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ئیبراهیم یونسی، وەرگێڕ و نووسەری پڕكار و كەمدەنگ، 
رۆژی چوارشەممە 2012/2/19 لە تاران كۆچی دوایی 
كرد. ئیبراهیم یونسی لە گرووپی ئەو رۆشنبیرە پابەند و 
بەرپرسیارانە بوو كە دەیویست جیهان بۆ هەموو كەس 
بكاتە شوێنێكی باشتر. هەر بۆیە لە سەرەتاوە رووی لە 

خەباتی سیاسی كرد. خەباتێكی شكستخواردوو. شكستی 
سیاسی یونسی لە رێگەكەی پاشگەزی نەكردەوە و بەرەو 

هەڵبژاردنێكی دژوارتر و درێژخایەنتر، بەاڵم قوڵتر و 
نەمرتر هەنگاوی نا. بڕیاری دا لەڕێگەی بەرزكردنەوەی 

ئاستی رۆشنبیری خەڵكەكەی، رۆڵی خۆی لە پێشكەوتنی 
كۆمەڵگادا بگێڕێت. لەبری ئەوەی وەك پەندێكی كۆن 

دەڵێت )ماسی بداتە برسییەكان تا بۆ رۆژێك تێریان 
بكات، فێری راوەماسی دەكردن تا بەدرێژایی ژیانیان 

پێویستیان بە كەس نەبێت(. زیاتر لە هەشتا بەرگ كتێب 
كە وەك وەرگێڕ ناوی ئیبراهیم یونسیان لەسەر نووسراوە 
لەماوەی تەمەنی هەشتاوپێنج ساڵیدا، شایەتی ئەم هەوڵە 

گەورەیەن. ئەم وەرگێڕە گەورەیە لە وەرگێڕاندا بە 
وریاییەوە كتێبەكەی هەڵدەبژارد بۆئەوەی لەگەڵ قورسایی 

ئەو بارە فەرهەنگییەی كە لەسەر شانی نابوو، یەكانگیر 
بێت. بەرهەمی چەندین نووسەری وەك ڤیكتۆر هۆگۆ، 
چارلز دیكنز، هاوار فاست، دستۆیۆفسكی، ئەی. ئێم, 

فۆرستەر، برتراند راسڵ، جۆرج ئیلۆت، تۆماس هاردی، 
ماكسیم گۆرگی و چیخۆفی وەرگێڕا. لە بواری مێژوویی 
و رەخنەی ئەدەبیشدا چەند كتێبی مەرجەعی وەك گەشت 

بەناو ئەدەبی خۆرئاوادا، گەشت بە ئەدەبی روسیادا، ئەدەبی 
ئەفریقا و مێژووی ئەدەبی یۆنان و لە هەمووی گرنگتر 
چوار بەرگی مێژووی كۆمەاڵیەتی هونەری وەرگێڕاوە، 

كە بەرهەمی كارێكی پڕ لەزەحمەت و سەبر و تاقەتێكی 
لەڕادەبەردەر بوو. وەرگێڕان الی ئەو پڕبوو لە قەلەقی 

نەك كارێكی تەكنیكی، وەسواسی ئەم وەرگێڕە بەڕادەیەك 
بوو كە دوای وەرگێڕانی كتێبێكی 700 الپەڕەیی بەناوی 

)شێرلی( لە نووسینی شارلۆت برۆنتە، لەبەرئەوەی بە 
كتێبێكی دژە كرێكاری زانی، چاپی نەكرد، خۆی دەڵێت: 

»لەبەرئەوەی بیر لە چاپكردنی نەكەمەوە، دڕاندم«.

منداڵی لە بانە

ئیبراهیم یونسی لە ساڵی 1927 لە شاری بانە كە لەوكاتەدا 
پێی دەوترا )قەسەبە(، لە كوردستانی رۆژهەاڵت لەدایك 
بوو. دەربارەی ساڵی لەدایكبوونی دەڵێت: »ئەم مێژووە 
رەنگە راست نەبێت، شوناسنامە زۆر درەنگ گەیشتە 
كوردستان وەك هەموو شتەكانی تر. ساڵی 1932 یان 

1311 بوو كە شوناسنامەیان بۆ دەركردم. لەبیرمە لەبەر 

جیاوازیی تەمەنم زۆرجار دایكم و باوكم كێشەیان 
بۆ دروست دەبوو. دایكم دەیوت تەمەنی برایم زۆر 

نووسراوە و باوكم دەیوت راست نووسراوە. دایەگەورەم 
لە سیستمی بەزۆرناردن بۆ سەربازیی دەترسا و دەیوست 

تا ئەو شوێنەی دەتوانێت رۆیشتنم بۆ سەربازیی دوابخات. 
هەربۆیە هەوڵی دەدا بە بچووكترم بداتە قەڵەم«. 

بەپێچەوانەی خەڵكی تر كە ئەمە دەكەنە بیانوویەك بۆ 
تەمەنێكی كەمتر لە پێناسەكەیان، دەڵێت: »بەپێی ئەو 

رووداوانەی كە لەیادم ماوە، پێموایە دووسێ  ساڵ گەورەتر 
بم لەو بەروارەی كە لە شوناسنامەكەم نووسراوە«.

یونسی دوو سااڵن بوو كە دایكی لەدەست دەدات و لە 
ماڵی دایەگەورە و باوە گەورەی دەمێنێتەوە. خۆی دەڵێت: 
»ئەم دووانە زۆر قانیع و زەحمەتكێش و زۆر دەستكورت 

بوون«. باپیری بەهۆی ئەو پیشە جۆرواجۆرانەی كە 
دەیزانی )خەیاتی، دارتاشی، كرێكاری( بژێویی ژیانی 

پەیدا دەكرد. پیاوێك بوو زۆر خۆش مەجلیس و 
قسەخۆش و رووگەش. دایكی لە كچانی رەعیەت و 

باوكی یەكێك لە خانزادە و ئاغاكانی ناوچەكە بوو، واتە 
سلێمانخانی نەوەی یونس خان، حاكمی بانە. ماڵی باوكی 

ماڵێكی زۆر قەرەباڵغ بوو. پێنج خوشك و سێ  ژنی 
باوكی، سێ  برا، برازایەك و ژمارەیەكی زۆر خزمەتكار... 

هەریەكێكیان بۆ خۆی حكومەتێك بوو و وێنایەكی 
تایبەتیان لەسەر خۆیان و ماڵە گەورەكەیان هەبوو. خێزانی 

باوكم هەموویان زۆر ساویلكە و سادە بوون، جگە لە 
من و دوو مامم. ئێمە لەالیەكەوە سادە و لەالیەكی 
ترەوە زۆرزان بووین. من لە پانزە ساڵیدا بەڕێكەوت 

نەبێت نەڕۆیشتبووم بۆ ماڵی باوكم و هەموو جارێك كە 
رێم دەكەوتە ئەوێ  سوكایەتیم پێدەكرا. دایەگەورەم 

نەیدەهێشت بڕۆم«.

مێردمنداڵیی و خوێندن

برایم لە دوانزە ساڵیدا خوێندنی سەرەتایی لە قوتابخانەی 
دەوڵەتی پەهلەوی تەواو دەكات، بەاڵم حەز لە درێژەدان 

بە خوێندن دەكات، لەوكاتەدا لە بانە ئامادەیی نەبوو. 
باوكی بۆ خوێندنی ناوەندیی ناردی بۆ سەقز كە شەست 
كیلۆمەتر لە بانە دوورە. لە سەقز عەبدولقادر بەهرامی و 

ئەحەمەد تەوەكولی دەناسێت و تا كۆتایی ئەم هاوڕێیەتییە 
دەپارێزێت. لە ساڵی 1942 سێ  ساڵی یەكەمی ئامادەیی لە 

سەقز تەواو دەكات. لەم كاتەدا ئێران لەالیەن هێزەكانی 
هاوپەیمانانەوە داگیر دەكرێت. یونسی دەڵێت: »بە 

داگیركردنی واڵت، ناوچەكە شێوا و بەرەو خێڵەكیبوون 
رۆیشت. ئیدی قوتابخانە نەما و من
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تا ساڵی 1944 بێكار بووم«. هەر لەم ساڵەدا سوپا بە 
دەركردنی بەیاننامەیەك خێزانە خێڵەكییەكان هاندەدات 

كوڕەكانیان، ئەگەر مەرجی پێویستیان هەبێت لە 
قوتابخانەی سەربازیی، یان ئەكادیمیای ئەفسەری ناونووس 

بكەن. ئیبراهیم یونسی هەموو مەرجەكانی هەیە، روو لە 
تاران دەكات و لە ساڵی 1944 لە ئامادەیی رژێمدا ناوی 

تۆمار دەكات.
لە ئامادەییەكەدا لەگەڵ هاوڕێی 
هەمیشەیی ژیانی دكتۆر روحواڵ 

عەباسی ئاشنا دەبێت. دەربارەی ئەم 
هاوڕێیەی نووسیویەتی: »زۆرباش 

لەبیرمە ئەوكاتە ئێمە یەكترمان بینی، 
تەنها تازەپێگەیشتوویەك بووین. 

هەردووكمان لە دەرەوەی تارانەوە 
هاتبووین. ئەو لە ئابادەوە و من 

لە بانە. هەردووكمان لە ئامادەیی 
سەربازیی بووین. ئەوسەردەمە 
تا ئەو شوێنەی ئێمە دەمانزانی 

تەنها دوو دامەزراوەی فێركردنی 
شەوانەڕۆژی لە واڵتدا هەبوو: 

یەكێكیان قوتابخانەی سەربازیی و 
ئەویتریان ئەكادیمیای موقەدەماتی، 

ئێمە هاتبووین بۆ ئامادەیی سەربازیی. 
ساڵی 1944 بوو، هەردووكمان دوو 
ساڵ لە خوێندن دابڕابووین. ئەوكات 
حەوشەی گەورەی ئامادەییەكە تەنها 
گڵۆپێكی رووناك بوو. لەبیرمە هەر لە 
شەوی یەكەمەوە كە هاتمە ژوورەوە 

وەك غەریبێك بە حەوشەكەدا 
دەگەڕاین و بیرمان لە غوربەت و 

دووریی و داهاتووی خوێندن و ئەم 
بابەتانە دەكردەوە... كە یەكێك لەناو 
تاریكییەوە بەرەو الم هات، ساڵوی 
لێكردم، پرسیاری كرد ناوم چییە و 
خەڵكی كوێم. پێم وت و ئەویش 

خۆی پێناساندم و وتی كێیە و لەكوێوە هاتووە... لە 
درێژەی قسەكانیدا بە بێ  هیچ پێشەكییەك وتی برایم 

وەرە پێكەوە هاوڕێ  بین«... بووین بە هاوڕێ  و تا 
ئێستاش ئەم هاوڕێیەتییە بەردەوامە بە هەموو هەڵكشان 
و داكشان و الر و لەوێریی و قسەلەیەكتر دابڕین و 

ئاشتبوونەوەكانەوە. 
بەكالۆریۆس وەردەگرێت و دواتریش هەر بەیارمەتی 
ئەو كە لە فەڕەنسا مامۆستای زانكۆیە، بۆ درێژەدان بە 
خوێندن بەرەو پاریس دەڕوات و تا وەرگرتنی دكتۆرا 

بەردەوام دەبێت.

گەنجێتی، ئەفسەرێكی تودەیی
ئیبراهیم یونسی لە ساڵی 1946 دیپلۆم وەردەگرێت 
و دەڕواتە ئەكادیمیای ئەفسەریی. لە ساڵی 1949 بە 

پلەی )موالزمی دووەم( هێزی سواری 2 لە ئەكادیمیا 
دەردەچێت و بەرەو ورمێ  و رەزاییە بۆ خزمەت دەڕوات. 

لەوێ  لە ساڵی 1950 هاوسەرگیریی دەكات. بەرهەمی 
ئەم هاوسەرگیرییە سێ  كچ و كوڕێكە. لە رەزاییە 

سەردەمێكی قورس بەڕێ دەكات. كچە چل رۆژەكەی 
تووشی نەخۆشی دەبێت. هەر لەوێ  لە 1951 گوللەی 
بەردەكەوێت و قاچێكی لەدەست دەدات. »بەفرێكی 

قورس دەباری، قاچێكیان بڕیمەوە«. سوپا بۆ دروستكردنی 
قاچی دەستكرد بەرەو ئەڵمانیا و فەڕەنسا دەینێرێت.

لە گەڕانەوەیدا بۆ تاران لە جبەخانەی سوپا لە شەقامی 
)سپە( دەستبەكار دەبێت. لە ساڵی 1954 دەچێتە ناوحیزبی 
تودەی ئێرانەوە كە لەوكاتەدا بووەتە حیزبێكی گەورە و 
گشتی و زۆربەی ئەو گەنجانەی خەونیان بە گۆڕانەوە 
دەبینی، تیایدا ئەندام بوون. وەكو خۆی دەڵێت: »ئەو 
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سەردەمە، كاتی گڕوتین و سەرمەستی بوو...« دەبێتە 
ئەندامی رێكخراوی سەبازیی حیزب. لە ساڵی 1955 
ساڵێك دوای 8/28 رێكخراوی سەربازیی پەیوەست 

بە حیزبی تودە كەشف دەبێت. »رێكخراوەكە 
كەشف بوو و ئێمەی ئەفسەری ئەندامیش هەموو 

حوكم دراین و كەوتینە زیندان«. ئەفسەرانی ئەندامی 
رێكخراوی سەربازیی پۆل پۆل دەستگیر و دادگایی 
دەكرێن. یونسی لە گرووپی دووەمدایە و هەموویان 

حوكمەكەیان لەسێدارەدانە. لەچاوەڕوانی جێبەجێكردنی 
حوكمەكەدایە كە لەدەستدانی قاچێكی لەكاتی 

خزمەتدا بەهانایەوە دێت. »تا ساڵی 1955 لە بەشی 
پاشەكەوتەكانی سوپا بووم. لەم ساڵەدا بوو كە دوای 
كۆدەتای 1954/8/28 رێكخراوی سەربازیی سەر بە 

حیزبی تودەی ئێران كەشف بوو و ژمارەیەكی زۆر لە 
ئەفسەران دەستگیركران. منیش یەكێك بووم لە گرووپی 

دووەم و لە 1955/10/22 دادگایی كرام. لە دادگای 
سەرەتاییدا هەموومان بە لەسێدارەدان حوكم دراین. 

لەكاتی جێبەجێكردنی حوكمەكەدا پێیان وتم كە بەهۆی 
لەدەستدانی قاچت لەكاتی خزمەتی سەربازیی، پلەیەك 

سوكتر یاخود مافی لێبووردنت بۆ دەردەچێت«.

زیندان، شوێنێك بۆ خودسازی و خۆ ڕاهێنان

ئیبراهیم یونسی حوكمەكەی كەم دەكرێتەوە بۆ زیندانی 
تاهەتایی لەگەڵ كاری قورس. تا ئەم كاتەش نە لە 

دنیای نووسیندایە و نە تەنانەت زمانی بیانیش دەزانێت. 
لە زیندانی لەشكری زرێپۆشی عەباس ئابادەوە بەرەو 
زیندانی كۆشك دەگوازرێتەوە. لە ساڵی یەكەمی ناو 

زینداندا بە یارمەتی فەرهەنگێك، فەڕەنسییە الوازەكەی 
بەهێزتر دەكات. كاتێ  دەرگای زیندانی بەڕوودا 

دەكرێتەوە و سەیر دەكات هەموو هاوزیندانییەكانی 
خوێندوویانە. هەندێكیان لە دەرەوە خوێندوویانە و بەدەر 
لە پسپۆڕی خۆیان زمانزانیشن. زیندان الی دەبێتە زانكۆ. 

زۆرێك لە زیندانییەكانی ئەوسااڵنە كاتێ  لە زیندان 
ئازادكران، النیكەم فێری یەك دوو زمان بووبوون. 

زۆربەیان لە زیندان دەستیان دایە وەرگێڕان و نووسینی 
كتێبی زۆر بەبایەخ. ئیبراهیم یونسی بەیارمەتی هاوڕێكانی 
لە زیندان فێری زمانی فەڕەنسی و هەر لەڕێگەی ئەوانەوە 

ئاشنای ئەدەب و نووسین دەبێت. تامەزرۆی فێربوون 
و نووسین دەبێت. بەیارمەتی هاوڕێكانی لەناوەوە و 
دەرەوەی زانكۆ، بۆ فێربوونی بنەڕەتەكانی نووسین، 

بەردەوام نامە بۆ روسیا و ئەوروپا دەنێرێت و لەڕێگەی 
)فێربوونی نووسینەوە( روو لە قوتابخانەی نووسینی 

بەریتانیا دەكات. لە زیندان كتێبی وانەیی دەخوێنێت، 
راهێنانەكان ئەنجام دەدات و یادداشتان لێ  هەڵدەگرێت.

یادداشتەكان فراوانتر دەكات و بەشێوەی كتێبی هونەری 
چیرۆكنووسین باڵوی دەكاتەوە. هەمووجارێك كە 

سیاوەش كەسرایی سەردانی دەكات بەشێكی پێ  دەدات، 
سیاوەش دەیدات بە باڵوكەرەوەیەك و چاپی دەكات. لە 

زیندان بەردەوام دەبێت لە كاركردن...

لە دایكبوونی وەرگێڕ لە زینداندا

لێرەوە ئیدی رێگەی خۆی دۆزیوەتەوە. رێگایەك كە 
تا كۆتایی تەمەن درێژەی پێ  دەدات. زیندان دەبێتە 

رێگایەك بەرەو ئازادی. )ئارەزووە گەورەكان(ی چارلز 
دیكنز لە زیندان وەردەگێڕێت. دەربارەی ئەم وەرگێڕانە 
وتوویەتی هەر ئەو سەدەمەی لە زیندان بوو، پرسیار لە 
سیاوەش كەسرایی دەكات كە برایەكی لە زیندان بوو 
و بەردەوام سەردانی دەكرد، كەسرایی هانی دەدات بۆ 
وەرگێڕانی رۆمانەكە، یونسی بە قسەی دەكات. كتێبەكە 

لەژێر چاودێریی سیروس پەرهام باڵودەبێتەوە لە ساڵی 
1958 لەكاتێكدا وەگێڕەكەی لە زیندان بوو، زانكۆی 

تاران وەك باشترین وەرگێڕانی ئەو ساڵە هەڵیدەبژێرێت. 
كتێبی )جادووكراو(ی سۆلۆمۆن رۆبینڤیچ )1859-

1916( نووسەری رووسی جوو، )ماڵی یاسا(ی چارلز 
دیكنز و )سپارتاكۆس(ی هۆوارد فاست لە وەرگێڕانە 

گرنگەكانی ئەون لە سەردەمی زینداندا.

نووسەری پرۆفیشناڵ

ئیبراهیم یونسی دوای هەشت ساڵ لە 1963 ئازاد 
دەكرێت و ئێستا كاتی هەژاریی و بێكارییەتی. 

قەدەغەكراوە كار بكات. وەكو خۆی دەڵێت: »سەردەمی 
بێكاریی و دەستكورتی بوو«.

لەدوای زیندان سێ  ساڵ بێ  كار دەبێت. دواتر 
لەگەڵ )محەمەد قازی( و )بە ئازین(، كە ئەویش 

هەمان كێشە و ئازاری هەبوو، لە بەشی وەرگێڕانی 
كۆمپانیای دانیماركی كامپساكس كە رێگەی ئاسنی 

ئێرانی دروست دەكرد، دامەزران. )ئەو تودەییانەی كە 
لە زیندان ئازادكران، ئەگەر تۆبەیان نەكردایە و لە 

دامەزراوە حكومییەكاندا دانەمەزرانایە، ناچار بوون روو 
لە كەرتی تایبەت بكەن(. 

هاوڕێیەتی لەگەڵ قازی لێرەوە پتەو دەبێت و قووڵ 
دەبێتەوە. قازیش هاونەتەوەی خۆیەتی و لە سااڵنی 

ئامادەییشەوە دەیناسێت. قازی یاسای خوێندبوو، 
كارمەندی وەزارەتی دارایی بوو وەك خۆی وەرگێڕ 

بوو. ماوەی ساڵێك لە كۆمپانیای كامپساكس هاوكاری 
قازی دەبێت و پێنج شەش ساڵێك دەبنە هاوڕێی گیانی 

بەگیانی یەكتر. یان لەگەڵ خێزانەكانیان لە ماڵەوەن، 
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یان لە دەرەوە لە كافە و كۆاڵنەكاندا پێكەوەن. 
ئەندازیار عیزەتواڵ راستكار، برای فەهیمە راستكار، 

هاوسەری نەجەف دەریابەندەری )وەرگێڕی ناودار(، 
كە كاریگەرییەكی زۆری لە رێكخراوی پیالندانان 

هەبوو، لە بنكەی ئاماری ئێران، بەشێك لە رێكخراوی 
پیالندانان، كارێكی بۆ دەدۆزێتەوە.

سەرەتا وەك لێكۆڵەر، دواتر وەك وەرگێڕ و پاشان وەك 
سەرۆكی ناوەندی وەرگێڕان كار دەكات، پیشەیەك كە 

لە هیچ دەزگایەك نەیخوێندووە و هیچ بڕوانامەیەكی ئەو 
بوارەی نییە. هەرچەند لە زۆربەی ئەوانەی دەرچووی 
ئەكادیمیاكانن باشتر دەیزانێت: »هەموو سەرۆكێكی 
نوێ  كە دەهات كاتێك پرسیاری ئەوبەشەی دەكرد 

كە خوێندوومە، سەری دەسوڕما و رەنگە هەندێكیش 
بێتاقەت دەبوو، چونكە سەرۆكی ناوەندی وەرگێڕان 

بووم، ئەوكاتە ناچاربووم هەندێك یاری بكەم تا 
وەك سەرۆكی نوێ  بەڕەسمی بمناسن و وانەزانن لە 

شوێنێكەوە بەزۆر دانراوم«.
ئیبراهیم یونسی لە ساڵی 1972 بۆ درێژەدان بە 

خوێندن رووی لە پاریس كرد و لە ساڵی 1978 دوای 
وەرگرتنی بڕوانامەی دكتۆرای ئابووری گەشەپێدان لە 

زانكۆی سۆربۆنی فەڕەنسا، گەڕایەوە بۆ تاران«.

یەكەمین پارێزگاری كوردستان دوای شۆڕش و 
دەست لەكاركێشانەوەی

دوای شۆڕشی ئیسالمی، بۆ ماوەیەكی كورت پێش 
رۆیشتنی سادق خەلخالی بۆ كوردستان، پارێزگاری 
كوردستان بوو، بەاڵم بەو شێوەیەی كە بە رۆژنامەی 

»كەیهان«ی ئەوكات وتبووی: »)بەهۆی ناكۆكی لەگەڵ 
سیاسەتەكانی دەوڵەت لە بەرامبەر كوردستان، دەستی لە 

كاركێشایەوە. رۆژنامەی كەیهان نووسی: »دكتۆر ئیبراهیم 
یونسی پارێزگاری دەستلەكاركێشاوەی كوردستان، 

ئەمڕۆ دەستێوەردانی بەرپرسەكانی دەرەوەی كوردستانی 
ئیدانەكرد و بەرپرسیارێتی رووداوەكەی مەریوانی خستە 
ئەستۆی ئەو كەسانەی بەبێ  لەبەرچاوگرتنی هەلومەرجی 

ناوچەكە، سەرباز رەوانەی ئەوێ  دەكەن«.
كەیهان دەنووسێت: »دكتۆر یونسی كە 21 رۆژ پێشتر 

دەستلەكاركێشانەوەی خستووەتە بەردەم وەزیری واڵت، 
رایگەیاند كێشەكانی خەڵكی كوردستان گەلێك زۆرن، 

زۆربەی كێشەكانی ئەم ناوچەیە بەرهەمی رەفتاری 
كەسانی سەر بە رابردووە و ئێستاش هەندێك لە 

كۆمیتەكان و بەرپرسە نا مەسئولەكان درێژە بەم دۆخە 
دەدەن. من لە سەرەتای كاركردنمەوە هەوڵم دا لەنێوان 
گرووپە جیاوازەكاندا لێكتێگەیشتن و رێكەوتن دروست 

بەرگی دوو کتێبی ئیبراهیم یونسی



30

ونسی
م ی

راهی
ئیب

بێت بۆئەوەی بەپێی ئەم رێككەوتنە، ئارامی بگەڕێتەوە بۆ 
ناوچەكە. هەربۆیە دەبوو سەرەتا كۆمیتە و سەربازەكانم 
تەسفییە بكردایە. دوای ئەوەش دەبوو سەرقاڵی بابەتی 
كۆمیتەكان بوومایە. یەكێك لەم كۆمیتانە كە ئەحمەد 
موفتی زادە بەڕێوەی دەبرد، بووە هۆی دروستكردنی 

كێشە و گرفتی زۆر لە ناوچەكەدا. ئەم كۆمیتەیە دوای 
گفتوگۆ لەگەڵ ئایەتواڵ تاڵەقانی هەڵوەشایەوە، بەاڵم 
بەڕێز موفتی زادە بەم هەڵوەشاندنەوەیە رازی نەبووە«.

ئیبراهیم یونسی دواتر ئاماژەی بە دەستلەكاركێشانەوەی 
خۆی دەكات و دەڵێت: »لەگەڵ ئەوەی توانیم بۆ ماوەی 

3 مانگ ئارامی لە ناوچەكەدا بەرقەرار بكەم، بەاڵم 
هەندێك كێشەی كە لەسەرەوە باسكرا و بێ  ئەنجامبوونی 

هەوڵەكان، منی بەرەو تەركیزخستنە سەر ئەو بابەتە 
برد كە یەكەم دەزگای بڕیاردان یەك نییە و دووەم لە 

بڕیارەكانیشدا نییەتی باش بەدی ناكرێت. بۆ نموونە ئێمە 
كۆمیتەی پیاوێكی ئاینی هەڵدەوشێنین، دواتر كوڕەكەی 
لە كۆمیتەی مەركەزی تارانەوە فەرمان وەردەگرێت و 
لەگەڵ خۆی پاسدار رەوانەی ناوچەكە دەكات. هەر 
ئەم پاسدارانە ئەمڕۆ لە بیجار لەگەڵ خەڵك كێشەیان 
بۆ دروستبووە و 4 كەس كوژراون... ئەم جۆرە بێ  
سەروبەری و فرە بڕیاردانە كاری پارێزگای ئیفلیج 

كردووە تا ئەوەی كابینەكە سەرلەنوێ  دروستكرایەوە و 
منیش هەستم كرد كە هەڵسەنگاندنی بەرپرسە تازەكان 

هەڵسەنگاندنێكی زیهنییە و پشتی بەكردار نەبەستووە. 

هەربۆیە هاتمە تاران و پێشنیارەكانی خۆم بۆ چاكسازیی 
بارودۆخی كوردستان پێشكەش بە دەوڵەت كرد، بەاڵم 

هەستم كرد كە دەوڵەت ئەگەریش دەستێوەردان نەكات، 
لە هەلومەرجێكدا نییە كە شتەكان خراپتر نەكات، 

یاخود رێگە بە من بدات خۆم ئەوكارە بكەم. لەڕاستیدا 
دەوڵەت بەهۆی كاریگەریی ناوەندەكانی دیكەوە 

دەیویست كەسانێك كە ڕەگوڕیشەیان لە كوردستان نییە، 
بەسەر كوردستاندا بسەپێنێت. بەداخەوە ئەم بارودۆخە لە 

بەریەككەوتنی مەریواندا بوو بە واقیع و ئاكامی دڵتەزێنی 
لێكەوتەوە«.

دكتۆر یونسی دەڵێت: »كەسانێك كە لە ناوچەكەدا 
دەستێوەردان دەكەن یان بڕیار لەسەر كوردستان 
دەدەن، بەهیچ شێوەیەك ناوچەكە ناناسن، ئەوان 
نازانن كە ئەم ناوچەیە پڕ چەكە، هەربۆیە بەپێی 

بنەمای زیهنی نەك كردار، هەنگاو دەنێن«. پارێزگاری 
دەست لەكاركێشاوەی كوردستان لەم گفتوگۆیەدا 

رایدەگەیەنێت كە: »نەیاری شۆڕش ڕۆڵێكی ئەوتۆیان لە 
كوردستاندا نییە و زۆربەی كێشەكان ڕەگوڕیشەیان لە 
دەسەاڵتخوازی فەردیدا هەیە«. ئەو وتی: »ئەم الوازییە 
فەردیانە زیانی گەورەو قەرەبوونەكراوی لێدەكەوێتە... 

سەدر حاج سەید جەودای ئەم تایبەتمەندییانەی دەناسی 
و بە بارودۆخی كوردستان ئاشنابوو، بەاڵم وەزیری 

هەنووكەیی واڵت )هاشم سەباغیان( ناوچەی كوردستان 
ناناسێت و بارودۆخەكە بە دەستكاریكراویی دەگاتەوە 

بەرگی دوو کتێبی وەرگێڕاوی ئیبراهیم یونسی
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الی ئەو و بەپێی ئەو زانیارییانەش بڕیار دەدات. منیش 
ئامادە نیم گێرەشێوێنی ئەو كەسانەی كە لەدەرەوە 

دەستێوەردان لە ناوچەكەدا دەكەن، تەحەمول بكەم. من 
بۆ ماوەی 8 كاتژمێر بۆ ئاگاداركردنی ئەم وەزیرە بەڕێزە 
لەبەردەم ژوورەكەی چاوەڕێم كرد، لەكاتێكدا كە ئەو 
كاری رۆژانەی وەك واژۆی كاغەزەكانی ئەنجام دەدا... 

لەم بارودۆخەدا بەڕاستی كار ناكرێت«.
یونسی ئاماژەی بە رووداوەكەی مەریوان كرد و وتی: 
»ئەندامانی كۆمیتە هەڵوەشاوەكەی موفتی زادە دوێنی 
سەرۆكی شارەوانی مەریوانیان رفاندووە و فەالقەیان 
كردووە، ئەمڕۆ بە تەلەفۆن لە هۆكارەكەیم پرسی، 

سەرۆك شارەوانی وتی: هەندێك لە سەربازەكان بەهۆی 
بەدرۆخستنەوەی دەستێوەردانی حیزبی دیموكرات لە 
رووداوەكەی مەریوان بە مەبەستی كوشتن فەالقەیان 

كرد«. پارێزگاری كوردستان لەم گفتوگۆیەدا رایگەیاند 
كە خەڵكی كوردستان بەهیچ شێوەیەك جودایی خواز 

نییە و تەنها ئۆتۆنۆمیان دەوێت، ئەوان دەیانەوێت 
خۆیان كاروباری خۆیان بەڕێوەبەرن. یونسی لە كۆتایی 

گفتوگۆكەدا دەڵێت كە بەبڕوای من الیەنگریكردن 
لەوكەسانەی كە لە ناوچەكەدا نامۆن و و دەخالەتی 
ناڕەوا دەكەن، رەتكردنەوەی ئامانجە ئیسالمییەكانە. 

)كەیهان 1358/4/26(
دەستلەكاركێشانەوەی یونسی ناڕەزایی زۆربەی خەڵكی 
كوردستانی لێكەوتەوە. كۆمەڵەی كوردانی دانیشتووی 

ناوەند داوایان لە دكتۆر یونسی كرد، دەست لەكار 
نەكێشێتەوە. وتەبێژەكەیان وتی: »بەپێی ئەو بروسكانەی 

كە بۆ پشتگیریكردن لە دكتۆر یونسی لە شارە 
جیاوازەكانەوە گەیشتووەتە كۆمەڵەكەمان، ئەو تەنها 
كەسی قبووڵكراوە لەالیەن خەڵكی كوردستانەوە... 

ناردنی هەر پارێزگارێك جگە لە دكتۆر یونسی 
ناڕەزایەتی توندی خەڵكی كوردستانی لێدەكەوێتەوە«. 

)ایندگان 1358/4/21 دكتۆر یونسی 1980/10/5 دەستی 
لە پۆستی پارێزگاری كوردستان كێشایەوە و گەڕایەوە 
بۆ تاران. ناوبراو هۆكاری دەست لەكاركێشانەوەی بۆ 

»ئەو بڕیارانە گەڕاندەوە كە لەتاران بە راوێژكردن لەگەڵ 
پارێزگار و بەبێ  ناسینی بابەتییانەی ناوچەی كوردستان، 

دەربارەی ئەم پارێزگایە جێبەجێ  دەكرێت«.
یونسی لە گفتوگۆیەكدا لەگەڵ رۆژنامەی )ایندگان(، 

جەختی لە پێویستی ئارامیی كوردستان كردەوە و وتی: 
»كاتێك ئارامیی لە كوردستان بەرقەرار نەبێت، كێشەی 

ئابووریی و ئاوەدانكردنەوە چارەسەر ناكرێت«. هەروەها 
دەڵێت: »ئەو هەنگاوانەی كە لە ناوەندەكانی بڕیاردانی 

تارانەوە دەگیرێتە بەر، دەبێ  بەقوڵی روح و هەلومەرجی 
ناوچەكە بناسن، بەاڵم لەبەرئەوەی ئەو كەسانەی بڕیار 
دەدەن ئەو ناسینەیان نییە، نەك ناتوانن ناوچەكە ئارام 

بكەنەوە، بەڵكو دەبنە هۆكاری دروستكردنی چەندین 
كێشەی تر«.

»ایندگان« دەنووسێت یونسی دەربارەی قبووڵكردنی 
دەستلەكاركێشانەوەكەی لەالیەن دەوڵەتەوە دەڵێت: 
»كاتێ  ویستم دەست لەكار بكێشمەوە، تازە بەڕێز 

سەباغیان بووبوو بە وەزیری واڵت و داوایان لە من كرد 
ماوەیەك پەلە نەكەم. من و دەوڵەت چەند قسەیەكمان 

ئاڵوگۆڕ كرد، بەاڵم بێ  ئەنجام بوو. منیش درێژەدان بە 
كارەكەم بە دژوار بینی و هاتمەوە بۆ تاران. هەڵبەت تا 
ئێستا دەوڵەت دەربارەی دەست لەكاركێشانەوەكەی من 
بڕیاری دەر نەكردوو و تا هەنووكەش هیچ قسەیەك لەم 

بارەیەوە نەكراوە، ئەمەش ئەوە دەردەخات كە نێوانی من 
و دەوڵەت، زمانێكی هاوبەش بوونی نییە و نەمانتوانیوە 
پێكەوە دیالۆگ بكەین«. )ایندگان 1358/4/28 ناوبراو 

لە چاوپێكەوتنێكدا لەگەڵ رۆژنامەی كوردی هیوا، 
هەژاریی و بێكاریی گەنجان و توندوتیژی سەربازیی 

بە گەورەترین كێشەكانی كوردستان دەزانێت: »كێشەی 
ئێمە چەكە، كە هەموو كەسێك هەیەتی. هەروەها 

بێكاریی و بێ  پارەیی، ئەو بێكارانەی كە دیپلۆمیان هەیە 
و نەڕۆیشتوون بۆ خزمەتی سەربازیی یان لێبووردنی 

یاساییان وەرگرتووە، یان لە گوندەوە بۆ شار كۆچیان 
كردووە، یان كەسانێك كە لەشارەكانی تر كاریان 

هەبوو، بەاڵم گەڕاونەتەوە بۆ ئێرە و كاریان نییە«.
دوای مانگێك سادق خەلخالی بە بڕیاری ئایەتواڵ 

خومەینی رووی لە كوردستان كرد و بە لەسێدارەدانی 
توندوتیژی بەكۆمەڵ لە شارەكانی كوردستان 

هەرلەوكاتەوە بناغەی حكومەتی ترس و نەفرەتی لە 
كۆماری ئیسالمی لەناو دڵی كوردستاندا چاند.

ئیبراهیم یونسی ئەو كاتەی پارێزگار بوو، بەرهەمێكی 
تۆماس هاردی بەناوی سیروان ئازادەوە وەرگێڕا، بەاڵم 
خۆی پارێزگار بوو، تاڕادەیەك نەیدەتوانی ناوی خۆی 
وەك وەرگێڕ لەسەر كتێبەكە دابنێت و بەناوی كچ و 

كوڕەكەیەوە باڵوی كردەوە.

تێڕوانینی ئەدەبی و كۆمەاڵیەتی

ئیبراهیم یونسی سەر بەو نەوەیەی نووسەران و رۆشنبیرانی 
ئێرانە كە گەشەی فیكری و داهێنانەكانیان لە داوێنی 

حیزبی تودەی ئێرانەوە دروستبوو پەرەی سەندووە، چ 
لە بواری ئەدەب و چ لەبواری كۆمەاڵیەتیدا، وانەكانی 

حیزب كاریگەریی لەسەر بەرهەم و كردارەكانیان داناوە. 
هەندێكیان دوای شكستی 28ی 8و ناكامییەكانی دوای 

ئەوە، نائومێد بوون و رێگەی خۆیان جیاكردەوە. حیزبی 
تودەیان بە خائین زانی و روویان لە دژایەتی حیزب و 

رەتكردنەوەی رابردووی حیزبی خۆیان كرد. هەندێكیان 
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بیروباوەڕی خۆیان دەربارەی دادپەروەریی كۆمەاڵیەتی، 
كە لەسەردەمی حیزبدا فێری بووبوون، وەكو خۆی 
پاراست، بەاڵم ئیدی خۆیان بە تودەیی نەدەزانی و 

گرووپێكی تر بە شاراوەیی و لە زیهنی خۆیاندا، هەروەك 
رابردوو وەفایان بۆ حیزب مایەوە. هەرچەند لە كۆڕی 
هاوڕێكانیان ئەمەیان نەدەشاردەوە. چەند كەسێكی وەك 
سیاوەش كەسرایی و بە ئازین و سایە و هەندێكی تر. 

ئیبراهیم یونسی لە تاقمی سێیەم بوو. كاتێك لە كۆڕێكدا 
وتبووی: »ئەگەر جارێكی تر زیندووبمەوە دەبمەوە 

ئەندامی حیزبی تودە، چونكە حیزبێكی پاكە«.

دەربارەی نووسین

حەزی لە شێوازی ریالیزم بوو. پێی وابوو جەنگ 
و ئاشتی گەورەترین رۆمانی جیهانە تا ئەمڕۆ و 

دۆستۆیۆفسكی گەورترین نووسەرە لە رووی قوڵبوونەوە 
بەناو رەهەندە مرۆییەكاندا. هاتنەناوەوەی رۆماننووسینی 

لە ساڵەكانی 1920 بۆ جەمالزادە و بزورگ عەلەوی 
دەگەڕاندەوە. لە نووسەرە هاوچەرخەكان ئەحمەد 

مەحمود، مەحمود دەوڵەت ئابادی، رەزا بەراهەنی و لە 
شاعیرەكان، سیاوەش كەسرایی، محەمەد رەزا شەفیعی 

كەدكەنی و هوشەنگ ئیبتیهاجی خۆش دەویست. بڕوای 
بە چیرۆك و رۆمانی زیهنگەرا نەبوو و دەیوت: »ئەم 

رۆمانانەی ئەمڕۆ كە هیچ شتێكمان پێ  ناڵێن و ئەگەر 
لە نووسەرەكانیان هۆكاری نووسینەكە بپرسی، بەخێرایی 

خۆیان دەخەنە پاڵ )ئۆلیسۆسی(ی جیمز جۆیس و 
)بەدگۆڕان(ی كافكاوە و بیر لەوە ناكەنەوە، كە ئایا ئەو 

شتەی كە دەینووسن لە ژیانی رۆژانەی خەڵكدا هەیە 
یان نا...«. بڕوای بەجۆرێك ریالیزم و عەینییەتگەرایی و 
پابەندی كۆمەاڵیەتی لە هونەردا هەیە: »نووسین دەبێ 
بە جۆرێك بنووسرێت كە خوێنەر بیر لەوە بكاتەوە 

خەریكە ژیانی خۆی دەخوێنێتەوە. ئەو نووسینانەش كە 
ئەمڕۆ دەنووسرێن دەبێت هەڵگری هەمان تایبەتمەندی 

بن، چونكە نووسەر بۆ خوێنەر دەنووسێت بۆئەوەی دڵی 
بەتاڵ بكاتەوە و بیركردنەوەی بخاتەڕوو...«.

بەاڵم داهێنان و هەڵقوڵینی دەروونی بەمەرجی سەرەكی 
نووسین دەزانێت. پێی وایە كە بەڕۆیشتن بۆ خولی 

چیرۆكنووسین ناكرێت ببینە نووسەر.

دەربارەی وەرگێڕان
وەرگێڕان بەجۆرێك لە نووسین دەزانێت: »لە 

وەرگێڕانیشدا دەبێت كتێبەكە بخوێنینەوە و خۆمان 
بخەینە جێگای نووسەر. وەرگێڕ دەبێت بەتەواوی ماناكان 

بگوازێتەوە: هەڵبەت ئەم تەواوەتییە پەیوەندیی بە ئاستی 
زانیارییەكانییەوە هەیە. كاتێ  بازنەی زانینی وشەكانت 

فراوان نەبێت و وشەكان پڕواوپڕ نەخەیتە شوێنی خۆی، 
ماناكان بەهەڵە دەگوازیتەوە...«، ئەو لە وەرگێڕاندا 

بڕوای بە بەرپرسیارێتی بەرامبەر بە نووسەر هەیە: »من 
بەزۆری دەستی خۆم بە خوێنەری نووسەر سوور ناكەم 

و تا ئەوشوێنەی بتوانم هەوڵ دەدەم مافی نووسەر 
نەخورێت. وەرگێڕ دەبێت بە گرنگی زمانی تایبەتی 
كەسەكان بدات و لە بەرهەمەكەدا بەجۆرێك بیهێنێتە 

ناوەوە كە خوێنەر بەباشی لە زمانی كاراكتەر تێبگات، 
چونكە گێڕانەوەی پزیشكێك جیاوازە لە گێڕانەوەی 

هونەرمەندێك«.
ئەو لە هەڵبژاردنی كتێبی وەرگێڕانیشدا خۆی بە 

بەرپرسیار دەزانێت: »لەبیرمە كتێبێكم بەناوی شێری 
كە 700 الپەڕە و نووسەرەكەی شارلۆت برۆنتە بوو، 

وەرگێڕا، بەاڵم تێگەیشتم كتێبەكە دژە كرێكارە. 
بڕیاربوو »علمی«یەكان چاپی بكەنەوە، بەاڵم چونكە 

زیانی بۆ بەرژەوەندیی نەتەوەیی هەبوو، دڕاندم 
و باڵونەكرایەوە. پێموایە وەرگێڕ دەبێت كتێبێك 

وەربگێرێت كە بۆ كۆمەڵگاكەی بەسوود بێت و كەڵكی 
هەبێت«.

وەرگێڕانەكانی یونسی هەڵبژێردراو بوون و بەتەواوی 
بیریان لێكرابووەوە و بازنەیەكی فراوانی ئەو سەردەمە 

)سەدەی حەڤدە و نۆزدە و بیست و بیستویەكەم( و 
شوێن و بابەتی ئەدەبی و كۆمەاڵیەتی لەخۆ دەگرت. 
ئەدەب، رۆمان، رەخنە و مێژووی ئەدەب، زمانناسی، 
چیرۆكنووسی لە ئێران و واڵتانی تر، مێژووی هونەر، 

سیاسەت و مێژوو، فەلسەفە، ئەدەبی مندااڵن و هەروەها 
مێژووی كۆمەاڵیەت و سیاسی كوردستان. 

ئیبراهیم یونسی دەمارگیر نەبوو و لە هەڵبژاردنی 
بەرهەمەكانیدا بۆ وەرگێڕان، تەنها سەرنجی 

نەدەخستەسەر نەتەوەیەكی تایبەتی. بە ئیرادەیەكی بەهێز 
و تاقەتێكی قوڵەوە رۆژانە دە كاتژمێر كاری وەرگێڕانی 

دەكرد و دەینووسی. وەكو خۆی دەڵێت: »دیسپلینی 
زۆری سەربازیی و ئیرادەی بەهێزی لەگەڵ دیدێكی 
كۆمەاڵیەتی، كاریگەرییەكی گەورەی لەسەر كاری 

وەرگێڕانەكەی دانابوو. رەزا سەید حسەینی، وەرگێڕی 
گەورەی هاوسەردەمی خۆی لە رێزلێنانی ئەودا وتبووی: 
»لە كارەكانی یونسیدا جۆرە سیستمێكی فیكری هەیە كە 
مرۆڤ وا دەزانێت، یونسی پیالنی پێشكەوتنی كلتووری 

ئەم واڵتەی داڕشتووە«.

دەربارەی سانسۆر و جیاكاری

كاتێك لە سەرەتای شۆڕشدا، كارێكی سەختی وەك 
پارێزگاری شۆڕشی قبووڵ كرد لە وەاڵمی رۆژنامەی 
هیوا كە پرسیاری بارودۆخی چاپەمەنی لە كوردستانی 
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لێ كردبوو، وتی: »بەبڕوای من دەبێت بەتەواوی ئازاد 
بن و هەرشتێكیان بەالوە لۆجیكی بوو، بینووسن«. )هیوا 

)1358/3/5
بەهەرحاڵ هیچ كات لە بەهانە و هێرشی سانسۆرچییەكانی 

دەوڵەت رزگاری نەبوو. ئەو كە لە بەرامبەر هەموو 
وشەیەكدا خۆی بە بەرپرسیار دەزانی و بەوەسواس و 
قەلەقییەكی زۆرەوە هاوماناكانی هەڵدەبژارد، بەدەست 
سانسۆرەوە ئازاری دەچەشت: »كێشەی سانسۆری ئێمە 

ئەوەیە كە دژی شەفافبوون و راشكاوبوونە، بەاڵم كاتێ  
وشەیەك تەنها یەك هاومانای هەیە، منی نووسەر چ 

وشەیەكی بۆ دابنێم كە هەمان مانا بگوازێتەوە. ئەگەر 
رێگە بەمە نەدەن، رۆمانەكە كەموكورت دەبێت. 

كاتێكیش وابێت، خوێنەر نایخوێنێتەوە«. سانسۆری 
بە هۆكاری دواكەوتوویی و لەمپەری پێشكەوتن و 

بااڵكردنی فیكر و كلتوور دەزانی: »ئەگەر دەمانەوێت 
بەرهەمە ئەدەبییەكانمان لە ئاستی واڵتانی تردا بێت، نابێت 
سانسۆر بوونی هەبێت، نووسەر خۆی ئاگای لە چوارچێوە 

و هێڵە سوورەكانە«. بوونی دەزگایەك بۆ سانسۆر و 
جیاكاری بەبێ هودە دەزانێت: »هەموو جیاكاری و 

سانسۆرێك هەڵەیە. باشە بۆچی جیای دەكەنەوە. پێموایە 
خەریكە پیرۆزییەكی وشك دەخەینەڕوو. ئێمە لە بێدەنگی 

و شاراوەییدا زۆر قسە دەكەین و زۆریش كاردەكەین، 
بەاڵم رووبەڕوو شتێكی تر روودەدات. جیاكاری نابێت 

بەهەندێك بیانووی پووچەوە جێبەجێ بكرێت. ئەوەی 
كە ئایا دەبێت چ كتێبێك بخوێنرێتەوە، چ كتێبێك نابێت 

بخوێنرێتەوە، دەبێت لە ماڵەوە بڕیاری لەسەر بدرێت«.
سانسۆر تەنها لە كتێبی گۆڕستانی غەریبانی یونسیدا 134 

الپەڕەی البرد.
دەربارەی كوردستان

ئبیراهیم یونسی پێی وابوو كە خەڵكی شار و ناوچە 
جیاوازەكانی ئێران بەدروستی تایبەمەندییەكانی یەكتری 
ناناسن. ئەو ئەم نەناسینە بە هۆكاری سەرەكی كێشەی 
كەمینەكان و بەتایبەت كوردەكان لەگەڵ كۆمەڵگەی 
غەیری كوردی ئێران دەزانی. لێرەوە ناساندنی كورد 
و كوردستان بە ئێرانییەكان یەكێك بوو لە وەسواسە 
هەمیشەییەكانی: »كاتێ  قسە دەكرا، چ مامۆستا و چ 
قوتابی وایاندەزانی ئەگەر شەو الی كورد بمێنیتەوە، 

سەرت دەبڕن و سبەی بە زیندوو نامێنێتەوە!... جیاوازی 
ئایینزاش لە ئارادا بوو هەردووال بە خراپی بەیەكتر 

ناسێنرابوون. كاتێك كەسێكیان دەنارد بۆ كوردستان، 
خەم دایدەگرت و هەوڵی دەدا بە واسیتە و بەرتیل 

لەكۆڵ خۆی بخاتەوە، بەاڵم كاتێ  دەهاتن بەپێچەوانەی 
ئەوەی بیستبوویان دەبوو شتێكیان بدایە بۆئەوەی 
بڕۆن... خەڵكی ئێران بەڕاستی یەكتر ناناسن... نە 

تارانی ئازەربایجانی، نە ئازەربایجانی كورد و نەكورد 
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خۆراسانی. هەمووالیەك وێنەیەك نادیاریان لەسەریەكتر 
كێشاوە و من هەروەك هەموو كەسێكی تر كە 

پەیوەستە بە زێدی خۆیەوە، خۆم بەنووسین دەربارەی 
كوردستانەوە سەرقاڵ كرد«.

ئەو كۆمەڵە بەرهەمەی كە دەربارەی كوردستان 
وەریگێڕاوە و ئەوەی لە نووسین و بەرهەمەكانیدا لەسەر 
دیمەنی سرووشتی و كۆمەڵی كوردستاندا وەسفكراوە، 

دەوڵەمەندترین كۆمەڵەیە بۆ ناسینی كوردستان.

پێگەی ئیبراهیم یونسی
لە كلتووری هاوچەرخی ئێراندا

ئیبراهیم یونسی سەر بە نەوەیەك لەو وەرگێڕە ئێرانیانە 
بوو كە قورسایی سەرەكی دروستكردنی كلتووری 

واڵتەكەیان بە سەبر و هەوڵێكی بەردەوام و بێ  موچە و 
منەت، لەسەر شانی خۆیان دانا و هەوڵی فراوانكردنیان 

دا. نەوەیەك كە گەورەكانی وەك بە ئازین، محەمەد 
قازی، نەجەف دەریابەندەری، رەزا سەید حوسەینی، 

ئەبولحەسەن نەجەفی، مستەفا رەحیمی... زەمینەی 
ئاشنابوونی كۆمەڵگەی ئێران و نەوەی گەنجیان بە دەقی 
كالسیك و نوێ  و نووسەر و شاعیرە گەورەكانی جیهان 
فەراهەم كرد. بەدەر لە هۆگرەكانی كتێب و كەسانێك 
كە سەرقاڵی نووسینن، تەنانەت خەڵكی ئاساییش كتێبی 

ئەم نووسەرانەیان بینیوە. ئەوان بە وەرگێڕانەكانی خۆیان، 
بواری كلتووری ئێرانیان فرەڕەنگ كرد. توانست و 
ئیمكانییەتی زمانی فارسییان فراوان كرد و رێگەی 

جۆراوجۆری هەڵبژاردنیان بۆ نەوەكانی داهاتوو ئاوەاڵ 
كرد. واتە ئەو كێشەیەی كە خۆیان بەدەستیانەوە 

دەیاننااڵند. چ جای ئەوكەسانەی كەلە خۆشەویستی 
ئەدەبیاتدا قەرزداری یونسی و هاونەوەكانی ئەون. 

بێگومان دەتوانین بڵێین كە بەشێك لەم وەرگێڕانانە، 
هەنوكە بەشێكە لە ئەدەبی فارسی هاوچەرخ.

میراتی ئەو بۆ خەڵك و نەوەكانی داهاتوو، نەمر و 
بێ  جێگرەوەیە. سەرمایە و پشتیوانییەك كە بەنرخی 

چەرمەسەری و خۆ خواردنەوەكانی یونسی و 
هاوقەڵەمەكانی بوو: »من زۆر بڕوام بەو نەوەیە هەیە 

كە بەڕێوەیە، ئەم نەوەیە پشتیوانی هەیە، پشتیوانێك كە 
لەجێگەی خۆیەتی. پەیوەندی بەوەوە هەیە كە تاچ 

رادەیەك سوود لەم پاڵپشتە و چەند پشتی پێ  ببەستێت. 
پێموایە ئیدی ناكرێت هێڵێك بگرێت و بڵێت لەسەر ئەم 
هێڵە دەڕۆم، چونكە ئێستا هێڵی زۆر هەیە...«. رەنگە ئەم 

نەوانە كە یونسی باسیان دەكات، هەرگیز نەزانن كە چی 
لە ساتەكانی ئەو كەسانەدا گوزەراوە كە ئەم پشتیوانە و 

سەرمایەیەی بۆ دابین كردوون، بەاڵم ئەگەر ئەم گەنجینە 
بێ  بەرامبەرە بكەن بە پشتیوانی خۆیان و درێژەی پێ  

بدەن، هەوڵەكانیان بێ  ئەنجام نابێت.

وێنەی نووسەر دوای
مردن لەچاوی ئەوانی دیكەوە

ئیبراهیم یونسی لە تەمەنی هەشتاوپێنج ساڵیدا، لەدوای 
دووساڵ دەست و پەنجە نەرمكردن لەگەڵ نەخۆشی 

ئەلزایمەر لە تاران كۆچی دوایی كرد. لەدوای مردنی 
مەحمود دەوڵەت ئابادی، لە پرسەنامەیەكدا نووسی: 

»خۆم )لەبەرئەوەی سەردانم نەكرد( سەركۆنە دەكەم، 
بەاڵم بۆ یونسی شین ناگێڕم، شانازیی پێوە دەكەم!«.

مەحمود دەوڵەت ئابادی چەند ساڵێك پێشتر لە مەراسیمی 
رێزلێنانی ئەحمەد مەحموددا و بە ئامادەبوونی ئیبراهیم 

یونسی بەڕێوەچوو، وتبووی: »ئێمەی نووسەران، خەڵكی 
ئێرانمان پێكەوە ئاشتكردووەتەوە، مەبەستی ئەم قسەیە 

ئەو سێگۆشەیەیە، ئەحمەد مەحمود لە باشووری ئێران، 
ئیبراهیم یونسی لە خۆرهەاڵتی ئێران و مەحمود دەوڵەت 

ئابادی لە خۆرئاوای ئێران.
رەزا سەید حوسەینی، وەرگێڕی بەناوبانگ لە مەراسیمی 
شەوی ئیبراهیم یونسیدا كە لە ساڵی 1386 بەڕێوەچوو، 

وتبووی: »ئەو رێنماییكەری میلەتی ئێمە بووە... ئەو 
بەڕێكەوت كاری نەكرد، بەڵكو نەخشەی بەرەوپێشبردنی 

كلتووری میللەتی ئێمەی هەبووە و رێنماییكەری 
كلتووری میللەتەكەمان بووە... یەكەمین رێگەكانی 

چیرۆكنووسین یەكەمجار لەالیەن ئیبراهیم یونسییەوە وەك 
كتێب نووسراوە، پێموایە یونسی بەشێوەیەكی بەرنامە بۆ 
داڕێژراو كاری كردووە و نووسەرانی خۆرئاوای بە ئێمە 

ناساندووە...«.
جەمال میر سادقی دەربارەی ئیبراهیم یونسی وتی: 

»ئیبراهیم یونسی پیاوێكی گەورە بوو، هەم لەڕووی 
فەزل و هەم لەڕووی فەزیلەت. مرۆڤە گەورەكان 

الیەنی زۆر گەورەیان هەیە و قسەكردن لەسەریان زۆر 
سەختە لەبەرئەوەی دەبێت باس لە گشتیبوونیان بكەین... 

یونسی هەم وەك مرۆڤ، كەسێكی گەورە بوو هەم 
لەڕووی ئەو بەرهەمانەی كە نووسیویەتی و وەریگێڕاوە. 

ئەو یەكەم كەس بوو كە لە بواری چیرۆكنووسیندا 
هونەری چیرۆكنووسینی باڵوكردەوە. هەروەها كتێبی 
رەهەندەكانی رۆمان، هەموو نووسەرانی هاونەوەی من 

قەرزداری ئەوین. میرسادقی وتی: »یونسی دەستی بۆ ئەو 
كتێبانە دەبرد كە هەموو كەسێك نەیدەتوانی لێیان نزیك 
بێتەوە، چەندین كتێب هەبوو كە سااڵنێكی درێژ، ناویان 

دەهێنا بەالم كەس دەستی بۆ نەدەبردن وەك ترسیترام 
شندی الرنس ئیستەرن كە ئیبراهیم یونسی وەریگێڕا«.

میرسادقی وەرگێڕانەكانی یونسی بە نایاب و بێ  
كەموكورتی وەسف دەكات و دەڵێت: »ئەو خزمەتێكی 

گەورەی بە كۆمەڵگای ئێرانی كرد، نەك هەرئەمە، 
بەڵكو ئەو مرۆڤێكی باش، دروست، پاك و رەفتاری 
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لەگەڵ نووسەرە الوەكان بێوێنە و ناودار بوو. لە بەرامبەر 
گەنجتر لەخۆی فەخری نەبوو و بەخۆبردووییەكەی 

بێوێنە بوو«.
عەلی دەهباشی، لێكۆڵەر و بەڕێوەبەری گۆڤاری بوخارا 

كە لە كاتی ژیانی دكتۆر یونسیدا، یەكێك لە شەوەكانی 
بوخارای بەم نووسەر و وەرگێڕە تەرخان كردبوو، بە 
یەكێك لە دوا ئەڵقەكانی )زنجیرەی( گەورە پیاوانی 
كلتوور و ئەدەبی ئێران لەقەڵەمی دا كە دەیان هەزار 
الپەڕەی خستووەتە سەر كلتووری نووسراوی ئێرانی. 
عەلی دەهباشی وتی: »یونسی لە نەوەی ئەو گەورانەیە 
كە هەوڵەكانیان لەپێناو زیادكردنی الپەڕەكانی زمانی 

ئەدەبی فارسیدا بوو... ئەوەی یونسی لە پانتایی رۆمان و 
ئەدەبی خۆرئاوادا بە زمانی 
فارسی ناساند، بێگومان لە 

بەرزكردنەوەی ئاستی رۆمان 
و ئەدەبی پەخشانی لە ئێراندا 

كاریگەرییەكی گەورەی 
دروستكردووە و زۆرێك 

لە نووسەر و چیرۆكنووسە 
هاوچەرخەكانمان قەرزداری 
ئەون«. بە وتەی دەەهباشی 

»ئیبراهیم یونسی لە یەكەمینی 
ئەو كەسانە بوو كە كە 
دەربارەی تیۆرییەكانی 
چیرۆكنووسین، كتێبی 

نووسیوە و كتێبی هونەری 
چیرۆكنووسینی ئەو هێشتا 

دوای 54 ساڵ دەبێت بۆی 
بگەڕێینەوە«. ئەو هەروەها 
وتی: »ئیبراهیم یونسی لە 

بواری كۆمەاڵیەتی- سیاسیدا 
پیاوێكی نیشتماندۆست بوو، 

خاكی ئێرانی لێ  پیرۆز 
بێت«.

ئیبراهیم یونسیش وەك 
زۆرێك لە گەورە پیاوەكانی كلتووری واڵت، هەورەك 

لە كلتووری ئێراندا بووە بە نەریت، نەریتێك كە لە 
فردەوسییەوە تا هەنووكەش بەردەوامە، لە سەردەمی 

ژیانیدا، نە رێزی لێنرا و نە لە پێگەی بەرز دانرا. هەموو 
ئەو شتەی كە بۆی كراوە رێزلێنانێك بوو لە ساڵی 2004 

لە فێستیڤاڵی چیرۆكنووسی )عەزرا( بۆ ئەو و مەحمود 
دەوڵەت ئابادی سازكرا و لە ساڵی 2002ش ئەنجومەنی 
بەرهەمی و شانازییە كلتوورییەكان، رێزی لە هەوڵەكانی 

ناوبراو گرت.

جارێكیش لە شەوی بوخارا، عەلی دەهباشی، 
بەڕێوەبەری گۆڤارەكە لەناو وەرگێڕ و نووسەرەكانی 
تردا رێزی لێگرت. سەردەمێكیش چەند بەرپرسێكی 

)وەزارەتی ارشاد( سەردانی ماڵەكەیان كرد و رێزیان لێنا. 
یونسی وتبووی كە نازانێت چۆن لە كاری ئەم بەرپرسانە 
تێبگات، لە الیەك رێز لە هەوڵەكانی دەگرن و لەالیەكی 
ترەوە كارەكانی سانسۆر دەكەن. بەشێوەیەكی گشتی لە 
ئاست پشتگیریی دەوڵەتدا رەشبین و بێهیوا بوو. بڕوای 
بە خەاڵتە ئەدەبییەكان نەبوو و بە ناعادیالنەی دەزانی: 
»بەزۆری ئەو بەرهەمانەی كە خەاڵتەكان وەردەگرن، 
دەخوێنمەوە، بەاڵم وەك مارك تواین دەڵێت گرنگی 

ئەم خەاڵتانە پەیوەستە بەوەی كە چەند كەس لەدەوری 

خۆیان كۆدەكەنەوە. زەوی سووتاو یەكێك بوو لە 
پاڵێوراوەكانی 20 ساڵ ئەدەبی پەخشانی ئێران. لەبیرمە 

قاسمعەلی فیراسەت )بەرپرسی بەشی ئەدەبیاتی پەخشانی 
خەاڵتەكە( شەوێك لەگەڵ ئەحمەد مەحمود هاتنە 

ماڵەكەم و وتیان گۆڕستانی غەریبان پاڵێوراوی خەاڵتە. 
بە مەحمودم وت كە خەاڵت نە بە تۆ دەدەن و نە بە من 

و ئەوەشم پێ  وت كە نەڕوات بۆ مەراسیمەكە، بەاڵم 
رۆیشت و خەاڵتەكەشی وەرنەگرت«.

ئییبراهیم یونسی تەنها و لە گۆشەگیرییدا مرد، هەواڵی 
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مردنەكەی لە ئاژانسە دەوڵەتییەكاندا بە كورتی باسكرا و 
تەنها چەند دێڕێك بوو. لەدوای مردنی چەند وتارێكی 

كورت و دووبارە دەربارەی ئەو لە ماڵپەڕەكاندا نووسرا... 
هەرئەمە و تەواو, وەسیەتی كردبوو كە لە شارەكەی 
خۆی )بانە( بنێژرێت. رۆژی هەینی 2002/2/21 وەك 

هەواڵەكان دەڵێن: »تەرمەكەی بە ئامادەبوونێكی فراوان 
و گەورەی توێژە جیاوازەكانی خەڵك و هونەرمەند و 

نووسەر و ئەدەبییەكان، لە گۆڕستانی )سلێمان بەگ( لە 
زێدی خۆی بە خاك سپێردرا«.

رەنگە رۆژێك وەك رێزێك لە ماندبوونی، لە بانە یان لە 
تاران، شوێنێك بەناوی ئەوەوە ناوبنرێت. یان بونیادێكی 
رۆشنبیری ناوی ئەو لە خۆی بنێت، بەاڵم تا ئەمڕۆ نە 

ناوێكی لەم شارەدا هەیە و نە نیشانێك.
بە خامۆشبوونی ئیبراهیم یونسی، دەنگی سەردەمی 
درەوشاوەی وەرگێڕان لە ئێرانیش خامۆش دەبێت.

گەنجیبنەی بەرهەمەكانی ئیبراهیم یونسی و پرسیارێك
بەرهەمەكانی ئیبراهیم یونسی نزیكەی هەشتا ناونیشانی 

وەرگێڕدراو و نووسراوە كە لەماوەی كەمتر لە 
پەنجا ساڵ، لەنێوان دوو مردندا، خوڵقاندوویەتی: لەو 
حوكمی لە سێدارەدانەی كە بوو بە زیندانی تاهەتایی 

و مەرگێكی ئەبەدی و بێ  گەڕانەوە. پرسیارەكە ئەوەیە 
كە ئەگەر ئەو ئەفسەرە گەنجە لەگەڵ ئەفسەرەكانی 

تردا لەسێدارە درابان، بواری رۆشنبیریی ئەمڕۆی ئێران 
لە چ گەنجینەیەك بێ  بەش دەبوو؟ و بیر لە كاروانی 
لەسێدارەدراوەكان بكەینەوە و ئەو تەمەنانەی كە لە 

تاراوگە و زینداندا تیاچوون.

سەرچاوە:
http://www.voanews.com/persian/

news/Ibrahim-Younesi-Passed-away-
 html.139239243-Translation
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