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 بهيت و بهيت و�ژی له ناوچهی بۆکان

 

من به بيرەوەريی خۆم بهيت و�ژ�کم نهديوە خه�کی ناو شاری بۆکان بووب�ت، ئهگهريش بووب�ت من 
ل�يان ب# ههوا�م. به"م دەزانم له گوندەکانی دەوروبهری بۆکان بهيت و�ژ ههبوون و زۆريش بوون. 

چاپی  مامۆستا قادری فهتاحی قازی له سهرەتای دوو کت�بی "ميهر و وەفا" و "بارام و گو�هندام"
زانکۆی ئهدەبی زانستگهی تهور�زدا ناو و ژيننامهيهکی کورتی چهند بهيت و�ژی نووسيوە که بهگشتی 

ههموويان خه�کی ناوچهی موکريانن و له ناوياندا بهيت و�ژی دەوروبهری بۆکان تا ههوشار و 
  مياندواو و مههاباد، ژمارەيان گهل�ک بهرچاوە. ئهوە ناوەکانن: 

  هردوکيان خه�کی ناوچهی چۆمی مهجيدخان له ن�وان بۆکان و مياندواو بوون؛، ههه�کهتی و خڕناڵ

 ، خه�کی گوندی قه"ی ڕەسوو�ه سيت له ههمان ناوچهی چۆمی مهجيدخان بووە؛ئهحمهد هه�وا

  ، خه�کی گوندی کهلبی ڕەزاخان بووە، ههندێ خوارەوە تر بۆ الی مياندواو؛ مهجيدە گڕوێ

  ی ههوشار بووب�ت؛دەب# خه�کی بهشقاسم ههوشاری، 

  ، خه�کی گوندی تورجان بووە؛بهشير بهگ

  ، ئهويش خه�کی گوندی تورجان بووە؛عهلی بهگ

  ، خه�کی گوندی پيروەلی باغی مهحا�ی ئهختاچی [دەوروبهری چيای تهرەغه] بووە؛مامهش�رە

  ، خه�کی گوندی باخچهی مهحا�ی ئهختاچی [دەوروبهری چيای تهرەغه] بووە؛خدری خا�ی

  ، خه�کی گوندی عيساکهند بووە ههر له دەوروبهری چيای تهرەغه؛کو�رحهسهنه 

  ، خه�کی گوندی قهرەگو�ز بووە ههند�ک بهرەو باشوورتری ناوچهی تهرەغه؛عهزيز دمرقايه

  ، ئهويش ههر خه�کی گوندی قهرەگو�ز بووە؛فهتحه بهگی کوڕی جانگير بهگ

  ری بۆکان؛، خه�کی گوندی حهماميان بووە له نزيک شاحهسهن سووتاو

  ، خه�کی گوندی وشتهپه بووە له نزيک شاری بۆکان؛خانهی مام عهزيز

 ، ئهويش ههر خه�کی گوندی وشتهپه بووە له نزيک شاری بۆکان؛حهمه سووری شايهر

" ی له زومڕەی بهيت و�ژان داناوە و نووسيويهتی "ئهحمهدی کۆرمامۆستا ههروەها ناوی 
وازی بهيتی ههيه؛ ئهويش له گوندی عهمباری نزيک مهنزوومهی "بههاريه"ی ئهحمهدی کۆر ش�

  شاری بۆکان ن�ژراوە. 



من، به که�ک وەرگرتن له سهرچاوەيهک که له خوارەوە باسی دەکهم، دەتوانم ناوی چوار بهيت و�ژی 
  گهورەش لهو ليستهيهی سهرەوەی ڕ�زدار قادر فهتاحی قازی زياد بکهم: 

  وڕەحمانی قهڕە�ی و حهمهجان.مامۆستايان عهلی کهردار، سا�ه کوردە، ئا

ههوا�ی راستهوخۆم له مامۆستا عهلی کهردار نييه و تهنيا دەنگيم بيستووە. به"م  عهلی کهردار:.   ١
برادەر�کی گهل�ک خۆشهويست له بۆکانهوە ئهم زانيارييانهی سهبارەت به مامۆستا بۆ ناردووم که له 

به گو�رەی وتارەکه، "مامۆستا عهلی کهردار  1وتار�کی جهنابی 'مهال مستهفا ڕەشيدی' وەرگرتووە.
له گوندی قۆزلووی  2ی زاي�نی]١٩٢١ی ههتاوی [ ١٣٠٠ناوی "عهلی گهلـلهبانی" يه، له سا�ی 

گهورکايهتی له دايک بووە و له گوندی "باخچه" ی مهحا�ی ئهختاچی سهر به بۆکان ژياوە و ههر 
کردووە." من دەقی وتارەکهی مامۆستا  ] کۆچيدا وەفاتی٢/٨/٢٠٠٢[ ١١/٥/١٣٨١لهو�ش لهڕۆژی 

  مهال مستهفا له کۆتايی ئهم وتارەدا دەه�نم. 

له کت�بی "گهنجی سهربهمۆر" ی کاک 'ئهحمهدی بهحری' شدا دەقی ئهم بهيت و بهندانهم بينيوە که 
لهبهر دەنگی مامۆستا ی نهمر عهلی کهردار نووسراونهتهوە: پايزە، ئازيزە، حهيران، سهيدەوان و 

و سيامهند. ههروەها له سهر ما�پهڕی يووتيووبيش ئهم بهند و بهيتانه به دەنگه زو"�هکهی  خهج
  مامۆستا ههن: سهيدەوان، کاکه مير و کاکه ش�خ، ئازيزە، گهلۆ و حهيران؛ ئهوەش ئهدر�سهکهيانه:

  بهيتی سهيدەوان:

http://www.youtube.com/watch?v=D9W_FR6AD2M  

  بهيتی کاکهمير و کاکه ش�خ:

http://www.youtube.com/watch?v=D9W_FR6AD2M  

  بهندی ئاز�زە:

outube.com/watch?v=S_0f6OflSPAhttp://www.y  

  بهندی گهلۆ:

http://www.youtube.com/watch?v=SnEaRoUwmEI  

  حهيران:

http://www.youtube.com/watch?v=VBbfcAxDJpM  

  

                                                           
1
  .١٤٣.  ڕەشيدی، مهال مستهفا؛ "سهفهر�ک بۆ بناری ميرقاز"، گۆڤاری مههاباد، ژمارە  

2
 ز] له دايک بووە.١٩٢٨[ ١٣٠٧.  له سهر ک�لی قهبری مامۆستا نووسراوە له سا�ی  



ههر لهو وتارەی سهرەوەی مهال مستهفا ڕەشيديدا ئاماژە به ناوی "مام سا�ه مام سا�ه کوردە:    .٢
کوردە" کراوە که يهک�ک بووە لهو دوو کهسهی وا عهلی کهردار بهيت و حهيرانيان ل# ف�ر بووە. 

  خه�کی گوندی باخچهی موکريان بووە و به پيری زۆر شتی ف�ری عهلی کهردار کردووە.

"ئاوڕەحمان"يش به پ�ی قسهی عهلی کهردار، مامۆستای  ئاوڕەحمانی خه�کی گوندی قهڕە�ی:.   ٣
بووە و عهلی کهردار له "باخچه" ی دەوروبهری تهرەغهوە چۆته گوندی "قهڕە�ی" بۆ ئهوەی بهيت و 

حهيرانی ل# ف�ر ب�ت. ئهم زانيارييهشم ههر له وتارەکهی مهال مستهفا ڕەشيدی (سهرەوەتر) 
  3ە.وەرگرتوو

 ١٣٥٠خۆم  "مامۆستا حهمهجان" م بينيبوو. جار�کيان له دەوروبهری سا�ی  من حهمهجان:.   ٤

] برادەر�کی خۆشهويستم بانگی کردبووە ما�ی خۆيان له بۆکان و منيش چوومه خزمهتی. ١٩٧١[
حهمهجان دۆستی باوکی برادەرەکهم بوو. ههند�ک بهيت و بهندمان به دەنگه خۆشهکهی تۆمار کرد، 

اش لهبيرمه يهکيان "بهيتی کانهبی" بوو و يهکی ديکهيان "لهشکری". دەزانم دەنگه تۆمارکراوەکه ب
الی ئهو برادەرەمان ماوە و هيوادارم ههوڵ بدات نهفهوت# و بKوی بکاتهوە. باشترين شو�نيش بۆ 

   4پار�زرانی شريتهکه و گوێ ڕاگرتنی خه�ک، ما�پهڕی "يووتيووب"ە.

ژيننامهيهکی کورتی حهمهجانی نهمرن که ههمان ئهو برادەرە خۆشهويسته له  ئهم د�ڕانهی خوارەوە
کوڕ�ک له کوڕانی حهمهجانی پرسيوە و نووسيويهتهوە و بۆی ناردووم. دەستی ههردوکيان خۆش 

  ب�ت:

ی زاي�نی] له گوندی "کانی  ١٩٠٥ی ههتاوی [ ١٢٨٤"حهمهجان کوڕی عارف جانه. له سا�ی 
تۆمار"ی ڕۆژئاوای بۆکان لهدايک بووە. له س# سا�ييهوە به ههو�ی خۆی و يارمهتی مامی (کاک 

حهمهدەمين) ف�ری بهيت و حهيران بووە. دەنگ�کی زۆر زو"�ی بووە وله ف�ربوونی بهيت و بهنديشدا 
�هاتوويی پيشانداوە. تاقه کوڕی باوکی بووە و ماوەيهک درەنگتر، ما�ی هاتۆته گوندی زۆر ل

"س�وەدين" له ههمان ناوچه، لهوێ "کا�# خاتوون"ی خه�کی گوندی "لهگز"ی بۆکانی مارە کردووە و 
له ئهنجامدا چوار کوڕ و پ�نج کچيان بووە که بهداخهوە هيچکاميان نهکهوتوونهته شو�ن بهيت و 

ی گوتن. حهمهجان بهيتی کانهبی، ئايش# گوڵ، خهج و سيامهند، ناسر وما�ماڵ، سهيدەوان گۆران
ومهلکهوان ههروەها بهندی سوارۆ، پايزە، بههارە، ئازيزە و زۆر بهيت و بهندی ديکهی زانيوە. له 

 ٧٨] له تهمهنی ١٩٨٣[ ١٣٦٢کۆتاييهکانی تهمهنيدا تووشی ئازاری ش�رپهنجه هاتووە و له سا�ی 

يدا له نهخۆشخانهيهکی شاری تهور�ز ما�ئاوايی له جيهان کردووە و تهرمهکهی ه�نراوەتهوە بۆکان سا�
  و له گۆڕستانی کۆنی "ميرئاوا" ئهسپهردەی خاک کراوە. يادی بهخ�ر ب�ت." 

مامۆستا حهمهجانی نهمر ههمان ئهو ڕۆژەی وا هاتبووە ما�ی برادەرەکهم، بهيت (يا خود "بهند") �کی 
بۆ گوتين به ناوی "عهزيمه" که  م�ژووی هاوچهرخی ناوچهی فهيزو�Kبهگی و سا"نی  تازەتريشی

ن�وان شهڕی يهکهم و دووههمی جيهانی دەگرتهوە. الم وا نييه ئهو بهندە لههيچ سهرچاوەيهکدا بKو 
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مستهفا ڕەشيدی له کۆتايی وتارەکهيدا (سهرەوەتر)، کات# دەيهو�ت باسی کهيفييهتی بهرزی بهند و گۆرانی و بهيتهکانی .  ههر مامۆستا مهال  

عهلی کهردار بکات دەنووس�ت: "عهلی کهردار له ههرکو�يهک بيگوتايه خه�ک ب�دەنگ دەبوو و گو�ی ڕادەگرت. من کهليمهی ئاوام له "حاجی 
هرێ" نهب# له کهس نهبيستتوە. بهم پ�يه، ئهو زاتهش بهيت و�ژ�کی مهزن بووە به"م ئهوەندەی بزانم له هيچ سمايل کاکهالو"ی "مهحمهشهی س

  شو�ن�ک ناوی نههاتووە.
4
ديارە له دەرەوەی ئ�ران! لهبهر ئهوەی مهالکانی قوم ئهو ما�پهڕە گرنگهشيان له خه�کی ئ�ران داخستووە، له کات�کدا .    

  ان شو�ن�کی گهل�ک باشی پار�زرانی کهلهپوورەکهی و گوێ ڕاگرتن و بينينی خه�که.بۆ گهلی کوردی کهم دەرەت



ه بووب�تهوە. جا نازانم کهس تۆماری کردووە يان نا؟ ئهوە چهند د�ڕ يان فهردی بهندی "عهزيمه" يه ک
  من ههر لهو سا"نهوە لهبيرم ماون:

  
  "عهزيمه مهرد و ڕەندە 

  سهرکو�مهی دە��ی قهندە

  ن�وبانگی عهزيمه له ئ�ران و دەربهندە

  قهوماوە، قهوماوە. له ..... خان قهوماوە

  .... عهزيمه هه�گيراوە....

سيامهند، له کت�بی "گهنجی سهربهمۆر" ی کاک ئهحمهدی بهحريشدا دووبهيتی سهيدەوان و خهج و 
  ههروەها بهندی "پايزە" به ناوی حهمهجان نووسراونهتهوە.

الم وايه بهيت له ههموو موکرياندا باو بووە و گوتراوە تهنانهت له قۆناغ�کدا با�ی ک�شاوەته سهر 
به د�نيايی باکووری کوردستانيش النکهيهکی گرنگی پهروەردەی بهيت و�ژان بووە،  5ناوچهی سنهش.

تورکياوە ههتا دەگاتهوە  ناوچهی ههرکی و شکاکان له ڕۆژهه"تی کوردستان به"م ههر له سووريا و 
به داخهوە بهشی الی ورم# و سه�ماس و خۆ و ماکۆ پشت گوێ خراوە و بهيت و باوەکانی تۆمار 
نهکراون گهرچی ئ�ستاش ههر دەرفهت ماوە و هيوادارم هيممهتدار�ک خهميان بخوات و تۆماريان 

  6بکات. 

ەوە کۆپی وتارەکهی مامۆستا مهال مستهفا ڕەشيدی دەه�نم که له گۆڤاری مههاباد، ژمارە له خوار
م وەرگرتووە به سپاسی زۆرەوە بۆ ئهو برادەرە خۆشهويستهی وا له بۆکانهوە بۆی ١٣٣/١٣٤

  ناردووم:
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 .   مامۆستا  قادر فهتاحی قازی له سهرەتای کت�بی "منظومه کردی بهرام و گلندام" دا ناوی "باوەجان عهلی" دەبات و له زمان وەستا عهلی 

  ەمی کهريم خانی زەنددا ژياوە. خهياتی سنهييهوە دە�# بهيت و�ژ�کی سنهيی بووە که له سهرد
6
قادر فهتاحی قازی له سهرەتای "مهنزوومهی مهر و وەفا" دا ناوی "مير فهتاحی ههرکی" وەک بهيت و�ژ دەه�ن�ت. .    

  ههرکييهکان له دەوروبهری ورم# دەژين.





  



 


