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پێشەكی

كات���ی ئ���ەوە هاتووە ئێم���ەی كورد بەخۆمان���دا راگەی���ن و فریای خۆمان 
كەوین، ئەگینا كاڵوی بابردوومان بە چنگ ناكەوێتەوە، قەینا لەزۆر بواریشدا 
كاڵومان هەر نەبووە، ئەوە ناگەیەنێت بە تەمای كاڵو نەبین و هەروا سەرمان 
ب���ێ كاڵو بمێنێتەوە، ئەگەرچی تا بە ئێس���تا چەندی���ن كتاوم لە بارەی مێژوو 
نووس���یوەتەوە و یەكێك دووان رۆمانی مێژووییش���م نووسیوە، بەندە خۆم 
بە مێژوونووس نازانم و ئەوەش دەزانم مێژوو تەنیا پێزانین نییە و بۆخۆی 
زانس���تە و بوارێكی ئەكادیمییە و مرۆڤی پێش���كەوتووی ئەم سەردەمە دانی 



خوسره و جاف

7

پیان���اوە و س���ەلماندوویەتی. بەداخ���ەوە ئێم���ەی كورد لەم بوارەش���دا لەنگ 
دەڕۆین و دەس���تەپاچە و س���ەردەرگومین و ئەوی نووس���راوە پاش خوانی 
مێژوونووسانی تورك و عارەب و عەجەمە و »بۆخوا« بڕێك لە چاوساقانی 

بە ویژدانی بیانییە.

رەنگ���ە ل���ە رووی ناچاریی���ەوە تۆزەكێ���ك لە بارەی راب���ردوو و كورد و 
واڵتەكەمیان نووسیبێت. خۆ من باس لەوەی ناكەم بڕێك لەو مێژوونووسە 
خوانەناس���انە رەگ���ەزی ئێم���ەی كوردیان بردووەتەوە س���ەر دێو و درنج و 
جنۆكە و بە درێژایی دوو هەزار و پێنج س���ەد س���اڵ ناڕەوایی و كوش���ت و 
كوش���تار و تااڵن و بڕۆ و چەپاو لە واڵتەكەماندا، ئەگەر بتەوێ و تۆكمەیی 

زمانی كوردی نەبوایە، ناوی میللەتێك نەدەبیسترا بە ناوی كورد.

با راستگۆیانە گرفتەكە هەڵسەنگێنێن و هەموو تاوانەكە نەخەینە گەردەن 
و ئەس���تۆی خەڵك، ئەی ئێم���ەی كوردی چی؟ كوا مێژووی نووس���راومان؟ 
ك���وا تەقەلالی لێزانانمان؟ كوا كار و كردەوەی كۆلیژە پس���پۆرەكانی مێژوو 
ك���وا؟ ئەی خوا. ئەوە دەس���ەاڵت، ئەوە دارای���ی و توانا، ئەوە زانكۆ و كۆلیژە 
تایبەتییەكان���ی بواری مێ���ژوو، ئەتۆ پێم ناڵێی لە ب���واری مێژوودا چیمان بە 

دەستەوەیە؟

س���ەدان و ه���ەزاران، تەپۆلكە و جێ هەوار و ئاس���ەواری جۆراوجۆر لە 
كوردستاندا پەخش و باڵون، بڕێكیان بە ناوی »گاوری« ناسراون و بڕێكی 
دیكەیان بە ناوی س���ەحابە و نازانم چی ناودەبرێن. س���ەدان هەزاران س���اڵ 
گ���وزەراوە و ئ���اش هەمان ئاش���ە. باش���ە وه ره  بمكوژە، ئێم���ەی كورد كەی 
دەتوانی���ن رێچكەی راب���ردووی خۆمان و واڵتەكەم���ان هەڵگرین و پەنجە لە 
رووداوە راستەقینەكان گیربكەین و ئەوەی ئەوڕۆ بەكەڵكە و هی ئێمە بووە 
و ئێس���تا ه���ی خەڵك���ە بیگێڕینەوە باوان. ئەم���ە تەماحێك���ی زۆر نییە. ئەگەر 
هەست بە بەرپرسیاری بكرێت و مەودا و بوار بدرێتە لێزانەكان، بە ئاسانی 

دەتوانین دارایی دزراومان نوت كەین و لەهەلدا بیگێڕینەوە باوان...
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بەندە كابرایەك نیم ئاس���ان دەستەمۆ كرێم و سەری تەسلیم دانوێنمەوە. 
نەخێ���ر. ئ���ەوەی دەزانم میللەتان���ی ئەوڕۆی دنیای پێش���كەوتوو بەم قۆناغی 
ئێم���ەدا لە مێژە گوزەراون و وەك ئێمە خۆیان نەداوەتە دەس���ت رێكەوت و 
س���بەینێوە. بەالیانەوە س���بەینێ هەمان رۆژ بووە تیادابوون با ئەوەش بڵێم 
من لە رووی دەمارگرژی خێڵەكییانەوە »مێژووی جاف«م نەنووس���یوە، بە 
پێچەوان���ەوە بە ئەركێك���ی نەتەوایەتیم زانیوە مێژووی ئ���ەم هۆزە گەورەی 
ك���وردە، پانتاییەكی بەرباڵوی مێژووی میللەتەكەمی بەخۆوە گرتووە، ئەگەر 
تۆش وەك من مێژووی رووداوێكی راس���تەقینەی ئەم میللەتە بخەیتە س���ەر 
كاغەز و بكەوێتە كتاوخانەی كوردییەوە، لە پاشەڕۆژێكی نزیكدا ئەو زانیارییە 

ئەكادیمییانە لەیەك دەدرێنەوە و دەبنە خاوەنی مێژووی نووسراو..

ب���ێ ش���ك، ئەم كتاوەی لەبەردەس���تدایە بێ كەم و كورت���ی نییە. زیاتر لە 
سێ ساڵە پێوەی خەریكم، پەیوەندیم بە زۆر كەسەوە كرد، تا لە بارەی باو 
و باپیرانی���ان زانیاریم بۆ بنێرن، بڕێكیان هەس���تیان بە گرنگیی داواكەم كرد 
و هەناردی���ان، بڕێكی دیكەیان كەمتەرخەم و داواكەمیان خس���تە پش���تگوێ، 
ئەگەر هەس���ت ب���ە كەموكوڕییەك بكرێ���ت، تاوانەكە تەنیا م���ن نیم و زۆری 

كەمتەرخەمەكان دەگرێتەوە.

بەسەر ئەوەشدا بەش بەحاڵی خۆم داوای لێبووردنتان لێ دەكەم و هەر 
ئەوەندەم پێكراوە لەگەڵ رێزدا.

خوسرەو جاف
2012/1/1                                                             
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كەیخوسرەو بەگی گەورە باوكی حەمە پاشای جاف
وێنەكەی لەالیەن گەڕیدەی ئینگلیزی »كلودیۆس ریچ«ەوە كێشراوە 1820



مێژووی هۆزی جاف

10

قەاڵی شێروانە لەالیەن حەمە پاشای جافەوە دروستكراوە، وەك زستانە 
هەوار تیایدا دانیشتووە
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حەمە پاشای جاف
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حەمە پاشای جاف

پەیكەری حەمە پاشای جاف
لەالیەن پەیكەرسازی گەورەی 

عارەب »محەمەد غەنی 
حیكمەت«ەوە دروستكراوە
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مەحموود پاشای جاف
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عەبدوڵاڵ پاشای جاف
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عوسمان پاشای جاف
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فەتاح بەگی حەمە پاشای جاف
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كەریم بەگی فەتاح بەگی حەمە پاشای جاف
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عادیلە خانم خێزانی وەسمان پاشای جاف و دایكی ئەحمەد موختار جاف 
و تایەر بەگی جاف
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حەمە بەگی جاف
نوێنەری كەركووك لە یەكەمین پەرلەمانی عێراقدا
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داود بەگی جاف
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ساڵی 1938، كەالر، لە راستەوە:
كەریم بەگی جاف

عەبدولڕەحمان بەگی جاف
رەزا بەگی جاف
داود بەگی جاف
خالید بەگی جاف

ئەحمەدی برا حەمە
حەمومین بەگی جاف
مەحموود بەگی جاف
مستەفا بەگی جاف

شەوكەت بەگی جاف
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وێنەیەكی مێژوویی 1919
دانیشتوان لە راستەوە بۆ چەپ:

ئەحمەد بەگی ریشین، عادیلە خانم خێزانی وەسمان پاشای جاف، كەریم 
بەگی فەتاح بەگی جاف
وەستاو لە راستەوە:

عەلی ئەحمەد بەگی جاف، ئەحمەد موختار جاف، حەمە بەگی جاف باپیری 
»نووسەر«، داود بەگی حەمە سەعید بەگی جاف
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حەمە سەعید جاف باوكی »نووسەر«
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سەردار بەگی جاف
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ناوی جاف

لەم رووەوە زۆر لێدوان هەیە و زۆر لە مێژوونووسان بە پێی لێكدانەوەی خۆیان بێ ئەوەی 
هیچ بەڵگە و دیكۆمێنتێكی مێژووییان بە دەس���تەوە بێ���ت، زاراوەی »جاف«یان لێكداوەتەوە، ئیتر 
هەر كەس���ە و بە بۆچوونی خۆی ش���تێكی وتووە یان نووسیوە، ئەمەش دیاردەیەكی تازە نییە، لە 

چۆنیەتی و دیاری نەكراوی و هەروەها بوونی مێژووی كورد...

ه���ەر ئەو ب���ێ خێوی و خاوەنیی���ە، هەر ئەو نەبوونی دەس���ەاڵت و دەوڵەتی س���ەربەخۆییەی 
كوردیی���ە، ه���ەر ئ���ەو پابەند بە ناوەندی دەس���ەاڵتی فارس و تورك و عارەب���ە، ئەویش بە درێژی 
زەمانێكی زۆر، رەنگە هەزاران س���اڵەی وایكردووە، لە ت���ەواوی بوارەكاندا ئەوەی هەمان بووە و 
ئەوڕۆ بەكەڵكە لێمان دزراوە و ئەوڕۆ هی خەڵكە. ئەوی مێژووی ئێمەی كوردی نووسیوە غەیری 
ك���وردە و بە زمان و پێنووس���ی رەگەزەكانی دەوروبەرمان نووس���راوە و ت���ا رادەیەكی زۆریش 
الیەنگریی رەگەزی خۆیان كردووە و دەمارگرژیشی پێوە دەرخستووە، یان ئەگەر مێژوونووسێكی 
ب���ە رەگ���ەز كوردی���ش هەڵكەوتبێ���ت قەڵەمەكەی لە خزمەت���ی دەوڵەت و دەس���ەاڵتی ناوەندا بووە، 
رەگەزەكەی خۆی و نانی بە نرخی رۆژی خواردووە و تەپڵی دەس���ەاڵتی س���ەركەوتووانی لێداوە. 
بۆیە بڕێك لە باوەڕەكانی مێژووی نووس���راو، زۆرتر مێژووی سەركەوتووان و دەسەاڵتدارانە و 
لە رووداوە راستەقینەكانەوە تا رادەیەكی زۆر بە دوورە و هەر لەبەر ئەوەشە دەوترێت رۆژێك 
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دێ���ت، دووبارە مێژووی گەالن بنووس���رێتەوە، دەڵێین: )دەن���گ و لەرزینەوەی »زبزبات«ی دەنگ 
هەرگی���ز ل���ە ناو ناچێت و ئەگەرچی هەزاران س���اڵی بەس���ەردا بگوزەرێت ئەو دەنگە لە ئاس���ماندا 
رەهای���ە، بەڕەڵاڵی���ە، رۆژێك دێت ئ���ەو دەنگانە مرۆڤ بیگێڕێت���ەوە. »التقاط«، ئ���ەو كاتە تەواوی 
بنەمای مێژووی نووس���راو لەبن وەدەر دێت و راس���تەقینەی مێ���ژوو وەدەر دەكەوێت، بەندە ئەو 

رۆژە بە دوور نازانم، بیر لە فاكس و ئیمێلی ئەلیكترۆنی بكەوە، بە ئومێدی ئەو رۆژە..

ئ���ەو ج���ۆرە زوڵم و زۆر و زەوت و بە هی خۆكردنە تەنیا ل���ە بواری مێژوودا نەبووە، بەڵكو 
ئ���ەوی وش���ەی جوان���ە واژەی مەوزوونە، ئەوی پەن���د و حیكەمەت و وتەی پەس���ن و كولتوور و 
كەلەپوور و ئاداب و نەریتی ش���یاوی ئێمەی كوردە، زۆردارانی دەرو درواس���ێمان خۆیان كردۆتە 
خاوەن���ی، ئێم���ەی كوردی���ش لە ب���ەر نەبوونی دەوڵەت و دەس���ەاڵت و لێزان و چاوس���اقیی بوارە 
جۆراوجۆرەكان لە هەموو الیەكەوە، تااڵن و چەپاو كراوین و تا بە دوێنێ دەس���تمان لە هەمانەی 

خاڵییەوە وەدەر هاتووە.

ئەگەر راستەقینەیەكی »حەی عەال سەاڵتیش« وەبەر چاوەوە بێت لێمانیان چەواشە كردووە 
و ب���ە هەڵەی���ان بردووین، هەر بە ناوێكدا بنواڕە، چەند لێكدانەوەی جۆراوجۆری بێ حیس���ابی بێ 

كیتابیان كردووە و بڕیویانە دووریشیانە...

خۆ ناشوكری خوا نەبێت، من بە تەمای لێكدانەوەی ئەكادیمی یان بۆ خوا پۆی بە مێژووه وە 
بێت. خۆ نیم. خۆ هەر نەبێت، دەبووا س���ەرپێیانەش بوایە بیاننواڕییە بڕێك س���ەرچاوەدا، قەینا هی 
دوژمنان���ی ئێم���ەی كوردیش بوایەن، چونكی بە كەمێك وردەكاری و لێكدانەوەی رووكەش���انەش، 
درۆ و دەلەسەكانیان بە زەقی وەدەردەكەوێت. جێگەی داخە ئەوەیان نەكردووە، یان نەیانتوانیوە، 
یان دەس���تیان لە س���ەرچاوە مێژووییەكان گیر نەبووە، تەنیا لێكدانەوەی خۆیان و هەڵس���ەنگاندنی 

تایبەتمەندیی خۆیان بڕێك شتیان سەلماندووە.
با بگەڕێینەوە سەر زاراوەی »جاف« و وردبینەوە و تەماشا بكەین، نووسەر و مێژوونووسی 
لێزانە بیانییەكان و خۆماڵییەكانیش هەتا وەكو سەرۆك خێڵەكانیش لە بارەی »جاف« چ دەڵێن و 

چییان وتووە.

وشەی »جاف« بڕێك الیان وایە وشەیەكی عارەبییە و بە مانای »وشك« دێت، ئەم لێكدانەوەیە 
زاراوەییە، لەگەڵ هۆزێكی واگەورە و گراندا ناگونجێت و هیچ دیكۆمێنتی مێژوویی بە دەس���تەوە 
نییە، تا ئەوە بس���ەلمێنێت، چ ل���ە رووی »ئینتەرپۆلۆژی«یەوە یان جوگراف���ی، بۆ نموونە، بەندەی 
نووس���ەر، ناوم »خوس���رەو«ەوە، بە زمانی عارەبی یانی »دۆڕاو«، لە كاتێكدا لە زمانی فارس���یدا 

ناوی شاكان بووە و بە ناوێكی پیرۆز لە قەڵەم دراوە...

لە زمانی فارسیدا زاراوەی »جاف« مانایەكی نەشیاو و ناحەز دەگەیەنێت، لە فارسی كۆندا و 
بە گوێرەی بڕێك سەرچاوەی زمانەوانی، زاراوەی »جاف« بە ئافرەتێك دەوترێت بە مێردێك رازی 
نەبێت و پێوەس���تە لە گۆڕینی هاوس���ەردا بووبێت، ئەمەش بەندە بە ش���یاوی نازانم و بە دوووری 
دەزان���م، ن���اوی ئ���اوا هۆزێك، هەر هۆزێكی تر ب���ەو ناوە رازی بووبێت و كەمتەرخەمیش نیش���ان 
بدا و لە س���ەرەتاوە نەكۆش���ابێت، ئەو ناوە بگۆڕێت، بە تایبەت لە سەردەمەكانی رابردوودا هێندە 
دەمارگرژی���ی قەبەل���ی و هۆزایەتی بە هێز بووە. ئیدی هۆزێكی كۆچەری فرە ژمارەی تا رادەیەك 
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س���ەرەتایی چۆن بێدەنگ دەبێت، ئاوا ناوێكی هەبێت، ئەمە لە لۆژیكی ئەو دەمە و ئێستاش���ەوە من 
بە دووری دەزانم، الش���م وا نییە، فارس���ەكان لە رووی بێ باییكردنی هۆزی جافەوە، ئەو ناوەیان 
لەو هۆزە نابێت، بەڵكو تەنیا وش���ەیەكی رێكەوتییە و بەس. وەك ناوی بەندە كە »خوس���رەو(ە و 

لە عارەبیدا یانی دۆڕاو.

ل���ە زمانی توركیش���دا هی���چ مانایەكی ئەوتۆ ناگەیەنێ���ت، تازە ئێمە ئەگەر بێ���ت و تەنیا زمانی 
دەوروبەرم���ان بكەین���ە دیكۆمێن���ت و وا بزانین »ئایەت���ی مونەزلن!« رەنگە نەگەین���ە هیچ جێگە و 

شوێنێك و تەواوی ژیانمان لەسەر بنچینە و بناغەیەكی ئاشوفتە و پەریشان بونیاد دانەین...
خ���ۆ ئەگەر لە زمانەكانی تری دنیادا، كە هەزاران كیلۆمەتر لە ئێمەوە دوورن، رەنگە هەزاران 
وش���ە و واژەی هاوبەش لە نێواندا هەبێت، بەندە س���ەدان كەسم دیوە لە واڵتە ئەوروپییەكان و لە 
ئەمری���كادا ناوی���ان »جافJAFF« بووە و نەك ئێمەی جاف، رەنگە نەش���زانێت میللەتێك هەیە بە 

ناوی كوردەوە..

ل���ە دنی���ای ئەم���ڕۆدا ل���ە یەكچوونی ناو بە بەڵگ���ە و دیكۆمێن���ت لەقەڵەم نادرێ���ت و لە بواری 
مێژووییشەوە هیچ نرخ و بەهایەكی ئەكادیمی نییە و باسیش ناكرێت..

با بێینەوە الی نووس���ەر و مێژوونووس���انی الی خۆمان. مامۆس���تا »عەالئودینی س���جادی« 
دەڵێ���ت: زاراوەی ج���اف لە جەفاكێش���ەوە هاتووە، گوایە وەختی خۆی یەكێك لە ش���اكانی زنجیرە 
دەس���ەاڵتی س���ەفەوییە، دەس���تەیەكی پێكەوە ناوە، بۆ پەالمار و پێش قەرەوڵی لەش���كر و شەڕ و 

كوشتن و بڕین، لە بەر ئازایی و چاونەترسی ئەو كۆمەڵە ناونراون »جەفاكێش«..
باشە ئەو كۆمەڵە، ئایا تەنها هەر لە »جاف« پێكهاتوون یان تیرە و هۆزی دیكەشیان لەگەڵدا 

بووە؟.

ئەگەر هەبووە ئەوان ناویان چ بووە؟
با نەختێك بە وردەكارییەوە لەو رووەوە بدوێین. پایتەختی دەسەاڵتی سەفەوی، لە ئەسفەهاندا 
بووە و ئەوی روونە و ئاشكرایە ئەو دەسەاڵتە بە زۆری شمشێر و كوشتن و بڕین و داپلۆسین 
زۆرب���ەی زۆری دەوروب���ەری خۆیان و زۆرین���ەی ئێرانیان كردووتە »ش���یعە« مەزهەب، ئایا لە 
دەس���ەاڵتێكی وا دەمارگرژ و خوێناوی رەفتار، دەگونجێت بڕێك ش���ەڕكەری »سونی« مەزهەبی 
وەك ج���اف ل���ە دەوروب���ەری پایتەخت���دا دابمەزرێنن، ی���ان بیانكەن بە دەمڕاس���ت و بكوژ و ببڕ؟، 
ئەوەندە بە زەبر و دەسەاڵت بن جەور و جەفا و ئەوی زەحمەت و پەالمار هەیە بخرێتە ئەستۆی 

ئەو كۆمەڵەوە كە بە »جەفاكێشی« ناو ببرێن؟.

ئەو جۆرە لێكدانەوەیە كە دوورە لە واقیعی جوگرافی و عەشایەری، بیروڕای ئەو سەردەمە، 
ئەوی لە دەوروبەری شاری ئەسفەهاندا دەژین، هەر هەموویان ئەوسا و ئێستاش هۆز و عەشایری 
ناسراوی بەهێزی شیعە مەزهەبی دەمارگرژی وەك لوڕ و بەختیاری و قەشقایی و هی تریشن.

ئایا دەگونجێت هەزار، یان دووهەزار سواری »سونی« مەزهەب، بە رەگەز كورد داربەدەست و 
دەسەاڵتداری ئەو دەڤەر و دەوروبەرەبن..؟ بە جۆرێك بە زەحمەتكێش و پەرچەمدار و سەره نجام 

»جەفاكێش« ناو ببرێن؟

»قانع«ی شاعیر دەڵێت: جاف، پاشماوەی هەمان دەستە و سوارە دەسەاڵتدارەكانی دەوروبەری 
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پایتەختی س���ەفەوییەن، كە بكاتە ئەس���فەهان، بە تایبەت لە سەردەمی دوای شا زنجیرە دەسەاڵتی 
س���ەفەوییە، »شا سوڵتانی حوسەینی س���ەفەوی« و بە جەفاكێش ناودەبران و بە گوێرەی زەمان 

»جەفاكێش 1722.« بووە بە جاف.

ئ���ەم بۆچوون���ەش زۆر ك���رچ و كاڵە و لە واقیعییەت���ەوە دوورە، ئەوانەی ئ���اگاداری دوادوای 
دەس���ەاڵتی س���ەفەوی بن، بە تایبەت ش���ارەزای كەسایەتی »شا س���وڵتان حوسێن سەفەوی« بن، 
كە ئەوڕۆ لە سەرتاس���ەری ئێراندا بۆ ترس���نۆكی و بێ دەس���ەالتی ناوی »ش���ا سوڵتان حوسێنی 
سەفەوی دێننەوە، دەگونجێت كابرایەكی وا، ئاوا جەماعەت و كۆمەڵێك لە دەوری خۆی كۆكاتەوە، 
ب���ۆ پارێ���زگاری زەوار و رێگا بازرگانیی���ەكان، وەك »قانع« دەڵێت، ئەو كۆمەڵە س���وارە بە ناوی 
س���وارەی »جەفایی« ناونراون و هەر ئەو س���وارە جەفایانە لە جێی پاراس���تنی زەوار و رێگاكان 
بۆ خۆیان دەستیان كردووە بە تااڵن و رووتكردنەوەی دەوروبەر و رێگا و بان، ئایا ئاسایش بە 

وان پارێزراوە..؟

كەریم بەگی جاف، سەرۆكی ئەو وەختەی سەرتاسەری هۆزی جاف، لەم رووەوە دەڵێت: هۆزی 
جاف، هۆزێكی ئازا و دلێر و نەترس بوونە و هەمیش���ە لە پێش���ەوەی لەشكركێشی دەسەاڵتدارانی 
كوردستاندا بوون، پەیوەستە جەفای سەرتاسەری لەشكرەكەیان كێشاوە و ناونراون »جەفاكێش« 

و بە گوێرەی درێژەی زەمان وشەی جەفاكێش گۆڕاوە بە جاف.

بڕێك���ی ت���ر بۆچوون���ی تریان هەیە و الیان وایە وش���ەی »جاف« لە »جەعف���ەر«ەوە هاتووە 
و پیاوێ���ك ن���اوی جەعفەر بووە و نەوەی خس���تۆتەوە، ل���ە داوییدا بووە ب���ە »جەعفەری« و ئەو 
ن���اوەش گ���ۆڕاوە و بووە ب���ە »جافری« و بووە بە »جافی«، س���ەرەنجام بووە بە »جاف«، وەك 
سەفەوی، عەباسی، عوسمانی، من الم وانییە ناوی جاف، لە جەعفەرەوە هاتبێت، ئەگەر ئەوڕۆكە 
سەرتاس���ەری ناوی تیرەكانی جاف بگەڕێیت كە بە جافی كوردس���تانی رۆژهەاڵتەوە دەگەنە سێ 
ملیۆن كەس، رەنگە سەد »جەعفەر« ناو بەرگوێ نەكەوێت، هەر ئەو پیتی »ع«یە، بۆخۆی قوڕگ 
و دەم و لێ���وی ك���وردی س���ۆران بڕێك زەحمەتە، لەوانە گوزەش���تە ئەگەر ل���ە »جەعفەری«یەوە 
هاتبێت، یانی هەر نەبێت، دەبێ دووسەد ساڵێك ئەو ناوەیان بەسەرەوە بێت و بەو ناوەوە ناسراو 
بن، )هۆزی جەعفەری(، عەشیرەتی جەعفەری، خێڵ و زەواری جەعفەری(، هەر كەسێك ئەو ناوە 
ببیستێت راستەوخۆ پێی وایە ئەو هۆزە شیعە مەزهەب بن، لە خۆشەویستیی حەزرەتی جەعفەری 
ئیمامی شەش���ەم، ئەو ناوەیان لە خۆ ناوە، لەوالش���ەوە ئاش���كرایە عەش���یرەتی ج���اف هەرگیز لە 
كوردستان لە كوشتن و بڕین و بگرە و بەرده ی سەفەوییەكاندا نەچوونەتە دەرەوە، بەر كوشتاری 
نەكەوتوون، تا بە زۆر بكرێنە ش���یعە مەزهەب و لە مێژووی »جاف«یش���دا نەبیستراوە كە یەكێك 

لە سەرۆكەكانی »جاف« ناوی »جەعفەر« بووبێت.

مامۆس���تا جەم���ال بابانیش ه���ەر دەیباتەوە بۆ الی ن���اوی »جەعفەر« و گوای���ە بنەمای ناوی 
»جاف« لە جەعفەرەوە هاتبێت. هەر لەبەر پیتی »ج«؟ باشە بۆ لە ناوی )جەمال، یان جومعە یان 

جەبار(ەوە نەهاتبێت؟

مامۆس���تا »باب���ان« دەڵێ���ت: »دێیەك ل���ە ناوچەی ق���ەرەداغ هەیە بە ناوی »جاف���ەران«، بۆم 
دەركەوتووە ئەو ناوەش هەر لە جەعفەرەوە هاتووە..«
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من وا دەزانم ئەو دێیەی لەو بەرزاییەدا بونیات نراوە س���ەرەتا یەكێك بووە لە هەوارگەكانی 
ه���ۆزی »ج���اف« لە هاتووچۆی گەرمیان و كوێس���تانیاندا وەك زانراوە هۆزی جاف خاوەنی مەڕ 
و مااڵت و ئاژیڵی زۆر بوونە و ژیانیان بەس���ەر ئاژیلدارییەوە گوزەراوە، بە پێی رێكەی گەرمیان 
و كوێس���تانی ئەو هۆزە كە س���ێ رێگەیان دەگرت، یەكێك لەو سێ رێچكەیە ئەو دەڤەرە بووە، لەو 
نیوە تەختەاڵنییەدا بۆماوەیەك دەبەزین و ده یانكردە هەوارگەی پەچەڕانی خۆیان و ئاژیلەكانیان، 

بۆیە ناونراوە جافەران.

»سەجادی«یش هەر دەیباتەوە الی »جەعفەر« ناوێك و گوایە ئەو ناوە بووە بە »جافر« و 
وەك چۆن )مارف( بووە بە )مارە( و ئەحمەد بووە بە ئەحە..

ئەگەر وابێت ئەی پەیوەندی و پۆی نێوان »مەحموود« و خولە دەبێ چی بێت؟.
مامۆس���تا »مەال عەبدولكەریمی مودەریس« الی وای���ە، بنەمای ناوی »جاف« لە »ژاف«ەوە 
بووە، یانی »تەڕ« لەبەر ئەوەی هۆزی جاف ئاژیلدار بوونە و پەیوەس���تە بەدوای س���ەوزەاڵنی و 
گژوگیادا رۆیش���توون، ئەو ناوەیان لێنراوە. ئەمەی مامۆستا مودەریس دەیڵێت بۆچوونی تایبەتی 

ئەوە و هیچ بەڵگەیەكی تری بە دەستەوە نییە..

دنی���ا ئەوس���ا زۆر گ���ەورە و ب���ەڕەاڵ و پ���ان و پۆڕ ب���ووە، ه���ەر میللەتێك ه���ەر واڵتێك وای 
دەزانی واڵتەكەی ئەو ناوەڕاستی زەوییە، میسرییەكانی سەردەمی فەراعینە »باكوور« بەالیانەوە 
پێچەوانە بووە، لەبەر ئەوەی »نیل« لە باشوورەوە بەره و باكوور هەڵكشاوە، كاتێك میسرییەكان 
بۆ یەكەم جار چاویان بە رووباری فورات كەوتووە، تووش���ی سەرس���امی و واق وڕمان هاتوون، 
كە ئەو رووبارە بۆ وا پێچەوانە دەڕوا، پێوانە و ئەندازە بە ئەوەندە گوریس یان بەردهاوێژێك یان 
ئەوەندە گەزی شا دابین كراوە، هەروەها ناوەكانیش لەسەر رووداو یان كارێك یان كردەوەیەك 
ناون���راون، س���ەرباقی ئەوانەش ئایین و مەزهەب و جوگرافیا و رەگ���ەز و جۆری ژیانی ئابووری 
و ئاژیل و جانەوەران دەورێكی كاریگەرییان لە چۆنیەتی ناودا هەبووە. ئێس���تاش لە بڕێك واڵتدا 
وەك ئەوس���ا وایە، ئەوڕۆكە دنیا گەلێك بچووك بووتەوە، تەكنیك و تەكنەلۆژیا گەیش���تۆتە رادە 
و پلە و زل زەالمەی دنیادا ئەگەر رووداوێك روویدا، لە چركەیەكدا دەگاتە سەرتاس���ەری جیهان، 
زۆر مرۆڤی ئەوڕۆ، نەك س���ەد س���اڵ، بەڵكو لەگەڵ دوو ساڵی رابردوودا جیاوازە، بە ئاسان شت 
ناس���ەلمێنێت، سەرش���ۆڕی ژیانی هەروەها بوون نییە و بە عەقڵ و مەنتیق و چاوی بیردەكاتەوە، 
حەقی خۆش���یەتی، نەناچاری س���ەلماندنە و نە نیازی بە لێكدانەوەی جۆراوجۆرە. تەنیا باوەڕی بە 
دیكۆمێنت و بەڵگەیە، كاتێك دەیسەلمێنێت بەڵگەی بەدەستەوە بێت، بێ شك هەر ئەم جۆرە ژیانە 
بوون���ە ه���ۆی بەرباڵوی عیلمانیەتی موتڵەق و زۆر كەس لە بی���روڕای ئایینییەوە بە دوورن »خوا 

بمانپارێزێت...«.

بەندە الم وایە مرۆڤ بە خۆیدا دەچێتەوە و زۆر لەو بیروڕایانەی لە بارەی رووداوەكانی مێژوو 
نووس���راون بە ه���ۆی زەروورەتێكەوە وەك مێژوو تۆماركراون، ئەمڕۆ نا س���بەی تووڕی دەداتە 
الوە و حەقیقەتی مێژوویی دەنووسرێتەوە. هەر بە مێژووی نەتەوایەتی كوردا لێكیبدەرەوە لەبەر 
ئەوەی ئێمەی كورد چەندین سەدە دەسەاڵت و دەوڵەتمان نەبووە، مێژووشمان بە شێوەی پێویست 

نادیارییە و نەزانراوە. هەزاران ساڵە لەم واڵتەدا ژیاوین خۆ لە ئاسمانەوە دانەباریووین..

ئەوی لە واڵتەكەماندا بە چاك و خراپەوە روویداوە، بە الی س���ەركەوتووان و داگیركارانەوە 
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ه���ی ئێم���ەی كورد نییە و بە هەوەس���ی خۆیان نووس���یویانەتەوە، رەنگە لە زۆر جێگە و ش���وێنی 
تری ئەم جیهانە هەر وا بووبێت، هەر وا وەك الی ئێمەی كورد مێژوونووس���رابێت، جێگە و ش���ار 
و ش���وێن و خەڵ���ك ناونرابێت، ئ���ەوڕۆی دنیا جیاوازە، رۆژ نییە هەڵە دەقگرتووەكان بە ش���ێوەی 
راس���تەقینە نەخرێت���ەوە بەرچاو، وا باوە كە كاوەی ئاس���نگەر زوهاكی كوش���تووە، دەركەوتووە، 
درۆیەكی زەقە و لە ناو ئێمەی كوردا بووە بە باوەڕ و باو، ئەوڕۆ بێت یا س���بەی تێكڕای میللەت 
ئەوەی تێدەگا ئەوە هەڵەیە. ئەوڕۆ لەگەڵ دوێنێدا جیاوازە. دوێنێ بە زەحمەت دەتوانرا تاتە بەردە 
نووس���راوە كان ئەوانەی لە سەرەتاوە نووس���راون، بخوێنرێتەوە و لە یەك بدرێتەوە، ئەوڕۆ ئەو 
زمانە لە بیرچووانە بە تەواوی پیت و موفرەداتیەوە زانراوە و شی كراوەتەوە و لە بڕێك كۆلیژی 
تایبەتمەن���دا قس���ەی پ���ێ دەكەن، ئەوڕۆ بڕێك ئامێر و دەس���تگا و ئاالت بە دەس���تی مرۆڤەوەیە لە 
قوواڵیی بنی زەویشدا پارچە ئاسنێك بەدی دەكا، ئەوڕۆ نەخشەی كووچە و كۆاڵن و ساختمان و 
سەرشورگە و بەشە جۆراوجۆرەكانی شارە لەبیرچووەكانی زنجیرە دەسەاڵتەكانی مێژوو لەبەر 
دەس���تدایە و دابین كراوەتەوە، مرۆڤی ئەمڕۆ لە بارەی بنەما زانستەكان، یان بەدەستهێنانی بەڵگە 
و دیكۆمێن���ت زۆر ك���ەم نیازی دەكەوێتە لێكدان���ەوە و بۆچوونی تایبەت و تیۆری »رەنگە وابێت« 
راس���تە ئێم���ەی كورد لە زۆر بواردا ل���ه  یەكەمین قۆناغداین، بەاڵم میللەتان���ی كەی دوور و نزیك 
لە ئێمە زووتر گەیش���توون و نەزانراوەكان تێگەیش���توون، لێرەدا پرسیارێك دێتە پێشەوە )ئەگەر 
كاوەی ئاس���نگەر ئەو شۆڕش���گێڕە بێت وا الی ئێمە بەو شێوەیە ناس���راوە، كە پەالماری كۆشكی 
زوڵم و زۆری »زوهاك« بدا و بە چەكوش سەری پان بكاتەوە....(، برا فارسەكان هەروا بێدەنگ 
دەبن و دەڵێن: قەینا لێگەڕێ با بۆ مامە كوردەی بن دەس���تی خۆمان بێت؟. لە كاتێكدا ش���انامەی 
فیردەوسی، ئێرانیە دەمارگرژەكان بە قورئانی خۆیانی دادەنێن..؟ ئەوان لەوەی دڵنیان لە شانامەی 
فردەوس���یدا ئاوا پەالمارێك و بە چەكوش���ی كاوە »زوهاك« كوش���تنێكی تیادا نییە. ئەوی ئێمەی 
كورد دروس���تمان كردووە چەكوش���ەكەی تیادایە »حەیف« داسەكەی كەمە...! كەواتە ئەوڕۆ بێت 
یا س���بەی مرۆڤی داهاتوو ت���ەواوی مەتەڵە هەڵنەهێنراوەكان ب���ە وردی هەڵدێنێت و دەیخاتە روو 
چەندین ساڵ لەمەوبەر، ناو و زاراوەی »جاوان« و هۆزی »جاوان« و پەیوەندی نێوان »جاف« 
و »جاوان« نەزانرابوو، ئەوڕۆ چەندین بەڵگە و س���ەرچاوە و دیكۆمێنت بە دەس���تەوەن. رۆژ بە 
رۆژیش بەڵگەی زۆرتر دەكەونە بەردەس���ت و بە تایبەت ئەوانەی لە بارەی میللەتی كوردەوەیە.. 
ئەگەر دەوڵەتەكانی »تورك« و عەجەم و عارەب دەكۆشن ئەوەی بەڵگەیە و پەیوەندی بە میللەتی 
كوردەوە هەیە بیشارنەوە و رووی نەكەن، بۆ نموونە لە )دار الوثائق العثمانیة( یانی )بەڵگەخانەی 
عوسمانی( سەد ملیۆن بەڵگەی تێدا دەپارێزرێت، لێكیبدەرەوە »سەد ملیۆن« بەڵگە، داخۆ چەنێكی 

لە بارەی كورد و جوگرافیا و مێژوو، رووداو و كۆمەڵگەی كوردەوارییەوە بێت؟...

ئەو سامانە مێژووییە، ئەوڕۆ بێت یا سبەی رەگەزپەرستانی تورك و دەمارگرژەكانی دەسەاڵتی 
تورك ناتوانن بۆ هەمیش���ە بیش���ارنەوە، ئەو جۆرە بەڵگانە بە موڵكی مرۆڤایەتی دەناس���رێن. هەر 
دەبێت لەو خەزینانە دەربهێنرێن و بخرێنە روو، راس���تی مێژوویی رەنگە بۆ ماوەیەك سەرپۆشی 
بەس���ەردا دادرێت، بەاڵم راس���تییەكان هەر وەك خۆیان دەمێننەوە، سالم حوسێن، هونەرمەندێكی 
سەنتوورژەنی دەماگرژی عارەبە و الم وایە هێشتا لە ژیاندایە، ویستی نان بە نرخی رۆژ بخوات 
و لە سەردەمی )سەدام حوسێن(دا كتێبێكی لە بارەی مێژووی مەقامەكانی ئێراقی نووسی، ئەوی 
)س���ێ گا، پەنجگا، دەش���ت، ماهور، نەهاوەند، س���ەبا، بەیات، مەنس���ووری.. هتد( بوو گوایە ئەوانە 
تەواوی���ان مەقامات���ی عارەبین.. لە واڵتی ئێراندا زیاتر لە 43 دەعوای دیكۆمێنتی دادگایان لەس���ەر 
تۆم���ار ك���ردووە و فەرمانی گرت���ن و زیندانی كردنی���ان وەرگرتووە و بە دەس���تیانەوەیە. ئێمەش 
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ئەگ���ەر داوای مێ���ژووی دزراومان لە دادگاكان تۆمار بكەین، رەنگ���ە تەواوی دادگاكانی جیهان بە 
كێشەكەماندا رانەگات. با بگەڕێینەوە سەر »جاف و »جاوان«.

مینورسكی، رۆژهەاڵتناسی رووسی ناسراو، الی وایە رەگەزی جاف دەگەڕێتەوە بۆ عەشایەری 
جاوان، هەروەها بە مسۆگەری ناوی جاف لەوانەوە هاتووە..

»عەب���اس عەزاوی« مێژوونووس���ی ع���ارەب، ئەویش الی وایە جاوانیی���ەكان خەڵكی دەڤەری 
»جوانڕۆ« بوونە، كە بەشێكن لە عەشایەری جاف، مامۆستا هەژار، لەم رووەوە دەڵێت: بێگومان 
»هۆزی جاف«ی ئێس���تا پاش���ماوەی ه���ۆزی »گاوان«ی كۆنن و وش���ەی جاف ل���ە )جاوان(ەوە 

هاتووە.

شەهیدی قەڵەم »جەمیل رۆژبەیانی« مێژوونووسی ناسراو دەڵێت: من لەوە دڵنیام لە كۆنەوە 
ناوی »جاف« گاڤان بووە و بە ش���ێوەی كرمانجی ژووروو دواون و تا بە ئەوڕۆش لە دەڤەری 
»ئەبەش���ێو«ی ناوچەی دەماوەندی باكووری رۆژهەاڵتی ش���اری تارانی ئەوڕۆ هەر بەو شێوه یە 
دەدوێ���ن و ل���ە زمان���ی عارەبیدا پیتی »گ« كراوە بە »ج«، وەك چ���ۆن گۆران كراوە بە جوالن و 
»گەاڵل���ی« ب���ووە بە جاللی، ه���ەروا »گاڤان« كراوەت���ە »جاڤان« لە دوایی���دا »جاڤان« دواتریش 
»جافان«. بۆ دووانە – مثنی- كراوەتە جاف، هەروەها رۆژبەیانی دەفەرمووێت »تا ئێس���تاش لە 
كوردس���تاندا لە ناوچەی قەرەحەس���ەن چەند گوندێك هەن لە نێوان جەباری و قەرەحەس���ەندا، بە 

ناوی »جافان«.

رۆژبەیانی بەردەوام دەبێ و دەڵێ: »لە مێژدا جاف لەو دێهاتانەدا ژیاون...«
عەباس عەزاوی، س���وورە لەس���ەر ئەوەی كە هەردوو تیرە، »جاف«ی ئێس���تا و »جاوان«ی 
ئەوس���ا، ژیانیان لەس���ەر ئاژەڵدای گوزەراوە. زۆربەی زۆریان لە كۆچ و باردا بوونە و لەوەڕ و 
لەوەڕگا لە جەوەالن و هاتوچۆیاندا دەوری س���ەرەكی هەبووە، هەتاكو لە چۆنیەتی پێوەندییان بە 
بەشەڕهاتن و دوژمنایەتی... عەزاوی درێژەی پێدەدا و دەڵێ: هۆزی جاوان لە سەردەمی دەسەاڵتی 
بووەیهییەكاندا تووشی دوو جۆر شەڕ هاتوون، شەڕ و ناكۆكی لەگەڵ دەسەاڵتی دەوروبەریاندا، 
یانی كارەس���اتی سروش���تی. وەك بومەلەرزە و سەرما و بەستەڵەك و بەفر و بارانی هەمیشەیی، 
وەك زانراوە، دەڤەری دەماوەند دەڤەرێكی چیایی س���ەخت و دژوارە، چیای دەماوەند ناسراوە بە 
چیای كەللەشەكری، كە یەكێكە لە بەرزترین چیای ئێران و زۆربەیان بە ناچاری ئەو ناوچەیەیان 
بەجێهێاڵوە و لە ناوچەی )جاوان + رو( دابەزیون و لە دواییدا ئەو ناوە گۆڕاوە بووە بە »جوانڕۆ« 

كە ئەوڕۆكە مەڵبەند و هەوارگەی سەرەكی هۆزی »جاف« بووە تاوەكو ئەمڕۆ..
بە لێكدانەوەیەكی سەرپێیی، راستەوخۆ وەدەردەكەوێت هەوارگەی ئێستای جاف، كە جوانڕۆی 

ئێستایە، ئەوساش هەوارگەی هۆزی جاوان بووە.

ئەوه  لۆژیكیانە كەوتە بەر چاومان ئەوی دوودڵی و بۆچوونی جۆراوجۆری فراوان لە بارەی 
ناوی هۆزی جاف، تووڕ دەداتە الوە و باپیرەگەورەكانی هۆزی جافی ئێستا هەمان »جاوان«ەكانی 

ئەوسان، كە شاری »حیللەی« ئێستایان لە ساڵی 1200ز دروست كردووە.
ئەوی وەدەركەوتووە جاوانەكان دەگەڕێنەوە بۆ جاپانەكان، كە پەالماردەری سووپا و لەشكری 

ئیمپراتۆریەتی ساسانی بوونە، لەم رووەوە بەڵگە زۆر بە دەستەوەیە..

بەن���دە ل���ە بۆچوونی بڕێك نووس���ەر و بە حیس���اب مێژوونووس���ی عارەب ناگ���رم، لە رووی 
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دەمارگرژیی���ەوە ت���ا توانیویانە ه���ۆزە كوردەكانیان بردۆتە س���ەر رەگەزی ))قەحت���ان((، خزمێكم 
گێڕایەوە وتی: كارێكی ئیداریم هەبوو لە وەزارەتی ئەوقاف لە شاری بەغدا، لە ژووری چاوەڕوانیدا 
چاوەڕوان���ی دیتن���ی وەزیری ئەوقاف ب���ووم.. چاوەڕوانییەكەم درێژەی كێش���ا و لە پڕ، كابرایەكی 
عارەبی عەگال بەس���ەر هاتە دەرەوە و وەزیری ئەوقافیش���ی بەدوایدا. عەگال بەسەر هاتە ژووری 
چاوەڕوانی، كە س���ەرجەم دە دوانزە كەس���ێ دەبووین، من ئەو عارەبەم نەدەناسی، بەاڵم وەزیرم 
دەناسی كە بە دوای ئەو عارەبەوە بوو، بۆم دەركەوت دەبێ ئەو عەگال بەسەرە، كابرایەكی گرنگ 
بێت.. تومەز ئەمە )حاجی خەیروڵاڵی تڵفاحە( كە بكاتە باوكی ساجیدەی ژنی سەدام حوسەین، من 
نە دیبووم نە دەشمناس���ی، كە هاتە ژوورەوە یەك راس���ت هاتە الی منەوە )جل و بەرگی كوردیم 

لەبەردابوو(، رووی كردە من و وتی: تۆ لەچی كوڕە مامێكی؟
وتم: ))جاف((م

وتی: دەزانی جاف عارەبە؟
وتم: من پێم وانییە...!!

وت���ی: خۆ بە دەس���تی تۆ نییە.. نەك تەنه���ا جاف، بەڵكو زەنگەنەش عارەب���ە، تاڵەبانی عارەبە، 
بەرزنجە عارەبن، داودە عارەبن، جەباری عارەبن، پشدەر عارەبن.. ئیدی بڕێكی دیكەی هەڵدا، خۆم 
پێ ڕانەگیرا. وتم: ش���ێخ بە حیس���ابی تۆ بێت ئێمەی كورد بە ئەندازەی تەزبیحێكین... من ئەوەندەم 
ال روون���ە، ئێمەی ج���اف هەرگیز عارەب نەبووینە و خۆمانیش بە ع���ارەب نازانین و نەزانیوە. كە 

وەاڵمم دایەوە، وەزیرەكە لە پشتییەوە ئاماژەی دەكرد بێ دەنگ بم..! 
ئەگەر كتێبەكانی ئەو كابرایە بخوێنیتەوە، لەم بابەتانەی زۆر نووس���یوە، درۆكانی گەیش���تۆتە 
رادەی���ەك دەڵێت: روحیانەتی، یانی ))رۆحیانەتی خەیروڵاڵ تلفاح(( لە ش���ەڕی ئوحوددا بەش���داری 
كردووە و ش���ان بە ش���انی پەیامبەری خودا تیر و كەمانی هاویشتووە و برینداریش كراوە )عەبە 

خوات بێت(!

ئەگەر سەرۆكێك، لە سەرۆكەكانی جاف، لە نەزانییدا خۆی بە سەید دانابێت، زۆرتر لەبەر دوو 
هۆ بووە، یەكەمیان: خاوەن دەوڵەت و دەس���ەاڵت بووە، هێشتا ئەوەی بە كەم زانیوە، تەماحگیری 

بار و بەندی سەید بوون و شێخایەتییەكەش بووە....

مەال عەبدولكەریمی مودەڕیس، الی وایە، بەگزادەی جوانڕۆ و بەگزادەی كوردستانی باشوور، 
كە ئێمەین دەگەڕێینەوە سەر )پیرخدری شاهۆ(، لەبەر ئەوەی باپیرە گەورەیان ناوی )سەید ئەحمەد 
ب���ەگ( ب���ووە... بەندە ئەم بەڵگە و بۆچوونی مامۆس���تا مودەڕیس���ە زۆر بە ب���ێ بنەما و دیكۆمێنت 
دادەنێم، ئەگەر تەنها هەر لەبەر ناوی ))س���ەید(( بێت، كە بووەتە پێش���وەندی ئەحمەد بەگ، دیسان 
نەگونجاو دێتە بەرچاو، ))س���ەید و بەگ(( دوو نازناوی دیاری و ناس���راون لە مێژووی عارەب و 
عەجەم و تورك و كوردیشدا نەبینراوە بە یەكێك وترابێت ))سەید بەگ((. ئەوسا و ئێستاش لە ناو 
هۆزی جاف و هۆزەكانی دیكەشدا ناوی ))سەید(( وەك ناو زۆر دادەنرا. وەك ))سەید براكە(( كە 
یەكێكە لە پیرە گەورەكانی تایفەكانی ئەهلی حەق. ئەمە ئیتر س���ەی مورادە، س���ەی سەلمانە، سەی 
یاقوە. تا بە ئەمڕۆ ئەو جۆرە ناوانەش دەتوانم س���ەدانت بۆ بژمێرم، لە الیەكی ترەوە، ئەگەر بێت 
و ئەم هەموو بنەماڵە سەیدانەی لە ناو عارەب و كورد و عەجەم و تورك و ئەفغان و پاكستانیدا 
ه���ەن و بژمێری���ن، لە س���ەردەمی پەیامبەری خوداوە بە گوێرەی زمان و رەگەز و نەس���ل، لەگەڵ 
واقیعدا ناگونجێن، چون ژمارەی بنەماڵە سەیدەكان لە ناو ئەو رەگەزانەدا لە سەدان ملیۆن كەس 
زۆرترن، ئەگەر هەر نێرینەیەكی ))سەید(( لە سەرەتاوە هەر یەكەو سەد كوڕی هەبووبێت، دیسان 
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ناگاتە ئەم ژمارەیە وا لە ناو میللەتانی موسڵماندا بەرباڵون، ئەمە هیچ لە جێگە و رێز و حورمەتی 
بنەماڵ���ە بە راس���تی )س���ەیدەكان( كەم ناكات���ەوە، بەڵكو پەنجەم���ۆرە بۆ رەس���ەنایەتییان و رێز و 
حورمەتی رەچەڵەكیان، من لەو بڕوایەدام لە پاشەڕۆژێكی نزیكدا خوێندەواری كورد، ئەكادیمییانی 
زانكۆكان، بڕوانامەی ماجستێر و دكتۆرا لەسەر ئەم باسە زۆر تۆمار دەكەن.. ئەمڕۆ نا سبەی، بە 
وردی دەچنە بن و بنچینەی واقیعی ئەم دیاردەیە، تا بزانن هەر نەبێت ژمارەی راستەقینەی نەسلی 
سەید لە كوردستاندا بخەنە بەرچاو. ژمارە راستەقینەكەیان چەندن؟ وەك مامۆستا عەبدولكەریمی 
مودەڕیس دەڵێت: ئێمەی بەگزادەی جاف سەیدین و )سەید ئەحمەد بەگ( باپیرە گەورەمان كوڕی 

)پیر خدری شاهۆ(یە و ئێمەش لە نەوە و توخمی ))سەید ئەحمەد بەگ((ین.

وەك زانراوە، بنەماڵەی ش���ێخەكان، س���ەیدەكانی ناو كوردس���تان لە باپیرە گەورەیانەوە تا بە 
ئەم���ڕۆ خاوەن���ی تەكیە و خانەقا و پەیڕەوی ئالیەتی مورش���ید و موریدی بوون، ئێمەی بەگزادەی 
جاف ئەگەر سەیدین، بۆ لە دوای )سەید ئەحمەد بەگ(ەوە، سەیدێكی ترمان تیادا نەبووە..؟ بۆ نە 
خانەقایە، نە تەكیەیە و نە ئیرشادێكی ئایینی، نە مورید و دەروێشێك. بۆ لە )سەید ئەحمەد بەگ(

دا بڕاوەتەوە؟..

بریا ئێمەی بەگزادەی جاف، سەید بواین، بەاڵم قورئان بە حەقەت، فڕمان بەسەر )سەیدییەوە((
نەبووە، نە ئەوس���ا و نە ئێس���تاش، بە پێچەوانەوە وەك تەواوی س���ەر هۆز و دەسەاڵتدارانی ئەو 
سەردەمانە پەیوەستە لە شەڕ و شۆڕ و تااڵن و بڕۆدا بووینە و بۆ ساتێك لە پێناوی دەوڵەت و 
دەس���ەاڵتدا رانەوەستاوین و لە پێناوی پاراس���تنی هۆزەكەیاندا لە هیچ جۆرە تەقەڵال و پەالمارێك 
درێغییان نەكردووە. پابەندی وتەیەكی عەشایەری بوون، وەك هۆزە عەرەبەكان وتوویانە )أنصر 
أخاك ولو كان ظالما(. بڕۆرە هانای براكەتەوە ئەگەر زوڵمیشی كردبێت... ئەو وتەیە لە سەرتاسەری 

عەشایەر و هۆزەكانی ئەوسا و بڕێكی ئێستاشدا یەشتا باوە.

دروس���تكردنی شەجەرەنامە سەردەمێك لە ناو كەس���ایەتییەكانی كۆمەڵگای كوردەواریدا باو 
ب���ووە، زۆر ك���ەس هەوڵی داوە و بۆی كۆش���اوە بە ش���ێوەیەك لە ش���ێوەكان رەگ���ەز و بنچینەی 
بگەیەنێتە بنەماڵەی ش���ێخ و س���ەید و بنەماڵە ئاینییەكان، بڕێك لە س���اختەكەیاندا سەركەوتوونە و 
بۆیان چووەتە س���ەر و بڕێكی دیكەیان تووش���ی ناڕەزایی بنەماڵەی شێخ و سەیدەكان هاتوونە و 

هاتنە پاڵیان � أنتماء � رەتكردۆتەوە.

دەگێڕنەوە، لە س���ااڵنی سییەكاندا )30 � 1936ز( شێخ تەهای شێخ مەحموودی شێخ ساڵحی 
گۆبتەپە، بە دایەرە و دەروێش���ەوە دەڕواتە ناو تیرەی )باوەجانی � جاف(. كابرایەكی دەوڵەمەندی 
باوەجان���ی دەڕواتە الی ش���ێخ و دی���اری و نەقدێنەی���ەك دەداتە خزمەتی ش���ێخ و دەڵێت: قوربان 
هات���ووم مەرحەم���ەت بكەیت و بمكەیتە ))ش���ێخ((، ئیتر چۆن رێك دەكەون رێ���ك دەكەون و بۆی 
تۆمار دەكات: بەڵێ وا تۆ بووی بە ش���ێخ، ئێس���تا هەر ئەو پیاوە كوڕ و كوڕەزاكانی ))ش���ێخن((، 

كەچی برا و برازاكانی ))ئومین(( و عەشایەرێكی رووتەن....

هەروا نووس���راوە، كە ش���اعیری گەورەی كورد )مەولەوی تاوەگۆزی( س���وور بوو لەس���ەر 
))سەید(( بوونی تاوەگۆزی و شەجەرەنامەی بنەماڵەكەی دەبردە الی بڕێك لە شێخە ناسراوەكان 
تا بۆی تۆمار بكەن و بیسەلمێنن كە بەڵێ ))مەولەوی(( سەیدە. هەر بۆ ئەو مەبەستە ))مەولەوی(( 
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دەڕوا ب���ۆ الی ))ش���ێخ فەرەج���ی بەرزنجە(( كە ش���ێخ دەزانێ وا مەولەوی هات، بە دانیش���توانەكە 
دەڵێت: دەزانم مەولەوی بۆچی هاتووە، ئێستا سەر دەنێمە سەری...

مەولەوی دادەنیشێت و ئەو دەم بە شێخ فەرەج دەڵێت: وەك دەزانی ئێمە سەیدین و هاتووم 
شەجەرەنامەكەمان ئیمزا بكەیت..

شێخ فەرەج وەاڵمی دەداتەوە: ئاخر مەولەوی ئێوەیەك وەك بزنەكێوی بەو چیای زمناكۆوە، 
چ پەیوەندییەكتان لەگەڵ ))سادات((دا هەیە؟.

مەولەوی، لێی سوور دەبێتەوە و دەڵێت: 
فەرەج ئیمزای دەكەی باش���ە، ئەگینا لە حەرەكەت دەخەم.. ئەوانەی نەختێك عەرەبی زان بن، 

دەزانن مەولەوی چی وتووە...
ناوی )َفَرج( ئەگەر فەتحەكەی البەی دەبێتە )فْرج( یانی زێی ئافرەت. شێخ فەرەج دەڵێت: ماڵت 

بەقوڕگیرێ مەولەوی، با بە دە پەنجە بۆت ئیمزا بكەم.. وەرە دەی سەیدیی..!!
هەر لەبەر ئەوە زۆربەی خەڵك دەكۆشان وەك سەید بناسرێن. تا دەسەاڵت و رێز و دەم و 
چەرمویی پایەی سەیدبوون و شێخایەتی لە ناو كۆمەڵدا بە دەست بهێنن، وەك زانراوە مەنزڵیەتی 
شێخ و سادات، بە الی سەالتینی عوسمانییەوە، یان شای ئێرانەوە پەیوەستە پارێزراو بووە، هەر 
یەكە بە گوێرەی زۆری و بۆری مورش���یدەكانی و بەو ش���ێوە مانگانە و مەعاشیان بۆ بڕاوەتەوە، 
یان زەوی و زارییان پێ بەخش���راوە، لەم رووەوە ش���اعیری هەمیشە زیندووی كورد شێخ رەزای 

تاڵەبانی فەرموویەتی: 
)ئێوە وتتان ئێمە ساداتین معاشمان نابڕن(

داخی داخانم جەباری وا لە ئێوەشیان بڕی(
ئەم هەڵبەس���تی ش���ێخ رەزایە، دیكۆمێنتێكی باوەڕپێكراوە كە س���ادات و بنەماڵەی ش���ێخەكان 
زۆربەیان لە الیەن دەس���ەاڵتەوە مەعاش���یان هەبووە... جگە لەوانە هەر بۆ خۆی نازناوەكە پارە و 
دەرامەدی خوڵقاندووە، خۆ لە ناو دنیای ))تەشەیوع((دا ئەندازەی یەك لە پێنج )ُخُمْس( هی تایفەی 

ساداتە.
ج���ا وەرە و تەماش���ا بكە، ئیدی خەڵكی بۆ نەكۆش���ێت و بەهەر فەالكەتێ���ك بووە لە زومرەی 

ساداتی لە قەڵەم بدەن...
لەبیرم���ە، ئەنجوومەن���ی ئەدیبانی ش���اری ))حلە(( لە س���اڵی 1987دا، دەعوەتیان لێ كردم، لە 
یەكێك لە س���اڵۆنەكانی ئەو ش���ارەدا كۆڕێكی ئەدەبی شیعر خوێندنەوەیان بۆ گێڕام، تا دەربارەی 
ش���یعر و رۆمان و هونەری میعماری بدوێم. هەر لە س���ەرەتای دەس���ت پێكردنەكەمدا، دەستم بە 
سەاڵو ناردن كرد بۆ روحیانەتی باو باپیرانم كە لە شاری حیللەدا نێژراون و خوێنیان لە پێناوی 

ئەم شارەدا رشتووە و عەرەق و خوێنیان تێكەاڵو بووە لە دروستكردنی ئەم شارەدا.

دانیش���توان بە سەرسامییەوە وتەكانیان وەرگرت تا وتم: براینە، هیچ جێگای سەرسامی نییە، 
ئەوانەی ئاگاداری مێژووی ش���اری )حللە(ن بە وردی دەزانن، هۆزی جاوان و عەش���یرەتی بەنی 
ئەس���ەد لە س���ەدەی پێنجەمی كۆچیدا دووقۆڵی ئەم ش���ارەیان دروس���تكردووە و من ))خوسرەو 
جاف(( لە نەوە و نەتیجەی ئەو جاوانیانەم، ئەگەرچی درەنگە بەاڵم وا دەبینن گەڕاومەتەوە شاری 

باو باپیرانم.

دانیشتوان هەمووی بە چەپڵەڕێزانەوە هەستانە سەرپا و بڕیار درا لە دوای كۆڕەكە خەڵكەكە 
لەگەڵم���ا بێن و بڕۆین بۆ س���ەر مەزاری ش���ێخ ))وەرام(( كە مەزارەكەی ل���ە گەڕەكێكی كۆنی ناو 
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شاری )حللە(دایە.. شێح وەرامی ناوبراو ))شێخ بارامە(( كە ئەوسا ئەمیر بارام بووە و بە درێژی 
زەمان بووە بە ))شێخ كە سەرۆكێكی دەمڕاست و ئازا و لێهاتووی جاوانییەكان بووە....((

ئاش���كرایە، زۆر ل���ە پیت���ی ))ب(( كورد دەیكاتە پیت���ی ))و((، بەتایبەت لە ن���او خەڵكە زۆرەكەدا 
))عامیانە((، وەك ناوی: سوهراب، كە بووە بە زوراو، كەباب بووە بە كەواو، شەراب، شەراو، یان 

ناوی ))وارماوە(( لە بنەڕەتدا بەهرام ئاوایە..!
ئیدی بەو خەڵكەوە رۆیشتینە سەر مەزاری )ئەمیر بارامی جاوانی( دوێنێی بە ))شێخ وەرام((
ی ئەمڕۆی ناو شاری حللە. لەوێڕا، بەڵێنم دا مەزارەكەی تازە بكەمەوە و بە شێوەیەكی ئەمڕۆیی 
دووبارە س���ازی بكەمەوە. ئەوەبوو ئاس���ن و ش���یش و چیمەنتۆم هەڵڕێژا و یەك هەفتە دەستم بە 
ئیش كرد و دەوڵەتی ))بەعس(( كارەكەیان پێ راگرتم و س���ووكە گۆبەنێكیان بۆ دروس���ت كردم و 
سەرئەنجام سەركارم چۆڵ كرد بۆ یەكێكی ترم بەجێ هێاڵ، ئەو كەسە كام كوردە و كێیە و كەی 

ئەوەی دەبێت؟. نازانم.

دیس���ان ه���ەر لەم رووەوە، ل���ە پەرلەمانی عیراقدا، ئەندام ب���ووم )2005 � 2007(، دەربارەی 
كەركووك و مادەی 58 كێشە و هەرامان بوو، كە نۆرە هاتە سەر من، جنسێی لیوای كەركووكم 
دەرهێنا و بە وێنەگری TVیم گوت با لەم جنسییەی من ورد بێتەوە كە وێنەكەم هی مێردمنداڵیمە 
و خەڵك���ی كەركووك���م، بەاڵم كێش���ەی م���ن تەنها لەبەر كەرك���ووك نییە، م���ن داوای موحافەزەی 
)حیللە( دەكەم، باپیرەكانی من ئەو شارەیان دروست كردووە، من لە نەتەوەی ))جاوانم � گاوانم(( 
باوەڕتان هەبێت نەك تەنها كەركووك، بەڵكو شاری حیللەتانیشی لێ دەسێنینەوە.. كابرایەكی نایب 
وەاڵمی دامەوە و وتی: ئاشكرایە شاری بەغدا عەباسییەكان دروستیان كردووە، دەكرێت بنەماڵەی 

عەباسی داوای شاری بەغدا بكات؟

وەاڵمم دایەوە: س���ەرمایەی بنەماڵەی عەباسی ئەوەیە، یەكەم ئەو شارەیان دروست كردووە، 
دووهەمیان ش���اری بەغدا ش���اری عارەبە و ناس���راوە بە )بلد الرشید(( یانی شاری هارونە رەشید 
منێكی كورد چی..؟ ئەوەتا تۆ گاڵتە بە مێژوو دەكەیت و الت وایە یەش���تا هارونە رەش���ید دەڵێت: 
ئ���ەی هەوری ئاس���مان بۆ ه���ەر كوێ بڕۆیت بارانت بەس���ەر زەوی و زاری ژێر دەس���ەاڵتی مندا 
دەبارێنیت، كاكە ئەو جۆرە تێفكرینانە بەس���ەرچووە و س���ەدەی بیس���ت و یەكەمە و مرۆ ))كۆپی(( 

دەكرێت...

با بگەڕێینەوە س���ەر باس���ەكەمان. ))عەباس���ی عەزاوی(( لە جێگەیەكی تردا دەڵێت: سەركردە 
جاف���ەكان خۆی���ان دەگەڕێننەوە س���ەر رەگەزی ع���ارەب و دەڵێن ئێمە لەگ���ەڵ هۆزەكانی )بجیل و 

عەنزە(دا خزم و خوێشین.

هەروەه���ا )من���ذر الموصلی(ش ه���ەروا دەڵێت، گوایە دەگەڕێتەوە س���ەر ))عەنزە((ی عارەب و 
بڕێكی تر لە تیرەكانی جاف دەچنە س���ەر ئەمەوییەكان و حەزرەتی عوس���مانی كوڕی عەفان. ئێمە 
هەر باشە رەگەزمان دەگێڕنەوە سەر بڕێك لە تیرە عەرەبەكان، خۆ بڕێك مێژوونووس و ))نّسابه((
ی عارەب دەڵێن: كورد، لە رەگەزی جنۆكەیە، گوایە حەزرەتی سلێمان، چەند چاوساقێك دەنێرێت 
بۆ دەرەوەی ژێر دەس���ەاڵتی، تا كۆیلە و كەنیزەی بۆ بكڕن. بەسەر زەوارەكەی ویردێك ))دوعا(( 
فێ���ر دەكا و دەڵێ���ت: ك���ە كەنیزەكانت كڕی و گەڕایتەوە، لە هەر كوێ���دا هەوارگەت كرد و چادر و 
دەوارت هەڵدا، خەتێك بە دەوری چادرەكاندا بكێشە و ئەو وێردە بخوێنە.. كابرای چاوساق هەروا 
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دەكا وا حەزرەت فەرمووبووی، شەوێك خەتكێشانی دەوری چادرەكانی لە بیر دەچێت و ئەفەنم 
شەوێ دێو و عفریت دەنیشنە ناو كۆیلە و كەنیزە، هەر هەموویان بەرباد دەكەن.

زەوار دەگات���ە الی ح���ەزرەت و دەس���ت بۆ هەر كامیان دەبات تەماش���ا دەكات ش���ەڵەقاوە و 
ئاوسە...

ح���ەزرەت بڕی���ار دەدات، ئەو كۆیلە و كەنیزانە ش���اربەدەر بكەن و لە چیاكاندا بەرەاڵیان كەن 
)أكردوه���ن ال���ی الجب���ال( بەڵێ ژنگ���ەل، زاوزێ دەكەن و ئێمەی ك���ورد لەبەر ئ���ەو ئافرەتانەین و 
ل���ە توخمان���ی دێو و درن���ج و عفریتەكانی���ن، بنواڕە، بڕێك لە مێژوونووس���ان چ���ۆن دەربارەمان 

تێدەفكرن..
لە بیرمە، ساڵی 1986ز، سەرۆكی هۆزی )شەممەر( دەعوەتی خوالێخۆشبوو ))سەردار جاف((
یان كرد، كە ئەو دەم سەرۆكی هۆزی جاف بوو، منیش لەگەڵی بووم.. شێخی شەممەر، زۆر رێز 
و حورمەتی لێ گرتین و لە قسە و باسدا وتی: دەزانن ئێمە و ئێوە یەك رەگەزین و ئامۆزاین..؟

من نەمهێاڵ، كاك سەردار هیچ لەو بارەوە بڵێت وتم: جەنابی شێخ، وەڵاڵ خۆ راست دەفەرموویت، 
ئێم���ە ئامۆزای���ن، بەاڵم پێم س���ەیرە زرووف و زەمانە ئێوەی چۆن كردۆتە عارەب، حەتمەن لە ناو 
غەریبیدا ژیاون. مەجلیس���ەكە زۆر بوو، س���ەرەتا لە وەاڵمەكەی من بێدەنگ بوون، ئەو دەم ش���ێخ 

هەڵسا و وتی: ئامۆزا ئافەرین بۆ وەاڵمەكەت...

ئیدی دەسەاڵت، لە ونكردنی حەقیقەتدا لە مێژەوە دەوری نواندووە و هەزار خولەی بە ئەحە 
كردووە.. ئەوی وەك نووس���راوی مێژوویی نووس���راوە، بڕێكی یەكجار زۆری س���اختە و فكر و 

نیازی زۆرداران و دەسەاڵتداران بووە...
دەگێڕن���ەوە: كابرایەك���ی جاف���ی الی ئێمە، كەر و بارێك���ی پێ دەبێت، بە رێچك���ە و رێگەیەكدا 
دەڕوات، تەنها كەس���ێكی پیا دەگوزەرێت، لە پڕ كابرایەك لە چەقی رێگاكەدا بۆی رادەوەس���تێت و 
جووڵە ناكات.. كابرای جافە س���ەیرێك دەكا و كابرا هەر راوەس���تاوە. لە چەقی رێگەكەدا جووڵەی 

لە خۆی بڕیوە.. تیێ دەخوڕێت و دەڵێت: تەكەو الوە...
كابرا وەاڵمی دەداتەوە... تەك نادەمە الوە..

جافە تووڕە دەبێ و دەڵێت: تەكە دەی خاسە.. نایدەی وەم مژانە تێمە وێزەتا...
كابرا دەڵێ: ناتوانی ...

جافە مژان دەگرێتە دەستەوە و دوو سێ جار رای دەوەشێنێت و دەڵێ: دەویت باوك ناتوانم 
چییە و تەواوی قورحان عازای عەنامت ئەهاڕم، مەگەر خۆت وەچی ئەزانیت..؟

كابرا دەڵێت: من شەیتانم..
جافە دەڵێت: ژاوە ژاو، من شەیتانم. شەیتان كەی وەك تۆ وایە. تۆ جوان خاسی...

شەیتان دەڵێت: باشە بە الی تۆوە، شەیتان چۆنە؟
جافە دەڵێت: ش���ەیتانی برا س���ەگ، ش���اخێكی ش���كاوە، كەڵپەی وەدەرەوەیە، خوێن وە دەمیا 

ئەچۆڕێ.
ش���ەیتان وەاڵمی دەداتەوە: ئەوی راس���تی بێت، من ش���ەیتانم، ئاواش بوومە و ئا ئەمەشم چی 

دەڵێی.. قەڵەم بە دەستی دوژمنەوەیە، بۆیە تۆ وام تێ دەفكریت.
جا، برا پرس���یارێك دێتە پێش���ەوە ناچارمان دەكات هەر دەبێت فكری لێ بكەیتەوە، ئایا كاتی 
ئەوە نەهاتووە بە وردی بیر لە مێژووی نووس���راو بكەینەوە، بە تایبەت ئەوەی پەیوەندی و پۆی 

لەگەڵ میللەتی كوردا هەیە؟...
رەگەزەكانی دەوروبەرمان، عارەب و عەجەم و تورك بە تەواوی توانایانەوە لە بێ بایەخی و 
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بە هیچ نەبوونی ئێمەدا كۆشاون، جارێك خۆ دەمارگرژانی تورك، رایان وایە كوردی كوردستانی 
توركی���ا ل���ە هوتێلدان و ئەمڕۆ بێت یا س���بەی چۆڵی دەكەن. دوژمنانی میللەت���ی كورد بە تەواوی 
توانایانەوە لەو بارانەوە كۆشاون، ئەوی توانیویانە كردوویانە، ئەوی بە چاكیان زانیوە گۆڕیویانە، 
ئەوی بە كەڵك بووە بردویانە، مێژوو، جوگرافیا، ئابووری، پەند و حیكمەت و كەلتوور و كەلەپوور 
چەپاویان كردووە و خۆیان بە خاوەنی كردووە، لە بیرمە، رۆمانی ))راز((م چاپكرابوو و كەوتبووە 
كتێبخانەكان و یەكێتی نووسەرانی ئێراق ئێوارە كۆڕێكیان بۆ كرد و ئیتر ئەوی نووسەر و ئەدیب 
و رۆژنامەوانی كورد و عەرەب بوون كۆبووبوونەوە. یەكێك لە وردە شان تەكێنەكانی ئەو دەمە، 
ئام���اژەی ب���ەوە كرد، كە رۆمانی ))راز((ی خوس���رەو جاف گاڵتە و جەفەن���گ بە مێژوو دەكا و لە 
نرخ���ی مێ���ژوو كەم دەكاتەوە. كابرا، پێی واب���وو، بەو خاڵە توانیویە م���ن تەنگەتاو بكات، بۆیە بێ 
یەك و دوو وەاڵمم دایەوە، من كە دەبینم بە هەموو جۆرێك الپەڕەكانی مێژوو ئەوی هی ئێمەیە 
زۆری تر خۆیان كردووەتە خاوەنی و توانیویانە گاڵتەش���یان بە واقیعیەت و مێژووی میللەتی من 

كردووە...

بۆیە منیش، ئەو مافە بە خۆم دەدەم گاڵتە و القرتێش بە مێژووی گەالنی تر بكەم و مەبەستم 
لەو رۆمانە خاڵی سەرەكی تیایدا ئەو گاڵتەپێكردنەیە. 

ب���ا بێینەوە س���ەر رەگەزی جاف و گرنگی دەوری ئەم هۆزە گ���ەورە و كۆنە مێژووە و چەند 
پرس���یارێك خۆی قوت دەكاتەوە، باش���ە بۆ ناوی جاف لە شەڕەفنامە نەهاتووە؟ ئایا ئەم هۆزە لە 
زەمانی شەرەفخاندا نەبووە؟ ناویان بە جاف نەزانراوە؟ ژمارەیان كەم بووە؟ جێگە و شوێنیان لە 
نووس���ەرەوە دوور بووە؟ یا لە بنەڕەتدا ئەم جافی ئەمڕۆیە تازە پێكهاتووە و بەم ژمارە هۆزێك 
نەناس���راو بووە بە ناوی جاف بووە؟ . من بۆخۆم لە مێژەوە ئەم پرس���یارانەم لە بیر و ئەندێشەدا 
شەڵەقا بوو، هەرچی بیرم دەكردەوە، بە وردی نەدەگەیشتمە وەاڵم، بڕیارم دا لە خودی مامۆستا 
))جەمی���ل رۆژبەیان���ی(( وەرگێڕی ش���ەرەفنامە لە كوردیی���ەوە بۆ عەرەبی، بپرس���م و بۆ متمانەی 
زۆرتر لە خوالێخۆش���بووان )مامۆس���تا مەسعود محەمەد و ش���ەكور(یش بپرسم، هەرواشم كرد، 
یادی بەخێر بەندە نێوانم لەگەڵ خوالێخۆشبوو )مەال جەمیل(دا زۆر خۆش بوو، زۆربەی رۆژانی 
هەینی لەگەڵ مەال ش���ەكوردا یا دەچووین بۆ الی مامۆس���تا مەسعود محەمەد، یا بۆ الی مامۆستا 

رۆژبەیانی..

كە لە مامۆستا رۆژبەیانیم پرسی: بۆ شەرەفخان باسی هۆزی ))جاف((ی بەم ژمارە زۆرەیانەوە 
نەك���ردووە و ل���ە بیری كردوون؟ رۆژبەیانی فەرمووی: ش���ەرەفخان لە بیری نەكردووە، بەڵكو بە 
ئەنقەست نەینووسیوە. باسی هۆزی )هەركی(شی نەكردووە، )سورچی(یشی فەرامۆش كردووە..

شەرەفخان لە شەرەفنامەدا، تەنها باسی هۆزە دەسەاڵتدارە خاوەن ئیماراتی كردووە، یانی ئەو 
هۆزانەی نیشتەجێ بوونە. جاف، قەینا هۆزێكی زۆر و زەبەند و زەبەالح بوونە، بەاڵم هەر رۆژە 
و لە جێگە و شوێنێك و سنوور و حەد و حدودێكیان نەبووە.. هۆزی ))هەركی((یش و )سورچی((
یش و ئەو هۆزانەی كۆچەری بوون ش���ەرەفخان بە پاش���بەندی دەس���ەاڵتەكانی داناون، )جاف(ی 
لەس���ەر حیسابی ئیمارەتی ))بابان(( داناوە، مامۆس���تا مەسعود محەمەد، لە وەاڵمدا وتی: وەڵاڵهی 
منیش بیرم لەوە كردبووەوە، بەاڵم هەرچیم دەكرد خۆمی پێ قانع بكەم، نەمدەتوانی و نەمتوانیوە، 
ئەو ناو نەهێنانە بسەلمێنم، بەش بە حاڵی خۆم، ناو نەهێنانی )جاف و هەركی( لە شەرەفنامەدا من 
بە نەقسی دەزانم، ئەو نەقسە شەرەفخان لە كەمتەرخەمییەوە بووە یان ئەنقەست، بەهەر حاڵ بە 

الی منەوە نەقسە. مەال شەكور، رای تری هەبوو دەیوت:
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هۆزی جاف لە س���ەردەمی ش���ەرەفخاندا دەورێكی ئەوتۆیان نەبووە، كۆمەڵێك تیرە و تایفەی 
هاتوچۆكەر بوونە و لە بارودۆخێكی دەوڵەت و دەسەاڵتەوە وە دوور بوونە.

ئەگەر لە ش���ەرەفنامەدا ورد ببینەوە، ش���ەرەفخان زۆرتر باسی دەسەاڵتدارانی وەك ئیمارەت 
دارەكان���ی ك���ردووە، ن���اوی بڕێك ه���ۆزی هێناوە، ب���ە ژم���ارە زۆر كەمن، بەاڵم وەك دەس���ەاڵت 
پەیوەندیی���ان لەگ���ەڵ دەس���ەاڵتە زلهێزەكان���دا بەهێز بووە و پرس���یان پێ ك���راوە... بەندەش وەك 
نووس���ەرێك ))مەس���عود محەمەد(م پێ لۆژیكانەترە.. نووسەران و مێژوونووسانی كورد ملمالنێ 
و تەقەڵاڵی زۆریان لە پێشە، تا بتوانن مێژووی راستەقینەی خۆیان بخەنە روو. هەزاران وشە و 
واژەی ك���وردی پەت���ی لێمان دزراوە و كراوەتە فارس���ی و توركی هەتا بگرە بە عەرەبی بگێڕنەوە 
نێ���و فەرهەنگ���ی زمانی كوردی، كەلتوور و كەلەپوورێك بۆنی بوون���ی میللەتی ئێمەی تیادا وەدی 
كرابێت، بووە بە هی خەڵكێكی كە، ئەمڕۆ بێت یا س���بەی ئەركی گەڕانەوەی كەوتۆتە س���ەر ش���انی 
رۆش���نبیرانی كورد. دنیای ئەمڕۆ لەگەڵ رابوردوودا جیاوازە، رێگا خۆش���ە و زۆر ئامێر و دەزگا 
بە دەم دەس���تەوەیە، وەك ئەوس���ا ش���ارەكان لە یەكەوە دوور نین، چەتە و رێگر گەردەنەگیر لە 
نێوان شاراندا لە مەكۆدا نین، ئەوڕۆ نیازیش بە پەساپۆرت و نامەگەیان و واڵت بە واڵت كردنیش 
نەماوە، ئەوە ئینتەرنێتە، مۆبایلە، ئیمێڵە. دنیاكە ئەوەندە بچووك كراوەتەوە، بە ئاسان هەموو شت 
دەگاتە دەس���ت، بە مەرجێك بزانی چیت دەوێ و لە كوێڕا داواكە دەس���ت و پەنجەی بخەیتە سەر، 
كەواتە ئەگەر رۆش���نبیرانی كورد، بۆ لەمەوال تۆزەكێك تەقەڵاڵ بكەن، خۆیان بە دوای رابردووی 
میللەتەكەماندا ماندوو بكەن دەتوانن زۆر شتی نەزانراو و دزراو بخەنە بەرچاو.. ئیدی بۆ لەمەوال 
دەمارگرژەكان���ی ع���ارەب و عەج���ەم و ت���ورك بۆیان ناڕواتە س���ەر، دەرب���ارەی میللەتی كورد و 
رابردووی ئەم میللەتە، ئەوی دەیانەوێ بیكەن.. كاتی كار و كردەوەی چاوس���اقانی كورد هاتووە، 
م���ن الم وایە هەر رۆش���نبیرێ تیرەیەكی ك���ورد، تایفەیەكی كورد، هۆزێكی ك���ورد مێژووە دەماو 
دەمەك���ەی ناو خزم و خوێش���ان و هۆزەكەی تۆمار بكا و بیكات���ە دیكۆمێنت لە ئایندەیەكی نزیكدا 

دەبینە خاوەن مێژووی نووسراوی باوەڕپێكراو...

بڕوانە ناوێك، تەنها ناوێك چ گۆبەنێكی وا گەورەی بۆ بنەماڵەی � بەگزادەكانی جاف ناوەتەوە 
))سەیدی(( ئەم ناوە كە )سەیدی ئەحمەدی بەگ(ی ناوبووە قەینا ناوەكە عارەبی بووە وەك ئەمیر 

وەك پاشاخان وەك مەلیك وەك سوڵتان.

ئەم ناوانە ئەو دەم و ئێستاش دەنرێت وە زۆر كەس لەو بابەتە ناوانەی لە كوڕەكانیان ناوە 
بە تایبەت چینی ئاغا و دەس���ت رۆیش���تووان، ئیدی باپیرە گەورەی ئێمە ناوی ))س���ەیدی(( بووە 
ئەگینا باوكی چۆن سەید نەبووە و كەسێ نە باوكی بە سەید ناوبردووە وە نە كوڕ و كوڕەزای.

مێژوونووسە دەمارگرژەكانی عەرەب لەم رووەوە قسووریان نەكردووە كە تیرە و هۆزەكانی 
كورد بگێڕنەوە سەر رەگەزی عارەب بە داخەوە مێژوونووسانی كوردیش چەند دانەیەكیان نەبێت 
لە ترس���ا یان لە برس���ا خۆیان لە ئاوا باس و بەزمێك دوور خستووەتەوە.. ئەوسا مێژوونووسی 
س���ەردەمی دەسەاڵتی )ناس���رودین ش���ای قاجار( )عه لی ئەكبەری وەقایع نیگاری كوردستانی( لە 
كتاوی )عشایر و ایالت و طوایف كرد(دا لە الپەڕەی ))78((دا پەنجە دەخاتە سەر ناوی ))سەیدی(( 

كە ئەو بە پیتی ))ص(( نووسیویەتی )صیدی ئەحمەد بەگ((
یان وەك ناوی شاعیری گەورە ))سەیدای هەورامی(( و سەدان ناوی كەی وەك ئەم شێوە.



خوسره و جاف

39

لە بارەی ناوی جاف

عەبدولخالق سەرسام، لە كتێبی ))ئاڤێستای نەورۆز((دا لە الپەڕە ))43، 44(( دەڵێت:

كاوانی، جاپانی، گاڤانی و جاوانی بەپێی فۆنەتیكی فارسی كە ))ب(( لە جیاتی ))و(( ))سۆرانی(( 
بەكاردەهێنێ لە كرمانجی سەروو ))ڤ(( وەك ))ئاڤ = ئاو، ئاب یان باب، باو، باڤ، زەهاب، زەهاو. 
عەرەبیش لەبەر نەبوونی پیتی ))گ((ی كوردی فارس���ی لە عەرەبیدا هەموو پیتێكی ))گ(( كراوەتە 
))ج(( وەك گ���ورگان = جرج���ان، هتد.. ئەم���ە هیچ جۆرە گومانێك ناهێڵێتەوە ك���ەوا رەگی گاوانی، 
جاوان���ی ل���ە نێو جاپانیدا بدۆزێتەوە، كە لەبەر قورس���ی ))گ(( لە زمان���ی كوردیدا بووە بە كاوانی 
ئەگ���ەر هاتوو گاوانییەكان لە دانیش���توانی ))بابل(( و ))ئ���ور(( و ناوچەكەی بوون، ئەوا ))كاوە(( لە 
ه���ۆزی ))گاوان���ی(( یانی جاوانەكان بووە، كە ئەو هۆزە لە ناوچەی حیلە ))بابل(( و ))ئور(( دەژیان 
لە س���ەردەمی ساس���انییەكاندا، وە هەروەها لە سەردەمی عەباس���ییەكاندا و سەردەمی دەسەاڵتی 

ئیسالم.

لە )رشتەی مرواری( مامۆستا )عەالئەددین سەجادی(دا سەدان داستان و قسەی خۆشی وات 
بەرچ���او دەخ���ات هەر هەمووی دەربارەی هۆزەكانی جاف���ن و تێفكرین و جۆری زیندەگییان تیادا 

دەخاتە روو.
دەگێڕن���ەوە، یەكێك لە تیرەكانی جاف دەس���تدرێژی دەكەنە س���ەر تیرەیەك���ی كە. هەر لە ناو 
جافدا، پاش���ا لە كەین و بەینی رووداوەكە ئاگادار دەبێتەوە و بڕیار دەدا تیرە زوڵمكەرەكە س���زا 
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ب���دات، دەنێرێ���ت هەرچی ئاژەڵیان هەی���ە بە بەرزە واڵخیانەوە بهێنن دەس���ت بەس���ەریاندا بگرن، 
دوای ماوەی���ەك چاوس���اقان و دەم چەرمووی هۆز دەڕۆنە الی پاش���ا و ت���ەواوی ئاژەڵ و بەرزە 
واڵخەكانیان بۆ دەگێڕنەوە، ئیدی ئاژەڵی خۆیان لەبەر دەدەن.. ))روس���ە(( یەكێك بووە لە خاوەن 
ئ���اژەڵ، دەڕوانێ���ت حەم���ەی برای لەو دوورەوە راوەس���تاوە و ه���ەر دەڕوانێتە دەواری پاش���ادا.. 

دەقیڕێنێت: حەمە... حەمە ئەوە بۆ راوەستاوی!؟
حەم���ەش ه���ەر بە قیڕە وەاڵمی دەداتەوە: كوڕە چۆن بێم. نێرەكەرە س���پی دیار نییە و پاش���ا 

ناڕواتە ژێری...
لێزانیی مەحمود پاشا و دڕایەتی بوو بە هۆی بەهێزبوونی عەشیرەتی جاف. لە مەحمود پاشا 
بیستراوە: دەتوانم لە ماوەیەكی یەكجار كەمدا یانی ))تاقێك((دا چوار پێنج هەزار سواری چەكداری 

جاف كۆبكەمەوە.

دی���ارە چ حەمەپاش���ا و چ مەحمود پاش���اش بیر و رایان لەگەڵ نیش���تەجێبوونی عەش���یرەتی 
جافدا نەبووە و ئەو گەرمیان و كوێس���تانەیان بە ئالیەتێكی بەردەوامی دەس���ەاڵت و هاوبەستەگی 
هۆزەكەی���ان زانیوە. میرزا مەحمودخانی ئیحتیش���ام و لس���ەلتەنە كە بۆ خۆی والی س���نە بووە لە 

یاداشتەكانیدا دەڵێت:
))تیرەكان���ی جاف تا نزیكی ش���اری س���نە دێن و ئ���ەوی بیانەوێ دەیكەن و هیچ دەس���ەاڵتێك 
ناتوانێ���ت بەرەنگاری���ان بێتەوە، هەر لەم رووەوە لە )تأریخی مردوخ، بەرگی دووەم، الپەڕە 230((

دا باسی كراوە..
س���ەیر لەوەدای���ە كە خەڵك و خ���وا دەكەونە ش���كات و نامەكانیان دەگاتە دەرب���اری قاجاری 
و دەرب���ار دەكەوێتە سەرزەنش���تی والی س���نە و رەخنەلێگرتن، ئەویش ل���ە وەاڵمدا دەڵێت: بە الی 
ئێمەوە فەوجی س���وارەی زەفەر گوایە نێردراوە بۆ پاراس���تنی س���نوور و ئارامی دەڤەرەكە كەچی 
س���ەربازەكانی ئ���ەم فەوجە كاریان بووەت���ە ئەوەی چیلكە بۆ ئاگر و ئالیك���ی ئاژەڵەكانی جاف كۆ 

دەكەنەوە من بە چی بەرگری لەم هۆزە بكەم...؟
پیرەمێرد، لە رۆژنامەی )ژیان( ژ � 499 ساڵی 1936دا دەڵێت: ئەو كاتەی جاف، مەحمود پاشا 
س���ەرۆكیان بوو خاوەنی دەس���ەاڵت و مەكنەت و دەبدەبەیەكی باڵو بوون، لە دەوروبەری شاری 
))سنە(( دەڕۆیشتن ))تەگرمە و بەرانان(( لەبەر پایاندا دەلەرزی، والی كرماشان كە بۆ خۆی سەر 
بە بنەماڵەی شازادەكان بوو، داری سووتەمەنی بە دیاری بۆ مەحمود پاشا دەنارد بۆ شێروانە و 

كانی چەقەڵ. دكتۆر شاكر خصباك لە كتێبی )االكراد(دا لە ل37دا دەڵێت:
))هێز و توانای هۆزی جاف و ئەمیرەكەیان ئەوەندە بەرباڵو بووە، دەوڵەتی عوسمانی و ئێران 

پەیوەستە لە نەوازش و دڵدانەوەی ئومەرای جافدا بوونە((.
مەحمود پاش���ا، س���ەرەڕای نازناوی پاش���ایەتی نازن���اوی ))خان((ی لە دەرب���اری قاجارییەوە 
پێشكەش كراوە، لەگەڵ دیاریی گرانبەهای جۆراوجۆردا، یەكێك لەو دیارییانە، شمشێرێكی زێڕی 

جەواهیری نیشان بووە كە تا ئەم دوا دوایانەش هەر مابوویەوە.
كەسایەتی مەحموود پاشا، سەرنجڕاكێشە، هەمیشە دەكۆشا جاف جیڕەخوراو و سەرشۆڕی 

هیچ دەسەاڵتێك نەبێت.
بەپێ���ی ئەو بەڵگانەی بە دەس���تمانەوەیە ئەوە روون بووەتەوە كە چاپانەكان باپیرە و پش���تی 
كۆنت���ری جاوانییەكان���ن.. بەڵگ���ەی باوەڕپێك���راوی زۆریش بە دەس���تەوەیە كە جاپان���ەكان هۆز و 
هێزێكی سەرەكی سەردەمی زنجیرە دەسەاڵتی ساسانییەكان بوونە، ))پالزەری(( لە الپەڕەی 240 

كتێبەكەیدا دەڵێت: ))وأتی الیە، فخرج الیە جاپان عظیم العجم(( 
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عارەبی ئەوس���ا و ئێس���تاش بە غەیری ع���ارەب دەڵێن )عەجەم یان ئه عجه م���ی(( لەم رووەوە 
)ئیمام ئەبولحەسەنی بالزەری( لە كتێبی )فتوح البلدان(دا لە الپەڕەكانی 240، 247، 296دا باس لە 

مەزنی و چۆنیەتی دەسەاڵتی جابانی ئەعجەمی دەكات.
دیارە عارەبی ئیس���الم، كە پەالماری ))س���واد العراق(( دەدەن، ئەوی بەرهەڵس���تیان كردوون 
هۆزی جاپان و سەركردەی جاپان بووە، وە واش دەردەكەوێت جاپانەكان شەڕی سەر و ماڵیان 
كرووە و بەرگرییان لە ش���وێن و جێگە و زێدی خۆیان كردووە، دیارە لەو كاتانەدا )جابانییەكان، 
گاوانییەكان، جاوانییەكان( زۆربەی زۆری خوارەوەی دۆڵی ))رافیدەین((یان بە دەس���تەوە بووە و 
لە عارەبیش���ەوە نزیك بوونە، بۆیە یەكێكیان بە هاواڵ و هاودینی پەیامبەری خودا ناس���راوە، كە 
ناوی )ئیبنولجابانی ئه لكوردی( وەك لە كتێبی )االصحابة في تمیز االصحابة و تەفسیری ئایە )16( 

سورة الفتح(.
كە ئیس���الم بە تەواوی لەو دەڤەرانەیدا س���ەردەكەوێت و دەبنە خاوەنی س���ەر و ماڵی خەڵكە 
رەگەزەكە، ئەوی هەیان بووە دابەش دەكرێت، وەك لێرەدا چۆنیەتی مامەڵەكە روون و ئاشكرایە 
و دەڵێت )أصفى عمر بن الخطاب من الس���واد من قتل في الحرب وارهنى من هرب وكل ارض كس���رى 
وكل ارض إلهل بيته وكل مفيظي ماء كل دير يزيد وكل صافية أصطافاها كس���رى(. هەر لەوێدا دەڵێت: 

)وارض من قتل في المعركة وارض من هرب(.

هەروەها دەڵێت: )ولم يزل ذلك ثابتًا حتى أحرف الديوان أيام الحجاج بن يوسف فأخذ كل قوم مايليهم( 
بڕوانە )االمام أبوالحسن البالذري فتوح البلدان ص 268، 289، 293(.

ئەگ���ەر بنواڕینە س���ەرچاوەكانی وەك: مروج الذهب و طبري و ب���الذری، بۆمان دەردەكەوێت 
زۆربەی زۆری دۆڵی رافیدەین كورد بوونە و لە هۆزی ))جابان، جاوان(( بوونە.

جێگەی داخە، نە ئەوسا و نە ئێستاش مێژوونووسانی كوردمان نەیانتوانیوە باس لە مێژووی 
هۆزەكان���ی ك���ورد بك���ەن، وە ئەگەر باس���یانیش كردبێ���ت، تەنها پەنای���ان بردۆتە بەر س���ەرچاوە 
عەرەبییەكان، بۆ نموونە ئەمیر ش���ەرەفخانی بەتلیس���ی، ناوی هۆزێكی وا بە دەسەاڵت ))جاوانی(( 
نەكردووە.. ئەمین زەكی بەگ بە ))جوانی(( ناویانی هێناوە. لە )مروج الذهب(دا بە )جاوان( ناویان 
هات���ووە، مەس���عودی كردوویانیەتە تی���رە عارەبێك و رەگەزیانی بردۆتە س���ەر ))رەبیعەی كوڕی 

نەزار((...
سەد رەحمەت لە مێژوونووسی عارەب، دكتۆر مستەفا جەواد بە وردی مێژووی جاوانییەكانی 

روون كردۆتەوە لە پەرتووكی )جاوان القبيلة الكوردية المنسية ومشاهير الجاوانيين(.
ئ���ەوی راس���تەقینەی هۆزی جاوانە لە نیوەی س���ەدەی چوارەمی كۆچی���دا بەناوبانگترین و بە 

دەسەاڵتترین هۆزی كورد بوونە.
مێژوونووس���ی گەورە ))عیمادی ئەسفەهانی(( لە باسی بڕێك لە ئەمیرەكانی هۆزی )جاوان(دا 

لە كتێبی )خریدە الصقر � نوسخەی پاریس(دا دەڵێت: 
))ئەمیر ئەبوش���وجاعی كوڕی عاس���می كوڕی ئەب���ی نەجمی كوردی یەكێك ب���ووە لە گەورە 

دەسەاڵتدارانی سەردەمی خۆی..(( هەر لەم رووەوە فەیرۆز ئابادی دەڵێت:
))جاوان هۆزێكی بە دەسەاڵتی كوردن لە شاری حللەدا نیشتەجێن((.

ئیبن بەتووتە، دەڵێت:
خەڵكی شاری حیلە هەموویان دوانزە ئیمامین، دوو تایفەن یەكێكیان ))كورد(( رەگەزن، ئەوی 

تریان بە ))جامعین(( ناو دەبرێن پەیوەستە شەڕ و شۆڕ و ناكۆكی لە نێوانیاندایە.
دیارە لەو سەردەمەدا جاوانییەكان شیعە مەزهەب بوونە...
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هۆزی جاف پاشماوەی جاپانەكانن

لە كتێبی ))ئاڤێستای نەورۆز((ی خوالێخۆشبوو مامۆستا ))عەبدولخالق سەرسام((دا لە الپەڕە 
120دا هاتووە وەستاكارانە رازاندوویەتیەوە و دەڵێت:

لێكۆڵینەوەیەكی زمانەوانییە بۆ پاڵپشتی لێكۆڵینەوەی ئەنتروپۆلۆجی و مێژوویی و ئەركۆلۆجی 
و پاش���ماوەكانی و بیروڕای ))فیلجیڤس���كی(( لەسەر گوتی و فراس���یونی جافەكانی هۆزی جاف و 

جاپانی كوردی.

كابیان، كاویان، گاڤ یان ))جافی گاوان رودی(( جاڤ، جاو، گاڤ، گاو، گاوان، گاڤانە، گایانت، 
گودی، جود، جودی، گوتی، گاوە، گاوانی، كاوە، كاوانی.

هەموویان یەك مانا و مەدلوولن بە نووسینی ))كوردی، فارسی، عارەبی( هەروەها بە زمانی 
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س���ۆمەریش، غود، گ���ود، گودا، بڕوانەی )یوس���ف الحوراني � البنية الذهينة الحضارية في الش���رق 
المتوسطي، اآلسيوي القديم ل 71، دارالنهر للنشر(. ئەو سی و شەشە بە هەمان مانا دێن و مانای، 
گاو، گاوانییە، گاو كە نیش���انەی بەهێزی و ئازایەتییە و لەو سەردەمەش���دا داس���تانی كەڵەگامێشی 
)گلگامێ���ش( بەس���ەر زمانەوە بووە. ئەوەندە ئازا و بەهێز ب���ووە زۆرانبازی لەگەڵ گادا كردووە و 

بەزاندوویەتی.

دی���ارە هەمان وش���ە بە ك���وردی گامێش و بە عارەبی جاموس دێ���ت. وە لەبەر نەبوونی پیتی 
))گ(( لە عارەبیدا بە ))ج(( دەنووسرێت، ئەگینا. گاموس هەر ))گاموش((ە. 

گامێش وەك. ئاسووری � ئاشوورییە � ))س(( و ))ش(( جێگۆڕكێ دەكات.
گاپانانی، جاپانی، با بزانین چۆن جافەكانی پاش���ماوەی گاوانییەكانن، كە كاتی خۆی بەش���ێك 

بوونە لە گووتییەكان.

))مینورس���كی(( ل���ەم رووەوە دواوە و دەڵێ���ت: گاوانیی���ەكان باپیرە گ���ەورە جافەكانن )كۆڕی 
زانیاری كورد بەرگی 2ی ساڵی 1974ز لە دائیرەتولمەعاریفی ئیسالمی(.

دەركەوتووە و سەلمێنراوە، گاوانییەكان پاشماوەی گوتییەكانن وە لە ))بین النهرین((دا ژیاون، 
كە دەكاتە نزیكی س���ۆمەرییەكان زیاتر لە س���ەد س���اڵ فەرمانڕەوایی واڵتی سۆمەرییان كردووە، 
دەركەوت���ووە جێگ���ە و ش���وێنی گوتییەكان هەمان جێگە و ش���وێنی جافەكانی ئێس���تایە و لەوەش 
دڵنیاین، هۆزی جاف پاشماوەی )گاوانییەكانن � جاوانییەكان( یەكێكن لە رەسەنترین هۆزی كورد 

و بە رەسەنیش ماونەتەوە.

دەركەوتووە گاوانییەكان زۆرتر گا و مانگایان بەخێو كردووە، بە پێچەوانەوە، سۆمەرییەكان 
ك���ە پێس���تەی مەڕ و بزنیان لەب���ەر دەكرد، بەاڵم گاوانییەكان زۆرتر پێس���تەی گایان بەكار دەبرد، 
ئەوەش روونە كە هەوارگەی سەرەتایی هۆزی جاف دەڤەری ))جوان رود(( بووە، جوانڕۆ خاكی 
باو باپیرانیان بووە، بێ ش���ك ))جوان(( لە ))گوان و گاوان((ەوە هاتووە ))رود(( بە فارس���ی یانی 

))رووبار((، ))جاف(( لە گاوانرودەوە هاتووە...

مینورسكی بێ یەك و دوو دەڵێت: )جافەكان گاوانین، جاوانی، یانی جافەكان جاوانین � گاوانی  
و لە بنەڕەتیشدا گاپان(.

عەبدولخال���ق سەرس���ام دەڵێت: هۆزی جاف یەكێكە لە هۆزە ه���ەرە گەورەكانی كورد و زۆر 
تی���رەی لەخ���ۆ گرت���ووە، زیاد لە ش���ەش تی���رە)1(.. ئەو ه���ۆزە گەورەیە كاری گ���ەورە و مەزنی لە 
مێژوودا ئەنجام داوە، وەك پاڵپشتی ئیمپراتۆریەتی ساسانی و دەسەاڵتی گوتی و لە دەوروبەری 
پایتەختی ساس���انییەكاندا دەژیان ))تیس���فون(( وە پێش قەرەوڵی سوپا و سانی ساسانییان بوونە 
و باوەڕپێكراوی ئەو دەسەاڵتە بوونە بە ناوی ))گاردی جاویدان(( یانی پارێزەرانی هەمیشەیی و 

بە گاپانەكان ناسراو بوونە..

جافپترلهپهنجاتیرهدهبن. )1(
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سەرهەڵدانی هۆزی جاف

مێژووی هۆزی جاف، وەك هەر هۆزێكی دیكەی كورد، دووچاری گێچەڵی رەگەزپەرس���تانی 
عارەب و تورك و عەجەم هاتووە و ئەوی راستییە تووڕیان داوەتە الوە و بە ئارەزووی خۆیان 
بڕیویانە و دووریانە. بڕێك جافیان بە عارەب لە قەڵەم داوە و بڕێكی دیكەیان بە س���ەید و ش���ێخ 
و عەش���ایەرە عەرەبە كۆنەكانی س���ەردەمی س���ەرەتای ئیس���الم، تا گەیش���تووەتە ئەمەوییەكان و 
حەزرەتی عوس���مان، مێژوونووس���انی عەجەم دان بەوەدا دەنێن كە هۆزی جاف، هۆزێكی ئێرانی 
رەگەزە و لە كوردس���تان دوور نەكەوتوونەتەوە، بەاڵم ناڕۆنە ژێر باری ئەوەی، كە هۆزی جاف 
لە رووداوەكاندا دەوریان هەبووە و زۆر لە كاروبار و شەڕ و شۆڕی رۆژئاوای ئێراندا دەستێكی 
بااڵی���ان هەب���ووە، بەڵكو لێرە و لەوێ، وردە باس���یان لێكراوە، س���ا بڕێكی���ان وەك ئاژاوەچی، یان 
زیانبەخش، یا گێرەش���ێوێن و چەپاوكەر و دز.. بە تایبەت لە س���ەردەمی دوو زلهێزی س���ەردەمدا، 
دەوڵەتی س���ەفەوی ش���یعە مەزهەب و دەوڵەتی عوسمانی جاف لە كوردس���تانی باكووردا ناژین، 
بەاڵم بڕێك س���ەرچاوەی عوس���مانی دانی بە دەوری ش���ەڕ و لەشكركێش���ی هۆزی جافدا ناوە و 
نازناوی ))جافی مورادی((یش���ی بەخش���یوە بەم هۆزە هەر لەبەر ئەوەی لە پەالمارەكەی س���وڵتان 
مورادی چوارەمی عوسمانی )1638ز( بۆ سەر بەغدا و گرتنی شاری ناوبراو ئەو نازناوە ))جافی 

مورادی((یە بە شانازییەكی گەورە لە قەڵەم دەدرا.
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ئێس���تا لە بنكەی بەڵگەنامەكانی عوس���مانی و توركیای ئێس���تادا هەزاران و ملیۆنەها بەڵگەی 
دەست بەسەرداگیراودا لەوێ كۆمەڵ كراوە، داخۆ لەو ملیۆنەها دیكۆمێنتانە و بەڵگەی مێژووییانە 
چەندی دەرباری كورد و هۆزی ))جاف(( بێت....؟ ئەو بەڵگەنامانە كەی ئازاد دەكرێن؟ كەی دەبنە 

موڵكی بەشەرییەت؟ 

ئەم���ه  پرس���یارگەلێكە ئەوڕۆ نا س���بەی مرۆڤی ن���ەوەی داهاتوو دەس���ەاڵتی ئایندەی دەوڵەتی 
توركیای دوور لە دەمارگرژی و رەگەزپەرس���تی دەتوانێ���ت وەاڵمی بداتەوە. رەنگە ئەوڕۆ ئێمەی 
كورد بڕێك رووداو و گۆڕانكاری بە خەون دابنێین، بەاڵم ئەوەی لە پێش واڵتی توركیادایە رەنگە 
لەوە خەونتر نەبێت كە دنیا و دەوڵەتی زلهێزی یەكێتی س���ۆڤێت بەو هەموو دەس���ەاڵتەوە سەری 
تەعزیمی لە بەرانبەر داخوازی گەالندا دانواندووە و ناوێك بەو ناوە ))یەكێتی س���ۆڤێت(( لەس���ەر 

نەخشەی جیهان ئەوڕۆكە نابینرێت..

بەندە لەوە دڵنیام مرۆڤی داهاتوو و تەقەڵاڵی ئینس���انی س���بەینێ لە بواری زانس���ت و زانیندا 
دەگاتە پلە و پایەیەكی وا مۆری پوچەڵكردنەوە لەس���ەر زۆر باوەڕ و الپەڕەكانی مێژوودا دەدا و 
الپەڕەی راس���تەقینەی رابردووی مرۆڤ دەخاتە روو. پێم وایە، مێژووی ئێمەی كودریش بەشێك 
دەبێت لەو دووبارە نووس���ینەوەی مێژووە، بەندە لەوە دڵنیام، بەاڵم ئەمە هیچ لە كەمتەرخەمی و 
دەتوان���م بڵێم تاوانی مێژوونووس���انی كورد كەم ناكات���ەوە، كە چەند بەرانبەر مێژوو و رابردووی 
گەلەكەی���ان كردوویان���ە یان لە رووی نەزانینەوە هەس���تیان پێ نەكردووە، یان بێ ئەمال و ئەوالی 

تەسلیمی بیر و رای چوار تەنیشت بوونە و دانیان بە هەروەها بووندا � ناوە..!!

هەروەك لەم رووەوە، ش���اعیری گەورە ش���ێخ رەزای تاڵەبانی بێ یەك و دوو دەڵێت: عەرەب 
ئینكاری فەزڵتان ناكەین ئەفزەڵن
كام فەزڵ و كام ئەفزەڵی..؟

ئەگ���ەر ئ���ەو ئەفزەڵیەتە ل���ە رووی دینەوە بێت و قورئ���ان.. قورئان قورئان���ی خودایە، بە هەر 
زمانێك���ی تری���ش بایە هەر پی���رۆز دەبوو.. ئایا فەزڵەكەیان بۆ تااڵن و ب���ڕۆ و داگیركردن و ژن و 
كچی خەڵك فڕاندن و بە جاریە و كۆیلەكردن، فەزڵە؟. رەنگە یەكێك بڵێت: ئەو ئەفزەڵیەتەی ش���ێخ 

رەزایە، چ پۆ و پەیوەندی بە كیمیابارانی هەڵەبجە و ئەنفالكردنی كوردەوە هەیە...؟
بەندە دەڵێم: هەیە و زۆرتریش، ئەم جۆرە رەوشتە لە كۆنەوە پیشەیان بووە و ئەنفالی ئەوسا 
بووە بۆ نەسلی ئێمە دووبارە كراوەتەوە و لە هەر كاتێكدا دەستیان بڕوا و بە چاكی بزانن، سەر 

و ماڵی ئێمەی كورد بە الی زۆربەیانەوە حەاڵڵە و رەوا..
جا پێم ناڵێی كام ئەفزەڵیەت؟!

هەمووم���ان دان بەوەی���دا دەنێین دنی���ای دوێنێ لەگەڵ ئەوڕۆدا گەلێك جی���اوازە، بەتایبەت بۆ 
ئێمەی كوردی بێ ئەس���تێرە، كە دەس���ت رەس���یمان بە هیچ نەبووە وەك قوتابییەكی تەمەڵ تەنها 
روانیمانەت���ە رووداوەكان���دا و گوێگری لێكدانەوەی خەڵكانێك بووینە لە س���یفاتی زالودا بوون. بە 
تەواوی توانایانەوە كۆشاون ئەوی باسە و ئەوی بەڵگەیە و ئەوی حەقیقەتە دەربارەی میللەتەكەمان 
ی���ا لە ناوی بدەن یان بیگۆڕن یان چەواش���ە باس���ی لێ بكەن. ئەگەر بە گوێ���رەی لێكدانەوەی ئەو 
باس���انە بێت ئێمەی كورد نە خاوەنی رەگەزین و نە خاوەنی واڵت، وەك میوان بین و لە هوتێلدا 
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بین. بنواڕە باس و لێدوانیان دەربارەی هۆزەكانی كورد، یان بنەماڵە ناسراوەكانی كورد، زۆربەی 
زۆریان بە هەزار فێڵ و تەڵەكەوە گێالنە بردوویانەتە سەر رەگەزەكانی دیكە.

ئی���دی ع���ارەب، یا عەجەم، یان ت���ورك.. عارەب بە ئایینەوە قوتم���ان دەدا، عەجەمیش بە ناوی 
ئاریایی بوونەوە دەیەوێت وەك شەكەری ناو ئاو ئەوی كوردە و ناوی كوردە بیتاوێنێتەوە...

لە بیرمە دوای نەمانی ش���ا و دروستبوونی جمهوریەتێكی ئیسالمییەوە پەالماری شاری سنە 
لە الیەن پاس���دارانی جمهوریەتی ئیس���المییەوە ئەو دەم بەندە وەك پەنابەرێك لە ش���اری لەندەندا 
دەژیام تۆزێكیش پەیوەندیم لەگەڵ ئۆپۆزسیۆنی ئێرانیدا هەبوو، لە رۆژنامەی ))كیهان((ی لەندەنیدا 
وتارێكم نووس���ی دەرباری مێژووی كورد و چۆنیەتی تێفكرینی س���ەرجەم دەسەاڵتدارانی ئێرانی 
لە كۆنەوە تا سەر شاری دەركراو و جمهوریەتی ئیسالمی و دروشمی پڕوپووچی ئاریایی بوون 
و ل���ە ژێ���ر ئ���ەو خەیمە پڕ لە زوڵم و زۆرەدا ژیانی كورد و پێش���ێلكردنی ماف���ە رەواكانی كوردی 
كوردس���تانی رۆژهەاڵت هەر لەو رۆژنامەیەدا داستانی دابەشكردنی میراتی دووبرام هێنابوویەوە 

كە:
پیاوێ���ك دەمرێ���ت و دوو ك���وڕی هەبووە برا گ���ەورە دەڵێت برا وا باوكمان م���ردو با دارایی 

باوكمان دابەش بكەین برای بچووك دەڵێت: دەی كاكە فەرموو دابەشی بكە..
برا گەورە دەڵێت: ئەو ئەسپە گوێ لەقە لەش رەقە و چەقە مەقاودارە .. بۆ من..

ئەو س���ەگە هەوش���ارە چوارپ���ەل قەوییە، كەڵپە زلە ك���ە دەوەڕێت دەڵێی ئەش���كەوتە و دەنگ 
دەداتەوە بۆ تۆ.

ئەو مانگا ش���اخ ش���كاوە بێ ش���یرە كلك رووتە.. بۆ من. ئەو پش���یلە چاوزەردە، سمێڵ درێژە 
سوور و سپییە بۆ تۆ..

ئەم خانووە كە تیایداین لە زەوییەوە تا س���ەربانی بۆ من. لە س���ەربانەوە تا حەوت تەبەقەی 
ئاسمان .. بۆ تۆ...

برا فارس���ەكانمان دوو هەزار و پێنج س���ەد ساڵە برا گەورەمانن، دەسەاڵت، سامان، ئاوەدانی، 
پایتەخت نشینی هی ئەوانە..

ئ���ەوی وێران���ە و بەدبەختی و هەژاری و ن���ەداری و نەخوێندەوارییە بۆ كورد بووە. تا ئێرە و 
ب���ەس، ب���را گەورە بیت بۆ خۆت بیت و لە منیش گەڕێ و ئەم )ئاریایی( بوونەش موبارەكی خۆت 

بێت.. ئێمەی كورد نامانەوێ..!!
ئەو مه قالەیەم هەرای گەورەی نایەوە، بە دواییدا زیاتر لە بیست و چوار مەقالە لەم رووەوە 

نووسرا..
كەواتە بە الی عارەب و عەجەم و توركەوە ئێمەی كورد قوربانیین، هەر یەكەیان بە نەوعێك 

دەمان برژێنن وەك خەیام دەفەرموێت:

فارسی:

با بط میگفت ماهی ماهی درتب و تاب
باش كە بچوی رفتە باز آید آب

گفتا چو من و تو هردوو گشتیم كباب
دنیا پس مرگ ماچە دریاچە سراب
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كوردییەكەی:

ماسییەكی البرژاو وتییە مراوی 
سەیری مردن كە چۆن كەوتینەتە داوی

وتی: جا ئەگەر برژان بێتە بەشمان
خوا بكا كاول بێت ئەم جیهانە بە تەواوی 

هەر بە هۆزی ))جاف((دا بنواڕە، دەمێك كراون بە ))سەید(( دەمێك بە ))عەنزە(( و دەمێك بە 
))شەمەر(( و كوردەكەش بە جنۆكە..

الم وایە ئەم س���ەردەمانە و ئەو جۆرە مامەاڵنە ئەوڕۆكە بە ئاس���ان ناوترێت و ناچێتە س���ەر. 
مرۆڤی ئەمڕۆ بێ بەڵگە و دیكۆمێنتی باوەڕپێكراو، بێ لۆژیكێكی بەهێز ئاسان نایسەلمێنێت. زەبر 
و زۆر و تۆقی���ان و ن���ان بڕانی���ش كاتی بەس���ەرچووە.. وەك وتراوە: ئیمڕۆ تۆپەك���ە لە گۆڕەپانی 
خۆماندایە. جێگەی داخە وەك زۆر بواری تر، كەم نەفەس���ین، بێ دەربەس���تین، بەتایبەت ئەركێكی 
زۆر گەورە و گرنگ كەوتووەتە س���ەر و ئەس���تۆی مێژوونووسانمان تا مێژووی میللەتەكەمان بە 

وردی ساغ بكەینەوە لە موعادەلەی ))رەنگە(( وابێت یان واكرابێت دوورخەينەوە..

یان برادەرانی ئاسەوارناس���انمان، ئەوانیش ئەركی گەورەیان لەس���ەر شانە. لەم كوردستانەدا 
ه���ەزاران جێگە و ش���وێنی رابردووی میللەتانی تێدای���ە، هەزاران تەپۆڵكە و گرد و بنەڕەت و تل و 
دەوەن���ی داتاش���راوی نەزانراوی تیا نمایانە، بڕێكیانی بە زۆرەمل���ێ خاوەنی بۆ پەیدا بووە، بڕێكی 

تری هێشتا بێ خێو و خاوەنە و خاوەنی نەناسراوە و داپۆشراوە.

پرسیارێكە، ئایا ئێمەی كورد لە ئاسمان داباریوین؟!
ئای���ا ل���ە چەند هەزار س���اڵ لە پێش هێرش���ی عارەبی جەزی���رە ئێمەی كورد لە كوردس���تاندا 
نەژیاوین؟ هەزار س���اڵ، دوو هەزار س���اڵ یان بە گوێرەی لێكدانەوەی دەمارگرژەكانی عارەب و 

تورك و عەجەم لەم دوا دوایانەدا دزەمان كردۆتە ناو كوردستان؟!

ب���ا زۆر دوور نەڕۆی���ن، تۆزێك لە چۆنیەتی پێكهاتنی دەوڵەت و دەس���ەاڵتی عوس���مانییەكان 
بدوێی���ن.. ئەو دەس���ەاڵتە س���ەرەتا لە كۆمەڵێك چەك���داری كۆچەری پێكهاتوون ك���ە لە زۆر جێگە 
و ش���وێن راون���راو بوون���ە و جێگەیان لە هیچ كوێ نەبووەتەوە و لە ئاش���وفتە ب���ازاڕی و هەل و 
مەرجی بێ دەسەاڵتی نازانم كاری دەوڵەتی ناوەندی ئەو دەمەدا توانییان وردە وردە شوێن پای 
خۆیان پتەو كەنەوە و لێهاتوویی عوس���مانی س���ەركردەیان بوو بە هۆی بەرباڵوی دەسەاڵتیان و 
س���ەرئەنجام پێكهێنانی دەوڵەتی زلهێزی عوس���مانی و داگیركردنی سەرەتا كوردستانی باكوور و 
بە دوایدا باش���وور و رۆژئاوا و بەش���ێكی زۆری كوردستانی رۆژهەاڵت و ئەو دەسەاڵتە چەندین 
س���ەدە بەردەوام بووە و س���ەرئەنجام لە س���ەرەتای س���ەدەی بیس���تەمدا لە ناو رۆیش���تووە و بە 
دوایدا دەوڵەتی ئێستای توركیا لە الیەن ئەتاتوركەوە پێكهاتووە.. دەمارگرژیی ئەتاتوركیش ئەوی 
توانیویە دژایەتی كوردی كردووە و تا بە ئەوڕۆیش ئاش هەمان ئاشە و ئەوی مێژوو، جوگرافیا، 
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راب���ردوو، هەی���ە دانی پیا نانەن و وەك وابێت رەگەزێك، گەلێك بە ناوی كورد لەو واڵتەدا نەبووە 
و نە هەشە.. خۆ هەر ئەتاتوركیش وا نییە وا تێدەفكرێت، عارەب و عەجەم لەوان باشتر نين..

ت���ا بتوان���ن ئەوی ب���ۆ پەیوەندی بە ك���وردەوە بێت ش���اردوویانەتەوە و دانیان پێ���دا نەناوە و 
توانیویانە بۆ زەمانێك راس���تییەكان هەڵە و چەواش���ە راگەیەنن، ئەگەر باس���یان كردبێت یان بنبڕ 

هەر باسیان نەكردووە..!
با بڕۆینە الی بڕێك لەو سەرچاوانەوە، تا بزانین دەربارەی كورد و ))جاف(( چییان وتووە:

دكتۆر مستەفا جەواد، لە نووسراوی ))جاوان((دا، لە الپەڕەی ))17((دا، دەربارەی دوو تیرەی 
جاف ))گاللی و هارونی(( دواوە، كە لە س���ەدەی حەوتەم و هەش���تەمی كۆچیدا دەوریان بووە و 

ناویان هاتووە..

لە بڕێكی كەی كتێبە ئاینییەكانی ئەهلی حەقدا، بڕێك لە پەیامبەرانیان لە هۆزی ))جاف(( بوونە 
وەك ))عابدینی جاف(( و ))ئیبراهیم جاف(( 

ش���ەرەفخانی بەدلیس���ی ))1596ز(( لە شەرەفنامەدا باسی لە ))جاف(( نەكردووە، لە پێشدا لەو 
بارەوە دواوین..

مێژوونووس���ی ع���ارەب ))عه باس ع���ەزاوی(( دەڵێت: بۆ یەكەم جار باس���ی ))جاف(( هاتووەتە 
نێوانەوە بە هۆی رێككەوتننامەی ))زەهاو(( بووە كە لە نێوان سوڵتان مورادی چوارەمی عوسمانی 

و شا عەباسی سەفەویدا تۆمار كراوە. 1639ز.

رێككەوتننام���ەی ناوب���راو ))زەهاو(( بووەتە هۆی دابەش���كردنی ناوچ���ە و تەبار و هەوارگەی 
ه���ۆزی ج���اف و بە گوێرەی ئ���ەو رێككەوتننامەیە، ئەم هۆزە گەورەیە كراونەتە دوو بەش���ەوە، تا 
بەرگری لە گەرمیان و كوێستانی جاف بكەن، كە هەردوو دەسەاڵت الیان وابووە، هاتووچۆی ئەو 
هۆزە بەهێزە بووەتە هۆی ئاژاوە و ناكۆكیی ناوچەكان. لە الیەكەوە س���ەره ئەنجام ناكۆكی نێوان 

هەردوو دەوڵەت لە الیەكی ترەوە..
كەوات���ە مامۆس���تا ))عەزاوی(( باش���ی ب���ەراورد و هەڵنەس���ەنگاندووە كەوا ه���ۆزی جاف بۆ 
یەكەمجار ناوی برابێت.. هۆزێك دوو دەوڵەتی زلهێزی بە یەك دوژمن ناچار بكات پێكەوە دانیشن 
و رێككەوتننام���ە تۆم���ار بكەن دژ بە جوواڵنەوەی ))جاف(( ئ���ەوە دەگەیەنێت كەوا ئەو هۆزە زۆر 
لەوەی بەهێزتر و بەناوبانگتر بوونە. وا مامۆستا ))عەباس عەزاوی(( لێی دەدوێت. سەیر لەوەدایە، 
ئ���ەو دوو دەوڵەتە بەهێ���زە نەیانتوانیوە بەرگری لە هاتوچۆی هۆزی ج���اف بكەن، بە زۆرەملێ و 
رەزایەتیش بووبێت، جاف لە كوێس���تان و گەرمیانی خۆیاندا ئازادانە هەر س���اڵە رێچكەی خۆیان 

گرتووەتەبەر..

دیسان ئەو دوو دەوڵەتە ناچاری رێككەوتننامەی تر بوون، وەك پەیمانی )ئەرزەڕۆم(( 1847ز. 
كە بە توندی بەرگری لە هاتوچۆی هۆزی جاف بگرن و بە تەواوی توانایانەوە بۆ ئەو مەبەس���تە 

كۆشاون، بەاڵم سەرنەكەوتوون...
د. فوئاد حەمە خورش���ید دەڵێت: تا س���اڵی 1718ز بەگزادەكانی جاف راستەوخۆ دەسەاڵتیان 
بەسەر تیرەكانی هۆزی جافدا بووە و كەس نەیتوانیوە لە قسەیان دەرچێت و هەر ئەو دەسەاڵت 
و هێ���ز و توانای���ە بووەتە هۆی مەترس���ی ئیمارەت���ی ئەردەاڵنییەكان و ناكۆك���ی و دووبەرەكی و 

دوژمنایەتی نێوانیان...
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ئاوا دەس���ەاڵتێك لە پڕ نەهاتووەتە كایەوە، هۆزێكی وا گەورە لە سااڵنی 1718زدا ببێتە هۆی 
مەترس���یی دەس���ەاڵتێكی وەك ئیمارەتی ئەردەاڵن، كە هێز و توانای دەوڵەتی س���ەفەویان لە پشت 
بووە و نیوە دەوڵەتێكی س���ەربەخۆ بوونە بە لەش���كر و س���وپا و س���انەوە، ئەوە دەگەیەنێت چ لە 
بارەی ژمارە و چ لە بارەی دەس���ەاڵتەوە ))هۆزی جاف(( زۆر لەوە لە مێژتر خاوەنی دەس���ەاڵتی 
خۆی���ان بوونە، هەرچەندە دەس���ەاڵتی ئ���ەردەاڵن لە پێش ئ���ەو مێژووەیش���ەوە ))1700ز(( چاوی 
تەماحی���ان بڕیب���ووە دەڤەرەكانی جاف، كە زۆر بە پیت و بەرەكەت بووە، بۆ بەدەس���تهێنانی جێگە 
و ش���وێنی جاف پەیوەس���تە بۆ هەل گەڕاون و لە فرسەتێكدا ئەو پەالمارەی دەدەن و لەو شەڕەدا 
سەرۆكی هۆزی جاف دەكوژرێت و كوڕ و برایەكی سەرۆك هۆزیشی بە دیل دەگرن و بە دیلی 
دەیانك���وژن. ئ���ەم رووداوە بووەتە هۆی كۆچكردنی بڕێك لە میر و ناودارانی جاف بۆ ناوچەكانی 

ژێر دەسەاڵتی میرنشینی بابان. بڕێكی كەی هۆز هەر لە جێگەی خۆیان مانەوە..
لە بیرمە لە خزمەتی باوكمدا بووم ))حەمەسەعید بەگی جاف(( لەگەڵ حوسێن بەگی جوانڕۆدا 
پێكەوە دانیش���تبوون لە زۆر رووەوە دەدوان، حوس���ەین بەگی جوانڕۆ وتی: ئێوەی خزمانی ئێمە 
دوای پەالمارەك���ەی ئەردەاڵنیی���ەكان بۆ س���ەر جاف و دەڤەری ))جوان���ڕۆ(( 1700ز، باوباپیرانتان 
خۆیان پێ رانەگیراوە لە ترسا جوانڕۆیان بەجێهێاڵوە. بابم وەاڵمی دایەوە: نەخێر حوسەین بەگ 
وانیی���ە. باوباپیران���ی ئێمە وەك باوباپیران���ی ئێوە نەیانتوانی زوڵ���م و زۆری ئەردەاڵنییەكان قبوڵ 
بك���ەن، جوانڕۆی���ان بەجێهێاڵ، باوباپیرانی ئێوە ئەو زوڵم و زۆرەیان قب���وڵ كرد و مانەوە.. نابینی 
دیس���ان ئێم���ە بەرەو ئێران هاتینەوە، زوڵم و زۆری ئێراقی عارەبم���ان قبوڵ نەكردووە، وا دەبینی 

لێرەداین...

)ئ���ەم وتووێ���ژە ل���ە س���اڵی 1977ز ل���ە ش���اری تاران���دا رووی���داوە بەن���دە گوێ���م ل���ێ ب���ووە 
))نووسەر((...

لە س���ااڵنی 1747ز س���ەردەمی نادرشای ئەفشار، هۆزی جاف رۆڵی گەورە و شایانیان بووە، 
هەتاوەكو پەالمارەكەی نادر شا، بۆ گرتنی هندوستان بەشدارییان كردووە.. )رەحمان بەگ ناوێك 
لە تیرەی هاروونی ناسراو بووە به  رەحمان هندوستانی، دیارە لەو شەڕانەدا ئازایی نواندووە لە 

گەڕانەوەیدا نازناوی هندوستانییان پێ داوە(.

لە دواییدا، یانی دوای كوش���تنی نادرش���ا و دامەزراندنی دەس���ەاڵتی كەریم خانی زەند )وكیل 
الرعایا( 1763 � 1974ز هۆزی جاف بۆ خۆی قودرەت و دەسەاڵتێكی بەرباڵویان هەبووە.

دوای پەالمارەكەی ئەردەاڵنییەكان، بۆ سەر جوانڕۆ و هەوارگەكانی هۆزی جاف و كۆچكردنی. 
بڕێك لە بەگزادەكانی جاف و بڕێكی زۆری تیرەكانی جاف بۆ كوردستانی باشوور لە سەردەمی 
سەرۆكایەتی زایەر بەگی جافدا، دەسەاڵتی هۆزی جاف بە بەرباڵوی پەرەی سەندووە و تەواوی 
ش���ارەزووریان لە ژێر دەس���تدا بووە و رۆژ بە رۆژ بەرەو خوارتر و ))گەرمیان(( رۆیش���توون. 
بێگومان هەروا بە بێ ش���ەڕ و كێش���ە و بەرانبەركێ نەبووە، لەگەڵ تیرە و هۆزەكانی تردا كە لە 
مێژدا نیش���تەجێ بوون پەیوەس���تە لە ش���ەڕ و پەالماردا بوون، لە الیەكی ترەوە ئەو بەرەو خوار 
بوونەوە لەس���ەر داوای میری بابان بووە، وەك كەریم بەگی فەتاح بەگی حەمەپاش���ای جاف لەم 
رووەوە فەرموویەتی: ناوچەكانی دزیاریش، پێواز، بانی خێاڵن، بووبووە مەكۆ و هەوارگەی رێگر 
و پیاوخ���راپ و گەردەنەگی���ر و جەردە، كە زۆرتر لە ئێرانەوە دەهاتن و لەوێڕا دادەبەزین و ئەوی 
بیانویس���تایە دەیانكرد، میری بابان توانای دوورخس���تنەوەیانی نەبوو، بۆیە داوای لە زایەر بەگی 
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جاف كردووە، تا ئەو ناوچانە لەو پیاوخراپانە پاك كاتەوە، زایەر بەگ بە چوار س���ەد س���وارەوە 
دەڕوات���ە ئ���ەو ناوچە ناوبراوانە، لە پاداش���تی ئەو كارەدا ت���ەواوی زەوی و زاری دزیایش و بانی 
خێ���اڵن و پێواز دەبەخش���ێتە زایەر بەگ، بۆچوونی دیكەش هەیە، ك���ە ژمارەی جاف زۆر بووە و 
جێگە و ش���وێنی باو باپیرانیان بە گوێرەی ژمارەیان بچووك بووەتەوە، وەك رەوش���تی هەر هۆز 
و ئیلێكی ئەو س���ەردەمە پەلیان بەرەو ناوچە و دەڤەری تر كوتاوە، كە س���وڵتان مورادی چوارەم 
پەالم���اری بەغدا دەدا، بە چاكیان زانیوە لەو ش���ەڕەیدا بەش���داری بكەن و ه���ەر وایان كردووە و 

ئازایەتی زۆریان نواندووە و نازناوی )جافی مورادی(یان پێ بەخشراوە 1634ز.

))ئدمون���دس(( دەڵ���ێ: لە پێش هاتنی زایەر بەگ بۆ ناوچەی ش���ارەزوور ئەو ناوچەیە جێگە و 
ش���وێنی تیرەكانی وەك: گاڵڵی، ش���ێخ سمایلی، بیس���ەری، چوچانی، بووە.. كە پەنجا ساڵ لە پێش 

هاتنی زایەر بەگەوە لەوێڕا نیشتەجێ بوونە.

میرزا مەهدی خانی ئسترابادی، كە سكرتێری نادرشای ئەفشار بووە، دوای كوشتنی نادر شا، 
داوای یارمەتی لە هۆزەكانی كوردی كوردستانی رۆژهەاڵت دەكات هیچ یەك لە هۆزەكان ناڕۆنە 

یارمەتییەوە، جگە لە هۆزی جاف و مەنگوڕ نەبێت.

))مێژووی نادر شا � مینورسكی � وەرگێڕانی رەشیدی یاسەمی � تاران، 1313، ال8((.
2 � ل���ە س���ەدەی حەوتەم و هەش���تەمی كۆچیدا، ل���ە كتێبی ))ئایینی یارس���ان((ی ئەهلی حەقدا، 
ناوی جاف هاتووە، دایكی س���وڵتان ))اس���حاق � س���هاك(( كە یەكێك لە پەیامبەرانی ناوداری ئەو 
ئایینە بووە، ناوی ))خاتوو دایراك(( و كچی حوس���ێن بەگی جاف بووە، بڕێكی كەی چاوس���اقان 
و لێهاتووان���ی ك���ەی ئەهلی حەق ل���ە هۆزی جاف بوون وەك )ئیل بەگی ج���اف، عابدینی جاف، لە 

سەردەمی دەسەاڵتی سەفەوییە و ئەفشارییەكاندا )688 � 1166 � 1747(.

3 � بڕێك الیان وایە ناوی )عەبابەیلێ( لە ناوی عەبدوڵاڵی ئەنس���ارییەوە وەرگیراوە، گوایە لە 
س���ەردەمی حەزرەتی عومەردا س���وپای ئیسالم كە بەرەو كوردستان دێن و دەست بە پەالماردان 
دەك���ەن، ك���ورد بەرانبەریان رادەوەس���تێ و عەبدوڵاڵی ئەنس���اری دەكوژرێ���ت و لەوێڕا دەینێژن 
س���اڵی هەژدەی كۆچی . لەم رووەوە هیچ بەڵگە و دیكۆمێنتێك بە دەس���تەوە نییە، نە عارەبی و نە 
عەجەم���ی، تەنه���ا ئەو باوەڕە لە رووی لە ی���ەك نزیكبوونی ناوەكانەوەیە و بەس. دەربارەی ناوی 
)عەبابەیل���ێ( بڕێك الیان وایە لە ناوی پەلەوەری ))ئەبابیل((ەوە هاتووە، ش���ەڕی خاوەن فیلەكان، 
ك���ە ئەبرەهەی حەبەش���ی پەالماری كابەی داوە و لە الیەن ئەو پەلەوەران���ەوە داڕزاون.. هەر لەو 
مەقاالنەیدا ناوی ))جاف(( هاتووە كە بە زمانی عارەبی نووس���راون، بەندە هەر وەك خۆی باڵوم 

كردوونەتەوە و بۆ كوردی وەرم گێڕاون.

بەندە وا نازانم س���وپای ئیس���الم توانیبێتی بە ئاس���انی گەیش���تبێتە بناری هەورامان و لەوێڕا 
))عەبدوڵ���اڵی ئەنس���اری(( كوژرابێت و دێی ))عەبابەیلێ(( بە ناوی ئ���ەوەوە نرابێت، وەك زانراوە 
ئیس���الم بە هەر كوێ گەیش���تووبێت زۆرتر ئەو دەڤەرەی بە زۆری شمش���ێر كردووەتە ئیس���الم، 
بەاڵم ئەوی روونە لە سەدەی حەوتەم و هەشتەمی كۆچیدا ئەو بناری داڵەهۆیە بە شارەزوورەوە 
پەیڕەوی ئایینی ))یارسان � ئەهلی حەق(( بوونە و لە سەرەتای ئیسالمەوە بڕێك ناوچە و دەڤەری 
سەختی چیایی سوپای ئیسالم نەیتوانیوە داگیری بكات و دەڤەری داڵەهۆ و شارەزوور و بناری 
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هەورامان و دامێنی چیای شنگار و شێخان ئەو دەڤەرانەن تەسلیمی پەالماری ئیسالم نەبوونە و 
لەسەر بیر و رای ئایینی خۆیان ماونەتەوە.

عەبدولخالق سەرسام دەڵێت:
زۆرب���ەی زۆری ه���ۆزی ))جاف(( دەگەڕێتەوە س���ەر گاوانییەكان، جاوانیی���ەكان. گاوان رود، 

جاوان رود، جوانڕۆ...

ئ���ەو دەڤ���ەرە ))جوان���ڕۆ(( ل���ە بنەم���ادا ش���وێن و هەوارگەی ه���ۆزی گەورە و بە دەس���ەاڵتی 
))گاوانییەكان � جاوانییەكان(( بە واتای جافەكان، یانی باپیرە هەرە گەورەكانیان گوتییەكان بووە، 

هەروەها مامۆستا عەبدولخالق سەرسام دەڵێت:
رستەی ))گاوان رود(( )أرهن أسالمنهم في جوانرو( ئەوە دەسەلمێنێت كە جافەكان ))گاوان(( 
رودین، كەواتە گاوانین ))جاوانین(( بڕوانە ))ل79(( اگاش، العشائر الكوردیة � فوئاد حەمەخورشید( 
جگ���ە ل���ە تیرەی میكائیلی كە لە رۆژئاوای رووباری س���یرواندا دەژیان، كفری و دەوروبەری، ئەو 
تیرانە هەر هەموو كۆچەری بوونە و ئەم هۆزە تا دەوروبەری قزرابات ))س���ه عدیە(( دەڕۆیش���تن 
و ل���ە هاوین���دا بە لیالغ س���ەرەو ژوور دەبوونەوە بۆ كوێس���تانەكانی رۆژهەاڵتی ش���اری س���نە و 
دەوروبەری س���ەقز و هوبەتو كە ناكۆكی لە نێوان دەس���ەاڵتی ئیمارەتی ئەردەاڵن و هۆزی جافدا 
روودەدات، ل���ە پڕ هەڵمەت دەبەنە س���ەر هەوارگە و ش���وێن و ه���ەوار و ئیالخەكانی هۆزی جاف. 
ل���ەو ش���ەڕە كوتوپڕیەدا كە هۆزی جاف ئام���ادەی ئەو پەالمارە نەبوونە، س���ەرۆكی هۆزی جاف 
دەكوژرێت و بڕێك لە تیرەكانی جاف لەگەڵ س���ەرۆكەكانیاندا كە بە بەگزادەی جاف دەناس���ران، 
جوان���ڕۆ بەج���ێ دێڵن و دەگوێزنەوە بۆ ئیمارەتی بابان، بڕێكی كەیان لە تیرەكانی جاف دەمێننەوە 

وەكو: وەڵەدبەگی، قوبادی، باوەجانی و جوانڕۆیی و بەگزادەكانی جوانڕۆ..

دیارە ئەو هاتنە لە س���ەردەمی ئەحمەد پاش���ای باباندا بووە و كە سەرۆكی ئەو دەمەی هۆزی 
جاف )زایەر بەگی جاف(( بووە.

مێژوونووسی رووسی )ی � ئی ڤاسیلیەڤا(، جافی كردووە بە دوو بەشی سەرەكییەوە:

1 � جافی جوانڕۆیی یانی ئێرانی
2 � جافی مورادی یان عوسمانی

س���ەیر لەوەدایە ئەم ترس و تۆقینانە و دڵەڕاوكێیە كە دەس���ەاڵتدارانی ئەردەاڵن بەرانبەر بە 
توانایی و ئازایەتی و زۆربوونی هۆزی جاف بوویانە، بابانەكانیش بە هەمان ش���ێوە ئەو ترس و 

چەكەرەیان لە دڵدا هەبووە.

میرەكانی بابان لە هەر فرس���ەت و هەلێكدا بیانتوانیبا دەس���تیان دەخستە نێو كاروباری جاف 
و دەس���ەاڵتدارانی ناو جاف، ئەگەرچی جاوربار یان بۆ س���ەردەمێك نێوانی پاش���اكانی ئەردەاڵن 
و میرەكان���ی جاف بە كێش���ە و هەرا هاوكارییان لەگەڵ دەس���ەاڵتی باباندا ك���ردووە، بە تایبەت لە 
س���ەردەمی س���ەرۆكایەتی س���لێمان بەگی كوڕی قادر بەگی كوڕی زایەر بەگی جافدا، بەاڵم دوای 
كوژرانی عەبدوڵاڵ بەگی كوڕی كەیخوسرەو بەگ، ئەو پەیوەندییە پتەوە دوودڵی و گومان جێگەی 
گرتەوە. زانراوە لە ش���ەڕی قەرەگوڵدا كە بە ش���ەڕی )گردە گریوی( ناس���راوە، چووەتە یارمەتی 

سلێمان پاشای بابان دژ بە مەحمود پاشای بابان..
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بڕوانە مێژووی سلێمانییە، ئەمین زەكی بەگ..
عەبدوڵ���اڵ بەگ لەو ش���ەڕەدا بە الیەنگیری میری بابان ش���ەڕێكی قارەمانانەی كردووە و لەو 
ش���ەڕەدا بریندار ب���ووە و لە دواییدا هەواڵ باڵوبووەوە كە لە الی���ەن میرەكانی بابانەوە زامەكەی 

ژەهرڕێژ كراوە، بڕوانە ))رۆمانی پاشایان كوشت، خوسرەو جاف((

ل���ە الیەك���ی ترەوە، میرەكانی بابان زۆرتر وایان پێ باش بووە س���ەرۆكایەتی هۆزی جاف بە 
دەس���ت كەس���ێكەوە بێت بێ یەك و دوو فەرامێنی ئەوان جێبەجێ بكات ئەوەش بە الی میرەكانی 
جافەوە نەشیاو بووە، لە الیەكی ترەوە ترس و تۆقیان لە دەسەاڵتی هۆزی جاف، میرەكانی بابانی 
نیگەران و پەشێو كردووە لەم رووەوە، گەڕیدە و رۆژهەاڵتناسی ئینگلیزی ))كلودیوس ریچ(( لەم 
رووەوە دەڵێ���ت: ))ه���ۆزی جاف بە كەمترین كات دەتوانێ هەزار س���واری چەكدار و چوار هەزار 
چەكداری پیادە كۆ بكاتەوە. بەس���ەر ئەو ژمارە زۆرەدا، ئەم هۆزە تا بڵێی ئازا و پەالماردەرن و 

ئازاترین شەڕكەری كوردن((.

لە الیەكی ترەوە، دەسەاڵتی بابان تەوح و نەفەسیان زۆرتر بووە بۆ بەگزادەكانی وەلەدبەگی 
جاف، كە خاڵوانیان بوون ))ریچ(( لە كتێبەكەیدا باسی راكردنی ))حەسەن بەگی بابان(( دەكات بۆ 
شاری بەغدا و پەنای بردۆتە داود پاشا، بۆ خۆی ئەو حەسەن بەگە، برای مەحمود پاشای بابان 

و خوشكەزای وەلەدبەگی جاف بووە )گەشتی ریچ لە ئێراقدا، 1820ز، ل90(.
ئاشكرایە هەم ئەردەاڵن و هەم بابان كۆشاون، توانا و دەسەاڵتی جاف لە بەرژەوەندی خۆیان 

بەكار ببەن.
محەم���ەد ئەمین كولس���تانە ل���ە كتێبی )مجم���ل التواریخ ئەفش���اریە و زەندیە( ل���ە الپەڕە 300 

دەڵێت:
عەبدوڵاڵی پاش���ا سەرپەرشتی كاروباری عوس���مانییەكان كە ئەو دەم فەڕمانڕەوای ناوچەی 
زەهاو بووە، كە س���ەر بە دەس���ەاڵتی عوس���مانی بووە و لەگەڵ )محەمەد خانی زەند(دا تێكدەچێت 
)محەمەد خانی زەند( یەكێك بووە لە فەرماندەكانی دەسەاڵتی كەریم خانی زەند. پەالماری ناوچەی 
زەه���او دەدا، ))عەبدوڵاڵ پاش���ا(( داوای یارمەتی لە هۆزی ج���اف دەكات، كە ئەو دەم ))قادر بەگی 

جاف(( سەرۆكایەتی جافی كردووە.
جاف دەڕواتە هاواری ئەو داواوە و ناوچەكە لە دەستی زەندەكان دەستێنێتەوە.

پەیوەندی نێوان دەس���ەاڵتی بابان و میرەكانی جاف پەیوەندی بە رووداوەكان و مەزاجییەت 
و ترسەوە بووە.

كەیخوس���رەو بەگی گەورەی جاف و باوكی حەمەپاش���ای جاف ل���ەوە دەچێ مەیانەی لەگەڵ 
مەحمود پاش���ای باباندا باش نەبوو و دۆس���تایەتی لەگەڵ عەبدوڵاڵ پاشای باباندا پتەوتر بووە دژ 
بە مەحمود پاشای بابان، ئەو دۆستی و ناڕێكییە لە شەڕی ))قەرەگوڵ((دا بە جوانی دەركەوتووە 
1821ز كە لە نێوان مەحمود پاشای بابان بە هاوكاری داود پاشای بەغدا لە الیەكەوە و عەبدوڵاڵ 
پاش���ای باب���ان بە یارمەتی ))محم���د علی میرزا وەلیعەهدی ئێران(( لە الیەكی ترەوە، لەو ش���ەڕەدا 
مەحمود پاشا بووەتە فەرمانڕەوای دەسەاڵتی بابان، بڕوانە )السلیمانیة في نواحیها المختلفة، جمال 

بابان، ص385(.

ب���ەو رووداوانەدا دەردەكەوێت، دوو دەس���ەاڵتی گەورەی غەیرە كورد ))ئێران � عوس���مانی(( 
پەیوەستە دەستیان لە ناو كوردستاندا لە كار بووە و لە پێش ئەوانیشدا ))قاجاریە(( و دەسەاڵتی 
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سەفەوی، هەمان شێوەیان بەكاربردووە، بەتایبەت دوای شەڕی ))چاڵدێران((، ئەو دوو دەسەاڵتە 
داگیركەرە، كوردس���تانیان كردۆتە گۆڕەپانی ملمالنێی خوێناوی نێوانیان و چەند س���ەد س���اڵ ئەو 
ملمالنێیە درێژەی كێشاوە. سمی ئەسپی ئەو دوو لەشكرە خوێنخوارە لە كوردستاندا، لە تەواوی 
دەڤەرەكانیدا نیش���انەی تااڵن و كوش���تن و بڕینی نەخش���اندووە و ئومەرا و دەمڕاس���تی كوردیش 
بوونەتە دوو بەشەوە، بڕێك جیرەخواری سەفەوییە و بڕێكی تریان خزمەتگوزاری ئالی عوسمان 
بوون، لەم رووەوە ))ئەمین زەكی بەگ(( دەڵێت: ))ئەگەرچی میرەكانی بابان زۆرتر سیاس���ەتێكی 
دووڕووانەی���ان ب���ەكار بردووە، بەاڵم دیارە ل���ە وردەكارییانەوە بووە، ناچ���اری هەلومەرجی ئەو 
زەمانە بوونە، ئەگەر بە پێچەوانەوە رەفتاریان كردبا، تووش���ی كێش���ەی گەورە دەهاتن، بەس���ەر 
ئەوەشدا، بڕێك لە میرەكانی ))بەبە(( هیچ موالحەزەی دەسەاڵتی خۆیان و بەرژەوەندی میللەتەكەیان 
نەك���ردووە، بڕوان���ە )گۆڤاری ژیان، س���اڵی 10، ژمارە 450. یان- العراق الحدیث من س���نة 1900-

1955م، المترجم طه سلیم التكریتي بغداد 1981م(.

چەن���د ئەم���ڕۆ لە دوێنێ دەچێ، هێش���تا ئێمەی كورد و سیاس���ەت و زانای ك���ورد دووچاری 
هەمان گرفتین، هێشتا دەسەاڵتی ))رۆم و عەجەم(( بە داخەوە عارەبیشی هاتۆتە پاڵێ، لە زۆربەی 
كاروباری كوردستاندا دەست تێوەردانیان نمایانە.. ئەگەر بە وردی لەو بارەوە بدوێین، ئەو دەست 
تێوەردانە و ئەو س���ایە لە خۆڕا نەبووە و هاندەریان بووە، بەڵگەیان بە دەس���تەوە بووە، س���ەیری 
ئ���ەم بەزم���ە بكە. عەبدوڵاڵ پاش���ا لەگەڵ مەحمود پاش���ای باباندا ناكۆك ب���ووە، هەروەها مەحمود 
پاشای بابان لەگەڵ حەسەن بەگ و سلێمان بەگی برایدا ناكۆك بووە، یان ناكۆكی مەحمود پاشای 
بابان لەگەڵ پاش���ای كوێرەی رەواندوزدا یان تێكچوونی مەحمود پاش���ا لەگەڵ كەیخوسرەو بەگی 
جافدا، ئەوانە هەمووی بەڵگە و هۆ بوونە بۆ دەخالەتكردنی بیانییەكان، ئەویش لە سەردەمی دوو 

دەسەاڵتی ناتەوان و ماندوو و پەككەوتوودا وەك قاجارییە و عوسمانی..
ئیدی لەو كێش���ە كێش���ەیەدا، كەیخوسرەو بەگی سەرۆكی جاف لە تەمەنی 44 ساڵیدا مردووە 

و لە سەید سادق نێژراوە.

لە دوای مردنی كەیخوسرەو بەگ، كوڕە مێرد منداڵەكەی محەمەد بەگ لە تەمەنی 14 ساڵیدا 
ب���ووە بە س���ەرۆكی ج���اف و لە دواییدا ئەو حەمە بەگ���ە )1714 _  17( دەبێتە پاش���ایەكی ئازا و 
لێهاتووی زەمانی خۆی.. دوای مردنی ناوەختی كەیخوسرەو بەگ، لە ))محەمەد بەگی(( مێردمنداڵی 

زیاتر كوڕ و برای بۆ نەماوەتەوە..

س���ەرۆك تیرەكانی ج���اف بە چاولێكەری مەغۆل���ەكان ئەنجومەنێك پێكدێن���ن ))كوریتای(( بۆ 
پاراس���تنی مافی س���ەرۆكایەتی كوڕە مێردمنداڵەكەی كەیخوسرەو بەگ لە الیەكەوە و بەرگری لە 
دەست تێوەردانی دەسەاڵتەكانی دەوروبەری هۆزی جاف لە كاروباریاندا. بە تایبەت لەو دەمەیدا 
ئەحمەد پاش���ای بابان بە تەواوی توانایەوە ویس���توویەتی ))ئەحمەد بەگی وەلەدبەگ(( كە خاڵۆی 
ب���ووە بكرێتە س���ەرۆكی جاف و ل���ەو رووەوە زۆری هەوڵ داوە. )حەمە بەگ���ی جافی(( دەعوەت 
كردووە بۆ س���لێمانی تا بیگرێت و زیندانی بكات، ))محەمەد بەگ(( نەڕۆیش���تووە، پەی بە پالنەكە 
بردووە، چەند خزمێكی ناردووە، ئەو خزمانەی زیندانی كردووە )بڕوانە رۆمانی پاشایان كوشت، 
خوسرەو جاف(، محەمەد بەگ بەرامبەر ئەو كردەوەیە، وەلەدبەگی خاڵۆی ئەحمەد پاشای دەستگیر 
ك���ردووە و لەگ���ەڵ زۆربەی تیرەكانی جاف���دا كۆچ دەكەن و روو دەكەنە كوردس���تانی رۆژهەاڵت 
))دەس���ەاڵتی ئەردەاڵن(( لە بەدبەختی ))حەمەبەگی جاف(( وەلەدبەگی جاف خزمایەتییەكی پتەوی 
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لەگەڵ والی ئەردەاڵندا هەبووە، ئیتر محەمەد بەگ و جاف، ناتوانن لەو دەڤەرانەدا زۆر بمێننەوە و 
بە ناچاری دەگەڕێنەوە ژێر دەس���ەاڵتی عوس���مانی و لە ناوچەی دەوروبەری خانەقین و قزرەبات 
))س���ه عدیە((ی ئێس���تا لەوێدا دادەبەزن و حەمەبەگ پەیوەندی لەگەڵ وال���ی بەغدادا دەكا و دەڕوا 
بۆ دیتنی و زۆر رێزی لێ دەگرێت، س���ەرئەنجام ئەحمەد پاش���ای بابان بە چاك دەزانێت ئەوەندە 
لەگەڵ محەمەد بەگی جافدا دوژمنایەتی بەردەوام نەكات چاكترە، دەكەوێتە دڵدانەوەی، دوای سێ 
ساڵ ناكۆكی ئاشت دەبنەوە و حەمەپاشا دەگەڕێتەوە ناوچەی شارەزوور )بڕوانە گۆڤاری ئێرانی، 

ژمارە 2767، د.حەسەن جاف(.

ئەمی���ن زەكی بەگ دەڵێت: س���اڵی 1851ز كە لەش���كری نەجیب پاش���ای والی بەغ���دا دەڕواتە 
س���ەر دەسەاڵتی بابان )ئەحمەد پاش���ای بابان(. حەمە پاشای جاف ناڕواتە هانای ئەحمەد پاشای 
بابانەوە، بەاڵم بەپێی ئەو دیكۆمێنتانەی بە دەست بنەماڵەی بەگزادەی جافەوە ماوە، حەمەپاشای 
جاف هەرچەندە لە ئەحمەد پاش���ای بابان زویر بووە، كە ئەحمەد پاش���ا لێی دەقەومێ روودەكاتە 
ن���او هۆزی جاف و حەمەپاش���ای جاف لەش���كرێكى بۆ كۆدەكات���ەوە و دەیخاتە تەكی، بەاڵم لەبەر 
تۆكمەیی لەش���كری نەجیب پاش���ا نەیانتوانیوە بەرگری لێ بكەن و میرنش���ینی بابان لە ناو دەچێت 

لە ساڵی 1851ز.

دیارە دوای ئەو ش���ەڕە، عەبدوڵاڵ پاش���ای برای ئەحمەد پاش���ا بۆ ماوەیەك لە س���ولەیمانیدا 
كراوەت���ە قایمق���ام و لەوە دوا نێوانی عەبدوڵاڵ پاش���ا و محەمەد پاش���ای ج���اف خۆش بووە، زۆر 

ناكێشێ ئەفسەرێكی گەورەی تورك بە پلەی ))لیوا(( دەكرێتە حوكمڕانی سولەیمانی.

د. عەبدولعەزیز س���لیمان، لە كتێی )تاریخ العراق الحدیث فی نهایة حكم داود پاش���ا الی نهایة 
حكم مدحت پاشا( چاپی قاهیرە، 1968، الپەڕە 80دا دەڵێت:

عەشایەری جاف لە دوای نەمانی دەسەاڵتی بابان دیارە گرفتاری و كێشەی زۆری بۆ دەوڵەتی 
عوسمانی دروستكردووە لەبەر دڵنەوازی محەمەدبەگی جاف، نازناوی پاشایەتی داوە بە محەمەد 
بەگی جاف، بەاڵم بەخش���ینی ئەو نازناوە، هەوا و هەوەس���ی س���ەربەخۆیی لە بیر و ئەندێش���ەی 
محەمەد پاشای جافدا دوور ناخاتەوە، لە راستیدا حەمەپاشای جاف دوای لەناوچوونی دەسەاڵتی 
بەب���ە كۆش���اوە جێگەی ئەو دەس���ەاڵتە بگرێتەوە، وردە وردە دەس���تی لە پێكهێنان���ی مەرجەكانی 
فەرمانڕەوایی كردووە، لە س���اڵی 1823ز قەاڵیەكی س���ەخت و رازاوەی بەسەر گردی شێروانەوە 
س���ازاندووە وەك زس���تانەهەوار، ئەو قەاڵیە هێشتا فەخر و ش���انازی دەفرۆشێتە رۆژگار.. سەیر 
لەوەدای���ە بڕێ���ك وردە چەپگەرای كرج وكاڵ الیان خۆش���ە ئەو قەاڵیە هی محەمەد پاش���ای جاف 
و كوردێ���ك نەبێ���ت و الیان خۆش���ە هی تورك و تەت���ەر و عەجەمێك بێت باش���ترە، كەچی لە نێو 
میللەتانی زیندووی ئەمڕۆدا ئەو قەاڵ و ئاس���ەوارانەی لە دەس���ەاڵتدارانی هەزارجار خوێنڕێژتر لە 
حەمەپاشا جاف میللەتی ئەوڕۆ شانازی پێوە دەكەن. بە هیوای ئەو رۆژەی گەلی كورد ئەمڕۆكە 
تێفكرێ���ت و بۆچوونی حیزبایەتی و ئایدۆل���ۆژی توندڕەوانە و دەمارگرژی خێڵەكییانە تووڕ بدەنە 

الوە و بەرەو سازندەگی سەردەم هەنگاو بنێن..

ئ���ەوی روون و ئاش���كرایە حەمەپاش���ای ج���اف ب���ە ئاس���انی نەدەڕۆیش���تە ژێ���ر فەرامێن���ی 
عوسمانییەكانەوە، بەتایبەتی لە سەردەمی والیگەری عومەر پاشای والی بەغداوە..
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والی بەغدا گوش���ار دەخاتە س���ەر محەمەد پاشای جاف تا زەوی و زاری شارەزوور و جێگە 
و ش���وێنی تر بگرێت و هۆزی جاف لە كۆچەری و گەرمیان و كوێس���تان بكەون، ئەو داوایە زۆر 
حەمەپاش���ای ج���اف قەرس و تووڕە دەكات لە وەاڵمى والی بەغ���دادا دەڵێت: ئەو داوایەی بۆ ئێمە 
نەشیاوە، ئێمە جاف وەك بازی سەر پۆپەكانین لە هەر كوێدا بمانەوێت دەنیشینەوە، چ ئەودیو چ 

ئێرە، بە موڵكی خۆمانی دەزانین، نیشتەجێبوون مەحاڵە.

ئەم وەاڵمەی محەمەد پاشای جافە، عومەر پاشا تووڕە و ئاڵۆزتر دەكات و دەكەوێتە خولیای 
ئازاردانی هۆزی جاف.

حەمەپاش���ا دەزانێت عومەر پاش���ا خەیاڵی خراوە و دەیەوێت دەس���تی لێ بوەش���ێنێت، لەگەڵ 
گش���ت تیرەكانی جافدا روو دەكەنە ئێران، جگە لە كەرەم وەیس���ی نەبێت، كە بەرەبابێكن لە تیرەی 
شاتری جاف بوونە لەوێڕا جوانڕۆ دەكاتە هاوینەهەواری و زستانانیش زەهاوی دەكردە هەوارگە، 
دەوڵەت���ی ئێ���ران رۆڵ و دەستڕۆیش���تنی حەمەپاش���ا و هۆزی جافی ال ئاش���كرا ب���ووە، بەوپەڕی 
توانایانەوە رێز لە حەمەپاشا دەگرن و نازناوی ))خان((ی لە الیەن ناسرودین شای قاجارەوە پێ 
بەخش���ێنراوە. فەرمانڕەوایی دەڤەری زەهاوی پێ دراوە و بووە بە س���نوورداری رۆژئاوای ئێران 

)بڕوانە: مشاهیر االكراد، ج الثاني، ص258(. عوسمان بەگی كوڕی دەكرێتە حاكمی جوانڕۆ.

س���ەرجەم محەمەد پاش���ا جاف و تیرەكانی جاف س���ێ س���اڵ لە ئێراندا دەمێننەوە، دەوڵەت و 
دەسەاڵتێكی یەكجار زۆر بەدەست دێنن، تیرەكانی جاف زوڵم و زۆرێكی زۆر لە خەڵكی ناوچەكان 
دەكەن، هەروەها دەس���تدرێژی دەكەنە س���ەر ناوچەكانی ژێردەس���تەی عوسمانی و فەرماندەرانی 

عوسمانی تەنگەتاو دەبن و هەرچی دەكەن دەستیان ناگاتە دەسەاڵتی حەمەپاشا.
س���ەردەمدارانی عوس���مانی ئەوەی دەزانن بۆی���ان دەردەكەوێ كە هیچ توان���ا و قودرەتێكیان 
بەس���ەر ج���اف و حەمەپاش���ادا نییە، ناچار پەن���ا دەبه نە ب���ەر كاروباری دیبلۆماس���ی و بابولعالی 
و وەزارەت���ی دەرەوەی عوس���مانلی، ئ���ەو نامانەم بە دەس���ت هێناوە و لە بەش���ێكی س���ەربەخۆدا 
ت���ەواوی ئ���ەو پەیوەندییان���ە باڵو دەكەمەوە، هەروەها لە یادداش���تەكانی ))می���رزا ملكم خان((دا لە 
گۆڤ���اری ))برس���یهای تاریخی(( ژمارەی یەك���ەم 1970ز باڵو كراوەتەوە. كە دەوڵەتی عوس���مانی 

داوای تەسلیمكردنی حەمەپاشای جاف دەكات.

بێش���ك، ئاوا دەس���ەاڵتێكی بە الی كاربەدەس���تانی ئێرانەوە دەبێتە مایەی نیگەرانی و ئاڵۆزی، 
بەتایبەت بە الی )موعتەمەدولدەولە فەرهاد میرزاوە( كە مامی ناس���رودین ش���ای ئێران بووە. كە 
ئەو دەم والی سنە بووە )1284 � 1291ك(. فەرهاد میرزا داوا لە حەمەپاشا دەكات تا هۆزی جاف 
نیش���تەجێ بن و ناس���نامەی ئێرانی وەربگرن و بەرگری لە تیرەكانی جاف بكات، تا دەس���تدرێژی 
نەكەنە سەر سنوورەكان، ئیدی رێگەی كوێستان و گەرمیانی خێڵەكان نادات تا بێتە ناو ئێرانەوە. 
وەك زان���راوە حەمەپاش���ا ب���ە تەواوی هێزەوە بەرگری لە نیش���تەجێبوونی جاف���ی كردووە و الی 
واب���ووە هێ���ز و توانای ه���ۆزی جاف بەو گەرمیان و كوێس���تانەوەیە، جا نەڕۆیش���تۆتە ژێر باری 
فەرمانی دەوڵەتی ئێرانەوە، هەر بەو هۆیەوە شەڕێكی خوێناوی قورس و گەورە و گران لە نێوان 

جاف و دەوڵەتی ئێراندا روویداوە و لەو شەڕەدا جاف بە خراپی دەشكێن و شپرزە دەكرێن..

فەرهاد میرزا، بەوەوە راناوەس���تێت و نامە هەڕەش���ەیەك دەنێرێتە سەر حەمەپاشا و ئەوەش 
دەزان���ێ ك���ە حەبیبوڵاڵخانی باوەجانی خۆشەویس���تی حەمەپاش���ایە دەیگرێ���ت و زیندانی دەكات، 
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هەرچی حەمەپاش���ا دەكۆش���ێت، حەبیبوڵاڵخان رزگار بكات ))فەرهاد میرزا(( ناڕواتە ژێر و دەڵێت 
ئام���ادەم هەزار تمەن پێش���كەش بدەم بە مەرجێك حەبیبوڵاڵخ���ان رزگار بكرێت، وا دەردەكەوێت، 

فەرهاد میرزا بە نامەیەكی كاكە ئەحمەدی شێخ بەرەاڵی دەكات.

ب���ەو ش���ێوەیە ))فەره���اد میرزا(( چ���واردەوری حەمەپاش���ا و ه���ۆزی جاف دەچنێ���ت، ناچار 
حەمەپاشای جاف دەكەوێتە تەقەڵاڵی گەڕانەوەی بۆ كوردستانی باشوور و ناوچە و دەڤەرەكانی 
ژێر دەسەاڵتی خۆی و دەكەوێتە پەیوەندی لەگەڵ ناسراوەكانیدا لە ناو دەسەاڵتی عوسمانیدا ئەو 
دەم ))تەحس���ین پاش���ا((ی والی بەغدا یەكێك بووە لە دۆستانی حەمەپاشا، یەك دوو جار مەحمود 
بەگی كوڕی گەورەی حەمەپاشا دەڕواتە الی والی بەغدا، سەرئەنجام حەمەپاشا دەگەڕێتەوە خاكی 

عوسمانی )بڕوانە مێژووی سلێمانی، ل183(. والی بەغدا رێزێكی زۆر لە حەمەپاشا دەگرێت..

ئەگ���ەر ئێم���ە ب���ە وردی ل���ەو كەینوبەینەی ئ���ەو دوو دەس���ەاڵتە ورد ببین���ەوە، دەڕوانین ئەو 
دوو دەس���ەاڵتە بەو هەموو خوێن رش���تنەی نێوانیانەوە )س���ەفەویە، قاجاریە، عوس���مانی( كەچی 
ل���ە داپڵۆس���ینی كورددا نەك رێ���ك و تەبا بوون، بەڵكو برایانە پێكەوە ت���ا توانیویانە قەاڵچۆكردنی 
كوردی���ان ب���ە الوە پیرۆز بووە و پێكەوە ئ���ەو كارەیان كردووە، چەند ئ���ەوڕۆ لە دوێنێ دەچێت.. 
دوای س���ەدان س���اڵ هێشتا ئاش هەمان ئاش و بۆ قەیرانی كورد و كاولكردنی كوردستان، تورك، 
عەجەم و عارەبیش هاتوونەتە پاڵیان ئەوڕۆكە درێغی ناكەن، ئەوەی بتوانن دەیكەن، ش���تێكە هەر 

ئەوەندەیان پێ دەكرێ كە دەیكەن.

كاربەدەس���تانی دەوڵەت���ی عوس���مانی رق و كینەیەك���ی یەكجار زۆریان لە دڵدای���ە، زۆریان لە 
حەمەپاش���ای جاف كۆمەڵ كردبوو، راستەوخۆ دەیانەویست و نەیان دەتوانیش هەڵكوتنە سەری، 

كەوتنە پیالن نانەوە و بە دوای هەلدا دەگەڕان..

كە حەمەپاش���ا دەگەڕێتەوە، س���ەرەتا دەیكەن بە جێنش���ینی موتەسەڕیفی س���لێمانی 1294ك، 
بەاڵم وادیارە پاش���ا بەو جێگەیە خۆش���نوود نەبووە، قایمقامی هەڵەبجەی بەالوە چاكتر بووە، كە 
راس���تەوخۆ لە ناو هۆزەكەی خۆیدا بێت، لە غەیبەتی حەمەپاش���ادا و نیشتەجێبوونی ئەو و هۆزی 
جاف لە دیوی ئێراندا، عوسمانییەكان كۆشابوون بڕێك لە تیرەی جاف لە حەمەپاشا داببڕن و هەر 
لە سەرەتاش���ەوە، تیرەی كەرەم وەیس���ی كە بەرەبابێكی نێو تیرەی شاترین، لەگەڵ حەمە پاشای 
جافدا نەڕۆیش���تن و لە ش���ارەزوور نیشتەجێ بوون و دەوڵەتی عوسمانی زەوی و زارێكی زۆری 
خس���تبووە ژێر دەستیانەوە، كەرەم وەیس���ییەكان لە ناو جافدا شورەتی ئازایەتی و پەالماردانیان 
دیاری بووە و س���ەرۆكی ئەو دەمەیان ))عەزیز ش���اوەیس(( یەكێك بووە لە دەمڕاس���انی زەمانی 
خۆی، هەروەها بە گوێرەی لێزانینی ئەو كاتە توانیویە راستەوخۆ پەیوەندی لەگەڵ كاربەدەستانی 
عوس���مانیدا ببەس���تێت و ببێتە جێگەی متمانەیان و لە دێی ))بەشارەت(( كە نزیكی هەڵەبجە دەبێت 
لەوێڕا هێندە گوێ نادەنە حەمەپاش���ا و دەس���ەاڵتەكەی و قایمقامەتییەكەی.. حەمەپاش���ا دەنێرێتە 
دوای���دا ن���اڕوات، تا دەنێرێت و دەیگ���رن و دەیهێنن بۆ هەڵەبجە و دەیخات���ە زیندانەوە، لە زینداندا 
بە نەخۆش���ی )زاتولریئە( دەمرێت، مەرگی عەزیزی ش���اوەیس دەبێتە هۆیەكی س���ەرەكی هاندانی 
ئەو تیرەیە و دوژمنانی حەمەپاش���ا و كاربەدەس���تانی عوس���مانی بە خزمانی )عەزیزی شاوەیس( 

دەسەلمێنن كەوا بە مەرگی خوا و نەخۆشی نەمردووە، بەڵكو دەرمان خوارد كراوە..
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ئی���دی ك���ەرەم وەیس���ییەكان، بە دوای هەل���دا دەگەڕێن، كاتێك حەمەپاش���ا ب���ۆ راو دەڕوا بۆ 
ناوچەی ))چیمەنی برایم سەمین( كە دەكەوێتە نزیكی شاری كفری، فرسەتی لێ دێنن و دەیكوژن 

1299ك..

بە دوای كوش���تنی حەمەپاش���ادا ئەم كۆمەڵە خۆی���ان دەگەیەننە الی س���ەرۆكی ئازای هۆزی 
هەمەوەند، وەك مامۆستا عەالئەددین سەجادی لە )خواشخواندا، ل 124(دا دەڵێت:

هەمەوەندەكان لەس���ەر كوش���تنی ))خولەپەزە، كینەیەكی پەنهانیان لە دڵدا چەس���پابوو، بەاڵم 
نەك بەو ئەندازەیە كە بكەونە شەڕی سەر و ماڵییەوە لەگەڵ هۆزی جافدا، خوالێخۆشبوو مستەفا 
بەگ���ی كەریم بەگی جاف، ل���ەم رووەوە وتوویەتی: جوامێر هەمەوەند لە ماڵدا نابێت كاتێك كەرەم 
وەیس���ییەكان پەنای بۆ دەبەن، دەروێش���ی برای دەنێرێتەوە و دەڵێ���ت: ئەگەر دیت پەناهێنەرەكان 
نەگەیش���توونەتە ماڵ دەس���ت بە یەخەیان���ەوە بنێ، با لە ئێمە دووركەون���ەوە، ئەگەر لە مااڵ بوون 
ئ���ەوا هیچ و ش���ەڕەو یەخەی پ���ێ گرتووین. دەروێش ك���ە دەگاتە هەوارگە دەبینێ���ت قاتیلەكان لە 

دیوەخانەكەی جوامێردا دانیشتوون.

ئیدی جوامێر هەمەوەندی ئازا و لێزانی شەڕ، ئەوەی ال مەعلوومە تووشی شەڕێكی گەورە و 
گران و درێژخایان هاتووە، ئەوەش دەزانێ لەو ناوچەیەدا بەرگەی ئەو شەڕە ناگرێت ناچار كۆچ 
و بار رێك دەخات و لەگەڵ بكوژەكانی حەمەپاش���ادا بەرەو ئێران دەكەونە رێ، چەندین ش���ەڕ لە 

نێوان جاف و هەمەوەندا روودەدات ئەوە باسێكی دیكەیە..

دەوڵەتی قاجاری، رقی لە حەمەپاش���ای جاف دەبێت و بە چاكیش���ی دەزانێت ببێتە پاڵپش���تی 
هۆزێكی شەڕكەری وەك هەمەوەند و كەسێكی ئازای وەك ))جوامێر(( بگرێتە خۆی و لە پێویستدا 
بەكاری بهێنێت، هەر واش���ی كرد. دەس���ەاڵتێكی زۆری خستە ژێر دەستی جوامێرەوە، زۆر كار و 
كردەوەی پێ سپارد، وەك هەمیشە كە كاریان پێ نەما سەدان گۆبەنیان بۆ نایەوە و سەرئەنجام 

بە نامەردی دەستگیریان كرد و كوشتیان.

قاجاری و عوس���مانی، لە زۆر الیەنەوە ناكۆك بوون، بەاڵم بۆ لەناوبردنی كورد بە چەش���نی 
برا بوون، بەتایبەت دوای پەیمانی ئەرزەڕۆمی دووەم كە لە ساڵی 1847زدا ئیمزا كراوە لە نێوان 
دوو دەس���ەاڵتدا، وەك مێژوون���ووس )من���ذر الموصلي( ل���ە الپەڕەی 192ی كتێب���ی )عرب، كرد(دا 

سەلماندوویەتی..

بەپێی بڕێك لە سەرچاوەكان و گێڕانەوەی سنگ بە سنگ دوای لەناوبردنی ئیمارەتی بابان لە 
الیەن دەس���ەاڵتی عوسمانییەوە حەمەپاشای جاف، كەوتبووە كەڵكەڵەی جێ كردنەوەیان، با وەك 
هەردوو دەوڵەت ))قاجاری و عوس���مانی(( دەس���ەاڵت و توانایان بە هۆی شەڕ وشۆڕی میللەتانی 
دوور و نزیك���ەوە مان���دوو بووب���وون، گوڕ و گرم���ەی پەالماری ئەمال و ئەوالی���ان پێوە نەمابوو، 
حەمەپاشا ئەوەی زانیبوو، بەاڵم لە بەختی رەشی پاشای جافدا، ئەو دوو دەوڵەتە لەو سەردەمەیدا 
زۆر ل���ە یەك���ەوە نزیك بوون، بەتایبەتی بە هەردووالدا دەكۆش���ان هەر دەس���ەاڵتێكی كوردزمان 
بیەوێت بێتە مەیدانەوە لە ناوی بەرن و بە تەئكید كوژرانی حەمەپاشای جاف پالنێكی داڕێژراوی 

عوسمانلی ناوی ویالیەتەكانی ژێردەستەی عوسمانلی بووە بەتایبەت والیەتی بەغدا.
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هەر بە كوشتنی جوامێر هەمەوەند ئەو هاوكارییەی دەركەوتووە لەشكری ئێران بە فەرماندەیی 
))حوسام الملك(( و لە الیەن عوسمانییەوە )قورت سمایل پاشای دیاربەكری(( مەئمور كرابوو كە 
پیاوانی وەك جوامێر هەمەوەند لەناوبەرن و هەرواش���یان كرد، چۆنیەتی كوش���تنی بە چەند شێوە 
دەگێڕنەوە: بڕێك دەڵێن بانگیان كردووە بۆ گفتوگۆ و خراوەتە ناو داوەوە و كوژراوە. بڕێك دەڵێن 
تیرۆر كراوە، بەاڵم لە راس���تیدا لە ش���ەڕدا ئەسپەكەی دەكوژرێت و دەكەوێتە ناو خێڵی دوژمنەوە 

و دەیكوژن و سەریشی دەبڕن و بەوەشەوە راناوەستن سەرەكەی دەكەنە نووكی رمەوە..

دوای كوش���تنی محەمەد پاش���ای جاف و لە الیەن مەحمود پاشای كوڕی حەمەپاشای جاف و 
كوڕەكانی و ئێڵ و جاری جاف بۆ تۆڵەس���ەندنەوەی حەمەپاش���ا، ئەوە بۆ خۆی داستانێكە )بڕوانە 
پاشایان كوشت، خوسرەو جاف(. زیرەكی و لێهاتوویی مەحمود پاشای كوڕە گەورەی حەمەپاشا 
توانی بە باش���ی جێگەی باوكی بگرێتەوە، با وەك ئێران و عوس���مانی دەس���تیان لەكاردا بووە بۆ 
ئاش���وفتەگی نێو هۆزی جاف، حەمەپاش���ا میری جاف كوژرابوو ئاش���وفتە بازاڕی خەریك دەبوو 
لە ناو هۆزەكانی جافدا وەدەردەكەوت، بەاڵم كارزانی مەحمود پاش���ا و ئاگاداربوونی لە ئەوزاعی 
سیاس���ی نێو دەوڵەتی عوس���مانی و بەرەجۆراو جۆرەكانی نێو دەسەاڵتی عوسمانی كارێكی وای 
كرد مەحمود پاشای جاف بە وردی بتوانێت تەواوی تیرە و هۆزەكانی جاف یەكبخات و بێ یەك و 
دوو فەرامێنی جێبەجێبكەن، لەم رووەوە ))باسیل نیكیتین(( مێژوونووسی رووسی دەڵێت: )لەوەی 
دەڕوا لە ناو هۆزەكانی كوردا تەنها ئالیەت و سیستەمی هۆزی جاف بەو ئەندازەی بەهێزبووە كە 
نەتوانراوە پەیوەستەگی بە عەشیرەتەوە بهەژێتەوە و لە ناوخۆدا ناكۆك بن، ئەمەش دەگەڕێتەوە 

بۆ كارزانی و ژیریی سەرۆكەكانیان )االكراد، باسیل نیكیتین، ص167 � 169(.

وەك زانراوە س���ەرۆكەكانی جاف زۆر بە هێمنی و س���ەبر و حەوسەڵەوە رەفتاریان كردووە، 
لەگ���ەڵ هۆزەكەیاندا. دەگێڕن���ەوە كابرایەكی جاف ژنەكەی لەب���ەر دەدا و دەیبات بۆ الی مەحمود 

پاشا بۆ شكات
پاشا دەڵێت: دەی بزانم چیتانە و كێ زوڵمی لێ كردوون؟

جافە دەڵێت: قوربان من لە دەست ئەم ژنەم هاتوومە شكات..
پاشا دەڵێت: بۆ، مەگەر ژنەت چی كردووە، چی لێ قەوماوە؟

جافە دەڵێت: پاشا، ئەم ژنی منە لێلما دروست ناوێت.
پاش���ا بە ژنە دەڵێت: بەپێی ش���ەریعەت گوناحت دەگا، ئەوە مێردی تۆیە و حەقی بەس���ەرتەوە 

هەیە..
ژن���ە دەڵێت: پاش���ا وەهەرچ���ی ))قورحان(( هەیە درۆ ئ���ەكا، من ئەرك���ی ژن و مێردی وەجێ 

دێنم..
جافە قسەی پاشا دەبڕێ و دەڵێت: پاشا. پاشا، وەو قورحانە وا تۆ لێت خوندووە، ئەو گانەی 

ئەو ژنە ئەیداتە من تۆ وە سەگە رەشەكەی بەر كەلەوەرەكەتی نادەی..
بڕوانە ئەمە نموونەی خەروارێكە...

وردە وردە هەس���تی نەتەوایەت���ی ل���ە نێ���و میللەتی كوردا هاتب���ووە جواڵن، لە نێ���و توركیا و 
رۆش���نبیرانی گەالن���ی ژێردەس���تەی عوس���مانی و هەتاوەك���و س���وپاكانی عوس���مانی جواڵنەوەی 

ئازادیخوازیی ژیان دوور لە دیكتاتۆریەت، هەم سانی بووبووە دروشم.

فەرمانەكان���ی س���وڵتانی عوس���مانی، ئیتر وەك ئایاتی ئاس���مانی رێز و پەی���ڕەوی لێ نەدەكرا. 
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ئەنجوومەن و كۆمەڵەی جۆراوجۆر هاتبووە كایەوە، سوڵتان عەبدولحەمیدی عوسمانی كەوتبووە 
گیروداوی بەرباڵو، بەگوێرەی توانا میللەتە ئازادیخوازەكانی سەركوت دەكرد.

))مون���زر موس���ڵی(( دەڵێ���ت: س���وڵتان عەبدولحەمی���د كوردی دژ ب���ە مەس���یحییەكان، زۆرتر 
ئەرمەنییەكان هان دەدا و دەبووە پاڵپش���تیان، لەوالشەوە ئەگەر كتێبێك بە زمانی كوردی لە چاپ 
درابا قەدەغە دەكرا و كۆ دەكرایەوە، وەك لە كتێبی ))االكراد((ی ))باس���یل نیكیتین((دا لە الپەڕەی 

195دا نووسراوە.

مەحمود پاشا، پەیوەندی زۆری لەگەڵ كۆمەڵگا و چینەكانی نێو دەسەاڵتی عوسمانیدا هەبووە، 
ئ���اگاداری تەواوی جواڵنەوەی ئازادیخوازانەی گەالن و كەس���ایتییەكانی ناو دەوڵەتی عوس���مانی 
بوو، دەزگا و دەوڵەتییەكانی عوسمانی ئاگاداری ئەو پەیوەندییەی مەحموود پاشا بوونە، درەنگی 
كاتێ���ك ب���ە چاوی گومان���ەوە جواڵنەوەكانیان خس���تبووە ژێر چاودێری و بە عەرزی س���وڵتانیان 

گەیاندبوو كەوا مەحموود پاشا هەستی نەتەوایەتی كەوتووەتە خولیایەوە.

ل���ەم رووەوە ئەمی���ن زەكی بەگ لە كتێبی )مش���اهیر الكرد و كردس���تان( ح2، ص181، س���اڵی 
1947ز( دەڵێت:

))مەحموود پاشا، بە تۆمەتی كوردایەتی دڵی دەوڵەتی عوسمانی لێ زویر بووە((، لەو دەمانەدا 
س���وڵتان عەبدولحەمید هێزێكی سوارەی بۆ داپڵۆسینی گەالنی ژێردەستە دروستكردبوو بە ناوی 
))س���وارەی حەمی���دی(( ئەو هێزە بووبووە جێگەی مەترس���ی لە دڵی خەڵك و زۆربەی س���ەرۆك 
عەش���یرەتە كوردەكاندا، وەك: عەش���ایەری پش���دەر، هەمەوەند، جاف و عەش���ایەری كوردستانی 

باكوریش هەروا تێدەفكران..

لەم رووەوە، رۆژهەاڵتناسی رووسی، الزەریف دەڵێت: مەبەست لەو هێزە تۆقاندنی دراوسێی 
الی راستی بووە، بەاڵم واڵتەكەی تا دەبوو بەرەو ئاژاوە و هەرا و ناسەقامگیری دەڕۆیشت )الی 

راستی مەبەستی ئێرانە(..

فەریق نامیق پاشا، سەردانی هەڵەبجە دەكات. مەحمود پاشا رێزی زۆر لێ ناگرێت و دەزانێت 
س���ەفەرەكەی ب���ێ مەاڵم���ەت نییە، بەاڵم لەو رووەوە هیچ ناڵێت، لە ناو قس���ەكردنا مەحمود پاش���ا 

دەڵێت:
ئێم���ە جاف، كۆچەرین پەیوەس���تە لە هاتوچۆداین، س���وڵتان عەبدولحەمی���د ئەمالكی )دەلین و 
موان( زۆری جێگەی شارەزووری كردۆتە ناوی خۆیەوە، ئەو جێگانەش لە ژێر پای ماڵ و حاڵی 
جافدان، سبەی لەو هاتوچوانەدا تەواوی ئەو كشتوكاڵ و حاڵی خەڵك هەیە دەبێتە ژێر پای ئاژەڵی 
تیرەكانی جافەوە گرفتاریمان بۆ دروس���ت دەبێ، واچاكە س���وڵتان ئ���ەو ناوچانە بداتەوە ))جاف(( 

سوڵتان سوڵتانی ئیمپراتۆریەتێكە چ نیازی بەو چەند پارچە موڵكانەیە؟

هەر لە جێیەیدا وەك دەزانی قزرابات � سعدیە � ی ئێستا، موڵكی ئێمەیە، ئەوێی تەقدیم دەكەین 
با دەست لێرە هەڵگرێت.

نامیق پاشا بۆ هەڵەبجە هاتبوو، تا لە نزیكەوە بیر و فكری مەحمود پاشای جاف بخوێنێتەوە. 
لەم قسەیەی مەحمود پاشا زویر دەبێت. ئەو دەم عوسمان پاشای برای مەحمود پاشا لە ناو جافدا 
دەبێت، نامیق پاش���ا دەڕوات بۆ الی عوس���مان پاش���ا، رێز و تەقدیرێكی زۆری لێ دەنێت و كاتێك 
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دەڕواتەوە هەزار لیرەی زێڕی پێش���كەش دەكات، لە گەڕانەوەی نامیق پاشادا راپۆرتێكی سەختی 
توندوتیژ دژ بە مەحمود پاشا دەنووسێت و دەیدا بە سوڵتان، یەكێك لەو تۆمەتانە كە بە مەحمود 
پاش���ادا دەی���كات، كەوا دیوەخانەكەی پڕە ل���ە زومرەی كوردانی دژ بە خەالف���ەت و لەبەر ئەوەی 
لە جێگە و ش���وێنی ترەوە دیس���ان دژ بە مەحمود پاشا راپۆرتی جۆراوجۆر گەیشتبووە سوڵتان، 
فەرمان دەردەكات، مەحمود پاش���ا لە تەواوی سیمەتەكانی الدەدا و عوسمان پاشای برای دەكاتە 

قائیمقامی هەڵەبجە و سەرۆكی جاف.

عوس���مان پاش���ا لە رووی پەیوەندی تایبەتەوە توانیبووی والی س���نە وا لێ بكات پەیوەس���تە 
نامەی ناڕەزایەتی دژ بە مەحموود پاش���ا بنووس���ێت بۆ وەزارەتی دەرەوە و س���ەرۆك وەزیرانی 
وەخت، كەوا چاوگەی تەواوی گرفتاری سەر سنوور دەگەڕێتەوە بۆ كار و كردەوەكانی مەحمود 
پاش���ا. داوا لە س���ەرۆك وەزیران دەكات، داوا لە دەوڵەتی عوس���مانی بكات، تا مەحمود پاش���ا لە 
سەرۆكایەتی جاف بخرێت و عوسمان پاشای برای بكرێتە سەرۆكی جاف. دیارە ئەو داوای ئێرانە 

گەیشتبووە سوڵتان عەبدولحەمید، فەرمان درا بە البردنی.

محەمەد ئەمین زەكی بەگ، لە كتێبی )مشاهیر الكرد، ج2، ص181( دەڵێت:
))ب���ە البردنی مەحمود پاش���ا ل���ە قائیمقامیەتی هەڵەبجەوە دەكرێتە موتەس���ەڕیفی ))ئورفە(( و 
نازناوی ))بەگلەر بەگی((یش���ی پێ دەدرێت، دیارە ئەم نازناوە � بەگی بەگەكان � زۆر گرنگ بووە 

لە سەرتاسەری ئێراقدا تەنها بە چوار كەس دراوە:

1 � ئەحمەد پاشای بابان.
2 � عەبدولقادر پاشای دیاربەكری.

3 � مەحمود پاشای جاف.
4 � ئیبراهیم پاشا، بەڕێوەبەری ئەمالكی سنیە..

مەحمود پاشا لەو فەرمانی سوڵتانە، سەرپێچی دەكا و ناڕوات بۆ ))ئورفە((، بۆ دروستكردنی 
كاروباری بۆ ئەستەنبوڵ دەڕوات.

وەك دەركەوتووە مەحمود پاشای جاف، هاوپەیمانی شێخ عوبێدوڵاڵی نەهری و شۆڕشەكەی 
بووە 1880ز، وەك نووس���ەری كورد ))جەلیلی جەلیل(( باس���ی لێ دەكا و د. كاوس قەفتان س���اڵی 

1987ز كردوویەتی بە كوردی. ل125.
بە گەیش���تنی مەحمود پاش���ا بۆ ئەس���تەموڵ، دەستبەس���ەر دەكرێت، مەحمود پاشا دەكەوێتە 

خولیای هەڵهاتن و هەر واش دەكات.

دوای دوو س���اڵ دەستبەسەری لە رێگەی قەفقاسیا و ئێرانەوە دەگاتەوە ناو هۆزەكەی، بەاڵم 
لە پێش هەڵهاتنەكەیدا نامەیەكی توندوتیژ بۆ س���وڵتان عەبدولحەمید دەنووس���ێت بەم ش���ێوەیەی 

خوارەوە:
ئەوەم ال روونە س���تەمكاریت كردووەتە پیش���ە، تۆ خوێنڕێژی، تۆ زەڕەیەك پەیوەندیت لەگەڵ 
خ���ودادا نییە، ت���ۆ توخمی باوكی خۆت نی���ت و زەڕەیەك پەیوەندت ب���ە عەبدولمەجیدەوە نییە، تۆ 
س���وڵتانی جائیری، بەپێی شەرع س���وڵتانی جائیر ))واجب االطاعة(( نییە، كابرایەكی پیری وەك تۆ 
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300 ژنی هەیە، ئاخر هەی حەرامزادە كام شەرع رەوای ئەو بەزمەیە..؟
دیارە مەحمود پاش���ا توانیویە ئەو نامەیە بخاتە س���ەرمێزی سوڵتان. سوڵتان بۆ خۆی نامەكە 
دەكاتەوە و دەیخوێنێتەوە، فەرمان دەدا ئەوی نازناوی پێدراوە لێی وەرگرنەوە و ناوی ))راكردوو((

ی بۆ بەكار ببەن و لە هەر كوێ توانییان بیگرن..

پیرەمێردی شاعیر، لە رۆژنامەی ))ژیان((دا ژمارەی � 497 � ساڵی 1936ز دەڵێت:
))هەر س���ەبارەت بە كورد و ئەو كۆنگرانەی بۆ دەستخس���تنی مەوجودیەتێك بۆی بەستراوە، 

كۆبوونەوە گەورەكەی كەناری ))زەڵم(( هەوڵی مەردانەی مەحموود پاشام دێتەوە بیر.

س���اڵی 1887ز تا ئەیلوولی 1889ز لە هەڵەبجە لەس���ەر ئەرازی سەنیە بووم، زۆرتر محەبەتی 
مەحم���وود پاش���ام ب���وو، ئەگەرچی وەس���مان پاش���ا قائیمقام ب���وو، مەحموود پاش���ایان كردبووە 
موتەسەڕیفی ))ئورفە(( نیازی نەبوو بچێ، تا شەوێكی 25ی مانگی رەمەزانی 1305ك لە كەناری 
زەڵم مەحمود پاش���ام ئیقناع كرد بۆ ئەس���تەموڵ بچێ. ئەو شەوە س���وار بوو رۆیشت، چەند ساڵ 
دوای ئەمە گەڕایەوە، بە بەری ))باكو((دا هاتەوە، دنیای تەجروبە كرد، لە 15ی ش���ەوالی 1308ك 
چ���ووەوە، ئەمج���ا بە عەف���و ئیعادەی روتبە و نیش���انەوە، ل���ە دەورەی جم���ادی االول 1312ك دا 

هاتەوە..((.

مەحمود پاشا كە لە ئەستەموڵ بوو، شارەزای پشێوی ئەستەموڵ و واڵتی عوسمانی بوو، كە 
س���اڵی ش���ەش مانگ مانگانەی كاربەدەستانی دەوڵەت نەدەدرا، ئەیزانی هێزێكیان بۆ هیچ شوێنێك 
پ���ێ نانێ���ررێ، جا بەو خولیاوە س���اڵێكیان هەرچی پی���اوی ناوداری ئەم خاكە ه���ەن هەموویان لە 

سەرچاوەی زەڵم كۆ ئەكاتەوە وەك:

1 � شێخ محەمەدی موفتی سولەیمانی.
2 � ئەحمەدی باشچاوش.

3 � سەید ئەحمەدی بابا رەسوڵ
4 � ئەوڕەحمان ئاغای عەبدوڵاڵ ئاغا.

5 � فەقێ سەعید لە زەهاو.
6 � داودخانی كەلهوڕ و زۆربەی سەرۆك عەشیرەتەكانی ئەو دەڤەرە.

7 � سمایل بەگی داودە.
8 � مه جید پاشا.

9 � شێخ محەمەد رەئوف
10 � شێخ عەلی.

ب���ە كورت���ی ئەو زەڵمە پڕ بوو، چەند گفتوگۆ و تەرتیبات ك���را منیش لە خزمەت نەقیبدا بووم، 
بەق���ەدەر رەئی عموم���ی هیوایان بە قەڵەمی من بوو، منیش قەلەندەرانە بەو هەموو ماڵە بەگزادەدا 
ئەس���وڕامەوە، رۆژێك پاش���ا لە ماڵی كەیخوس���رەو بەگی كوڕی خۆی و نەقی���ب بانگیان كردم و 

وتیان:
خوا رێكی خست، قەڵەمی خۆت تیژ بكە، دەستووری ئیدارە و بەیاننامەت بنووسە..

منیش شێتانە هاتمە زوبان و وتم:
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پاشا بە خۆڕایی خۆم ماندوو ناكەم.
پاشا، ئەمەندە تووڕە بوو، سێ جار هەڵسا و خۆی دایەوە سەر دۆشەكەكەیدا وتی: بەڕاست 

ئەوە چی ئێژی؟
منیش بە جەسارەتەوە وتم: پاشا ئەگەر تووڕە ببی دەنگ ناكەم، ئەگەر عاجز بی دەیڵێم.

فەرمووی: بێژە..
وتم پاشا وانەبووە، بەاڵم تۆ وەزعی خۆمان و كەللەڕەقی و خۆبەبڵندزانینی ئەهلی ئەم خاكە 
لێك بدەرەوە، لەمە حاڵی بووم لە ش���ارباژێڕ دێیەك هەیە بە ناوی ))كەناروو(( س���لێمانی رەسوڵ 
ئاغ���ای تیا بوو. لەو دێیەدا س���ێ كوێخ���ا بوو، كوێخا ئەحمەد، كوێخا س���مایل و كوێخا حەمە. ئەم 
كوێخایانە هەریەكە خۆی بە ئاغایەك دەزانی، جا پاشا ئەگەر تۆ حوكمداریت دا بە نەقیب، لە حەقی 
خۆت چاوت پۆشی، سایەری روئەسای تیرەكان بە حوكمداری قبوڵیان نییە، ئەڵێن پاشای باوكت 
لە س���لێمانی موتەس���ەڕیف بوو توانا و هێزێكی زۆری بەدەس���تەوە بوو، چوو دوای مانگێك جێی 
هێشت. بڕوا ناكەم رەسوڵ ئاغای ترش فرۆش و مەحمود ئاغای چۆغەرەسی میراودەلی یا فەقێ 

ئەحمەدی داره شمانە ئەگەر بەشیان دەوێت چۆن دەبنە حوكمدار..؟

مەحمود پاشا پیر بووبوو، بەاڵم بیر و فكری گەیشتبووە ئاستی نەتەوایەتی، بەتایبەتی لە دوا 
دوایی دەس���ەاڵتی س���ەاڵتینی عوسمانیدا، زۆر رێكخراوی دژ بە دەسەاڵت، ئازادیخوازانەی میللەتە 
ژێردەس���تەكانی عوس���مانی پێك هاتبوو حیزبی ))ئیتحاد و تەرەقی(( كە دەس���ەاڵتیان بە دەستەوە 
گ���رت توندوتیژیی���ان دژ ب���ە میللەتی ك���ورد لە عوس���مانییەكان زۆرتر بوو، وتەیەك���ی بەناوبانگی 

مەحموود پاشای جاف هەیە، كە لە پیریدا دەربارەی كوردایەتی وتوویەتی:

كاتێك كە توانیم نەمزانی
ئەو كات كە زانیم نەمتوانی
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بیروڕای عەلی ئەكبەری وەقایع نیگار

عەل���ی ئەكب���ەری وەقایع نی���گار، خاوەنی نازناوی ))صادق الملك(( ناس���راو بە ))ئەفس���ەر(( . 
لە س���ەردەمی ناس���رودین ش���ای قاجاردا س���اڵی 1264ك، كتابچەیەكی دەس���تخەتی نووسیوە بە 
زمانی فارس���ی بە ناوی )عش���ایر و ایالت و طوائف كرد(. ئەم نووس���ەرە كوڕی میرزا عەبدوڵاڵی 
مونش���ی باش���ی نازناوی ))رەونەق((ی هەبووە، ئامۆزای شەرەف خانم ناسراو بە ))مەستورە((ی 

كوردستانییە و لە بنەماڵەی قادریی شاری سنەیە..
ئ���ەم مامۆس���تایە ))وقائع نگار((ە، كتێبی ))حدیقە ناصریە((ی نووس���یوە لەگ���ەڵ كتێبی ))مرآة 

الظفر((دا.

لە كتێبێكی دەستنووس���دا كە لە كتێبخانەی زانكۆی تاراندا پارێزراوە س���ەرجەم پەنجا و یەك 
پەڕەی���ە، ئ���ەو زۆر باس و بابەتی دەربارەی تیرەكانی هۆزی جافی تیادا نووس���یوە، وادیارە وەك 
هەمیش���ە ئەو تەقەڵاڵیەی وەقائیع نیگار كردوویەتی پێش���كەش بە شای سەردەم ناسرودینی شای 

قاجاری كردووە.

بە تەئكید نووسەرانی ئەو دەمە بۆ خوا نەیاندەتوانی بەرهەمەكانیان باڵو بكەنەوە، ئەو دەمەش 
چاپ و چاپخانە و توانای باڵوكردنەوە و راگەیاندن هەر نەبووە، هەر دەبوا دەسەاڵتداران پاڵپشتی 
نووس���ەران و ش���اعیران بكەن، فیردەوسی شانامەی پێش���كەش بە مەحمودی غەزنەوی كردووە، 
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شاعیران و لێهاتووانی دیكەش هەروا، مامۆستا ))وەقایع نیگار((یش هەر وایكردووە. بەندە ئەوەی 
وەقایع نیگار نووس���یویەتی هەر وەك خۆی لێرەدا باس���ی دەكەم، دیارە مامۆس���تای ناوبراو تەنها 
باس���ی ئەو تیران���ەی كردووە، وا لە كوردس���تانی رۆژهەاڵتدا ژیابوون، ئەم���ەش ئەوە دەگەیەنێت 
تیرەكانی جاف زۆر لە مێژدا لە كوردستانی خواروودا نیشتەجێ بوونە، یان هاتوچۆیان كردووە، 
تەنها لە س���ەردەمی زایەر بەگی جافدا، نەڕۆیش���توونەتە ئەو دیودا، با ئەوەش بڵێم. جگە لە بیر و 
ڕا و نووس���ینەكەی وەقای���ع نیگار، بەندە رای خۆم و بۆچوونی خ���ۆم دەڵێم و توێژینەوەیەكی پڕ 
لە وردەكاری دەخەمە روو، بەگوێرەی واقیعیەتی حاڵ، یانی ئێس���تای ئەو تیرانە. لە بیرت نەچێت 
لە نێوان نووس���ینەكەی خوالێخۆش���بوو وەقایع نیگار و لێكدانەوەی بەندەدا س���ەد و بیس���ت ساڵ 

نێوانیانە..

مامۆس���تا وەقایع نیگار، وەنەبێت تەنها دەربارەی تیرەكانی جافی نووس���یبێت، بەڵكو باسی لە 
تەواوی عەش���ایەری رۆژئاوای ئێرانی كردووە، بەتایبەت ئەوانەی كوردن، چەند سەرچاوەیەكیش 

باسی كردووە، دەربارەی رەگەزی كورد و جوگرافیای كوردستان.

با ئەویشە بڵێین دام و دەستگای پەیوەنددار بە دەسەاڵتی ئەردەاڵن وەك میرەكانیان بە چاوی 
گوم���ان و كەمتەرخەمیی���ەوە نواڕیویانەتە هۆزی ))جاف(( و میرەكانی جافدا هەتاوەكو ش���اعیر و 
مێژوونووسی س���ەردەمی خۆی ))مەس���توورە(( خانمی ئەردەاڵن پەیوەستە وشەی ))ئەشرار((ی 

كردووەتە پاشوەندی ناوی جاف لە باسەكانیدا.

تیرەی ئیناخی

ئ���ەم تیرەیە لە دەڤەری جوان���ڕۆدا دەژین، زۆر چاالك و چاپوكن، زۆربەی زۆریان بەگزادەن 
و خۆی���ان ب���ە رەعی���ەت نازانن، خاوەن���ی رەز و باخات���ی جۆراوجۆرن لە دەڤەری پاوە كە س���ەر 
ب���ە جوانڕۆی���ە. هاوینان دەڕۆنە چیای ش���اهۆ ك���ە چیایەكی بەرز و بڵندە، زس���تانیش دەگەڕێنەوە 

))مەرخێڵ((.

بۆرەكەیی

س���ەد و پەنجا خێزان دەبن و س���ەرجەم شەش سەد كەسێكن. كوێس���تان و گەرمیان دەكەن، 
زستانان دەڕۆنە دەڤەری زەهاو، لە هاوین دەگەڕێنەوە بۆ دەڤەرەكانی سنە. بەتایبەت ئسفەندئاباد 

و زنجیرە چیای ریمج..
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ئەم تیرەیە بەشێكن لە تیرەی ))مەنمی(( سەد ساڵ لەمەوبەر لە ناو خۆیاندا ))مەنمی(( ناكۆك 
دەب���ن و ل���ە مەنمییەكان جوێ دەبنەوە، ئەم تیرەیە س���ەرەتا لە نەتەوەی پیاوێ���ك بوونە بە ناوی 
))بەب���رەك(( و ئەو ناوە لە زمانی كوردی���دا گۆڕاوە و بووە بە ))بۆرەك((، برا گەورەیان ئەوڕۆكە 

))بوداق((ی ناوە و تەواوی خزمەكانی فەرمانی لێ دەبەن.

كالشی

نیوەی ئەم تیرەیە ئێستاكە لە دێی دلومەم، بیخوێ و قەاڵی جوانڕۆ و ترخان دەژین.
ئەوانەی وا كۆچەرن لەگەڵ هۆزی باوەجانیدا پایز و زستان بەرەو زەهاو دەڕۆن و هاوینانیش 
دەگەڕێن���ەوە ب���ۆ ئیالخەكانی چیای ماكوان، بڕێكیان لە ترخاندا كش���توكاڵ دەك���ەن، بڕێكی تریان 
كەوتوونەتە ناو ش���اری كرماشان و هەروەها ش���ارەزووری عوسمانی، لە ناو ئەم هۆزەدا زانیار 
و هوش���یاری زۆری تیادا هەڵكەوتووە و لە دەڤەری جوانڕۆدا وەك پێش���نوێژ و چاوس���اق دەست 

بەكارن، هەر لەم سەردەمەیدا ))مەال عەلی سەرپەرشتی مەوقوفاتی كوردستانە لەم هۆزەیە((.

وەك دەردەكەوێ���ت ن���اوی ئ���ەم تیرەیە لەبەر ئەوەی ناوچەكەیان پڕە ل���ە نێچیر و ئاژەڵ راو، 
یەكێ���ك لە دەس���ەاڵتدارانی حوكمڕانی كوردس���تان رێگەی دەكەوێتە ناو ئەو ه���ۆزە، لەبەر بەفر و 
س���ەهۆڵبەندان نەیتوانیوە بە رێگەی خۆیەوە بڕوا. لە ناو ئەو هۆزەدا دەمێنێتەوە. ئێوارە و بەیانی 
چێشتی گۆشتی مەڕ و بزنی كێوی پێ دەدەن، ئیدی لەو رۆژەوە ئەو تیرەیە ناونراون تیرەی )كەڵ 

ئاش(( لە دواییدا بە كاڵشی گۆڕاوە. 

تیرەی رووتە
ئ���ەم تیرەیە لە س���ەرەتاوە دەوڵەمەند و خ���اوەن ئاژەڵ و دارا بوونە. ب���ەاڵم لە دواییدا هەژار 

كەوتوونە....
زس���تانان دەڕۆنە س���ەر س���یروان لە نێوان جوانڕۆ و هەوراماندا. هاوینان دەڕۆنە نێو چیای 

شاهۆ ئەم تیرەیە لەسەر وەلەدبەگی دەژمێردرێن، بەاڵم لە الیەن ئیناخییەكانەوە بەڕێوەدەبرێن.

تیرەی تاری مورادی
دی���ارە باپی���رە گەورەیان ناوی ))ت���اری موراد(( بووە و لەس���ەر هۆزی مەنم���ی دەژمێررێن، 
لەبەر ئەوەی لەگەڵ مەنمییەكاندا، ناكۆكی كەوتووەتە نێوانیان ))چل س���اڵ لەمەوبەر(( لە مەنمییان 

جیابوونەتەوە.
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)ئەم باس���ە سەد و بیس���ت ساڵ لەمەوپێش نووس���راوە بەگوێرەی وتەی نووسەر، چل ساڵی 
تری بخەیتە س���ەر یانی س���ەد و شەس���ت س���اڵ لەمەوپێش تاری مورادی لە هۆزی مەنمی جوێ 

بووەتەوە - نووسەر(.
گوێزایانەتەوە دەڤەری كوردستان ))سنە(( ناوچەی ئیالخی نەقارەخان، كانی درێژ، كوێخاكەیان 

ناوی محەمەدە...

تیرەی رەحمان بەگی

ئەم هۆزە چوار بەشن:
یەكەم: مستەفایی، دووەم: دورویی، سێهەم: بێسەری.

مستەفاییەكان گەورەكەیان بەو ناوەوە بووە، بۆیە ناونراون مستەفایی.
بڕێك���ی تری���ان ل���ە دورودی نزیك���ی جوانڕۆدا ژیاون و ه���ەر لەوێدا كوێس���تان و گەرمیانیان 

كردووە و ناونراون دوورویی.
بڕێك���ی تری���ان ل���ە نەت���ەوەی ))بەی���ان(( ناوێك بوون���ە و بە ن���اوی باپیریانەوە ناس���راون بە 

))بیانی((
ئەو بەشەكەیان لە ناوخۆدا نەیانتوانیوە براگەورەیەك هەڵبژێرن

ناسراون بە ))بێ سەری((، ئەم چوار بەشە كە سەرەتا برا و خوێشی یەكتر بوونە سەرەتا لە 
سەردەمی حوكمڕانی ئیبراهیم بەگی وەكیلی جوانڕۆدا لەسەر جوانڕۆ ژمێراون.

بەاڵم لەم دوا دواییەدا باڵوەیان لێ كردووە بڕێكیان رۆیشتوونەتە ناوچەی رەوانسەر، بڕێكی 
تریان گەیش���توونەتە مایدەشی كرماشان. بێ سەرییەكان رۆیشتوونەتە ناو هۆزی كەشكی.. وەك 
لە سەرەتاوە باسم كردووە، ئەم دەستخەتە سەد و بیست ساڵ لەمەوبەر نووسراوە نووسەرەكەی 
لەم دەستخەتەیدا دەڵێت ئەم چوار كۆمەڵە سەد و پەنجا ساڵ لەمەوبەر لەسەر جوانڕۆ دەژمێردران، 
سەرجەم دەكاتە دووسەد و حەفتا ساڵ لەمەوبەر و لە سەردەمی ئیبراهیم بەگی وەكیلی جوانڕۆدا 

هۆزی ))مستەفایی(( دورویی، بیانی و بێ سەری لەسەر جوانڕۆ دەژمێردران.

ئیمامی 
دیارە ئەم تیرەیە باپیرە گەورەیان ناوی ئیمام بووە، س���ەرەتا لەس���ەر تیرەی یەزدان بەخشی 
ژمێ���راون. ك���ە ی���ەزدان بەخش���ییەكان گوازتویانەتەوە ب���ۆ ژێر دەس���ەاڵتی عوس���مانی لەگەڵیاندا 
نەڕۆیشتوونە و لە دەڤەری جوانڕۆدا ماونەتەوە، گەورەكەیان ناوی )محەمەد بەگی مەحمود بەگە( 

هەوارگەیان چیای ))مێكوری داڵن((ە، زستانیش ))دەلەدرە(( دەكەنە هەوارگە.
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زەردویی

لەبەر ئەوەی باپیرە گەورەیان تووشی نەخۆشی زەردویی هاتووە، ئەم تایفە نەوە و نەتیجەكانی 
بە ناوی ئەو نەخۆشییەوە ناسراون ))زەردویی(( بووە بە ))زەردویی(( ئەم تیرەیە بووە بە چوار 

بەشەوە وە هەر بەشێك ناوی تایبەتمەندی خۆی هەیە:

1 � س���اتیاری: باپی���رە گەورەی ئەم بەش���ە لەو دەمانەدا س���ەعاتی هەب���ووە وە ئەو دەم هەر 
كەسێك سەعاتی هەبووایە شتێكی سەرسام ئاوەر بووە، سەعاتداری بووەتە سایتاری..

2 � كەوانگەر یا كەمانگەر:
زۆر بنەماڵە لە ناو ش���اری س���نەدا ناس���راون بە كەمانگەر، هەروەها لە دێهاتی كوردس���تاندا 
كەمانگەرەكان زۆرن لەبەر زیرەكی پەیوەستە بە الی دەسەاڵتدارانەوە نزیك بوونە ))مەال ئەحمەد((
ێكیان تیا هەڵكەوتووە بووە بە خەلیفەی رێبازی نەقش���بەندی و خانەقایەكی لە دێی ))كولەس���ارە(( 

دروستكردووە.
ئەوڕۆ پەیڕەوانی زۆری لێ كۆبۆتەوە و كوڕەكانی جێگەیان گرتۆتەوە.

3 � رەوان���ی: لەبەر ئەوەی نیش���تەجێی دێ���ی ))رەوان((ی دەڤەری جوان���ڕۆ بوونە بەو ناوەوە 
ناسراون، وە رەز و باخی زۆریان هەیە.

4 � ش���اقوایی: ب���ە ناوی باپیرە گەورەیانەوە ناونراون، زەردویی���ەكان، لە فەیزئابادی گەڕەكی 
كرماشان زۆرن و خەریكی كار و كردەوەی بازرگانین.

لە شارەزووردا زۆرن و خەریكی كشتوكاڵن هەروەها لە دەڤەری جوانڕۆدا زۆرن و رەوەندن، 
لە هاوین و بەهاردا هەوارگەیان ))سەردەخانی، ویراش، تین، دوزەجوچ، دەرتیان((دان.

بە زستانانیش دەڕۆنە سەر سیروان لە دەڤەری ئەنجیرەك و رەوان دادەنیشن.

 

شاقوایی

ئەم تیرەیە بەش���ێك بوونە لە هۆزی زەردویی زۆربەی���ان لە جوانڕۆدا دەژین، تاوەكو ئەمڕۆ 
كەسێكی ناوداریان تێدا هەڵنەكەوتووە.
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مەنوچەهری

ئەم تیرەیەش وەك مستەفابەگی بەشێكن لە قوایەكان و لە الیەن سەرۆكی قوایەوە سەرپەرشتی 
دەكرێن.

زۆرت���ر ل���ە جوانڕۆدان، گەرمیان و كوێس���تان دەك���ەن، لە نێوان س���ەریاس و زەهاودا، لەبەر 
ئەوەی لە نەوەی )مەنوچەهر بەگی كوڕی سەیدای ئەحمەد بەگ(ن بە مەنوچەهری دەناسرێن.

مستەفا بەگی

ئ���ەم تیرەیە لەس���ەر ه���ۆزی قوایی یان قوب���ادی دەژمێردرێن، س���ەرۆكەكەیان پەیوەس���تە لە 
بەگزادەكانی قوبادی بووە.

باڵوی���ان ل���ێ كردووە، زۆرتر لە كرماش���ان و ناوچەی ش���ارەزووردان و بڕێك���ی دیكەیان لە 
ناوچەی جوانڕۆدان لە دێی ))زالن((دا دەژین.

مەنمی

ئەم هۆزە لە ئێراندا دوو تایفەن، یانی بوونەتە دوو تایفە:

1 � محەمەدی مورادی . كە دەكاتە باپیرە گەورەیان، كە ناوی محەمەدی مورادی بووە.
2 � ت���اری م���ورادی: ئ���ەوڕۆ گەورەكەیان ن���اوی ))گەنج محەمەد بەگە((، ئ���ەم هۆزە بە ژمارە 
زۆرن، كۆچەرن، گەرمیان و كوێس���تان دەكەن، زستانانیش دەڕۆنە دەڤەری زەهاو و شارەزوور. 
بیس���ت و دوو س���اڵ لەمەوب���ەر هۆزی مەنمی و گەاڵڵی دەبێتە ش���ەڕیان، ح���ەوت كەس لە هۆزی 
مەنم���ی دەكوژرێ���ت، یەكێك لە ك���وژراوەكان برای گەنج محەمەد بەگ بووە و بە س���ەرۆكی خێڵ 
ژمێردراوە. زۆری نەكێشاوە مەنمییەكان خۆیان كۆ دەكەنەوە و پەالماری گەاڵڵی دەدەن و چەند 
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كەسێكیان لێ دەكوژن. دوژمنایەتی دەكەوێتە نێوانیانەوە، بەگزادەكانی جاف دەكەونە نێوانیانەوە 
وە بۆ ماوەیەك مەنمییەكان گەرمەسێر رۆیشتن تەرك دەكەن و نیشتەجێی دەڤەری حوسێن ئاباد 
دەبن، پیاوماقوواڵنی مەنمی چەندین پارچە موڵكی چاك دەكڕن وەك: س���ەرانی عولیاوە، س���ەرانی 
سوفال، كەلورئاباد، پشت تەنگ و دەست بە كشتوكاڵ كردن دەكەن و زستانان هەر لە دەرەوەیدا 

دەژین لە ))پیرمحەمەد((.

بە داخەوە دیس���ان لە ناو خۆیاندا بە ش���ەڕ دێن، بەتایبەت مەنمییەكان دژ بە تایفەی محەمەد 
مورادیی���ەوە و تاری م���ورادی و تایفەی تاری مورادی كە بۆ خۆیان لەس���ەر مەنمی دەژمێررێن، 
ل���ە مەنمی جیا دەبنەوە و دەگوێزنەوە دەڤەری گروس ))بیجار(( كە دوا س���نووری والی گەورەی 

سنەیە لە دێهاتی قرخلو، كانی درێژدا دەگیرسێنەوە.
زۆرتر لە سێ سەد خێزان لەم تیرەیە لە بازیان و سەرچاوەی سلێمانیدا دەژین.

نەدری

ئ���ەم تیرەیە زۆرتر لەس���ەر زەردوییەكان دەژمێررێن لە هاویندا لە دێی میرگەس���ار و كەژی 
ئەبدااڵندا دەژین.

زستانانیش لە دەوروبەری جوانڕۆدا ئاژەڵ دەلەوەڕێنن و دەڕۆنە مایدەشت.
ئەمانە لە نەوەی ))نەدمحەمەد(( ناوێك بوونە و پیاوێكی هەڵكەوتوویان تیادایە بە ناوی كوێخا 

محەمەد.

كۆكۆيی

لە ناو ئەم تیرەدا بە زەحمەت سەرۆك و كوێخا لە ناو خۆیاندا هەڵدەبژێرن. زۆرتر كوێخاكانیان 
ل���ە بەگزادەكان���ی ئیناخ���ی بە برا گەورەی خۆی���ان دەكەن. لە مێژدا ئەم تیرەیە زۆر بە دەس���ەاڵت 

بوونە، بەاڵم بێ شك ئەمانە لەسەر هۆزی جاف دەژمێردرێن.

هاوین���ان دەڕۆن���ە دامێن���ی چی���ای ماك���وان و گویلە و لەوێ���دا دادەب���ەزن. ب���ە هاوینانیش لە 
))سمرەساوەند و گوریگەبر((دا دادەبەزن. لەبەر ئەوەی ئاژەڵدار بوونە چیا بە چیا كێو بە كێویان 

كردووە بە دوای لەوەڕگادا گەڕاون، بۆیە بە كۆكۆئی ناسراون.
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قوایی

ئەم تیرەیە لە نەتەوەی ))كاكەگیان(( ناوێك بووە كە زۆر دەروێش س���فەت و پیاوچاك بووە 
و باپیرەگەورەی���ان ب���ە ناوی ))قوباد بەگ(( بووە.. كە بكات���ە باپیرە گەورەی ))كاكەجان((، بۆیە بە 

قوبادی یا قوایی ناسراون.
سەرۆكی ئەم هۆزە و هۆزەكانی تر ئەوڕۆكە ))حەبیب بەگە(( )دیارە حەبیبوڵاڵخانی باوەجانی 

مەبەستە � نووسەر(.

ئیاڵخی ئەم تیرە چیاكانی )نەبی گز، مەزارەی بازان، ناراو(ە، كە بەش���ێكە لە جوانڕۆ، پایز و 
زستانیش بەرەو خوار دەبنەوە بۆ زەهاو و شێخان.

پیاوی دەمڕاس���ت و ناس���راویان تیادایە، بەتایبەت ))ئەحمەدبەگ(( ناوێكیان تیا هەڵكەوتووە لە 
ئازایەتیدا بەناوبانگە. )دیارە یەش���تا خانای قوبادی ش���اعیری دنیای شیعر و ئەدەبیاتی كوردی بە 

دنیا نەهاتبوو � نووسەر(. 

شێخ سمایلی

حاجی میرزا ئەحمەدی كوردستانی لە سەردەمی سەڵتەنەتی فەتح عەلی شادا لە دارولخەالفەتدا 
))داروغ���ە دەفت���ەر(( ب���ووە، ))میرزا بن���ووس(( دێی ))دی���زەج((ی دەڤەری كوردس���تانی كڕیوە كە 
كەوتووەتە ئس���فەند ئاباد تیرەی ش���ێخ س���مایلی كە رەعیەتی بەغدا و دەسەاڵتی عوسمانی بوون 
ئەوان���ەی رازی ك���ردووە و هێناونیانەت���ە ئەو دەڤەرە و لەوێڕا نیش���تەجێی كردوون و گەرمیان و 
كوێس���تانیان ك���ردووە، زس���تانان تا زەهاو و دەوروبەری لوڕس���تانیش دەڕۆن و ئ���ەو تیرە دوو 

كوێخایان هەیە:

1 � كوێخا میرزا موراد
2 � كوێخا حوسەین عەلی

ناوی شێخ ))سمایلی(( لەوەوە هاتووە كە باپیرە گەورەیان چاوساقی شێخ سمایلی بەرزنجی 
بووە، كە سەر بە دەوڵەتی عوسمانی بووە.

هێش���تا زۆر ل���ەم تیرەی���ە لە بەغدا دەژی���ن و بڕێكی تریان لە دەڤەری س���لێمانیدان، بە تایبەت 
ناوچەی شارەزوور و بە جاف دەژمێردرێن...
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وشەی جاف

د. محەم���ەد عەل���ی لە كت���اوی )ایالت وطوائ���ف كرماش���اهان(دا دەڵێت: ))ه���ۆزی جاف دوای 
لەناوچوونی ئیمپراتۆریەتی ساس���انی و دروس���تبوونی دەسەاڵتی ئیسالم و عارەب بە ))جاوانی(( 
ناسراون و لە پێش ئیسالمدا بە چاپانی دەناسران و پەیوەند و بەستەگییەكی راستەوخۆیان وەك 
یەك هۆز و خوێش و خزمایەتی لەگەڵ س���ەردار و فەرماندەری بەناوبانگی دەس���ەاڵتی ساس���انی 
))جاپان((یان، هەبووە. لەو بارەوە ))ئیبنولئەسیر لە )ر � ك � الكامل ج2، ل109(دا بە درێژی باسی 
كردووە. ئەو قارەمانە لەگەڵ براكەیدا ))مەردان ش���ا((دا لە ش���ەڕی ))ئەلیس((دا و دوای ش���ەڕی 
وەلجە ش���ەهید كراوە. هەر لەو بابەتەوە لە )د � ك � ایران در عهد باس���گان، ل474(دا ئاماژەی بۆ 

كراوە...
هەروەها د. محەمەد عەلی سوڵتانی، دەڵێت:

))ب���ە گوێ���رەی زەمان و قۆناغەكانی، زمان و زمانەوانی ))ج���او(( بووە بە ))جاوی((، وەلەبەر 
توندخۆیی و س���ەختگیری لە كار و كردەوەیاندا بووە بە ))جافی((، یانی جەفا پیش���ە و دڕ رەفتار. 
وە لەو رووەوە لە یادداش���تەكانی دمرگاندا )ر �ك � جغرافیای غرب ایران، ل96( دیس���ان هەر لەم 

رووەوە زۆر لە زانیاران باوەڕیان وایە كە وشەی )جافی( بە گوێرەی زەمان بووەتە ))جاف((.

 

تااڵنكردنی جاف

یەكێ���ك لە هۆیە س���ەرەكییەكانی بەجێهێاڵنی ناوچەی جوانڕۆ ل���ە الیەن بڕێك لە بەگزادەكانی 
ج���اف و تیرەكان���ی ج���اف و هاتنیان بۆ ژێر دەس���ەاڵتی بابان���ەكان، رەفتاری خوێن���اوی و كار و 
ك���ردەوەی پ���ڕ لە توند و تیژی می���ر ئەمانوڵاڵخانی ئەردەاڵن بووە، كە بە ت���ەواوی هێز و توانای 
دەسەاڵتی ئەردەاڵن و كۆكردنەوەی هێزە چەكدارەكانی عەشایەری دیكە پەالماری هۆزی جافیان 

داوە.

لەم رووەوە ))مەس���تورە(( ژنە ش���اعیری بەتوانای كورد و میرزادەی بنەماڵەی ئەردەاڵن لە 
كتێبی ))مێژووی ئەردەاڵن((دا دەڵێت:

ئەو دەم خێڵەكانی هۆزی جاف لەس���ەر س���نوور و جێگە ئیالخەكان بزێو بووبوون و مەڕ و 
مااڵتیان دەلەوەڕاند، پایان لە بەڕەی خۆیان زیاتر نابوو و بووبوونە هۆی ئاژاوە و دەردەسەری 
خەڵكە نیشتەجێبووه كە، والی هەرچی دەكۆشا چاو لەو كارەی بپۆشێت پێی نەدەكرا، بڕیاری تااڵن 
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و چەپاو و كوش���تاریانی دا و هەرواش���ی كرد و ئەو تااڵن و بڕۆیە بوو بە مایەی دەس���تكەوتنی 
زۆرت���ر ل���ە پەنج���ا هەزار تمەن و هەر بەو بگرە و بەردە و هەیتوهووتەش���ەوە، بەس���ەر مەریوان 
و ش���ارەزووردا گەیشتنە سلێمانی، كە مەڵبەندی پاش���اكانی بابانە. ئەم سەربەندە )مەحمود پاشا( 
میری بابان بوو. مەحمود پاش���ا و پیاو ماقوواڵن و بازرگانانی ش���ار، شاریان بەجێهێاڵ و چۆڵیان 
كرد، ئیدی ئەوی ماڵ و حاڵ بووە، لە ماڵ و مزگەوت و دیوەخانان و تەكیەكاندا بوو هەر هەمووی 

لە الیەن لەشكری ئەمانوڵاڵخانەوە تااڵن كرا.
وەلەد بەگی جاف، كە یەكێك بووە لە هەرە پیاوماقوڵاڵنی زەمانی خۆی، بە دیل گیرا و لەگەڵ 

میر بۆ شاری سنەیان برد.

رۆس���تەم بەگی كوڕی لەگەڵ حەبیب بەگی كوڕیدا لە قەاڵی قس���اڵن بە فەرمانی ئەمانوڵاڵخان 
زیندانی كران، ئەو رووداوە خوێناوییە، ئەم پەالمارە دڕندانە تەنها بۆ ئەدەبكردن و چاوترساندنی 
عەشیرەتی جاف نەبووە، وە نەبێت هۆزی جاف، لە پڕ گەیشتبوونە ئەو دەڤەر و ناوچانە، ئەو جێگە 
و شوێن و هەوارگانە مەڵەبه ند و زێدی سەدان ساڵەی هۆزی جاف بووە، لەگەڵ دەوروبەردا خزم 
و خوێ���ش و ژن و ژنخ���واز بوونە، تێكەاڵوییان لەگەڵ هۆزەكانی تردا هەبووە، ئیدی ئەو پەالمارە 
بۆ بەو چەش���نە؟ بۆ بەو لە ناكاو پەالماردان و كوش���تارە؟ . دەركەوتووە كە میرەكانی ئەردەاڵن 
پەیوەستە تەماحگیری ناوچەی جوانڕۆ بوونە، هەروەها دەوڵەمەندی و دارایی هۆزی جاف بوونە 
بە بەڵگە و بێ بەڵگە بۆ هەلێك گەڕاون تا بە خاوەنی ناوچەكە بن و مەڕ و مااڵتیان داگیر بكەن.

لە الیەكی ترەوە لە س���ەردەمی ئەمانەوڵاڵخاندا خەزێنەی دەسەاڵتی ئەردەاڵن كەوگیر درابوو 
لە بنی قازان و نیازی بە زەڕ و پارە پەیدا كردبوو، وەك كورد واتەنی ))شەڕ لە بەتاڵی چاكترە((!، 
ئەو پەالمارەی ئەمانوڵاڵخانە و بە شێوە زۆرتر لەبەر تااڵن و دەستكەوت بووە نەك چاوترساندن 
و یاس���ا پاراس���تن. لەو رووەوە وەك هەمیشە ))مەس���توورە(( خانزادی ئەردەاڵنی دەمارگرژی بۆ 

الی كەس و خوێشانی خۆی بە زەقی پێوە دیارە....
هەروەها لە هەمان سەرچاوەدا ))مەستوورە(( خانم دەفەرمێت: 

دوای گەڕانەوەی عەلی قولی خان بۆ كوردستان، لەبەر ئەوەی گەلێك بەدخوو و رەفتار توند 
و تیژ و جنێوفرۆش بووە، خزم و خوێش���انی پاڵ دەدەن بە )حوس���ەین بەگی مامی(یەوە و عەلی 
قول���ی خ���ان راو دەنێن و دەڕوا لە بۆ قەاڵی ))پاڵنگان(( لەوێڕا قەاڵداری دەكا و پەناش دەباتە الی 
))خانە پاش���ا((ی بابان، ئەویش ))رۆس���تەم بەگی جاف(( و زۆر لە هۆزی جاف دەنێرێتە هانایەوە 

و بڕیاری شەڕكردن دەدەن.

دی���ارە نەك تەنها ئەردەاڵنەكان، بەڵكو بابانەكانیش پەیوەس���تە نیازمەندی توان و دەس���ەاڵتی 
هۆزی جاف بوونە و لە رووداوەكاندا سوودیان لە دەسەاڵتی جاف وەرگرتووە. )باسیل نیكیتین( 

هەر لەم رووەوە دەڵێ: 
))هۆی س���ەرەكی پەالماری میرەكانی ئەردەاڵن بۆ سەر دەڤەری جوانڕۆی جاف، تەنها لەبەر 
داگیركردن���ی ئ���ەو ناوچە پڕ لە خێر و بەرەكەتە بووە و لە الیەكی ترەوە ترس���یان لە دەس���ەاڵتی 

هۆزی جاف بووە..((
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داستانی حەزرەتی ئیبراهیم

خۆشەویستان، سەرەتا دەربارەی حەزرەتی ))ئادەم(( دەدوێم لە كوێ نیشتەجێ بووە و لەگەڵ 
ژنەكەیدا ))حەوا(( لە چی دێیەكدا ژیاوە، كە پێی وتراوە ))بەهەشتی زەوی(( و باوكی بەشەرییەت 
ل���ە كوێدا نێژراوە، دەرب���ارەی منداڵەكانی كە چۆن ))هابیل(( ك���وژراوە گۆڕەكەی لە كوێدایە و بە 
دوای���دا دەرب���ارەی حەزرەتی ))نوح(( دەدوێ���م هەروەها دەربارەی ))تۆفان(( و س���ەرەتا لە كوێڕا 
دەستی پێكردووە و چەند درێژەی كێشاوە و چەند كەسی لەگەڵدا نەخنكاون و رزگاریان بوو، لە 
كوێڕا نیشتەجێ بووە و كەشتییەكەی لە كوێدا لەنگەری خستووە، بەسەر چ چیاكەوە ماوەتەوە.. و 
))نوح(( لە كوێڕا ژیاوە و لە كوێندەرێ مردووە و ناوی ئەو دێیەی گۆڕەكەی نوحی تیادایە چییە. 
هەروەها دەربارەی حەزرەتی ))ئیبراهیم(( دەدوێم و لە كوێڕا نامەی پەیامبەری پێ گەیش���تووە و 
چۆن بتی ش���كاندووە و لە كوێ ویستوویانە بیسووتێنن، دوای رزگاربوونی ))بە فەرمانی خودا(( 
چۆن لە باوكی و هۆزەكەی تەبەڕا بووە و دوور كەوتۆتەوە، وە ناوی ئەو جێگە چی بووە دوای 
راكردنی حەزرەتی ))ئیبراهیم(( تیادا نیش���تەجێ بووە، هەروەها دەربارەی ژنەكانی، منداڵەكانی و 

ژنی كوڕەكانی و ناوی هۆزەكەی چی بووە.. بە چی زمانێك دواون؟.

هەروەه���ا دەرباره ی ))الفرقان((، خوا حەز بكا دەربارەی حەزرەتی مەس���یح دەدوێم ))عیس���ا 
كوڕی مەریەم(( دەربارەی هۆزەكەی و چی بەسەر هاتووە دوای لە خاچ كێشان و كوشتنی.

بەڵێ، كوش���تنی و لە خاچ كێش���انی، بەاڵم ئەوی لەو دەچوو و گۆڕەكەی لە كوێدایە و لە چی 
دێیەكدای���ە )ئەم���ە لەبەر بێ تاوانی یەهوودییەكان ناڵێم، نەخێر هەزار نەخێر، ئەوانە تاوانباری الی 

خەڵك و خوا و مەالئیكەن(.
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ل���ە دواییدا مژدەی س���ەركەوتنی خوداتان پ���ێ رادەگەیەنم ئەی ئیمان���داران )وأنذر الذين كفروا 
والمش���ركين ان صاحب الفرقان والتوراة واالنجيل والقرآن المجيد هو اهلل الواحد األحد الصمد لم يلد ولم 

يولد ولم يكن له كفوًا أحد عزيز ذو أنتقالم(.

برا و ئازیزانم وا من قس���ەتان لەگەڵ دەكەم.. س���ەرەتا عەرش���ی خوداوەند بەسەر ئاوا بووە، 
مەالئیكەكانی لە دەور بووە دوای ئەوەی كەون و زەوی لە شەو و رۆژدا بە ئەمری خودا دروست 
بووە، تیایدا ئەوی دار و درەخت و ئاژەڵ و دڕندە و قوڕسازیدا ئادەمیش لە خۆڵ و روحی پوتێكدا، 
بۆ ئاگاداریتان لەو خۆڵە لە س���ەرەوەی ئێراق ))كوردس���تان(( لە چیای هەڵگورد هێنراوە و لەش���ی 
حەزرەتی ئادەمی پێ دروستكراوە، لە دواییدا خودا ناوی زۆری بە حەزرەتی ))ئادەم(( ناساندووە 
لەشەیتانیش هۆشیاری كردووە، كە شەیتانی لە پێش ئەودا لە ئاگر سازاندووە و داوای لە تەواوی 
مەالئیكەكان���ی ك���رد تا كڕنۆش���ی بۆ بەرن )بۆ حەزرەت���ی ئادەم( هەر هەموویان ئ���ەو فەرمانەیان 
ئەنجام دا جگە لە ش���ەیتان كە لە رەگەزی جنۆكە بووە و بە الیەوە بە نەش���یاوی زانیوە كڕنۆش 
بۆ گیانلەبەرێكی پێست سپی قژ زەردی چاو شین ببات. بەاڵم ئادەم ئامۆژگارییەكەی خوداوەندی 
فەرام���ۆش كرد بە گوێی ش���ەیتانی كرد، ئەوەش دیارە لەس���ەر فەرمان���ی خوداوەند بووە تا هەوا 
و ه���ەوەس نەبێت���ە بەڵگەی خەڵكی بەرانبەر پەروەردگار، جا لەس���ەر ئەو نافەرمانییە پەروەردگار 
))ئادەم و حەوا((ی لە بەهەشت وەدەرنا، كە لە قوواڵیی ئاسماندا بووە و هەناردوویەتە سەر زەوی 
تا لەوێڕا بژی و لەوێش���دا بمرێت و لەوێش���ەوە دووبارە زیندوو دەبنەوە و ژیانی دنیای هەوەس 
و تاقیكردنەوەیە تا رۆژی دواحیس���او و دواكیتاو، ئەوی خاوەن ش���تی چاك و لەزەت بەخش���ی، 
ئ���ەوی كوێركوێران���ە رەفت���ار و كرداری كردبێت لەوێش���دا هەر بە كوێری و ژیان���ی پڕ لە ئازار و 
چەرمەسەری دەگوزەرێنێت، ئیدی حەزرەتی ئادەم و خانمەكەی ))حه وا(( بەسەر زەوییەوە ژیانی 
هاوسەرییان دەست پێ كرد و بنمیچێكی قوڕینیان سازاند، حەوا باردار بوو زۆری نەكێشا سكێكی 
دووان���ەی هێنایە دنیاوە ))كوڕ و كچێ���ك(( پێكەوە، كوڕەكەی ناو نا ))قابیل((، بە ئەمری خودا ئەو 
دوو منداڵە س���وور و س���پی و قژ زەرد بوون، لە سكی دووەمدا دایكە ))حەوا(( دیسان دووانەیەك 
دیكەی هێنایە دنیاوە، دیسان كوڕ و كچ بوون، بەاڵم پرچ رەش و پێست رەش و چاوڕەش بوون، 
كوڕە ناونرا ))هابیل(( كە گەورەبوون بە فەرمانی خودا بڕیار درا، قابیل خوش���كە دووانەی هابیل 
بهێنێ���ت و ))هابیل((یش هاولفەكەی قابیل، بەاڵم قابیل لەس���ەر هاندانی ش���ەیتان بە جوانیی خۆیدا 
دەنازی نەڕۆیش���تە ژێر فەرمانی خوداوە و دەیگوت: دەبێت هەر یەكەو هاولفی خۆی مارە بكات. 

تكایە مەپرسە بۆ قابیل ئەو نافەرمانییەی كردووە، بەندە ئەم ئایەتەتان بۆ دەخەمە روو:

)يا أيها الذين آمنوا الَتْسألوا َعن أشياَء إن ُتْبَد َلُكْم َتسْؤكم... المائدة:101(، )ِإنَّا أنَزْلَناُه ُقْرآنًا َعَرِبّيا لََّعلَُّكْم 
َتْعِقُلوَن. يوس���ف:2(، )اهلُل خاِلُق ُكلِّ َشٍئ َوُهَو َعَلى ُكلِّ َش���ٍئ َوِكيٌل. الزمر: 62(، ئەو جێگەی حەزرەتی 

ئادەم���ی تی���ا ژیا و هەر لەوێش���دا مردووە ))دێی س���ەالم((ە لە س���ەرەوەی عێراق ))كوردس���تان(( 
كەوتووەتە باش���ووری ))گەاڵڵە((وە، كە لە بندەس���تیدا كانیاوی ))زەاڵڵی(( تیادا بووە و بۆس���تان و 
باغچەی پڕ لە گوڵ و گوڵزاری تێدا رواوە، وەك مێژوونووسان لە سەرچاوەی )ئەسفاری پیرۆز( 
و بەڵگە كۆنەكان بە دەس���تیان هێناوە و باس���یان لە )بەهەش���تی س���ەر زەوی و باخچەی عەدەن( 
كردووە. هەر ئەو وش���انە بە بەڵگەنامە ئینگلیزییه كەوە نووس���راوە كە )حدیكی جوان( یانی )حدیقە 



خوسره و جاف

75

جمیلە( ش���تێكە پیتی )ق( گۆڕاوەتە س���ەر پیتی )ك( كە بە دەم بۆ بڕێك رەگەز پیتی )ق( ئاس���ان 
ناوترێت، بۆیە ئەو وشانە بە كوردی نووسراوبوون((

دەگەڕێمەوە الی یەكەمین ش���ەهیدی بەش���ەرییەت ))هابیل(( و ئەو دوو برایە، مەڕ و مااڵتیان 
دەلەوەڕاند، لە دەوروبەری ماڵی خۆیاندا، رۆژێك لە رۆژانی وەرزی بەهار دیس���ان بە كاروباری 
خۆیانەوە خەریك ببوون، برا بچووك ))هابیل(( بە برای گەورەی گوت: من ماندووم تۆزێك لە ژێر 
ئەو درەختەدا دەنووم، هەروایكرد، بەاڵم ))قابیل((ی برا گەورە ش���ەیتان دڵی پڕ لە كینە كردبوو، 
بڕیاری كوش���تنی براكەی دابوو، هەر كە چاوی چووە خەو بەردێكی بە هەردوو دەستی هەڵگرت 
و دای بە سەر ))هابیل((ی نووستوودا، بەو شێوەیە قابیل هابیلی برای كوشت، كە بینی وا براكەی 
كوش���تووە، ئاش���وفتە بوو نەیدەزانی چی لە تەرمەكەی بكات. چیرۆكی دوو قەلەڕەشەكە دەزانین. 
قابیل چاڵێكی هەڵكەند، تەرمی هابیلی تێدا شاردەوە، هەر ئەو دەمە پەشیمانی دایگرت، ئەو جێگە و 
شوێنە تا بە ئەوڕۆ ماوە و بەسەر گردێكەوەیە لە نێوان )قسرین و لنزی(دا، كە بكاتە رۆژهەاڵتی 
دێی س���ەالم و رێبوار لەوێڕا دەگوزەرێ ))فاتیحا(( دەخوێنن.. نازانن هی كام كەس و ناس���راوە بە 
))باوە گەورە((. رەنگە یەكێك دەربارەی ناوی ))حەوا(( بپرسێت، لە راستیدا ناوی ))عایشە(( بووە 

و ناوی ))حەوا(( حەزرەتی ئادەم لە خۆشەویستی ئەو ناوەی لێ ناوە.

ئەو ناوەش هەروا تا بە ئەمڕۆ ماوەتەوە تا بە ئەوڕۆ، وە بۆ زۆركردنی زانیاریتان دەربارەی 
گەورەی پەروەردگار دەمەوێت دەربارەی تۆفانی نوح بدوێم، لە حەقیقەتدا ئەو تۆفانە روویداوە.

سەرەتا لە شاری ))الرس((دا دەستی پێ كردووە )هۆزی نوح و برادەرانی رەس( كە ئەوڕۆكە 
كەوتووەتە خواری، ئەهواز و رۆژئاوای ش���اری ناس���رییەوە لە ئێراقدا، پەروەردگار ویستوویەتی 
زەوی و دەری���ا ل���ەق ب���كا، ئ���ەو دەم زەوی یەك پارچە بووە بە ش���ێوەی س���ێ گۆش���ە كە نووكە 
تیژەكەی سەر بەرەو خوار بووە، ئەو دەمەیش سەروخوار زەوی پڕ بووە لە بەفر و بەستەڵەك و 
رچاو و س���ەهۆڵبەندان بووە، ئەوی بۆ ژیان شیاوە ناوچەكانی ناوەڕاستی زەوی بووە كە ئەوڕۆ 
بۆ ژیانی ش���یاوە ناوچەكانی ناوەڕاس���تی زەوی بووە كە ئەوڕۆ پێی دەوترێت هێڵی ئیستیوا، یانی 
س���ەر و خ���واری ئ���ەو هێڵە تەنها بۆ بووژاندنەوە و ژیان دەش���یا، بەڵگە و ه���ۆ زۆرە بۆ پێكهاتنی 
ئەو تۆفانە، زۆرتر ناپاكی و بت پەرستی و كافری هۆزی نوح بووەتە هۆی سەرەكی ئەو تۆفانە، 
بۆیە پەروەردگار بڕیاری داوە س���ەر زەوی لەو بۆگەنكاری خەڵكی ئەو س���ەردەمە بش���ۆرێتەوە 
)كن، فیكون( خودا پەیامی بە نوح دا تا كەشتییەك بسازێنێت، ئەو دەم حەزرەتی نوح لە شارێكدا 
دەژیا رووباری دیجلە و فوراتی لێوە نزیك بووە، دەڕژانە نێو دەریاوە، ئەو شارە ناوی ))ئوور(( 
ی���ان ))أورال((یە، ئەو كاتە لە چەپەوە بۆ راس���ت دەخوێنرایەوە پێی دەوترا ))روێو(( یانی ))رووی 
ئاو(( كە لە شاری ناسریەی ئێستاوە 25 كیلۆمەتر دوور بووە. كە فەرمانی خودا گەیشت )تەنوور 
دەستی بە كواڵن كرد( یان گڕكان كە شاری ))سرەس((ی وێران كرد و زەوی شاری هەللوش و 
ش���اری ))رەس(( لە ئوورەوە 30 كیلۆمەتر دوور بووە، تۆفان لە 13ی مانگی ئازاردا دەس���تی پێ 
كردووە، رۆژی ش���ەمو بۆ ماوەی حەوت رۆژ و هەش���ت ش���ەوی كێش���اوە، بەسەر هەمان چیاوە 
كەشتییەكەی نوح نیشتووەتەوە كە لە خۆڵەكەی ئادەم دروست كراوە كە بكاتە چیای هەڵگورد و 
رەنگە یەكێك بپرس���ێت بۆ هەڵگورد و چیای ))جوودی(( نەبێت، لە وەاڵمدا دەڵێم بە كوردی ناوی 
))هەڵگور((ە، یانی چیای ))هەڵگر((، یان ئەو چیایەی هەڵیگرتووە، هەر ئەو چیایە بووە كە كەشتی 

نوحی بەسەرەوە نیشتووەتەوە...
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پیتی ))گ(( لە زمانی كوردیدا دەنووس���رێت و بە باش���ی دەوترێت بەاڵم لە عەرەبیدا دەگۆڕێتە 
س���ەر پیت���ی ))ج(( وەك پ���ەروەردگار دەفەرموێت: )والجن���اح علیها(( بە ك���وردی ))جەناح(( دەبێتە 
))گون���اح(( یانی ))ت���اوان((.. ئەوانەی لە خنكان رزگاریان بوو یانزە كەس بوون ش���ەش ئافرەت و 
پێنج پیاو، یەكێكیان كوڕی ))نوح(( بووە، دوای ئەوەی پایان كەوتە سەر وشكایی لە مێژووی 3/21 
ئازاردا )نەورۆز( دەس���تیان بە س���ووتاندنی تەختە و داری كەشتییەكەیان كرد )من ))نووسەر(( لە 
دایكبووی ش���ەوی نەورۆزم( وە ئەوڕۆ ئەو زنجیرە چیایە بە نەواژین ناس���راوە، كە ئاماژەیە بۆ 
ن���اوی حەزرەت���ی ))نوح(( كوردەكان���ی پێی دەڵێن ))باوەنو((، ئەوەش راس���تە كە حەزرەتی نوح بە 
باوەگەورەی دووەمی بەشەرییەت دەناسرێت، ئەڵبەتە دوای حەزرەتی ئادەم. لەو رۆژەوە خەڵكی 
ناو كوردستان لە هەمان رۆژدا ئاگر دەكەنەوە بە ناوی نەورۆز، یانی رۆژی تازە و نوێ، ))نوح(( 
و هاوەڵەكان���ی ل���ە جێگەیەكدا نیش���تەجێ بوون بە ن���اوی ))خەالف(( كە دەكات���ە بەرانبەر ناحیەی 

))رایات((ی ئێستا كە لە چیای هەڵگوردەوە شەش كیلۆمەتر دوور دەبێت.

كە خەڵكەكە دووبارە زۆر دەبن و هۆز و عەش���یرەتی جۆراوجۆر پێكدێت ئەوانەی كە كورد 
بوونە خۆیان بە نزیكتر لە حەزرەتی نوح زانیوە. وە حەزرەتی نوح بە دە پشت دەگاتە حەزرەتی 
ئادەم وەكو دیش هەر بەو ناوەوە ناس���راو بوون كە ))نوح(( كوڕی دەهەمینی ئادەم بووە. ))كوڕ 
+ دە = كوردە .. با راستگۆ بم لەگەڵتاندا ئەوی دەربارەی )سام، حام، خام( وتراوە هیچی بەسەر 
هیچەوە نییە و درۆیە. ئەوە درۆ و دەڵەسەیەكە جوولەكەكان باڵویان كردۆتەوە تا بەسەر شانی 
خەڵكانێكی ترەوە س���ەر وەدەربهێنن، وەنەبێت وش���ەی ))سام(( نەشیاو بێت، بەڵكو بە پێچەوانەوە 

یانی ئازایی و پەالمار، كورد بۆ خۆی نازناوی ئازایەتییان بۆ حەزرەتی موسا دابڕیوە.

برادەرانی ئازیز:
هەر خودی ))هابیل(( بوو دووبارە لە ش���ێوەی عیسای مەسیحدا هاتووەتەوە، تەنها لە رووی 
ن���اوەوە جیاوازییان هەیە، هەر ئەویش دەبێتە )موحەمەدی مەهدی( چاوەڕوانكراو، خوداوەندگارە 
زیندووكەرەوەی مردووان و دووبارە مراندن كە بە ش���ێوەی عیس���ا مەسیح دووبارە زیندوویەوە 
بۆ خۆی یەكێك بووە لە نەوەكانی حەزرەتی ))خدر(( لە بەرەی دایكییەوە، وە عیس���اش هەروەكو 
حەزرەتی ئادەم بە فەرمانی خودا خوڵقاوە، چۆن ئادەم لە توخمی هیچ باوكێك نەبووە، حەزرەتی 
))عیسا((ش هەروا. جوولەكەكان دڵنیابوون لەوەی كە حەزرەتی ))عیسا(( پەیامبەرە، بەاڵم كینە و 
بوغزی حەزرەتی ))خدر(( لە دڵیاندا لە باوەڕەكەیان زۆرتر بووە، بۆیە دژ بە عیسا و رێبازەكەی 
كۆش���اون. ئەوان ئەوەیان لە بیر ناچێت كە حەزرەتی ))خدر(( تەواوی پەرس���تگا و دەس���ەاڵتیانی 
لەناوبردووە، هەیكەلی س���لێمانی هەرووژاندووە، خوداوەند حەزرەتی س���لێمانی بەس���ەر كورسی 
دەس���ەاڵتەوە رۆحی ش���انی دادابوویە س���ەر گاڵۆكەكەیەوە. كەس���ێك لە یاران و پەیڕەوانی زاتی 
ئەوەی���ان نەب���وو لێ���ی نزیك ببن���ەوە تا مۆریان���ە لە ئاخ���ردا گاڵۆكەكەی خوارد و س���لێمان كەوتە 
خ���وارەوە، تا جوولەكەكان گەورەیی خوداوەندیان بۆ دەركەوێت ))خدر(( ئەوی بۆنی دەس���ەاڵتی 
جوولەكەی لێبوو سووتاندنی و بەسەر شانی خودی یەهوودییەكان و ئاژەڵەكانیانەوە باری كرد و 
تووڕی دایە نێو دەریاچەی ))مه یت(( ەوە، ئەوی مابوونەوە بە دیل گرتنی و هەتاوەكو پەیامبەری 
ئەو دەمەیان ))عەزیر(( پەیامبەریش كۆچی پێ كردن بەرەو شاری ))بابل(( و بڕێكی تریان بۆ ناو 
واڵتی ئێران، تا هێندە دەم لە گەورەیی خۆیان نەدەن و راستەقینەی ))تەورات و فرقان(( بە خەڵكی 
بڵێنه وە و فەرمان دا تا تەورات بە كوردی س���ۆرانی بنووس���نەوە، فەرمووبووی: )وتنی شەكەری( 
یانی ش���ێوەزاری خاوێن و ش���رین و هەر لە وشەی )وتنی شەكەری(( سانسكریتیدا هاتووە كە لە 
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بنەماوە ئەو زمان و نووس���ینە ئەوس���ا نەناس���راو بووە، ئەم رووداوە لە سااڵنی )615-617 پ.ز( 
ب���ووە، یان���ی ل���ە پێش مردنی حەزرەت���ی ))خدر((دا، كە وەس���یەتی فەرمووبوو لە نێ���و هۆزەكەیدا 
بینێژن ))هۆزی جاف(( لە نزیكی ش���اری هەڵەبجەی ئێس���تاوە هەر ))خدر(( بووە، چووەتە هانای 
كەعبەوە و بە ئەمری خودا پەلەوەری ئەبابیلی س���ازاندووە فیل و لەش���كری ئەبرەهەی هەال هەال 
كردووە رووپۆش���ی كەعبەی لە رەش���ەوە كردۆتە سەوز و هەر لەبەر ئەو رووداوەش بووە گۆڕ 
و مەزارەك���ەی ناونراوە ))ئەبابەیلێ(( كە لە نزیكی ش���اری هەڵەبجەی ئەوڕۆیە. هەر لەبەر زۆری 
كین���ە و بوغ���زی یەهوودی دەرب���ارەی ))خدر(( كە نازن���اوی ))نبی بخن نص���ر( حەزرەتی )خدر( 
ب���ووە یانی پەیامبەری بەخت و س���ەركەوتن. وە جوولەكەكان ئ���ەو ناوەیان گۆڕیوە و كردوویانە 
بە )نەبوخودنەس���ر(، یانی درۆ و كوفر، ئەو حەزرەتە قۆڵبەندی ))تەلەس���م((ی لە باڵدا بووە، وەك 

كوردەكان پێی دەڵێن ))بازیبەند((.

تا خوداوەند لە هێزە شەیتانییەكان بیپارێزێت، وە بەسەر ئەو بازیبەنەوە خاچی هەڵگەڕاوەی 
بەس���ەرەوە نەخش���او بووە، وەك دروش���می تایبەت وە هەمان ئارم و دروش���می هیتلەری نازی 
كردیە دروشمی دەسەاڵتی نازیسم، بەسەر سینگییەوە باڵندەی ))شاهین((ی كێشابوو، كە نیشانەی 
سەركەوتنە. ئاسەوارناسانی بەریتانیا، ئەو شاهینەیان دۆزییەوە كە بە ئەندازەی گەورە لە بڕۆنز 
دروس���تكرابوو، ئێستا لە مۆزەخانەی بەریتانیادا پارێزراوە. ئەو باڵندەیە بەسەر دەروازەی كۆش 
و دەرب���اری ))خدر((ەوە دانرابوو. بەتایبەت بەس���ەر دەروازەكەی���ەوە دادەنرا كە ناوی دەروازەی 
س���ەركەوتن بووە. وش���ەی یاستار شان بە شانی ئەو باڵندەیە نەخش���ابوو ئەوڕۆ وشەی یاستان 
گۆڕاوە س���ەر وش���ەی عەشتار. بەاڵم یاس���ا و مەملەكەی حەموڕابی كە بەس���ەر بەردی بازلتەوە 
بەندەكانی هەڵكۆڵراوە، ئەو یاسایانە لە ناو فرقان و تەوراتدا لە مێژدا نووسرابوو وە راستیەكەی 

))هەموڕابی(( یان هەمووان فێر دەبن و دەزانن.

برایان، دەزانم التان خۆش���ە زانیاری دەربارەی حەزرەتی مەس���یح و مەهدی چاوەڕوانكراو 
))صاحب الزمان(( بزانن، باوەڕ بكەن ئەو ))مەهدی((یەش وەك ئێمە چاوەڕوانە! بەاڵم خوا لەگەڵ 

سەبر زۆرەكاندایە.

ب���اش بزانن حەزرەت���ی ))ئیبراهیم(( نە جوولەكە بووە نە مەس���یحی، ئیماندارێكی خوداوەندی 
بووە، لە كوردس���تانی ئێراقی ئێس���تادا هاتۆتە دنیاوە )1950 پ.ز( لە هۆزی ))جاف(( بووە، ئەڵبەتە 
ل���ە پێ���ش ئەوەی بكرێتە پەیامبەر كە كراوەتە پەیامبەر تازە ژنی هێنابوو ژنەكەی ناوی ))س���ارە(( 
ب���ووە و لە ه���ۆزی هەورامییەكان بووە و لە ناوچەی ))پاوە((. ب���ەاڵم بۆ خۆی لەگەڵ ژنەكەیدا لە 

))تەوێڵە(( ژیاون، باوكی سارە بە توانا و دەسەاڵت و دەوڵەمەند بووە.

حەزرەت���ی ئیبراهی���م ه���ەر لە منداڵیی���ەوە زیرەك و زرن���گ بووە، تێفك���راوە هۆزەكەی بۆ بت 
دەپەرس���تن. ش���تێك دەپەرس���تن خۆیان لە دار و بەرد دروس���تی دەكەن و دەیپەرستن، خۆیان لە 
دار و بەرد دروستی دەكەن و دەیپەرستن و بە فەرمانی خودا بڕیاری دا بیشكێنێت. هەر وایكرد، 
بڕیاری���ان دا ل���ە ن���او ئاگردا بیس���ووتێنن، بە ئەمری خودا ل���ە ناو ئاگردا بە س���ەالمەتی دەرچوو، 
لەب���ەر دەس���ەاڵتی باوك���ی ژنەكەی دووبارە بڕی���اری مەرگیان نەدا و تەنیا ب���ەوە رازی بوون كە 
ل���ە ش���اری دەری بك���ەن و لەگەڵ ))س���ارە((ی ژنیدا كە كچە دەس���ەاڵتدار ب���ووە، هەروەها كوڕی 
خوشكەكەی حەزرەتی ))لوط(( شاربەدەریان كرد و بەپێی فەرمانی خودا بڕیار درا بۆ سەر زەوی 
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))كەنعان(( بڕوات لەگەڵ عارەبدا تێكەڵ ببێت. سەرەتا بەرەو واڵتی سوریا رۆیشتووە و لە دۆڵێكدا 
گیرس���اوەتەوە ب���ە ناوی ))ه���ەران(( یانی ئەوانەی راونراون و ئەوڕۆكە ئەو دۆڵە لە س���وریەدا بە 

هەمان ناو ماوەتەوە )حران(.

خوداوەن���د ئەمری بە حەزرەتی ئیبراهیم ك���ردووە نێوانی هۆزەكانی )هەركی، مزووری، زازا، 
مس���روی، حەكاری، حەق س���ور( چاك بكاتەوە )مێژوونووسان پێیان دەڵێن ))هكسوس((، ئەو دەم 
پەیوەستە لە ناو ئەو هۆزانەدا شەڕ و كوشتار بووە، حەزرەت كەوتۆتە نێوانیانەوە، وشەی ))حەق 
سور(( یانی هاتنی حەق و حەزرەت توانی لە ناویاندا ئاشتی و برایەتی پێك بهێنێت و لەو دەمەوە 

وشەی ))برایی(( بووەتە نازناوی حەزرەتی ئیبراهیم، یانی ئەوانەی پەیڕەوی رێبازی برایەتین.

هی���چ جیاوازیی���ەك نەبووە لە نێ���وان كۆیلە و ئاغ���ا و رەگەزه  جۆراوجۆرەكان���دا، یان تیرە و 
هۆزەكان و لەو دەمەوە ناوی ))سەفا((ی پێ نەوتراوە. وە ئەوی ئاشكرایە كە چۆن لەسەر داوای 
))س���ارە(( ك���ە منداڵی نەدەب���وو هاجەری مارە كرد و هەر ))س���ارەش(( وڕكی گ���رت تا هاجەر و 
كوڕەكەی دوور بخاتەوە، كە ئەو كارە لە الیەن حەزرەتەوە ئەنجام درا هاجەر دەپاڕێتەوە كە لەو 
چۆڵەوانی���دا بەجێیان نەهێڵێت، هەرچی دەڵێت: ))س���ەفا مەڕۆ(( ئێمە تەنهاین نە ئاوێك نە خەڵكێك، 
ح���ەزرەت وەاڵم���ی ناداتەوە. مەترس���ە خواوەند و مەالئیك���ەت لەگەڵدایە. )نووس���ەر چەند بەیتێك 
ش���یعری باڵوكردۆتەوە گوایە كوردییە و گفتوگۆی نێوان س���ەفا و هاجەرە(( بەاڵم بەڕاس���تی من 
نەمتوان���ی ئەو بەیتانە س���اغ بكەمەوە وا هەر وەك خۆی باڵوی دەكەم���ەوە، بەڵكو جەنابت بتوانی 

بیخوێنیتەوە(

نووس���ەر لێ���رەدا دەڵێت: ح���ەزرەت پێی دەڵێت بە لەهجەی جافی مەالئیك���ە ))ژەمێ(( ئاوت بۆ 
دێنێت. بەاڵم هاجەر حەوت جار بە دوای حەزرەتدا دەڕوا و دەڵێت: سەفا مەڕۆ و واژەی ))ژەمێ(( 
بووەت���ە ))زەم���ی(( و زەمی بووە بە ))زەم(( و لە دواییدا بووە بە ))زەم زەم((. وش���ەی ))زەم(( لە 
زمانی عەرەبیدا هیچ مانایەك نادات. حەزرەتی ئیبراهیم دووسەد ساڵ ژیاوە، كە خوداوەند مژدەی 
پێ داوە كە لە ))سارە(( كوڕێكی دەبێت، ئەو دەم تەمەنی حەفتا ساڵ بووە... بۆ ئاگاداریتان هۆزی 
هەورامی هێش���تان ماون، كە ))س���ارە(( لەوان بووە، دەبێت ئەوەش بڵێم كە ))فرقان(( بۆ حەزرەتی 
ئیبراهیم نێردراوە لەهجەی س���ۆرانی بووە و تەورات زۆری لە فیركان وەرگرتووە، جوولەكەكان 

گۆڕیویانە سۆرانی گۆڕاوەتە سریانی.

حەزرەت���ی موس���ا پەیام���ی لە س���اڵی 1660 � 1600 پ.ز بۆ هاتۆتە خوارەوە و لە س���ەردەمی 
))موسا((دا كچی برا و خوشك حەاڵڵ بووە، بە پێچەوانەی سەردەمی حەزرەتی ئیبراهیم.

ن���اوی ت���ەورات بە زاراوەی هەورامی ))تا(( یانی ))هەتاو(( ))ورات(( یانی تیش���ك تا خەڵكی لە 
تاریكییەوە بگەیەنێتە رۆشنایی و حەزرەتی موسا زۆر زانیار بووە، زمانی زۆر زانیوە، بە تایبەت 
ه���ی ئ���ەو هۆز و میللەتان���ەی ئیمانیان پێ هێناوە وەك: مزووری، حەكاری، هەركی، س���ورەمیری، 

مسوری، جاف...

ئەگەر لە زمانی جوولەكە ورد بینەوە پڕە لە وش���ە و واژەی ئەو هۆزانە. هەورامی گۆڕاوەتە 
س���ەر ئارامی و وش���ەی ))هیسترۆ(( بە الی مەس���یحییەكانەوە نزانان چ مانایەك دەدا، لە راستیدا 
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))هێس���تر((ی كوردییە، بەاڵم كە ورد دەبینەوە ئەو ناوە ناوی هەمان هێس���ترە وا حەزرەتی عیسا 
سواری بووە، ئەو هێسترەش لە رۆژی لە خاچكێشانی عیسا مەسیحدا جوولەكەكان سەریان بڕی 

و خواردیان.

یەهوودییەكان دەیانزانی عیسا مەسیح لە دایكەوە دەگەڕێتەوە سەر ))خدر(( بە هەلیان زانیوە 
ت���ا كین���ە و تۆڵەی خۆیان بكەنەوە، قەینا نەیانتوانیوە دەربارەی خدر هیچ بكەن، بەاڵم خۆ دەتوانن 
دەربارەی نەوەكەی ئەوەی دەیانەوێ بیكەن ئەوەبوو توانییان بە فەرمانڕەوایانی رۆمان بسەلمێنن 
دادگاییەكی س���ەرپێیی بۆ عیس���ا مەس���یح بس���ازێنن و بڕیاری مەرگیان بۆ دەركرد و خاچیان دا 
بەس���ەر ش���انیدا بەرەو دەرەوەی ش���ار بردیان، بەس���ەر خاچدا چوارمێخەكێش���انی و بەسەر ئەو 
خاچەیدا درێژەیان پێ كێش���ا و كەوتنە بەس���تنەوەی كە یەكەمین بزماریان لە ناو لەپی دا. عیس���ا 
مەس���یح هاواری كرد )ئای باوكەڕۆ( كە بە كوردی س���ۆرانی وتویەتی و بە الی زۆربەی زۆریی 
مەس���یحییەكانەوە لەو وش���ەیە تێنەگەیش���توون، بەاڵم با بە وردی لە دوا وشەی حەزرەتی عیسا 
وردبینەوە كە چی وتووە. كە بە دەم ئازار و ئێش���ەوە س���ێ جاراران وتوویەتی: )ئیالهی، ئیالهی، 
س���ەیركە چیم پێ دەكەن( بە كوردی پەتی و بە لەهجەی س���ۆرانی و تا ئێس���تا بڕێك لە پەیڕەوانی 

))كاسۆلیك(( بە هەمان وشە و واژە دەیڵێنەوە. بێ ئەوەی لێی تێبگەن.

كە شەو دادێت بە فەرمانی خودا لەشەكەی لە گۆڕ دەردەكەن و روحی دووبارە بۆ دەگەڕێتەوە، 
دایك���ی و كەس���وكاری لە هۆزی ج���اف تەرمەكەی دەگێڕن���ەوە بۆ )ئاوایی ح���ەوش كوڕی( كە لە 

دەڤەری خانەقینی ئەوڕۆ بووە. تاكو ئەمڕۆش هەر بەو ناوە ماوەتەوە لە ناوچەی ))قۆرەتوو((.

ئەوانەی ناس���راو بوون بە حەواریوون زۆربەیان لە خزم و خوێش���ی حەزرەت بوون، بەاڵم 
لە ترس���ی زەبر و زۆر و كوش���تنی رۆمەكاندا زۆربەی ئەو حەوارییانە بەرەو دەڤەری هورێن و 
ش���ێخان كۆچیان كرد � وش���ەی ))هورێن(( وش���ەیەكی زۆرتر لە ناو تیرەی تایشەیی هۆزی جافدا 
ب���ەكار دەبرێت، بەاڵم ئەو بیركانە لە خزم و خوێش���ی حەزرەت���ی مریه م كە لە هۆزی جاف بوون 

هەر لە فەلەستین و سوریا و لوبناندا مانەتەوە.

ئه م زانیارییه  له  الیه ن تایه ره  سووره وه  پێمگه یشتووه .. ماڵی ئاوا...
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تیرەكانی هۆزی جاف

هۆزی جاف لە چەندین تیرەی سەرەكی پێكهاتووە.
ئ���ەم ه���ۆزە بەگوێرەی زەمان و رۆژ بە رۆژ لە پەرەس���ەندن و بەرباڵویدایە، ئەوەش جەبری 
زەمان و نیازەكانی خودی ژیانە كە بارودۆخی ئابووری یان جوگرافی یان هەتاوەكو توندوتیژی 
سیاسەت لە جێبەجێبوونی تیرەیەك لە جێگەیەكەوە بۆ جێگەیەكی تر لەكاردا بووە، ئەو ئالیەتە بۆ 
زۆر لە عەشیرەتەكانی غەیری جافیش هەروا بووە شتێكە زۆر عەشیرەتی جاف سەر زەوییەكی 
گەلێ���ك پ���ان و پ���ۆڕی بە خۆیەوە گرتووە كە ئەوڕۆ لە ن���او دوو دەوڵەتدا جێگەی خۆی هەیە، وە 
جگە لەوانەش بە پێی سەرچاوە مێژووییەكان عەشیرەتی جاف تەنها لە رووی ژمارەوە ئاماژەی 
بۆ ناكرێت، بەڵكو یەكێكە لە كۆنترین عەشایەری كورد و رەگ و ریشە و تەواجودیان دەگەڕێتەوە 

بۆ سەردەمی پێش ئیسالم و دەسەاڵتی ئیمپراتۆریەتی ساسانی.

ئێمە لە رووی مێژووییەوە باس���مان لە س���ەرەتای هۆزی جاف كردووە، ئیدی هیچ نیازێك بە 
دووبارەكردن���ەوەی نییە ئەم بەش���ەمان تەرخان كردووە بۆ ن���اوی تیرەكانی جاف وە لەگەڵ ناوە 
مێژووییەكانیان���دا، وە ه���ەر تیرەیەك ل���ە كوێڕا هەن و لە كوێڕا بوونە و ئێس���تا لە كوێن و ئەوی 

بەستەگی هەبێت بەو تیرەیە.

هۆزی گەورەی جاف بەگوێرەی زەمان و رووداوەكان كراونەتە س���ێ بەش���ەوە. س���ێ بەشی 
سەرەكی:

1 � جافی جوانڕۆ
2 � جافی مورادی
3 � جافی گۆران

 
1 � جافی جوانڕۆ

وەك ل���ە مێژدا باس���مان لێ ك���ردووە دەڤەرەكانی جوانڕۆ بە مەڵبەند و هەوارگەی س���ەرەكی 
جاف دەژمێردرێن هەر نەبێت بۆ زۆرتر لە حەوت س���ەد س���اڵ وە لەوێڕا بڕێك لە تیرەكانی جاف 
هەرگی���ز دەڤەرەكان���ی جوانڕۆیان بەجێ نەهێ���اڵوە و لەگەڵ بۆنەهات و پەالمارەكاندا یا بە ش���ەڕ 
هات���وون یا سازش���یان كردووە، ئەوڕۆكە ئەو تی���رە ملمالنكەرانە ژمارەیان زۆر بووە و بەرەبابی 



خوسره و جاف

81

تریان لێ پێك هاتووە و ئەوڕۆ خۆیان بە تیرەیەكی س���ەربەخۆ دادەنێن، وەنەبێت ئەو ئیدیعایە بە 
شتێكی تازەبابەت بدرێت لە قەڵەم لە مێژدا هەروابووە هەرواش دەبێت یەك تیرە چەندین تیرەی 

لێ جوێ بووەتەوە و لە جێگەیەكەوە بۆ جێگەیەكی تر كۆچ و باریان كردووە.

جافی جوانڕۆیی

1. جوانڕۆیی
2. وەڵەدبەگی
3. باوەجانی

4. ئیناخی
5. ئیمامی

6. زەردویی
7. پیرخدری

8. رۆسەم بەگی
9. بیونی

10. ساتیاری
11. مەنوچەهری
12. خێڵی شاواز

13. مەنسوور ئاقایی
14. قوری قاڵیی

15. شوانكارە
16. یارەیی

17. كورەئی
18. سپێ بەرگی

19. لوراوەیی
20. شەروینەیی
21. دوێ تویی
22. هۆزی خلە

23. خێڵی پیری باوا
24. نەدری

25. عەلی كەریم
26. عەلی ئاباد ساسلی

27. نەوەیی
28. زیرانی
29. بێوەكی

30. بلەیی
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31. لوراوەیی
32. نوخائی

33. بزورەیی
34. كەلواخی
35. مزیری
36. كاڵشی

37. تاوگۆزی
38. بایگانی
39. قوبادی

40. دەلەژیری
41. میرەبەگی
42. دلەتازەیی
43. نمداربەگی
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تیرەی مكەیاڵی

ئەم تیرەیە لە ژمارەدا لە هەرچی تیرەی جاف هەیە زۆرترن، رەنگە نیوەی جافی كوردستانی 
باش���وور لەم تیرەیەن، ئێمە لە دواییدا دێینە س���ەر باس���ی مێژووی ئەم تیرەیە، جێگە و ش���وێن و 
رووداوەكانی ناو ئەم تیرەیە. بەاڵم لە پێش���دا با بزانین ناوی ئەم تیرەیە لە چییەوە هاتووە و بۆ 

بەم ناوە ناسراوە؟

ن���اوی مكەیاڵی: لەوە دڵنیام ئەم ناوە لە ناوی پیاوێكەوه  هاتووە ناوی ))میكائیل(( بووە، بەاڵم 
كام میكائیل؟ لە چی كات و س���ەردەمێكدا ئەو میكایلە ناس���راو بووە بە ))پیرمیكاییل(( یەكێك بووە 
لە پیاوچاكانی س���ەردەمی خۆی كە بكاتە سەردەمی دەسەاڵتی سەلجووقییەكان، پیرخدری شاهۆ 
و پیرمیكایی���ل ))هەردووكیان(( برا بوونە، پەیوه ندی پتەو و راس���تەوخۆیان لەگەڵ باوەخوش���یندا 
هەبووە، وە بۆ س���ەلماندنی ئەوەی ناوی چەندین پیاوچاك و پیر و چاوس���اقی ئەهلی حەق دەبەم 
كە لە تیرە جۆراوجۆرەكانی جاف بوونە و لە ناو تایفەی ئەهلی حەقدا بە پیری گەورە و خاوەنی 

پەیام و كەرامات تاكو ئەمڕۆ ناو دەبرێن:

1- ئێڵ بەگی جاف
2- عابدینی جاف
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3- تحولی شاهۆیی
4- ئەحمەد جاف

5- پیرمیكاییلی جاف
6- بابا نائوسی جاف

7- پیرزریانی شاهۆیی
8- درزیانی شاهۆیی
9- لیزا خانمی جاف

10- مەال غه فووری شارەزووری
11- مەال نەسووری شارەزووری

12- پیرئیبراهیمی جاف
13- پیر بنیامینی شاهۆیی

ل���ە س���ەردەمی بەرباڵوی دەس���ەاڵتی پیرەكان���ی ئەهلی حەق���دا زۆربەی رۆژئ���اوای ئێران بە 
لوڕستانیشەوە لە ژێر فەرمانڕەوایی ئەهلی هەقدا بوونە و بەرهەڵستی هێزێكی دڕ و خوێنڕێژی و 
شااڵوی مەغۆلیان كردووە، داڵەهۆ و زۆربەی زۆری دەڤەرەكانی هۆزی )جاف � جاوان � جاپان( 
پەیڕەوی ئەو دەس���ەاڵت و بۆچوونە ئایینیە بوونە و ئەو دەس���ەاڵتە شارەزوور تاكو دەوروبەری 
شارباژێڕیش���ی گرتۆت���ەوە و ب���ە بەرزنجە و پێنجوێن و لە خوارەوەش ت���ا خانەقین و مەندەلی و 
دەوروب���ەری بەغ���دا، ئێس���تاش چەندین مەزاری ))ئەهلی حەق(( لە ناو ش���اری بەغ���دادا دیارین و 
پەیڕەوان���ی ئ���ەو ئایینە دەڕۆنە زیارەتی، بەگوێرەی زەمان گۆڕان���كاری ئایینی و خێڵەكی بنەڕەتی 
لە دەڤەرەكاندا روویداوە و بڕێك بوونەتە ش���یعە مەزهەب و بڕێكی تر ئەهلی س���ونەت و لێرە و 
لەوێ���ش بڕێك لەس���ەر ئایینە كۆنەكە ماونەت���ەوە، تاكو ئەمڕۆش لە زۆرب���ەی زۆری دەڤەرەكانی 
گەرمیان و شارەزووردا زۆر جێگە و شوێن و مەزار بە ))باوە(( ناودەبرێت، وەك ))باوە مەحموو، 

باوەخوشین، باوەپاڵوی، شێخ باوە، باوەكوچەك.. هتد(( 

س���ەرەتای خێڵی مكەیالی، لە ش���ەش سەد س���اڵ كەمتر نییە، ئەگەر له  پیرەمیكاییلی یەكەمەوە 
حیسابی بكەین، پیر میكایلی دووهەم و سێهەمیش هەیە، كە هەرسێكیان بە كەڵە ناوداری زەمانی 

خۆیان دەژمێردرێن.

تی���رەی مكەیال���ی، بەتایبەت ))ئالی بەگی(( لەگ���ەڵ بەگزادەكانی جافدا دەگەڕێنەوە س���ەر یەك 
بەرەب���اب )پیر خدری ش���اهۆ و پیرمیكایی���ل( برا بوونە و وەك دەركەوت���ووە )بەگزادەكانی جاف، 
بەرەباب���ی ئال���ی بەگ���ی، تاوگوێزی، قوبادی، باوەجان���ی، وه ڵه دبه گی، جوانڕۆ( بەش���ێك لە ئیناخی، 

ئەوانە هەموو لەو دووبرا كەوتوونەتەوە ))پیرخدری شاهۆ و پیرمیكاییل((.

وەك وتمان تیرەی مكەیالی لە بارەی ژمارەوە بە بەش���ێكی زۆری هۆزی جاف دەژمێردرێن 
و زۆرتر لە تیرەكانی تری ناو جاف لە تیرەی كەمالەیی و ش���اتریەوە نزیكن. گوایە لە س���ێ كەس 
ب���ە ناوی )میكاییل، كەمال، س���اتر(. ئەو س���ێ تیرە پێكهاتوونە و هەرس���ێكیان دەگەڕێنەوە س���ەر 
ی���ەك بەرەب���اب، بەندە لە باوەڕێكدام نەك تەنها ئەو س���ێ تیرەیە، بەڵكو ت���ەواوی تیرەكانی جاف 
خوێش���اوەندی یەكت���ر بوون���ە، ئەگینا چ هێ���ز و هەس���تیارییەك ئەوەندە بەهێز ب���ووە بەو هەموو 
رووداوی خوێن���اوی و بگرە و ب���ەردەی رۆژانەی ناو تیرەكان و بەرباڵوی رووبەری جوگرافیای 
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هۆزی جاف كە دوو بەشی گەورەی كوردستانی گرتۆتەوە ئەگەر هەستیاری خزمایەتی نەبووایە 
لە نێوانیاندا كە تا ئەوڕۆش بەردەوامە، تیرەكانی ناو جاف پشت و پەنای یەكتر نەدەبوون.

ل���ەو رۆژگاران���ەدا لەس���ەر وتەیەك، كوش���تنی س���ەگێك، كلك بڕینی ئەس���پێك، گ���وێ بڕینی 
گوێدرێژێك چەندین كەس كوژراون و لەگەڵ ئەو رووداوە هەمیشەییانەدا وا دەبینین لەم دەور و 
س���ەردەمەدا كە س���ەرەتای سەدەی بیست و یەكەمە بیر و رای خێڵەكی و دەمارگرژی عەشیرەتی 
ل���ە ن���او تیرەكانی جافدا پتەو و بەرب���اڵوە، ئەگەرچی ئالیەتی ژیان لە نێ���و تیرەكانی ))جاف((دا بە 
جەب���ری زەمان گ���ۆڕاوە و دنیای هۆزەكان و كوردەواری تێك���ڕا چۆنیەتی ژیانیان لە قۆناغێكەوە 
ب���ۆ قۆناغێكی تر رۆیش���تووە، ئەوڕۆكە كوڕان و كچانی نێ���و تیرەكانی جاف مامەڵە لەگەڵ ئامێرە 
داهاتووەكانی سەردەمدا دەكەن وەكو: كۆمپیوتەر، ئەنتەرنێت، ئەمیل، فه یسبووك و فاكس .. هتد. 
زانك���ۆكان، پەیمانگاكان���ە مافی مرۆڤە بەرەنگاربوونەوەی تون���د و تیژی دژ بە ژنان، دژ بە ئاژەڵ، 

سروشت پاراستن، خاوێن راگرتنی ژینگە، پاراستنی سروشت..

بەن���دە خۆش���حاڵی ئ���ەوەم ئەم هۆزە رەوەندە كە جگە لە س���ەد س���اڵی ئاخ���ر نەبێت تەواوی 
ژیانیان بە كۆچەری بەس���ەر بردووە، خۆیان بە بازی س���ەر پۆپەی چیاكان زانیوە، لە هەر دۆڵ و 
دەربەندێكی پڕ لە ئاو و شیناییدا بەزیون، ئەوڕۆكە ژمارەیەكی زۆری هەڵگری بەڵگەنامەی زانكۆ 
جۆراوجۆرەكان )دكتۆرا، ماجستێر، بەكالۆریۆس، دبلۆمی بەرز( وەدەست هێنراون. وەنەبێت بەو 

سیستەمی كۆچەریشەوە هۆزی جاف بایەخی بە خوێندەواری و كتێب و زانیاری نەدابێت.
))كلودیوس ریچ(( گەڕیدەی بەناوبانگی ئینگلیزی لە گەش���تەكەیدا بۆ ناو كوردس���تان 1820ز 
دەڕواتە هەوارگەی كەیخوسرەو بەگی جاف، كە بە سەرۆكی سەرتاسەری تیرەكانی جافی ئەودەم 

دەژمێردرا.

لە دەوارە بیس���ت و چوار س���توونەكەیدا چاوی بە ریزێ كتێب دەكەوێت، بۆ خۆی دەڵێت: پێم 
سەیرە بۆ ئەو كتاوە جۆراوجۆرانە وا بە ریز لە ژێر ئەو دەوارەدایە..

خۆ تیرەی مكەیالی كە لە پیاوی ناوداری هەرگەورەیان تیادا هەڵكەوتووە. ))ئیل بەگی جاف(( 
ئ���ەو ش���یعرە پاراوانە ئەو پێش���بینیە زەریفانە پڕ لە وردەكارییانە كە زەم���ان نەیتوانیوە لە بیریان 
كا، ئەو چاوساقە پڕ لە دنیای عیرفانە هێندە پایەبەرز بووە، زۆر لە ئایین و مەزاهبی جۆراوجۆر 
ش���انازی پێ���وە دەكەن و ب���ە یەكێ: لە پەیامبەرانی خۆیانی دادەنێ���ن. ))ئەهلی حەق � بەهائییەكان � 
زەردەش���تییەكان(( بەندە لە گەرما و گەرمی ش���ەڕی نێوان ))عێراق و ئێران((دا 1986ز لە یانەی 
))العلوی���ە((ی ناو ش���اری بەغ���دادا بە عەرەبی كۆڕێكم لەس���ەر ))ئیل بەگی ج���اف(( گێڕا و لەگەڵ 
پێشبینیكەرە بەناوبانگەكەی ئەوروپادا ))نوستراداموس(( بەراوردم كرد و هەڵمسەنگاند، ئەو كۆڕە 
گیروگرفت���ی گ���ەورەی بۆم نایەوە، دوای یەك مانگ بگرە و ب���ەردەی ))ئەمنی عام و موخابەراتی 

عیراقی(( بە فەالكەت رزگارم بوو..

یان مەوالنا خالیدی نەقشبەندی، ئەو كەڵە پیاوەی دنیای عیشق و حیكمەت و مەعریفەته ، ئەو 
خواناسە پڕ لە وردەكارییە داهێنەرە، ئەو چاوساقە گەورە و سەرفرازە، ئەو عاشقە شەیدا سیفەتە 
پڕ لە رازە، وەك هەورێكی بەرباڵوی ئاس���مانگیر جیهانی دنیای تەس���ەوفی گرتەوە. بە شێوەیەكی 

پاراو و نوێ رازەكانی هەڵهێنا و بەرپای تاریكی چەواشەبووەكانی رۆشن كردەوە.
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مەوالنا تەنها مەوالی س���ۆفیانی كوردزبان نەبوو، ئەو وەك تۆفانێكی هەڵكردوو ئەوی مەرز 
و س���نوور و رەگەز هەیە رایماڵی و خس���تییە ژێر ركێفی رێبازەكەیەوە، مەوالنا مەوالی میللەتانە، 

مەوالنا چاوساقی هەمووانە، مەوالنا كاكڵەی حەق و حەقیقەتی ویژدانە...

كەڵەپیاوێك���ی وا ل���ە خزمە ئالی بەگەكانمانەوە هاتۆتە كایەوە، بووە بە دیاردەی میللەتان نەك 
منی ))جاف(( بەڵكو گەالنی دوور و نزیك، شانازی بە كەسایەتییەكەیەوە دەكەن.

خۆ ئەگەر بێینە س���ەر باس���ی زەرافەتی ش���یعر و ئەدەب و هەڵبەست و خوڵقاندنی پانۆڕاما لە 
بیرنەچووەكان، خۆ ئەگەر لە دنیای مەعریفە و وردەكاریدا ئاماژە بۆ هەر كەڵە ش���اعیرێك بكرێت 
ئەوا ))حەزرەتی نالی(( س���ەربن نشینی دنیای عاش���قانە، دیوەخانداری وشە و واژەی هەستیار و 
نەزم و بەزم و داڕشتنە، ئەو توانیویە بە ئیلهامێكی خودایی، رەهایی لە رەوشتێكی ئەدەبی دامەزراو 
بە دەس���ت بهێنێت و شاس���وارانە رەخشی نەزم و هەڵبه س���تی خۆی پڕتاو بە دەربەندی داهێناندا 
بگوزەرێنێت. )نالی( رچەشكێن، نالی داهێنەر، نالی عاشقی حەبیبە و ئەوانەی خاوەن ئازیز بوونە. 
ئەو كەڵە ش���اعیرە، ئەو گەوهەرە گومبووەی ناو خاك و خۆڵ كەوتە س���ەر الگەردنی نازداران و 
ش���ۆخ و پەیكەران و بوو بە هاوڕای س���نگ و مەمكی خرپنی عاش���قان، ئەو گەوهەرە دەگمەنە بە 
جقەی ش���اكانی دنیای ئەدەبیاتەوە تا بە ئەوڕۆ دەبریسكێتەوە، ئەو شەیدا دڵسۆزەی دنیای زەوق 
و ش���ەوقی ئەدەبی���ات لە هۆزی جاف���ەوە لە تیرەی مكەیالییەوە لە بەرەبابی ))ئالی بەگییە((. س���ەد 
خۆزگ���ەم ب���ە ئالی بەگییەكان كەوا هەنگاوێك لە ))نالی(( هەمیش���ە زیندووەوە نزیكترن، دەبا رۆح 

رەوانی ئەو هەمیشە زیندووە شاد و بەرزەفڕ بێت....
دە توخوا بڵێ ئامین....

ب���ا راس���تگۆیانە رایگەیەنم، كاتێك ناوی ))نالی(( دەبیس���م، كاتێك هەڵبەس���تێكی دەخوێنمەوە، 
تووش���ی سەرس���امی و بەخۆداچوونەوە دێم و دەمگەیەنێتە خەڵوەتگای عیش���ق و لەخۆبوردن و 
دووبارە بێ ئاگا لە خۆ سەری تەعزیم دانواندنەوە، سۆزێكی تێكەڵ بە ئاشوفتەگی پەیتا پەیتا گڕ و 
كڵپە و بڵێسەی بۆكرووزی دەروونم دەگەیەنێتە كەپووی فریشتە ئاوارەكانی هەلهەلەی ئاسمان و 
ئەو دەم دیسان سەری كڕنۆش دادەنوێنمەوە و دەكەومەوە ستایش و لە دنیای سەرسوپوردەگیدا 

تۆماری وەفا بۆ بلیمەتی ))نالی(( پەنجەمۆر دەكەم.

بەندە الم وایە تا رادەیەك و بڕێك لە كۆاڵنەكانی حەوت ش���اری عیش���قی نالیم پێواوە، دوای 
شانزە ساڵ غوربەت و دوور واڵتی یادی بەخێر گەیشتمە خزمەتی ئەندیشمەندی گەورەی كورد 
))مەس���عود محەم���ەد(( و ش���كاتی دەردی دڵ و بڕێ���ك بۆچوونی كرچ و كاڵی چەند نووس���ەرێكم 
گەیاندە خزمەتی، لە وەاڵمدا فەرمووی: كەس نییە بە ئەندازەی من جنێو و ناو و ناتۆری نەشیاوی 

پێ وترابێت، وەرە با ئەم بەیتە شیعرەی نالیەت بۆ بخوێنمەوە بزانم ماناكەی دەزانی:

نالی چیە میسلی چوغەل خەریكی شیاكەی
خۆ تۆ بە حیسابێك وەكو پەروانە شەمت بوو

وتی: دەزانی مانای چییە؟
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وتم: نەخێر نازانم....
وت���ی: نالی دەڵێت: نالی ئەوە چییە وەك���و قالۆنچە خەریكی گوگلینی، بە الی خۆتەوە تۆ وەك 
مۆمێكی هەڵگیرساو وایت و پەپوولەكان بە دەوری گڕەكەتدا دەچەرخێن و باڵیان دەسووتێت، جا 
كاكە خوس���رەو: ئەوانەی دژ بە بەرهەمەكانت دەنووس���ن دوو سوود دەكەن.. یەكەم ئەوەیە كە لە 
تۆیان نووسیوە، تۆ لە سوودی. دووەم مەحروومیان كە و پیاو چاكبە وەاڵمی كەس مەدەرەوە.

ئەوە سااڵنی 1984ز بوو، ئەلحەق و وەلئینساف تا بە ئەمڕۆ بە چاك و خراپ وەاڵمی كەسم 
نەداوەتەوە و الشم وایە بەرهەمێك گەیشتە ناو كتێبخانەی كوردی دەبێتە موڵكی خەڵك و لە ناو 

خەڵكیشدا پەیڕەوانی رەوا و ناڕەوا زۆرە.

با بێینەوە س���ەر ئەم تیرە رەس���ەنەی ناو هۆزی جافە كە )مكەیالی(یە ئەم تیرەیە بە ش���ەرەفە 
چەندین بەرەبابی س���ەرەكین و بەگوێرەی زەمان پەیوەس���تە زۆرتر دەبن و وا بڕوات كە دەڕوات 
بەرەباب���ی تری���ان لێ ج���وێ دەبێتەوە و لە س���نووری تیرەك���ەدا ئازادییەكی تایبەتمەند بەدەس���ت 

دێنن..

بەرەبابە سەرەكییەكانی ناو مكەیالی:

1 � ئالی بەگ
2 � شوانكارە

3 � رەش و بۆری
4 � چەتاڵی

لەو چوار بەرەبابە سەرەكییانە چەندین بەرەبابی تر جوێ بوونەوەتەوە وەك:

1 � مام یەحیایی لە كۆیە و دەوروبەری
2 � عەلی محەمەد وەیسی لە شارەزوور
3 � پیرەباوی لە هەولێر و دەوروبەری

أ � بەرەبابی ئالی بەگ، لە زۆر دەڤەران هەن و باڵون لە )سوورداش، دۆڵی جافایەتی، بیسانە 
سووری شارەزوور(

ب � بەرەبابی )شوانكارە، لە ناو شاری سلێمانی و دەوروبەریدا(
ج � چەتاڵی )لە چەمچەماڵ و سەنگاو(

د � رەش و بۆری لە )شارەزوور � قەرەداغ و دەوروبەرەكەی(. 

لێرە و لەوێ بڕێك الدێیی مكەیالی نشین كە لە دەڤەری خۆیان جوێ بوونەتەوە، دەمارگرژی 
مكەیالی بوونیان زۆرە، بەتایبەت لە س���یدەكان � برادۆس���ت � سۆران � هەوارە بەرزەكانی دەڤەری 



خوسره و جاف

89

بارزان.

ئەو الدێیانەی لە دەڤەری س���ەرەكی مكەیال���ی دووركەوتوونەتەوە، ئەمانەی خوارەوەن كە لە 
دەڤەری بادینانن:

ش���ەرمین، سوسنێ، سماقوك، هەزارجون، جووجەلێ، گەورە و بچووك، بەردەڕەش، گوندی 
خێڵۆكان.

زیاتر لە سێ سەد خێزانی مكەیالی لە ناو شاری موسڵدا دەژین كە بە بەرەبابی ))مەال موسا(( 
ناس���راون، لێرە و لەوێ لە ش���ارە عارەبەكاندا بڕێك بنەماڵەی ناس���راو هەن یان بە عارەبی قس���ە 

دەكەن، یان بە توركی، بە رەگەز مكەیالین وەك:

�� بنەماڵەی نائیب ئوغلیەكانی كەركووك 
�� عالەم زادەكانی ناو شاری حیلە

�� لە والیەتی وان لە قەزای ))ئوزاب((
�� مەال جامیعەكانی دەوروبەری شاری ساباڵغ

بەاڵم جێگەی سەرەكی نیشتەجێبوونی تیرەی مكەیالی زۆرتر لەم دەڤەرانەدا بوونە و هەن:
ش���ارەزوور، ناحی���ەی عەربەت، قەزای هەڵەبجە، تانجەڕۆ، وارم���اوە، قەزای قەرەداغ، ناحیەی 
سەنگاو، قەزای كەالر و سموود، دەربەندیخان، چەمچەماڵ، ئاخجەلەر، ناحیەی تاسڵوجە، گەڕەكی 
خەباتی ناو ش���اری سلێمانی، بەكرەجۆ، سەرچنار، ناحیەی وارماوە، ناحیەی سوورداش، ناحیەی 

پیرەمەگروون، چوارقوڕنە و حاجی ئاوای رانیە.

لە كوردس���تانی رۆژهەاڵتدا لە زۆر جێگە و ش���وێن تیرەی مكەیالی تیادایە وەك: بانە، س���ەقز، 
دیواندەرە، سەردەشت، كرماشان، قروە، كامیران، سنە، جوانڕۆ ... زۆرتر لە گوندی ))دوان((دان.

ئەمان���ەش ناوی بڕێك لە س���ەرۆك تیرەی مكەیالین، هەروەها ناوی كەس���ایەتی ناو ئەم تیرە 
گ���ەورەی ))ج���اف((ە، وەلەبەر بەرباڵوی و ژمارەی زۆری ئەم تیرەیە رەنگە ئاس���ان نەبێت، تەنها 
كەس���ێك ئ���ەوڕۆ بتوانێت بە تەنها ئوموری تیرەیەكی وا گ���ەورەی جافە بەڕێوە ببات. بۆیە لێرە و 

لەوێ كەسایەتی ناو بەرەبابەكانی ناو تیرەی مكەیالی زۆرن و بەاڵم ئەوی بە دەستەوەیە...

ئیل بەگی جاف، مەوالنا خالید و حەزرەتی ))نالی(( لە بەرەبابی ))ئالی وەگی((ین.
لێرەدا باس���ەكەمان نەكشێتە باری دەمارگرژییەوە، ئەو سێ كەسایەتییە تەنها لەسەر مكەیالی 
و جاف ناژمێردرێن، بەڵكو مایەی ش���انازی گەلی كوردن، ئەگەر هی سەرتاس���ەری بەش���ەریەت 

نەبن...

1 � حەس���ەنی حاجی قادری ئەحمەدی شاس���وار: كەس���ایەتییەكی بەناوبانگی تیرەی مكەیالی 
ب���ووە. لە س���اڵی 1930زدا كۆچ���ی دوایی كردووە، یەكێك ب���ووە لە پیاوە ه���ەرە دیارییەكانی ناو 

جاف.
2 � روسەمی حەسەنی حاجی قادر: دەگێڕنەوە ئازا و سەخی و ناندەر بووە لە ساڵی 1975ز 

مردووە.
3 � حەمومینی كوڕی روسەمی حەسەن )1909 � 1986ز( پیاوێكی دیاری و ناسراوی سەردەمی 
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خۆی بووە شیعری جوانی نووسیوە.
4 � تۆفیقی حاجی فەرەج: تا بڵێی خۆش تەبع و بە زەوق و خۆشەویست بووە. من لەگەڵیدا لە 

سەردەمی پێشمەرگایەتی 1963ز زۆر تێكەڵ بووم و خوا لێی خۆشبێ پیاوی دین و دنیا بوو.
5 � حەمەتالیبی فەرەج: بە راس���تی پیاوێكی لێهاتوو و س���ەخی تەبع و میوان دۆس���ت بوو، لە 
سەردەمی پێشمەرگایەتیدا بۆ پشوودان لە گەرمیانەوە 1963ز دەهاتم بۆ دەوری نەمەڵ و قەرەداغ 
سكمان دەخووساند و تامەزرۆیی لە ماڵی حاجی حەمە تالیبدا دەشكاند. بە راستی میوان دۆست 

بوو.
6 � حاج���ی ج���ەزا حەم���ە تالیب: ئەم حاجییە ئێس���ك س���ووكە تا مابوو بە الی زۆر كەس���ەوە 
خۆشەویس���ت بوو، هاوتەمەن بووین، هاوپێش���مەرگە بووین و ئیدی تا وەفاتی كرد پەیوەندیمان 

بەردەوام بوو، لە بەغدا كاتێك وەفاتی كرد بەڕاسەرییەوە بووم.

7 � محەمەدی مارفی مستەفا.
8 � حەمەی كەریمی فەرەجی فەقێ خدر
9 � سەعدوڵاڵ وەیسی رەمەزان شاسوار

10 � داود باوەنور مەولود حەیدەر
11 � مەحموی ئاخەكەول سمایلی روسەم
12 � ئەحمەدی ئاخەكەول سمایل روسەم

13 � سمایلی حاجی وەسین
14 � حەمەی ئەلماسی مەولود حەیدەر

15 � حاجی مستەفای ئەاڵوەیسی باوەیس
16 � حاجی قادی محەمەدی عەبدوڵاڵ

17 � حەمەی گورن شاسوار محەمەدی روسەم
18 � حاجی مارفی مستەفا

19 � فەتاحی محەمەدی یەعقوب
20 � حەمەی شاسوار روستەم

21 � شاسواری خاڵەی رۆستەم
22 � حەمەی فەتاح سمایل

23 � ئەحمەدی حەمەی چەتاڵ
24 � فەقێ عەلی عەبدولكەریم

25 � ئەحمەد محەمەد
26 � حاجی محەمەدی سەید خوالوەیس

27 � حاجی محەمەدی قادر هەمزە
28 � حاجی كەریم حسین قادر هەمزە

29 � محەمەدی مستەفای مرید
30 � فەقێ عەلی عەبدولكەریم حەمە ئەحمەد

31 � حەمەڕەشید حەسەنی حاجی
32 � حەمە ئەمینی حەسەنی حاجی قادر

34 � عه بدولڕه حمانی حەسەنی حاجی قادر
35 � مەال ساڵحی حەسەن
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ئەم تیرەیە وەك تیرەكانی كەی جاف، لە گەرمیان و كوێستاندا بوونە و تا پەنجا ساڵی پێشوو 
بڕێك لەم تیرەیە دەس���تبەرداری ژیانی كۆچەری نەبوونە و لە هاتوچۆی گەرمیان و كوێس���تاندا 
ب���ەردەوام بوون���ە، ئەمەش ناوی بڕێك لە هەوارگەی گەرمیان و كوێس���تانی ئ���ەم تیرەیەیە، كە لە 

دواییدا ئەوانەی گەرمیانیان بووە بە هەوارگەی هەمیشەیی نیشتەجێبوونیان:

هەوارگەی كوێستانی تیرەی مكەیالی:

پیرانە كۆن � دەڕەمەڕ � س���یاناو � وەیس���ە � كاڵ � ریخەاڵن � ش���یتانەجو � س���یوەتاڵە � ش���لێر و 
بناری كۆنە � شلێر � دڕەزیارەت � هەرمێ دۆڵ � باینجان � كاوە مەال � كیواكە � خەوشەن � ناوەی 

مەریوان � سیكوخان � تیرەمەڕان � بناری كونەڕەش � وەلەژیر � نەی

هەوارگەی گەرمیانی مكەیالی:

خ���اك و خ���ۆڵ � نەم���ەڵ � قەرەگ���وڵ � عەینك���ە � پێن���ج ئەنگوس���ت � كاریزەی دەل���و � تیلەكوی 
دەربەندبازیان � قەڵبەزە ڕەش � فانكە � تەتەعارەب � حەسەن كەنوش � باخان تەتەسی � كەلەڕەش 
� كفری � داڵەی س���ەروو � داڵەی خواروو � بیستانەس���وور � هەش���ەزینی � قەرەهەنجیر � عەربەت � 
قەراڵ���ە � ف���ەرەج ئاوا � ناوگردان � م���وان � زڕگوێزی گەورە � هەڵەبجەی تازە � هەیاس � گردەنازێ 
� دێ ك���ۆن � ژاڵ���ە � كانی س���یق � توتمان � ت���ازەدێ � دەروەرگان � بانی بنوك � چنارە � بەردەبەل � 
هوشیاری � باخی � بەردەمێو � ئەسیل � ولیان � سویرئاوا � سەیسوێنان � جامرێز � زنانە � دەرزیلە � 
كانی بەیتەش � كانی سارد � كەالر � حەسەن محە.. هەروەها لەم شارانەشدا نیشتەجێن: كەركووك 
� هەولێر � بەغا � چەمچەماڵ � سلێمانی � دووكان و گوندەكانی: سوغاغ � سیدەر � هەڵەدن � یاخیان 
� پیرەمەگ���روون.. لە هەوارگەكانی گەرمیان بە گوێرەی گۆڕانكاری كۆمەاڵیەتی و ش���ێوەی ژیانی 
خەڵ���ك و گیروگرفت���ی سیاس���ی نێو دەوڵەت���ی نێوان ئێران و عوس���مانی و س���ەرئەنجام دەوڵەتی 
دروس���تكراوی ئێ���راق 1920ز زۆر ل���ە تیرەكانی جاف ناچاری نیش���تەجێبوون كراون و هەوارگە 
گەرمەس���ێرەكانیان بووەتە جێگەی هەمیش���ەییان � ب���ەاڵم لە س���ەردەمی رەوەندییاندا لە ناوچەی 

سەنگاویش دەگوزەران. 

رێگ���ە و رێچك���ەی خێ���ڵ، ئەوانەی لە س���ەنگا و و خ���واری ئەو ناوچەیە بوونە س���ەرەوژوور 
دەبوونەوە بۆ كوێس���تان بە رێچكەی سەگرمە، جافەراندا دەگوزەران، تلەزەیت، دارەڕەش، چەمی 
تانج���ەڕۆ، چاڵ���ەی مەرجان، چوارتاق، عەرب���ەت، بەرزنجە، حاجی مامام، كان���ی دزان، كوتەڕەش، 

باكوری شلێر، دەڤەری بانە...

ئ���ەو خێالن���ەی ل���ە گەرمیان���ی الی س���یروان و هەردەكان���ی دوای زنجیرە چی���ای قەرەداغدا 
هەوارگەری زستانیان بەجێ دەهێشت بەرەو كوێستان بەڕێ دەكەوتن، لەبەر ئەوەی خێڵێكی زۆر 
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كۆدەبوونەوە و هەر هەموو ئەو رەشماڵ و عەشامات و هەزاران سەر مەڕ و مااڵتە هەر دەبووایە 
لە كەلی پەیكوڵیەوە بگوازرانا، زۆر جار لەس���ەر تێپەڕبوونی بەو كەلە تەنگەبەرەدا دەبووە ش���ەڕ 
و هەرا، بۆ ئەوەی ئیدی ئاژاوە و هەرا روونەدا چاوساغی سەرۆكی جاف، مەحموود پاشا جاف 
لەو تەنگەبەرەیەدا نیش���تەجێ دەبوون، یەكەم بۆ بەرگری لە ئاژاوە و ش���ەڕ و رووداو و بە نەزم 
تێپەڕبوونی���ش. هەروەها بۆ س���ەرانە وەرگرتن، كە رەس���مێكی عەش���ایەری ئەو دەم���ە بوو، هەم 
بۆ دەوڵەتی عوس���مانی و هەم بۆ س���ەرۆكی جاف، ئێس���تاش ئەو »مەخفەر«ە لەو كەلەدا هێش���تا 
ماوەتەوە )بەندە ساڵی 1963 لەو كەلەدا پێشمەرگە بووم و چەندین جار لە باران و تۆف و زریاندا 

پەنام بۆ ئەو مەخفەرە بردووە..(.
 

پیاوە ناودارەكانی بەرەبابی ئالی بەگی 
مكەیالی

س���ێ كەڵەپیاوی گەورەی ناو ئەم بەرەبابە نەك تەنیا ش���انازی بن بۆ ئەوان و سەرتاس���ەری 
جاف، بەڵكو شانازین بۆ هەموو كوردێك:

عیل بەگی جاف  -1
مەوالنا خالید  -2

3-  نالی

بە تەئكید هەر یەك لەوانە بەندە لە بەشەكانی داهاتوودا بە درێژی باسیان لێدەكەم...

مەال وەیسی: پیاوێكی دیاری ناو بەرەبابی ئالی وەگی بووە، لەوە دەڕوا لەگەڵ دەسەاڵتی   -4
باباندا ناكۆك بووبێت، عاشقی كچە جوولەكەیەك دەبێت و مارەی دەكات، دیارە بابانەكان دەكۆشن 
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دەستی لێ بوەشێنن، بەاڵم زایەر بەگی جاف كە ئەو دەم سەرۆكی جاف بووە، دەڕواتە هانایەوە 
و بەرگری لەو پەالمارەی دەگرێت.

حاجی كاكەواڵی قازی.  -5
فەقێ عەلی قاس���می كەریمی قەرەوەیس )1869-1922(، گوندی بویس���تانە سوور لە الیەن   -6

فەقێ عەلییەوە ئاوەدان كراوەتەوە.
حەمە ساڵحی كەریم قەرەوەیس: خاوەنی قورئانێكی بەناوبانگە، ئێستاش خەڵكەكە سوێند   -7

بەو قورئانە دەخۆن.
حەمە ساڵحی حاجی نادر  -8

عوم���ەری فەقێ عەلی قاس���م، پیاوێكی خەباتگێڕ و دڵس���ۆزی میللەتەكەی بووە، لە س���اڵی   -9
1965، كۆچی دوایی كردووە.

10- مستەفا حاجی كاكەوال، لە شەڕی نێوان »ئالی بەگی« و »روغزایی«دا دەورێكی شایانی 
هەبووە، لە ساڵی 1995 كۆچی دوایی كردووە.

11- ئەبوبەكر عومەر فەقێ عەلی كەریم، )1949-2008(، ئەم پیاوە خوێندەوار و چاو ساق و 
لێهاتوو بووە، لەناو بەرەبابەكەیدا خۆشەویس���ت و دیار بووە، لە دنیای ش���یعر و ئەدەبیاتدا خۆی 
تاقیكردۆتەوە و نەزم و بەیتی ئەدەبی زۆری نووس���یوە.. ئەوڕۆ )ئەسكەندەری كوڕی ئەبوبەكری 
عومەر( چاو س���اق و بە براگەورەی بەرەبابەكەی خۆی دەناس���رێت و جێگەی متمانەی خەڵكێكی 

زۆری بەرەبابی )ئالی وەگی(یە.



مێژووی هۆزی جاف

94

رۆستەمی حەسەن حاجی قادر
1976-1897

رۆس���تەمی حەس���ەنی حاجی قادر س���ەرۆكی ئەو دەمە و براگەورەی تیرەی مكەیاڵی بووە لە 
دێ���ی )خ���اك و خۆل(دا كۆچی دوایی ك���ردووە هەمان دێی حەزرەتی )نالی( م���ەزاری ئەم زاتە لە 

گۆڕستانی قڕاڵی دایە.

حەمە ئەمینی روستەم
1986-1907

حەمەئەمین روس���تەم كوڕی حەس���ەنی حاجی قادر یەكێك بووە لە كەس���ایەتییە ناودارەكانی 
مكەیالی جاف لە شاری عەربەتدا كۆچی دوایی كردووە، مەزارەكەی لە گوندی قیڕالیە.
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روونكردنەوەیەك

زۆر كەس الی وانییە عەشیرەتی جاف لە دەڤەرەكانی بادیناندا هەبن و نیشتەجێ بن، بۆئەوەی 
بە خەڵكی و خوێنەوارانی بڵێم كەوا هۆزی جاف لە زۆر جێگە و شوێن و هەتاوەكو واڵتانی كەیشدا 
هەن و بە س���ەرفرازییەوە دەژین، لە كوردس���تانی باكوور، لە لوڕستانی رۆژئاوا خۆ كوردستانی 

رۆژهەاڵت هەوارگە و مەڵبەندی سەرەكی هۆزی جاف بووە.
لەم كتاوەیدا كۆش���اوم وێنەی زیندووانی تیرەكانی تیادا باڵونەكەمەوە، بەاڵم بۆ س���ەلماندن و 
وەك دیكۆمێن���ت وێنەی بڕێك لە كەس���ایەتی زیندووی جافی دەڤ���ەری بادینان دەخەمە بەرچاو و 

دیارە زۆربەی ئەو جافانە لە تیرەی مكەیالین و بەرەبابی ئالی بەگین.

كۆمەڵێك جافی دەڤەری بادینان
لە راستەوە:

1- میر محەمەدی دەركەلی
2- محەمەد عەلی ئاغای جوندیان

3- میر ئەسعەدی روستای
4- قاو ئاغای سەرۆكی تایفەی دۆڵی روست

5- مستەفا ئاغای رواندزی
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مەال شوكر عەزیز ئیبراهیم
ئەم زاتە لە جافەكانی كوردستانی باكوورە و لە تیرەی 

مكەیالییە لە دەڤەری )دیاربەكر(دا دەژیا.

حاجی محەمەد خورشید
تیرەی مكەیالیە لە دێی چوچەنی گەورەدا دەژی لە 
قەزای بەردەڕەش.

حاجی حەمە شەریف
دەڤەری بادینان، دێی چوچەن تیرەی مكەیالییە.
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حاجی عەبدولعەیز
دەڤەری بادینان تیرەی مكەیالی لە بەردەڕەش دەژی.

حاجی شوكری سەعدی سەلیم
دانیشتووی گوندی سماقول، ناحیەی گردەڕەشی ئاكرێ، 

مكەیالییە و بەرەبابی ئالی بەگییە.

حاجی غەفور حەسەن ئەفەندی لە دێی كەندهوالندا 
دەژی، دەڤەری سیدەكان تیرەی مكەیالییە و لە بەرەبابی 
ئالی بەگی.
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حاجی عەلی ئیبراهیم
لەجافەكانی بادینانە.

حاجی ئیبراهیم خدر
لە جافەكانی بادینانە.

عەبدولواحید حاجی تاهیر
لە گوندی س���ماقول ناحیەی گردەش���ین قەزای ئاكرێ دا 

دەژی.



خوسره و جاف

99

 

رەمەزان عەبدوڵاڵ سەلیم
لە تیرەی مكەیالییە و لە دێی سوسنی سەر بە 
گردەشینی قەزای ئاكرێ دەژی، لە سورداشەوە 
هاتوونەتە بادینان

مەال عەبدولحەمید مەال عەبدولمەجید
ئەم مامۆس���تایە ل���ە باب و باپیریەوە ه���ەر بە مەالیی و 
كەالزادەی���ی هاتونەت���ە خ���وارەوە، لە دەڤ���ەری بادیناندا 

بنەماڵە و تەكیەكەیان ناسراوە.

مەال ئەحمەدی كوڕی عەبدولڕەحمان دانیشتووی 
)ئاكرێ(یە و زانایەكی لێهاتووە و لە تیرەی مكەیالییە.
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بابەكر حەمزە رەسول
مكەیالییە و لە بەرەبابی هەوارە بەرزەكانە

حاجی حەمە حوسەین عەبدوڵاڵ
لە مەسیفی سەاڵحەدیندا دژی، مكەیالییە و لە 
بەرەبابی ئالی بەگی.

قادر س���مایل عەبدولڕەحمان لە هۆزی جافە و بەرەبابی 
ئالی بەگییە، ناسراوە بە قادر كلێتەیی لە كۆیە دەژی.
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حاجی خەلیل ئیبراهیم سەمیس
لە سورداشەوە رۆیشتونەتە حەویجە، لە هۆزی 
جافە و تیرەی مكەیالی.

محەمەد شەوكەت
لە تیرەی مكەیالییە، جافی دەڤەری بادینانە

ئاكرێ
ئەم پیاوە بە نامەردی شەهید كراوە.

حاجی محەمەدی كوڕی فەقێ حەسەن
لە تیرەی مكەیالییە و بەرەبابی ئالی بەگی
لە ئاوەهوكی دەشتی كۆیەدا دەژی.
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مەال ئاوارەی مەال عەبدولكەریم

رەسول فەقێ حەسەن
تیرەی مكەیالی بەرەبابی ئالی بەگی
باب و باپیری سەرۆكی جافەكانی دەڤەری كۆیە 
بوونە.

حاجی فەقێ حەسەن
تیرەی مكەیالی، بەرەبابی ئالی بەگی
سەرۆكی جافی كۆیە و بتوێن بووە.
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حاجی عەبدولسەمەدی عەبدوڵاڵ
لە قەزای بەردەڕەش كەچی لە بەرەبابی ئالی 
بەگی.

سەدرەدین حاجی عەلی
لە تیرەی مكەیالییە و لە ناحیەی گردەشین دا دەژی.

عەلی شاوەیس
تیرەی مكەیالی لە هەڵەبجەدا دەژی
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حاجی كەریم ئەمین ئەحمەد
1980-1880

تیرەی مكەیالییە

یاوەر جاف
لە تیرەی مكەیالییە

حاجی تۆفیق چوخ ماخ
تیرەی مكەیالی، بەرەبابی ئالی بەگی

ل���ە دۆڵ���ی جافایەتی���دا دەژیا لەگ���ەڵ ش���ێخ مەحمووددا 
هاوكاری كردووە.
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ساڵح خدر پیرداود
تیرەی مكەیالی، بەرەبابی ئالی بەگی
یەكێك لە پێشمەرگە ئازاكانی شۆڕشی ئەیلول 
بووە.

حاجی رەشید ئاڵەیی
تی���رەی مكەیالییە لە گوندی ئالیەی س���ەر ب���ە ئاكرێ دا 

دەژیا.

حەمە ئەمین ئەحمەد
ناسراو بوو بە حاجی حەمە سوور
تیرەی مكەیالی
بەرەبابی ئالی بەگی
1976-1884
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حاجی ساڵح حاجی حەمە سووری سوسمانی ناسراوە بە 
باوكی تایەرە سوور، تیرەی مكەیالی بەرەبابی ئالی بەگی

تاهیر ساڵح
ناسراوە بە 
تاهیرە سوور
ئەم كەسە لەم كیتاوەیدا زۆر الی یارمەتی دام 
و لە بارەی هۆزی جاف بە تایبەت تیری مكەیالی، 
كە بۆخۆی یەكێكە له  قسە لێبیسراوەكانی ئەم تیرەی 
جافەیە و خاوەنی قەڵەمێكی رەوان و لە جافایەتیشدا 
دڵگەرم و بوێر و دەمارگرژ، خۆزگە لە تیرەكانی كەی 
هۆزی جافدا نمونەی )تاهیر سوور( زۆر دەبوو.
من وەك نووسەری ئەم كیتاوە »خوسرەو جاف« 
سوپاسی دەكەم.

دیوالی محەمەد سەعید
تیرەی مكەیالی

بەرەبابی ئالی بەگی
لە دەڤەری سماقولدا دەژی.



خوسره و جاف

107

مێدین حاجی ئەخوەرە فەندی
تیرەی كەیالی
لە دەڤەری سۆراندا دەژی.

زیرار رەسول فەقێ حەسەن
تیرەی مكەیالی

بەرەبابی ئالی بەگی
لە قەزای كۆیەدا دەژی.

حەمەئەمین حاجی ئیبراهیم
لە تیرەی مكەیالی
لەناو شاری كۆیەدا دەژی.
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قاسم عەبدولسەمەد عەبدوڵاڵ
تیرەی مكەیالی

لە جافەكانی بادینانە و لەبەردەڕەشدا دەژی زۆر خەریكی خوێندن و سەواد و زانكۆیە.
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نالی 1797-1855ز
شاسواری دنیای زەرافەت و وشە و واژەی جوان و هەڵبەستی رەنگاوڕەنگی هەمیشە زیندوو، 
ماندوونەناس���ی رێبازی داڕش���تنی فكری پەسەند و شیاو، پیاوساالری زەواری عەقڵی مەوزوونی 
دنیای ش���اد و مەحزوونی عاش���قانی ئاشوفتە دەروونی هەوارگە نش���ینانی عیشق و عاشقی، نالی 

هەرەگەورە.
ئەو عاش���قە س���ینە س���افە، ئەو شاس���واری خێڵی جافە، ئەو دنیا پڕ لە باس���ە، ئەو سۆفییە بە 

ئیخاڵسە ناوی خدری كوڕی ئەحمەد شاوەیسە و ناسراوە بە نالی.
ئەلحەقو و ئینساف ناڵینەكانی نالی چنگی لە دڵ و دەروونی خەڵكە زۆرەكەدا گیر كردووە. بە 
درێژایی زەمان زمانی )نالی( زیندووە و كەس زاتی نییە بڵێت )بزیسكەیەك بوو هاتوچۆ و ئەوڕۆ 

مردووە..(
نالی لە دێی )خاك و خۆڵ(دا هاتووەتە دنیاوە، شێوەی زمان و عیشقی نالی ریشویی لە خاك 

و خۆڵی واڵتدا بۆ ئەزەل داكوتاوە.
نالی عاشق، نالی خاوەن رێباز، نالی دنیای پڕ لە راز، نالی عاشقی حەبیبە( لە تیرەی مكەیالیە 

و لە بەرەبابی عالی بەگییە، هەزار ساڵو و رەحمەت لە رۆح و رەوانی.. ئامین.



مێژووی هۆزی جاف

110

مه والنا خالید 1193-1242ك

ئ���ەم زات���ە لە تیرەی مكەیال���ی جافە، بەرەبابی ئالی بەگی، لە س���اڵی 1826ز هاتۆتە دنیاوە، بە 
توانایەكی زۆرەوە توانیویە بیروڕای س���ۆفیگەرانەی رێبازی نەقشبەندی لە كوردستاندا رەواج پێ 

بدا و لە سەرتاسەری كوردستاندا پەیڕەوانی بۆ پەیدا بكات.

ئەم زاتە ناوی خالیدی كوڕی ئەحمەدی ئەحمەد حەس���ەنە، س���ەرەتا هەر لە دۆڵی قەرەداخدا 
دەست بە خوێندن دەكا و وەك هەر فەقێیەكی ئەو دەمە بە دوای فێربووندا شار بە شار و مزگەوت 
بە مزگەوت دەگەڕێت و لەسەر دەستی لەالی زائد )ئیبن ئادەم( و )شێخ محەمە تەسلیم( لە شاری 
س���نە خوێندن تەواو دەكات، بە دوای ئەوەدا دەگەڕێتەوەی ش���اری سلێمانی بۆ الی مامۆستاكەی 
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)ش���ێخ عەبدولكەریمی بەرزنجی( لەوێڕا بە دەرس وتنەوە دەس���ت بەكاردەبێت، دەڕوات بۆ حەج 
و دەگەڕێتەوە، دووبارە كاری مامۆس���تایی دەس���ت پێ دەكاتەوە، عیشقی زانیاری و شەیدابوونی 
بە ئایین گڕی تێبەردەدا و بەره و واڵتی هیندستان بە دوای عیشقی خوداییدا دەشت و دەر لەبەر 
دەگرێت، لە واڵتی هیندس���تاندا لە رێبازی نەقش���بەندیدا قووڵ دەبێتەوە و بە الی مامۆس���تای ئەو 
رێبازە )ش���ێخ عەبدوڵاڵی حەرارە(وە بەڵگەنامەی مامۆستایی وەردەگرێت و دەگەڕێتەوە واڵت، لە 
ش���اری سلێمانیدا نیش���تەجێ دەبێت و دەكەوێتە تەقەڵاڵی باڵوكردنەوەی رێبازی نەقشبەندی، ئەو 
تەقەڵاڵیان���ەی دەبێت���ە هۆی نیگەرانی مەش���ایەخی رێبازی قادری و پاش���ای بابانی ئەو دەمەی لێ 
هان دەدەن و ناچاری س���لێمانی بە جێهێاڵنی دەكەن و دەڕوا بۆ ش���اری بەغدا، لەوێدا نیش���تەجێ 

دەبێت..

دیارە مەوالنا، بەغداشی زۆرال بە دڵ نابێت، بەغدا بەجێ دەهێڵێ و دەڕوات بۆ شاری دیمەشق، 
لەوێدا بە باڵوكردنەوەی رێبازی تەس���ەوفی نەقش���بەندییەوە خەریك دەبێت، دیارە لەو شارەدا بە 
نەخۆش���ی چاوەقولە دەمرێت لە ساڵی 1242ك. لەدوای خۆی گەلێك زانیارییان، بیروڕای سلوكی 
س���ۆفییانەی مەوالنایان كردۆت���ە بەر و تاكو ئەمڕۆش ئەو رێبازە یەكێكە لە رێبازە پەس���ندەكانی 

ئایینی پیرۆزی ئیسالم.

مەوالنا جگە لە پایە بڵندی و سەرقەتاری رێبازی نەقشبەندی، لە ئەدەبیاتی فارسی، كوردی و 
عارەبیدا دەستی بااڵی هەبووە ئەمەش نموونەیەكە لە شیعرەكانی بەو سێ زمانە.

فارسی
ئەم پارچە هەڵبەستەی دوای گەڕانەوەی لە حەج داڕشتووە.

كوردی
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ئەم هەڵبەستە كوردییە دیارە لە شاری مەدینەی عارەبستاندا وتویەتی:
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عارەبی
ئەمەش نموونەیەكی هەڵبەستی عارەبی مەوالنایە 
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عێل بەگی
بە سێ زمان شیعری وتووە، داخەكەم تەنیا شیعرە بەناوبانگەكەی )هەر وایە و هەروا بووە(

ی بەدەس���تەوە م���اوە، ئەویش ئەگ���ەر پەیڕەوانی ئایین���ی )ئەهلی حەق( و بەهایی���ەكان نەبوایە كە 
هەردووی ئەو ئایینە ئەو زاتەیان بە پەیامبەرێك داناوە و س���ەیر لەوەدایە زۆری پێش���بینییەكانی 

هاتوونەتە دی..
ئەوەیان حاش���ا هەڵنەگرە )عێل بەگی( بە رەگەز جاف بووە و وا پەیدایە لە تیرەی مكەیالی و 
بەرەبابی ئالی بەگی بووبێت، بەاڵم لەم رووەوە هیچ بەڵگەیەكی نووس���راومان بە دەس���تەوە نییە، 
خ���وا ب���كات لە داهاتوودا خوێنەوارانی ك���ورد بتوانن زۆر كار و كردەوەی نەزانراو و داپۆش���راو 
و دزراوی نێ���و میللەتەكەم���ان ئەوڕۆكە بەكەڵك���ە و داخەكەم ئەوڕۆ هی خەڵك���ە بخەنەوە روو و 

بیگێڕنەوە بۆ ناو باوانی حەقیقی و راستەقینە، بە ئومێدی ئەو رۆژەی.
ئەمەش چەند بەیتێكی فارسی عێل بەگی مەزنە:
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هەڵبەس���تی )هەروای���ە و ه���ەر وابووە( پڕە لە پێش���بینی، پ���ڕە لە حیكمەت، پڕە ل���ە تێڕامان و 
تەئەمول، پڕە لە تێفكرین بە كوردی پەتی وتراوە..
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مەال وەیسی- ئالی بەگی
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ئەبو بەكری عومەری فەقێ عەلی
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حەسەنی حاجی قادری شاسوار
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خەجە دەوانی
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جەاللودینی دەوانێ
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رەش و بۆری

تیرەی مكەیاڵی بە گەورەترین و زۆرترین تیرەی سەرتاسەری عەشیرەتی جاف دەژمێردرێن، 
زۆربەی زۆریان لەسەر جافی مورادی لەقەڵەم دەدرێن و جێگە و شوێن و هەوارگە سەرەكییەكانیان 
لە دەڤەرەكانی ش���ارەزوور و دۆڵی قەرەداغ و چەمچەماڵ و س���ەنگاو و هەروەها زۆربەی شار و 
شارۆچكەكانی كوردستانی رۆژئاوایدا هەن و بەرباڵون، هەتا وەكو ژمارەیەكی زۆریان لە دەڤەرە 

جۆراوجۆرەكانی بادینان و كوردستانی باكووریشدا بەرباڵون.
رەش و ب���ۆری بە بەش���ێكی یەكجار گرنگی ئەم تیرە گ���ەورە جافەی دەژمێردرێن و ئەمانیش 
وەك خزمە جافەكانی تریان كۆچەری بوونە و خاوەنی مەڕ و مااڵتی زۆر و لەچاو تیرەكانی تردا 

دەوڵەمەنتر و خاوەن مااڵتی زۆرتر بوونە.
كەریم بەگی جاف، لە كتاوەكەیدا »تەئریخی جاف«دا دەڵێت: لە س���ااڵنی بیستدا رۆیشتمە ناو 
تیرەی مكەیاڵی ئەو دەم بەفەرمی س���ەرۆكی عەش���یره تی جاف بووە.. ئەم تیرەیە خاوەنی دارایی 
و دیوەخان و مەكنەتی خۆیانن، كە بە پۆش���تەیی دەس���ت رۆیش���تنەی وەدیم كردن، بوونە مایەی 

شادمانی و سەرفرازیم.
زۆربەی زۆری رەش و بۆری، كە بە بەشێكی زۆر و گرنگی عەشیره تی مكەیاڵی دەژمێردرێن 

زۆرتر نیشتەجێی دەڤەری سەنگاون..
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ناوی رەش و بۆری

ل���ە ناو ژیانی كۆچەریدا، ناوەكان یا ل���ە رووداوەكان وەرگیراوە، یان پەیوەندی بە جێگەیەكی 
ژینگەی���ی ی���ان جوگراف���ی یان لە ناوی كەس���ایەتییەكەوە وەرگی���راوە، كە دەمڕاس���ت و لێهاتووی 

سەردەمی خۆی بووە..

رەش و بۆرییەكان بۆ خۆیان الیان وایە، باوە گەورەی ئەم تیرەیە سەرەتا لە ناوی دووكەسەوە 
هاتووە، بە ناوی )حەمە رەش���ید و حەمە بۆر(، بە درێژی زەمان گۆڕانكاری هاتووه تە س���ەر ئەم 
دوو ناوەیدا، چۆن محەمەد بووە بە حەمە و عەلی بووە بە عەلە و ئیتر هەروا، رەش���یدەكە بووە 
ب���ە رەش و حەمەك���ەش بە گوێری زەمان بە ال خراوە و بۆرەكە ماوەتەوە و س���ەرەئەنجام بووە 
بە )رەش و بۆری(، ئەمە له  لۆژیكی سیس���تەمی عەش���ایەرییەوە نزیكە، بە تایبەت لە عەقڵییەت و 

تێفكرین و چۆنیەتی ژیانی عەشیرەتێكی رەوەندی وەك جاف.

ئەم بەشە بەشێكی گرنگی تیرەی مكەیالیە، كە ناسراون بە رەش و بۆری، ئەوڕۆكە ژمارەیان 
لە بیست هەزار كەس كەمتر نین، ئەم تیرەیە وەك زۆربەی تیرەكانی كەی جاف تەسلیمی جەبری 
زەمان بوونە و وردەوردە ژیانی كۆچەرییان خس���تووەتە الوە و نیش���تەجێبوونیان هەڵبژاردووە، 
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لەب���ەر ئ���ەوەی ل���ە باری داراییەوە بە توانا بوونە، كە دەس���تیان خس���تۆتە قوڕ و لەژێر رەش���ماڵ 
وەردەرهاتوون و خانوویان دروس���ت كردووە، لە بیری مزگەوت و مەالش���دا بوونە، لە س���ااڵنی 
س���ی دا ب���ۆ یەكەمجار رەش و بۆریی���ەكان مزگەوتیان دروس���ت كردووە، مەالش���یان بۆ هێناوە، 
یەكەمین مەالی ناو مزگەوتی رەش و بۆری، مەالیەك بووە بە ناوی )فەقێ قادر( لە دێی كەالندا، 
بەرنوێژیانی بۆ كردووە، منداڵی خەڵكەكەشی فێری نووسین كردووە، بە دوای ئەو فەقێ قادرەوە 
مزگەوت���ی كەالن گەورەتر كراوەتەوە و مەالیەكی تر بە ناوی )مەال محەمەدی حاجی قادر(، بووە 
ب���ە م���ەالی ئەو مزگەوتەی )1954ز(، ئەو مەالیە چەندین فەقێی هەبووە و دەرس���ی پێ وتوون، لە 

دواییدا ئەو فەقێیانە بوونە مەالی دوانزە عیلم و ناسراون، وەك:

مەال رەزای تەكیە.  -1
مەال نووری حاجی عەبدولكەریمی قاراوە.  -2

شێخ محەمەدی تەكیە.  -3
مەال تەقی بانگول.  -4

مەال نەجمەدینی بانگول.  -5
مەال محەمەدی عەبدوڵاڵی سەرقەاڵ.  -6

مەال ئەحمەدی قادری حوسێن.  -7
مەال محەمەدی عەبدولكەریمی حارس.  -8

مەال غەریب حەمە ئەمین.  -9
10- مەال عەزیزی كاكی.

11- مەال عوسمانی هەرگینە.

داخ���ۆ دەبێ ئەو مەال ناوبراوانە چەندین بێ س���ەوادیان خوێندەوار كردبێ، چەندین گرفتاری 
كۆمەاڵیەتی، ئاینی، ناكۆكی، دووبەرەكی لە خەڵكیان ئاسان كردبێت )ماڵیان ئاوابێت(. وەك زانراوە 
ژیان گۆڕاوە، ئالیەت و سیس���تەمی ئەوڕۆی ژیان و خەڵكی ئێس���تا لەگەڵ دوێنێدا جیاوازە، ئەمە 
هیچ لە رێزی مەالی مزگەوت و ئاینی پیرۆزی ئیسالم كەم نەكردۆتەوە و ئەوڕۆكە لە ناو تیرەی 
رەش و بۆری���دا س���ەدان و بگ���ەرە هەزاران خوێندەواری قەڵەم بەدەس���ت و هەڵگ���ری بڕوانامەی 
پەیمانگەكان و كۆلیژەكان و بەكالۆریۆس و ماجس���تێر و دوكتۆراش وەدی دەكرێن، ئەمە مایەی 

ئومێد و خۆشحاڵی كەسێكی وەك من و هەموو كوردێكە )خەرمان بەرەكەت(.
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پیاوە ناودارەكانی رەش و بۆری

كەرەم وەیس ئالی وەیس.  -1
قاسمی كەرەم وەیس ئالی وەیس.  -2

سەعدون ساڵحی ئالی وەیس )1969-1898(.  -3
حاجی قادری كاكە خان )1972-1906(.  -4

فەقێ قادری كەرەم وەیس )1965-1896(.  -5
فەتاح محەمەدی كەرەم وەیس )1967-1890(.  -6

حارسی عەزیز زالواو.  -7
تۆفیق حارس زالواو.  -8

مەجید مەردان عزه ت زالواو.  -9
10- رەشید مەردان گوێژە.

11- حەمە خان سلێمان سەرقەاڵ.
12- عەبدولكەریمی نەریمان تەپە عارەب.

13- قادر تەها قادر ئاواو.
14- حاجی حەمە حەسەنی كەریم میران سەرقەاڵ.

15- حاجی عەلی ئەحل دووپەالن.
16- شەریف ساڵح بونگلە.

17- حاجی عەبدولكەریم شەریف قادر ئاوا.
18- حاجی حەسەن فەقێ قادر.

19- مستەفای ئەحمەد فارس ئاغای بەردەكەڕی.

مەال ناودارەكانی رەش و بۆری

مەال محەمەدی كەالنی.  -1
مەال فەرەجی سەعدون.  -2

مەال حوسێنی كەالنی.  -3
مەال حەمومینی عەبدوڵاڵ.  -4
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5-  مەال غەریبی حەمومین.
مەال محەمەدی عەبدوڵاڵی سەرقەاڵ.  -6

7- مەال سامان عوسمان سەرقەاڵ.
8-  مەال فاروق محەمەد.
9-  مەال نەوزاد فەرەج.

10- مەال ئەحمەدی خەلیفە وادی.

بە تەئكید جگە لە ناوی ئەم مامۆستایانە مەالی دیكە لە ناو رەش و بۆریدا زۆر بووە و هەن، 
شتێكە ناویان بە من نەگەیشتووە. داوای لێبوردنیان لێدەكەم..

ژنە ناودارەكانی رەش و بۆری

ژن رۆڵ���ی خ���ۆی هەبووە و هەیە، ئەم نەخش و رۆاڵنە بە پێ���ی مەرجەكانی كۆمەاڵیەتی هەر 
میللەتێ���ك لەگ���ەڵ ئەوی تردا جیاوازە، ئێمە با زۆر دوور نەڕۆین و نەكەوینە باس���ی گەالنی دوور 
و نزیك���ەوە، ل���ەم دۆڵەی دوور ناكەوینەوە، كە ناس���راوە بە دۆڵی دوو رووب���ار، یان میزۆپۆتامیا، 
ئێستاش پێی دەوترێ »ئێراق«. ئەم ناوە نەگبەتە بوو بە چەن و كەوتە گەردەنی ئێمەی كوردەوە، 
سەیر لەوەدایە بە ناوی »ئێراق«ەوە، رازی نابین و دەمارگرژە عارەبەكانی وشەی »عەزیم«یش 
دەخەنە پاش���وەندی ئێراق، قەدەری ئێمەی كوردیش ئەمەیە كەوا بە كوردس���تانەوە بەشێكین لەو 

ئێراقە هەر نەبێت تا ئێستا...
دەگەڕێمەوە بۆ ساڵی 1820ز، كاتێك گەڕیدەی ئینگلیزی كلودیوس ریچ، گەشتە بەناوبانگەكەی 
لە بەغداوە دەست پێدەكات بەناو هەموو عەشایەری عەرەب و كوردەواریدا دەگوزەرێ، دەگاتە ناو 
هۆزی جاف، دەبێتە میوانی كەیخوسرەو بەگی جاف، باوكی حەمە پاشای جاف، لە یاداشتەكەیدا 

دەڵێت:
»كاتێ���ك گەیش���تمە ن���او هۆزی جاف، ت���ەواوی ژنانی ئەو ه���ۆزە بێ پەچە و ب���ێ عەبا و بێ 
خۆشاردنەوە بوون، كاتێك لەگەڵ كەیخوسرەو بەگی جافدا، لە ژێر دەوارێكدا بووین، ئافرەتەكان 
لەگەڵمان���دا دانیش���تبوون، زۆر سەربەس���تانە گفتوگۆی���ان لەگەڵمان���دا دەكرد، لە كاتێك���دا لە بەغدا 

بەدەرهاتین بە ناو ئەو هەموو عەشایەریەدا هاتبووین ژنێكمان وەبەرچاو نەكەوتبوو«.
ئەوانە قسەی )كلودیوس ریچ(ە لە كیتاوەكەیدا...

رەنگە من ناوی تەواوی ئافرەتە دیارەكانی ناو رەش و بۆریم پێ نەگەیش���تبێت، ئەمانە بڕێك 
لە ژنە دیارەكانی ناو ئەو تیرەیەن:

حەالوەی حاجی مارف، خێزانی وادی حارس 1975-1906.  -1
حاجی رەعنای ساڵحان، خێزانی تۆفیق حارس 1990-1905.  -2
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جەمین ساڵح ئالی وەیس، خێزانی حاجی قادر كاكەوەیس 1975-1904.  -3
پیرۆز محەمەد وەیس، خێزانی حەمومین عەزیز 1970-1897.  -4

حەالوەی ئەحمەد كەرەم وەیس، خێزانی فەتاح محەمەد كەرەم وەیس.  -5
فەهیمەی سەعدون خێزانی حاجی عەبدولكەریم نەریمان 1991-1920.  -6

نازیف حاجی كاكەواڵ، خێزانی حەمەی حاجی ئەحمەد قاسم.  -7
شەمس���ە خانمی خێزانی مەال حوس���ێن فەقێ كەالنی، ئەم خانمە لە ساڵی 1947ز، یەكەمین   -8

مەكینەی دوورمانی بردۆتە ناوچەی سەنگاو.
حاجی نەجمە وادی، خێزانی حاجی كاكەواڵ حاجی قادری كاكە خان.  -9

سەرۆكەكانی رەش و بۆری

حاجی عەزیزی حەمە خانی سلێمان.  -1
تۆفیق حارس.  -2

ل���ە ئێس���تادا »محەم���ەد ئەحم���ەدی قاس���م« بە برا گ���ەورەی ئ���ەم تیرەیە ناس���راوە و لە   -3
زۆربەی رووداوەكاندا پرس���ی پێكراوە و ماڵەكەشی بە رووی مێوانانی ناسراو و نەناسراوانیشدا 

دیوەخانەكەی كراوه یە.
هەروەه���ا چەندین كەس���ایەتی تر لە ناو ئەم تیرەیەدا پەنجەیان ب���ۆ درێژ دەكەن و لە ناو   -4

خەڵكدا بە دەمڕاست و قسە بیستراو دەناسرێن، وەك ئیبراهیم فارس فەقێ قادر.

ئەم تیرە جافە لە پێشمەرگایەتیدا بەشدارییەكی زۆریان هەبووە و لە كارەساتەكانی رەشەكوژیی 
ئەنفال���دا زیاتر لە پێنج س���ەد كەس���یان بێ سەروش���وێنە.. لێرەدا زۆر سوپاس���ی ئ���ەم برادەرانەی 
خوارەوە دەكەم، كە لەم باسەیدا وەك زانیاری یارمەتییان داوم، ئەگەر ناوێك لەبیرچووبێت، بەش 

بە حاڵی خۆم داوای لێبوردن دەكەم.

كاكە حەمەی ئەحمەد قاسم.  -1
كاك ئازاد محەمەد قادر، یاریدەدەری پزیشكی.  -2

نەجمەدین محەمەد قادر، ئەندازیار.  -3
یونس محەمەد قادر، ئەندازیار.  -4

یونس حوسێن فەقێ قادر، بازرگان.  -5
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كەرەم وەیسی ئالی وەیس
سەرۆكی تیرەی رەش و بۆری لە سەدەی نۆزدەهەمدا
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حەمەی ئەحمەد قاسم
 

تۆفیق حارس عەزیز فەتاح
1987-1912
مكەیالی
رەش و بۆری

شەهید حوسێنی تۆفیق فارس
1977-1950

لە تەواوی رووداوە شۆڕشگێڕییەكاندا بەشداری كردووە، 
هەمیش���ە ل���ە پەالمارەكان���دا وەك فەرماندەیەك لە پێش���ەوەی 
پێش���مەرگەكانەوە بووە، بە پلەی بەرپرس���ی هەرێمی حەمرین 
گەیش���تووە تەش���ەرەفی ش���ەهادەت، ئەمەش ی���ەك دوو بەیت 
ش���یعری ئاوات���ی كورپ���ەی ك���ە بۆ ش���ەهید حوس���ێنی باوكی 

وتوویەتی:

ساڕێژ نابێتەوە زامی دڵم جەستەم پێوە دەتلێتەوە
هەموو ساڵێك لەم رۆژەدا برینەكەم دەكولێتەوە
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حاجی محەمەد مارف رەمەزان
مكەیالی

فەقێ حوسێن
شوانكارە

قادر جاف
شوانكارە
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حاجی كاكە محەمەد ئەمین
1984-1909

شوانكارە

حەمەی كەریم فەرەج

حاجی تۆفیقی سەریاسی سەرەوە
شوانكارە
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سەعید ناسر
شوانكارە

حاجی فەقێ عەلی
1916-؟؟؟؟

تیرەی مكەیالی- بەرەبابی شوانكارە
 

لە س���اڵی )1916( لە ناوچەی گەرمیان لەدایك بووە، 
لە عەشیرەتی مكەیاڵییە تیرەی )شوانكارە(.

پیاوێكی ئایینی و نیشتمانپەروەر بووە، لە سەرەتای 
)1938( پەیوەن���دی دەكات ب���ە پارت���ی رزگاری كورد و 
تاوەك���و دامەزراندن���ی )پارتی دیموكراتی كوردس���تان( س���اڵی 1946 وەك كادیرێكی چاالكی ئەو 
سەردەمەی پارتی كاری كردووە لە ناوچەی گەرمیان و رێگر دەبێت لە خەڵكانی جاف بچنە ریزی 

حیزبی شیوعی عێراقەوە.
لە س���ەرەتای س���اڵی )1960( لە الیەن رژێمەوە دەستگیر دەكرێت لەگەڵ چەند كەسایەتییەكی 
ناوچەكە وەك )مس���تەفا بەگ جاف- حاجی فەقێ محەمەد س���ەعاتچی- حەیدەر حاجی رۆستەم- 
حاجی فارس قاڵ قاڵی(، پاش ئازادكردنیان پەیوەندی دەكەن بە هێزی پێشمەرگەی كوردستان لە 

شۆڕشی ئەیلوول و ماوەیەكی زۆر پێشمەرگە بووە.
چەند جارێك زیارەتی )بارزانی نەمر(ی كردووە.

قوربانی زۆری داوە لە پێناو رزگاری نیش���تمان لەوانە دوو كوڕی خۆی )ش���ەهید قاس���م و 
ش���ەهید ئازاد( هەروەها دوو برازای )ش���ەهید حەمید و شەهید كەریم(، جگە لەوەش چەندین جار 
زیندانی كراوە بە كاڵ و منداڵ، هەروەها چەند جارێك تااڵن كراوە، زۆرجاریش ئاوارە و درەبەدەر 

بووە لەگەڵ خانەوادەكەی.
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فارسی وەیسی
شوانكارە
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ناوی روغزایی

ل���ەوەی دڵنی���ام ناوی ئەم تیرەیە لە ناوی كابرایەك���ەوە هاتووە بە ناوی )رۆخزاد( ئەم ناوەش 
ناوێكی گەلێك كۆنە و زۆرتر لە س���ەردەمی دەس���ەاڵتی ساس���انییەكاندا ئەو جۆرە ناوە باو بووە، 
وەك: ش���ێرزاد، فەرەح زاد، میرزاد، روخ زاد.. هتد و عەش���یرەتی )جاف- جاوان- جاپان( كە هەر 
س���ێ ناوەكە بە گوێرەی زەمان هەر ناوی عەش���یرەتی جاف بووە و وش���ەی )زاد( كە پاشوەندی 
ناوێكە و ناوەكە بۆ خۆی مورەكەبە ئێمە ئەگەر مانای ئەو ناوانە لە یەكدەینەوە بۆمان دەردەكەوێ 

پاشوەندی )زاد( ئاماژەیە بۆ نەوعییەت و چۆنییەت.

شێرزاد، بە مانای لە شێركەوتووە یان لە نەتەوەی شێران.
فەرەح زاد، زادەی شادی و خۆشی.

فەروخ زاد، زادەی بەخت و بوهات و شادمانی.
رخ..ی فارسی یانی هەڵۆیەكی هەرەگەورەی ئەفسانەیی

رخزاد. یانی هەڵۆزادە تەشبیهە بە هەڵۆ و لە هەڵۆبوو و بە گوێرەی زەمان و زمانی كوردی 
رخزاد بووە بە )روغزاد( و سەرئەنجام روغزایی كە هەمان ناوی )روغزاد(ە كە ئەو ناوە لەسەردەمی 
ئیمپراتۆریەتی ساس���انیدا زۆر باو بووە و لەبەر ئەوەی هۆزەكانی جاف. دەچنە س���ەر جاوان و 
جاوانەكانیش ده چنەوە س���ەر چاپانەكان كە بۆ خۆیان یانی هۆزی )جاپان(: بە هێزی هێرش���بەری 
س���وپای ساس���انییەكان دەژمێردران لەو رووەوە بەڵگە و دیكۆمێنتی جۆراوجۆر بە دەس���تەوەیە، 
لە ش���ەڕی نێوان ئیس���الم و سوپای ساساندا )قادسیە( یاریدەدەری فەرماندەی لەشكری ساسانی 
)جاپان(ی ناو بووە و لە هۆزی جاپانی ئەوس���ا جاپان و جاوان و جافی ئێس���تا بووە. و یەكێك لە 

سەحابەی پەیامبەری خودا دیسان لە هۆزی جاپان بووە و ناسراو بووە بە )جاپان الكوردي(.
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روغزایی

ئ���ەم تیرەیە ل���ە دوا هیجرەتەكەی عەش���یرەتی جافدا ك���ە دوای ش���ەڕە خوێناوییەكەی نێوان 
ئیمارەت���ی ئەردەالن و عەش���یرەتی جافدا روویداوە و لەو ش���ەڕەدا س���ەرۆكی عەش���یرەتی جاف 
ك���وژراوە و چەندی���ن تی���رەی جاف بە س���ەرۆكایەتی )زایەر بەگی جاف(، جوان���ڕۆ بەجێدەهێڵن و 
دەپەڕنەوە بۆ ژێر دەسەاڵتی بابان و ئیمپراتۆریەتی عوسمانی و تیرەی روغزایی یەكێك بووە لەو 

تیرانەی وا لەگەڵ زایەر بەگدا جوانڕۆیان بە جێهێالوە.

تیرەی روغزایی یەكێكە لە تیرەی ئازا و نەترس و پەالماردەری ناو هۆزی جاف و لە تەواوی 
رووداو و ش���ەڕەكانی جافدا هەمیش���ە جێگەی دەس���تیان دیار بووە و بەوەش���ەوە رانەوەستاون 
و جاروب���ار لە ناو خودی تیرەكانی جافیش���دا ش���ەڕ و رووداویان خوڵقان���دووە. لە گەرمیان و لە 
كوێس���تاندا هەوارگ���ەی تایبەتمەندی خۆیان هەب���ووە. تیرەكانی دیكەی جاف توخنی س���نووریان 
نەكەوتوون، جارەو باریش لەسەر لەوەڕگا و مەڕومااڵت لە نێوان )روغزایی( و تیرەكانی دیكەی 
جافدا وردە ش���ەڕ دەقەوما و ئەگەر بە س���ەرۆك تیرەكان چارەسەر نەكرایە گرفتارییەكە دەخرایە 
بەردەس���تی بەگزادەكان���ی جاف، كە بە س���ەرۆكی تێكڕای جاف دەژمێ���ردران. بە گوێرەی جەبری 
زەمان و گۆڕینی ش���ێوەی ژیان زۆربەی عەش���ایەری جاف لە گەرمیان و كوێستان كەوتن و لەو 
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ناوچە نیشتەجێ بوونە، تیرەی )روغزایی( جێگە و شوێنێكی زۆریان داگیر كرووە لە كوردستانی 
رۆژهەاڵت���ەوە بیگرە بە رێچكەی خێڵدا دەڤەر و ناوچەی زۆریان خس���تووتە ژێر ركێفیانەوە، ئەم 
تیرەی���ە بە گوێرەی س���ەرژمێرییان یەكێكن لە تیرەگەورەكانی عەش���یرەتی جاف و لە ناوچەكانی 
جافدا لە زۆربەی زۆریدا هەن، بەاڵم بڕێك لە الدێ و دەڤەریش تایبەتمەندی خۆیانە، ئەمەش ناوی 

برێك لەو دێهاتانەی وا روغزایی نشینن.

س���ێ خڕان، گوڵ���ە جۆی حاجی تەها، وارگەالرە، ئەحمەد ئاوا، ناوە، س���ەر ن���اوە، گۆمەزەرد، 
گامەخەل، س���ەركەلی عەزیزی ئەحمەد، س���ەركەلی حاجی خەسرەو، سەركەلی مارف، سەی بەیی 
خ���ان، رازیان���ە، زەینەل، هۆمەر ئاغاجان، گالڵ كەوە، تولەنی، كەالری كۆن، قڕژالە، قوچی حەمەی 
هەواس، ئەسێڵی سەروو، عەلی ئاوا، سەیارە، زەڕایەن، قاڵی حەمە جۆی سەروو، كاژاوی حاجی 

حەمە ساڵح، هۆزی خواجە، كورە بچووك، بەردەكەر،...
ل���ە كوردس���تانی رۆژهەاڵتیش زۆر لە دێهاتی جاف نشیس���ن هەن، لە تی���رەی روغزایین، لەم 
دێهاتانەی���دا ه���ەن و بڕێ���ك لەو دێهاتانەش س���ەنەد و قەواڵەی���ان بە ناوی س���ەرخێڵەكانی تیرەی 
روغزاییەوە و ئەو قەوااڵنە بووتە هۆی كێش���ەی سیاس���ی لە نێوان دەوڵەتی قاجاری و دەوڵەتی 
رەزا ش���اهی لە الیەكەوە و دەوڵەتی عوس���مانی دوای دروس���تبوونی حكومەتی ئێراقی 1920ز، لە 
الیەك���ی دیك���ەوە ئەگەر بنواڕینە زۆربەی فەرمان و نامە فەرمییەكانی نێوان وەزارەتی خارجییەی 

ئەو دوو واڵتەدا، باسەكان وەك گرفتێك خۆیان دەنوێنن.

تیرەی روغزایی لەم دێهاتانەیدا نیشتەجێن كە بەسەر سنوورەوەن:
میشاو، شەیان، نەرمەالس، سپی كانی، شیرە، سیرسان...

دێهاتی روغزایی نش���ین لە كوردس���تانی رۆژهەاڵتدا قادرئاوا، مماسپەر، دەڕەهوان، قالەوازە، 
وەزمان، دەرەش���ێخان، ئیسحاق ئاوا، قامی شەلەن دەڕەتفی، دەرەوبان، بیستانە، كانامەن، ئەمەش 

بڕێكی دیكەی ناوی دێهاتی روغزایی نشینن:

تەپە گەروس، قەاڵ، كللەران، چیا چەرمووی س���ەرەوە، تورەجای حەمەجان، عومەر ئاغاجانی 
عەلی حەس���ەن، موانی كۆن، س���ێ قاڵنی خ���وارەوە، زەردەلیكاو، كوردەمی���ر، دەرواری خوارەوە، 
حەس���ەن كاری، كوردەمیری حەكمەو ئەمین خەرامان، قولە س���ووتاو، گەرمكی داویە،بانی خێاڵن، 
دێی بارخ، تورجاری خوارەوە، براوگەل، دەروای سەرەوە، سێ قاڵن، سماق، هەوارقوڵە، تەپەسپی، 
مەمۆی���ی مامەداد، مەس���ۆیی بچووك، مەس���ۆیی بەرگەچ، ژااڵن، پەڵەوش���ك، كونەكۆت���ر، كاكەبرا، 
هەوارگە رەقە، شێخ تەوێڵ، تەپە كەرەم، موانی كاكە حەمە، موانی میرزا، وانی حەمەی عەبدوڵاڵ، 
مچەكوێر، بڵكان، كوڵەجۆ، كانی پانكە، گڵە زەردە، كەلۆش���ی، دیوانە، گومەزەر، زەردە، چەمەرگە، 

دووكان چاڵكە، دوكەروو، كولە جۆ.

تیرەی روغزایی بریتین لە هەشت بەرەبابی سەرەكی، بە گوێرەی زەمان و مەرجەكانی ژیان 
و زاد و وەڵەد و هەروەها بەرژەوەندی ئابووری و شێوەی ژیان و جوگرافیا و ملمالنێی سیاسی 
و )منم منم(یش لە الیەكی دیكەوە، ئەو هەش���ت بەرەبابە دابەش بووه تە س���ەر چەندین گرووپ و 
بنەماڵە جۆراوجۆرەكاندا كە تێكڕا لە بنەچەدا هەر هەموویان خزم و خوێشی یەكترن و بە تیرەی 

روغزایی ناو دەبرێن.
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بەرەبابه  سەرەكییەكانی ناو تیرەی روغزایی ئەمانەی خوارەوەن:

5- سەرحەدی.   1- حەمە جانی.  2- وەیس وەیس.  3- شاوەیس.  4- سمایلی.  
8- قادر وەیس. 6- زۆراو )شەڕە(.  7- روغزاد.  

1- حەمە جانی:
دی���ارە ئ���ەم بەرەباب���ە لە رووی ژم���ارەوە لە بەرەبابەكان���ی كەی تیرەی روغزای���ی زیاترن و 
دوای ئەوەی دەس���تیان لە گەرمیان و كوێس���تان هەڵگرت و لەم دێهاتی خوارەوە نیشتەجێ بوونە، 

سەرجەم لە هەزار ماڵ زیاترن. 
)زڕایەن، كوڕەی گەورە، ناحیەی تانجەڕۆ(

)سەیان، مێشاو، سپی كانی، سیرسان- قەزای پێنجوێن(
)هەردەی مارفی سەییە- سەركەلەكان- ناحیەی پێواز(

)خەڵ���وە، قڕژاڵ���ە، خەلوەكان، تولەبی، كوڵەجۆ، س���یخڕان، هۆمەر مل، چوار ش���اخ لە ناحیەی 
سەرقەاڵ(.

لە شەس���تەكاندا، كاتێ پێش���مەرگە بووم، س���ەرۆكی ئەم بەرەبابە خوالێخۆش���بوو، ئەحمەدی 
رۆس���تەم بوو، لە ناو خەڵك و خوا و لێپرس���راوانی پێش���مەرگەدا قس���ەی دەڕۆیشت و جارەو بار 

هێزی عەشایەری كۆدەكردەوە و دەیناردە هانای شەڕەكانی پێشمەرگەوە.

لە س���ەردەمی كۆچەریش���دا، رۆس���تەمی حەمەی مەحموود، بووە، ئێس���تاش )مەال حەس���ەنی 
ئەحمەد رۆستەم( دەمچەرمووی ئەم بەرەبابەیە و لە ناو خەڵكیدا و هەروەها سەرتاسەری هۆزی 

)جاف(دا قسەی بیستراوە و رێزلێگیراوە..

2- وەیس وەیس:
ئەم بەرەبابەی تیرەی روغزایی لە چوار سەد ماڵ كەمترن، لە م دێهاتانەیدا نیشتەجێ بوونە )لە 
شارەزوور: موانی حەسەن قادر، موانە كۆن، كانی میل( و لە سەرقەاڵ )میل قاسم، هەوارەبەرزە( 

)ئەحمەداوا، كانی هەنجیر، كانی هەمزە، سێتەالن(، لە تانجەڕۆ: بەڵخە. لە قەرەداخ.
س���ەرخێڵی ئەم بەرەبابە لە مێژدا )قادری ش���ێخەی ئەلی وەیسی( بووە و بە دوای ئەودا )مەال 
عەزیزی كاكی، مەال محەمەد، ئەحمەد شاس���وار، حاجی س���لێنا( بوونە، ئێس���تاش چەند كەسێك لە 
ناو ئەو بەرەبابەیدا قسە بیسراون وەك: نەجمەدینی كوڕی مەال محەمەد و مامۆستا عەزیز، حەمە 

ساڵحی حاجی سلێمان.

3- شاوەیس:
ئەم بەرەبابە تێكرا شەش سەد خێزان دەبن لەم گوندانە دادەنیشن: لە شارەزوور: )موانە كۆن، 
سیتەالنی، خواروو، ئاوەكەڵە(.. لە ناحیەی پێواز )تەپەگەروس، هومەر ئاغاجان، قەاڵی تەپەگەورس، 
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براوگەل، دەرواری سەروو، كەلەكەران، چیاچەرموو، تورەجار، كوردە میری حەمەی سلێمان(. لە 
شەستەكاندا، حەمەی تۆفیقی حەمەی شاوەیسی پاڵپشتێكی بەهێز بوو بۆ پێشمەرگە و ماڵەكەشی 
ب���ۆ مێوان���داری ئاواڵە بوو... بۆخۆم لە پێش���مەرگایەتیدا لەو ماڵەی زۆر حەس���اومەتەوە، حەمەی 

تۆفیق پیاو بوو، دەم سپیان، رەسولی حەمەی تۆفیق و حەمە ساڵحی حاجی نەسرەدینە.

4- سمایەل:
حەوسەد و پەنجا خێزان دەبن، لە شارەزووردا لەم دێهاتەنەی خوارەوە نیشتەجێن: )بنگردی 
موان، مەحموود خانی خوارەوە، مەحموود خانی سەرەوه ( لە دەڤەری قەرەداغدا )بلكان، دووكان، 
دوكەڕوو، كوڵەجۆ، چالكە، مچە كوێره ی گەورە( لە ناوچەی س���ەرقەاڵدا )هەوارە رەقە، كاكە برا، 

ژااڵن، كونە كۆتر، پەڵە وشك، تەپی كەرەم، موانی مرزا(
براگەورەیان روبتەنی رۆستەمی حەمەی فەتاحە. و ئەیوب فەتاح یەكێكی كەی دەمڕاستی ئەم 

بەرەبابەیە.

5- سەرحەدی:
س���ەرجەم سەد و سی خێزان دەبن، لەم دێهاتانەی خوارەوە دەژین: لە شارەزوور )دسكەرە، 

دێی بالول( و لە ناوچەی پێواز )قولیجانی سەرحەد(.
ئەم بەرەبابە )سەرحەد( بە براگەورە دەزانن.

6- زۆراو )شەڕە(:
سەرجەم لە دووسەد خێزان زۆرترن، لەم جێگانەدا نیشتەجێن: لە دەڤەری قەره داخ )كەلوش، 
مەسۆیی، گۆمەزەرد(. لە دەربەندیخان )دیوانە، چەرمەرگە، كانی سارد( لە ناحیەی سەر قەاڵ، سێ 
دێن بە ناوی )زەردەكان( و لە دەڤەری سەنگاو )بانی مورد( و لە زۆربەی شار و شارۆچكەكانی 
دەوروبەری سلێمانیدا ئەم بەرەبابە ئارەزووی خوێندەواری و بەدەستهێنانی بەڵگەنامەی زانكۆیی 
ب���ە گوێ���رەی ژمارەیان ل���ە بەرەبابەكانی كەی تی���رەی روغزایی زۆرترە، لە شۆڕش���ی كورددا بە 
تەواوی توانایانەوە لەگەڵ هێزی پێشمەرگەدابوونە. بەندە لەبیرمە سااڵنی 1963-1964ز لە كەلی 
پەیكوڵی���دا س���ەرلق بووم، بنكەی س���ەرەكیمان لەوێ���دا بوو )حاجی عەبدوڵ���اڵی كەڵۆش( جاروبار 

سەردانی دەكردین و دەعوه تی دەكردین.

لەو رۆژگارە پڕ لە تراژیدی و برس���ێتیدا كە دەهات بە جلوبەرگی خاوێن و ریش���ی تاشراوی 
دوو س���مێڵی پیاوانەی پێكەوتووەوە هەیبەتێكی نیش���ان دەدا، ئەش���هەدو ماڵ و حاڵی بۆ خزمەتی 
كوردەواری كراوە بوو، وەك )رم( لە كوردایەتیدا راست بوو، لە شەڕەكانیشدا بۆخۆی بەشداری 
دەكرد، ئەم بەرەبابە شەهیدی سەنگەریان زۆر تێدایە. ئەوڕۆكە براگەورەیان )عەلی كوڕی حاجی 

عەبدوڵاڵ(یە.
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7- روغزاد:
ژمارەی ئەم بەرەبابە دەگەنە شەش سەد خێزان، لە شارەزوور لە )زیڕین جو(دا دەژین.

ل���ە پی���واز )لە كوردەمیری( و لە س���ەنگاو )لە مەس���ۆیەكاندا( نیش���تەجێن )مەس���ۆیی بەرگەچ، 
مەس���ۆیی حەمەی فەرەج، مەس���ۆیی ئەحمەد رەحیم(. لە سەر قەاڵ )هەوار قوڵە، سماق، تەپەسپی، 
بەرودار( دەم سپییان، موسای عیسای خەسرەو بووە، ئێستا رۆستەمی حاجی ئەحمەدە، لە كۆنا 

میر ئەحمەد ئەوالی خەسرەوە دیوەخاندار بووە.

8- قادر وەیسی:
سەرژمێری تەواو نەكراون، بەاڵم ئەم بەرەبابە لە دوو سەد خێزان كەمتر نین، لەم گوندانەدا 
دەژین: لە شارەزوور )كاژاو(. لە پێواز )خاڵە مەردو، زەینەل، رازیانە، سەری باینجان(، براگەورەی 
ئەوڕۆی���ان ق���ادری حاجی حەمە س���اڵحی حاجی ق���ادرە، ئەم بەرەبابە لەس���ەر حەم���ە جانییەكان 
دەژمێردرێن. زۆر لە خزمانی تیرەی روغزایی پەیوەندییان پێوە كردووم و لە بارەی تیرەكەیانەوە 
زانیاریی���ان بۆ ناردووم، ئەو هاوكارییانە نیش���انەی دڵس���ۆزییانە، یەك���ەم تیرەكەیان، هەروەها بۆ 
مێ���ژووی ه���ۆزی جاف، كە بەش���ێكی گرنگی ئەم میللەتەن، جێگەی داخە تاب���ە ئەمڕۆ زۆر لە تیرە 
و عەش���ایەری ئەم میللەتە مێژوویەكی راس���تەقینەی نووس���راوی بۆ نەنووس���راوە، ئەگەر لێرەو 
لەوێش ش���تێك نووسرابێت زۆرتر غەیرە كورد نووسیویەتی و لە واقیعیەتی مێژووییەوە دوورە، 
ب���ە ئ���ارەزووی خۆیان زۆربەی زۆری رەگ���ەزی هۆزە كوردەكانیان بردووتەوە س���ەر عارەب و 
كردوونیان بە )س���ەید(، یا بە عەجەم و تورك و تەتەر. قەڵەم بە دەس���ت دوژمنانەوە بووە، راستە 
ك���ورد دەڵێ���ت: پیاو لە ماڵ نەبێت ژنی بە ش���وو دەدەن. ئێمەش تا بە ئەمڕۆ نەمانتوانیوە مێژووی 
تازە و كۆنی میللەتەكەمان بنووس���ینەوە و لەو هەڵە زەقانەی دەرحەق بە گەلەكەمان كراون بژار 

و خاوێنی بكەینەوە.
من نازانم كێ بەرپرس���یارە؟ هەركەس���ێ بێ���ت كاتی ئەوە هاتووە مێژووی راس���تەقینەی ئەم 
میللەتە چەوساوەی هەزاران ساڵە بنووسرێتەوە، ئەگەر تۆ مێژووی راستەقینەی هۆزەكەی خۆت 
بنووس���یتەوە، ئەگەر من مێژووی راس���تەقینەی هۆزەكەی خۆم بنووس���م، ئەویش دەست لەسەر 
دەس���ت دانان���ێ و دەكەوێت���ە تەقەڵاڵی مێژووی تیرە و هۆزەكەی خۆی. ئ���ەو دەم دەبینە خاوەنی 
بنەمایەك���ی راس���تەقینەی مێژووی���ی. ئەم پرۆژەیە هەر دەبێ���ت بكرێت كەی؟ نازان���م.. لێبگەڕێ با 
بكرێت س���بەی چاوساقان بە ش���ێوەیەكی ئەكادیمییانە پاك و باسی دەكەن، بژارێكی لۆژیكییانەی 
پابەن���دی دیكۆمێنت���ی عەقالنی ی���ان دیكۆمێنتی )مەلموس( كۆ دەبێتەوە و دووبارە بە ش���ێوەیەكی 
راستەقینە دوور لە هەوا و هەوەس و دەمارگرژی خێڵەكی یان مەزهەبی یان ڕەگەزایەتی مێژوو 

دەنووسینەوە...

ئ���ەوەی كە خوێنتەوە و ش���اردەی تی���رەی )روغزایی( جافە، بەاڵم بڕێك ل���ە خوێنەوارانی ئەم 
تیرەیە نووس���راوی جۆراوجۆریان لە بارەی تیرەی روغزایی بۆ ناردووم، بەندە هەر وەك خۆی 
دەیكەمە پاش���بەندی ئەم نووس���ینە، ئەگەر گلەیی و گازاندەیەك لەم رووەوە كرا نووس���ەرەكەی 

بەرپرسیارە و تا رادەیەكیش بەندە.
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حاجی حوسێنی كوردەمیر
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روغزایی:
فەتاح رۆستەم محەمەد فەتاح

رۆستەمی حەمەی فەتاح
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لە راستەوە:
حاجی حەمەجانی حاجی تەها- مەال مەحموودی ئەحمەدی شاسوار- حەمە تۆفیقی شاوەیس

حەمە سەعی  ئەحمەد رۆستەم 1982-1915  مەال مەحموودی ئەحمەد شاوەیس 1979-1925 
حەمە عەلی 2003-1921
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فەتاحی اللە رۆستەم
1983-1932

لە تیرەی روغزادی

رۆستەمی حەمەی فەتاح
1967-1895
لە تیرەی روغزادی

حەسەن قادر زولفەقار
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مەال محەمەدی ئەحمەد شاسوار
1928-1925

مەال عەزیزی كاكی حەسەن
1997-1933

حاجی حەمە فەەرجی ئەحمەدی مەنسوور
1994-1908
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عبدالقادر مرادخان
1992-1917

عەبدوڵاڵی فەقێ محەمەد
1986-1925

شەهید حەمە كەریم ئەحمەد مەحموود موراد
ناسراو بە شاهۆ
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حوسێن مرادخان 1965-1870

ئەم وێنەیە چەندین سەرۆك عەشیرەت و سەر تیرەی كوردی ئێرانی تیادایە سێیەمین كەسی 
سەلمان خانی روغزایی یەكێكە لە سەرۆك تیرەی روغزایی
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حاجی نەجم فەتاح عوسمان

1983-1926
تیرەی روغزایی

حاجی محەمەدی مەحموودی 
عەزیز روغزایی

     1979-1920

سەعید محەمەد مەحموود
1991-1949

روغزایی

عەبولكەریم حەمە عەلی 
روغزایی

1978-1925
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ساڵحی كاكە خانی روغزایی
1910-1851
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روبیتەن رم وەشین
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بڕێك لە كەسایەتییەكانی ئەوڕۆی روغزایی

1- مەال حەسەنی ئەحمەدی رۆستەم
2- سەرحەدی خەلیفە یونس

3- مەال سەبار
4- ئەیوب فەتاح رۆستەم

5- حەمە ساڵح سلێمان
6- رۆسەمی حاجی ئەحمەد
7- رەسووڵی حەمەی تۆفیق

8- حەمە ساڵحی حاجی نەسرین

چەند كەسایەتییەكی تیرەی روغزایی

1- ساڵح كاكەخان 1928-1850
2- رۆبیتەن كاكە خان

3- حەمەی فەتاح
4- اللە برای مچە كوێر

5- حاجی محەمەد فەرەج 1996-1919
6- حاجی محەمە شەریفی كوڵەجۆ 1989-1916

7- كاكە حەمەی ژاڵە
8- حاجی حەمەساڵح حوسێن

9- فەتاح رۆستەم محەمەد
10- بارام ئەحمەد خدر

11- فەتاح حەمەی فەتاح
12- عەزیز سەلمان
13- حەمەی شامار

14- قەیتوولی مەردان
15- حاجی مەحموودی كوڵەجۆ
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هۆزی روغزایی
- كامەرانی خوسرەو 1914

- قەیتەرانی خوسرەو
- هەیەری عەزیزی قەیتوول 1920

شەهیدانی شۆڕش:
1- شەهید ئەبوبەكری حاجی مووسا
2- شەهید عەزیزی حاجی رۆستەم

3- شەهید حەمە شەریف حاجی ئەحمەدی روغزایی
4- شەهید ئەحمەدی محەمەدی كامەران
5- شەهید عەزیزی حەمە سەعی هادی

6- شەهید عومەر عەلی عەبدولقادر
7- شەهید حەمەڕەشید ئەحمەد ئەمین

 

روغزایی
میر ئەحمەدی ئەوالی خەسرەو

موراد خان
ئەمیرخان 

فەتاح موراد خان
ئەحمەدی فەتاح

عەلی موراد خان
مەحموودی موراد خان

حەمە كەریمی ئەحمەدی موراد خان
 ***

عەلی ئەمیر خان 1960-1887
محەمەدی ئەمیر خان

حوسێن موراد خان 1870-1965ز )پیاوێكی دیاری دیوەخاندار بووە(
حەسەن موراد خان

عەبدولقادر حوسێن 1992-1917
عەبدوڵاڵ حوسێن 1919- 1985ز

 ***

نەجمەدین مەال محەمەد
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)هۆزی چكنی(

ئەم عەشیرەتە یەكێكن لە هۆزە گەورەكانی كورد و لە درەنگ زەمانەوە دەسەاڵت و جێگە و 
شوێنی خۆیان هەبووە. لە رووداوە مێژووییه كاندا حیسابی تایبەتییان بۆ كراوە و رۆڵی تایبەتییان 

نوواندووە، لە پێش ئەوەی باس لە رۆڵ و دەوری ئەم عەشیرەتە بكەین با لە ناوەكەی بدوێین:
ناوی ئەم عەش���یرەتە دێرین���ە وەك زۆربەی ناوی عەش���یرەت و هۆزەكانی دیكە گۆڕانكاری 

بەسەردا هاتووە. ناوی )چەكەنی، چوكنی، شا جەنگیزی، چنگی(
 ت���ەواوی ئ���ەو ناوانە بەم عەش���یرەتە وت���راوە، هۆی گۆڕان���كاری ناوی زۆربەی عەش���یرەتە 
كوردەكان دەگەڕێتەوە بۆ هۆی زمانەوانی، وەك زانراوە بە درێژایی هەشت سەد ساڵ، یان هەزار 
س���اڵ هۆزە كوردەكان لە ژێر فەرمانی دەس���ەاڵتدارانی گەورەی تورك و عەجەم و عارەبدا بوونە 
و كاربەدەستانی ئەو دەسەاڵتانە لە نامەكانیاندا، لە پەیوەندییەكانیاندا یان فەرامێن و رووداوەكاندا 
بە گوێرەی زمانی خۆیان وشە و واژە و ناوی كوردییان بە زماندا هاتووە و ئەو نەتوانینە بە هەڵە 
بە زمان هێنانە بووەتە هۆی گۆڕانكاری زۆر لە ناوەكان، بۆ نموونە لە ناو هۆزی جافدا ناوی زۆر 
لە تیرەكان لەو نامە نووسراوانەدا گۆڕاوە وەك )تاوگۆزی، بووەتە تاوجوزی، یان سەدانی، بووە 

بە زیائودینی، گەاڵڵی- جەاللی. هتد(.
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بەشێك لە مێژووی چنگی

لە ناو ئەم هۆزەدا پیاوانی ناودار و گەورەیان زۆر تیادایە، لەبەر دەمڕاس���تی و ئازایەتی ئەم 
عەش���یرەتە پەیوەستە تووش���ی رووداو و تووندوتیژی بوونەتەوە و دەسەاڵتدارانی گەورە جارە 
و ب���ار دەس���تدرێژییان كردۆتە س���ەر ماڵ و موڵك و حاڵیان، ئەو عەش���یرەتە ب���ێ دەنگ نەبوونە 
و بە گوێرەی توانای خۆیان بەرهەڵس���تی پەالمارەكانیان كردووە، لەس���ەردەمی دەس���ەاڵتی )ش���ا 
تەهماسوبی سەفەوی 930-984ك( ئەم عەشیرەتە دەكەونە بەر شااڵوی ئەو شاخوێنڕێژە، لەبەر 
ئەوەی ئەم عەشیرەتە كوردە لە كوردەكانی خوراسان بوونە و زۆرتر لە سنووری رۆژهەاڵتەوە 
نزیكت���ر بوون���ە پەنا دەبەنە )هەرات( كە ئەو دەم فەرمانڕەوای ئ���ەو دەڤەرە )قوزاق خانی تەكولو( 
ب���ووە و لە شاتەهماس���وب نیگ���ەران و ناڕەحەت بووە، پەنای���ان دەدا و رێزوحورمەتێكی زۆریان 
لێدەگرێ���ت و لە دەڤەری )غەجەرس���تان(دا كەوتوونەت���ە نێوان هەرات و كابولی ئێس���تاوە، لەوێدا 

نیشتەجێیان دەكا و ماڵ و موڵكی ئەو ناوچەیان پێ دەسپێرێت.

ش���ا تەهماس���وب، كە دی هۆزی )چكنی( وا رێزلێگیراوە لەو واڵتەیدا نیش���تەجێبوونە، كەوتە 
دڵدانەوەیان و بە پێی فەرمانێكی ش���اهی فەرمانڕەوایی بۆ گێڕانەوە بە ناوی ئەمیرێكیان بە ناوی 
)ب���وداق بەگ���ی چگنی(. بوداق ب���ەگ كەوتە تەقەالی گەڕانەوەی عەش���یرەتەكەی بۆ خوراس���ان و 
نێ���وان دەرباری س���ەفەوی و عەش���یرەتی چگنی هەتاك���و دوای نەمانی )تەهماس���وب(یش هەر لە 
پتەویدا بووە. )كە ش���ا عەباس���ی س���ەفەوی 989-1038ك( دێتە س���ەر كار، ئوزبەگەكان پەالماری 
خوراس���ان و سنوورەكان دەدەن، بە سەرۆكایەتی )عەبدولموئمین خانی ئوزبەگ 1001ك( بوداق 
بەگ و عەش���یرەتی چگنی مەردانە و ئازایانە بەرگری لەو پەالماره  دەكەن و ش���ا عەباس نازناوی 
)ئەمیرولئومەرا( بە بوداق بەگ دەدا و پێنج لە كوڕەكانی لە س���وپا و لەش���كری س���ەفەویدا دەكاتە 

فەرماندە و لێپرسراو.

بوداق بەگ، هاوزەمانی میر شەرەف خانی بدلیسی بووە 1005ك، لەو كاتەیدا بوداق خاوەنی 
)ئەمیرولئومەرا(ی بووە.

دەس���ەاڵتی عەشیرەتی چگنی هەروا بەردەوام بووە و ئومەرای بەناوبانگیان تیا هەڵكەوتووە، 
وەك:

1- عاشور خانی چگنی، كە كراوەتە حاكمی )مەرو( و )شهیجان(.
2- عەلی س���وڵتان خانی چگنی، كە قەاڵداری )وان( بووە و لە الیەن )س���وڵتان سلێمان قانونی 
927-974ك( ك���ە س���وڵتانی ئ���ەو دەمە بووە ئەو قەاڵی���ە گەمارۆ دراوه  و س���ەرەنجام ئەو قەاڵیە 

دەگرێت و فەرماندەی قەاڵكەش دەستگیر دەكات )953ك(.
3- محەمەد سوڵتان چگنی حاكمی قەرەباغ بووە.

ئەم مێژوو و سەرگوزەشتەی عەشیرەتی )چگنی(یە لەم سەرچاوانەدا نووسراوە.
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تأريخ الدول واالمارات الكوردية، ص429، 430  -1
شەرەفنامەی بەدلیسی. ل431-429.  -2

مشاهیر الكورد، ج2، ل155-154-73.  -3

وەك زانراوە رووداو لەناو عەشیرەتەكاندا زۆر روودەدات سا رووداوی گەورە كە دووچاری 
تێك���ڕای هۆزەكە دەبێ���ت یان رووداوی ناوخۆیی، كە دەبێتە هۆی ك���ۆچ و پەرتەوازەی بڕێك لەو 
هۆزە و لە دەڤەر و ناوچەی خۆیان دوور دەكەونەوە. جاف وەك عەشیرەت چەندین جار تووشی 
پەالم���اری گ���ەورە و كۆچ���ی نیوە تێكڕایی هات���ووە و دەڤەری خۆیان بەجێهێاڵوە. ئێس���تاش زۆر 
لە تیرەگانی جاف پەرتەوازەی دەڤەری زۆر دوور لە واڵت بوونە و گەیش���توونەتە كوردس���تانی 
باكوور، یان كوردس���تانی رۆژهەاڵت، یان كەالر دەش���تی باكووری ئێران یان هەر لە كوردستانی 

باشووردا زۆر لە جاف كەوتوونەتە دەڤەری بادینان یان هەولێر..

بێ ش���ك لە ناو عەش���یرەتی )چنگی(دا ئەو جۆرە كۆچانە روویداوە، یان رووداوی تایبەت لە 
ناویاندا قەوماوە و لە خوراسانەوە گەڕاونەتەوە بۆ كوردستان و نیشتەجێ بوونە. كەی و چۆن؟ 
ئه مەی���ان هی���چ دیكۆمێنت و بەڵگەیەكمان بە وردی بە دەس���تەوە نییە. بەاڵم ل���ەوەی دەڕوا كاتێك 
عەلی س���وڵتان خانی چنگی دەكرێتە فەرماندەی )قەاڵی وان( زۆر لە عەش���یرەتەكەی لەگەڵ خۆیدا 
دەگەڕێنێتەوە بۆ كوردس���تان و بە گوێرەی زەمان بڕێكیان تێكەڵ بە عەش���یرەتی جاف دەبن، بە 
تایبەت لەگەڵ تیرەی رووغزاییدا تێكەاڵو دەبن ئەمە دەگەڕێتەوە بۆ 350 ساڵ لەمەوبەر و تیرەی 
چنگ���ی ئ���ەوڕۆ بە تیرەیەكی موعتەب���ەری جاف دەناس���رێت و لە تەواوی رووداوەكاندا قس���ەیان 

بیسراوە و خاوەنی بڕیارن.

چنگی زەمانێكە لەگەڵ تیرەی روغزاییدا تێكەاڵون و لە گەرمیان و كوێس���تاندا خێڵیان تێكەاڵو 
بووە و لە شەڕەكانیش���دا هەر لەس���ەر روغزایی ژمێردراون. داستان و مەلحەمەی )مەیكە چنگی( 
بەالی زۆر كەسەوە هێشتا وێردی سەر زمانە، ئازایەتی و سواركاری )مەیكە( لە سەردەمی خۆیدا 
دوور و نزیك باس دەكرا، تا والی بەغدا بڕیاری لەناوبردنی دەدا و سوارەی حەمیدی بۆ دەنێرێت 
و بە داخەوە غافڵگیری دەكەن و وەك دەیگێڕنەوە ئەس���پەكەی بەكوش���تی داوە. مەیكە وا غافڵگیر 
ك���راوە ه���ەر ئەوەنده ی بۆ كراوە بە ئەس���پ ب���ۆی دەرچێت، بەاڵم لە بەختی مەیكەدا ئەس���پەكەی 

دەیباتە ناوەڕاستی چەكدارەكانەوە و دەكوژرێت. 

لە ناو )چنگی(دا پیاوی ئازای زۆریان تیا هەڵكەوتووە وەك:

سڵە چنگی  -1
حەمەی شیرین  -2

ئەم تیرەیە لە ساڵی 1922ز لە دێی )دەمركان، عارف ئاوا- فەرەج ئاوا(دا نیشتەجێ بوونە..
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كەسایەتییەكانی ئەوسای چنگی

1- مەیكە چنگی
2- سڵە چنگی

3- حەمەی شیرین
4- رەئووفی مەحموودی حەیدەر

5- شەفیع رەشید حەیدەر
6- خەلیفە حەسەن كاكە مەندی حەمە خان

7- حاجی عەول دەروێش ئەحمەد مەنسوور
8- فەقێ ئەحمەد عەبدولكەریم

كەسایەتییەكانی ئەوڕۆی تیرەی چنگی

1- مستەفا دەمركان
2- لەتیف دەمركان

3- مامۆستا مەحموود عەبدولڕەحمان حاجی ئەحمەد
4- ساڵحی ئەحمەدی شەریف

5- حاجی عەلی خەلیفە حەسەنی كاكەمەند
6- سابیر حەوت برا نەویجان

7- حاجی محەمەدی حاجی مەال
8- حەمە سەعید دەمركانی

ئەوڕۆ براگەورەی قس���ە بیس���راوی ئ���ەم تیرەیە )عوم���ەر حاجی محەمەد( ل���ە دێی دەمركان 
نیشتەجێیە و بە عومەر دەمركانی ناسراوە. زۆر سوپاسی كاك حەمە سەعی دەمركانی دەكەم بە 

دڵسۆزییەوە هاوكاری كردووم و بڕێك زانیاری پێ گەیاندم ماڵی ئاوا..
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حاجی محەمەد حەیەر ساڵح چگنی
1989-1904

شەفیع رەشید هەیەر
1976-1922
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حاجی رەئوف مەحموود حەیدەر چگنی
1991-1912

خەلیفە حەسەن كاكە مەند حەمە خان چگنی
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سڵە چگنی
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حەمەی شیرین چگنی
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مەیكە چگنی
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تەرخانی

تی���رەی تەرخان���ی، ئەگ���ەر بەگوێ���رەی قۆناغەكانی مێژوو لێ���ی بدوێین، یەكێكە ل���ە تیرە تازە 
س���ەربەخۆكانی ناو هۆزی جاف. ئەم تیرەیە كە ئەوڕۆ تیرەیەكی س���ەربەخۆ و دیاری ناو هۆزی 
جافن، زۆر نییە لە تیرە سەرەكییەكانی )روغزایی( جوێ بوونەتەوە، تا دوادوایی سەدەی نۆزدەهەم 
هەر بە روغزایی ژمێردراون. من وا دەزانم یەكێكن لە هۆ س���ەرەكییەكانی جوێبوونەوەی چەندین 
بەرەباب لە )روغزایی( ئاكامی ش���ەڕی )قەاڵی خاو( بووبێت. ئەو ش���ەڕە لە نێوان تیرەی روغزایی 
لە الیەكەوە و تیرەكانی )ش���اتری، هاروونی، كەماڵەیی، یوس���وحانی، نەژوینی، سەركانی و وەلی( 

لە الیەكی ترەوە..

لەو ش���ەڕەدا كوش���تارێكی زۆر دەكرێت. حەوت كەس لە روغزایی و پەنجا و حەوت پیاو و 
دوو ژن لەو تیرانە كوژراون. بە وردی نەزانراوە ش���ەڕی )قەاڵی خاو( لە چی س���اڵێكدا روویداوە، 

بەاڵم بە تەئكید لە 1900ز بەوالوەتر نەبووە.

دیارە ئەو ش���ەڕە خوێناوی بووە به  هۆی ناكۆكی ناو بەرەبابەكانی تیرەی روغزایی و وردە 
وردە ناكۆكییەكە دەبێتە جیابوونەوەی خێڵ و هەوارگە گوێزانەوە و لە یەك دووركەوتن.

مەحموود پاش���ای جاف، ئەو دەم س���ەرۆكی سەرتاس���ەری تیرەكانی جاف بووە و لە بارەی 
ئەو شەڕە بڕیاری دەركردووە و بە توانایەوە كۆشاوە ئەو ناكۆكییە كۆتایی پێ بهێنێت. وا دیارە 
پەرچەمداری ش���ەڕی )قەاڵی خ���او(، )مەحموود نادری زۆراو( بووە، مەحموود پاش���ا، مەحموود 
نادری زۆراو دەگرێت و دەیخاتە كۆت و بەندەوە، داوای )حەوت خوێن(ی لێ دەكات و )مەحموود 
نادری زۆراو( سەرەتا ناڕواتە ژێر بژاردنی حەوت خوێنەكە، سەرنجام بە فەرمانی مەحوود پاشا 

رازی دەبێت و )سێ ژن و پارەی خوێنی چوار پیاو( دەبژێرێت...

كچێكی خۆی كە ناوی )خورش���یدە( بووە، بە حەمەمینی س���ەلیمە س���ووری هاروونی دەدات، 
كچی دووەمی بە حەمە سووری كەمالەیی كە ناوی )خانزاد( بووە دەدات. ژنی سێیەم كە برازای 
بووە دەیدا بە وەلییەكان. دیارە شەڕی )قەاڵی خاو( و چۆنیەتی بژاردنی خوێن بە هاوكاریكردن لە 
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ناو خزمە روغزاییەكاندا بە باشی ئەنجام نەدراوە و چەندین كەسی ناسراوی ناو تیرەی روغزایی 
ل���ە خزمانیان پ���ەڕ دەگرن و جوێ دەبنەوە، وەك هۆزی )ئەلك(. هۆزی )حەس���ەنی( دەڵێ: هۆزی 
ئالیجان- بەش���ێك لە هۆزی زۆراو- ئەو ناوانە هەر یەكەیان دەمڕاس���تی زەمانی خۆیان بوونە و 

خۆیان بە)كیم سەنیك( زانیوە و زۆر ناكێشێ بڕێكی دیكەی روغزایی جوێ دەبنەوە وەك:

- خێڵی حەسەنی حەمە خانی قادری زۆراو.
- عەبدولقادری مەحموود خانی مورادی زۆراو.

- فەقێ محەمەدی حەمە وەیسی زۆراو.
- خێڵی سلێمان كامەران.
- ساڵحی ئەلی رەشەك

- مەحموودی نادری زۆراو.

ناوی تەرخانی:

ئی���دی ش���ەڕێكی دی ل���ە ناو خودی تی���رەی روغزایی���دا روودەدات، بە ش���ەڕی )داری قەاڵن( 
ناس���راوە. ك���ە دەكەوێتە نێو دۆڵی ش���ارەزوور، ئەو ش���ەڕە جیابوونەوەی بڕێك���ی زۆر لە تیرەی 

روغزایی یەكالیی دەكاتەوە..

مەحموود پاشای جاف، بۆی دەردەكەوێت ئەو بەرەبابانە لە یەكەوە دوورن، باشترە لە الیەكی 
دیك���ەوە نایەوێ���ت ئەو پیاو ناودارانە بەگوێرەی زەمان ل���ە ناو بەقیەی تیرەكانی جافدا بتوێنەوە و 
وەجاخیان كوێرەوە بێت، پاڵپش���تییان دەكا و دڵیان دەداتەوە، كەوا لە بڕێك الوە لەگەڵ تیرەكانی 

دیكەی جافدا جیاوازن و بە چاوێكی دیكەوە تێیان دەڕوانێت.

لە سەرانە و باجی سااڵنە دەیانبەخشێت و بە گوێرەی وتە و فەرمانی پاشای جاف، تەنیا ئەو 
فەرمانەیان بۆ تەرخان كراوە، ئەم كۆمەڵە بەخش���راوە بە تەرخانییەكان دەناس���رێن و سەرئەنجام 
تیرەی تەرخانی و ئەو تیرەی هێندە دەمڕاس���ت و پیاوی پیاوانەیان تیا هەڵكەوتووبوو، بۆ نموونە 
س���ەرۆكی وەخت���ی هۆزی ج���اف، كەریم بەگی فەتاح بەگی حەمە پاش���ای جاف ك���ە بكاتە برازای 
مەحموود پاش���ای جاف ژنی لێهێناون و لەو ژن هێنانە ش���اعیری ناس���راو )مینە جاف و حەبیبە 

خانم( دێنە دنیاوە، كوڕ و كوڕە زای ئەو دوو زاتە لە ناو بەگزادەكانی جافدا ئەوڕۆكە زۆرن..
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پیاوە ناسراو و دیارەكانی ناو تیرەی تەرخانی

1- مەحموود نادری زۆراو
2- حەسەنی حەمە كانی قادری زۆراو

3- شاسواری ئەلك
4- محەمەدی حەمە وەیس

5- سلێمانی كامەرانی
6- ساڵحی ئەلی رەشەك

7- دادود رەسوڵی حەمە جان
8- عەبدولكەریمی حەمە جان

9- هەواسی رەسولی حەمەجان
10- فەقێ محەمەدی هەواس

11- خەسرەوی رەسولی حەمەجان
12- حاجی حەمەساڵحی شامان

13- حاجی رەسوڵی رەشیدی سوارە
14- حاجی دارای رەشیدی سوارە

15- حەمە سەعیدی عەزیزی موراد وەیس
16- حاجی حەمەسەعیدی حەمە ساڵح
17- حاجی حەمە ئەمینی بەكرە شەل

18- فەتاحی ئەحەدی هۆمەر
19- حاجی رەفعەت

20- حاجی محەمەدی ئالیجان
21- حەمەی شاسوار
22- مەجیدی حەمەالو

23- عەبدولكەریمی حەمەی شاسوار
24- دەروێش حەسەن

25- قادر وەیسی
26- حەمەی قادر میرزا

27- حەمە ساڵحی حاجی سلێمان
28- ئەحمەدی حاجی حەمە رەشید
29- محەمەد ئەمینی حەمە هەسەن



مێژووی هۆزی جاف

166

30- ئەحمەدی حاجی حەمە رەشید

ئ���ەم تیرەیە وەك تیرەكان���ی كەی جاف، كۆچەر بوونە، بەاڵم لە دوای )1940(ەوە وردە وردە 
نیش���تەجێ بوونە، چەند خێڵێكیان )خێڵی حاجی رەسوڵی تەرخانی( تا ئەم دوا دواییانەش )1980(، 
لە كۆچكردندا بەردەوام بوون.. لە كوێستاندا هەوارگەكانیان لە شلێر و ناوخوان و لەودیویشەوە 
مەریوان تا دەوروبەری س���ەقز و ئەوالتریش دەڕۆیش���تن، كە نیش���تەجێ بوونە لە ش���ارەزوور و 

گەرمیان لەم دێهاتانەدا نیشتەجێ بوون:

دێی حاجی مەحموودی كانی ماران
خڕی كەركوڵە

تەپە سەوز
گوبان

تەختە نەختە
شێخ تەویل

بێستانە
بەكر بایەف
چەمی شۆر
سێ گردان
ملە سوور

زەردی حەمە
زەردی قادر 

پیازە جار
درۆزنەی حەمە شاسوار

درۆزنەی مەجیدی حەمەالو
فەتاح هۆمەر
بەكرە شەل

سەی چەژنی
وەلی هەیەر

حەسیرە
میلقاسم

لە شارەزوور:
كانی كەوە

یەخشی
داری قەالن

كانی توو
زەڕایەن

زەكەرەش
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لە دۆڵی قەرەداغدا:
هۆمەر قەال
سەروچاوە

بەڵخە
ئاوە سپی
عەلی یاوە

دیوانە

حاجی فارس عەزیز شاسوار 2000-1910
ئەبوبەكری ئەكبەری حاجی فارس
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ئەحمەدی مەجیدی حەمەالو
1998-1915

شەهید ئەكبەری حاجی فارس
1983-1952
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حاجی سەعیدی عەولقادر
2008-1915

فەقێ محەمەدی هەواس
سوپاسی ئەبوبەكری حاجی فارس و نەجمەدینی 
فەقێ محەمەدی هەواس دەكەم لە بارەی برێك زانیاری 
یارمەتیان دام، هەروەها یارمەتییەكانی كاكە خانی 
حاجی دارا، لە رووی زانیاریەوە شایانی سوپاسە.
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حەمە هەسەنی تەرخانی
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سەردار فەقێ محەمەد
1994-1954

رەفیق ساڵح قاد
1980-1953

عەبدوڵاڵی حەمە سەعی
1967-1943
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مەحموود حاجی محەمەد حەسەن
1988-1935

تەرخانی

حاجی محەمەدی حەسەنی باوەیس
1976-1915

حاجی محەمەدی عەولقادری تەرخانی
2006-1917
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حاجی دارای تەرخانی
1980-1908

حاج���ی دارای رەش���یدی س���وارە یەكێ���ك ب���ووە لە 
پی���اوە ناودارەكانی تیرەی تەرخانی هۆزی جاف خاوەن 
ن���ان و خ���وان و دیوەخ���ان ب���ووە، ل���ە زۆربەی كێش���ە 
كۆمەاڵیەتییەكاندا قس���ە لێ بیسراو بووە و لە ناو تیرەی 
تەرخانی���دا رێ���ز و تایبەتمەن���دی خۆی هەب���ووە، كاتێك 
)یانەی س���ەركەوتن( لە بەغدا دروست كرا لە ناو هۆزی 
ناس���راوانای كورددا كەوتنە پیت���اك گێركردنەوە بۆ ئەو 
یانەیە، حاجی دارای تەرخانی پەنجا دیناری ئەو دەمەی 
پێشكەش بەو یانە كردووە، كە ئەو یانەیە لە راستییەكەیدا 
بە مەكۆی ئازادیخوازانی كورد دەژمێردرا پەنجا دیناری 

سااڵنی چلەكان پارەیەكی كەم نەبووە.

حەمە خانی حاجی دارا
2008-1952

حەمە خان پیاوێكی ئازا و لێهاتوو بوو پەیوەستە میواندار و لەگەڵ خەڵكیدا تێكەاڵو بوو لە 
الیەن تیرۆرستانەوە شەهید كرا.
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حاجی رەسولی تەرخانی
1991-196

حاجی رەس���ول یەكێكە لەو جافانەی تا مرد دەس���تبەرداری كۆچ و خێڵداری نەبوو، لە بیرمە 
حەفتاكان لە س���نوور هاتب���ووە دیوی ئێران، دەوڵەت و ژاندارم دەس���تگیریان كردبوو، گرفتاریان 
ب���ۆ دروس���ت كردبوو، هەرچۆنێك ب���وو هەواڵی گەیاندە خوالێخۆش���بوو س���ەردار جاف، ئەویش 
خوالێخۆش���بوو س���االر جافی برای ناردبووه  سەقز و حاجی رەسولی لەگەڵ خۆیدا هێنا بۆ تاران، 
م���ن ئ���ەو دەم تازە زانكۆم تەواو كردبوو، ئێوارەیەك بە ن���او تارانیدا بە ئۆتۆمبێل گەیاندمە ژوور 
ش���ار و عەش���اماتی ناو تارانی، بەالیەوە س���ەیر بوو، ئەو پیاوە قسەی خۆشی دەكرد، نموونەیەك 

بوو لە جافی راستەقینە.
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تیرەی پشتماڵە

بێگومان تیرەی )پش���تماڵە( بە گوێرەی كۆنی و قوواڵیی مێژوویی تیرەكانی كەی جاف نین و 
ئەم تیرەیە كە ئەوڕۆ بە تیرەیەكی دیار و ناس���راوی ناو جاف دەژمێردرێن لە مێژدا هەڵبژاردەی 
ناو تەواوی هۆزی جاف بوونە و دانە دانە بە ناو لە ناو تەك تەكی تیرەكانی جافدا لەبەر ئازاییەوە 
دەمڕاس���تی دەستنیش���ان كراون و پەیوەس���تە وەكو هێزێكی هەمیش���ە ئامادە و چاپوك سوار رم 
بەدەس���ت پ���ا لە ئورزەنگی بوونە و پەیوەس���تە وەكو س���ەری ڕم لە پێش ت���ەواوی هێزی جافەوە 

بوونە..
ئەم چاپك س���وارانە وەنەبێت هەر بۆ دوژمنی دەرەكی شمش���ێر وەشێن بووبن، نەخێر. ئەگەر 
كۆمەڵێك تیرەیەك دژ بە یاس���اكانی خێڵ یا كلتوورێكی دامەزراوی هۆز، ناڕەواییان كردبێت ئەو 
هێزەیان بۆ رۆیشتووە و ئەو هێزە لە پاشا و میری جاف دوور نەكەوتوونەتەوە پەیوەستە لێیەوە 
نزیك و دەم س���پییەكەیان بە الی س���ەرۆكی گش���تی هۆزی جافەوە قس���ە بڕۆ و دەمڕاست سەیر 

كراون..

ئەو مەنزڵە و مەقامە كارێكی وایكردووە لە ناو تەواوی تیرەكانی جافدا حیساب و چەكەریان 
ل���ێ كرێ���ت و لە زۆر رووداوەكاندا بۆ ئاس���انكاری پەنایان پێ دەبردن و پاش���ا و میری گەورەی 

جافیش قسەی لێیان دەبیست.

دەسەالتی خێڵ و هۆزە گەورەكانی كورد هەر یەكە بە گوێرەی قەبارە و ژمارەی هێزی چەكدار 
ناوچەی جوگرافیایی و هەروەها دەوڵەمەندیی ئەو خێڵە حیسابی بۆ دەكرا. هۆزێكی گەورەی وەك 
جاف لە ناوچە و دەڤەرێكی بەرباڵوی كوردستاندا دەژین و ئەوی ناڕەوایی و دەخەڵی و گەندەڵی 
دوو دەس���ەاڵتی زلهێزی وەك ئێران و عوس���مانی بە ش���ێوەی جۆاروجۆر چەوس���اندوویانەتەوە، 
دوای دروستبوونی دەوڵەتی تازە پا گرتووی ئێراق و دەستنیشانكردنی سنوور لە نێوان ئێران و 
ئێراقدا ئیتر فشار و تەوژمێكی زۆرتر كەوتووەتە سەر ئەم هۆزە رەوەندە كە بە گوێرەی سەدان 
ساڵ لە گەرمیان و كوێستاندا بووە و ژیان و زیندەگییان بەسەر مەڕ و مااڵتەوە گوزەراوە و بۆ 
خۆش���یان لەو هاتوچۆیەدا وەنەبێت وەك شەمەندەفەر لە رێچكە و هێڵ الیان نەدابێت بەڵكو لەوال 
و لەوێ زیان و دەستدرێژییان كردۆتە سەر دوور و نزیكدا و بوونەتە هۆی ناكۆكی و هەروەها 
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سازش���ی دوو دەوڵەتە زلهێزەكە بكات ئێران و عوس���مانی و بە پێی س���ەرچاوە مێژووییەكان ئەم 
هۆزە لە كەمترین كاتدا توانیویانە پێنج هەزار سواری چەكدار ئامادەی پەالمار بكەن، ئاوا هێزێك 
هەردوو دەوڵەتی ئەو دەمە حیسابیان بۆ كردووە و دڵیان داوەتەوە، لە الیەكی دیكەوە جارەو بار 
لە ناو هۆزی جافدا س���ەرەڕۆیی و یاخیبوون روویدەدا دەبووە هۆی پش���ێوی و لەنگی تەرازووی 
دەسەاڵت و بۆ بەرگری لەو ئاشوفتە بازاڕییە پێكهێنانی هێزێكی هەمیشە ئامادەی پا لە ئورزەنگی 
یەكێك بووە لە پێویستەكان وەنەبێت هێزی پشتمالە تەنیا لە ناو جافدا بووبێت بەڵكو لە ناو هۆزە 
گەورەكانی غەیری كوردیش���دا هەبووە لەبیرمە ئەو س���ااڵنەی لە ئێران بووین پەیوەندی پتەومان 
هەبووە لەگەڵ خان و گەورە سەرۆك عەشایری قەشقایی، بەختیاری، لوڕەكان، خانەكانی گۆران 
و كەلوڕ و ئەمیرەكانی زەنگەنە و كوللیایی زۆر لەو هۆزانە لە مێژەوە هێزی پشتمالەیان هەبووە، 
كەواتە پشتمالە ئالیەت و شمشێری دەسەاڵت بووە. بە تەئكید ئەو گۆڕانكارییانەی بەسەر كۆمەڵگا 
جۆراوجۆرەكانی ئێران و ئێراقدا هاتووە بنەمای زۆر خەڵكە كۆنە ساڵەكەی هەژاندووە و سەردەم 
مەرج���ی خ���ۆی س���ەلماندووە و خەڵكەكەش پەنجە مۆری ك���ردووە. بۆ نموونە ب���ا دوور نەڕۆین 
ه���ەر ئ���ەو هێزە گورج و گۆڵە چەكدارەی پش���تماڵە ئەوڕۆكە بە تیرەیەكی س���ەربەخۆی ناو جاف 
دەژمێردرێ���ن و ل���ە دەڤەرێكی تایب���ەت بە خۆدا ژیانێكی س���ەردەمییانە دەبەنە س���ەر و لەوانەش 
گوزەش���تە له ناویاندا كچ و كوڕ ئەوڕۆ هەڵگری بەڵگەنامەی زانكۆیی جۆراوجۆرن، لە پەیمانگاوە 

بگرە تا بەكالۆریۆس و ماجستێر و دكتۆرا... خه رمان به ره كه ت.

ئەمە خۆی نیش���انەی ئومێدە كەوا میللەتی كورد پای ناوەتە قۆناغێكی تازە و س���وورە لەسەر 
فێربوونی زمانی ئەمڕۆی جیهان و الم وایە بۆ لەمەوال هیچ هێز و دەسەاڵتێكی دەوروبەر و دوور 
و نزیك ئیدی ناتوانن بە ئاسانی تەماحگیری ژینۆسایدكردنمان بن و دووبارە كارەساتی هەڵەبجە 

و دیمەنی دڵتەزێنی )عومەری خاوەر( دووبارە بكرێتەوە..

عومەری خاوەر كوڕی ئەم تیرەیە جێگەی داخە ئەو كارەساتە بەو شێوەیە دیمەنی عومەری 
خاوەریان كردە پرد و بەس���ەریا رۆیش���تن بێ ئەوەی بچووكترین ئاوڕ لە پاش���ماوەی )عومەری 

خاوەر( و خزمەكانی بدەنەوە.

م���ن لێرەدا سوپاس���ی )كاكە حەمەی ئەحمەدی براحەمە( دەكەم ك���ەوا توانی لە رووی تیرەی 
پشتمالەوە وەك زانیاری یارمەتیم بدات.

ئەحم���ەدی براحەم���ە ب���ە راس���تی مەجلی���س ئارا و قس���ە خ���ۆش و لێزان���ی كار و كردەوەی 
وردەكارییەكانی بواری كۆمەاڵیەتی بوو لە قوتابخانەی س���ەرەتاییدا تا پۆلی چواری خوێندووە و 
وازی هێناوە، لە ساڵی 1946 دەبێتە ئەندامی رێكخراوی هیوا. لە دواییدا دەڕواتە رێزی پارتییەوە، 
ل���ە س���اڵی 1963 دەبێتە پێش���مەرگە، لە ش���ەڕەكەی ژاڵەدا پێك���ەوە بووین-نووس���ەر- من و كاك 
ئەحم���ەد خورش���ید بارزان���ی لە یەك س���ەنگەردا بووین كە ش���ەڕ تەواو بوو.. دەم���ەو ئێوارە بوو 
جەیش بەپەلەقاژێ كش���ایەوە و چەندین تەرمیان لێ بەجێما، ش���ەڕێكی سەركەوتووانە بوو لە پڕ 
دوو تەی���ارەی هێزی ئاس���مانی ئێراقمان لێ تاین ب���وو و لەو مەتریلۆز تەقینەدا كاك ئەحمەد چەند 
گولل���ەی بەركەوت و خورش���ید بارزانی گوللەیەكی بەركەوت، بەندە س���الم دەرچووم. بە داخەوە 

كاك ئەحمەد لە شەڕی براكوژیدا شەهید كراوە.
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ئەم وێنەیە گیراوە لە ستۆدیۆ »ئیرشاك« لە بەغداد- كاتژمێر  14.30
ریزی پێشەوە كە دانیشتوون

لە راستەوە: ئەنوەر بەگی جاف، حەسەن بەگی جاف
ئەوانەی لە دواوە بە پێوەوە وەستاون

لە راستەوە: كەریم فەتاح، جلەبی خانەقین
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)پشت ماڵە( كێن؟

پێش دامەرزاندنی هێزێك بە ناوی )پشت ماڵە(وە، بە سەركردایه تی )قادر بەگی زاهیر بەگ( لە 
ساڵەكانی )1760 تا 1770ز( عەشیرەتێك یان تیرەیەك بە ناوی )پشت ماڵە(وە نەبووە.

ب���ۆ پارێزگاری ل���ە ئیمارەتە كۆچەرییەكه ی )ج���اف( بیری لەوە كردۆت���ەوە هێزێكی تۆكمە و 
ئام���ادەی هەبێت هەم ب���ۆ پارێزگاری و رووبەڕووبوونەوەی دوژمنی دەرەكی و س���ەركوتكردنی 

هەر كەسێ یان هەر تیرەیەك لە تیرەكانی )جاف( ئەو كات )جاف( )20 تا 30( تیرە بووە.

لە س���ەرەتای كۆكردنەوەی ئەم هێزە، هەس���تاوە بە دەستنیش���انكردنی هەموو كوڕە ئازاكانی 
جاف، پاش���ان كۆی كردوونەتەوە و كردوونی بە هێزێكی )500( س���واری و پاش���ان ناوی لێناون 
)پش���ت ماڵە( ناوی پش���ت ماڵە ئەو كاتەش نامۆ نەبووە، هەموو عەش���یرەتە زۆرەكان هێزی لەو 
جۆرەیان هەبووە، هەر بە ناوی پشت ماڵەوە ناویان براوە، بە بۆچوونی من ناوی پشت ماڵە لەوەوە 
هاتووە وەكو پشتبەستن بە هێزێك، چونكە ئێستاش هەر ئەوە باوە، ئەگەر یەكێك چاونەترس بێت 
یان قس���ەی كەس قبووڵ نەكات پێی دڵێن )بابە پش���تی هەیە(. بۆ پشتبەستن بەو بۆچوونەی خۆم، 
بڕوانە كتێبەكەی كەریم بەگی جاف، )تەئریخی جاف( دەردەكەوێت كە پش���ت ماڵە مانای بارەگای 
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س���ەركردایەتی بووە، نەك عەش���یرەت، بۆیە لە الپەڕەی )181(ی )تەئریخی جاف(دا دەڵێت فەتاح 
بەگی كوڕی حەمە پاشا بە )70( سوارەوە ئەگەڕێتەوە بۆ )پشت ماڵە(، ناڵێت بۆناو پشت ماڵە، بە 
مانا س���ەركردایەتی پاش���ان بۆ پێنجوێن ئەمانە تا رادەیەك ئەوە روون دەكەنەوە پشت ماڵە وەكو 
هێزێكی بە زەبر و ئامادەی ئیمارەتی جاف بووە و هێزێكی تا رادەیەك سەربازی و نیزامی بوون. 
حەم���ەی ئەحم���ەد دەڵێت: ئێمەش وەكو هۆزی )مچەی محە( هۆزێكین لە عەش���یرەتی هاروونی لە 
ناوەڕاس���تی )1700(ەكان لە هەموو عەشیرەتەكان داوا كراوە كام هۆز زیاتر ئازان هەڵبژێردراون 

بۆ ئەم هێزە.

لەو سەردەمەدا )علی وەلی( كە باپیرە گەورەی ئێمەیە بە خۆی و هۆزەكەیەوە هەڵدەبژێردرێن. 
پ���اش مردن���ی )عەلی( كوڕەكەی بەن���اوی )محی الدین(وە پاش ئەو )مس���تەفا(ی كوڕی محی الدین 
ناوبانگ دەردەكات و هۆزەكە گەورە دەبێت تا ئێس���تاش بەم هۆزە دەڵێن هۆزی )مچەی محە( بە 
مانای )مستەفای محی الدین( دێت. ئێستاش هۆزی )مچەی محە( لە ناو عەشیرەتەكانی هاروونیدا 

یەكێكە لە بەرەبابە گەورەكانی هاروونی.

)مستەفای محی الدین( سێ كوڕی دەبێت )فەتاح( و )سلێمان( و )محەمەد(، پاش مردنی فەتاح، 
دەبێت بە جێگری، سەردەمی فەتاح دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی حەمە پاشای جاف لەو سەردەمەدا 
ئەمیرەكانی جاف وەكو )وەڵەد بەگییەكان، بارام بەگییەكان( و چەند چەكدارێك بۆخۆیان دادەنێن، 
ن���اوی لێدەنێن پش���ت ماڵە، بەاڵم ئەو پش���ت مااڵنە یان ئ���ەو هۆزانە ب���ەردەوام نابن و هەر كەس 
دەگەڕێت���ەوە نێو عەش���یرەتەكەی خۆی، ئایا بە هۆی ك���ەم دەرامەتی ئەو بەگزادانەوە بووبێت یان 

هەر شتێكی دیكە.

بەاڵم پش���ت ماڵەی حەمە پاش���ا یان بڵێین كەیخوس���رەو بەگی هەر بەردەوام دەبن )فەتاحی 
مچ���ەی محەیش( دەكرێ بە س���ەرۆكی ئەو هێزەی )پش���ت ماڵە(، پاش���ان )كەری���م فەتاح(ی كوڕی 
س���ەركردایەتی ئەو هێزە دەكات تا ساڵی 1935، پاش ئەوەی كەریم كۆچی دوایی دەكات برایەكی 
بە ناوی )برا حەمە( سەركردایەتی ئەو هێزە دەكات لەگەڵ ئامۆزایەكی بە ناوی )محەمەد سلێمانی 
مچە( پاش مردنی ئەو دوو كەس���ە )ئەحمەدی برا حەمە و مس���تەفای محەمەدی سلێمان( و )حەمە 
ئەمین محەمەدی س���لێمان( سەرپەرشتیانی دەكرد، ئێستاش ئەم هۆزە سێ گوندیان هەیە، گوندی 
)قەرەباڵخ���ی ب���را حەمە( ل���ە گەرمیان گوندی )قاجر( و گوندی )گردی ش���ەریف( لە ش���ارەزوور، 

ئەوانی دیكەشیان لە هەڵەبجە و سەیدسادق و سلێمانی و كەالر دادەنیشن.

محەمەد ئەحمەد برا حەمە
2010/12/5                 
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لە راس���تەوە: 1- س���ەردار بەگی داود بەگی جاف، 2- محەمەد ئەمین جاف، 3- ئەحمەدی برا 
حەمە، 4- ساالر بەگی داود بەگی جاف.

تاران

ئەحمەدی براحەمە لەدایكبووی )1920(ە و لە س���اڵی 1930 دەخرێتە بەر خوێندن لە كەالری 
كۆن پۆلی چواری سەرەتایی لە كەالر تەواو دەكات پاشان دەچێتە كفری بۆ خوێندن و شەشەمی 
س���ەره تایی ل���ە كفری تەواو دەكات پاش���ان دەگەڕێت���ەوە بۆ كەالر لە س���اڵی 1941 دەچێتە ریزی 
حیزبی هیواوە لە س���اڵی 1946 لەگەڵ دامەزراندنی پارتی دەبێتە پارتی و لە س���اڵی 1963 دەبێتە 

پێشمەرگەی ئەیلوول لە 1946 دەبێ بە حاكمی هێزی قەرەداغ لە 1969 شەهید دەكرێ.
سەرچاوە: بیرەوەرییەكانی ژیانم، مستەفا نەریمان.
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حاجی حەمەئەمین س���لێمان مچە، لەدایكبووی ساڵی 
1928 ل���ە گوندی قاج���ری ناوچەی ش���ارەزوور یەكێك 
بووە لە سەرپەرشتیارانی هۆزی مچەی محە و پیاوێكی 

ناوداری ناوچەی شارەزوور بووە.

عومەر حەمە ساڵح ئەحمەد سلێمانی مچە ناسراو بە 
)عومەری خاوەر( لە هۆزی مچەی محەیە، لە ساڵی 1934 
لەدای���ك بووە لە هەڵه بجەی ش���ەهید لەدایك بووە لەبەر 
ك���ەم دەرامەت���ی خوێندنی تەواو نەك���ردووە 1988بەری 
جینۆس���ایدی كیمیا بارانی هەڵەبجەی ش���ەهید كەوت بە 
خۆی و خانەوادەكەیەوە.

كەریم فەتاح
ئەم وێنەیە لە س���اڵی 1911دا گیراوە و لە وێنەگری 

)ئەرشاك( لە بەغدا گیراوە.
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بەیداخی

تیرەی بەیداخی یەكێكە لە تیرەكانی هۆزی جاف، بێگومان ناوەكەیان لە وش���ەی )بەیداخ(ەوە 
هات���ووە، وات���ا )ئااڵ( رەنگە لە رووداوێكدا ل���ە كۆنەوە یەكێك لەو تیرەیە پەرچەمداری هێرش���ێك، 
پەالمارێك ش���ەڕێك، رووداوێك بووە و لەو پیاوە ئااڵ بەدەس���تە تیرەی )بەیداخی( یان )بەیاخی( 

ئێستا كەوتوونەتەوە.

ئەم تیرەیە وەك تەواوی تیرەكانی جاف، رەوەند بوونە و ران و پەز و ئاژەڵدار بوونە، بەدوای 
لەوەڕدا گەرمیان و كوێس���تانیان كردووە و لە كوێس���تاندا لە دەڤەری )مەریوان(دا گیرساونەتەوە 
و لە بندەس���تی تیرەكانی كەی جافدا هەوارگەی تایبەتمەندی خۆیان هەبووە و تا س���ااڵنی 1930ز 
بەو حاڵەتەی ژیاون، لە دوای 1930دا بە پێی رووداوە سیاس���ییەكان و بەس���تنی سنوور لە الیەن 
دەوڵەتی وەختی ئێران و دەوڵەتی تازە دروس���تبووی ئێراقەوە و گۆڕانی ش���ێوەی ژیان لە الیەكی 
دیكەوە ئەم تیرەیەش نیش���تەجێ بوونە، بەاڵم تا ئەو دەمە ئەم تیرەیە چەندین خێڵ و س���ەرخێڵی 
ناس���راویان هەبووە و لە ناو تیرەكانی دیكەدا جێگای رێز و حورمەت بوونە و پیاوانی ناوداریان 

تیادا هەڵكەوتووە وەك:

1- ئەلماس عەلی محەمەد
2- كوردەی عیسا
3- حەمزەی عیسا

4- حەمە عەلی مورادیان
5- ئەحمەدی رەحیم
6- ساڵح مەعرووف

ئ���ەم دیاردەی���ەی لە ناو هۆزی گەورەی جافدا هەیە رەنگە لە ناو عەش���یرەتەكانی دیكەدا كەم 
وەدی بكرێ���ت. ئەوی���ش ئەوەیە لە ناو یەك دێدا چەندین تیرەی جاف پێكەوە دەژین و لە ش���ەڕ و 
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خەیری یەكتردا بەشدارن. راستە بڕێك لە تیرەكانی جاف ئەوانەی زۆر بوونە و دەسەاڵتدار بوونە 
ناوچەی بەرباڵویان داگیركردووە و ئەو دەڤەرە بە ناوی ئەوانەوە ناوبراوە یان لە كۆنەوە هاوینە 
هەواری ئەو تیرە بووە، كە نیش���تەجێی بووە دەواری وەالوە ناوە و دوای هەزاران س���اڵ چنگی 
خستۆتە قوڕ و دیواری خانووی سازداوە، ئیدی ئەو بیروڕایەی كە سەدان و بگرە هەزاران ساڵ 
كە دەیوت )گورانی گو لە ئاوكەر( خستۆتە الوە. مەبەست لە )گورانی گو لە ئاوكەر( یانی ئەوانەی 
نیش���تەجێ بوونە، ئەوانەی س���اكنی دێهات بوونە و كشتوكاڵیان كردووە، بە الی بیروڕای خێڵەكی 
هۆزێكی كۆچەر و رەوەندی وەك جافەوە نیش���تەجێبوونی بە دوور لە پیاوەتی و س���واركاری و 
ش���یاو نەزانیوە، بە تەئكید كاتێك دێ دروس���ت بكرێت هەر دەبێت لە بندەس���تی ئاودا بێت و ئەو 
خەڵكە نیشتەجێبووە بەسەر ئاوەوە دەڕۆنە سەر ئاو و ئەو كارە بە الی بیروڕای كۆچەرییەوە بە 
كارێكی نەشیاو لە قەڵەم دراوە. ئیدی هۆزی جاف زەمان و چۆنیەتی ژیان ناچاری كردن ئەوانیش 
وەك )گۆران( یانی ئەوانەی نیش���تەجێیە لە بندەس���تی ئاودا ببەزن و چنگ بخەنە ناو قوڕ و دیوار 

و بنمیچ دروست بكەن و ببنە الدێ نشین.

جێگە و شوێنی بەیداخییەكان

ئەوانەی لە گەرمیاندا نیش���تەجێ بوونە لە دێهاتی خ���وارەوەدا دەژین وەك: مەیدان، قەرچەم، 
خوڕخوڕە، باوەنوور، سەید محەمەد، كەالر، كوڵەجۆ-كەالر.

ئەوانەی لە شارەزووردا دەژین:
سەید سادق، گردە نازی، قاجر، بەشارەت.

ئەم تیرەیە زۆر تێكەاڵوی تیرەی ش���اترین وەك وتمان لە ناو ئەم تیرەیەدا پیاوی ناس���راویان 
تیا هەڵكەوتوو بووە، ئێستاش لەو بەرەبابانە چەندین كەسایەتی ئەم تیرەیە لە ناو خەڵكیدا ناودارن 

وەك:
1- مەحم���وی س���ۆفی: ئ���ەم پیاوە بە راس���تی پیاوە، لە س���اڵی 1972دا من و خوالێخۆش���بوو، 
س���ەردار ج���اف، لە تارانەوە هاتین بۆ ناو ش���ۆڕش بۆ دیتنی، چەند برادەرێ���ك لەگەڵماندا بوو، تا 
ل���ە گەڕانەوەمان���دا، یادی بەخێر، خوالێخۆش���بوو س���ەردار جاف »كێچ« پەرێش���انی كردبوو، ئەم 
مەحموی س���وۆفییە بڕێك گەاڵی »تەڕو«ی هێنا و وتی: ئەمە دەرمانی كێچە. یانی كێچ بۆنی ئەو 

گەاڵیە بكەن دوور دەكەونەوە.
2- عەبدوڵاڵی محەمەد مارف
3- عەولە سوور- لە كوڵەجۆ

4- حەمومین ئەحمەد- لە كەركووك
5- محەمەدی حەمەمین، لە گوندی داربەڕووڵە، سەیر لەوەدایە ئەم تیرەیە لە گەرمیان زۆرتر 
تێكەڵی تیرەی شاترین و لە شارەزوور لەگەڵ تیرەی هاروونیدا تێكەاڵون. هەروەها لەگەڵ تیرەی 

بێسەری و قادرمیرەوییدا فرە كۆكن.
6- حەمە عەلی وەیسی 1981-1907

7- رەحیم كەریم وەیسی 1992-1927
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رەحیم كەریم وەیسی
2007-1927

مەحموود محەمەد نادر
1992-1947
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مەحموود سوفی محەمەد
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بسم الله الرحمن الرحیم
عەش���یرەتی بەیداخی تیرەیەكە لە هۆزی جاف، ناوی عەش���یرتی بەیداخی لەوەوە هاتووە كە 

ئااڵی لەشكری جافیان هەڵگرتووە لەبەر ئەوەی جێگای متمانەی هۆزی جاف بوون.

ئێمە لە كاتی جافداریدا )گەرمیان و كوێستانمان كردووە لە خە تی پێنجوێنەوە چووینە چەمی 
)كوڵە و دۆزەغەری( مەریوان و لەو دیوەوە بۆ گەرمیان گەڕاینەوە ناوچەكانی )مەیدان و قەرچەم 

و سەرخێڵی ئەو سەردەمەمان )الماس علی محەمەد( بووە.
سەرخێڵی دووەم )كوردەی عیسا( بووە.
سەرخێڵی سێیەم )ئەحمەد رەحیم( بووە.

سەرخێڵی چوارەم )حەمزەی عیسا( بووە.
سەرخێڵی پێنجەم )حەمەعەلی مرادخان( بووە.

سەرخێڵی شەشەم )ساڵح مەعروف( بووە.

لە ساڵی )1930(دا وازمان لە گەرمیان و كوێستان هێناوە. بەشێكمان لە شارەزوور نیشتەجێ 
بووی���ن و بەش���ێكمان لە ناوچەكانی گەرمیان نیش���تەجێ بووی���ن بە تایبەتی ناوچ���ەی )مەیدان و 

قەرەچەم و خوڕخوڕ و قەاڵتەپە، بەشی زۆرمان لە ناحیەی باوەنوور نیشتەجێین.

لە نەوەی )ئەلماس عەلی محەمەد( كە ماوە و لێپرسراوی ئێستای خانەوادەكەیەتی )مەحموود 
سۆفی محەمەد ناسر( لە دانیشتووی ناوچەی باوەنوورە.

لە نەوەی )حەمزە عیس���ا( كە ماوە و لێپرس���راوە لە خانەوادەكەی ئێستا )ئەحمەد حەمەساڵح 
عەلی حەمزە( دانیشتووی باوەنوورە.

لە نەوەی )ساڵح مەعروف( كە ماوە و لێپرسراوە لە خانەوادەكەی )عەبدوڵاڵ محەمەد مەعروف( 
كە لە قەاڵتەپە نێشتەجێیە.

ژمارەی عەشیرەتی بەیداخی لە حاڵی حازردا نزیكەی )700( حەوت سەد ماڵ و بەیداخییەكانی 
ناوچەی شارەزوور نیشتەجێی )سەید سادق و گردە نازی و بەشارەت(ە و بەیداخییەكانی ناوچەی 
گەرمیان نیش���تەجێی )قەرچەم، خوڕ خوڕ، قەاڵتەپە( ئەم گوندانە لەوبەری س���یروانەوە گوندەكانی 
ئەم بەری س���یروان س���ەید مەحموود، باوەنوور، كەالر، كڵەجۆ )تەهای حەمە جانە( و بەش���ێكمان 
لە كوڵەجۆی زەنگەباتە كە مەشهورن بە خێڵی )عەودە سور( و نزیكەی )100( ماڵمان نیشتەجێی 

گوندی )داربەرولەن( سەر بە پارێزگای سلێمانی، كە محەمەد ئەمین برا گەورەیانە.

ل���ە بارەی پەیوەندییەكانمان لەگەڵ عەش���یرەتەكانی تردا بە ش���ێوەی گش���تی ل���ە گەرمیان بە 
ش���ێوەیەكی باش لەگەڵ عەش���یرەتی ش���اتری دایە و لە ش���ارەزوور لەگەڵ عەش���یرەتی هاروونی 

دایە.
محەمەد ناسر ئاغا ل دایكبووی 1907و لە 1988 كۆچی دوایی كردووە.



خوسره و جاف

187

تیرەی بەیداخی
»وەاڵمی خاڵەكانی« خوسرەو جاف

1- تیرەی بیداخی یەكێكە لە تیرەكانی هۆزی جاف، ناوەكەشی لە ئااڵوە هاتووە، لەبەر ئەوەی 
لە كاتی خۆیدا لە بۆنەكاندا ئااڵهەڵگری هۆزی جاف بووە.

2- ئەم پیاوانەی الی خوارەوە ناوداری تیرەكەن لە كەالر و خانەقین

1- محەمەد عەلی وەیسی عەزیز: لە دایكبووی ساڵی 1907، بەرواری كۆچكردن: 1981
2- رەحیم كەریم وەیسی لە دایكبووی 1927، بەرواری كۆچكردن: 2007

3- مەحموود محەمەد نادر لە دایكبووی ساڵی 1947، بەرواری كۆچكردن 1992/9/1.

( ماڵ دەبن و دابەش دەبن بەس���ەر ناوچەكانی س���لێمانی و  3- تیرەی بەیداخی نزیكەی ) 
شارەزوور و باوەنوور و ناوچەكانی تردا.

4- تیرەی بەیداخی دۆستایەتی لەگەڵ ئەم تیرانەدا هەبووە و ەكو تیرەی هاروونی و سەدانی 
و بێسەری و قادرمیروەیس تێكەاڵو بوون.

ئەلماس عەلی محەمەدی بەیداخی
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كوردەی عیسای بەیداخی
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شێخ سمایلی
رونكردنەوەیەك:

تی���رەی ش���ێخ س���مایلی یەكێكە لەو تی���رە بەناوبانگانەی ج���اف و ل���ە رووداوە مێژووییەكاندا 
پەیوەس���تە دەوری س���ەرەكییان هەبووە، جێگەی داخە وەك دەبینی باس و تەحقیق لە بارەی ئەم 
تی���رە مەزنە لەم كیتاوەدا نییە، لە راس���تیدا گەلێك س���ەرچاوەی نایاب���م دۆزیوەتەوە لە بارەی ئەم 
تیرەیە، بڕێكیان دەگەڕێنەوە بۆ سەد و هەشتا ساڵ لەمەوبەر، بۆ دەوڵەمەندكردنی باس و دوان لە 
بارەی هەر تیرەیەك پەیوه ندیم كردووە بە پێی زانیاری خۆیان لە بارەی تیرەكەیانەوە، زانیارییان 
ب���ۆ ناردووم، ماڵیان ئاوا تەقەالكانیان مایەی دڵخۆش���ی و دڵگەرمی هەموو دڵس���ۆزێكی مێژووی 

میللەتی كوردە.
لە بارەی خزمانی ش���ێخ س���مایلی پەیوەندیم كرد بە »س���االری مامەنەس���ەوە« سەرەتا زۆر 
ستایشی لەو كارە كرد و وتی: وەختمان بدەرێ تا دەست بەكار بین. ئەوە كارێكە بە هەموو كەس 

ناكرێت..
باش���ە بیس���ت رۆژ، سی رۆژ لەس���ەر ماوەیەك رێكەوتین دوای تێپەڕبوونی ماوەی دابینكراو 
دیس���ان پەیوەندیم بە كاك »س���االر«ەوە كرد، ئەوەی كە لێم بیست پێم سه یر بوو كاك ساالر بە 
رجا و تكایەكی زۆرەوە داواكار بوو كە من لە بارەی ش���ێخ س���مایلییەوە هیچ نەنووس���م. هەرچی 
بی���رم دەك���ردەوە تێی نەدەگەیش���تم ئەو رجا و تكایە لەبەرچی. مێ���ژووی تیرەیەك داخۆ دەبێت چ 
زەرەر و زیانێك بگەیەنێتە یەك كەس یان خەڵكانێك ئەگەر پێگە و جێگەی ئەو تیرەیە دەوڵەمەند 

نەكا بە تەئكید خۆ زەرەری نابێت..

ئیتر هەر بە تەلەفۆن زۆر رۆیشتە نێوانمانەوە من دەمویست هۆی ئەو سووربوونەی لەسەر 
نەنووسین بزانم، هەرچی كۆشام پێی نەوتم..!

س���ەرەنجام وتی : كاكە ئەگەر لە بارەی »ش���ێخ س���مایلی« بنووسیت شكاتت لێ دەكەم. ئێمە 
هەر جاف نین. من لە ش���كات ناترس���م بەاڵم بۆئەوەی نەكا ئەو باس���ەی كە دەمویس���ت بینووسم 
گرفتاری و كێش���ە لە ناو خزمانی ش���ێخ س���مایلیدا دروست بكات، وەعد و بەڵێنم دا بە كاك ساالر 

لەم كتاوەیدا باسی شێخ سمایلی تێدا نەبێت بە تەئكید من ئەوە بە نەقس دەزانم.
ب���ا وەك ل���ەم رووەوە پێ���م وانییە كۆتاییەكە لە من بێت بەس���ەر ئەوەش���دا داوای لێبوردن لە 

خزمانی شێخ سمایلی دەكەم بە تایبەت خوێنەوارەكانیان. 

ئەم كتاوە وا بە دەستەوەیە چەند جێگەی داخە ئەو دوانەی لە باری »شێخ سمایلی« ئامادەم 
كردبوو دەبینی تیادا نییە. بە راس���تی لەو كۆتاییەی كاك »س���االر« بەرپرس���یارە و بۆ پاڵپش���تی 
قسەكانم چەند كەسێكم لە خزمانی عەشیرەت و هۆز لە داواكەی كاك »ساالر« لە وەختی خۆیدا 

ئاگادار كردبوویەوە چەند دانەیەكیان لە خزمانی شێخ سمایلین.
لەگەڵ داوای لێبوردندا..

براتان خوسرەو جاف
2010/8/8
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تیرەی یەزدان بەخشی

یەكێكە لە تیرە دیار و ناس���راوەكانی هۆزی جاف، لەزۆربەی رووداوەكاندا دەوریان هەبووە 
و پەنجەیان بۆ درێژكراوە، ئەم تیره یە بە ئازایەتی و لێهاتوویی ناسراون، رەنگە بەشێك لە هۆی 
ئازایەت���ی ئ���ەم تیرەیە بگەڕێتەوە بۆ جێگەكەیان، كە ش���وێنەكەیان و جێگ���ەی تەواجودیان یەكێكە 
لە س���ەختترین و دژوارترین دەڤەری جاف و كوردەواری، وەنەبێت روحی مل نەدان و تەس���لیم 
نەبوون���ی ئ���ەم تیرەیە لە ئەمڕۆ و دوێنێوە بۆیان مابێتەوە، بەڵكو دانیش���توانی ئەو دەڤەرە خوو و 

خەسڵەتی ملمالنێیان لە سەردەمی ساسانییەكانەوە بۆ ماوەتەوە.

گەورەترین »ئاتەش���گا«ی ئایینی زەردەش���تی لە ناوچەی »روان«دایە بۆخۆی لە سەردەمی 
ئیمپراتۆریەت���ی ساس���انیدا س���ێ ئاگردانی هەرە گ���ەورە هەبووە، یەكێكیان ل���ە دەڤەری »فارس« 
ئێس���تاو »ی���ەزدا« بووە دووەمیان لە »رەوان«ی ئێس���تادا بووە، كە ئ���ەو زنجیرە چیایە بۆخۆی 

پەیوەندە لەگەڵ زنجیرە چیای »شەمیران« و زمناكۆدا.

س���ێیەمیان ل���ە دەڤەری ئازەربایجاندا بووە، وەنەبێ���ت ئاگردانی جۆراوجۆری تر لێرە و لەوێ 
نەبووبێ���ت، بەالم ئەو س���ێ جێگەیە بە ش���ا ئاگردانی هەرە گەورەی ئایینی زەردەش���تی ناس���راو 
بوونە، س���وپای داگیركەری عارەب، كە دوای س���ەركەوتنیان لە ش���ەڕی قادس���یەی نێوان عارەبی 
ئیسالم و لەشكری ساسانیدا، سەرەتا پەالماری ئەو شا ئاگردانەیان داوە و بە پاڵپشتی مەعنەوی 
ش���ەڕەكانیان زانیوە و كۆشاون ئەو گڕە بڵێس���ەدارە بكوژێننەوەو ئاسەواری ئەو ئاگردانە هێشتا 

هەر ماوە.

م���ن لەوە دڵنیام مێ���ژووی تیرەی یەزدان بەخش���ی گەلێك لەوە كۆنترەو لێزانی »ئەنس���اب« 
دەمارگ���رژی ع���ارەب و عەجەم و ت���ورك و هەروەها بڕێك لە مێژوونووس���انی خۆماڵی بە هەڵە 
هەڵیانسەنگاندووە. وەك لە باسەكانی پێشوودا بە دیكۆمێنت روونمان كردووەتەوە، كەوا مێژووی 
ه���ۆزی ج���اف و ناوی ه���ۆزی جاف، بە س���ێ قۆناغدا گ���وزەراوە )جاپان-جاڤ���ان، جافان، جاف(، 
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جاپان���ەكان ك���ە پەیڕەوی ئایینی زەردەش���تی بوونە هێزی پەالماردەری لەش���كری ساس���انییەكان 
بوونە و یاریدەری فەرماندەی گش���تی سوپا و لەش���كری دەسەاڵتی ساسانی لە شەڕی قادسیەی 
نێ���وان عارەب و ساس���انیدا »رۆس���تەمی فروغزاد« ب���ووە و یاریدەدەرەك���ەی »جاپان« بووە و 
هەردووكیان لەو ش���ەڕەدا ش���ەهید بوونە، بۆیە دەڵێم »ش���ەهید« ئەوەی لە پێناوی واڵتی خۆیدا 
بكوژرێت ش���ەهیدە، هەر لەو دەمەیدا یەكێك لە س���ەحابەكانی پەیامبەری ئیس���الم كابرایەك بووە 
ب���ە ناوی »جاپان الك���وردی«، بەندە ئەم زانیارییانە هەر وا لەخۆمەوە نانووس���م، تەواوی ئەوانە 
پەیوەندە لەگەڵ س���ەرچاوەی باوەڕپێكراو و بڕێكیان دوژمنانی كورد نەیانتوانیوە دانی پێدا نەنێن 

و بیشارنەوە.

ناوی تیرەی شەمیرانی:

زۆر نییە ئەم تیرەیە بە ناوی شەمیرانەوە ناو دەبرێن، هەمووی ناگاتە حەفتا ساڵێك، لە كتاوی 
)كەریم بەگی فەتاح بەگ(دا )تەئریخی جاف(، كە بۆ خۆی ئەو دەم سەرۆكی فەرمی سەرتاسەری 
هۆزی جاف بووە ناوێك لەم تیرەیە بەو ناوە ناهێنێت، بەڵكو بە ناوی »یەزدان بەخشی« ناویان 
هێناوە و شەمیران دەڤەرە و بە ناوچەیەكی شاخاوی باس دەكات، ناوی یەزدان بەخشی ناوێكی 
مورەكەبە، لە دوو وشە پێكهاتووە »یەزدان – بەخش« مانای هەردوو وشەكە بە مەفهومی ئەمڕۆ 
دەكاتە خوا بەخشیو یان خوداداد )یەزدان- ئیزەد، ئیزەدیان- ئاهورامزدا- زەردەشت( ئەو وشەیە 
و واژانە ئەركانی ئایینی زەردەشتین، وەك دەبینین تاك و تەراكی تیرەكەی جاف نەبێت ئەو وشە 
و واژانە ئەوڕۆكە لە ناو هۆز و عەشایری كەی كوردا وەدی ناكرێت. ئەگەر بشكرێت زۆر كەمن. لە 
الیەكی ترەوە، بۆ ناوی ئەم تیره یە بە وشەی »یەزدان« دەست پێدەكات، ئەگەر بنەما و بنەڕەتێكی 
مێژوویی نەبێت؟. هەروەها دەڤەری ش���ەمیران و روان، لە س���ەردەمی دەس���ەاڵتی ئیمپراتۆریەتی 
ساس���انیدا بە دەڤەرێكی ئایینی و گڕی ئاگردانی هەمیش���ە بڵێسەداری ئایینی زەرده شتی ناسراوە. 

لەوانەش گوزه شتە، كەریم بەگی جاف، لە كتاوەكەیدا »تەئریخی جاف«دا دەڵێت:

پاشاكانی جاف لە پێش ئەوانیشدا دەڤەری شەمیران و زمناكۆ و تیرەی »یەزدان بەخشی«یان 
بە پش���ت و پەنای خۆیان و تەواوی عەش���یرەت داناوە، هەمیشە ئەو دەڤەرە جێگەی ملمالنێی نێو 
دەس���ەاڵتە زلهێزەكان بووە، بە س���نوورێك دانراوە لە نێوان دەس���ەاڵتی عوسمانی و سەفەوییە و 

نادر شایی و زەندییە و قاجارییە.

هەتاكو لەم دوادواییەدا، كاتێك مەحموود پاش���ای جاف لە دەس���ەاڵتی عوسمانی یاخی دەبێت 
لە زمناكۆ و شەمیران دوور نەكەوتۆتەوە ئێستاش ئەشكەوتی پاشا هەر بەو ناوە دەناسرێت، كە 

مەكۆی مەحموود پاشای جاف بووە.
قەاڵیەك لەو دەڤەرەدایە ناس���راوە بە قەاڵی شەمیران، دیارە ئاسەواری سەردەمی دەسەاڵتی 

ئیمپراتۆریەتی ساسانییە.

ناودارانی تیرەی شەمیرانی یان یەزدان بەخشی:
وەسمانی خاڵە  -1

مستەفای وەسمان  -2
خالیدی مستەفای وەسمان  -3
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میر محەمەدی خالید  -4
سان ئەحمەدی میر ئەحمەد  -5

محەمەدی سان ئەحەد  -6
مەحموود سان ئەحمەد  -7

لێرەدا ناتوانم باسی چەند كەسایەتییەك لەو ناوانە نەكەم، كە بۆ خۆیان لە سەردەمی خۆیاندا 
دەوریان هەبووە و لە رووداوەكاندا پێش قەره وڵی لەشكر بوونە:

1- وەسمانی خاڵە: سەرخێڵی یەزدان بەخشی بووە و لە سەردەمی حەمە پاشای جافدا ژیاوە 
و لە ناو تیرەكەی خۆیدا خۆشەویست بووە و لە ناو تیرەكانی كەی جافدا بە رێزەوە ناوبراوە.

دیارە لەو سەردەمەدا شەڕێك لە نێوان چەند تیرەیەكی جاف و عەشایری گەڵباخی و دەوڵەتی 
قاجاریدا روودەدا و لەو شەڕەدا لەشكری جاف دەشكێن و زەرەر و زیانێكی زۆریان پێدەگات، ئەو 
شەڕ و كوشتارە حەمە پاشای جاف سەرۆكی وەختی ئەو دەمە زۆر نیگەران دەكات، لەشكرێك لە 
ئازا و جەربەزەكانی تیرەی جاف پێك دەهێنێت، دیارە وەس���مانی خاڵە، یەكێك بووە لە ناودارانی 
ئەو لەشكرە و پەالماری گەڵباخی و ژەندرمەی ئێران دەدەن و لە قەاڵیەكدا ئابڵۆقەیان دەدەن، بە 
ناوی »خاومیراو« زۆر ناكێش���ێت ئەو قەاڵیە دەگرن و لەو ش���ەڕەدا وەسمانی خاڵە پەرچەمدار و 
پەالمارده ری ئەو لەشكرە دەبێت و لە دوای ئەو شەڕەوە نازناوی »خاڵە«ی دەدرێتێ، هەتاوەكو 

حەمەپاشای جاف پێیگوتووە »خاڵە«.
2- س���ان ئەحمەد: یەكێكی دیكەی ناوداری تیرەی یەزدان بەخشییە، لە قۆناغی خۆیدا لە زۆر 

بواردا پرسی پێكراوە.

3- حەمەی سان ئەحمەد: دوای مردنی باوكی سەرۆكایەتی تیرەكەی دەگرێتە دەستەوە، زۆر 
ناخایەنێت لێهاتوویی خۆی لە رووداوەكاندا دەردەخات، لە ش���ەڕ و ملمالنێی »شێخ مەحموود«دا 
حەمەی س���ان ئەحمەد، قارەمانێك بووە بۆ خۆی، مخابن ناو هەر بۆ چەند كەس���ێك ماوەتەوە و 
قارەمانە راس���تەقینەكان بە ئەنقەس���ت فەرامۆش كراون. ئەگینا دەوری حەمەی سان ئەحمەد زۆر 
لەوان���ە گرنگت���ر بووە، كە لە چەند الوە ناویان هاتووە، ئەم قارەمانە یەكێك لە فڕۆكە جەنگییەكانی 
دەوڵەتی ئینگلیزی خس���تووەتە خوارەوە، هەتاكو ش���ایەر و ش���اعیران لەو رووەوە شیعریان پێدا 

وتووە.

حەمەی سان ئەحمەد سمێڵ چەخماخی
تەیارە شكێن لە حكومەت یاخی

3- مەحموودی حەمەی سان ئەحمەد: من ئەو پیاوەم چەندین جار دیوە، زۆرتر لە دیوەخانی 
داود بەگی جافدا لە شاری كرماشان. پیاوێكی زانا و لێزان و بە ئەزموون و دنیادیدە و بە ویقاڕ و 
قسە حەق و قسەخۆش، بڕێك قسەی بە الی )داود بەگی جاف(ەوە دەكرد كەسی دیكە نەیدەكرد. 

خوالێخۆشبوو »داودبەگی جاف«یش رێزی لە بۆچوونەكانی دەگرت..

ئەحمەدی حوسێن، لە دێی توڵەپیدا دەژیا.  -1
عەبدوڵاڵی مام رەسول، لە چەمەڕەشدا دەژیا.  -2
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محەمەدی رۆستەم، لە كوكوی شەمیران دەژیا.  -3
حەمە شەریفی قادر، لە دەنگ گەورەدا دەژیا.  -4

حەمەی مەحموودی هەواس، لە بەشی هاجەدا دەژیا.  -5
حەمەی تۆفیقی میران، لە بەشی پیرگدا دەژیا.  -6
بارامی ئەحمەدی شاوەیس، لە وەرمن دەژیا.  -7

نادری مام بارام، لە زمناكۆ.  -8
محەمە عەبدولڕەحمان یونس بەگ: لە بەشی ئەحمەد بەگ.  -9

10- تۆفیق فەرەج، لە دەلەف.
11- قادری هەجەك، لە مامەشەیی.

12- مەحموودی چراغ، لە شەك مەیدان.

حەمە ش���ەمیرانی، پێشمەرگەی ئازا و لێهاتوو لە شەڕەكانی پێشمەرگایەتیدا پەنجەی بۆ درێژ 
دەكرا.

ناوی شەمیران:

وەك زانراوە ش���ەمیران، ناوچەیەكی شاخاویی سەخت و دژوارە، سروشت بە وردەكارییەوە 
رازاندوویەتییەوە، بە وردی هێش���تا نەزانراوە بنەمای ئەم ناوە لە چییەوە وەرگیراوە، هۆكەش���ی 
ئاش���كرا و مەعلوومە ئێمەی ك���ورد و مێژووی میللەتەكەمان و مێ���ژووی جوگرافیای واڵتەكەمان 
ل���ە الیەن دوژمنەكانمانەوە نووس���راوەتەوە، ئەگەر نووس���راویش بێت، گەز و قەیچی بە دەس���ت 
دوژمن���ەوە بووە و ناش���وكری نەبێت بۆ خۆمانیش مێژوونووس���ی وامان نەب���ووە، ئەو توانایەی 
هەبێ���ت خۆی بخاتە ژێر ئەم بارە قورس���ەوە، بۆیە ب���ە داخەوە، تا بە ئەوڕۆ ئێمەی كورد خاوەنی 
مێژووییەكی چوارچێوەدار نین، هەتاكو مێژووی هۆز و دەڤەرەكانی ناو كوردس���تانمان هێشتا بۆ 
س���اغ نەكراوەتەوە، هێشتا مێژووی راستەقینەی عەشیرەتە كوردەكانی ناو كوردستان نەزانراوە، 
كێ بەرپرس���یارە؟ ئەوە باس���ێكی ترە. بەش بە حاڵی خۆم ئەم تەقەڵاڵیە وەنەبێت تەنیا لە رووی 
دەمارگ���رژی »جافایەتی«یەوە بێ، بەڵكو بە ئەركی سەرش���انی خ���ۆم زانیوە هەر نەبێت مێژووی 
چوارسەد ساڵی رابردووی »سێ ملیۆن« جاف، كە لە كوردستانی رۆژهەاڵت و باشووردا ئەوڕۆ 
دەژین تۆمار بكەم، ئەمە بۆخۆی بە خزمەتێكی گەورە دەزانم، دەرحەق بە مێژووی میللەتەكەم...

با بگەڕێمەوە س���ەر وش���ەی ش���ەمیران، لەم رووەوە بیروڕا زۆرە و ئەم ناوەش ناوی ئەمڕۆ 
نییە و لەبەر ئەوە دەڤەرەكە ناوچەیەكی گرنگی س���ەردەمی دەس���ەاڵتی ساس���انییەكان بووە، تا بە 
ئەمڕۆ ئاس���ەواری دەس���ەاڵتە وەك ئاگردان، قەاڵ، دژ و پرد و رێچكە رێگەی زۆری تێدایە، من وا 

دەزانم ناوی شەمیران، ناوێكی گەلێك كۆنە و وشەیەكی پەهلەوییە.
ش���ەمیرانییەكان بۆ خۆیان الیان وایە وشەی ش���ەمیران لە »شەش میران«ەوە هاتووە بووە 

بە شەمیران.
ئەوڕۆ برا گەورەی ئەم تیرەیە »حەمە سەعی مەحموودی سان ئەحمەد«ە لە كۆنیشەوە ئەو 

برا گەورەییەی بۆ ماوه تەوە.
زۆر سوپاسی كاك »حەمە سەعید« و كاك »شەمیران« دەكەم كە وا زانیاری بەكەڵكیان لەو 

رووەوه  پێ داوم.
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مەحموود محەمەد سان ئەحمەد

قەاڵی شەمیران
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ئەحمەدی سان ئەحمەد
یەزدان بەخشی 1990-1927

حەمە عەلی سان ئەحمەد
1987-1900
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رەحمان بەگ و مستەفا بەگی یەزدان بەخشی

ئەم دوو كەس���ە، س���ەر عێلی تیرەی یەزدان بەخش���ییەكان بوون���ە، هەردووكیان كۆچەری و 
دەسەاڵتدار بوونە، زستانان بەرەو سەرقەاڵ و جێگیران كۆچیان دەكرد و هاوینان بۆ »مەحالسی 
س���نە«. ئەو دوو س���ەرخێڵە كە ده نواڕن وا تایفەی »جەلیلوەنە« پەرتەوازە كەم دەس���ەاڵت بوونە 
و ناكۆك���ی كەوتووت���ە نێوانیانەوە، با وەك ئەوانیش هەر لەس���ەر هۆزی جاف دەژمێردران، بەاڵم 
ئەو دوو خێڵە بە س���ەرۆكایەتی رەحمان بەگ و مس���تەفا بەگ، پەالماری »جەلیلوەنە«یان داوە و 
تەواوی دار و دارایان داگیركردووە و بۆ هەمیش���ە ئەوی دەس���ەاڵت و دارایی ئەو تیرە هەبووە لە 

الیەن یەزدان بەخشییەكانەوە لە ناو بردووە.

ئەم رووداوە، لە سەردەمی دەسەاڵتی نادرشا و كەریم خانی زەندا روویداوە. ئیدی مانەوەی 
دەس���ەالتی عەشایری بە قودرەت و لێهاتوویی س���ەركۆمارەكانیان بووە، وردە وردە ئەو خێڵەش 
دەس���ەاڵتیان ك���ەم دەبێتەوە و تیرەكان���ی »گودو گاخوری« بە هەردوو پەالم���اری ئەو دوو خێڵە 
دەدەن و توانا و دەسەاڵتیان لە ناو دەبەن، دیارە سەرۆكایەتی ئەو دوو تیرەی بە دەست یەعقووب 
بەگ گودو س���ەید خانی گود و قوباد بەگ و لە دێی »درنە«دا قوباد بەگ س���ەرخێڵی خۆی ئەندام 

دەدا و پیاوێكی بە دەسەاڵت و لێهاتووی تیرەی )گود( بووە.

مستەفا بەگی یەزدان بەخشرەحمان بەگی یەزدان بەخش
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مەحموود سوڵتانی یەزدان بەخشی
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مستەفای وەسمان
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وەسمانی خاڵە
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شاتری

تیرەی ش���اتری یەكێكە لە تیرە س���ەرەكییەكانی هۆزی جاف، لە بنەماڵەی هۆزی جافەوە تا بە 
ئەوڕۆ دەور و نەخش���ی س���ەرەكییان هەبووە، چ لە ش���ەڕدا یان لە ئاشتی ئەم تیرەیە پرس پێكراو 

بوونە و خاوەنی بۆچوونی تایبەتمەندیی خۆیان بوونە.

ئەم تیرەیە وەك هەر تیرەیەكی سەرەكی لە چەند بەرەباب پێكهاتوون:

برایەتی- برایی  -1
میروەیسی  -2

وردە شاتری  -3
یوسوجانی  -4

ئەو چوار بەرەبابە ئەوڕۆكە هەر یەكە لەوانە چەندین بەرەبابی ناس���راویان تێدا هەڵكەوتووە. 
كاتێ���ك ئ���ەم تیرەیە زۆربەی زۆریان كۆچەر بوونە، رێچك���ە و رێگەی تایبەتیی خۆیان هەبووە، چ 
لە كوێستاندا و چ لە گەرمیاندا هەوارگە و لەوەڕگای تایبەتمەندیی خۆیان هەبووە و هیچ یەك لە 

تیرەكانی كەی جاف دەستدرێژییان بۆ نەكردووە.

ش���اتری رێ. رێچكەیەكی ناسراو بووە و بە ناوی خۆیانەوە ناو نراوە، بڕێكی كەی تیرەكانی 
جاف لە رێچكە و رێگەی شاترییەوە گەرمیان و كوێستانیان كردووە.

س���ەرەتا كۆمەڵی���ان كردووە و ئیدی ب���ەو پێیە بە بەرنامەیەكی داڕێ���ژراوی تایبەت بە خێڵ و 
مااڵت���ەوە كەوتوونەتە رێ، س���ەرەتا بەرەو ملە خرنووك، كان���ی ئەڵال، چوار مالن، ملەی پەیكوڵی، 
شارەزوور، چەقان، چەوتانە، ملەكەوە، دەڤەری پێنجوێن، مەسود، خەڵووزە، لە شلێرەوە دەپەڕینەوە 
بۆ ناو كوردستانی رۆژهەاڵت و دەگەنە سوورەقەوان و هەوارگەی لێالخی هەمیشە گیان كە بكات 
دۆزەخ دەڕە وە كانی فەرەنگیز لەبەر ئەوەی تیرەی ش���اتری تیرەیەكی دەستڕۆیشتوو و ئاژیڵدار 
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بوون���ە نەیانتوانیوە لە یەك دەڤەردا كۆمەڵ بكەن میروه یس���ییەكان ك���ە ئەودەم )حەمەی فەرەجی 
ئاخ���ە و ق���ادری پیروەیس( دەمڕاس���ت و براگەورەیان بوونە، هەوارگ���ەی خۆیان هەبووە بەناوی 

»كەژی سوڵتان ئاخ زەوتی«.

وردە ش���اترییەكان ئەوان���ەش لە هەمان ش���اتری رێگ���ەوە گەرمیان و كوێس���تانیان كردووە، 
گەورەی ئەم بەرەبابە )فەرەجی حەمە رەسول و حەمەی خوسرەو، حوسێنی حاجی مەحموود و 

سلێمانی حەمەی رەسول(ن.

بەش���ی چوارەمی ئەم تیرەیە »یوس���وجانی«، لە رێگەی داری خلەوە كە بەس���ەر كەژی س���ی 
دارەوەیە دەڕۆنە ناحیەی »وارماوە« و لەوێڕا تێكەڵی ش���اڕێگەی خۆیان دەبن، كە بگاته  ش���اتری 

ڕێ.

ئ���ەم بەرەبابە لە كوێس���تاندا لە ریش���وڵە ه���ەواردا دادەبەزن، كە پانزە س���ەعات واڵخەڕێ لە 
شاری سنەوە دوور دەبن، تیرەی »وەلی« و نەوژینی و كەروبی، كە ئەوڕۆ خۆیان بە تیرەیەكی 

سەربەخۆ دەزانن، ئەو دەم لە ناو شاتریدا هیچ جیاوازییەكیان لەگەڵدا نەدەكرا.

ئ���ەم تیرەیە هەتاكو لە س���ەردەمی كۆچەریش���دا بڕێكی زۆریان نیش���تەجێ بوون���ە، زۆرتر لە 
ش���یروانە و دزی ئایش���دا، كە س���ەر بە ناحیەی وارماوەیە، هەروەها لە ش���ارەزووردا لە ناحیەی 
خورماڵدا نیش���تەجێن، هەروەها لە كانی چەقەڵ، باوەنوور، كانی س���ارد، بانی خێاڵن، سویلەمیش، 

هەیاس.

ئ���ەم تیرەیە ئەوڕۆ گەلێك كەس���انی هەڵگری بڕوانام���ەی زانكۆیان تێدایە و كەمتر لە دێهاتدان 
زۆرتر لە ش���ار و ش���ارۆچكەكانی سەر جادە و ناحیە و قەزاكاندا دەژین. بەو پێیەی زەمان لە ناو 

ژیانی ئەمڕۆیدا گونجاون و منداڵ و گەنجەكانیان كچ و كوڕ بە خوێندنەوە خەریكن.

ل���ە ن���او ئەم تیرەیەدا پیاوانی ناس���راوی زۆریان تێدا هەڵكەوتووە، جگ���ە لەو ناوانەی وا باس 
كراون، كەس���ایەتی وەك »حاجی قادری ش���اتری«یان تێدا هەڵكەوتووە، ك���ە لە زۆر بارو دۆخدا 

قسە بیستراو بووە.

حاجی ئیبراهیمی شاتری، شیعری نووسیوە و دیوانێكی لە شیعرەكانی بە چاپ گەیاندووە.
مارفی حەمەی عیلوبی، پیاوێكی ژیر و ئەستێرەناس بووە.

حاجی مەحموودی عەلی، ئازا و لێهاتوو بووە.
حاجی مەحموودی فەرەج.

حاجی خەلیفە عەلی.
ئەحمەدی سۆفی.

سۆفی عەبدولقادری ئەحمەدی حەمەی هەیەر.

زۆر سوپاس���ی رەفیق���ی حاج���ی مەحم���وود عەلی دەكەم، ك���ەوا لە رووی بڕێ���ك زانیارییەوە 
هاوكاری كردم.
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حەمەی مەحموودی ئیبراهیم
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نەنەخانمی ژنی حەمە پاشای جاف، له  تیره ی شاتری بووه  و دایكی مه حموود پاشای جاف و 
وه سمان پاشای جاف بووه 
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فەرەجی مەحموودی رەسول



خوسره و جاف

205

حاجی خەلیفە عەلی

حاجی مەحموود عەلی
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تیرەی نەژوینی

تی���رەی نەژوینی، یەكێكی كەی تیرەكانی عەش���یرەتی جافە وه ك تەواوی تیرەكانی تری جاف 
گەرمی���ان و كوێس���تانیان كردووە و بە ماڵ���داری و ئاژیل بەخێوكردنەوە خەری���ك بوونە، زۆرتر 
تێكەاڵوی تیرەی شاتری بوونە و لە رووداوەكاندا لەسەر ئەوان حیساب كراون و لە خێر و شەڕدا 
شەریك بوونە، بەسەر ئەوەشدا لە هەڵسووڕانی تیرەكەیاندا ئازایانە رەفتاریان كردووە و ماوە و 

مەودایان نەداوە بە دەستێوەردانی كەسانی غەیری تیرەی خۆیان لە كار و كردەوەكانیاندا.

ناوی نەژوینی:

وەك باوە و بیس���تراوە، گوایە ناوی ئەم تیرەیە لە وش���ەی نوێژەوە وەرگیراوە، دیارە ئایین 
و خواپەرس���تی ل���ە ن���او ئەم تیرەی���ەدا لە تیرەكانی كەی ج���اف، بڕێك قای���م و قووڵتر بووە، وەك 

دەمچەرمووانی ناو نەوژینی دەیگێڕنەوە.

خاڵێكی س���ەرژمێری لە كەلی پەیكولیدا لە الیەن دەس���ەاڵتی عوس���مانییەوە دروس���ت كرابوو، 
ئێس���تاش ئاس���ەواری هێش���تا هەر م���اوە و هەتاوەكو دوای هەروژانی دەس���ەاڵتی عوس���مانی و 
دروس���تبوونی دەوڵەتی ئێراق 1920، لەو خاڵەدا پۆلیس���ی )قوەی س���ەیار( نیش���تەجێ بوونە و لە 
هاتوچۆی گەرمیان و كوێس���تاندا س���ەرانەی ئاژیلیان وەرگرتووە. ئی���دی تیرەكانی جاف بە نۆرە 
ل���ەو تەنگەری���ەی »كەل���ی پەیكولی«دا دەگوزەران و ب���ە گوێرەی ژمارەی ئاژی���ل و مەڕ و مااڵت 
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سەرانەیان بە دەوڵەت دەدا )بەندەی نووسەر دوو ساڵ لەوێدا پێشمەرگە بووم، پام لە زۆر بەردی 
هەڵكەوتووە(.

ن���ۆرە دێتە س���ەر خێڵ���ی »نه ژوینی« یاس���اوڵ و جەندرمە چ���اوەڕوان دەبن و ئ���ەو خێڵە لە 
جێگەكەی���دا تۆپەڵیان كردووە و س���ەرناكەون، كە دەپرس���ن بۆ وا كۆبوونەت���ەوە. دەڵێن خەریكی 

نوێژی نیوەڕۆن. ئیدی لەو رۆژەوە خێڵی نەوژینی بەو ناوەوە ناو دەبرێن.

ئ���ەم تیرەی���ە وەك ت���ەواوی تیرەكانی كەی ج���اف كۆچەر و رەوەند بوون���ە و هەوارگەیان لە 
كوێس���تاندا لەگەڵ تیرەی ش���اتریدا ب���ووە لە گەرمیاندا جێگەیەك���ی تایبەتمەندیان هەبووە بە ناوی 

»رەقەی نەژوینی«.

نەژوین���ی ئ���ەوڕۆ وەك هەر تیرەیەكی س���ەربەخۆی ج���اف بە گوێرەی زەم���ان زۆر بوونە و 
لە چەندین بەرەبابی س���ەرەكی پێكهاتوون. لە چەند دێ و ش���ارۆچكەی گەرمیان و ش���ارەزووردا 
پەخ���ش و ب���اڵون، ل���ە ناو یەكدا هەمیش���ە یەكگرتنێكی پتەوی���ان هەیە و كچ و ك���وڕی ئەم تیرەیە 

ئەوڕۆكە زۆریان زانكۆیان تەواو كردووە و ژیانێكی سەردەمییانەیان پێكهێناوە.

ناودارانی تیرەی نەژوینی

حاجی عیسای پیروەیسی  -1
محەمەدی عیسای پیروەیس  -2

عەتای عیسا پیروەیس  -3
دارای عیسا پیروەیس  -4

كامەران عیسا پیروەیس  -5
موسا پیروەیس عیسا  -6

حاجی مەحموودی رەنالیخان  -7
ساڵحی ئەولكەریم  -8

حاجی حەمە عەزیزی فەقێ سەمین  -9
10- عەبدوڵاڵی حوسێن

11- ئەولكەریمی عەبدوڵاڵ
12- حەمە ئەمینی حسێن
13- مستەفای نەویجان

14- عەبدولحەمیدی نەویجان
15- فەتاحی نەویجان

16- عەبدولقادری نەویجان
17- حاجی حەمە ساڵحی نەویجان

18- حەسەنی حەمە جاف
19- محەمەدی رۆستەمی عەزەم
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20- محەمەدی پیروەیس عەلی وەیس
21- حەمە ئەمین سەمین

22- خەلیفە زۆراب
23- خەلیفە محەمەدی زۆراب
24- مەال عەبدوڵاڵی حوسێن
25- فەقێ سلێمانی حوسێن

26- محەمەد حوسێن
27- مستەفای حوسین

28- كەریم حوسێن
29- رەسول هەسەن
30- ئەحمەد هەسەن

31- ئەمین چەورد
32- مەحموودی محەمەدی ئەمین

33- حەمەی رۆستەم
34- عەلی فەقێ سلێمان

35- سدیقی حەسەن
36- عەلی خەلیفە ئەحمەد

37- مەكودی رۆستەم
38- حەمە ساڵحی حوسێن

39- كەریمی حەسەن
40- ئەحمەد سلێمان

چەند مەالیەكی بەناوبانگی تیرەی نەژوینی:

مەال سەمین.  -
مەال مەحموود، ناسراو بە مەال رەش.  -

مەال عەبدوڵاڵی حوسێن.  -
مەال رەئووفی عومەر.  -

ئەوڕۆ ئەحمەدی عیس���ای پیروەیس لە ناو تی���رەی نەژوینیدا بە برا گەورەیان دانراوە، لە ناو 
ئەو تیرەیەدا پیاوماقووڵ و دەمچەرمووی زۆرە.
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چەند كەسایەتییەكی ناسراوی تیرەی نەژوینی

مەال مەحموودی ئەمین عەبدولقادر
1918-1994، ناسراوە بە مەال مەحموودی گوبان

حەمە كەریمی رۆستەمی حەمە وەلی، 2009-1920
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حاجی عیسای پیروەیس، 2003-1912

عەتا عیسا پیروەیس، 1997-1953

دارا عیسای پیروەیس، 1997-1955
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كامەران عیسا پیروەیس، 2005-1968

حاجی نادر حەسەنی عەلی، 1987-1916

حاجی نادر قازی عەلی پیریك، 1988-1914
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ئەحمەد سلێمان شاقوان، 1990-1930

مەحموود سلێمان شاقوان، 1993-1932

سەالم مەحموود سلێمان، 1993-1960
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ئەولكەریم حەمەی رۆتەم، 1985-1936

حەمە عەلی خوسرەو، 2006-1934

مەحموود ئەحمەد زۆراب، 2009-1947
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عومەر حوسێن عەلی پیریك، 2008-1928
ئەم پیاوە باوكی مەالیەكی زیرەك و دانایە بە ناوی 

مەال »رەئووف«

كەریم رەسول حەسەن، 1977-1912

عەبدوڵاڵی ئەحمەدی حەسەن، 2001-1913
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مەحموود حەسەن ئەحمەد، 2008-1925

حەمە ساڵح ئەولكەریم، 1994-1940

عەزیز سەعید مستەفا، 2007-1950
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حەمە ساڵح ئەمین، 2009-1937

حاجی عەلی حەمە بوری پیروەیس، 1995-1915

ئەحمەد محەمەد پیروەیس، 2003-1929
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كەریم عەبدوڵاڵ حەسەن، 2000-1937

حسین عەبدولقادر نەویجان، 1968-1912

مەحموود ساڵح رەسول مستەفا، 2007-1937
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عەزیز رۆستەم رەسول، 2001-1940

حەمەی سوفی ساڵح، 1996-1942

مستەفا حەسەن ئەحمەد، 2009-1925
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عەزیز ئەحمەد شاوەیس، 1980-1915

محەمەدی خەلیفە زۆراب، 1966-1920

حەمە ساڵحی حسین حەسەن، 1991-1936
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ئەحمەد محەمەد مەحموود، 2003-1910

حەمە ئەمین حسین حەسەن، 1996-1938

قادر ئەحمەدی حەسەن، 2007-1924

تیرەی نەژوینی لە كۆندا لەس���ەر ش���اتری حیس���اب دەكران، وردە وردە نیش���تەجێ بوونە و 
ژمارەی���ان زۆرتر بووە، هەس���تی س���ەربەخۆیی وەك تیرەیەكی س���ەرەكی جوالونەت���ەوە، بە پێی 
گۆڕان���كاری ك���ە لە چۆنیەت���ی گوزەران و ژیاندا روویداوە و بۆتە ه���ۆی پەخش و باڵوە كردنیان. 

ئەوڕۆ براگەورەیان ئەحمەدی حاجی عیسای پیروەیسە.
سوپاسی كاك ئەحمەد حەمە ساڵحی نەویجان دەكەم، لەسەر سەید خەلیل زانیاری پێداوم.
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كۆكۆیی

هی���چ تیرەی���ەك ی���ان عەش���یرەتێك لە پ���ڕ و زەمانێكی ك���ورت و كەم���دا پێك نەهات���ووە، یان 
لەناونەچ���ووە، ل���ەو دوو حاڵەتەدا چەند هۆیەكی س���ەرەكی هۆكار بووە وەك: ش���ااڵو و ش���ەڕ و 
پەالمار و قاتی و قڕی و نەخۆش���ی، ئەوانە هۆی الوازی یان لەناوچوونی عەش���یرەتێك بوونە، لە 
الیەكی ترەوە لێهاتوویی عەقڵ و درایەت و لێزانی و دەوڵەمەندی و ئازایەتی هۆكاری س���ەرەكی 

بەرباڵوی هۆزێك بووە یان عەشیرەتێك.

من شەخسەن لە باوەڕێكدام هیچ رەگەزێك بە مەفاهیمێكی نەژادی و رەگەزایەتی زۆر خاوێن 
نەب���ووە و نیش���ە، جەبری زەمان و مەرجەكانی ژی���ان و ئەو رەگەزەی ناچاری كردووە تا تێكەڵی 
خەڵكانێك���ی ت���ر بێت. عەش���یرەت و هۆزەكانیش هەروا لەو مەرجانە ب���ە دوور نەبووە. بۆ نموونە 
دوور نەڕۆی���ن ه���ۆزی جاف لێكدەین���ەوە. خۆ ناكرێت ئەم عەش���یرەتە بەرباڵوە ه���ەر هەموویان 
ك���وڕی ی���ەك باوك ب���ن، چەندین تیرە لە ناو هۆزی جافدا هەن ئەوڕۆ ل���ە تەواوی تیرەكانی تر لە 
رووی جافایەتیی���ەوە دەماگرژت���رن رۆژگارێك باو و باپیرانیان ب���ە رێكەوت و بەپێی رووداو یان 
جەبری زەمان لە ناو هۆزی جافدا گیرس���انەتەوە و ئەوڕۆ بە تیرەیەكی س���ەرەكی ئەم عەشیرەتە 
دەژمێردرێ���ن، ئەمە هیچ لە مەس���ەلە س���ەرەكییەكە ناگۆڕێت. ئەوە زەمانە كەفیل���ە بۆ گۆڕانكاری. 
بنواڕە »با« توانای ئەوەی هەیە كێوێكی سەنگی هەڵوەرێنێ دڵۆپە ئاو بەردێكی خارا كون بكا. لە 
بیرت نەچێت بە درێژایی زەمان، س���اڵێك، دوو دە س���ەد هەزار یان دوو هەزار، ئەی سەدان ساڵی 
پێكەوە ژیان لە تاڵی و س���وێریدا لە خۆش���ی و ناخۆش���یدا، لە تێكەاڵوی ژن و ژنخوازیدا لە كۆچ و 

باردا كەفیل نابێت بۆ یەكسانبوون و هاوخۆشی و هاوسۆزی و دڵسۆزی یەكتر.؟

ئەوەی���ان موعادەلەیەكی حاش���ا هەڵنەگ���رە ئێمە وەك جاف زۆربەی زۆرمان لە كوردس���تانی 
رۆژهەاڵتەوە هاتووینەتە گەرمەس���ێری كوردس���تانی باش���وور رەنگە ئ���ەو هاتوچۆیەمان لەپێش 
دروس���تبوونی دەس���ەاڵتی سەفەوی و عوسمانییەوە بێت، وەك لە بەشی میری جافدا لەم رووەوە 
دواوم، ب���ەاڵم دوای دروس���تبوونی دوو زلهێ���زی ناق���وواڵی س���ەفەوی و عوس���مانی و ناكۆك���ی 
هەمیش���ەیی نێوانیان س���ا لە رووی ملمالنێی دەس���ەاڵت بووبێت یان ئایینی لە ه���ەردوو بابەتەوە 
زەرەرمەندی س���ەرەكی میللەتی كورد بووە و كوردس���تان لە ژێر ناڵی ئەس���پ و لەش���كری ئەو 
دوو هێزە داگیركەرەیدا پلیش���اوەتەوە وێران كراوە، ئەویش نە س���اڵێك نە دوو، بەڵكو بە درێژایی 
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س���ەدان س���اڵ، هەر ئەو شەڕ و شۆڕ و پەالمارانە بوونەتە هۆی زەرەر و زیان و كۆچ و كۆچبار 
و تااڵن و بڕۆی ناوچەكان، ئەو دەمەش زۆربەی زۆری هۆزی جاف ژیانێكی خێڵەكییان هەبووە 
و ئاژیلداریی���ان ك���ردووە ب���ە دوای لەوەڕی ئاژیلدا گەرمیان و كوێس���تانیان كردووە و ئەویش بە 
ش���ێوەیەكی س���ااڵنە بە پێی بەرنامەیەكی زانراوی داڕێژراو هەر تیرەیەك لە تیرەكانی جاف رێگە 
و نەریتی تایبەت بە خۆی هەبووە هەوارگەی دەستنیش���انكراوی خۆی هەبووە و لەوەڕگەی ئەو 
خێڵە خێڵێكی تر دەستدرێژی بۆ نەدەكرد. بەاڵم چەندین رووداوی گەورە هاتووتە سەر ئەم هۆزە 
گەورەیەدا كە ناسراوە بە ناوی »جاف« یەكێ لەوانە دوو پەالماری گەورەی كوتوپڕی میرنشینی 
»ئ���ەردەالن« بووە بۆ س���ەر دەڤ���ەری جوانڕۆ وەكو كۆچكردنی بەش���ێكی زۆری هۆزی جاف بۆ 
ژێر دەسەاڵتی میرنشیی بابان و عوسمانی بە سەرۆكایەتی »زایەر بەگی جاف« بە تەئكید تیرەی 

»كۆكۆیی« یەكێك بوونە لەو هیجرەتەیدا بەشدارییان كردووە یان لە دواییدا هاتوون.

ناوی كۆكۆیی:

وش���ەی »كۆ + كۆ«ی دوو وش���ەی پاش وەند و پێش وەندی وەك یەك وان، زۆرتر لەوەی 
دەڕوا ئەم ناوە لە وش���ەی »چیا، ش���اخ، كێو« وەرگیراوە رەنگە لەناو ئەم تیرەیەدا ئاش���تەوایی، 
خیبرە و لێزانی كێو كەمەری هەڵكەوتوویان تیادا بووبێت، یان خسڵەتێكی وایان بووبێت هەمیشە 
هەوارگەكانیان بەس���ەر لووتكە و بڵندەكانەوە بووبێت س���ا بۆ رۆژی مەبادا و بەرگری لە شااڵو و 
پەالم���ار یان لەترس���ی باو و باران و تۆف و الفاو، یان لێ���زان بوونە لە هەڵبژاردنی لەوەڕگای پڕ 

بەرەكەتی ناو الپاڵی كێو كەمەری چیاكاندا.
بۆچۆنێكی تریش هەیە كەوا لە ناو ئەم تیرەیەدا هاوبەستەگی و خزم و خوێشی لەناویاندا لە 
تیرەكانی كەی جاف بتەو و قایم و قووڵتر و بیس���تراوە دەڵێین چوار كۆكۆیی لەناو س���ەد كەس���دا 
بن بە الی یەكەوە دادەنیش���ن و لە یەك دوور ناكەونەوە )خۆزگە هەموو كورد وا بووبایە( وەكو 

كۆكۆیی كۆدەبنەوە.

دوای نیشتەجێبوون:

وەك وتم���ان ئ���ەم تیرەیە وەك تیرەكانی كەی جاف رەوەند بوونە و گەرمیان و كوێس���تانیان 
ك���ردووە و ب���ەو پێی���ەی گۆڕانكاری ژی���ان و بڕێك لە جەب���ر و تەوژمی سیاس���ی و دامەزراندنی 
دەوڵەتی ئێراق و جەبر و جەبەرووتی دامودەس���تگای رەزا ش���ایی و قایم و قووڵكردنی سنووری 
نێوان ئێراق و ئێران زۆربەی زۆری تیرەكانی جاف ناچاری نیشتەجێبوون كران، بڕێك لەو تیرانە 
لە هەوارگەكانی خۆیاندا لە جویەی رەش���ماڵدا چنگیان خس���تە قوڕ و خانوو بەره یان دروست كرد 
و بڕێكی كەش لە تیرەكانی جاف نەیانتوانی ببنە خاوەن دەڤەر و ناوچەی تایبەتمەندی خۆیان لە 
ناو تیرە گەورە و بە دەسەاڵتەكانی كەی جافدا دابەش بوون لە ناو ئەو تیرانەیدا كەوا خزمایەتییان 

هەبووە و پەیوەندی دۆستایەتی و خوێشایەتییان بەهێزبووە.
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دی���ارە كۆكۆیی���ەكان وەك ئیناخ���ی و ئیمامی و زەردوویی نەیانتوانیوە دەس���ت لە چیا و دۆڵ 
و دەربەندەكانی���ان هەڵگ���رن و بە ش���ەڕ و بە ئاش���تی ب���ووە هاوینیان گەیاندۆت���ە )كویلە، ماكوان، 
نمرە ساوەند، شاهو(وە و وەك زستانە هەواریش لە دەوروبەری هەڵەبجە دوورنەكەوتوونەتەوە 
چەندین سەرچاوە باس لەوەی دەكا كەوا زەردوویی و كۆكۆیی لە بنەچەكدا كوڕی یەك بەرەبابن. 
خوالێخۆش���بوو كەریم بەگی فەتاح بەگی حەمە پاش���ای جاف لە كتاوەكەیدا »تاریخی جاف«دا كە 
ئەو دەم ئەو كتاوی نووسیوە سەرۆكی فەرمی سەرتاسەری هۆزی جاف بووە ناوی زەردوویی 

و كۆكۆیی وەك الزم و مەلزووم پێكەوە دێنێت.

كۆكۆیی ئەم دێهاتانەیان ئاوەدانكردۆتەوە )باوەكوچەك، چاوگ، چلنر، نەیجەلە، بوین، كۆكۆیی 
شەمیران(.

مێژووی كۆكۆیی:

بەن���دە تا بە ئەمڕۆ نە بیس���توومە و نە لە هیچ س���ەرچاوەیەكی مێژویی���دا بەرچاوم كەوتووە 
باس لە »جاف« نەبوونی كۆكۆیی بكات بەڵكو بە پێچەوانەوە زۆر لەو سەرچاوانە تەئكید لەوەی 
دەك���ەن ئ���ەم تیرەی���ە یەكێكە لە تیرەكان���ی جاف و بە گوێ���رەی مەرجی مێژووی���ی و جوگرافی و 

ئنتروپۆلۆژی جافێكی خالسن.

كەریم بەگی فەتاح بەگی حەمە پاشا كە ئەودەم سەرۆكی فەرمی هۆزی جاف بووە لە كتاوی 
»تەئریخ���ی ج���اف«دا دەڵێت: تیرەی زەردوویی و كۆكۆیی هەمیش���ە پێك���ەوە بوونە و بە بنەچەدا 

كوڕی یەك بەرەبابن.

مێژوونووسی س���ەردەمی دەسەاڵتی »ئەردەالن و قاجاریە« »عەلی ئەكبەری وەقائع نیگار« 
لە كتاوی عەشایەر و ئیالتی كوردا كاتێك باسی تیرەی زەردوویی دەكا باس لە ساتیارییەكان و 

كۆكۆییەكان دەكا كە لەگەڵ زەردووییدا تێكەاڵون.

»مێجەرس���ۆن« كە بۆ خۆی ماوەیەك لە ماڵی وەس���مان پاشای جافدا وەك »میرزا بنووس« 
ژی���اوە و ئ���اگاداری هەڵه بجە و دەوروب���ەری هەڵه بجە بووە دەڵێت: كۆكۆی���ی تیرەیەكن لە هۆزی 

جاف.

ئەم تیرەیە وەك تیرەكانی كەی جاف س���نووری دەس���تكردی نێوان كوردستانی رۆژهەاڵت و 
باكوور بوونەتە دوو بەشەوە بەشێكیان هەر لە دەڤەری جوانڕۆ ماونەتەوە بەشێكی تریان لەگەڵ 

كۆچەكەی زایەر بەگی جافدا هاتوونەتە ژێر دەسەاڵتی میرنشینی بابانەوە..

لە بنەچەكدا وا دیارە باپیرەگەورەیان بە ناوی »ش���اولی« ناس���راوە و وەك هەر تیرەیەكی تر 
دابەش دەبنە سەر چەندین بنەماڵە و بەرەبابدا وەك:
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شاوەیس  -1
غوالم وەیس  -2
مورید وەیس  -3

كە بە جافییەكەی دەوترێ )شاوەیس، خوالوەیس و مری وەیس(
بڕێك لەم تیرەیە لە كوردس���تانی رۆژهەاڵتدا لە هەورامانی تەخت نیش���تەجێن )هانەمەفەران، 
هانەحه مەسوور(. جاران ژمارە و دێهاتی تایبەتی تیرە و هۆزەكانی غەیری جاف و جاف دیاری و 
دەستنیشانكراو بوونە بەاڵم بە هۆی بار و دۆخی سیاسییەوە ئەو دەقانە تێكاڵو بوونە و بە زەبر 
و زۆری دەس���ەاڵتی بەعس���ەوە تەواوی دێهاتی كوردس���تانیان وێران كردووه  یان راگوێزراونەتە 

جێگە و شوێنی دیاریكراو.

بە ش���ێوەیەكی تێكڕایی تیرەی كۆكۆیی جگە لە تێك���ەاڵوی زەردوویی لەگەڵ ئیناخی، ئیمامی، 
نەوروڵی، ش���ەمێرانیدا پەیوەندییەكی پتەویان هەیە و لە دەڤەری جوانڕۆدا لەگەڵ باوەجانییەكاندا 

تێكەاڵون.

ئەم تیرەیە یەكێكە لەو تیرە ئازا و خەباتكەرانەی كە پەیوەس���تە چەكی مەردایەتییان لە ش���اندا 
ب���ووە و لە راپەڕینە نەتەوایەتییەكاندا ئەگەر لە پێش���ەوە نەبووبن مەردانە بەش���دارییان كردووە، 
ب���ۆ نموونە كاتێك ش���اعیری نەتەوایەتی میللەتی كورد )ئەحم���ەد موختار جاف( چەكی كوردایەتی 
هەڵدەگرێت زۆربەی چەكدارەكانی لە تیرەی كۆكۆیی بوونە بە تایبەتی دەور و نەخش���ی بڕێكیان 

لەگەڵ )ئەحمەد موختار جاف(دا سەرەكی بوونە وەك:

فەتاحی محەمەدی شاوەیس  -1
حەمە لەتیف  -2

محەمەد شایەری  -3
حەمە ئەمین  -4

ئەحمەدی كاكە سەن  -5

چۆنیه ت���ی تیرۆركردنی ئەم ش���اعیرە بەرزەی كوردە دوورئەندازەكانی دیارین و لەم باس���ی 
ئێمەوە بە دوورە، دوای كوشتنی تەرمەكەی دەگێڕنەوە ناو شاری هەڵەبجە و لەو رووەوە شیوەن 
و سەربوردەی زۆر وتراوە، 1935 و لە دواییدا لە گۆڕستانی عەبابەیلێ دەینێژن. ژنانی جاف بەم 

شێوەیە شیوەنیان بۆ ئەحمەد بەگ دەگێڕا:

بڵێین )نەهیەخان()1( نەكا خەوی خۆش
كاكەی كوژراوە بە گوللەی ).....( رەش

بڕۆنە سەربان بكەن تەماشا
قاڵیان بڕاوه  كوڕەكانی پاشا)2( 

نەهیەخانمخوشكیئەحمەدموختاربووەكچیعوسمانپاشایجاف. )1(
پاشالێرەدامەبەستلەعوسمانپاشایجافە. )2(
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ب���ە پێ���ی رووداوەكان پەیوەن���دی نێوان بەگزادەی ج���اف و تیرەی كۆكۆی���ی زۆر پتەو بووە، 
هەروەه���ا ل���ە راپەڕینی جوانڕۆییەكاندا دژ بە دەس���ەاڵتی پەهلەوی كە ناچ���ار دەكرێن »جوانڕۆ« 

بەجێبهێڵن لە ناو تیرەی كۆكۆییدا نیشتەجێ دەبن..

لە شۆڕشەكانی میللەتی كوردا دژ بە دەسەاڵتی عارەبی ئێراق ئەم تیرەیە ژمارەیە كی زۆریان 
لە ریزی پێشمەرگەدا بوونە و لە شەڕ و بەرگرییەكاندا دەوری سەرەكییان هەبووە و قارەمان و 
لێپرس���راوی زۆریان تێدا هەڵكەوتووە و ژمارەیەكی زۆریش شەهیدی سەنگەریان لە ناودا وەدی 
دەكرێت، ژمارەیان لە )56( ش���ەهید زۆرترە، جگە لەوەی لە ئەنفالە خوێناوییەكەش���دا دیس���ان ئەم 

تیرەیە ژمارەیەكی زۆریان كراونەتە قوربانی..

لەناو ئەم تیرەیەدا دوای نیشتەجێبوونیان بایەخێكی زۆریان داوە بە مزگەوت و خوێندن، بۆیە 
هەر لەمێژە مەالی منەوەری زۆریان تیادا بووە، كە ئێستا شێوەی ژیان و زۆرتر سیستەمی خوێندن 
و ئەكادیمییه ت بووە بە باو، ئەم تیرەیە لەو رووەشەوە دوانەكەوتوون، ئەوڕۆكە ژمارەیەكی زۆر 
هەڵگری بڕوانامەی دوكتۆرا و ماجستێر و بەكالوریۆس و دەرچووی پەیمانگاكانیان تێدایە بە پێی 
زانیاری بەندە )504( كەسی دەرچووی زانكۆیان لە كچ و كوڕەوە تێدایە و گەنجەكانیان پەیوەستە 
لە كۆلیج و زانكۆكاندا بەردەوامن لەم دواییەدا چەند برادەرێكی خوێندەواری تیرەی كۆكۆیی لەم 

رووەوە ئامارێكیان پێدام »ماڵیان ئاوا« منیش هەر وەك خۆی دەینووسمەوە:

هەڵگری بڕوانامە 504 كەس
خوێندكاری زانكۆ 154 كەس

سەروو ناوەندی 250
)65( كچ���ی كۆكۆی���ی هەڵگ���ری بڕوانام���ەی ئەكادیمیی���ە و )170( كچ���ی كۆكۆیی مامۆس���تای 

قوتابخانەكانن.

سوپاس و پێزانین:

گەلێك سوپاس���ی ئەم برادەرانەی خوارەوە دەكەم بە راس���تی زەحمەتیان كێشاوە و لە بارەی 
تی���رەی كۆكۆی���ی هۆزی جاف زانیاری بە نرخیان پێدام )خوس���رەو جاف( وەك خاوەن قەڵەمێكی 
ئەمڕۆی كورد ئومێدەوارم نموونەیان لە ناو میللەتەكەم و عەشیرەتەكەمدا زۆرتر و زۆرتر بێت.

كاك رەئووف حاجی فەرەج كۆكۆیی، ئەندامی پەرلەمان، خولی یەكەم.  -1
كاك فارس عەلی عارف كۆكۆیی، مامۆستای قوتابخانە.  -2

سالم عەبدولقادر ئەحمەد »شادی« نووسەر و رۆژنامەنووس  -3



مێژووی هۆزی جاف

226

شاوەلی
باپیرەگەورەی كۆكۆییەكان
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كەسایەتییەكانی ئەوسای تیرەی كۆكۆیی هۆزی جاف

حاجی عەلی عارف

حاجی میرزا عەبدولكەریم 1959-1900

حاجی فەرەجی زەڕە 1991-1911
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مەال حامیدی محەمەد خەسرەو 1963-1900

مستەفا حاجی میرزا عەبدولكەریم

مەال مستەفای نادر 1964-1890
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مەحموود نادر محەمەد

محەمەد رەشید عەبدولرەحیم 1973-1914

شەهید قادر كۆكۆیی 1995-1942
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محەمەد عەلی حەمە بۆر

حاجی رەشیدی قەوقەو 1995-1922

مەجیدی مەال حەمید
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كەریم محەمەد مه حموود »كەریم حەجێ«

حاجی واحیدی كاكەمەد 2005-1927

چەندین مەالی كۆكۆیی )مەال عەلی و 
مەال لەتیف(، بامۆكی تیا ناسراوە.
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حاجی بارام نادر و خێزانەكەی »رەزیە 
خانم« 2006-1923

خەیریە خانم، خێزانی ئەحمەد نادر كۆكۆیی

مەال شەفیق كۆكۆیی 2008-1912
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فەقێیەكانی مزگەوتی پاشا 1951، مەال 
محەمەدی خەتیب، مەال عەلی كۆكۆیی، 
بەپاوە وەستاوكان

مەال فارسی عەلی عارف

ئیبراهیم مەال كەریم
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كەسایەتییەكانی كۆكۆیی كە لە ژیاندا نەماون:

1905-1845 1- حسێن پەروێز نەزەر 
1956-1886 2- عارف محەمە شاوەیس 
1920-1870 3- ئەحمەد حسێن پەروێز  

1963-190 4- حاجی مەال حامید محەمەد حسێن 
1990-1912 5- حاجی فەرەج نادر 
1991-1911 6- حاجی فەرەج زەرە 
1964-1890 7- مەال مستەفا نادر 

1986-1911 8- ئەحمەد عەبدولكەریم ئامە 
2008-1912 9- مەال شەفیق محەمەد كەیخوسرەو 
1959-1900 10- میرزا عەبدولكەریم عارف 

1970-1900 11- فەتاح حەمەی شوایش 
1992-1920 12- مەال حەكیم عەبدولقادر فەتاح   

1973-1914 13- حەمە رەشید ئه وره حیم نەورۆز   
؟؟؟؟-1969 14- مەال مستەفا حەمە رەحیم 

1994-1929 15- ئەحمەد عەلی ئەحمەد رەمەزان 
1998-1917 16- حاجی محەمەد فەقێ 
1995-1912 17- عەبدوڵاڵ حەمە میرزا 
1995-1922 18- حاجی رەشید قەو قەو 

1975-1897 19- رەمەزان باوەیس عەلی وەیس/ گوندی بۆیی 
20- ساڵح عیسا/ كۆكۆیی تەیجلە 

2006-1923 21- حاجی بارام نادر 
22- حاجی رەشید سۆفی حەمەدەمین 1984-1914

23- ئەلماس كۆكۆیی شەمێران 
24- حەمەی رۆستەم- كۆكۆیی شەمێران 

25- حەمە رەحیم حەمە خان/ كۆكۆیی )تین( كوردستانی ئێران 
2000-1912 26- حاجی مشیر مستەفا 
2005-1927 27- حاجی واحید كاكەمی 
1969-1915 28- حەمە ساڵح عەبدولكەریم 

1959-1879 29- زێڕین حسێن محەمەد/ ناسراو زەرە 
1988-1880 30- رەوشەن مەولوود پەروێز 

1988-1918 31- مینای ئەحمەد عەلی حەمە شەریف/ بۆیی 
1998-1927 32- خاتوون نادر سەید محەمەد 

1974-1909 33- عەلی ئەورەحیم نەورۆز 
1968-1943 34- خالید حاجی فەرەج زەرە 

1995-1942 35- قادر كۆكۆیی 
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كەسایەتییەكانی ئێستای كۆكۆیی:

كوێخا ئەحمەد محەمەد نادر
رەئووفی حاجی فەرەج

حاجی قاسمی مەال مستەفا
حاجی فایق ئەحمەد حەمەدەمین

مەال عەلی عەبدولڕەحمان
تۆفیق مەولوود كاكە خان

حاجی قادری حاجی میران
ئیبراهیم ئەحمەد ئەمین

حەمە بۆری عەلی
سمكۆ موشیر مستەفا

شەفیق حاجی رەشید قەو قەو
محەمەد عەبدولقادر باوەیس

تاهیر ره شید عەبدولكەریم
حاجی سلێمان محەمەد عینایەت

سلێمان حاجی تۆفیق
ئەفراسیاب رەشید عیسا

سابیر ئەحمەد قادر
حاجی جەالل ساڵح سوبحان

محەمەد عەبدولڕەحمان فەرەج بۆل بۆلی
عەزیز رەحیم قادر 

شەریف حاجی مەجید
تۆفیق حەمە رەحیم وەلی

رەئووف حاجی فەرەج كۆكۆیی
ئ���ەم زاتە لە بارەی كۆكۆی���ی و وردەكاری زانیارییەكان 
زۆر یارمەتی دام، دووبارە سوپاسی دەكەم و هەروەها 
سوپاس���ی ئەو برا ئازیزانەی یارمەتی ئەویان داوە خودا 

نموونەیان زۆر بكات..
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روونكردنه وه 

ئه و حه وت وێنه یه  له گه ڵ شاعیری شه هیدی كوردایه تی  »ئه حمه د موختار جاف«دا پێشمه رگه  
بوون���ه ، ل���ه  تیره ی »كۆكۆیی« ج���اف بوونه ، به داخ���ه وه  ناوه كانیانم نه زانیوه ، ب���ه  ته ئكید خزمانی 

»كۆكۆیی« ده یانناسنه وه .
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سمایل عوزێری

ئ���ەم تیرەی���ە یەكێكی كەی تیرەكانی ه���ۆزی گەورەی جافە، وەك ه���ەر تیرەیەكی تر لە چەند 
بەرەبابێك پێكهاتووە:

1- گۆمەیی
2- قەرەوەیسی
3- میر ئااڵیی

4- سمایل عوزێری

ب���ە تەئكید ئەم تیرەی���ە وەك خزمەكانیان ژیانێكی كۆچەرییان هەب���ووە لەگەڵ تیرەكانی كەی 
هۆزی جافدا گەرمیان و كوێس���تانیان كردووە، وا دی���ارە زۆرتر لە تیرەكانی مكەیالییەوە نزیك و 
تێكەاڵو بوونە و لە رێچكە خێڵی ئەوانەوە هاتووچۆیان كردووە لە كوێستاندا هەوارگە و لەوەڕگای 
تایبەتمەندیی خۆیان هەبووە و لە رێچكەی نەكەروزان، كەلی خان، پیرهەورامان، خۆیان گەیاندۆتە 

كوێستان و لە نێوان شاری سەقز و بانەدا دابەزیون.

لە كورس���تانی باشووریش���دا ناوچە و دەڤەری تایبەت بە خۆیان هەیە و زۆرتر لە پارێزگای 
سلێمانیدان، بە تایبەت لە چەمچەماڵ و سوورداشدا نیشتەجێن.

ئەم تیرەیە لە ئازایەتیدا ناوباو و ش���ۆرەتی زیادیان بەدەس���ت هێناوە، دیارە لە رووداوەكاندا 
هەمیشە جێگەی دەستیان دیار بووە.

كەریم بەگی جاف لە كتاوەكەیدا »تەئریخی جاف«، كە ئەودەم ئەو كتاوەی نووس���یوە، ساڵی 
1914 بووە، دەڵێت:

س���ەد س���اڵ لەمەوب���ەر، ئەم تیرەی���ە لە هۆزی ج���اف جیابوونەت���ەوە و بە ن���اوی »غەوارە« 
دەناس���رێن و تەواوی كاروبای عەش���ایری و دەوڵەتی ئەم تیرەیە كە رۆژگارێك لەس���ەر هۆزی 
جاف دەژمێردران، ئەوڕۆكە لە جاف جیابوونەتەوە و بۆ خۆیان راس���تەوخۆ وەك عەش���یرەتێكی 

سەربەخۆ مامەڵە لەگەڵ دەوڵەت و خەڵكیدا دەكەن.
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تیرەی مامۆیی

لە بارەی ناو، سا جێگە بێت، یان شار، یان عەشیرەت، یان دەڤەر، بۆچوون زۆرە و لە بارەی 
ناوێ���ك چەندی���ن لێكدانەوەی بۆ كراوە و هیچی لە مەس���ەلەكەش نەگۆڕی���وە و ناوەكە وەك خۆی 
ماوەت���ەوە، مەگەر بە گوێرەی درێژی زەمان گۆڕانكاری بەس���ەر ئەو ن���اوەدا هاتبێت، ئەڵالهومما 
دەسەاڵتێكی دڕ و خوێناوی بە جەبری ترس و تۆقیانەوە، ناوی گۆڕابێت، یان ئایین گۆڕابێت، لەو 

بابەتەش بینراوە..

ب���ا هەر دوور نەڕۆین، دەس���ەاڵتی بەعس���ی لە ئێراقدا ن���اوی تەواوی لیواكانی گۆڕی، س���ەیر 
لەوەدای���ە دەوڵەتی تازەی ئێراق ناوەكانی نەگێڕایەوە س���ەر ناوە كۆنەكانی خۆیان! دەی فەرموو، 
ئەوە كەركووك، بە تەئمیم ناو دەبرێ، ئەوە لیوای مووسڵە بە نەینەوا، ئەوە لیوای كووتە، واست، 

ئەوانی دیكەش هەروا...

یان كاتێك دەوڵەت و دەس���ەاڵتی س���ەفەوییە لە ئێران پێكهات ئەودەم 90% سەرتاسەری ئێران 
س���ونە مەزه���ەب بوون، ئەو دەس���ەاڵتە دەمارگرژەی پابەندی ش���یعە دوان���زە ئیمامییه  بە زەبر و 

شمشێر و كوشتن و بڕین، زۆربەی زۆری ئێرانیان كردە شیعە مەزهەب.

تی���رەی مامۆی���ی ئ���ەوڕۆ بەرەبابێكن لە هۆزی گ���ەورەی جاف دەژمێردرێ���ن، و زۆرتر لەگەڵ 
روغزاییدا تێكەاڵو ژیاون، ئەوڕۆكە بۆ خۆیان بە تیرەیەكی چوارچێوەداری س���ەربەخۆ دەدرێن لە 
قەڵەم، بە لۆژیك بێ هەموو تیرە و عەش���یرەتێك یان لە كەس���ێكەوە پێكهاتووە، یان چەند كەسێك، 
سا بە گوێرەی رووداوێك، یان هەلومەرجێكی تایبەت لە جێگەیەكدا گیرساونەتەوە و سەرئەنجام 
بوونەت���ە تیرەیەك، ئەوان���ەی ئیمانیان بە یەك خودا و ئایینە پی���رۆزەكان هەیە دان بەوەدا دەنێن، 

هەتاكو بەشەرییەتیش لە دوو كەسەوە پێكهاتووە )باوە ئادەم و دایە حەوا(.

مامۆییەكان بۆخۆیان الیان وایە لە بنەچەكدا دەگەڕێنەوە سەر ئەردەالنییەكان و خۆیان بە كوڕ 
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ونەوەی )مەئمون بەگی ئەردەالن( دەزانن و الشیان وایە ناوی »مامۆیی« لە وشەی »مەئمون«ەوە 
وەرگیراوە، بەندە الم وایە »مامۆیی« لە وش���ەی »مامە«ەوە وەرگیرابێت، لە س���ەره تاوە پیاوێكی 
رێزدار و ناسراو كە دەوروبەر رێز و حورمەتیان لێگرتووە، لە ناو كوردەواریشدا رێز و پایەبەرزی 
ب���ۆ دابنرێ���ت، پێ���ی دەڵێن مامە، وەك »مام ج���ەالل«، یان »مام هۆمەر«، »مام���ە یارە« و »مامە 

ریشە«، هتد...

مامۆیی���ەكان، ك���وڕ و كوڕەزا و نەوەی ئ���ەو »مامە«یەن، بۆخۆیان دەڵێن دەگەڕێینەوە س���ەر 
ئەردەالنییەكان، ئەمەش لە حەقیقەتەوە دوور نییە، رەنگە وابێت و حەقیقەتی مێژوویی و جوگرافی 
ئەوە دەسەلمێنێت، كوردستانی گەورە بە پێی مێژوو لە دێرزەمانەوە لەژێر سمی ئەسپی داگیركەراندا 
بووە، سا عەجەم و عارەب و مەغۆل و تورك بووبێت، یان وردە داگیركەر و دەسەاڵتدارانی تر، 
بە گوێرەی س���ەدان و هەزاران س���اڵ ئەم واڵتی ئێمە بێگانە داگیری كردووە و هەرگیز دەسەاڵت 

نەبووە، دەسەاڵت بڕی هەر كوێی كردبێت ئەوە سنووری بووە...

وەك دەبین���ن، دوای س���ەرهەڵدانی دەس���ەاڵتی عوس���مانی كە بە گوێرەی بڕەك���ەی زەمەنی و 
قوواڵیی مێژوو ش���ەش س���ەد س���اڵ، یان حەوت س���ەد س���اڵ بە زەمەنێكی زۆر ئەس���یڵ لە قەڵەم 
نادرێت، وەك زانراوە كوردی كوردس���تانی باكوور هەزاران س���اڵە لەو واڵتەیدا ژیاون، لەبەر بێ 
دەس���ەاڵتی دان بە بوونیدا نانرێت، كە ئەو دەس���ەاڵتە دڕەی عوسمانییە كەوتە تەقەڵاڵی بەرباڵوی 
داگیركردن���ی زۆرت���ر ب���ووە، بەڵێ بۆ كورس���تانی رۆژهەاڵت و كوردس���تانی باك���وور كوتا و لەو 
پەالمارانەیدا بە گوێرەی شەڕەكان مەوقیعیەتی جوگرافی پەیوەستە لە گۆڕانكاریدا بووە، لە نێوان 

دەسەاڵتی سەفەوی ئێران و هەتاوەكو قاجاریش لەگەڵ دەسەاڵتی عوسمانیدا...

دوو میرنشینی دەسەاڵتداری كوردی لەو كاتانەدا لە دوو الی كوردستاندا هەبوون )ئیمارەتی 
ئەردەالن و ئیمارەتی بابان(. سنوورێكی دیاریكراو لە نێوانیاندا دەستنیشان نەكرابوو و بە گوێرەی 
دەس���ەاڵت ئەو س���نوورانە پەیوەستە لە گۆڕانكاریدا بووە و ش���ەڕ و شۆڕ و پەالمار لە دوو الوە 
ئەنجامدراوە، ئەو ش���ەڕانەش یەك رۆژ و دوو رۆژ نەبووە، هەر ش���ەڕ و پەالمارێك گۆڕانكاری 
ل���ە زۆر ش���تدا پێكدەهێنا، س���ا جوگرافی بووە، یان دیموگرافی، كوردس���تانیش ب���ۆ هەر كوردێك 
باوان بووە و س���ا لە كوردس���تانی رۆژهەاڵت یان باشوور یان باكوور، كورد توانیویە بە گوێرەی 

هەڵكەوت لە هەر بەشێكی كوردستاندا نیشتەجێ ببێت.

ج���ا بۆی���ە دەڵێم، دوور نیی���ە مامۆییەكان لەگ���ەڵ یەكێك لەو هاتوچۆ س���ەربازییانەدا جێبەجێ 
بووبوون و لە ناو جافدا ژیاون، من لێرەدا ناڕۆمە ناو باسی دوور و درێژی ئیمارەتی ئەردەالنەوە، 
بێ ش���ك زۆر س���ەرچاوە مێژووییەكان لەو رووەوە زۆریان نووس���یوە و س���ەرچاوەی زۆریش 

بەدەستەوەیە..

تی���رەی مامۆیی، ل���ە ناو خەڵكیدا بە وەفا و پابەندی پەیمان و بەڵێنی خۆیان ناس���راون، لە ناو 
تیرەكانی جافدا رێزلێگیراو بوونە، ئەم بەرەبابە خاوەنی بااڵی بەرز و دامەزراون، بڕێكی زۆریان 
ناندەر و خاوەن دیوەخانن، لەزۆربەی ناو تیرەكانی جاف و دەڤەری گەرمیان، شارەزوور، رانیە، 
قەاڵدزە، س���لێمانی، بێتواتە، بیتوێن، كەالر، كفری، س���نە، موكریان. بەاڵم زۆرتر لە ش���ارەزووردا 

نیشتەجێن.
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پیاوە ناودارەكانی تیرەی مامۆیی:

1- محەمەدی ئەحمەد رەسول یار محەمەد غەفوور، ناسراو بە )حەمە مینا(، پیاوێكی لێهاتوو 
و دیوەخان���دار ب���ووە، ئازا بووە، س���واركار بووە، لە شۆڕش���ی كورد و پێش���مەرگایەتیدا خۆی و 
كوڕەكان���ی بەش���دارییان كردووە، ئەوڕۆ لەم پیاوە چەندین كوڕ و ن���ەوەی خوێندەواریان تیادایە، 
بڕێكیان توانای نووس���ین و خوێندنیان هەیە، حەمەی مینا، لە ناو خەڵكیدا خۆشەویس���ت و رێزدار 
بووە. بەندە )نووس���ەر( ئەم پیاوەم لە نزیكەوە ناس���یوە و دەزانم چەند پابەندی وەفا و پەیمان و 

دۆستایەتی و خزمایەتی بووە. ئەوڕۆ بە براگەورەی خزمانی خۆی لە قەڵەم دەدرێت...

2- حاج���ی ئەحم���ەدی رۆس���تەمی حەمەمینی نەزەروەی���س: ئەم پیاوە یەكێك ب���ووە لە پیاوە 
دیارەكانی مامۆیی ژمێردراوە، تا لە ژیاندا بووە، بە دەمڕاست و براگەورەی مامۆییەكان ژمێردراوە، 

زۆر رووداوی سەیری لە ژیاندا بەسەر هاتووە، زۆر دەمڕاست بووە..

3- حەمەئەمینی سەعدی كەرەم وەیسی.
4- عەزیزی خەسرەوی عیسا قارەمان.

5- حاجی قادری حەمە شەریف.
6- محەمەد خەلیفە عەزەی خەلیفە عومەر.

7- سۆفی ئەورەحیم سلێمان.
8- ئەحمەدی عەزیزی خوسرەو.

9- حەمەی ئەواڵی هۆمەر.
10-  حەمەی وەسمان.

11- عەبدولقادری حەمەی رەسوول.
12- مەحموودی نەوی نووری.

13- حەمە زۆراب.
14- حەمە ئەمین حەمە سەعید.
15- مەحموود برا خان باوەیس

16- حەمە ساڵحی ئەحمەدی بەراو.
17- رەسوولی باوەیس قەواڵ

18- حوسێن كەریم جیهان.

19- قادر زولفەقار جوامێر.
20-  قادر حەمەجان

21- قادر سلێمان ئەلی وەیس.
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22- یونس عەلی محەمەد.
23- ئەحمەد رەسول عەودە.

24- فارس حوسێن عەلی یەعقووب.
25- عەلی وەسمان حەمەی مەحموود.

26- حاجی سەعدی سیا میوە.
27- عوسمانی سۆفی عەلی.

28- عەبدولڕەحمان سمایل. ئەم پیاوە یەكێكە لە شۆڕشگێڕەكانی دنیای خەباتی گەلی كورد، 
لەو رێگەیەدا بە خوێن و بە گیان كۆشاوە و كوڕ و برای ئەم پیاوە لە پێناوی كوردستاندا شەهید 

بوونە.
29- حاجی شەریفی سیامیوە.

30- فەتاح ئەحمەد قادر.

وێنەی پیاوە ناسراوەكانی تیرەی مامۆیی:

حاجی محەمەدی مینای شارەزوور
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عەبدولقادری سۆفی رەحیم، 1989-1917

كاكە حەمەی عەزەمی كاكە خان، 1999-1927

قادر مەحموود مراد خان، ناس���راو ب���ە »خەلیفە قادر«، 
1997-1925
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عەبدولكەریم فەقێ مەجید، 1991-1927

سلێمانی ئەحمەدی كاكە خان، 1992-1910

محەمەدی شاوەیس، ناسراو بە »حەمەی شاوەیس«، 
1989-1907
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عەزیزی خەسرەوی عیسا قارەمان، 2000-1907

حاجی عوسمان عەلی مستەفا، 2009-1927

مەحموودی خەلیفە عەزیز عەبدولقادر عەبدوڵاڵ، 1919-
1988
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مەحموود ئەحمەد رەسول یار محەمەد، 1998-1937
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گه اڵڵی

ئەم عەش���یرەتە ل���ە كۆنەوە بوون و تەواجودیان وەك عەش���یرەتێكی دیاری دیار و ناس���راو 
رۆڵ و دەوری خۆی���ان گێ���ڕاوە و ل���ە رووداوەكان���دا بەرچاو كەوتووە و ل���ە ملمالنێی نێوان دوو 
زلهێزی وەك دەس���ەاڵتی س���ەفەوی و عوس���مانیدا وەك عەش���یرەتێكی كورد لەو بگ���رە و بەردە 
خوێناوییەی���دا زەرەر و زیان���ی زۆر و زەبەنەی���ان كردووە و هیچ جۆرە پاداش���ت و رێزلێنانێكیان 
ب���ۆ نەك���راوە، ئەم ج���ۆرە رەفتارەش وەنەبێت تەنیا لە بارەی عەش���یرەتی گه اڵڵ���ی ئەنجام درابێت 
بەڵكو لە بارەی سەرتاس���ەری عەش���ایەر و ناس���راوانی كورد ئەو دوو زلهێزە بە چاوی گومان و 
هەوای داپڵۆس���اندنەوە سەیریان كردووە، ئیدی زنجیرە دەسەاڵتەكانی دوای سەفەویش )ئەفاعنە، 
سەردەمی نادر شای ئەفشار، زەندیە و سەردەمی كەریم خانی زەند و وەكیل الرعایا سەره نجام 

دەسەاڵتی قاجارییە و تا دەسەاڵتی پەهلەوی و ئێستاش(.

ئەمە راس���تەقینەیەكی مێژووییە و حاش���اهەڵنەگرە كە ئەو دەس���ەاڵتانە پەیوەستە كوردیان بە 
مەترسییەكی گەورە و گران هاتووەته  بەرچاو بە تەواوی توانایانەوە كۆشاون ئەوەی دووبەرەكییە، 
ئەوەی كرداری خوێناوییە، ئەوەی رەفتاری ناجەوانمەردانەیە دەربارەی لێهاتووانی كورد و ئەوی 
پیاوی ئازا و دلێری ناو عەشایری كورد هەیە بە فێڵ و درۆ و هەڵخەڵەتاندن بووە بە شێوەیەكی 
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جۆراوج���ۆر لە ناویان بردوون یان ئەگەر عەش���یرەتێك نەچووبێتە ژێر فەرمانی زۆر و زەوتەوە 
رایانگوێزاوەتەوە، تەفر و تونایان كردووە، هەر خێڵ و بركەیەكیان لە دەڤەر و شوێن و جێگایەك 
بە زۆر و بە زەڕ نیشتەجێ كردووە عەشیرەتی )جەاللی یان گەاڵڵی( یەكێك بووە لەو عەشیرەتە 

كوردانەی نەیانتوانیوە تەماشاكەری زوڵم و زۆری سەاڵتینی عوسمانی بووبن.

ئەم عەش���یرەتە س���ەرەتا لە كوردس���تانی باكووردا ژیاون، دیارە نەیانتوانیوە بەرامبەر زوڵم 
و زۆری دامودەس���تگای عوس���مانییەكان بێدەنگ بن، س���ا بە هەوەس���ی خۆیان یان ناچار كراون 
هەوارگ���ە و دەڤەری هەمیش���ەگی خۆی���ان بەجێبهێڵن ئەڵبەت���ە نەك بە ش���ێوەیەكی تێكڕایی بەڵكو 
كۆمەڵێك���ی زۆری���ان بەرەو كوردس���تانی رۆژهەاڵت كۆچیان ك���ردووە و لەوێدا گیرس���اونەتەوە، 
ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ س���ەردەمی پێش پێكهاتنی دەس���ەاڵتی س���ەفەوی، كە ئەو دەسەاڵتە لەسەر 
بناغەی شیعەگەری دونیای تەشەیوع بە زمانی شمشێر و كوشتن و بڕین كەوتە پەالماری ئەوی 
غەیرە ش���یعە بوو و بە مانای »ئەوی لەگەڵم نەبێت دوژمنمە« كەوتە هەڵكوتاندن و هەنگاونان و 
دەسەاڵتداری بە تەئكید ئاوا بیروڕایەك لەگەڵ چۆنیەتی تێفكرینی دەسەاڵتی عوسمانیدا نەگونجاوە 
و سەرەنجام ئەو جیاوازییەی مەزهەبی و ئایینیە بۆتە هۆی سەرەكی ملمالنێی چەند سەد ساڵەی 

زنجیرە دەسەاڵتەكانی ئێران و عوسمانی.

ئ���ەو ملمالنێی���ە خوێناوییەی نێوان ئەو دوو زلهێزە وەك شمش���ێرێكی دووالی تیژ وا بووە لە 
الیەكەوە تەواوی ش���ەڕی نێوان ئەو دوو دەس���ەاڵتە لە كوردس���تاندا روویدەدا و ئیدی كۆی ژیان 
و دارایی خەڵكی كوردس���تان بووە لە ژێر س���می ئەسپی داگیركەراندا پاشیل كراوە و بە گڕی قین 
و پەالماری���ان س���ووتاوە، ل���ە الیەكی ت���رەوە دەر و دەروازەیەك بووە بۆ قب���وڵ نەكردنی زوڵم و 
زۆری هەمیش���ەیی تورك و عەجەم كە پەیوەس���تە لە كورد دەكرا و هەر الیەنێك زیاد لە لزووم 
چەوس���اندنەوەی زیات���ر بكردبا كوردەكە پەنای دەبردە ئەو الیەن���ە و بە ناو پەنای دەدا، ئیتر ئەو 
ش���انۆییە چەند سەد س���اڵ بەردەوام بووە و تا بە ئەمڕۆیش كە لە سەدەی بیست و یەكدا دەژین 

ئاش هەمان ئاشە شتێكە بە شێوەیەكی تر.

عەش���یرەتی گەاڵڵ���ی ل���ە پێش پێكهاتنی دەس���ەاڵتی س���ەفەوییەوە لە كوردس���تانی باكوورەوە 
كۆچیان كردووە بۆ كوردستانی ئێران و لە بەشی سەرەوەی كوردستاندا لێرە و لەوێ نیشتەجێ 
بوونە، كە دەوڵەتی سەفەوی پێكدێت و شمشێری تیژی دەمارگرژی شیعەگەری لە غەیری شیعە 
هەڵدەكێش���ن، عەش���یرەتی گەاڵڵی یەكێك بووە لەو عەش���ایرانەی بەر ئەو توند و تیژییە دەكەون، 
بۆ خۆپاراس���تن بڕێكی زۆریان دەكش���ێنەوە ناو عەشایرە كوردەكانی دەڤەرەكانی سنە و سەقز و 
بەش���ێك لە موكریان و هەروەها جوانڕۆ، ئەو بەش���ەی كە لە باكووری كوردستان مانەوە هەر بە 
جەاللی مانەوە ئەم هیجرەتە دەوروبەری پێنج س���ەد س���اڵ لەمەوبەر بووە و تێكەاڵوی تیرەكانی 

جاف دەبن و بە گوێرەی زەمان ناویان دەگۆڕێتە سەر »گەاڵڵی«.

ئەوانەی نرخ و بایی بۆ پێنج س���ەد س���اڵ دانەنێن و لە رووی مەبەس���تێكی تەنگی تایبەتییەوە 
واقیعێك���ی مێژووی���ی قەبوڵ نەكەن و بگۆڕن هیچ لە حەقیقەت���ی مێژوویی ناگۆڕێت، ئەگەر گەاڵڵی 
جاف نەبێت جافیش وجوودی نییە و نەبووە. لەوانەش گوزەش���تە لە هیچ كوێی دونیادا هیچ تیرە 
و عەش���یره ت و میلل���ەت و رەگەزێ���ك به  تەنیایی پێكنەهاتووە، زەمان ئ���ەو جەبرەی نواندووە، كە 
تێك���ەاڵوی خەڵكی ت���ر بێت كۆمەڵگای بەش���ەرییەت و میللەتان هەروا پێكهات���ووە و لە جێگەیەكدا 
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نیش���تەجێ ب���ووە و ن���اوی ناوە »واڵت و وەت���ەن«، وە ئیلال لە پێش پێكهاتنی ه���ەر میللەتێك ئەو 
واڵتەی تێیدا سەقامگیر بووە و تیایدا نیشتەجێ بووە لە پێش ملیارەها ساڵەوە هەبووە و فڕیشی 
بەسەر ئەو میللەتانەوە نییە و نەبووە، كە ئێستا لە ناویدا دەژی و خۆشی لەسەر دەدا بە كوشت 

و بە ناوی وەاڵت و وەتەن.

گەاڵڵی پەیڕەوی و سیستەمی بەگزادەیی بووە بەاڵم گەورەكانیان بە »ئاغا« بانگ كردووە و 
ناو بردووە، كە تێكەاڵوی تیرەكانی ناو جاف دەبن ئیتر ژن و ژنخوازی و رۆژبەڕۆژ و س���اڵ لە 
دوای س���اڵ خزمایەتییان پتەوتر دەبێت بە گوێرەی س���ەدان ساڵ لە شین و شایی و رووداوەكاندا 
گەاڵڵی سەرقەتار و پێش قەرەوڵ بوونە، كاتێك سوڵتانی عوسمانی »مورادی چوارەم« پەالماری 
بەغدا دەدا، جاف تێكڕا لەو شەڕه یدا بەشدار دەبن و شەڕێكی قارەمانانە دەكەن، سوڵتان نازناوی 
»جافی مورادی« بە تێكڕای جاف دەدا و بەش���ێكی زۆری ئەو لەش���كرە جافە لە ش���ارەزوور و 
دەڤەرە جۆراوجۆرەكانی دەوری ش���ارەزوور دەمێننەوە و دەبنە خاوەنی زەوی و زار� بەتایبەت 
تێ���رەی گەاڵڵ���ی و تیره ی هاروونی، بۆیە دەڵێم تیرە لەبەر ئەوەی ئەو س���ەردەمە »گەاڵڵی« خۆی 
ل���ە ج���اف جیاواز نەكردبوویەوە و لەس���ەر جاف حیس���اب كراوە و نازناوی م���ورادی وەك هەر 
تیرەیەكی تری جاف بەر ئەویش كەوتووە. بەداخەوە تا ئێستا وەدەرنەكەوتووە ئەو هێزە جافە لە 

پەالمارەكەی سوڵتان مورادی چوارەمدا بە سەرۆكایەتی كێ بووە.

لەو س���ەردەمەوە ئەو تیرە جافانە لە ش���ارەزوور و دەوروبەریدا جێگیر بووبوون، لە هاویندا 
گەرمای دۆڵی شارەزوور هەراسانی دەكردن و گەرمیان و كوێستانیان دەستپێدەكردەوە..

كە دەسەاڵتی ئەردەالن بە سوپایەكی تۆكمەی گەورە و گرانەوە پەالماری جوانڕۆ و دەڤەرەكانی 
جاف دەدا و بڕێكی زۆر لە تیرەكانی جاف بە س���ەرۆكایتی »زایەر بەگی جاف« كۆچێكی گەورە 
دەكەن بۆ ژێر دەسەاڵتی عوسمانی و ئیمارەتی بابان، ئەو هیجرەتە وردە وردە تەنگ بە عەشیرەتە 
نیش���تەجێیەكانی دۆڵی ش���ارەزوور هەڵدەچنن و جێگەیان دەگرنەوە و لەب���ەر ئەوەی گەاڵڵییەكان 
لەمێ���ژدا لەوێ نیش���تەجێ بووبوون و بە تیرەیەك���ی جاف دەژمێردران هیچ ج���ۆرە گیروگرفتێك 
نەكەوتە نێوان جافە موهاجیرەكانەوە و ئەوانەوە بەڵكو بوونە پاڵپشتی یەكتر خاڵێكی گرنگ هەیە 
دەبێت پەنجەی بخەینە س���ەر لەوەی دەڕوا دەس���ەاڵتی س���ەفەوییە، لە ئەوپەڕی الوازیدا بووە و 
س���ەردەمی شا سوڵتان حوسەینی سەفەوی بووە و ئەفاغنە بە سەرۆكایەتی مەحموودی ئەفغانی 
و ئەشرەفی ئەفغانی تەواوی كاروباری دەرباری سەرفەوییان بە دەستەوە بووە و شەڕ و بیگرە 
و بەردەی نێوان نادر قولی كە ئەودەم فەرماندەی گشتی لەشكری سەفەویە بووە و یەشتا نەبوو 
بە ش���ا سەرتاس���ەری ئێرانی ئەو كاتە پڕبووە لە پەالمار و هەر كێ بۆ خۆی و لەو س���ەردەمەدا 
ئەردەالنییەكان پەالماری هۆزی جاف دەدەن و زۆر لە داراییان كاول دەكەن و سەرۆكی جافیش 
لەو شەڕەیدا كوژراوە، كە نادر شا دەسەاڵتی ئەفغانی لە ئێران وەدەر دەنێت و لە دەشتی موغاندا 
كۆبوون���ەوەی تێكڕای���ی بە س���ەردەم دارانی ئێران دەكا و تێكڕا بە ش���ای هەڵدەبژێرن و لە »نادر 
قولی«ەوە ناوی دەگۆڕێتە نادر شا و لە ماوەیەكی زۆر كەمدا ئەوەی ملهوڕی ناو ئێران بووە لە 

ناوی بردووە و دەكەوێتە فكری بەربەرەكانی دەوڵەتی عوسمانییەوە.

لەم كاتەیدا )خان ئەحمەد خانی ئەردەاڵن( لە نادر شا یاخی دەبێت و بە لەشكرێكی رازاوە و 
پڕچەكەوە بەرەو خاكی عوسمانی دەكەوێتە رێ. )نادر شا( هەواڵ بۆ )زایەر بەگی جاف( دەنێرێت 
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كە لە نێوان جاف و ئەردەالندا كۆنە قین و شەڕ و شۆڕی زۆر ڕوویدابوو تا بەر بە )خان ئەحمەدی 
خانی ئەرده الن( بگرێت س���وپا و لەش���كری )خان ئەحمەد خان( لەش���كرێكی نیزامی و دارایی تۆپ 
و مەنجەنی���ق و پڕچ���ەك بووە و هێزی الی زایەر بەگی جافیش هێزیكی عەش���ایەری س���ەرەتایی 
بوونە ئەگەرچی ئەوپەڕی ئازایەتی دەنوێنن بەاڵم لەشكری جاف توانای شەڕی سوپایەكی ئاوای 
نابێت و ش���پرزە دەكرێن و زایەر بەگ و چەند كەس���ێك لە ناودارانی جاف دەستگیر دەكرێن و لە 
الیەن خان ئەحمەد خانی ئەردەالنەوە ئیعدام دەكرێن و جاف تەرمەكەی زایەر بەگ لە رۆژئاوای 
دەربەندیخانی ئێستادا دەنێژن و تێكڕای جاف بەسەر مەزارەكەیدا سااڵنە چەمەرانەیان گێڕاوە و 

هەر بەو بۆنەیەوە ئەو دەڤەرە ناو نراوە چەمەرگە.

كە نادر شا دەكەوێتە جوواڵنەوە بۆ ناو واڵتی عوسمانی پەیوەندی بە سەرۆكەكانی عەشایەری 
كوردەوە دەكات و دیارە بەشێكی زۆری تیرەكانی ناو جاف لە پەالمارەكەی ) نادرشا(دا بەشداری 
دەكەن بە تایبەت )تیرەی گەاڵڵی( بەاڵم نادرش���ا لەجیاتی ئەوە راس���تەوخۆ پەالماری شاری بەغدا 
بدات س���ەرەتا بەرەو شاری مووس���ڵ دەڕوات و شار ئابڵوقە دەدا، شار خۆی بە دەستەوە نادات 
و ئابڵوق���ەدان درێ���ژە دەكێش���ێت دی���ارە ئەحمەدی كوڕی بەهرامی ش���یرە گاڵڵ���ی یەكێك بووە لە 

لێپرسراوانی ئەو لەشكرە. 

لە كۆنەوە شارەزوور بە هەوارگەی سەرەكی )گاڵڵی( دەژمێردرێت و بەشێكی زۆری ئاغاكانی 
گاڵڵی لەوێدا نیشتەجێ بوونە ئەمە ئەوە ناگەیەنێت لە جێگە و شوێنی تر نەبن بەڵكو لە زۆر جێگە 

و شوێنی دوور و نزیكی شارەزووردا زەویوزار و تەواجودیان هەبووە وەك:

ش���ارەزوور، گەرمی���ان، هەولێر، كوردس���تانی ئێ���ران، چەمچەماڵ، كۆیە، كەرك���ووك، حاجی 
ئۆمەران، باڵەكایەتی، گەاڵڵەی ش���ارباژێڕ.. هەتاوەكو لە ش���ارە گ���ەورەكان ژمارەی )گەاڵڵی( كەم 
نین جگە لە چەند دێیەك كە لە دواییدا ناویان دەبەین لە ناو ش���اری هەولێردا ژمارەیەكی یەكجار 
زۆری گاڵڵی هەیە، لە شاری )كووت( ژمارەیەكی زۆری گاڵڵی هەیە، لەبیرمە رۆژێك لە دیوەخانی 
)سەردار جاف( دانیشتبووم دە دوانزە عەبا لە شان و عەگال لەسەر هاتن بە ژووردا و دوای چای 
و ق���اوە خواردنەوە یەكێكیان بە عەرەبی خۆی ناس���اند كەوا ك���وردن و جافن و لە تیرەی گاڵڵین، 
سەردار جاف زۆر رێزی لێگرتن و لەو رۆژەوە پەیوەندییان لەگەڵ سەردار جافدا تا مەرگی هەر 
بەردەوام بووە، لە الیەكی ترەوە )مارف ئاغای گاڵڵی( لێم بیس���تووە كەوا خزم و خوێش زۆر لە 

برایانی گاڵڵی لە لیوایەكەدا هەن و كوردی نازانن.

ئەوەی ئاشكرایە هەوارگەی سەرەكی گاڵڵی عاالن و »حاسڵ«ە و گاڵڵی لە هەر كوێ بووبێت 
وەالی ب���ۆ ئ���ەو جێگەیە و ش���وێنە بووە، كە بە مەركەزی س���ەرەكی گاڵڵیی���ەكان ژمێردراوە و لە 

سەرتاسەری شارەزووردا لە زۆر دێ و جێگە و شوێن تیرەی گەاڵڵی زۆرینەن وەك:

حاسڵ، عاالن، قەڵبەزە، كانی مرواری، كانی كۆتر، دەتی، كانی كەوەی كۆن، مالوان، تەچەكەل، 
سۆیلەمێش، كوڵەپی، چەم و ژالە، ناوشاری سەی سایەق.

گەرمیان: كەالر.
س���ەیدە، شاكەل، ئەواڵ قوت، س���ەید خەلیل، گردە گوزێنە، شێخ لەنگەر، حەمەی كەریم، بەردە 
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سوور، مچەشەل.

كوردستانی ئێران:

كێڵەكەوە، دەورە قەاڵ، سوورموستی، چنارتۆو، حافز خان، كاوڕكاچی سەروو و گاور كەچی 
خواروو، سەعید كەریم ئاغ، تەوەر كەالن لە ئوستانی مەشهەد كە كەوتووەتە رۆژهەاڵتی ئێرانەوە، 
زیاتر لە پەنجا گوندی عەشیرەتی )جەاللی( پەخش و باڵون و ئەگەرچی زمانیان ئەوڕۆكە فارسییە، 
بەاڵم رەفتار و كردار و ئاداب و نەریتەكانیان كوردەوارییە و تا رادەیەكیش هەستی كوردەوارییان 

تێدایە بەندە )نووسەر( چەند كەسێكیانم دەناسی.

گەاڵڵی هەولێر:

وەك لە مێژوودا باسیان كرد )گەاڵڵی( لە سوپا و لەشكری نادر شا دا بۆسەر شاری مووسڵ 
بەش���دارییان كردووە و ئەو پەالمارە و ئابڵوقەدانی ش���اری مووسڵە درێژەی كێشاوە و دیارە لەو 
كاتەیدا لە ئێراندا لە چەند الوە دەس���ەاڵتی نادر ش���ا یاخی دەبن نادرشا ناچاری گەڕانەوەی ئێران 
دەكرێت و ئابڵوقەی ش���اری مووس���ڵ ئاواڵە دەكرێت و دیارە مەحموود ئاغای كوڕی بارام ئاغای 
)ش���ێرە گەاڵڵی( لەو لەش���كری نادر ش���ایەدا بەرپرس بووە، كە ئابڵوقە بەڕەاڵ دەكرێت س���وارەی 
گەاڵڵی ناگەڕێنەوە بۆ ش���ارەزوور و لە دەوروبەری ش���اری هەولێردا نیش���تەجێ دەبن سەرەتا لە 
نێوان پردێ و دارەماندا نیشتەجێ دەبن بە ناوی )گەاڵڵ( و ئاسەواریان لەو جێگەیەدا هێشتا ماوە 

بە تایبەت لە گوندەكانی وەك:
وەلی پاشا، یارمجە، سەربیر، گەونێ، بیبانی، پردێ.

ب���ەاڵم گەاڵڵ���ی بەو دەڤەرەی رازی نابن و وردە وردە دەگەنە دەش���تی هەولێر و تا ئەمڕۆ لە 
بڕێك شوێن لە دەشتی هەولێردا بە ئاسەواری گەاڵڵی ناو دەبرێت وەك:

)دێدەوان( و گێریرەش، و لەو دەڤەرەدا نیشتەجێ دەبن.

ئەوڕۆ ژمارەی گەاڵڵی لە هەولێر و دەوروبەریدا زۆرن و ئەم دێهاتە لەس���ەر گەاڵڵی حیساب 
دەكرێن:

شێراوە، سۆربەش، قورشاغڵو، دووكەڵە، ترپە سیپان، دوگردكان، میرەكان، سێبیران، باقرت، 
قولتەپ���ەی یاب���ە، دۆڵە بەكرە، جڕتاوە، كەردز، پارانیان، س���ابراغ، گردی���ش، چەمرگە، هەمزە بەگ، 

كورداوە.

بە الی دیبەگەوە عاڵاڵ، س���ێ قوچان، خۆشار، چەغەمیرە، چەڵتووك، مەال كاغە، گەرەلەهیبان، 
كورتان دروو، حەسەن بەگ.

لە سنووری قەراج:
پوونگینە، گەڕە سوور

بەالی گوێڕدا:
عەوێنە، شێخ شێروان، یەدوقوو 
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بە الی دەڤەری خەباتدا:

بنەساڵوە، دارەتوو، تۆپزاوە، مەالئۆمەر، لە ناو شاری هەولێردا لە زۆربەی زۆری گەڕەكەكانی 
ناوشار نیشتەجێن.

لە دەڤەری كۆیەدا چەندین گوندی گەاڵڵی هەن.

دێمەوە س���ەر ئێس���تای ئەم تیرەیە، بەڕه گەزی هۆزی جافە لە ناو گەاڵڵیدا ئەوڕۆكە ژمارەی 
هەڵگ���ری بەڵگەنام���ەی ئەكادیمی زۆری تێدایە و خوێنەوارانی ئ���ەم تیرەیە لە بواری جۆراوجۆری 
دڵسۆزانە لە كۆمەڵگای كوردەواریدا خەریكن جگە لە بەشداربوونیان لە راپەڕینەكانی گەلی كورد 
كە دژ بە عوس���مانی و س���ەفەویە كراوە و »گاڵڵی- جەاللی« بەشدارییان تیادا كردووە و دەوری 
سەرەكییان نواندووە و هەر بەو هۆیەوە زەرەر و زیان و تااڵن و دەربەدەر بوونە، لە سەرەتای 
شۆڕش���ی ئەیلوول���ەوە ئاغاكان���ی گەاڵڵ���ی و خوێنگەرمانی ئەو تیرەی���ە چەكی پێش���مەرگایەتییان 
هەڵگرتووە بۆ واڵت و خاك و شەڕی سەر و ماڵیان كردووە، ئەوڕۆكە ژمارەیەكی یەكجار زۆری 
شەهیدی سەنگەر و شەهیدی ملمالنكەری سیاسی لە ناو گەاڵڵیدا تۆمار كراوە، تەنیا جیاوازییەكی 
ئەم تیرەیە لەگەڵ تیرەكانی كەی جافدا ش���ێوەزاری گفتوگۆیانە، تۆزێك وش���ە و واژەی تایبەتمەند 
بەكاردەب���ەن، ك���ە ئەو موفرەداتە نیش���انەی دەوڵەمەندی زمانی كوردییە، ئومێ���دەوارم رۆژێك لە 
رۆژان بتوان���م كۆی���ان كەم���ەوە یان یەكێك لە خوێندەوارانی خودی گەاڵڵ���ی ئەو كارەی بكات، بێ 

گومان خزمەتێكە بە بواری زمانەوانی.

خاڵێك���ی ت���ر دەخەمە بەرچاو لە ن���او هۆزی قەلخانیدا كە پەیوەن���دی ئایینی »ئەهلی حەق«ن، 
تیرەی���ەك ه���ەن بە ناوی خێڵی »قوڕێ« من زۆر لە ریشس���پیانی ئەو تی���رەم دیوە و دواندوومن 
بەڕاشكاوی ده یانوت ئێمە لە بنەچەكدا لە عەشیرەتی »گەاڵڵی«ن، بەاڵم بۆخۆیان نەیاندەزانی چۆن 
كەوتوونەتە ئەوێ، كەی كەوتوونەتە ئەوێ؟ چۆن بوونەتە پەیڕەوی ئاینی ئەهلی حەق..؟ بەندەش 
تا ئێستا لەم باس و بەراوردی مێژووی »گەاڵڵی«دا هیچ بەڵگە و دیكۆمێنت و سەرچاوەیەكم لەو 
رووەوە وەب���ەر چاو نەكەوت���ووە، ئه وه نده  نه بێت له مێژدا زۆرب���ه ی زۆری هۆزی جاف په یڕه وی 

ئاینی پارسان بوونه .

كەسایەتییەكانی ئەوسای گەاڵڵی:

1- كوێخا عەباسی عەلی زاڵم ناسراوە بە »شێرە گەاڵڵی«.
2- بارام ئاغای گەاڵڵی.

3- ئەحمەد ئاغا.
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4- عەباس ئاغا.
5- رەزا ئاغا.

6- حاجی حەمە ئاغا
7- حوسێن ئاغای عەباس ئاغا
8- رۆستەم ئاغای عەباس ئاغا

9- شەریف فەتاح
10- سەلیم ئاغای گەورە

11- بەور ئاغا
12- ئینجە ئاغای شاعیر

13- كەریم قوباد
14- رەمەزان ناكە

15- ئیبراهیم كەریم قوباد
16- حەمەی كەریم قوباد

17- حەمە ئاغای حەمە قالە
18- حاجی خەلیفە كەرەم وەیس

19- رەشید كەریم قوباد
20- مەولود دەروێش كاكل
21- عەبدولڕەحمان غەفوور

22- عەبدولڕەحمان فەتاح
23- سۆفی محەمەد ئەلكی

24- خدر وەیس
25- حاجی محەمەد دەروێش كاكل

26- عەزیز مەولوود
27- حەمەی دەروێش

28- حەمەی كەریم میر ئەحمه د
29- خەلیفە محەمەد رەحیم
30- محەمەد رەحیم حەپە

31- حاجی عەبدولقادری حاجی حەمە
32- حاجی فەرەج ئاغا

33- حاجی محەمەد عەلی وەلی
34- خەلیفە عەزیز

35- حەمە رەشیدی حاجی عەبدولقادر
36- عەلی محەمەد رەحیم

37- عەلی محەمەد حەسەن مەنسوور
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چەند لێزان و بەهرەمەندێكی كشتوكاڵیی ناو گەاڵڵی

1- حەمە شەل لێزانی ئاش نانەوە
2- حەمەی حەمە شەل وەستای ئاش نانەوە

3- حاجی ئەحمەد ئاغای رەشید ئاغا، لێزانی ئاودێری كشتوكاڵ و جۆگە هەڵگر.
4- حەسەن ئاغای گەاڵڵی لە زۆر كاروباردا چاوساق بووە هەتاوەكو چەخماخسازیش.

5- عەبدولكەریم عەلی حەكیمی كردووە.
6- مامە ئەلە دەواو دەرمانی خەڵكی كردووە.

 

ئافرەتە دەست رەنگینەكانی ناو گەاڵڵی:

زۆر لە ئافرەتانی ناو تیرەی گەاڵڵی قاڵی بەڕە و الكێش���یان چنیوە چیخ و تەختە دەواریان چنیوە 
جگە لە شارەزایی لە نان و خوان دروست كردندا بۆ دیوەخان و میوانان وەك:

1- عەدلە خانم خێزانی عەباس ئاغای گەاڵڵی 1810ز لە چنینی فەرشدا هونەرمەند بووە.
2- مەنیجە خانم 1825ز لە فەرش چنیندا لێزان بووە.

3- پیرۆزە خانم خێزانی رەزا ئاغای گەاڵڵی بووە و پشت و پەنای ژنان و كچانی گەاڵڵی بووە و 
لە خێرخوازیدا پەنجەی بۆ درێژ كراوە.

4- ئامینە خانمی ئینجە ئاغای خێزانی حاجی حەمە ئاغا
5- عەتیە خانم رەشید ئاغای خێزانی رەسول ئاغا

6- ره عنا خانمی رۆستەم ئاغا
7- تەیبنە خانمی رۆستەم ئاغا

8- ئافتاو خانمی تۆفیق ئاغا خێزانی حوسەین ئاغا و دایكی مارف ئاغای ئێستای گەاڵڵی
9- تەمین مەحموود ئاغا

10- نەجە سلێمان »نەجە سلێمان«.
11- ئەفروزی حاجی كەریم وەیس

12- تەلیعەی حاجی عەبدولقادر
13- خاتوو خەزانی ئەحمەد حەمە

14- فاتیمەی حەمە ناجە
15- نەسرەتی مەحموود ئاغا

16- فاتمەی ئەحمەد حەمە
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17- نەجمەی محەمەد عەبدولڕەحمان
18- سەلمەی خاڵە

19- رەعنای ساڵح خەزان
20- حاجی سەلمەی كەریم قوباد

21- ئەفروزی عەزیز
22- شەمسە یاوەر

23- سەلمەی هەسەن سلێمان
24- بەهیەی مەحموود مرادخان

25- فاتمەی ئیبراهیم فەتحە
26- بەهیەی شەریف كەریم حوسەین

27- وەردی عەزیز ئەالك
28- فانوس مەحموود حەمك

29- پیرۆزەی كەریم قوباد
زۆری تری خانمگەلی تیرەی گەاڵڵی...

كەسایەتییەكانی گەاڵڵی هەولێر:

1- حاجی رەحمان عەواڵ
2- حاجی مەعرووف خدر

3- حاجی عەلی حاجی حەسەن
4- حاجی حەمەدەمین حاجی مەعرووف

5- حاجی حەمە
6- كایانی

7- حاجی عەزیز حاجی ئەحمەد
8- حاجی عوسمان ئەحمەد

9- محەمەد حاجی عەلی ناسراو بە »مام خەلیفە«
10- مەال بەهرام شێخ محەمەد

11- مستەفای فەتاح
12- حاجی ساڵح عەواڵ

13- حاجی عەوڕەحمان عەواڵ
14- سمایلی ئەحمەد گوڵی ناسراو بە »سمە گوڕی«

15- كوێخا موسا مەالك ئاغا
16- شێخ محەمەد خالند

17- حاجی عەلی پوونگینە
18- سابیری حاجی عەلی پوونگینە

19- عەلی سوڵتان
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20- سمایل مەولوود
21- حاجی عوسمانی گەاڵڵی
22- ئەحمەد پیرداود خەلیفە

23- كوێخا مستەفا
24- كوێخا حەمەد مستەفا

25- عەلی عەبدوڵاڵ شوێن هەڵگر
26- ئەحمەد فەتاح چەمرگە
27- حاجی كەیانی كردیش
28- حاجی ئەحمەد سوبە

29- حاجی عەبدولڕەحمان مەخموور
30- مەال فەتاح هەمزە بەگ

31- كوێخا حەسۆ
32- حاجی رەشید ئەحمەد

33- حاجی مەدیدی دووكەڵە

چەند ئافرەتێكی دەواودەرمانی زانی گەاڵڵی، دەڤەری هەولێر:

1- حاجی ئامینەی ئەحمەد كەردز
2- حاجی خەجیەی مستەفا فەتاح
3- حەجولی دایكی مەال عەبدوڵاڵ

4- فاتیمەی سۆفی

پیاوە ناودارەكانی گەاڵڵی دەڤەری شارباژێڕ:

1- كوێخا حەمەدی دەورە
2- كوێخا عەزیز

3- سلێمانی كوێخا محەمەد
4- عومەر كوێخا محەمەد
5- حاجی شێخ عوسمان

6- مەحموودی عومەر
7- كوێخا دەروێش

8- حاجی رەسول حاجی دەروێش
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9- حاجی ئەحمەد هۆمەر
10- حاجی ئەحمەد حەمەی قادر

11- كوێخا محەمەدی عەبدولقادری عەزیز
12- كوێخا مستەفا

كەسایەتی گەاڵڵی شەوگری- كۆیە:

1- مەال عەلی رەسول
2- حاجی ئەسعەد
3- حاجی سمایل

4-  حاجی مەحموود هۆمەر گەاڵڵە
5- مەحموود مارف

6- عەلی سلێمان
7- قادری كوێخا

8- حەسەن دەست
9- قادری كوێخا محەمەدی گەاڵڵە

10- حەمەی حاجی رەسول- سەرگەڵوو.

بەن���دە لێ���رەدا س���وپاس و رێزی فراوان���م بۆ دوو كەس هەی���ە كە لە ب���ارەی »گەاڵڵی«یەوە زۆر 
یارمەتییان دام.

یەك���ەم: س���ەرۆكی ئێس���تای »گەاڵڵی«، كە ئ���ەوڕۆ بە براگەورە و قس���ە لێبیس���راوی گەاڵڵییەكان 
دەژمێردرێت.

كاك م���ارف ئاغ���ای، حوس���ێن ئاغای، حاجی حەمە ئاغ���ای دەورە، رەزای ئاغ���ای، عەباس ئاغای، 
ئەحمەدی ئاغای، بەهرام ئاغای، شێرە گەاڵڵی كوێخا عەباسی عەلی زاڵم.
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حاجی ئەحمەد ئاغای رەشید ئاغای عەباس ئاغا، سەرۆكی ئەوسای گەاڵڵی
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حاجی عەلی حاجی حەسەن
1980-1879

حاجی رەحمان عەواڵ
1971-1892

حاجی مەعرووف خدر
1959-1895
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حاجی محەمەدین ئەمین مەعروف
1997-1919

حاجی ئیبراهیم گەاڵڵی
زۆر سوپاس���ی رێزدار حاجی ئیبراهیم دەكەم لە بارەی 
گەاڵڵ���ی هەولێ���ر یارمەت���ی دام خ���ودا نموونەی���ان زۆر 

بكات..
حاجی ئیبراهیم كوڕی مەعروف خدر مەحموود ئومەران 
ئەحمەد بەهرام ش���ێرە گەاڵڵی، یەعقوب عەلی ناسراو بە 

عەلی زاڵم.

حاجی عوسمان گەاڵڵی
1996-1927
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شێرە گەاڵڵی

لێ���رەدا زۆر سوپاس���ی ب���رای ئازیزم »م���ارف ئاغای گەاڵڵ���ی« دەكەم بۆ ئ���ەو زانیارییانەی بۆی 
ن���اردووم خ���ودا نموونەی »مارف ئاغ���ا« لە ناو هۆزی جافدا بە تایب���ەت خزمانی »گەاڵڵی« كەم 

نەكاتەوە.
هەروەه���ا سوپاس���ی حاجی ئیبراهیم حاجی حەمە ئەمین ش���ێراوە دەكەم بۆ ئ���ەو زانیارییانەی لە 

بارەی برادەرانی گەاڵڵی دەشتی هەولێری پێدام ماڵی ئاوا.
سوپاسێكی كە ئاراستەی خەلیفە عەزیز محەمەد رەحیم دەكەم.
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مەنمی

سەرچاوەیەكی كەی جیاواز دەربارەی تیرەی مەنمی دەڵێت:- كابرایەك بە ناوی وەیسی بەگ 
ش���ەش كوڕی هەبووە ب���ە ناوی: ئەڵاڵموراد، تاری مورادم میرانم قوب���اد، زەینەل و عەبدولكەریم 
)ئەوكە( لەو شەش پیاوە تیرەی مەنمی پێكهاتووە. ئەڵاڵموراد بووە بە بەرەبابێكی زۆرو ناسراون 

بە )ئەڵاڵمورادی(. لە سیاسەرانی سەروو و خواروودا و لە گژی كران دەژین.

تایفەی تاری مورادی. زیاتر لە دوو هەزار خێزانن، لە دێهاتی شیكەش، چەشمەدرێژ، قرخلەرو 
نەقارەخادا دەژین.

تایفەی میرانی:
تایفەی جان ئاقایی، لە نەوەو نەتیجەی قوباد پێكهاتوون.

تایفەی حەمیلی و جەمشیدی لە نەوەو نەتیجەی )زەینەل(ن.
و تایفەی مەال وەیسی لە جەمشیدەكان جوێ بوونەتەوە.

ئەم بەرە بابە لە كوردستانی ئێراقدا دەژین.
عەبدولكەریم )ئەوكە( لەم بەرەبابە چەندین تایفە پێكهاتووە.
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بە ناوی: گاخۆری، ئاماشەیی، كۆی، كروژی، چەقەڵی، پیرەجانی و بۆرەكەیی )محەمەد ئەمین 
س���وڵتان(، لەبەر ئەوەی ئامادەگی س���ەربازدانی نەبووە، بەرەو كوردستانی ئێراق كۆچی كردووە 
و س���ێ هەزار خێزانیان لە واڵتی كوێتدا نیش���تەجێن بە ش���ێوەیەكی س���ەرەكی تیرەی )ئیناخی و 
پیروەیسی( لەگەڵ )مەنمی( دا خزم و خوێشن و لە بنەچەدا تیرەی كەرەم وەیسی بۆسەر مەنمی 

دەگەڕێتەوە..

زیات���ر ل���ە دوو هەزار خێزان ل���ە تیرەی مەنمی لە دەڤەری شمش���یر و دەوروبەریدا دەژین و 
لە ناو هۆزی فەیزوڵاڵ بەگیدا زیاتر لە پێنج س���ەد خێزانی مەنمی نیش���تەجێن. س���ێ س���ەد خێزانی 

بۆرەكەیی لە تەكبایی ئەشفاران.

بە شێوەیەكی تێكڕایی هەوارگەی سەرەكی مەنمییەكان حوسەین ئابادەو زۆرتر لە سی هەزار 
خێزانی مەنمی لە دەورو بەریدان كە لە دێهاتی وەك: سیاسەرانی سەروو و خواروو، كێڵە سپی، 
گژی گەڕان، سادق ئاباد، پشت تەنگ، كانی چەمك، موبارەك ئاباد، برگشاد، خوراسان، شیكوژی 
س���ەروو، زەین���ەل خان���ی، دەرقە، ئیبراهی���م ئاباد دا دەژین. هەزار خێزانیان لەناو ش���اری س���نەدا 
نیشتەجێن . شێخ محەمەدی مەردوخ، لە بەرگی دووەمی مێژووی مەردوخدا، مەنمی بە تیرەیەكی 

سەرەكی جاف داناوەو كردوویە بە چوار بەشەوە:

1- تاری مورادی
2- عەلی مورادی

3- لولەزی
4- ئاخەسوری
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پەالماری دووەم جاری سەردار رەشید بۆ سەر 
مەنمی و گەڵباخی

لە هەش���تی مانگی رەمەزانی س���اڵی 1337ك، س���ەردار رەشید بە فەرمانی )س���ەیفولدەولە( توانی 
تی���رەی جوان���ڕۆ و وەلەدبەگ���ی و هەورامییەكان رازی ب���كاو پەالماری ئ���ەو دوو تیرەیە بدەن و 
شەڕێكی خوێناوی روویداوە، وا دیارە بۆ جارێ سێهەم دیسان پەالماری مەنمی گەڵباخی دراوە، 
ئەمجارەیان لە الیەن )شەریفولدەولە(وە راستەوخۆ ئەنجام دراوە، دوور لە تەواوی تەرازووەكانی 

ئەو سەردەمە بیست ناسراو كوێخای مەنمی گەڵباخی دەستگیركراون و تیرباران كراون.

 

پەالمار بۆ سەر مەنمی گەڵباخی

ئەوەی روونە عەش���ایەری مەنمی بە س���ەختی دژ بە هێزی رووس���یا ش���ەڕیان كرووە، هەروەها 
گەڵباخییه كانیش چەندین ساڵ هیچ جۆرە سەرانەیەكیان بە دەوڵەت نەداوە، سەردار رەشید كەوتە 

بیری ئەوەی ئازاریان پێ بگەیەنێت، ئایەتواڵ مەردوخ لەم رووەوە دەڵێت:-
)دوای ئ���ەوەی ناو ش���اری موحك���ەم كرد و دوو مەترەل���وزی لە جێگەی گرنگ دام���ەزران،داوای 
یارمەتی لە رووس���ەكان كرد، دوو قوماندان بە ناوی ) خارونجی و فیودور گرنكو( وە )نیكالوڤیچ 
كراچێن كوپیوتەر( لەگەڵ خۆیدا برد و بەرەو ناو هەوارگەی مەنمی و گەڵباخی رۆیشتن. كە ئەو 
دوو تیرەیە دژ بە رووس���ەكان دەس���ت وەشێن بوونە. س���االر فاتح و سەردار ئەشرەف هەردوو 
ئەوانەشی لەگەڵ خۆدا بردوو كە بە حیساب دوای كوشتاری ئەو دوو هۆزە، ئەو دووانەش لەوێڕا 

ئیعدام بكەن.
س���ەردەمی برس���ێتی بووە، بڕێك لە مەنمییەكان خۆیان گەیاندە الی )س���ەردار رەش���ید( و ساالر 
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فاتحیان لەگەڵ خۆیاندا برد، تا سەرانەی نەدراو بدەنە خزمەت، لەم كەین و بەینەدا دیارە هەواڵی 
گۆڕانكاری ناو واڵتی روسیا گەیشتۆتە سوپای روسی، لەشكری روس كە بنەماڵەی )رومانۆف(ی 
هەموو كوژراون و سوپای روسی بە پەرێشانی گەڕانەوە بۆ واڵتی خۆیان. سەردار رەشید كەوتە 
بیری چەككردنی س���وپای روس���یا، لەم هەراو بەزمەیدا عەش���ایەری مەنمی و گەڵباخی ئاگاداری 

گۆڕانكاری ناو روسیا دەبن. ئیدی نەچوونە ژێر باری سەرانەدان.

ناوی بڕێك لە كەسایەتییەكانی ئەوڕۆی هۆزی مەنمی:

1- عەونی حاجی قادر مستەفا
2- خوسرەو حاجی قادر مستەفا

3- زەید حاجی قادر مستەفا
4- ئەحمەد عوزێر حەمە جان

5- عومەر ئەحمەد حەمەد
6- فەیسەل ئەحمەد حەمەد

7- نەعمان كاك ئەحمەد مەعرووف
8- رەفعەت كاك ئەحمەد مەعرووف

9- چەتۆ محەمەد جوامێر
10- رەشید محەمەد جوامێر

11- عەبدولڕەحمان عەبدوڵاڵ مام قادر
12- بێكەس عەبدوڵاڵ مام قادر

13- حاجی یوسف میرزا محەمەد
14- ئەحمەد یوسف میرزا
15- محەمەد یوسف میرزا

16- فارس سەعید فەتاح
17- بایز سەعید فەتاح

18- عەونی عەبدوڵاڵ بایز
19- سەباح حه مشین سەلیم
20- رەشاد مستەفا كەریم
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حاجی قادر مستەفا قادر، ناسراو بە حاجی قەدۆ
1989-1909
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خاولێخۆشبوو
حاجی قادر عوزێر حەمە جان

خوالێخۆشبوو
كانەبی كاك ئەحمەد

خوالێخۆشبوو
كاك حەمزە مەعروف
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حاجی محەمەد جوامێر قوربانی
1991-1904

میرزا محەمەد قادری قوباد
2006-1926

حاجی سەعید فەتاح ئەحمەد
1999-1915
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خوالێخۆشبوو
عەبدوڵاڵ مام قادر كەریم مەحموود

شەهید ئەحمەد حەمەد قادر
1975-1932



خوسره و جاف

271

ژیاننامەی خوالێخۆشبوو
)حاجی قادر مستەفا قادر مەنمی( ناسراو بە 

حاجی قەدۆ

خوا لێخۆش���بوو لە س���اڵی )1909( لە دایكبووە لە ساڵی )1989( كۆچی دوایی كردووە، باوك 
و باپیران���ی ناوب���راو كات���ی خ���ۆی لە ناوچ���ەی )داری كەل���ی و باڕۆیی( بە هۆی هەندێ كێش���ەی 
كۆمەاڵیەتییەوە كۆچیان كردووە بۆ شاری هەولێر و لەماوەی ژیانیاندا لە دەشتی هەولێر ژیان و 
لە ساڵی )1950( هاتۆتە شاری هەولێر و خاوەن دووكان و شوێنی تایبەتی خۆی بووە بۆ كاری 
بازرگانی و عەالفی جگە لەوەی خاوەنی دوو گوند بووە گوندی )بیستانەی گچكە( و گوندی )كانی 
ب���زرە( و كاری كش���توكاڵی و بەخێوكردن���ی مەڕو مااڵتیش���ی كردووە. ئەم كەڵ���ە پیاوە لە زەمانی 
خۆیدا خاوەنی دەست و تفەنگی خۆی بووە و راوچییەكی زۆر باش بووە قۆناغ بووە و خاوەنی 
دیوەخان���ی خۆی بووە و لە دەش���تی هەولێ���ر ناوبانگی هەبووە لە پیاوەت���ی و ناندان كاری چاكە 
و خەڵكێكی یەكجار زۆر ناس���یویەتی و لە ناو خزمەكانی خۆی بە گەورە و ریش س���پی دانراوە. 
خوالێخۆش���بوو لە دوای خۆی هەشت كوڕو ش���ەش كچێ جێهێشتووە، نەوەكەی ئێستا زیاترە لە 
100 كەس زۆربەیان خوێندەوارن وەك دكتۆر و ئەندازیار و پارێزەر و ئەفس���ەر و مامۆس���تا و 
بڕوانامەی جۆراوجۆری تروە گشت نەوەی ئەم پیاوە لە شاری هەولێر نیشتەجێن. خوا لێخۆشبوو 

تەنیا یەك برای هەبووە بەاڵم چەندین ئامۆزا و خزم و كەس و عەشیرەتی هەبووە.

ناوی كوڕەكانی خوالێخۆشبوو:

1.  عه ونی حاجی قادر مستەفا/ ئەندامی ئەنجوومەنی نیشتمانی عێراقی پێشوو )دوو خول(
2. ئیسماعیل حاجی قادر مستەفا/ كۆچی دوایی كردووە

3. مسته فا حاجی قادر مستەفا/ لیوای عه سكه ری كۆچی دوایی كردووە
4. خەسرۆ حاجی قادر مستەفا/ پارێزەر

5. پوشۆ حاجی قادر مستەفا/ كاسب
6. زەید حاجی قادر مستەفا/ عه میدی عه سكه ری

7. كاوە حاجی قادر مستەفا/ كاسب
8. سەیفەدین حاجی قادر مستەفا/ كاسب  
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1. عەونی حاجی قادر مستەفا
2. چەتۆ محەمەد جوامێر

3. كەمال كانەبی كاك ئەحمەد
4. عومەر ئەحمەد حەمەد

5. فارس سەعید فەتاح
6. حاجی یوسف میرزا

7. رەحمان عەبدوڵاڵ قادر
8. محەمەد حەمەدەمین قوبادی

9. موستەفا خدركەریم
10. دكتۆر تارق نادر

11. میرزا ئیسماعیل شەریف
12. رەزا مه ولوود عەلی

13. خالد قادر ئەمین.

ژیاننامەی خوالێخۆشبوو )حاجی قادر حەوێز 
حەمە جان( مەنمی

خ���وا لێخۆش���بوو له  س���اڵی )1932( لە دایك ب���ووەو، وە لە ماوەی ژیانیدا لە ش���اری هەولێر 
ژیاوەو خاوەن دووكان بووە و قۆناغ بووەو ناوبانگی زۆر باش���ی هەبووە لە پیاوەتی و چاكە و 
خەڵكێكی یەكجار زۆر ناس���یویەتی چونكە تەنیا كاری چاكە و پیاوەتی كردووە. خوا لێخۆش���بوو 

دوو برای هەبووە كە ئێستا لە هەولێر دەژین وە نەوەكانی زۆربەیان بڕوانامەی بااڵیان هەیە.

ناوی براكانی خوالێخۆشبوو:

1. ئەحمەد حەوێز حەمەجان/ فەرمانبەر لە وەزارەتی ناوخۆ
2. نادر حەوێز حەمە جان/ كاسب
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ژیاننامەی خوالێخۆشبوو )ئەحمەد حەمەد قادر( 
مەنمی

خ���وا لێخۆش���بوو لە س���اڵی )1932( لە دایك ب���ووە و باوك و باپیرانی ناوب���راو كاتی خۆی لە 
ناوچ���ەی )داری كەل���ی و باڕۆیی( بە هۆی هەندێ كێش���ەی كۆمەاڵیەتیی���ەوە كۆچیان كردووە بۆ 
شاری هەولێر لە ماوەی ژیانیدا لە دەشتی هەولێر ژیاوە لە گوندی )كەردز( خوالخۆشبوو یەكێك 
بووە لە پیش���مەرگە ئازاكانی شۆڕش���ی ئەیلول و لە س���اڵی )1974-1975( لەم شۆڕشەدا شەهید 
بووە، ش���ەهید زۆر خزم دۆس���ت بووەو زۆر خۆشەویس���ت بووە لە الیەن خزمەكانی و خەڵكانی 
تریش چونكە تا لە ژیان مابوو هەر خەریكی كاری چاكە بوو خوالێخۆش���بوو لە دوای خۆی س���ێ 
كوڕی جێهێش���تووە كە ئێس���تا لە ش���اری هەولێر نیش���تەجێن و ناوبانگی خۆیان هەیە وە چەندین 

ئامۆزاو خزم و كەس و عەشیرەتی هەبووە.

ناوی كوڕەكانی خوالێخۆشبوو:

1. عومەر ئەحمەد حەمەد، ئەندام لقی دووی پ.د.ك
2. فەیسەڵ ئەحمەد حەمەد، فەرمانبەر و خاوەن كۆمپانیا

3. ساالر ئەحمەد حەمەد، كاسب

ژیاننامەی كاك ئەحمەد مەعرووف مەنمی 

خوالێخۆش���بوو ل���ە س���اڵی )1910( لە دایك بووەو، ب���اوك و باپیرانی ناوب���راو كاتی خۆی لە 
ناوچەی )داری كەلی و باڕۆیی( بەهۆی هەندێ كێشەی كۆمەاڵیەتییەوە كۆچیان كردووە بۆشاری 
هەولێر وە لە ماوەی ژیانیدا لە دەش���تی هەولێر لە گوندی )س���اباڵغ( س���ەربە ناحیەی قوش���تەپە 
ژی���اوەو خەریك���ی كاری كش���توكاڵی و بەخێوكردنی مەڕو مااڵت بووە. ئ���ەم كەڵە پیاوە لەزەمانی 
خۆیدا خاوەنی دەس���ت و تفەنگی خۆی بووە و قۆناغ بووە و خاوەنی دیوەخانی خۆی بووە و لە 
دەشتی هەولێردا لە پیاوەتی و ناندان و كاری چاكە و خەڵكێكی یەكجار زۆر ناسیویەتی هەورەها 
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خوالێخۆشبوو هوشیار بووە و قورئان خوێنیش بووە خوالێخۆشبوو لە دوای خۆی چوار كوڕی 
جێهیش���تووە ك���ە هەندێكی���ان م���ردوون و ئەوانی تریش لە ژی���ان ماون ئامۆزاو خ���زم و كەس و 

عەشیرەتی هەبووە.

ناوی كوڕەكانی خوالێخۆشبوو:

1. كانەبی كاك ئەحمەد مەعرووف/ كاسب )كۆچی دوایی كردووە(
2. عوسمان كاك ئەحمەد مەعرووف/ عەالف ) كۆچی دوایی كردووە(

3. نەعمان كاك ئەحمەد مەعرووف/ مامۆستا لە زراعە )ئێستا( لە ئەڵمانیا دەژی
4. رەفعەت كاك ئەحمەد مەعرووف/ مامۆستا ) ئێستا لە دانمارك( دەژی

ژیاننامەی خوالیخۆشبوو ) حاجی محەمەد جوامێر 
قوربانی( مەنمی 

خوالیخۆش���بوو ل���ە س���اڵی )1904( لە دای���ك بووە لە س���اڵی )1991( كۆچی دوای���ی كردووە. 
ب���اوك و باپیران���ی ناوبراو كاتی خۆی لە ناوچەی )داری كەلی و باڕۆیی( بەهۆی هەندێ كێش���ەی 
كۆمەاڵیەتیی���ەوە كۆچی���ان كردووە بۆ ش���اری هەولێر و ل���ە ماوەی ژیانیدا لە دەش���تی هەولێر لە 
گوندەكانی )ئۆمەرە س���وور( و بیستانەی )گچكە( ژیاوە خەریكی كاری كشتوكاڵی و بەخێوكردنی 
مەڕو مااڵت بووە. ئەم كەڵە پیاوە لەزەمانی خۆیدا خاوەنی دەس���ت و تفەنگی خۆی بووەو قۆناغ 
بووەو خاوەنی دیوەخانی خۆی بووەو لە دەش���تی هەولێر ناوبانگی هەبووه لە پیاوەتی و ناندان 
و كاری چاك���ە و خەڵكێكی یەكجار زۆر ناس���یویەتی. خوالێخۆش���بوو ل���ە دوای خۆی حەوت كوڕ 
و حەوت كچی جێهیش���تووەو نەوەكەی ئێس���تا زیاترە لە 100 كەس زۆربەیان خوێندەوارن وەك 
دكت���ۆر و ئەندازی���ار و پارێزەر و مامۆس���تا و بڕوانامەی جۆراو جۆری تر وە گش���ت نەوەی ئەم 
پیاوە ئێس���تا لە ش���اری هەولێر نیش���تەجێن. خوالێخۆش���بوو تەنیا یەك برای هەبووە لەگەڵ یەك 

خوشك بەاڵم ئامۆزا و خزم و كەس و عەشیرەتی هەبووە.

ناوی كوڕەكانی خوالێخۆشبوو:

1. چەتۆ محەمەد جوامێر/ ئەندازیاری شارەزا
2. رەشید محەمەد جوامێر/ فەرمانبەر
3. ئەكرەم محەمەد جوامێر/ فەرمانبەر

4. شینە محەمەد جوامێر/ كاسب 
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5. ناسیح محەمەد جوامێر/ كاسب
6. ئیبراهیم محەمەد جوامێر/ كاسب

7. قاسم محەمەد جوامێر/ كاسب

ژیاننامەی خوالێخۆشبوو )عەبدوڵاڵ مام قادر 
كەریم مەحمود( مەنمی

خوالێخۆش���بوو ل���ە س���اڵی 1998 كۆچێ دوایی ك���ردووە. لە ناو خزمەكانی ب���را گەورە بووە، 
بنەماڵەی خزمەكانی خوالێخۆش���بوو )280( ماڵ بوون وە ئێس���تا بە پێشنیازی هەموو خزمەكان و 
ریش سپییەكان كوڕە گەورەی خواڵیخۆشبوو )عەبدولرەحمان عەبدوڵاڵ مام قادر( ە كراوە بە برا 
گ���ەورە ل���ە جێگای باوكی واتە بووە بە برا گەورەی )280( ماڵ، نەوەكەی ئێس���تا زیاترە لە )480( 
كەس كە زۆربەیان خوێندەوارن و بڕوانامەی جۆراو جۆری تر وە گشت نەوەی ئەم پیاوە ئێستا 

لە شاری هەولێر نیشتەجێن.

ناوی كوڕەكانی خوالێخۆشبوو:

1. عەبدولرەحمان عەبدوڵاڵ مام قادر
2. بێكەس عەبدوڵاڵ مام قادر

3. محەمەد عەبدوڵاڵ مام قادر
4. جەنگی عەبدوڵاڵ مام قادر
5. رێبوار عەبدوڵاڵ مام قادر

ژیاننامەی خوالێخۆشبوو )میرزا محەمەد قادر 
قوباد( مەنمی

خوالێخۆشبوو لە ساڵی )1926( لە دایك بووەو لە ساڵی )2006( كۆچی دوایی كردووە خوالێخۆشبوو 
دەینووسی و دەیخوێندەوە.

یوسف میرزا محەمەد: )تاكە مناڵی بووە( 1946 دەرچووی یاسا ساڵی )1975( بریكاری وەزارەتە 
لە سەرۆكایەتی ئەنجومەنی وەزیران.

ئەحمەد یوسف میرزا: دەرچووی ئامادەیی خاوەن سوپەر ماركێت و بەڵێندەریشە )1974(.
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بەختیار یوسف میرزا: فەرمانبەرە لە سەرۆكایەتی ئەنجومەنی وەزیران دەرچووی كۆلێژی ئاداب 
)1976( بەڕێوەبەری جێبەجێكار. 

محەمەد یوسف میرزا: )1977( مامۆستای كۆلێژی دەرمانسازی دەرچووی كالسكۆ\ ماجستێر.
دیدار یوس���ف می���رزا: بەڕێوەبەر ل���ە وەزارەتی دارای���ی و ئاب���ووری )1980( دەرچووی كۆلێژی 

شەریعە.
دیار یوسف میرزا: دەرچووی یاسا - ماجستێر ) ئیدارە و ئیقتیساد 1981( فەرمانبەرە لە عیالقاتی 

دەرەوە.
ئ���ازا یوس���ف می���رزا: )1983( دەرچ���ووی كۆلێژی ش���ەریعە بەڕێوەب���ەر لە وەزارەت���ی دارایی و 

ئابووری.

ژیاننامەی خوالێخۆشبوو
)حاجی سەعید فەتاح ئەحمەد( مەنمی

حاجی سەعید فەتاح ئەحمەد كوڕی شێرزاد كوڕی كۆزاد مەنمی )باڕۆیی( خوالێخۆشبوو دوو 
برای هەبووە بە ناوی ش���ێخ محەمەد و حەمە عه لی ناو دەینووس���ی و دەیخوێندەوە لەدایكبووی 
)1915( وە لە ساڵی )1999( كۆچی دوایی كردووە، حاجی سەعید لە ساڵی )1953( گوندی بیستانەی 
بەجێهێشت و رووی لە شاری هەولێر كردووە دووكانی )بەزازی( داناوە خەریكی بازرگانی بووە، 
ناوبراو زۆر رۆڵی جوامێری هەبووە لە رووی كۆمەاڵیەتی ناو خزمان و دراوس���ێكانی لە هەموو 
كێشەیەكی كۆمەاڵیەتی بەشداری كردووە بۆ نزیككردنەوە و نەهێشتنی دووبەرەكی لە ناو خزماندا، 
ناوبراو زۆر خانەدان بووە خاوەنی دیوەخان یان هەر ناس���یارێكی ئەم هەرێم دەهاتن بۆ هەولێر 
ش���ەو الی ئەو مێوان دەبوون و خزمەتێكێ زۆری دەكردن و رێزی لێ دەنان خوالێخۆش���بوو )6( 

كوڕ و )2( كچی لە پاش خۆی بەجێ هێشتووە.

1. فارس سەعید فەتاح: مامۆستا دەرچووی )1965( 5 كوڕو 4 كچی هەیە.
2. بایز سەعید فەتاح: دەرچووی كشتوكاڵی )1975( 2 كوڕو 5 كچی هەیە.

3. جبار سەعید فەتاح: دەرچووی ئاماده یی بازرگانی 1 كوڕو 5 كچی هەیە.
4. سەعید فەتاح: لە دەرەوەی واڵتە لە ئەڵمانیا 4 كوڕی هەیە

5. ئازاد سەعید فەتاح: دەرچووی ئامادەیی، كاسب 2 كوڕی هەیە.
6. فاخر سەعید فەتاح: دەرچووی ئامادەیی پیشەسازی 3 منداڵی هەیە

ك���ۆی بنەماڵەكەی حاجی س���ەعید فەت���اح وە براكانی دەگاتە زیاتر لە )100( ك���ەس لە خوا بەزیاد 
بێت.
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وەیس بەگی مەنمی
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ئەاڵموراد بەگی مەنمی
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عەبدولكەریم بەگی مەنمی »ئەوكە«
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تیرەی باشكێ

یەكێك���ە ل���ە تیرەكانی هۆزی جاف و پەیوەس���تە لە گەرمیان و كوێس���تاندا بوون، وەك ژمارە 
رەنگ���ە وەك تی���رە گەورەكانی ج���اف ژمارەیان زۆر نەبێ���ت، بەاڵم وەك تیرەیەكی س���ەربەخۆی 
ناو جاف ناس���راون. ئەم تیرەیە بە ئازایەتی ناس���راون، بە تایبەتی لە ش���ەڕە بەردا هیچ تیرەیەكی 
كەی جافیان پێدا راناگا، خڕك وەش���ێنی ناو باش���كی بەناوبانگە جارەوبار »بەردەقانێ«ش���یان بە 
كارب���ردووە، بەردی بەردەقانێ، باش���كێ بەر هەر كەس���ێك كەوتبێت س���اغ دەرنەچ���ووە، ژنگەلی 
باش���كی ئەوانیش لە بڕێك شەڕدا بەش���دارییان دەكرد و تەنیا تەماشاكەر نەبوونە و وەكو پیاوان 
لە ش���ەڕە بەردا بەش���دار بوونە. ئەمە »ئەوس���ا« دیارە ئەوڕۆش دنیا بۆ هەمووان گۆڕاوە، لە ناو 
ئ���ەم تیرەیەدا ئ���ەوڕۆ چەندین هەڵگری بەڵگەنامەی زانكۆیی تیادایە و لە كاروباری ژیانی ئەمڕۆدا 

لە زۆر بواردا بەشدارن. ئەم تیرەیە دوو بەشن.

1- باشكێ
2- غوالمی

ناوی باشكێ:

بێگومان ناوی ئەم تیرەیە لە وشەی »باش«ەوە هاتووە، »باش-چاك« و دیارە باشەكە بووە بە 
»باش���كێ«. یانی ئەو كەسەی كاری نەش���یاوی لێ ناوەشێتەوە، ئەوەی دەیكا و دەیڵێت لە رووی 
باش���ی خۆیەوەیە. بڕێكی تر الیان وایە ناوی »باشكێ« لە »باشوكی«یەوە وەرگیراوە، بە تەئكید 
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هەردوو وش���ەكە دەگەڕێتەوە س���ەر وشەی »باش« لەوانەش گوزەش���تە ئەم تیرەیە ناسراون بە 
دڵپاك و دڵ س���اف و دوورن لە درۆ و دەلەس���ە و لە بۆچوون و قەناعەتی خۆیاندا راستن، رەنگە 

وتەی بە ناوبانگی »جافی سینە ساف« لە تیرەی باشكییەوە وەرگیرابێت.

خێڵ و بنەماڵە ناسراوەكانی تیرەی باشكی:

1- بنەماڵەی ئەحمەد باشك: لە ساڵی 1902 سەرۆكی ئەم تیرەیە فارسی خەلیفە حەسەن بووە.
2- بنەماڵەی وەیسی باشك: لە ساڵی 1883، وەیس شاسوار گەورەی ئەم بەرەبابە بووە.

3- بنەماڵەی مەحموود باشك: لە ساڵی 1882، ئەحمەد موراد براوەیس ریش سپی ئەم بەرەبابەی 
بووە.

4- بنەماڵەی حەمەالو باشك: لە ساڵی 1907، حەمە خورشیدی حەمەالو دەمڕاستی ئەم بەرەبابە 
بووە.

5- بنەماڵەی س���ۆفی رەس���ول: كەریمی س���ۆفی رەس���ول یەكێك بووە لە پیاوە دیارەكانی ناو ئەم 
بەرەبابە.

6- بنەماڵەی سورەك: لە ساڵی 1918، زۆراو سورەك گەورەی ئەم بەرەبابە بووە، لە ناو تیرەی 
باشكیدا چەندین پیاوی دیاری و ناسراو ناویان براوە وەك:.

1- محەمەدی خەلیفە هەسەن، گوندی كانی زەرد، 1921ز
2- حەمەجانی مەحموود موراد وەیسی 1852ز.

3- سەعید موراد ئاخە، ناسراو بە »سەعە یەكی« گوندی گەرەكە رەشی گەرمیان 1931ز.
4- ئەحمەدی حومەینی خەسرەو، ناسراو بە »ئەحەاڵڵ« گوندی میوەكەی خواروو 1937ز.

5- حەمەی رەحیمی وەسین 1876ز.
6- حەمولی سۆفی ساڵح كەرەم وەیس گوندی بنەبەراز 1897ز.

7- روبیتەن قارەمان مارف گوندی وردیلە 1924ز.
8- مەجیدی حەمەالو گوندی پووكە- ئەم پیاوە لە س���اڵی 1963 لەگەڵ بەندەدا پێش���مەرگە بووە، 

پیاوێكی ئازا و نەترس بوو، تا بڵێی راستگۆ و ساف و دەست وەشێن.
9- مەحموودی پیروەیس گوندی زاوت 1920.

10- هەسەنی سۆفی رەسول
11- محەمەدی هەسەن مارف، گوندی قولە سووتاو

12- رەشید ئەحمەد مارف، گوندی قولە سووتاو، سەعیدی سۆفی نادر.
13- رەشیدی عەولكەریمە سوور، 1927.

14- قادر ئەمین ئەوال، لە شەڕەكانی شێخ مەحموودا بەشداری كردووە و بریندار بووە، لە ساڵی 
1985 مردووە.

15- وەسین قەیتول حەمە وەیس، لە شەڕی ئاوباریك شەهید كراوە.
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16- حەمەی قادری یاسین، لە الیەن ئینگلیزەوە كوژراوە.
17- مارف مەحموود یاسین، لە شەڕی ئاوباریك شەهید بووە.

18- ئەولكەریمی قازی، گوندی مۆسۆیی 1922.
19- خەلیفە رەشیدی حەمەالو، گوندی دوخڕان 1919.
20-  ئەلی بچووك پاڵەوان، گوندی كانی گەورە 1894.

21- ئەولكەریم قادر، ناسراو بە ئەولكەریم خاتوون،
22- حوسەینی عەلی قادر 1903

23- ساڵح وەسین قەیتول، گوندی بنەبەراز 1912
24- كەریم عەلی بچووك، گوندی كانی كەوە 1925.

25- ئەحمەدی حەمەی سەلمان ناسراوە بە »فەقێ ئەحمەد« گوندی كانی میل.

 

داستانی بەرد و باشكێ

وەك لە پێش���دا ئاماژەم بۆ كردووە، ئەم تیرەی جافە »باش���كێ« ش���ۆرەتێكی بەرباڵویان هەیە لە 
شەڕەبەرد و خڕك وەشاندندا، دەگێڕنەوە لەو بنەبەرازە، كە دێیەكی )باشكێ(یە، بەفرە رۆژ دەبێ، 

چوار ئاسك روو دەكەنە ناو دێ، هەر بە بەرد سیان لەو ئاسكانە گل دەدەنەوە.
یەكێكی تر بۆی گێڕامەوە، كە بۆ خۆی پێش���مەرگەیەكی تیرەی باش���كی بوو، سوێندی بۆم خوارد، 
بە چاوی خۆی دیویەتی یەكێك لە خڕك وەشێنەكانی ناو باشكی، ئەوەندە چاپك و گورج و گۆاڵنە 
بەردی هاویش���تووە، دوو بەردی بە ئاس���مانەوە بووە و هێش���تا بەر زەوی نەكەوتوون بەردێكی 

تری لە مشتدا بووە..
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موراد وەیسی مەحموود
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فارسی خەلیفە هەسەن
1978-1902

حاجی ساڵح حوسێن 
قەیتول

1990-1921

قادر ئەمین ئەوال
1983-1921

محه مه دی خەلیفە هەسەن
1983-1921
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هاروونی

تی���رەی هاروون���ی یەكێكە لە كۆنترین تیرەكانی ناو ج���اف، لە زۆر پەرتووكی كۆندا ناوی ئەم 
تیرەیە هاتووە و ناوی جاف نەهێنراوە، هەتاكو لە شەرەفنامەكەی میر شەرەفخانی بدلیسیدا.

ناوی هاروونی: ئەم ناوە وەك زۆر ناو و وشە و واژەی كوردی گۆبەنی لەسەرەو دەمارگرژانی 
عارەب و عەجەم و تورك لە مێژەوە دەس���تیان لە بینماندایە و كۆش���اون ئەمڕۆ ئەوی بە كەڵكە و 

دزیویانە و ئەوڕۆ هی خەڵكە...

هەتاوەكو ناوی )جاف( و رەگەزی جاف دەیبەنە س���ەر فاڵن س���ەیدی عارەب و فاڵن ش���ێخی 
ئەو عەرەبس���تانە. كورە وەرە بمكوژە عارەب و عەجەم و توركی ئەنادۆڵی هەر نەیس���ە، بڕێك لە 
مەال و ش���ێخە ناس���راوەكانی كوردیش هەمان ئەو زوڕنا ژەنینە دەكەن و كردوویانە و بە هەزار 
فێ���ڵ و تەڵەكەی ناڕەوا منێكی جافی س���ینە س���افی پەروەردەی دۆڵ و دەربەنی ئەم كوردس���تانە 
لەبەر )مامە حەمەیی( بۆ دەس���ەاڵتە ناوەندییەكان ئەو مەال و ش���ێخە قەڵەم پیسانە دەكەنە )عارەب 
ئوغڵو(یەكی ئەو بناری مەككە و مەدینە و دەیانەوێ عاگالی مەینەت و ریس���وایی بكەنە س���ەرم و 
بەشێكی زۆری ئەم میللەتە چەوساوەی كوردە بخەنە سەر رەگەزی »بەنی قەحتان« من نامەوێ 
ن���اوی ئ���ەو خوالێخۆش���بووانە بهێنم، بەاڵم ئەوانەی ب���ە دوای ناوی )ج���اف(دا بگەڕێن حەی عەال 
س���ەاڵت دی���ارن.. هەر بۆ نموونە بنواڕە چۆن لە یەك ن���اوی )عارەبی( ناگوزەرێن، بە چنگ و دان 
لە تەقەلالدان بۆ هەڵبەس���تن، ئەو كابراش���ە دەڵێت: ناوی تیرەی هاروونی لە )هاروونە رەش���ید(ی 
عەباس���ییەوە هاتووە..!! ئەی باش���ە ئەگەر هەر لەبەر ئەوە بێت هاروونە رەشید بە ناخێر خەلیفەی 
عەباس���ی ئیس���المی بووە خەیر و ئەجری زۆرە ئەگەر ئەم تیرە بە ش���ەرەفی كوردە جافە بكاتە 
ع���ارەب خۆ براكەی موس���ا پەیامبەر كە یەكێك بووە لە پەیامب���ەرە گەورەكانی دنیای وەحدانیەت 



مێژووی هۆزی جاف

286

ناوی )هاروون( بووە. تازە وتەوێژی ئەو حەزرەتەش بووە، كەواتە ئەو خێرخوازە بێ حیس���ابانە 
لە حیسابەكانیاندا ئالتیان هێناوە، ئەگەر بۆ خێرخوازی و رەزامەندی عارەب و گەلی بە دەسەاڵت 

بووە چاك وابووە بەرەو الی هاروونی برای حەزرەتی موسایان بردبا چاكتر دەبوو.
لێی���ان گەڕێ با بگەڕێینەوە س���ەر ناوی )هاڕوونی(..بڕێ���ك دەڵێن لە نەوە و نەتیجەی پیاوێكی 
بەدەسەاڵت و هەڵكەوتوو بە ناوی )هاڕون( بوونە و بە گوێرەی زەمان و زۆر بوونە و )هاروون( 
بووت���ە )هاروونی( یان )هاورونییەكان( ئێمەی هۆزی جاف بە تەواوی تیرەكانییەوە تا ئەو كاتەی 
)ج���اف( ن���اوی )ج���اف( بووە لە هاتوچۆی ئ���ەم دیو و ئەودیوی كوردس���تاندا بووین���ە، یان لەبەر 
لەوەڕگای مەڕومااڵت یان لەبەر رووداو و پەالمارەكانی دەس���ەاڵتە جۆراوجۆرەكانی )سەفەویە-
قاجاری-ئەردەالن، یان عێلجاری عەشایەرەكان( لە پێش ئەوەشدا كە )جاف( ناوی )جاوان- جاڤان، 
جافان( بووە، دەس���ەاڵتی جاوان بە تیرەكانییەوه  لە دەوروبەری ش���اری بەغدا و ش���اری حیللەدا 
نیش���تەجێ بوونە لە پێش ئەوەش���دا ) جاپان( كە دەس���ەاڵتدارانی دەسەاڵتی ساس���انییەكان بوونە 
و بڕبڕاگەی لەش���كری ش���ەڕەنگێزی ئەو دەس���ەاڵتە بوونە و لە دوای ش���ەڕی ) قادسیە(ی نێوان 
لەشكری ئیسالم و سوپای ساسانی و سەركەوتنی داگیركەری عارەب لەو شەڕەدا و داگیركردنی 
پایتەختی دەسەاڵتی ساسانی ) تیسفون( كە عارەب پێی دەڵێ )مەدائین( و تاوەكو ئەوڕۆ تاقە هەرە 

بەرزەكەی دیوانی كیسرا لە خواری بەغداوە ناز و فەخر بە جیهان دەفرۆشێت.

دوای پەالم���اری مەغ���ۆل و بەغ���دا داگیركردن، كەم و زۆر هۆزی )چاپان���ی بە جاوان( بوو و 
ل���ە ئاكام���دا بە )ج���اف( بوو دووبارە كەم و زۆر دەگەڕێنەوە بۆ س���ەر ژیانی كۆچەری و بڕێكیان 
لە دەڤەری جوانڕۆ و دەوروبەریدا نیش���تەجێ دەبنەوە. ئیتر بە گوێرەی بەرژەوەندی )ئاس���ایش، 

ئابووری، جوگرافی( كەوتوونەتە گەرمیان و كوێستان.

بڕێ���ك بۆچ���وون الیان وایە، تیرەی هاڕوونی لە دەڤەرێك���دا بەزیبوون و ئەو دەڤەرە بە ناوی 
)ه���اروون( ناوێك���ەوە كە بێگومان چاوس���اق و دەمڕاس���تی بەرەبابی هاوورونیی���ەكان بووە و لە 
ئاكام���دا ناون���راوە هاروون ئاوا، ئەو )ه���اروون ئاوا(یەش تا بە ئەمڕۆی���ش جێگەیەكی ئاوەدانە لە 
رۆژهەاڵتی كوردستاندا، بەندە وا دەزانم ئەوەیان لوژیكانەتر بێت، تا هاروونە رەشید و هاروونی 

برای حەزرەتی موسا چوزانم كێشانی بەرەو الی بەنی قەحتان و بەنی عەدنان.

ئەوی ئاش���كرایە لە پێش دوا كۆچی هۆزی جاف، یانی دوای پەالماری دەس���ەاڵتی ئەردەالن 
بۆسەر هۆزی جاف و كوژرانی سەرۆكی جاف و تااڵنكردنی بڕێكی زۆری دارایی تیرەكانی جاف 
ل���ە الی���ەن ئیمارەتی ئەردەالنەوە، بڕێك لە تی���رەی هاروونی لە دی���وی دەربەندیخانەوە بوونە كە 
ئەو ش���ەڕە روودەدا بڕێك لە هۆزی جاف بە س���ەرۆكایەتی )زایەر بەگی جاف( لە ژێر دەسەاڵتی 
)ئەردەالن – سەفەوی( دەگوێزرێنەوە بۆ رۆژئاوای كوردستانی ئیمارەتی بابان و ژێر دەسەاڵتی 
عوس���مانی و هاروونی���ە كۆچك���ردووەكان لەگەڵ هاروونیە نیش���تەجێكاندا تێك���ەڵ دەبنەوە و میر 
ش���ەرەفخانی بەدلیس���ی ناوی هۆزە كۆچەرەكانی نەبردووە وەك ج���اف، هەركی، كە دوو هۆزی 
گ���ەورەی كۆچ���ەری ك���وردن، كەچی ناوی بڕێكی هێناوە لە ژمارەیدا ك���ە یەكجار كەم بوونە و لە 
دەسەاڵتی مەركەزییەوە نزیك بوونە. )سەفەوی عوسمانی( ئێمە لە بەشەكانی دیكەی ئەم كتابەدا 
ئاماژەمان بەو خاڵە كردووە، یانی دەمەوێ بڵێم: ئاماژەكردنی بڕێك لە سەرچاوە كۆنەكان بۆدوو 
تی���رەی ج���اف )هاروون���ی و گەاڵڵی( بە ناوی خۆیانەوە، هی ئەوە ب���ووە كە بڕێك لەو دوو تیرەیە 

نیشتەجێ بوونە و بە شێوەیەك لە شێوەكان لە دەسەاڵتەوە نزیك بوونە.
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دێهات و جێگە و شوێنی تیرەی هاروونی

وەك وتمان بەش���یك لەم تیرەیە لە كۆنەوە نیش���تەجێ بوونە و جێگە و ش���وێنی دیاریكراوی 
خۆیان هەبووە و خێڵە كۆچەره كانی تیرەی هاروونی وەك ئەو باقی تیرەكانی جاف لە گەرمیان و 
كوێستاندا بوونە. بەندە الم وایە، تیرەی هاروونی لە پێش دوا هیجرەتەكەی جاف ) سەردەمی زایەر 
بەگی جاف( دا لە دیوی باش���ووری كوردس���تاندا نیش���تەجێ بوونە و پەیوەندیشیان بە دەسەاڵتی 
عوس���مانی و ئیمارەتی ئەردەالنەوە هەبووە. ئیدی لەچی ئاس���تێكدا ئەو پەیوەندییە بەرقەرار بووە. 
بەڵگەیەكی مێژووییمان بە دەس���تەوە نییە، ئەگەر هەش���بێت ئەوا وەك ملیۆنەها دیكۆمێنتی دەست 
بەسەرا كێشراوی لە )ئەنجوومەنی پاراستنی دیكۆمێنتە عوسمانییەكان( دروستكراوێكە لە شاری 
ئیستەنبول، ملیۆنەها بەڵگەنامەی مێژوویی ئیمپراتۆریەتی عوسمانی تێدایە ) بەندە توانیم پەیوەندی 
لەگەڵ چاوساقێكی ئەو ئەنجومەنەیدا پەیدا بكەم، ئەو كابرایە وتی هەر دەربارەی عەشیرەتی جاف 

40 هەزار دیكۆمێنت و بەڵگە و فەرامین لەوێدایە(

لێك���ی بدەرەوە، هەر دەربارەی یەك عەش���یرەتی كورد ئەو ژم���ارە زۆرە بەڵگە و دیكۆمێنتانە 
بە دەستەوە بێت مانای ئەوەیە ئەگەر كورد و دەسەاڵتی كورد بتوانێت بە شێوەیەك لە شێوەكان 
ئەو دیكۆمێنتانە بەدەس���ت بهێنێت لە بنەڕەتدا واقیعیاتی مێژووی كورد دەگۆڕێت و زۆر راس���تی 
و رووداوی مێژووی���ی دەخرێن���ە بەرچاو. م���ن وەنەبێت كۆڵم دابێت لە هەم���وو رێگایەكەوە بۆی 
رۆیش���تووم )خەریكم( س���ا بە پارە بێت یان بە چارە بێت ش���تێك هەر بە دەس���ت دێنم بەاڵم ئەوە 
كارێك���ی گرنگی نەتەوایەت���ی حكومەتی هەرێمە و ئەركێكە كەوتۆتە ئەس���تۆی، ئەگەر بۆی بكرێ، 

دەبێ بیر لەو كارانە بكەنەوە.

تیرەی هاروونی وەك تیرەكانی دیكەی جاف، زەمان ناچاری كردوون بە تەواوی دەس���ت لە 
گەرمیان و كوێس���تان هەڵگرن، بەاڵم لە كوێس���تاندا وەك هەر تیرەیەكی جاف، هەوارگە و شوێنی 
تایبەتمەن���دی خۆی���ان هەبووە وەك: كان���ی تەمەرخان، گوڵچیەر، كانی كەریان، گوێزە س���ووتەك، 
تەنگی وەاڵش، تۆراخ تەپە، خانزاد دیوە، دۆڵەالر، كەرمەردە، سوڵتان تاغزوت، ملەمەیدا و سەراڵ 
و س���ورڵ. ئەم���ەش ناوی دێهاتەكانی تیرەی هاروونیە؛ دەش���تی پیواز، باینج���ان، تۆپخانە، حاجی 

اللیخان، تازەدێ، حاجی حەسەن، پونگڵە، دڕكە..
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لەوالشەوە، دەرەدوین و بڕێك لەم شوێنانە هاروونی نیشتەجێن، باكان، باغی خێاڵن، كەورە 
زەیناڵی، قەرەباڵخی خواروو، لە شارەزووردا.. تەپە زێڕینە، قاجر، ریشین، مەالوەیسە، گوڵەخانە، 
قوخورد، قەیەفەڕی، كانی شێخ، دوانزە ئیمامی خواروو، كاگردەڵ، خوالمییەكان، بیژاوا، قارەمانی، 
نیرگەجر، حەس���ەكانی مەالعەلی، عەلیاوا، بیس���ەلمێن، جەردس���نە، كانیبەرینە، گواڵن، تووەقووت، 
وازوڵ، عازەبان. لەبەر ئەوەی دۆڵی شارەزوور تێكڕا بە زۆرینە )جاف(ن، لە زۆربەی شارەكانیدا 

تیرەی هاروونی تێدایە. هەلەبجەی شەهید، سیروان، سەید سادق و دەربەندیخان و كەالر.

ناودارانی تیرەی هاروونی لە سەدەكانی پێشوودا:

1. سەلیمەس���وور: لە سەردەمی كەیخوس���رەو بەگی جافدا بۆخۆی بە گەورە و دەمڕاستی تیرەی 
هاروونی ژمێردراوە.

2. محەمەدی سەلیم: لە سەردەمی حەمە پاشای جافدا سەرۆكی تیرەی هاروونی بووە.
3. حەمومینی سەلیم: لە سەردەمی مەحموود پاشای جافدا دەمچەرمووی تیرەی هاروونی بووە.
4. عەول محەمەدی محەمەد ئەمین: سەرۆكی هاروونیی سەردەمی فەرمانڕەوای مەحمود پاشای 

جاف بووە.
5. عەلی حەمومین: لە س���ەردەمی س���ەرۆكایەتی كەریم بەگی جاف و داود بەگی جافدا س���ەرۆكی 

هاروونییەكان بووە1920 تا 1960ز.
6. ئەحمەد حەسەن قەیتوول: پیاوێكی ناوداری هاروونییەكان بووە. 

7. پیروەیسی حاجی عەلی: یەكێك بووە لە دەمڕاستەكانی تیرەی هاروونی
8. ئەحمەدی مستەفا خالە

9. قوری عەلی ئەحمەدی زاڵە
10. ئەحمەد كامەران

11. حاجی فەرەجی حاجی مەحموود حەسەن وەیسی..

ئەمانەش ناوی ناودارانی تیرەی هاروونین لە دوای سااڵنی 1950ز دا:

1. محەمەدی عەلی حەمومین
2. حاجی مەحمودی حاجی قادر

3. حەمە عەلی حاجی محەمەد رەحمان
4. سدیقی عەلی حەمومین.
5. ئەنوەری محەمەد عەلی

6.  حاجی عەبدولقادری عەبدولكەریم
7. حەمە ساڵحی رەشید

8. حاجی حەمە ئەمینی قادری حاجی حەمە عارف
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9. حاجی حەمە عارف
10. حاجی حەمە سالمی عەلی ئیبراهیم

لە ناو تیرەی هاروونیدا دەمڕاس���ت و پیاوی لێهاتوویان زۆر تێدا بووە، باوەڕ بكەن ئێس���تاش 
هەر وەك ئەوسا دەمڕاست و پیاو ماقووڵی زۆریان تێدایە.

 حەم���ەی حاجی مەحمودی هاروون���ی، ئەوڕۆ یەكێكە لە گەورە پیاوان���ی هاروونی. هەروەها 
حەمەی حاجی مەحمودی گوڵەخانی كەس���ایەتییەكی سیاس���ی گەلی كورد و لە دنیای سیاس���ەتدا 

جێگە و شوێنی خۆی هەیە

ل���ەم تیرەیەدا خوێن���دەوار و هەڵگری بەڵگەنامەی زانكۆكانی زۆر تێدای���ە، خوێندەواری وایان 
تێدایە بە پەنجە ئاماژەی بۆ دەكرێت وەك:

حەمە ساڵحی عەلی حەمومین، ناسراو بە )ساڵح هاروونی( كە بۆ دەوڵەمەندكردنی ئەم كتێبە 
یارمەتی دام، خودا ئەم عەشیرەتە لە نموونەیان بێبەش نەكات.

ئەو ناوانەی خوارەوەش لەكاتی جافداری گەرمیان و كوێستانكردندا خێڵیان هەبووە:

1- حاجی رۆستەم بارام
2- حەمەی پیروەیس

3- حاجی حەمە ئەمین حاجی قادر
4- عەبدولكەریم حاجی محەمەد
5- حاجی حەسەن حاجی قادر
6- حاجی عەبدوڵاڵ هوریخانی

ب���ۆ ب���رای گەورە و بەڕێزمان كاك خوس���رەو جاف پاش رێز و حورمەت���ی زۆرمان بۆ جەنابتان 
لەگەڵ ئەم نامەیەدا وەاڵمی ئەو پرس���یارانەتان دەدەینەوە كە ئاراس���تەتان كردبووین سەبارەت بە 
چەن���د زانیارییەك لە بارەی تیرەكەم���ان )تیرەی هاروونی(، هیوادارم جێ���گای رەزامەندیتان بێت، 

تەمەننای سەركەوتنیشتان بۆ دەكەین.

                                        دڵسۆزتان
                                       حەمەساڵح محەمەدەمین هاروونی )ساڵح هارونی(

                                         باوەنوور 2009/7/3
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محەمەد عەلی محەمەد ئەمین

عەلی محەمەد ئەمین
1960-1878
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حەمە عەلی عەبدولڕەحمان هارونی

حاجی مەحموودی هاروونی
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محەمەدی سەلیم هارونی
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سەلیمە سووری هاروونی
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پیروەیسی حاجی مەحموودی هارونی
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ئەحمەدی مستەفای هاروونی
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حاجی فەتاحی حاجی ئەحمەدی هارونی
1989-1922

حاجی وەلی
1978-1912
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تیرەی كویك و فیژی لە كۆنەوە دەگەڕێنەوە سەر تیرەی هاروونی.

وەاڵمی پرسیاری سێیەم:
أ - بە رای من ژمارەی تیرەكەم لە هەزاران كەس دەدات.

ب - ئەوانەی زانكۆیان تەواو كردووە یان لە زانكۆدان سەد كەسێك تێپەڕ ناكات.
ت - ئەوانەی بڕوانامەی ناوەندییان هەیە بە سەدان كەس دەبن.

وەاڵمی پرسیاری چوارەم:
 تیرەی هاروونی لەمێژدا لەگەڵ تیرەكانی )بەیداخی، سەیانی، عەمەڵە( زۆر گونجاو بووە و لەگەڵ 
تی���رەی ش���اتریدا نزیكایەتی هەبووە ب���ەاڵم لەگەڵ هەردوو تیرەی )رۆغزای���ی و تەرخانی(دا چەند 

جارێك بەشەڕ هاتوون.

وەاڵمی پرسیاری پێنجەم:
أ - لە سااڵنی بیستەكانی رابردووەوە خێڵەكانی تیرەی هاروونی ساڵ بە ساڵ وردە وردە كەمیان 
كردووە و ژیانی نیش���تەجێبوونیان هەڵبژاردووە، بەاڵم خێڵەكانیان لە س���ااڵنی سییەكان و چلەكان 
و پەنجاكانی سەدەی رابردوو بگرە هەتا شۆڕشی 14ی گەالوێژی 1958 لە گەرمیان و كوێستان 
كردن���دا بووە و هەتاوەكو س���ەرەتای س���اڵی حەفتاكانی���ش چەند بڕكە ماڵێكیان ل���ە نێوان پێواز و 

شارەزووردا كۆچەرییانە دەژیان.
ب -  هارونی لە كوێستاندا هەوارگەی زۆریان هەبووە كە ئەمانەی خوارەوە بەشێكن لەو هەوارانە: 
)كان���ی تەمرخ���ان، گوڵیچیەر، كانی كەریان، گوێزە س���ووتك، تەنگی وەاڵش، ت���ۆراخ تەپە، خانزادە 

دێوە، دۆڵە الر، كەرمەدە، سوڵتان ئاغزۆت، ملە مەیدانیان، سەراڵ و سوراڵ(.
ت -  ناوچە و دێهاتەكانی ئێستای هاروونی:

هاروون���ی لە دەش���تی پێوازی ناوچەی گەرمی���ان ئەم دێهاتانەی هەیە: )بانیخ���ان، تۆپخانە، حاجی 
الڵیخ���ان، تازەدێی حاجی حەس���ەن، پونگەڵە و دڕكە(. هەروەه���ا گوندی گەرمك موڵكی هاروونییە 
بەاڵم دانیشتوانەكەی ئێستای لە تیرەی باشكین. لە دەرەوەی دەشتی پێواز )دەرەدۆین( گوندێكی 
هاروونییە. بەشێك لە دانیشتووانی گوندەكانی )باسكان و بانی خێاڵن و كەوزەیناڵی و قەرەباڵغی 
خواروو( لە تیرەی هاروونین. لە دەش���تی ش���ارەزووردا هاروونی لەم گوندانەدان: )تەپە رێزینە، 
قاجر، ریش���ێن، مەال وەیس���ە، گوڵەخانە، قولخورد، قەیەفەری، كانی شێخ، دوانزە ئیمامی خواروو، 
كاگردەڵ، خۆاڵمییەكان، بێژاوا، قارەمانی، نێرگسە جاڕ، مەسەكانی مەال عەلی، عەلیاوە، بێسمەڵمێن، 
جەداس���نە، كان���ی بەردینە، گواڵن، ت���ۆوە قووەت( هەروەها بەش���ێك لە دانیش���تووانی گوندەكانی 

)گردەنازێ، گردی شەریف، وازۆڵ، عازەبان( هاروونین.

وەاڵمی پرسیاری شەشەم:
بەدەگم���ەن ماڵ���ی هاروون���ی ل���ە )س���لێمانی و هەولێر و كەركووك( نیش���تەجێن، بەاڵم لە ش���ار و 
ش���ارۆچكەكانی )هەڵەبجەی شەهید و سیروان و س���ەید سادق و هەڵەبجەی تازە و دەربەندیخان 
و باوەنوور و كەالر( بە دەیان خێزانی هاروونی نیش���تەجێن و لە چەند ش���ارێكدا بە زۆری دێنە 

پێش چاو.
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تیرەی سۆفی وەند
ت���ا حەفت���ا س���اڵ لەمەوبەر ئەم تیرەی���ە لە گەرمیان و كوێس���تاندا بوونە و ئەوڕۆكە لە ش���ێروانە، 

قەڵخانلو، هوانی نزیك سلێمانی نیشتەجێن.

حاجی تالیبی حەمە حەسەن، سەرۆكی ئەو دەمەی تیرەی سۆفی وەند
1989-1922

كوێخا محەمەد حەسەنی سۆفی وەند
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مستەفای قادری سۆفی وەن
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تیرەی كەماڵەیی

تیرەی كەماڵەیی یەكێكە لە تیرە سەرەكییەكانی ناو تیرەكانی جاف لە مێژەوە وەك تیرەیەكی 
س���ەربەخۆ و چوارچێوەدار ناوبراون و لە ش���ەڕ و ش���ادیدا پرس���یان پێ كراوە و خاوەن بیر و 
رای خۆیان بوونە و وەك هەر تیرەیەكی كەی جاف لە گەرمیان و كوێس���تاندا خێڵ و س���ەرخێڵی 
ناسراوی خۆیان هەبووە و چ لە گەرمیاندا و چ لە كوێستاندا خاوەنی هەوارگە و لەوەڕگای تایبەت 
ب���ە خۆی���ان بوونە. بە الی ئومەرا و پاش���اكانی جافەوە بە چاوی رێز و نەوازش���ەوە نواڕیویانەتە 

دەمڕاسان و پیاوماقوواڵنی ئەم تیرەیەدا.

ناوی كەماڵەیی:

وەك ناوی سەرجەم تیرەكانی دیكە، بەڵگەیەكی نووسراومان بە دەستەوە نییە، كەوا سووربین 
لەس���ەر چ���ۆن چۆنی ناوەكە ب���ەاڵم لەم رووەوە بۆچوونی جۆراوجۆر هەی���ە، بڕێك الی وایە ئەم 
تیرەی���ە لە ن���ەوە و نەتیجەی پیاوێكەوە پێكهاتوون بە ناوی )كەم���اڵ(، بڕێكی تر الیان وایە كەماڵ 
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ن���اوی ناوچەیەك بووە و لە ژێر دەس���ەاڵتی ئ���ەم تیرەیەدا بووە و بەو ن���اوەوە ناونراون. بڕێكی 
ت���ر الی���ان وایە ك���ەوا چەند س���وارەیەكی ئازا و چاپ���وك لە ئێران���ەوە هاتوون بە ن���اوی )كەماڵ، 
شاتر، هاروون، سمایل، مكایل( ئەوانە هەمووی دەگونجێت لەگەڵ ناو هاتنی )كەماڵەیی(دا .. بەاڵم 
بەگوێرەی لۆژیكی لێكدانەوەی ناوی تیرە و عەش���ایەری جۆراوجۆر و )ئالیەتی ئەنس���اب( زۆرتر 
باوەڕ وایە كەوا س���ەرەتا ئەم تیرەیە بەرەبابی پیاوێك بوونە بە ناوی )كەماڵ(وە، ئەو كەماڵە یان 
بۆ خۆی ناوی )كەماڵ( بووە، یان نازناوی كەماڵ بووە. دیارە ئەو پیاوە كەسێكی لێهاتوو و ناودار 
بووە، بۆیە تیرەیەكی بە ناو ناونراوە. دوای چەند س���ەد س���اڵ هەر بەو ناوەوە ماوەتەوە. بەندەش 
لەو باوەڕەدام كە ناوی ئەم تیرەیە لە ناوی پیاوێكەوە هاتووە بە ناوی )كەماڵ(.. تیرەی كەماڵەیی 
وەك تیرەكان���ی ك���ەی جاف ئاژەڵداربوونە و مەڕ و مااڵتێكی زۆری���ان هەبووە و یەكێك بوونە لە 
تی���رە دەوڵەمەندەكان���ی ن���او جاف، ئەم تیرەی���ە وەك تیرەكانی دیكەی ج���اف ژیانێكی كۆچەرییان 
هەبووە و پەیوەس���تە لە گەرمیان و كوێس���تاندا بوونە و سا بە دوای لەوەڕدا بۆ ئاژەڵەكانیان یان 
تەسلیم بوون و زەبوون نەبوون بە دەست جەبر و زۆری تەوژمی جوگرافیا و گەرما و سەرمای 

زستان و هاوینەوە.

ل���ە گیاگەنان���دا خێڵ و جموجۆڵی پ���ێ كەوتووە و نەیانهێش���تووە زەردی گژوگیا وەدەركەوێ 
خێڵی���ان گوێزاوەت���ەوە بۆ مێرگ و س���ەوزەاڵنییەكی تر، ئیدی بەو چەش���نە هەوارگ���ە بە هەوارگە 
رۆیش���توون تا گەیشتوونەتە دواهەوارگەی دەستنیش���انكراویان لە كوێستاندا وە هەر كە كزەبای 
س���اردی پایز دەس���تی پێ كردووە سەرەوخوار بەرەو گەرمیان بوونەتەوە. رێچكەیان گرتووە كە 
باوباپیرانی���ان پیادا هاتوچۆی���ان پێدا كردووە. بەندە لێرەدا ئ���ەو رێچكەیەتان دەخەمە بەرچاو، كە 
لە گەرمیانەوە تیرەی كەماڵەیی پیادا رۆیش���توون تا كوێس���تان. با ئەوەش بڵێم تیرەی كەماڵەیی لە 
رۆژی س���ێ ش���ەممەدا هەوارگەیان نەگوێزاوەتەوە و رۆژی سێ شەممه یان بە رۆژێكی شووم و 

نەگبەتبار لە قەڵەم داوە.

من الم وایە ئەو رۆژە بۆیە بە نەگبەت لە قەڵەم دراوە، هەروەك لە ناو ئێمەی بەگزادەدا لەو 
رۆژدا هی���چ كارێك���ی تازە و نوێ نە دەكەین و نە لەبەر دەكەین، چونكە لە رۆژی س���ێ ش���ەمەدا 

حەمەپاشای جاف كوژراوە. دیارە بڕێك لە تیرەكانی جاف ئەو كارەیان بۆ بووەتە كەلتورێك.

رێچكەی هەوارگەكانی تیرەی كەماڵەیی

دوان���زە ئیم���ام، ش���ێروانە، قەڵەمە، نەی وەس���ەرە، حەمەنامیق، ملەی هەرەس���ەكە، داری خلە، 
تووتنەج���ار، عەزەبەجۆ، قەاڵتە بزان، چەمی دووس���ەر، ش���ێخ تەویل، مەرەزەج���ار، بەركەڵ، كەلی 
پەیكوڵ���ی، بان���ی میران، دیوانە، باوەخوش���ین، بەردە مارەك���ە، ملەی گەورە ق���ەاڵ، كەماڵەیی رێی، 
زەلەڕەش، ئەحمەدئاوا، كارێزەی باوەسمایل، تانجەڕۆ، جۆگەی كاژاو، كریزە، ملەكەوە، مێرگەسوور، 
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نزارە، فەمتەریەی رەشید، ناڵەشكێنە، هەنگەژاڵە، تەڕەتولێ، سورەتوكانی، چەمی چاش و عەوااڵن، 
قەاڵتە ڕەشكە، كوسیەوار، چەمی میشولەوار، ملەی كەڵی، كۆتەڕەش...

وەك وتمان هەر تیرەیەكی جاف لە كوێستاندا هەوارگەی تایبەتی خۆی هەبووە، هەر تیرەیەك 
لە كوێس���تاندا هەوارگەی تایبەتی خۆی هەبووە، ئەمانەی خوارەوە هەوارگەی تیرەی كەماڵەیە لە 

دیوی كوردستانی رۆژهەاڵتدا:

1 � بیاندەرە .. كۆز و هەوارگەی خێڵی كەچەڵی بووە.
2 � شەكەربەگ: كۆز و هەوارگەی عەلی ئەحمەدی ))مەمێ(( بووە.

3 � حەوزێ: كۆز و هەوارگەی خێڵی شەمینی شاوەیس بووە.
4 � مێشاوەكۆن: كۆز و هەوارگەی خێڵی مەحموود خان بووە.

ب���ە تەئكی���د ئەم تیرەیە وەك ه���ەر تیرەیەكی كەی جاف و غەیری ج���اف لە چەندین بەرەبابی 
جۆراوجۆر پێكهاتووە و لەبەر ئەوەی ئەو دەم ئالیەتی ژیان رەوەندی و كۆچەری بوونە سەرۆكی 
بەرەبابی ناو تیرەكە لەسەر خێڵەوە دەستی پێكردووە و لە ناو هەر تیرەیەكیشدا چەندین خێڵ و 

سەرخێڵ هەبوونە و سەرۆكی تیرەش وەك ریشسپی و براگەورەی هەمووان بووە.

خێڵ و سەرخێڵەكانی ناو كەماڵەیی:

أ - خێڵ���ی كەچەڵ���ی: بە گەورەترین خێڵ���ی ناو تیرەی كەماڵەیی دەژمێردرێ���ت و لە ناو ئەو خێڵەدا 
چەندی���ن س���ەرخێڵی كارامە و لێزان و دەمڕاس���تی تیادا بووە، وەك »حەمەس���ووری كەماڵەیی« 

باوكی شاعیری سۆفی سفەتی جوانەمەرگ »وەلی دێوانە«.
ب - مستەفا عەلی پیروەیس

ت - مەحم���وودی حەمەی عیس���ا، كە بكاتە زاوای »كوێخا حەمەس���وور«ی باوكی وەلی دێوانە و 
مێردی پەریخان خوشكی وەلی..

پ - مستەفا ئەلی
ج - حەسەنی محە

ح - خەلیفە قادر
خ - زۆراوی رەمەزان
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وەك وتم���ان »كەچەڵ���ی« گەورەتری���ن بەرەباب���ی ن���او كەماڵەیی���ن و دەوڵەمه ندتریش���ن لەدوای 
نیشتەجێبوونیان لە گەرمیان لەم دێهاتانەی خوارەوە نیشتەجێن..

- قەلوەزە
- گۆمەزەردی بچووك

- گۆمەزردی گەورە

لە شارەزووریش:
- قلرخی سەروو
- قلرخی خواروو

- خەر جافە

كەچەڵی لەم بنەمااڵنە پێكهاتووە:

- حەمەسوور
- حەمەلی

- هەیدەری
- زایەری

- باپیر
- سەیفوڵال

- زۆراو
- شاوەیسی

- بەرەبابی خانی. ناودارەكانیان
- قازی مەحموودی خانی

- عەزیزی مەحموودی خانی
- حەمەی خانی

- حەمەی هەسەن..

ئەم پیاوە، یەكێك بووە لە پیاوە ئازا و دەمڕاستی نەك تەنیا تیرەی كەماڵەیی، بەڵكو سەرتاسەری 
هۆزی گەورەی جاف. بەندە »نووس���ەری ئەم باس���ە« ئەم پیاوەم لە نزیكەوە دیوە و بە باش���ی 
بە بیرم دێت و لە ناو بەگزادەكانیش���دا پەیوەس���تە بە چاوی رێز و نەوازش���ەوە مامەڵەیان لەگەڵدا 
ك���ردووە ل���ە دیوەخانەكانیاندا پەیوەس���تە دادەنیش���ت و لە تەنگ و چەڵەمەی گ���ەورەی ناو جافدا 
پرس���یان پێ دەكرد و قسەی دەبیس���ترا.. ئێستاش كوڕەكەی )اللە فایەق( بە یه كێك له  براگەورەی 

تیرەی كەماڵەیی دەژمێردرێت. ئەم بەرەبابە لە دێی میالن و دوومیالن نیشتەجێن..
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بەرەبابی شەروانی. ناودارانیان

شەمێ بەناوبانگ و شاعیری گەورەی كورد »وەلی دێوانە« لەم بەرەبابەیە و باوكی یەكێك بووە 
لە دەمڕاس���تی نێو تیرەی كەماڵەیی )تكایە بگەڕێوە بۆ كتاوی »وەلی دێوانە« 2010 لە نووس���ینی 

خوسرەو جاف( تا بە باشی ئەو تراژیدیایەت بۆ شی بكرێتەوە...

پیاوە ناودارەكانیان:

قادری شێروان، یوسفی شێروان، مەحموودی ئەمین، لە گەرمیان لە گوندی میالن و حاجی قازی 
و كانی چایلە دادەنیشن.

بەرەبابی مەمەیی. ناودارانیان

- حەمە تالیبی مستەفا، سەرخێڵی ئەم بەرەبابەی بووە.
- حسەینی بارام

- مارفی ئەلی
- عارفی ئەحمەد عەواڵ

زۆرتر لە گۆپان و دێی نازیە نیشتەجێن.

بەرەبابی بەخالن. ناودارانیان:

- فەرەجی پیروەیس
- ئەحمەدی حەمەی ئازیز
- مەولەی حەمەی ئازیز
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- حاجی قادری وسو
- سەمینی فەرەج

بەرەبابی بەكرانی یان شاوەیسی. ناودارانیان:

- سەمینی شاوەیس
- قازی حەسەنی خێروەیس

- ئەحمەدی غەریبی خێروەیس

بەرەبابی سوسكی یان گونە. ناودارانیان:

- حەمە فەتاحی مەحمو
- حەمەی ئەمینی گۆنە
- حەمومینی رۆستەم

خەسڵەتی تیرەی كەماڵەیی

ئەم تیرەیە لە ناو تیرەكانی جافدا بە تیرەیەكی پاك و خاوێن و دوور لە كاری بگرە و بەردە و دزی 
و دەخەڵیەوە دووربوونە و زۆرتر لە تیرەكانی كەی جاف پابەندی ئاین و رێبازە جۆراوجۆرەكانی 
ئیسالم و پیرەكانی ناو تەریقەتە جۆراوجۆرەكان بوونە بۆنموونە كەڵە سۆفییەك و پایەبەرزێكی 
وەك »وەل���ی دێوان���ە« كە ل���ە دنیای لێبوردندا گەیش���تە »فەنا فیلال« و لەس���ەر بی���روڕا و لەخۆ 
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گوزەش���تەكی ژیانی دۆڕاند و ناوی هەمیش���ەگی بە دەست هێنا. )بڕوانە: وەلی دێوانەی خوسرەو 
جاف(. لەم تیرەیەدا پەیڕەوانی تەریقەتی قادری و نەقش���بەندی زۆر هەبووە و پیاوی خواناس���ی 

زۆریان تیادا هەڵكەوتووە.

- اللە مارف
- حەمەی شەریف

- اللە عەزە
- ئەحەی سوور

- خەلیفە قادر
- دەروێشی عەبدوڵاڵ

- كەریمی مستەفا
- سۆفی مەجید

هەروەها رەنگە كەسانێكی كەش هەبن و من ئاگاداریان نیم، با ئەوەش بڵێم: تیرەیەك كەسایەتییەكی 
هۆش���یار و ئ���اگاداری وەك »وەل���ی دێوانە«یان تیا هەڵكەوت، ئەوە دەگەیەنێ���ت. قەینا ئەو تیرەیە 
وەك تەواوی جاف رەوەند و كۆچەر بوونە، بەاڵم پابەندی خوێندەواری و مەال و لێزانین بوونە و 
لە هەر خێڵێكدا مەالی تایبەتمەندی خۆیان هەبووە و مەالش وەك ئەوان لە گەرمیان و كوێستاندا 
ب���ووە. بۆ نموونە س���ەرخێڵێكی دەوڵەمه ن���د و بە توانای وەك »حەمەس���وور« زۆر پابەندی مەال 
و خوێن���دەواری ب���ووە و حوجرەیەكی خوێندنی بۆ نۆ منداڵ���ی تیرەكە پێكدێنێ و مەالی زیرەك و 
هۆش���یاری ب���ۆ راگیر دەكات و ن���ۆ منداڵی تیرەی كەماڵەیی دەخات���ە الی حوجرەی مەال و ئەم نۆ 

منداڵە هەر یەكەیان دەبنە خوێندەواری باش و ناودار.

1- مەال محەمەدی حەمەجان
2- مەال سەمین

3- حەمەی شەریف
4- وەلیدی حەمە سوور، وەلی دێوانەی بەناوبانگ

5- فاتمی قازی
6- پەریخان

7- مەال ئەحمەدی كەرەم وەیس
8- شەمسەی قادری شیراون »شەم«ی الی وەلی دێوانە.

9- مەال ساڵحی حەمەی ئەولڕەحیم.

جگە لە وانە، چەندین مەالی بەناوبانگی تر لە ناو كەماڵه ییدا هەڵكەوتووە، وەك: مەال مەحموودی 
سەیالی، مەال مەحموودی حەمەی ئەحمەد، مەال ئەمینی سەلمان. هتد..
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لەب���ەر رووداوێ���ك دەبینرێت تیرەی���ەك كۆمەڵێك چوزانم عەش���یرەتێك. كارێك، كردەوەیەك، 
رووداوێك دەكەنە دیاردە و لە رۆژی ئەو رووداوەدا پارێز دەكەن و ئیدی سا شەڕ بووبێت یان 
بوومەل���ەرزە، ی���ان درم و نەهامەتی، یان الف���او، یان رووداوێكی دڵتەزێن ئ���ەو رۆژە بە رۆژێكی 

بەدیووم و شووم لەقەڵەم دەدەن.

لەناو تیرەی كەماڵەییدا رۆژی نۆزدەی س���ەوزەی فارس، كە بكاتە دووی مانگی ش���وبات، بە 
رۆژێك���ی ن���ا موبارەك لە قەڵەم دراوە. ئەم تیره ی���ەش وەك تیرەكانی دیكەی جاف، دژ بە زوڵم و 
زۆری دەس���ەاڵتی عەجەم و عارەب و تورك دەستیان داوەتە چەك و لە واڵت پارێزییان كردووە 
و بەربەره كانی���ان ئەنج���ام داوە و ل���ە شۆڕش���ی ئەیل���وول و گواڵندا بە گەرمی بەش���دار بوونە و 
شەهیدێكی زۆریان پێشكەش بە كوردستان كردووە )خۆزگە رۆشنبیرێكی جاف ئامارێكی تێكڕای 

لە شەهیدانی جاف پێكدەهێنا و دەیكردە كیتاوێك(.

لە ناو تیرەی كەماڵەییدا »حازر وەاڵمی« یەكێك لە خەسڵەتەكانیان بووە. دەگێڕنەوە، زەوارێكی 
كەماڵەیی دەڕۆن بۆش���اری كفری، لە خڕەكەی بندەس���تی سەرقەاڵدا بە چای كردن خەریك دەین 
س���وارەی دەوڵ���ەت لێیان نزیك دەبن���ەوە، مودیر ناحیە دەڵێت: ئێ���وە گەماڵەیین؟ یەكێكیان وەاڵمی 

دەداتەوە: بەڵێ مودیر بەگ. ئێمە هەوین. بەاڵم گەماڵ بە بێ دەڵ نەبووە، لە خزمەتتداین...

كەری���م بەگ���ی جاف لە كیتاوەكەیدا »تەئریخی جاف« لە بارەی تی���رەی كەماڵەیی دەڵێت: ئەم 
تیرەیە تا بڵێی لەخواترس و بە ئایین و دڵ س���افن، تیرەكانی كەی جاف رێزی تایبەتی لەم تیرەیە 

دەگرن.

)وەلی دێوانە(

بێگومان »وەلی دێوانە«ی جوانەمەرگ لە بەرەبابی كەچەڵی تیرەی كەماڵه ییە و كوڕی كوێخا 
حەمە س���وور بووە و ئەمە حاش���ا هەڵنەگرە و ئەوانەی موخلیسی راستەقینەی ئەدەبیاتی كوردین 
ئەوەی���ان س���ەلماندووە ئەگەر كەس���ێكی كۆلكە خوێندەوار لە رووی نەزانین���ەوە لێرە و لەوێ لەم 
رووەوە ش���تێكی نووس���یبێت، هیچ لە جەوهەری حەقیقەت كەم ناكاتەوە، بەندە لەم رووەوە پلە و 
پایەی رۆشنبیری هەروەها مەقامی بەرز و بڵندی »وەلی دێوانە«م لە كتێبێكی قەبارە ئەستووردا 
باڵوكردۆت���ەوە، الش���م وایە ئەو ش���اعیرە گەورەیە حەق���ی خۆی پێنەدراوە و كات���ی ئەوە هاتووە 
دووبارە لەدایك ببێتەوە و خوێندەواری كورد بە وردی پەی بە بلیمەتیی »وەلی دێوانە« ببات و 
لەوەش دڵنیام لە داهاتوودا چەندین بەڵگەنامەی ماجستێر و دوكتۆرای لەسەر وەردەگیرێت و ئەو 

حەلەیە دڵ سووتاوی هۆزی جاف و كوردەواری ئارام دەگرێت.
بە ئومێدی ئەو رۆژە.

خاڵێكی دیكە، كە دەمەوێت ئاماژەی بۆ بكەم: بڕێك لە نووس���ەرانی كورد لەبەر نزیكی ناوی 
»كەماڵەیی« و »مكەیاڵی« لەبەر ئەوەی هەردوو تیرەكەش »جاف«ن، بە هەڵە ناوی وەلی دێوانە 
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بە مكەیاڵی دەبەن، لە راستیدا »وەلی« كوڕی سەرخێڵێكی تیرەی كەماڵییە.

كەسایەتییەكانی ناو تیرەی كەماڵەیی

1- حاجی عەبدوڵاڵ مستەفا شەریف
2- حاجی ئەحمەدی حاجی محەمەد مستەفا شەریف

3- حاجی مەحموود عارف مستەفا
4- عەزیز محەمەد فەتاح مەحموود

5- مستەفا حاجی عەلی مەحموود ئەحمەد
6- محەمەد حاجی مستەفا

7- حەمە ساڵح حاجی سلێمان عەزیز قازی
8- قادر حوسێن ئەمین عەزیز شەروان

9- قادر حاجی مەحموود محەمەد ئەحمەد
10- حەمە ئەمین قادر زۆراب رەمەزان

11- ئەحمەد محەمەد قازی فەرەج
12- ساڵح مەجید فەرەج

13- ئەبو بەكر حاجی حەمە ئەمین شاوەیس
14- عەلی محەمەد ساڵح وەلی

15- لەتیف عەزیز مەحموود ئەمین
16- حەمە حاجی حوسێن حەمە عیسا

17- محەمەد تالیم یوسف شەروان
18- حاجی كاكەواڵ قازی حەسەن
19- عەزیز حەمەئەمین رۆستەم
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لیستی ناوی بنەماڵەكانی عەشیرەتی كەماڵه یی

بنه ماڵه ناوی سیانیژ

كەچەڵیمحەمەد قادر مەحموود1-

كەچەڵیمحەمەد حوسێن محەمەد عیسا2-

كەچەڵیمحەمەد حاجی مستەفا3-
كەچەڵیساڵح عەلی مستەفا4-

كەچەڵیحەمەئەمین قادر زۆراب5-

كەچەڵیمحەمەد فەتاح عەلی6-

كەچەڵیمەال عومەر فارس حەسەن7-

كەچەڵیعەلی مەحموود مەعروف8-

كەچەڵیعەلی رەشید قادر9-

كەچەڵیجەمال فه تاح ئەحمەد كامەران10-

كەچەڵیمحەمەد مەحموود فەرەج11-
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سەد رەحمەت لە وەلی دێوانە

مێژووی ئەم تیرەیە لە ناو تیرەكانی كەی هۆزی جافدا دیارە و هیچ تەمومژێكی بەس���ەرەوە نییە 
و جێگە و پێگەی خۆیان هەبووە و ئێستاش هەیە.

داس���تان و تراژیدی���ای »وەلی دێوانە« چەندین ئەوەندەی تر ن���اوی ئەم تیرەیەی بەناوبانگتر كرد 
و خس���تییە سەر زاری خوێندەواران و عاش���قانی دوور و نزیك، ئاوا داستانێكی ویژدانی، عشقی، 
ئەدەب���ی، لە ناو تیرەی كەماڵەییدا روویداوە ش���انازییە نەك ب���ۆ منێكی »جاف« بەڵكو بۆ تەواوی 

میللەتەكەم.
تراژیدیای »ش���ەم و وەلی دێوانە« تەنیا پەیوەندییەكی نێوان كچ و كوڕێك س���ەرەنجام دەست بە 
یەخە بوون لەگەڵ س���ۆزی عەشقدا ناژمێردرێت و ئەگەر وەس���تاكارانە لەو پەیوەندییە روحییەی 
وردبینەوە رازە ئاس���مانییەكانی وەدەردەكەوێت. بڕوانە كتاوی »وەلی دێوانە«ی خوس���رەو جاف 

»چاپی دەزگای سەردەم، 2010«.
بەن���دە ب���ۆ خۆم تا رادەیەك ئ���اگاداری تیرەكانی جاف هەم، بەاڵم بەچاك���م زانی بڕێك زانیاری لە 
دەمچەرمووە خوێندەوارانی تیرە جیاوازەكانی جاف وەرگرم، ئەلحەق و ئینس���اف زۆر كەس قۆڵ 

و بازووی مەردانەگی هەڵكرد و هەر یەكە بە جۆرێك ئەم كیتاوەی دەوڵەمەندتر كردووە.
ل���ەو تیرەی���ەدا دەمەوێت ئاماژە بە خاڵێك بكەم نەك تەنیا لە ناو تیرەی كەمالەییدا وەدیم كردووە، 
بەڵك���و ل���ە دوو س���ێ تیرەی دیك���ەدا دووفلیقانەیی كەم و زۆر خۆی خس���تۆتە بەرچ���او كەوا كێ 

سەرۆكی ئەم تیرەیەیه ..
ئەو دووبەرەكییەی لە ناو ئێمەشدا »بەگزادەی جاف« روویدا دوو سێ كەس هەر یەكە خۆی بە 
رەواتر و شایس���تەتر دەزانی بۆ س���ەرۆكایەتی. تا بیرم لەوەی كردەوە ئەم هەڵەفە و گرێیەی بە 

شێوەیەكی سەردەمییانە و دوور لە دەمارگرژی و توندوتیژی ئاسان بكەم..
ئەوەب���وو ل���ە رۆژدا هەرچ���ی خزمان هەبوو كۆم كردن���ەوە و دوای لێدوان وتم ئ���ەوەی بەخۆیدا 

دەنازێت و مەرجەكان لە خۆیدا دەبینێت »ئەمە گۆ و ئەویشە مەیدان« با خۆی هەڵبژێرێت.
بە راستی رۆژێكی مێژوویی بوو دوور لەهەرا زۆر حەزارییانە یەكێكمان بە براگەورە هەڵبژارد.

من پێش���نیاز دەكەم خزمانی كەمالەی���ی ئەلحەمدولیلال پیاوی بە ئەزموون و خوێنده واری زۆریان 
تیادایە، ئەگەر لەسەر یەك كەس »كۆك« نین با برایانە بیخەنە دەنگدان و هەڵبژاردنەوە، ئێمەش 
پیرۆزباییان لێ دەكەین و خزم و خوێش���ی شاعیری گەورە و جوانەمەرگی میللەتی كورد »وەلی 
دێوانە« ش���اد، دەبێت روحی یەكتری قبوڵكردن و لەیەك بوردن هەر لەو شاعیرە گەورەوە بكەنە 

هەوێنی ژیانی ئەمڕۆ و باوەشی سازش و خویشاوەندی بۆ یەكتر بكەنەوە.

                                                                       خوسرەو جاف
2010/10/10                                                                        

                                                                         هەولێر
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حەمە سووری كەماڵەیی، باوكی وەلی
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قادری شێروان، باوكی شەم.
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شەم
شەمسەی قادری شێروان
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دەروێش شەمسەدینی كەمالەیی
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محەمەدی فەتاحی مەحموودی كەریم

ئەحمەدی حەمە ئەمین رۆستەم

عەلی حاجی فەرەج
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مەحموودی عەزیز
محەمەدی قازی فەرەج

نوری حاجی محەمەد

مەحموود فەرەج محەمەد
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خەندان ساڵح عەزیز
خەن���ان خان���م ئەوڕۆكە ك���وڕ و ك���وڕەزا و نەوەی 
فراوان���ی هەی���ە و لەن���او تی���رەی كەمالیی���دا ئ���ەم خانمە 
ناس���راوە و ل���ە رووداوەكان���دا دەوری خ���ۆی هەبووە، 
شەڕێك لە نێوان كەماڵەیی و تیرەی بێسەریدا روویدا و 
چەند كەسێك لە بێسەرییەكان دەكوژرێت و خەنان خانم 
كچە كەماڵەیی لە چۆیەی خوێندا دەدرێت بە شوو، بەاڵم 
ش���ێوەی رەفتاری ناپەسندی لە جویەی خوێنا دراو ئەم 
ئافرەتە دەس���تەمۆ ناكات و وەك ئافرەتێكی سەربەرزی 
جاف و كوردەواری كەس���ایەتی خۆی بە دوور و نزیك 

دەسەلمێنێت.

ئەحمەد فەرەج محەمەد

حاجی سلێمانی عەزیزی قازی
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حاجی محەمەدی حەسەنی مەحموود خانی
ئەم پیاوەم بەبیردێت و لەو دەمانەیدا بە یەكێك 
لە پیاوە ئازاكانی سەردەمی خۆی دەناسراو و 
بەگزادەكانی جاف زۆر رێزیان لێدەگرت و قسەیان 
لێدەبیست و لە ناو سەرتاسەری تیرەی كەماڵەییدا 
حیسابی بۆ دەكرا.

عارف ئەحمەد عەبدوڵاڵ

قادر ئەحمەد محەمەد
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حەمە ئەمینی حەمە ساڵح

عەلی فەرەج چەلەبی
1914

حاجی عوسمان عەزیزی قادر
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قادر ئەحمەد قادر شێروان

ساڵح ئەحمەد عەبدوڵاڵ

حەمە عەلی قازی مەحموود خانی
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تیرەی كەماڵەیی

سەرچاوەی ناوەكەی:
تیرەی كەماڵەیی یەكێكە لە تیرەكانی عەشیرەتی گەورەی جاف كە بە درێژایی مێژوو بوونێكی 
بەرچاوی هەبووە لە زۆرێك بۆنە سیاسی و كۆمەاڵیەتییەكانی دەوروبەریدا. هەندێك لە سەرچاوە 
مێژوییەكان ناوی كەماڵەیی بۆ كۆمەڵێك سوار دەگێڕنەوە، كە لە ئێرانەوە هاتوون بۆ كوردستانی 
باش���وور، ك���ە بە س���وارەی جەفایی بەناوبانگ ب���وون و ناوەكانیان كەمال و ش���اتر و هاروون و 
سمایل و مكایل بووە و پاشان نەوەكانیان زۆربووە و بە كەماڵەیی و شاتری و مكایەلی و سمایل 
عوزێری ناسراون. هەنێكی تر ناوەكە دەگێڕنەوە بۆ وشەی كەمااڵ كە دێیەكە لە هەورامانە و پێیان 
وایە كەماڵەیی لە كەمااڵوە هاتووە لە بنەڕەتدا بە گشتی پشتیان بە ئاژەڵداری و پاشان كشتوكاڵ 

بەستووە بۆ بژێوی ژیانیان.

كۆچی گەرمیان و كوێستان

یەكێك لە س���یفەتەكانیان ئەم تیرەیە دیاردەی كۆچ و كۆچبەری بووە و س���ااڵنە خێڵەكانی ئەم 
تیرەی���ە گەرمی���ان و كوێس���تانیان كردووە بۆ دابینكردنی لەوەڕگای پێویس���ت ب���ۆ مەڕ و مااڵت و 
واڵخەكانیان. ئەم س���ەفەرە دوور و درێژەش لە ناوچە گەرمەس���ێرەكانی دوانزە ئیمام و دەش���تی 
ش���ێروانەوە دەس���تی پێك���ردووە تاوەك���و كوێس���تانەكانی بان���ەی خایاندووە. بەم ش���ێوەیەی الی 

خوارەوە: 
لە بەهاردا و لە كاتی گیاگەناندا، س���ەرخێڵ فەرمانی دەكرد كە ئینش���ائه ڵاڵ سبەی لەگەڵ بانگی 
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بەیانی���دا بارە، )جگە لە رۆژی س���ێ ش���ەممە كە ب���ە الی كەماڵەییەكانەوە رۆژێكی ش���ووم بووە(. 
بەرەبەی���ان ه���ەر خێڵە و ب���اری خۆیان باردەكرد و ئ���ەم خێڵەش بارەبەری ك���ەم بوایە واڵخی لە 

خیڵەكانی تر وەردەگرت.
ل���ە كات���ی كۆچەكەدا چەندین ج���ار حەیوانی كۆرپەزێ )كار بێت یا بەرخ( لە ش���ەڵتاندا هەڵیان 
گرت���ووە لەبەرگ���ەل هەروەها ڕان س���اراما كراوە. س���ەرەتا لە دوانزەئیمام���ەوە خێڵ كەوتۆتە رێ 
بەرەو دەشتی شێروانەوە خێڵ چووەتە قەڵەم لەوێوە كۆچیان كردووە بۆ نەیوەسەرە ئەنجا خێڵ 
دەب���ەزێ، لەوێوە بۆ حەمەنامیق لەوێوە بۆ ملەی هەرەس���ەكە )داری خل���ە( لەوێوە بۆ تووتنەجاڕ 
ئەنجا بۆ عەزەبەجۆ لەوێوە بۆ قەاڵتەپزان لەوێوە بۆ چەمی دووس���ەر دوای ئەوە بۆ ش���ێخ تەویل 
)كان���ی ئایش( لەوێوە ب���ۆ مەرەجاڕ لەوێوە بۆ بەركەل )دێی دۆمەكان( ئەمجا بۆ نوختەی پەیكوڵی 
لەوێ���وە ب���ۆ بانی میران لەوێوە بۆ كەمپی دێوانە لەوێوە بۆ باوەخۆش���ێن لەوێوە بۆ بەردەمارەكە 
دوای ئ���ەوە ب���ۆ ملەی گەورەق���ەاڵ لەوێوە بۆ كەماڵەی���ی رێی ئەنجا بەرەو زەل���ەڕەش )كانی توو( 
لەوێوە بۆ ئەحمەدئاوا لەوێوە بۆ كارێزەكەی باوەس���مایل نزیك دس���كەرە و خەرجانە لەوێوە بۆ 
تانجەڕۆ لەوێوە بۆ پشت جۆگەی كاژاو ئەمجارە بەرەو گرێزە و دوای ئەوەش بەرەو كانی كونەكە 
لەوێوە بۆ ملەی گواڵن لەوێوە س���ێبیاران لەوێوە بۆ كانی مانگا پاش���ان بەرەو ملەكەوە لەوێوە بۆ 
مێرگەس���وور ئاوایی مینەبەگی گۆڵەوگلێنە )قزڵجە( لەوێوە بۆ نزارە لەوێوە بۆ قەمتەرەی رەش���ید 
لەوێ���وە بۆ ناڵەش���كێنە پاش���ان بەرەو هەنگ���ەژاڵ و لەوێوە تەڕەتوڵی لەوێوە بۆ س���وورەتووكانی 
)دارۆغان( لەوێوە بۆ چەمی چاش و عەوااڵن لەوێوە بۆ قاڵتە رەش���كە لەوێوە بۆ كۆس���ی وار و 
ئەمج���ارە بۆ چەمی مێش���وولەوار و لەوێ بۆ ملەی كەل���ی و لەوێوە بۆ كۆتەڕەش لە پاش هەموو 

ئەم شوێنانە ئەمجا بەرەو دیوی ئێران.
ش���ایانی باسكردنە كە ماوەی دابەزینی خێڵ لەم كۆچانەدا سێ كاتژمێر جارێك بووە ئەمەش 

بەگوێرەی توانای ئەندامانی خێڵەكە و ئاژەڵ و واڵخەكانیان.

كۆز یان هەوارگەی تیرەكە لە ئێران

كۆزەكانی كەماڵەیی لە دیوی ئێران:
1 � بیاندەرە، كۆزی خێڵی كەچەڵی 

2 � شەكەربەگ، كۆزی عەلی ئەحمەد )مەمەیی(
3 � حەوزێ، كۆزی سەمینی شاوەیس

4 � میشاوەكۆن، كۆزی مەحموودخانێ بووە.

ئەم تیرەیە پێكهاتووە لە چەندین خێڵ و هۆزی گەورە و بچووك كە هەریەكەیان سەرۆكێكی 
تایبەتییان هەبووە جگە لە سەرۆكی گشتی تیرەكە كە توانا و دەسەاڵتی بەسەر هەموو تیرەكاندا 

هەبووە و پرس و راوێژی بە سەرۆك خێڵەكانی تیرەكە كردووە. لەو خێاڵنەش:
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كەچەڵ���ی: ك���ە گەورەترین���ی خێڵەكان���ی كەماڵەیییە و چەندی���ن كەڵەپیاوی وەك حەمەس���وور 
كەماڵەیی )باوكی وەلی دێوانەی ش���اعیر( و مس���تەفای عەلی پیروەیس و مەحمووی حەمەی عیسا 
)كە چنەكەی واتە پەریخانی حەمەس���وور، خوش���كی وەلی دێوانە بووە(، مستەفای ئەلی و حەمەی 

كوڕی، حەسەنی محە، خەلیفە قادر، زۆراوی رەمەزان.

ش���وێنی نیش���تەجێبوونیان لە گەرمیان قەڵوەزە و هەردوو گۆمەزەردی گەورە و بچووك، لە 
ش���ارەزووریش خەرجان���ە و هەردوو گوندی قلەرخی س���ەروو و خواروو. ئ���ەم هۆزە لە چەندین 
بنەماڵ���ەی وەك���و: بنەماڵ���ەی حەمەس���وور و خەملی و هەی���دەری و زایەری و باپی���ر و زۆراو و 

سەیفوڵاڵ و شاوەیس پێكهاتووە.

خانێ: لە پیاوە ناودارەكانی: قادری مەحمووخانێ، عەزیزی حەمەی خانێ، حەمەیی هەس���ەن. 
شوێنی نیشتەجێیان میالن و دوو میالن بووە بە زۆری.

شەروانی: كە سەرخێڵەكەیان قادری شێروان بووە، لە پیاوە ناودارەكانی: مەحمووی عەمین، 
یوس���فی ش���ێروان. ب���ە زۆری ل���ە گوندەكانی می���الن و دوومی���الن و كانی چایل���ە و حاجی قادی 

نیشتەجێن.

مەمەی���ی: ل���ە پیاوە ناودارەكانی: حەمەتالیبی مس���تەفا )س���ەرخێڵی مەمەیی(، حس���ەینی بارام، 
مارف���ی ئەل���ی، عارفی ئەحم���ەد عه بدوڵاڵ. بە زۆری لە هەردوو گون���دی نازێی گەورە و بچووك و 

گۆبان نیشتەجێن.

پەخ���الن: لە پیاوە ناودارەكانی: فەرەجی پیروەیس، ئەحمەدی حەمەی ئازیز، مەولەی حەمەی 
ئازیز، حاجی قادرەسوور و سەمینی فەرەج.

بەكرانی یا شاوەیسی: سەمینی شاوەیس، قازی حەسەنی خیروەیس، ئەحمەدی حەمەغەریبی 
خیروەیس.

سۆسكی یا گونە: حەمەی فەتاحی مەحموو، حەمەی ئەحمەیی گونە. حه مۆمینی رۆسەم.

پابەندییان بە ئایینەوە

یەكێك���ی تر لەو خەس���ڵەتانەی ئەم تیرەیە لە تیرەكان���ی تری جاف جیا دەكاتەوە ئەو پابەندییە 
توندەیەتی بە ئایین و تەس���ەوفەوە كە تا دواڕادەی دڵس���ۆزی دڵس���ۆزییان نواندووە بۆ تەریقەت 
و مورش���یدەكەیان. ل���ەو نێوەندەش���دا چەندین كەڵەپی���اوی تیا هەڵكەوتووە كە ب���ە كەرامەت و پلە 
ئایینەكانیان خەڵكی دەوروبەریان سەرس���ام كردووە. لەوانەش اللەمارف، حەمەی ش���ەریف، اللە 
عەزە، ئەحەس���وور، خەلیفە قادر و دەروێش عەبدوڵاڵ و كەریمی مس���تەفا و سۆفی مەجید و هتد. 
دەروێشەكانی كەماڵەیی بە زۆری سەر بە شێخانی كەسنەزانی و قەرەچێوان كە دوو لقی تەریقەتی 

قادرین. سۆفییەكانیشیان بە زۆری سەر بە خانەقای شێخانی بیارەن لە تەریقەی نەقشبەندی.
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بە هۆی كۆچی سااڵنەی گەرمیان و كوێستانەوە و جێگیرنەبوونیان لە شوێنێكی هەمیشەییدا. 
ئەوانیش وەك س���ەرجەم عەشرەتەكانی دەوروبەریان بێبەش دەبن لە زۆربەی ئەو گۆڕانكاری و 
پێش���كەوتنانەی كە هەندێ ناوچەی تر ل���ە رووی بازرگانی و كۆمەاڵیەتی بە خۆیانەوە بینی. هەر 
ئەم���ەش وای ك���ردووە كە تا رادەیەك بێبەش بن لە مەدرەس���ەی ئایین���ی و حوجرەكانی خوێندن 
كە تاكە س���ەرچاوەی خوێندن و زانس���ت بووە لەو كاتەدا، بەاڵم لەگەڵ ئەوەش���دا بێبەش نەبووە 
لە مەال و خوێندەوار و ش���اعیری زیرەك و بەتوانا. بۆ نموونە لە س���ەردەمی حەمەس���ووردا كە 
پیاوێكی زۆر دەوڵەمەند و خانەدان بووە نۆ كەس لە ئەندامانی بنەماڵەكەی و دەوروبەری بە كچ 
و كوڕەوە دەخاتە بەر خوێندنی حوجرە و مامۆستای ئایینی بەتوانایان بۆ دابین دەكا و تێچوونی 
حوجرەكەش���ی خس���تۆتە ئەس���تۆی خۆی، ئەو 9 كەس���ەش لە دواییدا مەال و ش���اعیر و خواناسی 
باشیان لێ دەردەچێ كە بریتی بوون لە: مەال محەمەدی حەمەجان، مەال سەمین، حەمەی شەریف، 
وەلیدی كوڕی حەمەسوور )وەلی دێوانەی شاعیر(، فاتمی قازی، پەریخان، مەال ئەحمەدی كەرەم 
وەیس، شەمس���ەی قالەی ش���ێروان )ش���ەم( ئەمە جگە لە مەال س���اڵحی حەمەی ئەولڕەحیم و مەال 

مەحمووی سەیالی و مەال مەحمووی حەمەی ئەحمەد فەتاح و مەال ئەمینی سلێمان.

خوێندنی هاوچەرخ

لەم سااڵنەی دوایشدا كە زانست و قوتابخانەكانی سەردەم گەشەكردنێكی بەرچاوی بەخۆیەوە 
بینی، منااڵنی كەماڵەییش توانیان بەش���دارییەكی باش���یان هەبێ تیایدا و چەندین دكتۆر و مامۆستا 
و پس���پۆڕی باش���یان تیا هەڵكەوتووە، تا ئێستا نزیكەی 700 خوێندكار زانكۆیان تەواو كردووە لە 
بەشەكانی )جوگرافیا 194 خوێنكار، مێژوو 85 خوێنكار، زمانی ئینگلیزی 132 خوێندكار، كۆلێژی 
یاس���ا 64 خوێنكار، 48 خوێنكار بەش���ی ئەندازیاری، 88 خوێنكار كۆلێژی پزیش���كی، 67 خوێنكار 
بەش���ی كیمیا و چەند بەش���ێكی تری زانكۆكانی كوردس���تان و عێراق. بۆ نموونەش مەحس���ووم 
مەحموود ئەحمەد فەتاح كە خوێندكاری كۆلێژی پزیش���كی زانكۆی س���لێمانییە، ماوەی س���ێ ساڵە 

پلەی یەكەمی سەر هەموو كوردستانی هەیە لە بەشەكەی خۆیدا.

هەروەها نزیكەی 500 خوێندكار پەیمانگایان تەواو كردووە )بەش���ی بیركاری 54 خوێندكار، 
ئینگلیزی 113 خوێندكار، كۆمەاڵیەتی 161 خوێندكار، بەشی پەرستیاری 76، كارەبا 17 خوێندكار 
و دەرمانسازی 83 خوێندكار، چەند خوێندكارێكی تریش كە بەشە جیاجیاكانی تری پەیمانگاكانی 

كوردستان و ناوەڕاستی عێراقیان بڕیوە.

ئەم���ەش جگ���ە لە زیاتر لە هەزار خوێندكارە كە بە هۆی هۆكارە ئابووری و سیاس���ییەكانەوە 
تەنها پلەی ناوەندییان بڕیوە و نەیانتوانیوە زیاتر درێژە بە خوێندن بدەن.
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ئەو نەهامەتی و تەنگەژانەی تووشی تیرەكە هاتووە

كەماڵەی���ی ل���ە رابردوودا تووش���ی كۆمەڵێك نەهامەتی و كارەس���ات هاتووە كە بۆ چەندین س���اڵ 
شوێنەواری لەسەر الیەنی كۆمەاڵیەتی و دەروونی خەڵكەكە جێهێشتووە. لەوانەش كارەساتەكەی 
حەمەسوور كەماڵەیی كە ژمارەیەك مەڕ و مااڵتی بە هۆی بەفر بارینێكی زۆرەوە رەقی بردۆتەوە، 
لە چارەگی كۆتایی سەدەی نۆزدەهەمدا رووی داوە و تاوەكو چارەگی كۆتایی سەدەی بیستەمیش 
خێڵەكانی كەماڵەیی لەو رۆژەدا واتە 19ی سەوزەفارس كە دەكاتە 2ی شوباتی هەموو ساڵێ، مەڕ 
و مااڵت و ئاژەڵەكانیان لە ماڵ دەرنەدەكرد و س���ەفەریان نەكردووە ئەگەر ئەم كارەشیان كردبێ 

ئەوە بە وریاییەوە بووە!

رۆڵیان لە شۆڕشەكانی كورددا

كەماڵەییەكان چەندین شەهیدیان لە پێناوی شۆڕش و بزووتنەوە كوردییەكان داوە لەوانەش: 
دوای ئەوەی یەكێك لە خێڵەكانی تر كاروانێكی رووسەكان تااڵن دەكەن و چەك و كەرەسەكانیان 
دەبەن، بۆ رۆژی دواتر رووس���ەكان س���ێ لە پیاوەكانی كەماڵەیی رەشبگیر دەكه ن لە گردەیەغنی 
نزیك گوندی سەید خەلیل بە ناوی ساڵحی عەزیزی، ئەمینی عەزیزی عیسا، حەمەلی ئەلی محە.

هەروەها لە ش���ەڕی نێوان ش���ێخ مەحموود و رووسەكانی ساڵی 1917ی ناوچەی بانەدا دوو 
ش���ەهیدیان دەبێ بە ناوی )ئەولكەریمی مەحمووی هۆرتان و فەرەجی مەحموود خانێ(. هەروەها 
شەهیدبوونی ئافرەتێكی تیرەكە بە ناوی حسنی حاجی قادر و برایەكی لە بۆردومانی فڕۆكەكانی 
ئینگلیز بۆ سەر خاكی كوردستان گوندی خەرجانە. هەروەها لە شۆڕشی ئەیلولدا پۆلێك شەهیدی 
وەك ئەحم���ەدی خواڕەحی���م و قالەی فارس و عەل���ی ئەمین لە گوندی بێستانس���ووری كەماڵەیی 
ل���ە رێكەوت���ی 21 � 8 � 1974دا گوللەب���اران ك���ران. ئەمە جگە لە دەیان ش���ەهیدی تر لە شۆڕش���ی 
نوێی گەلەكەماندا گیانی خۆیان بەخش���ی. لە پڕۆس���ەی بەدناوی ئەنفالیش���دا نزیكەی 101 كەس���ی 

كەماڵەییەكان بووەتە قوربانی.

هەروەها هەمیش���ە بە سەروەت و سامانەكەیان پشتگیری ئەم شۆڕشانەیان كردووە، هەر لە 
س���ەردەمی شۆڕش���ەكەی شێخ مەحموودا پیاوێك بە ناوی مس���تەفای عەلی پیروەیس، بۆ ماوەی 
س���ێ رۆژ نانی 700 كەسی لەش���كرەكەی شێخ مەحموودی داوە و شێخیش لە كۆتاییدا پێی دەڵێ 
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)مچە بە الی دۆستایەتییەوە ماڵمان تااڵن كردی!( ئەویش دەڵێ »قوربان ماڵێك بۆ تۆ نەبێ بۆ كێ 
بێ! شێخیش لە پاداشتی ئەم میواندارییە كەم وێنەیەدا 50 پەنجا كیسە فیشەكی بۆ جێ دەهێڵێ.

هەروەها یەكێك لە جوامێرییەكانی تری ئەم تیرەیە و شۆڕش���ەكەی ش���ێخی نەمر ئەوەیە كە 
لە ش���ەڕی بانەدا دژی رووس���ەكان. بنكەیەكی رووس���ەكانیان لێ عاس���ی دەبێ و شێخیش وەكو 
كاردانەوەیەك وتوویەتی ئەمشەو خۆم بە تەنیا دەڕۆمە سەر بنكەكە، لەو كاتەدا پیاوێكی كەماڵەیی 
بە ناوی )س���اڵحی عەزیزی عیس���ا( گوێی لێ دەبێ و ش���ەو پێش ش���ێخ دەڕواتە شوێنەكە، كاتێك 
ش���ێخ دەڕواتە نزیكی بنكەكە و س���اڵح دەبینێ، دەڵێ س���الە لێرە چی دەكەی؟ ئەویش دەڵێ یا شێخ 
دیارە هەر خۆت بە ش���ت دەزانی؟ لە بەرامبەر ئەو جوامێرییەدا ش���ێخ كراس���ەكەی خۆی كە هی 

كاكەحمەدی شێخ بووە، پێی دەبەخشێ و هەموو كەماڵەییەكان لە باج و سەرانە دەبەخشێ.

هەروەها لە پەنجاكانی سەدەی بیستەما كە كاروانێكی كەماڵەییەكان دەڕۆن بۆ كفری بۆ هێنانی 
خواردەمەنی و ش���تومەكی پێویست، لە خڕەكەی س���ەرقەاڵ الدەدەن بۆ پشوودان و مدیر ناحیەی 
س���ەرقەاڵ دەیانبین���ێ و دەڵێ ئای ئەم���ە كاروانی گەماڵەییەكانە!!! یەكێك ل���ە پیاوە كەماڵەییەكانیش 
ل���ە وەاڵمی���دا دەڵ���ێ قوربان گەماڵ بە بێ دەڵ ن���اژی. لە ئەنجامدا مدیر ناحیە س���ەر نەوی دەكا و 

دەگەڕێتەوە.

یەكێكی تر لە تایبەتمەندییەكانی ئەم تیرەیە، مازوونان بووە. مازوو كە توێكڵی دڕكاوی هەیە 
بۆ س���زای هەموو ئەو كەس���انە هاتووە كە دزی یا هەر دەس���درێژییەكی تریان بكردایەتە س���ەر 

سەروەت و سامانی عەشرەتەكە.

شوێنی نیشتەجێبوونی تیرەكە:

شوێنی نیشتەجێبوونی تیرەكە بە شێوەیەكی سەرەكی لە گەرمیاندا، باكووری كەالر و دەشتی 
ش���ێروانە بووە، كە پێكهاتوون لە 15 دێ و لە ش���ارەزووریش 4 دێ. بەاڵم لەم س���ااڵنەی دواییدا 
بە هۆی كۆچی بە لێش���اوی دێ بۆ ش���ار وە شااڵوی بەدناوی ئەنفالەوە هەندێك لە كەماڵەییەكان 
بە ش���ار و ش���ارۆچكەكانی دەوروبەریاندا باڵوەیان كردووە، وەك س���لێمانی و هەولێر و كەالر و 
عەرب���ەت و دەربەندیخان و س���ەید س���ایەق و كۆی���ە و باوەنوور و رانیە، هەروەه���ا لە خانەقی و 
جەلەوالشدا چەند ماڵێكی كەماڵەیی هەن. بە دیوی ئێرانیشدا لە هەندێ دێی نزیكی سەقز كەماڵەیی 

هەیە كە ژمارەیان حەوت دێیە.
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وەلی دێوانەی كەماڵەیی

بەپێی زۆربەی سەرچاوە مێژووییەكان وەلی دێوانەی شاعیر سەر بە تیرەی كەماڵەی جافە و لە 
بنەماڵەی حەمەسوور كەماڵەییە و لە تیرەی كەچەڵی، بەاڵم بە داخەوە لەم سااڵنەی دواییدا چەند 
كەس���ێك بە دەس���تی ئەنقەس���ت و بێ هەستكردن بە ئەمانەتی مێژوو ئەم ش���اعیرەیان داوەتە پاڵ 
مكایەڵی!!! لە كاتێكدا كە زۆربەی سەرچاوە مێژووییەكان ئەم راستییەیان سەلماندووە. بۆ نموونە 
لە كتێبی مێژوویی )تاریخ مشاهیر كرد( چاپی دووەم، بەرگی دووەم، الپەڕەی پێنج، ساڵی 1382ی 
هەتاوی، مێژوونووس���ی ئێرانی )بابا مردووخی رۆحانی( ناسراو بە )شیوا( هاتووە و دەڵێ »ولی 
یا ولید مش���هور بە دیوانە، فرزند كدخدا محمد )حمەس���وور( از عش���یرە كمالەی جاف«. هەروەها 
)رازی( كە هەس���تاوە بە كۆكردنەوە و نووس���ینەوەی دیوانە شیعرییەكەی وەلی دێوانە و كتێبەكە 
لە باڵوكراوەكانی )انتیشاراتی كردستان، چاپی یەكەم 1387، لە الپەڕەی چواردەدا پێناسەی وەلی 
دێوانە بەم ش���ێوەیە دەكا »هۆنەر ناوی وەلیدە ك���وڕی كوێخا محەمەدە، كوێخا محەمەد كوێخای 

هۆزێ بووە لە تیرەی كەماڵەیی. باوكی وەلید بە كوێخا حەمەسوور بەناوبانگ بووە«.
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پێگەی كەماڵەیی لە نێو تیرەكانی جافدا

كەماڵەیی���ەكان بەو پێی���ەی كە تیرەیەكی بێوەیی و لەخواترس بوون، هەمیش���ە جێگەی رێز و 
ستایش بوون لە نێو عەشرەتەكانی تردا وەك لە كتێبەكەی كەریم بەگی فەتاح بەگی جاف )تەئریخی 
ج���اف( هات���ووە كە خەڵك���ی كەماڵەیی خەڵكانێكی دڵس���اف و بێگ���ەردن و تیرەكانی ت���ر ئەدەبیان 
لێك���ردوون. ب���ەاڵم ئەمە ناكاتە ئەوەی كە هەرگیز تووش���ی ش���ەڕ نەهاتبن لەگەڵ عەش���رەتەكانی 
دەوروبەریان���دا، بەڵك���و ئ���ەم حاڵەتە چەندین جار رووی داوە. بە هەوڵ و كۆشش���ی ریش س���پی 
و پیاوماقواڵن���ی كەماڵەی���ی و تیرەكانی دەوروبەریاندا باش بووە بەتایبەتی ش���اتری و باش���كی و 
تەرخانی و وێسووجانی. خزمایەتیشی لەگەڵ زۆربەی هەرەزۆری تیرە و عەشرەتەكانی جاف و 
دەرەوەی جاف���دا هەب���ووە كە دیارە زۆربەی بە ه���ۆی ژن و ژنخوازییەوە بووە. بۆ نموونە كاتێك 
كە بە هۆی هێرش���ی چەند كەماڵەییەكەوە بۆ س���ەر كاروانێكی ئینگلیزەكان لە ناوچەی كربچنەی 
س���ەنگاو، كەماڵەیی���ەكان لە ئینگلیز قاچاغ دەب���ن ناچار خۆیان لە نێو تیرەكان���ی تری جافا خۆیان 
حەشار دەدەن. پاش چەند ساڵێك ئینگلیزەكان پیاوێكی كەماڵەییان دەستگیر كرد بە ناوی )حەمەی 
عیس���ای یوس���فی حاجی( و زۆرێك لە پیاوەكانی كەماڵەیی وەكو خۆنیشاندانێك لەگەڵیدا رۆیشتن. 
دەگێڕن���ەوە ك���ە تەرخانییەكان بۆ ئەوەی ك���ە پیاوەكانی كەماڵەیی رزگار بدەن، كەوا و س���ەڵتە و 
مێزەریان بۆ زۆرێك لە پیاوە كەماڵەییەكانی ناو تەرخانی بەستۆتەوە و چەكیان داوەتە دەستیان 

و ناردوونیان.

 
سەرچاوەی زانیارییەكان:

* سەرپەرشتیاری گشتی زانیارییەكان: بەڕێز فایەقی حاجی محەمەد ناسراو بە اللە فایەق
* تایپ و داڕشتنەوە: ساڵح حەمەئەمین قادر

* فۆتۆ: كۆماجی اللە فایقە
* هاوكاران لە پێدانی زانیارییەكان: 

كاك ساڵحی خەلیفە قادر، مەال عومەری فارس، حاجی محەمەدی ئەحمەدی عەواڵ، فاتمەی حاجی 
ساڵح، یەمەنی خێزانی حاجی عارف.

ناودارانی كەماڵەیی:

سەمینی شاوەیس
فەتاحی مەحمود
مەحمودی ئەمین

مەحمودی حەمەی عیسا
نادری شێروان

حەمەسوور
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نەورۆڵی

ناوی نەورۆڵی
لەم رووەوە بۆچوون زۆرە، بۆچوونەكانیش وەك زۆر لە بابەتی كوردەواری و جۆری ژیانی 
ئێمەی كورد وەك دیكۆمێنت شتێكی وامان بە دەستەوە نییە، تەنها گێڕانەوە و وتنی سنگ بە سنگ 
نەبێت، ئەو شێوەشە زۆر شتێكی ئاساییە لە ناو توێژ و سەرجەم ئالیەتی ژیانی هۆزەكان و عەقڵی 
خێاڵیەتی���دا یان هەر كۆمەڵگایەكی فكری كش���توكاڵی، بە تەئكید ه���ۆزی گەورەی جاف بە تەواوی 
تیرەكانیەوە هۆزێكی رەوەند و كۆچەر بوونە و هەمووی ناكاتە س���ەد س���اڵ لەمەوپێش زۆربەی 
زۆری تیرەكانی جاف لە گەرمیان و كوێستاندا بوونە و چۆنیەتی ژیانی هەر هۆز و عەشایەرێكی 

رەوەندیش ئەبعادەكانی روون و ئاشكرایە.

ئەگ���ەر بە گوێ���رەی وردەكاری زمانەوانییەوە لە ناوی »نەورۆڵی« وردبینەوە لە دوو وش���ە 
پێكهاتووە »نەو � رۆوڵ«. بێگومان »نەو« یا نی تازە.. »رۆول« یانی »رۆڵە« كۆڕ.

ئێمە لە دواییدا دێینە س���ەر باس���ی ئەو دوو وش���ە بەیەكەوە بەس���تراوە. بڕێكی تر الیان وایە، 
ناوی »نەورۆڵی« لە »نۆ رۆڵە«ەوە دەستی پێ كردووە..

مەردۆخی مێژوونووس. وای بۆ ناڕوات و دەڵێت عەش���یرەتی »نەورۆڵی« لە ش���ارەزووردا 
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نیش���تەجێن و لە هۆزی گەورەی جافن، وش���ەی »نۆر« یانی تیش���ك، ))وەلی((یان گەورە پیاوێك 
لە س���ەرەتاوە ناوی ))وەلی(( بووە، یان پیاوچاكێكی وەلی كردار رەوش���ت خاوێن بووە و بە الی 
خەڵك���ەوە رێ���زدار و بە كەرامەت ب���ووە، پێی وتراوە ))نوروەلی(( یان تیش���ك و كەرامەتی وەلییە 

پیاوچاكەكە...
بەندە لەو بڕوایەدام، ناوی ))نەورۆڵی(( لە نۆ رۆڵەوە هاتووە...

وش���ەی ))رۆڵە(( لە ناو كوردەواریدا تەنها لە نێو كوڕ و باوكدا بەكارنەهێنراوە، هەتاوەكو لە 
ئەمڕۆش���دا، كەوا سەدەی بیست و یەكەمه ، جاروبار دەبیس���تین دەوترێت ))بەخوا رۆڵەیە((. رۆڵە 
. یانی ئازا، یانی شاس���وار، یانی قارەمان.. لە هەل و مەرجی ژیانی س���ەدەكانی ناوەڕاستدا ئازایی 
یەكێك بووە لە رەوشت و خەسڵەتە هەرە گەورەكانی ئەو سەردەمە... ))نۆ كەس(( نۆشەڕكەر، نۆ 

شاسوار، نۆ ئازا، نۆ پیاو...

ئەو نۆ كەس���ە س���ا خزم و خوێش بوونە.. یان هاوڕێ، یان هاوكار و كردەوە پێكەوە ژیانیان 
بردووەتە سەر و سەرئەنجام ئەم تیرەیە كە ئەوڕۆ پێیان دەوترێت ))نەورۆڵی(( نەوە و نەتیجەی 
ئ���ەو ن���ۆ رۆڵەی���ەن، لەبەر ئەوەی ئەم تیرەیە تا بە ئەمڕۆش لە ن���او تیرەكانی تری جافدا بە ئازا و 
پەالماردەر دەناس���رێن و لە زۆر رووداودا جێگەی دەس���تیان دیار بووە، من زۆرتر لەوەی دڵنیام 
ئەم تیرەیە لە نەوە و نەتیجەی نۆ كەڵەپیاوی ئازا بوون و هەر یەكە لەو نۆ پیاوە ئازا و دەمڕاستی 
سەردەمی خۆیان بوونە، بۆیە نەوە و نەتیجەشیان هەر بەو ناوەوە شۆرەتیان دەركردووە و ئەو 

ناوەیان بۆ ماوەتەوە.

بەپێ���ی زەم���ان ژیان لە گۆڕانكاریدای���ە، وەك ئەندازە وەك قەب���ارە، وەك بۆچوون وەك نیاز 
وەك هەڵس���وكەوت. ئیدی ئینس���ان ئەگەر لەو قاڵبەیدا نەبێت زیندەگی رادەوەس���تێت، شكۆمەندی 
پ���ەروەردگار لەوەدای���ە گیانلەبەرێكی خوڵقان���دووە بە ناوی ))مرۆڤ(( ب���ە ئەندازەیەك بە توانا و 
بەهێزە، من لەو باوەڕەیدام ئەگەر دەیناس���وورە زل و زەالمەكانی ئەوس���اش بمایەن ئێس���تا وەكو 
ئاژەڵ مرۆڤ دەستەمۆی كردبوون.. عەقڵ و فكری مرۆڤ بەشێكە لە وجوودی خودا لە عەزەمەتی 
پەروەردگار، لەوەش دڵنیام قەدەغەكانی ئەمڕۆ.. ئەوانەی ئەمڕۆ بە نەشیاو و شوورەیی دادەنرێت 
لە كۆمەڵگای سبەی كوردەواریدا زۆر بە ئاسایی قبوڵ دەكرێن، زۆر شتی ئەمڕۆی ئێمە سەردەمێك 

لەمەوبەر یەكێك بوو لە نەشیاوەكان و ئەو دەم باوەڕ وابوو كە یەكێكە لە هەرگیزەكان.

ئێم���ەی جاف لە قوواڵیی مێژووەوە بەش���ێكی بەرباڵوی كەلتوورێكی س���ەرەتایی ئەم میللەتە 
بووین���ە وەك ك���ردار، وەك رەفتار، هەتاوەكو وەك گفتاری���ش تایبەتمەندی خۆمان هەبووە، دەڵێم 
تایبەتمەندی ئەوە ناگەیەنێت ئێمە لە خەڵكی باش���تر بووینە.. نەخێر، بەاڵم ئەگەر لە رابردوویەكی 
نزیك���ی ئ���ەم هۆزە گەورەیە كە پێی دەوترێ جاف هەمووی س���ەد س���اڵ نابێت دەس���تی لە ژیانی 
))كۆچ���ەری(( هەڵگرتووە، یانی بە تێگەیش���تنێكی دیكە لەوەتەی هەبووە ))كۆچەر(( بووە تا س���ەد 
س���اڵ لەمەوبەر وجوودی رەگەزی )جاف(یش بەپێی س���ەرچاوە باوەڕپێكراوەكان دەگەڕێتەوە بۆ 
س���ەردەمی دەسەاڵتی ساس���انییەكان، یانی زۆرتر لە ))1600(( س���اڵەوە ئێمە لە بەشی تردا وەك 
مێژوو باس���مان لێ كردووە ))جاپان � جاڤان � جاوان � جاف(( .. س���ەیری هێز و توانای زەمان و 
جەبری گۆڕانكارییەكەی بكە و تاوێك هەڵیس���ەنگێنە و تێی ڕاما، عەش���یرەتێكی هەزاران س���اڵەی 
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رەوەند و كۆچەر و س���ەرەتایی ئەوڕۆ چۆن دەس���تەمۆی نیازە ئەمڕۆییەكان بوونە س���ەیر، هەر 
ئەو هۆزە یاخییە س���ەرەتاییەكەی ئەوڕۆ سەدان بگرە هەزاران خوێندەواری هەڵگری بەڵگەنامەی 
زانك���ۆ جۆراوجۆرەكانی تیادایە. تیرەی ))نەورۆڵی(( یەكێكە لە تیرە س���ەرەكییەكانی هۆزی جاف، 
ل���ە ت���ەواوی رووداوە گەورەكان���دا كە دامێنگیری ه���ۆزی جاف بووە، ئەم تیرەی���ە رۆڵ و دەوری 
سەرەكییان هەبووە، ئاخرین رووداوی گەورە كە بەسەر هۆزی جافدا هاتووە پەالمارە كتوپڕەكەی 
ئیمارەتی ئەردەاڵن بوو، كە وەك سوپا و لەشكرێكی نیزامی دەوڵەتی پەالماری هۆزی جافیان دا و 
بە پاڵپشتی دەوڵەتی مەركەزی ئێران و بە تەئكید شەڕی نێوان عەشیرەتێك و دەوڵەتێكی بەهێزی 
وەك ))س���ەفەوی ی���ان قاج���اری(( لەگ���ەڵ جافدا لەگەڵ تۆپ و لەش���كری ئیمارەتی بە دەس���ەاڵتی 
))ئەردەاڵن((دا ش���ەڕێكی نابەرانبەر روویداوە و لەو ش���ەڕەیدا سەرۆكی جاف دەكوژرێت و بڕێك 

لە ناودارانی هۆزیش دەستگیر دەكرێن.

ئ���ەو پەالم���ارە خوێناوییە بوو بە هۆی پەرتەوازەی هۆزی گەورەی جاف و بە ناچاری بوونە 
س���ێ بەش���ەوە، بەش���ێكیان هەر لە جوان���ڕۆدا مانەوە، بەش���ێكی تریان بەرەو زەه���او و ناوچەی 
گۆرانەكان كۆچیان كرد و ئەوڕۆ ناسراون بە ))جافی گۆران(( و بەشێكی زۆری تری جاف بەرەو 
ژێر دەسەاڵتی ئیمپراتۆریەتی عوسمانی كۆچیان كرد و لە دەڤەرەكانی دزی ئایش و شارەزوور و 
گەرمیاندا گیرساونەتەوە و ناسراون بە جافی ))مورادی(( و تیرەی ))نەورۆڵی(( یەكێك بوون لەو 
تیرانەی كە لەسەر ))جافی مورادی(( دەژمێردرێن، ئەو هیجرەتە گەورەیە بە سەرۆكایەتی ))زایەر 
بەگی جاف(( بووە و بە دوای ئەو هیجرەتەوە بەرەبەرە تیرەی تر وەك بڕكە و وەك خێڵ بەرەو 

ناو خزمە كۆچكردووەكانیان رۆیشتوون.

دیارە تیرەی ))نەورۆڵی(( یەكێك بووە لەو تیرانەی زووتر لە خزمانی تریان نیشتەجێ بوونە 
و زەویوزارێكی پڕ پیت و بەرەكەتیان بووە بە نسیب.

دیارە دوای نیشتەجێبوونی جاف لە نزیكی ئیمارەتی بابان و دەسەاڵتە زلهێزەكەی عوسمانیدا 
))زای���ەر بەگی ج���اف(( بووە بە هێزێكی بەتوانا و بەقودرەت، ئەودەم دەور دەوری ))نادرش���ا((ی 
گ���ەورە و م���ەزن دەبێت. خان ئەحمەدخانی ئ���ەردەاڵن كە یەكێك بووە لە فەرمانڕەوا لێهاتوو و بە 
دەسەاڵتەكانی زنجیرەی ئەردەاڵنییەكان، ئەوەندە بەهێز دەبێت لە شایەكی شەڕكەر و پەالماردەری 
وەك ))نادر ش���ا(( یاخی دەبێت وە بە س���وپا و لەشكرێكی رازاوە و پڕ چەكەوە شاری سنە بەجێ 
دێڵێت و بەرەو خاكی عوس���مانی بەڕێ دەكەوێت، پایتەختی دەس���ەاڵتی ))نادر شاە(( لە ئەسفەهان 
دەبێت كە دەبیس���تێت وا خان ئەحمەد خانی ئەردەاڵن لە دەس���ەاڵتی مەركەزی یاخی بووە و دەم 
لە ش���اهێتی دەكوتێت بە س���وپایەكی زۆرەوە بۆی دەڕوات و ))نادر ش���اە(( دوژمنایەتی جاف و 
ئەردەاڵنەكانی زانیوە، نامەیەك بۆ ))زایەر بەگی جاف(( دەنووسێت، تا بەرگری لە خان ئەحمەدخان 
بكا، تا گەیش���تنی ئەو، دیارە ))زایەر بەگی جاف(( ئاگاداری دەس���ەاڵت و لەشكری پڕچەكی ))خان 
ئەحمەدخ���ان(( نەب���ووە و ئەوەی بە وردی هەڵنەس���ەنگاندووە، لە رووی مله���وڕی و ئازایەتییەوە 
ب���ە خ���ۆی و هێزی جافەوە پەالماری لەش���كری ئەردەاڵن دەدات دیس���ان ش���ەڕێكی نابەرانبەر لە 
نێوانیان روودەدات، لەشكرێكی نیزامی بە تۆپ و خومپارەوە بە چەكی جۆراوجۆری ئەو دەمەوە 
بەرامبەر هێزێكی عەش���ایەری كە تەنها بە چەكی ئازایەتی خۆیەوە نازیویەتی، شەڕێكی خوێناوی 
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لە ش���ارەزووردا روودەدات و لەش���كری جاف دەش���كێن و كوش���تارێكی زۆر لە دووال دەكرێت و 
لەو ش���ەڕەیدا زایەربەگ و بڕێكی تر لە س���ەرۆكەكانی جاف دەس���تگیر دەكرێن هەر لەوێدا ئیعدام 
دەكرێن.. جاف تەرمی زایەربەگ هەڵدەگرن دەیبەنەوە بۆ دزی ئایشی نزیكی دەربەندیخانی ئێستا 

و لەوێڕا دەینێژن. تا بە ئەوڕۆ گۆڕەكەی وەك مەزارێك ماوەتەوە.

ب���ە تەئكی���د تی���رەی نەورۆڵی ل���ەو مەلحەمە و ش���ەڕە خوێناوییەدا وەك تیرەیەكی س���ەرەكی 
شەڕكەری جاف بەشداربوونە.

نەورۆڵییەكان و شوێنی نیشتەجێبوونیان:

نەورۆڵییەكان بەپێی دابەش���بوونی دیموغرافییان دوو بەشن یەكێكیان پێی ئەوترێت نەورۆڵی 
)حەمە( یا )تەخت( یا )دەشت( بەشی دووەمیان پێی ئەوترێ نەورۆڵی )پارچە(.

ل���ە كتێبی )تاریخی ج���اف(دا لە دانانی )كەریم بەگی فەتاح بەگی ج���اف( الپەڕە 17 بەم جۆرە 
باس���ی نەورۆڵییەكان ئەكات و ئەو بە س���ێ بەش���یان لە قەڵەم ئەدا و ئەڵ���ێ ئەمانەش تایەفەیەكی 
گەورەن لە جافدا، بە س���ێ كۆمەڵی پارچە، ساتیاری، بەشی حەمە( ئەگەرچی سەرچاوەی ناوبراو 
نیشتەجێی ئەو سێ بەشەی دیاری نەكردووە، بەاڵم زۆربەی سەرچاوەكان وای نیشان ئەدەن كە 
ساتیارییەكان هەر نەورۆڵین و شانازیش بە نەورۆڵی بوونیان دەكەن، ئەگەرچی دوو بەش بن یان 
سێ بەش بن: دابەشبوونەكە تەنها لەسەر بنەمای هەڵكەوتنی شوێنەكەیانە بەپێی تەختی و بەرزی 
و نزمی زەویوزار و جێنیشتەبوونیانە، ئەو دێهاتانەی سەر بە نەورۆڵی تەختەن بریتییە لە )خێڵی 
حەمە، تەپەكوڕە، دەلین، گۆمەالر، دێ كۆن، شەشكی )ناحیەی سیروانی( ئێستا، ئەو دێهاتانەش كە 
بە ناوچەی نیش���تەجێبوونی نەوڕۆڵی پارچە ئەژمار دەكرێ بریتییە لە )تریفە، چروس���تانە، پریسی 
سەروو و خواروو، هانەسوورە، گوندە، میراولی، نوورە، هانەی ژالە، كانی توو، بیەنگە، كەوتە(.

جگ���ە ل���ەو ناوچانەی ناومان برد كە زۆربەی زۆری دانیش���توانی نەورۆڵین، لە زۆر ش���وێنی 
ت���ردا نەورۆڵی هەیە، بەتایبەتی لە ناو هەڵەبجەی تازەدا هەروەها نەورۆڵی س���لەیمانی نەورۆڵین، 
هەروەها لە ناو ش���اری س���لێمانی و هەولێر و كەركووكیشدا ژمارەیەكی دیار و بەرچاو نەورۆڵی 
هەی���ە، بێگومان عەش���یرەتێكی وا گەورە لق و پۆیی زۆری ل���ێ دەبێتەوە و بە هەموو الیەكدا باڵو 
دەبێتەوە و پەل ئەهاوێژێت، جگە لەوە لە كوردس���تانی رۆژهەاڵتیش���دا ژمارەیەكی زۆر نەورۆڵی 

هەیە.
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شوێنەوارەكانی ناوچەی نەورۆڵی:

ناوچ���ەی ن���ەورۆڵ نش���ینەكان زۆر ش���وێنەواری گرنگی دێرین���ی تیا هەیە كە جێی س���ەرنج 
راكێشانی شوێنەوارناسانە بەتایبەتی بیانییەكان لەوانە )گردی بەكراوا( كە یەكێكە لە بەناوبانگترین 
ش���وێنەوارەكانی ناوچەی ش���ارەزوور، بە دەوری گردەكەدا خەندەقێكی گەورە هەڵكەنراوە، وەك 

ئەڵێن ئەو گردە پێش سەردەمی بابلییەكان دروست كراوە.

شوێنەوارێكی گرنگی تر قەاڵی )گوندەیە( كە شوێنەوارناسەكان وای بۆ ئەچن كە لە سەردەمی 
ساسانییەكانەوە بنیات نراوە، لەم قەاڵیەدا ئاسەواری زۆری تیا هەیە وەك گۆزە و دیزە و پارەی 

ئەو سەردەمە و شتی تر.

هەروەه���ا گ���ردی )خاتوو ئایش( و )گردە ق���ووچ( لە تەپەكوڕە وە )گردەب���ۆر( لە نزیك خێڵی 
حەمەوە كە زۆر ش���تی بەنرخی تیا هەیە بێگومان جگە لەو ش���وێنەوارانەی باس���مان كرد رەنگە 
داهاتوو پەردە لەس���ەر زۆر ش���وێنەواری گرنگی تر البدات ئەگەر پشكنینی ورد و بەدواداچوونی 

زانستییانەی بۆ بكرێت بەتایبەتی لە الیەن شوێنەوارناسە بیانییەكانەوە.

نەورۆڵیی���ەكان و تەبای���ی بوونیان لەگەڵ هۆزەكانی تر و نیش���تمانپەروەرییان: نەورۆڵییەكان 
بەردەوام گیانی تەبایی بوونیان تیا هەبووە و خۆیان بەدوور گرتووە لە هەر ئاژاوە و دووبەرەكی 
و خوێنڕش���تن لەگ���ەڵ هۆزەكان���ی تردا، لە كاتێك���دا كە لە توانا و ژمارە و هێمنی���دا خۆیان بە كەم 
نەزانی���وە بەڵك���و لە پێناوی پاراس���تنی هێمن���ی و گیانی دانیش���توانی ناوچەكەدا ب���ووە، خۆ ئەگەر 
كێش���ەیەكیش هەبووبێت لەگەڵ الیەكدا هەوڵی دۆزینەوەی چارەس���ەری بەپەلەیان داوە، نەك هەر 
ئەوەن���دە بەڵك���و زۆر جار رۆڵی ناوبژیوانیش���یان دی���وە بۆ كۆتایی هێنان بە ش���ەڕ و دوژمنایەتی 
دوو خێ���زان ی���ان دوو هۆز، چونكە پیاوی قس���ەزان و خاوەن كەس���ایەتی بەتوان���ای تیا هەبووە، 
هەروەها پەیوەندییەكی پتەویشیان هەبووە لەگەڵ سەرجەم هۆزەكانی تردا وەك شاتری بە هەموو 
بەش���ەكانییەوە، عەمەڵەی���ی و كۆكۆیی و ئیمامی و یەناخی و خزمانی هەورامی و یەزدانبەخش���ی 

)شەمێرانی( و هۆزەكانی تریش.

ل���ە رووی نیش���تمانپەروەرییانەوە، نەورۆڵیی���ەكان ه���ەردەم پش���تیوانی هەم���وو شۆڕش���ێكی 
ئازادیخوازانەی گەلی كورد بوون و لەو پێناوەشدا شەهیدی قارەمانی زۆریان هەیە و ناوچەكانیان 
بەردەوام پەناگای پێش���مەرگە بووە تەنانەت لە س���ەردەمی ش���ێخ مەحموودی نەمردا كاتێ ش���ێخ 
و جەنگاوەرەكان���ی دژی ئینگلی���ز ش���ەڕیان ك���ردووە نەورۆڵیی���ەكان چوونەت���ە خزمەتی ش���ێخ و 
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ئامادەباشی خۆیان پیشان داوە بۆ پاراستنی كوردستان لە هەموو دەستدرێژییەك، هەڵوێستی تری 
جوامێرانەیان لە سەردەمی شێخ مەحموودا كاتێ لە شعێبە شەڕ روو ئەدات لەگەڵ ئینگلیزدا، سەد 
س���وارچاكی نەورۆڵی بە هەموو چەك و تفاقێكی ش���ەڕەوە بە سەركردایەتی )حاجی عبدالرحمن( 
باوكی خوالێخۆش���بوو )میرزا حەسەن و ش���ەهید مالزم سیروان( بۆ بەشداریكردن لەگەڵ شێخدا 

ئەچن بۆ شعێبە و شەڕێكی مەردانەیان كردووە و شەهیدیشیان داوە.

ناودار و كەسایەتییە رۆشنبیر و زانا و شاعیرەكانی نەورۆڵی:

لە پێش���تردا باس���مان لەوە ك���رد نەورۆڵییەكان هەر زوو نیش���تەجێ ب���وون و چەندین دێیان 
ئ���اوەدان كردووەت���ەوە و وازی���ان لە كۆچ و رەوی گەرمیان و كوێس���تان هێن���اوە، هەر دێیەكیش 
ئ���اوەدان كرابێت���ەوە مزگەوتیان تیا دروس���ت كردووە دی���ارە لەو سەردەمانەش���دا مزگەوت جگە 
لەوەی جێگەی خواپەرس���تی بووە مەڵبەندێكی ئاوەدانی خوێندن و زانس���ت و رۆشنبیری بووە لە 
پاڵ ئەوەش���دا رۆحی گەل و نیش���تمانپەروەری تیا پەروەردە كراوە، هەروەها دواتریش قوتابخانە 
ل���ە دێهاتەكان���دا كراوەتەوە كە ئەمەش رێخۆش���كەر ب���ووە بۆ ریشەكێش���كردنی نەخوێندەواری و 
بووەتە ش���وعلەی چرایەكی خوێندن و دەڤەرەكەی كردووەتە تیشكستان و منداڵەكان دواڕۆژێكی 
گەش���یان ب���ۆ خۆی���ان زامن ك���ردووە، بوونەتە خ���اوەن بڕوانامەی ب���ەرز و پلە و پایەی باش���یان 
بەدەست هێناوە، هەر بۆیەش كەسایەتی ناودار و رۆشنبیر و زانا و شاعیر لە ناو نەورۆڵییەكاندا 
هەڵكەوت���ووە كە مێ���ژوو بە زیندوویەتی و نەمری ئەیانهێڵێتەوە و جێگەی ش���انازین بۆ نەوەكانی 
دوای خۆیان بەو خزمەتە بێ پایانەی كردوویانە بە گەل و نیشتمانیان، ئێمەش وەك وەفایەك بۆ 
هەوڵ و ماندووبوونیان چەند كەسایەتییەكی هەڵكەوتوو و ناوداری نەمری نەورۆڵییەكان لە چەند 
الپەڕەیەك���دا ب���اس ئەكەین، لەگەڵ داوای لێبوردندا لێرەدا هەر ئەوەن���دە دەرفەت هەیە كە باس لە 

ژمارەیەكی زۆر كەمی ئەو كەسایەتییانە بكەین.
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تۆفیق وەهبی بەگ

تێبینیی���ەك: ئەگەرچ���ی ئەو رای���ە هەیە كە ناوبراو ئەچێتەوە س���ەر میرەكان���ی بابان، بەاڵم لە 
راستیدا نەورۆڵییە و خەڵكی دێی تریفەی سەر بە قەزای هەڵەبجەیە، نەورۆڵییەكانیش شانازی بە 

هەموو ئەوانەوە ئەكەن كە خشتێكیان نابێتە سەر خشتێ بۆ خزمەتی گەل و نیشتمانەكەیان.

تۆفیق وەهبی بەگ كوڕی مەعروف كوڕی محەمەدە، ساڵی 1891ز لە سلێمانی لە دایك بووە، 
لەسەر دایكییەوە زانای گەورە رەسوڵ مەستی باپیرێتی.

دوای ئەوەی فێرگەی سەربازی لە بەغدا تەواو ئەكات، پێش جەنگی جیهانی یەكەم ئەچێت بۆ 
ئەس���تەمبوڵ و كۆلێجی س���ەربازی و كۆلێجی ئەركان بە س���ەركەوتوویی تەواو ئەكات، لە جەنگی 
یەكەمی جیهاندا یەكێ بووە لە ئەفس���ەرە بەتواناكانی دەوڵەتی عوس���مانی و بەشداری شەڕەكانی 
كردووە، لە ساڵی 1919ز گەڕاوەتەوە عیراق و بووە بە قایمقامی رانیە، یەكێكە لەو دە ئەفسەرەی 
لە )6( شەشی كانوونی 1921ز سوپای عیراقیان دامەزراند، ساڵی 1922ز دایە پاڵ شێخ مەحموود 

و لەسەر ئەوە ماوەیەك گیرا.

ماوەیەك موتەس���ەڕیفی س���لێمانی ب���ووە و لەبەر راپەڕین���ی ئەیلولی 1930ز دەس���تی لە كار 
كێشاوەتەوە، كۆتایی ساڵی 1936ز گەڕاوەتەوە سەر كار و دوای ساڵی 1944ز چەند جارێ بووە 

بە وەزیر و ئەندامی ئەنجوومەنی ئەعیان.

ئەندامی كارا و جێگری یەكەمی سەرۆكی كۆڕی زانیاری عیراق بووە، لە رۆژی دامەزراندنیەوە 
واتە لە كانونی دووەمی ساڵی 1948ز.

ل���ە س���اڵی 1970زدا كۆڕی زانیاری كورد دامەزراوە، تۆفی���ق وەهبی یەكەم كەس بووە كە بە 
ئەندامی شەرەفی ئەو كۆڕە هەڵبژێردراوە.

ئەندامی كۆمەڵەی جوغرافیاناسانی )بەریتانی( بووە و زۆر شارەزایی مێژوو و ئاسەوارەكانی 
بووە لە زمانا زۆر شارەزایی هەبووە و زیاتر لە شەش زمانی رۆژئاوایی زانیوە بایەخی زۆر بە 

زمان داوە، چونكە زمانی بە قەڵغانی یەكەمی پاراستنی نەتەوە زانیوە.

چەندین نامیلكە و كتێبی هەیە بە هەر سێ زمانی كوردی و عەرەبی و ئینگلیزی لە زۆر بواری 
زانستیدا بە تایبەتی بواری زمانەوانی.
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رۆژی 5ی كانوونی دووەمی ساڵی 1984ز تۆفیق وەهبی بەگ كۆچی دوایی كردووە لە شاری 
لەندەن لەسەر داوای خۆی تەرمەكەیان هێناوەتەوە بۆ سلێمانی و لەسەر چیای پیرەمەگروون بە 

خاك سپێردراوە بە مەراسیمێكی شكۆدارەوە.

زانای بەتوانا مامۆستا مەال ساڵح پریسی

مامۆس���تا مەال س���اڵح لە بنەماڵەی پریس���ییە و یەكێك���ە لەو زانا ناودارانەی ك���ە خاوەن پلە و 
پایەیەك���ی ش���كۆدار ب���وو، بەڵكو لە زۆر مەس���ائیلی ش���ەرعیدا زانایانی ئایینی پەنای���ان بۆ ئەبرد، 

دەستێكی بااڵی هەبووە لە سەرجەم زانستی ئایینی و عەرەبییەكانی تردا.

رەسوڵ مەستی
زانای بەناوبانگ و دیار )رەسوڵ مەستی( خەڵكی شارەزوورە و لە تیرەی نەوڕۆڵییە لە ساڵی 
1823ز هاتۆتە دنیاوە، لە ناوچەی هەورامان و س���نە درێژەی بە خوێندن داوە، الی مەالی خەتێ 

لە رەواندز خوێندوویەتی و ئیجازەی عیلمیشی لەو وەرگرتووە.

هەر لە س���ەردەمی خوێندنیدا لە رەواندز كتێبی )تش���ریح االدراك في تشریح االفالك( داناوە و 
)اثبات واجب الوجود(یش���ی هەر لەوێ نووسیوە، لە دواییدا چووەتە ئەستەمبوڵ و لە قوتابخانەی 
مەلكیەدا خوێندوویەتی و تەواوی كردووە، لەو ماوەیەش���دا كتێبی فیزیای نووس���یوە پێشكەش بە 
س���وڵتانی كردووە و خەاڵت كراوە، لە روش���دییەی ملكییەی موس���ڵ و كەركووك و بەسرە چەند 
ساڵێ مامۆستایەتی كردووە، لە پاشان چۆتەوە ئەستەمبوڵ و كراوە بە سەرپەرشتیاری مەعاریفی 
ویالیەت���ی )وان( لە پ���اش ماوەیەك كراوە بە بەڕێوەبەری مەعاریفی ئ���ەو والیەتە، دواتر چووەتە 
واڵتی میس���ر ماوەیەك ماوەتەوە و لەوێ فێری زمانی فەڕەنس���ی بووە و گەشتێكی بە ئەوروپادا 

كردووە، تا لە ساڵی 1908ز لە ئەستەمبوڵ كۆچی دوایی كردووە.

بەرهەمێكی زۆری زانستی و هونەری هەیە، بەاڵم ئەوەی بە چاپ گەیەنراوە تا ئێستا )حوادث 
عناصر( و )سپر زلزلە(یە.
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زانا و خواناسی گەورە ـ مەال عه بدولره حیم 
چروستانی

زانا و خواناسی كورد مەال عه بدولره حیمی چروستانی لە ساڵی 1271ك لە دێی چروستانە لە 
دایك بووە ش���ەجەرەی ئەچێتەوە س���ەر پیرخدری شاهۆیی، ئەم زانایە خزمایەتی لەگەڵ شاعیری 
گەورە مەولەویدا هەیە و هەر ئەویش بە ناوی خۆیەوە ناوی )عبدالرحیم(ی لێ ناوە، مەال عبدالرحیم 
لە منداڵییەوە خولیای خوێندن ئەكەوێتە س���ەری و س���ەرەتای خوێندنی لەو مزگەوتەدا دەست پێ 
ئەكات كە مەولەوی تیا مەال بووە، دوای خوێندنی زانستە سەرەتاییەكان لە چروستانە دەرئەچێت 
ش���ار بە ش���ار و دێ بە دێ لە كوردستاندا و تەنانەت پەی بە سنووری كوردستانی رۆژهەاڵتیش 
ئەبات هەر بەو مەبەس���تە و لە خزمەتی گەلێك زانای گەورەدا خوێندوویەتی وەك مەال عوس���مان 
باوك���ی مەحوی ش���اعیر و مەال عبدالرحمن پێنجوێنی و مەال عم���ر خەیالنی و لە هەولێر الی مەال 
ئەبوبەكری ناس���راو بە گچكە مەال زانس���تی وەرگرتووە، دوای وەرگرتنی )اجازە( دەگەڕێتەوە بۆ 
سلێمانی دەست ئەكات بە دەرس وتنەوە لە ئاباڵخ و مزگەوتی شێخ سەالم، بەاڵم لە ترسی هێرشی 
رووس���ەكان لە ش���ەڕی جیهانی یەكەمدا ئەچێت بۆ بەرزنجە و ئەبێتە مەالی ئەوێ دوای ش���ەش 
مانگ واتە س���اڵی 1934 وەفات دەكات و هەر لە حەوش���ەكەی شێخ عیسا و شێخ موسادا بە خاك 
دەس���پێردرێت مەال عه بدولره حیم لەس���ەر دەستی شێخ عومه ری زيائودین لە بیارە تمسك دەكات 
و رێگ���ەی ئیرش���ادی پێ دەدرێت، بەاڵم ئەو هەر )ته دریس���ی( كردووە مەال ق���ادری مەال موئمین 
كە لە تەكیەی ش���ێخ زيائودیندا پێش���نوێژی و ته دریسی كردووە لە كۆڕێكی فەقێ و مەالی زۆردا 
وتوویەت���ی )م���ەال عه بدولره حیم لە هەمووتان مەالترە و لە هەمووتان ئیماندارترە( مەال عبدالرحیم 
هەر كتێبێكی زانس���تی خوێندبێت چەند جارێك بە خەتی خۆی نووسیویەتییەوە لە دانراوەكانیشی 
)عل���م النحو، المنطق، الفائض، التجويد، اآلداب والحكمة، العقايد، الموعظة( و پەراوێزێكی زۆریش���ی 

لەسەر سەرجەمی زانستەكان هەیە كە كەڵكێكی باشی گەیاندووە بە خوێندەواران.

زانای گەورە و بلیمەت مەال عەبدولعەزیزی 
پریس

زانای گەورە مەال )عه بدولعه زیز پریس كوڕی محەمەد( ساڵی )1303ك( لەدایك بووە، هەر لە 
س���ەرەتای ژیانییەوە رووی كردووەتە خوێندن و قورئانی پیرۆزی خەتم كردووە ئینجا خەریكی 
زانس���تەكانی تری عەرەبی بە تایبەتی ئاینییەكان بووە، دواتر چووە بۆ بیارە كە مەدرەس���ەیەكی 
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گەورەی تیا بووە مەال باش���ەكان دەرس���یان تیا دەوتەوە، وە بووە بە موریدی ش���ێخ نجم الدینی 
بیارە، هەر لەس���ەر داوای جەنابی ش���ێخ بووە بە پێش���نوێژ و موده رس���ی مزگەوتی پرێس، مەال 
عبدالعزیز بە زانس���تە ف���راوان و بڕوانامە ئاینییە پتەوەكەی و بە گفتوگۆی ش���یرینی بە تەواوەتی 
جێی خۆی لە دڵی خەڵكدا كردبۆوە، بەردەوام كۆڕ و كۆمەڵی گەرم بوو لە مزگەوتەكانی هەڵەبجەدا 
بەتایبەتی مزگەوتی گەورە یان مزگەوتی محەمەد پاشا لە بارەی پەیڤە زانستییەكانەوە یان كێشە 
كۆمەاڵیەتییەكان���ەوە ئ���ەدوان، زۆر جاریش بە قس���ەی خۆش و نوكتەبازی كاتیان ئەبردە س���ەر، 
مامۆس���تا عبدالعزیز بەدەر لە زانس���تەكەی و خواناسییەكەی كەس���ێك بوو بە تەنگی كۆمەڵگایەوە 
ئەهات و بە هانای هەموو كەسێكەوە ئەچوو كە پەنای بۆ ببردایە و پێی وابوو سیاسەت كردنیش 
بەش���ێكە لە كار و فەرمانی مەالی ئایینی، رۆڵێكی گەورەی هەبوو لە رابوونی ئیس���الم لە ناوچەی 
هەڵەبجەدا و چاو و مێش���كی موس���وڵمانانی كردووەتەوە و هەرچیەكیشی كردبێت تەنها بۆ خوای 
كردووە وە هیچ مەبەس���تێكی دنیایی و مەرامێكی لە پش���تەوە نەبووە، مامۆستای گەورەمان دوای 
خۆی شوێنەكەی بە ئاوەدانی مایەوە و كۆمەڵێ زانا و خواناس و لەخۆبوردەی بەجێ هێشت كە 
خۆیان كردبووە پێشەنگی خەباتی موسوڵمانان بۆ پاراستنی ئایینەكەیان لە كوردستاندا، ئەوانیش 

جەنابی حاجی مەال عومەر و حاجی مەال عوسمان و حاجی مەال عەلی و مامۆستا مەال سدیق.

مامۆستا مەال عه بدولعه زیز لە ساڵی 1360ی كۆچیدا هەر لە دێی پریس وەفاتی كردووە.

زانا و خواناسی گەورە ـ مەال عه بدوڵاڵ چروستانی

مەال عه بدوڵاڵ چروس���تانی یەكێك بووە لە هەرە مەال باش���ەكانی س���ەردەمی خۆی لە س���اڵی 
1897ی زایینی لەدایك بووە لە ساڵی 1988ی زایینی كۆچی دوایی كردووە ئەویش زۆر شوێنی لە 
كوردستانی باكوور و ناوەڕاستدا كردووە بۆ خوێندن لە تەمەنی 4 ساڵییەوە دوای ئەوەی جوزئی 
عەم���ە و تب���ارك الی باوكی ئەخوێنێت ئیتر خۆی ئەبێت بە مامۆس���تای خ���ۆی و هەموو قورئانی 
پیرۆز زۆر بە باش���ی ئەخوێنێت، لە الی مەال حوس���ێنی پس���كەندی ئیجازەی عیلمی وەردەگرێت و 

هەروەها الی شێخ عومه ریش بۆ پیرۆزی ئیجازەی دووەم وەردەگرێت.

مەال عه بدوڵاڵ زیاتر لە )65( س���اڵ تدریس���ی كردووە كەس���انێكی زۆر لە زانس���تە جیاجیاكان 
پێدەگەیەنێ���ت یەكێ���ك لەوانەی قوتابی بووە الی خوالێخۆش���بوو )مەال مس���تەفا بارزانی( كە چەند 
س���اڵێك الی خوێندوویەتی، مەال س���ەعیدی چراغە رووتە و مەال رەس���وڵی تەالنی، قانیعی شاعیر 
و زۆر كەس���انی تر چەند جار داوای ئەوەیان لێكردووە ببێت بە قازی قبوڵی نەكردووە لە ترس���ی 
ئەوەی نەك بە هەڵەدا بچێت لە حوكم داندا مەال عه بدوڵاڵ لە ساڵی 1970 كە لە خانەقای مەوالنای 
س���لێمانی ته دریس���ی كردووە خانەش���ین دەبێت و بەاڵم دوایی ئەوەش تا چەند س���اڵێك ماڵەوەی 

جمەی هاتووە و مامۆستای ئایینی هاتوون بۆ دەرس خوێندن.
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لە بەرهەمە چاپكراوەكان:

1 � مێژووی بەسەرهاتی پێغەمبەری )كوردی(.
2 � چرای زانیاری بۆ حەج و پێداویستییەكانی.

3 � محاضرات في اصول الحدیث والفقه.

لە بەرهەمە چاپ نەكراوەكانی:

1 � مختصر طبقات الكبری.
2 � مختصر االتقان.

3 � أسئلة وأجوبذ في المسائل الفقهیذ.
4 � ژیانی پێغەمبەر و جێنشینەكانی.

5 � كۆمەڵە وتارێك.

هەندێك ش���یعری هەبووە بەاڵم ش���یعردانانی نەكردووە بە ماڵ بەس���ەر خۆیەوە لە ترسی ئەوەی 
دووری نەخاتەوە لە تەدریس.

خواناس و شاعیری كورد
ئه حمد پریسی )مه جذوب(

ئەحمەد پریس���ی كوڕی خەس���رەو چاوەش، ناس���راو بە كاك ئەحمەد پریسی یان مه جذوب لە 
هۆزی نەورۆڵییە و ئەم زانا و ش���اعیرە لە دێی پریس لە ناوچەی هەڵەبجە لەدایك بووە، س���اڵی 
لەدایكبوونی جێی مش���تومڕە، چونكە هەندێك س���ەرچاوە مێژووی لەدایكبوونی بە نادیار لە قەڵەم 
ئ���ەدات ئەگەرچی س���ەرچاوەی تریش هەی���ە مێژووی لەدایكبوونی دەگێڕێتەوە بۆ س���اڵی 1812ی 
زایینی وەفاتیش���ی بۆ س���اڵی 1886ی زایینی بە هەرحاڵ هاوچەرخی ش���اعیری ناسراو مەولەوی 
بووە كە لە 1221دا لەدایك بووە لە 1300ك وەفاتی كردووە، كەواتە ژیانی كاك ئەحمەد پریس���ی 
س���ەرەتای خوێندنی لە پریس بووە دواتر بە مەبەس���تی خوێندن دەچێتە هەڵەبجە و نودشە و سنە 
و دیارە دەچێت بۆ زۆر شوێنی تریش بە مەبەستی خوێندن چووبێت بەاڵم كاك ئەحمەد بە هۆی 
باری نالەبار و كولەمەرگی ژیانەوە دەست لە خوێندن هەڵدەگرێت ئەگەرچی دانابڕێت لە زانست و 
پێ نابڕێت لە زانا و ئەدیبان، كاك ئەحمەدیش هەر لە تەمەنی )14( ساڵییەوە لەسەر دەستی شێخی 
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س���راج الدین تمس���ك ئەكات و هەر زووش مەقامەكانی تصوف ئەبڕێت و بەرەو پێش ئەڕوات لە 
حەیاتی مەعنەویدا و پێی ئەگات بۆیە مەولەوی شاعیر كە دۆستی نزیكی بووە ئەفەرموێت:

بریا وەبااڵی كااڵی رەئیسی
رجال )الغیب(ە ئەحمەد پریسی

ش���یعرەكانی كاك ئەحمەد تا بڵێی وش���ەكارییەكی جوان و دەس���تەواژەی ناس���كی خەیاڵێكی 
دوور مەودای���ە خۆكارییەكی هەمەڕەنگی پێوە دیارە، ئەگەرچی بەس���ەرهاتەكانی مێژوومان وەك 
دەس���تدرێژیكردنی توركەكان بۆ س���ەر دەڤەری هەڵەبجە و ناچاربوونی خەڵكەكەی بەجێهێش���تنی 
دەڤەرەكە و قبوڵ نەكردنی سەرش���ۆڕی بە چەك داماڵینیان و كارەس���اتی سیاسی و رووداوی تر 
ئەمانە بۆتە هۆی ئەوەی كە خەڵكەكە تووشی نەهامەتی بێت و لە ناویشیاندا شاعیرەكانمان دواتر 
فەوتاوی بەش���ێكی زۆری بەرهەمە ئەدەبییەكانیان، یەكێك لەوانەی بەش���ێكی زۆری ش���یعرەكانی 
دیار نییە كاك ئەحمەدی پریس���ە لەگەڵ ئەوەدا ئەو بەش���ەی ماوەتەوە توانا و سوارچاكی پریسی 
نیش���ان دەدات و ل���ە بواری ش���یعردا بەڵگەی لێهاتوویش���ی ئەوەیە كە زۆر ج���ار لەگەڵ مەولەوی 
شاعیردا شەڕەشیعری كردووە و یەكێ: لەو منازه ره شیعرییانە: كاتێك مەولەوی بێ هیوا ئەبێت 
لە )لەیلێ( كە خوش���كی احمد پریس���ی ئەبێت ئافرەتێكی شۆخ و شەنگ و جوان ئەبێت، بەاڵم پێش 
ئەوەی مەولەوی بنێرێتە داخوازی )لەیلێ( ئەدرێتە شێخ عبدالرحمن كوڕی شێخ سراج الدین دواتر 
مەولەوی نامەیەك ئاڕاستەی ئەحمەد پریسی دەكات و تیایدا داوای بەیجێ )بەهیجە( كە ئامۆزای 

ئەحمەد پریسی ئەبێت ئەكات و لەگەڵ داخوازییەكەدا ئەم شیعرەی بۆ دەنووسێت:

قسەیێ ئەكەم وە ڕێ و جێ وێ
كە لەیلێ نەوو، با بەییجێ وێ

كاك ئەحمەدیش بەم بەیتە وەاڵمی ئەداتەوە:

قسەیە ئەكەی بێ رێ و جێ وێ
تۆ كە مەجنونی، چۆن بەییجێ وێ؟

قسە زۆرە لەسەر ئەحمەد پریسی بكرێت، بەاڵم لێرەدا هەر ئەوەندە دەرفەت هەیە بە نموونەیەك 
لە شیعرەكانی كۆتایی بە باسی كاك ئەحمەد دەهێنین:

گواڵن دەستە جەم هەدیە ئاوردەن
عەروسی )سەروەڵخ( ئارایش كەردەن
)كانی گوێز( ماچۆ بە )كانی جانە(
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)كانی مرواری( باالش كە دیارمە بۆلێت
ماچی سەرسامەن وە هاژەی )شاڵ شێت(

وەهار ئەر مەیلت هەن وەشاد باش
عەزمی سەفەركەر وە كانی )دەراش(

ئەوجا بەزمگەی یارانی مەیەن
سەیارنگەی هەزار )دار( و )كەی(ەن
)كۆالرە( سینەش تیتە بەندە كەردەن

خەم نە )قەورسان( گیری بەند كەردەن
)مەیان( شادیشەن بە دۆك پڕ نەگۆڵ

بۆی عەتر مەدا وە دەماخی دڵ
تافی )بەركەورگ( چۆن ئەگریجەی لەیل

گواڵو مەشانۆ دەرووی قەیسی مەیل

)س���روەڵح( )كانی گێز( )كانی جانە( )كانی مرواری( )ش���اڵ شێت( )كانی دەراش( )بەركەورگ( 
ئەو ناوانەی سەرەوە ناوی شوێنە خۆش و ئاودارەكانی گوندی پریسی سەروون.

)كۆالرە( )مەیان( دوو دەشتن لە دەوری پریس
)بەركە ورگ( تاقیگەیەكە � ئەم شیعرەی پریسی نیشانی ئەدات كە چەندە دڵی بە زێدی باو و 

باپیرانی كراوەتەوە.

زانا و شاعیری كورد ـ مەال محەمەدی چروستانی 
)1890 ـ 1963(

م���ەال محەمەدی ك���وڕی مەال عه بدولره حیمی چروس���تانییە ل���ە ئاباڵخ، كە گەڕەكێكی ش���اری 
س���لێمانییە هاتۆتە دنیاوە هەر لە پێنج س���اڵییەوە الی باوكی دەست دەكات بە خوێندن و دواتریش 
زۆر لە ناوچەكانی كوردستان دەگەڕێت بۆ بەدەستهێنانی زانست، دوای تەواوكردنی خوێندنی لە 
چەند شوێنێكیش پێشنوێژی و ته دریس ئەكات لە ساڵی 1932ی زایینیدا ژیانی گوندنشینی واز لێ 
دەهێنێت و بە تەواوەتی لە سلێمانی نیشتەجێ ئەبێت 1936 بە فەرمی ئەبێتە پێشنوێژی مزگەوتی 

نەقیب لە سلێمانی.

مەال محەمەدی چروستانی لەو شاعیرە هەست ناسكانەی ئەكرێت بڵێین لە ریزی نالی و ناری 
و ك���وردی ش���اعیرانی تردایە هەندێك لە ش���یعرەكانی لە چەند ژمارەیەك���ی گەالوێژدا كاتی خۆی 
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باڵوكراوەتەوە و دواتریش دیوانەكەی بە چاپ گەینراوە و مامۆستا برایم ئەحمەد كاتی خۆی كە 
ش���یعری داناوە پیش���انی چروستانی داوە بۆ دڵنیابوون لە جوانیی ش���یعرەكەی هەروەها دۆستی 

نزیكی صافی شاعیر بووە، كاتێك بە هەژاری شاعیر گەیشتووە پێی وتووە:

بە بێ هێ ژاریو بێ ژێ كە هاری
ئەوەندە ژیر و وریای بۆ هەژاری؟

شیعرەكانی چروستانی لە نیشتمانپەروەری و كۆمەاڵیەتی و غەزەل و پیاهەڵدانی بە نەورۆز 
و سروش���تی كوردس���تان و شیعری ئایینی خۆی ئەبینێتەوە، شیعری چروستانی گەلێ قووڵ و پڕ 

مانایە و پڕە لە وێنەی جوان و خەیاڵی فراوان.

زۆر شت ماوە بوترێت سەبارەت بە زانا و شاعیری گەورە مەال محەمەدی چروستانی، بەاڵم 
لێرە هەر ئەوەندە دەرفەت هەیە لەگەڵ نموونەیەك لە شیعرەكانی:

من كە دڵ ماتەم نشین و بولبولیش هاوار و شین
هەریەكە سەوداسەری خونچە گوڵێكی بێ غەشین

من بە نەقدی دڵ لە سەوزەی خونچە لێوی سوخمە شین
ئەو بە ئاهی لێوی خونچەی دوگمە سەوزی ئاتەشین
هەریەكە خار و جەخارێ باری دەردی دڵكەشین

ئاڵی شاری كوڵم و ژاری ماری زولفی خەمچە شین
هەریەكە زامی بە تیر و نەشتەری كون كون لە شین
دڵ بە ئاواتی نەباتی گوڵ دەمی ماتەم بە شین

تا لە دواییدا دەفەرموێت:

من سەرم سوڕماوە چۆن رێكەوتووە وا سوور و شین
حاڵی شین ماتەم دەكا بەو لێوە سوورە دڵكەشین

ئوچی پاراو و تەڕی زاری چروستانی یەقین
بولبوال سا نەغمەیێ سەد نەزمە بێ طالع رەشین

دیوانی چروستانی � ل115
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شاعیر و نیشتمانپەروەر )ساڵح هەژار(

س���اڵح كوڕی س���ەعید كوڕی بایز لە س���اڵی 1927دا لە گوندی تریقە سەر بە قەزای هەڵەبجە 
هاتووەتە دنیاوە، قوتابخانەی سەرەتایی لە هەڵەبجە تەواو كردووە، بەاڵم لەبەر باری هەژاری و 
نەداری نەیتوانیوە درێژە بە خوێندنی بدات بۆیە هەردەم پاڵپشتی هەژاران بووە لە پێناوی الیەنگیری 
كردنی هەژارانیش���دا تووشی گەلێك چەرمەسەری دەبێت هەر لەبەر ئەوەش نازناوی هەژاری بۆ 
خۆی بە شایس���تە زانیوە، ش���یعرەكانی هەژار دەنگێكی یاخیبوونە دژی ئیمپریالیزم و داگیركەران 
و فاكتەرێكی بەهێز بووە، هەژار لەگەڵ دەس���تەیەك رۆش���نبیرا گۆڤارێكی نهێنی بە ناوونیش���انی 
)نركەی جووتیار( دەردەكەن، شاعیر دژ بە هەموو رژێمە یەك لە دوای یەكەكانی عیراق بووە كە 
مافی هەژاریان پیش���ێل كردووە جگە لەوەی كە داوا رەواكانی گەلی كوردیان پش���تگوێ خستووە 
بۆیە بەردەوام بە ئاس���وودەیی نەژیاوە، لە س���اڵی 1982دا تووشی نەخۆشی دەبێت و لە بەرواری 
1983/3/4دا كۆچ���ی دوایی ئەكات و دوای خۆش���ی ش���ەش كەس لە خێزانەك���ە كە بریتی بووە لە 
هاوس���ەرەكەی و س���ێ كچ و دوو كوڕی ئەكەونە بەر لێشاوی دڕندانەی رژێمی بەعسی فاشی بە 

كیمیابارانكردنی هەڵەبجەی شەهید و ئەوانیش ئەچنە ریزی كاروانی شەهیدانەوە.

نموونەیەك لە شیعرەكانی بە ناوونیشانی )بۆسۆی كوردستان(

بۆ چرووكی لەش بۆ سۆی سوتاندن
ناڵەی زامار و لرخەی خنكاندن
هاوار و دادی خێزانی ناو دێ

كفەی خوێناوی تەرمی دەوری رێ
چڕە دووكەڵی دار و پەردووی ماڵ
یا بۆ كڕووزی دەست و پێی مناڵ
لە كوردستانا ئەوەن بە سامە
نازانی شار و گۆڕستان كامە
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میرزا محەمەدی نەورۆڵی

می���رزا محەم���ەد نەورۆڵی ش���اعیرێكی بەتوانا بووە، بەاڵم بەداخەوە ش���تێكمان ل���ە بارەی ژیان و 
بەرهەمەكانییەوە بەدەست نەكەوت.

 

شاعیری پایەبەرز ـ عه بدوڵاڵ حه سه ن

لە راس���تیدا ئەو زانیارییانەی هەیە دەربارەی عه بدوڵاڵ حه س���ه ن كەمە و تەمومژاوییە، بەاڵم 
ئ���ەوەی بەردەس���ت كەوتووە ئەوەندەیە كە عبدالله حس���ن لە ئێلی جاف���ە و هاوچەرخی مەولەوی 
ش���اعیر بووە بەڵكو دۆس���تی نزیكی بووە و خزمایەتیش هەبووە لە نێوانیاندا، رێچكەی ش���یعری 
مەولەوی بە ش���یعرەكانی )عبدالله حس���ن(ەوە دیارە عبدالله حس���ن خەریكی كش���توكاڵكردن بووە 
ل���ە هەڵەبج���ەدا ژی���اوە و پیاوێكی نەخوێندەوار بووە، بەاڵم ش���اعیرێكی پایەب���ەرز و بەتوانا بووە 
بەتایبەتی لە ش���یعری جنێودا )هجو( جگە لەوەش لە بوارەكانی تردا شیعری وتووە وەك شیعری 
خۆشەویستی و شیعری گاڵتەجاڕی و شیعری دانایی )حكمە(تیش بووە، وەك ئەوەی روو لە خوا 

ئەكات و ئەڵێت:

ئەمە نان نەبوو تۆ دات وە بەنە
وە هەوڵی قۆڵ وە زەبری چەنە

نموونەیەكی تری شیعری گاڵتەجاڕی:

دەمزانی ئاغا هەوای باغی هەس
نەمزانی تەمای سیكەجاغی هەس
سوورەی سەرخڕی كەمێ بۆ نم دا

كوتای وە ژێر كلك خاتوون یەك سمدا
ئەگەر هەروەها بمێنێتەوە

)سیواس تەپۆڵە(یش ئەسێنێتەوە

ئەم شاعیرە لە ساڵی 1316ك هەر لە هەڵەبجە كۆچی دوایی كردووە



مێژووی هۆزی جاف

346

بنەماڵە و كەسایەتییە بەرچاو و پیاوماقووڵەكانی 
هۆزی نەورۆڵی

بنەماڵەی )محه مه د حەمە میرزا( )خێڵی حەمە(: ئەم دێیە هەر بە ناوی ئەوەوە ناونراوە.
حاج���ی عبدالرحم���ن محەم���ەد حەمەمیرزا: یەكێك ب���ووە لە خاوەن دیوەخان و س���وارچاك و 
شۆڕشگێڕ و نیشتمانپەروەرەكان، كاتێ شێخ مەحمودی نەمر لە شعێبە، كە لە باشووری عێراقدایە 
لەگ���ەڵ )150( س���واری نەورۆڵیدا بە هەموو چ���ەك و تفاقێكی خۆیانەوە دەچن بە هانای ش���ێخی 
نەمرەوە وە شەڕێكی مەردانە ئەكەن و زیانێكی گیانی زۆریش لە ئینگلیز و ئەڵقە بەگوێكان ئەدەن 

لەخۆشیان دوو شەهید و سێ برینداریان دەبێت.

نەوەكانی )ئەحمەدی حاجی ئەوڕەحمان و كوێخا محەمەدی ئەولمحەمەد( رۆڵی لەو كەمتریان 
نەدیوە لە س���یفاتە عەش���ایەری و هەڵوێس���تە نیش���تمانپەروەرییەكانیاندا، دواتریش )میرزا حسنی 
كوێخ���ا محەم���ەدی حاجی ئەولمحەمەد( كە س���ەرۆك عەش���یرەتی نەورۆڵی بوو هەمیش���ە پیاوی 
س���وڵح و كوردایەتی بووە، بۆیە لە ناوچەی ش���ارەزوور و هەڵەبجە و هەورامان و گەرمیاندا بە 
پیاوی )هەوێنی س���وڵحەكان( ناسراو بوو، میرزا حسن پیاوێكی رۆشنبیر و قسەخۆش و هەمیشە 
دیوەخان گەرم بوو، دوای كاولكردنی دێهاتەكانی كوردس���تان لە الیەن رژێمی بەعس���ی فاشییەوە 
هەوڵێكی زۆریان لەگەڵ دا و بەڵكو چەند جارێ بەگیریان ئەهێنا كە قبوڵی مستەشاری بكات، بەاڵم 

هەرگیز ویژدانی رێی پێ نەداوە خیانەت لە گەل و نیشتمانەكەی بكات.

ت���ا لە س���اڵی 1987زدا ناچ���ار بوو بە ماڵ و منداڵ���ەوە روو لە واڵتی ئێران ب���كات و ژیانێكی 
كولەمەرگی، بەاڵم بە سەربەرزی لەوێ بەسەربەرێ، تەنها )عه بدولڕه حمان(ی كوڕە گەورەی نەبێ 
ج���ێ هێش���ت و بەر لە خواحافیزی پێی گوت ئەگەر ك���وڕی من بیت خاكەنازەكەت فڕێ ئەدەیت و 
چەكی شەرەفی پێشمەرگایەتی ئەكەیتە شان، لە دژوارترین و سەختترین رۆژانی پێشمەرگایەتیدا 
)عه بدولڕه حم���ان( ب���وو ب���ە پێش���مەرگە تا ل���ە ش���ەوی 23 � 1989/4/24 لە باوە كۆچەك ش���ەهید 
ئەبێت و گیانی ئەبەخش���ێ بە كوردس���تان، دوای ش���ەهیدبوونی )عه بدولڕه حمان( )میرزا حه سه ن(
یش لە غەمی ئەو و غەمی كاولكردنی دێهاتەكانی كوردس���تان و دەربەدەر بوونی دانیشتوانەكەی 
بەتایبەتی ناوچەی هەڵەبجە و هەورامان و ش���ارەزوور بە نەخۆشییەكی كتوپڕ دڵە گەورەكەی لە 
لێدان ئەكەوێت و هەر لە ئێران لە وەیس���ی قەرەنی )وەیس���ی مایدەشت( نزیك كرماشان بە خاكی 

ئەسپێرن.
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دوای لەدنیا دەرچوونی )میرزا حس���ن( )مالزم س���یروان نەورۆڵی( بەرپرسێتی سەرۆكایەتی 
عەش���یرەتی نەورۆڵی ئەگرێتە ئەستۆ، )مالزم سیروان( پیاوێكی شۆڕشگێڕ و نیشتمانپەروەر بوو 
جگ���ە لەوەی پێش���مەرگەیەكی ئازای شۆڕش���ی ئەیلول بوو، پ���اش راپەڕینی س���اڵی 1991 یەكەم 
ك���ەس ب���وو توانی )هێزی س���ەربازی یەكگرتووی كوردس���تان( لە پێش���مەرگەكانی هەموو حیزبە 
كوردس���تانییەكان پێكبهێنێ���ت ل���ە ناوچەی كەركووك، ب���ەاڵم بە داخەوە ئەویش ب���وو بە یەكێ لە 
قوربانییەكانی شەڕی براكوژی، لە هەولێر شەهید ئەكرێت و هەر لەوێش بە خاك ئەسپێردرێت.

كەسایەتییەكی تری خاوەن هەڵوێست و هەڵكەوتوو )كوێخا عەبدوڵاڵی حەمەی خواكەره م( كە 
وەك كوردێكی خاوەن غیرەت كاتێك )ئەحمەد موختار جاف( بەرەو رووی ئینگلیزەكان دەبێ�تەوە، 
تیایدا ش���ەهید دەكرێت، بۆ ئەوەی تەرمەكەی نەكەوێتە بەردەس���تی ئینگلی���زەكان كوێخا عبداللەی 
قارەم���ان خ���ۆی و قەومانی نەورۆڵی چمكی مەردانەی لێ هەڵدەك���ەن و بێ گوێدانە هێزی زۆری 
ئینگلی���ز ئەچن لە مەیدانی ش���ەڕدا تەرمەكەی دەهێننەوە بۆ هەڵەبجە و بە مەراس���یمی )كۆتەڵ( لە 

عەبابەیلێ بە خاكی ئەسپێرن.

ئ���ەو بنەماڵە و كەس���ایەتی و پیاوماقوواڵنەی كە رۆڵی بەرچاوی���ان هەبووە لە ژیانی كۆمەاڵیەتیدا 
ئێمە لێرەدا داوای لێبوردن دەكەین ئەگەر ناوی هەندێك بنەماڵە یان كەسایەتیمان بیرچووبێت:

1 � خورماڵ: بنەماڵەی كوێخا فەتاح و عەزیز حەمەمین یاسە و حاجی ره شیدی ئه حمه دی قادر.
2 � دێ كۆن: حاجی محەمەد ساڵحی كاكەواڵ و حاجی ئەحمەد شەریف و فەتاحی پیرۆز.

3 � گۆمەالر: مه حموود ئەحمەد.
4 � حه مە: كوێخا محەمەد حاجی ئەولمحه مه د و حاجی ئەورەحمان.

5 � تەپەكوڕە: حاجی میر ئەحمەد و رەشید دەروێش ئەحمەد و مەحموود حەمەی میر وەیس.
6 � شەشكی سەروو: حاجی عیسا حه مه د حەمە میرزا.

7 � شەشكی خواروو: بنەماڵەی مەحموود وەیس.
8 � بەشارە: حاجی حه مە سعید فه قێ هەسەن.

9 � كلیە سپی: كوێخا محەمەد ئەحمەدی هەسەن.
10 � دوانزە ئیمام: هۆزی ئیمام )حاجی صالح محمود ئیمام حاجی عه زیز و حاجی مستەفا(

11 � زەردیان: ئەحمەدی زولفقار.
12 � كاگ���ردەڵ: بنەماڵ���ەی ئەولقادری رەم���ەزان، حاجی فه ره جی ولوخ���ان، ئەولقادری مەحموود 

نازدار.
13 � بەكراوا: بنەماڵەی ئەورەحمان )كوێخا محەمەد ئەورەحمان(.

14 � پریس: بنەماڵەی ئه حمه د پریس )هۆزی نەسرین(، میرزا كه ریم حه مەی مراد وەیس، بنەماڵەی 
دەروێش قادری شا پەسەند، بنەماڵەی مەال جه اللی عه زیزی ئاغا وەیس.

15 � هەسەناوا: بنەماڵەی حه مە چەف، عه زیزی سەیدە.
16 � زەمەقی سەروو و خواروو: بنەماڵەی حاجی ئەحمەدی وه یس محەمەد.

17 � تریف���ە: بنەماڵ���ەی ئەولمحەم���ەد حەمەی رۆس���تەم، كەریم محەمەد، ئەحم���ەد ئەورەحمان كە 
دەكاتە ئامۆزای فوئاد مەستی، تۆفیق وەهبی، بنەماڵەی وەیس.
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18 � هانەس���وورە: بنەماڵ���ەی س���ەید عه بدولره حیم���ی هانەس���ورە، بنەماڵەی ئه ڵاڵوەی���س و كاكە 
وەیس.

19 � پریسی خواروو: بنەماڵەی كاكلی و قادر، بنەماڵەی دەروێش عەلی.
20 � گردی سەفا: بنەماڵەی ساڵحی وەسمان.

21 � س���ەراو: بنەماڵەی خەس���رەو )كوێخا محەم���ەد عه بدولڕه حمان(، بنەماڵەی ك���وردە، بنەماڵەی 
فەرهاد.

22 � گوندە: بنەماڵەی وەیس كەرەمی، بنەماڵەی خواكەرەم )عەواڵی حه مەی خواكەرەم(.
23 � چرۆستانە: بنەماڵەی مەال عه بدولره حیمی چروستانی )م. مەال عه بدوڵاڵ چروستانی(، بنەماڵەی 

چنار بڕ )حاجی تۆفیق قادر نادر چناربڕ( كە بە هۆزی )بالە( ئەناسرێن.
24 � كانی توو: بنەماڵەی حاجی سەی فەتاح.

25 � كەوتە: بنەماڵەی حاجی ئه وره حیم )بنەماڵەی ئەمینی عه زیز، بنەماڵەی نوروڵاڵ(.
26 � میراولی: بنەماڵەی رەزا، بنەماڵەی حاجی ئەوره حیم.

27 � نوەر: عەواڵی حه مەی خواكه ره م )كوێخا مەحموود حەمەساڵح عەواڵی حه مە خواكەرەم(
28 � دوانزە ئیمامی خواروو: بنەماڵەی )نالە عەرەو(.

جگە لەوانەش زۆر زانا و كەسایەتی بەهێزمان هەبووە لەوانە مامۆستا مەال ئەحمەدی خانم، 
مامۆس���تا مەال جەاللی عەزیز، میرزا محەمەدی نەورۆڵی و سەی ئەوڕەحیم و سەی ئەوڕەحمانی 

هانەسوورە.

رێژەی خوێندەوار و ژمارەی خوێندكارانی دواناوەندی و ژمارەی خاوەن بڕوانامەكانی زانكۆ 
و ماجستێر و دكتۆرا.

ل���ە راس���تیدا ئێم���ە ناتوانین ژمارەی راس���ت و رەوان بدەین بە دەس���تەوە، چونك���ە ئامارێكی 
بەردەس���تی لەو جۆرەمان نییە بەاڵم تەنها بە خەماڵندن ئەو رێژە و ژمارانە ئەنووس���ین وەك لە 

خوارەوە هاتووە.

رێژەی خوێندەوار                    %80
ژمارەی خوێندكاری ناوەندی           2500 بۆ 3000

ژمارەی خوێندكار لە زانكۆ و پەیمانگاكان    1500 بۆ 2000
دەرچووی زانكۆ لە )5( ساڵی رابردوودا      750 بۆ 1000

خاوەن بڕوانامەی ماجستێر              50 بۆ 75
خاوەن بڕوانامەی دكتۆرا               30 بۆ 50
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ژمارەی شەهید و ئەنفالكراوانی نەورۆڵی

پێگە و ش���وێنی عەش���یرەتی نەورۆڵی و هەستی نیشتمانپەروەرییان و رادەی رۆشنبیری وای 
كردووە كە ئەم عەشیرەتە لە شۆڕشەكانی كوردا بەشی شێری هەبێت.

- تێكڕای ش���ەهیدانی بزووتنەوەی ئازادیخوازی كورد لە س���اڵی 1961 تا راپەڕینە مەزنەكەی 
ساڵی 1991: )322 شەهید(.

- شەهیدانی كیمیابارانی هەڵەبجە: )290 شەهید( لە منداڵ و جوان و پیر و نێر و مێ.
- ئەنفالكراوانی نەورۆڵی: )70 كەس(.

داوای لێبوردن ئەكەین ئەگەر ناوی كەس���ایەتییەك یان بنەماڵەیەكی نەورۆڵیمان نەنووسیبێت 
ی���ان ل���ە یادمان چووبێت، چونكە بە راس���تی تۆزێك كارەكەمان پەلە بوو، مەبەستیش���مان بوو لە 
كتێبەك���ەدا ه���ۆزی نەورۆڵ���ی لە بی���ر نەكرێت و جێی خۆی تی���ا بكاتەوە، چونك���ە یەكێكە لە هۆزە 

ناودارەكانی كورد.

م���ن لێرەدا گەلێك سوپاس���ی دوو كەس���ایەتی ناو تیرەی بەغیرەت���ی نەورۆڵی دەكەم كە زۆر 
زانیاری بەنرخیان پێدام ئەو دوو كەس���ەش دوو كەس���ایەتی بواری رۆش���نبیری ئەمڕۆی جاف و 

كوردیشن:

1 � دكتۆر عه بدولوه هاب عەبدوڵاڵ چروستانی
2 � ئەندازیار عەبدوڵاڵی محەمەد نەورۆڵی

خودا لە چەشنیان لە ناو جاف و كوردا زیاد بكات. ده بڵێ ئینشائه ڵاڵ.
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تاوەگۆزی

عەلی ئەكبەری وەقایع نیگار، كە بە سادقولمولك ناسرابوو و ئامۆزای شاعیر و مێژوونووسی 
ك���ورد »مەس���توورەی كوردس���تانی« ب���ووە و نازناوی »ئەفسەر«یش���ی هەبووە لە س���ەردەمی 
ناسرودین شای قاجاریدا ژیاوە، كتاوێكی بە زمانی فارسی نووسیوە بە ناوی »عەشایر و أیالت 

و طوائف كرد« كە سەرجەم پەنجاو یەك پەڕەیە لە بارەی »تاوەگۆزی« دەڵێت:

ئەم تیرەیە لەس���ەر س���ەید دەژمێردرێن و دەگەڕێنەوە س���ەر پیر خدری ش���اهۆ، ئەم تیرەیە 
تیرەیەكی ناسراو و رێزلێگیراوە. زۆرتر لە دەوروبەری سلێمانیدا دەژین، هەروەها لە دەوروبەری 
شارەزووریش���دا هەن، بڕێكیان ل���ە ناوچەی جوانڕۆ ماونەتەوە. لەژێ���ر چاودێری حەبیبوڵاڵخانی 
باوەجانی���دان و كوێخاكەیان ناوی )یوس���ف(ە، ل���ە نێوان چیای ئەالخ���وول و پەلكەزكای ناوچەی 
جوانڕۆدا گەرمیان و كوێس���تان دەكەن و دەڕۆنە دەڤەری بانی ناز و ش���ێخ سمایلی خانە شۆر و 
خوالێخۆش���بوو مەال عەبدولڕەحیم ناس���راو بە مەولەوی، لەم هۆزەیە، كە یەكێك بووە لە زانیار و 
ش���اعیرە بەتواناكانی سەردەمی خۆی و ئێس���تا. بە فارسیش شیعری جوانی هەیە، شیعرەكانی لە 
خواجەی ش���یرازی كەمتر نییە. یان لە ئیمروئولقەیس���ی عارەب بێ هێزتر نییە، داخەكەم دوو ساڵ 

لەمەوبەر جیهانی بە جێهێاڵ..

ن���اوی تاوەگ���ۆزی لەوەوە هاتووە، گوایە لە هەوارگەی هاوینان درەختێكی كۆنە س���اڵی گوێز 
هەب���ووە و س���ەیدەكانی تاوەگ���ۆزی لەژێر س���ایەیدا كۆبوونەتەوە، یانی ئەوانەی لەژێر س���ێبەری 
درەخت���ی گوێ���زدا دادەنیش���تن، لە نێو ئ���ەم تیرەیەدا زانی���ار و مەالی بەتوانا هەب���ووە، وەكو مەال 
ئەبوبەكری موسەنیف كە ناسراوی الی هەمووانە. كتێبی )وضوح درفتە شافعی( و كتێبی )ریاض 
الخلود( و )سراج الطریق(، كە لە بارەی دنیای تەسەوف دەدوێ. سەیدەكانی ناسراوی )ساباڵخ( لە 
نەوەی ئەون و لە دەڤەری )مەریوان(، )سەید حەسەن( ناوێ ناسراوە لە سەیدەكانی تاوەگۆزییە و 
یەكێكە لە زانا بە تواناكان و لەو دەڤەرەدا قازی و مەال و لێپرسراوە. ئەم سەیدانە لەسەر هۆزی 

جاف دەژمێردرێن.
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سەید عەبدولڕەحمانی سەید مەحموود
1918

سەید موحسینی كوڕی سەید عەبدوڵاڵی تاوەگۆزی، سەرۆكی ئێستای تاوەگۆزی
كوردستانی ئێراق
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سەرانی عەشیرەتی تاوەكۆزی پاش مەرحومی )مەولەوی(:

1- سەید عەبدوڵاڵ كوڕی مەولەوی
2- سەید محەمەد كوڕی سەید عەبدوڵاڵ

3- سەید كاكە ئەحمەد كوڕی سەید عەبدوڵاڵ
4- سەید عەلی كوڕی شێخ محەمەد كوڕی مەولەوی

5- سەید مەحموود سەید عەلی
6- سەید فەتاح سەید عەبدوڵاڵ

7- سەید جەمیل سەید عەلی
8- سەید مستەفا كوڕی سەید عەبدوڵاڵ

9- سەید عەبدولڕەحمان سەید مەحموود سەید عەلی
10- سەید جەالل سەید محەمەد سەید عەبدوڵاڵ

11- سەید موحسین سەید محەمەد سەید عەبدوڵاڵ

ئەم ناوانەی ئاماژەیان پێكراوە پاش مەرحومی )مەولەوی( تا ئێستا یەك لە دوای یەك سەرۆكایەتی 
عەشیرەتی تاوەگۆزی )بەشی عیراق(یان بەدەستەوە بووە.
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عەشیرەتی تاوەگۆزی )بەشی ئێران(:

ل���ە )17( گون���د پێكهاتووەو عەش���یرەتێكی چاالك و لێهاتوو و س���ەرۆكایەتی ئەم عەش���یرەتە بەم 
شێوەیەی خوارەوە بووە:

1- مەرحوومی كوێخا مەحموود
2- كوێخا ئەحمەد كوڕی كوێخا مەحموود

3- كوێخا یوسف برای كوێخا ئەحمەد
4- كوێخا مستەفا كوڕی كوێخا ئەحمەد

5- كوێخا یوسفی دووەم كوڕی كوێخا ئەحمەد

لێرەدا خاڵێكی گرنگ هەیە و لەبەر چاوە، كوڕ و كوڕەزا و نەوەی مەولەوی بە س���ەید ناودەبرێن 
و گەورەكانی تاوەگۆزی ئێران بە كوێخا ناو دەبرێن، لە كاتێكدا هەردووال لە بنەچەدا كوڕی یەك 

باوكن.

ئەم ش���ەجەرەنامەیە لە الیەن خودی مەولەوییەوە داڕێژراوە و لە الیەن زۆر لە ش���ێخ و سادات و 
مەالی سەردەمی خۆیەوە مۆر كراوە..

من وەكو خۆی باڵوی دەكەمەوە.

بسم الله الرحمن الرحيم
فنقول- وبالله التوفيق-: وممن فاز بسعادة نسبة السيادة، االعز االرشد واالعلم االحلم االمجد، 
صاحب الشمائل الحميدة، والفضائل الكثيرة العديدة، مدرك المنطوق والمفهوم، جامع المنثور 
والمنظوم: )الس���يد عبدالرحيم المعروف بالمولوي المتخل���ص بالمعدوم(، عفا عنه القيوم. ولد 
ذي الرأي السديد والعقل االكيد: )السيد سعيد(. غفره مالك يوم الوعيد. ولد المرحوم المنيف: 
)الس���يد ش���ريف(. غفره الملك اللطيف. ولد المرحوم المس���عود: )السيد محمود(. رحمه الملك 
المعبود. ولد المغفور الكامل االيمان: )الس���يد يوس���ف جان(. غفر له المنان. ولد واصل درجة 
اليقين: )السيد جمال الدين(. عفا عنه القوي المتين. ولد البازل جهده في متابعة سيد المرسلين: 
)الس���يد كمال الدين(. حفه بمغفرته غافر المس���تغفرين! ولد منبع العلم وااليمان: )الس���يد مال 
يوسف جان(. رحمه الملك المنان! ولد صاحب العلوم الباطنة والظاهرة: )السيد حسن المعروف 
بمال ابي بكر المصنف( في االفاق قدس س���ره العليم الخالق. ولد صلب المنور قلبه بنور الله: 
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)الس���يد هداية الله(. حفه بمغفرة الله. خلف منبع التقى والزهد وااليمان: )الس���يد يوسف جان( 
من الله تعالى عليه بالرضوان في غرف الجنان. ولد كامل االيقان: )السيد يعقوب جان( غفره 
المنان. ولد مش���رق نور الله: )الس���يد هداية الله(. اعانه بعفوه الله. خلف مركز العرفان: )السيد 
محمد جان(. حفه الله تعالى باالحس���ان. ولد مطلع ش���مس محبة الله )الس���يد هداية الله(.  ولد 
المرحوم المؤمن: )السيد حسن(. رحمه ذو المنن لؤلؤ صدف الشرف في العلم والعين، )شاه 
حس���ين(، خلف االرش���د المؤتمن: )السيد حس���ن(. من عليه ذو المنن. خلف المرحوم المطهر: 
)الس���يد جعفر( غفره الله االكبر. خلف جامع نعوت المزية والمزيد: )الس���يد ابي يزيد(. عفا عنه 
يوم الوعيد. خلف شيخ مشايخ الزمان قطب دائرة الدوران: )السيد محمد زاهد المعروف بپير 
خضر الشاهوئي( قدس سره وافيض بره! خلف مرحوم المسعود: )السيد محمود( صانه عن 
الحس���اب المل���ك المعبود. ولد المطهر المظفر: )الس���يد جعفر( غفره الل���ه العلي االكبر. ولد من 
ارتفع عنه حجاب البين: )الس���يد حس���ين( عفا عنه رب العلمين. ولد المرحوم المسعود: )السيد 
محمود( حفظه يوم الجزاء الملك المعبود! خلف مش���مول نعمة الله: )الس���يد رحمة الله( رحمه 
الله! ولد المتصف بالمصابرة على موجب االس���مى: )الس���يد موس���ى(، حفظه يوم الجزاء عما 
اسا! خلف رافع حجاب البين: )السيد حسن(. عفا عنه بعز جده منور المشرقين. ولد الخلى عن 
العلل: )الس���يد بدل( المش���هور بالعادل الهادي. خلف المرحوم ذي اللطيفة، المشهور بالخليفة: 
)الس���يد خلف(، حش���ره في زمرة السلف. ولد مطلع االفضال: )السيد منذر المعروف بالمنهال( 
عفا عنه ذوالجالل والجمال. ولد شمس فلك اليقين: )السيد تاج الدين( رحمه رب العالمين. ولد 
سالك مسالك الدين القيوم: )السيد عبدالرحيم( رحمه رب العظيم. خلف ذي المجد والمراسم: 
)الس���يد قاس���م( ش���فع فيه جده ابو قاس���م. خلف مدرس مدرس���ة التقديس: )الس���يد ادريس( 
حفظه رب المرؤوس والرئيس. ولد المزكي المهر: )الس���يد جعفر( رحمة الله عليه وأثابه مما 
لدي���ه. ول���د من هو على مدارج حق اليقين مرتقى: )االم���ام على النقي( خلف االمام التام الوفي 
الموق���ي: )االمام محمد التق���ي(. خلف المتصف بمقام الرضا واالرتضاء: )االمام على موس���ى 
الرض���اء(. ول���د من عجز من عجز مناقبة الناثر والناظم )االمام موس���ى الكاظم(. خلف من هو 
بالحق ناطق: )االمام جعفر الصادق(. خلف ذي العرفان الوافر والمجد المتكاثر: )االمام محمد 
الباقر(. ولد من هو ملجأ االس���الم والدين، ومنبع العرفان واليقين: )االمام زين العابدين(. ولد 
فلذة كبد نور المش���رقين والمغربين، وقدرة عين س���يد الثقلين، كاش���ف الغطاء بنور القلب عن 
البين، البسط النجيب الحسيب السعيد، الخائف عن يوم الوعيد، مع ما حواه ممن النور المزيد: 
)االمام حسين الشهيد(. من صلب امير المؤمنين وامام المتقين، اسد الله الغالب: )علي ان ابو 
طالب(. وترائب س���يدة نس���اء العلمين، حازة اعلى درجات القبول: )فاطمة الزهراء البتول(. ابنة 
من بظهوره ظهر البهاء والصفاء، ومنه كش���ف عن االعيان غطاء الخفاء، روح الوجود، حبيب 
المعبود، صاحب المقام المحمود، سيدنا وسندنا، مالذنا ومعاذنا في معشنا ومعادنا: )حضرة 

محمد المصطفى سيد االنبياء )ص((.
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سەید فەتاحی سەید خەیروڵاڵی تاوەگۆزی
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سەید عەلی تاوەگۆزی
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سەید كاكە ئەحمەدی كوڕی سەید عەبدوڵاڵ
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سەید محەمەدی كوڕی سەید عەبدوڵاڵ
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ناوی گوندەكانی سنووری تاوگۆزی و ژمارەی 
خێزانیان

گونده كانی رۆژهه اڵتی كوردستان

ژمارەی ماڵناوی گوندژ
15ملە رەش1
15القەاڵ2
180قەالجێ3
100دۆڵەتا4
150بانی لوان5
100بەشی حەمە جان6
100هۆزی ستە7
100ئالی خانی8
150بەشی ناو خاس9
200رەجەوی10
150دسێردی11
100بەشی كوێخا12
80درێمی خواروو13
80درێمی سەروو14
100بانی نار15
100گەزەنە )بەشی ئەلی وەیس(16
300شێخ سێڵە17
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گونده كانی باشووری كوردستان )هه رێمی كوردستان(

ژمارەی ماڵناوی گوندژ
200سەرتاشەی خواروو1
210سەرتاشەی سەروو2
105پشتقەاڵ3
80بەشی ئەلی4
300زارێن5
220مۆرتكە6
95بانی بۆاڵن7
150قەڵپ8
400گلیحاڵ9
300پشتە10
90كانی وەیسكێ )سەربە تاوگۆزی(11
150بەڕوێن )سەربە تاوگۆزی(12
200گمە13
90كانی ژنان14
45گەڕاو15
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مەالی ناو تاوگۆزی

جگە لە مەال عەبدولڕەحیم، ناس���راو بە »مەولەوی« كە بۆ خۆی یەكێك بووە لە كەڵە ش���اعیرانی 
سەردەمی خۆی و ئێستاش.

مەالی بە توانا لە ناو ئەو تیرە جافەدا زۆر هەڵكەتووە وەك: مەال عەلی تاوگۆزی، مەال محەمەدی 
كوڕی عەلی، مامۆستا مەال حەسەن، مەال ئەحمەدی شەریفی...

م���ەال ش���ەریف كوڕی محەم���ەدی كەریم و مەال جەالل���ی كوڕی مەحموودی تاوگۆزی س���ەرجەم 
ئەو ناوانە نازناوی »س���ەید«یان پێوەیە و دەگەڕێتەوە س���ەر پیرخدری ش���اهۆ. ئەم مەس���ەلەیە 
باس���ێكی زۆری لەس���ەرە و لەبەر ئەوەی )س���ەید ئەحمەد بەگی جاف( باپیرەگەورەی بەندەش���ە 
و دەگەڕێتەوە س���ەر پیرخدری ش���اهۆ، بەاڵم س���ەیدەكانی تاوگۆزی لە بنەچەوە هەر بە س���ەیدی 
ئاویرانەوە ناس���راون. ئێمە »بەگزادەكانی جاف« ئەوان لە بنه چەكدا دەڕۆنە س���ەر یەك بەرەباب 
بە بێ گومان وایە. ئەوان سەیدن و ئێمە سەید نین، لە سەردەمی حەمە پاشا و مەولەوییەوە هەر 
وا هات���ووە. ب���ا ئێمەش ل���ەوە گەڕێین من لەوەی دڵنیام رۆژێك ل���ە رۆژان مێژووی میللەتی كورد 

دووبارە دەنووسرێتەوە با لێیگەڕێین بۆ ئەو كاتە.

مەولەوی تاوگۆزی

رەنگە دێرزەمان بخایەنێت تا رۆژێك لە رۆژان دیسان دنیای عیرفان و عالەمی ئەدەبیاتی كوردی 
ش���اعیرێكی ك���ەی وەك مەولەوی تاوگۆزی تیا هەڵكەوێتەوە. بەندە ل���ەوەی دوودڵم ئەو رووداوە 
دیس���ان رووب���دا و میللەتەك���ەم دووبارە ببێ بە خاوەن ش���اعیرێكی كەی ل���ەو بابەتە. بەندە چۆن 
لە باوەڕێكدام س���ەردەمی پەیامبەران بەس���ەرچووە و پەیامبەرێكی ئاس���مانی لە سەردمی ئێمە و 
ئەوانی داهاتوودا، رەنگە مەحاڵ بێتەوە دڵنیام سەردەمی پەیامبەرانی دنیای ئەدەبیاتیش لە وێنەی 

مەولەوی، نالی، مەحوی، سالم، تایەر بەگ، شێخ رەزا، بەسەرچووە..
مەولەوی لە دنیای وردەكاری و فەلس���ەفە و عیرفانی ئیالهیدا تا قوواڵیی ئاس���مان رۆیشتووە، لە 
وردەكاری و زەرافەتكاری ئەدەبیدا ش���ۆڕە س���وارێك بووە، بە تەواوی تواناوە ئەس���پی رەسەنی 
خ���ۆی ت���او داوە، مەلەوانێ���ك بووە ل���ە قوواڵیی دەریای بێ بن���دا دوڕ و مەرجانی غەواس ئاس���ا 

وەدەرهێناوە..
پەكو لەو هەموو مەعریفەتە. ئافەرین بۆ عەقڵی پێگەیش���توو و تێگەیش���تووی ئەو كەڵەش���اعیرە كە 
چەندە لە دەوروبەر و زەمانی خۆی گوزەراوە. بۆیە ئەو ناوە تا بە ئەوڕۆش بە الی هۆشیارانەوە 

ناوێكە لەبیرنەچووە. تۆمارێكە ئەزەلی شاد بێت روح و رەوانی.
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پەیوەندی پتەوی نێوان مەولەوی و مەحموود 
پاشای جاف

مەحموود پاشای جاف
1921-1846

»مەولەوی و مەحموود پاشا«
ل���ە نێوان مەحموود پاش���ا و مەولەوی���دا پەیوەندی و رێز و خۆشەویس���تییەكی گیانیی بەهێز 

هەبووە، ئەمەش زیاتر دەگەڕێتەوە بۆ ئەم هۆیانە:

1- مەولەوی شاعیرێكی بەناوبانگ بووە و مەحموود پاشا عاشقی شیعر و ئەدەب بووە.
2- مەحموود پاش���ا هەمیش���ە ش���انازی بەوە كردووە، كە ش���اعیر و زانا و دانایانی واڵت پیاوی 
بەڕێزی دیوەخانەكەی بن. لەوێدا هەمیش���ە وەك كۆڕێكی ئەدەبی بە تایبەتی ش���یعر بەسەر زاری 

هەمووانەوە بووە. دیارە كە مەولەوییش سەردەستەی ئەوان بووە.
3- مەحموود پاش���ا زیاتر لە هەمووان ش���اعیرەكانی س���ەردەمی ژیانی خۆی ش���یعری مەولەوی 
زۆر كاریان تێكردووە و زۆربەی لەبەر بووە. نازك خەیاڵی مەولەوی هەستی ناسك و بە شیعر 

ئاودراوی مەحموود پاشای بزواندووە و نەشئەیەكی سۆفییانەی داوەتێ.
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4- مەول���ەوی جگ���ە لەوەی ش���اعیرێكی گ���ەورە بووە، پلەی ب���ەرزی ئاینی ئەو لە كوردس���تان و 
واڵتانی دەوروپش���تدا دەنگی داوەتەوە، مەحموود پاش���ا، خۆش���ی پیاوێكی ئاینپ���ەروەر و خاوەن 

بیروباوەڕێكی پتەوی ئایینی بووە.
5- مەڵبەند و جێ هەواری هەریەك لە مەحموود پاشا و مەولەوی لەیەكەوە نزیك بوون، یان بڵێین 
گەل���ێ جار هەر پێكەوە بەس���ەریان بردووە و ئەوەنده یان یەكتر خۆشویس���تووە، كە نەیانتوانیوە 

ماوەیەكی دوور و زۆر دووربن لەیەك و لە یەكتری داببڕێن.

ئەمە ئەو هۆیانەی نزیكی و هاوڕێیەتی و هاودەمیی مەولەوی و مەحموود پاشا بوون، بۆ بەڵگە 
و چەس���پاندنی زیاتری بیروڕاكانمان چەند نامە و شیعرێكی نێوان مەولەوی و مەحموود پاشا بە 
نموونە دەهێنمەوە- نامەكە شیعرە یاخود بەپەخشان دەستی پێكردووە و ناوبەناو شیعری تێكەڵ 
كردووە، هەروەها مەحموود پاش���ا بۆ پیرۆزی و رێزی مەولەوی، نامەكانی مەولەوی وەك خۆی 
واتا كاغەزەكانی چەسپاندووە بە الپەڕەكانی كەشكۆڵەكەیەوە و ئەم كارە ریزەكارانەی مەحموود 

پاشا بووە هۆی ئەوەی كە بتوانین خەت و شێوەی نووسینی مەولەوی وەك خۆی ببینین.

لە كاتێكدا كە مەحموود پاشا ماوەیەكی زۆر دووردەكەوێتەوە و لە بەغدا دەمێنێتەوە، مەولەوی 
زۆر یادی دەكات و ئەم نامەیەی بۆ دەنووس���ێت، نامەكە بە پەخش���ان دەست پێدەكات و دواییش 

بە شیعر كۆتایی دێت، مەولەوی نووسیویە:

))ئەوەتەی دووری س���ێ نامەی دەردی مەهجووریم نووس���یوە، مەولەوی رۆحی فەرمكوویە، 
ئەی زیائولحه ق حسام الدین، هەت دەفتەری سێهەم، لە سێ هەم سوننەتە، نازانم چی بنووسم، بە 
دووخی فكرت داوی خاوی كام ریس برێس���م، ئەگەر لە دەردی دووری بدوێم، موش���ەفقی ئەو لە 
وێ و من لە كوێم واگیرم بینووسم، قەڵەم قامیش و سۆزی دەروون ئاگرە، لە سووتانی ئەترسم، 
هەر ئەوەم بۆ ماوە كە زەمان ماوەم بدا بگەمە خزمەت، ئەوەیش رێكخستنی بەتۆ ئەكرێ، ئەگینە 
ب���ۆ من زەحمەتە، ئەگ���ەر مەحموود رووی مەرحەم���ەت بنوێنێ ئەیاز به ندەگی ئەنوێنێ. مراس���لە 
نیوەی مواس���یلەیە، بەاڵم بەخوا حەواڵە بە قەباڵەیە، زەوقی رووبەڕوو ش���ەوقی گفتوگۆ بە پارچە 

كاغەزێك كفتوكۆی دانامرێ، ئارەزووی یاری جانی خستمیە گۆرانی:

جە دووریت دەروون مەوج دەریای هوون
مەدوو وەچەودا وەجەستەی زەبوون
پایتەختی مەحموود –دارالسالم-ەن
منیش كەمێ فام ئەیاز جەالمەن
ئەیازت مافاش تەفائول كەردەن
سەالمەتی تۆش وەیاد ئاوردەن
وەخار و خاشاك مژەی چەسپیدە

سەر بەستەن نەرووی سەر چەمەی دیدە
وەرنە دجلەی چەم توغیان كەر دەبی

تا ئێستا چەند جار بەغداش بردەبی)13(.
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هەروەها لە كاغەزێكی دیكەدا كە مەولەوی بۆ مەحموود پاش���ای نووسیوە هەر هەمان باسی 
دووری و ب���ێ ئۆقره ی���ی خ���ۆی دەكات و بە هیوای دی���دار و چاوپێكەوتنەوەیە، ل���ە نامەكەدا دیار 
ئەوكاتە مەولەوی لە باخە سووتاوی نزیك هەڵەبجە بووە و مەحموود پاشا لە شەمێرانی زمناكۆ 
بووە، مەولەوی ئەم نامەیەی لە ساڵی 1920-ی هیجریدا نووسیوە و ناردوویە، نامەكە بەم جۆرە 

بە شیعر و پەخشان نووسراوە:

))ئەیاز هامراز ناڵە و ئاخ و دوود
عەرزش هەن وەخاك ئاستانەی مەحموود

ئەر نایدەی تۆ – زمناكۆ- جا كەرد
دوودی دڵی من نەگەردوون و یەرد
گەر باوەڕ ناكەی لە خودا بترسن
هەواڵ لە دیدەی هەراسان پرسن

بەاڵم دەس���ەاڵت چییە؟! قیمەتی دووری نە بەدەس���ت ئێوەیە نە قووەی ئیختیاری ئەم ده روێشە – 
بێ وەی –یەیە:

چەرخ ئەمڕەتێنێ بە هەموو الدا
ناتوانێ لە خۆی حەسوودی الدا

گلەیی بێ ئیخالسییە لەمن، فەرمووە ئەوێ، من ئەمویست عەرزی ئێوەی بكەم، ئێوە پێشدەستیتان 
فەرموو، با لە رووی گلەییشەوە بێ، باز مژدەی یەكدڵییە:

ئەگەر تەقدیر لەگەڵ تەدبیر بگونجێ
وەها دێم چەخی بەد خواه لێم برەنجێ
گەر فەلەك دەستم ئەخا وەسڵی حەبیب

من و دەردی بێ نسیبی، یا نسیب!

كتێبی عەقیدەنامەتان ویس���تبوو، ماڵم لە –باخە س���ووتاوە- دڵیش���م وای لێقەوماوە، پیاوێ بنێرن 
لە – عبدالله-ی كوڕمی وەرگرێ، جاران لە گەش���تی دەش���تاو لە وزەی دیدەنی گشتا بوون. ئێستا 
ش���ابازی- زمناك���ۆ-م یاخوا پەناهم بە تۆ، زمناكۆ-م لێ ب���ووە بە كێوی –طور- ئاگرێكی تەجەلی 

ئەبینم، لەدوور بەو نوورە سووتام، بۆیە لە باخە سووتاو- خزاوم.

ئەگەر مەحموود بۆ دەردی دووری نەك چارەسازێ
بە سۆز و نیازی ئەیازی ئێمە هەمراز و دەمسازێ)14(«
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لەم نامەیەی خوارەوەش���دا كە مەولەوی بە ش���یعر بۆ مەحموود پاشای نووسیوە و پیرەمێرد 
وەریگێراوەتەوە سەر شێوەی سلێمانی بە روونتر نزیكی و خۆشەویستی ئەم دوو زاتە گەورەیە 
دەردەكەوێت، ش���یعرەكە پەیوەندی بە رووداوێكەوە هەیە، كە پیرەمێرد بەم جۆرە باس���ی دەكات: 
»كاغەزێك���ی زۆر خۆش و س���ەیری مەول���ەوی كە لەو بەری زەه���او-ەوە، ئەگوێزرێتەوە دەوری 
هەڵەبجە ئەبێ، دەوروپش���تی س���اڵی 1274-1275- دوای ئەوە كە- محەمەد بەگی كەیخوس���رەو 
ب���ەگ- یەعن���ی- حەمە پاش���ای باوك���ی مەحموود پاش���ا و ئەوانی ت���ر، ئەكەن ب���ە قائیمقام، خۆی 
سەرئێلی بەجێناهێڵێ، وەسمانی خانە ئەكا بە كاربەدەست. وابزانم ئەم وەسمانی خانەیە یا برا یا 
باوكی دایكە پیرۆزەیە، ش���اوەیس برای بووە، مادەی عەزیزی ش���اوەیس و كوژرانی حەمە پاشا، 
تەئریخی-یە. ئەو وەس���مانی خانەیە گەلێ بەدكاری و ناهەمواری بۆ خوێش���انی مەولەوی ئەبێ« 

ئینجا كاغەزەكەی مەولەوی لەم بارەیەوە بۆ مەحموود پاشا نووسراوە:

كێش���ی ئەم شیعرەی مەولەوی لە كێشی هەموو ش���یعرەكانی تری جیاوازە چونكە سەرەتای 
دەس���تپێكردنی نووس���ین و ش���یعری مەولەوی بە زمانی ئەو بوو و كوردی نەبووە، واتا لەس���ەر 
كێش���ی دە بڕگەی ش���یعری كوردییەكانی مەولەوی نییە، كە كێشی زۆر باوی فۆلكلۆری كوردییە 

بەڵكو كێشی عرووز-ی عەرەبییە:

موهاجیر بووین كە هاتین، خواستی خوا بوو
-عەلی-مان دی، خەالفەت بەو درابوو

لە تەئسیری محەمەد میری گەورە
خەالفەت گەییە سەر –عوسمان- بەدەورە

دڵی ساداتی ئێمەی هێندە رەنجان
بەهەشتی سەرزەمینمان بوو بە زیندان
بە جارێ پێكوڕەی خۆی خستە سەركار
هەراجی خستە ناو، وەك قاڕی بازار

هەموویشی كەوتە دەست شاوەیسی خانە
گوریس و پەت، جل و هور و هەمانە
موانە و چەورە سانە و بزنە دۆخە

لەگەڵ سوورانە، خەرجی مەردە لۆخە
هەمووی تەسلیمی ئەحمەد كامەران بوو

خلە مالی رەسوولیش ئاشەوان بوو
لەهەر شوێنێ بەراوێكیان ئەبینی
ئەیانگوت موڵكی باوكمانە یەقینی

بە ئیرس هی ئێمەیە ئەم شوێن هەوارە
مەرشی تیا سەربڕیوە خوێنی دیارە
كە باوكم گای زیانی لێرەدا كوشت

نیشان وابێ، دایكم ورگی تەڕ كرد
گەماڵە بازگیش ریخۆڵەی برد
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غەریب و بێكەس و داماو لە ناوا
هەموو رەنج و هیوامان چوو بە ئاوا
لە خوا پاڕاینەوە، كاتێ دوعا بوو
دوعامان الی خودا گیرابوو چابوو
ئیتر بەگزادە نانوێنن لە الی ئەو

ستەمگەر رۆژی تاریك بوو وەكو شەو
ئەمە سەرپووتی ئەوزاعی غەریبی
وەتەن ئاوارەی دەردی بێ نسیبی

ئەمە –مەعدوومی-یە عینوانی ئەسڵی
بە بەدبەختی هەمیشە دوور لە وەسڵی

لە راس���تیدا باس و بەڵگەنامەی پەیوەندی و خۆشەویس���تی مەحموود پاش���ای جاف و مەولەوی 
ئەوەندە زۆرن كە لێرەدا ناتوانین هەمووی باس بكەین، ئەمە جگە لەو بەسەرهات و نوكتە خۆش 
و پڕمانایانەی لەو س���ەردەمەدا روویانداوە و هەریەك لەو دوو پیاوە گەورەیە الیەنێكی بابەتەكە 

بوون.

سەید عەبدوڵاڵی مەولەوی
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تیرەی عەمەڵە
ئ���ەم تیرەی���ە یەكێكن لە تیرە ئازاكانی ناو هۆزی جاف و لەبەر خوو خس���ڵەتی پەالماردەریان 
ئومەرای جاف، بۆ كۆنتڕۆڵكردنی ناو هۆزی جاف و قایم و قۆڵكردنی كاروباری ناو هۆز زۆرتر 
ه���ەر ل���ە نزیكی پاش���ا و ئومەراكان���ی جافدا بوونە و هەمیش���ە دەمچەرموانی ئ���ەم تیرەیە بە الی 
ئومەرای جافەوە قس���ەیان بیس���تراو بووە. دەتوانم بڵێم تیرەی عەمەڵە و هەروەها پش���تماڵەش بە 
دوو هێزی سەرەكی و دەستوەشێنی ناو جاف ژمێردراون و لەناو تیرەكانی تردا باوەك ژمارەیان 

لەوان كەمتر بوونە بەاڵم حیسابیان بۆ كردوون و مودارات كراون..

ل���ە كۆنەوە ئەم تیرەیە كەمیان وەك خێڵە كۆچەرییەكانی كەی جاف گەرمیان و كوێس���تانیان 
ك���ردووە، زۆرت���ر نیش���تەجێ بوونە و لە نزیكی ئوم���ەرای جافدا وەك هێزێكی س���وارەی چەكدار 
پەیوەس���تە ئامادەبوون���ە، ب���ەاڵم ئەوانەی كۆچ���ەر بوونە لەژێ���ر فەرمانی س���ەرخێڵەكەیان حاجی 

محەمەدی حاجی قادری سلێماندا گەرمیان و كوێستانیان كردووە.

لە راستیدا ئەم تیرەیە دەكرێت بڵێی لە كۆنەوە سێ بەرەباب بوونە:

1- بەرەبابی جامبازی
2- بەرەبابی ئاخەوەیسی

3- هۆزی حەمە

ئەو سێ بەرەبابە خزم و خوێشی یەكترن ئێستا رەنگە لە هەزار و پێنج سەد ماڵ زیاتر بن.
لە ناو ئەم تیرەیەدا دەمڕاس���ت و كوڕی ئازایان زۆر تیادا بووە بەاڵم لەكۆندا س���ەرۆكی ئەم تیرە 

و دەم سپی ئەم تیرەیە ئەمانەی خوارەوە بوون:

1- فەتاحی رۆستەم
2- ئەمینی محەمەد

3- ئەحمەدی محەمەد ئەمین

لە كیتاوی »تەئریخی جاف«ەكەی كەریم بەگی جافدا لە الپەڕەی »137«دا ئەویش ناوی ئەو 
سیانەی سەرەوەی هێناوە، كەوا لە سەردەمی خۆیدا ئەوانە بەرپرسیاری تیرەی عەمەڵە بوونە.

ب���اوەك ئ���ەم تیرەیە كۆچ���ەری زۆریان نەب���ووە، بەاڵم لە گەرمی���ان و كوێس���تاندا لە رێچكە 
رێگەی تیرەی شاترییەوە دەڕۆیشتنە شارەزوور و پێنجوێن و سەرەنجام كوێستانی كوردستانی 

رۆژهەاڵت و لەوێدا لیالخی تایبەتیان هەبووە و بەناوی )كۆڵ و دوزەخ دەڕە، سی پلكان(.

ئێستا ئەم تیرەیە وەك تەواوی تیرەكانی كەی جاف ژیانێكی ئاسوودە و سەردەمییانە دەبەنە 
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س���ەر و ئەوڕۆ لە ناو تی���رەی عەمەلەدا توێژی خوێندەوار و هەڵگ���ری بڕوانامەی زانكۆی زۆری 
تیادایە، من لە نزیكەوە زۆریان دەناسم و هانی بەردەوامی بواری خوێندەوارییان دەدەم.

ئ���ەم تیرەی���ە جگە ل���ە ئەوانەی بە پێی كاریان ناچارن لە ش���ارەكانی كوردس���تاندا بەرباڵوبن، 
زۆرتر لەم جێگە و دەڤەرانەیدا دەژین:

1- كەالر
2- كوكس
3- تازەدی

4- هەسەن محە
5- دەككە

6- دەربەندیخان
7- چەمەرگە
8- فەقێ جنە

9- هەڵەبجەی شەهید
10- ناحیەی سیروان

ئەمانەش كەسایەتی ئێستای ئەم تیرەیەن:

1- زمناكۆ حسەینی فەتاح، ئەوڕۆ بە براگەورەی ئەم تیرەیە دراوە لە قەڵەم.
2- محەمەدی ئەحمەدی رۆستەم

3- عەدنانی كوێخا مەحموود
4- مەریوان رەشید محەمەد

5- مەحموود كەریم مەحموود
6- مەجید عەزیز رۆستەم

7- عەبدولڕەحمان عەلی عەبدولڕەحمان
8- محەمەد مەحموود فەتاح

9- ئەركان ئەحمەد فەتاح
10- رەشید ئەحمەد حەمە ساڵح

11- حەسەن ئەحمەد ئەمین
12- نەجم فەرەج قەیتەران

13- محەمەد فەتاح عەبدوڵاڵ
14- محەمەد عەلی ئەمین سەمین

15- محەمەد عەلی گیان
16- باقی حاجی ئەحمەد

17- موحسین حەمە فەرەج فەتاح
18- سوعاد محەمەد ئەمین عەبدولڕەحمان
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19- ئەحمەد حەمە ئەمین حامید
20- محەمەد ئەمین ناو خاسی

21- محەمەد ساڵح رەشید
22- فایق ئەحمەد حەمە خان

23- عەبدولڕەحمان فەتاح عەلی
24- ئەحمەد رەشید فەرەج

25- عەبدوڵاڵ حەسەن عەبدولڕەحمان
26- محەمەد عەلی فەتاح

27- محەمەد ئەمین ئەحمەد فەتاح
28- مەجید عەزیز رۆستەم
29- شاهۆ محەمەد ئەحمەد

فەتاحی رۆستەم، سەرخێڵی تیرەی عەمەلە



مێژووی هۆزی جاف

370

ئەمینی محەمەد
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كوێخا ئەحمەدی محەمەدی ئەمین
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حسین فەتاح رۆستەم

كوێخا ئەمینی حاجی ئەحمەد
1934

كوێخا مەحموودی محەمەدی رۆستەم
1912
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حاجی عەلی فەتاح عەلی ئەحمەد

حاجی محەمەدی قادر سلێمان
1918

كەریم مەحموود قادر
1922
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رەشید محەمەد حەسەن
1929

حاجی محەمەدی حەمە خان
كەریم وەیس
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تیرەی وەلی

تی���رەی وەل���ی یەكێكە ل���ە تیرە س���ەرەكییەكانی جاف، بە پێ���ی مەوقیعی جوگراف���ی لە تیرەی 
ش���اترییەوە لە تیرەكان���ی دیكەی جاف نزیكتر بوونە، ئەو نزیكیی���ە بووەتە هۆی تێكەاڵوییان و لە 
زۆربەی رووداو و هات و نەهاتدا پێكەوە بوونە و لە بگرە و بەردەی عەش���ایەری و س���ازش و 
پەالماردا لەس���ەر یەك حیس���ابكراون، بەاڵم لەم دواییانەدا ژمارەی تیرەی »وەلی« زۆر بووە و 
هەستی سەربەخۆیی و تاكڕەوی لە ناویاندا پەرەی سەندووە و خۆیان لە تیرەی »شاتری«دا جیا 
كردۆتەوە و وەك تیرەیەكی ناسراو و سەربەخۆی ناو جاف مامەڵەیان لەگەڵدا دەكرێت و مامەڵە 

لەگەڵ خەڵكیدا دەكەن.

ناوی وەلی:

ن���اوی ئ���ەم تیرەیە وەك زۆربەی زۆری تیرەكانی كەی جاف لە ناوی كەس���ێكەوە هاتووە بێ 
شك ئەو كەسە كەسێكی دیار و پەنجەی بۆ درێژكراوە و ناسراو بووە یان لە رووی دەسەاڵتەوە 

یان ئاینەوە.

بۆچ���وون زۆرە بڕێك دەڵێن: ئەم تیرەیە نەوە و نەتیجەی پیاوخاس���ێك بوونە كاروكردەوەی 
خواپەرستی و رەوشتی چاك و كردەوەی باش و رەفتاری خاس بووە، ئەو پیاوە رەوشت پەسەند 
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بووە بە چاوس���اغی ئەو كۆمەڵە و لێرە و لەوێش خەڵكێكی دیكەی لێ گلێر بووەتەوە و هەر ئەو 
پی���اوە چاكە تەواوی كاروكردەوەی خەڵكەكەی دەوروبەری بردووە بە رێگەوە و خێر و ش���ەڕی 
ئ���ەو كۆمەڵ���ەی بردووە بە رێگەوە وش���ەی »وەلی« بە مانای بەڕێوەب���ەرە، الم وایە ناوی تیرەی 
وەل���ی لە بنەچەدا لە ك���ردەوەی بەڕێوەبەر هاتووە »وەلی ئەمر«. ل���ە كوردەواریدا تا توانراوە لە 
وشە و واژەی قەبەی عارەبی بە گەرووی كورد نەهات دووركەوتنەوە و هەر »وەلی«یەكەیان بە 

الوە باشتر بووە و لە دواییشدا المەكە وەك هەمیشە بووە بە المی قەڵەو كە بكاتە »وەڵی«.
بڕێ���ك الیان وایە س���ەرەتای ئەم تیرە لە پیاوێكەوە ب���ووە بە ناوی »وەلید«، بووە بە وەلی و 

لە دواییشدا بووە بە »وەڵی«.

بڕێكی كەش الیان وایە لە پیاوخاسێكەوە ئەم تیرە كەوتنەتەوە و وەلی خودا بووە.
خەڵكێك���ی ك���ەش وادەزان���ن تی���رەی »وەل���ی« ل���ە ك���وڕ و ك���وڕەزای »وەلی خ���ان« ناوێك 

پێكهاتوون.

ئەوان���ە هەموو پێ دەچێت ن���اوی تیرەی »وەلی« لە یەكێك لەوان���ەوە هاتووبێت، بەاڵم ناوی 
»وەلی« ناو لە ناو جافدا كەم بیس���تراوە، جگە لە شاعیری گەورەی كورد »وەلی دێوانە« نەبێت، 
ك���ە ل���ەو ن���اوە ن���راوە، چ لە كۆن���دا و چ لە تازەش���دا، بۆی���ە زۆرتر پێموای���ە ناوی ئ���ەو تیرەیە لە 
»دەمڕاسەكەیانەوە« لە بەڕێوەبەره كەیانەوە بۆیان ماوەتەوە، ئەوەندەو ئەو بەڕێوەبەرەیان بەالوە 

رێزدار بووە توخنی ناوە بچووكەكەی نەكەوتوون..

لە ناو كوردەواریدا بۆ رێزلێنان ناو زۆر بووە، وەك: پیر س���وڵتان، ئاغا، بەگ، میر، س���ان. پیر 
بوونەتە پیرزادە و سوڵتان بووە بە سوڵتانی و ئاغا بوونەتە ئاغالەر و بەگ بووەتە بەگزادە. ئیدی 

هەروا، بۆیە »وەلی ئەمر« بووەتە وەلی و وەلییەكەی بووە بە »وەڵی«.

ئ���ەم تی���رەی جافە لە یەك جێدا بە كۆم���ەڵ نەژیاون، هەر لە گەرمیاندا ژیاون، س���ەلیم بیرك، 
دزیاییش، فەقێ جنە، وارماوە و باوەنوور، كانی سارد و بڕێك جێگای دیكە.

من وادەزانم تیرەی »وەلی« زۆرتر لەس���ەر جافی جوانڕۆ دەدرێن لە قەڵەم و خزمایەتییەكی 
راس���تەوخۆ لە نێوان وەلەد بەگییەكان و ئەم تیرەدا نمایانە و بەڵگەش بە دەس���تەوەیە نەك تەنیا 
لەب���ەر نزیك���ی ناوی وەڵەدەبەگی یان وەلی���د بەگی و ناوی »وەلی« بەڵكو ل���ە بەگزادەكانی كۆنی 
وەڵەدبەگی بیس���تراوە، كەوا »وەلی« بەشێكی راس���تەوخۆی ناو وەڵەدبەگی بوونە و لەبەر چەند 

هۆیەك ناچاری كۆچی نێو جافی مورادی بوونە.

لە ناو ئەم تیرەیەدا پیاوی ناودار و هەڵكەوتووی زۆری تیا هەڵكەوتووە. لێزانی و دەوڵەمەندی 
سەخاوەتی »سوورەی نەویجان« كەس ناتوانێت نكۆڵی لێ بكات.

لە بارەی ئەم »سوورەی نەویجانە« لە مستەفا بەگی خاڵۆم بیستووە دەیوت: لە كەریم بەگی 
باوكی بیس���تووە كە دەیفەرموو: لە خزمەت مەحموود پاش���ای ماممدا بووم لە شارەزوور، بەرەو 
گەرمیان دەهاتین، س���ەد س���وارێك دەبووین، عەسرێكی درەنگ بوو لە پاشایان پرسی: قوربان بۆ 

شەو هەوارگەمان لە كوێیە؟
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پاش���ا فەرمووی: خێڵی »س���وورەی نەویجان« لە پێشمانەوەیە، یەكێ: لە سوارەكان گورج لە 
پێشەوە بڕوات بێژێت ئەمشەو میوانی ئەوین..«

پاش���ا و هاوڕێیان���ی دەگەن���ە هەوارگەی »س���ووری نەویج���ان« و خێڵ و س���ەرخێڵ دەڕۆنە 
پیریان���ەوە، دەم���ە و ئێوارە دەبێت پەلەپەل و ف���ڕكان فڕكێی ژن و زار و تەپودووكەڵی ئاگر خوان 
وەدی ناكرێ���ت، یەكێ���ك لە پیاوەكانی پاش���ا دەكەوێت���ە ئەمالوئەوال تا ب���ۆی دەردەكەوێ لە دۆڵی 
بندەس���تیاندا چەندین قازانی زنجیر لە مل ریزكراوە و ئاگر لە ژێریاندا و دووكەڵیش���ی لێوە وەدەر 
نایەت. ئەو دەم بۆی دەردەكەوێت تەواوی ئاگری ئەو قازانە بە توێكڵە گوێز لێنراون. بۆ ئاگاداری 
خوێنەران، ئاگری توێكڵە گوێز دووكەڵی نییە و بۆ رێزلێنان لە پاشا تاوەكو دووكەڵ بەرز نەبێتەوە 
هەر بە توێكڵە گوێز ئاگرەكەیان كردووەتەوە. داخۆ دەبێت چەند فەردە گوێزیان س���ووتاندبێت تا 

ئەو چێشتە و خوانە لێنرابێت«.

ه���ەر ل���ە كۆنەوە ژمارەی م���ەال و فەقێ و خوێندەواری لە ناو تی���رەی »وەڵی«دا لە تیرەكانی 
ج���اف زۆرت���ر بووە، ئەگەر ژمارەی���ان لە نەزەردا بگرێ���ت هەتاوەكو لەم سەردەمەش���دا هەڵگری 

بەڵگەنامەی زانكۆیان زۆر تیادایە لە دوكتۆراوە بگرە تا پلەكانی كەی خوێندەواری.

بڕێك لە پیاوە ناودارەكانی ناو تیرەی وەڵی:

1- سوورەی نەویجان
2- ئەڵماس پەخە

3- مەال قادری سۆفی
4- مەال حەسەنی هورینی

5- مەال محەمەدی كاكەواڵ رەسول
6- مەال ساڵحی عەبدولقادری محەمەد

7- مەال قادری حەمەی ئەحمەد
8- مەال ماجیدی پونگڵە

9- مەال سمایلی ئیبراهیم
10- مەال مەحموودی كانی ساردی

11- حاجی كاكەواڵ
12- حەسەن سەمین سەبە

13- حاجی كاكەواڵ محەمەدی ئەحمەد
14- محەمەدی عەلی سان ئەحمەد

15- حاجی كاكە عەلی محەمەد ئەحمەد
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16- حاجی عارف شاتوانی
17- كوێخا ئەحمەد محەمەدی سمایل

18- حاجی حەمە فەرەجی دێوانە
19- حاجی كەریمی محەمەدی سمایل

20- حاجی عەلی جاف
21- حاجی عەبدوڵاڵی جەراح

22- عەلی كەریم مەحموود پەریزاد
23- مەال ئەحمەدی بانیخێاڵنی »ئەبو سەرباز«

24- حاجی محەمەدی ئەمین
25- حوسەینی عەبدوڵاڵی عەزیز
26- حاجی حەسەنی اللە مارف
27- عەلی حاجی كەریم محەمەد

28- مەال ئەسعەدی بانیخێالنی
29- حەمەی ئەحمەدی محەمەد
30- حاجی حوسێن قادر مارف

31- حاجی مەحموودی محەمەد زۆراب
32- حاجی قادری ساڵح مەحموود

33- عەبدوڵاڵی حاجی مەحموود
34- حەمەی عەبدوڵڕەحمان

35- د. ئه نوه ر جاف

ئەمەش ناوی بڕێك لە مەال ناسراوەكانی ناو تیرەی »وەڵی«یە:

1- مەال قادری سۆفی
2- مەال محەمەدی گواڵن

3- مەال قادری دێوانە
4- مەال مەجیدی بونگلە
5- مەال قادری عەربەت
6- مەال ساڵحی ژاڵەناو

7- مەال حەسەنی هوریی
8- مەال سمایلی ئیبراهیم

9- مەال ئەحمەدی بانیخێالنی
10- مەال مەحموودی كانی سارد

11- مەال ئەسعەدی بانیخێالنی
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12- مەال مەحموودی ساڵحی هورینی
13- مەال عادل

14- مەال عارفی نادر
15- مەال رەشید

16- مەال نووری مەال حەسەن
17- مەال قادری ژاڵەناو

18- مەال عەلی
19- مەال فەتحوڵاڵ

20- مەال قادر
21- مەال حوسەین

)داوای لێبوردن لەو مەال بەڕێزانە دەكەم كەوا ناویان لە ناو ئەو لیستەدا نەهاتووە، بە تەئكید هیچ 
لە پلە و پایەی مەالیەتییان و كەسایەتییان كەم ناكاتەوە(.

ئەوی روونە دنیای ئەمڕۆ لەگەڵ دوێنێدا جیاوازە و ش���ێوەی تێفكرین گۆڕاوە و وەك ئەوس���ا 
خوێندن و رۆش���نبیری تەنیا مزگەوت و خانەقا نییە و خەڵكەكە منداڵەكانیان دەنێرنە قوتابخانە و 
ئەوس���ا ئەم تیرەیە بە گوێرەی ژمارەیان هەڵگری بڕوانامەی زانكۆیان لە تەواوی تیرەكانی كەی 

جاف زۆرترە تا بە مێژووی 2008ز.

هەڵگری بڕوانامەی دكتۆرا هەشت دانەن.
هەڵگری ماستەر چوار كەس.

پزیشك دە كەس.
ئەندازیار دە كەس.

بەكالوریۆسی جۆراوجۆر سیازدە كەس.

ئەوە ماوەتەوە بڵێم، لە ناو ئەم تیرەیەدا كەسانێك هەڵكەوتوون دژ بە زوڵم و زۆر، بێ دەنگ 
نەبوونە و هەتاوەكو لە س���ەردەمی پاشایەتیش���دا بیروڕای چەپگەرایی لە ناویاندا بە دی كراوە و 
لە س���ەردەمی شۆڕش���ی نەتەوایەتیشدا شەهیدی سەركردە و شەهیدی پێش���مەرگەیان زۆر تیادا 

هەڵكەوتووە.

لێرەدا سوپاسی ئەو كەسانە دەكەم كە بە تەنگی تیرەی خۆیانەوە هاتن و وەاڵمی پرسیارەكانی 
ئێمەیان داوەتەوە و ئەو وەاڵمانە من وەك خۆی دەیكەمە پاشوەندی بۆچوونەكەی خۆم و ئەگەر 

هەڵەشی تیا بێت راستی ناكەمەوە، ئەوە بۆچوونی نووسەرەكەیەتی.
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چەند مەالیه كی بەناوبانگی تیرەی وەڵی:

مەال قادری سۆفی
1953-1867

مەال حەسەنی هورینی
1971-1884

مەال مەحموودی كاكەواڵ
1992-1896
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مەال ساڵحی عەبدولقادر
1334ك-1986ز

مەال قادر محەمەد ئەحمەد
1968-1910

مەال مەجیدی بونگلە
1990-1915
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مەال سمایل ئیبراهیم
2010-1929

شەهید
مەال مەحموود كانی ساردی
1997-1934
لە ئازاییدا كەم وێنەبوو، بۆخۆم دەمناسی

مەال ئەسعەدی بانیخێاڵنی
1998-1927

مەالیەكی هۆشیار و خوێندەوار و ئگاداری ژیان و 
ژین و دەروبەر، بۆخۆم لەگەڵیدا زۆر رووەوە دواوم، 

ئەشهەدو بیلال بە سەواد بوو.
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چەند كەسایەتییەكی تیرەی وەلی

حاجی كاكەواڵ محەمەد ئەحمەد
ئەم پیاوە پیاوچاك سەخاوەتمەند خۆشەویستی الی 
دۆست و ئەحباب بووە.

حاجی عارف شاتوانی
1966-1902

كوێخا ئەحمەد محەمەد سمایل
1964-1904



مێژووی هۆزی جاف

384

حاجی كەریم محەمەد سمایل
1988-1907

عەلی حادجی كەریم سمایل
2000-1939

حاجی مەحموودی پەخە
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حەمەی ئەحمەدی سمایل
2002-1943

حاجی عەبدوڵاڵی حسێن پیروەیس
2005-1912

لێزان و جەراحی كوردەواری

عەبدوڵاڵی حاجی مەحموود
1978-1935
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ئەحمەدی حاجی مەحموود
1949-1900

حاجی حەسەن سەمین سەپە
1984-1892

حاجی كاكەواڵی محەمەد ئەحمەد
1978-1894
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محەمەد عەلی سان ئەحمەد
1987-1900

حاجی حەمە فەرەجی دیوانە
1974-1907

حاجی عەلی جاف
2007-1914
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عەلی كەریم مەحموود
2004-1917

شەهید مام ئەسكەندەر
1988-1930

مەجیدی حەمەی رەسول
1983-1927
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حاجی محەمەدی ئەمین
1993-1938

حاجی قادری ساڵح
1986-1918

حاجی قادری ساڵح مەحموود
1991-1913
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عەبدوڵاڵی حاجی مەحموود
1978-1935

حوسێن عەبدوڵاڵ عەزیز
2005-1927

حاجی حەسەن اللە مارف
2007-1937
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شەهید محەمەدی عەبدولڕەحمان
1974-1930

ئەحمەد محەمەد سمایل
1964-1904

حاجی كاكەواڵ رەسول
1956-1868
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چەند ناوێكی ناسراوی ئەوسای تیرەی وەلی

1- سوورەی نەویجان
2- عەبدولقاتدری محەمەدی خوابەخش

3- سۆفی عەبدولكەریم محەمەد
4- ئەلماسی محەمەد زۆراو

5- ئەحمەدی حاجی مەحموود زۆراو
6- فەقێ مەحموودی حەمە وەیس

7- حاجی محەمەدی عەلی مەینا
8- فەتاح قادر

9- محەمەد رەسول
10- حەسەن محەمەد تەیمس

11- محەمەد خوسرەو
12- حاجی غەفوور محەمەد

13- حسێن محەمەد رۆستەمك
14- حاجی ساڵح مەحموود جامە

15- ئەحمەدی دەروێش قادر
16- قادری ئەلماس پەخە

17- هەسەنی پیروەیس خانی
 

چەند كەسایەتییەكی ئێستای تیرەی وەلی

1- دارا عەبدولقادر محەمەد خوابەخش. وەلییەكان بە براگەورەی خۆیان داناوە.
2- روبیتەنی حاجی رەشید

3- مەال ئەحمەدی بانیخێاڵنی، كە بە كەسایەتییەكی ناسراوی سەرتاسەری ئێراق دەژمێردرێت و 
یەكێكە لە سیاسییە ناسراوەكانی دونیای ئەمڕۆی سیاسەتی واڵتی ئێراق.

4- كوێخا محەمەدی فەتاح
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5- حاجی عەبدوڵاڵی عەبدولكەریم رەحمان
6- سەعیدی كاكی

7- ئەحمەدی عەلی حوسێن
8- حاجی ئەشرەفی مەجید

9- حەسەنی محەمەدی عەلی
10- مەال عەلی ساڵح شەریف

11- مەال حەمە ساڵحی هورینی
12- مەال رەشیدی حاجی كاكە عەلی

13- مەحموودی كوێخا كەریم
14- تۆفیق ئەحمەد جوامێر
15- ئیبراهیم مستەفا ساڵح

16- مەال حەمە نەجم حەسەن

بڕێك لە برادەرانی تیره ی »وەلی« زەحمەتیان كێشا و هاوكارییان كردم، لێرەدا سوپاسگوزاریانم 
ئومێدەوارم نموونەیان زۆربێت.

1- كاك دارا عەبدولقادر
2- مەحموودی حاجی كەریم

3- مەال سمایل ئیبراهیم
4- كاك خەلیل عەبدوڵاڵ حاجی مەحموود
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سوورەی نەویجان »وه لی«
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تیرەی تیلەكۆ

عەلی ئەكبەری وەقایع نیگار دەڵێت:
ئەم تیرەیە دووسەد ساڵ لەمەوبەر لە نێوان كەركووك و بەغدادا دەژیان و هاتوونەتە دیوی 
ئێران )ئەم باسە سەدوبیست ساڵە نووسراوە، دووسەدیش بخەینە سەر، یانی 320 ساڵ لەمەوبەر 
بە قسەی خوالێخۆشبوو »وەقایع نیگار« گەڕاونەتەوە كوردستانی رۆژئاوا و لە باشماخدا نیشتەجێ 
بوونە و ئێس���تا خاوەنی بیس���ت و س���ێ گوندن، دووس���ەد خێزانیان بەرەو »بانە« رۆیشتوون و 
لە »دەش���تە تاڵ«دا گیرس���اونەتەوە، پەنجا خێزانیان لە خوڕخوڕەدا نیشتەجێ بوونە و سێ سەد 
خێزانیان لە ناو جاف دان و ئێستا زۆرتر لە سێ هەزار كەسیان لە باشماخدایە و هاوینان دەڕۆنە 
»هوبەتو«، هۆزێكی ئازا و س���ەخی و مێوان نوازن، خوالێخۆشبوو »عەزیز خانی سەردار كول« 

ژنی لێهێناون موقەرەبولخاقان سەیفوڵاڵخان زادەی ئەو پەیوەندییەیە.

كوێخای���ان زۆرە، بەاڵم س���ەرۆكی هەموویان »حەس���ەن بەگە« كوڕی محەم���ەدی بەگە، ئەو 
محەم���ەد بەگە ه���اوەڵ و رەفیقی كەریم خانی زەند بووە و پەیوەندی برایەتی لەگەڵدا بەس���تووە، 
رۆژگارێك پێكەوە رێگرییان كردووە )دیارە نووسەر یا لەبەر زەڕ یا زۆری دەسەاڵتی قاجارییەكان 
وا دەڵێت. نووس���ەر(، كە كەریم خان دەگاتە دەس���ەاڵت خوسرەو خانی والی كوردستان الدەبات، 
بەاڵم چاوس���اقان پێش���نیاز دەكەن كە خوس���رەو خان بگەڕێتەوە، كەریم خان دەڵێت: گەڕانەوەی 
خوسرەو خان بەستەگی بەڕاو بیری »خاڵۆ محەمەد بەگە«. خاڵۆ محەمەد بەگ بڕیاری گەڕانەوەی 

دەدات، ناوی ئەم تیره یە »تیلەكۆ« نەزانراوە لە چییەوە هاتووە.

ئ���ەم تیرەی���ە یەكێكی دیك���ەی تیرەكان���ی جافە، لە كوردس���تانی باش���ووردا زۆر نی���ن، بەڵكو 
زۆرینەی ئەم تیرەیە لە كوردس���تانی رۆژهەاڵتدا نیش���تەجێن، لە دەڤەری خوڕخوڕە و باش���ماخدا 

باڵوبوونەتەوە..
پەیوەندی ئەم تیرەیە لەگەڵ روغزایی و تەرخانیدا زۆر پتەوە و قووڵە، زۆریان لە ش���ارەدێی 

شێروانەدا نیشتەجێن. رەشیدی حاجی مشیر، یەكێكە لەدەم چەرموانی ئەم تیرەیە.
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ئەحمەدی مەحموود بەگی تیلەكۆ
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حەسەن بەگی سەرۆكی تیلەكۆ
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محه مه د بەگی تیلەكۆ
هاوڕێی كەریم خانی زەند
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تایفەی سمایل عوزێری
وەقایع نیگار دەڵێت:

لە س���ەردەمی شاهەنشاهی شای خوالێخۆش���بوو خواوەند بەرگی تیشكی لەبەركا »مەبەستی 
فەتح عەلی ش���ای قاجار«ە دووهەمین شای زنجیرە دەسەاڵتی قاجارییە، خوالێخۆشبوو ئەمانوڵاڵ 
خان )مەبەس���تی ئەمانوڵال خانی ئەردەالنە( كە لەو دەمەوە تا ئێس���تا هەشتا ساڵ تێپەڕیوە، تیره ی 
س���مایل عوزێری لە دەوروبەری بەغداوە هاتوونەتە كوردستان و لە سەردەمی »محەمەد شا«ی 
باوكی ناسرودین شادا ئەو تیرەیە لە ناو هۆزی جافدا نیشتەجێ بوونە و جگە لە سەد ماڵیان، كە 
لە ئێراندا ماونەتەوە چوار سەد خێزانیان بەرەو خاكی عوسمانی رۆیشتوون و دەوروبەری پەنجا 

خێزانیان بەرەو گروس كۆچیان كردووە و نزیكەی سێ خێزانیان لە »هوبەتو«دا نیشتەجێن.
لەب���ەر ئ���ەوەی ئەوانە ل���ە نەتەوەی س���مایلی كوڕی عوزێر بوون���ە، هەر بەو ن���اوەوە ناویان 

دەركردووە.

سمایلی كوڕی عەزیز
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تیرەی سەدانی

یەكێكە لە تیرە ناس���راوەكانی هۆزی جاف، ده بنە س���ێ بەش���ەوە، لە حەفتا ساڵ لەمەوبەرەوە 
دەستبەرداری ژیانی رەوەندی بوونە و دابەشی جێگە و شوێنی جۆراوجۆر بوونە.

1- بەرەبابی سەید مورادی
2- بەرەبابی ناودێری
3- بەرەبابی سەدانی

بەش���ێكیان ل���ە ناحیەی قوڕەتودا نیش���تەجێن، بڕێكی دیكەیان لە ناحی���ەی خورماڵ دەژین، لە 
دێهاتەكانی: شیرمەڕ، گیلەك، شێخ موسا، لوسینان، چەقەاڵوە دەژین.

پیاوە ناودارەكانیان:

1- خوسرەوی مچە
2- عەبدوڵاڵی رۆستەمی حەسەن

ل���ە كات���ی خۆی���دا ئەم تیرەیە یەكێ���ك بووە لە تی���رە گەورەكانی جاف، بەاڵم لەب���ەر ئەوەی لە 
تیرەكانی كەی جافدا زۆرتر نیشتەجێ بوونە، بەرەبەرە كەم بوونەتەوە و كەوتوونەتە ناو تیرەكانی 

كەی جاف و غەیرە جاف.
لە سەرچاوەی عارەبی و فارسیدا تیرەی »سەدانی« بە ناوی »زیائودینی« ناو دەبرێن.
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خوسرەوی مچە





جافی جوانڕۆ
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ناوی جوانڕۆ

لەم رووەوە زۆر وتراوە:

جاوانە، جاوان، جاپان، شاهویە، گەنجەویە، ئاالنی، ئەهالنی، كالش، جاوان رود، جافان رود و 
جوانڕۆ. تاكو ئەمڕۆ شارەدێیەك لە دامێنی چیای ئەلبورزی نزیكی شاری تارانی پایتەختی ئێران 

هەیە بە ناوی )جافان(ەوە.

لە كتابی )نزهة القلوب(دا هاتووە دەڵێت:

ش���ارۆچكەیەكە ل���ە كوردس���تاندا، ئاووهەوایەكی ش���یاو و پەس���ەندی هەی���ە دار و درەخت و 
كشتوكاڵ و لەوەڕگای زۆری تێدایە و هەروەها پڕە لە نێچیر و مەڕ و بەرانی كێوی..

لە كتابی شەرەفنامەی شەرەفخانی بەدلیسیدا جوانڕۆی بە ناوی )ئاالنی( ناوبردووە.

چەندی���ن بی���روڕای ناوچەییش ل���ەم رووەوە وتراوە، بەندە بە بۆچوونێك���ی عامییانەی دەزانم 
وەك:

گوای���ە، یەكێ���ك ل���ە فەرمانڕەوایانی ئەو دەڤ���ەرە دژی پیری و پەككەوتن بووە و ش���انازی بە 
گەنجێتییەوە كردووە و پەیوەس���تە ناویان بە )جەوان( یانی گەنج و هەرزەكار و بە جوانە مەرگی 
دەمرێت، لەبەر ئەوەی خۆشەویست بووە شیوەنیان بۆ كردووە بە )جەوان رۆ( ناویان بردووە و 
ئی���دی ئەو ن���اوە ماوەتەوە بۆ ئەو دەڤەرە بڕێكی تر الی وایە ئەو ناوە لە رووباری »گاو« قوری 
ق���اڵوە هاتووە كە ل���ەو دەڤەرەیدا كە رووبارێكی یەكجار ج���وان و دیمەندارە كە بووە بە )جەوان 

رود(، بیرۆكەیەكی دیكە بە پێچەوانەوە دەڵێت:

شەڕێك لە ملە پڵنگانەدا رویداوە، شەڕكەر و گەنج و جەوانانی زۆری تێدا كوژراوە، شیوەنیان 
بۆ كوڕە گەنج و جەوانان كردووە، )جوان رۆ جوان رۆ( ئەو ناوە ماوەتەوە.

بڕێكی تر ئەو ناوەیان هەڵگەڕاندۆتەوە و هەس���تی ملمالنێ لە دەروونیاندا زاڵتر بووە بەس���ەر 
سەرشۆڕكردن و تەسلیمبووندا، لە جیاتی ئەوەی بڵێن )جوان رۆ. دەڵێن جوان نەڕۆیی( یانی نابێت 

شیوەن و رۆڵەڕۆ بۆ گەنجان بكرێت.
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جوانڕۆ و بەگزادەكانی جوانڕۆ

بەگزادەكانی جوانڕۆ ناس���راون بە رۆس���تەم بەگ���ی، عادەتەن مەقامی )وەكیل( و دەس���ەاڵتی 
وەكی���ل بوونی جوانڕۆ و ناوچە و خێڵەكان���ی دەوروبەری كە زۆربەی زۆری لە هۆزی )جاف(ن، 
ئەم بنەماڵەیە دەم س���پی و دەستڕۆیشتوو بوونە لە سەرتاسەری دەڤەرەكانی جوانڕۆدا. ناوچەی 
جوانڕۆ و هەوارگەی )رۆس���تەم بەگی( لە رۆژهەاڵتیەوە زنجیرە چیای ش���اهۆیە و لە باكوورەوە 
پاوەی���ە و هەورامان لە باش���وورەوە. هاوس���ێی هەوارگەی وەڵەدبەگییه كانن و لە رۆژئاواش���ەوە 

تیرەی قوایین. لە بنەچەكدا كوڕی یەك باوكن..

تیرەكانی دەڤەری جوانڕۆ:

1. زەردویــی: ئەم تیرەیە یەكێكە لە تیرە بە دەس���ەاڵتەكانی ناوچ���ەی جوانڕۆ، كە بە چوار بەش 
ناسراون.

أ- ساتیاری    ب- رەوایی      ج- شاقوبادی     د- كواندكرند، یان كەمانگەر.

ئ���ەم تیرەی���ە ناوچە و خەڵكێكی زۆری بەو ناوە دەناس���رێن، زس���تانان بەس���ەر س���یروانەوە 
دەژین، لە هاوین لە )تین و زەردویی(دا ئاژەڵداری دەكەن. بەرەبابی ش���اقوبادییەكان لە جوانڕۆدا 
زۆرتر نیشتەجێن-س���اتیارەكان هەر بەو ناوەوە ناو دەبرێن، لە رابوردوودا تا سەریاسی و پاوی 
دەڕۆیشتن و لە سەردەمی دەسەاڵتی سەفەویدا تا قەاڵ شاهین و لە زەهاودا دەكشانەوە خوارەوە، 

ناوی قەاڵهین لە كۆندا بە )زەردویی( دەناسرا.

زەردویەكان بە یەكەمین تیرەی جاف دەژمێردرێن كە لە ناو ش���اری كرماش���اندا نیش���تەجێ 
بوونە لە بواری بازرگانیدا دەستبەكار بوونە بە تایبەت بازرگانی وشكە بار و خوری و كەتیرە..
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لە ش���ەڕەكانی مەش���رووتییەدا زەردویەكان كاری خێر و یارمەتیدانی لێقەوماوانیان كردبووە 
پیش���ە و لەو ش���ەڕەدا )وەكیلی جوانڕۆ عەبدولكەری���م خان( كوژراوە، زەردوی���ەكان تەرمەكەیان 

گەڕاندۆتەوە جوانڕۆ. زەردویەكان لە چوار هەزار خێزان كەمتر نین. 

2. تیرەی كوری: ناسراون بە سەیدەكانی كاكەجانە، لە دەوروبەری جوانڕۆدا دەژین.

3. تیرەی كۆكۆی: بەسەر لێواری سنووری جوانڕۆدا دەژین. 
ویستیان دەستدرێژی بكەنە سەر زەویوزاری ئیناخییه كان، بوو بە شەڕێكی قورس لە نێوانیاندا، 
ناچاركران لە سیروان بپەڕنەوە و لە شارەزوردا نیشتەجێ بن، لە هەردوو الی سیروان بە جێگە 

و شوێنی هۆزی جاف دەژمێردرا و تا بە ئێستاش هەروایە.

4. تیرەی ئیمامی: ئەم تیرەیە یەكێكە لە تیرە گرنگەكانی نێو هۆزی جاف و بە تیرەیەكی ئازا و 
راس���تگۆ لە ناو دوور و نزیكدا دەناس���رێن، زۆرتر لەگەڵ ئیناخییەكاندا تێكەاڵون كاتێك حەبیبوڵاڵ 
خ���ان باوەجانی »نیزامولوالیە« ویس���تی یەكێتی لە نێوان جافی جوان���ڕۆدا پێكبهێنێت )فاتمەخانی 
كچ���ی محەمەد خان بەگ���ی( ئیمامی هێنا كە ئەو دەم محەمەد خان بەگ س���ەرۆكی تیرەی ئیمامی 

جاف بووە.

عوس���مان بەگی ئیمامی باوكی محەمەد خان بەگی ئیمامی س���ەرۆكی ئیمامییەكان بووە و بە 
)ئیبل بەگ( ناسراوە، عوسمان بەگ لە الیەن )رەزا خان رەزا شای پەهلەوی( وەك زۆربەی زۆری 
سەرۆك عەشایەرەكانی كورد گیراوە و لە زیندانی قەسری قەجەردا مردووە. ئیمامییەكان زۆرتر 
ب���ە ئاژەڵدارییەوە خەریكن، بەناچار لەبەر ئاژەڵەكانیان بە دوای لەوەڕدا گەرمیان و كوێس���تانیان 
ك���ردووە، ب���ەاڵم لەم دوادوایان���ەدا نیش���تەجێ بوونە )لەناو ئ���ەم تیرەیەدا چەندان ریش س���پی و 
دەمڕاس���ت هەب���ووە تەنیا ل���ە رووداوەكاندا كە پەیوەن���دی بە دەمارگرژی تیرەی���ی یان هۆزییەوە 
هەبوای���ە دەچوونە ژێر فەرمانی س���ەرۆكی عێلەوە ئەگینا بڕێ���ك لەوانە خۆیان لە كار و كردەوەدا 

بە سەربەخۆ زانیوە.

ئ���ەم تیرەیە هاوینان دەڕۆیش���تنە )الران، مێگوری و لە زس���تاندا دەڕۆن���ە دورولە و الوەران( 
ئەوسا لەسەر یەزدانبەخشی دەژمێردران.

5. تیرەی مەحموود باوەیسی: لە شوانكارە و دەوروبەریدا ماڵداری دەكەن

6. تیرەی قشتەیی: سەرەتا لە جوانڕۆدا بوونە بەاڵم لەپێش ئەوەدا لە شارەزوورەوە هاتوون 
زۆرتر لە تایشەییەوە نزیكن.
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7. تیرەی سۆفیان: لە شمشێردا دەژین بە كشتوكاڵ و باخدارییەوە سەرگەرمن. ئەمانەش بڕێك 
لە دێهاتی جوانڕۆن كە لە مێژدا یا بە موڵكی یا بە ش���ێوەیەكی تر س���ەر بە بەگزادەكانی جوانڕۆی 
ب���ووە وەك زیران س���پی ور، پەیوەندی س���ەروو و پەیوەن���دی خواروو، ن���ووەل، نوخان، بزورە، 
قوری قەاڵ، ش���وانكارە، تازەئاوا، ئایش���ەدول، بیاشوش،سەرفی ئاباد، چەمەمیران، بیلەیی، دەهۆپی 
س���ەر و خواروو، ش���رووتیە، هۆزی س���ەردموراد، بیولە، وەیاری، یوسف خانی سەرەوە، یوسف 
خانی خوارەوە، قولی جان، دەڕەدۆڵ، كولە، تاریكە، عەلی ئابادی كونە، مس���ەندەر، كانی گەوهەر 

ساروخان، خۆش مەكانی سەروو، تەپە ڤۆر، تركەپان، سەروو.
تەواوی ئەو دێهاتانە سەر بە قەاڵی جوانڕۆ بوونە و سەر بە هۆزی جوانڕۆ بوونە.

رۆس���تەم بەگیی���ەكان ب���ە كۆڵەك���ەی راس���تەقینەی دەڤەری جوان���ڕۆ دەژمێردران ل���ە مێژەوە 
نەیانتوانیوە بچنە ژێر باری زوڵم و زۆرەوە. لە س���ەردەمی دەسەاڵتی ئەردەاڵنەكانەوە كە )قەاڵی 
جوانڕۆ( كراوەتە ش���وێن و جێگای فەرمانداری دەس���ەاڵتی ئەردەاڵن، عەبدوڵاڵ بەگی جوانڕۆ كە 
ئ���ەودەم وەكیلی وەخت بووە و )محەمەد س���ادق خانی ئەردەاڵن(یش ئ���ەودەم فەرمانداری قەاڵی 

جوانڕۆ بووە.

عەبدواڵ بەگ بەرهەڵس���تی هەڵس���اوە و محەمەد س���اق خان بە توانای ئەردەاڵنەوە براكانی بە 
كۆت و زنجیرەوە دەنێرێت بۆ ش���اری س���نە بۆ الی ئەمانوڵاڵخانی باوكی كە ئەودەم والی )س���نە( 

بووە.

دی���ارە ناكۆك���ی نێ���وان بنەماڵ���ەی ئەردەالن دووچ���اری عەبدوڵ���اڵ بەگ بووە، كاتێك دەس���ت 
رۆیشتوانی ناو بنەماڵەی ئەرەاڵن بەسەریەكدا سەردەكەون، ئەودەم الیەنگرانی دووالش تووشی 
دەردەس���ەری هات���وون، ل���ەو بگ���رە و بەردەیەدا مەال و ش���ێخان و ناس���راوان دەكەونە تەقەلالی 
بەرەڵاڵكردن���ی عەبدوڵاڵ بەگەوە. بە كەفالەتی ئ���ەوان بەڕەڵاڵ دەكرێت، كە ئامانوڵاڵخانی ئەردەاڵن 
دەمرێت هۆزەكانی جاف، دژ بە دەسەاڵتی ئەردەاڵن دەست دەدەنە چەك و ملمالنێ، لەو هەرایەدا 
محەمەد سادق خانی ئەرده اڵن لە فەرمانڕەوایی الدەبرێت، 1341ك، بەاڵم لە ساڵی 1346 دووبارە 
دەكرێت���ەوە فەرمان���داری جوانڕۆ، ئەمجارە دەكەوێتە دڵدان���ەوەی الیەنگیرانی عەبدوڵاڵ بەگ بەاڵم 

غەفار بەگی كوڕی عەبدوڵاڵ بەگ دەتوانێت كاروباری عەشایەرەكە بە چاكی بەڕێوەببات.

غەفار بەگی وەكیل:

دوای مردنی باوكی لەبەر ئەوەی وەك باوكی دووچاری فێڵ و فەنی ئەردەاڵنییەكان نەبێتەوە، 
لە قەاڵی جوانڕۆوە دەرچوو، تەنیا بۆ كاروباری خێڵ دەڕۆیش���تنە قەاڵ و خەڵكەكە تێكڕا لە دام و 
دەستگای ئەردەالنییەكان ناڕازی و داخ لە دڵ بوون. بەسەر ئەوانەدا دەستگای ئەردەاڵن راستەوخۆ 
نەیدەتوانی لەوەی زیاتر دەس���ەاڵتی غەفار بەگی وەكی���ل كەمتر بكاتەوە و ئەوەیان دەزانی غەفار 

بەگ لە ناو تیرەكانی جافدا دەستی دەڕوا بۆیە بڕیاریان دا بكەونە پیالن و هەرواشیان كرد...
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لە دوای فەتاح بەگی وەڵەد بەگدا دەنێرن، بێت بۆ قەاڵی جوانڕۆ بە سەردان باڵوی دەكەنەوە 
كە فەتاح بەگ هاتووە تا بیكەنە وەكیلی جوانڕۆ، غەفار بەگ هەر لەوێدا كە ئەوە دەبیس���ێت فەتاح 
ب���ەگ لە مزگەوتدا دەكوژن و تەرمەكەی ش���ێخ رەس���ولی دەوڵ���ەت ئابادی دەیبات���ەوە ناو وەڵەد 
بەگییەكان، ساڵێك بەسەردا دەگوزەرێت دەكەونە نێوانەوە، بڕیار دەدەن جەماعەتی جوانڕۆ بڕۆنە 
نێ���و وەڵەدبەگیی���ەكان و لەوێ���ڕا غەفار بەگی وەكی���ل و قادر بەگ و نادر به گ���ی جوانڕۆ دەكوژن، 
ئ���ەم پیالن���ە ب���وو بە هۆی ئ���ەوەی س���ااڵنێكی دوور و درێژ یەكێت���ی نێوان جاف���ەكان تێك بچێت، 

ئەردەاڵنییەكان بە هەوەسی خۆیان فەرمانڕەوایی بكەن.

ئەمین بەگی وەكیل:

س���ەردەمی وەكالەت���ی جوانڕۆی���ی ئەمی���ن ب���ەگ ه���اوكاری دەس���ەاڵتی عەل���ی ئەكب���ەر خان 
)شەرەفوڵمولك( بووە، ئەم شەرەفوڵمولكە دایكی خەڵكی بناری پاوە بووە، خاڵوانی خۆش ویستووە 
هەروەها ئەمین بەگی وەكیل و مەحموود بەگ دیارە ژنەكانیان دیس���ان خەڵكی بناری پاوە بوونە 
و خزمی خاڵوانی شەرەفوڵمولك بوونە، بە یارمەتی ئەو دووانە شەرەفوڵمولك نەوسو دەگرێت و 

رۆستەم سوڵتان ئازاد دەكرێت.

هەر لەو سەردەمەدا دوژمنایەتی نێوان حەبیبوڵاڵخانی باوەجانی و رۆستەم بەگ وەڵەدبەگی 
هەردووكی���ان دژ ب���ە ش���ەرەفوڵمولك لە تەقەل���الدا بوون، رۆس���تەم بەگی وەڵەدبەگ���ی بە پیالنی 
س���نجاوییەكان دەكوژرێت 1292ك. ئەو دەم حەبیبوڵاڵخان لە شارەزوور بووە، بە پێی وەسیەتی 
خزمانی دەیس���پێرنە ئەمین بەگی وەكیل تا لە دوژمنایەتی س���نجاوییەكان بیانپارێزێت بەو ش���ێوە 

دەسەاڵتی ئەمین بەگی وەكیل لە ناوچەی وەڵەدبەگییەكاندا تامردن بەرده وام بوو.

محەمەد بەگی وەكیل: دوای مردنی ئەمین بەگ بە پشتیوانی حەبیبوڵاڵخانی باوەجانی، فەتحوڵاڵ 
بەگ دەبێتە وەكیل، محەمەد بەگی كوڕی ئەمین بەگ دوور دەخرێتەوە و دەڕوا بۆش���ارەزوور و 
تیرەی جافی زەردویی پش���تی دەگرن، دوای دوو س���اڵ دەگەڕێتەوە و دەكرێتە وەكیل، سەردەمی 
وەكالەتەكه ی هی س���ەردەمی دەس���ەاڵتی حەبیبوڵاڵخان باوەجانی بووە، )نظام اآلیه( بووە ئەمیش 
وەك س���ەرۆك عەش���یرەتەكانی دیكە دەڕواتە ناو یەكێتی عەش���ایەرەوە، محەم���ەد بەگ دەمی لە 
ش���یعر و ش���اعیری دەكوتا، زۆر رێزی لە ئودەبا دەگرت، هەر لەسەر داوای ئەو شاعیری بە توانا 
)میرزا عەبدولقادری باوەیی( خوس���رەو و شیرینی خانای قوبادی تەواو كردووە، میرزا )عەباسی 

نەعلبەندی جوانڕۆیی( بە دەستخەت نووسیوەتەوە.
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عەبدولكەریم بەگی وەكیل:

محەمەد بەگ لە ساڵی 1319ك دەمرێت، عەبدولكەریم بەگی كوڕی جێگەی دەگرێتەوە، ئەودەم 
حەبیبوڵاڵخانی باوەجانی مردبوو، دەسەاڵتی ئەردەاڵنەكان دووبارە لە جوانڕۆدا وەردەگیرێتەوە، 
عەبدولكەریم بەگ، ژن لە لهۆنەكان دێنێت جوان نەبووە و خزمانی رەخنەیان لێگرتووە، لەوەاڵمدا 
وتوویەت���ی بەهۆی بەهێزبوونی لە ناو خزمانی خۆیدا و هەروەها دەرەوەی خزمانیش���ی، ئەودەم 
دەورەی دەسەاڵتی مستەفاخانی باوەجانی بووە، كە مستەفاخان لە شەڕی ) كەڵوڕ(دا دەكوژرێت، 
عەبدولكەریم بەگ دەس���ەاڵتی جوانڕۆ و دەوروبەری بە دەس���تەوە دەگرێت، پەیوەندی دۆس���تی 
لەگەڵ یار محەمەد خان دەبەستێت و لە شاری كرماشاندا یار محەمەد خان دەكوژرێت و شەڕێكی 

گەورە روودەدات لەگەڵ دەوڵەتدا، لەو شەڕەدا عەبدولكەریم بەگ و مستەفا بەگ دەكوژرێن.

محەمەد بەگی دووەم )وەكیل(:

محەمەد بەگ لە بگیر بگیرەكەی رەزا شادا 1320ك دا گیراوە، ئەودەم تەمەنی 17 سااڵن بووە، 
دوای چەند مانگێك ئازاد دەكرێت لە پادگاندا دەستبەسەری دەكەن، بەاڵم مۆڵەتیان دەدایە بڕوات 

بۆ دیداری باوكی لە زیندانی قەسری قەجەردا.

ل���ەو كاتان���ەدا لە ناو هەر تیرەیەك نوێنەری دەوڵەت دەستنیش���ان كرابوو ب���ۆ چاودێری، ئەو 
رەفتارەی دەوڵەتە بوو بە هۆی الوازی تەواوی سەردەم دارانی عەشایەر.

قادر بەگی وەكیل:

س���اڵی 1320 زیندانییانی عەش���ایەر ئازاد كران، محەمەد بەگی جوانڕۆیی لە الیەن ئینگلیزەكانەوە 
بەرگری لە گەڕانەوەی كردبوو بۆ ناو جوانڕۆ، جوانڕۆییەكان قادر بەگیان بە وەكیل كرد.
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شەڕەكانی جوانڕۆ:

كاتێك محەمەد بەگی جوانڕۆ لە تاران دەگەڕێتەوە، بەگزادەكانی جوانڕۆ لە دەسەاڵت و توانای 
زۆردا بوون، چەك و تەقەمەنییەكی زۆریان بە دەس���تەوە بووە، س���ەرەتا ئەو جێگە و ش���وێنانەی 
لێیان داگیركرابوو، بە تایبەت لە الیەن )جافر س���وڵتان(ەوە بڕێك لە خودی بنەماڵەی لهۆنی وەك 
حەموئەمی���ن بەگ���ی لهۆنی كە موقەدەمی ئیفتیخاری بووە، تا رادەیەك الیەنگیرانی كردووە، ش���ەڕ 
روویداوە، دە رۆژ و دە ش���ەو ش���ەڕ بەردەوام بووە، لەو ش���ەڕەدا تەواوی دێهاتی: پاوە، خانەگا، 
دەش���ە، نیج���ار، كوم���ەدەرە، تا دوو ئ���او لە الی���ەن جوانڕۆییەكانەوە داگیر دەكرێت. لەو ش���ەڕەدا 
دەوڵ���ەت الیەنگی���ری لهۆنەكانی كردووە و جوانڕۆییەكان بە ناچ���ار دەگەڕێنەوە بۆ جوانڕۆ. بەاڵم 
دەیان���ەوێ دووبارە پەالمار بدەنەوە، خەڵك و خوا دەكەوێتە نێوانەوە، بەاڵم بەگزادەكانی جوانڕۆ 
داوای ئەمالك���ی س���ەیدەكانی دەك���ەن. كار دەگاتە دادگا و س���ەر ئەنجام ماف���ی رەوای موڵكداری 

دەدرێتە جوانڕۆییەكان 1322ك.

لە س���اڵی 1327ك س���ەرتیپ )ش���اهندە( ناوێك بە فەرمان دەڕواتە ناو عەش���ایەر و دەیەوێت 
جوانڕۆییەكان چەك بكات، جوانڕۆیی نەڕۆیش���تنە ژێر چەك دانانەوە، ماڵ و منداڵیان بردە ش���اخ 
و س���ەنگەریان گرت و س���وپای ئێران بێ ش���ەڕكردن گەڕانەوە بۆ پادگاكانیان لە س���اڵی 1327ك، 
ش���ەڕی نێوان جوانڕۆیی و دەوڵەتدا دووبارە روویداوە، هۆی روودانی ئەو ش���ەڕە لەسەر دانانی 
چەك بووە، هەروەها نەبوونی ئازووقە و هەژاری زۆر هۆی دیكەی ئەو شەڕە بووە، لەبەر كۆنە 
قینی قەڵخانییەكان دەبنە الیەنگری دەوڵەت و دەكەونە پێش لەش���كرەوە، سنجاوی و ئەالیارخانی، 
گ���ۆران بڕێ���ك لە وەڵەدبەگییەكان لەو پەالمارەدا بەش���دارییان كردووە و لەو ش���ەڕەدا نادر بەگ، 
عەبدولرەحمان بەگی ئیناخی، محەمەدی شمشیری كوژراون )1327ك(. ئەم شەڕە بووەتە شەڕێكی 

ئایینی لە نێوان سوننە و شیعەدا، دەوڵەت بە ناچار كشاوەتەوە.

شەڕی دووەمی جوانڕۆ 1329ك

چەندین تیپی س���وپای ئێران هێرش���ی كردەوە س���ەر جوانڕۆ، تیپێك لە كرماشانەوە لە خوڕه م 
ئاب���ادەوە، تیپێك لە س���نەوە هێزی چەكداری قورس. س���ەرەتا ویس���تیانە خۆرئاوا و س���نووریان 
ل���ێ بگ���رن، جوانڕۆییەكان وەك هەمیش���ە م���اڵ و منداڵیان بەرەو ش���اخ رەوانە كرد و رۆیش���تنە 
س���ەنگەرەوە، بە س���ەرۆكایەتی محەمەد بەگی وەكیل، لەم ش���ەڕەدا لهۆنییەكان چەكی دەوڵەتیان 
هەڵگرت و كەوتنە پێش لەش���كری ئێرانەوە، لە ش���ەو پەالمارێكدا حەفتا و پێنج چەكداری جاشیان 



مێژووی هۆزی جاف

412

لێگرت���ن، ئ���ەو كارە بووە هۆی ئەوەی ئیدی كەس نەوێری چەك بۆ دەوڵەت هەڵگرێت. بەاڵم دوای 
مانگێك ئەوەی زیندانی بوون لەسەر داوای ریش سپییه كانی عەشایەر ئازادیان كردن، لە دواییدا 
لەسەر چەند خاڵێك رێك دەكەون، كە سوپا بگەڕێتەوە كرماشان و ئەوانیش لەملمالنێی چەكداری 

دەست هەڵگرن.

بەگزادەكانی جافی جوانڕۆ و پێشمەرگایەتی

ئەوەی كەمێ ئاگاداری چۆنیایەتی ژیانی س���ااڵنی دوا دوایی دەس���ەاڵتی رەزا ش���ا و ملمالنێی 
چەپگەرایان���ی ئێران���ی و جەبهەی میلل���ی و جوواڵنەوەی دكت���ۆر موس���ەدەق و راكردنی یەكەمی 
محەمەد رەزا ش���ا و گەڕانەوەی و رووداوی 28 مورداد و بەردەوامی دەس���ەاڵتی شاهەنش���اهی 
ئێران و دام و دەزگای بەهێز و تۆكمەی ساواك ببێت، بێ یەك و دوو جوواڵنەوەی جوانڕۆییەكان 
و س���ەردانەنه واندنیان بەرانبەر زوڵم و زۆر و زەوتی ئێران دەس���ەلمێنێت، ئەوە پەنجەمۆر دەكات 
كەوا چاوساقانی جوانڕۆیی )بەگزادەكان( زیاتر لە چەند )نەسل( هەروا لە سەر خولیای شەرەفدا 
تا پای مەرگ كۆش���اون، بەاڵم هێزی دەوڵەت و دەس���ەاڵتی شاهەنش���اهی رۆژ بە رۆژ بەهێزتر و 

پاچكەی نیزامی حكومەتی ئێرانی بێ رەحمانە دەشێال و بە ئاسان تەسلیم نەدەبوون. 

ئیت���ر پەیوەس���تە م���ەرگ و خوێن دەمی ماڵی پێگرتب���وون. هەروا لە ش���ەڕ و وردە گرژییەیدا 
دەیانگوزەراند، بە هۆی پەیمانی نەنگینی بەغداوە الی ئێراقیشیان لێ گیرابوو. تا كودەتای چواردەی 
گەالوێژ روویدا و پەنجەرەیەك لە قەفەسی ئاسنینی كراوەتەوە و بووەتە هۆی ئومێد و ئارەزووی 
دێرین. وردە وردە شۆڕشی گەلی كورد بە سەرۆكایەتی بارزانی نەمر دەستی پێكردووە. شەڕی 
ك���ورد لە زۆر الوە هەڵگیرس���اوە ئەودەم دەر و دەروازەی ئومێ���د لە جوانڕۆییەكان دەكرێتەوە و 
بەگزادەكانی جوانڕۆ دەڕۆنە ناو شۆڕش���ەوە وەك: محەمەد بەگی وەكیل، حوس���ەین بەگ، سەعید 
بەگی ئەمین، ئەحمەد بەگی غەفووری، تایەر بەگی رۆستەمی، محەمەد بەگی پەشەنگ، لەوالشەوە 
حەمە ساڵح بەگی شمشێر، هاتە پێشوازییانەوە حوسەین بەگی جوانڕۆ لە الیەن بارزانی نەمرەوە 

دەكرێتە ئامیر هێز و ئەلحەقو ئینساف شەڕی سەروماڵی كردووە لە پێشمەرگایەتیدا.
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ئەمین بەگی وەكیل
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محەمەد بەگی وەكیل
لەدەستبەسەری دەسەاڵتی رەزا شای پەهلەویدا

جوانڕۆ

حوسەین بەگی وەكیل
جوانڕۆ

یەعقوب بەگی ئەمین
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میرزا محەمەدی كرماشانی، كەیكاوس بەگی رۆستەمی، 
عەلی بەگی پشتەنگ

رۆستەم بەگی وەكیلی

كەیكاوس بەگی رۆستەمی
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عی���زەت بەگ���ی لهۆن���ی، فەت���اح بەگی 
وەلەدبەگی، چەند كەسایەتییەكی كەی 

بەگزادەی جوانڕۆیی

حوس���ێن بەگی وەكی���ل، محەمەد بەگی 
رۆس���تەمی، منوچ���ەر ب���ەگ، حواری���ز 

بەگ

حوس���ێن بەگی وەكیل، محەمەد بەگی 
وەكیل



خوسره و جاف

417

حوس���ێن بەگی و ەكیل، محەمەد بەگی 
رۆستەمی

حوسێن بەگی وەكیل، قادر بەگی رۆستەمی
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محەمەد بەگی رۆستەمی

قادر بەگی رۆستەمی

فەتحی بەگی رۆستەمی
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عەزیز بەگی وەكیلی، محەمەد ساڵح بەگی شەمشیری

عزیز بەگی وەكیلی، محەمەد ساڵح بەگی شەمشیری

محەمەد بەگی رۆستەمی وەكیلی، عەریف جەلیلیوەند، 
حوسێن بەگی وەكیلی
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حوسێن بەگی وەكیل، محەمەد ئەمین بەگی وەكیل

عیزەت بەگی عنایەتی، عیزەت بەگی لهۆنی

عیزەت بەگی جوانڕۆ، حاجی محەمەد بەگی جوانڕۆ
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حەسەن بەگی جوانڕۆ

فەیزوڵ���اڵ بەگی رۆس���تەمی، ناس���راو بە ئیقبال لەش���كر 
1291-1244

ل���ە بەگزادەكان���ی جوان���ڕۆ ب���ووە و لە زینداندا ش���ەهید 
بووە.

حاجی محەمەد بەگی رۆستەمی
1383-1311
لە بەگزادەكانی جوانڕۆ بووە.
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تۆفیق بەگی رۆستەمی
1365-1295

حاج���ی تۆفی���ق بەگ ل���ە بەگزادەكانی جوان���ڕۆ و كوڕی 
فەیزوڵاڵ بەگی – ئیقبال لەش���كرە بووە و لە ش���روینەدا 

دەژیا

محەمەد بەگی سەعیدیانی وەلەد بەگی ناسراو بە 
مەنسورلەتەنە، محەمەد بەگی رۆستەمی جوانڕۆ لە 
زیندانی ئەسفەهاندا لە 1318 مردووە. 

محەمەد بەگی وەكیلی جوانڕۆ، كاتێك لە ناو شاری تاراندا 
دەستی بەسەردا گیرا و گەڕانەوەی بۆ ناو جوانڕۆی لێ 

قەدەغە كراوە.
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حوسین بەگی جوانڕۆ، حەسەن بەگی جوانڕۆ

قادر بەگی وەكیلی
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میرزا محەمەدی مەحموودی »ئەفواهی«

ئەم پیاوە هۆشیارە، تا رادەیەك ئاگاداری ئەدەبیاتی فارسی بووە، لە رووداوەكانی رۆژانەی 
خەڵكی جوانڕۆدا لەبەر لێزانی پرسیان پێكردووە، وەكیلەكانی جوانڕۆ لە بڕێك رووداودا دەیانكردە 

نوێنەری خۆیان و وتەبێژ..

لە س���اڵی 1334 كاتێك كۆماری كوردس���تان لە مەهاباد لە الیەن پێش���ەوا )قازی محەمەد(ەوە 
دامەزرێن���را، ئەم میرزا محەمەدە، بە نوێنەرایەت���ی بەگزادەكانی جوانڕۆ و خەڵكی جوانڕۆ دەچێتە 
مەهاباد بۆ خزمەتی پێشەوا و لە كۆنفرانسێكی تێكڕاییدا بە نوێنەرایەتی هاوبەستەگی جوانڕۆییەكان 

دەگەیەنێت و داوای یەكسانبوون و پتەوكردنی پەیوەندی ناوخۆ دەكات.

میرزا محەمەد مەحموودی ئەفواهی
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غەفار بەگی وەكیل
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عەبدوڵاڵ بەگی جوانڕۆ
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تیرەی زەردویی

حاش���ا هەڵنەگرە، تیرەی زەردویی یەكێكی كەی تیرە دیار و س���ەربەخۆكانی جافە و لە كۆن 
و ئێس���تادا ئ���ەم تیرەی���ە دەور و مەقامی خۆیان هەبووە و نەخش���ێكی وەبەر چ���او كەوتوویان لە 

رووداوەكاندا گێڕاوە..

زۆر كەس لەم تیرەیە زووتر لە تیرەكانی تری جاف دەستیان لە ژیانی رەوەندی هەڵگرتووە و 
نیشتەجێی شاران بوونە و ژیانی شاریان بە الوە چێژدارتر كەوتووەتە بەرچاو، بە تایبەتی شاری 
)كرماش���ان(یان بەالوە بە س���وودتر و گەواراتر هاتووەتە مەزاج و دەژیان لەو شارەدا لە كۆنەوە 
ژیانیان دامەزراندوە و توانیویانە جێگە و گەڕەك و چواردەوری خۆیان هەبێت و لە روداوەكانیشدا 
پرس پێكراو بوونە و جێگەی دەستیان دیاری و نەخش و رۆڵیان هەبووە. بە تایبەت لە ملمالنێی 
)مەش���رووتەخوازی( میللەتەكانی ئێراندا، دژ بە دەسەاڵتی شاهەنشاهی قاجاری، بەشداری شەڕی 
چەكدارانەی���ان كردووە، بۆ نموونە )ئیقبال لەش���كر( یەكێك بووە ل���ە قارەمانانی تیرەی زەردویی، 
كە لەگەڵ عبدولكەریم بەگی جوانڕۆیی )وەكیل( كە هاوپەیمانی )یار محەمەد خان( بوونە، شەڕی 
قارەمانانەیان كردووە و لەو شەڕەش���دا ش���ەهیدیان زۆر داوە، هەتاوەك���و خودی ) عەبدولكەریم 

بەگ( و چەندین رۆڵەی تری جاف لەو شەڕەدا شەهید بوونە لە ساڵی 1290ش..

لە كاروباری بازرگانیدا، دانیش���توانی زەردویی ناو ش���اری كرماشان، ناو و دەسەاڵتیان زۆر 
بووە، ئەوان بوونەتە پردی نێوان ش���ار و عەش���ایەری دەوروبەری ش���اری كرماشان. بۆ نموونە 
)حاجی عەزیز( یان )میرزا محەمەدی مەردانی( و )حاجی مەولودی شافیعیان( و )عەلی ئەفروشە( 
و )حاج���ی حەبیبوڵاڵی زەردویی( و )حاجی عەبدوڵاڵی قادری( و )حاجی عەبدولڕەحمانی قادری( 
یان )حاجی عەبدوڵاڵخانی عەزیزی( كە یەكێك بووە لە دەوڵەمەندانی ئوس���تانی كرماش���ان، زۆر 

كاروباری خێرخوازی ئەنجام داوە.

ب���ە وردی دەردەكەوێ���ت تیرەی زەردویی ل���ە تیرەكانی كەی جاف زووتر نیش���تەجێبوونیان 
هەڵب���ژاردووە، یانی زۆرتر لە 150 س���اڵ لەمەوبەرەوە، ت���ەواوی تیرەی زەردویی دێهات و ژیانی 
رەوەندییان لە مێژەوەوە هەڵبژاردبێت، هێشتا زۆریان الدێ نشینن و بە كار و كردەوەی رۆژانەی 

خۆیانەوە خەریكن.
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ناوی زەردویی:

وەك هەموومان دەزانین وش���ەی زەردویی، بە مانای نەخۆش���ییەك ناس���راوە و لە كۆنەوە لە 
ن���او خەڵ���كا لەبەر چەند هۆیەك باڵوبۆتەوە، ئەو نەخۆش���ییەش زوو ب���اڵو دەبێتەوە. بەندە ناچێتە 
عەقڵم���ەوە، تیرەیەك���ی وا كۆن و گەورە بە ناوی نەخۆش���ییەكەوە ناونرابێ���ت. بڕێك دەڵێن تیرەی 
زەردویی سەرەتا كوڕی پیاوێك بووە تووشی نەخۆشی زەردویی هاتووە و ئیدی كوڕ و كوڕەزای 
ئەو پیاوە هەر بە نەخۆشی باپیریانەوە ناوبراون، با نەختێك ورد بینەوە، ئایا نەخۆشی )زەردویی( 
لەو پیاوەوە داهاتووە و ناسراوە، یان ئەو نەخۆشییەی لە سەردەمی سۆمەر و ئەكەد و ئاشوور 
و یۆن���ان هەخامەنیش���ییانەوە هەبووە و ناس���راوە، چارەش كراوە، كەواتە نەش���یاوە بنەماڵەیەك، 
كۆمەڵێك، تیرەیەك، چوزانم عەش���رەتێك بە ناوی كابرایەكی نەخۆش بە نەخۆش���ی )زەردوییەوە( 
ناونرابێت، بێگومان دەربارەی ناوەی زەردویی بیروڕا زۆرە بەاڵم لەبەر نەبوونی مێژوونووس���ی 
وردەكاری ك���ورد و نەبوونی دەس���ەاڵتی كوردایەتی و س���ەرئەنجام نەخوێندەواری، ئێمەی كورد 
هێشتا زۆر شتمان خامە و كاڵە و هەر وەك خۆی بێ خێو و خاوەن ماوەتەوە ئەوەشی بە كەڵكە 
لێمان دزراوە و ئەوڕۆ هی خەڵكە. بە گوێرەی ئەو بەڵگە جوگرافییانەی بە دەست منەوەیە، تیرەی 
زەردویی یەكێكن لە كۆنترین تیرەكانی ناو سەرتاسەری عەشیرەتی جاف، ئەم تیرەیە لە جێگە و 
شوێنێكدا ژیاون پڕ لە چیای سەخت و پۆپەی بەرزی كەژەكانی كوردستان، هەمیشە چاویان بەو 
دیمەنە هەڵهێناوە و لەو چیا سەربڵندانە دوور نەكەوتوونەتەوە، یەكێك لە بەناوبانگترین ئاگردانی 
س���ەردەمی دەس���ەاڵتی ساسانییەكان لە )روان(دا بووە، ئەو ئاگردانە تاكو ئەوڕۆ ئاسەواری چوار 
تاقەك���ەی هێش���تا م���اوە )روان( دێیەكە كەوتووەتە پانزە كیلۆمەتری باش���ووری ش���اری )پاوە( و 

دوانزە كیلۆمەتری رۆژئاوای باینگانەوە.

مانای وشەی روان یەكگرتنی چەند )ئاوێكە( روان كەوتووەتە پشتی ئاتەشگا و روو بە كێوی 
ماكوانە. ئەو جێگە و شوێنە بە هەوارگەی بنەڕەتی تیرەی زەردویی دەژمێردرێت و لە سەردەمی 
دەس���ەاڵتی ساس���انییه كاندا تیرەی زەردویی پاسەوانی ئەو ئاگردانە بوونە و نەیان هێشتووە گڕو 

گڵپەی ئەو ئاگرە بۆ چركەیەك كز و كەم بێتەوە یان بكوژێته وه .

وەك وت���م: ل���ە س���ەردەمی ساس���انییەكاندا، س���ێ ئاگردانی ه���ەرە گەورە هەب���ووە یەكێك لە 
ئازەربایجان، یەكێك لە دەڤەری فارس، كە بكاتە ش���یراز و یەزد ئەوی تر لە كوردس���تان كە بكاتە 
)روان( لە هێرش���ی عارەب و پەالماری ئیس���المیدا شەڕی س���ەر و ماڵیان دەكرد بۆ كوژاندنەوەی 
ئاگری هەمیش���ە هەڵگیرس���اوی ئایینی زەردەش���تی و بە پەیڕەوانی ئایینی زەردەش���تییان دەگوت 
)مەجووس( لەو هێرش���ەدا دەڤەری )روان( بە دیاردەیەكی مەعنەوی ئایینی زەردەش���تی لە قەڵەم 
دراوە ه���ەر واش ب���ووە، بۆیە بە هێزێكی پەالماردەری بێ ویژدانی تااڵنكەرەوە پەالماری دەڤەری 
)روان( دەدەن و پارێزەران���ی ئ���ەو ئاگ���رەش ش���ەڕی س���ەر و ماڵی���ان ك���ردووە كە بكات���ە باپیرە 
گەورەكان���ی تی���رەی زەردویی، بەاڵم دیارە ئەو پەالمارە دوای ش���ەڕی گەورەی قادس���یەی نێوان 
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ئیسالم و ساسانی بووە و مەعنەویاتی شەڕكەرانی ئێرانی پتەو نەبووە. لە ئاكامی ئەو پەالمارەدا 
تیرەی زەردویی ئێستا و )زەردو(ی ئەوسا، كە بكاتە پارێزەری ئاگر، باڵوەیان كردووە، وەنەبێت 
پەالماردەری عارەب بە ئاس���انی توانیبێتی ئەو دەڤەرەی گرتبێت، تابە ئەوڕۆ، چەندین گۆڕس���تانی 
ج���ۆراو جۆر لەو بنارەدا ماوەتەوە و ناس���راوە بە گۆڕی )ئەس���حاوان( و ل���ەو دەڤەرەدا لە نێوان 
)بڕكی و سەردانی( دا ئاسەواری قەاڵیەكی مێژوویی هەیە، بە قەاڵی گاوران یان گەبران ناسراوە. 
تا دوا دڵۆپی خوێن لەو قەاڵیەدا بەربەرەكانی كراوە، دیارە فەرمانده ی ئەو بەربەرەكانییە، كەسێك 
بووە بە ناوی )قەش���ەنگ ش���ا( چونكە ناوی بەس���ەر ئەو ئاسەوارەوە هێش���تا ماوه تەوە و بە پێی 
لێكدان���ەوەی ئاس���ەواری ئەو قەاڵیە ب���ە بۆڕی گڵین ئاوی���ان گەیاندۆتە ناو قەاڵك���ە و داگیركەران 
توانیویانە س���ەرچاوەی ئاوەكە بگۆڕن و بەو ش���ێوە پارێزەرانی قەاڵیان زەبوون كردووە، دیارە 
فەرماندەی ئەو لەش���كرە )عەبدوڵاڵی كوڕی عومەر( بووە، كە باوكی خەلیفەی دووەمی ئیس���الم 
بووە، دەس���ەاڵتی ئیس���الم ئالییەتی ژیانی لە دەڤەرە داگیركراوەكاندا گۆڕیوە و خەڵكەكە بە زۆری 
شمش���ێر و كوش���تن و باجدان، یان ئیمانیان هێناوە یان كۆچیان كردووە، تیرەی زەردویی وەك 
هەر كوردێك بە ئاس���انی دەس���تبەرداری خاك و دەڤەرەكەیان نەبوونە، زۆربەیان زوڵم و زۆری 
داگیركەری���ان قەب���وڵ ك���ردووە و واڵتی���ان بەجێ نەهێاڵوە و ب���ن بڕ نەبوونە، عەش���یرەتی جاف، 
زەردوی���ی ك���ە یەكێك���ن لە تیرەكان���ی، بە پێی مێژوو چەندی���ن كۆچی گەورەی خ���وار و ژووریان 
كردووە، لە س���ەردەمی س���ەلجووقی و عەباس���ییەكاندا ل���ە دەوروبەری بەغ���دا و حیللەوە بەرەو 
جوانڕۆ هەڵكش���اون لە 450 س���اڵ لەمەوبەرەوە ل���ە جوانڕۆ كۆچێكی گەورە بەرەو كوردس���تانی 
ژێر دەس���ەاڵتی )عوس���مانی(یان كردووە، لە دووسەد و پەنجا ساڵ پێشەوە هیجرەتی زایەر بەگی 
جاف لە جوانڕۆ و بۆ ئیمارەتی بابان ئەنجامی داوە، بە تەئكید تیرەی زەردویی لە جاف دانەبڕاوە 
و پەیوەس���تە ل���ەو خوار و ژوورەیدا بەش���دارییان كردووە، هەتاوەكو لە ش���ەڕەكانی وەكیلەكانی 
جوانڕۆدا هەمیشە كوڕانی زەردویی جێگەی دەستیان دیار بووە، یا سەردەمی حەمە رەزا شایش 
هەر لەو شەڕانەیدا بەشدارییان كردووە. لە پێشمەرگەییدا، پێشمەرگەی تیرەی زەردویی ئاماژەی 

بۆ كراوە لە ئازایەتی و چاونەترسیدا. 

عەشیرەتی زەردویی، عەشیرەتێكی كۆچەر و ئاژەڵدار بوون و یەكەم داهاتی ئەوان لە رێگای 
ئاژەڵداریی���ەوە دابین كراوە، كوێس���تانێكی بەر ف���راوان، لەوەڕی زۆر بۆ ئ���اژەڵ و ئاووهەوایەكی 
خۆش ئەو عەشیرەتەی بە ئاژەڵدارییەوە خەریك كردووە. هەوارگەكانی بڕكێ، وزەپوچ، سەردانی، 
وێ���راش و گەرمەس���ێری هەنجیرگ، هەریەك ماوەیەك لە س���اڵ هەواری ئاژەڵ���داران بوونە، ئەو 
عەش���یرەتە ل���ە دوای ئاژەڵ���داری خەریكی باخ���داری و باخەوانی ئەبن و باخاتی ئ���ەوان لە زێتی 
ورشكە پێ زۆر پڕ بایەخ و خاوەن سەمەرەن، هەر چەند لەبەر كوێستانی بوون كشتوكاڵ لە ئەو 
ناوچەی���ە نیی���ە بەاڵم باخاتی زۆر جوان دەبن بە ه���ۆی بەفیڕۆنەچوونی ئاوی زۆری ئەو ناوچەیە 
لەگەڵ ئەوەشدا خەڵكی زەردویی خەریكی ئیشی دەست وەكو جاجم و كلیم و خوێدان و خورج و 
هۆڕ و بەرماڵ و قلی و گریس كردن و هەروەها ئاسنگەری و ناڵبەندی و نەجاری و وەستابەنایی 
دەبوون و بێجگە لە دابینكردنی پێویستییەكانی خۆیان، ئیش و پێویستی گوندەكانی دەوروبەریان 
بەڕێوەدەبرد و لەباتی ئەودا لە گەوان روون و كەشك و خورییان وەردەگرت. بنێشتكردن یەكێك 
ل���ە ئی���ش و كارە تایبەتییەكانی عەش���یرەتی زەردوییە و لە مێژەوە ئەو خەڵكە بۆ بنێش���تكردن لە 
وەرزی هاوی���ن بەرەو ش���ارەكانی ئیالم، خره م ئاباد، ئابدانان، مەری���وان، بانە، هەورامان و چەند 

شاری تر بەڕێ دەكەون و بۆ ماوەی دوو تا سێ مانگ خەریكی بنێشتكردن دەبن.
دوای نیشتەجێبوونی بەشێك لە عەشیرەتی زەردویی لە كرماشان تیجارەت و كاسبی لە نێو 
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ئەو عەش���یرەتەدا پەرەی س���ەندووە و رۆژ ب���ە رۆژی چ زیاتر دەبوون ت���ا رادەیەك كە زۆربەی 
تیجارەتی: بنێش���ت، رۆن، خۆری، قەزوان، مەژگە و گوێز، كش���ك، س���الە، گژنیز، ش���میش كاولی، 
قاتولی، تەرشی شادی كرماشان بەدەستی زەردوییەكانەوەیە و بێجگە لەوە لە تیجارەتی زه ڕات، 
كەتی���رەدا دەس���تیان هەی���ە، لە ش���اری كرماش���ان خەڵكی زەردوی���ی بە خەڵكی تاجر و كاس���ب و 
خاوەن وەعد ناس���راون و نیشانەی ئەو بەش���داربوونی زەردوییەكان لە ژووری بازرگانی شاری 

كرماشانە.

دی���ارە ك���ە هەندێك لە خەڵكی زەردوی���ی خەریكی خوێندن و ئیش ل���ە دەزگاكانی دەوڵەتیدان 
هەرچەند كە لەبەر مەرجی ئیقلیمی و سیاس���ییەوە ژمارەی ئەوان بە پێی نفوس���ی زەردویی زۆر 
نیی���ە ب���ەاڵم هەرچی دەچ���ێ ژمارەی خوێن���دەواران و پلەی خوێندن و زانس���ت زۆرت���ر دەبێ، تا 

رادەیەك كە ئێستا ژمارەی خوێندەواران لە زانستگاكاندا جێی ئومێدەوارییە.

تیرەی زەردویی، وەك تیرەكانی دیكەی جاف، دابەش���بوونەتە سەر كوردستانی رۆژهەاڵت و 
باشووردا و ئەو تیرەیە چەندین بەرەبابن، ئەوانەی رۆژهەاڵت:

1. هیرقەمەری
2. گۆران

3. شاقوبادی
4. شێخ ئەمیری

5. حەمولیتی
6. فەتاحی
7. جامی

8. یاقوبی
9. ناودێیی
10. یونسی

11. قەشەیی
12. شێخ فەتاحی

13. سەلەیی

دیسانەوە ناوی زەردویی

زەردوییەكان )بڕێكیان( الیان وایە، ناوی تیرەكەیان لە ناوی زەردەشتەوە هاتووە، لەبەر ئەوەی 
پارێ���زەری ئاگردان���ی بەناوبانگی )روان( بوون���ە. بەڵگەیەكیان بە دەس���تەوەیە ئەویش )قورئانێكە( 
لەس���ەر پێس���تی ئاسك نووسراوە و لە مزگەوتی ) روان(دا تا بە ئەوڕۆ پارێزراوە قەد و قەبارەی 
ئەو قورئانە: پانی 35سم، درێژی 45سم، ئەستووری 15سم، لە پەراوێزی ئەو قورئانەدا، باس لە 

ناوی زەردویی هاتووە بە وشەی )زەردو(.
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بڕێكی تر الیان وایە ناوی زەردویی، لە دوو وش���ەی مورەكەبەوە هاتووە )زەڕ-دویی(. زەڕ، 
یانی زێڕە و )دۆیی( هەر دۆی خواردنەوەیە و جاران بۆ خێر و بەرەكەت پارەی زێڕیان دەخستە 
ناو مەش���كەی )دۆ( وە، دیارە زەردۆییەكان دەوڵەمەند بوونە و ئیدی ئەو دوو وش���ەیە، پێش وەند 
و پاش وەندە، زەڕ-دۆیی( بە درێژی زەمان بووە بە یەك ناو )زەردۆیی(ی و تەواو وەك ئەمڕۆ 

كە ئەم تیرەیە بە زەردویی ناسراون.

ئەم تیرەیە لە ئالیەت و ئەركانی عەشیرەتی بەدەر نەبوونە، هەر پەالمار و شەڕێك دووچاری 
دەڤەرەكە بووەتەوە، بە تایبەتی دەڤەره كانی هۆزی جاف هاتبا، شەڕكەرانی ئەم تیرەیە بەشدارییان 
كردووە، لە رۆژهەاڵتی كوردستاندا، زۆرتر سوێند خوار و هاوسەنگەری وەكیلەكانی جوانڕۆ بوونە 
كە لەگەڵ دەس���ەاڵت و دەوڵەتی مەركەزی ئێراندا بەش���ەڕ هاتوون، كاتێك خەوانینی وەڵەدبەگی و 
باوەجانی لە دەسەاڵتدا بوونە كەم و زۆر تیرەی زەردویی بە حوكمی جاف بوون لە رووداوەكاندا 
بەش���دارییان كردووە وەك لە پێشدا باس���مان كردووە ئەم تیرەیە وەك زۆربەی زۆری تیرەكانی 
كەی جاف دوای دروس���تبوونی حكومەتی ئێراق لە س���اڵی1920ز و دابینكردنی س���نووری نێوان 
ئێران و ئێراق و دابەش���كردنی كوردس���تان ئەم تیرەیەش دابەش بوونەتە س���ەر دوو الدا، بەپێی 
تەقەلالی زۆر و یارمەتی بڕێك لە برادەران هەندێ زانیاریم بە دەس���ت هێناوە و ناوی ناودارانی 
ئەم تیرەیە تێكڕا دەنووس���م، ئەگەر ناوی كەس���انی ترم لە بیرچوو یان لە قەڵەم كەوتووە داوای 

لێبوردن دەكەم.

ناودارانی زەردویی رۆژهەاڵتی كوردستان لە رەوان:

1. فەقێ عەلی 
2. كوێخا ساڵح
3. كوێخا قادر

4. كوێخا عەبدوڵال
5. حاجی فەتاح

6. میرزا حەمە كەریم
7. حەمەی وەیسی

8. حاجی خان ئەحمەد
9. حاجی فەتحوڵال

10. قادری كاكە خان
11. فەتاح مستەفا

12. عەلی یوسف تەیمەز
13. تەیمەز

14. حاجی عەبدولرەحمان
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لە كرماشان:
فەتاح خان 

حاجی حەمەجان
ئەحمەد اللو

حاجی فەتحوڵالی حەمەی لوپەر
حاجی حەبیبی زەردویی

حاجی عەبدولرەحمانی قادری

بەالی زۆربەی زەردوییەكانی ئێستای رۆژهەاڵتی كوردستانەوە )حاجی حەمە تەقی حەیدەری( 
بە براگەورە و قسە بیستراو دەناسرێت لە كۆنیشەوە بڕێك كەسایەتی لەناو زەردوییەكاندا ناسراو 

بوونە وەك:
1. فەتاح شاوەیس

2. مامە خەلیفە
3. مینەی ئامین
4. مام روسەم

زەردوی���ی كوردس���تانی خواروو زۆری  ل���ە  دەووروبەری هەڵەبجەدا نیش���تەجێ بوونە وەك: 
بناری سورین، گوندی گلیجال بناری بەمۆ-كوێستانی شنروێ و بااڵنبو.

دوای نیش���تەجێبوونی تێكڕای ئەم تیرەی جافە لە ش���ار و شارۆچكەكانی دۆڵی شارەزووردا 
پەخش و باڵوبوونەتەوە و بڕێكیان بەرەو گەرمیان سەرەوخوار بوونە. كەسایەتییەكی بەناوبانگی 
وەك )مەال یوس���فی گلیجاڵ���ی( لە ناو زەردوییدا هەڵكەوتووە، دیارە لەس���ەر ناكۆكی زەویوزار لە 

ساڵی 1946ز كوژراوە.

كەسایەتی ناو زەردویی دەوروبەری هەڵەبجە:

1. حاجی مه ال حه مه  كه ریم »باوكی رۆژنامه نووسی ناسراو مامۆستا حه مه  سه عید«.
2. حەمە سەعید زەردویی

3. ئەلەی بەیخان
4. بارامی رەمەزان

5. مەحمودی مایجان
6. حاجی مەحموودی ریشاو
7. مەال عەبدوڵاڵی دەلەمەڕی

8. حاجی عەورەحیمی حەمەرەزا
9. ئەولە حەمەدی میسری

10. بارامی مەحمود
11. مەال عەبدولكەریمی دەڵەمەڕ

12. حەمەی حەمە وەیسی
13. ئەورەحمانی حەمەی حەمەوەیسی

14. كوێخا محەمەدی ریشاو
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15. حاجی فەتاحی دەڵەمەڕی
16. حاجی هادی دەڵەمەڕی
17. حاجی حوسەینی عالی

18. حەمە كەریمی ئەلی
19. ئەولقادری زەرین

20. حاجی تۆفیقی مایجان

زەردویی دەلەمەڕ و ریشاو

1. مەال عەبدولكەریم زەردوویی
2. مەال عەبدوڵاڵ مەال عەبدولكەریم
3. حاجی هادی مەال عەبدولكەریم

4. ئەاڵ كەرەم خوا مراد
5. تۆفیق خوامراد

6. مەحموود مایجان
7. حاجی عینایەت حەمە سەعی

8. حاجی عەلی مایجان

زەردوویی بناری شارەزوور

1. مەال محەمەد حەمە میرزا
2. مەال تاهیری مەال محەمەد

3. رەئوفی مەال محەمەد
4. مەال ئەحمەدی مەال محەمەد

5. حەسەن حەمە سەدیق
6. حاجی محەمەد حاجی قادر

كۆمەڵێكی دیكەی ناسراوانی زەردوویی

1. خەلیفە محەمەدی زەردویی
2. مەال عەبدولی خەلیفە محەمەد

3. مەال عەلی حەمە ڕەش- شەهید جەمال مەال عەلی
4. ساڵح شابە- عەبدوڵاڵی ساڵح شابە

5. حەمە رەشیدی مینەی ئامین
6. عەبدول محەمەدی شاوەیس
7. حاجی فەتاح عەول محەمەد

8. حەمە كەریمی حەمەی قادر زەردویی
9. مام مارفی عەزیز زۆراو
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10. حوسێنی رۆستەم
11. ئەحمەدی خەلیفە

12. رەشەی مارف )مەریوان(
13. حەمەی غەریبی حەمە عەزیز )مەریوان(

14. حەمە بەركەورگانی

كەسایەتی زەردویی ناوچەی گلیجال

• مەال غەفووری )باوە گەوره ی هۆزی هەسەن(
• مەال محەمەدی نادری

• مەال عەزیزی عەلی
• مەال مەجیدی ئەیمین

• مەال تۆفیق
• سۆفی عەزەمی باپیر

• مەال عەزیزی حاجی مارف
• سۆفی فەتاح

• ئەمینی خاالن
• مستەفای حسەین
• محەمەدی عەزەم

• مەحموی ئەحەمەی حەمەعەلی
• عەبدواڵی رەمەزان عەلی فەتاح عەلی

• حەمەی ئەمین
• ئەحمەدی حوسەین

• ئەحمەدی عەزەم
• محەمەدی مستەفا

• ئەمینی محەمەد
• سۆفی حوسەینی فەتاح
• حەمە شەریفی مستەفا

• ئەمەد ئەیمین
• باوە قدری ئەحمەد ئەمین

• محەمەدی ئەحمەدی حەمەعەلی
• ئەورەحمانی حەمە ساڵح
• ساڵح مەحمودی مستەفا

كەسایەتی زەردوییەكانی دەوروبەری سورین

• خودە زەردویی
• مامە خەلیفە 
• مینەی ئامین 
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• مامە عەزیز
• مامە زۆراو

• فەتاحی شاوه یس
• مەال عەبدول
• مامە روسەم

• قادر زەردویی

زەردوویی بناری سوورین

1. فەرەج قادر وەسمان
2. تۆفیق ئەمین قادر

3. حاجی مەال حەمە كەریم فەرەج »حاجی مەال«
4. مەال ئەحمەد نادر نەوتی

5. حاجی فەتاحی خەلیفە مارف
6. خەلیفە مارف

7. عارفی خەلیفە مارف
8. حاجی محەمەد سۆفی فەرەج

9. حەمەی عەبەی سوسەن
10. حەمە قانعی عارفی خەلیفە

11. سادق فەرەج قادر

ئەوان���ەی دەربارەی تیرەی زەردۆیی یارمەتیی���ان داوم ئەوانەی خوارەوەن ئومێدەوارم خودا 
نموونەیان زۆر بكات، بۆ تیرەو عەشرەت و میللەتی كوردیش لەگەڵ سوپاسی فراوانی خوسرەو 

جافدا.
1. رۆژنامەنووسی ناسراو: حەمە سەعید حەمەكەریم، لە باشووری كوردستان

2. سابیری حەمەی ئەمین بارام
3. محەمەدی مەال عەبدوڵاڵ

4. مامۆستا محەمەد عەبدوڵاڵ
5. سەردار حەمە ئەمین

لە كوردستانی رۆژهەاڵت:

1. شاهین تۆفان جاف
2. كاك مەسعودی مستەفایی

3. عەلی حوسەینی 
4. مستەفای حوسەینی
5. محەمەدی ناوخاسی

6. ئەلیاسی رۆشنی
لەگەڵ رێزی فراواندا سوپاسیان دەكەم.
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كوێخا محەمەد ئەحمەد ئەلیاس ریشاوی

ئەورەحمان حەمەی حەمەوەیس

مەال عەبدوڵاڵی مەال عەبدولكەریم دولەمەڕی
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شەهید زولفیقار مەحموود محەمەد
2008-1966

مەحموود محەمەد ئەحمەد ناس���راو بە كوێخا مەحموود 
مایخان

مامە نووری فەتاح عەلی زەردویی گلیچال
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حاجی عەبدوڵاڵ حاجی عەبدولڕەحمانی قادر
1385-1301

لە تیرەی زەردوویی لە ناو شاری كرماشاندا دەژیا و لە 
بوقعەی وێدا نێژراوە.

حاجی عەبدولڕەحمانی قادری
1348-1272
تیرەی زەردوویی بازرگانی دەكرد لە ناو شاری 
كرماشاندا

حاجی ئیسماعیلی شافیعیان
1369-1313

یەكێك بووە لە ناسراوەكانی تیرەی زەردووی ناو شاری 
كرماشان و بە كاری بازرگانی خەریك بووە.
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عەلی ئەفروشە
1383-1297
لە تیرەی زەردویی ناو شاری كرماشان بووە و 
ئەندامی ئەنجوومەنی شاری كرماشان بوو.

حاجی محەمەد عەزیزی زەردوویی
1337-1276

ئ���ەم پیاوە دایكی لە بەگزادەكانی جوانڕۆ بووە و لەگەڵ 
عەبدولكەریم بەگی وەكیلیدا كوژراوە.

حاجی ئەحمەدی گولعەنبەر
1373-1303
یەكێك بووە لە پاڵەوانەكانی شاری كرماشان بە تایبەت 
لە زۆرانبازیدا لە ناو شاردا رێزی زۆری لێ گیراوە و 
لە ناو زەردووییەكاندا قسەی بیسراوە.
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پاڵەوان ئەحمەد سەلیمی
ئەحمەد اللۆ 1339-1305

ه���ەر ل���ە س���ەرەتای گەنجێتییەوە هەوا و هەوەس���ی مەردانەگی و رەفت���اری پاڵەوانانە كەوتە 
خولیای���ەوە، ل���ە ن���او دۆس���ت و ناس���راوانیدا وردە وردە ن���اوی ده ركردووە و دۆس���ت و دوژمن 
حیسابیان بۆ قسە و كەسایەتی كردووە، بەسەر ئەو جۆرە تێفكرینەیدا خاوەنی دەست و بازووی 
بەهێز و لەش و ئەندامی وەرزیدە و چاپك و بە توانا بووە، ئیدی لە تەواوی كرداریدا لە پیاوه تی و 
كار و كردەوەی مەردانە دوور نەكەوتووەتەوە، هەر ئەو رەفتارەی بووە هۆی شۆرەتێكی هەموو 
جێگیر چ له  كرماشان و چ لە تاران و یان لە سنە و شارەكانی دیكەدا، لە كاری بازرگانیدا دەستی 

بەكاركردووە بە رووداوی ئۆتۆمبیل مردووە.

بەن���دە رووداوێك���م لەگ���ەڵ »ئەحم���ە الل���ۆ«دا هەی���ە، ش���ایانی گێڕانەوەیە دوای ئ���ەوەی لە 
پێش���مەرگایەتییەوە گەڕامەوە بۆ ناو خوێندن لە س���اڵی دووی كۆلی���ژی هونەره جوانەكاندا بووم، 
ش���ەهیدی جوانەم���ەرگ نەبەردی ب���رام لە ح���دودەوە پەڕیبووەوە ناو ئێران و ئێمەش بە ش���ەش 
حەوت كەسەوە لە تارانەوە رۆیشتین بۆ كرماشان. شەو بڕیارمان دا بڕۆین بۆ بناری تاقوستان و 
هەرواشمان كرد و لەوێڕا لەنگەرمان خست و تارلێدەر و گۆرانیبێژ و ئیدی خواردنەوەمان دەست 
پێكرد، س���ەرمان گەرم بووبوو، كوڕێكی كرماش���انی دەنگ خۆشمان بانگ كردبوو گۆرانی دەوت، 
هەر ئەوەندەمان زانی كابرایەك هاتە س���ەرمێزەكەمان و رووی كردە گۆرانیبێژە كرماش���انییەكە 
وت���ی: م���ن هاوم���ە یرا بیش���ە وەچ روو گۆرانی چریت..؟ یان���ی من لەیرام تۆ بە چ���ی روویەكەوە 
گۆران���ی دەڵێیت..؟ ئێمەش ئەو رەفتارەمان بەالوە س���ەیر بوو و فێری قبووڵكردنی ئاوا رەفتارێك 
نەبووبووی���ن. بەن���دە وەاڵمم دایەوە. كاكە الوە بەوالوە ئ���ەوە میوانی ئێمەیە.. كابرا ئاوڕێكی لەمن 

دایەوە و وتی: تۆ خۆت تێكەڵ مەكە و ئیدی قسەش مەكە..
من كە ئەوەم بیست بەسەر كورسییەكی ئاسنی »ئەرج«ەوە دانیشتبووم ئەو كورسییانە لوول 
دەكرا. بێ یەكو دوو كورس���یم لەژێرم وەدەرهێنا و بە تەواوی هێزمەوە ماڵیم بەس���ەری كابرادا. 

كابرا تەختی زەوی بوو.
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كاكە لەپڕ لەوالوە دە نەفەر زیاتر زرتە زەالمی چەقۆكێش���مان لێیەتاین بوو، بوو بە ش���ەڕێكی 
دەست بە یەخە لەیەكمان دایەوە ئێمە دەرەقەدی ئەو جۆرە شەڕە نایەین قەرارمان دا بیكەینە شەڕە 
بەرد كوڕە »باش���كییەك«مان لەگەڵ بوو تا ئێمە بەردێكمان دەوەش���ان ئەو پانزەی دەهاوێش���ت، 
تیرەی باشكی لە ناو جافدا بە شەڕە بەردەوە ناوبانگییان هەیە. هەردووال زامار بووبووین، بەاڵم 
ش���ەڕی دوورەبەرد ئێمەی منداڵی الدێ ئەوانیش هۆكاری شەڕەمش���تی ناوشار و چەقۆكێشی بە 
حەقیقەت ئەگەر ئەو ش���ەڕی دوورە بەردانە نەبووایە، خراپیان پێدەكردین. ش���ەڕ پەرەی سەند و 
هێ���زی »ژاندارمەی« گەیش���تنە ئەوێ. ژاندارم ئەوانیان دەناس���ی. ئێمە غەری���ب و ئاوارەی واڵت 
س���ەیرمان كرد، بە الی ئەواندا دەیكێش���ن و خەریكی پەروەندە دروست كردنن. ساڵ ساڵی 1966 
لە كالس���ی دووهەمی كۆلیژدا بووم، ئامۆزاكانم لە ئێراندا دەس���تیان دەڕۆیش���ت، سەردار جاف و 
ساالر جاف، بەندەش بەهۆی برادەرێكمەوە پیاوێكم دەناسی ئەوەندەم دەزانی كە سەرلەشكرە و 

لە هێزی ژاندارمریدایە، چوومە الی ئەفسەرەكە و وتم: دەتوانم تەلیفۆنێك بكەم؟

زۆر بە ناڕەزا مۆڵەتی دا تەلیفۆن بكەم، لە بەختی ئێمەدا سەرلەش���كر بۆخۆی جوابی دایەوە 
و كاتژمێ���ر یەكی ش���ەو بوو، تومەز سەرلەش���كر جەباری، فەرماندەی ت���ەواوی هێزی ژاندارمری 
رۆژئ���اوای ئێران���ە و م���ن نازانم، دیاربوو لەخ���ەوم كردبوو، وتی ها خێرە؟ وت���م نەوەاڵ خێر نییە 
و داس���تانەكەم بۆ گێڕایەوە. سەرلەش���كر وتی خۆم پۆش���تە دەكەمەوە و دێم. دیاربوو مەركەزی 
فەرماندەی���ی لە ش���اری كرماش���اندا ب���وو، ئێمە زۆرمان برین���دار و خوێن ئ���اوڵ بووبووین، بەاڵم 

چەقۆكێشەكان بە دوورە بەردی ئێمە بەرباد بووبوون.
ئێم���ە نەماندەزان���ی ئەوان���ەی پەالماری ئێمەیان دابوو دەس���تە و دای���ەرەی »ئەحمەد اللۆ«ی 
بەناوبانگن و خودی ئەحمەد اللۆیش لە دوو الوە س���ەری ش���كابوو، لە راستیدا ژاندارمەكان لێیان 
دەترس���ان. زۆری نەخایاند »سەرلەش���كر جەباری« خۆی كرد بە ژوورا و ئێمەی دی زۆربەمان 
خوێ���ن ئ���اوڵ كراوین. و ئەفس���ەری مەركەز لە ترس���ا رەنگی بوو بە زەردەچ���وو و وەزع گۆڕا و 

»تیمسار جەباری« دەستی بە جوێندان كرد بە ئەفسەر و ژاندارم و چەقۆكێشەكانیش..

لێ���رەدا پیاوەتی و ئازایەتی »ئەحمەد اللۆ« وەدەردەكەوێت. هاتە پێش���ەوە و وتی: من داوای 
لێبوردنتان لێدەكەم و وا نەزانن لەبەر ئەوەی فەرماندەی ژاندارم هاتووە، نەخێر من ئەو پیاوە بە 
قەڕانێك ناسێنم. بۆیە داوای لێبوردنتان لێ دەكەم، چونكە ئێوە جافن و منیش جافم. من زەردوییم. 

من »ئەحمەد اللۆ«م..

خوالێخۆش���بوو س���ەردار جاف تا ئەو حەلە دووری گرتبوو، كە ئەو قسەی »ئەحمەد اللۆ«ی 
بیس���ت، هاتە پێش���ەوە و وتی: نەدەبوو ئەمشەو تووش���ی ئەم گرفتارییەی بین، بەاڵم ئیتر بوو. جا 

لێرەدا دەیبڕینەوە..

»سەرلەش���كر جەباری« ئاگ���ری دەكردەوە، خەریكی فایل دروس���تكردنی دوورخس���تنەوەی 
چەقۆكێشەكانی »ئەحمەد اللۆ« بوو. بەندە و سەردار داوامان لێكرد لەو كارەی گەڕێت. بەهه رحاڵ 
دوای فەالكەتێك���ی زۆر توانیم���ان فەرماندە رازی بكەین كە هیچ بە »ئەحمەد اللۆ« و دەس���تەكەی 

نەكات.
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حاجی فەتحوڵاڵی گولعەنبەر
1383-1300

لە تی���رەی زەردوویی، كارمەندی دەوڵ���ەت بووە، كاری 
بازرگانی كردووە. لە مەزاری وەیسدا نێژراوە.

حاجی مولوودی شافیعیان
1376-1302
تیرەی زەردوویی
یەكێك بووە لە بازرگانە ناسراوەكانی شاری كرماشان.

حاجی حەبیبوڵاڵی زەردوویی
1379-1293

ل���ە  ب���ووە  یەك���ێ  ب���ووە،  نێودەوڵەت���ی  بازرگانێك���ی 
ریشسپییەكانی زەردوویی ناو شاری كرماشان
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حەبیبوڵاڵی گول عەنبەر
1375-1310
تیریە زەردوویی
دانیشتووی شاری كرماشان

حەبیبوڵاڵی پور ئەحمەدی مەردانی
1369-1300

تیرەی زەردوویی
یەكێ���ك ب���ووە ل���ە بازرگان���ە گەورەكان���ی ن���او ش���اری 

كرماشان

حیشمەتوڵاڵی مەردانی
1358-1309
كوڕی حاجی عەزیزی مەردانی بووە، بە بازرگانییەوە 
سەرگەرم بووە و یەكێك بووە لە ناسراوەكانی تیریە 
زەردوویی ناو كرماشان
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حاجی ئیبراهیمی خاوەری
1369-1315

ل���ە دەڤەری جوان���ڕۆدا هاتووت���ە دنیاوە و رۆیش���تووە 
ب���ۆ ش���اری بەغدا، گەڕاوەت���ەوە بۆ كرماش���ان و لەوێڕا 

نیشتەجێ بووە.
زۆر تەوح���ی ب���ەالی داودەرمان���ی ك���وردەواری گی���ا و 

سەوزەالنییە جۆراوجۆرەكانەوە بووە.
دوكت���ۆرای فەخری پێ���دراوە، هەزاران نەخۆش���ی چاك 
كردۆتەوە و لە ش���اری كرماش���اندا مردووە و لەوێشدا 

نێژراوە.

رۆستەمی مەردانی
1349-1279
كوڕی حاجی عەزیزی مەردانی بووە و لە ناو شاری 
كرماشاندا هاتووتە دونیاوە و لە تیرەی زەردوویی. 
زاوای سەرۆكی هۆزی گۆران و كە مردووە لە 
كوردستانی وەیدا نێژراوە.

میرزا تۆفیق زەردوبان
1382-1307

یەكێك بووە لە كەس���ایەتییەكانی تی���رەی زەردووی ناو 
شاری كرماشان.
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میرزا محەمەدی مەردانی
1328-1248
یەكێك بووە لە ریشسپییەكانی تیرەی زەردوویی ناو 
شاری كرماشان زۆرتر مەڕومااڵتی لە دێهاتدا بەخێو 
كردووە و لە كاروباریدا سەركەوتوو بووە و چەندین 
دێی زەرخەرید كردووە.
زۆر حەزی لە راوكردن و تا شەوانی كردووە و لە 
مەزاری وەیسی قەرەنیدا نێژراوە.

حاجی عەبدوڵاڵ خانی عەزیزی زەردوویی
1383-1338

یەكێ���ك ب���ووە ل���ە دەوڵەمەندەكانی ش���اری كرماش���ان 
دەستی دۆستایەتی لەگەڵ زۆربەی خەوانینی عەشایری 
كرماشاندا هەبووە، مزگەوتی زەردووییەكانی ناو شاری 

كرماشان بە هاوكاری ئەم دروست كراوە.
دیارە لە سەردەمی جمهوریەتی ئیسالمیدا ماڵ و موڵكی 

زەوت كراوە.

مەحموود محەمەد ئەحمەد
2005-1902
ئەم پیاوە لە ناو تیرەی زەردووییدا بە ڕێزەوە 
سەیر كراوە و لە دەوروبەریشیدا قسەی رۆیشتووە 
و ماڵەكەشی پەیوەستە بۆ میوانان كراوە بووە، 
یەكێك بووە لە پێشمەرگەكانی ئەیلوول و بەرگری 
لە پەالمارەكانی دوژمن كردووە و هەمیشە هانی 
عەشیرەتەكەی داوە لە پێشمەرگایەتیدا بەشداربن و 
درێغی نەكەن.
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وەڵەد بەگی

ئەم تیرەیە بۆ خۆی تیرەیەكی ناسراوە و فرە بەرەبابن لەناو جافی جوانڕۆدا، هەروەها لەنێو 
جافی مورادیش���دا، دیس���ان ناس���راون و وەك ناوچەی جوانڕۆ، لە عێراقیش���دا بەگزادەیان هەیە و 
لەگەڵ بەگزادەكانی كەی جافدا خزم و خوێش���ی و تێكەاڵون. سەیر لەوەدایە تەنیا بە بەگزادەكانی 
)روس���تەم بەگی( دەڵێن جوانڕۆی���ی، بە هۆزەكانی دەڤەری جوانڕۆ كە سەرتاس���ەری جافن ناڵێن 

جوانڕۆیی بەڵكو دەڵێن: جاف

هەوارگەی وەڵەد بەگی لە زستاندا ئەمانەن:

كوری قەاڵس���پی، كورە، رەئیس، ماخوش���ین، بناوجكوە، كزازی، دێ س���وور، حەس���ەن ئاباد، 
بانش���لە، شەی بی، ش���اینگان، مامنان، گراب، دەوڵەت ئابادی س���ەروو، نەهرئاو، عەلی ئاباد، خانم 

ئاباد، گمشتەر، هلول..

سنووری وەڵەد بەگی:

لە باكوورەوە جوانڕۆ، لە رۆژهەاڵتەوە رەوانە، لە رۆژئاواوە ناوچەی قوایەكان، لە باشوورەوە 
سنجاوی و گۆران.

لە هاویندا لەم دێهاتانەدان: تیلەكۆ، باوەیس���ی، ش���ێخ رۆژبەیان تەپەرەش، پش���تبلكە، جێگران، 
چەوتە..

ئایەتوڵاڵ مەردوخ، دەربارەی بەگزادەكانی وەڵەدبەگی دەڵێت:
زۆرت���ر لە س���ەد خێ���زان دەبن و بە ئازایی و شاس���واری ناس���راون وەڵەدبەگییەكان، جگە لە 

بەگزادەكان چەندین تیرەی ترن كە هەر بەو ناوەوە دەناسرێن:
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1- دەروێشی:

یەكێكن لە تیرە ناسراوەكانی جافی جوانڕۆ، ئه م تیرەیە بە ئازایی و چاپوك سواری بەناوبانگن، 
هەروەها زیرەك و بە حیكمەتن، زۆربەیان لەس���ەر س���نوور دەژین نزیكی باوەیسی، زۆربەشیان 

كۆچەرن لە زستاندا دەڕۆنە شەشی و قولی قاورمە و دێ سوور.

پیاوە ناسراوەكانیان، بۆ سەردەمێك ئەمانەی خوارەوە بوون:

1- كوێخا نادری حەمەی شاموراد
2- حسێن محەمەدی شاموراد

3- حوسەین عەبدولكەریم
4- مەحموودی حوسەینی 

5- كەریم محەمەد عەلی
6- مەال فەتاحی بەهرۆزی

2- تیرەی دلەژیری:

یەكێكە لە تیرەكانی جاف، س���ەر بە وەڵەدبەگییەكانە، لە زس���تاندا لە دێهاتی. كوركورە، ش���ێخ 
روزین، ریولە، باوەیسی، حاجی قادر، دەربەند زەرد، گوزەرون، ماشاندا دەژین.

لە هاویندا دەڕۆنە. مامتان، سەرابیان، گیالن بەرد، چەرموسوار، شاینگان، ئەنجیرە..

پیاوە ناسراوەكانیان:

1- حاجی قادر عەبدولڕەحمان
2- كوێخا حوسێن ئەعزەم بێگداد

3- عەبدوڵاڵ شاه موراد
4- كوێخا فەتحوڵاڵ كەرەم

5- كوێخا محەمەد موراد خان
6- كاكە عەبدوڵاڵی فەرەج

7- حاجی ئەحمەد محەمەد مامە خان
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3- تیرەی خالوان:

لەبەر ئەوەی بڕێكی زۆر لەسەر تیرەكانی جاف لەگەڵ ئەم تیرەیەدا ژن و ژنخوازییان هەبووە 
بەو ناوەوە ناسراون. جگە لە ناوچەكانی وەڵەدبەگی لە دەڤەری ئاهەنگەرانی ئەالهیرخانیدا دەژین 
و لەس���ەر تیرەی دەلەژیری دەژمێردرێن. هاوینان دەڕۆنە مامنان و س���ەرابیان و بە سەخاوەت و 

ناندەری بەناوبانگن پیاوماقوواڵنی ئەم تیره یە ئەمانەن:

1- كاكە عەلی محەمەد عەبدولعەلی
2- كوێخا عەبدولعەلی سلێمان عەبدولڕەحمان.

4- قادر میروەیسی:

ئەم تیره یە بەش���ێكی راس���تەوخۆی تیرەی س���ەربەخۆی )ق���ادر میروەیس(ین، ك���ە زۆرتر لە 
ناوچەی زەهاو و ئەودیو س���نووردا دەژین و بە جافی مورادی ناس���راون، بەاڵم بڕێك لەم تیرەیە 
رۆیش���تنە ناو وەڵەدبەگییەكانەوە، لە س���ەردەمی فەتاح بەگ »صارموده وله «دا. س���ەرۆكی تیرەی 
قادر میروەیسی كچەكەی فەتاح بەگی بۆ كوڕەكەی كوێخا عەلی حەسەن پوور مارەی كرد. قادر 
میروەیس���ییەكان زس���تان لە ش���انەڕەش دەگوزەرێنن، هاوینیش تەپەڕەش لە نزیكی س���ەرقەاڵ و 

جێگیران كە ئەوسا بە لەوەڕگای تایشەیی ناسرابوو. كوێخا عەلی حەسەن برا گەورەیانە.

5- نەدری. نەبیری:

ئ���ەم تیرەیە، یەكێكن لە كۆنترین تیرەكان، لەم رووەوە، دكتۆر مەس���عود كەمیهان و ئایەتوڵاڵ 
مەردۆخ باس���یان كردووە، كە گوایە پاش���ماوەی مادەكانن، یانی لە دووهەزار و پێنجس���ەد س���اڵ 
لەمەوبەر، لە بەردە نووس���راوەكانی س���ەردەمی دەسەاڵتی ئاش���ووریدا باس لە تیره ی »نەدری« 
دەكات، هەتاوەكو مێجەرس���ۆن دەڵێت: ئەگ���ەر بنواڕینە مێژووی كۆن، ناوی »نەدری« وەبەرچاو 
دەكەوێت، ئازایی و لێهاتوویی ئەم تیرەی جافە لە مێژووی كۆندا بەناوبانگە و لەسەر تاتە بەردەكان 
نووسراوەتەوە و تا رادەیەكی وا دەوڵەتیان دروستكردووە. شەڕیان لەگەڵ دەسەاڵتدارێكی وەكو 
»تكالت باالزار«دا كردووە، بە درێژایی فەرمانڕەوایی بیستوسێ فەرمانڕەوایی دەسەاڵتی نەدری 
بە تایبەت شەڕی خوێناوی مەزگرد. ئەو شەڕە لە ئینسكلۆپیدیای ئیسالمیدا باس كراوە. یانی 910 

ساڵ پ ز.

نەدرییەكان چقڵی چاوی گەورەترین دەس���ەاڵتی دنیا بوونە، كە ئەو دەم دەس���ەاڵتی ئاش���وور 
ب���ووە )س���ەیر لەوەدای���ە ئەم تیرە ئازای���ە كە بە باوكی مێ���ژوو دەژمێردرێن و كوردن، ئێس���تاش 
تیرەیەك���ن لە هۆزی جاف، مێژوونووس���انی كورد ناویان ناهێنن. م���ن نازانم لە نەزانینەوەیە، یان 
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وەك زۆر ش���تی دیكە كەمتەرخەمییە لە بەرامبەر حەقایقی مێژوو، هەر كامیانی بێت نەش���یاوە و 
ناپەسندە(.

وا دیارە مێژوونووس���انی بیانی زۆر پابەندی وردەكاری مێژووی رۆژهەالتی ناوەڕاس���ت و 
دەوروبەرەكەین، بۆیە بە درێژایی دەسەاڵتی نەدرییەكان نووسیویانە، وەك لەو بەردە نووسراوانەدا 

دەركەوتووە، تەواوی هۆز و عەشایەرێك لە والیەتی )دیاربەكر، خەرپوت، دەرسیم(دا دەژیان.

بە الی ئاشوورییەكانەوە بە نەدری ناسراو بوونە، تا گەیشتووتە چیای بتلیس و توروس، ئەو 
دەڤەرانە دوای لەناوچوونی دەسەاڵتی ماد بە ناوچەی كوردان ناسراون، بە نەژادی كوردی ئێستا 
دەژمێردرێن، ئەمەش مایەی شانازی ئێمەی هۆزی »جاف«ە كە تیرەی »نەدری« ئەوڕۆ یەكێكە 
لە تیرەكانی ئێمەی جاف، ئەوڕۆ ئەم تیرەیە لە دەڤەری »جوانڕۆ«دا دەژین، بە تایبەت لە دێهاتی 
وەك: كمش���تەر، پیرۆزە، نەهرئاوی، گراب، دەوڵەت ئاباد، س���ادق ئاباد، روانسەر و لە دێهاتەكانی 
وەكو: توركەپان، كەلی، بیاش���وش، كانی گوڵ، كولس���ەوە. لە هاویندا لە: پشتیلكە، بەمو، كامیاران، 

چرسانە، زیونە، قالداراخان.

پیاوە ناودارەكانی ئێستایان:

1- م���ەال عەبدولمەجیدی موەح���ەدی نەدری، كە بۆ خۆی مەالیەكی بەناوبانگی س���ەردەمی خۆی 
بووە.

2- خەلیفە حوسەینی بان چیا.
3- مەال ئەحمەدی نمایندە

4- كوێخا مستەفای سادق ئاباد

6- كاكە رەشید:

ئەم تیرەیە تاوەكو ئەوڕۆ هەر كۆچەرن، الشەڕن، دوورن لە كێشە و بگرەوبەردە.. لە زستانان 
دەڕۆنە: ملەدزگە، كانی شرینە، تووەوشكە، كیكەچەرموو، گوزەرەوت، بەلەفیرە، دەرون زەرد..

هاوینان دەڕۆنە: بناچكو، كوزازی، گرابی، سەروو.

7- عەلی ئاقای- یان عەلیاخەیی

ئ���ەم تیرەیە ل���ە تیرەی عەلی یاخەیی لە قوایی جوێ بوونەتەوە لە س���ەردەمی س���ەرۆكایەتی 
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حەبیبوڵاڵخانی باوەجانیدا رۆیش���توونەتە ناو وەڵەدبەگییەكان، یانی ئەوە نزیكەی دووس���ەد ساڵ 
دەبێت.

زس���تانان دەڕۆنە: تیلەكۆ، تووەوش���كە، دارەوەن، كەریم ئەوڕەحمان، س���یوەرەهوار، تەڕەش، 
تەقتەقی نادر، دۆڵەوشكە، كوێخا عەزیز، سەرقەاڵ..

هاوینان دەڕۆنەوە بۆ شەش دارەبی، هلول، نەیریژ، ملەلو..

ریش چەرموانیان ئەمەنانە:

1- حاجی سەید ئەحمەد سان ئەحمەد
2- كوێخا عەبدولعەزیزی محەمە قادر.

3- كوێخا كاكە حەسەن
4- كوێخا غەفووری یوسفی

5- كوێخا حەسەن ساڵح وەلی
6- كاكە حوسێن

7- كوێخا سەید ئەحمەدی سان ئەحمەد

8- یوسف یار ئەحمەدی:

بەش���ێكن لە هۆزی یوس���ویار ئەحمەدی، لەس���ەر جافی مورادی دەژمێردێن، دەمڕاس���تیان حاجی 
عەبدولعەزیزە.

9- گاخۆری:

ل���ەوە دەڕوا ئ���ەم تی���رەش وەك نەدرییەكان لە ه���ۆزە كۆنەكانی كورد بن و ئ���ەوڕۆ تیرەیەكن لە 
تیرەكان���ی ج���اف، زۆرتر لە دەڤ���ەری قەرەتەپەی كەركووك دەژین و بڕێكیان بەرەو س���ەرقەاڵ و 

جێگیرانی كۆچیان كردووە »مەردۆخ«
براگەورەیان »حاجی حوسەینی گاخۆری«یە.

10- گورگ كوژ:

یەكێكن لە تیرە كۆنەكانی ناو جافی جوانڕۆ، زۆرتر تێكەاڵوی وەڵەدبەگییەكانن، بەاڵم سەردەمێك 
لەسەر »جافی گۆران« دەژمێردران.
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گورگكوژەكان لە گەرمەسێردا هەروەها لە لیالخیشدا كشتوكاڵیان كردووە، لە كوڕكوڕە و چەوتە، 
قەاڵسپی، حەسەن ئاباد، شانەڕەش دەژین.

كوێخاكانیان:

1- محەمەد جوانڕۆیی
2- محەمەد میرزایی

3- محەمەدی وارانی. لەكاتی خۆیدا دەمڕاستی ئەم تیرەیە بوو.
4- محەمەدی عەلی

11- قادر میروەیسی:

ئ���ەم تیره یە لەسەرتاس���ەری دەڤەرەكانی جافدا لێرەولەوێ بەدی دەكرێن، ئەگەرچی لەس���ەر 
جافی جوانڕۆ دەژمێردرێن، بەاڵم لە نێو جافی مواردیش���دا وەك تیرەیەك حیس���ابیان بۆ دەكرێت 
و ل���ە ئێران���دا لە ناو ه���ۆزی كەلهوڕدا بڕێكیان ه���ەن و بە تیرەی »بوداق بیگی« ن���او دەبرێن، لە 
پێش مەش���رووتییەتدا ئەم تیرە بۆ خۆیان س���ەربەخۆ دەژیان، بەاڵم لە دواییدا لە سەردەمی فەتاح 
بەگی وەڵەدبەگی »صارمولدەولە«دا هاتنە ناو وەڵەدبەگییەكانەوە. ئەودەم كوێخا حەس���ەنی قادر 
میروەیس���ی س���ەرۆك خێڵیان بووە و فەتاح بەگی وەڵەدبەگی كچەكەی لە كوڕی كوێحا حەس���ەن 

مارە كردووە كە ناوی »كوێخا عەلی حەسەن پوور« بووە.

ئەم تیرەیە هاوینان دەڕۆیش���تنە »ش���انەڕەش« و زس���تانانیش دەگەڕان���ەوە »تەپەڕەش« لە 
ناوچەی سەرقەاڵ. دوا كوێخای ئەم تیرەیە »عەلی حەسەن« بووە لە ساڵی 1371ك مردووە.

 

ناوی وەڵەدبەگی

ئەمەیان لێدوانی تیا نییە، كەوا بەگزادەكانی زایەر بەگی كە بە »كەیخوسرەو بەگی« ناسراون، 
هەروەه���ا بەگزادەكان���ی جوانڕۆیی »رۆس���تەم بەگ���ی« و بەگزادەكانی وەڵەدبەگ���ی باوەجانی و 
س���ەرەنجام بەگزادەكان���ی قوای���ی یان »قوبادی«، ئ���ەم چوار بەرەبابە یەك پش���تن و كوڕی یەك 
پیاون و دەگەڕێنەوە سەر »سەیدی« ئەحمەد بەگ، كە ئەویش دەگەڕێتەوە سەر پیرێك بە ناوی 
»پیرخ���در« لێ���رەدا هیچ دیكۆمێنتێك نە مێژوویی و نەنووس���راو نییە بس���ەلمێنێت كە ئەم پیرە لە 
حەقیقەتدا لە رەگەزی س���ادات بێت، جگە لە ش���ەجەرەنامەكەی »مەولەوی« تاوگۆزی نەبێت، كە 
ئەویش زەحمەت و دژوارییەكی یەكجار زۆری كێش���اوە تا بڕێك لە ناس���راوانی ئەو دەمە مۆریان 

كردووە و بۆیان سەلماندووە..

ئەوان���ەی مەولەوییان ناس���یوە و ئ���اگاداری پایەی بەرز و بڵندی ش���اعیرێتی ئەو پیاوە بوونە 
پێموانیی���ە درێغ���ی پەنجە مۆرێكیان لێ كردبا، ك���ە هیچ پوول و پارەیەكی تیا زەرەرمەند نەبووە و 
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شاعیرێكی وا گەورەش بە مۆرێك دڵخۆش و رەزامەندیش بكا، لە الیەكی دیكەوە بە گوێرەی ئەو 
ش���ەجەرەنامەیەی مەولەوی ئێمەی بەگزادەی جافی مورادی لەگەڵ ئەو سێ بەرەبابە كوڕی یەك 
پش���تین، ئەمەیان حاش���ا هەڵنەگرە. باشە مەولەوی لە س���ەردەمی حەمەپاشای جاف و مەحموود 
پاشای جافدا ژیاوە، زۆریش تێكەڵیان بووە، بۆچی هیچ جۆرە مەدرەكێك پسوولەیەك چوارینەیەك 
بەدەس���تەوە نییە، وەك گفتوگۆیەك یان باس���ێك لە نێوان ئەو دوو پاشا بە دەسەاڵتە و مەولەویدا. 
ئەوە كەشكۆڵەكەی مەحموود پاشای جاف كە پڕە لە وردەكاری. ئەوە تەواوی ئەسناد و فەرامین 

و پەیوەندییەكیان ئەو پاشماوانە هێشتا ماون و پارێزراون، كوا پسوولەیەك لەم رووەوە؟.

بێگومان لەم رووەوە لە فەس���لەكانی دیكەدا بە درێژی دەدوێین، ئەگەر پیر خدر س���ەید بێت، 
یانی زایەر بەگ و رۆس���تەم بەگ و وەڵەدبەگی باوەجانی و قوبادییەكانیش س���ەیدن، ئەمەش سەد 

پرسیاری بە دواوەیە...!!

دێم���ەوە س���ەرناوی وەڵەدبەگ���ی، ئەم بنەماڵەیە كە ئێس���تا رەنگە چەند هەزارێ���ك بن لە نەوە 
و نەتیج���ەی »وەڵەدبەگ���ی« بووە و هەر بەو ناوەش���ەوە ماونەتەوە. ئەگەر »س���ەیدی« ئەحمەد 
بەگ »س���ەید«بوایە و »س���ەیدی« نەبووایە، یانی »گەورەم« دەبووایە ناوی وەلەدبەگ »س���ەید 

وەلەدبەگ« بووایە..

وەك بە بەندە ناڵێن »س���ەید خوس���رەو بەگ«، بە هیچ بەگێكی وەلەدبەگی یان جوانڕۆیی یان 
قوایی ناڵێن، سەید فاڵن بەگ!!

لە بڕێك س���ەرچاوە مێژووییەكاندا لە بارەی ئازایەتی و لێهاتوویی بەرەبابی وەلەدبەگییەكان 
زۆر دواون، كەوا ئازا و نەترس و كوڕی دواڕۆژ بوونە، هەروەها دەسەاڵت و قودرەتی بەرباڵویان 

هەبووە لە ناو تێكڕای هۆزی جاف و دەوروبەریدا..

پەیوەندی ژن و ژنخوازییان لەگەڵ دوو دەس���ەاڵتی گەورەی ئەو س���ەردەمەدا هەبووە، وەك 
ئیمارەتی ئەردەالن و ئیمارەتی بابان، لە ناو هۆزی جافدا توانا و دەسەاڵتیان زۆر هەبووە، هەتاكو 
دوای مردنی كەیخوس���رەو بەگی جاف ئەودەم حەمە پاش���ا مێرد منداڵ بووە و قادر بەگی برای 
ل���ە رووداوێكدا كوژراوە و كەیخوس���رەو بەگی باوكی لە تەمەنێكی گەنجی���دا مردووە، وەلەدبەگ 
بە هۆی خاڵوانی بابانەوە دەیەوێت ببێتە س���ەرۆكی جاف و پاش���ای ئەو وەختەی ئیمارەتی بابان 
پاڵپش���تی دەكا و بەزەر و زۆرەوە بۆی دەكۆش���ێت. بڕوانە )رۆمانی پاش���ایان كوشت- خوسرەو 
جاف( بەاڵم تیرەكانی جاف و زرنگی خودی محەمەد بەگی جاف لە دواییدا بوو بە پاشا، بەرگری 

لەو بەرنامە و بۆچوونە كردووە.

ل���ە دەڤ���ەری جوان���ڕۆدا وەلەدبەگی لە زۆرب���ەی زۆری رووداوەكاندا حزووری���ان هەبووە و 
تەماش���اكەر نەبوون���ە. ب���ۆ نموون���ە كاتێك عەبدوڵاڵ بەگ���ی وەكیلی جوانڕۆ، دژ ب���ە تااڵن و بڕۆی 
محەم���ەد س���ادق خانی ئ���ەردەالن دەكەوێتە تەقەلال و خۆپیش���اندان، محەمەد س���ادق خانی ئەمیر 
وەختی جوانڕۆ دەتوانێت عەبدوڵاڵ بەگ بە كۆتكراوی بۆ ش���اری س���نەی پایتەختی ویالیەت ببات. 
وەلەدبەگ بەرامبەر ئەو كارە بێدەنگ نەبووە و دەستی داوەتە چەك دژ بە ئەردەالنەكان. ئەمانوڵاڵ 
خانی ئەمیری گش���تی ئەردەالنی ناچار كردووە بێت بۆ جوانڕۆ، بە پێی س���ەرچاوە مێژووییەكان 
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وەك )حەدیقەی ناس���ریە یان تەئریخی ئەردەالن- مەس���توورەی كوردس���تانی(. وەلەدبەگی جاف 
یەكێ���ك بووە لە كەڵەپی���اوە ناودارەكانی زەمانی خۆی. بەاڵم ئەمانوڵاڵخ���ان لەو هاتنەیدا توانیویە 
دەستگیری بكا و دوو كوڕەكەی رۆستەم بەگ و حەبیب بەگ لە قەاڵی »قصالن«دا زیندانی بكات 

و بۆخۆی وەڵەدبەگیشی لەشاردا دەستبەسەر كردوە.

دوای یەك س���اڵ لە دەستبەس���ەری، بەخش���ێنراوە و یەكێك لە كچەكانی میرزادە مارە كراوە، 
كامكار حوس���ەین عەلی خان و ئەو دەم وەلەدبەگ نێردراوەتەوە ناو هۆز و دوو كوڕەكەی هەر 

لەوێدا ماونەتەوە.

ب���ە دوای گەڕان���ەوەی وەلەدبەگ بۆ ناو عەش���یرەت زۆری نەخایاندووە مردووە، بەاڵم ئەوی 
تۆماركراوە زۆربەی شۆڕشە عەشایەرییەكان دژ بە دەسەاڵتی ئەردەالن، لە الیەن كوڕ و كوڕەزای 

وەلەدبەگەوە ئەنجام دراوە.

یەعقووب بەگی یەكەم

لە ساڵی 1225ك، سەفی خانی سوڵتان زۆربەی موڵكەكانی خۆی كە لە دەڤەری وەلەدبەگییەكاندا 
ب���ووە، لەجیات���ی ئەوەی واگ���وزاری كا بە والی هەروەها محەمەد س���ادق خان ئ���ەو موڵكانەی وا 
گ���وزار كردووەت���ە یەعقووب بەگی س���ەرۆكی وەلەدبەگ���ی و ئەو هەنگاوە بووه ت���ە هۆی بەهێزی 
وەلەدبەگیی���ەكان. لە الیەك���ی دیكەوە ئەردەالنییەكان تا دەهات تەنگیان لە تایفەی رۆس���تەم بەگی 
جوانڕۆ هەڵدەچنی و ئەوان لەگەڵ وەلەدبەگییەكاندا لە سەیدی ئەحمەد بەگدا یەك بەرەباب بوونە 
و پێك���ەوە دژ ب���ە دەس���ەاڵتی ئەردەالن كەوتوونەتە ملمالنێ و ش���ۆڕش، بەاڵم لە س���اڵی 1274ك 
ئەردەالن���ەكان توانیویانە بە ه���ۆی پیالنێكی نامەردانە بەرنامەیەك داڕێژن لە نێوان ئەو دوو تایفە 

خزمە تێكدەن و خوێن بخەنە نێوانیانەوە.

بارام بەگی گەورە:

گەورەكانی وەڵەدبەگی، یەك لە داوی یەكدا لە شەڕی بەرگری دژ بە دەسەاڵتی ئەردەالنەكان 
بە شێوەی جۆراوجۆر كوژراون، كە دەسەاڵت دەكەوێتە دەستی بارام بەگی وەلەدبەگی قودرەت 
و توانای خێڵی وەڵەدبەگییەكان پەرە دەس���ێنێت. توحفەی ناس���ری دەڵێت: »بارام بەگی سەرخێڵی 
جوانڕۆ، پەیوەستە بە هێزێكەوە لە تااڵن و بڕۆی ناوچەی شارەزووردا بووە لەبەر ئەوەی لەژێر 
فەرمانی »خوس���رەو خانی والی«دا بووە و چاوس���اقی ئەو بووە، كەسێك نەیتوانیوە بەرهەڵستی 
بكا وردە وردە لەخۆی بایی بووە و ئیدی هیچ باجێكی نەداوەتە دەسەاڵتی والی و لە والی یاخی 
بووە. والی فەرمان دەداتە لەش���كر و بەرەو ناوچەی گۆران دەكش���ێتە خواره وە، لەشكر بە داویدا 
دەڕوات و س���ەرەنجام بارام بەگ و چەند پیاوخاس���ێكی دیكەی جاف دەس���تگیر دەكا و دەیەوێت 
بیانكوژێت، بەاڵم خەڵكی ناس���راوی دوورونزیك دەڕۆنە الی والی و چوار هەزار تمەنی ئەو كاتە 
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خاوەی لێدەسەنرێت و پەیمانی بێدەنگیش تۆمار دەكا و دووبارە ریاسەتی جافی پێدەدەرێتەوە.

لە كتاوی )لب تاریخ موسەنفولئەردەالن( دەڵێت:
ل���ە س���اڵی 1247ك ب���ارام بەگی وەلەدبەگی كە ش���ێری ب���ەالوە رێوی بووە و ب���ە كەڵەپیاوی 
س���ەردەمی خۆی ژمێراوە، ش���ارەزوور و عەرەبس���تانی تااڵن كردووە و ئەوی الی خۆش بووە 
كردوویەتی و پیاوی بە پیاو نەزانیوە. هەر ئەو نەخوەتە بووە هۆی ئەوەی لە والی خوسرەوخان 

یاخی ببێت و هیچ باجێك بە والی نەدات.

ئیدی دوای ئەوەی محەمەد پاشا دەبێتە شای قاجار دەسەاڵت لە كرماشاندا دەگۆڕێت و لەو 
هەلومەرجەدا )س���ەلمان خان���ی گۆرانی قەاڵزنجیری( دەكوژێت كە خوش���كەزای بارام بەگ بووە، 
دی���ارە ئەم س���ەلمان خانە زوڵم و زۆرێكی زۆری لە یەكێ���ك لە تایفەكان كردووە بە ناوی »خێڵی 
قوری«، بەهرام بەگ لە تۆڵەی سەلمان خانی خوشكەزایدا زۆریان لێ دەكوژێت و تااڵنیان دەكات. 
بەهرام بەگ چەندین ساڵ سەرۆكی دەڤەری جوانڕۆ بووە لەو سەردەمەیدا هیچ كەسێ نەیتوانیوە 

دەستدرێژی بكاتە سەر ئەو دەڤەرەی.

سەعید بەگی یەكەم:

ك���وڕی گ���ەورەی بارام بەگ ب���ووە، دوای مردنی باوكی جێگەی گرتووه ت���ەوە، كچی ئەحمەد 
س���وڵتانی هەورامی هێناوە، بەو بۆنەی���ەوە خزمایەتی لەگەڵ لهۆنیی���ەكان پتەوكردووە، لە الیەكی 
دیكەوە لەگەڵ غەفار بەگی جوانڕۆیی نێوانیان بەرەو چاكی رۆیشتووە و ژن و ژنخوازی كەوتووتە 
نێوانیانەوە. كچی سۆفی بەگ شووی كردووە بە فەرەجوڵاڵ بەگی جوانڕۆ، كە وەكیلی وەخت بووە 

و برای غەفار بەگی كوژراو بووە.

دوو تیرەی شەرەف بەیانی و سنجاوی كەوتبوونە تەنگەبەریەوە لە الیەكی دیكەوە ئومەرای 
ئەردەالن هانیانی داوە تا بكەونە بیری لەناوبردنی س���ەعید بەگەوە و لە ش���ەوێكدا دەدەن بەسەر 

خێڵەكەی سەعید بەگدا و ده یكوژن و سەری دەبڕن.

عەزیز بەگی سەرخێڵی وەڵەدبەگی:

لە س���اڵی 1253ك دوای كوش���تنی س���ەعید بەگ كە ژنەكەی لە تیرەی تایشەیی بووە، عەزیز 
بەگ ئامۆزای س���ەعید بەگ بووە، جێگەی س���ەعید بەگ دەگرێتەوە و دەبێتە س���ەرۆكی خێڵ، زۆر 

نابا ئەویش دەكوژرێت.
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رۆستەم بەگی سەرۆكی جافی وەلەدبەگی:

ئەم رۆس���تەم بەگە، كە بووە بە س���ەرۆكی وەلەدبەگییەكان جوان خاس���ێكی تازە پێگەیشتوو 
بووە، ئازا و ش���ان و مل ئەس���توور و سواركار و رم وەش���ێن. كە بیستوویەتی وا عەزیز بەگ لە 
الیەن س���نجاوییەكانەوە نامەردانە كوژراوە، سەرەتا دەكەوێتە كۆكردنەوەی خزم و خوێشانی، تا 
تۆڵەی باوكی لە تیرەی ش���ەرەف بەیانی بس���ێنێتەوە، ئەودەم ئەمیر خان بەگی ش���ەرەف بەیانی، 
س���ەرۆكی ش���ەرەف بەیانییەكان دەبێت، بە بكوژی س���ەعید بەگی باوكی ناسراو بووە، ئەمیرخان 
ب���ەگ ئازا و شۆڕەس���واری دەورانی خ���ۆی بووە، ل���ە رووداوێكدا رووبەڕووی یەكت���ر دەبنەوە، 
رۆستەم بەگ بە زەبری رم ئەمیرخان بەگ دەكوژێت، ئەو رووداوە بووە هۆی ئاوازەی ناوباوی 
لە دەوروبەریدا، دوو كەسی بەناوبانگی هۆزی سنجاوی سوهراب خان و سەفەر خانی سنجاوی 
كە بە س���ەفەرخانە ش���ەل ناس���راو بووە، كە هەردوو ئەو دووانە پیالنی كوش���تنی سەعید بەگیان 
داڕش���تبوو. س���ەرەتا رۆس���تەم بەگ لەگەڵ س���وهراب خاندا رووبەڕوو دەبێتەوە و دەیكوژێت و 
سەفەرخانیش دەستگیر دەكات و جلی ژنانەی لەبەر دەكات و ده ینێرێتە ناو سنجاوی، سەفەرخان 
دووبارە خۆی جموجۆل دەكا و لەگەڵ رۆس���تەم بەگدا رووبەڕوو دەبێتەوە، ئەمجارەیان مۆڵەتی 
ناداتێ و س���ەفەرخان دەكوژێت. ئیدی دوای ئەو ش���ەڕانە رۆستەم بەگ وەك قارەمانێك ناو دەبرا 

و بەیت و بالۆرەیان پیادا دەگوت:

دەشتەكەی كەرە گشتی چاڵ چاڵە
رۆستەم لەشی خست وەكو تەپاڵە
سەفەرخانە شەل بۆ ئه وەندە قنجی
رمی رۆستەم بەگ دای لە كولنجی

لە دوای كوشتنی ئەمیر كەبیر، لە الیەن ناسرودین شاوە، عەشایەری كوردستانی رۆژهەاڵت 
كەوتن���ە ش���ۆڕش و ملمالنێ. دوو لە خاڵۆكانی رۆس���تەم بەگ كە س���انەكانی له���ۆن، بوونە الیەن 
ش���ەرەفولمولكی ئەردەالنەوە دەكوژرێن، وەلەدبەگی و هەورامی و باواجانی و بڕێك لە تیرەكانی 
وەك قوای���ی و جوانڕۆی���ی كۆدەبنەوە و پەالماری جوانڕۆ و ق���ەاڵی جوانڕۆ دەدەن. تاكو تۆڵە لە 
شەرەفولمولك بكەنەوە، دیارە بەختی هێناوە و لە مردنی حەتمی رزگاری بووە و ئیدی دەسەاڵتی 
ئ���ەردەالن دەكەوێت���ە كۆكردنەوەی هێز و ناچار دەبن بەرەو ش���ارەزوور كۆچ بكەن. س���ەرەنجام 
رۆس���تەم ب���ەگ ب���ە پیالنی س���نجاوییەكان بە غەدر لە الی���ەن خزمەتكارێكەوە بە ن���اوی قەمەر بە 

خەنجەر دەكوژرێت..

دوو ك���وڕ لە رۆس���تەم بەگ بەجێدەمێنێت: محەمەد بەگ ك���ە پاڵەوان رەفتار بووە و عەبدوڵاڵ 
بەگ كە دەروێش سیفەت بووە.
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فەتاح بەگی وەلەدبەگی:

دوای چاوەڕوان���ی دوورودرێ���ژ حەبیبوڵاڵخانی باوەجانی، خورش���یدە خانم���ی كچی لە فەتاح 
بەگ مارە دەكا و دەبێتە پاڵپش���تی. وردە وردە دەس���ەاڵت پەیدا دەكا و ئیدی بیروڕای وابووە ئەو 
س���نوورەی عوس���مانی و قاج���اری دایناوە زوڵ���م و زۆرە لە جاف و كورد كراوە، ئەوەی ئاس���نی 
سنوور هەیە هەڵیكەندووە و دانی پیادا نەناوە. كە ئەوە سنووری ئەو دوو دەسەاڵتەیە بە غەیری 
خورشید خانم دوو ژنی دیكەی هەبووە، سەرجەم حەڤدە كوڕی هەبووە و لەسەردەمی دەسەاڵتی 

فەتاح بەگدا، وەلەدبەگی دیسانەوە بوونەتەوە خاوەنی دەسەاڵت.
لەسەردەمی فەتاح بەگی وەلەدبەگیدا رووداوی زۆر و سەیر سەیر روویداوە وەك:

1- شەڕ و تااڵنی شێخ سمایلی
2- رووداوی بێ نەهر.
3- رووداوی گردەمو.

4- رووداوی قەاڵچەرمو.
5- رووداوی ملە دزگە.

6- داگیركردنی دەڤەرەكانی جاف لە الیەن لەشكری رووسیای قەیسەرییەوە.
7- راپەڕینی مەشرووتییەت.

8- پەنابردنی سەردار مقتەدری سنجاوی و شەڕی چەرموسوار.
9- شەڕی مەنمی و گەلباخی.

10- دەستگیركردنی سەرۆكەكانی جافی جوانڕۆ.
11- داگیركردنی رەوانسەر.

12- دەستگیربوونی سەردار ئەكرەم بەهرام بەگ.
13- راپەڕینی سۆفی بەگ و بەبرولسەڵتەنە.

حاجی یەعقووب بەگی سەردار ئەمجەد سەرۆكی وەلەدبەگی:

دوای ئەوەی س���ەرۆكی وەلەدبەگی لە زیندانی رەزا ش���ادا مردووە، ئەوە بوو دوای سەرۆك 
عەشیرەتە گیراوەكان لە زیندان ئازاد كران 1320ك.

حاجی یەعقووب بەگ دەبێتە س���ەرۆكی وەلەدبەگی، حاجی یەعقووب بەگ نازناوی »س���االر 
ئەمجەد«ی پێ درابوو، بەاڵم شەریفولدەولە بۆ دووبەرەكی نانەوە نازناوی »سەردار ئەمجەد«ی 
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پێ بەخشی، بەاڵم ئەو زۆرتر بە حاجی سەردار ناودەبرا.

هیچ كاتێك لەگەڵ دەوڵەتی تاراندا نەدەگونجا و پەیوەستە لێیان بە گومان بووە. لە راپەڕینی 
دكت���ۆر موس���ەدەقدا الیەنگی���ری ئینگلیزی كرد، یاقوب بەگ لە ژیاندا كۆش���اوە، فەتاح بەگی كوڕی 

بهێنێتە مەیدانەوە و كارێكی وایكرد فەتاح بەگ هیچ جۆرە نازناوێك قەبوڵ نەكات.

وەلەدبەگی:

عەل���ی ئەكب���ەری وەقایع نیگاری كوردس���تانی ناس���راو بە )س���اداتولمولك( كە ل���ە خەوانینی 
ئەردەالنەكان بووە و لە سەرده می دەسەاڵتی ناسرودین شای قاجاردا ژیاوە و لە بارەی هۆزەكانی 

كوردی نووسیوە )1264-1313ك( لەو رووەوە لە بارەی وەلەدبەگییەوە دەڵێت:

ئەم تایفە ش���ۆرەتێكی یەكجار زۆریان هەیە، كە چەندە ئازا و پەالماردەر و دەمڕاس���ت بوونە، 
لە ناو هۆزەكانی دەوروبەریاندا و لە ناو كوردا تێكڕا ئەو شۆرەتەیان بۆ پەنجەمۆركراوە.

ل���ە مێ���ژدا ئەم تیرەیە زۆر بوونە، بەاڵم لەبەر ئازایەتی و ش���ەڕ و ش���ۆڕی بەردەوام زۆریان 
لێ كوژراوە و پیاوی گەورە و دەمڕاس���تیان زۆر تیا هەڵكەوتووە وەك: بارام بەگ، س���ۆفی بەگ، 

رۆستەم بەگ. ئەوانە وەك رۆستەمی داستان بوونە.

ئەم تیرەیە ژێردەستەی زۆریان هەبووە، بڕێكی زۆر لە تیرەی تایشەیی كە ئێستا لەژێر دەسەاڵتی 
فەرمانڕەوایانی گۆرانن بەشی كرماشان، بڕێكی دیكەیان ئەوڕۆ لە دەڤەری »ماهیدەشت«ن، بەاڵم 
زۆری بەدوای لەوەڕگادا بۆئاژەڵەكانیان دەڕۆنە ش���انیگان، كرەوز، بازان زستانانیش دەگەڕێنەوە 
بۆ دامێنی. مپخەو، جێگیران، سورمەر، رازان و ئیالخ میشی و لەبەر ئەوەی لەسەرەتاوە لە نەتەوە 

و زادەی پیاوێك بوونە بە ناوی وەلەدبەگ، هەر بەو ناوە ناسراون بە وەلەدبەگی.

وەقایع نیگار دەڵێت:
ئەم تیره یە ئەوەندە ئازان الیان شوورەییە بە مەرگی خودایی بمرن، زۆربەی زۆریان لەشەڕدا 
دەكوژرێت و بە داخەوە ئەم تیرەیە ئەوڕۆكە لە باری ئابوورییەوە دەستكورتن و پەریشان حاڵن 
بەس���ەر ئەوەش���دا زۆربەی عەش���ایەری جاف و غەیرە جاف ترس و چەكەرەی زۆریان لەم تیرە 

لە دڵدایە.
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محەمەد بەگی بەهرامی
بەگزادەی وەلەدبەگی

1974-1904

فەتاح بەگی ئەمجەدی
وەلەدبەگی
1967-1897

حەسەن بەگی ئەمجەدی
وەلەدبەگی

1959-1900
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چەند كەسێك لە بەگزادەكانی وەلەدبەگی
لە چەپەوە:
1- حەسەن بەگی ئەمجەدی
2- محەمەد بەگی بەهرامی
3- محەمەد تاهیر بەگی سوڵتانی
4- حوسێن بەگی ئەرفەعی
دانیشتوان لە چەپەوە:
فەتاح بەگ لە نێوان دوو ئەفسەری 
ئێرانیدا.

سەردار ئەسعەدی سەرۆكی وەلەدبەگی

جیهانبەخش خانی وەلەدبەگی
شەوكەت بەگی ئەمجەدی
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یەعقوب بەگی یەكەمی وەلەدبەگی
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بارام بەگی وەلەدبەگی گەورە
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رۆستەم بەگی وەلەدبەگی
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وەلەدبەگی جاف
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شەرەف بەیانی

تیرەی ش���ەرەف بەیانی زۆرتر لە س���نووری ئێراقی ئێستادا دەژین تا بەری ئێران. هەرچەندە 
دێیەكان لە ئێراندا هێشتا ماوەتەوە. ناوچەی تەواجودیان لە باكوورەوە دەربەندیخانە، لە باشوور 
ئەزگلەی���ە، لە رۆژهەاڵتەوە هاوس���ێی تاوگۆزین و باوەجانی و رۆژهەاڵتیش ش���ەقامی جەالوال و 
س���لێمانییە، ئەمەش بڕێك ناوی ئەو دێهاتانەی كە س���ەر بە ش���ەرەف بەیانین: قەیتول، پشتە، گمە، 
گلەچاڵ، باوەیس���ی، هۆرین، ش���ێخان. ش���ەرەف بەیان���ی تیرە و بەرەبابی زۆری تی���ادا نییە، بڕێك 
تی���رەی تر لە ژێر چاودێری بەگزادەی ش���ەرەف بەیانی���دان، دەوڵەتی ئێران بۆ بەربەرەكانی بڕێك 
تیرەی تااڵنكەری جاف، بەگزادەكانی شەرەف بەیانی بەهێز كردووە، شەرەف بەیانییەكان هاوینان 

دەڕۆیشتنە بەمۆ و شەواڵدەڕە..

ناوی شەرەف بەیانی:

ئەوسا بە »شەرەوایەنی« ناودەبران، قاجارییه كان بە زاراوەی خۆیان ئەو ناوەیان گۆڕیوە و 
كردوویانە بە »ش���ەرەف بەیانی«. لە سەردەمی دەسەاڵتی عەبدولحوسێنی فەرمانفەرما شەرەف 
بەیان���ی بە )ش���یرخاینی( ناو ب���راوە. میرزا جەعفەر خانی موش���یرولدەولە لە نام���ە نیگارییەكاندا، 

شەرەف بەیانی بە »شەرەف یەهائودینی« ناو دەبات.

س���ەید تاهیری هاش���می الی وایە رەگەزی بەگزادەكانی شەرەف بەیانی پەیوەندی بە بەقییەی 
ش���ەرەف بەیانییەوە نییە، بەڵكو »ش���ەرەف« ناوێك خەڵكی بادینان بووە بە )ش���ەرەف بادینانی( 
ناوبراوە، دواتر بووه تە »ش���ەرەوایەنی«. س���ەید تاهیر چەند بە ئاسان نازناو و رەگەز و بنەچەك 
دەگۆڕێ���ت و دەبەخش���ێت، هەر لەبەر ئەوەی ناوی »ش���ەرەف« بووە و بەیان���ی بۆ بادینی بێت؟ 
كەوات���ە بیانی ئەو تیرەك���ەی جافیش لە بادینانەوە هاتوون. من نازانم ل���ە رووی چ لێكدانەوەیەك 
س���ەید تای���ەر پەن���ا دەباتە بەر ئەو ج���ۆرە بۆچوونانە؟ خودی ش���ەرەف بەیانییەكان ش���ەجەرە و 
رەگەزی باو و باپیرانیان الیە و دەگەڕێنەوە سەر پیاوێك بە ناوی »ئیبراهیم ئیناخ« و بنەچەكەیان 
دەگاتە پیرخدری ش���اهۆ، س���ا پیر خدری ش���اهۆ س���ەید بێت یان ئەهلی حەق دوور نییە س���ەیدی 
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ئەهلی حەق بووبێت، بێگومان ئەو زنجیرەی وا »مەولەوی« دروس���تی كردووە بڕێك الیان وایە 
لە راس���تییەوە دوورە، ئەوە چەندین دیكۆمێنتی مێژوویی لەبەردەس���تە، جاف دەگەڕێتەوە س���ەر 
»جاوان« و جاوان دەگەنە سەر »جاپان« و لە سەردەمی ئیسالمدا، جاوان بڕێكیان ئەهلی حەق و 
عەلی وەڵاڵهی بوونە. هەردەم لەم روانگەیەوە، میرزا جەعفەر خانی موشیرولدەولە نووسیویەتی: 
ش���ەمیران كە پەیوەندی لەگەڵ س���یرواندا لە رۆژهەاڵتەوە شاخی بەمۆیە و خانەشۆریش لەوالوە 
هەر هەموو ئەو ناوچانە لەژێر دەستی عەبدوڵاڵ بەگی شەرەفبەهائودیندایە، مەبەستی لە شەرەف 
بەهائودی���ن ش���ەرەف بەیانیی���ە. لە س���ەردەمی ریئاس���ەتی وەزارەتی ئەمیر كەبیردا، كە س���ەرەك 
وەزیرانی ناسرودین شا بووە و لە دواییدا كوشتوویەتی، عەبدوڵاڵ بەگی شەرەف بەیانی نازناوی 
»میرپەنجی« پێدراوە. ئەوی شەڕكەری سوارەی شەرەف بەیانی هەیە وەك سنووردار لە خزمەتی 

دەوڵەتدا بوونە »د.محەمەد عەلی سوڵتانی«.

لە موكاتەباتی ئێراندا، بە چەند جۆر ناوی ش���ەرەف بەیانی هاتووە، وەك: )ش���ەرەف خاینی، 
شەرەف باینی، شەرەف بەیانی(.

عەزیز بەگی میر پێنج:

دوای مردن���ی عەبدوڵ���اڵ ب���ەگ، عەزیز بەگ جێگ���ەی دەگرێتەوە و نازن���اوی »میرپێنج«ی پێ 
دەوترێ���ت، بە دوای ئەودا س���لێمان بەگ جێگ���ەی دەگرێتەوە، بەاڵم عەلی خ���ان كوڕی دووهەمی 
عەزیز بەگ پیالنی كوشتنی براكەی دادەڕێژێت و محەمەد ساڵح مستەفا عەلی بەگ هان دەدات، تا 
س���لێمان بەگی برای بكوژێت و دوای كوش���تنی جێگەی دەگرێتەوە و ئیدی ئەو وەعدانەی دابوویە 
محەم���ەد س���اڵح بەگ ئەنجام���ی نادا و هەر ئەو هۆی���ە دەبێتە هۆی محەمەد س���اڵح، عەلی بەگیش 

بكوژێت و رابكاتە ناو عوسمانییەكانەوە.

شەڕی شێخان

وەلەدبەگییەكان هاوس���ێی شەرەف بەیانییەكان بوونە، لەسەر زەویوزاری دەسەاڵتی ناوچەی 
ناكۆك دەبن و ئاژاوە دەكەوێتە نێوانیانەوە، س���ەرەتا پەیوەندی لەگەڵ حەمە س���اڵح بەگدا دەكەن 
و دەڕۆن بۆ ش���ێخان و لە دیوەخانی حەمە س���اڵح بەگدا بە خەنجەر و شمش���ێر حەمە ساڵح و دە 

كەس لە خزمەكانی دەكوژن.

دوای كوش���تنی ئ���ەو ژمارەیە، عەبدوڵاڵ بەگ���ی دووەم، لە الی���ەن وەلەدبەگییەكانەوە دەكرێتە 
چاوس���اقی ش���ەرەف بەیانییەكان، لە دوای مردنی عەبدوڵاڵ بەگ، كوڕەكەی عوسمان بەگ جێگەی 
دەگرێتەوە، كە دایكی لە وەلەدبەگییەكان بووە. لە ساڵی 1963 پەنای بردۆتە بەر دەوڵەتی ئێران.
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عەزیز بەگی شەرەف بەیانی
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عەبدوڵاڵ بەگی شەرەف بەیانی
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كەمانگەر

تی���رەی كەمانگ���ەر وەك تیرەكانی دیكەی جاف نین و لە رەگەزدا بۆ س���ەر پیرخدری ش���اهۆ 
ناگەڕێنەوە. ئەم تیرەیە لە كۆنەوە لەس���ەر جاف ژمێردراون و لە كاروكردەوە تێكڕاییەكانی جافدا 

وەك تیرەیەك لە تیرەكانی جاف هاوكارییان كردووە و لەسەر جافی جوانڕۆ ژمێردراون.

ئەم تیرەیە راس���تەوخۆ هەر وەك كەمانگەر ماونەتەوە و تیرەی دیكەی لێ جوێ نەبووتەوە، 
ئەوانی���ش وەك تیرەكان���ی كەی جاف، گەرمیان و كوێس���تانیان كردووە، هاوینان رۆیش���توون بۆ: 
ماراب، گورگان، قەرەوەیسی، سەرچەمی گورگان. كە ناوچەكە لە دامێنی چیای شاهۆدایە. زستانان 
تا دەڤەری زەهاو رۆیشتوون. هەروا تا سەردەمی »عیمادولدەولە« كۆچەر بوونە. وەك هەر تیرە 
و هۆزی دیكە لەوەڕگای تایبەتییان هەبووە، رێچكەی هاتوچۆیان دیار بووە. ناوی ئەم تیرەیە لە 
كەمان س���ازەوە هاتووە. لەوەدەچێ لە دروس���تكردنی »كەمان«دا وەس���تاكار بوونە و شۆرەتیان 
بەو پیشەوە دەركردووە، یا لە شەڕدا تیروكەمانیان بەوردی بەكار بردووە و نیشانیان بە هەڵەدا 
نەرۆیشتووە. وا روون بۆتەوە، ئەم تیرەیە لە دەڤەری هەڵەبجەوە كۆچیان كردووەتە نێو ئێرانەوە 
یانی سەرەتای ژیانیان لە دەرەشیشی شارەزوورەوە بووە و لە سەردەمی )ئیبراهیمی كەمانگەر(

دا ئەو كۆچەیان كردووە.

كەسایەتییە ناودارەكانی كەمانگەر:

بەهرام ئاغا: 
بە پێی فەرمانی ئیمام قولی عیمادولدەولە )1268-1293ك( سنوورداری بڕێك لە سنووری والیەتی 
سنە و كرماشانی سپاردووتە »بەهرام ئاغا« و هەروەها سەرۆكایەتی ئەو هۆزەشی سپاردووەتە 

بارام ئاغا.
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مەحموود بەگ نیزامولمەمالیك: 
دوای بەه���رام ئاغا، كوڕەكەی مەحموود بەگ، جێگ���ەی گرتۆتەوە، كەوتە تەقەلالی بەرباڵوی 
دەسەاڵتداری باوك و باپیرانی و لەچەند الوە قەاڵ و میوانخانە و مزگەوتی دروستكردووە، رۆژوو 
و زەكاتدانی كردە ئیجباری لە ناو خەڵكدا. لە ناو هۆزەكانی دیكەدا رێزی لێدەگیرا، دیوەخانەكەی 
هەمیشە پڕ بووە لە میوان، هەمیشە وەك قسەبیسراو لە ناكۆكییەكاندا دەوری هەبووە، بە تایبەت 
ل���ە ناكۆك���ی نێوان س���نجاوی و كەلهوڕدا. بەهەمان ش���ێوە لە س���نەش رێزی لێگی���راوە. یەك دوو 

نازناوی هەبووە وەك )نیزامولمەمالیك و حاجی ئاغا(.
مردنی ئەم كەڵە پیاوە بە تراژیدی دەناسرێت.

عەلی ئەكبەر خانی س���نجاوی »س���ەردار موقتەدەر« یەكێك بووە لە دۆس���تانی حاجی ئاغا، 
وەك زانراوە عەلی ئەكبەر خان و براكەی بە هۆی حاجی ئاغاوە لە دەست كەلهوڕەكان لە مەرگ 
رزگاری ب���ووە كاتێ���ك فەرمان فەرما لە س���اڵی 1330ك دەگاتە والیەتی كرماش���ان، عەلی ئەكبەر 
خانی س���نجاوی لە هەوادارانی ئەو دەبێت. ئەوی هێزی هۆزی س���نجاوی ب���ووە لە ژێر فەرمانیدا 
بووە، عەلی ئەكبەر خان بەرەو ش���اری س���نە دەڕوات و هەزاران س���واری لەگه ڵدا بووە، دەگەنە 
دەڤەری خێڵی كەمانگەر و پەیام دەنێرنە س���ەر »نیزامولمەمالیك« كە س���ەرۆكی هۆزی كەمانگەر 
ك���ەوا بەهەزار س���وارەوە میوانە، لەم كاتەدا كۆمەڵێكی دیكە میوان���ی دەبێت، وەاڵمی عەلی ئەكبەر 
خ���ان دەدات���ەوە ك���ەوا ماڵی خۆیەتی و بەخێربێت، با جەنابی عەلی ئەكبەر خان بەس���ەد س���واری 
نزیكانی تەش���ریف بهێنن بۆ ماڵی ئێمە و س���وارەكانی دیكە لە دێهاتەكانی دیكەدا دابەش دەكەین 
و ئازووق���ە و خ���واردن دەنێری���ن، تا ئەوی نیازە بكرێت ئەوی خواردنەوە و ئەوی ئالیكی ئەس���پ 
و ب���ەرزە واڵخە، ده ینێرم بۆ كوێخ���اكان، كوڕەكەی و هەناردەی عەلی ئەكبەر خان بۆ ناو دێهاتی 
دەوروب���ەر بۆ ئامادەبووان. ل���ە یەكێك لەو دێهاتانە لەگەڵ محەمەدخانی ك���وڕی نیزامولمەمالیكدا 
نوێن���ەری عەل���ی ئەكب���ەر خان دەم���ی تێدەگیرێت و كاب���را زللەیەك لە كوڕی حاج���ی ئاغا دەدات، 
پیاوەكان���ی ك���وڕی خان ئەو ك���ردارە قەبوڵ ناكەن و كابرا داركاری دەك���ەن، كابرا خۆی بە عەلی 
ئەكب���ەر خ���ان دەگەیەنێ���ت، عەلی ئەكبەر خانی���ش دوور لە لێكدانەوە فەرمان���ی پەالمار دەدا و بێ 
ئەوەی دۆستی ئاشنایەتی نێوانیان لەبەرچاو بگرێت، پەالماری ماڵی حاجی ئاغا دەدات، كوڕەكەی 
»عەلی بەگ« كە ش���ەڕكەر و س���واركاری ناس���راو بووە، لە دەرەوەی دێ دەبێت، كە دەبینێت وا 
پەالماری ماڵی باوكی دەدەن، دەڕواتە س���ەنگەرەوە و ش���ەڕ دەست پێ دەكات. كە سوارانی دیكە 
پەالماری ماڵی حاجی ئاغای خاوەن دیوەخان دەدەن، لەو شەڕەدا حاجی ئاغا دوو كوڕی محەمەد 
خان و ئەحمەد خان دەكوژرێن و كوڕێكی كەی منداڵی بریندار دەكرێت و حەوت كەس���ی دیكەش 

ده كوژرێن و ماڵ و حاڵی تااڵن دەكەن.

ئ���ەو رووداوە بووە هۆی بەدناوی و گەوجی عەلی ئەكبەر خان، ئیدی دوژمنایەتی كەوتووتە 
نێوان كەمانگەرەكان و س���نجاوییەكانەوە، لە ش���ەڕی چل یاراندا رووبەڕوو بوونەتەوە. لە شەڕی 
چەرموس���واردا دیسانەوە عەلی ئەكبەر خانی س���نجاوی، سەرەنجام ناچار دەكرێت پەنا بباتە بەر 

دەوڵەتی عوسمانی.

شەڕێكی دیكەش لە نێوان هۆزی كەمانگەر و هۆزی كولیاییدا دەقەومێت و سەرەنجام پێكدێن 
و ناگاتە شەڕی قورستر.
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مەحموود بەگی كەمانگەر
نیزامولمەمالیك
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بەهرام ئاغای كەمانگەر
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ئیناخی

ئ���ەم تیرەی���ە بە س���ەر س���نووری ئێران عێراق���ەوە دەژین، ژیانی ئ���ەم تیرە جاف���ە بەڵگەیەكی 
حاش���اهەڵنەگرە بۆ جەبر و زۆری زەوتی زەمان كە لە كوردی كردووە و سیاس���ەتی بێ باوك و 
دایك هەرگیز بیری لە واقیعیەت و هەست و سۆزی ئینسانی نەكردووه تەوه  بەو ئەندازە كۆشاوە 
بۆ بەدەس���تهێنانی بەرژەوەندییەكانیان، هەوارگەی ئەم تیرەیە لەمبەر و لەوبەری س���یراون بووە، 
لەو دەڤەرەدا لە زۆر جێگەیدا س���یروان بە تەنگەبەرێك���دا دەگوزەرێت، بەرد هاوێژێكە. دەگێڕنەوە 
لە زس���تان و بەهاردا كاتێك س���یروان ش���ێت دەبوو الفاوی لرفەی دەكرد و بواری دەش���اردەوە. 
ل���ەو كات���ەدا ئەگەر یەكێك لە ئیناخییەكان مردبا، ئیناخی دووالی س���یروان، ل���ە دووالوە بەرانبەر 
ی���ەك رادەوەس���تان و یەكێ���ك لەوبەرەوە دەیقیژاند: ك���وڕە باوكە رۆ. لەم ب���ه رەوە چەندین كەس 
وەاڵمی دەدایەوە: برای خاس���م رۆ. ئیتر ش���یوەنی عەشیرەتی لە دوو بەری سیرواندا بەو شێوەیە 

دەگێڕرا..

ئێم���ەی جاف ب���اج و خ���اوەی دوژمانیەتی دوو دەس���ەاڵتی داگیركەری زلهێزی س���ەفەوی و 
عوسمانی، هەروەها قاجاری و عوسمانی و ئێران و ئێراقمان بە خوێن داوە و بژاردووە.

ئەم كوش���ت و كوش���تارە و ت���ااڵن و بڕۆ و چەپاوكردن���ە، ئەم بێ مەبادا لە ئێمە كوش���تنە بە 
درێژایی س���ەدان س���اڵ نموونەیەكی زیندووی حاشا هەڵنەگرە، كە ئەم كوردە چۆن سەر و ماڵیان 
لە ژێر سمی ئەسپی قزڵباش و سوارەی ئینكیشاریدا پلیشاوەتەوە و دەنگیشی نە بە ئاسمان و نە 

بە شا و سوڵتان گەیشتووە نە بە وژدان.

مەڕەخێڵ بە هەوارگەی س���ەرەكی ئەم تیرەیە دەژمێردرێت، هاوینان بەرەو )الران، سەریاس، 
دەوروبەری شمشێر و پاوە( ریشتوون. بەاڵم لەوەڕگایان ئەو دەم ئەم جێگایانە بووە: ئەنجیرەك، 

النوان، ژاڵە ژاڵە، توركاران، كێڵە كۆن، لەشكرگا.
ئەم تیرەیە بەری شەش بەرەباب بوونە و هەن:

1- سەلیم بەگی
2- سلێمان بەگی
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3- ئەمیر خان بەگی
4- یاقوب بەگی

5- رۆستەم بەگی
6- رەحمان بەگی

دوو بەرەبابی دیكە لە دەڤەری ئیناخیدا لە پێش )ئیناخ بەگەوە( هەر لەوێدا دەژیان وەك:

1- عوسمان وەلەد خان
2- ئیلەروتی

ئ���ەم دوو بەرەباب���ە زس���تان بەس���ەر س���یروانەوە دەژی���ن و هاوینانیش لە نێ���وان جوانڕۆ و 
هەوراماندان.

ئەدمونس دەڵێت: من ناوچەی ئیناخیم دیوە، ئەم تیرەیە جارەوبار لەس���ەر جاف دەژمێردرێن 
)ئ���ەم وتەی ئەدمونس هەڵەی���ە. ئیناخی یەكێكە لە تیرە س���ەرەكییەكانی جاف لە بنەچەكەوە جافی 

رەگەز بوونە(.

ج���ۆری بەڕێوەبردن���ی ئەم تیرە ل���ە ناوخۆیاندا، بەگزادەیان هەیە و ئەوان دەمڕاس���تی تیرە و 
لێپرسراوی كاروباری عەشیرەت بوونە و هەن.

لە ناوچەی »النوان«دا، تەختەبەردێكی داتاش���راو هەیە، بێگومان دەس���تكردی مرۆڤە، وا باوە 
ئەم تەختە سەنگە كاروكردەوەی میر عەبدوڵاڵ ناوێك بووە، كە شاعیری گەورەی ئەدەبی كالسیكی 
كورد میرخانی قوبادی وەسفی كردووە، یەكێك بووە لە شازادەكانی سەفەویە. بەاڵم لە حەقیقەتدا 

ئەو جۆرە بەردە داتاشراوانە هی پێش ئیسالمە و ناویشی عەبدوڵاڵ نەبووە..

بێگوم���ان تی���رەی ئیناخ���ی ب���ە ن���اوی باپی���رە گەورەیان���ەوە ناون���راوە »ئین���اخ ب���ەگ« وەك 
ش���ەجەرەنامەكەی شاعیری گەورەی كورد »مەولەوی« س���وورە لەسەر ئەوەی زۆربەی زۆری 
جاف لە پش���تی پیرخدری ش���اهۆن، ئەمە لەگەڵ واقیعیەتی مێژووییدا ناگونجێت، بۆ نموونە: كەس 

نەیبیستووە یا نووسرابێت )سەید ئیناخ بەگ(.

شەڕی بزن:

لەس���ەر بزنێك تیرەی ئیناخی و ئیمامی بۆ ماوەی حەوت س���اڵ لە ش���ەڕدا بوونە، س���ەرجەم چل 
كەس لە ئیمامییەكان و سێ كەس لە ئیناخییەكان كوژراوە، یەكێك لەو كوژراوانە حەمەخان بەگی 
ئیمامی بووە، دوای حەوت س���اڵ ش���ەڕ و كوشتن لە الیەن خەڵك و خواوە پێكیان هێناون. شەش 

ژن لە ئیناخی دەدرێتە ئیمامی لە باتی كوژراوەكان.
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رووداوی 1310:

دەوڵەتی ئێران كەوتە گرتنی سەرۆك تیرەكانی كورد، پشكی ئیناخی شەش بەگ بووە:

1- محەمەد ئەمین كەیخوسرەو بەگ
2- قادر فەتاح بەگ

3- عەلی ئەحمەد ئەمیر خان بەگی
4- حەبیب ئیلبەگی

5- فەتحوڵاڵی عوسمان بەگ
6- عەبدو محەمەدی بارام بەگ

چ���وار كەس لە گیراوەكان لە زیندانی قەس���ردا م���ردوون، تەنیا دوو كەس���یان گەڕاونەتەوە- 
1320ك.

جارەوبار ئیناخی لەگەڵ نەورۆڵی و كۆكۆییەكاندا بەش���ەڕ هاتوون و لە یەكتریان كوش���تووە، 
لەو س���ەر س���نوورە تەنیا ئیناخ بەگ و بەس، منیش وەك خزمە ئیناخییەكانم دەگەڕێمەوە س���ەر 
»س���ەیدی ئەحم���ەد ب���ەگ« بەن���دە لە دواییدا ب���ە درێژی باس لەس���ەر »پیر« دەك���ەم و بە بەڵگە 

ده یسەلمێنم، كە تەواوی پیرەكان ئەهلی حەق بوونە، رەنگە پیر خدریش هەروا بووبێت.

مێ���ژوو دەڵێ���ت: تیرەی ئیناخی بە ئازا و جوان خاس و س���ەربەخۆ ناس���راون، هەرگیز دانیان 
نەناوە بە دابەشكردنی دەڤەر و ناوچە و واڵتەكەیاندا، ئەوی یاساوڵی ئێران و عوسمانی هەیە بە 
دوژمنیان زانیوە، لە رۆیش���تنە ژێر فەرمانیانەوە ناوی باوی »كوڕە ئیناخی« لە ناو عەش���ایەری 

دوور و نزیكدا شۆرەتی هەبووە.

لە كتاوی توحفەی ناسریدا هاتووە دەڵێت:

س���ەلیم بەگی ئیناخی لە س���ەرەدمی موعتەمەدولدەولەدا پڵنگێك لەشاخی شاهۆدا فرسەتی لێ 
دێنێ���ت و دەپەڕێت���ە كۆڵی س���ەلیم بەگ، ئەگەرچی س���ەلیم بەگ بریندار دەبێ���ت، بەاڵم بە خەنجەر 
پڵنگەك���ە دەكوژێ���ت. ئ���ەو رووداوە دەبێتە ه���ۆی بڕینەوەی مانگانەی بیس���ت تومان ل���ە دەوڵەتی 
ئێران���ەوە. لە ش���ەڕی یەكەمی جیهانیدا عوس���مانییەكان بڕێ���ك لە ناوچەی ئیناخ���ی داگیر دەكەن، 
س���ەرەنجام ئەو ناوچانە دەخرێتە سەر هەڵەبجە، دەستی دەوڵەت و دەسەاڵتیان پێ نەگەیشتووە، 
شۆڕش و یاخیبوونی »ئاغا رووتەی ئیناخی« زۆر كەس لەبیریەتی شەهید »نەبەرد جاف« )برای 
نووسەرە(. لە بارەی »ئاغا رووتە« لە یەكێك لە ژمارەكانی »مامۆستای كورد«دا نووسیویەتی، 

هەروەها یاخیبوونی قادری نامدار لە ساڵی 1340ك.
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ئاغا رووتەی ئیناخی:

دوای ئەوەی، ئەوی ئاغا و كوێخا و ناس���راوانی عەش���ایەر هەیە لە الیەن دامودەستگای رەزا 
شاوە دەستگیركران و بە زیندانی درێژخایان بڕیاریان لەسەر دراوە ئەوی دارایی موڵك و ماڵ و 
ئەحواڵیان هەبووە، لە الیەن ئەفسەرە دزەكانی سوپای ئێرانەوە تااڵن و داگیر كراوە، ئیتر زوڵم و 

زۆر و تااڵن و بڕۆی ئەو ئەفسەرانە گەیشتووەتە رادەیەك نانیان لە دەمی منااڵن فڕاندووە.

ل���ە ئ���اوا هەلومەرجێك���دا كابرایەكی ئ���ازا و جەربەزە دەس���ت دەداتە چ���ەك و دژ بە دەوڵەت 
دەكەوێتە تەقەلالوە، لە یەكێك لە ش���ەڕەكاندا »س���ەرهەنگ – عەقید- زاویە« دەكوژرێت 1312ك. 
جل���ی س���ەرهەنگی كوژراو لەبەر دەكا و دوو س���ێ خاڵ���ی ژاندارمی بەو جالن���ەوە دەگرێت. وەك 
هەمیش���ە دەوڵ���ەت لەگەڵی���ا دەكەوێتە راوێژەوە، قورئان���ی بۆ ئیمزا دەكەن و س���وێند و پەیمان و 
ش���ەرەف تا رازی دەبێت بڕواتە ناو دەوڵەتەوە، س���ەرەنجام هەر كە دەس���تیان دەكەوێتە س���ەری 
قۆڵبەستی دەكەن و بە زیندانی هەتاهەتایی بڕیاری لەسەر دەدەن. دوای هەروژانی شا لە زیندان 

بەڕەڵاڵ دەبێت و دەگەڕێتەوە، دوای دوو مانگ دەمرێت.

شۆڕشی قادری نامدار:

تیرەی ئیناخی چەكیان بەالوە لە خواردن بە پێویستتر زانیوە، بێ چەك نەیانتوانیوە بژین، قادری 
نامدار یەكێك بووە لەو كەسانەی دژ بە دەوڵەتی ئێران دەستی داوەتە چەك و ئەوی توانیویە دژ 

بە دەوڵەت كردوویەتی، سەرەنجام لە یەكێك لە شەڕەكاندا كوژراوە.

ئێناخییەكان كێن

بۆ پێیان دەوترێت ئێناخی:

س���ەید ئیناخ ن���اوی باپیرە گ���ەورەی ئیناخییەكانە و لە نەوەكانی پیرخدری ش���اهۆیە، س���ەید 
ئێناخ و یەزدان بەخش برا بوون ش���ەمێرانییەكان بە رەچەڵەك دەچنەوە س���ەر یەزدان بەخش و 

ئێناخییەكانیش سەید ئیناخ، واتە نەوەی سەید ئێناخن بۆیە پێیان دەوترێت ئێناخی.
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شوێنی ئێناخییەكان

ناوچەكانی ئێناخی دەكەوێتە س���ەر س���نووری عیراق – ئێران و بەری رۆژهەاڵتی رووباری 
سیروان، سەر بە شارستانی پاوە و پارێزگای كرماشان، سەر بە كوردستانی ئێرانن، هەندێكیشیان 
پ���اش جەنگ���ی جیهانی یەك���ەم، لەبەری رۆژئاوای ئاوی س���یرواندا چەند ش���وێنێك داگیردەكەن و 
دەمێننەوە، ئێس���تاش لەو ش���وێنانە دێهات و باغات و لەوەڕگای ئەوانە و سەر بە ئیدارەی شاری 
هەڵەبجەی ش���ەهیدن لە كوردس���تانی عیراق. ئاوایی بەلمۆن و ش���اخی كولو ش���ارۆچكەی پاینگان 
دەكەوێت���ە رۆژهەاڵت و باش���ووری رۆژهەاڵت���ی ناوچەی ئیناخی و دێهاتەكان���ی هەورامانی لهۆن 
و لەوای���ی بۆین���ی دەكەوینە باكووری چیاكان���ی بااڵنبۆی مەگڕ و دێهاتەكان���ی لەینجەڵە و چناری 

كۆكۆیی نشین دەكەونە باشوور و باشووری رۆژئاوای.

ئێناخیی���ەكان بە هاوینان زۆربەیان دەچوونە الران، س���ەریاس، دەوروبەری شمش���ێر و پاوە 
لە بناری چیای ش���اهۆ بۆ بەخێوكردنی مەڕومااڵت و لەوەڕ خۆری، لە ناوچەكانی گەرمەس���ێری 
خۆیاندا دەغڵ و دانێكی كەمی دیكەیان دەكرد بە جووت، لەمەڕە خێڵ و دەگەس���یاو وەرەوەش���دا 

باخ و باخاتی هەنار و میوەی تری وەك ترێ و هەنجیریان هەیە.

دێهاتەكانی لەش���كر گەرەگیرس���او رەزەوە، هەنجیر، وارمحە، اللوان، مەرخێڵ، ژاڵەژاڵە، ژاڵەی 
رەحمان بەگ، كركوان، مان، كبێیە كون، هیرتاو زی لەس���ه ری رۆژهەاڵتی ئاوی س���یروان و لەو 
خاكی ئێراندا ئێناخی شنین سۆران و بەشێكی كۆشاون بەم بەری دیوی سیروان و لە ناو خاكی 

عیراقدا ئێناخی نشینن.

تیرەكانی ئێناخی

ئێناخییەكان شەش تیرەی پشتاوپشتن، سەلیم بەگ، سلێمان بەگی بەناوبانگ بە ئیلبه گی، ئەمیر 
خ���ان بەگ���ی، یەعقوب بەگی، رۆس���تەم بەگی، رەحمان بەگی، تیرەیەكی تر ه���ەن لە دەرەوەی ئەم 
شەش تیرە، كە ئەوانیش ئێناخی و بە ئێناخی بە ناوبانگن، كە پێی دەچێت نیشتەجێیانی سەرەكی 
ئەم ناوچەیە بن، پێش نەوەكانی ئێناخ لە كۆتایی دەس���ەاڵتی ئەفش���اریەدا، كە بە عوسمان وڵدخان 
و عێڵەڕووت ناس���راون، هەموو تیرەكانی ئێناخی نزیكەی هەزار خێزانن، محەمەد عەلی س���وڵتانی 
دەنووس���ێت: )ئێناخیی���ەكان جافن و یەكێكن لە خێڵە س���ەرەكییەكانی ج���اف( هەروەها لە مێژووی 
مەردۆخدا هەر بە جاف ناوهێنراون لەو بارەوە مەردۆخ دەنووس���ێت )ئیناخی نزیكەی 50 خێزانن 

لە كەرتی جوانڕۆ و هاوینان دەچنە كێوی شاهۆ لە زنجیرەی زاگرۆس(.

بەاڵم سیس���یل ج س���ی ئەدمۆندز رۆژهەاڵتناس و حاكمی سیاس���ی لە عێراقدا بە جافی تەواو 
ناویان نابات لە سەفەرێكیدا بۆ دێی هاوار، كە لە هەڵەبجەوە دەستی پێكردووە، لە بیرەوەرییەكانیدا 
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دەنووس���ێت: ئێناخی یەكێكە لەو هەش���ت قەبیلەی بچووكە كە جارجار بە جاف دەژمێردرێن، لەم 
ناوچەیەدا ئێناخییەكان لە هەردوو بەری ئاوی س���یرواندا دێهاتیان هەیە، ئێناخییەكان حوكمڕانیان 
خێزان���ە بەگزادەكانیانن، بەاڵم گوندنش���ینەكان رەگەزیان دەبەنەوە س���ەر س���ەیدی بەناوبانگ پیر 
خدری شاهۆیی، سازانییەكان خۆیان بە سەیدی لە تیرەی شێخ موئمین )خۆیان بە شێخ و سەید 
دەزانن( لێرەدا ئەدمونز هەڵەی كردووە، گۆڕستانی ئەو شێخە لەگەڵ رێگەی سازاندا بوو بە الیدا 
تێپه ڕمان كرد، ئەو ش���ێخە لەس���ەر زەوی گۆرانەكانی ئێرانەوە هاتووتە ئێرە و لێرەدا نیش���تەجێ 
ب���ووە، دێ���ی كۆمار پەنجا س���اڵ لەمەوبەر لە الیەن ئاوارەكانی دێی تەش���اری هەورامانی لهۆنەوە 
ئاوەدان كراوەتەوە، تەش���ارییەكان نیوە و ئێناخییەكانی نیوەی تری دانیش���تووانی ئاوایی كۆساوا 
پێكدێنن(، هەر چەندە س���وڵتانی بڕوای وایە جگە لەوانەی بە عوس���مان وڵدفانی ناوده برێن شەش 

تیرەكەی تری ئێناخی لە سەیدەكانی پیر خدرن.

لە دەوروبەری ش���ەڕی جیهانی یەكەم و حوكمڕانی عوس���مانیدا دوو تیرەی س���ەلیم بەگی و 
ئەمیرخان بەگی سێ جێگەیان داگیركرد، ئەوانیش: قولی میكەن، لە پەیگە لە بناری ئاوی سیرواندا 
لەس���ەری س���نووری عیراقەوە تا س���ەردەمی حكومەتی رەزا ش���ا ئاگادار كران یان دەبێ ئێراقی 
ب���ن ی���ان چۆڵی بكەن و بگەڕێنەوە بەری ئێران. مانەوە و ئێس���تاش ئەو س���ێ ش���وێنە لەوەڕگە و 

دێهاتەكانی خۆیانە )بەاڵم پەیگە لە ئەساسدا موڵكی ئێناخی نییە، هی هۆزی موخولە رشە(.

شەجەرەی سەرانی ئێناخی

ش���ەجەرەی س���ەرانی ئێناخی لە پیرە گەورەكەیانەوە دەس���ت پێدەكات بەرەو وەچەكانی بەم 
شێوەیە:

ئێن���اخ، س���ەید عەلی، حەمەد بەگ، میرەبەگ، زۆراب ب���ەگ، حەمەخان بەگ، لە حەمەخان بەگ 
ش���ەش كوڕ بووە بە ناوی )یەعقوب بەگ، رەحمان بەگ، س���ینان ئیلبه گی، س���ەلیم بەگ، رۆستەم 
بەگ، ئەمیرخان بەگ، هەروەها لە یەعقوب بەگ لەم وه چانە بووە )عوسمان بەگ، فەرەج بەگ، پاش 
عەبدولرەحمان بەگیش ئەو وه چانە بووە )بارام بەگ، عەبدولرەحمان بارام( لەمیشیان ئیلبگییش لەو 
وه چانە بوون )كوهرە ئەمین، حەمە ئەمین، محەمەد، سەلیم بەگیش ئەم وه چانە بوون )كیخوسرەو 
بەگ و براو بەگ داود بەگ، رستەم بەگیش لەم وەچانە بوون )رەزا قولی فەتاح، تەحسین، ئەمین 

خان بەگیش ئەم وه چانە بوون )ئەحمەد بەگ، وەیس بەگ، حوسێن بەگ، حەمید(.

هەروەها لە وەلەدبەگیش پێنج كوڕ بووە، بە ناوی )كەیومەرس، سەركۆ، برزو بەگ، فەیسەڵ، 
سەالح، ناسر(.

هەروەها برزو بەگ سێ كوڕی بووە بە ناوی )وریا، سیامەند، كاوە(.
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رووداو و رابردووی ئێناخییەكان

ژینگ���ەی ئێناخیی���ەكان لەب���ەر ئەوەی س���ەخت و قایمە و پڕ ل���ە داربەڕوو و ق���ەزوان و زه ڕ 
داپۆشراوە، دەكەوێتە سەر سنووری عیراق- ئێران خاوەن چەندین لووتكەی بەرز و چۆمی قووڵ 
و نزار و الپاڵی كەلی و لەودارە دراوسێی هەورامی لهۆنن و لهۆنیش لە سەرەتاوە تا حەفتا ساڵ 
لەمەوب���ەر خۆیان حوكمڕانی ناوچەكەی خۆیان كردووە و رازی نەبوون ملكەچی هێچ دەوڵەت و 

دەسەاڵتێك بن، پەیوەندییەكی توندوتۆڵ و گەورە لە نێوان ئیناخییەكان و لهۆنییەكاندا هەبووە.

دەس���ەاڵته  ی���ەك ل���ە داوی یەكەكانی مەرك���ەز و هەڵەبجە و لەوالوە ئ���ەردەالن و لەمال بابان 
كێش���ەیان بۆ ئێناخییەكان دروس���تكردووە، شۆڕش���ەكانی ئاغا بەگ و قادری لە ئەمیر و كوشتنی 
رەشەی مولی عەبدولعەزیز قادر قەیتوولی و كارگەری ئێناخییەكان لە حكومەتی بوون شۆڕشی 

لە حاكمی ئەو دەستدرێژییانە بۆ سەر ئێناخی و ناوچەكەیان.

ل���ە رووداوی س���اڵی )1310ش( دا بەرامب���ەر 1931 میالدی���دا دەس���تدرێژی هێزەكانی نیزامی 
دەوڵەت بە ناوی چەككردنی عەش���ایەرەوە، بەاڵم لە ئەساسدا بۆ دەستگیركردنی سەرانی ناڕازی 
دەوڵ���ەت ح���ەوت كەس لە س���ەرۆك تیرەكان���ی ئێناخی گیران و لە قەس���ری قەج���ەردا بەندكران، 
ئەوانیش محەمەد ئەمین بەگ كوڕی كەیخوسرەو بەگ، قادر فەتاح بەگ، عەلی محەمەد ئەمیر خان 
بەگ، حەبیب ئیلبگی، فەتحوڵاڵی عوسمان بەگ، عەبدولمەجید بەهرام بەگ، لە رەحمان بەگییەكان 
)ئەمی حەوتەم ناوەكەی بۆ من ئاشكرا نەبوو(. چوار كەس لەم بەڕێزانە لە زینداندا مردن و سێ 

كەسەكەی تریان لە رووداوی شبیوری 1320دا 1941، ئازاد كران.

ئێناخییەكان هەمیش���ە چەكدار بوون بە چەكی وەرەمەل رەش���ۆكی، س���اچمەزەن، داوتنەوە و 
فیشەكی ئەم چەكانە خۆیان ئامادەیان كردووە، ساچمە و كوتلەكەی لە قورقوشمە و بارووتەكەیش 

لە ئەشكەوتەكانی ناوچەی خۆیاندا.

شێوەی دروستكردنی بارووتەكەش بەم شێوەی خوارەوەیە:

ناوچەی ئیناخی زۆرترین ئەشكەوت و بن زەمەنی تێدایە كە زستانان جێگەی ئاژەڵە، بەهاران 
تەختی ئەشكەوتەكە گشت دەدرێت و ئاوپرژێنی دەكەن بەجێی دەهێڵن و پاش ماوەیەك دەگەڕێنەوە 
دەرمان كە لە شێوەی جۆرە قەوچكێكدا دەرهاتووە كۆی دەكەنەوە و لەگەڵ خەڵووزی دار بەڕوو 

ده یكوتن و دەرمانی رەش ی پێدەڵێن.

ئێناخیی���ەكان ئ���ەو ج���ۆرە چەكانە جگە لە راووش���كار و پارێزگاری خۆیان و ناوچەكەش���یان 
ك���ردووە، ئێناخیی���ەكان زۆربەی���ان حەز لە راوی بزنە كێوی و كەو هەی���ە، لەو بزن و كەوە كە لە 

ناوچەكەیاندا زۆرە.
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زۆرجار هەورامانی لهۆن كە تووش���ی ش���ەڕ لەگەڵ دەوڵەت یان هۆز و تیرەكانی تردا بووە، 
ئێناخییەكان پش���تگیری لهۆنییەكانیان كردووە، ب���ۆ نموونە خۆیان جاف بوون، بەاڵم هەورامان و 
جوانڕۆ بووە بە شەڕیان ئێناخییەكان پشتگیری هەورامانی كردووە، دۆستی و هاوكاری بە هۆی 
ژن و ژنخوازی بۆ نموونە خێزانی قادر به گی كەیخوسرەو بەگ كچی رۆستەم بەگ خێزانی بەگ 
جەعف���ەر ریش س���پی ئێناخی كچی محەمەد تەق���ی بەگی كوڕی جەعفەر س���وڵتان، هەورامان لەم 
دۆس���تایەتی و خزمایەتییە دەگەڕێتەوە بۆ ئەو س���ەردەمەی كە حەمە سەعید سوڵتانی هەورامانی 
لهۆن لەگەڵ عەبدولڕەحمانی كوڕیدا لە قەاڵی جوانڕۆ لەس���ەر س���فرەی نان و دەعوەتدا لە الیەن 
ش���رف المل���ك و س���یفور بەگەوە ك���وژران بە هاندانی فەره���اد میرزای قاجار معتم���د الدولە پاش 
كوش���تنەكەیان هەم���وو س���ەرەك خێڵ و تیرەكان بانگك���ران هەر یەك زەربەیەك���ی خەنجەر بدات 
لە تەرمی حەمە س���ەعید س���وڵتان، تەنیا عوس���مان بەگی ئێناخی ئامادە نەبوو خەنجەری لێ بدات 

گونەكەیان نیوە بڕاو كرد لەسەر ئەو هەڵوێستە مەردانەیەی.

زۆر جاری���ش ئێناخیی���ەكان لەگەڵ تیرەكانی دەوروبەریان تووش���ی ش���ەڕ ب���وون، بۆ نموونە 
لەگەڵ ئیمامی شەڕ و دوژمنایەتییان حەوت ساڵ درێژەی كێشاوە، تەبعی عەشایر وایە زۆر جار 
ش���ەڕی مندااڵن چوونی  ناو زەرعەت و سەرش���كان لەوەڕگە، ئاوەخ���وڕە هتد. چەند تیرە دەبێتە 
ش���ەڕیان لە دەس���ت دەردەچێت، دەبێتە هۆی كوشتنی چەندین كەس لە هەردووال زەرەر و زیانی 

ماڵی زۆریش.

ش���ەڕی ئیمامی ئێناخییش یەكەمجار لەس���ەر بزنێك بووە، حەوت س���اڵ درێژەی هەبووە، لە 
نێوانیاندا 70 كەس كوژراون، 40 ئیمامی و 30 ئێناخی، هەتا لە ش���ەڕێكدا محەمەد حەس���ەن بەگی 
باوكی عوسمان بەگی رەئیس عەشیرەتی ئیمامی كوژراوە، بۆ چارەسەركردنی ئەم كێشەیە هەموو 
سەرەك تایفە و پیرەكانی ناوچەكە بەشداری دەكەن بۆ پشت كردنەوەیان عیالجی نابێت تا سەید 
عەبدولڕەحمان هانەس���وورە لە رێزدارانی حس���ێنی ئەفەرمووێت ئێناخی س���ەیدن قسەی ئێمەیان 
قبووڵە ئێوەش بە ئمەیری ئێمە ئەژمێردرێت، نابێت لە قس���ەی من دەربچن، ئێمامییەكان بەقس���ەی 
دەكەن، ش���ەش كچی ئێناخی دەدەنە ئیمامییەكان ؟؟؟؟ كوژراوە دەكات و دوو كچی كەیخوس���رەو 
بەگی حەمەخان بەگ، بەمجۆرە ئاش���تیان دەكاتەوە و س���وڵح دەكەن، ئەو دوو هۆزە نزیكەی سەد 

ساڵ پێش لەو شەڕە پێكەوە دەژین و دراوسێش و خەمخۆری یەكترن.

ئەم زانیارییانە برای بەڕێز حەمەی حەمە سەعی بۆی ناردووم.
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الپەڕی 7 ژمارە 276                                 كوردستان                    
رەزبەری 1378                                                                   ئۆكتۆبەری 1999

كۆچی دوایی ئاغە بەگی ئێناخی
)ئاغە شڕه (

ئامادەكردنی: فەرهاد
»ئامادەكردنی رۆستەم فەرەج«

ل���ە مانگی گەالوێژی ئەمس���اڵدا ئاغەبەگ���ی ئێناخی لە تەمەنی 114 س���اڵیدا كۆچی دوایی كرد. 
ل���ە كاتی خۆی���دا نەكرا هەواڵی مەرگ و كورتەی���ەك لە ژیانی ئەم پیاوە ن���اودارەی گەلەكەمان بە 
ئاگاداریی خوێنەران بگەیەنین. هەر بۆیە بە داوای لێبوردنەوە لەم ژمارەیەی »كوردستان«دا، ئەم 

نووسینە لە بارەی بەسەرهاتی ئەو، باڵو دەكەینەوە:

ئاغە بەگ كوڕی مەحموود بەگی س���ەلیم بەگی ئێناخییە، لە ساڵی 1885 زایینی )1264(كۆچی 
هەتاوی لە گوندی »تەركاران«ی سەر بە ناوچەی ئیچناخی پاوە لە دایك بووە. ئاغە بەگ پیاوێكی 
بەناوبان���گ، ئازا، نیش���تمانپەروەر، جێ���گای رێز و متمانەی خەڵكی ه���ەژار و زەحمەتكێش و دژی 

چەوسێنەران و ملهوڕان بووە.

ئێناخییەكان لە هۆزی بەناوبانگی )جاف(ی ناوچەی )پاوە(، كە رابردوویەكی پڕشنگداریان لە 
نیش���تمانپەروەری و بەرەنگاربوونەوەی هەردوو دیكتاتۆریی پاش���ایەتی و ئاخوندیدا هەیە و لەو 
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پێن���اوەدا ب���ە دەی���ان كەس لە پیاوە ئ���ازا و ناودارەكانی ئەم تیرەیە بە دەس���تی ئەو دوو رژێمە لە 
سێدارە دراون و یان شەهید كراون، یەكێك لەو كەسایەتییە ناودارانە ئاغە بەگە.

ئاغە بەگ لە پێناوی داكۆكیكردن لە خەڵكی هەژار و رەش و رووت بەگژ هێزەكانی رەزا شا 
چۆتەوە و دەس���تكەوتەكانی )خۆراك و كەلوپەل(ی بەس���ەر خەڵكدا دابەش كردووە و س���یخور و 
بەكرێگیراوان���ی رژێمی لە ناوچەكەدا پاش چەند جار ئاگادار كردنەوە و هەڕەش���ە لێكردن، ئەگەر 
دەستیان لە ئەزیەت و ئازاری خەڵكی و نۆكەرایەتی بۆ رژێم هەڵنەگرتبێ، بە توندی سزا دراوە.

ئاغ���ە ب���ەگ پێش ئ���ەوەی هێرش بكاتە س���ەر هێزەكانی رژێم، لە مەبەس���تی خ���ۆی ئاگاداری 
كردوونەت���ەوە و پێ���ی راگەیان���دوون، كە خۆیان بۆ ش���ەڕ ئام���ادە بكەن و ب���ەردەوام فەرمانی بە 
چەكدارەكانی داوە، كە هەتا پێیان دەكرێ دەس���ت لە س���ەرباز بپارێزن و رێگای نەداوە هیچ كەس 
دیل بكوژێ. ئاغە بەگ جێگای متمانەی خەڵكی بووە و لە كاتی لێقەومان، یان راووڕووتی پیاوانی 
دەوڵەتدا هانایان بۆ بردووە و داوای یارمەتییان كردووە و ناوبراویش زۆربەی چەتە و س���یخوڕ 
و پیاوخراپەكان���ی بە س���زا گەیان���دووە بەم جۆرە زانیوی���ە خەڵكی ناوچەكانی پ���اوە و جوانڕۆ و 
هەورامان و سەرپیل و زەهاو و.. بكاتە پشتیوانی خۆی و له  دژی رژێمی رەزا شادا یەكیان خا.

ئاغە بەگ لە هەردوو راپەڕینی گەورەی ئەو كات واتە راپەڕینی ش���ێخ مەحموود و راپەڕینی 
جافر س���انی هەورامان بەش���داری كردووە، یەكەم جار لە س���اڵی 1925 زایینیدا س���ەردانی ش���ێخ 
مەحموودی نەمری كردووە و لە الیەن شێخەوە، رێزی لێگیراوە و دەمانچەیەكی دەتیر و تفەنگێكی 
تەیارە ش���كێنی پێش���كەش كراوە و تەنانەت بە پێی هێندێ سەرچاوە لە یەكێك لە شەڕەكانی شێخ 
مەحم���وود دژی ئینگلی���زەكان، ئاغە بەگ و یەكێك لە ئامۆزاكانی برین���دار بوون، ئاغە بەگ دوایی 
ل���ە عیراق���ەوە گەڕاوەتەوە ل���ە راپەڕینی جافەكانی هەورامانیش���دا چاالكانە بەش���داری كردووە و 
ئازایەتییەكی كەموێنەی لەخۆی نواندووە. بۆیە رژێمی رەزا ش���ا ترس���ێكی زۆری لێ نش���تووە و 
هەوڵ���ی داوە ت���ا ب���ە هەر جۆرێك بووە ئاغەب���ەگ لە ناوبەرێ بۆ ئەم مەبەس���تەش چەندین هێز و 
لەشكری گەورەی ناردۆتە سەر ناوبراو بەاڵم لە تەواوی ئەو شەڕانەدا هێزەكانی رژێم زەرەر و 

زیانێكی زۆری گیانی و ماڵییان لێ كەوتووە.

ناوی هێندێك لەو شوێنانەی شەڕەكانیان تێدا قەوماوە بریتییە لە شەڕی هەنجیرێك، لەشكرگا، 
ماكوان، كەنە، كویا، دەودان و س���ەربەردی ماس���ان )كافرەڕێ( كە بە ناوبانگترین ئەو ش���ەڕانەیە 
كە لە نێوان هێزەكانی رژێم بە فەرماندەیی دوو س���ەرهەنگ بە ناوەكانی س���ەرهەنگ عیسا خان و 
سەرهەنگ حسێن خان و هێزەكانی ئاغەبەگدا قەوما و هەر دوو سەرهەنگی ناوبراو زیاتر لە 75 
كەس لە دەرەجەدار و هێزەكانی رژێمی تێدا كوژران. ئەو ئەفس���ەرانە، لە ش���ەڕ دژی )ئاغە بەگ(
دا فەرماندەییان كردووە: ش���اهەندە فەرماندەری هێزەكانی ش���یمال، س���ەرتیپ حاجی عەلی رەزم 
ئارا، س���ەرهەنگ س���وڵتان عەلی خان، س���ەرهەنگ جەوادی مەنووچەری، ئەحمەد خانی قەس���اب، 

سەرهه نگ سیاپۆش، سەرهەنگ ماندۆرو...
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رژێم كاتێك زانی بە شەڕ لە بەرامبەر ئاغەبەگدا هیچی پێ ناكرێ، بۆ كوشتنی ناوبراو پیالنێكی 
داڕش���ت و سەرهەنگ زەهاویی كردە مەئمووری بەڕێوەبردنی پیالنەكە. بەاڵم هێزەكانی ئاغەبەگ 
بە پیالنەكەیان زانی و شاری نەوسوود كە لە ژێر دەسەاڵتیاندا بوو چۆڵ كرد. لە دەروەی شاردا 

تووشی سەرهەنگ زەهاوی دەبن و دەیكوژن و پیالنەكە پووچەڵ دەكەنەوە.

بەدوای شكس���تی ئەم پیالنەدا رژێم پێشنیازی وتووێژی كرد و بەمەبەستی خۆشكردنی رێگا 
بۆ وتووێژیش دەس���ەاڵتی شاری پاوە و دەوروبەری بۆ ماوەی ساڵێك بە ئاغەبەگ سپارد، بەاڵم 
لەو ماوەیەدا كێشەیەك لە نێوان ئاغەبەگ و خزمەكانیدا ساز بوو، وا دیارە هەر ئەمەش بۆتە هۆی 
ئەوە كە ئاغەبەگ و دوو كەس لە خزمانی نزیك و جێگای باوەڕی وی بچنە كرماش���ان و خۆیان 
تەس���لیمی هێزەكان���ی رژێم بكەن، ب���ەو حاڵەش هێزەكانی رژێم كە ناوبانگ���ی ئازایەتی و دڵقاییمی 
)ئاغەبەگ(یان بیستبوو نەیانتوانیوە ناوبراو چەك بكەن. بۆیە كاتێك ئاغەبەگ و دوو هاوەڵەكەیان 
بەرەو تاران بردووە بە بیانووی خۆشوش���تن دەس���تیان بەس���ەر چەك و چۆڵەكەی داگرتووە و 
دەس���تگیریان كردووە، ب���ەاڵم دوو هاوڕێیەكەی دیك���ەی خۆیان دەرباز ك���ردووە و گەڕاونەتەوە 

كوردستان. لەم بارەیەوە هێندێك بۆچوونی دیكەیش هەیە.

بەدوای دەس���تگیركردن یان خۆبەدەستەوه دانی ئاغەبەگدا فەرماندەكانی رژێم، وا لە رەزا شا 
دەگەیەنن، كە ئاغەبەگیان لە بەرەی شەڕدا دەستگیر كردووە و رەزا شاش دەستوور دەدا هەر بە 
چەك و چۆڵەكەی خۆیەوە بیبه نە الی. لە سەرەتادا رەزا شا نایەوێ زیندانی كات و تەنیا خراوەتە 
ژێر چاودێرییەوە، بەاڵم چونكە س���ەری بۆ رژێم نەچەماندۆتەوە و بە دڵی ئەوان نەجوواڵوەتەوە 
ب���ۆ ماوەی 25 س���اڵ لە بەندیخانەی »ك���ەالت«دا زیندانی كراوە. ئاغەبەگ بە هۆی ئەش���كەنجەوە 

تووشی نەخۆشی فەرامۆشی بووە، ئەمەش بۆتە هۆی مانەوە و ژنهێنانی لە تاران.

لە حاڵەتێكدا خەڵكی زۆربەی ناوچەكانی پاوە، جوانڕۆ، هەورامان و سەرپیل و زەهاو نەیاندەزانی 
كە ئاغەبەگ نەماوە، كەس���ێك بەناوی حەمەمینی كەیكاوس���ی ئێناخی بە یارمەتیی دۆستێكی ساڵی 
1356ی هەت���اوی ئاغەبەگ دەدۆزنەوە و ئ���ەم هەواڵە بە خزمەكانی ناوبراو رادەگەیەنن، ئەوانیش 
بە خاووخێزانەوە دەیبەنەوە بۆ ناوچەی ئێناخی و رێوڕەسمێكی گەورە بەم بۆنەیەوە ساز دەكەن 
و خەڵك���ی زۆرب���ەی ناوچەكانی پاوە، هەورامان، جوانڕۆ، س���ەرپیل زەهاو پێش���وازی لێ دەكەن، 
ئاغەب���ەگ پ���اش ماوەیەك دەگەڕێت���ەوە بۆ تاران و س���ەرەنجام ل���ە رۆژی 78/5/6 )99/7/28( لە 

تەمەنی 114 ساڵیدا كۆچی دوایی كرد.

رەوانی شاد بێ.
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سەلیم بەگی ئێناخی
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ئێناخ بەگی ئیناخی
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باوەجانی

تی���رەی باوەجان���ی یەكێكە لە تی���رە گەورەكانی هۆزی جاف، ئەگەرچی ه���ۆزی جاف تێكڕا تا 
پەنج���ا س���اڵ لەمەوبەر زۆربەی زۆری���ان كۆچەر بوونە، ب���ەاڵم هەر تیرەیەك بۆخ���ۆی ناوچە و 
رێچكەیەكی تایبەت و دیاریكراوی هەبووە، ژینگەی باوەجانی وەك جێگە و ش���وێنی س���ەرەكییان 
لە كوردس���تانی رۆژهەاڵتدان، لە باكوورەوە دەكەوێتە دامێنی چیای ماكوان و باش���ووری پاینگان 
لە رۆژهەاڵتەوە زنجیرە چیای ش���اهۆ و باكووری جوانڕۆ و لە نزیكەی تیرەی قوبادی »قوایی« 
و لە باش���وورەوە درواس���ێی وەڵەدبەگییەكانن، )كێڵەس���پی، دەروێشی، باوەس���ی( و لە رۆژئاواوە 

كوردستانی باشوور.

لە س���ەرەتای دەس���ەاڵتی قاجارییەوە باوەجانی لە »دۆڵەدەرە«دا دەژیان، كە سەرزەوییەكی 
بەردەاڵنی دوور لە كش���توكاڵ بووە، بەاڵم پڕ ب���ووە لە لەوەڕی ئاژیالن، كە حەبیبوڵاڵخان دەبێتە 
س���ەرۆكی باوەجانی تا رادەیەك جێگە و ش���وێنی تیرەكەی دەگۆڕێت و زەویوزاری كش���توكاڵی 

دەخاتە ژێر دەستیانەوە.
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حەبیبوڵاڵخانی باوەجانی »نظام اإليالة«:

حەبیبوڵاڵخان یەكێ بووە لە گەورەپیاوانی سەردەمی خۆی، لێزان، هۆشیار، بە حیكمەت، ئازا 
و كاردان، توانی لە ماوەیەكی كەمدا ئەوی ناكۆكی و دووبەرەكی نێو تیرەكانی جاف هەیە، ئاسان 

بكا و یەكپارچەییەكی تۆكمە و بەرباڵو لە ناو جافی ئێراندا پێكبهێنێت.

فەتاح بەگی وەڵەدبەگی )صارم الممالیك( گێڕاویەتەوە:

حەبیبوبڵاڵخ���ان دەكۆش���ا پەیوەندی پتەو لە ناو تیرەكانی جاف���دا پێكبهێنێت، بە تایبەت لە ناو 
بەگزادەكان���ی جاف���دا، كە ئەوان لە بنەچەكدا كوڕی باوكێك بوون���ە، فەتاح بەگ دەڵێت: زۆرم حەز 
دەكرد »خورش���یدە خانم«ی كچی حەبیبوڵاڵخان بهێنم، بەاڵم دایكی كچە نەیدەهێاڵ، لەبەر ئەوەی 
دایك���ی كچە »غەفار ب���ەگ« بە پیالن���ی ئەردەالنییەكان لە الی���ەن وەڵەدبەگییەكان���ەوە كوژرابوو، 
نەیدەهێ���اڵ ئەو وس���لەتەی ئەنج���ام بگیرێت. رۆژێك ل���ە خزمەتی خاندا بووم، ل���ە ئیالخیدا لە ژێر 
دەواردا بووین، بەرازێك لە پش���تەوە هاتەدەر و روویكردبووە هەوارگە، س���وار بۆی دەرچووبوو 
بەرازیان نەكوشتبوو، ئەگەرچی دەستم شكابوو لە ملمدا بوو، ئیجازەم لە خان وەرگرت، كەوتمە 
دوای ب���ەراز و ئازان���ە كوش���تم. ك���ە گەڕامەوە خان هەس���تا و ماچ���ی كردم و تەاڵق���ی خوارد كە 
خورش���یدە خانمی كچی پێ بدات. هەروایكرد و خورش���یدە خانمم مارە كرد، حەبیبوڵاڵخان زۆر 
بی���ری لە دەس���ەاڵت و هەیبەتی ناوی جاف دەكردەوە، توانی دەس���ەاڵتی ئەردەالنییەكان بەس���ەر 
هۆزی جافەوە دوور بخاتەوە، )عەلی ئەكبەر خان- شەرەفولمولك(ی ئەردەالنی لە قەاڵی جوانڕۆ 
وەدەر ن���ا، نیزامولوالی���ە ل���ە رووی لێزانیی���ەوە توان���ی ناوچەیەكی پان و پۆڕی ج���اف بخاتە ژێر 

دەسەاڵتەوە وەك:

سەفی ئاباد- قشالن- مەنسوور ئاقایی- دەرمور- بن دڕە- گەاڵڵە- بلەبزان- توڕیاب- نەجار- 
م���وراد ئاباد- غوالدێ- بازیانی س���ەرەوە- بازیانی خوارەوە- زالن- نهراب- خانەش���ۆر- هولە- 

تاوگۆزی- كاڵشی- ئیناخی- پاینگان تا پشتی رەوانسەر.

»تیرەی قوایی« تا چەند ساڵ لەمەوپێش گەرمیان و كوێستانیان دەكرد، زستانان دەڕۆیشتنە 
»ئەزگلە«، »گاواڕە«، »باندار« و هاوینان دەڕۆیشتنە »نەهراب« ئەم تیرەیە لە ژێر سەرپەرشتی 
حەبیبوڵاڵخان���دا بوون، هەروەه���ا جگە لە »قوایی«، تیرەكانی دیكەی جاف وەك: رۆس���تەم بەگی 
ئێناخی، ئیمامی، كالش���ی، ش���ەرەفبەیانی، رەحمان بەگی و زۆر لە نیش���تەجێبووانی دەوری پاوە 
هەر هەموویان لەژێر فەرمانی حەبیبوڵاڵخاندا بووە، هەر گرفتارییەك روویداوە دەڕۆیش���تە پاوە، 
لەوێڕا ئاس���انی دەكرد ئەوی رس���ومات و س���ەرانە بووایە وەریدەگرت و دامودەزگای بەرباڵوی 
ب���ووە، چەكداری بووە، ش���ەحنە و س���ەركار و دیوی تایبەتی میوان���ان و هەروەها ژنانی هەبووە، 
چەندی���ن هاوس���ەری هەبووە، لە پێ���ش ئەوەی بمرێت مس���تەفا خانی كوڕی كردۆت���ە جێگری، بە 
نەخۆش���ی وەس���تانی دڵ م���ردووە، كە مردووە بیس���توچوار كوڕ و ش���انزە كچ���ی هەبووە، دوای 
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كوژرانی حەمەپاش���ای جاف و پاشابوونی مەحموود پاشا س���ەرۆكایەتی تەواوی تیرەكانی جاف 
نێوان حەبیبوڵاڵخان و مەحموود پاشای جاف تێكدەچێت، مەحموود پاشا هەواڵی بۆ دەنێرێت كەوا 
دەبێت كوترەدار بدەمە سەرشانیا بۆ چای لێنان.. رۆژگار دەگوزەرێت و پاشا و حەبیبوڵاڵخان لە 
ئیالخدا ئاش���ت دەبنەوە، مەحموود پاش���ا لەگەڵ هۆزی جافدا دەڕۆن بۆ كوێستان و حەبیبوڵاڵخان 
بۆ الی دەڕوا. پاش���ا حەبیبواڵ بە س���وارەكانی دەڵێت: چەند كوترە دارێك كۆبكەنەوە و بیهێنن تا 
دەگەمە ئەوێ. لەوێڕا كە دەگەنە هەوارگەی پاشا حەبیبوڵاڵخان كوترەدارەكان دەداتە بان شانیدا 
كە پاش���ا دێتە پیریەوە دەبینێت وا حەبیبوڵاڵخان كوترەداری بەس���ەر ش���انییەوەیە. حەبیبوڵاڵخان 

دەڵێت: پاشا بۆیە وامكرد تا سوێندەكەت نەكەوێت..

ئەمە مش���تێكە ل���ە خەرواری پیاوەتی و لێهاتوویی ئەو گەورە پی���اوە كە ناوی حەبیبوڵاڵخانی 
باوەجانی بووە.

تیرەكانی هۆزی باوەجانی:

1- عالی: هاوینان دەڕۆنە تافگەی چیای س���ارابەند و زس���تانان دەكش���ێنەوە بۆ دەشتەور و خانە 
شۆر. كشتوكاڵی گەنم و جۆ دەكەن..

2- قوچاڵی: لە دۆڵەدەرەدا دەژین و ده ڕۆنە خانەشۆر و تەختەقاپۆ.
3- حەمدە، لە ملەتوالت و دەشتەوردا دەژین.

4- میروەسی: لە دەشتی حور و خانەشوردا نیشتەجێن.
5- تەمەر خانی: لە دەشتی ور و تەمەر خانیدا نیشتەحێن.

6- خەسرەوباشە: زستانان دەڕۆنە گاورە، هاوینان میر ئاباد.
7- میر ئابادی: لە میر ئاباد و تەختە قاپۆدا دەژین.

8- بەگزادە: هاوینان لە دێی »لوشە« و زستانانیش لە »سەرتاویرە« بەسەر دەبەن.
9- ئەعزەم خان: زستانان لە هولەدان، هاوینان دەڕۆنە دامێنی چیای سارابەند.

10- تەپان: لە دێی تەپاندا دەژین، ئەوڕۆ خۆیان بە تیرەیەكی سەربەخۆ دەزانن.
11- زمكانی: هاوینان لە دێی نەیرێژدا دەبەنەسەر و بەدوای لەوەڕدا دەڕۆنە ناوچەی جیگیریان.

ئایەتوڵاڵ مەردۆخی كوردستانی و دكتۆر مەسعوودی كەیهان زەنگەنە هەردوو الیان وایە ئەم 
تیرەیە لە سەر فەرمانی میر تەیمووری گورگانی )تیمور لەنگ( لەژێر دەسەاڵتی عوسمانیدا بوونە 
و بە فەرمانی ئەو كۆچیان كردووە و هاتوونەتەوە كوردس���تانی رۆژهەاڵت، بەاڵم ئەم نەزەرە كە 
ئەو دوو لێزانە دەیفەرموون، مانای ئەوە نییە ئەم تیرە لە جێگە و شوێنێكی دوورەوە كۆچیان پێ 
كرابێت و گوێزابیانەتەوە جێگای ئێس���تایان، رەنگە مەبەس���تیان لەوەی بێت لە رووباری س���یروان 
ل���ەو بەرەوە پەڕیبێتنەوە بەری رۆژهەاڵتی س���یروان، كە ه���ەر دوو ال بە دەڤەر و ناوچەی هۆزی 
جاف لەقەڵەم دەدرێت. ئەگەر وەك نیشتەجێ بووبن وەك هاتوچۆ و لەوەڕگا ئەمبەر و ئەوبەری 

سیروانیان كردووە.
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س���ەیر لەوەدایە مامۆس���تا م���ەردۆخ تیرەی قوب���ادی »قوایی« كە ئەمڕۆ بۆ خ���ۆی تیرەیەكی 
سەربەخۆیە بە بەشێك لە باوەجانی دەژمێرێ. سەید محەمەد تاهیری هاشمی دەڵێت:

تیرەكان���ی: قوجال���ی، محەمەدە، عالی، میروەس���ی. ئەمانە كوڕی »باباج���ان« بوونە، كە بكاتە 
باپی���رە گ���ەورەی باوەجانیی���ەكان و لە كۆنی كۆنەوە ه���ەر لەو دەڤەرانەدا بوونە، وا ئێس���تا تیایدا 
دەژین. ئەوسا »بەگزادەكانی قوبادی« كە گوایە لە نەوەی پیرخدری شاهۆن، سەرۆكایەتی هۆزی 
باوەجانییان كردووە، كە نەوەی قوباد بەگی قوایی بوونە، كە جافی جوانڕۆن و دوای لەناوچوونی 

دەسەاڵتی زەند )1200 ك( باوەجانییەكان كەوتنە ژێر فەرمانی قواییەكانەوە.

شەڕی نێوان باوەجانی و یەزدانبەخشی:

لە س���ەردەمی فەرمانڕەوایی فەرهاد میرزا »معتمد الدولە«ی قاجاری ش���ەڕێكی خوێناوی لە 
نێوان تیرەی باوەجانی و تیرەی یەزدانبەخش���یدا روویداوە، چەندین كەس لە یەزدانبەخش���ییەكان 
دەكوژرێن. بەو هۆیەوە فەرهاد میرزا حەبیبوڵاڵخانی باوەجانی زیندان دەكات، زۆر كەس دەكەوێتە 
تەقەڵاڵوە بۆ ئەوەی حەبیبوڵاڵخان لە زیندان دەربهێنێت، یەكێك لەوانە )حەمە پاش���ای جاف( پێنج 
ه���ەزار تومان���ی ئەو دەمە پێش���كەش دەكات ت���ا حەبیبوڵاڵخان ل���ە زیندان رزگاری بێ���ت، فەرهاد 
می���رزا ناڕواتە ژێر، س���ەرەنجام حەزرەتی )كاكە ئەحمەدی ش���ێخ( نامە ب���ۆ »موعتەمەدولدەولە« 
دەنووسێت و لە زیندان بەڕەڵاڵی دەكەن 1286ك.. یەزدانبەخشی دوای ئەم شەڕە زۆرتر تێكەڵی 
تی���رەی بەیاخی و قادرمیروەس���ی بوونە، ل���ەو دوو تیرە زۆرتر لەگەڵ تی���رەی ئیمامیدا تێكەاڵون، 
ل���ە ش���ەجەرەنامەكەیدا كە )مەال محەمەدی قازی جوانڕۆ( نووس���یویەتی، ب���ۆ غەفار بەگی وەكیلی 

جوانڕۆ، دەڵێت: یەزدانبەخشی برای عەلی ئێناخ بووە..

مستەفا خانی باوەجانی:

دوای مردنی حەبیبوڵاڵخان، مس���تەفا خان جێگەی باوكی گرتۆتەوە، ئەگەرچی داودەس���تگای 
ئەردەالن مردنی حەبیبوڵاڵخان بە هەل دەزانن و دەكەونە پیالن و گێرەشێوێنی و تا ئەو هەیبەت و 
دەسەاڵتە لەناو ببەن، بەاڵم ئازایەتی و بەخشندەگی مستەفاخان بە ئەندازەیەك بووە، ئەردەالنەكان 
هیچی���ان پێنەك���راوە، ه���ەر وەك باوكی حكومەتی جوانڕۆی بەدەس���تەوە گرت���ووە. دەگێڕنەوە كە 
مس���تەفاخان س���ەفەری شاری سنە و ش���ارەزووری كردووە، بەخشندەیی و سەخاوەتی لەو دوو 

سەفەرەیدا تا بە ئەوڕۆ دەگێڕنەوە.

مستەفاخانی باوەجانی، نازناوی )مەسعوودولدەولە(ی پێدرابوو و فەرمانی حوكمڕانی پێشكەش 
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كرابوو، دەسەاڵتی لە سەردەمی باوكیدا زۆرتر بووە ئازایەتیشی سەرباقی، نە پابەندی تاران بووە 
و نە ملكەچی ئەس���تەنبۆل. دەگێڕنەوە پەیوه ستە دەیوت: سەیرە ئێمە گرفتاری لۆتییەكین لە تاران 

و دەروێشێك لە ئەستەنبۆل..

لە سەردەمی حوكمڕانی مستەفاخاندا سەرۆكایەتی باوەجانی دابووە محەمەد بەگی برای.

مس���تەفاخان وەك باوكی وردەكار و لێزان نەبووە، هەر توندوتیژییەكەی بووتە هۆی تۆرانی 
زۆر لە تیرەكانی كەی ناو جاف، كە لە الیەكی دیكەوە بە هۆی هاندانی عوس���مانییەكان لە رووی 
مەزهەبییەوە لەگەڵ هۆزی س���نجاویدا بووه تە هاوپەیمان دژ بە »داودخان ئەمیر ئەعزەم« كە دژ 
بە عوس���مانییەكان لە تەقەلالدا بووە تا وایلێهات باوەجانی و س���نجاوی پەالماری هۆزی كەلهوڕ 
دەدەن و لەو شەڕەدا مستەفاخان دەكوژرێت. دوای كوشتنی مستەفا خان ئەو دەسەاڵت و توانایە 
لەناوچووە، بە تایبەت س���ەردار رەش���یدی ئەردەالنی لەو كوش���تنە س���وودی زۆری بردووە. ئەو 
رووداوە لە ساڵی 1909دا روویداوە. )ساالرولدەولە ئەبولفەتح میرزا( نازناوی )مەسعوودولسەلتەنە(

ی بەخشییە ئەحمەد بەگی كوڕی مستەفاخان.
 

باوەجانی

عەلی ئەكبەری وەقایع نیگاری كوردستانی ناسروا بە ساداتولمولك دەڵێت:

ل���ە نەت���ەوەی باوەج���ان ناوێ���ك بوونە و ئێس���تا ب���ە باوەجانی ناس���راون، ئەوەی ئاش���كرایە 
سەرتاسەری جاف لە كۆندا هەوارگەی سەرەكییان جوانڕۆ بووە، كە پەیوەندی بە والیەتی كورد 

و كوردستانەوەیە )مەبەستی سنە(یە، زۆربەیان هەر لەو دەڤەرەدا ژیاون وەك:

روغزایی، گەاڵڵی، یەزدانبەخشی، مكەیالی، نەورۆڵی، تەواوی ئەوانە ئاژیلدار بوونە و كوێستان 
و گەرمیانی���ان ك���ردووە، هەر یەكە لەو هۆزان���ە لەوەڕگای خۆیان هەب���ووە، وەك: بلەبزان، گالل، 
كالش، ن���ەورۆل، س���ەریاس، كە هەر هەموویان لەس���ەر جوان���ڕۆ ژمێردراون، ب���ەاڵم گەرمیان و 
كوێستان دەكەن، ئەوە دوانزە ساڵە قەدەغە كراوە، ئەوانەی لەو دیون ناهێڵن بێنە ئەم دیوا. بەاڵم 
ئەوە روونە كە ئەم هۆزانە لەس���ەر جاف حیس���ابن، هەر یەكە لەوانە لە واڵتی ئێراندا لەوەڕگا و 
هەوارگەی���ان مەعلوومە، ئەوس���ا جێگەو ئیالخ���ی زایەر بەگی جاف باپیرە گەورەی حەمەپاش���ای 
ج���اف، كە چەند س���اڵێك لەمەوبەر پەنای هێنابووە ئێران و زۆربەی زۆری س���نووری رۆژئاوای 
ئێرانیان خستبووە ژێردەسەاڵتییەوە، باوەجانییەكان سەرجەم سێ هەزار كەس دەبن، ئەم هۆزەش 
كۆچەرین هاوینان دێنە ئیالخییەكانی جوانڕۆ زستانیش دەگەڕێنەوە بۆ گەرمەسێری سەر سنوور، 
ئەوڕۆ »حەبیبواڵ بەگ« س���ەرۆكی ئەم هۆزەیە، دوو س���اڵ لەمەوبەر لە الیەن والی كوردس���تان 
»س���نە« حوكمڕان���ی ناوچ���ەی خۆی پێ س���پێردراوە و تەقریبەن دووس���ەد خێزان ل���ەم هۆزە بە 
»قوام���ی« ناس���راون و لەگەڵ باوەجانیدا تێكەاڵون لە نێوان )ب���ازان، بەنی كز، ناراو(ی جوانڕۆوە 

زستانانیش چیای شێخان لە دەڤەری زەهاودا هاتوچۆ دەكەن.
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حەبیبوڵاڵخانی باوەجانی- نیزامولوه الیه 



خوسره و جاف

491

مستەفاخانی باوەجانی- مەسعوودولسەلتەنە
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موئمین بەگی باوەجانی

ل���ە س���ەردەمی ئەمانوڵاڵخانی ئەردەالندا، موئمین بەگ س���ەرۆكی تی���رەی قوایی و باوەجانی 
بووە، لە ساڵی 1325 كۆچەری والی ناوبراو ناكۆكی دەكه وێتە نێوانیانەوە، محەمە حەسەن خانی 
ئ���ەردەالن ك���ە كوڕی ئەمانوڵاڵخان بووە، خۆی دەگەیەنێتە دەڤ���ەری »موئمین بەگ« و »موئمین 

بەگ«یش بە ته واوی توانایەوە یارمەتی دەدا..

محەم���ەد حەس���ەن خ���ان، دەیەوێت ش���ەبه یخون بكات و بەش���ەو پەالماری لەش���كری باوكی 
ب���دا، رێگە ون دەكات و بەش���ەبەقدا خۆی لە ناوەڕاس���تی لەش���كری باوكی���دا دەبینێتەوە، لە الیەن 
یەكێك لە ناودارانی لەشكره وە دەكوژرێت. موئمین بەگیش دەگەڕێتەوە ناوچەی خۆی. كوڕەكەی 
دیكەی ئەمانوڵاڵخان شایی دەكا، موئمین بەگیش بۆ ئەو شاییە دەعوەت دەكرێت لەگەڵ لەشكری 
ئەمانوڵاڵخاندا بەرەو شاری تاران دەڕۆن، لەوێدا بەو هۆیەوە رمبازی و پێشبڕكێی ئەسپسواری 
و شمش���ێر وەش���ێنی دەكرێت »قولی ش���ا« ناوێك، كە پاڵەوانی ش���ای قاجار بووە، تیروەشێن و 
شمش���ێر بازی بەناوبانگی ئەو س���ەردەمە بووە، دەڕواتە مەیدانەوە و داوا لە تەماشاكەران دەكات 
ئەوی خۆی بە پیاو و پاڵەوان دەزانێت با بێتە مه یدانەوە، لێرە كابرایەك بە ش���ێوەیەكی نەناس���راو 
دەڕواتە بەرامبەری رادەوەس���تێت و لەپڕ بەیەكدا دەئاڵێن، زۆر ناكێش���ێت »قولی شا«ی پاڵەوانی 
شای قاجار لە الیەن كابرای نەناسراوەوە دەكوژرێت و شا بۆخۆی تەماشاكەری ئەو دوو پاڵەوانە 

بووە. لە ئەمانوڵاڵخان دەپرسێت ئەو قارەمانە كێیە؟!

بە الی ئەمانوڵاڵ خانیش���ەوە نەناس���راو بووە و والی هەرچی دەكۆش���ێت بكوژی »قولی شا« 
پەیدا كات سەرناكەوێت، دوای مانگێك دەگەڕێنەوە بۆ كوردستان، لە دواییدا دەردەكەوێت، بكوژی 

»قولی شا« موئمین بەگ بووە، والی بۆ ماوەی یەك ساڵ موئمین بەگ زیندانی دەكات..

دوای ساڵەكە دیسان بەزمێكی رمبازی كردن دەبێت، والی، موئمین بەگ، لە زیندان دەردێنێت 
و پێی دەڵێت: پێم خۆشە بە بەرچاومەوە رمبازی بكەیت. موئمین بەگ دەڵێت: بەڵێ قوربان، ئیدی 
ئەس���پێكی ب���ۆ دێنن، موئمین ب���ەگ پێی رازی نابێت و دەڵێت: ئەو ئەس���پە خراپە. دەڵێن: باش���ە چ 
ئەس���پێكت دەوێ؟ دەڵێت: ئەسپەكەی خۆم. كە بۆی دێنن، موئمین بەگ سواری ئەسپەكەی دەبێت 

و پڕتاو لە مەیدان وەدەر دەچێت و خۆی دەگەیەنێتە ناوچەی باوەجانی..
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موئمین بەگی باوەجانی
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قوبادی

ئاشكرایە ناوی ئەم تیرەیە »قوبادی- قوایی« لە ناوی كەسێكەوە هاتووە، كە ناوی »قوباد« 
بووە، دیارە و حاش���اهەڵنەگرە كەوا ئەم خزمانە ئێس���تا بوونەتە تیرەیەكی سەربەخۆ، دەگەڕێنەوە 

سەر )سەید ئەحمەد بەگ، سۆفی ئەحمەد بەگ ناسراو بووە بە گەورە(..

ئەم سەید ئەحمەد بەگی گەورەیە، چەندین كوڕی هەبووە. ئەوانەی ناسراوبوونە:

1- هەمیر خان بەگ
2- تاهیر بەگ
3- ئیناخ بەگ
4- وەڵەد بەگ

5- سەیفوڵاڵ بەگ

لێرەدا با ورد بینەوە، ئەم پێنج كوڕەی »س���ەی ئەحمەد بەگی گەورە« هیچ كامیان بە س���ەید 
ناو نەبراون، س���ەیدبوون واریس���ە و بە رەگەز كوڕ و كوڕەزای سەید هەر بە سەید یان شێخ ناو 
دەبرێن، وەك »بەگ« بوون، دیس���ان بە رەگەزە ئیدی ناكرێت »س���ەید ئەحمەد بەگ« سەید بێت، 

نە باوكی سەید بووە و نە كوڕەكانیشی بە سەید ناو براون.

بەندە لە باس���ەكانی دیكەدا لەم رووەوە زۆر دواوم. لەوەش دڵنیام كەوا )بەگزادەی جوانڕۆ- 
بەگ���زادەی قوایی و باوەجان���ی، بەگزادەكانی وەڵەدبەگی، بەگزادەكانی ج���اف، كە بكاتە بەگزادەی 
كەیخوس���رەو بەگ���ی و بارام بەگی ئەمانە هەمووی بە یەك بەرەب���اب دەژمێردرێن و هەر هەموو 



خوسره و جاف

495

دەگەڕێن���ەوە س���ەر »س���ەی ئەحمەد بەگی گەورە« لەب���ەر ئەوەی زەمانی »س���ەی ئەحمەد بەگی 
گ���ەورە« زۆر ل���ە مێژەوە نییە و ژمارەی ئەو بەرەبابە بەگزادانەش زۆر نین و كەم دێنە بەرچاو، 
بە گوێرەی زەمان و تەمەنی مام ناوەندی، ئەو سەردەمە هەر ئەوەندە دەبن، كە ئێستا هەن. لەبەر 

ئەوەی ئێمە لە بەشی باسی تیرەی »قوایی« داین، با بگەڕێینەوە سەر ناوی »قوایی«.

ناوی »قوایی«:

»قوب���ادی ی���ان قوایی« ئەم ناوە لە كوێوە هاتووە؟. هەمیر خانی كوڕی س���ەی ئەحمەد بەگی 
گ���ەورە، كوڕێك���ی هەب���ووە بە ن���اوی »قوباد ب���ەگ« ئەم قوباد بەگ���ە، پیاوێكی ئ���ازا و لێهاتوو و 

دەستڕۆیشتوو بووە، دیارە لە باوكی بە دەسەاڵتتر و بە تواناتر بووە.

بەگزادەكانی قوایی، قەواڵەی رەشی موڵكایەتی زۆریان بە دەستەوەیە بە ناوی قوباد بەگەوە، 
بەگزادەكانی قوبادی بە ناوی ئەو زاتەوە نراوە و سەرئەنجام تیرەی قوایی.

نێوی قوایی:

ئەوڕۆ ئەم تیرەیە بە یەكێك لە تیرە دیارەكانی ناو عەشیرەتی جاف دەژمێردرێن و وەك هەر 
تیرەیەكی كەی »جاف« بە گوێرەی جەبری زەمان و س���نووری دروستكراوی نێوان كوردستانی 
رۆژهەاڵت و باش���وور بوونەتە دوو بەش���ەوە، بەاڵم بەش���ی زۆریان لە كوردس���تانی رۆژهەاڵتدا 
نیشتەجێن، ئەم تیرەیە بە گوێرەی ژیان و بگرەوبەردەی زەمانە نەختێك باڵوبوونەتەوە و چەندین 

بەرەبابیان لێ پێكهاتووە، وەك:

1- قەاڵنی
2- كۆڕەیی

3- مەال زوراوی
4- میركی
5- زەالنی
6- بازانی

7- خێڵی فەیاد
8- خێڵی نەختە

9- نەویجانی
10- تەنگی ئەژدیهایی

وەك لە پێش���دا وتم، بەگزادەكانی قوبادی لەگەڵ بەگزادەكانی جوانڕۆ، وەڵەدبەگی، باوەجانی، 
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زای���ەر بەگ���ی، ك���ە بكاتە بەرەبابی ئێمەی )كەیخوس���رەو بەگی و بارام بەگی( ل���ە بنەچەكدا كوڕی 
ی���ەك بابین و لە ناو بەگزادەكانی »قوب���ادی –قوایی«دا پیاوی هەڵكەتوو و لێهاتووی زۆری تیادا 
هەڵكەوتووە، جگە لە شاعیری دڵناسكی گەورەی كورد »خانای قوبادی« كە بەندە بە تایبەت چەند 

پەڕەیەكی جیاوازی لەسەر دەنووسم. ئەمەش ناوی بڕێك لە بەگزادە ناسراوەكانی قوبادییە:

1- خانای قوبادی، زڕ كوڕی قوباد بەگ بووە.
2- سەید ئەحمەد بەگی بچووك.

3- شورە بەگ
4- سمایل بەگ
5- یوسف ئاغا.

دیارە یوسف ئاغا بە باپیرە گەورەی بەگزادەكانی باوەجانی ناسراوە. بەگزادەكانی قوبادی دەڕۆنە 
سەر قوباد بەگ، بەاڵم سەید ئەحمەد بەگی بچووك كوڕی زۆر بووە، ناوی ئەمانەی خوارەوە بە 

دەستەوەیە:

أ - پیرە بەگ
ب - موئمین بەگ

ت - هەمیر خان بەگ
پ - خانلەر بەگ

لێرەدا دەمەوێت پەنجە بخەمە سەر چۆنیەتی ئەو ناوانە، بنواڕە چوار كوڕی یەك بەرەباب بە 
چەند جۆر ناونراون.

»س���ەید، ئاغا، بەگ، خان، بەوەش���ەوە رانەوەستاون، ناوی لێكدراویشیان تێدا دەبینرێت وەك 
)خانە بەگ، خانلەر بەگ، ئاغا بەگ( س���ەرئەنجام س���ەید بەگ. كەواتە لێرەدا س���ەید ناو بووە نەك 
بە رەگەز س���ەید بوون. دەمارگرژانی عەرەب بە قەس���دی ورك گرانە دەكۆش���ن زۆربەی زۆری 
عەش���ایەری كورد ببه نەوە س���ەر عارەب، بەاڵم هێچ بەڵگەیەكی باوەڕپێكراویش بە دەستەوە نییە، 
جگە لە بڕێك ناوی ئیس���المی نەبێت، كە ئەو ناوانەش لە ناو كوردا كە زۆربەی زۆری پەیڕەوی 

ئایینی ئیسالمن، كەم و زۆر بینراوە و بیستراوە و نابێتە جێگەی باوەڕ.

تا ئەم دوادواییەش چەندین كەسی ناوداری بەگزادەی قوبادی ناویان بەسەر زارانەوە بووە، 
وەك:

1- كەیخوسرەوی كوڕی مەئموون بەگ
2- عەلی بەگی كوڕی خانلەر بەگ

3- یوسف ئاغای كوڕی قوباد بەگ

ئێستاش »مەال حسەینی خەلیفە فەتاح« بە دەمچەرمووی قوبادییەكان دەژمێردرێت و لەسەر 
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دەماری كوردایەتی ئەوە چەند ساڵە دەربەدەری واڵتان بووە.

س���اڵح سلێمان حوسێن. ئەم پیاوە ئەوڕۆكە لە ناو تیرەی خۆیدا قسەبیستراوە و رێزلێگیراوە، 
یەكێك بووە لە پێشمەرگەكانی شۆڕشی ئەیلوول.

كەریمی مەحموودی ئەمین، ناسراو بە كەریمی سەلمە، لە ساڵی 1980 كۆچی دوایی كردووە. 
تی���رەی قوب���ادی زۆرتر لەگ���ەڵ وەڵەدبەگی و جوانڕۆ و باوەجان���ی و تاوگۆزیدا تێكەاڵون، زۆرتر 

تێكەاڵوی )باوەجانی(ن، لەبەرئەوە بە چەند پشت دەچنە سەر یەك.

 

دەڤەری قوایی

ناوچەی تیرەی قوایی كە تیایدا دەژین، لە باكوورەوە نزیكی ناوچەی بەگزادەكانی رۆس���تەم 
بەگی جوانڕۆیە، لە باش���ووری رۆژئاواوە نزیكی وەڵەدبەگییەكانن، لە باش���وورەوە نزیكی هۆزی 

قەڵخانین و لە رۆژئاواوە لە دەڤەری ئەزگلەن و لە سنووری باوەجانییەكانەوە نزیكن.

زستانان دەڕۆنە ملە ترشكە و بازان، هاوینان لە ئەزگلەو، گاوارە، قەیتوول و دەربەند هوڵیدا 
دەژین.

بەرەبابەكانی قوایی و دەڤەرەكانیان:

1- بەرەبابی قاڵنی، له  ناوچەی باخی سەیدخانیدا دەژین.
2- بەرەبابی كورەیی، لە گاوارەدا دەژین.

3- بەرەبابی زەالنی: لە بازیان و گاوارەدا دەژین.
4- بەرەبابی میرەكی.

5- تایفەی باوە.
6- پشتماڵەی سەرۆكی ئێڵ.
7- بەرەبابی حەسەن ئەلی.

8- بەرەبابی ئەژدیهایی.
9- بەرەبابی غەلی یاخەیی

10- بەرەبابی مەسوور ئاخەیی



مێژووی هۆزی جاف

498

11- سمایل ئاخەیی. ئەم تیرەیە پێنج بەرەبابن:

أ - سمایلی
ب - ئاخلی بیگی

ت - شاوەیسی ئاخەیی
پ - مەسوور ئاخەیی

ج - عەلی ئاقایی

12- تیرەی مەنوچەهری
13- تیرەی مستەفا بەگی

14- تیرەی كالشی: ئەم تیره یە ئەوڕۆ خۆیان بە تیرەیەكی سەربەخۆ دەزانن لە ناوچەكانی: 

ماكوان، تەرخان ئاباد، قەاڵی جوانڕۆ، كرماشان، باوەجانی، زەهاو تەختە قاپودا باڵوەیان لێكردووە 
و نیشتەجێن.

ناوی قوبادی:

ن���اوی قوای���ی لە قوباد بەگی باپی���رە گەورەیانەوە وەرگیراوە، كە بكاتە كوڕی س���ەید ئەحمەد 
بەگی گەورە.

بڕێك س���ەرچاوە س���ەرەتای دەس���ەاڵتی ئەم تیرەیە بە یەكێك ل���ە بەگزادەكانی هۆزی جاف، 
دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی لەناوچوونی زەندییەكان 1200ك. یانی سەرەتای دەسەاڵتی قاجارییەكان. 
س���ەیدی ئەحمەد بەگی جاف لە ناو هۆزی جاف و غەیری جاف و دەس���ەاڵتە زلهێزەكانی دوور 
و نزیكدا رێزی لێگیراوە و قس���ەی لێ بیس���تراوە، بڕێك الیان وابووە، كە »س���ەید« بووە، بۆیە لە 
ناو خەڵكیدا بە چاوس���اق و رێزدار تەمەش���اكراوە. بەاڵم لە راستیدا ناوی »سەیدی« بووە، ئەگەر 
س���ەید بووە ئەی باوكی بۆ بە س���ەید ناو نەبراوە؟. یان كوڕەكانی؟ ئەوی لە پێش ئەودا بووە هەر 
ب���ە ئاغ���ا و خ���ان و بەگ و میر ناوبراون، تا دوای ئەویش هەروا ئەو ش���ۆرەتانەی خان و بەگ و 
ئاغا و میر و پاش���ا هاوناوی كوڕ و كوڕەزا و نەوەكانی بووە، تا گەیش���تووەتە ئێمەی ئەم سەدە، 
نە بە رەفتار و نە بە كردار و نە بە ناو و ش���ۆرەت لە دوای »س���ەیدی« ئەحمەد بەگی گەورەوە 
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سەیدێكمان تیادا هەڵنەكه وتووە، لەوانەش گوزەشتە »سەید« بوون، رەگەزە، نازناو نییە، زنجیرە 
رەگەزێكە هەر دەبێت بگاتە رەگەزی په یامبەری خوادا، ئەوەی مێژوو و دیكۆمێنت بەدەستەوەیە، 
می���ر و بەگزادەكانی جاف، هەرگیز نەوەك س���ەیدێك جووالونەتەوە، ن���ە وەك بنەماڵەی ئایینی لە 
ژیان���ی رۆژانەیاندا مامەڵەیان كردووە، بە پێچەوانەوە بە گوێرەی نیازی زەمان و زۆربەی زۆری 
دەسەاڵتدارانی ئەو سەردەمانە لە هیچ توندوتیژی و ملمالنێی خوێناویدا درێغییان نەكردووە، ئیدی 
لە رووی دەمارگرژی خێڵەكییەوە بێت یان بەرژەوەندی خۆی و دەوروبەرەكەی، یان بۆ پاراستنی 
دەسەاڵتی مەركەزی و لەشكركێشیی ئێرە و ئەوێی ئەو وەختانە، ئایا ئاوا دەسەاڵتێك و چۆنیەتی 

ژیانێك دەكرێت خاوەنی تەكیە و تەهلیلە و خانەقا و مورید و مورشیدی بێت؟!

س���ەید ئەحمەد بەگ چەندین ك���وڕی هەبووە، هەر هەموویان رەفت���اری میرزادەیان كردووە، 
ك���رداری بەگزادەییان نیش���ان داوە، نەدەب���وو یەكێك لەو دە دوانزە كوڕە بۆ خ���وا هەر یەكێكیان 
چاوی لە باوكی كردبا و پەیڕەوی كردبا، وەكو رەوشتی باوكی و سەید مەئابانە رەفتاری كردبا 
و تەكیە و خانەقایەكی دروستكردبا و مورید و مورشیدی كردبایە پیشە، ئەگەر لە راستیدا باوكی 

سەید بووایە؟!

بەن���دە وەك نووس���ەرێك، نەك وەك خوس���رەو جاف، كە لە نەوە و نەتیج���ەی ئەو زاتەم، كە 
ناسراو بووە بە »سەیدی ئەحمەد بەگ« بۆ ساتێكیش ناتوانم بیسەلمێنم كە )سەیدی ئەحمەد بەگ( 
رۆژێك لە رۆژان بەیرەق و خەلیفە و تەپڵی دەروێشی بووبێت، بەیرەقی شەڕ و تەپڵی هەی سوار 
هەی سواری هەبووە، پەیوەستە نیازی پەالماری هەبووە، وەكو خەڵكی دیكەی ئەو زەمانە تااڵنی 
خێڵ و دەڤەر و ش���اری كردووە، تا توانیویە دەس���ەاڵتی خۆی و خێڵەكانی جافی بەرباڵوكرووە، 
ئەوەش���ی لە باوباپیرانەوە بۆی ماوەتەوە لە س���ەردەمی ئومەرای جاوانەوە بیگرە تا س���ەردەمی 
میرزادەكانی چابان و دەرباری ساسانی و فەرماندەرانی. دەسەاڵتی ئەردەالن بەو سوپا و سانەوە 
پەیوەس���تە چاویان بڕیوه ت���ە مەڕومااڵت و دارای جاف و هۆزەكانی جاف، س���ەركردەكانی جاف 
كەم و زۆر ئەو رەفتارانەیان قەبوڵ نەكردووە و بەربه رەكانییان كردووە، بەاڵم كە حەبیبوڵاڵبەگی 
كوڕی محەمەد بەگی قوبادی توانیویە تیرەكانی جاف بە یەكەوە پەیوەست بدا و ئازایانە بەرامبەر 
دەسەاڵتی ئەردەالن بوەستێت و بتوانێت تۆڵەی كوشتنی باوكیشی بسێنێتەوە. بەگەكانی جوانڕۆی 
رۆس���تەم ب���ەگ، ئێ���ل بەگی، وەڵەدبەگ���ی و ئەمین بەگیدا رێ���ك بكەوێت و دژ ب���ە فەرهاد میرزا و 

الیەنگرانی كەوتە تەقەلالوە و شەڕی نێوانیەوە.

لێرەدا دەمەوێت سوپاس���گوزاری كاك س���اڵح، س���لێمان، حوس���ێن، كیومەرس، كەیخوسرەو بەگی 
موئمین بەگ بكەم، كە زۆر یارمەتی دام و لە رووی خزمانی قواییەوە زانیاری بە كەڵكی پێدام.
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حەبیبوڵاڵ بەگی قوبادی
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قوباد بەگی قوبادی
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تیرەی باوا

ئ���ەم تیرەیە یەكێكە لە تیرە رەس���ەنەكانی ناو هۆزی ج���اف، وەك زۆری كەی تیرەكانی جاف 
س���ەرهەڵدانیان ل���ە دەڤەرەكانی جوانڕۆدا بووە، بە گوێرەی زەم���ان و رووداوەكانی ئەو دەڤەرانە 
ب���ە تایب���ەت راپەڕینەكان���ی جوانڕۆ و تیرەكانی ك���ەی جاف دژ بە دەس���ەاڵتی پەهلەوی و لە پێش 
ئەودا قاجاری، دیارە ئەم تیرەیە لەو راپەڕینانەیدا بێ دەنگ و بێ الیەن نەبووە و لەو ش���ەڕانەیدا 
بەش���دارییان كردووە و س���ەرەنجام كەوتوونەت���ە بەر زەبر و زۆری دەوڵەت���ی مەركەزی، رەنگە 
ه���ۆی دیك���ەش هان���دەر بووێ���ت بۆ كۆچكردنی���ان وەك قات و ق���ڕی یان وەب���ا و درم و ئاژیل لە 
ناوچوون. ئەم تیرەیە تا سااڵنی 1967 هێشتا لە ژیانی كۆچەریدا بڕێكیان بەردەوام بوونە و ئەو 
رووداو و كۆچكردن���ە بووه ت���ە هۆی بەرباڵوی ئەو تیرە جافە و لە زۆر جێگە و ش���وێندا باڵویان 
كردووە، زۆریان هەر لە ناو عەش���یرەتی جافدا ماونەتەوە و لەگەڵ تیرەكانی دیكەی جاف ژیاون 
و تێكەاڵوییان بەردەوام بووە، بڕێكیان لە ناو هۆز و دەڤەرەكانی جافدا بە دەرچوون و تێكەاڵوی 

عەشیرەتی دیكە بوونە و هێشتا شانازی بە جافبوونی خۆیانەوە دەكەن.

ناوی باوا

وشەی »باوا« و »باوە« هەردووكیان یەكن، خێڵی باوا بۆخۆیان دەڵێن ناوی »باوا« ناوێكی 
كۆنە و لە زەردەش���تییەكانەوە گەیش���تووتە ئەوان، بۆیە وا ناودەبرێن. ئەم بۆچوونە بە الی منەوە 
سەلماندنی ئاسان نییە، بەاڵم بە تەئكید ناوی »باوا« ناوێكی ئیسالمی نییە و سەرەتای ئەو جۆرە 
ناوانە دەگەڕێتەوە بۆ س���ەردەمی دەس���ەاڵتی ئەهلی حەق و دەوڵەت و مەكنەتەكەی شاخوشین و 
س���ەردەمی »شاخۆش���ین« ئەگەر بێتو بەراوردی بكەین لەگەڵ س���ەردەمی زەردەشت پەیامبەردا 
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جی���اوازی زەمانی���ان یەكج���ار زۆرە، زیاتر لە س���ێ هەزار س���اڵیان نێوانە، لە كاتێكدا س���ەردەمی 
»شاخۆش���ین« دەكا س���ەدەی چوارەمی كۆچەری، لەوانە گوزەشتە لە دەڤەرەكانی جافدا چەندین 
مەزار و گرد و لووتكە بە ناوی »باوا«وە ناو دەبرێت وەك: باوەخوشین، باوەمەحمو، باوەیادگار، 

باوەشاسوار، باوەكوچەك، هتد..

ئێم���ە ئەگ���ەر بە وردی مێژووی بڕێك لە تیرەكانی جافدا ورد بین���ەوە، لە مێژدا تێكەاڵوییەكی 
زۆرم���ان هەب���ووە، لەگ���ەڵ پەیڕەوانی ئەهل���ی هەقدا، بەندە لە بەش���ەكانی كەی ئ���ەم كیتاوەدا لەو 

رووەوە دواوم.

بەسەر ئەو رووداوە گەورانەشدا كە ئەم تیرە جافە پشكی زۆری زوڵم و زۆری بەركەوتووە، 
هێشتا وەك تیرەیەكی سەربەخۆی جاف هاوبەستەگی و پەیوەندی پتەویان لەگەڵ یەكدا ماوەتەوە 

و چەندین بەرەبابیان وەك ئەمانەی خوارەوە ماون:

1- بەرەبابی ئەلماس
2- بەرەبابی باوە

3- بەرەبابی باوەقزی
4- بەرەبابی باوە رەحمان
5- بەرەبابی باوە جەمشید

6- بەرەبابی باوە داود
7- بەرەبابی باوە مورسەل

8- بەرەبابی باوە ئەاڵ موراد
9- بەرەبابی باوە ئەواڵ

10- بەرەبابی باوە زۆراو
11- بەرەبابی باوە میرە

12- بەرەبابی جەلیلە
13- بەرەبابی وارانی

14- بەرەبابی عەزیز باوە
15- بەرەبابی باوە مەحموود فەرهادی

16- بەرەبابی محەمەد روبیتنی
17- بەرەبابی باوەلی

برێك لەو بەره بابانە لە ناو غەیری جافدان، بەاڵم دەمارگرژی جافایەتییان بەهێزە و شانازی 
بە جافبوونەوە دەكەن.

س���ەرجەم ئ���ەم تیرەی جاف���ە جگە لە ژیان���ی كۆچەری، كە تەنی���ا بە ئاژیلداریی���ەوە خەریكن، 
كاروكردەوەی دیكەیان كردووە بۆ بژێوی ژیان، چەند كەس���ێكیان تیا هەڵكەوتووە لە »ئاس���یاو« 
نانەوا و لە هەر كوێڕا لە كەسانی دیكە دروستكردنی ئاسیاو عاسی بایە بە الی خێڵی باوەوە ئاسان 
بووە، )عەبدوڵاڵی كەریم و عەلی محەمەد كەریم حەمەی باوە( زۆرتر لە هەمووان چاوساقی ئەو 
هون���ەرەی بوون���ە و زۆربەی كارەكانی دیكەی بە الی كۆچەرییەكان���ەوە دژوار بووە، باوەییەكان 
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ئەنجامیان داوە، وەك )هەوجاڕ و قورمە و هەروەها چنینی جاجم و بەڕە و دەوار و چیخ و ئەوی 
كاری دەستی ئەو سەردەمەی بووە(.

ئەم تیرە وەك وەزارەتی پیشەسازی عەشیرەت بوونە و لەبەر نیازیش بووە تیرەكانی جاف 
و غەیری جاف روویان تێكردووە و نیازیان پێیان بووە.

لە كۆنەوە ئەم تیرەیە مەال و پیاوانی ئایینییان تیادا هەڵكەوتووە وەك:

1- مەال عەلی تەیان
2- مەال عەزی ئەلی

3- مەال عەزیم
4- مەال قادر

5- مەال حەسەن ئەحمەد
6- مەال كاكە خان

7- مەال حوسێن و هەروەها بڕێك مەالی تر.

ئێس���تاش ك���ە دونیا گۆڕاوە و گەنجان���ی خێڵی »باوا« زۆرتر لە ب���واری خوێندندا خەریكن و 
ئەوڕۆكە گەلێكیان هەڵگری بەڵگەنامەی بەكالۆریۆس و ماجستێر و دكتۆران.

ئ���ەم تیرەی���ە وەك ه���ەر تیرەیەكی دیكەی ج���اف، جەبری زەمان كردوونی بە دوو بەش���ەوە، 
بەشێكیان لە كوردستانی رۆژهەاڵتن، بەشێكی كە لە كوردستانی باشوورن، جێگەی نیشتەجێبوونیان 

لە رۆژهەالت لەم شار و دەڤەرانەدان.

1- كرماشان، سەپەل، سەالسی باوەجانی، جوانڕۆ، ئەزگلە، رەوانسەر، پاوە.
2- كەركووك، هەولێر، سلێمانی، كەالر، باوەنوور، مەیدان، بەمۆ، دەربەندیخان، هەڵەبجە، زەڕایەن، 
ش���ارەزوور، بەرزنجە، باوەیەكانی تر زۆرتر تێكەاڵوی ئەم تیرانەن: باوەجانی، قوایی، تاوگۆزی، 

ئیمامی، وەڵەدبەگی، هاروونی، شەمێرانی، شەرەفبەیانی، تایشەیی.
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باوە ئەحمەدی باپیرە گەورەی تیرەی باوەیەكان
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كه سایه تییه  ناودارەكانی تیره ی باوا

عەبدولقادر فەتاح
1983-1888

مەجید قازی سلێمان
2001-1910
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مەال عەلی وەیس
1987-1902

محەمەد حەسەن ئەحمەد باجەالن
1985-1940

حاجی كەریم قازی سلێمان
1989-1924
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ئەحمەد حەمەدەمین كامەران جەمشیر
1988-1907

كوێخا عەول محەمەدی بەلەسۆ
1998-1904

داود محەمەد عەزەم رەمان
1995-1926
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مستەفای قازی سلێمان
1963-1926

شەهید ئەنوەر مەجید قازی سلێمان
1994-1954

ئەسما خانی عەزیز فەتاح ئەلماس
2009-1910
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كوێخا فەتاحی رۆستەم
2005-1906

قادر مەحموود كامەران جەمشیر
1998-1900

حاجی رەشیدی بەلەسۆ
1989-1906
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حاجی مەحموودی محەمەد كەریم جەمشیر
2009-1924

جگە لەو وێنانە، كە لە دونیا دەرچوونە لە ناو تیرەی باوادا دەمچەرموانی زۆریان تیادایە و ئەوڕۆ 
بە براگەورەی خۆیان دەزانن وەك:

1- حەبی���ب محەم���ەد دەروێش   2- خەلیفە حەس���ەنی ئەلم���اس   3- عەزیز عەلی محەمەد كەریم 
4- مەولود فەرهادی         5- مەال بورهان عەزیز

ب���ە تەئكی���د پیاوماقوواڵنی تریش لەم تیرەیەدا زۆرن، م���ن داوای لێبووردن دەكەم، كە ناوەكانیانم 
نەزانیووە و پێم نەگەیشتووە، ئەوە مانای ئه وە نییە ئەوان نەبن.

عەبدوڵاڵ وەیس باوەیی
1976-1900

لە كاتی خۆیدا دەمچەرمووی تیرەی خۆی بووە.

مەحموود عەزیز رەحمان
1996-1925
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دووڕویی

ئەم تیرەیە ئەوس���ا لە دامێنی ش���اخی ش���اهۆدا دەژیان، لە باكوورەوە تیلەكۆ و لە باشوور بە 
لونی سادات، لە رۆژهەاڵتەوە ناوچەی شاهینی و تەختەزەنگی و لە رۆژئاواشەوە دەكەونە دامێنی 

رۆژهەالتی چیای شاهۆوە.

ئەم تیرەیە لە ناوخۆدا بەسەر چەندین تیرەدا دابەش بوونە.

دكتۆر مەسعوودی كەیهان دەڵێت:
ئەم تیرەیە لە بنەچەكدا لەس���ەر ئیلەرووتە دەژمێردرێن، كە گەرمیان و كوێس���تانیان لە نێوان 

لێواری سیراون و جوانڕۆدا كردووە. بریتین لەم بەرەبابانە:

1- مستەفایی
2- دوورویی
3- بێ سەری

4- بێ یانی

سەرجەمیان لە رەوانسەر و ماهیدەشتا دەژین. دكتۆر بەهمەنی كەریمی لە كتاوی جوگرافیای 
مێژووی رۆژئاوای ئێراندا نووس���یویەتی الی وایە چوار تایفە بە ناوی رەحمان بەگی ناس���راون و 

لەسەر »جاف« دەژمێردرێن. ئەو چوار تیره یە ئەمانەن:

1- مستەفایی
2- دوورویی
3- بێ یانی

4- بێ سەری.

سەرجەمیان لە رەوانسەر و كەاڵتدا دەژین، ئایەتوڵاڵ مەردۆخ دەڵێت:

دوورویی���ەكان س���ەد خێزانێ���ك دەب���ن ل���ە جوان���ڕۆ و رەوانس���ەردا دەژین، رەحم���ان بەگی 
هەموویان لەس���ەر ئێناخی دەژمێردرێن، تیرەیەكی تر هەن بە ناوی گودرزی كە س���ەر بە ئێناخی 

دەژمێردرێن.
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ناوی دوورویی:

لە بەرئەوەی هەوارگەی ئەم تیرەیە لە نزیكی رووباری لێڵە و سیرواندایە بەو ناوە ناسراون، 
دوورویی لە نووسراوەكانی سەردەمی قاجاریدا بە »دوورودی« ناو براون، تیرەیەكی تر لە نزیكی 
كرماش���اندا هەن، بە ناوی »دورودی« بە نزیكی تێكەاڵوی رووباری »قەرەس���وو و جاماسب«دا 

دەژین و لە هۆزی زەنگەنە دەژمێردرێن، هیچ پەیوەندییەكیان بە »دوروی« جافەوە نییە.

با ئەوەش بڵێین، ئەو تیرانەی ناس���راون لە »دوورویی« و ئەوڕۆ لە ناو هۆزی جاف دان و 
لەس���ەر جاف دەژمێردرێن، چەند تیرەیەكن لە مێژەوە هەبوونە و خاوەنی بوونە، بەاڵم كە نەوەو 
نەتیجە خزم و خوێش���انی پیر خدری بوونەتە ه���ەر ماونەتەوە، بەاڵم تواونەتەوە لە ناو ئەو هێزە 
ت���ازە پێگەیش���تووەیدا، توانەوەی ئەو تیرانە وەك تیرەی س���ەربەخۆ ن���ەك لە ناوچوون و جێگە و 
ش���وێن و هەوارگەی گەرمیان و كوێس���تانیان كە ل���ە مێژەوە هەیانبووە، پاراس���تووە. بۆ نموونە، 

ئەوانەیان بەرەو ناوچەی گۆران كۆچیان كردووە و بە )جافی گۆران( ناسراون..

حەبیبوڵاڵخان���ی باوەجان���ی »نیزامولوەالی���ە« باوەك لە ناو هۆزی دوروییەكاندا ش���ەڕكەر و 
س���وارەی ئ���ازای زۆری تیادا ب���ووە، بەاڵم جوانی و زەرافەتی ئافرەت���ی دورویی بەناوبانگ بووە، 
بۆی���ە داوای )زەین���ەت خانمی كچی مەال قادری دورویی( ك���ردووە و مارەی كردووە، ئەو ئافرەتە 
بە كەژاوە نەبێت هاتوچۆی نەكردووە، مەال قادر میرزا بنووسی نیزامولوەالیە بووە، دەڵێت لە ناو 
جافدا ئەو ژنە زۆرتر بە ناوی »بەلقیس« ناو دەبرا، ئەو ژنخوازییە بووه تە هۆی پتەوی دەسەاڵتی 
دوروییەكان و دوای مردنی حەبیبوڵاڵخان هێز و یەكێتی جاف روو بە كزی و الوازی رۆیشتووە. 
كاتێك »سەردار رەشید« كەوتووتە كۆكردنەوەی سوارەی عەشایر »فەرەجوڵاڵ بەگی دورویی« 
برازای مەال قادر، كە ناس���راو بە »فەرەج فەتاح« بە خۆی و توانایەوە دەبێتە چەكداری س���ەردار 

رەشید )د. محەمەد عەلی سوڵتان(.
 

شەڕی مایدەشت

دوای مردن���ی حەبیبوڵاڵخ���ان، نیزامولوەالیە، مس���تەفا خان���ی كوڕی، »مەسعودولس���ەلتەنە« 
جێگەی دەگرێتەوە، لەو س���ەردەمەدا ش���ێخ قادری بەرزنجی ناس���راو بە »گوللەنەبڕ« پەنا دەباتە 
ناو ئێران دەس���ت بە گەڕان و دەف و دایەرە نیش���اندان دەكا و خەڵكێكی زۆری لێ كۆدەبێتەوە، 
باوەجان���ی لەگ���ەڵ س���نجاویدا دەبنە هاوپەیمان ل���ە رووی مەزهەبییەوە )دیارە ش���ێخ قادر زۆرتر 
ئەو ش���ەڕەی هەڵگیرس���اندووە( لەگەڵ هۆزی كەلهوڕدا بەش���ه ڕدێن، لە پێش ئەو ش���ەڕەدا، ش���ێخ 
قادر زەینەت خانمی بێوەژنی حەبیبوڵاڵخان مارە ده كات، لەو ش���ەڕەیدا مس���تەفا خانی باوەجانی 
مەسعودولسەلتەنە دەكوژرێت و هێزی جاف و سنجاوی لە الیەن كەلهوڕەكانەوە ئابڵۆقە دەدرێن، 
لەو شەڕەش���دا كەلهوڕەكان سەركەوتنی گەورە بە دەست دەهێنن. وا دیارە شەڕكەرانی دورویی 
بێ یەك و دوو لەژێر فەرمانی س���ەردار رەش���یددا بوونە، ئەودەم فەرەجوڵاڵ بەگ و ئەمین بەگ 
س���ەركردەی دورویی���ەكان بوونە و پەالماری س���وارەی دورویی بۆ س���ەر تایف���ەی »دوالبی« و 
»سەرسوری« بە ئەمری سەردار رەشید بە وردی ئەوەی دەردەخات كە سەری رمی دەسەاڵتی 

سەردار رەشید دوروییەكان بووە.
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مەال قادری دورویی
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زەینەت خانمی مەال قادری دورویی
»بەڵقیس«
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تیرەی ئیمامی

داس���تان زۆرە ل���ە ب���ارەی رەگ و رەگەزی تیرەكان���ی جاف، لە زۆر رووەوە دەس���تكاری لە 
چۆنیەت و حەقیقەتی مێژوویی كراوە، س���ا لە رووی بەرژەوەندی كەس���ێكەوە یان میرێكەوە یان 
س���ەر عێلێك، چوزانم، ش���ێخێك، مەالیەك، بەگوێرەی نیازی زەمان زۆر ش���تیان گۆڕاوە و ئیدی 
دەماودەم وتراوە و تا گەیشتووتە ئێمە، بەندە الم وایە تیرەی ئیمامی یەكێكە لە خالیسترین تیرەی 
جاف و زادەی ئەو چیا و دۆڵ و دەربەندەیە، كە تیادان و س���ەدان ساڵیش���ە هەر لەوێدا بوونە و 
هەبوونە و خاوەنی دەسەاڵت و كەسایەتی خۆیان بوونە و لە ناو تیرەكانی كەی جافدا حیسابیان 

بۆ كراوە و پرسیان پێكراوە.

وەك وتم، لە بارەی رەگەز و ناوی تیرەكان داستان زۆرە و حیكایەتی جۆراوجۆر دروستكراوە 
و س���نگ بە س���نگ گەیش���تووتە ئێمە، یەكێك لەو داس���تانانەی ل���ە بارەی رەگەز و ن���اوی ئیمامی 

دەڵێت:

باپیرە گەورەی ئیمامییەكان كەس���ێك بووە بە ناوی »ئیمام« خەڵكی ش���اری ئەسفەهان بووه  
ئەودەم یانی لە پێش دەسەاڵتی »سەفەوییە«دا شاری ئەسفەهان و دەوروبەری سوننی مەزهەب 
بوونە، كە شمش���ێری دەس���ەاڵتی س���ەفەوییە دەكەوێتە كار و بە زۆری كوش���تن و بڕین، خەڵكی 
دەكەنە شیعە مەزهەب، ئەم »ئیمام« ناوە زۆر بەوە نیگەران و پەریشان دەبێت، كە بە زۆر بكرێتە 
ش���یعە و واز لە مەزهەبی خۆی بهێنێت، لەو كاتەدا س���ەید محەمەدی میر عەبدوڵاڵ یەكێك بووە لە 
سوارەی ناوچەی جوانڕۆ و لە لەشكری دەوڵەتدا دەبێت، لەگەڵ ئەو »ئیمام« ناوەیدا دەبێتە دۆست 
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و ئاش���نا و ئیمام باس���ی دەردی دڵی خۆی بۆ دەكا و داوای رێنمایی لێدەكا »س���ەید محەمەد« لە 
وەاڵمیدا دەڵێت: هه ستە لەگەڵما وەرە بۆ جوانڕۆ، لەوێدا زیندەگیت دەچەرخێنن و ژنێكت لێ مارە 
دەكەی���ن، ك���ە ناوی »خانم«ە و برازامە و ل���ەوێ بە ئازادی مەزهەبی خۆتیش ناگۆڕیت و ترس و 
تۆقانیش لە گۆڕێدا نییە. »ئیمام« لەگەڵ »سەید محەمەد«دا بەرەو دەڤەری جوانڕۆ دەكەوێتە رێ 
و س���ەید محەمەد خانمی برازای لە ئیمام مارە دەكا و دوو جێگەی بۆ تەرخان دەكات، »میگوری 

هانە سەلمان«.

ئیم���ام لە خانم حەوت كوڕی دەبێت، لەو حەوت كوڕەی شەش���یان بە نەخۆش���ی جۆراوجۆر 
دەمرن، ئەوی دەمێنێتەوە ناوی عەلی بووە، خانمی كوڕ مردوو، زۆر پەریشانی منداڵە مردووەكانی 
دەبێت و پەیوەس���تە لە ش���یوەن و زاری بووە.. ئەودەم شێخێك هەبووە، بە ناوی »شێخ موئمینی 
س���ازان« رۆژێك ش���ێخ، خانم دەبینێت و سەرزەنش���تی دەكا و دەڵێت. چییە هەمیشە وەك گورگ 
دەلوورێن���ی، خانم لەوەاڵمیدا دەڵێت: من لە حەوت كوڕ، تەنیا »عەلی«م بۆ ماوەتەوە، نەگریم چی 
بك���ەم؟! ش���ێخ وەاڵمی دەداتەوە و دەڵێت: بە الی خواوە هی���چ نییە لەو تەنیا كوڕەت هەزار خێزان 

پێكبێت.

لەو »عەلی«یە حەوت كوڕ دێنە دنیاوە:

میرزا، رۆستەم، ئاقا، محەمەد، حەیدەر، سەفەر، مستەفا.

1- لە میرزا ناوەكە: بەرەبابی عومەرییەكانی كلور پێكدێن.
2- لە رۆستەمیان: بەرەبابی فەقێ و مەحموودی كانی ساالر پێكدێت.
3- لە محەمەد: كە نیشتەجێی الوەران بووە، الوەرییەكان دێنە كایەوە.

4- لە حەیدەرەكە: كوڕی نەبووە، تەنیا كچێكی لێكەوتۆتەوە.
5- لە سەفەر: سێ كوڕ بووە، بە ناوی میكایل، سمایل، ئەحمەد.

6- ئاقا ناوەكە: وەجاخ كوێر بووە.
7- مستەفا ناوەكە: لە ناوچەی ئیمامیدا ئەوالدی هەبووە.

ئەودەم ئیمامییەكان لەژێر سوڵتەی »مەحموود بەگی سلێمان بەگی یەزدان بەخشیدا« بوونە. 
ناكۆك���ی دەكەوێتە نێوانیانەوە، لەو ش���ەڕەدا مەحموود بەگ دەكوژرێ���ت، ئیمامییەكان ئەو دەڤەرە 
چۆڵ دەكەن و دەڕۆنە سەرپیلی زەهاو. زۆر ناخایەنێت دووبارە دەگەڕێنەوە هەوارگەی خۆیان و 
وەك ئەوسا گەرمیان و كوێستانی خۆیان دەست پێدەكەنەوە، هاوینان دەڕۆنە دامێنی چیای ماكوان 
زس���تانان دەگەڕێنەوە بۆ الوەران. لەو دەور و زەمانەیدا تفەنگ تەنیا س���اچمەژەنی و رۆش���ۆكی 
بەدەستی خەڵكەوە بووە، »شێخ عەلی عەبابەیلی« كە دەسەاڵتدار بووە، برایەكی هەبووە، بە ناوی 

»شێخ مستەفا« ئەم مستەفایە تازە تفەنگی »ورندل« هاتبووە مەیدانەوە.

یەكێك لەو تفەنگانە دەس���ێنێت و دەڕوا بۆ س���ازان، لەو دوورەوە رێبوارێك رێ دەكات ش���ێخ 
ب���ە هاوەڵەكان���ی دەڵێت من دەقێنمە ئەو رێبوارە، بزانم ئەم تفەنگەی پێدەگات، هەروا دەكات، كابرا 
كە ناوی مەنس���وور بووە، هەر لەوێدا دەكوژرێت و لە تیرەی ئیمامی بووە، مەنس���ووری رێبوار 
ب���ە خ���اك دەس���پێرن و ئەو ملەیە تاكو ئەمڕۆ ناس���راوە بە ملەی مەنس���وور،. س���اڵ دەگوزەرێت، 
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مەنسووری كوژراو كوڕێكی منداڵی هەبووە، گەورە دەبێت، كوڕە زیت و زرنگ بووە، لەگەڵ چەند 
كەس���ێكدا دەبێتە ناكۆكی و تانەی لێدەدەن و پێی دەڵێن، ئەگەر ئەوەندە پیاوی بڕۆ حەقی باوكت 
بسێنە، كوڕە كە ناوی »خودا مروەت« بووە، دەكەوێتە پرس و جۆی ئەوەی كێ باوكی كوشتووە، 

تا بۆی دەردەكەوێت »شێخ مستەفای برای شێخ عەلی« بكوژی باوكێتی.

خودا مروه ت، تفەنگە رەش���ۆكییەكەی باوكی هەڵدەگرێتن مامەش���ی لەگەڵدا دەڕوات، كە ناوی 
»براكە« بووە، بە رێگەدا تووشی زەوارێك دەبن، كە لە شارەوە هاتوون پرسیاری شێخ مستەفا 
دەكەن، لە وەاڵمیدا دەڵێن: ئەوی عابای س���ورمەی لەس���ەر ش���انە و سواری ئەسپێكی كوێتە ئەوە 

شێخ مستەفایە..

خوادا مروەت فرسەت لە شێخ دێنێ تەقەی لێدەكا دەیكوژێت و دەرباز دەبێت. بەاڵم »براكە«ی 
مامی دەستگیر دەكرێت و ده یبەنە الی شێخ عەلی، كە لە رووداوەكە دەپرسێت بۆ شێخ مستەفاتان 
كوش���تووە.؟ براكە دەڵێت: ئەوی شێخ مس���تەفای كوشتووە كوڕی مەنسوورە. شێخ رووداوەكەی 
بەبیردێتەوە. فەرمان دەدا هیچ لە براكە نەكەن و دەڵێت: لێی گەڕێن خوێن بە خوێن ناشۆرێتەوە، 
بە ئاو دەش���ۆرێتەوە، مامی خوادا مروەت بەڕەڵاڵ دەكات، بەاڵم ئیمامییەكان بەو بەخش���ینە دڵنیا 
ناب���ن جێگ���ە و ش���وێنی خۆیان بە جێ دەهێڵن، ئیدی چەند س���اڵێك دەرب���ەدەر دەبن تا »عومەر« 
ناوێك كە ئەودەم س���ەرۆكی ئیمامییەكان دەبێت، دەڕوات بۆ الی س���ەلیم بەگ ناوێك، كە بە الی 
ش���ێخ »عەل���ی«ه وه  رێزدار بووه ، دەڕۆنە دیوەخانی ش���ێخ و دوایی ش���ێخ دەزانێت ئەو گەورەی 
ئیمامییەكان���ە، هەر لەوێدا س���وڵحی تێكڕایی دەكەن، لە پای���زدا ئیمامییەكان دەگەڕێنەوە الوەران و 
عومەری س���ەرۆكی ئیمامییەكان دەڕوات بۆ الی ش���ێخ و دەعوه تی لێ دەكات بۆ راوكردن و ئەو 

كێشەیە بۆ هەمیشە لەناودەچێت.

ئەم تیرەیە بە ئازایی شۆرەت و ناوباویان هەیە، چ لە كۆنا یان لە سەردەمی پێشمەرگایەتیشدا 
كوڕی نەترس و ئازای زۆریان لە ناو پێشمەرگەی ئەیلوول و گواڵندا هەبووە.

ئیمامییەكان لە ناوچەكانی باوەجانیدا هاتوچۆیان هەبووە، »فاتمە خانمی« ژنی حەبیبوڵالخانی 
باوەجان���ی بە میوانی دەڕوات���ە ماڵی )حەمەخان بەگ(ی ئیمامی، كە دەگەڕێتەوە بە حەبیبوڵالخانی 
مێ���ردی دەڵێ���ت: حەمە خان كچێكی زۆر نازدار و س���ەالری هەیە، با مارەی بكەین بۆ مس���تەفای 
كوڕمان. حەبیبوڵاڵخان، دەڕوات بۆ دیتنی كچەكە، هەر لەوێدا لە خۆی مارە دەكا و لەو ژنە شەش 

كوڕ و كچێكی دەبێت..

ئیمامییەكان بەسەر سنووری ئێراق و ئێرانەوە دەژین، لەو سنوورەدا كێشە و هەرای سەیریان 
بۆ دروس���تكراوە، یان خۆیان دروس���تیان دەكرد. قائیمقامی هەڵەبجە »مس���تەفا بەگ« ناوێك بە 
هێزێكی زۆرەوە دەڕوات بۆ الوەران تا چەند كەسێكیان لێ دەستگیر بكات. لەو شەڕەیدا مستەفا 
بەگی قائیمقام ده كوژرێت و تەرمەكەش���ی بەجێدەمێنێت و لە دواییدا بە هەوڵی خەڵكی تەرمەكەی 

دەگێڕنەوە.
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ش���ەڕێك لە نێ���وان ئیمامیی���ەكان و تاوگۆزییەكان���دا روو دەدات، چەندین ك���ەس دەكوژرێت، 
سەرەنجام سوڵح دێتە مەیدانەوە و كچەزای »مەولەوی«ی بەناوبانگ دەدەن بە »عوسمان بەگی 
ئیم���ام« ل���ەو كچە چوار كوڕی دەبێت بە ناوی: حاجی یەعق���ووب بەگ، ئەحمەد بەگ و مەحموود 

بەگ، سۆفی بەگ.

شەڕی نێوان ئیمامی و ئێناخی بۆ خۆی مەلحەمەیەكی دوورودرێژ بووە.
دی���ارە تیرەكان���ی تر هانی ئ���ەم دوو تیرەیەیان داوە بۆ بەردەوامی ش���ەڕ. جوانڕۆ الیەنگیری 
ئێناخییەكانی���ان ك���ردووە، هەورام���ی و باوەجان���ی ب���ە الی ئیمامییەكاندا كێش���اویانەتەوە، ش���ەڕ 
هەڵدەگیرسێت، دوو ال سەنگەر لە یەك دەگرن، هەر لەو كاتەدا هێشتا تەقە دەستی پێ نەكردووە، 
ریش س���پییەكی ئیمامی هەڵدەس���تێت لە س���ەنگەرەكەیەوە دەڵێت: ئەرێ ئێناخی ئێمە ئەم ش���ەڕە 
لەس���ەر چی دەكەین؟ ریش س���پییەكی ئێناخی وەاڵمی دەداتەوە و دەڵێت: لەسەر هیچ. هەر لەوێڕا 
س���ەنگەر بەجێدەهێڵن و ئاش���ت دەبنەوە. سەرچاوەی تر زۆرە لە بارەی س���ەره تای ئیمامییەكان، 
یەكێك لەو س���ەرچاوانە دەڵێت: ئیمامییەكان س���ەره تا لە ناو تیرەی مەنم���ی و گەڵباخییەوە بەرەو 
خوار بوونەتەوە و گەیش���توونەتە الوەران و دەڤەرەكانیان. پیاوی ئازایان زۆر تیادا هەڵكەوتووە 

وەك:

محەمەد خان بەگ لە بەره بابی ئاخە.
عوسمان بەگ محەمەد بەگی كوڕی عوسمان بەگ.

مەال حەمە رەشید، مەال محەمەد ئەمین، مەال مەحموودی كەریمی ئیمامی.
میرزا عەبدولمەجید.

عەل���ی ئەكبەر »وەقایعی نیگار« ناس���راو بە س���اداتولمولك هەڵگری نازناوی »ئەفس���ەر« لە 
سەردەمی ناسرودین شای قاجاردا ژیاوە، كە كتاوچەیەكی مێژوویی نووسیوە بە ناوی »عەشایر 

و ئیالت و طوائف كرد«.

ئ���ەم نووس���ەرە س���ەر ب���ە ئەردەالن���ەكان و ئام���ۆزای ش���اعیر و مێژوونووس���ی بەناوبانگ 
»مەستوورە«ی كوردستانی لە بارەی تیرەی ئیمامی دەڵێت:

دیارە ئەم تیرەیە باپیرە گەورەیان ناوی ئیمام بووە، سەرەتا لەسەر تیرەی »یەزدان بەخشی« 
ژمێردراون، كە یەزدان بەخش���ییەكان گواس���توویانەتەوە بۆ ژێر دەس���ەاڵتی عوسمانی، لەگەڵیاندا 
نەڕۆیش���توون و ل���ە دەڤ���ەری جوان���ڕۆدا ماونەتەوە، گەورە و س���ەرۆكیان محەم���ەد خانی بەگی 

مەحموود بەگە. ئەم تیرەیە گەرمیان و كوێستان دەكەن.





جافی گۆران
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تایشەیی

بەندە وەك مێژوونووسێك باس لە تەواوی بۆچوونەكان دەكەم و لەم رووەوە لە زۆر كەس 
دەپرسم و زۆر سەرچاوەش تاوتوێ دەكەم تا ئەوەی راستییە دەری بخەم.

یەكێك لە سەرچاوەكان لە بارەی تیرەی تایشەیی دەڵێت:

باپی���رە گەورەی ئەم تیرەیە ناوی »فەقێ مس���تەفا« بووە. ئ���ەم تیرەیە لە كۆنەوە لە زەهاو و 
داڵەهودا ژیاون و لەم فەقێ مستەفایە كوڕێك هاتۆتە دونیاوە بە ناوی »مارف سوڵتان« و عەلی 
س���وڵتان، كوڕی مارف س���وڵتان بووە و ئەحمەد عەلی سوڵتان كوڕی عەلی سوڵتان بووە، كوێخا 

مەحموودی نەزەری نەوەی فەقێ مستەفایە..

مستەفا بەگی جاف لە بارەی تایشەیی دەیوت:

لەم تیرەیەدا چوار بەش هەن: ئەلیاركی، خاڵە، وارژەئی، داردەرویشی، تیرەی ئەلیاركی زۆرتر 
تێكەڵی سنجاوییەكان بوون لە دواییدا گەڕاونەتەوە ناو تایشەیی.

خالەی���ەكان ل���ە بنەچەكدا لە تیرەی مكەیاڵین و رۆیش���توونەتە ناو تایش���ەی. واژەیی لە مێژدا 
لەسەر نەزەر سوڵتان دەژمێردران.
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فەقێ مستەفای تایشەیی
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كاڵشی

ئەم تیرەیە لە بنەچەكدا لە س���ەر تیرەی قوایی دەژمێردران، بەاڵم ئەمڕۆ خۆیان بە تیرەیەكی 
س���ەربەخۆ دادەنێن، هەر وایش���ە ئەوڕۆ تەواوی مەرجەكانی تیرەیەكی سەربەخۆیان پێوە دیارە، 
زۆرتر لە س���ەر جافی كوردس���تانی رۆژهەاڵت حیس���ابن و ل���ەم ناوچە و دێهاتان���ەی خوارەوەدا 

نیشتەجێن و دەژین.

ماكوان
تەرخان ئاباد
قەاڵی جوانڕۆ

كرماشان
باوەجانی

زەهاو
تەختە قاپی

كاڵشی
لەم تیرەیەدا مەالی بە توانا تیادا هەڵكەوتووە وەك: مەال محەمەد ئەمینی كاڵشی.

ناوی كاڵشی:

ناوی ئەم تیرەیە »كاڵش���ی« لە راس���تیدا لە »كەڵ ئاشییەوە« وەرگیراوە، گوایە لە كۆندا یانی 
دوو س���ەد ساڵێك لەمەوبەر فەرماندەیەكی ئێرانی لەگەڵ سوارەكانیدا بەفر دایان دەگرێت و رێگە 
و بانیان لێ دەبەس���تێت و ناچار دەبنە میوانی خێڵێكی جاف، ئیدی خزمەتیان دەكەن و نیوەڕۆ و 

شەو گۆشتیان دەدەنێ تا فەرماندەی میوان لە خانەخوێكەی دەپرسێت چییە بۆ هەر گۆشت..؟

خانەخوێ لە وەاڵمیدا دەڵێت: ئێمە خێڵێكی راوچین، ئەو گۆش���تە دەرخواردی ئێوەی دەدەین 
ئاشی گۆشتی كەڵە كێوییە.

كاب���رای فەرمان���دە وەاڵمی دەدات���ەوە: كەواتە ئ���ەوی خواردوومانە هەمووی »كەڵە ئاش���ی« 
بووە.

ئی���دی ئ���ەو خێڵە لەو رۆژەوە بە خێڵی »كەڵ ئاش���ی« ناو براوە و ب���ە گوێرەی زەمان »كەڵ 
ئاشی« گۆڕاوە بە كاڵشی.
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مەال محەمەدی ئەمینی كاڵشی
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قادر میروەیسی

ئەم تیرەیە لە سەرتاس���ەری دەڤەرەكانی جافدا لێرە و لەوێ بەدی دەكرێن، ئەگەرچی لەسەر 
جافی جوانڕۆ دەژمێردرێن، بەاڵم لە نێو جافی مورادیش���دا وەك تیرەیەك حیس���ابیان بۆ دەكرێت 
و ل���ە ئێران���دا لە ناو هۆزی كەله���وڕدا بڕێكیان هەن و بە تیرەی »ب���ەوداق بەگی« ناو دەبرێن، لە 
پێش مەش���رووتییەتدا ئەم تیرە بۆ خۆیان س���ەربەخۆ دەژیان، بەاڵم لە دواییدا لە سەردەمی فەتاح 
بەگی وەڵەدبەگی »صارمولدەولە«دا هاتنە ناو وەڵەدبەگییەكانەوە. ئەودەم كوێخا حەس���ەنی قادر 
میروەیسی سەرۆك خێڵیان بووە و فەتاح بەگی وەڵەدبەگی كچەكەی لە كوڕەكەی كوێخا حەسەن 
م���ارە ك���ردووە كە ناوی »كوێخا عەلی حەس���ەن پوور« ب���ووە. ئەم تیرەیە هاوینان دەڕۆیش���تنە 
»ش���انەڕەش« و زس���تانانیش دەگەڕانەوە »تەپەڕەش« لە ناوچەی س���ەر قەاڵ. دوا كوێخای ئەم 

تیرەیە »عەلی حەسەن« بووە لە ساڵی 1371ك مردووە.

لە بارەی هەر تیرەیەكی جاف چەند سەرچاوەی جۆراوجۆر هەیە، ئەم سەرچاوەیە دەڵێت: 

قادر میروەیسی باپیرە گەورەیان ناوی »مورادی وەیس« بووە و بە یەزدان بەخشی ناسراوە، 
دوو كەسی ناودار لەم تیرەیەدا هەبووە، بە ناوی كاكەخان سوڵتان و مستەفا سوڵتان.

دەڤەری گۆران حەوت سوڵتانی هەبووە، لەو حەوتە چواریان لە جاف هەڵبژێردراون، یەكێكیان 
قادر میروەیس بووە، جێگەی سەرەكی ئەم تیرەیە سەرقەاڵ و جێگیرانە.

كوێخا عەلی حەسەن پوور كوڕی عەلی قادر بەگ یەكێك بووە لە دەمڕاسانی ئەم تیرەیە.
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كاكە سوڵتانی قادر میروەیسی
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ئەلیاسی

وا زان���راوە ئ���ەم تیرەیە نەوە و ئەحفادی كەس���ێك بوونە بە ن���اوی ئەلماس، ئەم ئەلماس ناوە 
ن���ۆ كوڕی ب���ووە بە ناوی: ق���ادر، محەمەد، مەحموود، عەل���ی، رەحیم، نادر، مس���تەفا، عەبدوڵاڵ و 
عەبدولڕەحمان. لەم نۆ كوڕە لە دەڤەری ئەلیاس���دا ئەم تیرەیە پێكهاتووە. سەرەتا تیرەی ئەلیاسی 
لە: كفرو، س���ەرزل، پش���ت تەنك، داڵەهۆدا دەژیان، گەرمیان و كوێستانیان كردووە، لە داڵەهۆدا لە 

بناری چیای یاالندا دابەزین، چەندین ئاواییان هەبووە، وەك:

- دێی كوێخا ئەحمەدی ئەلیاسی
- دێی خەلیفە عەلی ئەلیاسی

- دێی عەبدوڵاڵی كەریم ئەلیاسی
- دێی خەلیفە حسێن ئەلیاسی

ت���ا چەند س���اڵێك لەمەوبەر، كوێخا مەحموودی ئەلیاس���ی براگەورەیان ب���ووە. دیارە لە كۆندا 
تیرەكانی جاف تا ناو جەرگەی داڵەهۆ رۆیش���توون و شان بەشانی گۆرانەكان چوار تیرەی جاف 

ژیاون، هەر یەكە لەو تیرانە وەك گۆرانەكان سوڵتانی خۆیان هەبووە.

- سوڵتانی تایشەیی
- سوڵتانی قادر میروەیسی

- سوڵتانی بیویانی
- سوڵتانی نیرژی

تیرەی ئەلیاسی لەو چوار تیرەیە لە ژمارەدا كەمتر بوونە. ئەمانەش ناوی چەند دەمڕاستێكی 
تیرەی ئەلیاسییە: كوێخا قارەمانی ئەلیاسی، كوێخا مەحموودی ئەلیاسی، كوێخا ئەحمەدی ئەلیاسی، 

كوێخا خەلیفە عەبدولڕەحیمی ئەلیاسی، كوێخا نادری ئەلیاسی.
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ئەلماس خانی ئەلیاسی
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كەشكی

ئەم تیرەیە بە ژمارە زۆرن و لە دەڤەری كامیاراندا دەژین، زۆر بەزمدار و قسەخۆش و میوان 
نەوازن، لە ناو تیرەكانی باوەجانی، وەڵەدبەگی جوانڕۆدا زۆریان نیشتەجێن.

»عەزیز ئەوكر« پیاوێكی ناسراوی ئەم تیرەیە.
داراخانی كەشكی پیاوێكی ناوداری ئەم تیرەیە بووە، كە برای ژنەكەی سۆفی بەگی وەڵەدبەگی 

بووە.

تی���رەی كەش���كی ئ���ازا و دلێر و ناس���راون، ل���ە دێهاتەكانی ت���ەروەرزدا ژی���اون، دوو پیاوی 
هەڵكەوتوویان تیادا ناسراو بووە:

1- زەرغام لەشكر
2- ئەمین سوڵتان

س���ەردار رەشید حیسابی لێكردوون، لەبەر ئەوەی ئەم تیرەیە مەڕومااڵتی زۆریان هەبووە و 
زۆرتر بەرهەمی كەشكیان هەبووە، وەستاكارانە كەشكیان وەبەرهەم هێناوە. سەرتاسەری تیرەكە 

ناونراون بە »كەشكی«..
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زەرغام لەشكری كەشكی
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میراولی

ئ���ەم تیرەی���ە یەكێكە ل���ە تیرەكانی جاف، لەگەڵ ه���ۆزی »میراودەلی«دا جی���اوازن، زۆرتر بە 
ئایینەوە خەریكن، قورئانە رەشەكەی »حەمەی میراولی« شۆرەتی هەیە.

محەم���ەدی میراولی، لە س���ەردەمی دەس���ەاڵتی س���ەفەویدا ژی���اوە و پیاوێكی ناس���راوی ئەو 
سەردەمە بووە، ئەگەرچی جاف بووە، زۆرتر خۆی بە سەید زانیوە، بەاڵم نەیوتووە دەگەڕێتەوە 
س���ەر پیرخدری ش���اهۆ، لەم تیرەیەدا چەند كەس���ێكیان تیادا هەڵكەوتووە، خۆیان بە سەید داناوە، 

وەك:

س���ەید مەحموود، س���ەید كەریم، سەید ئەحمەد، سەید رەس���ول. رەنگە لە بنەچەكدا جاف نەبووبن 
و ئی���دی ب���ە گوێ���رەی زەمان لە ناو ه���ۆزی جافدا ژی���اون و بوونەتە تیره یەك لە جاف و س���ەید 
بوونی خۆش���یان پاراس���تووە. یەك دوو دێیان بە ناوی خۆیانەوە هەی���ە. لەگەڵ تیرەی نەوروڵیدا 

تێكەاڵون.
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محەمەد بەگی میراولی
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یوسف یار ئەحمەدی
ئەم تیرەیە بۆخۆی حیسابی تایبەتی بۆ دەكرێت لە دەڤەرەكانی جوانڕۆدا و بڕێكیان باڵوەیان 
ك���ردووە، ل���ە ناوچەكانی س���ەرقەاڵ و جێگیران، كرماش���ان، س���نجاویدا دەژین. ئ���ازا و لێهاتوو و 

بەخشندە و میواندارن.
براگەورەیان حاجی عەبدولعەزیزە.

 

بلەیی
ناكرێت بڵێین وەك تیرەی گەورەی ناو جاف وان، بەاڵم بە كۆمەڵەیەكی سەربەخۆی ناوچەی 

جوانڕۆ دەژمێردرێن. لە بنەچەكدا لە دەڤەری كوردستانەوە »سنە«وە هاتوون بۆ جوانڕۆ.

لە نێوان قوایی باوەجانیدا هەروەها سەربێڵی زەهاودا دەژین.

 

گاخۆری
ئەم تیرەیە هەمیش���ە دراوس���ێی تیرەی گود بوونە، وا ناس���راوە تیرەی گاخۆری لە مێژدا لە 

كەركووك و دەوروبەرییەوە هاتبن. لە سەرقەاڵ و جێگیراندا نیشتەجێ بوونە.
ئێس���تا لە چەند دێدا دەژین، بە ناوی »ئیمام عەباس���ی س���ەروو و خواروو و كانی ش���یرین و 

تووەوشكە و گردەنو.. بڕێكی تریان لە ناو باوەجانیدا باڵوبوونەتەوە..

ئەمانەش ناوی چەند پیاوێكی ناسراوی گاخۆرین:

كوێخا حاجی حسێن مەتاعی گاخۆری
كوێخا غەفووری گاخۆری

دەروێش محەمەد پااڵنی
حاجی قادری گاخۆری

مەال رەشیدی پااڵنی
حەبیب گاخۆری

ئەم تیرەیە یەكێكە لە تیرە كۆنەكانی ناو جاف، تا بە ئەوڕۆش لە دەوروبەری قەرەتەپەدا دێ 
و دەڤەرێك بە ناوی گاخۆرییەوە هەیە و ناودەبرێت.
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گورگ كوژ
یەكێكن لە تیرە كۆنەكانی ناو جافی جوانڕۆ زۆرتر تێكەاڵوی وەڵەدبەگییەكانن، بەاڵم سەردەمێك 

لەسەر »جافی گۆران« دەژمێردران.
گورگ كوژەكان لە گەرمەس���ێردا هەروەها لە ئیالخشیدا كشتوكاڵیان كردووە، لە كوڕكوڕە و 

چەوتە، قەاڵ سپی، حەسەن ئاباد، شانە رەش دەژین.

كوێخاكانیان:
1- محەمەدی جوانڕۆیی

2- محەمەدی میرزایی
3- محەمەدی وارانی. لە كاتی خۆیدا دەمڕاستی ئەم تیرەیە بوو.

4- محەمەدی عەلی.

محەمەدی وارانی
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تیرەی عیسایی

تیرەی عیسایی، یەكێكن لەو تیرە جافانەی زۆرتر لە ناو خزم و خوێشەكانیان نیشتەجێ بوونە 
و لە دەڤەری شیروانە، ژاڵە، باوەنوور، بانمیل، سەید مەحموو، بییەڕەشدا دەژین.

ف���ەرەج عەلی میرخان، پیاوێكی ناودار و س���ەرۆكی ئەم تیرەیە دەژمێردرا و قس���ە بیس���تراو 
بووە.

ئەم تیرەیە زۆرتر تێكەاڵوی تیرەی شاترین.

فەرەج عەلی میرخان
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عەلیاخەیی
عەلی ئاقایی- یان عەلیاخەیی

ئەم تیرەیە لە تیرەی گەورەی عەلی یاخەیی قوایی جوێ بوونەتەوە، لە سەردەمی سەرۆكایەتی 
جەبیبوڵاڵخانی باوەجانیدا رۆیش���توونەتە ناو وەڵەدبەگییەكان، ئیدی ئەوە نزیكەی دوو سەد ساڵ 

دەبێت.

زس���تانان دەڕۆنە: تیلەكۆ، تووەوشكە، دارەوەن، كەریم ئەوڕەحمان، سیوەرەهوار، تەپەڕەش، 
تەقتەقی نادر، دۆڵەوشكە، كوێخا عەزیز، سەر قەاڵ.

هاوینان دەڕۆنەوە بۆ شەش دارەبی، هلول، نەیرێژ، ملە لو..
ریشچەرموانیان ئەمانەن:

1- حاجی سەید ئەحمەد سان ئەحمەد.
2- كوێخا عەولعەزیزی محەمەد قادر.

3- كوێخا كاكە حەسەن
4- كوێخا غەفووری یوسف

5- كوێخا حەسەن ساڵح وەلی.
6- كاكە حوسێن.

7- كوێخا سەید ئەحمەدی سان ئەحمەد.

 

زیران

ئ���ەم تیرەی���ە لە ناو جافدا ناس���راون، خۆیان دەڵێن لە ناو بەختیاریی���ەوە هاتوونەتە ناو جاف، 
كوێخا محەمەد، كوێخا نادر، كوێخا فەتحوڵاڵ، كوێخا كاكە عەواڵ، هەمیر خان.. پیاوانی ناس���راوی 

ناو زیرانن..

عەلی ئەكبەری زیرانی هونەرمەند لەم تیرەیەیە.
لە دەوروبەری هەڵەبجەدا زۆریان نیشتەجێن.



مێژووی هۆزی جاف

540

 

)مەزیری(

ئەم تیرەیە زۆرتر لەگەڵ »زەردویی« و »ساتیاری«دا تێكەڵن، چەندین مەالی زانا و لێهاتوویان 
تیادا هەڵكەتووە، وەك:

مەال ئەحمەدی یاوكی میرزا عەبدوڵڕەحمان.
مەال نوورەدین

محەمەدی مەلەكی
ئەمینی مەلەكی

)تفەنگچی(

ئ���ەم تیرەیە س���ەرەتا بەش���ێك بوونە لە تی���رەی تاوگۆزی و ل���ە وان جیابوونەتەوە و ئەودەم 
ل���ە جێگی���ران و نزیك���ی كرند دەژیان، لەس���ەر »جاف«ی م���ورادی لە كۆندا دەژمێ���ردران. ئازا و 

دیوەخاندار بوونە.

)كاكە رەشی(

ناتوانین ناوی تیرەیان لێ بنێین، چەند سەد ماڵێك دەبن، زۆربەیان لە دەوروبەری »زەكان«دا 
دەژین و لە زۆر جێگەدا پش���ك و باڵون، كۆمەڵەیەكی تر كە هاوس���ێی »كاكە رەشەییەكان«ن، بە 

ناوی زەكاتی زۆر تێكەاڵون و پێكەوە دەژین و جارە و باریش ناكۆك دەبن.



خوسره و جاف

541

)تین(

ل���ە نێو ئەم تیرەیەدا لە س���ەردەمی مەغۆلدا ئافرەتێك ل���ەم تیرەیە هەڵكەوتووە بە ناوی »دایە 
هاجەر« كە بۆ خۆی خاوەنی توانا و دەسەاڵت بووە، فەرامەرزبەگ لە نەتەوەی ئەو شێرەژنەیە، 

كە بۆ خۆی بووە بە دەسەاڵتدارێكی دەرباری قاجاری. ئەم تیرەیە سێ بەشن:

1- فەرامەرزی 
2- عەزیزی

3- قەرەوەیسی

تێكەاڵوی زەردوویی و كۆكۆیین.. لە دەڤەرێكدا دەژین خاوەنی دیمەنی جوانە.

دیارە فەرامەرزییەكان زۆرتر رۆیش���توونەتە الی قەڵەم و خوێندندا، بۆیە مەالی شایس���تەیان 
زۆر تیادا هەڵكەوتووە وەك: مەال عەبدولڕەحمانی تین.

س���ێ پیر لە دەڤەری »تین«دا نێژراون، بڕێك بە س���ەیدیان دەزانن و بڕێكی تر بە پیرەكانی 
ئەهلی حەقیان دادەنێن.

1- پیر ئاقا موحسن.
2- پیر محەمەد
3- پیر ئەحمەد

دوو كەس���ایەتی ك���ەی ئەو دەڤەرە ك���ە لەبیرنەچوونەتەوە: دەروێش بابای���ی و بارامی رۆئین تەن 
بوونە.
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دایە هاجەر – تیرەی تین
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سایتاری

ئ���ەم تیرەیە زۆرت���ر لە دەڤەری جوانڕۆدا دەژین، بەاڵم لە رەوانس���ەر و كرماش���اندا زۆریان 
نیشتەجێن، رەنگە ناویان زۆرتر لەبەر چیای »سایتار« ناو نرابێت كە ئەو چیایە كەوتووتە دەوڵەت 
ئ���اواوە. وا زان���راوە كە ئەو تیرەیە لە تی���رەی كەمانگەر جوێ بوونەتەوە لەگ���ەڵ زەردووییەكاندا 

تێكەاڵون، دوو كەسایەتییان تیادایە بە دەمسپی خۆیانیان دەزانن.

1- كوێخا حەمە رەشید
2- حاجی ئەحمەدی ساتیاری

 

ئاخە سووری

وەقایع نیگار دەڵێت:

ئەم تیرەیە بەشێكن لە تیرەی مەنمی، زۆر نین، رەنگە دووسەد و پەنجا كەسێك بن، گەرمیان 
و كوێستان دەكەن.

ئەوڕۆكە ئەم تیرەیە بە تیرەیەكی س���ەربەخۆ دادەنرێ���ت لە ناو هۆزی جافدا لە رووداوەكاندا 
پرسیان پێ دەكرێت.

گوێ كوڕی

زۆرتر هەر لە گەرمەسێردا دەژین. زەهاو، قەسری شیرین، سەرپێلی زەهاو. لە كۆندا گەرمیان 
و كوێستانیان دەكرد، كوێخا ساڵحی گوێ كوڕی پیاو ماقووڵێكی ئەم تیرە ناسراوەیە...

حەمەڕەش���یدی گ���وێ كوڕی، كوێخا نامداری گوێ ك���وڕی، دەروێش كاكە عەلی ریگان لە ناو 
تیرەی گوێ كوڕیدا جێگە و شوێنی خۆیان هەیە.
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)گود(

ئ���ەم تیرەی���ە لە باری ژمارەوە زۆر نین، بەاڵم یەكێكن لە تیرە هەرە كۆنەكانی جاف. لە كۆندا 
لە دەڤەری باخی سەیدخان و دامێنی بەمۆدا دەژیان »یەعقووب بەگی گود« شاعیری ناسراو لەم 

تیرەی جافەیە. دەروئی لەم تیرەیە جیابوونەتەوە.

شاعیری بە توانا یەعقووب بەگی گود
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بیویانی
بە یەكێك لە تیرەكانی جافی جوانڕۆ ناس���راوە، یەكێك لە حەوت س���وڵتانی گۆران لەم تیرەیە 
دەستنیش���ان دەكرا. فەیزوڵاڵ بەگی بیویانی، بە پیاوێكی گەورەی ئەم تیرەیە ناس���راوە، كوڕەكەی، 
رەزا س���وڵتان، یەكێك بووە لە حەوت س���وڵتانی گۆران و دوو كوڕی هەبووە بە ناوی شوكروڵاڵ 

سوڵتان و فەیزوڵاڵ سوڵتان، كە دەمڕاستی زەمانی خۆیان بوونە.

فەیزوڵاڵ بەگی بیویانی
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نەدری- نەبیری:

ئ���ەم تیرەی���ە یەكێكن لە كۆنترین تیرەكان، ل���ەم رووەوە دكتۆر مەس���عود كەیهان و ئایەتوڵاڵ 
مەردۆخ باس���یان كردووە، كە گوایە پاش���ماوەی مادەكانن. یانی زۆرتر لە دوو هەزار و پێنج سەد 
ساڵ لەمەوبەر، لە بەردە نووسراوەكانی سەردەمی دەسەاڵتی ئاشووردا باس لە تیرەی »نەدری« 

هاتووە. هەتاوەكو مێجەرسۆن دەڵێت:

ئەگ���ەر بنواڕینە مێژووی كۆن، ناوی »نەدری« وەبەرچاو دەكەوێت، ئازایی و لێهاتوویی ئەم 
تیرەی جافە لە مێژووی كۆندا بەناوبانگە و لەسەر تاتە بەردەكان نووسراوەتەوە و تا رادەیەكی وا 
دەوڵەتیان دروست كردووە. شەڕیان لەگەڵ دەسەاڵتدارێكی وەكو »تكالت باالزار«دا كردووە، بە 
درێژایی فەرمانڕەوایی بیست و سێ فەرمانڕەوایی دەسەاڵتی نەدری بە تایبەت شەڕی خوێناوی 

مەزگرد. ئەو شەڕە لە ئینسكلۆپیدیای ئیسالمیدا باسكراوە، یانی 910 ساڵ پ.ز..
نەدرییه كان چقڵی چاوی گەورەترین دەسەاڵتی دنیا بوونە، كە ئەودەم دەسەاڵتی ئاشوور بووە 
)سەیر لەوەدایە ئەم تیرە ئازایە كە بە باوكی مێژوو دەژمێردرێن و كوردن، ئێستاش تیرەیەكن لە 
هۆزی جاف، مێژوونووس���انی كورد ناویان ناهێنن. من نازانم لەبەر نەزانینە، یان وەك زۆر شتی 

دیكە كەمتەرخەمییە لە بەرانبەر حەقایقی مێژوو، هەر كامیانی بێت نەشیاوە و ناپەسندە(.

وادیارە مێژوونووس���انی بیانی زۆرت���ر پابەندی وردەكاری مێژووی رۆژهەاڵتی ناوەڕاس���ت 
و دەوروبەرەكەی���ن، بۆی���ە ب���ە درێژایی لە دەس���ەاڵتی نەدرییەكان نووس���یویانە، وەك لەو بەردە 
نووسراوانەدا دەركەوتووە، تەواوی هۆز و عەشایەرێك لە والیەتی )دیاربەكر، خەرپوت، دەرسیم(

دا دەژیان.
بە الی ئاشوورییەكانەوە بە نەدری ناسراو بوونە، تا گەیشتووتە چیای بتلیس وتوروس، ئەو 
دەڤەرانە دوای لەناوچوونی دەس���ەاڵتی ماد بە ناوچەی كوردان ناس���راون و بە نەژاد و رەگەزی 
كوردی ئێستا دەژمێردرێن، ئەمەش مایەی شانازی ئێمەی هۆزی »جاف«ە كە تیرەی »نەدری« 
ئ���ەوڕۆ یەكێك���ە لە تیرەكان���ی ئێمەی جاف. ئەوڕۆ ئەم تیرەیە لە دەڤ���ەری »جوانڕۆ«دا دەژین، بە 
تایبەت لە دێهاتی وەك: كمشتەر، پیرۆزە، نەهرئاوی، گراب، دەوڵەت ئاباد، سادق ئاباد، رەوانسەر 
و لە دێهاتەكانی وەكو: توركەپان، كەلی، بیاشوش، كانی گوڵ، كەولسەوە. لە هاویناندا لە: پشتیلكە، 

بەمۆ، كامیاران، چرسانە، زیوتە، قالداراخاندا دەژین.

پیاوە ناودارەكانی ئێستایان:
1- م���ەال عەبدولمەجی���دی موەحەدی نەدری، ك���ە بۆخۆی مەالیەكی بەناوبانگی س���ەردەمی خۆی 

بووە.
2- خەلیفە حوسێنی بان چیا.

3- مەال ئەحمەدی نمایندە.
4- كوێخا مستەفای سادق ئاباد
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5- مەال ئەحمەد لە پیرۆزە
6- خەلیفە حەسەن

7- كوێخا وەلی
8- خەلیفە عەبدوڵاڵ 

9- كوێخا كاكە ئەحمەد
10- حاجی ئەحمەد و زۆری تر.

)كۆیك(
لە كۆنەوە ئەم تیرەیە هەر بەم ناوەوە ناسراون، لە ناوچەی داڵەهۆ و سیاوانەدا دەژین. لەناو 

تیرەكانی دەوروبەریاندا بە ئازا و حەق نەخوراو ناسراون.
كوێخا عەزیزی سەیفوری پیاوێكی ناسراوی ئەم تیرەیە بوو، حاجی بەكر، كوێخا عەزیز بەگ، 

كوێخا كەریمی موتاعی. پیاوانی ناسراوی كۆیكن..

كوێخا عەزیزی سەیفوری
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نیرژی

ئەم تیرەیە دەگەڕێنەوە س���ەر »سەفەر وەیس س���وڵتان« كە یەكێك بووە لە حەوت سوڵتانی 
گۆران، تا خوا حەز بكات كوڕەكەی كە ناوی »یاروەیس سوڵتان« بووە، ئازا و دالوەر بووە.

رەزا خانی نیرژی كوڕی یاروەیسی سوڵتان یەكێك بووە لە ئازا و دەمڕاستانی زەمانی خۆی، 
دی���ارە دوای ئەو كەڵەپیاوە، پی���اوی كەی لەو بابەتە لە ناو »نیرژی«دا هەڵنەكەوتووە، ئەو تیرەیە 
لە زۆر جێگەدا ئەوڕۆ باڵوەیان كردووە، ئەوڕۆ پیاوێكی ناسراو لە ناو نیرژیدا خزم و خوێشانی 

قسەی لێ دەبیستن، »كوێخا مورادی نیرژی«یە، »مەال محێدینی ساڵحی(یە.
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یاروەیس سوڵتانی نێرژی





به ڵگه نامه كان
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به ڵگه نامه كان

هۆزی جاف بە پێی رووداوە مێژووییەكان قوربانی زوڵم و زۆری دەسەاڵتی رۆم و عەجەم 
بووە، ئەم هۆزە لە خاكی كوردستاندا ژیاون، سەدان ساڵ و بگرە هەزاران ساڵە دەسەاڵتە گەورە 
و زلهێزەكان بە تایبەت عوسمانی و سەفەوی لەگەڵ یەكدا دوژمنایەتییان كردووە، تەواوی شەڕ و 
شۆڕی نێوانیان هێناوەتە نێو كوردستانەوە و لەبەر ئەوەی ئەم هۆزە لە ئەزەلەوە هەر لە جێگەی 
خۆیان���دا بوون���ە و ئەو دوو دەس���ەاڵتە بە پێی بەرژەوەن���دی خۆیان و لە رووی دەس���ەاڵتەوە لە 
ناوچە و دەڤەرەكانیاندا وەك دەسەاڵت هەبوونە، زۆر جاریش شەڕی قورس و گران لە نێوانیاندا 
ل���ەو دەڤەران���ەدا روویداوە و زەرەر و زیانەكەش���ی بۆ خەڵكی دەڤەرەك���ە ماوەتەوە، هۆزی جاف 
ب���ە گوێرەی درێ���ژی زەمان هۆزێكی كۆچەر بوونە و رێچك���ەی هاتوچۆیان دیار بووە و هەرگیز 
دانیان بە سنووری نێوان ئەو دوو دەسەاڵتەیدا نەناوە و لە هاتوچۆی خۆیاندا بەردەوام بوونە و 
هەرواش ژیاون، بەاڵم دوای دروستبوونی دەوڵەتی ئێراق و دەستنیشانكردنی سنووری ئەو دوو 
دەوڵەتە تازەیە، كۆچەری جاف زۆرتر دەكەونە تەنگەبەری نێوان دەس���ەاڵتەكانەوە و وردە وردە 

وای لێدێت خێڵە كۆچەرییەكان ناچاری نیشتەجێبوون دەكرێن.

ئ���ەم بەڵگەنامانەی لەبەر دەس���تتاندایە دیكۆمێنتی مێژوویینە ل���ە نێوان دوو دەوڵه تی گەورەی 
ئەو كاتە )ئێرانی قاجاری و دەوڵەتی عوس���مانی( رەدو بەدەل كراوە، كە تەواوی ئەوانە لە بارەی 

هۆزی »جاف«ە و بەندە بە زەحمەت و دژوارییەك بە دەستم هێناون.
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بەڵگەی ژمارە یەك )1(

بابەت/ هۆزی جاف
مێژوو/ 28 موحەڕەم ساڵی 1271

نامەی میرزا ئاقاخان سەرۆك وەزیران بۆ حەیدەر ئەفەندی سەفیری عوسمانی..
دوو سێ رۆژ پێش ئەوەی یەكتر ببینین دەرباره ی هۆزی جاف دواین و لە الیەن كاربەدەستانی 
دەوڵەت���ی عوس���مانییەوە چەكدار و س���ەرباز ب���ۆ دامركاندنی ج���اف ئامادە كراب���وو، ئێمە بە الی 
خۆمانەوە فەرمانمان داوە، بە س���نوورداران كە رێگە بەو هۆزە نەدەن بێنە ناو ئێرانەوە و ئەگەر 
هاتو هاتن، ئێمە بە زۆر ده یانكەینە دیوی الی ئێوەدا و بە چاكمان زانی نامەی رەسمی بنووسین 
و بزانن دەوڵەتی ئێران بەم جۆرە كارە رازی نابێت كە سەربازی دەوڵەتی عوسمانی پا بخاتە ناو 

سنووری ئێرانەوە.

دووهەم: لەبەر ئەوەی ئەو هۆزە ئێمە و ئێوە كێش���ەمان لەس���ەریان هەیە، جارێك خۆیان بە 
ئێرانی دەزانن و جارێكی كە بە عوس���مانی، بوونەتە مایەی كێش���ە و فەساد و زەرەر و زیانیان بە 
هەردوو ال گەیاندووە، بۆیە پێموایە ئەدەب كردنیان كەوتووتە ئەستۆی هەر دوو دەوڵەت، ئێمە وا 
دەبینی���ن كە زۆرتر ئەو ئەركە كەوتۆتە گەردەنی دەوڵەتی عوس���مانییەوە لەبەر ئەوەی ئەو هۆزە 

زۆرتر لەوێڕا بۆ ناو ئێران دێن.

یەك���ەم: دەمانەوێ���ت زەرەر و زیانی خەڵكی الی ئێمە ببژێ���رن و ئەو زەرەرە دەبێت لە ئێڵی جاف 
بسێنن..

دووەم: ئەگەر ئەو هۆزە لەس���ەر س���نوور دوور خەنەوە و لە داهاتوودا دەس���تدرێژی نەكەنە ناو 
دێ و ئ���ازار و ئەزیەت���ی خەڵكی نەدەن، ئەوا مایەی رەزامەندی ئێمەش���ە. لەبەر ئەوەی ئەو هۆزە 
هێش���تا ئێمە هەردوو المان كێش���ەمان لەسەریان هەیە و بە پێی یاسای دەوڵەت و میللەت و عەدل 
و ویژدانیش ناكرێت دەس���تدرێژی بكرێتە س���ەریان، ئەگەر دەركەوت، كێشە و گرفتاری لەوانەوە 

بەدوور بووە.
لە 28 مانگی موحەڕەم ساڵی 1271 نووسراوە.

روونكردنەوە:

1- حەیدەر ئەفەندی، نێوان سااڵنی 1271-1273 سەفیری دەوڵەتی عوسمانی بووە لە ئێران..
سەنه دەدانی سەرۆك وەزیرانی ئەستانبول ئیدارەی دەره وە ش 5688 برگ 1 
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بەڵگەی ژمارە 2

بابەت/ هۆزی جاف
مێژوو/ غرەی سەفەر 1271 ك

نامەی حەیدەر ئەفەندی بە میرزا ئاقاخانی نووری

چەن���د رۆژێ���ك لەمەوب���ەر، ل���ە چاوپێكەوتنێكی ئ���ەم دواییان���ەدا دەربارەی ش���كاتێ لە الیەن 
كاربەدەس���تانی ئێران���ەوە دەرب���ارەی زەرەر و زیانێ���ك هۆزی جاف گەیاندووی���ە، وا بڕیارە كەوا 
هێز و دەس���ەاڵتێك بنێرین بۆ ئازار و ئەزیەتیان، ئەگەر هاتو لە س���نوور پەڕینەوە و پەنایان بردە 
فەرمانڕەوای »سنە« با رێگەیان پێ نەدا و بیانگێڕێتەوە، ئەگەر وانەكات بۆ ئێوە زەرەرمەندە، ئەو 
دەمەش بە دەمی فەرموون كە ئێمە لێناگەڕێین بگەڕێنەوه  بۆ ناو خاكی ئێران، لە نامەی مێژووی 

28 مانگی موحەڕەمدا نووسیبووت دوو خاڵ هەیە:

یەكەم: دەربارەی ناسنامەی ئەم هۆزە هەڵە روویداوە.

دووەم: هەردوو دەوڵەت رۆژ بە رۆژ هەس���ت بە پتەوی نێوان دوو دەوڵەتە دەكەن و لەبەر 
ئەوەی دەوڵەتی ئێران خوازیاری ئازارگەیاندنە بەم هۆزە، ئاش���كرایە لەم رووەوە حاكمی »سنە« 
با پەنایان نەدا و نەهێڵێت بڕۆنە نێو خاكی ئێرانەوە، با ئیتر نەبنە هۆی ناڕەحەتی، و لەبەرئەوەی 

ئێوە خوازیاری ئازاردانی ئەم هۆزەن هەرواش دەكرێت...
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بەڵگەی ژمارە 3

بابەت/ هۆزی جاف
مێژوو/ 11 مانگی سەفەری ساڵی 1271ك
)نامەی میرزا ئاقاخان بە حەیدەر ئەفەندی(

دەربارەی هۆزی جاف دووبارە نامەی جەنابت گەیش���تە دەس���تم، لە مێژووی مانگی سەفەر، 
كە تیایدا نووس���یبووت كە ئەگەر هۆزی ناوبراو هاتنە ئەو دیودا حاكمی كوردس���تان رێگە بەوانە 
ن���ەدا و بیانگێڕێت���ەوە، رەنگ���ە بەڕێزتان بە وردی لەوە تێنەگەیش���تبن ئ���ەو رۆژەی یەكترمان دی 
و دەربارەی جاف دواین بڕیار درا، لەو رووانەوە با بەش���ێوەی نووس���راو بێت باش���ترە، تا ئێمە 
بتوانین وەاڵمتان بدەینەوە، دوای خوێندنەوەی نووس���راوەكەت لە مێژووی 28 مانگی موحەڕه مدا 
وەاڵم دراوەت���ەوە، ب���ەاڵم دەربارەی هەڵەیەك كە جەنابتان باس���ت كردبوو جێگەی سەرس���امییە، 
ئەگەر دەربارەی دووبەرەكی ئێمە لەبەر هۆزی جاف ئەو باسە با ئەمڕۆ باسی لێوە نەكەین، بەاڵم 
ئەوە ئاش���كرایە ئەم هۆزە بە هەوەس���ی خۆی جارەوبار خۆیان بە الی ئێوەدا كش���اندووە. وە لەو 
رووەوە ئەو نامانەی بۆ سەفارەتی دەوڵەتی عوسمانی نووسراوە ئەو مەسەلەیەی بە وردی تیادا 
رۆش���ن كراوەتەوە، بەاڵم وا دیارە ئەو كارە لە كاروباری دایەرەی جەنابتانەوە دووربێت، ئەگینا 
بۆ جەنابت لەم رووەوە دووبارە نامەمان بۆ دەنووسیت، كە ئەدەبكردن و ئازاردانی ئەو هۆزە لە 
بەرژەوەندی ئێمەیە، دەوڵەتی ئێمە چۆن باوەڕتان پێ بكات كە ئەو هۆزە ئەمە چەند س���اڵە تااڵن 
و ب���ڕۆی ل���ە ناو خەڵك و خوای میللەتی ئێم���ەدا بەردەوامە و زەرەر و زیانی زۆریان گەیاندووتە 

خەڵكی كوردستان.

روونكردنەوە:

ئ���ەم نامەی���ە س���ەرۆك وەزیران���ی دەوڵەت���ی ئێ���ران ب���ۆ س���ەفارەتی دەوڵەت���ی عوس���مانی 
نووسیویەتی..

لەو دەمانەدا ئەمانوڵاڵخانی ئەردەالن حاكمی كوردستان بووە.
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بەڵگەی ژمارە چوار 4

بابەت: هۆزی جاف
مێژوو: 16 مانگی سەفەر

)نامەی حەیدەر ئەفەندی بۆ میرزا ئاغاخانی نووری(

نامەی بەڕێزتان كە لەم دواییانەدا دەربارەی هۆزی جاف نووس���یبووت گەیش���تە دەس���تمان. 
تێی گەیش���تین، بەاڵم دەربارەی رەگەزنامەی ئەم هۆزە پەیوەندی بە وتووێژی منەوە نییە. بەاڵم 
دووب���ارە ئام���اژە بەوەی دەوڵەتی ئێران هی���چ كاتێك ئاژاوەی ئەو هۆزە بۆ ئێ���ران قەبوڵ ناكا، و 
جەنابتان لە دیداری دواییدا شەفاهەن بەڵێنت داوە و پێت وایە سنووردانان بۆ هۆزی جاف بووە 
بە پێویست و لە باوەڕێكدان پەنادان بەو هۆزە لە ئێراندا بە نەشیاو د ەزانیت و ئەم بەڵێنە سوودی 
دەوڵەتی ئێران دەگرێتە ئەستۆ، و ئێمە ئەو بەڵێنە دەكەینە ماڵ، ئیتر زەحمەتتان نادەین.. لە رۆژی 

شانزەهەمی مانگی سەفەردا ساڵی 1271 ك نووسراوە.

تێبینی:

- ئەم نامەیە بۆ سەرۆك وەزیرانی ئێران و وەاڵمی سەفارەتی عوسمانییە بۆ دەوڵەتی ئێران..
- لە پایگانی دایەرەی س���ەرۆك وەزیرانی عوس���مانیدا، دایەرەی دەرەوە بە ژمارە 5688 بەرگی 4 

پارێزراوە.
- باوەڕپێكراوی شازادە فەرهاد میرزا فەرمانڕەوای والیەتی كوردستان. مێژووی 15 رەبیعولدووەمی 

ساڵی 1285
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بەڵگەی ژمارە پێنج )5(

بایەت/ بەڵێنی مەحموود بەگی جاف كە ئازار و ئەزیەت بە خەڵكی مەریوان نەگەیەنرێت..
مێژوو: هەورامان رەبیعی دووەم 1285 ك

كارتون: 12
دوسیەی: 12/ع

)نامەی مەحموود بەگی جاف بۆ وەزارەتی دەرەوە(

م���ن بەن���دەی خوا، مەحم���وود بەگی جاف، كوڕی محەم���ەد بەگی میری گ���ەورەی جافانم، لە 
حوزووری چاوس���اقانی گ���ەورە و ش���ازادە موعتەمەدولدەولەدا روحم فیدای بێ���ت، بەڵێن دەدەم 
ك���ە ه���ۆزی جاف هیچ جۆرە ئازار و ئەزیەتێ���ك بە خەڵكی مەریوان نەگەیەن���ن و زیانی نەكەن و 
كشتوكاڵی ئەو خەڵكە لە گەڕانەوە هۆزی جافدا پاشیل نەكەن و نووسینی رەزامەندی لە گەورەی 
مەری���وان می���رزا عەبدوڵاڵ چاودێ���ری ئەو دەڤەرە وەردەگرم و دەینێرمە خزمەتی ش���ازادە روحم 

فیدای بێت.

لە 11 مانگی رەبیعولدووهەمی ساڵی 1285 ك نووسراوە.

مۆری مەحموود

ئەم نووسراوە لە الیەن ئەمین میرزا قایمقامی كوردستان مۆركراوە.
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بەڵگەی ژمارە شەش )6(

بابەت: محەمەد بەگی جاف- عەشایەر
مێژوو: نیەتی
كارتۆن: 13

دۆسیە: 12/ع
رۆنووسی نامەی میرزا عیسا خان

قوربان فیدای خۆڵی ژێر پاتبم، دوێنێ محەمەد بەگی جاف گەیش���تە س���لێمانی، لە س���اختمانی 
پاش���ادا داب���ەزی، بەرنامەی وایە هەورامییەكان زووتر بگەڕێن���ەوە واڵتی خۆیان، وتەكەی بە الی 
پاش���اوە ئەوە بووە كە محەمەد س���ەعید س���وڵتانی نمەك حەرام و درۆزن بۆ ماوەی س���ێ رۆژ 

رۆیشتووە كە لەگەڵ خەڵكیدا بگەڕێتەوە، سێ رۆژەكە بووه تە پێنج رۆژ و دیار نییە.
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بەڵگەی ژمارە حەوت )7(

بابەت: دڕەندەگی هۆزی جاف و محەمەد بەگ
مێژوو: 15 مانگی موحەڕەم 1287 ك

كارتۆن: 13
دۆسیەی: 5/ ح

دێی مێش���او و ش���یدان كە دەكەونە دەڤەری ش���لێرەوە لە خاكی خوڕخوڕە و خاك و یادە كە 
پەیوەستە هەوارگەی یار ئەحمەد بەگی جافە و لەوێڕا هەر كارێكی بوێت دەیكا، ئیبراهیم سوڵتان 
حاكمی خوڕخوڕە چەندین جار وتوویەتی ئەگەر لێم گەڕێن ئەو دوو دێیە بە باشی ئازار دەدەم، 
تا یار ئەحمەد بەگ پەنا نەدەن وادەزانم كارێكی چاكە، منیش لەبەر سنوورداری دوو دەوڵەت ئەو 
كارەم نەكردووە، بەاڵم ئەگەر ئەمر بكەن چ یار ئەحمەد بەگ بێت یان رەسول ئاغای شیوەكەلی، 
ی���ان ئەحمەد كەندەس���ووری بێت، یا هەورامی یا ئەحمەد وەندی بێت، ت���ەواوی ئەوانە هەموویان 
لەژێ���ر فەرمان���ی محەمەد بەگی جافدان، ئەگ���ەر ئەو بنێرینە دۆزەخ ئەو دەڤەرە وەك س���ەعاتێكی 
قورمیشكراوی لێدێت و بڕێك لە خەڵكی كوردستان ئامادەی لەناوبردنی یار ئەحمەد بەگ هەن و 
منیش بەڵێنی س���ێ س���ەد تمەن پاداشت و دە تمەن مەعاشم داوە تا بزانین خواوەند چی دەكات و 

بەختی هەمیشەیی شاهەنشا روحم فیدای بێت چی دەفەرموێت بە حەقی »محەمەد د.خ«.

15 موحەڕەم 1287 ك
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بەڵگەی ژمارە هەشت )8(

بابەت/ دەستگیركردنی محەمە سەعید سوڵتان و یار ئەحمەد جاف
مێژوو/ 15 موحەڕه م 1287 ك

كارتۆن/ 12
دۆسیە/ 15/ح

كاغەزی خوالێخۆش���بوو حاجی فەرهادی میرزای موعتەمەدولدەولە لە حكومەتی كوردس���تان 
بۆ وەزارەتی دەره وە..

مەبەس���تی بەڕێزت���ان لەوە بووە كە چاوس���اقێكی تایب���ەت لە دەوڵەتی عوس���مانییەوە بێت بۆ 
باركردن���ی هەوارمیی���ەكان و گرتنی محەمەد س���ەعید س���وڵتان و داواكردن���ی یارئەحمەد جاف تا 
»محەم���ەد بەگ«ی مەلعون ناچار بكەین. هێش���تا هیچ هەواڵێك ل���ەو رووەوە نییە و وا دیارە ئەو 
»پاش���ا«یە فەخفەخەی پاش���ایەتی هەیە، با وەك تەمەنی گەیش���تۆتە هەش���تا ساڵ، س���لێمان ئاغا 
بەرازی بەو بۆنەوە بنێرن كە مایەی ئومێدی خەڵكی سەر سنوورە و ئەو كابرای ناوبراوە ئەگەر 
بكەوێتە دەس���تیان دووری دەخەنەوە، محەمەد س���ەعید س���وڵتان لەگەڵ خێزانەكەیدا لە دۆڵەمەڕە 
جارەوب���ار دەڕوات���ە ئەوێ و دەڵێن لەوێ نیی���ە، بەاڵم جارەوبار ل���ەوێ دەبینرێت و ژن و منداڵی 
ناباتە س���لێمانی و ئەودەم ناچار دەبێت پەیدا ببێت، هەرچی هەیە هەمووی بە دەس���تووری ئەوە.. 

ئیتر زەحمەتتان نادەم.

لە رۆژی 15 مانگی موحەڕەمدا 1287 ك نووسراوە.
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بەڵگەی ژمارە )9(

بابەت: فەرمانی فەرمانڕەوایی دەڤەری زەهاو بە محەمەد پاشای جاف لە الیەن دەرباری ناسرودین 
شای قاجارەوە.
مێژوو: 1291 ك

مۆر: سەنەدە سەرەكییەكە لێ دابڕاوە.

خزمەتگ���وزاری ب���او و باپیران���ی جەنابتان پەیوەس���تە لەو ناوچان���ەدا دیارە و جەنابیش���تان 
هەروا خزمەتگوزار و راس���تگۆی هەمیش���ە نیشانتان داوە، لەبەر ئەو خزمەتگوزارییەی جەنابت و 
فەرمانڕەوایی دەڤەرەكانی زەهاومان بە ئێوە بەخشیوە تا ئەوێ ئاوەدانی و ئاسایشی خەڵكی ئەو 
ناوچان���ە هەی���ە فەراهەم بێنێت و ئەوەی ریش س���پی و كوێخای زەهاو هەی���ە لەم فەرمانە ئاگادار 
بكەین���ەوە كە جەنابتان فەرمانڕەوای ئەو ناوچانەش و ئەوی دەربارەی ماڵیاتی ئەوێ بە فەرمانی 

تۆ رەسمی بناسن. ساڵی 1291 ك
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بەڵگەی ژمارە )10(

بابەت: سپاردنی حكومەتی زەهاو بە محەمەد پاشای جاف و فەرمانی نیشتەجێبوونی هۆزی جاف 
مورادی لەسەر فەرمانی ناسرودین شای قاجار.

مێژوو: 1290 ك مانگی شەعبانی مەزن.
مۆر: بەندەی شا والیەت تەهماسب.

فەرمانی تەواو.. كە بەڕێزتان و دۆستی تەواو موخلیسی خاقان محەمەد خانی پاشای هۆزی 
ج���اف »مورادی« ش���انازی بكات بزانێ���ت كە فەرمانی ب���ێ ئەمالوئەوالی شاهەنش���ای گەورە و 
رێ���زدار روح���ی فیدای هەردوو دونیا پایەبەرزی بێت. كە ئەو دۆس���تداری ش���ایە و هۆزی جافی 
مورادی، كە هەموویان لە شاوە نزیكن، كە بە پێی وتەی ئێوەی بەڕێز تەواوی سەرۆكایەتی جاف 
وەفاداری شاهەنش���این، وەك نووس���راو نووس���یوە و مۆرت كردووە كە بۆ خۆت و تەواوی ئەو 
ه���ۆزە خزمەتگوزاری شاهەنش���ان و لە كۆن���ەوە كە ئێوە هەروا بوونە، هەموو ش���ت دەگەڕێتەوە 
سەرچاوگەی سەرەكی خۆی، وەك ئەو هەموو راستگۆیانەتان دەربارەی شاهەنشا وەدەرخستووە، 
بێ ش���ك ئەوی لەوەڕگا جێگەی نیش���تەجێبوون و كش���توكاڵە بۆ ئەو هۆزە دابین كراوە، هەروەها 
گەرمیان و كوێستانیان بۆ دیاركراوە و مۆری خاوەن شكۆ و شاهەنشای پێوەیە بۆ خود و كوڕ 
و كوڕەزاكانت وە جەنابتان ئەوەی بە چاكی دەزانن لەو دەڤەرانەیدا ئەنجام بدە و لەو دەڤەرانەیدا 
ئازادی چۆن ئیدارەی بكەیت و دابەش���كردنی ئەو ناوچانە بەس���ەر دەمڕاسانی هۆزەكەتدا ئەوەی 
بەرژەوەندی خۆتە بیكە و ئێمە لە سایەی خوداوە دڵنیاین زەهاو ئاوەدان دەكەینەوەو یانزە هەزار 
توم���ان وەك ماڵیات���ی ئەو دەڤەرە دەتوانی ئەوی چاكە پێی بكەی و ئەوەی بۆ لە مەوال دروس���تی 
دەكەی وەك ئاش، دێهات، باخ، لە داهاتوودا نیوەی بۆ دەوڵەتە و نیوەی هی ئێوەیە، و ئێمە دڵنیاین 
كەوا رێگەوبان دەپارێزیت و ئەم بڕیارانە بگەیەنە سەرۆك تیرەكان و ریش سپییان و داواكارین 

هەرگیز لە فەرامێنی شاهەنشا سەرپێچی نەكەیت و موو بە موو فەرامێنی جێبەجێ بكەیت.

لە مانگی شەعبانی مەزندا ساڵی 1290 ك نووسراوە.
تەهماسب میرزا لە حاشیەی سەنەدەكەدا نووسیویەتی:

بە ناوی خوای گەورە و میهرەبان بە ئومێدی خوا پیرۆزە:

یەكەم: ئەو رەوشانەی باسمان كردووە سوپاسی بۆ خوا لە محەمەد پاشا هەیە.
دووەم: ئاسایشی ئەو دەڤەرانە پێویستە نیازی سەرەكی ئێمەیە.

سێهەم: ئاوەدانكردنەوەی ئەو ناوچانە مەبەستی ئێمەیە و بە تەئكید لەو رووەوە درێغی ناكەیت.
چوارەم: خەڵكی ناوچەكانی زەهاو بەندەكانی رەعیەتداری بپارێزن و درێغی نەكەن.

پەنا بە خودا.
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بەڵگەی ژمارە )11(

بابەت: فەرمانی بڕینەوەی س���ااڵنە دووس���ەد تومان بۆ قادر بەگی كوڕی محەمەد پاشای جاف لە 
الیەن ناسرودین شاوە

مێژوو: 1292 ك
مۆر: تاكەدست ناصرالدین خاتم شاهی گرفت

صیت دادو بعدلت ازماه تاناهی گرفت

لەبەرئەوەی بەڕێزتان قادر بەگی محەمەد بەگی محەمەد پاش���ای جاف بە روخس���اری پڕ لە 
ئومێدەوە رووتان كردۆتە دەربارەی همایۆنی و ئێوە یەكێكن لە خزمەتگوزارانی دەوڵەتی ئێمەن، 
بڕیارمان دابوو كە بەر عینایەتی ئێمە بكەون، س���ااڵنە دووس���ەد تومان معاش���تان بدەینێ و هەر 
س���اڵ بە پێی ئەو فەرمانە پیرۆزە لە دەرامەتی كوردس���تان دوای رەسمی دیوانی وەری بگریت تا 
لە دۆستایەتی و خزمەتگوزاریدا بەردەوام بیت و فەرماندارانی كوردستان هەموو ساڵێك ئەو بڕە 

بڕیاردراوەی بدەنێ و شێوەی ئەو فەرمانە لە دەفتەرەكاندا بنووسن.

ساڵی 1292 ك
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بەڵگەی ژمارە )12(

بابەت: بڕیاری بڕە پارەی سااڵنە دوو سەد تومەن بۆ كەیخوسرەو بەگی جاف لە الیەن ناسرودین 
شاوە

مێژوو: 1292 ك مانگی سەفەر

لەبەر ئەوەی بەڕێز كەیخوس���رەو بەگی جاف روویكردۆتە دەربارەی همایۆنی ئێمە و یەكێكە 
ل���ە خزمەتگوزاران���ی دەوڵەتی ئێمە و فەرمانب���ەرداری دەوڵەتی ئێمەی گرتۆتە ئەس���تۆ، بڕیارمان 
دا بۆ ئێس���تا و داهاتوویش س���ااڵنە دووس���ەد تومان بە پێی ئەم فەرمانە پیرۆزە وەربگرێت تا بە 
نیازی سەرفی بكا و ئەو راستی سەداقەتە بە باشی ئەنجام بدرێت و فەرماندارانی كوردستان ئەم 

فەرمانە جێبەجێ بكەن و لە دەفتەرەكانیدا یاداشتی بكەن

1292 ك مانگی سەفەر
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بەڵگەی ژمارە )14(

بابەت: تەرخانكردنی سااڵنە شەست تومان بۆ محەمەد ئەمین بەگ ئامۆزای محەمەد خان پاشای 
جاف لە الیەن ناسرودین شاوە

لەبەر ئەوەی بەڕێزتان محەمەد ئەمین بەگی ئامۆزای محەمەد پاش���ای جاف رووی ئومێدتان 
كردۆتە دەرباری همایۆنی و ئێوە یەكێكن لە خزمەتگوزارانی دەوڵەتی سەربەرزی ئێمە و كەمەری 
خزمەتتان بەستووە، لەبەر ئەوە هەموو ساڵێك فەرمانبەرانی كوردستان بە گوێرەی ئەو فەرمانە 
پیرۆزە دراوی رەس���می دیوانی وەربگرن و بە گوێرەی نیاز س���ەرفی بكەن و ئیخالس���ی خۆتان 

تۆمار بكەن و كارمەندان ئەو فەرمانە تۆمار بكەن و پەیڕەوی بكەن

1292 ك مانگی سەفەر
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بەڵگەی ژمارە )15(

باب���ەت: فەرمان���ی تەرخانكردنی بڕی چل تومان س���ااڵنە بۆ محەمەد س���اڵح بەگ���ی جاف لە الیەن 
ناسرودینی شاوە

مێژوو: 1292 ك مانگی سەفەر

لەبەر ئەوەی بەڕێزتان محەمەد س���اڵح بەگی جاف رووی ئومێدی كردۆتە دەرباری همایۆنی 
و كەمەری خزمەتی دەوڵەتی بەهێزی ئێمەی بەس���تووە و كەوتە بەر لوتفی شاهەنش���ا و بڕیاری 
مەعاش���ی س���ااڵنەمان بۆ دا و سااڵنە بڕی چل تومانمان بۆ بڕینەوە و لەسەر ئەم فەرمانە پیرۆزە 
فەرمانداری كوردستان دوای رووبەڕووكردنی ماڵیاتی كوردستان تا ناوبراو پەیوەستە لەوەفاداری 

خۆیدا بەردەوام بێت، فەرمانی همایۆنی تۆمار بكرێت

1292 ك مانگی سەفەر
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بەڵگەی ژمارە )16(

بابەت: دەستێوەردانی عوسمان بەگی سەرۆكی هۆزی جاف لە سنووری مەریواندا.
مێژوو: 29 مانگی شەوالی 1308 ك

كارتۆن: 21
دۆسیە: 12/ع

نمرە 18

بۆ باڵیۆزی گەورەی عوسمانی )نامەی وەزارەتی دەرەوە(. 

جەنابی رێزدار و لێهاتوو نوێنەری تەواوی خاوەن پایە و راس���تگۆمەئاب پەیڕەو بەو نامەیە 
كەوا فەرمانبەری مەریوان زەفەرولمولك نووسیویەتی، لە كۆنەوە گوایە بەربەستێك هەیە جۆگەی 
»زەری���ن ك���وب«ی لێ جی���ا دەبێت���ەوە و مودەتێكە ئەو جۆگەی���ە خراوەتە الوە، بەاڵم عوس���مان 
بەگی س���ەرۆكی هۆزی جاف دەستی بەسه ردا كێش���اوە گوایە فەرمانی لە دەوڵەتی عوسمانییەوە 
وەرگرتووە، لەبەر ئەوەی بە خاكی ئێران و بەش���ێك لە مەریوان دەژمێردرێت و هەتاكو لە كاتی 
هاتنی نوێنەرانی چوار دەوڵەتیشدا ئەو جێگەیە لەسەر ئێران ژمێردراوە، دەستێوەردانی عوسمان 
بەگ لەوێدا دوورە لە كاروباری )اس���تمالك( و دەبێتە هۆی كێش���ە و ئاژاوە لە س���نووردا، بۆیە لە 
بەڕێزت���ان داواكاری���ن كە لەهەر ك���وێ بە چاك دەزانیت بەرگری لە عوس���مان بەگ بكرێت تا ئەو 

كارەی نەكا و ئاكامی ئەو كارەمان پێ راگەیەنن

ئیتر زۆر زەحمەتتان نادەین

شوێنی ئیمزا
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بەڵگەی ژمارە حەڤدە )17(

بابەت: قەدەغەكردنی هۆزی جاف بۆ لیالخی كوردستانی ئێران
مێژوو: 16 زولقعدەی ساڵی 1312 ك

كارتۆن: 24
دۆسیە: 12/ ع

نمرە 936 عمومی 59 تایبەت

نام���ەی باڵیۆزخان���ەی عوس���مانی ل���ە ت���اران بۆ وەزارەت���ی دەرەوە جەناب���ی رێ���زدار و پایەبەرز 
مەرحەمەتدار و گەورە و میهرەبان بە پێی نامەی گەیش���توو لە بابولعالی بۆ س���ەفارەتی ئێمە كە 
س���ەفارەتی گەورەی دەوڵەتی ئێران لە ئەستەنبۆل نووسیەتی بۆ بابولعالی كە پەیڕەوی كەفالەتی 
عوسمان پاشای جاف سەرۆكی ئەو عەشیرەتە كە ئەوە بۆ سێ ساڵی دەڕوا كە بتوانن بڕۆن بۆ 
كوێستان بەاڵم لەبەرئەوەی لەم ماوانەیدا دزی و تااڵنی زۆری خەڵكیان كردووە، ئیدی گەیشتووتە 
رادەی ب���ێ تام���ی، دەوڵەتی ئێران فەرمانی دا كە ئەو هۆزە قەدەغە بكرێن لە هاتنیان بۆ ناو ئێران، 
عوس���مان پاش���ا لە زەمانی س���ەرۆكایەتیدا نەیهێش���تووە ئەو هۆزە كاری ناڕەوای لێ بوەشێتەوە 
و دەس���تخەتی لەو رووەوە بە دەس���تەوە هەیە، و ئەگەر جاروبار دزی و دەخەڵییەك لێرەولەوێ 
بكرێت لە الیەن كاربەدەس���تانەوە لێپرس���راوی كراوە، بۆیە بابولعالی داواكارە و س���وورە لەسەر 

ئەوەی كە ئەو هۆزە كوێستان و گەرمیانی خۆیان بكەن وەك هەر سااڵنی كە...

سەفارەتی سەنیە ئاگادار بكەینەوە، لەگەڵ رێزی فراواندا

6 مانگی زیلقیعدە 1312 ك
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بەڵگەی ژمارە هەژدە )18(

بابەت: بەرگری لە هاتنی عەشیرەتی جاف بۆ ناو خاكی كوردستان
مێژوو: نیەتی
كارتۆن: 24

دۆسیە: 12/ ع
نامە بۆ سەفارەتی عوسمانی

نامەی رێزداری جەنابت لەگەڵ مێژووی 16 مانگی زیلقعدە 1312 ژمارە 59 دەربارەی هۆزی 
جاف گەیش���تە دەس���تمان، لەگەڵ رێزدا وەاڵمتان دەدەینەوە، كەوا هۆزی جاف لەبەر زیانی زۆر و 
رەفتاری ناشیرینیان بەرگری لە هاتنیان بۆ ناو ئێران دەكرێت، تا ماڵ و ژیان و زیندەگی خەڵكی 
لە كردەوەی نەش���یاویان بپارێزرێن. بە نامەی نێوان دوو دەوڵەتی »ئێران و عوس���مانی«دا دیارە 
ك���ە ل���ە نێوان وەزارەت���ی دەرەوەی هەردوو واڵتدا نووس���راوە. كە ئەو عەش���یرەتە هاتنیان بۆناو 
ئێران قەدەغە كراوە، بەاڵم ئەوانە بە دزی و ئاشكرا خۆیان گەیاندۆتە ناو ئێران و هەمیشە كاری 
نەش���یاویان كردووە. دەوڵەتی ئێران پێداویستییەكانی بەرگری لەوانە ئامادە كردووە تا خەڵكی لە 
كاروكردەوەی نەشیاویان بپارێزێت. بەسەر ئەوانەدا ئێمە داواتان لێدەكەین بۆ پاراستنی هاوسێتی 
بەرگری لەو عەش���یرەتە بكەن و بە ش���ێوەی نووس���راوە زەرەر و زیانێك ك���ە دەگەیەننە خەڵكی 

دەبێت ببژێرن و ئێمە بە شێوەی كاتی مۆڵەت بە هاتنی ئەو هۆزە دەدەین

ئیتر كاتتان ناگرین

شوێنی واژوو
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بەڵگەی ژمارە نۆزدە )19(

بابەت: پەالمارەكانی عەشایەری جاف
مێژوو: 23 رەبیع االول 1317 ك

كارتۆن: 16
دۆسیە: 32/ 17

نامەی حكومەتی كوردستان بۆ وەزارتی دەرەوە
ژمارە 21

پێت���ان رادەگەیەنی���ن كەوا مەحموود پاش���ای جاف س���ەرۆكی عەش���ایەری ج���اف، یەكێكە لە 
مله���وڕەكان و هان���دەری جافەكانە، ت���ا تاوانی گ���ەوره ی دڕندانەتر ئەنجام بدەن، ب���ەاڵم بەندە بە 
وج���وودی ئ���ەوەی هێز و توانای زۆرمان ئەمس���اڵ لە س���نووردا نەبووە توانیومان���ە بەرگری لە 
پەالماری جافەكان بكەین، وا گەڕانەوەی جافەكان بۆ شارەزوور نزیكە بە ئەمری مەحموود پاشا 
بڕێك چەكدار هاتوون سێ كەسیان لە هۆزی »گاملی«ن كە نیشتەجێی ئێرانن خەڵكیان كوشتووە 
و بریندار كردووە و مەڕ و مااڵتی ئەو هۆزەشیان تااڵن كردووە، بەندە پەیوەندیم بە كەیخوسرەو 
بەگی كوڕی مەحموود پاش���ای جافەوە كردووە كە لەس���ەر س���نووردا نیش���تەجێیە، بەاڵم ناوبراو 
هیچ كارێكی لەم رووەوە نەكردووە و بەندە چەندین چەكداری سوارەم ناردووەتە سەر ئەو تیرە 

چەپاوكەرانە و لە دواییدا ئاكامی دەگه ینمە خزمەتتان.

لەبەرئەوەی س���ەرۆكایەتی مەحموود پاشا بەس���ەر جافەكاندا پەیوەستە مایەی دەردەسەرێ 
بووە، بە پێچەوانەی مەحموود پاش���ا، عوس���مان پاش���ای برای كە قائیمقامی هەڵەبجە بوو رەفتار 
و كرداری پەس���ندە و بۆ پاراس���تنی ئەم س���ەر س���نوورانە بە پێویس���تی دەزانین پەیوەندی لەگەڵ 
س���ەفارەتی عوس���مانی و بابولعالیدا بكرێت تا سەرۆكایەتی جاف بە عوسمان پاشا بسپێردرێت و 

مەحموود پاشا لەو ریاسەتە البدرێت.

جێگەی مۆر: مەحموود

پەراوێز: ئەم نووسراوە بۆ سەفارەتی گەورەی ئەستەنبۆل نێدراوە.
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بەڵگەی ژمارە بیست )20(

بابەت: دەستدرێژی هۆزی جاف
مێژوو: 18 رەبیعولئەوەلی 1317 ك

كارتۆن: 16
دۆسیە: 33/ 17

نامەی وەزارەتی خارجیە بۆ سەفارەتی گەورەی ئێران لە ئەستەنبۆل
ژمارە 1604

بە پێی زانیاری فەرماندەی كوردستان، مەحموود پاشای جاف سەرۆكی هۆزی جاف، بەسەر 
س���نوورەوە بۆتە هۆی كێش���ە و هەرا و هەمیش���ە هانی جاف دەدا تا دزی و دەس���تدرێژی بكەنە 
س���ەر خەڵكی واڵتمان كە لە كوێس���تان دەگەڕێنەوە بۆ ش���ارەزوور پەالماری خەڵكی ئێمە دەدەن 
و تااڵنی���ان دەكەن و دەیانكوژن، حكومەتی كوردس���تان لەم رووەوە پەیوەن���دی لەگەڵدا كردووە، 
هیچ جۆرە وەاڵمێكی نەداوەتەوە، وەك بیس���توومە عوس���مان پاش���ای برای مەحموود پاشا كە لە 
پێشدا سەرۆكی هۆزی جاف بووە، پیاوێكی چاك و رەفتار و كردەوە پەسندە، ئێستاش قائیمقامی 
هەڵەبجەیە، وا باش���ە س���ەفارەت بۆ گەڕانەوەی تااڵنەكە بكۆش���ێت و لەگەڵ بابولعالیدا بدوێت تا 
مەحموود پاشا لە سەرۆكایەتی جاف الببرێت و عوسمان پاشا جێگەی بگرێتەوە، تا جاف ئەوەندە 

دەستدرێژی نەكاتە سەر خەڵكی و ئاسوودە بژین.

مشیرولدەولە
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بەڵگەی ژمارە بیست و یەك )21(

بابەت: دەستدرێژی هۆزی جاف
مێژوو: 16 جەمادولیەكەم 1317 ك

كارتۆن: 16
دۆسیە: 32/ 17

راپۆرتی تەلەگرافی لە قەسرەوە بۆ وەزارەتی دەرەوە

رۆژنامەی قەس���ر ب���ە مێ���ژووی 16 جەمادولیەكەمی 1317 ك، بە پێی هەواڵێك گەیش���تووتە 
تەلگورافخانە چوار تیرەی هۆزی جاف سنووریان بەزاندووە و هاتوونەتە ناو خاكی ئێرانەوە.

تیرەی عەمەلە، هاروونی، تایشەیی، پەیاخی و مەحموود پاشای جاف سەرۆكی جاف نامەیەكی 
بۆ شێخ جەالل نووسیوە كە ماڵیان لە دێی سەنگەری لێواری سیروانە، تیایدا دەڵێت:

تۆ لە س���ەنگەردا مەمێنە، لەبەر ئەوەی جاف لە تۆڵەی رووداوی پارس���اڵدا كە كێشەی لەگەڵ 
عەزیزخان���ی باجەالن���دا هەب���ووە، بڕی���اری داوە قورەتو وێران بكا و ش���ێخی ناوبراو س���ەنگەری 
بەجێهێاڵوە گوایە پەڕیوەتەوە ئەوبەری سیروان. ئەمە راپۆرتێكی رۆژنامەی تەلگورافییە دەربارەی 

دەستدرێژی هۆزی جافدا هەناردمە خزمەتی بەڕێزتان چاوەڕوانی فەرمانی جەنابتم

مانگی جەمادی یەكەم

جێگەی مۆر
محەمەدی غەفاری
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بەڵگەی ژمارە بیست و دوو )22(

بابەت: پەالماری عەشایەری مەنمی و گەڵباخی لە الیەن جافەوە
مێژوو: دووەمی جەمادی دووەم 1317 ك

كارتۆن: 16
دۆسیە: 32/ 16

نامەی سەفارەتی عوسمانی بۆ وەزارەتی دەرەوە
ژمارە: 235

جەنابی شكۆدار و رێزفراوان دۆست مەئاب و میهرەبان..

بە پێی ئەو هەواڵەی پێمان گەیشتووە هۆزی جاف لە گەڕانەوەیدا بۆ گەرمیان، تیرەی مەنمی 
و گەڵباخ���ی پەالماریان���ی داوە ت���ااڵن ك���راون و تیرەكانی دیك���ەی جاف بڕیاریان���داوە تۆڵەی ئەو 
پەالمارە بكەنەوە، بۆ بەرگری ئەو كێش���ە گەورەیە حكومەتی كوردس���تان )مەبەس���ت لە سنەیە( با 
ماڵە تااڵنكراوەكان بگێڕنەوە تا جاف بەڵگەی پەالماری بە دەس���تەوە نەمێنێت، ئیدی رێزی فراوان 

و ئەوەندە زەحمەتتان نادەین

جێگەی مۆر
محەمەد شەمسەدین

حاشیە:
وەاڵم بۆ حكومەتی كوردستان نووسراوە.
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بەڵگەی ژمارە )23(

بابەت: دەستدرێژی هۆزی جاف
مێژوو: 8 جەمادی دووەم 1317 ك

كارتۆن: 16
دۆسیە: 32/ 17

دەستنووسی پەیوەندی وەزارەتی دەرەوە بۆ سەفارەتی عوسمانی
74 -2884

دەربارەی پەیوەندی نامەی مێژووی 3 مانگی جەمادی دووەمی 1317 نمرە 235، كە دەربارەی 
تیپ���ی س���داغا ب���ۆ هۆزی ج���اف، و جەنابت ل���ە نامەی 99 مانگ���ی رەبیعو الس���انی 1317 نمرە 12 

نووسراوە.

دەوڵەتی ئێمە و هەواڵی چاوساقانی سەر سنووری ئێمە پەیوەستە دادیانە دەربارەی رەفتاری 
نەش���یاوی عەشایەری جاف، بێ ش���ك تەواوی ئەو كردارە نەشیاوانە بە فەرمانی سەرۆكی جاف 
ئەنج���ام دەدرێ���ت و ئەگ���ەر عەش���ایەری الی ئێمە كارێكی���ان كردبێت بۆ بەرگ���ری لەخۆ و ماڵ و 
حاڵیان بووە، بەسەر ئەوەدا ئێمە پیاوانی دەوڵەتمان لە حكومەتی كوردستان ئاگادار كردۆتەوە كە 
كاروكردەوەی نەشیاو روونەدات، لەم رووەوە بەڕێزتان ئاگادار دەكەینەوە و بە پێویستی دەزانم 
دەوڵەتی ئێوە بڕێك ئەو س���نوورانە باش���تر بخاتە ژێر چاوەدێرییەوە تا لەمە زیاتر ئاسایشی ئەو 

سنوورە تێك نەچێت.

موشیرولدەولە
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بەڵگەی ژمارە بیست و چوار )24(

بابەت: هۆزی جاف
مێژوو: 9 جەمادی دووەم 1317 ك

كارتۆن: 16
دۆسیە: 32/ 17

دەستنووسی وەزارەتی دەرەوە بە ئیحتشام و لسەلتەنەی فەرمانڕەوای كوردستان.
نمرە 1894

بە پێی نامەی س���ەفارەتی عوسمانی مێژووی دووەمی مانگی جەمادولدووەمی ساڵی 1317ك 
نم���رە 235، ك���ە ب���ۆ وەزارەت���ی ئێمە نووس���راوە، ك���ە گوایە لە گەڕان���ەوەی هۆزی جاف���دا بۆ ناو 
خاك���ی عوس���مانی، تیرەی مەنمی گەڵباخی پەالماری جافی���ان داوە و تااڵن كراون. هۆزی جاف لە 
كۆبوونەوەیدا بۆ تۆڵە س���ەندنەوەی ئەو پەالمارە وەاڵمیان داوە كە لێپرس���راوانی الی ئێمەی سەر 
س���نوور پەیوەس���تە لەو جۆرە ش���كاتەیان هەیە، بە تایبەت دەربارەی س���ەرۆكی هۆزی جاف كە 
ت���ەواوی ئەو گرفتاریانەی لەژێر س���ەری ئەودایە، وە تۆ بۆخ���ۆت لەم رووەوە كاری لێ بكە و لە 

ئاكامەكەی ئاگادارم بكه نەوە.. تا ئێمەش سەفارەتی عوسمانی لەوە ئاگادار بكەینەوە..

ئیدی زەحمەتتان نادەین.

موشیرولدەولە
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بەڵگەی ژمارە بیست و پێنج )25(

بابەت: دەستدرێژی هۆزی جاف
مێژوو: 16 جەمادی دووهەم 1317 ك

كارتۆن: 16
دۆسیە: 32/ 17

نمرە: 3028- 79 تایبەتی

دەستنووس���ی وەزارەت���ی دەرەوە ب���ۆ س���ەفارەتی عوس���مانی لە ئێ���ران بە پێ���ی هەواڵێك لە 
كاربەدەس���تانی كرماش���انەوە بە دەستمان گەیشتووە، كە هەر چواریان جافی مورادین سنووریان 
بەزاندووە و هاتوونەتە ناو ئێرانەوە، ناوچەی »زەهاو« سەرۆكەكەیان »مەحموود پاشای جاف« 
نامەی بۆ ش���ێخ جەاللی س���ەنگەر نووسیوە كە بەسەر س���یروانەوەیە لە سەنگەر بار بكات، لەبەر 
ئەوەی هۆزی مورادی لە تۆڵەی كێشەی پارساڵدا دەیانەوێ دژ بە عەزیز خانی باجەالن ناوچەی 
قورەتو وێران بكەن بێ ش���ك ئاوا كاروكردەوەیەك لەبەرباڵوی ئاسایشی سەر سنووری دووالدا 

كارییە لەگەڵ رێزی فراواندا بۆ بەڕێزتان. ئیتر زەحمەتتان نادەین.

مشیرولدەولە
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بەڵگەی ژمارە بیست و شەش )26(

بابەت: دەستدرێژی هۆزەكانی جاف
مێژوو: 20 جەمادی دووەم 1317 ك

كارتۆن: 16
دۆسیە: 35/ 17

نامەی نووسراوی وەزارەتی دەرەوە بە ئیقبالولدەولە. فەرمانداری كرماشان

نامەی بەڕێزی مێژووی 18 مانگی جەمادی یەكەم وەدەس���ت گەیشت، گەلێك خۆشحاڵ بووم 
وا تەندروست و شادمانی، هەروەها لە كاروكردەوەی فەرمانڕه وای جەنابتان..

دەربارەی هاتنی بڕێك لە هۆزی جاف بۆ ناو خاكی ئێران بۆ دەڤەری زەهاو نامەت نووسیبوو، 
هەروەها لەو رووەوە لە سنوورەوە دیسان نامەتان پێ گەیشتبوو، هەواڵم پێ گەیاندن كە بەرگرییان 
لێبكەن ئەگەر كشتوكاڵیان كردبێت بەرهەمەكەی بەوان نەدرێت، و پێویستە بەڕێزتان لەم رووەوە 
س���نووردارەكان ئاگادار كەیتەوە كە بەرانبەریان دژواری بكەن و نەهێڵن عوسمانییەكان ئاوا بێنە 
ن���او خاك���ی ئێران���ەوە و لە خاكی ئێراندا كش���توكاڵ بكەن. وە ئەگەر كش���توكاڵیان كردبێت نەهێڵن 
بیبەنەوە ناو خاكی عوس���مانی، ئەوی هەیانە س���نووردارەكان داگیری بكەن، وا چاكە لەم رووەوە 
بڕێ���ك وردەكاری با لەژێر سەرپەرش���تی بەڕێزتاندا ئەو كارانە ئەنج���ام بدرێت. ئیدی زەحمەتتان 

نادەین.

مشیردودەولە
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بەڵگەی ژمارە بیست و حەوت )27(

بابەت: دەستدرێژی جاف
مێژوو: 15 مانگی شەعبان 1317 ك

كارتۆن: 16
دۆسیە: 37/ 17

نامەی وەزارەتی دەرەوە بۆ حوسامولسەلتەنە فەرمانداری كرماشان
نمرە 4579

نامەی بەڕێزتان دەربارەی »ئیستمالك«ی جافەكانم بە دەست گەیشت، ئەو تێبینییانەی ئێوەی 
رێ���زدار دەگەڕێتەوە بۆ عەقڵ و درایەتی پایەبەرزتان ئومێدەوارم بەو لێزانی جەنابتانە كاروباری 
ئەو دەڤەرانە ببەیت بە رێگەوە و من ئەو بیروڕای جەنابتانم گەیاندە خزمەتی شاهەنشای پایەبەرز، 

هەرچی بڕیاری لەسەر فەرموو بە خزمەتی جەنابتانی دەگەیەنم

مشیرولدەولە
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بەڵگەی ژمارە بیست و هەشت )28(

بابەت: دەستدرێژی هۆزی جاف لە كرماشاندا
مێژوو: 6 زیلقعدە 1318ك

دۆسیە: 6
نامەی وەزارەتی دەرەوە بۆ عەالئولمولك سەفیری گەورەی دەوڵەتی ئێران لە عوسمانی

نمرە: 222 كابینەی وەزیری دەرەوە

دەرب���ارەی دەس���تدرێژی جافی مورادی بۆ س���ەر ل���ەوەڕگای هۆزەكانی ئێران لە كرماش���ان، 
دەس���تدرێژی چەند جارەی كوڕەكانی فەروخ خان و عەلی ئەكبەر خانی س���نجاوی وە نامەی ئێمە 
و لێپرسراوانی سەر سنوور بۆ سەفارەتی عوسمانی و بە پێی زانیاری زۆر كە پێمان گەیشتووە 
ماوەی���ەك لەمەوپێ���ش تا بە ئەوڕۆ هۆزی ج���اف و كوڕەكانی فەروخ خ���ان و عەلی ئەكبەر خانی 
س���نجاوی زەرەر و زیان���ی فراوانی���ان بە دەڤەرەكانی كرماش���ان گەیاندووە، وە ه���ەر چەندە لەو 

رووەوە لەگەڵ سەفارەتی عوسمانیدا پەیوەند دەبەستین هیچمان دەستگیر نەبووە...

دووبارە و چەند بارەی ئەو جۆرە دەستدرێژییانەی هۆزی جاف و كەمتەرخەمی كارمەندانی 
عوس���مانی لەو رووەوە بوو بە هۆی ئەوەی زۆربەی زۆری سەركردەی هۆزەكان لەگەڵ جەنابی 
ئیقبالودەول���ەدا كۆبوون���ەوە و بڕیاری���ان دا كە لە ماڵ و حاڵ و زیندەگییان دیفاع بكەن بە قس���ەی 
ئ���ەوان )ئیت���ر توانای بێدەنگیم���ان پێوە نیی���ە( ئیقبالودەولە توانی تۆزێك دای���ان مركێنێتەوە و لەو 
رووەوه  نامەی بۆ نووس���یوم، كە ماڵی تااڵنكراوەكانم بۆ بگەڕێنێتەوە و خۆیان تاك روویانە هیچ 
كارێك نەكەن، چونكە ئەگەر خۆیان دەستبەكاربن گرفتاری بۆ ئیقالودەولە راگەیێنرا و بە دژوار تا 
رادەیەك ئارام بوونەتەوە، لەم رووەوە لەگەڵ شەمسەدین بەگدا دواین و ئەویش نامەی نووسیوە 

بۆ بابولعالی، جا بۆ بەڕێزتان لە رێگەی خۆتەوە ئەم باسانە بگەیەنە شاهەنشا..

ئەگ���ەر چاوس���اقی دەوڵ���ەت دەربارەی كۆمەڵەی عەش���ایەری كارێك نەكەن و عەش���ایەریش 
ل���ە رووی مەس���وئوللیەتەوە هی���چ كارێكیان نەك���ردووە، ئەگینا خوێنێك���ی زۆر دەڕژا و هەر دوو 
دەوڵەت دووچاری گرفتاری گەورە دەبوون. دیارە كاربەدەستانی عوسمانی بە ئاشكرا الیەنگیری 

راكردووەكان و عەشایەری جاف دەكەن.

ب���ە كارزانی���ی خۆت لەم رووەوە بكۆش���ە بەڵكی بتوانی عوس���مانییەكان كارێكی وا بكەن ئەو 
راكردووە ئێرانییانە با دووربخەنەوە یا بیدەنە دەستمانەوە یان زەرەر و زیان ببژێرن، تكایە لەم 
رووەوە دەس���تبەكاربن، ئێمەش لەگەڵ س���ەفارەتی عوس���مانیدا لە پەیوەندداین و هەر هەواڵێكمان 

دەست كەوت ئاگادارتان دەكەینەوە.

نەسروڵاڵی مشیرولدەولە
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بەڵگەی ژمارە بیست و نۆ )29(

بابەت: دیاری شمشێرێكی زێڕین جەواهیرداری ده رەجە دوو بۆ مەحموود پاشای جاف لە الیەن 
موزەفەرەدین شای قاجارەوە..

مێژوو: 1321 ك
مۆرەكە: خانم شاهی موزەفەرەدین شا

دمیمد كوكب فتح و ظفر بەعون الله

لەبەرئەوەی رەفتاری جوان و راستگۆیی سەعادەت مەئابی مەحموود پاشای جاف گەیشتە خزمەتی 
شاهەنش���ا و بوو بە هۆی رەزامەندی و خۆش���بەختی شاهەنشا بۆیە شمشێرێكی جەواهیرنیشانی 
پلە دووهەم دەبەخش���ێت تا بە كەمەری پڕ ش���انازی خۆیدا هەڵیواس���ێت و لە ناو س���ەردەمداراندا 

شانازی پێوە بكات..

مانگی شەعبانی ساڵی 1321 ك
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بەڵگەی ژمارە )30(

بابەت: پەڕینەوەی عەشایەری مەزرەكی عوسمانی بۆ ناو خاكی ئێران
مێژوو: دووەمی رەبیعولئەوەلی ساڵی 1323 ك

كارتۆن: 32
دۆسیەی: مەتنی تەلگورافی وەزارەتی دەرەوە )ئەرفەعولدەولە( سەفارەتی ئێران لە ئەستەنبۆل

نمرە: 265

بە پێی راپۆرتی »خوی« كە راس���تەوخۆ گەیشتووتە پێشگای شاهەنشاهی، هەشتا چەكداری 
تیرەی مەزرەكی لە خاكی عوس���مانییەوە هاتووه تە ناو خاكی ئێرانەوە بۆ تااڵن و بڕۆ، پێویس���تە 
ئ���ەوەی دەكرێ دەربارەی بەرگ���ری ئەوانە ئەنجام بدرێت تا دووبارە ئ���ەو جۆرە هەواڵنە نەگاتە 

پێشگای شاهەنشا.

جافی مورادی عوسمانی كە لەگەڵ هۆزی گۆرانی ئێراندا دوژمنایەتییان هەیە و هاتوونەتە ناو 
لەوەڕگای گۆرانەكانەوە دەبێ ئەوانە بە زووترین كات بگەڕێنەوە خاكی عوسمانی سیفەتولمولك 
بۆ بۆچوونی بەڕێزتان دەربارەی محس���ن خان سوپاسگوزارە وا چاكە لە پایاندا هەواڵی ئەحواڵی 

بپرسن

نەسروڵاڵ
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بەڵگەی ژمارە )31(

بابەت: دەس���تدرێژی و داواكردنی بڕێك لە كوێخا و جافەكانی س���ەر بە عوس���مانی كە لە ئێراندا 
موڵكیان هەیە..

ژمارە: 121
1338 ك مێژوو: 27  

كارتۆن: 40
دۆسیەی: 5

نامەی فەرمانداری كوردستان بۆ وەزارەتی دەرەوە بۆ جێگەی بەرز و بااڵی وەزارەتی دەرەوە
ل���ە مێ���ژدا لە نامەی ژمارە 93دا لەم رووەوە باس���م كردبوو كە كوێخاكان���ی جاف كاتێك دەهاتنە 
ئ���ەم دی���ودا بە دوای لەوەڕگادا دەگەڕان، بە زۆر چەندی���ن موڵكیان لە بڕێك خاوەن موڵكی هەژار 
سەندووە و بڕێك سەنەد و بەڵگەیان بەدەست هێناوە، بەاڵم بە مۆری ساختە و نەناسراو باوەك 
ئەو جۆری بەڵگە و س���ەنەدانە لە دادگاكاندا هیچ قیمەتێكیان بۆ دانانرێت، بەاڵم لەبەر ئەوەی ئەو 
هۆزە گرفتاری بۆ خەڵكەكە دروس���ت نەكەن، تكایە لەگەڵ سەفارەتی عوسمانیدا پەیوەندی بكرێت 
و تەلگ���وراف ب���ۆ فەرمانداری س���لێمانییە بكرێت هەواڵ بدەنە جافەكان هەر بەڵگە و س���ەنەدێكیان 
هەی���ە با بێن و رووی بكەن ئەوەی راس���ت بێت لە دایەرەكاندا قەب���وڵ دەكرێن یان پارەكانیان بۆ 

دەگێڕینەوە و دەستبەرداری موڵكەكانیان بن، لەم رووەوە زووتر بجووڵێنەوە.

ئیمزا و مۆر
فەرماندەی كوردستان
30 ئەسەد/ 99 نمرەی
1761 زیلقعدە 38

حاشیە:
لەم رووەوە باسێك بۆ سەفارەتی ئینگلیز بنووسرێت
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بەڵگەی ژمارە سی و دوو )32(

بابەت: موڵكداری كوێخاكانی جاف سەربە عوسمانی لە دێهاتی كوردستانی ئێراندا
ژمارە: 573- 1824

مێژوو: 16 زیلحیجەی 1338 ك
كارتۆن: 40

دۆسیە: 5

نامەی وەزارەتی دەرەوە بۆ سەفارەتی ئینگلیز

لە كوردس���تانەوە »س���نە« هەواڵمان پێگەیش���تووە كە ئەو دەم كوێخاكانی جاف دەپەڕینەوە 
ئەمدیوی سنوور بە دوای لەوەڕدا چەندین دێهاتیان لە دەڤەری خڕخڕە و سەقز بە زۆر لە خەڵكی 
فەقیر و هەژار س���ەندووە و ئیمزاش���یان پێكردوون و مۆر و واژووی كەس���انێكی نەناسراویش بە 
س���ەنەدەكانیانەوەیە و ئێس���تا داوای خاوەنبوون و موڵكداری دەكەن، باوەك ئەو س���ەنەدانە هیچ 
نرخ و بایەكی یاس���اییان بۆ دانانرێت، بەس���ەر ئەوەشدا بۆ ئەوەی گرفتاری دروست نەبێت، تكا لە 
رێزدارتان دەكەین داوا لە حاكمی سلێمانیە بكەن كە بەو جافانە راگەیەنن ئەوی داوای موڵكداری 
دەكات ب���ا بێت بۆ »س���نە« و س���ەنەدی خ���ۆی رووبكات تا راس���ت و درۆ جی���ا بكرێتەوە لەگەڵ 

رێزدا.

واژوو
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بەڵگەی ژمارە )33(

بابەت: داگیركردنی دێهاتی خوڕخوڕە و سەقز لە الیەن سەرۆكەكانی جافەوە
مێژوو: 28 سەفەری ساڵی 1339 ك )10 نۆڤەمبەری 1920ز(

كارتۆن: 40
دۆسیە: 3

نامەی سەفارەتی ئینگلیز بۆ وەزارەتی دەرەوە

وەزیری بەڕێز

پەیڕەوی نامەی جەنابتان لە ش���انزەهەمی مانگی زیلحیجەی 1338 ك ژمارە 50763 گەیش���تە 
دەس���تمان تیادا دەمەوێ ئاگادارتان بكەین كەوا فەرمانڕەوایی س���لێمانی، ئینگلیز تیادا ئاگادارمان 
دەكاتەوە كە گوایە سەرۆكەكانی جاف خوڕخوڕە و سەقزیان داگیر كردووە، پۆی بە حەقیقەتەوە 

نییە و بێ ئەساسە.

بە سەرۆكەكانی جافمان راگەیاندووە كاتێك هاوین لەگەڵ ئەمدیودا ئەوی سەنەد و قەواڵەیان 
هەیە، لەگەڵ خۆیاندا بیهێنن و لەبەر ئەوەی دەڤەری س���نە ئاش���وفتە و نا ئارام بووە، نەیانتوانیوە 

بڕۆنە الی لێپرسراوانی دەوڵەت تا لە رووی سەنەدەكانیانەوە بدوێن.

بە هەلی دەزانم رێز و ساڵوی فراوانم بگەیەنم و دووبارەی بكەمەوە.
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بەڵگەی ژمارە )34(

بابەت: دەربارەی دەستدرێژی هۆزی جاف
ژمارە: 12

مێژوو: 4 كاوری 1301
كارتۆن: 40

دۆسیە: 3

نامەی وەزیری شەڕ بۆ وەزارەتی دەرەوە

بەڕێز وەزارەتی دەرەوە

بە پێی ئەوەی هۆزی جاف هەموو ساڵێك لە گەڕانەوەیاندا بۆ واڵتی عوسمانی تااڵن و بڕۆی 
خەڵك و خوای س���نوور لە توانادا نییە تا بەرگری لەو دەس���تدرێژییانە بكرێت وا پێویس���تە لەگەڵ 
كاربەدەس���تانی ئێرەدا لەم رووەوە وتوێژ بكرێت تا ئەو هۆزە لە گەڕانەوەیاندا ئەو كارە نەشیاوە 
و ناشایس���تانە نەكەن و وا باش���ە ئاكامی ئەم جووالنەوەیە بە وەزارەتی ئێمەش راگەیەنن تا لەو 

رووەوە فەرمان بە لەشكری رۆژئاوا بدەین.

وەزیری شەڕ و فەرماندەی گشتی »رەزا«

پەراوێز:

تكایە لەگەڵ س���ەفارەتی عوس���مانیدا گفتوگۆ بكرێت و لەم رووەوە نامە نووسراوە بۆ »مفخم 
الدولە« وە تەلیفونكردن بێ سوودە. پێنج شەممە 15 ئەم مانگەدا لەگەڵ نائیبی یەكەمی سەفارەتدا 
قس���ەم ك���ردووە و بەڵێن���ی دا تەلوگراف بۆ ئەنق���ەرە بكا، وا چاكە بە ئیدارەی یەكەمیش یاداش���ت 

بنووسرێت رەنگە ئەو دەڤەرانە بە دەستی ئینگلیزەكانەوە بێت.
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بەڵگەی ژمارە )35(

بابەت: دەربارەی دەستدرێژی هۆزی جاف
ژمارە: 150

مێژوو: 14 كاوری 1302 ك
كارتۆن: 40

دۆسیە: 3

نامەی وەزارەتی شەڕ بە وەزارەتی دەرەوە

رێزدار وەزارەتی دەرەوە

دەرب���ارەی بەدواداچوون���ەوەی نام���ەی ژم���ارە 12 مێ���ژووی 4 كاور دەرب���ارەی بەرگری لە 
دەس���تدرێژییەكانی ه���ۆزی ج���اف، لەبەر ئەوەی گەڕانەوەی���ان بۆ واڵتی ئێران نزیك���ە وا چاكە لە 

ئێستاوە دەستبەكاربن و نەتیجەمان پێ رابگەینن.

وەزیری شەڕ و فەرماندەی گشتی
»رەزا«
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بەڵگەی ژمارە )36(

بابەت: دەربارەی گەڕانەوەی جاف بۆ ناو ئێران
ژمارە: 271

مێژوو: 27 كاور 1302
كارتۆن: 40

دۆسیە: 3

نامەی وەزارەتی دەرەوە بۆ وەزارەتی شەڕ

دوو دان���ە نام���ەی مێژووی 3 و 4 ژمارە 12 و ژم���ارە 15 دەربارەی گەڕانەوەی هۆزی جاف 
لە خاكی عوس���مانییەوە بۆ ناو خاكی ئێران وەك داواتان كردبوو لەگەڵ س���ەفارەتی عوس���مانیدا 

گفتوگۆمان كردووە و بەڵێنمان داوە تەلگوراف بۆ ئەنقەرە بكەین و وەاڵممان بدەنەوە.

»ئیسحاق«
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بەڵگەی ژمارە )37(

پەرلەمانی عێراقی
ژمارە: 108

مێژوو: 1958/5/20

بەڕێز داود بەگی جاف وێنەكەی لەسەرەوەیە نوێنەری لیوای كەركووكە لە خولی هەڵبژاردنی 
شانزه هەمدا.

عەبدولوەهاب مەرجان
سەرۆكی پەرلەمان
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بەڵگەی ژمارە )38(

بابەت: فەرمانی هاوڕێبوونی دەوڵەتی سەردار جاف بۆ شاهەنشا محەمەد رەزا پەهلەوی
مێژوو: 2536/7/22 = 1356 ك
ئیمزا: ئەمیر ئەرسەالن ئەفشار

بەڕێز سەردار جاف هاوڕێی دەوڵەتی عەال حەزرەتی همایۆنی شاهەنشا ئاریامیهر

پەیڕەوی فەرمانی پیرۆزی عەال حەزرەت همایۆنی شاهەنشا ئاریا میهر بەڕێزتان هەڵبژاردران 
بە هاوڕێتی دەوڵەتی و جێگەی شانازییە ئەوەسا ئەو فەرمانە شاهەنشاییە بۆ بەڕێزتان رادەگەیەنین. 
سەركەوتنی بەڕێزتان لە خزمەتگوزاری ئەال حەزرەت همایۆنی شاهەنشا ئاریا میهر لە پەروەردگار 

داوا كارین.

سەرۆكی گشتی دایەرەی تەشریفاتی شاهەنشایی
                                                     ئەمیر ئەرسەالنی ئەفشار
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بەڵگەی ژمارە )39(

بابەت: فەرمانی بە هاوڕێبوونی دەوڵەتی سەردار جاف
مێژوو: سێهەمی ئەسفەندی: 2536 = 1356 ك

ئیمزا: محەمەد رەزا پەهلەوی

لەبەر لێهاتوویی و شایس���تەگی كە لە س���ەردار جافدا دەبینرێت، بە پێی ئەم فەرمانە ناوبراو 
دەكرێتە هاوڕێی دەوڵەتی و بڕیارمان دا كاروباری دەست پێ بكات

كۆشكی نیاوەران
سێهەمی مانگی ئەسفەند
2536 شاهەنشاهی



بڕێك له  كه سایه تی 
هۆزی جاف
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میرزاده  وارامی جاوانی

ئ���ەم زاتە، وارامی كوڕی محەمەدی ناس���راو بە »ئەبو فەراس���ی جاوان���ی« بە پیاوێكی ئازا و 
لێهاتوو و كارزان ناس���رابوو، لە س���اڵی 397ك بە س���وپایەكی گەورە و گرانەوە ش���اری بەغدای 
ئابڵوقە داوە، دوای ش���ەڕ و كوش���ت و كوش���تاری فراوان )363-381ك( خەلیفەی عەباس���ی دانی 
بە دەس���ەاڵتیدا ناوە و بووە بە فەرمانڕەوای »حیلە«. ئەو فەرمانە لە زەمانی خەلیفەی عەباس���ی 
»تالیعول���ال«دا دەرچ���ووە، دوای ئەوەی قادر بیلالی عەباس���ی بووه ت���ە خەلیفە، كەم و زۆر دژ بە 
خەلیف���ە دەس���ت ل���ەكاردا بووە، كاتێك »تەنش« ویس���تی بەغدا بگرێت خەلیف���ە داوای یارمەتی لە 
وارام���ی ج���اوان ك���ردووە، تا یارمەتی بدات و »وارام« رۆیش���تووەتە هانای خەلیفەوە كە س���اڵی 
»420ك« غەزەنەوییەكان پەالماری »مووس���ل«یان داوە دیس���ان ئەمیر وارام پەالماریانی داوەو 

راویانی ناوە..

ئەمیر وارامی جاوانی باپیرە گەورەی جافەكانی ئێس���تایە »بەندە )خوس���رەو جاف( چوومەتە 
س���ەر مەزارەكەی كە لە ناو ش���اری حیلەدایە لە س���ەردەمی س���ەدامدا ویس���تم مەزارەكەی نوێ 
بكەم���ەوە، حكومەتی بەعس نەیهێاڵ. ئێس���تاش ئەگەر مەرگ مەودای دا ئ���ەو كارە دەكەم..« وەك 
سەرچاوەی جۆراوجۆری دیكە مێژووی ئەوڕۆكە بە دەستەوەیە. هۆزی جاف ئێستا دەگەڕێنەوە 
س���ەر هۆزی »جاوان« و ئەو هۆزەش دەگەڕێنەوە س���ەر »جاپان«ەكانی س���ەردەمی دەس���ەاڵتی 
ساس���انییەكان كە لە ش���ەڕی »قادس���یە«ی نێوان عارەب و ئێرانییەكان. »جاپان« یەكێك بووە لە 
س���ەركردەكانی لەش���كری ساسانی و یاریدەی رۆستەمی فەروخزاد بووە، لەو شەڕەدا بە داخەوە 

»جاپان« شەهید كراوە و بووه تە قوربانی خاك و واڵت و بیروباوەڕی.

میرزادە وارام »بەهرام«ی جاوانی
مەزارگەی لە شاری »حیلە«دایە



مێژووی هۆزی جاف

666

 

ئەبولفەتحی كوڕی وارامی جاوانی
449-455ك

بە فەرمانی خەلیفەی عەباسی لە ساڵی 449 بووە بە فەرمانڕەوای دەڤەری حیلە، ئازا و كارزان 
و لێهاتوو بووە، س���وپا و س���انێكی باش���ی پێكهێناوە، ئیبراهیم یەنالی، برای توغرولی سەلجووقی 
پەالم���اری داوە و بە ناچاری ش���اری حیلەی بەجێهێاڵوە، بەاڵم ل���ە دواییدا توانی پەالماریان بدا و 
راویان بنێت، لە س���اڵی 450ك، كاتێك توغرولی س���ەلجووقی لە بەغدا بووە، رۆیشتووە بۆ دیتنی، 
زۆری رێ���ز لێگرت���ووە. ئەم میرزادە »جاوانییە_ جافە« لە س���اڵی 451ك لە ش���ەڕێكدا دەس���تگیر 
دەكرێ���ت و ل���ە دوایی���دا ئازاد دەكرێت. لە س���اڵی 455ك لە ش���اری بەغدا دەمرێ���ت و لە دەڤەری 

جرجرایای كوت دەنێژرێت.

میرزادە ئەبولفەتحی جاوانی
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میر موهەلهەلی كوڕی عەسكەری جاوانی
517-554ك

لە الیەن موستەنسیری عەباسییەوە كراوەتە فەرمانڕەوا، عەشایەری عارەب پەالماری شاری 
حیل���ە دەدەن ب���ۆ تااڵنكردن���ی، ئ���ەم میرزادەیە تەفروتوونای���ان دەكات، كاتێك هێزی س���ەلجووقی 

پەالماری بەغدا دەدات، بەرەنگاریان دەبێتەوە و بە چاكی راویان دەنێت.

میرزادە موهەلهەلی جاوانی لە شەڕی سەلجووقییەكاندا
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وارامی ئەبو فەراسی جاوانی
457-462ك

ئ���ەم میرزادەیە ل���ە الیەن خەلیفەی بەغ���داوە دامەزراوە و فەرمانی میرنش���ینی بۆ دەرچووە، 
لێزانێكی بە توانا و ش���ەڕكەر بووە، پەالرماری تكریتی داوە و گرتوویەتی، گەلێك تەوحی بۆ الی 

ساختمانسازی دروستكردنەوە بووە. كاروانسەرا و مزگەوتی زۆری سازاندووە.

میرزادە وارامی ئەبو فەراسی لە یەكێك لە جەنگەكانیدا
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نەبەردی جوانەمەرگ

لە زەمانی پاشایەتی ئێراقدا باوكم بە چەپگەرا و ناسیۆنالیستێكی دیموكراتیخواز ناسراو بوو. 
لەبیرم���ە چەندین جار لە الیەن ئەو دەم )التحقیقات الجنائیە(ی دەوڵەتەوە دەهاتن و كتاوخانەكەی 
بابمی���ان دەپش���كنی. چەند جارێكیش ئەم���ر قەبزی بابم دەرچوو، بۆ ش���ەوان نەبێت رۆژان لەگەڵ 
چەند سوارێكدا لە دەوروبەری كەالردا رۆژی دەبردەسەر، داود بەگی جاف ئەو دەم یەكێك بوو 
لە نائیبە دەمڕاستەكانی پەرلەمانی ئێراق، دەكەوتە تەقەلالی بۆ بەڕێكردنی گرفتارییەكەیەوە. بەندە 
زۆر ل���ە تێكۆش���ەرانی واڵتم وەك راكردوو لە ماڵ���ی خۆماندا دیوە و چەندین مانگ لە ماڵی ئێمەدا 
ش���اراونەتەوە. جگە لە نیشتمانپەروەرانی خۆماڵی، دوو ساڵ )خوسرەو روزبە( سكرتێری حیزبی 
)ت���ودە(ی ئێ���ران بەناوی )عەل���ی توركە( لە ماڵی ئێم���ەدا بووە. بە غەیری بابم كەس نەیدەناس���ی. 
كتاوخانەكەی بابم )حەمە س���ەعید جاف( هەوارگەی عوش���اقانی خوێندنەوە و رۆشنبیری بووە لە 

زۆر الوە بۆی دەهاتن. ئێمەی مندااڵنی ئەو ماڵە لە ئاوا دەوروبەرێكدا پەروەردە بووین.

نەب���ەردی برام چوار س���اڵ لە بەندە منداڵتر بوو، هەر لە منداڵیی���ەوە خاوەنی حاڵەتی تایبەتی 
خۆی بوو. كەمەكێك مۆن و گۆشەگیر، زۆر لەگەڵ منااڵنی هاوتەمەنی خۆیدا نەدەجۆشا. سەرجەم 
ئارام و بێ ئازار و رۆژانی بە خەیاڵەوە دەبردە س���ەر، خوێندنی س���ەره تایی لە كەالر و خانەقی و 
بەغدا بردووەتە س���ەر، لە شەس���تەكاندا كە لە بەغدا بوو، لە رێكخراوی الوانی كوردستاندا ئەندام 
ب���وو. ئەودەم بەندە پێش���مەرگە بووم، چەندین جار خ���ۆی گەیاندە الی من و بەزۆر دەمگێڕایەوە. 
س���انەوی تەواو كرد و رۆیش���تە كۆلیژی س���ەربازییەوە. كە تەواوی كرد، ئەویش هات و بوو بە 
پێش���مەرگە و لە دواییدا بڕیاری دا دیس���انەوە بڕواتەوە زانكۆ. ئەم جارەیان كۆلیژی ئەدەبیاتی لە 
زانك���ۆی ت���اران ت���ەواو كرد و ژنی هێنا، كچێكی بە ناوی )ش���ەم( دوو كوڕی بە ناوی )ش���وان( و 
)شەن(ەوە هەیە و لە واڵتی نەرویژدا دەژین. چەندین ساڵ لە واڵتی ئێراندا ژیاوە. دوای شۆڕشی 
میللەتی ئێران وەك س���ەدان و هەزاران كورد ئەوێی بەجێهێاڵوە و گەڕاوەتەوە بۆ ئێراق و لەبەر 

چەند هۆیەكی سیاسی زەق لە بەغدادا ماوەتەوە.

لە دواییدا بووە بە مستەش���ار، هەرچی كۆش���ام لەو كارە وەدوور كەوێتەوە، بە گوێی نەكردم 
و دەی���وت: لێگ���ەڕێ جووجەڵ���ەكان لە ئاخی���ری پای���زدا دەیانژمێرین. زۆری نەخایان���د بە خۆی و 
760 كەس���ەوە گەڕایەوە ناو ریزی پێش���مەرگە. لەو دەمەدا ئەو ژمارە چەكدارە كە چوونە ریزی 
پێش���مەرگەوە ت���ەرازوو تێكچوو. ب���وو بە هۆی تێكچوون���ی زۆر موعادەل���ەكان. دەوڵەت بەندە و 
كیس���رای برامیان گرت و قۆڵەبه س���تیان كردین. دەڵە دوژمنانی من و ئێمە كەوتنە تەقەالوە، ئەگەر 
پیاوچاكێك نەبووایە بڕیاری ئیعدامەكەیان بەس���ەرماندا جێبەجێ دەكرد. بەختێكی بچووك كەوتە 
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كار و بەرەڵاڵ كراین. نەبەرد وەك تەواوی شۆڕش���گێڕەكانی كوردس���تان ئەویش بۆ حەسانەوە و 
ژیانی ئاس���ایی رۆیش���تەوە ناو ش���اری تاران. وردە وردە گرفتاریی البەالی بۆ دروست كرا و بە 
ناچاری وەك هەزاران كوردی ئاوارە خۆی و خێزانی كۆڵەباری بەس���ت و بەرەو هەندەران و لە 
واڵت���ی نەروی���ژدا گیرس���ایەوە، راپەڕێن كرا. بەندەش خۆم گەیاندە ش���اری لەندەن وەفدی حیزبی 
عەش���ایەر هاتن ب���ۆ بەریتانیا. هاتنە الم و داوایان كرد نەبەرد هاوكاریی���ان لەگەڵدا بكا، وەاڵمیانم 
داوە كە نەبەرد حیزبییە و ناكرێت لە دوو حیزبدا بێت. وتیان ئەگەر رازی بێت ئێمە حیزبەكەمان 
دەكەینە رێكخراو. نەبەرد هات و لەگەڵیاندا دانیش���ت و بڕیاریان دا لەوێش بڕۆن بۆ عەرەبس���تانی 
س���عودی، هەرواش���یان كرد، لەوێ دەچنە الی )ئەمیر توركی( كە ئەودەم سەرپەرش���تی ئاسایشی 
واڵتی س���عودیە بووە، نەبەرد لە س���عودییەوە تەلەفۆنی بۆ كردم و وتی: كاكە ئەمانە هی ئەوە نین 
پیاو هەنگاویان لەگەڵدا بنێ. دەیانەوێت كەس���ێك. جێگەیەك.. دەوڵەتێك بیانكاتە )چەكوش( و هه ر 
وه خت ویس���تیان بزمارێك لە واڵتدا داكوتن، جا من پەیوەندیم لەگەڵیاندا بڕیوە و وا دەگەڕێمەوە 
كوردستان. ئەودەم جۆش و خرۆشی راپەڕین لە هەموو شارەكانی كوردستان وەك دیاردەیەك 
دەبینرا. نەبەرد هۆش���یارانە هەنگاوی دەنا. پوختە تەرازووی هەڵدەسەنگاند. دۆستی تەواوی بەرە 
سیاس���ییەكان ب���وو، ب���ە الی تەواوی حی���زب و الیەنەكانەوە رێ���ز و حورمەتی دەگی���را. بە وردی 
جێگەی لە دڵ و دەروونی خەڵكدا دەبۆوە، دەوڵەتی بەعس���ی كەوتە تەقەالوە تا فرس���ەتیان هێنا و 

ژەهرچێژیان كرد و وەك هەزاران شوهەدای میللەت بوو بە قوربانی خاك و واڵتی كوردستان.

ئەوە دیوانی )بەغا(تان لەبەردەس���تدایە. بەغا بارو وەزنێكی پڕ لە رۆش���نبیرییە. هەڵسەنگادنە. 
ئەگ���ەر دەس���تی دوژمنی ك���ورد نەنرایەتە بینی نەب���ەرد جاف، دەیتوانی لە رێزی كەڵە ش���اعیرانی 
میللەتەكەیدا ناوببرێت. مەخابن دوژمنانی كورد نامەرد پیش���ەن، لە پش���تەوە خەنجەر دەوەشێنن. 

تینووی خوێنن. مەرگ روێنن. ئەگەر بتوانن..

                                                  خوسرەو جاف
2008/3/9                                                 
                                                 هەولێر

 
نەبەرد جاف
Neberd caf

- ساڵی 1948 لە شارۆچكەی كەالر لەدایك بووە.
- ساڵی 1967 كۆلیژی سەربازی تەواو كردووە.

- ساڵی 1972 لە زانكۆی تاران بەشی زمانی ئینگلیزی و ئەدەبی فارسی تەواو كردووە.
- ساڵی 1987 چۆتە ریزی پێشمەرگەی كوردستانەوە.

- لە رۆژنامەی )كەیهان( چاپی لەندەن و )مامۆس���تای كورد( چاپی س���وید و گۆڤاری )كاروان(دا 
بەرهەمی جۆراوجۆری باڵوكردۆتەوە.
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دیوانە چاپكراوەكانی:

٭ هەرگیز ناڵێم پەشیمانم - شیعر 1988 نەرویژ
٭ بارانی مەرگ - شیعر 1988 نەرویژ

٭ چروستان - شیعر 1988 نەرویژ

شەهیدی جوانەمەرگ نەبەرد جاف
رۆژی دەرچوونی كۆلیژی ئەدەبیاتی زانكۆی تاران 1976
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حەبیبە خانم
1924-1997ز

حەبیبە خانم، دووهەمین كچی كەریم بەگی جاف بوو، سواركار و جارەوبار تفەنگی بەكاردەهێنا. 
ش���یعری دەهۆنای���ەوە، بۆخۆی خاوەن���ی دیوەخان بوو، جوانی و خانومانی حەبیبە خانم بەس���ەر 
زارانەوە بوو، هەتاوەكو بڕێك لە هونەرمەندانی ئەو كاتە گۆرانییان پیا هەڵداوە. گۆرانی »حەبیبە 

خان« یەكێكە لە گۆرانییە بەناوبانگەكانی دەڤەری گەرمیان.

حەبیبە خانم شووی كردبووە مەحموود بەگی ئامۆزای و لەو هاوسەرییەدا چوار كوڕ و دوو 
كچی هەبووە. بەنەخۆشی شێرپەنجە كۆچی داویی كردووە. پووری بەندەش بوو.

حەبیبە خانمی كچی كەریم بەگی جاف
1997-1924
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مەحموود پاشای جاف
»1846-1921«ز
»1261-1339«ك

ئامادەكردنی: ئومێد ئاشنا

بەشی یەكەم

مەحم���وود پاش���ای ج���اف یەكێكە لەو پی���اوە گەورانەی ك���ە خزمەتێكی زۆری پێش���كەش بە 
نەتەوەكەی كردووە و هەر لە پێناوی ئەو خزمەتكردنەدا گەلێك ئازار و گیروگرفت و دەربەدەری 
و دەردەس���ەری چەش���تووە. ئەم پی���اوە مەزنە لە كاتێكدا بە پەرۆش���ەوە زۆرب���ەی تەمەنی خۆی 



مێژووی هۆزی جاف

674

بەخش���یوە بە ئ���ەدەب و كەلەپ���ووری ئەدەبی نەتەوەكەی ك���ە بەدەگمەن كەس���انێك هەبوون بیر 
لەوە بكەنەوە ئەو س���امانە گەورە نەتەوەییە بپارێزن جگە لەوەی كە ژیانی خێڵەكی و گەرمیان و 
كوێستانكردنی هۆزی جاف بارێكی ئارام و جێگیربوونێكی تەواوی نەڕەخساندووە كە ئەم دڵسۆزە 
ب���ەو ش���ێوەیە هەموو مەبەس���تەكانی خۆی بەدی بهێن���ێ جگەلەوەی كە نەزانی���ن و دواكەوتوویی 
نەتەوەكەی لە الیەك و بڕوبیانوو شەڕ پێفرۆشتنی دەوڵەتی عوسمانی و دەوڵەتی ئێران بە كورد 
لە الیەكی ترەوە كەمتر ئەو دەرفەتەیان داوەتێ و بۆ كاركردن لە پرۆژە گەورەكەیدا، كەچی لەگەڵ 
ئەوەش���دا لەو س���ەردەمە تاریكەدا تەنیا كەسێك و دڵس���ۆزێك بووە كە سەدەها الپەڕە لە شیعری 
كوردی بە خەتە خۆشەكەی خۆی بنووسێتەوە و ئەو چەند كەشكۆڵێكی نایابی لێ دروست بكات 
بەرهەمی زیاتر لە چل شاعیری كوردی لە فەوتان رزگار كردووە. ئەگەر كەشكۆڵەكانی مەحموود 
پاش���ا نەبوونایە هەرگیز ئێمە بەم شێوەیەی ئێس���تا شیعری مەولەوی و وەلی دێوانە و بێسارانی 
و ئەحم���ەد بەگی كۆماس���ی و حەمە ئاغ���ای دەربەند فەقەرە و مەال وڵەخان و چەندین ش���اعیری 

گەورەمان دەستگیر نەدەبوو.

مەحموود پاش���ا هەر لە منداڵییەوە، لە ناو هۆزێكدا چاوی كردۆتەوە و پێگەیش���تووە كە شیعر 
و كۆڕی ش���اعیرانی لە هەموو ش���ت زیاتر تێدا بووە، بە تایبەتی شیعرەكانی شاعیرانی هەورامان 

و زەنگەنە.

لە الیەكی تریش���ەوە گیانی نەتەوەیی و گەڕان و س���ەفەركردنی بۆ ئەس���تەمبۆڵ و رووسیای 
ئەوكاتە، بە تایبەتی كە ئەس���تەمبۆڵ كانگای شارس���تانی و پێشكەوتن و شیعر و مۆسیقا و هونەر 
ب���ووە كارێك���ی زۆر گەوره یان بووە بە پەروەردەكردنی زەوقی ئەدەبی و هەس���تی نەتەوەیی ئەم 
پی���اوە نەم���رەدا. ئەوە ب���وو كە لە توركی���ا گەڕایەوە لە پێن���اوی خزمەتكردن���ی نەتەوەكەیدا وازی 
ل���ە پل���ەی – متصرقی ش���اری – ئورفە- هێن���ا. لە ش���ارەزووردا كەوتە پەیوەن���دی لەگەڵ هۆز و 
تیرەكانی عەشایەردا لە سەرانسەری كوردستاندا كۆكردەوە هەتا بتوانن بەرانبەر دەسەاڵتی ئێران 
و دەوڵەتی عوس���مانی بوەس���تنەوە و جۆرە س���ەربەخۆییەك بۆ خۆیان بەدەست بهێنن، ئەوەبوو 
كۆنگرەی كەناری زەڵم یاخود )دوو ئاوان(ی پێكهێنا، ئەو كۆنگرەیەی كە دوایی باس���ی دەكەین و 
تەواوی كێشەكە لە یاداشتەكانی پیرەمێرددا باس كراوە. مەحموود پاشا زۆر باش لەوە گەیشتبوو 
ك���ە هەر نەتەوەی���ەك خوێندەواری و رۆش���نبیری تێ���دا باڵونەبێتەوە ئەوا ئ���ەو نەتەوەیە هەرگیز 

پێشناكەوێ و بە ئاواتەكانی خۆی ناگات.

لە پێناوی ئەم راستییەدا مەحموود پاشا كەوتە كۆكردنەوە و سەرلەنوێ نووسینەوەی شیعری 
هەرچی شاعیرانی كورد هەیە ئەوانەی كە دەستی كەوتووە، تەنانەت كەشكۆڵەكانی لەگەڵ خۆیدا 
بردووە بۆ توركیا و كاتێكیش بە ناچاری چۆتە چیای زمناكۆ لەوێش هەر لەگەڵ خۆیدا بردوونی 
و هەرچی ش���اعیر و خوێندەوار و نەخوێنەوارێكی تووش هاتبێ پرس���یار و هەواڵی شاعیرانی لێ 
پرس���یوە و لە دەمی ئەو كەس���ەوە پاشا شیعرەكەی راگوێزتۆتەوە ناو كەشكۆڵەكەیەوە، هەروەها 

ناوی شاعیرەكە و جێگا و كاتی نووسینەكەشی دیاری كردووە.

ئەمانەی خوارەوە چەند نموونەیەكن لەم بابەتە كە نووسیویە:
1- »نووسرایەوە لەبەر دەستنووسەكەی شێخ موحسینی كوڕەزای شێخ قادری سنەیی«)1(

2- »ئەم تەختەیەم لەبەر نوسخەكەی شێخ محەمەدی شێخ كەریمی سەركۆیی قەره داغ نووسییەوه  
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لە ئەستەموڵ لە 10ی محەڕەمی -1311-دا«)2(
3- »میرزا محەمەدی یاقوو ئەم ش���یعرانەی بە گۆرانی بۆ وتم و منیش نووس���یومەوە بە -15-ی 

رەمەزانی -1309-دا لە زمناكۆ لە كاتی قاچاخیمدا كە لە ئەستەموڵ هەاڵتبووم«)3(
4- »ل���ە 1279-دا ل���ە كان���ی چەقەڵ- جەنابی س���ەید فەتاحی جەب���اری لەبەر ئەم ش���یعرانە بۆی 

خوێندمەوە و منیش نووسیمەوە«)4(
5- لە بەهاری -1282-دا بۆ جۆماڵ و پاككردنەوەی دەڵێن جۆگەكانی تری شارەزوور لە بەكراوا 

بووم كاك ئەحمەدیش هاتبوو ئەم پێنج شیعرەی سەرەوەی وت«)5(

كاك ئەحمەد مەبەس���ت لە ش���یعری ئەحمەدی خوسرەو چاوەش –یاخود ئەحمەد پریسییە كە 
نازناوی – مەجزووب- بووە س���ەبارەت بە ژیان و س���اڵی لەدایكبوون و كۆچی دوایی مەحموود 
پاشا گەلێك بیروڕا هەیە و چەند مێژوونووس و ئەدیب و شاعیر لەم باره یەوە زانیارییان داوە بە 
دەس���تەوە ئەگەرچی زانیارییەكان كەم یاخود ناتەواویش بن، بەاڵم جێگای خۆیان هەیە و س���وود 

دەگەیەنن.

مێژوونووس���ی مەزن- محەمەد ئەمین زەكی بەگ- لە كتێبی _تاریخی س���لێمانی و وەاڵتی-دا 
نووس���یویە »مەحموود پاش���ای جاف كوڕی – محەمەد پاش���ا-یە. لە ساڵی 1261 هیجری هاتۆتە 
دنی���ا ل���ە پاش كوژرانی باوكی كرا بە رەئیس���ی ج���اف و قائیمقامی هەڵەبج���ە و روتبەی – میری 
میران-ی درایە. لە ساڵی 1306 عوسمان پاشای برای كرد بە رەئیسی جاف و قائیمقامی هەڵەبجە 
و مەحموود پاش���ا كرا بە موته س���ەریفی- ئورفە-، بەاڵم قبووڵی نەكرد. چوو بۆ ئەس���تەمبۆڵ سێ 
ساڵ تیا مایەوە لە نهایەت بەدزییەوە بەسەر رووسیەدا فیراری كرد و هاتەوە شارەزوور، دوای 
بەینێك بە روتبەی- بەگلەربەگی كرا بە رەئیس���ی عەشیرەتی جاف و دەوامی كرد تا هەڵگیرسانی 

حەربی گەورە.

مەحموود پاش���ا زۆر موحبی ش���یعر و ش���وعەرا بووە، دیندار بووە، زۆر مزگەوتی كردووە. 
)روتبەی –خان-ی درابوویە( لە ساڵی 1338ی هیجریدا لە هەڵەبجە وەفاتی كرد. لە _قزله ره بات- 
دف���ن ك���را لەو مزگەوتەی كە خۆی دروس���تی ك���ردووە. ئەم زات���ە حەزی لە یەكێت���ی قەومەكەی 
ئەك���رد«)6(. ئ���ەم بی���روڕا و زانیارییانەی ئەمی���ن زەكی بەگ���ی مێژوونووس هەت���ا بڵێی جوان و 
سوودبەخش���ە بە تایبەتی كە بە رس���تەیەكی پڕ مانا الیەنێكی گەورە و پڕ بایەخی مەحموود پاشا 
ب���اس كردووە كە نووس���یویە- ئ���ەم زاتە حەزی لە یەكێتی قەومەكەی ك���ردووە- لە چەند خاڵێكدا 
وەك ساڵی لەدایكبوون و مردن و مانەوەی لە توركیادا جیاوازی دەبینرێ لە نێوان بیروڕای ئەم 

و چەند نووسەرێكی تردا.

ل���ە بارەی ژیانی مەحموود پاش���اوە س���ەرچاوەیەكی گرنگ و پڕ بایەخمان لەبەر دەس���تدایە، 
ئەویش بەش���ێكە لە یاداش���تەكانی خوالێخۆش���بوو كەریم بەگی فەتاح بەگ، كە تیایدا نووسراوە لە 
س���اڵی -1920-ی كۆچیدا والی بەغدا مەحموود بەگی كوڕی محەمەد پاش���ای بانگ كردە بەغدا و 
داوای جێگیربوونی جافی لێكرد مەحموود بەگ وەاڵمێكی تەواوی نەدا بەدەستیانەوە و گەڕایەوە 
لەسەر ئەمە محەمەد پاشا لە حكومەتی عوسمانی كەوتە شكەوە و بە خۆی و جافەوە روویكردە 
ئێران بەاڵم مەحموود بەگی كوڕی لەگەڵی نەچوو گەڕایەوە بەغدا محەمەد پاشا كرا بە سەرۆكی 
گشتی عەشایری جوانڕۆ و رابەری باقی عەشیرەتی جاف خاكی عوسمانی واز لێهێنا و چووە الی 
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محەمەد پاش���ا، مەحموود بەگ كوڕی لە بەغدا جێگیر ئەبێ وردە وردە ئەرازیەكی زۆر لە قەزای 
خانەقین و كفریدا ئەكڕێ والی بەغدا تەحسین پاشا بۆ هاتنەوەی محەمەد پاشا بۆ واڵتی سلێمانی 
هەوڵ ئەدا و سێ جار مەحموود بەگ ئەنێرێت بە شوێنیا سەرئەنجام فەرمانی قائیمقامیەتی هەڵەبجە 
و س���ەرۆكایەتی جاف و هەندێ زەوی بۆ ئەنێرێ، محەمەد پاش���ا ئەگەڕێتەوە واڵتی س���لێمانی تا 
ساڵی -1299-ی كۆچی ئەم جۆرە مایەوە لەم بەروارەیدا لە كاتێكدا كە محەمەد پاشا بێ ئاگاداری 
ل���ە چیم���ەن ئیبراهیم س���ەمین دا ئەبێ تیرەیەكی ش���اتری بە ناوی كەرەم وەیس���ی- كە هەندێ لە 
پیاوەكانی لە حەپس���ی محەمەد پاش���ادا مردبوون ئەچنە س���ەری و ئەیكوژن، مەحموود پاش���ا بۆ 
س���ەندنی خوێنی باوكی لەش���كر ئەكا و بەشوێنی عەشایەری هەمەوەند و هەموو قاتڵەكانی باوكی 
لەناو ئەبات، مەحموود پاشا لە دوای باوكی ئەبێتە سەرۆكی جاف و قائیمقامی هەڵەبجە و لە دوای 
دوو ساڵ، یانی لە -1302-دا روتبەی میری میرانی بۆ دێ لە -1307-دا كە نامق بەگی میر ئااڵی 
بۆ تەشكیالتی- سەنیە- و چەند راپۆرتێك كە دژی مەحموود پاشا درابووە سوڵتان عەبدولحەمید 
دێتە شارەزوور، لەو راپۆرتانەدا مەحموود پاشا ئیتیهام كرابوو كە سەرۆك عەشائیرەكانی كورد 
هان ئەدات كە لە دەوڵەتی عوسمانی یاخی ببن و، گوێ نەدەن بە كاربەدەستانی دەوڵەتی عوسمانی، 
مەحموود پاشا روو ناداتە نامق بەگ بە پێچەوانەی ئەو عوسمان بەگی برای زۆری خزمەت ئەكا. 
لەس���ەر تەلگرافی نامق بەگ قائمقامی هەڵەبجە لەگەڵ روتبەی -میری میران- ئەدرێ بە عوسمان 
ب���ەگ و مەحموود پاش���اش ئەكرێ بە موتەس���ەریفی -ئورفە-. مەحموود پاش���ا س���اڵی دوایی لە 
بەهاردا لەگەڵ محەمەد عەلی بەگی برای ئەچێتە ئەس���تەموڵ، لە ئەس���تەموڵ دەستبەسەر ئەكرێت، 
دوو س���اڵێك لە وێ ئەمێنێتەوە، لە دواییدا هەلێكی بۆ رێك كەوت بەس���ەر روس���یادا دەرچوو هاتە 
رەشت و لەوێش هاتەوە ناو جاف، بەاڵم زۆری پێنەچوو دوو هەزار سواری دەوڵەتی عوسمانی 
هاتنە سەر هەڵەبجە بەاڵم مەحموود پاشایان دەست نەكەوت و مەحموود پاشا بە هێزێكی جافەوە 
لە حكومەتی عوس���مانی یاخی ئەبێت. دوایی مەحموود پاش���ا ته وه سوتی بە نەسرەت پاشا كرد بۆ 
لێبووردنی و چووە بەغدا بەاڵم بۆ چوونی بۆ ئەس���تەموڵ زۆر ئیس���رار كرا بە كورتی مەحموود 
پاش���ا خ���ۆی لە بەغ���دا دەرباز كرد و هاتە ناوچ���ەی -قەرەتەپە- لەوێ لەش���كری جافی بۆ ئامادە 
كرابوو لەگەڵیا چوو بۆ -كانی چەقەڵ- لە دواییدا جارێكی تر سەربازی كرایە سەر و تەنگیان پێ 

هەڵچنی و دایە شاخی زمناكۆ.

ئەمە ئەو بەش���ەی یاداش���تەكانی كەریم بەگی فەتاح بەگ بوو كە هەمیش���ە بۆ ئەوە دەس���ت 
دەدات ببێتە س���ەرچاوەیەكی روون بۆ مێژووی گەلی كورد و مێژووی هۆزی جاف بە تایبەتی و 
بەشێك لە ژیانی پڕ لە هەوڵ و تێكۆشانی محه مەد پاشا بۆ خزمەتكردنی نەتەوەكەی. ئەوەی لەم 
یاداشتەدا هەستی پێدەكرێت ئەوەیە كە گیانی نەتەوەیی و عاشقبوونی سەربەستی الی مەحموود 
پاش���ا ل���ە پێش هەموو ش���تێكەوە ب���ووە، رازی نەبوون و قەناع���ەت نەبوونی مەحموود پاش���ا بە 
هەریەك لە دەس���ەاڵتی ئێران و دەوڵەتی عوس���مانی یەكێك بووە لەو بنەما و هۆ ئاشكرایانەی كە 
هەس���تی نەتەوەیی الی مەحموود پاش���ا دەردەخات. لێرەدا بۆ زیاتر شارەزابوون لە ژیانی هۆزی 
جاف، كە ژیانی مەحموود پاش���ا لە مناڵییەوە تێكەڵ بەو ژیانە بووە و پەیوەندی راس���تەوخۆی بە 
باسەكەمانەوە هەیە لە چەند سەرچاوەیەكی روونەوە پێشكەش ئەكەین، عەلی بەگی حسێن بەگی 

جاف، لە وەاڵمی پرسیارێكماندا لەم بارەیەوە دەنووسێت:-

»ج���اف هۆزێكی گەورە و فراوانن و دوای ئەوە لە س���ەردەمی س���وڵتان مورادی عوس���مانیا 
لە ناوچەی جوانڕۆوە هاتوونەتە كوردس���تانی ئەو س���ەردەمە كە بەشكراو بوو لە نێوان دەوڵەتی 
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عوسمانی و ئێراندا لەسەر هەندێ هۆی تایبەتی ئەو سەردەمە لە ناوچەی – دزیایش– دەربەندیخانی 
ئێستا-دا نیشتەجێ بوون دوایی پەرەیان سەند، وردە وردە دەستیان گرتووە بەسەر شارەزوور 
و گەرمیاندا، گەرمیان و كوێستانیان كردووە. دوای پەرەسەندن و و گەشەكردنی و زۆربوونیان 
و هاتنی دەس���تە دەس���تەی تیرەكانی جاف لە ئێرانەوە بۆ ئەم ناوچەیە و دەوری -زاهیر بەگ-ی 
س���ەرۆكی جافی ئەو س���ەردەمە و دامەزرێنەری جافی مورادی و باپیرە گەورەی بەگزادەی جافی 
مورادی، كە جاف بەم پێیە دوو بەش���ن جافی جوانڕۆ لە ئێران و جافی مورادی لە عیراق، جافی 
ئێمە لە دوای ئەمەی لە س���ەردەمی مەدحەت پاش���ای والی عوس���مانی بەغدادا كە زەوی و زاریان 
ئەفرۆشت و بە نیازی نیشتەجێی هۆزە گەرمیان و كوێستانكارەكانی ئەو سەردەمە حەمە پاشا و 
مەحموود پاش���ای كوڕی كەوتنە كڕینی هەرچی زەویوزاری قەڵەمڕەوی جاف هەیە ئێس���تایش لە 
سەنەدەكانی زەمانی عوسمانی بەناو سنوور و نرخی كڕینیانەوە هەمووی تیایە و زۆری لە الیەن 
نەوەی خاوەنەكانیانەوە پارێزراوە. ئیتر جاف لە س���نووری -جەبەل حەمرین-ەوە تاكو-ش���لێر و 
ناوخ���وان- هەم���ووی بوو بە موڵكی تاپ���ۆی بەگزادەكانی جاف بێجگە لە هەن���دێ جێگای تایبەتی 
ك���ەم نەبێت یان بەدەس���ت میرییەوە مایەوە یان كەس���انی تر خاوەن تەكی���ە و پیاو ماقوواڵنی ئەو 

سەردەمە كڕییان یاخود میری پێی بەخشیون.
ئیتر جاف لە -قزرەباتەوە- كەوا دامێنی كوردس�ت�انە تاوەكو شلێر و ناوخوان بەشی كوردستانی 
عێراق و لەو دیو سنووریش���ەوە هەتا ناوچ���ەی مەریوان گۆلی زرێبار و الی خوارووی قزرەبات 
و ش���ێروانە و ك���ەالر، پێب���از وە ش���ارەزوور و پێنجوێن و ئەودیو س���نووریش ئەوانی س���ەرەوە 
ب���ە زس���تان و بەه���ار و هاوین و پایز هاتوچۆی���ان تیا كردووە. بۆ چەس���پاندنی ئەوەش كە جاف 
چۆتە ناو ئێرانیش���ەوە هەتا موڵك و زەویوزاریش���یان لەوێ كڕیوە و هەیانە، بە تایبەتی ئاغاكانی 
گەاڵڵی ئەوەی -كلۆدیۆس ریچ- لە گەش���تنامەكەیدا دەڵێت »كە چوومە ماڵی كەیخوس���رەو بەگی 
س���ەرۆكی ه���ۆزی جاف هاوینی – 1820- لە كاتیكدا ئەچووم بۆ س���نە ب���ۆ دیدەنی ئەمانوڵاڵخانی 
والی ئەردەاڵن لە س���نە ماڵی كەیخوس���رەو بەگ لە نزیكی گۆمی زرێبارەوە بوو، ئەو میواندارییەم 
هەت���ا م���ردن لەبیر ناچێت���ەوە«  بەم بۆنەیەوە جاف بەش���ێكیان پەڕیونەتەوە ناوچ���ەی دووكان لە 
پارێزگای س���لێمانی كە ئەوانیش س���مایل عوزەیری جافە رەشكەن. ئەوان لەو ناوچەیەوە لە كاتی 
خۆیا گەرمیان و كوێس���تانیان كردووە، ئێس���تاش خۆیان بە جاف ئەزانن، گەرمیان و كوێستانیان 
ئەكرد، هەر نەشبوایە تاكو ناوچەی پێنجوێن ئەچوون بۆ لەوەڕخۆری. هەر چەند ماڵ لە گەرمیان 
جێگیر بووبوو بەاڵم هاوینان ئاژەڵەكانیان ش���وان كەژاوكەژ ئایانبردن و خۆش���یان بە بەنە -واتە 
ماڵ���ی س���ووك و كەم- بە لۆری ی���ان عارەبانەی تراكتۆر لە گەرمیانەوە ئەهاتنە ش���ارەزوور یان 
چاوەڕوان���ی ئاژەڵەكەیان ئەكرد ی���ان لەوێ الیان ئەبوون بەو نیازەی بەڵكو ئەگەر میری عێراق و 
ئێرانی���ش وەك���و جاران رێگەیان نەدەن بۆ لەوەڕخۆری بچن���ە ئێران بەڵكو بچنە ناوچەی پێنجوێن 
جا بەو بۆنەیەوە ئەم ش���یعرەی مەولەوی -كە وا ئەزانم یا لە ش���ینەكەی- ئەمنە خانی ژنی بارام 

بەگدایە یان لە شینەكەی قادر بەگی كەیخوسرەو بەگدایە كە ئەڵێت:

زیڕەی تەڵمیت با كچ نەوهااڵن
تەئسیرمیش نیەن ئەم ساڵ چون سااڵن

داخ و حەس���رەت ب���ۆ كزب���وون و ئاڵ���ۆزاوی رێ كۆچی ئەو س���اڵە ئەخوازێ���ت، هەروەها بۆ 
زیاتر ش���اره زابوونمان لە مێژووی جاف و دەوربینینیان لە كێش���ەكانی ئەو سەردەمە با تەماشای 
چەن���د الپەڕەی���ەك بكەین لە یاداش���تەكانی كەریم بەگی فەت���اح بەگ، ك���ە بەڵگەنامەیەكی زیندووە 
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ل���ەم بارەیەوە »جافی مورادی لە س���ەردەمی س���وڵتان مورادی چوارەم���دا هاتوونە خاكی -بەبە- 
1145ی كۆچی ماوەیەك لەوێ ماوه تەوە  لە پاشدا چووەتەوە جوانڕۆ لە جێگەیاندا لە شارەزوور 
عەش���یرەتی گەاڵڵی ئەمێنێتەوە لە دواییدا -زاهیر بەگ و و تاهیر بەگ- كوڕانی یار ئەحمەد بەگ 
كوڕی س���ەیفوڵاڵ بەگی كوڕی س���ەید ئەحمەد بەگی س���ەرۆكی جاف بە چوارس���ەد ماڵێكەوە دێتە 
-بان���ی خێ���اڵن كە لە قەزای س���ەالحیە- دای���ە. 1150ی كۆچی لەم بەروارەدا ش���ارەزوور بەدەس 
عەشایری گەاڵڵی -مەنمی- كەڵهوڕ -گەڵباخی- تیلەكۆ و بڵباس-ەوە دەبێ. زاهیر بەگ بەرە بەرە 
ب���ە كۆچەران���ی جافی جوان���ڕۆ هێز پەیدا ئەكا و ه���ەزار ماڵێك پێكەوە ئەنێ و لە هەلێكدا لەس���ەر 
داواكردنی حاكمی بەبە 40 جەردەی ئەو ناوە ئەكوژێ و حاكمی بەبە لەس���ەر ئەم خزمەتە -بانی 

خێاڵن و دزیایش- یان ئەداتێ و لەوێ جێگیر ئەبێ ئێستەش لەوێ نەتەوەی ماوە.
لە كوڕانی زاهیر بەگ: سلێمان بەگ و قادر بەگ لە شەڕێكدا عەشایری شارەزوور ئەشكێنن و 
جێگەكەیان لێ زەوت ئەكەن و لە دوای ئەمە -عەشایری جافی جوانڕۆ- نزیك پانزە هەزار ماڵێك 
دێنە شارەزوور جێگیر ئەبن. لە دوای سلێمان بەگ ئەم دوو سەرۆكە هاوچەرخی سلێمان پاشای 
باوك���ی ئەحمەد پاش���ای بابان بوون 1243_1254ی كۆچی لە دوای كەیخوس���رەو بەگ س���لێمان 
بەگ���ی كوڕی بۆتە س���ەرۆك و لە دەوروبەری -1245-دا كە لەش���كری ئ���ەردەاڵن و ئێران هاتنە 
سەر سلێمانی عەبدوڵاڵ بەگی برای سلێمان بەگ بە دوو هەزار سواری جافەوە دێت بۆ یارمەتی 
س���لێمان پاش���ای بابان و لە -گڕوێ- نزیكی س���ولەیمانی ئەش���كێ و عەبدوڵاڵ بەگی كەیخوسرەو 
بەگیش زامدار ئەبێ و هەر بەو زامەش���ەوە  كۆچی دوایی ئەكات. لە دوای ئەم ش���ەڕە ماوەیەكی 
درێژ س���ەرۆكایەتی س���لێمان بەگ دەوام ئەكا و قادربەگی برای بۆ جێگیربوونی عەشیرەتی جاف 
خزمەتێكی زۆر ئەكا لە دوای سلێمان بەگ سەرۆكایەتی جاف ئەكەوێتە دەس محەمەد بەگ برایان 
كە هێشتا مناڵ ئەبێ –1148– كۆچی وا دیارە كە ئەحمەد پاشای بەبە لەگەڵ محەمەد بەگدا بەینی 
چ���اك نەب���ووە و ویس���توویەتی ئەحمەد بەگی وڵەوبەگ كە خاڵۆی بوو بكا بە س���ەرۆكی جاف بۆ 
ئەم مەبەس���تە ویس���توویەتی بە فێڵێك محەمەد بەگ بگرێ و دەعوەتی كردووە بۆ سلێمانی بەاڵم 
محەم���ەد ب���ەگ نەچووە و چەند بەگزادەیەكی خزمی ناردووە ئەحمەد پاش���ا ئەم بەگزادانە ئەگرێ 
و ل���ە كۆیە حەپس���یان ئەكات. بەرامب���ەر ئەمە محەمەد بەگیش ئەحمەد بەگ���ی وڵەوبەگ ئەگرێ و 
ماڵەك���ەی تااڵن ئەكات و لەگەڵ عەش���ایری جاف دەڕواتە ئێران ب���ەاڵم بەهۆی خزمایەتی ئەحمەد 
بەگ وڵەوبەگ و والی ئەردەالن لەوێ گونجانیش���ی نابێ و دێتە دەوری -قزرابات و خانەقین- و 
خۆیش���ی ئەچێتە الی والی بەغدا حكومەتی بەغدا زۆر رێزی ئەگرێ و لەگەڵ عه ش���ایەری جافدا 
لە دەوری -قزرابات- جێگیریان ئەكات لە دوای س���ێ س���اڵ لەگەڵ ئەحمەد پاش���ای بابان ئاشتیان 
ئەبێت���ەوە و دێتەوە ش���ارەزوور  ت���ا دوای هاتن���ی ئەمارەتی بەبە -1264-ی كۆچی بەم ش���ێوەیە 
دەوامی كرد كاتێك كە س���ەردار-عومەر پاش���ا- بۆ دروس���تكردن و رێكخس���تنی بەڕێوەبەرایەتی 
هاتە خاكی بەبە ویستی رەسمێك بخاتە سەر عەشایری جاف و هەڕەشەی لە محەمەد بەگ كرد 
لە پاش���ا لەس���ەر رەس���مێكی چل یەكی لەمەڕ و بزن رێككەوتن بەم جۆرە س���ەرۆكایەتی جاف و 

قائمقامیەتی هەڵەبجە تا -1290-ی كۆچی بە دەستیەوە مایەوە. 

بۆ زیاتر ش���ارەزابوون ل���ە مێژووی جاف و قووڵبوونەوە و پەلهاویش���تن لەم بوارەدا كورتە 
نووس���ینێكی پیرەمێ���رد هەیە كە گەلێ الیەنی گ���ەش و نوێمان بۆ دەردەخ���ات، پیرەمێرد لەڕیزی 
ئەو نووس���ینەدا كە بە زنجیرە لەژێر ناوی -تأریخ و أش���خاص-دا باڵوی كردۆتەوە، نووس���یویە 
-ئێم���ە رێزم���ان لێگرتووە ئەمانەوێ ئەم ئێڵ و تی���رە كۆنانە بهێنینە ریز و زنجیرەی تەئریخەوە با 
هەموو الیێكی بە رێكوپێكیش ئەزانین بەاڵم ئەوی خۆمان ئاگادارین ئەینووس���ین و ئەوی لە ئێمە 
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شارەزاترە چینێكی تری لێ هەڵچنێ، ئەمجارە لە ئێلی جاف ئەدوێین:-

وەك���و ل���ە هەندێ تەئریخا بۆمان دەركەوتووە ئەم ش���ارەزوورە بەر و دوای تەئریخ پڕ بووە 
ل���ە ئێ���الت و هەر حوكمدارێك كە زۆر و دەس���ەاڵتێكی پەیدا كردبێ ب���ەو ئێالتەوە بووە وەكو بابا 
ئ���ەردەالن ك���ە بە تەنه���ا هاتووەتە ش���ارەزوور و لەناو ئێالتا خۆی ش���یرین ك���ردووە بەرە بەرە 
هەموویان یەك خس���تووە حكومەتێكی لە ش���ارەزوور و زەڵمدا دامەزراندووە كە یەكە حكومەتی 

تەئریخی كوردانە.

ئێستایش جاف ناوی تەنها عەشیرەتێك نییە ناوی شیرازەی جزوبەندی عەشایرێكی زۆرە كە 
ئەمانە پێش زەمانی ساسانیش تیرە تیرە و بەش بەش لە شارەزووردا بوون، گاه لە ژێر حوكمی 
ش���اهانی ئێراندا گاه لە س���ایەی پادشاهانی عوسمانیدا هەڵیان كردووە تا سوڵتان مورادی رابع كە 
ه���ات بۆ س���ەفەری بەغدا ئەم ئێالت���ەی كۆكردەوە، وڵەدبەگی باپیرە گ���ەورەی برایم بەگی كرد بە 
رەئیس���یان و بەن���اوی ئێل���ی مورادییەوە هێنانیە ئینتیزامەوە كە ئ���ەو تەئریخە نزیك بە -30- تیرە 
و عەش���یرەت بوون -میكائیلی، روغزادی، شاتری، نەورۆڵی، سەعیدانی، گەاڵڵی، تەرخانی، چنگی، 
هاروونی، پش���تماڵی، ڕیش و بۆری، كەمالی، بەداخی، یەزدان بەخش���ی، ئەخە س���ووری، یوس���ف 

جانی، باشكی، سۆفی وەند، وینمەوەند.

چونكە ئەم ئێڵە زۆر بوون و لە شیروانەوە تاپشتی سنە خێڵەڕێ گەرمیان و كوێستانی ئەوان 
بوو، تەنها رەئیس���ێك ئیدارەی پێ نەدەكرا، خێڵ خێڵ و بەش بەش دایاننە دەس���ت چەند ئەمیرێك 
و ئەو ئەمیرانە لە ئیدارەی مونفەریدی بەشی خۆیاندا سەربەست و لە كولیاتدا تابیعی رەئیسێكی 
عموومی بوون هەر وەكو -Fedrasyon- فیدراس���یون. لەم دواینەوە كەیخوس���رەو بەگیانی تیا 
هەڵكەوت، باوی لە هەموویان سەند بە سیاسەت و ئیدارەی سەردار عەشرەتی و سەرئێڵی وەلەد 
بەگ سست كرد ئەوجار محەمەد بەگی كوڕی كە لە رۆم و عەجەمدا بە پیاوێكی هوشیار و نامدار 
دانرابوو لەگەڵ دوو دەوڵەتا پەنجەی لێ ئەدا، خۆی بە عەقڵ و سیاس���ەت و كیاس���ەت، قادر بەگی 
برای بە ش���ەجاعەت و بەس���الەت ئێلی جافیان گەیاندە هەژدە هەزار خانە، حەتتا یەكێ لە ئاساری 
فەراسەتی محەمەد بەگ ئەمە بوو كە لە حدوودی بەغداوە تا پشتی شاری سنەی تاپۆ كرد بە پێی 
ب���ەدەل وەخت���ێ محەمەد بەگ لەگەڵ والی بەغدا لێیان بوو بە ناخۆش���ی ئەو هەموو ئێڵەی باركرد 
چووە ئێران، ناس���رەدین ش���ا زۆری حورمەت گرت، هەموو بەرەی زەهاو و جوانڕۆ و قەس���ری 
ش���یرینی دایە تا عوس���مانی مەجبوور بوو دڵنەوایی كرد، هێنانیەوە كە هیچ تەكلیفیان لەسەر نەبێ 
تەنها لە ئەغنام چل یەكی عەینی ش���ەرعی و س���اڵی هەر ماڵێك خەرجێك بدا، محەمەد پاشا -11- 
كوڕی بوو، مەحموود پاشا، عوسمان پاشا، حەسەن بەگ، سلێمان بەگ، فەتاح بەگ، محەمەد عەلی 
ب���ەگ، ق���ادر بەگ و كێ و كێ.. قادر بەگیش تایفەی بارام بەگی لێ كەوتەوە كە ئەوانیش زۆربەی 
ئێاڵتیان بە دەس���تەوە بوو بەاڵم رەونەق و دەبدەبه  و ئیداراتی جاف بەس���ەر ئێڵی مەحموود پاشا 
ئەمیری عەبدوڵاڵ پاش���ا بوو وەس���مان پاش���ا كە لەس���ەر ئێڵییەوە بوو بە ئاقمقام لە ئێڵ و برا و لە 

هەڵەبجە لە سایەی سەڵتەنەتی خانمدا بەختیار ژیا«.

پیرەمێ���رد تەنها ئەم بەش���ەی لە زنجیرەی مێژووی جاف و مەحموود پاش���ا باڵو كردۆتەوە، 
لەوە دەچێت لەبەر سەرقاڵی و زۆری بابەتی رۆژنامەكەی لە یادی چووبێت ئەم زنجیرەیە تەواو 
بكات و تەواوی مەبەس���تە مێژووییەكە بدات بەدەس���تەوە، بەاڵم لەگەڵ ئەوه ش���دا ئەو بەشە كەمە 
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گرنگییەكی زۆری لە مێژووی هۆزی جافدا هەیە.

مەحموود پاشای جاف ساڵی 1878ز ئەودەمەی لە سوڵتانی عوسمانی یاخی بوو و بەو 
جلوبەرگەوە لە ئەستەنبۆڵەوە رایكرد و لە شاری »باكۆ« ئەم وێنەیەی گرتووە.
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تەمەن و ساڵی لەدایكبوونی مەحموود پاشا و كۆچی دوایی

لە ئەنجامی ئەو زانیارانەی ئێمە بەدەس���تمان هێناوە مەحموود پاش���ا -75- یاخود -77- ساڵ 
ژی���اوە، مێژوون���ووس -ئەمین زەكی بەگ- نووس���یویە: س���اڵی -1261-ی كۆچی واتە -1841-ی 
زایینی لە دایك بووە، عەالئەدین سەجادی لە مێژووەكەیدا نووسیویە -1846- لە دایك بووە، هیچ 
كامی���ان جێگای لەدایكبوونەكەی نەنووس���یوە، هەروەها ئەمین زەكی س���اڵی -1338-ی كۆچی بە 
س���اڵی كۆچی دوایی داناوە واتە س���اڵی -1918-ی بە س���اڵی كۆچكردنی داناوە، بە بڕوای من ئەو 
مێژووەی كە مامۆس���تا س���ەجادی دایناوە نزیكتر و راس���تترە و دەكرێت پشتی پێ ببەستین. پاشا 
لە شاری هەڵەبجە كۆچی دوایی كردووە و لە قزرابات لەو مزگەوتەدا كە خۆی دروستی كردبوو 

بە خاك سپێرراوە.

مەحموود پاشای شاعیر

گومان���ی تێ���دا نییە كە یەكێكی وەك مەحموود پاش���ا زەوق و ح���ەز و ئارەزوویەكی ئەوەندە 
زۆر و بێ س���نووری لەگەڵ ش���یعردا هەبووبێ دیارە ئەگەر ش���اعیرێكی گەورەش نەبووبێ هەر 
دەبێت كۆمەڵێ شیعری بووبێ، ئەم گومانە مایەوە و چەندین بیروڕا هەبوو لەسەر ئەوەی كە ئایا 
مەحموود پاش���ا ش���یعری هەیە؟ دەبێ چەند ش���یعری هەبێ؟ هەتا ئەم دواییە كە چەند كەشكۆڵێك 
دەس���تاو دەس���ت هاتوو گەلێ كەس بە وردی كەوتە خوێندنەوە و تاوتوێكردنیان وەك كەشكۆڵی 
-كەریم بەگی فەتاح بەگ و رەزا بەگی فەتاح بەگ- كە بەخه تێكی خۆش شێوەیەكی جوان سەدەها 
ش���یعری مەولەوی و وەلی دێوانە و بێس���ارانی و خاناو...هتد. لەو كەش���كۆاڵنەدا نووسراوەتەوە، 
زۆربەی شیعرەكان شیعری شاعیرانی ناوچەی هەورامانن، لە ریزی ئەوانەدا شیعرێكی مەحموود 
پاش���ا هەیە، كە بەو ش���ێوە زمانە نووس���یویەتی شیعرەكە ش���یوەنی مەحموود پاشایە بۆ مەرگی 
براكانی بەاڵم ئەم شیعرە بە هەڵە لە -دیوانی پیرەمێردی محەمەد رەسول هاوار- دا دراوەتە پاڵ 
پیرەمێرد و لە الپەڕە -338- دا باڵو كراوەتەوە، بە ناونیشانی -یادی مەحموود پاشای جاف- كە 
گوایە پیرەمێرد ئەو ش���یعرەی لە یادی مەحموود پاش���ادا وتووە، وە پیرەمێرد لە شێوەی گۆران- 

هەورامییەوە وەریگێڕاوەتە سەر شێوەی سلێمانی و دەستكاری شیعرەكەی كردووە.

مەحموود پاش���ا شەش برای هەبووە كە بریتین لە: وەسمان پاشا، حەسەن بەگ، حەمە عەلی 
بەگ، س���لێمان بەگ، فەتاح بەگ، قادر بەگ. ئەم قادر بەگە ئەوە نییە كە مەولەوی ش���یعرێكی شین 
و الواندن���ەوەی زۆر ب���ەرزی لە كارەس���اتی كۆچكردنیدا وت���ووە، بەڵكو ئەمیان ب���رای مەحموود 
پاش���ا بووە قادر بەگی الی مەولەوی مامی مەحموود پاش���ا بووە، ش���یعرەكە خۆی بیست و پێنج 
بەیت���ە پیرەمێ���رد لە وەرگێڕانەكەدا كردوویە بە نۆزدە بەیت، وە هەندێ دەس���تكاری تێدا كردووە، 
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مەحموود پاش���ا لە ش���یعرەكەیدا ناوی هەرس���ێ براكەی نووس���یوە كە ش���یوەنی بۆ كردوون، كە 
بریتین لە فەتاح بەگ، حەس���ەن بەگ، قادر بەگ و مەحموود پاش���ا كوڕە گەورەكەی حەمە پاشای 
جاف بووە لە دوای هەر شەش براكەی كۆچی دوایی كردووە لێرەدا دەقی شیعرەكەی مەحموود 

پاشا و وەرگێڕانەكەی پیرەمێرد دەنووسین:

وادەی خێڵە و خوار ئێالخ بێزانەن
وادەی گەرمەسێر سەحرای شیروانەن
براكانم هیچ كەسیان نییەن دیار
وەك جاران سواربن بۆ راو و شكار
هانا هاسێ بەور، سێ نامدارم رۆ
سێ پڵەنگ هیممەت شێر كردارم ڕۆ

سێ شاهێن، سێ باز، شیروان ماوام ڕۆ
سێ بڵەن نەهیب، وەقت داوام رۆ

سێ -سەعد وەقاص- سەر ئاوردەم رۆ
سێ رم نەزوڵفان داخان بەردەم رۆ
ئیلاڵ -سولەیمان- ئەو بێ ئەندێشە
ئەو جەهد و غیرەت عەداوەت كێشە

ئەو شمقاڕ شۆخ نەریمان شیعە
ئەو مەرد مەیدان بێ خەوف و بیمە

ئەو شۆڕە سوارە گورجی نەزینە
ئەو حاتەم هیممەت سەدر نشینە
هاڕەی یەدەكان نیهاش وەتاو بی

سەر زەمین بە عەشق هات هات ڕاو بی
ئیستە نادیار رووی سەر بیساتەن
تالعیش نەگێچ نەر نا هاتەن

نە ئه و فەتاح بەگ ئەو رۆستەم ڕەنگە
ئەو پیلەتەن تەن بورز و نەهەنگە
ئەو هەڵۆ هیممەت قەهار قینە

ئەو دەست و بازووی شۆخ و رەنگینە
سەرتاپا تەیار وێنەی فاڵمەرز

جەسەهمش ماتەن زەوارەی گۆدەرز
ئیستە نادیار دەشتی شیروانەن
داخ ئەو سەرمەشق كول دەورانەن
نەنە حەسەن بەگ ئەو نەو جوانە
ئەو شێوەی شیرین، ئەو میهرەبانە

ئەو میرمەزن ئەو تووڵ الوە
ئەو باهوو بەدەن ئەو چەرخ چاوە
ئەو فەغفور نەژاد مانشووری جەعام



خوسره و جاف

683

دنیای پڕ مەینەت وەنەش نە داكام
نەنە قادر بەگ ئەو تەیار شەختە 
ئەو كەس بێ كەس یانەش دەربەستە

خانمان خەریك نەهاتی دەردەن
ئێش فەتاح بەگ عەالوەی گشتەن
جەزوبان الڵ بم كەچەن كارتان

مەندەن وەبێ سەر دەستی سوارتان
فەڵەك هانە فیكر سەودای مەكروفەن

خاك وەبێ زنجیر شێر مكەرۆبەن
دەی كی بۆ چیڕەنگ سایە نیشانتان
هۆردارۆ ماردم ئاتەش ئەفشانتان
وه ڵاڵ ئەو فەڵەك برایێش ممەرد

یاچون تۆ ئاهـ سەرد مكەرد
ئەویش سفتەی جەرگ وێش مشنەفتەوە

تا ئەبەد جەمەرگ دوور مكەفتەوە
برا جوون فەڵەك كەسش نەمەردەن
مەرگ جوانان وەعادەت كەردەن

وەرگێڕانەكەی پیرەمێرد:

وادەی خێڵە و خوار، ئێڵی جافانەن
دەمی گەرمەسێر دەشتی شیروانەن
لە براكانم كەسیان نییەن دیار

وەك جاران سواربن بۆ راو و شكار
هانا برایان شوێن نادیارم رۆ

سێ پڵنگ هەیبەت شێر شكارم رۆ
سێ شاهین، سێ باز، شیروانی ماوا
فەڵەك لە زۆریان كەوتبووە داوا
ئای سلێمان بەگ عەدالەت پیشە
لەو دێوی كێوی قاف بێ ئەندێشە
ئەو شۆڕە سوارە زیننەتی زینە

ئەو حاتەم هیممەت سەرحەد نشینە
 چابوك سواری بەناو و داو بوو
لە شیروانەدا هات هاتی ڕاو بوو
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ئێستا نادیار سەر ڕووی بیساتە
لە دوای ئەو عەشرەت ڕووی لە نەهاتە
هێجگار فەتاح بەگ ئەو رۆستەم ڕەنگە

ئەو پیلەتەنەی شێوەی نەهەنگە
ئەو شاباز هیممەت ئەو هەڵۆ قینە

ئەو شانو باهو سەهم ڕەنگینە
سەرتاپا بڵند وێنەی فەرامۆش

ئەهاتە لەرزە لە نەعرەی ئەلبورز
ئەوی تیانییە دەشتی شیروانە
بۆیە لەالی من چۆڵ و وێرانە

ئاخ بۆ قادر بەگ دۆستی مەولەوی
گەردن كەچی بوون شێری سەر زەوی

هەر ئەو زانیویە شینی بۆ بكا
هەر بەیتێك جامی فرمێسك لە تەكا

خانمان خەریك شین و هاوارە
داخی فەتاح بەگ لەسەر گشت بارە
ئاخ الڵ بم لە كوێن شۆڕە سوارانیان
بێدەنگ و ئاهەنگ گەلی یارانیان
بەو خوایە فەلەك گەر برای ئەمرد
به  ناڵە دنیای هەراسان ئەكرد

دەستی نەئەچووە مەرگی جوانانمان 
وێران نەئەبوو جێی خان و مانمان
خۆی كەسی نییە و جەرگی بێ ئێشە
مەرگی مەردانی كردووە بە پیشە

دوای خوێندنەوەی ئەم ش���یعرە دەتوانین بڵێین، هەر چەندە مەحموود پاش���ا وەك ش���اعیرێك 
نەناس���راوە و ش���یعرەكانی ناگاتە وردی و وەس���تاكاریی ش���اعیرێكی وەك مەولەوی بەاڵم سۆز 
و داڕش���تنێكی ش���اعیرانەی تێدایە و هەر دێینەوە س���ەر ئەوەی كە بڵێین لەوە ناچێ كە مەحموود 
پاش���ا هەر ئەم ش���یعرەی هەبووبێ و من دڵنیام گەلێ شیعری هەبووە بەاڵم یا خۆی نەیویستووە 

باڵوبنەوە یاخود لە ماوەی ئەم هەموو سااڵنەدا فەوتاون و لەناوچوون.

لە الیەكی كەشەوە دڵسۆزیی مەحموود پاشا بۆ شیعر و ئەدەبی نەتەوەكەی بە ڕادەیەك بووە 
كە شیعری هەموو ئەو شاعیرانەی كۆكردۆتەوە و نووسیونیەتەوە و لە خۆی بە پێشتری زانیون، 
ئەم���ە ل���ە الیەك، من ئەم زانیارییەم لە یەكێك لە نووس���ینەكانی نووس���ەری جوانە مەرگ »ئومێد 

ئاشنا«وە وەرگرتووە روح و رەوانی شاد.
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پەیوەندی نێوان پیرەمێرد و مەحموود پاشای 
جاف

پیرەمێرد لە س���ەره تای تەمەنی الویی خۆیدا، واتا پێش رۆیش���تنی بۆ ئەس���تەموڵ، لە نزیكەوە 
مەحموود پاشای ناسیوە و تێكەڵی و هاودەردی و هاودەمییەكی زۆر لە نێوانیاندا هەبووە.

ئینج���ا ئەوەن���دەی ك���ە پیرەمێرد مەحموود پاش���ای بە گ���ەورەی جاف و پیاوێك���ی زانا و دانا 
زانی���وە، مەحمود پاش���اش پیرەمێردی بە الوێك���ی زیرەك و هەڵكەوتوو داناوە، بۆ راس���تیی ئەمە 
متمان���ە و باوەڕپێكردنی مەحمود پاش���ایە بە توانای رۆش���نبیریی پیرەمێرد ل���ەوەدا كە مەحموود 
پاش���ا پرس و رای كۆنگرەی زەڵم و دانانی پەیڕەو و یاس���ای كۆنگرەكە بە پیرەمێرد دەس���پێرێ 
ك���ە بەن���دە س���ەرەكییەكانی دابنێت و تەواوی ئەم باس���ە مێژووییە ل���ە دوای كەمێك باس دەكەین 
ئێس���تا با تەماش���ایەكی یاداشتەكانی پیرەمێرد بكەین، هەتا بزانین ئەم شاعیر و نیشتیمانپەروەر و 

رۆژنامەنووسە گەورەیە لە بارەی مەحموود پاشاوە چی بۆ نووسیوین، پیرەمێرد دەنووسێت:

»زۆر جار لە خزمەتی مەحموود پاش���ادا بووم، كەشكۆڵەكەیش���م لەالیە، كە بە ئاخ و داخەوە 
تەئریخی مەرگی براكانی تیا نووس���یوە خۆم كوڵەباڵی كوركم لەبەر مەحموود پاش���ادا دیوە كە بۆ 

راو لەبەری ئەكرد، پێاڵویش خۆ دیارە كەوش بوو.

ئێم���ە باس���ی حەیاتی ئەدەبی مەحمود پاش���ا ئەكەی���ن، زۆر كەس هەن كە ئەم س���ەرلەوحەیە 
ئەبین���ن هەڵدەوەس���تنەوە! مەحمود پاش���او حەیاتی ئەدەبی؟! چونكو تا ئێس���تا ك���ە وتبێتیان جاف 
كوردێكی خێمە نش���نینن، س���ەحرا نەوەردك خێڵە و خوار و خێڵە ژوور، س���وار ماینی رەس���ەن و 
تفەن���گ و فیش���ەك و تیپی س���وارە و ئاژەڵی زۆری رەوگ و رانی هاتۆت���ە خاترەوە هەرچەند لەم 
دواییەدا یەكدوو كەس���ێكی ش���اعیر لە ن���ەوەی بەگزادە پەیدا بوون، ئەوان���ە لەناو جافدا پەروەردە 
نەب���وون، كوڕە قائمقام بوون، لە مەركەزی قەزادا، بەاڵم مەحموود پاش���ا بە هەموو مەعنایەكەوە 
سەر داری عەشرەتێ بوو سوار چاك و سیالح شۆڕ و جەنگ ئاوەر و هەمیشە لەگەڵ كاروباری 
عەشائردا خەریك بوو بە خەیاڵی كەسدا نەدەهات مەحموود پاشا ئەم خزمەتە گەورەیەی كردبێ، 
تا وەفاتی كەس���ێ نەیزانیبێ، لە سلس���لەی هەموو حوكمدارانی - بەبە - و نامدارانی ئەم خاكەوە 
تا ئەمڕۆ كەس���ێ نەبوو بەقەد مەحموود پاش���ا عومری خۆی لە خۆش���ی و تاڵی و دەربەدەری و 
فیراری ئەستەموڵدا، لە كۆكردنەوەی ئەشعاردا و ئەدەبیاتی كوردیدا خەرج كردبێ، لەو تەئریخەوە 
دس���تی قەڵەمی گرتووە، تا وەفاتی بەخەتی خۆی هەرچی ئاس���اری كوردی هەیە نووسیویەتیەوە، 
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ئەوەندەیش بە سەلیقە و دیققەت نووسیویە لەو هەموو ئاسارە بگه ڕێ غەڵەتێكی تیا نییە، خەتێكی 
خ���ۆش خوێ���ن، نازان���م لەم هەموو كاری حكوومەتی و عەش���ائری و دەوڵەت و حس���اباتی خۆیدا 
چۆن پەرژاویەتیە سەر ئەمانە، دیوانی -سالم-ی لێرە نووسیوەتەوە، لە ئەستەموڵ الی -ئەحمەد 
كام���ل-ی ن���ازری گومرگ كە كوڕی -وەس���مان موراد- بوو نوس���خەیەكی تری دەس���تكەوتووە، 
دیس���ان بەخەتی خۆی نا تەواوییەكانی نووس���یوە سێ س���اڵ من بە شوێن نوسخەیەكی مەولەوی 
دا گەڕام، دەس���تم نەكەوت، كەچی هەرچی مەولەوی وتوویە ئەو قەیدی كردووه ، حەتتا ئەوی بە 

خەتی خۆی بۆ ئەوی نووسیوە عەینەن چەسپاندوویە بە كەشكۆڵكەیەوە.

با ئێستا زۆر دوور نەچین دیوانی سالم، كوردی، نالی، مەولەوی، بە تەواوی ئاساری خانای 
قوب���ادی، ئەحمەد بەگی كۆماس���ی، بیس���ارانی، فەخرەدین عولەماء، مەال وەڵەدخ���ان، وەلی دێوانە، 
حەم���ە ئاغ���ای دەربەند فەقەرە، حەس���ەن كەنۆش، جنوون���ی، زەڵمی، س���ەرعی، رەنجووری، والی 
غواڵم، شاخان، میرزا یوسف، میرزا یاقو، شەفیع، نەجەف، مه والنا خالید خانەگایی، مەلكە كاڵشی، 
قەمەر عەلی، عەبدولخالقی پاوە، داخی، زەنووری، مەال ساڵحی تەڕەماری، شێخ مستەفای شەهاب، 
میرزا مووس���ا، وەلحاس���ڵ ئەمانە هەمووی خۆی نووسیونیەوە. بەاڵم درێغ و واوەیال ئەو هەموو 
س���ەروەتی بێ س���امان و موڵكی ڕووی جیهانەی بەجێهێش���ت یەكێ تەنها بۆ ئەمەی ئەم رەنجەی 

بەبا نەڕوا چاپی نەكرد.

مەحموود پاش���ا كتێبی ئەوتۆی بووە فرۆش���راوە بە شەش سەد روپیە و لە قەشقەی بەغداوە 
تا حدوودی عەجەم موڵكی بەجێ هێش���تووە، الی خوێندەواران و قەدر شوناس���ان ئەو خزمەتەی 

ئەو كردوویە لە هەموو ئاساری بابان و ئەردەاڵن پێشترە.

وەك پێش���تر باسمان كرد مەحموود پاشای جاف مرۆڤێكی نیشتیمانپەروەر و دڵسۆزی خاك 
و نەتەوەكەی بووە، ئەو هەموو خزمەتانەی پێش���كەش بە نەتەوەكەی خۆی كردووە راس���تی ئەم 
بیروڕایە دەسەلمێنن، مەحموود پاشا تەنیا بەرپرسیار و سەرەك هۆزێكی گەورەی كورد نەبووە 
بەڵك���و خ���ۆی بە بەرپرس���یار و خزمەتگوزارێكی نەتەوەكەی زانیوە، ب���ە تایبەتی كە چەند جارێك 
س���ەری لە مەڵبەندە رۆش���نبیرییەكانی ئەو سەردەمە داوە وەك ئەستەموڵ و روسیای ئەو كاتە و 
بەغدا و گەلێ شوێنی شارستانی، كە ئەمە لە خۆیدا بیری نیشتیمانی و نەتەوەیی ئەوی بەرفراوان 

و پتەوتر كرد.

ئەوەبوو كاتێ لە پلەی - موتەس���ەرف-یەتی شاری ئورفەی توركیا گەڕایەوە بۆ كوردستانی 
عیراق و لە كەمتوانایی دەس���ەاڵتی دەوڵەتی عوس���مانی گەیشتبوو، دەیویست دەسەاڵتێكی كوردی 
دابمەزرێن���ێ و ب���ۆ ئەمەش هەنگاوی گەورەی نا و لە كەن���اری زەڵم بە ئامادەبوونی هەموو پیاوە 
بەناوبانگەكان���ی كورد كۆنگرەیەكی گەورەی بە سەرپەرش���تی خۆی پێكهێنا و بەرنامە و یاس���ای 
تایبەتی بۆ ئەو دەس���ەاڵتە دانا، لەالیەكی تریش���ەوە ئەگەرچی ئەم هەوڵە مەزنەی مەحموود پاش���ا 
س���ەری نەگ���رت، ب���ەاڵم بوو بە جێی ش���انازی بۆ ئەو پی���اوە گەورەیە و جێی رێ���زی نەتەوەكەی 
هیوادارم مێژوونووس���انی كورد لە دەرگای ئەم كورتە زانیاریسانەی ئێمەوە بتوانن بچنە ناو ئەو 
باس���ە مێژووییەوە و زیاتر رۆشنایی بخەنەسەر، ئەوا لێرەدا سەبارەت بە مەحموود پاشای جاف 

كۆنگرە پڕ بایەخەكەی زەڵم تەماشای یاداشتەكانی پیرەمێرد دەكەین كە نووسیویەتی:
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هەر س���ەبارەت بە كورد و ئەو كۆنگرانەی بۆ دەستخس���تنی مەوجوودیەتێك بۆی بەستراوە، 
كۆبوونەوە گەورەكەی كەنار زەڵم و هەوڵی مەردانەی مەحموود پاشام دێتەوە بیر، ساڵی -1889- 
لە هەڵەبجە لەس���ەر ئەرازی –س���ه نیە - بووم، زۆرتر مەحەبەتی مەحموود پاش���ام بوو، ئەگەرچی 
وەس���مان پاشا قائمقام بوو، مەحموود پاش���ایان كردبوو بە -موتەسەرفی-ی ئورفە نیازی نەبوو 
بچی، تا ش���ەوێكی 25ی رەمەزانی 1306- لە كەناری زەڵم مەحموود پاش���ام ئیقناع كرد كە بچێ 

بۆ ئەستەموڵ.

هەر ئەو شەوە سوار بوو رۆیی، چەند ساڵ دوای ئەمە گەڕایەوە بە بەری باكووردا هاتەوە و 
دنیای تەرەبە كرد لە -15ی شەوالی 1308- و - یەكی مایسی 1209- چووەوە، ئەمجا بە عەفوو 
ئیع���ادەی روتبە و نیش���انەوە لە -2ی جەمادی یەكەم���ی 1312- دا هاتەوە، لەم هەموو تەجرەبە و 
چاو پێكەوتنە نەگبەت و سەعادەتەدا هاتبوو بە خەیاڵیا كە حكومەتی عوسمانی حوكمی نەماوە و 
ئەو ئیدارەیەك تەش���كیل بكات، بەو خەیاڵەوە هەرچی ناودار و سەر كۆماری كوردستانی ئەمالیە 
كۆی كردنەوە و لە كەناری زەڵم كۆنگرەیەك بەس���ترا، زۆر ئومێدی بە من بوو قانوونی ئیدارە و 
تەش���كیلی حكومەتە تازە پێگەیش���تووەكانی بۆ كۆبكەمەوە و بیكەن بە دەس���تووری ئیدارە، منیش 
لە هەموو تەرتیباتێكدا ئوس���ووڵی - فیدراس���یۆن-ی - برنس���ی بس���مارك -م پەسەند كردبوو كە 
تەشكیالتی ئەساسیەی -جاف- عەینی ئەو قانوونە بوو، تا دوایی رۆژ بانگی كردم فەرمووی »بێنە 
بزانم چیت هێناوەتە قەڵەم؟« منیش وتم »پاش���ا بەخۆڕایی خۆم ماندوو ناكەم«، زۆر تووڕەبوو، 
ناهەقیشی نەبوو، دوایی عەرزم كرد »پاشا تەشكیلی ئیدارە سەهلە و قانوون نامەكەیشی حازرە، 
بەاڵم لێكی بدەرەوە كێ دەبێتە رەئیس���ی ئیدارە، س���لێمانی لە ئیبتیدای تەش���كیلیەوە هەرچی ئەبوو 
بە حكومدار برا بچووكەكەی دەری ئەپەڕان، راوەس���تە تا هۆشی برایەتی و یەكیەتی دێتە كەلەوە 

ئەوسا سەهلە«، هەناسەیەكی هەڵكێشاو وازی هێنا)17(.

مەحموود پاشا و سەرچاوەیەكی روون لەبارەی كەشكۆڵەكانییەوە

زۆرجار ناوی كەشكۆڵەكانی مەحموود پاشای جاف دەبیستین و گەلێ دەقی شیعر و زانیاری 
گرنگمان لەو كەشكۆاڵنەوە دەست كەوتووە، خوێنەری وریا هەست دەكات، ئەم كارەی مەحموود 
پاشای جاف كە ناو و بەرهەمی ئەو هەموو شاعیرەی بۆ تۆمار كردووین و لە فەوتاندن و كەمی 
و نات���ەواو رزگاری ك���ردوون چەن���دە خزمەتێكی گەورەیە بە ئەدەبی ك���وردی و چۆن بۆ هەموو 
سەردەمێك دەبێتە گەنجینەیەكی مێژینەی رۆژگارێكی ئەم ئەدەبە بەرز و جوانە، ئینجا بۆ ئەوەی 
لە سەرچاوەیەكی روونەوە ئەو زانیارانە بە دەست بێنین سەبارەت بە ژیانی ئەدەبی و زۆر ال یەنی 
گرنگ و ش���اراوەی كەش���كۆڵەكانی مەحموود پاشا، ئەم بیر و رایانەی بەڕێز عەلی بەگی حوسێن 
بەگی جاف تۆمار دەكەین، هیوادارین لە داهاتوودا كۆیان بكاتەوە و سەبارەت بە مێژووی هۆزی 



مێژووی هۆزی جاف

688

جاف و مەح�وود پاشا و كەشكۆڵەكانی بەرهەمێكمان پێشكەش بكات.

عەلی بەگ لەم بارەیەوە نووسیویە: مەحموود پاشای جاف كوڕە گەورەی حەمە پاشای جاف 
بووە، حەوت برا بوون.

ب���ە پێی ناوچە و پەیوەن���دی كۆمەاڵیەتی و دیمەنی جوان و رەنگینی كوردس����ت�ان بە تایبەتی 
ئ���ەو هێ���ڵ و ناوچەیەی هۆزی جاف تیایدا ئەژین و لە كاتی خۆیا تاوەكو ئەم س���ااڵنەی دواییەش 
گەرمیان و كوێس���تانیان تیا ئەكرد، لەناوچەی قزرەبات و كفری الی سەرەوەی ناوچەی مەریوان 
و دامێن���ی هەرێمی س���نە جوانترین ناوچ���ە ئەژمێردرێت لە وەرزەكانی س���اڵدا چونكە چ كاتێ ئەم 
ناوچان���ە جوان و رەنگین و دڵگیر بوون ئەمان ل���ەو كاتانەدا تیابوون و هاتوچۆیان تیاكردووە بە 
وێنە گەرمیان لە زس���تاندا جوان و خۆش���ە تیابوون شارەزوور لە بەهار و پایزدا رەنگین و كانی 
خێ���ر و پی���ت و بەرەكەت بووە. كوێس���تانیش لە هاوینا رەنگین و دڵفڕێ���ن و دڵگیر بووە، كاتیان تا 
بەس���ەربردووە و هەر لە كۆنیش���ەوە لە پێش ئەوەی بەگزادەی جاف و هۆزەكەیان بێنە بەش���ی 
عوس���مانی لە كوردس����ت�انی عیراق لە ناوچەی جوانرۆ و باوەجانی و قوبادیا كە لە بنەچەدا یەك 
پشتن ئەو ناوچانە بە بە بەهەشتی سەر زەمین دائەنرێن و ئیتر چ لە كۆن و كەلەپوور و بنەڕەتە 
و چ لە شێوەی تازەیشا لە ناوچەیەكدا ژیاون هەڵخەڕی بیری ناسك و بەجۆش و خولیای ئەدەب 
و ئەدەب دۆستی لە ناخی دەروونیانا و لەناو رەگ و هەست و دەماریانا گەشەدار و جێگیر بوو. 
لە الیەكی تریشەوە بە پێی دەست رۆیشتوویی و دۆخی ئەو سەردەمە بە پێی پلەی كۆمەاڵیەتییان 
كە پەیوەندییان هەبووە بە بابان و ئەردەاڵنەوە لە كۆن و بە ئێران و عوسمانییەوە لەو سەردەمەدا 
و باری خوێندن و خوێندەواری ئەو سەردەمەیش لە سەرتاوە مناڵ گۆش كراوە بە ئامۆژگاری و 
شیعرەكانی حافز و سەعدی و كلیم و شاعیرانی ناوداری ئەوسا و ئێستایش و ئەو مامۆستایانەی 
كە كوڕە بەگزادەكان الیان خوێندوویانە بە هەڵكەوتوو و بلیمەتی س���ەردەمی خۆیان ژمێردراون 
لەبەرئ���ەوە ب���ووە كە مناڵێك بەو جۆرە لەم ناوچانەدا و ل���ەو چوارچێوەدا پەروەردە دەبێت چۆن 

خولیای ئەم جۆرە شتانە ناكەوێتە سەری و ئەبێت بۆچی خۆی پێوە خەریك نەكات؟!

م���ن لە باوكم بیس���تووە ئەی���وت: كاتێ بەگزادەی جاف گەرمیان و كوێس���تانمان ئەكرد لەگەڵ 
جافدا كوڕە بەگزادە ش���ەوانی هەوار و رێ كۆچ كاتی خۆمان بە ش���ەڕە ش���یعر و قس���ەی خۆش 
و نەس���تەقەوە بەس���ەرئەبرد، كتێبە بەناوبانگەكانی ئەو س���ەردەمەمان ئەخوێن���دەوە، ئەبووین بە 
دوو دەس���تە، شەڕە ش���یعرمان ئەكرد و كاتی وابوو هەوارە و هەوار بەردەوام ئەبوو هیچ الیەك 
الیەك���ەی ت���ری بۆڕ نەئەدا، ئەوەندە ش���یعریان لەبەر بوو، هەروەها بێجگ���ە لەمانەش بە بیری من 
پەیوەندی بەگزادەی جاف لەگەڵ زانایانی ئەو س���ەردەمەی كوردس����ت�ان و تێكەڵی و كارتێكردنی 
ئەدەبی ئەودیو و بوونی كەش���كۆڵی كۆن وای لێكردوون نەك هەر تەنیا مەحموود پاش���ای جاف 
كەشكۆڵی بێت، بەڵكو ئەوانەی من بزانم، كەریم بەگی فەتاح بەگ و عەبدولقادر بەگی سلێمان بەگ 
و رەزا بەگی فەتاح بەگ كە هەرسێكیان برازای مەحموود پاشان كەشكۆڵیان هەیە و من دیومن.

نەك هەر تەنها ئەمانە بەڵكو بارودۆخی لەباری ئەو سەردەمە تایبەتییە وای لە دەور و پشتی 
بەگ���زادەی ج���اف كردووە هەتا یەكێكی وەكو حاجی مەحموود یار وەیس پیاو ماقووڵی مەحموود 

پاشا ئەویش كه شكۆڵی هەیە و من دیومە.
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كەش���كۆڵەكەی مەحم���وود پاش���ا هەت���ا خۆی ل���ە ژیاندا ب���ووە الی خۆی بووە هەت���ا لە كاتی 
دەستبەس���ەری و ئاوارەییا هەر پێی بووە و ئەو ش���یعر و باس و خوازانەی تیا نووسیوەتەوە، بۆ 
وێن���ە كە لە ئەس���تەموڵ هەڵدێت و دەچێتە خاك���ی رووس و لەوێوە بۆ ئێران ئینجا ئەگەڕێتەوە بۆ 
كوردس����ت�ان، لە -باكۆ- لە بەرگی س���یاحەت و گەش���تا حەتتا مەال محەمەدی سنەیی پیاوی بووە 
ئەو جلی باش���ی لەبەركردووە و خۆی بەرگی خراپ وەكو خزمەتچی ئەو تاكو نەیناس���ن. لە باكۆ 

وێنەی خۆی ئەگرێ و لەژێریا ئەم شیعرەی مەولەوی ئەنووسێ:-

داخۆ چەرخ چەپ چەواشەی چەپگەرد
پەی كام دەردی سەرنگەهداریم كەرد..؟

دوای خۆیش���ی، وەك له  خوالێخۆشبوو -حەسەن فەهمی بەگی جافی كوڕەزایم بیستووە- كە 
عەلی بەگی باوكی حەسەن بەگ كۆچی دوایی ئەكات كەشكۆڵەكە ئەكەوێتە دەستی حوسێن بەگی 
مام���ی ئەویش لەب���ەر ئەوەی كەمتر تاقەتی ئەو جۆرە ش���تانەی بووە، پیرەمێ���رد بە ئەمانەت لێی 
وەرئەگرێت، دوایی حەسەن بەگ وتی ئەو كاتە كە باوكم وەفاتی كرد تەمەنم -16-17- ساڵ بوو 
بەاڵم وا نەبووم كە زۆر خۆم بەمانەوە خەریك بكەم، هەرچەند كەشكۆڵەكەم ئەخوێندەوە لەكاتی 
خۆیا خووم لەگەڵیا بوو بەاڵم لەبەر مامم ئەوەندە لەسەری نەرۆییم تاكو لە سەرەتای سییەكاندا 
هەس���تم ك���رد و داوایم ك���ردەوە، ئەویش ئەمڕۆژ بۆ ئەوڕۆژ كاتی بەس���ەر ئەبرد و منیش وەڕس 
بووم ناچار هادی ئەفەندیی خوش���كەزای پیرەمێردم راس���پارد و لەگەڵیا رێككەوتم بە 20 دیناری 
ئەوكاتە بۆم بێنێتەوە بەوجۆرە دەس���تم كەوتەوە. لەوكاتەیشەوە هەر الی حەسەن فەهمی بەگ و 
ئەویش هەموومان ئەزانین یەكێك بوو لە هەره  ئەدەب دۆس���ت و ئەدیبە ناس���كەكانی كورد، هەتا 
لە شەوق و تەوژمی ئەدەب و ئەدەب دۆستیا شیعریشی هەیە، ئێستاش دوای مەرحومی حەسەن 
بەگ الی هۆشمەندی كوڕیەتی كە تەمەنی درێژ و بەختەوەر بێت، زۆر لە ڕەوشتی پاراستنی ئەو 
جۆرە شتانەی لە باوكی و باپیرەیەوە بۆ ماوەتەوە و پاراستوونی، بە تایبەتی كتێبخانە گەورەكەی 

باوكی كە ئێستاش الیەتی و خەڵك زۆر كەڵكی لێ وەرئەگرێت.

كەش���كۆڵەكانی مەحموود پاش���ا تەنها لە ئەستەموڵ و زمناكۆ نەنووس���راونەتەوە بەڵكو پاشا 
ب���ۆ هەر كوێ چووبێت كەش���كۆڵەكه ی لەگەڵ خۆی���ا بردووە، بۆ وێنە بە ئەرمەنس���تاندا تێئەپەڕن 
مەال محەمەدی س���نەیی پیاوی شاعیر بووە و كچە ئەرمەنی جوانیان دیوە هەندێ شیعری جوانی 
وتووە، س���ێ چوار بەیتێكی كە مەرحومی باوكم لە بیری مابوو نووسیومەتەوە هەر لەالمە« )18(. 
ئەمە ئەو زانیارییە پڕ نرخ و بایەخەی عەلی بەگە سەبارەت بە كەشكۆڵی مەحموود پاشای جاف و 
گەلێ الیەنی شاراوەی بۆ دۆزینەوە هەروەها بەڕێزیان ئەوەندە دڵسۆزی شیعر و ئەدەبی كوردین 

كە هەر نووسەرێك ویستبێتی لەم بارەیەوە بنووسێت ئەوا یارمەتی داوە.
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مەحموود پاشای جاف لە یادەوەرییەكانی 
زێوەردا

شاعیری نیشتیمانپەروەر و خاوەن سروودە بەرزەكانی قوتابخانەكانی كوردس�ت�ان مامۆستا 
زێوەر لە یاداش���تەكانی خۆیدا گەلێ زانیاری نوێ و بەڵگەی بە نرخی لەبارەی مەحموود پاش���ای 
جافەوە بۆ تۆمار كردووین، زێوەری شاعیر گەلێ جار لە كۆڕی ئەدەبی و لەتەك گەورە پیاوانی 
بەگ���زادەی جاف���دا ئامادە بووە و لە نزیكەوە هەڵس���وكەوتی لەگەڵ كردووە و ئەو ڕووداوانەی كە 
بۆیان گێڕاوەتەوە و ئەو س���یفەتە جوانانەی مەحموود پاش���ای هەموو تۆمار كردووە. ئێمە لێرەدا 
نەمانتوانی هەرچی كە زێوەر س���ەبارەت بە مەحموود پاش���ا یاداش���تی كردووە بنووس���ین، یەكەم 
لەب���ەر ئ���ەوەی باس���ەكەمان زیاد لە رادەی خ���ۆی بەرفراوان دەبێت و دووەمی���ش ئەو بڕگانەمان 

هەڵبژارد كە زۆر گرنگ وە لە جێگای دیكەدا دووبارە نەبوونەتەوە.

زێوەر نووس���یویە: »مەحموود پاش���ا زاتێكی بە ئیعتیبار، بە تاعەت، بە عیبادەت، بە ئیحسان، 
بە ئینعام، بە عەدالەت و بە حوكم بوو، عادەتی وا بوو كە نوێژی بەیانیانی ئەكرد لەسەر بەرماڵ 
هەڵنەدەستا، قورئان و دەالیلی ئەخوێند هەتا هەتاو گەرم ئەبوو، ئەوسا سوننەتی ئیشراقی ئەكرد، 
لەپاش وێرد و س���وننەتكردن و قورئان خوێندن تەش���ریفی ئەهاتە مەجلیس، سەماوەر حازر بوو، 

میوانی سوسووسی لە خزمەتیا كۆئەبوونەوە، ئیش و كاری عەشایر ئەگەر ببوایە رێكئەخرا.

ئ���ەم زاتە دوو دەفع���ە لە تەرەف س���وڵتان عەبدولحەمیدەوە تەكلیفی وەزی���ری لێكرا، قبووڵی 
نەك���رد، مانگی پەنجا لیرەی لە تەرەف حكومەتەوە هەبوو، ئەو مەعاش���ەی بۆ تەخس���یس كرابوو 
ك���ە ئیتاعە ب���ە حكومەت بكا، با وجود عەقیدەی كورد ئەوس���ا وابوو كەس���ێ بچێ بەگژ حكومەتا 
و خەلیفەی ئیس���الما كافر ئەبێ، وەئیلال مەحموود پاش���ا ئەیتوانی لە هەورامانەوە هەتا مووس���ڵ 
داگیری بكا، لەگەڵ ئەو هەموو نفووزەی وەك شەخسێكی بێ دەسەاڵت تابیعی ئەمری حكوومەت 
بوو س���ەبەبیش دیانەت بوو. لە خسووس���ی ئیحس���اناتەوە  من لە س���ەد پێنجی نازانم، هەر ئەوە 
مەش���هوور و لەبەر چاو بووبێ نووسیومە، لە قزراباتەوە هەتا مەریوان، ئەو دێیانەی قەڵەمڕەوی 
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جاف بوو، مەعاش بۆ مەال، وەقف بۆ مزگەوتەكانیان لەتەرەف پاشاوە مەعلوم كرابوو، لە نەفسی 
س���ولەیمانیدا هەم���وو م���ەال و مودەریس و زۆر س���احێب خانەدانی لێقەوماو مووچ���ە و بەراتیان 
هەبوو. جگە لەم ئیحسانە دائیمییەی هەر شێخ و مەال و دەروێش و فەقیر كە رووی بكردایە ماڵێ، 
بە مەحروومی نەدەگەڕایەوە، هەموو ساڵێ چەند كەسێ موراجەعەتیان پێ ئەكرد بۆ چوونە حەج، 

پارەی حەجی ئەدانێ مەئیووسی نەدەكردن)19(.

لە بڕگەیەكی كەی یاداش���تەكاندا زێوەر باس���ی چەند رووداوی خۆش دەكات، وەك ئەوەی كە 
رۆژێكیان س���ەیدێك دێت بۆ خزمەت پاش���ا بەڕێكەوت دوای ئەو كابرایەكی دەهۆڵ و زوڕناژەن 
دێ���ت كە لەوكاتەدا پێیان وتووە -لۆتی- ئینجا زێوەر دەنووس���ێت:- پاش���ا ئەمینداری خۆی بانگ 
كرد گوتی بچۆ پەنجا قڕان بۆ س���ەید و س���ەد قڕان بۆ لۆتی بێنە، س���ەید تووڕە بوو، وتی پاش���ا 
بەخوا نامەوێ، بە من كە س���ەیدم ئەوالدی پێغەمبەر، پەنجا قڕان ئەدەی، س���ەد قڕان بە لۆتییەكە؟! 
پاش���ا فەرمووی »ئەو لۆتییە زەممان ئەكا، زۆر جێگا ئەچێ، لەهەرالیەك قسەیەك بكا ئابڕوومان 

ئەبا)20(!«...

هەروەه���ا زێوەر س���ەبارەت بە پیاو چاكی و كردارە جوانەكانی مەحموود پاش���ا نووس���یویە 
»ئیحسان و خێراتی مەحموود پاشا زۆرە، لە گەرمیان لە كەالر لە دەكە، لە قەرەداغا لە تەكیە، لە 
نەفس���ی قەرەداغ لە زۆر جێگای تر مزگەوت و ئەوقافی هەیە. مەدرەس���ەیێكی لە قزراباتا كردووە 

وەك مەدرەسەی نیزامییەی -نیزام الملك- ئەبێ.

چاكی و مەردی مەحموود پاش���ا ئەوەی من بیس���توومە نووس���یومە وە ئیلال س���ەد چەندانە 
زیات���رە، جارێ���ك ئەچێتە بەرزنج���ە، ئەبینێ ئ���اوی مزگەوتەكەیان كەمە، دەس���تبەجێ هەزار قڕان 
تەس���لیمی شێخەكان ئەكا كە كارێز كەن بخەنە سەر بیری كارێزەكەی پاكی بكەنەوە و فەرمووی 

ئەگەر ئەم میقدارە بەشی نەكرد جواب بنێرن چەندی الزم بوو پارەتان بۆ ئەنێرم.

م���ەال عەبدولڕەحمان���ی پێنجوێنی كە لە عیلمی عەقڵییە و نەقڵیی���ەدا هاوتای نەبوو لە پێنجوێن 
تەدریسی ئەكرد. ئیدارەی خۆی و تەلەبەی لە تەرەف بەگزادەی جافەوە تەئمین كرابوو. لە كۆتایی 
ئەم نووس���ینەدا س���ەبارەت بە مەحموود پاش���ا و دەوری ئەم پیاوە گەورەیە لە ژیانی رۆشنبیری 
نەتەوەكەیدا هیوادارم س���وودێكم بە مێژووی رۆش���نبیریمان گەیاندبێ و ل���ەم بوارەدا خزمەتێكی 

بچووكم كردبێ.

ئەم زانیارییەم لە نووسینەكانی نووسەری جوانەمەرگ ئومێد ئاشنا وەرگرتووە.
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تایەر بەگ و زایەر بەگ

لەم رووەوە سەرچاوەی جۆراوجۆر بەدەستەوەیە، یەكێك لەوانە دەڵێت: ئەم دوو ناوبراوەلە 
برازاكان���ی س���ەید ئەحمەد بەگی گ���ەورە بوونە لەگەڵ )ئەحمەد بەگ، مەحم���وود بەگ، عەلی بەگ( 
ك���ە ئەوانە ناس���راون ب���ە بەگزادەكانی گویل و بە س���ەرۆكی تایفەكانی جاف ناس���راو بوونە و لە 
شمش���یری باوی ئێس���تادا ژیاون. تایەر بەگ و زایەر بەگ لەگەڵ روئەس���ای وەختدا بەش���ەڕ دێن 
و لەو ش���ەڕەدا راودەنرێن و ناچاری كۆچكردن بۆ ش���ارەزوور دەكرێن، بەاڵم دوای حەوت ساڵ 
دیارە شەڕێكی تر قەوماوە و ئەمجارەیان بەگزادەكانی گەویل ناچاری راكردن دەكرێن و خۆیان 
دەگەیەننە دەڤەری »گەهوارە«ی گۆران و لەدواییدا بە بەگزادەكانی »یاس���ەمی« دەناس���رێن، كە 
مێژوونووس���ی بەناوبانگ »رەش���یدی یاس���ەمی« لەو بنەماڵەیە. بنەماڵەی گویل ئەمڕۆ پەخش و 

باڵون، بڕێكیان لەناو عەشیرەتی سنجاویدان و بڕێكی تریان هەر لە شمشیردا ماونەتەوە.
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مەال و زانایانی دەڤەری جوانڕۆ

1. میرزا عەبدولقادری پاوەیی:

سەرەڕای مەالبوونی شاعیریش بووە، كۆچی تیرەی شێخ سمایلی لە ناو جوانڕۆدا دەگوزەرێت 
كەژاوەی ژنی س���ەرۆكی تیرەی ش���ێخ س���مایلی لەپێش ماڵی وەكیلی جوان���ڕۆدا تێدەپەڕێت چەند 
كەس���ێك لەوێڕا وەستابوونە، ژنە لەكەژاوە س���ەر دەردێنێت و ساڵویان لێ دەكات. یەكێك لەوانە 

میرزا عەبدولقادر دەبێت وەاڵمی دەداتەوە:

عەلەیكە سەالم فریشتەی ئەنوەر
رشتەی نەقاشی حەق حەبی تواناگەر
وەش ئامای وەخەیر ئەی بەرگوزیدەم

قەدەم باوەرو وەبان دیدەم
ئێران و توران دنیا سەرانسەر

پایەندازت بۆ شولەی ناز پەروەر
حەلەب وەحەلقەی نیم نیگای نازت
بەغداد پێشكەش وەدیدەی بازت
من رۆژی قیبلەم سەالمم كەردەن
زندەگیم نەما تاوەروی مەردەن
قادر وێنەی تەیر بیمە دامەوە
تا مەحشەر منم وەر سەالمەوە

دیارە ئەو خانمە خاوەن زەوقی ئەدەبی بووە، كە میرزا دەست بەو شیعر )في البداهة( دەكات 
بە دەمیەوە راوەس���تێت كە ش���یعرەكانی تەواو دەبێت ئەو خانمە پاداشتێك لە كەژاوەوە فڕێ دەدا 

بۆ میرزا عەبدولقادر.
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2. مەال مەحموودی جوانڕۆیی:

یەكێ���ك ب���ووە لە زان���ا بەناوبانگەكانی ناو هۆزی جاف و مەالیەكی وا بووە لە سەرتاس���ەری 
كوردستانەوە فەقێی بۆ رۆیشتووە. دەرسی پێ وتوون، لە بەدلیس و كوردستانی بەناو »ئێراق« و 
سنە و مەریوان و مەهابادەوە فەقێی بۆ رۆیشتووە، یەكێك لەوانە ئامارێكی لە قوتابیان و چۆنیەتی 
ئ���ەو مەدرەس���ەیە نووس���یوە، دیارە ئەو ئام���ارە وەك كتاوچەیەك باڵوبووتەوە ب���ە ناوی »دالئل 

الخیرات« لە الیەن حەیدەری كوڕی قەنبەری كوڕی حەیدەر، ناسراو بە كەمانگەر )1219ك(.

3. بنەماڵەی مەال یەحیای جاف

ئ���ەم بنەماڵەی���ە، لە كۆنەوە هەر بە زانیاری ئایین���ی و كۆمەاڵیەتییەوە خەریك بوونە و مەالی 
بەناوبانگی���ان تێ���دا هەڵكەوت���ووە. وەك: مەال ئیس���حاق، م���ەال یەحیا، مەال عەبدوڵ���اڵی كوڕی مەال 
ئیس���حاق، مەال مس���تەفای كوڕی عەزی���ز جوانڕۆیی، مەال ئەحمەد و م���ەال عەبدولڕەحمانی كوڕی 
م���ەال ئەحمەد، مەال مس���تەفای كوڕی م���ەال عەبدوڕەحیمی نەوەلی، م���ەال فەتحوڵاڵی نەوەلی، مەال 

عەبدوڵاڵی نەوەلی.

4. بنەماڵەی زانایانی دەڤەری كالش:

مەال باشی، مەال عەبدوڵاڵ، مەال عیسا، مەال ئەحمەد.

5. بنەماڵەی مەال مەحموودی قازی جوانڕۆیی:

بڕێ���ك م���ەالی بەتوانای���ان تێدا هەڵكەوت���ووە وەك: مەال محەمەدی قازی، م���ەال فەخرەدین كە 
خزمی مەال مستەفای »بێسارانی« بووە و لەدەڤەری جوانڕۆدا وەك قازی شەرع ناسراو بوو.

6. مەال مەحموودی جوانڕۆیی:

ل���ە س���اڵی 1300ك دا، ل���ە جوان���ڕۆ هاتۆتە دنی���اوە و لە ش���اری كەركووك ب���ەالی حیكمەت 
ئەفەندییەوە ئیجازەی وەرگرتووە. )1230ك(. خۆشنووس���ێكی ناس���راو بووە، ئاگاداری ئەدەبیاتی 

فارسی بووە..
لەبەر ئەوەی لە ناوچە و دەڤەرەكانی جوانڕۆدا مەال و مامۆستای ئایینی زۆری تیا هەڵكەوتووە، 
جگە لە س���ێ كەڵەش���اعیر و شەمعی شەبستانی دنیای ش���یعر و عیرفان، كە ئەوڕۆ دوای سااڵنی 
زۆریش هێش���تا هەڵبەس���تەكانیان، حیكمەتەكانیان، وردەكاری نێو داڕشتنەكانیان دەستە گوڵی نێو 

كۆڕ و كۆمەڵی عوشاقانی ئەدەب و دنیای رۆشنبیرین و الم وایە بۆ هەمیشە لە بیرناچن وەك:
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1- مەوالنا مەولەوی تاوگۆزی.
2- مەال مستەفای بێسارانی.

3- خانای قوبادی.

م���ەالی زۆری ك���ە، لەو دەڤەرەیدا لە تاریكس���تانی جەهل و نەخوێندەواریدا مۆمی زانس���ت و 
مەعریفەتیان هەڵگرتووە، بەندە ناتوانم ناویان نەبەم و رۆش���نبیرانی كورد و هۆزەكەم نەیانناسن، 

جا لێرەدا تەنیا ناویان دەهێنم وەك:

مەال مەحموودی جوانڕۆیی، ساڵی 1300ك لە جوانڕۆدا هاتۆتە دنیاوە.
مەال مستەفای كوڕی عەزیز جوانڕۆیی، لە سەردەمی ناسرودین شادا ژیاوە

مەال عەبدولڕەحمان مورادی جوانڕۆیی، كوڕی مەال ئەحمەد. كە لە سورسوری سنەدا مردووە.
مەال ئەحمەدی نەوەلی لە ناوچەی مەهاباد.

مەال مستەفای عەبدولڕەحیمی نەوەلی كە لە سولەیمانیدا ژیاوە.
مەال محەمەدی قازی جوانڕۆیی خۆشنووسێكی بەناوبانگ بووە.

مەال عەبدوڵاڵی مەال باشی لە كالش
مەال عیسا و مەال شێخ غەفووری بەناوبانگ لە سەردەمی حەبیبوڵاڵخانی باوەجانیدا ژیاوە.

مەال محەمە ئەمینی كاڵش
مەال مەجیدی نەدری لە دەوڵەت ئاوا

مەال مەحموودی فەتاحی غەفووری مودەریس لە رەوانسەر
مەال محەمەدی موختاری، گوایە گەلێك ئازا و نەترس بووە.

مەال فەتاحی باینگانی
مەال حەكیمی باینگانی

گەل���ێ م���ەالی دیك���ە هەبوون لە جوان���ڕۆدا، رەنگە من ن���اوی زۆریانم لەبیر نەبێ���ت، ئەوانەی 
بەدەستم كەوتوون ئەمانەن:

مەال محێدین فەخۆی، مەال عەبدولڕەحمانی قازی، مامۆستا عەلی فەخری، مەال ئەحمەد فەخۆی 
كوڕی مەال عەبدوڵاڵ، مەال حەس���ەنی یاری، مەال محەمەد ئەمینی ئیمامی، مەال یوس���فی ئەینی، مەال 
عەبدوڵاڵی كاكە رەزا، مەال مەحموودی مەنوچەهری، مەال محەمەدی سورسوری، مەال ئەحمەدی 

فوالدی...

لە دەڤەری وەڵەدبەگیدا:

م���ەال فەتاح���ی دەروێ���ش، م���ەال كەریمی دەروێ���ش، مەال كاك���ە ئەحمەد، م���ەال محەمەدی پیر 
خدری، مەال مستەفای دورویی، مەال ئەسعەدی مەعازی، مەال حوسێنی موغازەیی، مەال سەعیدی 

سەربایان..
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لە رەوانسەر:

مەال ئەسعەدی مەعازی، مەال عەبدوڵاڵی نەوەلی، مەال فەتحوڵاڵی سەبادی، مەال زەیدی، مەال 
ئەحمەدی خوڕەم ئاباد، مەال رەشیدی تەختی، مەال كەاڵنتەری، مەال خەلیفە كەرەم، مەال ئیسماعیل 
س���ادق، مەال محەمەدی مورادی زادە، مەال عەبدولڕەحمانی دركەیی، مەال عەبدولڕەحمانی پیرانی 

یان شلەیی.

لە دەڤەری قوبادیدا:

مەال مس���تەفای قوبادی، مامۆس���تا ش���ێخ عەلی، مەال ئەس���عەدی پیر، مەال عەبدولكەریم، مەال 
محەمەدی نبڕە، مەال عەزیمی خیلی، مەال س���وهراب، مەال عەزیم خێڵ بانا، مەال حوس���ێنی برانی، 

مەال محەمەدی برانی، مەال حاجی فەرەج..

لە ناوچەی باوەجانیدا:

مەال حوسێنی نامدار، مەال محەمەدی سۆفی، مەال عەبدولكەریمی زالن، مەال عەزیزی خومین، 
مەال ناسری محەمەدی، مەال محەمەدی زناوی، مەال محەمەدی جوانڕۆیی لە خانەقین دەژیا.

شاعیرەكانی دەڤەری جوانڕۆ:

ل���ە ناوچەی جوانڕۆدا ش���اعیری زۆری تیادا هەڵكەوتووە، بڕێ���ك لەوانە بە رەگەز جاف نین، 
وەك »برزەلەك« و »گروس���ی« و »بێس���ارانی« باوەك مەال مس���تەفای بێسارانی لە چەند الوە 
هاوخوێنی تیرەكانی جافە و هەر لە سەر جاف دەژمێردرێت، بەاڵم نازناوی »بێسارانی« و پلەی 
بەرزی شیعرەكانی وایكردووە حەیفە تەنیا بە شاعیری یەك عەشیرەت لەقەڵەم بدرێت، بەڵكو ئەو 

یەكێكە لە شانازییەكانی دنیای ئەدەبیاتی كوردی.

برزەلەك لە قەسیدەیەكدا دەڵێت:

شەو چراخەنی، شەو چراخەنی
پەی شەوق جەمین شەو چرا خەنی
ئەگەر ناكەسی بەد ئوجاخەنی
یاسەجەنی مان بە دەما خەنی
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ئەمیر ئەبو شوجاعی عاسمی جاوانی
462-467ك

ئەمی���ش وەك خزمەكانی فەرمانی میرنش���ینی لە الیەن خەلیفەی بەغ���داوە بۆ دەرچووە، زۆر 
ئیماندار و خواپەرست بووە، حەزی لە راو دەكرد بە تایبەتی راوەشێر، دیارە ئەو سەردەمە شێر 

لە دەڤەری حیلەدا زۆر بووە، لە شەڕكردندا بە توانا و كارزان بووە.

میرزادە ئەبو شوجاعی عاسمی جاوانی
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كوێخا سمایلی تەالن

كاتێ���ك دەرب���ارەی هۆزی جاف بنووس���رێت ئەویش لەم كات و زەمان���ەدا ناكرێت دەربارەی 
»كوێخا س���مایل« نەنووس���رێت، لەم كاتەیدا ئەم بابەتەی دەنووسم »مام كوێخا« بینایی لەدەست 
داوە و تەمەنێك���ی زۆری ل���ێ گ���وزەراوە، من دوعای بەردەوامی بۆ دەك���ەم، حەزم دەكرد زۆرتر 
دەربارەی ئەو بنەماڵەی بنووسم، لەو رووەوە چەندین جار لەگەڵ كوڕەكانی مام كوێخادا )ئەحمەد 
و مەحم���وود( دا دواوم ت���ا چەند الپەڕەیەك دەربارەی بنەماڵەكەیان بنووس���ن و بۆم بنێرن. ئیدی 
نەیان نارد، بەاڵم ئەوەی ناگەیەنێت بە گوێرەی زانیاریم و ئاش���نایەتیم دەربارەی كوێخا بابەتێك 

نەنووسم.

كوێخا سمایل لە ناو خزمان و خوێشان و تیرەی خۆیی و هەروەها عەشایەری غەیرە جاف و 
تیرەكانی كەی جافدا قسەبیسراوە، باوەڕپێكراوە، هەروەها بە لێزان و چاوساق ناسراوە لە ئارمانی 
میللەتەكەی���ەوە دوور نەكەوتووەتەوە وەك پێش���مەرگەیەكی ئەیلوول لە خەباتی پێش���مەرگایەتیدا 
بەش���داری كردووە، زەرەر و زیانی دیوە، دەوڵەتی ئێراق دووری خس���تۆتەوە، دەس���تی بەسەردا 

گرتووە.

كوێخا ئێس���تاش لەم تەمەنەیدا كە لە هەش���تا بە بانە قسە خۆش و خۆش مەشرەبە، مەجلیس 
ئارا، هۆش���یار و ئ���اگادار لە تەواوی رووداوەكانی دەوروبەر. لەوانە گوزەش���تە ماڵ و دیوەخانی 

كوێخا سمایل هەمیشە بە رووی میوانانەوە ئاواڵەیە.
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تابان جاف

یەك���ێ ب���وو لە خانمە ناوداره كانی ناو بنەماڵەی بەگ���زادەی جاف، كچی داود بەگی جاف و لە 
خاوەر خانمی هاوسەری بووە، كە لە بنەماڵەی شێخانی تاڵەبانی بووە.

تاب���ان، هەمیش���ە ل���ە خزمایەتی و مرۆڤ دۆس���تی دوانەك���ەوت و لە كار و ك���ردەوەی خێردا 
چەندین هەنگاو لەپێش���ی خەڵكیدا بوو. تەواوی كاتی بە دوای خێری خەڵكدا س���ەرف دەكرد و لە 
یارمەتیدان���ی ب���ێ دەنگی خەڵكیدا هەرگیز كۆتای���ی  نەدەكرد و بە دوای سوپاس���گوزاری خەڵكیدا 
نەدەگەڕا. ئەم ئافرەتە ره وش���ت جوانە، پەس���ند رەفتارە، شووی كردبووە »سەرتیپ جاف« و لەو 
هاوس���ەرییەی كوڕێك و چوار كچی بووە. بەداخەوە بە مەرگی كتوپڕی خوێن رێژی مێش���ك لە 
شاری عەماندا كۆچی دوایی كردووە و تەرمەكەشی گەیاندرایە گۆڕستانی باوباپیرانی لە دەڤەری 

شیروانە و شاری كەالر.

تابان خانمی داود بەگی جاف
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حسێن بەگی جوانڕۆ
1914-1988ز

تی���رەی جوان���ڕۆ یەكێكە ل���ە تیرە ناودارەكانی ه���ۆزی جاف، بەگزادەكان���ی جوانڕۆ زۆرتر بە 
»وەكیل« ناودەبران و لە ئازایەتی و ملمالنێدا ش���ۆرەتی بەرباڵویان هەبووە، س���ەریان بۆ زوڵم و 

زۆر دانەنواندووە. )تكایە بگەڕێرەوە بۆ بەشی جوانڕۆ(...

حوس���ێن ب���ەگ یەكێ���ك بووە ل���ەو ناودارانە كە پەیوەس���تە دژ بە زوڵم و ج���ەور لە جەنگ و 
ملمالنێی چەكدارانەدا بووە. دژی حكومەتی ئێران.

حوسێن بەگی وەكیل
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حوسێن بەگی جوانڕۆ
عیزەت بەگی جوانڕۆ
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زیبا جاف
1920-1974ز

زیبا خانم، كچی گەورەی كەریم بەگی جاف بوو، مێردی كردووتە نووس���ەری دنیای ئەدەبی 
كوردەوای »محەمەد س���ەعید جاف«ی ئامۆزای. لەو هاوسەرییەدا پێنج منداڵی بووە، سێ كوڕ و 

دوو كچ. )خوسرەو، نەبەرد، ژیان، كیسرا، جوان(.

زیب���ا خانم، تەواوی ژیان���ی پرۆژەیەك بووە بە خێرخوازی و لەخۆب���وردن و خزمەتگوزاری 
خەڵ���ك و خ���وا، بە تایب���ەت هەژاران و لێقەوم���اوان، چەندین منداڵی هەتیوی ب���ێ دەرەتانی بەخێو 
كردووە، چەندین كچە عازەبی بێ پشت و پەنا، بەشووی داوە و یارمەتی داوە، لە ناو عەشایەردا 
هەمیشە دەرگای ماڵەكەی بۆ میوانانی نەناسراو ئاواڵە بووە، دوای شۆڕشی چواردەی گەالوێژی 
1958ز، بارودۆخی واڵت ئاڵۆزا، بۆ پەڕگرتن لەو بگرە و بەردەیە ماڵیان بۆ شاری بەغدا گوێزایەوە. 
لەوێش���دا هەمان ش���ێوەی بەكارب���ردووە، بڕێك ل���ە قوتابیانی هەژاری ك���وردی كۆلیژەكان نان و 
خوانی���ان ل���ە ماڵی ئەم خانمەدا بۆ ئامادە دەكرا بەوە رانەدەوەس���تا رۆژانی هەینی دەڕۆیش���ت بۆ 
مەزاری شێخ عەبدولقادر »غەوس«، یان ئیمام موسای كازم و شێخ مارفی كەرخی، لەگەڵ خۆیدا 
ك���وردی زیارەتك���ەری نەخۆش و پەككەوت���ووی لەگەڵ خۆیدا دەهێنایەوە. ل���ە حەفتاكاندا بەغدای 
بەجێهێاڵوە و گەیشتە ناو شۆڕش و لەوێڕا گەیشتە شاری تاران، بە الی مێردەكەیەوە »محەمەد 
س���ەعید جاف« بە مەرگی كتوپڕی كۆچی دوایی كردووە و لە گۆڕس���تانی »بەهەشتی زەهرا« لە 

شاری تاراندا نێژراوە. 
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كەریم بەگی جاف
1889-1949/7/1ز

كوڕی فەتاح بەگی حەمەپاش���ای جاف بووە، لە حوجرە خوێندوویەتی، فارس���ی و عارەبی و 
توركی زانیوە. ماوەیەك لە سلێمانی لە ماڵی خاڵیدا »ئەوڕەحمان ئاغای عەواڵئاغا«دا نراوەتە بەر 
مەال و قورئان و ئەدەبیاتی فارس���ی خەتم و تەواو كردووە، فەتاح بەگی باوكی لە س���اڵی 1908ز 
مردووە و جێگەی باوكی گرتۆتەوە، لە س���اڵی 1919ز بە ش���ێوەیەكی فەرمی بووە بە س���ەرۆكی 

تەواوی هۆزی جاف و هۆشیارانە و لێهاتووانە كاروباری عەشیرەتەكەی بەڕێوەبردووە..

كەریم بەگ، لە س���ەخاوەتدا، حاتەم ئاسا رەفتاری دەكرد، دیوەخانەكەی هەمیشە پڕ لە میوان 
و لێقەوماوان بووە، تەواوی رووداو و گرفتاری تیرەكانی جاف و غەیری جاف لە حزووری ئەودا 
ئاسان دەكرا. تا بڵێی حەزی لە قسەی نەستەق و شۆخی كردن و وەاڵمی زیرەكانە و نوكتە بووە، 
قس���ەخۆش، بەگوزەشت، دەستباڵو، رووخۆش، میوان نەواز، پیاوی خوا و بە ئیمان و سەرەنجام 
واڵت پەروەر. لە رووداوەكاندا هەمیش���ە پش���ت و پەنای لێقەوامان ب���ووە، ناچار نەبووایە توند و 

تیژی بەكارنەدەبرد.

كەریم بەگ لەو س���ەردەمی تاریكس���تانەدا بیری لە نووس���ین و رۆشنبیری كردۆتەوە، كتاوی 
»تەئریخ���ی ج���اف«ی نووس���یوە و ب���اڵوی كردۆتەوە. هەر كەس���ێكی ل���ە هۆزی جاف���ی بدیبایە، 
ن���اوی باوكی لێ دەپرس���ی، ئەودەم مێ���ژووی باو و باپیری بۆ هەڵ���دەدا، ئەویش بە وردەكاری و 

رووداوەكانەوە..

كەری���م ب���ەگ، س���ەرەڕای گرفتارییەكانی گەلێ���ك غەمخ���واری پەرپووت���ی و نەهامەتییەكانی 
میللەتەك���ەی ب���وو، لە زۆر جێگەدا ئاماژەی بە دەوری عەش���ایری ج���اف داوە، كە چۆن ئیمارەتی 

بابانیان پاراستووە، لە كتاوەكەیدا »تەئریخی جاف« دەڵێت:

»پاشا و ئومەرای كورد، بایەخیان بە مێژووی كورد نەداوە، بۆیە رابردووی كورد رۆیشتووەتە 
ژێر خۆڵەوە..«

كەریم بەگ، نێوانی لەگەڵ ش���ێخ مەحمووددا زۆر گەرم بووە، لە ش���ەڕی ئاوباریكدا، بۆخۆی 
و داودبەگی برای و مینەجافی كوڕیەوە، بەش���داری كردووە و قارەمانانە ش���ەڕیان كردووە، بەاڵم 
بە داخەوە وەك هەمیش���ە تەواوی قارەمانییەتەكە بۆ ش���ێخ بووە و ناوەكانی كەی ئەو پەالمارانە 
خراونەتە لیس���تی س���ەربازە بێ ناوەكان���ەوە. بۆیە دڵنیام مێژووی ك���ورد دوور لە دەمارگرژی و 
شارچێتی و حیزبایەتی و زۆر شتی تر، دەبێ دووبارە بە چاك و خراپییەوە بنووسرێتەوە. كاتێك 
كەریم بەگی س���ەرۆكی جاف، كۆچی دوایی دەكات لە 1949/7/1ز، پیرەمێرد كۆچی دوایی كەریم 

بەگی جاف بەم شێوەیە تۆمار دەكات:



مێژووی هۆزی جاف

704

ئیلهامی خوا كەریمە لە رووی خۆشەویستییە
مژدەی كەریمی ئەوبوو كەریمی بەهەشتییە

)كە بە حیسابی ئەبجەد دەكاتە: 1368ك( بە زایینیش بەم بەیتە تۆماری كردووە:
»كەریم بەگ ئیلەكەت ش���ینیە لە ش���وێنت« 1949ز، وەنەبێت هەر تەنیا پیرەمێرد شینی بۆ كەریم 
ب���ەگ كردبێ���ت بەڵكو ش���اعیرانی تریش وەك: عەلی كەمال باپیر، ش���ێخ س���ەالم، ش���ێخ ئەحمەدی 

شاكەل. هەر یەكە و بە جۆرێك شیوەنیان بۆ نووسیوە.
كەریم بەگ سێ ژنی هێناوە:

1- دورسن خانمی كچی حەمە هەسەنی سەرۆكی تیرەی تەرخانی.
2- فەهیمە خانم كچی عەبدولكەریم ئەفەندی وەنداوی.

3- ناهیدە خانم كچی وەسمان پاشای جاف.
لەم سێ ژنە: پێنج كوڕ و سێ كچ بووە، دیارە ناهیدە خانم منداڵی نەبووە.
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حەمە بەگی فەتاح بەگی حەمەپاشای جاف
1904-1934ز

س���ێهەمین كوڕی فەتاح بەگ بوو، ئازا و لێهاتوو و خوێندەوارێكی وا داس���تانی نووس���یوە و 
بیری لە نەتەوایەتی و رۆژی رەش���ی میللەتەكەی كردۆتەوە، لەو داس���تانە درێژەیدا، كە بە ناوی 
»تاهی���ر و تاهیرە«دای���ە، ب���ە وردی بی���روڕا و جۆری ژیانی ئەو س���ەردەمەی ك���وردەواری تیادا 
دەرخستووە، بەاڵم دوای خۆی حەمەسەعی بەگی كوڕی، منداڵ بووە و باوكی مردووە، كەسێكی 
تریش لە بنەماڵەی ئەوەندە پابەندی نووسین و رۆشنبیری نەبوونە و ئەو داستانە وەك زۆر شتی 

تر تیاچووە.

حەمە بەگ، لە ساڵی 1929ز، بوو بە ئەندامی پەرلەمانی عێراق بە نوێنەرایەتی لیوای كەركووك 
و ل���ە ش���اری بەغدا پەیوەندی پتەوی لەگ���ەڵ خوێنەوارانی كوردی ئەو دەمەدا پەیدا دەكا و لەگەڵ 
چەند كەس���ێكدا، یاداش���تێك دەنووس���ن بۆ )عصبة االمم(. لەو یاداشتەدا داوای حوكمی فیدرالی بۆ 
گەلی كورد دەكەن. كاتێك »محس���ن الس���عدون« س���ەرۆكی وەزیرانی عێراق بووە، یاداش���تێك لە 
الیەن ئەو بەڕێزانەی خوارەوەی پێ دەگەیەنن، داوای جێبەجێكردنی حوكمی زاتی بۆ كوردس���تان 

دەكەن:
1- محەمەد بەگی جاف/ نوێنەری كەركووك.

2- عەبدوڵاڵ محەمەد موفتی/ نوێنەری لیوای مووسڵ.
3- جەمال بابان/ نوێنەری لیوای هەولێر.

4- محەمەد سەعید حاجی حوسێن/ نوێنەری كەركووك.
5- سەیفوڵاڵ خەندان/ نوێنەری سلێمانی.

6- سەبری عەلی ئاغا/ نوێنەری سلێمانی.

لە مانگی ش���وباتی س���اڵی 1930دا، هەر ئەو كۆمەڵە، یاداشتێكی تریان داوەتە مەندوبی سامی 
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)بڕوان���ە: رۆژنام���ەی العهد الجدید، ژمارە: 285، 23ی گەالوێژی 1983ز، عەبدولڕەزاق حەس���ەنی، 
مێژووی عیراقی نوێ، ل312(.

ه���ەر ل���ەو بارەیەوە، نامەیه ك���ی تریان بۆ س���ەره ك وەزیرانی وەخت نووس���یوە، حەمە بەگی 
جاف، ئەگەر مەرگی كتوپڕی دووچاری نەبووایە، یەكێك دەبوو لەو كەسانەی دژ بە داگیركەرانی 
كوردس���تان بێدەنگ نەدەبوو. تەنیا بە یاداش���تێك نووسین رازی نەدەبوو، ئەگەر هێمنی و هێوری 
كەری���م بەگی براگ���ەورەی نەبووایە ملمالنێی چەكدارانەی دەس���ت پێدەكرد. حەمە بەگ و ئەحمەد 
موختار جاف، لە ناو بەگزادەكانی جافدا هاوبیر و هاوفكر بوون، كەوتبوونە خولیای شۆڕش���ێكی 

چەكدارانەوە.

ش���اعیری نیش���تمان پەروەری كورد »ئەس���یری« لە بارەی ئەو نوێنەرە كوردە بە غیرەتانە 
دەڵێت:

شەش مەردی نیشتمان لە شەش گۆشەی وەتەن
هێشكگرن بە گیان و بە دڵ هەوڵ و رەنج دەدەن

سەردەستەیە سمایل سۆران، جەمال بابان
نه وزادی پشدەر ساڵح بەگی جوان
بێتو كەسێ بڵێ. چنە حەمەد بەگ؟

سەرداری جافە، نایەوێ گوفتار و ناوونیشان

حەمە بەگ و ئەحمەد موختار جاف ئامۆزای یەك بوون و پێكەوە خەریكی تەدارەكی شۆڕشی 
چەكدارانە بوون، لە عوس���بەتولئومەم و مەندوبی سامی، نائومێد بووبوون، وەك ئەحمەد موختار 

لەم رووەوە دەڵێت:

ئەم قەراری عوسبەیە خەڵقی ئەڵێن بۆ كورد ئەبێ
هەر قسەی رووتە و قسەش ناچێتە ناو گیرفانەوە

حەمە بەگی جاف، كاتێك ئەندامی پەرلەمانی عێراق بووە، لەگەڵ مەعرووف جیاوكدا یاداشتێكی 
ت���ری ناڕەزایی بە مەندوبی س���امی دەدەن، كە ئەو دەم »س���یر فرانس���یس همفری���ز« بووە، تیایدا 

هاتووە:

»فەخامەتی مەندوبی سامی فرانسیس همفریزی مەزن:

لە پاش عەرزی ئیحترام..
بەن���اوی میللەتی كورد عەرزی خۆش ئامادەیی جەناب���ی گەورەتان ئەكەین، ئومێدەوارین ئەم 

عەرزەمان لە الی فەخامەتتان بە زیرای قەبوڵ بێ و بە حوسنی نیەتتان ته ئویل بكرێت.

ئێم���ە كە نێردراوی »مەندوب«ی كوردین، ب���ە الزممان زانی ئەوی لە هەناوی هەر كوردێكدا 
ئەكوڵێ و جۆش���انەیە عەرزی جەنابی گەورەتانی بكەین، مەعلومی جەنابی عالیتانە كە كورد لەو 
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رۆژەوە خۆیان خس���تە پەناهی حكومەتی بەریتانیای گەورەی دایم موتەرەقیبی سیاس���ەتی بوون 
و بەو بۆنەیەوە هەرگیز موخالفی ئەم سیاسەتە چشتێكتان لێ پەیدانەبووە بە ئیعتیقادی كەم ئەم 
سیاس���ەتە دەس���تگیری حقوقی كوردان ئەبێ، ئەم حقوقە كە بە موعاهەدات و موقەرەراتی )عصبة 
االمم( موئەید بووە، دیسان هەر كوردێك وای ئومێد ئەكرد و ئێستەش ئەمەل ئەكا كە ئەم حقوقەی 

موقەرەری بە ئاهەنگ و تەوازنێكی راست و موفید زۆر رووناك و صەریح بچێتە پێشەوە..

فقط چی س���وود لەم كودەتەی چەند س���اڵە و خصوصەن لەم رۆژانە صەدای هات و هاواری 
قەومەكانی تر و تەوەقوف و تاریكی سیاسەت هەموو كوردێكی پەشۆكاندووە، چونكە لەم تەوار 
و وەضعیه ت���ە وا وەف���ام دێت���ەوە كە حقوقی كوردان زۆر لە سس���تیەوە ب���ە زوبانێكی فەصیح لە 

دائیرەیەكی تەنگ و تاریك لەژێر بارێكی زۆر گران نااڵنە.
میلەتیش كە خزمەتكاری سیاسەتی فەخیمەیە بە دڵێكی ئاتەشین و سوزان مونتەظیری لوطفی 
عالیتانە، هەرچەندە ئەس���الفی فەخامەتتان وەكو )س���یر هازی دوبسن( بە موژدەی خۆش میللەتی 
س���ەبر و تەس���كین كردبوو، ئومێدمان وایە كە عەهدی جەنابی س���امیان بە عینایەتی گەورەییتان 

عەهدی حقوقی كوردان بێ.

ئیتر زۆر حورمەت و ئیشی كوردان پێویستی مەرحەمەتی جەنابی گەورەییتانە.

ناردراوی هەولێر                     ناردراوی كەركووك   
                         حەمە جاف                    مەعرووف جیاوك

ساڵی 2004ز، بەندە ئەندامی پەرلەمانی ئێراق بووم، لەگەڵ ئەندامێكی دەمارگرژی عارەبدا، لە 
ب���ارەی ماددەی 58 دەمم تێگرا و نەڕاندی، تۆ چ پەیوەندییەكت لەگەڵ كەركووكدا هەیە؟. بەندەش 
»جنس���یە«ی لی���وای كەركووك���م لە س���اڵۆنی پەرلەماندا دەرهێن���ا و وتم: من ك���وڕەزای یەكەمین 
نوێن���ەری لی���وای كەركووك���م »محەمەد بەگی جاف«، ل���ە یەكەمین پەرلەمانی ئێراق���دا تۆ نازانیت 

خەڵكی كوێندەریت و لەچی واڵتێكەوە هاتوویت.

حەمە بەگی جاف، لە رۆژی 1934/5/1ز، لە تەمەنی س���ی س���اڵیدا بە خوێنڕێژی مێشك كۆچی 
دوایی كردووە و ئارەزووی سەربەخۆیی واڵتەكەی بردۆتە ژێر گڵەوە. حەمە بەگی جاف، باپیری 

بەندەیە )خوسرەو حەمەسەعید محەمەد بەگی فەتاح بەگی حەمە پاشای جاف(.
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حەمە بەگی فەتاح بەگی حەمە پاشای جاف
1932-1900
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 بەدیع باوەجان

هونەرمەندێكی دەست و پەنجە رەنگینی كوردە، لە شاری كەركووكدا هاتۆتە دنیاوە، باوكیشی 
هەر لەو شارە لە دایك بووە، دەڕواتە فێرگەی لەشكری عوسمانییەوە رشتەی پزیشكی تەواو دەكا 

و لە ناو شاری سلێمانیدا چەند ژوورێك تەرخان دەكات بۆ دیتنی نەخۆش.

هونەرمەند »بەدیع« لە ساڵی 1945دا دەڕواتە پەیمانگای هونەرە جوانەكانی بەغدا.
مامۆس���تا جەمیل رۆژبەیانی، لە گۆڤاری »رەنگین«دا دەربارەی هونەرمەند بەدیع باوەجانی 

دەڵێت:

»قوایی و باوەجانی دوو تیرەی گەورەی عەش���یرەتی »جاف«ن، خانای قوایی كە ش���انازیی 
ئەدەبیاتی كوردە، كوڕی ئەم باوەجانی عەشیرەتی جافەیه ..«

ئ���ەم هونەرمەندە دی���ارە هاودەوری هونەرمەندانی گەورەی دیكەی دنیای ش���ێوەكاری بووە، 
وەك: فایەق حەس���ەن، جەواد سەلیم، خالید رەحال، ئیسماعیل شێخلی، شاكر حەسەن ئال سەعید 

و ناسراوانی تر..

پووترەی ش���اعیرە كالس���یكییەكانی دنیای ئەدەبی كوردی بە رێنمایی و چاوس���اقی مامۆستا 
عەالئودین سەجادی. لە الیەن ئەم هونەرمەندەوە هاتووتە كایەوە.

بەدیع باوەجان، وەك زۆربەی زۆری هونەرمەندانی دیكەی كورد، مەودای خۆی وەرنەگرتووە 
و بۆی نەڕەخس���اوە دەس���ت و پەنجە رەنگینەكەی لە بوارەكەیدا بخاتە كار و جوانتری بسازێنێت. 

هونەرمەند، بەرگی زۆر لە كتاوە چاپكراوەكان و گۆڤارە كۆنەكانی كێشاوە.
بڕێكی زۆری نەخش���ە و دیزاینی پارەی مس���ین و زیوینی )وردە( لە الیەن ئەم هونەرمەندەوە 

ئەنجام دراوە.

هونەرمەند شیعری نووسیوە و لە گۆڤارەكاندا بەرهەمی باڵوكردۆتەوە، هەندێ لە شیعرەكانی 
بە توركی نووسیوە.
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تۆفیق وه هبی وتی:

مستەفا بەگی كەریم بەگی جاف دەڵێت:

لە خوالێخۆش���بوو كەریم بەگی باوكم بیس���تووە كە ئەودەم بە ش���ێوەیەكی فەرمی س���ەرۆكی 
عەش���ایەری ج���اف بووە، كە »تۆفیق وەهبی« نووس���ەر و سیاس���ەتمەداری ناس���راوی كورد كە 
ئەفس���ەری عوس���مانی بووە لە ش���ەڕی ش���وعەیبەدا بەش���داری كردووە، هاتووە بە )كەریم بەگی 
ج���اف و ش���ێخ مەحموودی حەفید و محەمەد عەلی بەگی ج���اف(ی وتووە: ئێوە تەرازووەكە باش 
هەڵناس���ەنگێنن و ل���ە رووی لێكدانەوەیەك���ی بێه���وودەوە گەنجی كورد بۆ عوس���مانی بە كوش���ت 

دەدەن..

ه���ەر ئ���ەو دەمارگرژییەی كە لە بارەی ئایین���ەوە ئەو ناودارانە هەیان ب���ووە، پاڵی پێوە ناون 
لەگەڵ هێزی رووسیای قەیسەریشدا بەشەڕ بێن و بوونە پاڵپشتی لەشكری عوسمانی، بە حیساب 
ئیسالم و خەلیفەی سوڵتانی عوسمانی، دەوڵەتی عوسمانی داوای لە مەحموود پاشای جاف كرد، 

كە شەڕی دژ بە رووسیادا لەگەڵ هۆزەكەیدا هاوكاری لەشكری عوسمانی بكات.

لەشكری جاف، بە سەرۆكایەتی مەحموود پاشای جاف كە دەبێتەوە و بە بەشداری تایەربەگی 
عوس���مان پاشا »ش���اعیر« و عەلی بەگی مەحموود پاشا، حوسێن بەگی مەحموود پاشا، حەسەن 

بەگی مەحموود پاشا، حوسێن بەگی حەسەن بەگی جاف، حەمەسەعید.
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ساالر جاف
1941-1979ز

ساالر كوڕی سێیەمی داود بەگی جاف بوو، لە دێی كەالر هاتووتە دنیاوە، هەر لە منداڵییەوە 
رەفتار و كرداری پیاوانە و لێهاتووانەی پێوە دەركەوتووە.

ساالر جاف هەمیشە بێ بەرامبەر لە خزمەتی خەڵكیدا بووە، دەستی بە ئەندازەیەك باڵوبووە 
هەرگیز وش���ەی نییە و نیمەی لەدەم وەدەرنەهاتووە، قەرزی دەكرد بە خەڵكی دەدا، ش���ەو و رۆژ 

بەدوای كار و كردەوەی خەڵكیدا عارەقڕێژ بووە.

قسەخۆش، دەم بە پێكەنین، رووح سووك، حازر وەاڵم، ئازا و نەترس و لێهاتوو قسەسوار و 
ب���ە مەنتی���ق، لە هەر كوێدا با، خەڵكێكی زۆری لێ كۆدەبووەوە، لە ناو تیرەكانی جافی ئێراندا زۆر 

خۆشەویست بوو.

بە راستی میرێكی بێ فیز و ئەدا بوو، بەو ئەندازەیە سەرفراز بەرامبەر ملهوڕان و جەبباران، 
تەوازوع و پیشە بەرانبەر هەژاران.

دوای شۆڕش���ی خەڵكی ئێران و بگرە بەردەی جەمهوری ئیس���المی، بەر شەپۆڵی توندوتیژی 
رۆژانی یەكەمی ئەو س���ەردەمە كەوت و بێ هیچ تاوانێك ترۆركرا و رۆژگاریش وەدەری خس���ت 

كە ئەو قارەمانە چ بێ تاوان لەناوبرا. مەزارەكەی لە بەهەشتی زەهرای شاری تارانە.

شەهید ساالر جاف
 



مێژووی هۆزی جاف

712

محەمەد سەعید جاف
ك���وڕی حەم���ە بەگی فەت���اح بەگی حەمە پاش���ای جافە. باوك���ی هەربه  گەنج���ی كۆچی دوایی 
كردووە و لەبەر خۆشەویس���تی و جوانەمەرگی باوكی كە لە تەمەنی س���ی س���ااڵندا جوانە مەرگ 
ب���ووە، مامەكان���ی ل���ە قوتابخان���ە وەدەری دێن���ن و بە پێی رەس���م و رەواڵی خێڵ و عەش���ایەری 
پ���ەروەردەی دەك���ەن، ئ���ەم مێردمنداڵە هەر ل���ەو كاتەوە خولیای خوێن���دن و خوێندنەوە و كتاو و 
ئەوەی نووسرابێت لە ئارەزوویدا دەق دەبەستێت و هەر لەو سەردەمەوە دەكەوێتە كۆكردنەوەی 
كتاو و پەرتووك و نووس���راوی ئەو س���ەردەمەیە و بەوەش راناوەستێت پەیك بە هەر چوار الدا 
دەنێرێت بۆ بەدەس���تهێنانی چاپەمەنی جۆراوجۆر و وردە وردە خۆی فێری خوێندنەوەی فارسی 
و هەرچ���ی نووس���ینی دەكا و رۆژنام���ە و گۆڤاری ئەو س���ەردەمە هەیە وەك: سیاوس���فید، تهران 
مصور، ترقی، اسیای جوان. هتد بەدەست دێنێ و ئابوونەی مانگانەیان دەدات و لە رێگەی قەسری 
شیرینەوە بۆی دێنن، هەر لەو رێگەیەوە ئەوی باڵوكراوەی حیزبی »تودە«ی ئێران هەیە بەدەست 
دێنێت. ئیدی بیروڕای چەپگەرایی دەكەوێتە خولیایەوە و لەگەڵ زۆربەی نیش���تمان پەروەرەكانی 
چل���ەكان و پەنج���اكان پەیوەندییەكی پتەو پەیدا دەكات، بەندە »نووس���ەری ئەم دێرانە« لە بیرمە 
چەند كەس���ێكی راكردووی س���ەر بە حیزبی ش���یوعی ئێراقی لە ماڵی ئێمەدا لە دێی كەالر خۆیان 

شادربوویەوە..

حەمە سەعید جاف لە سااڵنی پەنجاكان و شەستەكاندا بووە خاوەنی گەورەترین كتێبخانەی 
تایبەتی لە لیوای كەركووكدا. لەبیرمە چەندین جار كتاوخانەكەی كەوتە پشكنینی دەستگای »تحقیقات 
الجنائیة«، كە ئەو دەم ئەمنی سەردەمی دەسەاڵتی پاشایەتی بەو ناوە ناودەبرا، كابرایەك لە ماڵی 
ئێمەدا بوو، ئێمە پێمان دەوت »عەلی توركە«، ئەم عەلی توركەیە، كرێكارێكی قوڕكاری ناو ماڵی 
ئێمەی دەكرد و هەر كە »تحقیقات جنائي« بۆ پشكنینی كتاوخانەكەی باوكم دێن، رێكەوت باوكم 
ل���ە ماڵدا نابێ و كەس���ێكی ئاواش نەبوو ئاگاداری كتاو و پەرتووك���ە قەدەغەكراوەكان بێت. دایكم 
دامابوو، نەیدەزانی چۆن و بە چ شێوەیەك ئەو كتاوە یاساغانە لە كتاوخانەكەی باوكم دەربهێنێت. 
ئێ���وارە درەن���گ بوو ل���ە بیرمە عەلی توركە بۆ الی دایكم هات و بە توركی پێی وت نیگەران مەبە، 

من دەتوانم ئەو كتاوە یاساغانە وەدەربهێنم..

دایكم زۆری پێ س���ەیر و س���ەمەرە بوو، بەاڵم لە پەریش���ان و پەش���ۆكاویدا س���ەرەتا هیچی 
نەگ���وت. )لۆكیس(ی���ان هەڵكرد و چوون بۆ ناو كتاوخانەكە، منی منداڵیش لەگەڵیاندا چووم، زۆری 
نەخایاند تەواوی كتاوە یاساغەكانی لە كتاوخانەكە دەرهێنا و دایە دەستی دایكمەوە و وتی: دڵنیابە 

ئیدی جێگەی مه ترسی نییە، هیچیان دەست ناكەوێت..
لە دواییدا دایكم، عەلی توركەی خستە ژێر پرسیارەوە، كە چۆن توانیویە ئەو كتاوە یاساغانە 

دەستنیشان بكات..؟.
عەل���ی تورك���ە، لە وەاڵم���دا وتبووی: كەوا نەختێ���ك خوێندەواری هەی���ە و برایەكی لەو جۆرە 

كتاوانەی هەبووە...
عەلی توركە گەڕایەوە بۆ ئێران. رۆژگار هات و چوو، دەركەوت »عەلی توركە« س���كرتێری 
حیزب���ی »ت���ودە«ی ئێران بووە، »ش���یوعی« بووەو بە ئاگاداری حیزبی ش���یوعی عێراقی لە ماڵی 
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ئێمەدا بووە..
عەل���ی تورك���ە لە الیەن دامودەس���تگای ئەمن���ی ئێرانەوە دەگیرێ���ت و ئیع���دام دەكرێت. ناوی 
راس���تەقینەی عەلی توركەی الی ئێمە »خوس���رەو روزبە«ی بە ناوبانگە، كە س���كرتێری گش���تی 

حیزبی »تودە«ی ئێران بووە..
حەم���ە س���ەعید جاف، لە زۆرب���ەی ژمارەكانی گۆڤاری »گەالوێ���ژ«دا بابەتی جوان و بەپێزی 
زۆری نووسیوە، وەك چیرۆك و وەرگێڕان و باس و بابەتی جوگرافیای شار و دێی كوردستان 
پەیوەس���تە پەیوەندی پتەوی لەگەڵ خەباتكەران و ئازادیخوازانی كورد و گەالنی دیكەدا هەبووە، 
یەكێك بووە لە دامەزرێنەرانی رۆژنامەی »برایەتی« لە ساڵی 1969ز، بەشداری شۆڕشی گەلەكەی 
كردووە، چەندین جار كتێبخانەكەی سووتێنراوە و تااڵنكراوە، بە تایبەت لە كۆچ وبە كۆچی گەلی 

كورد، ئەو كتێبخانەیە وەك دەستنیشان كرابێت لە پێش زۆر شتدا بەر شااڵو دەكەوت.

تا یەك رۆژیش پێش مردنی، لە كاروكردەوەی خوێندنەوە و نووسین نەكەوت و دەستبەردار 
نەبووە.

كتێبێكی گەلێك بە نرخی لە دوو بەرگدا بە چاپ گەیاندووە بە ناوی »ئاوارە«.
حەمە سەعید جاف، زیبا خانمی كچی كەریم بەگی جافی مارە كردووە، كە ئامۆزای بووە، لەو 

پەیوەندییە پێنج منداڵی بووە:
1- خوسرەو جاف

2- نەبەرد جاف
3- كیسرا جاف
4- ژیان خانم
5- جوان خانم

حەمە سەعید جاف
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مستەفا بەگی جاف

دووهەمی���ن كوڕی كەریم بەگی جافە، یەكێك بووە لە ناودارەكانی بەگزادەی جاف، راس���تگۆ، 
شۆخ، قسەخۆش، بەگوزەشت، هەر لە سەرەتاوە خولیای كوردایەتی بوو، لەبیر و فكریدا هاتووتە 
ج���ۆش و خ���رۆش، بووە بە ئەندامی حیزبی »هیوا« و بە پێ���ی فەرمانی ئەو حیزبە لە »موئتەمەر 
قەنیل���ە«دا چەندی���ن مەخف���ەری دەوڵەتی داوەتە بەر تەقە و تا هێرش���ی دڕندانەی س���ەر دەڤەری 
بارزان كەم ببێتەوە. یەكێك بووە لە راپەڕینە چەكدارانەكەی سەرەتای شۆڕش لە دەربەندیخان و 

لە دواییدا زیندانی كراوە و لە كوردستان دوور خراوەتەوە بۆ خوارووی ئێراق.

زۆرتر لە س���ێ س���اڵ پێش���مەرگایەتی كردووە، دوای غەدری 1974ز لە واڵت دەرچووە و لە 
شاری تاراندا نیشتەجێ بووە.

مستەفا بەگ و شۆرەتی قسەخۆشەكانی لە ناو خەڵكی كوردستاندا بەناوبانگە. بەندە رۆژێك 
لە رۆژە هەرە گەرمەكانی گەرمیان. مانگی رەمەزان بوو لە خزمەتیدا بووم، گەرما هێڵەی دەكرد، 
مس���تەفا ب���ەگ ب���ە رۆژوو بوو، هەم���ووی یەك چارەكی ماب���وو بۆ بانگدان، گەلێ���ك تینووی بوو، 
ب���ە تووڕەبوون���ەوە وت���ی: بڕۆن ئاوم بۆ بێ���رن. بەندەش وت���م. خاڵۆ تەنیا دە دەقیق���ەی ماوە، بۆ 
رۆژووەكەت دەشكێنی؟! وتی خاڵۆ: سبەی لە تینوویدا كوێربم بەڵێ دوو چاوی ترم دەداتێ، بڕۆن 
ئاوم بۆ بێنن. بە گەورەیی خۆی قەسەم ئەگەر هه ر ئێستا بمخاته  به هه شت ده یشكێنم. بڕۆن ئاوم 

بۆ بێرن.

مستەفا بەگ لە سەردەمی پێشمەرگایەتیدا لەو هەردەی بنارەی جافە تووشی دەبێتە تووشی 
كابرایەك���ەوە دەنواڕێ���ت تفەنگێكی پێیە، توڵەیەك، تانجییەك، كیس���ەی تووت���ن و چەخماخەیەك و 

گالۆكێكی درێژیش. مستەفا بەگ لە كابرای جافە دەپرسێت: كێیت و چ كارەیت؟

دەڵێت: قوربان راوچیم و راوە رێوی دەكەم. دەڵێت باش���ە ئەم هەرا و بەزمە چییە لە خۆتت 
ئااڵندووە..؟

دەڵێ���ت: قوربان ئەگەر لە حوكمی تفەنگدا بێت تەقەی لێ دەكەم. ئەگەرنا تانجی تێ بەردەدەم. 
ئەگ���ەر رۆیش���تە كونەوە ئەم توڵەیەم ب���ۆ ئەوەیە و بەم گالۆكەش دەی ئاخنم���ە ناو كونەوە. هەر 

نەهاتە دەرەوە ئەم چەخماخە ئاگر دەكەمەوە و قانگی دەدەم.

مس���تەفا ب���ەگ لە وەاڵم���دا دەڵێت: ئه گەر م���ن رێوی بم دەس���تەوبرد خۆم تەس���لیم دەكەم و 
تەواو.
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مستەفا بەگی جاف
1997-1922
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عەبدوڵاڵ جافی فەرماندە

دوای مرن���ی مەلیكش���ای س���ه لجووقی، زۆرتر وا دی���ارە ژەهرچێژ كراب���وو، ژنەكەی بە ناوی 
»ت���وركان خات���وون« لە جوانی و نازداریدا س���ەرتەلی تەواوی نازدارانی س���ەردەمی خۆی بووە، 
ئەودەم ملمالنێی دەس���ەاڵت لە ناو دەرباری س���ه لجووقیدا شمش���ێرەكانیان ال ال مووی كردووە و 
هەر گرووپ و دەس���تەیەك بە تەمای دەس���ەاڵتی زۆرتر بووە، بە تایبەت دەرباری ش���ادا پیالن و 
داو و كەپك���ە نان���ەوەی خوێناوی كارو كردەوەی رۆژانەی ناو دەرب���ار بووە، لە ئاوا رۆژگارێكدا 
»ت���وركان خاتوون« دەكەوێتە تەقەالی بەدەس���تهێنانی تاجی ش���اهی ب���ۆ محەمەدی كوڕی، بەاڵم 
رووبەڕووی تەقەال و بەربەرەكانێی دەسەاڵتەكانی ناو بنەماڵەی ئومەرای سه لجووقی دەبێتەوە.

توركان خاتوون، بنە و بارەگای پێچایەوە و بیست هەزار چەكداری پۆشتەی خستە تەك خۆی 
و لە بەغداوە خۆی گەیاندە ناوچەی كرماش���ان، كە مەنزڵگا و هەوارگەی راستەقینەی عەشایەری 
ك���وردی ئەو وەختەی بووە. تا یارمەتی لە دوو عەش���یرەتی دەس���ەاڵتداری ئ���ەو دەمە وەربگرێت 
»كەله���وڕ و جاف« و عەش���ایەری دیك���ەی ئەو دەڤەرە. تێكڕای عەش���ایەر بڕی���اری یارمەتیدانی 
»توركان خاتوون«یان دا و بیس���ت هەزار چەكداریان لە دەوری كۆكردەوە. هەر ئەو هێزە ترس 
و چەك���ەرە و تۆقیانی���ان خس���تبووە دڵ���ی تەواوی دەس���ەاڵتدارانی دوور و نزیك���ەوە و »توركان 
خاتوون« یەكێك بووە لەو كەسانەی دامودەزگای »حەسەن سەباح« دەكۆشا لە ناوی ببەن، ئەوە 
ب���وو یەكێ���ك لە فیداییەكانی خۆی���ان بۆ لەناوبردنی تەرخان كرد و لە تەقەڵاڵیەكدا س���ەرنەكەوتن، 
تەنیا رانی توركان خاتوون بریندار كرا و بەو زامەوە نەمرد و برینەكەی چاك بوویەوە و توركان 
خاتوون كەوتە كۆششی لەناوبردنی حەسەن سەباح، نەوەد هەزار دیناری زێڕی دا بە »نووردین 
كەلهوڕ«، كە ئەوكات س���ەرۆكی عەش���ایەری كرماش���ان بوو، تا پەالماری حەس���ەن سەباح بدات، 
بەاڵم »نوورەدین« پارەكەی وەرگرت و ئەو كارەشی نەكرد. بە فەرمانی توركان خاتوون، واعیز 
ئەولحەسەن فەرماندەی تێكڕای لەشكر، كەوتە فكری تیرۆركردنی »نورەدین«ەوە و لەو كارەیدا 

سەركەوت و نوورەدین كوژرا..
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دوای كوشتنی نوورەدین كەلهوڕ، عەبدوڵاڵ جاف بەهێزترین كەسایەتی عەشیرەتی و مەیدانی 
كرماش���ان بوو جێگەی نورەدینی گرتەوە. لەو بیگرە بەردەی بەدەستهێنانی دەسەاڵتدا و ملمالنێی 
نێوان »ئەلەموتیان« و توركان خاتووندا، چەندین فەرماندەی دیكەی ناو عەش���ایەری كرماش���ان 
تیرۆر كران، تەنیا كەسێك لەو بكوژبكوژ و هەرا و خوێنڕشتنەیدا توانی خۆی بپارێزێت، »عەبدوڵال 
ج���اف« ب���وو. توانی بكوژی نوورەدین كەله���وڕ، كە بە رەگەز عارەب بوو، فەرماندەی س���ەربازە 
عارەبەكان الیەنگیری توركان خاتوون دەستگیر بكات، بەاڵم لەو كاتەدا توركان خاتوون دەمرێت 
و »عەبدوڵاڵ جاف« دەبێتە فەرماندەی گشتی تەواوی لەشكر و سوپا، هەر لەو كاتەدا »بیركیارك« 
جێگەی مەلیكشای سەلجووقی گرتەوە و هەر لە شاری ئەسفەهاندا فەرمانڕەوایی دەكرد، عەبدوڵاڵ 
جافی فەرماندەی گشتی پەیامی نارد بۆ »بیركیارك« كەوا تەرم و دارایی توركان خاتوون چی لێ 

كات؟. لەوەاڵمدا دەڵێت: تەرمەكەی لەوێدا بنێژن و دارایی و ئیرسەكەی بداتە خزم و خوێشانی.

عەبدوڵ���اڵ جاف هەر وا دەكات، بەاڵم لە پێش���دا مەعاش و مافی س���ەربازە عاره بەكان دەدات 
و دەیاننێرێت���ەوە بۆ بەغدا فەرماندەكەیان »واعیز ئەبولحەس���ەن« لە تۆڵەی كوش���تنی »فەریدون 

كەلهوڕ«دا سەردەبڕێت.

عەبدوڵاڵ جافی فەرماندە
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عەزیز پشتیوان

ئ���ەوەی ن���اوی خانەقی���ن و مێژووی »خانەق���ی« زانیبێت، ن���او و دەوری كوردایەتی »عەزیز 
پشتیوان«یش بەشێكە لەو زانیارییانەی.

عەزی���ز پش���تیوان، یەكێك بووە ل���ە ئەندامانی حیزبی »هی���وا« و لە س���ەرەتای ژیانیدا ئەوی 
پێ���ی كراوە بۆ كوردایەتی كردوویەتی ل���ەو رێگەیەدا زەرەر و زیانی ماددی و ئازاری گیانی زۆر 
دیوە. لەبیرمە س���ااڵنی 1958-1959ز، لە شاری خانەقیندا قوتابی بووم، گەرمەی بگرە و بەردەی 
»الوان- گەنجان« بوو، ش���ەڕی رۆژانەی شار پەیوەستە بەردەوام بڵێسەی دەسەند. هەر بۆخۆم 
لەو ش���ەڕانەدا چەندین جار س���ەرم ش���كاوە. عەزیز پش���تیوان، دوو كوڕی لە پێناوی كوردستاندا 
ش���ەهید بووە، هەرچەندە ئەو پیاوە هێندە بایەخی بە تیرە و عەش���رەتگەرییەوە نەداوە و نەدەدا، 

بەاڵم جارەوبار دەیوت: من لە عەشیرەتی جافم و لە تیرەی نەورۆڵی..
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حسەینی ئەحمەد بەگ

رەنگە بە باشی نەتوانم دەربارەی كەسایەتی ئەم پیاوە بنووسم و حەقی خۆی بدەمێ، ئەمەش 
دەكەوێتە سەر ئەوەی كە بۆخۆی لە بیروڕایەكدا بوو كەوا لە هەموو شتێكدا بەش خوراو و حەقی 

پاماڵ كراوە، وەك لێی بیستراوە گوتوویەتی:
»كە مردم، بەدواما دەنێرن. خودا بەس���ەر عەرش���ەوە دانش���تووە، چەندین مەالیكە دەوریان 
داوە، ك���ە دەڕۆمە ژوورەوە، خودا دەفه رمووێت: ئەمە كێیە؟. دەڵێن: پەروەردگارا ئەمە حس���ەینی 

ئەحمەد بەگە. جا خودا دەفه رمووێت:
لێی گەڕێن با بڕوا بۆ بەهەشت، لە ژیاندا زوڵمی زۆری لێكراوە..

ئەگەر نەداری و بێ دەرەتانی س���ەری لێ نەش���ێواندایە دەیتوانی وەك دیاردەیەكی فەلس���ەفی 
و عیرفانی ناوی هەمیش���ە هەبووایە، حس���ەین تا بڵێی وردەكار و زیرەك و قس���ەخۆش و خاوەن 

بیروڕای تایبەتمەندی خۆی بوو.

حسەینی ئەحمەد بەگ
1995-1936
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حوسێنی ئەحمەد بەگ دەیوت:

خودا ئەندازەیەك خواردن و خواردنەوەی بۆ هەر مرۆڤێك داناوە، بڕێك بە پێی نیاز و لەسەر 
خۆ سوودی لێ وەردەگرێت و تەندروست دەمێنێتەوە و تەمەنی درێژ دەبێت و بڕێكی تریش وەك 

نەدیو و بدی، زیادەڕەوی دەكا و تەندروستی تێكوپێك دەچێت و زوو دەمرێت.

حوسێن لە بازاڕی لەنگەدا پانتۆڵێكی سەند و بەهەر جۆرێك بوو فرۆشتییە یەكێك لە خزمانی 
بە سبەینێدا خزمەكەی هات و وتی: كاك حوسێن بە نیوە قیمەت دەتدەمەوە وەاڵمی دایەوە:

»ئەو پانتۆڵە بە ئاگری جەهەنەم رۆڵەی دە تەنی گەرم كەیت ئوتو نادرێت. ئەوە هەر الیەقی 
تۆیە. قیرسپی بوو تا فرۆشتمە تۆ، الچۆ بەوالوە«

قسە خۆشەكانی خوالێخۆشبوو
حسێن بەگ

1- ئەیوت: ئەگەر خزمی قەحپەباب بهێڵێت خۆم هیچ موشكیلەیەكم نییە..

2- رۆژێك دەچێتە الی ئافرەتێك، هیچی بۆ ناكرێت، دەس���ت دەكات بە جنێودان بە خزم، دەڵێت: 
ئەگەر ئەوان نەببوایەن بۆ وام لێ دەهات، ئەوەندە بێ فیتامینم كێشا كێرم هەڵناسێ.

3- رۆژێ لە كفری لەگەڵ دووكاندارێكدا كەوتە قسە وتی دایی من لە پەنجاكانەوە ئەم دووكانەی 
تۆ دەبینم، ئەوە پەنجا س���اڵە هیچ گۆڕانكارییەك نەهاتووە بەس���ەر ش���تەكانتا، ئەویش وتی: میران 
چ���ی بكەم. ئەمیش وتی: توره كە الی راس���تەوە بخ���ەرە الی چەپ، تەماتە الی چەپەوە بخەرە الی 
راس���ت، پەتاتە لە دەرەوە داینێ، پیاز بخەرەوە س���ەرەوە. كابرای دووكاندار دەس���تی بە پێكەنین 

كرد.

4- لە بانسنوق ژن بە ژنێ كرا، حسێن رۆیشت سەیری بووكی كرد وتی: بە قەبری ئەحمەد بەگ 
مەیموون بە ژنتان كردووە، لەبەر ئەوەی یەكێكیان جوانە و ئەوی تریان ناشیرینە..

5- رۆژێك بانسنوقییەك وتی: ئەرێ حەسەن بەگ تۆ گەورەی یا حسێن بەگ؟
ئەمیش وتی: من و حەس���ەن بە قەبری ئەحمەد بەگ عەلی بەگمان بینیوە بە باوەش حەس���ەنەوە 

ژیری دەكردەوە.. )عه لی به گ باوكی حه سه ن به گ بووه (.

6- جارێك مدیر شارەوانییەكان گلەیی لە حسێن دەكات دەڵێت: شارەوانی قەرەداغ زۆر پەرپووتە، 
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ئەوی���ش دەڵ���ێ قوربان مەعاش���ەكەم جوان���ە هیوامان هەی���ە جەنەڕاڵ كەناس س���ێ ئەوەندەی من 
وەردەگرێ، منیش بە گوێرەی مەعاشەكەم خۆم هیالك دەكەم.

7- ئێوارەیەك وتی: با بڕۆین بۆ نادی، منیش وتم ئەمشەو جومعەیە نایەم، وتی: ئەی كێ دەزانێ 
لەوانەیە ئەمشەو سێشەممە بێت.

8- خزمێك داوای كچێكی خزمی كردبوو، كچەكە وتبووی شووی پێناكەم بااڵی كورتە، حسێنیش 
ئەیوت ..........؟

9- ح���ەزی ل���ە كچێ دەكرد، ئێ���واران بە بۆنەی ق���اوە خواردنەوە دەچووین بۆ ماڵیان، حەس���ەن 
وتی: حس���ێن جومعەی س���ەید ناجح بووە لە دووی س���ەرەتایی با بڕۆین بۆ ماڵیان بۆ پیرۆزبایی. 
حس���ێن دەگەیش���تە هەر كەسێك دەیوت: بڕۆین بۆ ماڵی س���ەید، خەڵكەكە ژمارەیان گەیشتە 15-
20 ك���ەس، حس���ێنیش زۆر پێی ناخۆش بوو، وتی: ئەرێ حەس���ەن بۆ دەك���رێ جومعەی خوێڕی 
جامعەی ئۆكس���فۆردی تەواو كردووە، بە قەبری ئەحمەد هیچ تەواو ناكا، ئێس���تا جومعە كرێكارە 

لە كەركووك.

10- رۆژی جەژن لە ماڵی عەلی بەگ لە بانسنوق نانی جەژنمان دەخوارد، حسێن بەگ وتی: وەڵاڵ 
لە ئێستاوە هۆڵی ساڵێكی ترم لێهاتووە، ئەوەندە دەترسم لە رەمەزان. پیاوێكیش لەوێ بوو، ناوی 
حەمەی ئەمنە بوو، ئەم پیاوە تاقمێ دانی لە دەمدا بوو، تاقمەكە تازە بوو، نەیدەتوانی باش قس���ە 
بكات، حەمە وتی: وەڵاڵهی حس���ێن بەگ حەزم دەكرد ئەی رەمەزانە بیایە بە دوو مانگ، حس���ێن 

بەگیش یەكسەر وتی: یارەبی تۆیش تا ماوین دەم و پلت هەر وابێت، فڵته  فڵت..!!

11- رۆژێك لە سلێمانی دیم، دوای چۆنی چاكی، وتی: وەڵاڵ سەیران كوڕێكی لەبار چووە، ئەگەر 
بمایە وەڵاڵهی بە كەبسە لە ئاسمان تۆپی دەتەقان. )سه یران ژنی بوو(.

12- لە بانس���نوق ش���ەوان لەسەر پش���ت دەكەوت بە پەنجە لە بۆشایی ئاسمان شتی ئەنووسی و 
ئەیسڕیەوە. حەسەنیش ئەیوت: خوا خراپت بۆ بكا لەم ئاسمانگە پان و بەرینە بۆ ئەیسڕیتەوە خۆ 

تەختەڕەشەكەی مەكتەب نییە، ئەویش ئەیوت: وەڵاڵهی وا ئەزانم ئاسمان تەختەی مەكتەبە..

13- ئەیوت: بۆ بژێوی ژیان لە »تحت التكیەی« بەغا كراس و پانتۆڵ و پاڵتاوم ئەهێنا بۆ فرۆشتن، 
هەرچی خراپ بوایە جیام ئەكردەوە، ئەموت: خالی بەگ ئەوانە نافرۆشم هی خۆمن، خاڵی بەگیش 

ئەیوت: وه ڵاڵهی منیش ئەوانەم دەوێ، بەو جۆرە سەرفم دەكرد.

14- رۆژێ���ك ل���ە ئاوایی زەرداو، ئاوی بۆ ئەهێنن، لە دوای خواردنەوە ئەڵێت: دادەگیان ئێوە خوێ 
ئەكەنە چێشت. ژنە دەست ئەكا بە پێكەنین..

15- رۆژێك پارچەیە قوماشی لەگەڵ حەسەن گۆڕییەوە داوای باقی لە حەسەن ئەكرد، حەسەنیش 
وتی: قوماشەكەی من لەوەی تۆ باشترە، حسێنیش وتی: وەڵاڵهی ئاوی »بحر االبیض المتوسط« 

رۆلەی جادەكوتانەوە لە ئاگری جەهەنه م سووری بكەرەوە بەسەریا بڕوا وتوو ناكرێ.
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16- رۆژێك پاڵتۆیەكی فرۆشتە حەسەن، دوای چەند رۆژێك بە حەسەنی ئەوت: ئەوە چی ئەكەی 
لەناو ئەو پاڵتاوەدا. چونكی زۆر گەورە بووە.

17- حەمەی برایم لە زەنگاوات لە خوارووی بانس���نوق دادەنیش���ت كچی شێخ حسێنی هێنابوو بۆ 
ئەوەی بڵێن فێری كوردی رەسەن بووە كە قسەی ئەكرد )ئەیوت لەتەك عاسمە پێكەوە چیمان بۆ 

مەحەتە )مەحەتەی قیتار(.

18- رۆژێك مناڵێكی بچووك ئەبینێ ئەڵێت: بە قەبری ئەحمەد بەگ ئەو مناڵە س���یحربازە چونكی 
گوەكەی لە خۆی گەورەترە.

19- حەم���ەی عەلی بەگ لە خانەقییەوە ئەهات بۆ بانس���نوق ب���ۆ داوای واردات، هەموو جارێ كە 
ئەهات پیاوێكی لەگەڵ خۆی ئەهێنا، ئەو قس���ەی ئەكرد چونكی حەمە بەگ زۆر فەقیر بوو، رۆژێ 
حس���ێن ب���ەگ لەوێ بوو كە حەمە بەگ دەرئەكەوێ حس���ێن بەگ ئەڵێ ئ���ەرێ وەڵاڵ حەمە بەگ و 

زوانەكەی هاتن..

20- ئەی���وت لە مردن ناترس���م، لەوە ئەترس���م كە مع���ەوەق بم.. ئاخر له و دونیا ل���ه  ته عزیبدا خوا 
ناناسن.

21- برادەرێك ناوی شەفیق بوو، كوڕەكەشی ناوی شیڤان بوو، حسێن ئەیوت بە قەبری ئەحمەد 
بەگ لە خۆمەوە تا سەید ئەحمەدی باپیرم ئەوەندە نوقتەیەمان تیا نییە.

22- پیاوێ���ك ئەی���وت من 4 كچم بوو كوڕمان نەدەبوو، س���اڵێك خ���وا كوڕێكی پێ داین، یەك دوو 
س���اڵی پێ چوو حس���ێن بەگم دی وتی: هەر ئەو كوڕەتان هەیە فاڵن كەس؟ وتم ئەرێ، جا حسێن 
ب���ەگ وت���ی: دەئەزانی چی بكە ب���ۆ ئەوەی كوڕێكی تریت���ان ببێت. وتم چی بك���ەم؟ وتی: هەر بەو 
ئیتیجاه���ە ك���ە كوڕی یەكەمتان ب���وو رەوانەی كە. منیش وتم وەڵاڵهی حس���ێن هەر لەبیرم نەماوە 

ئیتیجاهەكەی...

23- رۆژێكیان فەیمە خان لێی تووڕە ئەبێ، ئەرێ حس���ێن دنیا ئەپڕخێنێ كەس باس���یان ناكات بۆ 
تۆ دنیات لە من پڕ كردووە كە ئەپرخێنم. ئەویش ئەڵێ ئاخر مامۆژن گیان خەڵك شەهیقی پڕخەیە 

تۆش شەهیق و زەفیرت پڕخەیە..

24- ل���ە وەختی عەبدولكەریم قاس���م جوندی ئەبێ���ت لە بەغا، ئەچێتە ئاودەس���تی زابتەكانەوە، كە 
دەرئەچێت پش���تی ملی ئەگرن و ئەیبەن بۆ الی ئامر. ئامریش ئەڵێت مەس���ەلە چییە؟ سەربازەكان 
ئەڵێن: چووەتە ئاودەس���تی زابتەكانەوە، بە حس���ێن ئەڵێ تۆ چی ئەڵێی���ت؟ ئەمیش ئەڵێت: وەڵاڵهی 
سەیدی پیسی من لە هی ئەوان پاكترە، بۆنیشی نییە، چونكی من مەشروب ناخۆمەوە، ئامر دەست 

بە پێكەنین ئەكات ئەڵێت: من ااَلن فصاعدًا خلو يخّري بمرحاض الضابط..

25- رۆژێك مس���تەفا بەگ و خالید بەگ و حس���ێن بەگ و عەلی بەگ بەیەكەوە ئەڕۆن بۆ ماڵێك، 
مس���تەفا ب���ەگ ئەڵێت: خاڵی ئەوە بۆ دوا ئەكەوی؟ حس���ێن ئەڵێت: بەرخ���ێ لە ناوگەاڵنیدایە هەر وا 
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ئەتوانێت رێ بكات.

26- یەكێك مردبوو، ئەوانەی لەوێ بوون ئەیانگێڕایەوە وتیان مریەم حەشری كرد بە خۆ كوشتن. 
حسێنی برایشی وتی: وەڵاڵهی گۆڕباتشۆف بمرێ هەر وای بۆ ئەكات.

27- رۆژێ ئەی���وت: حەقە زیباخان و مهتاوەخان و دڵس���تانی حس���ێن بەگ مریەمی خوشكیش���م 
ته بەرع بكەینە مەركەزی ئەقمار بۆ ئەوەی بۆ تەجروبە بیاننێرین بۆ فەزای خارجی.

28- رۆژێ جەماعەت یاری وەرەقە ئەكەن، حسێنیش متفرج ئەبێت یاری ناكات، لەناكاو یەكێكیان 
داوای پارەی لێ ئەكات، ئەمیش 30 دیناری سویس���ری پێ ئەبێت، لە شەس���تەكان، پارەكە رۆیشت 
چەند جارێك داوای كرد بێ سوود بوو، جا بە منی ئەوت بە قەبری ئەحمەد بەگ بەم نەوعە یاری 

بكەم لە مونتی كارلۆ یاری ئەكەم.

29- لە پرس���ەیەكدا حەمەی ئەحمەد بەگ خەڵكەكەی ئەخس���تە گریان، حسێنیش ئەیوت بە قەبری 
ئەحمەد بەگ چلتوك بدەرە چاویا تۆزی لێ هەڵئەسێ ئەم خەڵكەش ئەخاتە گریان.

30- حسێن ئەیوت، ژنی سلێمانی كە ئەچنە تەعزیە هەر ئەڵێن وش وش وش، هەروا دانیشی ئەوە 
هەموو رستەكەیەتی.

31- رۆژێك حس���ێن جگەرەی تەرك كردبوو، جا ئەوەی جگەرە تەرك بكات حەزی لە ش���یرینییە، 
ل���ە ج���ادەی ئوروزدی كابرایەك گەزۆی ئەفرۆش���ت، حس���ێنیش گەزۆیەكی هەڵگ���رت، تومەز لەو 
گەزۆیانەیە كە دان بەرنادا، لەو ساتەدا دولستان خان تێپەڕ بوو وتی: حسێن بەگ چۆنی باشی؟. 
حس���ێنیش گ���ەزۆ دانی گرت���ووە، هەر چی ئەكا ناتوانێ جوابی دولس���تان بدات���ەوە، دووركەوتەوە 

تووڕە بووبوو، ئەیوت ئەرێ ئەم ناشیرینە لە كوێوە پەیدابوو..

32- رۆژێك باسی هێلكەمان ئەكرد، یەكێك لە دانیشتوان وتی وەڵاڵهی من ساڵی 5 هێلكە ناخۆم، 
حس���ێن بەگیش وت���ی: وەڵاڵهی من ئەوەندە هێلك���ەم خواردووە لە توێكڵەكەی تەس���بیتی حدودی 

عێراق و ئێرانی پێ ئەكرێت.

33- رۆژێ كەریمی حەمە بەگ، زۆر ئەخواتەوە، حسێن بەگ ئەڵێ بە قەوری ئەحمەد بەگ لە ناو 
مەعیدەی كەریمی حەمە بەگا مێز دانراوە و سێ چوار كەس ئەخۆنەوە، كەریمیش مەشروبیان بۆ 

ئەكاتە خوارەوە.

34- ل���ە رەوەكدا لە نەوس���و بووین، بارانێ زۆر بە لێزمە تەواو ب���ێ تاقەت بووبووین، رۆژێكیان 
س���ەعاتێ دووان س���ایەقە بوو، لە ناكاو هەورێكی بچووك هات ئەوەندەی فەرش���ێ ئەبوو، حسێن 

بەگیش وتی: وەڵاڵهی ئەو تۆزە هەورە ئەوەندەی بەحری ئەبیەزی متەوه ست ئاوی پێوەبوو..
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مەال قادری حەمە سەفەر
1867-1953ز

لە دێی ژاڵەی هۆرێندا هاتووتە دونیاوە، هەر بە منداڵی دەخرێتە حوجرە، لە تیرەی »وەلی«یە، 
وەك ه���ەر فەقێیەك ش���ەیدای خوێندن، مزگەوتی ش���اران گەڕاوە، لە ه���ەر باخێك گوڵێكی چنیوە. 
لە مزگەوتی گەیالنی، مەریوان، بیارە خوێندوویەتی، هەر لە وێڕا خەرقەی س���ۆفیەتی لەبەر دەكا 

دەبێتە پەیڕەوی تەریقەتی نەقشبەندی.
 

لیزا جاف
لیزا خانمی جاف، یەكێك بووە لە سەردەمدارانی ئەهلی حەق و شیعری وتووە و »تەمورە«شی 

جوان لێداوە، ئەمەش نموونەیەكە لە شیعرەكانی:

حەیدەر سەراف حەیدەر سەراف
چەندی نەعینە ییم نە كچ قاق
ئەیەسا واچان یەنم كچە جاف
قەباڵەی مارەی نەتاش مەساف

ئەم خانمە جافە، لە س���ەدەی چوارەمی كۆچیدا ژیاوە و لە س���ەدەی پێنجەمدا »بابا نائوسی« 
ج���اف، گ���ەورەی یرێكی ئەهلی حەق بووە، ژی���اوە و پەیڕەوانێكی زۆری ل���ە دەور كۆبوونەتەوە، 
عابدینی جاف كە له  سەدەی هەشتەمی كۆچیدا ژیاوە، ئەمیش یەكێك بووە لە پیرە بەناوبانگەكانی 

ئاینی ئەهلی حەق.
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لیزا جاف
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میرزاد ئەبولهەیجای كوڕی عەبدوڵاڵ جاوانی
554-559 ك

ك���وڕی عەبدوڵاڵی كوڕی جارس���ی جاوانی ب���ووە، لە الیەن خەلیفەی ئ���ەو وەختەوە زنجیرە 
دەس���ەاڵتی عەباس���ییەوە دەكرێتە فەرمانڕەوای دەڤەری حیلە، دیارە ئ���ەم میرزادەیە الواز و كەم 
لیاق���ەت ب���ووە و بڕێكی دیكە لە خزمانی جاوانی فەرمانیان بە رێگەوە نەبردووە و بە دوای ئەودا 

ئیدی میرنشینی جاوانی لە ناوچووە و جاوانییەكان وردە وردە گەڕاونەتەوە كوردستان.

میرزادە ئەبولهەیجای كوڕی عەبدوڵاڵی جاوانی
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ئەمیر سەیفولدەولەی جاوانی
367-487 ك

كوڕی وارامی جاوانییە، لە الیەن خەلیفەی عەباس���ی »موقتەدا« بە ئەمری خودا 467-487ك 
كراوەتە میرنش���ین، زۆرتر حەزی لە ش���یعر و ئەدەبیات بووە، دیوانەكەی پڕ بووە لە ش���اعیر و 

ئەدیب، كە مردووە تەرمەكەیان لە تیسفون نێژراوە، كە نزیكی نوعمانییەی ئێستایە.

میرزادە سەیفولدەولەی جاوانی
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ئەمیر فەخرودینی ئەبو محەمەدی عەنتەری 
جاوانی

495-517 ك

 لە الیەن موس���تەزهەر بیلالی عەباسییەوە كراوەتە فەرمانڕەوای حیلە، الشەڕ و گۆشەگیر و 
دیندار بووە، تەنیا لە شەڕێكدا بەشداری كردووە، كۆمەڵێك پەالماری بەغدا دەدەن، ئەم میرزادەیە 

دەڕواتە هانای خەلیفەوە.

میرزادە فەخرودینی ئەبو محەمەدی عەنتەری جاوانی
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میرزادە زیائودینی موهەلهەلی جاوانی
495-472 ك

كوڕی ئەبو عەس���كەری جاوانی بووە، ئەویش دیس���ان بە فەرمانی خەلیفەی عەباسی بووە بە 
میرنشین، هیچ رووداوی گەورە لە سەردەمی ئەم میرە »جاوانی- جاف«ەدا رووینەداوە.

میرزادە زیائودینی موهەلهەلی جاوانی
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ئەبو نەجمی جاوانی
455-457 ك

دوای مردن���ی ئەبولفەت���ح، براك���ەی دەبێت���ە فەرمان���ڕەوای میرنش���ینی جاوانی و تەنیا دوو س���اڵ 
فەرمانڕەوای���ی ك���ردووە، ئ���ازا و لێزان و بە تەگبیر ب���ووە، دیارە لە الیەن خەلیفەی عەباس���ییەوە 

خۆشەویست نەبووە و البراوە و وارامی كوڕی ئەبوفەراسی جاوانی جێگەی گرتۆتەوە.

میرزادە ئەبونەجمی وارامی جاوانی
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ئەمیر ئەبو دەلەفی كوڕی قاسمی محەمەدی 
جاوانی
؟  -  439                       

دوای مردنی براكەی 439 ك بە پێی فەرمانی خەلیفەی عەباسی »قائم بە ئەمری خوا« 422-
467ك، كرایە میری میرنشینی حیلە و دەوروبەری، سەرەتا كەوتە كۆكردنەوەی سوپا و سانەوە 
ل���ەو كاتەیدا س���وپای »غەز« پەالماری حیلەی دا و ئەمیر ئەبو دەل���ەف كەوتە بەرەنگارییانەوە و 
راویان���ی ن���ا 431ك. جەاللودەولەی بوەیهی لەش���كرەكەی لێ هەڵگەڕابوویەوە پەن���ای هێنایە بەر 
ئەم میرە جاوانییە و لەش���كرێكی خس���تە تەكی و دووبارە دەس���ەاڵتی بەدەس���ت هێنایەوە 432ك. 
حوس���امولدەولە ئەبوشوك لەگەڵیدا بوو بەهاوپەیمانی ش���اری بەندەینج كە بگاتە شاری مەندەلی 
ئێستایان گرتووە 444ك. و سەعدی ئەبوشوك پەالماری حیلەی داوە و ئەمیر ئەبودەلەف نەیتوانیوە 
بەرگری لێ بكات و حیلەی بەجێهاڵوە و دوای ماوەیەك گەڕاوەتەوە شاری حیلەی گرتووەتەوە، 

ئەم دەسەاڵتە كوردە جافە 162 ساڵ فەرمانڕەواییان كردووە.

میرزادە ئەبودەلەفی كوڕی قاسمی محەمەدی جاوانی
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سەردار جاف

س���ەردار جاف تەواوی مەرجەكانی فەرماندەیی و س���ەرۆكایەتی تیادابوو، لە تەنگانە و بۆنە 
هاتنەكاندا شاسواری مەیدان و پاڵپشتی كەسایەتییە هەژارەكان بوو، تەواوی شیرازەكان لە گێژەنگە 
و تەرازابوون، بێ خێوی و خاوەنی لەناو تەواوی هۆزی جافدا ریشووی داكوتابوو. دەستە دەستە 
بەندی و حیزب و حیزبایەتی و الیەنداری زۆر لە دەڤەرەكانی بەس���ەریەكدا هاڕاندبوو... س���ەردار 

جاف توانی لە ئاوا ئاشوفتە و بازاڕێكدا زۆر گفتاری ناو عەشیرەت ئاسان بكا.

س���ەردار كوڕی گ���ەورەی داود بەگی فەتاح بەگی حەمە پاش���ای جافە، دایكی لە ش���ێخەكانی 
تاڵەبانی بوو، لە دوای هەرووژانی پاش���ایەتی لە ئێراق لەگەڵ باوكیدا بەرەو ئێران كۆچ دەكەن و 
لەوێدا دەگیرس���ێنەوە. محەمەد رەزا ش���ای پەهلەوی شای ئەو وەختە نەوازشێكی زۆر و رێزێكی 

بەرباڵوی زۆری لێدەگرێت.

سەردار جاف، كە بۆ ئێران رۆیشت، ناوەندی تەواو كردبوو، لەوێڕا دەڕواتە كۆلیژی زانیارییە 
سیاسییەكانەوە و بەكالوریۆس و دواتر ماجستێر لە هەمان رشتە وەردەگرێت.

كاتێ���ك ل���ە زانكۆدا ب���ووە، لەگەڵ زۆرب���ەی قوتابیی���ە خوێنگەرمەكانی ك���وردی ئێراندا تێكەڵ 
دەبێ���ت و ئ���ەوی لە توانایدا بووە ب���ۆ رێبازی كوردایەتی كردوویەتی. بەندە لە س���ااڵنی 62-63دا 
بە پێش���مەرگەیەتی رێم كەوتە ئێران و لە گەڕانەوەدا زیاتر لە باری دە هێس���تر دەوا و دەرمانی 
كۆكراوەی هاوڕام كرد و هێنامەوە بۆناو پێش���مەرگە، ئیدی سااڵنێك لەو جۆرە خزمەتگوزارییەی 
ب���ەردەوام ب���وو. دوای هەرووژانی شاهەنش���ای ئێران و ئیعدامكردنی »س���االر جاف«ی برای لە 

الیەن جەمهوری ئیسالمییەوە گەڕایەوە بۆ واڵت.

هەزاران كەس���ی لە عەش���یرەتی جافی لەگەڵدا گەڕایەوە بۆ عێراق. كاتێك شەڕی نێوان ئێران 
و عێراق دەس���تی پێكرد، چەند س���اڵێك بەهێزەوە لەگەڵ جەمهوری ئیسالمیدا بەشەڕ هات و لەبەر 
ئەوەی حكومەتی بەعس ویس���تی ئەو هێزەی بەدەس���تی سەردار جافەوە بوو، بۆ شەڕی ناوخۆی 
براكوژی بەكاری ببات، سەردار جاف رازی نەبوو و لەو شەڕە كشایەوە ئەوی الیەنگیرانی بوون، 

دووریان خستەوە بۆ سارای دەوروبەری رەمادی.

س���ەردار جاف، ئازا بوو، س���ەخی بوو، هێمن و لەس���ەرخۆ بوو، رۆڵەی مەیدان بوو، كوڕی 
تەنگانە بوو، ئیدی هەڵكەوتووی س���ەردەمی خۆی بوو. بە دەردێكی كوتوپڕ كۆچی دوایی كرد و 

لە ئەمریكاوە تەرمەكەی بۆ واڵت هێنرایەوە. لە شاری كەالر نێژراوە.
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سه ردار جاف
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عادیلە خانم
1859-1924ز

عادیل���ە خانم، ژنی دووەمی عوس���مان پاش���ای ج���اف و كچی عەبدولقادر بەگی س���احێبقرانی 
شاری سنە بووە، ئافرەتێكی زیرەك و لێهاتوو كاردان و بەهێز و توانا، دۆستداری شیعر و شاعیر 

و ئەدەب، بەخشندە و دەست باڵو و بەهیممەت.

عادیلە خانم، قەدەغەی كردبوو لە دیوەخانەكەیدا بە زمانی توركی بدوێن، كاتێك ئینگلیز عێراق 
داگیر دەكەن و دەس���ەاڵتی كوردس���تان بە دەس���تەوە دەگرن، عادیلە خانم ئەوەی بۆ دەركەوتووە 
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كەوا دەسەاڵتی دواكەوتووی عوسمانی كاتیان بەسەرچووە و ژیان و گوزەرانی دنیا وا پێویست 
دەكات لەگ���ەڵ ئ���ەو قودرەتە تازەیەدا مامەڵە بكرێت و لە دەس���ت بە یەخەی���ی میللەتەكە بە دوور 
بێت. لە الیەكی ترەوە لەسەر موڵكداری و ناكۆكی موڵكایەتی و دەسەاڵت لەگەڵ شێخ مەحموودی 

حەفیدا، ناڕێكی دەكەوێتە نێوانیانەوە، ئەو ناكۆكییە رۆژ بە رۆژ پەرە دەسێنێت.

مینۆرس���كی دەڵێت: لە س���اڵی 1914دا رێگام كەوتە ش���اری هەڵەبجە چوومە خزمەتی عادیلە 
خانم، بە چاكی زمانی ئینگلیزی دەزانی، شاژنێك بوو بۆ خۆی، دیوانەكەی لە دیوانی شازادەكانی 
عەباس���ی دەچوو، تەواوی دەس���ت و پەنجەی پڕ بوو لە ئەنگوسیلەی زێڕ و ئەڵماس، عادیلە خانم 

دایكی شاعیری نەمر ئەحمەد موختار جاف و تایەربەگی جاف بووە.

عادیلە خانم لە نێوان ئەحمەد موختار جافی كوڕیدا و حەسەن فەهمی جافی كچەزایدا
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حەسەن فەهمی جاف
1973-1906

حەسەن بەگ كوڕی عەلی بەگی مەحموود پاشایە، لە دایكەوە كچەزای عوسمان پاشای جافە 
لە چوار تەنیش���تێكی پڕ لە دەس���ەاڵت و ئوروس���توكراتیدا پەروەردە بووە، زۆر پابەندی خاڵوانی 
»تای���ەر بەگ���ی جاف و ئەحم���ەد موختار جاف« بووە، ه���ەر لە منداڵییەوە عیش���قی خوێندنەوە و 

ئەدەبیاتی بە الوە گەاڵڵە بووە..
فارسی، عارەبی، توركی زانیوە. چەندین دەورە بووە بە نائیب لە پەرلەمانی ئێراقدا.

حەس���ەن بەگ، چەندین كتاوی وەرگێڕاوەتە س���ەر زمانی كوردی، كتێبخانەیەكی دەوڵەمەندی 
هەیە لە بواری مێژووییەوە. بەندە زۆربەی ئەو كتێبانەم فۆتۆكۆپی كردووە و پاراستووە. حەسەن 
بەگ لەگەڵ زۆربەی نووسەران و مێژوونووسانی سەردەمی خۆیدا دۆستایەتی پتەوی هەبووە.

مەلیك فەیسەلی دووەم
حەمە ئاغای عەبدولڕەحمان ئاغا

حەسەن فەهمی جاف
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حەسەن فەهمی جاف
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زایەر بەگی جاف
لە مێژووی هۆزی جافدا، زایەر بەگ یەكێك بوو لە ئازا و نەترس و ملمالنێكەری س���ەردەمی 
خۆی، دوای پەالماری دەسەاڵتی ئەردەالن بۆ سەر هۆزی جاف، لە دەڤەری جوانڕۆ و غافڵگیركردنی 
جاف، لەو شەڕەدا سەرۆكی هۆزی جاف و كوڕەكەی دەكوژرێت، ئەو شەڕە دەبێتە هۆی پەرتەوازە 
بوونی هۆزی جاف و بڕێكی زۆر لە تیرەكانی جاف، جوانڕۆ بەجێدەهێڵن و بەرەو ژێر دەسەاڵتی 
بابانەكان دەكەونە رێ و لەوێ نیشتەجێ دەبن. ئەو كۆچە بە كۆمەڵە، بە سەرۆكایەتی زایەر بەگی 

جاف بووە..
دوای ماوەی���ەك خ���ان ئەحم���ەد خانی ئەردەالن، ك���ە یەكێك بووە لە ئومەرای بە دەس���ەاڵتی 
ئیمارەتی ئەردەالن و دەستە راستی »نادر شای ئەفشار« بووە. لەگەڵ نادر شادا تێكدەچێت و بە 
س���وپا و س���انو تۆپ و لەش���كرێكی زۆرەوە روو دەكاتە واڵتی بابان، نادر شا نامە دەنووسێت بۆ 
زایەر بەگ بۆ بەرەنگاربوونی و توانا و رازاوەبوونی لەشكری ئەردەالنی پێ نه زانیوە، لەگەڵ خان 
ئەحمەد خانی ئەردەالندا بەرەنگار دەبێت و لەو شەڕەدا دوو هێزی نابەرانبەر دەكەونە شەڕەوە، 
لەو ش���ەڕەدا لەش���كری جاف دەشكێن، زایەر بەگ لەو شەڕەدا دەستگیر دەكرێت و لە الیەن خان 
ئەحمەد خانەوە ئیعدام دەكرێت و مەزارەكەی لە چەمەرگەی الی شاری دەربەندیخانی ئەوڕۆیە.

زایەر بەگی جاف
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داود بەگی جاف
1905-1966ز

داود بەگی جاف، ش���یرین كەالم، رەفتار بەرز و پەس���ەند، ئازا و نەترس، حازر وەاڵم، جوان 
خاس و شۆخ و شەنگ و جلوبەرگ رازاوە و بۆن خۆش، زمانی عارەبی، فارسی، توركی بە باشی 

زانیوە، دەنگی زۆر خۆش بووە..
یەك���ێ بووە لە شۆڕەس���وارانی ش���ەڕی ئاوباریك، ك���ە لەگەڵ كەریم بەگی ب���رای مینە جافی 
برازای���دا قارەمانانە جەنگیون. داود بەگ لە ناحیەی س���ەرقەاڵ »مس���تەر الی���ن و قائیمقامی كفری 
دەس���تگیر كردووە و مەرجی بەڕەاڵكردنیانی بە ئازادكردنی براكانی لە كفری داناوە. كە لە الیەن 
دەوڵەت���ەوە گیراب���وون«. بەڕەاڵی نەكردن تا براكانی لە زیندان ئازاد كران. داود بەگ لە چلەكاندا، 
دوای كۆچ���ی دوایی كتوپڕی حەمە بەگ���ی برای، دەبێتە نوێنەر لە پەرلەمانی ئێراقدا، لە پەرلەماندا 
هەمیش���ە بوێر و راس���تەوخۆ راستییەكانی دركاندووە، هەمیشە پش���ت و پەنای لێقەوماوان بووە. 
دوای لەناوچوونی دەسەاڵتی پاشایەتی لە ئێراق، لەگەڵ عەبدولكەریم قاسمدا نێوانی تێكدەچێت، لە 

ساڵی 1959 واڵت بەجێدەهێڵێت و دەڕوا بۆ ئێران و لەوێڕا رێزێكی زۆری لێ گیراوە.
داود بەگ لە ژیاندا سێ ژنی هێناوە:

1- خاوەر خانم، لە بنەماڵەی تاڵەبانییەكانە.
2- مەلیحە خانم، كچی حسێن بەگی مەحموود پاشای جافە.

3- رەعنا خانمی ئەحمەد بەگی جاف.
لەو سێ ژنە، نۆ كوڕ و چوار كچی بووە.

داود بەگی جاف



هونه رمه ندانی جاف



هونه رمه ندانی جاف
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عەباسی كەمەندی
كاتێك باس دێتە س���ەر هونەرمەندێكی بە توانای وەك كەمەندی، بەالمەوە تۆزەكێك س���ەخت 
و گرانە، تەنیا ئەوە بنووس���م لە هۆزی جافە. كەمەندی كوردە، كەمەندی مرۆڤە، كەمەندی موڵكی 

تەواوی خاوەن زەوق و شەوقی گەالنی دوور و نزیكە..
كەمەن���دی تابلۆكێش، كەمەندی غەرق���ی دنیای رەنگاوڕەنگ، كەمەندی ش���ەیدای دەنگوڕەنگ، 
كەمەن���دی سەرس���وپوردەی ئ���اوازە زەریفەكان و عاش���قی دنیای پڕ لە عیش���ق و عاش���قی. خودا 
بیپارێزێت. ئەگەر كەمەندی دەردی كوردبوونی نەبووایە ئەوڕۆ لە دنیای پێگەیشتوو و تێگەیشتوودا 

هونەرەكانی عالەم گیر دەبوو..
ئ���ای دەردە »كورد«ب���وون، چ دەردێكی بێ ئامانیت. من نازانم چەند، بەاڵم زۆر لە لێهاتوویی 

كورد بەو دەردەوە لە دنیای فەرامۆشی و بێ دەرەتانیدا سەریان ناوەتەوە..
عەباسی كەمەندی، لە هۆزی »جاف«ە و لە تیرەی قەڵقاڵییە.

ئەم هونەرمەندە لە چەندین بواردا سەر رشتەی وەستاكارانەی هەیە جگە لە ئاواز و گۆرانی 
و مۆسیقا و شێوەكارێكی زەبردەستە، ئاهەنگ سازە، پەیكەرتاشە لە شیعر و هەڵبەستیشدا توانای 

دەرخستووە.
ئەم زاتە لە تیرەی قاڵقاڵی عەش���یرەتی گەورەی جافە، ئەگەرچی كەم لە خەڵوەتگای هونەری 

خۆی وەدەردەچێت پێوەستە لە دونیای هونەردا خەریكە و سەركەوتووانە بەردەوامە.

هونەرمەند عەباسی كەمەندی
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تارا جاف

تارا جاف هونەرمەندێكی ئەم سەردەمەیە لە شێوەی كاریدا ئەوڕۆ ئاماژەی بۆ دەكرێت. ئەم 
خانم���ە جاف���ە هونەرمەنده  كچی جەالل بەگی حامید بەگی مەجید بەگی وەس���مان پاش���ایە، دایكی 
خانمێك���ی توركی ئەس���تەنبۆڵە بە ناوی »ت���وركان« الم وایە زۆربەی هونەردۆس���تانی كورد ئەم 
خانمە هونەرمەندە جافە دەناسن و ئاگاداری هونەرەكەی هەن، ئێستاش لە كاری هونەری خۆیدا 

بەردەوامە، بەتەمای كاروكردەوەی هونەری گەورەیە لە ئاستی جهانیدا.

تارا جاف كچی جەالل بەگی حامید بەگی مەجید بەگی عوسمان پاشایە، دایكی ناوی »توركانە«، 
بە رەگەز توركە، ئەم كچە هونەرمەندە بەگزادەیە هەرگیز لەناو بنەماڵەی بەگزادەی جافدا نەژیاوە 
و پەروەردە نەبووە، سەرتاسەری ژیانی لە ئەوروپادا گوزەراندووە، باوكی بەوەی رازی نەبووە 
گۆرانیبێ���ژی بكاتە پیش���ە، بەاڵم عش���قی ئەم كچە هونەرمەن���دە بە دنیای هون���ەر و موزیك، هێڵە 
سوورەكانی تێك و پێكداوە و لە كولتوورێكی دامەزراوی چەند سەد ساڵە یاخی بووە و بە پەنجە 

هونەرمەندەكانی گوێگر دەباتە دنیای خەیاڵ و تێڕامان.

ت���ارا جاف، دیاردەیەكی تایبەتمەندی هونەرییە ب���ۆ خۆی رێگەیەكی گرتووە تا بە ئەوڕۆ هیچ 
هونەرمەندێك���ی ك���وردی پێدا نەچووە، ئامێری »چەنگ« یەكێكە ل���ە ئامێرە هەرە كۆنەكانی دنیای 

هونەر، زۆرتر لە دەربارەكانی شا و ئیمپراتۆرییەتەكاندا هونەرمەندان دەیانژەند..

لێ���رەدا من پرس���یارێكم بۆ پێ���ش دێت: »تارا جاف« بۆچ���ی تەنیا لە دنیای بەی���ت و ئاهەنگە 
هەورامییەكاندا دەخولێتەوە، خۆ ئەو كارەی كردووە ئافەرین و ماڵی ئاوا، بەاڵم خودی عەشیرەتەكەی 
خۆی خاوەنی هەزاران بەیتی خۆماڵی و پڕ لە مانایە، س���ەدان گۆرانی تایبەتمەندییان هەیە، چەند 
جوان و س���ەركەتووتر دەبوو لە زندووكردنەوەی ئەو كولتوورە دەوڵەمەندەیدا دەس���ت بەكار با. 

ئەوی من ئاگاداربم تەواوی ئەو بەیتە هەورامییانە لە )به هیە خانم(ی پوورییەوە فێر بووە. 

م���ن وەك كوڕە جافێك گلەییەكەم زۆرتر لە )بەهیە خانمی كچی حامید بەگی جاف(ە، دەبوایە 
بڕێك لە بەیت و بالۆرەكانی ناو جافی فێركردبا، تا وا نەزانرایە »تارا« خەڵكی هه ورامانی تەختە، 
خۆ »تارا« كارێكی چاكی كردووە، بڕێك گۆرانی هەورامی بەو ش���ێوازە خس���تووتە س���ەر زاران، 
خۆزگە بڕێك لەم بەزم و گۆرانی ناو عەشیرەتە مەزنەكەی خۆشی بەو زمانەی خۆیەوە دەخستە 

روو، مەخابن..؟.



خوسره و جاف

745



مێژووی هۆزی جاف

746

بەهمەنی قوبادی

ئەوانەی ئاگاداری دنیای هونەری سینەما و وردەكاری فیلمسازییە دەزانن كاروكردەوەی ئەم 
هونەرمەندە گەیش���تۆتە ئاس���تێكی جیهانی و ئەوڕۆ لە دنیای هونەری س���ینەمادا بەهمەنی قوبادی 

پەنجەی بۆ درێژ دەكرێت.

بەهم���ەن، تا ئێس���تا چەندین گ���رەوی گەورەی جیهان���ی دنیای كاری س���ینەمای پێدراوە و لە 
فیستڤاڵەكاندا كارەكانی لەسەر ئاستی جیهانیدا ناودەبرێن و رێزی لێ دەگیرێت.

ئاوا، هونەرمەندێكی گەورەی كوردە لە عەشیرەتی جافە لە تیرەی قوایی »قوبادی«یە، خۆیشی 
دەگەڕێتەوە سەر شاعیری هەمیشە زیندوو »خانای قوبادی«.

ئاواتەخوازی���ن نموونەی بەهمەن لەنێو میللەتەكەماندا هەر نەبێت چەند كەس���ێكی چون ئەوی 
تیا هەڵكەوێت...
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پەیوەند جاف

پەیوەن���د كوڕی ب���ارام بەگی جافە و یەكێكە لە هونەرمەندانی دنیای ئەمڕۆی ئاواز و مۆزیكی 
كوردی، هونەری كردۆتە پیش���ە و رۆژ و ش���ەو بەو كارەوە سەرقاڵە و توانیویە لە دنیای ئاواز و 

گۆرانی كوردیدا ئەمڕۆ پەنجەی بۆ درێژ بكەین.
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عوسمان جاف
1946-1998ز

عوس���مان كوڕی عەبدولڕەحمان بەگی جاف، هەر لە منداڵییەوە سەروكاری لەگەڵ كاروباری 
هونەریدا بووە و رەنگ و پەڕەمووی بە دەستەوە گرتووە، لە قوتابخانەدا كاری هونەری نواندووە. 
بۆی نەڕەخس���اوە لە ب���واری هونەردا درێژە ب���ە خوێندنی بدا. دەڕواتە كۆلیژی س���ەربازییەوە و 
دەبێتە ئەفس���ەر و كاری هونەری و تابلۆكێشانیش���ی خۆشی ئەنجام داوە، ئەوڕۆكە گەلێك تابلۆی 
جۆراوجۆری لێ بەجێماوە و لە زۆر جێگە و ش���وێندا هەڵواس���راون، حەیف مەرگ مەودای نەدا و 

بە نەخۆشی شێرپەنجە جوانەمەرگ بوو.

شەهریار جاف
ش���ەهریار ج���اف ك���وڕی داود بەگی جافە و خاوەن���ی پەنجەیەكی هونەرمەندانەی���ە، لە دنیای 
رەنگدا هەنگاوی باشی ناوە و خاوەنی تاقیكردنەوەی خۆیەتی لە كێشانی دنیای سروشتدا دەستی 
ب���ااڵی هەیە. ئەمڕۆ لە ش���ێوەكاریدا پەنجەی بۆ درێژ دەكرێ���ت و رێبازێكی تایبەتی خۆی هەیە لە 

شێوەكاریدا.
 

شوكور خەیات
ئ���ەوی ن���اوی گەرمیانی بیس���تبێت، ئای ئایەكان���ی دەروونی هەڵقڕچاوی ش���وكور خەیات، بە 

بەشێكی سەرەكی ژیانی پڕ لە میحنەتی ئەو دەڤەرە دەزانێت.

ش���وكور، هونەرمەندێكی خودادادییە بەهرەمەندێكی زگماكییە، شوكور نموونەی لێهاتوویەكی 
ب���ێ پش���ت و پەنای كوردێك���ە تەنیا بە ناڵە پڕ ل���ە ئازارەكانی خۆی دەالوێنێتەوە، ش���وكور ئەگەر 

پاچكەی مەكینەی دوروومانەكەی نەبێت موحتاجی نانی شەو دەبوو.

ش���وكور ل���ە تیرەی »روغزایی« عەش���یرەتی جاف���ە و دوور لە تیرەكەی پ���ەروەردە بووە و 
سەركەوتووانە تاكو ئەمڕۆ شێوەیەكی رەسەنی هونەری كوردی پاراستووە و لە كاروكردەوەكانیدا 

سەركەوتووانە بەردەوامە.



خوسره و جاف

749

عەزیز وەیسی

س���اڵ س���اڵی 2010ی زایینییە، گەورە و بچووك هومەنەرمەند »عەزیز وەیس���ی« دەناسێت، 
زۆرب���ەی زۆری خەڵكەك���ەش تەوح و حەزیان لە ش���ێوەی گۆرانیەكانێتی، ئ���ەدا و ئەتوارەكانی بە 
الی خەڵكەوە دڵنش���ینە. بڕێك ش���ێوەی ئەم هونەرمەندەیان ال ناپەسندە، سا لە رووی لێكدانەوەی 
ئەكادیمییەوە بێت یان ئیرەیی و حەس���ادەت، هەر كامیان بێت »عەزیز وەیس���ی« دەق ش���كێنە و 
داهێنەرە، لە دنیای هونەردا هەمیشە وابووە، ئەوانەی رچەشكێنن و السایی كەسیان نەكردۆتەوە 

و شتی تازە بابەتیان نوواندووە سەركەوتوو بوونە، مەرج نییە پەسندی تێكڕای خەڵك بن.

ئەش���هەدو »عەزیز وەیس���ی« رچەشكێنە و هونەرمەندە. ئەم هونەرمەندە لە تیرەی باوەجانی 
ه���ۆزی جاف���ە و وەك ه���ەر هونەرمەندێك���ی كوردەواری كوێ���رەوەری و بۆنەهات���ی زۆر دیوە و 

گەیشتووتە ئەم پلە و ئاستە. بۆیە شیاوی رێز و حورمەتە.





شاعیرانی جاف
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مەولەوی تاوگۆزی

رەنگە دێرزەمان بخایەنێت تا رۆژێك لە رۆژان دیسان دونیای عیرفان و عالەمی سومەعەسەرایی 
ئەدەبیاتی كوردی شاعیرێكی كەی وەك مەولەوی تاوگۆزی تیا هەڵكەوێتەوە. بەندە لەوەی دوودڵم 

ئەو رووداوە دیسان رووبدا و میللەتەكەم دووبارە بێتەوە خاوەن شاعیرێكی كەی لەو بابەتە..

بەندە چۆن لە باوەڕێكدام س���ەردەمی پەیامبەران بەس���ەرچووە و پەیامبەرێكی ئاس���مانی لە 
س���ەردەمی ئێم���ە و ئەوانی داهات���وودا رەنگە مەحاڵ بێت ل���ەوەی دڵنیام س���ەردەمی پەیامبەرانی 

دونیای ئەدەبیش وەك مەولەوی، نالی، مەحوی، سالم، تایەربەگ و شێخ رەزا بەسەرچووە.

مەولەوی لە دونیای وردەكاری و فەلسەفە و عیرفانی ئیالهیدا تا قوواڵیی ئاسمان رۆیشتووە 
لە وردەكاری و زەرافەتكاری ئەدەبیدا شۆڕەس���وارێك بووە بە تەواوی تواناوە ئەس���پی رەسەنی 
خ���ۆی تاو داوە، مەلەوانێك بووە لە قوواڵی���ی دەریای هەزار بە هەزاردا دوڕ و مەرجانی غەواس 
ئاسا وەدەرهێناوە. پەكۆ لەو هەموو مەعریفەتە. ئافەرین بۆ عەقڵی پێگەیشتوو و تێگەیشتووی ئەو 
كەڵەشاعیرە، كە چەندە لە دەوروبەر و زەمانی خۆی گوزەراوە. بۆیە ئەو ناوە تا بە ئەوڕۆیش بە 

الی هۆشیارانەوە ناوێكە لە بیرنەچووە تۆمارێكە ئەزەلی شاد بێت رووحی رەوانی.
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شاعیرە بەناوبانگەكانی هۆزی جاف

1. مەوالنا خالید، لە تیرەی مكەیالی.
2. نالی، مەال خدری ئەحمەد شاوەیس.

3. ئێل بەگی جاف.
4. وەلی دێوانە.

5. مەولەوی تاوگۆزی
6. تاهر بەگ.

7. ئەحمەد بەگی »موختار«.
8. مەال مستەفای جوانڕۆیی.

9. بێسارانی.
10. یوسف باسكە.

11. گۆران.
12. محەمەد خانی حاجی ئەلوەند.

13. خانای قوبادی.
14. یەعقوب بەگی گود.

15. محەمەد ئەمین بەگ »مینە جاف«.
16. حاجی برایمی شاتری.
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تایەر بەگی جاف
1875-1917ز

تای���ەر بەگ���ی جاف، كوڕی عوس���مان پاش���ای جاف ب���ووە و دایكی ن���اوی »عادیلە خانم«ی 
بەناوبانگ، هەڵگری نازناوی »خان بەهادر خانم«. كە لە الیەن دەوڵەتی ئینگلیزەوە پێی دراوە..

شیعرەكانی تایەر بەگی جاف، پڕ لە رێتم و موسیقایە، تا بە ئەوڕۆیش زۆربەی هونەرمەندانی 
كورد دەكۆش���ن ش���یعرەكانی بكەنە ئاهەنگ و گۆرانی، وەك لە س���ەرەتاوە هونەرمەندی گەورەی 

كورد »سەید عەلی ئەسغەری كوردستانی« زۆر لە شیعرەكانی كرودوەتە گۆرانی..
تایەر بەگ بە باشی »فارسی، عارەبی، توركی، فەرەنسی« زانیوە.

ترازا بەندی سوخمەی ئاڵی گوڵناری بە ئاهی من
كەچی دەستی لەسەر دانا و لەسەیری باخی بەی كردووین

بەندە ئەم بەیتەم كردووەتە تابلۆ.

قوربانی روخت بم كە شكستی بە قەمەردا
حەیرانی لەبت بم كە رەواجی بە شەكەردا

هەر لەحزە ئەدەی وەعدەی وه سل و نیە ئەسڵی
كارت وەكو دونیا هەر ئەمڕۆیە بەفەردا

مەقسوودی لەسەر كوشتنی عوشاقی زەعیفە
وەختێ كە دەكا خەنجەری تیژی بەكەمەردا

هەر چەندە دەكەم سەعی لەبەر خوێنی سورشكم
خاكێ نیە بیكەم بە هەوەسی گاهێ بەسەردا

دایم لەسەفەردایە ئەگەرچی لەحەزەردا
مەیلت هەیە »تاهیر« كە بپرسی لە بیرینم
بڕوانە كە ئەو شۆخە چ تیری لە جگەردا
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گۆران

ئ���اخ م���ردن ب���ۆ ناتگەمێ..؟ ب���ە خوا مردن بۆ ب���ە ئاكامی دڵ گەیش���تینە وە لە خەم خس���ڵەتە 
چونكە رابواردنی عومری ئەم دەورەی سەعادەتە هەر وەك تیجارەتە سەرمایەی ئەو تیجارەتەش 
تەحصیلی عیلم و مەعریفەتە كە ئەم تەحصیلەش لە حاڵەتی صەبابەت و شەبابەتدا تەواو ئەكرێ، 
م���ن كە ئێس���تا خەریكم س���نی گەنجێتی ئیكم���ال ئەكەم لەبەر بیرچوونی س���ەعی و تێكۆش���ان لە 
وەختاندا زۆر نادم و پەش���یمانم. فەقەت چ فایدە. تفی رووكارو قوت نادرێتەوە. عومری عەزیزی 
تێپەڕیویش ناگەڕێتەوە بۆچی ئەگەر هەموو بەحر و موحیتەكان زووخاو بوونایە بە قومێ وشكم 

نەئەكردن..؟
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حاصاڵتی هەر پێنج قتعەكەم غەم بووایە خواردنێكم بە ژەمی یەكەم ئەزانی ئاخ تا ئەو رۆژەی 
لنگی لێ رانەكێشام هەر ئاخ هەر داخ بۆ ئەم تالعی ناموبارەك ئەنجام و بەختی سیامە..

توخوا ئێستاكە نەختێ فیهرەستی كەشكۆڵی خەم و ئەندوهی خۆم عەرز كردن چ جا وەكو جو 
بە دیوار هەڵبگژێم بە عەجایەب مەزانن كە كورەی ناری شەمس بە تەئسیری حەرارەتی دەروونم 
گەرم و مەنتیقەی س���اردی بەفراوییەكانی ش���یمال و جنوب لووتم بەردی ئەلحەد ئەكەوێ لە بانی 
هەموو وەزیفەی مقدەس���ەیەك لە بەحری خەم و حەس���رەتا یا لە گۆمی لنگەفرتی كردن لە میراتی 

با و باپیر بەجێماو خۆم..

ئ���ەم ژان���ە زەریفە لە قواڵی���ی دەروونی كوڕە كوردێك���ی بناری هەڵەبج���ە و دامێنی چیای بە 
ئاس���مان سەركێش���ا و كوڕە كوردێكی نائومێد و دەروون تەزیوی گوڵ هەڵوەریوی كۆڵەواری بێ 
بەهاری بناری هەڵەبجەی ش���اعیر و رۆش���نبیر پەروەر. كوڕە جافێك���ی بینەری خێڵ بەرەو خوار 
و س���ەروو ژووری جافی رەوەند و كۆچەری بەو وش���ە و واژە بیانییانە غەمەكانی دەخاتە س���ەر 

كاغەز و بە ناوی »ع. جاف« دەنێرێ بۆ رۆژنامەی پێشكەوتنی ساڵی 1921ز ژمارەی 61..

هیچ كەسێك زانا و دانا و رۆشنبیر نایەتە دونیاوە هیچ نووسەرێك لە پڕ نابێتە نووسەرێكی 
دی���اری هی���چ هونەرمەندێك لە پڕێكا نابیتە داهێنەر، هی���چ میللەتێك لە پڕ نابێتە خاوەنی فەرهەنگ، 
ئەگ���ەر ب���ە پێی زه م���ان و مەرجەكانی ژیان قۆناغەكانی رۆش���نبیری نەبڕێت و تەی نەكا. ش���اری 
هەڵەبج���ەی »1921« ش���اعیرانی ناس���راو و بەناوبانگ���ی تیا ژیاوە. »ئەوەی لە خەو هەڵس���ێ«ی 
وت���ووە، ئ���ەوی »ترازا بەندی س���وخمەی ئاڵی گوڵن���اری بە ئاهی« منی وتووە، ك���وڕە جافێكی بە 
گۆران بۆ ئەو پەخشانە پڕ لە وشەی عارەبییەی نووسیوە، كەچی هەمان گەنج دوای رەنج دانێكی 
بەرباڵو دەس���ت دەخاتە س���ەر گەنجی وشەی پاراوی كوردی و چاپك سوارانە دێتە مەیدانەوە بە 
هەنگاوێك چەندین س���اڵی بڕیوە، الپەڕەی ناپەس���ند و بیانی بیزیاوی نێو ئەدەبی دڕیوە س���ەدەها 

وێنەی ناشیرینی سەر دیواری بنبەستی سڕیوە. ئه وه  گۆران بوو..!!

ئ���ەوەش روون���ە میللەتانی ژێردەس���تە بە زەحم���ەت ئەدەبیاتی گەش���ە دەكا و دەبێتە خاوەنی 
رێگە و رێبازی تایبەت بەخۆ. ئێمەی كورد تا چەند دە ساڵێك لەمەوبەر یا لە ژێر زوڵم و زۆری 
س���ەاڵتینی عوس���مانیدا بووین یا لەژێر دەسەاڵتی ش���اكانی ئێراندا یان له ژێر ته وژمی ده مارگرژی 
خه ڵك���ی تردا بوون. ئەش���هەدو لە پێش���ێلكردنماندا درێغیی���ان نەكردووە. ت���ا توانیویانە دەمكوتیان 
كردووین. ئێس���تاش هەر ئەو ئاش���ەیە ئەمما بە جۆرێكی دی. س���ەرەڕای ئەو هەموو پێش���ێلكردنە 
بە زیندووی مردنە یەش���تا لە ش���یعردا ش���تێكمان هەیە بۆ وتن. سەردەمدارانی ئەدەبیاتی كورد لە 
كۆنەوە رێبازی ش���یعریان ناس���یوە، لە غەزەلیاتەوە بیگرە تا سەر وەصف و هەجوو و تەصەوف 
جۆرەكان���ی دی دەبینی���ن كەڵەش���اعیرانی وەك نالی و س���الم و كوردی و مەول���ەوی و مەحوی و 
ش���ێخ رەزا و وەفایی و تایەر بەگ و لەم دواییەش���دا هێمنی هەمیشە دەربەدەر بە وردی ئاگاداری 
ئەدەبیاتی فارسی بوونە و وەك دەرس دیوانی حافیز و سەعدیان خوێندۆتەوە و ئاگاداری عەتتار 

و مەوالنا و كەلیم و خەیام بوون.

گۆرانیش هەر وا. ئەویش لە كانیاوی فەلسەفە و عیرفانی ئەدەبیاتی فارسی ئاوی خواردۆتەوە. 
»نیم���ا یوش���یح« رەچەش���كێنی ش���یعری كالس���یكی فارس���ی بێگومان ن���اخ و دەروون���ی گۆرانی 

بزواندووە..
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ئازیزانم..
زۆر لە ش���وعەرا و ئەدەبا هەن بۆ ش���ێوه یه كی تایبەت دەنووس���ن بازێك بۆ گرەو بردنەوەی 
ئەدەبی بازێك بۆ تەرجومە بۆ ش���ین و ش���ەپۆر بۆ ش���یوەن بۆ ش���ایی بۆ پیاهەڵدان بۆ پێكەنین یا 
هەر بۆ خۆی دەنووس���ێت. هەر یەكە لەوانە بۆ خۆی خاوەنی ش���ێوە و شێوازێكی تایبەتە. گۆران 
هەنگاوەكان���ی تایبەت ب���ووە. گۆرانی تابلۆكێ���ش. گۆرانی هونەرمەندی خ���اوەن رەنگ و رواڵەتی 
تایبەت. خاوەن هەیكەل و قامەتی تایبەت، خاوەن ئەندازە و قەد و قەبارەی تایبەت، گۆرانی رەنگ 
ناس پێش هەڵبژاردنی ش���ێوە و ش���ێواز بە هەوێنی هەس���ت كەژ و كێوێك هەویری رەنگاوڕەنگی 
هەڵبژاردووە و بەهێز و توانا و تەوژمەوە بە مەچەك و بازوویەكی ئەفس���انەییەوە ش���ێالویەتی و 

كردوویەتی بە تابلۆ.. كردوویه  به  په یكه ر..

پایز پایز بووكی پرچ زەرد
من مات و تۆ زیز هەردوو هاودەرد

من فرمێسكم. تۆ بارانت
من هەناسەم. تۆ بای ساردت
من خەم تۆ هەوری گریانت

دوای نایە دادم. دادت
هەرگیز هەرگیز. پایز پایز
پایز پایز شان و مل رووت

من مات تۆ زیز هەردووكمان جووت
هەرچەند گوڵ ئەڕژێ بگرین
پۆلی باڵدار ئەفڕێ بگرین

بگرین بگرین چاومان نەسڕین
هەرگیز هەرگیز. پایز پایز

ئاوڕێك لەم ئافرەتە زوڵف زێڕینە بدەینەوە وەرن با پێكەوە بڕۆینە حزووری دەریای شاژنی 
جوانی خەیاڵی گۆرانی غەمزەدە و پەلكەی هۆنراوەی ئاڵتوونینی پایز خانم كە وەك دوو تاڤگەی 

شێت و شەیدا و كەفچەڕێن بە خوڕ بە دۆڵی سنگ و مەمكدا سەرو خوارە:

پایز پایز شان و مل رووت
من مات تۆ زیز هەردووكمان جووت

گەرمی هەناسەی گۆران ئامیختە و تێكه اڵوی كزەبای ساردی پرچ و پەلكەی ئارام كەوتووی 
س���ەر ش���انی رووت و سینە و مەمكی تۆزێك پۆش���تەی پایز خانم دێنێتە جموجۆڵ و جوواڵنەوە 
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ناڵەناڵی گریان و هەوری غەم دەكەونە بزیسكە و بریسكەوە بارانی گریانی گۆران دەبارێتە سەر 
كێل و مەزاری هەزارەها ئۆخەی نەكردووی ئەوسا و ئێستادا..

بگرین بگرین چاومان نەسڕین
هەرگیز هەرگیز پایز پایز

گۆران لە دوورەوە ریتمی ناس���یوە خاوەنی راونكە و دیدگا و س���ۆما و گالرەییەكی تیژ بووە 
رەن���گ و بنەماڵەكان���ی رەنگ���ی بە وردی لەیەك ج���وێ كردووەتەوە پ���ەردەی تابلۆكانی بە پان و 
پۆڕی ژانی ژیان و بێ بن و بێخی وژدان بووە هەزاران شەپۆلی شیفتەگی و شەیدایی لە ناخیدا 
هەڵهەڵەی كردووە، ئەوەی س���نوور و مەرزە هاربۆیە بەس���ەر یەكدا. هیچ تابلۆیەكی نەخستووەتە 
نێو چوارچێوەوە، پانۆرامای خەیاڵی س���نووری جوگرافیای نەناس���یوە و سواری گالسكەی پاچكە 

زێڕێن و ئاگرپه رژینەكەی ئاپولۆ بووە و سەرتاسەری كەونی بڕیوە ئاسمانی دادڕیوە..

زۆر قژی زەرد سەرنجی راكێشاوم
زۆر چاوی شین داویە پرشنگ لە چاوم

شان و مل و گەردنی رووتی بێگەرد
سنگی نەرم و مەمكی قووتی توند وەك بەرد

بەژن و بااڵی كەڵەگەت و شۆخ و شەنگ
لەش و الری كەمێك گۆشتن كەمەر تەنگ

پێستی سپی بە خوێنی گەش و مەیلەو ئاڵ
كوڵمی قەڵەو چەناگەی ناوەڕاست چاڵ

دەم و لێوی وەك گوڵی بەربەیانی
ئەمانە گشت گەلێكی تریش جوانی

س���ەیر ئەم شێوە و شەمایل و ئەندازەیە كە هەڵیبژاردووە وردبەرەوە لە رەنگی قژی زەردی 
گ���ۆران لە چاوی ش���ینی گ���ۆران، ئاوڕێك بەرەوە لە بەژن و بااڵی كەڵەگەت و ش���ۆخ و ش���ەنگ. 
س���ەیر چ دەنووس���ێت. لەش و الری كەمێك گۆشتن و كەمەر تەنگ كێ دەڵێت گۆران پەیكەر ساز 

نەبووە..؟

ك���ێ دەڵێ���ت گۆران بە وردەكارییەوە لەش و الری تۆزێك گۆش���تنی پەیك���ەرە بەناوبانگەكەی 
میلتوس���ی »ڤین���ۆس«ی هەڵنەس���ەنگادووە و ل���ە خەیاڵ���ی ئەفس���ووناوی خۆی���دا پەیكەرس���ازی 

نەكردووە..؟

گۆران بە رەنگ و ئەندازە و قەبارەوە دانەكەوتووە. پەیكەرەكانی ژیانی پێبەخشیون، لەنجەوالر 
زەردەخەنە، نەغمەی دەنگ، شەرمی تاو تاو، نازكردنی رەنگاوڕەنگیشی هێناوەتە هانای زەرافەتی 
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پەیكەرەكانیەوە و ژنایەتێكی هەوەس ئەنگێزی لە ناخی خوێنەردا بزواندووە.

من لە خۆم دەپرسم ئەم هەموو ئیلهامە لە چوار تەنیشتێكی سەرەتایی زەوق تەزیندا لە خەیاڵ 
و قوواڵی���ی دەروون���ی گۆرانا چۆن جێگەی بۆتەوە، لە دڵ و دەروون���ی گەنجێكی هەڵەبجەیدا بەو 
هەموو كوێرەوەری و كۆڵەوارییەوە چۆن وا گەیش���تووتە كەشكەش���ان و گەشەی كردووە..؟ كام 
مامۆستا. كام فەرهەنگ و رۆشنبیری دەستی لەرزۆكی گۆرانی گرتووە و گەیاندوویەتە دەرباری 

زەوق و زەرافەت جگە لە تەقەالی پڕ لە ژان و پڕ لە تاڵی و تفتی ژیان نەبێت.

قژكاڵی لێوئاڵی پرشنگی نیگا كاڵ
ئەی كچە جوانەكەی سەرگۆنا نەختێك ئاڵ

ئەی كچە مەنگەكەی بە دەنگی چپەدوو
گەندەمووی دەموچاو مەچەك هەڵنەگرتوو

ئەی ئەندام وردیلەی نەرمۆڵەی ئێسك سووك
ئەی بەرگی ساكارت دڵگیرتر لە هی بووك

كام خوڵقێنەر. كام شاعیر لە یەك ئاندا بەم زەرافەتە دەنگ و رەنگ و جووالنەوە دەخاتە ژێر 
فەرمانی خۆیەوە بۆ رازاندنەوەی هەڵبەستەكەی..؟

ئەندازەكان���ی گ���ۆران ب���ە ئەندازەی���ەك ورد و م���ەوزوون و پ���ڕ كەیل و كێش���انەن هەتاوەكو 
نەخوێندەواریش دێنێتە سەما. سەمای ستایش.. سه مای ئه شهه دو..

قژ كاڵی لێو ئاڵی پرشنگی نیگا كاڵ
ئەی كچە جوانەكەی سەرگۆنا نەختێك ئاڵ

كاك���ە س���یمفۆنیایە س���یمفۆنی. گوێ ل���ە ریتمەكەی بگرە چ���زە و تێژی نۆتەكان���ی چزە لە ناخ 
هەڵدەسێنن و رۆح و رەوان كەیل و سەرخۆش دەكەن و دەخرۆشێنن..

پەكۆ لەم چاوە س���یحر ئامێزە كە چۆن لە س���ایە و س���ێوەری قژی كاڵ و لێوی ئاڵ و نیگای 
كاڵی تەلیس���ماویدا گەندەم���ووی هەڵنەگرتوویش وەدی دەكا ئەمە چاوی بازە یا ئەفس���انە و رازە 
زەڕەبینە یا دووربینە..؟ ئاشكرا و روونە گۆران مەتەڵێكی هەڵنەهێنراوە. تەلیسمە. ئەفسوونە.. هه تا 

هه تایی بوون.

كۆمەڵە شاخێك سەخت و گەردەن كەش
ئاسمانی شینی گرتۆتە باوەش

سەرپۆش لووتكەی بەفری زۆر سپی
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دارستانی رەش ناو دۆڵی كپی
جۆگەی ئاوەكان تیایا قەتیسماو

هەر ئەوەن ناكەن پێچی شاخ تەواو
هاوار و هاژەی كەف چەڕینی چەم

بۆ تەنیای شەو الیەالیەی خەم
تۆڵە رێی باریك تونا و تون شكن
رێبوار ئەخاتە ئەندێشەی بێ بن

ناو رێگا تەق تەق الڕێ بەردی زل
كە هێشتا گەردوون پێی نەداون تل

گا سەرەو ژوورە گا سەرەو خوارە
تاڵی و شیرنی دونیای رێبوارە

تێكەڵییەكی رەنگاوڕەنگ شاخ و كەژ و كێوی كۆماوەی كەون و ئاسمان چیای سپی پۆش و 
چەرخی زەمان دەكاتە ش���ایەتی بۆ ئەزەلی بوونی تابلۆكانی، لە تاریكی ش���ەوا لە هاوار و هاژەی 
چەم���ی ل���ە تاش و ت���ل و دەوەن گیر و ئاڵۆز دەكاتە هورە و الوك و الیەالیەی رێبواری ماندووی 
هەزاران ساڵەش دەخاتە ئەندێشەوە و من و تۆیش سەرسام و واقوڕماو دەخاته  ئافه رین و ئه ی 

خوا ئه ی خواوه ..

بەن���دە كاتێ���ك بازێك لە ش���یعرەكانی گ���ۆران دەخوێنمەوە وەك لە گالری ی���ا موزەخانەیەكی 
هونەریدا بم و گێژ و وێژ و مەنگ و مەدهۆش دێم و دەڕۆم س���ەرم س���ڕ دەمێنێ. بێ مامۆس���تا، 
بێ كتاوخانە و قوتابخانە و تاقیكردنەوە گۆران ئەم بەهرە و خوڵقاندنەی لە كوێوە هێناوە؟ ئەوی 
راس���تی بێت ناگەمە وەاڵمێكی وا لە قەناعەتەوە نزیك بێت. ئەمما ئەوەش���م ال ئاشكرایە كە گۆران 
عاش���ق بووە عاش���قی جوانی سروش���ت بووە و هەر سروش���تیش بووە بە یەكەمین مامۆس���تا و 
دواهەمینیش خاڵێك ماوە ناتوانم نەیڵێم و لێی بگوزەرم لە تەمەنی حەفتاو چەند س���اڵەی دەوڵەت 
و دەس���ەاڵت و عالەم گیرای دەبدەبەی یەكێتی س���ۆڤیەتیدا كە لە زۆر رووداو و بوار و رێكەوتدا 
ش���اهیدێك و ته ماش���اكه رێكی ترس���نۆك و بێ دەن���گ و مەلوولی ورتە ل���ە دەم نەهاتە دەرەوەی 
تیاچوون و پێشێلكردنی گەلێكی چەوساوەی وەك كورد بووە، بۆ جارێك ناڕەزایی خۆی دەرحەق 
ب���ە ك���وردی كۆڵ���ەوار دەرنەبڕی���وە و زاق و زاق نواڕیویەتە ونج���ڕ ونجڕ بوونی���دا. تەنیا كارێك 
كردوویەتی ئەویش لەبەر پروپاگندەی حیزبایەتی و كش و فشی كۆمەنیستبازی دونیا. نەك چاوی 
رەشی كورد دەنگی شاعیرێكی كوردی وەك گۆرانی گەیاندووەتە میللەتانی دوور و نزیك یەشتا 

جێی شوكری باقیە.!!!

* ئەم چەند الپەڕەیەم لە بیرەوەری تێپەڕبوونی س���ی و چوار س���اڵ بەسەر مەرگی شاعیری 
نەمری كورد گۆران، لە ئێوارە كۆڕێكدا لە شاری بەغدا رێكەوتی 1996/11/18 خوێندۆتەوە.
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مینە جاف
1913-1965ز

محەمەد ئەمین بەگی جاف، كوڕە گەورەی كەریم بەگی سەرۆكی هۆزی جاف بوو، بە »مینە« 
ناس���راوە. یەكێك بوو لە ش���اعیرە ناودارەكانی س���ەردەمی خۆی زۆربەی ش���یعرەكانی نیشتمان 

پەروەرانە بووە، یەكێك بووە لە شۆڕەسوارەكانی شەڕی ئاوباریك.
»مین���ە ج���اف« دیوەخاندار و میوان نەواز و راس���تگۆ بوو، هەر بەو ئەن���دازە حازر وەاڵم و 

شیرین كەالم بووە..

لەناو خەڵكیدا لە نێوان خزم و خوێشدا خۆشەویست و رێزدار بووە، تەنیا كوڕ و كچێكی لێ 
بەجێماوە. سەرتیپ جاف و هەتاو خانم.

محەمەد ئەمین بەگی جاف
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ئەحمەد موختار جاف
1896-1935ز

ش���اعیری شۆڕش���گێڕ و دڵس���ۆزی كورد، خاوەنی هەڵبەس���تی بەناوبانگی »لەخەو هەڵسن«. 
كوڕی عوسمان پاشای جاف بووە و دایكی ناوی »عادیلە خانم«ی بەناوبانگە.

كە دەوڵەتی ئێراق دادەمەزرێت و پەرلەمان دادەنرێت دەبێتە نوێنەر لە پەرلەمان، ئەو بەڵێنانەی 
بە كورد دراوە هیچی ئەنجام نەدراوە و نادرێت، لەوێڕا رۆژ بە رۆژ هەس���تی نەتەوایەتی بڵێس���ە 
دەس���تێنێت و لەگ���ەڵ »حەمە ب���ەگ«ی ئامۆزایدا بڕیار دەدەن شۆڕش���ێكی چەكدارانە پێك بهێنن، 
ب���ەاڵم مەرگ م���ەودای حەمە بەگ ن���ادا )باپیری نووس���ەرە( بە خوێنڕێژی مێش���ك كۆچی دوایی 
دەكات، بۆخۆش���ی دوای مردنی حەمە بەگی ئامۆزای جووالنەوەی چەكدارانە دەس���ت پێدەكات و 

بەدەستی پیالنگێڕان شەهید دەكرێت.

ئەحمەد موختار جاف
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لە خەو هەڵسن درەنگە میللەتی كورد خەو زەرەرتانە
هەموو تاریخی عالەم شاهیدی فەزڵ و هونەرتانە

دەسا تێكۆشن ئەی قەومی نەجیب و بێكەس و مەزڵوم
بە گورجی قەتعی كەن ئەو رێگە دوورە وا لە بەرتانە

بخوێنن چونكە خوێندن بۆ دیفاعی تیغی دوژمنتان
هەموو ئان و زەمانێ عەینی قەڵغان و سپەرتانە

بە خۆڕایی لە دەستی بەر مەدەن ئەم خاكە مەحبووبە
كە تۆزی وەك جەواهیر سورمە و كوحلی بەسەرتانە
بەسەر خاكا ئەگەر نازیش بكەن حەقتانە كوردینە
گواڵڵە سوورەی ئەم سەحرایە خوێناوی جگەرتانە
دەمێكە ئەم واڵتە وا ئەسیری پەنجەیی جەهلە

لە سایەی عیلمەوە ئەمڕۆ ئیتر نەوبەی زەفەرتانە
زبانی حاڵی »ئەحمەد« هەر ئەڵێ وریا بن ئەی میللەت

بزانن بەردی ئەم شاخە ئەلماس و گەوهەرتانە
 

محەمەد خانی حاجی ئەلوەند

شاعیری گەورە و ناوداری سەردەمی خۆی 1050ك، محەمەد خانی حاجی ئەلوەند هەتاوەكو 
م���ەال مس���تەفای بێس���ارانیش دان���ی بە ش���یعرەكانیدا ن���اوە، بە تایب���ەت پارچە ش���یعری »زڵیخام 

ساوان«.
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ئاغا عینایەتی هیدایەتی 1335-1410ك

كوڕی مەال نەشئەتی جوانڕۆییە لە بەگزادەكانی جوانڕۆیە، لە سەردەمی بگیربگیری رەزا شادا 
ئەویش دەستگیركراوە و دە ساڵ لە زینداندا ماوەتەوە ئەمەش نموونەیەكە لە شیعرەكانی:

دوسەكەی گیانی رۆستەمی نەژاد
نامەی شەرینت خەمان داد بە باد
ئەشعار مەربوت مەعدەن شعور

سەدیقەی شەفاف بە وێنەی بلور
موناجات خاس دڵ پەسندیدە
وانام وەساوەم وەهەردوو دیدە

ئەشعار وەش ئاهەنگ شیرینت وەندەم
جەدوور ئەفشانیت من حەیران مەندەم

ئەشعارت جەالم وێنەی شەكەرەن
من جەوانە ویم قەلبم پەكەرەن

حەیفەن قاتی بو نەوشیرین وە تەلخ
ئەو ئاو سافەن ئید لەجەن هەم بەڵخ
ئەو دانە گەوهەر ئید سەنگ خاران

ئەو پارچەی حەریر ئید كۆنەی شاران
ئیسە ئەساسی تەحریرم نیەن
پەی ئەپتش ئایر نەقلبم شیەن
نگاش مەدارو تا دەردش كەرون

هەر وەخت وەسیلەش وەدەست باوەرەن
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ئاغا عینایەتی هیدایەتی
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میرزا لوتفوڵاڵی جوانڕۆیی

یەكێك بووە لە شاعیرە مەلحەمییەكانی دەڤەری جوانڕۆ، عیشق و عەالقەیەكی پتەوی هەبووە 
بۆ ناوچەی جوانڕۆ، هەروەها ناودارانی ئەو ناوچەیە و رووداوەكانی سەردەمی خۆی و لە شایی 
و شیوەندا توانای نواندووە، بە تایبەت لە شیوەنی گەورە پیاواندا شیعری دەخوێندەوە و خۆشی 
دەگری���ا. می���رزا بە دەردی هەژارییەوە دەینااڵند و خەڵكەكەش ئ���اگاداری توانا و قابیلیەتی ئەویان 
نەدەتوانی هەڵسەنگێنن دیارە هەر ئەو نەتوانینە هێندەی تر دڵ و دەروونی ئەو شاعیرەی هێنابووە 
جۆش و خرۆش و هه ر كێ ژیانی ئەو شاعیرە كڵۆڵەی به الوە بێت با باڵویكاته وه  تا باشتر بتوانێت 
ئەو شاعیرە بە میللەتەكەمان بناسێنێت. ئەمەش نموونەیەكە لە شیعرەكانی بە شێوەی موناجات.

یا حەی بە حاجەت بینای بێ زەواڵ
قادر و قودرەت بەرزی بولەند ماڵ
یارەب بە حاجەت بینای ال یەنام
بە شەرافەتی سی جزمەی كەالم
یارەب بە حاجەت حەی ال یەموت
بێ خوردو بێ خەو واجبولوجود

بێ خوردو بێ خاو بێ مسل و مانند
فەرد فەریا رەس یەكتایی خواداوەند
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نێرگز خانمی شارەزووری
650-713ك

ئەم خانمە شاعیرە، پەیڕەوی ئاینی یارسان بووە و هاوسەری »عابدین جاف«ە.. بۆ خۆیشی 
كچی شوكرواڵی جافی شارەزوور بووە...

دیارە، مەال عابدینی جاف لە پێش ئەوەی كەمەنكێشی ئاینی یارسان بێت، بۆ خۆی مەالیەكی 
ناوداری سەردەمی خۆی بووە لە ناو تیرەكانی جافدا، پێگە و جێگەی دیاری هەبووە..

ئەم نێرگز خانمە، شێوەی شیعرەكانی بە شێوازی جافی نووسیوە و لە پەرتووكەكانی ئەهلی 
حەقدا شێوەی شیعرەكانی نووسراون، وەك دەڵێت:

بادەم یارە و جامم یارە
شادیم یارە و كامم یارە
بیرم یارە و هۆشم یارە

هوچی چی هەر نوشم یارە
دەربارم یارە و زەویم یارە
بەرزیم یارە و نەویز یارە
نەرگز خودا بووە یارم

ئیدی بەسەو ئەز رزگارم

نێرگز لە شێخاندا مردووە...
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نێرگز خانمی شارەزووری
650-713ك
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 مەال ئەحمەدی كاڵشی

مەالیەك���ی زی���رەك و حازر وەاڵم بووە و لە دەڤەری كاڵش���ی باوەجانی���دا هاتووتە دنیاوە، لە 
دەستگای ئەردەاڵنەكاندا دەست بەكار بووە، بە تایبەت بە الی عەلی ئەكبەر خانی شەڕەفولمولكەوە، 

ئەمەش نموونەیەكە لە شیعری مەال ئەحمەد:

دڵ گوش بدەر دڵ گش بدەر
الدێ وەقەڵەم خاس خاس گوش بدەر
وەسوەسە و خەیاڵ نەخاتر بەركەر
تاواچون پەریت یەك یەك دەردەسەر

باوجود وێت خاستر مەزانی
چیشت كەردەن چیشی نی دنیای فانی
راسەن جە ئەزەل یاگەی روحەنی
دەروازەی سرور رای فتوحەنی

زاهیر جای خالس دین و ئیمانی
خەیر شەریك نەفەس و شەیتانی
جەوەخت تفلی هیچ نەبێ ناخت

نەپێم من دڵتەنگ بەرزی دەماخت
پات نیا نە ساڵ سن بالغی
دأل كەم كەم تۆ وەمن یاخی

جەرەفیقی روح مەیلت سەردكەرد
سوجدە وەخاك پای دیونەفست بەرد
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مەال ئەحمەدی كاڵشی
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محەمەد ئەسعەدولساحیب خالدی شارەزووری
1271-1347ك

ئ���ەم زات���ە ب���رازای مەوالنا خالدی بەناوبانگ بووە و كوڕی ش���ێخ مەحموودی س���احیب و لە 
شاری »دیمەشق«دا هاتووتە دنیاوە. هەر لەوێشدا كۆچی كردووە، لە سەردەمی خۆیدا زانایەكی 

ناسراو و بە توانا بووە، كتێب و نووسینی زۆری لێ بەجێماوە وەك:

1- الجواهر المكنونة.
2- نور الهدایة والعرفان.
3- الفیوضات الخالدیة.

4- جمع التالئد وجمع المشوار في الفرائید موالنا خالد.
لە خانەقای سوڵتان سلێمان خاندا لە شاری دیمەشق نێژراوە.
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محەمەد ئەسعەدولساحیب خالدی شارەزووری
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ئەحمەد پریسی

كوڕی خس���رەو چاوش بووە لە تیرەی مكەیالییە، ب���ەاڵم لە ناو نەوروڵیدا ژیاوە دیارە باوكی 
ئەفسەری عوسمانی بووە، دەبێتە سۆفی شێخی سوراجەدین پلەی تەسەوف دەبڕێت و بە ئەحمەد 

»مەجزوب« ناو دەبرێت. ئەمەش چەند شیعرێكە لە هەڵبەستەكانی:

سەید بەندەی دڵ وەخەم خەستە
عەبدوڵاڵی وە ئەمر ئەح كەمەر بەستە

دانەی خەزانەی الریب نەچی پاك
مەمنون خەاڵت فاخیری لەوالك

رەشمەی بەحرنور چەشمەی سەفارێز
گوڵ خونچەی وشوی رەوزەی عەترامێز

خەقات سەرمەشق عیشق نەوهالن
داخ دڵ خاڵخاڵ خەیاڵ خەاڵن

نەسەر تەختانچەی تەن نە تەمەی چەم
تەوحید یەرابیش مەیو سۆفی خەم
نەو پایز هیجر وە وەیشومەی دەرد

وەلەگ سوەیل رەنگی شادیم پەرئاوەرد
ئەر ئەدەب جەیاد تۆ نەكەر دەبێ
سفتەی تەن شەماڵ سەدجا بەربێ
ئەوڕۆ دەفتەردار رای مافی العدم

خامەی سەر نویشت دانەروی رەقەم
هەر كااڵی جەالش وەمن سپەردەن

لیقاشان جەعیشق من پەیدا كەردەن
هااڵی نەووەها لوتفت پێوارەن

جەو غونچەی عیشق من نادیارەن
ئەرامەندی بەخت دڵ ئەوكار

چ خاك وەسەركەم وەچێش كەم مەدار..؟
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ئەحمەد پریسی
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سلێمان بەهرامی كەمانگەر
1326-1397ك

كوڕی میرزا عەلی خانی شوجاعولمەمالیك بوو، لە بنەماڵەی ناسراوی كەمانگەرەكانە، باوكی 
س���لێمان خ���ان گرنگ���ی بە مزگ���ەوت و خوێندن داوە، كوڕەكەی خس���تووتە ب���ەر خوێندنی مەال و 
مزگەوت، دیوەخانی میرزا عەلی خان هەمیشە پڕ لە میوان بووە، ئودەبا و شاعیرانی تیادا وەدی 
كراوە، »س���لێمان«ی گەنج لەو جۆرە دیوەخان و كۆڕانەدا گەورە بووە، بۆ خۆش���ی پەیوەس���تە 

خەریكی خوێندن بووە. ئەمە شیعرێكی ئەم شاعیرەیە:

لە شێواوی دەروون یەكسەر پەشێوە تەرزی گوفتارم
لەبەر ئەندوهی بێ سامان لە سامان ماوە رەفتارم
من و فیكری ویساڵی تۆ، ئەتۆ قەسدی فیراقی من
دەسا، لەم جەمع تەفریقە چ حاسڵ بێتە رێوارم
ئەگەرچی بولبولی گوڵزاری حوسنی تۆ هەزارانە
وەلێ گیانە لە نێوانیاندا هەزار ئەربێ منی زارم
لە بەزمی وەسڵدا دیام رەقیب مەدهۆشی دیدارە

لە كونجی میحنەت و غەمدا منیش مەنتوشی دیوارم
مەعازەاڵ لە نیشی خەنجەری موژگان بناڵێنم

بەشەفقەت گەر بكا ئەو نەرگسەی بیمارە تیمارم
لە ئیقلیمی موحەبەتتا كە تۆی سوڵتانی مەحبوبان
لە جەوری غەم خالفی عەدلە وا من بەرزە هاوارم

نگینی عیشقی تۆم ئەمڕۆ لەدەست دا وەك سلێمان من
رەقیبی دێو سیفەت ئاخر لەپەی دا بوویە ئازارم
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سلێمان بەهرامی كەمانگەر
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عەلی كەمال باپیر
1305-1392ك

كوڕی باپیر ئاغای یوزباشی بووە و لە تیرەی سمایل عوزێری هۆزی جاف بووە، وەك هەر 
فەقی���ە و مەالی���ەك خوێندنی مزگەوتی تەواو كردووە و بووە ب���ە كارمەندی دەوڵەت، زەمانێك لە 
ئێراندا ژیاوە و زمانی فارس���ی بە باش���ی زانیوە، ش���یعری جوانی نووسیوە، پەرتووكی نووسیوە 
بە ناوی »گوڵ دەس���تەی ش���وعەرای هاوعەس���ر« ش���یعرە دەستنووس���ەكانی »ئەحمەد موختار 
جاف« دوای مردنی كەوتە الی »عەلی باپیر« ئیدی ئەو دەستخەتانە كەسێكی تر نەیدی. ئەمەش 

هەڵبەستێكی ئەم شاعیرەیە..

پەلكە زێرینە. پەلكە زێڕینە
توبی توو خودا پەلكە زێڕینە

ئەمما پێم بڵێ ئەو رەنگە زەردەت
وەك ئاڵتون دوان و پاك و بێگەردەت

جوان و لەتیفە یا رەنگی زەردم
یا پەلكەی زەردی گەردەن بێ

گەردمگاهێ گرژ و لوول گاهگاهێ خاوە
رەگی روحمە زەرگفت كراوە

رەنگە سوورەكەت كە وەك گوڵنارە
ئەڵێی شەوقی ڕووی یاری نازدارە
توخوا ئەو جوانە یا لێوی نگار
ئەو لێوە ئاڵەی سونعی كردگار

مردووی سەد ساڵەی حەی دەكا دەرحاڵ
خەندەی شیرینی ئازیزی چاوكاڵ
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سەمەنی دوداتی

ئەم خانمە، لە تیرەی مكەیاڵی عەش���یرەتی جافە، پەیڕەوی ئاینی یارس���ان بووە. شاعیرێكی بە 
توانا و تەمورە ژەنێكی ناوداری سەردەمی خۆی بووە..

ئەمەش نموونەیەكە لە شیعرەكانی:

ئەو زارت بنما ئەو زارت بنما
تۆ ئومێد منی ئەوزارت بنما

هامری كەس هەن گەردەنش نەما
من كەسم نیەن تومەنی زما



مێژووی هۆزی جاف

780

مەال عەبدولقادری جاف

ك���وڕی عەبدولموئمینە، یەكێك بووە ل���ە فەقیەكانی مەال عەبدولڕەحمانی پێنجوینی، لە رێبازی 
تەس���ەوفدا س���ەر بە شێخ عومەری زیائودینی نەقش���بەندی بووە، مەالیەتی لە چرچەقەاڵ و پریس 
و قزراب���ات ئەنجام���داوە، ئەم مەالیە لە بواری لۆژیك و حیكمەت و خۆشنووس���یدا دەس���تی بااڵی 
هەبووە، شیعری مەوزوون و جوانی هەیە، ئەمەش نموونەیەكە لە شیعرەكانی كە باس لە نیازەكانی 

رەشماڵ نشینی دەكات:
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فیراقی لە هەردی دڵ دەس و دەم
هەوڵی دا رەش دەواری مەینەت و غەم

بە گوریسی سیاتاری پەژارەم
بە مێخی مەحكەمی ناڵە و پەژارەم
چلەی فرمێسكی قوڵفی چاوەكانم

چەلەم قامەت خەمیدەی وەك كەمانم
بە كۆمای هەسوونی بێ دەماخم

بە تیاڵ و چیخی ئەسپەرپێچی ئاخم
شەگ و كوچیل و سەردرزی هەناسەم
بە سەیلی دووەمی خوێندنی تاسەم
لەبەر ماڵ و لە یەشماڵ ناحاڵم
دەناڵێنم دەڵێم ویرانە ماڵم
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بێسارانی
1641-1702ز

ش���اعیری ش���یرین كەالم و دڵ و دەروون پڕ لە ئۆف و تووف و زام، رەوەندی هەوارگەكانی 
دنیای عیش���قبازی س���ەرفرازی ئاس���مانی ئەدەب و وێژە، ئەو فرمێسك رێژە هەمیشە و پەیوەستە 
لە فكری »ئامینە«ی بااڵ بەرزی هەزار تەرزی دنیای عیش���قی خۆیدا بووە و دەس���تەمۆی سۆز و 

عیشقی ئاگرینی بووە، بنواڕە چی دەفەرمووێ:

قیبلەم یە حەیفەن یونەی تو شاهی
بگیرنو لە دڵ خەشمی گەدایی
ئەگەر گوناهی وەتیم كەری بار

یەسەر یە شمشێر یە تەناف یەدار

بنواڕە ئەو سەر سوپوردەگییە، بنواڕە ئەو مەرگە لەزەت بەخشە، بنواڕە ئەو عیشقە خوداییە 
بێ مەرز و سنوورە، ئەو دنیا پڕ لە بریسكە و مەشخەالنی نوورە. بێسارانی، ناوی مەال مستەفای 
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كوڕی مەال ئەحمەدی بێسارانە. یەكێك بووە لە رۆڵە هەڵكەوتووەكانی عەشیرەتی جاف لە دەڤەری 
بێسارانی كوردستانی رۆژهەاڵت.

دیارە مەولەوی بلیمەتی و جێگە و پێگەی شاعیریەتی »بێسارانی« گەلێك بەالوە بەرز و بڵند 
بووە، لە برێك لە شیعرەكانیدا سوودی لە بەیتە شیعرەكانی بێسارانی بردووە و خستوویەتە ناو 

شیعرەكانیەوە وەك دەفەرمووێت:

های رەحمەت ئەو قەبر سەودایی كامل
سەر مەشق مەینەت »بێساران« مەنزل

یانە ویرانی، هەر وەمن ئامان
مەنا و گیرنەی، كە سیوتەر ئامان

یان دەفەرموێت:
بێسارانی یەن، نەتوی فەرد من
خەم چەنی خەمان رومەبو ساكن

بێس���ارانی كەڵەش���اعیری دونیای ئەدەبی كوردی، مامۆس���تا و لێزانی وردەكاری سروش���تی 
كوردس���تان، خاوەنی زەرافەتكاری دنیای ش���یعر، عاشق و شەیدای وش���ە و واژەی مەوزوون و 

دڵناسك و مەجزووبی دونیای سۆفیگەری جیهانی فەلسەفە و عیرفان. دەفەرموێت:

چراخ وەنەوشە چنوور چەنی گول
عەزم رای ویسال توشان هانەدڵ
چنوور جەسەركو وەنەوشە جەچەم
گوڵ جە گوڵستان وەهەم بیەن جەم

واتە شان بە من بەندەی فالنی
چون حاڵ زانەنی بە حاڵ مەزانی
بونەرای »ئەال« بكەرە كاری

بیاومێ بە وەسڵ ئەو دولبەر جارێ
چراخ یە هەرسیم بەستەن بە دەستە
چ دەستە، دەستەی زگاران بەستە

هەرسیم، یە ئاورد چون خاكە ساران
هەر یەك وایەی وێم وەچەم مەداران
چنوور پەی زولفت پەشێو حاڵیشەن
وەنەوشە سەودای خەیاڵ خاڵیشەن

گول پەی جەمینت مەسووتوو چون شەم
جە دووریت نیشتەن نەباش خاری خەم

ساحیب مالیەتی بلند بو پایەت
باوایەگیران هەر بو جەمایەت
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خانایی قوایی
1168-1083

خانای قوبادی كەڵەشاعیری گەورەی كورد و هۆزی جاف با وەك لە سەردەمێكی لەبیرچوو 
و تاریكستانی میللەتی كوردا ژیاوە بەهەر الیەكدا ئاوڕی داوەتەوە ترووسكەی ئومێدی نەدیوە، نە 
رێز نە س���ەروەری، نە رۆشنبیری، نە دەسەاڵت، نەپێگەی نەتەوایەتی، نە ساغلەمی و تەندروستی 
كۆمەڵ���گا، لەو چوار تەنیش���تەیدا لەو هەلومەرجەیدا دەس���تی داوەتە قەڵەم و داس���تانی »ش���یرین 
خوس���رەو«ی نووس���یوە، شاكارێكی وا نەك ش���انازییە بۆ دونیای ئەدەبیاتی كورد، بەڵكو بە هیچ 
جۆرێك لە شاكارەكەی »نیزامی گەنجەوی« كەمتر نەبووە و كەمتریش نییە، هەر وەك خۆی باس 

لەوەی دەكا، كەوا خۆی لە »نیزامی« بە كەمتر نازانێت.

»ش���یرین و خوس���رەو«ی خانا 5526 بەیتە و شیرین خوسرەوەكەی نیزامی گەنجەوی كە لە 
»باكۆ«ی ئەوسای سۆڤیەت لە چاپدراوە.

لە )شیرین و خوسرەو(ەكەی خانادا، كەوا دۆستی ئازیزم »حەمەی مەال كەریم« لە چاپخانەی 
كوڕی زانیاری كورد، لە بەغدا 1975ز چاپی كردووە، لە الپەڕەی »دە«دا دەڵێت:

»بە داخەوە ئێمە مێژووی ژیانی »خانا« نازانین، تا تێی بگەم ئاخۆ یەكێك بووە لە مەال پایە 
بەرزەكانی كوردستان، یان هەر یەكێك بووە لەوانەی پێیان ئەوترا میرزا..

بەن���دە دوای تەق���ه الی زۆر و زەبەنە، نەوە و ئەحف���ادی خانام دۆزییەوە، كە ئەوڕۆ بە تیرەی 
»قوبادی« یان »قوایی« ناسراون. لە بنەچەكدا باپیرانی ئێمەی بەگزادەی جاف مورادی، بەگزادەی 
جوانڕۆ، بەگزادەی باوەجانی، بەگزادەی وەڵەدبەگی قوایی تاوگۆزی و بڕێك لە ئالی بەگی مكەیالی، 
دەڕۆینەوە س���ەر یەك ب���اوك و باپیرە. »خانا« بەگزادە بووە، دەس���ەاڵتدار بووە، خوێندەوارێكی 
باوەڕپێكراو لە سەردەمی خۆیدا ناسراوە و خاوەنی دیوەخان و هاتوچۆی ئەمال و ئەوالی گەورە 

پیاوانی سەردەم بووە.
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زۆر لە س���ەردەمی »خان���ا«ش كۆنتر نەتەوەی كورد پەیڕەوی دەس���ەاڵتە گەورەكانی بێگانە 
بوون���ە، ئیت���ر عەجەم و تورك و عارەب و تەت���ەر و تەواوی داگیركەرانی كوردس���تان، بەاڵم لەو 
سەردەمەش���دا ك���ەوا كورد لە ئاس���ماندا ئەس���تێرەی نەب���ووە، »خانا« ئەوەندە ب���اوەڕی بە خۆی 
هەبووە، خۆی لە »نیزامی گەنجەوی« بە كەمتر دانەناوە، بە تەئكید ئەگەر خوێندەوارێكی گەورە 
و لێزان و بە توانا نەبووبێت ناڕواتە ناو دەریای باسی )موخەیەر- موسەیر(ەوە. ئەو باسە باسێك 
نەبووە نە ئەوساو نە ئێستاش هەمووان لێی بدوێن. »خانا« لەو رووەوە ئەسپی تاوداوە. »خانا« 
لە زمانی عارەبیدا لێزان و ئاگادار بووە، دووجار بە سەفەر چووە بۆ بەغدا، لە ئەدەبیاتی فارسیدا 
دەس���تی بااڵی هەبووە، وا دەگێڕنەوە كەوا زۆر گرنگی داوەتە جلوبەرگ و رەنگ و پویی، باوەك 
لە دنیای ئەدەبیات و عیش���قدا س���ەردەمداری ئ���ەو دوو بوارەی بووە، ب���ەاڵم بەگزادانە جلوبەرگ 
و رەفت���اری ك���ردووە، وەك خان زادەیەك لەگەڵ گەورە پیاوان���ی دوور و نزیكدا جووالوەتەوە و 
هاودەمی زۆربەی خوێندەوارانی س���ەردەمی خۆی كردووە و ش���یعر و هەڵبەس���تیان لەگەڵ یەكدا 

گۆڕیوەتەوە.

قوب���اد بەگ���ی باوكی »خان���ا« وەك هەر گەورەپیاوی س���ەردەمی خۆی تێدەكۆش���ێت، كوڕی 
گ���ەورەی جێگ���ەی بگرێتەوە، كوڕە گەورەی قوباد بەگ ناوی »فەت���اح بەگ« بووە، باوكی زۆرتر 
مەیل���ی ب���ە الی كوڕە گەورەكەیەوە دەبێت، تا جێگەی بگرێت���ەوە، »خانا«ش لە دنیای ئەدەبیات و 
شیعر و شاعیراندا حەوت خوانی بڕیوە و زۆرتر فیكر و زكری هەر بە الی سەواد و رۆشنبیرییەوە 
رۆیشتووە، بەاڵم رەفتار و كرداری برا گەورەكەی بە دڵ نەبووە، لەو رووەوە چەند جارێك ئەو 
باس���ە لەگەڵ باوكیدا دەكاتەوە، كەوا ئەو برا گەورەیەی ئێمە بۆ جێگریی تۆ دەس���ت نادات، باوكی 
وای بۆ دەچێت كەوا خانا ئیرەیی بە برا گەورەكەی دەبات، قس���ەكانی »خانا«ی بە دڵ نابێت، كە 
خانا جارێكی تر ئەو باسە لەگەڵ باوكیدا دەكاتەوە، باوكی لێی ئاڵۆز دەبێت و »خانا« وەدەردەنێت 
و »خانا«ش بە بنەماڵەوە ش���ەیدای تێگەیش���تن و پێگەیش���تنی رۆش���نبیری بووە، ئەو وەدەرنانە 
دەكاتە بەڵگە و دەس���تەگیرەی وژدانی خۆی و وەك هەر شەیدایەكی فێربوونی زانیاری ئەو دەمە 
چەندین ساڵ مزگەوت به  مزگه وت ده كا و دەیەوێت و بە الی لێزانی و زانیاری ئەو سەردەمەوە 

عاشقەوار خەریك دەبێت و یەك دوو ساڵێكیش لە شاری بەغدادا نیشتەجێ بووە.

وردە وردە شۆرەت و ناوباوی »خانای قوبادی« دەڤەر بە دەڤەر دەڕوا و وەك دیاردەیەكی 
بلیمەتی س���ەردەمی خۆی ئامادەیی بۆ دەكرێت و باوكی و براكانی ش���انازی بەو ش���ۆرەتە دوور 
و نزی���ك گی���رەی »خانا« دەكەن و ئەم وتەی »قوباد بەگ���ە« لە ناو خزمانی قوبادیدا دەم بە دەم 

وتراوە تا گەیشتووتە ئێمە، گوایە قوباد بەگ وتوویەتی:

»من نەمكردبوو خانا خودا كردی« ئیدی باوكی و براكانی و ریش س���پییەكانی كەس و كار 
و ئێل���ی قوای���ی دەڕۆنە دوای���دا و دەیگێڕنەوە ناو تایفەی قوبادی و بە تێكڕا دەنگی تیرە و براكانی 

و خودی قوباد بەگ لە جێگەی باوكی دادەنێن..

دیارە تا ئەو دەمە كە گەڕاوەتەوە ناو عەشیرەت »شیرین و خوسرەو«ی نەنووسیوە، لە دوای 
گەڕانەوەی ئەو شاكارەی نووسیوە. حەمەی مەال كەریم، لە چاپكردنی »شیرین و خوسرەو«ەوە 

لە بەغدا چاپی كردووە 1975، لە پێشەكییەكەیدا دەڵێت:
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»ب���ە داخ���ەوە ئێم���ە مێژووی ژیانی »خان���ا« نازانین، تا تێی بگەین ئاخ���ۆ یەكێ بووە لە مەال 
پایە بڵندەكانی كوردستان، یان هەر یەكێك بووە لەوانەی پێیان ئەوترا »میرزا« و چێژێكی شیعر 
و ئەدەبیات���ی هەب���ووە و بە هێزی خۆیان توانایەكی رۆش���نبیرییان بۆ خۆی���ان پێكهێناوە، هەر لەم 

رێگایەوە هی وایان تیا هەڵكەوت..«

ئەو چەند دێرەی كاكە حەمەی مەال كەریم لە پێش���ەكییەكەیدا نووس���یویەتی بە داخەوە كاكە 
حەمە، تۆزەكێك نەخۆشە و تەندروستی باش نییە، من دوێنێ شەو 2010/2/26 بە تەلیفۆن قسەم 
لەگ���ەڵ ك���رد، مژدەم پێدا كەوا دوای تەقەالیەكی زۆر بەش���ێكی ژیانی »خانا«م بەدەس���ت هێناوە، 
زۆری ال خۆش بوو و س���وور بوو لەس���ەر ئەوەی بیكەمە باس���ێك و باڵوی بكەمەوە. لە وەاڵمیدا 

وتم:

ب���اڵوی دەكەم���ەوە، بەاڵم لە كت���اوی »مێژووی هۆزی جاف«دا ك���ە دوو بەرگە و بە ئومێدی 
خودا بە زووترین كات دەیخەمە كتاوخانەی كوردییەوە.

با بگەڕێینەوە س���ەر »خانا«ی بلیمەت، ئەوانەی »ش���یرین و خوس���رەو«ی خانا دەخوێننەوە 
بۆیان روون دەبێتەوە ئەو زاتە چەند باوەڕی بە خۆی هەبووە و باوەڕەكەشی لە رووی بنەمایەكی 
فش���ە و خۆ بە زلزانین نەبووە، ئەو گەلێك بەختەوەر بوو كەوا كوردە و لە كوردس���تاندا ژیاوە، 
ئ���ەوی ئ���ەو مەلحەمەیەی دەخوێنێتەوە ئازاییەكەی س���ەواد نەزەری فیك���ری خانا و ئاگاداری ئەو 
پیاوەی دێتە بەرچاو كەچی بە وردەكارییەوە لە بارەی دەس���ەاڵت و رەفتار و كرداری ش���اكان و 
عیشق و پەیوەندی و پێگەی ئافرەت و ئیدی تەواوی دەست و پێوەندی ئەو سەردەمە و چۆنیەتی 
رووداوەكان و ب���ە ش���ێوه یەكی تێكڕایی هەڵس���وكەوتی ژیانی ئەو زنجیرە دەس���ەاڵتە و مامەڵەی 
كۆمەاڵیەت���ی كۆمەڵ���گای ئەو دەمەت بۆ ش���ی دەكاتەوە. ل���ەوەی گرنگتر خانا بە ك���وردی فیكری 
كردۆت���ەوە، ب���ە كوردی دەیگێڕێتەوە، ك���ەس وانازانێت ئەو رووداوانە ل���ە كۆمەڵگای كوردەواریدا 
دوور بووە هێندە بۆچوونەكانی كەرەس���تە و ئامێرەكانی كوردەوارییانە وەدەرخس���تووە خوێنەر 
الی وایە لە ناوچە و دەڤەرەكانی جوانڕۆ و لێواری رووباری سیرواندا روویداوە، سا وەرە بگرە 
و بەردەی ناو ئیمپراتۆرییەتی ساسانی هێندە كوردەوارییانە بە وردەكارییەوە باس بكەیت، كەس 
هەست بەوەی نەكا كەوا لەكولتوورە كوردەوارییەوە دوورە مامۆستایی و زمانی ماچوو و گۆران 
دەزانن چێژی )شیرین و خوسرەو(ی خانایان بەالوە تەواو نابێت »خانا« شیرین و خوسرەو وا 

دەست پێ دەكات:

ئەوڕۆ كە خامەی عەنبەر شەمامە
وەش بو كەرد جە موشك ئینشای ئەی نامە

تەئریخ هیجرەت »ختم المرسلین«
موطیع دویان شەرح شەرع و دین

رووی دووشەمە بێ )ذي حجة الحرام(
هەزار و پەنجا یەك سەدی تەمام
ناگا جە وەختی مینای صبوح دەم

حەجام خورشید رەوشەن بێ چون چەم
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جە پەردەی ئەسرار المەكان ماوا
سروشی پەی طه ور بە گۆشم یاوا

واتن، هەی شوعەرای خۆش نەظم و شێوە
جانشین قەیس، پەی لەیال لێوە

چیش مبو چون نه ظم »نیظامی« دور سەنج
بە لەقط شیرین بەبێ الرە و لەنج
جەوەصف فەرهاد شیرین و پەروێز

باوەڕی بە رەقصی خامەی عەنبەر بێز
عەیبەن پەری نو دانای دور شناس

دەمێ چون صەرراف یاقوت و ئەلماس
جەی بازار عەشق جەرای پڕ هوشی
مەشغول بی بەكار جەوهەر فروشی
حەیفەن وێنەی تۆ جەواهیر باری
نەكەرو پەی وێش رەنگین بازاڕی

خاطرەت جەم بۆ جەوهەری الل سەنج
دانای دور شناسی گەنجوەر كۆی كەنج
هەر كەس وێنەی گەوهەر بارشەن

داناو بزورگان خەریدار شەن
گوشاد كەر زوبان جەواهیر بارت

تا گەرم بو ظه ریف سەودای بازاڕت
وەرنە جە دەوران تو جەبێ كاری
عومرێ بە زایە و بە پوش مەیاری

خانا لە باوەڕێكدا بووە، عەدل و حەقیقەت دەستەمۆی دەستی زوڵمی زۆردارانە، هەر بۆخۆی 
لە نزیكترین كەسیەوە كە باوكی بووە دووچاری زوڵم و زۆرێكی یەكجار زۆر بووە، دوو جاران 
لە الیەن باوكییەوە ماڵەكەی سووتێنراوە، سەرەنجام لە خێڵ و هەواریش وەدەردەنرێت و ماڵ و 
منداڵی بەجێ دەهێڵێت و دەربەدەری شاران چەندین ساڵ بە دوای سەواد و فێربووندا دەگەڕێت 
و ئەوی مەالی بەناوبانگی ئەو سەردەمە هەیە دەڕواتە خزمەتیان و زۆر شتیان لێوە فێر دەبێت، 
بەاڵم خانا باوەڕی بە شێوەی عەدالەتی ئەو سەردەمە نەبووە و چۆنیەتی بەڕێوەبردنی ژیانی ئەو 

خەڵكە بەو شێوەیە بەناعەدالەتی دادەنێت و دەڵێت:

خانا، بو، وەسەن زوبان درازی
كۆن، ئەو صاحیب عەدل تۆ پێش بنازی؟

كوتاكەر ئەی حەرف بە دەوان دەو
ویردەر بە فەرمان دڵگیر خوسرەو

خانا، شیفتە و عاشقی عەدالەت بووە، خانا دەربەدەری دەستی زوڵم و زۆری باوكی بیروڕای 
خێڵەك���ی بووە، خانا لە دەروونی���دا پەرچەمی عەدالەت و بەرانبەری مرۆڤەكانی هەڵگرتووە، دیارە 



مێژووی هۆزی جاف

788

یەكجار بەو وەدەرنانەی زویر و ناڕەحەت بووە، بۆیە دیسانەوە دەڵێت:

مەعلوم بو جەالی بزورگان دەور
هەر كەس عادل بو چون هورمز بە طه ور

بەرگوزیدەی ذات، حەیی ئەكبەرەن
مەحظوظه ن جەنار ئەرصەد كافرەن

خانا الی وابووە عەدالەت بەشێكی گەورەی ئیمانە، ئەوانەی دادپەروەربن با موسڵمانیش نەبن 
بە یەقین جێگایان بەهەش���تی بەرینە، ئەگەر دەس���ەاڵتدار سا ش���ا بێت یان سەرۆك خێڵ یا میر یا 
ئاغ���ا یان���ی كار و كردەوەی لە كۆمەڵگادا رەنگ دەداتەوە. دی���ارە خانا و عەقڵی خانا زۆر لە پێش 
زەمانی خۆی بیری كردووتەوە. بۆیە باوكی خانا پەشیمان دەبێت و لەگەڵ دەمچەرمووانی خێڵدا 
دەڕۆن ب���ە دوای���دا و دەیگێڕن���ەوە ناو خێڵ و باوكی لە جێی خ���ۆی دایدەنێ و دەڵێت: من نەمكرد. 

عەقڵی خانا بۆ خۆی كردی«.

خانای قوبادی

كەڵە ش���اعیری ئەوسا و ئێس���تا. مۆمی هەڵگیرس���اوی دنیای تاریكی سەردەمی خۆی، شۆڕە 
س���واری دنیای زەرافەت و هەس���ت ناس���كی و لەخۆبوردن خانزادە، بە رەگەز میرزادە، بلیمەتی 
سەردەمی خۆی خانای قوبادی، ئەم میرزادە جافە، ئەم كەڵە شاعیر و دەم و سینە سافە، ئەوڕۆ 
لە دوێنێ ش���یعرەكانی هەست بزوێنترن، هەڵبەس���تەكانی لە دەربارەی عوشاقانی ئەدەبی كوردیدا 

سەرپەرنشینە و لەبیرنەچوو. بنواڕە. بنواڕە:

قیبلەم یە حەیفەن وێنەی تو شاهی
بگیرنو نە دڵ خەشم كرانی

ئەگەر گوناهی وەتیەم كەرێ بار
یەسەر یەشمشێر یە تەناف یە دار

خۆ غەم س���ەرای »خوس���رەو و ش���یرین«ی خانای بۆخۆی هەنگامەیەكە لە بیرنەچوو. ئەو 
هەنگامەی���ە تا ئێس���تایە دوو جار چاپ كراوەتەوە، جارێك ل���ە الیەن »ئورەگ«ەوە، جارێكی تر لە 
الیەن مەال عەبدولكەریمی بیارەوە لە چاپ دراوە. حەیف خوێندەوارانی ئێستای كورد، هیچ جۆرە 
ئاگادارییەكیان لە ئاوا كەڵە شاعیرانێك نییە و خۆزگە دەزگا رۆشنبیرییەكان دەكەونە بیری دیسان 
لە چاپدانەوەی. بەرهەمی ئەو جۆرە شاعیرانە.. بێسارانی، لە سەردەمی نادر شای ئەفشاردا ژیاوە 
و لە ساڵی 1085ك لە دەڤەری جوانڕۆدا هاتووتە دنیاوە و لە تیرەی قوبادی جاف بووە ئەمەش 

یەكێكە لە شیعرەكانی:
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خانای قوایی
1083-1168ك

خان���ای قوب���ادی، یەكێك بووە ل���ە ئەمیرەكان���ی بەگزادەكانی ج���اف، بەرەباب���ی قوبادییەكان، 
ش���اعیرێكی بە توانا و لێهاتوو و ناس���ك رەفتار و پەسندكردار شاكاری »خوسرەو و شیرین«ی 

خانای قوبادی، بۆ هەمیشە یەكێكە لە كارە مەلحەمییەكانی مێژووی ئەدەبیاتی میللەتی كورد.

ئەو ش���اعیرە پای���ە بەرزە لە دێ���ی »درنی« كوردس���تانی رۆژهەاڵت هاتووتە دنی���اوە، دیارە 
ل���ە دەس���ەاڵتی حكومەت���ی مەركەزی ئێران نارەحەت ب���ووە و هاتووتە ناو خاكی ژێر دەس���ەاڵتی 

بابانەكانەوە.

خانا لە زانیارە ئایینییەكاندا دەستی بااڵی هەبووە، تەنیا بە مەلحەمەی »خوسرەو و شیرین«ەوە 
رانەوەستاوە، بەڵكو توانایەكی بەرباڵوی شیعری حەماسی و مەلحەمی هەبووە و بەرهەمی زۆری 



مێژووی هۆزی جاف

790

هەیە وەك:

یوس���ف و زولێخ���ا، لەیل���ێ و مەجنوون، ئەس���كەندەرنامە، جێگەی داخە جگە لە خوس���رەو و 
شیرین بەرهەمەكانی دیكەی بەچاپ نەگەیشتوون. سەد رەحمەت لە خانا.

خانای قوبادی
1083-1168ك
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شیوەنی »مامەواڵ« شاعیری تیرەی پشتماڵە بۆ 
حەمە پاشای جاف

فەلەك نەمەندەن فەلەك نەمەندەن
شەوق و شادی و زەوق دنیا نەمەندەن
بایەقووش نەغمەی وێرانە شودەن

مەگەر ئیسرافیل نەفخی سوور كەردەن
شاهەنشای عادل پاشای جاف كوشتەن

ئەی دنیا وە نیل قەاڵغی كەردەن
حەسرەت بەردنە دڵ پەڕەی زااڵ
خاك كەردەن وەسەر گشت سیامااڵ

خانی سەرحەد دار سەرحەد نشین بی
دەماغت جە بورج خاقان چین بی

خانی سەرحەد دار جەالی تۆی نەبی
خۆفت لە سوپای سەلیم تورنەبی

شای ئێران سەوری مەصلەحەت كەردەن
سەرحەدی ئێران وە تۆ سوپەردەن
خەالتی شاهی تۆ بگرە لە دۆش

جوون جاری جاران خوسرەوی ال پۆش
حەیفم پەی شەوكەت جەحه سرەت پەنای

پەی رۆژ و مەیان سەڵتەنەت شاهی
واتم شازادە شكەستەی زەمان

وادەی خەون نییەن ئامان سەد ئامان
واتەن ئەی فەرزەن شێرانی چەنگی
فریا رەسم كەن لە وەختێ تەنگی

لە رووی رەحمیەت بوامەرگی
 لە دەستی دوژمن بسانامەوە
داوە رانی پەرەی بێ كەسی

سەرناوە لە تۆی خەوی خامۆشی

مامەواڵی ناو پشتماڵە
1882
شیوەن بۆ محەمەد پاشای جاف
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شیوەنی مەحموودی یاروەیس بۆ كوشتنی حەمەی پاشای جاف

جەمیرە مااڵن جەمیرە مااڵن
خێرا وا وەیال جەمیرە مااڵن

غواڵمان غەمناك، خاك وەچەم مااڵن
ئای وای بڕ یاوە زەمزەمەی سااڵن

هەی داد هەی بێ داد پەی ئاغای خاسم
پەی پاشای ملووك خزمەتشاناسم
مەر روێ سەد جار زاری جە نۆ كەم
بدەم وە سەرا هەر پاشا رۆ كەم
سەرداری سوپای سیاماڵم رۆ

نەوەی كەیخوسرەو میرە ماڵم رۆ
پاشای تورمە یۆش شا شناسم رۆ
سامی نەریمان دوڕ شناسم رۆ

سەرداری پەڕ زۆر عەدل و دادم رۆ
عەشیرەت بێ سەردار كول بەر بادم رۆ

سەرداری وەڕاس وەبااڵی تۆ بۆ
ئەر تۆ سەردار بووی سەردار جە كۆ بۆ

نادر وی لە بەین رۆم و ئێراندا
شێری غەڕ ران وی وە سەر شێراندا
رۆمەن پەی تەڕالن بازی تەوارت
پەی ئەسپی تازیی خاسەی شكارت
پەی وەختی شكار شاهان دەستوورت

پەی سفرە و ئەساس چینی و فەخفوورت
باڵی چەم هوردار نەی سەر وەختەدا
نیگاركەر وە حاڵ سەختی بەختەدا
پاشام جەمات وە شیمان ویەرد
نا پەیدایی تۆ سمانام سا كەرد
بینایی دیدەم دەیجوورەن بێ تۆ
رۆشنایی دیدەم بێ نوورەن بێ تۆ

هورێزە بدیە وەی ئەحوااڵندا
وە پە شێوبووی حاڵ سیامااڵندا

پەی من رۆ پەرەی عەشیرەت نەدامەت
هەر پاشا رۆ بۆ تا روی قیامەت

بە )مەحموود( واتەن بی وەفاو بەینەن
مەندەن پەی سزا و میهران و مەینەت
دەوێ رەزا وێ وە قەزا گشت كەس
باقی هەر خودا دەمێنێت و بەس
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میرزا ئەحمەدی داواشی
1280-1359ك

میرزا ئەحمەد لە ش���ارۆچكەی رەوانس���ەری ئوس���تانی كرماش���اندا هاتووەتە دونیاوە لەگەڵ 
خوش���كەكەیدا س���ەواد فێ���ر دەبێت و تا دە س���ااڵن هەر لە ژێ���ر چاودێری باوكی���دا دەگوزەرێنێت 
ل���ە دوایی���دا دەینێنە الی »مەال حەس���ەنی جوانڕۆیی« ل���ەوە دەڕوا نەیتوانیبێت بە الی ئەو مەالوە 

بمێنێتەوە و خوێندن تەرك دەكا.

ئەو میرزایە لە هۆزی جوانڕۆیە، بەرەبابی »مەحموود یارەك« س���ەیر لەوەدایە ئەم ش���اعیرە 
تەواوی ش���یعرەكانی خۆی لەبەربووە، دیوانە شیعرییەكەی شەش سەد و نەوەد و دوو الپەڕەیە، 

هەر هەمووی لەبەر بووە، ئەمەش نموونەیەكی تەنز ئامێزی شیعرەكانییەتی:

ئاغەی ماڵ وێران
ئاغەی ماڵ وێران ژن زۆرەكە

لە كاڵ دەركریاك حال ناجۆرێكە
هەی لە شەلیل شیر پالوو دریاگی
لە بەرگ و ژیر زك شورو بریاگی
ساختمان نەوساز سەد لەمەوبەر

نە دەروازەی هەس نەدەر نە پەیكەر
مەنزڵگای دەڵ و تابخیە

سەگ تیا بخەفی ناحیالجیە
ماشینێكی هەس مودیل سی و شەشە
خاسە بۆ شۆرەت دڵی پێ خۆشە
گازی بەعەكە بۆ فەرمان برین
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بۆقی نەماگە مەگەر وە تڕین
دفرنسیال خراو گیربوكسی الرە
وە بۆق ری ئەكا سوبح تا ئێوارە
موتری داغانە وە رەوغەن سۆزی
شاری كەڕ كردگە شیڕەی ئەكسوزی

چوار الستیكی هەس بووگن وەهەسان
بو پەنچەرگیری هەر ئان هان لە شان

لە یەك دەس ناز فەنەر ئەشكێنێ
گاوی رێ بكا سێ شەو ئەمێنێ
هەر تا گازی دا چوار دەری بازە
ئێژی داڵێكە خەریك پەروازە

هەر كەس نەی دیگە نازانێ چۆنە
ماشین خان بووگە قو رازە كۆنە

خان تف لە سەرو دەس و گۆچانت
بێ فەڕ چەفتەی چەفت ناو خیابانت

دیارە ئەم هەڵبەس���تە هی دوایی ئیس���الحاتی ئەرزی زەمانی شایە لەبەر ئەوەی خەوانینی ئەو 
دەمە زوڵم و زۆرێكی فرە زۆریان لە رەعیەت دەكرد كە ئەو دەرفەتە دەس���ت كەوت خەڵكەكە لە 
خۆیدا تەقییەوە، بەندە لە رۆمانی )دەربار(دا ئەو ملمالن و حاڵەتەم رۆش���ن كردووەتەوە وا چاكە 

رۆمانی دەربار بخوێنیتەوە.

میرزا ئەحمەدی داواشی
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گۆڕی میرزا ئەحمەدی داواشی لە گۆڕستانی وەیسی مایدەشتدا نێژراوە
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سۆفی میر وەیسی جوانڕۆیی

برزالەك



خوسره و جاف
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محەمەد خانی حاجی ئەلوەند

مەال عیسای جوانڕۆیی
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مەال محێدین ساڵحی

ئ���ەم زاتە تەنیا ش���اعیر نەبووە، مێژوونووس، كەلەپوورن���اس، كەلتوورناس بووە، ئەوی پەند 
و ش���یعر و رووداوی دەڤ���ەری جوانڕۆ و كوردس���تانی رۆژهەاڵت هەیە، ب���ە الی ئەم لێزانەوەیە، 
خۆشنووسێكی وایە حیسابی بۆ دەكرێت، ئەو دەستنووسانەی وا لە بارەی شیعری شاعیرەكانی 
جوانڕۆ لەبەر دەس���تدایە، ش���اكاری خامەی ئەو خۆشنووسەیە، سەرەڕای ئەوانە لە دونیای شیعر 

و شاعیریشدا ئەسپی خۆی تاوداوە.

ب���ە داخەوە ل���ەم رۆژانەدا، هەواڵی مەرگی ئەم نووس���ەرە پایەبەرزەم پێ گەیش���ت، داواكارم 
خواوەند رووح و رەوانی بە بەهەشتی بەرین شاد بكاتەوە.

                                                             خوسرەو جاف
2011/1/1                                                           
                                                            هەولێر
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فەقێ هۆمەری كورەیی

دیارە ش���اعیرێكی ناس���راو بووە لە سەردەمی خۆیدا بەاڵم هیچ ش���یعرێكی بە دەستەوە نییە، 
»مەال محێدینی ساڵحی« لەم رووەوە داستانێك دەگێڕێتەوە گوایە لەناو هۆزی »خلە«دا شەڕێك 
دەبێت و ئەو دەم »ش���ەرەفولمولك« حاكمی جوانڕۆ دەبێت هۆزی »خلە« پەنا دەبەنە الی »مەال 
عەبدولڕەحمان« تا دڵی شەرەفولمولك نەرم كات و ئەویش بەیانی دەڕوات بۆ دیوان و ئەم سێ 

بەیتە دەخوێنێتەوە.

ل���ە حەقیقەت���دا ئەم رووداوە بە ش���ێوەیەكی تر بووە هۆزی »خل���ە« بڕگەیەكن لە ناو هۆزی 
جافی ئەم دیودا و زۆرتر هەر بەس���ەر س���نوورەوە دەژیان ش���ەڕێ دەقەومێنن مەحموود پاش���ا 
فەرمانی دەس���ت بەس���ەر گرتنی تەواوی ئاژیلەكانیان دەدا ئەوانیش پەن���ا دەبەنە الی »مەولەوی 
تاوگۆزی«، مەحموود پاش���ا لە قەاڵی ش���یروانەدا دەبێت زۆری حەز لە موس���احەبەتی مەولەوی 
كردووە مەولەوی هەر كە لەگەڵ پاشادا رووبەڕوو دەبێتەوە ئەو سێ بەیتە دەخوێنێتەوە پاشاش 

لە خێڵی »خلە« لەبەر مەولەوی خۆش دەبێت.
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سەنعی

یەكێ بووە لە شاعیرەكانی سەردەمی دە و یانزەی كۆچەری لە بواری شیعردا توانای زۆری 
هەبووە بە تایبەت لە بارەی پەالمارەكانی سوپای عوسمانی و بكوژ و ببڕی قزڵباشانی سەفەوی 
لە سەرتاس���ەری كوردستاندا كە چۆن واڵتەكەیان خس���تووتە ژێر سمی ئەسپیانەوە و شمشێری 

ناحەق و دوور لە بەزەییان خستووتە سەر گەردنی میللەتی كورد وەك دەڵێت:
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میرزا سورخان
میرزا لوتفواڵی سەعیدی

ئەم شاعیرە حەماسە سەرای دەڤەری جوانڕۆ بووە، پیاهەڵدان، مەرگ و كۆس كەوتن، شەڕ و 
قارەمانێتی، سەخاوەت و بەخشندەگی، رووداوەكان تەواوی ئەو بابەتانەی لە شیعرەكانیدا تۆمار 

كردووە.
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مەال مستەفای جافی جوانڕۆیی

ئەم ش���اعیرە كوڕی عەزیز جوانڕۆییە، یەكێك بووە لە زانا ناس���راوەكانی، بە زمانی عارەبی، 
كوردی و فارس���ی ش���یعری نووس���یوە. دیارە لە مەدرەس���ەی )دارولئیحسان(ی س���نەدا دەرسی 

خوێندووە، هەر لەوێشدا بووتە مامۆستا.

گوایە لەگەڵ )ناس���رودین( ش���ای قاجاردا موكاتەبەی ئەدەبی هەبووە. ئه مه ش دوو سێ به یت 
لە شیعرە عارەبییەكانێتی:

عەشیرەت كیە دیەن مەال وە مەردەن
قەڵەم زەڕ وەدە دەست قورئان وەگەردەن
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كوێخا سەیفواڵی یەعقوبی

ئەم شاعیرە وەكو ریكۆرد وابووە، هەر بەیت و پارچە شیعرێكی یەك جار بیستبایە ئەزبەری 
دەك���رد و دەیوت���ەوە، گوای���ە كاروباری ئەندازیاریش���ی ك���ردووە، مێژوونووس ب���ووە، لە بارەی 
ش���اعیرەكانی پێش���ینی ك���ورد زانیاری زۆری البووە، ئەم كوێخا س���ەیفواڵیە ب���ە رەگەز لە هۆزی 
»زەنگەنە« بووە، بەاڵم لە ناو جافدا پەروەردە بووە و خۆشی بە جاف زانیوە. لە ساڵی 1351ك 

مردووە.
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عەزیمی پەروانە

ش���اعیرێكی بە توانای ناوچەی جافی جوانڕۆ بووە و زۆر هەس���تی نەتەوایەتی بەهێز بووە، 
ئەمەش نموونەیەكی شیعرەكانیەتی:
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مەال عەبدولڕەحمانی جوانڕۆریی
كوڕی مەال ئەحمەدی عەزیز جوانڕۆییە، زانایەكی ناسراوی سەردەمی خۆی بووە و دەستخەتی 
فرە زەریف و پەس���ند بووە، بە كوردی و عارەبی و فارس���ی نووسیویەتی. ئەمەش نموونەیەكە لە 

هەڵبەستەكانی:
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نەریمان جوانڕۆیی

ئەم پارچە هەڵبەستە هی مەال نەریمانی جوانڕۆییە:
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مەال مستەفای بێسارانی
یەكێك بووە لەو شاعیرانەی لە سەردەمی خۆیدا جێگە و شوێن و پەیامەكی ئەدەبی پارێزراو 
و لە دنیای ئەدەبیدا عیش���ق و عیرفان زەرافەتی ئەدەبی، لەخۆبوردەگی تەوازوع دروش���می ژیانی 
بووە، لە س���اڵی 1052ك لە دێی بێس���ارانیدا هاتووتە دنیاوە. بنواڕە ئەم لەخۆبووردنە، س���ەیركە 
چەند ئاس���وودە و بێخەیااڵنە ئامادەی مەرگە و سەر و زیندەگی خستووەتە ژێر پاوە، هۆشیارانە 

دەڕواتە پیری مەرگەوە..
قیبلەم حەیفەن وێنەی تو شاهی

بگیر و نەدل خەشم گدایی
ئەگەر گوناهی وەتیەم كەری بار
یەسەریە شمشێر یە تەناف یەدار

گروسی
یەكێك بووە لە ش���اعیرانی س���ەردەمی خۆی، لە كاتی دەس���ەاڵتی شاعەباس���ی س���ەفەوی و 
هەڵۆخانی ئەردەالندا ژیاوە، تەواوی دیوانی حافزی شیرازی لەبەر بووە، ئەمەش پارچە شیعرێكی 

ئەو شاعیرەیە، كە بە شێوەی »مولەمەع« دایڕشتووە:
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مەحزوونی

هاوزەمانی یوس���ف باس���كە، سەدەی یازدەهەمی كۆچەری. لەگەڵ »بێس���ارانی«دا شەڕە شیعری 
ك���ردووە و ناوی لە دەستنووس���ەكاندا هاتووە، لەگەڵ )یوس���ف باسكە(یش���دا ش���یعریان بۆ یەك 

ناردووە، ئەمەش وەاڵمێكی مەحزوونییە:
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خوسرەو ئاغای چكزخانی یان »جەنگیزخانی«
لە سەردەمی بەدرەدینی نەدر وەیسدا ژیاوە، 1020ك، ئەمەش وەاڵمی شیعرێكی نەدر وەیسە 

كە بۆی ناردووە:
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بەدرەدینی نەدر وەیس
یەكێك���ە ل���ە ش���اعیرەكانی دەڤ���ەری جوانڕۆ و لەگەڵ ش���اعیری ناس���راو »خوس���رەو ئاغای 

چكزخانی«دا شەڕە شیعری كردووە، ئەمەش نموونەی یەكێك لە هەڵبەستەكانیەتی.
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فەقێ محەمەدی جەفایی

شاعیرێكی بە توانا و لێزان و رووناكبیری سەدەی یازدەهەم بووە، لەگەڵ شاعیرەكانی سەردەمی 
خۆیدا لەوان كەمتر نەبووە، ئەمەش لە وەاڵمی ش���یعرێكی »یوس���ف باس���كە«دا ئەم هەڵبەس���تەی 

وتووە:
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یوسف باسكە

م���ەال محێدین���ی س���اڵحی، لە كتاوی »س���روودی بادیە«دا، ل���ە بارەی ئەم ش���اعیرە دەڵێت: لە 
سەدەی یانزەی كۆچەریدا ژیاوە، یەكێك بووە لە رۆڵەكانی دەڤەری جوانڕۆ و زۆرتر شیعرەكانی 
لە ناوچەكانی لوڕس���تاندا بەناوبانگ بووە تا ش���وێنەكانی دیكەی كوردستان. شیعرەكانی ئەم زاتە 
زۆرت���ر ل���ە عالەمی تەس���ەوف و عیرفان���دا خوالوەتەوە و زام���ی »گومان و یەقینی« پەیوەس���تە 
كوالندووەت���ەوە و ئیدی مەس���تی دنی���ای مەلەك���وت و رازە هەڵنەهێنراوەكان ب���ووە. ئومێدەوارم 
مامۆس���تا م���ەال محێدین س���اڵحی بتوانێت تەواوی ش���یعرەكانی ئ���ەم زاتە وەدەس���ت بهێنێت و لە 
كتاوێك���دا بیكاتە دیاری بۆ دنیای ئەدەبی كوردی و كتاوخانەی كوردەواری و ئێمەی »جاف«یش 

بەو كارەی سەرفراز بكات، وەك شاعیرێكی گەورەی خۆی لە پارچە شیعرێكیدا دەڵێت:
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داخەكەم دوێنێ هەواڵی مەرگی مەال محێدینی ساڵحیم پێ گەیشت، سەد مەخابن، ئومێدەوارم روح 
و رەوانی بەهەشت جێگەی بێت. )خوسرەو(

 

شاعیرێكی نەناسراو
مەال محێدینی ساڵحی دەڵێت:

م���ن ئەم پارچە ش���یعرەم دۆزیوەت���ەوە، كە لەوە دڵنیام لە س���ەدەی دە و یانزەدا ژیاوە، بەاڵم 
داخەكەم نەمتوانی ناوی س���اغ بكەمەوە، بەاڵم ئەم ش���اعیرە لە هۆزی جاف بووە، لەوه ی دوودڵ 

نیم..
»بەندە وەك خوس���رەو جاف« سوپاسگوزاری كاری وەس���تاكارانەی »محێدێنی ساڵحی«م، 
ك���ە بۆ خۆی قەڵەم بەدەس���تێكی جافە و لێزان و وردەكار و خۆش���نووس و ل���ە بواری لێكدانەوە 
و دۆزین���ەوەی ش���یعرە ونبووەكان���دا بە باوەڕی من ئەوڕۆ دوای ش���ەهید بوون���ی )مەال جەمیلی 
رۆژبەیانی( و مردنی مەال شەكور كەسێكی ماندوونەناسی وەك مەال محێدینی ساڵحی، ئەوڕۆ كە 
لە دنیای ئەدەبی كوردیدا وەدەی ناكرێت. هەر نەبێت من وەدی ناكەم. خواوەند تەمەنی درێژكا و 

بەهرەی زۆرتری پێ بەخشێت. دەبڵێن ئامین..«

ئەمەش ئەو پارچە شیعرەیە وا ساڵحی باسی لێدەكات:
نێوانی نووس���ینی )ش���اعیرێكی نەناسراو( و هەڵەگری تایپی ئەم كتاوە حەوت مانگە، داخەكەم 

و مەخابن دوێنێ هەواڵی مەرگی مەال محێدینی س���اڵحیم پێگەیش���ت، بە حەق بۆی ناڕەحەت بووم، 
ئەو پیاوە بە حەق پێشمەرگەیەكی راستەقینەی دونیای ئەدەبی كوردی بوو، بێ جیرە و مەواجیب، 
ش���ەو و رۆژ بۆ زیندووكردنەوەی ش���اعیرە لەبیرچووەكان خەریك بوو، سەد رەحمەت لە روح و 

رەوانی.
2011/5/20                                                                     

                                                                       خوسرەو جاف
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عەزیزواڵ جاف

لە سەدەی یانزەدا ژیاوە، ئەمەش نموونەیەكە لە شیعرەكانی:
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كانەبی

لە س���ەدەی دەهەمی كۆچەریدا ژیاوە، زۆرتر ش���یعرەكانی لە ب���واری عیرفان و لەخۆبوردندا 
بووە. گەلێك عاشقی حەزرەتی »وەیس« بووە. وەك دەفەرمووێت:
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خدر زەكەریا

لە سەدەی یانزەی كۆچەریدا، لە دەڤەری جوانڕۆدا ژیاوە. شیعرەكانی بەسەر زمانانەوە بووە، 
بە تایبەت پارچە شیعری »زلێخای ئەفسەر«.
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یەعقوب بەگی گود

ئ���ەم ش���اعیرە ل���ە تی���رەی گاخۆرییەكانە، ك���ە یەكێكە لە تیرەكان���ی جافی جوان���ڕۆ، زۆرتر لە 
هەوارگەكانی جافی قوبادی، باوەجانی و كانی سەیدخانیدا ژیاوە، لە دامێنی چیای بەمۆدا پەروەردە 

بووە، وەك دەفەرموێت:



مێژووی هۆزی جاف

820

 

بێسارانی
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عابدینی جاف
شیعرەكانی زۆرتر لەسەر كێشی فەتاح پاشایی بووە، ئەو عارفە شاعیرە لە سەدەی هەشتەمی 
كۆچەریدا ژیاوە و پەیڕەوی ئایینی ئەهلی حەق بووە و گەیشتووتە پلە و پایەیەك وەكو پەیامبەرێك، 
پیرێكی مەزن، چاوس���اقێكی دونیای مەلەكووت و عیرفان سەیریان كردووە و وەنەبێت تەنیا هەر 
»عابدین���ی ج���اف« لە ناو ئ���اوا پەیڕەوانێكی بووبێت، بەڵكو بڕێكی تر ه���ەر لە هۆزی جاف لە ناو 
ئەهل���ی حەقدا گەیش���توونەتە پل���ە و پایەی »پیر« و هەروەها ئیرش���ادكردن و پەیڕەوانی لە دەور 
كۆبوونەت���ەوە و ئەوڕۆك���ە لە ناو ئەهل���ی حەقدا بڕێك لە تیرەكان لە بنەچەكدا دەگەڕێنەوە س���ەر 

هۆزی جاف، وەك تیرەی »قوری«، كە یەكێكن لە تیرە ئازاكانی ناو گۆران.

وەك وتمان زۆر لە پیاوچاكانی ناو ئەهلی حەقە »جاف« بوونە وەك:

4. ئەحمەد جاف. 1. ئیل بەگی جاف.  2. عابدینی جاف.     3. قولی شاهۆیی.   
5. پیر مكایل جاف.  6. بابانائووس جاف.  7. پیرزریانی شاهۆیی.      8. درزیانی شاهۆیی. 

10. مەال غەفووری شارەزووری.     11. مەال نەسوری شارەزووری.  9. لێزاخانمی جاف. 
13. پیر بنیامین شاهۆیی. 12. پیر ئیبراهیمی جاف. 

ئەمەش چەند دێرێكە لە شیعر و بیروڕا و بۆچوونی عابدینی جاف:





جۆراوجۆر
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سەرۆكایەتی بەهرام بەگی میرەبەگی جاف

كوڕەكانی س���لێمان بەگی جاف هەردووكیان ریاس���ەتی جافیان ب���ردووە بەڕێوە، لەو كاتەیدا 
دەس���ەاڵتی بابان نەیویستووە هۆزێكی گەورەی وەك جاف لەوەی زیاتر بەهێزتر و بەتواناتر بن، 
پەیوەستە كۆشاون لە ناو میرەكانی جافدا دووبەرەكی و ئاژاوە بنێنەوە، بۆ ئەو كارە )میرەبەگ(یان 

هەڵبژاردووە، كە برا گەورەی »زایەر بەگی جاف بووە«.

جاف هۆزێكی بە دەسەاڵتی كۆچەری ئەو سەردەمە بوونە، ملمالنێی دەسەاڵتی بابان، لەگەڵ 
ئێران و ئەردەاڵنییەكاندا لە الیەكەوە و والیەتی بەغدایش لە الیەكی ترەوە، هەمیشە لەوەی ترساون 
ئ���ەو الیەنان���ە لە هۆزی بەهێزی جافەوە نزیك ببن���ەوە و بارام بەگی میرەبەگ كە بۆ خۆی یەكێك 
بووە لە بەگزادەكانی جاف و ئەویان هانداوە بۆ دووبەرەكی و ئاژاوەنانەوەی ناو جاف و »بارام 
بەگ« تابڵێی ئازا و لێهاتوو و ئامۆزای »قادربەگ« و »كەیخوس���رەو بەگ« بووە، بە پش���تیوانی 
دەس���ەاڵتی باب���ان دەبێتە س���ەرۆكی جاف و ئەو هەڵبژاردنە بوو بە ه���ۆی دڵگرانی »قادربەگ« و 
»كەیخوس���رەوبەگ«، ب���ە خۆیان و الیەنگیرەكانیانەوە لە ژێ���ر فەرمانی »بارام بەگ« دەرچوون، 
بۆ ماوەی س���ێ س���اڵ لە دەڤەری »یەنگیجە و بابالن« مانەوە، زۆرتر لە هەزار و پێنج سەد ماڵی 
جاف و پشتماڵەیان لەگەڵدا بووە، پاشای بەغدا زۆر رێزیان لێ دەگرێت و یارمەتییان دەدات، بەاڵم 
دەسەاڵتی بەسەر دەسەاڵتی بابانەكاندا نەبووه ، تا دووبارە سەرۆكایەتی جافیان بۆ بگەڕێنێتەوە و 

لەو ماوەیەدا بارام بەگی میرەبەگی جاف، دام و دەستگای بەهێزی بۆ خۆی پێكهێناوە.
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دوای سێ ساڵ سەرۆك تیرەكانی جاف كۆدەبنەوە و لەگەڵ خۆدا دەكەونە راوێژ و دەڵێن:

ئێمە لە جوانڕۆ لەگەڵ زایەر بەگی جافدا هاتووین و ئەو پیاوە توانی ئەم دەس���ەاڵتە بۆ ئێمە 
پێك بهێنێت، ئێس���تا لەس���ەر قس���ەی بابانەكان ئەو سێ ساڵە ئێمە پش���تمان كردووەتە كوڕەكانی 
زایەرب���ەگ ك���ە بكات���ە )قادر بەگ و كەیخوس���رەو ب���ەگ(، ئایا ئەمەیە پاداش���تی وەل���ی نیعمەت و 
پیاوەتی؟! هەر لەوێدا، چوار هەزار س���واری جاف و س���ێ هەزار پیادەی چەكداری جاف سەراژێر 
دەبنەوە و دەڕۆن بۆ هەوارگەی »قادر بەگ و كەیخوس���رەو بەگ« و بێ یەك و دوو قادر بەگ 

و كەیخوسرەو بەگ و تەواوی پشتماڵە و الیەنگرانیان دەگێڕنەوە ناو جاف..

ب���ە »ب���ارام بەگ���ی میرەبەگ« رادەگەیەن���ن كەوا ئەو بە الیانەوە س���ەرۆكی ج���اف نییە و بە 
س���ەرۆكی نازانن و س���ەرۆكی حەقیقی جاف قادر بەگ و كەیخوس���رەو بەگی جافە، ئەگەر پاشای 
بابان سووربێت لەسەر تۆ، با خۆی ئامادە بكات بۆ مەیدانی شەڕ، ئێمەش قسووری لێ ناكەین.

ئەودەم پاشای بابان، سلێمان پاشای باوكی ئەحمەد پاشا بووە، كە ئەو رووداوەی دەبیستێت 
پێی پەرێشان دەبێت و دەكەوێتە تەقەڵاڵوە.

جاف لە شارەزووردا بەزیو بووە، وەرز وەرزی بەهار بووە، سلێمان پاشا بە خۆی و هەرچی 
پیاوخاس���ی دەس���ەاڵتی بابان���ەوە دەكەونە رێ بۆ ماڵ كەیخوس���رەو بەگی جاف، ك���ە لە دەڤەری 
»زەلم«دا بووە.. لەوێڕا پاشای بابان دەكەوێتە دڵدانەوەی كەیخوسرەو بەگ و دەڵێت: ئێوە ئەگەر 
لە ناو خۆتاندا ناڕێكی كەوتووەتە نێوانتانەوە گوناحی ئێمە نەبووە، ئێس���تا ئێوە وا لە ناو خۆتاندا 
رێكن، چی لەسەر ئێمەیە با بیكەم، تەنها ئێوە لە من دڵگران مەبن، وەك دەزانن ئێوەی جاف پشت 
و پەن���ای دەس���ەاڵتی بابان بوونە و هەن وا بەغدا و ئێران لە س���ەنگەردان ب���ۆ پەالماردانمان، لەو 

دانیشتنەیدا گەورەپیاوانی دەسەاڵتی بابان ئامادەبوونە، وەك:

عەزیز ئاغای مەس���رەف، حاجی بەگی س���احێبقڕان، ئەحمە بەگی ساحێبقڕان، عەبدوڕەحمانی 
ئاغای باش���چاوەش. ئەو دانیش���تنە بڕێك لە س���ەهۆڵبەندانی نێوان دەس���ەاڵتی بابان و میرەكانی 
جاف دەتوێنێتەوە، بۆ پتەوی زۆرتر س���لێمان پاش���ای بابان، عەزیز ئاغای مەسرەف دەنێرێتە الی 
كەیخوس���رەو بەگ، تا یەكێك لە كچەكانی خوازبێنی بكات و ئەو پەیوەندییە ببێتە هۆی خزمایەتی 

گەرمتر لە نێواندا.

كەیخوس���رەو بەگ���ی ج���اف، لە وەاڵم���ی عەزیز ئاغادا دەڵێ���ت: ئێمەی بەگ���زادەی جاف بەپێی 
رەس���م و رەواڵێك كە هەمانە، ژن بە غەیری بەگزادەی الی خۆمان نادەین ئەمە وەس���یەتی باو و 
باپیرانمانە، بەاڵم وەڵەدبەگ كە ئەویش خزممانە، پێی دەڵێم تا كچەكەی بدا بە سلێمان پاشا و لەو 

پەیوەندە ئەحمەد پاشا، عەبدوڵاڵ پاشا و محەمەد پاشا دێنە دنیاوە.

كەریم بەگی جاف دەڵێت: »ئێس���تا كە س���اڵی 1914ز، ئێمە هێش���تا پابەندی ئەو كەلتوورەین 
ژن بە غەیری خۆمان نادەین، بەاڵم دوو حاڵەت روویداوە، دوو ژنمان بە سادات داوە، یەكەم بە 
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ش���ێخ س���ەعیدی كوڕی حەزرەتی كاك ئەحمەد و كچی قادر بەگی جاف دراوە بە ش���ێخ فەرەجی 
بەرزنجە...

لەم دوادوایەدا كچێكی سلێمان بەگی حەمەپاشای جاف دراوە بە جەمیل بەگی مەجید پاشای 
بابان، تاكەی ئەم كەلتوورە بەردەوامە خودا دەزانێت..

قادر بەگی جاف لە مێژووی هەزار و دووسەدی كۆچیدا مردووە، دەسەاڵت تێكڕا گەڕاوەتەوە 
بۆ كەیخوسرەو بەگ.

لە قادر بەگ كوڕێك بەجێ دەمێنێت، بە ناوی محەمەد بەگ كە بە باپیرەی خزمانی بارام بەگی 
دەناس���رێت و كاتێك قادر بەگ مردووە كوڕەكەی دوانزە س���ااڵن بووە، دیارە كەیخوسرەو بەگی 
مامی زوڵم و زۆری لێكردووە ئەوی باج و موڵكانە و بەشە سەرۆكایەتی بووە، هەر هەمووی بۆ 

خۆی تەرخان كردووە.

زبێدە خانمی دایكی محەمەد بەگ ژنی قادر بەگ كوڕەكەی هەڵدەگرێت و دەڕوا بۆ س���لێمانی 
بۆ الی پاشای بابان، سكااڵی خۆی دەكات، پاشای بابان لەگەڵیا دێت بۆ ناو جاف بە كەیخوسرەو 
بەگ دەڵێت: ئەو منداڵە كوڕی برای گەورەی تۆیە، هیچ رەوا نییە زوڵمی لێ بكەیت و لەبەر ئەوەی 
ق���ادر بەگ هاوپەیمانی من بووە، من بە تەواو هێزمەوە پش���تگیری ك���وڕە مێردمنداڵەكەی دەكەم. 
ه���ەر لەوێ���دا بڕیار لەس���ەر دابینكردنی ناوچ���ە و دەڤەرێك دەدەن كە بە بەش���ی كوڕی قادر بەگ 

بناسرێت...

بڕێك لەم تیرانە: تیرەكانی مكەیالی، حەمەعەلی وەیس���ی، عالی بەگی، رەشوبۆری، شوانكارە، 
شاتری، وردەشاتری، نەژوینی، سۆفی وەند، نەورۆڵی، خێڵی حەمە و دێهاتی هەڵەبجە، چورستانە 
و ه���ۆزی قارەمان���ی، غواڵمی، تەختە، قاچ���ی، و تیرەی رەنگاڵ، گاگ���ردەڵ و زەردیان و وارماوە، 
كە بریتییە لە س���ەیارە، بیركی چنارە، ئەحمەدبرنە، گواڵن، واوا، عازەبان، تووەقووت، جەرداس���نە، 
خەنەكە، قوماش، س���ویلەمیش، قاینەیجە، دووبارە لە بەش���ی پێنجوێن و لە قەرەداغ، سیوس���ینان، 
كەلوەش، مەسۆیی، گومەتە.. ئەوانە هەمووی درایە محەمەد بەگ كوڕی قادربەگ، ئەو بەشەكەی 

جاف مایەوە بۆ كەیخوسرەوبەگ..

دوای ئەو دابەشبوونە، محەمەد بەگ لە هەوارگەی كەیخوسرەو بەگ جوێ دەبێتەوە و شەش 
كوڕی دەبێت: بارام بەگ، میران بەگ، ئەمین بەگ، عەزیز بەگ، ئەحمەد بەگ و فەتاح بەگ.

دی���ارە ب���ارام بەگ كوڕە گەورەی ب���ووە.. و خزمانی بارام بەگی لەگەڵ ئێمەی كەیخوس���رەو 
بەگیدا ئامۆزای یەكین و لە شەڕ و خێردا برا بووینە، 

ئێس���تاش وا تێكەاڵوی���ن ژن و ژنخوازییەك���ی یەكج���ار زۆر ل���ە نێ���وان ئ���ەو دوو بەرەبابەدا 
روویداوە.



مێژووی هۆزی جاف

828

بەهرام بەگی میربەگی جاف
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چەند گرد و تەپۆڵكەی بەناوبانگی دەڤەری جافی 
مورادی

گردەگۆزینە
گردەنازێ

تەپەكەروس 
تەپەڕەش

تەپەچەرموو
تەپەعەرەب

گردەكەروێشكان
گردی پاشا

گردی یەغنی
گردی زاوت

قولە سووتاو
كەڵەشێرتەپە

چواركاڵو
تەپی تلەوەر
تەپە بێ مانا
تەپە زێڕینە

تەپەكەل
تەپەتوڵەكە
تەپەكوڕە
تەپەڕەش

تەپەگواڵوی
گردی بەكوا
گردی قازی

گردی گیلەك

 

گردی موان
گردی قول خورد

گردی گور
گردی درۆزنە

تەپە درگەڵە
گردی ئەحمەدئاوا

تەپێ گەڕو
گردەبەرزینە

تەپەگردەڵ
تەپێ مالوان

تەپێ بڵباسان
گردی حەمەخان

تەپێ كەرەم
گردی میرەدێ

گردی كانی ڕەش
گردی هەواس
گردی تەپەالژە

گردی سلێمان بەگ
گردی تاالم

گردی قوچكە
گردی چاوگە

گردی كانی كەوە
گردی سواری
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داستانی پەیكەری حەمەپاشای جاف

س���اڵ س���اڵی 2001 بوو، زۆربەی زۆری بنەماڵەی بەگزادەی جاف نیش���تەجێی ش���اری بەغدا 
ب���وون، بەن���دەش یەكێك بووم لەوان���ە، لەبەر چەند هۆیەكی سیاس���ی نەمدەتوان���ی بگەڕێمەوە بۆ 
كوردس���تان و توانای هەندەران رۆیش���تنم پێوە نەمابوو، ناچار هەر لە بەغدادا مابوومەوە.. هیچ 
ج���ۆرە كاروبارێك���ی دەوڵەتیم نەدەكرد، هیچ كار و كردەوەیەك���م نەدەكرد لە ناو دەوڵەتدا، یان لە 
ن���او خەڵك���دا پەیوەندی بە دەوڵەت���ەوە هەبووایە. ئەو رۆژانەش لە كاس���بی رۆن كڕینەوە تا گەنم 
فرۆش���تن و كاری گەورەتریش تەواوی ئەوانە پەیوەندی بە رەزامەندی دەوڵەتەوە هەبوو.. منیش 
بۆ ئەوەی ئاڵوودە نەبم هیچ كار و كاس���بییەكم نەدەكرد. تەنها نەخش���ەی خانوكێشان نەبێت، ئەوە 
بۆ خەڵكی دوور لە دەس���ەاڵت و بە زۆر نەبووایە بۆ هیچ یەك لە دەس���ەاڵتدارانی ناو دەوڵەت و 
حیزبی بەعس كارم نەدەكرد، هەر ئەو ش���ێوازە گرانم لەس���ەر كەوت.. بەو شێوەیە سااڵنم دەبردە 
س���ەر، بە پێچەوانەوە زۆربەی زۆری خزمان بە هەر چوارالدا هەڵپەیان دەهات كاس���بی بكەن، لە 
نەوتەوە بیگرە تا جەوت، لە ش���ەرقەوە تا غەرب فڕكەیان دەهات، خۆ من باس���ی ئەوانەیان ناكەم 

بە شێوەی فەرمی كارمەندی دەوڵەت بوون...

دەتوان���م بڵێ���م، لە ن���او خزمانمدا، تاك ئ���اواز، بێ ناز، ت���اك و تەنیا مابووم���ەوە، بیروڕایەكی 
تایبەتمەند، تەواوی ئازارەكانم دەخستە سەر نووكی قەڵەم، سا وەك پارچە هەڵبەستێك، یان وەك 
رۆمانێك برینەكانم پێ ساڕێژ دەكردەوە. خزمانم نەیاندەتوانی بمخوێننەوە، الیان وابوو كابرایەكم 

توانای كار و كردەوەم پێوە نییە و وەك ئەوان هەڵپەڕكێ نازانم..

لە بیرمە جاروبار، ش���ەوێك كۆدەبووینەوە، بەس���ەر مێزی خواردنەوەشەوە دیسان باس هەر 
باس���ی ئەو كاس���بییە گاڵوانە ب���وو، تا پێ���م راگەیاندن: براینە بەن���دە دێم دوو س���ەعات لەگەڵتاندا 
دادەنیشم، ئامادە نیم گوێگری بەنوبەساتی ئێوەبم، یان بۆ لەمەوال لەم جۆرە دانیشتنانەدا بەشدار 
ناب���م، یان ئەم دوو س���ەعاتە باس ل���ەو كاروكردەوانەی خۆتان مەكەن.. خ���وا هەڵناگرێ ئیدی كە 

لەگەڵیاندا دادەنیشتم، پارێزیان لەو باسانە دەكرد.

ب���ا راس���تگۆ بم، ژیانێكی پڕ لە ئازارم بەس���ەر دەبرد، ئەوانەی رۆمانی )ك���ۆردەرە، هیچ، راز، 
س���ەرئەنجام پاش���ایان كوش���ت(یان خوێندبێتەوە بە وردی پەییان بە خەرمانی خەمی من بردووە، 
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ئەو چوار رۆمانە هی ئەو سەردەمە پڕ لە مەینەتییەی ئەو قۆناغە سەختەی ژیانی منە... با ئەویش 
بڵێم، هەر ئەو ئازارانەم بوو بە هۆی ئەوەی لە كاروكردەوەی هونەری میعماریدا لە سەرتاسەری 
عێراقدا وەك خاوەنی پەنجەمۆری تایبەت بناس���رێم و پەنجەم بۆ درێژ بكەن.. لەوالش���ەوە لەبەر 
ئەوەی لە بنەماڵەیەكی وا ناس���راو بووم و بەحیس���اب بۆرژووا و پاش���ازادە، بڕێك لە نووسەران 
و خوێندەواران س���ەنگەرێكی نەفس���ییان لێ گرتبووم و واقیعانە سەیری بەرهەمە ئەدەبییەكانمیان 

نەدەكرد، بەڵكو لە خۆما و لە بنەماڵەكەمدا خنكابوون كەوتبووە نێوان دوو بەردە ئاشەوە.

دوای رۆمانی )پاشایان كوشت( كە سەرگوزەشتەی كوشتنی »حەمەپاشای جاف«ی باپیرمە، 
كەوتمە بیری دروس���تكردنی پەیكەری »حەمەپاش���ا«. ئەوەبوو لەگەڵ گەورەترین پەیكەرس���ازی 
عێراقیدا »محەمەد غەنی حیكمەت« كەوتمە راوێژ و گفتوگۆ بۆ پێكهێنانی ئەو پەیكەرە، دووقۆڵی 
قوڵم���ان لێهەڵك���رد و لە بڕۆنز پەیكەری حەمەپاش���ای جاف دروس���تكرا، چەندی كێش���ا و چەندی 
تێچوو ئەوەش باس���ێكی ترە، خزمانم دەیانزانی خەریكی چیم بۆ خوا ئەو هەموو نەوە و نەتیجە 
دەوڵەمەندی پاش���ایە دینارێكیان نەبەخش���ییە ئەم پڕۆژەیە... پەیكەرم تەواو كرد و بە چاكم زانی 
ئەمجارەیان لە خزمانم نەگوزەرم و لە حزوری پاشادا دادگاییەكی ویژدانی پێك بهێنم. لە هوتێلێكی 
گەورەدا ئەوی لە توخماتی حەمەپاشا بوو دەعوەتم لێكردن و پەیكەری حەمەپاشام لە ناوەڕاستدا 

دانا و پەردەم كێشا بەسەریدا و دوای پەردە هەڵدانەوە ئەم بابەتەی خوارەوەم خوێندەوە:

)لەوەی دڵنیام ئەمش���ەو مەش���خەڵی رۆح و رەوانی پیاوە گەورەكانە، ئەمش���ەو چی ئێس���ك و 
پێشەی پاشا هەیە لە تاوا لە شادمانی رۆح و رەوانا، لە باوانا هاتووەتە حەشۆكە و لەرزین.. دڵنیام 
لەوەی ئەمش���ەو رۆح و رەوانی پاش���ای شەهید و هەرچی هەوارگە و مەزارەكانی تری بەگزادەی 
جاف هەیە، هەمووان بەڕاس���ەرمانەوە پەپوولە ئاس���ا لە فڕیندان و بەش���داریمان لێ دەكەن.. گوێ 
بگ���رن، ورت���ە مەكەن، بنواڕن، ئەوس���ا رۆحی باو و باپیرانمان لە خزمەتی پاش���ادا س���ەرفەرازانە 
هاتوونەت���ە میوانی كۆڕ و كۆمەڵێ كوڕ و نەوە و نەتەوەكانیانەوە. ئەمش���ەو مردووانی بەگزادەی 
جاف تێكڕا لێرەن، باوەڕبكەن پڕ بە روانگە و گلێنەكانم دەیانبینم، بە وردی بە رێكوپێك هەست بە 
بۆن و تەواجودیان دەكەم، ئەوەس���ا لەو س���ەربنەوە پاشا بە ویقاری هەمیشەگی و كوڕەكانی باو 
و باپیرانی نەوەكانی. هەر هەموو س���ەیركەری كوڕی ئێمەن و چاو گڕدەدەن بۆ ئەوانەی لێره نین 

و دەربەدەری واڵتانن یا لە ترسا، یا لە برسا...!!

ئازیزان .. لە بیرتان نەچێت ئەمشەو لە حزووری پاشاداین، پاشا گوێگر و یان ئەوانەی بینەری 
كردار و رەفتار و گفتاری هەر هەموومانە، گەورە و بچووك سبەی نە من هەم و نە تۆ هەیت و نە 
ئەویش.. ئەم و ئەوانە ماون، جا بەندە ئەم هەلە لە دەست نادەم و ئەمشەو سكااڵی خۆم دەگەینمە 
حزووری پاش���ا و ئاش���وفتە بازاڕی رۆژگارمانی دەگەیەنمێ، ش���كاتی دەردی خۆت خوسرەو لە 

پاشای جاف تەمەنناكە بیخە ئەوالوە چەكەرە هەلە، فرسەتە.. ئەی وانەكەم چی بكەم..

پێم وابوو... تۆ پشتمی، كوێستانان خاڵ خاڵ دەردی بێكەسی و سەبووری كوشتمی.

پاش���ا گیان: خۆ دەبینی رێگای خێڵمان لێ گیراوە، لە هەر دۆڵ و دەربەندێكا س���ەدان كەبكە و 
تەڵە و داوە، هەوارگەكانمان داگیركراوە، ئێمەش لە بازنەیەكی بووش و بەتااڵ بێ دەربەس���ت بێ 

حاڵ .. ساڵ دەدەینە دەست ساڵ..
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بنواڕە س���ەر و ریش���م، تێكەڵەی ماش و برنجە.. بە نرخی گەنجی س���ەندوومە، س���ەرمایەی 
دەرد و رەنجە، هاوڕازم ئەژنۆكەمە، مەنزڵگام گۆشەی غەمە وا بڕوا. بڕوا بكەن پەرگردن زێڕ و 

گەنجە..

پاش���ا گی���ان: دوودڵ بووم، ئەم س���كااڵیە ل���ە حزوورتا بكەم یا نا.. یا وەك هەمیش���ە دوور لە 
»ئێس���تا« بیدەمە دەست سبەی.. راستی كام سبەی؟ وا خەریكم دەكوژێمەوە، سبەیش لە ئاسۆدا 
بێ دەنگ و بێ ڕەنگ و بێ ناوونیشانە.. بەندە ئەمشەو لە حزوورتا پەنجەی تۆمەت بۆ هیچ كەس 
لە نەوەكانت درێژ ناكەم خەتا و تاوانیش ناخەمە ئەس���تۆی هیچ كەس���ێك، كە بۆ وا لە بنبەستێكی 
بێ سەر و بن و رەش بگیریا دووچارین.. بەڵكو هەر هەموومان گەورە و بچووك ژن و پیاو گەنج 

و پیر لەم تاوانەدا هەر كەسە بەگوێرەی خۆی تاوانبارە..

پاش���اگیان: لە رۆژگاری گوم و ونا.. شااڵوی ساڵی پڕوپووچ تێدەپەڕێ بە دەربەندی عومری 
ئەو و عومری منا. وا پایزە و سەرقەتاری كاروانی ژین رێچكەی ساڵە عومر تێپەڕی، سەرسەری 
ئاواتەكانمان مەحاڵە... كام ئاوات؟ ئاخۆ دەبێت ئاواتی ئێمە چی بێت؟ رێگەی خێڵمان لێگیراوە. خۆ 
گیراوە. لە هەر چوار الوە هەرایە، بەزمە، ش���اییە بە ریزا، خەنە بەنانیان خوێنی ئازیزە، هەناس���ە 
كورت و بێ مەودایە، خەیاڵی گەورە و س���ەرە س���ەودایە، چ بەلبەش���ویە. ئەش���هەدو وایە. ئەمانە 
هەم لە س���ەردەمی تۆیش���ا هەبوون.. تۆ بوویت تەنیا سوارە لەو سەرەوە لەو بنارە تا ئەو خوارە 
جۆباڵوت كردە گەنم و گرد و هەوارگە و هەرێمت دەستنیشان كرد و شوانی جافت كردە ئاغا و 

ئاغای خەڵكیت بە شوان كرد. دوای 123 ساڵ یەشتا خەرمان بەرەكەت...

پاش���ا گیان: ئەمش���ەو، لە حزوورتا دەروونم كەیلە، لێم گەڕێ با پەردە دادڕم و هەستی خۆم 
دەربڕم

ئا ترس و داوی بۆم ناوەتەوە
تا فانوسی رەواقی تێڕامانم نەكوژاوەتەوە

تا نۆتەی نەیی و سكوتم نەخنێكنراوە
تا بازووی ملمالنێم پێچ نەدراوە
تا هێندەی تر دەهۆڵم نەدڕاوە.

تا تانگۆی بوونم لە قورس���ایی ش���ەوا، لە روانگەی ئەم و ئەوا بە هۆ.. یا بە بێ هۆ.. لە بومی 
لێاڵ نەبووەتە تاپۆ دڵی پڕ لە خوێنم. با سكااڵكانم لە حزوورتا بدركێنم.

بن���واڕە، دوور و نزی���ك تێكەاڵوین، بێ گوێین، بێ دەمین، بێ چاوین. ش���وان و گاوان و بیانی 
تێكەڵمان بوون.. وا بڕوات نەمانە سەیر لەوەدایە هیندی و تورك و تەتەر و مەغۆل و مەیمونیش 
بەتەمامانە هەزار كارمان لە عەوباڵە، لە نێومانا ژن و زا س���ەرداڵە، گەورەكانمان گوێگری قس���ەی 

پووچی وەچ و منداڵە...

پاش���ا گیان: تۆ تەنها بوویت.. ئێمە زۆرین. ئێمە بۆرین، راز و رەواجی قس���ەی بێ ئەرزش و 
س���ووكە، مەرگی یاس���ای گەورە و بچووكە، بۆ یەكتر نە نرخێك، نە رێزێ.. بە دزی و بە ئاش���كرا 

ئەم و ئەو دەبێزێ.. كەیل و كێشانە بەربادە.. نە بە لێهاتنە، نە رۆشنبیرییە، نە سەوادە.
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پاش���ا گی���ان: دوێنێ دۆس���تێكم چرپانی بەگوێم���ا وتی: پرس���یاری ئەندازیارێك���م پێیە وەاڵمم 
دەدەیتەوە بە زمان.

وتم: سەرچاوان.
وت���ی: قوربان.. پێم س���ەیرە.. هەرچی خ���اوەن زەوقی كورد و عەرەب هەیە ش���انازی بەوەی 
دەكەن خوس���رەو جاف نەخش���ەیان بۆ بكێش���ێت، كەچی خزمانی دەس���ت بە دامانی خەڵكی ترن.. 

چەندی بە چەندە؟

وت���م: ب���رادەر، من خەرمانێك دەرد و ئێش���م، س���وێندم خ���واردووە، بۆ هیچ خزمێك نەخش���ە 
نەكێشم...

بەاڵم پاش���ا گیان: لە راس���تیدا وانییە. خزمی من هەر ئەوەی پێ دەكرێ كە دەیكا. خوا رەحمی 
كردووە توانا و سەوادی رەخنە و نووسینیان تێدا نییە، ئەگینا هەرچی گۆڤار و تۆمار و رۆژنامەكانی 

كوردستان هەیە دژ بە رۆمان و بەرهەمەكانم رەشیان دەكردەوە. كه  ناتوانن..!!

س���وپاس ب���ۆ خوا ل���ەو رووەوە دەس���تەپاچەن... پاش���ا، ب���ا بگەڕێین���ەوە س���ەردەمی زێڕینی 
بنەماڵەكەم���ان، یان���ی س���ەردەمی جەنابت، پێم وانییە، زۆر كەس لە ش���اری بەس���رە و نەجەف و 
روم���ادی و كوف���ە و عیمارەیدا جەنابتی ناس���یبێت... دوێنێ بۆ هەزاران ژنە بەس���راوی هەڵهەڵەی 
بۆ ناوی »جاف« لێ دەدا، هەر پار بوو، لە پایتەختی ش���یعر و رۆش���نبیریدا، لە شاری نەجەف لە 
بندەستی شێری خودا »عەلی« هەزار ماشەڵاڵ بۆ ناوی جاف وترا.. هەر دوێنێ بوو لە »كووت« 

لە حزووری »موتەنەبی«دا، ناوی جاف جاف دەشت و دەری هەژاند..

لە ناو بنەماڵەكاندا، لە ناو خوێندەوارانا، وا باوە هەر كاتێك نووسەرێك، شاعیرێك كتاوێكی لە 
چاپخانە وەدەربێت، رۆشنبیرانی بنەماڵە، یا ئودەبای رەش و رووتی دۆستی ئەو نووسەرە، قەرز 
دەك���ەن ب���ە بۆنەی دەرچوونی كتاوی هاوڕێكەیانەوە دەع���وەت و بەزمێك دەگێڕن. خەڵكینە.. ئەی 
رۆشنبیرانی كورد و عەرەب. ئەی باسەوادانی دوور و نزیك، وا بیست و پێنج كتاوم لە چاپخانە 
وەدەر هاتووە. خزمانی خوسرەو جاف لەم رووەوە كولێرەیەكیان نە بۆ خۆم داوە و نە بە كەس 
بۆ نرخ لێنان لە خۆم و سەواد و رۆشنبیری، زۆرمان ئێستاش دەست و سەری لە ناو خەرمانی 
و خەزینەی ش���انازی پاش���ادایە... بەاڵم پاش���اگیان، من مەزڵوومم. خۆت باش دەزانی لە س���ااڵنی 
راب���وردوودا چەندە خ���اوەم بژاردووە.. خاوەی چینایەتی، خاوەی ك���وڕی تۆ بوون، چەپگەڕا پێی 
وابوو، غەیرە دینم، بێ رەحم و بێ بەزەیی دەس���تی ناوە بینم. س���ەدان گڕ و ئاگری بۆم كردەوە، 
مام.. نازانم چۆن بڵێسەم نەسەند و نەسووتام، ئێستاش باج بژێری چینی بورژوای خۆ بە زلزانم!.. 
ئەگەر كوڕی یەكێك لە گەڕەكەكانی سولەیمانی یا دیاربەكر یا سنە و ساباڵغ یا هەولێر باما، بەم 
دەردەی���ان دەب���ردم و وایان لێ دەكردم؟ بێگومان نەء، هەزار نەء. كێ ئەم ژانەم بۆ دەبژێرێ؟ ئەم 

ئەفەندییانەی نه وه  و نه تیجه ی جه نابت..؟

پاشا گیان: كۆڕ و كۆمەڵی ئەوسا، دیوەخان بوو حوجرە و تەكیە، جێگەی هەڵبەست و وێردی 
ج���وان ب���وو.. لە دیوانی خ���ۆت و كوڕتا، مەولەوی بەزمگێڕ بوو، ش���ێخ رەزا نوكتە ژمێر و مەالی 

جەباری شیعری بێ ژمارەی دەوت بۆ بەزم خۆنوانی.. ئێمە چی...؟ ئەوەسانێ. ئێمە كوانێ؟
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پاشا گیان: لێیانگەڕێ. تا ماوم ئەم خاوە و باجەم پێ دەبژێرێ.. بەندە كاڵش هەڵگری جەنابتم، 
دەروێ���ش و سەرس���ەپوردەی ب���او و ناوتم. بە هەزار و یەك دەرد و ژان، ش���ەو و رۆژ هەوڵدان 
تا ش���ێوەكەتم وەدەس���ت هانی، بە جوانی رۆمانی هەنگاومە و مەلحەمەی ش���ەهیدبوونتم گەیاندە 
دەستی خوێندەواری كورد، بە هەزار و دوو دەردە سەر و بۆنەهات، رۆمانەكەم كردە عەرەبی و 

بۆ عارەو زمان كردمە خەاڵت.

بە هەزار و س���ێ ئەفس���وون و بوون و نەبوون وەرمگێڕایە س���ەر زمانی فەڕەنس���ی. بە دوو 
هەزار و دوو تەكڕەویی و سەوداسەرییەوە لە تار و پۆی دەروونم، لە خوێن و كەرەستەی بوونم، 
لە دەمی خۆم و منداڵم گرتەوە تا توانیم ئەمش���ەو من و ئەم خەڵكە لە حزوورتا دەس���ت بە نەزەر 
بوەس���تین. جا لە حزوورتا، لە حزووری رۆح و رەوانی با و باپیرانما بەڵێنت دەدەمێ مەلحەمەی 
ژیانت بهێنمە س���ەر پەردەی س���ینەما، ئەویش س���ینەمایەكی جیهانی، ئەگەر دڵە پینە پینەكراوەكەم 

ماوە و مۆڵەت و مەودام بدات..

خزمین���ە. گرن���گ بنەما دانانە، گرنگ ب���ە وردی پەنجە ئاماژەكردنە بۆ ژانەكان. چەند خۆش���ە 
هەم���وو ب���ۆ یەكێك و یەكێكیش بۆ هەمووان. چەند خۆش���ە وردەكارانە هەنگاونان، چەند خۆش���ە 
جارەوبار ئینسان وەك زەنگیانە خۆی بهۆنێتەوە، گاە گاە وەك رۆژنامە خۆی بخوێنێتەوە، وەك 
تەرازوو خۆی هەڵس���ەنگێنێت. بە ویژدانەوە خۆی خۆی بدوێنێت. چەند خۆش���ە كەیل و كێشانە لە 
ناوماندا دوور لە فش���ە، دوور لە كێش���ە، دوور لە كەم و زۆری دینار و دووڕوویی، ئاوێنە ئاس���ا 

حەقیقەت خۆی بنوێنێ...

پاش���ا، لە حزوورتا، روو دەكەمە گەنجەكانمان، كچ و كوڕو دەڵێم: نەس���لی ئێمە، هەر چۆنێك 
ب���وو گەیاندوومانەت���ە ئەم پلە و پەیژەیە، خۆ زۆر جێگەی ش���انازی نیی���ە ئەمما لە بیرمان نەچێت 
كوڕ و كچی كێن و بكۆش���ن خۆیان و ناو و باوی باو و باپیرانیان بپارێزن، بە هەرزان نەنواڕنە 

رابوردوودا.

پاشا گیان: ئەمشەو، سەرتم هێنایە ژان، با ئەوەش بڵێم. بەسەر ئەم هەموو كەم و كوڕییەدا كە 
لە ناوماندا دەبینرێت.. نەوە و نەتەوەكەت هێشتا جێگەی ئومێدن، هێشتا سەر و گەردەنێكت لەگەڵ 
بنەماڵە كۆنەكانی س���ەردەمی خۆتا بەرزتر و یەكگرتووترین.. ش���تێكە من تەماحكارم، مەنجەڵێك 
دەرد و ئ���ازارم. بۆی���ە داواكارم هەڵژمێ���ر بین بۆ خزمەتی یەكتر و خزم و خوێش و عەش���رەت و 

میللەتەكەمان و سەرتاسەری ئینسان .

بەدوعا پاشا گیان.. رووحت شاد، رەوانت سەرفراز ناو و باوت هەر بەردەوام بێت.

2001/4/1                                                                             
                                                                               بەغا
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كۆچی جاف بەرەو ئێران
ئەوەی ئێمە وەك نەوەی حەمەپاش���ای جاف زانیومانە و بەڵگەمان بە دەس���تەوەیە بە وردی 
چۆنیەتی رۆیشتنی حەمەپاشای جاف، لە ژێر دەسەاڵتی عوسمانییەوە بۆ كوردستانی رۆژهەاڵتی 
ژێر دەس���ەاڵتی قاجاری، س���ەردەمی »ناسرودین« شای قاجار 1291ك، بێ شك هۆی تێكچوونی 
حەمەپاش���ای جاف لەگەڵ دام و دەس���تگای ناوچەیی یان والیەتی س���نە و كرماشان زۆرتر لەبەر 
هۆزەكەی بووە، لە باس���ەكانی تردا بە درێژی باس���ی لێوە دەكەین. بەاڵم با بڕۆینە الی دیكۆمێنتی 
دەس���ەاڵتی قاجاریی���ەوە، ك���ە چۆن دەربارەی حەمەپاش���ای ج���اف و هۆزەكەی تێفك���راون. بەندە 
هەروەك خۆی ئەو جۆرە روانینە و چۆنیەتی مامەڵەی دەوڵەتی قاجاری دەربارەی دەرخواس���تی 
حەمەپاش���ای جاف روون دەكەمەوە كە لەو نووس���راوەی دەوڵەتی قاجارییەدا نووس���راوە تیایدا 

دەڵێت:

»محەمەد پاشای سەرۆكی جاف، ساڵی 1291ك لەگەڵ كاربەدەستانی عوسمانیدا تێك دەچێ 
و چ���ارەی نامێنێ���ت جگ���ە ل���ەوەی خاكی عوس���مانی بەجێ بهێڵێت و پەن���ا بهێنێتە ئێ���ران، بۆ ئەو 
مەبەستە حەمەپاشا چەند ئەسپی رەسەن دەكاتە دیاری و دەینێرێتە خزمەتی »موئەیەدولدەولە« 
تا لەو رووەوە بكەوێتە تەقەلالوە، ش���ازادە بەو دیارییە گەلێك خۆش���حاڵ دەبێت و لە رووی بێ 
درایەتییەوە نامە دەنووسێت بۆ )میرزا حوسەین خانی سوپاساالر( كە لەو نامەدا زۆر لە چاكەی 
حەمەپاشای جاف و هۆزی جاف دەدوێت، بەاڵم سوپاساالر لەبەر مومانەعەتی )موعتەمەدولدەولە( 
كە هۆش���یارانە دژ بەو هاتنە بووە، بە مەرجێك رازی دەبێ كە هۆزی جاف لە كۆچەری دەس���ت 

بەردا و نیشتەجێ ببن.

موعتەمەدولدەولە، بیروڕای خۆی دەگەیەنێتە عەرزی شا و شا رازی دەبێت، كە حەمەپاشای 
ج���اف و هۆزەك���ەی بێنە ناو خاكی ئێرانەوە بە مەرجێك حەمەپاش���ا بێت بۆ ئێران و لەگەڵ پەنجا 

سواری جافدا لە دارولخەالفەی تاران بمێننەوە وەك بارمتە...
حەمەپاش���ا ب���ە فەرمانڕەوای���ی ناوچەكانی س���ەربیل زەه���او و دوانزە هەزار تومان پاداش���ت 
دەگەڕێن���ەوە ناو هۆزەك���ەی و موعتەمەدولدەولە لەو كارە ناڕازی دەبێت، بەاڵم میرزا حوس���ەین 

خانی سوپاساالر توانیبووی شای ئێران رازی بكات...

مەحم���وود بەگ���ی جاف، كوڕە گەورەی حەمەپاش���ای ج���اف، لەگەڵ پەنجا س���واردا لە تاراندا 
دەمێنن���ەوە. ئی���دی س���اڵێك دەگوزەرێت تیرەكان���ی ج���اف و ئاژەڵەكانیان ئ���ەوەی زەرەر و زیانە 
دەیگەیەنێن���ە ناوچەك���ە و خەڵ���ك و خوای ئەو دەڤەرە، نێوان محەمەد پاش���ای ج���اف و دەوڵەتی 
قاجاریە رۆژ بە رۆژ ناس���ازگارتر دەبێت، تا دەگاتە ئەوەی حەمەپاش���ا زیرەكانە توانیویە نێوانی 
خۆی و دەوڵەتی عوس���مانی رووبەرا كاتەوە هەواڵ دەنێرێتە س���ەر مەحموود بەگی كوڕی، كە بە 
گورجی بگەڕێتەوە زەهاو، مەحموود بەگ لەگەڵ پەنجا سواردا دەكەونە رێ و دەگەڕێنەوە بەرەو 
جوان���ڕۆ و زەه���او، لە رێگەی ئەوه ی تەل���ی تەلگراف هەبووە لە چەندی���ن الوە دەیپچڕێنن و زۆر 
ناكێش���ێت، حەمەپاش���ا دەگەڕێتەوە خاكی عوس���مانی، ئەم كارە دەبێتە هۆی دڵگرانی شاهەنشا لە 

سوپاساالر و موئەیەدولدەولە و شاهەنشا لێزانینی موعتەمەدولدەولە ستایش دەكات.
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»دیكۆمێنتێكی عارەبی«

رۆژنامەی »العربی« كە لە ش���اری لەندەن دەردەچێت، لە دوو ژمارەیدا باس���ی كوردبوونی 
»حەزرەتی ئیبراهیم«ی كردووە و بەندە وەرمگێڕاوەتە سەر كوردی و دەقی رۆژنامەكەشم كۆپی 
كردووە و لەبەردەستدایە.. بەندە كاتی خۆی ئەو دوو مەقالەم خوێندەوە زۆر پێی سەرسام بووم، 
بەڕێككەوت لەو رۆژانەدا لە شاری لەندەن بووم. ئەوی ئەو دوو وتارەی نووسیبوو، نە من ناوم 
بیس���تبوو، ن���ە كەس���ێكی دیكە ئاگادار بووە لەو ن���اوە.. وەنەبێت لێرە و لەوێ ل���ە كورد و عارەبی 

نووسەرانم زۆر پرسی، كەس نەیدەناسی، تا بڕیارم دا بڕۆم بۆ ئۆفیسی ئەو رۆژنامەیە..

هەر وام كرد، بەاڵم بەداخەوە هەرچیم كرد، ناوی راس���تەقینەی ئەو نووس���ەرەیان پێ نەدام، 
وای���ان وەاڵم دەدای���ەوە كە ه���ەر ئەو ناوەیان الیە ك���ە وتارەكەی بەو ن���اوە باڵوكراوەتەوە. ئیدی 
ئەوە چەندین س���اڵ بەس���ەر س���ااڵنی ترس و تۆقیان لە سەدام حوس���ێن و دەزگا دۆزەخییەكانی 

بەسەرچووە و هێشتا ئەو نووسەرە نە رەنگی هەیە و نە بۆ.. بۆ؟! هێشتا نازانم.

ئەو نووس���ەرە بۆ خۆی ش���اردۆتەوە؟! بۆ خۆی ناكاتە خاوەنی ئەو زانیارییانە؟. بەندە تاكو 
ئەوڕۆ بەدوایدا دەگەڕێم هێشتا بچووكترین زانیاریم دەربارەی خاوەنی ئەو دوو مەقالەیە بەدەست 
نەهێناوە. ئەوی بە الی منەوە ئەو دەسە یەكجار سەرسام ئاوەر بوو، ئەو زانیارییانەی لە كوێوە 
بەدەس���ت هێناوە؟ كام س���ەرچاوە؟. چەندین س���اڵ بیرم لەوەی دەكردەوە، نە دەگەیشتمە ئاكام و 
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سەرئەنجامێك.

ت���ا لەم دوا دواییەدا، كوڕە جافێك دەستنووس���ێكی بۆ هێنام، تا ورد دەبوومەوە سەرس���امتر 
دەبووم، باوەڕم نەدەكرد، لەم بندەستی خۆمەوە هەمان چیرۆكی »حەزرەتی ئیبراهیم« وەبەرچاو 
بكەوێ���ت، ئەوی���ش لە دەمی پیاوێكی كۆڵكە خوێندەواری دۆڵی جافایەتی و ئەو بنارە بەردەاڵنییەی 

كە لە تەواوی ئاوەدانی و رۆشنبیری سەرەتاییشەوە دوورە.

باش���ە، ئەو داستانە، خۆ لە ئاس���مانەوە دانەباریوەتە خوارێ، پێم وانییە زادەی فكری چەندین 
كابرای نەخوێندەواری الدێ نش���ین بێت.. وەك س���ەرچاوەی مێژوویی هیچمان بە دەستەوە نییە، 
وەك ئەفس���انەیەكی بەرباڵو نەبیستراوە، تۆ بڵێی وەك چیرۆكێكی ناوچەیی پشتاوپشت مابێتەوە؟ 
ئەگەر وابێت چ سڕ و رازێكە وەك نهێنی پارێزراوە و سنگ بە سنگ نەخوێندەواران گێڕاویانەتەوە 

تا گەیشتووەتە من و تۆ...؟

ئەگەر دروس���تكراوە كام عەق���ڵ؟ بۆ حەزرەتی ئیبراهیم؟. ب���ۆ پەیامبەرێكی تر نا؟ یان گەورە 
پیاوێك���ی مێژووی���ی نەبێت و تەنه���ا هەر ئیبراهیم؟.. لەوانە گوزەش���تە، بۆ میللەتێك���ی كە نەبووە؟ 
ئەوانەی دەسەاڵتدارتر بوونە لە ئێمەی كورد، ئەوە عەجەمە، خاوەنی چەندین دەسەاڵتی لە ئاستی 

ئیمپراتۆریەتدا بووە..؟ یان عارەب، كە بووە بە خاوەنی ئایینی پیرۆزی ئیسالم..

سەرئەنجام، تورك زۆرتر لە پێنج سەد ساڵ زیاتر خاوەن دەسەاڵت بووە..؟

دیس���ان دەپرس���م لە ناو كورددا بۆ جاف و هۆزێكی تر نا؟ ئێمەی جاف س���ەدان ساڵە و بگرە 
هەزارانیش هۆزێكی كۆچەری و رەوەند بووینە، لە ش���ار و نیش���تەجێ بوون دوور بووینە. یانی 
سیستەم و ئالیەتی ژیانی كۆچەری بڕێك مەحروومییەت و سەختی و دژواری دەخولقێنێت، واتە 
زۆرین���ەی خەڵك���ی كۆچەر بوونە و ل���ە خوێندن و خوێندەوارییەوە دوور دەبن و دەبنە بەش���ێكی 
راس���تەوخۆی سروش���ت، دار و بەرد و چیا و دەش���تودەر و كانی و رووبار و چۆم و زوم و با و 
باران و تۆف و ئۆف و مانگ و خۆر و ئەس���تێرە هەور و هەاڵو، الفاو و تۆفان و گڕ و گەرما و 

ئاژەڵ و جانەوەر..

هەریەكە لەوانە دەبنە كوچكێك لە سێكوچكەی ژیان و زیندەكانی كۆچەری و رەوەندین ئەوی 
بیری لێ نەكاتەوە داستان خولقاندنە، بۆ ئەم داستانە پڕ لە وردەكاری و زەرافەتە لە ناو هۆزێكی 
وا سەرەتایی كۆچەری وەك ئێمەی جافدا سەرهەڵدا و بپارێزرێت و بە شانازییەوە پیرە پیاوەكان 
و نەخوێندەوارانی نێو دیوەخانەكانی خۆی بە نەوەی راستەوخۆی حەزرەتی ئیبراهیم بزانێت...؟

ب���ە تەئكی���د تەمەنی ئەم چیرۆكە س���ەد س���اڵ و دوو س���ەد س���اڵ نییە، بەڵكو هەزاران س���اڵە، 
هاوتەمەن���ی چیرۆكی »كەڵەگامێش���ە« كە ه���ەر لەم دۆڵی رافیدەینەیدا روویداوە، س���ەیر لەوەدایە 



مێژووی هۆزی جاف

838

ئیبراهیمە جافەكەی الی ئێمەش ماوەیەك بەرەو خوار بۆتەوە و لە شاری »ئور« ژیاوە.

ورد بەرەوە لەم پەیوەندییە عەفەوییانە، ئەمە زادەی بیر و بۆچوونی كابرایەك یان كۆمەڵێكی 
خوێندەوار نییە و رێكیان خستبێت. ئەو جۆرە رێكخستنانەش زۆرتر بیر لە سوود و زیانی كەسانێك 
یان كۆمەڵێك دەكەنەوە و لەم جۆرە داس���تانانەی دروس���ت دەكەن، با واقیعانە لە خۆمان بدوێین، 
خۆمان مەبەس���تم ئێمەی كوردە.. وەك زانراوە، لە دوو هەزار و پێنج س���ەد س���اڵ لەمەوبەرەوە 
ئێمەی كورد خاوەنی دەس���ەاڵتێكی ناوەندی بەرباڵو نەبووینە تا لە رووی بوونی زەڕ و زۆرەوە 

داستان سەرایی یا مێژوووسازی بكەین وەك گەالنی دەست رۆیشتووی دەوروبەرمان.

لەو رووەوە رەش���یان بە س���پی كردووە و ئەوی بە كەڵكە و هی خەڵكە بردوویانە و بە ناوی 
خۆیان���ەوە تۆماری���ان كردوون ئێم���ەی كورد ئەو دەوڵەت و دەس���ەاڵتەمان نەبووە، ئەوی دزراوە 
ل���ە ئێمەی���ان دزیوە، ئیدی ئەوە مێژووە، كەلتوورە، كەلەپوورە، زمانە، س���امانە. بەاڵم ئەوی بۆیان 
نەكراوە بیدزن، ئەفس���انەكانە یان چیرۆكە خۆماڵییەكانە، ئەوانە س���نگ بە س���نگ ماونەتەوە، تاكو 
ئەمڕۆكەش دەیگێڕنەوە، ئەفس���انەی میللەتان بەس���تەگییەكی راس���تەوخۆی هەیە لەگەڵ رەگەزدا، 
لەگ���ەڵ جوگرافی���ا و ج���ۆری زیندەگیدا، ئیدی جوگرافیای سروش���تی، یان ئینس���انی یان حەیوانی 
ناكرێ���ت لە ئەفس���انە و چیرۆكێكدا بوترێت، یاخۆ باخاتێكی دارخورما ل���ە بناری چیای قەندیلدا یا 
هەورامان هەبووە، یا رەوەیەك حوش���تر لە دامێنی چیای ش���اهۆدا دەلەوەڕان!.. یان كەنگەر و فیل 

و كەركەدەن لە دۆڵی بالیساندا بووە...!

دەمەوێ ئەوە بڵێم، واقیعیەتی جوگرافیای راس���تەوخۆ بەش���ێكە لە جۆری داس���تان، س���ەرایی 
ئەفسانە داڕێژی، ئەمە لە الیەن بیر و رایەكی زانستییەوە سەلمێنراوە.

با بگەڕێینەوە الی چیرۆكی حەزرەتی ئیبراهیمی جافی الی ئێمە.. دەڵێم جافی الی ئێمە. تۆی 
غەی���رە ج���اف دەمارگرژی نەتگرێت و بڵێی س���ەیر س���ەیر، خۆ ئەمە خەریك���ن حەزرەتی ئیبراهیم 
بە جاف دەكەن. مەبەس���تمان لەم باس���ە ب���ە جافكردنی ئەو پیاوە مەزنە نیی���ە، بۆ من »ئیبراهیم« 
جاف بێت، یان گۆران یا زەنگەنە، یا پش���دەر یا هەركێیەكە، گرنگ ئەوەیە كورد بووە. ئەو واقیعە 
بسەلمێنرێت.. ئەگەر بێت و بە شێوەیەكی زانستییانە دۆڵ و دەربەند و تەپۆڵكە بەجێماوەكانی ناو 
كوردستان بخرێتە ژێر چاودێرییەكی ئەكادیمییانە و لێكدانەوەیەكی زانستییانەی ئاسەوارناسینەوە 
ل���ەوەی دڵنیام بنەڕەت و بنەمای تیۆرە مێژووییەكان ژیر و روو دەكرێت. ئەوڕۆ لە كوردس���تاندا 
ه���ەزاران ش���وێنی دیاریكراو هەروەها نەزانراوی ئاس���ەوار بەجێماوە، هەزاران س���اڵە بێ خێو و 
خاوەنە بڕێكیان پێیان زانراوە و ناس���راوە، بەاڵم داپۆش���راون تا درۆ و دەڵەس���ەی تۆماركراوی 

بەمێژووبووی عارەب و عەجەم و تورك بە درۆ نەخاتەوە.
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یاخیبوونی مەحموود پاشای جاف

عەلی ئەكبەری وەقایع نیگاری كوردستانی لە كتاوی حەدیقەی ناسریە و »میرئاتولزەفەر«دا 
دەڵێت:

ئەو دەم دەسەاڵت بەدەست، حەسەن عەلی خان ناسراو بە »ئەمیر نیزام«ەوە بوو، مەحموود 
پاش���ای جاف لە ئەس���تەمبوڵدا دەستبەس���ەركرابوو، بەاڵم ناوبراو لە فرسەت سوودی وەرگرت و 
و ل���ە رێ���گای »تفلیس«ەوە دەگاتە ش���اری »باكۆ«، لەوێڕا خۆی دەگەیەنێتە رەش���ت و گێالن، لە 
باكووری ئێران و بە جلوبەرگی كرێكارانەوە، ئەو رێگا دوور و درێژە پڕ لە مەترسییەی تەی دەكا 
و خۆی دەگەیەنێتە ناو هۆزی جاف، دەوڵەتی ئێران لەبەر زویر نەكردنی دەوڵەتی عوسمانی رێگە 
بە هاتنە ناو ئێران و مانەوەی پێ نادا و »ئەمیر نیزام« بۆ ئەو قەدەغەكردنە دەكەوێتە تەقەڵاڵوە 
و فەرمان دەداتە چاودێرانی س���نووری ئێران تا لەو رووەوە هۆشیار بن و بەوەوە رانەوەستاوە، 
یەك تیپ چەكداری بە سەرپەرش���تی »س���ەرتیپ غوالم حوسەین خان« تا بەرگری لە دزەكردنی 
مەحموود پاش���ا بكات بۆ ناو ئێران، وا دیارە بودجەی ئەو تیپە لە الیەن ئەمیر نیزامەوە س���ەرف 
ك���راوە و دەوڵ���ەت ئەو پارەی���ەی نەداوە و لەبەر ئەوەی دەوڵەتی ئێران لەو رووەوە س���ەختگیری 

كردووە. مەحموود پاشای جاف، ناچار دەبێت خۆی تەسلیمی دەوڵەتی عوسمانی كاتەوە.. 

ئەمە وەقایع نیگار بەو ش���ێوەیە باس���ی لێكردووە، بەاڵم حەقیقەتەكەی بەو ش���ێوەیە نەبووە، 
وابزانم لە بەشەكانی تردا لەم رووەوە دواوم، ئەوەی راستە دوژمنانی مەحموود پاشای جاف و 
زیرەكیی عادیلە خانمی حەرەمی عوس���مان پاش���ای برای مەحموود پاشا و دوژمنایەتی و ناكۆكی 
والی وەختی بەغدا، لەگەڵ مەحموود پاش���ادا و هەروەك س���ەرۆك وەزیرانی ئەو دەمی بابولعالی، 
كە حەزی لە كار و كردەوەی مەحموود پاشا نەكردووە. دۆستی دوژمنی ئەو بووە، ئەوانە هەموو 
پێكەوە كۆمەڵیان كردووە و بووەتە هۆی دەس���ت بەس���ەراگرتنی مەحموود پاشا، دوای دوو ساڵ 
چەرمەس���ەری و ش���اخ بە شاخ كردنی مەحموود پاشا، س���ەرۆك وەزیرانی بابولعالی دەگۆڕێت و 
یەكێك لە دۆس���تانی مەحموود پاشای جاف دەكرێتە سەرۆك وەزیران و دەتوانێت سوڵتان رازی 

بكات و تەواوی ناو و ناوونیشانی و ئیمتیازاتی بۆ گەڕاندۆتەوە لەگەڵ ریئاسەتی جافدا.
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شەڕی رووس و جاف

ل���ە س���ەرەتای س���اڵی 1334ك تا س���اڵی 1349ك، لە نێو ه���ۆزی جافدا واباوە بە س���ەردەمی 
دەسەاڵتی عەشایەری دەژمێردرێت.

لە مانگی محەڕەمی س���اڵی 1334 ك دا س���وپا و لەشكری رووس���یای تەزاری بە فەرماندەیی 
»مامانۆف« گەیش���تە كوردس���تانی رۆژهەاڵت و گەیش���تە باكووری كرماش���ان، شەڕێكی یەكجار 
سەخت و خوێناوی لە نێوان سوپای رووسیا و هێزەكانی جافدا روویداوە، دیارە فەرماندەیی ئەو 
ش���ەڕە لە الیەن عەباس خانەوە »س���ەردار رەش���ید« ئەنجام دراوە و توانیویانە هێزی رووسیای 
تەزاری ناچاری كشانەوە بكەن لە شەوی پێنج شەممەی هەژدەی مانگی محەڕەمی ساڵی 1334ك 
دا، س���وارەی جاف���ی جوان���ڕۆ كە بریتی ب���وون لەم تیرانە: س���وارەی وەلەد بەگی، روس���ەم بەگی 
»جوانڕۆ« قوبادی »قوایی«، باوەجانی، كەمانگەر. لەو شەڕەدا لە دەڤەری فەقێ سلێمانیدا هێزی 
رووس گەمارۆ دەدەن و لەو ش���ەڕەدا قارەمانانی جاف ش���ەڕی س���ەر و ماڵیان كردووە و هێزی 
قوزاقی رووس���یایان پەرێشان كردووە و ئەوی لەشكرەكەیان هەیبووە لە الیەن سوارەی جافەوە 

تااڵن كراوە و رووسیان ناچار كردووە بكشێتەوە...

دیارە رووسەكان كۆشاون جاف لە سەردار رەشید دوور بخەنەوە، بۆ ئەو مەبەستە »ژەنراڵ 
پاراتۆف« لە ناو ش���اری س���نەدا دەعوەت لە س���ەرانی جاف دەكات تا كۆمەڵەیەك دروست بكەن، 
بە ناوی ئەنجوومەنی عەش���ایەر دوور لە س���ەردار رەش���ید، بەاڵم دیارە رووسەكان پەییان بەوە 
نەبردووە كە ئەو سووربوونە لە شەڕ زۆرتر بە شەڕێكی ئایینییان زانیوە و فەتوای مەال و شێخ و 
خانەقاكان هانیانی داوە تا خۆشەویستی سەردار رەشید.. لە الیەكی ترەوە لێپرسراوانی عوسمانی 
ئەوانیش هەر لەو رووەوە لە كاردا بوونە و ش���ەڕكەرانی جاف س���ەری رمی تەواوی ئەو شەڕانە 

بوونە دژ بە سوپای رووسیای ته زاری.
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جافی دەوروبەری شاری بەغدا

وازانراوە تیرەكانی جاف لە سەدەكانی شانزە و حەڤدەوە لە جوانڕۆ بڕێكیان لە ژێر دەسەاڵتی 
ئەردەاڵنییەكانەوە گوێزایانەتەوە بۆ ئیمارەتی بابان و ئەو دوو دەس���ەاڵتە كوردە پەیوەس���تە دژی 
ی���ەك بوون���ە و هەریەكەی���ان بە دوو دەس���ەاڵتە زلهێزەك���ەوە پەیوەند بوونە )ئێران � س���ەفەوی � 

قاجاری( لە الیەكەوە )عوسمانی( لە الیەكی ترەوە...

بەاڵم دیكۆمێنت بە دەستەوەیە كەوا لە پێش ئەو مێژووەیدا هۆزی جاف لە دەوروبەری بەغدا 
ژی���اون و دەسەاڵتیش���یان هەبووە، ل���ەم رووەوە ئەم هۆزە كۆچەرییە هەرگیز نەڕۆیش���تنەتە ژێر 

دەسەاڵتەوە.

عیماد عەبدولسەالم، مێژوونووسی ناسراو لە كتابی: )دراسات وثائقیة في تأریخ الكرد الحدیث 
وحضاراتهم( دەربارەی هۆزی جاف لە الپەڕە )247، 248، 249(دا دەڵێت: »ئەم هۆزە بە گەورەترین 
هۆزی كورد دەژمێردرێت و تیرەیان زۆرە، بە زۆری لە باش���ووری كوردس���تان و رۆژهەاڵتدا« 
دەژی���ن، ل���ەو رووەوە مێژوونووس )زرار س���دیق تۆفیق( لە كتێبی »هۆزەكان و س���ەرۆك هۆزە 

كوردەكان لە سەردەمە ناوەڕاستەكاندا، الپەڕەی 51« دەڵێت:

بڕێ���ك لە مێژوونووس���ان الی���ان وایە، ئەم هۆزە لە س���ەدەی هەژدەهەمدا گەیش���توونەتە ئەو 
ناوچان���ەی وا تیایدان: )ئیگلتون، هۆزە ك���وردەكان، ل99(. بەاڵم دیكۆمێنتی مێژوویی لە به رواری، 
زولقەع���دەی 1129ك � 1716ز. )دەفتەمهم���ە 126 ل 165 � 166( تیش���ك دەخاتە س���ەر زادگاكانی 
هۆزی جاف، كە س���ەرەتا لەوێڕا بوونە، كە لە بنەڕەتدا )من األصل من عش���ائر مضافات بغداد( كە 

ئەودەم سنووری بەغدا گەلێك پان و پۆڕ بووە...
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لەو بەڵگەنامەیەدا رۆش نكراوەتەوە كە هۆزی جاف لە پێش چەندین س���اڵدا كۆچیان كردووە 
بۆ ئێران و ش���ەڕكەرەكانیان ئەمیری »قەسری شیرین«یان كوشتووە و )دیارە ئەو كاتە قەسری 
شیرین سەر بە بەغدا بووە(، لەو شەڕەدا زۆر لە چەكدارانی عەشیرەتی »باجەالن«یش كوژراون 

و ئەو پەالمارە بە هۆی پیالن و بەرنامەی والیی شاری »سنە« ئەنجام دراوە..

هەر لەو بەڵگەنامەیەدا هاتووە: كەوا فەرمانێك دراوە بە والیی بەغدا )حەس���ەن پاش���ا، 1116 � 
1136ك � 1704 � 1723ز( كەوا ئەنجوومەنێكی ش���ەرعی بە س���ەرۆكایەتی »قازی شەرعی بەغدا« 
لە جێگەیەكی ش���یاودا بەسەر سنوورەوە پێكدێت، تا چۆنیەتی كوشتنی »عوسمان بەگ« ئەمیری 
قەس���ری ش���یرین وەدەركەوێ، هەروەها كوش���تنی ژمارەیەكی زۆری هۆزی باجەاڵن كە لە الیەن 
هۆزی جافەوە كوژراون، كە تا ئەو دەم هۆزی جاف لەس���ەر عەش���ایەری والیەتی بەغدا لە قەڵەم 

دراون و لەبەر تااڵن و بڕۆ ئەو واڵتەیان بەجێهێاڵوە.

دیارە، ئەو دادگا شەرعییە پێكهاتووە و فەرمانی خۆیشی دەركردووە و تیایدا دەڵێت: 

»ئەو پەالمارە لە رۆژی 26ی مانگی ش���ەعباندا روویداوە و بە هانی والیی ش���اری »س���نە« 
عوس���مان بەگی ئەمیری قەسری ش���یرین كوژراوە، ئەو پەالمارە لە الیەن شەڕكەرانی عەشیرەتی 
جافەوە ئەنجام دراوە و عوس���مان بەگ و دوو س���ەد كەس���ی لەگەڵدا كوژراوە و زیاتر لە سەد و 
پەنجا ژن و منداڵ لەو پەالمارەدا كوژراون و س���ەری بڕاوی عوس���مان بەگ و دوو س���ەد خێزانی 

بەدیل گیراویان گەیاندووەتە الی والی سنە.

ئەوی لەو شارەدا بووە بە تااڵن بردوویانە و لە حوكمی قازی شەرعدا هاتووە: كەوا نوێنەرێك 
بنێرێت بۆ ئەو دادگایە تا وەاڵمی ئەو تۆمەتانە بداتەوە و بەپێی پەیمانی ئیمزاكراوی نێوان ئێران و 
عوسمانیدا كە سوورن لەسەر دۆستایەتی، با ئەو نوێنەرە بگاتە ئەم دادگایە و مەبەست لەم دادگایە 
عەدالەت���ە و گەڕان���ەوەی ماف و دارایی تااڵنكراوی خەڵكەكەیە، هەروا بژاردنی خوێنی كوژراوان.. 
بە پێچەوانەوە، والی بەغدا »حەسەن پاشا« ناچارە ئەم رووداوە بنێرێت بۆ ئەستەنبوڵ تا لەوێڕا 

مامەڵەی لەگەڵ بكەن.
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هۆزی جاف و دەسەاڵتی ئالبویە

ئ���ەوی روون���ە هۆزی جاف یەكێكە ل���ە كۆنترین هۆزەكانی كورد و رەگ و ریش���ەیان دەگاتە 
سەردەمی ساسانییەكان و سەرئەنجام وەك زۆری كورد دەگەنەوە سەر ماد.

ئەگ���ەر ب���ە وردی ل���ە دیاردە مێژووی���ی و فەرهەنگ���ی و كۆمەاڵیەتی ورد بین���ەوە، پەیوەندی 
رەگەزی، كۆمەاڵیەتی، جلوبەرگی پیاوان و ژنانی جاف هەروەك سەردەمی پێش ئیسالم ماوەتەوە، 
بە تایبەت هی س���ەردەمی دەس���ەاڵتی ساس���ان و زۆر واژە و وشەی زمانی كۆنی فارسی، دەری، 
پەهلەوی بەكاردەبرێت، یان هەڵس���وكەوت و رەفتار و كرداری رۆژانەیان دیس���انەوە دەگەڕێتەوە 
بۆ س���ەردەمی پێش ئیسالم، هەتاوەكو ئەگەر بە وردی لە فۆنەتیك و ئاهەنگی »هورەی جاف«ی 
ورد ببینەوە، ئازا دەردەكەوێت ئەوە ئاهەنگێكی ستایشە، ئاوازێكی )جەنایزیە( ریتمەكەی ئایینییە، 
الواندنەوەیەكی مەزهەبی عیرفانییە، ستایش���ی ئاهورامزدایە، ه���ورەی جافی لەگەڵ تەواوی ئاواز 
و ئاهەنگی هۆزەكانی كەی كوردا، جیاوازە. نە مۆس���یقای ال قەبوڵە و نە ریتمی ئاهەنگ جا بەندە 
»ه���ورەی جاف« بە بەڵگەیەكی كەی ئاش���كرا و روون دادەنێم ب���ۆ پەیوەندی رۆحی نێوان جافی 
ئێستا و جاوانی دوای ئیسالم و جاپانی سەردەمی ساسانی. ئەم هۆزە بەپێی رووداوەكانی مێژوو 
هەمیش���ە دەورێكی س���ازندەیان هەبووە و زۆربەی دەس���ەاڵتدارەكان نیازیان بە جەنگاوەری ئەم 

عەشیرەتە پەیدا كردووە.

لە س���ەردەمی »دەیلەمەكان«دا و هۆزی دەس���ەاڵتی »حسنویە«ی كورد لە رۆژئاوای ئێراندا 
توانیویانە دەوڵەت پێكەوە بنێن و دژ بە خولەفای بەغدای عارەب رابوەستن.

ه���ۆزی جاف بە س���ەر و ماڵ���ەوە لەگەڵ »ئالبویە« بوونە بۆ نیش���انەی دەس���ەاڵتیان »قەاڵی 
سیروان«یان دروست كردووە.

لەب���ەر ئەوەی دەس���ەاڵتی ئیمارەت���ی »ئ���ەردەاڵن« كەوتووەتە بەرباڵوی توان���ا و دەوڵەت و 
دەسەاڵتییەوە و بەرەو خواری كوردستانی رۆژهەاڵت داكشاون و گەیشتوونەتە دامێنی لوڕستان 
و لە »زبدة التواریخ«ی س���ەنەندەجیدا، لەو رووەوە نووسراوە )سلێمان خان 1068ز( كە سلێمان 
خان لە ش���اری ئەس���فەهاندا دەستبەس���ەر بووە و لە ژێر چاودێری »ش���اە عەباس���ی« سەفەویدا 
ب���ووە، حكومەت���ی ئیمارەتی ئەردەاڵن دەدەنە كوڕەكەی بە ن���اوی »كەلی عەلی خان« و ناوچە و 
دەڤەری جوانڕۆ و ئیالخەكانی هۆزی جاف دەخەنە ژێر فەرمانی )س���ەفی خانی س���وڵتانی گۆران 
میر زیائودین( سەفی خان و هۆزەكەی، لە زەهاوەوە كۆچیان كردووە لە جوانڕۆدا دابەزیون... لە 
سەدەی یانزەدا هەوارگەی هۆزی جاف گەلێك بەرباڵو بووە »سەفی خان« سەرەتا لە جوانڕۆدا 
و لە دواییدا قەاڵی سەفی ئابادی دروست كردووە و لە تیرەكانی جۆراوجۆری هۆزی جاف، هێز 
و لەش���كرێكی پێكهێناوە ئەمە لە س���ەردەمی دەس���ەاڵتی سەفەویدا، بەو ش���ێوە بەردەوام بووە، تا 
دەگاتە ئەوەی جاف هەس���ت بەوە دەكات ئیدی كاتی ئەوە هاتووە، فەرمانداری خەڵكی تر نەكا و 

لە الیەكی ترەوە بنەماڵەی گۆرانەكان لەگەڵ ئەردەالنەكاندا تێكچوون.
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 داستانی مێجەرسۆن
مێجەرس���ۆن، ئەفسەرێكی لێهاتووی دام و دەستگای جاسووسی بەریتانیا بوو، لە سەردەمی 
دەسەاڵتی عوسمانییەكاندا خۆی گەیاندووەتە كوردستان و بە ناوێكی ترەوە »غوالم حوسەین«ەوە. 

كە نووسەرێكی ئێرانییە، لە ماڵی وەسمان پاشای جافدا دەگیرسێتەوە.
دی���ارە ئەودەم وەس���مان پاش���ا ل���ە حەیاتدا نەبووە و دەس���ەاڵت بەدەس���ت »عادیلە خانم«ی 
خێزانییەوە بووە. تاهیربەگی ش���اعیر و ئەحمەد موختار جاف، دوو كوڕی وەس���مان پاشا بوونە، 
تایەر بەگیان كوڕی گەورەی »خانم« بووە، بۆیە دەڵێم بە »خانم« ناودەبرا. تاهیر بەگ عەرەبی، 
توركی، فارس���ی و نەختێك زمانی فەڕەنس���ی زانیوە. دیارە تاهیر بەگ، هەر بە فەڕەنساوی لەگەڵ 
)سۆن(دا دواوە، سۆن بە هەڵە »نەء«ی زمانی ئینگلیزی بەكار بردووە، لە جۆیەی فەڕەنسی ئەوە 
سەرنجی تایەر بەگ رادەكێشێ و سەرئەنجام هەڵی دەپێچێت كە كێیە و كوێنەرییە؟. سۆن، ناچار 

دان بەوەیدا دەنێت كەوا ئەفسەرێكی سوپای ئینگلیزە..
بۆ پاراس���تنی مێجەرس���ۆن، وا بە چاك دەزانێت، ش���اری هەڵەبجە بەجێ بهێڵێ���ت.. لە دواییدا 
»س���ۆن« ل���ە كتاوەكەی���دا ئەم رووداوەی نووس���یوە و باس���ی زیرەكیی تایەر ب���ەگ و لێهاتوویی 
»خانم���ی« زۆر تیادای���ە.. »ئەدمۆنس« دوای دەرپەڕاندنی حكومەتی عوس���مانی دێتە الی خانم و 

دەپرسێت: ئایا هیچ گومانێكی لە »سۆن« هەبووە كاتێ لە ماڵیاندا بووە؟
خانم، وەاڵمیان دەداتەوە دەڵێت: بەڵێ رۆژێك تاهیری كوڕم پێی وتم ئەم غوالم حوس���ەینەی 
ك���ە ل���ە ماڵی ئێمەدای���ە، من پێم وایە ئێرانی نییە و ئەوروپاییە، منی���ش پێم گوت: هەرچی هەیە لێی 

گەڕێ، میوانە...
مێجەرسۆن، ماوەی حەوت مانگ لە ماڵی )وەسمان پاشا(دا ماوەتەوە.

شاعیری گەورەی كورد
تاهیر بەگی جاف



خوسره و جاف

845

 

كەالر

م���ن منداڵ���ی دێ���ی كەالرم. ك���ەالری بێ ئاو و وش���ك و برنگ هەر ل���ە منداڵیی���ەوە بیرم لەوە 
دەكردەوە و خۆزگەم دەخواست و دەموت. كاشكی ماڵمان بەسەر سیروانەوە بایە و وا مەجبوور 
نەباینا لە گڕەی گەرمی گەرمیاندا هەموو رۆژێك هەش���ت كیلۆمەتر ئەمس���ەر و ئەوس���ەرمان بە 
پێیان یا بە واڵخ یا ئەگەر هەڵكەوتایە و بە ئۆتۆمبیل بكردایە بۆ یەك سەعات مەلەكردن. لە راستیدا 
ئاواكردنەوەی دێی كەالر لەو تەختەاڵنییە بێ ئاوەدا و لەوێش���ەوە س���یروان بە هۆش���پە هۆشپ و 
هاژە و سەروخوار دەڕۆیشت و ئێستایش دەڕوا من یەكێك لەمە بە نیشانەی بێ زەوقی و دوور 

لە زەرافەتی دادەنێم..

لە س���ەرەتاوە خێزانی بەگزادەكان لە قەاڵی ش���ێروانەدا دەژیان وەك هەوارگەی زس���تانانیان 
ب���ەاڵم دوای كوژران���ی حەمەپاش���ای جاف بچووكترین كوڕی حەمەپاش���ا كە فەت���اح بەگ بووە و 
باپیرەی گەورەی »نووس���ەر« بووە هەمیش���ە نیشتەجێی قەاڵ بووە و دوو سێ مانگێك نەبێت كە 
تاقەت و توانای گەرما و هااڵ و گەردەلوولی دەشتی شێروانەی پێوە نەدەما و لەگەڵ خێاڵ بەرەو 
ئەو لێالخی هۆبەتو و بناری مەریوان و سەقزە دەڕۆیشتن و كەریم بەگی فەتاح بەگیش كە كوڕە 
گەورەی فەتاح بەگ بووە لەم دوا دواییەش���دا لە الیەن دەس���ەاڵتی ئینگلیزه وە كرابووە س���ەرۆكی 
تەواوی عەش���ایەری جاف و ئەویش تا چەند س���اڵێك پێش مەرگی هەر لە قەاڵی شێروانەدا دەژیا. 
دێی كەالر لە پێش���دا ئاوەدان كرابوویەوە لە الیەن جەماعەتی حەمەی حاجی ئەڵماس���ەوە ئیتر بوو 

بە جێگەی بەگزادەكانی گەرمیان. 

ئەمانە هەمووی نابێتە بەڵگەی نەبوونی وردەكاری و بە خۆڕایی دەرد و ئازار چێژانی رۆژانی 
هاوین و بێ ئاوی و سەوزە و سەوزی جات بە بوونی سیروانەوە كە لە بنەدەستدا هاژەی دەكرد 
و دەوروپش���ت و بەندە بێ ناو هێنان وەس���فی ناوچەی كەالر و ش���ێروانەم لە رۆمانی »هیچ«دا 

كردووە.

بە بیرەوەری من كەالر هەمیش���ە لە دەس���ەاڵتی دەوڵەتەوە � دوور بووە ئەو حەلە سیستەمی 
عەش���ایەری لە دەبدەبەی خۆیدا بوو هێندەی لەگەڵ رەوش���ت و بۆچوونی س���ەدەكانی ناوەڕستدا 
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جی���اواز نەبوو وەك ئێس���تا عەش���ایەربازی نەبەس���رابووە بۆچوونی میلیشیاس���ازییەوە دەوڵەتی 
پاش���ایەتی زۆر كۆش���ا تا كەالر بكاتە ناحیە و پۆلیس و كارمەندی تیا دامەزرێنێت ئەمەش لەگەڵ 
بی���روڕای بەگ���زادەكان و سیس���تەمی عەش���ایەریدا نەدەگونجا و ب���ە تەواوی توانایان���ەوە دژ بەو 
بیروڕای���ە وەس���تان و دەوڵەت بەوە رازی ب���وو كە تەنها قەاڵی ش���ێروانە بكاتە »مخفر« و چەند 

پۆلیسێكی سوارەی تیا دانێت.

لە بیرمە لە كەالردا چەندین پیاوكوژ و راكردوو چوزانم لێقەوماوی كورد و عەرەب هەتاوەكو 
توركمانی���ش تیاداب���وو وە دەوڵەتی���ش ئ���ەوەی دەزانی و دەنگ���ی نەدەكرد و یا لە راس���تیدا هیچی 
پ���ێ نەدەك���را .. لە ئاوا چ���وار دەور و بیر و باوەڕ و بۆچوونێكدا »بابم« ل���ە چلەكانەوە خەریكی 

كۆكردنەوەی كتاو و گۆڤار و رۆژنامەی كوردی و عەرەبی و فارسی و توركی بووە..

بەن���دە ئەو حەلەم وەبیر نایە ئەمم���ا پەنجاكانم دێتەوە بیر كە گۆڤاری هەفتانەی جۆراوجۆرم 
لە ماڵی خۆماندا دەدی. هەموو هەفتەیەك »بابم« س���وارێكی دەنارد بۆ شاری »قصر شیرین«ی 
ئێ���ران ب���ۆ هێنانی گۆڤاری هەفتانەی »تهران مصور« و »ئاس���یای جوان« و »ترقی« و »س���یاه 
و س���فید« و باڵوك���راوە نهێنییەكان���ی حیزبی »تودە«ی ئێرانی كە دیارە لەو ش���ارەدا چاوس���اقی 
هەبوون و لە شاری »كفری«دا بە بۆنەی دووكانی »محەمەد ره شید خه یات«ەوە تەواوی گۆڤار 
و رۆژنامە و هەتاوەكو باڵوكراوەكانی حیزبی شیوعی عیراقی پێ دەگەیشت. ئەمە ئەوە ناگەیەنێت 

كە بابم ئەندامی حیزبی شیوعی بووبێت..

ئەگەرچی لە س���ەرەتای گەنجایەتییەوە هەوا و هەناسەیەكی رۆشنبیرانەی هەبووە و خولیای 
ملمالن و مافی رەوای خەڵكە زۆرەكەی لەسەردا بووە هەرگیز نەڕۆیشتنە ریزی هیچ حیزبێكەوە 
لە شەس���تەكان بەدواوە بڕێك بیروڕای جموجۆرتر كرد و بۆی دەركەوت ئەوانەی وا بانگەوازی 
هەی ئێمە . هەی ئێمەیان دەكرد بۆ س���اتێك بۆ جارێك نەهاتنە هانای گەلی كوردەوە وردە وردە 
و ناخۆ ئاگا تا دەبوو لە گێژاوی هەستی نەتەوایەتیدا نوقم دەبوو.. وە لەبەر چەند هۆیەك كەالری 

بەجێ هێاڵ و نیشتەجێی بەغا بوو. كتاوخانەكەشی هەر لە كەالر مایەوە.

س���اڵ س���اڵی شەس���ت و ش���ەش بوو.. خوا هەقە زۆر لەو برادەرانە كە لە هەوارگەی كەالردا 
گیرس���ابوونەوە.. س���وودیان ل���ەو كتاوخانەیە برد و زۆریش لەو كتاوانەش���یان بەخش���ییە خۆ و 
كتاوخانەكانی���ان پ���ێ رازاندەوە.. ماڵیان ئاوا... خێر بۆ خوێش نەك ب���ۆ دەروێش وەك هەموومان 
دەزانین كارەس���اتی جۆراوجۆری سیاس���یی كوردس���تان دامێنگیری هەمووان بووە زۆری جێلەق 
كرد و زۆریش���ی تەفر و توونا و دەربەدەری واڵتان كرد، »باب«یش���م وەك هەزاران كوردی دی 
لە شاری تارانی زەمانی شادا گیرسایەوە. گوڕ و گورزی »ساواك«ی ئەو حەلە گرمەی دەهات.. 
رۆژێ���ك بابمی���ان پەلكێش كرد ی���ەك دوو رۆژێك بە دوایەوە بووین.. توم���ەز یەكێك لە بنكەكانی 
»بەرەی ملی یا وابزانم فیدائیانی خەڵق«یان دەست بەسەرا كێشاوە و چەندین كتاوی مۆردراوی 

كتاوخانە »محەمەد سەعید جاف«یشیان تیا دۆزیوەتەوە..

كابرایەكی كوردی پەنابەر داخۆ چ پەیوەندییەكی لەگەڵ ئەو كۆمەاڵنەدا هەبێت.. زۆری خایاند 
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ت���ا دام و دەزگای »س���اواك« بڕوات���ە ئەو باوەڕەوە كە ئەو كتاوانە ل���ە هەلومەرجێكی تایبەتدا لە 
كتاوخانەی »محەمەد س���ەعید جاف« دەرهێنراون و ئەوەش���یان زانی كە ئەمە یەكەمین جار نییە 
دەس���تگایەكی ئەمن���ی كتاوی مۆركراوی »بابم«ی���ان لە بنكەی بەجێم���اودا دۆزیوەتەوە.. بۆ خۆم 
لەم دوو س���ێ س���اڵی دواییەدا زیاتر لە سەد كتاوی مۆركراوی »بابم« بە نرخێكی زۆر لە هەولێر 

سەندەوە.. ئێستاش دانەكەوتووم و هەر دەگەڕێم..!!

دوای سەدان و هەزاران ساڵ ژیانی رەوەندی و كۆچەری هۆزی جاف سەرئەنجام زەمان و 
گۆڕانكاری ژیان و پێداویستییەكانی زیندەگی لە الیەكەوە، بگرە و بەردەی سیاسی و دامەزراندنی 
دەوڵەتێك بە ناوی عیراقەوە ساڵی 1920ز لە الیەكی ترەوە. هۆزی جاف بە تەواوی تیرەكانیەوە 

ناچاری نیشتەجێبوون كرا.

زۆر لە دەسەاڵتدارانی عوسمانی و سەفەوی و قاجاری كۆشان بە زۆر هۆزی جاف نیشتەجێ 
بكەن و س���ەرنەكەوتن، بەاڵم كە سیس���تەمی ژیان لە بنەماوە گۆڕا و مرۆ تەماحگیری ژیانی تازە 
و ت���ازە داهاتووەكان ب���وو، وردە وردە غرووری بیروڕای رەوەندی بەرانب���ەر ژیانی تازە كەوتە 
پاشەكش���ە و تیرەكانی هۆزی جاف كەوتنە نیشتەجێبوون و زۆربەیان لە هەوارگەكانیاندا چنگیان 
خس���تە قوڕ و خانوو و بەردیان س���ازاند و بە گوێرەی مانگ و س���اڵ دێهاتی تایبەتییان بۆ خۆیان 

دروست كرد.

بەگزادەكانی جاف بەتایبەت دوای فەرمانڕەوایی حەمەپاش���ای جاف كە بۆ خۆی لە زس���تاندا 
لە قەاڵی ش���ێروانەدا نیشتەجێ دەبوو، مەحموود پاشا و وەسمان پاشای جاف هەڵەبجەیان كردە 
هەوارگەی نیشتەجێبوون، تا دەسەاڵت و سەرۆكایەتی عەشیرەتی جاف بە دەست مەحموود پاشا 
و وەس���مان پاشاوە بوو، هەڵەبجە مەركەزی دەسەاڵت و قایمقامیەت دەژمێردرێ، بۆ ماوەیەكیش 
خودی حەمەپاشای جافیش لە هەڵەبجەدا قایمقام بوو، كە سەرۆكایەتی هۆزی جاف كەوتە دەستی 
كەریم بەگی فەتاح بەگی حەمەپاشای جاف، مەركەزی دەسەاڵت و سەرۆكایەتی جاف بۆ »كەالر« 

گوازرایەوە..

كەالری كۆن، دێیەك بوو وەك هەر الدێیەكی دیكەی كوردستان، بەندە »خوسرەو جاف« لەو 
دێیەدا هاتوومەتە دنیاوە. لەو دێیەدا شەش���ی س���ەرەتاییم تەواو كردووە. لەم كتاوەیدا »مێژووی  
ه���ۆزی جاف« ناكرێت كەالر و رۆڵ���ی »كەالر«مان لە بیر بچێت...كاتێك لە بارەی مێژووی جاف 

بدوێین، بێگومان دەبێ لە بارەی كەالریش چەند الپەڕەیەك بنووسین. 
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شەڕی ئاوباریك
یەش���تا بە شێوەیەكی راس���ت و دروست دەربارەی چۆنیەتی ش���ەڕی ئاوباریك نەنووسراوە 
هەركەسە بە شێوەیەك لەو شەڕە دەدوێت و رووداوە حەقیقییەكە كەم و زۆر فەرامۆش كراوە و 
ئیدی هەروا ناهەقی و بۆچوونی چینایەتی و بیگرە و بەردەی نێوان خێڵەكان و شێخایەتی قەڵەم 
بەدەستانی چەپگەرا بووەتە هۆی فەرامۆشكردنی نەخشی حەقیقی بەشداربووانی ئەو شەڕەی كە 

ناسراوە بە شەڕی »ئاوباریك«
بەندە وەك نووس���ەرێك هیچ شانازییەك نە بەو شەڕەوە دەكەم و نە بەو قۆناغەشەوە، قەینا 
كەریم بەگی جاف یاریدە و فەرماندەی قۆڵێكی ئەو شەڕە بووە، بەاڵم ناچارم بڕێك لە حەقیقەتی 

باس نەكراوی بە ئەنقەست فەرامۆشكراو بخه مه ڕوو:
ل���ە رۆژی 1931/4/1ز كەریم بەگی جاف لەش���كرێكی س���وارەی جاف���ی كۆكردبوویەوە وە لە 
»ملەب���ۆڕی« دێی زەردا لەگەڵ لەش���كری تێكەڵ���ی دەوڵەتی تازەی ئێ���راق و ئینگلیزدا رووبەڕوو 

دەبنەوە دیارە قیادەی ئۆردووی دەوڵەتی بەدەست كەسێكەوە بووە بە ناوی »حاجی قایمقام«
لەو شەڕەیدا چەندین كەسایەتی عەشیرەتی جاف بەشدارییان كردووە وەك:

1 � كەریم بەگی فەتاح بەگی حەمەپاشای جاف سەرۆكی ئەو كاتەی عەشیرەتی جاف.
2 � داود بەگی جاف برا بچووكی كەریم بەگ

3 � محەمەد ئەمین بەگی جاف كوڕە گەورەی كەریم بەگ.
4 � حەمەی مەحموودی نادر
5 � قادری مەحموودی نادر

6 � حەمەڕەشیدی حەمەهەسەنی تەرخانی
7 � شێخ حەمیدی شێخ قادری گۆران

8 � حەمەی شاسواری ئەلك
9 � نەجمی حەمەی الوە

لەو شەڕەیدا چوار شەڕكەری جاف كوژراون:
1 � مەجید مایخانی سۆفی وەن

2 � حەمەی عەبدوڵاڵی هەسەنی تەرخانی
3 � حەمەقادری یاسین باشكی

4 � ناوی كوژراوی چوارەم نەزانراوە.

ل���ەو پەالمارەی���دا چەندین ش���ەڕی بڕبڕ روویداوە لە دێی »س���ماق«دا ش���ەڕێكی كەی گەرم 
روویداوە دوو كەسی كەی جاف كوژراون بە ناوی: 

1 � عەلی عەواڵی گوڵی
2 � مەتحەتی ئەحمەدی عەوال

لە رۆژی 1931/4/5ز شەڕ گەیشتە دەڤەری ئاوباریك وە ئەو شەڕە بەو ناوەوە ناسراوە.
سوپاسی كاك جەاللی حەمەی مەحموودی زەرد دەكەم بۆ هاوكارییەكانی.
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ئیبراهیم خانی دەلۆ

مەال و شێخی سەردەمی دەسەاڵتی عوسمانی مووچە و مەواجیبیان لەالیەن دام و دەستگای 
سوڵتانی عوسمانییەوە بۆ بڕابوویەوە وە ئەو مووچەخۆرانە بوونە هۆی كوژانەوەی گڕ و بڵێسەی 
بڕێك راپەڕینی نەتەوایەتی وە لەناوبردنی دەس���ەاڵتی وەك دەس���ەاڵتی پاش���ا كوێرەی رەواندز و 
زۆر لە راپەڕینەكانی ناو كوردستانی باكوور، تابوورێكیان پێكهێنابوو بە قسەی پڕوپووچی ئومی 
پەسەندانە سه رناژەنیان دەكرد بۆ سوڵتانی عوسمانی كەوا سوڵتان خەلیفەی ئیسالمە و فەرامێنی 
فەرمان���ی خ���ودا و پەیامب���ەرە و خاوەنی رێبازی پیرۆزی ئیس���المە و ئەوی نافەرمانی س���وڵتانی 

عوسمانی بكات نافەرمانی خودا و قورئانی كردووە و تەاڵقی دەكەوێ.

وەزعی سیاسی و ئابووری دەوڵەتی عوسمانی كەوتبووە ئاشوفتەبازاڕییەوە چینی رۆشنفكری 
میللەتانی ژێردەس���تەی دەس���ەاڵتی عوسمانی و خودی رۆشنبیرانی توركیش كەوتبوونە تەقەڵاڵ و 
جوواڵنەوە و ناڕەزایەتی كە زۆر واڵتانی ژێردەستە و هەتاوەكو شارەكانی ناو خودی توركیاش 
بە وردی وەدەركەوتبوو، ئەنجوومەن و حیزبی ئازادیخوازانە دژ بە دەس���ەاڵتە بێ س���نوورەكەی 
سوڵتان كەوتبوونە تەقەڵاڵوە، دەوڵەتی عوسمانی لە دونیای ئەو سەردەمەیدا بە )پیاوە نەخۆشەكە( 
ناودەبرا لە چەند الوە میللەتانی ژێردەستە لە سوڵتان یاخی بووبوون، شەڕی جیهانی یەكەم وردە 
وردە گەرم بووبوو 1914، رۆژ بە رۆژ نیش���انەی لەناوچوونی دەس���ەاڵتی عوس���مانی ئاش���كرا و 
باشتر وەدەر دەكەوت تابووری پێنجەمی سوڵتانی عوسمانی زۆرتر لە ناو كوردەكەدا لە رێی مەال 
و شێخ و بڕێك لە بەگ و ئاغاگەلدا قسەیان دەڕۆیشت و چەواشەكارییان بەگوێرەی بەرنامەیەكی 
داڕێژراو لە ناو كوردەكەدا كردبووە باو، وە فرسەتیان بە خەڵكەكە نەدەدا تا بە راستی ئاگاداری 
وه زعی ش���ەڕ و ئابووری و رووداوە سیاس���ییەكانی دوور و نزیك بن و لە خەڵك هەڵخەڵەتاندندا 

سەركەوتوو بوون.

لەم واڵیەتەدا كە ئەو دەم بەس والیەتی عوس���مانی دەس���ەاڵتی عوسمانی دەژمێردرا )والیەتی 
موس���ڵ، بەغدا، بەس���رە( یەش���تا حكومەتی ئێراق پێك نەهاتبوو بەریتانیا لەو خوارەوەی لەشكری 
پی���ادە كرد و خەڵكەكەش لە رووی ئیس���الم گەڕایەوە بێ ئاگا ل���ە رووداوەكانی جیهان و وەزعی 
ش���ەڕی جیهانی و دونیای ئەو س���ەردەمە وە بە قەناعەتی )غەزا( كردنەوە وە دیفاع لە خەلیفەی 
ئیسالم و )نەكا تەاڵقی بكەوێت( چونكە لە مزگەوتەكاندا باڵویان كردبوویەوە ئەوی لە سوڵتان كە 
خەلیفەی ئیس���المە دیفاع نەكا ژنەكەی پێ حەرامە و تەاڵقی دەكەوێ، ئەوەبوو زۆر لە ناس���راوانی 
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كورد بە شێخ مەحموودیشەوە لەشكریان كرد و بەرەو ئەو خوارە بوونەوە و كوڕی نازداری ئەم 
میللەتەیان لە )ش���وعەیبە(دا لە رووی دەمارگرژی ئایینییەوە بۆ س���وڵتانی عوسمانی دا بە كوشت 
ئەم بێ ئاگاییەی لە رووداوەكانی سیاس���ی ئەو دەمە تەئس���یری له س���ەر میللەتی كوردەوە یەشتا 

ماوە كە لە سەدەی بیست و یەكەمداین.

داگیركردنی ئێراق لە الیەن بەریتانیاوە كە بە الی خەڵكەوە زۆرتر بە لەناوچوون و بێ رێزی 
لە ئیسالم بووە لە الیەن غەیرە دینەوە ئەگینا لە پێشدا بە درێژایی 400 ساڵ واڵت لە الیەن توركی 

عوسمانییەوە داگیركرابوو ئیدی ئەو لەشكركێشییەی بۆ داگیركەری عوسمانی بۆ نەكرابوو.

ئەوان���ەی لەگ���ەڵ برایم خانی دەلۆدا بوونە و پەالماری نزیكترین مەركەزی دەس���ەاڵتیان داوە 
)كف���ری( زۆرب���ەی زۆریان لە هۆزی جاف بوونە و لە دوو تی���رەی )تەرخانی وە روغزایی(، بەاڵم 
ئەوی حەقایقی ئەو رووداوەیان چەواش���ەكاری كردووە )مامۆس���تا موكەڕەم تاڵەبانی وە مستەفا 

نەریمان( بوون لەبەر دوو هۆی جیاواز:

یەك���ەم: د. موك���ەڕەم تاڵەبانی لە رووی بۆچوونێكی چینایەت���ی دژ بە بەگەكانی جاف دەوری 
س���ەرەكی ئەو دوو تیرەی جافەی وەبەرچاو نەخس���تووە )روغزایی و تەرخانی(وە بە پەالمارێكی 

چینی ژێردەستەی داوە لە قەڵەم ئەمەش دوورە لە حەقیقەتی رووداوەكەوە.

دووەم: مامۆس���تا نەریم���ان لەب���ەر ئەوەی دایكی لە عەش���یرەتی دەلۆ ب���ووە زۆرتر لە رووی 
دەمارگرژی خزمایەتییەوە ئەو رووداوەی بەرجەستە كردووە وە دەوری ئازایەتی پەالماردەرانی 

جافی فەرامۆش كردووە و نەخستۆتە روو..

وەك زان���راوە )ئیبراهی���م خ���ان( دوای ئەو رووداوە بۆ ماوەی یەك مان���گ لە ناو جافدا بە دە 
كەس لە خزمانییەوە پارێزراوە وە لە )زەردی ژووروو(دا مێوانداری لێكراوە.

ئ���ەو هەواڵ���ە دەگاتە دام و دەس���تگای ئینگلیز وە لەو رووەوە ه���ەواڵ دەگەیەننە كەریم بەگی 
جاف وەپێش ئەوەی ئۆردووی تێكەاڵوی ئینگلیز و ئێراق بگاتە )زەرد ئیبراهیم خان( لەوێ دووری 

دەخەنه وە.

دەوڵەت و دەسەاڵتی ئەو كاتە پارێزی لەوەی كردووە بە دوای بەشدارانی جافی پەالماردەردا 
بگەڕێت تەنها )ئیبراهیم خان(یان دەستنیشان كردووە، ئەو پارێزەش لەبەر نەورووژاندنی زۆرتری 

جافە زۆرەكە بووە و بەس.

بەندە لێرەدا ئەم واقیعەتەم دوور لە دەمارگرژی چینایەتی یان خێڵەكی خس���تە بەر دەس���تی 
رۆش���نبیران ئومێدەوارم رۆژێك لە رۆژان بە ش���ێوەیەكی ئەكادیمییانە یەكێك لە دڵسۆزان بیكاتە 

ریسالەیەك بۆ بەكالۆریۆس یان ماجستێر یا هەر بابەتێكی تر.
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كوردەكان هاتن

دەمارگ���رژی لە ه���ەر كار و كردەوەیەكدا خاوەنەكەی دەگەیەنێتە س���ەر س���نووری تیژپەڕی 
و س���ەرئەنجام هەڵە و هەڵەش���ەیی، با وەك سیس���تەمی عەشایەری ئەس���اس و بنەماكەی لەسەر 
ئ���ەو دەمارگرژیی���ە بونیات نراوە و پەیڕەویش كراوە، تا ب���ە ئەمڕۆیش لێرە و لەوێش كەم و زۆر 
وەدەردەكەوێ���ت، وەك ئ���ەو فەرموودەیەی دەڵێت: »أنصر أخاك ولو كان ظالمًا«. یانی پاڵپش���تی لە 
براكەت بكە با زاڵمیش بووبێ. ئالیەتی بیروڕای خێڵەكی بەو شێوەیە بووە، وەك وتم هێشتا هەر 
ماویشە، ئومێدەوارم رۆژێك لە رۆژان بەو ئەندازەی كە باسمان كرد لە كوردستاندا دەمارگرژی 
بۆ ئەنجامدانی كاری س���ەردەمانە و پاراس���تن لە »حەق« و كردار و رەفتاری پەسەند و شیاو لە 
تەواوی كوردستاندا بكرێتە دروشمێكی تێكڕایی بۆ هەمووان یاسا و حەق بەسەر هەموواندا موو 
بە موو ئەنجام بدرێت و چاوپۆشی لە ناڕەوایی »سەپانی ماڵی شێخ«یش نەكرێت بە ئومێدی ئەو 

رۆژە.

دەمارگ���رژی عارەبەكان لە چەندین س���ەرچاوەدا زاڵمانە رەگ���ەزی ئێمەی »جاف« دەگەیەننە 
س���ەر عارەب و كوردیش بۆ س���ەر جنۆكە، بەاڵم س���ەیر لەوەدایە، ئێمەی جاف هەتاوەكو لە ناو 
كورد و كوردەواریشدا بە »كوردەكان« ناوبراوین و خاوێنترین رەگەزی گەلی كورد چ لە رەفتار 
و كردار و زمان و گفتار و ش���ێوەی ژیاندا یان لە رەس���انەیەتی كۆمەڵگای كوردەواریدا.. ئەمەش 
تەنها لەبەر ئەوە نەبووە، كە هۆزی جاف كۆچەر بوونە، خۆ تاكو ئێس���تاش. بڕێك لە عەش���ایەری 
كورد هێشتا كۆچەرن، عەشیرەتێكی گەورەی وەك »هەركی« تا چەند ساڵێك لەمەوبەر زۆربەیان 
كۆچەر بوونە، ئەی بەوان بۆ نەوتراوە كوردەكان؟!.. بەهەر حاڵ ئێمەی جاف و دەڤەرەكانی جاف 
لە كۆنەوە لە نێوان دوو دەس���ەاڵتی زلهێزی س���ەردەمدا ژیاوین و ئەو دەسەاڵتە بەهێزانە غەیری 
ك���وردن »س���ەفەوی � قاجاری« لە الیەكەوە، عوس���مانی ل���ەوالوە، بەردەوام ئێم���ەی جافی كورد 
خۆمان و دەڤەرەكانمان بە ئاگری ناكۆكی ئەو دوو دەس���ەاڵتەوە س���ووتاوین، بەتایبەت لە دوای 
س���ەدەی شانزەهەم بەمالوە، ئیدی تەماحگیری ئومەرای »ئەردەاڵن«یش سەرباقی، كە پەیوەستە 
چاویان بڕیوەتە دارایی و توانای هۆزی جاف و بەپاڵپشتی دەسەاڵتی مەركەزییەوە، سا سەفەوی 

بووبێت یان قاجاری، لە كوشتن و بڕین و تااڵنی هۆزی جافدا درێغییان نەكردووە.

لە س���ییەكاندا گوزەریانی كەوتووبێتە ناو ش���اری س���لێمانی دەیانگوت ك���وردەكان هاتن، لەم 
رووەوە »تۆفیق وەهبی« زمانەوانی گەورەی كورد چەندین بابەتی نووسیوە و لەو سەردەمانەیدا 

وشەی »كوردەكان« هەر بۆ عەشیرەتی جاف دەوترا و بەس..
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داستانی مەولەوی و رەعنا خانم

حەمەپاش���ای جاف دەیزانی دەوڵەت و دەسەاڵتی میرنش���ینی بابان لە كۆتاییدایە، كەم و زۆر 
خ���ۆی ب���ۆ ئەو رۆژە ئام���ادە كردبوو، كە ئ���ەو رۆژە هاتە دی كەوتە تەقەڵاڵوە بۆ دروس���تكردنی 
ئیمارەتێكی بەرباڵوی كوردی وەتا دەبوو لەگەڵ س���ەرۆك عەش���یرەكانی كوردی دوور و نزیكدا 

پەیوەندی پتەوتر دەكرد.

یەكەمین هەنگاوێك نای بۆ پاڵپشتی بەهێزكردنی ئەو بیر و ئەندێشەیە بە چاكی زانی پەیوەندی 
خزمایەتی لەگەڵ سەرۆك هۆزی »گۆران«دا، »حوسەین خانی گۆران« ببەستێت، بۆ ئەو مەبەستە 
»خانزاد خانم«ی خوشكی خۆی دا بە حوسەین خانی گۆران و نەنە خانمی خوشكی حەمەخانی 
مارەكرد، لەو دوو پەیوەندییە »حوسەین خان« لە خانزاد خانم كچێكی بوو بە ناوی رەعنا خانم 
و نەنەخانم منداڵی نەبوو، جوانی »خانزاد خانم«ی خوشكی حەمەپاشای جاف هەموو الگیربوو، 
هەتاوەكو ش���اعیران و هۆرەچڕانی دەڤەرەكانی گۆران و زەهاو ش���یعر و بەس���تەی زۆریان پێدا 

هەڵداوە، وەك:

خانزاد خانه زاد دەشتی زەهاوەن
جوانی مەشهوورەن وە رووی دونیاوەن
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دی���ارە دوژمنان���ی یەكگرتنی كورد ب���ەو تەقەڵاڵ و نزیكبوونەوەیە نیگ���ەران بوونە، بە پیالنێك 
حوس���ەین خانی گۆران تیرۆر دەكرێت و دوای ماوەیەك بە ش���ێوەیەكی تر »حەمەپاشای جاف« 
تیرۆر دەكرێت. بەاڵم لەسەر هەمان بیروڕا مەحموود پاشای جاف دەكەوێتە كۆشش و تەقەڵاڵوە 
و »كۆنگرەی زەڵم« دەبەس���تێت، كە پیرەمێردی ش���اعیر »مونشی« و راوێژكاری ئەو موئتەمەرە 

بووە و لە دواییدا لە رۆژنامەی »ژین«دا باڵوی كردۆتەوە.

كە حوسەین خانی گۆران دەكوژرێت، حەمەپاشا، خانزاد خانم و كۆرپەكەی دەگەڕێنێتەوە ناو 
ج���اف، كچ���ە كۆرپەكەی خانزادخانم »رەعنا« دەدرێتە الی »عەنب���ەر خانم«ی خێزانی مەولەوی. 
رەعن���ای كۆرپ���ە، گەورە دەبێت وەك باوك س���ەیری مەول���ەوی دەكات. لە جوان���ی و خانومانیدا 

هاوتای كەم بووە.

داوا ل���ە مەولەوی دەكات دووعای چاوەزاری بۆ ب���كات، مەولەویش لە جویەی چاوەزار، ئەم 
شیعرەی بۆ دەڵێت:

تۆ پەند و نافكیت جەحەد یوەردەن
بینایی خەیاڵ راكەش گوم كەردەن
شەفات خەجاڵەت دان وەجام جەم
دیدەی بەد دەردش نادیاری بو

جەكۆد مەینون تالیت كاری بو...

ماناكەی ئەمەیە: 

تۆ ئەوەندە ناس���ك و زەریف و جوانیت، ئەگەر چاوێك بە حەس���ادەتەوە بنواڕێتە تۆ، ئەوەندە 
پڕ لە جوانی و زەرافەتیت، لە تۆدا ئەو چاوە پیس���ە ئاوێنەئاس���ا هەڵدەگەڕێتەوە و لە خۆیدا كاری 

دەبێت...

رەعناخان���م، بە نەخۆش���ی گرانەتا دەمرێت.. نەنەخانم كە حەمەپاش���ای ج���اف تیرور دەكرێت 
دەگەڕێتەوە بۆ ناو گۆران و لەوێڕا كۆچی دوایی دەكات، تەرمەكەی لە مەزاری باوەیادگاری ناو 

چیای داڵەهۆدا نێژراوە.
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رەعنا خانم كچی حوسێن خانی گۆران و خوشكەزای حەمە پاشای جاف
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حەمە خانی گۆران
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خانزاد خانم
خوشكی حەمە پاشای جاف
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»نەنە خانم« ژنی حەمە پاشای جاف تەرمەكەی لە مەزاری باوەیادگاردا نێژراوە
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مەزارەكانی دەڤەری جوانڕۆ

قردانە � سنجاوی
داروسەرە � دایار

كانی با � سەوزەالخ
ئیمام حەسەن � نورولەی سەروو

دارسپی � زالوپ
چەرموسوار � نورولەی سەروو

چەوت سوارە � كەندوولە
قاڵالن � قاڵالن 

پیرمحەمەد � وەڵەدبەگی
سەید كائینات � وەڵەدبەگی

داربادەم � كرە � گۆڕستانی وەڵەدبەگییەكان
زودەك سوار � دەروێشی
مەال محەمەد � كانی پاشا
شێخ ئەحمەد � بناوە چكۆ

هاجەرە خاتوون � كاڵوسەر
شێخ رەسوڵ � دەوڵەت ئاباد

شێخ مەحموود � نم نم
شێخ سەرا � كانی كەوە
سوری مەرد � كانی باخ
باوەجەیران � روانسەر

وەیس قەرەنی � ماهیدەشت
فریشتەچەرمو � سەركەوە

قازان قایە � شوانكارەی دەوڵەت ئاباد
پیرەشەلە � شایگان

گۆڕی سەیدەكان � حەسەن ئاباد
خاتوون ئامان � هڵوڵ

داری ئەز � میرئاباد
خاڵی نازدار � هڵول 

سواری برا � سواری برا
شیخوڵاڵ � بازان

شێخ توركی � گاڵۆك زێڕین
خەلیلی باوەشێخ � نەهراب

بارگەی حەزرەتی وەیس � ملەلۆكە
نەزەركردنی عەزەم خان � نەهرابی شێخ ئەحمەد
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شێخ زەینەڵ � وەڵەدبەگی
بارگەی بالوول � بەهلوولی دانا

داڵەهۆ � باوەیادگار � زەردەی بان یاران
شێخ عەبدوڵاڵ � راوێژ

ئیمام ئەبودووجانە � راوێژ
شێخ محەمەد غەریب � راوێژ

شێخ نەزرانی � گورگ شایگان
خاتوون خەیاتە � وەڵەدبەگی

سوڵتان شێخ نوردار � جوانڕۆ
شێخ ئەحمەد � جوانڕۆ

كانی با � مامنان
ملەی سەالمگا � شوانكارە
خەلیفە قەمەر � وەڵەدبەگی
حەوت شەخسە � جوانڕۆ
هاجەرەخاتوون � جوانڕۆ

قەدو كەریم � شاڵیگان
شێخ سیلە � شێخ سیلە

مەزاری مەولەوی � تاوەگۆز � داروەنی مەولەوی
ئیمام حەسەن � قەسری شیرین

سواربیلەكی � كلەخانی
شێخ ئەحمەد � دوالی
ریزە � ساراوەن ریز 

باوەالرە � زیران
شێخ گواڵڵە � گواڵڵە

داری تیلەكۆ � داری تیلەكۆ
برایم سەمین

ئیمام محەمەد � باوەسی
شێخ جبریل � شێخان

باوە مەحموود � بیرونە
شێخ روزین � سەرقەاڵ
ئیمام عەباس � جێگیران

چەرمو نوور � باغەكوون
ملە دزگە � بۆرەسوار

شاتوتیا � قەڵەمەی زەهاو
مەالقاسم � دەڕەژاڵە

ئەزگلە � حەوت مەقەد
ئەبدااڵن � ئەودااڵن
شیرپەڕ � دارەڕەش
دارگەنجە � بروین

شاویلەالن � خانەشور
شێخ رەسووڵی خانەشۆڕ � خانەشۆڕ
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زەهاو � مالكی نەشتەر
سواری بیلەپی � باوەجانی
شەخسە پەژارە � جوانڕۆ

ملەدز �� ئەسحابی سەروخوار
حاجی ئیبراهیم � قولیجان
كاكەئاشە � قەاڵی جوانڕۆ

كاكەجانە � كوری
حاجی هۆمەر � دێ سوور
چەرموسوار � عەلی ئاباد

حەزرەتی پیرە � سپی بەرگ
عامەخیل � نوخان

ملەكەوەڵە � بزنەگەورە 
شێخ عالەمین � گردك

حەسەن كایار � چەمی جوانڕۆ
ئەسحاب � یوسف خانی

شێخ محیەدینی كۆسە � ئایشە دۆڵ
سنگی سوار � بیوەن

سوڵتان ئیسحاق � لێواری سیروان
نەجاڕ � نەجاڕ

ملەگوری � سەریاس
زەردوك سوار � مەنسوور ئاقایی

باوەنووری � شمشێر
گواڵڵە � باوەجانی

دوانزە ئەسحابی بیلەیی � خوێڕی ئاوا
سەوزەپۆش � كاڵشی باخان

باوەپیرعەلی � بیوڵە
پیرپرچن � بلەیی

چل یاران � كانی حزرانی
مەال زەیدی � موراد ئاباد

شێخ ئەحمەد � پشت تەنگی وەڵەدبەگی 
خەلیفە حەیدەر � بانیگان
مەال زەیدی � موراد ئاباد
پیرمكاییل جاف � دودان

مزگەوتی عەبدوڵاڵ � زەردوویی
الران � پیر پرچن

سەریاس: لە سەریاسدا زیاتر لە پەنجا گۆڕی بەكۆمەڵ دەستنیشان كراوە و بە الی خەڵكەوە وەك مەزار 
وایە، بەاڵم لە راستیدا لە كاتی هێرشی سوپای ئیسالمدا لەوێڕا كوردەكان بەرگرییان لەو هێرشە كردووە 

و كوژراون.
شێخ ئەحمەدی كولیان � عەبدااڵن

شێه ئەلماس � شیورینە
زەردك سوار � قەیتوول
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نازناوی سەرۆك تیرە و عەشایەری دەڤەری 
رۆژئاوای ئوستانی كرماشان

ا- وەكی���ل: ئەم ناوە تەنها تایبەتمەندی س���ەرۆكی جوانڕۆیە و كەس���ێكی ت���ر نەیتوانیوە ئەو ناوە 
بەكارببات.

2- سان: لە هەورامانی لهۆندا، ئەو ناوە تایبەتمەندی سەرۆكی تێكڕای لهۆنە و بەس.

3- خان: لە ناو تیرەی باوەجانی، قوبادیدا، خان تەنیا بۆ سەرۆكە و بەس، بەاڵم بەگزادەكان ناوی 
»بەگ«یان پێ وتراوە.

4- خ���ان: ل���ە ناو عەش���یرەتی س���نجاویدا، رەئیس���ی كول و خان ب���ۆ زۆربەی خەوانی���ن زادەكان 
بەكاردەبەن.

5- سوڵتان: لەقەبی سەرۆكی گشتی گۆرانە بە حەوت سوڵتانی گۆران، ئەوسا دەستنیشان دەكران 
چوار لەو حەوت سوڵتانە جاف بوونە و بەقیەی ناسراوەكان یابەخان ناودەبران یانی ئەمین.

6- خان: بە سەرۆكی گشتی عەشیرەتی كەلهۆڕخان دەوترا، بەاڵم بە بنەماڵەكەشی خان دەوترا.

7- ئەمیر: لە ناو عەشایەری »كولیایی«دا بە سەرۆكی گشتی دەوترا ئەمیر.

8- ئەمیری كول: یان ئەمیری گشتی، لە ناو عەشیرەتی زەنگەنەدا بەكاردەبرا.

خان: كەمانگەرەكان، بە سەرۆكی خۆیان دەگوت: خان.

خان: زۆربەی عەشایەری ئوستانی كرماشان نازناوی خانیان بۆ گەورەكانیان بەكاردەبرد.

بەگ: بەگزادەكانی وەڵەدبەگی، بە بەگ ناودەبران و سەرۆكی گشتی بەئیل بەگی ناودەبرا.
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بڕێك لە مەزارەكانی ناو دۆڵی قەرەداغ

ئیمام محەمەدی ناوتاوێر
وەسمانی الی بەڵخە

ئیمام هەمزە لە بەڵەكەجار
زەینەڵ عابدینی گوندی گومەنە
ئیمام قادری الی سەی سوێنان

شێخ رەسولی گۆمەنە
دوانزەی برای ئەسیل

ئیمام ئەعزەمی هومەر قەاڵ
دار یەعقوبی گواڵن

ئیمام محەمەدی كانی ئاسكان
سەیدی حەق

ئیمام محەمەدی الی باوەخوشین
شیوی قازی

ئەسحابی الی داری زیائین
قازی بەنێ شاخی فەقیرە

خاڵۆی قازی بەنێ
ئیمام محەمەدی گوندی چاڵگە

ئیمام حەمزەی دێی تەكیە
مستەفا داوانی الی كوڵەجۆ

شێخ سمایلی قەاڵقایمە
خاتوو زێبای دووكانی قەرەداغ
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مەزار و شەخسە پیرۆزەكانی دەڤەری جاف

هەڵەبجە: مەزاری شێخەكانی نەقشبەندی � باخەكۆن � شێخ بەهائودین � شێخ حوسامەدین
بیارە � شێخ عومەری بیارە � نەقشبەندی

تەوێڵە � شێخ سوراجەدین، شێخ بەهائودین، شێخ عوسمانی گەورە.
عەبابەیلی � مەزاری ئەباعوبەیدە.

شێخ موئمنی سازانی � شێخ نەجیبی هانەسوورە

می���ری س���وور � باوەزەردەڵە � ئەبوش���ەمامە � ش���ێخ س���ەالم، لە پش���تی بی���ارە � باوەن���اووس لە 
س���ەرگەد � ئەسحابەدرێژ، لە نزیكی دەرەش���یش �� شێخ مەحموودی تەراتەوە، نزیكی شانەدەری � 

سەیدسادق.

شارەزوور:

مەحموودی سەرواڵە
كامیل حەوت بەیاخ
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شێخ عەلی كۆسەی دۆڵ پەمو
شێخ محەمەدی تەراتەوە

شێخ محەمەدی خۆرەتاو � دەربەندیخان.

قەرەداغ:

ئەسحاب
قازی بەنی

ئیمام محەمەدی دووكەروی
سۆڵە

شێخ رەسووڵە كەچەڵ
شێخ قادری قەمچی رەش

شێخ رەزا
شێخ حوسەینی چرچەقەاڵ

پیری شەوگیل
هەواسەلی روغزایی

شێخ كەریمە سوورەی كەسنەزان

گەرمیان:

خەرقەڕەش
سەید خەلیل
سەی سونە
مامەحاجی

شێخ عەبدولڕەحمان
عوسمان بڕنە
دوانزە ئیمام
باوه شاسوار

برایمی سەمین
شێخ باوە
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داستانی مەحموود پاشای جاف و مستەفاخانی 
باوەجانی

مەحم���وود پاش���ای جاف ب���ە پێچەوانەی باوكی���ەوە، نێوانی لەگ���ەڵ مس���تەفاخانی باوەجانیدا 
»مەسعودلسەڵتەنە« باش نابێت..

س���وێند دەخوات كەوا كۆته رەداری ئاگردان بە كۆڵی مس���تەفاخاندا بدات. س���اڵ دەگوزەرێت، 
پاش���ا لەگەڵ خێڵی جافدا دەڕوات بۆ كوێس���تان، مستەفاخان س���وێنەكەی مەحموود پاشای جافی 
بیس���تبوو، بڕیار دەدات بڕوات بۆ الی مەحموود پاش���ا، لەشكرێك رێك دەخا و بەرەو هەوارگەی 
پاش���ا دەكەوێتە رێ. كە لە دەوارەكانی خێڵ و هەوارگەی پاش���ا نزیك دەبێتەوە، بە چەند كەسێك 
دەڵێت: چەند كۆته رەدارێكم بۆ كۆبكەنەوە، مس���تەفاخان پێش ئەوەی بگاتە دەواری مەحمود پاشا 

لە ئەسپ دادەبەزێت و دەڵێت:

ئەو كۆتەره دارانە بە شانمدا بدەن.. مستەفاخانی باوەجانی هەڵگری نازناوی »مەسعودلسەڵتەنە« 
بە كۆته رەداری سەرش���انییەوە دەڕواتە دەواری مەحموود پاش���ا و روو دەكاتە مەحموود پاشا و 

دەڵێت: 

ئەوا هاتووم تا سوێنەكەت نەكەوێت.

پاشا هەڵدەستێت، باوەشی پیادا دەكات و هیچ نیگەرانی و ناخۆشییەك لە نێوانیاندا نامێنێت.
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پارچە هۆنراوەیەك لەسەر پێستی ئاسك 
دۆزراوەتەوە

باسی هێرشی عارەب دەكات بۆ سەر ئێران و كوردستان

هورمزگان رمان ئانزان كژان
ویشان شاردەوە، گەورە گەورەكان
زۆر كاری ئارەب كردنە خاپوور
گنائی پالە هەتا شارەزوور
شەن و كەنیكاوە دیل پشینا
مەرد ئازاتلی وەڕووی هەوینا

وات���ە: پەرس���تگاكان هەڕووژان، ئاگ���رەكان كوژانەوە، گەورەی گەورەكان خۆیان ش���اردەوە، 
س���تەمكاری ع���ارەب واڵتی���ان لێرەوە وێران كرد تا ش���ارەزوور، ئەوی ژن و ك���چ و دارایی هەیە 
بە تااڵن بردیان و ئازاكانیش���یان لە نێو خوێنی خۆدا گەوزاندەوە. رەوش���تی زەردەش���ت بێ كەس 

مایەوە، ئاهورامزدایش بەزەیی بە كەسدا نایەتەوە..

ل���ە پەنجاكان���دا بوو بە باو كەوا ئەو پارچە ش���یعرە لەس���ەر پێس���تی ئاس���ك لە كوردس���تاندا 
دۆزراوەتەوە. لەس���ەر ئەم پارچە ش���یعرە لە نێوان رۆش���نبیرانی س���ەردەمی رابوردوودا بوو بە 
گاڵ���ە و قاڵەیەك���ی بەرباڵو، س���ەرەتا بە الی رۆش���نبیرانی فارس���ەوە باس لەو پارچە ش���یعرە كرا 
و زۆر ل���ە چاوس���اقانی دنی���ای مێژووی ئەدەبیاتی فارس���ییەوە س���ەلماندیان و ب���ۆ پەالماری ئەو 
س���ەردەمەش گریان.. س���ا ئەم پارچە هەڵبەس���تە، دەستكرد بێت یان راس���تەقینە ئەگەر دەستكرد 
بێ���ت ئافەرینی دەوێت، خۆ وەاڵهی دەس���تكردێكی جوانە، گەر راس���تیش بێت ئ���ەوا جوانتر ئەوی 
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لەم رووەوە س���ەرنجی راكێش���اوم ئەو سێ بەیتە ش���یعرە نییە، بەڵكو ملمالنە هەمیشەییەكەی ناو 
ك���وردە و ب���ە تایبەت لە ناو توێژی خوێندەواراندا، ئەو من منمە تا س���ەر پیش���ە زیانی گەیاندۆتە 
تەواوی بوارەكانی بەرژەوەندی گشتی، لە ناو میللەتانی زیندووی دنیادا لە پێناوی سەربەرزی و 
س���ەرفرازی هەموواندا یەكێك بۆ هەمووانە و هەمووان بۆ یەكێكە لێهاتووانیان زۆرتر لە كردەوە 
و توانای ستایش دەكەن و بەرز و بڵندی دەكەنەوە، لە ناو ئێمەی كوردا كارەكە بە پێچەوانەوەیە، 
ت���ەواوی توانام���ان بەكاردەبەین، ئەوی بكرێ���ت دەیخەینە گڕ، تا لە ئەن���دازەی كارو كردەوەیەكی 
لێهاتوویەكم���ان كەم بكەین���ەوە، دەگێڕنەوە، كەوا خەڵكی دەڤەری لی���وای »ناصریە«ی خوارووی 
ئێراق لە ش���ەڕ زیاتر خێری كەس���یان ناوێت.. یەكێ: لە خەڵكی ناس���ریە بڕیاری مەرگی بەس���ەردا 
دەدرێ���ت و ل���ە پێش ئەوە یەكێ���ك دەبەن بۆ ئیعدامكردن، لێی دەپرس���ن ئاخرین ئارەزووت چییە؟ 
بڵێ با ئەنجامی بدەین.. كابرا دەڵێت: دەمەوێ دایكم ببینم، كابرای خەڵكی ناس���ریە گوێی لەو دوا 
ئارەزووە دەبێت، ئینجا نۆرە دێتە س���ەر كابرای خەڵكی ناس���ریە و پێی دەڵێن: ئەی دوا ئارەزووی 
ت���ۆ چیی���ە؟ تا بەرئاوردی كەین... دەڵێت: مەیەڵن ئەو س���ەگبابە دایكی ببینێت....! دەڵێن: باش���ە ئەو 

كابرایە دەناسیت؟

دەڵێت: نەوەڵاڵ، بە حەیاتی نەمدیوە، بەاڵم با بەو خەفەتەوە س���ەر بنێتەوە.. ئینش���ائەڵاڵ ئێمەی 
ك���ورد ناگەین���ە ئ���ەو رادە و پلە ناپەس���ەندە.. ب���ەاڵم ئایا رۆژی ئ���ەوە نەهات���ووە دوور لە هەوا و 
هەناسەی )من من و كەسی تر نا( ئەمڕۆیانە بیر لە ئێستا و پاشەڕۆژی میللەتەكەمان بكەینەوە؟ 

بن���واڕە ه���ەر دەربارەی ئەو چوار بەیتە ش���یعرە، چەند كەس خۆی كردە چاوس���اق و بە درۆ 
خس���تنەوەوە، بڕێ���ك لەب���ەر ئەوەی خۆی بە ق���ەرزاری عارەب زانی���وە، بڕێكی تر ن���ان و نەوا و 
مەواجیب���ی بە الی س���ەردەمدارانی عارەبەوەیە، بڕێكی تر بۆ ش���كاندن و ب���ێ باییكردنی قەڵەم بە 
دەس���تێكی كوردی تر، ئیدی ئەوس���ا، بەپێی یاسای دەرەبەگایەتی و دەمارگرژی خێڵەكی ئاغاكانی 
كورد یەكتریان قەبووڵ نەبوو، ئەوڕۆ ئەو ملمالنە گەوجانە بووەتە ئیرس و پشكی بڕێكی زۆری 

قەڵەم بەدەستانی ئێستای كورد، تۆ بڵێی ئێمە لە خوو و پیشەی كەڵەبابدا بین؟

ئەگینا كام لۆژیك ئەوەی دەس���ەلمێنێت نووس���ەر و رۆش���نبیرانی كورد ئەوەندە بۆ یەكتر لە 
س���ەنگەردا بن؟ ئەوەندە دژ بە لێهاتووانی خۆماڵی لەكاردا بن و ستایش���كەری قەڵەم بەدەس���تانی 
بیان���ی ب���ن، بە دڵنیاییەوە دەڵێم ئەو دیاردەیە هانی بیر و ڕای نۆكەر س���فەتی دەدا و هێندەی تری 
ئەم میللەتە مەزڵوومە بەرەو هەڵە و هەڵەشەیی و سەرئەنجام بێ باوەڕی بەخۆبوردن دەبا.. بەندە 
الم وای���ە ب���ەم نزیكانە.. چوزانم.. س���اڵێكی تر، دووی دیكە خوێندەوارانی ك���ورد بەخۆدا دەچنەوە 
و چەندین ئەنجوومەنی نەتەوایەتی بۆ پاراس���تن و رێزلێگرتنی كەس���ایەتییە ناس���راوەكانی بوارە 
جۆراوجۆرەكان دەس���ازێنن ئەگەر خەاڵت بكرێن، تەنها بۆ تفەنگ تەقێن نەبێت و تفەنگ و ئار پی 
جی ئەوڕۆی كورد لێهاتووانی ژیانی س���ەردەمانەیە، ئەوانەی داهێنەرن، ئەوانەی لێزانن، ئەوانەی 

رێچكەی ژیانی سەردەمانە دەخەنە پێش پای ئەم میللەتە چەوساوە..

دەی ئەگ���ەر لێهاتووان���ی ئەمڕۆی كورد خەاڵت نەكرێن.. با تامولیان هەبێت و هەڵیگرن بۆ ئەو 
دنیا...!!
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فەرمانڕەوایانی ئەردەاڵن لە ناو هۆزی جافدا

محەمەد سادق خانی ئەردەاڵن
نەجەف قولی خانی ئەردەاڵن

عەلی ئەشرەف خانی باوەجانی
عەلی خانی زەفەرولمولك

سلێمان خانی شەرەفولمولك
حوسەین خانی موزەفەرولسەڵتەنە

عەباس خانی سەردار رەشید

ملمالنێی نێو دەس���ەاڵتی ئەردەاڵن، بۆ خۆی بووبووە دیاردەیەكی ئاش���كرا و روون، زۆربەی 
هۆزەكانی ژێر دەس���تەیان س���وودیان لەو دووبەرەكی و چەند بەرەكییە بردووە، ئەو ش���ێوە هەتا 
وەكو گەیشتبووە نێوان باوك و كوڕیش بۆ نموونە كاتێك محەمەد سادق خانی ئەردەاڵن لە الیەن 
باوكییەوە دەكرێتە فەرمانڕەوای جوانڕۆ و ناوچەكانی جاف، ئەوی موڵك و سەنەوی زەویوزاری 
ناوچەكان هەیە قەواڵەی بە ناوی خۆیەوە دەنووسێت، كە ئەمانواڵخانی باوكی دەمرێت )1254ك( 
و خوسرەوخان جێگەی دەگرێتەوە، بەو تۆمەتەوە لە فەرمانڕەوایی الی دەدەن، بەاڵم دووبارە لە 
ساڵی 1246ك دا دەكرێتە فەرمانداری جوانڕۆ.. و بە عینوانی ناڕەزایەتی 1254ك دژ بە حكومەتی 
رەزا قولی خانی ئەردەاڵن دەكەوێتە تەقەڵاڵوە و بە حكومەتی ئەو رازی نابێت، س���وپا و س���انێك 
لە چەكدارانی جاف پێكدێنێت و بەرەو سنەی پایتەختی دەسەاڵت وەڕێ دەكەوێت و لەبەر ئەوەی 
ئ���ەو چەكداران���ە لە دڵەوە )محەمەد س���ادق خانیان( خۆش نەویس���تووە و بێزاندوویانە، ش���ەڕیان 

نەكردووە و خراو لەشكرەكەی حەمەسادق خان دەشكێت و راو دەنرێن..

وەك باس���مان كرد نێوانی بنەماڵەی ئەردەاڵن بە شێوەیەكی چاوگیر ناكۆك بوونە، هەتاوەكو 
ئەو ناكۆكییە گەیشتۆتە نێوان باوك و كوڕەوە. شەڕی نێوان ئەمانواڵخانی ئەردەاڵنی باوك لەگەڵ 
محەمەد حەس���ەن خانی كوڕ، ل���ە دێی »ناڕاوی« یەكێكە لە بەناوبانگترین ئەو ش���ەڕ و ناكۆكییە، 
كە لەو ش���ەڕەدا هۆزی جاف الیەنگیری محەمەد حەس���ەن خانیان كردووە و لەو شەڕەدا محەمەد 
س���ادق خ���ان كە بە الیەنگیری ئەمانواڵخانی باوك بەش���داری كردووە، برین���دار بووە و لە هەمان 
شەڕدا حەمەحەسەن خانی ئەردەاڵن، دوای بیست و حەوت ساڵ فەرمانڕەوایی بە شێتی لە ساڵی 

1240ك دا مردووە.
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نەجەف قولی خانی ئەردەاڵن

دوای مردنی محەمەد حەسەن خانی ئەردەاڵن كوڕەكەی جێگەی گرتەوە، ئەو كوڕە زۆر ئازا 
بووە. بە الی محەمەد ش���ای قاجارەوە زۆر رێزی لێگیراوە و لە ش���ەڕی گرتنی هیراندا بەشداری 

كردووە 1254ك.

ئەم حاكمەش نەیتوانیوە جاف رازی بكا، لە هەمان كاتدا وەك بنەماڵەكەی لە زۆر و زەوت و 
تااڵنی ئەمالكی جافدا قس���ووری نەكردووە و بە فەرمانی ناس���رودین شا بووە بە نائیب حكومەتی 
كوردس���تان، ئ���ەوی ت���ااڵن و ب���ڕۆی كردبوو لەو مەقامەیدا س���ەرفی كردووە و بە دەس���تی خاڵی 
رۆیشتووە بۆ تاران لەوێ لە كاریان خستووە و كوڕی محەمەد سادق خان جێگەی گرتۆتەوە بۆ 

ماوەیەكی كورت.

عەلی ئەكبەر خانی ئەردەاڵن

دوای محەم���ەدی رەزاخ���ان حكومەتی هۆزەكانی جافیان س���پاردۆتە عەل���ی ئەكبەر خان، كە 
یەكێ���ك ب���ووە لە بەهێزترین ئوم���ەرای ئەردەاڵن و تا توانیویە لە جاف و هەورامییان كوش���تووە. 
س���ەرەتا بەگزادەكانی جوانڕۆی لە خۆیەوە نزیك كردووەتەوە، دوای لەناوبردنی محەمەد سەعید 
س���وڵتانی هەورامی 1286ك. تیرەی باوەجانی بە س���ەرۆكایەتی حەبیبوڵاڵخان و رۆس���تەم بەگی 
وەلەدبەگ���ی پەالم���اری قەاڵك���ەی دەدەن و ل���ە ئاكامدا رۆس���تەم بەگی وەڵەدبەگ���ی دەكوژرێت و 
حەبیبوڵاڵخانی باوەجانی لە دژایەتیدا بەردەوام دەبێت، س���ەرئەنجام حەبیبوڵاڵخان دەبێتە حاكمی 
جوانڕۆ )1303ك(. ئەمە بە یەكەمین س���ەركەوتنی جاف دەژمێردرێت، دژ بە دەسەاڵتی ئەردەاڵنی 

بە پشتیوانی قاجارییەی دەسەاڵتدار.

عەلی خان ئەردەاڵن

عەل���ی خ���ان »زەفەرولمولك« كوڕی عەلی ئەكبەر خانی ئەردەاڵن بووە، دوای مردنی »ئیمام 
قولی میرزا« عیمادولدەولە. ئەوەبوو س���وڵتانەموراد میرزای ناسراو بە »حوسامولسەڵتەنە« بوو 
بە فەرمانڕەوای كرماشان 1293ك، ئەم عەلی خانە كرایە حاكمی جوانڕۆ، بەاڵم هۆزی جاف بەو 
هاتنە ناڕازی بوون، هەرا دەستی پێكرد، بڕیار درا »شەرەفولمولك« بۆ جوانڕۆ بڕوات. ئەو بەو 

ناردنە، ناڕازی بوو، بەاڵم ناردیان، دوو ساڵی رەبەق مۆڵەتی پێ نەدرا بۆ كرماشان بگەڕێتەوە.

ل���ەو كاتان���ەدا، حەبیبوڵاڵخ���ان باوەجان���ی، ب���ە فەرمان كرایە س���ەرۆكی هۆزەكان���ی جاف، تا 
رادەیەك ئەردەاڵنییەكان دەخالەتیان لە ئمووری هۆزی جافدا نەدەكرد و تیرەكانی جاف و هۆزی 
ج���اف ل���ەم قۆناغەدا توانا و دەس���ەاڵتی زۆری خۆیان هەب���ووە و زۆر نەدەچوونە ژێر فەرامێنی 

ئەردەاڵنییەكانەوە.
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لەم دواییانەدا زۆر رووداو روویانداوە:

1 � شەڕی یەكەمی جیهانی و شەڕكردن دژی رووس.
2 � شەڕی یەكەمی نێوان تیرەی مەنمی و جاف و گەڵباخی

سەردەمی شەریفولدەولە:

1 � شەڕی دووهەمی نێوان مەنمی و گەڵباخی
2 � دەستگیركردنی سەردار رەشید و هەناردنی بۆ تاران

3 � سەیفولدەولە دەبێتە فەرمانداری جوانڕۆ

كودەتای 1299ك:

سەردار رەشید لە الیەن سەید زیائودینەوە ئازاد دەكرێت
1 � دژ بە سەردار سوپای رەزا شا دەكەوێتە تەقەڵاڵوە.

2 � شەڕی هەورامان
3 � سوپای ئێران بەرەو كوردستانی رۆژهەاڵت دێت

4 � رەوانسەر دەگیرێت
5 � عەشایەر دژ بە سەردار رەشید هەڵدەستن
7 � گەڕانەوەی سەردار رەشید بۆ ناو ئێران.

8 � كۆمەڵەی عەشایەر و شەڕی گریش خانی.

كوژرانی قادربەگ:

لە سەرەتای زستان و دوا دوایی پایز، كۆچی تیرەكانی جاف بە دوای یەكدا كوێستان بەجێ 
دەهێڵن و بەرەو گەرمیان س���ەربەرەو خوار دەبوونەوە. دوو تیرەی جاف )س���ەیانی و بەیاخی( لە 

ئێراندا دەمانەوە.
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ژنانی شاعیری ناوچەكانی جوانڕۆ

ئ���ەم ناوان���ە بەندە لە مەال محیەدین س���اڵحی و كاك فەتحوڵاڵی ئەمین���ی وەرمگرتوون، ئەگەر 
ناوی خانمگەلێكی تری شاعیری تیادا نییە لە نەزانینمەوەیە و داوای لێبوردن دەكەم:

1 � لەیالی غەفووری
2 � شەمسەی مورادیان.

3 � بەیانی پژوتەن.
4 � شلێری نادری

5 � فەرزانەی نادری
6 � ئارەزووی ئیمامی
7 � عایشەی میرانی 
8 � لەیالی میرزایی

9 � سەحەری مورادی
10 � فەراسەتی كەریمی
11 � پەروینی شێخزادی
12 � گەالوێژی گردپور

13 � شەوبۆی حوسەینی
14 � سەرشینی موریدی
15 � فریشتەی رەحمانی
16 � رووناكی محەمەدی

وادیارە، ئەم خانمگەلە شاعیرانە تازە پایان خستۆتە دنیای شیعر و شاعیرییەوە، بەندە لێرەوە 
دوعای سەركەوتنیان بۆ دەكەم.
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حەمەپاشای جاف بۆ قەاڵی شێروانەی دروستكرد؟

بەگوێ���رەی س���ەرچاوە مێژوویی���ەكان، یەكێك لە دیاردەكانی دەس���ەاڵت قەاڵ و س���اختمان و 
شوورەی دەورەی شار و شارسازی بووە...

جگە لە هۆزە س���ەرەتاییەكان، یان ئەوانەی كۆچەر بوونە و دەوارنش���ین بوونە، وەك هۆزی 
ئاتیال و مەغۆل و تاتار، كە لە دواییدا بوونەتە خاوەن دەس���ەاڵت و س���ەرئەنجام شارنش���ین، لەم 
رووەوە بەن���دە كتاوچەیەك���م نووس���یوە، بە ناوی ))قەاڵی ش���ێروانە(( كە تێی���دا كورتەی مێژووی 
میعماری و چۆنیەتی قەاڵسازی و هەروەها چۆنیەتی دروستكردنی خودی قەاڵی شێروانەم تیادا 
هەالجی كردووە، لێرەدا ئەو باسە دووبارە ناكەمەوە، بەاڵم بەگوێرەی وتەی باو و باپیرانمان كە 
گێڕاویانەت���ەوە، پانتایی بیر و رای حەمەپاش���ای جاف لە س���نووری تیرەكانی هۆزی جاف بەدەر 
چووبوو، وەكو دەس���ەاڵتدارێكی س���ەرخێڵ و دەستڕۆیشتووی عەش���ایەری فكری نەدەكردەوە - 

ئاگاداری بەرەو ملمالنێی سیاسی و نێو دوو دەسەاڵتی قاجاری و عوسمانی بوو.

لە هەردووال دۆس���تان و پاڵپش���تی لێ دەكرا و دۆس���ت و دوژمنی خۆی دەناس���ی و دەیزانی 
هێ���زی دەوڵ���ەت بەالی چ الیەنێك و كام بەرە س���ەرەو لێژ دەبێتەوە، كام گ���رووپ بەرەو پۆپەكە 
دەڕوا، لە س���ەر ئ���ەو بنەما و لێكدانەوەی پڕ ل���ە وردەكارییەوە هەنگاوی دەن���ا و پەیوەندییەكانی 
پتەوتر دەكرد... یان دەیپچڕاندن لە خوالێخۆشبوو باوكم )حەمەسەعید جاف(م بیستووە دەیگوت: 
)حەمەپاش���ای باپی���رم، ئەگەر بەو پیالنە نەكوژرای���ە، جێگەی ئیمارەتی بابان���ی دەگرتەوە، بۆ ئەو 

مەبەستەش كۆشاوە و ئامادەگی ئەنجام داوە...(

وەك ئاش���كرایە تیرەكانی جاف بە سەرۆكەكەشیانەوە رەوەند بوونە لە گەرمیان و كوێستان 
بوون���ە وەك گەڕی���دە كلودی���وس ریچ لە گەش���تەكەیدا بۆ ناو كوردس���تان لە كتاوەكەی���دا دەڵێت: 
)كەیخوس���رەو بەگ���ی جاف دەعوەت���ی لێكردووم بۆ ناو هۆزەكەی لەو رۆیش���تنەیدا بۆ ناو هۆزی 
جاف و هەوارگەی كەیخوسرەو بەگی جاف باسی لە خەیمەگای كەیخوسرەو بەگ دەكا، كە چەند 
رازاوە و پۆشتە و بە تفاق بووە »تكایە رۆمانی پاشایان كوشت«ی خوسرەو جاف بخوێننەوە....( 
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ئەگەرچی ژیانی حەمەپاشا، زۆرتر هەر لە دەوار و گەرمیان و كوێستاندا گوزەراوە و لە هۆزەكەی 
دوور نەكەوتۆتەوە، بەاڵم بۆ ئەنجامدانی بیر و راكانی كەوتووەتە تەقەڵاڵوە.

هۆزی جاف لە زستاندا، لە شێروانە دادەبەزین و لە دەشتی شێروانە و شاكەلدا دوور و نزیك 
خێڵەكانی جاف هەوارگەكانیان دەستنیش���انكرا بووە لە كەریم بەگی جاف كە بۆ خۆی س���ەرۆكی 

رەسمی هۆزی جاف بووە بیستراوە كە وتوویەتی:

))تا چاو بڕی كردووە رەشماڵی جاف بە دەوری قەاڵی شێروانەدا بووە... بێ شك یەكێك لە 
دیاردەكانی دەسەاڵت و حوكمڕانی سیستەمی قەاڵداری بووە بۆ ئەو مەبەستە حەمەپاشا كۆشاوە 
و نامەی ناردووە بۆ الی والی لوڕس���تان، تا وەس���تایەكی باش���ی بۆ بنێرێت لە ماوەی سێ ساڵدا 

قەاڵی شێروانەی دروست كردووە.

حەمەپاشا، لە رووی بەراوردی خۆیەوە، هەروەها زانیاری دۆستان و برادەرانی نێو دەسەاڵتی 
عوس���مانی زانیوی���ە ك���ە ئیمارەتی بابان ب���ەرەو تیاچ���وون دەڕوا و نامێنێت، بۆ ئەو مەبەس���تەش 
پێكهێنانی دەس���ەاڵتی بەرباڵوتر پەیوەندی پتەوی لەگەڵ سەرۆك هۆزەكاندا پەیدا كردووە، لەگەڵ 
ئەمیری گۆراندا بووە بە ژن و ژنخواز، خوشكی خۆی داوە بە ئەمیری گۆران و كچەكەی هێناوە، 

بە ناوی )نەنەخانم(.

ئەو نەنەخانمە، بە س���ەفەر دەگەڕێتەوە ناو هۆزەكەی و نەخۆش دەكەوێت، لەس���ەرە مەرگدا 
دەڵێ���ت: ئەو هەموو س���اڵە ژنی حەمەپاش���ا بوومە نوێژ و رۆژیش���م بە زاهیر ك���ردووە بەاڵم هەر 

لەسەر ئایینی خۆم مامەتەوە و لە مەزاری باوەیادگاردا دەینێژن..

دوای دوو س���اڵ لە مردنی )نەنەخانم( خوش���كەكەی حەمەپاشاش دەمرێت، دوو منداڵی بووە 
و حەمەپاش���ا دەنێرێ���ت ئ���ەو دوو منداڵە دەدزن و دەیانهێنن بۆ ناو جاف، زۆر ناكێش���ێ ئەو دوو 

منداڵەش دەمرن..

گوایە ئەو خوش���كی حەمەپاش���ای جافە، گەلێك جوان و نازدار بووە، هۆرەیان پیادا چڕیوە و 
گۆرانییان پیادا هەڵداوە. ناوی )خانزاد( بووە، وەك ئەم بەیتە كە دەڵێت: 

خانزاد خانەزاد دەشتی زەهـــاوەن
ناوی مەشهوورەن بە رووی دنیاوەن
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631بەڵگەی ژمارە )29(
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634بەڵگەی ژمارە )30(
637بەڵگەی ژمارە )31(
640بەڵگەی ژمارە )32(
643بەڵگەی ژمارە )33(
646بەڵگەی ژمارە )34(
649بەڵگەی ژمارە )35(
653بەڵگەی ژمارە )36(
655بەڵگەی ژمارە )37(
658بەڵگەی ژمارە )38(
661بەڵگەی ژمارە )39(

663بڕێك له  كه سایه تی هۆزی جاف
665میرزا وارانی جاوانی

666ئەبولفەتحی كوڕی وارامی جاوانی
667میر موهەلهەلی كوڕی عەسكەری جاوانی

668وارامی ئەبو فەراسی جاوانی
669نەبەردی جوانەمەرگ

672حەبیبە خانم
673مەحموود پاشای جاف

685پەیوەندی نێوان پیرەمێرد و مەحموود پاشای جاف
690مەحموود پاشای جاف لە یادەوەرییەكانی زێوەردا

692تایەر بەگ و زایەر بەگ
693مەال و زانایانی دەڤەری جوانڕۆ

697ئەمیر ئەبو شوجاعی عاسمی جاوانی
698كوێخا سمایلی تەالن
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699تابان جاف
700حسێن بەگی جوانڕۆ

702زیبا جاف
703كەریم بەگی جاف

705حەمە بەگی فەتاح بەگی حەمەپاشای جاف
709بەدیع باوەجان

711ساالر جاف
712محەمەد سەعید جاف

714مستەفا بەگی جاف
716عەبدوڵاڵ جافی فەرماندە

718عەزیز پشتیوان
719حسەینی ئەحمەد بەگ

724مەال قادری حەمە سەفەر
724لیزا جاف

726میرزاده  ئەبولهەیجای كوڕی عەبدوڵاڵ جاوانی
727ئەمیر سەیفولدەولەی جاوانی

728ئەمیر فەخرودینی ئەبو محەمەدی عەنتەری جاوانی
729میرزادە زیائودینی موهەلهەلی جاوانی

730ئەبو نەجمی جاوانی
731ئەمیر ئەبو دەلەفی كوڕی قاسمی محەمەدی جاوانی

732سەردار جاف
734عادیلە خانم

736حەسەن فەهمی جاف
738زایەر بەگی جاف
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739داود بەگی جاف
741هونه رمه ندانی جاف

743عەباسی كەمەندی
744تارا جاف

746بەهمەنی قوبادی
747پەیوەند جاف

748عوسمان جاف
748شەهریار جاف
748شوكور خەیات
749عەزیز وەیسی

751شاعیرانی جاف
753مەولەوی تاوگۆزی

754شاعیرە گەورە بەناوبانگەكانی هۆزی جاف
755تایەر بەگی جاف

756گۆران
762مینە جاف

763ئەحمەد موختار جاف
764محەمەد خانی حاجی ئەلوەند

765ئاغا عینایەتی هیدایەتی
767میرزا لوتفوڵاڵی جوانڕۆیی
768نێرگز خانمی شارەزووری

770مەال ئەحمەدی كاڵشی
772محەمەد ئەسعەدولساحیب خالدی شارەزووری

774ئەحمەد پریسی
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776سلێمان بەهرامی كەمانگەر
778عەلی كەمال باپیر
779سەمەنی دوداتی

780مەال عەبدولقادری جاف
782بێسارانی

784خانایی قوایی
791شیوەنی »مامەواڵ« شاعیری تیرەی پشتماڵە بۆ حەمە پاشای جاف

792شیوەنی مەحموودی یاروەیس بۆ كوشتنی حەمەی پاشای جاف
793میرزا ئەحمەدی داواشی

796سۆفی میر وەیسی جوانڕۆیی
796برزالەك

797محەمەد خانی حاجی ئەلوەند 
797مەال عیسای جوانڕۆیی

798مەال محێدین ساڵحی
800فەقێ هۆمەری كورەیی

801سەنعی
803میرزا سورخان )میرزا لوتفواڵی سەعیدی(

804مەال مستەفای جافی جوانڕۆیی
805كوێخا سەیفواڵی یەعقوبی

806عەزیمی پەروانە
807مەال عەبدولڕەحمانی جوانڕۆریی

808نەریمان جوانڕۆیی
809مەال مستەفای بێسارانی

809گروسی
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810مەحزونی
811خوسرەو ئاغای چكزخانی یان »جەنگیزخانی«

812بەدرەدینی نەدر وەیس
813فەقێ محەمەدی جەفایی

814یوسف باسكە
815شاعیرێكی نەناسراو

816عەزیزواڵ جاف
817كانەبی

818خدر زەكەریا
819یەعقوب بەگی گود

820بێسارانی
821عابدینی جاف

823جۆراوجۆر
825سەرۆكایەتی بەهرام بەگی میرەبەگی جاف

829چەند گرد و تەپۆڵكەی بەناوبانگی دەڤەری جافی مورادی
830داستانی پەیكەری حەمەپاشای جاف

835كۆچی جاف بەرەو ئێران
836»دیكۆمێنتێكی عارەبی«

839یاخیبوونی مەحموود پاشای جاف
840شەڕی رووس و جاف

841جافی دەوروبەری شاری بەغدا
843هۆزی جاف و دەسەاڵتی ئالبویە

844داستانی مێجەرسۆن
845كەالر
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848شەڕی ئاوباریك
849ئیبراهیم خانی دەلۆ

851كوردەكان هاتن
852داستانی مەولەوی و رەعنا خانم

858مەزارەكانی دەڤەری جوانڕۆ
861نازناوی سەرۆك تیرە و عەشایەری دەڤەری رۆژئاوای ئوستانی كرماشان

862بڕێك لە مەزارەكانی ناو دۆڵی قەرەداغ
863مەزار و شەخسە پیرۆزەكانی دەڤەری جاف

865داستانی مەحموود پاشای جاف و مستەفاخانی باوەجانی
866پارچە هۆنراوەیەك لەسەر پێستی ئاسك دۆزراوەتەوە

868فەرمانڕەوایانی ئەردەاڵن لە ناو هۆزی جافدا
871ژنانی شاعیری ناوچەكانی جوانڕۆ

872حەمەپاشای جاف بۆ قەاڵی شێروانەی دروستكرد؟
874سه رچاوه كان

875پێڕست
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خوسرەو جاف

ل���ە ش���ەوی 1945/3/21•  ل���ە دێ���ی ك���ەالر هاتووەتە 
دونیاوە.

• ماجستێری لە میعماریدا هەیە و خاوەنی پەنجەمۆری 
خۆیەتی لە دونیای میعماریدا.

• ت���ا ئێس���تا چەندی���ن خەاڵت���ی میعم���اری و ئەدەب���ی 
وەرگرتووە.

• گەورەترین خەاڵتی رۆشنبیری ئێراقی پێ بەخشراوە 
بە ناوی قەڵغانی جەواهیری )درع جواهري( تا ئێستا 

بە كەس نەدراوە.
• ت���ا ئێس���تا پەنج���ا و ح���ەوت كیت���اوی جۆراوجۆری 

كەوتووەتە كتاوخانەی كوردییەوە.
• دائیرەتولمەعارف »زانیاری و هونەر«ی بە كوردی 
نووس���یوە، بیست و سێ بەرگە، هەشت بەرگی چاپ 

كراوە و ئەوانی دیكەشی لەژێر چاپدان.


