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ڕەفیق حیلمی...
تروسکاییەک بەرەو ڕۆشنگەریی

لە خوێندنەوەی ژیان و کارنامەی ڕەفیق حیلمیدا، ڕاستیەک هەیە پێویستە بە هەند وەربگیرێت. کارەکانی 
ئەم مامۆستا زانا و بەتوانایە تروسکەییەکن بەرەو ئاقاری ڕۆشنگەریی و دەرچوون لە چوارچێوەی ئەو 
نووسینانەی کە زیاتر پابەندی بەها تەقلیدیەکانن لە بواری ڕەخنە و هەڵسەنگاندنی دەقی ئەدەبیدا. لە 
کتێبی )شیعر و ئەدەبیاتی کوردی(دا کە لە دوو بەرگا چاپ و باڵوکراوەتەوە. بە دیدێکی سەردەمانەوە 
ڕەخنە و توێژینەوە لەسەر کۆمەڵێک بەرهەمی شیعری کوردی دەکات کە پێشتر بەو دیدە تازەیەوە 
نەکراون. چ لەسەر ئاستی ئاکادیمی و چ لەسەر ئاستی ئەو بۆچوونە تازانەی بۆ یەکەمجار دێنە ناو 
بواری  لە  تەنیا  نەک  ئەمە  گرتوە.  لەخۆ  ئەوروپاییان  سیماییەکی  تاڕادەیەک  و  کوردیەوە  کلتووری 
هەڵسەنگاندنی شیعرا بەڵکوو تەنانەت لە شەش بەشەکەی )یاداشت(ەکانیشدا ئەم تروسکەییە دەبینرێت. 
بێگومان ئەم ڕوانینە ناوازەیە لەخۆوە نەهاتوە. بەڵکوو بەرئەنجامێکی حەتمیە بۆ کەسێکی هۆشیار و 
لەو سەردەمەدا  لە ئەستەمووڵ خوێندوویەتی و زمانی تورکی چاک زانیوە.  ڕووناکبیر کە ماوەیەک 
بەتایبەت کە  بە خۆرهەاڵت،  کلتووری خۆراوا  پێک گەیاندنی  لە  پێگەیەکی گرنگی هەبوە  ئەستەمووڵ 
کاریگەریی  لەژێر  تەواو  کە  هەڵداوە  تورکیادا سەری  لە  هونەریی  و  ئەدەبی  گرنگی  بزووتنەوەیەکی 
لەپاڵ ئەمەدا مامۆستا زمانی فەرەنسیشی زانیوە کە بۆ ئەو  قوتابخانە و ڕێبازەکانی ئەوروپادا بوە. 
سەردەمە پاریس مەڵبەندی هەرە دیاری ئەو بزوتنەوە فیکری و فەلسەفی و ئەدەبیانە بوە و گەلێک 
لە نووسەر و ڕوناکبیر و ئەدیبی گەورەی دنیا لەوێ ژیاون کە تا ئێستاش شایانی باس کردنن. ئەم 
کاریگەریانە لەسەر مامۆستا ڕەفیق حیلمی تەنیا لە بواری نووسین و ڕەخنە و لێکۆڵینەوەی ئەدەبیدا 
بەرانبەر  تایبەتی خۆی  هەڵوێستی  و  بیری سیاسی  الیەنی  بۆ  بوونەتە سەرچاوەیەک  بەڵکوو  نەبوە. 
تا ڕادەیەکی  ئاڵۆزەکانی ئەو سەردەمە و بەرەنجامەکانی کۆتایی شەڕی دوەمی جیهان کە  ڕووداوە 
زۆر نەخشە سیاسیەکەی دنیای گۆڕی. جگەلەوەی کە تەنانەت سەدەکەیش ناونرا بە سەدەی میللەتە 
ژێردەست و بێ قەوارەکان. بەشداریی کردنی ڕەفیق حیلمی لە بزوتنەوەی ئازادیی خوازی کوردا کە لە 
باشووری کوردستاندا شێخ مەحموودی حەفید سەرۆیەتی دەکرد شایەتێکی بێگەردی ئەم بۆچوونەیە 
حیزبی  سەرۆکی  پاشان  دارکەر،  ڕێکخراوی  سەرۆکی  و  مەحموود  شێخ  سیاسی  ڕاوێژکاری  )ئەو 
گۆڤارەکانی  لە  بەردەوام  دامەزراون.  نەتەوایەتی  فیکری  بنەمای  لەسەر  هەردووکیان  کە  بوە  "هیوا" 
ڕۆژی کوردستان و ئومێدی ئیستیقاللدا نووسیویەتی کە زمان حاڵی حکوومەتەکەی شێخ بوون( نابێت 
ئەوەیش لەیاد بکەین کە ڕەفیق حیلمی وەک ڕووناکبیرێکی بەرپرسیار لە ئایندەی گەلەکەی ڕەخنەی 
دروستی لە شێخ و فەرمانڕەواییەکەی گرتوە. بەتایبەتیی نەیویستوە شێخ )بە هەر بیانوویەکەوە بێت( 

        

سەروتار





تێكۆشه ری ناسراوی گه له كه مان مامۆستا ڕه فیق حیلمی ڕاوێژكاری سیاسیی شێخ مه حمود بووه  له  
له  سه رده می حكومه تی كوردستانی باشووردا. ئه م تێكۆشه ره  نه مره ی گه له كه مان له ساڵی ١٨٩٨دا 
شاری كه ركووك له دایك بووه و خوێندنی سه ره تایی و ناوه ندیی له كه ركووك و سلێمانی و ئاماده یی 
له به غدا و په یمانگای ئه ندازه ی له ئه سته مبۆڵ ته واو كردووه . له ساڵی١٩٢٠دا گه ڕاوه ته وه كوردستان 
و بووه ته مامۆستایه كی پسپۆڕی ئه ندازه  و بیركاری. له  ماوه ی خوێندنی له ئه سته مبۆڵ فێری زمانی 

توركی و فه ڕه نسی بووه، جگه له كوردی كه زمانی زگماكی خۆی بووه.
كاتێك شێخ مه حمودی  حه فید بۆ جاری دووه م له مانگی تشرینی یه كه می ١٩٢٢دا كابینه یه كی تازه ی 
دانا و بوو به مه لیكی كوردستان، مامۆستا ڕه فیق حیلمیی كرده ڕاوێژكاری  ڕامیاریی خۆی. ئه م ناوداره 
نووسی.  مه حمود  مه لیك  میریی  زمانی  كوردستان"ی  "ڕۆژی  ڕۆژنامه ی  له  وتاری   ڕامیاریی  گه لێك 

ژیاننامه 
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پیالنی  به  باشوور  كوردستانی  میری  كه  كاتێك 
برا،  له ناو  به  زه بری هێزی چه كداری  به ریتانیا و 
مامۆستا ڕه فیق حیلمی له و ناوچه یه دوور خرایه وه  
له  ده ستی  به اڵم  بیركاری،  مامۆستای  به  كرا  و 
كوردایه تی هه ڵنه گرت و بۆ گه یشتنی كورد به مافی 
چاره نووسی خۆی پتر هه وڵی دا و بووه یه كێك له 
ڕێكخه رانی شه ڕه كه ی به ر ده ركی سه رای سلێمانی 
له ساڵی١٩٣٠ دا و ماوه یه ك له سه ر ئه م خه باته ی 

گیرا.
كوردی  الوانی  و  قوتابیان  له  ده سته یه ك  كاتێك 
هه ولێر و سلێمانی و كه ركووك و كۆیه و كفری 
ڕێكخراوێكی ڕامیارییان به  ناوی كۆمه ڵه ی "داركه ر" 
كوردستان  ڕزگاركردنی  ئامانجیان  و  دامه زراند 
تاكو  جه ماوه رییه  پارته  ئه و  نه بووه  به اڵم  بوو، 
حیلمی  كرا  ڕه فیق  مامۆستا  1939دا  ساڵی  له 
له سه ر  ناوه كه یشی  ڕێكخراوه ،  ئه و  سه رۆكی  به 

داخوازی ئه و كرا به "پارتی هیوا".
سه ركرده  ئه م  بێوچانی  كۆششی  و  هه وڵ  به 
كوردپه روه ر  ئه فسه ری  زۆر  لێهاتووه،  نه ته وه ییه 
و كاسبكار و ڕووناكبیر بوونه ئه ندامی كارای ئه م 
ڕێكخراوه  ڕامیارییه ی كوردستان تا ئه و ڕاده یه ی 
مسته فا  "مه ال  پارته  ئه و  هیمه تی  و  هه وڵ  به 
بارزانی"ی ده ستبه سه ر له سلێمانییه وه ده رباز كرا 
بۆ ناو خاكی كوردستانی ڕۆژهه اڵت و له وێشه وه  
بۆ  بارزان  ناوچه ی   گه یشته وه   ١٩٤٣/٧/٢٨ له 
 -١٩٤٣ شۆڕشی  به رپاكردنی  بۆ  خۆكۆكردنه وه  

١٩٤٥ی بارزان.
نیوه ی  و   ١٩٤٣ ساڵی  كۆتایی  تا  هیوا  پارتی 
یه كه می ١٩٤٤ به هێزترین كۆمه ڵه ی ڕامیاریی كورد 
یارمه تییه كی باشی شۆڕشی ڕزگاریخوازیی  بوو. 
ڕێكخراوی  دوو  هیوا  پارتی  جێی  له  دا.  بارزانی 
په ره یان سه ند،  و  بوون  ڕامیاریی كورد دروست 
ئه وانیش "پارتی شۆڕش" و "پارتی ڕزگاری" بوون 
و له ١٩٤٦/٨/١٦ یش له شوێنی هه ردوو ڕێكخراوه 
ڕامیارییه كه "پارتی دیموكراتی كوردستان" دروست 
ناودارێكی  وه ك  حیلمی"ش  "ڕه فیق  مامۆستا  بوو. 

ڕامیاریی گه ور ه ی كورد مایه وه تاكو له ١٩٦٠/٨/٤ 
كۆچی دوایی كرد.

ناودارێكی  ئه وه ی  له گه ڵ   حیلمی  ڕه فیق  مامۆستا 
ڕامیاریی گه وره بوو، له هه مان كاتیشدا شاعیرو 
لێهاتووی  ڕه خنه گری  و  وه رگێڕ  و  مێژوونووس 
ئه م  ژیانیدا  ماوه ی  له   بوو،  كوردییش  وێژه ی 

به رهه مانه ی داناوه  و به چاپی گه یاندوون:
به   ،١٩٢٠ تا  مێژووه وه  به ره به یانی  له  كورد   -١

زمانی عه ره بی.
له  فه ڕه نسیه وه  كورد،  مه سه له ی  خوالسه ی   -٢

كردوویه تی به كوردی.
٣- شیعر و ئه ده بیاتی كوردی - به رگی یه كه م له 
١٩٤١ و به رگی دووه میشی له ١٩٥٦ دا به  چاپ 

گه یاند.
شۆڕشه كانی  و  ئێراق  "كوردستانی  یادداشت   -٤
چاپ  هه موویان  و  به رگه  شه ش  مه حمود".  شێخ 

كراون.
٥- دیوانێكی شیعری به  ناوی "پاش ته مووز".

جگه له مانه ش،  ده یان وتار و لێكۆڵینه وه ی به پێزی 
باڵو  گه الوێژ  وه ك  كوردییه كانی  گۆڤاره  له 
له  حیلمی  ڕه فیق  نه مر  مامۆستای  كردووه ته وه . 

١٩٦٠/٨/٤دا كۆچی دوایی كرد و به یه كجاری 
ماڵئاوایی له  نه ته وه كه ی كرد. یادیان به رز و 

پیرۆز بێت و ڕۆحیان شاد بێت.



ڕه فیق حیلمی، ڕه فیق کوڕی ساڵحی ئامانه  )ڕه فیق ساڵح ئامان( له  دانیشتوانی گه ڕه کی بوالغی شاری 
که رکوکه . وه کو زۆربه ی که سانی ڕۆشنبیری ئه و سه رده مه  نازناوی )حیلمی( بۆ خۆی هه ڵبژاردووه .

له و سه رده مه دا  ئه نجام داوه .  له  قوتابخانه ی )ڕ شدیه  (ی که رکوک  ڕه فیق حیلمی خوێندنی سه ره تایی 
شاری  ده چووه   یان  داده مه زرا  حوکومه ت  کارێکی  له   یان  ببردایه ته  سه ر،  قوتابخانه یه ی  ئه و  ئه وه ی 
موصڵ که  مه رکه زی والیه ت بوو له  خوێندندا سه رده که وت، به اڵم ئه مه  بۆ ئه و ئاسان نه بوو، چوونه  
ئه سته موڵ ئاسانترو به سوودتر ده بوو،  ڕه فیقیش ئه و ڕێچکه یه ی گرته به ر و چووه  ئه سته موڵ بۆ ئه نجام 

دانی خوێندنی بااڵتر.
له و سه رده مه ی که  ڕه فیق حیلمی له  ئه سته موڵ بوو. له  ئه نجامی ئینقالبێکی سه ربازی یه وه  له  الیه ن 
بورجوازی تورکی یه وه  به  سه رۆکایه تی جه نه ڕاڵ مه حمود شوکت "برای دایکی حیکمه ت سلێمان پاشاوه  
جاڕی )مشروطی یه تی( دا به ستنی سوڵتان به  یاسای بنه مایی )قانون اساسی( و له  پاشان به  البردنی 

مامۆستا ڕه فیق حیلمی
ڕۆشنبیروکوردپهروهر

د. مکرم تاڵه بانی
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سوڵتان عبد الحمید و دانانی سوڵتان رشادی برای، 
ده سه اڵتی وه رگرت. هه رچه نده   ته ره قی  ئیتحادوو 
له سه ره تای دامه زراندنی کۆمه ڵه ی ئیتحادوته ره قی 
زۆربه ی میلله تانی ئیمپراتۆریه تی عوسمانی وه کو: 
به شداریان  هتد.  چه رکه س..  کوردو  و  عه ره ب 
کرد، به اڵم هه ر که  بورجوازی تورک ده سه اڵتیان 

وه رگرت، که وتنه  سه رکوت کردنی میلله تانی تر.
شاعیر  تاڵه بانی  ڕه زای  باره یه وه  شێخ  له و  هه ر   

ده ڵێت:

زواللی عدالت که  یقلمشدی  بناسی
بیرده ن ئیچنه  سچتی بو قانوون اساسی

بینای ڕووخابوو  که   به سزمان  دادپه روه ری  واتا: 
اساسی  قانوون  ئه م  تێکرد،  گووی  به یه کجاری 
له وه   کورد  ده بوو  باروودۆخه   ئه م  به رامبه ر  یه ، 
بکات  ئاماده   خۆی،  داهاتووی  بۆ  خۆی  به والوه  
هیچ ڕێگایه کی تری نه بوو، له به رئه وه  ڕۆشنبیرانی 
کوردیش کۆمه ڵه ی )تعالی و ترقی(یان دامه زراندو 
که   دامه زراند  )هێڤی(یان  کۆمه ڵه ی  قوتابیانیش 
ئه و  دامه زرێنه رانی  له   بوو  یه کێک  حیلمی  ڕه فیق 

کۆمه ڵه یه .
و  بااڵ  به ری خوێندنی  نه   قوتابیانه ،  ئه و  زۆربه ی 
نه  به ری خه باتیان به  ده س نه هێنا،  چونکه  شه ڕی 
یه که می جیهانی بۆ دابه ش کردنه وه ی مستعمرات، 
له نێوان ده وڵه تانی ئیستعمار هه ڵگیرساو له  ڕاستیش 
دا بۆ دابه ش کردنی واڵتانی ئیمپراتۆری عوسمانی 
ناو  هاویشته   خۆی  عوسمانیش  ده وڵه تی  بوو. 
کوردانه ی  ئه و  زۆربه ی  له به رئه وه   شه ڕه وه .  ئه و 
داگیرکرا،  به ریتانیاوه   له الیه ن  که   ئه سته موڵ 
حیلمیش  ڕه فیق  هه روا  خۆیان،  واڵتی  گه ڕانه وه  
هاته وه  کوردستانی باشوور که  به  والیه تی موصل 

ناوده برا.
په یمانی  له   چڵی  به نیوه   کورد  مافی  هه رچه نده  
وه زیری  وه کو  هه ر  کرابوو،  تۆمار  دا  )سیڤر( 
وه کو  هه ر  په یمانه   "ئه م  وتی:  فه ره نسا  ده ره وه ی 

ئه و گوڵدانه ی که  له شاری سیڤر دروست ده کرێت 
هه روایش  و  ده برێت  له ناو  ئه مه ش  ده شکێنرێت، 
کوردستانی  گه ڕایه وه   که   حیلمی  ڕه فیق  بوو. 
خۆی  چاره نووسی  مافی  بۆ  کورد  باشوور 
خه باتی ده کرد. شێخ محمود ده یزانی ئینگلیز هیچ 
تریش  هه رالیه کی  بۆ  ده ستی  و  ناکات  کورد  بۆ 
درێژ ده کرد، وه کو پووشکه  به  ده ستیه وه  ده هات، 
له وه  به والوه  به  پشت به ستن به  میلله تی خۆی و 
هیچ  کوردستان،  سه ربه خۆیی  پێناوی  له   خه بات 
شێخ  ده یویست  ئینگلیز  نه بوو،  تری  ڕێگایه کی 
ببێته  )ڕاجا(1یه کی هندی و ده سه اڵتی له  سنووری 
به مه   محمود  شێخ  که   نه بێت،  به والوه   سلێمانی 
قایل نه بوو، بۆیە له یه ک الوه  جاڕی سه ربه خۆیی 
کوردی  حکومه تێکی  دامه زراندنی  و  کوردستان 
ڕه فیق  کرد.  هه روایشی  نه بوو،  تری  ڕێگای  هیچ 
که پشت  ڕۆشنبیرانه ی  له و  بوو  یه کێک  حیلمی 
گیری ئه م حکومه ته ی کردو خۆی ته رخان کرد بۆ 
کرایه   و  سلێمانی  له   خوێنده واری  باڵوکردنه وه ی 

به رێوه به ری قوتابخانه ی )محمودیه (.
به   له به رئه وه   نه ده ویست،  ئه وه ی  به ریتانیا 
له شکرێکی گه وره وه  سوله یمانی داگیر کرده وه  و 

حیلمی  ڕه فیق  کرد.  ده سگیر  محمودی  شێخ 
سوله یمانی به جێ هێشت و چووه  که رکووک. 
له و سه رده مه  هێشتا ئاینده ی والیه تی موصل 

داوایان  که مالیست  تورکیای  نه هاتبوو،  کۆتایی 
ده کرد و تورکانی که رکوکیش پشتگیری ئه وه یان 
ڕۆژنامه ێکی  تورکمانه کان  که رکووک  له   ده کرد 
تورکی یان به ناوی "ئیله ری بۆ پێشه وه "2 ده رده هێنا، 
له وکاته دا مسته فا که مال بۆ ڕزگارکردنی تورکیا له  
شه ڕێکی  له   یۆنانیه کان،  و  به ریتانیا  داگیرکه رانی 
کوردستانیش،  باکوری  کوردانی  بوو،  دا  قورسی 
به هیوای ده ستکه وتی مافی نه ته وه یی خۆیان، نه ک 
ته نها پشتگیری، به ڵکو به جه خت له  ڕیزه کانی تورک 
به   هه ردووال  و  ده جه نگان  داگیرکه ران  دژی  دا 

هاوکاری هه رێمه کان ئه و واڵته یان ڕزگار ده کرد.
له  که رکوک ڕه فیق حیلمی له  ڕۆژنامه ی )ئیله ری(* 
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)شرق  به ناوی  مه قالێکی  دا  ژماره ی  له سێ 
باڵوکرده وه   پاشا(ی  که مال  مسته فا  ناپلیونی 
- ئه میش، وه کو کوردانی ئه وێ به هیوای ئه وه  
دژی  هاوبه ش  خه باتی  له ڕێگای  کورد  که   بوو 
ئه م  به اڵم  بگات،  خۆی  به مافی  داگیرکه ران 

خه یاڵه  خاو بوو.
له پاش دامه زراندنی حکومه تی عێراق و پێشێل 
کردنی مافی نه ته وه ی کورد، ڕه فیق حیلمیش، 
هه ر وه ک ڕۆشنبیرانی کوردی ئه و سه رده مه ، 
قۆسته وه   بۆخۆی  کارێکی  حکومه ته   له و 
ڕیازیات(  )بیرکاری_  مامۆستای  کرایه   و 
بووه   له پاشا  که   ناوه ندی،  قوتابخانه ی  له  
له ساڵی  و  المرکزیة(*  )الثانویه   قوتابخانه ی 
1934 – 1937 ڕه فیق حیلمی به ڕێوه به ری 
ئه و قوتابخانه یه  بوو، له و سه رده مه دا عه زیز 
بووه   بوو،  و  عه ره ب  ڕه گه ز  به   که   سامی 
که رکووک  په روه رده ی  به ڕێوه به ری  تورک، 
ئه م  نه گونجان.  پێکه وه   جۆرێک  به هیچ  بوو، 
کورد په رست و ئه و تورک په رست. حکومه ت 
ڕه فیق حیلمی بۆ )العمارة( و عه زیز سامی 
بۆ به غدا گواسته وه . کوردانی که رکووک 
داوای  حکوومه ت  بۆ  برووسکه   به  
یان  حیلمی  ڕه فیق  گه ڕاندنه وه ی 
کرایه   حیلمی  مامۆستا  و  ده کرد 
)پشکنه ری پسپۆری ڕیازیات( له  

وه زاره تی معارف له  به غداد.
شۆڕشه کانی  شکستی  له پاش 
کورد  نه ته وه ی  محمود،  شێخ 
سیاسی  بۆشایێکی  به   هه ستی 
که   برایه تی(  )کۆمه ڵه ی  و  ده کرد 
بۆشاییه ی  ئه و  دامه زرا،  له سلێمانی 
له به رئه وه ی  نه ده کرایه وه ،  پڕ  بۆ 
ته نها  المرکزیة(  )الثانویة 
بوو  ئاماده یی  خوێندنگای 
زۆربه ی  کوردستان،  له  
دانی  ئه نجام  بۆ  خوێندکاران 

بووه   که رکووک  و  که رکوک  ده هاتنه   پله یه   ئه م 
کۆکه ره وه ی خوێنکارانی کوردستان و ژماره یه کی 

زۆر له م ڕۆشنبیرانه  لێره دا کۆبونه وه .
یونس  بانگێشتی  له سه ر   ،1937 ئه یلوولی  له  
بورهانی  له ماڵی  قوتابی  پێنج  "دڵدار"،  ڕه ئووف 
کۆبوونه وه ،  )بکر(،  گه ڕه کی  له   جاف  حامدبه گی 
خانه قا،  حه مه ی  کاکه   ڕه ئووف،  یونس  ئه مانه : 
قادر  جالل  و  تاڵه بانی  مکرم  جاف،  بورهان 
بوون، له و کۆبوونه وه دا بڕیاریان دا کۆمه ڵه یه ک 
به ناوی )دارکه ر(، وه کو کۆمه ڵه ی ئابورناسی که  
هه رێمه کانی ئیتاڵی یه ک خست، دامه زرێنێت. ئه م 
بۆ  هاویشت  په لی  نه چوو  پێ  زۆری  کۆمه ڵه یه  
زۆربه ی شاروشارۆچکه کانی کوردستان که  ئیتر 

له  وزه ی قوتابیان نه ما به ڕێوه ی به رن.
دارکەر   کۆنگره ی   1938 حوزه یرانی  له  
به ئاماده بوونی 60 ئه ندام له  شارو شارۆجکه کانی 
به کالوریا  کردنه وه ی  تاقی  بووه   که   کوردستان 
ئه م  درا  بڕیار  گرتبوو،  یه کیان  که رکووک  له  
ئازادی  بۆ  سیاسی  حیزبێکی  بکرێته   کۆمه ڵه یه  
ئه م  سه رۆکی  بۆ  و  بکات  خه بات  کوردستان 
حیزبه  مامۆستا ڕه فیق حیلمی ده سنیشان کرا که  
له م ده مه دا له به غداد بوو. مامۆستا حیلمی ئه مه ی 
بۆ  و  وه رگرت  یه وه   شانازی  و  به خۆشی  زۆر 
که  خۆی  هێڤی  کۆمه ڵه ی  ناوی  کردنه وه ی  نوێ 
یه کێک بوو له  دامه زرێنه ری له  ئه سته مبوڵ، ناوی 

حیزبی )هیوا(ی لێ نرا.
ڕه فیق  مامۆستا  سه رۆکایه تی  به   هیوا  حیزبی 
مه ال مسته فای  یارمه تی   1943 له  ساڵی  حیلمی 
سلێمانی  له   به سه ری   له ده ست  که   دا،  بارزانی 
ڕزگار بکات، که  ڕاپه ڕینی بارزانیه کان ڕووی دا. 
له   لقێکی به ناوی )کۆمه ڵه ی ژ. ک(  هه روا توانی 

مه هه باد دامه زرێنێت.
داگیر  عێراقیان  که   سه رده مه دا  له و  ئینگلیزه کان 
مه به ستیان  دوو  دا  کوردستان  له   کرده وه ، 
ناوچه   له   ئاسایی  بارودۆخی  یه که م:   - هه بوو: 
شاخاویه کانی کوردستان و به تایبه ت له  ناوچه ی 
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زوو  مه به سته   ئه م  بۆ  بکرێت،  سه قامگیر  بارزان 
عێراق  حکومه تی  سه ر  خسته   گوشاری  به زوو 
ئاشتیانه   به جۆرێکی  بارزانیه کان  کێشه ی  که  
له   داوای  حکومه ت  له به رئه وه   بکات،  چاره سه ر 
دا  بڕیاری  و  به غداد  بۆ  بچێت  کرد  مسته فا  مه ال 
شێخ ئه حمه د و خزمانی و بارزانیه کان بگه رێنه وه  
له شکری  گه ڕانه وه ی  دووه م:  مه به ستی  بارزان. 
عێراق بۆ ئه و ناوچه یه  و مه شق پێکردنی بۆ شه ڕی 
شاخاوی له  ترسی هاتنی له شکری ئه ڵمانیا بۆ ئه و 
کردنی  چاره سه ر  مه به ستی  هیچ  به اڵم  ناوچانه . 
ته نها  نه بوو،  کورد  نه ته وه ی  سیاسی  کێشه ی 
ده کرد  کورد  له   داوای  که   باڵوکرده وه   به یانێکی 
به ریتانیا،  ناوچانه  و حکومه تی  ئه و  بخه نه   هێمنی 
له پاش کۆتایی شه ڕی جیهانی، به چاوێکی "عطف" 

سه یری کێشه ی کورد ده کات. کورد ئه و "عطف"ه ی 
به ریتانیای تاقی کردبووه وه،  که  ماوه ی نیو سه ده  
له و  تری  هیچی  به والوه   ماڵوێرانی  و  کوشتن  له  
کورد  ئه وه وه   به پێچه وانه ی  نه که وت،  ده س  عطفه  
ناوچه کانی مه هاباد که  به  یارمه تی هیوا کۆمه ڵه ی 
)ژ. ک( و له  پاشان حیزبی دیموکراتی کوردستانی 
جه ماوه ری  ڕێکخستنی  چاالکی  که وته   دامه زراند، 
میلله ت و بوونی له شکری سۆفێتیش یارمه تی دا، 
کردنه وه ی  دروست  له   به ریتانیا  له شکری  که چی 
مه خفه ری پۆلیس و ئۆردوگا به والوه  هیچی، نه بۆ 
نه ده کرد،  کورد  نه ته وه ی  بۆ  نه   و  بارزانیه کان 
باره گای  دروستکردنه وه ی  به   ڕێگای  له به رئه وه  
پۆلیس و گه ڕانه وه ی له شکری عێراقی بۆ ناوچه ی 
و  ئینگلیزه کان  بۆ  نیگه رانی  ئه مه   که   نه دا  بارزان 
سه رۆکی  تێکه وت.  قووڵی  یه کی  ملمالنی  هیواش 
بڕوایه دا  له و  هیوا مامۆستا ڕه فیق حیلمی، هێشتا 
چاره نووسی  مافی  به ریتانیا  حکومه تی  که   بوو، 
مخابه راتی  ئه فسه ری  سلێمانی  له   ده داو  کورد 
به ریتانیا )شۆته ر( ڕۆڵێکی دیاری له مه دا هه بوو بۆ 
نێوان  که وته   کێشه یه ک   1942 ساڵی  له   نموونه  
بڕیاریان  و  حیلمی  مامۆستا  هیواو  ئه فسه رانی 

و  سلێمانی  هاتمه   من  جیاببنه وه .  هیوا  له   دا 
یه وه   حیلمی  ڕه فیق  مامۆستا  به   پێوه ندیم 
بکه م،  کۆبوونه وه   ناتوانم  ئیمشه و  وتی  کرد. 

ئه فسه ران دوو  بانگێش کردووه   چونکه  )شوتر(م 
ڕه خنه یان هه بوو، یه که میان: مامۆستا حیلمی داوای 
کرد بوو هه موو ئه ندامێکی هیوا وێنه ی خۆی، به  
به مه به ستی  بدات  بااڵ(  سه رۆکی  )بۆ  نووسینه وه  
له هیچ  ئه مه   حیزبه که،   بۆ  ئه لبۆم  ڕێکخستنی 
حیزبێکی نهێنی نه بووه  و به تایبه ت بۆ ئه فسه ران. 
دووه میان: هه موو ئه ندامانی هیوا که  به هه زارانن، 
نه کادری  ده دایه  حیزب. حیزب  موچه یان   5% له  
خۆ ته رخانکه ری هه بوو و نه  ڕۆژنامه  و گۆڤاری 
یه ی  دارایی  ئه م  بزانن  ده یانویست  ده رده هێنا، 
حیزب چی لێدێت. من له و بڕوایه دا بووم مامۆستا 
چونکه   ده رنه ده خست  ئه مه ی  له به رئه وه   حیلمی 
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یارمه تی بارزانیه کان و شۆڕشی ده دا.
ده یویست   1943 ڕاپه ڕینی  له پاش  حکومه ت 
بکات،  دا  کوردستان  له   چاکسازیه ک  جۆره  
هیوا  بدات.  نه ته وه یی  مافی  ئه وه ی  به بێ  به اڵم 
داوای یه کبوونی لیواکانی که رکووک و سلێمانی 
لیوای موصلی  کوردیه کانی  قه زا  و  هه ولێر  و 

به وه   ویستی  حکومه ت  ده کرد. 
له باتی  که   بدات،  ئه مه   ئابلوقه ی 
ئه وه  یه کێتی معارف له م ناوچەیە  
حیلمی  ڕه فیق  و  بکات  دروست 
کردبوو.  ده سنیشان  ئه مه   بۆ 
ئه میش ئه وه ی به  چاک ده زانی. 
له  کۆبوونه وه ی سه رکردایه تی و 
کادرانی حیزب له  به غدا مامۆستا 
بکات  قایلیان  نه یتوانی  حیلمی 
ئۆتۆنۆمی  داوای  ئه وان  چونکه  

یان ده کرد.
هیوا،  ئیحتیواکردنی  بۆ  حکومه ت 
کرده   به گی  مسته فا  ماجد 
وه زیری ده وڵه ت. وا دیار بوو 
که  مامۆستا حیلمی خۆی 
به  هه قداری ئه م جێگایه  
له به رئه وه   ده زانی، 
ماجددا  له گه ڵ 
ئه م  که وته  وتووێژ، 
وتووێژه  بووه  هۆی 
ئه ندامانی  نیگه رانی 
ڕه فیق  هیواو 
کادری  بیست  حیلمی 
حیزبی  گه وره ی 
ده رهێنا به ناوی ئه وه ی 
بۆ  شیوعیه !  پیالنێکی 
نی  د کر ه سه ر ر چا
نێوان  کێشه ی 
سه رۆکی  هیواو 
عه شیره تی جاف 

که ریم به گ که  ئه ندامی هیوا بوو هه ندێک له وانه ی 
بانگێش کردو له  )که الر( کۆبوونه وه یه ک کرا، به اڵم 
ئه فسه رانی  له   هه ندێک  چونکه   نه گرت،  سه ری 
بۆ هیوا و  یان هه بوو،  هیوا، وه الیه کی دووالیی 
بۆ ماجد مسته فا، له به رئه وه  نه قیب مجید عه لی و 
که الر  له   له گه ڕانه وه یان  طه   شێخ  مه حمود  ڕائد 
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ڕێگایان له  ڕه فیق حیلمی گرتبوو به زه بری ده مانچه  
ده ست  له کارکێشانه وه ی له  سه رۆکی هیوایان پێ 
مانه وه ی  ده رکه وت  بۆی  له پاشان  بوو،  کرد  مۆر 
له  هیوا و هه روا مانه وه ی حیزبی هیوایش مه حاڵه ، 
هیوا  سه رۆکایه تی  له   ده ستی  خۆی  خواستی  به  
نوێ،  حیزبایه تی  بۆ  مه یدانی  هیواش  کێشایه وه و 
که  حیزبایه تی شۆڕشگێڕی له گه ڵ ڕۆحی عه سردا 

گونجاوی چۆڵ کرد.
حیلمی  ڕه فیق  مامۆستا   ،1958 شۆڕشی  له پاش 
کۆمه ڵه   له   وه کو  کرد،  شۆڕش  له   پشگیری 
شیعره کانی )له پاش ته مموز( ده رده که وێت له پاش 
حیلمی  مامۆستا   1958 ته موزی   14 شۆڕشی 
کرایه  مولحه قی سه قافی له  باڵیۆزخانه ی عێراق له  
تورکیا و له وه دوا خانه نشینکرا و له پاش ماوه یه ک 

کۆچی دوایی کرد.
ژیانیه وه   سه ره تای  له   حیلمی  ڕه فیق  مامۆستا 
سیاسه ته وه   ناو  چووه   نه ته وه یی  هه ستی  له سه ر 
هیوادا  حیزبی  له   سه رۆکایه تی  ماوه ی  له   و 
له گه ڵ  نێوانی  که وته   به ره کی  دوو  جارێک  چه ند 
بوو  بڕوایه دا  له و  ئه و  و  حیزب  ناوه ندی  لیژنه ی 
شه ڕی  کۆتایی  له پاش  به ریتانیا  حکومه تی  که  
چاره نووسی  مافی  له   پشتگیری  جیهانی  دووه می 
کورد ده کات تا ئه وه ی وای کرد که  له گه ڵ ڕۆحی 
له زۆربه ی  و  نه گونجێت  سه رده مه   ئه و  چه رخی 
ئه ندام و جه ماوه ری حیزبی هیوا دووربکه وێته وه و 
بکرێت،  لێ  حیزب  له   کێشانه وه ی  ده ست  داوای 
به اڵم وه کو له  هه ڵوێستی له پاش ته مموزی 1958 

ده رده که وێت، ئه و بیره ی گۆڕی.
سیاسی،  حیزبێکی  هه موو  وه کو  هیواش  حیزبی 
ئاده میزاد وایه ، ده رده که وێت گه وره  ده بێت  وه کو 
و ئه گه ر خۆی نوێ نه کاته وه  و چاکسازی له خۆی 
دا نه کات، له  مێژوو ده رده چێت بۆ ئه وه ی ڕێگا بۆ 
حیزبی نوێ بکاته وه  ئه مه  یاسایه کی سروشتی و 

سیاسی یه .
په راوێز:

*یان -1 ڕاجا: وشه یه کی هیندیه  به مانای ئه میر – 

شازاده  دێت.
عێراق  داگیرکردنی  له دوای  ڕۆژنامه یه   ئه و   2-
ئاگاداری  یان  به هاوکاری  ئینگلیزه کانه وه   له الیه ن 
به   که رکوکه وه   تورکمانه کانی  له الیه ن  ئه وان 
زمانی تورکی ده رده چوو، که  ته نها چه ند ژماره ی 

ده رچوو.
ساڵ،  چه ندین  ماوه ی  المرکزیة:  *الثانویة 
سلێمانی  شاره کانی  له   )ئاماده یی(  خوێندنگه ی 
قۆناغی  ته واوکردنی  له دوای  نه بوون،  هه ولێر  و 
ده چوونه   به ناچاری  قوتابیان  ناوه ندی  خوێندنی 

ئه و )ثانویه ( بۆ ته واوکردنی قۆناغی ئاماده یی.



مومتاز حەیدەری

بە پێچەوانەی ڕەوشی هەرە دژواری گەلی كوردستان -یەك كوردستان-، 
بەتایبەتی لە شەڕی چاڵدێرانەوە كە بۆ یەكەم جار نیشتمانی نەتەوەیی 
دوو  خاوەن  دەرەبەگی  دەوڵەتی  دوو  نێوان  لە  -كوردستان-  كورد 
مەزهەبی ئایینی جیاواز: سوننە-شیعە، دابەش دەكرێ، واته  لە ماوەی 
ئەو )500( ساڵەدا، ئەوەی فەرهەنگی مێژووی مرۆڤایەتی ناوی ناوە 
قڕكردنی  و  دەربەدەری  و  ماڵوێرانی  و  ئەشكەنجە  و  چەوساندنەوه  
تا  كوردییەكان،  میرنیشە  ڕووخاندنی  لەوانەش  نەتەوەیی،  و  مرۆیی 
دەگاتە جینۆساید و كیمابارانی هەڵه بجە و پرۆسە هەرە دڕندەییەكەی 

کورتهوتهیهک:
مامۆستا ڕەفیق حیلمی، 

یەكەم پێشەنگ
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ئەنفال و سیاسەتی پاكتاوكردنی ڕەگەزی، پەیڕەو 
كراوە...

لە ماوەی ئەو )500( ساڵەدا نەك بە دەیان، بگرە 
بە سەدان كەڵەمرۆی كوردان، لە تێكڕای بوارەكانی 
ژیاندا هەڵكەوتوون، ژیانی هەر یەكێكیان ڕۆمانێكی 
ئەو  ناوەرۆكی  هەڵبەت  دەكەن،  دروست  گەورە 
مێژووی  زیندووی  و  گەورە  بەشێكی  ڕۆمانەش 
شكۆداری نەتەوەییمان دروست دەكەن و هاوكات 
-داگیركەرانی  بااڵدەستەكان  نەتەوە  هەندێكیان 
نموونەی  كردووە،  داگیر  خۆیان  بۆ  كوردستان- 

عارەب  وفارس و تورك...

نموونەیەكی  بەهەق  كەڵەمرۆیانە،  له و  یەكێك 
بگرە  كوردەوارییە،  ژیانی  تێكڕای  كەموێنەی 
ئەوەیش  دەژمێرێ،  یەك  ژمارە  پێشەنگێكی  بە 
حیلمییە،  ڕەفیق  مامۆستا  گەورە  كۆچكردووی 
كە زۆر زەحمەتە لە دەرفەتێكی ئێجگار تەنگەبەر 
ساكار  الپەڕەیەكی  چەند  بە  تەنیا  تەسكدا  و 
هەمەالیەنی:  لێكۆڵینەوەیەكی  نەك  بكرێ..!  پێناسە 
كۆمەاڵیەتی، خوێندن و خوێندەواری، كولتووری، 
بكرێ.  خۆی  پڕبەپێستی  نەتەوەیی  و  سیاسی 
ڕاستە ئێمەی كورد خاوەن سەدان مرۆی مەزنین 
ڕەفیق  مامۆستا  بەاڵم  ڕەگەزییەوە،  دوو  هەر  بە 
حیلمی -من پێم وایە- نمونەیەكی 
حاڵەتێكی  -بگرە  دەگمەنە  زۆر 
)دەگمەنە(یەش  ئەو  دەگمەنە-. 
لە چەند جەمسەرێكەوە دروست 
ئاماژە  كورتی  بە  زۆر  و  بووە 

بەو جەمسەرانە دەكەم.

٭ بەرایێكی بەپەلە:
كوڕی  حیلمی  ڕەفیق  مامۆستا 
ئامان،  ئەفەندی  ساڵح  محەمەد 

كە گەورە باپیرەی:
خان  قولی  نەجەف  میر 
عەشیرەتی  سەرۆكی 

ڕۆژهەاڵتی  لە  بەختیارییە 
زێدە  شاره   لە  كوردستان، 
كلیلی  كوردان،  چه وساوەكەی 
نەتەوەیی،  دەوڵەتی  زیڕینی 
شاری كەركووك، ساڵی 1898ی 
هەڵبەت  بووە.  لەدایك  زاینی 
دیارە هەر لەم ساڵەشدا یه كەمین 
ڕۆژنامەی كوردی -كوردستان- 
ژیانی،  هەموو  قاهیرە  شاری  لە 
زاراوەی  دیكە،  واتایەكی  بە  یان 
گەورە  ئەو  پێشەنگ،  یەكەم 
ڕەفیق  )مامۆستا  كۆچكردووەی 
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حیلمی( پڕاوپڕ تەنیوەتەوە.
تەرمی  هێنانەوەی  بۆنەی  بە  سەیركەن: 
ئەوەی  پاش  حەفید،  سەعیدی  شێخ  جەنابی 
پیاوكوژەكانی  دەستی  بە  موسڵ  شاری  لە 
لەو  و  دەكرێ  شەهید  عوسمانی  دەوڵەتی 
كاتەی تەرمەكەی جەنابی شێخ بە كەركووكدا 
تەمەن  مێردمنداڵ،  حیلمیی  ڕەفیق  تێدەپەڕی، 
)10( ساڵ، هۆنراوەیەكی شێوەنئامێزی درێژ 
كەس  سەدان  بەردەم  لە  توركی،  زمانی  بە 

ده خوێنێتەوە.
شێخ  شەهیدبوونی  هۆی  بە  لێرەدا  ئا 
نەتەوەیی  بیری  تەمەنەدا  لەو  سەعیدەوە، 
دەكات!  چەكەرە  حیلمیدا  ڕەفیق  مێشكی  لە 
كەسێتیی  نیشانەی  لێرەوەش  هەر  هاوكات 
لەو  زۆرەدا،  ئاپۆرە  ئەو  بەردەم  لە  ئه و 
سەردەمە دواكەوتووەی كۆمەڵی كوردەواریدا 

دەردەكەوێ!
دیارە سااڵنی خوێندنی لە كەركووك، سلێمانی، 
بڕوانامەی  بەدەستهێنانی  تا  ئەستەمبوڵ، 
و  ئەستەمبوڵ  لە  -هەندەسە-  ئەندازە 
هێڤی  كۆمەڵەی  كارای  ئەندامێكی 
سەرەتای  بەسەرێكەوە  هەمووی 
قوتابخانەیەكی دژوار و شكۆداری 
نەتەوەیی  سیاسی،  كولتووری، 
لەو  هەر  دەكەن.  دروست 
سەردەمی  لە  سەروبەندەدا 
ئەستەمبوڵ،  لە  خوێندنی 
كردووە،  پێی  ئاماژەم  هەروەكو 
نموونەی ئەندامێكی كارای كۆمەڵی 

هێڤی دەردەكەوێ.
-پێم  هەمدیسان  لێرەشدا،  هەر 
ڕۆشنبیری  یەكەمین  وایە- 
كوردستانە،  باشووری  كوردی 
نەتەوەییه دا  ڕێكخراوە  لەو 
دیار  و  چاالك  ئەندامێكی 
ئاماژەیە،  شایانی  دەبێ... 

پاشان  هێڤی،  كۆمەڵەی  دەوری  گەورەیی  لەبەر 
ناوی ڕێكخراوی داركەر، ناوی )هیوا(ی لێدەنێ..! 
كۆمەڵە  ئەو  نوێنەری  وەكو  ڕۆشنتر،  لەوەش 
نەتەوەییە، دەنێردرێته  سوریا بۆ ئەوەی پەیوەندی 
بە نیشتمانپەروەرانی ئەوێ -سوریا- بكات، دیارە 
یەكەمین  كەواتە  دەگەڕێتەوە.  بە سەركەوتوویی 
گەنج  بەتایبەتی  سیاسی-نەتەوەیی،  نوێنەری 
نەبووە،  ئەوتۆش  ئەزموونێكی  خاوەن  و  بووە 
و  توانا  خاوەن  سەرەتاوە  لە  هەر  چونكە  بەاڵم 
ویست و بڕوایەكی پتەو بووە، بۆیە لە كۆمەڵەی 
هێڤی زوو دەردەكەوێ. هەر لەو ڕەوتەدا خاوەن 
یەكەم بڕوانامەی ئەندازەیە لە دەرەوەی واڵت... 
زمانی  كوردی،  زمانی  سەرەڕای  هەمدیسان 
توركی، عارەبی، فارسی و فەڕەنسیی زۆر باش 
زانیوە. بۆ یەكەم جار دەبینین، یەكەم ڕۆشنبیری 
دانه ری  مارگریت  پۆڵ  لۆسی،  كتێبەكەی  كوردە 
ئا.  ك.  بەدرخان-  ئال  كامەران  و  فه ڕەنسی 
بۆ  فه ڕەنسییەوە  زمانی  لە  ڕاستوخۆ  ب-ی 
خۆیدا،  لە  خۆی  كتێبەكەش  وەرگێڕاوە.  عارەبی 
هەروەكو جەنابی محەمەد ئەمین زەكی بەگ، لە 
پێشەكییەكەیدا دەڵێ: بە سەرچاوەیەكی گرنگ  و 
دەگمەن، بەتایبەتی بۆ ئەو سەردەمە، دەژمێرێ.. 
دەكات...  حیلمی  ڕەفیق  جەنابی  لە  دەستخۆشی 
لە  )لێكۆڵینەوە  كتێبە  ئەو  وەرگێڕانی  هەڵبەت 
شیعری كوردی( نیشانەیەكی پێشكەوتنی ئەدەب 
هەستی  زیاتر،  لەوەش  كوردە،  ڕۆشنبیریی  و 
بەرز و ناسكی ڕەفیق حیلمی دووپات دەكاتەوە.

ڕووناكبیرە  یەكەم  دەبینین  دیكەوە  الیەكی  لە 
بەرپەرچی نووسینێكی ناڕەوا دەرهەق بە كوردان 
ساڵی  سەكبان  شوكری  الیەن  لە  كە  دەداتەوە، 
ڕه فیق  نووسراوە.  فه ڕەنسی  زمانی  بە   1933
حیلمی سه ره تا به  زمانی توركی باڵوی ده كاته وه ، 
پاشان هەمان نووسین بە زمانی عارەبییش باڵو 
ده كاتەوە! دیارە ئەو وەرگێڕانەش ژمارەی یەكەم 
ئەوەی  بۆ  خۆی  نووسینێكی  كە  وەرده گرێ، 
زمان  دوو  بە  بگەیه نێ،  خۆی  دەوری  زیاتر 
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باڵو دەكاتەوە. هەر لەو سەروبەندی زمانزانی و 
هاتنی  لە سەرەتای  گرنگیی مەسەلەی وەرگێڕان، 
سەرهەڵدانی  هاوكات  كوردستان،  بۆ  ئینگلیز 
حەفید  مەحمودی  شێخ  نەتەوەییەكەی  جواڵنەوە 
لە ناوچەی سلێمانی، حاكمە سیاسییەكانی ئینگلیز 
داوا و تكایەكی زۆریان لە مامۆستا ڕەفیق حیلمی 
بێت،  ڕەزامەند  ئەوان  وەرگێڕیی  بە  كه   كردووە، 
نیشانەیەكی  وەرگێڕی-  -كاری  ئەوەش  هەڵبەت 
دیكەی هەڵكەوتنی مامۆستا ڕەفیق حیلمی دووپات 
لێكردووە  داوایان  ئینگلیزەكان  تەنانەت  دەكاتەوە. 
وەكو مامۆستایەكی زمان فێری زمانی فارسییان 
بكات، بەتایبەتی حاكمی سیاسیی ئینگلیز كابتن بێل! 
دەبێنێ،  كاتدا هەم دەوری مامۆستا  یه ك  لە  واتە 
هەمدیسان  لێرەشدا  كارامە.  وەرگێڕێكی  هەم 
بەڵگەیەكی دەگمەنیی توانا و زیرەكیی هەمەالیەنیی 

مامۆستا ڕەفیق حیلمی ده رده كه وێت!
كولتووری  ژیانی  گشتییەكەی  چوارچێوە  لە   *
لە  حیلمی  ڕەفیق  مامۆستا  ڕۆڵی  سیاسیدا،  و 

جواڵنەوە  و  مەزن  دەركەوتنی شێخی  سەردەمی 
لەو  و  بەهادارە  و  گرنگ  زۆر  نەتەوەییەكەیدا 
دەكات.  كتێبێك  نووسینی  بە  پێویست  باره یەوە 

ئاماژەم  بیرخستنەوەیەك  وەك  تەنها  بۆیە 
پێی كرد. هەر لە سەروبەندی ژیانی سیاسیدا 
سەرۆكی  یەكەم  به   حیلمی  ڕەفیق  مامۆستا 

حزبێكی نەتەوەپەروەری سەرتاسەری كوردستان 
هەڵبژاردنی  كاتی  لە  یان  دادەنرێ؛  هیوا(  )حزبی 
ناوەڕاستی پەنجاكان )1954( خۆی بۆ ئەنجومەنی 
پاش  هەروەها  دەكات.  كاندید  عێراق  نوێنەرانی 
سیاسیدا  مەیدانی  لە  هەمدیسان  تەمموز(  )14ی 
وەكو دیموكراتخوازێكی سەربەخۆی چەپ، دەوری 
خۆی بە گەورەیی گێڕاوە، تەنانەت بۆ وەرگرتنی 
مامۆستا  -كۆماری-،  جەمهوری  حزبی  مۆڵەتی 
ڕەفیق حیلمی ئه ندامێكی سەرەكیی ئەو حزبە بووە.
یەكەم،  ژمارە  پێشەنگیی  دیكەی  نیشانەیەكی 
نووسینی  دیارە  یادداشتەكەیەتی.  نووسینی 
كولتووری  دیاردەیەكی شارستانی،  كە  یادداشت، 
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و سیاسییە بۆ نووسینەوەی 
نەتەوەیەك،  هەر  مێژووی 
گرنگە.  زۆر  كەره ستەیەكی 
سەبارەت  ڕۆشنتر،  لەوەش 
ئەوە  ئێستا،  تا  كورد  بە 
سەدەی بیستویەكە، گرنگیی 
نووسینەوەی  بە  تەواو 
-بیرەوەری-  یادداشت 
لێرەدا  جا  نەدراوە!؟ 
یەكەم  ڕەفیق  مامۆستا 
مەیدانی  لە  ڕووناكبیرە 
یادداشتی:  نووسینەوەی 
 . ا یید ە و تە نە - سی سیا
گرەوی  لێرەشدا  كەواتە 
وەدەست  پێشەنگایەتی 
دێنێ!! دیاریشە، هەر شەش 
یادداشتەكە  بەرگەكەی 
كەلێنێكی  و  بەنرخە  چەند 
مەیدانی  لە  گەورە 
نووسینەوەی مێژووی 
بزوتنەوەی  نوێی 
ی  ز ا یخو ر گا ز ڕ
لی  گە
پڕ  كوردستان 

دەكاتەوە.
ن  یسا مد هە

ئەو  دیكەی  شاكارێكی 
گەورە  ئەو  بگرە  ڕووناكبیرە، 
پیاوەی كوردان، مامۆستا حیلمی، 
بریتییە لە كتێبی )شیعرو ئەدەبیاتی 
كتێبی  بەیەكەمین  كە  كوردی(، 
ڕەخنەیی  ئەدەبی-  لێكۆڵینەوەی 
شیعری  كە  دەژمێرێ،  پێشڕەو 
ناسراوی  شاعیری   )2٤(
كوردستان لەخۆ دەگرێ! ئەم 
لێكۆڵینەوەی  بەردی  كتێبە 

كتێبی  بە  بۆیە  دانا،  ئەدەبی-ڕەخنەیی  مێژوویی: 
پێشەنگ )ریادی( دەژمێرێ، كەواتە نووسەرەكەی 
لێكۆڵەرەوەیەكی پێشەنگی مەیدانی ئەدەبیاتی  بە 

هاوچەرخ و نوێی كورد دەژمێرێ.
نووسینی  و  هەمەڕەنگ  چاالكیی  لەبارەی  هەر 
وەرگێڕان،  و  مێژوویی  و  ئەدەبی  و  سیاسی 
باس  پێناسەیێكیش  تەنانەت وەكو  ئاستەمە  زۆر 
ناونیشانەكانی دەخەینە  تەنیا  لێرەدا  بكرێ. بۆیە 
وەرگێڕان،  االولیە(  )الجغرافیە  كتێبی  بەرچاوان: 
)خوالسەی  وەرگێڕان،  كۆمەاڵیەتی(  )نامیلكەی 
مەسئەلەی كورد( وەرگێڕان، )مەقاالت( نووسین 
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و وەرگێڕان، ئەمانە و بە دەیان نووسین و بابەت 
لە گۆڤاری گەالوێژ، ژین، ژیان، پێشكەوتن و هیی 
دیكە، هاوكات به شدارییه كی كارای لە ڕۆژنامەكانی 
بەتایبەتی  حەفید،  مەحمودی  شێخ  سەردەمی 
لەتەك  كردووە.  ئیستیقالل  ئومێدی  ڕۆژنامەی 
پەروەردەیی،  هەمەچەشنی  چاالكیی  ئەمانەدا، 
هه بووه   كۆمەاڵیەتیی  و  سەندیكایی  ڕۆشنبیری، 
سەركەوتوو  بەتوانای  مامۆستایەكی  نموونەی  و 
بووه ، ئەندامی یانەی سەركەوتنی كوردان، ئەندامی 
دانان،  و  وەرگێڕان  و  باڵوكردنەوە  كۆمەڵەی 
عێراق،  مامۆستایانی  سەندیكای  نەقیبی  جێگری 
جێگری سەرۆكی یه كێتیی نووسەرانی عێراق بووه . 
ئەمانە و ساڵی )1959ش( پاشكۆی ڕۆشنبیری لە 
بووه .  ئەستەمبول  شاری  لە  عێراق  باڵوێزخانەی 
هاوكات دیوانێكی شیعری )پاش تەمووز. هتد...(ی 

باڵو كردووه ته وه .
ئەوەی ڕاستی بێت، مامۆستا ڕەفیق حیلمی هەروەكو 
لە سەرەتاوە گوتوومە: نموونەیەكی دەگمەن بووە، 
بگرە دیاردەیەكی دەگمەن بووە، بە ئاسانی پێناسە 
ناكرێ، بەتایبەتی لەبەر ڕۆشنایی زانستی مێژوو، 
سیاسی  و  ڕووناكبیری  گەورەی  دەورێكی  چ  كە 
كورد،  نەتەوەیی  نوێی  مێژووی  لە  نەتەوەیی  و 
بەتایبەتی لە باشووری كوردستان گێڕاوه  و من لەو 
سەرەباسێكی  چەند  وەكو  تەنیا  كورتەنووسینەدا 
بەپەلە ئاماژەم پێیان كردووە، واتە: ئەم نووسینەی 
هەڵسەنگاندنێكی  و  لێكۆڵینەوە  خانەی  ناچێتە  من 
مامۆستا  دەوری  لەبارەی  تەواو  سەرتاسەریی 

ڕەفیق حیلمییەوە.
بۆیەكە داوای لێبووردن لە گیانی پاكی مامۆستای 
بۆ  سوپاس  هاوكات  دەكەم،  پێشڕەو  و  گەورە 
دەرفەتەی  ئەو  كە  ڕۆڤار،  نموونەیی  باڵوكراوەی 
پێدام بەم كورتەنووسینە، بەشداریی ئەم ژمارەیەی 
برای  سوپاسی  هەروەها  بم،  پێشڕەو(  )ڕۆڤاری 
بە  كە  دەكەم،  عەلی  ئیدریس  مامۆستا  بەڕێز 
په رۆشەوە داوای لێكردم شتێ بنووسم. هاوكات، 
ڕێز و پێزانین بۆ تێكڕای سەرنووسەر و ستافی 

تاقانە  ڕۆڤاری  و  سەرده م  دەزگای  كارامەیی 
گەورە  كولتووریی  كاری  ڕاستی  بە  دەكەم... 

دەكەن.. نموونەی هەر هەمووتان زۆر بن.
مێژوویی  بیرەوەریی  لە  مەزنە  مرۆ  ئەو  یادی   *

كورددا هەردەم زیندوو بێت. سوپاس.
هەولێر

20/6/2015
* سەرچاوەی نووسینەكە:

-1 ژمارەیەك لە چاپكراوەكانی م. ڕەفیق حیلمی.
نشاطه  في  تأريخية  دراسة  حيلمي،  ره فيق   2-
السياسي والثقافي – شاخوان عبدالله صابر مطبعة 

شڤان – 2007.



قوتابیی پۆلی شەشەمی سەرەتایی بووم، كە ئەم بەسەرهاتەی لێرەدا دەیگێڕمەوە، ڕووی دا. ئەوسا 
مامۆستا "معلم" لە قوتابخانەكاندا كەم بوون. وا ڕێكەوت مامۆستایەكمان لەبری دەرسێك دوو دەرسی 
پێ دەوتین: عەرەبی و ئەشیا و صحە، ئەمەی دواییان لەباتی زانیاری و تەندروستیی ئێستا بوو. لە 
خشتەی وانەكاندا كە لە پۆلەكەماندا هەڵواسرابوو، دەرسی عەرەبی بەسەر )قەواعید و ئیمال و ئینشا و 
مەحفوزاتدا( دابەش كرابوو، واتە )ڕێزمان، ڕێنووس، داڕشتن، لەبەركردن(. ڕۆژێ لە ڕۆژان هەستمان 
كرد قوتابخانەكەمان خرۆشاوە. وەك ڕۆژانی تر ئاسایی نەبوو. پاك و خاوێنیی قوتابخانەكە زیاتر بایەخی 
پێدرا. مامۆستاكان دەروژووریان دەكرد. كارگوزار دەهات و دەچوو. پێش ئەوەی زەنگی چونەژورەوە 
لێبدرێ، هەواڵی ڕاستی زانرا، دەنگ باڵو بووەوە كە سەرپەرشتیاری پەروەردە )موفەتیش( هاتووە. 
كە چوینە ژووری دەرسخوێندنەوە بەپێی خشتەی پۆل دەرسی )ئینشا(مان هەبوو. بەاڵم سەیر ئەوە 

ئەو ڕۆژەی كە 
ئینشا بوو بە ئەشیا!

مستەفا ساڵح كەریم
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مامۆستای  كە  بوو 
هاتە  وانەكەمان 
پەلە  بە  ژوورەوە، 
تەختە  لەسەر 
نووسیی  ڕەشەكە 
الی  ئێمە  )ئەشیا(. 
سەرسام  خۆمانەوە 
یەكێكمان  بووین. 
خۆی بۆ نەگیرا وتی: 
ئینشامان  ئەفەنی 
ڕۆژگارە  ئەو  هەیە. 
دەوت:  "معلم"مان  بە 
بەاڵم  )ئەفەنی(. 
مامۆستاكەمان گوێی 
بە  ئەگەرچی  نەدایە، 
تەواوی هەستی بەوە 
چەندین  كە  دەكرد 
لە  پرسیار  نیشانەی 
نەخش  ناوچەوانمانا 
بووە و هاوار ئەكەن: 
بۆچی )ئینشا( بوو بە 
بابەتەكانی  )ئەشیا(؟ 

دەرسی ئەشیا لە بەرنامەی خوێندنماندا بریتی بوون 
موگناتیس.  كارەبا،  گەرمی،  ڕووناكی،  دەنگ،  لە: 
باش بیرم نییە ئەو ڕۆژە كام بابەتیان بوو، گرنگ 
ئەوەیە مامۆستاكەمان سەركەوتوانە هاتە دەست، 
ئەوەندەی  لێدەگرت.  گوێمان  بەباشی  ئێمەش 
پێنەچوو پیاوێكی بە شانوشەوكەت هاتە ژوورەوە، 
بەسام. سەروسیمایەكی جوان، ڕێكپۆش،  بڵێی  تا 
و  هەستاین  لەبەری  ئەدەبەوە  بە  بە شەخسیەت. 
ئەوەی  دوای  میوانەكەمان  دانیشتینەوە.  پاشان 
مامۆستاكەمان  دەرسوتنەوەی  الیەنێكی  لە  گوێی 
كەوتە  و  وەرگرت  لێ  دەرسەكەی  ئەمجا  گرت. 
پرسیاركردن لێمان. بۆ تەواوكردنی وەاڵمەكانمان 
زۆر الیەنی جۆراوجۆری بە شێوەیەكی جوان و بە 
كوردییەكی ڕەوان بۆ یەكااڵ كردینەوە. ئەوی ڕاستی 

بێ، ئێمەش بە چاكی 
ئەدایەوە.  وەاڵممان 
لەوەوبەر  چونكە 
دەرسەمان  ئەو 
پێش  خوێندبوو، 
چەند  بە  زەنگلێدان 
سوپاسی  دەقیقەێیك 
نی  ما كە ستا مۆ ما
ڕوویەكی  بە  و  كرد 
چووە  گەشەوە 

دەرەوە.
ئەم جارەیان  ئەفەنی 
زەردەخەنەیەكی  بە 
ڕووی  شادمانییەوە 

تێكردین و وتی:
میوانە  "ئەم 
ن  ما یە ە ر و گە
ڕه فیق  مامۆستا 
پیاوێكی  بوو،  حیلمی 
ناسراوی بە ناوبانگە 
لە كوردستاندا، بەوە 

ناوی دەركردوە 
حەز  دەوێ،  خۆش  زۆر  خۆی  میللەتی  كە 
ناو  لە  دەكا،  خوێندەواری  باڵوبوونەوەی  بە 

الوانی ئەمڕۆدا زۆر خۆشەویستە".
مامۆستاكەمان لەسەر قسەكانی بەردەوام بوو و 

وتی:
ناحەق  كاری  لە  حەقپەروەرە،  چونكە  "بەاڵم 
كە  ناپۆشێ  كەسە  لەو  چاو  دەبێ.  پەست  زوو 
و  تووڕەیە  دەكا.  كەمتەرخەمی  فێركردندا  لە 
كەس ناتوانێ سەرپێچی لە فەرمانیدا بكات. لێتان 
مودیری  زۆربەی  دەهێنن،  ناوی  كە  ناشارمەوە 
مەكتەبەكان ترسیان لێ ئەنیشێ، منیش بۆیە )ئینشا(
م كرد بە )ئەشیا(، چونكە ئەمزانی ئێوە لە ئینشادا 
ساتمە دەكەن و بە هیچ جۆرێ دەرسەكەمان بە 

سەالمەتی لێ نەدەڕۆیشت".
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***
پیاوە  ئەو  ژیانمدا  لە  بوو  جار  یەكەم  ئەوە 
مەزنە ببینم. لەو سەردەمەدا بە )معلم( نەدەوترا 
)ئەفەندی(  واتە  )ئەفەنی(،  وشەی  )مامۆستا(، 
بەكار دەهێنرا. بە تەنیا بە ڕەفیق حیلمی دەوترا 
)مامۆستا(. ئەو كاتە نەمدەزانی بۆ؟ بەاڵم دوای 
تەنیا بەو دەوترا  دە ساڵ زانیم كە بۆچی بە 
سەردەمە  ئەو  گەنجانی  بۆچی  مامۆستا، 
سوێندیان بە سەری دەخوارد! زانیم كە ئەو 

پیاوە بە نهێنی سەرۆكی حزبی "هیوا" بووە.
مەركەزی(  )ئەعدادیی  لە   1956 ساڵی 
لەو  ئیتر   . بووم  شاد  دیداری  بە  بەغدا  لە 
و  قوتابی  په یوەندییەمان -منی  ئەو  ساتەوە 
ئەوی مامۆستا- تا دواڕۆژی ژیانی بەردەوام 
كردەوە،  نزیك  لەو  منی  زیاتر  ئەوەی  بوو. 
لە  جگە  بوو،  كوردی  وشەی  خۆشەویستیی 
ئەو  تازەكردنەوەی  و  خێزانیی  ناسیاوێتیی 
خەزنەدارەوە  مارف  د.  ڕێی  لە  ناسیاوییە 
لە  ئەو  بوو الی  نووسەر  ڕۆژگارە  ئەو  كە 
لە  ئێوارانیش  و  مەركەزی  ئەعدادیەی 

كۆلێژی ئەدەبیات دەیخوێند.
بە  حەزم  زۆر  نایشارمەوە 
گفتوگۆی  دەكرد،  دەمودوانی 
لە  ڕاستەوخۆی  كاری  شیرینی 
بەرامبەرەكەی دەكرد. پێم خۆش 
من  و  بكا  قسە  ئەو  هەر  بوو 
گوێی لێبگرم. لەتەك ئەو هەموو 
تەوازوعكار  پیاوێكی  مەزنییەیدا 
بوو. بەش بە حاڵی خۆم قەرزاری 
بۆیە  ئەوم،  ڕێپیشاندانی  و  هاندان 
جارەها وتومە كە ئەو یەكێ بوو لەو 
پیاوانەی هەرگیز لە بیرم ناچنەوە.

***
حیلمی  ڕەفیق  مامۆستا 
و  سیاسەتمەدار  و  تێكۆشەر 
بوو  یەكێكیش  بوو،  ئەدیب 

پەروەردە.  بواری  هەڵكەوتووەكانی  پیاوە  لە 
زۆربەی ژیانی بە مامۆستایی و سەرپەرشتیاری 
و  قوتابخانە  بەڕێوەبەری  و  پەروەردە 
بەڕێوەبەری پەروەردەی شارەكانی وەك عەمارە 
و باقوبە بردە سەر. ماوەیەكیش كرا بە جێگری 
تەموزیش  شۆڕشی  دوای  پایتەخت،  ئەمینداری 
سەفارەتی  لە  ڕۆشنبیری  لێپرسراوی  بە  كرا 
عێراق لە ئەنقەرە، بەاڵم زۆر دڵی پێوەی نەبوو، 

بۆیە هاتەوە بۆ بەغدا.
شێوازە  بەو  یادداشتەكەی  بەرگ  شەش   *
ئەدەبییە جوانە و دوو بەرگی شیعر و ئەدەبیاتی 
بەرهەمە  ڕەخنەییەوە.  سەلیقە  بەو  كوردییەكەی 
فەڕەنسییەوە،  لە  و  توركی  لە  وەرگێڕراوەكانی 
ئەمانە گشتیان شوێنی دیاری خۆیان لە كتێبخانەی 

كوردیدا هەیە.
هاوڕێی خوالێخۆشبووم مامۆستا فەرەیدون علی 
بۆی  حیلمیدا  ڕەفیق  مامۆستا  باسی  لە  ئەمین 
گێڕامەوە وتی: كە ئێمە مناڵ بووین، وا باو بوو 
لە جەژنی ڕەمەزان و قورباندا منااڵنی قوتابخانە 
كاغەزێكی بچووك، كه  هەروەكو پولی پۆستەی 
ئێستا وێنەی فڕۆكەیەكی لەسەر بوو، ئەیاندا لە 
سنگ و بەرۆكی خەڵكی. هەر كەسە بە ئارەزووی 
داخراوەوە.  قوتوویەكی  ئەخستە  پارەی  خۆی 
و  مامۆستاكانمان  بۆ  ئەمانبردەوە  ئێمەش 
كەڵكی  بۆ  جار  هەندێ  قوتابخانە،  بەڕێوەبەری 
هێڵی  بۆ  جاریش  هەندێ  بوو،  سوور  مانگی 
ئاسمانیی عێراق بوو. زۆر باشم بیرە ساڵێكیان 
من یەكێ بووم لەو قوتابییانەی كە ئەو ئەركەم 
ئەسحابەسپیەوە  گەراجی  الی  سپێررابوو،  پێ 
و  ڕاكردن  بە  بینی.  حیلمیم  ڕەفیق  مامۆستا 
خۆشییەوە لێی نزیك بوومەوە، دەستم برد یەكێ 
لە وێنەی فڕۆكەكان لە یەخەی چاكەتەكەی بدەم، 
بەاڵم زۆر سەرم سووڕ ما كە دەستی گرتم و 
دەستی گرت بە یەخەی چاكەتەكەیەوە نەیهێشت 
ئەو وێنەیە بە یەخەیدا بكەم. كە گەورە بووم، ئەو 

سەرسووڕمانەم نەما و زانیم بۆچی؟
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ڕەفیق  مامۆست 
پیاوێكی  حیلمی 
خاوەن  و  ڕووناكبیر 
كی  یە ە و نە د قیكر تا
دڵسۆزی  بوو.  قووڵ 
نەتەوەكەی  و  خاك 
لەو  بوو  یەكێك  بوو. 
كە  ڕۆشنبیرانەی 
شێخ  شۆڕشی  لە 
جێدەستی  مەحموددا 
هەروەها  بوو،  دیار 
جێی باوەڕ و متمانەی 
شێخ بوو، ماوەیەكیش 
ی  ر سە و نو ر سە
ئومێدی  ڕۆژنامەی 
كە  بوو،  ئیستیقالل 
و  شۆڕش  زمانحاڵی 

حكومەت بوو.
مەزنییەی،  لەبەرئەو 
لەبەر خەبات و ڕەنجی 
گەل  بۆ  بەردەوامی 
 4/8/1960 لە  كاتێك 

دواهەناسەی ژینی دا ، میللەت بە كوڵ بۆی گریا، 
نەك هەر لە سلێمانی، بەڵكو لە بەغداش پرسەیەكی 

شكۆداری بۆ دانرا.
وەك الی كورد ئەو ڕێزەی هەبوو، الی ڕووناكبیرانی 
عەرەبیش شوێنی شیاوی خۆی هەبوو. من بەش بە 
حاڵی خۆم لە پرسەكەی بەغدادا بەشدار بووم، كە 
لە باخچەكانی یەكێتیی ئەدیبانی عێراق دوو ئێوارە 
شاعیری  خۆی،  بنەماڵەی  لە  جگە  دانیشتن،  بۆی 
عێراق،  ئەدیبانی  سەرۆكی  جەواهیری  گەورە 
شیوعی،  حزبی  نوێنەری  ئیسماعیل  عەبدولقادر 
نه جیب محێدین نەقیبی مامۆستایان، ناجی یوسف 
سیفەتەی  بەو  عادل  سەالم  شەهید  خەزووری 
سەرۆكی دەستەی دامەزرێنەری حزبی جەمهوری 
ناسراو،  تری  كەسایەتیی  چەندین  لە  جگە  بوو، 

لە  پێشوازییان 
دەكرد.  پرسەكاران 
ئەوە  دەبێ  لێرەدا 
مامۆستا  كە  بڵێم 
جێگری  حیلمی 
ئەدیبانی  سەرۆكی 
بوو،  عێراق 
جێگری  هەروەها 
نەقیبی مامۆستایان 
لەوەش،  جگە  بوو. 
مێكی  ا ند ئە
دەستەی  دیاری 
ی  ر ێنە ر ز مە ا د
جەمهوری  حزبی 
بە  كە  بوو، 
حزبی  پشتیوانیی 
كەوتبووە  شیوعی 

كار.
ئەم  كۆتایی  لە 
سەری  وتارەدا، 
بەرامبەر  ڕێز 

هەموو  بەو 
كەسایەتییە  ئەو  لەیادنەچووەی  خزمەتە 
بەنرخەكانی  وشە  دائەنەوێنم،  گەورەیە 

ڕووناككردنەوەی  بۆ  چرا  بە  ئەبنەوە  سەرلەنوێ 
لە  دەستخۆشیش  و  دوورمان  سەختی  ڕێگای 

ستافی )ڕۆڤار( دەكەم بۆ ئەم دەستپێشخەرییەی.



گفتوگۆی دوای نیوە شەو لە تەك )شێخ محمود( و )سمكۆ(

كات هێشتا زستان بوو، لەگەڵ )خێزان( ێكی سێ كەسی لە خانوە بچكۆلە یەك نهۆمیەكەی صالحی 
وەستا بستە )صالحی چایچی(، دابووین، لەو دەورەدا خەڵق شەوان زوو ئەگەڕانەوە ماڵەوە. شەوێك 
لەو شەوانە من لە بەر سارد وسەرما وكەمێ )هەاڵمەت( نەچووبوومە دەرەوە. لە ژورە بچكۆلە )قوڕینە( 
كەما دانیشتبووم و لەبەر چرادا )كتێب(ێكم ئەخوێندەوە. تازە ژنم هێنا بوو، هێشتا )مناڵ(مان نەبوو. 
بەاڵم ئەیانوت بەڕێوەیە. وا دیاربوو زۆرم پێ چووبوو. كە ڕوانیم ژنەكەم نوستوە. تاقە خوشكەكەشم 
ئێمەدا بوو.  ناو ژوورەكەی  لە  لە ژوورەكەی ترا نووستبوو كەدەرگاكەی  كە هەر بەیەكەوە بووین. 

الپەڕەیەك لە یادداشتەكانی 
ڕەفیق حیلمی
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)هەور( حەوشە،  چوومە  خشپە  بەبێ  هەستام 
ێكی ڕەش دونیای كردبوو بەشەوە زەنگ، نمەی 
بهاویشتایە  دەرزیت  كشوماتی  لەبەر  بوو،  باران 
گوێت لەترپەی ئەبوو. تازە گەڕابوومە ژوورەوەو 
ماڵەكەی  لە  كە  گرتبوو  بەدەستەوە  كتێبەكەم 
كردم،  بانگیان  ئەسپایی  بەدەنگێكی  تەنیشتمانەوە 
دەنگەكەم ناسیەوە، دەنگی ژنەكەی خورشید بەگی 
نەبوو  زۆر  بەگ  خورشید  بوو،  گومرگ  قوڵچی 
بەڕەحمەت چووبوو، ژنەكەی و چەند مناڵێكی لە 
دیوارێكی  دائەنیشتن،  ئێمەوە  تەنیشت  خانوەكەی 
نزمی قوڕ جیای ئەكردینەوە. لە دەنگی ئەو، ژنەكەم 
لە خەو هەستا پێم وت زووكە بزانە ماڵی خورشید 
بەگ بەم شەوە چییان لێ قەوماوە؟!، خێرا چووە 
بەاڵم شڵەژابوو، ڕەنگی  گەڕایەوە،  دەرەوەو زوو 
بەدەست  بووبوو،  سوار  هەناسەشی  بزركابوو، 
وبەچاو ویستی تێم بگەێنێ، تا لێم پرسی و ویستم 
بیهێنمە زمان، لەدەرگایان دا، ئەو وەختە هاتە زمان 
و دەستی برد بۆ دەمم، وتی وەاڵمیان مەدەرەوە. 

لەم  ئێمە  كە  وتوون  پێیان  بەگ  خورشید  ماڵی 
گەڕەكە نەماوین وچەن ڕۆژێكە گواستومانەتەوە. 
بەم  )تفەنگچی!(  سێ  ئەی  وتی:  لەبەرچی؟  وتم: 
بوو  لەوانە  كات  بەڕاستی  چیە؟  بۆ  تۆیان  شەوە 
كە ئینسان بترسێ، بەاڵم ماوەی لێكدانەوەم نەبوو، 
لێدانی  بەدەم  درا،  دەرگاكەمان  لە  تر  جارێكی 
ئەفەننی!  ڕفیق  كرد:  بانگی  ئاغا  وسو  دەرگاكەوە 
وریا  ئێمەی  دەنگە  ئەم  خزمەتكارت،  وسوی  منم 
چووم  ئەكاو  داوام  محمود  شێخ  وتم  كردەوە. 
دەرگاكەم كردەوە، )وسوو( دوو تفەنگچیشی لەگەڵ 
گەڕامەوە  ئەكا،  داوات  مەلیك  فەرموو  وتی:  بوو، 
دەمانچەكەم  دەستیەكەم.  )چرای(  و  )پالتۆ(  بۆ 
بەبێ كیف خستە گیرفانمەوە، خوشكم هەستابوو، 
خوشكم  ئەچوو،  شەو  دوانزەی  بەرەو  سەعات 
وژنەكەم شكیان هەبوو كە بەو نیوەشەوە بۆ الی 
شیخ محمود بچم، بەاڵم دڵنیام كردن وگەڕامەوە 
تازەكەی  خانوە  تەنیشت  لە  مەلیك  )وسوو(،  الی 
)میرزا  خانوەكەی  لە  توفیق(ەوە  )میرزا  ئیمڕۆی 
فتاح(ی بەرامبەر ماڵی )حاجی ئەمینی كاكە حەمە( 
لە  گەلێ  مەلیك،  ماڵی  گەیشتینە  كە  دائەنیشت. 
پیاوە چەكدارەكانی تایبەتی شیخ محمود )ئیشك(

عشایریش  زۆری  تفەنگچیەكی  ئەگرت،  یان 
و  ودانیشتبوون  وەستابوون  جێ  جێ 
لە عاستی خۆیانەوە خەو ئەی  هەندێكیشیان 

بردنەوە یا نووستبوون. بەم جۆرە لە دەشتەكەی 
ژووری  دەرگای  تا  دەرەوە  دەرگای  بەردەمی 
نەمابوەوە، هەمووی  دانیشتنی مەلیك، بستێ جێ 
بە تفەنگچی گیرابوو، بەناو ئەمانەدا تێپەرین و لە 
)ڕاڕەو(ێكەوە چووینە سەرێ بەردەمی ژوورەكەی 
بانگی  دەرەوە  دیوی  لە  ئاغا(  )وسوو  )مەلیك(. 
ئەفەننی!( حازرە.  )رەفیق  ئەوا  قوربان!  وتی:  كرد 
فەرمووی با بێتە ژوورەوە. )لەتیف(ی كوڕی لەو 
ڕۆژەدا لە دەوری حەوت هەشت ساڵیا بوو، بەاڵم 
پیرمەوە  بە  هات  بوو،  بەكار  و  زل  قسە  وریاو 

لەگەڵ ئەو چوومە ژوورەوە.
)سمكۆ( لەالی ڕاستی شیخ محمودەوە و )تایەری 
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شێخ  بە  بەرامبەر  بەوبەرەوە،  ئەفەننی(  ئەمین 
وابزانم  كرد  سەاڵوم  دانیشتبوون،  محمود 
وەاڵمیان نەدامەوە. بۆ )دانیشتن(یش )خوڵق(یان 
)ڕەسم  ئەمە  مامەوە.  پێوە  بە  منیش  نەكردم، 
لە  ڕێزی  ئەو  نەبوو.  محمود  وعادەت(ی شێخ 
هەڵئەسا،  مناڵێك  لەبەر  ئەناو  میوانێك  هەموو 
بەتایبەتی دڵی منی زیاد لە خەڵقی تر ڕائەگرت 
وبەچاوێكی تایبەتی تەماشای ئەكردم، تەنانەت 
لە هەندێ كەم وكورتیشم ئەبوورد. بە وێنە: 
الوێكی  هەموو  وەكو  ئێواران  دەورەدا  لەو 
ڕام  )خواردنەوە(  بە  منیش  زەمانە  ئەم 
بەاڵم  ئەزانی.  ئەمەی  محمود  شێخ  ئەبوارد. 
جارێك ڕووی لێ گرژ نەكردم، هەندێ شەو 
كە ئەچوومە الی ئەهات ودەمی بۆن ئەكردم. 
جاری واش ئەبوو كە نەم خواردبێتەوە. بەاڵم 
ئەو )سوحبەت( و)گاڵتە(ی خۆی هەر ئەكرد. 
وشیعری  خەیام(  )رباعیاتی  جارەش  جار 
)حافز(ی بۆ ئەخوێندمەوە. ئەو شەوەش لەبەر 
نەخواردبوەوە،  هیچم  )هەاڵمەت(  نەخۆشی 
كا،  بۆن  دمم  جاران  وەكو  ئەمویست 
كەچی نەیكرد. بە ڕووی ترش وگرژیا 
شتێكی لەداڵ هەبوو.. ئەبوو ڕاوەستم 
تێ  ڕووی  ئەخا..لەپڕ  دەری  تا 
وتم  بووی؟  لە كۆی  وتی:  كردم 
لە ماڵەوە، لەودیو دەرگاكەشەوە 
وتی:  جواب،  هاتە  ئاغا  وسوو 
ماڵەوە  لە  تۆ  بەسەری  قوربان 
بیست  وام  من  فەرمووی  بوو، 
كۆبوونەوەیەكتان  ئەمشەو  كە 
یەعنی  وتم:  دەستەوەبووە.  بە 
ئەیزانی!  خۆت  فەرمووی  چی؟ 
یان  بكەم،  نەیهێشت من قسە  ئیتر 
وەاڵمی بدەمەوە، وتی: تا ئێستا 
هەبوو.  یەك  پاشا(  )مستەفا 
ئێستە هەمووتان لێم بوون بە 
مستەفا پاشا! ئیتر لە )وزەما( 

نەما وناتوانم لەمە زیاتر چاوتان لێبپۆشم. ئەبێ 
یان ئێوە بن یان من!، چیتان لەمن داوەو ئەتانەوێ 
چی بكەن؟.. هەر چەن من ئەمویست بێمە جواب 
بڕینی  قسە  لە  مەبەستی  وەكو  ئەو  بڵێم،  وشتێ 
یەك  دوای  لە  یەك  و  نەئەدام  ماوەی  بێ،  من 
هەڵی ئەڕشت، جارجارە دەنگی بەرز ئەكردەوەو 
ئەتانەوێ  بزانم!  بڵی  ئەیوت:  هەڕەشەوە  بەدەم 
و  )خائن(  بە  من  چین؟،  وبەتەمای  بكەن  چی 
بەدوژمنی كورد دائەنێن؟ من كورد نیم؟ سمایل 
ئێوە  نیە؟  كورد  بوو(  سمكۆ  )مەبەستی  ئاغا 
نیە؟  وا  ئەدەن!  هەوڵ  كوردستان  بۆ  و  كوردن 
ئێوە كوردستان دروست ئەكەن یا ئینگلیز بۆتان 
دروست ئەكا؟ مستەفا پاشا دۆستی ئینگلیزەكان 
بۆچی دەنگی نیەو كوردستان بە ئینگلیز دروست 
قسە  ویستم  دا  خۆم  تەكانی  دیسانەوە  ناكا؟. 
بكەم. بەاڵم ماوەی نەدام. وتی: بڕۆن لەبەرچاوم! 
هەستن بچن بۆ كەركوك، بۆ بەغدا. لەوێ لە گەڵ 
)مستەفا پاشا( لە گەڵ هەركەسێ كە بە دڵتانەو 
خۆتان ئەتانەوێ پێكەوە داوا لە ئینگلیز بكەن و 

كوردستانی پێ دابمەزرێنن!...
دەمم  مابوو،  )سووڕ(  سەرم  قسانە  لەم  من 
بێ  ڕاست  كاری  تەقیو(.  )تەڵەی  بە  بووبوو 
)سمكۆ( كەوتە فریام، ڕووی كردە شێخ محمود 
قسەی خۆی  ئەویش  با  نادەی؟  ماوەێیكی  وتی: 
بكات وەاڵمت بداتەوە!. ئەمە بۆمن هەلێكی باش 
بوو، تینم دایە خۆم ودەستم كرد بە قسە. وتم: 
حاڵی  بەزمە  لەم  ئەوێ  ڕاستتان  ئەگەر  قوربان! 
نەبووم وهیچ تێ نەگەیشتم، ئینكاری ئەوە ناكەم 
سەربەخۆیی  بەرودوام  وئامانجی  كوردم  كەمن 
كەس  شوێن  كە  ئەیزانی  خۆشت  بەاڵم  كوردە. 
)پاشا( ئەناسم  نە ئوزدەمیر  نەكەوتوم وناكەوم، 
ونەپیاوی )مستەفا پاشا(م. ڕاستە، كە )جەمعیەتی 
كوردستان( هاتە ناو، من بووم بە ئەندامێك، بەاڵم 
)واڵخ!( نەبووم كە )رەشمە(كەم بەدەست خەڵقەوە 
بێ. من )عەبد(ی ئەو كەسەم كە كورد بێ و بۆ 
كورد تێ بكۆشێ. پاشای من و تاجی سەری من 
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ئەوەیە كە كورد بێ. )تۆش(م بۆیە خۆش ئەوێ كە 
كوردی ولەو باوەڕەدام كەبۆ كورد تێ ئەكۆشی. 
لێم  لەبەرئەوە  و  دائەنێی  كورد  بە  من  تۆ  ئەگەر 
بە شكی، جێی شانازییە بۆم كە دەرم كەی و لەم 
شارە بچمە دەرەوە..هێشتا بە تەواوی لە وشەكانم 
نەبوبومەوە كە )سمكۆ( هەستایە سەرپێ و ڕووی 
كردە شێخ مەحمود وتی: عەرزم كردبووی كە لەو 
ڕۆژەوە چاوم بە ڕەفیق كەوتوە تێی گەیشتم كە 
كورێكی بێ غەش وجێی باوەڕە. شێخ مەحمودیش 
ڕەفیق  فەرمووی  كردم..  ماچ  ناودەمی  هەستاو 
وائەزانی بە ڕاستم بوو، بە قەبری )كاك ئەحمەد( 
گرتم  دەستی  ئینجا  ئەكردی.  لەگەڵ  سووحبەتم 
هەرچەن  وە..  )سمكۆ(  و  خۆی  بەینی  وبردمیە 
گەرم  ئێجگار  ژوورەكە  بەاڵم  بوو،  زستانیش 
كرابوو. منیش ماندوو بووم وعارەق بەناوچەوانما 
ئەهاتە خوارەوە. پیاڵەیەك چایان بۆ هێنام..داوای 
خۆی  بەدەستی  لەتیف(  )شیخ  ئینجا  كرد،  ئاوم 

پیاڵەیەك شەكراوی بۆ هێنام وخواردمەوە.
دوای دانیشتن و خواردنەوەی شەكراوو قاوەی تاڵ 
و دوای هەندێ سوحبەت و گاڵتەی شێخ مەحمود 
لەگەڵ  چلۆنی  و  خۆشی  و  خۆی  عادەتی  بەپێی 
ئەبێ  ڕەفیق!  فەرمووی:  مەحمود  شێخ  سمكۆدا، 
سوێندم بۆ بخۆی گەگفتوگۆی ئەمشەومان نهێنی 
ئەم  كەهەر  كرد:  عەرزم  دەرەوە،  نەچێتە  و  بێ 
ئەمشەو  كەباسی  بۆئەوە  بەسە  ئەو  فەرمایشەی 
مەحمود  شێخ  لێرەدا  بەاڵم  كەس،  دەم  نەگاتەوە 
نەیهێشتە بەرئەوەی قسەكەم تەواو بكەم، فەرمووی 
میوانەكان،  ئەودیو بۆالی  تۆ بچۆرە  فەنی  تایەرە 
كەفەوزی  زانیم  سبەینێ  بۆ  ئەودیو،  میوانەكانی 
بەگ و هاوڕێكانی بوو )ئیتر وەك مامۆستا حیلمی 
كەبریتی  داوە  پیشان  فایلێكی  شێخ  دەیگێڕێتەوە: 
لەنامەو نوسراوی ئەمدیو لەگەڵ ئوزدەمیرا(،  بوە 
بەتایبەتی توركەكان لەهاتنی سمكۆ نا قایل بوون، 
پاشای  لەمستەفا  ڕقیان  كەزۆریش  جگەلەوەی 
یاموڵكی بوو كەناویان نابوو )نەمروود( دەیانزانی 
كە ئەو حەز بەدۆستایەتی ئینگلیز دەكات(. م.س.ك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تێبینی//

-1 وسوو لە )یوسف(وە هاتووە. ئەم وسوو ئاغایە 
ماقووڵ(ەكانی  )پیاو  لەناو  بوو  ئینسان  بەڕاستی 
كەس  گرتبوو،  بەڕێزی  جێگەێیكی  محمودا  شیخ 
نەبوو لێی بەگله یی بێ. بەڵی ئەویش نەخۆیندەوار 
بوو، لە دەستەی نۆكەرانی شێخ مەحمود ئەژمێررا، 
هەست  خاوەن  وشە  مانای  بەهەمووی  بەاڵم 
وتێگەیشتوو زمان پاك بوو، لە چاكە بەوالوە بیری 

لە هیچ نەئەكردەوە.. ڕەحمەتی خوای لێ بێ. 



پەروەردەدا  لەبواری  بوو،  هەڵكەوتوو  پیاوێكی  حیلمی  ڕەفیق  مامۆستا 
لە  بوو  یەكێ  كوردایەتیدا.  و  شۆڕشگێڕی  لە  هەبوو  بااڵی  دەستێكی 
كەسایەتییە نزیكەكانی شێخ مەحمودی نەمر. لە سیاسەتدا سەرۆكی حزبی 
هیوا بوو، لە نووسیندا سوارچاكی سەردەمی خۆی بوو، یەكێ لە سیفەتە 
بوو،  تەوازوعكار  بڵێی  تا  پیاوێكی  كە  ئەوەبوو  تری  جوانەكانی  هەرە 
خۆی بە گەورە نەدەزانی، زۆر دڵی خۆش دەبوو كە خونچەیەكی تازە لە 
باخچەی ئەدەبیاتا دەگەشایەوە. دەشێ بە نیسبەت یەكێكی وەك منەوە كە 

دەربارەینامەیەكی
مامۆستاڕەفیقحیلمی
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هێشتا لە قۆناغی سەرەتایی نووسیندا بووم و لە 
)ژین(دا  لە  ڕۆژنامەنووسییەكەمەوە  ڕێی ستوونە 
پەیدا  ناووناسراویی  بوو  خەریك  خوێنەران  الی 
كەسانەی  لەو  بوو  یەكێ  حیلمی  مامۆستا  بكەم. 
كە بە گەرمی هانی دەدام بۆ بەرەو پێش چوون و 
تازە  كتێبێكی  كە  نووسین.  لەسەر  بەردەوامبوون 
كە  كوڕیەوە  شەوقی  كاك  هۆی  بە  دەردەچوو، 
هاوڕێم بوو، یان بە هۆی كاك مارف خەزنەدارەوە 
بۆم  بوو،  دڵسۆزەكانم  برادەرە  لە  ئەویش  كە 
دەنارد، لەو سەردەمەدا چیرۆكی )خانزاد(ی كاك 
شڵەقاو( )گۆمی  كۆمەڵەچیرۆكی  و  بابان  جەمال 
دەرچووبوو.  ئه مین  محه مه د  موحه ره م  كاك  ی 
ئەوانەم بۆ ناردبوو، هاوكات لە بەغداش مامۆستا 
تۆفیق وەهبی كتێبی )ئاڵتون كوپرو- جسر الذهب( 

و )بەهرامی گۆڕ(ی لە چاپ دابوو.
ڕەفیق  مامۆستا  لە  تایبەتیم  نامەیەكی  ڕۆژێكیان 
حیلمییەوە بۆ هات دەربارەی ئەو كتێبانە، ستایشی 
بەرهەمەكانی  لە  ڕەخنەشی  كردبوو،  خانزادی 

پیشانی  نامەكەم  كە  گرتبوو.  وەهبی  مامۆستا 
سەرنووسەری  كاتە  ئەو  دا،  زرنگ  ئەحمەد  كاك 
لە  كە  كرد  پێشنیازی  )ژین(بوو،  ڕۆژنامەی 
گۆشەكەما نامەكە باڵو بكەمەوە. كە بڕیارمان دا، 
زرنگ یەك وشەی لێ البرد، مامۆستا ڕەفیق حیلمی 
مستەفا(  كاك  )گیانەكەم  نوسیبووی  نامەكەیدا  لە 
زرنگ وشەی )گیانەكەم(ی البرد وتی با نامەكە لە 
تایبەتمەندییەوە بكەینە گشتی. ئیتر بەو شێوەیە لە 
گۆشەكەمدا لە ژمارە )1260(ی ڕۆژنامەی )ژین(

دا باڵو كرایەوە.
ئەو  بەسەر  ساڵ   58 تێپەڕبوونی  دوای  ئێستا 
نامەیەدا لەم ژمارەیەی )ڕۆڤار(دا كە بۆ مامۆستا 
ڕەفیق حیلمی تەرخان كراوە، لەگەڵ هاوڕێم كاك 
ڕەئوف بێگەرددا وامان بە باش زانی ئەو نامەیە 

وەك خۆی باڵو بكرێتەوە.
مستەفا ساڵح كەریم

لەو هەفتەوە بۆ ئەم هەفتە
نامەیەك بە بۆنەی چیرۆكی خانزادەوە

نوسینی -مامۆستا ڕەفیق حیلمی-
كاك مستەفا!

ئەو  بۆ  ئەكەم  سوپاستان  بەدڵ  و  بەڕاستی 
كەبۆتان  بەنرخە  و  نایاب  و  خۆش  دیارییە 

ئەڵێم:  دڵمەوە  لەكانگای  )خانزاد(،  ناردبوم، 
دەوری  كەلەم  نایابە  هەرە  دیارییەكی  بەڕاستی 
كورد  خوێنەرەكانی  پێشكەش  ووریابوونەوەیەدا 
ئەكرێ ئەمە یەكێكە لەو شتانەی كەئەبێ نوسەران 
كۆمەاڵیەتیمانا  "تەقالیدی"  بەدوای  ئەوانەی  و 
ئەگەڕێن هەوڵی بۆ بدەن، چونكە ئەو شتانەی ببنە 
هۆی دەرخستنی ئەو تەقالیدانەمان )خانزاد( ڕیزی 
بابان  عبدالقادر  جەمال  كاك  ئەكا.  داگیر  پێشەوە 
كەڕەنگە بەخزمەتی نەگەیشتبم لەناوچەی چیرۆك 
نوسەكانا هەنگاوێكی ئێجگار بەجێی هاویشتوە و 

باشی بۆچوە.
لەیەزدانم ئەوێ دەست وپێنوسی نەڕزێ و بەگەلێ 
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چیرۆكی تری وا كۆمەاڵیەتی ڕەنگین و بەنرخ 
هەرچەند  بڕازێنێتەوە.  نامەخانەكانمان)*( 
جێی یەك دوو ڕەخنەی بچوكم بەرچاو 
كەوت و لەوانەیە كەئەم جێی ڕەخنانە 
لەوتارێكی ترا بخەمە بەرچاوی كاك 
خۆشەویست.  ی  بابان(  )جەمال 
دیسانەوە بەالمەوە وایە كەخانزاد 
هەرە  چیرۆكێكی  بەتێكڕایی 
كەلەكانگای  واقعییە  و  جوان 
ژیانی كوردەواریەوە هەڵێنجراوە 
بەكوردی  چیرۆكێكە  یەكەم  و 
برینەكانی  و  نوسرابێتەوە  بابان 
كۆمەاڵیەتیمان  دەردەكانی  و  كۆن 
ئەخاتەوە بەرچاو كە هێشتا بیرمان 

لەتیماریان نەكردۆتەوە.
)گۆمی شڵەقاو(ی كاك )محرم( 
جوانە  گەردەو  بێ  هەرچەن 
ببورن  لێم  ئەگەر  لەچاو )خانزاد(ا ئەكەوێتە پلەی دوەمەوە. تەنانەت دیسانەوە 
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لەبەرئەوە كە )خانزاد( وەكو وتم الپەڕەیەكی بێ 
كەم و زیادە لە)واقعی( كۆمەاڵیەتیمان، لەدڵی منا 
مامۆستا  گۆڕ(ی  )بەهرامی  ژوور  لە  زۆر  نرخی 

وەهبی بەگیشەوەیە.
)بەهرامی گۆڕ( جێی ئینكار نیە، بەری كۆڵینەوەیەكی 
)علیمی(یە كە تایبەتیە بەمامۆستای مەزن. بەاڵم من 
هەر ئەوەندە ئەڵێم:كە كوردی ئیمڕۆ بەتەمای جۆرە 
)ئاڵتون  )بەغدا(و  كەلەنامەكانی  لەو،  خزمەتێكن 
واتە  ناكەوێ.  )بەهرامی گۆڕ(دا چنگیان  كوپری(و 
الوی خوێن گەرمی ئیمڕۆ لەنوسینەكانمانا بۆ زاد 
یا خۆراكی گیان ئەگەڕێن، زانیاریی قوتابخانەكان 
بێگانە  كەبەزمانی  كتێبانەدا  لەو  زیادیانە،  سەرو 

نوسراون و ئەنوسرێنەوە زاد وەرئەگرن.
)غذا(ی  ئەو  الزمەو  كەبەوان  زادە  ئەو  بەاڵم 
گیانە كە الوی كورد بۆی ئەگەڕێ، لەدەرخستنی 
تقالیدی كۆمەاڵیەتی و نەتەوایەتیا چنگی ئەكەوێ. 
وە لەبەرئەوەی كە )خانزاد(بەشێكی هەرە بەنرخە 
بەالمەوە  كورد  كۆمەاڵیەتی  تەقالیدی  لەزەخیرەی 
بەنرخترە لە )بەغدا(و )ئاڵتون كوپری( و )بەهرامی 
لێم  نابێ  بەگ  وەهبی  مەزن  مامۆستای  گۆڕ(. 
ئەوەشا  لەگەڵ  من  ئەڵێم، چونكە  كەئەوە  بێ  زیز 
زانیارانەی  كۆڵینەوەی  بەرزو  زانیاریی  مەفتونی 
ڕۆژ  كەشەوو  ئاگادارم  لەوە  هەرچەندە  و  ئەوم 
خەریكەو بەگەرم ئەیەوێ خزمەتی نەتەوەكەی بكا 
بەاڵم داخەكەم تا ئێستا پەی بەوە نەبردوە چۆن 

خۆی لەخەڵك بەرێتە پێشەوە.
ڕۆژانەدا  كەلەم  ئەوەیە  وتەیەشم  ئەم  بەڵگەی 
)بەهرامی گۆڕ(ی  ئەڵێ:  ئەنوسێ و  بۆم  دۆستێك 
مامۆستا وەهبی بەگ بەندیوارێكی بەكوردەوە نیە، 
ئاڵتون كوپری كە)قۆریاتی( تیابوو دڵی توركەكانی 
فورسەكانە.ئینجا  "بەهرام"هی  كرد.  خۆش  پێ 
كەئەمە چەشنی لێكدانەوەی الوەكانمان بێ ئەركی 
خۆپاراستن لەڕەخنەی الوانی وتوو وریای ئیمڕۆ 
خۆی.  مەزن  مامۆستای  سەرشانی  ئەكەوێتە 
بۆ  كارەوە  بخاتە  خۆی  فراوانی  بەرزو  زانیاریی 
بۆ  كە  تازەیە  و  خاوێن  نامە  ئەو  باڵوكردنەوەی 

بەو  هەر  الوەكانا  لەپێش  خۆی  داناوە،  كوردی 
كورد  بۆ  كە  بدوێ  شتانە  لەو  و  بنوسێ  زمانە 
پێ  كوردیی  كۆمەاڵیەتی  تەقالیدی  و  بێ  بەكەڵك 

بخاتە ڕوو.
یەكێكە  بەگ  وەهبی  كەمامۆستا  نیە  تیا  گومانی 
لەزانا بەرزەكانی كورد. جا لەبەرئەوە گەل داوای 
خزمەتی كوردی لێ ئەكا. لێی نابورێ ئەگەر ئەو 
خەریكی ئەوەبێ خۆی بەزانایانی گێتی بناسێت، یا 

ناوی لەدونیای شارستانیەتا باڵوبێتەوە.
ساڵو بۆ هەموان

برات ـــ ڕفیق حیلمی ـــ
ـ كتێبخانە  * ))من نامەخانەم بەدڵ نیە وابزانم جێیـ 

ــ ناگرێتەوە((ر.ح.

مستەفا ساڵەح کەریم



د. ڕەووف عوسمان

ئەم كتێبە هەوڵێكی لەمێژینەی پڕبایەخ و دەوڵەمەندی بواری ئەدەبی كوردییە و پێگەیەكی شایستەی 
بااڵی هەیە لە دنیای مێژوو و ڕەخنەی ئەدەبی كوردیدا. لەگەڵ تێپەڕینی دەیان ساڵ بەسەر چێكردنی 
مامۆستا  بیروبۆچوونەكانی  و  دانەچووە  كتێبە  ئەم  پایەی  لە  تۆسقاڵێك  هەنووكە  تا  بەرهەمەدا،  ئەم 

ڕەفیق حیلمیش جێگای تایبەتیی خۆیان لە دنیای ڕەخنەی كوردیدا هەیە.
-1 بەر لەم بەرهەمە ناوازەیەی ڕەفیق حیلمی، چەند هەوڵێكی سەرەتایی بەرتەسك هەن لە مەیدانی بیری 
ڕاگوزاری ڕەخنەییدا، بەاڵم هەوڵەكان سەرپێین و لە چەند بەیتەشیعر و پەیڤێكدا وێنا دەبن. ئەحمەدی 
خانی و حاجی قادری كۆیی و نالی... بەرهەم و شیعرەكانی خۆیان بە چەند بەیتێك هەڵسەنگاندووە و بە 

مەنهەجی مامۆستا ڕەفیق حیلمی لە كتێبی 
)شیعر و ئەدەبیاتی كوردی(دا
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بااڵیان بڕیوە، تەنانەت نالی خۆی كردووه تە خاوەنی 
دیوانی شیعر و سەرقافڵە، ئەمە جگە لە مەجلیسە 
و  خوێندراوەتەوە  تیا  شیعریان  كە  ئەدەبییەكان 
دواجاریش لە الیەن ئامادەبوانەوە هەڵسەنگێنراون؛ 
لە  یەكێك  لە  شاعیر  پیرەمێردی  نموونە،  بۆ  هەر 
وتووە  مارف(ی  مەال  )ڕەمزی  بە  مەجلیسەكاندا 

)ملك الشعراء(.
فەیزی و عەلی  ئەمین  ئەمانەدا  بە دوای  ٢- هەر 
بەرهەمی خنجیالنەدا  دوو  لە  )كەمالی(  ئاغا  باپیر 
)إنطباعات( ڕەخنەئامێز  ڕاوبۆچوونی  هەندێك 
باڵوكردنەوەی  سێبەری  لە  كردووە  تۆمار  یان 
بڵێم  دەتوانم  شاعیراندا.  هۆنراوەی  كۆمەڵێك 
باشترین درێژەپێدەری ئەم ڕێبازە مامۆستا ڕەفیق 
حیلمییە لە كتێبی )شیعر و ئەدەبیاتی كوردی(دا بە 

هەردوو بەرگەكەیەوە، لەبەر دوو هۆكار:
لە  شیكردنەوەكانی  و  لێكۆڵینەوە  پانتایی  ا- 
قووڵترە  و  زانستییانەتر  و  فراوانتر  تر  دوانەكەی 
سوودی  زۆریش  تا  كەم  دەردەكەوێت،  وەك  و 
تر وەرگرتووە، خودی خۆیشی  تاقیكردنەوەی  لە 
لەم  بووە  بااڵتر  لەوان  زانینی  ئاستی  و  بەهرە 

بوارەدا.
ب- بە هەردوو بەرگەكە 24 شاعیری خستووه تە 
بەر شەنوكەوی ڕەخنەوە. دیارە ئەم ژمارەیە لەوانی 
تر زۆرترە، چ لە ڕووی ژمارەی شاعیرەكانەوە، چ 

لە ڕووی چەندێتیی بەرهەمەكانیانەوە.
٣- بەشێكی زۆر كەم لە دابەشكردنی 24 شاعیرەكە 
بەسەر هەردوو بەرگەكەدا، كە بەرگی یەكەم 14 و 
دووەم 10 شاعیری گرتووه تە خۆ، لەسەر بنەمای 
شێوەیانە، واتە تازە و كۆن. دیارە لێرەوە جیاكاری 
لە نێوان هۆنراوەی كالسیك و نوێدا دێتە كایەوە. 
بەشێكی تری دابەشكردنەكە پەیوەندیی بە میزاجی 
مامۆستا ڕەفیق حیلمییەوە هه یه ؛ هەر بۆ نموونە، 
ئەمە  كە  دووەمەوە،  بەرگی  خستووه تە  سالمی 
هێڵەكانی تازەگەری و كالسیك لە الیەك و تەمەن 
لە الیەكی ترەوە دەبەزێنێ و پێچەوانە دەكەوێتەوە، 
بە هەمان شێوە بێخود و بێكەسی خستووه تە پێش 

كوردی  بەگی  موستەفا  كۆییەوە،  قادری  حاجی 
دیار و  ئێجگار  ئەم دوانە  پەڕاندووە، كە  نالیی  و 
ئەو  ڕاستیدا  لە  لەمێژینەترن.  لەوان  و  بەرچاون 
یان  عەرەبەكان  لە  بەشێك  الی  كە  پڕۆگرامەی 
بابەتییانەترن،  و  زانستییانە  دەبینرێن،  فارسەكان 

وەك:
یەكەم: دابەشكردن بەپێی كات و سەردەم.

مەبەست،  و  بابەت  بەپێی  دابەشكردن  دووەم: 
وەك هۆنراوەی دڵداری، داشۆرین، سوارچاكی و 

پیاهەڵدان.
سێیەم: دابەشكردن بەپێی شوێن، وەك هۆنراوە لە 
كوردستانی خواروو، یان ڕۆژهەاڵت، یان سەروو 
گەشتووه تە  بەندە  یان  یان....   ... خۆرئاوا  یان 
و  دابەشكردن  ئەم  كە  قەناعەتەی  و  بڕوا  ئەو 
بەرگەكەدا، هەروەها پاش  لە هەردوو  ڕیزبەندییە 
و پێشخستنی شاعیرەكان لەسەر بنەمای تیۆرێكی 
سیستماتیك  پێشوەختەی  بڕیارێكی  و  ڕەخنەیی 
نییە و زیاتر بە میزاج و چۆن بۆ گونجان، كارەكەی 
پەیمانی  دووەمدا  بەرگی  لە  هێناوە.  فەراهەم 
بەرگی  ڕەخسا،  بۆی  ئەگەر  كە  خوێنەر  بە  داوە 
سێیەمیش دەنووسێتەوە. بەاڵم مخابن، كارەكەی 

بۆ تەواو نەكرا، با ئەوەشم لە یاد نەچێت كە 
لە  مەبەستی  حیلمی  ڕەفیق  خوالێخۆشبوو 
دانانی كتێبی )شیعر و ئەدەبیاتی كوردی(، تەنیا 

نەوەكانی  و  كورد  میللەتی  بە  بووە  خزمەتكردن 
بەرهەمی  نەفەوتانی  كاتیشدا  هەمان  لە  داهاتوو. 
شاعیرەكان و ڕزگاركردنیان لە چنگ لەناوچوون. 
كردبوو  تەرخان  تواناكانی  هەموو  جوامێرە  ئەم 
بۆ میللەتی كورد، تەنانەت لە حكومەتەكەی مەلیك 
مەحمودیشدا ڕۆڵی ڕۆشنبیرێكی پێشكەوتنخواز و 
زانستپەروەری بینیوە و هەمیشە لە هەوڵی ئەوەدا 
دنیای  بەرەو  كوردستان  حوكمدارێتیی  كە  بووە 
واتە  بنێت،  هەنگاو  نوێ  شارستانێتی  و  خۆرئاوا 
داڕێژراو،  بۆ  بەرنامە  ڕەخنەسازیی  پرۆژەیەكی 
تەنانەت بە گەز و گرێی ئەو وەختەش لە خەیاڵیدا 
له مەڕ  ڕوانگەخوازەكانی  بەیانی  وەك  نەبووە، 



ره فیق حیلمی
رۆڤار

34

خۆمان، یان بەیانە شیعرییەكەی فازیل عەزاوی، 
یان قوتابخانە ڕەخنەسازییەكانی ئەوروپا وەك 

ڕۆالن بارت و هایزن و بۆدلێر و...
تەنیا  بە  نە  كوردی،  ئەدەبیاتی  و  شیعر   -٤
مێژووی ئەدەبە، نە بە تەنیا ڕەخنەی ئەدەبییە، 
دیارە هێڵێكی جیاكەرەوەی دیار و تۆخ لە نێوان 
هەیە.  ئەدەبیدا  ڕەخنەی  و  ئەدەب  مێژووی 
باری  ڕەنگدانەوەی  ئەدەب  مێژووی  ئەگەر 
سیاسی، كۆمەاڵیەتی، ئابووری، ڕووناكبیری 
و ژیاریی ئەو سەردەمە بێت كە شاعیری تیا 
ژیاوە، دیارە ئەم واقیعەش كەم تا زۆر ڕۆڵی 
دیاری هەبێت لەسەر پێكهاتەی هزر و داهێنان 
هەر  نەك  هەڵوێستی شاعیر،  و  بۆچوون  و 
ئەمەش بەڵكو خودی سەربوردە و ژیاننامەی 
باری  تەنانەت  و  داهێنەر  و  شاعیر  تایبەتی 
خێزانی و سۆزداریش، ئەوا ڕەخنەی ئەدەبی 
بااڵبرنی  بە  و  هەڵسەنگاندن  و  شیكردنەوە 
بەرهەمی ئەدەبییە و تەنانەت دەستنیشانكردنی 
چ  بە  سەر  كە  ئەدەبییەیە،  بەرهەمە  ئەو 
قوتابخانە و ڕەوتێكی ئەدەبییە و تا چەند 
نەك  بردووه تەوە.  هونەریی  گره وی 
جاران  گەلێ  بەڵكو  ئەمەش،  هەر 
ڕەخنەی ئەدەبی دەبێتە داهێنانێكی 
و  قووڵكردنەوە  ئاڕاستەی  بە  تر 

فراوانتركردنی دەقی سەرەكی.
مێژووی  كە  ئەوانەی  زۆربەی 
هەر  نووسیووتەوە،  ئەدەبیان 
هەتا  سەجادییەوە  عەالدین  لە 
عیزەدین  د.  خەزنەدار،  مارف  د. 
ئاغا،  باپیر  عەلی  ڕەسول،  مستەفا 
و  حیلمی  ڕەفیق  فەیزی،  ئەمین 
عەرەبەكانیشدا،  نێو  لە  تەنانەت 
حسەین  تەها  و  فاخوری  حەنا 
تەنانەت  موبارەك،  زەكی  و 
بەشێك لە فارسەكانیش، ئەم 
مێژووی  واتە  بوارە،  دوو 

تێكەڵ  ناوكۆییدا  ئاستی  لە  ڕەخنەیان  و  ئەدەب 
كردووە. بەاڵم ڕێبازی كارل بروكلمان لە كتێبی 
الی  ئەوانەی  هەموو  لە  العربی(  االدب  )تأریخ 
ئەكادیمییانەتر  كوردەكانیش  تەنانەت  و  عەرەب 
و بابەتییانەتر و پسپۆڕییانەترە. تەنانەت ئەوانەی 
تێكەڵ  ئەدەبییەكانیشیان  توخمە  خۆمان  الی 
ترشاوە،  یەكدا  بەسەر  كردووە و دۆ و دۆشاو 
ئەم دیاردەیە الی خۆرئاواییەكان بە شێوەی الی 
چڕوپڕە  تێكەاڵوییە  بەو  هەست  و  نییە  خۆمان 
)نظریة  كتێبی  بڕوانە  نموونە،  بۆ  هەر  ناكرێت؛ 
ویلك-ی  ڕینیە  و  دارین  تۆستان  االدب(ی 
هەست  ڕووسەكان،  االدب(ی  )نظریة  و  ئینگلیز 
دەكەیت.  بااڵ  پسپۆڕییەكی  و  تایبەتمەندی  بە 
ڕیتشارد  االدب(ی  النقد  )مبادئ  كتێبی  كە  خۆ 
ئێجگار  پسپۆڕییەكی  بە  هەست  دەخوێنێتەوە، 
هەست  تێكەڵبوونێك  جۆرە  هیچ  و  دەكەیت  بااڵ 
بابەتەكاندا  نێو  لە  تێكەاڵوبوون  ئەگەر  پێناكەیت، 
د.  الی  ئەبوو  نە  هەبووبێت،  یەكەم  نەوەی  الی 
عیزەدین و د. مارف خەزنەدار ئەو دیاردەیە بە 

زەقی ڕەنگ بداتەوە. 
كتێبەكە،  ناونیشانی  بە  چاوی  كە  هەر  خوێنەر 
واتە )شیعر و ئەدەبیاتی كوردی( دەكەوێت، دڵی 
دەقێكی  چەند  تۆماركردنی  بۆ  چەكەره   تەنیا  بە 
ئەدەبی كوردی دەكات و هیچی دی! بەاڵم دوای 
و  ئەدەب  مێژووی  بابەتی  خوێندنەوە،  و  موتااڵ 
ئەدەبی  دەقی  و  شاعیر  ژیاننامەی  سەربوردەی 
كتێب  ناونیشانی  واتە  ڕەخنەش!  چەردەیەك  و 
بە  دیاردەیە  ئەم  نین،  چوونیەك  بابەتەكانی،  و 
الدان لە مەنهەجی ئەكادیمی وێنا دەكرێت، چونكە 
هەمیشە ناونیشانی بابەت دەرگایە بۆ چوونەناو 

ماڵی مەبەست.
٥- مامۆستا ڕەفیق حیلمی، ئەمین فەیزی و ئەمین 
بە  و  داناوە  ڕیزی شاعیران  لە  بەگشتی  زەكیی 
دەكات.  شیعرییەكانیان  بەرهەمە  باسی  گەرمی 
نێوەندی  لە  ئەم دوو جوامێرە  ئێستا  بەاڵم هەتا 
ئەدەبی كوردیدا بە هەرچییەك ناسرابن، بە شاعیر 
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نه ناسراون، بەندە نازانێت ئەم ڕایە لە چ بنەوانێكەوە 
سەری هەڵگرتووە؟ دەشێت ئەم دوو بەڕێزە وەك 
شیعریان  بۆنەیەكدا  چەند  لە  ڕووناكبیرێك  هەر 
وتبێت، بەاڵم لە كۆتاییدا لەسەری نەڕۆشتوون و 
وەستاون، ئەمین زەكی باوەشی گەرمی بۆ مێژوو 
كردووه تەوە و بووه تە كۆڵەكەیەكی قەف ئەستووری 
مێژوونووسینی كوردی، ئەوی تریشیان لە بواری 

زانستدا هەنگاوی گورج و خێرای هەڵهیناوە.
٦- هەندێك جار مامۆستا ڕەفیق حیلمی لە دەرگای 
نموونە،  بۆ  هەر  نایپێكێ؛  كە  دەدات  مەبەستێك 
ساحێبقڕان  واتە  ئەحمەد  هەردوو  دەفەرموێت 
بەهرەیەكی  كە  )هەردووكیان  جاف  موختار  و 
بڵندی شاعیرییان بووە، لە سەرچاوەی  گەورە و 
سلێمانی  ئەدەبی  موحیێ  و  خۆیان  زەكای  فتری 
ئەدەبی  و  عیلم  سەرچاوەیەكی  هیچ  لە  بەوالوە 
نەبوون(  هونەر  و  فەیز  نسیبەداری  بێگانە، 
زۆر  تا  كەم  شاعیر  هەردوو  واقیعدا  لە  بەاڵم   ،
زمانی فارسییان زانیوە، تەنانەت ئەحمەد موختار 
بەغدا،  لە  بووە  پەرلەمانتار  ئەوەی  حوكمی  بە 
عەرەبییەكی باشی زانیوە، دیارە ئەم سوودبینینە 
ئەم  خۆڕسكی  بەهرەی  هێڵی  بێگانە  زمانی  لە 

دوانەی نەبەزاندووە ئەگەر زیادی نەكردبێت! 
ڕەفیق حیلمی  مامۆستا  تەنانەت هەر خودی 
نموونەی هۆنراوەی )گوڵی خوێنین(ی ئەحمەد 

"ئەحمەد  فەرموویەتی  و  هێناوەتەوە  موختاری 
موختار بەگ لە زمانی بێگانەیشەوە شیعرێكی زۆر 
بەم  و  كوردی  بە  كردووین  بۆ  ڕەنگینی  و  بەرز 
ڕەنگە هێز و توانای شاعیریی خۆی و فەساحەت و 
بەالغەتی زمانی كوردی خستۆتە بەرچاو" . دیارە 
بێگانە،  ئەدەبی  لە  سوودبینینیەتی  بەڵگەی  ئەمە 
واتە بەهرەی فیترەتی شاعیریەت بە ڕووناكبیری 

شیعری كەم ناكات ئەگەر زیاد نەكات!
٧- مامۆستا ڕەفیق حیلمی لە زۆر بۆنە و جێگه دا 
سەرزەنشتی هەندێك شاعیر دەكات، چونكە بابەتی 
بااڵی  بە  هەر  و  نەهێناوە  بەرهەم  نیشتمانییان 
ڕوانگەی  لە  ئەڵهاوە  بە  ئەو  داوە.  هەڵیان  یاردا 



ره فیق حیلمی
رۆڤار

36

بیری  داوای  خۆیەوە  نیشتمانپەروەرێتیی 
بەرەنگاری  شیعری  و  كوردایەتی  و  نەتەوەیی 
شاعیرەكان  نەسیحەت  و  وەعز  بە  و  دەكات 
الملتزم(یان  )االدب  داوای  واتە  دائەگرێتەوە، 
لە  بەشێكە  ئەدەبەش  جۆرە  ئەم  و  لێدەكات 
پەیام و خواست و خولیاكانی، ئەوەی كە لێرەدا 
نییە چی دەڵێیت،  ئەوە  بوترێت، گرنگ  دەبێت 
لە  واتە بەشێك  دەڵێیت!  ئەوەیه  چۆنی  گرنگ 
توخمی شاعیریەت ئەوەیە كە شیعرەكە جوان 
و دلۆڤان و ڕەسا بێت و مەرجە بنەڕەتییەكانی 
شیعریەتی بەرهەم هێنابێت، واتە مەرج نییە 
و  هونەر  ڕووی  لە  نیشتمانی  هۆنراوەیەكی 
شیعریەتەوە سەركەوتوو بێت، ئایا هۆنراوەی 
)جق و نقی( گۆران لە ئاستی )شیوەنی هیوا(
كەیایەتی؟ با ئەوەشم لە یاد نەچێت كە بەها 
و  ڕێژەیی  ڕەخنەییەكان  خواستە  پێوانەی  و 
بەپێی زەمان و زەمین گۆڕانكارییان بەسەردا 
دێت، تەنانەت خودی چێژی ئەدەبیش حاڵەتێكی 
خوێنەرێكی  بۆ  خوێنەرێكەوە  لە  و  ڕێژەییە 
و  قاڵبەوە  یەك  ناچێتە  و  دەگۆڕێت  تر 
لەسەر  كاریگەریی  زەمەن  دەورانی 

داناوە.
ڕەفیق  كە  ئەوەی  لەگەڵ   -٨
حیلمی گرنگی فرەی بە ناوەرۆك 
پشتی  هەرگیز  بەاڵم  داوە، 
دەربڕین  شێوازی  نەكردووه تە 
ناوەرۆكی  تەواوكەری  بە  و 
نەشیویستووە  و  داناوە 
هەڵسەنگاندنی  لە  بێت  دوور 
وەك  ئیستاتیكییەكان،  الیەنە 
دەردەكەوێت، شارەزاییەكی زۆر لە 
بواری زانستی ڕەوانبێژیدا )بالغة( 
هەبووە، تەنانەت ئەم زانستەشی 
كردووه تە ئامرازێكی كارا بۆ 
و  هۆنراوەكان  شیكردنەوەی 

بەبااڵبرینیان.

چامە  تاوتوێكردنی  و  شیكردنەوە  زۆرجار   9-
شیعرییەكانی بە خوێنەر سپاردووە و خۆی لێ 
الداوە، بە بۆچوونی بەندە، مەبەست لەم دیاردەیە:
لە  دووركەوتنەوەیە  و  كورتبڕی  یەكەمین: 

درێژەدان بە ڕاڤەی دەقەكان.
خوێنەر  ئەهەمییەتی  بە  گرنگیدانە  دووەمین: 
هەموو  پێكهاتەی  چونكە  ئەدەبیدا،  كردەی  لە 
كردەیەكی ئەدەبی بریتییە لە: )داهێنەر، داهێنراو، 
پشتگوێخستنی  دیارە  وەرگر،  یان  خوێنەر( 
پێدەهێنێت،  شكست  ئەدەبییەكە  كردە  خوێنەر، 
تەنانەت هەندێك تیۆری ئەدەبی، بەپێی بیردۆزی 
كۆڵەكەی  دەكەنە  خوێنەر  االستقبال(،  )نظریة 
بۆچوونەكانی  بەپێی  هەروەها  ئەدەبی،  كردەی 
لە  خوێنەر  بارت،  ڕۆالن  فەڕەنسی  ڕەخنەگری 
ڕێگای هێرمۆنیكاوە دەق دەوڵەمەند و فرەمەودا 

دەكا و بایەخەكەی زیاتر دەكات.
كە  شیعرییانەی  نموونە  ئەو  زۆربەی   -١٠
و  شیعر  خستوویه تیە  حیلمی  ڕەفیق  مامۆستا 
ئەدەبیاتی كوردییەوە، لە ڕوانگەی دەسبژێرییەوە 
بووبێت  دڵ  بە  دەقێكی  چ  واتە  بووە،  )إنتقائی( 
و  كردووە  پەخشی  بووبێت،  سەرسام  پێی  و 
خستوویه تیە ژێر تیشكی شیكردنەوە و نرخاندن 

و باسی لێوە كردووە.
ڕەفیق  مامۆستا  ڕەخنەییەكانی  بۆچوونە   -١١
حیلمی لە ڕەخنەی گشتییەوە )النقد العام( نزیكن، 
چونكە شیكردنەوە و هەڵسەنگاندنەكانی پەلی بۆ 
شێوەسازی  و  ڕەوانبێژی  و  جوانناسی  بواری 
پێویست  بەپێی  و  كێشاوە  و وشەئارایی  واتا  و 
ئەوە  ناتوانم  كردووە،  دەقەكانی  چارەسەری 
سەد  دەر  سەد  گشتگیر  ڕەخنەی  كە  بسەلمێنم 
چونكە  داوەتەوە،  ڕەنگی  دەقەكاندا  هەموو  لە 
یان  )إنطباعی(  ڕەخنەی  شوێندا  هەندێ  لە 
ناوەرۆكگەرایی یان )تفسیر(ی بۆ بەرهەم هێناوین، 
كە  ئەوەیە  مەبەستە،  جێگه ی  لێرەدا  كە  ئەوەی 
مامۆستا ڕەفیق حیلمی سەرەتایەكی مژدەبەخش 

و ڕووناكی لە ڕەخنەی ئەدەبیدا چێ كردووە.



37رۆڤار

حیلمی  ڕەفیق  مامۆستا  جار  هەندێك   -١٢
كردووە، وەك  دوو شاعیردا  نێوان  لە  بەراوردی 
حەمدی ساحێبقڕان و ئەحمەد موختار جاف، یان 
بەراوردە  ئەم  پێش خۆی.  و شاعیرەكانی  گۆران 
ناچێتە خانەی ئەدەبی بەراوردەوە )االدب المقارن(، 
چونكە بەراوردەكە لە نێوان دوو كەسدایە، كە بە 
ئەدەبی  مەرجی  دیارە  دەڵێن،  شیعر  زمان  یەك 
فەڕەنسی  قوتابخانەی  هەردوو  به پێی  بەراورد 
نێو  لە  بەراوردەكە  دەبێت  كە  ئەوەیە  ئەمریكی  و 
بەندە،  بۆچوونی  بە  بێت.  جیاوازدا  زمانی  دوو 
خودی بەراوردەكە جێگای سەرنجە و گەرەكە لەم 
بوارەدا الیەنەكانی بەراوردكراو لێك نزیك بن، بۆ 
دەرخستنی توخمە جیاوازەكان، یان نزیكەكان. با 
ئەوەشم لە یاد نەچێت كە قاڵب و تێكست و دنیای 
شاعیرێتییەكەی حەمدی ساحێبقڕان جیاوازترە لە 
ئەحمەد موختار جاف. تەنیا ئەوەی كە ئەم دوانە 
سەردەمی  لە  ڕەخنەگرتنە  دەكاتەوە،  نزیك  لێك 
حوكمدارێتیی شێخ مەحمودی نەمر، بەاڵم لە دوو 
هەڵوێستی جوامێرانەی دڵسۆز و بەتەنگەوەهاتوو 

بۆ شێخ و حوكمدارێتییەكەی.
١٣- مامۆستا ڕەفیق حیلمی لە نێو ئەو 24 شاعیرەدا، 
ئێجگار سەرسامە بە عەلی باپیر ئاغا )كەمالی( و 
گۆران و زۆرترین پانتایی بۆ تەرخان كردوون و 
زۆر بە وردی و فراوانی و سەركەوتوانە ئەم دوو 
شاعیرەی نرخاندووە و لە جێگای شیاوی خۆیان 
دایناون، ئەم دیاردەیە ئەو بەڵگەیە دەسەلمێنێت، كە 
مامۆستا ڕەفیق حیلمی چێژی تایبەت و )إنطباعی( 
توێژینەوەكانی؛  لە  بەشێك  بۆ  سەرپشك كردووە 
هەورامانەكەی  وەسفی  لەسەر  نموونە،  بۆ  هەر 
سەرسام  پێی  ئێجگار  و  وەستاوە  زۆر  گۆران 
بووە و بە بەرزترین نموونەی شیعری تەسویری 
ناوزەدی كردووە. هەر لە پەڕاوێزی شیكردنەوەی 
هۆنراوەكانی گۆراندا ئەوەی دركاندووە، كە كانیی 
شاعیرێتیی گۆران دوای ناسین و بە دواداچوونی 
ئەدەبی توركیی نوێ و خوێندنەوەی بەرهەمەكانی 
فیكرەت  تۆفیق  وەك  تازە(ی  فەجری  )شوعەرای 

نامیق كەمال هاتووه تە گۆڕێ و وەك هەندێك  و 
شاعیر لە ڕەوتی شیعروتن نەكەوتووە و پێبەپێ و 
سات دوای سات شیعرەكانی بەرەو پێش چووە و 
لە شكۆفەدا بووە. نەك هەر ئەمە، بەڵكو لە هەموو 
مەبەست و بابەتە شیعرییەكاندا سەركەوتوو بووە، 
دەڵێت:  ساڵحیش،  شێخ  نوری  شێخ  بە  سەبارەت 
ئەڵقەێكە  پەروەر  تەجەدود  شاعیرێكە  )نوری 
شاعیرەكانی  چەمەری  ئەوسەی  و  ئەمسەر 
چەرخی پێشووی لەگەڵ شاعیرەكانی ئەم چەرخەدا 
بەشێكی  كالسیكی  شیعری  لە  یەك،  هانیوەتەوە 
زوبدەی وەرگرتووە و لە سەلیقەی ئەدەبی تۆزێك 
فیتری و تۆزێكیش ئیرسی خۆی خستۆتە سەر...( .
١٤- مامۆستا ڕەفیق حیلمی لە بواری گرنگیدان بە 
ئەدەبی نوێ، پێش سەردەمەكەی كەوتووە و بانگ 
و  شێوە  دەدات،  نوێ  ئەدەبی  تازەكردنەوەی  بۆ 
داروباری ئەدەبی كۆن ئەفەرۆز دەكات. ئەوەتانێ 
باویان  ئیتر  شیعرانە  چەشنە  )ئەم  دەفەرموێت 
نەماوە -دیارە مەبەستی هۆنراوەی كۆنە- و نابێ 
ئێمە بگەڕێینەوە سەری و بیكەینەوە بە باو، بەڵكو 
ئەبێ ئوسلوبێكی تازەی بۆ دابنێین و به  شێوەیەكی 
ئەم  پێویستی  لەگەڵ  كە  بدوێین  نیشتمان  لە  وا 

چەرخە بێ و شانبەشانی شارستانییەتی بڕوا(، 
واتە تازەگەریی بەستووه تەوە بە پێشكەوتنی 

شارستانیەتەوە و ئاوێنەیەكی بااڵنمایەتی.
كوردی(  ئەدەبیاتی  و  )شیعر  كتێبی  دەشێت   -١٥
باشترین بەرهەمی سەردەمی خۆی بێت لە بواری 
شیكردنەوە و بەبااڵبڕین و نرخاندنی ئەو دەقانەی 

كە بەهای جیاجیای خۆیانی بۆ داناون.



ئومێد ئاشنا

ڕەفیق  لە  کوردیدا  ئەدەبی  لە  زانستی  و  هاوچەرخ  ڕەخنەی  کە  بیسەلمێنین،  بەڵگەوە  بە  دەتوانین 
 )١٩٤١( ساڵی  یەکەم  بەرگی  کوردی  ئەدەبیاتی  و  شیعر  باڵوبوونەوەی  کرد.  پێ  دەستی  حیلمییەوە 
پێوانە و  ئەو  بە جۆرێک  ناو جیهانە کپ و کۆنەکەی ڕەخنەوە.  تەواوی خستە  بزوتنەوە و گۆڕینی 
بۆچوون و کەرەسە ڕەخنەگریانەی لەو کتێبەدا هاتبوە ناوەوە نەک بۆ ئەو سەردەمە، کە چل و چوار 
ساڵ لەمەوپێش دەکات، بەڵکە هەندێکیان ئێستاش بەکاردێن و ڕەخنەگر دەبێت لە نزیکەوە شارەزایان 
بێت. باری ڕەخنەی ئەدەبی کوردی پێش دەرچونی شیعر و ئەدەبیات نووسین و بۆچوونی ئەوتۆی 
تێدا نەبوو کە شیعری شاعیرە کوردەکان لێک بداتەوە و هەڵیان بسەنگێنێ و نرخی فیکری و هونەری 

خۆیان بداتێ. ئەو هەواڵنەی کە هەبوون بەالی ئێمەوە لەالیەن چوار کەسەوە خرابوونەڕوو.
هەوڵی یەکەم زنجیرە نووسینەکەی شێخ نووری شێخ ساڵح لە )ژیان(دا ساڵی - ١٩٢٦ لە ژمارە )٢٠( 
بەناوی )ئەدەبیاتی کوردی( - ئەم زنجیرە نووسینەی شێخ نووری تایبەت نەبوو بە هەڵسەنگاندن و 

ڕەفیق حیلمی و 
سەرەتای ڕەخنەی زانستی 

لە ئەدەبی کوردیدا
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نرخاندن و ڕەخنە لێ گرتنی بەرهەمی شاعیرێک 
یاخود ڕێبازێکی ئەدەبی یاخود قۆناغێکی ئەدەبی 
نمونە  لە باس کردن و  بریتی بوو  بەڵکە  کوردی 
بۆهێنانەوە بە شیعر بۆ یاسا گشتیەکانی شیعر لە 
ڕووی شێوە و ناوەڕۆکەوە. ئەم بەرهەمەی شێخ 
نووری ئەگەرچی زۆر لەوەی ڕەفیق حیلمی کۆنترە 
هەیە  خۆی  تایبەتی  نرخی  و  مێژوەوە  ڕووی  لە 
تایبەتیەتی شیعری  و  کارتێکردن  لە ڕووی  بەاڵم 
کوردی و لێکدانەوەی بەرهەمی شاعیرە کوردەکان 

وەک شتێکی تیۆری و گشتی مایەوە.
شێخ نووری لەو زنجیرە نووسینەدا دیارە پشتی 
چونکی  بەستبوو  کتێب  و  سەرچاوە  چەند  بە 
نووسینەکە خۆی باسی زانست و یاسا گشتیەکانی 
سەرچاوانەش  ئەو  دەکەن،  ئەدەب  و  شیعر 
ناوی  نووسەر  بەداخەوە  بەاڵم  نەبوون،  کوردی 

سەرچاوەکانی نەبردوە.
-ەوە  نەجیب  ڕەشید   - لەالیەن  دووەم  هەوڵی 
بوو. ئەمیش بە زنجیرە وتارێک کە نزیک بوو لە 
لە  نووری  وتارەکەی شێخ  زنجیرە  مەبەستەکانی 
ڕۆژنامەی ژیان - دا ساڵی - ١٩٢٨ - دەستی کرد 

بە باڵوکردنەوەیان.
هەوڵی سێیەم لەالیەن پیرەمێرد-ەوە بوو، ئەمیش 
و  نووری  شێخ  السایی  کە  ئەوەی  هەروەک 
ڕەشید نەجیب -ی کردبێتەوە لە ڕۆژنامەی ژیان 
دا ساڵی - ١٩٣٢ - بە زنجیرە چەند نووسینێکی 
و  شیعر  بنەڕەتیەکانی  و  گشتی  یاسا  دەربارەی 
و  ڕەخنە  بە  نەبوو  تایبەت  و  باڵوکردەوە  ئەدەب 

هەڵسەنگاندنی شاعیرانی کورد.
ی   - ئاغا  باپیر  عەلی  لەالیەن  چوارەم  هەوڵی 
شاعیرەوە بوو لە کتێبی - گوڵ دەستەی شوعەرای 
هاوعەسرم - دا ئەم کتێبە لە دوو الیەنەوە تەماشا 

دەکرێت:
الیەنی یەکەم ئەوەیە وەک ئەو زنجیرە نووسینانەی 
باسمان کرد دەربارەی شیعر و ئەدەب ئەم زانستی 
بەکارنەهێنابوو  بۆ  نەبوو وە هیچ سەرچاوەیەکی 
تەنها بیر و لێکدانەوە و چێژی شیعر و شاعیریەتی 

خۆی نەبێ.
خۆش  بۆ  سەرکەوتنی  ڕێگای  کە  دوەم  الیەنی 
کتێبەکە  ئەوەیە  دانه   سەرنج  جێگەی  و  کردوە 
و  ناسراو  شاعیرێکی  چەند  شیعری  بە  تایبەتە 
ناوداری کوردی ئەو ڕۆژگارە. بە چەند ڕستەیەکی 
کورت وەک پێشەکیەک باسی ساڵی لەدایک بوون 
پلەی خوێندن و جۆری وەزیفەتی شاعیرەکان  و 
دەکات و بە دوو سێ ڕستە ڕادەی شاعیریەتیان 
و  شیعر  لە  خۆی  کە  ئەوەندەی  هەڵدەسەنگێنێت 
ئەدەب و بەرهەمی ئەو شاعیرانە گەیشتبێ ئینجا 
یەک دوو شیعری شاعیر بۆ نمونەی شاعیریەتیان 

دەنووسێت.
ئەم کتێبەی عەلی باپیرئاغا ساڵی )١٩٣٩( باڵوبوەوە 
و وەک پێشوو دوو ساڵ پێش باڵوبونەوەی کتێبی 
شیعر و ئەدەبیاتی ڕەفیق حیلمی بوو. ئەگەر بێت و 
بەراورد بکەین لە نێوان کتێبی - گوڵ دەستەی - 
عەلی باپیرئاغا و شیعر و ئەدەبیاتی ڕەفیق حیلمی 
لە هەموو ڕوویەکەوە ئەوا نیسبەت لە نێوانیاندا نیە 
چونکە - گوڵ دەستە - دانانرێت بە لێكۆڵینەوە و 
ڕەخنە سەبارەت بە شیعری ئەو شاعیرانەی باس 
تاکەکەسی  بیروڕایەکی  چەند  تەنها  بەڵکە  کراوە 

ڕاگوزاریە.
-ەوە   ١٩٢٦  - ساڵی  لە  هەر  ئەگەرچی 
هەتا  دەرچووە   - ژیان   - ڕۆژنامەی  کە 

کوردی  ئەدەبیاتی  و  کە شیعر   -  ١٩٤٧  - ساڵی 
ڕۆژنامەیەدا  لەو  پیرەمێرد  ناوبەناو  باڵوبوەوە 
باسی شاعیرێک یاخود نووسەرێکی دەکرد وەک 
نالی و حەمدی و مەحوی و شێخ ڕەزا و گۆران. 
بەاڵم ئەم لێدوان و لەسەر نووسینانەی پیرەمێرد 
لەسەر گۆران و حەمدی”  نووسینەکەی  لە  “جگە 
ئیتر هەموویان بەبۆنەی لەچاپدانی دیوانەکانیانەوە 

بووە.
ڕەخنە  ڕیزی  ناچێتە  پیرەمێرد  نووسینانەی  ئەو 
زیاتر  و  شاعیرەکانەوە  بەرهەمی  لێکۆڵینەوەی  و 

باسکردنی شاعیرەکەیە نەک شیعرەکانی.
ڕەخنەیەدا  دەگمەنی  و  مەنگی  و  کپی  لەم  ئینجا 
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ساڵی )١٩٤١( کتێبی شیعر و ئەدەبیاتی کوردی 
کەوتە بەرچاوی ئەدیبان و خوێنەرانی ئەدەبی 
و  بایەخ  و  ڕەزامەندی  جێی  بووە  کوردی، 
ڕۆژەوە  یەکەم  لە  هەر  تریشەوە  لەالیەکی 
بووە سەرچاوە بۆ هەر نووسەرێک ویستبێتی 
سەبارەت بە شیعر و ئەدەبی کوردی بنووسێت. 
ساڵ  پانزە  تێپەڕینی  پاش  ئەمەش  لەدوای 
و  شیعر  یەکەمی  بەرگی  دەرچونی  بەسەر 
ڕەفیق   ١٩٥٦ ساڵی  واتە  کوردیدا  ئەدەبیاتی 
ئەدەبیاتی  و  شیعر  دوەمی  بەرگی  حیلمی 

کوردی باڵوکردەوە.
ئەمجارەیان وەکو ڕەخنەگرێکی پێگەیشتو و 
دەوڵەمەند بە ڕۆشنبیری ڕەخنەیی و کەرەسە 
کارە  بەم  پێشەوە.  هاتە  ڕەخنە  زیندوەکانی 
نەمر و گەورەیە ڕەفیق حیلمی بوە سەرەتای 
ڕەخنەی زانستی لە ئەدەبی کوردیدا. بەمە ماڵی 
مێژووی  و  کردەوە  ئاوەدان  کوردی  ئەدەبی 
و  کردەوە  ئاوەدان  کوردی  ئەدەبی  ڕەخنەی 
دەستنیشان  بۆ  ئەدەبی  ڕەخنەی  مێژووی 
مێژووی  بڵێین  دەتوانین  ئێستا  کردین. 
ڕەخنە لە ئەدەبی کوردیدا مێژوویەکی 
دوور و کۆن نیە بەالی منەوە وەک 
دەی  نووسینەدا  لەم  بەڵگەوە  بە 
سەلمێنین لە باڵوبونەوەی بەرگی 
یەکەمی شیعر و ئەدەبیاتی ڕەفیق 
حیلمییەوە دەستی پێ کرد وەک 
لە سەرەتادا وتمان دەکاتە چل و 

چوار ساڵ لەمەوپێش. 
گەلێ  کتێبە  ئەم  دوەمی  بەرگی 
جیاوازی هەبوو بە بەراورد لەگەڵ 
دوەمدا  بەرگی  لە  یەکەمدا.  بەرگی 
ڕەخنەییەکانی  هەڵسەنگاندنە 
نووسەر زانستیتر و مەوزوعیتر 
سێ  هەر  دەردەکەون. 
دەربارەی  لێکۆڵینەوەکەی 
و  گۆران  و  نووری  شێخ 

دڵدار سەلماندی کە ڕەخنەی ئەدەبی کوردی شان 
جیهانی  دا هێنانەکانی  و  بوونەوە  نوێ  بەشانی 
ڕێگەی  لە  لەڕێگادان.  کوردی  شیعری  نوێی 
شیعرەکانی دڵدار و شێخ نووری و گۆران-ەوە 
قۆناغی وریابونەوە -ڕاپەڕین - النهضة - و نوێ 
بوونەوە - التجدید - ی لە ئەدەبی کوردیدا دەست 
ساڵی  و  نەوەستا  بەمەوە  نووسەر  کرد.  نیشان 
)١٩٥٨( لە گۆڤاری - پێشکەوتن و - شەفەق -دا 
دەستی دایە نووسین سەبارەت بە مێژووی ڕەخنە 
بەگشتی و ڕەخنەی ئەدەبی کوردی بەتایبەتی بە 
زنجیرە ئەم هەوڵە نەمرەی پەرە پێدا. لێکۆڵینەوە 
ئینقیالب   - ناوی  بە  زانستیەکەی  و  بایەخ  پڕ 
لە   ١٩٥٨ ساڵی  کە   - -دا  کوردی1  شیعری  لە 
بووە  کردەوە  باڵوی  -دا  پێشکەوتن   - گۆڤاری 
ڕابەرێکی زانستی بۆ هەموو ئەوانەی دەیانویست 
لە مەسەلەی نوێبونەوەی شیعری کوردی بگەن.

بەرگی یەکەمی شیعر و ئەدەبیاتی کوردی باسی 
ئوسلوبێکی  نووسەر  دەکات،  شاعیر  چواردە 
بەرنامەیەکی  کردویەتیە  و  گرتوە  تایبەتی خۆی 
ڕەخنەیی و لە بەرگی دوەمیشدا هەمان بەرنامەی 
کەسێتی  کردنی  باس  ئەویش  بەکارهێناوە، 
لێکۆڵینەوە  جا  و  سەرەتادا  لە  شاعیرەکەیە 
نووسەر  شیعرەکان.  بە  سەبارەت  ڕەخنە  و 
لەو  خۆی  مەبەستی  کتێبەکەیدا  پێشەکی  لە 
چەند  ]ئەم  دەڵێت  و  دەکات  ئاشکرا  نووسینانە 
سیرەتی  و  صورەت   - ئاوێنەیەکە  کە  الپەڕەیە 
کوردستانی  ناودارەکانی  شاعیرە  لە  هەندێ   -
و  ڕەنگاوڕەنگ  دەسکەگوڵێکی  وێنەی  بە  عێراق 
باخێک  لە  گوڵێکی  هەر  کە  دەرئەخا  بۆن خۆش 
هەڵ بژێررابێ پێشکەش الوانی کورد و بەتایبەتی 
ئەکەم  خۆشەویستانە  قوتابیە  ئەو  پێشکەشی 
لەوێدا  و  ئەخوێنن  بەرزەکاندا  قوتابخانە  لە  کە 
بەرچاو  شتێکیان  کورد  ئەدەبیاتی  و  شیعر  لە 
ناکەوێت. ئەگەر بەم - سیپارە - بچوکە توانیبێتم 
کە گیانی - ڕۆحی - ئەدەبی ئەوان بجوڵێنمەوە، 

1  ئینقیالب لە شیعری کوردیا - ڕەفیق حیلمی. گۆڤار - 
پێشکەوتن - ژمارەی یەکەم ساڵی یەکەم شوباتی ١٩٥٨.
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هەر تەقەالیەک کە بۆ پێک هێنان و وەدەرهێنانی 
گیانی  و  ئەبێ  سوک  لەالم  ئەیدەم  دوەم  بەرگی 

نیشتمان پەروەریم تازە ئەبێتەوە[2.
نیشان  دەست  مەبەست  چوار  نووسەر  لێرەدا 

دەکات:
١ - مەبەستی ئەوەبووە شیعر و ئەدەبی کوردی 
وەک هەر یەک لەو بابەتانەی لە زانکۆکاندا قوتابیانی 
کورد بە دەرس دەیخوێنن ئەم بەرهەمەی ئەویش 
زانکۆدا  لە  دەرسانە  لەو  یەکێک  وەک  بتوانێ 
بخوێنرێ. بەمەش دیارە قوتابی کورد لە مێژووی 
زمان و ئەدەبی میللەتەکەی شارەزا دەبێ کە زمان 
بنەڕەتیەکانی  خاسیەتە  لە  یەکێکە  ئەدەبیش  و 

بوونی هەر میللەتێک.
گیانی  کارە  بەو  ویستویەتی  نووسەر   -  ٢
بکا و  لەو خوێنەر و قوتابیانەدا دروست  ئەدەبی 
ئەدەبی  بدات چونکە دیارە کە گیانی  گەشەی پێ 
لە هیچ ڕۆژگارێکدا لە گیانی نەتەوە و خۆشی و 
ناخۆشیەکانی لە ئازار و ئاواتەکانی جوێ نەبۆتەوە.
و  نوێبوونەوە  دەبێتە  ئەو  الی  کارە  ئەم   -  ٣
پەروەریەی  نیشتمان  گیانی  ئەو  بەگوڕبوونەوەی 
خولیای  نووسەر  تەمەنەوە  لە سەرەتای  هەر  کە 

بوە و لە ناخیدا ژیاوە.
٤ - ئەو کتێبە سەرەتا و ڕێ خۆش بوونێک بووە 
الی نووسەر بۆ نووسینی بەرگی دوەم. ئەوەبوو 

ساڵی - ١٩٥٦ - بەرگی دوەمی چاپ کرد.
بەرگی  وابوو  نیازی  بدایە  مۆڵەتی  مەرگ  ئەگەر 
باڵوی  و  بنووسێت  بەنرخە  کتێبە  لەم  سێیەمیش 
بکاتەوە. نووسەر دەڵێت “هەوڵ ئەدەین کە ناوبەناو 
کراوە  باسیان  کە  ئەمانەی  لەناو  بوێژێک  چەند 
بەتایبەتی لەوانەی دیوانێکی لەچاپ دراویان نیە و 
یا شتێکیان دەربارە نەنوسراوەتەوە هەڵبژێرین و 

نامیلکەی سێهەمی لێ ڕێک بخەین”3.
ئەمە دەربارەی پێشەکی بەرگی یەکەم و لە پێشه کی 
بۆ  بەسوودی  زانیاری  گەلێ  دوەمیشدا  بەرگی 
تۆمار کردوین و ڕایەکی گرنگ دەربارەی دەوری 

2 شیعر و ئەدەبیاتی کوردی ڕەفیق حیلمی. بەرگی یەکەم ١٩٤١.
3  شیعر و ئەدەبیات بەرگی دوەم ل٦

دیاری  کۆمەڵدا  پێشکەوتنی  و  گۆڕان  لە  ئەدەب 
دەکات و دەڵێت:

“بوێژەکان و ئەدیبەکانی کورد بەرامبەر بە قەومی 
مێژوو  لەسەرە،  گەورەیان  پێویستیەکی  خۆیان 
بۆ  ئەوانا  وتارەکانی  و  وێژە  لەناو  دواڕۆژ  لە 
ئەگەڕێ”4  کورد  پێشکەوتنی  و،  دواکەوتن  هۆی 
ئاوێنەی  ئەدەب   - بڵێ  ویستویەتی  حیلمی  ڕەفیق 
سەردەمەیە  ئەو  گۆی  ڕاست  شاهێدی   - میللەتە 
کە تیایدا لەدایک دەبێ. لەالیەکی کەی پێشەکیەکەدا 
چەند زانیاریەکی نوێمان پێشکەش دەکات ئەویش 
هاوچەرخە  شاعیرێکی  چەند  ناوهێنانی  ئەویش 
و  بینیوە  کوردیدا  ئەدەبی  لە  دیاریان  ڕۆڵێکی  کە 
شیعری  نوێکردنەوەی  لە  دەستیان  هەندێکیشیان 
کە  ئەوەدەکات  باسی  نووسەر  و  هەبوە  کوردیدا 
پێویستی  بەاڵم  و  بەرزەکانن  شاعیرە  لە  ئەمانە 
بە کەسانی دڵسۆز و شارەزا هەیە کە بەرهەمیان 
ئەوکاتەی  تا  چونکە  ڕوو  بیانخاتە  و  بدۆزێتەوە 
نووسەر ئەمەی نووسیوە بەرهەمیان زۆر و کەم 
بگرە نادیار بووە و بەداخەوە هەتا ئێستاش چ وەک 
لە گۆڤار و ڕۆژنامە کوردیەکاندا  یاخود  کتێب و 
هیچ شتێک دەربارەی ئەم شاعیرانە نەنووسراوە 

و شیعریان لە کونەچی تاریکی لەبیرچونەوە 
و ونبوندا ماونەتەوە، نووسەر دەڵێت:

مەحمود  بچوکی  برا   - ئاغا  قادر  “ڕەشید 
ئەفەندی قادر ئاغای ڕەئیسی پێشووی بەلەدیەی 

سلێمانی بوە. بە الوی و لەکاتی شەڕی گەورەی 
یەکەمدا ئەمری خوای کرد”5. ڕەفیق حیلمی ناوی 
ئەم شاعیرانەی لە ڕیزی نالی و مەحوی و هجری 
هەروەها  نووسیوە  مەولەویدا  و  ڕەزا  شێخ  و 
بەداخەوە  كە  نووسیوە  شاعیرانەشی  ئەم  ناوی 
نووسەر  و  نیە  دیار  شیعریان  و  بیرچوونەتەوە 
پەروەرەکاندا  تجدد  و  تازە   - شاعیرە  ڕیزی  لە 
و  شاعیرانەیە  ئەو  ناوی  ئەمەش  دەبات.  ناویان 
تکایە هەر ڕۆشنبیرێک شیعری ئەمانەی لەال هەیە 
لە باڵوکردنەوەیان درێغی نەکات چونکە سامانێکی 

4  هەمان سەرچاوە. پێشەکییەکەی
5  هەمان سەرچاوە. پێشەکییەکەی
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گرنگی ئەدەبیمانە:
١ - مستەفای شێخ سەالم.

٢ - سەعید فەوزی.
٣ - ئەوڕەحمان بەگی نفوس.

٤ - بێباک.
٥ - شارەزووری. 

شاعیرانە  بەم  سەبارەت  نووسەر  تەنانەت 
شاعیرن  “هەموو  دەڵێت  و  دادەگرێت  پێ 
بەتایبەتی  ئەشێ  کە  لەوانەن  هەندێکیان  و 
بنووسرێتەوە”6.  دەربارە  نامێلکەیەکیان 
نووسین  سەرانسەری  تەماشای  کە  ئەمجا 
و ڕەخنە و لێکۆڵینەوەکانی نووسەر دەکەین 
توانای  و  ڕەخنەیی  ڕۆشنبیریی  ڕادەی  لە 
چۆنیەتی  و  بەڵگە  بە  زانستی  سەلماندنی 
هەر  ئاشکرایە  ئەوه ی  تێدەگەین.  بڕیارەکانی 
هەیە  خۆی  ڕەخنەیی  بەرنامەی  ڕەخنەگرێک 
ڕۆشن  ڕادەی  ڕەخنەگریەکەی  کەرەسەی  و 
بیریەتی. ڕەخنەگر کاتێ باسی شیعر دەکات لە 
دوو الیەنەوە لێکی دەداتەوە یەکەمیان الیەنی 
ستاتیکی شیعرەکە و کاری هونەرکاری و 
سەلیقەی شاعیر، الیەنی دوەم بابەتی 
بیرکردنەوەی  جۆری  و  شیعرەکە 

شاعیرەکەیە.
با  یەکەم  الیەنی  بە  سەبارەت 
وشانە  و  واتا  ئەم  تەماشای 
بەکاری  ڕەخنەگر  کە  بکەین 
جێگای  لە  هەریەکە  و  دەهێنا 
وشە  ئەم  وەک  دادەنا  خۆیدا 
شعوری  “وەسف،  واتایانە  و 
قەومی، فەلسەفەی ژیان، کالسیک، 
سنعەت،  واقیعی،  ڕۆمانتیک، 
نعت،  المقبول،  الضرورە  مەقسود، 
شیعری  ئەدەبی،  سەلیقەی 
چیرۆک، تەفکیری عەسر، نظم، 
نثر، تجدد پەروەر، زەهراوی 

6  هەمان سەرچاوە

شارستانیەت، بۆدەقەی ئەدەبی، حورت و سیرت، 
و  صدر  تام،  جناسی  إستعارە،  و  تشبیە  تعلیل، 

عجز، االصوات المتألفە، األصوات المتنافرە”.
دەربارەی الیەنی دوەمیش هەمیشە هەوڵی داوە 
واتەی  خۆی  نەتەوایەتی  بیروباوەڕی  ڕادەی 
شاعیرەکاندا  شیعری  لە   - قەومی  فکری   -
نمونە  بۆ  بکات.  نیشانی  دەست  و  بدۆزێتەوە 
ئێستە  “تا  دەڵێت:  شاعیر  )ئەسیری(  دەربارەی 
لەمەش  و  نەبوین  غرامی  توشی شیعرێکی  ئێمە 
کردەوە  ئەوی  واڵت  عەشقی  دەرئەکەوێت  وا 
بێ  شاعیر  کە  نیە  لەبەرئەوە  ئەگینا  شاعیر  بە 
و ویستبێتی پەیڕەوی شاعیرانی عەسری بکا و 
شیعری نیشتمانیش بڵێ”7 هەروەها سەبارەت بە 

- بێخود - دەڵێت:
و  شیعر  نەوعە  ئەم  بۆ  بێخودمان  ئێمە  “بەاڵم 
وەسفی  ئیتر  کە  نامانەوێ  و  ناوێ  سەناعەتانە 
زولف و پرچمان بۆ بکا وە یا مەرسیە بۆ مردوو 
مەدحی  بە  هەر  ناشیانەوێ  حەتا  بنووسێتەوە 
پێغەمبەرەوە خەریک بێ و بۆ ئاخیرەتی هەوڵ بدا 
بەڵکو هیوامان وا پێیەتی کە ماوەی عومری خۆی 
سەرفی دیوانێکی عەسری و تازە بابەت بکا بۆ 

شیعری بەرز و ڕەنگینی نیشتمان پەروەرانە”8.
پەیوەندی  ڕۆژگارەدا  لەو  حیلمی  ڕەفیق 
دیالێکتێکی نێوان شێوە و ناوەڕۆک دەدۆزێتەوە. 
بە  دەکات  کۆیی  قادری  حاجی  شیعرەکانی 
لە  هونەری  تەکنیکی  پێکەوەبەستنی  نمونەی 
شێوەدا و بیری بەرز لە ناوەڕۆکدا. لە ئەنجامدا 
دەیسەلمێنێت کە بابەت و ناوەڕۆک چەندە گرنگ و 
لە بیرێکی بەرزەوە هەڵ قواڵبێ ئەگەر تەکنیکێکی 
نوێ و لەباری لەپێناودا ساز نەکرێت ئەوا نابێتە 
شیعر و شیعریش بێت الواز دەردەچێت. نووسەر 
-ڕوح-  گیان  ئەهمیەتی  لەبەر  “ئەگەر  دەڵێت 
مادەی ئیهمال نەکردایە و بە تەنگ ڕازاندنەوەی 
ئەمەی  ئاسانی  بە  زۆر  ببوایە  شیعرانەوە  ئەو 
وێنەیەکی  بیانخاتە  ئەیتوانی  و  سەر  دەچوە  بۆ 

7 شیعر و ئەدەبیات. بەرگی یەکەم. باسی ئەسیری شاعیر.
8 شیعر و ئەدەبیات. بەشی یەکەم باسی بێخودی شاعیر 
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جوانتر و بەرزتری ئەدەبییەوە. بەاڵم وەک وتمان 
فکر  و  نەبوە  شیعرداڕشتن  مەبەستی  حاجی 
داڕشتن بوە9. نووسەر سەرەتای بەرگی یەکەمی 
کتێبەکەی بە - حەمدی بەگی ساحێب قڕان دەست 
شیعرەکانی  وریا  ڕەخنەگرێکی  وەک  دەکات،  پێ 
و  وەسف  بەشەوە،  سێ  بە  دەکات  حەمدی 
نووسەر  ژیان.  فەلسەفەی  و  قەومی  شعوری 
لە  بیر و چوانی - تشبیە - دەکات  باسی وردی 
بەهرە  سەرەتای  ئەمە  کە  حەمدیدا،  شیعرەکانی 
بون  ئەو  ڕەخنەگرانەی  دەسەاڵتی  هەڵچونی  و 
بە هۆی ئەوەی کە زمانی تورکی و فارسی باش 
ڕەخنەیەکی  جار  هەندێ  کاتدا  هەمان  لە  زانیوە. 
شیعری  نێوان  لە  کردوە  دروست  بەراوردکاری 
تورک.  و  کورد  یاخود  فارس  و  کورد  شاعیرانی 
نەپێکاوە  نیشانی  ڕەخنەگر  بیروڕایەدا  لەم  بەاڵم 
بێ  موختار  ئەحمەد  و  دەزانێت حەمدی  وەها  کە 
نەتەوەکانی  ئەدەبی  لە  نەشارەزابوون  و  ئاگا 
دەوروپشتیان وەک عەرەب و تورک نەیانتوانیوە 
سوود لە شیعری شاعیرانی ئەم نەتەوانە وەربگرن. 
هەر شاعیرێ  زاتی  بەهرەی  و  توانا  ڕاستە  بەڵێ 
زۆر  بەاڵم  شاعیریەتی  ڕادەیە  بۆ  یەکەمە  هۆی 
گەالنی  ئەدەبی  کاریگەری  ئەگەر  هەن  شاعیرمان 
شاعیرەیان  ئەو  نەزانیایە  زمانیان  و  نەبوایە  تر 
موختاریش  ئەحمەد  و  حەمدی  دەرنەدەچوو.  لێ 
تورک  شاعیرانی  نەک  کاریگەری  لە  نین  بێبەش 
کالسیکی  شاعیرانی  کاریگەری  بەڵكە  دی  هی  و 
کوردی پێش خۆشیان لە سەرە و لە شیعرەکانیاندا 

بە ئاشکرا دیارە.
زۆربەی  ئەوەی  پاش  ڕەخنەگر  حیلمی  ڕەفیق 
لە  دەخوێنێتەوە  کوردی  کالسیکی  شیعری 
شارراوە  کاتە  ئەو  تا  و  بایەخدار  دیاردەیەکی 
دەدوێ ئەویش ئەوەیە کە زۆر لە شاعیرە کالسیکیە 
لە ئوسلوبدا الساییان کردۆتەوە  کوردەکان وەک 
لە مەسەلەیەکی گرنگی ناوەڕۆکیشدا هەر الساییان 
کردۆتەوە ئەویش مەسەلەی دڵداری کردن و عاشق 

9  هەمان سەرچاوە باسی حاجی قادری کۆیی

ئافرەتێکی  و  نەبوون  عاشق  زۆریان  کە  بوونە 
هەر  عەشقەکەیان  و  نەبووە  ژیانیاندا  لە  تایبەتی 

خەیاڵی بووە. نووسەر دەڵێت:
کۆنەکانمان  شاعیرە  ئەغڵەبەی  وایە  الم  “من 
لە  بووە  هەروەکو شیعرەکانیان السایی کردنەوە 
عەشقیشدا هەر مقلدبوون و ڕەنگە بەشی زۆریان 
مەعشوقیان نەبووبێ و بە خەیاڵ بووبن بە عاشق”.
بیرچووە  گرنگتری  لەمە  شتێکی  لێرەدا  نووسەر 
لە  شەرابە  و  مەی  وشەکانی  ناوهێنانی  ئەویش 
کە  نەکردوە  بەوە  دەرکی  کالسیکیەکاندا.  شیعرە 
زۆربەی شاعیرە کوردەکانی پێشوو مەی و ساقی 
و جامی بادە و شەرابیان باس کردوە. ئەگەرچی 
هەندێکیان وەک مەحوی و مەولەوی کە سۆفی بوون 
ساقیان بە شێخ داناوە و جامی مەیش بە بادەی 
ئەو عەشقە واتە وەرگرتنی وەعز و تەریقەت، بەاڵم 
ڕەنگە  هەندێکیشیان  و  نەبوون  مەیخۆر  بەگشتی 
نووسەر  نە شێوەی ساقی.  دیبێ و  نە شەرابیان 
سەبارەت بە شیعرەکانی پیرەمێرد گەلێ بیروڕای 
لەتەک  بەاڵم  نووسیوە  ڕەخنەگرانەی  و  زانستی 
یەکەم،  دیارەوە.  هەڵەی  دوو  کەوتۆتە  ئەمەشدا 
شاعیرێکی  هیچ  السایی  پیرەمێرد  ئەو  بەڕای 

نەکردۆتەوە. دوەم ویستویەتی ببێ بە ڕێبەری 
شاعیرەکانی سەردەمی خۆی. نووسەر دەڵێت 
السایی  شیعرەکانیا  لە  هەروەکو  “پیرەمێرد 

خۆی  کە  ویستویەتی  بەڵکو  نەکردۆتەوە  کەسی 
عەسرە،  ئەم  کوردەکانی  شاعیرە  ئیمامی  بە  ببێ 
تاقی  پەتی  کوردی  شیعرا  لە  تریشەوە  لەالیەکی 
زمانەکەمان  کە  دەرخستووین  بۆی  و  کردۆتەوە 
زمانێکی دەوڵەمەند و شیرینە”10. بۆ وەاڵم دانەوەی 
ڕای یەکەمی دەڵێێن، ئەگەر بێت و ئەو شیعرانە لە 
دیوانی پیرەمێرد دەربهێنین کە تیایدا السایی نالی 
و مەوالنا خالید و مەولەوی و بێسارانی و وەلی 
دێوانە و شامەزهەر و گەلێکی تریشی کردۆتەوە 
دەمێننەوە  شیعرانە  لەو  کەم  ژمارەیەکی  ئەوا 
دەربارەی  نەکردبێتەوە.  تێدا  کەسی  السایی  کە 

10  شیعر و ئەدەبیات بەرگی یەکەم باسی پیرەمێرد
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خۆی  پیرەمێرد  مەولەوی  و  نالی  کاریگەری 
لەالم  نالی  نەناسیبوو  مەولەویم  “هەتا  دەڵێت: 
تەنانەت  بوو”11  کوردی  شیعری  پێغەمبەری 
لە  بێسارانی  و  مەولەوی  شیعری  بەیتی  زۆر 
شیعرەکانیدا بە ئاسانی دەناسرێتەوە. لە ماوەی 
ئەو بیست و پێنج ساڵەی لە تورکیا بووە نەک 
بەڵکە  کردۆتەوە  تورکەکانی  شاعیرە  السایی 
بە تورکی و فارسی گەلێ شیعری لە گۆڤاری 
 - و   - کورد   - ڕۆژنامەی   - و   - ژین   -
إقدام - و - شەفەق سورخ - و - فەرهەنگ-
السایی  بە  سەبارەت  باڵوکردۆتەوە.  دا 
کردنەوەی مەولەوی دەبێ ئەوە لەبیرنەکەین 
کە پیرەمێرد ئەوەندەی شێوەی کێشی شیعری 
مەولەوی - کێشی خۆماڵی - لەال شیرین بوە 
ئەوەندە چێژی لە حاڵەتی ڕۆحی شیعرەکانی 
مەولەوی وەرگرتوە. بۆ وەاڵم دانەوەی ڕای 
دوەمیش دەڵێین، پیرەمێرد هەرگیز بیری لەوە 
نەکردۆتەوە کە ئااڵی پێشڕەوی شیعری نوێ 
 - ڕۆژنامەی  لە  زۆرجار  بەڵکە  هەڵنه گرێ 
ژین -دا کە شیعری خۆی باڵودەکردەوە 
دەینووسی ئەمە - منظومە -ی حاجی 
توفیق -ە نەی دەگوت - شیعر - وە 
بووم،  شاعیر  کاتێ   - دەینووسی 
شاعیرێک  دەینووسی  یاخود 
نووسیوە.  ئەمە  خۆی  وەختی 
خۆی  وەک  تریشەوە  لەالیەکی 
هەمیشە  نووسیویە  زۆرجار 
شاعیرتر  بە  خۆی  لە  )گۆران(ی 
زانیوە ئەمەش لە ڕووی - تواضع 
-ەوە نەبوە بەڵکە ڕاستیەکەی هەر 
لە  گۆران  دەورەی  ئەو  و  وابووە 
لە  کوردیدا  شیعری  نوێکردنەوەی 
بینیویەتی  ڕوویەکەوە  هەموو 
پیرەمێرد  نەیبینیوە.  پیرەمێرد 
زیاتر گرنگی بە وشە و واتای 

11  ڕۆژنامەی ژین ژمارە )٧٨٩( ساڵی ١٩٤٦

نوێ.  داڕشتنی  نەک شێوەی  داوە  پەتی  کوردی 
زۆرجار بە پێچەوانەوە گەڕاوەتەوە بۆ دواوە و 
ڕیچکە و ئوسلوبی نالی و بێسارانی و مەولەوی و 
وەلی دێوانەی گرتۆتە بەر. هەتا ئێستا باشترین و 
کورتترین بیروڕا بەالی منەوە بۆ هەڵسەنگاندنی 
دەڵێت  -ە.  گۆران   - بیروڕای  پیرەمێرد  دەوری 
نەبیستراوەکانی  کوردیە  وشە  هێنا  ئەی  “ئەو 
زۆر  بەکارهێنانیان  ئەوانەی   - باڵوئەکردەوە 
و  گژ  ناوی  وەک  کوردیەکان  وشە  نیە.  فراوان 
گیا و گوڵ و شتی تر. بێگومان ئەم کردەوەیەش 
نەبوو.  کەڵک  بێ  هەبوو،  هەر  تەئسیری 
تەئسیرەکەشی لەالیەن إحساساتی نەتەوایەتیەوە 
بوو نەک لەالیەن هونەرەوە، کە خەڵکی هان ئەدا 
وشەی  زۆرجار  ئەگینا  بنووسن  پەتی  کوردی 
لێیان  و  بەکارئەهێنا  ڕەقی  عەرەبی  و  فارسی 

نەئەسڵەمیەوە”12
ڕەفیق حیلمی ڕەخنەگر لەیەک کاتدا دوو شاعیری 
کوردی  شیعری  کردنەوەی  نوێ  پێشڕەوی  بە 
بە  سەبارەت  گۆران.  و  پیرەمێرد  واتە  داناوە. 
پیرەمێرد ڕونمان کردەوە کە پێشڕەوی شیعری 
گۆران  بە  سەبارەت  نەبووە.  کوردی  نوێی 
ئینقیالبێکی  دنیای شیعرا  لە  “گۆران  دەنووسێت 
شیعری  بۆ  تازەی  بناغەیەکی  بەڕاستی  و  گێڕا 
کوردی دانا. بوو بە سەرکردەی هەرە ناوداری 

بوێژانی دەوری وریابوونەوە”13
وەک  خۆی  دەوری  لێرەدا  حیلمی  ڕەفیق  بەاڵم 
لەبیرچووە  نووری  شێخ  دەوری  و  شاعیرێک 
کە خۆی و شێخ نووری بەرەی بناغەی شیعری 
نوێیان دانا. با گوێ لە گۆران بگرین چۆن باسی 
ڕەفیق حیلمی و شێخ نووری دەکات “لەم بابەتەوە 
ڕەنگبێ ڕەفیق حیلمی پێش - نووری - کەوتبێ، بە 
کوردی و تورکی شیعری باڵوکردۆتەوە تەنانەت 
لە   - نفوس  بەگی  عبدالرحمن   - تر  شاعیرێکی 
سەرەتای ژیانی شاعیریەتیدا زۆر بەگوڕ دەستی 

12 دانیشتنێک لەگەڵ گۆران. گۆڤاری بەیان ژمارە )٢( ساڵی 
١٩٧٠

13 ئینقالب لە شیعری کوردیا پێشکەوتن ژمارە یەک ساڵی ١٩٥٨
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دایە تازەکردنەوەی هەڵبەست وە لە نووری کۆنترە 
ئەگەرچی  باڵونەئەکردەوە  شیعرەکانی  ئەو  بەاڵم 
هەڵبەستەکانیا  لە  ژیانیا  لەدوایی  عبدالرحمن 
بەگی  عبدالرحمن  وەستا”14  و  نەکرد  تطورێکی 
نفوس و ڕەفیق حیلمی و شێخ نووری هەرسێکیان 
لە شیعر نووسیندا لەپێش گۆران -ەوە دەستیان پێ 
کردەوە شێخ نووری بەالی گۆرانەوە - سەرۆک - 
بووە، هەتا خولیای گەرمی شاعیریی هەبوو هەر 
بە سەرۆک دانراوە بەاڵم شێخ نووری ساردبوەوە 
گەیاندیە  و  دەستەوە  بە  گرت  ئااڵکەی  گۆران  و 
نووری  شێخ  کە  کاتەی  ئەو  هەتا  کەواتە  ئامانج. 
و  هەبوە  سەرۆکی  دەوری  خۆی  بووە  بەگوڕ 
جێدەستی خۆی دیاری کردوە. ئەمە ئەوە ناگەیەنێ 
کاتێ ئەو لەو گەرمی و گوڕیە دەکەوێ ئیتر لەو 
قۆناغە مێژووییەدا کە دەوری تێدابینیوە و بەدان 
دەوری  ئێمە  بووە  سەرۆک  کە  گۆران  پیانانی 
سەرۆکی شیعری کوردی لێ وەرگرینەوە. نووری 
شێخ ساڵح بەالی ڕەفیق حیلمییەوە شاعیرێکی - 
دەورێکی  خۆی  بەتەنیا  وە  هەبووە.   - مخضرم 
تایبەتی  “دەورێکی  واتای  ئەمجا  بینیوە.  تایبەتی 
کە  دەبێتەوە  نزیک  گۆران  واتاکەی  لە  دەنوێنێ” 
بە سەرۆک دابنرێت بەاڵم ڕەخنەگر هێشتا نیشانی 

نەپێکاوە.
خۆی  بیروڕاکانی  بەڵگەی  بۆ  حیلمی  ڕەفیق 
نەیتوانی  نووری  شێخ  کە  بەوەی  سەبارەت 
سەرکردەیی شیعری نوێی کوردی بگرێتە دەست، 
سێ بەڵگە دێنێتەوە و منیش الی خۆمەوە بە بەڵگە 
ئەو سێ بیروڕایە ڕەت دەکەمەوە، ئەگەرچی ڕەنگە 

هەندێ کەس بەم بیروڕایانەی من قایل نەبن.
ڕەفیق حیلمی سێ بەڵگە دێنێتەوە کە شێخ نووری 
نوێی  شیعری  لە  سەرکردەیی  دەوری  نەیتوانیوە 

کوردیدا ببینێ:
١ - “نووری لەگەڵ ئەوەشا کە ئەڵقەی بە یەکەوە 
وریابونەوەیە  و  کالسیکی  دەورەکانی  نووسانی 
دەورێکی  خۆی  لەڕاستیا  ڕەنساس   - نهضە   -

14 دانیشتنێک لەگەڵ گۆران. بەیان ژمارە )٢( - ١٩٧٠ 

تایبەتی ئەنوێنێ، دەستە قوتابیەکی ئەو تۆی شوێن 
نەکەوت و یا پێی نەگەیاند کە دەورێکی وا بنوێنن 

بشێت بخرێتە مێژووی ئەدەبی کوردەوە”15.
هەر  واتە  یەکێکە  نووری  دەوری  و  نووری   -  ٢

خۆی بوو.
نووری  تەرانەکانی  ئەگەیەنێت  وا  ئەمەش   -  ٣
ناوداری  بوێژی  -ی  فکرت  توفیق   - شوێن  کە 
ئەکردەوە  ئەوی  السایی  وە  کەوتبوو  تورک 
لەگەڵ چەشتنی - زەوق ی - کورد ڕێنەئەکەوت 
لەبەرئەوە موریدانی نەبوو. ئینقیالبێکی پێ نەکراو 

بیرچوەوە”16 
لە وەاڵمدا بەرامبەر ئەم سێ خاڵە دەڵێین:

١ - ڕاستە شێخ نووری شاعیرێکی - مخضرم - 
بووە لە دەوری کۆن و نوێدا شیعری هەبووە بەاڵم 
ڕۆژنامەی  لە  زۆری  ژمارەیەکی  ئەوەی  بەهۆی 
ئەو سەردەمەدا باڵودەکردەوە مورید و قوتابی و 
شوێن پێهەڵگری زۆر بوو. گەلێ شاعیری شوێن 

کەوت و الساییان دەکردەوە.
٢ - نووری و دەوری نووری تەنیا شێخ نووری 
نەبوو بەڵکە ڕەفیق حیلمی و عبدالرحمن بەگی نفوس 
لەوکاتەدا  بوو. بەاڵم  و ڕەشید نەجیب و گۆران 

شێخ نووری بەهۆی باڵوبونەوەی شیعرەکانی 
و  هاوچەرخانە  بیریی  ڕۆشن  ڕادەی  و 
سەرۆکی  وەک  تورکی  ئەدەبی  کارتێکردنی 

ئەم ڕاپەڕین و نوێ بونەوەیە دەرکەوت.
حیلمییەوە  ڕەفیق  ڕەخنەکەی  بەپێچەوانەی   -  ٣
برەوی  بۆیە  نووری  شێخ  شیعرەکانی  دەڵێم  من 
زەوقی  لەگەڵ  چونکە  سەند  پەرەی  و  پەیداکرد 
خۆماڵی  کێشی  بڕگەی  و  ڕێدەکەوت  کورددا 
لە  دەدا  خۆی  پەتیش  کوردی  بۆ  و  بەکاردەهێنا 
بێژنگ. بۆیە شێخ نووری توانی لە قۆناغێکی تایبەتی 
و  بکات  شیعری  ئینقیالبی  بیستدا  سااڵنی  لە  و 
هەرگیز لە بیر نەچێتەوە. وەک بینیمان گۆران پلەی 
ڕابەر و سەرکردەی ئینقیالبەکەی داوەتێ. ڕەفیق 
حیلمی هەر لە بارەی گۆران -ەوە دەڵێت “گۆران 

15 ئینقالب لە شیعری کوردیدا. پێشکەوتن ژمارە یەک ١٩٥٨
16 هەمان سەرچاوە
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کۆنەکانی  شاعیرە  قوتابخانەی  ئینقیالبە  بەم 
بەتەواوی ڕوخاندوە و دنیای شیعری کالسیکی 
نووسەر  لێرەدا  کردوە”17  سەرەوژێر  بەجارێ 
نوێخوازی  شۆڕشێکی  گۆران  بڵێ  ویستویەتی 
یاخی  کالسیکیەکان  دەستوری  لە  و  بەرپاکرد 
ڕەفیق  گۆراندا  ڕۆمانتیکیەتی  باسی  لە  بوو 
“ئەو  دەنووسێت  شارەزایی  بە  زۆر  حیلمی 
تەبیعەتە  مەفتونی  تر  شاعیرەکانی  لە  زیاد 
وە بە نیگایەکی قوڵتر تێی ئەفکرێ. بەاڵم لە 
الیەکی تریشەوە هەست بەوە ئەکا کە جوانی 
ئافرەت کانگای هەموو جوانیەکی تەبیعەتەوە 
بەوە  هەست  ئافرەت  جوانیی  ئیلهامی  بە 
لە  هەیە.  جوانی  تەبیعەتا  لە  کە  ئەکرێ 
ئافرەتیشا گۆران بۆ ئەو جوانیانە ئەگەڕێ کە 
کانگەی  لە  )بوون(یان  وە  ناگیرێ  دەست  بە 
ڕەخنەگر  ئەکرێ”18  هەست  گیانا  و  دڵ 
مۆسیقای شیعرەکانی گۆران بە مۆسیقایەکی 
لە  “یەکێک  دەڵێت  دەزانێت  ڕۆژئاوایی 
بەوالوە  کۆن  خۆرهەاڵتیەکانی  مۆسیقای 
هەر  گوێچکەی  و  نەبیستبێت  مۆسیقای 
بەم جۆرە مۆسیقایە ڕاهاتبێت و گۆش 
کرابێ ڕەنگە لەم مۆسیقا تازەیە کە 
هەیە  گۆراندا  تازەکانی  شیعرە  لە 

تامێکی ئەوتۆ وەرنەگرێ”19 
زیرەکانە  حیلمی  ڕەفیق 
گۆران  کە  دەدۆزێتەوە  ئەوە 
ڕیالیزمە  هونەرمەندێکی 
بەڕاستی  “گۆران  دەڵێت:  و 
بوێژێکی واقیعی و فەننانە بوێژێکە 
کانگای  لە  شیعرەکانی  مادەی 
کۆمەاڵیەتی  ژیانی  لە  واتە  ژیان 
لە  نووسەر  هەڵێنجاوە”20  کورد 
بە  سەبارەت  نووسینەکەیدا 

17  هەمان سەرچاوە
18  شیعر و ئەدەبیات. بەرگی دوەم ١٩٥٦

19  هەمان سەرچاوە
20  هەمان سەرچاوە

وشە  مۆسیقای  نەرمیی  و  ئاواز  باسی  گۆران 
دەکات کە ئەمە بەالی منەوە بە تاقی کردنەوە و 
هەوڵی یەکەم دەزانرێ لە دنیای ڕەخنەی کوردیدا 
 - نه هاتوەکان  پێک  دەنگە  شیعرانەدا  لەو  هەر 

األصوات المتنافرە - جوێ دەکاتەوە.
نووسەر  یەکەمین  ڕەخنەگر  حیلمی  ڕەفیق 
ئەدەبی  کە  نەمرەوە  پیرەمێردی  لەدوای  کوردە 
تیور  وەک  -ی  المقارن  األدب   - بەراوردکاری 
و پراکتیک ئەنجام دەدات. ئەویش کاتێ شیعری 
موستەزادی جلوەی شانۆی گۆران و موستەزادی 
شاعیری  فکرەت-ی  توفیق   - -ی  بهاردە   -
تورک بەراورد دەکات و ئەدەبێکی بەراوردکاری 
هەردی  بە  سەبارەت  نووسەر  دەکات.  دروست 
پەیڕەوی  شیعرەکانیان  لە  کە  نووسیوە  وەهای 
گۆران دەکات، ڕەخنەگر سەبارەت بە بێکەس چەند 
شیعردا  “لە  دەڵێت  و  تۆمارکردوە  بیروڕایەکی 
ئینقیالبی  لە  یەعنی  گرتوە  عەسری  ڕێگەیەکی 

شیعری کوردیدا هەنگاوێکی زلی هێناوە”21
بەاڵم ئەگەر ئێمە شیعر هەڵسەنگێنین وەک شیعر 
کە  دەناسین  بەوە  بێکەس  هونەرەکانی شیعر  و 
و  بووە  نەتەوەکەی  شۆڕشگێڕی  شاعیرێکی 
خەڵک  کۆمەاڵنی  هەژاندنی  بۆ  ئەو  الی  شیعر 
ناڕه زایی  هەڵوێستی  نواندنی  و  خۆپێشاندان  و 
دژی داگیرکەر و زۆردار گرنگی بە جوانکاری و 
ڕازاندنەوەی شیعرەکانی نەداوە و لە بەکارهێنانی 
بەکورتی  نەکردۆتەوە.  سڵی  عەرەبیشدا  وشەی 
خۆی  تایبەتی  مەبەستێکی  ئەو  الی  شیعر 
هەبوە و ئەو زیاتر بیروباوەڕی شۆڕشگێڕی و 
بەرەنگاربوونەوەی مەبەست بوە و لەبەرئەوەی 
شیعر خۆش ئاوازترە و زۆرتر خەڵکی دەتوانن 
لە  ئەم  بیڵێنەوە  و  بکەن  لەبەری  و  بگەین  تێی 
وەک  دەربڕیوە  بیروڕاکانی  شیعرەوە  ڕێگەی 
داڕشتن  شیعر  “مەبەستی  کۆیی  قادی  حاجی 

نەبوە بەڵکە فکر داڕشتن بووە -”22
-ی  مارف  مەال  ڕەمزی   - دەربارەی  ڕەخنەگر 

21 گۆڤاری شەفەق ژمارە )٥ - ٦( ساڵی ١٩٥٨
22 شیعر و ئەدەبیات بەرگی یەکەم ل١٢
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شاعیر دەڵێت “نە پشتی کردۆتە تازە و نە ڕووی 
قاڵبێکی  لە  گاهێ  ڕەمزی  وەرگێڕاوە.  کۆن  لە 
تازەدا مەوزوعێکی کۆن و گاهێ لە قاڵبێکی کۆنا 

مەوزوعێکی تازە ئەهۆنێتەوە”23
ئەدەبیاتدا  و  شیعر  یەکەمی  بەرگی  لە  ڕەخنەگر 
تحلیل   - شیکردنەوە  ڕەخنەی  ئوسلوبی  زیاتر 
و  مانا  ڕووی  لە  شیعرەکانی  و  بەکارهێناوە  -ی 
ڕازاندنەوەی وشە و واتاوە لێک داتەوە، بەاڵم لە 
بەرگی دوەمدا کە چواردە ساڵ دوای ئەمە لە چاپ 
دراوە ڕەخنەگر ئوسلوبێکی زیاتر ڕوون و زانستی 
ڕەخنەیی بەکارهێناوە. شێوەی ڕەخنەی مەوزوعی 
و واقیعی و هونەری زاڵە بەسەر شێوەی ڕەخنەی 
ببێتە  توانی  کتێبە  بەم  نووسەر  دا.  -ی  تحلیل   -
بە ڕێ  ئەدەبی کوردیدا کە  لە  یەکەمین ڕەخنەگر 
و شوێنی زانستەوە مامەڵە لەگەڵ شیعری شاعیرە 

کوردەکان بکات.
و  داهێنان  ڕادەی  بەرزی  دەسەاڵت  ویستویەتی 
بیری نەتەوایەتی و هەستی ئیستاتیکی شاعیرەکان 

ڕوون بکاتەوە و بیسەلمێنێ.
ئێمەیە  سەرنجی  جێی  ئەوەی  ئەمانەشدا  لەتەک 
ڕەوانی  و  ڕێک  بەرنامەیەکی  ڕەخنەگر  ئەوەیە 
سەبارەت بە ڕێک خستنی ناوی شاعیرەکان ڕەچاو 
نەکردوە. بۆ نمونە لە بەرگی یەکەمدا ناوی چواردە 
شاعیری نووسیوە یەک لەدوای یەک لێکۆڵینەوەی 
و  پیرەمێرد  لەکاتێکدا  نووسیون.  لەسەر  ئەدەبی 
حاجی قادر و خاکی شاعیر بە ڕیزی یەکەوە باس 
دەکات کە سەردەمی ژیانیان دەیەها ساڵ و بگرە 
دوورن.  یەکەوە  لە  زیاتریش  ساڵ  سەد  نزیکەی 
یەک  بێکەس  و  پیرەمێرد  و  حەمدی  سەردەمی 
سەردەمە و زۆر دورە لە سەردەمی ژیانی حاجی 
قادر و ئاهی و خاکی و خەستە. لە بەرگی دوەمیشدا 
دیسان سالم و گۆران پێکەوە باس دەکات، دیارە 

سەردەمی ژیانیان چەندە دورە لەیەکەوە.
ئەدەبیاتدا  و  شیعر  یەکەمی  بەرگی  لە  هەروەها 
باسی ئەمین زەکی بەگ دەکات وەک شاعیرێک کە 

23 شیعر و ئەدەبیات بەرگی دوەم ١٩٥٦

هەموو دەزانین ئەمین زەکی بەگ شاعیر نەبوە و 
مێژوونووس بووە.

بارەی شیعری کۆنی - ڕەمزی  لە  ڕەفیق حیلمی 
-یەوە دەڵێت:

“ئەم چەشنە شیعرانە ئیتر باویان نەماوە و نابێ 
باو.  بە  بیکەینەوە  و  سەری  بگەڕێینەوە  ئێمە 
دابنێین  بۆ  تازەی  ئوسلوبێکی  ئیتر  ئەبێ  بەڵکو 
لەگەڵ  کە  بدوێین  نیشتمان  لە  وا  شێوەیەکی  بە 

پێویستی ئەم چەرخە ڕێک بکەوێ”24
ڕەفیق  مرۆڤانەیەی  و  هاوچەرخ  بیرکردنەوە  ئەم 
هونەر  بۆ  ئاشکرایە  کردنێکی  بانگ  حیلمی 
مەسەلەی  بە  مولتەزیم  مولتەزیم،  ئەدەبی  و 
میللەتەوە. نووسەر کاتێ داوای ئەو جۆرە هونەر 
لە  بوو  یەکێک  خۆی  کرد  مولتەزیمەی  ئەدەبە  و 
تەماشای  وردی  بە  ئەگەر  مولتەزیمەکان.  ئەدیبە 
سەرانسەر  دەردەکەوێت  بۆمان  بکەین  ژیانی 
بووە  وچان  بێ  خەباتی  و  میللەت  خۆشەویستی 
بە  لەوکاتەوە کە  میللەتەکەی هەر  پێشکەوتنی  بۆ 
تورکی شیعری بۆ کورد وتووە و دوای شیعری 
کوردی وتووە و کە ڕۆژنامەی - ئومێدی ئیستیقالل 
سەرنووسەری  ماوەیەک  ئەم  وە  دەردەچوو   -

کوردی  مێژووی  و  ئەدەب  خزمەتی  بووە 
شیعرانەی  “ئەو  دەنووسێت  خۆی  کردوە. 
کورد  بۆ  هەمووی  دامئەنا  تورکی  بە  کە 

ڕەفیق  ئەبیسترا”25  تیا  کوردستانی  فەریادی  بوو 
مێژووییەکانیدا  و  ئەدەبی  کارە  هەموو  لە  حیلمی 
بگەیەنێ  پیرۆز  و  گەورە  پەیامێکی  ویستویەتی 
و  ناکۆکی  هۆیەکانی  ویستویەتی  میللەتەکەی.  بە 
دواکەوتن و پشێوی میللەتەکەی لە ڕووی ئەدەب و 
مێژوەوە ڕەنگ پێ بداتەوە و وەک بەردی بناغەی 
ڕەخنەی زانستی کوردی دانا هەموو هەوڵێکیشی 
دواڕۆژ،  ئەدەبی  ڕشتنی  ڕەنگ  بۆ  کرد  تەرخان 

ئەدەبی مولتەزیم بە مەسەلەکانی میللەتەوە.

24  هەمان سەرچاوە. باسی ڕەمزی مەال مارف.
25  پاش تەموز - ڕەفیق حیلمی - ١٩٥٨ - پێشەکی.



ئومێد ئاشنا

“چاوی تاسەی بە شوێنا هەر ئەگێڕێن
لە ئاسمانا چونکە جێی چۆڵ ئەبینین”1

کە الشەی ڕەفیق حیلمی بە گردی سەیوان سپێررا، گۆران بە شیعرێکی جوان شیوەنی دڵی خۆی و 
ماتەمیی گیانی نووسیەوە. شیعری - ئاوابونێک -ی بۆ نووسی. گۆران توانی الی خۆیەوە بە بیست و 

دوو دێڕ سەرلەنوێ ڕەفیق حیلمی بە نەتەوەکەی و هەموو کەس بناسێنێتەوە.
لەنێوان گۆران و ڕەفیق حیلمیدا یادداشت و نامە و شتێک لەم بابەتانەمان بەدەستەوە نییە هەتا بیکەین 
بە نموونە و بتوانین وەک سەرچاوەیەک گەلێ ڕۆشنایی بخەینە سەر گیانی ئەدەبی ئەو سەردەمە و لە 

نزیکەوە ئاگاداری پێشکەوتن و هەستی کەسی و تایبەتی شاعیر و ڕەخنەگر بین.
سەبارەت بە پەیوەندی نێوان گۆران و ڕەفیق حیلمی - ئەوەی بەدەستەوە بێت و الی زۆربەمان دیارە 
ئەو نووسینەش  ئەدەبیاتی کوردیدا هەیە. وە  لە بەرگی دوەمی شیعر و  لێکۆڵینەوەکەی ڕەخنەگرە کە 
کە لە گۆڤاری - پێشکەوتن -دا بە ناوی - ئینقیالب لە شیعری کوردی - دا باڵوکردەوە. لەوێدا دەوری 
هەریەک لە گۆران و شێخ نووری دەرخست و وەک ڕەخنەگرێکی لێهاتوو ئەو کێشەی تازەکردنەوە و 

ئینقیالبە شیعریەی شی کردەوە.
لە  -ە.  ئاوابونێک   - شیعری  تەنها  کردبێتی  نووسەر  هەواڵنەی  ئەم  بەرانبەر  گۆرانیش   - کە  ئەوەی 
سەرەتاوە باسمان لێ کرد. وە سەرەتای شیعرەکە بەم جۆرە دەست پێئەکات و پێویستی بە لێکدانەوە و 

1  شیعری - ئاوابونێک - گۆران.

لەنێوان 
گۆران و ڕەفیق حیلمیدا
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ڕوون کردنەوە نییە. شیعرێکی سادە و ڕەوان و 
پڕمانا و مەبەستە:

“ئەی سەیوانی ئارامگەی ڕابووردومان
پێت سپێررا کۆستی تازەی کەوتومان

لەو کۆشەدا کە خاکی نیشتمانە
گۆشەی سنگی نازداری کوردستانە

با تێر بنوێ ئەو ئەستێرەی کە بە شەو
بە شەوی کورد نەچوە چاوی یەک تک خەو”2
ئیتر بەم جۆرە ئەڕوات و دێتە سەر باسی ئەرک 
و کاری مەردانەی نووسەر لە بواری تێکۆشان و 

نووسیندا.
گۆران شیعری وەهای لەخۆوە و بەزۆر نەوتوە، 
هەتا کاریگەری ئەو کارەساتە لە ناخیدا نەتەقیبێتەوە 
نەیتوانیوە  نەدابێتێ  ئازارێکی سەخت و پڕ ئێشی 
کائینێکی  گۆران  الی  شیعریش  شیعر.  بە  بیکات 
و  کردن  خەلق  کە  بوە  پیرۆز  و  گەورە  ئەوەندە 
موعامەلە کردن لەگەڵیدا هەر وا ئاسان و سەرپێیی 

نەبووە.
ئینجا سەبارەت بەوەی کە “ڕەفیق حیلمی” لەبارەی 
سەرنج  ئەوەندە  کارێکی  کردبێتی  -ەوە  گۆران 

ڕاکێش و بایەخدارە کە ئەتوانین بڵێین:
ڕەخنەی  بوونی  لە  حیلمی  ڕەفیق  و  بێت  ئەگەر 
کوردی  ئەدەبی  -ی  ڕەخنە  مانای  بە   - واقیعی 
ئەبێت کە  ئەوا ئەو سەرەتایەمان لێ ون  داببڕین 
ڕەخنەی واقیعی و مەوزوعیانەی ئەدەبی کوردی 

لێوە دەست پێئەکات.
شێوە  بەو  بوو  کەس  یەکەمین   - حیلمی  ڕەفیق 
گۆران  شیعری  لە  بتوانێ  ئەدەبیە  و  هونەری 
ئیستاتیکانەی  و  ڕیالیزمانە  نرخی  و  بکۆڵێتەوە 
خۆی بداتێ. لێرەدا گرنگی کارەکەی ڕەفیق حیلمی 

بەم چەند خاڵە دیاری ئەکەین.
الیەنی  نووسینەکەیدا  سەرەتای  لە  نووسەر   -  ١
فەرامۆش  -ی  گۆران  کەسایەتی  و  پێگەیشتن 
لەدایک  شوێنی  و  ساڵ  بە  سەبارەت  نەکردوە 
کام  لە  شاعیر  گەورەبوونی  چۆنیەتی  و  بوون 

2  هەمان سەرچاوە.

دەور و پشتدا و ئەو گۆڕانانەی بەسەریدا هاتوە 
نووسیویەتی جگە لەمە باسی بنەماڵەی گۆران -ی 

کردوە و شیعری ئەوی دەست نیشان کردوە.
ڕێبازەکانی  و  پێشکەوتن  قۆناغەکانی  لە   -  ٢
باسی  سەرەتادا  لە  کۆڵیوەتەوە  ئەوی  شیعری 

قۆناغی دەوری کۆن -ی شیعری شاعیر ئەکات.
ئەو ڕوون ئەکاتەوە کە هەرچەندە گۆران لەسەر 
ئوسلوبی کۆن شیعری وتوە بەاڵم کەمتر السایی 
کردۆتەوە و لە ناوەڕۆکی شیعرەکاندا وەستایەتی 
خۆی پێوە دیارە و سەلیقەی شاعیرانەی پرشنگی 

داوە.
لەپاشدا دێتە سەر دەوری گۆران لە تازە کردنەوەی 
بەرپای  بوارەدا  لەو  شۆڕشەی  ئەو  و  شیعر 
گێڕا و  ئینقیالبێکی  دنیای شیعر[  لە  ]گۆران  کرد. 
بەڕاستی بناغەیەکی تازەی بۆ شیعری کوردی دانا 
دەوری  بوێژانی  ناوداری  هەرە  بەسەرکردەی  بۆ 

وریابونەوە.3 
شاعیری  تازەکانی  کەرەسە  ڕوەوە  لەم  نووسەر 
بەرچاو خستوە وەک وشە، کێش - داڕشتن - قافیە 

- جوان ناسی - وێنەگرتنی هونەری سروشت.
ئەدەبی  ڕەخنەی  لە  بووە  کەس  یەکەم   -  ٣

کوردیدا الیەنی ئیستاتیکی شیعری گۆران شی 
بکاتەوە، زیرەکانە باسی کاریگەری - جوان 
-ی کردوە لە شیعرەکانیدا. بەتایبەتی جوانی 

ئافرەت. وە هەر لە دەقی شیعریی گۆران خۆیەوە 
مایەی   - جوانی   - کە  ئەنجامەی  ئەو  گەیشتۆتە 
تاسەی  هیچ جوانیەک  و   - گۆران  بۆ  بووە  خەم 
)گۆران  نەشکاندوە.  ئەوی  گیانی  ئارەزوی  و  دڵ 
ئیلهامی شیعری لە جوانی وەرگرتوە و لە هەموو 
شتێکا جوانی پشکنیوە و پەرستوە. زۆرتر جوانی 

ئافرەت هێالنەی شیعری وروژاندوە(4.
٤ - نووسەر بۆ یەکەمجار دوو سیفەتی هەرە گرنگ 
و  ڕیالیزم  ئەویش  ئەکات  باس  گۆران  نەمری  و 
هونەرمەندی - شاعیرە. ]گۆران بەڕاستی بوێژێکی 

3  ئینقیالب لە شیعری کوردی -دا - گۆڤاری پێشکەوتن. 
ژمارەی یەکەم. ساڵی یەکەم شوباتی ١٩٥٨.

4  شیعر و ئەدەبیاتی کوردی - بەرگی دوەم ١٩٥٦.
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مادەی شیعرەکانی  بوێژێکە  فەننانە.  و  واقیعی 
لە کانگای ژیان واتە لە ژیانی کۆمەاڵیەتی کورد 

هەڵهێنجاوە[5.
٥ - بەوردی لە ڕێبازی - ڕیالیزمی فۆتۆگرافی 
و  ئەکات  باسی  -دا  گۆران  شیعرەکانی  لە   -

نمونەیان بۆ ئەهێنێتەوە.
نێوان  لە  بەراوردکاری  ئەدەبێکی  جۆرە   -  ٦
شاعیرانی  گەلێ  و  گۆران  هونەری  کاری 

خۆمان و هەندەراندا پێک ئەهێنێت.
الیەنە  ئەو  باسی  کورتی  بە  لەکاتێکدا  ئێمە 
ڕەفیق   - لێکۆڵینەوەکانی  سەرکەوتوانەی 
شیعری  بە  سەبارەت  کرد  -مان  حیلمی 
گۆران. مانای ئەوە نییە کە الیەنی ناتەواوی 
و کەمی و کورتی لە لێکۆڵینەوەکانیدا نەبێت. 
تەنانەت ئەگەر هەر لە چاوی ئەو سەردەمە 
خۆیەوە تەماشا بکەین ئەتوانین گەلێ الیەنی 
کە  لێرەدا  بکەینەوە  ڕوون  ناتەواوی  و  کزی 
دەرفەت هەر ئەوەندەیە ئەمەمان بۆ ناکرێ و 

هەڵی ئەگرین بۆ هەلێکی تر لە داهاتودا.
 

5  هەمان سەرچاوە.



ژماره ی داهاتوو تایبه ت ده بێت به  :

دکتۆر مسته فا زه ڵمی



 
مەحمود نەجمەدین

 
ئەوەی نەگوتراوە دەگوترێ

پەنایان  كەس  زۆر  كە  ژانرانەی  لەو  یەكێكە  بیرەوەری  كتێبی 
و  تا  هونەرمەنده وه   و  سیاسی  كەسایەتیی  لە  هه ر  بردووە،  بۆ 
كەسایەتییەكی  داوە  ڕووی  زۆرجار  ڕۆژنامەنووس...  و  ئەدیب 
خوێنەردا  ناو  لە  بڵێم  باشتر  نەناسراوە،  پێوست  بەپێی  سیاسی 
نەناسراو بووە. بەاڵم كاتێ بیرەوەریی خۆی نووسیوەتەوە، خەڵك 
ناسیوێتی؛ بۆ نموونە، بەر لە باڵوبوونەوەی ئەزموون و یاد، پشكۆ 
سیاسەتمەدارەكاندا  ناو  لە  زۆرتر  بوو  كەسایەتییەك  نەجمەدین 
گێڕانەوە  و  زمان  بەو  یادی  و  ئەزموون  كاتێ  بەاڵم  ناسراوبوو، 
جوانە نووسییەوە، بۆ ئێمەی خوێنەر و بۆ نەوەی دوای ڕاپەڕین 

گێڕانەوەی 
ڕووداوەكان 

لە زاری 
ڕاوێژكارەكەی 

شێخ مەحمودەوە
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شتێكی تازە بوو، حیكایەتێكی نەبیستراوبوو، هەر 
بۆیە ئەزموون و یاد بوو بەو كتێبەی كە پشكۆی 
كتێبەی  ئەم  خوێنەرێكەوە.  هەموو  زاكیرەی  بردە 
دیكەش  خەڵكی  بۆ  دەروازەی  نەجمەدین  پشكۆ 
بكەنەوە.  باڵو  خۆیان  بیرەورەییەكانی  تا  كردەوە 
مرۆڤ،  دواهەناسەی  دواوتە،  وەك  بیرەوەری 
كتێبی  بیرەوەری،  كتێبی  كتێب.  دواهەمین  وەك 
دەگوترێ.  نەگوتراوە،  كە  ئەوەی  نەگوتراوەكانە، 
هەندێك لەو كەسایەتییانە بە هۆی پێگەی سیاسی 
ژیان  نهێنییەكانی  ناتوانن  كۆمەاڵیەتییەوە  یاخود 
سیاسی  پێگەی  و  بكەن  ئاشكرا  ئەزموونیان  و 
ڕووداوە  ئەو  كە  دەكات  وا  كۆمەاڵیەتی  یاخود 
كەسایەتییەكانەوە  مردنی  دوای  لە  نهێنییانە 
كە  كتێبانەی  ئەو  زۆربەی  بۆیە  ببن.  ئاشكرا 
دەنێتەوە.  هۆسە  باڵوبوونەوەیان  بیرەوەرین، 
زۆر جار كه سایەتییە گەورەكان بۆ خۆیان فریای 
كەسانی  و  ناكەون  بیرەوەرییەكان  نووسینەوەی 
دی بەو كارە هەڵدەسن؛ بۆ نموونە، كەسایەتییەكی 
بە  هەستاوە  كەریم  عەلی  كە  زەبیحی،  وەكو 
كۆكردنەوەی بیرەوەری و زانیاری و دیدار لەگەڵ 
كەسایەتییە سیاسییەكانی كە لە زەبیحییەوە نزیك 

بوون. 
گرنگە،  زۆر  بیرەوەری  نووسینەوەی  هونەری 
نهێنییە  دەنووسنەوە،  بیرەوەری  ئەوانەی  چونكە 
سیاسی و كۆمەاڵیەتییەكانی خۆیان بۆ دواهەمین 
كتێب هەڵدەگرن. ئەوەی بیرەوەری دەنووسێتەوە، 
لە  بەاڵم  دەگێڕێتەوە،  خۆی  ژیانی  چیرۆكی 
ژیانی خۆیەوە ڕووداوە جۆراوجۆرەكانی  ڕێگه ی 
و  كار  بەپێی  دەكات،  باس  خۆیشی  سەردەمی 
بیرەوەرییەكە دەگۆڕێ  ئەو كەسە، كەشی  پێگەی 
كەشێكی ئەدەبی، یان سیاسی و یاخود كۆمەاڵیەتی 
و... خاڵێكی دیكە لە نووسینی بیرەوه ریدا گرنگیی 
پێدراوە، ئاشكراكردنی كردەی سێكسی و چیرۆكی 
عەشق و ناوهێنانی بكوژ و ناپاك و لە بیرەورەیدا 
زۆر هاتوون و گرنگییان پێدراوە. زۆرجار ئەمە لە 
ڕووی سایكۆلۆژییەوه  جۆرێكە لە خۆخواردنەوەی 

شتێك  بیرەوەری  نووسەری  كەسایەتیی  مرۆڤ، 
لە دڵیدایە و سااڵنێكی زۆر خۆی دەخواتەوە تا لە 
دوانووسینیدا دەری دەبڕێ. ئەمە هەندێك جار بۆ 
تۆڵەسەندنەوەیە و هەندێك جاریش بۆ نیشاندانی 
لە  خۆپاككردنەوەیە  بۆ  جاریش  هەندێك  واقیعە. 
بڵێن  دەكرێ  بەگشتی،  نەشیاوەكان.  ڕووداوە 
كتێبی  كتێب،  سەرنجڕاكێشترین  و  خۆشترین 

بیرەوەرییەكانە.
 

یادداشتی ڕۆژە ڕەشەكان
ڕەفیق  یادداشتەكانی  لەبارەی  ئێمە  بابەتەی  ئەم 
كراوە.  چاپ  بەرگدا  سێ  لە  كە  حیلمییەوەیە، 
دەكه ن،  ڕۆژگارێك  لە  باس  كە  یادداشتانەی  ئەو 
سیخناخ بە ڕووداوی سیاسی و شەڕ و داگیركاری. 
دەسەاڵتی  لێژبوونەوەی  سەردەمی  حیكایەتی 
عوسمانی و هاتنی دەسەاڵتێكی تازە لە توركیا و لە 
بەرەو  عوسمانی  مەملەكەتی  توركیاش  دەرەوەی 
بەرتەسكبوونەوە چووە. سەردەمی دەسەاڵتدارێتیی 
نێوان  لە  مەحمود  شێخ  شۆڕشی  هات.  ئینگلیز 
تەقەال  و  هەوڵ  دوای  ئیمپراتۆڕدا  دوو  بەرداشی 
لەو  كام  هیچ  چوو،  لەبار  زۆر  تێكۆشانێكی  و 

كورد  بەڵكو  نەبوون،  كورد  بۆ  ئیمپراتۆڕانە 
بۆ ئەوان بوو. كورد بێئاگایانە خۆی كرد بە 
قوربانی بۆ ئیمپراتۆریەتی عوسمانی و ئینگلیز. 

بووە،  كوردیدا  دەوڵەتێكی  لەپێناوی  كورد  هەوڵی 
هەرچی دەسەاڵتی عوسمانی و ئینگلیزە، كوردیان 
وەك گەمەیەك بۆ بەرژەوەندیی خۆیان بەكار هێنا. 
لەم باسەدا دەچینە ناو چیرۆكی ئەو ڕووداوانەوە 
كە ڕەفیق حیلمی لە ڕێگه ی یادداشتەكانیەوە بۆمان 
چۆن  بارودۆخەدا  لەو  كورد  كە  دەگێڕێتەوە، 
وەاڵمی  چۆن  داگیركەرەكان  و  كردووە  مامەڵەی 

كوردیان داوەتەوە.

دیداری شێخ سەرەتای تێكۆشانی ڕەفیق حیلمی 
بوو

ڕەفیق حیلمی یەكێكە لەو كەسایەتییە گرنگانەی كە 
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لە سەردەمی شێخ مەحمودی حەفیددا دەوری 
كەسایەتییەكی  وەك  هەبووە،  گرنگی 
سیاسی یەكێك بووە لەو سیاسەتمەدار و 
ڕۆشنبیرانەی كە لە شێخ مەحمودەوە 
و  بووە  ڕاوێژكاری  و  بووە  نزیك 
لە  بووە  خۆشەویست  كەسێكی 
الی شێخ و ئەویش بە ئەندازەیەك 
كە  ویستووە،  خۆش  شێخی 
نەزانیوە  شیاو  بە  كەسی  هیچ 
حیلمی  ڕەفیق  وی.  شوێنی  بۆ 
و  هۆشیار  سیاسەتمەدارێكی 
هەڵوێستی  خاوەنی  و  وردبین 
پیاوە  ئەم  بوو.  خۆی  ئەخالقیی 
بەدەر لە سیاسەت لە بواری ئەدەب 
لە  كردووە.  كاری  وەرگێڕاندا  و 
هەموو  سیاسیشدا  بیروڕای 
جوامێرانەی  هەڵوێستی  كات 
بە  تێكەڵ  زوو  هەر  هەبووە. 

دنیای سیاسەت بوو، لەگەڵ ڕووداوە گەورەكاندا 
توشی بەریەككەوتن بووە.

ئەو كاتەی بۆ یەكەم جار شێخ مەحمود دەبینێت، 
شەیدای  و  خوێنگەرم  بیست سااڵنی  گەنجێكی 
كوردایەتی دەبێ. دیداری شێخ سەرەتای خەبات 
و تێكۆشانی ئەم پیاوە بووە، ئەو دیدارە، دیداری 
لەوێوە  حیلمی.  ڕەفیق  بە  دەبێ  شێخ  متمانەی 
دەبێ بە جێی باوەڕی شێخ. لە پەیوەندیی خۆی 
مامەڵەی  نەترسانە  ئینگلیزدا  كاربەدەستانی  و 
كردووە. وەك گەنجێكی سەربڵند مامەڵەی لەگەڵ 
هەردوو كەسایەتی ئینگلیز "نوئێل و بێڵ" كردووە. 
لە سەردەمی دووەمی حكومەتی شێخ مەحموددا 
و  بینیوە  جوراوجۆری  دەوری  حیلمی  ڕەفیق 
فەرمی  بە  هەبووە.  جیاوازی  پلەی  و  پۆست 
جێگری وەزیری پەروەردە بووە. سەرنووسەری 
پاشانیش  و  بووە  كوردستان  بانگی  ڕۆژنامەی 
ئومێدی ئیستقالل. مامۆستای ماتماتیك و زمانی 

توركی بووە.
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چیرۆكی ملمالنێكان دەگێڕێتەوە
)یادداشت، كوردستانی  كتێبەدا  لەم  ڕەفیق حیلمی 
حیكایەتی  مەحمود(  شێخ  شۆڕشەكانی  و  عێراق 
هاتنی عوسمانی و ئینگلیز بۆ كوردستان دەگێڕێتەوە 
وەك  دەكات،  مەحمود  شێخ  شۆڕشی  باسی  و 
و  دەیگێڕێتەوە  بینیوێتی،  ئەوەی  شایەتحاڵێك 
چیرۆكی ملمالنێی ئینگلیز و عوسمانی و ملمالنێی 
ئەتاتورك و عوسمانییەكان و یاخیبوونی ئەتاتورك 
لەبارەی میساقی  بەرانبەر خەلیفە دەگێڕێتەوە.  لە 
میللی تورك و فەرامۆشكردنی كوردەوە دەدوێت. 
باس لە دەوری شەریف پاشا دەكات لە موئتەمەری 

ئاشتیدا كە چۆن فریو دراوە.

فیتنەییەكەی موصل
باسی  نووسەر  یادداشتدا  ئەم  بەشێكی  لە 
سەردەمی جەنگی جیهانی دەكات كە چۆن سلێمانی 
بووەتەوە،  نەخۆشی  و  برسێتی  ڕووبەڕووی 
شاردنەوەی  توانای  بەلەدییە  كە  ئەندازەیەك،  بە 
تەرمەكانی نەبووە. ئیتر برسێتی و نەخۆشی بوون 
بە هۆی تەشەنەسەندنی بەدڕەوشتی، سواڵكەر و 
لەشفرۆش پەیدا بوون. وێنەی سلێمانییەكی هیالك 
غەمگین.  سلێمانییەكی  دەدا.  نیشان  ماندوومان  و 
وێنەی ئەو ڕۆژگارە شوومە دەكێشێ، كە برسێتی 

چۆن تەنگ بە خەڵك هەڵدەچنێ.
باس  نووسەر  بیرەوەرییانەدا  ئەم  بەشێكی  لە 
فیتنەی  ئەویش  دەكات،  گرنگ  ڕووداوێكی  لە 
باوكی  سەعید  شێخ  كە  ڕووداوەی  ئەو  موصڵە، 
دەچن  تیا  برای  ئەحمەدی  و شێخ  مەحمود  شێخ 
فیتنەیی  چیرۆكی  دەبێ.  دەرباز  مەحمود  شێخ  و 
دەگێڕێتەوە،  والیی موصڵ  نەوت بەئاگرداكردنی  و 
و  سەعید  شێخ  ئەوەی  هۆی  دەبێتە  چۆن  كە 
شێخ ئەحمەد بكوژرێت. ئەوەش كە ئەم فیتنەیەی 
ڕۆژی  لە  كە  ئەفەندییە  بەها  كرد،  دروست 
شێخ  دەوری  دەكات.  ون  خۆی  ئاشووبەكەدا 
شەڕەدا  لەو  دەربازبوونی  چۆنێتیی  و  مەحمود 

بۆ  مەحمود  شێخ  چوونی  ڕووداوی  دەگێڕێتەوە. 
كەركوك دەگێڕێتەوە، كە چۆن عەشایەر لە بەری 
و  بوون  ئامادە  پێشوازیلێكردنی  بۆ  بەیانییەوە 
و  هەولێر  و  كەركوك  عەشایەری  تووڕەبوونی 
سلێمانی لە ڕووداوی فیتنەی موصڵ و تیاچوونی 

شێخ سەعید و شێخ ئەحمەد.
ڕەفیق حیلمی لە چەند شوێنێكدا باس لەوە دەكات، 
كە شێخ مەحمود چەندین جار ڕووبەڕووی سزای 
سێداره  بووەتەوە. بەاڵم توركەكان یاخود ئینگلیز 
ئەو كارەیان نەكردووە، بەو خەیاڵەی كە ڕۆژێك 
لە ڕۆژان سوودی لێوەرگرن. داگیركەران هەمیشە 
بە  مامەڵە  چۆن  كە  بووە،  ئەوە  الی  خەیاڵیان 
نووسەر  یادداشتەدا  لەم  ئەوەتا  بكەن.  كوردەوە 
و  سوود  خەیاڵی  بە  پاشا  ئیحسان  عەلی  دەڵێ: 
ڕزگار  مەرگ  لە  مەحمود  شێخ  سیاسی  قازانجی 

دەكات.
 

سلێمانی لە برسێتییەوە بۆ خۆشگوزەرانی
ملمالنێی  باسوخواسی  كتێبە  ئەم  سەرلەبەری 
كێشەكانیش  تەواوی  ئینگلیزە.  و  تورك  و  كورد 
ویالیەتی  ئاسمانی  بەسەر  ڕەش  هەوری  وەك 

ویالیەتی  بووبوون،  گرمۆڵە  موصلدا 
قوربانیی  بە  بوو  مەملەكەتەی  ئەو  موصڵ، 
ڕێگه ی  لە  ئینگلیز  داگیركەران.  كێبڕكێی 

نفوزی  لە  سوود  دەدا  هەوڵیان  ویلسن  و  نوئیل 
لە  بووە،  كاریزمایەك  پێیەی  بەو  وەربگرن  شێخ 
ویالیەتی موصڵدا دەوری گرنگی بینیوە و بەشی 
گوێڕایەڵی  خوێندەوار  و  عەشایەر  زۆری  هەرە 
میوانداری  شایەتحاڵی  حیلمی  ڕەفیق  بوون.  شێخ 
ئینگلیز و كۆبوونەوەی عەشایر و پیاوانی ناودار 
ماڵی  لە  ئینگلیز  نوێنەری  و  گەورە  ئەهالی  و 
ڕووداوی  نووسەر  لێرەوە  بووە.  مەحمود  شێخ 
لە  دەگێڕێتەوە  سلێمانی  خەڵكی  خۆشگوزەرانیی 
شارەكەی  كە  نەخۆشییەی  و  برسێتی  ئەو  دوای 
ئینگلیز  پەیدابوونی  حیكایەتی  كردبوو.  هەراسان 
و  خەڵكدا  بەسەر  پارە  تەخشانوپەخشانكردنی  و 
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گوزەرانی شار دەگێڕێتەوە. نووسەر چۆن باس 
خەڵك  كە  دەكات  سلێمانی  برسێتییەكەی  لە 
سەردەمی  باسی  ئاوەهاش  دەمرێ،  لەبرسا 
لە  دەكات  خەڵك  تێربوونی  و  بووژانەوە 
لەوەدا  عوسمانلیدا  لەگەڵ  ئینگلیز  سلێمانی. 
داگیر  شوێنێكی  هەر  ئینگلیز  كە  بوو،  جیاواز 
دەكرد، ڕێژەیەكی كەم خزمەتی ئەو شوێنەی 
دەكرد و بە كردنەوەی خوێندنگا و بیمارستان 

خەڵكەكەی دەخەڵتاند و سەرقاڵی دەكردن.
لە بەشێكی دیكەی ئەم بیرەوەرییانەدا نووسەر 
لەبارەی دەوری شێخ مەحمود و كۆنفراسی 
مەحمود  شێخ  كە  دەدوێت.  ئاشتییەوە 
مەزبەتەیەك ئامادە دەكات و شەریف پاشای 
كورد دەكرێ بە نوێنەری كورد لە كۆنفراسی 
بخاتە  كورد  میللەتی  داواكاریی  تا  ئاشتیدا 
یادداشتە  ئەم  نووسەری  و  باسوخواس  بەر 
كابان  ڕەشید  كە  دەنووسێت،  مەزبەتەیە  ئەو 
ئەم  گەیاندنی  بۆ  بەرزنجی  ئەحمەد  سەید  و 
مەزبەتەیە بە دەستی شەریف پاشا ڕەوانەی 
ئەویش  داخەوە  بە  دەكرێن.  پاریس 
دیكەی  هەوڵەكانی  هەموو  وەكو 
كورد  سەرناگرێ.  كورد  شۆڕشی 
هەوڵی  هەمیشە  دێرزەمانەوە  لە 
داوە مافی خۆی بە دەست بهێنێ 
گرتووەتە  ڕێگه یەكی  هەموو  و 
بەر، بە مەزبەتە و بە پەیماننامە 
و.. هەوڵی  ئاشتی  بە شەڕ و  و 
كورد  كات  هیچ  كەچی  و  داوە 
نەخوێنراوەتەوە، بەڵێنەكان بەسەر 
ئەرشیف  فەرامۆشییەوە  كاغەزی 

كراون.

كوردی  دەوڵەتی  نوئیل  خەونی 
بوو

لە  باس  یادداشتەدا  لەم 
كە  كراوە،  نوئیل  دەوری 

بوایە،  نوئیل  دڵی  بە  زەمان  ئەگەر  وایە  پێی 
ئەم  دادەمەزراند.  كوردیی  دەوڵەتی  بناغەی 
داخەوە  بە  بەاڵم  بووە،  كورد  دڵسۆزی  پیاوە 
ناوچەی كوردستان  لە  ماوەی دەستبەكاربوونی 
ئەوەندە نەبووە. بەریتانیاش بۆ هەر سەردەمە و 
نوێنەرێكی ناردووەتە كوردستان. كە هەریەكەیان 
بە جۆرێك مامەڵەیان كردووە. ڕەفیق حیلمی بە 
فەرمانی شێخ مەحمود كاری وەرگێڕانی بۆ نوئیل 
دەكرد و وانەی فێربوونی كوردیشی پێدەوتەوە و 
بەپێی گێڕانەوەی نووسەری ئەم یادداشتانە نوئیل 
باشی  دەوری  كورد  بۆ  كە  بووە،  كەسایەتییەك 
گێڕاوە، بە ڕاستی خەمی بۆ كورد خواردووە و 
هەر ئەو كاتە خەونی ئەوەی هەبووە كە گەشتێك 
ڕەوشی  لە  تا  بكات،  توركیا  كوردستانی  بۆ 

كوردانی باكوور ئاگادار بێت.
هەوڵەكانی نوئیل سەری نەگرت و شێخ مەحمود 
نوئیل  تەقەالكانی  نەبوو.  ئینگلیز  بە  متمانەی 
بێسوود بوون و نێوان شێخ مەحمود و ویلسن 
و  شێخ  نێوانی  بنەچەشدا  لە  تێكەوت.  ناكۆكی 
ویلسن كۆك نەبووە. ئیتر ویلسن نوئیلی لەو كارە 
البرد و مێجەر سۆنی كردە موستەشار لە جێگه ی 
مەحمود  شێخ  دوژمنی  سۆنیش  مێجەر  نوئێل. 
بە  بوو،  نوئیلیش  هەرچی  بوو،  حكومەتەكەی  و 
بەریتانیا  ئەركێك،  بە  و  گەیشت  خۆی  مەرامی 
فایەق  لەگەڵ  نوئیل  كرد.  توركیای  ڕەوانەی 
وەڕێ  توركیا  بەرەو  بەگ(  فایەق  )ئەحمەد  تاپۆ 
كەوتن. بەرنامەی نوئیل ئەوە بووە كە لە توركیا 
لە  بگات.  كورد  پیاوانی شۆڕشگێڕی  یداری  بەد 
ئەنجامدا لەویش نەگیرسایەوە و دوژمنان كەوتنە 

وێزەیان و وەدەریاننان.
دەكات،  نوئیل  دوای  سلێمانیی  باسی  نووسەر 
ئاڵۆزی  بەرەو  شار  و  شێواوە  بارودۆخەكە  كە 
چووە، مێجەر سۆن ئەو پیاوە دڕندەیە بوو، كە 
سلێمانیی هەراسان كرد. ئیتر ئینگلیز سلێمانیی پڕ 
كرد لە عەجەم و هندی و عەرەب و ئەفغانی و 

جولەكە و ئەرمەنی.
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زمانزانینەوە  شارەزایی  هۆی  بە  حیلمی  ڕەفیق 
لە  و  سیاسییەوە  باسوخواسی  ناو  بچێتە  توانیی 
لە  زمانزانینەوە  هۆی  بە  و  بوو  نزیك  شێخەوە 
نوێنەرەكانی ئینگلیزەوە زۆر نزیك بووە، ئەم پیاوە 
زۆر سەركەش و چاونەترسانە لەگەڵ ئینگلیزەكاندا 
مامەڵەی كردووە و هەرگیز حیسابێكی ئەوتۆی بۆ 
نەكردوون. ئەو وەك مامۆستایەك مامەڵەی لەگەڵ 
زۆر  بۆیە  ئەوان،  بەندەی  وەك  نەك  دەكردن، 
دەبوو،  ڕووبەڕووبوونەوە  و  كێشە  تووشی  جار 
زۆریش بێزار بووە لەو دۆخە. وەك خۆی باسی 
بیل.  كاپتن  تڕوفیزی  لە  بووە  بێزار  زۆر  دەكات، 
كە پیاوێكی تووڕە و لەخۆبایی بووە. نوئیل و بیل 
دوو كەسایەتیی زۆر جیاواز بوون، بیل كەسێكی 
لەگەڵ  حیلمی  ڕەفیق  بووە.  لوتبەرز  و  لەخۆبایی 
نوئیلدا زۆر ڕێك بووە و دۆستایەتییان هەبووە و 

بە پێچەوانەوە لەگەڵ بیلدا ناڕێك بووە و زوو زوو 
بەشەڕ هاتوون.

سەركەشیی عەشایەری كورد و فیزی بیل
نووسەر  یادداشتانەدا  ئەم  دیكەی  بەشێكی  لە 
لەبارەی سەفەرەكەی لەگەڵ بیلدا بۆ كۆیە دەدوێت. 
عەشایه رەكاندا  لەگەڵ  بیل  مامەڵەكردنی  لە  باس 
و  فیز  لێكەوتەوە،  زۆری  كێشەی  كە  دەكات، 
و  عەشایه ر  سەركەشیی  و  بیل  لەخۆباییبوونی 
كرد.  دروست  زۆری  كێشەی  خێڵەكان  سەرۆك 
عەشایەری  بە  خۆیان  شەڕی  ئینگلیز  و  تورك 

كورد كرد.
لە  باس  كتێبەكەدا  دیكەی  بەشێكی  لە  نووسەر 
دیداری شێخ مەحمود و سمكۆی شكاك دەكات، كە 
چۆن شێخ ناردوویەتی بە دوایدا و بە نهێنی قسەی 
گوایە  كە  لێكردووە،  گومانی  و  كردووە  لەگەڵدا 
ڕەفیق حیلمی لەگەڵ مستەفا پاشادا كار بۆ ئەوە 
دەكەن لەگەڵ ئینگلیزدا ڕێك بكەون. دوای ئەوەی 
ڕەفیق حیلمی شێخ دڵنیا دەكاتەوە، كە شتی وا نییە. 
گاڵتەم  دەڵێ  پێی  و  دەكات  ماچی  مەحمود  شێخ 
لەگەڵ كردی. لێرەدا ئەوەمان بۆ ڕوون دەبێتەوە، 

كە كورد لە دێرزەمانەوە ئەوەندەی خەریكی 
ئەوەندە  بووە،  ناوخۆیی  ملمالنێی  و  شەڕ 
شەڕی دوژمنی نەكردووە. ئەوەتانێ نووسەر 

باسی شەڕی شێخ و ئاغا و عەشایەری دەستەی 
ئۆزدەمیر دەكات. ملمالنێی ڕەواندز و سلێمانی كە 
شەڕی تورك و ئینگلیز بووە و بە عەشایەری كورد 
كراوە، لەسەر خاكی كورد و كوردیش تێیدا بووە 
دابەشبوونی عەشایەری  ئەنجامی  لە  قوربانی.  بە 
ئینگلیزیش  و  بوو  الواز  كورد  شۆڕشی  كورد، 
توانیی بە ئاسانی كۆنترۆڵی ناوچەكە بكات. ئیتر لە 
شەڕی دەربەندی بازیان شێخ مەحمود بە برینداری 
دەستگیر دەكرێ و دوای موحاكەمە دیسانەوە لە 
بۆ  دەكرێ  نەفی  و  دەبێ  ڕزگاری  مەرگ  سزای 
تر  جارێكی  ئینگلیز  ئەوەی  بۆ  ئەمەش  هندستان. 
لە  بهێنێ  بەكار  فشار  كارتی  شێخ مەحمود وەك 
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ئینگلیز  چ  خواڵسە،  توركیادا.  بەرەی  بەرانبەر 
و چ تورك هیچ كات چاوی بەزەییان بۆ كورد 
ملمالنێی  و  بەرژەوەندی  چاوی  بەڵكو  نەبووە، 

سیاسییان هەبووە.
حیكایەتی  گێڕانەوەی  یادداشتە  ئەم  بەشێكی 
شەڕی تورك و یۆنانە لە سااڵنی 1920كاندا. 
شەڕێكی  لە  بەهێز  دەوڵەتێكی  وەك  توركیا 
لە  و  ئینگلیز  لەگەڵ  الیەك  لە  بوون  گەورەدا 
الیەك لەگەڵ یۆنان، ئینگلیز پاڵپشتیی یۆنانی 
دەكرد و فەڕەنسا و ئیتاڵیایش لەگەڵ توركدا 
هاوكاریی  تەقەمەنی  و  چەك  بە  و  بوون 
شەڕە  ئەم  پاڵەوانی  و  دەكرد  توركیایان 
لە  كورد  دیسانەوە  بوو.  پاشا  عیسمەت 
خشتە برا و تورك تا كاری بە كورد بوو، بە 
برای دینی و هاوئیمان و دۆستی خۆی زانیی 
تا كاتی سەركەوتن و ئەوجا دیسانەوە كورد 

ئەرشیف كرایەوە.

سەردەمەكەی  كاریزمای  مەحمود  شێخ 
خۆی بوو

یادداشتەدا  ئەم  دیكەی  بەشێكی  لە 
كەسایەتی  لە  باس  نووسەر 
چەند  كە  دەكات،  مەحمود  شێخ 
لە  هەر  بووە.  سەرنجڕاكێش 
و  خێاڵت  ناو  لە  منداڵییەوە 
پێكهاتەی سیاسیدا ناو و ناوبانگی 
بووە.  دیار  كەسێكی  و  هه بووه  
باوكی  لەگەڵ  بووە،  منداڵ  كە 
سوڵتان  و  ئەستەنبوڵ  چووەتە 
شێخ  بۆیە  بینیوە.  عەبدولحەمیدی 
و  سیاسی  ئاستی  لەسەر  مەحمود 
لەسەر ئاستی جەماوەریش لە ناو 
و  هەبووە  دەوری  عەشایەردا 
بۆ ئەو سەردەمە كاریزمایەك 
شەخسی  وەك  بووە. 
بووە.  ئازا  كەسێكی  خۆشی 

مەراسیمی  و  هندستان  لە  گەڕانەوەی  ڕۆژی 
ئەوە  مردنەكەی  ڕۆژی  یاخود  بەخێرهاتنەوەی، 
دەردەخەن كە شێخ چ كەسایەتییەكی كاریزمایی 
وێنەی  یادداشتانەدا  لەم  حیلمی  ڕەفیق  بووە. 
ڕۆژی گەڕانەوەی شێخ لە مەنفا و وێنەی ڕۆژی 
مردنەكەی نیشان دەدا، وێنەی پێشوازیی خەڵكی 
نیشان دەدا. بە داخەوە ئینگلیز و تورك دەستیان 
بە  بوو  مەحمودیش  شێخ  و  برد  یارییەك  بۆ 
مەحمود  شێخ  لێرەوە  و  یارییە  ئەو  كەرەستەی 
و  گومان  تووشی  ئینگلیزدا  و  تورك  نێوان  لە 
یارییەدا  لەو  لەوەی  جگە  ئەمە  بوو.  ڕارایی 
دەوروبەرەكەی دەوری خراپیان گێڕا، هەر كەسە 
دەكرد.  كاری  خۆی  ئارەزووی  و  ویست  بە 
الی  بە  یەك  دەكێشا،  دای  توركدا  الی  بە  یەك 
ئینگلیزدا، شەڕ و فیتنەیی ئۆزدەمیر و ئینگلیزیش 
مەحمود  شێخ  نێوان  خستە  ئاژاوەی  الوە  لەو 
بووە هۆی  ئەمەش  و  دیكەوە  و عەشیرەتەكانی 
فەرمانی  لە  لەو عەشیرەتانە  ئەوەی كە هەندێك 
كەسایەتیی  لێرەوە  ئیتر  دەربچن.  مەحمود  شێخ 
تووشی  لە ڕووی جەماوەرییەوە  مەحمود  شێخ 
دابەزی.  كاریزماییبوونی  بااڵنسی  بوو.  قەیران 
قایمقامی  كە  سندۆاڵنیش  ئەمین  شێخ  بەزمی 
نەهامەتییەكی دیكەی شێخ  ئەو كاتی ڕانیه  بوو، 
بوو. ئینگلیز شێخ ئەمینیان كردە وەسیلەیەك بۆ 
ڕێگه ی  لە  ئەمەش  مەحمود.  شێخ  دژایەتیكردنی 
لە  عەشیرەتەكان  دابەشبوونی  ئیتر  كرا.  بیلەوە 
شۆڕشی  وردەوردە  توركدا  و  ئینگلیز  نێوان 

كوردی بەرەو فەنابوون برد.
ویستگەیەكی دیكەی یادداشتەكانی ڕەفیق حیلمی 
باسی ڕۆژنامەی پێشكەوتن و مێجەر سۆنە، كە 
میجەر سۆن بڕیاری دەركردنی ئەو ڕۆژنامەیەی 
باڵو  ئینگلیز  بەرژەوەندیی  لە  نووسین  تا  داوە، 
بكرێتەوە. ڕەفیق حیلمی باس لەوەش دەكات، كە 
عەیبە  دەیاننوسی،  ڕۆژنامەیەدا  لەو  كەس  كەم 
زمانحاڵی  كە  بنووسی  ڕۆژنامەیەدا  لەو  بووە 

ئینگلیز بووە.
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باسوخواسی  كتێبە  ئەم  دیكەی  وێستگەیەكی 
ئاغا  عەزیز  ئەحمەدی  و  وەهبی  تۆفیق  دەوری 
خودی  و  جەودەت  مەحمود  و  مستەفا  ماجید  و 
نووسەرە )ڕەفیق حیلمی(، كە چۆن لەگەڵ مێجەر 
مێجەر سۆن چاوی  بوون،  كێشە  تووشی  سۆندا 
كە  چاالكییانەی  ئەو  لەپای  بووە.  لەسەریان 

كردوویانە، هەڕەشەی لێكردوون.

سلێمانی پڕ بوو لە توركخوا
لە قۆناغی دوای ناردنی شێخ مەحمود بۆ هندستان، 
بۆیە  ئینگلیز دەرچوو،  لە دەست  جڵەوی سیاسی 
ئینگلیز پەنا دەبەنە بەر سەید تەها شەمزینانی و 
ئەویش لە بەرانبەردا كۆمەڵێك داواكاریی هەبوو؛ 
حەمدی  بۆ  پەنا  پاشان  كوردی.  دەوڵەتی  لەوانە، 
بەگی بابان دەبەن و ئەویش سوودی نابێ. ئەوەی 
ئینگلیز دەیەوێت، بە حەمدی بەگ ناكرێ. حەمدی 
بەگ پیاوێكی خوێندەوار و ئەرستۆكرات بووە و 
گەڕاوەتەوە،  ئەوروپاوە  لە  و  ژیاوە  ئەوروپا  لە 
ئیتر چۆن دەتوانێ لە زمانی عەشایەر حاڵی ببێ. 
ئیتر هەوڵەكانی ئینگلیز شكست دەهێنن و دواجار 
مەیدانی  بۆ  مەحمودیان  شێخ  ناچاری  بە  ئینگلیز 
گەڕانەوەی  دوای  شێخیش  هێنایەوە.  سیاسەت 
داوای شارە كوردییەكانی دەكرد. شێخ بەوەشەوە 
خۆی  پلەی  ئینگلیز  بە  پرسكردن  بەبێ  نەوەستا، 
پاشان  و  حوكمدار  پاشان  و  ڕەئیس  بۆ  گۆڕی 

مەلیكی كوردستان.
كە  مەسرەف،  ئەفەندیی  تایەرە  كەسایەتیی 
و  دەكرد  توركی  خزمەتی  بوو،  شێخ  سەركاتبی 
عەشایەریش لەگەڵ تورك بوون، ئیتر سلێمانی پڕ 
بوو لە توركخوا. ئەمە مەترسیی الی ئینگلیزەكان 
كورد  وردەوردە  لێرەوە  ئیتر  كرد.  دروست 
بەرەو لێژبوونەوە چوو. لەبارەی كوشتنی جەمال 
عیرفانەوە، نووسەر باسی ئەوە دەكا ئەو ڕۆژگارە 
خەڵك  كوشتنی  خەریكی  سلێمانی  لە  ئۆزدەمیر 
كوژراوە،  عیرفان  جەمال  وەختەیا  لەو  بووە، 
هەندێك  گوایە  كە  دەكا  لەوەش  باس  نووسەر 

دوژمنی خۆی كە مەرگەیین، كوشتوویانە.

ڕەفیق حیلمی لە ڕۆژنامەی نەجمە
قۆناغێكی دیكەی ژیانی ئەم پیاوە كاركردنی بوو 
لە ڕۆژنامەی نەجمە، كە بە هۆی نووسینەكانەوە 
و  گیروگرفت  تووشی  یۆنان  و  ئینگلیز  دژی  لە 
ناڕەحەتی بووە. ئینگلیزەكان هەڕەشەیان لێكردووە 

و لە پۆست و پلەی كاركردن دەركراوە.
كە  دەنێ،  خۆیدا  هەڵەی  بە  دان  حیلمی  ڕەفیق 
نەبووە  ئەوە  و  تێگەیشتووە  توركیا  لە  هەڵە  بە 
ئینگلیزەكانی  هەبوو.  پێی  باوەڕیان  ئەوان  كە 
یۆنانییەكاندا  بەسەر  كینەی  و  ڕق  و  دەبووغزاند 
هەڵڕشتووە، ڕەفیق حیلمییش وەك زۆربەی خەڵكی 
توركیایەی  ئەو  بووە.  توركخوا  سەردەمە  ئەو 
تا  نەبووە  باش  ئەوەندە  باكوور  كوردانی  بۆ  كە 
بدا.  نیشان  باشوور  كوردانی  بۆ  دڵسۆزیی خۆی 
بەاڵم كوردانی باشوور لەو ڕۆژگارەدا لەمە بێئاگا 

بوون.
چیرۆكی  كتێبە  ئەم  دیكەی  وێستگەیەكی 
نووسەر  كوردستانە.  جەمعیەتی  دروستبوونی 
باس لە دروستبوون و هەڵبژاردنی هەیئەتی ئەم 

بریتیبوون  ئەندامانی  كە  دەكات.  جەمعییەتە 
فایەق بەگی  تۆفیق بەگ و  بەگی  ئەحمەد  لە 
شێخ  و  سەركار  عەلی  شێخ  و  بەگ  مارف 

محەمەد گواڵنی و صاڵح ئەفەندیی قەفتان و صدیق 
لە  یادداشتە.  ئەم  نووسەری  و  عەلەكە  ئەفەندیی 
هەیئەی  بە  بوون  ئەمانە  نهێنیدا  هەڵبژاردنێكی 

سەرەكیی ئەم جەمعییەتە.
 

بە توره گەی بەتاڵەوە گەڕانەوە سلێمانی
گەشتەكەی  به   تایبه ته   كتێبی  ئەم  بەشی  دوایین 
ئەفەندی  فەتاح  كە  هاوڕێكانی،  و  حیلمی  ڕەفیق 
باسی  نووسەر  بوون.  تەقی  ئەحمەد  و  یوزباشی 
ئەو گەشتەی خۆی دەكات بۆ توركیا و بۆ دیداری 
ئەوان  بیروڕاوەرگرتنی  و  تورك  دەسەاڵتدارانی 
عێراق.  كوردستانی  لە  كورد  مەسەلەی  لەسەر 
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چ  بە  و  كە چۆن  دەكات  ئەوە  باسی  نووسەر 
دەردێك دەگەنە ئەنقەرە، الی ئۆزدەمیرەوە بۆ 
ورمێ و شەرفخانە و شیستەر و تەبرێز و پاشان 
بۆ ئەستەنبوڵ و جولفا و تفلیس و باتوم و... دوو 
مانگ بەڕێوە دەبن تا دەگەنە ئەنقەرە و لەوێش 
و  دەرچوون  مایەپووچ  دەڵێ،  نووسەر  وەك 
دەسەاڵتی ئەو كاتەی توركیا هیچی بۆ كورد 
پێنەبوو و بە توره گەی بەتاڵەوە گەڕانەوە بۆ 
باسی  دوورودرێژی  بە  نووسەر  سلێمانی. 
بۆ  عەنتابەوە  لە  دەكات.  گەڕانەوەكەشیان 
ئۆرفە و لەوێشەوە بۆ دیاربەكر و بتلیس و 
ئەخالت، تا وەك شاندێكی نائومێد گەیشتنەوە 
كە  باسوخواسانە  ئەم  كۆی  سلێمانی. 
به سەرهاتی كەسایەتییەكی سیاسیی كاریگەر 
و  سیاسی  ژیانی  شێخدا،  دەوڵەتی  لە  بووە 
شۆڕش  و  داگیركاری  و  سیاسەت  چیرۆكی 
بۆ  كاتەمان  ئەو  كوردەواریی  كۆمەڵگه ی  و 
لە  یادداشتە  ئەم  نووسەری  دەگێڕێتەوە. 
و  وێنە  سیاسییەكاندا  ڕووداوە  گێڕانەوەی 
نەخشی ڕۆژگارێك نیشان دەدا، كە كورد 
تێیدا لە نێوان ئیمپراتۆریەتە گەورەكاندا 

چەوسێنراوەتەوە.

ڕەچەڵەكی ڕەفیق حیلمی
ڕەچەڵەك  بە  حیلمی  ڕەفیق 
بنەماڵەی  سەر  ئەگەڕێتەوە 
كە  مەسرەف(،  )هەمزاغای 
 یەكێكە لە پاڵەوانە ئەفسانەییەكانی 
مەریوان.  سوارەی  دوانزە 
بەڕێوەبەری  بە  كە  كەسه   یەكەم 
كوردستان  )پەروەردە(ی  گشتیی 
دوو  ماوەی  كراوە.  دەستنیشان 
سەرۆكی  پۆستی  لە  ساڵ 
خزمەتی  بەغدا  شارەوانیی 
سەردەمی  لە  كردووە. 
بووە  قاسم(دا  )عەبدولكەریم 

بە ڕاوێژكاری ڕۆشنبیری لە  باڵیۆزخانەی عێراق 
بیروباوەڕی  لەسەر  دواتر  بەاڵم  توركیا،  لە 
حیلمی  ڕەفیق  البرا.  كارەكەی  لە  كوردایەتی 
ڕۆڵێكی گەورەی بینیوە لە  داڕشتنی دەستووری 
كاتیی عێراق لە سەردەمی عەبدولكەریم قاسمدا. 
لە  سەردەمی شێخ مەحمودی حەفیدیشدا یەكێك 
و  شێخ  باوەڕپێكراوەكانی  ڕووناكبیرە  لە  بووە 
حكومەتەكەی  لە  شۆڕشگێڕانەی  ئەركی  گەلێ 
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شێخدا لە ئەستۆ گرتووە.
كەركووك  لە شاری   1898 حیلمی ساڵی  ڕەفیق 
لە  ناوەندیی  بووە، خوێندنی سەرەتایی و  لەدایك 
كەركووك و سلێمانی تەواو كردووە و ئامادەیی لە 
بەغدا و پەیمانگای ئەندازەی لە ئەستەنبۆڵ تەواو 
كردووە. لە ساڵی 1920دا گەڕاوەتەوە كوردستان 
و بووە بە مامۆستای پسپۆڕی ئەندازە و بیركاری. 
زمانی  فێری  ئەستەنبوڵ  لە  خوێندنی  ماوەی  لە 
مەحموودی  شێخ  كە  بووە.  فەڕەنسی  و  توركی 
تشرینی  مانگی  لە  دووەم  جاری  بۆ   حەفید 
ناوی  و  دانا  تازەی  كابینەیەكی   1922 یەكەمی 
خۆی نا مەلیكی كوردستان، ڕەفیق حیلمیی كردە 
گەلێك  ناودارە  ئەم  خۆی.  ڕاوێژكاری  ڕامیاریی 
وتاری   ڕامیاری لە ڕۆژنامەی )ڕۆژی كوردستان( 
كاتێك  نووسی.  مەحمود  مەلیك  میریی  زمانحاڵی 
بە زەبری هێزی چەكداری  بەریتانیا و  پیالنی  بە 
لەناو برا، ڕەفیق حیلمی دوور خرایەوە و كرا بە 
كوردایەتی  لە  دەستی  بەاڵم  بیركاری،  مامۆستای 
مافی  بە  كورد  گەیشتنی  لەسەر  زیاتر  و  بەرنەدا 
لە  بووە  یەكێك  دا.  هەوڵی  خۆی  چارەنووسی 
ڕێكخەرانی شەڕەكەی بەردەركی سەرای سلێمانی 

لە ساڵی 1930 و ماوەیەك لەسەر ئەمە گیرا.
حیزبی  سەركردایەتیی  بۆ  پاڵێوراوان  ناوی  كاتێ 
ئەو  كه   حیلمی  ڕەفیق  دەكرێ،  دەستنیشان  هیوا 
لە كەركووك،  كات بەڕێوه بەری قوتابخایەك بوو 
توانیی سەركەوتن بە دەست بهێنێ و بە زۆرینەی 
دەنگ بوو بە سەرۆكی حیزبی هیوا. پاڵێوراوەكان 
كاتەدا  لەو  كە  بەگ  زەكی  ئەمین  لە  بوون  بریتی 
جەمال  وەهبی،  تۆفیق  بوو،  ئابووری  وەزیری 
بابان، مەعروف چیاوگ. بەرلەوەش ڕەفیق حیلمی 
ئەو كاتەی لە سمود خوێندكار بووە، كۆمەڵەیەكیان 
دامەزراند بە ناوی )هێڤی( و بۆ زیندووكردنەوەی 

ناوی ئەو كۆمەڵەیە ناوی ئەم حیزبە نرا )هیوا(.
نیوەی  و   1943 ساڵی  كۆتایی  تا  هیوا  حزبی 
ڕامیاریی  كۆمەڵەی  بەهێزترین   1944 یەكەمی 
شۆڕشی  باشی  یارمەتییەكی  بوو.  كورد 

هیوا  حیزبی  جێی  لە  دا،  بارزانی  ڕزگاریخوازی 
دوو ڕێكخراوی ڕامیاری كورد دروست بوون و 
پارتی  و  پارتی شۆڕش  ئەوانیش  پەرەیان سەند، 
ڕزگاری بوون و لە 1946-8-16یش لە شوێنی 
هەردوو ڕێكخراوە ڕامیارییەكە )پارتی دیموكراتی 
وەك  حیلمییش  ڕەفیق  بوو،  دروست  كوردستان( 
ناودارێكی ڕامیاریی گەور ەی كورد مایەوە تاكو لە 

1960-8-4 كۆچی دوایی كرد.

ڕەفیق حیلمی شاعیر و مێژوونووس بووە
ماوەی  لە  بوو،  باش  ڕەخنەگرێكی  و  وەرگێڕ   
گەیاندووە.  چاپ  بە  بەرهەمی  كۆمەڵێك  ژیاندا 
تا  مێژووەوە  بەرەبەیانی  لە  "كورد  چاپكراوەكانی 
مەسەلەی  خوالسەی  عەرەبی/  زمانی  بە   1920
كوردی/  بە  كردوویەتی  فەڕەنسیەوە(  )لە  كورد 
شیعر و ئەدەبیاتی كوردی - بەرگی یەكەم، لە 1941 
و بەرگی دووەمیشی لە 1956دا بە چاپ گەیاند/ 
یادداشت )كوردستانی عێراق و شۆڕشەكانی شێخ 
مەحموود/ دیوانێكی شیعری بە ناوی پاش تەمووز 
ماوەیەك  و  كردووە  ڕۆژنامەگەریشی  كاری  و 
لێپرسراوی بەشە توركییەكەی ڕۆژنامەی )بانگی 

لێپرسراوی  ماوەیەكیش  بووە و  كوردستان( 
ڕۆژنامەی )ئومێدی ئیستقالل( بووە.
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پاکیزه ی کچی ڕه فیق حیلمی، له  پێشه کیی کتێبی یادداشتدا باس له وه  ده کات که  ئه م کتێبه ی مامۆستا 
ڕه فیق بیره وه ریی نزیکه ی په نجا ساڵ ژیانی پڕ له  ئه ندێشه  و ئازاری باوکیه تی، که  وێنه یه کی ڕاست و 
بێئارایشتی ژیانی کوردیشه  له  پێش شه ڕی یه که می جیهانه وه  تا دواڕۆژه کانی ژیانی مامۆستا خۆی، 
که  له  ساڵی 1960دا کۆتایی هات، پاکیزه  خان لهو پێشه کییه دا نووسیویه تی: خولیای نووسینه وه ی 
مێژووی خه باتی نه ته وه یی کورد له  مێشکی ڕۆڵه ی دڵسۆز و جگه رسوتاوی کورددا، ڕه فیق حیلمی، 

خولیایه کی بێهاوتا بوو و ئارامی لێ هه ڵگرتبوو شه ووڕۆژ پێوه ی خه ریک بوو.

له  کتێبی 
)یادداشت(ه وه 
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دوای گەڕانەوەی »شێخ مەحمود« بۆ سلێمانی:

بە  سلێمانی،  گەڕانەوە  شێخان  كە  ئەمە  دوای 
فەندی(  )بەها  باوكی  )كفری(  لە  كەم  ماوەیەكی 
كوژرا. ڕاسپێری ئەم كوشتنە ئەدرێتە پاڵ »شێخ 
مەحمود«. لەسەر ئەو لە پاش ملە حوكمی )٣( ساڵ 
مەحمود«  »شێخ  بەاڵم  بەسەرا.  ئەدرێت  زیندانی 
خۆی نادا بە دەسەوە و هەر لە دەوروپشتی سلێمانی 
و لە دێهاتەكانی خۆیا ئەمێنێتەوە. حكومەتیش بە 
دەرخستنەی  خۆ  بەم  و  ناكەوێت  ڕاستی شوێنی 
و نەهاتنی بۆ ناو شار چاوی لێ ئەپۆشێ و لێی 
ئەگەڕێت. لەگەڵ ئەمەشدا نفوزی »شێخ مەحمود« 
بەختی  ئەستێرەی  و  زیادی  بەرەو  ڕۆژ  بە  ڕۆژ 
سەر لە نوێ ڕوو لە سەركەوتن و )برووز( دا بوو.

پەیا  لێ  شكی  وردە  وردە  حكومەت  ئەمە  لەبەر 
هۆی  بە  كە  هەبوو  لێ  ئەوەی  ترسی  و  ئەكرد 
تۆڵەی  بخاو  ڕێك  بەین(ێك  و  )كەین  عەشایرەوە 

كارەساتی موصڵ بسێنێتەوە....

شەڕی گەورەی گشتی یەكەم و شێخ مەحمود

لەڕووی  یەكەم  گشتی  شەڕی  ئەیزانین  وەكو 
نەمسە(  مەجارستان=  و  )ئەوستریا  وەلیعەهدی 
وە هەڵگیرسا. ئەم وەلیعەهدە كە خۆی و ژنەكەی 
یوغوسالفیا(  )صربستان-  چووبوونە  زیارەت  بۆ 
لەوێ لەالیەن ئەوانەوە كوژرا كە دوژمنی ئەوستریا 
و مجارستان بوون وە بەربەرەكانی سیاسەتی ئەو 

دەوڵەتەیان ئەكرد لە )صربستان(دا.

ئینجا كەوتە شەڕەوە )١٩١٤( وە ئەم شەڕە وردە 
وردە پەرەیسەند و نزیكەی هەموو دنیای گرتەوە. 
شەڕەبوو،  بەم  تێكەڵ  عوسمانی  حكومەتی  كە 
شەڕ كەوتە عێڕاقیشەوە كە بەشێك بوو لە واڵتی 

عوسمانی.

و  كرد  پێ  دەسیان  و  )بەصرە(  لە  ئینگلیزەكان 
)بەغدا=  و  )كوت(  )عمارە(،  یەك  دوای  لە  یەك 
گەیشتنە  دا   ١٩١٨ ساڵی  لە  و  گرت  یان  بغداد( 

سنووری  بگەنە  كە  ئەوە  پێش  بەاڵم  )كركوك(. 
لوای )كوت(، سوارەی عەشایری كورد و عەرەب 
لە )شعیبە(دا یەك دوو شەڕیان لەگەڵ ئینگلیزەكان 
كردبوو. »شێخ مەحمود« لەم شەڕانەدا بە خۆی 
یارمەتی  كوردەوە  سواری  هەزار  لەشكرێكی  و 
لەشكرێكی توركی دابوو. »ڕەشید پاشا«ی خەلقی 
سلێمانی كۆنە )متصرف(ی )منتفك( و چەن پیاوێكی 
ناودارتری كورد لە شەڕی )شیعە(دا كوژرابوون. 
چە لەم شەڕانەدا و چە لە شەڕی هێزەكانی تورك 
شێخ  )پێنجوێن(دا  دەوری  لە  ڕووسەكان  لەگەڵ 
مەحمود ئازایی خۆی نواندبوو و ڕووسەكانی لە 
كردبوونی  و  دوورخستبووەوە  عێڕاق  سنووری 
بە دیوی )ئێران(دا. بەم چەشنە لە دوا ڕۆژەكانی 
مەحمود«  »شێخ  ناوبانگی  یەكەمدا  گێتی  شەڕی 
بەاڵم  ناسیبووی.  كەس  گەلێ  و  ڕۆیشتبوو  زۆر 
لە شەڕی تورك و ڕووسدا توركەكان جارێكی تر 
شێخ مەحمودیان )زیز( كرد. سەركردەی لەشكری 
یارمەتی  بە  شەڕەكەدا  لە  كە  ئەمە  دوای  تورك 
كورد  عەشایرەكەی  هێزە  و  مەحمود«  »شێخ 
ناو  تا  و  ڕووسەكانی شكاندبوو  و  سەركەوتبوو 
بیانووی  بە  نابوون،  دوای  بەرەو  ئێران  خاكی 

چەن  و  كرد  گونابار  كوردەكانی  تااڵنەوە 
)سەركۆمار(ێكی نا بە )شەست تیر(ەوە. شێخ 
مەحمود لەسەر ئەمە چوو بەگژ سەركردەی 

هێزەكانی  و  خۆی  بە  و  توركەكاندا  لەشكری 
كوردەوە گەڕایەوە سنووری سلێمانی. دوای ئەمە 
توركەكانیش دووبارە تووشی هەڵمەتی ڕووسەكان 
ئەمەبوو  هەر  ئیتر  نەگیرا.  پێ  خۆیان  و  هاتن 
سنووری عێڕاق لەم الیەوە بەبێ پاراستن مایەوە. 
نەهاتەوە  گەڕایەوە سنوور،  مەحمود«  كە »شێخ 
سلێمانی. لە دێهاتەكانی خۆیدا و لە دەرەوەی شار 
ئەندێشەوە.  خستبووە  توركەكانی  ئەمە  مایەوە. 
بەاڵم لەو ڕۆژەدا زۆر بێ هێز كەوتبوون و نەیان 
ئەویست دەرگای سەر ئێشەیەكی تریش بۆ خۆیان 
 )٩١٨ نیسانی  )٧ی  لە  تریشەوە  لەوالی  بكەنەوە. 
هێزێكی  مارشاڵ(دا  )ژەنەراڵ  سەرەكی  لەژێر 
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لەگەڵ  مەحمود  شێخ  كركوك.  گەیشتە  ئینگلیز 
هیواری  و  تێكچووبوو  تەواوی  بە  توركەكان 
هیچی پێیان نەمابوو. لەبەرئەوە ویستی كە پێش 
گەیشتنی ئینگلیزەكان لە سلێمانی لە كات و لە 
لەگەڵ  كە  ئەوە  دوای  كەڵك وەربگرێ و  هەل 
دا  )سلێمانی(  دەمەی  ئەو  ناسراوەكانی  پیاوە 
پێك هات، نامەیەكی بەدزییەوە ناردە كركوك 
بۆ )ویلسن( و ژەنەراڵ مارشاڵ كە )كركوكی(

ی گرت.

نامەیەدا  لەم  ئینگلیز.  هێزەكانی  گەورەی 
داوای ئەوەی لێ ئەكردن كە بڕیار بدەن بە 
ناوچەی  لە  كورد  حكومەتێكی  دامەزراندنی 
ترو  برری  و  قەول  هەندێ  لەگەڵ  سلێمانی 
مەحمود(  شێخ  )واتە  خۆشی  )إمتیازات(. 
بڕیاری ئەوەی ئەدا كە بە ناوی ئینگلیزەكانەوە 
ئەم  سەرەكی  ئەواندا  چاودێری  لەژێر  و 

حكومەتە بكا.

ئەداتەوە و  )ویلسون( وەاڵمی شێخ محمود 
)بەیان( الیەنەوە  لەم  كە  ئەبێ  خەریك 
ێك باڵوبكاتەوە١. لەم حەلەدا و دوای 
چەن  بە  كركوك  هێشتنی  بەجێ 
گەڕایەوە  تورك  لەشكری  ڕۆژێك 
»شێخ  نامەكەی  باسی  كركوك. 
مەحمود« كە بە هۆی یەكێك لە 
كركوكەوە  خەڵقی  گەورەكانی 
لەشكری  بەسەر  ئەگا  نێررابوو، 
توركەكان. لەسەر ئەمە ڕاسپێری 
ئەدا بە »مستەفا بەگی« قائمقامی 
عەسكەری و سەركردەی لەشكری 
تورك لە سلێمانی. مستەفا بەگ بە 
باس و  بیانووی هەندێ  بە  فێڵ و 
مەحمود«ی  »شێخ  تەگبیرەوە 
داوا كردە الی خۆی و دەس 
بەجێ گرتی ولەژێر چاودێری 

1 1 Loyalties Mesopotamia Volume 11. 1919-1920 A 
Personal Historical Record, By Sir Arnold T. Wilson, M. P.

هێزێكی گەورەدا ناردیە )كركوك(. شێخ مەحمود 
لەوێ خرایە بەندینخانەوە و لە دوای محاكمەیەكی 
عەسكەری سەر زاری و لەسەر ڕاسپێری تایبەتی 
سەر لەشكری گشتی هەموو هێزەكانی دەوڵەتی 
كرا.  مەحكوم  خنكاندن  بە  عێڕاق،  لە  عوسمانی 
بەاڵم ئەمجارەش لە مردن ڕزگاری بوو. چونكە 
توركەكان لە پێش هەموو شتێكا لە خنكاندنی شێخ 
مەحموددا دوو دڵ بوون. بیریان لەدوا ڕۆژ واتە 
ئەكردەوە. هەر چەن  تەنگانە  و  لە ڕۆژی ڕەش 
پاڵ  ئەدایە  كەركوك  لە  ئینگلیزیان  كشانەوەی 
شكستی لەشكرەكانی سوێندخۆرەكان لە جەبهەی 
)فرانسە( و بە تەمای ئەوە بوون كە لەشكرەكانی 
بەڵكو  لە كركوك،  نەك هەر  ئینگلیز وردە وردە 
نەیان  دیسانەوە  بكشێتەوە،  عێڕاق  هەموو  لە 
ئەویست كە زۆر شوێن خەیاڵ بكەون و هەموو 
پێشهاتێك بنێن بەالوە. لەوە ئەترسان كە چەرخ بە 
بارێكی ترا وەرگەڕێ و خۆیان )واتە توركەكان( 
جارێكی تریش بێ ئەوەی گەڕانەوەی لە دوا بێ 



65رۆڤار
لە  ئینجا  دەرەوە.  بچنە  عێڕاق  لە  و  بكشێتنەوە 
ڕۆژێكی وا ڕەشادوور نەبوو كە بە بیانووی تۆڵە 
سەندنەوەی خنكاندنی »شێخ مەحمود« عەشایری 
بكەوێت  تورك  شكستەی  لەشكری  شوێن  كورد 
لە توركەكان  لەگەڵ ئەمەشدا  و شپرزەیان بكەن. 
بەدوور نەبوو كە دوای هەندێ منجەمنج و هێنان 
و بردن، لە ناكاوا »شێخ مەحمود« بخنكێنن. بەاڵم 
بەخت یارمەتی داو )عەلی ئیحسان پاشا( كە تازە 
سەر  بە  بووبوو  و  پاشا(  )خەلیل  جێی  هاتبووە 
كەوتە  عێڕاق،  لە  شەشەم(  )ئۆردووی  لەشكری 
»شێخ  لە  وادا  ڕۆژێكی  لە  كە  ئەوە  بیری  سەر 
مەحمود« إستفادە بكا. چونكە ئەم عەلی ئیحسان 
پاشایە كە یەكێك بوو لە سەر لەشكرە گەورە و 
هەرە ناودارەكانی تورك و لە )ئێران( دا بەرامبەر بە 
)ڕووس(ەكام چەن شەڕێكی گەلێ ئازانەی كردبوو، 
لە دەوری بێ هێزی و شكستی لەشكرەكانی توركدا 
نێررایە عێڕاق. لەسەری پێویست بوو بە هۆش و 
بە سیاسەت بجوڵێتەوە لەبەرئەمە لە )موصڵ(ەوە 

شێخ مەحمودی داوا كردە الی خۆی.

كردەوە.  ئاشتی  و  كرد  دڵنەوایی  زۆر  لەوێ 
بە  خۆی  تا  ڕۆژەدا  لەو  كە  ئەوەبوو  مەبەستی 
خەریك  ئینگلیزەكان  بە  بەرامبەر  لەشكرەوە 
ئەبێ »شێخ مەحمود« لە هەرێمی سلێمانی دا بە 
)خۆرهەاڵت(  تەنیشتی چڕیی  كوردەوە  عەشایری 
بە  نەدا  )سلێمانی(  و  بپارێزێت  تورك  هێزەكانی 
بە  بتوانێت  پێویستیشا  كاتی  لە  تاوەكو  دەستەوە 
خۆی و عەشایری كوردەوە یارمەتی لەشكرەكانی 
تورك بدا. لەبەرئەمە دوای میواندارییەكی باش و 
نوازشێكی زۆر و خەاڵت و بەرات، كردی بە )قائدی 
و  ڕاسپێری  بە  و  مەدەنی(  ملیس= سەرلەشكری 
تەعلیماتێكەوە كە پێویست بێ ناردییەوە سلێمانی. 
بۆ ئەم كارە و ڕێكخستنی هێزی عەشایر، پێشەكی 
جگە  داێێ٢  عوسمانی  ئاڵتوونی  لیرەیەك   )٥٠٠٠(
لەمە »عەلی ئیحسان« ئەمری دا بەسەر لەشكری 
كە  هەر چەك و سالحێك  كە  لە سلێمانی  تورك 

بتوانێت بە »شێخ مەحمود« پێویست بێ بیداتێ.

ئینجا دووای ئەمانە هەمووی، و لەسەر ئەم قەول و 
بڕە لەگەڵ »عەلی ئیحسان پاشا«، شێخ مەحمود لە 

تشرینی دووەمی )١٩١٨(دا گەڕایەوە سلێمانی 
و دەمی كرد بە ڕێكخستنی ئەو كارانەی كە 

پێی سپێردرابوو....

هاتنەوەی ئینگلیزەكان بۆ كەركوك

جاری یەكەم كە ئینگلیزەكان هاتبوونە كەركوك و 
نەهاتبوو  بیرا  بە  ئەوەی  مەحمود  گرتبویان شێخ 
كەركوك  بگەڕێنەوە  توركەكان  تر  جارێكی  كە 
وتبوومان  لەسەرەوە  وەكو  لەبەرئەوە  بیگرنەوە. 
نامەیەكی ناردبوو بۆ )ویلسن(. لەم نامەیەدا جگە 
لەوانەی كە باسمان كردبوو ئەی وت: كوردەكان 
سەركەوتنی ئینگلیزیان زۆر پێ خۆشە و هیوایان 
وایە كە لە حوكمی تورك ڕزگاریان ببێ و لەژێر 
سانی  بە  وە  بحەسێنەوە  ئینگلیزا  حكومەتی  باڵی 

2  تأريخ الوزارات العراقية. مامۆستا )عبدالرزاق حسنی(.
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ئەوەی  تكای  و  خۆشی.  بكەونە  عەرەبەكان 
ئەوە  بە هیچ كلۆجێ ڕێی  ئیتر  ئەكردن كە  لێ 
واڵتە.  ئەم  بگەڕێنەوە  توركەكان  كە  نەدەن 
)هەمەوەند(یش  لەو ڕۆژانەدا ڕەئیسەكانی  هەر 
ئەیان  و  نووسیبوو  ئینگلیزەكان  بۆ  نامەیان 
ئینگلیز  لەشكری  یارمەتی  بۆ  ئامادەن  كە  وت 
دەغڵەوە.  و  حەیوانات  پێشكەشكردنی  لەڕێی 
نان  و  گۆشت  ڕاستی  بە  حەلەدا  لەو  چونكە 
باشترین دیارییەك بوو كە ئاتاجی بن. بەاڵم 
بوو  كەركوك  بۆ  توركەكان  گەڕانەوەی 
»شێخ  شتێك.  هەموو  تێكچوونی  هۆی  بە 
سلێمانی  لە  گێڕامانەوە  وەكو  مەحمود« 
كە  لەوانەی  گەلێ  كەركوك.  نێررایە  و  گیرا 
لە ناردنی نامەكەی پێشوودا هاوبیری بوون 

خرانە بەندیخانەوە و یا جەریمەكران.

بەجێ  سلێمانیان  و  كرد  ڕایان  هەندێكیشیان 
لە  ڕۆژەوە  لەو  هەمەوەندەكانیش  هێشت. 
ئینگلیزەكان هەڵگەڕانەوە و بوون بە دوژمنیان. 
بەم چەشنە دوای گرتنی كەركوك بە چەن 
و  ئینگلیزەكان  گەڕانەوەی  ڕۆژێك 
كشانەوەی لەشكرەكانیان لەوێ، بوو 
بە هۆی گەلێك خراپە بۆ خەڵقی ئەو 
ناوە. وبەتایبەتی »شێخ مەحمود« 
كەوتبوونە  بەمە  كوردەكان  و 

داوێكی گەورەوە.

ئەو  خۆشیان  ئینگلیزەكان 
بەم  بوو  هەیان  شۆرەتەی  ناوو 
چەشنی  بە  ناو  دایان  كشانەوەیە 
كەسی  گەلێ  هەمەوەندەكان 
دەنگیش  هەڵگەڕایەوە.  لێ  تریشیان 
وابوو كە لە جەبهەكانی تری شەڕاو 
بەتایبەتی لە فڕەنسە لەشكرەكانی 
بە  بەرامبەر  سوێندخۆرەكان 
و  شكاون  خراپ  ئەڵمانەكان 
وا  لەبەرئەمە  كشاونەتەوە. 



67رۆڤار

عێڕاق  لە  ئینگلیزیش  لەشكری  كە  بیرا  بە  ئەهات 
ئینگلیزەكان  تر.  جەبهەكانی  بچێتە  و  بكشێتەوە 
بۆیان دەركەوت كە بەم كشانەوەیە ناویان زرراو 
لەوەش  نەما.  نرخێكیان  عێڕاقدا  و  كوردستان  لە 
یان  لێ  الیەكەوە  هەموو  لە  كە  ترسەوە  كەوتنە 
گەورەی  ئاژاوەیەكی  و  شۆڕش  و  بنەوە  ڕاست 
كە  دا  بڕیاریان  لەبەرئەمە  ناوەوە.  بخەنە  گشتی 
خۆیان كۆبكەنەوە و بۆ كڕینەوەی ناو و ئیعتیباریان 
ئینجا  بگرنەوە.  كەركوك  بێ  جۆرێك  هەر  بە  و 
لەم ڕۆژانەدا بوو كە سوێندخۆرەكان )موتارەكە(
یان باڵوكردەوە و شەڕ وەستا. بەاڵم هێزەكانی لە 
كاتێكا كە لە جەبهەكانی ترا شەڕ وەستا و ترسیان 
كات  لە  ویستیان  عێڕاقدا  جەبهەی  لە  نەمابوو، 
كەڵك وەربگرن و لە هەنگامەی مزاكراتی ئاشتیدا 
لە  بەتایبەتی  شەڕا  جەبهەكانی  لە  لەشكرەكانیان 
)والیەتی موصڵ(دا هەنگاوێك زیاتر لە پێشەوە بێ.

لەبەرئەمە هەڵیان كوتایە سەر )كركوك( و )هەولێر( 
بەجێ  دەس  ئەمە  دوای  لە  گرتنیان.  شەڕ  بێ  و 

دەستیان كرد بە كۆكردنەوەی ئەو )دەغڵ( و )دان( 
و )مەڕ( و )مااڵت(ە كە لەشكرەكانی تورك كۆیان 
كردبووەوە و نەگەیشتبوونە سەر خوانی. »عەلی 
ئیحسان پاشا« كە باڵوكرانەوەی كتوپڕ )موتارەكە(
ی نەهاتبوو بە بیرا، فەوجە عەسكەرەكەی )سلێمانی( 
لەوێ هێشتبووە و نەی كێشابووەوە موصڵ. بەمە 
پچڕاندبوو و  لەشكرەكەی خۆی  لە  فەوجەی  ئەو 
دووری خستبووەوە. چونكە بە تەمای ئەوەنەبوو 
كە بەو زووانە ئینگلیزەكان بگەڕێتەوە كەركوك و 
بیگرنەوە. لە سەرێكی تریشەوە بە هیوای »شێخ 
لەالی  واتە  خۆرهەاڵت  لەالی  كە  بوو  مەحمود« 
لە  هەڕەشە  عەشایر  هێزی  بە  و  سلێمانییەوە 
هێزەكانی ئینگلیز بكا و ماوەیان نەدا بێنە پێشەوە.

ئەوەندەی  نەكرێت  پێی  یا  نەكا و  ئەمەیش  ئەگەر 
و  بگرێت  لێ  تەنیشتەیان  ئەم  كە  ڕائەپەرموو  لێ 
سلێمانی لە گرتن بپارێزێت. و بەم جۆرە ئەیویست 
لە  یەك  هێشتنی  جێ  و  گرتن  ئەنجامی  تا  كە 
تورك و  هێزەكانی  لەالیەن  یەكی كەركوك  دوای 
قەرارێك  لەسەر  وەزع  و  دێت  دوایی  ئینگلیزەوە 
هەرێمی  ئەبێتەوە،  ساغ  الیەكدا  بە  و  ئەوەستێت 

دەست  و  بێت  توركەوە  دەس  بە  سلێمانی 
ڕۆژانەدا  لەم  هەر  نەكەوێت.  ئینگلیزەكان 
بوو كە بە هیوای تازەكردنەوەی دۆستایەتی 

بۆ  )نقیب(ی  عنوانی  مەحمود«  »شێخ  لەگەڵ 
وەرگیراو بوو بە »شێخ مەحمودی نەقیب«.

)٣١( لە  و  لەناكاو  وتمان  لەمەوبەر  وەكو  بەاڵم 
هدنە(  )موتارەكە-  )١٩١٨(دا  یەكەمی  تشرینی  ی 
چاری  پاشا«  ئیحسان  »عەلی  ئیتر  باڵوكرایەوە. 
متصرفی  بە  دا  ئەمری  »تەلگراف«  بە  و  نەما 
»شێخ  دەس  بداتە  لواكە  ئیدارەی  كە  سلێمانی 

مەحمود« و خۆی بگەیەنێتە موصڵ.

متصرفی  بە  بوو  جۆرە  بەم  مەحمود«  »شێخ 
سلێمانی و جارێ بە ناوی حكومەتی عوسمانییەوە 
لەو  توركەكان  متصرفی  دەس.  گرتە  ئیدارەی 
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ڕۆژەدا لە سلێمانی »عەلی ڕەزا بەگ« ناوێكی 
خەلقی )قۆنیە( بوو.

لەگەڵ ئەو پیاوانەی میری كە تورك و یا غەیرە 
كورد بوون سلێمانییان بە جێ هێشت و چوونە 
لەژێر  موصڵ. فەوجە عەسكەرەكەی تورك و 
سەرەكی صاڵح بەگی )گابور أغامی( دا هەندێ 
جەندەرمە هێشتا لە سلێمانی بوون. بەاڵم كە 
مەحمود«  »شێخ  ڕادەیە  ئەم  گەیشتە  حاڵ 
هێزە  ئەو  ڕێكخستنی  لە  دەسی  تر  جارێكی 
سەر  كەوتەوە  و  هەڵگرت  میلیس(  )هێزی 
سەوداكەی پێشووی. ئەمجارەش بیری لەوە 
كردەوە كە بەرامبەر بە هەندێ قەول و برر 
و إمتیازات، سلێمانی تەسلیم بە ئینگلیزەكان 
عززەت  بە  ئەمجارەی  نامەی  بەاڵم  بكا. 
فائق=  )ئەحمەد  بە  و  فاتە(  )عزەتی  طوبچی 

فایقی طاپۆ( دا راستە و ڕاست ناردە كفری.

بەرامبەر بەو إمتیازاتە كە بۆ خۆی و بۆ كورد 
كردە  داوا  ئینگلیزەكانی  دانابوو  شەرتی  بە 
تەرتیباتی  لە  كە  ئینگلیزەكان  سلێمانی. 
شێخ  لەگەڵ  پاشا«  ئیحسان  »عەلی 
ئەمەیان  ئاگاداربوون  مەحمود 
نەبوون  تەما  بە  ڕانەپەڕموو  لێ 
بێنە  نەبێت  خۆی  تاكاتی  كە 

سلێمانییەوە.

»شێخ  نامەیەی  ئەم  لەبەرئەوە 
و  خۆشبوو  پێ  یان  مەحمود« 
خۆیشیان  )ویلسن(.  بۆ  ناردیان 
ناردەوە  بۆ  )بەڵێن(یان  وەاڵمی 
چاوەڕوانی  كە  كرد  لێ  داوایان  و 
عام  حاكمی  »ویلسن«ی  ئەمری 

بكا...

بۆ  )میجەرنوئیل(  هاتنی 
سلێمانی:

لەالیەن  مەحمود«  »شێخ  ئەمجارەی  نامەی 
)ویلسن(ی  بۆ  نێررا  )كفری(یەوە  ئینگلیزەكانی 

حاكمی عام عێڕاق.

دا  )میجەرنوئیل(  شوێن  بە  ناردی  لەبەرئەمە 
شارەزا  ئینگلیزەكانی  زابتە  لە  بوو  یەكێك  كە 
تایبەتی  ڕاسپێری  بە  كوردستان.  هەرێمی  بە 
نوئیل  )سلێمانی(  بۆ  ناردی  ناوی خۆیەوە  بە  و 
میجەرنوئێل  بە  و  بچووك٣  هەیئەتێكی  لەگەڵ 
)موستەشاری( شێخ مەحمود ڕێی چیاكانی بەینی 
و یەكەم نوێنەری ئینگلیز لە كوردستان )كفری( و 
چەمچەماڵ داهاتە )داریكەلی(٤ كاتێ باسی هاتنی 
باڵوبوەوە،  سلێمانی  لە  )داریكەلی(  بۆ  »نوئێل« 
سلێمانی  لە  كە  تورك  عەسكەرەی  فەوجە  ئەو 
مابووەوە هەر كوردێكی تیابوو فەوجەكەیان بەجێ 
ئەوانەی  كرد.  لەبەر  كوردیان  بەرگی  و  هێشت 
و  توركەكان  شاردەوە.  خۆیان  ئەشترسان  كە 
نەیان  و  كوردبوون شڵەژابوون  غەیرە  ئەوانەی 

ئەزانی چی بكەن.

ناسراوەكانی  ماقووڵە  پیاو  لە  مەحمود«  »شێخ 
سلێمانی  دەورەی  ئەو  جوورەی  هەموو 
گەیاندن  تێی  و  ماڵی خۆیا گرت  لە  مەجلیسێكی 
كە هەیئەتێكی ئینگلیز بەڕێوەن و دێنە سلێمانی. 
كەسێك  چەن  خۆیاندا  لەناو  كە  داواكردن  لێی 
دوای مشتومڕ  پیریانەوە.  بە  بچن  كە  هەڵبژێرن 
و مقۆمقۆیەكی كەم هەیئەت ڕێكخراو بە سواری 
واڵخ چون بە پیر ئینگلیزەكانەوە. ئینگلیزەكان لە 
پێشەوە نەیانویست بێنە ناو سلێمانی. لە مانەوەی 
فەوجەكەی تورك لە سلێمانی مەترسییان هەبوو.

نەهانی  خۆیاندا  لەگەڵ  هێزێكیان  ئەوان  چونكە 
)داریكەلی(  لە  مەحمود  شێخ  تەمابوون  بە  بوو. 
بیان بینێ. بەاڵم »شێخ مەحمود« كە هەیئەتەكەی 

نارد و دڵنیاكران هاتنە سلێمانی...
3  ئه م هه یئه ته  من بزانم »میجه ر نوئیل« و دوکتۆرێک و= مهندسێک و چه ن 
نه فه رێکی ئینگلیز بوون، چێشتکه رێک و چه ن خزمه تکارێکیشیان له  ته کابوو. به اڵم ئه ڵێن 

که  )میجه ر دانلیس(یشیان له گه ڵ بووه .
4  دێیه کی »شێخ مه حمود«ه  له  ماوه ی نیو سه عاتێکا ئه که وێته  الی ڕاستی 

طاسلوجه له سه ر ڕێی چه مچه ماڵ و سلێمانی.
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شكاندنی نموونەی )شێخ مەحمود( لەناو عەشایەردا:

نفوزی »شێخ مەحمود« لە سەرەتاوە هەر تایبەتی 
سلێمانی نەبوو. لە كاتێكا كە ویلسن دوای گفتوگۆ 
لەگەڵ ڕەئیس عەشیرەتەكان و ناودار و ناسراوەكانی 
ناوی  بە   )١٩١٨ دووەمی  تشرینی   ١( لە  ئەهالی 
حكومەتێكی بەریتانیاوە »شێخ مەحمود«ی كردبوو 
بە )حكمدار(، جگە لە بەشێكی )جاف(ەكان و )بابكر 
سلیم ئاغا( لە )پژدەر( كە ئەوانیش هەر لە ژێرەوە 
دۆستی ڕاستە و ڕاستی ئینگلیز بوون ئەو دوای 
خەڵقەكە و عەشایر بڕیار و بەڵێنی تەواویان دابوو 
كە لەگەڵ »شێخ مەحمود« بە ڕاستی بجووڵێنەوە 
پێشكەشی  مەزبەتەكەیان  )سلێمانی(  لە  الری  و 
لەناو  كردبوو.  عام  حاكمی  ویلسن«ی  »كۆڵۆنەڵ 
ئەم ڕەئیسانەدا گەلێك لە ڕەئیسەكانی )ئێران(یش 
مەحمود«  »شێخ  حوكمی  لەژێر  ئەمانە  هەبوو. 
داوای یەكخستنی كوردستانی )ئێران( و )عراق(یان 
و چەهی  عراق  و  كوردی  ئەكرد. چەرەئیسەكانی 
)ئێران( هەر لە بنچینەوە دۆستی »شێخ مەحمود« 
بوون. ئەمجارە بەم بۆنەیەوە پەیمانی دۆستایەتی 
لەبەرئەمە  كردبووەوە.  تازە  لەگەڵ  یەكیەتییان  و 
بەجێ هێنانی ئەو سیاسەتە كە دوای بەینێكی كەم 
سووك  ئەوەندە  كارێكی  سپێررابوو  )سۆن(  بە 
نەبوو. واتە )سۆن( كە لە ١٩١٩ دا هاتە سلێمانی و 
دەسی كرد بە شەڕ فرۆشتن بە »شێخ مەحمود«، 
ناباتەوە و  لێ  ئاسانی گرەوی  بە  كەوا  تێگەیشت 
ئەسەردەكانی )ویلسن(ی بەبێ ڕەنجێكی گەورە بۆ 
ناچێتە سەر. بەڵكو لەم كارە گرنگەدا تووشی گەلێ 
دێتە  گەورەی  گەورە  قورتی  و  ئەبێ  بەرهەڵست 

ڕێی!!..

)شێخ ئەمین(ی )سنرۆاڵق(:

یەكەم تێكۆشانی ئینگلیزەكان بۆ شكاندنی نفوزی 

كرد..  پێ  دەستی  ڕانیە-ەوە  لە  مەحمود«  »شێخ 
بە  هەرچەن  الیەنەوە  لەم  ئینگلیزەكان  تەقەالی 
ئەنجام گەیشت و مەبەستیان هاتە جێ، بەاڵم ئەمە 
زۆر بە گران كەوتە سەریان. هەموومان بە داخەوە 
ئەیزانین كە لە پێش داهاتنی مەجلیسەكانی )نیابی( 
و )ئەعیان( دا ئینگلیزە كاربەدەستەكان، گەورە و 
ڕەئیسەكانیان بە پارە و مەواجب و یا بە هەندێ 
شتی تری وەكو ئەمانە فریو ئەدا و ئەیانكردن بە 
لەگەڵ  تا  لەبەرئەمە  خۆیان.  الیەنگیری  و  دۆست 
»شێخ مەحمود« تێك نەچووبوون و متمانەیان پێ 
ئەكرد، پارە و خەاڵتی زۆریان بەسەر خزم و دەی 
پێوەندیان باڵو ئەكردەوە. بۆ هەندێكیشیان بە ناوی 
»شێخ  بڕیبووەوە.  یان  )مەواجب(  وە  )وەزیفە( 
ئەگەیشتە  خزمایەتی  بە  كە  )سندواڵن(  ئەمینی« 
كرابوو  لەمانە.  بوو  یەكێك  مەحمود«  »شێخ 
گەورەیی  )مەواجب(ێكی  و  )ڕانیە(  قایمقامی  بە 
ئەدراێێ. جگە لەمە بە ناوی )٢٠( پولیسەوە مانگی 
)٤٠٠( ڕوپیەی تریشی وەرئەگرت كە ئەبوو هیچ 
بكا.  بەش  خۆیدا  نۆكەرەكانی  بەسەر  ئەمە  نەبێ 
پارەكەی  نەئەكرد و  بەاڵم »شێخ ئەمین« ئەمەی 
بەهی خۆی دائەنا. لەگەڵ ئەمەیشدا مانگە و مانگ 

ئەیدا  و  ڕێكئەخست  پۆلیسی   )٢٠( )قائمە(ی 
ئەمەیان  كە  دیارە  ئینگلیزەكان  حكومەت.  بە 
چاویان  و  تێنەئەگەیاند  بەاڵم خۆیان  ئەزانی، 

لە زۆر شتی تری وائەپۆشی. ئینجا لە كاتێكدا كە 
كەم  مەحمود«  »شێخ  نفوزی  ئەوە  سەر  هاتنە 
بكەنەوە، بە بیانووی ئەم تەرحە شتانەوە كەوتنە 
وێزەی دەستە و دائرەكەی و چاویان لە هەرچییەك 
پۆشیبوو خستیانە ڕوو. خەڵقیان لێ هان ئەدان و 

دوژمنیان لێ ڕاست ئەكردنەوە.
چووبووینە  )تەحقیقات(،  بوو  )بیل(دا  لەگەڵ  من 
ڕانیە. كە پتەن )باركر(. ناو معاونێكی ئینگلیزیشمان 
لەگەڵ بوو. »شێخ ئەمین« خۆی پێش گەیشتنی ئێمە، 
بەجێ هێشتبوو و چووبووە )سندواڵن(  )ڕانیە(ی 
كە دێیەكی خۆی بوو٥. لەبەر ئەمە )بیل( ویستی لە 
هەل كەڵك وەرگریت و بۆ البردنی »شێخ ئەمین« لە 

5 دێیه که  له  به ینی »میرزا ڕۆسته م«، »قه اڵدزه » که وتوه ته  سه ر ڕۆخی زێی )کۆیی(.
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قایمقامییەتی تەگبیرێك ڕی بخا. 
قەایمقام  البردنەی  ئەم  ئینجا 
پێك  سووكی  بە  ڕۆژەدا  لەو 
نەئەهات. چونكە پێویستی فرمانی 
لە  )ڕانیە(  لە  ئێمە  بوو.  )حكمدار( 
بووین.  میوان  بەگ«٦  »فتاح  ماڵی 
دوای ئەمە نامە نووسرا بۆ هەموو 
)قەزا(ی  عەشیرەتەكانی  ڕەئیس 
ڕەئیسەكانی  بۆ  واتە  )ڕانیە(. 
و  )مامش(  و  )مەنگورر( 

6  »فتاح به گ«الوێکی تازه  پێگه یشتووی خه ڵقی سلێمانی بوو و هاتبووه  ئه و 
ناوه . دوایی به  وریایی و چاوتێری و= و نیوانداری بوو یه  گه وره و یه که  پیاوی )رانیه ( و 

باوی له  ئاغایانی )پژده ر( سه ندبوو. ئه م الوه  زرنک و جه وگه ره  دوای چه ن ساڵێک به  
هاندانی ئینگلیزه کان به  کوشت چوو.

)بڵباس( و )ئاكویان( و 
)پژدەر( و )ناودەشت(. 
لە  ڕەنگە  بەم  و 
)ڕانیە( وەكو  جێیەكی 
دا نزیكەی چوار سەد 
كۆكرایەوە.  سوارێك 
أغای«  »حسن 
پاشای  بایز  كوری 
ڕەئیسی  بەناوبانگی 
»غفور  مەنكور، 
و  دەشت  ناو  خانی« 
و  )مەمەندەسوور( 
)سواراغا(  و  )بالووڵ( 
ئاغایانەدا  ئەم  لەناو 
بەگی«  »فتاح  بوون. 
كە  خوێمان  خانە 
لەوانەبوو بە الچوونی 
شێخ ئەمین خۆی بكەن 
ئەوەندەی  قایمقام،  بە 
تر بووبوو بە )حەتەم( 
میواندارییەكی  و 
و  پوختە  ئێجگار 

چاوتێرانەی ئەكرد.

ویست  ئەی  )بیل( 
ڕەئیسانە  و  ئاغا  ئەم 
بدەن  ئەوە  بڕیاری 
پیاوی  ئەمین  كە شێخ 
قایمقامی نییە و بۆ ئەم 

كارە دەس نادا.

بە  كە  بكەن  )مەزبەتە( ێك ڕێبخەی و مۆری  و 
دەس )بیل(ەوە ببێت بە بەڵگەی ناڕەزایی ئەهالی 
و عەشایرەكە بۆ البردنی شێخ ئەمین لە قایمقامی، 
بەاڵم ئەم )مەزبەتە(یە نووسرا و لە ماوەی ئەم 
)باركر( هەر تەقەالیەكیان بۆ  )بیل( و  ٣ ڕۆژەدا 
بۆ  شتێكیان  و  نەگرت  سەری  مەبەسەدا  ئەم 
كەر(  )سەرپێچی  گرو  بیانوو  گەرمترین  نەكرا. 
یەدا »غفور خانی«  )مەزبەتە(  ئەم  نووسینی  لە 
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)ناودەشت( بووە.

و  ئەدایەوە  ئینگلیزەكانی  وەاڵمی  ئازانە  زۆر 
تەقەالكانیانەوە.  و  تێكۆشین  ئەخستە  گیروگرفتی 
بە زمانێكی ڕاست و ڕەوان بە ئسلوبێكی ئاگرین 
ئەهاتە جواب و پێی ئەوتن: »ئێمە سوێند خۆری 
ناسیوە.  بە حكمداری خۆمان  و  مەحمودین  شێخ 
ئێوەش ئەمە ئەزانن و خۆتان ڕاتان لەسەر بووە 
خراپ،  یان  بێ  چاك  ئەمین  شێخ  ئەمە  لەبەر  و 
ئێمە ناتوانین بڕیاری البردنی بدەین و ئێمە شیرین 
نییە كە بە مەزبەتە داوای هەڵگرتنی بكەین. چونكە 
ئەم كارەمان ئەبێتە هۆی دڵگیری حكمدار لە ئێمە. 
جگە لەمەش لە ڕاستیدا ئێمە هیچ خراپەیەكمان نییە 
ئەم  چونكە  بكەین.  هەڵگرتنی  داوای  مەزبەتە  كە 
كارەمان ئەبێتە هۆی دڵگیری حكمدار لە ئێمە. جگە 
لەمەش لە ڕاستیدا ئێمە هیچ خراپەیەكمان لە شێخ 
ناڕەوای  و  خراپ  كارێكی  ئەگەر  نەدیوە.  ئەمین 
كردووە ئێوە )حكمدار( ئاگادار بكەن! لەوانەیە كە 
حكمدار خۆی هەڵی بگرێت و كردەوەیەكی بێ جێ 
لە ئێمەوە ڕوونەدا« لەو الی تریشەوە غفور خان 
و  ئەكەوت  تر  ڕەئیسەكانی  بە  چاوی  یەكە  یەكە 
تەفرە نەخۆن و  ئەدا  بە هەموو هێزییەوە هەوڵی 
مەزبەتە كە مۆر نەكەن. بە ئاغاكانی ئەوت »نەم 
ئەگوت باوەڕ بەم ئینگلیزانە ناكرێت و هەندەی پێ 
ناچێت كە بۆ تێكدانی ئەم ئەساسە هەوڵ ئەدەن و 
دوودڵی و ناكۆكی ئەخەنە ناو مانەوە. یەك لە دوای 
دەركەوت!  قسەكانم  ئەوا  ئەدەن.  باڵمان  لە  یەك 
مەردایەتی  ئیسباتی  با  بن  خدا  مەردی  وەرن 
قەول  كوردانە  ئەو  نەڵێن  پێمان  تاكو  بكەین،  خۆ 
تەنیا  و  ئەحمەقن  و  نییە. وەحشینە  و شەرەفیات 
لوپووڵ و قازانجی خۆیان تێ دەكۆشن. وەرن با رو 
بە ڕوویان بوەستین و پشتی »شێخ مەحمود«ی 

بۆ ئەم كافرانە بەرنەدەین«.

من، بۆ جاری یەكەم خۆم پێ نەگیرا و بە پێچەوانەی 
واتە  جوواڵمەوە.  بوو  لەسەرەم  كە  واجباتێك 
لەگەڵ ئەمەدا كە لە ویستاێكی )وضع( ناسكدا و لە 

ترس و دەرەكەوە نزیك بووم دیسانەوە دەورێكی 
لە  كرد.  تەمسیل  )غفورخان(م  دەورەكەی  وەكو 
كاتێكدا كە )بیل( و )باركر( لە وەستانی ڕەئیسەكان 
دەركەوت  بۆیان  و  تێگەیشتن  بیرە  بەم  بەرامبەر 
نایانەوێت مەزبەتە كە مۆربكەن، ویستیان كە  كە 
بە تەنیا و یەكەیەكە ڕەئیسەكان ببینن و گفتوگۆیان 
هیچ  كە  ئەوەبوو  مەبەستیان  لەمە  بكەن.  لەگەڵ 
نەبێ هەندێكیان تەفرە بدەن و بەالی خۆیاندا ڕایان 
كێشن و بەم جۆرە دوو بەكیەتی بخەنە ناویانەوە. 

بۆ ئەمەیش یارمەتییان لە من داواكرد.

جیا  بە  هەندێكیان  پێشەوە  لە  من  كە  ئەیانویست 
ڕەوشتەیان  ئەم  كە  بگەیینم  تێیان  و  ببینم  جیا 
بەرامبەر بە ئینگلیزەكان جوان نییە و ئەنجامی بۆ 
بكەم  لێ  وایان  جۆە  بەم  و  ئەبێ  خراپ  خۆیان 
كە پێش ئەوەی یەكە یەكە بچنە الی )بیل( كەم و 
زۆر لە بیری خۆیان بێنە خوارەوە. بەاڵم من لەبەر 
جواڵمەوە  ئەمە  پێچەوانەی  بە  هەیە  هەرچییەك 
ئەم چاوپێ كەوتنە  بۆ  كە مل  نەكردن  لێ  وام  و 

جیاوازە نەدەن.

بێ  تەقەالی  هەموو  ئەم  دوای  لە  كەم  داخە 
سوودە، )بیل( توانی بە هۆی حاكمی سیاسی 
سلێمانییەوە٧ )تەلگراف(ێك بە شێخ مەحمود 
بنووسێت كە ڕەئیسەكان )سەرپێچی( نەكەن 

و بڕیاری البردنی »شێخ ئەمین« بدەن ئینجا دوای 
ئەمە باڵوەیان لێ كرد و هەر كەسە گەڕایەوە جێی 
خۆ. دیارە لەوەشدا شك نییە كە كردەوەكەی من 

لە )بیل( نەشاررابوەوە و پێیان گەیاندبوو.

7  حاکمی سیاسی سلێمانی )میجه رسون( خۆی بوو که  شکاندنی نفوزی شێخ 
مه حمودی پێ سپێررابوو و )بیل(یش له سه ر ڕاسپێری ئه و )واته  ڕاسپێری سۆن( خه ریکی 

البردنی »شێخ ئه مین« بوو.
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و  بەزم  و  كۆبوونەوانە  لەم  )مێجەرسۆن( 
ڕەزمەی ئێمە زۆر قینی ئەبووەوە. هەندێ 
شەو یەكێك لەوانە كە شكیان لێ ئەكرا 
و  خواردنەوەدا  و  بەزم  گەرمەی  لە 
لە درەنگ وەختا ئەیكرد بە ژووراو 
ساتانە  جۆرە  ئەو  سەربەستی 
مەستیانی  كاتی  قایمی  چاو  و 
خەیاڵی  بە  و  ئەژمارد  هەل  بە 
شەو و كەمتەرخەمی چیمان لە 
)پاك!(ی  ڕەوانی  لە  ئەترازا  دەم 
و  ئەخستەسەر  شتێكی  خۆشی 

ئەیبردەوە بۆ خەفیەكانی )سۆن(.

ئێمە  لە  كە  ئەمەشا  لەگەڵ  بەاڵم 
بەكین بوو و چارەی نەئەویستین 
ئەو  مەرامی  بە  دیسانەوە 
لێمان  و  ئەكرد  نە  خەفیانەی 
پێویستی  بە  یا  و  ئەبوورد. 
نەئەزانی كە پەلە بكا و هەڵی 

ئەوێ  ڕاستت  ئەگەر  خۆی.  كاتی  بۆ  ئەیگرت 
ئەڕۆیشتین.  زیاد  و  ئەكرد  درێژیمان  دەم  ئێمە 
كە  كاتێكا  لە  و  بەوالوە  نیوەشەو  لە  بەتایبەتی 
لێ  شووڵمان  جارێ  بە  ئەبوو  گەرم  سەرمان 
دەرەوە.  ئەچووینە  شیرازەوە  لە  و  ئەبڕی  هەڵ 
زوو  زوو  كە  ئەبرد  شەقیان  بەوە  خەفیەكانی 
دڵی  داخی  و  پۆلیس  چاوی  ناو  ڕانەئەكێشراینە 
لە  زۆرتر  خەفیانە  ئەم  نەئەڕشتین.  پێ  خۆیان 
جەودەتی(  )مەحمود  و  مستەفا(  )ماجد  و  من 
خوا لێخۆشبوو بە داخ بوون. لەبەرئەمە )سۆن( 
ئەیویست ئێمە )عاقڵ( بكا. بەاڵم بۆ هەلێ ئەگەڕا. 
یەك دوو جاریش بیانوویان پێ گرتین و چووینە 
پۆلیسخانە. بەاڵم تێیان هەڵ نەداین. چونكە ئەیان 
ناوێكی  و  خۆشەویستین  خەڵقا  لەناو  كە  زانی 
باشمان هەیە. ئەوانیش كە ئەچووینە الیان بێگانە 

نەبوون و كەم و زۆر شەرمیان لێ ئەكردین.

)سۆن( كەم دەرئەكەوت و بەمە ئەیوسیت )سام(
ێك بە خۆی پەیا بكا. كە دەریش ئەكەوت و یا بە 
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بازاڕا ئەڕۆیشت ئەبوو خەڵقەكە بە جارێ هەستنە 
سەر پێ و ڕێبوار )كڕنوش(ی بۆ بكا....

من و )ماجد( شەو و ڕۆژ پێكەوە بووین و زۆر كەم 
ئەوەمان  كاتێك  هەموو  ئەبووینەوە.  جیا  یەك  لە 
لە  بپارێزین. كە  لە )سۆن(  یادابوو كە خۆمان  لە 
دوورەوە بە )دی(مان ئەكرد ڕێگەمان ئەگۆڕی و 
خۆمان لێ الئەدا. چونكە نەمان ئەویست )كوڕنوش(
ی بۆ بكەین، لەوەش ئەترساین كە لێمان نەبوورێ 
)لووت(مان  ڕۆژێك  بەاڵم  بدا.  پێ  تەرنێكمان  و 
بوو بە لووتییەوە. لە دەشتی )ئەحمەدی عیساغا( 
پیاوەكەی  وەستابوو.  )سەییارە(  گەڕۆكەكەی 
دیارییەوە  بە  خۆشی  بیخاتەكار.  بوو  خەریكی 
چاوەڕوان بوو. لە ناكاو خۆمان لەبەر دەمیا چاو 
پێكەوت. ناچار ماینەوە تێپەڕین. بەاڵم سەاڵومان بۆ 
نەكرد. نەمان ئەزانی كە حسابی ئەمەشمان لەگەڵ 
ئەكا. )سون( لە حەمە درێژی٨ پیاوی خوری، وتی 
ئەوانە بانگەكە! »حەماغا« ڕووی كردە ئێمە وتی، 
ئاوەرن! جەنابی حاكم ئێوە داوا ئەكا. من ویستم 
و  بەر من  نەیهێشتە  )ماجد(  بەاڵم  پێشەوە.  بچمە 
ناناسن؟  بەردەمی... سۆن، وتی: من  خۆی چووە 
ماجد، وتی: بەڵێ ئەتناسین جەنابت »مێجەرسۆن« 
و  ناكەن  سەاڵو  چۆن  كەوابوو  وتی:  حاكمی. 
تێئەپەڕن؟ ماجد، وتی هەر كاتێك هاتین بۆ كارێك 
ویا عەرێزەێكمان دا بۆ )وەزیفە(ێك بۆمان مەكە. 
ڕێگەمان  ملی  و  من  الی  بۆ  وەرگەڕایەوە  ئینجا 
گرت. سۆن ئیتر دەنگی نەكرد. لە ماجدم پرسی كە 
بۆچی نەیهێشت من لە )سۆن( بچمە پێشەوە؟ وتی، 
وەاڵمی  شێنەیی  و  هێمنی  بە  ترسام  توڕەی،  تۆ 
خوێن  الوێكی  دەورەدا  لەو  )ماجد(  نەدەیتەوە. 
گەرم و هەڵەشە بوو لەناو نیشتمان پەروەرەكانا 

بە ئەنگوشت پیشان ئەدرا...

دوای بەینێك )سۆن( لە الوەكان بە تەواوی پەست 
بوو بوو. )حاجی ئاغای حەسەن ئاغای تفەنگچیی 

8  حه مه  درێژ که  له  زمانی حوکمی )مێجه ر سۆن( بوو بوو به  )حه ماغا( له  پێشا 
پیاوی ماڵی )حاجی حه سه ن ئه فه ندی( بوو. که  سۆن به  خۆگۆڕینی به رگی )خه فیه ( هاتبووه  

کوردستان )حه مه (ی ناسیبوو و له گه ڵ ئه و پێکه وه کاسپی سه ر پێیان کردبوو و به  هه ندێ 
دێهات و ناو عه شایرا گه ڕابوون.

باشی( لەو دەمەدا مودیری پۆلیس و )ماك برایت( 
ناو چاوەشێكی ئینگلیز )مودیری ئیستیخبارات( و 
یا )گەورەی پۆلیس( بوو. )سۆن( و )ماك برایت( 
قسە  بە  ئەویش  تۆراند.  ئاغا  حاجی  لە  خۆیان 
و  هەڵگرت  مودیری  لە  دەسی  داو  )إستقالە(ی 
بەرگی گۆڕی. تا ئەو ڕۆژە هاتە الی من. بەاڵم ئەو 
ڕۆژە لە ڕێوە هاتە دوكانەكەی من و دەسی كرد 
بە سكااڵ و جوێن دان بە )سۆن( بەاڵم من خۆم لێ 
هەڵە كرد. وام تێگەیاند كە دەرچوونیم پێ خۆش 

نەبووە.

بۆ ئەمەش كە باوەڕ بكا پێم وت ئێمە هەموومان 
و  )سۆن(  نەبوایە  مودیر  ئەو  ئەگەر  كە  ئەزانین 
تووشی  و  ئەداین  عەزیەت  زۆریان  برایت(  )ماك 
گەلێ گێچەڵ ئەبووین. ئینجا تكای ئەوەم لێ كرد 
كە تا زووە هەوڵێ بداو بچێتەوە جێگەكەی خۆی. 
نەك پیاوێكی بێ ڕەوان )وجدان( بێتە ئەو شوێنە. 
نەكرد،  باوەڕی  وتەكانم  بە  تەواوی  بە  بزانم  وا 

بەاڵم ئیتر لێشم گەڕا و نەهاتەوەالم.

حاجی  مستەفای  ڕۆژێك  چەن  بە  ئەو  دوای 
ئاغای خۆمان كە ئەو سەردەمە قۆمیسەر  برایم 

لە  ڕۆژێكیان  گۆڕی.  خۆی  بوو  )موفەزەز( 
هاتە  خامەسنەیی(  مەجولێ  )چایخانەكەی 
تەنیشتمەوە و بە دزییەوە پێی وتم كە ئاگامان 

بپارێزین.  دەممان  خەڵقا  لەناو  و  بێ  خۆمان  لە 
خەفیە٩تان  وتی:  داگرتم  لێ  چاوی  لەژێریشەوە 

بەسەرەوە دانراوە.

)كاك  و  ئاغا(  )حاجی  بەسەرچوو.  دەورەش  ئەم 
لەوەدا  بەاڵم  )وەزیفە(  سەر  گەڕانەوە  مستەفا( 
حاجی  )مستەفا  چە  و  )مودیر(  چە  كە  نییە  شكم 
برایم ئاغا( خراپەیان دەربارە نەكردین... بەینێكیش 
پۆلیس.  مودیری  بە  كرا  گورون(  حاجی  )عەونی 
مێجەر )سۆن( وای لێ هاتبوو نەیئەزانی چی بكا؟ 
)ماجد  دوای  و  سەعید١٠(  ڕەحمان  )ئەو  جارێ 
مستەفا( و )مەحمود جەودەت(ی ڕەحمەتی گرت و 

9  خه فیه  واته  سرری.
10  ئیمڕۆ ڕه ئیسه  مه حکه مه ی ئیستیئنافه  له  که رکوک.
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پیاوێكی  )عەونی(  )بەندینخانە(ەوە.  خستنییە 
كە  ئەوان  گیرانی  دوای  نەبوو.  خراپ 
ئەیزانی )سۆن( خەریكی گرتنی كەسێكە 
جوابی بۆ ئەنارد كە خۆی دەربازكا 
و یا بشارێتەوە. تۆفیق وەهبی لەم 
ڕۆژانەدا چووە بەغدا و لەوێ لە 
زابت.  بە  بوو  عراقا  )جەیش(ی 
بووم  دووكان  لە  من  ڕۆژێك 
كە ئەحمەد ئاغای كركوكی زادە 
ناردی بە شوێنما. وتی: )عەونی( 
تۆو)رفیق(  گیرانی  نۆرەی  ئەڵێ 
چی؟  ئەڵێی  ئینجا  وتم:  هاتووە. 
ساتێكی  ئامادەكراوە،  واڵخ  وتی: 
)بەغدا(.  ئەچینە  و  ئەخۆین  نان  تر 
پاش نیوەڕۆ بوو كە خۆم ئامادە 
ئاغا  ئەحمەد  و  من  كردبوو. 
فتاح  سەعەی  ئەحمەدی  و 
بەڕێی  و  واڵخ  سواری  بە 

لەسەر  بەغدا. شەو  دا ڕوومان كردە  )سەگرمە( 
و  لەپەوە  بە  سەعاتێك  ماوەی  و  دا  المان  ڕێ 
لەناو )دركەاڵن(ێكا سەرخەوێكمان شكاند. جڵەوی 
نیوە  لە  بەستبوو.  دەسمانەوە  بە  واڵخەكانمان 
هەتاو  لەگەڵ  گرتەبەر.  ڕێمان  دووبارە  شەودا 
داوێنی  چەمی  گوێ  )بێستان(ەكانی  لە  كەوتن 
كڕی  )شووتی(مان  شاسوار(  )ئیمام  شاخەكەی 
)كفری(یەوە.  چووینە شاری  ئینجا  خواردمان  و 
هەبوو.  كنگریان  تا  ڕۆژەدا  لەو  )شەمەننەفەر( 
ماڵی  لە  واڵخەكانمان  تاقەكردنی  دوای  لەوێوە 
عباس ناوێكی كاروانچی ئاشنای ئەحمەد ئاغا بە 

)شەمەندەفەر( چووینە بەغدا. 

زەمانی  كۆنی  باسێكی  هەڵكێش  بەتێ  لێرەدا 
)عوسمانی(م كەوتەوە یاد. باوكم لە كفری )زابت(
مەكتەبی  لە  وەختە  ئەو  من  بوو.  ڕەدیف  ی 
هەبوو  بچووكم  برایەكم  خوێند.  ئەم  ئیبتیدائی 
ناوی )جەمیل( بوو. هێشتا بە بەر مەمكەوە بوو. 
من  و  بوو  جوان  و  سووك  ئێسك  زۆر  بەاڵم 
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ئێجگار خۆشم ئەویست. تووشی نەخۆشی )باژەڵە( 
)دەیەك( سەندنی  بۆ  باوكم  وەختەدا  لەو  هات. 
دەرەوە.  چووبووە  سەنیە  ئەمالكی  بررشتی١١  ی 
ڕێی  نەخۆش  بەاڵم  نە؟  یا  هەبوو  نازانم  دوكتۆر 
زۆرتر  ئەزانی.  نە  دوكتۆری  الی  و  نەخۆشخانە 
شێخ  ئەكرد.  نەخۆشیان  دەرمانی  پیرێژنان  و  پڕ 
)دۆعا(یان  و  ئەنووسین  بۆ  یان  )نوشتە(  مەال  و 
و  پیس  )نەشتەرە(  بە  دەالك  ئەخوێندن.  بەسەرا 
برینەكانی  و  )دوومەڵ(  ژەنگاوییەكانیان  و  چڵكن 
ئەم و ئەویان ئەدڕی و )كێم(یان پێ ئەكرد. كەس 
نەی ئەزانی كە )كانگرەن( چییە و بە چی ئەڵێن؟ بە 
گازە زل و ئەستوورە ئاسنەكانیان كە بە زۆر بە 
دەمی زەالمێكیانا ئەبردە ناوەوە )دان(ە خرێ-كانی 
ساغ و سەلیمی خەڵقیان بەبێ )بەنج( و بە پێوە لە 
ڕیشەوە ئەهێنایە دەرێ. هەندێجار شەو و ڕۆژێك 
)نەزیف(  ناوی  چونكە  نەئەوەستایەوە.  خوێنی 
ئینجا  نەبیسترابوو.  ئێمەمانانا  لەناو  ڕۆژەدا  لەو 
لە  تاوالن  بێ  و  بەسەزمان  و  كۆرپە  )جەمیل(ی 
ناوچەێكی دواكەوتووی وەكو ئەو ڕۆژەی )كفری( 
تووشی  نەخوێندەوارا  دایكێكی  باوەشی  لە  و 
نەخۆشییەك بوو بوو كە لەو دەورەدا پێیان ئەوت 
بێوەژنەكەی  خوشكە  ڕەحمە(  )پوورە  )باژەڵە(. 
دایكم كە هەموومان )باجی ڕەحمە( مان پێ ئەوت 
بوو.  )ڕابەر(مان  و  سەرسپی  و  ماڵ  گەورەی 
هەرچەن )جەمیل( لەناو ئازاری ڕان و ئەژنۆكانی 
ئەیزریكاند )باجی ڕەحمە( ئەیگرتە باوەشی. منیش 
شوێنی ئەكەوتم بۆ ماڵی و یا دووكانی دالكێك و 
بەو )نەشتەرە( كە باسم بۆ كردن ئەو جێگە ئازارەی 
)پەنجە  نزیكەی  كەمەوە  الی  بە  بوو  ئاوسا  كە 
كە  )عەمەلیات(ە  ئەم  ئەدڕی.  هەڵ  لێ  تووتە(ێكی 
نەمان ئەزانی )جنایەت(ێكە ئەیكەین چەن ڕۆژێك 
ئەگەیشتینە  تا  جارێ  هەموو  دووبارەكرایەوە. 
ئەوەنەیتر  نەشتەرەكە  برینی  تەنیشتەكانی  ماڵەوە 
ئەئاوسا و بۆ ڕۆژی دووەم دەمی برینەكەش بە 
كێمی زەرد و شین دائەپۆشرا.. وەخت هاوین بوو 

11  ده یه کی بررشت )عوشری حاصالت= ئه عشار(، ئه مالکی سه نیه = ئه رازی و 
ئه مالکی سلطان عبدالحمید(.

بەیانا  نزیك  لە  شەوێك  ئەنووستین.  سەربان  لە 
خەو  لە  ڕەحمە  باجی  و  دایكم  گریانی  دەنگی  لە 

خەبەرم بووەوە. )جەمیل( مردبوو..! 

ناردیان  تا  كۆبوونەوە.  ئاشناكان  و  دراوسێكان 
یەكێك بێت و )جەمیل( بشوا، )موبارەك ئەفەندی( 
كە  باوكم  دڵسۆزی  زۆر  ڕەفیقی  كفری  خەڵقی 
پیاوێكی ناودار و بە ڕێزی كفری بوو١٢ خۆی هات 
و )جەمیل(ی ششت و )كفن(ی كرد. نەمان ئەزانی 
لەبەرئەوە  )دێ(یە.  كام  لە  باوكم  ڕۆژەدا  لەو 
لێ  شوناسمان  و  دۆست  گەلێك  هەرچەن 
لە  )جەمیل(  باوكی  –داخەكەم-  بەاڵم  كۆبووەوە، 
گۆڕستانەكەی  دیارنەبوو.  مەیتەكەیا  بەڕێخستنی 
قەدپاڵی  شاسوار(.  )ئیمام  داوێنی  ئەكەوتە  كفری 
كە  ئەبوو  لێ  قەبری  تووك  و  تاك  شاخەكەش 
شاسوار  ئیمام  )گومەز(ەكەی  ئەگاتە  تا  ئەمانە 
سەرەو ژوور ئەبووەوە. دایكم ئافرەتێكی نوێژكەر 
و بە دین بوو. ویستی كە )جەمیل(ی جوانەمەرگ 
بخەینە ژێر باڵی چاودێری )ئیمام(ەوە. لەبەرئەوە 
لەناو قەدی شاخەكە و نزیك )مەرقەدەكەی ئیمام 
شاسوار )جەمیل(مان خستە خاكەوە )٣٢٤رۆمی( 

كە باوكم گەڕایەوە كفری من لەگەڵی چوومە 
ئەو  تا  )جەمیل(  بچكۆلەكەی  قەبرە  زیارەتی 
ڕۆژە نەم ئەزانی كە )عەسكەر( ئەگریی. بەاڵم 

كە فرمێسكە گەرمەكانم دیی چۆن بە چاوەكانی 
باوكما ئەهاتە خوارەوە باوەڕم كرد كە )عەسكەر(
پێ  یش كزەی جەرگی كەوتە ژێر خاكەوە خۆی 

ناگیرێ و ئەگریی...! 

12  مووباره ک ئه فه ندی برا گه وره ی مصطفی ڕێژی باوکی )مدحه ت(ی )مودیری 
ته حریرات(ی ئیمڕۆی سلێمانی بوو.



سليمانية، 19/2/44 معالي ماجد بك المحترم        
عزيزى، لقد طلبتم اليَّ ابداء رأيي حول االصالحات المقتضية في المناطق الُكردية لتنظيم ماكنة االدارة والسياسة تأمينًا لتوجيه الشعب الُكردي نحو الهدف 
المنشود اال وهو تقوية الروابط بينه وبين اخوانه العرب من جهة واطمئنانه الى نّيات الحكومة الحسنة وركونه الى الهدوء والسكينة في كل االدوار من جهة 
اخرى. ولكنني قد تأخرت مدة من الزمن وتماطلت كثيرًا في تقديم آرائي لمعاليكم وذلك ال لعدم اعتمادي على نواياكم أو العتقادي بأن في االمر مالم 
يشبه ظاهره باطنه، حيث قد مّرت على هذا الشعب خالل العشرين سنة الماضية تجارب قاسية دّربته على تقدير الموقف ومّرنته على كيفية االتقاء من 
شرور الحركات المضّللة، فال يوجد هناك كردي قد أعماه الجهل الى درجة يصعب معها عليه التمييز بين الحق والباطل وبين الواقع الملموس والغش 
والخداع. ااّل ان اهمية الموضوع قد جعلتني أتردد كثيرًا في التسرع في ابداء مالحظات شخصية قد تكون تافهة وبعيدة عّما تصبو اليها نفسكم، خاصة 
وان بضاعتي العلمية والسياسية قد التساعدني على اإلحكام في المرمى. غير ان الحاح معاليكم وايعاز البعض من محبي االصالح، خاصة الغيورين على 
مصلحة العراق منهم، مما اضطرني الى التفكير في الموضوع تفكيرًا مبنّيًا على لزوم وضع مصلحة البالد وفق كل االعتبار ومما جعلني أنزل الى ميدان 
الخدمة بجرأة وشجاعة تامتين. فأن اول شيئ قمت به هو التطلع الى آراء المفكرين من االكراد، بعد ان تأكدت من ان الرجال المسئولين عن تدوير سياسة 
الدولة هم على استعداد للقيام باالصالحات التي ترغبون عرضها عليهم. فوجدت ان اآلراء منقسمة الى اقسام تختلف بعضها عن بعض اختالفًا عظيمًا، ااّل 

انه من الممكن حصرها في قسمين مهمّين كما يأتي:
-1 الرأي القائل بلزوم تنفيذ ما تعهدته الحكومة العراقية تجاه الُكرد عند دخولها كعضو في عصبة االمم وأدرجته في صلب الدستور دون قيد او شرط ودون 
خلق المشاكل او استعمال سياسة التضليل والمماطلة في تطبيقها، على ان يكون الموظفون المنّزهون من االكراد هم المشرفين على تنفيذها، مع القيام 
باصالحات جّدية في معارف المنطقة الُكردية وذلك بفصلها فصاًل تامًا عن وزارة المعارف لتتمكن من وضع مناهج خاصة لمدارس الشمال ومن تغير انظمة 
االمتحانات واحضار الكتب الموافقة لحاجة المنطقة الروحية واالجتماعية واالشراف على حصة ابناء الُكرد من البعثات ولرفع الضغط عن الشعور القومي 
المكبوت وامكان توجيهه حسب سياسة الدولة الُعليا مع القيام باصالحات اخرى مماثلة لها في بقية النواحي االدارية واالقتصادية والزراعية كتشكيل لوائين 
آخرين من المناطق الُكردية المشمولة بقانون اللغات المحلية وتعديل نظام انتقاء الموظفين االداريين لهذه المنطقة وافساح المجال امام الُكرد النتخاب 
مندوبيهم من اللذين يطمئنون اليهم ويوثقون بهم كرسل امناء قد يتمكنون من ايصال شكاويهم ومطاليبهم المشروعة الى آذان الحكومة عن طريق المجلس 
وغيرها التي اعتقد انها قد عرضت كلها أو بعضها على مختلف الحكومات العراقية السابقة بتقارير خاصة مفصلة من رجاالت الُكرد البارزين كمعالي امين 
زكي بك وعلي كمال بك وجمال بك بابان وغيرهم، فأني –اجتنابًا من التطويل- اشير على معاليكم التفضل بمراجعة تلك التقارير التي الّبد وانها محفوظة 

في اضبارات الدولة او موجودة لدى اصحابها وذلك لالطالع على تفاصيلها مرة آخرى.

نامەیەكی مێژوویی »ڕەفیق حیلمی«
دەقی ئەسڵیی )عەرەبی(ی نامەكە:

سدیق ساڵح
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-2 أما الرأي الثاني فهو التجنب عن كل مايحدث سوء التفاهم بين الُكرد 
والعرب في العراق مع السعي القناع الرجاالت المسئولين تدريجًا بضرورة 
احداث تغيير كاٍف في سياسة الدولة وفي شكل الحكم في المنطقة الكردية 
وذلك عن طريق التفاهم الوّدي المبني على االخالص التام تجاه العرش 
ااّل بعد  الثاني  بالرأي  القائلين  نظر  البالد. وقد اليتم هذا في  وتجاه وحدة 
أن تحصل القناعة الكافية لدى المشتغلين بسياسة البالد حول لزوم القيام 
الحكومة  المنشودة. فعند ذلك قد اليصعب على  باالصالحات االساسية 
اصدار بيان او تصريح رسمي مع دعوة ممثل مختلف الطبقات من الشعب 
موظفي  كبار  احد  رئاسة  تحت  ينعقد  مؤتمر  في  لالشتراك  فورًا  الكردي 
الدولة )انطليزيًا كان أو عراقيًا(، على ان يمثل فيه جانب العرب رجاالت 
بارزين من المشتغلين بالسياسة العراقية وبسياسة الدولة، وبهذه الصورة قد 
)أو  مفرغة؟  عليه  المتفق  الصادرة حول االصالح  المؤتمر  مقررات  تكون 
مفزعة؟(  في الشكل الذي يالئم السياسة العليا ومطابقة لمرضاة الجانبين 
داعيًا  أو  والفتن  الشغب  الثارة  سببًا  تكون  أن  من  بداًل  والعربي  الكردي 
شقة  يوّسع  ال  سوف  انه  كما  للدولة.  المرسومة  السياسة  عن  لالنحراف 
اّنما يمنع االضطرابات  الُكرد والحكومة، بل  الخالف بين الشعبين أو بين 
من  االصالح  حول  الصادرة  والمقترحات  المطاليب  من  تتولد  قد  التي 
هذه  لقبول  استعداد  أي  [هناك]  يكون  ان  دون  وحده،  الكردي  الجانب 
الحكومي(.  الجانب  او  العربي  )الجانب  االخر  الجانب  من  المطاليب 
نطاق  عن  خارجة  تكون  قد  االكراد  من  تصدر  التي  المطاليب  وأن  خاصة 
سياسة الدولة ومضّرة بمصالحها، او قد تكون اقل من الحاجة الماسة لتأمين 
اذا  فيما  تامًا، وذلك  اخالءًا  السكينة  الى  واخالءهم  الُكردي  الشعب  رضاء 
كانت تلك المطاليب صادرة من جانب واحد أو من قبل اشخاص معدودين 
قد اليحق لهم تمثيل الشعب الكردي العراقي بأجمعه. هذا بصرف النظر 
عّما ستوّلد تلك المطاليب )مشروعة كانت أم غير مشروعة( من الضغائن 
البارزين  رجاالتهما  فتأت  ما  الذين  الشعبين  هذين  بين  والفتن  واالحقاد 
واخيرًا  قوة.  من  اوتوا  ما  بكل  بينهما  والتصافي  التآخي  روح  بّث  يحاولون 
من  انه  وأرى  الرأي  هذا  اصحاب  شخصيًا  اشارك  بأنني  معاليكم  اصارح 
أنسب اآلراء وانضجها التي قد يؤدي االخذ به الى االصالح المنشود والى 
التام بين الشعبين الذين من الضروري تآخيهما وتعاونهما  التفاهم  حصول 
وأرجو  الشاقة  مهمتكم  في  التوفيق  لمعاليكم  اتمنى  وبالنهاية  الدوام.  على 

لألمة وللبالد التقدم والنجاح المستمرين.
مالحظة: انني قد اهملت اآلراء المتطرفة لعدم موافقتها آلرائي الشخصية من 

جهة ولعدم مالئمتها طبيعة الظروف الحاضرة.
 المخلص

 رفيق حلمي

)مفزغة(یش  یا  )مفرغة(  بە  دەستخەتەكەدا  لە  وشەیە  1-ئەم   
دەخوێندرێتەوە، كە هیچیان -بەپێی مەبەستی ڕستەكە- بۆ ئێرە دەست 
بابەتە  لەو  شتێكی  یا  )مقنعة(  مەبەست  دەبێ   و  هەڵەن  بۆیە  نادەن، 

بووبێ  كە بۆ ئەو جێیە گونجاوە.

كوردییەكە
پایەبەرزی بەڕێز، ماجید بەگ2   

سلێمانی 2/19/٤٤٤    
خۆم  بۆچوونی  لێكردبووم  داواتان  ئازیزم، 
ناوچەی  پێویستەكانی  چاكسازییە  بە  سەبارەت 
كوردنشین بخەمە ڕوو بۆ ڕێكخستنی بەڕێوەبردن 
و سیاسەت، تا لە الیەكەوە ڕێنوێنیی گەلی كورد 
كە  خواستراو  ئامانجی  بەرەو  بكرێ  مسۆگەر 
برا  و  خۆی  نێوان  پێوەندییەكانی  پتەوكردنی 

عەرەبەكانیەتی، لە الیەكی دیكەوە لە نیازپاكیی 
قۆناغێكدا  هەموو  لە  و  ببێ  دڵنیا  حكومەت 
خۆی4.  ژیانی  ئارامیی  و  هێمنی  بكاتە  ڕوو 

بەتەمام  دواكەوتم و زۆر  ماوەیەك  بەاڵم من 
پایەبەرزتان  بە  پێشكەش  بۆچوونەكانم  تا  كردن 
بكەم، ئەویش لەبەر ئەوە نا كە پشتم بە نیازەكانتان 
ئەستوور نییە، یا پێم وابێ مەسەلەكە شتێكی تێدایە 
دیوی دەرەوەی لە ناوەوەی ناچێ، لە كاتێكدا ئەم 
گەلە لە بیست ساڵی ڕابوردوودا زۆر ئەزموونی 
هێناوە  ڕایان  كە  تێپەڕیوە،  بەسەردا  قورسی 
چۆن  كردووە  فێریان  و  بكا  مەزەندە  هەلومەرج 
خۆی لە خراپییەكانی جموجووڵە چەواشەكارەكان 
بپارێزێ، چونكە كوردێك نییە نەزانێ تا ئەو ڕادەیە 
و  هەق  بتوانێ  بێ  زەحمەت  كە  كردبێ،  كوێری 
ناهەق و واقیعی بەرچاو و فڕوفێڵ و هەڵخەڵەتاندن 
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لێك جوێ بكاتەوە.

بەاڵم بایەخی بابەتەكە وای لێكردم زۆر دوودڵ 
بم و پەلە نەكەم لە خستنەڕووی چەند تێبینی و 
سەرنجێكی خۆم، كە ڕەنگە هیچ و بێمانا و دوور 
بن لەو مەبەستەی وا ئێوە دەتانەوێ، بەتایبەت 
سیاسییەكەم  و  زانستی  كااڵ  لەوانەیە  كە 
یارمەتیم نەدا بە وردی و لێزانانە ئامانج بپێكم. 
و  پایەبەرزتان  پێداگرتنی  ئەوەیشدا،  لەگەڵ 
چاكسازی،  الیەنگری  هێندێ  پێڕاگەیاندنی 
بەتەنگەوەهاتوانی  -بەتایبەت-  لەوانە 
بیر  كردم  ناچاریان  عێراق،  بەرژەوەندیی 
بیركردنەوەیەكی  بكەمەوە،  بابەتەكە  لە 
هەڵچنراو لەسەر بەرژەوەندیی واڵت خستنە 
و  ڕەچاوكراو  دیكەی  شتێكی  هەموو  بان 
وایان لێكردم بە لەخۆڕادیوی و ئازایەتییەكی 
یەكەمین  خزمەت.  مەیدانی  بێمە  تەواوەوە 
كارێك كە كردم، بەسەرداچوونەوەی بیروڕای 
بیرمەندانی كورد بوو، پاش ئەوەی دڵنیا بووم 
ڕاپەڕاندنی  بەرپرسی  كاربەدەستانی  كە 
ئامادەی بەجێهێنانی  سیاسەتی دەوڵەت 
ئارەزووتانە  كە  چاكسازییانەن،  ئەو 
دا  سەرنجم  بەرچاویان.  بیانخەنە 
بەشێكدا  بەسەر چەند  بیروڕاكان 
جیاوازییەكی  و  بوون  دابەش 
بەاڵم  هەیە.  نێوانیاندا  لە  زۆر 
گرنگدا،  بەشی  دوو  لە  دەكرێ 
وەك لە خوارەوە دیاری كراوە، 

كورت بكرێنەوە:

دەڵێ:  كە  بۆچوونەی  ئەو   -١
هەموو  عێراق  حكومەتی  پێویستە 
گفت و پەیمانێكی بەرامبەر بە كورد، 
دەستووردا  ناوەرۆكی  لە  وەك 
بكا،  جێبه جێ  نووسیویە، 
دەچێتە  ئەندام  وەك  كاتێك 
نەتەوەكان(،  )كۆمەڵەی  ناو 

كێشەنانەوە  بەبێ  و  قەیدوشەرت  بەبێ  ئەویش 
سەرلێشێواندن  سیاسەتی  بەكارهێنانی  و 
جێبه جێكردنیدا،  لە  دەستی دەستیپێكردن  و 
كورد  دەستپاكی  فەرمانبەرانی  مەرجێك  بە 
وێڕای  بكەن.  جێبەجێكردنی  سەرپەرشتیی 
ناوچەی  مەعاریفی  لە  جیددی  چاكسازیكردنی 
جوێكردنەوەی  بەتەواوی  بە  ئەویش  كوریدا، 
بەرنامەی  بتوانێ  تا  مەعاریف،  وەزارەتی  لە 
و  دابنێ  باكوور  قوتابخانەكانی  بۆ  تایبەت 
كوردیی  كتێبی  و  بگۆڕێ  تاقیكردنەوە  سیستمی 
كۆمەاڵیەتییەكانی  و  گیانی  پێویستییە  لەگەڵ 
ناوچەكەدا گونجاو ئامادە بكا و لە قوتابی ناردنە 
دەرەوەیشدا چاودێریی پشكی ڕۆڵەكانی كورد بكا 
و تەنگهەڵچنین بە هەستی خەفەكراوی نەتەوەیی 
نەهێڵێ و بشێ بەپێی سیاسەتی بەرزی دەوڵەت 
ئاڕاستەی بكا. سەرباری دەستپێكردنی چاكسازیی 
بەڕێوەبردن  الیەنەكانی  لە  هاوشێوە  دیكەی 
دوو  پێكهێنانی  وەك  كشتوكاڵدا،  و  ئابووری  و 
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قانوونی  كە  كوردییانە  ناوچە  لەو  دیكە  لیوای 
دەستكاریی  و  دەیانگرێتەوە  خۆجێییەكان  زمانە 
فەرمانبەرانی  دەستنیشانكردنی  سیستمی 
بەڕێوەبردن بۆ ئەم ناوچەیە و دەرفەتڕەخساندن 
هەڵبژێرێ،  كەسانە  لەو  نوێنەرەكانی  تا  كورد  بۆ 
متمانەپێكراو  نێردراوی  وەك  و  دڵنیایە  لێیان  كە 
داوا  بتوانن سكااڵ و  لەوانەیە  پێدەكا، كە  بڕوایان 
ڕەواكانی لە ڕێی ئەنجومەن و ڕێگەی دیكەوە بە 
گوێی حكومەتی عێراقدا بدەن. پێم وایە ئەم خااڵنە 
هەموویان یا هێندێكیان بە ڕاپۆرتی تایبەت لە الیەن 
پایەبەرز  وەك  كوردەوە،  ناوداری  گەورەپیاوانی 
ئەمین زەكی بەگ5 و عەلی كەمال بەگ6 و جەمال 
بەگی بابان7 و كەسانی دیكە، خراونەتە بەردەستی 
منیش  عێراق.  پێشووی  جیاجیاكانی  حكوومەتە 
-بە خۆالدان لە درێژدادڕی- داوا لە پایەبەرزتان 
دەكەم بفەرموون بەو ڕاپۆرتانەدا بچنەوە، كە هەر 
دەبێ لە دۆسییەكانی دەوڵەتدا پارێزرابن یا لە الی 
ئاگاداری  دیكە  جارێكی  تا  هەبن،  خاوەنەكانیان 

وردەكارییەكانیان بن.

خۆبەدوورگرتنە  دووەمە،  بۆچوونی  هەرچی   -٢
لێكتێگەیشتنی  خراپ  مایەی  ببێتە  شتێك  هەر  لە 
بۆ  هەوڵدانە  و  عێراق  لە  عەرەب  و  كورد  نێوان 
بەرەبەرە قەناعەتهێنان بە كاربەدەستانی بەرپرس 
حوكم  شێوەی  و  دەوڵەت  سیاسەتی  گۆڕینی  كە 
لە  ناچارییە، ئەویش  ناوچەی كوردیدا كارێكی  لە 
ڕێی لێكتێگەیشتنێكی دۆستانەوە كە لەسەر بناغەی 
شاهانە  تەختی  بە  بەرامبەر  تەواو  دڵسۆزیی 
-بە  ئەمە  ڕەنگە  نرابێ.  بنیات  وەاڵت  یەكێتیی  و 
جێبەجێ  دووەم-  بۆچوونی  الیەنگرانی  تێڕوانینی 
سیاسەتی  هەڵسووڕاوانی  ئەوەی  پاش  تا  نەبێ، 
دەوڵەت قەناعەتی تەواو پەیدا دەكەن كە پێویستە 
ئەوسا  بكرێ.  خواستراو  سیاسیی  چاكسازیی 
یا  بەیاننامەیەك  نەبێ  گران  حكومەت  بۆ  ڕەنگە 
دەستبەجێ  و  دەربكا  ڕەسمی  ڕاگەیاندراوێكی 
بانگی نوێنەرانی چینە جیاجیاكانی گەلی كورد بكا 
بۆ بەشداری لە كۆنگرەیەكدا كە بە سەرۆكایەتیی 
یا  بێ  )ئینگلیز  دەوڵەت  گەورەفەرمانبەرێكی 
و  دیار  پیاوانی  مەرجێك  بە  ببەسترێ،  عێراقی( 

سیاسەتی  و  عێراق  سیاسەتی  هەڵسووڕاوی 
دەوڵەتی تێدا ببنە نوێنەری الیەنی عەرەب. بەم 
سەبارەت  كۆنگرە  بڕیارەكانی  لەوانەیە  پێیە، 

یەككەوتوون،  لەسەری  كە  چاكسازییە  بەو 
حكومەت  بەرزی  سیاسەتی  بۆ  كە  شێوەیە  بەو 
لەباتیی  و  بن  قەناعەت؟(  )مایەی  دەدا،  دەست 
یا  ناكۆكی بەرپاكردن،  و  ئاژاوە  ببنە هۆی  ئەوەی 
بەالڕێدابردنی سیاسەتی ڕەنگبۆداڕێژراوی  داوای 
دەوڵەت، لەگەڵ ڕەزامەندیی هەردوو الیەنی كوردی 
هەر  نەك  هەروەها  بێنەوە.  جووت  عەرەبیشدا  و 
جیاوازی و ناتەبایی نێوان هەردوو گەل، یا نێوان 
دەبنە  بەڵكو  ناكەنەوە،  قووڵتر  حكومەت  و  كورد 
داوا و  ئەنجامی  لە  كە  پشێوییانەیش  ئەو  ڕێگری 
سەبارەت  كوردییەوە  الیەنی  تەنیا  پێشنیازەكانی 
بە چاكسازی پەیدا دەبن، بەبێ ئەوەی الیەنەكەی 
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دیكە )عەرەب یا حكومەت( هیچ ئامادەگییەكی بۆ 
قبووڵكردنی ئەم جۆرە داوایانە هەبێ؛ بەتایبەت 
چوارچێوەی  لە  كورد  داواكانی  ڕەنگە  كە 
بە  زیان  و  دەرێ  چووبنە  دەوڵەت  سیاسەتی 
لەوە  وێدەچێ  یان  بگەیێنن،  بەرژەوەندییەكانی 
ڕەزامەندیی  گرنگیی  پێویستیی  كە  بن  كەمتر 
گەلی كورد دابین بكەن و بیخەنە سەر باری 
هێوربوونەوەیەكی تەواو. ئەویش كاتێك یەك 
الیەن یا كۆمەڵە كەسێكی دیاریكراو كە لەوانەیە 
مافی نوێنەرایەتیكردنی تێكڕای گەلی كوردی 
عێراقیان نەبێ، ئەو داوایانەی هەبێ. ئەمە بە 
چاوپۆشین لەوە كە ئەم داوایانە )ڕەوا بووبن 
یا ناڕەوا( چ ڕق و كینە و دووبەرەكییەك لە 
نێوان ئەم دوو گەلەدا دەخوڵقێنن، لە كاتێكدا 
پیاوە گەورەكانی هەردووال هێشتا بە هەموو 
و  برایەتی  گیانی  دەدەن  هەوڵ  هێزێكیانەوە 

ئاشتی لە نێوانیاندا تەشەنە پێبدەن. 

پایەبەرزتان  بە  ڕاشكاوی  بە  دواجار 
ئەوانەم  هاوڕای  خۆم  من  ڕادەگەیێنم، 
و  ]دووەم[  هەیە  بۆچوونەیان  ئەم  كە 
كامڵترین  و  گونجاوترین  وایە  پێم 
ڕەچاوكردن  ڕەنگە  و  بۆچوونیانە 
بۆ  بكێشێتەوە  بەجێهـێنانی  و 
چاكسازییە  ئەم  بەدیهێنانی  هەم 
پەیدابوونی  هەم  و  داواكراوە 
نێوان  لە  تەواو  لێكتێگەیشتنێكی 
هەردوو گەلدا، كە ناچارییە دەبێ 
بەردەوامی  هاوكاریی  و  بن  برا 

یەكتر بكەن8.

ئاواتەخوازی  كۆتاییدا  لە 
لەم  پایەبەرزتانم  سەركەوتنی 
تكاكاری  و  قورسەتاندا  ئەركە 
سەركەوتنی  و  پێشكەوتن 

بەردەوامی نەتەوە و واڵتم.

چونكە  وەالنا،  توندەكانم  بۆچوونە  من  سەرنج: 
لە الیەكەوە لەگەڵ بۆچوونی تایبەتی خۆمدا ڕێك 
ناكەون و لە الیەكی دیكەیشەوە لەگەڵ هەڵكەوتی 

هەلومەرجی ئێستادا ناگونجێن.

 دڵسۆزتان

ڕەفیق حیلمی9

***

ئەرشیڤی  ناو  لە  نامەكە  ئەسڵیی  نوسخەی   )1(
زووی )كۆڕی زانیاری كورد(دا لە بەغدا پارێزراوە، 
كۆپیكراویەتی،  وێنەیەكی  بەردەست  ئەمەی 
بەڕێز  كۆكراوەی  ئەوراقی  لە  -سپاسەوە-  بە 

»محەمەد مەال كەریم« وەرگیراوە.

مەحمود  كوڕی  مستەفا  كوڕی  بەگ  ماجد   )2(
 ١٨٩٦ بابانەكانە،  كوڕانی  لەلەی  مورادی  كوڕی 
حەربییەی  مەكتەبی  بووە.  لەدایك  سلێمانی  لە 
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ئەستەمووڵی تەواو كردووە. بە ئەفسەری بەشداری 
شەڕەكانی یەكەم جەنگی جیهانی بووە و لە ١٩١٩دا 
حوكمداریی  دووەم  لە  سلێمانی.  بۆ  گەڕاوەتەوە 
و  هەندەسەخانە  بەڕێوەبەری  مەحموددا  شێخ 
سواری  موحافیزی  مەفرەزەی  قوماندانی  ئەمجا 
دوایی  و  ئەمر  زابتی  حوكمداریشدا  سێیەم  لە  و 
 ١٩٢٧ تا  بووە،  كوردستان  عەسكەری  قوماندانی 
ماوەتەوە.  مەحموددا  شێخ  جواڵنەوەكەی  ناو  لە 
)الموفقیە(  ناحیەی  بەڕێوەبەریی  وەزیفەی  پاشان 
و )العزیزیە(ی لیوای كووت و قایمقامیی )ئامێدی( 
و )كۆیە( و وەكیلیی موتەسەریف و موتەسەڕیفیی 
)مونتەفیك( و )عیمارە( و موفەتیشی ئیداریی دیون. 
لە یازدەیەم وەزارەتی نوری سەعید و وەزارەتی 
نورەددین مەحمود و شەشەم و حەوتەم وەزارەتی 
جەمیل مەدفەعیدا وەزیری كاروباری كۆمەاڵیەتی 
و لە خولی سیازدەهەم و چواردەیەمی پەرلەمانی 
پاشایەتیشدا نائیبی لیوای سلێمانی بووە. ١٩٧٤/٨/٢ 

لە بەغدا كۆچی دوایی كردووە١.

دەورانی  هیی   ،١٩٤٤/٢/١٩ نامەكە  مێژووی   )3(
هەشتەم وەزارەتی نوری سەعیدە كە -وەك وترا- 
و  بێوەزارەت  وەزیری  تێدا  مستەفا«ی  »ماجید 
لێبڕاو و ڕاسپێردراو بوو بۆ چارەسەری كێشەی 
كورد. ئەو دەمە هەم جواڵنەوەی بارزان، ئەم جارە 
بە پشتیوانی و هاوكاریی ڕاستەوخۆی حیزبی هیوا 
دەوڵەمەند  جواڵنەوەكەی  كوردیی  ناوەرۆكی  كە 
كرد و گەشەی پێدا، لە ئارادا بوو و هەم ڕۆژهەاڵتی 
كوردیی  سیاسیی  جموجوڵی  كوردستانیش 
تێكەوتبوو و حكومەتی ئێران لەبەر هاتنەناوەوەی 
بریتانیا  و  باكوور  لە  هاوپەیمانان، ڕووس  هێزی 
ناوچە  بەشێكی  بەسەر  دەسەاڵتی  باشوور،  لە 
كە  عێراقیش  حكومەتی  نەمابوو.  كوردنشینەكاندا 
سااڵنێك بوو داواكانی كوردی پشتگوێ خستبوو، 
ناچار بوو بە تینوتاوی ئەو بارودۆخە تازەیە ئاوڕ 
لە مەسەلەی كورد بداتەوە و جارێكی دیكە بیر لە 
ڕێوشوێنی دۆزینەوەی چارەسەر بكاتەوە. تەنانەت 
ئەو ئاڕاستەیە لە سیاسەتی كوردیی بریتانیایشدا 
چوارچێوەی  لە  كورد  ویسترا  و  بوو  پەیدا 

)مامەڵەكردنێكی نوێ(دا قایل بكرێ و پەی بەو 
ڕاستییەیش برا كە هەردوو حكومەتی عێراق 
دەرهەق  بەڵێنێكیان  و  گفت  هیچ  بریتانیا  و 

كۆتاییپێهاتنی  بەاڵم  نەهێناوە،  بەجێ  كورد  بە 
جەنگ ئەو پڕۆژەیەی پەك خست٢.

بوو،  نوێیانە  پێشهاتە  ئەو  كاریگەریی  بە  هەر 
داوای  ١٩٤٤/٤/١٩دا  لە  سەعید  نوری  كاتێك 
كرد،  پێشكەش  وەزارەتەكەیی  دەستكێشانەوەی 
القضية  كورد-  )كێشەی  ناوی  بە  ڕاپۆرتێكی 
لە  و  خۆی  بۆ  هەر  كە  تەك،  خستە  الكردية(وە 
مەسەلەیەكی  كە  بەڵگەیە  ناونیشانەكەیەوە 
بۆ  كاری جیددیی  هەیە،  عێراقدا  لە  فەرامۆشكراو 
نەكراوە، ئەویش مەسەلەی كوردە. نوری سەعید 

1  سدیق ساڵح، مەفرەزەی موحافيظى سواری لە بەڵگەنامەیەكدا، مایسی 
١٩٢٣، گۆڤاری »هەزارمێرد«، سلێمانی، ژمارە ٨، كانوونی یەكەمی ٢٠٠١.

2  ستيفاني ك. ويتشارت، ))تعامل جديد(( مع الكرد: السياسة البريطانية تجاه 
الكرد في العراق ١٩٤١-١٩٤٥، مجلة »ژين«، السليمانية، العدد ٦، ٢٠١٤، ص٢٦٦-٢٨١.
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و  توند  و  خێرا  چارەسەرێكی  كردووە  داوای 
ناوچەی  لە  ئاسایش  و  بەڕێوەبردن  لێزانانەی 
بەڕێوەبردن،  بە چاككردنی  بكرێ،  كوردنشیندا 
و  تەندروستی  و  مەعاریف  بە  بایەخدان 
بۆ  گرنگ  دیكەی  كاروباری  و  ئاوەدانكردنەوە 
سەعید  نوری  خەڵك.  گوزەرانی  باشتركردنی 
لەو ڕاپۆرتەیدا ئاماژەی بەوە داوە كە سەرخێڵ 
نییە،  سیاسییان  ئامانجی  كورد  بازرگانی  و 
و  دەستڕۆیی  ئەمیان  هەوڵیانە  هەمیشە 
ئەویشیان  و  خۆی  پشتاوپشتی  زاڵیی 
بەاڵم  بپارێزێ.  خۆی  بەرژەوەندییەكانی 
ڕوولەزیادبوونە،  ژمارەیان  كە  ڕۆشنبیران 
ئامانجی سیاسییان سەربەخۆییی كوردستانە 
پەرەپێدانی  قوتابخانە،  زۆركردنی  داوای  و 
هۆیەكانی  و  ئامراز  زیادكردنی  و  پێخوێندن 
و  ئاوەدانكردنەوە  وەك  شارستانێتیی 
جڵەوی  بەدەستەوەگرتنی  و  تەندروستی 
بنەبڕكردنی  بەڕێوەبردنی خۆجێییە و هەوڵی 

دەستڕۆییی سەرخێاڵنیش دەدەن٣.

هەشتەم  لە  مستەفا  ماجید  كاتێك   )4(
وەزارەتی نوری سەعید )١٩٤٣/١٢/٢٥- 
بێوەزارەت  وەزیری  ١٩٤٤/٦/٣(دا 
كێشەی  چارەسەری  ئەركی  بوو، 
ئەویش  سپێردرا.  پێ  كوردی 
هەوڵدان  و  پێوەندیگرتن  كەوتە 
زانینی  و  كۆكردنەوە  بۆ 
ڕۆشنبیران  بەتایبەت  بۆچوونی 
كورد،  خوێندەواری  سەرانی  و 
سااڵنێك  خۆیشی  كاتێكدا  لە 
چاالكی  هەڵسووڕاوێكی  پێشتر 
چەكدارییەكەی  جواڵنەوە  ناو 
بوو و كە وەزیفەی  شێخ مەحمود 
لە  وەرگرت،  حكومەتیشی 
مەسەلەی  ئاگاداری  نزیكەوە 
یەكێك  پێیە،  بەو  بوو.  كورد 

3  عبدالرزاق الحسني، تأريخ الوزارات العراقية، المجلد الثالث – الجزء 
السادس، ط٥، بيروت، ١٩٧٨، ص١٩٢-١٩٧.

بۆ  خۆی  بۆچوونی  لێكردووە  داوای  كە  لەوانە 
چارەسەری كێشەی كورد بۆ بنووسێ، »ڕەفیق 
حیلمی« بوو، كه  ئەو دەمە سەرۆكی حیزبی هیوا 
و هاوكات وەزیفەدارێكی حكومەتیش بوو. »فوئاد 
عارف«ی خوشكەزای ماجید مستەفا، كە ئەوسا 
ئەفسەری سپا و ئەندامی حیزبی هیوایش بووە، 
تەنها  ئەیزانم  من  )هەروەكوو  كە:  گێڕاویەتیەوە 
كاغەزێك كە لە ناوەندە پارتی هیوادا لە چلەكاندا 
باسی لێوە كرابێ، نامەیە بووە كە خاڵم »ماجد 
كوردی  پیاوانی  لە  ژمارەیەك  بۆ  مصطفی« 
سەربەخۆ ناردوویە، لەوانەی كە نائیب و ڕئیس 
ئێڵ و ڕۆشنبیر بوون، هەروا بۆ سەرۆكی پارت 
ڕفیق حیلمی لەو وەختەدا كە شەڕی دووەمی گێتیی 
جاڕدرا. خاڵم ماجد لەو نامەیەدا داوای ئەكرد لەو 
كەسانە بیروباوەڕی خۆیان دەربارەی دواڕۆژی 
كورد  كە چارەنووسی  بدەن،  نیشان  كوردستان 
هاوسوێنان  ئێستی  شەوقی  لەبەر  شەڕ  لەپاش 
دەبێ وەكو ئەو گەالنەی كە هاوبەشی دەكەن لە 
پارت  محوەر. سەرۆكی  دەوڵەتانی  دژی  شەڕدا 
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وەاڵمی ئەو كاغەزەی ماجدی دایەوە و بیروباوەڕی 
خۆی دەربارەی باسەكە نیشان دا و ڕوونووسێكی 

وەاڵمەكەی خۆی نارد بۆ بالط و نوری سعید(٤.
حیلمی  ڕەفیق  گێڕانەوەیە،  ئەو  بەپێی  هەر 
نیگەران بووە كە وێنەی نامەكەی دراوەتە الیەنە 
ڕەسمییەكان. زۆربەی ئەفسەرانی )هیوا(یش لەوە 
نیگەران بوون كە پرسیان پێنەكراوە و لێی بێئاگا 
داوەتەوە  بەوە  پاساوی  حیلمی«  »ڕەفیق  بوون. 
كە نامەكەی تایبەت بووە، نەك حیزبی و بۆچوونی 

خەڵكی كوردی تێدا ڕوون كردووەتەوە.

)5( »محەمەدئەمین زەكی بەگ« لە ١٩٣٠/١/٢٠دا 
بایەخداری داوە بە مەلیك فەیسەڵی  عەریزەیەكی 
یەكەم و وێنەیەكیشی لێ داوەتە مەندووبی سامیی 
ئینگلیز سەبارەت بە مەسەلەی كورد و چۆنایەتیی 
لەسەر  ١٩٣١/٥/٢٠یشدا  لە  چارەسەركردنی. 
داویە  و  نووسیوە  مەحەللی(ی  لوغاتی  )قانوونی 
بە حكومەتی عێراق. ئەم دوو عەریزە گرنگەی لە 

4  فواد حمەخورشید، هەندێ  تێبینی دەربارەی پارتی هیوا و چوونەناو 
باسەكە و پرسیار لە ئەندامان، گۆڤاری »ڕەنگین«، بەغدا، ژمارە ٨٨، ١٩٩٦، ل٦-١٠.

بێسوود( تەقەلالی  )دوو  ناونیشانی  بە  ١٩٣٤دا 
تا  كوردی-مەریوانی(  )نەشرییاتی  داوەتە  ەوە 
بەاڵم  بكاتەوە،  باڵوی  خۆی  لەچاپدراوێكی  وەك 
حكومەت ڕێی نەداوە باڵو ببێتەوە. »ئەدمۆندز«ی 
نوسخەیەكی  ئینگلیز  ئەوسای  كاربەدەستێكی 
ئەم  لەندەن.  بۆ  بردوویەتیەوە  و  هەڵگرتووە  لێ 
لەناو  غالب«  »صەباحی  بەڕێز  دوایی  سااڵنەی 
سواس(  )كتێبخانەی  لە  ئەدمۆندزدا  كۆكراوەی 
لە  لێكۆڵینەوەیەكەوە  دۆزییەوە و ساڵی ١٩٨٤ بە 
ساڵی  ژین(یش  )بنكەی  دایەوە.  چاپی  لە  لەندەن 
٢٠٠٥ جارێكی دیكە لە چوارچێوەی لەچاپدانەوەی 
)سەرجەمی بەرهەمی محەمەدئەمین زەكی بەگ(دا 

لە یەكەم بەرگیدا باڵوی كردەوە. 

ڕووی  لە  یەكەمیان  عەریزەی  باسە،  شایانی 
محەمەدئەمین  سیاسیی  بیری  نیشاندانی 
زاتە  ئەو  چونكە  گرنگە،  یەكجار  بەگەوە  زەكی 
ترسناكیی  لە  فەیسەڵی  مەلیك  بێچەندوچۆن 
كورد  بە  بەرامبەر  حكومەت  كە  سیاسەتە  ئەو 
گرتوویەتیە بەر، بەهۆش هێناوەتەوە و پێشنبینیی 
كردووە كە سیاسەتی وا عێراق بەرەو نەهامەتی و 

ماڵوێرانی دەبا. بۆیە -بە بۆچوونی ئەو- )هیچ 
لەوەندەی كە  نییە و  وەختێك كورد عەرەب 
ئیسكۆچی بووە ئینگلیز، ئەویش زیاتر نابێ بە 

عەرەب و بە ئیجباركردنی بۆ ئیستیعمالكردنی 
نابێتە  قەت  عەرەبی  عادەتی  وەیا  عەرەبی  زمانی 
نابێ  خواڵصە،  عێراق.  بۆ  صادیق  وەتەنییەكی 
هەوڵ بدرێ كە بكرێ بە عەرەبێكی تەواو، بەڵكو 
ئەبێ هەموو تەشویقات و تەسهیالتێكی بۆ بكرێ 
نەوعە  ئەو  لەسەر  و  تەواو  كوردێكی  ببێتە  تا 
مەئموورانە الزم بوو چاك بیزانن كە گوێنەدانیان 
بەم نەسیحەتە بەقیمەتە و الدانیان لەم تەصریحاتە 
كە لە حەقائیقی تەئریخیی تازە وەرگیراوە، ئەبێ بە 
سەبەبی حصوولی شەك و شوبهە لە صەداقەتی 
ئەیانخاتە ژێر توهمەتی  بۆ عێراق و  حەقیقییەیان 
و  تەفرەقە  مەسائیلی  هێنانەوجوودی  بۆ  هەوڵدان 
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تێكدانی وەحدەتی عێراقی(٥. 

كە  لەوە  جگە  بەگ«،  كەمال  »عەلی   )6(
چاالكی  نائیبێكی  بووە،  گەورە  خێرخوازێكی 
پەرلەمانیش بووە و چەندین جار ڕاشكاوانە و 
ئازایانە هەڵوێستی خۆی نواندووە و داكۆكیی 

لە مافەكانی كورد كردووە٦.

)7( »جەمال بەگی بابان«، ئەوی لێی زانراوە، 
لەو  كوردی-توركیی  گۆڤاری  یەكەم  پێشتر 
سنوورەدا كە دوایی بە عێراق ناسرا، بە ناوی 
دەركردووە  بەغدا  لە  كورد«ەوە  »بانگی 
بەڕێوەبردنی  دەستەی  یەكەم  ئەندامی  و 
دوایی  بووە،  كوردان(  زانستی  )جەمعییەتی 
لەبەر ئەوە لێی جیا بووەوە كە ڕێگریی لێكرا 
لە  ببا.  ئاقارێكی سیاسیدا  بە  ئەو جەمعییەتە 
١٩٢٩یشدا كە نائیب ووە، لەگەڵ چوار ئەندامی 
خاڵییان  پێنج  یادداشتێكی  پەرلەماندا  دیكەی 
كێشەی  چارەسەری  هەنگاوەكانی  لەبارەی 
كوردەوە داوەتە سەروەزیران و مەندووبی 

سامی٧.

حیلمی  ڕەفیق  دەبینرێ،  وەك   )8(
بووە  بۆچوون  دووەم  الیەنگری 
مەسەلەی  چارەسەری  بۆ 
لەو،  جگە  عێراقدا.  لە  كورد 
پێشەنگانی  دیاری  بەشێكی 
و  ڕۆشنبیران  یەكەمی  وەچەی 
بیستی  سااڵنی  خوێندەوارانی 
بەدواوەی  ڕابوردوو  سەدەی 
ڕێبازی  ئەم  هەر  كوردستان، 
بە  و  قۆناغ  بە  قۆناغ  و  الشەڕی 
پێشخستنی  و  گەشەپێدان  شێنەیی 
هەڵبژاردبوو،  كوردەوارییان 

5  سەرجەمی بەرهەمی محەمەدئەمین زەكی بەگ، بەرگی یەكەم، 
ئامادەكردنی سدیق ساڵح، بنكەی ژین- سلێمانی، ٢٠٠٥، ل٤٧-٤٨.

6  له و باره یه وه  بڕوانه : مذكرات علي كمال عبدالرحمن، تقديم وتحقيق: 
جمال بابان، بغداد، ٢٠١، ص٣٣-٤٧، ٢٠٥-٢١٧.

7  ڕۆژنامەی )ژیان(، ژمارە ١٦٦، ١٩٢٩/٤/١١- ڕۆژنامەی ژیان، دووەم 
بەرگ )ژمارە ٨١-٢٥٩(، ئامادەكردنی ڕەفیق ساڵح و سدیق ساڵح، بنكەی ژین، 

سلێمانی، ٢٠٠٣.

كە:  ئەوە  وەك  ڕاستیی  گەلێك  ڕەچاوكردنی  بە 
جەنگی  یەكەم  نەهامەتییەكانی  لە  تازە  ناوچەكە 
جیهانی ڕزگار بووە و باری ئابووری داتەپیوە؛ 
یا  پیاوانی بوونەتە پێخۆری شەڕ،  زۆری الو و 
كوژراو و بریندار بوون، یان بە دیل گیراون و 
بەسەر  باڵیان  هەژاری  و  برسێتی  پەڕاگەندەن؛ 
هەرەزۆری  زۆربەی  كێشاوە؛  خەڵكدا  گوزەرانی 
خەڵك نەخوێندەوار و بێئاگان لە دنیا و ئامادەگیی 
لە  پێویست-  -وەكو  گەورە  پرۆژەی  بۆ  خۆیی 
نەخشەی  داڕشتنەوەی  لە  كورد  نییە؛  ئارادا 
نە  گەورە،  جەنگی  پاش  ناوچەكەدا  سیاسیی 
جواڵنەوەی  پێبڕا؛  هیچی  نە  و  هەبوو  پشتیوانی 
ناتوانێ  وەهادا  حاڵوبارێكی  لە  چەكداریش 
بۆیە  بێنێ.  بەدی  كورد  مافەكانی  كەمی  النی 
بنیاتنانی  لە  چاالكییەكیان  و  كار  هەموو  ئەوانە 
ئابووری و كۆمەاڵیەتی و ڕۆشنبیریدا  ژێرخانی 
كردنەوەی  بۆ  هەوڵدان  بە  ئەویش  كردەوە،  چڕ 
قوتابخانەی زۆرتر، پێگەیاندنی مامۆستای زۆرتر، 
لە  كورد  قوتابیی  بۆ  بەرز  خوێندنی  پچڕینی 
دەرەوە، باڵوكردنەوەی خوێندەواری، پەرەدان بە 
ڕێگەوبان، بایەخدان بە كشتوكاڵ و پیشەسازی و 
ڕێی ڕۆژنامەگەری  لە  هۆشیاركردنەوەی خەڵك 
ناچاریدا- ڕێكخستنی  لە  و خوێندن و -دواییش 
نهێنییەوە. ئەوانە، وەك دوایی دەركەوت، توانییان 
بەرچاوی  و  گەورە  خزمەتێكی  ڕێیەوە  لەو 

كوردەواری بكەن.

ئەفەندیی  ساڵح  كوڕی  حیلمی  ڕەفیق   )9(
ئاغای  عەزیز  ئاغای  مارف  كوڕی  كەركووكیی 
بابەكر ئاغای مەال وەیسییە، ١٨٩٨ لە كەركووك 
لە  بەرزی  ئەندازەی  قوتابخانەی  بووە.  لەدایك 
ئەستەمووڵ خوێندووە. ئەندامی كۆمەڵەی )هێڤی( 
سەربەخۆیی  )كۆمەڵی  دامەزرێنی  ئەندامی  و 
كوردستان( و ئەندامی هەڵبژێردراوی )جەمعییەتی 
و  )هیوا(  حیزبی  سەرۆكی  و  كوردستان( 
پاشتریش ئەندامی چەند كۆمەڵەیەكی ڕۆشنبیری 



85رۆڤار

و كۆمەاڵیەتی بووە. مامۆستایی لە: كەركووك و 
سلێمانی و عیمارە و هەولێر و ناسریە و موسڵ 
بە  و  كردووە  بەسرە  و  بەعقوبە  و  بەغدا  و 
سەردەمی  لە  گەییوە.  مەعاریف  موفەتیشی  پلەی 
و  پایتەخت  ئەمانەتی  بەڕێوەبەری  كۆماریدا 
بووە  عێراق  باڵوێزخانەی  ڕۆشنبیریی  پاشكۆی 
لە توركیا. ١٩٦٠/٨/٤ بە خوێنپژانی مێشك كۆچی 
چەندین  و  نامیلكە  و  كتێب   )١٠( كردووە.  دوایی 

وتار و نووسینی باڵوكراوەی هەن٨.

8  ڕۆژنامەكانی سەردەمی حوكمی شێخ مەحمود، ئامادەكردنی ڕەفیق ساڵح 
و سدیق ساڵح، سلێمانی، ٢٠٠٣، ل١٢-١٣.
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ئەو پرۆژەیەی ئەم بیبلیۆگرافیا تایبەتەی لێ ئامادە كراوە، ٥٦٨٠ كتێبی تێدا ناسێنراوە و لە ٥٢٠٠ الپەڕە 
پێك هاتووە و بەسەر ١٢ بەرگ و بەشدا دابەش كراون، تایبەت كراوە بەو كتێبانەی لە نێوان سااڵنی 
١٩٢٠-٢٠١٠دا، لەبارەی )كورد و كوردستان(ـەوە نووسراون، كتێبی نووسراوی بە هیچ زمانێكی تر 

لەخۆ نەگرتووە. 

ئامادەكردنی  سروشتێكی  ئەمەش  هەیە،  كەموكورتی  هێشتا  چەندوچوونێك،  و  گومان  هیچ  بێ 
بیبلیۆگرافیایە، بە تایبەت لە واڵتێكی وەك كوردستان و لە پێناوی كتێبی كوردیدا. لەم پرۆژەیەدا، هەوڵی 
دروستكردنی شێوازێكی تایبەت دراوە لە ئامادەكردنی بیبلیۆگرافیادا، ئەویش سەرەڕای ئەو شێوازانەی 
پێشتر لە ئامادەكردنی بیبلیۆگرافیای كتێبی كوردیدا بەكار هاتوون، بایەخ بە )ناوەرۆك(ی كتێبەكانیش 

دراوە و وەك ئامانجێكی سەرەكی لەبەرچاو گیراوە.

پێش تەواوبوونی پرۆژەكە، توانراوە چەند بەرهەمێكی لێ باڵو بكرێتەوە، كە هەندێكیان وەك كتێبی 
سەربەخۆ چاپ كراون، هەروەها لە ژمارەكانی كۆتایی )ڕۆڤار(دا، كە )دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم( 
بیبلیۆگرافیایەدا،  لەم  كراوە.  ئامادە  تر  كەسایەتییەكی  چەند  بە  تایبەت  بیبلیۆگرافیای  دەكات،  دەری 

ڕەفیق حیلمی- 
بیبلیۆگرافیا 
و پێڕستی لە 

كتێبی كوردیدا 
2010 -1934
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كتێبەكان بەپێی ساڵ و لە هەر ساڵێكیشدا، بەپێی 
پێویستمان  بە  كراون.  ڕیز  كوردییەكان  )تیپ(ـە 
نەزانی هەموو ئەو سەرنج و تێبینییانە بنووسینەوە، 
پێشتردا  بیبلیۆگرافیاكانی  ئامادەكردنی  لە  كە 
زۆرتر  زانیاریی  پێناوی  لە  پێكردوون،  ئاماژەمان 
بیبلیۆگرافیاكە،  شێوازی  و  پرۆژەكە  لەبارەی 
بیبلیۆگرافیای  بۆ:  بگەڕێتەوە  دەتوانێ  خوێنەر 
كتێبی كوردی- بەرگی یەكەم: مێژوو و جوگرافیا، 
باڵوكراوەی ئەكادیمیای كوردی، هەولێر، چ )حاجی 

هاشم(، ٢٠١٤.

هێما بەكارهاتووەكان

چاپ: نۆرەی چاپە واتە چاپی یەكەم و دووەم 

چ: چاپخانە 

ش: شوێن

و- وەزارەت

ژس: ژمارەی سپاردن

س: ساڵ

ل: الپەڕە 

پێش  "پانی"ی  و  سانتیمەترە  )بە  قەوارە  ق: 
"درێژی"ی نووسراوە(

؟: بۆ هەر زانیارییەكی نەزانراو و نادیار دانراوە

تێبینی: لەم بیبلیۆگرافیایەدا، ناونیشانی كتێبەكانیش 
بە )ڕێنووس(ی ئێستا نووسراونەتەوە.

یەكەم بیبلیۆگرافیا:

كتێبەكانی ڕەفیق حیلمی ١٩٣٤- ٢٠١٠

خوالسەی مەسئەلەی كورد  .١

نووسین: نادیار؟

وەرگێڕانی لە زمانی فڕەنسییەوە: ڕەفیق حیلمی

چاپ: یەكەم، چ: ؟، ش: مووسڵ، ژس: ؟، س: ١٩٣٤، 
ل:٣٢، ق:١٥×٢٢

ناوەرۆك:

لەگەڵ  موناسەباتی  كورد-  مەسەلەی  موقەدیمە/ 
عێراق- قیامی شێخ مەحموود.

تێبینیی یەكەم: هەروەها نووسراوە: لە كتێبی عێراق 
 L, IRAQ et la societe( عوسبەتولئومەم  و 

desnations( ترجمە كراوە.

تێبینیی دووەم: بۆ ناوی نووسەر، بە ناو كتێبەكەدا، 
زۆر گەڕام و نەمتوانی ساغی بكەمەوە؟

حیلمی(،  )ڕەفیق  نووسراوە  تەنیا  سێیەم:  تێبینیی 
فڕەنسییەوە  زمانی  لە  كتێبەی  ئەم  كاتێكدا  لە 
سەردەمی  ڕۆژنامەكانی  بڕوانە:  وەرگێڕاوە؟ 
حوكمی شێخ مەحموود، ئامادەكردن: ڕەفیق ساڵح، 
سەندیكای  باڵوكراوەی  ساڵح،  سدیق  لێكۆڵینەوە: 

سلێمانی،  كوردستان-  ڕۆژنامەنووسانی 
چ)تیشك(، سلێمانی، ٢٠٠٣، ل١٣.

نامیلكەی كومەاڵیەتی  .٢

نووسین: زیائـ گوك ئالپ بەگ

وەرگێڕانی لە زمانی توركییەوە: ڕەفیق حیلمی 

چاپ: یەكەم، چ: دیجلە، ش: مووسڵ، ژس: ؟، س: 
١٩٣٤، ل:٢١، ق:١٤×٢٠

ناوەرۆك:

ئەخالقی  چییە؟/  میللەت  ئیجتیماعییات- 
ئیجتیماعییانە؟
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سەرەتای عیلمی ژمارە- بەرگی دووەم  .٣

نووسین: ڕەفیق حیلمی )مامۆستای ڕیازییات لە 
قوتابخانەی ناوەندی ڕۆژئاوا لە بەغدا(

چاپ: یەكەم، چ: فەنییە، ش: بەغدا، ژس: ؟، س: 
١٩٣٦، ل:٦٥، ق:١٥×٢٢

ناوەرۆك:

لەم  كە  ماددانەی  ئەو  هەڵەكان/  الپەڕەی 
موكەعەب-  جەزری  )ناوەرۆك(/  كتێبەدایە 
موكەعەب/  جەزری  وەرگرتنی  تەعریف/ 
تەناسووب/  نیسبەت/  خەواسی  نیسبەت/ 
خواسی تەناسوب/ مەبسووت و مەعكووس/ 
هەندێ  بەسیت/  تەناسووبی  مەسئەلەی 
تەناسووبی  مەسئەلەی  تواوە/  مەسەلەی 
شیركەت/  موتەناسیب/  تەقسیمی  تێكەڵ/ 
ساڵی  لە  مەعاریف  وەزارەتی  سوئالەكانی 

.١٩٢٢- ١٩٢٨

بیبلیۆگرافیاكەدا،  پڕۆژەی  لە  تێبینی: 
ئەو كتێبانەمان تۆمار نەكردووە كە 
بە شێوەیەكی تایبەت بۆ )پڕۆسەی 
كارە  لەم  نووسراون...  خوێندن( 
ئەم  بوو  باش  پێمان  تایبەتەدا 

كتێبەش تۆمار بكەین.

ئەدەبیاتی  و  شیعر   .٤
كوردی- بەرگی یەكەم

نووسین: ڕەفیق حیلمی

ش:  تەفیز،  چ:  یەكەم،  چاپ: 
 ،١٩٤١ س:  ؟،  ژس:  بەغدا، 

ل:١٤٦، ق:١٤×٢١

ناوەرۆك: 

دیاری )پێشەكی(/ وێنە و چەند نموونە شیعرێك 
و كورتەیەك لە ژیانی كۆمەڵێك شاعیری كورد، 
بەگی  ئەحمەد  بەگ/  فەتاح  بەگی  ئەحمەد  وەك: 
ئەمین  جاف(/  موختار  )ئەحمەد  پاشا  وەسمان 
و  عەسكەر  بەگی  زەكی  ئەمین  بەگ/  فەیزی 
بێكەس/  بێخود/  ئاهی/  ئەسیری/  موئەریخ/ 
حاجی  ئەدەب/  و  شیعر  پیرەمێرد-ئوستادی 
كورد/  نیشتمانپەروەری  كۆیی-بولبولی  قادری 
حەمدوون/  حەمدی-مەال  ساڵح/  حەریق-مەال 

خاكی/ خەستە.

تێبینی: لەسەر بەرگ نەنووسراوە )بەرگی یەكەم( 
و بە پێی دوا الپەڕە دانراوە.

ئەدەبیاتی  و  شيعر  دووەمی  بەرگی   .٥
كوردی- باس ئەم بویژانەی كورد و شیعرەكانیان 
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عەلی  سەالم-  )سالم(  ڕەمزی  دڵدار-  بخوێنەوە: 
باپیر ئاغا-گۆران- نووری شێخ ساڵح 

نووسین: ڕەفیق حیلمی 

بەغدا، ژس: ؟، س:  الشباب، ش:  یەكەم، چ:  چاپ: 
١٩٥٦، ل:٢٠٨، ق:١٧×٢٣

ناوەرۆك:

پێشكەش/ سەرەتا/ دڵدار )یونس ڕەئووف ١٩١٧-
مارف(/  )مەال  ڕەمزی  هیوا/  منداڵی   /)١٩٤٨
ئوسلوبی/ سەرزەنش/  و  ڕەمزی  وێنەی شیعری 
بەگ(/  )ئەوڕەحمان  )مەال عەبدوڵاڵ(/ سالم  زێوەر 
بابان/  بەگی  عەزیز  و  سالم  سالم/  غەرامیاتی 
ڕوباعییەكانی  و  سەالم  شیوەن/  كورد/  سەالم/ 
خەیام/ عەلی باپیر ئاغا/ شیعری عەلی باپیر ئاغا 
بەگ(/  )عەبدوڵاڵ  دانانی/ گۆران  و شێوەی شیعر 
درزی  لە  خوێنین/  گوڵی  گۆران/  نووسراوەكانی 
پەچەوە/ دیمەنی ڕێگاوبان/ ڕێگای ناو باخ/ مەالی 

ژن/  ژنان/  كانی  مزگەوت/  بەیان/  دیوەخان/ 
گۆرانی/ جیلوەی شانۆ/ نووری )شێخ نووری شێخ 

ساڵح(/ ژیانی ئادەمیزاد/ پەپوولە.

 /١ بەشی  یەكەم-  بەرگی  یادداشت-   .٦
كوردستانی عێراق و شۆڕشەكانی شێخ مەحموود

نووسین: ڕەفیق حیلمی

چاپ: یەكەم، چ: مەعاریف، ش: بەغدا، ژس: ؟، س: 
١٩٥٦، ل:١٠٠، ق:١٥×٢٢

ناوەرۆك:

وەزارەتی  )ئەنادۆڵ(/  لە  كەمال  مستەفا  سەرەتا/ 
)فەرید پاشای زاوا( و مستەفا كەمال/ كوردستانی 
یەكەمدا/  گێتیی  شەڕی  ڕۆژەكانی  دوا  لە  جنوب 
نەتەوەی شێخ مەحموود و چەشنی ژیانی/ فیتنەی 
مووسڵ و كوژرانی شێخ سەعیدی حەفید و شێخ 
مەحموود  شێخ  گەڕانەوەی  كوڕی/  ئەحمەدی 
مەحموود  شێخ  گەڕانەوەی  دوای  سلێمانی/  بۆ 
و  یەكەم  گێتیی  گەورەی  شەڕی  سلێمانی/  بۆ 

بۆ  ئینگلیزەكان  هاتنەوەی  مەحموود/  شێخ 
كەركووك/ هاتنی مێجەر نوئێل بۆ سلێمانی/ 
و  مەحموود  شێخ  كوردستان/  حوكمداری 

كۆنفڕانسی ئاشتی/ لە دەوری یەكەمی حوكمداری 
شێخ مەحمووددا هەواڵی سلێمانی/ گەشتی مێجەر 
دوای  سلێمانی  توركیا/  لە  تاپۆ  فائیقی  و  نوئێل 
كۆیە  بۆ  من  سەفەری  نوئێل/  مێجەر  ڕۆیشتنی 
شێخ  نفووزی  شكاندنی  بیل(/  )كەپتەن  لەگەڵ 
مەحموود لە ناو عەشایردا/ شێخ ئەمینی سندۆاڵن/ 
وێنەی چەند كەسایەتییەك لە ناو كتێبەكەدا هەیە. 

 /٢ بەشی  یەكەم-  بەرگی  یادداشت-   .٧
كوردستانی عێراق و شۆڕشەكانی شێخ مەحموود
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نووسین: ڕەفیق حیلمی 

چاپ: یەكەم، چ: مەعاریف، ش: بەغدا، ژس: ؟، 
س: ١٩٥٦، ل:١٠١-٢١٠، ق:١٥×٢١

ناوەرۆك:

لە  تر  وێنەیەكی  دووەم/  بەشی  سەرەتای 
كردەوەكانی ئینگلیز بۆ شكاندنی نفووزی شێخ 
شۆڕشی  سەرەتای  دەركەوتنی  مەحموود/ 
شێخ مەحموود/ چوونی من بۆ ڕواندز لەگەڵ 
و  مەحموود  شێخ  یەكەمی  شۆڕشی  )بیل(/ 
ئەنجامی/ لە كاتی شەڕی دەربەنددا هەواڵی 
ڕواندز/ دوای ڕۆیشتنی )بیل( بۆ هەولێر من 
ڕەوانەكرانم  و  ڕواندز  لە  گیرانم  ڕواندز/  و 
ئاغای  عەبدوڵاڵ  كۆیە/  بەندینخانەی  بۆ 
لە  بەربوونم  عەوێزی/  ئاغای  تایەر  حاجی 
لە  مەحموود  شێخ  مەحكەمەی  بەندینخانە/ 
بەغدا/ لەشكری بۆتان تاو ئەداتە سەر خاكی 
)وەنیزەڵوس(/  وەزارەتی  كەوتنی  تورك/ 
ئەنجامی تەقەالی بەكر سامی و ڕێككەوتنی 
لەگەڵ فڕەنسا و ئیتاڵیا/ باسی مەسەلەی 
ئەستەمبوڵ/ مستەفا كەمال  لە  كورد 
و كوردەكان/ هەندێ هۆی تایبەتی 
سەركەوتنی مستەفا كەمال/ چەند 

وێنەیەك/ ناوئاخن.

دووەم  بەرگی  یادداشت   .٨
بەشی -١- كوردستانی عێراق و 

شۆڕشەكانی شێخ مەحموود

نووسین: ڕەفیق حیلمی 

ش:  مەعاریف،  چ:  یەكەم،  چاپ: 
 ،١٩٥٦ س:  ؟،  ژس:  بەغدا، 

ل:١٠٧، ق:١٥×٢١

ناوەرۆك:

دوای  یۆنان/  و  تورك  شەڕی  دوایین  سەرەتا/ 
هیندستان/  بۆ  مەحموود(  )شێخ  ڕەوانەكردنی 
شۆڕشی كوردەكانی عێراق لە عەمادیە و عەقرە/ 
هاتنی )ئۆزدەمیر پاشا( بۆ ڕواندز/ )مێجەر سۆن( 
و ئێمە/ سەید تەهای شەمدینان و مەسەلەی كورد/ 
كوردەكان  كورددا  مەسەلەی  نەگرتنی  لەسەر 
بە  ئینتیدابدا/  ژێر  لە  عێراق  بەشدارن/  خۆیان 
عەرەب  و  كورد  شۆڕشەكانی  باسی  كورتی 
گەورەی  شۆڕشی   /١٩٢٠ ساڵی  لە  عێراق  لە 
بابان/  بەگ(ی  )حەمدی  عێراق/  عەرەبەكانی 
توركیا/  لە  كەمال(  )مستەفا  شۆڕشی  ئەنجامی 
توركەكان و والیەتی مووسڵ و )كۆمەڵەی ئێمە و 

حەمدی بەگ(/ ناوەرۆك.

یادداشت بەرگی دووەم بەشی ٢ جزمی   .٩
چوارەم/عێراق و شۆڕشەكانی شێخ مەحموود
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نووسین: ڕەفیق حیلمی 

چاپ: یەكەم، چ: مەعاریف، ش: بەغدا، ژس: ؟، س: 
١٩٥٦، ل:١٠٩-٢١٠، ق:١٥×٢٢

ناوەرۆك:

وێنەی شێخ سەعید )زەعیم(ی شۆڕشی كورد لە 
توركیا/ سەرەتا/ نامەی كراوە بۆ هەندێ لە )ڕەغنە 
= ڕەخنە(گرە بەڕێزەكان/ كۆبوونەوەمان لە ماڵی 
بابەتەكان ژمارە و  لێرەوە  بابان(/  بەگی  )عەزمی 
ناونیشانیان بۆ دانراوە )٥٣ تا ٦٥( چەند بابەتێكیش 
تەنیا ژمارەیان بەسەرەوەیە: هاتنی )حەمدی بەگ( 
بۆ سلێمانی/ شەڕی كورد و ئینگلیز لە )دەربەندی 
ڕانیە(/ ئەنجامی كۆمەڵەی سەربەخۆیی/ )تەلگراف(
ببم  نەمابوو  ئەوەندەی  كەركووكەوە،  لە  ێك 
كاتبی/  بە  دواجار  ئاغا(  )ئەحمەد  وەكیلی  بە 
قوتابخانەی  مامۆستای  بە  كرام  كەركووك  لە 
چووبووم/  هەڵە  بە  نەجمە/  ڕۆژنامەی  )زەفەر(/ 

عێراق/  عەرەبەكانی  شۆڕشی  لە  تر  الپەڕەیەكی 
ئەنجامی  عێراقا/  لە  ئینگلیز  سیاسیی  دەزگاكانی 
بۆ  هاتنی  سووریە،  لە  فەیسەڵ  عێراق،  شۆڕشی 
عێراق/ بوونی بە مەلیك، مەسەلەی كورد/ )ئەمیر 
لە  توركەكان  سووریا/  مەلیكی  بە  كرا  فەیسەڵ( 

موئتەمەرەكانا چۆن سەركەوتن؟

كوردستانی  پێنجەم-  جزمی  یادداشت-   .١٠
عێراق و شۆڕشەكانی شێخ مەحموود

نووسین: ڕەفیق حیلمی

چاپ: یەكەم، چ: مەعاریف، ش: بەغدا، ژس: ؟، س: 
١٩٥٧، ل:٤٢١-٥٣٣، ق:١٥×٢١

ناوەرۆك:

وەزارەتی  بچووك/  ڕاستكردنەوەیەكی  و  تكایەك 
مەسەلەی  و  نەقیب(  ئەوڕەحمانی  )سەید  یەكەمی 
)مەندووبی  و  عێراق  بەینی حكوومەتی  لە  كورد/ 
سامی(دا ئاڵوگۆڕی نامە و باسی مەسەلەی كورد/ 
)سەید  سامی(/  )مەندووبی  سكرتێری  وەاڵمی 

ڕەئیسی  بە  كرا  دوایی  سەدر(  محەممەد 
ئەعیان  ڕەئیسی  مردنیدا  لەپێش  و  وەزارەت 
مەجلیسی  بەریتانیا/  و  عێراق  پەیمانی  بوو/ 

دامەزرێنەر چۆن كۆكرایەوە؟/ موئتەمەری ئاشتی 
و مەسەلەی كورد/ ئینگلیز و عەرەب/ مەلیك حسێن/ 
جەمعیەتی كوردستان/ مستەفا پاشا و ئیسماعیل 
و  مووسڵ  مەسەلەی  )سمكۆ(/  شوكاك  ئاغای 
مەحموود/  شێخ  دووەمی  جاری  حكوومەتی 
هەواڵی  مەحمووددا  شێخ  گەڕانەوەی  پێش  لە 
سلێمانی- زەماوەندی هەڵكرانی ئااڵی كوردستان/ 
ماوەی  سلێمانی/  بۆ  مەحموود  شێخ  گەڕانەوەی 
خەڵوەتی شێخ مەحموود و دامەزراندنی هەیئەتی 
مەحموود  شێخ  وزەرا(/  )مەجلیسی  ڕەئیسەكان 
و  فەیسەڵ  مەلیك  بە  بەرامبەر  خۆی  بەغدا  لە 

مەندووبی سامی چۆن پیشان دابوو؟
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عێراقو  كوردستانی  یادداشت/   .١١
شۆڕشەكانی شێخ مەحموود- بەرگی شەشەم

نووسین: ڕەفیق حیلمی 

چاپ: یەكەم، چ: مەعاریف، ش: بەغدا، ژس: ؟، 
س: ١٩٥٨، ل:٥٣٤-٦٣٧، ق:١٥×٢١

ناوەرۆك:

وێنەی )لوتف عەلی خان زەند( یەكێ لە هەرە 
ناودارە گەورەكانی كورد لە ئێران/ پێشەكی/ 
هاتنە  چۆن  توركەكان  سلێمانی/  مەعاریفی 
لەم  تەقی(  )ئەحمەد  دەوری  و  )ڕواندز(؟ 
شێخ  ڕواندز(/  )بۆ  ئۆزدەمیر  هاتنی  هاتنەدا/ 
ژێر  ڕاكێشرایە  و  درا  فریو  چۆن  مەحموود 
)سمكۆ(  هاتنی  تورك؟/  وەیا  ئۆزدەمیر  باڵی 
و  ئۆزدەمیر  هەواڵی  كورتی  بە  سلێمانی/  بۆ 
كردەوەكانی لە ڕواندز/ ئۆزدەمیر و سلێمانی/ 
سلێمانی  بۆ  مەحموود(  )شێخ  گەڕانەوەی 
ئۆزدەمیر  سیاسەتی  ئۆزدەمیر/  و 
تەقەالكانی  كورد/  بە  بەرامبەر 
)شێخ  لەگەڵ  ئۆزدەمیر  دەستەی 
سەختەكانی  ڕۆژە  و  مەحموود( 
سلێمانی  موئتەمەری  سلێمانی/ 
مەرجەكانی  لەسەر  بڕیاردان  و 
نهێنی  گفتوگۆی  ئۆزدەمیر/ 
دوای نیوەی شەو لە تەك )شێخ 
الیەن  لە  سمكۆ/  و  مەحموود( 
)شێخ  نهێنی  گفتوگۆی  توركەوە 
من/  لەگەڵ  سمكۆ(  و  مەحموود 
مەسرەف  ئەفەننی  ئەمین  تایەری 
ڕێككەوتنی  مەحموود/  شێخ  و 
داواكانی  و  تورك  و  كورد 
خوێنەرە  مەحموود/  شێخ 

بەڕێزەكان. 

پاش تەمووز  .١٢

نووسین: ڕەفیق حیلمی

چاپ: یەكەم، چ: الرأی العام، ش: بەغدا، ژس: ؟، 
س: ١٩٦٠، ل:٦٣، ق:١٢×١٧

ناوەرۆك:

پێشنیارێكی سەرگورشتاوی/ پەسند: مەعرووف 
عێراق/  ئەدەبیاتی  یەكێتی  ئەندامی  خەزنەدار 
پاكی شێخ مەحموودی  ١٤ی تەمووز/ بۆ گیانی 
نەمر/ عەقڵ تیا كولە/ چۆن ئەڵێی كوردم؟/ داری 
شۆڕشی  بۆنەی  بە  هەڵكەندن/  بندا  لە  ناكۆكی 
بیرەوەریی  بۆنەی  بە  تەمووزەوە/  ١٤ی  مەزنی 
ساڵی یەكەمی ١٤ی تەمووزی پیرۆزەوە/ شاژن/ 

چاپكراوەكانی نووسەر.

شیعر و ئەدەبیاتی كوردی  .١٣

نووسین: ڕەفیق حیلمی

چاپ: ؟، چ: التعلیم العالی، ش: بەغدا، ژس: ٨٠٨، 
س: ١٩٨٨، ل:٢١٠، ق:١٧×٢٣

ناوەرۆك:

وشە:  دوو  پاكیزە/  پێشەكی:  یەكەم:  بەرگی 
)بۆ  یەكەم  بەرگی  ڕەسووڵ/  مستەفا  د.عیزەدین 
 /)٣ ژمارە  كتێبی  بڕوانە  بەرگە  ئەم  ناوەرۆكی 
بڕوانە  بەرگە  ئەم  ناوەرۆكی  )بۆ  بەرگی دووەم 

كتێبی ژمارە٤(/ پێڕست. 

عێراقو  كوردستانی  یادداشت-   .١٤
شۆڕشەكانی شێخ مەحموود- بەشی یەكەم

نووسین: ڕەفیق حیلمی
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لە باڵوكراوەكانی ئەمیندارێتیی گشتیی ڕۆشنبیری 
و الوان

چاپ: دووەم، چ: ڕۆشنبیری و الوان، ش: هەولێر، 
ژس: ١٥٢٤، س: ١٩٨٨، ل:٣١٦، ق:١٦×٢٢

ناوەرۆك: 

هەمان  وێنەی  حیلمی/  ڕەفیق  پاكیزە  پێشەكی: 
الپەڕەكانی چاپی یەكەمی بەرگی یەكەم تا سێیەم، 

بڕوانە هەر سێ كتێبی ژمارە ٥ و ٦ و ٧.

یادداشت - كوردستانی عێراقو شۆڕشەكانی   .١٥
شێخ مەحموود- بەشی دووەم 

نووسین: ڕەفیق حیلمی

لە باڵوكراوەكانی ئەمیندارێتیی گشتیی ڕۆشنبیری 
و الوان

چاپ: یەكەم، چ: ڕۆشنبیری و الوان، ش: هەولێر، 
ژس: ١٥٢٤، س: ١٩٨٨، ل:٣١٦، ق:١٦×٢٢

ناوەرۆك:

چاپی  الپەڕەكانی  وێنەی  و  ناوەرۆك  هەمان 
 ٨ ژمارە  كتێبی  هەر سێ  بڕوانە  هەیە،  یەكەمیان 

و ٩ و ١٠.

كوردستانی  سێیەم-  بەشی  یادداشت-   .١٦
عێراقو شۆڕشەكانی شێخ مەحموود

نووسین: ڕەفیق حیلمی

پاكیزە  پێداچوونەوە:  و  لێكۆڵینەوە  و  ئامادەكردن 
ڕەفیق حیلمی

و  ڕۆشنبیری  دەزگای  باڵوكراوەكانی  لە 
باڵوكردنەوەی كوردی

چاپ: یەكەم، چ: دارالحریە، ش: بەغدا، ژس: ٦١٣، 
س: ١٩٩٢، ل:١٧٦، ق:١٧×٢٤

ناوەرۆك:

پێشەكی: پاكیزە ڕەفیق حیلمی/ مەسەلەی مووسڵ 
و كورد/ جەمعیەتی كوردستان لە سلێمانی/ هاتنی 
سمكۆ بۆ سلێمانی/ شاری ئەنقەرە/ شاری ورمێ/ 
شەرفخانەوە  لە  شەرەفخانە/  بۆ  )ورمێ(ەوە  لە 
تەورێز/ ئەستەمبوڵ/ شاری جولفا/  بۆ شیستەر/ 
كۆن/  قەفقاسیای  مێژووی  لە  الپەڕەیەك  تفلیس/ 
)باگوم( باتوم/ شاری ئزمید )ئزمیر(/ گەڕانەوەم لە 
ئەنقەرەوە بۆ سلێمانی/ ئەدەنە/ عینتاب/ دیاربەكر/ 

بتلیس/ ئەخالت/ شاری وان/ تێبینی.

یادداشت   .١٧

نووسین: ڕەفیق حیلمی

نوێكردنەوەی ڕێنووس و هەڵەچنی: نەورۆز حسێن

لە باڵوكراوەكانی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم

چاپ: سێیەم، چ: ؟، ش: سلێمانی، ژس: ١٧٧، 
س: ٢٠٠٣، ل:٤٥٩، ق:١٦×٢٢

ناوەرۆك:

چاپەكانی  بەشی  و  بەرگ  ناوەرۆكی  هەمان 
 /٥-١٠ ژمارە  كتێبەكانی  بڕوانە  هەیە،  پێشتری 
پێڕست )هەموو بەش و بەرگەكان(/ لەسەر بەرگی 

دواوە، دەستخەتێكی )ڕەفیق حیلمی( دانراوە.

شیعر و ئەدەبیاتی كوردی  .١٨

نووسین: ڕەفیق حیلمی

لە باڵوكراوەكانی دەزگای چاپ و باڵوكردنەوەی 
ئاراس 

چاپ: ؟، چ: ئاراس، ش: هەولێر، ژس: ٢٣٠٥، س: 
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٢٠١٠، ل:٢٣٥، ق:١٥×٢١

ناوەرۆك:

ناوەرۆكی  هەمان  ئاراس/  پێویست:  وتەیەكی 
چاپی یەكەم و دووەمی هەیە، بڕوانە هەر سێ 

كتێبی ژمارە ٣ و ٤ و ١٢.

و  سێیەمە  چاپی  یەكەمی،  بەرگی  تێبینی: 
ئاماژەیان  و  دووەمە  چاپی  دووەمی  بەرگی 

پێ نەكراوە؟

كتێبە بێ ساڵەكان

كوردستانی  یەكەم/  بەشی  یادداشت-   .١٩
عێراقو شۆڕشەكانی شێخ مەحموود

نووسین: ڕەفیق حیلمی

ئامادەكردن: پاكیزە ڕەفیق حیلمی 

چاپ: ؟، چ: ؟، ش: ؟، ژس: ؟، س: ؟، 
ل:٣١٦، ق:١٦×٢١؟

ناوەرۆك: 

حیلمی/  ڕەفیق  پاكیزە  پێشەكی: 
وێنەی  و  ناوەرۆك  هەمان 
هەیە،  یەكەمی  چاپی  الپەڕەی 
بڕوانە هەر سێ كتێبی ژمارە ٥ 

و ٦ و ٧.

یادداشت- بەشی دووەم/   .٢٠
كوردستانی عێراقو شۆڕشەكانی 

شێخ مەحموود

نووسین: ڕەفیق حیلمی

ئامادەكردن: پاكیزە ڕەفیق حیلمی

ل:٣١٧،  ؟،  س:  ؟،  ژس:  ؟،  ش:  ؟،  چ:  ؟،  چاپ: 
ق:١٥×٢١

ناوەرۆك: 

هەمان ناوەرۆك و وێنەی الپەڕەی چاپی یەكەمی 
هەیە، بڕوانە هەر سێ كتێبی ژمارە ٨ و ٩ و ١٠.

دووەم بیبلیۆگرافیا:

پێڕستی بەرهەمی ڕەفیق حیلمی 

لە ناوەرۆكی كتێبی كوردیدا ٢٠٠٧- ٢٠١٠

سەقافی  و  ئەدەبی  گۆڤارێكی  گەالوێژ-   .١
یەكەمی  كانونی   ١٢  -١ ژمارە  كوردییە- 

١٩٣٩تشرینی دووەمی ١٩٤٠

ئامادەكردن و باڵوكردنەوە: ڕێكخراوی ئیبراهیم 
ئەحمەد- پڕۆژەی چاپكردنەوەی گۆڤاری گەالوێژ 

١

س:  ؟،  ژس:  سلێمانی،  ش:  كارۆ،  چ:  ؟،  چاپ: 
٢٠٠٧، ل: ٦٦٦، ق:١٧×٢٢

ناوەرۆك:

دێنە  ئەهلی سەڵیب  بێگانە-  ژ١ س١: كورد الی 
)بۆ ژمارەكانی  و: ڕەفیق حیلمی  كوردستانەوە- 

تر درێژەی هەیە(.

نووسراوە:  كتێبەكە  لەسەر  یەكەم:  تێبینیی 
خاوەن ئیمتیاز و سەرنووسین: ئیبراهیم ئەحمەد/ 
چاپ:  سەرپەرشتیاری  و  نووسین  بەڕێوەبەری 

عەالدین سەجادی.

چاپی  نووسراوە  ناسنامەدا  لە  دووەم:  تێبینیی 
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یەكەم  چاپی  بە  گۆڤارەكە  چاپی  واتە  دووەم؟ 
دانراوە؟

چی لەبارەی محەمەدئەمین زەكی بەگـەوە   .٢
نووسراوە

ئامادەكردن: ڕەفیق ساڵح

لە باڵوكراوەكانی بنكەی ژین

چاپ: یەكەم، چ: شڤان، ش: سلێمانی، ژس: ١٩٩٠، 
س: ٢٠٠٩، ل:٤٥٠، ق:١٧×٢٤

ناوەرۆك:

و  عەسكەر  بەگ  زەكی  ئەمین  حیلمی:  ڕەفیق 
موئەریخ.

هیوا  گۆڤاری  كوردی-  رۆژنامەوانیی   .٣
١٩٥٧- ١٩٦٣ بەرگی سێیەم

لێكۆڵینەوە و ئامادەكردن: د. هیمداد حسێن

لە باڵوكراوەكانی دەزگای چاپ و باڵوكردنەوەی 
ئاراس

 ،٧٥٥ ژس:  هەولێر،  ئاراس، ش:  چ:  یەكەم،  چاپ: 
س: ٢٠١٠، ل:٦٨٤، ق:١٧×٢٣

ناوەرۆك:

مەزنەوە:  شۆڕشی  بەبۆنەی   :١٩٥٨ س٢  ژ٢ی 
ڕەفیق حیلمی.

سێیەم بیبلیۆگرافیا:

كتێبی سەربەخۆ لەبارەی )ڕەفیق حیلمی( 

لە كتێبی كوردیدا ٢٠٠٥-٢٠٠٧

بەسەرهاتی ڕەفیق حیلمی  .١

ڕەفیق  )پاكیزە(  ناهیدە  ئامادەكردن:  و  نووسین 
حیلمی

پێداچوونەوە: كەژاڵ ئەحمەد

ڕۆشنبیری-  وەزارەتی  باڵوكراوەكانی  لە 
باڵوكردنەوەی  و  چاپ  گشتیی  بەڕێوەبەرایەتیی 

سلێمانی

چاپ: یەكەم، چ: ڕوون، ش: سلێمانی، ژس: ٤٢١، 
س: ٢٠٠٥، ل:٢٧٤، ق:١٦×٢٢

ناوەرۆك: 

بەشی یەكەم: چۆن خانوومان كرد تا لە كرێچیەتی 
دەربچین؟/ لە بەغدا/ جەنگی )ڕەشید عالی گەیالنی(/ 
مەعاریفی  موفەتیشی  بە  بوو  سێیەم/  دەفتەری 
گواستنەوەی  چۆنیەتیی  سلێمانی/  و  كەركووك 
بەڕێوەبەری  تر/  شارێكی  بۆ  شارێكەوە  لە 
عەممارە  لە  دیالە/  لە  پەروەردە  بەڕێوەبەرایەتیی 
نموونەی  هەڵبژاردنی/  سەرگوزشتەی  )میسان(/ 
یادنامەكانی ڕۆژانەی/ بەغدا پێش شۆڕشی تەمووز 
١٩٥٢- ١٩٥٨/ هێرشی سێ قۆڵی بۆ سەر میسر/ 

ئەدیبانی  یەكێتیی  وەفدی  لەگەڵ  كوەیت  لە 
عێراق/ پاش شۆڕشی تەمووز و پێش كۆچی 
ڕەفیق  هاوسەری  خانی  جەمیلە  دوایی/ 

بەجێهێشت/  ئێمەیان  باوكم  و  دایكم  حیلمی/ 
چاالكییەكانی ڕەفیق حیلمی لە كاری میریدا/ ژیانی 
سیاسیی ڕەفیق حیلمی/ قۆناغی یەكەم/ الوێتی و 
شیعری دڵداریی/ قۆناغی دووەم/ خەباتی شیعری 
نەمر  قۆناغی سێیەم/ سەردەمی شێخی  سیاسی/ 
ڕەفیق  سیاسیی  ژیانی  نەتەوەیی/  خەباتی  و 
نەمر/  مەحموودی  شێخ  بە  ئاشنابوونی  حیلمی/ 
شێخ مەحموود پێش حوكمدارێتی/ بەشی دووەم: 
چۆنیەتیی دامەزراندنی حوكمدارێتی یەكەمی شێخ/ 
پەیوەندیی ڕەفیق حیلمی بە ئینگلیزەوە/ سەرەتای 
بەربوونی  حیلمی/  ڕەفیق  گیرانی  شێخ/  شۆڕشی 
شێخ/  شكانی  پێش  سلێمانی  بەندینخانە/  لە 
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بەرەو  سلێمانی/  هەرێمی  ئیدارەی  مەجلیسی 
بابان  بەگی  حەمدی  و  حیلمی  ڕەفیق  بەغدا/ 
ویستویەتی  كورد/  سەربەخۆیی  كۆمەڵەی  و 
قوتابخانەی  مامۆستای  بكاتەوە/  قیرائەتخانە 
هەرێمی  باسێكی  كورتە  كەركووك/  لە  زەفر 
لە هیندستان/  سلێمانی پێش گەڕانەوەی شێخ 
كۆمەڵەی كوردستان/ جەمعییەتی كوردستان/ 
لە  كارەكانی  سلێمانی/  بۆ  شێخ  گەڕانەوەی 
ڕۆژی  شێخدا/  دووەمی  حوكمی  سەردەمی 
دووەم-  بەشی  سلێمانی/  بۆ  سمكۆ  هاتنی 
نوێنەری  حیلمی  ڕەفیق  چوارەم/  قۆناغی 
شێخ مەحموود لە ئەنقەرە/ گفتوگۆی نهێنی 
لە  پاش نیوەشەو/ مەبەستی شێخ و سمكۆ 
گفتوگۆ نهێنییەكە/ چوونی بۆ ئەنقەرە/ ڕێگەی 
گەڕانەوە/  ڕێگەی  ئەنقەرە/  بۆ  سەفەرەكەی 
تر  دێڕێكی  چەند  جەودەت/  ڕەشید  نامەی 
لە  ئەنقەرە  بۆ  سەفەرەكەی  بە  سەبارەت 

نامەیەكمدا/ ناوەرۆك.

تێبینیی یەكەم: نە لە مەیان و نە لە بەشەكەی 
نەنووسراوە؟  بەرگ(  )بەش-  تریاندا، 
)بەشی  ئەمەیان  لەسەر  دەبوایە 
یەكەم- بەرگی یەكەم( بنووسرێت... 
بەرگ  لەسەر  دووەم:  تێبینیی 
الپەڕەدا  یەكەم  لە  و  )ناهیدە( 

)پاكیزە( نووسراوە؟

بەسەرهاتی ڕەفیق حيلمی  .٢

نووسین: ناهیدە ڕەفیق حیلمی

پێداچوونەوە: كەژاڵ ئەحمەد

وەزارەتی  باڵوكراوەكانی  لە 
ڕۆشنبیری- بەڕێوەبەرایەتیی 
گشتیی چاپ و باڵوكردنەوەی 

سلێمانی

چاپ: یەكەم، چ: ڕوون، ش: سلێمانی، ژس: ١١٣١، 
س: ٢٠٠٧، ل:٤٦٠، ق:١٦×٢٢

ناوەرۆك:

شەشی  سلێمانی-  لە  بەندكردنی  سێیەم:  بەشی 
ئەیلوول و نەفیكردنی بۆ ناسرییە/ بەشی چوارەم: 
پێنجەم:  بەشی  هیوا/  حیزبی  بااڵی  سەرۆكی 
بەشی  حیلمی/  ڕەفیق  بەرهەمەكانی  و  نووسین 
نامەی  نموونەی  تری  بەرهەمەكانی  لە  پێنجەم: 

تایبەتی ڕەفیق حیلمی/ وێنە و بەڵگەنامەكان.

)بەشی دووەم-  ئەمەیان  لەسەر  دەبوایە  تێبینی: 
بەرگی دووەم( بنووسرێت...

كتێبی بێ ساڵ

ڕەخنەی  سەرەتای  و  حیلمی  ڕەفیق   .٣
زانستی لە ئەدەبی كوردیدا
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نووسین: ئومێد ئاشنا

چاپ: ؟، چ: ؟، ش: ؟، ژس: ؟، س: ؟، ل:٣١، ق:١١×١٦

ناوەرۆك: 

هیچ ناونیشانێكی تێدا نییە و بەم شێوەیە دەست 
كە  بیسەلمێنین،  بەڵگەوە  بە  دەتوانین  پێدەكات: 
ڕەخنەی هاوچەرخ و زانستی لە ئەدەبی كوردیدا، 
لە ڕەفیق حیلمییەوە دەستی پێكرد. باڵوبوونەوەی 
ساڵی  یەكەم  بەرگی  كوردی  ئەدەبیاتی  و  شیعر 
ناو  خستە  تەواوی  گۆڕینی  و  بزووتنەوە   ،١٩٤١
جیهانە كپ و كۆنەكەی ڕەخنەوە.../ سەرچاوەكان.

چوارەم بیبلیۆگرافیا: 

كتێبی  ناوەرۆكی  لە  حیلمی(  )ڕەفیق  پێڕستی 
كوردیدا ١٩٣٩- ٢٠١٠

گوڵدەستەی شوعەرای هاوعەسرم  .١

نووسین: عەلی كەمال باپیر ئاغا 

سلێمانی، ژس:؟، س:  ژیان، ش:  چ:  یەكەم،  چاپ: 
١٩٣٩، ل:٥٥، ق:١٥×٢٣

ناوەرۆك:

ڕەفیق حیلمی.

و  وێنە  دووەم-  بەرگی  دی-  چیم   .٢
شۆڕشەكانی شێخ مەحموودی مەزن

نووسین: ئەحمەد خواجە

بە فەرمانی وەزارەتی سەقافە و ئیعالم و یارمەتیی 
وەزارەتی شئوونی شیمال چاپكراوە

؟،  سلێمانی، ژس:  كامەران، ش:  چ:  یەكەم،  چاپ: 
س: ١٩٦٩، ل:١٦٦، ق:٢٤×١٧

ناوەرۆك:

ڕەفیق  كاك  و  ڕۆژنامەكە  و  بازیان  بۆ  چوونم 
حیلمی.

ئەدیبانی  و  شەهیدان  یادی  لە   .٣
كوردستان- بەرگی یەكەم

نووسین: حەبیب عەلی میرانی

چاپ: یەكەم، چ: ئاداب، ش: نەجەف، ژس: ١١٦، س: 
١٩٧٣، ل:٧٧، ق:١٢×١٦

ناوەرۆك:

ناودارانی  لە  كۆمەڵێك  ژیاننامەی  كورتە  و  باس 
لەسەر  و  )هۆنراوە(  بە  هەندێكیان  كە  كورد 

هەندێكیشیان بە نووسین... وەك: ڕەفیق حیلمی.
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چەند وتارێك دەربارەی ئەدەب و ڕەخنەی   .٤
كوردی

نووسین: كەمال مەمەند

چاپ: یەكەم، چ: ئەلحەوادیس، ش: بەغدا، ژس: 
٣٧٦، س: ١٩٨١، ل:١٤٢، ق:١١×١٦

ناوەرۆك:

ڕەفیق حیلمی و ڕەخنەی ئەدەبیی كوردی.

مێژوو- كورتە باسێكی مێژوو و كورد و   .٥
مێژوو

نووسین: د.كەمال مەزهەر ئەحمەد

بە یاریدەی ئەمیندارێتی گشتیی ڕۆشنبیری و 
الوان چاپكراوە

ش:  ئەلعەربییە،  ئافاق  دار  چ:  یەكەم،  چاپ: 
ل:٣٨٤،   ،١٩٨٣ س:   ،٨٤٣ ژس:  بەغداد، 

ق:١٦×٢٣

ناوەرۆك:

ئەحمەد  و  حیلمی  ڕەفیق 
خواجەو  ئەحمەد  و  تەقی 

یادداشتنووسی...

كۆمەڵە  دەروون-  ناڵەی   .٦
مێژوویی  و  وێژەیی  ووتارێكی 
بەشی  كۆمەاڵیەتین-  و  ئایینیی  و 

دووەم

نووسین: شێخ محەممەدی خاڵ

بە یارمەتیی لیژنەی نیشتمانیی 
ئاهەنگگێڕان بە بۆنەی هاتنی 

سەدەی پانزەیەمی كۆچییەوە لە كۆماری عێراق 
چاپكراوە

چاپ: یەكەم، چ: ئیرشاد، ش: بەغدا، ژس: ١٣٩٠، 
س: ١٩٨٥، ل:٢٢٣، ق:١٧×٢٤

ناوەرۆك:

چلەی ڕەفیق حیلمی.

ئەم قسانە بەم پێوانە باویان نەماوە  .٧

نووسین: د.حەسەن جاف

چاپ: یەكەم، چ: زەمان، ش: بەغدا، ژس: ٢٢٣، س: 
١٩٩٦، ل:٩٦، ق:١٢×١٦

ناوەرۆك:

وێنەی چەند ناودارێكی كورد لە كتێبەكەدا هەیە: 
ڕەفیق حیلمی.
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 .٨

گەشتێك بە نێو بیرەوەرییەكاندا

نووسین: كەریم حوسامی

لە باڵوكراوەكانی بنكەی چاپەمەنیی ڕۆژ

چاپ: یەكەم، چ:؟، ش: سوید- ستۆكهۆڵم، ژس: ؟، 
س: ١٩٩٧، ل:٣٠٣، ق:١٦×٢٢

ناوەرۆك: 

حیلمی  ڕەفیق  مامۆستا  یادداشتەكانی  پێشەكی/ 
.١٩٥٦

 :ISBN كۆدی  و  نییە  سپاردنی  ژمارەی  تێبینی: 
٩١-٨٩١٥٠-٠١-٥ وەرگرتووە.

بەرگی  كورد-  مێژوونووسانی  ژیاننامەی   .٩
یەكەم

نووسین: عوسمان سەید قادر

ڕێكخراوی  ئەركی  لەسەر 
)HelpageInternational( چاپكراوە

چاپ: یەكەم، چ: بەدرخان، ش: سلێمانی، ژس: ٨٨، 
س: ٢٠٠١، ل:٢٧٦، ق:١٦×٢٢

ناوەرۆك:

مامۆستا ڕەفیق حیلمی.

نەمر  شێخی  ڕۆژگاری  ڕۆژنامەی  سێ   .١٠
١٩٢٣- ١٩٢٤

ئامادەكردن: ڕەفیق ساڵح 

لێكۆڵینەوە: د.كەمال فوئاد و سدیق ساڵح 

ڕۆشنبیری-  وەزارەتی  باڵوكراوەكانی  لە 
بەڕێوەبەرێتیی گشتیی چاپ و باڵوكردنەوە 

چاپ: یەكەم، چ: بەدرخان، ش: سلێمانی، ژس: ١٣٢، 
س: ٢٠٠١، ل:٢٢٠، ق:٢١×٣٣

ناوەرۆك:

ژیاننامە: ڕەفیق حیلمی. 

ناودارانی كورد  .١١

نووسین: میر بەسری

عەبدولخالق  عەرەبییەوە:  زمانی  لە  وەرگێڕانی 
عەالئەددین

لە باڵوكراوەكانی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم

چاپ: دووەم، چ: سەردەم، ش: سلێمانی، ژس: ٥٩، 
س: ٢٠٠٢، ل:٢٥٢، ق:١٦×٢٤

ناوەرۆك:
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ڕەفیق حیلمی.

ڕەخنە و ئایدیۆلۆژیا  .١٢

نووسین: حەیدەری حاجی خدر

لێكۆڵینەوەی  سەنتەری  باڵوكراوەكانی  لە 
فیكریی و ئەدەبیی نما

چاپ: یەكەم، چ: دیالن، ش: هەولێر، ژس: ؟، 
س: ٢٠٠٥، ل:١٢٢، ق:١٤×٢٠

ناوەرۆك: 

ڕەفیق حیلمی و هێڵە سەرەتاییەكانی ڕەخنەی 
ئایدیۆلۆژیی.

 ١٩٤٥-١٩٧٥ كوردی   ئەدەبی   مێژووی    .١٣
بەشی شەشەم

نووسین: د.مارف خەزنەدار

و  چاپ  دەزگای  باڵوكراوەكانی  لە 
باڵوكردنەوەی ئاراس

چاپ: یەكەم، چ: و-پەروەردە، ش: 
 ،٢٠٠٦ س:   ،٧١ ژس:  هەولێر، 

ل:٦٣٣، ق:١٧×٢٣

ناوەرۆك: 

ڕەفیق  پێنجەم:  و  بیست  بەشی 
حیلمی.

بزاڤە-  و  بیر  كوردایەتی   .١٤
وەاڵم و پەرچدانەوە

نووسین: كامیل ژیر

لەسەر ئەركی )حەوتەی مژدەبەر؟( چاپكراوە

 ،١٨ ژس:  سلێمانی،  بابان، ش:  چ:  یەكەم،  چاپ: 
س: ٢٠٠٦، ل:٢٦٠، ق:١٥×٢٢

ناوەرۆك:

ڕەفیق حیلمی لە ئیبراهیم ئەحمەد زویر بوو.

دۆزا كوردستان  .١٥

نووسین: قەدری جەمیل پاشا )زنار سلۆپی(

لە باڵوكراوەكانی وەزارەتی ڕۆشنبیری و دەزگای 
چاپ و باڵوكردنەوەی بیر

؟،  دیاربەكر، ژس:  باریش، ش:  یەكەم، چ:  چاپ: 
س: ٢٠٠٧، ل:٢٨٤، ق:١٣×٢٠

ناوەرۆك:
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تێكلیێن ب ڕەفیق حیلمی بەگ ڕە.

 :ISBN كۆدی  و  نییە  سپاردنی  ژمارەی  تێبینی: 
٩٧٨-٩٧٥-٠١٥٠٥-٤-٨ وەرگرتووە.

كوردی-  شیعری  بزاڤی  و  كەركوك   .١٦
لێكۆڵینەوە و هەڵسەنگاندن

)كەساس  سەعید  ئەحمەد  د.محەممەد  نووسین: 
جەباری(

لە باڵوكراوەكانی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم

چاپ: یەكەم، چ: سەردەم، ش: سلێمانی، ژس: ٨٧٤، 
س: ٢٠٠٧، ل:٣٦٩، ق:١٦×٢٢

ناوەرۆك:

دیالێكتی  شاعیرانی  دەستەی  سێیەم:  بەشی 
كرمانجی خواروو/ ڕەفیق حیلمی و شێخ ڕەئووفی 

خاناقا.

گۆران لە یادەوەری هاوچەرخەكانیدا  .١٧

و  جەعفەر  مامۆستا  كۆكردنەوە:  و  ئامادەكردن 
ڕێبوار حەمەتۆفیق

چاپ: یەكەم، چ: حەمدی، ش: سلێمانی، ژس: ٥٠٨، 
س: ٢٠٠٧، ل:٥٧٦، ق:١٦×٢٤

ناوەرۆك: 

ڕەفیق حیلمی.

ناڵەی دەروون- كۆمەڵە وتارێكی وێژەیی   .١٨
و مێژوویی و ئاینی و كۆمەاڵیەتین

نووسین: شێخ محەممەدی خاڵ

لە باڵوكراوەكانی دەزگای چاپ و باڵوكردنەوەی 
ئاراس

 ،٥٢٥ هەولێر، ژس:  ئاراس، ش:  چ:  یەكەم،  چاپ: 
س: ٢٠٠٧، ل:٣٦٠، ق:١٦×٢٣

ناوەرۆك:

چلەی ڕەفیق حیلمی.

یادداشت نامەی ژیانم  .١٩

نووسین: جەمال بابان

ڕۆشنبیری-  وەزارەتی  باڵوكراوەكانی  لە 
بەڕێوەبەرایەتیی چاپ و باڵوكردنەوەی سلێمانی

چاپ: یەكەم، چ: ڕوون، ش: سلێمانی، ژس: ١١٣٠، 
س: ٢٠٠٧، ل:٣٩٦، ق:١٦×٢٢

ناوەرۆك:
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مامۆستا ڕەفیق حیلمی و عەبدولفەتاح ئیبراهیم 
و من.

بەڵگەی زیندوو- كۆمەڵێ بابەتی زیندوو   .٢٠
سەبارەت بە ئەدەب و مێژوو

نووسین: عومەر مەعرووف بەرزنجی

ژس:  سلێمانی،  ش:  شڤان،  چ:  یەكەم،  چاپ: 
٢١٠٠، س: ٢٠٠٨، ل:١٧٠، ق:١٥×٢٠

ناوەرۆك:

ڕەفیق  بانگەوازی  و  نوێنەران  ئەنجومەنی 
حیلمی.

هیوا  گۆڤاری  كوردی-  رۆژنامەوانیی   .٢١
١٩٥٧- ١٩٦٣ بەرگی پێنجەم

لێكۆڵینەوە و ئامادەكردن: د.هیمداد حسێن

و  چاپ  دەزگای  باڵوكراوەكانی  لە 
باڵوكردنەوەی ئاراس

ش:  ئاراس،  چ:  یەكەم،  چاپ: 
 ،٢٠١٠ س:   ،٧٥٧ ژس:  هەولێر، 

ل:٦٠٨، ق:١٧×٢٣

ناوەرۆك:

مامۆستا   :١٩٦٠ س٤  ژ٣٠ی 
ڕەفیق حیلمی كۆچی دوایی كرد. 

الكێشەكان  و  بازنە  كە    .٢٢
ئاخاوتەی  هەڵدەوەشێنەوە- 
كورد،  فەرهەنگیی  و  سیاسی 

دوێنێ و ئەمڕۆ

نووسین: فەرهاد شاكەلی
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لە باڵوكراوەكانی دەزگای چاپ و باڵوكردنەوەی 
ئاراس 

چاپ: یەكەم، چ: ئاراس، ش: هەولێر، ژس: ٢٦، س: 
٢٠١٠، ل:٢٤٧، ق:١٥×٢٣

ناوەرۆك: 

ئەزموونی  بەسەركردنەوەیەكی  سێیەم:  بەشی 
ئەزموونی  لە  الپەڕەیەك  كورد/  ڕووناكبیرانی 

ڕووناكبیرانی كورد: ڕەفیق حیلمی.

بەرگی   ١٩٦٠  -١٩٥٤ هەتاو  گۆڤاری    .٢٣
حەوتەم )ژمارە ١٧٧-١٨٨(

ئامادەكردن: سدیق ساڵح، ڕەفیق ساڵح، عەبدوڵاڵ 
زەنگەنە

پێشەكی و لێكۆڵینەوە: د. كوردستان موكریانی

پڕۆژەی هاوبەشی بنكەی ژین و دەزگای توێژینەوە 
و باڵوكردنەوەی موكریانی

چاپ: یەكەم، چ: باز، ش: هەولێر، ژس: ٥٧٧، س: 
٢٠١٠، ل:٥٢٧١-٥٨٥٦+٢٧، ق:١٧×٢٣

ناوەرۆك:

ژ١٨٤: بەسەرهاتی گەورەترین زانای كوردپەروەر 
نەدیتوو/  خۆشی  بەگی  حیلمی  ڕەفیق  مامۆستا 
ژ١٨٦: چلە و شیوەن بۆ مامۆستای مەزن ڕەفیق 

حیلمی نەمر.

مێژووی ئەدەبی كوردی- بەرگی شەشەم   .٢٤
A ١٩٤٥-١٩٧٥

نووسین: د.مارف خەزنەدار

لە باڵوكراوەكانی دەزگای چاپ و باڵوكردنەوەی 
ئاراس

چاپ: دووەم، چ: ئاراس، ش: هەولێر، ژس: ٣٧٤، 
س: ٢٠١٠، ل:٦٧٢، ق:١٥×٢١

ناوەرۆك:

بڕوانە  هەیە،  یەكەمی  چاپی  ناوەرۆكی  هەمان 
چوارەم بیبلۆگرافیا- كتێبی ژمارە ١٣.




