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نامەیەکی م. تاهیر ئەحمەد حەوێزی بۆ
م. محەمەد حەوێز )حەمەڕەش()١(

ئا: سەرنووسەر

نامەی یەکەم
1957/9/30

برای گەورە و زۆر خۆشەویستم کاک محەمەد
ڕۆژتان باش بی.

ئەحواڵتــان  لــە  زۆر  شــتێک  هەمــوو  لەپێــش 
دەپرســم، ئەوجــا ئومێــد ئەکــەم هەمیشــە ســەربەرز 

و لەشســاغ بــن.
کــە لــەم دوایییــە بیســتم )بــووی بــە موفەتیشــی 
زۆر  ئەیزانــی،  خــودا  ســلێمانی(  لــە  مەعاریــف 
خۆمــم  کــە  تێگەیشــتم  وا  هــات،  پــێ  کەیفــم 
وا هــەوراز چوویــم، هەرچەنــد لــەالی پیاوێکــی 
وەک  ســەروبن  جەنابــت  وەک  تێگەیشــتی 
ــەر  ــوو ه ــدەن، ئەت ــێ ب ــەر عینوانێکــت پ یەکــەو ه
هەرگیــز  کردنــا  خزمــەت  لــە  و  )حەمەڕەشــی( 

نــادەی. کــۆڵ 
ئوســتاز، بەبــێ ڕیایــی، جەنابــت لــە مەجــرای 
ژیانــی ڕابــوردووی منــا دەســتێکی درێژتــان هەیــە، 

نازانــم بــە قەڵەمەکەمــا چــت لــۆ بنووســم کــە لــە 
ســەد بەشــا، بەشــەکی کــەم بــە دیــار بخــا و باســی 
چاکــە و پیاوەتــی تــوو بنووســی کــە بــە دڵ و بــە 
ــێ  ــا بەب ئیــش لەگــەڵ برایەکــی بچووکــی خۆتان

ئومێــد و غایــە کردییەتتــان.
ئێســتاش وەزیفــەی نوێــت پیــرۆز بــێ، ئومێــد 
ئەکەیــن موعەلیمــەکان بــە عموومــی و ئەوانــی 
کۆیــی بــە خسووســی دەرگای دەورێکــی تریــان 
و  پەنــد  و  پیشــاندان  ڕێ  لــە  و  بکرێتــەوە  لــێ 
ئامۆژگارییــە بــە نرخەکانــت زۆر ســوودمەند ببــن.
غەریــب  و  حەوێزاغــا)٢(  ئەفەنــدی  جــەالل 
ئەفەندی)3( و عەبدوڵاڵ کاکە)٤( زۆر ســەالمیان 
هەیــە، چــاوی منداڵەکانــت و چــاوی کاک ئاغــا 
منداڵەکانــی  دەکــەم،  مــاچ  )حەمەدئەمیــن()5( 
مــاچ  ئاغــا  کاک  و  جەنابــت  دەســتی  منیــش 

دەکــەن.
کاک محەمــەد، بیــا مەعنــا، خــۆم خســتییەتە 
ــی شــتێک  ــش دانان ــورس، ئەوی ــر ئەرکێکــی ق ژێ
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لــە بابــەت ڕابــوردوو و ئێســتای )کۆیە(یــە)٦(، 
ئەوجــا نازانــم بــە چ دەگــەم؟

خۆشەویستتان
تاهیر ئەحمەد حەوێزی

موعەلیمی مەکتەبی کۆیسنجاقی ئووال

پەراوێزەکان:
)1( محەمــەد: مەبەســتی لــە م. محەمــەد حەوێــزە کــە 
بــە )حەمــەڕەش( ناســراوە، مامۆســتایەکی کوردپــەروەر و 
زانــا و دانــا بــووە، لــە ســاڵی 1917 لــە شــاری کۆیــە لــە 
دایــک بــووە، ســاڵی 19٤٤ دامــەزراوە و یەکــەم جــار لــە 
بەعقووبــە بووەتــە مامۆســتا، دواتــر بــۆ هەڵەبجە و کەربەال 
گوێزراوەتــەوە، پاشــان لــە شــاری ســلێمانی دەگیرســێتەوە. 
نــاوی تــەواوی )محەمــەد حەوێــز ئەحمــەد هیندۆ(یــە، 
قۆناغــی ســەرەتایی لــە کۆیــە تــەواو کــردووە، ســاڵی 
1935 چووەتــە هەولێــر و لــە قۆناغــی ناوەنــدی دەوامــی 
خولێکــی  بەغــدا  شــاری  لــە   19٤0 ســاڵی  کــردووە، 
تایبــەت بــە مامۆســتایەتی تــەواو کــردووە، هاوڕێــی ئــەو 
زاتانــە بــووە: )نــووری ســدیق شــاوەیس، تاهیــر ئەحمــەد 
حەوێــزی، یوونــس ڕەئــووف دڵــدار، عیــزەت تاهیــر، خەلیــل 
محەمــەد خۆشــناو(...تاد. لــە 19٦1/٤/7 لــە کۆنگــرەی 
پــەروەردەی شــاری ســلێمانی بەشــدار بــووە، ســاڵی 19٦9 
ــە  ــووە، ل ــلێمانی ب ــگای مامۆســتایانی س ڕاگــری پەیمان
ــاڵی 1970  ــاداری س ــاش ڕێککەوتننامــەی )11(ی ئ پ
ــدا  ــە ژیان ــا ل ــەروەردەی دهــۆک، ت ــەری پ ــە بەڕێوەب بووەت
بــوو کادیرێکــی بەرچــاوی ڕیزەکانــی )پارتــی( بــووە لــە 
ڕۆژی 1988/7/5 لــە شــاری ســلێمانی کۆچــی دوایــی 

کــردووە و هــەر لەوێــش بــە خاکیــان ســپاردووە.
تــەواوی  نــاوی  حەوێزاغــا:  ئەفەنــدی  جــەالل   )٢(
)جــەالل حەبیباغــای ئەمیناغــای حەوێزی(یــە، ســاڵی 
نــەوەی  بــووە،  دایــک  لــە  کۆیــە  شــاری  لــە   1909
لــە  خوێندنــی  تەواوکردنــی  پــاش  شــاعیرە،  ئەختــەری 
ــاش دوو ســاڵ  ــە شــاری بەغــدا، پ ــە، چووەت شــاری کۆی
خوێنــدن بووەتــە مامۆســتا، مامۆســتایەکی بــە هەیبــەت 

و بــە ویقــار بــووە، لــە چلــەکان و پەنجاکانــی شــاری 
کۆیــە چەنــدان نــەوەی پێگەیانــدووە، بــە هەمــوو واتایــەک 
و لــە هەمــوو ڕوویەکــەوە مامۆســتایەکی ســەرکەوتوو 
بــووە، ســەردانی شــاری ئیســتەنبۆڵی کــردووە و ئامێــری 
ــەری  ــە هون ــرەی ل ــە، بەه ــە شــاری کۆی عــوودی هێناوەت
گەلــێ  هەبــووە،  کامێــرای  و  هەبــووە  فۆتۆگرافیشــدا 
وێنــەی جوانــی شــاری کۆیــەی گرتــووە کــە ئێســتاش 
بــە شــانازییەوە بــاس دەکرێــن، ســاڵی 1931 لــە قوتابخانــە 
تەختــەی شــانۆی دانــاوە و نمایشــی )کچــی کوردســتان(
ی کــردووە، ســاڵی 1975 لــە شــاری کۆیــە کۆچــی 

دوایــی کــردووە.
)3( غەریــب ئەفەنــدی: مامۆســتایەکی پایــەدار و بــە 
حورمــەت بــووە، ســاڵی 19٢0 لــە شــاری کۆیــە لــە دایک 
بــووە، نــاوی تــەواوی )غەریــب مســتەفا تەهــا سەڕاج(ـــە، 
ســاڵی 19٢8-19٢9 لــە کۆیــە چووەتــە بــەر خوێندنــی 
ســەرەتایی، قۆناغــی ئامادەیــی لــە هەولێــر تــەواو کــردووە، 
دواییــش لەگــەڵ مامۆســتا )تاهیــر ئەحمــەد حەوێــزی( 
لــە خولێکــی مامۆســتایان لــە بەغــدا وەردەگیرێــن، دواتــر 
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ــتایەتی  ــا مامۆس ــتا، لــە بنگــرد و چوارت دەبێتــە مامۆس
دەکات، لــە زمانــی ئینگلیــزی مامۆســتایەکی کارامــە 
بــووە، ســاڵی  دڵســۆز  بــووە، کەســێکی کوردپــەروەر و 
1988 کچێکــی لەگــەڵ هاوژیــن و ســێ منداڵەکــەی بــە 
ــە  ــوون ڕۆژی 1979/8/٢0 ب ــال کەوت ــەر شــااڵوی ئەنف ب
ــە ســلێمانی کۆچــی دوایــی کــردووە،  هــۆی نەخۆشــی ل

لــە شــاری کۆیــە بــە خــاک دەســپێردرێ.
)٤( عەبدوڵــاڵ کاکــە: ســاڵی 19٢1 لــە شــاری کۆیــە، 
تــەواوی  نــاوی  بــووە،  دایــک  لــە  قــەاڵت  گەڕەکــی 
عەبدوڵــاڵی  بــە  کــە  عەبدوڵاڵیــە  کاکــە  عەبدوڵــاڵ 
و  ســەنگین  مامۆســتایەکی  ناســراوە،  حەمامچــی 
بەناوبانــگ بــووە، ســەرەتای دامەزراندنــی لــە گونــدی 
ســەرەتایی  قۆناغــی   193٦ ســاڵی  بــووە،  )هەرتــەل( 
لــە کۆیــە تــەواو کــردووە، پــاش تەواوکردنــی قۆناغــی 
ناوەنــدی چووەتــە )دار المعلمیــن الراقــي( کــە دوایــی 
ســاڵی   )3( کــە  االبتدائیــة(  المعلمیــن  )دار  بووەتــە 
خوێندنــی دوای ناوەنــدی بــووە، لــە 1959/10/31 بووەتــە 
یەکــەم بەڕێوەبــەری قوتابخانــەی )قەندیــل(ی ئێــواران 
ــووە، لــە ســەرەتای  ــەر ب ــدان ســاڵ بەڕێوەب لــە کۆیــە، چەن
هەشــتاکان خانەنشــین بــووە، لــە ســاڵی ٢000 لــە کۆیــە 

کۆچــی دوایــی کــردووە.
حەمەدئەمیــن  )حەمەدئەمیــن(:  ئاغــا  کاک   )5(
عەبدولکەریــم ئەمیــن کــە بــە )کاکائاغــا( ناســراوە، لــە 
ســاڵی 19٢٦ لــە کۆیــە لــە دایــک بــووە، خێزانــی نــاوی 
نەســرین حســێن حەســەن بــووە کــە خەڵکــی ســلێمانی بــووە. 
لــە پــاش دەرچوونــی لــە خوێنــدن بووەتــە )ماحــظ فنــي(، 
پاشــان چووەتــە قــەزای ڕانیــە و لــە قائیمقامیــەت ئیشــی 
کــردووە، خاوەنــی )10( منــداڵ بــووە، هەشــت کــوڕ و 
دوو کــچ، کوڕەکانــی دوکتــۆر وریــا لــە ئەڵمانیــا ژیــاوە و 
هــەر لەوێــش کۆچــی دوایــی کــردووە، وشــیار لــە هۆڵەنــدا 
کۆچی دوایی کردووە، لەگەڵ )کاوە، کامەران، ئاســۆ، 
ــن،  ــان )نازەنی ــی ناوی ــەز، ســامان(، کچەکان ــەورۆز، نەب ن
پەرژین(ـــە، دواتــر چووەتــە ســلێمانی و لــە پارێــزگا وەک 
تــا  بەکاربــووە  دەســت  العصریــة(  )القــری  بەڕێوەبــەری 
ســاڵی 1991 دوای ڕاپەڕیــن خــۆی و خێزانەکــەی چــوون 

بــۆ هۆڵەنــدا و لــەوێ ژیــاون، دوایــی خــۆی و خێزانەکــەی 
هــەر لــەوێ کۆچــی دواییــان کــردووە.

لــە نووســینی کتێبێکــە کــە دواتــر  )٦( مەبەســتی 
ــە ســاڵی 19٦٢ بەرگــی  ــە( ل ــژووی کۆی ــاوی )مێ ــە ن ب

یەکەمــی لــە چــاپ درا.

نامەی دووەم
نامەیەک لە )فاتیح ڕەسووڵ()1(ـەوە بۆ م. 

تاهیر ئەحمەد حەوێزی
1995/٢/٢٢

برای بەڕێز و خۆشەویستم ماموەستا تاهیر
ڕۆژ باش..

بــە گەرمــی هەواڵتــان دەپرســم، داواکارم  زۆر 
هەمیشــە لەشــتان ســاغ بێــت و بــە تەمەنــی درێــژ 

ــن. ــەوەر ب ــە ژیانتا)نـــ(دا بەخت ل
چەنــد ڕۆژ لەمەوبــەر نامــە جــوان و بە نرخەکەت 
گەیشــتە دەســتم، زۆر سوپاســتان دەکــەم، چەنــد 
جــار خوێندمــەوە، تێبینییەکانــت ڕاســتە )ڕاســتن(، 
خۆتــان دەزانــن نووســینی کتێبــی کــوردی )بــە 
لــە  و  قورســە  چەنــدە  ســۆرانی(  بــە  تایبەتــی 
پــارەی  پێــش،  دێتــە  زۆری  کۆســپی  چاپدانــی 
زۆری گەرەکــە، باڵوکردنەوەشــی فــرەوان نییــە.
ڕاســتە دانەیەکــم بــە زڕ کوڕەکانــی تۆفیــق)٢(، 
بــۆ ئــەو ناردبــوو و نووســیبووم کــە مامۆســتا تاهیــر 
ــەوە، ئەمــە  ــت کتێبەکــە بخوێنێت یەکــەم کــەس بێ
مانــای ئەوەیــە کــە تــۆم لــە یــاد بــووە، دانــەی 
کردییــە،  ئامــادە  بەڕێــز  ئێــوەی  بــۆ  تایبەتیشــم 
ــار بۆتانــی بــاڵو دەنێــرم. زۆر بــە  لــە هەلێکــی لەب
داخــەوە کــە برایانــی کــورد لــە ســوێد دەگەڕێنــەوە 
کوردســتان کەمیــان هەیــە ئامــادە بێــت کتێــب 
لەگــەڵ خۆیــدا بێنێتــەوە، لەگــەڵ ئــەوەش درێغیــم 
زۆرم  داواکردنــی  و  تەقەلــا  دوای  نەکردییــە، 
ــەرگ)3(  ــە هــەر ســێ ب توانیمــە ژمــارەی زۆر ل
چەنــدی  دەزانــم  بــاش  کوردســتان،  بنێرمــەوە 
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بنێرمــەوە هــەر کەمــە!!
لــە ســاڵی 1993 کــە گەڕامــەوە کوردســتان 
ــارەی  ــم پ ــەاڵم دیت ــەوە، ب ــان بدەم ــە چاپی ویســتم ل

یەکجــار زۆری دەوێــت، بۆیــە وازم لــێ هێنــا.
برایەتیتــان  و  دڵســۆزی  هەســتی  سوپاســی 
دەکــەم کــە داوام لــێ دەکــەی بــەردەوام بــم لــە 
و  ژیــان  گــەر  ئــەدەم  تەقەلــا  نووســینەکانمدا، 
پــڕۆژەی  دوو  )بــدەن(  بــدات  یارمەتــی  تەمــەن 
نووســینی تــرم بــە دەســتەوەیە، بتوانــم وەدەســتیان 
بهێنــم و بتوانــم کەمێــک خزمەتــی داهاتــووی 

بکــەم!! نەتەوەکــەم 
یەکجــار ئــارەزووی زۆرم هەیــە بــە یەکجــاری 
خۆشەویســتەکانی  و  بــرا  و  نەتــەوە  نێــو  بێمــەوە 
شــەڕی  ئاگــری  کــە  داخــەوە  بــە  کوردســتان.. 
کۆســپ  کــردن،  وێــران  واڵت  و  کوردکــوژی 
و تەگــەرەی لەپێــش ئــاوات و هیــوای هــەزاران 

کردییــە. دروســت  دڵســۆز  کــوردی 
جارێکــی تــر ئەوپــەڕی ڕێــز و ســەاڵوم هەیــە، 
دەســتەکانت بــە گەرمــی دەگوشــم، داوای تەمەنی 
ــە  ــن ب ــەر بژی ــۆ دەکــەم، ه ــژ و لەشســاغیتان ب درێ

شــادی.
ســەاڵو و ڕێــزم بــۆ گشــت بــرا و ناســیاران هەیــە 
وەک کاک تۆفیــق)٤( و تاهیــر مەعــرووف)5( 

و هــی تــر..
براتان فاتیح ڕەسووڵ

1995/٢/٢٢

پەراوێزەکان:
)1( فاتیــح ڕەســووڵ: نــاوی تــەواوی )فاتیــح ڕەســووڵ 
عەبدوڵــاڵ کەبابچی(یــە، لــە ســاڵی 1931 لــە شــاری 
کۆیــە لــە گەڕەکــی قــەاڵت لــە دایــک بــووە، ســاڵی 
1938 چووەتە بەر خوێندن، ساڵی 19٤7 بەهۆی ئەوەی 
بارزانییــەکان دەکات، مــاوەی ســاڵێک  لــە  داکۆکــی 
حوکــم دراوە، لــە ســاڵی 19٤8 لــە ئامادەیــی دەرکــراوە 
و لــە دادگای عورفــی بەغــدا ســاڵی 1955 بــۆ مــاوەی 

)3( ســاڵ حوکــم دراوە، ســاڵی 1958 لــە زینــدان ئــازاد 
کــراوە، ســاڵی 1959 ژنــی هێنــاوە، ســاڵی 19٦0 بووەتــە 
ــدا،  ــی شــیوعی عێراق ــە حزب ــم ل ــەی هەرێ ئەندامــی لیژن
ناوەندیــی  کۆمیتــەی  ئەندامــی  بووەتــە   197٢ ســاڵی 
حزبــی شــیوعی عێراقــی، ســاڵی 198٦ تــا ســاڵی 1989 
لــە ســوریا ماوەتــەوە و دواییــش بــەرەو ســوێد ڕۆیشــتووە، تــا 
لــە ڕۆژی ٢008/7/٢3 بەهــۆی نەخۆشــییەوە کۆچــی 
دوایــی کــردووە، پاشــان تەرمەکــەی لــە ٢008/7/٢9 لــە 

کۆیــە بــە خــاک دەســپێردرێ.
باوکیــان  )تۆفیــق(ی  تۆفیــق:  کوڕەکانــی  زڕ   )٢(
شــەهیدەکەی  خێزانــە  خوشــکی   1991 ســاڵی  لــە 
)شــوکریەخان( لــە دووز ئافرەتێکــی باشــی بــۆ دۆزییــەوە 
ــی خــۆی  ــوو کــە هاوتەمەن ــان( ب ــاوی )گەالوێژخ کــە ن
بــوو، چــوار کــوڕی هەبــوو، بــە ناوەکانــی )ئەحمــەد، 
بــاش  لــە ژیانیانــدا زۆر  عەبــاس، محەمــەد، کاروان(، 
پێکــەوە گونجابــوون تــا لــە ســاڵی ٢00٢ کۆچــی دوایــی 

ــرد. ک
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)3( ســێ بەرگــی کتێبەکــەی: مەبەســتی لــە ســێ 
بەرگــی کتێبەکەیەتــی کــە بــە ناوی )چەنــد الپەڕەیەک 

بــۆ مێــژوو( چــاپ کــراوە.
)٤( کاک تۆفیــق: مەبەســتی )تۆفیــق عەبدوکەریــم 
ئەمین(ـــە کــە، بــە وەســتا تۆفیقــی مــەال کەریــم ناســراوە، 
لــە ســاڵی 1931 لــە شــاری کۆیــە لــە دایــک بــووە، 
هێنــاوە،  پێــک  هاوســەریی  ژیانــی   1957 ســاڵی  لــە 
ــە، خاوەنــی  ــاوی )شــوکریە قــادر حەسەن(ـ خێزانەکــەی ن
چــوار کــوڕ و دوو کــچ بــووە، کوڕەکانــی بــە نــاوی 
)دڵــزار، نەهــرۆ، بەختیــار، نیــزار(، کچەکانــی بــە نــاوی 
ڕاپەڕینــی  لــە  خێزانەکــەی  شــەوبۆ(ن.  )کوردســتان، 
شــاری کۆیــە لــە 198٢/5/5 شــەهید کــرا. خــۆی لــە 
ــووە، هەروەهــا  ــە وێنەگــر ب ــە شــاری کۆی ســاڵی 19٦0 ل
ئەندامێکــی کارای حزبــی شــیوعی عێراقــی بــووە، تــا 
ســاڵی 1970 لــە ســەندیکای کرێــکاران ئەنــدام بــووە، 
پاشــان وازی لــە کاری حزبایەتــی هێنــاوە، لــە ســاڵی 
وێنەگریــی  کاری  بــە  دەســتی  دی  جارێکــی   197٤
کۆیــە  لــە  باواجــی  وێنەگریــی  نــاوی  بــە  و  کــردووە 
ــە و  ــە کۆی ــووی ل ــدان خان ــر چەن ــاوە، دوات ســتۆدیۆی دان
ــەو  ــکتان ئ ــەی س ــردووە، قرتابخان ــت ک ــەری دروس دەوروب
ــە هــەردوو ناحیــەی  ــدان ئیشــی ل دروســتی کــردووە، چەن
لــە ســاڵی  سەنگەســەر و بەستەســتێن کــردووە، پاشــان 
بەناوونیشــانی  هەولێــر  ئەشــغاڵی  وەزارەتــی  لــە   1985
ــە  ــە ٢00٢/٦/19 ب ــا ل ــە دامــەزراوە، ت ــە کۆی )وەســتا( ل

نەخۆشــی کۆچــی دوایــی کــردووە.
)5( تاهیــر مەعــرووف: لــە ســاڵی 19٢8 لــە شــاری 
کۆیــە لــە دایــک بــووە، یەکێــک بــووە لــە )مضمــد( 
ــە،  برینپێچــە دڵســۆزەکانی نەخۆشــخانەی گشــتیی کۆی
ــان  ــەروەردە کــراوە، خێزانەکەی ــە خێزانێکــی کاســبکار پ ل
بــە ناوەکانــی  لــە )3( کــوڕ و )1( کــچ پێکهاتــووە 
)عەلــی، تاهیــر، بەکــر، عائیشــە(، ئێســتا تەنیــا بەکــر 
و عائیشــە لــە ژیانــدا مــاون، دایکیــان نــاوی )ئامینــە 
بــە  ســەرەتا  مەعــرووف  تاهیــر  بــووە.  ئەمیــن(  حاجــی 
لــە  )ملقــح(  ناوونیشــانی  بــە  ســەرەتایی  بڕوانامــەی 
ــەزرێ،  ــە دادەم ــی مانگان ــە کرێ ــە ب ــخانەی کۆی نەخۆش

لــە ســاڵی 19٦٦ - 19٦7 توانیویەتــی  بــەاڵم دوایــی 
ڕەســمی  بــە  و  دەســتبهێنێ  بــە  ناوەنــدی  بڕوانامــەی 
ناوونیشــانی بووەتــە برینپێــچ، لــە ســااڵنی کارکردنــی 
ــەاڵم  ــان کاری کــردووە، ب ــە ناحیــەی خەلیف ــەک ل ماوەی
زۆربــەی خزمەتەکــەی لــە نەخۆشــخانەی گشــتیی کۆیــە 
بــەڕێ کــردووە. ژیانــی خێزانــی پێکــەوە نــاوە و هاوژینیــی 
لەگــەڵ )حەلیمــە خــان کــردووە، خاوەنــی چــوار کــوڕە 
بــە ناوەکانــی: هیــوا )کــە مامۆســتای بیرکارییــە لــە 
)ئەندازیــارە(،  کاوە  )ئەندازیــارە(،  هــاوڕێ  هەولێــر(، 
ســامان )کــە هونەرمەندێکــی هەڵکەوتــوو بــوو، بــە داخەوە 
مــەرگ بــواری نــەدا بــەردەوام بــێ، لــە ســاڵی 1995 بــە 

نەخۆشــی کۆچــی دوایــی کــردووە.
تاهیــر مەعــرووف لــە هەشــتاکان خانەنشــین دەبــێ و 
دوایــی  کۆچــی  نەخۆشــییەوە  بەهــۆی   ٢000 ســاڵی 
کــردووە، پیاوێکــی ڕاســتگۆ و هەقپەرســت و دڵســۆز بــووە 
بەرانبــەر ئــەرک و کارەکان، هەمــوو تەمــەن و ژیانــی لــە 
شــاری کۆیــە دۆســتێکی نزیکــی بــەرەی )چــەپ( بــووە، 

لــە گۆڕســتانی عارەبیــان نێــژراوە.


