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ێ ئەو بلیمەتانەی کە دبەسەر  چیان لێ"ئەیژێ:  "هەرماندا"میالن کۆندرا لە رۆمانی 

و بۆ ئەو دەورانە کە چی بۆ ئەو کات و ساتە  ،دا لە دایک دەبنلە سەردەمێکی ناکۆک

  ."قاونڵنەخو

کەسی زۆرمان لە مەڵبەندی کوردەواریدا پێ شک تێ کە بە هۆی چەپگەردی گەردوون، 

و زەمانە پیریان کەون و دەوران دەوری وان نییە دەهەر یەک بە تەورێ بەر سزای گەردوون 

 و بااڵ بکەن، هەلیان بۆ نارەخسێ.وێن بەو شێوە کە ئەشێ بپشکدەکات و لە بیریان دەبات. 

دا سەری هەڵدایە، بگرە ر دەور دەوری خۆی بایە و لە کاتی خۆیکەسی وا هەیە کە ئەگە

 ایە لە هەڵکەوتەکان. بنووسەر و پسپۆڕ یان شاعیر یان هەڵکەوتەیەک 

 ەل هەتاویی ٣١٣١ی بوو یکدا ەل( حوسەین)اللە  ەقیهیف یرزا حوسەینم ۆستامام

 کوڕی ئەحمەدمیرزا  ەالم ەورەیگ ڕیکو یکاب،ت یشار سەر بە ەوشاره ەزەردەرەیگ ییئاوا

بەناوبانگ  ،لە سەردەمی خۆیدا وەک کەسایەتییەکی ئەدیب و شاعیر)کە 1ەڵماسئ یفەڵەخ
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و الویەتی  بە میرمنداڵی یرزا حوسەینم (، کوڕی مەال موستەفا کوڕی مەالعەبدولکەریم.بوە

هەڵکەوتەکانی وار و کەسایەتییه ێزی و هەر وەها مەال و ئەدیب و خوێنهڕلە خزمەت باوکی بە

 زانست و ئەدەبمەعریفەی ئایینی و بە گیانی تینووی دا پەروەردە دەبێت. بەم چەشنە ناوچە

 زمانی ەبو نووسین  ێندنخو ەب ەزحسەردەمەوە  لەو ەر،هە وتەی خۆی ب .تێراو دەکات

ت. کەڵکەڵەی ئەوە ئەکەوێتە گیانی کە خۆی وتەنی کوردی نووس و کوردی ەکائ یکورد

بەرنوێژی و مەالیەتی ( هەتاوی ٩٤٣٥ -٩٤٣٥)مامۆستا کە بە ماوەی سی ساڵ خوێن وێت. 

بگرە تا شایی  وەوتنەوەلە فێرکاری و ئامۆژگاری و وانەئاوایی گەزەردەرە ئەگرێتە گەردن، 

. لە الی وەو شیوەن بە دەم خەڵکەوە بوە و وەکوو ئەرکێکی پیرۆز ڕوانیویەتە ئەم بابەتە

لە شاییا ئەچێتە داواکاری، دەس وەوی ئەنێتە ناو دەس  حوسەین اللە"خەڵکی وا باوە دەڵێن 

لە نێ. ێماونەکە ئەگەڕێنێ و کارێک بۆ خاون زەماون نامەزاوا، سەرچۆپیەکە ئەگرێت و ز

تەڵقینی دائەدا و وە خاکی ئەسپێرێ و ئەیالوێنێت و هیچ کارێک  ،ئەشۆرێ ەمردیەکشیوەنا 

 . نێ"ێبۆ خاون مردی نام

کەچی گەل و هەست بە کەمایەسی و ملدڵێکی حەسرەتوارەوە اللە حوسەین بە 

کەی گەشە و گرشانەوەی کوردەواری ئۆقرەی لەەگنیشتمانی خۆی دەکات، خەمی نەتەوە و 

و لە دیواخانی کوردی مەعریفەی جرە دەگوزێتەوە بەرهێوانی حوبۆیە مەعریفەی لێ دەبڕێ. 

زینەوەی سیمای کوردی ۆەواری و دپێکهێنانەوەی ماڵی کورددا بە دوای فۆلکلۆری کوردی

 کوردی" :بەرەک بە الوەکان ئەگرێت و ئەپرسێتبە خاکەساریەکی سوقراتیەوە  دەکەویت.

ە و کەلەپووری کوردی چییە؟ مێژوو ئەزانی یخوێن کوردی نووسی یان نا؟ ئەزانی کورد کی

ی مێژوو عکردنەوەی واقێوچان لە هەوڵی ڕوونبە ورووژانەوەی ئەم پرسیارانەوە بێ "یان نا؟



بزرکاوە و دەنگی کوردی  یپێڕەواندنەوەی ئەو تەمە زەخت و زاڵه بوە کە ڕەنگی کوردی  و

باسی کوردی لێ نەبێت و لە بەر  خانێک دانەنیشتوە کەنداخراوە. بۆیە لە هیچ دیوا یپێ

پشتی کوردی پێی گەرم نەوێت. لە هێچ باخێک هیچ پاڵشتێک پاڵی نەداوەتەوە کە 

و لە سێبەر هێچ دارێک وچانی نەداوە  نەحەساوەتەوە کە بوڵبوڵی کوردی لێی نەخوێندبێت

چ شاخێک وە سەر نەکەوتوە کە بەرجەوەنی کوردی یلە ه واشەی کوردی لێێ دانەنیشتبێت.کە 

ڕۆنەنیشتییە کە قسەی کوردی دانەمەزراندبێت و شەونشیینیەک لە هیچ دیار نەبێت.  ێوەیل

لە هیچ وردی نەکردبێته شەوچەلەی شەوگاره درێژەکانی پاییز. نەقڵ و حەقایەتی ک

هیچ  نەچوەسە سەرچۆپی نەالواندبێتەوە.ری نەکردوە کە کوردی ماتەمیینەیەک بەشدا

بەم چەشنە دایم و دەرهەم کە بە گۆرانی و رەشبەڵەک عەرزی پێ نەلەرزی بێت. زەماوندێک 

لەم تەمەنە هەشتاو پێنج اوە و خۆریەوە خەڵکی بەرەو خوێندن و زانست هان دبە خەم

داوە و لە زانایی و  دنە ەوەبۆ خۆدۆزینەوە و خۆناسینکچ و کوڕی کوردی دا ەیساڵەی

 :لێکەوتەیی مناڵی کورد هەڵبەستی هۆنیوەتەوە. زێڕینەڕستەی قسەکانی هەر ئەم دێڕە بوە کە

. مەبەستیشی لە ئەم وتەیە ئەوە "ەیمناڵی کورد ئاوایە و مناڵی کورد وای کردیە و وای وتی"

بوە کە مێژووی کورد بخاتە سەر زاران و بڵێت کە ئەم کوردە ناوبزرکاوە، ناوی لە نێو 

 وتەی سەر زارییترین ڕەنگە دووپاتەکراوەناواندا بوە و ئاوا بێ دەستە و دەسەاڵت نەبوە. 

  ".فرەسنەناسمان و : " کەس نەووە بمانناسێنێ هەر ئەمە بێ کە دایمە ئێژێتی

مەیلی ناسینەوەی روومەت و رۆحی کوردی، مەیلێکە بەرەو مەعریفە و هەرمان. ئەو 

ی ڵکاتە ئەودائە' حوسەین "اللەمەیلە ناسک و نازدارە کە لە دڵێکی حەسرەتوارەوە هوڵئەقوڵێ، 

ئاسا، عاسای ئەوداڵی بە دەس ئەگری و کەشکٶڵی دەورێشی "مومەژلو"رێگای خۆشەویستی. 



بە ڕەزای گەردوون،  گەنجی خۆشی وە جێ ی کوردی. "لەیل"شتن بە یبۆ گە ئەکاتە شانی

ر اششار بە ی کوردی ئەوێت. "ەوەنەوش"هەڵوەدای ڕێی تەمەننای  "ەزاڕبە"تێڵێ و بە وێنەی 

و زانا و بلیمەتانی  ەرنووس و ریشاعو ناوچە بە ناوچە ڕێگا دەبڕێ و ئەچێتە خزمەت 

ن، مامۆستا هەژار، مامۆستا ، مەال عەبدواڵ ئەحمەدیاعییڕەب حەمەدیم مەال ەکووو سەردەم

زۆر و  ییمارف ئاغامامۆستا ئاسۆ، ، ەقیقیحمامۆستا ،، قازی ەحمەدئ ،قازیحەمەد مهێمن، 

ی پێ تێمار کات و ئاگری ئەوینی ایەتکوو دڵی نەسرەوتە و دەردەداری کوردڵبە کەسی دیکە

ی و دڵ ەگەیەنێتئێوە دەچێت خۆی پێ پێ دامرکێنێ. هەر کۆڕ و کۆبوونەوەیەکی کوردی بەر

بە  و ئەیکات ، پاسەبانی لێ دەکاتەر گۆڤارێکی کوردی باڵو دەبێتەوەتەوە. هنێپێ ئەبووژێ

کی تێر و تەسەل و دەوڵەمەندی لە گۆڤاری ێئەرشیڤ، بە شێوەیەک کە ئێستاکە ئەرشیڤ

دیەکان پێک هێناوە. قسەی سەر و "ڕامان"، "شی' و زۆربەی باڵڤۆکە کور"سروە"، "ئاوێنە"، 

 ژاکێت". کەلەپوورەکەمان ب"ئەشێ نەیێڵین بن زاری ئەوەیە کە 

گەورە پیاوان و لەو لە  سە و باسدا بۆ هەر وتەیەکی فاکت و بەڵگەیەکلە کاتی ق

کە خوێندویەتی دەهێنێتەوە: لە هەژار و مەال مستەفا و حوزنی مۆکریانی و عالئەدین  یکتێبانە

ە بگرە تا سەعدی و مۆعین و دێهخۆدا. زاری دایمە بە شیعری نالی و وەفایی و سەجادییەو

  : تەوەەزاواهێمن و بەیت و باو و گۆرانی رەسەنی هەوشار ڕ

 ی لێم کێشا، شەوەق لێم دەمانتەخت توێڵەکەی وەک مانگ لە بەیان           شۆڵه

 بۆ کێ ئەوەشان؟گرتی سەرچۆپی وە دەشان دەشان              گۆشەی دەسماڵۆ 

 چەن تەقاالم دا نەگەییم وە تۆ                شەوارم شەق کرد تەپڵم دا لە کۆ

 هاتمە سەر وادە و دزەڵدز کەفتم   ئەو وادە تٶ داو من شەو نەخەفتم            



شەو و رۆژ و کات و ساتە سۆزمەندەکانی بە گۆرانی و کەلیمەی خۆش تاماندوە و خۆی 

 ە. تەوپێ حەساندوو

 ل بێتە جۆشێکێفیەل بسووتێ، بەحریە بۆ کەلیمەی خۆش       یدەنگم دەرنا

ە. تماشاکەن بزانن چۆن ئەم کەلیمەیەلیە خستەیەسە یدەڵێت: "مناڵ کورد ریازی باش زانی

 کوشتەی ئەو خاڵە هەژدە هەزارە       وە سوڵتان باڵغ ماڵ  لە نسارە            یەک": 

 ن الرەێەشی وە سەرگەرد ئەو سەروش               رەشەشی کوژیاگە، شەشی زامدا  

 دۆش      دوو دە و هەفت و پەنج. شەیدای شەڕ فرۆشدوو دیانەکەی تەاڵی ئەڵەوسی

هەوشاری بیستییە و هەستی پێ خۆشی هەرچی گۆرانی لە دەنگبێژ و دەنگ

هونەر هەڵخرینگاوەتەوە، لە چەند دەفتەردا کۆی کردوە و کردوویە بە بەیازی باڵی مێژووی 

ێبەکەی محەمەد ەر کتهۆگری خۆی بۆ گۆرانی و فۆلکلۆر دەباتەوە سناسی هەوشار. جوانیو 

 وە خۆمم خوێنەوەمحەمەد موکریم دوکتور وەختێ کتاوەکەی "و دەگێرێتەوە کە:  2موکری

سەفیری ئێران بوە لە رووسیاتا بایەخی وە گۆرانی داگە من چۆن بایەخی  ریەک کەاوت کاو

گۆرانیەکانم کۆ کردەوە". اللە حوسەین سەرەڕای  پێ نەدەم هەر ئەم کتاوە بوە باییس ئەوە کە

 مگۆرانیەکان بە گشتی، بە شێوەی تایبەتی گۆرانیەکان کەسێک بە ناو ماکۆ کردنەوەی 

کەسێکی نەقاڵ بوە و بە وتەی دا لە مەڵبەندی هەوشارکە داشباڵغی کۆ کردیەسەوە  ڕەحمان

نامە و بەیت و کەلێمەی چیرۆکی شیرین و فەرهاد و ڕۆسەم و زۆراو و مێعراجحوسەین میرزا 

بە خوێندنەوەی دیسان بە وتەی خۆی . وەزۆری بە دەنگ و ڕاوێژێکی خۆشەوە چڕی
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نگ و بایەخی لە سه ،"فەرهەنگ عامیانە"سەبارەت بە  3"(نەجوا"ئەبولقاسم ئاسەواری 

 کەلەپووری خۆماڵی و فەرهەنگی زارەکی تێگەیشتوە. 

ئەگەر تێگەیشتوو و هۆگرێکی زوان و ئەدەب یان هەر دۆست و ناسیاو یان 

لە ت الینەناسیاوێک سەردانی بکات، بە دڵێکی فراوانەوە وەری ئەگرێت و دەڵێت: "وە خێر ب

 سەربەرزمتان کردیە. دار ئەگەر پیر وێت باز ئەنیشێتە بانی'.   گیان،

ی پێک هێناوە کە زۆربەی کتیبەکانی باسی دیەکی دەوڵەمەنمامٶستا فەقیهی کتێبخانە

شاعیر و نووسەری کوردە و خاڵێکی سەرنجڕاکێشی  مێژوو و ئەدەب و دەفتەر و دیوانی

 و پیشکەشی نووسەرکانیانی لە سەرە. ئەم کتێبخانەیە ئەوەیە کە زۆربەی کتێبەکان مژار 

دا بە میرزا حوسەیەن کە لە سەرەتای وتارەکەژیانی هزری و فکری خاڵی هەرە گرینگی 

دا، ئەوەیە کە ردی" ئاماژەم پێوساڕستەی "گوێزانەوە لە حوجرەوە بۆ بەرهێوانی ک

کوردی  داب و نەریتیفەقاهەتی بە ەتی ئایینی بە عەقاڵنییەتی نەتەوەیی رەنگاندەوە و ینیاڵعەق

هیچ داب و دەسوورێک و هیچ نەریتێکی ، و بە بوێریەوە گرێ داوە و بە شێوازێکی کرداری

وە و هەر هەڵس و کەوتێکی تاکەکەسی یان کۆمەاڵیەتی اوی کوردەواری بە ناشەرعی نەزانیب

ی لە سەری کردیە و ڕەواجی پێداوە و زۆرتر باوەڕ داکۆکیکە مۆرگی نەتەوەیی پێوە بوە، 

 بە ئایینێکی نەتەوەیی بوە. 
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تەنی " کوهایدگێربە گشتی با بلێین میرزا حوسەیەن لەو کەسانەیە کە توانیویەتی "

ێک بۆ خۆی پێک بێنێت. عالەمێک کە 'بوون"ی مرۆڤ لەوێدا ئەدرۆشێتەوە. کەسەکان عالەم '"

خۆیان ئەبینن. دا خۆیان ئەنوێنن و جێهان ئەدوێنن. لە خۆیان تێ ئەگەیێن و لەم عالەمە

جی تێگەیشتن لە رەنجەکان و خۆشی و ناخۆشیەکانی 'هەبوون'، گێڕانەوە و وتنەوەی مەر

ەی ەوانئدا ساز ئەبێت و بە زمان ئەگێڕدرێتەوە. عالەمێک کە بە زمان و لە زمانئەو عالەمەیە. 

بە  بێوەرین، خۆیان ناژین و جیهانیان نییە. 'اللە' سیمای خۆی لە عالەمێک کەلە عالەم 

 "ەلیعبەختیار "جەوهەری کورد و کەلەپووری پێکهاتوە ئەبینێت، بۆیە شاد و پڕ سەمەر و 

چل و پێنج بابەت ژیانێک کە لە پێناو کۆکردنەوەی  4دا ئەژیت.وتەنی لە دەرەوەی کات

چوەتە سەر و وەکوو عالەمێکی "هایدێگێری' سەبارەت بە کەلەپووری کوردەواری 

 بووژاوەتەەوە. 

 /  ێنانژن ه /  ەوشاره ەیناوچ ۆرانییەکانیگبابەتگەلێک کە بریتین له: 

/  ڕابردوو ەڵداریئاژ/  ۆماڵیخ ڵیکشت و کا/  یوەخاند ەوچرایش/ ەمەنییەکانخوارد

 / ڕەحمانمام  یوانید / ییزپا ەوگاریش/ شار ەوتح یان ەوشاره ەزەردەرەیگ ێمەئ ییئاوا

 ۆشخ ەیقس / ەرەبەگیو د یخانخان /ژان  ەمو ه ژن ەمه / ەردەهەنگز /و کوبرا  ەزیزع

 ینان / ەڕەکانباو /دادان  ۆبەتمان/ نوەپیارەکاباوک و با ێڕینەکانیز ەوت باشە/ ەبێون ن

 / ەرتووکپ ێناسیپ / ەو تاز ۆنک ەیوتوووت/  ڕجا ەکرەک/  ەرەخۆشیو س ەپرس/  ەویرت

 /  ڵێنب ەوانەئ ەمانەب/  ەواڵێه ڵێما ەره ەل / ەسرو امەکانن / یرەوەچووەکانب ەل یارییە

  / اڵوو ب شپر ەیو وت ەیتب /و کوانوو  ەنوورت ەورید ەیوت / ەلەڕاوێژیگ / ۆنەکانک ەنام
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 ەرگێڕانیو) ەسک یچه یان ۆت یان / ەڵکیناو خ ەیوت / ۆمخ ڕوگاڵیگ /ۆراوجۆرج ەیوت

ژن / یاسێو چنگ چنگ  ەرەسم سم ک / ێکەنینپ ۆب/ ەیدەرزادەح یەممر ێعرێکیش یوانەد

 / اڵنو تا ەڕش / اڵوو ب شپر ەڵبەستیه/  ڕواژوو / ەهارەب /بچووک  ەب ەورەگ یانژن  ەب

 ەنگیەرهف / ەرشەخسیس یانتوواف /  ەژنان ەستییەکانید ەکار/ یاوانەپ ەستییەکانید ەکار

 . ەسرو یکورد ڕەسەنی ەیوش

 

 


