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 سەهرەوەردی
 خوسرەوجاف

بسپاردا بە دۆست و دراوسێی و هاوڕێ، خۆ باسی دەست لەسەر  ئەوسا نەك ماڵ و ئەحواڵ سەرت

ژدان دەژمێردرا... یسمێڵ دانان ناكەم، كە بە تۆمارێكی ئیمزاكراوی شەڕەف و بەڵێن و پیاوەتی و و

ڕۆژگارێكی سەیرە تێی كەوتووین و سەربورە بەسەر ڕابردوودا دەخوێنین. بەتایبەت لەم بیست 

ژدانی و یوەڕ و نەریت گاڵتە و القرتێ پێ دەكرێت و زۆر تۆماری وساڵی ڕابوردووەیدا زۆر بیروبا

اوە و بەالوە نراوە، وەك: بەڵێن، ڕاستی و قەرار و مەدار و پەیمان و جێگەیان بۆ درۆ ئەخالقی دڕ

و دووڕوویی و درۆزنی و بێ باوەڕی و سفتی چۆل كردووە. ناڵێم هەر بە تەواوی ئێمە گشت وانین، 

 ژمارەیان زۆر كەم بووەتەوە. دی جوانییەكانی ژیانن بەاڵم ئەوانەی پابەن

فكرمدا داگیركردووە،  و لە زۆر بواردا باوەڕی جارانم نەماوە و گۆمان جێگەی زۆری لە دڵ و دەروون

پەڕژێ، تومبێلەكەم كەوتبووە چاوقالیچكێ مبەناچاری زۆر لە كاروبارەكانم بۆخۆم دەیكەم، ئەگەر ب

 دینەمۆكەی لە خۆم ماندووترە، بە چاكم زانی و تاریك و ڕوون، بۆم دەركەوت
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ەك و بەالیشەوە ڕاوەستم، نەك هەر پا هەڵخەم چەریكم بۆ بگۆڕێت، یبیبامە الی كارەەببۆخۆم بی 

 لەمێژدا ئەوەیان بەسەردا هێنابووم.

شەقامی شێخ عومەری شاری بەغدا بە بیمارستانی ئۆتۆمبێل دانرابوو، ئەوێ مۆڵگەی وەستای 

ساختەچی بوو... تێم تەقاند بۆ ئەو شەقامە كارەباییەكم دەناسی زیتەڵ و چاوساغی چاك و 

كارەباییاتی ئۆتۆمبێل و بڕێكیش دز، كابرا بە ئۆتۆمبێلەكەمەوە پلكا، بەندەیش بەسەر 

و تەمەڵ، هەر سەیری كاتژمێرم  ەئەسكەمیلیەكەوە، بەالیەوە دانیشتم وەك قوتابییەكی سەهەن

 وو لێدات، منیش ناوەناوە دەموت چیت كرد، زۆری ماوە؟دەكرد، كەی زەنگی پش

 لە وەاڵمدا وتی: دینامی خراپە و وایرەكانی خوساوە. دەبێ پالكەكانی دەبڵی بگۆڕیت. 

ماندووبووم گومەتە مەخرووتییەكەی سەهرەوەردی لێمەوە دیاربوو كەوتمە بیری ژیان و 

و ڕوو بە گومەت ڕۆیشتم بە پیاسە  بیروبۆچوونی سەهرەوەردییەوە، سەرەنجام خۆم پێ نەگیرا

 بەرەو گومەتەكە چووم. 

كە لێی نزیك بوومەوە، وەك تەالرسازێك لێی وردبوومەوە، ڕوانیم درێژی زەمان دەستی لێ 

نەوەشاندووە و وەك خۆی ماوەتەوە، شانازی بە سەدەی بیستەم دەفرۆشێت، ئەو مەزارە 

ەزاری شێخ شەهابودینی ئەبووحەفسی كەوتووەتە گەڕەكی شێخ عومەرەوە، كە ناسراوە بە م

 سەهرەوەردی، كە لە ڕاستیدا "سوورەوەردییە" برادەرانی عەرەب كردوویانەتە سەهرەوەردی.
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ئەو یەكێك بووە لە سۆفییە بەناوبانگەكانی مەزهەبی شافیعی، موریدی غەوسی گەیالنی بووە. 

 بۆخۆیشی خاوەن خاناقا و موریدگەلی فراوان بووە.

یاوە. مەزارەكەی بریتییە سەت و سی وسێ ساڵ ژك هاتووەتە دونیاوە، شە639ڵی سا ئەم زاتە لە

ری مەزارەكە چوارسووچە دێتە چاو. دیوارەكەی بە مەرقەد و مزگەوتێكی بچكۆاڵنە، ژوو لە ژووری

دوو دەرگەی هەیە، دەرگەیەكی سەرەكی و  ژوورە یەك مەتر و بیست سانتیمەترە، ئەو ئەستووری

مەترە. ساف و بێگرێیە، 6،50ناوی مزگەوتەكە. بوڵندی دیواری مەزارەكە  دەرگەیەكیش ڕوو بە

لە دوای ئەو بوڵندییە چوارگۆشەكە دەبێتە هەشت گۆشە، هەشت گۆشەكەیش دەبێتە بازنە و تا 

ەكەوە، ەی بەسەر یدوانزە بازنبەرز دەبێتەوە لەناوە بازنەكە تەنكتر و تەنگتر دەبێتەوە، سەرجەم 

خوارەوە تەنگترە. بەو شێوەیە مەخرووتێكی ڕازاوەی موقەڕنەسیدار بەسەر ئەوی سەرەوە لە هی 

مەزارەكەوەیە، لە دەرەوە مەخرووتەكە لەبنەوە تا پۆپە پانزە بازنەیە. ڕوون نەبووەتە ئاخۆ 

 مەزارەكە لە چ سەردەمێكدا دروست كراوە.

ەی ئەو جۆرە ساختمانە، دوای دیتنی ئەو مەزارە كەوتمە بیركردنەوە، وردبوونەوە، پشكنینی دووبار

بۆم دەركەوت لە دۆڵی دوو ڕووباردا لەو بابەتە ساختمانە مەخرووتیەی لە زۆر شار و جێگەی دایە، 

 لە باری میعمارییەوە یەك بنەماڵەی تەالرسازین. 

 گومەتی مەزاری ئیمام محەمەد بەدری لە شاری دۆر. -1

 گومەتی مەزاری زموردخانم لە بەغدا. -2

 عەبدولڕەحمان لە مووسڵ. گومەتی مەزاری ئیمام -3
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 گومەتی مەزاری حەسەن بەسڕی لە بەسڕە. -4

 گومەتی مەزاری شەمس لە حیلە. -5

 گومەتی مەزاری ئیمام باقر لە داقووق. -6

 گومەتی مەزاری ئیمام عەونەدین لە مووسڵ. -7

 گومەتی مەزاری ئەلخزر لە كوبەیسە. -8

 گومەتی مەزاری شیخولحەدید لە حەدیسە. -9

 نەجمەدین لە حەدیسە.گومەتی مەزاری شێخ  -10

 گومەتی مەزاری ئیمام باهر لە مووسڵ. -11

 گومەتی مەزاری زولكەفل لە ناوچەی خاپوور. -12

 گومەتی مەزاری یونس پەیامبەر لە مووسڵ. -13

ستانە، هەتاوەكوو سەفەری واڵتان دەكەم، ئەو با ئەوەیش بڵێم، من كەسێكم حەزم لەنێو گۆڕ

نەیدا پەیكەر و فۆرم و شكڵ و ا، لەو مەزارهەوەسە ئەنجام دەدەم، لەبەر شتێكی زۆر سادە

 شەمایلی هەندەسی زۆری تیادایە و وێنەیان لێ دەگرم.

یخۆڵەی سەیارەكەم دابوو، گەڕامەوە الی ئۆتۆمبێلەكەم، كابرا هەر سەری لەناو جەرگ و ڕ

م گرت و هێنامە الوە و وتم: بۆچی ئەو سەیارەی منە هێندە كۆن و قۆڕ و قورازییە، یا قۆڵی

 ... هەروام كرد.ببەمتۆ بازاڕگەرمی دەكەی، لە داخی تۆیش دەبێ لەناوی 
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