ئەم چاوپێکەوتنە
لەگەڵ مامۆستا مەسعوود محەمەد )(1919-2002

کەمال شیرگەر ئامادەی کردووە
 بەڕێزت کێیە؟ من تاکێکم لە بنەماڵەی جەلیزادەی کۆیێ .لە من بەپێشەوە ئەم چەند پشتە جەلیزادە بوون .باوکم محەمەد(مەالی گەورە) کوڕی حاجی مەال عەبدوڵاڵی هاوڕێی حاجی قادر کوڕی حاجی مەال ئەسعەدی کوڕی حاجی
مەال عەبدوڵاڵی «واثق بالله» کوڕی مەال عەبدوڕەحمانی کاکی جەلی (دەوری  1220ک لەسەر داخوازیی
عەبدوڕەحمان پاشای بابان هاتۆتە کۆیێ) کوڕی مەال عەبدوڵاڵی کاکی جەلی؛ ئەمەیان پێی ناگوترێ جەلیزادە
چونکە زادەی «جەلی» نەبووە .لە شیواشانی سەربە قەزای ڕانیە هاتۆتە دنیا و گوێستوویەتیەوە بۆ جەلی.
سەرەتای ژیانم لە ئەیلوولی ساڵی  1919دەست پێ دەکات .لە  1926دەستم کرد بە خوێندن لە فێرگەی
سەرەتاییی کۆیێ .دوای خوێندنی سەرەتایی و سانەویم دوو جاران لەبەر هۆی جودا خوێندنم پچڕا و بە تێکڕایی
چوار ساڵم بە خۆڕایی دۆڕاند .لە  1945شەهادەی حقوقم وەرگرت .بۆم نەلوا خوێندن لە دەرەوە تەواو بکەم.
بێ ئەو ەی بتوانم لێرەدا درێژە بە قسەم بدەم ئەوەندە دەڵێم من تا ئێستاکەش بە ئیستیالح خۆم نەدۆزیوەتەوە:
خولیام بەسەر هەموو جیهاندا باڵوە و ئۆقرە بە جۆرێک و دوو جۆر و دە جۆری ڕۆشنبیری و خەریکییەوە ناگرم.
تاکە خولیایەکی بە درێژایی تەمەنی هۆشکرانەوەم ،بێ گۆڕان و کەموکووڕی لەگەڵمدا ژیابێ ،هەستی قەومایەتی
بووە.
بیروباوەڕم لە ئاست ڕاستییە بنجی و زلەکانی جیهاندا هەر چۆنێک بووبێت ،چاالکیی ماددی و هۆشەکیم بۆ
کوردایەتی بووە .تەنها لە کوردایەتی ڕێ دەدەم و دان بەوەدا دەهێنم «ڕاستی و ڕەوایی» ببنە قوربانی چونکە
پەژارەییی بیستوپێنج سەدەی کورد دە ئەوەندی ئەو ڕاستی و ڕەواییانەیە کە دەشێ بۆی بکرێن بە قوربانی.
ساڵی  1970یاسای دامەزراندنی «کۆڕی زانیاری کورد» دەرکرا و تێیدا بووم بە ئەندامی کارا .لە  1971وێڕای
ئەو ئەندامەتییە بووشم بە ئەندامی تەرخان (متفرغ) و پێوەندیم بە مەجلیس خزمەتەوە نەما .دواتر بووشم بە
جێگری یەکەمی سەرەکی کۆڕ .لە ناوەڕاستی  1975ڕا تا ناوەڕاستی  1978وەکیلی سەرۆکیش بووم .لە 1978-
 11-06تەقاعود کرام.
بەرهەمی چاپکراوم دوو جۆرە .بەشێکی بەرهەستی لە شێوەی گوتاری هەمەجۆرە لە گۆڤار و ڕۆژنامەی کوردی و
عەرەبیدا باڵو بۆتەوە کە نائیب بووم .جگە لە گوتاری سیاسی ،ڕیزە گوتارێکی ڕامیاری  -ئابووری تا ئێستا باڵو
نەکراوەتەوە.
ماوەی مانەوەم لە کۆڕ ئەم کتێبانەم دەرچوون:

 -1س ێ بەش لە کتێبی حاجی قادری کۆیی .بە هەویا بووم ،هەر نەبێ ،پێنج بەش و شەرحی دیوانەکەی
بنووسم ،بەاڵم قەدەر دەستی گرتم.
 -2چەپکێک لە گوڵزاری نالی.
 -3چەند حەشارگەیەک لە ڕێزمانی کوردیدا.

 -4إعادە التوازن إلی میزان مختل.
 -5بەرەو ڕاستەشەقامی ئاخاوتنی کوردی.
 -6کتێبێکی دیکەی سەر بە ڕێزمان  -ناویم لە بیر نەماوە.

جگە لەمانە چەندین گوتارم لە گۆڤاری کۆڕ باڵو بوونەوە ،لە ئەدەب و نووسین و دەنگسازی دەدوێن .دەشێن
ببن بە کتێب .لە جەریدەی «العراق» و گۆڤاری «ڕۆشنبیری نوێ» و «کاروان»ـیش ڕیزەگوتار و گوتارم باڵو
بوونەتەوە ،بە بەریانەوە هەیە لە چەند بەرگێکدا بارست ببنەوە.
نووسینی چاپنەکراوم هەن بەاڵم زۆر نین .باسێکی فکری و زنجیرەیەک ڕەخنەی ڕامیاریم لە پەنجاکاندا
نووسیبوو ،هێندێکیان الی خۆم نەماون ،هێندێکیشیان بە بزربوونی یەکدوو الپەڕەیانەوە سەریان ناوەتەوە .دوو
نووسینی کورتیلەم هەن :یەکیانم لە «عمان»ی ئوردون ،ساڵی  1978نووسیبوو ،بەسەر بیروڕای مێژووەوانێکی
ئوردونیدا دێتەوە .ئەگەر بۆم تەواو بکرێ دەشێ وەک سیپارە باڵو بکرێتەوە .ئەوی دیکەشیان هەوڵدانێکە لە
منەوە بۆ ڕاستکردنەوەی هەندێ بیروباوەڕی سەر بە ڕامیاری و مێژوو و ئابوورییەوە ،بەپێی بۆچوونی خۆم
یارمەتیی کەسێک دەدات لە ڕاستییان ورد ببێتەوە .گوتارێکم لە «کاروان» و ئاڵقەی سێیەمی «گەشتی ژیانم»
لە «ڕۆشنبیری نوێ» هەن ،جارێ باڵو نەبوونەتەوە .ئەگەر بۆم بلوێ بەر لە هەموو شتێک بە پانایی و درێژایی
و قوواڵییی «التفسير البشري للتأريخ»ـدا دێم و دەچم .زنجیرەی «گەشتی ژیانم» ئاڵقەبەند دەکەم« .حاجی
قادر »...بە پایان دەگەیەنم .خوێندنەوەیەکی زمانی کوردی لەبەر تیشکی ئاڤێستادا دەکەم .باوکم و بەرهەمەکانی
بە کوردەواری دەناسێنم .چەند جوامێرێکی فەرامۆشکراو دە بیران دەهێنمەوە و ...و ...و...
دوایین کتێبێکی خوێندبێتمەوە؟ من لە یەک پشوودا ،بە سڕە ،چەند باسێک دەخوێنمەوە؛ تازە لە کتێبی «مشكلة
الموصل» و دووبارە خوێندنەوەی «جمهوریة مهاباد» بوومەتەوە .ئێستاکە ،بە نۆرە ،سەرەتاتکە لەم کتێبانە
دەکەم« :النفس اليماني» ،دوو کتێبی ئینگلیزی لەسەر فۆنەتیک ،الحسين في نهضته ،دوو کتێبی چیرۆک بە
دیاری بۆم هاتبوون لە مامۆستا هەردی و مامۆستا مستەفا ساڵح کەریم ،پەڕ و دوو پەڕی دیوانی شیعر و
گۆڤاری بازاڕی . ..ناوناوەش بەو نووسینەمدا دێم و دەچم کە لە مەرگی مامۆستا سەجادیم باڵو کردەوە.
حەز و ئاواتم؟ لە الیەن حەزەوە لە سنووری دەسەاڵتی بەرتەسکی خۆمدا دڵم بۆ هەر مومکینێک بچێت لێی
ناسەنگرێمەوە .لە الیەن ئاواتیشەوە ،خولیای شەووڕۆژم سەالمەتیی کوردە ...لەوەشدا نیازخاوێنی و ڕوونبینی و
واقیعیەت و پەرۆش قەڵغانی سەالمەتین .دڵگەرمی و پەڕگیری و خەیاڵبازی و دووبەرەکی و شەڕە ئایدیۆلۆجی
دوژمنی بابکوشتەی کورد و کوردستانن ..خوا لە ناویان ببات.
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نووسینەوە :زیاد ئەسعەد

