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پێشهكی
كاتێــك بــاس ل ـه مێــژووی كــورد ،جوگرافیــای كوردســتان ،مامۆســتای زمانــی كــوردی،
كاری خۆبهخشــی لهنێــو كــورد ،شۆڕشــی كــورد و گەڕيدەيــی دەكهیــن ،ههرگیــز
ناكرێــت نــاوى مامۆســتا كهریــم زهنــد لەبريبكرێــت.
(چــی بــه كهڵكــی مــرۆڤ دێــت ئهگــهر ههمــوو جیهــان بباتــهوه و خــۆی
بدۆڕێنێــت) ،1یهكێــك بــوو ل ـهو ڕســتانهی ك ـهوا ب ـهردهوام ل ـه هــزری كهریــم زهنــددا
بــوو ،ه ـهر بۆی ـه ل ـه كتێبــی (ســوڕی ژیــان) ئ ـهم ڕســتهیهی لهپــاڵ چهنــد ڕســتهیهكی
دیكــه لــه الپهڕەكانــی یهكهمیــدا نووســیوه .دیــارە کــە ئــهوه یهكێــك لــهو ڕســتانهی
كتێبــی پیــرۆز «ئينجيــل»ە ك ـهوا مامۆســتا پێــی سهرســام بــووه .ههمیش ـه ل ـه ههوڵــی
ئــهوهدا بــووه بتوانێــت ســوود بــه نهتهوهكــهی بگهیهنێــت .هــهر ئــهو بنهمایــه
بووهتــە هەوێنــی ئــەوەی کــە کاتێــک گهشــتێك بەنێــو الپهڕەكانــی ژیانــی كهریــم
زهنــددا دهكهیــن ،دهبینیــن زۆربــهی ژیانــی بــۆ كاری خۆبهخشــی تهرخــان كــردووه.
مامۆســتای ناوبــراو چهندیــن ســاڵی ژیانــی خــۆی تهرخــان كــردووه بــۆ ئــەوەی
خهڵكــی نهخوێنــدهوار فێــری خوێنــدن و نووســینی كــوردی بــكات .جگ ـه ل ـهوهی ل ـه
ماڵــەوە ئامینـه خانــی هاوسـهری فێــری خوێنــدن و نووســین دەکات ،بـه خۆبهخــش لـه
قوتابخانهیــهك خهڵكــی فێــری خوێنــدن و نووســین دهكات و تهنانــهت بــۆ كهســانی
ك ـهم دهرام ـهت ،لهس ـهر ئهركــی خــۆی پێنــووس و تیانووســی دابیــن كــردووە.
یهكێــك لــه كاره خۆبهخشــییهكانی مامۆســتا ئــەو بــووە کــە لەگــەڵ چهنــد
هاوڕێیەکــی دهچێتـه خانهقیــن بــۆ ئـهوهی كوردانــی ئـهوێ لــە دەردی نەخوێنــدەواری
ڕزگار بــکات.
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گهلێــك جــار ئـهم دڵســۆزییهی مامۆســتا بــۆ زمــان و ئەدەبــی كــوردی تووشــی كێشـه
و گرفتــی کــردووە ،بــە جۆرێــک کــە كهســانی دڵــڕەش و دژ ب ـه نهت ـهوهی كــورد ،دژی
وەســتاونەتەوە و هەوڵــی کپکردنــی کار و چاالکییەکانیــان داوە .ئێمــە لـهم نامیلكهیـهدا
ه ـهوڵ دهدهیــن ئامــاژە بــە بەشــێىك گرنــگ لــە كار و چاالکییەکانــی مامۆســتا كەريــم
زەنــد بکەیــن.
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كهریم زهند كێیه؟
نــاوی تـهواوی کەریــم زەنــد حەمــە ســاڵح حاجــی ســەلیم ئەمینــی چنگینــی لەکــە ،كە
لــە میرنشــینی چنگیانــی شــارباژێڕ ،لەگــەڵ زەنــد و زەنگەنــە و تاڵەبانی و سیامەنســوری،
لــە بەرەبابێکن.
لــه ســاڵی  ١٩٢٤ز .لــه گهڕەكــی مهڵكهنــدى شــاری ســلێامنی لهدایكبــووه .لــه
خێزانــی زهندییـه .لــهسـهرهتای دروســتبوونی ســلێامنی ،لـ ه چارهكــی كۆتایــی سـهدهی
ههژدهیــهم ،لــهو شــارهدا نیشــتهجێبوونه.
ســاڵی  ١٩٣٨تێکــەڵ بــە کاری سیاســی بــووە .لــە هەريــەك لــە کۆمەڵەكانــی برایەتــی
و هیــوا و ئــازادی بەشــداربووە .پەیوەنــدی بەهێــزی هەبــووە لەگــەڵ کۆمەڵــەی هیــوا
بــە ســەرکردایەتی ڕەفیــق حیلمــی .لــە کۆمەڵــەی ئــازادی ،ژیانــەوەی کوردســتان ،کاژیــک
و پارتــی دیموکـرات ڕۆڵــی جياجيــاى بینیــوە.
خوێندنــی ئایینــی و ســەرەتایی و ناوەنــدی لــه شــاری ســلێامنی تــهواو كــردووه
و پاشــان چووەتــە بەغــدا بــۆ تەواوکردنــی خوێندنــی بــااڵ .لــه ســاڵی  ١٩٤٤خانــهی
مامۆســتایانی تــهواو كــردووە.
هــهر لــه قۆناغهكانــی ســهرهتای خوێندنییــهوه خولیــای گهشــت و ســەفەر
دهكهوێتــه هزرییــهوه و لــه ســاڵی  ١٩٤٥دهســتی كــردووه بــه گهشــت و گــهڕان بــه
مهبهســتی ئاشــنابوونی بــ ه جوگرافیــای تــهواوی كوردســتان و بهشــێكی زۆریــش لــه
جیهــان .هــەر لــەو تەمەنــەوە مەبەســتى بــووە گهڕیدهیــی بكاتــه پیشــهی ژیانــی.
لــە ســاڵی ١٩٤٠ەوە دەســتی بــە نووســین کــردووە و خهونــی ســهربهخۆیی
نەتەوەكــەى لــە نووســنەكانيدا ڕەنگيــان داوەتــەوە .وەك گەڕیدەیــەك هــەر چــوار
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پارچــەی کوردســتان و زۆر لـه واڵتانــی دونیــا گــەڕاوە .زانیــاری تــەواوی لەســەر هەمــوو
شــوێنەکان و هــۆز و تیــرە و ڕەگــەز و شــێوەزار و مێــژووی کوردســتانی گــەورە و
بهشــێكی جیهــان تۆمــار کــردووە .زۆربــەی گەشــت و گــەڕان و پشــكنينەكانيىش بــە
پيــادە بــووە.
مامۆســتای ناوبـراو لـه ســاڵی  ١٩٤٦بهشــداری لـه دامهزراندنــی كۆمــاری كوردســتان
لــە شــاری مەهابــاد كــردووه .ل ـهدوای ڕووخانــی كۆماريــش ،لەگــەڵ مــەال مســتەفاى
بــارزاىن و ژمارەيــەك لــە هاوخەباتــەكاىن ،ڕووی لــه یهكێتــی ســۆڤیهت كــردووه و
دواتــر گهڕاوهت ـهوه بــۆ باشــوری كوردســتان و لهالی ـهن حكومهتــی ئەوســاى ئێراق ـهوه
دوورخراوەتــەوە بــۆ شــاری ب ـهرسه.
هــهروهك خێزانهكــهی باســی لێــوه دەکات ،لــهو شارەشــدا ژیانێکــی پــڕ لــە
چەرمەســەرییان بەســەربردووە .جگــه لــهوهی لهالیــهن حكومهتــی ئهوكاتــهوه
چهوســێرناونهتهوه و ســتهمیان لێكــراوه ،هەروەهــا بههــۆی جیــاوازی نهتهوەیــی
و ئایینزاییــەوە لهالیــهن خهڵكــی ئاســاییهوه چهوســێرناونهتهوه .هــهروهك دكتــۆر
هێــرۆ زهنــدی کچــی دهیگێڕێتـهوه كـهوا منداڵـهكان لهژێــر چاودێــری پۆلیــس ســەردانی
قوتابخانهیــان كــردووه ،نــهوهكا لهالیــهن خهڵكــهوه ئــازار و پەالمــار بدرێــن.
مامۆســتا كەريــم زەنــد ،خاوهنــی دهیــان پەڕووتوکــی دانســقەیە لــه بوارهكانــی
مێــژوو و جوگرافیــادا .كتێبــی «تۆمــاری تهمـهن» ،كـه لـه پێنــج بـهرگ پێكهاتــووه ،بــاس
لــ ه جوگرافیــا و شــێوهزارهكانی كوردســتان دهكات .ههروههــا یهكــهم كهســه كــه لــە
ســاڵى  ١٩٧٢ئینجیلــی پیــرۆزی بۆســەر زمــاىن كــوردى ســۆراىن وەرگێ ـڕاوە.
جێــى باســە ،لەبەرامبــەر زەحمــەت و كارەكانــی مامۆســتادا ،چهندیــن خــهاڵت و
نیشــانەی ڕێزلێنــان لهالیــهن ســهركرده و رێكخراوهكانــەوە پێبهخــراوه .يەكێــك
لــەو خەاڵتانــەى كــە بــە ناوبـراو بەخـراوە ،مهدالیــای ڕێزلێنانــی بارزانیيــە .لـه شــاری
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ســلێامنیش قوتابخانهیــهك بــه نــاوی كهریــم زهنــدەوە ناونــراوه.
بــەداخ و پەرۆشــييەىك زۆرەوە ،لــەڕۆژی ١٠ی ترشینــی یهكهمــی  ٢٠١٧ل ـه كاتژمێــر
١٠ی پێــش نیــوهڕۆ كهریــم زهنــد ،ل ـه ماڵهك ـهی خۆیــدا ل ـه شــاری ســلێامنی ب ـه هــۆی
نهخۆشــییهوه لــه تهمهنــی  ٩٣ســاڵیدا كۆچــی دوایــی كــرد و بــۆ هەميشــە مااڵوایــی
لــێ کردیــن.
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مێژووی کلێتەکەی کەریم زەند
هەركەســێك لــە نزيكــەوە يــان لــە وێنــەدا مامۆســتا كەريــم زەنــدى بینیبێــت،
هەميشــە چــاوى بــە كلێتەيــەك كەوتــووە كــە بەبەردەوامــى هــاوڕێ و يــاوەرى مامۆســتا
بــووە .هــەر بۆيــە کاتێــک کــە بــاس لــە کلێتــە و مێژووەکــەی دەکەیــن ،جێــی خۆیەتــی
ئاوڕێــک لــە چۆنیەتــی دەستخســتنی ئــەو کلێتەیــە و چیرۆکــی پشــت ئــەو کلێتەیــە
بدەينــەوە .لــەو بارەیــەوە خاتــوو چــرۆ زهنــد ،كچــی مامۆســتا كهریــم زهنــد لــه
نووســینێكیدا دهڵێــت:
بۆچــی باوکــم ههمیشــه ئــهو کلێتهیــەى لــه ســهر دهکــرد؟ دهبــێ چیرۆکــی
کلێتهکــهی چــی بــێ؟
لــه خــهو ههســتا و پــاش خۆگۆڕیــن ،کلێتهکــهی کــرده ســهر .بــههێمنــی شــانی
لهســهر ســهرینهکهی دادا.
من کهومته پرسیار.
ئهویش دهستی کرد به گێڕانهوهی چیرۆکی کلێتهکهی.
بهپهرۆشهوه گوێم گرت.
کلێتهک ـهی باوکــم دیاریی ـه .دیارییهکــی زۆر بهنــرخ .ب ـه پــاره نانرخێــرێ .تهمهنــی
ئێســتا نزیک ـهی حهفتــا و دوو ســاڵه .مێژووهک ـهی دهگهڕێت ـهوه بــۆ جهنگــی جیهانــی
دووهم.
کلێتهک ـهی باوکــم ڕەنگــی خاكیی ـه .ل ـه گڵــی ســوور دهچــێ .ب ـه دهســت چ ـراوه،
نهخــش و وردهکاری تێدایــه ،زهخرهفــه لــه شــێوهی شــاخ و داخ ،دووالی ههیــه ،دوو
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گوڵینگــه ،پارچهیهکیــش بــەالی پشــتهملیدا شــۆڕ بووەتــەوە.
باوکــم ههمــوو ڕۆژێــککلێتهکــهی لهســهر دەکات .چــوار وهرزی ســاڵ .شــهوانه
لــه ســهری دادهگــرێ نزیــك کتێبـــخانهکهی لهســهر کورســییهك دایدهنــێ .بهیانیــان
دهیکات ـهوه س ـهری.
لهکاتــی لهسـهرکردنیدا ،ههردووالکانــی بڵنــد دهکاتـهوه ،بـه پێچاوپێــچ دهیهێنێتـهوه
یــهك .دوو گوڵینگهکانــی بهیــهك دهگهیهنــێ لــه پشــت ســهریهوه دهیبهســتێ.
گوڵینگهکانــی لــه پشــت ســهریهوه ههنــدێ شــۆڕ دهبنــهوه بــۆ ســهر پارچهکــهی
بهشــی دواوه و ملــی دادهپۆشــێ.
پاشــان بــه هــهردوو دهســت چهنــد جــارێ دهســتی دههێنــا بهســهر کلێتهکهیــدا
هەتــا تونــد ل ـه س ـهری قایــم دهکــرد ،کهمێکیــش ب ـه الیهکــدا الری دهکات ـهوه .دواجــار
ئــااڵی کوردســتان لــه یهخــهی چاکهتهکــهی دهدا.
بــهم شــێوهیه ههمــوو ڕۆژێــک باوکــم بــه گــورج و گۆڵــی بــه کلێتهکهیــهوه
ڕۆحێکــی زینــدووی لهبــهر خــۆی دهکــرد ،بــهو گیانــهوه ،پیشــوازی لــه ڕۆژی نوێــی
تەمەنــی خــۆی دەکــرد.
کلێتهکــهی باوکــم خهاڵتــه ،لهمــهش زیاتــر خهباتــه .خهباتــی زیاتــر لــه شهســت
و پێنــج ســاڵی تهمـهن( ،هەتــا كاىت نووســينى ئــەم ناميلكەيــە ،تەمــەىن كلێتەكــە بووەتــە
 72ســاڵى تــەواو!) ئ ـهو ســااڵنهی ئ ـهو دهگهڕێنن ـهوه بــۆ ئهمــڕۆ .ئ ـهو کات ـه تهمهنــی
بیســت و ی ـهك ســاڵ بــوو ،مامۆســتای شــۆڕش بــوو .ئ ـهو شۆڕش ـهی ئــااڵی کوردســتانی
تێــدا ههڵکرابــوو.
ئێســتا و ئــهوکات ،لــه مانــگ و خــۆر دهچــن کــه ههرگیــز بهیهکــهوه ههڵنایــهن،
بــهاڵم ههردووکیشــیان لــه یــهك ئاســان ههڵدێــن.
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لــه ڕۆژێکــی پــڕ ڕووداودا ،زســتانی ســاڵی  ،١٩٤٦لــه بیســت و دووی ڕێبهنــدان،
پێشــهوا قــازی محەممــەد قوتابخانــه بهســهردهكاتهوه ،لهگــهڵ خوێندکارێکــی
نیشــتامنپهروهرى ديكــەدا ،کـه دیارییەکــی لــە دایکییــەوە پێبــووە کـە شایســتهی پێشـهوا
قــازی بــووە« .کلێتهیهکــی چ ـراو» ،چ ـراو ب ـه دهســتی دایکێکــی میهرهبانــی شــۆڕش.
خێزانــی شــێخ عوبەیدوڵــای نههــری.
پێش ـهوا كلێتهك ـه دهنرخێنــی ،ب ـهرزی دهکات ـهوه .هێنــدهی نامێنــێ ماچــی بــکات.
پاشــان ل ـهو بهرزیی ـهدا دهیکات ـه دیــاری بــۆ مامۆســتای شــۆڕش.
مامۆســتای شــۆڕش «كهریــم زهنــد» وهریدهگرێــت ،ماچــی دهکات ،دهیخات ـه س ـهر
ســهری ،ههتــا ئــهو ڕۆژەی كۆچــی دوایــی كــرد بــه ڕێــزهوه ئــهم دیــاره پڕبههایــهی
پاراســت.
بــهر لــه هەفتــا و دوو ســاڵ ئــهو کلێتهیــه گهلــێ شــوێنی دی ،بــهاڵم لــه ســهری
مامۆســتا نهکهوتــه خــوار .نــه لــه ســااڵنی خهبــات و ڕۆیشــن و پەڕینەوەیــان لــە
ڕووبــاری ئــاراس و گەیشــتنیان بــە یەکێتــی ســۆڤیەت ،نـه لـه هـهژاری کاتــی گهڕانهوهی
بــۆ نیشــتامن ،ئ ـهو کات ـهی خێزانهک ـهی بێئومێــد بــوون ل ـه زیندووبــوون و مــاىن.
کلێتهکــهی كهریــم زهنــد تهنهــا کلێتــه نهبــوو ،بــۆ ئــهو مێژوویهکــی پڕاوپــڕ
لــە شــانازی بــوو ،خهباتــی ســااڵنی گهلێکــی ســتهمدیدهی لــه پێچاوپێچــی الکانــی
کلێتەکــەدا بــهدی دهکــرد .لــه ههمــان کاتــدا بــۆ گهلهکــهی وهك تاجــی ســهرکهوتن
لێــی دهڕوانــی.
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کەریم زەند لە کۆماری کوردستاندا
مامۆســتا كەريــم زەنــد ،مرۆڤێــى چــاالك بــووە و لــە زۆر بــواری جیــاوازدا كاری
کــردووە .مامۆســتا يەكێــك بــووە لــەو كەســانەى بــە هەســت و نەســتێکی تــەواو
كوردانــەوە بەشــداربووە لــە كۆمــارى كوردســتاندا .لــە بــارەى ئامادەبوونــی و چۆنييــەىت
بەشــداربووىن لــە كۆمــارى كوردســتاندا ،مامۆســتا كەريــم زەنــد گوتويــەىت:
ســەربارى خوێنــدن ،تێکــەاڵوی سیاســەت بــووم .پاشــان چوومەتــە ئازەربایجــان .دوای
ئــەوەی کــە کۆمــاری کوردســتان دامــەزراوە لــە ڕۆژی ٢٢ی کانونــی دووەمــی  ١٩٤٦مــن
دامــەزرام .دواتــر کــە ئــااڵی كوردســتان هەڵکــرا ،محەممــەد قودســی و حەمەخانــی
کانــی ســانان وتاریــان خوێنــدەوە ،ئێمــە لــە خــوارەوە بوویــن و دەســتامن بــۆ ئااڵکــە
هەڵدەبــڕی و ســاومان لێدەكــرد.
مەراســیمی ســوێندخواردنی پێشــەوا مەراســیمی ئااڵکــە بــوو .ئــەو ئااڵیــە کــە هەڵکـرا
لەســەر باڵەخانــەى دادگایــەک بــوو لــە مەیدانــی چوارچ ـرای مەهابــاد ،منیــش تێیــدا
ئامــادە بــووم .پێشــەوا قــازی محەممــەد خــۆی وتــاری دا و گوتــی :هەمــوو گەلێــک بــە
خوێــن ئازادییــان دەســتدەکەوێت؛ بــەاڵم ئێمــە بــە شۆڕشــێکی ســپی؛ بۆیــە پێویســتە
بــە خوێــن بیپارێزیــن .دوای ئــەوە لەســەر خواســت و داواى مــەال مســتەفاى بارزانــی،
تەرمێکیــان هێنــا لــە شــێوەی حاجــی قــادری کۆیــی و کەســێک تيايــدا ڕاکشــابوو ،لــە
کاتــی هەڵکردنــی ئااڵکــەدا ،ئااڵكــەى دايــە دەســتی پێشــەوا ،كــەىس نێــو تابووتەكــە
ڕاســت بــووەوە و ئااڵکــەی مــاچ کــرد و ڕاکشــایەوە .ئــەوە نیشــانەی ئــەوە بــوو کــە
خەونــی هەمــوو ڕۆشــنبیران و نوســەران و شــاعیران و هەمــوو دڵســۆزێكی ئــەم گەلــە
ئەوەیــە کــە ئــەو ئااڵیــە ببینێــت و لەژێــر ئــەو ئااڵیــەدا خزمــەت بــکات.
بەداخــەوە تەمەنــی کۆمــاری کوردســتان لــە ســاڵێک کەمــر بــوو .مــن مامۆســتا بــووم
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لــە مەهابــاد .دوای ئــەوە گواسـرامەوە بــۆ بــۆکان .ســەرەڕای ئــەوەی کــە مامۆســتا بــووم
نوێنــەری خــودی پێشــەوا و جێــی متامنــە و بــاوەڕی بــووم.
ئیــر لــە دوای کەوتنــی کۆمــار ،بــە جەنگــی پارتیزانــی لــە خزمەتــی بارزانیــدا لــە
نەغــەدە و شــنۆ لــە هەمــوو شــەڕەکاندا بەشــدار بــووم .کیلۆمەتــر بــە کیلۆمەتــر ،ڕۆژ
بــە ڕۆژ ڕووداوەكانــم نووســیوەتەوە.
لــە دوای ئــەوەی کــە لــە چیــای گادر بــۆ مــاوەی  ١٥ڕۆژ گەمــارۆ درایــن ،ســێ هێــزی
گــەورە لەاليــەن دەوڵەتــەكاىن ئێـران و ئێـراق و تورکیــاوە هاتبــوون .ئێمــە کەوتبووینــە
کەمینــی ئــەو ســێ هێــزەوە .دواجــار توانیــان وردە وردە بــەدەم شــەڕ و بەرگرییــەوە
بــە مــاوەى مانگێــک خۆمــان دەربــاز بکەیــن و بــەرەو یەکێتــی ســۆڤیەت بەڕێبکەویــن.
س ـهبارهت ب ـه بیرهوهرییهكانــی ڕۆژانــی كۆتایــی كۆمــاری كوردســتان لــهمههابــاد،
كهریــم خانــی زهنــد یادەورەییەکــی تاڵــی خــۆی گێڕاوەتــەوە و باســی لــەوە کــردووە
کــە پێشــهوا قــازی محهممــهد لــه ڕۆژانــی كۆتایــی فەرمانڕەواییــدا زۆر نیگــهران
بــووە ،چونكــه زانیویەتــی كهســی لهگهڵــدا نهماوهتــەوە و کەلوپەلــی خۆراکــی و
دراوی پێویســتی بــۆ بهرگریكــردن نهمــاوە ،ئیــر زانــی هیچــی پێناكــرێ .تهنانــهت
لـه دواڕۆژیــدا كاتێــك لـه شــەقام بـهرهو بــارهگای کۆمــار دهچوویــن كـهس لــهكــوردی
ڕۆژهــەاڵت یــان پێشــمهرگهیهكی رۆژههاڵتــی بهدواوه نەمابــوو ،كاتێــك ئــاوڕی
دایهوه تهنهــا میرحــاج و ئێم ـه نزیك ـهی  ١٥ك ـهس دەبوویــن ب ـه چ ـهك و تفاق ـهوه ب ـه
ڕیــزهوه یــاوهری بوویــن .پێش ـهوا ك ـه تهماشــای كردیــن فرمێســك بهچاوەکانیــدا هات ـه
خــوارهوه ،پاشــان لـه بــارهگای کۆمــار ،میرحــاج بــە پێشــەوا قــازی گــوت :پێشـهوا ئێســتا
چــی ئهمــر دهكــهی ،فهرمانــت چییــه تاکــو ئێمــه جێبهجێــی بكهیــن؟ پێشــهوا لــه
وهاڵمــدا پێــی گوتــووە کــە مــن هیــچ فهرمانێكــم نیی ـه ،ئێســتا ئێــوه پێش ـهوان و مــن
س ـهربازی ئێــوهم .دواتــر میــر حــاج ئــاوڕی داوەتــەوە و گوتویەتــی مــادام پێش ـهوا وا
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بڵــێ ،بــا بڕۆیــن ،ئەمــە واتــای ئەوەیــە کــە کۆمارەکەمــان نهمــاوه و ههمــوو شــتێك
كۆتایــی پێهاتــووه .پێشـهوا ســواری ئوتۆمبێلهكـهی بــوو ،ئـهو ئۆتومبێلـهی كـه لـه باكــۆ
وهریگرتبــوو ،ڕووســهكان بــ ه خــهاڵت بۆیــان ناردبــوو .بــهرهو میانــدوواو ڕۆیشــت،
ئــهو كات هێــزی ســهربازی ئێــران بــه فهرماندهیــی ســهرههنگ ههمایۆنــی لــهوی
جێگیرببــوون.
پێشـهوا خــۆی گهیانــده الی ســوپای ئێـران ،دوای ســێ رۆژ ئازادیــان كــرد و گهڕایـهوه
المــان  .پاشــان بارزانــی لــه جهبهــهوه بــهپــێ گهڕایــهوه و هــات بــۆ الی پێشــهوا و
پێــی گــوت پێــان خۆشــه وهك ســهركردهیهكی ڕەســمی لهگهڵامنــدا بیــت .ئێمــه
چ ـهك دانانێیــن و ئامادهیــن وهكــو پارتی ـزان ش ـهڕ بكهیــن .ب ـهاڵم پێش ـهوا قــازی قایــل
نهبــوو و گوتــی :مــن بهڵێنــم بــه گەلەکــەم داوه لهخۆشــی و ناخۆشــیدا لهگهڵیانــدا
بــم ،بۆیــه ئێــره بهجێناهێڵــم .ههروههــا بــە بارزانــی گــوت ئــهوا ســهركردایهتی و
خهبــات و ئااڵكـه تهســلیم بـه ئێــوه دهكـهم .پاشــان ئااڵكـهی پێچایـهوه و ماچــی كــرد.
ئێم ـهش ســاوی س ـهربازیامن ب ـۆ كــرد و ئااڵك ـهی تهســلیم ب ـه بارزانــی كــرد .ئێم ـهش
لهگــهڵ مســتەفا بارزانــی وهكــو هێــزی پارتیزانــی بــهرهو ڕوبــاری ئــاراس ڕۆیشــتین.
دواتــر بـهرهو نــاو خاكــی یەکێتــی ســۆڤیەت ،بـهاڵم لـه رێــگادا تووشــی شـهڕی ســوپای
ئێـران و ئێـراق و توركیــا بووین ـهوه .ئهوهبــوو هێــزی س ـهربازی ئێ ـران ب ـهرهو مەهابــاد
هاتــن .پــاش ســێ رۆژ ،لــه دادگایهكــی ڕووكهشــدا فهرمانــی لهســێدارهدانی پێشــهوا
قــازی محهم ـهد و دوو ل ـ ه هاوڕێكانــی س ـهیفی قــازی و س ـهدری قــازی ل ـه گۆڕەپانــی
چوارچــرا لــه رۆژی  ١٩٤٦/٣/٣١جێبهجێكــرا.
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بريۆكەى وهرگێڕانی ئینجیىل پريۆز
لــه دواى ئــەوەى کــە کەریــم زەنــد بههــۆی كێشــەی نهتهوهییــهوه لــه شــاری
ســلێامنی دوور دەخرێتــەوە و لـه باشــووری ئێـراق له شــاری ناســڕیه نیشــتهجێ دهكرێ،
مــاوهی چهنــد مانگێــك ب ـهردهوام بیــر ل ـهوه دهكات ـهوه ك ـه بۆچــی كتێبــی پیــرۆز یــان
ئینجیــل ب ـه زمانــی كــوردی نیی ـه .هەڵبــەت لــەو ڕۆژگارەدا تهنهــا ئینجیلــی مهتــا ب ـه
زمانــی كــوردی ههبــووه ،بــەاڵم ئەویــش ل ـه كوردســتان بهردهســت نهبــووه .بۆيــە بــۆ
ماوهیــهك بیــر لــهو بابهتــه دهكاتــهوه كــهوا چــۆن دهكــرێ ئینجیــل وهربگێــڕدرێ و
پێویســته كــێ وهریبگێــڕێ .ئایــا كهســانێك دژایهتــی ئ ـهو بابهت ـه دهك ـهن؟ چ الیهنێــك
پشــتیوانی دهكات؟ كۆمهڵێــك پرســیار بـهردهوام لـه بیــری ئـهو پیــاوهدا گەاڵڵــە دەبــن.
ڕۆژێكیــان لهنــاو جێــگا ڕادهكشــێت و خـهوی لێكهوتــووه ،شــتێكی ڕەنــگ كهســك لـه
ئاســانهوه دادهبهزێــت و بانگــی دهكات :زهنــد ،زهنــد ،پێویســته ههمــوو نهت ـهوهكان
بـه زمانــی خۆیــان ئینجیــل بخوێننـهوه ،گهلــی كوردیــش پێویســتی پێیهتــی .فریشــتهكه
ئــهو قســهیه دووپــات دهكاتــهوه :گهلــی كــورد پێویســتە ئینجیــل بــه زمانــی خــۆی
بخوێنێتـهوه.تــۆ ئـهو كاره بكـه و خــودا پشــتیوانت دهبــێ و ڕزگار دهبیــت.
لهگهڵ تهواوكردنی ئهو قسهیه فریشتهكه بۆ ئاسامن بهرز دهبێتهوه.
زهنــد ل ـهدوای ئ ـهو بینین ـه دادهنیشــێت و بانگــی خاتــوو ئامینــەی خێزانــی دهكات
و دهڵێــت خــودا پێــی گوتــم ك ـه پشــتیوانم دهبێــت ،كهوات ـه مــن دهســت ب ـهو كاره
دهكــهم .پێویســته هــهوڵ بــدهم بگهڕێمــهوه شــاری ســلێامنی.
ل ـهدوای ئ ـهو بینین ـه زۆر ب ـه ئاســانی حكومهتــی ئێ ـراق ڕێگ ـهی دهدات بگهڕێت ـهوه
شــارهكهی خــۆی ،ســلێامنی .كهریــم زهنــد پهیوهنــدی بــه قهشــهیهك دهكات لــه
شــاری ســلێامنی بـه نــاوی یوســف پـهری .ئـهم قهشـهیهش بهڵێنــی هــاوكاری پێــدهدات
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ك ـ ه خۆشــی ل ـه وهرگێڕانهكــەدا بهشــدار دهبــێ و لــە رووى الهوتييــەوە سەرپەرشــتى
كارى وەرگێڕانەكــە دەكات .بــۆ مــاوهی حـهوت مانــگ كاری بـهردهوام چــوار ئینجیلهكـه  
و كــرداری نێــردراوان لـه زمانــی فهڕەنســییهوه وهردهگێــڕن بــۆ زمانــی كــوردی و لهسـهر
ئهركــی خۆیــان  بــه نــاوی (ئینجیلــی ڕزگاركــهر) چاپــی دهكــهن و لــە ســاڵی ١٩٧٢
بــاوی دهكهنــهوه.
مامۆســتا كەريــم زەنــد ،دواى ئــەوەى لــە غەريبيــدا رووداوى بينينەكــە دەبينێــت و
دەگەڕێتــەوە ســلێامىن ،لەبــارەى وەرگێ ـراىن ئينجيلەكــەوە دەڵێــت كــە پــرىس بــە هــەر
يــەك لــە شــێخ محمــەدى خــاڵ و مــەال مســتەفاى بــارزاىن كــردووە .لــەو بارەيــەوە
دەڵێــت:
هەرچەنــدە مــن لــە کاتــی وەرگێڕانــی ئینجیــل و چاپکردنیــدا پرســی بارزانیــم کــرد
و ئــەو فەرمــان و ڕێگــەی پێــدام و لــە كارەكــەم الرى نەبــوو .هەروەهــا دواتــر پرســم
بــە شــێخ محەممــەدی خــاڵ کــرد کــە پیاوێکــی ئایینــی ديــار و نــارساو بــووەە .شــێخ
محەممــەدی خــاڵ گوتــی ڕەوایــە بــە هەمــوو زمانێــک وەربگێڕدرێــت .هەتــا ئــەوەی کــە
بارزانــی گوتــی لەســەر گیرفانــی خــۆم بــۆت چــاپ دەکــەم .جگــە لــە بەڵێنەكــەى بــارزاىن
بــۆ يارمەتيــداىن چاپكردنەكــە ،قەشــە يوســف پەريــش گــوىت هەوڵــدەدەم پــارە و يارمــەىت
بــۆ چاپكردنەكــەى پەيدابكــەم .بــەاڵم پــاش هاتــن و چوونیــى زۆر ،بــێ ئەنجــام و بــێ
پشــتيوان ماينــەوە .هــەر بۆيــە لەســەر ئــەرىك خۆمــان  ١٥٠٠دانەمــان لــێ چاپكــرد.
لــهدوای باڵوكردنــهوهی ئینجیلەكــە بــه زمانــی كــوردی ،لهالیــهن چهندیــن كــهس
و گروپــەوە ،مامۆســتا كەريــم زەنــد بــۆ چەنديــن جــار دهكهوێتــه بــهر شــااڵوی
ههڕەشــه و بەكافركــردن (تكفــر) .تۆمهتبــاری دهك ـهن ب ـهوهی ك ـه ل ـه دینــی ئیســام
ههڵگهڕاوهت ـهوه و ئینجیلــی بــۆ زمانــی كــوردی وهرگێ ـڕاوە .بۆي ـە پێویســته بكوژرێــت
و فتــوای مەرگــی بەســەردا دەســەپێنن.
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دواى ئــەوەى چهنــد جارێــك بــه پهیــام و نامــه ئــاگاداری دهكهنــهوه كــه ئهگــهر
ههڵهك ـهی ڕاســت نهكات ـهوه ئ ـهوا دهیكــوژن .بــەاڵم مامۆســتا كەريــم زەنــد  پێداگــر
دەبێــت لهســهر كارهكــهی خــۆی و ڕایدهگهیهنێــت كــهوا كارێكــی باشــی كــردووه
و خــودا بهڵێنــی پێــداوه كــە لهگهڵــی بێــت و بيپارێزێــت .ڕۆژێكیــان لــه كاتژمێــر
حهوتــی بهیانــی لــه دهرگای ماڵهكهیــان دهدرێ ،كهریــم زهنــد خــۆی دهچــێ تاکــو
دهرگاکــە بكاتــهوه .دەبينێــت دوو پیــاو كهمێــك لــه دهرگاكــه دووركهوتوونهتــهوه.
دهیدهنــه بــهر دهســتڕێژی گولــە و چهنــد فيشــەكێك لــه ســهری دهدهن ،كهســهكان
دێن ـه پێــش و تهماشــای دهك ـهن بــۆ ئ ـهوهی دڵنیاببن ـهوه ل ـه كوژرانــی .یهكێكیــان ب ـه
دهنگــی بــهرز دهڵــێ( :ئــهو ســهگهمان تۆپانــد!) دواتــر تەقەكــەرەكان دهڕۆن.
دیــاره ئ ـهو كات ـه لهنــاو ئێ ـراق و ب ـه تایبهتــی ل ـه شــاره كوردییهكانــدا ،هەركەســێك
لەگــەڵ چــەك و رووداوى تەقەكردنــدا تێوەگالبايــە ،ئــەوا لــهالی ـهن حكومهت ـهوه زۆر
كێش ـهی بــۆ دروســت دەک ـرا ،ههروههــا لەوكاتــەدا ئۆتۆمبێلــی فریاكهوتنیــش نهبــووه!
لهبــهر ئــهوه هیــچ كهســێك نهبــووه بیباتــه نهخۆشــخانه و فريــاى مامۆســتا كەريــم
زەنــد بكەوێــت! تــا دواجــار یهكێــك ل ـه دراوســێیهكانی وهك كارێكــی مرۆیــی دهیبات ـه
نهخۆشــخانه .بــهاڵم خۆشــبهختانه ئــهو فيشــەكانەى كــه پێیكهوتبــوون تهنهــا دهم و
لووتــی گرتبــوو و هیــچ شــوێنێكی جێگــەی مەترســی بەرنەكەوتبــوو!
كاتێــك كهریــم زهنــد دهگهیهندرێتــه نهخۆشــخانهی فریاكهوتــن ،بهپێــی یاســای
ئ ـهو كاتــی پهیڕەوك ـراو ل ـه نهخۆشــخانەكاندا ،بههــۆی ئ ـهوهی ب ـه فيشــەك لێــی دراوه
و رووداوەكــە تەقەكــردن بــووە ،وا پێویســت بــووە كــە ســهرهتا ڕەزامهنــدی پۆلیــس
وهربگــردرێ بــۆ چارهســهركردنی .ئهگــهر كارەكــەش گەيشــتبايە بەردەمــى پۆليــس،
دەبــوو سـهرهتا لــەالی پۆلیــس ســكااڵى لەســەر تەقەكــەرەكان تۆماركردبــا .ئــەم كارەش
سەرئێشــەى زياتــرى بــۆ مامۆســتا دروســتدەكرد .چونكــە هەرخــودى هاتنــەوەى بــۆ
ســلێامىن و رازيبــووىن حكومــەت بــە گەڕانەوەكــەى وهك پەرجووێــک وابــووە .ئەگــەر
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مامۆســتا ســكااڵكەى تۆماركردبــا ،ئــەوا بێگومــان زۆر كێش ـهی دیكهشــی بــۆ دروســت
دهبــوو .بــهاڵم زهنــد دهڵــێ مــن ههرگیــز شــكایهت لــهو كهســانه ناكــهم ،گلهییــم
لێیــان نییــه ،چونكــه ئــەوان نازانــن چــی دهكــهن و لێشــیان ناترســم ،چونكــه خــودا
بهڵێنــی بـه مــن داوه كـ ه مبپارێــزێ .ئيــر پزيشــكەكانيش ناوێــرن چارەســەرى بــۆ بكــەن
و بــە ناچــارى بڕیــار دهدەن كـه برينــەكاىن تيــار نەكــەن ،لهبـهر ئـهوهی ئامــاده نییـه
بچێتــه الی پۆلیــس! یهكێــك لــه پهرســتارهكانی نهخۆشــخانهکە ،كــە نــاوی «نــەوزاد»
بــووە ،مامۆســتا كەريــم زهنــد دهناســێ ،نــەوزادى پەرســتار دهڵێ مامۆســتا خۆشــبەختانە
فيشــەكەكان ب ـه شــوێنی ترســناكت نهكهوتــوون ،دهتوانیــت بچیت ـهوه ماڵ ـهوه و مــن
لهگــهڵ دكتۆرێــك بــه نهێنــی دێینــه ماڵهوهتــان و دهتوانیــن لــهوێ چارهســهرت
بكهیــن! ئیــر ڕۆژان ـه ئ ـهم دكتــۆر و پهرســتاره س ـهردانی دهك ـهن و ل ـهدوای چــل ڕۆژ
بــه تــهوای چاكدهبێتــهوه.
مامۆســتا كەريــم زەنــد لەبــارەى ئــەو هێــرش و هەڕەشــانەى كــە كرابوونــە ســەرى،
بەمجــۆرە بــاىس كــردووە و گوتويــەىت.
ئەوانــەی کــە هەوڵــی تیرۆرکردنــی منیــان دابــوو ،هەندێــک خۆفــرۆش بــوون لــە
بزوتنــەوەی ئیســامی بــە هــاوکاری لەگــەڵ ئەندامــاىن دەزگای هەواڵگــری عێراقــى.
ئەوکاتــە لەژێــر بەهانــەى جياجيــادا دەســتیان کــرد بــە کوشــتنی کــورد .لــە بەغــداد
ســەیدا ســاڵح یوســفیان شــەهید کــرد .لــە هەولێــر عەبدولخالــق مەعروفیــان تیــرۆر کــرد.
زانياريــم هەبــوو كــە ئێمــە ســێزدە کــەس لــەو لیســتەدا بوويــن كــە بــۆ كوشــن
دەستنيشــانيان كردبوويــن ،یەکێــک لــەوان مــن بــووم .دوو جــار لــە بــازاڕ تەقەیــان
لێکــردم و بەرنەکەوتــم ،جــاری ســێیەم بــۆم هاتنــە ماڵــەوە و هەوڵــى تريۆكردنيانــدام.
لــهدوای چهندیــن ســاڵ ،کاتێــک ڕێكخــراوی ( )IBSلــە ســااڵنی نهوهتهكانــدا
خهریكــی وهرگێڕانــی تـهواوی كتێبــی پیــرۆز بــوو ،زهنــد زۆر بـهو كاره دڵخــۆش بــوو ،لـه
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بابهتــی زمانهوانییــهوه وهك ڕاوێــژكار هــاوكاری پڕۆژەكــەى كــردووه ،بــهاڵم بههــۆی
تهمهنیی ـهوه نهیتوانیــوه بهشــداری زیاتــر بــكات .لەبــەر ئــەوەی هەتــا ئێســتا زمانــی
كــوردی شــێوهزارێكی ســتاندهری نییــه و وهرگێڕانــی ههندێــك وشــه و دهســتهواژەی
كتێبــی پیرۆزیــش بــۆ زمانــی كــوردی ئاســان نییــه ،گرنــگ بــوو كــهوا كهســانێكی
جوگرافینــاس و مێژوونــاس و زمان ـهوان هــاوكاری بك ـهن .بێگومــان ئاســانیش نیی ـه ل ـه
كۆمهڵگەیهكــی داخ ـراو كار لهس ـهر كتێبــی پیــرۆز بكهیــت ،چونك ـه ئ ـهوهی كار ل ـهو
بــواره بــكات ســزای مهرگــی ههیــه .بــهاڵم كهریــم زهنــد ههمیشــه متامنــهی بــهوه
ههبــوو كــه خــودا دهیپارێــزێ.
ئێســتا ل ـهدوای کۆچــی دوایــی كهریــم زهنــد چهنــد دانهیهكــی ك ـهم ل ـهو ئینجیل ـه
وەرگێــڕدراوە کــە خــۆی کاری وەرگێڕانەکــەی کــردووە لهنــاو ماڵهكهیــدا مــاوه.
ئێمــە وەکــو ڕێکخ ـراوی ببلیــکا ،لقــی کوردســتان ،کاتێــك خەریکــی ئامادەکردنــی ئــەم
نامیلەکەیــە بوویــن ،ســەردانێکی تایبەمتــان بــۆ ماڵــی کەریــم خانــی زەنــد کــرد و بــە
تایبــەت داوامــان ل ـه ئامین ـ ه خانــی خێزانــی كــرد ك ـه ئینجیلــە وەرگێڕدراوەکــە ببهیــن
بــۆ ئـهوهی ســكانی بكهیــن و وێنــەى لەبــەر بگرينــەوە .بــەاڵم ئامینــە خــان گوتــی کــە
مامۆســتا بهڵێنــی لێوهرگرتــووم كــه ههرگیــز نابێــت ئــهو كتێبــه لهنــاو ماڵهكــهی
بربدرێتــە دەرەوە .ئیــر دكتــۆر هێــرۆی كچــی دانهیهكــی پێــان دا بــۆ ئ ـهوهی ســكانی
بكهیــن و وهك ئهرشــیف بیپارێزیــن.
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وێنهی الپهڕەی ناونیشان له ئینجیلی ڕزگاركهر
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وێنهی الپهڕەیهك له ئینجیلی ڕزگاركهر
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بهرههمهكانی كهریم زهند
مامۆســتا كەريــم زەنــد  ٣٠بــۆ ٤٠دانــراو و وەرگێــڕان و دەستنووســی هەیــە١٥ .
بەرهەمــی چاپکـراوە ٤٨٨ ،زنجیــرە وتــاری لەبــارەى جوگرافيــاى كوردســتان و بابەتگــەىل
ديەكــەوە ،بــە زمانــی عەرەبــی و کــوردی لــە ڕۆژنامــە و گۆڤارەکانــدا باڵوكردووەتــەوە.
ئەمانەى خوارەوەش ناوى بەشێىك ديكەن لە بەرهەمەکانی كەريم زەند.
•بزوتنهوهی ئازادیخوازی كوردستان و ئازهربایجان ،بهغداد. 1959 ،

•سهرنجێك له ئابووری ڕامیاری ،چاپخانهی كامهرانی ،سلێامنی . 1959
•مێــژووی نــهژاد و پهیوهســتهگی كــورد ،وهرگێــڕدراو بههاوبهشــی لهگــهڵ
قانــع پێنجوێنــی شــاعیر. 1969 ،
•جوگرافیای كوردستان به كورتی ،چاپخانهی كامهرانی ،سلێامنی . 1959 
•میللهتی كورد  ،چاپخانهی كامهرانی ،سلێامنی .1959
•ئاین و باوهڕ له كوردستاندا ،چاپخانهی كامهرانی ،سلێامنی.1970 ،
•ئینجیلــی ڕزگاركــهر ،بــ ه هاوبهشــی لهگــهڵ قهشــه یوســف ســلێامن پــهری،
چاپخانــهی ڕاپهڕیــن ،ســلێامنی.1972 ،
•زمانی كوردی و هونهری وهرگێڕان ،چاپخانهی كامهرانی ،سلێامنی.1977 ،
•گهشتنامهی زهند.
•جوگرافیای كوردستان.
•پیرۆزگا ،بیرهوهری له كۆماری كوردستان له مههاباد.
•تۆماری تهمهن ،پێنج بهرگ.
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سەرەتاى دەستپێكردىن گەڕيدەيى لەاليەن كەريم زەندەوە
لەبــارەى چۆنيــەىت ئاشــنابوون و كەوتنــە خوليايــى گەڕيدەيــی ،مامۆســتا كەريــم زەنــد
رووداوێــى ســەردەمى منداڵــى خــۆى گێڕاوەتــەوە .هــەر بۆيــە دەكرێــت ئــەو چــرۆك
و رووداوەى ژيــاىن وەك ســەرەتا و پاڵنــەرى ئــەو كارەى مامۆســتا كەريــم زەنــد لێــك
بدرێتــەوە .لــەو بارەيــەوە مامۆســتا گوتويــەىت:
لــە پۆلــی شەشــی ســەرەتایی بــووم ،تەمەنــم کــەم بــوو ،لــە ڕووی جەســتەییەوە الواز
بــووم .لــەو كاتــەدا مامۆســتاكانم ســەرقاڵى ئامادەكــردىن گەشــتێکی فێرگەیــی بــوون بــۆ
گونــدى «وێڵــەدەر» .مامۆســتاکەم بەهــۆى الوازى و هەڵكەوتــەى جەســتەمەوە ،نــاوى
منــى بــۆ گەشــتەكە نەنــووىس! منیــش ئــەوە کاری تێکــردم چونکــە باوکــم نەمابــوو و لــە
ســۆزی باوکایەتــی بێبــەش بــووم ،هەروەهــا زیــرەک و هەڵکەوتــە بــووم لــە وانەکامنــدا.
هامتــە ماڵــەوە بــە دایکــم گــوت :تێشــووم بــۆ ئامــادە بکــە ،دوو هێلکــەم بــۆ بکوڵێنــە،
بەیانــی زوو پێشــیان دەکــەوم .پێــش ئــەوان گەیشــتمە شــوێنى دياريك ـراو لــە ئاوايــى
وێڵــەدەر .بــەو شــێوەیە ســەرنجی هاوڕێــکان و مامۆستاکانیشــم ڕاکێشــا.
پاشــان ئــەوە بــووە خاڵــی وەرچەرخــان لــە ژیامنــدا ،بڕیارمــدا هەمــوو کوردســتان
بــە پــێ بگەڕێــم ،لــەوەش زياتــر بەڵێنىــم بــە خــۆم دا ئەگــەر بــۆم بکرێــت دەرەوەی
کوردســتانیش بگەڕێــم .لــە پــاش ئــەوە هەمــوو ســاڵێک هاوینــان دەچوومــە دەرەوە ،بــە
پــێ دەچــووم بــۆ شــارباژێڕ ،پێنجوێــن ،چوارتــا ،شــیوەکەل ،ســیوەیل .ئــەو خولیایــە هەتــا
دەهــات زياتــر و زياتــر گەشــەی دەســەند.
لــە ســاڵی ١٩٣٦ەوە ئــەم گەشــتانەم دەســتپێکردووە .بــەاڵم لــە ســاڵی ١٩٤٥ەوە بــە
شــێوەیەکی چڕوپڕتــر دەســتم پێکــرد .لــە يەكێــك لە گەشــتەكانيدا ،مامۆســتا كەريــم زەند
بەپــێ چــووە بــۆ مەهابــاد ،كــە چــواردە ڕۆژی خایانــدووە (بــە حــەوت ڕۆژ چــووە ،بــە
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حــەوت ڕۆژیــش گەڕاوەتــەوە) .هــەر بــە پێــش ڕۆيشــتووە بــۆ نەغــەدە و تەنانــەت بــۆ
يەكێتــى ســۆڤيەت .هەمــوو ئەوانــە کاریگەرييــان هەبــووە بــۆ نووســینەوەی جوگرافیــا.
مامۆســتا لەبــارەى گــەڕان و ســەفەرەكانيەوە بــاىس لــە ســەفەرێىك تايبــەت بــۆ قاهــرە
كــردووە و گوتويەىت:
مــن چــووم بــۆ قاهیــرە بــۆ تەلئەمارنــە کــە  ٥٠٠كیلۆمهتــر .لــە خــوار قاهیرەوەیــە
بــۆ ئــەوەی بزانــم مێــژووی کــورد لەگــەڵ فیرعەونەکانــدا چــۆن بــووە.
کــە دەچوومــە شــوێنێک بــۆ حەســانەوە یــان شــوێنێکی گونجــاو کە مەترســيم لەســەر
نەبووايــە ،هەمــوو یاداشــتەکانی ئ ـهو ماوهی ـهم دەنووســییەوە ،بێجگــە لەوانــەش کارى
زۆرم بــە ســەرچاوەکان بــووە .چوومــە ئێ ـران جوگرافیــای ڕۆژئــاوای ئێ ـران کــە ڕەزمــارا
نوســیویەتی و هەمــوو کەرتەکانــی جوگرافیــای نیزامــی ئێرانیــم وەرگێ ـڕاوە و ســوودم
لــێ وەرگرتــووە .هەروەهــا وەک نەخشــەی تۆپۆگرافــی واڵتــەکان ســوودم لــە جوگرافیــای
تورکیــا وەرگرتــووە .ســەرەڕای گەڕانــی مەیدانــی خــۆم هەموويــم جێبەجــێ کــردووە،
هەروەهــا تــەواوى جوگرافیــای کوردســتانم لەمــاوەى ســیازدە ســاڵدا بەشــێوەيەىك
مەیدانیــی و بــە پــێ پشــكنيوە ،هــەر لــە باشــووری ئەرمینیــاوە هەتاوەکــو کەنــداو لــە
دامێنــی چیاکانــی زاگرۆســەوە هەتاوەکــو ئەســکەندەرون و ناوچــەی ڕاژۆ ،هەمــووی
گــەڕاوم و تاپــۆی ڕەســميم بــۆ مندااڵنــی کوردســتان ســاخ کردووەتــەوە .واتــە هێڵــی
دیــواری نەتەوەیــی و ســنووری هەمــوو کوردســتان ،خــۆم جێگیــرم کــردووە و ناوچــەی
بەرەنگاربوونــەوەی تورکــان و عەرەبیــش ،ئەمانــە و نەخشــەی تۆپۆگرافــی و جوگرافیای
کوردســتانم تێــدا کــردووە.
ئــەو جوگرافیایــە چــاپ نەک ـرا هەتــا  .١٩٥٨دوای پەنجــا و هەشــت لــە ڕۆژنامــەی
ژینــدا هەندێکــم بــاو کــردەوە .لــە گۆڤــاری «ڕۆژی نوێ»شــدا کــە پارێــزەر جەمــال
شــاڵی بەرپــرس بــوو .د .ئیحســان فــواد ،کامــەران موکــری ،عەبدوڵــا ئــەژدەر و محــەڕەم
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محەممــەد ئەمیــن ،خۆشــم یەکێــک بوويــن لــە ئەندامانــی دەســتەی نووســەرانی ئــەو
گۆڤــارە و گۆشــەیەکی تایبــەت کرابــوو بــۆ مــن کــە جوگرافیــای کوردســتان بــۆ یەکــەم
جــار لــە مێــژووی نووســینی ڕۆژنامــە و گۆڤارەکانــدا تێــدا بنووســمەوە.
پيشــەى گەڕيدەيــى بــۆ مامۆســتا بێكێشــە و دەردەســەرى نەبــووە ،بەڵكو لــە چەندين
وێســتگەی ژیانیــدا تــووىش مەتــرىس بــووە .بۆيــە زۆرجــار نەيتوانيــوە پێداويســتييەكاىن
تايبــەت بــە گەڕيدەيــى و پيشــەكەى لەگــەڵ خــۆى ببــات .هــەر بۆيــە ســەبارەت بــەو
باســەش دواوە و گوتوويــەىت:
کــە ســەردانی واڵتانــی دراوســێم دەکــرد ،نەمدەتوانــی خــۆم ئاشــکرا بکــەم ،چونکــە
ئەگــەر لــە ئێ ـران و تورکیــا دەســتگريكرابام  ئــەوا دەيانخســتمە زیندانــەوە و ئازاریــش
دەدرام ،لەبــەر ئــەوە نەمتوانیــوە کامێـرا هەڵبگــرم یــان شــتێکی وەهــا کــە هەســتم پــێ
بکــەن ،بەڵكــو تــەواوى ئــەو شــتانەم بــە ســەلیقە و چاودێریــی خــۆم ســەرنجم داون.
واتــە بــووە بــە پيشــەیەکی گەڕیدەیــی و ناســینی ئــەو جێگایانــە و بــەرزی شــاخەکان و
ڕوبــارەکان ،ئەمانــەم هەمــووی نووســيوەتەوە و بــووە بــە جوگرافیــای گشــتی .واتــە ئــەو
جوگرافیایــەی کــە مــن نووســیومە ،جوگرافیــای گشــتییە و زۆر گرنگــە .بــەاڵم بەداخــەوە
هەتــا ئێســتا لــە زانکۆکانــدا گرنگییەکــی ئەوتــۆی پــێ نــەدراوە .گرنگــى نــەك هــەر بــە
بەرهــەم و كارى گەڕيدەييەكــەم نــەدراوە ،بەڵكــو خــودى خۆشــم وەکــو گەڕیــدە و
جوگرافینــاس ئــەو بایەخــەم پێنــەدراوە و بــە ئەنــدازەى پێويســت ئــاوڕم لێنەدراوەتــەوە.
یاخــودا بايــی ئــەوە ڕێــزم لــێ نەگیـراوە کــە ئــەو کارەم کــردووە کــە کــەس هەتــا ئێســتا
نەیتوانیــوە بیــکات.
لەبــارەى فێربــووىن زمــان و خوليــاى بــۆ فێربــووىن زمــان ،مامۆســتا كەريــم زەنــد،
شــەش زمانــی زانيــوە ،كــە ئەوانیــش بريتــى بــوون لــە کــوردی ،عەرەبــی ،ئینگلیــزی،
تورکــی ،فارســی و فەڕەنســی.
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ســەبارەت بــە خوليــا و عەشــقى بــۆ كارى گەڕيدەيــى و لێكۆڵينــەوە ،مامۆســتا بــاىس
بەســەرهاتێىك خــۆى دەكات كاتێــك لــە خانــەى مامۆســتايان خوێندوويــەىت .مامۆســتا
لــەو بارەيــەوە گوتويــەىت:
كاتێــك كــە لــە قۆناغــى دووەمــی خانــەی مامۆســتایان بــووم ،ئاشــنايەتیم لەگــەڵ
عەبدولکەریــم دوجەیلــی پەيــدا كــرد .ئــەو پیاوێكــی نوســەر و ئەدیــب و عەرەبی ـزان
و شــاعیریش بــوو ،زۆر پیــاوی چــاک بــوو ،ڕەگەزپەرســتی نەدەکــرد  .ڕۆژێــک باســی
ئێزیدییەکانــی بــۆ کردیــن ،گوتــی :برایــان کــێ زانیــاری لەبــارەی ئێزیدییەکانــەوە
هەیــە؟ حــەز دەکــەم بزانــم چیــن ،دەمەوێــت ڕەچەڵــەک و بنەڕەتیــان بزانــم .منیــش
دەســتم هەڵبــڕی و گوتــم :مامۆســتا ئەگــەر بــوارم پێبدەیــت ،مــن زانیاریــت لەبــارەی
ئێزیدییەکانــەوە بــۆ دەهێنــم .دوای ئــەوەی کــە ڕێگــەی دام ،گوتــم کــە بــە یــەک دوو
هەفتــە چیــت دەوێــت بــۆت ئامــادە دەکــەم.
برایانــی ئێزیــدی لــەوێ هەبــوون ،کتێبخانــەش هەبــوو ،چــووم لــە دەرەوە و نــاوەوە
بەدوایــدا گــەڕام .خەتیشــم ناخــۆش نەبــوو ،پاشــان لــە فایلێكــی جوانــدا و بــە خەتێکــی
خــۆش و پــاراو ئامــادەم کــرد .دوو هەفتەشــی پــێ نەچــوو راپۆرتەكــەم ئامــادە کــرد و
کاتێــك کــە هاتــە پۆلــەوە چوومــە بەردەمــی و ســاوێکم لــێ کــرد و گوتــم :مامۆســتا
كارەكەتــم ئەنجامــداوە .زۆری پــێ خــۆش بــوو ،لــە پێشــدا بــە بێدەنگــی خوێندیــەوە،
پاشــان بــە هەســتێکى تايبەتــەوە دەنگــی خــۆی هەڵبــڕی و گــەڕا بــە ژوورەکانــدا و
گوتــی :خوێندکارێکــی کــورد ئەمــەی نووســیوە.
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كەريم زەند و سياسەت
مامۆســتا كەريــم زەنــد لەبــارەى سياســەت و كاركــردىن لــەو بــوارەدا ،بەمجــۆرە بــاىس
ئــەم اليەنــەى ژيــاىن كــردووە.
مــن زۆرتــر ســەرقاڵی سیاســەت بــووم .لــە ســاڵی ١٩٣٨ەوە لــە شۆڕشــی شــێخ
مەحمــودەوە پەيوەســت بــە كاروبــارى سیاســەت بــووم .کــە هاوینــان دەهاتینــەوە
بــۆ ئێــرە ،خوالێخۆشــبوو ئەحمــەد هــەردی کــە مرۆڤێکــی زۆر بەڕێــز و هاوڕێیەکــی
چــاک بــوو ،ئــەو يەكێــك بــوو لــە گەنجــەكاىن گەڕەکــی گۆیــژە و منيــش الوێــى گەڕەکــی
مەڵکەنــدی بــووم .ســەردانی یەکرتمــان دەکــرد .کــە دەچــووم بــۆ الی ئــەو ،کتێبــی
نووســەرانی وەکــو جوبــران خەلیــل جوبــران و چیــرۆک و ڕۆمــان و ئــەو شــتانەی
دەخوێنــدەوە .ئێمــە لــە ئاســتی ئــەوەدا نەبوویــن تەنانــەت گفتوگۆشــی لەگەڵــدا
بکەیــن ،ئــەو لــە ڕووی سیاســییەوە زانیــاری زۆر کــەم بــوو ،بــەاڵم زانیــاری وێژەیــی زۆر
بەرزتــر بــوو لــە ئێمــە.
ڕۆژێکیــان ســەردامنان کــرد کتێبێکــی دامــێ و گوتــی :حەزدەکــەم بیخوێنیتــەوە،
چونکــە تــۆ بــۆ ئەوانــە وریــای ،کتێبــی (النــەوازان) بــوو .منیــش کــە خوێنمــەوە چێــژی
ئەدەبیــم لێوەرگــرت ،یانــی ئێمــە مامۆســتای سیاســی ئــەو بوویــن و ئەویــش مامۆســتای
ئــەدەب و وێژەیــی ئێمــە بــوو .هــاوکاری یەکــر بوویــن .لــەوەوە مــن دەســتم کــرد
بــە نووســینی بابەتگەلــی ئەدەبــی و لــە گۆڤــاری «گەالوێــژ و ژیــن» دەســتم بــە
باڵوكردنــەوەى نووســینەكانم كــرد.
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