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خوالێخۆشبوو )ئیبراهیم یونسی( نووسەر و وەرگێڕ 
و مێژوونووسی كوردستان، لە ساڵی )1926ز( لە 
شارۆچكەی بانەی كوردستانی ڕۆژهەاڵت هاتۆتە

 دونیاوە.
یونسی، هەروەك لە یاداشتەكانیدا دەڵێ: لە ساڵی 1926ز 
لە شارۆچكەی بانەی سەرسنور لەدایك بووم، بەاڵم ئەم 

مێژووە لە ناواخندا ڕاست نییە، چونكە دەرهێنانی ناسنامە 
بۆ هاواڵتیان وەك هەر شتێكی دیكە درەنگ گەیشتە 
كوردستان. ساڵی 1931ز یاخود 1932ز ناسنامەیان بۆ 

دەرهێنام. لەیادمە لەسەر تەمەنەكەم، بابم و داپیرەم ناكۆك 
بوون. داپیرەم دەیگوت تەمەنی زیاد بنووسە و باوكیشم 

گوتی ڕاستی و دروستییەكەی دەنووسین. داپیرەم لە 
سەربازیی زۆرەملێ دەترسا و دەیویست تا لە توانایدابێ 

چوونم بۆ سەربازیی دوابخات، هەربۆیە هەوڵی دەدا 
من بە بچووكتر لە قەڵەم بدەن. بەپێی ئەو بەسەرهاتانەی 
لەبیرمە، پێموایە دوو تا سێ ساڵ لەو تەمەنە مەزنترم كە 

لە ناسنامەكەمدا هاتووە.
یونسی دەڵێ: تەمەنم دوو ساڵ بوو دایكم كۆچی دوایی 

كرد. داپیرەم لەگەڵ باپیرەمدا منیان مەزن كرد. ئەم 
خێزانە مرۆڤگەلێكی زۆر ئارامگر و زەحمەتكێش و نەدار 

بوون. 
باپیرەم لە هەموو پیشەیەكدا ئەزمووندیدە و تەڕدەست 

بوو: لە دارتاشی، ڕەنجبەری، دروومانی.... وێڕای ئەوەش 
پیاوێكی زۆر قسەخۆش و بەدڵ و خاوەن مەجلیس 

بوو. دایكیشم كیژە جوتیارێك بوو، باوكیشی لە خان 
بوو، نەوەی سلێمان خانی یونس خانی حاكمی بانە بوو. 
ماڵەكەی واتا ماڵە بابی، زۆر قەرەباڵغ بوو. پێنج خوشك 

و سێ ژنی هەبوو، سێ برا و برازایەك و كۆمەڵێك 
خزمەتكاری لە ماڵێدا بوو. هەریەكەیان بۆ خۆی 

حكومەتێ بوو، هەر كامیان بۆچوونێكی تایبەتی بۆ خۆی 
و ئەو خێزانە مەزنە هەبوو. خێزانی ماڵە بابم سەرجەمیان 
بەرەو پشت ئەتڵەس بوون ، جگە لە من و دوو ئامۆزام 

)من لەیەك ڕووەوە ئەتڵەس بووم(. من تا تەمەنی 
)15( ساڵی جگە لە ماڵی باوكم، بۆ هیچ شوێنی دیكە 

نەڕۆیشتووم، هەر ساتێ بچوومایەتە دەرەوە سەرزەنشتیان 
دەكردم و داپیرەم ڕێگای نەدەدام.

یونسی لە ساڵی )1938ز( قوتابخانەی سەرەتایی تەواو 
كرد و بڕوانامەی شەشی سەرەتایی بەدەستهێنا. هەروەك 

خۆی دەڵێت: بانە قوتابخانەی ناوەندی لێ نەبوو، هەربۆیە 
بابم منی بۆ سەقز هەنارد. شاری سەقزیش 60 كیلۆمەتر 

لە بانەوە دوور بوو. 
سێ ساڵی قۆناغی ناوەندی لە سەقز خوێند، بە گوتەی 

یونسی: لە ساڵی )1941ز( كاتێ ئێران لەالیەن هێزەكانی 

هاوپەیمانانەوە داگیر كرا، ناوچەكە شڵەژا و عەشایر 
دەسەاڵتیان گرتە دەست. ئیدی قوتابخانە نەما و تا ساڵی 

1943ز بێكار بووم. لەم ساڵەدا سوپا بە پەخشنامەیەك 
داوای لە خێزانی عەشایرەكان كرد ئەگەر منداڵەكانیان 

مەرجی پێویستیان تێدایە، ئەوا بۆ قوتابخانەی سەربازی 
)قوتابخانەی نیزامی و كۆلیژی ئەفسەری( بنێرن. من 

مەرجەكانم تێدابوو، هەربۆیەشە لە ساڵی )1943ز( هاتمە 
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تاران و لەو قوتابخانەیەدا خۆم نێونووس كرد. 
برایمی الو لە ساڵی )1945ز( دیبلۆمی وەرگرت و بۆ 
كۆلیژی ئەفسەری نێردرا. لە ساڵی )1948ز( بە پلەی 

ئەفسەر كۆلیژەكەی تەواو كرد و لە لەشكری چواری 
ورمێ دامەزرا.

یونسی لە دوادوای ساڵی )1949ز(، لەگەڵ خاتوو 
ڕۆزا گوڵپاشی ژیانی هاوسەرێتی پێكهێنا، بەرهەمی ئەم 

هاوسەرێتییەش سێ كیژ و كوڕێك بوو. 
یونسی یەكێك بوو لە ئەندامانی ئەو گروپەی لە ساڵی 

)1964ز( دوای حكومەتەكەی د. موسەدەق وەك 
ئەفسەرێكی سەربازیی دەستگیر كرا، ماوەی )8( هەشت 
ساڵ تەمەنی لە زیندانی ڕژێمی پەهلەوی بەسەربرد. لە 

ئەندامانی گروپەكەشی، هەریەك لە سەرهەنگ موبەشەری 
و سەرهەنگ سیامەك لەسێدارەدران، بەاڵم یونسی 

لەبەرئەوەی قاچێكی لە خزمەتی سەربازیدا كەمئەندام ببوو، 
سزاكەی كەم كرایەوەو بە زیندانی هەتاهەتایێ سزا درا، 

دوای )8( هەشت ساڵ زیندانیش سزاكەی كەمتر كرایەوە. 
سەبارەت بەو قۆناغە دەڵێت: لە ساڵی 1950ز بەهۆی 

ڕووداوێكەوە لە ساتی خزمەتی سەربازیی لە ورمێ، 
قاچی چەپم لەدەست دا. بۆ چارەسەر هاتمە تاران و لە 
نەخۆشخانەی ژمارە یەكی سوپا )نەخۆشخانەی یوسف 
ئاباد( خەوێنرام. پاشان گوێزرامەوە بۆ جبەخانەی سوپا، 
تا ساڵی 1964ز لە جبەخانەی سوپادا خزمەتم كرد. لەم 
ساڵەدا دوای كودەتای )28 مرداد 1333 - 19ی ئابی 
1954ز(، ڕێكخراوی سەربازیی سەر بە حیزبی تودەی 

ئیران ئاشكرا بوون و ژمارەیەكی زۆری ئەفسەران 
دەستگیر كران، منیش لە ڕیزی دەستگیركراوەكاندا 

بووم، بەپەلە ئێمەیان لەژێرناوی )گروپی دوازدە كەسی(
دا ڕادەستی دادگای بااڵی سەربازی كرد. من وەك 

بەشێك لە گروپی دووەم، لە )بیست  ودوم مهر 1333- 
14ی تشرینی یەكەمی 1954( دادگایی كرام و بەكۆی 

دەنگ هەر دوازدە كەسەكە سزای لەسێدارەدانیان 
بەسەردا سەپێنرا. بەرلە ئێمەش، هەموو ئەندامانی گروپی 

یەكەم بە لەسێدارەدان سزا درابوون. لە دواساتدا و لە 
كاتی جێبەجێكردنی سزاكەدا، بە منیان ڕاگەیاند بەهۆی 

كەمئەندامبوونمەوە لە خزمەتی سەربازیی، پلەیەك سزاكەم 
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كەم كراوەتەوە و بەرلێبوردن كەوتووم.
یونسی دوای چەندین ساڵ چەرمەسەریی و  زیندان، 

بەهۆی د. ڕوحوڵاڵ عەباسی هاوڕێیەوە، لە خوێندنگه ی 
بااڵی ئابوریی خۆی ناونووس كرد، هەر لەو 

خوێندنگه یەدا ماستەری بەدەستهێنا و لە هەمان بواردا لە 
ساڵی )1977ز( دكتۆرای لە زانكۆی سۆربۆن وەرگرت. 
یونسی لە ڕۆژانی سەرەتای زیندانەوە، دەستی بە كاری 

وەرگێڕان و نووسین كردبوو، دوای ئازادبوونیشی لە 
ساڵی )1962ز(دا پەرتوكی )هونەری داستاننووسی( 

باڵوكردەوە كە لە ڕۆژانی زینداندا نووسیبووی.
یونسی بە هاوڕێیەتی )محەمەدی قازی( و )م. ا. ئەزین( 
لە بەشی وەرگێڕانی كۆمپانیای كامساكس كەوتە كار 
)واتا ئەو كۆمپانیا دانیماركییەی ڕێگای ئاسنی ئێرانی 

دروست كرد(. 
هەروەك دەڵێن لەو ڕۆژانەی یونسی لە زینداندا دەژیا، 
سیاوەشی كیسرایی ببووە هاوڕێی زیندان و چەندینجار 

یەكتریان دەدی، پرسیار دەربارەی وەرگێڕانی )ئارەزووە 
مەزنەكانی(ی )چارلز دیكنز( دەكات و پێشنیازی 

ئەوەش بۆ یونسی دەخاتەڕوو كە ئەگەر دەرفەتی هەیە، 
وەریبگێڕێت. دوای وەرگێڕانی پەرتوكەكە، بەچاودێری 

)سیرۆس پەرهام( باڵودەكرێتەوەو لە ساڵی )1957ز( 
خەاڵت لە زانكۆی تاران وەردەگرێت. یونسی لە زینداندا  

و لەڕێگەی نووسینەوە، قوتابخانەی فێركاریی ڕۆمانی 
ئینگلیزیی ئەزموون كرد.  

یونسی لە سەنتەری تازە دامەزراوی ئاماردا كەوتەكار، 
لەوێش كاری وەرگێڕانی دەكرد، لەو بارەیەوە دەڵێت: 
هەر سەرۆكێكی نوێ دەهات، كاتێ بواری خوێندنی 
لێدەپرسیم، دووچاری سەرسوڕمان دەبوو- و هەندێ 

نائاسودەش دەبوو، چونكە سەرۆكی خانەی وەرگێڕان 
بووم، ئەو ساتەش بەندە ناچار بووم هێندە خۆم ماندوو 

بكەم تا سەرۆكی نوێ بە فەڕمی من وەك سەرۆكی 
خانەی وەرگێڕان بناسێ و وەها بیر نەكاتەوە كە پێی 
وابێ لەالیەن الیەنێكەوە منیان بەسەردا داسەپاندووە.

یەكێك لە خاڵە سەرنجڕاكێشەكانی یونسی بۆ وەرگێڕانی 
پەرتوكەكان بۆسەر زمانی فارسی، بڕوابوونی بوو بە دەقی 

بەرهەمەكان، ئەگەر هاوڕای ئایدیا یاخود بیرۆكەكەی 
نەبووایە، ئەوا وەرینەدەگێڕا، هەروەكچۆن یونسی ئاماژە 
بۆ یادەوەرییەكی خۆی دەكات و دەڵێت: وەبیرم دێت 

پەرتوكێكم بە ناوی )چارلی( لە نووسینی )چارلۆت 
برۆنتە( وەرگێڕا كە نزیكەی )700( الپەرە بوو، بەاڵم 

كاتێ بینیم پەرتوكەكە دژ بە كرێكارە و سەرمایەدارەكان 
دەیانویست چاپی بكەن، لەبەرئەوەی زیانی بە 

بەرژەوەندی گشتی دەگەیاند، پەرتوكەكەم دڕاند و 

چاپ نەكرا. لەو بڕوایەدام پێویستە وەرگێڕ پەرتوكێك 
وەربگێڕێت كە بۆ كۆمەڵگه  سودمەند و كەڵكدار بێت.

ئەم نووسەرە پێشڕەوە، لە ساڵی )2003ز(دا بە هاریكاریی 
مەحمود دەوڵەتئابادی، لە ڤێستیڤاڵی چیرۆكنووسی 

عەزرادا بڕوانامەی ڕێزلێنانی پێشكەش كرا... یونسی لە 
مەیدانی مێژووی ئەدەبیات، بەرهەمی سیاسی، مێژوویی 

جەنگ و ڕۆمانیشدا كۆمەڵێك وەرگێڕان و نووسینی 
هەیە و بە لێوەشاوەترین وەرگێڕی ئێرانی هەژمار 

دەكرێت، سااڵنێكی درێژ لە كار و چاالكیدا قەڵەمێ 
بووە لە بواری نووسین و وەرگێڕان و چیرۆكنووسیندا، 

پتر لە )80( پەرتوكی لە زمانی ئینگلیزییەوە بۆ فارسی و 
پەرتوكێكیشی لە زمانی فەڕەنسییەوە بۆ فارسی وەرگێڕاوە. 
زمانی فەڕەنسیش لەو بەندییانەوە فێر ببوو كە لەگەڵیدا لە 

زینداندا ژیاون.  
یونسی لە ساڵی )2009ز(ەوە دووچاری نەخۆشی 

ئەلیزایمر بوو، دوای تێپەڕینی دووساڵ لە رۆژی )8ی 
شوباتی 2012( كۆچی دوایی كرد. 

گرنگترین بەرهەمەكانی بواری وەرگێڕان و 
نووسینیشی بریتین لە: 

ا( بواری نووسین

1- هونەری چیرۆكنووسین.
2- ئەڤینداران.

3- خەون بە خەون. 
4- دایكم دووجار گریا )ڕۆمان(.

5- شەدەالر و قەرەج. 
6- گۆڕستانی غەریبان )ڕۆمان(.

7- زستانی بێ بەهار.
8- پشكووتنی باغ )ڕۆمان(. 

9- دادە شیرین 
10- غەمی شەوێكی بێكۆتایی.

11- نزا بۆ ئارمێن.
12- خۆشهاتی )ڕۆمان(.

ب( بواری وەرگێڕان
یونسی لە ماوەی ژیانیدا نزیكەی )60( پەرتوكی بەناوی 

خۆیەوە وەرگێڕاوەتە سەرزمانی فارسی، هەندێك لەو 
پەرتوكانەش دەربارەی مێژووی كورد و كوردستانن، 

دەروازەیەكی گرنگ بووە بۆ خوێنەری فارس و 
فارسیزمانان بۆ ئاشنابوون بە كورد لەڕێگای ئەو 

نووسینانەی بێگانەكان نووسیویانە. گرنگترین بەرهەمە 
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وەرگێڕدراوەكانیشی بریتین لە:

نووسینی: چارلز دیكنز 1- ئارەزووە مەزنەكان  
نووسینی: دی تۆرن 2- ئەدەبیاتی ئەفریقا  

نووسینی: رۆز  3- مێژووی ئەدەبیاتی یۆنان  
هێربێرت جنینگز

نووسینی: درایز تۆدۆر 4- تەكییەگاه   
نووسینی: رۆبەرت  5- ڕاپەرینی شێخ سەعیدی پیران 

ئۆڵسن.
نووسینی: درك كینان. 6- كورد و كوردستان  

نووسینی:  7- مێژووی هاوچەرخی كورد  
دەیڤید مەكداوڵ

نووسینی: كریس  8- بزووتنەوەی نەتەوەیی كورد 
كۆچیرای كوردناسی فەرەنسی.

9- هونەری نمایش نووسین  
نووسینی: ویلیام  10- گەردەلول   

شكسپیر
11- رەهەندەكانی ڕۆمان

12- ئەگەر بیل ستریت زمانی هەبووایە 
13- كورد، تورك و عەرەب                   

نووسینی: سیسل جی ئەدمۆنز.
14-  جوتە چاوێكی ئاوی    

 نووسینی: تۆماس هاردی
15- موزیك و بێدەنگی     

نووسینی: رەز ترەمین.
16- گەڕانەوەی خۆماڵیانە     

نووسینی: تۆماس هاردی
17- گەشتێك بەنێو كوردستانی توركیادا   

نووسینی: شیری لەیزەر
18- ئەو پیاوەی خۆری لە دەست دا   

نووسینی: جاك ریمۆند جۆنز
19- مەسەلەی كورد و پەیوەندییەكانی ئێران و توركیا 

 نووسینی: رۆبەرت ئۆڵسن
20- دوای ئەم ڕیسواییە لێبوردنی چی؟   

نووسینی: جۆناسان راندڵ
21- نیشانەچی      

نووسینی: چارلز دیكنز
22- داستانی دوو شار     

نووسینی: چارلز دیكنز
23- چارلز دیكنز             

نووسینی: هاردی باربارا
24- یادداشتەكانی ڕۆژانەی نووسەرێك   

نووسینی: فیۆدۆر داستایۆفسكی
25- كوردەكان      

نووسینی: مستەفا نازدار.
26- سپارتاكۆس             

نووسینی: فاست هوارد
27-  ئاغا و شێخ و دەوڵەت    

نووسینی: مارتین ڤان برۆنسن.
بزووتنەوەی نەتەوەیی كورد     -28

نووسینی: كریس كۆچیرا.
ژیان و بیروباوەڕی تریستدام شندی      -29

نووسینی: ستێرن الرنس
مێژووی كۆمەاڵیەتی هونەر     -30

  نووسینی: هاوز ئەرنۆڵد
كورتەیەك لە ئەدەبیاتی خۆرئاوا      -31
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