ!



هۆزە کوردەکان
لەم بەشە دا ئاوڕ لە هەندێک هۆز و عەشیرەتی کورد دراوەتەوە و 

پەیوەندیی دوور و نزیکیان بە بۆکانەوە خراوەتە بەرچاو.





میرنشیینەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت
ئــەم کتێبــە، »لێکۆڵینەوەیەکــی مێژوویــی، رامیــاری و ئابوورییــە«، نازنــاز محەممەد 
عەبدولقــادر، وەک بەشــێک لــە پێداویســتییەکانی پلەی ماســتەر پێشکەشــی کۆلێژی 
ئادابی زانکۆی سەالحەددینی کردووە. نووسەری کتێبەکە سوودی لە سەرچاوەیەکی 
زۆری کوردی و فارســی وەرگرتووە و زانیارییەکانی بەگشــتی پشت ئەســتوور بەو 

سەرچاوانەن. 
 بەشــی دووهەم لە بەندی یەکەمی بەشــی یەکەم، باســی میرنشــینی موکریانە و 

تێیدا دەنووسرێ:
 »ناوی موکریان لە سەدەی چواردەهەمی زایینیەوە کەوتۆتە الپەڕەکانی مێژوو«، 
کــە بەداخــەوە بــۆ ئــەم بۆچوونــە ســەرچاوەی ڕانەگەیاندووە، بــەاڵم لــە پەڕاوێز دا 
گوتوویەتی: »خەڵفین دەڵێ ئەم ناوچەیە لە سەدەی حەڤدەوە ناونرا موکریان.« ئینجا 
مەراغە، سەڵماس، شنۆ، الجان، نەغەدە، ورمێ، ساین قەاڵ، ساباڵغ، بۆکان، میاندواو، 
خانێ، سەردەشــت و نزیکەی 750 گونــدی وەک پێکهێنەرانی موکریان ناوبردووە و 

لە زمان خەڵفینەوە  گوتوویەتی بە پیتترین ناوچەی ئێرانە. 
 کتێبەکــە بــە شــێوەیەکی ئاکادێمیــک داڕژاوە و لــە بەشــەکانی دواتــر دا باســی 
پەیوەندیی موکریان و ســەنتەر، واتە حکوومەتی ناوەندیی ئێران و هەروەها باســی 
پەیوەندیــی میرنشــینە کــوردەکان لەگــەڵ یەکتر و بــۆ نموونە، پەیوەندیــی موکریان 
لەگەڵ ئەردەاڵن و سۆران دەکا و لە بەندی سێهەم دا دەچێتە سۆراغی هۆکارەکان و 

چۆنییەتی تێداچوونی میرنشینەکان، بە  موکریانەوە. 
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 لــە باســی پەیوەندیــی موکریــان و ســەنتەر، نووســەر نموونــە لــە »عەزیزخانی 
موکری« دەهێنێتەوە ]یەکەم سەرداری بۆکان[، کە گەیشتە پلەی سەرداری گشتی لە 
ئێران و بوو بە زاوای »ئەمیرکەبیر«ی سەدری ئەعزەمی ئێران )الپەڕە 158(  و دەڵێ: 
»جیاوازیی فەرهەنگ و ئایین لە نێوان موکریان و حکوومەتی ناوەندی دا بوو بەهۆی 

گرژتر و ساردتر بوونەوەی پەیوەندییەکانیان« )الپەڕە 159( . 
ئەم لێکۆڵینەوە بەنرخەی نووسەر لە بەندی سێهەم دا دەگاتە ناساندنی هۆکارەکانی 
هەڵوەشاندنەوەی میرنشینی موکریان کە »توندوتیژی و بەرهەڵستکاری و هەڵوێست 
وەرگرتنیــان ]بەرانبــەر بــە حکوومەت[ بــە درێژایی مێژوو، وەک هــۆکاری کوژرانی 
هــەزران الوی موکری دادەنێ )الپــەڕە179(  و لە ڕوانگەیەکی چینایەتییەوە ناوچەکە 
هەڵدەســەنگێنێ کە لەچاو گەلێک لە ســەرچاوەکانی دیکەی بەردەســتی ئێمە، کارێکی 

عەینیتر و زانستییانەترە )الپەڕە 179( .
 بەگشتی، خوێندنەوەی ئەم کتێبە بۆ توێژەرەوەی مێژووی بۆکان، وەک بەشێک 
لــە میرنشــینی موکریان پێداویســتییەکی گرنگــە و هیوایە چاومان بــە نامەی کۆتایی 

ماستەری نووسەریش بکەوێ.1

1. نازنــاز محەممــەد عەبدولقــادر، »میرنشــینەکانی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت لــە ســەردەمی 
فەرمانرەوایــی قاجــارەکان داـ  لێکۆڵینەوەیەکــی مێژوویــی، رامیــاری و ئابوورییــە«، دەزگای 

چاپ و باڵوکردنەوەی موکریانی، هەولێر 2002، 245 الپەڕە، کوردی.
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با و و باپیری تایفەی دێبوکری
عەبدوڵاڵ خانــی موکــری؛ ئــەوە عینوانــی وتارێکە کاک قــادر فەتاحی قــازی لە ژمارە 
123ی »نشریە دانشکدە ادبیات و علوم انسانی دانشگاە آذرابادگان«دا نووسیویەتی و 

پاشان بە شێوەی نامیلکەیەکیش باڵوکراوەتەوە. 
 وتارەکە باســی »عەبدوڵاڵ خانی موکری« کوڕی بوداق خان دەکا و بوداق خانیش 
لە ساڵی 1201ی ق/ 1786ـ  7 حاکمی ساباڵغ بووە. )ناوی ساباڵغ ساڵی 1314ی ش/ 
1935ی ز  ، کراوەتە مەهاباد( . بەگوێرەی وتارەکە عەبدوڵاڵ خان لە ماوەی حکوومەتی 
خۆی دا هەمیشــە لەگەڵ »ئاغاواتی دێبوکری« لە کێشــە و شــەڕ و هەرا  دا بووە و لە 
16ی ڕەبیعــی دووهەمــی 1256دا هەباس ئاغای دێبوکریی لە ســاباڵغ کوشــتووە. بەو 

بۆنەیەوە بەیتێکی فۆلکلۆری گوتراوە کە بەو شێوەیە دەست پێدەکا:

خالق! هەر تــۆ بێ فکری
بێ فکری تــۆ  هەر  رەبی! 

بەیتەکە هەندێ ئاماژەی بە ناوچە و کەسانی خەڵکی موکریانی تێدایە:

دێبوکـــری  هەباســـاغای 
دێبوکریانـــە بـــوون   یاغـــی 
 دارەلـــەک بە قـــوڕێ گیراوە
جوابێکی نارد بـــۆ حەمامیان

 بابـــی قەرەنـــی و قـــادری...
وانـــە گـــەورەی   هەباســـاغا 
دەڵێـــی ســـێاڵوە  ئـــاو زۆرە 
لەشـــکر بێ وەکوو بای زریان

لــە پەڕاوێــزی الپــەڕە 414ـ  415 ش دا لــە زمــان نەمــر عومەرئاغــای عەلیــارەوە 
گوتراوە: 

»باپیرەگــەورەی تایفــەی دێبوکــری، ئەحمەد ئاغا« بووە. کــوڕی ئەحمەد ئاغا ناوی 
عارەب ئاغــا بــووە و کوڕی عارەب ئاغــاش بەیرەم ئاغــا. بەیرەم ئاغا لــە دیاربەکرەوە 

هاتۆتە موکریان لە دێبوکری ئێستا نیشتەجێ بووە. 
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بەیرەم ئاغا پێنج کوڕی بووە بەو ناوانە: ڕەســووڵ، سڵێمان، شێخ ئاغا، ئەحمەد و 
مامەســوور. ڕەســووڵ ئاغاش ســێ کــوڕی بــووە بەنــاوی عەبــاس، مەعــرووف و 

محەممەد. 
مارف ئاغــا حــەوت کوڕی بــووە بەناوی محەممــەد )ئێلخانی(، ئەحمەد، ســڵێمان، 

گواڵوی، مامەند، سوڵتان و برایم. 
حاجــی محەممەدئاغــای ئێلخانــی کــوڕی مارف ئاغا ســێ کــوڕی بووە بــە ناوی: 

مەحموود ئاغا، عەلیاغا عەلیار )ئێلخانی زادە(  و حاجی بایزئاغا... 
 مــاددە تەئریخــی مردنــی عەباس ئاغــا دێبوکــری، وشــەی »روغــن«ە، کــە دەکاتــە

ساڵی 1.1256

1. نشریە دانشکدە ادبیات و علوم انسانی دانشگاە آذرابادگان، پائیز 2536، سال 29، شمارە 
مسلسل 123.
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هۆزی فەیزوڵاڵبەگی
مامۆســتا حەســەن ســەالح )ســۆران(  و پرۆفیســۆرێکی زانســتگە لە ئاڵمان بەناوی 
وۆلفگانــگ ڕوودۆڵــف )Wolfgang Rudolf(  پێکەوە لێکۆڵینەوەیەکیان لەســەر هۆزی 
فەیزوڵاڵبەگــی لــە ڕۆژهەاڵتــی بۆکان و باشــوووری ڕۆژهەاڵتی ســەقز کردووە کە 
ســەرەتا بە زمانی ئاڵمانی لە ســاڵی 1967  دا باڵوکراوەتەوە و پاشــان دوکتۆر ناجی 
عەباس ئەحمەد وەریگێڕاوەتەوە سەر کوردی و لە بەرگی پێنجەمی گۆڤاری کۆڕی 

زانیاریی کورد لە بەغدا باڵوی کردۆتەوە )1977( . 
بابەتەکە مێژوولکەیەکی بەسوودی هۆز و هەروەها ناوچەی فەیزوڵاڵبەگییەکانە و 
بۆ ناسینی مێژووی دوو سەدەی ڕابردووی ناوچەی بۆکان یەک لەو سەرچاوانەیە 

کە ناکرێ چاویان لێ  بپۆشرێ. 
لــە کۆتایــی بابەتەکــە دا، شــەجەرەنامەیەکی هۆزی فەیزوڵاڵبەگی چــاپ کراوە کە 
پێکهێنەرەکەی کاک حەســەن ســەالحە. کاک حەسەن ئەو شەجەرەنامەیەی بە زمانی 
فارســی ئامــادە کردووە و لە ســااڵنی 1344/ 1965دا لە تەورێــز چاپی کردووە. هەر 

دوو سەرچاوەکە لە پەیوەندیی مێژووی ناوچەی بۆکان دا گەلێک بەنرخن.1

1. وۆلفگانــگ ڕوودۆڵــف و حەســەن ســەالح )ســۆران( ، »هــۆزی فەیزوڵاڵبەگــی بانی بۆکان 
)مێژوویەکــی کورتــی بنەماڵەیەکــی بەگزادەی کورد( «، وەرگێڕانــی د. ناجی عەباس ئەحمەد، 

گۆڤاری کۆڕی زانیاریی کورد، بەرگی پێنجەم، بەغدا، 1977.
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بنەماڵەی عەبدوڕڕەحامن بەگی موکری
کتێبــی گەلێــک بەنرخی کاک ئیرەج ناهید ســەبارەت بە وەچەی عەبدوڕڕەحمان بەگی 
موکریـ  کە فەیزوڵاڵبەگییەکانی ڕۆژهەاڵتی بۆکان و باکووری سەقز بەشێک لەواننـ  
لە ڕاستی دا درێژەی کاری مامۆستایان حەسەنی سەالح، محەممەدی ڕۆستەم زادە و 
مەحموودی ئیشــراقییە و ڕووناکییەکی زیاتری خســتۆتە سەر مێژووی بنەماڵەیەکی 

ڕووناکبیر و هونەرمەند کە لەم ڕوانگەیەوە، لە ناوچەکە دا دیاردەیەکی دەگمەنن. 
ئەوەی لە کتێبەکە دەردەکەوێ ڕاستییەکە، کە وا هەیە زۆربەی زۆری ئێمە نەیزانین: 
فەیزوڵاڵبەگییــەکان بە بنەچەک دەگەڕێنەوە ســەر هۆزی خاوەن دەســەاڵتی موکری. 
بەگوێرەی نووســینی کاک ئیرەج، ئاغا عەبدوڕڕەحمان بەگی موکری لە ســەروبەندی 
ساڵی 1250ی کۆچی 1834ـ  1835ی زایینی دا، لە ساباڵغ ژیاوە و خاوەنی سێ پارچە 
ئاوایی تیکانتەپە و باخچە و سارووقامیش بووە لە ڕۆژهەاڵتی بۆکان. فەیزوڵاڵ بەگ و 
 سوڵتان بەگی کوڕانی عەبدوڕڕەحمان بەگ، بەتایبەت یەکەمیان، پەرەیان بە دەسەاڵتداری و
 مڵکداریی خۆیان داوە، بوونەتە هێزێکی گەورەی ناوچەکە لە هەوشار تا سەر چۆمی 

جەخەتوو و هەندێک جار ئەوبەری چۆمەکەش. 
فەیزوڵاڵ بەگییــەکان لــە ڕێگــەی ژن و ژنخوازییــەوە لەگــەڵ نەمر ســەیفولقوزاتی 
قازی و بنەماڵەی پێشەوا قازی محەممەد بوونەتە خزم و چوونەتە ڕیزی خەباتکارانی 
کۆماری کۆردســتانەوە )1946(  و الی کەم حەوت ئەندامی بنەماڵەکەیان لە ســەقز و 

یەکیان لە بۆکان )شەهید عەلی بەگی یەکشەوە(  لە داری بێداد دراون )1947( . 
کتێبــی کاک ئیــرەج گەلێــک بــە پوختــی  نووســراوە، واتــە بابەتــەکان بەکورتــی 
بڕوانەتــەوە، لــە کاتێــک دا زۆربــەی ئــەو ڕووداوانــەی وا لــە الپــەڕەکان دا ڕەنگیــان 
داوەتــەوە باس وخواســی بــە وردەڕیشــاڵ هەڵدەگرن و بــۆ ئەوە دەبــن چەند بەرگ 
کتێبیــان لەســەر بنووســرێ. هیــوادارم کاک ئیرەج خۆی و الوانــی بنەماڵەی خاوەن 
فەرهەنگی فەیزوڵاڵبەگی ئەم ئەرکە پێویســتە ڕاپەڕێنن و ئێمە لە داهاتوویەکی نەک 



بەشی یەکەم، بۆکان: ناسنامە، مێژوو، ڕووداو | 481  

دوور دا، چاومــان بــە چەنــد بــەرگ کتێبــی تــازەی ئەم بــوارە گرنگــە ڕوون ببێتەوە. 
کتێبەکە بە وێنەی کەسان و نەقشە و شەجەرەنامە و وێنەی بەردی قەبری زۆرێک 

لە ناودارانی بنەماڵەکە ڕازاوەتەوە کە بایەخی بەڵگەنامەیی زیاتری پێدەدەن. 
ئەوەی لە کتێبی کاک ئیرەج  دا نادیار بێ ژیانی کۆمەاڵیەتیی خەڵکە لەژێر دەسەاڵتی 
بنەماڵەی فەیزوڵاڵبەگی دا و پەیوەندە ئابووریـ  کۆمەاڵیەتییەکانن. هیوادارم نووسەر 
خــۆی یــا کەســانی تر لــە داهاتوو دا ئــاوڕ لەم بــوارە گرنگانــە بدەنــەوە و بنەماڵەی 

فەیزوڵاڵبەگی لە چوارچێوەیەکی گشتیتر دا بخەنە بەر باس و لێکۆڵینەوە. 
زۆربــەی هــەرە زۆری کتێبەکــە تایبەتە بە ناوچەی بۆکانەوە و پێویســت ناکا بۆ 

ئەم کارە ژمارەی الپەڕەکان دەسنیشان بکەم.1

1. ایــرج ناهیــد، »نظری بە خانوادە عبدالرحمن بیگ مکری«، ناشــر: نویســندە )؟( ، ســال چاپ 
1388/ 2009 )؟( ، 167 صفحە، فارسی.
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عێلی بارزان
توێژەری ناسراوی کورد، دوکتۆر محەممەدعەلی سوڵتانی، لە ساڵی 2004  دا بەرگێک 
کتێبی لە تاران باڵوکردەوە کە ناوی »بارودۆخی سیاسی، کۆمەاڵیەتی، مێژوویی عێلی 
بارزان«ە. لە کتێبەکە دا ســەرەتایەک ســەبارەت بە وشەی »بارزان« نووسراوە، ئینجا 
زانیارییەکی زۆر لە پەیوەندیی پێشــینەی ئایینی ـ سیاســی بارزانییەکان ڕاگەیەنراوە 

کە بۆ خوێنەری فارس گەلێک بەسوود دەبێ. 
بەشــی دووهەمــی کتێبەکــە، چــاپ کــرا وەی ســەرلەنوێی کتێبی »اســرار بارزان« 
نووســینی نەمر دوکتۆر ئیســماعیلی ئەڕدەاڵنە کە ســەرەتا لە ســاڵی 1325/ 1946  دا 

چاپ کرابوو و چیتر نوسخەی بەدەست کەسەوە نەمابوو. 
بەشی سەرەکیی کتێبەکە، بریتییە لە چاپ کردنی 446 بەڵگەنامەی ساواک و سپا و 
دەزگا حکوومەتییەکانــی دیکــەی ئێــران لە پەیوەندیی بارزانییەکان دا ـ هەر لە ســاڵی 
1945ەوە تا 1976. بەشــەکانی کۆتایی کتێبەکە بریتین لە وێنە و ژیاننامەی هەندێک 
 کەســایەتی کــورد. بەڵگەنامــەکان بەشــێکی زۆریان هەر ئەوانەن وا پێشــتر لە کتێبی

»چپ در ایران ...«دا باڵوبوونەتەوە و من لەم وتارانە دا ئاماژەم پێکردووە. 

کتێبی کاک محەممەدعەلی ســوڵتانی هەر لە یەکەم بەڵگەنامەوە کە پەیوەندی بە 
گوندی »سەرا«وە پەیدا دەکا  تا بەڵگەی ژمارە 3، کە باسی هاتنی نەمر مەال مستەفای 
بارزانــی بــۆ بۆکانــە و ژمارە 7، کە باســی چوونی حاجی بابەشــێخی ســەیادەتە بۆ 
ســەقز، گەلێــک بابەتی پەیوەندیدار بە بۆکانیان  تێــدا دەبیندرێ. بەڵگەنامەکانی ژمارە 
25، 41، 46 ســەبارەتن بە )قاســم ئێلخانی زادە، ئیبراهیم عەلیار( ؛ 249 )حسێن فاتحی، 
فەتحوڵاڵ سنەیی، ڕەحمانی کوڕی رسووڵ لە بەردەزەرد و مەال سوڵتان لە ناوچەی 
فەیزوڵاڵبەگی( ؛ 381 )حەسەن زیرەک( ؛ 285 )سەالح موهتەدی، محەممەد ئێلخانی زادە، 
عەبدوڵــاڵ ئێلخانــی زادە(؛ 304 )ســەالح موهتــەدی( ؛ 309 )دادخوا، ئەمیــری، محەممەد 
عەباســی(؛ 322 )موعەللیمانی بۆکان( ؛ 324 )ســوارە ئێلخانی زادە، ســەعد موهتەدی، 
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دێهبانی بۆگەبەسی ]کە دەبێ شۆرەتی قەدیمی بێ[، هەروەها 330 )هەمان دێهبانی 
بۆگەبەسی، محەممەد بوداقی، ئاغاواتی بۆکان( 1

1. محمد علی ســلطانی، »اوضاع سیاســی، اجتماعی، تاریخی ایل بارزان«، بانضمام »اســرار 
بــارزان« نوشــتە دکتــر اســماعیل اردالن، ناشــر: ســازمان اســناد و کتابخانە ملــی جمهوری 

اسالمی ایران، تهران 1383/ 2004، 677 صفحە، فارسی.
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مێژووی هۆزی بڵباس
لەســەر مێــژووی هــۆز و تیــرە و تایفەی کۆنــی کــورد کاری کەم کــراوە. بنەچەکی 
هــەرکام لــە ئێمــە لــە ڕابــردووی دوور یا نزیــک دا دەگەڕێتــەوە بۆ ســەر هۆزێک لە 
هۆزەکان و بەگشــتی کۆمەڵگای کورد پێشــینەیەکی بەهێزی هۆزایەتی و پەیوەندیی 

عەشیرەیی و خوێنیی هەیە. 
 ناوچــەی موکریان بەگشــتی مۆرکی بڵباســەکانی بەســەرەوەیە کــە یەکییەتی یا 
کۆنفدراســیۆنێکی پێکهاتوو  لە چەند هۆزی ســەربەخۆ بووە. بەگوێرەی شــەڕەفنامە، 
ئــەو پێکهاتەیــە بریتــی بــوون لــە 10 تیــرە و بەرە باب و لــە ســەردەمێکی نوێتر دا لە 
مەنگــوڕ و مامــەش و پیــران )هەروەهــا »دەلــۆ«، »ورمزیــار«، »ســن« و »ڕەمــک« (  

پێکهاتووە. 
 دیارە ئەم پێکهاتەیە هۆزە سەرەکییەکانی بۆکان و دەوروبەری، واتە گەورک و 
 دێبوکری و فەیزوڵاڵبەگی ناگرێتەوە، بەاڵم ئەندامانی هۆزەکانی نێو بڵباس تێکەاڵوی و
کــۆچ و هات وچۆیــان لەگــەڵ ناوچــەی بۆکانیــش هەبــووە و بــۆ نموونــە ئەندامــی 
»ورمزیاری«یــەکان لــە بــۆکان بوون و هەن، یاخود »ســەکری« کــە بەگوێرەی کتێبی 

جێ باســی ئەم جــارە، یــەک لــە تیرەکانــی بڵباســە، لــە گونــدی حەســاری الی بۆکان 
هەبوون و پاشان هاتنە بۆکان و ناسناوی خۆیان لە »سەکری«یەوە کردە »شوکری«. 
 کتێبــی »مێژوویــی هــۆزی بڵباس لە کۆنەوە تا ئەمڕۆ« نووســینی کاک مەحموود 
ئەحمەد محەممەد، بەرگی یەکەم لێکۆڵینەوەیەکی باش و بەبەڵگەیە لەمەڕ بڵباسەکان، 
کە هیوادارم بەرگی دیکەشی بەدوا دا باڵوبکرێتەوە. کتێبەکە بە شێوازێکی ئوسوولی 
تیرە و تایفەی بڵباسی ناساندوون و کەسایەتیی ناوداری هەرکام، هەروەها گوند و 
ناوچــەی ژیانی هەموویانی ناســاندوون. بۆ نموونــە دەڵێ »بەیتی کانەبی« بۆ کانەبی 
فەقــی وەیســی گوتــراوە کە هــۆزی »ڕەمەک« یا »ڕامــا ک« یا »ڕامەک« یــا »ڕێمێک«ی 
بڵباس بووە. )الپەڕە 210( . ]من ئەو بەیتەم بە دەنگی نەمر »حەمەجان« گوێ لێ بووە 
کە باسی شەڕی مەراغە دەکا. حەمەجان خۆی خەڵکی سێوەدینی الی بۆکان بوو.[ 
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یــا لــە باســی هــۆزی ورمزیار )یــا »هوڵمزیار« یــا »وڵمزیار« (   دا دەنووســێ کە لە 
دەوروبەری شاری سەقزیش ژیاون )الپەڕە 215( . 

کتێبەکە وەک بەشێک لە مێژووی بڵباس، باسی »موکری قڕان«ی مەراغە لە ساڵی 
1198ی کۆچی و 1783ی زایینی، هەروەها شۆڕشی شێخ عوبەیدیلال و هاتنی شێخ 
قــادری کــوڕی بۆ ناوچەکــە و هاوکاریی هۆزی مەنگوڕ و مەزنــی هۆزەکە هەمزاغا 

لەگەڵ شۆڕشەکە دەکا )ساڵی 1880( .
 لە کتێبەکە دا خوێنەر تووشــی سەرســامی دەبێ کە چۆن و بۆچی هۆزێک وەک 
بڵبــاس و ناوچەیەکــی وەک موکریــان بــە درێژایــی مێــژووی چەنــد ســەدەیی خۆی 
کەوتبێتە بەر هێرشــی بێ وچانی نەک هەر داگیرکەری عەجەم و عوســمانی، بەڵکوو 

داردەستە کوردەکانیش. ئەوە لیستەیەک لە هێرشەکانی سەر بڵباس:
ـ هێرشی خان ئەحمەدخانی ئەردەاڵن )2 جار(  )دوای 1612 و 1635؟(  الپەڕە 44؛ 
ـ  هێرشی عەباس خان زیادئۆغلوو و میر حسێن خانی لوڕ )پێش 1698( : »قڕانێکی خستە
کوردەکانی ئەو مەڵبەندانە کە تەتاریش دەسکیان کە دوو نەکردەوە«، الپەڕە 58؛ 

ـ هێرشی حەسەن پاشای والی بەغدا )1712( ، الپەڕە 66؛ 
ـ هێرشی ئەحمەدپاشای والی بەغدا )1737( ، الپەڕە  69؛ 

ـ هێرشی سوبحان وێردی خانی ئەردەاڵن )1741( ، الپەڕە 72؛ 
ـ هێرشی خان ئەحمەد خانی کوڕی خوسرەو خانی ئەردەاڵن )1789( ، الپەڕە 79؛ 

ـ هێرشی عەلی والی پاشا والی بەغدا )1802( ، الپەڕە 83؛ 
ـ نیشــتەجێ کردنی خێڵی قەرەپەپاغ لە دەشــتی ســندووس، کە بەدەست بڵباسەوە 

بوو لەالیەن قاجارەکانەوە )1811( ، الپەڕە 87؛ 
ـ موکری قڕانی شــا عەباســی ســەفەوی، هێرشــی والی بەغدا )1867(  و هێرشــی 

سپای ئێرانی دوای تێکشکانی شۆڕشی شێخ عوبەیدوڵاڵ )1880(  و... 
 کتێبەکە ســەرچاوەیەکی جێ متمانــە و گرنگە بۆ مێژووی ناوچەکە بە بۆکانەوە، 
لەبەرئەوەی بۆکانیش لە مەڵبەندەکە دا بووە و هێرشــی ئەردەاڵنەکان و ئەوانی 
تریــش بــە ڕێگای بــۆکان دا کراوە و ئاشــکرایە بۆکانیش لە ئاگری ئەو شــەڕ و 
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هێرشــکەرییانە دا ســووتاوە. بــۆ نووســینی مێــژووی بــۆکان لــە دواڕۆژ دا، ئەم 
سەرچاوەیە گەلێک یارمەتیدەر دەبێ.1

1. مەحموود ئەحمەد محەممەد، »مێژووی هۆزی بڵباس لە کۆنەوە تا ئەمڕۆ«، بەرگی یەکەم، 
چاپخانەی تاڤگە، سلێمانی، 1989، 256 الپەڕە، کوردی. 
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چاند و هونەر

)کتێب، شێعر، چیرۆک، مۆسیقا، وێنە، پەیکەر و فیلم( 

لەم بەشە دا هەواڵی ئەو ڕووداوە فەرهەنگی و ئەدەبی و هونەرییانە دەکەونە بەرچاو کە 
 هەرکام بە شێوەیەک لە شێوەکان پەیوەندییان بە بۆکانەوە بێ و بریتی دەبن لەو کتێب و
وتــار و چاپەمەنییــە دەورەیی و ماڵپەڕ و وێنە و فیلــم و کلیپانەی وا بەنێوەرۆکێکی 
فەرهەنگی هونەرییەوە کەوتبنە بەرچاوم و سۆراغێکی بۆکانم تێدا کردبێتن. دیارە نە 
 توانای من و نە بابەتێکی هەفتانەی وەک ئەم پڕۆژەیە ناتوانێ و نەیانتوانیوە هەموو کتێب و
گۆڤار و ڕۆژنامەیەک بپشکنن و خوێنەریش داخوازی دیاردەیەکی وا نەگونجاویان لە 
پڕۆژەیەکی وەک ئەوەی من نابێ. لێرە دا دوور نییە بگوترێ باشە باسی ئەم سەرچاوەیە 
 کراوە بۆچی ئەو سەرچاوە تایبەتەی دیکە لە بیرکراوە کە گرنگایەتیی زیاتریشی هەیە؟ 
من تاوانی ئەوە دەسبەجێ دەگرمە ئەستۆ، بەاڵم من تاکێکم لە دوورەواڵتی دەژیم و 
سەر بە هیچ ڕێکخراوە و ئەنجومەنێکیش نیم جگە لە ئەنجومەنی قەڵەمی بریتانیا،1 لە 
ماوەی نووسینی ئەم وتارانەش دا پێنج ڕۆژی هەفتە لە دەرەوەی ماڵ بە ئیش وکاری 

1. چەند ساڵێک پێش ئێستاش بە فەرمانی سەرۆکی ئەکادیمیای کوردی و بەبێ داواکاری و 
ئاگاداریی خۆم، وەک ئەندامێکی ئەکادیمیا دەسنیشان کرم. لەو کاتەوە تا ئەمڕۆ نە هەواڵێکم 
لەو ئەندامییەتییە و ئەرک و کارم پێ گەیشــتووە، نە پێم گوتراوە قەرارەکە هەڵوەشــابێتەوە! 

ئەو دەم بۆچی وابوو و ئێستا بۆچی وایە، نازانم. 
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 بەڕێوەبردنی ژیانەوە خەریک بووم و تەنیا شەوانە ئەگەر دەرفەتێکم دەست کەوتبێ
لــە پەنــای هەواڵەکانی ڕۆژانە دا کتێب و چاپەمەنییــە دەورەیی یەکانم لێرەولەوێ یان 
لەســەر ئینترنێــت دۆزیوەتەوە و هــەر چۆنێک بووە هەندێک ماتریاڵــم لە پەیوەندیی 
بۆکان دا لێ هەڵکڕاندوون بۆ ئەوەی پێش ڕۆژانی شەممە کە وتارەکە لەسەر ماڵپەڕی 
ڕۆژهــەاڵت/ بــۆکان بــاڵو دەبــۆوە، گەاڵڵەی بکــەم و بینێرم بۆ الی سەرنووســەری 
ماڵپەڕ، تەنانەت ئەگەر پشــوویەکی هاوینەشــم بووبێ، کتێبــم لەگەڵ خۆم بردووە و 
یادداشــتم لەبــەر هەڵگرتۆتەوە بــۆ ئەوەی لە گەڕانەوە دا بیکەم بــە وتارێک و نەهێڵم 
وچان بکەوێتە کارێکەوە کە خۆشم ویستووە. هەموو ئەوانەشم داناوە لە پەنا کاری 
دیکەی نووســین و ڕانانی کتێب بۆ ئەم ڕادیۆ یان ئەو تەلەفیزیۆن و ئەو گۆڤار یان 

ڕۆژنامەی کوردی.«



شوێنە فەرهەنگییەکان





خانووبەرە مێژوویی یەکان
لە هەندێک واڵتی پێشکەوتووی جیهان ڕەسم وایە تابڵۆیەکی بچووک بە دیواری ئەو 
مااڵنەوە دەدەن کە پێشــتر کەســایەتییەکی گرنگی سیاســی، کۆمەاڵیەتی، هونەری و 
زانستیی تێدا ژیاوە و لەسەری دەنووسن فاڵنەکەس لە نێوان ئەو ساڵە دیاری کراوانە  دا 
لەم شــوێنە تایبەتە ژیاوە، یاخود کاونســڵ )شــووڕای شار(  یان حکوومەتی ناوەندی 
ماڵەکە دەکڕێتەوە و دیکۆڕاسیۆنی ئەو سااڵنەی تێدا پێکدەهێنێ و ئاسەوارەکانی ئەو 
کەسایەتییەی لێ دادەنێ و دەیکاتە شوێنێکی تووریستی بۆ سەردان و چاولێ کردنی 

خەڵکی خۆیی و بیانی. 
 ئێمــە تــا ئــەو قۆناغە و بە ڕێوەچوونی بەرنامەیەکــی ئەوتۆ، ڕێگای دوورمان لە 
بــەرە و هەرگیــز داگیرکەرانی تورک و ئێرانی ئیجــازەی کاری وامان پێ نادەن، واتە 
دەبێ ســەرەتا کەیانێکی خۆیی نەتەوایەتیمان هەبێ ئینجا بەرەو کاری وا بئاژوێین، 
بــەاڵم بۆ ئەوەی ســەرەهەودای مەســەلەکان ون نەبن و لــە دواڕۆژ دا بزانین کێ کێ 
بووە، پێویســتە هەر لە ئێستاوە شوێنەوارەکان لە سەرانسەری کوردستان دا دیاری 

بکەین و بیاننووسین. 
 لە بۆکان هەندێک خانووبەرە هەن کە شوێنی ژیانی کەسایەتییە مێژوویی یەکان 
بوون و بەداخەوە بەهۆی شێوازی کۆنی میعماری و کەرەسەی خراپی بیناسازییەوە 
ڕووخاون و نەماون یا لەبەر هۆکاری سیاسی کەوتوونەتە بەر هێرشی حکوومەتی 
عەجەمان )بۆ نموونە، قەاڵی سەردار کە لەجیاتی پاراستن و نوێ کردنەوە، پاسدارەکان 
ڕووخاندیان و لە ناویان برد( . لە بارودۆخێکی وا دا، گرنگ ئەوەیە ئێمە شوێنەکانمان 
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 لــە بیــر نەچــێ بــۆ ئــەوەی لــە دواڕۆژ دا بتوانــرێ دەسنیشــان بکرێنــەوە و یادیــان
زیندوو ڕابگیرێ:

ای خاک! اگر سینە تو بشکافند
 بس گوهر قیمتی کە در سینە توست )خیام( 

 بــۆ ئــەم کارە پێویســتە شــوێنی هــەرکام لــەو مااڵنە بــەوردی دیــاری بکرێن و 
بنووســرێن. بــۆ نموونە، مامۆســتا هەژار لە ســااڵنی الوییەتیی دا ماڵــی لە تەرەغەوە 
هاتۆتــە بــۆکان لەگــەڵ بنەماڵەکــەی لەو ماڵە دا ژیــاون کە دواتر بوو بــە ماڵی خاتوو 
»فاتــم فەرهــاد« و »حاجی ســەعیدی موبارەکی«. من ئێســتا زیاد لە ٤0 ســاڵە بۆکانم 
نەدیتــووە و نازانــم چــی بەســەر ئــەو ماڵە هاتــووە، بــەاڵم دەتوانم شــوێنەکەی بەو 
شــێوەیە دیــاری بکــەم: لە باکــووری ڕۆژهەاڵتــی مزگەوتی جامیع، خــوار ماڵی مەال 
عیسامەددینی شەفیعی، باکووری ماڵی ساڵە خانی نەسیری، کە گوایە ئێستا کەوتۆتە 
بەری باشــووری ئەو خیابانە تازەیەی وا لە نێوان خیابانی ســەرەکیی شــار و الی 

حەوزەگەورەوە تا خیابانی سەقز لێدراوە. 
لەســەر ئەم پێ وشــوێنە پێویستە کۆمەڵێک خانووبەرە و شوێنی نیشتەجێ بوون 
پارێــزراو بــن، ماڵی کەســانێکی وەک: قازی کاکەحەمەی قزڵجــی، مەال عەلی قزڵجی، 
مەال حەسەنی قزڵجی، حەقیقی، ئەفخەم، میرزا عەبدوڵاڵ ئەفخەمی، برایمی ئەفخەمی، 
مەال هادی ئەفخەم زادە، ســەالحەددینی موهتەدی، ســوارە ئێلخانی زادە ســمایل خانی 
فەڕڕوخی، مامۆستا سەید حەسەنی کازمی، سەید عەبدوڵاڵی کازمی، عەبدوڕڕەحمانی 
ددانســاز، ســەیدی بەننا، دوکتۆر ســەالمەت بەخش، حاجی قاســم کەریمی، عەبدوڵاڵ 
ئێرانــی، میــرزا حەمەڕەئووفــی خەیــات، عەلــی میرەبەگ، حســێنی فاتحــی، عومەری 
سوڵتانی وەفا، حوسێنی تەهایی، میرزا برایمی حەریری، مەحموودی ڕەزایی، حوسێنی 
مەجیــدی )قارەمانی ڕاپەڕینی ســاڵی 1332ی بۆکان( ، مەال عیســامەددینی شــەفیعی، 
مەال ئەبووبەکری شــەفیعی، دوکتۆر جەعفەری شــەفیعی ، وەستا قەفاری بەننا، ماڵی 
جووەکان، ئەرمەنی، بەهایی و پەیڕەوانی ئایینەکانی تر؛ هەروەها ماڵی ئەو کەسانەی 
وا خەڵکی بۆکان نەبوون، بەاڵم بۆ ماوەیەک لە بۆکان ژیاون و دەوریان هەبووە لە 
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ڕەوتــی ژیانــی کۆمەاڵیەتیـ  فەرهەنگی بۆکان دا، بۆ نموونە: حاجی شــەیبانی )یەکەم 
ســەرۆکی ئیدارەی فەرهەنگی بۆکان لە 1315( ، کاک ئەحمەدی قازی، کاک ڕەحمانی 
مودەرریســی، کاک حەبیبوڵــاڵ تابانــی، کاک فەتاحــی ئەمیری، شــاعیرە گەنجترەکان 
وەک کاک ســەعید نەجاڕی )ئاســۆ)، کاریکاتۆریستەکانی وەک برایانی قوەڕەیشی و 
وەرگێڕێکــی وەک کاک محەممــەد ڕەمەزانــی و گۆرانیبێــژان و هونەرمەندانی وەک: 
حەسەن زیرەک، قالەمەڕە، حەمەحسێنی ڕەوشەنفکر، عەلی خەندان، حەسەنی دەرزی و 
 عەبــە دەڕژێ و بەیت بێژانــی وەک عەلــی کــەردار و حەمەجــان و ســەدان نــاوی تر

کە من لە بیرم نەماون، بەاڵم کۆمەاڵنی خەڵک دەیانناسن. 
هەر بەڕاستی حەیف نییە ماڵی حەسەن زیرەک ون بێ؟

 پێویســتە شــوێن و ڕێکەوتی ژیان و کاری هەر کامیان بەوردی دیاری بکرێ و 
بنووسرێ، ئەوەش کاری الوە دەست بە قەڵەمەکانە لە بۆکان. ئەوە ئێوە و ئەوەش 

ئەم ئەرکە گرنگە!
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بنکەی فەرهەنگیی حەمامیان 
لـە ژمـارە 7٥ و 77ی گۆڤـاری »مەهابـاد«دا بەڕێـزان محەممـەد ئەحمەدیان و مسـتەفا 
ئێلخانی زادە  دوو وتاریان لەسەر »بنکەی فەرهەنگیی حەمامیان«ی بۆکان نووسیوە و 
تێیـان دا باسـی خوێنـدەوار و مـەال و فەقـێ و ئاغـای گوندەکەیـان کـردووە. زانیاریـی 
نێـو وتـارەکان دەریدەخـا کـە حەمامیـان و مزگـەوت و حوجرەکـەی لـە سـەرەتاکانی 
سـەدەی بیسـتەمەوە تـا کۆتایی یەکانـی سـەدە، بنکەیەکـی گرنگـی فەرهەنگـی بـوون و 
گەلێک زانا و مەالیان لێ پەروەردە کراون، کە دواتر لە ڕەوتی سیاسی ـ فەرهەنگیی 

ڕۆژهەاڵتی کوردستان دا دەوری گرنگیان بینیوە. 
 وتارەکان هەروەها زانیاریی باشــمان ســەبارەت بە گومبەزی حەمامیان دەدەنێ 
کــە لەوێ دا هەندێــک مەزنەپیاوی ناوچەکە و ســەرۆک هۆزانی دێبوکری نێژراوان و 
بــەردی گڵکۆیــان بــە  خەتــی خەباتــکاری ڕێگــەی کوردایەتــی، نەمر مــەال ئەمجەدی 

عوسمانی، نووسراوە. 
 ئــەم دوو وتــارە بــۆ نــەوەی تازە و ئەوانــەی وا ئاگاداریی زۆریــان لە مێژووی 
فەرهەنگیــی ناوچەکــە نییــە گەلێک بەســوودە، بەاڵم گەورەیی بنکــە و دوورودرێژی 
چاالکییەکانــی حوجــرە و مزگەوتــی حەمامیــان ئــەوە هەڵدەگــرێ کە ئــەم برایانە و 
نووســەرانی دیکــەی ناوچەکــە ئــاوڕی جیددیتر لــە حەمامیــان بدەنــەوە، ژیاننامەی 
مەزنەپیاوانی پەیوەندیدار بە حەمامیان بنووسن، وێنەی خۆیان و گڵکۆیان هەڵبگرن و 
تەنانەت فیلمی ڤیدیۆ لە گومبەز و دیوەخان و دانیشــتووان و بارودۆخی سیاســی ـ 

ئابووریی گوند و ناوچەکەی لێ زیاد بکەن و ئیتر بیکەنە کارێکی کارستان. 
کاتێ باسی ئابووریی گوندەکە دەکەم، دە بێ  بۆ زانیاریی خوێنەر بڵێم تا 40 ـ 50 
ساڵی ڕابردووش حەمامیان ناوەندێکی کشت وکاڵیی گرنگ بوو و بەشێک لە برنج و 

گەنم و پێخۆری خەڵکی ناوچەکە لەوێ بەرهەم دەهات. 
 لێرە دا دەبێ بڵێم کە لە هەر دوو ژمارەی ناوبراوی گۆڤارەکە دا، وتاری بەکەڵکی 
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دیکەش ســەبارەت بە بۆکان چاپ کراون و لەوانە، وتارێکە بە قەڵەمی کاک مســتەفا 
کاوە بەناوی »بۆکان« کە لە بنەماکانی »ناو«ی بۆکانی کۆڵیوەتەوە و زۆرێکی تریش.1

1. گۆڤاری »مەهاباد«، ساڵی حەوتەم، ژمارە 75 و 77، ساڵی 1386/ 2007، مەهاباد.
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»سینەما سەعدی«ی بۆکان 

بە ئەرکم زانی وەک سەرەتایەک بۆ گردوکۆی زانیاری لەسەر ئەو سینەمایەی وا لە 
سەرەتای سااڵنی 13٤0 )واتە شەستەکانی زایینی(   دا لە بۆکان بنیات نرا و دوای چەند 
ســاڵێک بە ئاگر ســووتا، بابەتێکی کورتیش بێ بنووسم، ئینجا داوا لەو کەسانە بکەم 
کــە شــارەزایی زیاتریان لەســەر مەســەلەکە هەیە، بەتایبەت ئەوانــەی وا لە نێوخۆی 
واڵت دەژین، کاری زیاتر و بەبەڵگەتر لەسەر بابەتەکە بکەن و هاوڕێ لەگەڵ وێنەی 
کۆنی ئەو سااڵنە و ناوی هەندێک لە فیلمەکان زانیارییەکی زیاتر بۆ مێژووی شار و 
ناوچەکە تۆمار بکەن؛ بەتایبەت دەوری کۆمەاڵیەتی ـ فەرهەنگیی سینەماکە لە بۆکان 
شــی بکەنەوە. بەختەوەرانە ڕێزدار برایم فەڕشی کە پسپۆڕی بواری شانۆگەرییە و 
پێشتریش سەبارەت بە سینەمای بۆکان بابەتی نووسیوە، پێی ڕاگەیاندم کە وتارێکی 
نوێ ســەبارەت بە ســینەما سەعدی دەنووســێ. ئەوە هەنگاوێکی بەجێیە و هیوادارم 

دواتر هەمان ئەو وتارە لێرەش  دا باڵوبکەمەوە. 
بە بۆچوونی من ســینەمای بۆکان، بەتایبەت لە ســااڵنێک دا کە هێشتا تەلەفیزیۆن 
نەهاتبووە ناوچەکە، دەورێکی گەلێک گرنگی لە بواری ناسیاو کردنی خەڵک بە سینەمای 
 ئێران و جیهان بینی و بەتایبەت بۆ کچان و ژنان کە کەمتر لە ماڵ دەچوونە دەرەوە و
کەمتریــش هات وچۆی شــارانی دیکەیان دەکرد، دیاردەیەکــی گەلێک گرنگ بوو. لەو 
 سااڵنە دا پەیوەندیی نێوان شارەکان وەک ئەمڕۆ نەبوو و گەنج و الو، بەتایبەت کچان و
ژنان، دەرەتانی سەفەر و هات وچۆیان وەک ئەمڕۆ بۆ نەڕەخسابوو. سەرەڕای ئەم 
ڕاستییەش کە بەشی بنەماڵەیی نێو هۆڵی سینەمای بۆکان لە بەشی خەڵکانی ڕەبەن 
جیاکرابۆوە، دانیشتنی ژنان لە شوێنێک کە پیاوی بێگانەی لێ بوون، خۆی لەخۆی دا 

هەنگاوێک بوو بۆ پێشەوە. 
لەبیرمە ســاڵی 1338 ـ 39، کاتێ کە لە بۆکان قوتابی پۆلی 10ی ناوەندی بووم، 
مامۆســتای گەلێک بەڕێزم کاک ئەحمەدی قازی ســەرۆکی دەبیرستان و مامۆستای 
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زمانــی ئینگلیــزی و ئەدەبیاتمان بوو. ڕۆژێک مامۆســتا ئەحمەد لێی پرســین کامتان 
سینەماتان بینیوە؟ وا بزانم تەنیا دوو کەس لە پۆلەکە دا سینەمایان دیتبوو! جا گوتی 
بۆ وانەی ئینشــای ئەم هەفتەیە، بنووســن: »عجیب است انسان در قرن بیستم سینما 
ندیدە باشد!« ئەو دەم هێشتا سینەما لە بۆکان دروست نەکرابوو و وا بزانم ساڵێک 

یا دوو ساڵ دواتر کرایەوە. 
 لە سینەمای بۆکان دا ڕادەی هونەری و کۆمەاڵیەتیی فیلمەکان گەلێک نزم بوو و
کەمتــر وابــوو فیلمــی چاک، بە پێوانــەی تاران و تەورێز، بگاتە بۆکان، بەاڵم نەفســی 
کارەکە ڕچەشکێنییەکی گرنگ بوو و ئەگەر ئێران تووشی مۆتەکەی مەالکان نەبووایە، 
چاوەڕوانی دروست بوونی سینەمای چاکتر و پیشاندانی فیلمی باشتریشی لێ دەکرا، 
بەاڵم ســینەماکە پێش هاتنە ســەر کاری مەالکان ســووتا و ئیتر چاک نەکرایەوە تا 
شۆڕشی گەالنی ئێرانی بەدوادا هات و کەس لە بیری فیلم و سینەما دا نەما؛ ئێستاش خۆ 
 جگە لە مزگەوت و حوسێنییە و تەکیە، حاشا لە ئێران دوو خشت بۆ سینەما و شانۆ و

شتی وا لەسەر یەکتر دابندرێ ئەویش لە کوردستان و لە شوێنێکی وەک بۆکان!1
من لە ســااڵنی ســەرەتای دروســت بوونی ســینەما لە بۆکان دا مامۆســتای گوند 
بووم و وا هەبوو لە هاتنەوەی شــاردا جاروبارەش بچوومایەتە ســینەما، بەاڵم الم 
وا نییــە ئــەو شــتە ســەرجەم لە ســێ چوار جار تێپــەڕ بووبێ، لەبــەروەی دوای دوو 
ســاڵ مامۆســتایی لــە گوندەکانی کوردســتان، لــە ســاڵی 13٤٤  دا وەک زۆرێکی دیکە 
لــە مامۆســتایانی مەهابــاد و ســەقز و بــۆکان، منیــش شــاربەدەر کــرام و نێردرامە 
ئەراکی ســوڵتاناباد تا شۆڕشــی ســاڵی 13٥7یش بۆ ئیش وکار نەگەڕامەوە بۆکان و 
سەردانەکانیشــم کــورت بــوون و بەشــی ئــەوەی تێــدا نەبــوو بچم بۆ ســینەما. هەر 
بۆیەش ئاگاداریم لەســەر مەســەلەی ســینەمای بۆکان یەکجار کەمە و بۆ نووســینی 
ئــەم بابەتە تــکای یارمەتیم لە هەندێک برادەری بەڕێزم کرد و ئەوەی لە خوارەوە  دا 

1. لە هەواڵەکانی ڕۆژی 2011/8/٥ی ماڵپەڕی »پەیامنێر«دا خوێندمەوە تا کۆتایی ئەمساڵ 33 
ســینەما و شــوێنی پیشــاندانی فیلم لە پارێزگای هەولێر دەکرێنەوە. ئەوە شــوێنێک کە کورد 

خاوەنی خاکی خۆیەتی و ئەوەی بۆکانیش لە واڵتێک دا کە بێگانە بەسەری دا زاڵە! 
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دەیخوێننــەوە مێژوولکەیەکــی کورت و ناتەواوە کە بەگشــتی لە نامە و ئیمەیلی کاک 
ڕەحیــم بەهــرام زادە پێکهاتــووە و کاک عومــەری حەمیــدی و کاک نــادر فەتحــی و 
دوکتــۆر کامــران ئەمین ئاوەش چەند بابەت و زانیاریی زیاتریان خســتۆتە ســەر؛ وا 

هەیە چەند دێڕیشم خۆم لێ زیاد کردبێ. 
تا ڕوون بوونەوەی تەواوی ڕێکەوتی ڕووداوەکان، من ساڵی دامەزرانی سینەما 
لە بۆکان بە 13٤1 ـ 13٤2 دادەنێم )کە دەکاتە 19٦2 ـ  19٦3ی زایینی( ، دڵنیاشم هەر 
لەو ســەروحەدە دا بنیات نراوە. ســاڵی ســووتان و لەنێوچوونیشــی بە 13٥٦ دادەنێم 
)1977ی زایینی( . هۆکاری سووتانەکەشی نازانم. تۆبڵێی هەڵەیەک بووبێتە هۆکاری 

سووتانی یا دەستێکی چەپەڵ کارەکەی کردبێ؟ لەو سااڵنە دا سینەما سووتاندن باو 
بوو و بۆ نموونە، »ســینەما ڕێکس«ی ئابادان و ســینەمایەک لە تەورێز لە تەنیشــت 

تێرمیناڵی ئوتوبووسی باغی گوڵستان.1
شــوێنی ســینەما ســەعدی بــۆکان ڕووبــەڕووی دوخانیــات، پەنــای ماڵــی کاک 
عەبدوڵــاڵ شــەرەفکەندی و لــە ماڵی مامۆســتا حەقیقی شــاعیرەوە زۆر دوور نەبوو. 
واتــە کەوتبــووە الی ڕۆژهەاڵتی ئاشــی باشــی و بەربەردان و ســەلالخ خانە، کە لەو 
ســااڵنە دا ئاوەدانیــی زۆری لێ نەبوو. پۆمپی بەنزینــی ماڵی حەبیب زادە دواتر کەمێک 
بــەرەو باکوور و لەبەری دوخانیات دروســت کرا. دواتــر، »نەغدالی«ش مەیخانەکەی 

هەندێک دوای سینەما کردەوە. 
بینایەی سینەماکە خشتی سوور و میچەکەی شیروانی بوو. هۆڵی چاوەڕوانییەکی 
ئەوتۆی نەبوو و هەموو بیناکە بریتی بوو لە ساڵۆنێک. ئەوەندەی بزانم خاوەنەکەی 
عەجەمێکــی میانــدواوی بــوو، دواتــر لەگەڵ غەفووری ئاشــناگەر بوو بە شــەریک یا 
خود پێی فرۆشــت. وەک گوتم زانیاریی من لە ســینەمای بۆکان کەمە و لێرە دا ئەو 

یادداشتانە دێنم کە چەند برادەری بەڕێزم بۆیان نووسیوم:
»... ئەوەندە دەزانم سینەماکە هی غەفووری ئاشناگەر، کوڕی حاجی خمگەر بوو، 

1. من ئەو دەم لە تەورێز دەژیام و ماڵم لەوبەری خیابانەکە، ڕاســت ڕووبەڕووی ســینەما 
بووم و بە گەرما و دووکەڵی سووتانەکەی لە خەو هەستام. 
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بەاڵم بەگشــتی کاروباری ســینەماکە بەدەست هەندێک کەسی ئازەربایجانییەوە بوو: 
ئۆپێراتۆر، ئازەربایجانییەک بوو بەناوی عەلییەشــەل. عەســکەر  ئاغا، کە پاســەبانێکی 
بازنشستەی ئازەربایجانی بوو، کۆنترۆڵی بلیتەکانی دەکرد. »هەمزەی سینەما«ش کە 

ئازەربایجانی بوو هەر کۆنترۆڵی بلیتەکانی دەکرد. 
ڕەحمانــی یــەدی بلیتفــرۆش بــوو. نەزیر و »عەبدولــی کاوەیی«ش لــەوێ کاریان 
دەکــرد. کوڕەکانــی مــەوال قولــی و حەســەنی عەبەســاالر و جاروبــارەش ســەلیمی 
مام ڕەســووڵ تەبلیغاتیان دەکرد، واتە پۆســتێری فیلمەکەیان بۆ لەســەر تەختەیەک 
دەدان، تەختــە لــە دارێکــی درێــژ قایــم دەکــرا و ئەوانیــش دەیاننا سەرشــانیان و بە 
شــەقامی ســەرکیی شــار دا دەیانگێــڕا. تەبلیغاتەکەیان بە فارســی دەکــرد، بۆ نموونە 
دەیاننەڕاند »فیلم فالن، سراسر جنگ و خونریزی«! سەعاتی دەسپێکی کاری سینەما 
چــواری دوانیــوەڕۆ بوو، بەاڵم مندااڵن لە ســەعات دووەوە لــە بەردەرکی دوخانیات 
ڕووبەڕووی سینەما ڕادەوەستان تا دەکرایەوە. کاتێ کە ماتۆڕی کارەبای سینەماکە 
گەرم دەبوو، داوایان هەر لەو مندااڵنە دەکرد بە ســەتڵ لە ســەلالخ خانەوە ئاوی بۆ 

بێنن، دەنا لە کاتی خۆی دا دەست پێ ناکا!
نێو ساڵۆنەکە زۆر خاوێن و ڕێک وپێک نەبوو، کورسییەکانیشی شەق وشڕ بوون. 
بە گاڵتە دەڵێن کەســێکی مەهابادی گوتبووی »ســینەمای بۆکان کورسی بۆ دانیشتن 
نییــە، دەبــێ لەگــەڵ خۆت دا چەلەنگی حەڵەبی بەری لەســەر دانیشــێ، جــا لەبەروەی 

چەلەنگەکە هی خۆتە، هەرچەند سیئانسیش دانیشی، دەتوانی«! 
مــاوەی  لــە  پێدەکــرد و  دەســتییان  شاهەنشــاهی«  »ســروودی  بــە  فیلمــەکان 
ســروودەکە دا خەڵک دەبووایە هەســتنە ســەر پێ. »پێش پەردە« نموونەی ئەو فیلمانە 
بوو کە لە داهاتوو دا پیشان دەدران و بەشێکی بەرچاوی کات بەو پێش پەردانە تێپەڕ 
دەبوو. فیلمی تەبلیغاتیشــی هەبوو، واتە ئەو فیلمانەی وا بۆ نموونە بۆ شــمەکی ماڵ 
پیشان دەدران و بەشی زۆریان هی دووکانی عومەری سوڵتانی )وەفا(  و غەفووری 

ئاشناگەر بوون. 
لــە کاتی نیشــاندانی هــەر فیلمێک چەند جار پشــوو دەدرا و خەڵک لە ســاڵۆنەکە 
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دەهاتنە دەرێ. ســاڵۆنێکی ئینتیزاری وای نەبوو و وا هەبوو خەڵکەکە بۆ پشــوودان 
بێنە بەردەرگای دەرەوە و ســەر شــەقامەکە! بێ پووڵەکان کە بلیتیان پێنەدەکڕدرا، لە 
بەردەرکــە ڕادەوەســتان و لە کاتی دەســپێکردنەوەی فیلمەکە خۆیــان تێکەڵی ئەوانە 
دەکرد کە لە ژوورەوە هاتبوونە دەرێ. کاتێ باران دەباری، لە دەرەوە نەدەوەستان و 
 عەسکەر ئاغاش پیاوێکی بەبەزەیی بوو و زۆر جار کاتێ دەیبینی کەسێک گزە دەکا و
بێ بلیت دەچێتە ژوورەوە خۆی لە گێژی دەدا! یەکێ لە میتۆدەکانی بەکاری دەهێنا 
بــۆ ئــەوەی ئەوانــی ژوور و دەرەوەی لــێ تێکــەڵ نەبــێ، ئــەوە بــوو ســەتڵێک ئاوی 
دەهێنا و دەســتێکی تەڕی بەســەر ئەوانە دا دەهێنا کە بلیتیان هەبوو. ئەم مەڕاســیمە 

زۆر لە غوسڵی تەعمید ی کلیسا دەچوو! 
خۆشترین شتی سینەما ئەم هەیەجانە بوو کە بینەران نیشانیان دە دا و چەپڵەیان 

بۆ دەستەی چاکەکان لێ دە دا. 
نرخی بلیتی بەشــی پێشــەوە 5 قڕان، نێوە ڕاســت یەک تمەن وهی »لۆژ«یش 1٥ 

قڕان بوو. 
 زۆر جــار فیلمەکەیــان دەپەڕانــد. ئیتــر نازانــم ئــەوە لەبــەر هــۆی تیکنیکــی بوو 
یــان عەلییەشــەل بەپەلــە بوو زووتــر بچێتەوە ماڵەوە! هەر چی بێ، تەماشــاچییەکان 
دەیانزانی و دەستیان بە فیتوو لێدان دەکرد و زۆر جاریش جنێوی ڕاستەوخۆیان بە 

عەلییەشەل دە دا. جەماعەتی حەوزەگەورە هەمیشە دژی سانسۆڕ بوون!«1 
»مامۆســتای قوتابخانەکانی بۆکان خۆیان دەچوونە ســینەما، بەاڵم چوونی منداڵ 

بــۆ ســینەمایان پــێ چــاک نەبــوو! جارێکیــان لەگــەڵ چەند کــەس لە دۆســتان دوای 
مەدرەسە چووین بۆ سینەما. هەموومان وەک جوو لە کاک... کە مودیری دەبیرستان 
بوو، دەترســاین. لە نیوەی فیلمەکە دا، برادەرێکمان گوتی وا کاکی مودیر لە پێشــمان  
دانیشتووە! کابرایەکی کاڵولەبەدار لەسەر، چەند ڕەدیف لە پیش ئێمەوە دانیشتبوو و 
زۆر لە مودیرەکەمان دەچوو. هەموومان لەسەر زگ لە 15 قڕانییەوە چووین بۆ پێنج 

1. یادداشتی ڕێزدار ڕەحیم بەهرام زادەیە و هەندێک زانیاریی ڕێزدار کامران ئەمین ئاوەشم 
ئاوێتەی کردووە. 
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قڕانــی و لەوێــوە هەاڵتینە دەرێ. لەبەر دوخانیات ڕاوەســتاین تا فیلمەکە تەواو بوو. 
کاتێک خەڵکەکە هاتنە دەرێ ئەو کەسەی وا بە کاکی مودیرمان دانابوو، لە ڕاستی دا 

مەشەدی مل...ی دارفرۆش بوو!«1
»هۆڵــی ســینەمای بــۆکان هەندێــک جــار بــۆ کۆبوونــەوە و وتاردانیــش کەڵکــی 

لێ وەردەگیــرا. ئێمــە هەندێــک مامۆســتا و قوتابــی بوویــن کــە لەژێــر کارتێکەریــی 
شانۆگەرییەکانی تاران و خوێندنەوەیان لە کتێب و گۆڤارە فارسییەکان دا گرووپێکی 
تیئاتریمــان لــە بــۆکان پێکهێنــا. مــن شــانۆنامەیەکم بەناوی »پســر خاک« نووســی و 
دوای هەندێک تەمرین و پڕۆوە، لەســەر شــانۆی ســینەما سەعدی پیشانی خەڵکمان 
  دا. ڕادەی پێشــوازی کردنــی خەڵکەکــە هەر باســی ناکرێ. کارەکە بــە چەپڵەلێدان و 
لەبــەر هەســتان و هاواری بژی بژی تەواو نەبوو؛ لــە هاتنە دەرەوەی ئەکتەرەکان دا 
خەڵکێکی زۆر لەگەڵمان کەوتن و بەرەو نێوشــاریان هێناینەوە. لە بیرمە، نەمر کاک 
قادری ســالمی2 یەک لە ئەکتەرەکانی نابووە ســەر شانی خۆی و لەگەڵ خەڵکەکە بە 

خیابان دا دەهات. ڕاست وەک خۆپیشاندانێکی سیاسیی لێهاتبوو.«3 
ســەبارەت بەو شــانۆنامەیە و کاری دیکەی شــانۆیی لە ســینەما سەعدی بۆکان 
هیــوادارم کاک برایــم فەڕشــی، کــە خــۆی لــە جەرگــەی کارەکان دا بــووە بابەتێکــی 

سەربەخۆ بنووسێ و باڵوی بکاتەوە. 
 

 

1. یادداشتی ڕێزدار نادر فەتحییە. 
2. مانگی ڕابردوو سیهەمین ساڵی شەهید بوونی مەزلوومانەی کاک قادر بوو.
3. بەشێک لە وتەکانی ڕێزدار عومەری حەمیدی کە لەسەر تەلەفۆن پێی گوتم. 
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جارێکی دیکە سینەما »سەعدی«ی بۆکان
مــن بــۆ دەوڵەمەند کردنی فایلی ســەبارەت بە ســینەما ســەعدی و یارمەتی دانی 
ئەو کەســانەی وا لە دواڕۆژ دا مێژووی بۆکان دەنووســن، لێرە دا وتاری کاک برایم 
فەڕشی و کاک ڕەحمان محەممەدیان و وتاری دووهەمی کاک مەنسوور فەڕڕوخی 

دەهێنمەوە:
ئا. وتاری کاک برایم فەڕشی:

»لە جاڕکێشانەوە بۆ سینەما سەعدی«1
ب. وتاری کاک ڕەحامن محەممەدیان

ئەم یادداشتانەی خوارەوە کە گەلێک ورد و دەقیقن، نەمر ڕەحمانی محەممەدیان 
لەسەر وتارەکەی کاک برایمی نووسیوە و لە ڕاستی دا زیادکراوێکە لەو. یادی کاک 
ڕەحمــان بەخێــر بــێ کە ئەم زانیارییانەی چەند ســاڵێک پێــش کۆچی دوایی یەکەی بۆ 

ناردین. 
چەنــد تێبینــی و زیادکــراو  لــە   وتاری »لە  جاڕکێشــانەوە  بۆ ســینە ما ســە عدی«، 

نووسینی  ڕێزدار برایم فەڕشی«.
 لەگەڵ دەسخۆشی زۆری کاک برایمی خۆ شەویست لەم یادداشتە کورتە دا هەوڵم 
داوە، بگەڕێمــەوە بــۆ گەشــەی هونەر لە ســااڵنی پێشــتر و یادێک لــە  هونە رمە ندانی 
ئــە و ســااڵنە   بکەم و ڕێزیان لێ بگرم. جا ئەگەر شــوێنێکی وتارەکــەی کاک برایمیش 
پێویســتی بــە ڕوون کردنــەوە بووبــێ، ئــەوا بــە ئیجازەی ئــەو، ڕوانگــە و بۆچوونی 
خــۆم، کــە پشت ئەســتوورە بەو زانیارییانەی لە دۆســت و برادەری شــارەزای خۆم 

وەرمگرتوون، ڕاگەیاندووە:
1. ال پــە ڕە   4: ئیجارە ی بــە   ری دووکانەکانی حەمەدەمین ئاغای ئێلخانی زادە، مینەی 
ڕەشــید ناســکێ و مــەال تەهــا وەریاندە گــرت. بــەری قاســم ئاغای موهتەدیــش 

1. http://bokan. de/laperekan/nuseran/Braym/sinema%20seadi. pdf.
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مەحموودی ئیفتیخار و میرزای حەسار کۆیان دەکردەوە. 
2. الپــەڕە  5: لە ســەر ئــەو تۆزە  قیرەتاوەی بەر دوخانیات، مەزرەق و شــێلالقەش 

دە خوالیە وە و دووچەرخە سواریش دەکرا! 
3. الپەڕە   6: ئە و کەسە ی وا تە ختەنەرد و شەتڕەنج و شتی تری دارینی دروست 
دەکــرد، ئەرمەنییــەک بەنــاوی »مســرۆب« بوو کــە »میســرۆف«یان پێدەگوت و 
گوایە لە بنەڕەت دا »موهاجیر« بوو، واتە لە ئەرمەنســتانی ســۆڤیەتەوە هاتبووە 

ناوچەی ئێمە. 
٤. الپەڕە   7: لە  ســینەما ســەعدی دا، حەســەنی ڕە ســووڵیانیش بلیتی دە فرۆشت و 
ســە دیقی مورادی )دۆینە( ش خەڵکەکــەی ڕێنوینی دەکرد بۆ هۆڵە کان. هەروەها 
دیواری نێوان سێ هۆڵی سینەماکە، سەرەتا نەردەی ئاسن بوو، بەاڵم مندااڵن لە 
 کە لێنی نەر دە کانە وە   دەچوونە  بە   شە کانی تر! دواتر لە بە   ر ئەو هۆیە، نە  ردە کەیان 

کردە  دیوار. 
٥. الپــەڕە   8: ئــە و کەســانەی وا شــەربەتی مێوژە ڕەشــەیان دەفرۆشــت، ئەحمــەد 
عەدە و ئەحمەدی مامۆستا بوون، پێش ئەوانیش ئەحمەدی شاقولی بووە. نیاز 

لە مامۆستا، نەمر مامۆستا شێخ حەسەنی کازمییە. 
٦. الپەڕە   9: ئەو ســەیدەی وا شــێعری دە خوێندە وە و دە فەی لێ دە  دا، ناوی ســەید 
ڕەســووڵ و خەڵکی هە ورامان بوو. یەحیا خانیش هەبوو کە بە  کە شکۆڵەکەی و 
جل وبەرگــی ســپییە وە  دەگــە ڕا و شــێعری دە خوێنــدەوە  و خەڵــک پووڵیــان بۆ 

دەخستە   ناو کە شکۆ ڵەکەیە وە. 
ـ هە رلەو ال پە ڕەیە دا: ئورووجە عەجەم جگە لە  فرۆشتنی بلیتی بەخت ئازمایی و 
 ڕۆزنامــە، دوایــە  لــە  خیا بانی ســەقز دووکانــی تەعویزی ڕەوغەنــی هەبوو و

بە  چاوی کوێرە وە   ڕۆنی ماشێنی دە گۆڕی و گریسکاری دە کرد. 
ـ هــە ر لــە   الپــەڕە ی9 دا: ئەو الوە  بااڵبە  رزە، ســەید برایمی شــێربەگی بووە  کە 
 ئێستاکە   بۆتە  خەڵیفە  و لە  بەشێک لە  هەورامان مورید و مە نسووبی هەیە و 

خۆشی نیشتە جیی بۆکانە  و خانەنشینی بانگی سادراتە. 
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7. الپــەڕە  11 و 13: کاک موســتە فا حەریــری دە ڵــی: بە   زمــی ورچ و مەیمــوون 
هە ڵپەڕاندن لە کاروانسە رای »کەیکاوس« بە   ڕێوە دەچوو. 

ـ هەمــان الپــەڕە: هەوەڵین فیلمی ســینە ما ســەعدی بەگوێــرەی بۆچوونی کاک 
عوســمانی ئیســماعیلی »گربــە  وحشــی«ی ئێرانی بــوو. ]»دختر لــر« یەکەمین 
فیلمــی فارســی بــووە کە لە هیندووســتان بەرهــەم هێنراوە و لە ســەردەمی 

ئێمە دا لەمێژ بوو لەسەر ئیکران نەمابوو.[
8. الپەڕە   14: محەممەد عابیدی ڕاستە. 

هە روە هــا نابــێ گەشــە ی هونە ری نمایــش و شــانۆ، کێبەرکێی شــێعرخوێندنەوە 
)مووشەرعێن(  و گۆرانی و سەما لە ساڵەکانی پێشتر دا لە بیر بکەین. 

هۆڵێکــی گــە ورە  بە گوێــرەی ئــەو کات لــە ســاڵە کانی 1335ـ  1336دا بە  هیممەتی 
نەمر »مەحموودی سیدقی«، سەرۆکی ئە و کاتی ئیدارەی فە رهە نگی بۆکان، لە  بەشی 
باکــووری ڕۆژاوای قــەاڵی ســە ردار، ڕووبەڕووی خیابانی تازە، واتە ئەو شــوێنەی 
وا دەیڕوانییە پاســاژی ســەید ســەدیقی قوڕەیشــی و ماڵی میرزا حســێنی کۆچەری، 
کرایــە وە. هۆڵەکــە  بەرزتــر بــوو لە  حەوشــە ی قەاڵ و بــە  چەند پلیــکان دەچوویە  نێو 
ســاڵۆ نەکە، هۆڵەکە  ســەکوی شــانۆ و پەردەی مە خمەری هەبوو، لە  دەســتی چەپی 
ســاڵۆ نەکەوە   بــە  دااڵنێــک  دا، بە  پلیکان دەچوویتە ســەر ســە کۆکە. هەر لــەو دااڵنەوە  
دەچوویتە  نێو ژوورێکەوە، کە  بۆ گریم و خۆسازکردنی ئەکتەرەکان تەرخان کرابو، 
ئەم ژوورە  کەوتبووە پشت پۆلەکانی دەرس گوتنەوە. ئیمتیحانی قوتابییانیش لەوێ دا 
بە   ڕێوە  دەچوو و ڕێ وڕەســمی حکوومە تیش، وەک جەژنی ٤ی ئابان و 21ی ئازەر 
هەر لەوێ دەکرا. هەروەها چاالکیی هونەریی وەک شانۆ، شێعر و گۆرانی و سەمای 

کچان و هونەری تریشی لێ بەڕێوە دەچوو. 
لــە  ســاڵی 1336 دا، کە  نە مــر حە بیبوڵاڵ تابانی وە ک بە   رپرســی بارهێنانی لە ش لە 
مەهابادەوە هاتە  بۆکان، جو دا لە   ئیشە کە ی خۆی زۆری خۆ بە   گە شە پێدانی شانۆ و 
مۆســیقا و بە   شــە کانی تری هونە رە وە  ماندوو دە کرد. ئە م کەسایەتییە، خۆشی وە ک 
ئە کتــە ر لــە  نومایشــە کان دا وێڕای قوتابییانــی هونە رمە ند چاالک بــوو؛ کاری گریمی 
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ئە کتە رە کانیش هە ر ئە و دە یکرد. 
دواتر بە   ڕێز قە رە پاپاق کە  خە ڵکی نە غە دە  و خۆی مامۆستای وێنە بوو، زۆر هۆگری 
بە   شە کانی تری هونە ر وە ک شانۆ و مۆسیقا بوو. لە بیرمە لەگەڵ ڕێزدار سەید یاسینی 
 حسێنی و چە ند کە سێکی تر نومایشی »ئە سکە ندە ری مەقدوونی«یان هێنایە  سە ر شانۆ و

خۆشیان وە ک ئە کتە ر تێیدا بە   شدار بوون. 
بە   ڕێز حەمە دە مینی مورادیان کارمەندی دوخانیات لەگەڵ بە   ڕێزیکی سە قزی  دا کە  
خۆی دە کرد بە    ژن، نومایشــی کۆمێدییان لەو ســاڵۆنەی قەاڵ بە   ڕێوە   دە برد و خە ڵک 

زۆریان پێخۆش بوو. 
بە   ڕێــزان ســدیقی کاوە یــی و برایمــی مەعرووفــی و چەنــد ئە کتە رێکــی تــر بــە 

 جل وبەرگی کوردی و زمانی فارسی، نومایشی عەلی مەردان خانیان بەڕێوە برد. 
بە   ڕێز برایمی کە ریمی کارمە ندی دوخانیات لە  نومایشە کان  دا، گریمی ئە کتە رە کانی 

دە کرد. 
بە   ڕێــز ســولەیمان کە ریمــی بە   رپرســی بارهێنانی لــە ش، جو دا لە بەرپرســایە تیی 

ئیشە کە ی خۆی لە  هاوکاری و بەڕێوە بردنی چاالکی هونە ری دا تێکۆشە ر بوو. 
من و بە   ڕێز ئە نوە ری سوڵتانی قوتابیی پۆلی حەوتەم بووین لە  قە اڵ، مونازە رە ی 
چێشــتی ئێرانــی و فەڕەنگیمــان لــەو ســاڵۆنە دا بەڕێــوە  بــرد. من الیە نگری چێشــتی 

فەڕەنگی بوم و کاک ئە نوە ریش هی ئێرانی. 
چاالکی و هەڵسووڕانی بێ وچانی نە مر ئە حمە دی سامبەگی چ لە باری وە رزشی و 
چ لە  ئیشــی هونەری دا، لە  تە واوی دەورانی قوتابێتی و کاربە   دە ســتی دا، نابێ لە بیر 

بچێ و دەبێ بە   ردە وام ڕێزی لێ بگیرێ. 
لێرە  دا دە بێ یادێک لە و کچە  قوتابییە   بە   ڕێزانە   بکەم کە لەو سەردەمە  دا، چاالکیی 
 هونە رییان دە کرد و بوێرانە  شان بەشانی قوتابییانی کوڕ گە شە یان بە    هونە ری شانۆ و
ئــاواز و ســە ما دە  دا. دە توانــم ئــە م بە   ڕێزانە   ناو بــە   رم و داوای لێبــووردن بکە م لە و 

خۆشە ویستانە ی کە  وە بیرم نە کە وتوونە وە و ناویان لە قەڵەم کەوتووە:
بە   ڕێــزان پە روین مەنگوڕی، فە وزیە  کەفشــدووزی، ژیال ئەورامی پوور، خانمۆڵی 
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وە ستا حە مە ساڵە ی بە   ننا و زۆر خاتوونی تر. 
هــەوڵ و تێکۆشــان و دڵســۆزیی بە   ڕێــز کاک برایمــی فەڕشــی و گرووپە کە ی لە 

 بە   شی شانۆ  دا هیچ کات لە بیر ناچێ. 
چاالکیی ئەم بە   ڕێزانە ش لە  بە   شــە کانی هونە ری شــانۆ، مۆســیقا، گۆرانی و شتی 

تر لە  یادی خە ڵک  دا هە ر ماوە  و هە ر دەمێنێ:
بە   ڕێــزان: مەنســوور فە ڕڕوخــی، برایانــی مەردانبەگــی، حســێنی ڕەحیمی پــوور، 
مینــەی شــێرخانی، حســێنی دێهبە   نــدی، ئەبووبەکری غەفووری، حســێنی ســە رکار، 
عوســمانی فە تحــی، ســمایلی فە تحــی، حســێنی مە لیک پــوور، عوســمانی ئیســماعیلی، 
حســێنی مورادبەگی، خالید ڕزایی، موســتە فا حە ریری، غەفووری حاجی غەفووری، 
عە زیزی حە ریری، حســێنی سە عیدی، عوســمانی موبارە کی، عە لی میرزایی، فە تاحی 
تاهیرئــازە ر، محە ممــەد عابــدی، حە ســە نی دە رزی، جە مــاڵ باباحوســێنی، ســە الح 

نە زە ری و تەها تە حریریان. 
پ: وتاری دووهەمی کاک مەنسوور فەڕروخی

سینەمای بۆکان
ئــەم بابەتــە لە درێژەی وتارێک دا دەنووســم کە پێشــتر ســەبارەت بە ســینەمای 

بۆکان نووسیبووم و لە ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت ـ بۆکان دا باڵوکرابۆوە. 
لێرە دا، مەبەست دووپات کردنەوەی نووسراوەکانی پێشوو نییە، بە پیچەوانە  تەنیا 
باس لە و شــتانە  دەکەم کە پێشــتر نە گوتراون و وا هەیە بەشــی زۆری خوێنەرانیش 
لێیان ئاگادار نەبن. لێرە دا سپاسی زۆری ڕەعناخانم ئەحمەدەین دەکەم کە زانیاری و 
بەڵگەنامەکانی ڕاگەیەندراوی نێو ئەم وتارەی بۆ من و لە ڕاســتی دا بۆ خوێنەران و 
بــۆ مانەوە لە مێژووی واڵتەکــەی دا ناردووە. نموونەی ڕەعناخانمی بەڕێز هەر زۆر 

بێ. 
ئەوە وێنەی بەڵگەی کڕینی زەمین لە الیەن »سەتار عەلی پوور«ی خەڵکی میاندواوە، 

لە  برایانی ئێلخانی زادە بە  مەبەستی دروست کردنی سینەما لە  شاری بۆکان. 
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ئەوەش دەقی ڕوونووس کراوی بەڵگەنامەکە:
وزارت دادگســتری، ثبــت کل اســناد و امــالک، ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان 
مهابــاد، دفتر 12 بوکان، صفحە 1، رونوشــت ســند قرارداد مورخــە 31 تیرماە 13٤0، 

شمارە  2٦22/2٦12، کە بە  آقای ستار علی پور دادە  می شود:
آقایان ابراهیم، اســماعیل و محمدامین ایلخانی زادە  بە شناســنامە های شــمارە 19، 
21 و 3 تمامــا فرزنــدان آقــای محمودآقــا ســاکن بــوکان، اقــرار نمودنــد کــە  مقــدار 
چهارصــد متــر مربــع از زمیــن پــالک 11٤ اصلــی واقــع در قریــە  علی آبــاد بــوکان 
بطــول 32 متــر و 12/٥ متــر عــرض بــە  آقــای ســتار علی پــور بە شــمارە  شناســنامە 
  ٥28 میانــدوآب فرزنــد حبیب مرحوم، ســاکن میانــدوآب فروختە انــد و قیمت همە  را 
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دریافــت داشــتە اند و تعهــد نمودنــد پــس از رفــع موانع ثبتــی مقدار مزبــور را بطور 
قطعی طبق ســند رســمی بە  آقای ســتار علی پور انتقال دهند و فروشــندگان ملتزم و 
متعهــد گردیدنــد چنانکــە   از حــال تــا پنــج ســال شمســی کســی بمقــام اعــادە   زمیــن 
مزبــور برآمــد، مبلــغ یکصد هزارریــال وجە التزام بە  آقای ســتار علی پور بپردازند و 
 زمیــن مزبــور شــماال خیابــان کشــاورزی، جنوبــا زمین ابتیاعــی آقای شــرفکندی و
شرقا بە زمین اربابی. توضیح اینکە    مرز غربی زمین کە پیادە رو خیابان پهلوی است 
دوازدە متر و نیم عرض و حدود شمالی زمین کە  در خیابان هیجدە متری است بە 

طول سی و دو متر است. 
 تاریخ سی و یکم تیرماە  یکهزار و سیصد و چهل شمسی برابر با هشتم صفر یکهزار و

سیصد و هشتاد و یک قمری. 
محــل امضا ابراهیم ایلخانی زادە، اســماعیل ایلخانی زادە و محمدامین ایلخانی زادە 

  بە احراز پیوست]؟[... 
مراتب مسطورە در نزد اینجانب قلمی شد بتاریخ متن]؟[ شرفکندی. 

رونوشت برابر اصل است. مبلغ 313 ریال تمبر بە  اصل الصاق شد. 
ســردفتر اســناد رســمی شــمارە  12 شــهری ]؟[ بــوکان، شــرفکندی 13٤0/9/7 ]مهــر و 

امضاء[
 لە  نێوەرۆکی سەنەدەکەوە  وا دەردەکەوێ کە  بەڵگەی سەرەکیی نەبێ و ڕوونویشت بێ،
واتە وەک لە دەقەکە  دا هاتووە، بەڵگەی فرۆشی »قطعی« و »ثبتی« دوای چارەسەرکرانی  
 »بەربەستی سەبتی« دەردەکرێ. ئەم بەربەستە دوور نییە هەمان کێشەی عەرصە و
 ئەعیانیــی مڵکەکانــی بــۆکان بــێ کــە لە کۆنــەوە لە نێــوان ئاغاکانی بــۆکان و خەڵکی

شارەکە دا هەبوو. 

سەتار عەلی پوور کێ بوو؟
ســەتار عەلی پــوور پێگەیشــتووی بنەماڵەیەکــی دەوڵەمەنــد و باغــدارە  لــە  میاندواو. 
ســەتار لە  پەنا باغداری دا کە  بە میرات پێی گەیشــتبوو، کاروکاســبی دیکەشــی  دە کرد. 
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ناوبــراو نوێنەرایەتیی شــیرکەتی جیپی لــە  میاندواو هەبوو، هەروەهــا خاوەنی ڕیزە 
دووکانێــک و ســینەمای میاندواویــش بــوو. هۆی دروســت کردنی ســینەما لە   بۆکان 
لە الیــەک دە گەڕێتــەوە  بــۆ دۆســتایەتییەک کە  مەرحوومی ســەتار عەلی پــوور لەگەڵ 
ئاغاکانی بۆکانی هەبوو )بە  فرۆشتنی ماشێنی جیپ و تراکتۆر و کۆمبایین(،  لەالیەکی 
تریشــە وە  ئەزموونی ســینەماداری لە  میاندواو. مەرحوومی ســەتار لەگەڵ ئاغاکانی 
دە وروبە ری بۆکان و سە قز و مە هاباد و نەغەدە و شنۆ دۆستایەتی و ئاڵش ووێرشی 
کردووە و کەرەســەیەکی زۆری لە  ماشــێنی جیپ و تراکتۆر و کۆمباینی بە  قەرز و 

قیستی سااڵنە  پێ فرۆشتوون. 
 بەرلــە  دامەزرانــی کۆمــاری کوردســتان ڕێــزدار کەریــم ئەحمەدەیــن )وە زیــری 
پۆســت و تێلگراف لە  کۆماری کوردســتان(  ئەرکی بەرپرســایەتیی شــیرکەتی نەوتی 
میانــدواوی لە  ئەســتۆ دەبــێ و ئەوەش دەبێتە هۆی دۆســتایەتیی ئەو بەڕێزە  لەگەڵ 

بنەمالەی سەتار عەلی پوور. 
 لە  کۆتایی مانگی بەهاری ساڵی 13٤0 کاتێک کە  بنەماڵە ی ئەحمەدەین بە مەبەستی 
پێکهێنانــی جــەژن و گۆوەندێــک بۆ خاتــوو ڕەعنا، بە هۆی وەرگرتنــی دیپڵۆم، بەرەو 
قەباغکەنــدی )قەباغکەنــدی(  ماڵی خاڵی وەڕێ دەکەون، لە  کاڕێژی میاندواو تووشــی 
ســەتار دەبــن و داوایــان لێ دەکا کــە   میواندارییان بکا. کاتێک ســەتار لە  مەبەســتیان 
تێــدەگا کــە بە  مەبەســتی گۆوەند  بــۆ قەباغکەندی دەچن، گەلێک پێــی خۆش دەبێ و 

دەڵێ کە  غوەاڵم حەیدەریش دیپڵۆمی وەرگرتووە  و با جەژنەکە بکەین بە  دوو. 
خاتوو ڕەعنا کچی گەورەی ڕێزدار کەریم ئەحمەدین دەبێتە  هاوســەری غوەاڵم 
حەیــدەر عەلی پــوور، کوڕی گەورەی ســەتار. زەماوەندی غــوەاڵم حەیدەر و خاتوو 
ڕەعنــا ئــەو کات دەنگدانە وە یەکــی زۆری لێ دەکەوێتەوە و بە  زەماوەندێکی شــاهانە 
  ناوی دەبەن، واتە   لەو کاتەوە  کە  بووک بەرەو ماڵی زاوا وەڕێ دەکەوێ هەتا دەگاتە  
ماڵــێ، چــاردە  جــار قوربانیی لەبــەردەم دەکرێ، کە   ئەوە  خــۆی دەبێتە هۆی درەنگ 

گەیشتنی بووک بۆ ماڵی زاوا. 
بە هۆی خزمایەتی دایکم لەگەڵ بنەماڵەی ئەحمەدەین، بە خۆشییە وە   توانیم بەڵگەی 
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سەرەکیی کڕینی زەمین بوو سازکردنی سینەما بە   فاکس وەربگرم. 
بە پێی ئەم سەنەدە، شوێنی سینەما لەگەڵ ماڵی ڕێزدار شەرەفکەندی و مامۆستا 
حەقیقــی و ئەوانــەی تری دەوروبەریان لــە  مەحدوودەی عەلیابــادی بۆکان دا بوون، 
واتــە  مەحــدوودەی شــاری بــۆکان ئەوکات تا شــیرکەتی نەوتی قەدیــم و پێش ماڵی 

حەقیقی و شەرەفکەندی بووە. 
ســازکردنی بینای ســینەما شــتێک زیاتر لە ســاڵێکی پێدەچێ و جێگەی دانیشتنی 
سێ ســەد کەســی تێدا ئامادە دەکرێ. ســینەما لە ســاڵی 13٤1  دا دەســت بە کار دەکا. 

خاتوو ڕەعنا ئاوا باسی دەست بە کارکردنی سینەما دەکا: 
»عە لی داداشوەند، ناسراو بە  عەلییە شەل لە  سینەمای بۆکان یەکەم کەس دەبێ کە 

 پرس وڕای پێدەکرێ بۆ وەڕێ خستنی سینەما لە بۆکان، کە  بەرلەوە  لە  میاندواو کاری 
ئۆپێراتۆریی  سینەمای ئەو شارەی  کردبوو. هە روەها دابین کردنی چە ند کەس بۆ کار 
کردن لە  سینەما، کاک غەفوور ئاشناگەر کە  پیشتر پەیوەندیی دۆستانەی لەگەڵ سەتار 
عەلی پوور دەبێ، وەک سەرپەرشتی کرێکارانی سینەما دیاری دەکرێ.« بە پێچەوانەی 
ئەوەی کە  دەگوترێ، کاک غەفوور هەتا ساڵی 13٤7 خاوەنی سینەما نەبووە  و نیوە  
بەشێشی نەدراوەتێ. بە پێی ئەم بەڵگەیەی کە  خاتوو ڕەعنا وەک دەسخەت لە  ئیدارەی 
 ســەبتی ورمێ وەریگرتووە، کاک غەفوور لە ســاڵی 13٤7  دا دەبێتە  خاوەنی ئەعیانی

)واتە بینای سینەما( . 

لە  ساڵەکانی ٤٥ـ  ٤٦  دا کاروباری سینەما بە رەو کەسادی دەڕوا و خاتوو ڕەعنا خۆی 
بۆ سەرپەرشتی کردنی سینەما دێتە  بۆکان و ماوەی نزیک بە  دوو ساڵ لە بۆکان، لە 
 باڵەخانەکەی بینای سینەما  دا نیشتە جێ دەبێ. خاتوو ڕەعنا لە سەردەمەکانی دامەزرانی 
پایگای کەشــاوەرزی لەســەر ڕێی میاندواو بۆ مەهاباد لە ســاڵی 13٤7، لە و شــوێنە  
 وەک کارمەند دادەمەزرێ و سینەمای بۆکان دێتەوە   سە ر ڕەواڵی پێشووی خۆی و
کاک غەفوور ئاشــناگەر دیســان سەرپەرشتیی کاروبارەکان بە  ئەستۆوە  دەگرێتەوە  

کە لە   ئەنجامیش دا دەبێتە  خاوەنی شەش دانگ ئەعیانیی سینەما. 
کاروکاسبیی سەتار عەلی پوور لە ساڵەکانی 13٤2 ـ 13٤3  دا، بە هۆی دامەزرانی 
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ئیســالحاتی ئەرزییــە وە  کە  دەبێتە هۆی نزمیی داهاتــی ئاغاکان لە  ناوچە  دا و نەمانی 
دە ودوو و نەدانــی قیســتەکانی ســااڵنە   لە الیەن مشــتەرییەکانییەوە، کەســادی دێنێ، 
باغات لە  دەســت دەچن، نمایەندەگیی جیپ نامێنێ و شــیرکەتی جیپ دەســت بەسەر 
مڵکەکانــی دا دەگــرێ کە  یەک لە وان ســینەمای بۆکان دەبێ. لە  کۆتایی زســتانی13٥٥ 
لە  نیوە شــەوێک دا ســینەمای بۆکان ئاور دە گرێ، عەلییە شــەل دەڵێ ئیتیسالی کارەبا 
دەبێتە هۆی ئاورگرتنی ســینەما )؟(  کەس بۆ کووژاندنەوەی ئاگری ســینەما نە چوو. 
لە دوای فەوتی ســەتار، غوەاڵم حەیدەر کە  چەند ســاڵێک بە رلە  فەوتی بابی تووشــی 
نەخۆشــییەکی گــران دەبــێ، ئیتــر وەک وەرەســە  توانایــی سەرپەرشــتیی کاروباری 

نابێ و کاتی ئاڵ وگۆڕەکەی ئێران دێ. 
لــە   بەڵگەکــە  دا هاتــووە، کــە  زەمینەکە  لــە برایانی ئێلخانــی زادە  کــڕدراوە. لە دوای 
تەفکیکی زەمینەکانی بۆکان و دیاری کردنی بەشــی هەریەک لە برایانی ئێلخانی زادە، 
ئە وکات ڕوون نەکراوە  کە  زەمینی ســینەما بە الی کام برا دا کە وتووە. بە پێی ئەوەی 
کــە  ســەتار عەلی پــوور شکســتی دێنــێ و دواییــش فــەوت دەکا، وەرەســەکەی، واتە  
غوەاڵم حە یدەریش، بە هۆی نەخۆشــییەوە   توانایی ڕەفع و ڕجووعی کارەکانی نابێ، 

سینەما بە بێ خاون دە مێنێتەوە. 
بە  وردبوونەوە  لەو بەڵگەنامە دەسخەتەی وا لە ورمێ بە  خاتوو ڕەعنایان داوە، 
دەردەکەوێ کە  کاک غەفوور دوای ئەوەی کە  ســاڵی ٤7   دەبێتە  خاوەنی شــەش دانگ 
ئەعیانیی ســینەما، خۆی دەســت دەکا بە  چەند مامەڵە  لەسەر ئەعیانیی سینەما، هۆی 
ئەم کارەش دەگە ڕێتەوە  بۆ چۆنییەتیی کڕینی شــەش دانگ ئەعیانیی ســینەما لە الیەن 
کاک غەفــوورەوە. کاتێــک کــە  شــیرکەتی جیــپ دەســت بە ســەر ئەعیانیی ســینەما  دا 
دەگرێ و لە الیەکی تریشــەوە  کاروکاســبیی ســینەما بەرەو کەسادی دەڕوا و خاتوو 
ڕەعنــا ســینەما بەجێ دێڵــێ و لە  ئیدارەی کەشــاوەرزی دەبێتــە  مووچە خۆر، ئەوکات 

ناوی حەیدە ر ئەکبە ریان  دێتە  کایەوە. 
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حەیدە ر ئەکبەریان لە سااڵنی کۆنەوە   شەریکی سەتار دەبێ لە  سینەمای میاندواو، 
کاک غەفوور بە  یارمەتیی ڕاســتە وخۆی حەیدەر ئەکبەریان، شــەش دانگ ســینەمای 
بــۆکان لــە  شــیرکەتی جیپ لــە تــاران دەکڕێتە وە و لە ڕاســتی دا حەیــدەر ئەکبەریان 
دەبێتە  خاوەنی ئەعیانیی ســینەما، هەر چەند ماوەی پینج ســاڵی پێدەچێ تاکوو کاک 
غەفــوور چوار دانگ بە  ســەنەد بە ناوی حەیــدەر ئەکبەریان دەکا و کاک غەفووریش 
وەک پــاداش دوو دانگــی پــێ دە بــڕێ. کە وابــوو مالیکییەتــی ســینەما دێتــەوە  ســەر 
جێــی خۆی، هە ر دوو شــەریک دەبنەوە  خاوەنی ســینەما، یەکیــان خاوەنی زەمین و 
ئە ویتریان خاوەنی ئەعیانی. هەتا ساڵی ٥٥ حەیدە ر ئەکبەریان و کاک غەفوور چەند 
مامەڵەیەکیان بە  ســەنەد لەســەر ئەعیانیی ســینەما کردووە، کە   ناوە کانیان بۆ خاتوو 
ڕەعنــا ناســراو نیــن. لە دوای فە وتی ســەتار و حەیدەر ئەکبەریــان، هەر ئەو جۆرەی 
باس کرا، سینەما لە  زستانی ساڵی 13٥٥  دا سووتا. وەرەسەی هەر دوو ال بایەخێکی 

ئەوتۆیان بە  زەمینی سینەما نە دا و بە حاڵی خۆی بەڕەاڵیان کرد. 
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خاتــوو ڕەعنــا باس لــە  کەمتەرخەمیــی خــۆی و بنەماڵەکەی دەکا بــۆ ئەوەی کە 
لــە کاتــی خۆی دا چاالکیی ئەوتۆیان لە  خۆ نیشــان نەداوە   بۆ ســەبت کردنی زەمینی 
ســینەما، تاکــوو ســاڵی 1372 کــە  ئیدیعانامەیــەک بــۆ دادگای تە وریــز دە نێــرن و 
وەاڵمەکەشی وەردەگرنە وە  کە سینەمای بۆکان لە کاتێک دا کە  هەر سینەما نەمابوو، 
لــە ســاڵی 13٥9  دا لەگــەڵ ســینەماکانی ئازەربایجــان موســادرە  کــراوە   بــۆ بونیادی 

موستەزعەفان و جانبازان )بڕواننە بەڵگەنامەی کۆتایی ئەم وتارە( . 
کاتێک کە  شاری بۆکان دەگیرێتەوە و حکوومەت حاکم دەبێتەوە، زەمینی سینەما 

بە  پێنج میلیۆن تمەن دەفروشرێ بە  کابرایەکی عەجەم. 





شێعر، رشۆڤەی شێعر و ژیاننامەی شاعیران
شــێعر بــۆ کوردیــش وەک گەالنی دیکــەی ناوچە، هونــەری یەکەمە و 
زیــاد لــە هەموو هونەرێکی دیکە گەشــەی کردووە؛ ئەم بااڵســەندنەی 
شــێعر بە شــێوەیەک بووە کە بڕســتی لــە هونەرەکانــی دیکە بڕیوە و 
بــۆ نموونــە، دەوری مێــژوو، چیــرۆک و شانۆشــی گێــڕاوە و وەک 
دەبینیــن لــەم بوارانە دا گۆڕەپانی هونەرمان تا ســەرەتاکانی ســەدەی 
بیســتەمیش بەتاڵ بووە و پاڵەوانێکی لێ هەڵنەکەوتووە و تەنیا شێعرە 
کە دێتە مەیدان و وەک جێگرەوەی ئەوان قسە دەکا. شێعری کوردی 
تەنانەت بۆتە دەقی ئایینیش )سروودەکانی یارسان یان کتێبی »نزانی؟ 
مزگانــی!«ی نەمر دوکتۆر ســەعیدخانی کوردســتانی، کە بانگەوازە بۆ 

مەسیحییەت بە شێعری هەورامی( . 
 ناوچــەی بــۆکان بەتایبــەت لە ســەدەی بیســتەم دا شــاعیری گەورەی 
لێ هەڵکەوتــوون: )حەقیقــی، ئــاوات، نــووری و...( ؛ لــە نوێبوونــەوەی 
شێعری کوردیش دا، بۆکان هەر قسەی یەکەمی کردووە )سوارە، وەفا 
و...( ؛ تەنانەت ئێســتا بۆکان قوتبێکی گەورەی شــێعری کالسیکی نوێیە 
)ئاســۆ( . ئەم بەشــەی کتێبەکە ئاوڕێکی ســەرپێیی لە هەندێک شاعیری 

ناوچەکە و کارەکانیان دەداتەوە. 





دەسنووسی نوورساو لە بۆکان
کەشکۆڵی عەزیز و سەوزەحمەد 

ئــەوەی لێــرە دا دەمــەوێ بیناســێنم کەشــکۆڵە شــێعرێکە کە ســاڵی 1880   لــە بۆکان 
نووسراوەتەوە. خاوەنی ئێستای کەشکۆڵەکە ڕێزدار عەبدوڵاڵ ڕۆستەمی مامۆستای 
خانەنشــینی بۆکانییە و نووسەرانی کەشــکۆڵەکەش باوباپیری ئەون. کەشکۆڵەکە بە 
هیممەتــی ڕێــزدار ڕەحمانــی محەممەدیان گەیشــتۆتە دەســت من و منیــش بابەتێکم 
لەســەر نووســیوە کە لە ژمارە یەکەمی گۆڤاری ژین، چاپی بنکەی ژین لە ســلێمانی، 

الپەڕەی 221 تا 23٤ )پووشپەڕی 2009(   دا باڵوکراوە تەوە.1 
ســاڵی نووســرانی کەشــکۆڵەکە 1880 )ساڵی شــێخی(  و ماوەیەکیش دوای ئەوە. 
نووســەرانی کەشــکۆڵ مام و ئامۆزای نەمر وەستا عەبدوڕڕەحمانی ددانساز باوکی 
کاک عەبدوڵاڵی ڕۆستەمی بوون و لە گوندی تورکمان کەندیی ڕۆژهەاڵتی بۆکانەوە 

هاتوونەتە بۆکان و لەوێ ژیاون. 
کەشــکۆڵەکە کە گەلێکیش بەباشــی پارێزراوە، سەرجەم 102 پارچە شێعری تێدا 
تۆمــار کــراوە. شــێعرەکان زۆربەیان کوردی و بەشــێکی کەمیان فارســین. شــێعرە 
کوردییــەکان هەندێکیان هەورامین )شــەفیع، میــرزا فەتحوڵاڵ و...( ، بەاڵم زۆرایەتییان 
کرمانجــی خــواروون، وەک: »هــی ئەحمــەدی کــۆر، وەفایــی، ئــەدەب، نالــی، حەریق، 
شــەهاب و شــێخ ڕەزا تاڵەبانی«. قورســایەتیی شــێعرەکان هی ناوچەی موکریانە و 

1. https://zheen. org/govaryzheen/
 http://www. bokan. de/laperekan/nuseran/Kak%20Anwer/keshkol2. pdf.
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بەتایبەت شێعرەکانی ئەحمەدی کۆر زۆرترین شوێنیان لەنێو الپەڕەکانی کەشکۆڵەکە دا 
بــۆ تەرخــان کــراوە. هەر ئەوە خۆی پەیوەندیی کەشــکۆڵەکە بــە بۆکانەوە دەردەخا، 
گەرچی ناوی نووسەران و پەیوەندیی خزمایەتییان لەگەڵ خاوەنی بۆکانیی ئێستای 

دەسنووسەکە بۆ سەلماندنی ئەم ڕاستییە بەسە. 
دەرکەوتنــی ئــەم کەشــکۆڵە هەواڵێکــی خۆشــە و بۆ مێــژووی هونــەر و ئەدەبی 
ناوچەکــە بەڵگەیەکــی بەکەڵکــە . ئەوەنــدەی ئاگادار بــم کاک حەمەدەمینی شاســەنەم 
چەند کەشــکۆڵێکی دیکەی لە بەردەســت دان کە ئەوانیش هــی بۆکان و ناوچەکەن و 
هیوادارم بتوانێ بە شێوەیەک باڵویان بکاتەوە. کەشکۆڵەکانی کاک حەمەدەمین و ئەم 
کەشکۆڵەی عەزیز و سەوزەحمەد، هاوڕێ لەگەڵ دەسنووسەکانی بەغدا کە مامۆستا 
محەممەدعەلــی قەرەداغــی لــە کتێبی کەشــکۆڵی کەلەپووری کوردی دا ناســاندوونی، 
دەتوانــن گەنجینەیەکــی بەنــرخ بن لە کاری زانســتی و هونەریی پێشــینییانی ئێمە لە 

بۆکان و لە کوردستان بەگشتی. 
 

 



بەشی دووهەم: چاند و هونەر | 521  

کێشی شێعری هەندێک شاعیری بۆکانی
کتێبــی گەلێــک بەنرخــی مامۆســتا عەزیز گــەردی بەناوی »ڕابەری کێشــی شــێعری 
کالســیکی کــوردی« دیاردەیەکــی شــازە لــە لێکۆڵینەوەی بنچینەیی کێشــی شــێعری 

شاعیرانی »عەرووزی وێژ«ی کورد  دا. 
 مامۆســتا بە نەفەســێکی گەلێک درێژ ســەرجەمی دیوانی زیاد لە 82 شــاعیری 
کــوردی »تقطیــع« کردووە و »بەحر«ە عەرووزییەکانی هەمــوو غەزەل و چامەی نێو 
ئەو دیوانەی پێ ناساندووین. شێوازی کارەکەی لەسەر »تقطیع« کردنی مەتلەع ـ واتە 
فەردی یەکەمی هەر پارچە شــێعرێکە و بەو شــێوەیە ســەروبەری هەموو شێعرێکی 

نێو دیوانەکانی لە باری عەرووزی عەرەبەوە دەسنیشان کردووە. 
من ناچمە سەر باسی ئەو گێرە و کێشەیەی وا لەسەر عەرووزی بوون و بڕگەیی 
 بوون، هەروەها گونجاویی گۆڕانی ئەمیان بۆ ئەو و پێچەوانەکەی لە ئارادایە، بەاڵم
هەر چۆنێک بێ  بەشــی هەرە زۆری ســەرمایەی شــێعریی گەلەکەمان لە ڕابردوو و 
تەنانەت ئێســتاش دا خۆ لە شــێعری عــەرووزی دا دەنوێنێ و بــەو بۆنەیەوە خاوەنی 
گرنگایەتیــی تایبەتــە. شــێوازی داڕشــتنی کتێبەکــەش گەلێــک ڕێک وپێــک و جێگــەی 

بڕوایە و دەتوانێ یارمەتیدەرێکی باشی خوێندکارانی ئەدەبی کوردی بێ. 
ئــەوەی بــۆکان بگرێتــەوە و گەلێکیــش گرنگــە ئەوەیــە کــە 7 دیوانی ٦ شــاعیری 

ناوچەکەی تەقطیع کردووە. ئەم کارە پێشتر کەس نەیکردووە. ئەوەش بابەتەکان:
ئەحمــەدی کــۆر: الپــەڕەی ٦2ی کتێبەکە، لەســەر بنەمــای دیوانی شــاعیر، چاپی 
ئەنیســی، ســەرجەم ٥1 پارچە شــێعر، بەحری شــێعرەکان: ڕەمەل، ڕەجەز، هەزەج، 

بەسیت. 
میســباحوددیوانی ئــەدەب: الپەڕە 7٦ی کتێبەکە، لەســەر بنەمای دیوانی شــاعیر، 
چاپــی هەولێر، ســەرجەم 7٦ پارچــە، هەروەها الپەڕە 83ی کتێبەکە، لەســەر بنەمای 
دیوانی شــاعیر، چاپی بەغدا، ســەرجەم 12 پارچەی تر؛ بەحری شــێعرەکان: هەزەج، 
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ڕەمەل، موزاریع، ڕەجەز، سەریع، موتقاریب، موجتەس. 
عەباس حەقیقی: الپەڕەی 223ی کتێبەکە، لەســەر بنەمای دیوانی شــاعیر، چاپی 
ئینتشــاراتی ســەالحەددین، سەرجەم ٥٦ پارچە؛ بەحری شــێعرەکان: هەزەج، ڕەمەل، 

موزاریع، ڕەجەز، خەفیف، سەریع. 
ســەیفولقوزاتی قــازی: الپــەڕەی 3٤7ی کتێبەکە، لەســەر بنەمای دیوانی شــاعیر، 
چاپــی ئەحمــەدی قازی، ســەرجەم 18 پارچە؛ بەحری شــێعرەکان: هەزەج، موزاریع، 

ڕەمەل. 
مــەال مارفــی کۆکەیــی: الپــەڕەی ٥٤3ی کتێبەکە، لەســەر بنەمای دیوانی شــاعیر، 
چاپی ســەیدیان، ســەرجەم ٥0 پارچە؛ بەحری شــێعرەکان: هەزەج، ڕەمەل، موزاریع، 

موجتەس، خەفیف. 
خالید حیســامی )هێدی( : الپەڕەی 7٤7ی کتێبەکە، لەســەر بنەمای دیوانی شــاعیر 

)کاروانی خەیاڵ(، سەرجەم 7٦ پارچە؛ بەحری شێعرەکان: ڕەمەل، هەزەج.1

1. عەزیز گەردی، »ڕابەری کتێبی شێعری کالسیکی کوردی، لێکۆڵینەوەی ئەدەبی«، دەزگای 
چاپ و باڵوکردنەوەی موکریانی، هەولێر، 2003، 790 الپەڕە، کوردی.
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شێعرێکی فارسیی شێخ بابا
شــێخ بابا سەعیدی غەوســاباد هاوڕێ لەگەڵ حەمەحوسێن خانی سەرداری موکری، 
ســەیفەددین خانی ســەقز و حەمەخانــی بانــە لە یەکەمین ڕۆژەکانی هێرشــی ســپای 
داگیرکەری عوسمانی بۆ سەر ڕۆژهەاڵتی کوردستان و ئازەربایجانی ئێران لە ماوەی 
شــەڕی یەکەمــی جیهانــی دا، بەتاوانی الیەنگری کردنی ســپای ڕووس، گیرا و ئیعدام 
 کرا.1 شێخ بابا کەسایەتییەکی ناوبەدەرەوەی سیاسی، کۆمەاڵیەتی و ئایینیی ناوچەی 

موکریان و خەڵکی غەوساباد بوو. 
»شــێخ بابــای بەرزنجــی لــە دواڕۆژانی مانگی ســەفەری 1333ی کۆچــی لە دێی 

غەوساباد لەالیەن سپای داگیرکەری عوسمانییەوە دەگیرێ و دەیبەنە کەرێزەی گڵی. 
ســێ ڕۆژان لەوێ دەسبەســەر دەبێ و هەڵیدەپێچن تا حوکمی جیهاد و شەڕ لەگەڵ 
ڕووســان پەســند بکا، بەاڵم مل نادا. ســەرکردایەتیی سپای عوســمانی لە دادگایەکی 
ڕووکــەش و هەڕەمەکــی دا حوکمــی ئیعدامی بۆ دەبڕنەوە و بە فەرمانی ئەفســەرێک 

بەناوی عومەر ناجی بەگ لە داری بێدادی دەدەن.
شــێخی شــەهید ناســراو بە »صدرالســادات« لە کەرێــزەی گڵی دەنێــژرێ و پاش 
هەشــت مانــگ خــزم و کەســی دەچــن گۆڕەکــەی هەڵدەدەنــەوە و ڕایدەگوێــزن بــۆ 

غەوساباد و لەنێو گومبەزی شێخ ئەحمەدی برای تەسلیم بە خاکی دەکەنەوە.«2
مامۆستا هەژار لە بەشی مەهابادی بەرەوموکریان دا دەڵێ:

شــێخ بابا بەتــۆ  داوە  خــۆی   گیانــی 

بــاوی شــادی بــوو ئەگــەر ئــەو مابا

1. بەگوێرەی نووســینی ئیبراهیم ئەفخەمی، حەمەحوســێن خانی سەردار و سەیفەددین خانی 
ســەقزی ڕۆژی 23ی ســەفەری 1333ی مانگــی لــە مەراغــە ئیعــدام کراون ]کە بە حیســابی 
مــن دەکاتــە 191٥/1/11ی زایینی[. بڕ: ابراهیــم افخمی، تاریخ فرهنگ و ادب مکریان، بوکان، 

انتشارات محمدی، سقز، 13٦٤ )؟(، ص 213.
2. سعیدی، سید مسعود »زندگانی عارف شهید شیخ باباسعید برزنجی غوث آباد«، ص ٥2 و 

71، چاپ اول 139٦/ 2017، انتشارات زانکۆ.  
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لە پەڕاوێزی شێعرەکەش دا دەنووسێ: 
»شێخ بابا، شێخی غەوسابات بووە، سەرەکی کۆمەڵێک بووە گفتیان لە ڕووسیای 

قەیســەری وەرگرتووە ئیســیقالل بدا بە کوردســتان و ئەوانیش دژی تورکان شــەڕ 
بکەن... تورکان بەو توهمەتە، دەگەڵ حەمەحوسێن خانی سەردار و سەیفەددین خانی 

سەقزی، ئیعدامیان کردووە.«1
لە گەلێک سەرچاوەی دیکەش دا بەکورتی یادێکی لێ کراوە و ئاماژەیەکی پێکراوە؛ 
 لەوانە، ئیبراهیم ئەفخەمی )پێشتر(  و سەید محەممەدی سەمەدی، کە شێخ بابا بە »عارف و
شــاعیری گــەورەی کــورد« نــاو دەبــا.2 بەاڵم لــە لیســتەی ناوەکانی »تاریخ مشــاهیر 
کرد«ی نەمر بابامەردۆخ ڕۆحانی دا چاوم بەناوی شێخ بابا سەعید نەکەوت، هیوادارم 

من هەڵەم کردبێ. 
**

پارچە شێعرێکی شێخ بابا لە کەشکۆڵی »حاجی میرزا محەممەدی سەقەتی« کوڕی 
حاجی سمایل خاریجەی مەهابادی و باپیری ڕێزدار فەتاحی کاویان  دا تۆمار کراوە. 
کەشــکۆڵەکە لــە ســااڵنی دەوروبــەری 1319 )19٤0ی زایینــی(   دا نووســراوەتەوە و 

بریتییە لە شێعری کوردی و فارسی زیاد لە ٤7 شاعیری کورد و فارس. 
من لە ژمارە 2ی گۆڤاری ژین، چاپی بنکەی ژینی سلێمانی دا بابەتێکم بۆ ناساندنی 
کەشــکۆڵەکە نووســی و لیســتەیەکم لە ناوی شــاعیران و شــێعرەکانیان پێکهانی. لە 

الپەڕە 217 ش دا ئاماژەم بەو پارچە شێعرەی شێخ بابا سەعید کرد.3 

1. هەژار، »بۆکوردستان«، چاپی سێهەم، چاپی جەواهیری، تاران، 13٥8/ 1979، ل 11٥. 
بەپێی نووسینی موحسین سدیقی لە کتێبی »سەقز در گذر زمان«دا، کاتێک سەیفەددین خانی 
ســەقزی )مظفرالســلطنە( لە میاندواو بە پیالنی تورکانی عوســمانی دەزانێ بۆ گیرانی، خۆی 
دەگەیەنێتە مزڵی »مەوالنای مەرزینگ« دەمڕاســتی شــێخی بورهان، کە بۆ بەشــداریی جیهاد 
 چووبوویە ئەو شارە؛ بەاڵم تورک پێ دەزانن دەچن لە مزڵ و ماڵی وی دەریدەکێشن و دەیبەن و
مەوالنا چ ناڵێ. نووسەر گەلێکی تانە لە مەوالنا داوە کە میوانی بەدەستەوە داوە. بڕ: ل ٥1، 

چاپی 1377/ 1988.
2. سید محمد صمدی، »نگاهی بە تاریخ مهاباد«، انتشارات رهرو، مهاباد1373، صفحە 80.

3. ژیــن، گۆڤــاری بنکــەی ژین بۆ بووژاندنــەوەی کەلەپووری بەڵگەنامەیــی و ڕۆژنامەوانیی 
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نێوەرۆکــی شــێعرەکە عیرفانییــە و لــە هەمــوو 9 فەردەکــەی دا بــاس لــە »وحدت 
وجــود« و »یەکگرتنــەوەی خالــق و مەخلــووق« کــراوە. وێدەچــێ شــێخ بابا عارف و 
شاعیر هەردووکیان بووبێ. لە شێعرەکە دەردەکەوێ کە ناسناوی شێعریی شێخ بابا 

هەمان ناوی خۆی، واتە »سەعید« بووە. 
بەداخــەوە لەبــەر هەڵەیەکــی زۆر کــە کەوتۆتە نووســینەوەی شــێعرەکە، ڕادەی 
هونەریی شاعیر و توانای شاعیرییەکەی لە هەڵسەنگاندن نایە، بەاڵم هەست دەکرێ 
کە یەکەمین و دوایین شێعری شاعیرەکە نەبووبێ لەبەروەی نێوەرۆکی دەوڵەمەند و 
شــێوازێکی ڕازاوەی هەیــە. ئەگــەر ئــەم بۆچوونــەی من ڕاســت بێ، دەبێ شــەهیدی 

نەمرمان شێعری دیکەشی گوتبێ. 
لێــرە دا، دەقــی شــێعرەکە دەهێنمــەوە بــەو هیوایەی کــە شــێعرەکانی دیکەی ئەم 
کەسایەتییە مەزنەی گەلی کورد کۆ بکرێنەوە و باڵوببنەوە. من ئاگاداری بەجێماو و 
خزم و کەس وکاری شــێخ بابا ســەعید نیم، بەاڵم هیوادارم ئەگەر کەســانێک سەر بە 
بنەماڵەکــەی هەبن و بیانەوێ شــوێنی مەســەلەکە بگرن، لە داهاتــوو دا هەم زانیاریی 
زیاترمان لەمەڕ ژیان و هەڵســووڕاویی سیاســی و حیزبی ناوبراو دەســت بکەوێ، 

هەم چاومان بە شێعرەکانی ڕوون ببێتەوە. 
**

ســەبارەت بــە شــێعرەکە و نووســەرەوەی شــێعرەکە، واتــە نەمــر حاجــی میرزا 
محەممــەدی ســەقەتی، دەبــێ ئامــاژە بــە یــەک خــاڵ بکەم: شــێعرەکە پڕە لــە هەڵەی 
نووسینەوە. ئەو ناتەواوییە داوێنی بەشی زۆری نێوەرۆکی کەشکۆڵەکەی گرتۆتەوە. 
وێدەچــێ حاجــی میرزا محەممەد زۆر لە کارەکــە ورد نەبووبێتەوە و گوێی نەدابێتە 
ئــەوەی هەڵەوپەڵــە بکەوێتە نووســینەوەکانییەوە. ئەم کێشــەیە تەنیا لەو شــێعرانە دا 
دەبیندرێن کە خاوەنی کەشکۆڵ خۆی نووسیونییەتەوە، بەاڵم هەندێک لە شێعرەکان 

کە بە دەسخەتی جیاواز نووسراونەتەوە، کەم هەڵەتر و متمانە پێکراوترن. 

کوردی، ژمارە 2، سلێمانی، ئەیلوولی 2010، ل 213 تا 22٦.
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مــن لــە درێــژەی ئــەم یادداشــتە دا، ســەرەتا وێنەی ئــەو الپەڕەیەی کەشــکۆڵەکە 
دەهێنمــەوە کــە شــێعری شــێخ بابای تێدا نووســراوەتەوە، بۆ ئــەوەی خوێنەر لەگەڵ 
کاری حاجی میرزا  دا ناسیاوی پەیدا بکا، ئینجا جارێکی دیکە دەینووسمەوە و هەوڵ 

دەدەم، بەگوێرەی توانا، هەڵەکانی ببڕم. ئەومە وێنەی الپەڕە 31ی کەشکۆڵەکەیە:

ئەوەش نووسینەوەی دەقەکە لەالیەن منەوە:
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کالم1 شیخ بابا سعید
2 شــد 

 نوبهــار گلشــن وحــدت دوبــارە ]باز[

 بلبــل معنــی در ایــن گلزار هم دمســاز شــد

 بلبــان در هرطرف گل هــا بریزنــد3 در چمن 

 زانکــە در منقــار ایشــان نغمەهــا آغــاز شــد

 شــد ظهور گل از این گلشن بهر ]رە[ صدهزار 

عندلیبــان4 آمد]ه[ هــر طرف5 در پرواز ]شــد[
 جشــن و رقای6 حقیقــت بود در گلشــن بهار 

 عیــد جــان آمــد، در ابر میــان )؟(  باز شــد7

 شــمس حق پرتو فکند،8 عامل همە انوار گشت 

شــد خبــاز  )؟(   و...  آرنــد  بــرون9   رس 

 شــد ظهــور حــق... )؟(  در اول شــهر صیام 

 بــر رس تخــت حقیقــت حالیــا شــهباز شــد

 بر رسیر عرش دل، سلطان 10 روحانی نشست 

 بر همە عامل همیشــە درک 11 رحمت باز شــد

 فــرق پــرگار12 معانی شــد بە نقطە هــم قرین 

ایــن راز شــد )؟(    گفتگــوی اول و آخــر... 

1. کام 
2. ناز، ساز 

3. سەبەبێکی زیادی هەیە 
	. عندلبان 

	. بۆ کێشی شێعرەکە هیچ چارەیەک نییە جگە لەوەی »طرف« بە سکونی/راء/ بخوێنینەوە 
	. رقاصی )؟(  

7. تاز شد 
8. فکندە 
9. بیرون 

10. سلطانی 
11. بڵێی وشەی کوردی »دەرک« بەواتای دەرگا نەبێ؟

12. پرکاری 
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 همچو پروانە بە دور شــمع می گردد »ســعید« 

بــرد جانــش طیرجــان  پیوســتە در پرواز شــد
بەداخەوە هەڵەیەکی زۆر لە دەسخەتەکە دا هەیە، هەروەها چەند شوێنێکیشیم بۆ 
نەخوێنراوەتەوە. تۆبڵێی نوسخەی شێعرەکە لە شوێنێک و الی کەسێکی دیکە نەبێ؟ 
یــادی شــەهیدی مەزنــی گەلی کورد شــێخ بابا ســەعیدی غەوســابات و هەروەها 
یادی میرزا محەممەدی سەقەتی کە ئەم شێعرەی بۆ تۆمار کردووین، زیندوو بێ! 
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شێعرێکی زێوەر بۆ ناودارانی ناوچەی بۆکان
مــەال عەبدوڵــاڵ  زێــوەر )1875ـ  1945(  ماوەیــەک لە ســلێمانییەوە پەڕیوەی موکریان 
بووە و لەوێ ژیاوە، ئینجا لەوێوە چۆتە ئەستەمووڵ. هەر لەو ماوەیە دا ئەم قەسیدەیەی 
هۆندۆتــەوە و بــۆ یەک لــە گەورەپیاوانی ناوچەکەی ناردووە. لە شــێعرەکە دا داوای 
»خەرقە«یــەک لــە بەرگۆی شــێعرەکە دەکا، کە نەمر مامۆســتا ئیبراهیــم ئەفخەمی لە 

کتێبی »تاریخ فرهنگ و ادب مکریان، بوکان«، الپەڕە 622  دا دەڵێ: ئەو کەســە حاجی 
عەبدوڕڕەحمان بەگی ئێلخانی، کەسایەتیی ناسراوی فەیزوڵاڵبەگیی ناوچەی بۆکان و 

سەقز بووە. 
بەگوێرەی نووسینی ئەفخەمی، زێوەر ئەم شێعرەی لە سەردەمی شەڕی یەکەمی 
جیهانی )1914ـ  1918(   دا نووسیوە. مامۆستا ئەحمەدی قازیش لە دیوانی سەیفولقوزاتی 
قازی )1876ـ   1945(   دا دوو فەرد شێعری سەیف و حاجی عەبدوڕڕەحمان بەگی چاپ 
کردووە کە بۆ یەکتریان نووسیوە و گوتوویەتی حاجی عەبدوڕڕەحمان بەگ خاوەن 
موڵکی گوندی قەرەگوێز بووە کە ئەو دەم ســەر بە بۆکان و ئێســتا هی سەقزە. بەو 
پێیــە دەبــێ عەبدوڕڕەحمان بەگیــش هەر لەو ســەردەمانە دا ژیابێ کە ســەیف ژیاوە. 
بەگوێــرەی شــەجەرەنامەیەک کــە کاک ئیرەج ناهید لە الپــەڕە 47ی کتێبی »نظری بە 
خانــوادە عبدالرحمن بیگ مکری«دا چاپی کردووە، عبدالرحمن کوڕی بوداق خانە و بە 

چوار پشت دەگاتەوە سەر بوداق سوڵتانی موکری. 
قەسیدەکە ناوی هەندێک کەسایەتیی ناوچەی بۆکانی تێدایە و هەر بۆیەش لێرە دا 
دەیهێنمەوە. شێعرەکە لە چەند سەرچاوە دا تۆمار کراوە و من لە الپەڕە 622ی کتێبی 

»تاریخ فرهنگ و ادب مکریان، بوکان«ی نەمر ئیبراهیم ئەفخەمیم وەرگرتووە:

خەرقەیەکم هەیە
ســەفەر  ڕەفیقــی  هەیــە  »مەنچەســتەر«خەرقەیێکــم  ماهووتی خاســی شــاری 
زۆرن  ئــەوەن  میننەتــی  نــادرێ شــەرحی ئــەو بــە ســەد دەفتــەر خدمــەت و 
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هیجرەت دا  زەمانــی  لەم  شــەو لەجێــی لێفــە، ڕۆژ لەجێی بەســتەربەخوســووس 
ڕایدەخــەم مــن لە کێــو و دەشــت و دەرجاربەجــار موتتــەکا و ســەرینی منــە، 
ســپەرڕوو لــە مەجلیس دەکەم عەبای شــانە،  دەبێتــە  بەفــر،  بــاران و  وەختــی 
داوەر وەختی نوێــژ ڕایدەخــەم لەجێی بەرماڵ  حەزرەتــی  ویــردی  مەوریــدی 
کوتی: »ئــەی بێ خەبەر لە نەفــع و زەرەر!ڕۆژێ لێــم هاتە حیددەت و شــیددەت 
قاتــڵ  دەبــی  ئەتــۆ  بدڕێــم  کــە  غافڵــی تــۆ لــە حاڵــی خــۆت یەکســەرمــن 
کــەدەرچــاری بەرماڵــی نوێــژ بکــە بۆخۆت  ڕەنــج و  لــە  ببــێ  نەجاتــم  تــا 
زەڕکوتــم: ئەی یــاری هەمــدەم و گیانی!  ســیم و  نیمــە  کــە  دەزانــی  خــۆت 
خانەبــەدەرکــەس بەخۆڕایی شــت بە کــەس نا دا  غەریبــی  بــە  بەخوســووس 
زێــوەرکوتی: تۆ شــاعیری، بەشۆرەتی، خەڵق دەڵێــن  پێــت  زانیومــە  وەکــوو 

زاتــێ  بــۆ  بنووســە  قەســیدە  خواســتی بەرمــاڵ بکە بــە نەزمــی دوڕەریــەک 
ئابــڕووی مــن دەبــەی وەکوو ســواڵکەرکوتــم: ئــەی خەرقە کۆنــی هەرجایی! 
 جوابی خــۆش وەرگری بە فەتــح و زەفەرکوتــی: من پێت دەڵێم بنووســە لەکوێ 
دێموکــری  ئاغەواتــی  دەڵێــن  لەچــەروەک  نیانــە  بەخششــن،  ســاحێبی 
ناناســم  ئاغەواتــە  ئــەو  بێ ســەروبەرکوتــم:  ســائیلێکە  دەڵێــن  پێــم 
مڵــک و مەڕکوتی: شــێخێ لە »کۆکــە« زۆر کۆکە  مــاڵ و  ســاحێبی جووت و 
نــەزەرکوتــم: ئــەو شــێخە گەرچی ناناســم  نامــە  ناکاتــە  وادەزانــم 
»قەڕاڵــی« چۆنە لەالت؟  ئاغای  عیبــادەت وەرکوتی:  دینــدارن و  هــەردوو 
دەروێشــن،  ئاغەواتــە  ئــەو  شــێخ شناســن، لەگــەڵ مــەال بە کــەدەرکوتــم: 
ناو و شەئن و شــەوکەت و فەڕکوتــی: ئێلخانــی حاجییــە و ســەردار  ســاحێبی 
کوردســتان خانەدانــی  هونەرپــەروەرئەنجەبــی  تائیفــەی  ئەڕشــەدی 

ســەمەرلەو تەڵەب کە، مەچۆرە الی هیچ کەس  دێتــە  لەوانــە  فکــرت  باغــی 
بێ ســەروبەر!کوتــم: ئــەی هەرزەگۆیــی هەرجایی!  حەماقەت مەئابــی  ئــەی 
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نۆکــەرزاتی ئەو، ڕەخش بەخشە، ساحێبی خوان  قاپییــا  لــە  »یەحیــا«  »فــەزل« و 
ئەغڵەبــی خــوارە، ســەتری بــێ مەســتەرزۆر لە الم نەقســە لەو تەڵەب کەم، کەم 
هونەرپــەروەرکوتی: ئــەی ئاغەواتی دەوری ســەقز؟  جــوودن و  ســاحێبی 
وەقفــە  کوتــم:  تاقمــە،  ئــەو  بۆ غیاث و شــەریف و شــەهد و شــەکەر ماڵــی 
چۆنــە؟  ئەمیرتومــان  ئایــا  ئەفســوونگەر!کوتــی:  ئــەی حیلەبــازی  کوتــم: 
بێ پــەڕهیممەتــی ئــەو کچە و کچیــش بۆ من  غەریبــم و  مەحاڵــە،  زۆر 
کەریم ســیەرکوتی: ســا، حاجــی بابەشــێخ چاکە،  عاملــە و  ســەییدە و 
من لــە ڕاســت ئــەو خەجاڵەتم یەکســەر کوتــم: ئەو مــەردە، فەردە لــەم چەرخە
بــۆ زیارەتی کــە نەچووم، چۆن بنووســم، بکەومە بەحس و خەبەر؟«دەفعەیــەک 

هەیە، خوجەستەســیفات،  زاتێ  بڵندئەختــەرکوتی:  عاســان پایەیە و 
ســەروەرکامــی هەر کــەس ڕەوا دەبــێ الی ئەو ســەییدە و  »زەنبیــل«ە  نــووری 

یا هەناســەی نەســیمی وەختی ســەحەر، سوبحی گوڵشەن ســیفاتی ئەهلی بەهار 
فەڕەح بەخشــە ئەو  عەبیرئــاوەرهەروەکــوو خوڵقی  ئــەو  فکــری  هەروەکــوو 
لــە ســەمای عیلــم و حیلمە ئــەو میحوەرمەرکــەزی دائیــرەی فەزایــل و جــوود

پــدەردەرکی ئــەو مەڕجەعی خەواس و عەوام  بێ نەوایــە  فەقیــران و  بــۆ 
گوم گەشــتە، موریــد و  ڕاهــی  ســەددی ڕێی زوڵم دەکا وەک ئەسکەندەرخزری 

زوهــدی »بووبەکر«ییە، بە وەرعی »عومەر« نەسلی پاکی »بەتوول« و »شێری خودا«، 
کوتــم: ئــەی ئافەریــن ڕەفیقــی ســەفەر!کە ئەمانــەم لــە خەرقە بیســت فەورەن 
دانیشــوەرهیممەتــی ســەییدە کــە هاتییــە زمــان  بــە  بــووی  کەراماتــی  لــە 
ڕەنگــە نوێژیش نەکــەم لە وەختی ســەفەرمــن نــە دەروێشــم و نــە پیــر و مورید 
ئیلــا  نەمایــەوە  هیــچ  مــن  کــە دۆعــای بــۆ بکەم بــە ســۆزی جگەربەشــی 
بۆ ســەوارییش، ئەگەر ببێ یــەک »کەر«!« من بە »بەرمــاڵ«ی خۆم بگەم، بەســمە

تــەواو       
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چەند وردەسەرنج سەبارەت بە شێعرەکە:
1. هەندێک ناو لە شــێعرەکە دا هاتوون کە پێویســتە ڕوون بکرێنەوە کێن، لەوانە، 
دوو ئاغــای گونــدی قەڕەڵــی و... باســی شــێخی کۆکە کە دەکا دەبێ مەبەســتی 

حاجی شێخ مستەفای بەرزنجی باوکی خاڵەمین بێ. 
2. کۆتایی شێعرەکە بە شێوەیەکە ناکرێ لێی دڵنیا بی شاعیر دوابڕیاری چییە و 
دەیهەوێ داواکارییەکە ئاڕاستەی کێ بکا. هەر لەم پەیوەندییە دا، من لەوە دڵنیا 
نیم کە ئایا حاجی ئێلخانی هەمان عەبدوڕڕەحمان بەگی فەیزوڵاڵبەگییە یا حاجی 
محەممەدئاغــای ئێلخانــی لە دێبوکرییەکان کە بە حاجی ئێلخانی دەناســرا. نەمر 
ئەفخەمی لە بۆچوونەکانی دا هەندێک جار  الیەنگر بوو و دووریش نییە بەهۆی 
دژایەتیی بنەماڵەی ئێلخانییەوە شێعرەکەی بردبێتەوە سەر عەبدوڕڕەحمان بەگی 

فەیزوڵاڵبەگی. 
بەگوێرەی نێوەرۆکی شێعرەکە، شاعیر دوای ئەوەی ناوی زۆر کەس دەهێنێ و 
یەک لەوان حاجی ئێلخانی، بەاڵم هەموویان، هەرکام لەبەر هۆیەک، دەداتە دواوە و 
لە کۆتایی دا دەچێتە سەر سەیدی زەنبیل )حاجی سەید عەبدولحەکیم(  و لەسەر ئەوە 
ســاغ دەبێتــەوە کــە داواکارییەکەی ئاڕاســتەی ئەو بکا. بەو پێیە، بەرگۆی شــێعرەکە 
سەیدی زەنبیلە، بەتایبەت کە سەبارەت بە حاجی ئێلخانی دەڵێ: »زۆر لە الم نەقسە 

لەو تەڵەب کەم، کەم«. 
شــێعرێک کــە بەشــوێن ئــەم شــێعرە دا دێ وەاڵمی ســەیدی زەنبیلە بــۆ زێوەر و 

بەتەواوەتی دەیسەلمێنێ کە شێعرەکە بۆ ئەو نێردراوە. 
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وەاڵمی شێخی زەنبیل )شای حەکیم( بە شێعرەکەی عەبدوڵاڵبەگی زێوەر
لە وتاری ســەرەوە دا باســی شــێعرێکی عەبدوڵاڵبەگی زێوەر )1875 ـ 1948( م کرد. 
بنەمــای کارەکــەی من، وەک ڕامگەیاندبوو، دەقێکی شــێعرەکە بوو کە نەمر ئیبراهیم 
ئەفخەمــی لــە کتێبی »فەرهەنگ و ئەدەبی موکریان، بــۆکان«دا ڕایگەیاندبوو. ئەو دەم 
دیوانــی زێــوەرم لە بەردەســت دا نەبوو و دۆســت و برادەرانیش لــە لەندەن هیچکام 
نەیانبــوو، ناچــار دەقەکــەی ئەفخەمیــم وەک  بنەمــا وەرگرت. ئێســتا دەقــی دیوانەکە 
لەسەر ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت/ بۆکان باڵوبۆتەوە و من بە یارمەتیی ئەو دەقە، هەندێک 
هەڵــەی وتارەکــە ســاغ دەکەمــەوە و پاشــان وەاڵمــی جەنابــی ســەید عەبدولحەکیم 
نوورانــی )شــێخی زەنبیــل، 1875 ـ 1938(  بۆ شــێعرەکە دێنمەوە کــە ئەویش هەر لە 

دیوانی زێوەر  دا چاپ کراوە. 
یەکەم ساغ کردنەوەی هەڵەی سەرەتا و پەڕاوێزەکانی وتارەکە: 

1. ساڵی لەدایک بوونی زێوەر بە 1875 نووسرابوو، کە ڕاستە؛ بەاڵم ساڵی مردنی 
زێوەر 1945 نییە و بەگوێرەی دیوانەکە، 1948ە؛ 

حاجــی  بــۆ  ئەفخەمــی،  مامۆســتا  بۆچوونــی  بەپێچەوانــەی  شــێعرەکە،   .2
عەبدوڕڕەحمان بەگــی فەیزوڵاڵبەگــی نەنووســراوە کــە هــەر ئــەو دەم گومانــم 
زەنبیــل(   )ســەیدی  نوورانــی  عەبدولحەکیــم  ســەید  بــۆ  بەڵکــوو  لێ کردبــوو، 

نووسراوە و بۆ ئەویش نێردراوە. 
دووهەم هەڵەی نێو شێعرەکە: 

بەداخەوە زێوەر لەو شــاعیرە کەم بەختانەی کوردە کە ســەرەڕای چەندەها جار 
باڵوبوونەوەی شێعرەکانیان هێشتا دەقێکی پاک و بێ هەڵەیان نەکەوتۆتە بەردەستی 
خوێنــەر و لەپێــش هەموویانــەوە شــێخ ڕەزای تاڵەبانییــە کــە تــا ئەمــڕۆش دەقێکــی 
بەمتمانــەی دیوانەکەیمــان نییە. هەڵەی نێو شــێعری جێگەی باســی ئێمەش بریا هەر 
ئەوانە بووایە کە ئەفخەمی تووشــی کردووە، بەداخەوە، دیوانی زێوەریش کە لەژێر 
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سەرپەرشتیی کوڕی شاعیر دا چاپ کراوە، ئەوەندەی هەڵەی چاپ  تێدایە کە خوێنەر 
بێزار دەکا. لە کۆتایی ئەم وتارە دا دەقی شــێعرەکە لەبەر چاپی دیوانەکە دەهێنمەوە 
کــە خوێنــەری ئەم زنجیرەوتارە دەســتی بــە هەر دوو دەقەکە ڕاگەیشــتبێ و بتوانێ 

بەراوردی یا هەڵەبڕییان بکا. 
با سەرەتا بچینە سەر ئەسڵی باسەکە، واتە وەاڵمی سەید عەبدولحەکیم نوورانی 
بــۆ زێــوەر. ئــەوەی لێــرە دا ڕوونــە، ئەوەیە زێــوەر شــێعری »خەرقە»کــەی خۆی بۆ 
سەیدی زەنبیل ناردووە نەک کەسێکی تر. سەیدی زەنبیلیش هاوکات لەگەڵ ناردنی 
خەرقــەی ماهــوو ت بۆ زێــوەر، بە شــێعرێک وەاڵمی داوەتەوە. شــێعرەکە نیشــانەی 
توانای بەرزی ســەید عەبدولحەکیمە لە شــاعیری دا و بەگوێرەی »چێشتی مجێور«ی 
مامۆســتا هەژاریــش، ناوبــراو شــاعیرێکی توانا بووە. خۆزگە کەســێک شــێعرەکانی 

کۆدەکردەوە و دەیگەیاندنە دەست خوێنەری تامەزرۆ. 
وەاڵمی ســەید عەبدولحەکیم نوورانی )سەیدی زەنبیل(   بە شێعری عەبدوڵاڵبەگی 

زێوەر:

دانیشــوەر!  ڕەفیقــی  عەزیــز و   ئــەی 

 نییە خۆشــرت لە شــێعری تــۆ »زێوەر«!

 من خەجاڵــەت ئەبم لە عەرزی جەواب 

 هەیــە ئوممێد لــە تۆ، بە ســەرفی نەزەر

 خەرقەیێکــت هەیــە ڕەفیقــی شــەفیق 

 »خەرق«ە بۆ تۆ وجوودی ئەو یەکســەر
جگەرســۆزتر  »بەرماڵ«ەکەت  لــە   ئەو 

 کــە لــە بەرمــاڵ دۆعا ئــەکا بــە ئەثەر

 چۆن نەگرمــە گوێ نەســیحەتی ئەو؟ 

 هەیە گوفتــاری زوبــدە وەک گەوهەر

 خەرقــە هەرچــی ئەڵێ لە گوێــی بگرە 
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 باوەکوو نوێژ نەکەی لە وەختی ســەفەر

تەعجیــل  بــۆ ڕۆیینــت، مەکــە   زووە 

 بەفــر زۆرە، بــە ئێمــە گەیــوە خەبــەر

 وەختــی ڕۆییــن خەبــەر بــدە »خادم« 

 کەشــفی ڕێگەت بکا لە هەر کیشــوەر

تــۆ دا  بەدرەقــەی  لــە  ئەنێــرم   ڕۆح 

نییــە قبووڵــی خەتەر  الکین ئینســاف 

 مومئینان و »سەعید« و »قۆچ« و »ڕەشید« 

 بــە حەکــەم دابنێن لــە ئەهلــی هونەر

خزمەتیــان  لــە  هەیــە  ســەالمم   مــن 

پــدەر پیــر و  عیشــقی  بــە   بیگەیێنــە 

وایــە  ئومێــد  ماوتــە،   خەرقەکــەی 

بــە ســەفای دڵ دۆعــا بکــەی بێ مەڕ!
سەرنجەکانی من لەسەر شێعرەکەی سەید عەبدولحەکیم:

ـ وێدەچێ شێعرەکە ناتەواو بێ بەتایبەت لە دەوروبەری فەردی دەهەم دا؛
ـ وەک شێعرەکەی زێوەر خۆی، لەمیش دا تەنزێکی نەرم ونیان دەبیندرێ؛ 

ـ هیچ نیشــانەیەکی لە ڕادیکالیزمی ئیســالمی پێوە نییە و ڕوانگەی شــاعیر گەلێک 
لیبڕاڵە، تا ئەو شوێنەی کە دەڵێ بە قسەی خەرقەکەت بکە با لە کاتی سەفەر دا 

نوێژیشت بۆ نەکرێ؛
ـ نەمزانــی »خــادم« کێیە و بە هەمان شــێوە، »ســەعید« و »قۆچ« و »ڕەشــید« کێن؟ 
»موئمینــان« دەبــێ موریدانی خانەقا بن گەرچی من شــکم بۆ ئەوە دەچێ نیازی 

لــە مۆمن بەگ و قۆچ بەگی فەیزوڵاڵبەگی بووبێتن، واتە زێوەر ویســتبێتی لەالی 
زەنبیل و تورجانەوە بەرەو ناوچەی فەیزوڵاڵبەگی بچێ؛ 

ـ ئەوانــەی وا بــە »حەکەم«ی داناون بۆچی بووە؟ بۆ هەڵســەنگاندنی شــێعرەکەی 
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زێوەر و خۆی؟ یا بۆ مەسەلەی ڕێگاوبان؟ 
ـ کاتی گوترانی شــێعرەکان زســتان بووە، بەاڵم کام ســاڵ؟ بەگوێرەی پەڕاوێزی 
الپەڕە 42ی دیوانی زێوەر کە لە زمان مامۆستا »نەجمەددین مەال«وە نووسراوە، 

ساڵی 1919 و دوای شەڕی یەکەمی جیهانی بووە؛
ـ »پیــر« یــا پیــری دەســتگیر دەبــێ یــەک لــە شــێخانی نەقشــی بــێ وەک شــێخی 

حیسامەددین؛
ـ »پدەر« دەبێ باوکی سەید عەبدولحەکیم، واتە سەید عەبدوڕڕەحیمی حافز بێ؛

ـ بەگوێــرەی هەمــان پەڕاوێز، نەجمەددین مــەال لە ڕۆژنامەی ژینی ژمارە 1347  دا 
ژیاننامەی ســەید عەبدولحەکیمی نووســیوە و ســاڵەکانی ژیانی ئەوی بە 1292 
تــا 1357ی کۆچــی مانگــی ) 1875 تــا 1938ی زایینــی(  دەسنیشــان کــردووە و 
گوتوویەتی لە گوندی زەنبیل لەدایک بووە و هەر لەوێش کۆچی دوایی کردووە و 

نێژراوە. 
ـ ناکرێ بزاندرێ لە ئەســڵی شــێعرەکە دا ناوێ شــاعیر بە »زێوەر« نووسراوە یان 

»زیوەر«. دەقی چاپ کراو بە »زێوەر«ی نووسیوە. 

ـ من یەک دوو هەڵەی چاپیی شــێعرەکەم ڕاســت کردۆتەوە: وەک زوبدە لەجیاتی 
زێــدە، کــە واتاکــەی ســەقەت دەکا؛ یــا بێ مــەڕ، لەجیاتــی بــێ شــک و مــەڕ، کە 

شێعرەکەی لە باری کێشەوە پێ لەنگ دەبێ.1

1. »دیوانــی ]عەبدوڵاڵبەگــی[ زێــوەر«، مەحمــوود زێــوەر کــۆی کردۆتــەوە و پێشــەکیی بــۆ 
نووسیوە، چاپی ئاراس، هەولێر 2003، دەقی شێعرەکە لە الپەڕە 37 تا 42.
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شێعری گەنجاڵی بەگ 
ئــەم پارچە شــێعرە هــی گەنجاڵی بەگــی فەیزوڵاڵبەگییە و مامۆســتا محەممەدی مەال 
کەریــم لــە گۆڤــاری بەیان، ژمارە 117، مانگی ئادار ]مــارس[ی 1986 )الپەڕەی 70ـ  

71(  دا باڵوی کردۆتەوە. لە سەرەتای کورتی مامۆستا  دا هاتووە:
»حەســەن فەهمی بەگی کوڕەزای مەحموودپاشــای جاف لە کەشــکۆڵی مەحموود 

پاشا  دا ئەم شێعرەی زیاد کردووە و نووسیویەتی »یەکێک لە بەگزادەی فەیزوڵاڵبەگی 
کــە نــاوی »گەنج عەلی خــان«ە لــە ســاڵی 1943  دا »تصادفــا«  ڕێــی کەوتە ماڵــی ئێمە لە 
هەڵەبجــە و موددەتــی 15 ڕۆژ لــە ماڵــی ئێمە مایەوە. پاش ئــەوەی گەڕایەوە بۆ الی 
خۆیــان، موکریــان، ئــەم غەزەلــەی بــۆ ناردبــووم. ئــەم گەنجەلی خانە کــوڕی حاجی 

سەلیم خانی موکریانە و ماڵیان لە دێی »جان بوالق«ە.«
هــۆی هێنانــی شــێعرەکە لێــرە دا ئەوەیــە کــە بەرهەمــی ئەندامێکــی بنەماڵــەی 
فەیزوڵاڵبەگیی ناوچەی ســەقز و بۆکانە، وەک  کەســایەتییەکی ناودار و بەدەسەاڵتی 
ناوچەکــە و ئەگــەر شــێعری دیکەشــی هەبــن ئــەم پارچــە شــێعرەش دەبــێ بدرێتــە 
دەم ئەوانــی تــر، خــۆ ئەگەر شــوێنەواری ئەدەبیشــی لــێ بەجێ مابێ ئەرکــی الوانی 

هەڵکەوتووی کوردە  شوێنی ئاسەوارەکانی هەڵبگرن. 
هۆیەکی دیکەش ئەوەیە نیشاندەری پەیوەندیی ناوچەی بۆکان لەگەڵ هەڵەبجە و 
باشووری کوردستانە. گەنجعەلی بەگ کوڕی حاجی سەلیم خان، کوڕی فەیزوڵاڵبەگ 

کوڕی عەبدوڕڕەحمان بەگ بووە. 
عینوانــی شــێعرەکە لــە گۆڤاری بەیــان دا »ئەی نەســیمی ســوبحدەم«ە و ئەوەش 

دەقەکەیەتی:
ئەی نەسیمی سوبحدەم!

 ئەی نەســیمی ســوبحدەم، ئــەی شــارەزایی دەشــت و دەرە!

وەرە وا  بــەو  زوو  هەســتە،  بــم،  شــنەت  بەقوربانــی  وەی 
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قاســدێک بنێــرم  وایــە  ئــارەزووم  دەمێکــە   زۆر 

ســەرە تاجــی  ســەرم  بــۆ  خۆشەویســتم،  حــزووری  بــۆ 
کاغەزێکــت بــۆ دەنووســم زۆر بــە شــەوق و ئــاب و تــاب
هەڵگــرە زەریفــی  توخــوا  بــەاڵم  دەســتت،  ئەیدەمــە 
نییــە نیــوەی چــووە، ســەرما  بەهــار  زۆر خۆشــە،   وەقتــی 

دەشــت و کێــو و شــاخ و الپــااڵن وەکــوو ڕووی مەخمــەرە
 ئــاوی بەفــری شــاخی کوێســتان دێنە خوارێ شــیو بە شــیو

شــیرینرتە ئــاو  لــە  ئــاو  هەڵقوڵیــون،  کانــی  زۆنــگ و 
بێنمــەوە وەبیــرت  منیــش  بــا  ڕێــگای شــارەزای،  گەرچــی 
رێــی نزیــک و ڕاســت لەکوێ بــۆ کــوێ ئەچێ، یــادی گرە
»کێلەشــین« تــا  »میــرەدێ«  محاڵــی  ئەچیــە  لێــرەوە 
دێ لەســەر دێ چیمــەن و ســەوزی و گواڵڵــە و شەســتپەڕە
جەنگەڵــە سەراســەر  کێــوی  بەنــدەن و  »بانــە«   دەچیــە 

عەڕعــەڕە پەڵــک و  بــووز و  هەنــارە،  هەنجیــرە،  گوێــزە، 
کاج ســەر و  چنــار و  خیابانــی  ئەوبــەر   ئەم بــەر و 

ئەم ســەر و ئەوســەر هەمــووی فەڕشــی ســمنت و مەڕمــەڕە
لەتیــف ســاف و  هــەوای  ئــاو و  زۆر  شــارێکە   شــارەکەی 

دڵبــەرە قەشــەنگ و  بــازاڕی  پــارک و  ســاختان و 
گــەر وەدەرکەوتــی لــەوێ، جێگــەی شــەوت »ســەیرانبەن«ە
شــیرین مەنزەرە دێــت و  بــەر دا  بــە  بوســتانی  چــۆم و 
گــەر لــە چۆمــت  دا، ئــەڕۆی تــا دەچیــە شــاری »پێنجوین«
کەوســەرە سەلســەبیل و  ئــاوی  فیردەوســە،  وەکــوو  شــار 
هیــچ لــەوێ تەئخیــر مەبــە ئەم جــار بــڕۆ بــۆ »شــارەزوور«
چــادرە خێــڵ و  عێــل و  جێگــەی  کوردســتان و  میــری 
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دەورەدا لــەم  شــارەزوور  دەشــتی  پێتەختــی  مەرکــەز و 
دڵگــرە پێدەڵێــن و  »هەڵەبجــە«ی  شــاری  بڵێــم  پێــت 
قەدیــم جافانــە  عێلــی  پاشــای  میــر و  نیشــتانی 
ئەســکەندەرە جێــی  کوردانــە،  گەورەیــی  خەیمەگاهــی 
دەچیە بــەر دەرکی »حەســەن بەگ« میر و گــەورەی گەورەکان
دەرکــی دەروازەی وەکــوو پێــش دەرکــی قــەرسی قەیســەرە
بەدەســت بڕنــەو  بەســتووە  ســەفیان  بەگــزادە  دەســتەیی 
دەســتەیی نۆکــەر هەمــوو دەســتیان لەســەر گــۆی خەنجەرە
حــازرن »عموومــەن«  بــەردەرگا  لــە  فــەڕڕاش  دەســتەیی 
بەرپەنجــەرە ئەکــەن  خــۆش  بــۆن  لێ ئەکــەن،  عەترپاشــی 
ســەروەرم خزمــەت  بچنــە  خاوێــن  پــاک و  تەمیــز و   بــا 

هەڵگــرە دەســنوێژ  دەروازە،  بــەر  حــەوزی  گەیشــتیە  گــەر 
خواجەنشــین لەســەر  دائیــم  دانیشــتووە  دەرکــەوان 
حــازرە زۆر  غەریــب  میهــان و  لــە  پەزیرایــی  بــۆ 
 پــاش ئــەوە ئیزنــت ئــەدەن داخــڵ کــە بوویتــە نێو حەســار

عەنبــەرە عەبیــر و  عەتــر و  گوڵــە،  بۆنــی  ئەکەیــت  شــەم 
میهانســەرا نێــو  ئەچیــە  تــا  ئــە دا  ئیزنــت  پــەردەدار 
تەخــت و کورســی و ئەســکەمیرە،1 پــڕ لــە ئاغــا و بەگلەرە
الی سەرووی هەمووان حەسەن بەگ سەروەر و سەرداری کورد
ســەروەرە ئــەو  دانیشــتووە  ئــەدەب  تەمکیــن و  بــە  زۆر 

ئەدیــب و زۆر فەســیح  ئــاداب و  فــەزل و عیلــم و  ئەهلــی 
خۆشەچینی »مەحن« و »سەحبان«، »فەزڵ« و »مانی« و »جەعفەر«ە
پــاش بکشــێوە  خزمەتــی،  بیــدە  پێیــە،  عەریــزەت  ئــەم 

1. ئەسکەمل؛ لەبەر وەزنی شێعرەکە دەکرێ ئەسکەمیل بێ.
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دەس لەســەر دەس، لێــو لەســەر لێو، چاو لەســەر پــێ ڕاگرە
لێ ئەکــەم خالیســانەی  ســەالمی  ئیخــاس و   عــەرزی 

ســەروەرە ئــەو  بەنــدەم و  هــەر  مــن  مــاوە  دنیــا  تاکــوو 
ئەنــوەری حــزووری  هاتوومــە  کــە  ڕۆژەی  ئــەو  لــە  زۆر 
زۆرتــرە ســەمیمیم  ئیخــاس و  ئــەوڕۆ  بەرابــەر  ســەد 
ئــەو تەواریخــەی کــە فەرمــووت، داخــی داخانــم نەبــوون
تــۆ موتاعــە، جێــی لەســەر چــاو و ســەرە وەرنــە ئەمــری 
حەولــی زۆرم   دا لــە »ســاباڵغ« و لــە »تەورێز«یــش نەبــوون
هــەم لــە »تاران«یــش نەبــوو، نوســخەی ئەڵێــن زۆر نــادرە
ئەکــەم تەقدیــم  موحتــەرەم  بەگزادەکانــی  هەمــوو  بــۆ 
لۆنــدەرە! تــا  لێــرەوە  ئیــرادەت  عــەرزی  بەندەگــی و 
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شێعری حاجی سەلیم خان )حاجی سەرتیپ(  لە وەاڵمی شێعرێکی شێخ ڕەزای تاڵەبانی دا 
خەریکــی ســاغ کردنەوەی دیوانــی شــێخ ڕەزای تاڵەبانــی و هەڵەبڕیــی شــێعرەکانیم. 
تووشــی ئــەم پارچە شــێعرە هاتم کە بەناوی »حاجی ســەلیم« ەوە لــە پەڕاوێزی ئەم 

شێعرەی

 خزمینــە، مەدەن پەنجە لەگــەڵ عەرشەتی جافا
مێروولــە نەچــێ چاکە بەگــژ قولـــلە یی قافا

شێخ ڕەزا، لە دیوانی چاپی مامۆستا شوکور مستەفا دا چاپ کراوە.1 هەستم کرد 
شــێعرەکەم پێشــتر بینیوە و ناوی ئەو سەلیم خانەشــم بیســتووە. شــکم بۆ ئاغاواتی 
فەیزوڵاڵبەگی الی موکریان چوو لەبەروەی شێعرەکە باسی شەڕی موکری و جاف 
دەکا. چوومە سۆراغی کتێبێکی ڕێزدار ئیرەج ناهید کە سەبارەت بە بنەماڵەی خۆیان، 

واتە فەیزوڵاڵبەگییەکانی نووسیوە .2 
شێعرەکەم لەوێ دا دۆزییەوە و لە بەراوردکردن دا هەندێک جیاوازیم لە ناویان دا 
بینــی. بــۆ نموونــە، فەردێکی عەرەبی لە دەقی چاپی کاک ئیــرەج دا هەبوو و لەویتر دا 

نەدەبینرا. 
دیارە کێشــەی ڕەوەند و نیشــتەجێ بوون کە لەو ســەردەمانە دا هەبووە ئێســتا 
بەختەوەرانــە نەمــاوە و بۆتە بەشــێک لە مێــژوو، هەر بۆیەش شــێعرەکە تەنیا وەک 
الپەڕەیەکــی مێــژووی ئەدەبیــی گەلەکەمــان ســەیر دەکرێ و من بەهــۆی ڕەوانی و 
پاراویی زمانی شاعیرەوە کە شان لەشانی شێعرەکەی شێخ ڕەزا دەدا، لێرە دا دەیهێنم. 
حاجــی ســەلیم خان، کوڕی ئاغا شــێربەگ و باوکی حاجــی عەبدوڕڕەحمان بەگی 
ئێلخانی بووە، لە کۆتایی یەکانی ســەدەی نۆزدە و ســەرەتاکانی سەدەی بیستەم دا لە 

1. دیوانی شــێخ ڕەزای تاڵەبانی؛ ســاغ کردنەوە و شەرحی شوکور مستەفا، دەزگای چاپ و 
باڵوکردنەوەی ئاراس، هەولێر 2000، کوردی. 

2. ایرج ناهید، »نظری بە خانوادە عبدالرحمان بیگ مکری«، ناشر (؟)، سال (؟)، فارسی. 
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گوندی »سڵێمانکەندیی بەشی بەگزادە« ژیاوە، کە گوندێکی خۆشی ئاوەدانە لە نزیک 
»سەرا« و پێشتر سەر بە بۆکان بوو، بەاڵم ئێستا وەک بەشێک لە دێهستانی تورجان 

لەسەر سەقزە. 
دەقی چاپی دیوانی شێخ ڕەزا وەک پاشماوەی کتێبەکە هەڵەی زۆری تێکەوتووە و 

من ئەوانی زەق و ئاشکراییم ڕاست کردۆتەوە:
 نەتبیســتووە چەند ســاڵێ لەمەوبەر لە مەســافا

 هەر »جاف«ە چووە نووکی ڕمی »موکری« بەنافا؟

 تیپی عەدوو وەک پۆلی قوڵینگ، ئەو وەکوو شمقاڕ

لە مەسافا ئەیخست   تێکیدەشــکاند یەک یەکە، 

 »شێخ« بێ خەبەرە لەم قسە مەشهوورە لە ئافاق:
 حەربــە و ڕمی ئەم بــوو کە بەجێا لــە غەالفا

 هەر ئەو کوڕە جافەش بوو لەبەر چۆپیی دلێران

 ناڵینی دەهــات هەروەکوو بووکێــک لە زەفافا

 زۆر کەس لە جەوانانی ئەوان بوو بە ئەسیر هات

 دەس بەســتە و تەن خەســتە و گەردن لــە تەنافا

 چاک وایە نەکا مەتحی ئەوان نەک بڵێ مونسیف

 ئەم مەتحە کە فەرموویەتی »شێخ«، الف و گەزافا

 بۆ مەدحەتیان کافییە »شــێخ« بێــت و نەزەر کا

مەعلوومە کە مەعنای لە لۆغەت دا هەیە »جاف«ا
ئەوەی خوارەوەش دەقی چاپ کراوی کتێبەکەی کاک ئیرەجی ناهیدە لە الپەڕە 67 
ـ 68ی کتێبــی »نظــری بە خانــوادە عبدالرحمان بیگ مکری«  دا. من هەندێک هەڵەی ئەم 
دەقەشم ساغ کردۆتەوە، بەاڵم میسراعی یەکەمم سەرەڕای ناتەواوبوونی کێشەکەی، 
وەک خۆی هێشتۆتەوە لەبەروەی بەناوی »شێخ« دەست پێدەکا، بەاڵم دەقی پێشوو 

بەڕاشکاوی ناڵێ ڕووی لە کێیە. 
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فەردی دووهەم کە ناوی »حاجی سەلیم خان« یشی تێدا هاتووە، لە دەقی یەکەم دا 
نییە بەاڵم لە شــێعرەکەی شــێخ ڕەزا دا میسراعی یەکەمی بەناوی »وەسمان پاشا«وە 
دەبینــدرێ و میســراعی دووهەمــی عەینووبیلال وەک دەقی یەکەمــە . وێدەچێ حاجی 
ســەلیم خان تێهەڵکێشــێکی لە شــێعرەکەی شــێخ ڕەزا دروســت کردبێ و ناوی خۆی 

خستبێتە جێی ناوی وەسمان پاشا یاخود کەسێک دواتر ئەم کارەی کردبێ. 
فــەردی چــوارەم لــە دەقــی کاک ئیــرەج دا نییــە و لە ئەنجــام دا، فــەردی پێنجەمی 
کردۆ تــە فــەردی  چوارەمی خۆی. فەردی پێنجەم عەرەبییە و لە دەقی نێو دیوانەکە دا 
نابینــدرێ. گرنگیــی ئــەم فەردە عەرەبییە لەوەدایە کە ڕەچاوی شــێخ ڕەزای کردووە 
وا لــە شــێعرەکەی خــۆی دا فەردێکــی عەرەبــی هێنــاوە و ئەمیــش بــە هەمان شــێوە 

مامۆستایانە، فەردێکی عەرەبیی هۆندۆتەوە. 
ئەوەش دەقی شێعرەکە لە کتێبی کاک ئیرەجی ناهیددا:

 نەیبیســـتووە چەنـــد ســـاڵێ لەمەوبـــەر لـــە مەســـافا1

 هەر »جاف« بوو دەچوو  نووکـــی ڕمی »موکری« بە نافا؟

 حـــازر نەبوو ئـــەو دەم کە بـــە ڕم حاجی ســـەلیم خان

 دەیکـــرد جـــەوەالن هەروەکـــوو ســـۆفی لـــە تەوافـــا

 تیپی عـــەدوو وەک پۆلی قوڵینگ، خۆی وەکوو شـــمقاڕ

 تێکیدەشـــکاند یەک یـــەک و دە یخســـت لـــە مەســـافا

 هەروا کـــوڕە جاف بـــوو کە لەبـــەر حەربـــی دەلێران

زەفافـــا لـــە  بووکـــێ  دەهـــات هەروەکـــوو   ناڵینـــی 

جبـــاال فاتـــا و  الیـــأس  مـــن   یرمـــون 

کنافـــا شـــحافا و  الـــروع  مـــن   یکنـــون 

 زۆر کـــەس لـــە جەوانانی ئـــەوان بوو بە ئەســـیر هات

تەنافـــا لـــە  گـــەردن  تەن خەســـتە و   دەس بەســـتە و 

1. لە سەرچاوەی بەردەستی من دا ئاوا هاتووە: »شێخ نەیبیستووە چەند ساڵێ لەمەوبەر لە 
مەسافا...« کە ئاشکرایە هەڵەیە و وشەی شێخ زیادییە. 
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 چاک وایـــە نەکا مەدحی ئـــەوان، نەک بڵێ مونســـیف

»شـــێخ«، الف و گەزافا  ئەم مەدحە کـــە فەرموویەتـــی 

 بـــۆ مەدحی ئـــەوان کافیـــە »شـــێخ« بێت و نـــەزەرکا

مەعلوومـــە کـــە مەعنای لـــە لۆغەت دا چییـــە »جاف«ا 
جێگەی وەبیر هێنانەوەیە کە حاجی سەلیم خان باوکی »گەنجاڵی بەگ« بووە و من 
لە بەشێکی پێشتری ئەم وتارانە دا پارچەشێعرێکی گەنجاڵی بەگم هێناوەتەوە کە کاتی 

خۆی ڕێزدار محەممەدی مەال کەریم لە گۆڤاری بەیان دا چاپی کردبوو. 
ڕوون کردنەوەیەک:

دۆستێکی بەڕێز کە خۆی لە فەیزوڵاڵبەگییەکانی دەوروبەری سەقزە ئەمڕۆ )2010/9/25(  
 بە تەلەفۆن پێی گوتم قسەی ئەوە دەکرێ کە گوایە حاجی سەلیم خان شاعیر نەبووبێ و
ئەو شــێعرانە مەالیەکی پێش نوێژی مزگەوتی تیکانتەپە گوتبێتنی. من بەو دۆســتەمم 
گوت باشە، لە کتێبەکەی کاک ئیرەج  دا پارچە شێعرێکی دیکەی حاجی سەلیم خانیش 
چاپ کراوە و وا دەگەیەنێ کە ناوبراو شــاعیر بووبێ. لە وەاڵم دا گوتی من نامەوێ 
لەسەر مەسەلەکە سوور ببمەوە و هیچ بەڵگەیەکیشم بۆ قسەکەم نییە جگە لەوەی لە 
 خەڵکم بیستووە دەڵین کارە کە وا بووە و ئەگەر قسەکە بۆ یەک پارچە شێعر ڕاست بێ،
ئیتر دەکرێ لەجیاتی ئەو، دوان و سێیان لە شێعرەکانی مەالی ناوبراویشی بەناوی 

خۆیەوە کردبێ. 
ســەبارەت بەنــاوی مەالکــەی تیکانتەپە، برادەرەکەم گوتی »مــەال ئەحمەد« بوو و 
لــە بەشــی باخچــەی شــاعیرانی »مێــژووی ئەدەبــی کــوردی« مامۆســتا عەالئەددین 
سەجادیش دا ناوی هاتووە، ژمارەکەشی لەو کتێبە و لەو بەشە دا 116یە. من سەیری 
کتێبەکــەم کــرد، لــە الپــەڕە 543 و لەژێر ژمــارە 116  دا ناوی »حاجی مــەال ئەحمەدی 
کــوڕی مــەال ســەعیدی تیکانتەپــەی موکــری«م بینی و ئــەو دێڕە کورتەی مامۆســتا 
سەجادیشــم خوێنــدەوە کــە نووســیویە ناوبــراو »هــاودەورەی شــێخ ڕەزا بــووە«. 
بەگوێرەی زانیارییەکیش کە ئێســتا لە بەردەســت هەمووانە، شــیخ ڕەزا لە 1909 یا 
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1910  دا کۆچی دوایی کردووە. 
 دواقسە: من سەبارەت بەو باسە ناتوانم هیچ بڵێم و بە ئەرێ و نەرێ بۆی لە مل 
نادەم، بەاڵم وەک ئەرکێکی ئاسایی کاری توێژینەوە، نەدەبوو چاو لەو هەواڵە بپۆشم 
کە لەو برادەرە بەڕێزەم بیست و هیچ ئاماژەیەکی پێنەکەم. ئەوەش کە ناوی حاجی 
سەلیم خان لە فەردی دووهەمی شێعرەکە )چاپی کاک ئیرەج(   دا هاتووە، ڕەنگە سووکە 
پەسندێک بێ بۆ بۆچوونی برادەرەکەم، لەبەروەی ئەگەر حاجی سەلیم خان شێعرەکەی 
گوتبایە ناوی خۆی لە کۆتایی یەکەی دا دەهێنا  نەک لەو شوێنە و ناوهاتنی لە فەردی 
دووهەم دا نیشاندەری هیچ نییە جگە لەوەی بەشداری شەڕی موکری لەگەڵ جافەکان 
 بووبێ، بەاڵم بەو ڕاستییە دا کە گەنجاڵی بەگی کوڕی حاجی سەلیم خانیش شاعیر بووە و
من لە ســەرەوەتر دا باســم کرد، بڵێی نەتوانین بڵێین شێعر و شاعیری لە بنەماڵەکە دا 
هەبــووە و کــوڕ میراتــی باوکی پێ بڕاوە؟ دیارە پێویســت ناکا کوڕی شــاعیرێکیش 
وەک باوکی شاعیر بێ، بەاڵم ئەو پەیوەندییە خاڵێک بوو بە زەینم دا هات و نەدەکرا 

ئاماژە بەویش نەکەم. 
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شێعرەکانی عەلی گەالوێژ 
مامۆســتا حەســەن ســەالح )ســۆران(  ماوەیەکی کــەم پێش کۆچی دوایــی نەمر عەلی 
گەالوێــژی بــرا گــەورەی، شــێعرە کوردییەکانــی لــە ماڵپــەڕی »ڕۆژهــەاڵت/ بۆکان«  
باڵوکردەوە.1 ئەوە کارێکی بەنرخ و بەجێ بوو  لەبەروەی لە ڕابردوو دا ئێمە بەگشتی 
تەنیــا شــێعری »ذوحەیاتەین«مــان لــە مامۆســتا گەالوێژ خوێندبــۆوە و وا هەیە جگە 
لــە خەڵکانــی نزیکــی خــۆی کەمتر کــەس زانیبێتی کــە گەالوێژ لــە دوورەواڵتی و لە 
بارودۆخــی ئــەو دەمی ســۆڤیەتیش دا شــوێنی ڕووداوەکانی کوردســتانی گرتووە و 
تاوتوێی کردوون و شــێعری بۆ گوتوون، بۆ نموونە بە  بۆنەی واژۆکرانی پێکهاتنی 
11ی مارسی 1970 لە نێوان شۆڕشی کورد و حکوومەتی عێراق دا، شێعری »ساڵوی 

دوور«ی گوتووە. 
 من هیوادار بووم مامۆســتا ســۆران هەموو شــێعرەکان ســەرەتا لە ماڵپەڕەکە دا 

باڵوبکاتەوە و درەنگتر وەک کتێبیش لە چاپیان بدا. 
ژیانــی عەلــی گەالوێــژ بەشــێکە لــە مێــژووی سیاســیی بــۆکان و خۆشــی وەک 
کەســایەتییەکی ناســراوی سیاسیی ناوچەکە، شیاوی ئەوەیە لەو مێژووە دا کە دواتر 
لەمەڕ بۆکان و ناوچەکەی دەنووسرێ، شوێنی تایبەتی بۆ تەرخان بکرێ. هەروەها 
پێویســتە کۆپــی ئــەو کتێبەی وا ســەبارەت بــە پەیوەندییەکانــی زەوی وزار لە ئێران 
نووسیویەتی دەست بخرێ و باڵوببێتەوە )بەختەوەرانە لەم سااڵنەی دوایی دا کۆپیی 
کتێبەکــە لەســەر ئینترنێت دەستاودەســت گەڕا و ئێســتاش هەیە. جێــی خۆی دەبوو 

ئەگەر لەو کاتانە دا هەبووایە بابەتێکیشم لەسەر ئەو بنووسیایە( . 
ئەوە نموونەیەک لە شــێعرەکانی گەالوێژ، کە ناســناوی شــاعیرییەکەی »ئاگری« 

بووە:

1. http://bokan. de/laperekan/Edebiat/gelawej. pdf.
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تاقەدارەکە
ئاســۆگان لەســەر  تاقەدارەکــەی 
 خۆم بم بە قوربان تاقــی و تەنیاییت!

 ئەو دەســتە بشــکێ وا تاقی خســتی!

وا بوو بــە باعیس دووری و جییاییت!
**

 چوار دەورەت خۆڵە و عەرزی سووتاوه

بەندەن الیەکــت  لێــژی و   الیەکــت 

تاقــەدارە: ئــەی  دەپرســم  تــۆ   لــە 

بۆچ ئەم چۆڵگەیەت کردۆتە مەسکەن؟
**

تاقی تەنیــا بــە  زەبەنــد  بــای   کاتــی 

 ســینگ وەپێش ئەدەی وەک پاڵەوانان

دەتکوتــێ بــاران  دەتچەمێنــێ و   بــا 

خــۆت ڕائەژەنــی بــە هــەوای تۆفان
**

تەنیایــی بەســییە  تاقــەدارە!   ئــەی 

ژیــان تەنیــا  لــە  باشــرتە   وشــکان 

 بۆچ لەو ســەر کەلە ڕیشــەت کوتاوه

چاو لــە عاســانی بۆ دەنکــێ باران
**

کانــی لێــوارەی  دارســتان   بێشــە و 

لە سات دانیشن دۆســت و دڵداران 1

1. بەداخەوە ئەم بەندەی ناتەواوە
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بیری رابردوو
بیــری ڕابــردوو پەخشانەشــێعرێکی عومــەری ســوڵتانی )وەفا( یــە، کــە تێیــدا باســی 
ڕابردووی شاری بۆکان کراوە بە داب ونەریت و باغ و کانیاو و جادە و کەسایەتیی 
ناوداری شارەکەوە. سەردەمێک کە وەفا لێی دەدوێ نێوەڕاستەکانی سەدەی بیستەمە 
کە هێشــتا دەوروبەری شــار بە باخی میوە تەنرابوو، حەوزەگەورە گەورەیی یەکەی 
مابــوو، قــەاڵ لــە بەرزی وێســتابوو، عەلی بەگی یەکشــەوە لە دار نەدرابوو، حەســەن 
زیــرەک مابــوو، موســوڵمان و جوولەکــە ژیانــی هاوبەشــیان هەبــوو و گۆرانیبێژان 

دەیانچڕی: 

بــۆکان بۆتــە شــار  تــازەم زانیــوە 

 تێیــدا هەڵکەوتــۆ دوو خەڵفی چنار

 یەکیــان زارایــە وەک دەنکــی هەنار

ئەوی دیش، سوعدا شۆخ و مەزەدار
جیــا لــە الیەنــەی ئەدەبییەکــەی، پەخشانەشــێعری وەفــا  مێژوویەکــی کورتی 50 
ساڵەی بۆکانە تا کۆتایی یەکانی سەدەی بیستەم و سەرچاوەیەکی بەنرخە بۆ گەلێک 

داب ونەریتی ئەو سەردەمەی خەڵکی شار.1

1.http://bokan. de/laperekan/Edebiat/edibani%20bokani/wefa/Dasta%20Shier. pdf.
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دەنگی هەرمان
مــن ئــەم کتێبــە وەک نموونەیــەک دەهێنمــەوە بۆ کارێــک کە نووســەرانی دواڕۆژی 
مێژووی بۆکان دەبێ ڕەچاوی بکەن: نووسینی ژیاننامە و بەرهەمەکانی نووسەر و 
وەرگێڕ و شــاعیر و هونەرمەندانی بۆکانی؛ واتە دەبێ بەشــێکی بەرچاو لە مێژووی 
هەمەالیەنــەی بــۆکان تەرخــان بکــرێ بــۆ ناســاندنی ئــەو کەســانەی وا خزمەتکاری 
کولتــوور و زمانــی نەتەوایەتــی و لــەوە زیاتــر، ناســێنەری کولتــووری جیهانــی بــە 

گەلەکەیان یا پێشکەشکەری کولتووری کوردی بە مرۆڤایەتی بوون. 
بێ گومــان وەرگێــڕان بەشــێکی گرنگــی ئــەم کارە پێکدەهێنێ بەبێ پەرەســەندنی 
کاری وەرگێڕان لە زمانانی دیکەوە بۆ ســەر زمانی کوردی و بەپێچەوانەش، کورد 

دەبێتە گەلێکی دابڕاو لە فەرهەنگی جیهانی و لە تەنیایی و دابڕاوی دا دەخنکێ. 
 کتێبــی تــازەی وەرگێــڕی زەحمەتکێشــێکی کــورد، کاک محەممــەد ڕەمەزانــی، 
هەنگاوێکــە لــەم بوارە گرنگە دا. ڕەمەزانی بێ هەست وخوســت و ئیددیعا و لەخۆبایی 
بــوون، لەمێژســاڵە خزمەتــی زمانــی کــوردی دەکا. ئــەو چیرۆکانــەی وا لــە زمانــی 
ئینگلیزییــەوە وەریاندەگێڕێتــەوە ســەر زمانی کوردی، یارمەتیــی هەموو الیەک دەدا 
ئەدەبــی جیهانــی بناســن و الوەکانیــش فێــر دەکا چــۆن بنووســن، چــی بنووســن و 

بۆچی بنووسن. 
 »دەنگی هەرمان« کۆمەڵەی 17 چیرۆکی کورتە کە زۆربەیان نووسەر و چیرۆکنووسی 
 ناســراوی ئینگلیزی زمــان نووســیویانن. »جیمــز جۆیــس، ئێرنێســت هێمینگــۆی و...« ؛
هەندێکیان هی نووسەرانی گەالنی دیکەن و کاک محەممەد لەبەر تەرجەمەی ئینگلیزییانەوە 
 وەریگێڕاونــە ســەر کــوردی: »ئالبێــر کامــۆ، داستایۆفســکی، ماکســیم گورکــی و...« ؛
بەشــێکیان هــی ســەردەمی تازەتــرن و کەمتر ناســیاوی زەینی خوێنەری ئاســایین: 
»ئێود دی. هۆچ، فرانک ئۆکانێر، ڕابێرت ئێم. کۆوتس و...« ؛ کە بەتایبەت ئەم بەشــەی 
دوایی یان خاوەنی گرنگایەتیی تایبەتە و الوەکانمان لەگەڵ ئەدەبی نوێی جیهان ئاشنا 
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دەکا. 
ژیانــی  چیرۆکــەکان و  پوختــەی  الپــەڕی دا،   20 پێشــەکییەکی  لــە  وەرگێــڕ   
نووسەرەکانیان بە خوێنەر دەناسێنێ و ئەوە کارێکی بەکەڵکە، بەتایبەت بۆ الوەکان و 

ئەو خوێنەرانەی وا شارەزایی کەمتریان لەسەر نووسەری چیرۆکەکان هەیە. 
  قەڵەمی ڕەمەزانی ڕەوان و زمانی پاراوە. مۆرکی شــێوە نووســینی موکریانی و
تەنانــەت بــن لەهجەی مەهابادی بە نووســینەکانییەوە دیارە، ئــەوەش لە ڕووی ئەو 
پێشــەکییە بەنێوەرۆکــەوە دەردەکــەوێ کــە بۆ کتێبەکــەی نووســیوە. تەنزێکی نەرم 
هــاوڕێ لەگــەڵ زمانێکی ســیمبۆلیک ڕادەی پێشــەکییەکەیان گەیاندۆتە شــوێنێک کە 
خوێنــەر هەســت دەکا ئەگەر نووســەری دێــڕەکان بە کاری تەرجەمــەوە خەریکیش 
نەبووایــە، خــۆی دەیتوانــی نووســەرێکی ســەرکەوتووی شــارەزای بــەرز و نزمیی 

زمانی نەتەوایەتی بێ.1 

1. محەممــەد ڕەمەزانــی، »دەنگی هەرمان«، کۆمەڵــەی 17 چیرۆکی ئەمریکایی و ئورووپایی، 
وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە، ناشر: وەرگێڕ )؟(، چاپی سلێمانی، 2008، 277 الپەڕە، کوردی. 
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A collection of 481 essays detailing history, literature and life accounts of 

people o Bokan (Bukan), a Kurdish town in north-west Iran, from the 

earliest written record to present. The accounts of historic sites around 

the town give details of continuous story of three thousand years of 

civilizations in the region, including the time of Mannaean, Medes, 

Urartian, Scythians, Parthians, Sassanids, Greeks, Romans and Arabs 

who governed the region at different points in time. Readers will embark 

on the journey through the historic sites of Zewiyeh, Izirito, Takht-e 

Soleiman (Shiz) and Faqreqa, the tomb of a Median king in neighbouring 

towns of Saqiz and Mehabad, while meeting past and present religions 

such as Mithraism, Zoroastrian and Islam. 

Bokan is also a land of great Kurdish poets and authors; important 

contributions to Kurdish literature are documented in the book through 

the life and fortunes of H. Qizilji, A.Haqiqi, K. I. Awat, S. Ilkhanizadeh, 

E. Afkhami, O.S. Wefa and many others.  

Two further sections of the book will account for development of 

economy in Bokan during the time, along with the exciting political 

memoirs of the author in both prisons of the previous and current Iranian 

regimes. 

Readers can also find detailed history of the region through the time, 

from Assyrian invasions (first millennium BC) to the first and second 

world wars, Republic of Kurdistan (1946), Peasants Uprising (1952-3) 

and Kurds defending harsh aggression of the Islamic republic of Iran in 

1979.  

 

 

 




