
 

                           پیاوێک لە پەڕەی گوڵ

تاری��ک و لێڵ��ی بەر لە بەی��ان ب��وو، ڕاس��ت ب��وومەوە بە نی��ازی ئەنجام��دانى ئەرک��ى
دەس��پێکی ڕۆژێک��ی ن��وێ و هەڵق�ون و داق��ون و ه�اتوچۆی وەرزش��باو بەن�او خەی�اڵو
خەتەرەى ب���اخچە ئاس���اکەمدا، کە چەن���دین گ���وڵی تێ���دا ژاک���اوەو نەس���یمی س���وبحدەم

کەمتر ڕووی تێدەکات. دەمویست ساتێکی بە خەیاڵ دڵخۆشکەر بگوزەرینم.

بێئاگ��ا دەس��تم ب��رد ب��ۆ ئایف��ۆنەکەو تیل��ى چ��اوم گێ��ڕا بە هاتووەکان��دا، ڤ��ایبەر پێکەن��ى،
بانگى کردم، نامەم پێیە !.

دی�����������اربوو ن�����������امەیەکى کردب�����������ووە خەو کە لە بەرە بەی�����������انى رۆژى شەممە
ز، لە ئامێزی گرتب��وو. گەش��بوومەوە، ک��ام فریش��تەى بەخ��تى ئاڵ��ۆزمە14/5/2016

کە دەرگ��ای رۆژى خۆش��ى و ئومێ��دى لێک��ردوومەتەوە، دڵ��م پڕب��وو لە خۆش��ى، لە
یادگارى جوان، تارمەو بەڵەک��ۆنەی خ�انوی گ�ردى سەرچنارو م�اڵی ک�اک (جەلل�ى
ع���ومەرى س���ام ئاغ���ا)، زەردەخەنەو هەس���تى ناس���کى مرۆڤ���ى گەورەو هەڵوێس���تى

جوامێرانە لە رۆژگارە تاڵەکاندا.

بەو دەروونە کەیلەوە وردە وردە ت����������ام و چێ����������ژى گەوهەرە وشەکانم دەک����������رد،
نووس��راوێک بە ناونیش��انى ( پیاوێ��ک لە پەڕەى گ��وڵ)، لە وڵت��ى غ��وربەتەوە، لە
ئەمریک����اوە، لە سەرچاوەى نەهامەتیەکانم����انەوە، (محم���د بەرزى) نوس����یوێتى و لە
بەرزى مرۆڤ دەدوێ���ت، لەم رۆم���انە بەکۆتانەه���اتووەدا (جەلل���ى ع���ومەرى س���ام
ئاغا)ى کردووە بە نم��وونەو بە پ��اڵەوانى ئەم داس��تانەو بەڕێزیش��یان وەک جوان��ترین

دیارى منى بەیاد کردووە.

نامەکە باس لە یاساى سروستى ژیان دەکات بۆ ئەم جەنگەلستانە، دەیەوێ��ت پەیکەر
بتاش����ێت ب����ۆ ئەکتەرەک����ان و لە ل����وتکەی بڵن����دى کۆمەڵیەتی����دا دای����انبنێت، گی����انە
بەرزەفڕەکانی��ان ب��ۆ داه��اتوویەکى  دوور دوور لە مۆنۆمین��تى نەوەى رۆژگارەکان��دا

دابنیت تا ببن بە زیارەتگاى هەمیشەیى بۆ جوانى بۆ خۆشەویستى بۆ مرۆڤ.

بب��ورن دی��ارە هەم��وو ئاینە یەکت��ا پەرس��تەکان، هەم��وو مرۆڤە خ��اوەن بی��رو خ��اوەن
هەس���تە بەرزەک���ان سەرجەم دەقە پیرۆزەک���ان، لە بی���رى چ���اک و ک���ردارى چ���اک
گوفتارى چاک دەدوی��ن، ت��ا مرۆڤ مرۆڤ بی��ت، ئەم هەم��و دەق و یاس��او ع��ورف و
ع��ادەتە ب��ۆ دارش��تنى چوارچێ��وەى ژی��انیکى ئاس��ودەى دادپەروەریە ب��ۆ مرۆڤەک��ان،

بەلم داخەکەم.



لە راستیدا، پەی��امەکەى حەزرەت��ى عیس��ا ن��امەکەى حەلج و ح�اجى ق��ادرى ک��ۆیی و
ئەحمەدى خ��انى و ق��ازى محم��د، م��ارف بەرزنج��ى و عەل��ى بۆس��کانى، وەک یەک
ئاراس��تە خوین��دنەوەى ب��ۆ دەکری��ت کە لە خزمەت��ى مرۆڤ��دان و کەچ��ى زۆربەی��ان بە

دارا کران.

ب��ۆیە ن��ابیت ن��ا ئومی��دبن، ن��ابێ بوەس��تن، دلنای��ابن بە داری سیدارەیشەوە لە ئاس��مان
نزیک دەبنەوەو لە هەمووان بەرزو بلندترن و هەمو باوەرو ئیم��انی خۆپەرس��تان وا

لەژیر پێى (حەلج)دایە.

لە پی��ش چ��اومە دەی��انەویت کەسە راس��ت و دروس��ت گوفتارەک��ان بخ��ون لە ناوی��ان
بەرن، بەلم ب��ا دلنی��ا ب��ن ئیس��قانى ئەم مرۆڤە دانس��قانە هەرس ن��ابیت و لە گەرو و

هەناوى نەفامە شەیداکانى دەسەڵت و دراودا دەبیت بە دەردیکى کوشندە.

ئەم باسە ب���ابەتێکى دێرین���ى بە ی���ادم هێن���ایەوە (ش���ێخ مس���تەفاى ئام���وزام) گێ���ڕایەوە
گوتى:

ز دوای کودەت��ا ش���ومەکەى هەش���تى ش���وبات کاتێ���ک لە گەرمیان���دا1963لە س���اڵى 
باوى ڕاوەدونانى شیوعیەکان بو، دوو برا ب��وون بە ن�اوى (ئەحمەد ع��ومەر قەس�اب
و بەک��ر ع��ومەر قەس��اب) دەس��تگیر دەکرێ��ن، دەی��انبەنە بنکەى (بنە بەراز) لە ن��او
جاف دواى ئەزیەتدانێکى زۆر داوایان لێدەکەن بەڵێن بدەن دەس��تبەردارى ئەو بی��رو

باوەڕە بن و زۆریان لێ دەکەن هەر بێسود دەبێت.

بەرپرس ت��وڕە دەبێ��ت لەگەڵ جنێودان��ا دەڵێ��ت: بەس��یەتى یەک ش��یوعى نەم��اوە تەنه��ا
ئێوە هەردوکتان ماون بە قسەمان نەکەن خرابتان چاو پێدەکەوێت.

ئەحمەد کە برا گەورەکە بوو پێدەکەنێت.

بەرپرس توڕە دەبێت لە گەڵ جنێودان و ئاڵوزیدا دەڵێت: بەچى پێدەکەنى؟

ئەحمەد دەڵێت هەر کەس نەماوە ؟ . بەرپرس دەڵێت نەخێر !.

ئەحمەدى نەخوێندەوار و هەژار دەڵێت خوایە زۆر شوکر ئەلحەم��دول ج��ارێ وا لە
م���اڵى ئیمە ئەم دوو برایە م���اوین لە خ���وا بەزی���اد بێ���ت زۆری���ن. ئەوەن���دەى تری���ان

تێهەڵدەدەن.

جا برا هەرکەس بە دەردى خۆى و کوردەوارى گۆتەنى (دونیا خاڵى نییە)و خاوەن
ویژدان و مرۆڤ دۆستەکان هەر دەمێنن.



دڵخۆش��م بە برس��ێتى، بە ب��ێ ئیش��ى، بە لێنەپرس��ینەوەى ه��اوەڵن، بە ل��وت بەرزى
چاوچنۆکان، بە چەپڵە ژەنى ماستاوچییەکان.

گوم��انم نییە ئەو پەیکەرەى خوازی��ار ب��وون بکرێ��ت ب��ۆ ئەوانگەلێ��ک، دڵنی��ابن ب��ۆ
مەش���خەڵ بەدەس���تە بی���ر دروس���تەکان دەکرێ���ت و رەنگە زۆر لەو زەبەلح���انە بەر

ڕەخنەى توندى ڕۆژگار بکەون.

دەست خۆش کاک محمد بەرزى 

سوپاس بۆ تۆى ئازیز کاک جەللى عومەرى سام ئاغا.

                                                               شێخ یەحیا بەرزنجى

ز15/5/2016                                                                هەولێر، 


