لە ناو هەگبەی بیست فلس
مژدانەدا

ئەحمەد قادر سەعید
(سلێمانی)
ویســتت ســەردانی گڵكــۆی یەكێــك لــە هاوڕێكانــت بكەیــت كــە زۆر دەمێــك نەبــوو بــە نەخۆشــی
درێژخایــەن كۆچــی دوایــی كردبــوو ،بــەرەو گۆڕســتانەكە هەنــگاوت هەڵگــرت كاتێــك هەنگاوەكانــت
ڕێگاكــەی دەپێچایــەوە چەنــدان بیــر و خەیــاڵ لــە هزرتــدا ســەریان هەڵــدا ،بەخــۆت دەگــوت( :تەماشــاكە
ئــەو گۆڕســتانە بێدەنگــە شــارێكە ،شــارێكی خامــۆش ،شــارێك ســەدان و بگــرە هــەزاران كەســی ئاســایی
و زانــا و بیرمەنــد و پیاوچــاك و ژنــی ســەالر و منــداڵ و گەنجــی بەئــاكام نەگەیشــتووی لــە هەنــاوی خۆیــدا
شــاردووەتەوە ..ئەفســانەی مــردن نهێنییەكــە تــا ئێســتا كــەس پــەی پــێ نەبــردووە و ناشــیبات).
تــۆ لــە هەنگاونــان بــەردەوام بــووی بــەر لــەوەی لــە گــۆڕی هاوڕێــی مەبەســتت نزیــك ببیتــەوە هەنــگاوت
بەســەر چەنــدان گــۆڕدا هەڵدەهێنایــەوە ،لــە نــاو گۆڕەكانــدا هەیانبــوو هــەر بــە منداڵــی مردبــوو ،هەشــیان
بــوو بەگەنجــی ســەری نابــووەوە ،یــان لــە جەنگــی بەرەنگاربوونــەوەدا شــەهید بووبــوون و لەناویشــیاندا
دەیــان گــۆڕی كەســانی غەریــب دەبینــران كــە كــەس نەیدەزانــی خەڵكــی كــوێ بــوون و هەشــیان بــوو
بــە غــەدر تیــرۆر كرابــوو ،تــۆ بــەو پێیــەی خەڵكــی شــارەكە بــووی زۆربــەی هاوتەمەنەكانــی خــۆت
بیردەهاتــەوە كــە بــە هــەر هۆكارێــك گیانیــان لەدەســت دابــێ دەتزانــی .تــۆ هەركــە لــە ڕۆیشــتن بــەردەوام
بــووی و چــاوت هــەر لەســەر كێلــەكان بــوو و نووســینەكانیانت دەخوێنــدەوە و دەتویســت زوو لــە گــۆڕی
هاوڕێكەشــت نزیــك بیتــەوە كــە مەبەســتی ســەرەكی هاتنــت بــۆ ئــەو گۆڕســتانە ئــەو بــوو ،لــەو كاتــەدا
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بەخــۆت نەزانــی چــۆن هەنگاوەکانــت لــە بــەردەم
گۆڕێكــدا چەقیــن ،لێــی نزیــك بوویتــەوە ،لەســەر
كێلەكــەی نووســرابوو بێتــاوان لــە ســێدارەدرا.
وشــەی ســێدارە چەنــدان پرســیاری ئاڵــۆزی لــە
بەردەمتــدا هەڵواســی و بەخــۆت گــوت( :مــن
یەكێــك بــووم لەبەشــدارانی بەخــاك ســپاردنی
ئــەو شــەهیدە خێــر لــە خۆنەدیــوە ،جەماوەرێكــی
بەرچــاو لــەو بۆنــە خەمناكــەدا بەشــدار بــوون).
ئــەو كاتــەی كــە بەخاكســپاردنی كۆتایــی هــات،
باوكــە جگەرســوووتاوەكەی گوتــی( :كــوڕی مــن
تەنیــا لەبــەر ئــەوە لــە ســێدارە درا ،چونكــە كــورد
بــوو و جێــی شــانازیمە ،بــەاڵم دوای مردنــی بۆچــی
چاویــان دەرهێنــاوە ،نازانم بارســتایی شــەهیدبوونی
كوڕەكــەم پەرۆشــی چاوەكانیمــە كــە لێیــان جیــا
كردووەتــەوە).
ئــەو كاتــە تــازە ئــەو دەنگۆیــە دەبیســترا هەركــە
كەســێك ڕژێــم لــە ســێدارەی بــدات چاوەكانــی
دەردێنــێ .دوا وتــەی ئــەو باوكــە ئــەوە بــوو گوتــی:
(بنــوو كــوڕی مــن بنــوو ،شــەهیدبوونت پیــرۆز
بێــت).
كــەم كــەم تــا دەهــات لــە گــۆڕی دەستنیشــانكراو
نزیــك دەبوویتــەوە ،لــە زاتــی خۆتــدا نەفرەتــت لــەو
ئینســانانە دەكــرد كــە دەســتیان دەچێتــە خوێنــی
یەكتــری و بــە ناڕەوایــی و بــە دڕندەیــی خوێنــی
یەكتــری دەڕێــژن.
تــۆ كــە دەهاتــی بەســەر ســینگی دەیــان كەســدا
بــازت دەدا ،حــەزت نەدەكــرد پــێ بەســەر گــۆڕی
هیــچ كەســێكدا بنێــی ،بەخــۆت دەگــوت( :ئــەوەی
لەنــاو ئــەو خاكەدایــە تەرمــی مرۆڤێكــە ،مرۆڤیــش
لــە هەمــوو كاتێكــدا پیــرۆزە و ناشــبێ لــە گۆڕیشــدا
ئــازار بدرێــت ).كات بەرەو ئێوارە دەچوو ئەوەندەی
نەمابــوو لــە گــۆڕی دیاریكــراو نزیــك ببیتــەوە
دیمەنــی ژنێكــی بــە تەمــەن ســەرنجی ڕاكێشــای،

دیاربــوو لەســەر گــۆڕی كەســێكی نزیكــی خوونــاوی
خەمەكانــی دادەبارانــد ،لــە یەكەم ســەرنجدا ڕواژەی
وەك كەســێكی ناســیاو خــۆی نوانــد ،هەســتی
ناســین هانیدایــت خۆتــی لــێ نزیــك بكەیتــەوە،
چوویــە پەنــا گۆڕەكــە و ماوەیــەك بەدیــار گۆڕەكــە
و ژنەكــە و خەمەكانیانــەوە وەســتای ،ئــەو بــێ
ئــاگا لــە تــۆ ،لەنــاو خەڵوەتگــەی ڕوحــی خۆیــدا
فرمێســكەكانی دادەبارانــدە بەردەمــی ،لەبــەر
خۆیــەوە قســەیەكی دووبــارە دەكــردەوە ،تــۆ تێــی
نەدەگەیشــتی .چەنــد جارێــك خــۆت ئامادەكــرد ئەو
ژنــە لەنــاو خەمەكانیــدا بەجــێ بهیڵیــت و بڕۆیــت بە
زوویــی ســەردانی گڵكــۆی هاوڕێكــەت بكــەی ،بــەاڵم
هەســتی ناســینت هانــی دەدایــت ئــەو پرســیارە بــێ
وەاڵم بەجــێ نەهێڵــی و ژنەكــە بدوێنــی ،دیــارە كــە
دواندیشــت ئــەوە نهێنــی فرمێســکەكانت بــۆ ڕوون
دەبێتــەوە ،تــۆ دەتویســت پێــی بڵێیــت دایــە گیــان
ئــەو كەســە چــی تۆیــە وا بەكــوڵ بــۆی دەالڵێیتــەوە
و دەیدوێنــی؟
بــەاڵم لــە هەمــان كاتــدا نەتدەویســت ببــی بــە
هــۆكاری كوالنــەوەی برینێــك كــە ڕەنگــە قەتماغەی
كردبێــت ،هــەر چۆنێــک بــوو ورەت دایــە بــەر خــۆت
و بــە ئەســپایی گوتــت( :دایــە گیــان زۆر هیــاك
بــووی ،پشــوویەك بــە گیانــی خــۆت نــادەی؟)
 ئیســراحەت بــۆ گیانــی مــن نەمــاوە براكــەم،بەخێــر هاتــی دەڵێــی خەڵكــی ئــەو شــارە نیــت؟
 بەڵــێ خەڵكــی ئــەو شــارەم ،بــەاڵم ماوەیەكــەلێــی دوور كەوتوومەتــەوە.
 ئەگــەر خەڵكــی ئــەو شــارە بــی ئــەدی چــۆنمــن ناناســی؟ مــن دایكــی شــەهیدم ،ئــەوە گڵكــۆی
هەندرێنــە ..هەندرێــن دایكــی ســۆمایی دایــە ..بــۆ
گەنجییەتەكــەی كوێربــێ.
بەبیســتنی وشــەی هەندرێــن موچڕكەیــەك بــە
گیانتــدا هــات و لــە ســەرتەوە چــووە دەرێ ،خــۆت
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لــە بــەردەم ڕووداوێكــی سەرنجڕكێشــدا دۆزییــەوە،
ئــەو گوتــی( :كوڕەكــەی مــن قارەمــان بــوو
كێوێكــی پتــەو بــوو لــە خۆڕاگریــدا ،وەك بــەور
وابــوو ،ســەری بــۆ داگیركــەران دانەدەنەوانــد.
 ئەرێ تۆ پوورە نەخشین نیت؟ بەڵــی ئــەوم ،خێزانــی كاك عەلــی .دایكــیهەندرێنــم ،ئــەدی بۆچــی مــن تــۆ ناناســم؟
(نەخشــین خانــت هاتــەوە یــاد ،ئــەو كاتــە كــە
تــۆ دیبــووت ژنێكــی جوانــی گەنــم ڕەنگــی چــاو
خومــاری بــااڵ مــام ناوەنــد بــوو ،لەگــەڵ كاك
عەلــی هاوســەریدا خێزانێكــی مــام ناوەندیــان
پێــك هێنــا بــوو ،لــەو شــارە دەژیــان ،كاك عەلــی
لەگــەڵ وەســتا حەســەندا لــە دووكانێكــدا پێكــەوە
ســەرقاڵی كاســبی ڕۆژانەیــان بــوون).
ئاهێكــی پــوورە نەخشــین تــۆی هێنایــەوە
بــەردەم گۆڕەكــە ،كــە هەندرێنــی تێــدا ئەســپاردە
كرابــوو .لەنــاو ئــەو بــە ئاگاهاتنەوەیــەدا ســێ
دەیــە لــە ســاڵەكان هاتیتــە دواوە ،بەنــاو ئــەو
یادگارییانــەدا ڕۆچوویتــەوە ،كــە لــە تۆمــاری
هەســتتدا هەڵگیرابــوون..
ئێســتا ئــەو كاتەیــە كــە دڵشــاد بــە پەلــە و
بــە هەڵــەداوان هــات و لەبــەردەم دووكانــی مــام
«عەلــی»دا وەســتا و گوتــی:
 كوا مام عەلی لە كوێیە؟وەســتا حەســەن وەاڵمــی دایــەوە و گوتــی :مــام
عەلیــت بــۆ چییــە؟
 دەمەوێ ،ئیشم پێیەتی. باشــە ئاخــر ئیشــی چــی ،بــە منــی بڵــێ ڕۆڵــەگیــان.
 دەمــەوێ پێــی بڵیــم باجــی نەخشــین منداڵــیبــووە ،كــوڕی بــووە كــوڕ ،هاتــووم پێــی بڵێــم و
مژدانــەی لــێ وەربگــرم.
 -كەمێكــی دی دێتــەوە ،ئــەو كاتــە وەرەوە پێــی

بڵــێ و مژدانــەی خۆتــی لــێ وەربگــرە.
ئــەو كاتــە تــۆ دەتزانــی مــام عەلــی چــووە بــۆ
مزگــەوت و وا زووش نایەتــەوە ،بــە هەڵــەداوان
خــۆت گەیانــدە مزگەوتەكــە ،تــا وەك خواســتێكی
مندااڵنــەی ئــەو كاتــە مژدانەكــە بۆ خــۆت وەربگری،
كــە گەیشــتییە نــاو ژووری مزگەوتەكــە چــاوت
گێــڕا مــام عەلــی لــە ڕیــزی پێشــەوە دانیشــتبوو،
چاوەڕوانــی نوێــژی عەســری دەكــرد و ڕەنگــە
بــۆ ئــەوەش چووبــێ لــە خــوای خــۆی بپاڕێتــەوە
نەخشــین خــان بــە ســەالمەتی نەجاتــی بــێ .تــۆش
وردە وردە خــۆت لــێ نزیــك كــردەوە دەســتت
خستەســەر شــانی و ئەویــش ئــاوڕی لــێ دایتــەوە
و تــۆ بــە گوێتــدا چرپانــد و گوتــت( :مامــە پــوورە
نەخشــین منداڵــی بــووە ،خــوا كوڕێكــی جوانــی
پــێ داون .مــام عەلــی وەك گــوڵ گەشــایەوە و
گوتــی( :قوربانــی تــۆ بــم مــژدەت كــەوت ،بــڕۆوە
بــۆ دووكان دوای نوێــژ دێمــەوە مــژدەی خۆتــت
دەدەمــێ .تــۆش گەڕایتــەوە بــۆ دووكانەكــە و
چاوەڕوانــی مــام عەلیــت دەكــرد بێتــەوە و لــە
پێــش دڵشــادەوە مــژدەی لــێ وەربگــری .لەنــاو
بیــری مــژدە وەرگرتنــدا گیــرت خواردبــوو و لەبــەر
خۆتــەوە دەتگــوت( :دەبــێ چەنــدم بداتــێ .دە
فلــس ،پــازدە فلــس ،ســەیر دەبــێ پەنجــا فلســم
بداتــێ ،باشــە ئەگــەر پەنجــا فلســی دامــێ چــی
بــە دایكــم بڵێــم ،دایكــم پێــم ناڵــێ ئــەو هەمــوو
پارەیــەت لــە كــوێ بــووە .خــۆ ئەگــەر وای گــوت،
ئــەوە وەاڵمــم بــۆ ئامــادە كردبــوو ،پێــم دەگــوت
پــوورە نەخشــین منداڵــی بــوو ئــەو پارەیــە مــام
عەلــی وەك مژدانــە داومیەتــێ .دایكــم هەقــی بــوو
گومــان بــكات ،چونكــە بــۆ ئــەو ســەردەمە پەنجــا
فلــس زۆر زۆر بــوو ،كــوڕی پیــاوە دەوڵەمەنــدەكان
نەبوایــە ئــەو پــارەی لــە گیرفانــدا نەبــوو .منیــش
یەكێــك بــووم لەوانــەی هیــچ كاتێــك دە فلــس لــە
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گیرفانمــدا نەبــوو ).هــەر لەبیــری ئــەو خەیااڵنــەدا
خولــت دەخــوارد مــام عەلــی هاتــەوە ،بــە هاتنەوەی
ئــەو دڵشــادیش لەبەردەمیــدا قــوت بــووەوە و
هەمــان مــژدەی بــە مــام عەلــی گەیانــد و گوتیشــی
مامــە پــوورە نەخشــین كــوڕی بــووە ،تــۆش نــاوی
بنــێ هەندرێــن ،باشــە مامــە ،هەرچەنــدە تــۆ لــەو
كــوڕەش باخۆشــتر بــووی ،بــەاڵم هیــچ ناوێكــت
بــە خەیاڵــدا نەهــات .هەندریــن بــۆ ئــەو كاتــە
ناوێكــی زۆر نــوێ بــوو .مــام عەلــی هیــچ خــۆی
تێــك نــەدا ،چونكــە هەردووكمانــی دەناســی .گوتــی
بەســەر چــاو كاكــە دڵشــاد وا نــاوم لێنــا هەندرێــن،
هەروەهــا گوتیشــی( :ڕۆڵەكــەم خــۆش مژدەبــن هــا
ئــەوە بیســت فلــس بــۆ تــۆ و ئــەوە بیســت فلســیش
بــۆ حەمــە ،چونكــە ئــەو لەپێــش تــۆدا مــژدەی پــێ
داوم .ئێمــە هەردووكمــان تــەواو دڵخــۆش بوویــن و
پێمــان وا بــوو خەاڵتێكــی گــەورە كراویــن.
پــێ دەچــوو پــوورە نەخشــین لــە ســكااڵكردن و
هەنســك هەڵڕشــتنەكانی هاتبێتــە كۆتایــی و بەنیــاز
بــێ ماڵئاوایــی لــە گۆڕەكــە بــكات ،ڕووی كــردە تــۆ
و گوتــی( :ئــەوەی بــە خەیاڵمــدا نەدەهــات ئــەوە
بــوو ڕۆژێــك بێمــە ســەر گــۆڕی كوڕكــەم ،هەندرێنی
جوانەمــەرگ لەنــاو گــۆڕدا بدوێنــم هەمیشــە وام
دەزانــی مــن لــە پێــش ئــەو دەمــرم).
(هەندرێــن هەتــا بڕســت لــە لەشــیدا بــوو كۆڵــی
نــەدا ،هیــچ گەردشــێك لــە بەرگریكــردن ســاردی
نەكــردەوە ،ئــەو كاتــە بەرگریكردنــی لــە خاكــی
نیشــتمانی بــە ئەركــی سەرشــانی خــۆی دەزانــی
ســەنگەری چــۆڵ نەكــرد تــا گوللــەی دوژمــن
پێــكای وقــەدەری ئەویــش چــووە ڕیــزی نەمرانــەوە
و جگــەری منیشــی ســووتاند .كاكــە مــن دەبــێ
بــڕۆم و هەندرێــن بەجــێ بهێڵــم ،بــا بــە ئاســوودەیی
بنــوێ ).ئــەوە دوا وشــەی ئــەو پیرەژنــە بــوو كــە
كەزییەكانــی وەك كلــووی بەفــر ســپی بووبــوون.

بــەو دوا قســەیە تــۆش هاتیتــەوە ســەر خــۆت،
وەك لــە بانێكــی بــەرز فــڕێ درابیتــە خــوارێ و لــە
حەژمەتــدا جەســتەت ســڕبوو ،لــە چاوترووكانێكــدا
هاتیتــەوە بــەردەم دووكانەكــەی مــام عەلــی ،چــاوت
لــێ بــوو دەســتی بــە كیســەی باخەڵەكەیــدا كــرد
چــواردە فلســی دەرهێنــا ،دوو دە فلســی خســتە
مشــتی تــۆوە و دوانیشــی دا بــە دڵشــاد و گوتــی
ئــەوەش مژدانەكەتــان مــژدەی لــە دایكبوونــی
هەندرێــن ،ئــەو نــاوەی كاكــە دڵشــاد بــۆی دیــاری
كردوویــن .پــوورە نەخشــین لــە نــاو هەنــگاوە
كورتەكانیــدا وردە وردە لــە گڵكــۆی هەندرێــن
دوور دەكەوتــەوە .تــۆش بــەرەو دوامەنــزڵ و
ئارامــگای هاوڕێكــەت بــە هەنــگاوی لــە ســەرەخۆ
ئــەو نــاوەت بەجــێ هێشــت و لــە بیرتــدا دەیــان
یــادگاری ئــەو ڕۆژانــەت دەهاتنــەوە پێــش چــاو،
كــە مرۆڤــەكان بــە كۆمــەڵ شــەهید دەكــران و
لــە نــاو یادەوەرییەكانتــدا بەخۆتــت دەگــوت:
(هاوشــێوەی ژیــان و شــەهیدبوونی هەندرێــن زۆرن،
دڵنیــام زۆریشــن ،ئــەی ئــەوە نییــە مــن ئێســتا لــە
گۆڕســتانی شــەهیدانم).
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