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 ەکی بچووک ی ڕوونکردنەوە 

 

 

ن بە  یازی پێداهەڵگوتن بوو کە ئەم کتێبەم ناو نا »حەماغای گەورە« ئێمە کە بگەڕێ ینە بەڕێکەوت بوو نە بەن
دروست و گونجاو   یان بە ناوێکیاردەکانیەک لە دیهانەدا و هەر یئەم ج ییایزیی و ف یایمیەکانی کییدوا ڕاست

او فەلەک زەرەرێک ناکەن  یمیا و کیزین، چونکە ف یزادا ڕاستگۆتر بین، دەبێ لە ئاست ئادەمیدا ناو بنێیلەگەڵ خۆ
ە لەگەڵ  یلەو مامڵەتە ناڕەوا اان: ئەوەی زەرەر دەکیش وەرناگرن لە بەسەرەوە نانیان سوودیەوەکردنکەم بە لێ

ن. هەرچی مرۆڤە بە دالەنگاندنی  یاد ئێمەی تێدا بەهەڵە دەچین، چونکە بە ناولێنانی کەم و زیخۆمانسروشتدا 
اندووە یەکسەر دووچاری ستەم و زەرەر دەبێت و ئەو ئەرکەی کە بەو ناوەی گەیاخود نازناوەکەی یناوەکەی 

ەی شانازی لە ینەوەی مایە بە سڕکە یان ئەوەیەکین الیئنجا خۆشمان لە دووالوە زەرەر دەکە ە،چیلێی دەچێتە ه
ە فێری ینسافییە کە بەو بێ ئیان ئەوەیالی دووەم ە.نەویە دەست بەتاڵ دەمێنییناوی تاکێک بایی نرخی ئەو شاناز
ەکی یتنی هەر ساختەیبۆ ڕەواد  ەیەک ساختە دەرگایتنی تاکە  ین، چونکە ڕەوادیبوختان و ساختە و هەڵبەستن دەب

 بێت.  کردن ادیز ەوە بێت و چ بە لێکردن کەم تر چ بە لێین ئیکە کە حەزی لێدەکەید

ری کوردی سەردەم وەها لەبەر زمانی خۆش دێت هەڵدانەوە و ڕێزلێنان بۆ مرۆڤی نەدار و بێسامان و  یڕۆشنب
ش یاوانەی خاوەن سامان و دەسەاڵت هەڵدەستێت. وەک دواتریبێت و ڕقی لە شۆرەتی پ قووت  ڕووت و
نی بێ پێچوپەنا یرە نەوباوەکانمان بە نووسیەو بارەی کە بەشێکی بەرچاوی ڕۆشنبئە شتییتەوە حاڵ گەیدەخوێن

 لە برسانهەموو سەرۆک شۆڕشەکانی لێرە بەپێشەوەی کورد سەرکوت و تاوانبار دەکەن هەر چونکە 
ا  نی هەژار و ڕەشوڕووتی کورددا قارەمانی وەهینەمردبوون. ڕەنگە من لەو گەنجانە پتر حەز بەوە بکەم کە لە چ

خۆمەوە ناگرم بە ساختە قارەمانەتی دروست   یز ئەو تاوانە بە ئەستۆیلەسەری بنووسم، بەاڵم هەرگە بدۆزمەو
 اخود ساماندار.یبکەم بۆ هەژار 

 ەوە دەنووسم بە دوو نازناو هەڵدراوەتەوه: یحەماغای غەفووری کە لێرەدا لە بارە

 ە.حەماغای گەور -1
 ێ. یحەماغای کۆ -2

بۆ قاڵفەتی  ینازناوی غەفوور  نازناوەی هەڵداوەتەوە ەوە بەو دوویسەردەمی حەماغا خۆ خەڵقەی لەارە ئەو یواد
ە مەزنتر بووە کە یهەرنەبێ لەبەر ئەوەی کە حەماغا چەندەها جار لەو غەفووراغاە ویحەماغا بە بچووک زان

وە  یهەر ئەوەندەی زانە ەک بوویحەماغا لە چ بنەماڵە ە،توویڕاستێکەی زۆر کەسم د ە.بنەماڵەکەی پێدەناسرێتەو
 ان حەماغای گەورە.یکە بڵێ حەماغای کۆیێ 

بەتی  ی« پشکی تاێیان پتر لە »کۆیمن کە هاتم نازناوی »گەورە« م هەڵبژارد بۆی لەو ڕووەوە بوو کە ئەم
 اتی. ییەتی، چونکە هەزاران هەزار کەس بەشدارن لە کۆیخۆ
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 گەورە   ی حەماغا 

 

 ی پێشدەست 

 

 ئەخبار ستوومەیدوو ئاغای ماوە وەک ب
 حەماغای ساحبی کار و ناغایئەم

 

ەوە ناوی مێرخاسان لە خانەی  ییبە دڵپاکی و دەست خاوێن ە،ڕەحمەت لە گۆڕت حاجی قادر! چەند جوانمەردان 
ە یتە سەر ڕاستیدەخەی یادا چاو هەڵدێنن ڕۆشنایشت لە دنیبۆ ئەوانەی دوای خۆ ە،تەویاد دەکەیو سۆزدا  ڕێز

خ بوون، بەوەدا جارێکی یەالی گەلەوە جێی نرخ و با کەکان کە لە سەردەمی خۆتدا بەی بێفێڵ و بێ فاکوف 
ان تێدا بێ ئەبڵەق نەوەستن ینینیچ هێزی بینەران هەڵدەگرێت تا ئەگەر هیچاوی ب یلەیبیب کەش خەش لەید

 نێ.یچ نابیوەکوو چاوی کەروێشک کە زەق زەق نووستووە ه

ی  اڵن و فرۆشتن دەگۆڕێ و کایو پشتاوپشت زەوقی کڕ حەمدی گوتەنی »بازاڕی دەهرە« کژلەکژ
کی بازاڕی ئەمڕۆکە ڵەکتر دەگرنەوە، بابەتی دەساڵ لەمەوبەر بە کەیەکدی نەکردوو جێگەی یهەمەچەشنەی لە

قەتناس  یری حەق یڤی ژاری نامێنێ. مرۆ یەکدا عومری بەسەر دەچێت و کڕیەت، وەهاش دەبێ بابەت لە حەفتەینا
ستدا ئەو گۆڕانە ببێت،  یبگرە ئەگەر پێی بکرێ خۆی هەوڵدەدا لە پێو  ە،یاران وەتەنگ نایلە گۆڕانی زەوقی کڕ
ار  یە بڕیین، هەروەهاش کاری ئەقڵ نیزەوقەوە ناشێ وەتەنگ بێ یەن حەتمیبوونی گۆڕانیبەاڵم هەروەک لە ال

ەتی ئەوە  یان بەسەر دەچێت: فراژیبوونی منداڵ بۆ گەنجایچاکانەی دەورن لەسەر خراپبوونی ئەو شتە یبدە
ش بەد بێ، بە دوا ئەوەدا  یەتیانی مرۆڤدا دەنا دەبێ گەنجایی قۆناغی ناپەسندن لە ژیەنێ کە منداڵی و ساوایناگە
ان  ان بەسەر دەچن. بەو پێیە ئەگەر بەسەرچوونی شتیش بەد بێ، چونکە هەموویریش بەد بێ. ئنجا پیکامڵ
چوونی بۆ ە بەسەرچونک ە،ن قۆناغی مردن لە هەموو قۆناغەکان پەسندتریان دەبێ بڵێینە بەڵگەی خراپبوونیبکە

ەتی نە  ی پەسندا یکەی نە بەردەوامبوون دەبێتە بەڵگەییکەی بەدوادا نایێ. ڕاستیچ قۆناغی دیە هیین
ارەی ئەو سەردەمەشت ین بەپێی عە یا بەتی، لەهەر قۆناغ و ڕۆژگار و بارێکدیش دەبێتە بەڵگەی بەدای بەسەرچوون

شە لە کۆمەڵدا بەرچاو و  یش هەمیەتیەتی و پەسندایان بە ناپەسند دەژمێردرێ، نموونەی بەدایپەسند دەکرێ 
ارەدا نەدەچوونەوە بۆ فەلسەفەی جۆراجۆر، کە جارێ  یاردان لەو پرسیخەڵقەکەش بۆ بڕ ە،هەست پێکراو بوو

بێفێڵ و   یخەڵق بە عەیارە یبزانین »بەد« چییە و »پەسند« چییه؟ تێکڕاداش نەبووبوون، تاکوو یپە
نی و ییەوە خۆ ئەگەر جوداوازی باوەڕی ئایانناسیو دە  ان هەڵدەکێشایو خراپە ان چاکەیسەلمێنراوی سەردەمی خۆ

ە کۆ  ارەی چاکەو خراپیەک عەیە دەتوانم بڵێم زۆربەی هەرە هەرە زۆری گەل لەسەر یە نەبایتێکەڵ بەو کێشە
ن  یەین، دەبیس لێی بێبەشیئنجا کە ئێمەی سەردەمی ئاسمانگەڕی و زەڕڕەقاڵشی، کە هێندەی موفل ە،دەبوونەو

ان باس دەکرد  ییەتیدا ببوو خەڵقەکە لێی ڕازی بوون و مەردایەکی مێرخاس پەیە بابایساڵە بەر لەو هێندە سەد
چونکە  ن هەریان بە قرچەقرچ بهێنیپرووسکی گۆڕخاناننەوە و ئێسک و یان لێ سوور بکەیینابێ چاوی ناڕەزامەند

کواڵن و دڵگەرمی و خوێنە ۆ ئەگەر هەڵپە قەڵس دەبێ. خییجۆرە مێرخاس ەکەی ئەمڕۆمان لەوییاسیتەوراتە س
چکی ین بۆ ئەوەی دەمار و قەفەبلوولی سوریر بکەیقاقەی گنەیەک ببات تا چەنگاڵ لە بییکوشتحەزمان بۆ الی 

  ە بە لێدانەوەی قەبری سێ سەد ساڵی.یحاجەت هە  ن چیات بکەیسیەتی خۆمانی پێ ئیشۆڕشگێڕاو ە نەویهەڵبڕ
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لێتکاوە لە  نی ئەم ڕۆژگارە وەها ئاڵ و خوێندوانیسوپاس بۆ خوێنکواڵن وا دەست و پەنجەکانمان لە خوێنی ز
قۆناغی ئاسمانگەڕی  نە یشتییی ئەوە دەکات کە گەیکوژی کردووە باادە!! ئەوەندەمان براینەوەشمان زنەوەی 

ف  ین. حەیخ و زۆهرەمان بە بەند و باڵۆرەی ئەو کوشتارانە سوورهەڵگەڕێنیمانگ و مر ڕێچکەی سەفەری بەرەو
ن خەسار بکات!  دواەکەی لە مرییرۆز و پڕشانازیستەم ڕق و بوغزە پیە بۆ شۆڕشگێڕی ئاخە لێوەی سەدەی بیین

ش و  یاندا خاوەنی بوون. ئەوانیسەردەمی خۆ نەوە بەو کەسانەی لەیوردووە ڕەجاڵەکەمان بدەە ڕابیچاکتر ئەوە
  ان کار ناکاتە سەر ئاڵووێری بازاڕییان و گوتبێتیەکی کردبێتییان وەقوتەوە، هەر چیان، ملیسەردەمەکەش

کوشتنی ن لە یتر بۆچی البدەیک و بێخەبەرە ئیردوومان تارلەبەر ئەوەی کە ڕابو اسەتی ئەم ڕۆژگارە هەرنەبێیس
ژەی سلێمانی لە پێناو یان گۆیی هەولێر اڵان شێخەیلەبەرێکی ناحەزی گەڕەکی کاولۆکانی ڕەواندز ڕوح

 !؟ سەد ساڵە ەکییەوەی مراندنی مردووکردندووبارە

ن و باهەڵدانەوە و شێواندن، کە لە خۆوە بە لووس  یز گوێ بداتە ئەو دەنگانەی بێگۆڕ یئنجا ئەگەر خوێنەری ئاز 
ش وەکوو من  یچووانمان بۆ دەگێڕنەوە، بێگومان، ئەوبوونەتەوە و باس و خواستی بەسەر مان سەرەژێرکی بۆیو بار

وەها  یاوچاکان و جوانمەردان لەو دەنگانەوە وەردەگرێ، هیەتی مێرخاسان و پیکایو هەزارانی وەکوو من، ح
 ە.گەنجی خورت دەشلێتەوان لێبەدی دەکا کە هێندەی بەستەی بن بزێوکەی دڵداری بۆ بەر گوێی یشیخۆش

اوەتی و جوانمەردیی یسەلمێنێ کەسێک لە باسی پیش دەیکە وا دەزانم زانستی نەفس ە،بەالی باوەڕی منەو
دا تاڵ خۆ ین لە زاریدەروونی نەخۆشە وەک ئەوەی کە تادار تامی هەنگو دیارەدەسەاڵتدار وەتەنگ هات 

خۆ  ە،ییان نیرن دەزانن چ گوناهین بەشیهەنگوە  ککەش یە خەڵقی دیین چ گوناهی نینێ لەوەدا هەنگوێ دەنو
ان  یان دەسەاڵتدارێک یکەسەی پێی ناخۆشە دەوڵەمەندێک  ار بە گوژاڵی لەقەڵەم بدەن. ئەویەن بەربەینا

اوی چاک و لەخواترساو بووبێ هەر خۆی حەز دەکا کە  یرەتێک پیان سەرۆک عەشیقەت یشێخێکی تەر
  ایشەکەی بۆ ڕاپەڕێنێت وەیرێکی کرد، حورمەتی بگرێت و ئیان وەزیان پارێزگار یممەقام یموراجەعەی قائ

 هەرنەبێ بێقانوونی لەگەڵدا نەکات. 

ەکەی دابلەنگێ خۆ بەچاکبوونی ییاسیە سیئنجا ئەگەر بەچاکبوونی دەسەاڵتداری لێرە بە پێشەوە تەرازووی نەزەر
 ش هەر دادەلەنگێ.یری سەردەمیوەز

ی ڕۆژگاردا بەسوودی  یی و پانایو دادێک لە درێژاە دا هەموو چاکیڕاست دەڵێ بابڵێ، لە  ی شۆڕشگێڕانە چینەزەر
  ش دەبێ لەیهەم خۆی پێدەپارێزێ هەم سوودمەندتر ە،هەرچی دەسەاڵتدار ە،هەژار و بێدەسەاڵت تەواو بوو 

ان یەتی نێوان خۆیوژمناە سەر دیاد ئەو دەسەاڵتدارە دڕندانەی نەخستبایخۆ ئەگەر تەماعی ز ە،نەمانی دادوچاک
 دەکرا: انیان هەر نەبێ ئاسانتر بۆیکەن یبۆی بچێ بە چەور و لووسی ب انیانتوانی ستەمێکی دڵیدە

  -ارە دابنێ بۆ »رد فعل یو خورتەی هەناوت بە عە رێکی دڵ و دەروونی خۆت بکەیئنجا برای خوێنەر سە
ساڵ لەمەوپێش بۆت   300 -200ەتیی دەرەبەگێک یمەردا  و دادخوازی لە بارەیبەرتەک«ی ئەو خەبەرەی کە 

شکێکی نەفس و لێی مەگوێزەوە  یتفت بوو خێرا بڕۆ الی پزاتتەوە تاڵویباس دەکرێ تا ئەگەر خەبەرەکە بەالی تەب
چارەسەر  ت یەی دەروونییتۆ ئەگەر ئەو نەخۆش ە. هەناوت لە ڕەگەوە هەڵدەبڕێتەو یژۆکە دەمارەیهەتا ئەو ب

تەوە سەر دۆست و هاوڕێ و هاومەزهەب و  یت، لەبۆ بەرژەوەندی خۆت، با بدەی شە ئامادە دەبیت هەمینەکە
ت بە یکەیت و بیل« لە کارەکەت هەڵسوویاغێکی درۆزنی »تاویت و بۆیان پێبکەی هاوئامانجەکانت و تەپڵی تۆپان

 چارەنووس..!! ... چاکەی گەل ... مێژوو... فەرمانی خەبات

ن ئەو ڕەفتار و کردار و  ینیوردووە دێتە دەفرمانەوە و سوودی لێدەبخەرمانی ڕووداوەکانی ڕۆژگاری ڕابچی لە 
  زوڵمی زۆردار هەروەک لە ە.ان ڕازی بوویتوون و لێیارە چاکانەن کە کاتی خۆی گەل سوودی لێدیگوفتار و بڕ
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ێ دڵی خۆمانی  یکوتانەوەی بەرهەم نادا زەرەربەخش بووە بۆ ئەم سەردەمەش چ سوودێک لە یسەردەمی خۆ
ادەوە  یری وەها دەزانن هەتا زوڵمی زۆردار بەزیەکان زۆر بەسەیژڕۆین. هەندێک، بگرە هەموو تیپێخۆش بکە

ەتی لە هەژاری ئەم سەردەمەدا یبکرێ و هەتا خاوەن دەسەاڵتی لێرە بەپێشەوە ناوزڕاو بن دەماری شۆڕشگێڕا
ئەم  ... رەکانی پێ تێکدەشکێنێتیدەبات و خێراتر کۆت و زنج ەوەیییندناڕەزامە کشتتر دەکات و پتر بەالی

رێ، هەر یحاڵەتی وتووێژ لەگەڵ خۆ کردندا بەڕاست وەردەگ جۆرە بۆچوونە هەر لەسەر ڕووی کاغەز و تەنها لە
  ستیین، هەر ئامانجێک پێویشتێک دەبێ بزان لە هەموون دەچێتەوە. بەر یت وەکوو بەفری هاویلێی بە دەنگ بێ

و ساختە دەرباز بکات.   ش بکەوێ ناتوانێ خۆی لە درۆیئەنجامدا سەر بە ساختەکاری و درۆ هەبوو ئەگەر لە
  ست«یز بشێوێ هەروەهاش بە ناوی »پێویست« دەشێ شۆرەتی عومەری عەبدولعەزیهەروەک بەناوی »پێو

ڕەحمەت لە کفندزی کۆن«ی   ەتی »سەدیکایەی ڕزگار کراودا هێنا حیەکی بەسەر کەمبۆدجیکاکە پۆلپۆت بەاڵ
ن چەسپاند نە یەکی وەها ڕەشی لە ڕووپەڕەی تازەی مێژووی چین پەڵەیەوە. شۆڕشی سەقافی چیراندا هێنایبە ب

فکرەی داد و ڕاستی و جوانی و  بە گازر دەسڕێتەوە. لەمەش بترازێ مافی گەالن وە ئاو دەشوورێتەوە نە ب
زدارە هێندەش لە بەرژەوەندی ئادەمزاد ڕەگ داکوتاوە پێی ناوێ دا وەها گەش و بەهێز و نایلە خۆ یی خۆ یڕەوا
 «. کل تێکردن کوێر بکرێ» لەجیاتیاوی بۆ بخوازرێتەوە و یو سپ الوە سووراو لە

لە نداری چرا لفلف  یح رێکی کرد و گوتی: »اگریش سەیان بۆ دانا، ئەویدەڵێن کابرای فارس دۆڵمەی گەاڵ مێو
؟ دۆڵمەکەی نەخوارد. من وەکوو کابرای فارس دۆڵمە  ت ئەو خۆداپێچانە بۆچییبەفێڵ ن؟« واتە ئەگەر می کنی

ە، بەاڵم زڕاندنی ناوی عومەری یبەالوە نانێم، چونکە دەزانم گەاڵ پێچراوەکانی بەشێکی پێکهێنەری خواردنەکە
ێژووە نەدەبوو کە مەی دۆڵمەی مێژوو ئەو میز نابێتە تێوەرپێچانی گەاڵمێو لە برنج و ق یز هەرگیعەبدولعەز

ە. بەداخەوە یەک هەڵنەکەوتایتۆین تیان لە ئاست ستالیە وەیددا عومەرێک نەبوایەزین ئەگەر لەتەک یزانیدە
تی بوون لە هەژاری  یش کە بری ەتی کۆن و گەلێک لە کۆمەاڵنی سەردەمیکۆمەاڵ یزۆربەی هەرە هەرە زۆر

زوڵم و زۆر بکا، لەوە هەر ە توانی بەرگری لیی، دەیتێکڕاە  ڕەنجدەر و کاسبکاری بچووک، نە تاک تاکی و ن
بگەڕێ کە بەشێکی بەرچاوی ئەو بابەت و کارانەی ئەمڕۆکە ناوی زوڵمی لێدەندرێ لەو سەردەمە کۆنانەدا 

بێدەسەاڵتی ئەو  ین بووبێ، تاکێکیانەوەی مومکڕبەالی خەڵقەوە جێی ناڕەزامەندی نەبووە هەتا لێ هەڵگە
هاوێتە یبە ستبوو کیشی نەبیغاتی بەرەو شۆڕشیو تەبلە چی پێنەدەکرا، جارێ چ فەلسەف یتەنها هسەردەمانە کە بە  

لەو زوڵمەی لێی دەکرێ، خۆ ئەوەی ڕاستی  کردناسی بۆ بەرگرییزبی سیرکردنەوە لە پێکهێنانی حیسەر باری ب
بەر و هاندەر بۆی ساز  ی حیزب ناکاتەوە ئەگەر مامۆستا و ڕاکردنبێ هەژاری ئەم سەردەمەش بیر لە دروست

اسا یری یەوە نەبەن. لەبەر ئەمە هەژار و بێدەسەاڵت بەغەینەدەن و بە دەرسدان بەرەو ناڕەزایی و هەڵگەڕاندوە
تی سەردەمی خۆی، چ پەنای شک نەدەبرد، خۆی بۆ هەڵکوتێ و ئومێدێکی  یو دادگا و داب و دەستوور و نەر

ان لە هەڵکەوتی بەختەوەردا دەسەاڵتدارێکی  یکەرەمی خواوە  ر لەپارێزگاری و ماف وەرگرتنی لێبکات. ئنجا ئەگە
 یخشە ە دەبووە هۆی حەسانەوەی ئەو بێدەسەاڵتانەی لەیدا بایژدان پەیان دادپرسێکی بەویترساو خودا لە

ە  یەکی تێر بکرداییساڵی قاتوقڕی و گرانی ئەگەر دەوڵەمەندێکی بەخشندە چەند برس پووشکە دەترسان. لە
مردن، ئەوسا،   لە برساناد دەکرد، چونکە یانە لە تەووژمی ڕەوڕەوەی مێژووی زیەخی ئەو چەند گی نرخ و با ییبا

ئەگەر زوڵم و   کەسی نەدەکردە شۆڕشگێڕ مێژووش هەر بەسەر شانی ئەو کەسانەوە دەبزووت کە نەمردبوون.
ەتی سەدان شۆڕشی ییزوڵم و برسە ە دەبوو لە ماوەی شەش هەزار ساڵی پڕ لیەتی بایشۆڕشگێڕا یەتی هۆییبرس

لە شتووانی کوردستان  یدان ینیوە پتر لە ز 1917لە ساڵی  ە.ەویبایسەرکەوتوو ڕەگی زۆردار و خوێنمژی هەڵبڕ
شی درێژ  یلێکراوانە نەک شۆڕشی نەکرد دەستش لەو برسی و ستەمیمردن کەس لەکسەفەربە و لە برسان

 ان لە جەنگ هەڵدەوەران.  یشیاننەکرد بۆ نانی تێروتەسەڵەکان و بە دڵی زابتەک
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ارەی لە چەشنی تەرازووی شەش ین عەیدا دەتوانیەتیژۆک و پەسندی کۆمەاڵینەوەی نرخی بیدانی ناسیلە مە 
 ن. یان پێهەڵکێشین و نرخەکانیو پەنجا دەستە و پتر دەستەش لە کار بهێنە دەست

 هێنانەوە پڕ دەکەمەوە:ە بە نموونە یارەیەکی ئەو عەیمن لێرەدا چەند دەستە

  - ریی، نرخی شیر بەهایواتە ش - «ییربایتی »شیەوە خووی بە نەرییکوردستاندا لە ناچار ن فەالح لەیدەزان -1
ە بەشووی نەدەدا.  ینەی نەدراباییا بن پشکی ئەو مێیگرتبوو تا ئەوەی خاوەن کچی عازەب ئەگەر بەهای خوێن وە 

ڕەدوو بکەوێ و دواتر مەسڵەتی لەسەر هەتا تەش بوو وەهای دەکرد کە کچ شووکردنی دەوەخرا یهەر ئەم نەر
ی باشتر بوو لە هی فەالح کچی بەشوو دابێ و  حاڵوباران کاسبکاری عادەتی چونکە یبکرێ. توجاری شار، 

ی بەو مامڵەتە  زاع و مەسڵەتیکەوتن و نوسە مانەوەی ڕەدویکە و ل نەییی حەسانەوەی ئەو مێیفرۆشتبێ باینە
ە نابم بەوەدا کە دەستوورێکی ش دڵشکەستی ە، هەستی ئارامی لە دەروونمدا دەبووژێتەوە و قەتیمەردانە

ستم توجارێکی شار یبە هەروەها ک ە.ە دەپووچێتەوییەتیداکوتاوی ئابووری »کچ بەپارە فرۆشتن« بەو مەرداڕەگ
ەت لەوەدا کە بەم مامڵەتە  یشم بەدڵدا نایدەخۆم چ خۆشە یینە ئادەمییکچی خۆی فرۆشت پەرۆش بۆ ئەو مێ

 ژدانی خۆی کرد.یسپاتی بێوی ە توجاری خوێنمژ ئینامەردانە

ەکدی جودای تەماعی سوودپەرەستی و ترسی ی مەعلوومە بەشێکی پارەداری شار کە جووتە هەستی لە -2
اتر  یا زی% 30« قازانجی رێ دانەوەلەشەرعان و لە ڕێی »ڕەهن وەرگرتن و بەکیانهاوێتە سەرباری ق یامەت دەیق 

ل دەخوات. ئنجا یبای بێتەئویە دوای چوونە حەج دلێرانەتر ڕیقەرزوەرگر دەستێنن هی وەهاش هە لە کابرای
ژدانی دەکەم و بۆ ین لەوی% سەد جاران ئافەر6% و 5پارەدارێک ڕازی بوو بە قازانجی  میئەگەر زان

ش ئاوات دەخوازم کە  یمامڵەتەدا لە کۆڵ بۆتەوە پڕ بە دڵ پشتشکێنی لەوکە ئەرکی  قەرزدارەکەش دەگەشێمەوە
ەک دەستووری مادی و  ی سەدواڵنسافە بەکار بهێنێ، شایە ئەو جۆرە ئیزەوی هە هەرچی سوودخۆری ڕووی 

ەتی خۆشامەدی لە سەرکەوتنی تەماع بەسەر  ینابێ مرۆڤا نسافە دەپووچایەوە.یئ ئابووری و نەفسی و ئەخالقی بەو
ە ەوییتەماع و بەرژەوەندی ماد یە کار و بازاڕی خۆی بە بنگەی زاڵبوونیهە ەینسافدا بکات هەر چونکە نەزەریئ

 ە. بەستۆتەو

بوون لەباری نالەباردا خەڵق دەخاتە سەر ڕاڕەوی ئەوتۆ کە ی و تەنگەتاوتووشمانە هەژاریستوومانە و دیب -3
لە مامۆستا هێمن دەگێڕمەوە بۆ ڕوونکردنەوەی مەبەست. ئاکاری مەردانەی لێ ڕازی نابێ. لە نموونەدا قسە 

دا یەی تێیشان لەو دێ یەکی بێناو و نیهێمن گوتی: باوکم سااڵنە لە ڕۆژێکی مەعلوومدا دەچوە سەرقەبری مردوو
ەتی بۆ  یکای؟ حئەو قەبرە هەر دەڵێی دەچێتە حەج ارە لە سەردانییوەها پێتەوە د یباوکم پرسی، بۆچ ن. لەیایدەژ

ان لە غافڵی یکە سپای ڕووسان ورووژمی هێنا بۆ ئەم مەڵبەندە ڕۆژێک ز1916 گێڕامەوە و گوتی: ڕۆڵە لە ساڵی
تم لەو شوێنی  ین و فەسادکردن وەها بوو نەگێڕدرێتەوە. بەچاوی خۆم دیدا. کوشتن و بڕ دایەکەمانیبەسەر دێ 

شەدا یس ساڵداتی پێدەگوترا، لە ڕعەسکەری ڕوو)ەکی ساڵدات یارەتی دەکەم دەستەیئەو قەبرەی سااڵنە ز
ش وەکوو  یاز بگەن ئەویان لێی بەنیستیان گرت و ویکچێکی جوان (ەک دەگرنەوەیزی ینگلیلەگەڵ سۆجەری ئ

ان خۆ بە دەستەوە نادات ید بوون و زانێەوە. کە لێی بێئومیانخست و هەڵدەستای ان. دەیانیئاگر بەر بووە گ
ش وەکوو  ی . من(م. م س دەدات.یان لەکیکەیکبوون بەو کچەوە ڕاوی کچی دیخەرانە یویارە زانید)ان کرد. یپارچە

ئاشێکی نابەرچاو حەشاردا،  او خۆمان لەیژن و پ کە هەاڵتم. ڕێکەوت وەهابوو چەند کەسێک لەیخەڵقی د
لەی  یەوە. کچێکی جوانکینیان بەالمانەوە هات و دۆزیەکیکەوە ڕەت بوون. سوارەیفەوجێکی ڕووسەکان لەو نز

ژم  یێ، مام لە ناو خەڵقەکە هەر ئەوەندەی پێکرا بڵێ: کیەک. کچە هاواری دەکرد مامە بمگەیڕاکێشا بۆ پەنا
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ت و ئەو  یانم دیەوە بۆ فەوجەکەی. ئنجا ڕۆڵەکەم من ئەمەینبوون گەڕایچم پێناکرێ. ساڵداتەکە دوای دابیه
 ا تەواو دەبێ.ەتی هێمن لێرەدیکایت چۆن لەسەر نامووس شەقوپەق کرا. حیکچەشم د

ە  یەتی بگاتە ئەو پلەین مەردایش حەز دەکەی ش و تۆیە، بەاڵم منیبێکی بەبەرەوە هەیبێگومان ناچاری هەموو عە
ستمان عوزری سەدکەسی ناچار لە خۆ بەدەستەوە دانەوە یکە نامووس بە قوربانی ناچاری نەکات. ئنجا ئەگەر و

ە سەر بۆ  ین کە مرۆڤ هەیەوتە خۆشەش تەرخان بکەەکی دڵ و هۆشمان بۆ ئەو ڕێکین دەبێ گۆشەیبسەلمێن
سابی یە ڕاستە حیەکدایەکەی لە ڕادەیەتین کە مەردایێ لەو تەرزە مرۆڤە تووڕە ببیوێنێ، ناشنەناچاری دانا

 ار دەکەوێ.یخۆمانی پێ بەد یبیان عەیمان لێ تێک دەدات یاری ناچاریبڕ

دا کردووە  یدەچەوسێنێتەوە هەر دەڵێی گرۆی لەگەڵ خۆبەعادەت فەالح کە ڕەنجبەرێکی ڕاگرت وەهای  -4
شەرت: )ن دڵۆپی هێزوتوانای ئەو ڕەنجبەرە بەکاری سەخت و بەردەوام هەڵگوشێ لە بری ئەو شەرتەی ییدوا

نێ. ئەمە دەزانم، بەاڵم تا بڵێی حەزدەکەم  یان، هەڵی دەقوڕی نان، بەرەبەیەی سبەیدەدات و ئەو ماشێنە یپێ (کرێ
ەتی یبێ. مرۆڤا یڕوان یدا نەکردبێ و بە چاوی ڕەحمەوە تێیری لەگەڵ ڕەنجبەرەکەیلگیەبووبێ زەلفەالحی وەها ه

ی و باخەڵفەڕاحی و چاوپۆشی ناکات هەرچەند ئەو ئاکارانەش لەبەر  یووبوردو لێ  یز زەرەر لە جوانمەردیهەرگ
و خوێنمژین لە دەسەاڵتدارەوە، ئاکارەکان تاڵ  یدڕەندەی یچەژی ئەو کەسانەی بەپێی دەقی نەزەریەیان چاوەنۆڕ

 پات ببێتەوە. ین بەکاری مەردانەی ئەو خەڵقە سپیەی ڕەشبیخۆ دەنوێنن. چەند خۆشە هەموو ساتێک نەزەر

 ەیدا، بۆیم، بەتەماش نەبووم، کاربەدەست لە خۆوە دڵسۆزانە ڕەفتار بکا لەگەڵ موراجەعەچیمن بەتەمان -5
ان بۆم ڕانەسپێردرابێ. بەاڵم لەمووژدەی خۆش  یاوم نەبێ یکە کاربەدەستەکەی ناسەکدا ناگرم یەرەیداسەربە 

بێچارە و بێدەسەاڵتانە کردۆتەوە کە بەعادەت   خۆشترە کە بزانم کاربەدەستێک ژوورەکەی و دڵەکەی بۆ ئەو
ان ییەتیمرۆڤاەرەکان، نوقورچێکی بێحورمەتی بە قەپەرەی یلەهەر هەنگاوێکدا، لەم ژوور بۆ ئەو ژووری دا

 دەکەوێ.

ان ییەتیساب بۆ کەسایاوانەی لە کۆمەڵدا حیسار مەال و ئەو تەرزە پین فاڵنە شێخ و ف یدێ دەکا بزانیچ قە -6
شان دابێ؟ کێ زەرەری دەکرد ئەگەر  یان بە خەڵق نیانەوە ڕێی ڕاستیخۆ یپاکی ا لەی ترسی خوا کراوە لە

ن بەوەدا بگوترێ یل خۆر نەبووبێت؟ بۆچی دڵشکستە ببیساڵ بەرت 200ە ل رانی سوڵتانێکی بەریسەرەک وەز
 یخەفتنان بەرەو قیبلە لە خوا دەپاڕایەوە مەبەست ی نوێژ یرەتی قاشقای کە لەسەر بەرماڵ دوایسەرەک عەش
رەتە  یەتی ئەو سەرەک عەشیقۆڵبڕان بە فێڵباز ی ا ئەگەر ژمارەیدەوروبەری خۆی نەبوو؟ گۆ یهەڵخەڵەتاندن

ەک  یو  هەزارەوە بوو بە هەزار اخود بەوەدا ژمارەی درۆزنان لەین؟ ید بکات بە چ ئامانج دەگەایەکێک زی
ەک کام پێچکەی ڕەورەوەی  یستویب ستەوە ببن بەیژمارەی ب کەشەوە ئەگەر ڕاستگۆ لەیبارێکی د ئەنجا چی؟ لە

 ادم نەکردی مێژووی ئاشقە درۆ!! یمێژوو پەنچەر دەبێ؟ دەک بە ز

ان زەحمەتی بێلزومە. یە، یبەردەوام بم، نەک لە بادی هەواوە ان لێینانە دەنووسم، دەشتوانم زۆرییمن ئەو تێب
ان یە تاوانبار دەکات، چونکە سەرۆکەکانیبەرەی شۆڕشگێڕی کورد هەرچی شۆڕشی کورد هە تووە لەینم دینووس

خ مەحموود و هەرچی  د و قازی محەممەد و شێیتر بەدرخان پاشا و شێخ سەعیعەمەلە و فەالح نەبوون، ئ
 ان بوون. یللەتەکەیە دوژمن بە میسەرەک شۆڕشی کورد هە

چ  یارەی وەها سەرەوبن پێوانە و کێشانەی لەگەڵدا ناکرێ. هیهانی ئادەمزاد بە عەینا، نا، کاکی شۆڕشگێڕ! ج 
تی بێگانە  ەیری بەندایە نەهات دەوڵەتەکەی خۆی هەڵوەشێنێ و نیاین تا ئەم دونی ە لە ڕووی زەمیی للەتێک نیم

ان دروستکەری دەوڵەتەکەی هەژارێک نەبوو،  یسەرلەنوێ بخاتەوە ئەستۆی خۆی، چونکە سەرۆکی شۆڕشەکەی 
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ەتی دەوڵەتەکەی دەکات و یت شانازی بە کۆنایێ ەڕدەگ   یللەتی لێیەک بوو. کام می ان سەگزادەیبەڵکوو بەگزادە 
دا پەنجا یللەتێک لە مێژوویلەقەڵەم دەدات تا ئەگەر می خۆی یبە بەڵگەی سەربەرزی و گەردەن کێلی مێژوو

وردووی ڕووت و  ەی ڕابیسا للەتەی چل مەلیکی هەبووبێ. خۆ لەیمەلیک هاتبێ پتر شانازی دەکات لەو م
 شمان نەبووە، خۆشی لە خۆمان!! یەک مەلێکیمانەوە ئێمە تاکەیو شەشسەد ساڵ ڕەجاڵی دوو هەزار

ەکمان  یز دەستەندایهەرگ ە.خوێنێتەویبێگەرد کە دەفتەری مێژووی کورد دەە ڕووپەڕەی سپی و یبە ڕاستی ئەمە
ەک تاجە چڵکنە چەپەڵە  یچ زادەیعەمەلەزادە و نە هە  و نە و نە بەگزادە رزادینەبوو پێی بگوترێ حکومەت. نە م

 ە. یممان هەیەکی ساغ و سەلیوردووەر نەنا. وای کە ڕابسەکەی حوکمڕانی کوردستانی لەسیپ

ەتی و یسایەتی و موفلیەتی و بێگەرداینەوە زەماوەندێکی خاوێنایلە کوێ تاقمی چەپڵەڕێزان و شاباش بخواز 
 . زم بەخودا هەڵخەڵەتاوی«یاری عەزیئەی » مان بۆ بگێڕێ!!ییسەدە 26ەتی یڕەنجەڕۆ

چووی  ناخداپێچەڵپێچی بەش دەکرێ دەماری ی ئەژدەهای پشت کێوی قاف  دە! نە بەمن و نە بەیبەاڵم چ فا
ت یت و دەست بەتاڵیخەوە دەرکێشێ مەگەر تەجرەبەی ساڵەهای بێبڕانەوەی کوێرەوەرێهەڵخەڵەتانت لە ب

للەتت پێی ناوەتە  یت کە لەوەتەی میانت وردوخاش بکات، ئنجا بزانیلکەی بە هەڵەبەری سەرسوڕکێی نەزەریچاو
کاکی دەکات. ئەگەر  ە ابانی کاکی بیساڵ، دروێنە لە ب 2600اسەتی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بەر لە یکۆڕی س

 ن کەری مەالی نەدەخوارد. ی ڕەگەی هەخامەنشی کورد دەبوو گورگەشی دووش« رکۆ»

ش گرەوی لە »ماد« بردەوە گلۆرەمان کەوتە لێژی. وەی کاشکی رەتی کۆیئەو ڕۆژەی هەخامەنشی بە ڕابەرا
قوڕی  ەکاندا ئنجا باییادەکانی زاڵ دەکرد بەسەر هەخامەنشا و بێشەرم میخوێنمژێکی ناپەسندی مەلعوونی بێحە

پەرستانەی کە  تانیەی جەرگبڕەی شەیە بۆ ئەو ڕووداوە شەرمهێنەوەی بە سفتوسۆیامان بەسەر خۆماندا بکردایدن
 کوردی لە شەق و لەقەی بێگانە ئازاد دەکرد. وەی هەزار هەزاران کاشکی و خۆزگە و دەستی شکاوم!!

ی دالەنگاوی  حاڵوباراوەتی لە  یەکی زێدەکزی ئاساری پیک دەبێ ترووسکەیەکێکی وەکوو من کە خەریان یمن 
نەری کورد حەزی دەکرد لە دەفتەری مێژووماندا ڕووپەڕەی وەکوو  یکورددا گەش دەکاتەوە بۆ بەرچاوی ب

بەترس و لەرزی  ک بێ یا هەڵداتەوە نەک هەر خەریسپانیاد« بۆ بەری ئینەوەی »طارق کوڕی زیداستانی پەڕ
ناڕەزامەندی تازە خوێنەواری کورد ئابڕووی ئابڕوودارەکانمان لە مێرخاسە بەسەرچوەکانمان بپارێزێ. حەزم 

ان  یەکانییهانی هەبێ کەشتیس« بەڵکوو هەزاری وەکوو ئەومان لە خوێنمژی جیەک »ئۆناسی دەکرد نەک هەر 
... ەوەیکا بگوێستایۆرکی ئەمەری ویدێسای ڕووسەوە بۆ نان لە بەندەری ئۆیللەتانیەوە نەوت و کااڵی میبە سەرگران

اتی ئەوەی سپای نادر شای ئەفشار واڵتەکەمان پێشێل بکات سپای کورد ڕاو و  یەوە لەجیتامەزرۆم، بمخوێندا
کە  یللەتانی دیە. کاشکی مێژووی ئێمەش وەکوو هی م یدەوروبەری ئەسفەهان و تاران بکرداە تەراتێنەی ل
   ە.بووانییو لەخۆباە بەکاری دەسەاڵتدارانە یڕووڕەش بوا

ن شوێنی چوارپەلی  یەوە، هەموو بستێکی خاکی کوردستان مۆرکی چەند یڕووی زەوی نەسڕابا ئەگەر شوێنپێ لە
ە بە خۆ  یک بایئەوەی کورد خەر لەجیاتیئەسپی ڕاووڕووتکەری بێگانەی لێنەقش بەستوو دەبوو، وەی کاشکی 

سپای کوردان  ە دەست بە هەواوە پێشوازی لەیز، لەندەن ناچار باینگلیئ یڤڕزگارکردن لە ڕەوی سۆجەر و لێ
و ئەنقەرە کوردی کاڵشخواری ە ر و ئەندرنیزمیی سێسەد ساڵ والی ئیدرێژاچەند خۆش دەبوو بە... ەیبکردا

 ەکسانن؟ ی للەتان ین میە، ئەدی ئێمە ناڵێیشارەزوور بوا

  300 - 200دی دەکرد یدەستدرێژی و تەماعکاری هەر بۆ والی تورکان بێ، چ قەبوون لە تر بۆ دەبێ ڕووڕەشیئ
ڕووڕەشی کوردیش والی بوونایە لەو دنیایە پان و بەرینەدا!! بۆچی کەیفم بەوە بێت کچی کورد لە پێناوی  
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ش لە یان خۆی بەکوشت داوه؟ بۆچی هەلی شەرەفپارێزی نەدەم بەکچی فارسیاپارێزی خۆی هەاڵتووە یحە
دا یا و شەرمەکەیحە ەکی کورد؟ چما کورد لەناو مەالندا حاجی لەکلەکە لە دوورەوە بەیایدەست بێحە

ن؟  یدەست سووربوون وەها باشە مل هەڵبڕاو و ورگ هەڵدڕاو و نامووس دازڕاو ب لەجیاتیا یبناسرێتەوە؟ ئا
چ کەسێک بێت، بەاڵم من موناقەشەی ئەو بەهەڵەدا چووەی کورد ی هەڵبەت من نامەوێ خوێن لە لووتی ه

مردووەکە  لە برسانا ینەمردبوون. ئا برسان لەدەکەم کە ناوی شۆڕشگێڕە زلەکانمان دەزڕێنن هەر چونکە 
انزانی چۆناوچۆنی شۆڕشگێڕی  ین ئەو سەرۆک شۆڕشانە نەیچی پێدەکرێ؟ بابڵێی چی پێدەکرا؟ ئێستاکەش هیه

رکەر تاکوو بە خێری خۆی بێتە کوردستان و هەلی  یڕاست و دروست بن، خۆ ئەوان نەچووبوون تکا بکەن لە داگ
عاقڵ بێ لەوەی هەبوو. کە  ش داوا ناکرێ دەبوو پتری نە ساز بدات، لە کەسشەرافەتی شۆڕش بۆ ئەو سەرۆکا

کە نەهاتە پێش بڵێ من زانای دەوران و ڕۆڵەی خەباتی پێشڕۆم  یانزانی چۆن بکەن خۆ کەسی دیسەرۆکەکان نە
ەت،  یی نایهەمەحاڵ قسە کۆتان. بەیەکێک لەو سەرۆکانە ڕێی لێگرت بەستەمکاری لەقەڵەم بدەیتا ئەگەر 

ان کردە چرای ڕێی خەبات و  یبڕمەوە و دەڵێم سەر فروو دێنم بۆ ئەو شۆڕشگێڕانەی خۆیش لەکورتی دەیمن
مامی حەسەن  یانتوانی وەکوو ئیان لە مێژوو گەورەتر خۆ دەنوێنێ بەوەدا کە دەیشیەوە سووتان، شەرەف یپێ

ە بۆ ئەو دەسەاڵتدارانەی  یم هەانیان گرتەبەر. ڕێزی بێپاییەدا بکەن کەچی ڕێی ماڵکاولیمەسڵەتی لەگەڵ معاو
ش  یم لە کەسیش بەتەما نی چیان بۆ خەڵق بووە، هیی توانا چاکەیان بایلێرە بەپێشەوە کە بەپێی سەردەمی خۆ

ان  یان عەیارەی خوازراوەیان لێ بەکار بهێندرێ. ئەوان کوڕی ڕۆژگاری خۆیناسەلمێنم بۆ هەڵسەنگاندنی ڕەفتار
ن. نە یسەردەمی خۆمان دەژ ان هەر نەبێ لەیمەش بۆ سەردەمی خۆمان، ان، ئێیبوون و بۆ ئەو سەردەمە دەژ

 ن. یمڕۆکە ڕەفتار بکەیساڵ دوای ئ 200ارەی یعە لێمان داوا دەکرێ نە پێشمان دەکرێ بە

ادی کەڵەمێردێکی وەکوو حەماغای غەفووری دەدەمەوە، ئەگەر پێم  ی کم زاخاوی مێشکی خۆم بەیمن لێرەدا خەر
ی یچرای هەموو پرشنگدارێکی کوردم لە دەسەاڵتدار و بێدەسەاڵت خۆش دەکرد تاکوو لە ڕۆشنالە یە فتیکرابا

چونکە مرۆڤ بە شارەزابوون لە کەس و کاری  ە،یتایئەوانەوە ڕۆڵەی نەوباوی کورد بەرهەنگاوی خۆی باشتر بد
 دەبێ.  بەڵەدترا یحاڵی دن ،خۆی

 

 

 کورتە باسێکی بنەماڵەی غەفووری 
ن لێرەشدا دەڵێمەوە، داخم ناچێ هەڵسوکەوتی یدا دەڵێیی کوردەواریهەموو بابەتێکی ئەوتۆوەک کە لە 

ە کە بە سەر  ی انەوە زانرابێ هەر ئەوەیبارە چی لە ە.ەکی نووسراودا نەپارێزراویان لە چ سەرچاوەییغەفوور
شی داستان  یو هێندێکە اوزمانانەوە لە پشتێکەوە بۆ پشتێک شۆڕ بۆتەوە کەوا بێگومان پشتاوپشت نەختێکی لێفەوت

ان و بەرەی ماڵی ییرە کە قەتلوعامەکەی غەفوور یئەوەم لەب ە،ییان نینووسراو یکە دەڵێم سەرچاوە ە.تێکەڵ بوو
 ی»واثق باللە« و لە دەسنووسێک یعەبدواڵباپیرم مەال  یباپیر یەکینەیلە چوارک 1237ساغا لە ساڵی یع

اری کورد هات، باس کراوە بەاڵم هەمووی لە  یحەفتاکاندا بۆ کۆڕی زان ەکەمی یوەی ین یکە لە سااڵن یفارس
ک. کرابێ 1284دا باسی قەتلوعامەکەی ساڵی ی. هەروەهاش دەشێ لە تۆمارخانە کۆنەکانی عوسمانلاچەند دێڕێکد

کە دەکەوێتە )ک 1337و  1250ڕەنگە جگە لەمانەش، ئەگەر پەڕە شڕەکانی کاغەزی ڕەسمی سااڵنی نێوان 
ان پێدا  یچاو( ی هات لە عێراق یەکەم کۆتایی شەڕی یو حوکمی تورکەکان بەکۆتا ز1918بەرانبەر ساڵی 

ری و  یجارە گرتنی جۆگەی ئەمیو ئە زامی مەڕانیلتیە لە کاری وەکوو ئیبخشێندرێ وردە هەواڵێکی ئەو بنەماڵە
ی یر بکەوێ، بەاڵم کاری ئەوتۆیان وەگیاغێکەکانی عادەتی نێوان حکوومەت و خەڵقدا سەروسۆر ییوردە پێوەند
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ان یچوونەتەوە بۆ ئەستەنبۆڵ، ئەگەر نەفۆتابن، هێندێکش  بەزۆریچونکە سجالتی کۆن  ە،یین نیهێندێکی مومک
ئەو شوێنانە  یشتنی دەسەاڵتیڕەنگە باڵوبووبنەوە لە دەفتەرخانەکانی مووسڵ و کەرکووک و بەغدادا بەپێی ڕاگە

ە لەو سااڵنەی پڕ تەقڵ و شەقڵی شەڕی  یێ هەیبەسەر کاروباری سنجەقی شەهرەزوور. هەرچی سجالتی کۆ
ش دەست  ی ەدا هەواڵێکینەوەیمان لەو پشکنیش هەمووی پاماڵ بووە. گریحتالل وەهاتریەکەم و هەراکانی دوای ئی

ە و یمن ئەو خۆهێنان و بردنە لە نێوان کۆی دەور و ئێستاکەی یکایچی ئەوتۆ لە تاریکەوت باوەڕ ناکەم ه
ە. لەبەر ئەمە بەناچاری دەبێ پشت  ینەوەیەدا گەلێک بەوالی مومکیئەستەنبۆڵ و بەغدا و کەرکووک و ڕان

ان تێدا کۆمەڵ بووە.  ییاستڕنا ببەستین بەو هەواڵ و باس و حیکایەتانەی دەماودەم هاتوونەتە خوارێ و ڕاست و
ان یەکێکیان دوو کەس مابوون ئاگاداری ئەو تەرزە باسانە بوون، ییە غەفوورش ل یهەتا دوای شەڕی دووەم

نی  یگەلێک نووس ب و زمانزان و باخەبەر لە مێژوو بوو،یاوێکی ئەدیالغا کە پیالغای مەال ئەحمەداغای سمایسما
ەکێک لەو یچ یبەاڵم ه ە،ان وردە خەبەری لێ بەجێماویەک یفەیان لەتیتێکی شیعر یبە بەلەی سەریکورت
داغای مام سلێماناغا یان واحیکەیە. ئەوەی دییانی تێدا نیستوومن باسی غەفووریان بیتوومن ینانەی من دینووس
 بوو.  

لە ن  یمن کە کەوتمە سەر نووس ە.ان نووسرابۆوییەک دەفتەر لە خەبەراتی غەفووریزاری ئەوەوە  کاتێ خۆی لە
  یشمان پێیەوە. ڕەنگە ڕۆژێک کە ئیدا گەڕان نەدۆزرایحەماغاوە هەوڵی ئەو دەفتەرەم دا، چەندێکی بە دوا بارەی

ماغای حاجی ینەما لەبەر دەستمان قووت بێتەوە بەاڵم چاک بوو زەرەر لە نیوەی گەڕایەوە بەوەدا کە کەر
رمابوو. لەسەر ی بەشێکی لە ب ستی ناوەرۆکی ئەو دەفتەرە ببوو،یئاوڕەحماناغای غەفووری کاتی خۆی گوێب

ەوە و بۆی هەناردم، یی دەفتەرێکدا نووس ماغای لەین هەموو قسەکانی کەریەدیشتی خۆم کاک حاجی محیییخوا
کراو هەر بە خەتی لی کەی نەختێک تەعدیەکێکی دیفی من چاو بە دەفتەرەکەدا خشاندراوە و یدواتر بە تەکل
 ە. یان هەیەخیەک بایەک نرخ و یەوە و بوون بە دوو دەفتەر بەاڵم ی ن بۆم نووسرایحاجی محییەد

سەدان  دەفتەرەوە لە کۆنی کۆنەوە، بەر لە وەچڵی چۆتە ناویداغاوە بە نیبەپێی قسەی دەماودەم کە لە ڕێی واح
 200ان یسەری ڕووسەوە هەڵدەقەنێن بەرەو کوردستانی ئێران. ژمارەیەمڕەوی قەڵەکان لە قەییساڵ، غەفوور

ەک یدان دەبن. پەنا دەبەنە بەر شای ئێران تکای لێدەکەن لە جێگەیاوی مەیان پی کەس 40ەسێک بووە لەمانە ک
ی چەرمی یان دەڵێ بۆ سەالمەتی دەوڵەت بە باڵوی داتان دەمەزرێنم. پێی دەڵێنەوە بایانبمەزرێنێ، شاش پێیدا

ەکی یەکی کەم وەردەگرن و قەاڵیخۆالسە زەون. یدا دەژیەکەوە تێیێ بەسمانە بەیەکمان زەوی بدەیمانگا
ەکی بزرەوە بە جۆرێکی نهێنی ئاو بۆ ناو یش لەکانیقەفەقەم تێکهەڵکێشانیە مەحکەمی لێ دروست دەکەن. ب

ادی کرد و یقەاڵت ڕادەکێشن تا ئەگەر ئابڵۆقەش بدرێن لە بێئاوی تەنگەتاو نەبن. دەفتەر دەڵێ ئەو کۆمەڵە ز
ان داوا دەکا بگوێزنەوە یەوە. شا لێییان کەوتە مەترسیشا لێە ەی کیان بەست بەو شێوەییان پێوەندیلەگەڵ دراوسێ

ان دەنێرێتە سەرێ و یمەکاری. شا لەشکرێکی قورسیسەلماندن دەکەونە قا لەجیاتیکە ئەوان یەکی دیبۆ جێگا
 اندا دوو ساڵ بەردەوام دەبێ.یانلە نێوشەڕ 

و« ناسراوە  یزان بە »لەپیەکێکیان هەبووە تەنها ی«زێڕلەپ» ان شۆرەتییکەس 39مێردە بەپێی دەفتەر   40لەو  
 و دروست کراوە.  یزە ارە دەستەوانەی ئەو لید

ان  یەتی لەشکری ئێران دەکات و تێیو، لە ژێرەوە دۆستایو لە حەسوودی فەرقی نێوان زێڕ و زیزکابرای لەپ
ەکان ئاوەکە دەبەستن  یرێ. بەمەدا ئێرانیەوە وەردەگییقەفەبلوول لە فاڵنە کانەنێ ئاوی قەاڵت بە یدەگە

انە ییانەتەکەی دەکوژن. لەو قەاڵتیو لەبری خیزەدەستەوە بدەن، بەاڵم کابرای لەپنەکان ناچار دەبن خۆ بیقەاڵتنش
 ان دەرباز دەکەن:یان خۆیسێ کەس
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 ئاوڕەحماناغا  -1

 مەحمووداغا  -2

 ماغایکەر -3

 

 شتەجێ دەبن.  ی»وەرتێ« و لێی ن ەننە دێییە بەرەو کوردستانی عێراق هەڵدێن و خۆ دەگەیێئەو س

 ساڵ بەسەر دەبەن. 25ان یبەپێی دەفتەرەکە تاقمی قەاڵتەکە لە ڕۆژی دروستکردنی قەاڵتەوە تا ڕۆژی لێقەومان

ناوچەی شەقاڵوە،  ندارە« لە یەک لە وەرتێوە دەگوێزێتەوە بۆ دێی »ئەسپیئاوڕەحماناغا دوای ماوە 
ە تا  یان دەڕوا بۆ گوندی »شەرەفان«ی الی واڵتی مووسڵ. بەپێی دەفتەر نەوەی ئەو دوو برایمەحمووداغاش

ندارە و کوڕەکەی، حاجی  یان دەزانن، لەوان شێخ محەممەداغای ئەسپییغەفوور یان بە خزمیئێستاکەش خۆ
کە من خۆم  )ش یغای شەرەفانعەبدواڵو  سابراغای شەقاڵوە یو جەباراغا( تیکە لە هەولێر دەژ)د یحەم

لە نەوەی  (انەییستووە خزمی غەفوور ین، لێم بیهەردوومان نائب بوو 1953ناسم و لە ساڵی یتوومە و دەید
 مەحمووداغای باس کراوە.  

ێ بە غەفووی دەناسرێن لە وەرتێ دەمێنێتەوە و وەچە یەی لە کۆیرەیرە گەورەی ئەو تیماغای کە دەبێتە باپیکەر
کی  ێخیان کە ناوی غەفوور بووە لە تەئریەکێکیو نەوەی زۆر دەبن. ئەمانەش بێرە و بەوێدا باڵو دەبنەوە، 

ێ یە لەو شوێنەی دەباغچی کۆیئێستاش جێگە هە ێ. لە هەوەڵەوە دەبێتە شاگرد دەباغچی. تاینەزاندراودا دێتە کۆ
شی  یەکی »صالح« ناویانی لێ دێت. بەپێی دەفتەری دووەم غەفوور براییلێدەکرد ناوی غەفووران یکەسابەت

ئەم  ە.دا نەچوویات سەالمەتۆکە بووە خووی داوەتە کەسابەت و بەالی ئاغایکی تەبیاوێکی التەریلەگەڵدا دەبێ. پ
ش  یێ ئەوانیجارەت بوو لە کۆیی و تیەکی خاوەن دارایرە گەورەی ماڵی »مام خدر«ە کە بنەماڵەیساڵحە باپ

چونکە دوای شۆڕشی  ە،ەوە باری بنەماڵەکە گۆڕاوییەن دارایان دەزانن، ئێستا لە الییان بەخزمی غەفووریخۆ
ی لە گۆڕاندا یی و بە تێکڕایەتی بە خێرایرازەی کۆمەاڵیراکی دەقی کۆنی شیشتیاسای ئیی تەمووز و داهاتنی 14

 بووە.  

ە یوەخانەیزاغا و قەاڵت ڕوو لەو دیو دوو گەڕەکی باە وەخانەی پێکەوە ناویو د  غەفووراغا بە دەسەاڵت بووە 
یەکان بووە کە لە کۆنترەوە خاوەن  یدەکەن. ئەم پەرەسەندنەی دەسەاڵتی غەفووری جێی ناڕەزامەندی حەوێز

ئەم   ە.دەمێنێتەوەن بۆ ئەوان یکەی کۆیێ، بەفری قەندی و هەواو کە دوو گەڕەکی دیدەسەاڵت بوون لە کۆ
 ە دواتر کاری خۆی دەکات. ییڕکەبار

 دەمێنێ: غەفووراغا سێ کوڕی لەپاش بەجێ 

  ە.ئاوڕەحماناغا، براگەورە بوو -1

 قادراغا. -2

 اغا.میکەر -3

 

ەتی  یان سەر دەکێشێتەوە بۆ هێندێ کە حکوومەتی سەردەم بە دۆستاییان و غەفوورییناحەزی نێوان حەوێز
ە ژووری خۆی و ل ان. لە ڕێکەوتدا سەرۆکی حکوومەتی ئەوسا لەییەتی لەگەڵ غەفووریبکەوێتە دژاان ییحەوێز
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ش لە یان دەکات. ئەویی ان بێحورمەتی لەگەڵ ئاوڕەحماناغای براگەورەی غەفوورییەکی حەوێزیبراگەورە یبەرچاو
ری دەنێرێ و هەرا  یکابرای سەرۆکی مهانەتکارانە بۆ خێزانی یی دەردەچێ کاغەزێکی ئیتۆڵەی ئەوە کە بە تووڕە

 ارمەتیدەر لەیان لەگەڵ حکوومەت. هێزی یا دەگرن و دەبێتە شەڕیاوی غەفووری دەستی چیگەورە دەبێ و پ
 ە چارەسەر بکرێت و بەیانەوێ ئەو هەرایان پێناکرێ و چەندێکی دەیچیڕێی پژدەرەوە بۆ حکوومەت دێت ه

حکوومەت   بەاوێکی گەورەی سەریان دەبن سوودی نابێ. هەتا پییکی غەفووریقناعکردنێک خەریهەموو جۆرە ئ
ن بۆ  ایسوێند و تەاڵق  ندوو لە باغەڵی دەنێت.ی ەکی زیان، بەاڵم بەر لەچوونی چوێلەکەییدەچێتە ناو غەفوور

ن دەبن  یتر بەوەدا ئەمیئ ،ان لەگەڵدا ناکرێییلەبەر ئەو بەدەنەدا بێ غەفووری چ دەخوات بەوەی کەوا هەتا ڕوح
ان دەگرن و  ییغەفوور ،ا لە سوێندەکەی ڕەها بوویو دێنەوە ناو شار. کابراش چوێلەکەکە دەکوژێت و گۆ

مان ببێتەوە لەو کاغەزەی بۆ ماڵی سەرۆکی حکوومەتی یانکوژن. ئاوڕەحماناغا دەگرن و لێی داوا دەکەن پەشیدە
ان و دوو برای  ییاوی کەڵەمێردی غەفووریوازدە پا دی ناردبوو، ئەو هەر ناوەرۆکی کاغەزەکە دووپات دەکاتەوە. گۆ

کوژن.  یدەی نابێ دەینگی دەکەنەوە فایلەسەر س ینگی سەردەبڕن پاشگەز نابێتەوە، ئاگریخۆی لەسەر س
نی ماڵی ییەوە لە نۆیان بە دزیینەی غەفووریمنداڵی ساوا لە نێر 5بەدەر دەبێ تا ئەوەی تەنها قەتلوعامەکە لەحەد

ان یدەکانیان دەکەن و بۆ الی مریدە گچکەڵە پەنا دەدرێن تا هەرا دەبڕێتەوە ئنجا دەربازیسەو  اڵکاک شێخ ئە
ە: خاڵداغا، قۆتاساغا، مەرواناغا،  یەکەم ناوی ئەم پێنج منداڵە بەم جۆرەیدەنێرن لە باڵەکەتی. لە دەفتەری 

 غەفووراغا، ساڵحاغا. 

ری  یەتی دەبێتە باوکی باپیە ئەو غەفوورە خۆیالە دەفتەری دووەم هەرنەبێ لەبەر ئەوەی کە غەفووری تێد
ری یو لەوێشدا بە باوکی باپە یان ئەو غەفوورەی تێداییش شەجەرەی غەفووری ی دەفتەری دووەمیحەماغا. لە کۆتا

 حەماغا دەناسرێ.

دەبنە  دەفتەرەکان باسی گەورەبوونی ئەو مندااڵنە دەکەن و چۆن دەبنە سوارچاک و لە لەشکری پاشای کۆرە 
و ە ان دەنێرێتەویەیان بۆ کۆیفی خۆیان و لەسەر تەکلیەییەتیمەردا شەڕکەر و ناو دەردەکەن. پاشا لە پاداشی ئەو

 ێ. یلەنوێ دەبنەوە بە دەسەاڵتداری کۆان پێدەدرێتەوە. بەم جۆرە سەریوەخانەیمڵک و ماڵ و د

ەکێک یە کە یەی ماڵی مام خدر ئەو ساڵحەرەگەورەی بەریدەزانم باپ ەکی بچووک دەردەبڕم. واینیلە پێشەوە تێب
ێ  یەکەم لە »وەرتێ«وە بۆ کۆیبووە لەو پێنج منداڵە نەک ساڵحێک کە بەپێی دەفتەری دووەم لەگەڵ غەفووری 

 ی هاتووە.یش بە تەنهایەکەمدا، و قسەی دەماودەمیەکەم لە دەفتەری یهاتووە. غەفووری 

  



14 

 ەک ی لێکدانەوە 
 

 

ەکدی دەگرنەوە  یو لە کاکڵ و ناوەرۆکی داستانەکە ە ی ان تێدایریزۆرکەم و بێتەئسەکی ییدەفتەرەکان کە جوداواز
سەرگوزەشتێک دەگێڕنەوە دەماودەم هاتووە و کەم و زۆری تێکەوتووە بەاڵم سەرجەمی داستانەکە لە پەراوێزێکی  

ە یندارە و شەرەفان کرابایبنەماڵەی ئەسپ ە ڕاست بێت. وەها چاک بوو پرسێک لەو دوویەوە هەیفرەواندا بەبەر
شم ناگاتە  یبەاڵم بەمن ناکرێ بگەمە ئەو شوێنانە دەنگ ە،داخۆ سەروسەدای ئەو داستانە الی ئەوان چۆن

کاری دەکەم ئنجا  بەراوردان لەبەر ئەمە بەناچاری لەگەڵ ئەو خەبەراتەی ناو دەفتەرەکان لێکدانەوە و یلێزانەکان
نی  یب بڕینی و ڕاستکردنەوە و عەیێتەوە دەشێ لەو دوو بنەماڵەوە تێبنە بۆی هەڵکەوێ باڵوببیئەگەر ئەم نووس
 لەگەڵدا بکرێ. 

ش و شەڕ لەگەڵ شای ی زێڕ« و زەوی بەقەدەر چەرمی مانگاو ئاوی بەقەفەقەمو نازناوی »لەپە مییئەو قەاڵتە قا
ە ئەوە  ییەک نیڵگەەتی قەاڵی دمدم. هەروەک بەیکا یئێران و بەدەستەوەدانی قەاڵت، هەمووی دەمانباتەوە بۆ ح

چ  ینەکانی دمدم دەچێتەوە هیی و شەرەفانی بۆ قەاڵنشیندارەیبسەپێنێ کە خەتی نەسەبی غەفووری و ئەسپ
نم ئەو سێ کەسە باسکراوە لەوانە یەنێ. دوور نابیسپات بگەیە پێچەوانەی ئەوە بەئییش لەبەردەستدا نیەکیبەڵگە
ی مێژووی زانراوی  بەراوردو ە کوردستانی عێراق هاتبن. وەک کە لێکدانەووی یان دەرباز کردبێ و بۆ دیبن خۆ
ەنێ دەشێ ئەو مێژووە درێژەکێشانی ڕۆژگاری هەراکەی قەاڵی دمدم یدەگەیوی عێراق ڕایش لە دیانیغەفوور

شاعەباسی گەورەوە وێران کراوە »عالم ارای عباسی«. قەتلوعامی   لە الیەنک. 1024ساڵی  بێ. قەاڵی دمدم لە
ەکان  یی ئەوە دەکات غەفووریساڵە با ک. ڕوویداوە. ماوەی نێوان ئەم دوو1237ساڵی   لە کۆیێش  یانیغەفوور

لە ش یێ. ئەویان چووبێ بۆ کۆیەکێکی ان پتر لەیان یەکێکیساڵ، ئنجا  100ن ینێک لە وەرتێ مابێتنەوە، بابڵێیبە
اندبێ بەو  یان سەری گەیدا کردبێ هەتا وەزعیان پەیو نەوەی زۆر بووبن و دەسەاڵتە ساڵێکدا وەچ 100 ماوەی

 ە.ە دەبێ ڕاست بکرێتەویەتەکە شتی ئەوتۆ هەیکایاتی حیورد ە، بەاڵم لەییلەمەدا تەگەرە ن ە.کارەسات

دا  یو بوو بە دەباغچی هەر لە ڕۆژگاری خۆە یان هەر ناوێکی هەبووبێ« کە هاتە کۆیە ئەو غەفوورە »یین نیمومک
ێ دووگەڕەکە هەرە گەورەکانی کەوتبێتە ژێر  یدەسەاڵتدار بووبێ کە لە چوار گەڕەکی کۆ و  وەها دەوڵەمەند

 ەوە.یفەرمان

ەنێ کە  یدا وەها ڕادەگەیانەوە خۆی لەخۆییەکان بەناوی غەفوورییناسرانی بەشێک لە دووکانەکانی دەباغچ
ش نابنە خاوەن ی ەتییدەباغچارە بە یک بوون هەتا پێوەی ناسرابن، دیەکی درێژەدار لەو کەسبە خەریماوە

ان دەڵێن ئاوڕەحماناغای غەفووراغا کە براگەورەی  ین، دەفتەرەکان خۆیو دەسەاڵت. لەمەش وازبهێنە وەخانید
ارە  ینگی سەربڕان، ئەم دوازدە مێردە دیبرا و دوازدە مێردی دیکەی غەفووری لەسەر س ان بووە دووییغەفوور
ە. جگە لەو دوازدە کەسە بەپێی  ین کە باوکی ئاوڕەحماناغایرە نن، کە برای نەبن کوڕی ئەو غەفوویبرای ن

ان بەو قەتلوعامە کوژران،  ییش لە غەفووریکەی زۆریش، خەڵقێکی دیەتی دەفتەرەکان و قسەی دەماودەمیکایح
ەک و دوو  یان لێ ڕزگار بوون. جەماوەری هێندە بە ئەژمار بەرهەمی چەند پشتێکن نەک یشینج منداڵێئنجا پ

 لە کۆیێ (ان هەر ناوێکی هەبووبێی)ەکەم یربوونی غەفووری یەتلوعامەکە چەند پشتێک دوای جێگکەواتە ق 
 ڕوویداوە. 



15 

پاشای   ە.ڕوویداو ک1237ەتی قۆتاس و مەروانان. گوتمان قەتلوعامەکە لە یکایچەندوچۆنی ح بۆ الینەوە یبا بدە
 ە.یساڵ هە 16ە لە نێوان قەتلوعامەکە و تێچوونی پاشای کۆرە تەنها یبەوپێ ە. کوژراو ک1253کۆرەش لە 

 ا لەگەڵ دەقی خەبەری ناو دەفتەرەکە دەگونجێ؟ین ئەو شازدە ساڵە بەشی چی دەکات؟ ئایدابزان

انی تۆمار کردووە چ شوبهەش لە ڕاستبوونی ناکرێ، ییبەپێی درەختی نەسەبی، کە دەفتەرەکە بۆ هەموو غەفوور
ە شەش  ییان دەکات، ئا ئەو درەختە نەسەبیە کە دەفتەرەکە باسیرانەی تێدایغەفووری هەموو ئەو تچونکە 

دەروێش،   اغا، مەالمیغا« ئاوڕەحماناغا، برااڵغا »کاکەعەبدواڵماغا، یاری دەکات بۆ غەفووراغا: کەریکوڕان د
ماغا حەمەداغای لێ یەرەکە کەر ن. بەپێی دەفتیماغا وەردەگریاغا. لەمانە بۆ مەبەستی هەڵسەنگاندن کەریعەل

ە باوکی  یماغا. ئەم مەحمووداغایکە کەریان مەحمووداغا ئەوی دیەکیش دوو کوڕی بووە یبەجێدەمێنێ، ئەو
ن کە حەماغای گەورە لە ین. ئنجا ئەگەر بزانیەوە بڕۆین بەرەو باسیکیە کە لێرە خەریحەماغای گەورە

بەجێما  ماغای لێیغەفووراغا مرد کەر 1255ەوە تا  1237ن لە یبسەلمێنا دەبێ یهاتۆتە دون 1255وبەری دەور
حەماغای بوو. ئەم  1255ش مرد مەحمووداغا ما. مەحمووداغاش لە یبەجێما ئەو ش مرد حەمەداغای لێیئەو

ن  یسابان دەربهاوێ یماغاش لە حیهەژدە سااڵندا چۆن دەکرێ؟ ئەگەر غەفووراغا و کەر لە ماوەیە  یهەموو زاوزێ 
شی  یسان دەمێننەوە حەمەداغا و مەحمووداغا لەو ماوەی وەها کورتدا ببن و پێبگەن تا ئەوەی مەحمووداغا کوڕید

  یناویان نییە لە شەجەرە یببڕا یدیکەوە مەروان و قۆتاس و هاوڕێکانیان ببڕا یببێ. ئەمە بەالیەکدا. لە الیەک
غەفوورییان هەر لە غەفووراغاوە هەتا ئەم   ینێرینە یغەفوورییان لەو دەفتەرانەدا. لەسەر ژمارکردن ینەسەب

بەر   یدەوران یبۆ ئەوەم دەبا کە ئەمانە ه یقۆتاس و گرووپەکە یناو یبردووە. دەرکەوتن یهەموان یڕۆژانە ناو
قۆتاس و مەروان لە   یەکرێن. ناوقەتلوعام د یئەودا غەفوور یکوڕەکان یسەردەمە لەو غەفووراغایەن کە ل

 یسەردەم یتێدەچێ ناوەکان ه یکۆیێ نەبیستراوە، یان هەر نەبێ دەمێکە ئەو ناوانە بزر بوون لەمەوە ڕێ  یناوچە
لەوەدا لزوم نییە کە ناوەکان لە کۆنەوە هەبوون، بەاڵم  یحاڵ هیچ بەرهەڵستپێش هاتنیان بێ بۆ کۆیێ. بەهەمە

 یقەتلوعامەکە تەنانەت دەفتەرەکان سێ نیوە دێڕ یهێنابن بۆ سەردەم یردەماودەم بەرەژێ  یگێڕانەوە
بۆ کۆیێ دێنەوە و  یڕەواندز قۆتاس و هاوڕێکان  یپاشا  یئەوە دەکەن کە لەسەر ئەمر یفۆلکلۆرییان تێدایە باس
 چۆل دەکەن:  یدیکەوە داگیرکراوە بەخەنجەر پێ ییەکێک  لە الیەندەبینن دیوەخانەیان 

 خاڵد و قۆتاس و مەروان  
 دەبان  یدەستیان دا خەنجەر

 بە میر چۆل دەکەن دیوان 

 

غەفوورییان کە ئەو دەمەش دەگرێتەوە  ینەسەب یبەاڵم وەکوو گوتم ئەو مێردانە هیچیان ناویان نییە لە درەخت 
 یاگیرکەرد یپاشا بێ کابرا  یڕەواندز هاتنەوە بۆ کۆیێ. خۆ ئەگەر هاتنەوەیان بەفەرمان یپاشا یبە ئەمر

دووەم  یدووەم لە دەفتەر یبکات هەتا بە خەنجەر دەربکرێ. نیوەدێڕ یدیوەخانەکەیان ناوێرێ بێفەرمان
ئەمەیه:  یدەبان«. نیوەدێڕەکە لە هەردوو وێنەدا لەنگە، وابزانم ڕاستییەکە ینووسراوە »دەست دەدەنە خەنجەر

 دەبان. یدەبان یان شیر یدەستیان دا تیغ

دیکەمدا نەدیتووە پێشتر  یکۆنتر دەگێڕێتەوە، خۆم لە هیچ سەرچاوەیەک یسەردەم یێگومان هئەم سێ نیوەدێڕە ب
دیکەدا دەست نەکەوێ   یلە حیکایەت یئەوتۆی یبەیت یسۆراغو نەشم بیستبوو. ئنجا ئەگەر لەهیچ الیەکەوە سەر

 بەر لە هاتنییان بۆ کۆیی. یبە غەفوورییان لە ڕۆژگارێکڕووداوێک بێ سەر یدەشێ گێڕانەوە
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کراوە، پێشتریش لە موناسەبەدا  یلە دوو سەرچاوەوە دیارک 1237 یقەتلوعامەکە کە دەچێتەوە بۆ ساڵ  یمێژوو
دەکەمەوە.  یغەفوورییانیان نەبیستووە دووبارە یپێشتر باس یوم، لێرەدا بۆ ئەو خوێنەرانەدوا یلەسەر

  یغەفوور بە خۆ عەبدواڵ 1237 یڕەمەزان یەیە کە دەڵێ لە جەژنسەرچاوەیەکیان ئەو دەسنووسە بەیازە فارسیی
  یلە کۆیێ کوژران. دەسنووسەکە لە حەفتاکاندا بۆ کۆڕ یعیساغا و جەماعەت یو برایانیەوە لەگەڵ محەممەد

 کورد هات و هەر لەوێش مایەوە.  یزانیار

  یلە پەراوێز یعەرەب»واثق باللە«یە کە بە  یعەبدواڵباپیرم، مەال  یباپیر یدووەم چوارینەیەک یسەرچاوە
 نووسیوە دەڵێ:  یجەلیزادان یکتێبخانە یکتێبێک

 حکم الحکیم االحد  یلقد جر 
 ثالث الشوال فجر االحد  يف 

 بنهب کو و القتل لالکابر
 »غرلجد« باالبجد  يللظهر ف 

 

و »ثالث الشوال«  ە ناو دەسنووسەک یڕەمەزان یدەگرێتەوە. جەژن 1237»جمل«  ی»غرلجد« بە حیساب یوشە
 بەڕاست دەگێڕن. یڕەمەزان یەکد یجەژن  یسێیەم یچوارینەکەش کە دەکاتە ڕۆژ ی

کە   یئەوە  یکردنیتێبن تێیدا، بە یو ناتەواوە هەڵ یغەفوورییان و دەرکەوتن یسەرگوزەشت یئەم نمایشتە یدواە ل
بنگەکانیمانەوە دەبات ڕەوا  یتێیدایە بەرەو سەلماندن یبێشوبهە یسەرگوزەشتەکە و ڕووداو ییگشت  یڕاگەیاندن

باسمان لێوە کرد کە باپیرەگەورەیان بە   یدمدمەوە دەربازبوون بەو جۆرە یدەبینم بڵێم، غەفوورییەکان لە قەاڵ
کۆیێ.   یڵە هەرە بەهێزەکانبنەما چەند پشتێک بوون بە یەکێک لە دوو یلە کۆیێ گیرسایەوە دوا یدەباغچییەت

غەفووراغا کەوا ڕەنگە بەوەوە هەڵبدرێنەوە هەر وەک دەشێ پێشتریش غەفوور ناویان هەبێ و   یپاش مردن لە
غا، ئاوڕەحماناغا،  عەبدواڵ»حمداغا،  یدەکرێ. کوڕەکان 1237بنەماڵەکە لە  یلەقەبەکە لەو کۆنتربێ، قەتلوعام

  یبەرە یکە بێگومان نیمچە عەشیرەتێک بوون و دۆست یدیکە یڵ خزملەگە دەروێش، عەلیاغا« برایماغا، مەال
سەرەوە بووە   یحەمەداغاکە یحەماغا کە کوڕ یباوک یعیساغاش بوون، هەموویان دەکوژرێن. مەحمووداغا یماڵ

و ە قوتار کردوو یدیکەشیان خۆ یڕزگار دەکرێن. جگە لەو مندااڵنە چەند پیاوێک ییەکێک بووە لەو مندااڵنە
سااڵندا  18، 17نامێنێ لە  یمنداڵ بووبێ ڕێ  1237کۆرە. مەحمووداغا کە لە  یپاشا یبوون بە سەرباز لە لەشکر

کامڵ هەبووبێ  یاولێببێ. دەبێ پی یببێتە شەڕکەر و ناو دەربکات و بشگەڕێتەوە بۆ کۆیێ و ژن بهێنێ و حەماغا
دیترابێ و بە نەوازشتەوە   کۆرە دامەزرابن و جەوانمەردییان لێ یپاشا یلە قەسابخانەکە دەرچووبن و لە لەشکر

و حەسایەوەش ە هەبو  یکۆرە دەسەاڵت یگەڕابنەوە کۆیێ. دیارە ئەم گەڕانەوەیان لە ساڵێکدا بووە کە جارێ پاشا
بەخشین و  نەپەرژاوەتە سەر یعوسمانل یپاشاکان  یپالن  یترس لە یەحوکمڕانییەک  یدوای یبووە دەنا لەو سااڵنە

ناردبنەوە لەوەدا دوو  یبۆ کۆی  یکۆیە یال یسنوور  ی بۆ بەهێزکردن یخەاڵتکردن. جا ئەگەر بگوترێ پاشا ئەمانە
لە  یبووە تا ئەوە یحەوێز یبەکراغا یحاج یبەرهەڵستیمان لێدەکەن: یەکەم ئەوەیە کە پاشا دۆست یتێبین
 یحاج یلێمارە کردووە کە بۆتە دایک یداسنیەکانیش یبەگزادانە ل یبۆ سەر داسنییان لەگەڵیدا بووە و کچێک یڕەو

لە  یدا. پاشا لەوانە نەبوە ناحەزێکبەغ جغارە لە یمەشوور بە خاوەن فابریقە  یاغا حەمەتەیب یباوک یتاهیراغا
کۆرە  یگەڕاونەتەوە بۆ کۆیێ کە جارێ پاشاک 1250منەوە غەفووریەکان بەر لە  یهەبێ. بەال یکۆیێ دەسەاڵت

 مان بەدەستەوەیە:  کردنبەراورد یدەسەاڵتدا بووە، لەمەشدا بنگە یلە تۆغیان
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بە تاعوون مرد  ک 1246دەڵێ کە باوکم لە  ینووسیوەت یخۆ یخەت باپیرم بە یباوک یەسعەدمەال ئ یحاج
علم  يالمصقول ف » یکتێبە ل 8بڕوانە الپەڕە )دانامەوە  یباوکم یلێنام و لەشوێن  یڕەواندز زۆر ڕێز یپاشا
 یچانەپلە چا 1981 -هجریة 1401عێراقەوە لە  یئەوقاف  یالیەن وەزارەتە کە ل -باوکم یدانان - «ل و االص

 . (بەچاپ گەیشتووە ،بیروت – المطبوعات العربیةسسة ٶم

بە غەفوورییان دابێ بگەڕێنەوە بۆ کۆیێ. هەر   یبووە ڕێ  لە کۆیێ یدوور نابینم هەر لەو سەروبەرەدا کە پاشا خۆ
  یمنداڵ بووبێت و لە سااڵنک 1237حەماغا لە  یباوک یکە مەحمووداغا یئەمەیش دەگونجێ لەگەڵ ئەوە

 یحەماغاک 1255 -1253 یهێنابێت و لە سااڵن یهاتبێتەوە کۆیێ و ژن یبە جحێڵک 1250 -1246نێوان 
 بووبێ.

کوڕیدا   یمەحمووداغا و حەماغا یجگە لەم لێکدانەوەیەش، دەبێ بزانین کە غەفوورییەکان لە سەردەم
ەش بۆ  قەوغا کە مومکین نییە لەو پێنج ساوایە کەوتبێتنەوە هەموو ماو  یدەسەاڵتدار یبووبوونەوە بنەماڵە

ساڵ. وابزانم ئەم  20تۆبێ و بڵێین  یساڵ، با خاتر  15 -10بێ لە   یپەرەستاندن و دەسەاڵت پەیداکردن بریت
کابێ کەناریم نیشانیشم نەپێ یبێگوماندا ڕێکدەکەوێ، خۆ ئەگەر ناوەڕاست یو بۆچوونە لەگەڵ مێژووە لێکدانەوەی

کە ئێمە دەمەتەقەیان   ی هەبوون و قەرەباڵغ و دەسەاڵتداریش بوون لەو سااڵنە یحاڵ غەفوورئەنگاوتووە، بەهەمە
 لەسەر هەڵدەستێنین. 

دیکەش هەیە لە   یواحیداغا بیستراوە سەرچاوەیەک یزارە کە ل یجگە لەو زانیارە لێقرتاو و هەڵە تێکەوتووە
 ییەیان »مراد دیار«غەفوورییان دەکات. ئەم سەرچاوە یبنەچەکە یدەماودەمەوە بۆتە دەستنووس باس

  یمح) محەیدین یکاک حاج یخۆ یباس دەکات لە دەستنووسێکدا کە لەسەر خواییشت یبۆمان یشاخەپیسکەی
دیکەشی پاکنووس کردوە لە ژێر   یناردووە. کاک مراد دەفتەرێک یکێشاوە و بۆ من یپاکنووسکردن یئەرک (الدین

یەکەم   یبیستووە. کە دەفتەر یشارەزا یحەماغا کە لە کەسان یلەو باسانە سەرەناوی »کەمێک بدوێم« بریتییە
 یدەفتەر یلەو باسانە پڕکردۆتەوە و بوونەتە دوو دەفتەر. وەک کە لە کۆتای یدووەم یهێناوە دەفتەرێک یکورت

 یکاک حاج لە الیەن ینووسینەکە یچاپکردن و باڵوکردنەوە یەما، کاک مراد بەتیدووەمدا نووسیوەت
نووسینم لەسەر حەماغا   یمن خەریک یزانە تەسلیم بەو کردووە، کاک حاجیش ک یمحەیدینەوە دەفتەرەکان

  یچونکە کە ئەم دەفتەرانەم گەییشتنێ من لە نووسین ە،بۆ ناردم بەاڵم نەختێک بە تەئخیرەو یدەفتەرەکان
و   یغەفوور یبنەماڵە یبە باسسەر یحاڵ ئەگەر دەفتەرواحیداغا بووبوومەوە. بەهەمە یقسەکان یکردنبەراورد

 چاپکراویان لێپەیدا دەبێ. وا لە یالپەڕەیەک یحەماغا بخرێنەوە سەریەک دەور یبە باسسەر یدوو دەفتەرەکە
غەفوورییان بۆ ئێرە ڕادەگوێزم، دواتر کە گەیشتینە   یبە بنەچەکەسەر یدەفتەر یناوەرۆک یپێشەوە بەکورت

حەماغا ئەویش  یدیکە بۆ ناو ئەم باسە یڕاگوێستنە لە دوو دەفتەرەکە یشیاو  یحەماغا چ یکردەوەکان
ڕاگوێستنە« مەبەستم ئەوەیە بڵێم هەندێک لەو باس و   یشیاو یخوێنەرەوە. کە دەشڵێم »چ یدەخرێتە بەر نیگا

من گەییشتووە زۆر  دیکەوە بە یسەرچاوە ڕێکوپێکتر لە یبەجۆرێک یدوای یتەرەکەناو دوو دەف  یخواسانە
نایە  یو حەماغا یبە غەفوورسەر یبابەت لە یحازربەدەست یکاکە مرادیش دەکەم کە خەرمانێک یئەرک یسپاس

من ڕەوا   یبە نووسینەکە یخۆ  یبوونەکەکە ماندوو یسوودمەند بووم، سپاسیش بۆ کاک حاج یبەر دەستم و لێ
 دیت. 

چییەوە هاتوون« بۆمان باس دەکات دەڵێ کە لە   لە ی غەفوور ی»بنەماڵە یژێرسەرە ناو یکاکە مراد لە دەفتەر
لە ە ئەفەندییەک بوو یتا شەوێکیان لە ماڵ  یغەفوور یبنەماڵە یدەمێکەوە خەریک بووە بگاتە بنەچەک و ڕیشە

مێوژ و    یخۆشناو یخۆ   یلەجێ ی، »غەفووریبیستووە گوتوەت یغەفوورییان لێ بارەیلە و ( ناهێنم  یناو)کۆیێ 
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  بۆ یقسەکە یهەنار یمامۆستا زەک یسبەینە چووە بۆ ال... فرۆش بوون هاتوون لێرە بوون بە ئاغا«دۆشاو
داوە، کە  یدەرهێناوە و پێ یکتێبان دەفتەرێک یسەرلەقاندنێک هەڵستاوە لەناو جامخانە یگێڕاوەتەوە ئەویش دوا

 . یمحەممەد توفیق ورد یغەفوورییانە لە دەستنووس یدەبینێ باس

قارەمانیان  یبرادۆست دەکات کە لە عێراق و ئێران هەن، سەرۆکێک یهۆز یپێشەوە باس دەستنووسەکە لە
سۆران  یئەحمەدخان بووە، لەو سەردەمەدا میر یهەبووە لە ناوخۆیان پێیان گوتووە ئەمیرخان هەرچەند ناویش 

ە کردۆت یتێدا دەشکێت و ڕوو یلەگەڵدا دەکات و ژێر دەکەوێ و دەستێک یعومەربەگ بووە، ئەمیرخان شەڕێک
 ی. شاعەباس قەدر(ر لە قاجاران حوکمڕان بوونبووە بە یدەزانین شاعەباس صەفو) »قاجار«؟؟   یشاعەباس یال

پێبدا لە »دمدم« قەاڵتێک دروست بکات. شاعەباس  یهەڵدەگرێتەوە کە لە شا داوا دەکا ڕێ  یدەگرێت و تەکلیف
گوترا  یبوو بە لەقەب و پێ یو بۆ ئەمیرخان چەسپ کرد یدەستە شکاوەکە ی لە شوێن یزێڕنیگار یدەستێک

 زێڕ. لەپ یخان

 یمارف سەفەر کەوا لە تیرە یخان دەگێڕێتەوە لە زار یبۆ لەپەزێڕینەکە یئەمەدا کاکە مراد ڕیوایەتێکبەدوا 
کاکەمرادیشە. مارف سەفەر   یشاخەپیسکە بووە کە نشیمەن یگوند یجاف و دانیشتوو یکەمل و لە هۆز

واردووە، خان بە خ یبیگرێ، شێرەکە دەستێک  یخانیش ویستووەت ە،شێرێک غەزریو یگوتوەتە بێژیوویگۆران
 بردووە: یملزەم کردووە و بۆ شا یشێر یدیکە یدەستەکە

 کاکە ئەو هەواڵە چییه
 شێرەک لە چەمێ خەزرییە

 خواردییه یخان یدەستێک
 گرتییە  یگوێ  ید یبە دەست

 بردییە  یلۆ شا یبە دیار
 لۆ تۆم هێنا بە دیارییە 

 انهڕکردە کو یشابانگ
 بێ بە قوربانە بابو

 دوڕانهو  ێڕدەستەک لە ز
 کوردانە  یبکەن بۆ خان

 کانێووەستا هاتن بۆ دو
 چەکوشیان دا لە سندانێ 

 ناردوون فەرمانێ یلۆ شا
 خانێ دەستەک دروست کەن لۆ

 

. شا بە یتوفیق ورد یدمدم لە نووسین یقەاڵ یمارف سەفەر لێرەدا دەبڕێتەوە ئیتر دەچینەوە بۆ باس یقسە
زۆر  ینا حەسادەت یلەپزێڕ یشا لە خان ی. ئەو پایەیبە خان بەخش یدمدم یقەاڵ  یزۆرەوە شوێن یپارەیەک

  -1شایان لە خان کرمێ کرد. لەمانە  یخوالسە دڵ... یلە سەرۆکەکان بزاوت و خستینە سەر پالنگێڕ یکەس
 یهۆز  یسەرۆک یمحەممەد پاشا -3 یبرا یحەسەن خان  -2قزلباش و  یسەران محەممەد بەگ بیگدل لە
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. گۆیا ئەم پێنج  یجەالل  یدوا ئەواندا خەلیفە ئەلیاسە ب  -5محەممەد یوسف کە ئەویش جەاللیە،   -4و  یجەالل
کۆکردەوە  یئازەربایجان سپایەک یبوو، لە کوردەکان یخۆ  یکار یکەسە لەخان خەریک بوون. بەاڵم خان خەریک

 مارف سەفەر لێرەشدا بەدەنگ دێتەوە و دەڵێ: و خزاندییە ناو قەاڵت.

 کەوتە جۆل و جمێ خان 
 برد لەگەڵ تاقمێ  یوەستا

 دمدمێ یدروست کا قەاڵ
 ببێ بە حاکمێ یلۆ خۆ

 

برادۆست. شاعەباس  یخان یموکریان بە حەفتسەد کەسەوە چووە بۆ یارمەت یسەردار یگۆیا خان ئاودەل خان
لە  لەشکر.  یاشب یتەورێز کرا بە چەرخەچ یدمدم. ڕۆستەم سوڵتان فەرمانڕەوا یکۆکردەوە بۆ سەر قەاڵ  یسپا

دەبوو بڵێ لە )تارانەوە  لە (یدەبوو بڵێ سەفەو) قاجار  یالیەکەوە ورووژم هات بۆ سەر قەاڵ. لەشکر  هەموو
هەموو هێزەکان   یسەرهەنگ قاجاردا!؟ گۆیا سەرۆکایەت یقەاڵ لە ژێر فەرمان یکردە دەور یڕوو (ئیسفەهانەوە

لێهات  یجەاللیان لە هەموان پتربووە. شەڕ بەردەوام بوو تاوا  یچونکە هێز یجەالل یدرابووە محەممەد پاشا
شەڕ. جەاللیش پەشێوییان ە کشایەوە ل ینەخۆش یقزلباش بە بەهانە  یوەڕس کرد. خەلیفە ئەلیاس یخەڵقەکە

، بۆیە یجەالل یقەرە محەممەد یوسف  بۆ الیوەرگێڕا نەبوون ڕوویان  یتێکەوت بەشێکیان بە محەممەد پاشا ڕاز
حکوومەت ڕۆژبەڕۆژ لە زیادیدا بوو. لێرە بەدواوە قسە لە   یبوو. بەاڵم هێز یمحەممەد پاشا لەو شەڕە پاشەپاشە

 یشەڕکەر دەچنە ال یلەگەڵ هەشت پیاو یموکر یبەگ یوەل یدەگێڕێتەوە کە گوتوەت یموکریان یگیو
لێوە دەچێ  یەیان نیشان دەدەن کە ئاویئەو کانی یشا شوێن یمەرحەمەت یشا و لەبر یدوژمنەکان، واتە لەشکر

 یخان یبرازا یتەسلیم. بەاڵم ئولوغ بەگ یستییەکان چارەیان نەما غەیرۆئاوەکە گیرا ئیتر براد... بۆ ناو قەاڵت
دەوڵەت  »و  «خان »پەریزاد خاتوون یزێڕ بە دووسەد کەسەوە دەرباز دەبن بۆ ناو شاخەکان. دوو خێزانلەپ

قزلباش و لە ژێرەوە هەموو باس  ی»محەممەد بەگ بیگدل« یماڵ یخاتوون« بەدیل دەگیرێن و دەبنە کارکەر
و ئەو دووسەد کەسەوە  یحکوومەت بۆ ئولوغ بەگ دەنێرن. شەوگارێک ئولوغ بەگ بەخۆ یالیەن یو خواسێک

  یدابەشکردن  یدەبێتەوە شەڕ. ڕێکەوت وەهابوو لە دەمە یسانەود... هەل وەردەگرێت و قەاڵ داگیر دەکاتەوە
بارووت و ئولوغ بەگ و هەشت   یتفەنگ کەوتۆتە ناو سندوق  یگوللەیەک یبارووت بەسەر لەشکردا پریشک

 شا. یبوو بە ه یلەگەڵدا سووتان. تەرمەکانیان بەنهێنییەوە ڕزگار کرد بەاڵم قەاڵ یەکجارەک یکەس

غەفوورییەوە بەاڵم کاک مراد  یبنەماڵە یڕیشە یشتێک بزانین لە بارە یقسەکان دێن بێئەوە یلێرەدا کۆتای
کۆیێ بووە،   یگێڕانەوە لە مام ساڵح کە مەشوور بوو بە ساڵحەڕەش و خەڵقەقس بەە یەکسەر دەست دەکاتەو

مەالشەرەف   یوەغەفووریەکان لە نە یلێبیستووە کە گوتوەت یکردووە و کاک مراد قسە یشاخەپیسکە یهاتوچۆ
 ی»واڵش«  یعێراق. هەوەڵ جار لە دێ  یشاعەباس هەاڵتووە بۆ دیو یناوێک کەوتوونەوە کە لە دەست سپا

وەرتێ. مام  یدیکە دەچن بۆ دێ  یئەو لەگەڵ چەند کەسێک یڕەواندز نیشتەجێ دەبێ دواتر سێ کوڕ یناوچە
میرمحەممەد ئەمین بووە،  یوەرتێ ناو ینەماون. میر یزانیوە بەاڵم کاک مراد لەبیر یکوڕەکان یساڵح ناو

  یدەڵێن »ترک یهەبووە پێ یکردووە گۆیا میر محەممەد ئەمین عادەتێک  یئەوسێ برایە یڕەعیە سەیر یبەچاو
خواپەرستن. ئەو سێ برایە بە تەگبیر شەوێکیان   ینیازە کەالم« کە بریتییە لە قسەنەکردن هەتا ڕۆژهەاڵت ب

ڕۆییشتن بوون، سبەینە میرمحەممەد ئەمین زوو دێتە مزگەوت بۆ   یماڵیان سەرلەبەر کردبووە بن بار و ئامادە
و حەسیر دایدەپۆشن خۆشیان بار دەکەن دێن بۆ ە مزگەوت دەیکوژن و بە بەڕ  یژوور نوێژ، براکان دەچن لە
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دەزانن جارێ میر هەر لە مزگەوتە عیبادەت دەکات. دیارە تا دەزانن کوژراوە سێ   ر وامی یکۆیێ. بەینێک ماڵ
 براکە دوور دەکەونەوە.  

ساڵحەڕەش پێکەوە   یدمدم و قسەکە یساڵحەڕەش لێرەدا کۆتایی دێت. ئنجا ئەگەر بڵێین داستانەکە یقسە
مەیلەو پێچەڵپێج لەگەڵ  یەکغەفوورییان تەواو دەکەن دەزانین ئەم ڕیوایەتەش بە شێوەی یسەرگوزشتە

لەگەڵ ئەم تازە خەبەرانە خەریک   یتایبەت یواحیداغا تێک دەکەنەوە. لێرەدا پێویست نابینم بەجۆرێک یقسەکان
واحیداغاوە گوترا بەر ئەمەشیان دەکەوێ چونکە بەزاهیر وەها پێدەچێ بە ئەسڵ  یقسەکان لە بارەی یببم، چ

 لەیەک سەرچاوەوە هاتوون. 

 

 غەفوورییانەوە:  یڕەچەڵەک لە بارەی یهەرە دوای یتێبین

پێشەوە لەوەدا ئایا دمدمییەکان لە ە بن کێشەیەک دێت »دمدم« یڕزگاربووەکان یلە نەوە  یئەگەر غەفوور
بۆ دەکەم   یمن نییە، کە هێماش یئەم الیەنە لە ئەستۆ یساغکردنەوە .ێوە هاتوون و لە کوێوە داکەوتوونکو

کە ئەگەر لە ئەنجامدا بۆ خۆیان   یئەو دمدمە ی اک بم لە ئاست هیچ سەروبەرێکلەوەوە دێت، نامەوێ بێب
  یبە خوێن لەو شاخ و دۆڵ و بەرد و دارە یئەوتۆ یقارەمانەت یکورد سامانێک  ینەزۆکیش بووبێ، بۆ مێژوو 

تێپەڕ ناکات. ئامادەم بسەلمێنم خۆ هەڵسوون   یکورد نەقش بەستوو کردووە هیچ مەردایەتییەک لێ یمەڵبەندێک
ئەو قەاڵیە هار چاک دەکاتەوە، فێدار وەهۆش دەخاتەوە، ئیفلیج دەهێنێتەوە   یوێرانگە یلە خاک و شاخ

شێوازێک  ینەوە تێیدا بەباسکردنەوە و هەڵسەنگاندن و پشکنە کوردیش ل یلەمەوە بەتەمام ڕۆشنبیر... سەرپێیان
ئەو مەلحەمەیەدا بگونجێ. ئەوان ڕووبەڕووی بێگانە وەستان و شەهید بوون،  یخەلالق  یبدوێن لەگەڵ گیان

نێوان کورد و بێگانەدا بە توێژینەوە  یڕۆشنبیری کوردیش لەبەر خاتری ئەوان دەبێ هەراکە لە سنوور
ملحمة قلعة دمدم« بکە لە  ي»بطولة الکرد ف  یکتێب یتەماشا... یناوەک یهەاڵیسێنێتەوە نەک بیکاتە هەرا

  یشکور موستەفاوە و پێشکەشکردن و پێداچونەوە  لە الیەن یعەرەببۆ  یجاسم جەلیل و وەرگێڕان ی ئامادەکردن
 یئۆسکارمان و پێشەکیەکە یئنجا بچۆوە بۆ کتێبەکە (1983دار الحریة للطباعة )ڕەسووڵ   اد.عیزەددین موستەف 

مەبەستم تێدەگەیت. لەم  (چاپیم لەبیر نەماوە یساڵ  -کورد یزانیار یکۆڕ یچاپکراوەکانە ل)  یهێمن موکریان
 دەبێ باببێ. یچ  یقسەیەشدا الیەنگیر نیم. دەڵێم دەبێ لەسەرەخۆ بدوێین لەوە بەوالوە ڕاست

ئەو    یجەلیل پێمان دەڵێ لە جەاللییان بن غەفووریش دەبنەوە بەتیرەیەک یئەگەر دمدمیەکان وەک کە جاسم
لێکەوتۆتەوە و بە کوردستاندا باڵو بوونەتەوە. وا دەزانم   یکورد کە چەندین تیرە و هۆز یعەشیرەتە هەرە زلە

ە  ل یناو دەفتەرەکان کە دەڵێ غەفوور  یداستانییەە ئەگەر ئەمە ڕاست بێ باشتر دەگونجێ لەگەڵ ئەو قس
  یدمدمەوە کەوتوون بەال یسەروو لە یئێران چونکە جەالل یشا  ڕووسانەوە هاتن بۆ پەنا بردن بە یقەڵەمڕەو 

 هەبوون.   یڕووسانیش جەالل یقەڵەمڕەو ڕووسیادا، لە

خەریکبوون و   یدانووساندووە، چونکە ئەو بەپێ ی بۆ یحاڵ ئەم سەرێشەیە بۆ مامۆستا موسلیح جەاللبەهەمە
 دواڕۆژە. یبۆ مەیسەر دەبێ کار یبە باسەکەوە هەیە، ئیتر تا کوێ توێژینەوە یە پێوەندی نەسەبیشەو ینیسبەت
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 گەورە   ی حەماغا 
 یحەمەداغا »حەماغا« یکوڕ  یمەحمووداغا یغەفوورییان دەرکەوت حەماغا کوڕ  یلە درەختە نەسەبیەکە

  یلەغەفووراغاش بەپشتەوە سەروسۆراغ ە.کراوەتەو یباپیر یدیارە بەناو ە.غەفووراغای یکوڕ یکەریماغا یکوڕ
  یکە لە غەفوورییان هاتبێتە کۆیێ ناو یڕوون چەنگ ناکەوێ. ئەوەندە هەیە ئەگەر ڕاست بێ یەکەم کەس

کۆیێ بوون، دووەمیان ئەوەیە  یغەفوور بووبێ مەعلووم دەکرێ هەر نەبێ دوو غەفوور ناو لەو بنەماڵەیە نیشتەجێ
  کردن یغەفوورییان ڕوویداوە. قۆتاس و مەروان خالید و ساڵحێکیشمان بەد یقەتلوعام یکارەسات یکە پاش خۆ

دمدم ئاوڕەحماناغا و مەحمووداغا و   ییەکەم ژیابن، پێش ئەوانیش لە دەربازبووەکان یکە دەبێ بەر لە غەفوور
  یبوون و غەفوور  یو ئەسپیندارەی یو شەرەفان یغەفوور یسێ بەرەباب یکەریماغاش ناویان هات لە باپیرەگەورە

 یغەفوور  یبنەماڵە یبێگومان و بەگومان لە ناوداران یدیکە یلە کەریماغا پاشەکەوت دەبن. لەوە بەوالوە هیچ
 گومان نییە. یناس ناکەین. بەاڵم دەبێ بڵێین لە حەماغاوە هەتا غەفووراغا کە دەکەن پێنج پشت جێ

 یحەسەناغا یبەجێماوە. دایک لێ  یو سمایالغا بووە و حەماغا ڕەحمە یوحەماغا، هەر ئەوەندە دەزانین نا یدایک
 خەتێ بووە. یحەماغا لە مەالزادەکان یبرا

 

 

 ی لەدایکبوون   ی مێژوو
لەم بارەوە  ینووسراو یان دەماودەم نەزانراوە حەماغا چ ساڵێک لە دایک بووە، هەرچ یلە هیچ سەرچاوەیەک

نزیک بێ. یەکیان   یڕاست لێکدانەوەیە. من لە دوو کوێرە ڕێگاوە بەرەو ساڵیک دەچم ڕەنگە زۆر لە یکار یبگوتر
ساڵ  4خەبەردا دەگەییشتە وە. ئەم زیادییە لە هێندێ ژیاساڵ پتر  80ئەوەیە کە بە تەواتور دەزانین حەماغا لە 

کە  ک 1339، 1338ئەم ساڵە دەکەوێتە بەرانبەر  ز 1920دەزانین کە  یمەرگ ی وە. ئێمە ساڵژیاساڵ  84واتە 
، هەر ئەمەیش لەبارترە لە یلە دایکبوون یدەبێتە مێژوو 1254 یئەم ژمارەیە 1254=  84 -1338بڵێین: 
 دیکە. یکوێرە ڕێگە یکردن لەگەڵ بڕیاربەراوردبۆ  1256یان  1255وەکوو  یدیکە یساڵێک

 یبێگومان یمەحکەم ی دووەم ئەویش بە لێکدانەوەمان خەریک دەکات، بەاڵم بنگەیەک یئەم کوێرە ڕێگایە
 یدیکەمدا باسم کردووە کە باپیرم لە خوێندن یلەگەڵدایە کە نەهێڵێ وشکە مەلە لە هەوادا بکەین. لە نووسین

  یداخواز یمەال ئەسعەد، بۆ ی، حاجیدەکا باوک یشێخ وەتمان بووە. چەند  یمەال یحەلیمە یئاشق یباڵەکەت
بۆ بکات.   یساباڵغ کە داخوازیەکە یلە مەڵبەند یتورجان یەلمەال ع یناکات، ئەویش بێ پرس مل دەنێ بۆ ال

دەربەند سەرم بە   یقەاڵکە  یڕەمکان ماندوو بووم لەبن دیوار  ی، کە گەییشتمە دەربەندیگێڕابوویەوە گوتبوو 
  یزەالمێک خەبەرم بۆوە کە سەیرم کرد حەماغا بوو لە بان یپێ یو نووستم. کاتێک لە ڕەپە بەردێک کرد

 یبانەکەش زۆر بڵند نەبوو بە سەالمەت هەڵدابوو بۆ سەر زبڵگەیەک یهەر لەوێوە خۆ یقەاڵتەوە دیتبووم
گوتم فاڵنەکەس دەزانم نیازت چییە، وەرە بەسەرمدا تێمەپەڕە و نامەردم مەکە با من ئەم   یپێ... یدابەز

. حەماغا لەو ساڵەدا  یەلمەال ع  یدەڵێتەوە نییەتم هەڵقەناوە بۆ ال یمەسەلەیەت بۆ جێبەجێ بکەم. باپیرم پێ
  یدیکەمدا بە لێکدانەوە یدەربەند«. لە نووسیندەڵێن »ئاغا یکۆیێ پێ یناوچەی ی میرقەاڵت بووە کە بە زاراوە 

 یحاج یتێپەڕ ناکات، چونکە باپیرم بە ئیلحاح 1275لە  یتورجان یباپیرم بۆ مەال یپەنابردن  یتێروپڕ ئەم ساڵە
بەرهەم   یلێ یدووەم کچ 1278بەکراغا مارە دەکات و لە  یحاج یپاش ئەم ساڵە کچ لە یباوک یەسعەدمەال ئ

 یناچارکرد بەدوایدا بچێت و لە دەوروبەر یەسعەدمەال ئ یباپیرم کە حاج یدێت. هەڵبەت ئەو تۆرانە
 یدبڕ دەکات و پێێ ئوم یدەکاتەوە و لە حەلیمە ی سەردەشتەوە بیگێڕێتەوە بۆ کۆیێ بەدوا ئەوەدا هەتا ئاشت
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ئنجا مومکین   1275ویستووە دەخرێتەوە سەر  یکەمەوە ساڵێک  یبەکراغا بهێنێ بەال یحاج یدەسەلمێنێ کچ
ڕوونیش شک  ینەسەلماندن یلەو تازەبووکە ببێت. کە ئەم لێکدانەوەیە بسەلمێنین، چ ڕێ  یدووکچ 1278دەبێ تا 

وەها گرنگ بوەشێتەوە.  یو خوازبێن یهەبووبێ لە میرقەاڵت یدا حەماغا تەمەنێک1275 ینابەین، دەبێ لەو ساڵە
ساڵ   84 یئەگەر مەودا یبووە. ڕاستییەکە یساڵەت 21 یتەمەن  1275ە هاتبێتە دنیا ل 1254ئنجا ئەگەر لە 

ساڵ کەمە بۆ ئەم کارانە. خۆم   21مانەوە ببات دەمگوت  1254لێنەبڕیباینەوە کە بەرەو پێش   یعومر ڕێگە
حەماغا، چونکە لەوەدا  یلەبارترین ئیحتیمالە بۆ لەدایکبوون 1253 یاڵهەمیشە بۆ ئەو باوەڕە ڕۆیشتووم کە س

بەبەرەوە نامێنێ بۆ کامڵتربوون لەو ڕووەوە کە ئەگەر بەرەو   یدیکە یهێندە هەڵدەکشێ کە هیچ یتەمەنەکە
مەال   یکە دەزانین حەماغا بە تەمەن لە حاج یتێک دەدات وەک ئەمە دیکەمان لێ یدواتریەوە ببەین حیساب

کە   1250حەماغا بێ و  یوەالدەت یکە ساڵ 1253نێوان  یئەو سێ ساڵە یبچوکتر بووە. ڕەنگە فەرق  عەبدواڵ
چونکە  یە1250 یتەمەنیان بکات، دەنا حەزم دەکرد بڵێم حەماغا ڕۆڵە یجودای یباپیرمە بای  یتوەالدە یساڵ

 یوەها قورس یبوەشێتەوە خۆ بهاوێتە ژێر بارێک یکە لێ یساڵەی 25 یدەبێتە گەنجێک 1275ئەوسا لە 
مەال  ێکدا  ڵکۆیێ لە حا یەسعەدمەال ئ یحاج یشێخ وەتمان بۆ کوڕ یمەال یکچ  یو گواستنەوە کردنیخوازبێن

 یلە حەماغا گەورەتر و قسە ڕۆییشتووتر هەبووە لێ  ینەبێ لە غەفووریانیش براگەورە یەسعەد بەوە ڕازئ
 .یباوک ی لێبکات یەکێک لەوانە مەحمووداغا یبوەشێتەوە بەرهەڵست

دەربەند بووە  غا ەیدا دەکات. گۆیا کە حەماغا ئادیکە هەیە نەختێک نەگونجان لەگەڵ ئەم بۆچوونە پ یقسەیەک
 یبۆ ڕاگرتووە و سەرپەرشت یماڵ و مێوان یگەڵدا بووە وەزعلە یدەڵێن زڕداکێک ی نەهێناوە. غەفوور یجارێ ژن

نەهاتووە، لێرەدا تەنها   ی ئەو زڕدایکەدا دێت جارێ کژ یوتفت بەدوا باستاڵ یکردووە. حیکایەتێک یحەرەم یدیو
حەماغا بە   یوەردەگرین. نەگونجاکە لەوە دێت کە مانەوە یئەو زڕدایکە ال یحەماغا لەهەبوون یتەمەن یدەاللەت
ئەوسادا ناگونجێ، واتە ناشێ حەماغا تا ئەو تەمەنە   ئەو یحاڵوبارلەگەڵ  ی، ساڵەی25، 24، 23 یبۆ تەمەن  یڕەبەن

بەهێزتر  یە نادات لێکدانەوەوەها بەدەستەو یهێنان. لێکدانەوەکە بێجێ نییە بەاڵم بەڵگەژن وەخرابێ لە
 دەڵێم: ە هەڵوەشێنێتەوە بە نموون

وەکوو حەماغا لەو  ییەکێک یلەسەر دەدرێ بۆ ژن هێنان یکەس ناتوانێ بڵێ کام تەمەن بڕیار .1
 یساڵ یهەڵبژاردن یبەپێ 1275ساڵ لەبارە بۆ ئەو بڕیارە کە ئەوسا لە  18ڕۆژگارەدا لەوانەیە بگوترێ 

ساڵ دەگەیەنێ. لەمەش بترازێ ئێمە نازانین چەند  21بە  یحەماغا تەمەنەکە یبۆ لە دایکبوون 1254
  یساڵە 18ساڵ و پتر لە   21دەربەند بووە تا ئەو سااڵنەش بخەینەوە سەر دیکەش حەماغا ئاغا یساڵ

ەموو  ساڵەییش هەروەها و پێبەپێ ه 19نەگونجێ لەگەڵ حیسابەکەمان  یساڵەی 18دوور بخەینەوە. کە 
 دواتر ناگونجێن. یسااڵن

ئەم  یهێنان بەڵگەژن بکا لە یچ سەیروسەمەرە لەوەدا نییە وەها ڕێککەوتبێ حەماغا نەیتوانیبێ خێرای .2
بێ  و دوورکەوتنەوە لە کۆیێ پەیدا نا یدەربەندگەورەتر لە ئاغا یچونکە هۆ ە،قسەیەش لەگەڵ خۆیدای

و قیامەتیش هەمەجۆرەن، نە  یدنیای یڕۆژگارێدا بۆ کاروبار لە هەمووهێنان. خەڵق ژن بۆ پەلەکردن لە
تەمەنێکدا ژن دەهێنن، نە هەمووشیان حەیرانەیان   جەماعەت دەکەن نە هەموویان لە هەموویان نوێژ بە

  یهێنا خۆ ئەگەر مەسەلە یساڵیدا ژن 26 یلە تەمەن عەبدواڵمەال  یپێخۆشترە لە بالۆرە. دیتمان حاج
حەماغا  یحەماغا چونکە تاقانە یزیادە ژن نەهێنێ. کاک یخوێندن یحەلیمە نەبایە لەوانەبوو هەتا کۆتای

 یباوکیش یهەبوو، مەحمووداغا یدیکە یحەماغا بوو، دوو برا یهێنا، هەرچ یژن یساڵ 14بوو لە 
 ببێ.   یدیکە یبەبەریەوە مابوو کوڕ
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حەماغا دوایین،  یلە دایکبوون یساڵ یالیەن یڕوونکردنەوە یایدیکە بەدوا ئەم کێشەیە بکەوین. ب یناوێ چ یێپ
 ڕێک بکەوێ. یساڵێک هەڵبژێرێ کە لەگەڵ قەناعەت  یئیتر خوێنەریش وەکوو من بۆخۆ

خوێندن و   یو دوورە حکوومەت فێربوون کەمتر بەال یعەشاییر یژیان کۆنەوە بە چونکە لە یغەفوور  ینەماڵەب
وەهایان تێدایە بە   یناویان هات ه یخانەوادەی یدرەخت ینووسیندا چوون. هەر چەند لە نێوان ئەو کەسانە

دەروێش و مەال و فەقێ هەڵدراوەتەوە لە ڕاستیدا کەمیان خوێندەوار بوون، لەقەبەکەشیان هەر لەوەوە هاتووە کە 
شارستان و   یژیان یبەال  یکردندا حەوێزبەراورد. لە ئەو لەقەبە بکات یسەرەتاوە کمێکیان خوێندووە بای لە

  بەکراغا کە بە مەال یخوێندن و ئەدەبدا چوون لەگەڵ حکوومەتیش سەروکاریان هەبووە. لە سەرەتاوە حاج
  یئەو ئەمیناغا، ئنجا حاج ینایاب بووە لە دوا یبەکراغا ناسراوە شاعیر و ئەدیب و زانا و خاوەن کتێبخانە

تاهیراغا بوو بە ڕەئیس  یئەدیب و خوێندەوار بوون. حاج یتاهیراغا و ڕەشیداغا هەموو یئەسعەداغا و حاج
خوێندن و نووسین. ڕەنگە   یدرەنگەوە کەوتنە سەربار یبەلەدییە لە بەغدا خوالسە غەفووریەکان بە درەنگێک

غەفوورییان بووبێ،   یسمایالغا یەکەم خوێندەوار و خەتخۆش و ئەدەب دۆست  یەحمەداغامەال ئ یسمایالغا
لە خوێندن هێنا. بۆیەیە  یدیت و واز یسەرەتای یقوتابخانە یحەماغا چەند ساڵێک یتەنانەت کاکەزیاد

لە دایکبوون و مردن و ژن هێنان لە نێوان غەفوورییان بەدەگمەن نەبێ نەپارێزراوە  یوردە حیساب یسەروبەر
غەفوورییەوە   یغەیر  یهێنابن لە سەرچاوە یخۆش یا ناخۆشیش کە ڕۆژگار بەرەوپیر یگرنگ یلە ڕووداو  یچ

پێسپێرراوە   یئاغادەربەند یحەماغا لە دەربەند کار یبرا یحەسەناغا ینموونە ئەو ساڵە تۆمارکراوە و زانراوە. بە
کۆیێ بە پەلە خۆ  یاتووە ڕۆژێکیان کابرایەکغەفوورییانەوە دەزاندرێ بەوەدا کە دەماودەم ه یغەیر یلە ڕێگایەک

ئەسعەداغا مرد. ئەویش  یبێ حاج سوارە دەڵێ ئاغا موژدەت لێ  یحەسەناغا و جارێ هەناسە یهەڵدەکوتێ بۆ ال
  یقافڵەت بۆ هێنابام یان زەرەر یبەتااڵنچوون یوەهاوەها لێکراو چما من نامرم. خەبەر یدەڵێ هە یناکاتە نامەرد

  یاڵهەڵکێشن بەینێک کابرا لە ئاودا دەبەستنەوە ئنجا بەرە ی لە زێیەاڵلێکەوتبێ بۆت باس کردبام، یا یدیکە
  یئەسعەداغا چییە هەتا بزانین حەسەناغا کە یحاج یمەرگ یدەکەن. ئێستا دەبێ پرس بە حەوێزییان بکەین ساڵ

 یبنەماڵەکان یبارحاڵو لە یەرەرێک نابینم لەوەدا بڵێم لە نێوان ئەو کەسانەمیرقەاڵت »ئاغادەربەند« بووە. ز
  یسەلیماغا یپژدەر، شارەزان وەها ڕۆیشتووە کە بنەماڵە -کۆیە -هەولێر یخەت یسۆران بەتایبەت یمەڵبەند

  یشارەزاشارستانانە، پتریش  یژیان یهاومەشرەب بوون لە مەیلیان وەال یدزەی یو پاشاە کۆی یپژدەر و حەوێز
 یاسا و حکوومەت بوون.  

عەشیرەت بوون،  یژیان و نەریت یدزەییش پتر هۆگر یو بایزە پژدەر و غەفووریی کۆی یمەحمووداغا یبنەماڵە
  یلە جافەکانیش سەرنج بگرین دیاردە یکەمتریش دانوویان لەگەڵ یاسا و حکوومەت کواڵوە. ڕەنگە بەورد

دەکرێ لە نێوان  ییان کە بێینە کەرکووک فەرقێک بەد ە،ئەوانیشدا بدۆزرێتەو ی لە نێوان بەرەبابەکان  یئەوتۆی
  یو شت یعەشیرەتگەر یهەموو شتێک گۆڕاوە و باس یخانەقا و تاڵەبانیەکاندا. بەهەمەحاڵ ئێستا بار یمەشرەب
 لە بارەینووسراوەوە بوو   یسەرچاوە ینەبوون یلێرەشدا گوتم بەبۆنە یچ ە،لە نێوان خەڵقدا پواوەتەو یئەوتۆی

حەماغادا زۆرمان کەڵک لێوەردەگرت بەاڵم  یسەرگوزەشت یغەفوورییانەوە کە ئەگەر هەبایە لە گێڕانەوە
 ... داخەکەم
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 ی منداڵ   ی دوا  ی حەماغا 
حاڵ نەبێ.   ی حەماغادا هەڵکشێین هیچمان بەدەستەوە نییە لە ڕاگەیاندن یکە بمانەوێ پێبەپێ لەگەڵ فراژیبوون

بە عەشرەت و  یگوزەران و مەشرەب یدەسەاڵتدار کە پێوەند یبنەماڵەیەک یبراگەورە یکوڕە نۆبەرە
  یگەورە نەقەومابێ کار بکاتە سەر بار یمنداڵیشدا چ کارەسات و ڕووداو ی تەمەن ودەرەوە هەبێ لەدەشت

و بنەماڵەکەیەوە ئا ئەو نۆبەرەیە حەماغایە و ساڵەساڵ گەورە دەبێت و لەگەڵ واڵغ و   یخۆ یژیان یچەندوچۆن
  یکە حەماغا لە تەمەن یئەوە یچەک و مەڕوماڵ و کشتوکاڵ ڕادێت و تێیدا مەهارەت پەیدا دەکات. بەپێ

پێوە دیاربوو دەبێ لە   یئەو خەسڵەتانە بە دەستوقام و نەترساو و سوارچاک بووە، هەتا پیریش بووە گەنجایەتییەو
 یسیالحەوە زۆر حیکایەت  لە الیەن. بەاڵم یو سیالحشۆڕ یسوارچاک یپێوەگرتبن بەتایبەت یمنداڵییەوە فرچک

. بارەها  یئاگردار و تەقەمەن یتیغ و ڕمب بووە تا چەک یوەها ڕادەگەیەنن کە پتر دۆست  یعومر یدوایین یسااڵن
بۆیە   ە،لەسەر واڵغەوە فڕێ داو یڕمب هێندە سوارە یعەشاییریدا حەماغا بە نووک یبیستوومە لە تێکهەڵقژان

  یڕاهاتبێ، بەاڵم وەک کە وردە باس و حیکایەت یکالسیک یکۆنینە یگرتبێ بە چەک یسیالح یدەبێ کە دەست
ئاگردار   یچەک  یپەرەستاندن یڕادەگەیەنێ وا دیاردەدا کە پێبەپێ یکامڵبوون ی دوا یسااڵن یبە حەماغاسەر

کۆن هێنابێ، تەنانەت یەکێک لەو حیکایەتۆکانە کە لە نێوان ئافرەتان باس   یلە چەک یحەماغاش وردەوردە واز
 یژن 3چونکە هەتا ) یخێزانەکان یابێتەوە بۆ کۆیێ خزمڕسەفەر گە دەکرا ئەوە بوو کە وا هەر جارە حەماغا لە

تفەنگ و   یبزانن کە لە دیوەخانە دابەز یحەماغا داناوە بۆ ئەوە یڕاسپاردەیان لە ماڵ (بەیەکەوە کۆکردوونەوە
هێندێ بوو کە لەویان مێوان دەبێ. لەو   یناردووە، چونکە ئەمە عەالمەت یکام خێزان یبۆ ژوور یفیشەکدان

 شیر نییە.  ڕمب و یحیکایەتەدا باس

پێشخەریش بێ ئەم  دەست یبە خێزانەوە هەبێ وەها باشە ئەگەر بە شێوە یشتێک پێوەند یکە هاتینە سەرباس
 بدوێم.  الیەنە لێ

 بەدوا یەکدیدا هاتنیان ئەمانەن: یو زنجیرە دەفتەرەکان ناو یهێناوە بەپێ یحەماغا پێنج ژن

 بەکراغا یحاج یکچ یڕەعبە .1
 ئەبابەکر ناوێک  یکچ یعەیشان .2
 یشاڵەبەگیان کە ئێستا ئەو دێیە دەکەوێتە سەر ڕێ  یهەرێمسەربە  یباداوە یعەیشێ لە سەیدەکان .3

 نێوان ڕانیە و سلێمانێ. یسەیارە
 بەکراغا. یحاج یئەمیناغا یکچ یحەبیبە .4
 بەکراغا. یحاج یئەسعەداغا یحاج ی کچ یعەیشە »ئایشە خان« .5

 

و بەوەدا بۆتە ە کردۆتەو یمارە 1284لە  یبووە، پاش کوژران یخۆ  یبرا یسمایالغا یبێوەژن ییەکەم یژن
 ەحمەداغا.مەال ئ، قادراغا و یدوو برازا یزڕباوک

پێوەندیدار بە  یکورتیلە ییەک دوو خاڵ یلەئاست ئەم ئافرەتەدا هەڵوێستێک پێویستە بۆ ڕوونکردنەوە
 باسەکەمانەوە.

 یئەسعەداغا یحاج ی ئەمیناغا و ئایشەخان یئەو ڕەعبەیە حەماغا حەبیبە یمردن ییەکەم ئەوەیە کە دوا یخاڵ
مێردێکدا کۆببنەوە. خەڵق   یچونکە دەبێتە پووریان و بەشەرع جایەز نییە پوور و خوارزا لە نیکاح ە،مارە کردوو

  ە،مارە کراوەتەو یپوور  یمردن یحەماغا بوو دوا  یئەسعەداغا کە دوایین ژن یحاج یکچ یئایشەخان  یدەیزان
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لێنەکرێتەوە. وەک دەزانین حەبیبە و   یبەاڵم بە نیسبەت حەبیبەوە پرسیارەکە هێندە ڕوون نییە، ڕەنگە خەیاڵیش
بوون ببنەوە هەوێ. ئەگەر   یحەوێزییان بوون ڕاز یکەس و کاریان کە سەرۆک یئایشەخانیش ئامۆزا بوون کەچ 

بەسەر ئەم   یخۆشەویست یوێزییاندا هەبوایە دەمانگوت الیەنو حە یان غەفوورلە نێو یو دۆستایەت یخۆشەویست
مەعقوولیان لەوەدا ڕەچاو کردووە کە شوێن و   یبەرژەوەند دیارەتەگەرەیەدا زاڵ بووە کە ئەمە وەها نەبوو 

  یحەوێزیدا بێت چاکترە بۆیان لەوە یئافرەت یحەماغا لە سەرپەرشتیکردن یوەکوو بەروماڵ و دیوەخانە یجێگە
هەموو   یڕاستییەکە ە.وەها گرنگ پڕبکاتەو یدیکە شوێن یبە دەسەاڵت لە بنەماڵەیەک یدیکە یئافرەتێک

بێت ئەم   یمردنیش یحەماغا دابێت و چ دوا یدەگێڕنەوە چ لە ژیان   یکە لە ئایشەخان یحیکایەتێک
حەوێزییان بەئیسپات دەگەیەنێ، چونکە ئایشەخان لەچاو  یسەرۆکەکان یدوورئەندیشییە و بەرژەوەند بینییە

وەسمان پاشا بە دەسەاڵت و قسە   ینەقیب و خانم یحەفسەخان یکۆیە هێندە یوەزع و داب و دەستوور
  یدوا یحەماغا تا بزانین لەئاست براگەورە و وەکیلەکان یڕۆیشتوو و بە شەخسییەت بووە، بەاڵم زۆر نەژیا دوا

ئەجەلیش  ژیابەدەسەاڵتەوە  ژیا یبۆ گەورە دەبوو. ئەوەند یدەبرد هەتا کاکەزیاد ی بەسەر یحەماغا چۆن و چۆن
لە زیادبوون یان لەکەم بووندا دەبوو، بەاڵم من لەو باوەڕەدام کە  ینەدا لێمان مەعلووم بێ ئەو دەسەاڵتە یمۆلەت

تاقانە و   یحەماغا دایک یال یبەرز یو پایە یخۆ  یهەرگیز کز نەدەبوو، چونکە جگە لە لێهاتووی یدەسەاڵت
 وەکوو ئایشەخان. یشاژنێک یبااڵ یزۆر مەحکەمە بۆ ڕاست ڕاگرتن یحەماغاش بوو کە ئەمە داروەکازێک یجێگر

ئەو ڕاستییە کە حەماغا  یحەماغا بووبێ، هەر نەبێ لە دەاللەت یدووەم ئەوەیە کە دەبێ سمایالغا براگەورە یخاڵ
ش زاوا بووە، چونکە هەردووکیان سەرو کچێکی حاجی ئەسعەداغای  اڵسمایالغا وە  یکوڕ یلەگەڵ قادراغا

هەر لێوەردەگیرێ،   یبێ دەمەتەقەش نەبێ دەاللەتێک یش زاوایی ئەگەر بەڵگەاڵ حەوێزییان مارە کردووە. وە 
حەماغادا ئەوەندە   یسمایالغا لە ژیان یت. مەال ئەحمەداغالەم دەاللەتە دەکا یدیکەش پاڵپشت یلێرەدا ڕاستییەک

  یچاوەڕوان بکرێ، چونکە جوداواز لێ یبەساڵداچوو بوو ڕەنگە لەوەدا نەبووبێ بشێ حەماغا ئەو تەرزە کوڕە پیرە
  یحەماغادا کە ئەگەر بە خەیاڵ کچەکەمان بکردایە ئاواز یەحمەداغا و گەورەترین کچمەال ئان لە نێوتەمەن 

 یژن 1257 یساڵ یحەماغا بێ. ئێمە ئەگەر بسەلمێنین حەماغا دوا یەحمەداغا لەوە دەردەچوو زادەئ مەال
 1338ساڵ پتر بێ چونکە لە  59لە  ییەکەم منداڵ  یناشێ لە سەرەمەرگدا تەمەن ە،وەک ساغمان کردەو ە،هێناو
دەگرنەوە. وا   1920و  1861 یو مردن ییەکەم منداڵبوون یزایین ساڵەکان یکردووە. بە تەئریخ یدوای یکۆچ

ەحمەداغا مەال ئ یتێپەڕاندبوو قادراغا کە براگچکە  یساڵ 60حەماغادا  یمەرگ یدەم ەحمەداغا لەمەال ئدەزانم 
ئنجا ئەگەر قادراغا لە   ز1906 -1905مردووە کە دەوەستێتە بەرانبەر  1323باوکم لە  ینووسین یبوو بەپێ
بخەیتە سەر بۆ   ی، دوو ساڵیساڵ 57حەماغا دەبێتە  یتا مەرگ ە،بوو یساڵ 43هاتبێتە دنیا لەو ساڵەدا  1280

حەماغا لەو ساڵەدا ئەو  یساڵ، هیچ یەکێک لە کچان 59ەحمەداغا دەبێتە مەال ئ یلەو ساڵەدا تەمەن یبراگەورەی
 نەبوو.  یعومرە

  ینامەوێ هیچ شتێک یالبەالییدا دەکەم. ڕاستییەکە وەها ی لە بابەت یخوێنەر بمبوورێ لەوەدا کە وردەکار
کەم   یلە شت یداڕنم چونکە کەمترخەم یخۆم یلە ئەستۆ ی، هەروەها بە ئاسانی، گرنگ بێ یا عادەت یگوماناو

ساغ بکەینەوە. تۆژینەوە   ی جیهان یبایەخدار، ئێمەش لێرەدا نەهاتووین بابەت یلە شت یدەکێشێتەوە بۆ کەمتەرخەم
و چۆن   یو کە یمنداڵەکان و ژنەکان  یبوون و ژن هێنان و چەندوچۆن یسەر لە ساڵ یتاک بەناچار یلە ژیان
 یو ئەو جۆرە بابەتە بەرتەسکانە خوار دەکاتەوە منیش لەم وردەکارییەدا هەل ڕێک دەخەم بۆ کەسێک یمردن

شتێک بێ لەگەڵ بۆچوونەکانم ڕێک نەکەوێ بە   یر ئاگادارلێبگرێت و ئەگە ی بیخوێنێتەوە تا بتوانێ سەرنج
،  یبەزۆر ە،بۆ خوردنەکەیتەو ی بەنیئادەم ئەگەر شت یزەین ینووسینەکەم ڕاست بکاتەوە. ڕاستییەکە یخۆ یخێر

 دەتارێت و بەسەریدا دەخشێت. یلێ
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کراوەتەوە بە خەیاڵ  »دوو ساڵ لە کوردستان« باڵو یلە کتێبەکە یوێنە یدەتوانم بڵێم ئەگەر ئەو حەماغایە
بەاڵم لە الیەن پۆشاکەوە   ە،بەرەو جحێڵییەوە ببەینەوە بە گەنجێک دەگەین لە الیەن هەڵکەوتنەوە بەتەمەن بوو

 یدەماودەمیش بیستوومانە حەماغا پیاوێک یکەمتەرخەم بووە. لە وێنەکەوە دەردەکەوێ هەر وەک لە گێڕانەوە
جلکان  یشیک و قەشەنگ. وابزانم بۆ الیەن یوبەرگخۆڕازاندنەوە بە جل یتیفتیفەە نەداوەت یبەخۆوە بووە گوێش

گرێ دەداتەوە ئەمەش دەگەڕێتەوە   یلێبەڕاست دەگەرێ کە دەڵێ: لە کوێ پسا لەوێ   یکورد یخۆمانە یگوتە
دەردا  دەشتو یلەگەڵ ژیان بەزۆریبەسەر ئەوەوە هەیە کە حەماغا  یکەم یبۆ مەشرەب و تەبیات، دەخلێک

  یدەدەن شیکپۆشن، گەنج چونکە زۆر سەرۆک عەشیرەت کە بەدەگمەن سەر لە شار ە،خەریک بوو
بە خۆیان و بە ڕەخت و زین و لغاو و بەرەو نەرمەزین و ئەو جۆرە کاروبارانەوە   ی عەشیرەتیش بەعادەت تا بڵێ

سواریدا   یدەم لەگەڵ ئەمەشدا بیستوومە حەماغا لە .هەڵدەدەنەوە پێ یخەریک دەبن و بە خامۆشییەوە خۆیان
 یبەالیەن یپێوەند یلەپێ کردووە کە دەکاتەوە جۆرێک لە خەریکبوون بە پۆشاکەوە، بەاڵم ئەو پۆشاکە یچەکمە

 لێقەوماندا. یکات ەوە هەبێ بەییو ئامادە یدەستەوەکەر

  یدەرەوە خەریک بووە مەبەستم نییە گۆیا هەمیشە غەفوور گەنجییەتیدا بە دەشتو یسەردەم کە دەڵێم حەماغا لە
  بە یئەو مڵکانە  یگەورە یبزانم بەشێک یبەراو، چونکە ئەوە و وزار و ئاویفراوان بوون لە زەو یخاوەن مڵک

  یو زارێک یزەو ە،گرتوو یکردوون یان بە ئیجارە لە حکوومەت یکڕین پەیدا بە یدەست حەماغاوە بوون خۆ
حاڵ  ودەر. بەهەمەحەماغاوە بۆ دەشت ینییە بەسەر هاتوچۆ  یپەیدایان کردبێ دەخلێک یخزمە مەیلەو دوورەکان

نەداوە  یبەکراغا بەرحەیات بووە ڕێ  یچونکە وا مەشوورە هەتا حاج ە،ئەوتۆیان نەبوو یلەناو شار مڵکێک  یغەفوور
 یمەحمووداغا کە بە میرات بۆ حەماغا ماوەتەوە هەروەها خان یلەناو کۆیێ خاوەن مڵک بن تەنانەت دیوەخان

بەکراغا دروست  یحاج یمردن یدوا  یحەماغا بوون هەموو یو دووکانەکانیش کە مڵک یداغا و قەیسەرمەحموو
پێش خۆمم بیستووە   یدێتەوە. لە جیل سەر بەم الیەنەوەم بەبیر  یبچووک یکراون. لێرەدا بە موناسەبە حیکایەتێک

هەواوان بەرەو   یکۆیێ کە لە گەڕەک یشوورە یئەوە دەکرێ گۆیا بەشێک یحەماغا باس یجارێکیان لە دیوەخانە
بەکار هێناوە حەماغا  یخۆ  یلە خانوو یو خرچانەکە داوە و بەرد یبەکراغا تێک یخوارەوە بەپێوە مابوو حاج

بەسەر ڕاستییەوە نییە،  یهەڵدەتەکێنێ و دەڵێ خوا شایەدە ئەم قسەیە فڕ یبەدەنگ دێت و دەست دەبا یەخە
 بەکراغامان دروست کردن. یحاج یمردن یخۆمان کە دوا یێمە ئەو بەشەمان تێکدا بۆ ماڵ و دیوەخانەئ

غەفوورییەکان لەناو  یبکات لە مڵکداربوون یبەرهەڵست یبەکراغا توانیبێت یبەوە نەیەت کە حاج یخوێنەر سەیر
 کۆیێ ئەویش لەبەر دوو سەبەب:  یشار

. لەو  1250 یلە کۆیە دوورکەوتنەوە تا دەور 1237 یقەتلوعامەکە دواییەکەمیان ئەوەیە غەفووریەکان 
ئەوە ناکا تێیدا وەها بەهێز ببنەوە  یساڵ هەیە کە بای 20 یماوە 1270بەکراغا لە  یحاج یساڵەشەوە تا مەرگ
 بەکراغا.  یبکەن، لەناو شاردا، بەرانبەر حاج یبتوانن بەربەرەکان

زۆر و بە  یپارە ەدا بەڵکوو بەکردنبەکار نەهێناوە لەو مەنع یبەکراغا چەک و هێز یمیان ئەوەیە حاجدووە
 زیادەوە بیکڕێ. ینرخ بیکڕن ئەو بە یلەوانەبێ غەفوو یهەر مڵکێک یتوانیوەت یبێهاوتا یشەخسییەت

 « بووە. لەی« یان »ئاغادەربەندیحەماغا بە ئەستۆیەوە گرتبێ ئەو »میرقەاڵت یگرینگ یواپێدەچێ یەکەم کارێک
وەزیفەکە هەم دەربەند   یچونکە شوێن ە،ئەو وەزیفەیەوە دەبێ بڵێم بەڕێکەوت لێرەدا یەکیان گرتۆتەو یناو یڕوو

 یهەر دەمایەوە ناولێبوو، ئەگەر ئەو کۆنە قەاڵتە لە نێواندا نەبایە  یڕەواندزیش یپاشا یبوو هەم کۆنە قەاڵت
 ێتەوە قەاڵتیش هەیە بێدەربەند هەر »میرقەاڵت« بەدەستەوە دەدات.ر پێوە هەڵبد  ی»ئاغادەربەند« جێنشینەکە
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  ی، چونکە ئەو جۆرە دڕییەیسپ یسەر جلک یڕەش یکرد لێیبوو بە پنووک یئەو کارەیدا کەتنێک لە ماوەیحەماغا 
لێدەنێن ئەویش   یزۆر ڕوو  یم سپیش نابێتەوە. جارێکیان مێوانبەاڵ ە،لە تەبیاتدا نەبووە و دووبارەش نەبۆتەو
دنیا پتر   یگەنجایەتیشدا وەکوو هەموو گەنجان یدەکرد، لە تەمەنە پێو یمەشوور بوو بە مێوان نەواز و شانازیش

ناتەواو ، یعەیبدار ی. گۆیا کە نان دەهێنن بۆ مێوانان، تا ڕادەیو بێ کەموکەسر یبەخەمەوە بووە بۆ بێ عەیب
دەکات. لە ڕق و  یسەرپەرشت یماڵێ کە زڕدایکێک یدەبێ. حەماغا زۆر بە خۆیدا دەشکێتەوە و دەچێتەوە بۆ دیو

، یدەکوژێت. بەر لە تەواوبوون یکە بەدوا ئەو عەسەبییەتەدا دێت زڕداکەکە یعەسەبییەتەوە و لە دمەقاڵ
دواتەوە نەڕوا. واتە نێرینە لە  ەوێ کاڵوسوور لەدەڵێ، تووکت لێناکەم ئەمما ئەوەندەم لە خوا د یزڕداکەکە پێ

و  یئەم سکااڵیە هاتە د یخۆیەوە نەبینێ. زۆر بەسەیر دوابە  یخۆ یکوڕ یدواتەوە نەڕوا کە دەکاتەوە ئەوە
بەخێو نەکرا.  یخۆیش  یو لە ماڵ یبوو، بەاڵم لە دوایەوە نەڕۆی یژیانیدا کوڕێک یحەماغا هەرچەند لە کۆتای

پێوەیە  یگەورە یلە خۆیدا ئۆباڵێک  یخۆ یئەم ڕووداوە جگە لەوە یسەلەیە دواتر دێت. نالەبارئەم مە یحیکایەت
ڕێک ناکەوێ.  یی ووبوردو تەحەمول و لێ یپێوە مەشوور بووە لە باڵقووڵ یکە حەماغاش یلەگەڵ ئەو تەبیاتە

 یبریندار یئەوە یلە نۆکەریش نەداوە چ جای  یڕەنگە ڕاست بێ بگوترێ حەماغا ئەگەر ناچار نەکرابێ زللە 
  یقورسترین قسە ە،دیتووە دەیگێڕایەو یئەوتۆم بیستووە کە حەماغا یزۆر کەس بکات نەخوازەاڵ بیکوژێت. لە

 لەوجڕ مەکە. یقسە یبووە کە گوتوەت  گوتوە ئەوە یخۆ  یحەماغا کە لە تووڕەییدا بە دەستوپاوەند 

 حەماغاوە هەیە. لە یبە ئاکار یوەک ئەمە بگێڕمەوە کە پێوەند یدیکە یجێگەیە کمێک لە ڕووداوێک یمناسب
لێیان دەقەومێ و دەبێتە شەڕ و کوشتار و هەڵمەت و هەاڵتن   یک. کە غەفووریەکان لەگەڵ عوسمانل1284 یساڵ

حکومەت   یهەیتە یدەڵێ نابێ بکەوێتە دەست یژنەکە یەخسیر ببن. بە یخۆ یو ژنێک یدێتێ خۆ یحەماغا ترس
شەڕ و خۆ دەربازکردنم جارێ  یچۆن خۆمم داپێچاوە و ئامادە یدەڵێتەوە، دەمبین ی دەبێ بتکوژم. ژنە پێ

دەچێتە دڵەوە و  یحەماغا قسەکە ە.زانیت دەستگیر دەبم گەردەنت ئازاد بێ سەرم ببڕ یتێکهەر کا ە،مەمکوژ
هەر لەو هەاڵتنەدا حەماغا بریندار دەکرێ و دەسگیر دەبێ، بەاڵم ژنەکە خۆ   ە.دەمێنێتەو یژنەکە بەسەالمەت

اغاشدا دەڕۆییشت تا  بەسەر حەم یقسە یدەرباز دەکات. ئەو ژنە ئاغاژنە عەیشان بووە کە زۆر ژیا و بە پیر
 قەبووڵ دەکرد.  یتێدەگرت و حەماغا لێ یسووک یوەها دەبوو وشە یئەوە

ێکەوە حەماغا یالە لە هیچەوە نەبووە. ل یخۆیدا کرد یکە حەماغا لە نێوان زڕدایک و خێزان یەییجودائەم مامڵەت
ساڵ تێپەڕ  12 -10 ینزیک 1284 یتا گەییشتە ساڵ ە،کوشت جارێ زۆر شلک و خوێنگەرم بوو  یکە زڕدایکەکە

  یدیکەشەوە بای یپێداوە. لە الیەک یتازە یلەو سااڵنەدا دیتووە هۆش و گۆشێک یزەمانە یبووە و زۆر هەڵسوکەوت
  یخۆ یجێ یژنەکە یبکوژێ، بەاڵم وەاڵم یژنەکەش یو عەیب هاندەر بووبێ ویست یکەمایەت یهەست یئەوە

 ژیرانە. یدابخات بەرانبەر ڕاوێژ  یدڵ ینەبووە دەرگە یخوێنڕێژیش یکردۆتەوە لە قەناعەتیدا چ مەیل

کە تێیدا بریندار بوو، بەسەردا  1284 یدیت تا ساڵ  یبە ئاغادەربەند یڕا کە باپیرم حەماغا 1275 یلەو ساڵە
حەماغاوە ال نییە دەماودەم یان لە نووسیناندا پێمان  یبێگومان یخەبەراتئەوتۆمان لە  یدەستگیریش بوو، چ

غەفوورییان بووە و ناو    یبەرچاو و بەبڕشت یکە بڵێین وادیارە لەو سااڵنەدا برا بچووکێک یگەییشتبێ مەگەر ئەوە
  یلە بەغدا ئەو شۆرەتە درێژەکێشان یحەبسبوون یخۆیدا هێناوە کە لە حاڵ دوابە یسەخاوەت و ئازای یو شۆرەتێک

ڕەخسابێ. خەڵق ناتوانێ بە کۆت و  یسەرئاو لە ناکاو بۆ یبووە نەک لە بەندیخانە وەکوو بڵق یزووتر یڕۆژان
 یهەڵبنێ، بگرە ئەگەر کەسێک بەر لە حەبسبوون ی حاتەم یسەخاوەتێک یحەبسخانە بنیات  یزنجیرەوە لە ژوور

  یزرێتەوە بەغداێ ساڵەوە بۆ ڕاناگو  100بەر لە  یەلە کۆی یو قاوەجاغ داڵندا نەبووبێ مەتبەخ یەکجار لە
  یچ باوک یتایەفەکە هەبووە لە یوەکوو حەماغا کە لە خۆ گەورەتر یبۆ یەکێک یعوسمانلییان بەتایبەت یسەردەم
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بۆ حەماغا هاتبانایە کایەوە    یبێت کە ئەگەر بە عادەت یباوک یزا و هاوتەمەنانۆلە ئام یدیکە یبێت و چ کەسان
لەگەڵدا بکەن وەک کە لەگەڵ سەرۆکی هەموو تایەفە  یئەوتۆ یببەنەوە نەک ڕەفتار یدەبوو لەبیر خۆیان

غەفوورییان لەگەڵ حەماغادا بۆ  یسەرۆکایەت یبە تەواتور زانراوە، لەو سااڵنەدا قورسای یدەکرێ. ڕاستییەکە
 یدەم یو پیاوەتیە یگەورەی یئەو لەنگەرە یباوک یوە. خۆ ئەگەر بگوترێ مەحمووداغابەغدا بەڕێ کرا

 دێنە پێشەوە:  یبۆ ڕاگرتووە لەوەدا دوو تێبین یحەبسبوون

ئەگەر مەحمووداغا خۆی حەبس کرابایە بێ ئەوەی شەخسییەتی حەماغا  ە زۆر لە گوماندایە یەکیان ئەوەی
 ساڵ.   15قاوەجاغ لە حەبسخانە قوت بکاتەوە بۆ ماوەی  پاڵپشتی بووبایە بیتوانیبایە مەتبەخ و

مەحمووداغاش حەماغا هەر لە بەندیخانە بووە چ کەمایەتیش  یمردن یدوەمیان ئەوەیە کەوا چەند ساڵێک دوا
لە  کردنکۆیە و کەرکووک و بەغدادا بۆ سەراسۆیی یبەین ی. مەحمووداغا لە هاتوچۆینەهاتۆتە بەر سەخاوەت

  یتایفەگەر یڕاستینە یهێز  یخۆ یچەپ و ڕاست یسپارد. وەها دەردەکەوێ حەماغا بە ناسین یحەماغا گیان
 خۆیەوە.  یلێهاتووی یبەڵکوو بە هۆ یلە خزمان کردندەسدرێژی لێناوە نەک بە یڕوو

و   یمیرقەاڵت یبەهۆ ە.بەریندا بوو یجوغرافیایەک  یپەراوێز حەماغا لە یو شۆرەت ی پیاوەت ینماکردن یمەیدان
 یبیتوێن و ڕانیە و مەرگە و پژدەر و دیو یواڵت  یڕەمکان بەوال یغەفوورییان لە دەربەند یئاغادەربەند

نان و خوان و   یمەهاباد و خواروژوورتریش گوێبیست یو ال سەردەشت یئێرانیش هەتا مەڵبەند یکوردستان
، لە کوردستاندا خەڵقەکە یبڵێ یکۆیەدا، چەند یواڵت یعێراق بە دەوروپشت یبوون. لە دیو حەماغا یدەستوقام
بووبێ و چ لەبەر   یخۆ یمەردانە یتەبیات  یناسیوە. لەو هەرێمە پان و بەرینەدا حەماغا چ بەپێ  یحەماغا

سەخاوەت و   یزەمانە بووبێ مەشق یواقیع و ڕووداو یلێقەوماوان و بڕیار یموراجەعەناچاربوون بەدەست 
تێدا   یمەودا یکردووە. مەرد هەیە لەبەر تەسکی  یەوە و خزمەتگوزارکردنو ئاوەدان یبەهاناهاتن و دەسخاوێن

 یهەرچ ە.دەمێنێتەو دەربکەوێ، وەکوو کاکڵەگوێز لە قەپێلکەکەدا یهەموو مەردایەتیەکە ینابێ بای یخوالنەوە ڕێ 
دەڵێم ئەو   یهەبوو بۆ خۆ دەرخستن و شۆرەت پەیداکردن تا ئەوە یگەلێک گەورە یحەماغا بوو دەرفەت

 یدەخستە ئەستۆ یزێدە قورس یبار یڕووەو جوانمەردییەوە یدەرفەتە سەبارەت بە تەبیاتە لەڕادەبەدەرەکە
بۆ پەیداکردووە. هەر چونکە فەرق و   یباردا سەغڵەتیشزۆر  لە ینەوەهاتو بەهانا  یو مێواننەواز یخزمەتگوزار 

 یبووە، خۆیش یهەموویان وەکوو یەکد یدەوڵەمەند و هەژاردا نەکردووە و خوان یان مێوانلە نێو یجوداییش
ئەوە هاتووە  یبە قیسمەت کردبێ لە خواردەمەن یماڵەوە بێ مێوان نەخواردووە، خوا هەرچییەک یدیو لە یپاروو

  یمێوانان. دەشێ بڵێم حەماغا ئەو دەوڵەمەندە نەبووە کە ڕەنگبێ بەخەیااڵندا بێت. لە ڕوو یبۆ سەرلەبەر
ساڵ ڕۆژانە   یجاف بتوانێ بەدرێژای ینەبوو وەک بەگزادە یمڵکدارییەوە هەرچەند بێ مڵک نەبوو بەاڵم هێندەش

بۆرەپیاوان جودا   یلە زۆربە  یپیاوماقوواڵن یتبایە خوانمێوانان بدات. ئەگەر ها ی لێشاوکە مومتاز بە یخواردن
نەکردووە و یەک  یبڕازێنێتەوە. کە وەها یمە و پەقاڵوە لەسەر سینرو ب یدەلوا ڕۆژانە بریان یکردبایەوە بۆ

  یڕەشەشێو ینەهاتۆتەوە لەوە  یداوە کە شەرم یلێرەشدا یارمەت یپیاوەتیەکە یهەبووە بۆ هەموان دەمار یخوان
 لەگەڵیاندا.  یهەڵبقوڕێنن خۆیش ییسک و ماش لە دیوەخانەکەوەکوو ن

  یڕێگەیەک مەسرەفە قورسەکەیەوە لە یتەرازوو ینەدەچووە تا  یبەزیوەکەمڵکدارییە لەنگەر یحەماغا پارسەنگ
خەریک  یپەروەردەکردن و ئاگالێبوون بەخێو کردووە و لە یمەڕ یهەتا بڵێ ە.دەدایەو یدیکەوە پارسەنگ یئابوور

هەبووە.   یئەویشم بیستووە کە پتر یهەبوو، لە غەیر یهەزار سەرمەڕە من لە باوکم بیستووە دەیگوت د ە.بوو
ئەو حیکایەتە بێ   ی، بووە بنەمایسەخاوەتەکە یبەستبوو بەقەدەر شۆرەت یکە شۆرەت یبۆ مەڕدار یئەم مەیلە

عارەبان یان   یواڵت یمەڕێک بە فاڵنەکەسڕانە  یحەماغا دەگێڕنەوە لە بەخشین یبەخشندەی یباس یدرۆیانە
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و شەلوپەل  ە کەسروکەتر یپێکەوە ناوە. سااڵنە مەڕ و بەرخێک یحەماغا مێگەل یبە مەڕ یخۆ یهەندەران کە کات
  یکردوون هەتا ساغ بوونەتەوە ئیتر بە شوانێک یو دەرمانە کردوونەتەو یکۆ یخۆ  یال یمێگەلەکان هەبووبێ لە

خدران  یغەفوورییەکان شەڕێکیان لە دێ  یئەو ڕۆژەە نوێ. دەگێڕنەو یبوون بە مێگەل یسپاردووە و بۆ یتازە
شکست  یبیستن یحەماغا بوو، حەماغا دوا یهەر لە حیساب یقورسیشیان لێکەوتبوو هەموویش  یدۆڕاندبوو زەرەر

ناگرێ و دەڵێ،  یکەترە دەکات. یەکێک خۆ یچەند مەڕێک ی خەریک دەبێ دەرمان یخۆ یو زەرەرەکە بە عادەت 
ئەم   یدەڵێتەوە بۆچ یکلک ڕیخاویت. ئەویش لەسەرخۆ پێ  یمەڕ یئاغا وا دنیا وێران بوو بەسەرماندا تۆ خەریک

بەردەوام دەبێ  ... خدران یهەیە لە شکست یبەستەزمان چ گوناح یگەوره؟ مەڕ یزەرەرەش بچێتەوە سەرزەرەر 
 ...یتیمارسازییەکە لە

ئاژەڵ. تۆ کە پووش و پاوانت نەبوو  یئاو و پاوان یبۆ خەفتیانە دەکێشێتەو یحەماغا بەناچار ی یمەڕدار
بکەیت هەر مەڕەکانت لێ  یلە ماڵەوەش بە ئەڵەف بەخێو یمەڕداریت پێناکرێ، تەنانەت ئەگەر بەعیناد

  یبەڕۆچکە و هەواە بە گەڕان و ب  یبە ئاو و ئالیک هەیە پێویست یدەمرن، چونکە وەک کە پێویست
ژوورەوە  یلە کون  یتێدا دەژیا مەڕ و ئاژەڵ بە تێکڕای یدەشتودەریش هەیە، لەو زەمانانەدا کە حەماغا

و  ە ژگارە نەبوو وڵسات و پەڕەووڵ تێیدا بحەسێتەوئەم ڕۆ یبەکوندیشن یشیان پێنەدەکرا، خۆ ئەوسا خانەێ زاووز
بوو ە پاوان بەدوا خۆیدا ڕادەکێشێ لەو ڕووەو ی« مەڕداریکە پێی دەڵێن »ال یزیادیش بکات. ئنجا بە شێوەیەک

  یمێگەلەکان یگچکە« تەرخان یکۆیێ »زێ  یهەیبەسوڵتان هەتا دەگاتە زێ  یڕیزەشاخ یپاوان یهەرەزۆر یبەش
حەماغا بوون. ئەو شوانکارانە زۆربەیان  ی بەخێویان دەکرد شەریک یبوون کە لەو مێگەلە یحەماغا و شوانکارەکان

مێن و رمەنگوڕانن. سااڵنە گەسەربە  « بوون کە وابزانم ئەوانیش هەری»خدرمامە سێن مەنگوڕ و یلە عەشیرەت
  یشاخ یبنار یچەندین جێگە بۆ مەڕەکان لە و کۆزێشە بۆ خەڵقەک یکوێستانیان پێکردوون، لە زستاندا ئاوای

ناسراون. پێنگاو لە نزیک  یو پێنگاو شوێنە کۆیەدا سازدراوە. لەمانە ئاودەلۆک و سوێرەڵ یهەیبەسوڵتان بەدیو
 بچووکەوەیە. یبەسەر زێ ە کڵێس یدێ 

 یمەڕ بەخێوکردن یگەورە یکردووە بەرژەوەندێک یمەنگوڕان یکە حەماغا لەگەڵ شوان یلەو شەراکەتە
ڕێگە لەناو دۆست و   یدرێژایکردووە بە یور بەرەو کوێستان داخواز ووەها ئەست ی مەڕ یڕەچاوکردووە. هاتوچۆ 

ئەو زیندەماڵە تەئمین بکرێ، لە  یناسیاودا تێپەڕێ دەنا لە زەحمەت زەحمەتترە هەموو ساڵێک سەالمەت
لە  ئەو ناوچەیە نەبن.  یشوانکارەکان خۆیان خەڵقمەڕ و شوانکارە مەیسەر نابێ ئەگەر   یکوێستانیش گوزەران

و   یحەماغا و غەفوورییاندا بووە کە هەر خۆ یلە دەسەاڵت (سەنگەسەر)ڕەمکان  یەوە هەتا دەربەندکۆی
 یقەندیل دەسەاڵت یڕیزە یشاخەبەرزەکان یئاغادەربەند بوون. لەوە بەوالوە بەرەو کوێستان یخزمانیش

تفەنگ لەو   یکوتەک و لوولە یزەبر غەفوورییان کۆتا دەبێ. خۆ ئەگەر دەسەاڵتیش هەبێ مەڕ بەخێوکردن بە
  یو مەڕ سەپاند ینیش ئەو کوتەک کارییە خۆ دواگریمان ساڵێک و  ە.عەقڵ نیی یشاخە سەرسەختانەدا کار

ەگژ ئەرز و ئاسماندا بهێندرێ؟ کوێوە ئەو هەموو دەسەاڵتە ب ساڵ لە 20ساڵ و  15 یبۆ ماوە یدامەزراند، ئەد
ە ، بەتەمایە شیر بدۆشێت و ماست و کەریکەسابەتە نەک ئیقلیمگیر یمەڕدار بەتەما یلەوەش بترازێ، خۆ بابا

 بکات.  یو جلیتباز  یو پەنیر بفرۆشێت نەک شەڕناخێو

و لە  یو کاردروستایەت  یبەرژەوەندبین یمیرقەاڵت و ئاغادەربەند بوون بە نیاز یکە غەفوور یوادیارە لەو سااڵنە
  یبەهێز و بە سامان ی پژدەردا یەکەم جیران یخۆئەمین بوون دۆستایەتییان لەگەڵ مەنگوڕان بەستووە کە بەدیو

نگوڕیشدا دەڕۆیت بۆ مەنگوڕان، بەناو مە  یڕۆژهەاڵتدا زۆر نابا دەگەیتە سنوور یڕانیەن. لە دەربەند بەدیو یواڵت
 یڕۆژهەاڵتدا ڕیز دەبەستن تەنانەت کە زنجیرە یقەندیلەوە بەرەو باشوور یکە لە زنجیرە یئەو کوێستانانە
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  ی، بەرزترین لووتکە(گەاڵڵەی قەندیل جودایە لە هی باڵەکایەتی)گەاڵڵە،  ی شاخ یقەندیل گەییشتە پێچ
دوو   لە ماوەی یمەنگوڕان و کوڕەش خۆ  یقەندیلدەڵێن   یپێ ،مەترە 3100 یمەشوورە بە کوڕەش بەرزاییش 
 مەنگوڕایەتیدا دەنۆڕێ.  یشەروێت و ئەو مەزرایە یسەعاتە ڕێگایەکەوە بەسەر دێ 

بووە،  ە غەفوورییان لەگەڵ مەنگوڕاندا کە لە نووکەوە ڕووەو بەرژەوەند و دەوڵەتپارێزییەو یواپێدەچێ دۆستایەت 
ئەم   یدووچاریان بووبێ. سەرگوزشتە 1237 یقەتلوعام یکە دوا یهەرەگەورە یکێشابێتەوە بۆ فەالکەت  یسەر

 فەالکەتە بەم جۆرەیە.

گەورەوە مل   یمەنگوڕ بەهێزێک یهەمزاغا یتنسەرکوتکردن و گر یبەغدا بەنیاز یوال یتەقیەدین پاشا 1284لە 
حکوومەت    یکانەوە بەرەو بیتوێن تێدەکا ئەوە نەبوو سپاوکونەکۆتر کە لە دو یدەنێ بەرەو کوردستان. ئەوسا ڕێ 

لێوە  یانە و جبەخانەیەوە لێیەوە تێپەڕێت. تەنها ڕێگەیەک بووبێ لە بەغدا و کەرکووکەوە سپا عەرەببەتۆپ و 
 یکۆیە بووە. پاشا دێتە کۆیێ و خێوەت و خەرگا لەو شوێنە هەڵدەدا کە پێ یبڕوا بەرەو بیتوێن و پژدەر ڕێگا

»سوێراوان« تێک   یکۆیە و ئاو یفەقێ« جێگایەکە بەسەر ئەو یەکاوەدا دەنۆڕێ کە ڕووبار یدەڵێن »قەبر
و  ە شار ئەو یەکاو یچەند سااڵنەدا بە زیادکردنو لەوە بەسەرەوەی یڕانیە یڕێ  یدەکەنەوە. ئێستا ئەو یەکاوە پرد

ترسیان لێدەنیشت و پیاوە بەرچاوەکان  یپاشا بۆ کۆیێ غەفوور ی . بەهاتنیفەقێش کەوتوونەتە ناو ئاوەدان یقەبر
هەیبەسوڵتاندا دەڕوات   یکاروان کە شاخ یڕێگە ی تۆپ و عەرەبانەکان یشار دەردەچن. پاشا بۆ بەڕێداچوون لە

دەلوێ هەمزاغا دەسگیر بکات. لە  یدەتاشێت. خوالسە خواوڕاستان پاشا بۆ یتر دەکات و پلەکانپانتر و هەموار
حەسانەوە وەها ڕادەنوێنێ کەوا چەند ڕۆژێکان لە کۆیێ  یکۆیەدا دێتەوە و بەناو گەڕانەوەدا سەرلەنوێ بە

لەو ) ەیبەسوڵتانەوەیە ه یکۆیێ بەقەد شاخ ی»میر سەیید« کە لە نەدیو یدەمێنێتەوە غەفوورییەکان لە گوند
  یو کورکەە سرک  یخۆیان دادەنووسێنن و گوێگر (پێوەیە یمیرسەیید و فەقێیان یشوێنەدا ڕیزە شاخەکە ناو

 حکوومەت دەبن. 

بسڵەمێنەوە بەاڵم وەک لە ئاکامدا دەرکەوت  یلێ یوەها ناکات و ناڵێت غەفوور یتەقیەدین پاشا بە ئاشکرا هیچ
گوتراوە  یپێ یکۆیێ و لەبەر بەدایەت یبەد عەمەل یپالن بووە. وەها مەشوورە کە ئافرەتێک یلەبنەوە خەریک
« خەبەر بە حکومەت دەدات کە غەفوورییەکان لە میرسەیید خۆیان حەشار داوە و شەویش ی»کەسکەفەند

 . دەخەون ێهەر لەو

 یپێشەوە تا بۆە تەواوەوە شەوێکیان شەبەیخوونیان بەسەردا دەدات و غافڵگیریان دەکات. ل یوستایپاشا بە کاردر
  یگوندەکە ئابلووقە دەدات ئنجا هرووژم بۆ خەڵقەکە دێنێت. لەو شەڕەدا کەوا هەتا بەیان یمومکین بووبێ دەور

کە ئەویش  یبراکە یکەوێ قاتڵڕێک دە یحەماغا دەکوژێت. حەماغا بۆ یبراگەورە یبەردەوام بووە سمایالغا
بەر بناگوێ دەکەوێ و پێیەوە ئەسیر  یشمشیرێک ی« ناو بووە بکوژێت، بەاڵم خۆیشغا»سمایال یهەیتەیەک

 یغەفوور یلێهات و هەرگیز بنەبڕ نەبوو. ئەغڵەب پیاوە گەورەکان  یهەر خووزاو ی دەکرێ ئەو برینە هەتا مردن
  یباوک یبگیرێ. دەڵێن مەحمووداغا یدەور یگوندەکە وەها هەموار نییە بەتەواو یدەرباز دەبن، چونکە شوێن

  دەکرێ، دەشڵێن مەحمووداغا حەبس نەکراوە. اڵحەماغا ماوەیەک حەبس دەکرێ و بەرە

حەبس بووبێ چۆن بەردراوە ئەگەر حەبسیش نەبووبێ چۆن خاڵە بەخش کراوە.  بەهەمەحاڵ کەس نازانێ ئەگەر
 ە،حەماغا، ئەویش لەو شەڕەدا بەدیل گیراو یمەحمووداغا کە دەکا مام یبرا یڕیوایەتێک هەیە دەڵێ کەریماغا
ک  ڕێ  (کەریماغا و مەحمووداغایە یکە باوک)حەمەداغا  ی نێوان بەرەباب یبەاڵم لەگەڵ هێندێ وردە حیساب
پێکرد و بەسەردا   یدەست یمام یکەریماغاە مەحمووداغا کە بۆ حەماغا مایەو یناکەوێ. وەها مەشوورە دیوەخان

، یژوورێک یبان دەرگا یئەو دیوەخانەیە لەسەر بەردە مەڕمەڕێک یکرد. مێژوو  یمرد ئیتر مەحمووداغا تەواو
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  ی1271 یکردبێ. ئەم لێکدانەوەیە و مێژوو یدوای یکۆچ 1271ک. نووسراوە بەو پێیە کەریماغا دەبێ لە 1271
 یمردن ی»دوو ساڵ لە کوردستان«یش ڕێک دێت کە دەڵێ دوا یناو کتێبەکە یبێ فێڵ لەگەڵ قسەیەک

ئەوە و دەبێ   یراتکە دیوەخانەکە می یکەریماغایە پێیداگرت لەسەر ئەوە یکە ڕەسوواڵغا یحەماغا ئامۆزاکە
ئەو مەحمووداغا  یکردووە و پاش مەرگ یبە دروستکردن یئەو دەست یکە باوک یهێند یبدرێتەوە بە نامە یپێ
مەحمووداغا کە   ینەسەلماند و دیوەخانە و ماڵەکە یهەمەحاڵ کەس لە ڕەسوواڵغااوەن. بەبووە بە خ یلێ

بنەماڵە ڕەچاو  یگرنگ یکۆن و بەرژەوەندێک یتاقانە مایەوە، لەوەشڕا دابێک یتێدا بوو بۆ کاکەزیاد یحەماغا
 یدارەبەش کرا بەسەر میراتگراندا کەس ناتوانێ دوا یبراگەورە لە دوا مردن یچونکە ئەگەر دیوەخانە ە،کراو

ێ خۆ ئەگەر  سەر لەبەر بنیات بن یلە نوێ دیوەخانە یخۆ یمردوو بە کەرتە میرات یبراگەورە یسامان یپەرتبوون
وەها قورس ناکات.   یمەسرەف  یپێکرا هەموو جاران کەرتە میرات بەش یبە ڕێکەوت جارێکیان میراتگرێک ئەمە

مەئمووران   یئەو کەسەیە کە دەبێتە سەرۆک یحکوومەت میرات یئەو ڕۆژگارانەدا هەر وەک سەرا یحاڵوبارلە 
  یئەو براگەورەیە یبنەماڵەش دەبووە ه یلە میرات یبراگەورەیەت  یو پشکە هەتا دەمرێ یان ڕادەگوێزرێ دیوەخان

لێرە بە پێشەوەیە نەک کە   یوەزع یدەگرتەوە قسەکەشم لێرەدا بۆ ڕوونکردنەوە یکۆچکردوو  یسەرۆک یکە جێ
 قائیممەقام و پارێزگارە. یحکوومەت میرات یمەبەستمە پاتەوپات بڵێم سەرا

 یساڵ حوکم دەدرێ یان دوا 15دەبردرێ بۆ کەرکووک ئیتر یا لەوێ  یو بە دیل  یحەماغا بە بریندار
، چونکە یمەدەن یدابێ نەک دادگا  یئەو حوکمە ییان عورف  یسپای یگوێستنەوە، بۆ بەغدا. واپێدەچێ دادگا

  یگەییشتووە ئیتر لە کوێوە قاز یو سەرۆک سپاوە سازدراوە و بە کۆتای یوال لە الیەنڕووداوەکە  یسەرلەبەر
 ئەو تۆوە ڕادەگات!  یبەسەر موحاکەمە یدەست شەرع

ەر دەبەن. دیارە  بەغدادا بەس ییەک بەندیخانە مەنگوڕ لە یدەماودەم هاتووە، بەینێک حەماغا و هەمزاغا
ە  لە خاڵ یتەقیەدین پاشاوە بردراوە بۆ بەغدا. بیستوومە، ڕاستییەکە یوال لە الیەن یگیران دواهەمزاغاش هەر بە

بەغدادا، حەماغا و هەمزاغا لە دمەقاڵییەوە   یبەیەکەوەبوونیان لە بەندیخانە یجنێدم نەقڵ دەکرێ، کە لە ماوە
ێ،  تێدەچێ وەها بووب یدەگەنە شەڕە چەپەڵۆک. خەبەرەکە وەها هاتووە کە حەماغا لە هەمزاغا دەدات، ڕێش

 چونکە حەماغا لە تەمەندا گەنجتر بووە ڕەنگە بە لەشیش تەنومەنتر بووبێ.

ئێران دەژیا وەک  یکوردستان یعێراق بە دیل گیرا پێشتر لە دیو یهەمزاغا لەو دەمانەدا کە لە کوردستان
شێخ  یئێران نایەوە بە هاریکار یدژ یگەورەکە ز.[ هەرا1880] 1297 یئێران و لە ساڵ یدواتریش چۆوە دیو

ئێران، دیارە ئەو هەرا   یشا یهەرا بووە دژ یعێراق هەر لەبەر نانەوە  یبۆ دیو ی. هاتنینەهر یاڵ دوێعوب
  یعێراق بهێنێ کە بەشێک یدەوێت و بە تێشکانیش ناچار بووە پەنا بۆ دیو یمەیلەو کامڵ  ینانەوەیە تەمەنێک 

بەغدا پاش  یبووبێ، سەیریش نییە وال یعوسمانل یدەبێ بە چاوپۆشیکردن   یلێ دەژیا، ئەو پەناهێنانەش یئێلەکە
 ی، چونکە زۆر ئاشکرایە هەمزاغایەکیکردنتەنبێ یهەمزاغا کەوتبێتە سەر خەیاڵ ی چەند ساڵێک لەو پەناهێنانە

رمان  بێ. بەهەمەحاڵ لێرەدا کا یلێڕاز یبەغدا یپێناکرێ کە وال یسەغڵەت کردبێ ئەو ڕێ بەدییە یئێران یشا
بسێنێ. جارێ لە سەر   یو عوسمانل  یقاجار یبۆ لە زاڵمان یلێخۆش بێت و تۆڵە ی هەمزاغاوە نییە خوا یبە باس
بۆ  یهەتا ئەو ڕۆژە یژیانیەت یزانراو  یو هەڵسوکەوت یچەندوچۆن یحەماغا مەبەستمان تەنها زانین یگوزەشت

  یو ئەو جۆرە خەسڵەتانە یو وەفاکار یو سەخاوەت و حەقدۆست یئازایەت یدوایین جار سەردەنێتەوە مەسەلە
 . یژیان یدەکەوێ هەڵدەگرین بۆ پاش لێبوونەوە لە گەشت یبەغدا یبەندییەت  یبەر ڕۆژان یئاشکرا یکەوا بەشێک

  یکە هەتا کۆتای ینە بەسەر دەبا برینەکە لە بەندیخاە ڕەبەق، بێبەخشین و لێکورتکردنەو یحەماغا پازدە ساڵ
 یئەوسا چۆن ڕەفتارێک یزیاد کردووە ناشزانین حکوومەت یبەندیخانەکە یلەگەڵیدا ژیا، بێگومان، لە دەرد یژیان
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خۆرسکەوە دەرمان بکرێ   یداوە لە الیەن پسپۆڕ  یبۆ هێناوە یان ڕێ  یبریندار کردووە. ئایا دکتۆر یلەگەڵ حەبس
بکا بێحەکیم و بێدەرمان، بەاڵم لێرەدا ئینساف لێمان داوا دەکا  یخۆ یکار یلێگەڕاوە برین بەڕەهاییان 

 یتەواتور هاتووە حەماغا لە حەبسخانە نان و خوان لێوەربگرین. بە یوردبینییەک بەکار بهێنین و ڕاگەیاندنێک
  یڕەسووڵ ی، خێزانیخۆ یوشکغەفووریانیش زانراوە کە خ  یهەبووە، لە خزم و کەس و ناسیاو یهەمیشەی
 یو چێشت لێنەر و بنەوان یلە بەغدا مەتبەخچ ی حەبسبوون یسااڵن یحەماغا، بە درێژای یئامۆزا یکەریماغا

ناو حەبسخانەیان   ینتەیەەق ۆئەو ل یپێداویست یدیکە کە ئەرک  یبووە جگە لە چەند دەستوپاوەند  یقۆناغ
ئەم   یندواو زۆر لە زین یش ژیا 1930 دوایبوو تا  زبێدخان یحەماغا کە ناو یهەڵگرتووە. ئەو خوشکە

بەغدایان لێبیستووە. ئنجا کە مومکین بووبێ بۆ حەماغا بەو جۆرە تاقم و تەداروکەوە   یڕۆژان یسەردەمە حیکایەت
  یبۆرە حەکیمێک پەیدا بکا بۆ دەرمان یتوانیویشیەت ی بەجێهێنابێ دیارە بە ئاسان یخۆ  یلە حەبسخانەدا سەخاوەت

  یڕێش ،بسەکان بێتحە یلە حەبسخانەدا دڵدەرەوە یداوە پاڵو و شیالن ی، حکوومەتیش هەروەک ڕێ یبرینەکە
 بخەفتێ.  یخۆ یئیمکان لە تەندروست یداوە بەپێ

لەو ڕۆژەوە کە کاکم    یکۆنینەیە. گوتبوو یقووڵ یجۆرە باوەڕێک یقسەیێک لەو زبێدخانە دەگێڕنەوە دەنگدانەوە
و شیرێکیان لێدا پرچ و کاکۆڵ لە   لە میرسەیید کاکۆڵیان گرت و بەو کاکۆڵە ملزەمیان کرد  (واتە حەماغا)

لە   یئەو سەردەمانەوە ماوەتەوە کە غەفوور یدیوموەها بە یغەفوورییان حەرام بووە. وابزانم هەر لە ڕووداوێک
 پاڵو ساوار جەژنە بەڕێ دەکەن. برنج لێنانێن، دەڵێن بە یجەژنەدا چێشت

ساڵەییدا، حەماغا بەرەو کۆیێ هاتەوە لە برایان   45 یک. و لە تەمەن1299 یساڵ بەندیبوون، لە ساڵ 15 یدوا
حەماغا لە  یسەردان یلە هاتوچۆ  یباوک یبوو وەک گوتمان مەحمووداغا یتەنها حەسەناغا مابوو کە برابچووک
مردبوو ئیتر بە   یمام  یکەریماغا 1271خوا بەجێدەهێنێ، پێشتریش لە  یکەرکووک نەساغ دەبێت و ئەمر

 ی. هەرچەند لە تایەفەیباوک یدەبێتە جێگر ی تایەفەگەریش خۆ  یداب و دەستوور  و بە یخۆ  یلێهاتووی
 لە الیەنبوون، بەاڵم  یباوک یپلەشدا لەو هەڵکشاوتر هەبوون کە ئامۆزاە لەو بە تەمەنتر و ل یپیاو  یغەفوور
ناوێ من بڵێم لەخۆوە ئاشکرایە کە   یحەماغایان سەلماندبوو. پێ یڕاستەقینەوە هەموویان سەرۆکایەت یکایەتسەرۆ

 حەماغا لە بەندیخانەوە براگەورە بوو. 

 یبەکراغا تێکڕا یحاج یمەرگ یلێنەکرێ، دوا یلە ئاست حەوێزییان بیستوومە بە بیستنێک کە گومان
  یبەکراغا ڕەچاو دەکرا. دوا یغەفوورییان بەرانبەر ئەمیناغا »ئەختەر« ئەو ڕێزەیان ڕەچاو دەکرد کە بۆ حاج

 یباوک یئەمیناغا« لە شوێن یگەورەە »کوڕ یدەریان بڕیبوو ئەگەر کاکەفەند یئەمیناغا غەفوور یمەرگ
ئەم   یکاکەفەند  یاڵتدارەکانئەویش دەکەن، بەاڵم خزمە دەسە یتەماشا یباوک و باپیر  یدابنیشێ بەچاو

ملمالنێ و   یسەرەوە دانیشتن بوو بە کار پێشکەوتن و لە یقسەیەیان هەڵنەگرتەوە. لەوە بەوالوە مەسەلە
  یو غەفوورییان، لزومیش نابینم ئەم مەسەلەیە ورد بکەمەوە هەرچەند باشیش  یکێبەرکێ لە نێوان حەوێز

 لێئاگادارم خوا لە هەموان خۆش بێ.

  یپازدە ساڵ تەرازوو  یکۆیێ بۆ ماوە  یواڵت یحاڵوبار ک. دا لە 1284 یاغا بەدوا کارەساتەکەحەم یدابڕان
»دوو ساڵ لە  یکۆیێدا لەنگاند بوو. لەو کتێبە یبەر یبە تێشکان یبچووک یزێ  یئەم بەر و ئەو بەر  یدەسەاڵت

بیبەستێتەوە بە  یئەو دالەنگانە بێ ئەوە ینەختێک یارمەتیمان دەدا بۆ چۆنیەت  یکوردستان« کاپتن ها
لەگەڵ   یهەمەوەندەکان حەماغا دۆستایەت یدەڵێ بۆ بەرگریکردن لە دەسدرێژ ە حەماغا هەر ئەوەند یبەندیبوون

  یبەرەکەت لە پیت و یشێخ بزێن  یئەمجار کە ئاغایانە ەوکردنپاشگەز یشێخ بزێنییان گرت تا هەمەوەندەکان
بە خۆ  یخۆ چەسپاندن بوون. ڕاستییەکە یکۆیە چەشەخۆر بوون، تەمایان لە واڵتەکە ناو خەریک یدەشت
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نەبوون کەوتنە سەر ڕەوهێنان و تااڵنکردن و ڕێ بە خەڵق گرتن تا گەیشتە حاڵێک  یچەسپاندنیش ڕاز 
  ین حەماغا و شێخ بزێنییان دوانێوا یکۆیێ ڕاووڕووتیان کرد. ئەم کێشمەکێشە  یشار یجارێکیان لەبن دیوار

ساڵ دەگرێتەوە.  25بەردەوام بوو کە پتر لە  ز1912 -ک1230 یهەمەوەندان هەتا دەوروبەر یدەرکردن
  لە الیەن یڕەسم یگرنگ و سەخت و پڕ جورئەتە زێد یک. لەوەوە دێت کە شکات1230 یباسکراو یمێژوو

ز بووە کە 1910بووە، واتە پاش  عەبدواڵمەال  یحاج یشێخ بزێنیەکان پاش مەرگ یو دۆستانیەوە دژ حەماغا
وەک لە   یخۆ یکات یکاشک یدێت وە یدیکە نۆرە یئەم شکاتەش نەختێک یک باس1228دەکەوێتە بەرانبەر 

شێخ بزێنییان بە زۆر کەوت لەسەر کۆیە و لەسەر حەماغاش   یبابمەوە بیست بمنووسیبایەوە. دەسدرێژ یزار
حەماغا کوژرا   یبرا یشەوگێڕ ڕوویدا حەسەناغا یکە لە دێ  یخۆش دەبوو شەڕێک یهێشتان هەرا تازە سەرپێک

  یکۆیێ بووە و ڕۆیشتووە بۆ بەر یواڵت یکە بە ئەسڵ خەڵق یدوورهاوێژ لە عەواڵ ناوێک یدەڵێن تفەنگێک
  یبەگەڵ دوژمنەکان یخۆ یکۆنە تۆڵە یڕژاند. ئنجا ئەگەر لە بر یئەو خوێنە زلە یزێنشێخ ب یقەاڵسێوکە

 یینەوەزدیکە بێ، لێرەدا بەدوا دۆ یهەر نیازێک لێناوە یان بە یمل یکۆیێ کەوتبێ یاخود بۆ پاتاڵ خۆر یواڵت
  بە یو نیازەکە  یلە دڵدا بووە خۆ یکارەمستێنێ ناکەوین دابزانین ئەو کابرایە چ یشرایەوە یئەنگوستیلە

 خاک دەسپێرین.  یهەناو

،  یباوک یمەرگ یبەملدا هاتبوو لە دوا  یئەسعەداغا کە زێدە مەسرەف  یحاج یوەها ڕێک دەکەوێ جەمیالغا 
نەدەکرد   یدیوەخانە یمەسرەف  یبراگەورە بای یبەسەر چەندین میراتگردا دابەش بووبوو ئیتر پشک یمیراتیش
دەکرد ئا لەبەر ئەم هۆیانە   یلە سەخاوەت و مێواننەواز  یبە تەبیات حەز یکە جەمیالغا خۆ یئەوە یسەرەڕا

شێخ   یکۆیێ و مەشوورە بە »خرابە« فرۆشتییە تۆفیقاغا یدەشتە کە عومدەدێ بوو ل یخۆ  یجەمیالغا دێیەک
هەڵگرتەوە   یبۆ خۆ  یپێداوە و دێیەکە یبەدوا جەمیالغایدا نارد و پارەکە یزان یحەماغا کە بەم مامڵەتە  یبزێن

شێخ   یبوو لە هەرا یلەسەر دێیەکە دانا کە زاواش ی خۆ یچۆوە. حەماغا خوارزایەک یتۆفیقاغا بۆ خاوەن یو پارە
و ە زێنییانشێخ ب یکۆیە و هەرێم ینێوان واڵت یگچکە کە سنوور یلە زێ  یخرابە هەم لەبەر نزیک یبزێنییان دێ 

هەبوو لە  یگەورە یحەماغا دەورێک  ی« خوارزا و زاوایاغا»صالح یساڵحاغا یو ئازای یهەم لەبەر چاالک
  یغاعەبدواڵ یئەبا بەکراغا  یغاعەبدواڵ یشێخ بزێنییان، ساڵحاغا کوڕ یو لەبەرەو پاشکردنەوە یبەرگر

غەفووراغایە و دەگەنەوە یەک،   یکەریماغا یحەمەداغا  یکوڕ یمەحمووداغا ی غەفووراغایە. حەماغاش کوڕ
ئەو   یپێبازۆک بکەم کە بەدرێژای یکوێخا محەممەد یزێدە بەرچاو یو دەور یو ئازایەت یپێویستە لێرەدا پیاوەت

  یساڵحاغا بوو. لە شەڕە هەرە کوشندە و بە ئەرکەکان بەشدار یکارەساتانە گەورەترین یاریدەدەر و پاڵپشت
  یەوە جارێکیان شێخ بزێنییەکان هەل لەوەدا وەردەگرن ساڵحاغا بە ئیشێک چۆتە دەرەوەکردووە تەنانەت دەگێڕن

ڕاووڕووت دەبن ساڵحاغا کە بەمە دەزانێ بێوەستان  یخرابە، ئیتر هرووژم دێنن بۆ ناو دێیەکە و خەریک
 یو بە برینداردەڕوات گوللەیەکیشی بەردەکەوێ کوشندە نابێ ە دێیەک یئەو دەمە یتەقڵەکوت بۆ ناو ئاگرباران

بۆ   یلەگەڵدابووە. ساڵحاغا هەتا مرد ڕێز و وەفا یمحەممەد  ئەم داگیرکەرانە دەردەکات. ئا لەو شەڕەدا کوێخا
گەورە بەرچاو و خاوەن   ییەکێک بوو لە چەند کوێخا و پیاو ماقووڵ یمحەممەد هەبوو کوێخا خۆ کوێخا

 یلە دێ  یو خزمان ی بۆ ڕەچاو دەکرا خۆ  یتایبەت یزکۆیێ پایە و ڕێ  یکۆیە لە نێو براگەوران یدەشت یدیوەخان
دەڵێن دوو شێوان  یکە پێ یڕووبارێک یو زاریان لەو بەر یجەلیزادان بوو دادەنیشتن، بەاڵم زەو یپێبازۆک کە ه
گچکە« دەناسرا تا ئێستاش ئەو بنەماڵەیە هەر   یزەویەکانیان بە »ئاوەزێ« و بە »قوڕە بەرازە یهەڵکەوتبوو ناو 

  یخاتر یدەنا ئەویش تا بڵێ ڕێز لێ یباوکم بوو زۆر یمحەممەد خۆشەویست خۆیانن کوێخا  یکۆن یلە شوێن
داوە   یگریان یکریژن باوکم بە زمانیدا هاتبێ لە یباس  یچەند جار ژیاباوکم  یدەویست چەند سااڵن دوا یباوکم

زۆر، باشترین واڵغ لە  یو پەرداغ خاوەن دیوەخانە و مەڕ و ماڵێکە بارێکدا بوو پۆشت من کە بیر دەکەمەوە لە
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  یو ئاکار یەسەنایەتڕ هەبوو هەتا دەست هەڵێنێ کەڵەگەت. لە یقاپڕەش یکوێت  یدابوو. ماینێک یکەمەند
باوەڕ ناکەم   یوەها هەڵبکەوێ. دەهاتە نزیک زان فەرق نەدەکرا بە ئاوسبوون یکەم وەها بووە ماین یپەسەندایەت

هەڵدەکێشا   یتەنک بوو، هەناسە یدەست یمحەممەد بەدوای شکاندبێ کوێخا یلەو دەوروبەرە واڵغ هەبووبێ تۆز
 . یماڵەکەم لەگەڵ ماینەکوێت ڕۆی یدەیگوت بەرەکەت

تاپۆ بکا، بەاڵم لەبەر   یغا کەم وەهابووە مڵک لە سەرخۆلە خرابە نیشتەجێ بوو. حەما یساڵحاغا یەکجارەک
بوو.   یبۆ ساڵحاغا بوو کە زاواش یخۆیەوە تاپۆ کرد، بەاڵم داهات یبە ناو یئەو ڕۆژگارە خرابە  یتایبەت یوەزع
مارە کرد و لە خرابەش بە  یکاکەزیادیش  یبچووک یبوو خوشک یساڵحاغا عەزیزاغا کە کوڕە گەورە یدوا

 یناو یکاکەزیاد بێنیزاع تۆمار کرا. لێرە بە موناسەبە یئەو خوشکە یوە لە تەسویە دێیەکە بەناوبراگەورە مایە
 حەماغا دەگێڕمەوه: یدەسخاوێن یدەکەم و خەبەرێک ی»تاپۆ« پێش دەست

بە   یعوسمانل یلە زەمان یکەرکووک یدەکرد کە مەئموور تاپۆیەک یسمایالغا باس  یەحمەداغامەال ئ یسمایالغا
بیتوێندا  یدیوکۆسرەت بە یشاڵەبەگیان و بنار یمحاڵ  یدێ  32بداتێ  یلیرە 320ڕاگەیاند ئەگەر  یحەماغا

خەڵقەوە نییە هەر  یئەمن هەر خدرانم هەیە لەو ناوە دەخلم بەسەر مڵک یبەناویەوە تاپۆ دەکات حەماغا گوتبوو
لەسەر بێ   یدەدا بە حەماغا دەڵێ ئەگەر ڕا جاف جارێکیان سەر لە کۆیێ یلەو بابەتە ڕوویدا کە مەحموودپاشا

نەسەلماندبوو  یدووکیان تاپۆ بکرێ حەماغا ئەمەش بیتوێن لەسەر هەر یو بەراوێکە ئەو دەتوانێ چەند جۆگ
 هەرچەند جۆگەکان ئەمیریش بوون. 

کۆیێ لەبەر ڕەو و ڕاووڕووت و خەرمان  یواڵت یدەشتودەر یو تیژییە بەردەوام بوو خەڵق یهەرا بەو توند
و کەرکووک  ە و ویالیەت لە کۆی قەزا و لیوا »سنجاغ« یسووتاندن خەریک بوون قەاڵچۆیان تێبکەوێ حکوومەت

لێرەدا قسە لە باوکم  .چاوت برۆیە ینەگوت پشت یکەس نەخوراند و بە یپێنەبزووت و خۆ یو مووسڵ گوێ 
مێژوو یان  یبە مەجلیس دەگوتەوە و وەکوو داستان یە حاڵوبارئەو  یباس یدرێژو بە  یدەگێڕمەوە کە بەورد

 باوکم دەیگوت: .دەدزیەوە ی بۆ خۆ یگوێگر یئەفسانە دڵ

زیاد کرد و   یو ماڵ کاوڵ  یێژڕو خەسارەت و خوێن یو تیژ یساڵ لە توندوە و ساڵ کێشا یکە هەرا درێژە
نەکرد لەگەڵ حەماغادا ڕاوێژم کرد و بڕیارمان دا شکات بگەیەنینە   یحکوومەت لە قەزا هیچ دەنگێک

کە هەتا کێشە لەگەڵ حکوومەت بنەبڕ  یخۆیەوە شتێک بکات بەو نیازە  لە الیکەرکووک، بەڵکوو موتەسەڕیف 
بەرید کە تەلخانەش هەر لەوێ   یشەو و ڕۆژمان بردە دایەرە یڕابواردن ینەکەین واز نەهێنین نوێن و ئەسباب

ئەستەنبۆڵ بوو   ی« و خەڵق ی»نائل افند یزۆر مەرد و موحتەرەم ناو یتەلەفۆن و بێتەل پیاوێک یبوو. مودیر
لەگەڵ میللەتەکە بوو لەو کارە  یخوێندەوارییەوە دڵیش یئەدەبدۆست یهۆ ەباوکم بووە ب یبەدەر دۆستلەحەد

 یئێمە بە پەرۆشەوە بوو تا ئەوە یهێندە ی، نائیلەفەندیلەگەڵیدا دەکرێ باوکم گوت یناڕەوایانەدا کە بە کەرەزەڕ
 4 -3اجەعەیە دەکات. ئەو مور یداوا بکەین بۆمان یلێ یلەسەر دابنێ هەر چییەک ی کە ئەگەر وەزیفەش یدەریبڕ

خۆیەوە شەویش لە تەلخانە دەنووستن. لە   یخایاند لەو ماوەیەدا حەماغا و باوکم هەر یەکە بە تاقم یڕۆژ
بروسکەکان باوکم بە  یموراجەعە بوون. دەق  یکەرکووک خەریک یبێتەل لەگەڵ موتەسەڕیف یسەرەتاوە بە هۆ

حەماغا دەردەچوو لەگەڵ کەرکووک خەریکبوونیان بێسوود   یدەخست و مەسرەفەکەش لە کیسە یڕێک یتورک
کەرکووکیان تێگەیاندبوو  یلەو دەمە بە پێش و موراجەعە  یمووسڵیان گرت و ڕووداو یوال یبوو، ئەمجار یەخە

داخیلییە ئیتر   یەزیرداوام کرد لە نائیل کە دەنگمان بگەیەنێتە و یلە مووسڵیش هیچ پەیدا نەبوو. باوکم گوت
 یسارد یئایا هۆ ی بەڕێ دەکرد بۆ وەزیر. هەر لە بیرمە باوکم گێڕایەوە کە لە وەاڵمدا وەزیر پرس یبەرقیە

 یتێبەر بووە تۆ لە ساردای یئاگر یچییه؟ لە وەاڵمدا پێم گوتەوە دنیا هەموو  یو شێخ بزێن ینێوان غەفوور
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لێک حاڵیبوون لەگەڵ حەماغا داوا لە   یییەش نەمابوو باوکم دوادیان بە داخیلێ؟ لەوە بەو الوە کە ئومیدەپرس
دەکەم   یتێشدا بچم بۆتان یگوتبوو یدوودڵ  جوانمەرد بێ یبنێرێ نائیل بالط« -نائیل دەکا بەرقیەیان بۆ »مابین

  یو بێپەرۆش یو بێباک قەزا یچەند ساڵە یداگیرکەر و کەمتەرخەم یئیتر لە نووکەوە هەموو زوڵم و دەسدرێژ
بە مابەینەوە  یکە نائیل پێوەند یدیکەیان بە تەفسیالتەوە بۆ سوڵتان کرد بە بەرقییە باوکم گوت یکاربەدەستان
  یڕاست بۆوە و دانیشتەوە لەوەشدا حەق  یخۆ یو لەجێ ی»مابین« ڕاچڵەک یوەرگرتەوە بە وشە یکرد و وەاڵم

 یسنوور بەدەرە ئافەرین بۆ کوڕ کە جورئەت یعوسمانل ینبەرق و سوڵتا ینێوان مەئموورێک یچونکە مەودا  ە،بوو
 لێبدات.  یکردووە دەرگە

 کردەوە بێ.  یجەماعەت دەداتەوە کە چاوەنۆڕ یمەسەلەکە گۆڕا لە پێشەوە دڵ یکە دەنگ گەییشتە سوڵتان بار

  یپیاو کە والییە و نەقڵ دەبێت و موتەسەریفە عەزل دەکرێت و یهەر ئەوەندە بوو خەڵق زان یباوکم گوت
  یڕ دەمێنێ. بەفەرمانو  یبەسەر دێت. پەرتان پەرتانێک بەو مەئموورە زالنە دەکرێت عالەم واق  یعەسکەرییە چ
تازەوە چووە سەر شێخ بزێنییان و هەموو   یدەوڵەت بە فەرماندە  یسپا یزۆر بێئامان یسوڵتان هێزێک

بە پیاوماقووڵ و دەست ڕۆییشتووەوە دەگیرێن ڕاپێچەک دەدرێن بۆ کۆیێ. سەیر لەوەدا بووە  یسەرۆکەکان
دەوڵەت بۆیان  یحەماغا لە قەڵەم دابوو تکاشیان لێکردبوو کە ال یگەورەکانیان بە کەلەپچەوە خۆیان بە مێوان

  یبکەمەوە ماندوو  یم پەشیمانخەریک بوو ڕجایان بۆ بکا، هەتا توانی یحەماغا بە ڕاست یباوکم گوت ە.بپاڕێتەو
کە  یئەو زابتەە گەورەکانیان پتر ماندوو بن و باشتر بە خۆیاندا بشکێنەو یگوت کە بۆ خاتر  یکردم. ئەوەش

بۆ هەولێریان ببات نەکا دۆست و  ی عادەت یبەڕێ  ی گەیاندنیان بوو بۆ هەولێر ترسم خستە بەر لەوە یبەرپرس
شەقاڵوەدا بۆ هەولێریان ببات. زابتەکە   یچاکە بەڕێ  بازیان بکەن واکەسیان ڕێ بە حەرەسەکانیان بگرن و دەر

 و هەولێریدا بردن. ە نێوان کۆیە و شەقاڵو یچووبوە دڵ و بەو شاخ و هەڵەت و پەڵەتە یقسەکە

زەرەر و زیانیش  یسەرۆکەکان چەند بوو، بەاڵم بەینێک لە بەندیخانەدا مانەوە تۆڵە یحەبسبوون ینازانم ماوە
  یگوتبوو دەبێ لە شتێک یلیرە بە باوکم دەگات. بە مامم 40مومکین بوون لێیان وەرگیرایەوە. لەو تۆڵەیە  یبای

وست کردبوو تا ئێستاش  و هەیوانێکیان بەو پارەیە لە گەچ و بەرد درە یادگار بمێنێ. دوو هۆد خەرج بکەین بە
 بەر مامم کەوت ئەو یادگارە ماوە.   یلەو بەشە خانووە

تااڵن کراوانەوە دەڕوات ئاوڕ ناداتەوە بزانێ کێ بە   یوەها مەشوورە دەڵێن جارێک لە جاران حەماغا بە هاوار
  یخۆ یبرازا یدراغائەو دوژمنانە دەنێ کاتێک کە ئاوڕ دەداتەوە دەبینێ تەنها قا یزۆر ڕاو  ی. ماوەیەکیدواوەیەت

پێش یەخست   یو وەها یبەر دڵە کەوتبوو یدادەماڵێ. لەوەوە قادراغا یدیکە هەموو  یخەڵقەکە یلە دواوەیەت
حەماغا لە  یقادراغا لە خدران بوو پەرداغتر بوو لە قۆناغ یئەو سەردەمە. قۆناغ  یئاغاکان یبوو بە بەرچاوترین

ک.  1284لە  یباوک ی حەماغا، بەاڵم هەر وەک سمایالغا یلەناو خەڵق بوو بە قادر پاشا، بووش بە زاوا یقەبیش
حەماغا ئەوە  یسینە یبەرفرەوان ی مرد. یەکێک لە نیشانەکان یبەر لە حەماغا بە جحێڵ یکوژرا خۆیش یبە جحێڵ

حەماغا ژیاون و هەر یەکە   یلە ماڵبەیەکەوە  یحەماغا هێناوە کچ و هەوێکە یبەسەر کچەکە یژن یبوو کە زاوا
کردن لە نێوانیاندا خزمەتیان کراوە و ڕێزیان لێنراوە. ئەم ڕاستییەم لە یجودای هەبووە و بێ یسەربەخۆ یژوور
ئەو هەر  یێ لە ماڵیحەماغا هێناوە و لە کۆ یبەسەر کیژ یقادراغاوە بە بیردا هاتەوە کە ئەویش هەوێ  یباس

بوون.   یحەوێز یئەسعەداغا یحاج یحەماغا بوو کە کیژ یدوایین خێزان یە خوشکون. هەوێکدوویان پێکەوە ژیا
 یسمیالغا بوو، بەاڵم زۆر بە سەیر یەحمەداغامەال ئکە  یشوو براە کردەوە ب یقادراغا ئەم هەوێیە شوو  یدوا

 .قادراغا. دەڵێن سەیرە لە کۆیێ.. یدەگوترا فاتمەخان یهەر پێ ژیاهەتا 
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نواندووە. وەک کە خۆم   یو ئازای  یئەو دەورەیە کێ و کێ سیالحشوڕ یحەزم دەکرد بمزانیبایە لە شەڕەکان
  یچ ناوێکم بە بیردا نایەت مەسەلەکەش ئەوە ناهێنێ دەست یبەاڵم ڕاستییەکە ە،محەممەد ئازا بوو دەزانم کوێخا

چونکە لە ڕواڵەتدا چ کەم و  ە،کۆیێ دەپرسم و وەاڵمیان لێ وەردەگرمەو یبۆ لە نووسین هەڵبگرم تا لە باخەبەران
 یکرد، ئەوە یحەماغادا نایەت ئەگەر نەزاندرێ فاڵنە کەس لە فیسار شوێندا وەهاو وەها یبەسەر باس یکەسر

شێخ  یتەنبێ خواردوبوون یهەیە. بەهەمەحاڵ دوا گرنگە لێرەدا ڕووداوەکان خۆیانن کە پێوەندییان بە حەماغاوە 
نەکرد یان نەیانوێرا  ژیاندەسدرێ  یو ئاشکرای یدیکە بە کەڵەزەڕ یکۆیێ جار یبزێنییان و کشانەوەیان لە واڵت

بەتەقیە بوون.  یلەیەکد یو شێخ بزێنە هەراکە کۆی ی بڕانەوە یبیکەن. بەاڵم دیسانەوە هەتا چەند ساڵێکیش دوا 
 یهاوتەمەن و هاوخوێندن یجیهانیدا لەگەڵ فەقێکان ییەکەم یشەڕ یمم دەیگێڕایەوە کە لە دەمبە نموونە ما

لە قەرەناو  یلەگەڵدا بووە و ئەو شەوە یچەک و پیاو یخۆ  یپاراستن یچوون بۆ ئیمتحان لە کەرکووک بای  یخۆ
گەورەیان بە سیالح  ی ڕایدەبوێرن بە ئێشک نووستوون. وەهاش ڕێک دەکەوێ ئاغایەک (دیکە بووە ییان دێیەک)

 (وابزانم تۆفیقاغا بووە )شەوانەیان ئاغاکە  یکە مامم و فەقێکان کردبوویان بە قۆناغ یو پیاوەوە دێتە ئەو چایخانە
  یکردووە ئایا ددان یەمامکدەپرسێ بۆ وەها د یکردووە و نایەوێ باش ئاشکرا بێ یەکێک لە فەقێکان لێ یدەمامک

بەدەنگ   یدەکاتە سەرێ هەتا مامم لێ یگوماناوییە خوالسە بە پرسیار سەر یدەئێشێ یان لە خەڵقەکە و لە خۆ
ە  گوندێ بووە ک یدانیشتوو  یسەرچنار. ئەو ئاغایە خۆ یبێنە کردت بە کتک لێ یدێت و بە نوکتە دەڵێ واز

یە کە نوکتەکەشم تێگرت تفەنگ لە گوێمدا بوو، بەاڵم ئاغا کە  کام ئاغا یدەمزان یسەرچنارە مامم گوت یناو
ستاندن لەو ئاغایە بەدەر نادات  ەنواندن و تۆڵ یدوژمنایەت ینەگرت و کەوتە پێکەنین. خوالسە هیچ ئەسەر یخۆ

 سبەینێش کە فەقێکان بەڕێ دەکەون کەسیان نەهاتە سەر ڕێگا و سەفەریان لە چوون و هاتندا سەالمەت بوو. 

حەماغایان داوە چ بە پیاو چ بە ماڵ. ڕەنگە  یئەو هەرایە بڵباسەکان یاریدە یباسکردنە بڵێم بە درێژای  یشایان
چونکە جارێ سواراغا لە    ە،سواراغا سەرۆک بوو یباوک یهەراکە بەر ئەو ڕۆژگارە کەوتبێ کە حەمەداغا

 یدیکە یبۆ گێڕامەوە ئەویش لە خەڵق  یبڵباسەکان ییاریدە یئەم الیەنە یشلکدا بووە. کاکەزیاد خۆ یتەمەنێک
بڵباسەکان بۆ  یبووە کە پاش هەراکە دەگرێتەوە. یاریدە 1914لە  یچ خزم چ بێگانە، چونکە وەالدەتە بیستوو

کە ئاگربڕییان لە خۆیان کردووە گۆیا  یهەڵدەگرێ نەک ئەوە یو وەفاکار یدۆستایەت  یحەمەداغا تەنها تەئویل
بڵباسان. خۆ ئەگەر   یناگەنە هەرێم یخۆشیان دەگرێ چونکە لە خەیاڵیشدا شێخ بزێن  یڕۆژدا هەرا یەخەدوالە 

شێخ بزێنییان بن چونکە غەفووریەکان لە   یڕووتیان ڕەچاو بکردایە دەبوو بڵباس دۆست یبەرژەوەند یالیەن
هەبووبێ  یبڵند یبڵباسەکان پایەیەک یحەماغا ال یبڵباسان بن. واپێدەچێ قەدر یبیتوێن مومکینە تەنگەتاوکەر

بە دوو سێ ساڵ لە موناسەبەدا مامم و   یمردنە سواراغام. بەر ل یقسەیەک یڕاستیش بێ من خۆم شایەد یئەوە
 یکۆکهاویشت و کێشایەوە سەر نا یبووین لە سەرخمە قسە بە هەموو الیەکدا شریتە ینیوە ڕۆژە یمن مێوان

شاڵەبەگییان کە پتر لەسەر حەوێزاغا حیساب   ی بیتوێن و دیو یهەرێم ینیشتەجێ یسواراغا و غەفوورییەکان
هەڵگەڕێمەوە خۆم   ییان لێم ڕاکێشێ و لە ڕوو اڵحەماغا بە تێ یئەگەر کوڕ یدەکران سواراغا بە سوێندەوە گوت

 یگوت کە لەو دەمەدا هاتوچۆ  یقەبووڵ ناکرێ...ئەمە پێ یدیکەشم گەورەی یبە پیاو نازانم ئەمما لە چ ئاغا 
 لەگەڵ کاکەزیادیش نەبوو. 

  ینێرینە ی. حەماغا بەر لەو تاقانەیە منداڵیدنیاە هاتن یو چۆنیەت حەماغا یئێستا قسەمان دەگاتە کوڕە تاقانەکە
 یگەڕان بەدوا ئەوالد یهەبێ وەال یپێنج ژن دەخلێک یدیارە مارەکردنکچ بووە وا یبوویەت ینەبووە. هەرچ

»کوڕ« ژن گۆڕییان کردووە یان چەند ژنێکییان لە   یئەم جیهانەش بە نیاز یدیکە  ینێرینەدا گەلێک کەس
 لەگەڵدا نەکردوون.  یتەاڵق نەداوە و بێحورمەت یحەماغا بوو هیچیان ینیکاحدا بووە هەرچ
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ئەم الیەنە دەکات کە چۆن مەالیەک  یخواوڕاستان باسێک یساڵ لە کوردستان« کابتن ها »دوو یلە کتێبەکە
کۆنترین  یبەاڵم هەر نەبێ نووسینەکە ە،باوەڕنەکردندا باسەکە دەگێڕێتەو یلە شێوە یها ... و... دیتووە یخەون

تێدا هاتە دنیا   یکە کاکەزیاد 1914 یحەماغادا مەوداش لە نێوان ساڵ یژیانگرنگ لە  یسەرچاوەیە بۆ ڕووداوێک
تێدا کۆن ببێ و  یئەوە ناکا دەنگوباس یپێنج ساڵە بای یبیستووە هەموو یقسەکە یکە ها 1919 یڵو سا

بەدوا  (خەونم دیتووە ییان هەر نەبێ گوتوەت)دیتووە  یخەون یتێبکەوێ. ئەو مەالیە بە ڕاست یئەفسانە
بەسەر   یمەال باوەڕ دەکەین یان نا دەخل یبە خەون یبووە ئیتر من و کابتن ها یخەونەکەشدا حەماغا کوڕ

 ڕووداوەوە نییە. 

خەونەکە  یکابتن ها یدیکەش وەک ال  یخەڵق یخۆم بیستووە. ال یئەو خەونەم لە باوک و دایک یمن مەسەلە
حەماغا  یتاقانە کوڕ یلە دایکبوون  یحاڵوبارلێدەدرێتەوە با بدرێتەوە لێرەدا  یمەشوور بوو ئیتر هەر تەئویلێک

 ەین. باس دەک

گوتراوە مامۆستا  یپێ یزەعیف یمەال ئەحمەد بووە لەبەر چاو یبێمانەند هەبووە ناو یبێفێڵ یلە کۆیێ دیندارێک
هەموو کۆیەوە لە   یو ئیمانیان بەال یو خاوێن یڕاست یکۆرە. ئەم دیندارە یەکێک بوو لە دوو دینداران کە شۆرەت

»خادم   یشارەوە بە یەکێک یدیکە مامۆستا مەال ژنەعەنبەر بووە کە لە دەرەوە یگومان بەدەر بووە. دیندارەکە
 یئەو ئافرەتە هێندە دەڵێم کە جەنازەکە یکۆیێ دراوە. مەال ژنەعەنبەر زووتر مرد. لە گەورەی یالسجادە«
  یکە یەکێک بوو لەوان گوتبوو  عەبدواڵمەال  یستان و حاج کۆیەوە بردرا بۆ گۆڕ یپیاوماقوواڵن یبەسەر شان

بریفکان بووە و بەینێک لەوێ  یەحمەد »مامۆستا کۆرە« لە مریدانمەال ئ... یەکێک مردووە هەمووان دەهێنێ
ناردووە دەنووسێ سەالم لە   یعەبدواڵمەال  یکە بۆ حاج یشێخ لە بەعزێ نامە یکردووە کاکەحەمەد  یئاشەوان

مامۆستا کۆرە   یبە باس یەحمەدە. باوکم بارەها و جارەها مەجلیس شەوانەمەال ئ یم مەبەستئاشەوان دەکە
  یکە مامۆستا کۆرە  یلە نێوان ئەو باسانە ە.لە دڵدا بوو هەرگیز کز نەبۆو یئەو کوێرە یڕادەبوارد و عیشقێک

بیستووە وەها ڕابگەیەنێ   یئەوتۆ یدەگێڕایەوە ئەوە بوو کە ڕۆژێکیان پرسیار لە باوکم دەکا ئایا لە ماڵەوە هیچ
 یحاج یکیژ یپرسین لە دایکم بە مامۆستا کۆرە دەڵێتەوە کە ئایشەخان یهەبێ. دوا یحەماغا حەمل یخێزانێک

لێ بنێ حەمەزیاد   یدەبێ ناو یکوڕێک ە.نم دیتووئەسعەداغا حامیلەیە. مامۆستا دەڵێ بە حەماغا ڕابگەیەنن خەو
 بکا، قسەشم زۆر پێیە بەاڵم ڕێم نییە دەریان بڕم.  یبەخێو  یخۆ یناشبێ لە ماڵ

 یتۆسکاڵێک گومانم لە خەون پێشبیینیەکە یپێخۆشە با وەها لەو قسانە ڕامێنێ، بەاڵم من بای یچۆن  یخوێنەر خۆ
بە بێ پێچوپەناو چەرخ و دۆاڵب   یو ڕاستڕۆ بووە هەم قسەکەشڕاستگۆ   یمامۆستا کۆرە نییە، چونکە هەم خۆ

ڕاستگۆ و ڕاستڕۆش خەبەرەکەیان   یهەڵبەستراودا نەشاردۆتەوە. مرۆ یلە پەنا خەون یدنیاییش یبووە چ مەبەست
دنیاییان لەو حیکایەتە وەرنەپێچاوە. لەمەش بگەڕێین ئەگەر لەگەڵ  یگەیاندووە کە ئەوانیش چ مەبەستە بە ئێم

پێش ڕوودانمان لە خۆماندا بە  یڕاست و هەست یخەون  یاندا ڕاست بکەین هەموومان کەم و زۆر دیاردەخۆم
 یچاکە و ڕاست یخۆیدا شایەد یگومان لە کابرایەک بکەین کە هەموو کۆیێ لە سەردەم یکردووە ئیتر بۆچ ید

عیشقەوە باس و  یوەکوو باوکم بە گەرمای یبە دەیان ساڵ پیاوێک یمردن دوایئەو بوون.  یو ئیماندار یو خواناس
 یکەوتبایە ناو خۆراک یچاو و لووتیش یدەیگوت. ئەو کتوکوێرە ئەگەر ئاو یخۆ یدەگێڕایەوە. بە زار یخواس

بە ئانقەست   ی، بەاڵم چەندێکی نەدەزان یعەرەب ینەدەکرد. دەیگوت مامۆستا کوێرە »نحو«  یبەردەمم بێزم لێ
ئنجا دەیگوت ئابابەلێ با   یسەر ڕاستییەکەە  ناگەم هەتا دەچووم یتێ یگوتوەتە ەتم بە هەڵە بۆ خوێندبێیتەوعیبار

دەگەڕام هەتا   یڕەمەزان بەڕۆژوو دەبوو زۆر جاران لێ یغەیر یدەگێڕایەوە کە ڕۆژانە یمەعناکەت پێبڵێم. لێ
شەو و   یدرێژای ینەدەدایە ئەرک یوەردەگرتم و گوێ  یبانگدان، خواردنێکم بۆ ڕادەگرت گورج لێ  یدەهاتە نزیک
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ناخۆشە بیشکێنم بە  یدەدا و دەیگوت نەفسەکەم پێ یلە کیس خۆ  یدەخوارد و ڕۆژوەکە یو پاروەکە یڕۆژان
 ڕۆژوو شکاندنەکەم نەفسەکەم دەشکێنمەوە.

بین.   یلێتۆژینەوە یخەریک بدوێین و یچونکە لە زۆر ڕووەوە دەبێ لێوە ە،نابێتەو یمامۆستا کۆرە لێرەدا جێ  یباس
  یمامۆستا یکرا، حەماغاش هەموو ڕاسپاردەکان یباس  ینووسینمانەوە بێ ئەوە بوو بە کورت یبە بابەت یپێوەند یچ

 ە،بەخێو کرا. دەگێڕنەو  یخۆ یشار و ماڵ یلە دەرەوەە شوانکار لە الینا حەمەزیاد و  یکوڕەکە یبەجێهێناوە ناو
هەرمۆتە ئەو ڕۆژە  یخەڵق دەکا لە دێ  یتێکڕا ی حەماغا داوەتێک ،کاکەزیاد  یچەند ساڵێک لە وەالدەت  دوای

  یدەپەڕێنن. وەک دەبینین سکااڵکە باوکیدا تێی یەوە دەهێنن و بە بەرچاویی شوانکارە یکاکەزیاد بە بەرگ
لە دواوە    یو حەماغا کاڵوسوورهاتەجێ  یدا بەتەواو یحەماغا لێ یبەو خەنجەرە ی حەماغا بەر لە مردن یزڕداک

 .یۆیڕنە

بخەینە سەر. ئەم دێیە   یحەماغاوە ڕووناکییەک ی باس یدەکا لە کوالنە هەرمۆتە لێرەدا داوامان لێ یدێ  یناو
هەر چەند لە بارستدا یەک  (دەڵێن گاوور یسلێمانە ، لیمەسیح -دییان )دییانەکانە  یهەولێر ه یوەک عەنکاوە

مەال  یبە »کتێب یکە ناو یئەو کتێبە یساڵ بەپێ 1300بەر لە  یکۆن یئەویش نابێ. لە مێژوو یدە بە
ئەو دەم بگرە گەورەتریش بووە  یوەکوو کۆیە یڕۆییشتووە هەرمۆتە لەو ڕۆژگارەدا شارێک ی« مەرگەییصمد

 یگەورەکە یدییانەکان و ناو یدووەمدا دەیگرن ئەوساش شار یگەورە لە شەڕ  یشکستێک دوایمسڵمانەکان 
 یسەردەم و لەە دێت. ئێستاک یکە من دیتم بە »ارموطا« ناو  یبووە هەرمۆتەش لەو دەسنووسە »میطا«

ێ. لێهەڵدەکەو یو شیناوورد و دەغڵ و دان بوو باشترین زەیتوونە بە ئاو و بەراو و خاوەن میو یحەماغادا دێیەک
حەماغاوە هەبووە تەنانەت کۆرە دییان   یو بە شەخس یپێوەندییان بە غەفوور یبراگەورەکان یبەرچاو یبەشێک

مەشوور لە هەموو پێویستێکدا    یبێژیگۆران یحەماغا و کاکەزیاد بە مەحرەم دەناسرا. سێوە یهەتا مرد لە ماڵ
سێوەدا کاکەزیاد هێنایە بەغدا و ئەو   یپیر یدەمەوێزاغادا دەگوت. لە مەال حکاکەزیاد و  یلە دیوەخان یگۆران

لە سڵێوەوە بۆتە   یهەرمۆتە بوو واش بزانم ناوەکە ی خەڵق یلە ئیزاعە پێ پڕکردەوە. سێوە خۆ یچەند گۆرانییە
 »سەحەر«.  یباس دەکەم ئەویش گۆران ییەکێک لە گۆرانییەکان یڕەزامەندە خوێنەر و ب یسێوە. بە ئیزن

»سەحەر« و   یکۆیێ ناو یئێمەدا هەبوو بیستوومانە کچە جوولەکەیەک یگەڵ ماڵان لەیینا کە ئاش یلە پیرەژنەکان
ەحمەددا بە زگێک »جمرانە« مەال ئجەلیزادەش کە لەگەڵ  یەسعەدمەال ئ یحاج یزۆریش جوان بووە. کوڕێک

. بە عادەت ئافرەتان دەچوونە زۆر الوچاک و دەنگخۆش بووە یبووە گەنجێک بهاء الدین« »محمد یدەبن و ناو
ئەو   یەسعەد دابووە محەممەد بەهاء شەیدامەال ئ یحاج یشووشتن بۆ ڕووبار و ڕێگەیان بە بەر مزگەوتجلک

وەها بە   یدەرسەکان یبەها دەور ە هاتۆتە سەر ڕووبار کاک یخۆ یسەحەرە بووە لەو دەمانەدا کە سەحەر بۆ ئیش
 یدەوردەرسو ی. دەنگدانەوەیەکیگەڕەک هاتوون بۆ گوێ لێگرتن یلێهەڵبڕیوە خەڵق یو دەنگە تەوکردۆ یگەرم

جوانەمەرگ بووە. ئەم گۆرانییە   ی بەها بە گەنجە ئەو عیشقەیە. کاک  یناو گۆرانییەکەدا هەیە ه فەقێیان لە
 یساڵێک بەسەر ئەو ڕووداوەدا تێپەڕیوە، چونکە بەها لە دەور 135کەمەوە  یبێئاکامە. بەال یعیشقێک ییادگار
 گۆرانیەکە. یبۆتە بنیچە یو ئەو دەور و دەرسەە کردوو یفەقێیەت 1270ک. هاتۆتە دنیا لە 1253

و ئەو ناوە هاتوونەتە  ە کۆی یلەگەڵ مسڵمان یکۆنەوە بە تەبای یکۆیێ لە کۆن یدییان و جوو  یئایین یکەمایەت
لێکرابێ. ڕەنگە  ژیانمسڵمانانەوە دەسدرێ  لە الیەنپێوە بێ  یگەلەکۆی یئەوتۆ ناو ی اوە بە جۆرێکخوارێ. نەبیستر

ئااڵدا  یو خزمەت یدینەوە بێگاریان کەمتر پێکرابێ لە مسڵمانان هەروەک لە عەسکەر یجوداواز  یتەقیە یبەهۆ
ت و سنوور دەبەزێنن  ێدەب یئاژاوەدا کە بە عادەت تێکەڵ پێکەڵ یمسڵمانان. لە دەم  یئەرکەکە کەوتۆتە سەر شان
لە دەست   بەزۆری  یدنیای یدەسەاڵتدارانەوە پارێزراون. لە کۆیێ دەسەاڵت لە الیەنئەو کەمایەتییە ئایینییانە 
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بوو   ئەو کە جەمیالغا یحەماغادا ئەو دەسەاڵتە پتر بۆ ئەو دەچۆوە دوا  یو حەوێزییاندا بوو لە سەردەم  یغەفوور
  یبەکرئاغا غەفوور ی حاج یکرد هەروەک لە دوا یحەوێزییان لە دەست ڕۆییشتن زیاد یبە قائیممەقام پشک

  یتایبەت یدیکەش هەبوون بتوانن چ بە خاترانە چ بە مەرکەز یبرەویان ستاند. جگە لەم دوو بنەماڵەیە مرۆ
و ئاغا بوو، بۆیە   یدنیای  یاغایە کە پیاوئەو لەخۆ ترساوانە بدەن، بەاڵم لێرەدا قسە لە حەم یخۆیان بێت پەنا

لێنەکراوە   ژیانحەوێزییانم هێنا. خوالسە دییان و جوو بە ئاشکرا دەسدرێ  یتەرازوودا هەر ناو یتەنها لە تا
 یڕەسمییات و جەژنەدا بارتەقا یبووبێ. پیاوماقووڵ و قەشە و ماڵەکانیشیان لە هاتوبات یمەگەر چۆناوچۆن

باوکم  یخۆم دەمدیت لە دیوەخانە یمسڵمانان بەخێر دەهێندران و ڕێزیان لێدەندرا. من بە چاو یماقووڵەکان
هەرە سەرەوە جێگەیان ڕەچاو دەکرا. ئنجا هیچ سەیر و سەمەرە لەوەدا نییە کە  ی و مالم لە بارە هەمیشە قەش

کە  ە پەنا داو یخۆیش یحەماغادا دیتبێ، چونکە حەماغا دوژمن یە سێبەرجوولەکە و دییان حەسانەوەیەکیان ل
 حەماغا بووبێ.  یماڵ یخود کۆرە دییان کە مەحرەم و تا ڕادەیەک مەسرەفچلێنابێ یا یڕوو

  یقسە ڕۆییشتووەکان حیزب یمەیل یبەپێ یعوسمان یپێکرد و حکوومەت  یدەست ز1914لە  یجیهان ییەکەم یشەڕ
  یقەڵمڕەو یئەڵمانەکان خۆیان و دانیشتووان یبە دۆستایەت یکەمێک لە هەڵگیرسان دوای« ی»اتحاد وترق 

ئەو   یدووەم هەرچەند لەگەڵ بریتانیادا هاوپەیمان بوو دووچار یخۆمان لە جەنگ یتورکانیان تێوەگالند. عێراق 
و  کردنیبەردەست لەگەڵ تورکەکان دووچار بوو. دەسدرێژ ییەکەم بە شێوە ی نەگبەتیە نەهات کە لە شەڕ

دەکرد دە ئەوەندە لە ئەرک و   ییەکەمدا حکوومەت لەگەڵ میللەت یڕاووڕووت و بێقانوونیش کە لە شەڕ
و   یو نارەحەت یسەغڵەت  یئەو شەڕەدا کەس نەما بەقەدەر حاڵ دووچار یزیاد دەکرد. لە سااڵن یخەڵق یئازار

 یدەوڵەمەند تاقەت یە بووە. بەڵێ ڕاستە پیاو حاڵوبارئەو  یماغاش وەک خەڵقەکە بەشدارنەیەت. حە یناگزوور
سەرنج  یتێبین یالت و هەژار بەاڵم لێرەدا چەند خاڵێک لە شێوە یپترە لە پیاو یخۆڕاگرتن و بەرگر

 ڕادەکێشن:

کە تەلعەت و ئەنوەر و جەماڵ   یکوردستان بەرپرس نەبوو لەو بەاڵیە یلەبەرسەر چ کەسێک لە .1
هەبێ بە گوناهبار ناژمێرێ لە   یخۆڕاگرتن یبەسەر خەڵقیاندا هێنا ئنجا ئەگەر یەکێک حاڵ و وەزعێک

دا هاتووە و  اڵو بەمل خەلقوە ناگەهان ی بەاڵیەک ە.شەڕدا ڕزانەو یلە فەالکەت یئاست ئەو هەژارانە
 یعێراق بە هەموو مسیبەتێکەوە کە دووچار یتێیدا بریندار و خەفەتبار و تازیەدارە. کوردستان یهەموو 

ڕووس هەموو ئەو  یقەیسەر یلەشکر یئێران کە ڕەو یبوو یەکجار بەختیارتر بوو لە کوردستان
کوردستان و  یو پەنابەرەکان یکەوت. ڕووت و برس یول کرد کەبەر لێشاوەکەتێدا کا یشوێنانە

کە   1917 ی ساڵ یقات و قڕ  یعێراق هێنا یەکێک بوو لە هۆ یئێران کە ڕوویان بۆ دیو  یربایجانئازە
 پاییز هەڵوەراند. یوەک گەاڵ یعێراق یکوردستان یدانیشتووان

 
شەڕ بوون تەنانەت خاوەن دەسەاڵتەکان  یو گچکەوە هەڵگری ئەرکە خەڵق بە گەور یسەرلەبەر .2

وەکوو   ییەکێک یشەڕ و لە پێناو عەقیدە دەبوونە غەزاچ یخۆیان دەچوونە مەیدان یزۆریان بە مەسرەف 
بوونەوە چوو بۆ  شەهید یبە دڵ بەرەو پیر (دایکم یمام)پژدەر  یسندواڵن یشێخ قادر یسەییدگوڵ یحاج

وەک ئەو  یدیکە یرا. چەندین پیاوماقووڵ و دەوڵەمەندکوژ یدا بە گەنج 1916ئێران و لە  یکوردستان
 یحمەدەئ حەفید و سەید یوەکوو شێخ مەحموود یکوژران و تەرمیشیان نەدۆزرایەوە مەزنە پیاو

شعیبە ( وابزانم) یحمەد لە شەڕەئ عێراق بوون تەنانەت سەید یباشوور یشەڕەکان یخانەقا بەشدار
چاک  یئینگلیزەکانەوە برین لە الیەن یکردنیشەڕ و نەف  یبڕانەوە یبریندار بوو بە جۆرێک دوا 

کراو بوو نە شەڕیش دەستنیشان یفاڵن و فیسار یخەتا یو دەوڵەمەند ینەبووبۆوە. خوالسە نە بە فەقیر
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و سەخاوەت و    یخۆ یدەسەاڵت یپایە یکۆیێ بەپێ یقوڕبەسەر بوو. حەماغا یکورد یۆبە ئارەز
تەکلیف هەم  یدیکە دەبووە جێ یمەشوور بوو هەم لە حکوومەتەوە پتر لە خەڵق یپێوە یمەردایەتیەک

 یبێنەوایان سەیر دەکرا. لە باوکم بیست گێڕایەوە جارێکیان لە دەم یپەنا ونوا میللەتەوە بە لە الیەن
 دیارەو دەیەویست پیتاک لەو خەڵقە وەرگرێ وا  یخۆ یبانگ کردە ال یحەربدا قائیممەقام براگەورەکان

بوو، باوکم   یڕاخوڕ  یلە حەماغا یبەسەریاندا ڕابشکێنێ لە وتووێژدا بە توند یخۆ یسام  ییستبووو
 یگەیاندە دەسک یڕاستە یهەڵکێشا و دەست یخۆیەوە نەختێک سینگ یحەماغا لە جێگە یگوت

 یکەیف ییان پیتاک وەردەگر  یگوت، جەزا دەستێن یپێد و لە قائیممەقام کر یو ڕوو یخەنجەرەکە
مەحمووداغا بەو تەختەتەوە دەدرووم. ئیتر قائیممەقام  یزیاد مەکە دەنا بە قەبر یخۆتە ئەمما قسە

 فش بۆوە. 
 

 1918-1914 یچوار ساڵە یوەکوو شەڕ یگەورە یبەاڵ یەوکردنکە دەسەاڵت نەبوو لە ڕەت .3
وەت  لە کردەوەدا مرۆ بە ئینساف و مر یئەوە یبای ە.بکرێتەو یتاق  پێ یدەمێنێتەوە کردار و ڕەفتار مرۆ

 و خزمەت و پەنادان و قوتارکردن بووبێ بە مەرد و پیاو و شەرەفدار دەژمێردرێ.

 

 یزۆر یهەیە بەشێک  یشت و بێپیتڕزۆر بێب یخاکێک یهەولێر و کەرکووک و سلێمان یکۆیە لە چاو واڵت یواڵت
گەڵەوە دەست پێدەکات  ێ شەڵغەش کە لە د یکە گیاش ناهێنێ بەست رگیتییە لە بەرد و شاخ و زورگ و سوبر

وشک و زیخماڵ بەدوا یەکدا پێکەوە دەنێ   یڕەق و هەڵەت یگچکە پان دەبێتەوە و بەست یو پێبەپێ بەرەو زێ 
لە کۆنینانمان بیستووە   ە.هەڵچنیو یو شینای یفەالحەت و مەڕدار یحاڵوباربە  یکەرت کردووە و تەنگ یواڵتەکە

م. لە  شەڵغە چەندەت دنیا لەکیس داو یئا ی لە شەڵغە خواردووە و گوتوەت  یبابان خەفەت یەد پاشائەحم
  یسۆمەردا باڵو یگۆڤار یوەرگێڕاوە لە ژمارەیەک ی عەرەبلە ئینگلیزییەوە بۆ ە د. مەحموود ئەمین ک یمەقالێک

کە  (وابزانم هەشتەمە) یلە حەملەیەک یئاشوور ی دەگێڕێتەوە و دەڵێ سەرجۆن ی کردۆتەوە قسە لە خاوەنەکە
هەڵەت و   یئێران چوو لە ترس یکەرکووک پەڕاندەوە و لەوێوە ڕووەو ڕۆژهەاڵت بۆ کوردستان یبۆ بەر یسپاکە
 یشوێنخاوەن گوتار و لە هەندێ  یمن لە بۆچوونەکان)تێرا بڕاو  یشەڵغە بووە کە ڕێ نادا عەرەبانە یپەڵەت

  یکۆیێ لە ئەرز و ئاو تا بڵێ ی. خوالسە واڵت(شەڵغەیە یو بێکەڵک ینیم لێرەدا مەبەستم بێفەڕ یوەرگێڕ ڕاز
خەسار  یهەموو یکەمە دەنا لەبەر بێئەرز  یچاک بوو واڵتەکەمان ئاوە هەژارە تەنانەت بە نوکتەوە گوتووم

کە  یلەگەڵ دراوسێکان یرانزیت و مامڵەتت  یکۆیێ لە بنەڕەتەوە بەند بووە بە تیجارەت  یدەبوو. گوزەران
و   یئەو سەردەمانە وەکوو چنین و چەخماخساز  ی ژیانپێویست بۆ  یردە سەنعەتو یکێشاوەتیەوە بۆ پەیدابوون
کەرکووکەوە  یپان و بەرین بگرە لەبەر یو هەرێمێکە کە کۆی... و... و... یو دەباغچییەتە زیندروەتی و ئاش نانەو
و  ە بەو ئاتاجانە تەیار کردووە و تیجارەت و خوێندن و مزگەوت و دیوەخان یئێران  یهەتا سەردەشت و دیو

ترانزیت  یپێکرد ئەو بازاڕە لە خۆوە کز بۆوە چونکە ڕێ  یبەدوا خۆیدا هێناوە. کە شەڕ دەست یخانەقا و تەکیە
کشتوکاڵ کەم  ینابەران لە ئێرانەوەش هەم بەرهەمپە یالفاو یشەڕ و هاتن یهات، بە درێژکێشانەوە یوشکای

و گرانیش بەسەر داهات لەبەر ئەو الفاوە برسییە و لەبەر  یجووتیار و سەپان هەم قاتوقڕ  یبۆوە لەبەر نەمان
  یگەییشتە پلەیەک  یوەزع یپاش گران ی. کۆیەیعوسمانل یفەرمانبەران یبێئینسافانە یزوڵم و زۆر و ڕووتاندنەوە

 ینەبوون ژمارە شار پەیدا یپیاو لە دانیشتووان 40 ە،لێنەدەکرا چونک یجومعە یوەها نزم کە هەندێ جار نوێژ 
 شەرع پێکبهێنن. یداخواز یئەو نوێژە بەپێ یپێویست
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ەوە و بە کراوەت یحەماغاش لەو بارە تەنگەتاو و نالەبارەدا ئاکار و هیممەت و پیاوەتییان تاق  یحەماغا و غەیر
فتار و  ەڕ ینەزەرییان کە تەمایان نییە چەندوچۆن یکوردانەش پێوراون نەک بە پەڕگار و کۆنیا یگەزوگرێ 

پێشدا نییە ئەوە نەبێ کە گرتوومانەتە بەر،   تاکدا چ ڕێمان لە یتاکان بەهەند هەڵگرێ ئێمەش لە باس یکردار
زەمین ساز دەین و وەکوو   یبەرین بەقەدەر ڕوو ی ئادەمیزادەوە عەیارەیەک یجیهان  یخۆ ناتوانین لە تێکڕا

دابهێنین تا بزانین کێ و کێ تێیدا بە پیاوچاک دەردەچن جا ئەگەر بگوترێ چاکە  ی سەرقاپ بەسەر هەموو خەڵق
ەوە یان  مەردان بسڕین یئادەمیزاد بەوەشدا چاکە یفاڵن و فاڵن شتێک نییە کار بکاتە سەر چارەنووس یو خراپە

 ئەو تێوەڕیخە دەدرێتەوە: یکەمەوە بەرپەرچ یبێبایەخ بکرێن لە دوو نوختەوە بەال

تاک ئەگەر ژمارەیان زۆر بوو لەوانەیە چارەنووس بگۆڕێ، خۆ چارەنووس   ییەکەم ئەوەیە کە چاکە ینوختە
ە بە خەیاڵ لە دووسەد نەزەرییان نەبێ دەسگیر نەکرێ. تۆ بێن ینییە بە ئایەتەلکورس یمەوهووم و تریفەی یشتێک

وەها بەختیار پێکدەهێنیت  یبەدان بێگومان کۆمەڵگەیەک یه یچاکان بکە بە دە ئەوەندە یساڵ بە پێشەوە ژمارە
بەدوا  جێی وەهاش هەیە شۆڕشە و لەوپەڕی کامەرانیدایە بە شۆڕش پێک نایەت. سویسرا شۆڕشی نەکردو

گەالنیش نەگۆڕێ  یتێدا هەڵستاوە و زۆریش تەنگەتاو و ناڕاحەتە. بەهەمەحاڵ چاکە ئەگەر چارەنووس  یشۆڕش
خنکان   یلەگەڵدا دەکرێ. بە نموونە دەڵێم ئەگەر جەنابت خەریک یئەو کەسە دەگۆڕێ کە چاکەکە یچارەنووس

پێکردیت و  یدەمیزاد ڕەحمئا یتێکڕا  یێ بداتە چارەنووسوگ یخوڕدا و خێرەومەندێک بێئەوە یلە ئاوێک یبوو
  یو چاکەخوازە شۆڕشگێڕانە و ئادەمدۆستان یکردیت ئایا هیچ کارێک یخنکانەوە تا ڕزگار یخستە مەترس  یخۆ

 یو سەخاوەت یچارەنووست بێت؟ مەردایەت یئەو تاکە بەهانە یمەردایەت یدەکرا هێندە یئادەمزاد پێ یتێکڕا
 دەکرێ.  یدا بەو نیگایە سەیردیکەش یو لە جێە ئەو لە کۆی یحەماغا و غەیر

لە   ی تەئسیر نەکردن یتاک یان چاکە لەگەڵ تاکدا بە بەهانە یدووەم ئەوەیە کە بێین و چاکە ینوختە
تاک یان خراپەکردن لە گەڵ تاکدا   یگەالن بێبایەخ بکەین دەبێ یەکسەر بشسەلمێنین کە خراپە یچارەنووس

تەرازووەوە کە ئیتر  یو خراپە دەچنە دەستەیەکە بێبایەخ بێ، چونکە تەئسیر لە چارەنووس ناکات بەو پێیە چاک
بکرۆژین خۆ تەئسیر لە ... و ... لزوم نامێنێ ددان لە جەردە و خوێنمژ و دەرەبەگ و باخەڵبڕ و سووتخور و

 مێژوو ناکەن!!  یانەرەبعە یچەرخ  یڕەوت چارەنووس و لە

دوور و نزیک کە لە   یخوێنگەرم یقەڵب و بێکەڵک و بێتام و شام یئەمانە دەڵێم بەرانبەر زۆر گوتە و نووسین
  یشەرم یتاکان دەکات تا ئەوە یو غەیرویست ی وویبوردو لەخۆ یزمانەوە گاڵتە بە هەموو مەردایەت یسەر

چونکە ڕق و   ە،چەوسایەو یهەژار تێرکردن خیانەتە بەرانبەر چین ییان نووسیوەت ینەکردووە و پاتەوپات گوتوەت
نەگوتووە، ئەرێ یا فایین خۆ هەزاران و   یبرسییان بەرانبەر چەوسێنەرەوە کز دەکاتەوە قەتیش بە خۆ یبوغز

هەژار بێ یان   یمردن تر بۆ دەبێ کەیفم بەمردن و تووڕەش نەبوون ئی یو هەژار بە قاتوقڕ یملێونان لە برس
 تاک هەڵبستێ؟  یڕقم لە چاکە

دا  1917 ییەکەم و گرانیەکە یشەڕ یدیکە بووبێ خەڵقەکە بەتەنگانە یبەهەمەحاڵ چ لە کۆیێ و چ لە شوێن
  یوەرگرت و خۆ  یلە برسان مرد، مرد، خواپێداوەکانیش تێیاندا هەبوو هەل یکوژرا، کوژرا ئەوە یتێپەڕین ئەوە

و هەژار و بێدەرەتانان   یگێڕایەوە بۆ برس یخۆ یلە زار یخەڵق دەوڵەمەند کرد تێشیاندا هەبوو پاروو یبەناچار
نادەین لەو  یناو کتێبان یخۆمان گیرکردووە بە هۆش  یکوردانە یوەک منیش کە دەستمان لە هۆش یمنیش و ه

ڕەحمیان بە لێقەوماو   یئەو خێرەومەندانە یسافیلکەییمانەوە هەزار ڕەحمەت و ئافەرین دەنێرین بۆ گیان یپەڕ
لێقەوماو بەتاڵ  یخۆیانەوە بووبێ باخەڵیان بۆ خزمەت یپاک یکردووە و چ لە خواترسانەوە بووبێ و چ لە نیهاد

 دیکە جەمە نانێک بە لیرەیەک بفرۆشن. یوەکوو تەماعکار یکردووە دەشیانتوان
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لە هەژار و لە  یهەزاران هەزار یکوردستاندا هات و فرزە ناگەهان بوو بەسەر یبەاڵیەک یجەنگ و گران یسااڵن
  یبەد و زوڵم و زۆر یکار یجەنگدا لێپرسینەوە و بەسەرگرتنەوە ی. لە ماوەینیمچە دەوڵەمەندیش بڕ

ئەو مووچەخۆرانەوە بوو بووە   لە الیەنخۆپڕکردن  یو باغەڵ  یخەڵق یحکوومەت هەڵستابوو دەستبڕین یفەرمانبەر
تاوانبار   لەجیاتیوەکوو کۆیە بە بەرتیل بێگوناح  یکاریان گەیاندە ڕادەیەک لە شوێنێک یدەستوور تا ئەوە

  یئەو بابایەک ی  کراوە لە شوێناڵداوە لە بەندیخانە بەدزیەوە بەڕە ی تاوانبار بەرتیل یبەپەتەوە کراوە. کابرا
ئەو   یئەو تاوانبارە بەرهەڵدراوە خنکێنراوە. تەنها تێبینییەک  یشەو دەرهێناوە و بەناو بە یخۆ  یبێکەسیان لە ماڵ

کە لە  یتاوانبارەکەیان بەپەتەوە کردووە وەک ئەوە یبێئینسافانە لەو مامڵەتەدا کردبێتیان ئەوە بووە کە هاوناوێک
ئەوەیە کە  بارام بارامێکیان هەڵواسیوە نەک ڕەحمان. لێرەدا پێویستە دوو نوختە ڕوون بکەمەوە. یەکیان  یشوێن

بێگار و   هەاڵتوو بێ یان لە یمەرج نییە تاوانبار و حوکمدراوەکە لە ڕاستیدا خراپکار بووبێ ڕەنگە لە عەسکەر
حەبسخانەوە ڕەنگە نەشی زانیبێ   یدیکە ئەوەیە کە حوکمدراوەکە لە ژوور یکردبێ. نوختە یپیتاکدان درێغ
  یڕوح قوربانیەکەش یندێک لەوانە لە پەلەتێدەچێ هە یبە قوربان دەکەن هەروەک ڕێ  یجەلالدەکان کێ

 تێدا دەکرێ. یشێواو هەموو مامڵەتێک یدەستنیشان کردبێ خوالسە بازاڕ

ڕەفتاریان  یجەنگدا چۆناوچۆن یدەسەاڵت و سامانیان هەبوو لە سااڵن یئەو خەڵقە لەوانە یئێمە نازانین تاک تاک
نامەردییان کەس سوودمەند نابێ، کەس و  ی، لە باسکردنەوەیهەندێکشمان زان یکردووە. گریمان بەدایەت 

و سەخاوەت و ە چاک یوەکوو حەماغا کە بەر لە جەنگ ناو یخزمیشیان بێلزوم لە خۆمان دەتۆرێنین. پیاوێک
یشدا بوو، چونکە سەخاوەت و  کردنزیاد م و لەبەردەوا یلە جەنگ و گرانیشدا ئەو ناوەە باڵو بووبۆو یمەردایەت

و باشتر جوانمەرد بە ئیسپات دەگەیەنێ.  ە خەڵق یمنەتبار یتەنگانەدا پتر مایە یخەڵق لە ڕۆژان یبەهانا هاتن
بۆ   یوەها یڕادەیەک بەسەریشیەوە نراوە و حیکایەتە حەماغا گەییشت یسەخاوەت  یشۆرەت یڕاستییەکە

لەو ناکرێ بەوەدا خەڵق لەخۆوە پتر بە چاکەیدا هەڵبڵێین بە  ی وینەداوە بەاڵم چ گلەیهەڵبەستراوە لە بنەڕەتدا ڕو
 یحەماغا بەاڵم نابێ لەبیر بکەین کەوا لەگەڵ ئەوە یپێچەوانەوە ئەمیش شایەدییەکە بۆ زێدە سەخاوەت

کۆیێ  یدەوروبەر یدیکە یکە دەبینین کەس یتا ئەوە یهەموو ناووشۆرەت یحەماغا بوو بە دروشم یبەخشندەی
 یلە دەست یچ یخۆ  یدیکەش هەبوون هەریەکە بەش بە حاڵ ینایەت بێگومان کەسان یلە تەک ئەودا ناو

و توجارانیش هەبوون فەقیر نەواز بوون بەداخەوە  ینەکردووە. دەمبیست لە حاج یهاتبێ بە چاکە و ناندان درێغ
  یو شیرنای یچەورای یقۆناغیان ئاوەدان بوو ئەگەرچ ی رانگ یهەبوون بە درێژای یخاوەن قۆناغە ناویانم لەبیرنەماو

  ی لێە مش نەبوو بە یئەوتۆش یاغا کە سامانێکدەشبوو کەم بێتەوە. وەکوو جەمیال پێش گرانییان کەم بوو بۆوە هەر
 یماڵەوەی دەرهێناوە و فرۆشتووەت یژوور یبووە پەنجەرە یدەستکورت یزۆر باردا توش سەرف بکرێ، بەڵکوو لە

لێداوەتەوە مێوان و  یبە زیادەوە  یگەڕابێ بێگومان پشکێک یجەرگ لە یبۆ مەسرەف ئنجا ئەگەر لە گرانیدا ئاه
ساوار   یگەورە ی چووبوو هەموو ئێوارەیەک یەک مەنجەڵبەسەر یوەکوو باوکم هەتا گران یکهەژاران پیاوێ 

ڕەشەشێو  یگەورە یهاتبێ یەک ئەسکوێ  یو چەند هەژار یماڵەوە یدەرگەکواڵندن لە ڕەشەشێو بردراوەتە بەر 
حکوومەت سەغڵەت بووە تەنانەت  یلەبەر تەکلیفات  یبە دوای یکردووە خۆ یدراوەتێ کە ئەمەش  یو یەک نان

شک  یئەوتۆ یتورک ڕوو لە خەڵقەکە دەنێ بۆ پیتاک باوکم کە هیچ یهەرە دوایین کە قائیممەقام یجار
 یئەو ئیشکالە بکات ئەویش لەگەڵ مەئموورەکان یحکوومەت بە مامم دەڵێ چارەیەک  یکاتە زمانبڕنەبردووە بی

پۆلکە و گاگۆزیان تەسلیم دەکات ئەوانیش لە   یحکوومەت ڕێک دەکەوێ بە بەرتیل چەند پریسکەیەک یعەنبار
  30کیلۆ هەر جارە کە قەپانەکە دەخوێننەوە دەڵێن  2 لەجیاتیقەپانیان دەدەن و بە گەنم و جۆیان دەخوێننەوە و 

 لە الیەن  یبە حکوومەت ناگات و هەموو یگەورە کە تاکە یەک دانە یکیلۆ و فڕێ دەدرێتە عەنبار 25کیلۆ 
کوردم بە   یدەستم هاتبایە دروشم قائیممەقام و مەئموورە زلەکانەوە زەهرەمار دەکرێ. باوکم دەیگوت ئەگەر لە
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زستانەکەیان بردەسەر بە   یزۆر لەوانە یخەڵقێک یگران یساڵ یچونکە بەهار  ە،ەڕازاندەو»کەنگر« د یوێنە
 کەنگر لە مردن قوتار بوون. 

بەدەر بوو جگە لەحەد یتەکلیف یجێ یبوو لەبەر ئەوە یسەغڵەت یدووچار یدوایحەماغا لەو ناوەدا کە ئەویش بە 
دائیمیدا بوو  یهەمیشە بەسەر شانەوە بوو لە ئەزموونێک یقەرەباڵغتریش یقەرەباڵغ، دیوەخانێک یماڵێک یلەوە

ئەو  یو تالع یخۆ یناوە باشەکە یلەگەڵ بەرگەگرتن و کۆڵنەدان و پەیداکردن و دەرخوارد داندا. خۆوتالع
لە  ی پێیان دەگەییشت حەماغا هەتا بڵێ ینزیک بوون یان دەست یهەبوو یان لێ یپێوەندییان پێوە یکەسانە

  یو سەخاوەتەکە یو بەزیپک بووە دەنا یان دەبوو لە پیاوەتە پوخت و بەلێکدانەودنیاییدا کاسب و کابان یوزەرانگ
دەکێشێتەوە   یبە ناچار یکەمتەرخەم و یو بێباک یبکات، چونکە ناپوخت یپیاوەت یخەڵق ییان بە ماڵە کەم بکاتەو
کەسابەتم و تا ڕادەیەک دەزانم  یپێداویست یخۆم کە نەختێک ئاگادار یبەش بە حاڵ ی. ڕاستییەکەیبۆ ناگزوور

چ  (مەرگ تێگەڕاوە  یگورگ خواردوو یدیکەمدا گوتوومە زیندەماڵ دزبردوو یلە نووسین)مەڕ بەخێوکردن 
ە بەدواوەیە بەالمەوە لەسەیر سەیرتر ی... و تیمارکردن و کۆز بەخێوکردن و یهەمیشەی یگران و خزمەت یئەرک
 یبکات کە ژمارەە ندوالەو مێگەلە کوێستان و گەرمین کر یلە پیریشدا سەراسۆی یئاغا چۆن توانیوەتحەما

تێپەڕاندووە. تۆ وەرە پازدە سااڵن لە  یهەزارە کەمەوە لە پازد یو شوانکارەکانیەوە بەال یخۆ یه مەڕەکانیان بە
  یبخۆیت. لە بەغداوە توانیوەت یمەڕ بەخێوکردن و لێ زیادکردنیش یحەبسخانە بەسەر بەرە ئنجا بشتوانە خەفتیان

دەغڵ و   یداهات بە یئەو کارە دژوارە بێت و بەرەو پێشیشیەوە ببات، چونکە ئەگەر وەها نەبایە نەیدەتوان یڕابەر
  یدیوەخانە و مڵک بەڕێوەبردن یبەغدادا بکات و بار یئەو مەسرەفە قورسە لە حەبسخانە ئەوسا یشیناوورد

و   یرنەخۆر ووو مش یماڵ هەبوون و هەن لەبەر ناوەستایوکۆیەش دانەلەنگێت. گەلێک خاوەن مڵک و مەڕ
خۆیان و ، بەرە ناڕەوایان گرتۆت یحەاڵڵ بەڕێوە بچن ئیتر ڕێگە ینەیانتوانیوە بە داهات یو تەنبەڵ یکەمتەرخەم

تەمووز یەکێکم لەو بابەتە   یچواردە یبێتاوانیش تێیدا شەکەت بوون. بەر لە شۆڕش یهەناسەسارد یخەڵق
پۆلیس   یئێسترێک دەدەیتە دایەرە ینرخ یبایە ساغ دەکەیتەو یدزیار یو پێشم دەگوت تۆ هەتا کەرێک یدەناس

هەموو چاکە و  یحەاڵڵ بنەما یداهات یکەسابەت و پەیداکردن یحەماغا بۆ ال ی مەیل یبەکورت... نەو داکەدزا
 یناڕەواوە ئەرک یهەوەسباز و بێباک بووایە هەروەک لە ڕێ  ی ، دەنا ئەگەر ئاغایەکیسەخاوەت و جوانمەردییەت

بۆ خاوەن  یدیوەخانەش پەیدا دەکرد هەروەهاش سەخاوەت و ناندان و بەر و یو خۆبەدەرخستن یمێواندار 
بۆ زاڵم هەموار دەکات،   یدەسدرێژ یحکوومەت دەبوو و بەس، چونکە ئەمەیانە ڕێ  یدەسەاڵت و پیاو 

  لە الیکە ئەویش   یمیرخاس یلێشین نابێ مەگەر شۆرەت یدنیای یدێکێبێدەرەتان چ ئوم یمرۆ یکردنخزمەت
شەمدینانم    یکورد حازم بەگ یمڵکدار یندواناڕەواو بەرەو ستەم لە مرۆڤ دەبەستێ. لە کۆچکر یخۆیەوە ڕێ 

بە   یلێخۆش بێ وەکوو حەماغا حەز یو کەسابەت کە ئەویش خوا  یو مشوورخۆر یپوختبۆ کابانە دێتەو بەبیر
 و بەرتیلدان.  یو بێویژدان یسەر یو دەرد یداهات دەکرد دوور لە دەسدرێژ  یو کشتوکێڵ و سەراسۆی یئاوەدان

پێوە سەغڵەت   یو حەماغاش یئازار و دەردەوە بەسەر هەموواندا تێپەڕ یبە چەکمەسەر یجەنگ و گران یسااڵن
  یدەغڵ کڕین یدزەییان مامڵەت یلە دەشت  ینەما نارد یخۆ یمڵک یلە گرانیدا دانەیەک دانەوێڵە یبوو تا ئەوە

دەغڵەکە   ینارد بۆ هێنانەوە یواڵغان یێک کەوت، بەاڵم کە کاروانفرۆشیار ڕ یکرد و لەسەر نرخ لەگەڵ بابا 
بەتاڵەوە  یتێشوو پەشیمان بۆوە. کاروان لە گەڕانەوەدا بوو بە یباشتر لە مامڵەتەکە ینرخ یفرۆشیار بۆ تەما

  لەسەر درابوو یبڕیە یو بەو نرخە  یخۆ یبردە ال یمەسەلەکە بوو کاروان  یکە ئاگادار ی یەزد یدیکە  یئاغایەک
  یپیاوەت یساڵ لەو مامڵەتە باس 68 یبەڕێ کردنەوە. ئێمە دوا یبۆ پێوان و بە خزمەتەوە بۆ کۆیە یدەغڵ

ە  نیی  یئەو تەئسیرە یدا سەد یەکژیان یدەکەین، بەاڵم سەد هەزار جاران حەیف و مخابن ئەو مەدحە لە مەجرا
 ینوێ و خرایە سەر بارست یدابوو بە کاریگەرێک یدیکە کە لە مامڵەت پەشیمان یئاغاکە  یو نابێ کە زێدە نرخ
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 یکۆمەاڵیەت یژیان و گوزەران و دەستوورەکان ە.بەخۆیەوە خەریک کردوو یو لە کۆمەڵدا خەڵک یسامانەکە
 دا مامڵەت دەکەن. ـلەگەڵ »هەبوون«

بەمراد ناگەن ئەبوو  یتێناکا، چونکە لێ یدووکان بەتاڵ کەس ڕوو یبکە بە بەقاڵێک یشافیع یبێنە ئیمام
جوانمەرد و   ی مرۆ یدەجمن. بەداخەوە لە ئاکامدا بێسامانی یئیروو عالەم بۆ یجەهلیش بکە بە بەقاڵێک

بەرتیلخۆر و  یبکات سامان یچاکە یباسێک یخۆ  یهیچەوە دەنێ مەگەر خەڵق بەخێرسەربە  ردوولەخۆبو
کڕیار و فرۆشیار و مامڵەتکەر و خاوەن نیازان.   یئاپۆرە یستەمکاریش دەبێتە قیبلەگا وە دەستبڕ و جەرد

 یسەخاوەت ینەبایە باس یئانەیەکت نەبێ ئانەیەک ناهێنێت. حەماغاش نانە نییە پێشینان گوتوویان یخۆڕای
دەگرم   یەتانەئەو خەسڵ یبم قەدر یسەخاوەتەکە یقەدرزان  یخۆم بەرلەوە ینەدەکرا. لەم ڕووەوە من بە فکر

بۆ ئەو   یمەردایەت یشۆرەت و ناو یحەاڵڵ کەوا بەرلەوە یکەسابەت و داهات یوەرگێڕا بۆ ال یکە ڕوویان پێ
ئەو   یو زللەبوون و بەپێ یبێقەمچ یکەسب یپێوە بەرخوردار یبێچارە یپەیدا بکەن دەیان و سەدان هەژار

فەرمووە   یقادر چەند ڕاست یلە کەسەبەکە وەرگرتووە. حاج یو تەواو یخۆیانیان بەڕەوای یئەرک یڕۆژگارە مزە
 :یکە گوتووەت

 ە خێرحیز و بێ یتەنبەڵی کار
 تێرە یماندوو لەسەر زگ یدەست

 

 یهەرە زۆر یهەژار و دەوڵەمەندیەوە. کە قسە لە هەژار بکەین بەشێک هەموو کەس دەگرێتەوە بە یپەندەکەش
تەبیات و  بڵح و تەنبەڵ و چاولەدەر و سووک ی زاڵم لە بابەت یدەست  یدەبنە کوتەک ی ئەو نۆکەر و دەستوپاوەندانە

گاڕەش و گاسن هەبووبێ یان  یبە بەرهەم یباوەڕ ی . من نەمدیت ڕەنگە نەشمبیستبێ فەالحێکنەمەشرەب یلۆت
  یلە ئەهل .بۆ زاڵم کردبێ یو چاوەش یو نۆکەر یخۆر ڕادیتبێ لووتە یخۆ یلە دەستوقام و داسەکە یسەپانێک

ماڵە دەوڵەمەندان نەکردۆتەوە. من ناڵێم  یلە چڵکاوخۆر یشاریش کاسبی ڕاستەقینە لە هەر سنفێک بووبێ بیر
  یمن دەڵێم کەسێک ،زێدە لە عالەم ئەوان پاڵەوان بن پاڵەوان بوون لێشیان داواناکرێ یئەوتۆی یفەالح و کاسب

  یناچێتەوە بۆ ال یتێدایە ڕێگا  یکۆمەڵ یڕاستینە یکە بەرژەوەند یسب و کارەگوزەران بێ بەو کە یخەریک
 یهەرە بەرەژێر یتوجار بگرە هەتا سنف  بەپێچەوانەوە، کاسبکار هەر لە ،یو هەژارکوژ یپەرستو زاڵم ینۆکەر

ئارامدایە. هیچ  یو بازاڕ یئاسای یڕەواو بار یناڕەوان، چونکە بەرژەوەندیان لە کار یدەسەاڵت یکاسبان دژ
 دەسەاڵتدار بە یلە ڕێگاوباندا ڕووت بکرێتەوە یان دز یلێبسێندرێ یان کاروان یتوجارێک حەز ناکا سەرانە

 تااڵن بکات.  یشەو ماڵ

بە گوزەرانەوە  یدەگێرێتەوە ئەوە یعیبادەت لە خراپە یمرۆڤ بە گوزەرانەوە هێندە یخوالسە خەریکبوون
دەبات لەمەوە و   یو دەستپیسییەوە یو نۆکەر یو تەوەزەلل یو خوێڕیەت یلۆرگە یبەال یخەریک نییە مەیلەکە

پێوەیە بۆ   یکاسب و بەرژەوەند بین خێر و بەرەکەت یدەردەکەوێ خاوەن سامانە بێفێڵەو یڕاستییەک لە هەموو
بە  یباوەڕ یبەڕاست یپێیەوە بەندە کەسێک یکە بەرژەوەندەکە یبێزەرەرە لەو چاالکییە  یتا بشڵێ یجیرانیش

  یئاگر بە قرشە یو گاڕەشدا ببینێ هەرگیز خەیاڵ ناکا لەوەە و دان یلە زەو  یخۆ  یفەالحەت هەبێت و گوزەران
بەرهەم هێناوە و چەند   یخاوەن قرشەیە و دەزانێ چ ئەرکێک ئەو قرشەیە یکەسەوە بنێ، چونکە خۆ یدەغڵ

 بژین.  یپەیدا دەبێ بڕیوە تا خۆیان و ئاژەڵیان پێ یکە لێ یو کاە کناو قرشە یکەس چاویان لە دان
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 یدەکرا. حەز یلێبەد یئەم ئاکارانەە بێ لەخۆو یفەلسەف  یلێکدانەوە یوەکوو من خەریک یحەماغا بێئەوە
  یکاسب یخەریک بوە، پیاوە گرتووە، بەکاسبیەو  یتەبای یبووە، الیەن یدەسدرێژ  ی. دژینەکردووە بە ناکۆک

  1917 یجەنگ و گران یپڕ تەنگوچەڵەمە یمەشوورەکەیەوە سااڵنە و بەسەخاوەتە خۆشویستووە. بەم خەسڵەتان
 یئەوروپای یحکوومەت گۆڕا و مەئموور یعوسمانلییەکان. بار یئینگلیزەکان بوونە جێگر 1918بردە سەر لە  ی

  یکردەوە و سیاسەت بێ یان بە پیاوەت خێرا فەقیرخانەیان یعوسمانل یبەرتیلخۆرە ڕاووڕووتکەرەکان یهاتنە جێ
شار هەڵگرت هەر چەند   ی ناندارەکان یبرسییەتییان لەسەر شان  یبرسییەکان ڕوویان لەو فەقیرخانانە کرد و ئەرک

هەمووان   یچونکە هەند ە،نانداریش هاتبوو بێنان ببێ. بێگومان حەماغا لە هەمووان پتر بەو فەقیرخانانە حەسایەو
 بەسەر شانەوە بوو.  یو پتریش ئەرک

و  یسیاس یبار یتێکڕا یبەبایەخە بۆ زانین یسەرچاوەیەک  ،»دوو ساڵ لە کوردستان« ،«یها» یکتێبەکە
پێیانەوە هەبووە  یعێراق کە پێوەند یکوردستان یدیکە یو ئەو شوێنانەە کۆی یو ئاوەدان یو کۆمەاڵیەت یئابوور

ە  لەوەو یدەڵێ دوو ساڵ دەگرێتەوە. بایەخداریەکە یئەو هەرێمانە بووە کە وەک خۆ  یتێدا بەرپرس یلەو سااڵنە
حەماغاشەوە بەوەدا پتر بایەخ پەیدا دەکات  لە الیەنتێیاندا شایەد بووە  یئەوتۆ دەگێرێتەوە خۆ یدێت کەوا باس

ئەدمۆندسە لە سەردەمێک   ی«ـکورد و تورک و عەرەب» یکتێبەکە یکە لەو ماوەیەدا بەرحەیات بووە. هەرچ
 یکە لە ئاست هەندێ بار یلەو هەڵە و کەموکوورییە فکرییە یتێدا نەماوە. ها یدەدوێت کە حەماغا

جوداوە سەیر دەکرێ.  یلە دوو الیەن ،ئەو سەردەمە دووچاریان بووە یسانکە ییاخود ئاکار و ڕەفتار یکۆمەاڵیەت
بەرانبەر  یهەندێ بیروباوەڕ دیارەنووسینەکەوە   یزار نەڵێ لە ڕاوێژ بە یالیەنێکیان ئەوەیە کە ئەگەر خۆیش

بۆ باس  یشت یخۆ یدڵ و دەروون یناوچەکە وەرگرتوون، ئیتر ئەو خەڵقە بەپێ یخەڵق  ڕووداو یاخود کەسان، لە
لە ڕووداو و لە   یخۆ یدیکە ئەوەیە کەوا تەجرەبە یداوەتەوە. الیەنێک یکردووە ئەویش لە نووسیندا دەر

  یۆچونکە هەرنەبێ مەیل و ئارەز ە،متمانەی یلەگەڵ خەڵقدا دەگێڕێتەوە. ئەم الیەنەیان پتر جێ کردنمامڵەت
. بە نموونە دەڵێم یو ڕاگەیاندنەکان ە نووسینەک ینەبووە لە داڕشتن یئەو سەردەمە دەستێک یحەسوود و ناحەز

 یلە خەڵق بیستبێ یاخود تۆمەتێک یفاڵنەکەس یو خراپەە چاک یکە باس ینووسینەکە یئەگەر لە دەموڕاوێژ
پێ دەکرێ لە خەبەرێک یان  ی، ئا ئەم تەرزە شتانە کەمتر متمانەیوەپاڵ فاڵن دابێ شتێک نییە لەخۆوە زانیبێت

پەیدا بووبێ. خۆ ئەگەر بگوترێ کابرا لە هەموو حااڵندا هەر  یخۆیەوە بۆ ی یەکسەر لە تەجرەبە یڕایەک
وەاڵمدا دەڵێم ئەم تێوەرێخە قسەکەم  . لەیو بیروڕا داگیرکەر بووە لەبەر ئەمە گوێ نادرێتە قسە ینوێنەر

 بەرپەرچ ناداتەوە ئەویش لە دوو خاڵەوە.  

  یڕاست و بێگومان لەو کتێبەدا هەیە ئیتر داگیرکەرە یان شتێک ییەکیان ئەوەیە کە گەلێک خەبەر و ڕووداو
ە فەرق داگیرکەریش بێ دیسانەو یدووەم ئەوەیە چەندێک یخاڵ بێگومان. یدیکەیە کار ناکاتە سەر ڕاستیەک

  ینابێتەوە، یاخود با بڵێم ئەو هەڵەیە یخەڵق بۆ  یلەگەڵ هەڵەیەک یکردبێت یخۆ یدەمێنێ لە نێوان هەڵەیەک
 کە کابرا داگیرکەرە.  یتازە دەخرێتەوە سەر ئەو الیەنە یناوەتەوە دەبێتە عەیبێک یخەڵق بۆ

ەندییان بە حەماغاوە هەیە، لزومیش پێو یئەو باسانە یئەو کتێبە مەگەر بۆ الیەن یمن لێرەدا ناچمەوە بۆ باس
کوتراو.   یخەرمان یکردوون، چونکە دەبێتە کوتانەوە یباس یئەو شتانە بکەمەوە کە ها ینابینم لێرەدا دووبارە
 یڕەفتار و کردار یدەبات و لەسەرجەم یکردووە و بەڕێزەوە ناو یحەماغا یمەدح بەزۆریئەوەندە دەڵیم، کابرا 

دا حەماغا بووە بە «ـهای»کاپتن  یفەرمانڕەوای  یدەم دەکات. لە یمردن یڕازییە، زۆریش بە پەرۆشەوە باس
قائیممەقام و کاربەدەست کە  ە ئەوتۆ بوونەت یدیکەشدا دەسەاڵتدار یکۆیێ هەروەک لە جێگە یقائیممەقام
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غا باشترین و لێهاتووترین دەسەاڵتدار  بنێنەوە لە قەڵەمڕەویاندا. بۆ ئەو سەردەمە حەما یو هێمن یبتوانن ئارام
 سەواد و خوێندەوارییەوە دوورەبەش بوو.  لە الیەنئەو مەرکەزە هەرچەند  یبووە بۆ پڕکردنەوە

  ینوێنەر یحەماغا بە قائیممەقام و کشانەوە یبوون یشێخ مەحموود بۆ کۆیێ و چۆنیەت ینوێنەر یهاتن یحیکایەت
بکەمەوە هەرنەبێ لەبەر   یباس کراوە ناشێ لێرەدا دووبارە یبە درێژ یها یلە کتێبەکە یشێخ و هاوڕێیان

  مەال یکەریماغا یحەماغاوە هەیە. بەاڵم دەبێ بڵیم دوورخستنەوە یبە غەیر یپێوەند یزۆر یکە بەشێک یئەوە
شێخ   یە نوێنەرلەو دەمەدا ک یبۆ سلێمان یغەفوور  یەحمەداغامەال ئ یو حەمەدەمیناغا یحەوێز یواحیداغا

شێخ مەحمووددا لەسەر  یلە نێوان حەماغا و نوێنەر ی شێوە نهێن یبەربەرەکان یمەحموود لە کۆیێ بووە، سەرەڕا
شێخ مەحموود و حەماغا، چونکە وەک باس  یدۆستایەت ی، واپێدەچێ، نەیکێشابێتەوە بۆ تێکچوونیقائیممەقامەت

شێخیش بێوەخراندن   کردووە، یحەمەدەمیناغا یهەناردنەوە یداوا ە شێخ ناردو یبۆ ال یدەکەن حەماغا ڕاسپادە
 جێبەجێ کردووە. یو بەڕێزەوە تەکلیفەکە

ەگرم کە لە  خۆماندا د یئاکار و کۆمەاڵیەت یدیمەنێک سەربە  حەماغا بە قائیممەقام یدامەزران یلە کوالنە
 پێکردبێ. یهەست یها یەوە ڕەنگ دەداتەوە بێئەوەـ«ی»ها ینووسینەکە

ساڵ ئاغادەربەند   80دەشڵێ بەر لە  ز1920 یساڵ یوردبوو قسەکەش ه ڕاب یمەنەساڵ ت  115دەڵێ حەماغا  یها
ک. ئاغادەربەند  1256-1255کە دەوەستێتە بەرانبەر  ز1840ڕەمکان. بەو پێیە دەبێ لە  یبووە لە دەربەند

ک. هاتۆتە دنیا ئیتر چۆن وەها ڕێک  1255 یئەو ساڵە یبووبێ وەک لە پێشەوە باسم کرد حەماغا لە دەوروبەر
 وەها زل بکات؟  ی« ئەو هەڵەی کەوت »ها

ساڵ بەسەر  30پتر لە  یکۆی یبیستووە، جا بۆچ یدەرناهێنێ، هەڵبەت لە کۆییان یخۆ  یقسە لە گیرفان یها
و  هەشتا ز1920 یحەماغا لەو ساڵە یتەمەن ی کۆیێ دەیانزان یحەماغاوە بنێین؟ هەموو باخەبەران یتەمەن

 یئاکار و ڕەفتار یئەم پرسیارە دەبێتە ڕەنگدانەوە یساڵ؟ وەاڵم 115دەیبەنە  یئەوەندە ساڵەیە ئیتر بۆچ
 کۆمەاڵیەتیمان!! 

ویستوویانە لەم ڕێگایەوە  یساڵ تەمەنیەت 115ەوە کە حەماغا «ـهای» یوەهایان بردۆتە مێشک یئەو کەسە
 یواڵتەکە یو ئاسایش یهێمن یبار یو بەڕێوەبردن یقایمقامەت یوەها پیر ئەرک یبیهاوێنە سەر ئەو باوەڕە کە پیاو

بووبێ ببێتە قائیممەقام، ڕەنگە یەکێک بووبێ   یمەبەست یئەو نییازە خۆ یپێهەڵناگیرێ، مەرجیش نییە خاوەن
  یدەکەن یان پیشەیان تێوەرێخ هاویشتن و لەمپەر خستنە پێش هەنگاوانە، یان حەسادەت یحەز بە ناڕێک یلەوانە

 یببێتە قائیممەقام، بەاڵم نێوان یویستوویەت یحەوێز یتاهیراغا یحاج یبێ ئامانج دڵیان دەکوڵێنێ. عەواڵغا
لە   یئەوتۆی یپێبکات و قسە یبەرژەوەندان یو برالەە دابنیشێت و کاک یا ڕێک نەبووە لەگەڵ« وەهیلەگەڵ »ها

ئاژاوە  یلە نانەوەە حەماغا دەرکردو  یبۆ تەمەن ینفوس  یکە تەزکەرە یکابرا یگوێ بگوشێ. بەهەمەحاڵ نیاز
 نەبووە.  یخاڵ

عێراق  یکوردستان یەقام بوو، لە زۆر شوێن نەخایاند، بەاڵم لەو ماوەیەدا کە قائیمم یحەماغا زۆر یقائیممەقامەت
ئەو سەردەمە   یپێکرد. بزووتنەوەکان یدەستە بێهوود یانەوە لە ئینگلیزەکان و شەڕ و کوشتارڕو هەڵگە یبێئارام

بوون لە   یدیکە بریت یپێوە بوو ئەوان یو قەومایەت یسیاس یشێخ مەحموود کە بنەما و بناغەیەک یجگە لە ه
 یبەو ناڕەزامەندییانەوە بووبێ ئەوە بووە کە یەخەگیر یسەرەک عەشیرەتەکان کە تەنها ڕەواییەک یناڕەزامەند

هەژار   یتێک بەستراون و وێکڕا پێکراون چین یبێگانە بوون هەر چەند لەو مەیدانەشدا وەها بووە بێگانە و خۆماڵ
ژیانیدا  یلە ماوە یحەماغا توانیوەت یو دەسەاڵت یقائیممەقامەتنەخوێنراوەتەوە   لەو بزووتنەوانەدا، بەداخەوە تێ
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برووسکە   1920 یئاب ی  1 یهەولێر. لە ڕۆژ  یسیاس  یحاکمە « بۆتیبهێڵێتەوە. لەو ماوەیەدا »ها یکۆیێ بەئارام
لە بەغداوە بۆ  یپێویستە بە فڕۆکە پزیشکە قائیممەقام وەردەگرێ کە حەماغا زۆر نەخۆش یلە جەمیالغا، معاون

  یکۆچ 2/8/1920پێدەدات. حەماغا لە  یحەماغا یمەرگ یدووەم خەبەر یبهێنن، بەاڵم بۆ سبەینە برووسکە
 کرد. یدوای

لە  یسەرەخۆش دەچێتە کۆیێ و یدزەی یبرایماغا یپاش تازیە یئەو جەمیالغا بوو بە قائیممەقام. کاپتن ها یدوا
 تازیە دانیشتووە.  یغەفوورییان دەکات و دەبینێ کاکەزیاد لە مەجلیس

بەجێ دەهێڵێ. تاکێک لەو کچانە بێپشک ناکرێن لە میرات،   یحەماغا تاقانە کوڕێک و هەشت کچ لە دوا خۆ
و نایخەنە سەر  ە براگەورانە بۆ کاکەزیاد جودا دەکەنەو یخدران بەنامە یهەموویان دێ  یبەاڵم بەڕەزامەند

 میرات.  

گوت   یسەرەمەرگدا بۆ دوایین جار حەماغا بە هۆش هاتەوە و بە خەڵقەکە خۆمم بیستووە دەیگوت لە یلە دایک
 یکوڕەکە یسپارد. ئایشەخان لە پەرۆش یو گیانە بێهۆش بۆو... کاکەزیاد« هەیە یئایشە )داک یلیرەم ال 100
لیرەیە   100بەملەوەیە چ دەبوو ئەو  یئاخر تۆ تاقانەت هەیە مەسرەف  یلە حەماغا کردبوو گوتبوو  یکێکتوو

 لێنەکرابایە...  یدەنگ

 یچەپڕۆ دەکەوتە جۆش کێل یگەنج یبەسەرەوە بوو، بەاڵم لەو سااڵنەدا کە خوێن یحەماغا نووسین یکێلە قەبر
 ی، پێش وردبوونیخۆ یدیکەش وردوخاش کراو بە نووسینەوە تێچوو. یەکێک لە کۆییان کات یئەو و ه یقەبر

  یبەاڵم داخم ناچێ زۆر بەشەتوپەت یپاراستبوو  یخۆ یخوێندبۆوە و ال  ینووسینەکە یخۆ ی تاقەت یکێلەکە، بای
بۆم  یخۆ یقاڵبویستم بیگێڕمەوە بۆ ئەسڵە  یئەو نووسینە بۆ من هات، چەندێک یشکڵ نووس ە.خوێندبوویەو

وەکوو   یکێشەوە هەموو  لە الیەنهەم  ینەقڵکردن ینووسینەکە شیعرە بەاڵم لەبەر کەموکووڕ دیارەنەلوا. 
لێرەدا وەکوو  سەرەتا. وا  (ی)مصراع یدوو مەسرەع یه ینین هەم خوێندنەوەشیان لەنگولۆرە بە تایبەت ییەکد

 دەکەمەوە:  ینووسشکڵ یخۆ

 ا محمداغە زاد یغفور

 این چە اتەشن بر مزود باز 

 از مز من کون وجود 

 بر چرخ کبودە  زدشعل

 »زمین« پر شد زد »ز دود« یزن یرو

 پیک أجلت نزیل شد 

 ملک وملک تبدیل شد

 

 یفارس ی»اتش«  یوشە دیارەوە. ڕاست کردە »زمین، ز دود« من لە خۆمەوە مسرەعەکەم پێ یئەو دوو وشە
نووسەرەوەیە. ڕەنگە مسرەعەکە بەم جۆرە بووبێت:   یلە سەرەوە دەردەکەوێ »اتەشن« لە هەڵە یبەو جۆرە

 »باز این چە آتش برفزود«. 



48 

و بەهەڵە خوێندراوەتەوە. دەمێنێتەوە »کون وجود« تۆ  ە دووەمدا »خرمن« بوو ی»مزمن« لە مسرەع یوشە
 ئەویش »کون وجود« نەبووبێ.؟ یبڵێ

تێدا نامێنێ ئەگەر وەک من ڕاستم کردۆتەوە بخوێندرێنەوە. بەاڵم بێگومان  ی بەرەژێر گرفت یدوو بەیتەکە
 یخاوەنەکە یمەرگ یسەر کێلەقەبران بە مێژوو ی نایەت، چونکە بە عادەت نووسین یشیعرەکە لەوەندە کۆتای

قەبرەکە نووسرابێ ئیتر یان زووتر  یپێینگان یال ی عرەکان لە کێلیدێڕە ش یدێت. دوور نابینم پاشماوە یکۆتای
 کردوون. یفۆتاون یان نووسەر لە بیر

 بیرن:کۆتاییم لە یهۆنیوەتەوە من دوو بەیت یبە فارس یحەمائاغا چەند بەیتێک  یمەرگ یباوکم لە تەئریخ

 تأریخ جستجو کردم یپ
 باز االشهب بە گریە لب بگشود

 مرد اغاتأسف محمد 
 بهر تأریخ این قدر فرمود

 

 ز1920 -1919دەگرێتەوە کە دەوەستێتە بەرانبەر ک  1338ئەبجەد  یغا مرد« بە لێکدانەوەا»محمد یڕستە
من بزانم باوکم تەنها بۆ  یئەوەندە 1919بووە نەک  1920کردەوە کە لە  یڕوون  یکاپتن ها ینووسینەکە

 سازداوە.  یحەماغا بە شیعر تەئریخ یمەرگ

 

 

 هێناوە؟  ی ناو خەڵق چۆن   حەماغا چۆن باس کراوە؟ 

کورد   یدەکەمەوە بۆ گوێگر و خوێنەر یحەماغا و لە بیرم ماوە دەور یلە باوکم بیستووە دەربارە یلە پێشەوە چ
 یکەمە لەوە یبە بیرم ماوە کەمێک یبەاڵم داخم ناچێ، ئەوە ە،حەماغا دەگێڕمەو یدیکەوە باس یئنجا لە کەسان

وەکوو باوکم   ییەکێک یڕیوایەت یبە مەجلیس دەگێڕایەوە. بایەخ یحەماغا یساڵ پتر باوکم لە باس 40بەر لە 
ئاکار   یدیتن و بەیەکەوە دانیشتن و گفتوگۆ و ڕاوێژکردنەوە پتر لە نزیکەوە شارەزا  ییەکد یلەوەدایە کەوا بەهۆ

و جارێ نابێتە  کردەوان، هەمو یدەرەوە یئاشنا دەبێت، چونکە تەنها دیمەن یدەبێت و زیاتر بە دەروون یو کردار
لەکار دەهێندرێن  ینهێن یژوورەوە تەنانەت زۆر جاران سەخاوەت و چاکە بە پالن و بۆ مەبەست یڕەنگدەرەوە

بینییەوە بیروڕا بەرانبەر کەسان و ڕواڵەت یسەرڕەو و لە  یایڕگەورە لە خۆ یوەکوو مەال یلەمەش بترازێ یەکێک
و بازاڕ و قۆناغانیش بەکار دەهێنێ بۆ ە کووچ یه استگۆتر لەو ڕ وردتر  یو ڕووداوان هەڵنانێ هەڵبەت عەیارەیەک

 هەڵسەنگاندن و نرخاندن. 

حەماغای کردووە.  یبگوترێ فەرامۆش نەکردن باس یپێ یئەوە یبیر دەکەمەوە دێتەوە یادم، باوکم بای یلەوەتە
 یتایبەتییان هەبوو لە دڵ یدنیا کە پایەسەربە   ئایین وسەربە  یچەند کەسێک یەکێک بوو لە یڕاستییەکە

)کە ناویم لەبیر   یبریفکان  یو شێخێک یتاڵەبان یخانەقا، شێخ عەل ی، سەیدئەحمەدیەفەندمەال ئباوکمدا وەکوو 
حەمەئاغا بوو  یباوکم هەبوو، بەاڵم هەرچ یحەماغاش هەبوون کە بایەخیان ال یغەیر یدنیای ی. لە پیاوان(نەماوە

و   یوەک سەخاوەت و ڕاستگۆی یزێدە دەگمەنەکانە پیاوە ئایینەکاندا دەهاتەوە لەبەر خەسڵەت یبەال یپایە
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  یگوڵ دسەی یشێخ مارف و حاج یو شێخ عەزیزە ەجڵهە یخزم بوون شێخ مارف  یلەوانە...  یدەستخاوێن
 هەرگیز فەرامۆش نەکردن.  یبەکراغا یحاج یسندۆاڵن و ڕەشیداغا

  ینەترساویەکە یحەماغاوە دەیگوت ئەو پیاوە لە سروشتیدا ترس خەڵق نەکرابوو سەخاوەتیش پشکێک لە بارەی
 یڕاست یبە ئاکام یبوو کە باک ینەترساو یو ڕاستڕۆییش دیمەنێک ینەدەترسا ڕاستگۆی یو بێنان یبوو لە فەقیر 

 نەبوو.

 یکە یەکێک لە پیاو یوەڕکردن بەوەباوکم لێک دەدەمەوە و دەمگەیەنێتە با یخۆمەوە ئەو قسەیە  لە الیمن 
لەگەڵ هەژاردا جوانمەرد و بەپەرۆش دەبێ، چونکە  ینەترسا بەڕاشکاو یدینای ی حکوومەت و خاوەن دەسەاڵت

هاوینە ئاگر لە  یڕەشەبا یشەوان شەوێک لە یلەوەدایە کە لەگەڵ بێدەسەاڵت لەسەرەخۆ بێت. باوکم گوت یئازای
 ...مەتر دوورە  80 -70ئێمەوە ئەو شوێنە  یلە ماڵ  .سەرێ« بەربوو ی»مەیدان یسەر بازاڕ  یدار و چروو

ئەوە بوو لە   یدەنیشت، تەنها ئاوێک هەبووبێ بۆ ئاگرکوژ لێ یدەکێشا خەڵق دەهەشت یئاگر زمانە یبڵێسە
کرد  یعالەم هاوار یلەناو بازاڕەکەدا بوو، بەاڵم داخرابوو چەندێک  یمەحمووداغادا بوو کە دەرگە یخان یحەوز

کرد لەوەدا کە ئاگرەکە بە   یژوورەوە خەبەریان نەبۆوە ترس غەلەبە یو خەڵقەکە یبۆ دەرگەکردنەوە خانچ
  یسەروو یپەرەبستێنێ چ چاریش نەبوو لەو دەمە تەنگانەیەدا، حەماغا پێڕاگەییشت و لەبن تاق  یخۆ  یدەور
و لە ژێرەوەش پشکۆ و  ە بڵێس یسەرەوە لەو جەهەنەمە کرد کە لە یو لێوەستانەوە ڕوو یدوودڵ ەکەوە بێبازاڕ

  یلێبگرن و لە ئاگرەکە یئەو خەڵقە ویستیان پێش یبوو چەندێک یداپۆش یسووتا و زەوێکە یبزووت و پووش
خان   یهەتا گەییشتە دەرگە یلێهەڵتەکاندن و بەناو ئەو ئاگربارانەدا ڕۆی ینەدانێ و دارعەسا یبگێڕنەوە گوێ 

  یبێ ئاگرەوە خەڵقەکە خۆیان گەیاندە ئاو لە الیو ە بەخەبەر هێنا و دەرگە کرایەو یئیتر بە دەرگە لێدان خانچ
 و سەدان کەڵەکەیان لەسەر ئاگرە کرد بە ئاوەوە هەتا کوژاندیانەوە.ە حەوزەک

 یجەلیزادان دەبێت و نیوەڕۆیەکیان سەردان یبرنج باوکم لە قەنبەرانە قاڵب یداچاندن یگێڕایەوە بەهارێکیان دەم
نان داندرا و لە خواردندا بووین حەماغا   یحەماغا دەکات کە ئەویش بۆ برنج داچاندن هاتبوە بیتوێن. گوت

، ئەرێ  یکە لە خواردن بووینەوە حەماغا گوت خواردنیش بوو. یڕاناندا دەبزوات و خەریک لە نێو یچەپە یدەست
 یشەلواریەوە کلک  یبرد لە دەلینگ یدەست... هەرامە، مەڵێن حەمەد بێ ئەدەبە، لەکنم مار بوو لەناو شەلوارم

مارێک   یکێشا. تومەز کە دادەنیشێتە سەر سفرە هەست دەکا لەناو شەلوار  یگرت و دەر یڕەش یمارێک
ڕاستە نان دەخوات و   یبەردەکەوێ ئیتر بە دەست یمارەکە یبۆ دەبات خۆوبەخت مل یچەپە یدەجووڵێ. دەست

خواردندا تێک بدات.  یمێوانان لەکات یمارەکە دەبێ، نەیویست وەزع یخنکاندن یچەپەش خەریک یدەست بە
کرد. مار   یخەڵقەکەوە خەریک بوون لەنکاو هاوار یخزمەت بە یلەوەدا دەبێ، زۆر نابات یەکێک لەوانەسەیر 
  یڕان لە یچووبووە ناو ڕانک یدەرکەوت نەمار بوو نەهیچ، دۆخین یبەزاند و دایماڵ یڕانک یو دۆخین یخواردم

 تێگەییشتبوو.مار  بە یخۆ  یدڵدا بوو دۆخین لە یحەماغاش یمارەکە یخشابوو، ترس

و   یعوسمانلییان گەلێک گەپ و سوار یسەردەم یحکوومەت ییڕەسم یئاهەنگێک هەر لە باوکم بیست، لە
و   یخۆ یو دەستەوە و دایەرە یخۆ . حەماغا بەیجۆراوجۆر بەکاردێت تا دەست دەکرێ بە ئاگرباز  یهونەر

وە وەها ڕێک دەکەوێ دەستەیەک بو یقەننەکەوە یبە مۆدنە یجاف دێنە ئەو داوەتە. دەم یچەند مێوانێک
بووە  یوار یحەماغاوە دەنووسێ ئەویش سینگ یسینگ ە فیشەکەشێتە بە ئاگر دەکرێ و هەڵدەدرێ و دێت ب

ئەوسەردەمە بەپەرۆشەوە بەرەو  یتوجارباش یعەبدواڵ  یڕووت دەتەقن. حاج یفیشەکەشێتە لەسەر گۆشت
  یخۆ یسوور دەکاتەوە و بەرەو شوێن لێ یلێبکاتەوە. حەماغا چاوێک یحەماغا دەڕوا پاکەتە فیشەکەشێتەکە

هەڵگرێ. خەڵق   یقەننەکە یدەم لە مۆدنە یدەیگێڕێتەوە. سەد فیشەکەشێتە بەسەر سینگییەوە تەقینەوە بێئەوە
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البدا؟   یخەڵق بۆ  یالدا نەهێشت یئاگرەکە یحەمائاغا نەخۆ ینازانن بۆچ ئەم ڕووداوەن، بەاڵم یتا ئێرە ئاگادار
لەسەر  یئەم پێداگرتنە یئیتر بۆچە چەند مانگێک دەرمان کرا هەتا چاک بۆو یسەر سینگ  یبرینەکە یقەوارە

 زامدار بوون؟  

  یدنیای یکارێک لە هەمووبوو،  کراوە عەبدواڵمەال  یحاج یباوک دوای یتەمەن یباوکم لەگەڵ حەماغادا بەدرێژای
  یلەگەڵدا کردووە بەڵکوو بەوال  یو وەها بووە بە توندیش قسەە دواو یو ناعادەتیدا بێ پێچوپەنا لەگەڵ یو عادەت

نەبووە هەم حەماغاش  ینهێنی یڕادیتووە هەم مەبەستێک یهەڵپێچاوە، بەاڵم لەوەدا هەم لە خۆ  یتوندییەوە تێ
  یبۆ شل کردووە. ئنجا پاش ئاهەنگەکە باوکم لە حەماغا دەپرسێ تۆ بۆچ یفەڕاحەوە گوێ  یدڵ یبەوپەڕ

لە   (لە جافەکان بووە ی، ئەرێ ئەو مێوانانەم )مەبەستینەتهێشت ئاگرت لە یەخە بکەنەوە؟ حەماغا گوتبوو
و فیشەک  یوە. تومەز جافەکان پێشتر ئەو تەرزە پڵیتبازبازییەکە ئەوەندە زراوڕژاو بوون بە خۆمدا دەشکامەئاگر

وەهادا دەشێوێ ئەوانیش ڕادەچڵەکێن و پەنایان   یتەقاندن و یاریکردن بە ئاگریان نەدیتبوو مرۆش لە بار
پێناخۆش بووە   یلە بن مێز شاردۆتەوە. حەماغاش زۆر یو تێیاندا هەبووە خۆ  یدەبردە بەر تەخت و کورس

  یحیساب کردووە ئیتر بە گوێنەدان یلەسەر خۆ  یئەوان یترس یبێ وەک بڵێ دیارپێوە ترسیان  یمێوانەکان
  یهەبووە لە سروشت یچ پایەک یمێوانەکان ڕاگرتووە. وەک دەبینیت نەترساو یبۆ ترس یفیشەکەشێتەکان لەنگەر

 حەماغادا.

 یخەسڵەتێک یوونەبەر چەند دێڕێک پەنجەم بۆ ڕاکێشا دەشێ ببێتە نم ییەکێک لەو ڕێکەوتە دەگمەنانە
باوکم لەگەڵ  یسەراحەت یڕادە یباوکمدا ئنجا ببێتە نیشاندەر یئەو خەسڵەتە لە نرخاندن یحەماغا و پایە

پێش سەخڵەت  ینەدەکرد، بەڵکوو تا بڵێ یخۆ یچاکە و بەخشین یحەماغا نەک هەر باس یحەماغادا. باوکم گوت
نەبرد   یگەورە زۆر ینارد بۆ مزگەوت یجارێکیان مافوورێک یخۆیدا. گوت یکرابایە لە ڕوو یچاکە یدەبوو کە باس

بووە بەاڵم داخەکەم  یدڵگرانیەکە یکرد کە هۆ یئەو شتە یگرت. )باوکم باس یگەرد یلە شتێکدا دڵم لێ
و، ئەشرافەکان بو یگەورە مااڵ ماڵ یهەینیدا کە ژوورەکەم لە مزگەوت یلە ڕۆژێک ی. گوت(بووە یبەبیرم نەماوە چ

پێم گوت، ئاغا هەموو  د و بووم ئنجا ڕووم لە حەماغا کر یناڕاز یلێ یقسەم هێناوبرد هەتا گەیاندمە ئەو شتە
حەماغا وەها  یتۆ مافوورێکە بۆ مزگەوتت ناردەوە، خزمەتکارێکت بنێرە با بۆت بهێنێتەوە. باوکم گوت یچاکە

گورجیش  ە  ئەو مافوورەت نەکردبای یگوتمەوە بریا خەنجەرەکەت لێدابام باس ینەبێ و پێ یتێکچوو سنوور
 چارەسەر کرد.  یدڵگرانیەکەم یسەبەب

 یسەردەم یعەرەب  یگەورە یبۆ دەگێڕێتەوە، گۆیا پیاوێک یناو کۆنە کتێبەکان یجارێکیان حیکایەتۆکەیەک
ئەعرابییەوەیە   یمێوانێک یبە پاروولەگەڵ مێوانان جەم دەخۆن، دەبینێ موویەک  یخۆ یماڵ عەباسیەکان لە

کەسێک  یدادەنێتەوە و دەڵێ نان یپێوەیە. عەرەبەکە پاروەکە یدەڵێ، براعەرەب پاروەکەت مو  یئەویش پێ
 یخۆم ناسیوە تەماشا یمەال لەوەتە یحەماغا سوێند دەخوا دەڵێ جەناب .مێوانەوە ببینێ یناخۆم موو بە پاروو

 مێوانم نەکردووە.  یدەست و پاروو

چەور دەکرد. وەها دەبوو کە بەیەکەوە نانمان   یلە خواردن یباوکم دەیگوت حەماغا نەوسن نەبوو، بەاڵم حەز
قەڵەو بە بەزەوە دەکاتە پاروو، منیش دەمگوت ئاغا بۆت باش نییە.  یبخواردایە دەمدیت بێپەروا کوتە گۆشت

لە جحێڵیەوە   یمیعدە یزەدەبوون یلە دوا  یکردبێ هەر ئەوە دەبێ. بابم بۆ خۆ یدەیگوت لێم گەڕێ خوا چ
 بەپەرۆش بوو.  یچەوەر دەکرد، حەماغا بەساڵدا چووبوو بۆیە لێ یلە خواردن یپارێز

تازیان کە   یخواردن و پارێزدا بەبیرم دێتەوە باوکم دەیگوت لە داوەت و لە سفرە یهەروەها لە موناسەبە
دەگوتم،   یلە خواردن هەڵنەگرتبایە سفرەم بەجێ نەدەهێشت پێ ییەکەوە باینایە هەتا دەستلەگەڵ حەماغا بە
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بەخۆیدا  ینە وەها زوو دەست هەڵدەگرن پیاو شەرماڵئەگەر لەگەڵ تۆدا نان بخۆم تێر دەبم دەنا ئەو منداڵ و پا
 دێتەوە، دواییش کە دەچنەوە ماڵێ پێدا دێنەوە. 

 

 

 نوکتە سەربە   ی باسێک 
 یحەماغا ستاندبوو چەندێک یلە پیاو یبێ ئیجازەی یجەنگدا پۆلیسان دوو تفەنگیان بە نامە  یدەم لە یگوتباوکم 

کە حەماغا و مەزنە پیاوەکان   (یجومعە )هەین یڕۆژێک یخێرخوایان تکا و موراجەعەیان کرد بێسوود بوو گوت
ا وابزانم ئەو ئیشە هەر بە خاتوو جومعەیان دەکرد، پێم گوت ئاغ یمن و هەر لەوێش نوێژ  یدەهاتنە ژوورەکە

ڕادەپەڕێ واباشە ئەوان هیممەتێک  (مەئمووران دۆستیان بوون یبێپەردە بوون و زۆر یفاڵن و فاڵن )دوو ئافرەت
کە جەماعەت هاتنە   (وداوئایندەدا )داهات یجومعە ینەکرد. حەفتە وەرسووڕاوە لە ڕۆژ   یبکەن. حەماغا چ دەنگ

پێشوو قسەکەتم زۆر لێگران هات ئەمما ئەو  یەرمووت وەها دەرچوو، جومعە خۆ وەکوو ف یالم حەماغا گوت
پۆلیس تێرجنێویان کردبوون و هەر دوو   یڕووسوورانە لەخۆوە بە قسەکەیان زانیبوو چووبوونە سەر دایەرە

 تفەنگیشیان لێوەرگرتنەوە و بۆ پیاوەکانیان هەناردبوونەوە. 

باوکم نیشان  یحەماغا ال یڕێز یکردندا پایەبەراورد  بچووک دەگێڕمەوە تاڕادەیەک لە یلێرەدا ڕووداوێک
 دەدات:

پێویستە لە مسڵمانان چەند   یوتبوو خەڵق باوکم گ یموراجەعە یکە ئینگلیز دەبنە خاوەن دەسەاڵت و بەرپرس
حەماغا گوتبوویان   یمەالکان ال لێیان تێبگەین. هەندێک لە یببن هەتا بێ نێوانج یئینگلیز یزمان یکەسێک فێر

جومعە کە فاڵنە کەس دێتە الت  یڕۆژ یئیسالم ناگونجێ، ئەگەر ڕێمان بدە  یئەم قسەیە لەگەڵ شەریعەت
ئەو پەسەندتر   یحەماغا و بە ئیزن یقسەکە لە دەیوەخان یکان دەربڕینمەال دیارەلە ڕوو دەدەین. وا یقسەکە

 یحەماغا بەسێبەر نییە یەخە یماڵ یدیکە کە هێندە یهەڵوەستیان نەک بچن لە شوێنێک یدەکەن بۆ تەقوییە
 گەورە بگرن. یمەال

بە شەریعەتەوە هەبێ   یعەالقە یهەبووبێ لە ڕواڵەتدا پێیان دەڵێتەوە شتێک یحەماغا ئەگەر لە دڵدا مەبەستێکیش
حەماغا دادەنیشن   یباوکم لە دەیوەخان یدەرچوون جومعە مەالکان بەر لە یتێدا پەیدا نابێ. ڕۆژ  ی چ گلەی

زان ئینگلی یو ڕێ خۆشکردن بە باوکم دەڵێن بیستوومانە فەتوات داوە کە حەاڵڵە زمان یپێشەک یخوالسە دوا
و دەڵێ، من گوتوومە   کافر لە کوێ. باوکم سێ جاران لێیان دەپرسێتەوە یفێربین. مسڵمان لە کوێ ئینگلیز

جایەزه؟ ئەوانیش وەک چاوەڕوان دەکرێ دەڵێن بەڵێ وەهات گوتووە. بابم دەڵێ چۆن لە من   یئینگلیز یفێربوون
ئەمە دەڵێت و ڕوو لە  ێ؟ من گوتوومە فەرزە!! بب یئینگلیز یوەک ئێمە فێر یدەوەشێتەوە بڵێم جایەزە بۆ مسڵمان

 . مامم لەیکتێبخانە فاڵنە کتێبم بۆ بێنە ئەمما نەوەخرێ  یەددین بڕۆ لە فاڵنە شوێنر دەڵێ نوو یمامم دەکات و پێ
 ە،و بیخوێنەوە، کە دەیخوێنێتەوە کتێبەکە بکەو یدەڵێ فاڵنە شوێن یچەند دەقیقەیەکدا کتێبەکە دەهێنێ بابم پێ

 ی»فرض الکفایة«دا دەبێ ه یبێ لە شێوە یمسڵمانان کاریان پێ یشتێک بێگانە و هەر یزمان یدەردەچێ فێربوون
بابم  یهەڵستان یناڕۆن دوا یمسڵمانان گوناحبار دەبن. مەالکان لەسەر یببن دەنا تێکڕا یئەوتۆ هەبن فێر

 لێدەدەن. یخۆتان یدڵنیانین بۆچ یلێ یحەماغا پێیان دەڵێ ئەگەر شتێک

بابم بۆ   ینەکردە سەر ڕێز و مەحەببەت یحەماغادا کرا یەک تۆسقاڵ کار یبابم لە دیوەخان یکە دژە ئەم ڕەفتار
 دیکە بۆیان گێڕامەوە. ینەکرد خەڵق ینەبیست و هەرگیز باس یحەماغا تەنانەت ڕووداوەکەشم لە خۆ
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بوو نەک ە دڵەو دەیکرد لە یبوو، ئەو پەرستنە ئایین لە خواترساو و باوەڕ بە یباوکمەوە حەماغا مرۆیەک یبەال
بۆ  یلە دیوەخانەکە یلە هەژار و بێدەسەاڵت دەکرد تا ئەوە یڕوو بەزۆریکە  یو سەخاوەتیشە لە ڕواڵەت چاک

عەقیدە لەگەڵ  یچونکە ئەگەر الیەن ە،خواناسیندا دەچۆو یهەمووان یەک جۆرە خواردن پێشکەش دەکرا بەال
 یخزمەت یدەسەاڵتدار بەوال یدەکا کە خزمەت یداخواز  یدنیای  ییو بەرژەوەند پارێزی سەخاوەتدا نەبێ دەوڵەت

وەکوو   یبەخۆدا ڕاپەرموون و شەرم لەخۆ کردنەوە وەها بکات پیاوێک یبێدەسەاڵتەوە بێ. بەڵێ دەشێ الیەن
 یەسەاڵتدار و بێدەسەاڵت بکا هەر نەبێ لە ترسد یخزمەت یبەکەم بگرێ فەرق  یحەماغا بە عەقیدە، لەخۆ

بەیەکەوە کۆببنەوە ئنجا ئەگەر فەرق  ی، بەاڵم چ مانیع لەوەدا نییە عەقیدە و جوانمەردیڕییاکاری یتۆمەت
وەکوو بەهانا ڕاگەیشتن  یدیکە یئەو ڕاستییە نەکات خەسڵەت یئیسپات یخەڵق بای  یئاپۆرە ینەکردن لە خزمەت

شەریعەت تێکڕایان    ی فەرمانەکان یو عیبادەت و ڕێز لە فەقێ و مەال نان و بەجێهێنان یو دەسپاڕێز یو بەزەی
لەگەڵ عەقیدە جووت ڕۆییشتووە نەک لەگەڵ خۆنواندن و فیزلێدان   یپاکانە بۆ حەماغا دەکەن کە بێڕییاییەکە

 خەڵق.   یو چوونە ناو چاو 

بوومەوە ئیکتیفا دەکەم هەم   یتازە لێ یدەگێڕایەوە بەاڵم من بەمەندە یحەماغا یزۆر ڕووەوە باسەکان بابم لە
قسە دەگوترێن و لە مەجلیسدا گێڕانەوەیان بەتامە نەک بە   ئەو باسانە لەوانەن بە یکە بەشێک  یلەبەر ئەوە

وەک   یدیکەش لێیان بیستراوە یان هەر نەبێ ه یئەوتۆیان تێدایە خەڵق یکە باس ینووسین هەم لەبەر ئەوە
تێوەرێخ ڕەخنەیەک لە خۆم دەگرم لەوەدا کە گوتم  خوێنەر بە لەجیاتیخۆمەوە  لە الیبەاڵم  ە.ئەویان لێبیستراو

  یحەماغا یدیکە یکە بابم پێش هەموو خەسڵەتەکان ینەترساویەکە یحەماغا دەچێتەوە بۆ خەسڵەت یسەخاوەت
ساو بێ، واتە مەرج نییە هەموو جاران  و نەتر یبەدکاریش سەخ یکە دەس یڕەخنەکە بریتییە لەوە ە.دەیخستەو

  یخوێنەر لێم یو بەرلەوە یخۆیەت یپەسەند کردارەوە دەرکەوێ ڕەخنەکەش جێ ینەترساو  یسەخاوەت لە مرۆ 
یەکەم  یئەو لە خۆمم گرت، بەاڵم هەر نەبێ لە دوو نوختەوە ڕەخنەکەم لێدەتەکێتەوە. نوختە لەجیاتیبگرێ من 

سەخاوەتەکە لە نەترساوییەوە هاتبێ، بەاڵم  یبێ، چونکە لەوانەیە ئەسڵ یئەوەیە، من نەمگوت ناشێ بەدکار سەخ
دووەم   یندایەتیدا. نوختەپەسە یدیکە بەڕێژگە یهەندێک یبەدایەتیدا بڕوات و ال ی هەندێ کەس بەڕێژگە یال

بەڕێوە ببات کە ئیتر  یو ڕێگر  یبەزوڵم و زۆر و دز یدەوەشێتەوە سەخاوەتەکە  یبەدکار لێ یئەوەیە کە مرۆ
  یمرۆ یبەدکار و سەخاوەت یچاکتر دەبێ. لەم خاڵەیاندا سەخاوەت یلەبوون یپێوە نامێنێ و نەبوون ینرخێک

ان یینەبەدکار و ترسنۆکیش لێیان چاوەڕوان دەکرێ بەخشندە ە.دەگەنەو یبەیەکدە ترسنۆک لە هەندێ ڕووەو
لێقەوماو   یبەهاناهاتن یلە ماڵبەخشین تێپەڕ بکات بۆ خۆخستنە مەترسییەوە لە پێناو لێقەوماودا. ڕاستییەکە

 یناز و فیزدا بەهانا یبەدکار لە بارێک یپەسەندکردار بڕاوە، خۆ ئەگەر نەترساو یبەر نەترساو بەرگێکە بە
ول بکات. دەک زاڵم بێدەسەاڵت کا یبێتاوان یمرۆ یبەهانا هاتنەکەدا ماڵ یخەڵقیش ڕابگات لەوانەیە لە عەین

 و بەهانا ڕاگەییشتنت...ە زەواڵەت بێ، دەک نەخۆت بیت و نەچاک

ئەو باسانە  یم بڵێم تێکڕادەتوان یکوردستاندا باڵوبۆتەوە تە ئەوە یبەرین یحەماغا بە ڕووپێوێک یچاکەو سەخاوەت
 یکابتن ها یباڵوکراوەدا جگە لە کتێبەکە یسەرچاوە دەزانم. لە یحەماغاوە یمن لە بارە یگەلێک پترە لەوە

دا (ـیدیکە ی)یان نووسینێک  «یمروار یڕشتە»  کۆچکردوو عەالئەدین سەجادیش وەک بزانم لە یمامۆستا
  یو دیتووشمە لە سەرچاوەە بەاڵم بیستووشم ە،نووسیوە. من نووسینەکەم نەدیتوو یحەماغا یسەخاوەت یباس

کاک   یو پەراوێزکار  یپێشەک  نەمر بە یشاعیر یمامۆستا زیوەر  یبۆ کراوە. بەو دواییە کتێبێک یدیکەدا هێما
  یو الوان باڵو کرایەوە لە ژێر سەرناو یگشتیی ڕۆشنبیر یئەمینداریەت یکەریمەوە، بە یارمەت مەال یمحەممەد
کورد دەگێڕێتەوە لە  یچەند مرۆیەک یپیاوەت ی « باسیدەربەدەر یڕۆژان یمەردان و یادداشت ی»گەنجینە

ئەو مرۆیە  یئاکارەکان یڕەنگدانەوەیەک یلەسەر نووسیوە بای یسێ الپەڕە یغەفوورییە. نزیک ینێوانیاندا حەماغا
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من نووسیومن بە نەزەر  ی»ئەمانە ئەو الپەڕانەدا دەڵێ: یلە بەرەو کۆتای یشنەمر خۆی یدەکات کە مامۆستا
   :بە مەدح هۆنیوەتەوە  یسەرەتادا ئەم دوو بەیتەش  یچوار دێڕ یدوا پیاوەتیی ئەو قەترە بە دەریایە« لە

 بوو هونەروەر یکۆیە مەرد یحەماغا
 ئەنوەر ی تەبیعەت بەرز و خاوەن فکر

 موحتاجینی ناو شارلە بۆ مێوان و 
 یەکجارە موهەییا بوو ب یدیواخان

 

فەزل و عیلم«. ئنجا دێتە سەر  یئەهل یبەدوا ئەمەدا دەڵێ: »مەردێ بوو ڕەعیەت پەروەر، میهمان نەواز، دۆست
دەتۆپێ و  یمێوانێک دەکات کە واڵغەکە یپێشەوە باس . لەیو لە ئاکارەکان  یهەندێ لە کردارەکان یگێڕانەوە

 یوەرگرتوە هەتا ئەوەندە یتۆپیو یبۆ واڵغ یئالیک ی خۆ یپێبکڕێتەوە، هەموو ڕۆژێ بە عادەت ینابێ واڵغ یپارە
نەپرسیوە کوا   یبەو پارەیە کڕیوەتەوە، لەو ماوەیەشدا کەس لێ یتازە یواڵغێک یکۆکردۆتەوە کە فرۆشتووەت

  یواڵت یشێخ بزێنییەکان دەکات هەیا لەبەر یم و زۆرزوڵە حەماغا ل یکردنیبەرهەڵست یواڵغت. پاش ئەمە باس
کەرکووک. پێشتر من لەم نووسینەمدا سەربە  یخۆیان لە هەرێم یواڵت یکۆیەیان دەپەڕێنێتەوە بۆ بەر 

  یخۆ لێبیستووە کە یمامۆستا زیوەر هەر ئەوەندە دیارەبووە باس کرد،  یئەو مەسەلەیەم بەو جۆرە یچەندوچۆن
 یبەندیخانەدا بەدرێژایە کە ل یحەماغا لە بەغدا و ئەو سەخاوەتە یدەگێڕێتەوە. ئنجا دێتە سەر حەبسبوون

  یڕاکێشا ژاندارمەر لێ یخانەحەبسخانەش دیو کۆیە لە یو دەڵێ: »هەروەک دیواخان یکردوویەت یحەبسبوون
ئەو  یلەسەر نان و خوان (ێموستەحەق )دەبێ موستەحیق ب یو زۆر لە حەبسە حەبسخان یو مودیر ینۆبەتچ
تەرک کرد بۆ   یمەتبەخە یبوو ئەو هەموو ئەشیا و حاجەت و لەوازیمات یکە لە حەبس نەجات ... ئەژیان

 هەزار قڕان زیاتربوو«.  یهەر ئەو زەمانەش قیمەت ... ەحەبسخان یو مودیر یمەتبەخچ

ناحەق  بەو  غەدر حەماغا دەکات بەرانبەر فەالح و شوانکارە بەاڵم »ئەگەر بە یوویبوردلێ یپاش ئەمە باس
نەقد، بە حەیوان ە پاشاندا دەڵێ: »وەکوو بە ماڵ، ب ئەسەند«. لە یگاجووتێکیان ببردایە سەد قات ئینتیقام

  یشیالنەی مەرگە کە بەخشیویە بە یهۆمەر لە ناحیە مەال یکردووە. دێ  یبووە، بە موڵکیش بەخشندەی یئینعام
 ئەکەن«. یئێستاش بەدەستیانەوەیە خۆیان تەسەڕڕوف 

 ببڕم: یهۆمەرەوە تێبینیم هەیە دەبێ دەر مەال یدێ  یلە بارە
و   بیتوێن چەند دێیەکیان بەدەستە یشیالنەش لە بەر یبیتوێن، هۆز یهۆمەر سەربە ڕانیەیە، کەوتۆتە بەر مەال
هۆمەر بەدەست کوێخا   کان. مەالودو یدەسکرد یگۆم یکەوتە ژێر ئاو یوو خۆیان بوو هەتا هەم   یموڵک

و ە حەمائاغا تۆژینەو یشیالنەکانەوە بوو، کەسیش لە میراتگر  یو براگەورە یڕیش سپ یمحەمەد ئەمین
کە تەسویە گەییشتە ئەو هەرێمە  1958 یپەنجاکاندا بەر لە شۆڕش لەگەڵدا نەکرد. کاتێک لە  یلێپرسینەوە

و  ە لەسەر حەماغا تەسوی یلەگەڵدا بکات هەر لە خۆوە دێیەکە یکەس نیزاع یکوێخا محەمەد ئەمین بێ ئەوە
گرت و هەم   یخۆ یپیاوەت یهەم حورمەت یبەو کردارەش دیارەتاپۆ کرد. ئەو مرۆیە لەخۆوە پیاو بوو، 

ڕاست و وەفادار.   یهەموو مرۆیەک یەدهەزار ڕەحمەت لە گۆڕحەماغا بەجێهێنا س یبەرانبەر یاد یوەفاکاریش
  یخەبات یو دەنگ و سەدا یچینپەروەر یتەسویە کەوا جارێ بیر یقانوون  یدەرچوون یسەرەتا پێشتر لە
خاوەن مڵکدا دەهێنا، بەاڵم تا   یبەناو خەڵقدا باڵو نەبووبۆوە فەالحەکان خۆیان دانیان بە مڵکایەت  یچینایەت

  یخەبات یکردبوو حیزبە تازەکانیش بیر یهۆمەر بیست ساڵێک بەسەر تەسویەدا تێپەڕ تەسویە گەییشتە مەال
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تەاڵق بۆ  د و ان دەدا کە سوێنئەوتۆش هەبوون فەتوای یفەالحەدا جێگیر کردبوو مەال یچینایەتییان لە مێشک
کوێخا محەممەد ئەمین لە ڕۆژێکدا بوو کە ئەگەر بە   یهەڵوەست ە.تێدا نیی  یگیان و ماڵ گوناح یپاراستن

لەگەڵ خۆدا کردن جگە لەمە ئەو مرۆیە نەهات مڵکەکە بۆ   یبپێوین دەبێتە دوژمنایەت  یئەو ڕۆژە یگەزوگرێ 
 یمیراتگرەکان یلەو دەمەدا کاکەزیاد دەسەاڵتدارە ویە بکات کتەس یئەوەوە  یکاکەزیاد ساغ بکاتەوە بەناو

هات و   یئەو، کەچ یبەرهەڵست بەرانبەر بەرژەوەندە  ببێتە لەوە نەدەکردەو  یحەماغا بوو، کەسیش بیر
  یشەرع و ویژدان جواڵیەوە، حەیفە مەردایەت یکۆچکردوو تەسویە کرد، واتە بەپێ یلەسەر حەماغا یمڵکەکە

حەماغاش لە بێدەسەاڵتییەوە   یمەردایەتییەوە دەڵێم، میراتگران یبزرنەکردن  یشوێن بزر بکرێ هەر لەم تێبینییە
کە لە  ینێکێ هۆمەریان بۆ کوێخا محەمەد ئەمین واز لێنەهێنابوو، بەڵکوو حورمەتییان بۆ ئەو و بۆ شو مەال

کوێخا  یئەمانەت خۆ لێ بێ ساحێب کردنیان بوو، لەوە هەر گەڕێ کە دڵنیابوون لە یوو هۆحەماغاوە بەجێ ماب
 ... کە دێیەکەی لێ داوا بکەنەوە سەرپێچییان لەگەڵدا ناکا  یئەوە یمحەممەد ئەمین بای

خۆیدا   یدەم فۆتاوە، چونکە لە یزێدە کەمە لەچاو ئەوە یحەماغا بەجێ مابێ کەمێک لە یدەنگوباسێک
بەسەردا دێت، ژیانە   یساڵ و پشتاوپشت لێی کەم دەبێتەوە یان گۆڕانەو نەنووسراوەتەوە، دەماودەمیش ساڵ

و  یمەجلیس یجۆرە بابەت ڕووداو و بەسەرهات و قسە لە هەمووحەماغاش  ی دەوڵەمەندە بە سەروسەداکە
بەخوێنەر و  یدیکە ی یە تەڕدەماغییەکتێدابووە ئەگەر لە فۆتان ڕزگار بووبا یو ناخۆش یو لەتیفە و خۆشە نوکت

 . یگوێگر دەبەخش

و  ە واحیداغا نووسیبوونیەو یخۆ یکە وەخت یتاڵع هەندێک لەو باسانەهەرچۆنێک بێ چاکترە لە هیچ، خۆو بەاڵم
 یمحەیدین نووسراونەوە. بەشێک یکاک حاج یدووەم یدەفتەر ئەوسا مابوون و لە یگوێگران یبزربوون لە بیر

کردووە و بەمن گەییشتووە. ناو  ی ەوەیانکردنکۆ یخەفتیان ی شاخە پیسکەی یدیکەش لەو باسانە کاک مراد دیار
حەماغامان پێ ڕادەگەیەنێ. لە  یئەو سەردەمە تێپەڕیوە خەبەرێک یناوەیەکیش لەم الو لەوالوە دەنگوبەنگێک

 دەور دەکەمەوە. یگوتنەوە بێ لێرەدا بۆ خوێنەر یشیاو یباسێک یئەو سەرچاوانە هەرچ  یتێکڕا

محەیدین من لێرە  یکاک حاج یدووەم یبەر لە هەموو باس و خەبەرێک شتێک دەنووسمەوە لە دەفتەر
 1920-1919حەماغادا  یقائیممەقامەت یئەو دەفتەرە گۆیا لە دەم یبەپێشەوە هەرگیزاو هەرگیز نەمبیستبوو، بەپێ

 ینهێن یمیرزا عەواڵ »خادم« ڕێکخراوێک یحاج یکۆیێ بەسەرۆکایەت یئەوسا یدەستەیەک لە نیشتمانپەروەران
کەس دەردەچێ.   27بتوانن بە گەلەکەیان بگەیەنن، لە کۆبوونەوەدا ژمارەیان  یخزمەتێک یپێکدەهێنن بۆ مەبەست
ەیەنن حەمائاغاش دڵنەوازییان دەکات و دەگ  یخۆیان یوبارحاڵ حەمائاغا دەنێرن و لە یچەند نوێنەرێک بۆ ال

بکەن لەو  یدەوێ گۆیا هەزار لیرەیان دەداتێ سەرف  یوەکوو ئێوە یئافەرینیان لێدەکێشێ کە میللەت پیاو
لە  یزرینگێتەوە هەر دەڵێەدیکەش د یبەاڵم لەبەر گوێم قسەیەک ە،ڕێگەیەدا. ئەمەیە لە دەفتەرەکە نووسراو

پێیان گوتراوە بۆڵشەفیک، جا ئەگەر ئەمە  ە وتراوه: وەک دێتەوە یادم ئەو گرووپتەلەفۆن یان لە وتووێژدا پێم گ
لزوم نەبێ،  ە کردووە. ڕەنگە لەوەدا سەیرهاتنەو یئۆکتۆبەرەوە بۆ ئەوان زەنە یناوەکە لە شۆڕش  دیارەوەهابێ 

 یدووەم کۆمەڵە گەنجێک خەریک بن لە خۆوە خزمەت یو شەڕ 1917 یدوا یچونکە لەو گەرماگەرمییە
 یبەجورئەت یئەوتۆییان بەدواوە بێ هەروەک یەکێک دوو قسە یناو یخۆیەت یگرتبێ جێە میللەتیان بەئەستۆو

 یفەڕمەسۆن چ بنەڕەتێک یو نە خەڵقەکەش دەیانزانی وشەە دەگوترا فەڕمەسۆن کە نە ئەو کەس ی کردبایە پێ
مەسەلەکەوە لێبکرێ، وەهاش   یکەسە کەسیان بەرحەیات نەماوە پرسیارێکیان لە بارە 27هەیە بەهەمەحاڵ ئەو 

نووسیم   یپێدەچێ حیکایەتەکە بێ بنج نەبێ، چونکە وەک دەڵێن دووکەڵ بێئاگر نییە. بەداخەوە جگە لەوەندە
 کەیان کردووە.پایدۆستیان لە کارە یئەو گرووپەوە بەمن نەگەییشتووە ناشزانم چۆناوچۆن یهیچ شتێک لە کردەوە
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کەمن پێشتر نووسیوەتم، بەاڵم لە الیەن   یکاکەزیاد نووسراوە بەو شێوەیە یلە دایکبوون یهەر لەو دەفتەرەدا باس
 ییاڕەیحان (لە کۆیەوە  یمەیلەو قیبلەی یڕۆژاوا  یدەکەوێتە ال)ک ۆشیواش یلێ بەخێوبوونیەوە دەڵێ لە دێ  یشوێن
دەبێ بەدایک و دایان،   یبۆ (غەفووراغا بێ یدەروێش مەال  یموستەفا یحاج یتایەراغاڕەنگە  )تایەرئاغا  یخێزان

سەربە   یگومەشین ی دێ  یخەڵق یببێ ڕۆژێکیان مام فەتاح ناوێک یحەماغا کوڕ ی لە موناسەبەدا دەڵێم بەرلەوە
حەمائاغا دەشێلێ.    یلەشە ، ئا ئەو مام فەتاحژیاگوێستبوو بۆ کۆیە و لەگەڵ غەفووریەکاندا دە یخرابە کە ڕا

دەدەنێ موژدە بێ   یخەبەر یشوکرانەبژێر دوایپێبەخشیت.  یبۆ دەهێنن مام فەتاح خوا کوڕێک یخەبەر
 یخێر بێ کوڕێک یدێ پێوقدوم یخەبەرە لە ئەلحەمدولیلال نابێتەو یدیکەشت بوو جارێ بە تەواو یکوڕێک

پەستن با  یێ بەقوربانو بم بیبەن لە زارکدادەماڵێت و دەڵ یسێیەمیشت بوو، ئەویش گورج کاڵو و جامەدانە
نابێ ئەمنیش یەکێکم لێ زیادە  یدەکا کوڕێک یکەرەمت بم حەماغا چەند یبەس بێ دواتر دەڵێ خوایە بە قوربان

مام   یباش یوەها مەکە خوا ڕزقیان دەدات. باروبوویەک یدەڵیتەوە قسە  یحەمائاغا پێ ە،بە سێیانم بەسەر دەکەیەو
خۆشیدا دەچێتەوە. لە کاکەزیادم بیست ئەو سێ کوڕە هەر سێیان گەورە  یبار لیسەکە بەفەتاح دەکات و مەج
 بوون و پێشگەیشتن. 

 یهەیە شتێکیش لەو ڕەیحانەوە باس دەکات گۆیا خەڵقە دایان دانە ئەم ب یکاک مراددا باس یدەفتەرێک لە
بووە،  »مام ناخۆش« یبە پیاوێک کردووە ناو ی« بووە، زووتر شوو ی»سوورچ ی هۆز  »بەلەبان« و لە یگوند

دایانەتییەوە  یتەاڵقدان یان بە شوومردن بێوەژن دەبێت و شوو بەو تاهیراغایە دەکات، بەهۆ ئیتر یان بە 
  یگەورە و گچکەیان، شیواشۆک یشیواشۆک یدوو دێ   یبار یو ڕاگرتنە دیوەخان یتاهیراغا و ئەرک یماڵ یمەسرەف 
 حەمائاغا.  یتاهیراغادا بوون، دەکەوێتە ئەستۆ یخوارەوە کە لە تەسەڕڕوف و ە سەرەو

 

 . یکاک حاج یدووەم یدەگەڕێمەوە بۆ دەفتەر

و  ینەفتچ ی وابزانم لە بنەماڵە) ناظم بگ  یحەمائاغا لە کەرکووک دەست بەسەر دەبێت لە دیوەخانە
زۆر بۆ   ییەکیدیارشوان بەسەردان  یکوێخا ڕەجەب یبرا یمێوان دەبێت کوێخا یاخ (بەناو بووە  یدەسەاڵتدارێک

چووە،   ینازم بەگ مێوان دەبێ بەرقییەیەک بە حەمائاغا دەدەن، لە کۆیەوە بۆ یحەمائاغا دەبات و ئەویش ال
حەمائاغا   یکە مێگەلەکان یپووش و پاوان یگێڕاوەتەوە لە بڕ یحەماغا یسەر مەڕ  200مەنگوڕ  یدەڵێ بایزپاشا

بایزپاشا   یو هەر لەویش مێوان بووە تەنانەت کە نۆکەرانە بوو ی. بایزپاشا دۆستیتێیدا دەلەوەڕێن لە مەنگوڕایەت
بەرقییە   یگەییشتن یمەسرەفیان دەکێشێ حەماغا دوا ییەکماڵ یسااڵنە لە کۆیێ پۆشتە دەکرێنەوە حەماغا بەناو

  یخۆ ینەدابێ، دەستە یلێدەدات وەک چ ڕوو  یننەکەیەوە دەنێت و قوم بێهەست دەم بە قە یخۆ ی بەعادەت
بەدەنگ دێت و دەڵێ بۆ وەاڵمیان نادەیتەوە  یلێ بکا وەاڵمیان ناداتەوە، کوێخا یاخ یحکوومەت یدەڵێن شکات یپێ

سەر مەڕ خۆم بە درۆزن   200چۆن لەسەر  یحەماغا بەو دەڵێتەوە، من بە بایزپاشام گوتووە تۆ دۆستم
دەڵێ دەک ماڵت بەقوڕ نەگیرێ بۆ خۆت و سەبرت من حەوت   یبێ. کوێخا یاخ یگیان یەهێنم یاخوا نۆشدەرد

بێ. زۆر   یدووسەد سەر مەڕ عافییەت یدوو حەفتە لەداخان نانم پێ نەخورا تۆش دەڵێ یسەر بزنم گورگ خواردن
 دەخۆم.  یتۆ یماڵە مەڕم گێڕاوەتەوە ئەویش هەر ب 40بۆ دەنێرێ  ینابا بایزپاشا کاغەز

کەرکووک  یحکوومەت ی ال  یخۆ یحەماغا کە هانیان داوە بۆ شکات لە نازم بەگیان ڕادیتوە نفوز یوابزانم خزمان
 خۆیدا بووە.  یبەکار بهێنێ بۆچوونەکەشیان لەجێ
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 یچەندین باس دەردەکەوێ کە لە حەماغا یقووڵو باڵ یفەڕاحسینە  یخەریکم بینووسم ئاکارێک وا یلەم خەبەرە
سواربوون و   یمینەگ، واڵغ)دەڵێ ئاغا مینەگەم تۆپیوە  یپێ یدەردەکەوێتەوە. قەتارچییەک یدیکەی ئەوتۆی
  یبەینێک حەماغا دەبینێ ئەو مینەگە یبکرێ دوا پێ یدیکە یدەداتێ واڵغێک یحەماغاش پارە (کەلوپەل لێنان

 ە،دەڵێ، مینەگەکەت نەتۆپیو یدەکات و پێ یقەتارچییەکە یدەڕوات. بانگە پێش واڵغانەو کە بەزار تۆپێنرابوو لە
دیکە مەڵێ هەتا بەدخوو نەبن کابرا بە نیوە  یلێتوەرگرتم بۆ خۆت لێشت زوێر نابم ئەمما بە قەتارچ یپارەکە
 ناکات. یمیندیکە نائە یبۆ دەخوا کە جارێک ی خەجاڵەتەوە سوێند  یمردووی

  یبێدەسەاڵت فەرق  یبەاڵم چاوپۆشیکردن لە قەتارچ ە،تێدای یحەمائاغا بەرانبەر بایزپاشاش باڵقووڵ یهەڵوێست
ن لە بوردگەورە بەوەدا کە  یلە بایزپاشا لەگەڵ ئەمەشدا دەبێ سرنج بدەینە ڕاستییەک یوویبوردهەیە لەگەڵ 

کوو  ن لە بایزپاشا ناکێشێتەوە بۆ پێنەوێران و بەزەحمەت زانین بەڵبوردکە  یدەبێتە بەڵگە لەسەر ئەوە یقەتارچ
لە بەیندا  یو دۆستایەت یپیاوەت یدۆست، دەنا ئەگەر تێخوێندنەوە یکردنبەخشەبدان و خاڵە جدەکێشێتەوە بۆ 
 بسێنێتەوە.  یتۆڵە لە قەتارچ ینەبێ خۆ دەیتوان

لە   یلەگەڵ کەمێک جوداواز ە و کاک مراددا هەی یکاک حاج یتۆییش لە نووسینئەو یدیکە یخەبەرێک
باسەکەیە،   یئاگادارە لێدەخوێنمەوە، چونکە بێگومان ئەو لە نزیکترەو یکاک مراد ینێوانیاندا، من دەفتەرەکە

شاخەپیسکەیە  یکوێخا حەوێز یگەییشتووە. کاک مراد نەوە یخەڵقەوە پێ یدەماودەم کاک حاجییە لە یهەرچ
 ان حەماغا و کوێخادایە. لە نێومەسەلەکەش 

کوێخا حەوێز بووە   یباپیر خزم ی، فەقێ محەممەدیدەربەند یکان یپیاوێک ە،گێڕابوویەو  یکوێخا حەوێز خۆ
ز دەچێتە حەج و لە 1892ک کە دەکەوێتە بەرانبەر 1310 یال دەبێ لە ساڵ یحەماغا یڕەوەیەک لە ڕەشەوەاڵغ
دەباتەوە بۆ کۆیێ بۆ    یفەقێ محەممەد، کوێخا حەوێز ئەو ڕەوەگاڕانە بە گرد یمردن یسەفەرەکە نەهاتەوە دوا

ە دەڵێتەو یحەماغا پێ... ەبۆ ڕوون دەکاتەو یدەپرسێ حەوێز ئەو واڵغانە چن؟ ئەویش مەسەلە یحەماغا، لێ
 یتۆ بن گاجووتەکانیان دابەستە بۆ جووت پێکردن گەنم جۆیەکە یواڵغەکان ال یتۆ ماوحەوێز فەقێ نەماوە 

پیاوەتیەکت پێدامەزرێنەوە منیش خێرێکم دەگاتێ تۆیش  یمانگاکانیان مێوان یبکە بە نان لەگەڵ ماستاو و دۆ
 رێ.داخ بک یهەر گوێرەکەیەک لەو ڕەوەیە پەیدا بوو پێ یدایێ بۆ ئەوە ی، داخێکیشچنگ دەکەوێ

بەو پارەیە  یزۆر نابا گایەک لەو گاڕانە دەفرۆشێت و زینێک بۆ واڵغەکە یخۆ  یگێڕایەوە ال یکوێخا واڵغەکان
کۆیێ دەبێ کە مەشوور بووە بە ساڵحەڕەش گایەکە لێدەخوڕێ لەبەر  یئەو گایە مام ساڵحێک یدەکڕێت کڕیار

دەزانێ مام   کردندەناسێتەوە بە پرسیارە گایەک یحەماغا دەبێ. حەماغا داخ یحەسەنەغا تووش یحەمام یدەرگا
  یو دەینێرێ بۆ حەسارە ێتەوڕوە. حەماغا گایەکە لە مام ساڵح دەگێیساڵح ئەو گایەی لە کوێخا حەوێز کڕ

نەک بۆ فرۆشتن و مامڵەت   کردنپێوە یدەڵێ من واڵغم دا بەتۆ بۆ پیاوەت ی. بەدوا کوێخادا دەنێرێ پێیەکانواڵغ
گەنم کڕین، فرۆشت. دەڵێ کەواتە بڕۆوە  یکوێخا دەڵێ ئاغا ئەمساڵ گەنمم نەبوو گایەکەم بۆ پارە کردنپێوە
 یکوێخا لە شاخەپیسکە پارەکە یبۆ ماڵ ەحەماغا هەشت بەر گەنم و گایەکە دەنێرێتەو یخۆت. بۆ بەیان یماڵ

  یڕاست یسوود یلەگەڵ بکە یئەمەیە درۆ یلەو مەسەلەیەدا گوتبوو  کوێخا حەوێزمام ساڵحیش دەداتەوە 
 هەیە. 

پارە بەسەر  یوردە ی چوار لیرە  نوێژکردن هەڵستا  یجومعە دوا یکوێخا حەوێز دەگێڕێتەوە دەڵێ حەماغا ڕۆژان
و حەماغایان خست و پارەکەیان بە فڕان فڕان  ڕۆژێکیان هەژارەکان هرووژمیان هێنا .هەژاراندا دابەش دەکرد

لێیان دارەبەش بکەم هەندێک پڕ و  یلێنەگەڕان بەڕێک یحەماغایان لەبن هەژارەکان هەڵستاندەوە گوت .قۆستەوە
پێیان خۆش نەبوو ئەو   یبەڕێ کەوت، خزمەکان یحەوێز یعەواڵغا یسەردان یهەندێک قڕ. ئنجا بە نیاز
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 یفەتاحاغا کوڕە گەورە یمەبەست)فەتاح  یدەچینە ال یماڵ نییە گوت سەردانە بکات گوتیان ئاغا، عەواڵغا لە
. حەماغا  (حەماغا بوو ی فەتاحاغا زاوا)هەڵگرتووە  یقاوە  یکورتە مەسینە یگوتیان فەتاحاغا دەست (عەواڵئاغا بوو

خۆم  ی، ئەمن شوێنیگوت بیدە بە فەتاح دەچمە سەردان یخۆ  یپیاو  یقاوەچ یدەرهێنا بە خدر یلیرەیەکچەند 
 تێک نادەم. 

عەبدجاسم دەگێڕێتەوە   یحاج ە.وەک ئەوم بە بیر دێنێتەو یدیکە یفەقیران لەم حیکایەتەدا شتێک یهرووژم
 یکە لە خان(یفەریق طاهر یحی یباوک) یتتکری یهاتمە کۆیێ خەبەرێکم پێبوو بۆ مەال یەحیا یگران یدەڵێ ساڵ

 خۆم دیتم لە ی. دەڵێ وەها ڕێک کەوت بەچاو یخۆ یمامڵەت یگرتبوو بۆ کار یمەحموودئاغا ژوور
حەمائاغایان خست.  یبرسییەت یو هەڵپە یپڕکێش حەماغایان داو لە ینان و پێخۆر فەقیران دەور یدارەبەشکردن 

لێکردن و بەسەر  یفەقیرەکان ڕاخوڕن حەماغا هەیدێ و خەریک بوون لەە ڕاستییان کردەو یدەست و پاوەند
 نەدابێ.  ینەهێنا و خواردن دارەبەش کرا وەک هیچ ڕوو یخۆ

نەبرد بە   ییدا بوو، سێ ساڵژیان یو کۆتای یپیر یحەماغا لە دەور ز1917 یساڵ یگران یدەمە یئەو هەیدێ 
لە   یساڵیدا ڕەفتار 80 دوای یوو بووبێ کە لەو تەمەنەبوردخوا شاد بوو. دەبێ زۆر لەخۆ یڕەحمەت

ز بوو 1918 -1917 یلە زستان یدیتووە. گران یعەبد لێ یهەژاران ئەوە بووبێ کە حاج یسەراسۆییکردن
 وە.ژیا ە گرانیەک یساڵ و نیو دوا  کرد بەو پێیە دوو  یدوای یکۆچ 1920 یحەماغاش لە هاوین

حەماغا کە لە  یخەرمانە جۆ یگێڕامەوە، هاوینێکیان سەپان یدەڵێ، مام ڕەشید »ڕەشیدە کەڕ« بۆ کوێخا حەوێز
 یئەمیناغا یماڵ و دیوەخانە یبەر دەرگە حەماغا بە ینزیک شارەوە بوو کێشەیان لە کایەکە دەکرد بۆ حەسار

جۆیە نەک گەنم، بە تەکلیف لێیان داوا دەکا   یەزانێ کااغا بە پرسیار دحەوێزیدا تێدەپەڕن، ئەمین یحاج
بیەخن، سەپانەکان لەخۆوە نەیانوێرا کایەکە بیەخن و قسەیان بۆ  یخۆ یماڵ یهەندێک لەو کایە بۆ دابەستەکان

 ە،لەو نزیکانە ماوە دەڵێن خەرمانێک ماوە جارێ گێرە نەکراو  یحەماغا دەپرسێ چ خەرمانە جۆ ە،حەماغا گێڕایەو
 ڕۆ بکەن. یئەمیناغا یبیبەن لە حەسارە ئەویش پێیان دەڵێتەوە خێرا ئەو خەرمانە بکوتن بەکاو و دانەو

کۆیێ قەبووڵیان بووە ئەمیناغا لە  یخەڵق زۆر خۆشەویست و ڕێزلێگیراو بووە، تەنانەت گەورە پیاوان یئەمیناغا ال
. وا مەشوورە کە تەقیەدین پاشا بەسەر غەفوورییەکاندا یسەر لێدان ینەستێنن لە دەم ییوەخانە بنوێت و هەڵیشد

  یکردووە لەسەر ئەو کارە ناڕەوایە یپاشا یدەدات و لێیان دەکوژێت و دەگرێت ئەمیناغا بە هەڵبەست هەجو 
بە دوادا دەهێنن گۆیا  یەتێکیشکردووە تەنانەت ئەگەر ڕاست ئەگەر درۆ، حیکای یغەفوورییان یکە دژ

 یدەدەن لەو دەمەدا باپیرم حاج دائەمیناغا یئەو هەجوە بەسەر دیوەخانە یکردندەردەست یمەفرەزەیەک بە نیاز
کە   یئەمیناغاش بوو لەوێ بووە و ئەو کاغەزە ینەکردبوو کوڕە پوور یکە جارێ حەج  عەبدواڵ مەال

بەسەرەوەنان بێ  یدەکات و دەیفۆتێنێ. ڕەنگە لە شێوە یپارچە پارچە یخۆ  یلێ نووسراوە بە دەست  یهەجوەکە
قووت دەدرێ نەلزومیش هەیە بە  یکاغەز بەسەهل قووت داوە چونکە نە یکە هەندێک دەڵێن کاغەزەکەش

ئەو  یماون لەوانە چونکە کەم ە،. بەهەمەحاڵ ئەمەش بەسەر زارانەوە دەگوترێ یاخود بابڵێم گوتراویقووتدان
 جۆرە خەبەرانەیان ئاگا لێیە. 

ن و ێ و پوول و نوە و ڕێگر و تااڵنکەر پار دز یخۆیەوە دەگێڕێتەوە دەڵێ نەنکم لە ترس یلە زار دیارکاک مراد 
مناسب   یێکحاڵوبارحەماغا دادەنێت. تومەز خاوەن  ی هەیە لە ماڵ ینرخێک یفەرش و الکێش و ئەو جۆرە بابەتە

 یدروێنە بەرەو کۆیێ دەبات بە نیاز یداس 30بووە، ڕۆژێکیان بارێک گەنم و دوو هیزە ڕۆن و 
مام وسوو بە تفەنگەوە لەگەڵیدا دەبێ بۆ  یفەتاح یخۆ  یدەغڵ، خزمێک یداسەکان بۆ دروێنە یەوەکردندەمەزەن
  (چادرە یڕێکوپێک لە وێنە یو هەولێرە گردێکە نێوان کۆی یلەسەر ڕێ )چادر  یلە نزیک گرد یپارێزگار
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  لە هەمووتفەنگ بەدەست ڕووتیان دەکەنەوە، بەر  ی« چەند ڕێگرێکیسپژاڵە گوڵدەڵێن » یشوێنێک هەیە پێ
دیکە پێیان ڕادەگات و داسەکانیان بۆ  یتەنها داسەکان بەجێ دەهێڵن، کاروان... فەتاح یدەست یشتێک تفەنگەکە

و پرسیار لەو  ە هەڵدەگرن هەتا کۆیە، هەر ئەوانیش مەسەلەکە باس دەکەن و دەگاتەوە حەماغا. بە توێژینەو
 یحەماغا یلە ماڵ یحەماغا ئەو ئافرەتە کەلوپەل و پارەیەک یمردن یچووە. لە دوا یو چەند یئافرەتە دەزانێ چ

ئۆقرە ناگرێ   ە،بە زیادەوە لەگەڵ یلیرە 250 ی نێتەوە کە پارەکە دەژمێرێ دەبیندەهێ یخۆ  یدانابوو بۆ ماڵ
حەماغا  یئەو کەوتووە. لە ماڵ یئەو پارەیە تا بزانێ لە چییەوە بەگەڵ پارە یدەچێتەوە کۆیێ بۆ ساغکردنەوە

مەشوور بە ساڵحەڕەش  یبەاڵم مام ساڵح ە،ئافرەتەک یئەو لیرانە چوونەتە پاڵ لیرە یکەس نازانێ چۆناوچۆن
ڕۆن و  یلیرە دەخاتە سەر ئەو پارەیە لە بر 250 یخۆ یئەو بەدەست یدەدا کە حەماغا لەبەر چاو یشایەد

بە خەڵق بگات  یبەرپرس زانیبوو لە زەرەرێک ییان سەندبوو، چونکە خۆێکە ڕێگران ل یتفەنگ و واڵغ و ئەوە
 ڕادەگات. بەسەردا یکە دەسەاڵت یهەرێمە  لەو

 یحەوێز   یجەمیالغا  یموستەفا دەگێڕێتەوە، جارێکیان حەماغا بۆ ماڵ یسۆف   یخوالێخۆشبوو یکاک مراد لە زار
 یئاژەڵەکان دەناسێتەوە ه یداخ ە،بەڕێگاوە دەبێ دەبینێ حەفتا سەرێک لە مەڕ و بزن بەدەست قەسابانەوەی

  یدەبن، پێیان دەڵێ مەڕ و بزنەکە ه یهەموو شوانکارە. قەسابەکان دەڵێن لە فاڵن و فاڵنمان کڕیوە کە یخۆیەت
دوو کوڕ  )  یحەوێز یغاابەکان هانا دەبەنە بەر موستەفادەیانگێڕێتەوە. قەس یخۆ یمنن و بە پیاوەکانیدا بەرەو ماڵ

  یکیژ یئایشەخان یحەماغا ال  یئەویش دەچێتە ماڵ (ون، دلزار، شارەزا، فرشتەبەجێما لێ یشاعیر یو کچێک
لێدەکەن، کە حەماغا لە    یبەلەزەت پێشواز یگۆشتێکباش و پاڵو یبەخێرهاتنێک یحەوێز  یەداغائەسع یحاج

بۆ حەماغایان هێنا ئەو ڕۆژە  یدەهێنێ نانێک یبەخێر یغا مێوانیەتالغا دەگەڕێتەوە دەبینێ موستەفاماڵی جەمی 
ئاغا کێ دۆینە دەخوا   یدیتبوو گوتبوو  یخۆ یغا دەکا ئەویش ئیشخواردن لە موستەفا یتەکلیف... »دۆینە« بووە

ئاژەڵەکان بەوەدا دەکات کە   یداوە. خوالسە تەکلیف یوەها مەکە خوا باش یدەڵێ فەقێ موستەفا قسە یحەماغا پێ
خۆیەوە  یدەڵێ ئەو مەڕ و بزنانە من کڕیومن ئەگەر نەم دەیتەوە زەرەرەکە بە من دەکەوێ، ئایشەخان لە ژیری

حەوێزییانە، حەماغا بەدەنگ دێ دەڵێ کچێ عەیشێ من   یلێ بێنە حەماغا دوژمن یدەڵێ کاکە موستەفا واز 
حەسار  یبڕۆن دەرکە یدەکە یبۆچ یفەقێ جەمیل دێمەوە فیتنەی یحەوێزییانم تازە لە ماڵ یدوژمن یبۆچ

وە دا  یو بزنەکان  مەڕ یلە چاودایە. تەواو یو بزنەکان بباتەوە عەیشێ فیتنە بکەنەوە با فەقێ موستەفا مەڕ 
لەو قەسابانە  یباش ی موستەفاغا »حق القدم«ێکاڵحەفتا ساڵێک لەو ڕووداوە دەڵێم شا  یدوا)موستەفاغا 

 . (بۆ ئەو حەاڵڵتر بوو لەوان  یوەرگرتبێ ڕاستییەکە

حەماغا  یمیرزا قادر دەگێڕێتەوە حەمەالرە ناوێک دێتە ال یحاج یخۆ یباوک یمیرزا محەممەد ئەمین لە زار 
لە دوا بەجێدەمێنێ ساڵ   یبەینێک حەمەالرە دەمرێ چوار کوڕ یلێوەردەگرێ دوا یبڕە حەیوانێک یبە شوانکارەی

»شوان«   یبەغدا دەگەڕێتەوە کە دەگاتە ماڵ  پازدە ساڵ حەبسبوون لە یو زەمان دەڕوا تاکوو حەماغا دوا
الدەدەنە   یبە مێوانەت یو هاوسەفەرەکان بە دەورەوە دەبێ حەماغا یزۆر یورە دەبینێ مەڕ و مااڵتێکگە یدەوارێک

مێوانەکە دەپرسێ دەڵێ ئەو کابرایە کێیە   یئێوارە خاوەن ماڵ لە پیاوێک یهاکەزای ینان خواردنێک یئەو ماڵە دوا
حەج کردوو بووە  یکۆچکرددوو یکابرا یماڵەکە میراتخوالسە مەعلووم دەبێ مەڕو ... دەڵێ ئەوە حەماغایە یپێ

واتە دۆ خۆری، کوڕەکان دەیانەوێ مەڕ و ماڵەکە بدەنەوە بە حەماغا   یوەرگرتووە بە شوانکارەی یکە لە حەماغا
 لێیان قەبووڵ ناکات و هەموویان پێدەبەخشێ.

ە  ب یو تاکە پیاوێک یەماغا بەخۆدەزانم، گۆیا ح یخۆم  یبچووکم کردووە کە بە ماف  یلەم باسەدا دەستکارییەک
بەغدا لۆقتنە بۆ   یلەو ماڵە مێوان دەبن. ناشێ ئەمە ڕاست بێ، چونکە حەماغایەکی لە حەبساخانە یپیادەی
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  یبە کاکیەکە یو دەشتە کاکە قورف  یچۆل ی بەپێیان بیابان یبەربوون یحەبسان قوت بکاتەوە ناچێتە عەقڵەوە دوا
لەمەیان   ینەختێک جودایە دیکەش بیستووە ب یوە. من حیکایەتەکەم لە خەڵقنێوان حەمرین و خورماتوو بکوتێیە

 و یەک پیاو و بێ واڵغ بۆ کۆیێ گەڕابێتەوە... کە ئەوەندە نییە بیانکات بە دوو حیکایەت، بەاڵم نەک بە خۆ

 یجاف دەگێڕێتەوە کە ئەویش لە حاج یگەاڵلێ هۆز ینادر لە تیرە یمام شێخ محەممەد یکاک مراد لە زار
سن لە الیەن   ی نەقڵ دەکات گۆیا حەمەداغا یدەربەند یکان یقادر مەال  یباوک یدەربەند یکان یباپیر

هانا بۆ حەماغا دەبەن، ئەویش دەڵێ بڕۆنەوە بابتان بەر دەبێ.   یعوسمانلییەوە دەگیرێ ماڵ و منداڵ یحکوومەت
  یئەم جارەیان پێ... سەرلەنوێ هانایان بۆ حەماغا هێنا یەوە منداڵەکاندوو ساڵ دیسان حەمەداغا گێڕای دوای

خوایە بە عەبد  یدەست یعەبد بوو، ئەم جارە گرتوو یدەست یپێشوو بابتان گرتوو یگوتن ڕۆڵەکانم، جار
  یسن، چونکە حیکایەتەکە لێ یحەمەداغا یگێڕاوە لە یاریدەدان یبەرنادرێ لێرەدا نازانین چ هۆیەک حەماغا

تێدا پێشێل بووبێ   یکردبێ »حق الناس« یوەها یدووەمدا حەمەداغا کەتنێک یدەنگە. وەها پێدەچێ لە جار بێ
 زوڵم بدات...  ینەدیتووە یارمەت یکە ئیتر حەماغا ڕەوا

لەسەر  (سواراغا یباوک)بڵباسان  یسەرۆک ینێوان حەماغا و حەمەداغا ینیزاعێک یئەم ڕووداوەدا باس دوابە
کۆیێ  یحکوومەت ینیزاعەکە ال ە.حەمەداغا دێتە پێشەو  یحەماغا و سەرخمە یخدران یدێ   یبەین یزەویەک

لە حەماغا مێوان دەبێ. حەماغا  یخۆ یئەو کێشەیە بە عادەت یدەدیترێ حەمەداغا کە دێتە کۆیێ بۆ موحاکەمە
هەر لە  یەڵێ ئەگەر لە بیتوێنیشم دەرکەحەمەداغا د یدەڵێ تۆ نیزاعت هەیە لەگەڵمدا دەبینم هەر لێم مێوان

 .واڵغم داماڵێنە هەتا بڕۆم یو سەرە لە کێ مێوان بم، فەرموو جێیەکیم نیشان بد یخۆت مێوان دەبم، ئەد
  یحەماغا بێدەنگ دەبێ بۆ سبەینە خەبەر بە حکومەت دەدات کە نیزاعم لەگەڵ حەمەداغا نەما و زەویەکە ه

 هەر لە کۆیێ دیتراوە. لە یڕانیە لەبەر بێ حاکمیان یان بێ حکوومەت یدیارە لەو دەمەدا دەعواوا... ئەوە
گەلێک جار بێ حکوومەت دەبوو بگرە  وەکوو ڕانیە  یکەم ئاوەدان  یدەستدوورە یعوسمانلییەکان جێگە یسەردەم

کۆیە  یکردووە یان دکتۆر یڕانیە یدەعواکان یکۆیێ سەرپەرشت یمن خۆم دیتوومە بارەها و جارەها حاکم
زستان   یڕانیە وەکوو دڵۆپە یچونکە دکتۆر ە،ڕانیە دەرکردوو یو مردوو وکوژرا یمردن یلەسەر هۆ یتڕاپۆر

 ناوە بوو.ناو

لە   یگەڕانەوە یگێڕاوەتەوە گۆیا حەماغا دوا یباوک ی»بانەمورد« لە زار یدێ  یبرایم خەڵق یلە مام حەمەد
  یدەبێ و بە کۆمەڵێک چەکدارەوە لە چیا ییاغ یعوسمانل یدیکەش لە حکوومەت یبەغدا جارێک یبەندیخانە

قایم   یکۆیەیە خۆ یقەزا سەربە  یڕۆژهەاڵتیش یهەولێرە ال  یقوشتەپەسەربە   یڕۆژاوا یدێدەوان کە ال
تێدا   یکە حیکایەتەکە یواتە ئەو دەمە)لێدەخۆنەوە ئێستاش  یک هەیە ئاوبانەمورد کانیاوێ  یدەکات. لە ڕۆژاوا

  یبابیل کە قسەڕەوا یکوڕ  یدەروێش یکوڕ یحەماغا. کوێخا فەتاح یحەماغا، کان یدەڵێن ئاو یپێ (گێڕاوەتەوە
کردووە بەنان و پێخۆر و  یحەماغا و نیمچە لەشکرەکە یخزمەتبانەمورد و نیڵەگین بووە زۆر  یهەرێم یدێهات

لێدەدەن کە  یحکوومەت یخەبەر یخۆ یدێ  یهاتبێ، بەدکاران یلە دەست یگیسک و چییەک کاوڕ و یبەگۆشت
دەنێرێتەوە سەر و دەیگرن و بە گوریس لە  یگەورە ییاخییەکان دەدات حکوومەتیش مەفرەزەیەک ییارمەت

کە لە   یئێستر مەیلەو نیوە غار دەیبەن. فەتاح تا ئەوە یدەبەستنەوە هەتا کۆیێ بەپێ یئێسترێک  یتەنگەکێش
  یو جووتانە نیوەە تەقتەق لە مەڕان یحەماغا بوو بە مدیر ناحیە یئامۆزا یئینگلیزەکان مەال ئەحمەداغا یدەور
گوێستەوە بۆ بەغدا ئەو   یماڵ حەماغاش هەتا کاکەزیاد  یفەتاح وەردەگرت دوا یحکوومەتیان لە منداڵ یحەق 

ئەو   یمردن یدوا کردووە کە یخۆ یکەس و کار یئامۆژگار یفەتاح هاتوچۆیان کردووە حەماغا خۆ یئەوالدانە
 فەتاح ببن. یمنداڵ یحاڵوبار یئاگادار
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دوو حەیران یاد دەکاتەوە، ئەمە   ،هات یکە پێشتر لەم نووسینەدا ناو یە«مارف سەفەر»لەو  ،کاک مراد
 دەقەکانیانە: 

 

 یەکەم:  یحەیران

 تە ەش من بە ڕووبار و لە یبیتوێن یحەیران وەرە دەشت
 گواڵو ڕوومەتت شەکراو و شەربەتە  یمن دەبوو بە شوشە بۆ گەردەنت لە

 کۆیێ بۆمان بکاتەوە مەسڵەته  یحەماغا یکچێ وەرە بتبەمە ماڵ

 

 دووەم: یحەیران

 وەرە لە بۆت بەکوێ هەڵبڵێم لە پەرێزە جۆیێ حەیران 
 دەبوونە لیمۆیێ  یمن دەبوونە نارنج یەکیش مەمکە لە بۆ

 کۆیێ  یحەماغا یکچێ وەرە دەستت بگرم بتبەمە ماڵ

 

حەماغاوە  یبە ناو یمنداڵیم کە پێوەند یگەمەوگەپ یشتێکم بە بیردا دەهێنێتەوە لەسەروبەرە  ئەم حەیرانان
ە دیکە بوونەوە زۆر ناخۆش یمنداڵ یو حەوجەە خۆخواردنەو  یو قسەە ندا پەشیمان بوونەونێوان مندااڵە هەیە. ل

. کە منداڵێک  یئەوتۆی یکردبوون خۆیانیان پێدەپەڕاندەوە لە عەیبە یفێڵێک یفێر یو پێدەشکێتەوە، ئنجا ناچار
حەماغا  یو پالەکە چوومە ماڵە بکەن دەیگوت »ئیشالەک یسەرشکێن یدەبوو بەر لەوە یپەشیمان یتووش

  دیارەداتاشراوە بەاڵم،  یو هاتمەوە«. هەرچەند نازانم ئەو قسە تێکهەڵکێشە چۆناوچۆنە شەکراوم خواردەو
هەبێ لەگەڵ »پاک  ی»ئیشالەکە« لە »ان شاء اللە« مەشوورەکەوە هاتووە، وابزانم »پالەکە«ش خزمایەت

لێدەفامرێتەوە کە   یهەر ئەوەە هەر الیەکیدا بیخەیتەو حەماغا. بە یماڵ یتەوە شەکراوەکەبوونەوە« دا. دەمێنێ
مەتەڵەکە   دیارەپێوە بێ. وەک   یمەسڵەت یحەماغا خاڵە بەخشکردن و پەنادان  یشەکراو خواردنەوە لە ماڵ

 یسافیلکە یاوەمندااڵن کە دەچۆوە بۆ سەرچ یگەمەوگەپ یبەداخەوە کۆمەڵێک زاراوە ە.مندااڵن سازیان داو
 یئەم سەردەمە پتر ئاشنا یکوێر بۆوە. منداڵ یتێدا بوو لە بیران چۆوە و وجاغ  یگەلێکیش زەکاوەت یساوای

 یحسێب یو زرینگ زرینگ تاوە لەوێ ب «پژدەر  یخوازەڵێ -ی »خواجە ڕۆی یفووتبۆڵە هەتا زاراوە یزاراوەکان
و  - چییە یواتا یکەس نەیزان -« چکەندەره» یتۆپانێ و یار یگەورە و گچکە یناکەم و سەرشار و قەلەمردار

  یێهەر فەسڵە بەپ کە ،منداڵ و جحێاڵن یچوار فەسڵە یگەیجۆرەها گەمەو  یدیکە یگەلێک ناو و زاراوە
ئەو گەمانە لە کۆنەوە   یناو و زاراوە  لێدەوەشایەوە. هەندێک لە یجۆرە یارییەک یئیشک یو تەڕ یو سارد یگەرم

کۆیێ پەندێکیش   ی. لە دەوروبەریحەماغا خۆیەت یسەردەم یحەماغایە ه یماڵ  یشەکراوەکە یهاتووە هەرچ
هەیە دەڵێ »بەختی خۆی و نانی حاجی مەال عەواڵ« کە دەکاتەوە باپیرم. لە گرانی گەورە ئەویش فەقیرێکی  

نۆزدەمدا   یسەدە ی گەورە لە بەرەو کۆتای یو هەندێکیان بەو نانە لە مردن ڕزگار بوون. گرانە اونان د یزۆر
 پێ هەڵوەریوە.  یخەڵق

تێکچووە هاتۆتە  یقطب« ناوێک مەال بووە عەقڵ   –کوێخا حەوێز نەقڵ دەکا دەڵێ »قوتب  یمراد لە ڕەحمان
کردووە. جارێکیان   یویستبێ وەها یلێداوەتەوە کەس لێی بەدەنگ نەهاتووە، چش یحەماغا پاڵ یکۆیێ لە دیوەخان
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حەماغا دەست دەکا بە خواردن.  یال ینیوەڕۆ بۆ دیوەخانە دەهێنن. قوتب بێپرس دەچێتە سەر سینییەکە ینان
 یقاوەچ یگەڕێ لێم بوویتە ئەحمەڕەش یلێ ە،گوتەو  یتۆ نییە. حەماغا پێ یدەڵێ، قوتب ئێرانە جێ ینۆکەرێک پێ

ئەمیناغا  ی، قاوەچیلەگەڵ حەماغادا خوارد. »ئەحمەڕەش هەنار یخۆت لە خەڵق تووڕە دەکەی. قوتب نانەکە
 نەکراوە«.  یسەیر ی قاوەچییەت  یپێش بووە بە چاو حەوێزیەکان لە  یبووە، ال

قساندا خەڵقەکە دەڵێ مەال    لە ە،تووو خۆشیویسە  بوو یحەماغا و تفەنگ هەڵگر یمەال ئەحمەد ناوێک پیاو
کورت بێ  یکورتە حەماغا گوێ بیست دەبێ و دەڵێ ئەگەر ئەو دەست یباش نییە و دەست یئەحمەد گوزەران

چەند ساڵێک  یقنج دەبێتەوە دوا یحاڵوباربخوا مەال  یوم. با فاڵنە ئاش بۆ ئەو بێ و داهاتەکەمن نەما دیارە
، هەندێک بە حەماغا دەڵێن مەال ئەحمەد بێ  یحەماغا ئاشەکە دەفرۆشێ بۆ نێوان تێکدان و فەساد  یبێپرس
 فرۆشتایە پترم پارە پێدەدا... یفرۆشت حەماغا ئەوەندە دەڵێ، ئەگەر بەمن یخۆت ئاشاکەت یڕەزا

  یاشیلکە« چوار تەنەکە گەنمیان دەبرد لە »ئ  یحەماغاوە ڕۆژ یدەگێڕێتەوە دەڵێ، لە ماڵ کوێخا حەوێز
»برنج و ماش« بۆ دیوەخانە   یشلە یو دەبوو بەرەیەکیان چێشت رد لەناو شار نرابۆوە، دەیانکرد بە حەسەناغا، کە

لەگەڵدا بوو. حەماغا دەڵێ، حەوێز ئەوە چییە کەم زۆر دەکا شل توند دەکا گەرم   یزۆر یلێنرابوو بەاڵم نانێک
دەکا، ئەگەر کەم   یتوند ی تێگوش یشلە ئەگەر نان یلە وەاڵمدا دەڵێ ئاغا ئەوە چێشت  کوێخا حەوێزسارد دەکا. 

 دەکا. یدەکا ئەگەر گەرم بێ سارد یبێ زۆر

 یگران یکامڵ بوو گێرایەوە کە لە ساڵ ی« بوو پیاوێکیبۆر »بۆر یتیرەە »تەکووڵ« ل یدێ  یگوڵە یمراد عەواڵ
حەماغا هەمیشە قەرەباڵغ بوو   یدەر گیا و گوڵیان دەخوارد. دیوەخانبرسان دەمرد، وەک ئاژەڵ لە دەشتو خەڵق لە

بڵباس کەوتینە   یدەنا. ڕۆژێکیان لەگەڵ پیاوێک بیتوێن ڕوویان لێ یدیو یخەڵق یلێدەخورا بەتایبەت  یزۆر ینانێک
 یشل یدایە کەوچک و چێشت یتەواو کرد و دەست ی خۆ ی شەنان من زووتر بە بڵباس لە یسەر سینییەک. کابرا

لێهەڵقوڕێنم  یکابرام گوت کەوچکەکەم پێبدە منیش هەندێک بەە منیش لە نانەکەم بوومەوە پێ فڕ دەکرد. ک
وەخۆ پێم   یکوو وێت دەدەم، بەدەست یەتە کەچک، من بۆ خۆ دەستم داویتوڵەباب، گێچەاڵن دەکە یکابرا گوت

ە  هەر دوو دەستم مستم ل لێ گەڕێ سێ چوار کەوچکان فڕ کەم گوێی نەدامێ، منیش بەە چاک ب یگوتەوە پیاو
ها کاکە   یبڵباس گوت یدووەم دەستم بردەوە کابرا یلە گەنەکەم بەدەرخست جار یچێشتەکە پڕ کرد بن

 کەچکێت وێدەم... 

 یچنارانە کە لە پاش دامەزران یماڵ یخدران دەگێڕێتەوە. خدران عومدە دێ  یشەڕ یباسێک کوێخا حەوێز
ئۆتۆموبیل لە سلێمانییەوە بۆ   یناحیەش لە خدران بوو هەتا ڕێگە یو مەرکەزە عێراق بوو بە ناحی  یحکوومەت

 ەز گوێزرایەوە بۆ میرزا ڕۆستەم.و پژدەر بە ڕۆستەمدا کرایەوە ئیتر مەرکە ڕانی

غەفوورییەکان بوو،   یدەسەاڵت یفراوانیەوە بنگە یو پاوان یخدران بە ئاو و بەراو و زەو  یبیتوێن دێ  یدیو لە
 یدواییش بەسەر زارانەوە باس یخدران تا ئەو سااڵنە یحەماغا هەمیشە لەو دێیە دانیشتووە. شەڕ یوەکیل

 یکە زۆر ئاشنا یغەفوور  یشارنشین یگێڕدرایەوە وەک کە دەیانگوت ئاغایەکتێدا دە یدەهات و ناوناوە نوکتەش
 یبەبن کلک یو لغاوە لێ تێکچوو یواڵغ یتەنگانەدا وەها شڵەژاوە پاش و پێش یشەڕ و لێقەومان نەبووە لە گەرمە

واڵغەوە و  یبە کلک یواڵغیش بۆ کابرا ملزەم نابێ ئیتر دەستێک یو کلکە نابێتەو یواڵغەکەوە ناوە، لغاو جێ
ئەویش بێلزوم لەوشێوایەدا بەواڵغەکە دەڵێ،   یواڵغەکە کوتەکوتیەت یبە لغاوەوە لەسەر سمت یدیکە یدەست

ڕەنگە نوکتەکە هەڵبەستراو بێ بەاڵم تا  ە،ئەو نێوچاوانەت لەبۆ وەها پان بوو یئەتوو بژت وەها درێژ بووە ئەد
 ئەو شەڕە ڕوون دەکاتەوە.  یڕادەیەک بار
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کاک مراد بۆمان باس  یکردووە، لەو دەفتەرە یلەو شەڕەدا بەشدار یشاخەپیسکە، کە خۆ یکوێخا حەوێز
عوسمانلییەکاندا  یبوو لە سەردەم یسلێمان یبابە ڕەسووڵ کە لە سادات  یدەکات و دەڵێت سەید ئەحمەد

بەرژەوەندیان لەوەدا  (غەفوورییان یبگرە تێکڕا)ڕانیە حەماغا  یمەتبۆ دەرچوو بە قائیممەقا یحکومەت یفەرمان
 دەسەاڵت بە یبابە ڕەسووڵ لە ڕانیە ببێتە قائیممەقام و لەنگەر یوەکوو سەید ئەحمەد ینەدیت دەسەاڵتدارێک

نارد بۆ سەید ئەحمەد کە واز لەو نیازە   یخۆیان تەواو بێ حەماغا وەاڵم یبارێکدا بچێت کەوا ڕەنگە بە زەرەر
و بڕیاریدا بە شەڕیش بێت   یژدتر بوو لەسەر مەبەسەکەڕ ڕانیە نەگرێتەبەر سەید ئەحمەد بەوەدا یبهێنێ و ڕێ 

کوێخا حەوێز   یقسە یهەڕەمە بۆ خدران دەنێرێ بەپێ یدوو هەزار کەس یکحەماغا لەشکرێ  ە.ر بچێت بۆ ڕانیهە
ئەو خەڵقە لە ( لەگەڵدا بووبێ یڕەنگە شیالنەش)کۆیێ پێکهاتبوو  یواڵت یخۆشناو، خەڵق لەشکرەکە لە ئاکۆ، بڵباس،

لە  یشەڕ دەبن. سەید ئەحمەدیش لەشکرێک یدەکەن و ئامادە یخدران قایمەکار یدەور  یبەرزاییەکان
 یڕاپێچەک دەدا و لە دەراو یسلێمان  یدەور یو وردە هۆز یو هەمەوەند و شێخ بزێنە ڕەشکو جافە یمیراودەل

کەم بوو  یبیتوێن کێلگە یڕانیە دەپەڕێتەوە و ڕوو لە بیتوێن دەکات. ئەوسا دەشت یقەزا یکان« بۆ بەرو»دو
 یخاوەن دەسەاڵتەکانەوە لەو قاڵبە مەرەزانە بەو الوە هەرچ لە الیەن و مەرزە دەکران بە  یجۆگەکان بەزۆری

  یسەید ئەحمەد بیتوێن ئاگردەدەن سووتەن دەگاتە کنار یزەمەند. تاقم یبوو لە پووشەاڵن یدەشت بوو بریت
لێبوو. تەقە دەست پێدەکات و دەبێتە   یحەماغا یو خدران کە لەشکرە کۆسرەت وەکوو مێوژ یبنار یدێیەکان

فاقیش وەها  حەماغا لەو شوێنە سەختانە خۆیان توند کردبوو ت ی. کوێخا حەوێز دەڵێ لەشکریتێک هەڵدای
دەکرا بۆ لەشکر هەروەها   لەسەر ڕۆ  یمەنجەڵ پاڵو گەورەیان ڕاخستبوو بە یڕیکخرابوو لە سەنگەرەکاندا چیخ

ەخماساز بەسەر چ ینان دارەبەش دەکرا. وەستا بار بە ئێستریش کوندە ئاو بۆ سەنگەرەکان دەچوو بە
 یداگرنەوە، تەنانەت ناڵبەند دەگەڕا واڵغ یپێ نەمابێ بۆ یا تا ئەگەر یەکێک فیشەکڕسەنگەرەکاندا دەگە

وردە وردە یناڵ دەکردەوە، کوێخا دەڵێ لەشکر لەو سەنگەرە سەختانەدا کەوتنە جووڵەجووڵ و بێ ئۆقرەی یخواس
کۆیێ   یواڵت یچەند کەسێک یدەقووچاند ئێمە یتێ یخۆ  یدەهێشت و بەرەو ماڵ بەجێ یهەر تاقمە سەنگەر

یێ بووینەوە گوێم لێبوو یەکێک لە دوامانەوە بانگ دەکا دەڵێ، کوێخا ڕاوەستە  بەرەو کۆد و سەنگەرمان چۆل کر
و  ە مالن ئااڵو لە یداوەتە بەر ئاوزینگ و شەدە یکۆییە واڵغ یهەڵمەیێ هیچ نییە کە ئاوڕم دایەوە دیتم سوارێک

دەڵێتەوە   یپێ حەوێزکوێخا  و بەغار لە هەاڵتندایە و دەڵێ کوێخا هیچ نییە مەترسە. ە گرتوو یبە واڵغەکە یباڵ
 بەخوا سەهوویت دەتەوێ پێشم بکەویتەوە.

حەماغا حکوومەت سەید   یبەختە بەاڵم ل ە،هاتوو یکۆتای یغەفوور یالیەن ی شەڕەکە بەشکست دیارەوەک 
کە   یخۆ یحکوومەت لە هەوەڵ بڕیار یپاشگەز بوونەوە یمنەوە هۆ یبەال وەرنەگرت بە قائیممەقام. یئەحمەد

سەید   (وەک کوێخا حەوێزیش دەڵێ )چەند الیەنێکەوە بووە. یەکەم ئەوەیە  کردە قائیممەقام لە یسەید ئەحمەد
سەید ئەحمەد بە قائیممەقام  یمانەوە کردەوە دووەم ئەوەیە کە کۆ یئەو لەشکرە یحکوومەت یئەحمەد بێپرس

لەگەڵ سەید   یچەند عەشیرەت یهەڕەمە یڕانیە بە هێزێک یدەکا هەمیشە قەزا یئەو هەرایە زلە داخواز  دوای
بگوترێ حکوومەت  ین و کۆیێ ئەوساش شتێک لە نێواندا نامێنێ پێێ ئەحمەد سەنگەرنشین بن بەرانبەر بیتو

  یحکوومەت بسەپێنێتەوە. هۆ یهەر دوو ال گەورەتر لە موسڵ و کەرکووکەوە بێت و شکۆ لە یمەگەر هێزێک
 یئێرانن و کەس نازانێ ئەگەر سەید ئەحمەد بەو شێوەیە یسەر سنوور یو پژدەر هەرێمە ەم ئەوەیە ڕانییێس
بۆیە  ،کوێ دەکاتە و ل یڕوو لە چ یدامودەزگا و دەستەندا و سیاسەت ،لەو ناوچەیەدا چەسپا یحکوومەتبێ

حکوومەتدا   یشارستان و ناوچە یوەکوو کۆیە یجارانیەوە لە شوێنێک یدەسەاڵت حەماغا بە یبەهەمەحاڵ مانەوە
  یسەرکەوتووییەوە لە ڕانیە یگیان و هەست هەندەران بە یسەید ئەحمەدێک یلێدەکرێ تا ئەوە یکەمتر مەترس
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خۆ لە   یعوسمانل یئەوسا یحکوومەت یلە نیاز کردندەست قوت بێتەوە، ئەمانەم بەبیردا دێن وەک سۆسەدوورە
 کردووە... یدیکەش یئەویشدا نیم بزانم چ جۆرە لێکدانەوە یدڵ

  یهەرە لەپێش ی«. وەکیلیغەفوورییان لەو شەڕەدا دەچێتەوە بۆ چەند هۆیەک یەکیان »بێسەرۆکایەت یشکست
  یخۆ یشەخس کردوە. قادراغا بە یهەراکە یسمایالغا بووە کە سەرپەرشت یقادراغا یخۆ یحەماغا برازا و زاوا 

لەو شەڕە   یبڵباس و ئاکۆ و خۆشناو بکات. حەماغا خۆ ینەهاتووە ڕابەرایەت یدەست  بەاڵم لە ە،سنۆک نەبوتر
  یبەشدار نەبوە ڕەنگە ئەگەر لە خدران بووایە ئەو شەڕکەرانە بەو ئاسانییە باڵوەیان لێ نەکردبایە کاکەزیاد گوت

وابزانم شەرم ە دەمێنێتەو یخۆشناوان لە بێتواتە و بەینێک ال  یمیر یشەڕەکە دەچێتە ال یقادراغا دوا
سەید ئەحمەد کە   یلەشکر  یپێگرتۆتە بەر. پرسیارێک لێرەدا هەڵدەستێ، بۆچ یبەخۆداهاتنەوە ئەو ڕێگایە

  یغەفوورییان. لەشکر  یشکان یدووەم یدەبێتە هۆ ی ئەم پرسیارە خۆ یسەربکەوێ؟ وەاڵم یهەڕەمەش بوو توان
دوورەوە هاتبوون  ە  نەبوو، چونکە ل یهەاڵتن یزیاد« ڕێگا ی»طارق کوڕ یوەکوو لەشکرەکە سەید ئەحمەد

حەماغا  یلەشکر یشەڕەکە هەرچ یشەڕ دووڕاندن دەنا دەبوو هەر ڕژد بن لەسەر بردنەوە ی مەگەر بەشکست
خۆیان   یربۆ ئەوان لە هەاڵتندا بوو شکستیشیان بە زەرە یخۆیان نزیک بوون سەالمەت یبوو لە ماڵ و حاڵ

سەید ئەحمەد ترسیان هەبووبێ، بەاڵم لێرەدا  یحیساب نەدەکرد. ڕەنگە تا ڕادەیەک بڵباسەکان لە سەرکەوتن
حاڵ دڵنیام لەوەدا ئەگەر شەڕ  تێدا بکەم. بەهەمە یئەوانەوە هەڵنیشم و بیرکار یهەڵوێست یبەر تەحلیل ناتوانم بە

هەمەوەند و شێخ بزێنیش   یکۆن یاالک دەبوون. ڕەنگە ڕقێکدیکە پتر چ یکردبایە بڵباسەکان لە هۆزەکان یدەوام
 هەبووبێ لەو شەڕەدا.  یدەورێک

 یبەو پاڵولۆغانەدا دەردەکەوێ، مەردە غەفوورییان دەچێتەوە بۆ کەیف و سەیران ک یشکست سێیەم لە  یهۆ
شت دادەنێ.  ۆلەسەر پاڵو و گ یو نان و چەند لوێچ مێووژ لە تێشوو دەنێت نەک مەشکد و چەند نور یجەنگ

دوا شەڕەکەردا بگەڕێ و ناڵبەند و چەخماخسار    پاڵو بەسەر چیغەوە بێ و ئاو بە کوندە بە یخەرمان
 دەستەونەزەر ڕاوەستێ هەر دەیەوێ دوو چاوەش دەهۆڵ و زۆڕنا بکوتن بۆ هەڵپەڕکێ.

  یەوێزاغامەال حئەمجارەیان  ڕوویدایەوە بەاڵم 1947یان  1946من لە  یغەفوورییان بە بیر یئەم شکستە
  یحەساناغا تێیدا بەرپرس بوو کاکەزیاد لە بنەڕەتدا تێدا نەبوو: هەرچەند لە دواییدا ئەرک و مەسرەف یەخە

بوون، بەاڵم  یهێرشبەر بە ئەساس پژدەر یپێوەنرا بەر یچناران یشەڕ یناو 47-46 یگرت. هەرا یئەویش
ئەم   ینزیک و دوور یو خزمە تیر یمامەنداغا تێدا بەشدار بوون جگە لە کۆمەڵ یعەباس  یسەرۆکایەت ئاکۆش بە

 بێسەروبەر بوو یهەمە جۆرە یحەوێزاغا کە لەشکرێک مەال یشەڕ گەرم بێ بەرە یو ئەو. ئەمجارەش بێئەوە
  یشەڕ ییەکجار گەورە هەبوو لە نێوان ئاکام یبوونەوە کرد، بەاڵم جوداوازییەکلە باڵو  یبەرداو ڕوو یرەو

 یسەید ئەحمەد لە قائیممەقامەت یدۆڕاند، بەاڵم لە مەنعکردن یحەماغا هەرچەند شەڕەکە یسەردەم یخدران
بردەوە   یدەشێ بگوترێ لە ئاکامدا سەرکەوتوو بوو سەید ئەحمەد شەڕ یهێنایەوە تا ئەوە ی ڕانیە بەزیادەوە تێ

لە کیس چوو کە  یخۆیدا دەڵێ حەمائاغا هەر مەسرەف  یکوێخا حەوێزیش لە قسەکاندۆڕاند.  یبەاڵم ئامانج
حەماغا بداتەوە حەماغا   یخەسارە یویست یعوسمانل ینەبوو تەنانەت دەڵێ حکوومەت یئەوەوە تەئسیرێک یبەال

 لەپێکاوە حەماغا  ینیشان یکوێخا حەوێز کە بەڕاست یقسە یهیچ خەسارەم لێ نەکەوتووە. بەپێ یگوتبوو
 یبەتاڵەوە هەموو خەسارە و مەسرەف  یبەدەست ی خۆ یبۆ واڵت یسەید ئەحمەد و گەڕانەوە یپاشگەزبوونەوە

حەماغاوە شتێکە پێمان   یسەخاوەت لە بارەیدەیزانین  یزۆر گەورە حیساب دەکرد خۆ ئەوە یبە سوودێک یشەڕ
 یشت سەرە و قسە چوون یو سەبەرز یدنیای ی بەالوە هیچ نەبوە لەئاست ڕەوت یدنیا یدەسەلمێنێ کە ماڵ
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ئەو   یتێشکان  یبێ پێچوپەناو بێ ئاکام بوو. وێنەیەک یچناران وەها نەبوو بەپێچەوانەوە شکستێک ی. شەڕییئەوتۆ
 ەوێزاغا بوو. مەال ح یبەرە یشەڕکەران یبەردان«خۆم دیتم »ورە یساڵە کە بەچاو

  یبەرزەنج یشێخ کەریم یەددین و شێخ سەدررنوو ە کاکەزیاد بۆ ناوبژیکردن لەخزمەت مام یتەکلیفلەسەر 
ڕانیە بەڕێ  یبەرەو دیو ،شکڵ دەگەییشتە کۆیێ یشەڕەکە پەیتاپەیتا بە ئەنواع  یپاش عەسرێکیان کە خەبەر

ر ڕێمان نەشکێنن بەتەماین  ڕانیە تەلەفۆنم کرد کە ئەگە یلەشکر یکەوتین بەر لە بزووتنەوەمان من لەگەڵ تاقم
نەویان  ڕب یبەخێرهاتنیان لێکردین. ئێمە کە لە کۆیێ دەرچووین غەفوورییەکان تفەنگ یان بەگەرمبۆ الیبچین 
 یکەند یسەعات و نیوێکدا تا گەییشتینە کان لە ماوەی یدینار و بۆ خدرانیان دەهەنارد کەچ 200بە  یدەکڕ

بوون پێیان ناخۆش بوو  ە تووش هاتین بەرەو کۆیێ ڕایان دەکردەوە وەهاش بەپەل یتفەنگچ یچنارۆک پتر لە س
ڕۆژهەاڵت بەڕێ کەوتین لەو هەموو ڕێ و   یکە دوا  یکەند بووین سبەین یشەو لە کان... بۆ پرسیار ڕایان بگرین

بەردا بوو.  یرەدەڵێ ئەو خەڵقە لەت یبڵباسمان دیت لە بیتوێن کورد یسەعاتییە تەنها یەک پیرەژن 6 - 5بانە 
بوغە  یتفەنگچ یهەشت سوار  یکۆیەدا تووش یچنارۆک بەدیو یچیا یکە لە کۆیێ دەرچووین گەییشتینە بنار

شەڕەکە هەاڵتبوون  ئافرەتێک بۆ کۆیێ لە یگەیاندنەوە یبەهانەە کۆیێ و غەفوورییان بووین هەموویان ب یبوغە
خۆیان بەوەدا  یلەگەڵدا بکەین چەندین هەاڵتوومان دیتن ترسنۆکبەزەحمەتیش بۆمان ڕاوەستان دوو قسەیان 

هەڵکەن ئێمەش  یسپ یخوا بۆ ئەو ئاگرە مەڕۆن هەر نەبێ ئااڵیەک یدەشاردەوە کە بە ئێمەیان دەگوت لە ڕێ 
 هیچ ترسمان نەبوو دۆستانە بەڕێوە بووین.  

 ە.بە دوادا نەهاتەو یخدران یتشکس یدوا یەوێزاغا هەڵنەبەسترایەوە و گەشەمەال ح یئەمجارەیان شکست
  لە ماوەیبابەڕەسووڵ، ڕۆژگاریش  یسەید ئەحمەد یحەماغا و لە کشانەوە یبەهەمەحاڵ جگە لە شەخسییەت

 نوێ بکرێ. یکۆن لە ه  یهەڵکەوت یچل ساڵێکدا وەها گۆڕابوو نەشێ قیاس

وەاڵمدا   ئەویش لە یحەوێز   (یغائامصطفا) یغاموستەفا یحەماغا چۆتە ال  یئەخبار یمراد بۆ وەدەست هێنان
  یئەگەر کاڵو با نەیبردبێ و بەسەر ە،گوتۆتەو ی. مراد زۆر ژێرانە پێیبابردوو کەوتوو یگوتووە بە دوو کاڵو یپێ

 یپێش غەفوورییان هاتوونە کۆیێ »بال یدەڵێ، حەوێز یغا پێبکەوم، ئنجا موستەفا یبە دوو یخاوەنیەوە بێ بۆچ
لەو »عویض«ەوە   یبڵێ حەوێز یمصطفاغا ویستوویەت دیارە)ناوە »عویض«  یبوو ناو یبەگ«ێک هەبوو کوڕێک

  یبوو. چەندێک اندا پەیدا لە نێو یو ناخۆش هاتە کۆیێ و چەسپان هەرا ی. کە غەفوور(لەقەبیان بۆ ماوەتەوە
و   یچەک و سوارێن یحەوێزیان دەبوو ئەگەر دەور  یسین بووایە باوو نوو  یحکوومەت و قەڵەم کار یدەور

دیکە   یبەالیەکە یدیوەخانە سەرکەوتووبای یغەفوورییان دەبوو هەر الیەک یبووایە باو یتەقوتۆق و عەشایەر
  یحەماغاوە گوتبوو  لە بارەیخواستووە.  یناخۆشییان بووبێ ژنیان لەیەکد یدادەخست لەگەڵ ئەمەشدا چەندێک

 یسەعاتێک لێ یبکردایە دوا یخراپەکە ییان خۆە بدای یخراپ یکارێک یساف و دڵپاک بوو ئەگەر فەرمان
بکردنایە   یهەبوون ئەگەر بە قسە یوەها یلەبەر خوا دەکرد. خزم یو هەزار پاڕانەوە و تۆبەە پەشیمان دەبۆو

 دە کەسیان پێدەکوشت.  یڕۆژ

حکوومەت. گۆیا   یقەرز یبەقایا یتورک دێتە کۆیێ و حەماغا هەڵدەپێچێ بۆ پارە یکمراد دەنووسێ قائیممەقامێ
  یدادەنێ و پێ ییان بەندیخانە حەماغاش دەست لەسەر خەنجەرەکەە بە حەماغا دەڵێ یان پار یخۆ یژوور لە

حەماغا بووە    یدەدەن کە خەزوور یحەوێز یئەسعەداغا یوەک تۆ حەبس نابم خەبەر بە حاج یپیاو دەڵێ بە
حکوومەت دەست لەسەر   یسەرا  دەڵێ هەڵستە چاوت ڕەش بووە لە یبە پەلە دێت و حەماغا هەڵدەستێنێ و پێ

سوور   یحەماغا ئەویش ئێسترێک  یلە نێواندا دەکات و قائیممەقام دەهێنێتەوە ال ی؟ دواتر ناوبژ یخەنجەر دادەنێ
دەسک  یبچووک یقائیممەقام ئەویش شیرێک یماغا دەچێتەوە سەردانپێشکەش دەکات کە حە یڕەهوان یعەناب
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ئەوە   یلە حەماغا دەکاتەوە و بە نامەە شیرەک یچەند ڕۆژێک قائیممەقام داوا یماوە  یدەداتێ گۆیا دوا یزێڕ
ئەسعەداغا بە حەماغا دەڵێ تۆش بنێرە   یبۆ دەنێرێتەوە ئەمجارەیان حاج ینەبووە حەماغا شیرەکە یخۆ یکە ه
 یئەمن حەمەدم حەمەد ئەو قائیممەقامەش کەس نازانێ کوڕ یحاج یلێوەربگرەوە حەماغا گوتبوو یترەکەئێس

  یزار خۆشکەڵە لە ینێوان حەماغا و شێخ بزێنییەوە مراد حیکایەتێک یهەرا لە بارەیکێیە من وەکوو ئەو ناکەم. 
 یدێ  یخەڵق ی، حەمەد تیماریمرادە« دەگێرێتەوە گوتووەت یشاخەپیسکە »ڕەحمان مام یکوێخا حەوێز یڕەحمان

لەگەڵ شێخ بزێنییەکان بووم وردەبەندم بۆ دەگوتن ناویان نابووم   یبە جحێڵ یباس کردم، گوت  یتیمارۆک بۆ
ماڵە دۆمێک هاتوون   یخرابە دانیشتبووین یەکێک گوت یاغا لە دێ تۆفیق یحەمەدحەیران. شەوێک لە دیوەخان

 یحەیرانیان لێکرد ئەویش دەست  یاغا بەدواییدا هەنارد کە هات داواخۆش دەڵێ تۆفیق ییرانخاوەنەکەیان حە
 هەڵکرد. یو تێ یخستە بناگوێ 

 .یلەبەر ڕاناگر یئەو هیچ عەشیرەت خۆ  یبرایماغاتان بمر ییاخوا دزەی  یغازر یحەیران وەرە لە ئاو

  یمن هەر ڕاوەڕاوە نێچیر حەیرانە: سواران لەبناگوێم ناو ڕاسامە ئەم  منیش دەستم لە یحەمەدتیمار گوت
 شاپەڕ بەخوو ناوە.  یقوڵینگەکە تۆفیقاغا یبەال نێچیر ە خەڵک تەیر و تواڵ

گوت،  یدۆم و پێ یکردە کابرا یو ڕوو هەڵکێشا یدەمانچەکە تۆفیقاغاکە لێبوومەوە  یحەمەدتیمار گوت
وەک حەمەد بڵێ حەمەد حەیران دەزانێ. زۆر  یوەهایان هەبوو ئەگەر حەیران دەڵێ یپیاو یکە یسەگباب دزەی

بەدوایاندا  تۆفیقاغا یپێنەچوو گوتیان چەند کەسێک لە کۆیەوە هاتوون، بە ئەمر ی نەمابوو دۆمەکە بکوژێ. زۆر 
  یمشک یەزانین بەیان پرسین چ دەنگ و باسە؟ گوتیان ئاغا ئێمە ئەوەندە د یلێ تۆفیقاغاچوون کە هاتنە دیوەخانە 

نزیک   یلەبۆ تیمارۆک و ئەو دێیانە یزۆر یئێرە دەبێ حەماغا زەخیرەیەک یو بڵباسان پڕ  یکۆی یو پشتێن
 بەئێرە ناردووە.

پێکرد شێخ  یخرابە دەست یتەقە لە دەور یبەیان یکابراکان ڕاست بوو. سبەینێ تاریک و ڕوون یتومەز قسە
بە  تۆفیقاغا یماڵ یگەورە یگاوس  یەرەو زێ تێیان تەقاند مەشکەیەکدەرچوون و ب یبزێنییەکان بە پەلە بۆ

کە  تۆفیقاغا یماڵ یبڵباس تەقڵەکوت چووە پێش دەرگا یسێپاکەوە پڕ لە ماست بوو بە ژەنین بەجێمابوو سوارێک
، یهەڵکێشا و گوت یو خەنجەرەکەە ڕاکێشایە بن مەشکەک  یو مەنجەڵێک یدابەز یدیت لە واڵغەکە  یمەشکەکە

پڕ کرد ئنجا   ینجەڵەاو ماست و ماستاو هاتە خوارەوە م لە مەشکەکە کوت یقوتە ڕەسووڵە بۆ کەینێتە. خەنجەرێک
 . (هەرام حەز لە ماستاو ناکا یبێگومان ئەسپ)ە هێنایە سەر مەنجەڵەک یئەسپەکە

نەدیتووە مەشکە بدڕێت،  یبڵباس یکابرا یخۆ  یچاو تێبینیم بەرانبەر بەم حیکایەتە ئەوەیە کە حەمەدتیمار بە
نێک بێ ۆچ بیستبێ. هەر یدیکە یدەرچووە دەبێ لە خەڵق یبووە و لەگەڵ ئەودا بۆ تۆفیقاغا یپیاو یچونکە خۆ 

ڕاستییدا   یبڵباسیش پتر بەال یکابرا یو ڕەفتار باوەڕ پێکردنە قسە  یتێدەچێت و جێ یڕێ  یئەوتۆی یڕووداو
بڵباسانیش لەگەڵ حەماغادا ڕادەگەیەنێ کە   یهاریکار ی دەچێتەوە نەک هەڵبەستن. حیکایەتەکە الیەن

یەک دوو نۆکەر و چەند بۆرە پیاوێک. ڕێکەوت   ی و وێنە لەشکر بووە نەک تاک و تەرا ی گشت یبەشێوەیەک
بوون واش بزانم ئەوسا سواراغا    ەوێزاغادا یەک بەرەمەال حچنارانیش بڵباسەکان لەگەڵ  یوەها بوو لە شەڕ
گردجان   یدێ  کە جارێ نەشڕسکابوو سەرۆک هۆز بوو. بڵباسەکان لە یکوڕە گەورە ینەمابوو سمایالغا

ڕاگوێزتبوو   یسەرۆکیان چەند ساڵێک بوو لە سەرخمەوە بۆ ئەوێ  یو دروستاییان کردبوو کە ماڵ یقایمەکار
ووبایە بێگومان دەستەوەکەرییان هەتا مردن دەبوو، چونکە چ ب یبڵباسەکان هێرشیان نەکرایە سەر، بەاڵم هەرچ

بەملدا  یتایبەت یبڵباسەکانە بارێک یبیتوێن کە نشیمەن یبۆ هەڵکوتن دەشتای یجێگایان نەبوو لە هەاڵتندا خۆ 
 یدەور یشاخ یقایم بن هەرچ  یخۆیانیان نییە پێوە یتایبەت یبڕیوون، چونکە هیچ شاخ و هەڵەت و پەڵەت
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لەبەر ئەمە ڕزق و   (بوو ییان ئەمیر)ئەمیرییە  بەزۆریبیتوێنیش  یبڵباسە ئاو و بەراو یغەیر یبیتوێن هەیە ه
 .یمیر  یبەند بوو بە مڵک ژیانڕۆ

قائیممەقام و موتەسەڕیف ڕابگرێ هەر ئەم  یبکرێ دڵ یلە سواراغا کردبوو کەوا هەتا بۆ یئەم هەڵکەوتە وەها
ڕابوێرین  یبیتوێن بەدۆستایەت یدەکرد کە بڵباس لەگەڵ خاوەن مڵکەکان یخواز هەڵکەوتەش بوو تا ڕادەیەک دا

و ە ەکانیان. خۆشناو و ئاکۆ و شیالنیجیرانە شاخاوی یدەسدرێژ ناو بیتوێن بێئاگایان نەکا لە یهەرا یبۆ ئەمە
بەدێییان   یبیتوێنن ڕ یبوون، غەفوورییەکان کە بنەیان لە کۆیەیە و مێوان یمەترس یبۆ بڵباسەکان جێ یپژدەر

لە  یدز و ڕێگر چاویش یبە کەسابەت دەکرد نەک بە داکردن  یلەگەڵدا دەکرا حەماغا پیاوێک بوو حەز
 بۆ نەبردووە.  ییدە نەبووبێ دەستر دراوخ یگوتەن یکورد یمڵک و بەراو نەبوو ئەوە یپڕکێش

  یدەرکردووە لە شەڕەکان یئازای ی»کورد« ناو یحەمەشین ناوێک لە عەشیرەت یس کرد گوت با یکاکەزیاد بۆم
بڵباسەکان   یتێکەڵ  دیارەدەگوترا بڵباس. وا یە هەرچەند کورد بوو پێـئەم »حەمەشین« .نییانێ شێخ بز یدژ

 بڵباس.  یکردووە بە حەمەشین یکوردەە حەماغا ئەوەندە بەتین بووە حەمەشینسەربە   یلەگەڵ خەڵقەکە

نیوە ڕۆژە دەهێنن بۆ   یدەبێ کە نان یزۆر یکوێخا حەوێزەوە پێمان دەڵێ ڕۆژێک حەماغا مێوانێک یزار مراد لە
  وەهایان لێ یەکان لە هەیوان دادەنێن لەگەنە چێشتەکان ئەوەندە گەورە بوون و هەڵمیدیوەخانە هەوەڵ جار سینی

ئەو چێشت و  ی»ڕۆستەمە قولە« بوو تەماشا یناو یشاخەپیسکە یدووکەڵە. پیاوێکت گو هەڵدەستا دەت
. خەڵقەکە دایانە پێکەنین حەقیشیان «تێبەر بووە یر کێیە وا ئاو یماڵ»هەستا  لێ یکرد هاوار  یدووکەهەڵمە

بۆ  یحیسابێک ی گەرما و سەرما ڕاگرتووە تا ئەوە یلە کژ یمەڕدارییەوە حەماغا سەرنج یبوو. لە سۆنگە
 کردووە لەگەڵ ئەو کژانە بگونجێ. یمێگەلەکان یحاڵوبار

  یحەماغا ڕێنموون ە.حەماغا ساڵ وەها وەهای یحیساب یوەک کە لە زۆر کەس بیستراوە دەگوترا بەپێ
  یئەو حیسابە یئاژەڵ بەپێ یدەکرد بۆ چوونە کوێستان و تفاق داکردن و هەموو سەروبەرێک یخۆ یشوانکارەکان

زستان   یلە سەرما ی نەورۆز تەقیە یڕایدەگرت. دەڵێن حەماغا هەموو ساڵێک هەتا دە ڕۆژیش دوا  یکە خۆ
ک لە سااڵن  ساڵێ یکە حەماغا گوتوویەتە کردو یموستەفا باس یسۆف  یحاج یسەدیق ی. سۆف یبۆ مەڕەکانە کردو

و بەفر و  ە دێهاتەکانیان شەو لێیان بوو بە فرتەن ی نەورۆزدا باریان لێنا بۆ دەرەوە یشکاک لە ڕۆژ  یعەشیرەت
 زۆر لە مەڕ و مااڵتیان کەوت.  یباران و ڕەهێڵ خەسارەیەک

دێ سوار لەگەڵ خۆیدا   یدەست لە یبۆ دەنێرێ چەندێک یکوێخا حەوێز دەگێرێتەوە جارێکیان حەماغا وەاڵم
 حەماغا.  بۆ الیپتەپە دەچێ ۆدەربەند و گ یشاخەپیسکە و کان  یدێیەکان یو سوار  یبهێنێ ئەویش بە خۆ

ۆ دەکەونە ڕێ کژپایز  ڕ نیوە ینان و نوێژ دوایسندواڵنم هەیە.  یشێخ قادر یسەردان یدەڵێ حەوێز نیاز یپێ
ێن بەرەو پژدەر دەڕۆن کوێخا حەوێز دەڵێ گوێم ڕاگرت  بیتو ی مانگەشەو لە دەشت بووە ڕۆژ کورت شەو درێژ بە

 « دەڵێ بەم بەیتە: یحەماغام بیست لەبەر خۆیەوە »ئایا یدەنگ

 بێداد لەگەڵ مامەوە یداد هە یهە
 تاڵی دامەوهە خۆشی و ترشی ب

 

  یئایا  یدەڵێ، ئێمە بەیت یدەخوڕێ و پێ یحەماغا لێ یبۆ تەنیشت واڵغ یو واڵغەکە یدەزان یهەل کوێخا بە
 دەڵێین:   یدەڵێن؟ کوێخا دەڵێ ئاغا وەها یکوو یوەک جەنابت ناڵێین حەماغاش دەپرسێ ئەد
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 بێداد لەگەڵ مامەوە  یداد هە یهە
 کردم بەقنگ دامەوە ... بەک یئەوە

 

دەڵێ حەوێز  یوەهایە. ئنجا پێ یئەم زەمانە هەموو یئیش یحەماغا دەڵێ حەوێز یەکجار وەهاش نا بەاڵم بەخودا
  یئایا یبەیت ی. تومەز ترساوە نەکا قسەیبە جواب بێی و بپرس یبکەوێ نەکە یشێخ چاوت بە هەرچ  یلە ماڵ

 بڵێتەوە.

دەگیرا، قسەزان و  یکوێخایەتییەوە حورمەت یکۆیێ زۆر بەرچاوبوو، گەلێک بەوال  یکوێخا حەوێز لە واڵت
دەمێکەوە هاتوون   کوردن. لە یلە عەشیرەت یزۆر بوون. کوێخا و خزمان یەف نست یهوشیاریش بوو دانەدەما. قسە 

بابان دەژیان.   یدیکە نیشتەجێ دەبن. پێشتر لەبەر  یو چەند دێیەکە پتەپۆو گە کۆیێ و لە شاخەپیسک  یبۆ واڵت
بوون.   یکەڵوپتەپە ۆ گ ی. کوێخا حەوێز و کوێخا ئەحمەدی، ئاغاسووری، مەندەمی هۆزەکەیان سێ تیرەیە، کەڵو

کە   یحەسەناغا بوون. کوێخا گوتبووسەربە  ەکانیمیەحەماغا بوون، مەند  بەسەر یئەم تیرەیە بە تایبەت
  یبوو ئاوەدانیان کردۆتەوە. ویستم بزانم ئایا ئەوان یان غەفوور ڵ چۆ  یعەشیرەتەکەمان دێتە ئەو ناوە هەموو 

پێشتر دامەزراو بووبن   یە. بە مەزەننە دەبێ غەفوورکۆیێ، بەاڵم جوابێکەم وەرنەگرتەو یزووتر هاتوونەتە واڵت
بوون، بە زاهیر  یغەفوورسەربە  چونکە هەموو هۆزەکان ە،کورد لە بابانەوە بۆ سۆران پەڕیبێتنەو یئنجا هۆز

 دیکەوە بگرن.  یئەواندا دەسەاڵتدار نەبووبن ناچار دەبوون دەست بە بنگەیەک یهاتن یلە دەم  یئەگەر غەفوور

ئێمەوە  یبە ماڵ یو بڵباس«دا ڕووداوێک دەگێڕێتەوە کە تا ڕادەیەک پێوەندە »کۆی یمراد دیار لەژێر سەرناو
لەبەرەو  یعوسمانل یکە دەڵێ حکوومەت یئەوە یتێیدا باس دەکات. دوا یحەماغا یهەیە لە کۆتاییشدا دەورێک

 یدەم ، لە کۆیەش لەیلەشکرەکان یئازوقە یتااڵن دەکرد بۆ پێکەوەنان یجیهانیدا خەڵک ییەکەم یشەڕ یکۆتای
  و دەغڵ هەبوو لەە دانەوێڵ یحەماغا بەسەریدا دراو چ  یحەوێزیدا ماڵ یعەواڵغا یرئاسة بلدیة« -ی»شارەوان

دێتە سەر  ە،نەدەدا کەس ئەو باسە بکوتێتەو یو ڕێ  نەهێنا ی، حەماغاش بەسەرە خۆیدا بردکردنتااڵن یشێوە
 یبووە لێ یپێ یعەواڵغا ڕووت دەکرێ و کەلوپەلێک  یناخۆش. گۆیا لە بیتوێن پیاوێک یڕووداوێک یگێڕانەوە

میرزا قادر دەگێڕێتەوە  یحاج یینمیرزا محەممەد ئەم یزار بزاندرێ ڕێگر کێ بووە. ئنجا لە یدەستێنن بێ ئەوە
  یقسە یبڵباس، دەق   یئاغاکان یبنەماڵە بێشیر« بوو لە ی»عەل ی»حەمەڕەش« و برا یبڵباس ناو یکە پیاوێک

  یمحەممەد مەال یکۆیە ئەبوو بە مێوانە میرزا محەممەد ئەمین لێرە بەدواوە ئەمە دەڵێ: »هەر کات ئەهات
سەرا  یگەورە« ڕۆژێک حەمەدەڕەش دێتە کۆیە لە نزیک یمەال، مەال ی»جەنابکە بەناوبانگ بوو بە ە کۆی

 یماڵ ییان دەستە ینۆکەران یچونکە تووش ە،وشەیەک پەڕیو دیارەوا)... عەواڵئاغاوە یماڵ یئەبێ بە تووش یتووش
  یدەڵێن ئەو مشکییەت لە پیاوەکە یلەسەر دەبێ، پێ  ی. حەمەدەڕەش مشکییەک(یعەواڵغا بووە نەک ماڵەکە

خوالسە  ... تۆ ڕووتت کردەوە. حەمەدەڕەش دەڵێ بێئاگام دیارەبیتوێن ڕووت کرا،  یدەشت ئێمە سەندووە کە لە
ئێمە.   یدەیگەیەننە ماڵ یبریندار باوکم دەمرێ: بە یقەپوقڕ پەیدا دەبێت و حەمەدەڕەش دەکوژن، گۆیا لە ماڵ

بووە دەگێڕێتەوە گۆیا خەڵق   یپیرەڵ یپیرەبان کە ڕەزەوانێک یحەسەن یتەها یمیرزا محەممەد ئەمین لە زار 
گەورە،  یمەال یکەرێک بە چەند کەسان گرتوویانە تا گەیاندوویانەتە ماڵ یحەمەدەڕەشیان هاویشتۆتە سەر پشت

:  یگوتووە. کە ئەو ڕووداوە گەییشتە حەماغا گوت یناوەو گۆران یلە بناگوێ  یحەمەدەڕەش دەست ڕێگە یبەدڕێژای
 . یخوایە بەدوورمان کە ی ئاخوا خێربێ خوایە بمانپارێز

  یخوێن یڕێکخستن بۆ وەرگرتنەوە چوو بڵباس کەوتنە خۆ بەسەردا یڕۆژێک کە حەمەدەڕەش مرد چەند
رکەکۆن قایم کرد سە یپێشەوە خۆیان لە قشڵە بڵباس گەییشتە کۆیێ. لە یحەمەدەڕەش. بەیانییەک لەشکر
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واحیداغا   مەال یشاخەپیسکە دەڵێ کەریماغا یکوێخا حەوێز یکوڕ یعەواڵغا هێرشیان هێنا. ڕەحمان یئنجا بۆ ماڵ
هێرشیان  د و عەواڵغایان دەکر یماڵ یو حەسەنەخڕە پارێزگار خاڵدە یعەواڵغا بوو لەگەڵ تۆفیق یکە برازا

سەرکەوتن بە   ی »ظاهر« بوو لە دەم یناو عەواڵغا کە یگەورە دەگێڕایەوە دواوە. ڕێکەوت وەهابوو کوڕە
لە ەکن ڕگە دوو) یو قەاڵت   یقەند یبەردەکەوێ و دەکوژرێ. گۆیا چەند ماڵێکیش لە بەفر یپێپلکاندا گوللە

 یکە بوو بە مدیر یسابیرئەفەند یباوک یعەبدواڵ یتااڵن دەکەن، لەوانە ماڵ (قەاڵت  و یقەند یە، بەفرکۆی
  ی. زۆر نەمابوو ماڵیزات یحوکم یئێستاکە یسەرۆک دادگا یمامۆستا بەکر یباوک یسمایل یحاج  یپۆلیس و ماڵ

و  ە پەنجەر یعەواڵغایان تەرخان کردبوو، چ یماڵ یزیادیان پێبوو بۆ تااڵن یعەواڵغاش بگرن، چەند واڵغ
 ن.عەواڵغا هەیە بە گوللە ڕشاندبوویا یدیوەخانە یدەرگە

دەڵێ، هەرچەند  یو پێ یالە دیکەش دەچێت یحەماغاش بوو، لەگەڵ ه یکە خوارزا  یغەفوور  یعەواڵغا یساڵح
 دایهەموو شارەکەیە. لە دوورەوە خەڵق دەڵێن بڵباس بەسەر کۆیە یبەاڵم عەیب ە،داو دای عەواڵغایانبەسەر ماڵ

و  دەچێتە دڵەوە یعەواڵغا لەگەڵ تۆیدا کردبێ. حەماغا قسەکان  یبەرە یێ بدەیتە خراپەیەکوداوە، نابێ تۆ گ
دەڵێ بەسە   یبڵباس و پێ یلەشکر یدەڵێ فانۆسێکم بۆ هەڵگرن. بەو شەوە بۆ ناو تەقە دەڕوات و دەگاتە سەرۆک
باغچەوان و  یگەڕانەوەدا چەند ماڵێک چی دیکە ئەو تەقوتۆقە مەکەن. بڵباسەکان لەشکریان دەکێشنەوە، بەاڵم لە

عەواڵغا لەگەڵ  یکۆیەش تااڵن دەکەن. میرزا محەممەد ئەمین لەو موناسەبەیەدا گوتوەت یڕووبار یڕەزەوان
 وو لەو شەوەدا بە دەنگییەوە نەچوون.ناوەتەوە، هەر بۆیەش ب یو ناکۆک یحەوێزییانیش ناخۆش

 ە،ئێمە بوو یخۆمان بیستووە، دەزانم مێوان یبێشیرم لە ماڵ یعەل یبرا یئەو حەمەدەڕەشە یکوژران یمن باس
هیچ  لێ بەساحێب نەکردبوو، خۆ ئەگەر بە یباوکم خۆ  یبەبیرم نەماوە یان نەمبیستووە بۆچ یبەاڵم ڕاستییەکە

حەمەدەڕەش   یسەر یشەدە یلێ نازانم. دەمێنێتەوە مەسەلە یهاتبێ من هیچجۆرێک لە جۆرەکان بەدەنگیش 
لەگەڵ   یهەڵدەگرێ. بەهەمەحاڵ باوکم خۆ یو درۆی یعەواڵغا بووە. ئەمیشیان ڕاست یپیاو یکە ناسرابێتەوە ه

 یدابوو، تا ئەوە یڕانیە هەمیشە لە نیزاع و ناڕەحەت یجەلیزادان لە قەڵەمڕەو یبڵباساندا لەسەر مڵکەکان
 یدەوامە 1974، 1973 یتێدا ماندوو بووم. ئەو نیزاعە تا سااڵن ینیزاعەکە بۆ ئێمەش بەجێما و من خۆم گەلێک

 لەکۆڵ کردینەوە...  یسەرێشە یخۆ  ی« بەخێریکێشا، »اصالح زراع

. یو باوک و باپیرانیەوە دەناز یهەبوو، بەخۆ ینفراوا یعەواڵغاوە. ئەم مرۆیە ئامانج لە بارەیقسەیەک 
  ی، بەاڵم لە تەقەاڵ ماندوو نەدەبوو. نەسەلمێنیش بوو بەهۆ ینەدەڕۆی یبە قەدەر ئامانج یدەست یئەگەرچ
  یدەوڵەت یو بە پیاوە گەورەکان بە بەغدا یباپیر یبەکراغا یو حاج یباوک یتاهیراغا یو حاج یخۆ یپێوەند

  یهەبوو. ناو ییان نیوە ڕەسمیش  یڕەسم یبەرباڵو بوو. وابزانم ڕوتبەیەک یکۆشەش یعوسمانلییەوە مەیدان
»احتشام السلطنة« کە بە کۆیەدا بەرەو ئەستەنبۆڵ دەڕوا لە عەواڵغا  یئێران یوەزیرێک یدەرکردبوو تا ئەوە

 یلەگەڵ غەفوورییانیش لە ئاکام یاعهەبوو. نیز  یمێوان بووبوو. لەگەڵ موستەفا کەمالیش کاغەز و نووسیار
نایەت، ئەمما   یناو  یعەواڵغا بەباش یکوڕە گەورە یو بەخۆدا ڕاپەڕموونەوە بووە. زاهیراغا یخۆ یتەبیات

  یڕێگە ینیوە پیاوەتییان کراوە. شەفیقاغا لە یخۆیدا باس یفەتاحاغا و عەزیزاغا و نامیقاغا هەریەکە لە مەیدان
  یلەخۆ یبێمەبەس و بێزەرەر بوو مەگەر زەرەر یایانەیدا بوو. ڕەفیقاغاش التەریکێکعەواڵغا و ئەو سێ بر یبەین

«ش  یعەواڵغا کە کاپتن »ها یمەسەلە یو باوەڕم بەرانبەر سەرجەم یو بێالیەن ڕا یدابێت. ئەمەیە بە کورت
  یلە ئاست دەسەاڵتە بێسنوورەکە دیارەناوێ من بڵێم، چونکە لە خۆوە  یپێوە خەریک بووە. ئەمجا پێ یزۆر

 بێتالعانەدا بووە. یلە بارێک یعەواڵغا هەتا بڵێ ،احەماغاد
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خاوەن قسەم   یزۆر کەس یکە بە زاهیر وەاڵمیان نادرێتەوە قسە یئەگەر تەقیەم نەکردبایە لەبەر هەندێ ڕەخنە
وەها هەبوون   یحەماغایان کردووە. کەسان یتالع و بەخت یوەت و باسسەخا یئەفسانە باس یال هەیە کە تا سنوور

کەس ساغ  بە یلەگەڵ خۆیدا دەهێنا تا ئەوە یحەماغا لە پایەیەکدا بوو بەرەکەت یلێیانم بیستووە کە سەخاوەت
  یخەبەریشو حەماغا ە پیالن داغان کراو یحەماغا بەپا یناکرێتەوە چەندەها داهات و مەڕوماڵ و دەغڵ و دان

لێ   یگەڕێکیشە نەکردووە وەک کە دانەدەغڵێک و گیسک یلە سامان یدەرزیش تەئسیر یسەر ینەبیستووە بای
هێناوە، بەاڵم  یهاویشتبێ ڕاست  یحەماغا وەها یاربووە ئەگەر بە خواریش یکە بەختە نەدزرابێ. بیستووشم

  یو ئەفسانەی یلەگەڵدا نەبێ بەغەیب یڵگەوەهاوە هەڵبنیشم کە ئەگەر بە یبەر باس پێویست نابینم لێرەدا بە
قسەم لێ بیستوون شۆراونەتەوە. وەها   یئەو کەسانە یمردن یلەقەڵەم بدرێ، بەڵگەش ئەگەر هەبووبن، دوا

.  یدەگێڕێتەوە گوتوویەت یمیرزا قادر کە مراد لێ یحاج یمیرزا محەممەد ئەمین یباشترە بچمەوە بۆ قسەیەک
دەکرد. جارێکیان لەگەڵیدا چووم بۆ ساباڵغ.   یشاران یهاتوچۆ یبازرگان یەتبابم بۆ مامڵ یمیرزا قادر یحاج

بوو دەکرد، لەوتووێژدا پێمان گوت   یئاغاعەل یساباڵغ کە ناو یگەورە یڕۆژێکیان مامڵەتمان لەگەڵ توجاڕێک
ئێوە نەبوایە  ی، حەماغا یان حەمەپاشا؟ ئەو پیاوە ئەگەر الیگوت یحەماغاین. ئاغاعەل یو خزمە کۆی یئێمە خەڵق

، ساڵێکیان لەگەڵ چەند یلە ئاست حەماغادا گێڕایەوە گوت یخۆ یئەمە حیکایەت یحەمەپاشا دەبوو. دوا
کۆیێ، کڕین و فرۆشتنمان کرد تا پارەم بڕا جارێ پێویستیشم مابوو بە هەندێ   یساباڵغیدا هاتینە شار یتوجاڕێک
 یتۆ ال ی، خاڵە ئیشیگوت  یکۆی یارەم بداتێ. یەکێکنەگرتم بەقەرز پ یپێویست بۆ ساباڵغ. کەس دەست یشتمەک

گەڕایەوە. کە چوومە  ینیشان دام و خۆ یحەماغا یحەماغا پێکدێت. سەرت نەیەشێنم لەگەڵم هات تا ماڵ
دیوەخانە، بەپرسیار  یساباڵغیم چووینە ژوور یڕاوەستابوو. لەگەڵ برادەرەکان یدیوەخانەکە قەرەباڵغ یحەوش

و گوتم، ئاغا من   . ڕووم کردە ئەو شەخسەیق ۆدەت یبوو پیاو لە دەست و قەننەکە، یەکێک یحەماغام ناس
  یماوە بیکڕم، هاتوومە خزمەتت بەو نیازە یبازرگان یو پێویستیشم بە ماڵە ساباڵغیم، پارەم لێبڕاو یبازرگانێک
دوورنین زۆر لێک  ی. نا، نا لێکدییاخوا هەر بەخێربێ ی. ئەویش گوتیلێکیش دووربین بەنزیکم بزان یچەندێک

دەستیم ماچ کرد و ... وەکوو ئێوە هەر زۆربێ یو ساباڵغ لەکن من یەک شارن ئەمەش پارە، خزمە نزیکین، کۆی
بووم   یدواتر پارەکەم بۆ بردەوە. سێ ڕۆژ ال  یو بارمان کرد بۆ ساباڵغ. ساڵ یپێویستم کڕ یهاتمە دەرێ و ماڵ

ئێمە حەمەپاشایە میرزا محەممەد  یحەماغا ال یکۆی یێک بێ پارەکم پێدایەوە. ئنجا برادەرڵحارهەتا بەهە
 کردین. یقەدر گرتین و خزمەت یحەماغاوە زۆر  یسایە لە یئاغاعەل یئەمین لە کۆتاییدا گوت

 یئێران. کۆی یدیو کەوتە یحەماغا گوزەر و گوزەران یحەفتاکاندا کاکەزیاد ینێوەند یبیزانم لەو سااڵنە یئەوە
کاکەزیادیان   یحەماغا سەیر یشەخس یلە ساباڵغ خەڵقەکە بە چاو یگێڕامەوە گوت یباوەڕ بکەم بۆ یئەوتۆ پێ

پێشەوا   یبنەماڵە... و وەهاش دەبوو کە بەدەر دەکەوت دەیانگوت حەماغا هات ئەویان پێدەدا یدەکرد و حورمەت
 ڕێزیان لێنا. یئەوپەڕمحەممەد  یقاز

کۆیێ دمەو   یحەماغا لە دەشت یخەرمان ی دەگێڕێتەوە، جارێکیان سەپانەکان یخۆ یمام یڕەحمان یزار مراد لە
بێڕەزا دێتە سەر خەرمانەکە ئێمە ناوێرین لەبەر ئەو   یڕەش یئێوارە دێن بە حەماغا دەڵێن، چەند شەوێکە مارێک

 ی، واڵغم لەبۆ حازرکەن. خەنجەرەکەیحەماغا گوت... خەرمانەکە بکەوینەوە ینزیک  یبە شەو بۆ پاسەوانە مار
  ئەو لە یئەوەبووە کە ددان یمەبەست دیارە)من بکەن  یددان یمار ئەوەندووکەیە تەماشا یددان یو گوت هەڵکێشا

، یخۆ  یبۆ زین بکەن، هەتا پیاوێک یواڵغ یدەکرد کە بە زوویە خەڵقەکە ل ی. پەلە(مارەکە گەورەترە یه
هێنایەوە   یکوشت و بە کوژراو یبە ئەستۆوە گرت و لێی سوار بوو چوو مارەکە یمەحموود، کارەکە یئەحمەد

ئەو مارە    یکردنکۆیە هاتە تەماشا یدەڵێ »شار  یئەو مارە زۆر زل بووبێ، چونکە ڕەحمان دیارەدیوەخانە. وا
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تێدا  یئەوتۆ یلێ ناکەم چونکە هیچ یبەاڵم گومان ە، ، من خۆم ئەم ڕووداوەم نەبیستوویگەورەیە«. ڕاستییەکە
 مار. یکەلەش ی شەوە بۆ سەیر شار نەهاتوون بەو یلێ بکرێ ئەوەندە نەبێ کە هەموو ئەهل ینییە گومان

کۆیێ و ە ل) کوڵۆش  یچوون بۆ ئاش یشاخەپیسکەی یبیست کەس یگران یکوێخا حەوێز دەگێڕێتەوە دەڵێ ساڵ
و   یناو بەرەو سووک  یژ. ڕەنگە لە بنەڕەتدا کوڵۆش ڕاستتر بێ، چونکە گۆڕاندەڵێن کرۆ یدیکە پێ یزۆر شوێن

  (الواز دەگۆڕێ ی«کۆیێ لەخۆوە بە »ر یوەک ه ی ەقەڵەویش لە کۆیێ و زۆر لەهج یئاسانییەوە دەڕوات، الم
بەباراش لەگەڵدابوو. ئەو  یتەواو یوەهاشیان تێدابوو بارێک یدەغڵ پێبوو ه ینیوتەنەکە تێیاندا بوو تەنەکەیەک، 

لێ خورابایە بۆ ئەو قات و  یبکات، چونکە مستێک یتەسلیم بە برادەر یخۆ ینەدەهات دەغڵ یساڵە کەس دڵ
لەو خەڵقە گێڕابۆوە   یلە کوڵۆش بووە دەغڵەکە  یشیواشۆک ماڵ یمەشوور بە تاهیراغا  یقڕییە زۆر بوو. تاهیراغا

حەماغا لە کۆیێ و   یالە بەتاڵ هاتنەوە. لێی سواربووم چووم یتبەسەردا گرتبوو. خەڵقەکە بە دەس یو دەست
ناردبایە من بۆم دەنارد. ئەگەر لەبەر تۆ نەبێ   ینەبوو واڵغ یگوتم تاهیراغا ئەگەر ناند و ڕووداوەکەم بۆ باس کر

 یتێکردم و گوت یحەماغا ڕوو یبرا یپێدەهێنمەوە شاخەپیسکە. حەسەناغا یلێدەکەم و باراشەکان یوەها و وەها 
ڕوو دەکاتە   یەیڕ. حەماغا بەتووی. ئەتوو ئەو پیاوە نیوەها بکە یشت یلەگەڵ غەفوور ینا نا ئەتوو ناتوان

و برایەکە ە تۆش بڵێ ئەویش غەفوورییە لەوجڕ مەکە. حەوێز دەتوانێ وەها ب یدەڵێ، قسە یو پێ حەسەناغا
  ییەک بار بکاتەوە لێ یرۆژ بڕۆ بە تاهیر بڵێ دەرکبە بۆ ک گوت، سوار یئەحمەد ناو یپیاوێکە وەکوو تۆ. ب

قەبووڵ ناکەم، دەبێ هەموو دەغڵەکە بۆ خاوەنەکانیان بنێرێتەوە. کوێخا حەوێز دەڵێ هەتا هاتمەوە شاخەپیسکە  
 ئەو دەغڵە گەییشتبۆوە دێ. یسەرپاک

 یئەوە یبێ، چونکە لەو ساڵەدا بەپێ 1917 یساڵ یلەم حیکایەتەدا ئەوەیە کەوا ناشێ ئەو گرانییە هینەکە  یتێبین
  یماڵ حەماغاش لە  یکاکەزیاد یبەخێوکردن یو بە بۆنەە لە شیواشۆک بوو یپێشتر باسمان کرد تاهیراغا ماڵ

حەماغاش وەکوو باسمان کرد لە  یبرا یکێشاوە. حەسەناغا یماڵ و دەیوەخانە ی ئەودا حەماغا هەموو مەسرەف 
ساڵێک حەسەناغا کوژرابێ، چونکە وەک  12بە  1917 ینگە بەر لە گرانشێخ بزێنییان کوژرابوو، ڕە یشەڕێک

  دیارەدا مردووە  ز1906 یلە سەرەتا یشێخ بزێن یدەرکردبوو لە شەڕەکان  یسمایالغا کە ناو یگوتمان قادراغا
ڕووداوەکە  یحاڵوبارکوێخا حەوێز نییە، تەنها لە   یحەسەناغا زووتر لەو ساڵە کوژراوە. من گومانم لە قسەکە

 تێبینم هەیە.

مەرەزەکانی بیتوێن پێدەگەییشت لە زۆر دێهاتەوە  یدیسانەوە کوێخا حەوێز بۆمان باس دەکات و دەڵێ کە برنج 
.  یدەدز سەپانییان لە برنجەکە وەردەگرت و پتریش لەو پشکەیان لێ یبۆ دەچوو. ئەو سەپانانە بەش یسەپان
و گوناحیشە، ئەمجا  ە وەها عەیب یهەموو برنجەکە دەدزن کارە گوتم، حەوێز ئەو سەپانان یێکیان حەماغا پێڕۆژ

 یوەها بکەن پێم خۆش نییە ئێوە وەکوو ئەوان بن، چونکە ئێوە خۆیین. کوێخا حەوێز پێ یئەگەر غەوارەش شت
ا دەڵێ، کە پێغەمبەر »د.« چووە ناو  ؟ کوێخیچ  لەبۆ یدەڵێتەوە ئاغا ئێمە بۆ تەماع برنج نادزین. دەڵێ ئەد

لێداکەوت   یئەو دەنکە چەڵتووکە برنج یجبەوە نووسابوو، کە هاتەوە سەر زەو بە یبەهشت دەنکێ چەڵتووک
خوا لە مەالیانت   یخاتر دەڵێ، حەوێز بۆ یناگەڕێینەوە. حەماغا پێ یدەزانین و لە دزین یئێمە بۆیەیە بە پیرۆز

 ناهێڵن.  ینەبیستبێ هیچ

  ینەستەق و لەتیفە یشارەزا بوو، چەندین قسە یلەگەڵ حەماغادا ڕابووارد و لێ یدرێژ  یکوێخا حەوێز ڕۆژگارێک
حەماغاوە   لە بارەیسەربەخۆ بوو.  یکوێخا حەوێز داستانێک یلەگەڵ ئەوەدا هەبووە. ڕاستییەکە یئەوتۆش
پوخت بوون،  یدیکەدا، چونکە بە عیبادەت بوو، نوێژ و ڕۆژوو یدەشیا لەچاو ئاغا بە موتفەڕک ی، نانیگوتووەت

.  ینوێژهەبوو بۆ پێش یلە دیوەخانە مەال  بەزۆریتێدا نەدەکرد  یبۆ عیبادەت سووک بوو هیچ تەنبەڵ یلەش
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  یوایە پێی ڕازهەب یهەبوو. نەیدەگوت ئەم خواردنە ناخۆم، هەرچ بەزیادەوە ال یمەال دیندارەکان یبایەخ و ڕێز
سووک   یکردنە لەگەڵ خوادا. نە بەچاوینەبوون ڕقەبەر یخواردن ڕاز ئەوەوە کوێخا دەڵێ بە یزار بوو. لە
 یپێکرابایە ئەگەر بیزانیبایە وەاڵم یدەهێنا. هەر پرسێک یبە سووک یکەسیش یدەکرد و نە ناو یخەڵق یسەیر

،  ی نەدەزان یبکردایە بە پیاو یخۆ یمەدح و سەنا ی درۆزن و خۆهەڵکێش بوو. کەسێک یلە پیاو یدەدایەوە. ڕق 
نەدەدایە خۆهەڵکێش قسە بکات، چونکە بەالیەوە یەکێک خۆهەڵکێش نەبێ گوێ لە خۆهەڵکێش   یمەیدانیش
لە بداتەوە. حەماغا   یخۆ یغەیر یپرسیار یپێنەکرابێ لەخۆوە وەاڵم یناخۆش بوو کەسێک پرس یناگرێ. پێ

مەال جەواب دەداتەوە  یزۆرکەس هەیە پرسیار لە مەال دەکرێ ئەو لەجیات یئەو جۆرە کەسانە گوتووەت بارەی
 نەبوە. یپرسیارەکە حاڵ جارێ مەالش لە

پەشێمان دەبۆوە، ئنجا ئەگەر   یبە خراپە دابایە زوو لەسەر یکوێخا حەوێز دەڵێ ئەگەر حەماغا فەرمان 
  خوا دەکێشا، ئەگەر نەشکرابایە دەجار پەشیمان دەبۆوە بۆ یجێبەجێ کرابایە حەفتا جار پەشیمان یفەرمانەکە

 ە.دەبەخشییەو یدەگوتەوە و شتێکیش ی»الحمد اللە«

یان  1922 یبۆچووە کە لە ساڵ یحەماغا دەکات و وا یدوای یکۆچ یباس یدەفتەرەکە یبەرەو کۆتای مراد لە
و  یکابتن ها ینووسین یخۆیدا باسم کرد هەم بەپێ یچونکە وەک لەجێ ە،بووە، لەمەشدا بە سەهوو چوو  1923

  1920حەماغا لە  یدەرهێناوە مەرگ یمەرگ یئەبجەد مێژوو یئەژمار باوکم کە بە یعرەیهەم بەو نیوە دێڕە ش
 بوو. 

  یدا شیاودیارمحەیدین و کاک مراد  یکاک حاج یدەفتەرەکان ە بە حەماغا کە لسەر یتا ئێرە هەموو ئەو باسانە
خوێندمنەوە.   یبەتازەی یخوێنەر گەیەندرا. بەشێک لەو باسانە پێشتر خۆم بیستبوومن بەشێکیش گێڕانەوە بن بە

  یحەماغایان تێدابێ هەر جێ یکوێخا حەوێزەوە باڵو بوونەتەوە ئەگەر زۆریش خۆشەویست یزار لە یئەو شتانە
حەماغاوە  یلەگەڵ حەماغادا ڕابوواردووە و زیرەکانەش بەرەو ناسین یدرێژ یمتمانەن، چونکە کوێخا ڕۆژگارێک

 یلەبەر گەلێک هۆ یکوردەوار  یکۆمەاڵیەتی یحەماغاوە زۆرن، بەاڵم بار لە بارەیدیکە  یهەواڵە ردو  چووە.
ئەوان وەک  ینەدام قەڵەمیان لێبگێڕم لەبر یئەم و ئەو ڕێ  یهەست یزامداربوون یحزوور و تێبین یوەک شەرم

کورتیلە دەنووسم، کە لە باوکم و  یدابێت چەند ڕووداوێک حەماغادا ڕووی یکە لە دیوەخانە یلەتیفە
 خۆمانم بیستوون.   یدەوروپشت

نوێ کە  یتورک ی ئێوارە دەکات، لە نێوانیاندا قائیممەقامێک یکۆیێ بۆ نان یگەورەپیاوان یبانگهێشتنێکحەماغا 
ئێوارە دەدات و لێ دەبێتەوە خەڵقەکە تێکڕا هەڵدەستن بۆ نوێژ،   یواڵت نەبوو. کە مەال بانگ  یحاڵوبار یشارەزا

یە  اڵئەو عالەمو یتێکڕا یچۆنە. لە هەڵستان و نەیدیتووە جەماعەت چییە وە نەیزانیو یخۆ یقائیممەقام بە عومر
دەڵێ هیچ نەبووە،   یلەگەڵیدا بووە چ قەوماوە؟ پێ ینەختێک دەشێوێ و لەو کابرایە دەپرسێ کە بۆ شارەزای

ڕیز ڕاوەستە چۆنیان   دەڵێ وەک ئەوان لە یئنجا ئەمن چبکەم؟ پێ یخەڵقەکە بۆ نوێژ ڕاست بوونەتەوە. گوتبوو
  یحاج یبەسەردا تێدەپەڕ یئێوارەیە قائیممەقام بەو جۆرە ڕزگاربوو. چەند ڕۆژێک کرد تۆش وەها بکە. ئەو

  یحاج یلە ماڵە خەڵقەکە دەکات. کە بە قائیممەقام دەڵێن بۆ نیوەڕۆژ  ینیوە ڕۆژە یئەسعەداغا داوەتێک
دەڵێ، دیسان ئەو   یخۆ یبیردێتەوە بە ئاشناکەە ب یحەماغا یماڵ یئێوارە ی . ترسیکراوئەسعەداغا داوەت

دەگەیەنێ کە دەتوانێ وەها ڕابنوێنێ بەر لە چوون بۆ   یئارام دەکات و تێ یتێدایە؟ ئەویش دڵ  یقیامەتە
 لەسەر دەکێشێ و بۆ داوەتەکە دەچێ. یئەلحمدولیلال ... لیلالدوئیتر ئەلحم... کردووە یداوەتەکە نوێژ

چاک و زێدە مسڵمان و قسە لە ڕوو   یکە مەالیەک ینازەنین یعەبدواڵ مەال باس کردم جارێکیان  یکاکەزیاد بۆ
خدران داناوە  ە حەماغا. لەو قەرەباڵغیەدا دەڵێ حەماغا بیستوومە برازایەکت قادر ناو ل یبووە چۆتە دیوەخانە



72 

زر بڵێ با واز لەو زوڵمە بێنێ. ڕێکەوت وەهابووە کە قادراغا لەو دەمەدا لە دیوەخانە حا یزوڵم لە عالەم دەکا پێ
چاک بوو لێرە بوو،   یش دەڵێ بەخواعەبدواڵمەال بڵێ.  یخۆت پێە دەڵێ، قادر ئەوەتە لێرەی یبووە حەماغا پێ

ناهێنێ   یگوت، بەاڵم بەسەرەخۆ یبوو پێ یمەبەست ی قسەکەم نەبووە غەیبەت. ئنجا ڕوو لە قادراغا دەکات و چ
 هەنارد.بۆ مامۆستا  یباش  یییەکدیاردەگرێت. کە چووشەوە خدران  یو ڕێز

حەماغا. بابم و مامم  یدەچێتە دیوەخان یخۆ یلەخزمەتدا دەبن بەعادەت یباپیرم، مامم و بابم یهەین یڕۆژێک
قسەزان و نوکتەباز بووە  یباوکم بوو، مەال المیع کە پیاوێک ی، خاڵیحەوێز یئەو ڕۆژە ڕەشیداغاە دەیانگێڕایەو

ئەو  یش(طابوور)تابوور  یئیمام ی. ئەحمەد عیززەتێکبەزۆریدیکەش  یحەماغا بوون، خەڵق یهەردووکیان ال
قسە دەکرد، بەاڵم ئەحمەد  ە مەال المیع و ئەحمەد عیززەت هەردووکیان حەزیان ل ە.بووە ڕۆژە لە دیوەخان

 مەال ینییە قسە بکات. حاج یالمیع دەقرقرێ و مەفەرێشمەال المیع نادا قسان بکات. مەال   یعیززەت ڕێ 
دەپرسێ تۆ لەو بەینە لە  یو سەغڵەت بووە و بێچارەیشە، لێە قسەی یزگ یدەزانێ مەال المیع پڕ  عەبدواڵ

زۆر زیرەک و هوشیار و قسەزان   یکەرکووک هاتیتەوە ئایا فاڵنە ئاش ئێستا دەگەڕێ؟ ڕەشیداغاش کە پیاوێک
مەال المیع بەدەنگ دێ دەڵێ، ئەگەر ئاشەکە تێچینە   یچییە، لەجیات یمەبەست عەبدواڵمەال  یبووە تێدەگا حاج

دەڵێ،  یدەکاتە ئەحمەد عیززەت و پێ لە مەبەستیان دەگات و ڕووبەربکەوێ بۆ ناگەڕێ. مەال المیع   یباراش
بزانێ  یتێچینت بڕێ. ئنجا خوێنەر بۆ خۆ یهەناسەت بڕێ، تێچینە باراشەکم دەیێ هە یهەناسەت بڕیم هە

 پێکەنین لەو مەجلیسە هەڵستاوە.   یچلۆن قاقا 

  یشڕەوە دەچێتە ال ی جلک ێ بەبەغدا بەر دەدر یبیستوومە و بۆشم نووسراوە، کە حەماغا لە بەندیخانە
  یدەکا. سەرتاش یلێ هەڵوەرێ بەڕێ  یڕانابینێ پارە یسەرتاشێک بۆ سەروڕیش تاشین. سەرتاش لە جلکوبەرگ

دەتاشێ. حەماغا کیسە    ی»ابن حالل« سەر و ڕیشەکە یدووەم و سێیەم و زیاتریش هەروەها تا دەگاتە یەکێک
بەو سەرتاشە کە خەبەر   یسەرتاشین و دا یتێیدابوو کردییە کرێ  یدەکاتەوە چەند یپارە دەردەهێنێ و نخوون

  یخۆیان دەشکاندەوە. دوا یزووتر چووبوە الیان دەست یبەنێو سەرتاشاندا باڵو بۆوە، ئەوسا سەرتاشەکان
گەڵیدا لە یو کۆمەڵە کەسانێک یڕابوارد حەماغا بە خۆ یبەغدا یلە بەندیخانە  یساڵە 15ئەو  یبەسەرچوون

 ین و جەبدان و بەهاناهاتن. لە کژێکبوردو  یلە بەخشندەی یجاران یبوون هاتنەوە کۆیێ و کەوتەوە سەر بار
دیکە   یدەدات. قەتارچییەکان ال یخۆ دوو فەردە چەڵتووک بۆ یچەڵتووک نەقڵکردندا یەکێک لە قەتارچییەکان

یان ێلێ دەدەن، حەماغا چەند ڕۆژێکان قسەکەیان لێ ناسەلمێنێ تاکوو لە ئاکامدا پ یحەماغا یپێدەزانن خەبەر
نوقسانم بۆ بە  یو بارە چەڵتووکە سبەینێدا دزییەکەم بۆ بەسەر بگرنەو یدەڵێ ئەگەر ڕاست دەکەن لە کاروان

بارە  یدز دەڵێ، هەرامە چید یتارچییانە بە کابرائەو قە یئیسپات بگەیەنن. دەڵێن زۆر باشە. حەماغا بێئاگا
 یپیشەکە ، وازبهێنە. کابرا، چاروناچار، واز لەیدەکە  یچەڵتووک المەدە، قەتارچییەکان لێت بەئاگان کە دز

لێ بەسەر ناگرنەوە. حەماغا پێیان دەڵێتەوە  یلێ دادەنووسێنن هیچ   یقەتارچییەکان خۆ یدەهێنێ و چەند
 بەو فەقیرە دەکرد. بوختانتان  یبەخۆڕای

لە دەستدا نەبوو چاوەنۆڕ  یجەڵەبە کاووڕێک لە حەماغا دەکڕێ. بەاڵم پارە (یوابزانم هەولێر) یمام شاکر ناوێک
حەماغا   لە الیخواست. مام شاکر دەڵێ، من هاتمە دەرێ  یڕۆژ  دوو یبێت و مۆڵەت بۆ یبوو لە هەولێرەوە پارە

  بە یدەڵێ، کە دیتم  ئەو کاوڕانە، منیش گەرامەوە بزانم چییان پێ یبۆ کڕین یکۆمەڵێک جوولەکە چوونە ال 
بکڕن من دەخلێکم بەسەر کاوڕانەوە نەماوە چەندیش قازانج دەدەن  یگوت ئەوەتە خاوەن کاوڕ لە خۆ یجووەکان

پارەت هەڵگرەوە، کەنگێ جەڵەبت   یاغا. گوتحەم  یهات و بردمە ال ڕۆژ پارەم بۆ 4-3 ی. دوایئەو خاوەنیەت
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  یوەردەگرم. پارەیەک پارەت لێ  یبردە حەڵەب و فرۆشتت و پارەکەیت وەرگرت ئەوسا کە هاتیتەوە بە سەالمەت
 بکە.   پێ یدیکە یپێتە مامڵەت

و  یوویبوردزێدە زێدە گەورەیە لەسەر لێ یحەماغا بیگێڕمەوە بەڵگەیەک یگیان  یئەم باسەیان کە خەریکم بە ئیزن
 کۆنینەم بەبیردا دەهێنێتەوە کە دەڵێ، لە گچکان خەتا لە گەوران عەتا.  یحەماغا کە قسە نەستەقەکە یچاوپۆش

 یحەساناغا ینزیک ماڵیانەوە کە حەمام یسارد حەماغا بۆ خۆشووشتن. وابزانم چۆتە ئەو حەمامە یسبەینەک
هەرزەکار چوو بوونە  ی. پێشتر کۆمەڵەک لە جحێڵ(ئێستاش ئەو حەمامە ماوە)وو ب یخۆ   یبرا یو هە پێگوتراو
و شەق شەقانێ بوون. حەماغا بە  یدەستباز یبە خۆشووشتنەوە خەریک بن غەرق  یو پتر لەوەە حەمامەک

لەگەڵدا   یتێدەگا و ئەوە یخۆ یحەمام یەکێک لەو جحێاڵنە بە برادەرێک یڕاڕەودا دەڕوا بۆ ژوور یتاریکای
  لێ یچووە وەک مردوو  لە حەماغا بە هەڵەو  کردووە یسەهوو ی دەیکرد. کە زان یدەکات کە لەگەڵ برادەرەکە

گەڕایەوە بۆ  دەکات. حەماغا کە  لەرزە بەرەو ماڵ ڕالێوە ترسان بە و لە شکانەوەشەرم و بەخۆدا بەسەردێت و لە
و گریان، ئاخۆ چ لەو بەدبەختە بکەن.   یدەبێتە مەترس یدیوەخانە بەدوا ئەو جحێڵەدا دەنێرێ. لە خزم و کەس

دەڵێ تۆ چ سووچت نییە منت  یدەداتەوە و پێ یابوو. حەماغا دڵڕشک هەڵگەو حەماغا یالە کە کوڕەکە دەگات
 یدەست لە یخەاڵت دەداتێ و چەند لیرەیەکیش بە ینەناسیوە جێگاکە تاریک بوو دڵت نەشێوێ. کورتەکێک

 دەنێرێتەوە.  یخۆ یدەنێت و بۆ ماڵ

ساڵێک بەسەر    یتێپەڕین یبۆ سبەینێ بە بۆنە یسەرەوەم تێدا نووس یکە دێڕەکان یت وەهابوو شەوڕێکەو
  یکورد یو قەڵەم قەرەباڵغ لە خاوەن ناو ی، کۆمەڵێکیمامۆستا عەالئەدین سەجادیدا چوومە ماڵەکە یمەرگ

 یحەماغا لە بارەینووسینم  یپرسیاردا گوتم خەریک یئەو داوەت و کۆبوونەوە بوون. لە وەاڵم یبەغدا بەشدار
و مامۆستا   یبالیسان یتەها مامۆستا مەال یکوڕ یمحەممەد دەوروپشتم، وەکوو مامۆستا مەال یکۆیەوە. برادەران

 یو لەسەر گەورەیە کارەک یمۆستا ئیحسان شێرزاد ئەشهەدوویان کێشا لەسەر پەسندعەبدولخالق قوتب و ما
 بۆ بەسرە نەقڵ بووم بە »معلم«، خۆم لە 1946 یساڵ یحەماغا لە نێوان قساندا مامۆستا عەبدولخالق گوت

بەسرە   یمەشوور یبنەماڵەیەک یکە یەکێک بوو لە گەورەپیاو و گەورە «عەبدولقادر باش ئەعیان» یدیوەخانە
ساڵ  25کۆیەیان دەکرد. ئەو دەمە پتر لە  یحەماغا یو سەخاوەت و مەردایەت یپیاوەت یبیستم لێیان مەدح

حەماغا لە  یئەو مەدحە دەچێتەوە بۆ ڕەفتار و کردار یبوو بێگومان بەشێک یحەماغادا تێپەڕ  یبەسەر مردن
 ڕابوارد.  یو حاتەمانەە و ڕوستەمانە تێدا مایەو یبەغدادا کە ساڵەها یانەحەبسخ

 یەبار لە یبالیسانیش شتێک یمحەممەد مامۆستا عەبدولخالقدا مامۆستا مەال یهەر لەو داوەتەدا و بەدوا قسەکە
سەر  ە نیکاحەکە دروست بێ پێویستە حەماغا بچێت یکچ بەمێردداندا بۆ ئەوە یدەم حەماغاوە گێڕایەوە کە وا لە

سەختن و ڕەنگە هەر  یشافیع یبۆ ئەم تەرزە حااڵنە لە مەزهەب یوەل ی، چونکە مەرجەکانیحەنەف  یمەزهەب
کردبوو هەر لەو دەوەشایەوە،  یئاسانتر بکات. حەماغا قسەیەک یمەزهەبێک ینەیەنەجێ، خەڵق مەجبوورە تەقلید

بەوالوە  ە م. لەوڕخۆم ناگۆ ینەبم. بەخوا مەزهەب یڕاز  یهەتا پێ ە،نەدیتیی یشافیع لەئەمن چ عەیبم  یگوتبوو
  ە.نازانم گرفتەکە چۆن چارەکراو 

 یماست و شیر کە زۆر یکردندەردەست یبەغدادا بووە بۆ خاتر یحەبس حەماغا کە لە ە،دەگێڕنەو یکۆی
لێیان بخوات و ئەویش   یکە خۆیش یبەغدای ییەکێک بە یکڕیبوو دابوو  یرد و گەورەو یێکڵپێئاشنابوو چەند ئاژە

  یدەڵێ یپێ یکورد بەرەو بەغدا لەو چۆلستانە یساڵ دواتر گۆیا جەماعەتێک  یماست و شیر نەکا. ساڵەها بێ
حەسانەوەیەک و وحاڵ دەبن، الدەدەن بۆ ماڵ بە یگەورە یڕەشماڵێک یتووشە  یان بەوالترەو «قرفە یچۆل»

من بۆ   یقومەئاوێک. خاوەن ماڵ کە دەزانێ کوردن بەخێریان دەهێنێت و خزمەتیان دەکات و پێیان دەڵێت ماڵ
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ە ئەو هەموو مەڕوماڵە یبەکاکییکاکە دەبێ لەو دەشت یخۆتانە. کوردەکان تێناگەن بۆچ یچونکە ماڵ ە،ئێوە بێمنەت
ە  حەماغا کەوتۆتەوە کە ل یلە مانگا و مەڕ یدەیبینن هەموو  یعارەب پێیان دەڵێ ئەمە یئەوان بێت. کابرا یه

بەجێهێشتن ئنجا ئەگەر دەیناسن سابزانن  یبۆ خۆم یبەربوونیش یبۆ ماست و شیر دوا یکڕیبوون یحەبسخانە
 یعەرەب یگەورە پیاوێک یعەرەبەوە ئەم بەیتەم بەبیردا دێتەوە لە الواندنەوە یناو ئەوە. لە یمن ه یهەموو ماڵ
 عەباسییان:  یسەردەم

 معروفە بعد موتە  یعیش ف  یفت
 کما کان بعد السیل مجراە مرتعا

 

 خەڵق لە چاکەیدا دەژین.  یردنم یواتە: مەردێکە دوا

 سەوز لە ئاوەڕۆگەیدا دەڕوێ.   یسێاڵو گیا یهەر وەک دوا

 

 کوردان لە کوێ!!   یەب و قافڵەەرکوێ و ع لە یحەماغا! تۆ و کۆیە لە کوێ و بەغدا و بەندیخانە

 و صحرانوردە خالدا گرنیستی دیوان
 توکجا و کابل و غزنین و خاک قندهار!! 

 

  یبەرچاو هەر یەکە لە دەروویەکلێم مەگرن، بەدەست خۆم نییە موالنا و حەماغام بە دوو »دیوانە« دێنە 
 مەردایەتییەوە.

 

بەدوادا   یئەستوور ی خاوەن دیوەخانەکانەوە خەریک بووە، قەرەباڵغێک یجارێکیان حەماغا لە جەژنەدا بەسەردان
 یڕادەوەستێ و دوورودرێژ لە ئەحواڵ یعەساوە بۆدار پیر. بەسەر یکۆاڵنەیەک دەگاتە ئافرەتێک ڕۆیشتووە. لە

لە بیتوێن مەتبەخچیم  ی ووببە پەرۆشە. گوت یدەپرسن ئەو ئافرەتە کێیە وەها بۆ یدەکا. لێ  یدەپرسێ و دڵدانەوە
بۆ دروست   یچەڵتووک نان و چێشت یخەرمان یو لە قۆناغە مەرەز یداچاندن یکردووم، لە دەم یبووە خزمەت

 بیست.  یحەوێز یعەواڵغا یهەیە بەسەرمەوە. ئەم قسەیەم لە فەتاحاغا  یکردووم چاکە

کورتیلە دەگێڕمەوە کە لە   یلەو ڕۆژە پیرۆزانەدا باسێک ییەکد یهاتنە ناو جەژن و بەسەرکردنەوە یبەبۆنە
 حەماغاوە هەیە. بە یباوکم بیستووە و پێوەند 

کە لە جەژنەدا   یئەو کەسانە یبچێتەوە بۆ ال یناساغ بوو نەیتوان عەبدواڵ مەال ی، جەژنەیەکیان حاجیباوکم گوت
باوکم.   یباپیرم، بەدوا ئەودا ال ییەکەم دەهاتنە ال یڕۆژ)دادەنیشن و خەڵق بۆ جەژنە پیرۆزانەیان دەچوو 

  بۆ الیسێیەم دەچوونەوە  یخاوەن قوناغەکان. ڕۆژ یدووەم باپیرم، بەدوا ئەودا باوکیشم، دەچوونەوە ال  یڕۆژ
مەال   یحاج یخۆ ی. لەجیات(لە جەژنەدا دیوەخانیان دەکردەوە  یشێخەکان و مەالکان و هەندێک لەو توجارانە

  بووم لە منیش مێردمنداڵ  یاوکم گوتکەسانە. ب ئەو یهەنارد بۆ سەرلێدان (باوکم یواتە مام) یمامم یئەحمەد
ە  حەماغا گەییشتینەو  یو تاقمە ئێم یجوداوە تاقم ی بووم. لە دوو کۆاڵنەە ئەو گەڕان یخزمەت ماممدا بەشدار

ڕاوەستان قەرەباڵغیش    یمەال ئەحمەد بۆ ساڵو و چاکوچۆن ییەک جێگا بوو. حەماغا و حاج یەکتر و ڕووشمان لە
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چەقاند، چونکە پێش حەماغا  یمەال ئەحمەد پێ یدا، کە هاتین بەڕێ بکەوینەوە حاج یبەدوایانەوە مۆنجە
کاک حەمەد پێش کەوە. گوتم ئاغا ناشێ پێش جەنابت و مامم   یتێکردم گوت ینەدەکەوتەوە. حەماغا ڕوو
خۆتە پێشم کەوە. ناچار بەو  ی، شوونیستم گوتخ یگرتم و پێش یهەڵێنا و قۆڵ یبکەومەوە. حەماغا هەنگاو
 ... ئەو هەموو حەشاماتە یمنداڵییەوە بوومە پێشرۆ 

  یحەماغا، جەمیالغا بوو بە پێشڕۆ یسەر قسەکانم کە دواە ئێرەکانە ئەوەندەش دەخەمە هەر باس گەییشتە ک
دەخستەوە لەو جارانەدا کە  یۆپێش خ یو تازیاندا جەمیالغا ماممە ئاغاکان. زۆرجار دیتوومە لە داوەت و جەژن

کردن پتر لە  دیارڕێزلێنان و پایە  یبکات. جاران خەڵق بۆ الیەنە ئەو موناسەبان یبەشدار یباوکم نەیدەتوان
بێت. ئێستا کە لە ڕوواڵەتدا دەگوترێ   یڕاز یبزانێت و پێش یخۆ یئەوەدا بوون کەوا هەر کەسە پلە یپەرۆش

  یو پێشەوە بەخۆە سەرەو یپەیدا کردبێ بار یتازە یدەسەاڵت یئەو یبەاڵم ڕاستییەکە ە،پاش و پێش نەماو
و  ە پێچرابایەو یجیهان هەیە هەموو  یڕەسمییات یهەرچ یکاشک یلێ ناکات. وە یڕەوا دەبینێ، کەسیش سەرپێچ 

خۆبەکەم ە و لە ناز و فیز و لە اسەبڕ و جوداکەرەوە وردوخاش کرابانایهەن یداب و دەستوور یکۆت و زنجیر
 زانین ڕزگار بووینایە. دەبڵێن ئامین... 

پێوە دەمێنێ. لەم بابەتە، جارێکیان حەماغا بەناو    ینوکتە یڕوو لە گەپ دەکات و هەر خێرە وەها دەبێ چاک
  یپێدەگرێت و داوا یحەوێز بابایەک بووە هەر لەم قسانەدا خۆیمان پێدەناسێنێ، پێش یبازاڕدا تێدەپەڕێ مچە

 یئاخر عەرەق حەرامە. پێ یدەدە یعەرەق  دەڵێ، مچە، پارەت نادەمێ چونکە، بە یلێ دەکات. حەماغا پێ ییارمەت
  حەماغا پێدەکەنێت و بە .بدەم یمێووژ یوحڕ پیاوان بێ ئەم جارەیان بە یغا پارەکەم بدەیێ شەرتدەڵێتەوە ئا

 بدەنێ. یدەڵێ پارە یخۆ یتاقم

دیکە  یبێ چ چاکە چ خراپە پێشتر لە کۆنەوە قەوما بێ، دواتریش لە ڕۆژگار و واڵتێکە لەوانەیە ڕووداو چ نوکت
دواتر دەدرێت   یکە وەپاڵ ڕۆژگارێک یکۆن لە بابەتێک یباسێک یدەمەوێ بڵێم مەرج نییە هەبوون ە.دابێتەو ڕووی

  یکە لە ڕەزابەگ ینموونە دەڵێم، ئەو حیکایەتە نوکتە ئامێزە دواتر. بە یباسەکە یبەڵگە بێ لەسەر درۆبوون
ەڕ هاتن تا خەڵقیان دڕم هەبوو، زنجیریان پساند و بەش یسەگ ، دوویدەگێڕنەوە گۆیا گوتبێت یمەشوور

پێگەییشت یەکتریان خواردبوو، لە نەختێک تووک و کلک بەوالوە هیچیان لێ نەمابۆوە، ئا ئەم حیکایەتەم  
ساڵ   ڕەزابەگ بێت حیکایەتەکە دەداتەوە بە حەفتسەدە ل یئاگا یبێ ئەوە یفارس یخوێندۆتەوە لە کتێبێک
مێووژ   یڕۆح یحەوێز کەسێک بە نامە یر بەر لە مچەبەمەفتەن بۆ دادەنێ. ئنجا ئەگە یلەمەوبەر و قەزوینیش

حەوێز پەیدا   یمچە یتەبیاتێک وەرگرتبێ گومان لە باسەکە  یبۆ عەرەق کڕین لە خێرخواهێک یان سەخ یپارە
  یبۆ هاتبێ بێ ئەوە یهێنابێ یاخود قسەکە یبەکار یبیستبێت و بۆ خۆ یناکات، چونکە لەوانەیە باسە کۆنەکە

خۆیەوە   یلە دەمە ڕەزابەگیش لەوانەیە بۆیان هەڵبەستبێ و لەوانەیش یبیستبێت. مەسەلەکە یکەسە ل
هەوەڵ جار  یئەو کەسە یدەماودەم دەچێتەوە بۆ ئاکار یباس یباوەڕکردن بەگێڕانەوە یدەرچووبێ. بنگە

کردن چەندا وەکوو  باوەڕپێ یکرابێ دەبێتە جێگە یگێڕاوەتەوە تا ئەگەر بابایەک بووبێ متمانە بە قسە یباسەکە
ڕەزابەگیش  یئەویش و غەیر یحەوێز و بۆ غەیرە هەبووبێ. ئەم عەیارەیە بۆ مچ یئەوتۆی یپێشتریش باس

 قسان ساغ دەکاتەوە. یو هەڵبەستراو  یڕاست

دەدزێتەوە   یئەوتۆ دێیت دڵت بۆ خۆ یبریسکەدار ینازدار یگەلێک نموونە یشیعر بکۆڵێتەوە تووش یمەیدان لە
ە  دیکە ب یدەخوێنیتەوە شاعیرێک یساڵەی چەند سەد ینابەرچاو یان پەڕپووت یکتێب یا و پەسێودواتر لە پەن

 هەڵبەستووە.  یعریو لەو نوکتەیە شە دیکە لەو واتای یزمانێک
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کەوتبێ هەروەهاش مومکینە  ینموونە کۆنینەکەە ب ی دووەمیش وەکوو خۆت چاو یئنجا هەروەک دەشێ شاعیر
 یئاگایان لەیەکتر بووبێ ڕاستییەک یزانستدا دوو زانا بێ ئەوە یلەخۆوە بۆ ئەو واتایە چووبێ. وەها بووە لە مەیدان

لێیانەوە نەقڵ   یدەگێڕمەوە نە لەو زیادن، نە ئەو کەسانە یلێرەدا لە حەماغا ینهێنییان دۆزیوەتەوە. ئەو قسانە
ئەو خەبەرانش لەوانەن پێشتر لە   یزۆرە هەر یڕوونەداو، زۆربە یشت یە بۆ هەڵبەستندەکەم چ مەبەستیان هەی

بیرمدا نەدەهاتنەوە. وادەبێ یەک خەبەر لە دوو  ە بە دیکەم بیستوون بەاڵم ئەگەر بۆیان باس نەکردابامەو یخەڵق
ڕۆژگار بەرچاو بووە. ئەگەر لە دەم و   یکەسەوە بە دوو جۆر دەگێڕدرێتەوە، ئەمەش دیاردەیەکە بەدرێژای

دوو خەبەرەکە   یجوداواز ینەیەت لەوانەیە هۆ  یدوژمنایەتی یان الیەنگیر یخەبەرگێڕەوە تام یئارداوێژ
باس و خاس بەشدار  یلە گۆڕان یسایکۆلۆج یبچێتەوە بۆ لەبیرکردنیان بە سەهوو چوون، وەهاش دەبێ هۆیەک

  ی « دەخوێنیتەوە کە وا زۆر جاران مرۆڤ شتێک دەبیسێ کە بە تەمایەت»فرۆید یدەبێ وەک کە لە نووسینەکان
نموونە دەڵێم،   دیکە بووە. بە  یشتێک یبیستوویەت یبە ڕاست یئەوە یناڕازییە کەچ یپێدەکات یان لێ ییان حەز

  یاوداواخواز ن یلێ بکا بۆ سەفەر کەچ یماینە بۆرە یداوا ییان کوڕ یلەوانەیە کابرایەک بە تەما بێ برادەر
و  یکراوە. یان خۆت لەبەر ناحەزلێ داوا یوەها دەزانێ ماینە بۆرە یئێسترەماچە دەهێنێ، بەاڵم کابرا بەڕاست

دوژمنەکەتە، ئنجا زۆر   ینامەردانە ه یبەر قەناعەتت کە فاڵنە کارە وەها دێت کردنبەد لە ناحەز یگومان
نامزەد کردووە. من  یهەروەها بزانیت کە دوژمنەکەتدا، تۆ  ە دیک یوەپاڵ یەکێک یکە بابایەک ئەو کارە  گوینەلە

وەها  یبۆچ یدەکرد نەشم دەزان خۆمدا هەست پێ و کات«م لەە ناو و جێگلە » چوونبەسەهوو یدەیەدیار ئەم 
دیکەش لەو   یکەسان ی وارەوە دەزانم کە سەهووفرۆیدم خوێندەوە. هەر لەم ب یبەسەهوو دەچم هەتا نووسینەکە

. وەها یئەوتۆی یبە هەڵەبەر ینهێنییان تێدا نییە دەچێتەوە بۆ هۆیەک یبە ئانقەست نین و مەبەست یشتانە
گوتوومە  یزیاد بکە کەچ یبڵێم ڕەنگ یپێە پێشم داناوە، لەدڵدا بەتەمابوو لە یڕوویداوە کەسێک ئیستیکانە چایە

 کردووە.   زیاد یچایەکە یو لە ڕەنگ گوێدا هاتووە  بە بەر یخۆ  یتێکە، ئەو کەسە خەیاڵەکە یدیکە یشەکر

کەوا دەشێ خوێنەر خەبەرێک و پتریش لە خەبەرێک لەم   یئەو ئیحتمالە یالیەن یئەمانە دەڵێم بۆ ڕوونکردنەوە
. بە یبووندرۆ یخەبەر نابێتە بەڵگە یدەق  یبیستووە جوداواز یدیکە یجۆرێک کە پێشتر بەە نووسینەدا بخوێنێتەو

 یسەیر یبگرە هەتا ساڵێک ئنجا سەرلەنوێ بێ ئەوە یو هەڵە خۆت باسێک بنووس ئەزموون و تاقیکردنەوە،
 دوور کەوتوونەوە.   ییەکد و بە یەکتریان بگرە بزانە چەند لەە دیکەش بینووسەو  ینووسینەکەت بکەیت جارێک

هەبێ بە هەوڵدان  یدەواریدا لزوم حەماغا شتێک نییە لە نێوان کور یسەخاوەت و پیاوەت یبەڕێز، باس یخوێنەر
کردووە، خۆ  یحاتەمەوە بە کوردەواریدا تەشەنە یسەخاوەت  یلە مێشکاندا، چونکە گەلێک بەوال یبۆ چەسپاندن

دیکە   ی و بیتوانیبایە وەکوو میللەتان ڕۆژگار ئەو پەک کەوتەیە نەبوایە کە هەیە یئەگەر کورد بەدرێژای
دەدا بە  یخۆ یمێشک  یمێژوودا بپارێزێ، ئەوسا هەروەک زاخاو یلە دەفتەرخانە یمێرخاسەکان یجوانمەردی
  یسەخاوەت ینیمچە پاڵەوان  یو پیاوەت ییان ئازای ی کورد یغەیر یناو گۆڤار و ڕۆژنامە ینوکتە یخوێندنەوە

ە سەرێکیش بە  دەبوو ناوناو یخۆیدا تێدەپەڕێنێ، ئا ئەو کوردە ڕێ  یبەرچاوە شیک و قەشەنگدا ب  یبێگانە لە کتێب
 بە چەنگەچڕەیان پەیدا کردووە لە یکورددا بگرێت کە نان و زەوادێک یئەو خانە شێواوانە یو ڕەفتارە کردەو

  یبێدەفتەر هەر ئەوەندە یاد یو مێوان و ڕێبوار. بەاڵم گەل یهەژار و برس یخۆیانیان گێڕاوەتەوە بۆ دەم یدەم
دەکات، زمان و ە مێشک چریسک یێت و کرداریان لە پەڕەبەسەرچووان دەکاتەوە کە ناویان بەسەر زماندا د

لێ ڕزگار دەبێت. بێگومان   یلێ بقرتێنێ نەختێک یکتێب نین بمێنن تا ئەگەر مشکیش نەختێک یمێشکیش پەڕ
خاوەن   یدەبوو وەکوو میللەتان یئەوتۆش یو سامانێک یو دارای حاڵوبارهەبێ،  یئەگەر کورد لەوانەبایە دەفتەر 

  یخۆ یلە ماڵ یکە خۆراک یئەبڵەق نەبێ وەک کەسێک یو پێ یناوداران یناو یڕابێ لە خوێندنەوە یدەفتەر چاو
  یژێر ڕێکارە و ل یعەل یهەبێ. بەاڵم لە سەر ساج یوەکوو ئەو خۆراک  یدیکە ینابا بە کەسێک یشک برد بەخیل
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  یناوە ل... ەبەقاڵەوە دەسڵەمێتەو یدەست م بەدرهە یزرینگە یدەنگ لە یچاوبرس یئێمەمانان یئیفالسەوە مرۆ
مەزنە پیاوان فێ دەیگرێ. سەیریش لەوەدایە ئەو تەرزە نەخۆشییە نەفسییە هەر لە ئاست خۆماندا شێت و  

 یلە بێگانە بەزیاد بگرین. ئنجا لێرەدا قسەیەک یهارمان دەکات، ڕەنگە زات نەکەین ناو و شۆرەت و دارای
کورد   یبراگەورەیەک یێ لە چاکە وەتەنگ ب یکورددا. گەنجێک یبەهەڵەدا چوو یمەحرەمانەم هەیە لەگەڵ گەنج

. دەبێ دەجاران وەتەنگتر بێ کە ببینێ بێگانە دان بە مافێکیدا دەهێنێ. دەبێ  یلەگەڵ میللەتەکەیدا کردبێت
 لەزەت لەە وێران بکات. دەبێ ئەگەر خرایە بەندیخانەو یلێ بکوژێت و لێ یپتر یئاواتەخواز بێ کە دوژمنەکە

بکوژێت  یهات خۆ بۆ  یبێگانەوە عەفوێک وەربگرێ. دەبێ ئەگەر لە یتەکانکۆ یکردن زێدە عەزابدان و قورستر
و  ە پێ ڕەفرز دەکات هەر چاک یخانەقا و حەماغا یسەید ئەحمەد یمەردایەت کە یچونکە بەو عەیارەیە

بابداتەوە سەر   ێچەپڕۆ دەب ی بێت. گەنج  یپاتەوپات یخیانەت یگەییشت بەڵگە یلە داگیرکەرەوە پێ یچاوپۆشییەک
زۆر   جیهانیدا و زۆر یدووەم یشەڕە سۆڤیەت و دەوڵەتە ئیمپیریالیستەکان ل ینێوان یەکیەت یدۆستانە یپەیمان

ئەو چەپڕۆیە  ی، چونکە بە عەیارەیناز یئەڵمانیا  یتووڕە بێ بەوەدا کە ئەو دەوڵەتانە نەبوونە الیەنگیر
ئەو غەیرەیە   یو خوێنمژایەت ی و ناپەسەندایەت یبەدایەت یگەخۆیدا بەڵ یئیستعمار لەگەڵ غەیر یکردنیدۆستایەت

بەدەستەوە   یسۆڤیەت چ بەهانە یبەرانبەر ئیستعمار و یەکیەت یخۆ یخۆ ئەگەر پاشگەز بێتەوە لە عەیارە
کورد. چ قەیدێ دەکات دەرەبەگ  یدەرەبەگێک یمەردانە یو ڕەفتار نامێنێ لە وەتەنگ هاتن بەرانبەر کردەوە

سۆڤیەت   یقەبووڵ کردبێ هەروەک یەکیەت یدەرەبەگ  یچاکە یکردبێ و میللەتەکە یچاکە یلەگەڵ میللەتەکە
  و دە »بانێکە یو دوو هەوا«!! بەاڵم ڕاستییەکە خۆ نابێ بسەلمێنین »بانێکە ە،هەڵگرتبێتەو یئیستعمار یچاکە

 . هەوا«..

زەق   یلەق دەکات و چاو یئادەم یکێشا مێشک یکە درێژە یو کەنەفت یەاڵتو بێدەس  یو لێقەوماو  یهەژار
هەڵدەسوێ یاخود   یڕەنگە ئەو ئەنگوستە بکرۆژێ کە هەنگوین لە مەاڵشۆ  یڕەق دەکات تا ئەوە یدەکات و دڵ
  یبێدەفتەرین، نەقش یئێمە میللەتێک ... ەمەحکەمتر بەدارەوە دەبەستێتەو یخۆش بوێت کە پەتەکە یئەو جەالدە

 قادر دەڵێ: یسەر ئاوین. حاج

 کتێب و دەفتەر و تەئریخ و کاغەز 
   یگەر بنووسرایە زەمان یبە کورد

 ی مەال و مەحشەر دەما ناو و نیشان

 

 کورد قسە دێنێت و نایگێڕێتەوە هەتا دەگاتە ئەو مەڵبەندە: یبۆ قەوم یهەناوە هەاڵیساوەکە یهەروا بەدەم ئاگر

 پەرستەقوز یزۆڵەبڵێ بەو سەر ک
 یپان یکلدراو و ڕیش یبەچاو

 ڵک و میللەتوکە نەفعێکت نەبوو بۆ م
 ییا نەمان ینەقشبەند یمن چ بە

 کەسێ پیاوە کە دانێ وەک حەماغا
 ینان و خوان یجینس یبۆ ئەبنای لە

 وەک ئەمیناغا بەهیممەت  وەیاخ
 یمیللەت پاسەوان  یبکا بۆ قەسر
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بۆ   یدڵسۆز یئەمیناغادا هەڵدەڵێ و دەرسێک یحەماغا و پەرۆش یلێرەدا کە بە سەخاوەت یحاج یتۆمارخانە
  یمۆرک یدوای یخۆیەوە بۆ ڕۆژان ینیشتمانپەروەریمان فێر دەکا و بەوەدا لە ڕۆژگار یمیللەت و پەندێک

ەتەنگ دێن، بێ  و یمیللەتەکەیان دەشارنەوە یاخود لێ یچاکەخوازان یتاوانبارکردن لەو کەسانەش دەدا کە چاکە
حەماغا.  یزێدە بەتین دەدات بۆ زێدە پیاوەت ینهێن یخۆیەوە شایەدیەک یوحپاکڕ بەدڵیدا هاتبێ هەر لە یئەوە
  یحەماغا دەکات لەو ڕۆژانەدا کە جارێ ئەمیناغا بەرحەیات بووە لەناو توێژ یسەخاوەت یکە مەدح یحاج

دەخات.  یسەرنج لێگرتن دەر وە وردبوونەو تێک لێگەورەمان دەگەیەنێ کە نەخ  یەکەیدا بە ڕاستییەکیشایەدی
 یبەغدا یدا حەبسخانەـک 1299دا مردووە، حەماغاش لە ـک 1305 یساڵ یئەمیناغا لە دەوروبەر

  یحاج یمەدحەکە یدیکەش دوا یئەوە بکەین کە دەشێ ئەمیناغا دووسێ ساڵ یبەجێهێشتووە. ئنجا ئەگەر تێبین 
حەماغا و ئەو مەدحەدا. بەو پێیە تێدەگەین حەماغا چ   یان بەربوونلە نێو سێ ساڵێک  یژیا بێ دەمێنێتەوە ماوە

بگاتەوە ئەستەنبۆڵ و  یوەها زل ڕابنوێنێ دەنگ و ناوبانگ یجوانمەردێک بووە کە لەو ماوە کورتەدا سەخاوەتێک
 یزووتر ئەو مەدحە یەگەر بڵێین لەوانەیە حاجوەکوو حاجیدا بکاتەوە. خۆ ئ یحەقپەرستێک یلە شیعر  یخۆ یجێ

بەغداوە کە ئیتر سەخاوەتەکە هەموو سنوورێک   یبەندیخانە  یۆژانڕ کردبێ ئەوسا مەدحەکە دەچێتە یحەماغا
و باز بەسەر موستەحیلدا بهاوێژێ بەرەو  ە غەریبیی یواڵت یحەبسخانە  یلە چوار دیوارە یدەبەزێنێ بۆ ئەوە

ڕۆمەکانەوە، لە حەماغاش دەوڵەمەندتر بوو  یو ئەسارەت یکەوتە دیل یواڵت. ئەبو فراس حمدان یچوارگۆشە
تێنەپەڕاند. حەماغا شاعیر نەبوو تا بزانین چ جۆرە  یسەردوولکە بەخۆدا هەڵگوتن یو پڕووزەە لە کز یکەچ

و   یت. ئەو لەژێر قەمچهەڵنەدەڕش یفرمێسک دیارەهەڵدەبەست لە حەبسخانەدا بەاڵم لە ئاکارییەوە   یشیعرێک
شیعر داناندا  یدەم یلە گوشاد دیارەکە ئەسیریان کرد نەیگوت ئۆف  یعوسمانل یندرمەەج یلێدان

 نەدەپڕووزایەوە.

بوو بۆیە ئەو  یکرد، قسەشمان لە سەخاوەت یحەماغا یسەخاوەت یقادر باس یحاج یسەرەوە لە شیعر ینموونە
 یئەمیناغا و حەماغا یدیکەش لە هەڵبەستدا مەدح یقادر جارێک ینموونەیەم پێش خست. وەک دەزانین حاج

 کردووە:

 ماوە وەک بیستوومە ئەخبار  یدوو ئاغا
 کار یساحب یو حەماغا ئەمیناغا

 میللەت   یقەسر یئەمین و پشتیوان
 مڵک و دەوڵەت  یخەزینە ینیگەهبان

 یە هەر بمێنن لەو دونیادا خودا
 هەڵکەنێنن یبێ ئیتتیفاق  یبنە

 

 لە الیەنشیعرەوە بێ و چ  یپێشوو، چ لە الیەن مەبەست یئەم هەڵبەستە لە هەموو ڕوویەکەوە جودایە لە نموونە
«یە، ئەمەیان وەک مامۆستا گیو دەڵێ »جووت پاشبەند«ە. ئنجا  ییەکەم »عەموود یشێوەیەوە بێ. نموونە

ە ساڵێک بخەین ئەمیناغاوە بهێنین هەر دەبێ دوو یمردن یساڵ یشیعرەکان بەال ی دانان یبمانەوێ کات یچەندێک
خۆیدا سەیر   یهەر چوار دەور قادر کە بە یوەکوو حاج یچونکە شاعیرێک ە،یەکەم و دووەمەو ینێوان نموونە
دەبێ دوو جاران بە   یساڵدا ڕێ  دوو یدەجمێت و دەجووڵێت بەحاڵ لە ماوە  یکوردەوار یحاڵوباردەکات و لە 

دووەم، چونکە  یداوەتەوە سەر نموونە یبا بۆ »اتفاق« یحەماغا و ئەمیناغاوە خەریک بێت، واشدەزانم پەرۆش
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و   بێ ئیتتیفاقییە وەها ڕادەگەیەنێ کە باس یبنە  یهەڵکەندن یشیعرەکە یدوایین یلە نیوەدێڕ یئەو ئاواتە
خۆیەوە   یپەرۆش و خەفەتبار یپێگەییشتبێ ئەویش لە گۆشە یو حەوێزییان ینێوان غەفوور یناڕێک یخواسێک

 بیسەران هەڵدابێ.   یبۆ بەرگوێ  یئەو سکااڵیە

لە  یبەربوون یحەماغا دوا یکە سەخاوەت یدەدەن لەسەر هێند یئەم نموونانە شایەد یو بە کورد یبەکورت
  یکوردەکان، دەنگ یلە ئەستەنبۆڵیش، ال  یدەرکردبێ تا ئەوە یدوو سێ ساڵ ناو  یماوە بەغدا بە یبەندیخانە
 دابێتەوە.

  یحەماغا یسەخاوەت یقادر مەدح یبگوترێ، کێ دەڵێ حاجە گومانکارییەو ینابەرچاو یدەمێنێتەوە لە گۆشەیەک
حەماغا،  یچونکە بەر لە حەبسبوون ە،یین یبکەوێتە بەندیخانەوە؟ ئەم تێوەرێخە هیچ بایەخ ینەکردووە بەرلەوە

کوڕەکەیدا. ئەگەر   یلەتەک ناوە بسڕێتەو یکەسدا نایەت ناو  یو بەدڵە براگەورە بوو یباوک یمەحموداغا
هەر ڕوویەکیدا  ..؟ هەرچۆنێک بەیتەکان هەڵسەنگێنین و بەە.ماو یمەحمووداغا مابایە چۆن دەگوترا، دوو ئاغا

 ن.- ک1305و  1299نێوان  یسااڵن یئاکامە کە هبخەین هەر دەگەین بەو 

 یبەرانبەر هەژار و مێوان و غەوارە لە گرانیەکە یتەرازوودا و هەڵوێست یحەماغا لە دەستەیەک یهەموو سەخاوەت
فەڕاح و باڵقووڵ  سینەئەوەندە  یگرانیدایە. تۆ چۆن بتوان یساڵ یدەستە یدەستەیەکدا، هێشتان بەال لە ز1917
 یو زوێر نەبیت و نەشیەڵیت کەسیان لێ زوێر بێت. لە پشکووتنە برسییان بتخەنە ژێر پێیانەو یحەشامەتبیت 
برسییان   یو ئاپۆرەە دیوەخان یئەو زستانە حەشامات  یتاریک یشەو یئاسمان یڕۆژەوە هەتا داخران یڕووناک
ئەو  یماڵەکەیەوە بۆ هەناو یتبەخماڵەکەیەوە زاریان داپچڕیوە بۆ بژێو، بژێویش لە فڕنی خانە و مە یبەدەور
راک هەروەهاش  نان بووە جگە لە خۆ 100گەورە  یمزگەوت یڕۆژانە ییە بەڕێ دەکرێ. مووچەاڵعالەمو

و ە ماڵ و دیوەخان لە یگران یئەو ساڵە یمەسرووفات یسەر. حیساب یقسن یدیکە هەر یەکە بەپێ یمزگەوتەکان
بۆ بگرێتەوە. ئاشێک بهێنە   یکەسیش دەکرا دەفتەر گیراوەتەوە نە بە بۆ یحەماغا نە دەفتەر یهەناردە
کە  یسەعات لە گەڕدا بێت و بە هەموو الدا نان و خۆراک بەڕێ بکات بۆ ئەوانە 24خۆت کە  یبەرچاو

ە نەما لە کۆیلێ ببڕێ ئنجا کە گەنم  یکە نەیەڵێ ئارد یزۆربەیان ناناسرێن، حەماغاش دابنێ بە قۆنتەراتچ
دەغڵ پەیدا بکات، کاوڕەکان لە  یکاوڕان پارە یبە فرۆشتن یبڕاو ویست یبێت، کە پارە یبنێرێ لە هەولێرەوە بۆ 

خۆمەوە   لە الیقەبەڵ خوا بکات و بۆ هەژارانیان سەر ببڕێ. مراد لە کوێخا حەوێز دەگێڕێتەوە، منیش  
لێ دەخورا و دەدزرا و  ینکە ئەوەندەچو ە،حەماغا نەدەچوە سەر کاغەزەو یداهات و مەسرەف  یبیستوومە حیساب

تێدا سوڕدەما. کوێخا حەوێز دەڵێ، بەرەکەت لە ماڵەکەیدا   یمیرزایان یبەمالو بەوالدا پەرت و باڵو دەبۆوە سەر
یابەڵکیس و   یو دوو هۆدە« و ڕێچکە »دەر یچاوەش و نۆکەر یئەو هەموو الخۆر و ڕێو یهەبوو کە کەلێن

کە خوا نەبێ کەسیان  یئەو هەموو سەرکار و سەرپاڵە و شوانکارە... حەماغا یتێشووپڕ بە خۆراک  یپوور فاتم
پێ پڕ   یسیالح تەیارە یواڵغ قەڵەوە  یپشتێن ئەستوورە  یئەو هەموو شەدەدارە... ەبەسەرەوە چاودێر نەبوو

بۆ  یدیاردەستو یالدراوە یان شاردراوەتەوە یان وەپاش خراوە ئنجا حیساب یو پێشیەوە دیار نەبێ لێە بکرێتەو
ە دیاربوو ن یسەرە خزم بکە کە ن یدۆست و خزم یدۆست و دۆست یخزم و خزم یخزم و دۆست و دۆست

و ە لێ کردوو یبێ حیساب و کیتاب کە ئەو خەڵقە وەکوو مێروو کێشە یدڕاوورگ یاڵبەربەڕە یماڵێک... بن
... مزگەوتەکان یفەقیر هاتووە، ئەمانە ئێشیان دیترا بێ فەقێ یئەمانە وەستا بێ نۆرە ینەبووە. کێشە یپچرانەوە

بە مێردەوە  یخۆ  ییان کیژێک یخێزانێک یلەناو ماڵەکەیدا هەریەکێک لەو ژوورانە... بەدوا ئەوانەوە ماڵ و مێوان
 یماڵ و نان و خۆراک کە لەە و قاوورمە سااڵنە لە دانەوێڵ یتفاق ... سەربەخۆ بووە یتێیدا ژیا بێ لۆقنتەیەک
ناو   ی. ساوار کواڵندنیان بەهیو لە هەمە چەشنەی یپێوە بووە لەبەر زۆر یئۆردوگا یحەماغادا کراوە شێوە
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و  ە و حەماغاش بوو عەبدواڵمەال  یحاج یعەواڵغام بیستووە، کە زاوا یحیکایەتان دەچوو. من خۆم لە فەتاحاغا
حەماغا گێڕاوەتەوە ڕێ بەخۆم نادەم   یماڵ یو لە بەرەکەت یلە بێ حیساب یوەها ینەدەکرد، شت یقسە  یخۆڕایلە 

  یحیساب کرابێ و لەسەر کەس بە کەمایەت  ی لەو ڕۆژگارەدا بە عادەت  یبکەمەوە نەوەک شتێک یدووبارە
ئێستاکەدا تێ   یردەم »بەرەکەت« یش لە سە یمەسەلە ... لێ بندرێ یدیکە یناوێکە دانەندرابێ، ئەمڕۆک

»بەرەکەت«  یپێدەکرا هەرچەند دەشێ ماکەکە یجاران باوەڕ یدادەندرێ کەچ ی ناخوێندرێتەوە و بە ئەفسانەی
و لە هەندێ  دەدا  یبووبێت، بەاڵم بێگومان ئەو ماکە لە هەندێ کەسدا دەر یماد یلە بنەڕەتدا دیاردە

 حەماغا بکەم عەیارەم بەدەستەوەیە لە بڕە یەڕوماڵم یبەرەکەت یبەراوردکە بێم ... کەسیشدا بەپێچەوانەوە
کە  1962 یساڵ ئەم و ئەو بە دۆخۆر و بە شوانکارە درا. لە یئێمە ال یساڵێک بۆ ماڵ 30 یکە دەور یمەڕێک

ئەو ڕۆژەیان کە تێیدا بە خاوەن کران. ئێمە لەو ماوەیەدا  یژمارە ناچاربووم فرۆشتمن ژمارەیان کەمتر بوو لە
بۆ  ییەک مەڕ درێژ نەکرد کە بە »سەرمایە« حیساب دەکرا، چ یهەرگیزا و هەرگیز دەستمان بۆ سەر

دۆخۆر وەیا شوانکارە  یبەڵێ دەزانم کابرا ە.مەڕەکان بوو ینوێ  یزەڕ کرابێ لە کۆز یدابەستە یاخود دیار
بێداد لە زیادکردندا  یکراوە کەچ  حەماغادا یلەگەڵدا کردووین بەاڵم ئەو نائەمینییە بە زیادەوە لە مەڕ ینائەمین

حەماغا بە چەند الدا دەدزرا و دەخورا و دەبەخشرا و دەفرۆشرا   یبووە. کوێخا حەوێز دەڵێ کەس نازانی مەڕ
حەماغا بە   یسەیر و سەمەرە لەوەدا بووە کە مێگەلەکان یتێ نەدەبوو. ڕێکەوتێک یدەڵێ کون  یوەک کورد یکەچ

سااڵنە دوو جار کوتاوەتەوە و  بە هاتوچۆ یو قەندیلە نێوان کۆی یو مەودا هەزاران هەزار ژمارەیانەوە هەمو
پێستەوە دەخۆن بەدوویان کەوتووە و ە ئایینەوە کە دەگوترێ بەراز ب لە الیەنکەمتەرخەم  یعەشیرەت یمەڕدار

 یلێ دیار یحەماغا یلێگرتۆتەوە و پشک یو ڕۆن و پەنیرە بڕیوەتەو یو خورییەکەە هەڵگرتوونەتەو یکۆز
مەڕیش   یبە حەماغا گەییشتووە لە زۆر زۆرتربووە، کۆز یلێ پەنا دابێت ئەوە یکردووە تا ئەگەر شتێکیش

  یوەکوو مەال یپیاوێک یسەر 150یان  100 یبڕە مەڕێک یساڵ لە زیادکردن و گەشەکردندا بووە، کەچەو ساڵ
 یگرتوو ڕۆژوو ینوێژکەر یدۆست یناسیاو یو تەسلیم بە فەالح بووە یخۆ یگەورە کە دراو خڕیدەی ماڵی حەاڵڵ

یان   120سەرە نەبێتە  150نەشیا و نەکرا و نەبوو ئەو  یکراوە کەچ یمتمانە پێکردن و دەسخاوێن یپشتاوپشت
و الڕێگە   یاخود لە ڕێگە یرگ خواردبێتیاخود گو ینەکردووە دز بردبێت  یبەرەژێرتر، خۆ گەرمێن و کوێستانیش

هەبێت و نەبێت، بێگومان ئەگەر بمەوێت مەڕم لە کەمکردن نەبێ دەیخەمە پاڵ   ی هەڵدێرابێ. بەخت و تالع بۆ
چ   یبەدواوە بێ، ئنجا عیلم و مەنتیق بۆ خۆ یبەختیار یوەکوو حەماغا کە ناو و شۆرەت ییەکێک یمێگەل

 دەفەرموێ با بفەرموێ.  

پارە   بە یهەموو لێکدانەوە بووە. ئەگەر بەخشینەکە ی ەکەدا ژووروویگرانی یساڵ حەماغا لە یبەخشندەیخوالسە 
کە زۆریان  ی لەو خەڵقە یپێدەکڕ یئەو دەمە یدابایە سەدان خانوو یفرۆشتبایە یاخود بە مڵک و ماڵ

پیاوەتیدا   یتەرازوو یتا سپارد، خانوەکانیشیان بەدوا خۆیاندا کاول بوون. لە لە برسانبەهەمەحاڵ گیانیان 
عاتیفە و  یبەاڵم ئەگەر مەسەلە ە،و پتر دەنیشێتە داڵنەوە بێمزە قورستر هەڵدەستێتەو یبێگومان بەخشین

 یخۆ ینان و پات یئەوە  یسەیر ڕووبەڕوومان دەبێ. ئەگەر حەماغا لەجیات یبەالوە بنێین حیسابێک یبەخشندەی
لە خاوەن مڵک و ماڵ پێ کڕیبایە ئەوسا ئەو   یبێ مڵک و بێ دەرەتان، هاتبایە مڵک و ماڵ یبدابایە هەژار

دەپارێزرا هەرچەند حەماغایان لێ  یوێران و مڵکەکەشیان لە وخاوەنانە بەو مامڵەتە لە مردن ڕزگار دەبوون خانو
، بە مامڵەتەکەش  یبێمزە ڕۆیکە  یمردن ڕزگار بوون بەو بەخشینەە کە ل یهەمان ژمارەە دەبوە خاوەن، بەو پێی

  یو کۆمەڵ لێیان سوودمەند دەبوو. واتە ئەگەر لەجیاتە دەمانەو یهەر ڕزگار دەبوون خانووەکانیش بە ئاوەدان
 یکیسە و دووسەد ماڵیش پێیانەوە لەە بەماڵ ڕزگار بوونایە دووسەد کەسەک یبێ ماڵ، دووسەد یدووسەد کەس

وتەرە سارد و سڕەکەیە کە زەرەر و قازانج لێک دەداتەوە کۆمپی یحیسابلێرەدا دەیڵێم  یکۆمەڵ دەمانەوە. ئەمە
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ان دۆست و  لە نێوفەرق بکا  یچاوان، و بێ ئەوە یدڵ و ئەسرین یهەناو و کزە ی گوێ بداتە خورپە یبێ ئەوە
لێرەدا دەیکەم کەوا نە   یبەهەمەحاڵ ئەم حیسابە... داگیرکەر یخاوەن ماڵ هەاڵوێرێ لە کوڕ  یدوژمن وەیا کوڕ

  یببڕا ی، خۆیشم لە هەموو عومرمدا بەبیرمدا نەهاتووە، وەنیە ببڕایدیکەش کرد یهیچ خێرخوایەک ە و ن حەماغا
کردووە وەک   یئەو تەرزە حیسابانە  یبەرپرسیار تێبین یو نابێت چونکە بارەها و جارەها مرۆ ە نەبو یبایەخ
ڕەبەن تا ئەگەر   یکوشندە بنێرێ گەڕاوە بەدوا سەرباز یبەرەو کارکە هاتووە یەک دەستە لە سەربازان  یئەوە

  یهەڵبژاردوە بەدوور کەوتنەوەیان پەک یوەها یلەدوا بەجێ نەمێنێ یاخود کەسان یلە کارەکەدا مرد هەتیو
  یال یتایپ ڕایتەر ماهیرتر بوو بێ ئەوە یلێدان نەکەوێ یان ئەگەر سەربازێکیان لە  یتۆپەکان و زرێلییەکان

 ... بۆ مردن هەناردوە ینامەعالن یگل داوەتەوە یەکێک یخۆ

نە گوێش دەداتە  یزۆرەملێ لەگەڵ خۆدا دێتە د دڵ و دەروونە، نە بە یبڕیار یو پیاوەتە بەهەمەحاڵ چاک
خۆیەوە سەخاوەت   یدەوڵەتپارێز  یتێخوێندنەوە یبەرژەوەند و زەرەر و قازانج، کەسێکیش بیەوێ لە ڕێ یالیەن

و  یاشتدا یسەرەژوور چوون، لە ماندووبوون و زەرەر بەوالوە نایەتە کیسەیەوە چونکە هەر ڕۆژێک یبکا بە پێپلکە
 یچاو لە عومریدا خەریک یبۆ نامێنێتەوە. دەبێ هەتا دوایین ترووکە یپتر یبەدناوە گرتەوە ل یلە سەخاوەتەکە

 یبابا یناهینێ بەاڵم ئەو ڕۆژە یکردووە کەس ناو ینەزانیبێ سەخاوەت یبێمزە بێ. بابایەک کەس لێ یبەخشین
 یسەخ یدیکەشەوە کابرا یالیەکە وەپاڵ دەدرێ. ل یدادەخات سەدویەک تۆمەت یکیسەکە ی زارکاڵکیسە بەڕە

 یس بەتەما نییە تۆڵەبەسەر میراتگردا بەجێدەهێڵێ کە ل چۆ یپڕبەخشین دنیایەک یعومرێک یگەشت یکە دوا
بەجێدەهێڵێ   یکە سامانیش بۆ منداڵەکان ی، ئەو ڕەزیلەیمنداڵەکان یکردنیبۆ بکاتەوە بەچاودێر یئەو چاکەیە

بوو شایەدیم  یکەس بە خەیاڵیدا نایەت ڕوو لەو منداڵە تێر و تەسەاڵنە وەربگێڕێ هەر چونکە باوکیان پووڵەک
بەخشندە کە بە   یمرۆ  یمیراتگر یبەرتیلخۆر سەد ئەوەندە یمەئموور یبەحەقە، زۆرم دیتووە میراتگر 

و لە ە منەو بێ لە یلەبەردا کراوە. خوالسە ئامۆژگار یو مێچکە مێچکە گیراوە ینایەوە حورمەت یسەر یموفلیس
پاداش   یگیان چاوەنۆڕ ئەرک چ بە ماڵ چ بە لەگەڵ خەڵقدا بکات چ بە یبیەوێ پیاوەت یحەقیقەتەوە، کەسێک

و بە ئامانجە    یخۆ یئەویش بە دڵە مەردەکە «فرۆشت بە خوا» ینەبێ. وەکوو حەماغا کە بەرخەکان
کە هەر نایانناسێت ببەخشێت ئیتر ئەو بەخشینە چ دەبێ با ببێ.   یمیللەتەکە یملیۆنەها یو بەتێکڕا یگەشەکە

بێبڕانەوە لەو ناوەدا خەلق دەکەیت. یەکیان   یپاداش بوویت دوو ماندوو بوون  یچاکە چاوەنۆڕ یتۆ کە لەبر
خۆتە کە هەتاهەتایێ بەتەما دەبیت خەڵقیش چاکە لەگەڵ تۆدا بکات یاخود هەر نەبێ تۆڵەت بۆ  یماندووبوون

ەت کابرا یلەگەڵدا دەکەیت چونکە بەو چاوەڕوانی یئەو کەسەیە کە چاکە یدووەم ه  یوە. ماندووبوونبکاتە
خزمەتت بێ یان چاکە مەکە   یئامادە یمردن یخۆت و بەسەریدا دەسەپێنیت کەوا تا ڕۆژ ی دیل  دەکەیت بە
 پاداش مەبە.  ییان بەتەما

 یپێش کە حەماغا پیاوێکە ئەوە دێت یار بووە تێبینی یبەخت و تالع کە گوتم حەماغا تالع یباس یموناسەبەە ل
 یپاڵپشتە کردۆت ی»هەرامە« یوشە یدەربڕیوە. بەزۆر یخۆ یدڵ یو زۆر لەسەرەخۆ مەبەستە قسە ناڕەوان بوو

 ی. جارێکیان لەگەڵ حاجیبداتەوە بە زمان یدەروون یۆلە پەنا ئەو وشەیەدا بتوانێ ئارەز یبۆ ئەوە یقسەکان
زار و کار بووە،  بە یڕەوانبێژ یئەسعەداغا پیاوێک ی. حاجیڕاز و گلەی یدەکەوێتە وتووێژ یحەوێز یئەسعەداغا
هەرامە ئەتوو لە هەموو حیسابان دەبیەوە. لە ە توو ناوێرم. هەتا دەڵێم هەرام قسان بە دەڵێ، ئەمن بە  یحەماغا پێ
دەڵێ ئەرێ هەرامە ئەو  یخۆ ی، حەماغا بە پیاویبووخانەقا فەرموو  یحەماغادا سەید ئەحمەد یژیان یسەردەم

  یمن بە قسەزان ناسراوم، دێم بە ورد یئەو ئیشەکە ڕادەپەڕێنێ، کەچ یدڵ هەرامەم لە بۆ هەرامە بکە، کابرا بە
لێ نەبۆتە  یپێم گوتوە وەها ناکات. بەاڵم پێویستە بزانین کە ئەو ناڕەوانییە یخۆم تێدەگەیەنم ئنجا هەرچ یپیاو

 شیرن هاتووە.  یعەیب بگرە لێ
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بووبێت   یچەک و سوار  یزمان کپییەوە گرتووە، چ دەستوقام و یبە بێدەنگ یحەماغا لە داڵندا ڕەنگ یشەخسییەت
و بێدەنگ  یخامۆش بە یبووبێت هەموو ییەتخەڵق بووبێت و چ جۆرەها مەردا یو بەهانا هاتن  یو چ بەخشندەی

بووە بە وەقارێک   یزانراوە بۆ  یکە لێ یوشت و خوو لەگەڵ ڕە یو هەرا و بێ خۆهەڵدانەوە بووە. بێدەنگییەکە
 یشەخسییەت یگەورە یزارقەرەباڵغ و قسە لەسەر یەک بووایە بەشێک یسەڵمێتەوە. ئەگەر پیاوێک یخەڵقەکە لێ

دەنگ و هەرا و لەسەرەخۆ   بێ یباڵقووڵ یحەماغا پیاوێک یقسان دەچووە هیچە. هەموو کەس زانیوەت یلەگەڵ با
ن بووە، بەاڵم کە دوو بوردو لێ یبەخشین و چاوپۆش یڕوویدابێ جێ یدەرنەبڕیوە هەر کارێک یوە، هەتا دەنگبو

 حەماغا لە یبوە. دڵە هوشیارەکەنە یلە زارەوە دەرچووبێ پەشیمان بوونەوە یو قسە یبڕیارێک بزاوێت لە  یلێوە
  یئەوە لەجیاتیگرتوون،  یپێکد یکار و بەرژەوەند  یو سەروبەرە کردوو یدەروون یبێدەنگیدا لێکدانەوە یدەم
  یتەرازووە هەڵسەنگاندووە و ب  یخۆ یدەوروبەر  یدنیا یخامۆش لووس و چەورەوە خەریک بێ بە  یقسە بە

ە  لەگەڵدا کردوون و کەم وەها بوو یبۆ داناون و بەو پێیە ڕەفتار یسەنگو ە هەڵکێشاو یئەو خەڵقە یخۆ یفکر
بەخەڵق داوە لەسەرەخۆ ڕەفتار بکەن  یبێدەنگیدا هەم ماوە یلێیان بەسەهوو چووبێ. ئەو مەزنە پیاوە لە خەسڵەت

سەرە،  یزمان بەاڵ. دەڵێن ییان بڕیارەکان یکانۆئارەز یداوە پەلە نەکا لە گەیاندنە جێ یبە خۆیش یهەم ماوە
بێدەسەاڵت و   یئارامتر و بێهەڵپەترە. مرۆ ی بە زمان یهەتا مرۆڤ بەدەسەاڵتتر بێ پێویست یڕاستییەکە

خاوەن  یلەکیس دەچێ، کەچ یشەویلکان یو هەرا و هۆریاکەیدا هەر شەپەشەپ یقەرەباڵغکەمبڕشت بە زار
 بکات. ول وشە واڵتێک ئاوەدان و واڵتێک کا دوو دەسەاڵت لەوانەیە بە

 یبۆ کراوە تا ئەوە یخەڵقەوە حیساب لە الیەنحەماغا بووە پتر  یشەخسییەت  یکە دروشم و شەقڵ  یبێدەنگ
و ە حەماغا کردوو یلە بێدەنگ  یکرابێ. خەڵق پتر کۆمەە دیک  ینەڕاندن و هەڕوگیف بۆ ئاغایەک یحیساب
نەنووستوو لەناو ئەو  یخۆیان بوون لەئاست ئەو بێدەنگییەدا چونکە زانیویانە دڵیک یدەست و زمان یئاگادار
 کراوەوە لێ دەدات.  یچاو و بە یفەڕاحەدا بە هۆشیارسینە

 

 

 کورد!   ی خوێنەر 
و  یپیاوەت یزۆرە هەر یخروارێکە. بەداخەوە بەش ی حەماغاوە لوێچ لە بارەیلەم ڕووپەڕانەدا دەیخوێنیتەوە  یچ

ماوەتەوە  یسەر ئاو، چ ینەقشە بیسەران دابڕاو بوو ب لە یخۆ  یهاودەور یکەسان  یمردن حەماغا بە یسەخاوەت
  یبۆ هەبوون یدوورەوە شایەدە دەریایە کە ل یشەپۆل یوەکوو دەنگ یمەردایەتیە زلەکە  یئەخبار و شوێنەوارە ل

بەجێماون بەسەر پیاوماقوواڵنیاندا دارەبەخش   یلێ یدەریا دەدات. لەگەڵ ئەمەشدا ئەگەر بێین ئەو خەبەرانە
پیاوەتیان  یزۆر لەو پیاوانە بەو خەبەرانە دەبنە میرخاس و ناو یبەماڵ دابنێین ژمارەیەک یبکەین و بۆ ئەوان
 دەنگ دەداتەوە.  

چەندین ساڵ   بەر لە یبێ بەو شوانە یبەخش یەلە مەڕێکمێگ  یعومر لە هەمووچەند کەسمان پێ شک دێت  
چەند خاوەن دەسەاڵت و سامان    بەخوا فرۆشتووە؟ ی گرانیدا جەڵەبە کاووڕ چەند کەس لە  بەخێو کردووە؟ یبۆ

پێ تێر   یبرسییەکان یخۆ یپێ بهێنێتە ئاواییەک یناردووە بۆ هەندەران دەغڵ یکاروان یخۆ یدەغڵودان یبڕان یدوا
 لیرە بکڕێت؟ 320دێ بە  32 یمڵکایەت یپاراستووە لەوە یلەخواترساو دەست یچەند کەس بکات؟ 

ستاندووە هەر چونکە ڕێگریەکە  یجەردە لێ یئەو ماڵە یڕووتکراو دابنێ لەبر یلیرە بۆ ئافرەتێک 250ە کێ هەبو
 ئەودا کراوە؟  یلە نزیک نشیمەن
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خەبەریان بە  ە ڕاستگۆو  یشایەد داستانان دەچێ، ئەگەر لە یه حەماغا بە یئاکار و کردار و ڕەفتار یڕاستییەکە
حەماغا   یئەو حەقیقەتە زلەوە کە شەخسییەت یڕوو لە یئێمە نەگەییشتبایە لێیان دەکەوتینە گومانەوە، بەتایبەت

 .لێبوردنپیاوەتیدا پێشڕۆ بووە نەک هەر لە ماڵبەخشین و  یمەیدانەکان لە هەموو

کورد وەربگرم لە   یخاوەن بیڕوڕا یبیڕوڕا ە،هەناسە کورتە لێ بوونەوە لەم نووسین یلە بەرنامەمدا بوو، دوا
ئەم نیازەمدا ڕۆژێکیان   یسەرەتاە کراوە، تەنانەت ل یباس یحەماغاوە ئایا چۆن پیاوێک بووە و چۆناوچۆن یبارە

  یسکێن و لێم پرسسەیدم کرد لە بۆ یشێخ حوسێن حاج یحاج یڕانیە چووم و سەردان یکۆیەوە بۆ هەرێمە ل
بەوەفا بووە کە   یئازا یخاوەن بەخشین یلە خواترساو  یپیاوێک یبەالوە چەندوچۆنە. لە وەاڵمدا گوت یحەماغا

  یلەو ڕاستییە بکات. دوا یهەموو کوردستاندا بەوجۆرە باڵو بۆتەوە و کەسیش بەدڵیدا نایەت ئینکار بە یناو
لەو  یبەدوادا بهێنم، چ یحەماغام دەهێنا ناوەوە بێ ئەوە پرسیار یالبەالی یئانقەست ناوناوە باسێکە ئەمە ب

مەدح و سەنا دەردەچوو. لەوەوە هاتمە سەر ئەو باوەڕە کە شایەدگرتنم لەو خەڵقە بۆ  یخەڵقەم دەبیست هەموو 
مەسەلەکە   ینگە لە مەعنادا بە زەرەریش بگەڕێتەوە چونکە وەک بڵێبێلزومە، ڕە  یحەماغا شتێک یمەردایەت

 حەماغا وەکوو مانگ وەهایە کە هەاڵت حەوجە بە ئەنگوست نییە.  یبێ، لە حاڵێکدا پیاوەت یحەوجە بە شایەد

 بەکراغا کە ئەویش لە یحاج یشەخسییەت یحەماغا دەچێتە ڕێز یلێ سەلمێندراو یدا شەخسییەتبەراوردلە 
هەبوە   یتایبەت بەخۆ  یلە قسەیدا نەکراوە. بەڵێ مەیدانیان جودا بووە، هەریەکەیان شەقڵە خۆیدا قس یسەردەم

  یهەردوویان یەکەتازە و شکۆ و ئیعتیبارەو یبێپایان و قسەڕەوای یحورمەت یڕوو ە لەناو و شۆرەتدا بەاڵم ل
  یو هەمە چەشن یکۆیی لەو سەردەمانەدا بەهەمە جۆر یزینەت یخۆیان بوون. ڕاستییەکە یدەوران

  یبەکراغا و ئەمیناغا، غەڵبە یحاج یشیعر و ئەدەب و ئاهەنگ لە دیوەخانە یبووە. کۆڕ یکەڵەمێردەکان
لە فەقێیان  یبیست مەدرەسە پازدە یدەور وداغا، دەرسومەحمو یلە دیوەخانە ی عەشیرەت و مێوان و سوارێن

توجار و سنعەتساز و   ی بە هەڕمێن یدیکەوە، بازاڕ یەکلە الیەندین تەکیە و خانەقا چ یو فکر و زیکر ەکەوەالی
 ی، شەقەیمێوانە و شار بە واڵت ڕوو یچوارگۆشە یکاروان ینەخشیینانەوە، ڕەپە یو کااڵ یکاسبکار بە چاالک

بێگانە   یلەعنەت یئەگەر تۆق ... بەرەو ڕۆژهەاڵت و ڕۆژاوا و هەموو کەنارێک یقافڵە یقۆرادە یناڵ و زڕە
ئەو سەردەمانە  یکۆیە یبە ئەژنۆیدا نەهێنایە شێخ ڕەزا گوتەن ینەگرتبایە و جەنگ و گران یشارەکە یبینەقاقا

 بەڕاست دەگەڕا بگوترێ: یلێ

 عەیش و تەڕەبە  یبگەڕێ مەنبەع یگەر فەلەک لێ

 

 دەگرێت نەک پارس و لەندەن. یخۆ یدراوسێ یشارە یە بلێرەشدا قسەمان کۆ

لەو دوو کەڵەمێردە دەسەاڵتدارە بەهرەوەر بوون و پێیانەوە حەسابوونەوە چونکە  یو دانیشتوان ە خۆشبەختانە کۆی
 یو غەفوورییاندا ناکۆک  یحەوێز  یهەر دوویان لەخواترساو و کاسب و خزمەتگوزار بوون. لە نێوان دوو بنەماڵە

اگادار نەبووبن، تێدا ئ  یئەوانە ک  یپەنامەک یئەم دوو مرۆیەدا، مەگەر بە شێوەیەک یسەردەم بەاڵم لەە هەبو
  بەکراغا بۆ ئەمیناغاش بەردەوام بوو هەرچەند لە یحاج یبێ پایان  ینەکردووە. حورمەت یلەیەکد ژیاندەسدرێ 

  یسەغڵەتیش بوو تا ئەوە یبەکراغا بەسەر میراتگراندا ئەمیناغا دووچار یحاج یدارای  یدابەشبوون یئاکام
لێ   یدەگرت و کۆنە قەرزێک یخۆ یبرا یئەسعەداغا یحاج یدەگێڕنەوە ناوناوە، بەدەست ناگزوورییەوە یەخە

  یو قەرزە مەوهوومەکە گوتووە یئەسعەداغایش بەڵێ بەچاوان ینەبووە، حاج یداوا دەکردەوە کەوا هەرگیز وجود
 یمنداڵ کە بە  یو لەبەر ناز دەستباڵو بووە یمیرات، ئەمیناغا خۆیش یداوەتەوە. جگە لە دابەشبوون یبە براگەورە
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 یسەردەم لەچاو ڕۆژگار یڕەنگە بەپێ یدیوەخانەش ی دراوە کەمتریش بە کەسابەتەوە خەریک بووە، مەسرەف  یپێ
 ...  بووندا بووبێزیاد بەکراغا لە یحاج

و ڕق هەڵگرتن و تەپکە بۆ ناحەز نانەوە   یدوژمنایەت یحەماغا بوو بابایەک نەبوو خەریک یهاوچاخە ئەمیناغا ک
دیتووە   یکەسێکیشەوە حورمەت لە هەمووە بوو یدڵناسک و یاران یدڵتەڕ یکراوەبەناز پەروەرد یبووبێ. شاعیرێک
بۆ گەڕا نەبیستراوە لە کۆیێ  یخاک تازیەیەک یک، بوو بە مێوان 1305ساڵیدا، لە   پەنجا یتەمەن تەنانەت کە لە

  یئەمیناغا سەر یمەرگ  یدوا یو غەفوور   ینێوان حەوێز ینەدیتراوە. ناکۆک یبۆ کەس گەڕابێ دواتریش وێنە
ە ئەم و ئەو بیەشێنم. بەهەمەحاڵ ناکۆکییەک یبەر ئەو حیکایەتەوە بنیشم نەکا بێلزوم دڵ هەڵدایەوە ڕێشم نییە بە

  یمەال حەوێزاغا یسەردەم ئەسعەداغا لە یحاج یئەو و دوا  یکە بووە، دواحەماغادا مام سەالمەتۆ یلە دەور
و سووتاندن و  یلە دڕ  یناکۆکییەکە ڕوو یحەوێز یئەسعەداغا یحاج یو جەالالغا یغەفوور  یحەسەناغا

سەپان و   یجودادا قاچیان زەدە بوو. تا ڕادەیەک تۆڵە یدووکیان لە دوو ڕووداو ڕێکەوت هەرە کرد. ب یوێران
  یبەال یخۆ یدواییش زەمانە گەپ ە.خەرمان سووتێنراویان بەو شەلییەیان لێ ستێینراو یبێتاوان یڕەنجبەر

 جەالالغا.   یکوڕ یزاواە کرد ب یمەال حەوێزاغا یو کوڕ ە خۆشیدا شکاندەو

 حەماغا.  یلە گۆڕن خۆش بێ و هەزاران هەزار ڕەحمەت دواخوا لە مر

غەفوورییان لە غەفووراغاوە هەتا حەماغا سەرەژێر بهێنم و لێی گەرێم. بەاڵم   یخانەوادەی  یبەتەما بووم درەخت
بۆ ئەم ڕۆژگارە دەور بکرێتەوە. ە بەرە بابەکانەو هەموو یکاکەزیاد ئەوە بوو درەختەکە بەلک و پۆپ یتەکلیف

 یدەفتەر یغەفوور یشارەزا یمحەیدین نا، ئەویش لەگەڵ خزمان یتەکلیفم لە کاک حاج یمنیش ڕوو 
کە بشێ   یشێوەیە و زەللە، بەوە دەست هەڵ بۆ گرتمەوە منیش پەنا بەخوا لە یغەفوورییان ینێرەوەز یسەرلەبەر

 یدێم تا دوا دڵۆپچاپخانە تێیدا بەسەهوو نەچێت پێبەپێ لە غەفووراغاوە بەرەخوار  یلەچاپ بدرێت و کرێکار
بدەیت. ئادەمیزاد بەو پێیە زیاد   بۆ لێ یدەبێ سەڵەوات ، هەری شت و بەرەکەتڕب   لەاڵئەو تاڤگەیە کەوا، ماشە

 دیکە نابا لە برسان دەمرێ. یبکات پەنجا ساڵ

  یکردنتەنبێگوتم بۆ ە تەقیەدین پاشا ک بەسەر ی کورتیلە یبۆ باسێکە ئەو تێبینییانەدا دەگەڕێمەو یکۆتای لە
 . یکرد کە کرد یبەغداوە بە سپاوە هات و ئەوە غەفوورییان لە یمەنگوڕ و سەرکوتکردن یهەمزاغا

 لە الیەنابن حجر« کە  ي»فتاو یکتێب  یباوکم، لە پەڕەیەک یجلیزادە، باپیر یمەال ئەسعەد یحاج
مامۆستایان نووسیوە، بە   یمەال ئەسعەد یبۆ حاج ک1266وە لە  یو عەبدولقادر هالەی یعەبدوڕڕەحمان ساباڵغ

اصالح ما أفسدە همزە اغا المنگور من یوم الجمعة من   یالدین پاشا ال ينووسیوە »طلع تق یئەمە یخۆ یخەت
 «. يهجر 1284رانیە اخر صفر سنة  یمتوجها ال یخارج کو

 ییەکد یلەو ڕێکەوتەدا سەردان ەسعەدمەال ئ یخانەوادەییمانەوە دەزانین، تەقیەدین پاشا و حاج یلە خەبەرات
  یپاشا گفتوگۆیەک –دیکە دەدات لەو دیدەنیانەدا تەقیەدین   یئەوە یدەکەن، ئنجا نازانم کامیان زووتر سەر

  یخۆیەوە ال یەبێت بەدەق نەکردبوو، د یکە ئەوسا جارێ حەج عەبدواڵمەال  یلەگەڵ باپیرم، حاج یخۆشکەڵە
گەاڵمێو   یەسعەد وەکوو بانگهێشتن بێ، چەند مەنجەڵە دۆڵمەمەال ئ یگفتوگۆکەوە حاج یئێمە پارێزراوە و بەهۆ

  یکە دوا یئەوە یتەقیەدین پاشا بووە هۆ یهاتن یتەقیەدین پاشا دەنێرێ. ئەم پێوەندییە لە سەرەتا یبۆ بارەگا
کاکەسعەد  یلەگەڵ غەفوورییاندا، حاج یو شەڕە خوێناوییەکەە هەمزاغا بۆ کۆی  یلە دەسگیرکردن یگەڕانەوە

میرسەیددا کوژرابوو و   یکە لە شەڕەکە یغەفوور  یسمایالغا یکەللە یبۆ وەرگرتنەوە  یچووە ڕجاکار
 کۆیێ چەند ڕۆژان بەدارەوە بوو یان فڕێ درابوو.  یسەرا یلە حەوش یکەللەش
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  یو لەتیفەە نوکت یو الیەنە غەفوورییانەوە نیی یباس بە یرم لەگەڵ تەقیەدین پاشادا پێوەندباپی یگفتوگۆکە
 بگێڕمەوە.  یلزومم نەدیت لێرەدا بۆ خوێنەر ە،پێوەبوو

  یو ڕەسوواڵغا دەکا فەرامۆش نەکرێ. حەماغا کورتیلە داوام لێ یحەماغادا ڕووداوێک یگیران یهەروا بەدوا باس
 یەوە بۆ کەرکووک بەڕێ دەکرێن. حاجلە کۆی یحەبس بە یغەفوور یدیکەش لە پیاوماقوواڵن یو یەکێک یئامۆزا
ڕێگادا  حەماغا بووە بەگەڵ حەبسەکان دەکەوێ نەکا لە یکۆیە بوو و دۆست یموستەفا کە لە بنەماڵەیەک ئاغا

ڕێک دەکەوێت، ئیتر بە هیممەت یان بە قیمەت، خۆ   یپێویستییان بە ناسیاو هەبێ. لە تەقتەق ڕەسوواڵغا بۆ 
 ڕزگار دەکات و هەڵدێت. 

ئەو ژمارەیە   یحەبسەکانە دەبینێ یەکێکیان کەم بۆتەوە ئەویش لەجیات یتورک کە بەرپرس یعەسکەر یکابرا
 و دەڵێ، ئەمن سێ کەسم تەسلیم کراوە ئەمەش سێ کەسەکە هەقیشم نییە ئاغا موستەفا دەخاتە بەندەوە یحاج

 بەسەر ناویەوە.

موستەفا هەتا کەرکووک و ماوەیەکیش لە کەرکووک حەبس دەبێ ئنجا بە ڕەجاو تەکلیف و  خوالسە ئاغا
 دەدەن.   یهیچدا نییە و بەرە ل یسۆراغ دەسەلمێنن کە ئەمیان هیچ
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 بنەماڵەی غەفووری   درەختی 

 

 

   
 

کەریماغای غەفووراغا

حەمەداغا

کەریماغا مەحمووداغا

فووراغاەغ

عەلیاغا مەال 
دەروێش برایماغا ئاوڕەحماناغا کاکەاڵغا کەریماغا
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کەریماغای حەمەداغای کەریماغای غەفووراغا

ڕەسواڵغا

حەمەداغا

سەعیداغا

عەبدواڵغا

کەریماغا

??

عومەراغا

حەمەعەلیاغا

عثماناغا

ئەسعەداغا

مەحمووداغا

حەسەناغا

جەالالغا مەال حەوێزاغا

سمایالغا

قادراغا
حاجی مەال 
ئەحمەداغا 

سمایالغا

حەمەئەمیناغا

حەماغا

حەمەزیاد
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حەمەزیادی حەمەاغای 
مەحمووداغا

مەحموود

قادر

حمید

وشیار

هاوار

دالوەر

ئاراس

بارزان

شێروان
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کاکەاڵغای غەفووراغا

ئەبابەکراغا حاجی فەتاحاغا

سلێمان 

حاجی محی الدین

مصطفاغا

ئەمیناغا

ئەفەندی

مەال موسی

مەال شمس

مامەڕەزاق

صادقاغا
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سلێماناغای حاجی فەتاحاغا

مەال ئەحمەداغا

واحداغا

نەجیماغا

حەمەداغا

مەجیداغا

حەمیداغا 

جەلیالغا

محسناغا 

حاجی عبدالرحماناغا
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الدین حاجی فتاحاغاحاجی محی

مام ئەسعەد

اغائمحی الدین

سعدیاغا

حاجی حەمەسەعید

ڕەفیقاغا

فاضل

کاظم

تەحسین
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مصطفاغای حاجی فتاحاغا

نوری عەزیز جەالل

ئەمیناغای حاجی فتاحاغا

عارفاغا حسێناغا

فارساغا مولود ئەمین
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مەال شمس کوڕی حاجی فتاحاغا

احمد قادر

مەال موسی کوڕی حاجی فتاحاغا

سمایالغا مەال فتاح عمراغا خدراغا

ڕەزاقی حاجی فتاحاغامامە

اغا ظاهر علی  حمد
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صادقاغای حاجی فتاحاغا

صابراغا رەئووفاغا سلیماغا جباراغا

ئەبابەکراغای کاکەاڵغای 
غەفووراغا

حاجی تەها عەبدواڵغا حەماغا

حەماغای ئەبابەکراغای کاکەاڵغا

حسیناغا رشیداغا جالالغا نادراغا
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 اغای غەفووراغا داووداغایەکی لێ بەجێ ماوە بە تاعوون مردووە  ئاوڕەحمان

 

 

 

 
 

 

 

 

عەبدواڵغای ئەبابەکراغای کاکەاڵغا

صالحاغا طاهراغا حاجی ئەمین

حاجی تەهای ئەبابەکراغای کاکەاڵغا 

حلیمە

برایماغای غەفووراغا

حەوێزاغا غەفووراغا
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غەفووری برایماغا

قاسم

قادر

فاروق

ئەمین

کاکەجاف

یاسین

برایم

معروف

ڕەسووڵ



97 

 

حەوێزی برایماغا

تەها

کەریم

مولود

خالد

نالید

غەفوور

عبداللە

نادر

سمایل

فتح اللە

علی

اغا ساکنی 
نازەنین بووە

سعید

ڕەفیق

تۆفیق
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مەال دەروێش کوڕی غەفووراغا

حاجی مصطفی

ئۆمەراغا

فتح اللەاغا

طاهراغا

وونس خان

بایز

حەمەخان

خورشید

توفیق

فارس

ئاغەلە

برایم

مەال دەروێش

حمد مصطفی

احمد

عومەر

رشید
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غەفووراغا(فەقێ عەلی)عەلیاغای

(ەفەقێ عبدالل)عەبدواڵغا

عەلیاغا

مام نادر

کەریم

صمد

مام ئەحمەد

شوان

مام قادر

مەغدید

رشید

فتاح

عبدالرزاق

مام فەقێ

حمید
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ئەوە   ی بەاڵم دەبێ تێبین  ،دێت یکە سەرەتاوە بوونەتە شەش بەرەباب کۆتای یغەفوور  یخانەوادە یبەمەدا درەخت
 بکرێ کە کچانیان باس نەکراون... 

بێگانە. جگە لەمە  یبنەماڵە یخۆیان کردۆتەوە کە ئیتر ناچنە سەر حیساب یزۆریش لەو کچانە شوویان بە خزم
  یخوێندن یان لە پلەییە کە هێندێکیان بوون بە خاوەن ماڵ و منداڵ و هێندێکیشاڵئەو عالەمو یهەرە دوایین

بۆم  یسەرپێی یێکبەراوردئا ئەمانەش بەر حیساب نەکەوتوون. لە  ە.ناو بێشکەشیان زۆر یخواروژووردان و ه
ژمارەیان لە سێ ک 1284و  1237ئەم بنەماڵەیە لەگەڵ فەالکەتی کوشندەی ساڵی  یڕوون دەبێت کە زاوزێ 

 یەبدوڕڕەحمانمەال عکۆیێ » یجەلیزادە یهێندەی بنەماڵەی جەلیزادە تێپەڕ دەکات لە حاڵێکدا باپیرە گەورە
غەفووراغا بووە، بگرە کمێکیش لەو کۆنتر بووە ئێستاکە   یمردووە هاوچەرخک 1217« کە لە یجەل یکاک

 . جەلیزادان یکۆیێ پترن لەسەرلەبەر یدانیشتوو یغەفوور

یاخوا پتریش بەرەکەتیان تێ   .هەن یغەفوور یو مڵک ماڵ  و شەقاڵوەش خاوەنە ڕانیە و کۆی یچەندین دێ  لە
 .ندواکر یکەلێن  یو تێهێنانەوەە پڕکردنەوە زێدە هەیە ب یبکەوێ. کوردەوار

حەماغایە  یسمایالغا کە برازا یغەفوورییان دەڵێم قادراغا یدوای یچینەکان یبەر حیساب نەکەوتن ینموونەە ل
مەال ئەحمەداغا کوڕ و نەوەیان نەهاتووە.  یبەر ژمار نەکەوتوون. سمایالغا و حەمەدەمیناغا یتاکێک لە کوڕان

چەندین ... نەوەیان باسیان کراوە یکوڕ نە نەوە نە کوڕە حەسەناغا ن یهەروەهاش مەال حەوێزاغا و جەالالغا 
 .بێ یان لەسەر اڵخۆیان و وەچەیان نەهاتووە. ماشە یدیکەش دەناسم لە غەفوورییان ناو یکەس

  



101 

 لێبوردن لەگەڵ تکای  

 

نەمویست دەست ببەمەوە بۆ نووسینەکە  .خوارەوە دەرنەزەر کران یلە نووسینەکەم بوومەوە ئەوجار خاڵەکان
بوو لە چەند چاپکراوەکان هەڵوەشێنەوە. باشتر ئەوە ە پرۆڤ  کردنگوڕین و بە لێ زیاد چونکە دەبوو سەرلەنوێ بە

 :یسەرلەبەر یدێڕێکدا ئەو خااڵنە بخرێنە کۆتای

پرچ و کاکۆڵ. پرچ   یهۆ ە میرسەید ب یحەماغا لە هەرا یدەستگیربوون و زامداربوون یسەرینای هەروەک لە -1
 یغەفوورییان لە جەژن یقەتلوعام یغەفوورییانەوە ناحەز بوو هەروەهاش لە سەرینای یو کاکۆڵ بەال

غەفوورییان هەڵگیرا. لەو دەمەوە   یڕەمەزان و قورباندا ال  یپاڵو برنج لە دوو جەژنک 1237 یساڵ یڕەمەزان
 لەو دوو جەژنەدا پاڵو ساوار لێ دەنێن. یتا ئێستاش غەفوور

  یو سزادان یغەفوور  یئەسعەداغاوە بۆ حەسەناغا یحاج یمەرگ یموژدە بردن یبارەە نووسیوەتم ل یچ -2
 یحاج یبەکراغا »باوک یحاج یمەشوورتردا دەدرێتەوە بە مەرگ یناو ئاویەوە لە ڕیوایەتە موژدەبەر بەخستن

  یچووە. هەندێکیش دەڵێن موژدە بۆ سمایالغا یغەفوور  یئەسعەداغا«. هەندێک دەڵێن موژدە بۆ کەریماغا
ڕووداوەکە بە  یو ئاوە. دەاللەتموژدەبەر چوونە نا یکەریماغا چووە، لە هەموو ڕیوایەتانیشدا پاداش یبرا

 »کەس« ناگۆڕێ. یگۆڕان
مامە   یبارەیانەوە نەبیستبوو کاک مەجیدە کۆیەوە کە گوتم پێشتر هیچم ل ی کانەـ»بۆڵشەفیک« لە بارەی -3

  یم بیست کە لە دەم(باوکم بوو یخوارزا) «یغەرب یمەشوور بە »عەل ی، لە حەمەعەلیاغاینوورەددینم گوت
لێ دەکەن. حەمەعەلیاغا گەییشبوە کاروانێک   یکۆیە بۆ دێیەکان باڵوە یئینگلیزان خەڵق یبۆمباردمانەکە

بووە. گوتبوویان ڕێگر خەریک بوون ڕووتمان بکەنەوە بۆڵشەفیکەکانمان پێ   دیارلەمانە پەشۆکاوییان پێوە 
بێگومان و بەهێزە بۆ ئەو  یەک ڕاگەییشتن و بەشەڕ لەگەڵ ڕێگران ڕزگاریان کردین ئەم ڕیوایەتە شایەدی

 بۆڵشەفیکانە. 

 

زۆر ە ان من و چاپخانەدا پەڕیوە. للە نێوپرۆڤە  یوڕ بەخوا فرۆشتن« لە هاتن و چوون »جەڵەبە کا یمەسەلە
ە گێڕابۆو یلە بەغدا بۆ مەجلیس یمووسڵ یکەس ئەو مەسەلەیە بیستراوە یەکێک لەوان »آصف آل قاسم آغا«

حەماغا دەکەن لەسەر   یبڕە بەرخێک یمامڵەت یمووسڵ یلە کۆیێ بووە، چێوەدار  یخۆ 1917 یکە لە گرانیەکە
، ئەو یدیارت کردبوو ئێمە ڕازین. حەماغا گوتبوو یدەڵێن بەو نرخە ینرخ پێک نایەن. سبەینە دەچنەوە ال

ن. ئاسەف  وڵێ، فرۆشراهەر ئەوەندە دە یدەیانەوێ بزانن چۆن فرۆشران و کێ کڕین یبەرخانە فرۆشران. چەندێک
وەها بکڕێ. زۆرم ئیلحاح لە حەماغا کرد هەتا   یکەس نییە لەو ناوە بتوانێ جەڵەبە بەرخ یقاسماغا دەڵێ، دەمزان

خوام فرۆشتن. تومەز لە مامڵەتەکە بەدڵ پەشیمان   کەوتن نەبوو لەسەر نرخیان بەگوتم، لە دوێنێوە کە ڕێک یپێ
 دا.ە قات و قڕیی  یئەو ساڵە یو ڕووت یبرس یدەرخوارد یدەبێتەوە و هەموو بەرخەکان

تێدایە، ئەویش لە  یمەحمووداغا یدیوەخان یدروستکردن یمێژوو یپارچە هەڵبەست یئەو الپەڕەیە دیارەوەها 
»جمل«   یهەڵبەستدا بە حیساب یکۆتایە کە ل  1271 یهاتوچۆدا کەوتووە وا لێرەدا دەیاننووسمەوە. ساڵ

ە  دروست کراو  1270بەکراغا لە  یحاج یمردن ییوەخانەکە دوادەرهێنراوە ئەوە بەڕاست دەگێڕێ کە د
لەو بەردە  یدیکە یماوە ئەوە ئەو یدوایین ی شەو بڕە شیعرەکە تەنها ییەکەم  یبەیت ییەکەم یمسرەع
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بەیتەکانە. وا  یشەیە »اعال« یە کە کە هاو قافییەو ن شکاوە. ئەویهەڵکەندراوە کەوتووە یان بابڵێ یلێ یمەڕمەڕە
 : دەنووسمەوە  یێر شیعرەکە وەکوو خۆلێرە بەرەژ

 دنیا ییافت زینت رو یکە از و
 یازین قصر سفیدو مدح بان

 قلم هرچە نویسد نیست اغرا 
 بحفظش  یمالئک آیة الکرس

 خوانند از شب تا بفردا یهم
 کریم اکرام این تأریخ فرمود 

 ان محمود آغا«  ی»بیامد باق 

 »...« 


