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  مستةفا كاكة أةشمستةفا كاكة أةش... ... بابة طوأطوأمان ضؤن أزطار كرا؟ بابة طوأطوأمان ضؤن أزطار كرا؟ 
  
به الم ، ده بوایه تا ئستا چه ند په رتوآك له سه ر ئازاد آردنی شاری آه رآوك بنوسرابایه 

نامیلكه یه آیشم نه بینیوه له سه ر ئازاد آردنی شاری آه رآوك و یادی ڕاپه ڕین بنوسرت 
بۆیه من به ش به حالی خۆم پم چاك بو چه ند درك یاخودمن ب ئاگام و هیچم نه بینیوه 

   .له سه ر ئازاد آردنی شاری آه رآوك بنوسم آه من شه ره فی به شدارآردنم پ با
ئمه براده رانی مه سیف آه دوو شانه ی چه آدار پش ئازاد آردنی مه سیف له الیه ن 

ه به ره ی مه سیف به ڕێ آاك حاجی مه سیفی ڕكخرابوین له گه ل آاك خالید هه رآی ل
 له پردێ چاوه ڕوانی فه رمانی هرش بوین به 20 له سه ر 19شه وی ، آه وتین بۆ پردێ له

الم قۆ لی سولمانی ئاماده نه ببون بۆیه دوا خرا بۆ ڕۆژی دواتر آاك آۆسره ت و شه هید 
   .آوستانی و شه هید عبدالرزاق سه رپه رشتی قۆلی هه ولریان ده آرد

 ی من ئاگاداربوم قۆلی هه ولر به سه ر س ڕه تل دابه ش آرا ڕه تلك بۆ ئه وبه ئه وه
ڕه تلی دوه م بۆ گرتنی سه ربازگه ی داره مان ، ری شه قامی گشتیی هه ولر آه رآوك

ڕه تلی سیه م بۆ گرتنی سه   آه رآوك-واته ده سته راستی شه قامی گشتیی هه ولر
ده بوایه هه رس ڕه تل له .  گشتیی هه ولر آه رآوكبه شه قامی، ربازگه ی آه رآوك

 بازگه ی هه ولر آه رآوك یه آتر بگرنه وه 
 ده چو هه رایه آی زۆر گه وره ی به دواوه بواره یه آی خامۆش به ترس و له رز به الم پئ 

   .هه رواش بوو
پش ده رچونمان دوو  ،ڕوانی دابوین آه ی فه رمان ده رده چت وڕده آه وین  هه موو له چاوه

س آچی گه نج به پیكابك له ناو ئه وحه شامه ته دا ده هاتن و ده چون و هه لھه له یان 
به الم موچرآیان به . لده دا نازانم ئه مه سیاسیه آان ركیانخستبو یان آاركی عه فه وی بوو

   .گیانی مرۆڤدا ده هنا
یه آكیشیان دوزه له یه ی آی زۆر  ان بووم شایی و هه لپه رآی. له والتر ژماره یه ك پ

   .خۆشی بۆ لده دان شایی و زه ماوه ندی چ بوآك وا گه رم و خۆش نه بوو
ئه وه بوو فه رمان درا ، هه رچاوه ڕوان بوین چاوه ڕوانیش آاركی زۆر ناخۆشه به الم چار چیه

راده رانی مه سیف به ر ڕه ب ئمه، دوای ماوه یه ك ڕه تلی دوو، یه ڕه تلی یه ك به ڕێ بكه وێ
گه یشتینه جی ) قل هوالله (تلی دو آه وتین له پشتی پیكابكی شرو شه ق سواربوین به سه د

رچكه مان به ست یه ك له دوای یه ك به  مه به ست و دابه زین وه ك مروله به باریكه رێ
مه بوو به سرته ی بۆ گرتنی ڕه آه رت هه رآه ره و بناری زورگ هه لكشاین ڕه تله آه ی ئ 

به چاو ڕگاآه زۆر آورته  بیه یه ك شه وكی خامۆش بۆنی هه الله و آنر پیاوی آاس ده آرد
به الم وانیه هه ر سه رآه وه و دابه زه له م ،  خوله آك ده گه ینه شونی مه به ست30و به 

قسه ی  (آورد ده ل یگردۆلكه بۆ ئه و هه مومان ڕه ش هه لگه راین له گه ل ئاره قه و ماندوت
ئمه مانانیش له همنایی قسه ی قه له ) به رئاگردان و هنه هنی به راززۆر له یه ك دورن

ومان زۆر آردبوو به الم ئه مرۆ سه نگی مه حه ك بوو تا چه ند به رگه ی ماندوتیی و ترس و 
   .په المار ده گرین
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آوركی قۆز و جه مه دانیه آی قیتی له  )جه الل ئلینجاغی (آورك به رپرسمان بوو به ناوی 
زۆر پی له سه ر ئه وه داده گرت آه همن و له سه ره خۆ بین ب ده نگه ده نگ . سه رنابوو

په ، به الم پشمه رگه آان وه ك شانه ی هه نگوین هه ر گرمه گرم وب ده نگ نه ده بون برۆین
ی  م. ده گه یاند ب ده نگ بن ئه و پیتا په یتا آاآی به رپرس له پشه وه به دوای خۆی را

پش من پی وتم ب ده نگی ب ده نگی راگه یه نه به الم من لی حالی نه بوم به توره یی 
ده نگ ب ب ی ووتم به وه ی دواوه ی خۆت بلی گه یشتم  یه وه پئینجا ت و به وانی تر بل

   .مه به ستی چی بوو
ئه م شه وشه وی سه  ( بوینه وه نھنیان دابه شكردبووله و شونه ی آه رتله آان لك جیا 

ئمه به ر آه رتی دوو آه وتین آه ده ستی چه پمان آه رتی یه ك بوو وده ستی ) رآه وتنه
راستمان آه رتی س بووسه رآه وتین بۆ الی ڕه بیه آان به الم آاآی چاو ڕاستمان ڕه بیه آه 

   .ستا من لره سه رباز بووم به الم من لم تكچوهی بزر آرد بووده یگوت حه وت سال به ر له ئ
س یان لكردین نازانم زۆر به به خت . ك. آه مكی تر به ره وپش چوین ده سترژكی ب 

آاآی به رپرس ووتی آه س ته قه نه آات چونكه ، بوین یان آورتی آرد سه المه ت ده رچوین
، شه و سعاتی سفرمان بوو00. 12 اتآاتژمری سفر نه هاتبوو ئه گه ر له یادم ماب سع

بۆلدان گه یه شتینه سه ر جاده ی نوان ره بیه آان به الم آوانی چ ره بیه دیارنیه بۆیه آه 
رته آه ی ئمه بوو به دوو مه فره زه هه ریه آه وبۆ الیه ك به رنامه وابوو آه له آام الته قه 

ئمه دامه زرا له گه ل ته قه ی  روی  لهته قه، بن بۆ الی ئه وانی تر ده ست پبكات ئه مان
   .یه آه م ترسم ل نیشت به الم دواتر ئاسایی بومه وه ترس له له شمدا نه ما

هه ر به ته قه ی یه آه م برا ده رانی مه سیف گشتیان له ده وره م آۆبونه وه ته قه له گه  
 ده سته وه دانیان آرد رمه ی دابو هاوار ی سه ربازه آان به ری ئاسمانی گرت داوای خۆ به

دیاربوو آه سه ربازه آان به ر له ته قه آه له ره بیه آه هاتبونه ده ره وه له چوارده وری ره 
  ، به براده رانم ووت من بۆیان داده به زم، بیه آه سه نگه ریان لدابو

ابه خاتر الله خاتر محمد دایه آوردی ب (آاتك گه یشتمه الیان به ده م ته قه وه هاواری 
یه آكیان خه لكی موسل بوو به ره گه زآورد بوو له م رۆژه نه ) آوردی یان ل به رز بۆوه

س یه آه ت . ك. ووتم آوا ب بوایه قه ت ووشه ی دایه و بابه ی به آوردی وه بیر نه ده هاته وه
، مانئه وه بوو مه فره زه آه ی تریش گه یشتنه ال) مو زابت گه لی (بۆ ته قه ت لمان آرد ووتی

. ك. یه آكیان ئه وه نده ی نه مابوو بم آوژێ وای زانی منیش له سه ربازه آانم چون داوای ب
دواتر ره بیه آه مان به ته واوه تی آۆنترۆل آرد وچوینه . لده آردم منیش نه م ده دای س

   .بووناویه وه باران نم نم به سه رمانه وه ده باری ئای آه بۆنی ئه وخاآه م چه ند پ خۆش 
ماوه یه آبوو جگه ره آشانم واز هنابوو به الم بۆ نه آبه تی ئه وشه وه چون له نوان مان و 

مژی جگه ره  له یه آه م، داوای جگه ره یه آم له براده رك آرد، ژیان دابوینزۆرم حه زل بوو
   .آه دا تارمایی یه ك به ری چاوی گرتم

به ره و ره بیه آانی تر پشبرآمان ده آرد له دواتر هه رس آه رت یه آمان گرته وه و  
دوای ، هه زار سالو له گیانت. گرتنی باره گای سریه آه آوركی خون گه رممان ل شه هید بو

گرتنی باره گای سریه آه ش بۆ خۆوشككردنه وه ئاگركمان آرده وه نه ختك پشویه آمان دایه 
الی نیوه رۆ بو گه ، و بازگه ی هه ولر آه رآوكدواتر درژه مان به هرش بردن برد به ره . وه
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  شهرش هه و ل بویشتینه بازگه به الم توشمان بو به توشی شه ركی ده سته ویه خه
   .هیدكمان دا

 م ده بوین له په نا گردۆلكه یه ك سه نگه رمان گرتبوورۆژ گه رمی آردبوو .  پ9تا 8ه مئ
ماندوو برسی له ته قه ی دۆشكا و تانك هه رچی وورده به رد و خۆل هه یه به سه ریاندا ده 

ی من چیتر خۆم پ نه  دیاره آه له م جۆره ساتانه خه وبه سه رمرۆڤدا زاله بۆیه، باراندین
آاتك به ، سه رم و به ئاگاداری براده رانم سه ره خه وكم بۆی شكاندگیرا ده ستم خسته ژر 

هاته وه الم ووتی ها ئه وه ) ا ( ته نھا جماوم براده رك به ناوی به آه بینیموه بومهر  خه به
 برینداریت؟ ووتم نه وه ال خه وم دت ووتی آوره آه ی آاتی خه وه هه سته آه س نه ماوه

   !)رن بوومم ی مۆد. دیاره من پ(
آاآی فه رمانده فه رمانی دا آه ده ب بچین ، به ركه وتین بۆالی براده ران) ا (له گه ل آاك 

 چه، ابردرتنچونكه به م شوه یه زه فه ر به دوژمن بكه ین له روی پشته وه ته قه له دوژمن 
وترآانك بوو آه ند براده رك بكه وه رۆشتین له روی دواوه پشتمان له دوژمن ستاند هه ر چا

به الم به ر له وه ، م بكات. دوژمن هه ر به وه وه ستا خۆی ده رباز آا یا ته سلیم به هزی پ
آه به شه قامی گشتی پشره ویان ده آرد 3ی ئه م شونه آۆنترۆل بكرت براده رانی ره تلی 

ده شت بون له پ آه وتبونه به ر ده سترژی دۆشكاو ته قه ی ئه م هزه چون هزه آه مان
   .ژماره یه آی زۆریان ل شه هید ده بوون، بۆیه گه ر هه لمه تی براده رانمان نه بوایه
ان گرته وه ئیتر مو له بازگه ی آه رآوك یه آ3و2و1 ئه وه بوو بۆ نیوه رۆآه هه رس ره تلی 

 روه وشار پشره وی آرا هزكی پشمه رگه آه بریتی بوو له آۆسته رك و جب قیاده و
پاسكی پۆلیسی آه نه وه ستان به شه قامه آه دا به ره و شار رۆشتن آه وتنه به ر په المار ی 

له به رئه م هۆیه رگای ، دوشمن ژماره یه آی به رچاوی پشمه رگه شه هید و بریندار بوون
گۆرستانه آه ی  نه توانرا به شه قامه گشتیه آه دا بچن نا چار به، هرش بردن گواسترایه وه

له وآاته دا به هۆی ماندویی ییه وه ناچار بوین  هرشیان بردده سته چه پی ره حیماوه دا 
   .الرێ بكه وین به نیازی پشویه آی آورت

له لواری شار و نزیك گۆرستانه آه ی ره حیماوه ته قه یه آی زۆر روه و هزی پشمه رگه  
 نی الشه بنازه آانی پشمه رگه آه ئای دیمه، بۆوه شه هیدو برینداركی زۆریشی لكه وته وه

   .آاری تكردم و موچرآه ی به گیانمدا ده هنا بۆمن آاركی ئاسان نه بو
م خه ریك بو له دابه زین داب به هۆی زۆری شه هید و . به هۆی هرشی دوژمن وره ی پ 

ه پوه ده دوان آه یه آیان به دانیشتنه وه و ئه وی تریان ب م. له ته نیشتمه وه دوو پ، بریندار
ر آه له سیمای په الماردانیشی هه رله  ئه وه ی وه ستاو رانكو چۆغه لكی گورگه یی له به

 ده چو یه آیان به وی تری ووت آاك 45گورگ وشر ده چو به ته مه ن له ده ورو به ری ساالنی 
ره ی لده سه رباز آارك نه آه ین ئه وهزه رو له شكانه هه ر شكانكیش زه ره ركی گه و

زۆر  آه وته وه سه رباز به آالشینكۆف و دوومه خزه نكه وه چاآه تكی مغاویریی له به ربوو
ووتی باشه ئستا خۆمان ده چین آاتك لی . به ئارام ی و له سه رخۆیی یه وه ده جوالیه وه

 له پر هه وورد ده بویته وه بروات نه ده آرد ئه م آوره بۆ شه ر هاتب هه رئه وه نده م دیت
. پ. پیه با بكه وته دوام من آه ر ج. ب. س یا ر. ك. لسایه سه رپ و وتی آورینه ئه وه ی ب

بۆ به دبه ختی خۆم آاتك آورك له هه لگرتنی  م پ بو له هه مو آه س لی نزیك تر بوم ج
ه لم ده  بزارببو ده ی ویست فری دا من لیم وه رگرت له گه ل آالشینكۆفه آه م هج. پ. ر
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ووتم آاك سه رباز من دم به الم من له ژیانمدا ته )  گوێ درژ ده یباندیاره آه باری گرا (گرت
ی تریشم بوآانی بۆ كبوآانی هاوشتوه زیاتر نا ووتی ده تۆ وه ره یه آ م ج. پ. نھا یه ك ر

بروا . ه هاتوملتان نه شارمه وه ترس دای گرتم به الم خۆمن بۆ زه ماوه ند ن، بھاوژه به سمه
بون به ره وایی آشه آه م هانی ده دام گه ر بۆ مه رگیش بت هه ر بچم له م حه شامه ته ته 

   .ننھا چوار آه س دوای آاك سه رباز آه وتی
آاك . ووتی سه یری من آه ن چۆن به ره و خوار راده آه م ئوه ش وا را آه ن ده نا ده آوژرن 

تا خۆ ) واته زیك زاك ( دا به الی چه پ و جارك به الی راستسه ربا زله په الماركدا جارك
گه یانده ناو سه نگه رك من به دوای داو دوانی تریش له براده ران به دوای منه وه وه ك و ی 

آاك سه رباز له ده ستی راستی سه نگه ر و منیش له ده ستی ، باران ده ست رژمان ل ده آرا
آاك سه رباز له گه ل ، مه وه به خوای ئه مه شه ری من نه بوان نه شارتل، چه پی سه نگه ر

قه ناس هاوژكی دوژمن آه وتنه به رامبه رمن هه ر وه آو سه یری فلمی شه رسه یرم ده 
ئه وه نده ی نه برد ، س بچون بی هنن گه ر نه هات خۆم ده زانم. ك. ووتی آوا ئه و ب. آردن

هه ر چه ند فیشه آكی هاویشت ووتی ئه ها وه ، ماوه فیشه آم 30گه یشته المان ووتی هه ر 
گه رمه ی شه ربو آاك سه رباز ده ل ئاخ خ خ خ بۆ آه رتكی جاران تانكك و ره ، ال تۆپاندم

  بیه یه ك هی ئه وه یه به رامبه ر پشمه رگه بوه ست؟؟؟؟؟؟
 وانه بوو روی شه ر به  شایه دی ئه وه ده ده م گه ر قاره مانی وه ك آاك سه رباز نه بوایه له

   .ره و ئاقاركی تر برۆیشتبا
اوژه آه تۆپانرا دوو آوره گه نج آه سه رو دهسك جلی ره شیان له  دوای ئه وه ی قه ناس ه

 تانكه آان رایان آرد و بوبه هاواری سه ر بازه آان ئمه و هرشیان بردانه چاونه تر سبه ربوو
وایانه وه و روه و شار چوین آاتكیش گه یشتینه ره ی پشمه رگه ش بو به راآردنمان به د

 سال له دوری آه رآوك ئه وه ئه و جاره ش نه 11حیماوه آاك سه رباز ووتی آورینه دوای 
   .مردم به شار ی آه رآوك شادبومه وه ئینجا مردن هه قه

 وه ی آه ئه و شه م و سرودی پسمه رگه خه لكی رژانه سه ر شه قامه آان. ئیتر له هاواری پ 
   .نه ورۆز بوو بو به دو جه ژن جه ژنی نه ورۆز و جه ژنی ئازادی و رزگاریی آه رآوك

 بۆنانخواردن خزاینه ناو ماله آان آه هه مو یانمان به مالی خۆمان ده زانی به راستی 
 گه ربه هه له نه چوبم ره مه زان بوو برنج و نبو  ساویلكهرۆژكی ب گه رد و خه لككی پاك

ی خۆشیان داین هه رماله ی سه رمان پدا ده آرد وامان ده زانی له مالی خۆمانین هه شله 
   .زار جار مالتان ئاوا

جلكی آۆن وهه مان چاآه تی ، ربازم له آۆ مه لگای داره توو بینی دوای چوار سال آاك سه 
تال بوو  دلنیاشم آه باری گیرفانیشی خالی وبه بو له به ری جوت پالوی آۆنو مغاویری

خۆزگه ته نھا بۆ دوو خوله ك به رپرس ده بووم تا مه دالیایه آی ئازایه تیم له مل آاك سه 
و چونكه من له ورۆژه به دواوه ئه م آوره قاره مانه نه له دور نه له نزیك ناناسم ، رباز ده آرد
گۆری یادت ئه و سه ربازه ی ئه ورۆژه ته رازووی شه ری . بۆیه سۆراخیم وون آردوهنه م دیبو

   .آوره آه ی بابا گور گورشر. یبه خر گه ر ماوی یا شه هید
  05. 03. 19 ئه مه ریكا

kakarash123@yahoo. com 
 

4 


