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 رەحمان نەقشی: کۆکردنەوە و ئامادە کردنی 
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 چاردەی سەرماوەز
 

 ی پاشەرۆکماڵپەڕ بەرێوەبەرمحەممەد نیک پەی، : سینی ونو
 

   

 
 !نا ! پاییز ، پاییز هەزار رەنگ ، نا 

 .دەرد و مەینەت هەر وەکوو ئاگردانەکەی پێشوو کوژاوە پڕ لە ماتەم و 
 .پشکۆکانی ناو ئاگردان خامۆش خامۆش . پاییز پاییز ، سەرماوەزانە 

 ئەندێسەی باش الی ئێمە ئەفسانەیە ،
 کردەوەی چاک بۆ ئێمە تەنیا حیکایەتی دێرینەیە و
 .گوتەی باشیش لە تەنیایی شێعرێک نەبێ نابیسترێ 

 .ەمەکانە ئەم سەردەمە لە تەمەنی ئازارەکانی مرۆڤدا کۆی هەموو غ
 .ئەم سەردەمە جێ پەنجەی هەموو ئازارەکانە 

 .لە یادمان ناچێ و ئاگردانی ئەو سەردەمە لە دڵمانا خامۆش نابێت 
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 .ئەندێشە ، کردەوە و گوتەی باش مێژوومانە 

 .ژیلە مۆی ئاگردانێکی ئەبەدین . خامۆش نابین 
 

یش لە کۆچ کردن دان بەو هەموو رەنگانەوە شاار و دێ .. …لەو شارە ، چۆن پەرەسێلکەکان کۆچ دەکەن ، ژیانە جوانەکان 
 .تەم دەیگرێ و لە ناو تەپ و تۆزا مەرگ هاوار هاواریەتی  پراپر لە دەرد وزامە ، سەرسوول

 .دەورم ، رەقس و سەما دەکا منیش بۆ یادێکی دی ، دڵم پرە لە مەینەت و دەریا دەریا پەژارە ، لە 
ئەورو ، کاروانێک بەرێوەیە ، هەشت گەنج دەڵێ ی ساەفەری خاۆش و ئاخریاانە مەبەساتی ساەرەکیان بەرەو هەشات بەهەشات 

  .رێ پێوانە
 .نەمتوانی ! گەرام گەرام ، وشەیەک ؟ رستەیەک ؟ کە بتوانێ ئەم زامە بەرینە حیکایەت کا ، کوا ؟ 

 
ویست وشەی هەشت توانی گەنج و بەهەشت لە پنا یەک دانێ و ئەو تراژێدیایە بخااتە بەر خاامە بەاڵم بە خوشیەوە وەک پێ

 .و وێنەی لێ ساز بکا 
لە رۆژی چاااردەی سااەرماوەزی هەزار و سێسااەد وپەنجاااو و حەوتاای هەتاااوی دا هەشاات ئینسااان ، رەنجاا ەر ، زەحمەتکااێش ، 

 .اری نەزانی ، زوولم و دیکتاتوریەت کەوتن گەنج و دەرون پاک لە کوشتارێکی بێ وێنەدا وەبەر پەالم
لە سەرچاوە را پەنا دوکانی ئەناوەری ەەلای و دۆساتان و 
چاالک وانان دەنگیان بڵیند کرد ، هاوار هاوار ، تاا کەی 

 !زۆر ! ئاخر ، زووڵم 
بە هوی سیخوری سیخورەکان و نامەردان ، دوو تێکۆشەر و 

هیری و چاااااالک وان ئەو رۆژانە ، بە نێااااوی ماجیااااد تااااا
فەرامەرزی زەرگەری ئەفشاااااااااااااار ، وەبەر پەالمااااااااااااااری 

 .دیکتاتوریەت کەوتن و بەند کران 
 

دەرکەی زینااادان دەشاااکێنین ، زینااادانیەکان ) دوکاااان دادەخااارێن خەلاااک بەرەو شاااارەبانی و ساااتوونی یاااادبوود وەرێ دەکەون 
 ..…ئازادی ئازادی مەرگ بۆ شا و ( دەردێنین 

 لە کێ ؟. دەکرێ ، تانگێک لە پادگان هاتوتە دەر و تەقە دەکا لە شارەبانی را تەقەی هەوایی 
 لە خەلک ؟

 .بۆچ ؟ ؟ ؟ ئاخر خەلک ئازادی دەوێ ، لە دیکتاتوریەت بێزارە ، لەزولم و زۆر بێزارە 
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ۆنی هاورووژم زیااتر دەباێ ، شاار بە تەواوی شاڵەژا ، هااوار و گارمە گارم گەرمتار باوو ، با! مەترسن گوللاەکان پەالستیکین 

ئااازادی ئااازادی جااار جاااریش بماارێ شااا بماارێ شااا بە گااوێ : خااوێن خلااۆر دەبااۆوە ، لە پەنااا مزگەوتاای سااوور را شااوەاری 
 .دەگەییشت 

 
دڵسااوزەکانی پیاار جااار جااار پێشاایان بە جەواەاکااان 

وەکشااێن ، زور مەیەنە پااێش ، : دەگاارت دەیااانگوت 
بااا خااوا نخواسااتە وەبەر پەالماااری گوللااا  نەکەون و 

 .نەکوژرێن 
 

کاااک هاشاام دەسااتی خوێناااوی بلینااد کاارد و روبەروی 
کاااکە ئاگااا و لە خااۆ : خەڵااک هەڵاای هێنااا و ووتااێ 

 .، ئاەوەتاا ئاەوەش خوێان ، ئەوەش بەڵگە *گوللاەکان راستین * بێ ،
 

ماردن باۆ  دەرکەی زیندان دەشکێنین ، زیندانیەکان دەردێنین ، مردن بۆ شاا ،: جەوانەکان توندتر شوەارەکانیان دەگوتنەوە 
 .شا 
 

تانگ هەر تەقەی دەکارد ، کارەساات هەر قاووڵتر 
دەبااوو ، بەڵااێ گوللاااەی تانااگ لەو روژەدا هەشاات 

خەلاک کە لە  .گەنجی حوالەی هەشت بەهەشت کرد
دەوروبەری مزگەوتێ ساوور و مااڵێ ساەمیعی و مەال 
) سالەی باغی و دووکانێ حەسەنی دەروێش زارایە 

بە شاوەار دان  باوون( حەسەن قەن ەری رەحمەتای 
بە پەلە بەرەو بیمارساااتان وەرێ کەوتااان ، تاااازە 

دەزاناادرا کە خەلکێکاای زۆر کااوژراو و بریناادارن ، تەمێکاای گەورە تەواوی شاااری داگرت ااوو ، وردە وردە کوژراوەکانمااان بەرەو 
باوو ، شاین و  مزگەوتی سوور دەهێنادران ، گریاان و هااواری هاوساەران ، منادااڵنی باێ بااک و خەڵاک ، مزگەوتای پار کارد

 ، تا بەیانی هەر شین و گابۆرلێ دانگریان لەگەڵ خوێندنی قورئان تێکە اڵو، شەو شەوێکی پڕ مەینەت و زام ، 
 شەهیدەکان شوردران ، نوێژیان لە سەر کرا و دواییش بە شوەاردان بەرەو بارگای هەمیشەگی مان رەوانە کردن و لە
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 . گۆرستانی شار دا ماالواییان لێ کردین 

 
هەر لەو رۆژە را کااااروان کااااروان ، لە شاااارەکان را دەهااااتن و سەرەخوشااایان دەکااارد و بە رێ پێاااوان لە گەلیاااان ، بەرەو 

 .شارەکانیان بەرێمان دەکردنەوە 
دوای ماوەیەکیش ئێمە وێنەکانی ئەو شەهیدانەمان خر کاردەوە و باۆ کااک ناساری 

 و تابلویەی نەخشاندقازی زادەمان ناردن ، ئەویش بە خامە جوانەکەی ئە
 

و لە تااااران چااااپی رەنگیماااان کااارد و ب وماااان کاااردەوە کااااک ناساااری براشااام ، 
تااابلویەکەی لە شیشااە دا و بە رەنااگ کااۆپی و ویتاارای کاارد و ئازەریشاای کاارد بە 

 .سەرماوەز هەڵمان هاوەسی  41سەرماوەز و بردمان لە مەدرەسەی 
 

ساەرماوەز هەالوەساراوە  41ئێستاش ئەو تابلویە تازە کراوەتەوە و لە مەدرەساەی 
 .و ماندگار بوە 

 
وەبیر خەڵاک دەهااتەوە ، بە ئەرکای خاۆم زانای ، ئەو سااڵ ،  سەرماوەز41لە شار دا جار، جار، یاد لەو تراژیدیایە دەکرا 

لە پاشااەرۆک دا ، مۆمیااایی کەم ، بلااێم چاااالک وانەکااانی خەڵکاای سەردەشاات و 
ناااااوچە ، لە هەمااااوو کاتێااااک دا ، بە جااااووڵە بااااوون ، لە رێ ی ئااااازادی و 
سەربەستی دا ، رێ یان پێواوە و شەهیدیان داوە ، ئێمە هەلگاری ئەماانەتێکی 

ن ئەمانەتی گەورە ، نابێ هەرگیزا و هەرگیز ، خۆمان لە بیر بچێتەوە گەورەیی
ئەرکە . و ، رێ ی چاالک وانانی پێشو و مەزنەکانماان بە فەرامۆشای بسایێرین 

 .لە سەرمان یادیان بکەین و رێزیان لێ بگرین 
چۆن لە بااڵی ئاسمان باروانم کااتێ چاوەکاانم لە جانتاای شاێعرێکی ئەهاورایی 

ی ئەو دونیااا دەپێااون ، بەڵکااو لە سااێ ەری دار ئەرخەوانێااک  جااێ ماااون و رێ
هەشاات شااێعری بااااڵ بەرز و تەمەن درێااژ باادۆزنەوە و لە پەنایااان ب اااوێنەوە و 

ئێاااوە ئەی : ساایاو و ساااەری تەەزیمیاااان باااۆ شاااۆر کەنەوە و پاااێ یاااان بڵاااێن 
 . . .شەهیدان نامرێ ناو و نیشانتان 
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 لە سیلەی قەبران هاوارە

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 هەتاوی 4331لە دایکبوی رێبەندانی 
 

قیت وقؤز ، کؤت و شااڵوارێکی جاوان , تازە دەستی لە گیرفانی خؤی دەنا , کاکە برایم لە ئیدارەی پەروەردە و راهێنان بو 
 .و کراسێکی خەت خەتی خؤش رەنگی لە بەر دەکرد 

لەو سااااەردەمەدا الوەکاااااان لە سااااایلەی گەرەک و کاااااون و کەلێنااااای 
و جااااااێ ژواناااااای ئێااااااواران چاااااااوەروانی گااااااراوی و  کؤالنەکااااااان

  .دەزگیرانەکانیان دەکرد
 

کاک برایم خۆی رادەوەشاند وپێکەنین و شاادمانی هەماوو پەیاکەری 
 .لە خؤی دەگرت و وەرەقس و سەمای دەخست 

 دەرێ ی داناکوری گەرەکی حەسارێ بوو ، دؤستەکانی بؤ دیتنی مؤبلە سوورەکانی کە یەکیانی لە پەنا پەنجەرەی روو بە 
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 .ئینشالال بؤکی سوریان لە سەر دادەبەزێنم : سەریان دەدا و کاک برایم دەیگوت ! بوو تا خەلک بی ینن 

 
 ..…لە سیلەئ قەبران هاواره .. …شەوانە بە دەنگە ناسکە پسکەکەی مووسیقای شیرینی لە گەرەکدا ب و دەکردەوە 

. …کاکە برایم تەواو باوو تەنیاا هاوساەری کەم باوو ، ئێاواران لە گەڵ دۆساتانی بااو باسای دڵاداری و خؤشەویساتی باوو 
بەاڵم هێنااادێ قساااە و باسااای تاااازەش هاااات ونە نااااو 

خؤپێشاندان ، شاەهید باوون . رێ پێوان : باسەکانیان 
 ..…و ، لە بەند کردنی ئازادیخوازان 
ایم قاتی خاوی لە بەر بە یانی چواردەی سەرماوەز کابر

کردبوو ، خؤی رازاندبۆوە دەنگۆ هەبوو کە کااک ماجیاد 
و ئەفشااااریان گرتاااوە ، کاااابرایمیش لە گەڵ رەفیقاااانی 

شاارەبانیش . ئاگریان گرت وو ، چوباونە کان شاارەبانی 
 .تەقەی هەواییان دەکرد 

 .ت بمرێ زۆڵم و زۆر دەنگی دەدایەوە با بمرێ دیکتاتوریە. …ئازادی ئازادی 
 !تانگێکی نەفەر بەر لە پادگان هاتوتە دەرێ و لە دوور را تەقە لە خەڵک دەکا ، ترو لە دڵی کاک برایم دا 

 .مەگەر دەیتوانی هێالنە بکا ، نەترو و بە راستی جەسوور و بێ اک بوو ! نا ، نا 
بگاارێ و گەرماای و خؤشاای الی دووکااانی ەااادڵی دەتگااوت داواکاااریەکی هەیە ، دەتگااوت دەیاایەوێ کاااک برایماای لە باوەشااێ 

 .هاوسەرێکی جوانی پێ ب ەخشێ 
 دوو الوی شؤرەسوار گیراون ، تا کەی ئەو زوڵم و زؤرەی قەبوول کەین ؟

 .تەقە چیە ؟ تانگ چیە ؟ ئێمە فیدای ئەم کورە بە جەرگانە بین 
تانگ نێزیک بۆتەوە چەند ئینسانی بە شەرەف و تێ کؤشاەر لە ەەرز دراون 

، پتەی لێ دەی دەقەڵشێ ،خشتەیەک هەڵادەگرێ و  کاک برایم زؤر قەڵسە
بەرەو تااااانگەکە هێاااارش دەبااااا و کاااااک باااارایم خشااااتە بەرەو تااااانگەکە و 

ئەو . ژیااان رەنااگ دەداتەوەو . تااانگەکەش گوللاااەی گەرم بەرەو کاااک باارایم 
 هەموو ئارەزؤ و دڵخؤشیەی 

گەرەکاای حەسااار خۆیااان حەشااار دەدەن و دەنااگە پسااک و خؤشااەکەی لە گەڵ 
ئاخ و ئاهی گیان بەخت کردن تێکەاڵو دەبان و خاوێنی ساوور جێگاای باووکی 
 سوور و مؤبڵی سووری بۆ دەگرێتەوە جؤگەلەی تەختی خەیابان پێش دوکانی 
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 .نیشتمان پەروەرو رووح پاکەادڵی دەبێتە راخەری بن جەستەی الوێکی رووح سووکی بە سؤز و 

 
  ...لە سیلەی قەبران هاوارە: ئێستاش لە گوێمدا دەنگی کاک برایم دەزرینگێتەوە 

 
دەڵین زؤر زؤر لە مانگ و سااڵن ، هەموو هەموو پێنج شەمؤیان تارمایەک کە لە پەیکەری کیژێک ئەچێ ، بە خؤی و جاامە 

وێدەچێ ئەو پەنجاانەی بە جاێ مااو لە ساەر گاؤری ئەو ، های ! کردوە ەەتر و هێندێ گوڵ و ری انە سەردانی کاکە برایمی 
 !بؤ بە تەنیا رۆیشتی ؟ : ئەو کیژە بن 
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 !بۆ ، دەبێ مەوڵودیش قوربانی بوێ ؟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 هەتاوی 4331لە دایکبووی خەزەڵوەری 
 

مساتەفای وەساتا . خەریاکە دانەوێاڵە و کەرەساەی مەولاودی جاێ بە جاێ دەکاا  مەولودیە ، دەروێش حەسەن لە گەرەکای ژێارو
 :.رەحیمی مزگەر قەرارە ئیستکان و ژێرپیااڵنی بۆ بەرێتەوە ماڵێ 

دڵاای بە ! بااا وەبەر خێراتاای مەولااوودی کەوم ، نیااوەرۆ نااایەمەوە ، چاااوەروانیم مەکەن ، ئاااخر مەولوودیمااان بە دەسااتوە ؟ 
 ؟! اخرەت دەبێ خەبەر بوو کە دیدار بە ئ

 
کرێکارێکی زەحمەتکاێش و لێوەشااوە باوو ، وەرێ کەوت اوو ، بااری ساەر شاانی ( کەریمیان ) مستەفای وەستا رەحیمی مزگەر 

 !ئەمانەتێکی بە نرخ و هەستیار بوو ، ئاخر مەولودی پێ دەکرا 
 .کا مستەفا بۆ خۆی و بنە ماڵەکەی دیندار و خوا ناو بون 
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 یابوود وەرێ کەوت وو ، دەنگی تانگ و تەقە تەق خەڵکی هەراسان کردبوو ،شار بەرەو ستوونی 

 :کا مستەفا بە خۆی و ئیستکان و ژێرپیاڵەکانیەوە بەرەو خوار دەرۆیشت و لە داڵغەدا بوو ،
دیسااان سااەد شااوکرت ، بەو ناایە مناایش لە ! ئەی خاوایە نەساای ی مەشاای کەی ، ئااێمەش بتااوانین مەولودیێااک وەرێ خەیاان   

 !دی دەروێش حەسەنی دا بەشدارم مەولو
ئەی بؤچ دوکان دادەخرێن ؟ بۆ هێندە خەڵک پەشۆکاو و غەمناکە ؟ ئەو تەقە تەقە دەباێ چ باێ ، چ رووی دا باێ ؟ باڵەی 

 ؟ خوا بەاڵمان لێ!وەک شارەکانی تر سەردەستیس نە شێوێ 
 !دوورکا ، ئینشاڵال 

 
ێ فکااااری دەروا و خااااۆی ون دەکااااا و رەتێکاااای باااارد ، دەی هەو

 .سەرەنگرێ بێ ، وەخۆ دێتەوە 
ئەی خااوایە بااارەکەم شیشااەیە ، بااا ئاگااام لە خااؤم بااێ ، ئەو : 

 .ئەمانەتیە بە سەالمەت بگەیێنمە ساحەبەکەی 
کامسااتەفا ئاگااای لە چارەنووساای نەبااوو ، نەی دەزاناای چاای بە 

 ؟. …ئەویش  بڵەی ئەو بەزمە. …سەر دێ ، مەولودی دەبینێ یا 
 

زانیااوە ؟ شااار هەژاوە ، دەڵااێن چەنااد نەفەریااان گرتااوون ، جەوانەکااانن ، داوای ئااازادی دەکەن ، داوا نەت ! کاااک مسااتەفا 
  ,دەکەن چی تر زۆڵم و زۆر نەمێنێ ، بەندیەکان ئازاد بکرێن

لە شااارەبانی را تەقەیە ، تانااگ وەشااار کەوتااوە ، تەقە لە خەلااک دەکااا و 
 .رەحم بە کەو ناکا 

خاوایە زوو باگەمە گەرەکاێ ژێارو ، پشاتی : ەڵێ کاک مستەفا لە بەر خۆیەوە د
 .مزگەوتی سوور و ئەمانەتیەکان بگەیێنم و بەو مە 

نەفەری سەر تانگەکە رەحام بە کەو ناکاا ، دەساتووریان پێاداوە تەقە بکاا و 
 .کەو نە پارێزێ ، چ روو دەدا با بدا

   
تارو کا مستەفا و تانگ لە کن ستوونی لە یەک نێزیک دەبنەوە ، کا مساتەفا 

( زەککااای ) هەڵااای دەگااارێ و خاااۆ بەرەو مااااڵی مەال رەساااوڵی شێخۆل یساااالمی 
 .رادەکێشێ ، دەییەوێ هەر چۆنێک بوە خۆی دەرباز کات 
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بەاڵم هاوار و سەد هاوار دەرکە داخراوە ، ئەجەل نێزیک بۆتەوە و پێم وابێ کاک مستەفا هەر لە وێ شاادەی دێناێ و هاکاا 

جاوگەلەکە هااوێ ، لەو کااتە دا گوللااەی گەرم کاا مساتەفا دەهەنگێاوێ ، ئیساتکان و ژێرپیااڵە لە خۆ دەرباز کا یا خاۆ دە 
 .دەستی دادەکەون و بەراو دم بە جۆگەلە دا دەکەوێ 

 
ئای خوایە بۆچ بەشداری لەو مەولودیەت دا پێ نەبەخشیم ، ئاخر خۆم بۆم بە قوربانی ئەو مەولودیە ، خاوایە شاوکرت ، : 

منداڵەکان هاوسەری لە خۆ بردۆوم بە تۆ دەسیێرم ، ئیش ئێش کاری رۆژانە ژیانی چەندین سالە هەر وەک  سمایل ، ئەنوەر
پەردەی سااینەما دەوروبەری کاااک مسااتەفایان گاارت ، ماااڵ ئاااوایی لە هەمااوان و گیااان لە دەساات داناای هەر ئەو ساااتە ، باان 

 .ەهیدێکی گەورەی ئەو سەردەشتە بوو بە گۆری ش( زەککی ) دەرکی ماڵی مەال رەسولی شێخول یسالمی 
 

مەحەممەدی سمایلی ئامینە چکۆلێ لە پەنای مزگەوتی سوور را بە کاۆڵێی دادەدا و بە کان مااڵێ مەحەمامەدی وەساتا قاسامی 
 ……سنەیی دا گەیاندیە بیمارستان ، بەاڵم چای باڵەم پشاتی کاا مەحەمامەد لە خاوێن دا شاەتاڵ ب اوو ، کااک مساتەفاش 

 !ینی شادکا خوا بە بەهەشتی بە ر
 

ئەو پەنجانەی دایانخست بەرەکەتیان لاێ بارا ، بە بارتەقاای ئەو ! لە تەمەنی ئەم شارەدا ئەم دەرکە داخراوانە شوومن )) 
 . ((لەو پانجانە پێکەنین کۆچیان کرد  ,مەرگەش
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 کاتێ لە چاوەروانی دیداری ئاخرەت دا دەمێنینەوە
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 هەتاوی 4331لە دایکبوی بەفرانباری 
 

 .، چاک و چاونی و لە یەک پرساینمبەیانی بوو تازە لە تاران را گەرابوومەوە ، ماندوو و شەکەت ، تووشی خدری برام بوو
خدر پەشۆکاو و دڵ بە غەم بوو ، دەتگوت کەشتی لێ غەرق باووە ،  

 .زۆر بە کەمی وام دی بوو 
 

با بچینە مااڵی خەساووم ، دانیشاین ،  خدر گیان زۆر ماندووم ، وەرە
 ئەرێ خدر دەڵەی تەواو نی ؟. قسە زۆرن 

کاااک ەەوواڵ ، نااایەم لەو شااارانە ، ئەوە جەوانەکااان ، ژن و منااداڵ 
 دەکوژرێن و شەهید دەکرێن ، خوێن سەران دەبا ، جەنایەتی گەورە 
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 .ئێمەش بێ دەنگین ، جولەیەکی وەها مان نیە   ،دەکرێ

رەشاام ساااز کااردوە ، دەیاا ەمەوە لە بێااوران بە بااؤنەی سەرەخؤشاای و ماااتەمینی شااارەکانی تااری کوردسااتان لە سااەر ئااااڵیەکی 
 .ماڵەکەمانی هەڵدەدەم 

خدری برام لە گەڵم نەهاتەوە ، منیش مانادوو ماوجرو پەشاۆکاو چاوومەوە 
ماڵێ خەسۆم ، هیشتا ماندوییم بە تەواوی لە جەساتە بە دەر نەکردباوو و 

ەوە هااوار هااوار و گارمە گارم پەیادا باوو ، دەنگای تەقە لە نە حەسابووم
 .دوور را دەهات ، دەڵێ ی شار تووشی حەستەنگیەکی گەورە بوە 

خاادر دوای جیااابونەوە لە مااان ، بەرەو بااازار دەروا ، دەبینااێ دوکانەکاااان 
تەواو ئااااواڵە ناااین یەک هەیە و یەک داخاااراوە ، خەڵکااایش بە شاااڵەژاوی 

ک سااتونی یااادبوود لە رێ دایە ، خاادریش دەڵەی بەرەو شااارەبانی لە نێزیاا
ئاواتەکەی بە جێ دێ ، بە تورەیی و شوەاردان بە خەیابانی پەهلەوی دا 

 .بەرەو شارەبانی و ستوونی یادبود وە رێ دەکەوێ 
کاااک خاادر دەبینااێ نەفەرێااک لە سااەر تانگێااک کە لە پادگااان هاااتۆتە دەر 

زیاک ب اۆوە ، تاانگەکەش هەروەهاا ، کااک خادر لە کان مااڵی مەال سااڵەی تەقە دەکا ، لەو کاتەدا لە ستوونی یاادبوود نێ
 مەحمودی برایمی بێوران دەبینێ ، کە بریندار بوە ،( زەککی)باغی 

لێای نێزیاک دەبێاتەوە ، دەبینااێ ، گۆللااە لە پشاتی وەدەر کەوتاوە ، لە باوەشاای دەکاا ، هەر لەو بێانەوبەرەدا نەفەری سااەر 
ا و بڕبڕەی پشتی دەکااتە ئاماانج ، کااک خادر خاۆی بە کااک مەحمودیێاوە لە وێ دەکەوێ ، تانگکە تەقە لە کاک خدر دەک

 .کاک مەحمود زیندویەو خدریش هەر لە وێ گیان لە دەست دەدا 
 .خدری برام بە نێوی خدری جوانمێری دارمەکۆنێ کرا بۆوە کە ئەویش گۆللاەیان لەو جێیە دابوو کوشت ویان 

ەرێ ، هاااورێ لە گەڵ خەلکاای پەشااۆکاو بەرەو بیمارسااتان وەرێ کەوتاام ، گەییشااتمێ و ئەماان لە ماااڵی خەسااوم هاااتمە د
یەکسااەر چااوومە ژورێ ، چەنااد مەیاات لە سااەر تەختەکااانی بیمارسااتان داناادرابوون ، لە سااەر یەکێکیااان حاااجی مەحەماامەدی 

پەژارەوە سەیری منی دەکارد ،  ئازەری راوەستا بوو ، زۆر بە ئەسیایی لێی نێزیک بۆمەوە ، حاجی مەحەممەد بە نائۆمێدی و
برا مردن ئەویاش بە ! هەستم پێ کرد دەبێ مەیتەکە لە نێزیکان بێ ، خۆم گیاندە سەر تەختەکە ، یا خوا کەو نەی بینێ 

 .بەڵێ ، دیم ئەوە خدری برامە ، رۆ برالە رۆ ! دەستی ئەو نامەردانە 
 رۆژی تاریک و غەمناکی منیش دەستی پێکرد ،

 
 . (شێعرێک دا جێ ما بوو ، کاتێ کۆچی کرد ، شێعر بە تەنیا مایەوە بە تەنیا لە ) 
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 چەند چرکەیەک و کۆتایی هەتا هەتایی
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 هەتاوی 4311لە دایکبوی 
 

  ،بابم ئاش وەستا بوو ، لە زووران دێ ی مەال نەجمەی کەوکەبی لە دایک بووە
 

باااپیرم را ئاااش وەسااتایی بااؤ مااابۆوە ، لە گەڵ کااابرایەکی بە سااەلیقە و ئااازا بااوە ، لە 
مەحەماامەدی وەسااتا قاساامیش نەجاااری کااردوە وە یەکەمااین مشاااری بەرقاای نەجاریااان لە 

 .کابرایەکی بااڵ بلیند و بە ئؤبوهەت و چوارشانە . سەردەشت وەکار خستوە 
 

شای من و دوو خوشکم ، جیا لە باوکماان لە گەڵ دایکماان دەژیاایین ، بااوکم ژنێکای دیکە
 هەبوو ، ئاخر دایکم چەند سالێک لە باوکم گەورەتر بوو ، برایەکی گەورەتر لە خۆشم 
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 .هەتاوی لە روداوێکی هات و چۆ دا گیانی لە دەست دا ، خوا بە بەهەشتی بەرینی شاد کا  4311هەبوو ، لە ساڵی 

هەتااوی کارەسااتیک لە شاار دەقەوماێ ، هااوار هااوار و دەنگای تەقە پەیادا  4311بەیانی رؤژی چواردەی سەرماوەز سااڵی 
 دەبێ ، تەقە وەالت دادەگرێ ، چ بوە ؟ چ قەوماوە ؟

ئازادی ئازادی ، بمرێ زۆڵام و زۆر ، بمارێ دیکتااتؤریەت ، : 
…. 
 

باوکم ەەووالی حەمەسەپانی باشی دەزانی کە منیش زؤر ساەرم 
نەجاااریەکەی دا ناایگەران و لەو شااتانە دەخااورێ ، لە دوکااانە 

ە ب: ئاڵۆز دەباێ ، بزماریشای نەمااوون ، دەباێ بچاێ بکارێ ، 
بەردێک دوو کێالن دەهەنگێوم ، مەحموودم سەر بە گؤنگەڵە باؤ 

 الی بازار بچم و بزمار بکرم و بزانم ئەویش لە کوێ یە ؟
لەوی دەچااێ و لە وێ را بەرەو سااتوونی بەرەو خەیابااانی پەهاا. باااوکم نەیزانی ااو ماان لە سەردەشاات ناایم و چااوووم بااۆ بااانە 

نەک ! یاااادبوود وەرێ دەکەوێ ، تەقە لە شاااارەبانی را بڵینااادە ، تانگێاااک لە شاااار دا دەساااوورێتەوە ، بە گوللااااەی گەرم 
پەالستیکی خەلکی بێ گۆنا دەکاتە ئامانجی خؤی ، خەلک لە دەورو بەری ستوونی یادبوود نێزیک شارەبانی خر ب اوونەوە ، 

 .مەسەپانیش بە دوای بزمار و مەحمود دا ، رەوانە ب وو، ئاگری دڵ هەڵی گرت وو ، تا ئێرە ی هێنابوو ەەوواڵی حە
 

رادەکێشاێ ، ( زەککای) تانگ لە ستوون نێزیک دەبێتەوە و وەستا ەەووالش لە ترسان خۆی بۆ الی ماالی مەال ساالەی بااغی 
نەفەری ساااەر تاااانگەکە هەر تەقە دەکاااا وەساااتا ەەووال خاااۆی 

یێنێااااتە باااان دەرکە ، بەاڵم گؤللاااااەی گەرم گەروی وەسااااتا دەگە
 .ەەووالبە سەر دەکاتەوە و گیانی پاکی لێ وەر دەگرێ 

 
وەستا ەەوواڵی نەجار ، ماڵ ات ، بەردەئاشەکان ، مشارەکان ، 

چەناد . …مەحماودەکەی و . دارەکان بزمارەکان ، دوو ژنەکانی 
ئااوایی لە  چرکەیەک دۆنیاای ئەو دادەگارن و شاادە دێناێ و مااڵ

 .هەموان دەکا ، لە پەنا سێ شەهید چوارەمین سەر دەکاتەوە 
 ئێوارە لە بانە را گەرامەوە ، لە رێ یە دا بیستم کە شار تەقەی تێدا کراوە لە کن ستوونی یادبوود ، زۆر کەو بریندار و

 یانگوت ەەوواڵی حەمەسەپانیشیەکسەر چوومە مزگەوتی سوور ، گوێم راگرت ، نێزیک من دە. یا گیانیان لە دەست داوە 
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 ,بریندار بووە ، کەو زانیاری دیکەی نەدەدا ، بە دەرکەی ئەوالی مزگەوت دا بە تاقی تەنیا بەرەو بیمارستان وەرێ کەوتام

نیگاکانی خەلک ئاڵۆزی کردبووم ، گەییشتمە بیمارستان ، خەلکێکی زۆر،غەم ار، شڵەژاو ، چەناد نەفەرێاک راکێشارابوون ، 
 بەرەو وان رۆیشتم ،

 
 ئەوە کێ یە ؟ چاووم هەڵە ناکات ؟! خوایە خەونە ؟ چی دەبینم ؟ ئەوە یەکیان ، خۆ زؤر ئاشنایە 

او ، ئااش وەساتا ی نەجااری مان باوو ، شاەک مەکە ، بارالە ، ئەوە هەوە باابتە ئەوە بابی تێکؤشەر و مانادونەن! نا ! نا 
 .من مامەوە و یەک دونیا پەژارە و غەم  ……بابتە ، 

خانزادی خوشکم زور ئێواران لە سەر گۆری باوکم گابۆر لێ دەدا و بە حەیران و الووک حیکایەتی غەمنااکی ئەو شاەهیدە باۆ 
 .ە ئەو گۆڕە لە یاد کراوە دەگێرێتەو

 
لە چاوەروانی باوکم دا ، دوەا فێنک فێنک لە بااڵی غەمەکانم دەروێ و خەونەکانیشم ئارام ئاارام ئااوپرژێنی یادەکاانی )) 

 . ((باوکم دەکەن ، تەمەنم لێواو لێو لە باوکم بووە 
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 بە پتەی نەبێ خۆی ناتەکێنێ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 هەتاوی 4331لە دایکبووی رەزبەری 
 

کااوری مسااتەفا ) کااۆی خەڵکاای گەرەک بە خێرهاتنەوەیااان کردبااوون ، حەناایگە خااان لە گەڵ میاارزا مەحەماامەدی خەراجاااتێ 
لە ئاباااادان گاااراونەتەوە ، حەنااایگە خااااان جااال و بەرگااای ەەجەمااای لە بەر دەکاااا ، میاااارزا * مەحەمااامەدێ ( * روزەی 

وێن و بە پتە نەبێ خۆ نا تەکێنێ ، کچەکانیشای دەسات و مەچەک مەحەممەدیش کۆت و شەڵواری لە بەر کردوە ، پاک و خا
 .و بازۆڵەیان پراپر لە بازنە و خشڵن ، تەخت و سەندەڵیان هەن و کۆ کۆی گەرەک دێن و سەردانیان دەکەن 

 
منداڵی تێر و دەڵێن لە ئابادان نە تەنیا ماموەستا بووە ، بەلکۆ کاری دیکەشی کردوە ، کۆک و پۆشتە گەراوەتەوە و ماڵ و 

 .تەسەل و رێک و پێکن 
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بەیانیێکی پاییزییە ، لە چواردەی ئااخر ماانگی پااییز دەچاێ ، دەڵاێ ی ساەرما دەیایەوێ خاۆ لە مارۆ  و جییاان هەڵکاا و 

 .هەڵیانوەرێنێ
حەنیگە خان بە خەونێکی ناخۆشەوە لە خەو رادەچڵەکێ و بە ترساێکی زۆرەوە دونیاای 

بە جێ دێڵاێ ، ساەماوەرەکەی دادەگیرساێنێ و فێنکاوێاک و مۆتە و ناخوشی خەونەکەی 
 :نوێژێک 

 ! ((خودایە بۆ خۆت بمان پارێزی )) 
 

هەموویان دەوری سگرە دادەگرن ، خاوێنی بارانەکە ، هەموو ماڵی داگرتوە ، پێکەنین 
و خوشااای دوای بااااران نااااو چااااوانی نوسااایونەتەوە ، لە ساااەر ساااگرە خۆشەویساااتی و 

ردن و بینیان پێوە دەنان و دەیان خواردنەوە ، زولگەکاان شاانە کاراو وباۆنی ەەتار و ماێخەک لە وەاڵت پێکەنینیان لەت دەک
 .گەراوە 

 .جڵ و بەرگێ خاوێن لە بەر کرا و کاک حەمەش خۆی تەیار کرد 
 
راون و حەنیگە خان دەرۆم ، دەگەرێم و بازانم چە خەبەرە ؟ دەنگاۆ هەیە چەناد نەفەرێاک وەک کااک ماجیاد و ئەفشاار گیا: 

 .جم و جۆل لە سەردەشتیش پەیدا بووه 
میرزا مەحەممەد ئەمشەو خەونی ناخۆشم دیوە ، دڵم چااک نااڵێ : )) 

تااازە منااداڵەکانیش ئیشااتیای سااەروپێ یااان . ، زور وریااای خااۆت بە 
کردوە ، وریاای خوتاان بان و شاێرکۆش لە گەڵ خاۆت بەرە و ساەروپێ 

 . ((یانی پێدا بنێرەوە 
 

نیگە خان ، شێرکۆ ، کورم ، دەی رۆڵە کەوشاەکانت بە چاوان حە: )) 
 . ((لە پێ کە ، با برویین 

ساز و رێاک پێاک و ساەر شاانە کاراو ، کەوشای بۆیاا، کاراو ، قااتی جاوانی ەەجەمای لە بەر کاراو ، قیات و قاۆز، ورد ورد 
 .دەرون 

 .چەقو و چەپەچاخی مامە ەەلی قەساک لە الی سەرچاوە لە دوورەوە دەنگیان دێ 
 
 ((مامە ەەلی سەر و پێ ماوە ؟ )) : 
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 . ((حەمە گیان درەنگ هاتوی ، نەماوون ، س ەی بۆت دادەنێم ، کورەکە بنێرە ، بۆتان دەنێرمەوە ))  
. مامە ەەلی گیان زۆرت لێ مەمنونم ، قسمەت نەبوو ئەورۆ ، شاێرکۆ کاورم ، تاۆ بچاۆوە منایش دوای مااوەیەک دێامەوە ))  
)) 
ن شااێواوی پەیاادا بااوە و هەمااوو ئێراناای مااامە ەەلاای دەلااێ))  

 .((گرتۆتەوە 
رۆڵە ئەوە ناااایە سەردەشااااتیش بااااێ بەش نەبااااوە چەنااااد ))  

کەساااێکیان گرتاااوە ، خەلاااک وەجاااان هااااتوە ، پیااار و جاااوان 
 . ((ناپارێزن ، دەیانکوژن و لە بەندیان دەکەن 

لە ناکاو هات و هوریا و دەنگە دەناگ ساەر هەڵادەدا ، دەناگ 
بماان پاارێزێ ، میارزا مەحەمامەد بەرەو دەنگی تاانگە ، خاوا 

 .ستوونی یادبوود وەرێ دەکەوێ 
 .…و . …دەرکەی زیندان دەشکێنین ، زیندانیەکان دەردێنین  …ئازادی ئازادی : دەنگی خەڵک دە گوێ دەکەوێ 

جااڵ و  تااانگەکە روبەرو هااات ، لە نێااوان تەپ و تااۆز و قااور ، جااوگەلەی پاایس ، هەاڵتاان و خااۆ حەشاااردان کامیااان ؟ بەو
 !بەرگە

لە بان دەرکاێ مااڵێ مەال سااڵەی  ……ی خۆی خسات و بەاڵم تانگەکە مەودای بە کاک مەحەممەد نەدا وەبەر گوللاەی گەرم
 .شەهید کرا  –زەککی  –باغی 

 
 .تەنیا خەونێک مایەوەو چەند مناڵێک و حەنیگە خان 

 کوتاایی. …ئیتر بۆنی ماێخەک و ەەتار ، پێکەناین و خۆشەویساتی و باارانی 
هاااات ، ئێساااتاش زۆر جاااار لە تەنیاااایی گؤرساااتانەکەدا بە تەنیاااا حەنااایگە 
دانیشتوە و تەنیاییەکانی بۆ دەگێارێتەوە و خەونەکەی ورد ورد باۆ دەهاۆنێتەوه 

 .و دواییش هەموو جاران ەەتراویان دەکا 
 

کە واتە م ەممەد لە زەماوەندیان دا سوور سووری پۆشی وو و بە تەنیایی : )) 
، مەحەممەدی ون کردباوو ، مەحەمامەدی ون کارد باوو ، ئااخر جێی هێشت بوو 

 .((مەحەممەد ئێرەیی نەبوو ، بە تەنیا رۆیشت وو 
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 عەزیز گۆللـە وە جەرگی کەوتبو و قامکی تێوە دەچوو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 هەتاوی 4333لە دایکبوی 
 

جۆشاکار هووماای پاانتۆڵ لە بەربەیاانی چاواردەی بەری کەرێزێ ئاشی ئەحامەدی مۆباشایری کاوورەێ میارزا وەهاابی ەەزیازی 
ساەرماوەزە ، کرێکااران بەرەو کااارگە و درووسات کردناای خانوەکاان خااۆ دەکێشان ، دەلااێن ەەزیازیش لە ماااڵێ حااجی شااێخەی 

 .جۆشکاری دەکات 
 

تەوە ، ەەزیز بەیانی زوو هەڵدەستێ و خۆێ سااز دەکاا و بە گاور  و گاۆڵی وەرێ دەکەوێ ، هوومااش جاێ و باان خار دەکاا
وەاڵت دەماڵێ و حەساریش گەسک دەدا ، هووما هاوسەری ەەزیز وریا و زۆر جااران هەر پاانتۆڵی لە بەر دەکارد ، لە کاۆری 

 .پیاوانیشدا خۆی نیشان دەدا 
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شااار شااڵەژاوە ، کاااک ماجیااد و : چااێش تەنگاااو نەهاااتوە ، هووماااش هەر خەریااکە ، لە باان دەرکااێ دەنگااۆ هەیە ، دەڵااێن 

 گرتوە،ئەفشاریان 
 

خەڵااک دوکااانی داخسااتوە ، بە دوای بەناادیەکان دا بااۆ 
 .الی شارەبانی چووون ، ویستویانە رزگاریان کەن 

هووما سەری لێ دەخورا ، زوو پانتۆلەکەی لە بەر کارد 
و چەقااوێکی تێااژی هەڵگاارت و بەرەو شااار وە رێ کەوت 

گەییشتە کن شێخ مەوالنەی خەڵک هەڵدەهات و گوێ . 
، کە نێزیاک باۆوە ، دەنگای تانااگ و بیساتی تەقە باوو 

 .تەقەیەکی دیش لە ناو شار دەهات 
 

هووما گەییشت و بۆ کن ماڵی سەمیعی ، چەند ژن لە وێ خر ب ونەوە ، لەوبەریش پیاوی زۆری لاێ باوون ، تاانگەکە پەیادا 
گکە هێاارش دەبااا ، باۆوە ، دەسااتی بە تەقە کاارد ، لەو کاااتەدا دیاام کاااک برایماای مەحمااوودی خشااتەیەکی پااێ یە بەرەو تااان

هەڵادەهات ، دەییەویسات خاۆی لە مااڵی مەاڵ سااڵەی ( زەککای ) ەەزیازی هاوسەریشام دی بەرەو مااڵی مەال سااڵەی بااغی 
گۆللااەیێک . باوێ ، بەاڵم سەد مەخابن ، نەگەییشات وو ساەر جاۆگەلەکەی کە تاانگەکە تەقەی کارد و گوللااە بااران کارایین 

وت ، خااوایە قەت نەی بینای و بە سااەر کەو نایە ، ەەزیاازم داکەوت ، لەوبەری را وەبەر ەەزیازی خۆشەویساای هاوساەرم کە
 .بەرەو ەەزیز هەاڵتم 

 
 .ئای هوما بمگەیە هەنگاوتمی ، بریندار بووم ، دایەی بزانە وە کوێم کەوتوە : ەەزیز ەەزیز 

د ، قااامکی تێااوە دەچااو ، ەەزیاازەکەم وەکاان جەرگاای کەوت ااوو ، خااوا جەرگاای زاڵمااان ب اارێ ، دەسااتم بااۆ الی باارینەکە باار
بریناادارمان هەیە ، فایاادەی نەبااوو ، : ئااام ۆاڵنس زیاالە زیلاای بااوو ، بە نێزیکمااان دا هااات رای نەگاارت ، هاوارمااان کاارد 

یاا رای دەگارێ و ەەزیازم : دەییەویست رای نەگرێ و خۆی دەرباز کا ، چەقوەکەم دەرهێناا و هێارش بەرەو ئام ۆاڵنساەکە ، 
 .م ۆاڵنس مەج وور بوو و ەەزیزمان سوار کرد شۆفیری ئا.. …ی یا بۆ دەگەیێنیە بیمارستان

 
 .ەەزیزمان گەیاندە بیمارستانی ، کوژراو و بریندارێکی زۆری ڵێ بوو ، من لە بەر ەەزیزی هاوسەرم ئاگام لە کەو نەبوو 

 خوایە ئەوە چە سەرنویشت و ئاکامێکە ؟. …ئاخر دیسان 
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ف و هەزار حەیااف ، ماان مااامەوە و منااداڵ و کۆڵێااک غەم و شااەری کاارد ، بەاڵم حەیاا سااێ روژی تەواو ەەزیااز لە گەڵ مەرگ

لە تەنیایی تەمەنێکی پاییزیدا ، غەریب غەریاب ، تااو دەدەم ، تاا زەرد : ))  ...مەینەتی ، ەەزیزم شەهید بوو و منیش 
 . ((زەرد لە ناو هەناوی فەرامۆشی دا کۆتاییم بێ 
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 ئەگەر مەرگ خەبەر کەی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 هەتاوی 4331لە دایکبوی پوشپەری 
 
 .اڵتی دادەگرت ، کاک مستەفا لە سەر کار را گەرایەوە و دا دەهات ، تاریکی وردە وردە وشە
 

 .های ئاێشێ وەرە زۆر ماندووم 
 

تازە خانوویان لە سوێی بەردە قووچی درووست کردبوو ، ئاێشە دڵی زۆر خاؤش باوو ، ئااخر ساەرپەنایان باۆ مناداڵەکانیان 
 جێ بە 

 جێ قەراری رووبابە و خانم مالی کاکە قەندە بوو ، کاکە مستەفا ، مستەفا قەندە ئێستاش بێ قەراریان. جێ کرد بوو 
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 .حەاڵڵ و بێ برانەوەیە  بێ ئەمانە و گریانی خوشکان بۆ برایان

 
 .بەڵێ مستەفا گیان ئەوە هاتم 

 
ماندویی لە تەواوی جەستەی دەبااری ، ئااخر کااک مساتەفا لە بااری تاوان و قاۆوەتەوە لە شاار دا بە ناوباناگ باوو ، تاای 
شەش پووتی هەلدەگرت و وەسەر پشتی وەاڵغی داویشت ، ئاێشاێ 
لە دەوری کاک مستەفا هەڵدەسوورا و کورە چوکوڵە حەوت ساڵەی 

ئاااخر چاات بااۆ : لە کااۆڵ بااابی نەدەبااۆوە ، * لووقمااان * ماااڵ 
 ؟. …هێناومەوە ؟ کوا نوقل ؟ کوا 

 
دەم و چااااو شاااترا و بە خاااۆ راگەییشاااتنێک و ، دانیشاااتن ، بە لە 

شێو  ،دەوری یەک بوون ، ماندوویی لە لەشی کاک مستەفا دەرچوو
باو و گوێ راگرتن لە رادوێنەکە کاۆنەکە و  خورا و چەند قسە و

 .نوستن 
ەلدەستن ، ئایشە و لووقمان بەرەو حەمامی شارەداری و کا مستەفاش بەرەو حەماامی بەیانی زوو ئایشە و مستەفا لە خەو ه

 .کۆن وەرێ دە کەون 
 

حەمامی جااران گشاتی باوو ، خاۆ شاتن و و حەماام کاردن چەناد کاات ژمێاری 
 .دەبری 

کاک مستەفا دەگاتە حەمام و خەریکی خۆ شتن دەبێت ، دوای چەناد کاتێاک 
  حەمام دەشڵەژێ ، چ بوە؟ چ قەوماوە ؟دەنگە دەنگ پەیدا دەبێ و نێو 

 
لە شااارەبانی را تەقە دەکاارێ و دەڵااێن تانااگ لە پادگااان را هاااتۆتە دەر و 
تەقە دەکا ، حەمامیەکان دەچنە دەر و جل و بەرگیاان لە بەر دەکەن و هەر 

 .یەک و بە الیەک دا ، بەرەو مال خلۆر دەبنەوە 
 م هاااتە دەرێ ، دڵای ئااۆقرەی نەدەگاارت بارواتەوە بەرەو ماااڵ بااۆ سااوێیکااک مسااتەفا جاال و بەرگای لە بەر کاارد و لە حەمااا

 بەرەو تەقە کەوتە رێ ، خۆی بۆ الی دووکانێ حەسەنی دەروێش زارایە راکێشا ، دڵی نەهات و خەلک و شار  بەردەقۆوچی
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 . و برواتەوە بۆ سوێی بەردەقووچی بۆ ماڵێ و بڵێ بە من چی ؟ با خۆم دەرباز کەم   بە جێ بێڵێ

 
هەر وەک تااوان و قەوەتاای کاااک مسااتەفا بە ناااو بانااگ بااوو ، 
 جرتەکانیشی نمونەی شار بوون ، ، هەر کە جرتەکەی لێ دەدا 

 .لە مەودایێکی دوورەوە گوێمان لێ دەبوو 
هەاڵتاای بااوو ، کاااک  تااانگەکە نێزیااک دەبااۆوه ، خەڵااک هەاڵت

مستەفا لە الی ساتوونی یاادبوودەوە تاانگەکە دەبیناێ ، خاۆی لە 
دارەکەی کن دوکاانی کااک حەساەنی نێزیاک کردباۆوە ، نەفەرێاک 
لە سااااەر تااااانگەکە را تیرئەناااادازی دەکاااارد ، لە دور را کاااااک 

 .مستەفای دی 
، تانگەکە گەرایەوە ، کااک مساتەفا زانای باۆ  کاک مستەفاش جرتێکی شازی بۆ راهێشت ، نەفەری سەر تانگکە سرنجی دایە

وی گەراوەتەوە خۆی بۆ کەنار دارەکە راکێشا ، بەاڵم ئەو نامەردە لە سەر تانگەکە را گووپی کاک مستەفای نیشاانە گارت ، 
لە پەنااا .. …کاااک مسااتەفا ویسااتی خااۆی دە جااۆگەلەکە هاااوێ ، دووهەمااین گۆللاااە گەروی دادری و لە باان دارەکە کەوت و 

 .انی حەسەنی دەروێش زارایە ئارامی گرت دوک
 

لە حەمااامی شااارەداری دەنگااۆ باا و بااۆوە ، لە ناااو شااار نێزیکاای سااتوونی یااادبوود 
ئایشاێ دڵای خەبەر دار ب او ، زوو جال و . تەقەیە و دەڵێن خەڵک برینادار باووه 

 .بەرگ لە بەر خۆی و لۆوقمان دەکاتەوە و بەرەو ستوونی یادبوود وەرێ دەکەوێ 
خاتوو ئایشە و لۆقمان دەگەنە سەر تەرمی کاک مساتەفای شاەهید و شاین و بەڵێ 
 گابۆرە

بااااۆ لۆقمااااان و منااااداالنی بااااێ بااااابم ، رۆ ، رۆ ، رۆ ، تااااازە دەمااااان هەویساااات 
 .…ب ەسێینەوە ، خانووی تازەمان درووست کردبوو ، پیاوی ماڵم رۆ رۆ رۆ 

تەفا دواو ، تاوانی خاتوو ئایشێش لە حیکایەتی دوای مەرگی مسلەو رۆژەوە منالەکان بە تەنیایی و بێ بابی خۆیان گرت ، 
 .پاڵەوانێکی پێش مەرگیش درووست کات ، تا کوو مناڵەکان شانازی هەر دوو دونیا ، بۆ نەوە و داهاتوەکان بگێرنەوە 

 
 .خوا بە بەهەشتی شاد کا
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 حیکایەتی بیانوی چارەنووسی گوللـەیەک
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 هەتاوی 4331لە دایکبوی رەزبەری 
 

بەیانی بوو ، شار شڵەژا بوو ، دڵەکان دەتگوت چاوەروانی بەسەرهاتێکی دڵ تەزێن دەکەن ، کااکە مەحەمامەدم زۆر تێکچاوو 
 . وبوو ، خەریکی پیچانەوەی پارچەی مەخمەلی ساکا بوویین ، ئاخر بازار بازاری مەخمەلی ساکا بوو ، بۆ ئەودیو دەچو

 
ەم ال لە گەلمان بوو ، یارمەتی دەداین ، کارەسات لە دەم وچااوی ئەم شاارە خنجایالنە دا داوای هەباوو ، رێگاای جەمالی ح
 .جوڵە ئۆقرەی نەمابوو . دەویست 

 .ئاخر لە دەوروبەر، خەبەر خەبەری، جم و جۆڵە و لە خوێن گەوزانی پیر و جوانەکانی ئەم وەاڵتە بوو 
 .لەو چاالک وانە بە جوڵە و بە هەستانە بوو ، کە شەوو ڕۆژ هەدادانی نەبوو ئەو دەم کاکە ئەبوبەکرم یەکێک 
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بارو بازانە ئەباووبەکر لە کاوێ یە ؟ بڵاێ کاکات کااری پاێ ی زو بگارێتەوە باۆ : کاکە مەحەممەدم بە جەمالی حەم الی گوت 

نەی دەزانای چ دەکاا ، خوشەویساتی دوکان ، کاک جەمال رۆیشت ، بە اڵم دڵای کااکم لە تااو ئەباوبەکری ئاۆقرەی نەباوو و 
ئەبوبەکروئەجەل، هەڵی گرت بوو ، بە تونادی هەساتاو پێ وەکاانی لە بەر کاردن و 

ئەحمەد ئاگات لە دوکان بێ ، فایدەی نیە بۆ خۆم نەچام بەکارە خاۆی توشای : وتی 
 .کەتنێک حەتمەن رو دەدا  ،گێچەڵێک دەکا

 
ە رەو سااتوونی یااادبوود وەرێ کاااکە مەحەماامەدم بە شااەدەی جااوان و الر و لەنااجە ب
 .کەوت ، سەفەر سەفەری ئاخره و دیدار بە ئاخرەت بوو 

 
 .چاوی دەگێرا بە دوای وون بوەکەی دا ، سرنجی هەموو کون و قۆژبنێکی دەدا 

 ئەی خوایە بەکرەم لە کوێ یە ؟
شاارەبانی را تەقەی هەوایای دەکارا ، تەقە و دەنگی تانگ لە شاردا ، شااری بەرەو رۆداویکای دڵاتەزێن رەوانە دەکارد ، لە 

 .بە اڵم دەیانگوت گۆللاکان مەشقین و پەالستیکین 
کاتێکی زۆر نیە بارایمە ئاازیز و ناازدارەکەم لە دەسات داوە ، : کاکە مەحەممەدم زۆر دڵسۆز بوو ، لە بەر خۆیەوە وتویەتی 

 .خوایە بمان پارێزی ، ئەبوبەکریشم توشی کەتنێک نەبێت 
 

بەاڵم ! ردوام بوو ، بەڵێ گوللاە پاالساتیکی باوون تەقە هەر بە
خەڵک بەرەو بیمارستان هەڵدەهاتن و دەیاانگوت خەڵکێکای زۆر 
برینااااادارە ، کاااااااکە مەحەممەدیشاااااام بەرەو بیمارسااااااتان وەرێ 

   .دەکەوێ
 

تااااانگە نەفەربەرەکە دەگەرێااااتەوە دەنگاااای تانااااگ و تەقە ئەو 
ەحماااودی دەوروبەرە دادەگااارێ ، کااااکە مەحەمااامەدم لە مااااڵێ م

مەوالنی نێزیک دە بێاتەوە ، دەیایەوێ خاۆی دە دەرکەی مااڵێ کااک مەحماودی هااوێ ، بەاڵم هەییاات هەییاات لەو کااتە دا 
 دەبینێ منداڵێک لە نێزیک جۆگەلەکەی پێش دەرکەی ماڵێ کاک مەحمودی ماوەتەوە ، هەی چی بکەم ؟ چی نەکەم ؟

  دەگەرێتەوە و دەستی منداڵەکە! بەاڵم بە داخەوە منداڵی نەبو  ئاخر کاکە مەحەممەدم ژیانی هاوسەری پێک هێنابوو ،
 گوللاەی نامەرد ، بەرەو کاکە! بەاڵم وەی وەی هەی هەی  دەگرێ ودەییەوێ لە باوەشی بکا و لە کێشە رزگاری کات
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 .مەحەممەدم وە رێ دەکەوێ ، سەری موبارەکی دەکەوێتە بەر هێرشی نامەردانەی نەفەری سەر تانگەکە  

بارای گەورەتاان ، پااک و دڵساۆزتان ، یەکساەر لە ! برایم گیاان هااتم ، ئەحامەد خاوا حاافیز . . . ەکرە گیان لە کوێی ؟ 
 !ون بوو یەکجار ون بوو . دەست چوو 

 
ژ دەکاارا ، کاااکم انی روناااکی تااواوی ڕۆساا ەی بەیااانی کاتێااک چاااوەرو

ئینسااانیەت و پیاااوەتی دا بەخات کاارد ، خااوا بە  یگیاانی پاااکی لە رێا
 !بەهەشتی بەرینی شاد کا 

 
 ، نیشان بەو نیشانمەرگیش مەحەممەد تەنیا ماوەتەوە بیستم دوای)) 

  (( !!ماوەتەوە ،، ون بوێەک دالەو دونیاش لە چاوەروانی منالێک
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