ئيجباری له کوردستان و گۆرانييهکی نهمر محهممهدی مامل
ئهنوەر سو تانی
"ڕەببی ڕەزا شا جووت کوڕت بمرێ

قهت بووە ئيجباری له کوردی دەگرێ!"
هۆکاری نووسينی ئهم يادداشته ،گوێ گرتن بوو له گۆرانييهکی نهمر محهممهدی مامل  ،که
برادەر کی خۆشهويست به دياری بۆی ناردبووم .گۆرانييهکه له سهر ههوای "ئای شل"ی فۆلکلۆريک
دانراوە که پ شتر حهسهن زيرەک و ههندێ گۆرانی ب ژی ديکه گوتوويانهتهوە .سهربهندی 'ئهرێ
شل "....ههموو جار ک دوای چوار فهرد شيعری سهبارەت به ئيجباری گرتنهکه ،دووپات دەب تهوە.
بردنی ﻻوان بۆ سهربازی ،دياردەيهکی نوێ بوو که له سهردەمی ڕەزاشای پههلهوی )- ١٨٧٧
 (١٩٤٤دا بوو به ياسا و ڕەچاو کرا.
ناوچهی ژيانی کورد کهوتۆته سهر سنووری ئ ران و دراوس دەسه تدارەکانی بهری ڕۆژئاوای
و تهکه .لهو ناوچهيهدا شهڕ و ناکۆکی م ژوويهکی نزيک به پ نج ههزار سا هی ههيه .ههموو ئهو
حکوومهت و دەو هتانهی وا له بهری ڕۆژئاوای ئ ران دامهزراون ،له شهڕ و پ کدادان لهگهڵ
دەسه تداريهتی ئ راندا سهرەتا خاکی کورديان پ ش ل کردووە ئينجا گهيشتوونهته ناوخۆی ئ ران و سهر
بهش و قهومييهتهکانی ديکهی دانيشتووی ئهو فﻼته؛ به پ چهوانهش کات ئ رانييهکان هه يانکوتاوەته
سهر دراوس ڕۆژئاواييهکانيان ،سوپايان به خاکی کورددا ت پهڕ بووە و لهم ت پهڕبوونهدا ههم
خه کهکهيان به سۆغرە گرتووە و به زۆر بردوويانن بۆ شهڕی نهخوازراو ،ههم ئابووری شار و
گوندەکانی سهر ڕ گهيان لهناو بردووە .ئهو حوکمه به گشتی ههموو ئهو دەسه تداريهتييانه دەگر تهوە
که له ناوچهکهدا پ ک هاتوون ،ههر له سومهرەوە تا ئاشوور و يۆنان و ڕۆم و عهرەب و عوسمانی و
لهم دواييانهشدا عيراق.
ئهو ه رشبهرانهی وا له ﻻی ڕۆژهه تهوە هاتبنه شو نی ئ ستای به کوردستان ناسراو ،زۆر نين و
دەکرێ له دوو مهقوولهدا کورت بکر نهوە :يهکهم ئارياييهکان و دووههم ،به ههند ک جياوازيی
قهومييهوە ،تورک و مغول .پاشماوەی ه رشهکان ههمووی ههر له ﻻی ڕۆژئاواوە بووە.
ه زی شهڕڤانی کورد له ماوەی ههموو ئهو شهڕ وگهڕانهدا ،بريتی بوون له ه زی سوپايی پ کهاتوو
له خه کی ئاسايی واته سوپای ڕانهه نراوی ف ئۆدا ی و عهشيرەيی ،که به ب خواستی کۆمه نی
خه ک و به زۆرەمل ی حاکمان و شاهان بهشداريی ئهو شهڕانهيان کردووە ب ئهوەی بهرژەوەندی يان
خواست و ئيرادەی ئهوانی ت دا بهرچاو گيراب ت.
سهرەههودای يهکهم سوپای ڕ ک و پ ک و ڕاه نراوی کورد لهو لهشکرەدا دەدۆزر تهوە که
خوسرەوخانی گهورە کوڕی ئهحمهدخانی موهاجيری ئهردە ن پ کی ه نا ئهويش له ن وان سا نی
 ١١٦٨ی کۆچی )١٧٥٤ز( و  ١٢٠٤ی کۆچی ) ٩٠/١٧٨٩ز( دا ،که به پچڕان کی س سا هوە،
حکوومهتی ئهردە نی دەکرد .خوسرەو خان يهکهم حاکمی ئهردە ن و تهنانهت يهک له يهکهم حاکمانی
ههموو ئ ران بوو که سوپای نو ی ڕ ک و پ کی کردە ج گری چهکداری ڕەمهکيی ف ئۆدا ی )سير

اﻻکراد ،ل  ٥٣و تحفه ناصری ،ل  .(١٦٧ئهو ڕەوته دوای خوسرەوخان تهريک کهوتهوە و
شو نهوار کی وای له م ژووە نووسراوەکاندا بۆ نادۆزر تهوە.
به م له ئ رانی سا نی  ١٣٠٠تا  ١٩٢١)١٣٠٥تا  (٢٦دا ههو کی زۆر له پ ناو ه نانه گۆڕی
ياسايهک بۆ مهجبوور کردنی ﻻوان به کاری سوپايی درا و مهجليسی شۆڕای ئ ران له کۆتاييهکانی
سا ی  ١٣٠٤ی ههتاوی )١٩٢٦ز( دا بۆ يهکهم جار قانوونی خزمهتی ئيجباری بۆ کوڕانی هاو تی
ئ ران ،دوای تهمهنی  ١٨سا ن پهسند کرد و له ئهنجامدا ئيجباری چوون بوو به کار کی ئيجباری!
حکوومهتی ڕەزاشای پههلهوی )ن وان  ١٣٠٤تا ١٣٢٠ههتاوی ١٩٢٥ /تا ١٩٤١ز( بهو کارە و
ههروەها به ههند ک ههو ی ديکهی له پ ناو هاوچهشن کردنی جل و بهرگ و ک و و گۆڕينی
ڕۆژژم ری مانگی بۆ ههتاوی و مهنعی حيجاب ،که ئهوانيش چاک يان خراپ ،به زۆرەمل و به
پ چهوانهی خواستی کۆمه نی خه ک بهڕ وەبران ،کهوته ناحهزی نواندن و دژبهرايهتی خه کهوە و
کهم و زۆر ،بۆ يهکهم جار کۆمه نی گهليش دژ به "اولی اﻻمر" کی تاجدار وەستان که پ شتر ،بۆ
ماوەی سهدان سهدە و ساڵ ئيتاعهت کردنيان به واجيب زانيبوو! ئهو ڕووبهڕوو وەستانه ،به تايبهت له
کوردستان و له ناو مهﻻی سوننه و ههند ک ش خ و مهشايهخ )نهک ههموويان( ،ههروەها له ناو
"بهرگدروو"ی شارەکاندا زياتر ههستی پ دەکرا که فهرمانی مهنعی لهبهر کردنی جل وبهرگی
کوردی بژيوی ڕۆژانهيانی خستبووە مهترسييهوە.
ئهو دژايهتييه در ژەی ک شا و خه ک تهنانهت له سهردەمی کوڕەکهشيدا ) ١٣٢٠تا ١٣٥٧ههتاوی/
 ١٩٤١تا ١٩٧٩ز( لهگهڵ سياسهتهکهيان ئاشت نهبوونهوە و بهربهرەکانيان کرد .سهرهه دانی
کۆمه هی ژ کاف و حزبی ديموکراتی کوردستان ،دامهزرانی کۆماری کوردستان ،ڕاپهڕينی سا ی
 ١٣٣١و  ٣٢ی خه ک له چهند ناوچهی کوردستان ،خهباتی چهکدارانهی سا نی  ١٣٤٧و ٤٨
دەرەنجامی ئهو بهربهرەکانييه بوون که سهرەئهنجام گهيشتنه ڕاپهڕينی جهماوەريی سا ی  ١٣٥٧و
ڕووخانی ڕژ می شاههنشاهی به تهواوەتی.
شيعری گۆرانييهکهی مامل  ،بابهت کی فۆلکلۆری و هه قو وی خواست و ئيرادەی کۆمه نی خه ک
ﻻی کهم له بهش کی ڕۆژهه تی کوردستانه .شيعرەکه پيشاندەری ههستی خهبات و بهربهرەکانی
کردنی خه که له بهرانبهر سياسهتهکانی دەو هت و به تايبهت له بهندی يهکهميدا ناچاری و ناعيﻼجی
خه ک بهرانبهر سياسهت ک که به ناعاد نهی دەناسن و له بهندی چوارەمدا تووڕەيی و ههروەها
سهرسووڕمانی خه ک دەبار ت .با سهرەتا شيعرەکان بخو نينهوە:
"کوڕم گهورە کرد به قهندی شاری  /ڕەزاشا بردی بۆ ﻻی ئيجباری
مانگ حهوت قڕان ،ڕۆژێ چوار شايی  /چ بدەم به قهند و چ بدەم به چايی!
بهرگی ئيجباری به بهرم تهنگه  /لهکن 'ياوەر'ی زمانم لهنگه!
ڕەبی ڕەزاشا جووت کوڕت بمرێ  /قهت بووە ئيجباری له کوردی دەگرێ!"
ئهەوەش سهربهندی گۆرانييهکه:
ئهرێ شل وەی شل ،شل و ش واوی  /يان ماندووی ڕ گای دەنا ههتاو ل يداوی

***
شيکردنهوەيهکی وشهکانی شيعرەکه:
قهند :شهکری به ک ۆکراو
قهندی شاری :پ شتر له کوردستان و شو نهکانی تر له ناو ئ ران زۆر کهس له ناوما ی خۆی قهندی
دروست دەکرد واته شهکريان له ئاودا دەکو ند و دەيانکردە قا بهوە و کات دەمهيی و ڕەق هه دەگهڕا
لهتيان دەکرد و لهگهڵ چايی دەيانخوارد .من له سهردەمی مندا يی خۆمدا له ما ی خۆمان له بۆکان
بينيومه دايکم قهندی دروست کردووە و لهبهر تاوی داناوە تا خۆی بگر ت و بمهي ت.
به م ئهو قهندەی وا له شارەکان زياتر دەخورا و له شارەوە دەبرايه گوند ،بهش کيان شک ی کهلـلهقهند
)مخروط(ی ههبوو و زياتريش پهسند دەکرا لهبهر ئهوەی درەنگتر لهدەمدا دەتوايهوە و زۆرتری
بهرگه دەگرت .ئهوەی که پ ی دەگوترا 'قهندی شاری' ،يان له کارخانه )بۆ نموونه ،له کارخانهی
قهندی مياندواو( دروست دەکرا که له سا ی  ١٣١٢واته سهردەمی ڕەزاشادا بنيات نرابوو ،يان له
کارگهی بچووک .قهندی کارگهکان کهلـلهيی نهبوون و شک ی 'ههشت گۆشه'يان ههبو ،به قهبارە له
کهلـله قهند بچووکتر بوون و قهندی ک ۆيان پ دەگوترا ،نرخيشيان کهمتر بوو له نرخی قهندی کهلـله.
منداڵ به قهندی شاری گهورە کردن واته خهرج و مهسرەفی زۆر بۆ کردن.
ڕەزاشا :يهکهم شای زنجيرەی پههلهوييهکان که دوای ئهحمهدشا )دوايين شای قاجار( له ئ رانی ن وان
دوو شهڕی گهورەی جيهانيدا پادشايی کرد و لهر سهردەمی ئهودا 'خزمهتی سهربازی' کرايه ئيجباری.
بڕوانه سهرەوەتر.
مانگ حهوت قڕان :...مواجبی مانگانهی سهربازی به ئيجباری گيراو له ئ ران زۆر کهم بوو .ئهو
حهوت قڕانه تهنانهت کهمتر له يهک تاقه تمهنيش بوو .وابزانم تا سا نی دوای ١٣٣٢ش ئهو پارەيهی
وا دەدرايه سهرباز ههر وا کهم بوو.
قڕان :ڕياڵ ،دەيهکی تمهن ک.
شايی :بيست يهکی قڕان که .قڕان بيست شايی بوو له قڕان کهمتريش ههبوو که پ يان دەگوت دە شايی
و له ههند ک بهشی کوردستان بۆ نموونه له موکريان "پهنابات"يان پ دەگوت" .پهناباد" له وشهيهکی
ڕووسی دەچ ت و ئهو ناوە له ئ رانيشدا ههبووە ،بۆ نموونه له شيعر کی فۆلکلۆری فارسيدا که باسی
يهکهمين ه ی ڕ گائاسنی ن وان تاران و شههرڕەی )شاه عبدالعظيم(دەکات که يهک له و ستگهکانی له
گوندی "دەو هت ئاباد"ی ن وان ئهو دوو شارە بوو ،ئاوا گوتراوە" :تڕن آمد دولت آباد  /قران دادم جای
پناباد" )له کت بی "از صبا تا نيما"م وەرگرتووە( .پ شتر 'شايی'ش ههبوو که بيست يهکی قڕان بوو
به م بۆ نموونه ،له سهردەمی مندا يی مندا چيتر لهبازاڕدا نهمابوو.
ئهو شيعرە به گشتی باری ئابووريی و ژيانی ناخۆشی سهربازمان بۆ دەگ ڕ تهوە و ديارە د ی کهس
وکاری سهربازەکهی سووتاندووە که مندا ه نازدارەکهيان له سهربازی چی بهسهر د نن و چۆن له
نهداری و ههژاريدا دەژی.

بهرگی ئيجباری :...جل و بهرگی ئيجباری به بهژنی کهسهکه نهبڕدرا و زوربهی کات گهورەتر يان
بچووکتر دەردەچوو .گهورە بوونهکهی خراپ نهبوو به م ئهگهر به بهری کهسهکه تهنگ بوايه،
ک شهی دڕان و هه وەشانهوەی ل پهيدا دەبوو و سهرباز مهجبوور بوو خۆی به دەرزی و دەزوو
بيدرو تهوە .ئهوەش بۆ کوڕەﻻوی دەست و پ سپيلکه کار کی ناخۆش بوو .کوڕی تهمهن  ١٨و ١٩
سا ن لهو کۆمه گايهدا عادەتی به خزمهتهکانی دايک و خوشک گرتبوو و زۆربهی کات ،يهکهم جار
بوو له ما ی خۆی هاتبووە دەرێ ب ئهوەی هيچ شت ک له کاری ناوماڵ بزان ت.
منداڵ له و تانی ڕۆژئاوا گهل ک باشتر ڕادەه نر ن و بههۆی نهبوون )يان کهم بوونی( جياوازی له
ن وان کوڕ و کچهوە ،له ماڵ و قوتابخانه ف ری ئهوە دەکر ن ههند ک کاروباريان خۆيان بهڕ وەی
بهرن .به م مندا ی ن رينهی ﻻی ئ مه وەک باوکهکهيان ،که ک له خزمهتی ئهندامانی م ينهی ناو ماڵ
وەردەگر ت ههر له ئامادەکردنی خواردنهوە تا جل وبهرگ شتن و تهنانهت ج گهوبان ڕاخستن و
هه گرتنهوەی و گهسک ل دان و قاپ و قاچاخ شۆردن دەخاته ئهستۆی دايک و خوشکهکهی .ئهو
جياوازيی پهروەردەيه ئ ستاش کات ﻻوانی کورد به پهنابهری د نه ئوروپا ،به باشی دەردەکهو ت .له
کات کدا مندا نی ئوروپايی ئهو تهمهنی تين ئهيجرييه ،به کچ و کوڕەوە ،ﻻی کهم دەزانن چۆن ههند ک
خواردن ئامادە بکهن و جل و بهرگی خۆيان له جلشۆری کارەباييدا بشۆن ،ﻻوانی کهم تهمهنی کورد
به تايبهت له باشووری کوردستانهوە کات دەگهنه ئ رە ،دە ن جگه له ه لکه وڕۆن هيچ خواردن ک
ناتوانين ئامادە بکهين و ئيش کردن به جلشۆری کارەباييش نازانين ،جل و بهرگيشمان ههميشه دايکمان
بۆی شۆردووين و گهسکی کارەباييشمان نهبووە بزانين چۆن ئيشی پ دەکر ت!
ياوەر :م جهر ،سهرگورد ،پلهيهکی سوپايی له ئ رانی سهردەمی ڕەزاشا بهدواوە.
بهگو رەی پهسندی "فرهنگستان ايران" له سا ی  ،١٣٠٠دەرەجهی 'ياوەری' بوو به بهش ک له
دەرەجاتی ئهرتهش .به م له سا ی  ١٣١٤دا ههمان فهرههنگستان ناسناوەکانی سوپای سهرلهنوێ
گۆڕی و ههموويانی کردە 'فارسی' ،که يهکيشيان ياوەر بوو و کرايه 'سهرگورد'.
جووت کوڕی ڕەزا شا :ڕەزاشا سهرجهم له چوار هاوسهری خۆی  ٧کوڕ و چوار کچی بوون .س
مندا ی يهکهميان کچ و شهش مندا ی دواتر کوڕ بوون ئينجا کچ ک و کوڕ کی ديکهشی بووە .دوو
کوڕی يهکهمی ڕەزاشا بريتی بوون له محهممهد ڕەزا و عهلی ڕەزا .محهممهدڕەزا دواتر بوو به
ج گری باوکی و شای ئ ران ،عهلی ڕەزا دووههم کوڕی ڕەزاشا و برای دايک و باوکی
1
محهممهدڕەزا بوو له تاج الملوکی ئايرەملوو هاوسهری دووههمی باوکی.
ههند ک حيسابات سهبارەت به م ژووی گوترانی شيعرەکان:
کات که له شيعرەکهدا گوتراوە "ڕەببی ڕەزاشا جووت کوڕت بمرێ ،"...به ئهگهری زۆر سهردەم ک
بووە که ڕەزاشا تهنيا ئهو دوو کوڕەی بووە و بهو حيسابه ،ڕ کهوتی له دايکبوونی کوڕی دووههم

 1عهليڕەزا له سا ی  (١٩٥٤) ١٣٣٣له فڕۆکه کهوته خوارەوە و مرد .ههند ک کهس گومانيان له ش وەی مردنهکهی کرد و ﻻيان
وابوو به فيتی برا گهورەی خۆی )محهممهد ڕەزاشا( کووژراب ت که ترسی ئهوەی ههبوو و ته ڕۆژئاواييهکان بيکهنه ج گری
ئهو .به م ئهوە واههيه ڕاستيش نهب ت.

گرنگايهتی پهيدا دەکات .به گو رەی سايتی ويکی پ ديای فارسی ،عهليڕەزا ی کوڕی ڕەزاشا ،دووههم
کوڕ و پ نجهم مندا ی بووە و له  ١٣٠١/١/١٢ی ههتاوی )مانگی ٣ی  (١٩٢٢له دايک بووە.
ئ ستا دەب بزانين مندا ی دوای ئهو ک بووە و کهی له دايک بووە .مندا ی دوای عهلی ڕەزا بريتی
بووە له غو م ڕەزا ،که  ١٣مانگ و  ١٢ڕۆژ دوای له دايک بوونی ئهو هاتۆته جيهان.
که وابوو ،ئهو شيعرە له ن وان ڕ کهوتی لهدايکبوونی کوڕی دووههم و س ههمی ڕەزاشادا گوتراوە و
ئهويش دەب ته ن وان  ١٣٠١/١/١٢و  ١٣٠٢/٢/٢٤ی ههتاوی )بههاری سا ی  ١٩٢١و  ٢٣ی
زاي نی(.
ديارە ئهگهر کی ديکهش ئهوە دەب ت که و ژەری شيعرەکه بۆ ڕ ک خستنی ک ش گوتب تی 'جووت
کوڕ' و لهو سهردەمهدا ڕەزاشا زياتر له دوو کوڕی بووب ت ،ئهوەش نهگونجاو نييه و ئهگهر بچينه
سهر ئهو باوەڕە ،ئهدەم دەب ب ين شيعرەکه دوای ١٩٢٢) ١٣٠١/١/١٢ز( ی له دايکبوونی کوڕی
دووههم و  (١٩٣٢) ١٣١١ /٤/١٣گوتراوە که ڕۆژی له دايکبوونی حهميد ڕەزا وەک دوايين کوڕی
ڕەزاشايه .به م چ سا ک لهو بهينهدا؟ ئهوە نازانر ت و له شيعرەکهش دەرناکهو ت.
سهبارەت به شو نی گوترانی شيعرەکان پ ويسته يهک خاڵ بگوتر ت .ئهو شيعرانه يهکدەست و يهک
چهشن نين و ناب وەک قهتعه ،يان غهزەل کی ستانداردی کﻼسيک چاويان ل بکر ت .ئهوانه چوار
فهرد شيعری ل ک جياوازن سهبارەت به يهک بابهتی دياريکراو که نهمر محهممهدی مامل ل رەو
ولهوێ کۆی کردوونهتهوە و به شو ن يهکدا ه ناونی ،وەک زوربهی ههرە زۆری گۆرانييه
کوردييهکانی ديکهش ههر وان .بۆ نموونه ،فهردی دووههم هيچ پهيوەند کی ڕاستهوخۆی به ڕەزاشاوە
نييه جگه لهوەی سهربازی بيدعهت کی نو ی سهردەمی ئهو بووە .من ئهو شيعرەم له سهردەمی مندا ی
خۆمهوە سهدان جار بيستووە به م ئهوانيترم گوێ ل نهبوون .بهم پ يه شو نی گوترانيشيان واههيه
جياواز ب ت به م بهگشتی و به حيسابی ش وە زمان و زاراوە ،دەب هی ناوچهی موکريانی ن وان شنۆ
له باکوور ههتا بۆکان له باشوور ب ت ،گهرچی واههيه بکر ت جوغرافياکهی تا ڕادەيهکيش بهرينتر
بکر تهوە و بگاته ههوشار و سهقز و بانهش .به حيسابی زاراوە ،ﻻم وانييه بتوانين لهوە باشوورتر
بڕۆين.
ئهوەی خوارەوە ئهدر سی ئينترن تييه بۆ گۆرانييهکهی نهمر محهممهدی مامل له سهر يوتيووب:
https://www.youtube.com/watch?v=-EWBh2H4jUg
يادی مامل و و ژەرانی نهناسراوی ئهو شيعرە فۆلکلۆرييانه بهخ ر ب ت!
کۆتايی هاوينی ٢٠١٧

