مامه حهبيب قهرەگوێزی كێ بوو؟
کهريم ئيلخانی

شهوی پێشوو نهرمهبارانێکی خۆش دەر و دۆڵی گهورکان و پێدەشتهکانی موکريانی داگرتبووەوە.
کهشوھهوايهکی خۆش بوو بۆ جووتی پاييزی .وەرزێرانی ناوچهکهی تهواو دڵخۆش کردبوو.
پووشوپهاڵشی نێو دەرودۆڵی چياکانی خاو کردبووەوە .گهاڵڕێزانی پاييزی دەستی پێکردبوو .دەڵوپه
بارانی شهوی ڕابردوو له سهر گهاڵ زەردە داوەريوەکانی نهمامه دەستچێنهکانی مامهحهبيب ھهر مابوو.
زەوييهکهی مامه حهبيب له داوێنی چيای )حاجی کيمی(يه که دەکهوێته ڕۆژئاوای شاری)بۆکان(و له
نزيک دێی )قهرەگوێز( ھهڵکهوتووه .زەوييهکی سهخت و بهردەاڵن و دێمهکار .زەوييهکی ڕووتهڵه و
ساکار .له داوێنی زەوييهکهی ،چۆمی تهتهھوو لهو بهرزاييهڕا وەک شينهدووکهڵێکی باريک به نێو بێشه
و نزارەکاندا تێدەپهڕێ که جوانييهکی دڵڕفێنی ھهيه .دەتگوت لهو ڕۆژەوە چيای حاجی کيمی سهری له
زەوی دەرھێناوە ،مامه حهبيبی له داوێنی خۆيدا له باوەش گرتبوو .ھهردووک سادە و ساکار ،ھهردووک
سهربهرز و بااڵبهرز و ،ھهردووک دڵبريندار و زامدار ،ھهردووک ڕووتهڵه و بۆر ،ھهردووک لهشيان
ڕاھاتوو به سهرماوسۆڵی ئهم مهڵبهندە .ھهردووک مێژوويهکی کۆنی ئهم واڵتهيان له دڵدا ھهڵگرتووە.
ھهر دووک ھاوڕێيهکی بهئهمهک و دڵپاک بوون بۆ يهک .ھهردووک لهشيان ڕاھاتووی چهخماخه و
ھهورەبرووسکه و تۆپ و باڕووتی ئهو مهڵبهندە بوو .ھهردووک ھاوڕێی ڕۆژی تهنگانه بوون بۆ يهک .
مامهحهبيب کهوشهجيرەکانی دەرھێنا و له تهنيشت کوچکاوری پهنا چارداغهکهی که له گۆشهيهکی
زەوييهکهی دا ساز کرابوو دانيشت .لهشی له ئارەقدا خووسابوو ،جاروبارەش ملی وردەسووڕاند و
تهماشايهکی گاجووتهکانی دەکرد که له خهتی جووتهکهدا وەستابوون .ڕوخساری تووڕە و گرژی له
نێوان دووکهڵی کوچکاورەکه جارجار وەدەر دەکهوت .جاروبارەش فوويهکی بهھێزی بۆ گهشانهوە له
ئاورەکه دەکرد بۆ ئهوەی کهترييهڕەشه تێکقوپاوەکهی زووتر بێتهجۆش ،بهاڵم پووشوپهاڵشی
خاوبووەوەی پاييزی گڕی نهدەگرت .سهبيله ڕەش و درێژەکهی که ئهو ڕۆژە بۆنی بێ تووتنيی لێ
دەباری له بهردی بهر کوچکاورەکهی دەدا و له بهر خۆيهوە بۆڵهيهکی لێ دەھات که من زۆری تێ
نهگهيشتم بۆ چييه؟ وا ديار بوو ئهو ڕۆژە پوورەخهجيچ _ خێزانی_ له بيری چووبوو توورەکه
تووتنهکهی بۆ بھاوێته نێو خورجێنهکهيهوە ،ھهر بۆيهش بوو نێو چاوانی تێک نابوو ئهو رۆژه .
مامهحهبيب پياوێکی چوارشانهی مهچهک ئهستور و بااڵ بهرز ،لووتێکی پان و دەنگێکی پياوانهی به
سااڵچوو ،ڕيشێکی تۆپن ،چاو و برۆيهکی تێکچڕژاوی ھهبوو .پياوێکی بهھێزو توانا ،تا بڵێيت سادە و
ساکار ،ماڵ خۆش و ،گهرموگوڕ له گهڵ ميوان .زۆر به ئيحترام بوو ،له گهڵ گهورە و چووکه.
سوارکارێکی بێ وێنه بوو .زۆر چاالک بوو بۆ ڕاھێنانی ئهسپی سهرکێش .زۆر کهم قسهی
دەکرد .ھهميشه سهبيلهڕەش و درێژەکهی له بهر پشتێندە گرێچنهکهيدا چهقا بوو .ھهر چهندە
خوێندەواريی نهبوو بهاڵم وەک کتێبێکی کۆنی مێژووی ئهم کوردەوارييه وا بوو که الپهڕەکانت لێ
ھهڵدەداوە .
گيزەگيزی کهترييه ڕەش و ،مڕەمڕی سهگهکهی که له سهربانی چارداغهکهی پاڵ کهوتبوو ،لهگهڵ
مشهمشی گاجووتهکانی بێدەنگيی پاييزی ئهم دەريان تێک دەشکاند .سهری کهترييه ڕەشی البرد و
لۆچێکی چای وشک وەسهر گێڕا و لهته کولێرەيهکی ھاويشته بهر دەم سهگهکهی ،ئهويش له مڕە کهوت
 .يهکهم پياڵهی چای خواردەوە ئارەقی لهشی کهم بووەوە .نێوچاوانه گرژەکهی کرايهوە .بزەيهکی ھاته
سهر لێوان و ددانه زەردەکانی له مابهينی ڕيشه تۆپنهکهی وەدەر کهوتن .دەستێکی به ڕيش و سمێڵيدا
ھێنا .وا دياربوو مهيلی قسهکردنی ھهبوو .دەيزانی من تامهزرۆی کام يهک له قسهکانی ئهوم .به قامکه
ئهستوورەکانی ئيشارەی به جێی دانيشتنی کاک سولهيمانی موعينی )کاک فايق( دەکرد که چۆنی حاشار

داوە له نێو ئهشکهوت و ڕەوەزەبهردەکانی چيای حاجی کيمی دا  .ئيشارەی به نێو چارداغهکه دەکرد که
چ شهوھا کاک فايق لهو چارداغهدا ماوەتهوە و نامهی پێدا ناردووە بۆ کێ و کێ .ھهرکات نێوی کاک
فايقی دێنا زۆر به ئيحتيرامهوە نێوی دەبرد و ھهستی به خهسارێکی گهورە دەکرد بۆ تێداچوونی .باسی
ئهوەی بو دەگێڕامهوە که چهندەم ھاوار له) مينهشهم و عهواڵی موعينی( کرد که ”لهم ناوە مهمێنن،
ژاندارمه و جاشتان لهسهرە بڕۆن بۆ ديوی دارستان ،بهاڵم بهگوێيان نهکردم تێدا چوون له شاخی)قالوێ
گهورکان(“ .باسی شهڕەکهی )سهيد فهتاحی نيزامی(ی بۆ دەگێڕامهوە له چيای حاجی کيمی که چۆن
کوژران و ئهو چۆن توانی گيانی چهند پيشمهرگهيهک له چنگ ژاندارمه و جاشهکان نهجات بدا و ،چۆن
تفهنگهکانيان بۆ وەشارێت .ڕەنگه ئازار و ئهشکهنجهکانی مامهحهبيب لهسهر ئهو تفهنگانه قهت له بير
خهڵکی گوندی قهرەگوێز نهچووبێتهوە که چۆنيان مامهحهبيب سهرەوشۆڕ کرد له نێو بيری حهوشی ماڵه
خۆيدا له بهر چاوی ژن و منداڵی خۆی .چۆن ژاندارمهکان ئهويان له بهر چاوی خهڵکدا ئازار و
ئهشکهنجه دەدا ،بۆ ئهوەی ئهو له بهر چاوی خهڵکی دێ سووک کهن و بيشکێنن ،بهاڵم دەنگ له چيای
حاجی کيمی ھات له مامه حهبيب نهھات .له بيرمه زۆر جاران ژاندارمهکانی دێی (تورجان )دەھاتن بۆ
قوڵبهست و ئازار و ئهشکهنجهی ئهو .
مامه حهبيب ھهڵبژادە و نۆينهری جووتيارانی ناوچهی موکريان بوو بۆ کونگرەی دووھهمی حيزبی
ديموکرات له ساڵهکانی )( 1342.1343که له دێی)سونێ( گيرا ،بهاڵم به ھۆی سهرما و بهفرێکی زۆر
که له ناوچهی )سهردەشت( باريبوو ئهوسا له گهڵ شهھيد )سهيد ڕەسووڵی بابی گهورە( نهگهيبوونه
کۆنگرەکه .من لێرە له )مهال عومهری عهسری( و)مهال محهمهدی خزری(م پرسيار کرد که کونگرەی
دووھهمی حيزب ھهردووکيانی وەک ئهندامی کوميتهی مهرکهزی ھهڵبژاردبوو ،خهڵکی قهرەگوێز زۆر
جاران دەيانکوت مامه حهبيب ھاموشۆی ديوی گهرمێن دەکا ،بهاڵم کهم ھهبوون بزانن ئهو خهريکی
چييه .ماڵهکهی له دێی قهرەگوێز جێی حهسانهوە و پشوودانی ئهو کاروانچييانه بوو که له ديوی گهرمێن
ڕا بارە تووتن و سابوون و چايان به قاچاغ دێنا بۆ شاری بۆکان .چارداغه سادە و ساکارەکهشی لهچيای
حاجی کيمی ببووە مهکۆی ڕووناکبيران و شۆڕشگێرانی موکريان که دەيانهويست خۆ بگهيهننه
کوردستانی باشوور يا نه ھهواڵێکی خۆش وەدست خهن له جوواڵنهوەی ساڵهکانی 1347. ،1346
قسهکانی مام حهبيب به دەرکهوتنی کهسێک که لهوالوە دەھات بڕا .سهری وەرسووڕاند ،چاوی بڕييه
ڕێگه باريکهکهی نێوان مهزراکهی و گوندی قهرەگوێز .يهک له دوور ڕا به ھهناسه بڕکێ دەھات.
گورجوگۆڵ پاتۆڵێکی ڕەش ،ڕووسهرييهکی سادەی به سهرەوە ،جووتێک کهوشی الستيکی ڕەشی له
پێدا ،توورەکه تووتنی بابی به دەستهوە بوو .مامه حهبيب به ديتنی توورەکه تووتن گهشايهوە .زۆر خێرا
به قامکه گهورەکانی سهبيلهکهی داگرت و مژێکی بهھێزی له سهبيلهڕەش دا و بۆنی تووتنی توندی
مامهحهبيب ئهو نێوەی گرتهبهر .
مامهحهبيب باسی جهمھووريی کوردستان و)قازی محهمهد(ی دەکرد .ئهو کات که زۆر گهنج بوو
تفهنگی بۆ جهمھووريی مهھاباد ھهڵگرتووە و له شهڕی کوردان له گهڵ عهجهماندا له شاری )مياندواو(
بهشدار بووە ،تفهنگی سێ تيری پێ بوو ئهوکات .زۆر باسی )ئهحمهتوفيق(ی دەکرد که پياوێکی لێھاتوو
و جهسوور بوو .وا ديار بوو له گهل ئهحمهد توفيق پێوندی باشی بووبێت کاتی خۆی .مامهحهبيب زۆر
جاران باسی دەورانی منداڵيی کاک )سوارەی ئيلخانی( بۆ گێڕامهوە که چۆن ڕاوە مار و باڵندەکانی
دەکرد له نێو ڕەوزە بهردەکانی چيای حاجی کيمی ،وە ديکوت زۆر ئازا و به غيرت بووە و شهوان له
نێو چۆمی تهتهھوو دا خهريکی ڕاوەماسی دەبوو .باسی فێرکردن و ڕاھێنان و سوارکاريی کاک
سوارەی بۆ دەکردم .
ئا رامگهی مامهحهبيب ئێستاکه له گۆڕستانی گوندی قهرەگوێزە له داوێنی چيای حاجی کيمی له نزيک
چۆمی تهتهھوو .زۆر شهوان سهری له گڵکۆکهی دەردێنێ و تهماشای چيای حاجی کيمی دەکا و
دەڕوانێته نهمامه

دەستچێنهکانی خۆی ،ئاخۆ گهورە بوون؟ ساڵو له ھاوڕێی پيری له مێژينهی خۆی دەکا و ھهواڵی
کوڕەکان له چيا دەپرسێ .چيا ملی بۆ وەر دەسووڕێنێ و جوابی ساڵوی دەداتهوە ،وا ديارە له مێژە کهس
ميوانی ئهم بنارە نيه .
چيا ئارام و بێدەنگه .شهو زۆر درەنگه و دنيا کش و ماته .تهنيا دەنگی ئارامی چۆمی تهتهھووە که له
خوار گۆڕستانهوە دێته گوێ .ئهمهش ئاوازێکی خۆشی تهنيای مامهحهبيبه لهم گۆڕستانه
تهنيايهدا .ھيوادارم گهنجانی شاری بۆکان و گوندی قهرەگوێز پێ بزانن که له گۆڕستانی ئهم گوندەی
محاڵی موکريان کێ نێژراوە ،بۆ بيرەوەری ئهو ھهموو ئازار وئهزيهت و ئهشکهنجهی که ئهم جووتيارە
سهربهرز و سهرکێشه چهشتی بۆ واڵت ،ئێمه بتوانين چهپکهگوڵی له سهر گڵکوی دانێين و يادی بهرز
ڕاگرين .من که دوورم لهم ديارە ئازيزە ھيوادارم گهنجانی ئهم ديارە ئهم ئهرکه پيرۆزە به جێ بێنن که
ئهرکی پيرۆزە بۆ ھهموو ئاشقانی ڕێگهی ئازاديی واڵت .
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