ئەڤینداری زەردەپەڕ
زاهیر سەوز
(سلێمانی)
لــە ترســی خڕكــە بــەردی ســەر شۆســتەكە و چاڵوچــۆڵ و ڕۆچــوون ،چەناگــەم چەقاندبوویــە ســەر
ســنگم و دەمنواڕییــە بــەر پێیەكانــم و لەســەرەخۆ هەنــگاوم دەنــا ،نازانــم چــۆن ســەرم هەڵبــڕی ،چاوەكانم
كەوتنــە ســەر ڕووی دزێــوی (تەیمــوور)ی دەســت و پەنجــە ســوور بەخوێنــی (حەمــە پــۆاڵ) و دەیــان
ڕۆڵــەی بــێ تــاوان و خــاس پیــاوی شــار ،ئــەم خانەزایــە ڕێكپــۆش ،سەروســمێڵ بۆیاخــی ڕەشــی قەترانــی،
بــێ منــەت و بــێ شــەرم ،بــە كاوەخــۆ بــەرەو ڕووم هەنــگاوی هەڵدەنــا و شــەقاماكەی دەبــڕی ،جیــاواز
لــە ڕۆژانــی داد و بێــدادی خەڵكەكــە و دڵەڕاوكێــی زۆرەملێــی زەیتوونــی پۆشــین و نــاردن بــۆ بەرەكانــی
شــەڕ ،وێنــەی ئاغــای ڕابــوردووی لــە سەرســنگی دانەنــاوە و لەبــری پۆشــاكی بەڵەكــی زەیتوونــی،
ڕانكوچۆغــەی خورمایــی پۆشــیوە و لەبــری پۆســتاڵیش كاڵشــی كــوردی ،لــە بــری كاڵشــینكۆفی بــێ
قۆنــداخ خــوا دەزانــێ كام جــۆرە دەمانچــەی لەبــەر پشــتێنی دانــاوە ..بەبینینــی ئــەم ســاوازە ،واقــم وڕ و
ســەرم ســوڕما ،ئــازار لــە كەڵەموســتی قاچمــەوە ســەری كــرد بــۆ تەوقــی ســەرم ،قەتماغــەی كۆنــە برینــی
بــە ســوێی چەنــدان ســاڵی دەرزیئــاژن كــرد و ئازیزتریــن هاوڕێــی تەمەنــی ســەردەمی الوێتــی و خوێنــدن
لەیــەك پــۆل و دانیشــتن لەســەر یــەك كورســی ،بەبیــر هێنامــەوە.
لــە ناخــەوە نەفرەتــم لــەم ڕێكەوتــە شــووم و ئازاراوییــە كــرد ،باڵشــكان بێــزار و ئارامــی لــێ بــردم.
ڕەشــایی بەســەر هــەردوو چاومــدا هــات ،چاوەكانــم هەڵگڵۆفــت ،لەبــەر خۆمــەوە چەنــدان جــار خۆیەتــی،
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خــۆی نییــەم دووبــارە كــردەوە ،دواجــار ،لــە دوو
لێــوی وشــكەوە ،خۆیەتــی لــە دوو لێــوم ،خۆیــان
ڕزگار كــرد ،بەڵــێ تەیمــووری بكــوژ و ڕوحكێشــە،
دوای ئــەو هەمــوو تاوانانــە ،ئــازادە و بــزەی
سمێڵیشــی دێــت.
تــا چــاو بــڕ بــكات ســەرنجم دایــە ،ئــەو ڕۆژە
هاتــە ســەربینگەم كــە بەدلــە زەیتوونییــە دوو
پارچەكــەی دەپۆشــی و دەمانچەیەكــی چواردەخــۆر
بەالقەدییــەوە ،كاڵشــینكۆفێكی مزەڵــی بــێ
قۆنداخیشــی لــە شــان دەنــا و چــوار پاســەوانیش
وەك ســەگی هار پاش و پێشــیان دەدا .دانیشتوانی
شــار ژیانیــان لــێ تــاڵ كرابــوو ،بەدەســت ڕاگرتــن و
داوای شــوناس و دەســت بەرزكردنەوە و پشــكنینی
باخــەڵ و ســووكایەتی پــێ كــردن ،ئــەوەی كراســی
ڕەشــی لــە بەردابایــەو پشــتێنی شــەتەك ببەســتایە
و گومانــی لــێ كردبــا ،دوای لێــدان و ســووكایەتی،
تــووڕ دەدرایــە پشــتی پیكابــە بەڵــەك بەڵەكەكــە
و شــوێن بــزر و ســەرنگوم دەكــرا .ئەگــەر شــانس
یــاوەری بایــە ،ئــەوە ڕزگاری دەبــوو ،یــان دەبــووە
نێچیرێــك بــۆ داڕووتانــی كەســوكاری لــە الیــەن
كاربەدەســتە بەرتیــل خــۆر و زۆردارەكانی دەوڵەت.
((بەڵــێ خۆیەتی (تەیفــوور)ی تەوارییەكەیە))،
مامۆســتا (هەڵــۆ)ی هاوڕێــم ،بەدەنگــە گــڕ و
بەرزەكــەی بەئــاگای هێنــام  ،لێــم نزیــك بــووەوە.
ــــ ئــەوە چییــە؟ حەپەســاویت و واقــت وڕمــاوە،
زوو زوو ئــاوڕی لــێ دەدەیتــەوە؟!
خۆیەتــی ،بەڵــێ خۆیەتــی( ،تەیمــوور)ی
تەوارییەكەیــە ((ئــەو خۆفرۆشــەیە كــە ملــی
(حەمــە پــۆاڵ) و هاوڕێكانــی گەیانــدە پەتــی ســێدارە
و گــۆڕ بزركــران))( ..هەڵــۆ) خواحافیــزی كــرد
و پێچەوانــەی مــن شــەقاوی خێــرا و بــە پەلــەی
هەڵنــا .دۆش دامــام ،بــە ڕۆژی ڕوونــاك شــار لــە

پێــش چــاوم تاریكســتانە ،باخچــەی گشــتی شــار
لــە بێنازیــدا غەمبــار و مــات و مەلوولــە ،گوڵــەكان
تینــوو ،گــەاڵ و گوڵیــان وەریــو ،درەختــەكان وشــك
هەاڵتــوو ،چیمەنــەكان بــێ ئــاو ســەوزاییان لــێ
بــڕاوە( ،ئەوڕەحمــان ئەفەنــدی) ســدارە ڕەشــەكەی
لە ســەرناوە و دەســتی بە دەســكی پاســكیلەكەیەوە،
چــاوی بڕیوەتــە باخچەكــە و هــۆن هــۆن فرمێســك
دەڕێــژێ و فرمێســكەكان لــە چرچولوێچــی ڕوومەتیــا
داســوكا و بــەدەم هەناســەی ســاردەوە دەیانســڕێ.
جــاران كورســی بــەردەم حــەوز و فوارەكــە شــوێنی
ڕازونیــازی (حەمــە پــۆاڵ) و نەبــەزەكان بــوو ،ئەمــڕۆ
تێكشــكاوە و بووەتــە شــوێنی دەرمانخــوادن و
النــەوازەكان .لــە هەمــوو ئەمانــە بــە ســوێتر ،بینینــی
(تەیمــوور)ی ئاشــەوانی ئاشــووبی ڕۆژانــی ڕەشــی
ســەردەمی تیمەكانــی مــەرگ و تــا بینەقاقــا غەرقــی
خیانــەت و قــەرزداری خوێنــی چــاو نەترســەكانی
شــار بــوو .تەیمــوورەكان زۆرن ،ئــازاد دێــن و دەڕۆن،
بــە ســانایی فایلــی قەبــە و ڕەشــیان بــە چەنــد
وشــەیەكی نەگونجــاو لــەكات و ســاتی سەرمەســتی
ســەركەوتندا بــەر (لێبوردنــی گشــتی) درا بەگوێــی
جەمــاوەری ڕاپەڕیو ،كەســوكاری قوربانیانی دەســتی
تەیموورەكانــی كــورد ،قوربانییەكانیــش لــە بیركــران
و ناویــان لــە كوولەكــەی تــەڕ و وشــكدا نەهــات و
نەبیســترا .گــڕی دەروونــی كەســوكار و هاوڕێیانــی
حەمەپــۆاڵكان نــەك گواڵوپژێــن ،بەڵكــوو بــەدوو
وشــەی لــە عۆیــە نەهاتــووی (بــەرەی یەكگرتــوو)دا
هێنرایــەوە ســوێ.
لێكــدژ و ناكــۆك ،ئــەم ڕێكەوتــە شــووم و
ڕووبەڕووبوونــە ئازاراوییــە ،بــۆ ئــەو ســاتەوەختەی
بردمــەوە (تەیمــوور) و پاســەوانەكانی پڕكێــش
و پشــت ئەســتوور ،بــێ دەمامــك و لەخۆبایــی،
بــە ڕۆژی ڕوونــاك بــە بەرچــاوی دانیشــتوانی
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گــەڕەك و هاتوهــاوار و فرمێســك ڕشــتنی دایــك و
خوشــكانییەوە (حەمەپۆاڵ)یــان ئاخنییــە نــاو ئــەو
ئۆتۆمۆبێلــەی بــە تابووتــی مــەرگ نــاو دەبــرا...
تەیمــوور لەنــاو زەیتوونــی پۆشــەكانی خوارخــۆی
بــە (ســەیدی) و لەنــاو هاوشانەكانیشــی بــە
(ڕەفیــق) و لەبــەردەم بااڵدەســتەكانی ســەروو
خۆشــی بــە (تەیمــوور دیســكۆ) نــاو دەبــرا ..كــە
گەیشــتمە بــەردەم مــەزاری (حەزرەتــی وەیــس) نــە
نــاوی مــاوە و نــە ئاســەوار ،لــە شــوێن مــەزاری
ئوتێلێكــی چەنــدان نهۆمــی ڕازاوە بنیادنــراوە
و كراوەتــە شــوێنی ئاهەنــگ و هەڵپەڕكــێ ،بــە
هەرچــوار دەوریــدا چــاوم گێــڕا ،وەك جــاری جــاران
ڕووم كــردە شــوێنی مــەزار و لــە بەرخۆمــەوە
(وەیــس خەفــەت مەخــۆ ،هەرشــوێنی مــەزاری تــۆ
نەســڕراوەتەوە ،نــاوی نەبەزەكانیــش لــە كوولەكــەی
تــەڕدا نایــەت ،لەســەر ئــەم خاكــە گۆڕیشــیان
نییــە ،كــە بوونــە قوربانــی و لــە پێناویــدا لــە
ســێدارە دران .لەگــەڵ هەنــگاوی كورتــی بڕســت لــێ
بــڕاو ،ڕوحــی یادەوەرییەكانــی حەزرەتــی (وەیــس)
و (حەمــە پــۆاڵ) ،بــۆ ئــەو ڕۆژانــەی گەڕاندمــەوە،
کــە زۆر جــار (حەمــە پــۆاڵ) بــە تەنیــا و هەندێــك
جاریــش پێكــڕا بــەرەو بەرزاییەكانــی پشــتی قۆرییە
شــكاو هەنگاومــان هەڵدەنــاو ،بــەدەم ڕێــگاوە ڕازی
قســەمان دادەدا ،ڕاگــوزەر لەبــەردەم مــەزاری
پیــرۆزی بێنــازی (وەیســی خۆمــان) وچانمــان
دەدا( ،حەمــە پــۆاڵ) هــەردوو چــاوی دەبڕییــە
گــۆڕی پیــرۆزی وەیــس و لێــی دەپرســی:
 حەزرەتــی (وەیــس) وەك ئەڤیندارێكــیخــاك و خۆڵــی نیشــتمانەكەم ،لێــت دەپرســم
خەتــای كامانــە؟! كــە نائومێــد وەاڵمــی دەســت
نــە دەكــەوت ،خــۆی وەاڵمــی پرســیارەكەی خــۆی
دەدایــەوە و بــە دەنگــی بــەرز هــاواری دەكــرد بــۆ

وەاڵم نادەیتــەوە؟ ئــەی ناڵێــن شــەهید نامــرێ!
خــۆ تــۆ هــەم شــەهید و هەمیــش دادوەری ،پەنــاو
داڵــدەی عاشــقانیت ،هــەم ئارامــی و هــەم جەســتە
و هــەم ڕوحــی پاكیــت ،خــەم لــە نیــگای دەتــكا،
وەك دواندەرێكــی لێهاتــوو و وتاربێژێكــی ڕەوانبێژی
بــەردەم جەمــاوەر بــە كوردییەكــی پەتــی دەهاتــە
ئاخافتــن و دەیگــوت:
 مــن دەڵێــم خەتــای خۆمانــە .ئێمــە وەكئەوینــدار هاتوویــن و پرســیار لــە حەزرەتــت
دەكەیــن ،پرسیارەكەشــم ڕوون و ڕەوایــە ،ئێمــە
عاشــقی چــاوی كــەژاڵ و گەردنــی پــڕ خــاڵ نیــن،
بەڵكــوو ئەوینــداری خۆشەویســتییەكی یاســاغین
و ناوهێنانــی زیندانــە ،مایــەی پــەت لــە مــل نــان
و هەڵواســینە ،ئێمــە عاشــق و شــەیدای شــاخ و
دۆڵ و هــەردی ئــەم نیشــتمانەین ،هەڵگــری بیــری
جەوهەریــن...
درێژەی پێ دەدا:
 بەڵــێ خەتــای خۆمانــە ،كلكــی تەورداســەكەخۆفرۆشــەكانی الی خۆمانــە ،ســەرهەڵبڕە و گــوێ
ڕادێــرە ،القرتــێ بــە مەعاریفــی كوردســتان دەكرێــت
و دەڵێــن مەعاریفــی قلیاســان ،ترووســكاییان لــە
زمانــی شــیرینی كــوردی بڕیوە و (ســەالموعەلەیك)
شــاتووی نــاو زاری گەمژەكانــە ،كەســانی نەتەوەیی
و داواكارانــی هەرچــوار پارچەكــە ،بــە هیتلــەر
دەشــوبهێنن ،زوڕنــای ئــەوە دەژەنــن كــە بەدەســت
خانــووە قوڕەكانــی قــەراغ شــارەوە گیــری خــوراوە،
كەچــی نەبــەزەكان و شــۆڤێنییەكان داوای
هەرچــوار پارچەكــە دەكــەن ،ئێمــە عاشــقی ئاســۆ
و زەردەپەڕیــن ،نــەك تاریكــی شــەو ،ئەوینــداری
ئاســۆی ڕووناكیــن ،خۆمــان خــۆش دەوێــت ،ئەوجــا
گەالنــی دۆســت ،ماڵــی خــۆ ئــاوەدان دەكەیــن
ئەوجــا مزگــەوت ،چاوەنــواڕی وەیســێكی دیكەیــن،
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نــەك كوردێكــی (هیتلــەر) ڕەفتــار ،ئێمــە ڕۆڵــەی
میدیــا و كەیخوســرەوین ،نــەك ڕیــش پانــەكان.
نــە غەوارەیــن و نــە تــازە هــەوار ..لــە قســەكردندا
دەســتی ڕادەوەشــاند ،زەنگــۆڵ زەنگــۆڵ ئارەقــە بــە
الملــی باریكیــدا دەهاتــە خــوار ،تــف لە زاریا وشــك
دەبــوو ،كــە ئــارام دەبــووەوە ڕووی تــێ دەكــردم و
دەیگــوت:
 بابڕۆیــن دەمــەو ئێــوارە خــۆر بــەرەو ئاوابــووندادەكشــا ،لەپشــتمانەوە خانــووە قوڕینەكانــی
دەوروبــەری گــردی بێنــازان خامــۆش دەیاننوانــد،
لەگــەڵ هەنگاونــان بــەرەو بەرزاییەكــەی پشــتی
(قۆریــە شــكاو) جارێكــی دی ڕووی بــەالی منــدا
وەردەچەرخاند و ســەرەداوی قســەی هەڵدەكردەوە:
 دەزانیــت لەگــەڵ تاریكــی شــەوی شــاردائەلەكــە و وەلەكــە دەكەونــە ڕێگــری و گیرفانبــڕی
و ڕاوو ڕووت ،بــە ڕۆژی ڕووناكیــش حوجــرەی
پیــرۆزی نەجمەددیــن مــەال بــەرد بــاران دەكــەن،
ئەوانــە پۆلێــك داركونكــەرەی نــاو كۆمەڵــن،
بەشــەو ئەلەكــە و وەلەكــە و پیــاو خاســكوژن و
بــە ڕۆژیــش ،ڕانكوچۆغەلەبــەر ،بانگــی حەقــی
مووســا و هــاروون بــە گوێــی خەڵكــدا دەدەن ،لــە
هــەواری دەســتەوتاقمدا ڕیخۆڵەیــان دەخوســێتەوە،
شــار بــێ خاوەنــە و كوندەپەپــوو لــە شــوێنی
خۆشــئاواز دەقیڕێنــێ ..خاكوخۆڵــی پێــڕەو ،بــەرەو
بەرزاییەكانــی پشــتی قۆریەشــكاو ،شەقارشــەقارە،
حەشــارگەی دووپشــك و توولەمــارە ،لــەم كەندڕەوە
بــۆ ئــەو زەنــدۆڵ دەكشــێن و خۆیان حەشــاردەدەن.
كــە دەگەیشــتینە شــوێن ژوان (حەمــە پــۆاڵ)
ژارخەنــی ،ئالــوودە بــە جەمالــی ڤینۆســی
زەردەپــەڕ وەك عاشــقێكی دێوانــە بــە ئارامی ڕووەو
ئاســۆ ،ڕێــك ڕادەوەســتا و ســنگی دەردەپەڕانــد
و باڵــی ڕاســتی تــا ئاســتی ســەری ڕووەو ئاســۆ

ڕادەگــرت ،هــەردوو چــاوی دەبڕییــە داكشــانی
خــۆر و زەردەپــەڕی دەمكــەل ،لەژێــر لێــو و لــە
ڕوحــەوە ئــەو ویردانــەی دەور دەكــردەوە كــە لــە
ناخیــا تۆمــار كرابــوون ،بــە داهاتنــی تاریكیــی
شــەو ،لەســەر زەوی چوارمشــقی دادەنیشــت و پــڕ
چنگــی خۆڵــی هەڵدەگــرت و بــۆ دوولێــوی وشــكی
دەبــرد و ماچــی دەكــرد و لەســەرەخۆ بەســەرو
پۆتەاڵكــی خۆیــدا دەیوەشــاند ،بــە دەنگــی بــەرز
هــاواری دەكــرد:
 زەڕەیــەك خاكــی وەتــەن نــادەم بــە قەســریقەیســەری ،بــە كۆتــا هاتنــی ئــەم نوێــژ و نزایــە،
بــەرەو شــار ڕوومــان وەردەگێــڕا و هەنگاومــان
بــەرەو چــوار دیــواری ماڵخــۆ هەڵدەنــا( .حەمــە
پــۆاڵ) ڕۆژانــە ئــەم ڕاز و نیــازەی بەجــێ دەهێنــا،
ئەگــەر ئاســمان هــەور و دەوروبــەر تەمومــژاوی
بایــە ،ئــەوە بــە قــەزا ســرووتەكەی دەوردەكــردەوە.
ئــەم دەروێشــەی خــاك و خۆڵــی كوردســتان،
لــە پشــووی هاوینــدا قــوڕكاری دەكــرد ،ئــەرك
نەبــوو بەســەر خێزانەكەیــەوە ،غەریــزە نزمــەكان
و حــەزە چڵێســەكانی هەرزەكاریــی تــووڕ دابــوون،
تــا ئــەو ڕۆژەی قۆڵبەســت كــرا ،لــە ئامانجــی
پیــرۆز و خوێندنــەوە دانەبــڕا ،بەهــاری تەمەنــی
لــە دنیــای گومــان و بیركردنــەوەدا بەســەربرد ،دوا
گــەاڵی ژاكاوی تەمەنــی لەبــەردەم ســێدارەدا وەری
و ڕوحــی بــەدەم بــای وەشــتی پاییــزەوە ،لــە چیــا
سەركەشــەكانی كوردســتان لەنگــەری گــرت و لــە
ڕەگــی داربەڕوویەكــی قــەد ئەســتووردا بــە ناخــی
زەویــدا ڕۆچــوو.
ئــەو ڕۆژەی (ئوفــە) پارچــە كاغەزێكــی قەبــزە
نووشــتەكیی ئاخنییــە لەپــی دەســتم ،بەپەلــە و دوور
لــە چــاوی ڕاپۆرتنووســان لــە نــاو پاكەتــە جغارەكــەم
حەشــارم دا ،كــە دڵنیابــووم كــەس نامبینــێ یــەكااڵم
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كــردەوە ،پارچــە كاغەزێكــی تەنــك هێنــدەی لەپــی دەخرێتــە بەردەمــی ســەگ و دەیخــوات ...
حەمە پۆاڵ  ١٩٦١/٨/٧تا ئەمڕۆ و دواتر .
دەســت ،بــە خەتێكــی زۆر ورد ،كــە چــاوم پێــدا
خشــاند و لێــی ورد بوومــەوە ،بــێ ســێ و دوو،
تەممووزی ٢٠٢١
شــێوەی نووســینەكەم ناســییەوە و زانیــم نامــەی
هاوڕێــی تەمــەن و الوی شــوێن بزركــراوی هاوپــۆل و
كــوڕی گــەڕەك (حەمــە پۆاڵ)یــە ،جارێــك ،دووجــار
خوێندمــەوە و خەتەكــەم ناســییەوە و گومانــم نەمــا
كــە مــۆرك و ڕوحــی حەمــە پــۆاڵ لــە وشــەكاندا
دەبریســكێتەوە ،ئەمــەش دەقەكەیەتــی:
 (ســەرفراز و ئــازاد بــێ كوردســتان و میللەتــیكــورد ،گەیشــتن بــە مەرامــی پیــرۆز كــە زۆر لەمێژە
نەبــەزەكان هەوڵــی بــۆ دەدەن .لــە دادگایەكــی
گاڵتەجــاڕی چەنــد خولەكیدا ،ســزای لە ســێدارەدان
بــە ســەرمدا ســەپا ،دوای دوو ســاڵ زیندانــی ئەمــڕۆ
ئــاگادار كــرام كــە ئــەم هەیڤــە بڕیارەكــە جێبەجــێ
دەكرێــت ،ئــەوەی گەرەكــە ئاشــكرای بكــەم ڕێبــازی
نەبــەزەكان ،تەنیــا كوردایەتییــە ،نــە خاوەنــی
(تۆمارگــە و نــە تــۆڕی جاڵجاڵۆكەیــی و نــە ژمــارە
و نــاوی نهێنــی و خواســتراوە).
لەگــەڵ دەسبەســەركردنم ،بــۆم دەركــەوت منــی
چوارچــڵ ئێســقان لــە دیــدی داگیركــەر چەنــد
تۆقێنــەرم ،دەســەاڵت بــەو هەمــوو چــەك و تانــك
و تەیــارە و ســیخوڕەوە ،لــە هــزری نەبــەزەكان
زەندەقــی چــووە ،بــۆ ئازاردانی جەســتەیی ،هەردوو
بنــی پامیــان بــە گوێــزان داتاشــیوە ،چوارچنۆڵــە
لەســەر ئەژنــۆ دێــم و دەچــم ..ســەرفراز و ئــازاد
بێت كوردســتانی گەورە ،ســەربەرز و خۆشــگوزەران
بێــت نەتەوەكــەم ،بەردەوامــی بۆ بیــری نەبەزەكان،
ڕووڕەشــی و ڕســوایی بــۆ خۆفرۆشــان ،بــۆ مــن
مەگریــن بــۆ خۆتــان بگریــن ،ڕۆژێ دێــت ،ئێــوە لــە
بــن دەســتی داگیركــەر بــە دیلــی لــە تینووێتــی ،لــە
برســا ،لــە گەرمــا و ســەرما دەمــرن ،جەســتەتان
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