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 هۆمەر نۆریاویی                       

 

چلەکانی هەتاویی)شەستەکانی زایینی(دەبێت کە دڵێک لە پێناو بەخشینی ڕۆشنایی زێتر بە زمان و چاندی 
نەتەوەکەی،لە"مەهاباد"ی هەر هەمیشە کەسکەوە، بارگە و بنەی ژین تێک دەنێت و ڕوو لە "تاران"ی پێتەخت دەکات. 

ەشی هەر بەرەو بەرزایی دەچێت، بۆ یەک هەر لە یەکەم ساتەکانی نیشتەجێبوونەوە هەتا ئێستایش کە تەمەنی گ
ساتیش ئەڤینی نیشتمان لە دڵە میهرەبانەکەی دەرنەچووە و بە درێژایی ئەم تەمەنە دوور و درێژە، هەردەم 

ڕووناکایی بۆ گەلەکەی بووە و لە هەر وشە، نووسین،ئاخاوتن و دەرکەوتنێکی،تەنێ هەر یەک پەیڤ خۆ دەنوێنێت و 
 "کوردستان"ە. ئەم مرۆ نازەنینە تا سەر ئێسقان گەلپەروەرە، هەر هەموو ژینی بە کوردانبەس؛ ئەویش ناوی پیرۆزی 

بەخشیوە تا ناوی کوردیش وەک نەتەوەکانی دی هەرگیز هەرگیز لە درەوشانەوە نەکەوێت و پشتگوێ نەخرێت. لە 
ەدات و ڕوو لە خوێندنی بااڵ تاراندا هەر زۆر زوو خۆی دەبینێتەوە و درێژە بە بڵندکردنەوەی بااڵی زانستیی خۆی د

 دەنێت و لە هەوەڵین دەرفەتیشدا ،ئەوەی الی گرینگ دەبێت ،تەنێ هەر زمانەکەی دەبێت و بەس؛ بۆیە خێرا ئاوڕ لە
 زمانی زەنگینی نەتەوەکەی دەداتەوە و پێنووسەکەی لەو پێناوەدا دەخاتە گەڕ. فرەی پێناچێت ڕادیۆ کوردیی تاران

بۆ گوێزتنەوەی دەنگەکەی بۆ هەر هەموو کوردان. ئەم پێوەندیی و هاوکارییە لەگەڵ  دەبێتە مەکۆ و دەالقەیەک
ڕادیۆ، تا بەم ساڵە دواییانەیش هەر درێژەی دەبێت و ئەم کەسایەتییە خودان ڕێزە لەو تریبۆنەوە پەیڤی نازداری 

وای سەقامگرتن لە تاران، کوردی بۆ سەر دڵی شەیدای هەموو کوردێکی زمان خۆشەویست دەگوێزێتەوە. هەر دوا بە د
ماڵەکەی گورجێ دەبێتە مەکۆی گشت دڵێکی ئاشقی کوردستان و تا هەنووکەیشی لەگەڵ بێت، ئەم هەوارە،هەواری 

هەر هەموو کوردانە و کەم ڕۆژ بووە و دەبێت دەرکەی لە ڕووی نووسەران و نیشتمانپەروەران کراوە نەبێت. هەر پاش 
ی هەتاویی(دووی وەرگرتنی مۆڵەتی باڵڤۆکێکی کوردی 1357)1979ساڵی  سەرکەوتنی شۆڕشی گەالنی ئێران لە

دەکەوێت و گۆڤاری "گرشەی کوردستان" لە تارانەوە باڵو دەکاتەوە. ئەم گۆڤارە هەر بە هەوڵی تاکەکەسیی ئەم 
گی )نۆ( ژمارەیەکی لێ دەردەچێت. خزمەتی ئەم نووسەر و خەمخۆرەی زمان و فەرهەن 9مرۆڤە نەتەوەپەروەرە تا 

کوردان، یەک و دوو بوار ناگرێتەوە و لە چەند کورتە دێڕێکی ئەوتۆدا جێی نابێتەوە و دەرفەتی تایبەت بە خۆی 
ۆژە گەرەکە. لەم سۆنگەوە تەنێ ویستم نەوەی ئێستا ،مرۆی نازەنینی ئەوتۆ و لەم چەشنەی ئاشقی نەتەوەکەی بەم ڕ

 ی تەمەنێک خەمخۆریی و پەرۆشیی بەرانبەر فەرهەنگ وهەستیارانە پشتگوێ نەخات و سۆراخێکی بگرێت و قەدرزان
زمانەکەی بێت. ئەم کەسایەتییە لە دڵەوە نزیک و خاکەڕایە کەس نییە جگە لە مامۆستا "محەممەد ساڵح 

 هەر بۆ تەمەنە هەموو ئەم درێژایی بە تارانەوە لە و ساڵیدایە 90 نزیک  ئیبراهیمی)شەپۆل(" کە نها لە تەمەنی
 و شیرینی نێو کوردستانەکەی فرمێسکی هەڵوەراندووە و بۆ تاقە ساتێکیش نیشتمانەکەی لە دڵ تاڵ ڕوودواێکی

.دەرنەکردووە .  



 
شیاوی وتنە مامۆستا محەممەد ساڵح 

ئیبراهیمی )شەپۆل(،ساڵی 
ی هەتاویی( لە شاری 1312)1933

مەهاباد لە دایک بووە. مامۆستا 
پەڕتووکە و  30، خاوەنی پتر لە شەپۆل

سەدان وتار و بابەتی لە گۆڤار و 
باڵڤۆکی کوردیی ئەمدیو و ئەودیودا 
باڵو بووەتەوە و هەمیشە بەشدار و 
ئامادەبوویەکی بەشی فرەی کۆڕ و 

 جڤینە کوردییەکان لێرە و لەوێ بووە و
بە یەک لە سیما هەرە ناسراوەکانی 
 ر وکورد دادەنرێت کە ساڵگارانێکی دوو
درێژە لە تارانەوە ڕاژە و خزمەتی 

.میللەتەکەی دەکات   
                        


