محەمەدی مەال كەریم:
ئەكادیمی نیمو لە حوجرە خوێندوومەو
ئەندامی كارای ئەكادیمیای كوردیشم
ئەندامەكانی .لیژنەكە لەناو خۆیاندا منیشیان
كاندید كردبوو كە بچمە پاڵیان و لە ڕێگەی
سازدانی :سەروەر سەعدوڵاڵ
حەسەن عەبدولكەریمی پورزامەوە ئەوەیان پێ
ڕاگەیاندم .ئیتر لە لیژنەی ئاشتیخوازاندا بووم
بەئاشنایەكی خەستوخۆڵی مامۆستا گۆران و
زۆرجاریش دەچوومە الی لە ڕۆژنامەی «ژین»و
م
لە ڕێگەی ئەوەوە دەستم دایە كوردی نووسین.
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پێوەندیی ئێوە لەگەڵ
س لە دوا
مامۆستا (گۆران) بۆ كەی دەگەڕێتەوە،
دەتوانین ڕاتان لەبارەی گۆران و زمانی گۆرانەوە
بزانین؟
* پێوەندیی من لەگەڵ مامۆستا گۆران ،بۆ
ساڵی ( )1952دەگەڕێتەوە .ئەو لەو ساڵەدا لە
زیندانی سلێمانی بەندی بوو .چووم بۆ ئەو زیندانە
بۆ چاوپێكەوتنی چەند جوتیارێكی تێكۆشەری
ێ زیندانیی بوون.
دەوروبەری وارماوا ،كە لەو 
لەو زیندانەدا؛ مامۆستا گۆرانم ناسی .لە كۆتایی
ئەو ساڵەدا مامۆستا گۆران ماوەی زیندانییەكەی
تەواو كردو ئازاد كرا .پاشان بوو بە بەرپرسی
دەركردنی ڕۆژنامەی «ژین» ،كە پاش كۆچی
دوایی پیرەمێردی نەمر ،خوالێخۆشبوو جەمیل
سائیب بوو بوو بە بەرپرسی و ئەویش كۆچی
دوایی كردو مامۆستا نوری ئەمین مەحمود
ی و ئەمیش لەسەر سەفەر
بووبوو بە بەرپرس 
بوو بۆ ویالیەتەیەكگرتووەكانی ئەمریكا بۆ
خوێندن و بەو هۆیەوە بەرپرسی ڕۆژنامەكەیان
سپاردبوو بە مامۆستا گۆران .هەر لەم ماوەیەدا،
لیژنەی سلێمانی ئاشتیخوازانی عێراق پێكەوە
نرابوو ،كە مامۆستا گۆرانیش یەكێك بوو لە

ماوەیەدا
لەو
هەرچەند لە بەغداوە بچوومایە بۆ
ێ دەداو لە كۆنگرەی دووەمی
سلێمانی ،سەرم ل 
مامۆستایانی كوردیشدا لە شەقاڵوە ،چەند
ڕۆژێك پێكەوە بووین ،كە هاتیشە بەغداو بوو بە
مامۆستای موحازەرەدەر لە كۆلێژی ئاداب زۆر
ڕۆژ دەمدییەوە تا نەخۆشكەوتو عەمەلیات كراو
پاشان هەر بۆ تیمار چوو بۆ مۆسكۆو پاشان
هاتەوە بۆ بەغداو ئەوجا دیسان نەخۆشییەكەی
ێ هەڵدایەوەو گەڕایەوە بۆ سلێمانی و
سەری ل 
ێ لە ()1962/11/18دا كۆچی دوایی كرد.
لەو 
التان وایە گۆران توانیبێتی زمانی كوردی
پاكبكاتەوە لەو هەموو وشە بێگانەیەی تێی
كەوتووە؟
*تا ئێستا نە مامۆستا گۆرانو نە كەسی تر
نەیتوانیوە ،نە زمانی كوردیو نە هیچ زمانێكی
تر لە وشەی بێگانە ڕزگار بكات ،الیشم وا نییە
ت ئەم كارە بكات .هەموو
هیچ كەسێك بتوانێ 
زمانێك لەگەڵ زۆر لە زمانەكانی تر هەمیشە لە
دانوستاندندان و بەردەوام لە یەكتری وەردەگرنو
زمانی ئەو گەالنەی لە ڕیزی پاشەوەی كاروانی
مرۆڤایەتیدا دەڕۆن ،بەزۆریی وشەی زمانی گەلە
ێ دێو ئەمە ڕەوتی مێژوو
پێشكەوتووەكانیان ت 
بووە هەر لە سەرەتای كارەوە تا ئێستا .نابینی
كوردی چەند وشەی زۆری عەرەبی و فارسیو
ێ هاتووەو بەردەوام هی
ئینگلیزیو ئەمانەی ت 
ێ دێ؟ بەش بەحاڵی گۆران،
تازەی تریشی ت 
فەزڵەكەی لەوەدایە زمانێكی كوردی ڕەسەنی
زانیوەو لە شیعریو لە پەخشانیدا خستوویەتییە
گەڕو تەنانەت كە وشەی نوێشی بۆ كوردی
داتاشیوە ،چونكە بنەماكانی زمانی كوردی
ت و ڕێكوپێكی
زۆر باش زانیوەو وشەی ڕاس 
داڕشتووە.
مامۆستا مەسعود موحەمەد لە
كتێبـی (دەستەو دامانی نالی)دا لەبارەی
شەرحەكەتانەوە بۆ نالی ڕەخنەیەكی زۆری لە
ئێوە گرتووە .لەم بارەیهوە ڕاتان چییە؟
* ئەو كتێبەی مامۆستا مەسعود موحەمەدم
الیە ،بەاڵم بۆم ڕێنەكەوتووە بیخوێنمەوەو نازانم
چ ڕەخنەیەكی لە دیوانی نالیەكەمان گرتووە.
ێ مانگیشە لەبەر نەخۆشیی
دوو ساڵ و س 
نەمتوانیوە سەیری كتێبخانەكەم بكەم .لەم
ماوەیەیشدا كتێبـی زۆرم بە دیاریی بۆ هاتووەو
كتێبـی زۆرم خەڵك بردوویانە بۆ خوێندنەوە.
نازانم ئێستا ئەو كتێبەی مامۆستا مەسعود
كەوتووەتە كوێوە تا بیهێنمو بیخوێنمەوە .یان
تۆ نوسخەكەی خۆتم بۆ بهێنە بیخوێنمەوەو
ێ سەبر بكەی ئەگەر چاك
بتدەمەوە یا دەب 
بوومەوە نوسخەكەی خۆم بدۆزمەوەو وەاڵمی
پرسیارەكەت بدەمەوە .دیارە كە كتێبەكەم
خوێندەوە ،هەر ڕەخنەیەكم بە ڕاست زانی ددانی
پێدا دەنێمو هەر ڕەخنەیەكیشم بە ڕاست نەزانی
وەاڵمی دەدەمەوە.
ئەمڕۆ پاشاگەردانییەكی زۆر لە ڕۆژنامەو
گۆڤارە كوردییەكاندا دەبینرێت .بە ڕای ئێوە
ئەمە چۆن چارەسەر بكەین؟
*الم وایە ڕاستە پاشاگەردانییەكی گەورە
لەپاش ڕاپەڕینەوە كە ئازادییەكی زۆری نووسینو
لەچاپدانو باڵوكردنەوە هاتە بەرهەم ،لە بواری
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ڕۆژنامەنووسیی كوردیدا پەیدا بووە .هۆیەكەشی
بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە كە نە زمانی ئەدەبیی
یەكگرتوومان هەیەو نە فەرهەنگی سەرانسەریی
دیالێكتەكانی كوردیو نە گرامەری دیالێكتەكانو
نە قانوونێكی وایش كە چارەسەری هەموو ئەو
گیروگرفتانە بكات كە لەم ئازادییەی ئێستای
باڵوكردنەوەوە پەیدا دەبن .الم وایە چارەسەری
ئەم پاشاگەردانییەش ،بەستەیە بە كاراكردنی
ێ گیروگرفتی
ئەكادیمیای كوردییەوە ،كە بتوان 
نەبوونی زمانی ئەدەبیی یەكگرتوو و نەبوونی
فەرهەنگی سەراسەری دیالێكتە كوردییەكان و
نەبوونی گرامەری سەراسەریمان بۆ چارە بكات.
پەرلەمانی كوردستان و وەزارەتی ڕۆشنبیریش
لەبارەی داڕشتنی قانوونی دابونەریتی
باڵوكردنەوەوە بەرپرسن.

نەكردووە بەژێر لێوەوە ،لە بواری شیعری
ی و لە هەموو ڕوویەكەوە زۆر بەرزو
كۆمەاڵیەت 
شایانم هەڵسەنگاندووە ،چونكە بیروبۆچوونی
من لەسەر بنەمای ئەوە بینانراوە چی بەڕاست
بزانم و چی بە هەڵە بزانم ،ڕوونی بكەمەوەو
ئەمە بە ئەركی سەر شانی خۆمو هەر كەسی
تریش دەزانم .ئیتر هەر كەسی تریش بۆی هەیە
هەرچیم بە هەڵە بزانێت ،بەرپەرچم بداتەوەو
ڕاستیی بە بۆچوونی خۆی ڕاست بكاتەوە.
قسەیەك هەیە دەڵێن؛ تۆ (ئەكادیمی) نیت،
كەچی هاوكارییەكی زۆری ئەكادیمییەكانیشت
كردووە ...ڕاستە؟
* ئەگەر مەبەستت لە ئەكادیمی ئەوە بێت
خوێندنی زانكۆی تەواو كردبێت و ماستەر یان
دكتۆرای هەبێت و لە زانكۆ دەرس بڵێتەوە،

دەستنووس و شیعری باڵونەكراوەی
ت لە كالسیكەوە تا
شاعیرانت ال دەست دەكەوێ 
دەگاتە ئەحمەد هەردی؟
* زۆر لە ڕۆشنبیرانی كورد شیعری
شاعیرانی كۆن و تازەیان ال دەست دەكەوێت.
منیش ،لە ڕێگای كتێبخانەكەی باوكمەوە هەندێ
شیعری دیالێكتی گۆرانیم الیەو وەك وتیشم
ئەگەر بمێنم هەوڵ دەدەم بۆ باڵوكردنەوەیان.
لە پرسیارەكەتدا ناوی خوالێخۆشبوو مامۆستا
ئەحمەد هەردیت هێنا .بەو بۆنەیەوە حەز دەكەم
بڵێم لە قۆناغی چەپگەرایی مامۆستا هەردی-
دا ،شیعری سیاسیی زۆر بەرزو بااڵی هەبوو،
كە لە ڕۆژنامە نهێنییەكاندا باڵودەكرانەوەو
هەمیشە بەسەر زمانی جەماوەرەوە بوون .سەد
مخابن كە هەردی یەكەم كۆمەڵە شیعری خۆی
لەسەرەتای پەنجاكاندا باڵوكردەوەو هەروەها

لە ڕێگای كتێبخانەكەی باوكمەوە هەندێ شیعری دیالێكتی گۆرانیم
الیەو وەك وتیشم ئەگەر مبێنم هەوڵ دەدەم بۆ باڵوكردنەوەیان
ڕاستە من ئەكادیمی نیمو تەنانەت نەیشچوومەتە
پۆلی یەكەمی سەرەتایی .من لە حوجرەی فەقێ
خوێندوومەو خوێندنی مەالیەتیم تەواو كردووە،
بەاڵم لەسەرێكی تریشەوە ئەندامی كارای
ئەكادیمیای كوردیی كوردستانم لە هەولێر.
دەمێنێتەوە سەر ئەوە ،بە حەقی خۆم لەوێ
دانراوم یان بە ناحەقو گەندەڵیی گەیاندوومیانەتە
ئەو شوێنە؟ لە بارەی هاوكاریكردنیشمەوە
لەگەڵ گەلێ ئەكادیمی دەڵێم ،بە پێویستی
سەرشانمی دەزانم ،هاوكاریی لەگەڵ هەركەس
بكەم كە پێویستی بە من بێت و بە من بكرێت.

پاشانیش چاپێكی تری ئەو كۆمەڵە شیعرانەی
كردەوە ،ئەو شیعرە سیاسییانەی تیایاندا
دانەنابوو .هیوام وایە كوڕە بەڕێزەكانی چاوێكی
ورد بە كتێبخانەكەی باوكیاندا بگێڕنەوەو ئەو
شیعرانەی لەناویدان و الی ئەم و ئەو و لە
ئەرشیفەكانی وەزارەتی ڕۆشنبیریی كوردستاندا
هەن ،بیاندۆزنەوەو لە چاپیان بدەن .ئەو
شیعرانەی مامۆستا هەردی ،بەشێكی پڕ بایەخی
كەلەپووری ئەدەبی سیاسیی تێكۆشەرانی
میللەتی كوردنو گوناهێكی گەورەیە هەروا لەژێر
تەپوتۆزی پشتگوێخستندا بڕزێن.

لە پێشەكی دیوانی مەحوی-دا دەنووسن،
كە :كەس ناگاتە قولە پێی نالی .هەست
دەكەیت ئەمە هەڵسەنگاندنێكی عادیالنە بێت لە
بەراوردی مەحوی بە نالی-دا؟
*دەبوو بگەڕایتایەتەوە بۆ پێشەكی دیوانی
نالی ،تا دەق ئەو قسەیە بگێڕێتەوە كە من
ێ نووسیومە .ئەم دەقەی تۆ داوتەتە پاڵ
لەو 
ێ ئەدەبانەی دەزانم
من ،من بە دەقێكی زۆر ب 
دەرحەق هەر كام لە نالی و لە مەحوی .من
هەرگیز شتی وام نەنووسیوە .دیارە منیشو
هەركەسی تریش مافی ڕەخنەگرتنیان لە
هەركەسی تر هەیە .من لە پێشەكی دیوانی
ئایا لە ئێستادا ،لێكۆڵینەوە و ساغكردنەوەی
ئەكادیمیای كوردی ماوە ،...كاریان چییە،
مەحوی-دا زۆر شتم نووسیوە ،چەندین الپەڕەم
هیچ دیوانێكی دیکهتان بەدەستەوەیە؟
ڕەشكردووەتەوە .مەحوی-م لەوێدا زۆر بەرز ڕات چییە لەبارەیانەوە؟
*باوكم دیوانی بێسارانیشی شەرح كردووەو
* پێشەكی با منیش لە تۆ بپرسم:
هەڵسەنگاندووە .ئەوەی كەسێك بە تووندی
بزانێت ،تەنها ئەوەندەیە كە نووسیومە« :لە لەبارەیانەوە ،یا لە بارەیەوە؟ ئەنجا ئەكادیمیای بەهیوام ئەگەر عومری ئەمانەت باقی بێ،
تێكڕای دیوانی مەحویدا ،پارچە شیعرێكی وای كوردی لە سایەی خواو حكومەتی هەرێمی پاش بەچاپگەیاندنی دیوانی سالمو كەشكۆڵی
ێ دەیشمێنێتو مەحمود پاشای جاف ،ئامادەی بكەم بۆ چاپ.
تێدا نییە كە چ لە مەیدانی ناسینەوەی دوژمنانی كوردستانەوە ماوەو خوا یارب 
گەلی كوردو چ لە مەیدانی كوردایەتییدا بە قولە گەشەیش دەكات تا ئەركەكانی سەرشانی چەند دەستنووسێكی تریش لە كتێبخانەكەی
ێ دەكات .ئەكادیمیای كوردی ئەركی باوكمدا هەن بەهیواین لەوانیش بكۆڵینەوەو
پێی (قوربانی تۆزی ڕێگەتم ئەی بادی خۆش جێبەج 
مروور)ەكەی نالیدا بگاتەوە ،هەروەها ئەوەیش زۆری لەسەر شانەو من لێرەدا قانوونو پێڕەوی ئامادەی چاپیان بكەین.
كە هاتووە قەسیدەیەكی (بوردە)ئاسای بە ناوخۆكەیم لەبەردەستدا نییە تا بە وردیی بۆت
باسی سالم-ت كرد ،لێكۆڵینەوە لە
كوردی بۆ موسوڵمانانی كورد نووسیوە ،لە لێكبدەمەوە ،بەاڵم تێكڕا بیگری ،بۆ خزمەتكردنو
ب و هەر سەرێكی تری دیوانەكەی ئەو گەیشتە كوێ؟
ێ ناتوانی پاڵ بە هەستی گەشەپێدانی زمانو ئەدە 
ڕادەیەكی كەمدا نەب 
*دیوانی سالم ساغكراوەتەوەو باوكم و
نەتەوەیی كوردانەوە بنێت و بیبزوێنێت ،بەاڵم زانست لە كوردستاندا دانراوە .ئەركی سەرشانی
ت هەر ددان بەوەدا ئەكادیمیای كوردی زۆرەو تواناو دەسەاڵتی كاكەم لێكۆڵینەوەی خۆیانیان لەسەر نووسیوەو
لەگەڵ ئەم ڕەخنانەیشدا دەبێ 
ێ هەستێكی كەمە .ئەندامەكانی كەم ن و پێویستی بە گەلێ مامۆستا سدیق ساڵح كۆمپیوتەری كردووە،
بنێین كەوا مەحویش كەم تا بێش 
نەبەكامی بیری كوردایەتیی بووەو ئەمە ڕوویەكی ئەندامی تر هەیە لە كەسانی زاناو لێهاتوو ،كە ئێستا منیش و ئەویش پیایدا دەچینەوەو
گەشی ترە لە ژیانی مەحویدا ...تاد» .من لەو بەشی زۆریان كاریان تەرخان بێت ،بۆئەوەی هەڵەچنیی دەكەی ن و بەهیواین بۆ كۆتایی
ێ ڕووەوە بەدرێژایی ساڵ كاریان بۆ ئەو بێت .ڕام بەرامبەر ئەمساڵ بتوانین بیخەینە ژێر چاپەوەو لە ساڵی
پێشەكییەی دیوانی مەحویدا ،لەگەل 
ێ بیروبۆچوونی مەحوی بە ئەكادیمیای كوردی ،بە كورتی ،ئەو چەند ()2012دا لە بەچاپگەیاندنی ببینەوەو بیخەینە
ڕەخنەم لە هەند 
بەردەستی خوێنەرانی كورد.
گرتووە ،بەاڵم هیچ كام لە ئیجابییاتەكانیشم دێڕەی پێشەوەی ه كە بۆم نووسین.

