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كچی كافرۆش یەكێكە لەو ســیمبوالنهی نــاو بیرەوەریی زۆرینەمان.
تابلۆ ،چیرۆك و سهربردهی جیاجیای ل ه ماڵ ،شار و شارۆچكەكانی
باشــووری كوردســتان ،هەبووە .هەموومان لە ڕێی دڵ و چاومانەوە
تێمان ڕوانیووە ،بەبێ ئەوەی بزانین چیرۆكی ئەم كەسایەتییە ،كێیە
و چۆن هاتووهتە ناو ژیانمانهوه.
دیــارە لەســەرەتای شەســت و حەفتــاكان ،تەنانــەت تا ســەرەتای
هەشــتاكانی ســەتەی ڕابردووش پۆتســتەری كچی كافــرۆش ،لەبەر
چــاوان بــووه ،بەو پێیــەی ،كە بەئەندازە و شــێوەی جیاواز چاپ و
باڵوكرابووهوە .بەردەوامیش هەر یەكێكمان بە بیرماندا هاتووە ،داخۆ
ئەم كەسایەتییە ڕاستییە؟ یاخود تهنیا ئەندێشەی خولقێنەرەكەیەتی،
بەاڵم ئەوەی جێی سەرسوڕمانە زۆر لە نەتەوە و واڵتانی دەوروپشتیش،
بە شێوازی جیاواز ناویان لێناوە و وێنەكەی بە كەمێك گۆڕانكاریییەوە،
درووستكراوەتەوە ،تاكو بیكەنە داستانێك بۆ ناو مێژووی خۆیان.
ئەگەر وەك ســەرەتا باس لەناوەندێكــی نزیك لە خۆمان بكەین ،كە
ئەویش عێراقه ،بە كچی كافرۆشیان وتووە (بنت المعیدی) ،بەاڵم لە
ناو میللەتی كورددا هەر كچێك ،كە زۆر جوان بوایە ،پێیان دەوت :تۆ
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لە كچی كافرۆش دەچیت .وات ه جوانیەكەی ئەم كچە ،بووهتە داستان
و پێناســە بۆ هەموو كچ و ژنان و ناســاندنی جوانییەكانیان .بووهتە
خاڵی بەراورد .دەكرێت هەمان ئەو پێناســەیە بێت ،كە لە ئەورووپا
بۆ كچێكی جوان ،بە مۆنالیزا شــوبهاندوویانە و بە وێنەكانی دیواری
كۆشك ،میوانخانە و تەنانەت ماڵەكانیشیان ڕازاندووهتەوه.
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چیرۆكەكە وا دەستپێدەكات:
ئەفسەرێكی ئینگلیز ،شێتانە عاشقی ئەم كچە دەبێت ،بەاڵم بەهۆی
دابونەریتــەوە ،كچەكهيــان نەداوەتــێ ،تاكــو بیخوازێــت .هەر بۆیە
هەموو توانا هونەرییەكانی خۆی نیشــانداوە ،تاكو نیشــان بدات ،كە
خۆشهویستییهكەی هێندە جوانە و بە ئەندازەی ئەو وێنەیەی ،كە بۆی
كێشاوە .بەاڵم دابونەریت هۆكار بووە بۆ نەهاتنەدی ئەم خەونهی.
چیرۆكێكــی تر هەیــە ،كە هەردوو عاشــقەكە بەیەك گەیشــتوون و
كچەكەی بردووهتەوە بۆ لەندەن و لەوێ داوای لەیەكێك لە نیگاركێشە
ئینگلیزەكان كردووە ،وێنەیەكی بكێشێت.
لەهەمانكاتدا چیرۆكێكی تر هەیە ،كە دەڵێت :كچی كافرۆش( ،فاتمە
ســمانجی)یە و خەڵكــی شــاری كەركوكــە .ئەم چیرۆكەیــان كەمتر
بــاوە .بــەاڵم لیلی ،كە لەالی عەرەبەكانی عێــراق ناوی لێنراوە و لە
ســەرەتای ساڵی  1914كە ئینگلیز لە ڕێگەی شاری بەسرەوە هاتنە
ناو عێراقەوە ،ئەم چیرۆكە لەو دەمەوە لەنێو زۆنگاوەكانی خوارووی
عێراقەوە سەری هەڵداوە ،ئەوان ،وەك نموونەی جوانی كچانی الدێ
ناوی دێنن .بەاڵم لە كوردستان تهنیا كچی كافرۆش ،بەشێك نەبووە
لەبیرەوەریی ناو ئەندامانی ئەو خێزانانەی ،كە لە ماڵەكانیاندا وێنەی
كچی كافرۆشیان هەبووە ،بەڵكو ناوی كچی كافرۆش بۆ هونەرمەندانی
بواری گۆرانی و میوزیكیش جێگەی گرینگی و پڕ بایەخی خۆی بووە،
بــۆ نموونە هونەرمەندی گەورەی كورد (حەســەن زیرەك) لەســاڵی
1950دا گۆرانیــی بــۆ كچی كافــرۆش چڕیووە .هەروەهــا هونەرمەند
محەمەد ئەحمەد ئەربیلی لەساڵی 1970دا ،دوو گۆرانیی بۆ چڕیووە،
كە تێیدا باسی ئاستبەرزی جوانیی كچی كافرۆش دەكات.
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چیرۆكێكــی تریش دەڵێت :كچی كافرۆش بەتهنیا بۆ كورد نەبووهتە
جێــی ئیلهام بەخشــی ،بەڵكو ئینگلیزەكانیش بەهەمان شــێوە ئەو
شــەیدایییەیان هەبووە بۆ وێنەكە .پێش ئــەوەی بەدیل بیبەن لەناو
فڕۆكەیەكدا چیرۆكەكە دەڵێت :كچی كافرۆش ڕازی نەبووە ،كە دیلی
ئــەوان بێت ،بەڵكو لە فڕۆكەكەوە خۆی فڕێداوەتە خوارەوە و گیانی
لەدەست داوە .لەگەڵ ئەوەی ڕاست و درووستی چیرۆكەكە نەزانراوە،
بــەاڵم بووهت ه ئیلهامی زۆر شــاعیر ،هونەرمەنــد و چیرۆكنووس ،تا
ئــەم چیرۆكــە بكەنــە بابەتــی بەرهەمەكانیان .هەر بۆیــە ئەڵمان و
ئینگلیزەكان بەشێوەی جیاواز ،نیگاری كچی كافرۆشیان كردووە ،لە
گەلەری و مۆزەخانەكانی ئەورووپادا دانراون.
توركیا ،یەكێكی ترە لەو واڵتانەی ،كە هاوشێوەیەكی بۆ كچی كافرۆش
درووســت كــردووە و نــاوی (كچی حەدبا) و لە واڵتــە عەرەبییەكان
(فاتمــە) و لەبەغــداد (بنت المعیــدی) و لە كوردســتانیش (كچی
كافرۆش) ،بەاڵم ئەوەی ،كە گرینگە ئەم كەسایەتییە ،بووهت ه بەشێك
لە شارستانییەت و پارچەیەكی گرانبەهای هونەریی بۆ چەند نەتەوە
و میللەتێك.
ئەوە شاكاری ڕاستەقینەیە؛ وێنەیەك ،لەیەككاتدا نیشانەی خۆشی و
غەمباریت پێدەڵێت و ئەو ناوبانگە بەدەست دێنێت.
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