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قەبری کافران

سەالم ئیبراهیم زادە
)بۆکان(

کوڕێکــی  ناشــتنی  ڕێوڕەســمی  بــۆ  زۆر  خەڵکێکــی  عــەرز،  ســەر  ناکەوێتــە  هەاڵوێــی  دەرزی 
جوانەمــەرگ هاتــوون، تابووتەکەیــان لەســەر شــانیان دانــاوە، دەســتێک دەفــە لــێ دەدەن. خەڵکێکــی زۆر 
دروشــم دەدەن، هەمــوو چــاو لــە یەکتــر دەکــەن و لــەو هەمــوو جۆشوخرۆشــەدا ســەریان ســووڕ مــاوە! بــەرەو 
ــەوی دەیناســێ و نایناســێ خــۆی گەیاندووەتــێ و وەک  ــداری نییــە. ئ ــران دەڕۆن، ڕێــی ڕێ ســەر قەب
ئــەوەی بــرا و کەســی خــۆی کوژرابــێ، بەشــداریی ڕێوڕەســمەکە دەکا، مــەال کوێرەیــەک خــۆی بــە 
نێــو خەڵکەکــەدا دەکا، بــە دەســتێک گۆچانێکــی پێیــە و بــە دەســتەکەی دیکــەی دارێکــی ســاوای بــە 
ڕەگوڕیشــەوە هێنــاوە، یــەک بەخــۆی دەڵــێ: وەســیەتێکم لەســەرە، ڕەحمەتــی خوداتــان لــێ بــێ، ڕێــگام 

بکــەن بچمــە پێشــێ.
ڕێــگای بــۆ دەکەنــەوە، مــەال کوێــرە دێتــە پێشــێ. دەڵــێ: خوالێخۆشــبوو پــازدە ســاڵ لەوەپێــش الی 
مــن وەســیەتی کــردووە لــە تەنیشــت بابــی بینێــژن. پێــش ئــەوەی ئــەو بەاڵیەشــی بەســەر بــێ، جارێکــی 

دیکــەی وەبیــر هێناومەتــەوە.
دەڵێن: بابی؟ قەبری بابی لە کوێیە؟

مەال کوێرە بە گۆچانێکەوە وەپێش خەڵکەکە دەکەوێ.
لە شوێنێک گۆچانەکەی لە عەرزەکە دەوەژێنێ و دەڵێ: ئەلێرە قەبری بۆ هەڵکەنن.
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لەســەر  دەڵــێ:  دادەنــێ،  دەســتی  دارەکــەی 
وەســیەتی خــۆی بەجێــگای ئــەو دارە ویشــکە بێنــن 

ئــەو دارە ســاوایە بچەقێنــن.
..........

و  تاریــک  و  چــۆڵ  گۆڕســتان  مانگەشــەوە. 
بەســامە، ڕووناکایــی مانــگ لــە کێــل و بــەرد 
ســاز  ســەمەرەی  و  ســەیر  ســێبەری  دارەکان  و 
ــڕا  ــو گــژ و گیــای ســەر قەبرەکان ــە نێ کــردووە، ل
دەنگــی سیســرکە دێ، جــار و بــارە کوندێــک 
ــک دەدا و  دەخوێنــێ. شەمشــەمە کوێــرە بــاڵ لێ
بــە نێــو قەبرەکانــدا تیــژ تێدەپــەڕێ. ژن و پیاوێــک 
ــدا دەڕۆن،  ــە کۆاڵنەکان ــوار ب ــن دی ــوارە و ب ــن دی ب
بــە ماتەماتــە خــۆ دەخەنــە نێــو گۆڕســتانەکەوە، 
ــێبەری  ــک لەگــەڵ س ــژ و باری ــێبەری درێ دوو س
ــە.  ــار نیی ــڕن. کــەس دی ــەوان دەڕۆن، چــاو دەگێ ئ
هەردووکیــان  پیاوەکــە،  دەســتی  ئیشــارەی  بــە 
ــەرەو شــوێنێک دەچــن، ژنەکــە هەســتی واڵتــی  ب
لــە  ڕاگرتــووە، پیاوەکــە خێــرا شیشــێکی ئاســن 
قەبرێــک ڕۆ دەکا، دوو ســێ جــار دەری دێنێتــەوە 
و دیســان لــە قەبرەکــەی ڕۆ دەکاتــەوە، بــە دەســت  
ژنەکــە حاڵــی دەکا، هیچــی  بــۆ ســاغ نەبووەتــەوە. 
جــۆرەن،  بــەو  هــەر  ســێیەمیش  و  دووەم  قەبــری 
چــرای ماشــێنێک دەردەکــەوێ. خــۆ دەشــارنەوە. 
ماشــێنەکە تێپــەڕ بــوو، پیاوەکــە دەســت دەداتــە 
ــدن، ســێ چــوار  ــە هەڵکەن پێمــەڕە. دەســت دەکا ب
پێمــەڕە لــە خۆڵــی ســەر یەکێــک لــە قەبــرەکان 
دەدا، دوو چــرا لــە قەبرســتان وەژوور دەکــەون، خــۆ 
مــات دەکــەن، زیلێکــی بــاری یەکڕاســت بــەرەو 
و  ژنەکــە  تێدەگــرێ،  چراکەیــان  دێ.  ئــەوان 

پیاوەکــە بــە هەمــوو هێــزی خۆیــان هەڵدێــن. 
...............

ئاکــۆ تەمەنــی دە ســااڵنە، لەمێــژە باوکــی و 

خاڵــی نەدیتــووە. ئاکــۆ دەڵــێ: چــوون لە شــیرکەت 
کار بکــەن. پووڵێکــی زۆر دێننــەوە، ئیشــاڵاڵ بابــم 
بێتــەوە دووچەرخەیەکــی تــازە تــازەم بــۆ دەکــڕێ. 
دایکــی بــەردەوام دەچێتــە ســەر بەرمــاڵ، قورئــان 
ئاکــۆ  جــارێ  هەمــوو  دەپاڕێتــەوە.  و  هەڵدێنــێ 
دەنێرێتــە کــۆاڵن، بچــێ کایــە بــکا. بۆخۆشــی 
لــە ژوورێــدا بــە بانــگ و ســەاڵ دەگــری. ئەوەنــدە 
ــا  ــێ، هەت ــێ و خــۆی دەڕن فرمێســک هەڵدەوەرێن
ــار هەڵدەســتێ دەســت  ــرە دەگــرێ، ئەوج ــی ئۆق دڵ

ــاڵ.  ــو م ــی نێ ــە کارەکان دەکا ب
زوو  ئاکــۆ  مــردووە،  دایکــی  بابــی  لەوەتــا 
قەبرســتان  قەبــران.  ســەر  دەچێتــە  بەتەنــێ  زوو 
مــەال  دوورە،  خۆیــان  ماڵــی  لــە  گــەڕەک  دوو 
ســەر  بــۆ  بێــت  لەوێیــە. هەرکــەس  کوێرەیــەک 
لەســەر  قورئــان  دەچــێ  کوێــرە  مــەال  قەبــران، 
مردووەکەیــان دەخوێنــێ و خــاوەن مردووەکانیــش 
پووڵێکــی پــێ دەدەن، ئاکــۆ لــە ماڵــێ بــە بۆنــەی 
کایــەی نێــو کــۆاڵن دێتــە دەرێ. یەکســەر تــا 
جــارێ  هەمــوو  نابــێ.  گیــر  قەبرســتانەکە  نێــو 
تونگەیــەک ئــاو لەســەر قەبــری باپیــری ڕۆ دەکا 
و بــە نێــو قەبرەکانــدا دەگــەڕێ، الی ســەرەوەی 
ــە بــن  قەبرســتانەکە جێــگای خاڵیــی زۆر مــاوە، ل
دیوارەکــەی ســەرێ، دارێکــی کۆنــی ویشــکی 
یــان  کردبــێ،  ویشــکیان  وێدەچــێ  وا  لێیــە، 
ناگەیەنێــت. تــێ  خــۆی  کــەس  شــکاندبێتیان. 

ئاکــۆ دەچــێ لــە بن ئەو دارە دادەنیشــێت. هەموو 
جــارێ دەڵــێ: ئــەو هەمــوو جێــگا خاڵییــە بــە ســەد 
ســاڵی دیکــەش پــڕ نابێتــەوە، دەڵــێ: ئەگــەر مــن 
ســەد ســاڵی دیکە بمرم، دڵم خەبەری داوە، ڕاســت 
ئەلێــرە لــە تەنیشــت ئــەو دارە ڕزیــوە دەمنێــژن. فێــر 
بــووە هەمــوو جــارێ پــاش ئــەوەی لــە گوێدانــە 
دەنگــی قورئــان خوێندنــی مــەال کوێرە وەڕەز دەبێ، 
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دەچــێ لــە بــن دارە ویشــکەکە دادەنیشــێت. ئــەوڕۆ 
درەنــگ لــە ماڵــێ هاتووەتــە دەرێ، دەســتێکی 
ــە دەســتەکەی  ــە، ب ــە گیرفانــی پاتۆڵەکــەی دای ل
دیکــەی تــوو دەترووکێنــێ. لەگــەڵ ئــەوەی لــە 
دارەکــە نزیــک دەبێتــەوە، هەنگاوەکانــی توندتــر 
دەکا، پێــی ســەیرە. یانــی چــی؟! ئــەو بەردانــە 
ــەوە. ســێ  ــر دەبێت ــدوون. نزیکت ــرەی چەقان کــێ لێ
قەبــری تــازە لــە بــن دارەکــەن. لــە دڵــی گــران دێ. 
ئــەو دەیکــوت ئەوانــە بــۆ ســەد ســاڵی دیکــەش پــڕ 

نابنــەوە!!
ــۆ قەبرســتان،  ــە فێنکــی دێتــەوە ب ــی زوو ب بەیان
ــە ســەر بەردێــک دانیشــتووە. ئاکــۆ  ــرە ل مەالکوێ
لێــی دەپرســێ: مامۆســتا نەچــووی لەســەر ئــەو 

ــی؟ ــان بخوێن ــە قورئ ــرە تازەی ســێ  قەب
کام قەبری تازە؟

 لەوسەری حەوشەکە. دوورن. الی دارە ویشکەکە. 
جــا ئــەوێ بــۆ؟ مــردوو دەبــێ لە نێــو مردوواندابێ 

و لە ئاوەدانی موسڵماناندا بنێژرێ. 
ئەی ئەوانیان بۆ لەوێ ناشتووە؟ 

جــا ڕۆڵــە چووزانــم، زەمانــی ئــەوەش نەمــاوە بڵێــم 
کافــرن و لــە نێــو موســڵمانان نەیانناشــتوون؟

 پێغەمبەر، ساڵوی خودای لێ بێ، فەرموویەتی 
ــی،  ــان لەســەر بخوێن ــێ نوێژی ــن ناب ــێ دی ــر و ب کاف
ــلیم بەخــاک  ــڵمانان تەس ــە قەبرســتانی موس ــێ ل ناب
بکرێــن  و نابــێ کێلەکانیشــان ڕوو بــە قیبلــە بــێ.

مامۆســتا کێلــی موســڵمانان دەبــێ ڕووی لــە 
ــێ؟ کــوێ ب

چــاو لــەو قەبرانــە بکــە، هەمــوو لــە دوای یــەک 
ڕیــز بــوون. ڕوویــان لــە کوێیــە ئەوانیــش دەبــێ ئــاوا 

بن.
نیــن،  ئــاوا  ئــەو ســێ قەبــرە  وەڵــاڵ مامۆســتا 

دیکەیــە. جێگایەکــی  لــە  ڕوویــان 

دەڕۆم  دەرناکــەم،  لەوانــە  ســەر  مــن  ئیــدی 
ــازە بێنــن،  پشــوویەک دەدەم. بەشــکەم مــردووی ت
یــان خەڵــک بێــن بــۆ ســەر قەبــری کەســوکاریان. 
دوو کەلیمــە قورئانیــان بــۆ بخوێنــم، پووڵێــک، 

شــتێکم گیــر کــەوێ.
ئاکۆ چەند ڕۆژە دەچێ سەردانی سێ قەبرەکە 
ــری کافــران«. زۆر  ــاون »قەب ــێ ن ــاوی ل دەکا، ن
زگــی بۆیــان دەســووتێ. دەڵــێ: خۆزگــە پووڵــم 
لەســەر  قورئانــی  مەالکوێــرە.  بــە  دەمــدا  بایــە. 

ــان. خوێندب
بۆخــۆی  بەردێــک  قەبــرەکان  تەنیشــت  لــە   
چــاوی  دادەنیشــێ.  بەردەکــە  لەســەر  دادەنــێ، 
دەقوچێنــێ و دەســت دەکا بــە قورئــان خوێنــدن، 
ــی  ــت، کــوردی و عەرەب ــە مێشــکی دادێ ــەوی ب ئ
و فارســی تێکەڵــی دەکا و دەیخوێنــێ، لــە پاشــان 
دەســتی هەڵدێنــێ. دەڵــێ: یاڕەبــی خــودا عافووتــان 
کا کافــرەکان. زۆرم پــێ گوناحــن. خۆزگــە وەک 

ــان.  ــڵمان ب ــەو خەڵکــە ئینگــۆش موس ئ
ڕۆژێــک نەیەتــە ســەر قەبــری کافــران، شــەوێ 
مــەال  بــە  کار  زۆری  ناکــەوێ!  لــێ  خــەوی 
کوێــرە نییــە، بــە بێدەنگــی ســەری خــۆی دادەخــا، 
یەکڕاســت دێتــە بــن دارە ویشــکەکە دادەنیشــێ. 
ئێــوارێ دایکــی دەڵــێ:  ڕۆژی شــەممە الی 
هەســتە بــڕۆ کــۆاڵن لەگــەڵ منــدااڵن کایــە بکــە، 
ئەوەنــدە لــە ژوورێــدا مــات و مەلــوول دانیشــتووی، 

دەڵێــی پیــاوی ژن مــردووی. 
ئاکۆ هەڵدەســتێ، دەچێتە ســەر جێ کەوشــەکان، 
کەوشــەکانیەتی،  قەیتانــی  بەســتنی  خەریکــی 
دایکــی تەلەفۆنەکــەی ماڵــێ هەڵدەگــرێ، دەســت 
ــە قســە کــردن، وردە وردە دەڵێــی دەگــری.  دەکا ب
هەنیســک دەدا. دەڵــێ: ئــەوڕۆ بەیانــی زوو چــووم 
بــۆ بەندیخانــە. زۆر پاڕامــەوە، بەشــکەم هەواڵێکــی 
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کاکــم و ئــەو پیــاوە بــێ مــرادەم بزانــم، کابرایــەک 
بــە خــۆی و دوو پرێســکەوە هــات. پرێســکەکانی 
دایــە دەســتم. چــاوی لــە چــاوم بــڕی، کوتــی: 
بــڕۆوە  ســاڵمەت.  خۆتــان  دەبــێ،  ڕۆژ  چەنــد 
ماڵــێ، پیاوێــک بنێــرە. شــوێنی ناشــتنەکەیانی 

پــێ دەڵێیــن.
ئاکــۆ دەچێتــە کــۆاڵن. لــە بــەر درگای خۆیــان 
الی  بــۆ  بچــێ  پێخۆشــە  زۆری  دادەنیشــێ. 
مەالکوێــرە و لێــی بپرســێ: خۆتــان ســاڵمەت یانــی 

چــی؟ 
بــەاڵم لــە دڵــی خۆیــدا دەڵــێ: بەیانــی جارێــک 
چــووم، تــازە ئــەوڕۆ لێی گــەڕێ، ســبحەینێ زوو 

دەچــم.  
ئــەوڕۆ ئاکــۆ زووتــر لــە جــاران هەســتاوە، دەیەوێ 
نانــی قاوەڵتــوون بخــوا. دوایــی بــە بۆنــەی قومــاری 
لــە ماڵــێ بچێتــە دەرێ. دایکــی  نێومنــدااڵن  
بابۆڵەیەکــی هەنگویــن و کــەرەی خۆماڵــی بــۆ 
ســاز کــردووە، بــە دوو دەســت بابۆڵەکــەی گرتــووە. 
لەگــەڵ هــەر قەپاڵێکــی لــە بابۆڵەکــەی دەگــرێ، 
ملــی دەســووڕێنێ و شــەویلکەی ســەر و خــوار 
ئــەوان خەوتــووە.  لــە ماڵــی  پــێ دەکا. مامــی 
خۆاڵوییەکانــی   و  تــۆزاوی  کەوشــە  لینگێکــی 
ــە  مامــی لەســەر جێــگا کەوشــەکانە. چاوێــک ل
دایکــی دەکا، دایکــی ســەری داخســتووە. چــاو 
ــۆی  ــاکا، ئاکــۆ زۆر خ ــە چــاوی کوڕەکــەی ن ل
بیــر  بــە بەســتنی قەیتانەکانــی ســەرقاڵ دەکا، 
لــەوە دەکاتــەوە مامــی بۆچــی لــە ماڵــی ئــەوان 
خەوتــووە؟ شــەوێ کــە ئــەو خــەوی لێکــەوت، هــەر 

ــوون. خــۆی و دایکــی ب
ــەرەو قەبرســتانەکە  ــە درگا هێنــا. ب  شــەققەی ل
گــۆڕی  ســەر  گەیانــدە  خــۆی  کــەوت.  وەڕێ 
کافــرەکان. ماوەیــەک ڕامــا، دەبــێ کــێ هاتبێتــە 

خۆڵــەکان  لــە  بڕێــک  کافــران،  قەبــری  ســەر 
هەڵیانکەنــن،  ویســتبێتیان  وێدەچــێ  شــێوێنراون، 
یــان بــە شــتێک خەریکــی هەڵکۆڵینیــان بــوون.
دارە  لەخــوار  شــەقاو   چەنــد  تــازە  قەبرێکــی 
قەبــری  هــەر  ئەویــش  وێدەچــێ  ویشــکەکەیە. 

بــێ. مــردوو  تــازە  کافرێکــی 
ــڕ  ــە مێشــکێکی پ ــەوە، ب ــۆ ســاغ نابێت هیچــی ب
ــێرەی ئاوەکــە وەڕێ دەکــەوێ،  ــەرەو ش ــیارەوە ب پرس
چەند هەنگاو لە قەبرەکان دوور دەکەوێتەوە، شیش 
ئاســنێکی درێــژ لەســەر عــەرزی کەوتــووە، چەنــد 
هەنــگاو ئەوالتــر چارشــێوێکی گوڵگوڵــی خــاک 
و خــۆاڵوی، ڕێــک لــە ڕەنگــی چارشــێوەکەی 
دایکــی دەبینێتــەوە، چەنــد شــەقاوی دیکــە دەڕوا، 
لینگــە کەوشــێکی پیاوانــە دەبینــێ! کەوشــێک 

ــی مامــی. وەک کاڵشــە گوڵینگەدارەکان


