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  کورت پناسیکی ماپڕی گاگش
  
  

گاگش ھاوکشی اللش، ناوی دوو گوندی بچکۆن و خۆش دیمنی ناوچی       
 منگوڕان. دوو گاگشکان ل بری باکووری ڕۆژئاوای شاری مھاباد ھکوتوون

 گاگشی خوارێ وگاگشی سرێ و ل سر نخشی جوغرافیایی کوردیدا ب ناوی 
ناوی و ی بناغدانان سردەم .نولنانی گاگش نادیارە چۆنییتی. ناونووس کراون

گاگش ھر ھندە ل وشی  ی))تلفظ((. بم ھاوژونھر بناغدانرەکیشی 
ئم بۆچوونی دەکوت مشکوە  کوردی نزیک، ک مرۆڤ ))اللش= اللش((ھاوژی 

 چی دیارەک ش((ناوی  بگاگ((ردەمم سو ی ئر ناوی ئھ ،))شە پیرۆزە ))الل
 ک بینرەسی ڕەشی دینی  و بووەئایینی کۆنی کوردان  ڕووگترسی ھ ل
  گۆڕیبت؟! ناوەکیان عرەبان 

     ل یتیچیرۆکناسر و ما((بوتۆ ))ڵمارددا ئس ل ت کوەمی دەردەک
تی توریائیمپکانداش عوسمانلییناوی گاگ غ برەباکی ئاوەدانی قشارەگوند ،

ئس گاگشی  یش))ناسر و ماماڵ((ھر لو شوندا ھبووە و قارەمانی چیرۆکی 
 لنوانی دوو .وەاا ھر مدخوارووگاگشی  گۆڕ و گکۆکیشیان لئاسواری  وبوون 

. ل ی ناوە))سمبووریان((ک لیگوڵ ڕازاوەی و چیمنکی ب مرگ ،گاگشکاندا
کوتوونت ک  یچندین ئاسواری زۆر کۆنی تدا نوەڕاستی سمبووریاندابشی 

ل ژر ئو کۆگا خەبرداندا چی  ؛ل مژینگۆگا خەبردی ژر خروارەھا 
دایستا، تتا ئس  ھیزانیوە و کت نانزان.   

شم قت انیایک نزاوم. تنانت کس و کارەکدا ل دمن گاگشی نیم و ل گاگش    
وەک ، و ل تمنی ھژدە سایدای ھتاوی 1341من سای . ووبگاگشیان ندیت
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سرەتاییم ل  خوندنگیمامۆستای فرگ، یکمین الپڕەی کتبی مندانی 
ژوورە بچکۆنک ناوی مدرەسی گاگشی ک  ،دا کردەوەگاگشژوورکی بچووکی 

پی ھستایش ھر م پ با و معلمی گاگش وەرگرت و من شانازیی یکمین
  . سربرزم

ب تاقی نکردبۆوە و  مژیانی دھات من قت ئو ڕۆژەی ک گیشتم گاگش،    
ئو سردەم ب ڕۆژ نگیاندبوو. شوم ل ددا  یششوک تاققت تنانت 
ڕگای ماشن بۆ دھات، بتایبت بۆ بوو، چونکین  دوورە شارگوندکی گاگش 
ھر نبوو. تنیا جادەیکی ک ل مھابادەوە بۆ سردەشت ساز کرابوو، گاگش 

 ردەمی کۆماری کوردستان بوو، کناو جادەیھی س ر بویش ھدەگوت ئراپ .
تنیا دوای نورۆز   .ب ھامووشۆکر بووو  چۆل ؛پ کند و لند و ناڕکجادەیکی 

کی لوەردەگیرا. ھرک یکمین سرەتاکانی پاییز دا کو ل ماوەی ھاوین و 
دەکرد و ماوایی  جادەی مھاباد ـ سردەشتماشن دەگڵ دەکوت، فری زستان ب

 و ئستر ی ئسپ و گودرژانپیادە و سوارکار انییچیکاروان ڕادەستیماشن جگای 
ھکوت جیپ یان ماشنکی بارکشی پدا دا ب . ل وەرزی کمبارانیشدەکرا

ی ))میریس))وە بۆرە جادەیکی باریک ھتاجادی مھاباد ــ سردەشتل دەھات. 
ک تایبت ب عوغا و کوڕەکانی و ، کشرا بوو عبدوی بایزئاغاکاک 

. ل میرس ھتا بوو، ک سردانی عوغایان دەکرد کاربدەستانی دەوتی
و چۆم و چۆلگدا تپڕ دەبوو.  تالنکاروان ڕیگایک بوو ک ب نو شاخ و گاگش 

، ب دوو ڕۆژان گیشتم. ڕۆژی یکم وەڕێ کوتمگاگش  برەوجاری یکم ک من 
ل وێ ماموە  ێشو و چووم ەیل سابغوە ب پیان ھتا قاوەخانی عو کورد

تاک و تنیا و بیانی دوای، ھر ب پیان کوتم ڕی و ل ڕگای گوندی ئافانوە، 
ل ئافانوە ھتا ڕۆیشتم.  گاگشمیریس و ل ووە برەو پرسیار پرسیار ھتا و 

شکربگ و میریس، ؛ بوونھلسر ڕگامدا  ی ئاوەدانگوندس تنیا  ،گاگش
بم باران دایکردێ. ک شکربگ،  ڕووکاری گیشتبوومنگاگشی خوارێ. ھشتا 

 ،، ل خوای بزیاد برکوردی باشووب قولی  ک؟! گۆپاڵ بارانک بوو باران چ باران
ی بۆم ھاتن و شوانشکربگ ڕژێ. باش بوو سگی مڕی ەدەتگوت ب گۆزە ھید

 داکپنکی خۆی ب سر ،ھتا بردەرکی مای شکربگدەفریام ھات و مڕەکان 
بگ، ل مای کاک خدری شکربگ خۆم ل شکر. و نیھشت زۆر تڕ ببم کشام

وشک کردەوە و ھلک و ڕۆنکم خوارد ک ھتا ئستاش نمخواردۆتوە. منگوڕ 
کی یکتخنکجار زۆر تایب. م شر بگندرئتمڕافترین ئینسانی یف و ش

خکی دھاتی منگوڕ ب ھژار و  ، زدەڕەوییم نکردووە.ڕووی زەمیننسر 
ئاغاوەتوە، گلک جاران دادە و پارزەرانی پیاوی سیاسیی ڕاکردوو بوون. پیاوی 

تکاندا سیاسی ل ترسی دەزگای دەست ڕایان دەکرد و ب ساڵ و دوو ساڵ ل دھا
  ندارمان دەپارزران.وە و ل ھرەسی ژادەمان
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   ی کاک خدری ئاودان بما،  مان((کاک کتا ی کوڕی خۆی ))سڵ ناردم و ھدەگ
مندای ، نای گاگشبۆ ھگرتم و دەگم ھات. ھرک پم  جانتاینو مای گاگش 

 ک منیان دیتھرخریکی ھبز دابز بوون و  وەلوبری کانی پیاوانگاگشی 
بۆی ب الیکدا  ییکھر چشنی بچک کو، و !" ب تکا گوتیان:" مدیر ھات

شاگردم بوون؛ دوو کوڕ و کچکی کاک چوو، تنیا س منداڵ پیش ژدوو ڕۆدەرچوون. 
دەستمۆ کردن  ))= شیرنیات نۆقن((. بم برە برە منداکانم ب علی گاگشی
وەکۆ  مو نۆزدە منداک؛ تاک کردنیکچو شازدە مندا قیرۆکمنی فی چ  ڕووت

 .ک پۆشتمو دووی ک  
ک ل مدرسی ڕاھنان و پروەردەکردنی مامۆستایان شاری ورم  یئودەم     

وانی دەرسم دەخوند و خۆم بۆ مامۆستایتیی فرگ ئامادە دەکرد، سرەڕای 
 ،یناسزانستی سروشت  ،کاری بیر ،فیزیک و شیمی  ،تاریخ و جوغرافیا ،ئدەبییات 

کیھان، دوو کتبی ئستووری ڕاھنان و  چۆنیتیی ساز بوونی زەوی و
روەردەکردنی منداکی و نپبکان دەروون کتبکت ک لکند. یی ناسیشمان دەخو

ن دیڤی بوو. جان ۆنووسیبووی و ئوی تریان کتبی ج عیسا سدیق منداڵ، ڕاھنانی
 دیڤی لورەدەکردنی مندانان و پیدا باسی ڕاھکبوەی مۆدەرن نکتش ی ب

 دەزگاین دیڤی ئامری وەک ئۆڤرھید و سالید و فیلم و سینمای وەک ۆجدەکرد. 
ئم ڕۆ دەکرد. ل کتبکاندا  یاریکار بۆ ڕاھنان و پورەدەکردنی مندای دە مشکی 

بوو ک مامۆستایان وەک گوی گولزاران ڕەسم کردمندای فرگیان وەک پپوول و 
وەی گرژی و تووڕەیی بدان  ،ئبوو. لیدا نیو  تنجشکئ  بکت منداڵ، ل

 ،مدرس وەک ھلالنیکی دیموکراتیک .توونی ئاگر داکرابووبناوبراوەکاندا 
 مامۆستا وەک فریشتیکی میھرەبان و شاگردیش چشنی پپوولی باڵ نخشین

بم ھر لو نیوەزانکۆیی ک ئم لدانی منداڵ بڤ بوو، . پناس کرابوون
 یداقاڵ بکرین و ل قالبی فریشتی ئاسمانبوو قرار و وەردەگرتلدرسمان 

دوو جاران کوتم بر شق  من، بداخوە ببین ب حزڕەتی عیسا بکرینوە وڕۆ
وەک تۆ سروکی ئو نیوە زانکۆی. زۆر بەحمانی و مست و پالق و دارکاریی 

اندەوە و ب لدان دەتو یمن ە زانکۆی ڕاھنان و پورەردەکردنب سرۆکی نیو
ت!!  دەیکردمی ڕەحمنان و فریشتمی ڕاھسیست ل م کوێ بدەم

و سرانی ئورەردەکردنی ئی یۆنانیردەپلسفدا، فرەب کۆن و مـ ئیسالمی ع، 
کشابوو. ڕاست مکتب و  ئاسمانی خوندن و خوندنگکاندابای زای بسر 

قال و فگای خۆی یانحوجرەی می  انجفلسم ڕوحی فدابوو، ب درسم ب
 داکۆن دوەئو لکی وول ک واڕاھنان و پروردەکردنی مندای مدرەس، ھر

دەستی پدابوو. ل ئاستی فلسفی چپرەکی عرەبی ـ ک ئایین فتوای مابۆوە 
ی یاسین ، Makarenkoماکارەنکۆ کتبی جان دیڤی و عیسا سدیق وئیتر ئیسالمیدا، 

 ،ھرک گیشتم گاگش. ببری بوو انچک مردوو ل بیستنیو گو نبوو قورئان
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 یشتم کگمایتید و سالید و فیلم و سینرھری وەک ئۆڤجۆن دیڤی گشتی  ئام
  خون و خیان.

ک  ،ینبووبۆ سازکرد ئاغای دێ ژوورکی یک پنجرەییدا، ل گاگش    
درەسدەگوتان یمکورسی بۆ دانیشتنپ م نر نووسین، ، بسز بۆ لم ن ، ن

بوو دوای . بن ؛ ھیچمان نبووندننوسین و ن کتب بۆ خو ۆتختڕەش ب
بۆ  داب پشتی ئسترانانمان پویست شتئو فرھنگ  ، ئیدارەیھفتیک

  یمن بکار داننیشتم. چند دەفتری سووکب نبوونی ئوشتانش، بم  بنرت.
دەگڵ م گچی قمی قوتیلیکو  و دەستیک قمی بیست دەنکی کم پڕ

کرد ب تابۆ ڕەشی چترەکم  رچاچترەکی خۆم  ھوەشاند و پ ھنابوو. داخۆم
 و ب شیمان داکوتا. چوار بزڕەشلی گاگی کاک عدیواری دیوەخانی ما ماران ل

ل بوو،  ی کارچونک مدرەسکمان ڕووت و ب کرەسل سرتای کار دا، 
، ئاغا دی دا دەرسمان دەخوند. کاک علی گاگشی دیوەخانی کاک علی ئاریا

دامزرانی مدرەس و بانگشتی معلم و سازکردنی ل ڕاستیدا بناغی  بوو. گاگش
درەسرمھ ،  جبو جرکی ئئ مان ڕەق و ڕووق بوو و  .کرابووبکدرەسم ب

ار دا ل دیوەخانی مای . ھر بۆی ل سرەتای کککی دەرس خوندنی ندەھات
دەھاتن، ئم ب جگا  میوان بم گلک جاران کخوند. کاک علیدا دەرسمان 

 درەسوەک م و ژوورەی کناچار ل وە. بمن و ابوو، کر ساز مانبۆدەماین
جیاتی رشاگردەکانم ب شا و لدیودمان ک ار کورسی بۆ دانیشتن، دوو ڕیزمان کورت

 تن وشدان یو منداڵ ل سر نساز کردل سر ن ھچنی و ب گیای وشک دۆشگما
ب چوار بزماران  مانلخۆشبوو چتری خودای ڕەش پارچسربخۆییمان وەرگرت. 

پ ب پیت و وش چترەکمان ل دیوار دا و دەستمان پیکرد. ھتا تابۆ ڕەشی 
دەبوای ل دەرێ بیتکنین و ئاسواری کۆنی ل سر  ،ی تازەکدەبۆوە، بۆ نووسین

و کاری خۆمانی پ  وەدیواری دابوکتینو دیسان ب چوار بزماران ل بسینوە
یسین.  رمکمانگ و نیوبک  ویستیکی پشتوم نا کباریان ھر چوو، خسب

گیشتۆت سیاقۆی خوارێ. پازدە ڕۆژی خایاند و ب  ی سرێ،مدرەسی گاگش
ب پشتی حوت ،گاگشمدرەسی ھیممتی کاک علی گاگشی، گیازی بووکی 

کتبی دەرسی و تختڕەش و گچ و مز و کورسی ھاتن و من  گیشت .وەئستران
و دۆشگی گیای وشکمان البرد و دەسکردی خۆمان دیواری کورت و منداکانیش 

مز و کورسی و تختڕەشمان دامزراند و پۆلی خوندنمان ئاوەدان کردەوە. باش 
. ئو بووخوندمان وببوو ھتا کرەسی کارمان گیشت، سرەتاکانی ئلف

 ،سدان پشتی ئوالتریشیانو مندانی ک خۆیان و دایک و باب و ننک و باپیر 
گوێ نگیشتبوو، دەبوای ب داری زۆری ب وشیکی زمانی فارسییانتاک قت قت 

نیان  ، ک ب خونیشتربک داو ڕستی زمانکیان ب مشک وش و دەستواژە
  . بیستبوو
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      ک لوەیتر نورەی ھو بینین دەمیمنداڵ و گوتن و خزمانی خ دا، ب
ی ژیانی کانین چرکئاخرل و ھر بو زمانش  نخون دەبین انخۆیدایکی 

   ئاخر غدە غدی ماوایی ب گوی ئازیزانیان ڕادەگینن.  دا، انسردەمی مردنی
ی زمان ،شوورەیی ک ب داری زۆریبۆ ھندە نتوەیکی سردەست گلک      
قزەونیش  . شورەیی و سپیی ھرەنسپنەی دیکدا دب سر خاوەن زمان انخۆی

ب سوغرا چنین و کوبرا و سیاسییان دەگرتوە ک پ دادەچقینن  ئو سیستم
ی زماندەربینی بکرت و باسی نتوە  نابیان ئیلال و بیلالدەن  ھۆندنوە،

  .و کۆنپرستیی نیشانی پاشڤڕۆیی و گمژەیی و فرھنگی نتوایتی زگماکی
بدوێ و ل وتکی فرە نتوەیی وەک ئراندا، دەکرێ ئازەری ب زمانی خۆی     

ھرە ، کورد و لۆر و عرەب و فارس و گیلک و بلووچ و ئوانی دیکش بخووین
ییان ھومافم ئدەکرێ ، بریزمانی سیانرتانسکئیشتراکیی تی و 

  ئینگیزی ب و گشتیان ب زمانی سرتانسری ل یکتر تبگن. 
ب کوردی دەگوتنوە بۆ مندان م ی خۆسازکراو چیرۆکی  ،دوای کۆتایی دەرس، من     

بوو، ھدا ک ھاوتاکی ل چرۆکی کوردیفارسیش  و ھندە وشیکی خوندراوی
 ر دووکیانم لبۆ دەھ ڕەش ر تختکاتی نووسیس کان لوە. مندان

دەتگوت شکرە دەیخون و ئوەی بوو، ھی زمانی خۆیان ک  ئوەیخوندنوەیاندا، 
  .کشنیدەئاسندا دەتگوت ڕنک ب سر بوو، فارسی  ھی زەمانیک دیکش 

نیو گز بفر باریبوو. دونی  ،ھستاینل خو ک یک پاییز تپڕی، بیان    
تفروز بۆن نیوگوز و ئیمرسکی زۆر  !؟کی سم پیاویر بوو، بس زۆرم پ

 : ووح سووکی قسخۆشی میھرەبان گوتیڕ

   »ۆن مودیر؟ئوھ بفرەت پ چ «ــ 
  !وا زوو باری؟ئاگوتم : مام ڕەسوو ، ئوە بۆچی بفرا    

  :پکنی و گوتی ))ڕەسووی مرێ((مام     
ری نورۆزێ رە گاگش و ھتا ئاگکاری خودای و چی دەگڵ نای. ئ «ــ     

   » ەکرتوە، تازە ڕگای گاگش و شار گیرا.د
یرا و ڕگا گوای بفر دا باری و بفر ب دقس و بۆچوونی مام ڕەسوو، ڕاست بوو.      

قاوەخان و شقام و ھاتووچۆی  . ئیتر سینما وری سپیمن کوتم ناو قفستی بف
وھای ڕنوویکی  مانی برگرد. دۆستان و دیتنی دایکوباب و خوشک و براشم چوو

 رگرت، کز زیاتر بدە گ وەی ڕنووەکی شۆر ببۆوەوە. ککنەو داو  
بم زستانکی بخر و بر بوو بۆ من. شوک ل مای مام ڕەسووی زستان داھات،   

ڕە گورەکی ئاوام بوو، بانگیان کردم. ک چووم ژوورێ، چوار ک کو ،مرێ
جوانمرگبوونی  دوای پشمرگی پ چک دانیشتبوون. ئوە یکمین جار بوو

ب مندای دیتبووم ک ئواران باوکم و . وەپشمرگم دەدیتن کۆماری کوردستان
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، مای پشوا قازی محمد یمامم چکیان دەبست و وەک پشمرگی چاوەدر
کشکیان دەکشا. دیتنوەی لپی پشمرگ، تۆزکی دەڕۆیشتن و ھتا نیوەی شو 

دەگم  و گیانی گیانی  پشمرگگان ھر ئوەندە خۆمانیتاساندم. بم یکک ل
یان بانگ ))قیماس((ب ی پشمرگئو ، ک زۆر زوو دەگیان کوم. دایبست
کریم و محمد و قدۆ بوو؛ ناوەکانیان البارە ناو  ناویان ی دیکیانوانئدەکرد. 

ی دیک، چند کسکمن و جگ ل ، ی مانوەیانداەچوار ڕۆژئو بوون. ل ماوەی 
ڕەسووی مرێ و ل ڕۆژیشدا ل  شوان ل مای مام نھاتن و نچوون.کسی دی 

من پم وابوو ب میوانی دەمانوە.  ))پان کیلۆ(( شونیکدا ب ناوی دەروەی دێ و ل
 ب دھاتاندا ھاتوون، بم دوایی تیگیشتم ک بۆ سازماندەھی و کاری تشکیالتی

باسی شۆرش و پشمرگ و بنکی  ل ماوەی ئو  چوارشوە دا، قیماسدن و دەچن. 
سیید عبدوی ((و کاک ئحمد تۆفیق ))سلمانی موعینی((سون و کاک فایق

باسی بارزانی و مامۆستا ھژار و ئیزگی ڕادیۆ و یکتیی ژنان ی بۆ کردم. ))یساقیئ
و شان و  اتتنزیم ی بۆ کردم.و الوان و خوندکارانی شار و الدی کوردستانی عراق

 ک شتی تریشی بسازکردن بنشانلند. و گمدا خوگو ویوە  بۆ شچووم ئاخر ک
کی جگرە و چوار بست حبی ژان سر و چخماخیکی سربازی الیان، کۆپشت

ک ئوەندەیان ب شتکانی من ھکوت، ھر چواریان . بۆ بردن ی خوممداگیرساندن
  . پیان وابوو دنیام بۆ بردوون

زستانی کوستانان زۆر دوور و درژە و کۆتایی نای. ھتا بھارێ، زیاتر ل چوار    
جارک نامیکم دا گڕان و ڕۆیشتنوە. انپنج جاران پشمرگ ھاتن و ب دھات

بۆم نارد. ل نامکمدا دوای خۆ  داکاک قیماسب بۆ کاک ئحمد تۆفیق نووسی و 
ین یکم ئو سردەمشم تدا گونجاند. یادی کیبیرەوەرییھندە ناساندنم ، 

ل باغی مکایلی نزیک ب شاری مھاباد  ، کڤستیوای ئاشتیی مزنی جیھانی
لو ڤستیوادا کاک عبدوی ک  . بۆم نووسیزیندوو کردەوەبۆم  ،بڕوە چوو

ئیساقی و کاک سلمان موعینی دوو سازمانکاری سرەکیی ڤستیواک بوون. من 
ھاوکالسی خۆم، وات  سزدەسانکی بزۆزی نسرەوت بووم و دەگڵ یانئودەم 

بنداوەکی باغی مکایلی ل  ،ڕەسووڵ سو عزیز ف...  ڕەوانشاد محمد گادانی
 ین. کاک سلمانکاک سلمان ھات ل دەمی پڕینوەماندا تووشی پڕیبووینوە.

ی ئمی ناردەوە ئو بری بنداوەک و وەک قۆسوری چاوەدر، ئرکی چاوەدری
. ئرکی چاوەدری کاری تشکیالتی بوو بۆ منپ ئسپاردین. ئم یکمین  جادەی

و ھسووڕاوتر کردم. بۆم نووسی ک کاک  بزۆز یتر سد ئوەندەی ،و قۆسووری
د تۆفیقحمستا ئئ ی ئیساقی کبدوماوەر دا عدەنگی جوەی بکۆبوون ل ،

دەنگوە و گیشت ئم و ئمیش گوێ بھبی و دەنگی دەنگی برزی 
، لو پچی ک ل پدا. لاوەکانمان بم بر ئو بری جادەدا دەوانیچ
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کمانکاری پ دوو ماشینی دیتمان ئوە مودکانوە برەو باغی میکایل دەھات، مح
و ھاتنی  ەوەکردەکدا و. من گورجک خۆم ب بندارەو ئم دنبان ل ژاندارم

 ژاندارمکانم ب کاک سلمان گوت. کاک سلمان ب دەنگکی برز گرماندی و گوتی: 

بیست بم ئم دە  ،ن. دوو ماشنی ژاندارمان بڕوەنھوان ھیچ مترس «ــ   
یشن و گوێ بدەن جگای خۆتان دان. تکای ل سر خک دەگ نمائوەندەی ئوان

  » پیامکان.
بی ل بنداو بدەن و بنوە الی  تدوای ھات و بمنی گوت: خا ب ڕەفیقکان    

گیشتموە لواری بنداوەک، سربازەکان ل سر جادەی ڕوو ک خۆمان. بم من 
 سرگوردڕوو ب باغ ڕاگرتبوو و گوێ ل مستی  لوولی تفنگیان ،کایلیب باغی م

ھوارازەکی الی  لوێ نمابوون و بدوو ڕەفیقکانی من  .چۆکیان دادابوو ))ڕادپور((
دا غارم دا. دەنگی یش خۆم ب ئاوداکرد و ب شونیانمندا ڕایان دەکرد. پردی سوور 

 جادە کلمان کرد تقی تفنگ برز بۆوە و ئمیش زۆر ترساین. باش بوو ئم ل
و برەژر پنامان بردە ژر چنارەکانی سرەوەی باغی مکایلی. لووە کارەساتی 
 زانی بنی ڕەمسناوی ح ک بژاردیار بوو. کوڕە ھ و باغی مکایلیمان لن

زان ی ژاندارمگوللنی ڕەمسگیرابوو. حری ھی سباوەشی کاک کاس ی ل
ەرچوو. سید عبدو کراسی خوناویی حسن ڕەمزانی دا گیانی دعبدوی ئیساقی

دادڕی و ل سر دارکی ھاند. ئای سوور ب دەستوە و ترمی خوناویی دە 
گرماندو کاک عبدو دەیکرد. و شاخ ھاواری ڕاگرتنی ھڤانی باوەشی دا، پ ب باغ 

کمان ھاتیندەرێ و ئم ل پاناگ دەیگوت مجازاتی قاتین... مجازاتی قاتین...
ب جادە دا ھتین، ل پ دیتمان دوو ماشنکان ب شون ئمدا دن. عزیز ف. 

دوو ماشینکان ک . ھر ئودەم و دانیشت ل ھاتن کوت ب،چۆکی وشک بوووەک 
دا تمردەمی ئب یری پشتیبوردی س ڕین، من بکرد و  دوو کامانکارەکانم دەپ

 دا دیتن کوان دوو ڕیزی دوو کوردی نامردم تن ربازلدا،ەکانوودانیشت ەس  ل
و دەگڵ ڕاژەڕاژی ماشنکان سمایان دەکرد. دوای ون بوسرپ ڕاوەستا

شاری مھاباد ڕژابوون شقام و ب تیکا دەیانگوت خکی گیشتنومان بۆ شار، 
ازاتی قاتین.. بۆ سبین و گلک ڕۆژان و دەیانگوتوە: مجازاتیی قاتین.. مج

موستراسیۆن ل بار نکوت. یکک ل ڕۆژەکان کاک سلمانم بۆ ھکوت و ناوی ەد
  دوو کوردە جاشکانم پگوت...

انی، ھر نامکانی بۆ ناردموە و دەگڵ نامک کاک ئحمد تۆفیق ومی    
ئو بڕزە، پارچیکی ڕەشی ب . یکمین دیاریی ناردمجارکیش دیارییکی بۆ 

لۆک چندراو بوو، ک یکتی ژنانی کوردستان شیعرکی نیشتمانییان ل سر 
زەمینی ڕەش چنیبوو. ئو خت گرانباییم ل ژووری کالسی دەرس و ل جیاتی 

شایانی ئاماژەی ھواسی.  داونی شای ئران، ل برزایی تابۆ ڕەشی پۆلکم
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ی ژنانی شۆڕشی کوردستان، ل ژرەوەی شیعری نیشتمانیدا، تابۆکیان ک یکتی
  ب نووسین پشکشی مامۆستای فرگی گاگش کردبوو. 

خدری ڕەسووی مرێ ڕۆژک بوو، ک تپڕ ی 1342دوو مانگ ل بھاری سای      
و  مزگنیی ھاتنی دەست پشمرگی تازە ت مدرس و ب سرتی ژر گویانھا

ی پدام. ئوراێ ھر چاوەڕوان بووم ک خدر ب شونم دابت و گورەبرپرسکی 
بمبات الی پشمرگکان، بم نھات. بۆ سبینی خدر ھات و خبری ھاتنی کاک 

ب سلمانی موعینی پدام. ل خۆشیان چی نمابوو دەرس و مدرەس ج بھم و 
کاک سلمان. بم خدر ساردی کردموە و شونی کاک سلمانی  ترەختن بچم الی

پ نگوتم. ئوێ ڕۆژێ ھیچ، بم بۆ سبین دوای کۆتایی دەرسی منداکان 
ی وەڕێ کوتم. ل دورەوە من پشمگم ل سر بردەکان ))پان کیلۆ((یکسر برەو 

و ب دیتنی کاک سلمان  دەدیتن و دەمزانی ئوانیش من دەبینن. یکسر چومالیان
کرد، بم کاک سلمان زۆر سارد و س لسوم ب گرمی بۆی چووم و گشک بووم. 

جوابی داموە و ھیچ بخرھاتنی نکردم. من خۆم پ ناساند و گوتم ک من فن 
کاک سلمان قسی بیم و گوتی ی براکییم. دوکسم و ڕەفیق و ھاوکالسی عب

خر بھاتنت تووڕەم و دەم  ب ئیمۆبم کی و چ کسی. دەزانم اسموە و دەتن
پم . کردو شرمم ل خۆم  ھاتموشک لو جیی ک لی ڕاوەستابووم من . ..یین

شک و گومانی لم ھی و ب پیاو خراپم دەزان. ب گلیی پم کاک سلمان وابوو 
منیش ل قدەر خۆموە ئقم ھی  .گوت ک منیش وەک خۆی شیدای ئو ڕبازەم

، و دەگڵ خک دەدون دا دەگڕنانلوەتی ئوە ب دھاتک دەزانم و تدەگم و 
ر بستس جاران ل وە کتاومواوی گۆڕاون. بۆیان گت کی دێ بک زەوی، خ

ت لنانک و تگچۆڕە ئاور سکتریش یکستیی یر و دوژمنیاییان کردووە و س
کترین شکاندووەگوردەستی ژاندارمان. ژاندارمی الکی یب یان بردۆتکتشکای .

دوژمنیش دوای تھدان و سووکایتی پکردن، پارەی ل ئستاندوون و بۆ 
بینم ک ی خۆم دەبم ئستا من ب چاو .دوژمنایتیی یکتر تیژتری کردوونتوە

کشی خۆیان ل سر دەستی  ان لھاتووە وببەی پشتی یوەک برا خکی دێ
سرزەدە ھاتوومت التان و   دەبینم بۆیانمن ئمپشمرگ چارەسر دەکن. 

.رگشمپ وم و ببم بتان بکوێ ڕەگدەم..  
دەم پم خۆش ی گوجی!... من ابخو" :ر کاک سلمان پکنی و گوتیئمجا     

  "نیی خۆمان لبدەی و تۆ دەتوەی ڕەگمان کوی؟! 
کاک سلمان ھتا پم نی بۆچی لم تووڕەی و ناخوازی بم التان،  : "گوتم     

  "من لرە ناڕۆم ؛ بشم کوژی ناڕۆم. 
من دەتناسم و لبیرم ک دەگڵ ب ئارامی پی گوتم:" کاک سلمان ئمجا    

برادەر بووی و دەھاتیی مای ئم و وەک کوڕی مات ھاوکالس و  عبی برام
خۆت ب و  بۆی پم خۆش نیی خۆت دەم بزم وەربدەیلھاتبوو. بم گوێ بگرە، 
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و دوکان ھر بمجۆرە نامن و  من دەزانم دەورچونک ، ینخکی دھات بناس
دەستی ساواک و ژاندارم بسترت و پشمرگ بلوانی ڕگای ھاتن و چوونی 

کسک ھدەکوێ ک دا پنای گوچکتھر ل ئودەم بگرتوە،  ھزدا ل دھات
ردانوزۆر ناموەک ک ،  درەسم ودەم نوە. ئبتگرێ و ڕادەستی ساواکت بکات

ل ست  ،تۆ معلیمی و بوونی تۆ بۆ ئم خک ھژارەدەمن و ن معلیم... 
دەرسی سری خۆت بردەوە و . مدەوەرتۆ بۆ و خۆت لم بزم ترە. پشمرگ باش

 .روردە بکو منداڵ پ م خۆت بشتبمبا ئ  م کب ھاتنم، کوڕەکان پ ر لب
خۆم ل نناس من ، بم ل الی من ھکشاویزۆریشیان و  مکردووبۆ باسی تۆیان 

ڕگای خۆت بگرە و مندای دھات بک ب ھست و  ...و گوتووم نایناسم کردووە
ش ب الی بۆ و باسی پشمرگ و دیتنی پشمرگ ھر ئستاش ھست  ئینسان. 

  مک.  ھیچ کسکیشەوە
 ئامۆژگارییکانی کاک سلمان چیئگر من ب دشکاوی ھستام و ڕۆیشتم.   

پندی پیاوی  یندا ی خۆم گوی کپ کردم و گومالساری بم گلک ژیران بوو،
ساواک دەھاتم ەوە ھداشتن و دوورخستو، ن تووشی قسی ئوم کردبایب زانا. 
 دەستیشمو ن ک دەبموو شتھ ا. درل  

و سای دووەمی گاگش سای خوندن بسر چوو. بۆ پاییزی داھاتوو گڕاموە     
گیشت بیست و یک کس و ژمارەی خوندکارەکانم خوندنمان دەست پکردەوە. 

ژووری خۆندن پ بوو ل مندای گاگشی. ل دەمی دەرس خوندن و نووسین و پرسیار 
سیری من دەکن.  ن وو وەمدا، دەتگوت بیست و یک بچک فرشتی خیای

ھموویان جگ ل چواریان، مندای ھژاری پخواس و ڕوت بوون. س مندایان، 
علی ئاریا بوون و یکیانیش کوڕی کاک خدری شکربگی بوو ک کوڕ و کچی کاک 

  ل مای کاک علی ئاریا دەژیا. 
لبیرم چوو ل پشدا ئاماژە ب شتک بکم ک ئو شت بۆ من گلک گورە و       

 رەتا و لس ر لمن ھ .یمناکانکجار زۆر خمان کاتیشدا یھ ئازیز و ل
دانی گاگش دا، منداکانم وەک برا گچککانی خۆم خۆش دەسپکی کار دەگڵ من

بۆ دەگوتم  ))قامیان((دوای کۆتایی دەرس، منداکان دەویست و دم پیان دەکرایوە. 
ل نو منداکاندا تنیا منداک بوو ک دەخوندەوە. بۆ و جار جاریش من شیعرکم 

ی دەکرد. ڕۆژک ل ڕەحمانی کدوای شیعر خوندنوەم ل ژر لوانوە ورت ورت
ڕەحمان گوتی:"  !ئاریام پرسی ک عبدوی حڕڕاف بۆچی دوای من ورت ورتی دێ؟

 بع م گوت:" دا بۆم بوع وە. بتدەی وی، عتۆ دەیوەی ئگیان با ئ
بزانم چی فر بووی لو شیعرەی بۆم خوندنوە. عو وەمی داموە :" ئاغا مدیل 

 "!توو چنینئ وەی کی دا گوتی:" ئاغا مدیر، ئنا باپ م ڕەحمانی ئاریا لب
وح ،وە."   شدەیلتدەیل  
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ـ م ھر بۆ خۆم گوت      ، ک عبدو وەڕۆژک دوای دەرس، تاک بیتکی موالنا جامی 
 عبدوم بانگ کردە بر تابۆ ڕەش و گوتمدوای من دەستی ب ورت ورت کرد. 

 بدوع رم سووڕ ما کس .نی بکرز بۆ منداوانت دا گوتت، بر لژ وەی لئ
من ک بو تالیم میان بستام از غرز سود و زیان "تاک بیتکی ئاوا خوندەوە: 

ڕەستھم." ئم تاک بیت بمجۆرەی:" من ک ب تعلیم میان بستام ـــ از غرض 
  سود و زیان رستام".

عبدوم ل پنای خۆم دانا ھموو ڕۆژک چند ڕۆژک پچوو. دوای کۆتایی دەرس،  
ی دوو ڕەقمی حیساب ـ م و لک دەرکردنی ژمارەو ل سر قاقز فری کۆ کردنوە 

کرد و چندکی تریشم بۆ نووسی ک بیباتوە مای و سبین بۆم بنتوە بزانم 
وە، ئنامبۆی ھ ینر بووە. سبم فپوختی و مووی بر ھوەی بۆم نووسیبوو، ھ

دابۆوە و بۆ خۆشی چندکی تریشی ساز کردبوون و حیساب کردنکی تواو ڕاست 
براگورەی عبدوم کرد و لم پرسی ک چ کسک  فووریماال غ بوون. ڕۆژک بانگی

مدا گوتی:" مال غفوور ل و ؟یکاندەرس و مشق بۆ ییارکاری عبدول مادا 
 .ب ویاریکای ع بتوان وە کسپی جیا ناکات دا ھیچکس ڕەش ل می ئما ل

  ھر عوی ک دتوە مای بست و مقامان ب زمانی فارسی دەتوە." ئوە 
بنی عبباسین، مالیان پدەگوترێ. بنی ک ی ئمدا ئو کسانی کانل دھات    

 ن بوەی داوە، دەمار پ کی کسنانت کوە نادا و تیانکان مار پبباسییع
عبدوی تفی زاری بن عباسییکان چارەسر دەکرن و ژاری مار نایان کووژێ. 

 ک چووم مزگوت ون ڕۆژحڕاف باوکی نمابوو؛ مام وسن مامی عبدو بوو. م
. وسن دانیشتم و باسی ئو پز و توانایم کرد ک ب عبدو باوە دەگڵ سۆفی

 گوتم ک  داھاتوودا دەب گوتم ل رکرە. ھب کی ڕوونی لداھاتووی بدوع
 .نوێ بخوشار و ل تبچ بدوم  سۆفیعنی، بکی خاوی من پیاخ ن بوس

دا، عبدو توانی ھتا کالسی پنجمی  ھیچی نگوت. ل ماوەی ساڵ و نوک
من بۆ نورۆزی سای سرەتایی ھموو دەرس و وانکان ب تواوی فر ببت. 

دووەمم، ھموو ئو الپڕانی ک عبدوی ھشت سانی کاری ل سر کردبوون، 
برموە شار و ڕۆژک وەختی دیدارم دەگڵ ڕەئیسی ئیدارەی فرھنگ وەرگرت و 

نیشاندانی ھموو الپڕەکان، داستانی شیعر خوندنوە و دووپاتکردنوەی دەگڵ 
عبدوم بۆ گرایوە؛ گوتیشم ک ل ماوەی ئو یک ساڵ و نیوەدا، عبدو کالسی 
پنجمی ب سرکوتوویی ب ئاخر گیاندووە و من بنیازم ل نیوسای داھاتوودا 

ب  یاوچاکان بوو.. ڕەئیس لو مرۆڤ پکالسی ششمیشی ل سر ب تاقی بکموە
بیستنی داستانک و ب دیتنی تمرینکانی عبدو، یکج بنی پدام ک سای 

ژیانی عبدو، ل الین دایرەی داھاتوو عبدو دنت شار و ھموو ئیمکانیاتی 
ھابادەوە ئامادە دەکرنگی مرھەوە فدەستی پ ورۆز بوە ت. من دوای نڕامگ

وسن دا ک داھاتووی عبدو ڕوون و سالی داھاتوو مال گاگش و مزگنم ب مام 
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ل شار دەخونت. سۆفی وسن وەھام ل دەرھبوو، ک چی نمابوو قووتم بدات. 
توو ناجایز دەکھات و ھاوارەوە گوتی: ئ م  یبشار! من ناھ یتکوڕی من دەب

 یتان بال، یەکوڕم بددەرسی شالی م رمبدرێ. .. دەین دەرسی ڕەحمانی پ  
و  داوام لکردسۆفی وسن نیھشت عبدو بتوە مدرەس. من چووم الی و     

دا بمنتوە و ک ڕگا بدا عبدو ھر ل مدرەسی گاگشل بری پاڕاموە 
دەرسی ڕەحمانی ، بم سۆفی دیسان باسی دەرسی شیتان و درژە ب خوندن بدات

. من و گوتی ک دەرسی شیتان ب کوڕانی خۆم نادەم ب گوێ دادام و پی چقاند
ھاوارم بۆ کاک علی ئاریا و بۆ وەستا سمان و خدری ئحمدانی برد، ک ئوان 
 ی لبدوداوە و عوانیشی نش بوون. سۆفی جوابی ئی گاگپیاوانی ماقوو

   ئستاندینوە.
سان ل دێ و س  پنجمی خزمتی معلیمایتیم جگایان گۆڕم. سای سی    

 ))ساوە((سان ل شار کارم کرد و ل پ ھیان داشتم و دووریان خستموە و ل شاری 
. بم من کۆم ندا و چووم تاران و ب یاریکاریی چند یان دادامب عرز

کۆن سیاسی بوون، ل تاران نیشتج کورد و کاربدەستی ناسیاو، ک ھموویان 
بووم. ھر ب یاریکاریی ئو کاربدەستانش ل شونکی باش دایان مزراندم و 

 ڵ کار، لوتوو بوومزانکۆ کونکوری ھاوکات دەگرکدوای کۆتایی دەرسی زانکۆ دا س .
اری ، ڕگای گڕانوەیان بۆ کردموە و ل شمو تپڕبوونی حوت ساڵ دوورخستنوە

مھاباد ل س فرگی پۆلی ناوەندیدا دەرسم گوتوە. تمنی دەرس گوتنوەی 
ئمجارەکم گلک کورت بوو؛ ھشتا پنج ساڵ تپڕ نببوو ک دەور گۆڕدرا و 

من و گلک ل ھاوڕێ و  ا.درندا شال جگی  مالڕژیمی پاشایتی ھگیرا و 
 ھومدی ڕووخانی حوکمی مالیان و شاگردەکانم ڕیگای شۆڕشمان گرت بر و ب

دامزراندنی سیستمکی نوی سیاسی ــ ئابووری شارمان ج ھشت و پنامان بۆ 
ندانست ھمان بژارد باتی ک ئم شوە خ ئوبرد. و چۆن  چیاشاخ و الدێ و 

، وات سدەکانی نوەڕاست بوو. ل سردەمی دەربگایتی ھی و خۆمان پدادا،
ئگر ھزکی دژ ب حکومت بۆ  سدەکانی نوەڕاست دا،سردەمی دەرەبگایتی 

ی داگیر دەکرد ناومت ڕاسابای، گوند و دیھاتکوەرگرتنی مافکی زەوت کراو ل حک
ی سدەکانی ڕگای کلوپلی دھاتی بۆ شار ڕادەگرت. ل سردەمی دەرەبگایتیو 
شارەکان ب دھات بڕدەچوون و ئگر سرچاوەی ھناردەی دھات  ،داوەڕاستن

تدادەچوون. ھزی ڕاپڕیو دەدرا و  چۆکیان پدابۆ شار بری پ گیرابای، شارەکان 
ناچار دەکرد مل پادشا و دەستکی ل ڕگای دھاتوە شارەکانی گمارۆ دەدا و 

. بم ل سردەمی سرمایداری دابین بکناست و ویستی شۆڕشگران و خو ەنبد
وات ب تواوی گۆڕاوە و دھاتکان چاو ل دەستی شارەکانن.  دا ئو دەور و دووکان

ل شارەکاندا ئگر خاوەن ھز و دەست بن و ل ڕکخراوەی ھر ھزکی سیاسی 
جۆراوجۆرەکانی  باری سازمانکارییدا زۆرایتیی بشکانی ڕەنوھنانی برھم
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ل دەست دابت، ب یک فرمانی دانیشتن و ڕاوەستان و مانگرتن، یان ەکانشار
پشووی شار دەبستن و دھاتکانیش ک ب شارەکان بڕێ دەچن، ل جیاتی چک 

 ت ناچار برش، دەزگای دەسڕ و ھسلیم و شتب مم ئن. بوەی دەکش
 چیک ،مان ل گوندەکانوە شار گمارۆ بدەیندەوری سدەکانی نوەڕاست، ویست

  !ئم خۆمان گمارۆ دراین!
ژمارەیک ئم بووین ب پشمرگ و کوتین جول و خوالنوە و برگری کرد.   

. ڕەوانی ناوچ کراینل ھاوڕیانمان بۆ دانانی بنکیکی نزیک ب شاری مھاباد، 
 لگاگشی خوارێ و  ل ی بزووتنوەکیانی پشتیودوو بنکتیمکی ئم توانی 

  بکاتوە. دا سۆک 
بیست ساک، جارکی تریش ب "گاگش" شاد بووموە. زدە ل دوای تپڕینی    

  ش وەک پشمرگ!بیست و چندساڵ پشتر وەک معلم و دوای
      رشی سگاگ ندا لشوداشاگردەکانم ب  وە ککیانم دیتنڕام و ژمارەیگ

یکک لوان عبدوی حڕاف بوو، بم خۆزگ قتم ندیتبای! ئو عبدویی 
پیاوکی لڕی الوازی چرچی ماوران بوو،  ئو خکداھاتووی ی ک ھومدکی مزن

 دەزانی. دیار بوو ککی تری نرڕ، ھیچ ھونتی بزن و مخزم ل جگ بوو ک
ب عبدو دابوو. جگ ل باش مامی عبدو، دەرسی ڕەحمانی  ۆفی وسنیس

عبدو، چندکی ترم ل شاگردەکانم دیتنوە، ک ھیچیان ل عبدو خاستر و 
  گشتر و پشکوتووتر نبوون. 

شم قت انیمن گاگشی نیم و ل گاگشدا ل دایک نزاوم. تنانت کس و کارەک   
 ڕاھنان و پروەردەکردنیمامۆستای گاگش یکمین بم  وو.بندیتگاگشیان 
ژیانی ھژارانی خکی  .بووم  گامن ل گاگشدا فری ژیانی ناو کۆمخۆم بوو. 

، ب من ڕاگیاند داگاگش، پیامی ئو جیاوازیی قورس و جگربەیان ل کۆمگا
باتی دژ بگای خھات و ڕکی لشوویوەک ت م کر پب رانی خستنسچ  .

. گلکم پ خۆش میادی گاگش و ڕز و حورمتی خکی گاگش قت ناچ ل یاد
ل دەمی مردنمدا لشی بگیانم ل خاکی گاگش و ل سر گردەکی ڕوو ب ھر 
دوو گاگشان، ژر خاک بکرت و خاک و خۆی لشم تکڵ ب ئاو و گکی گاگش 

      ببتوە.    
                                                   وەسپاس ب ریم دانشیارــ ک  
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