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 ئاوابێ گەرمیان

 خوسرەوجاف

ساڵ ساڵی هەزار و نۆسەد و شەست و سێیە، وەك هەر خوێنگەرمێكی كوردی ئەو دەمە ڕۆیشتمە 
ژهەاڵتی گەرمیاندا جگە لە ڕۆژهەاڵتی ڕووباری سیروان، ڕیزی پێشمەرگایەتییەوە. لە تەواوی ڕۆ

ژمارەی ئێمەی پێشمەرگە نەدەگەیشتە سەدوبیست كەس، شەڕ لەنێوان دەوڵەتی بەعس و شۆڕشدا 
 گەرمیانی الی زەنگەنە و جەباری، بنكە و پێشمەرگەی خۆیان هەبوو. دەستی پێ كردبوو.

ژمارەیەكی زۆر تەرمی لێ بەجێ مابوو،  شەڕی ژاڵە ڕووی دابوو، لەو شەڕەی دا سوپای عێراق
شەڕێكی قارەمانانەمان كردبوو، ناو و باوی ئەو شەڕە لەنێو خەڵكدا دەنگی دابووەوە. لە باكووری 

ەی ەكانی عێراق هەبوو بەناوی "زۆنگەكجێگەی شەڕەكەدا جێگەیەكی تۆزێك شاراوە لە چاوی فڕۆك
تری بە بەرینی بیست مەتر مارپێچ لە حاجی عەلی"، كە بریتی بوو لە كەندڕێكی دوو كیلۆمە

دەچووڕایە ئاو خوارەوە بۆ سەرەوە هەڵدەكشا، لەسەربنی ئەو كەندڕەوە لە قەڵوەزەكەوە تك تك 
خوارەوە، لە یەك دوو جێگەی تكەی ئاوەكەدا دوو سێ چاڵی بچووكمان لە ئاستی تكەكردنەكەدا 

 ێمە.هەڵكەندبوو، بە شەو و ڕۆژێك پڕ دەبوو بۆ ئاوخواردنەوەی ئ

شمەرگە دەبووین، گەرمای هاوین گڕی گرتبوو، لەو كەندڕەیدا لەو  جێگەیەی ئێمەدا بیستوچوار پێ

بڕێك  كانەوە بۆ ئەوەمان تەرخان كردبوو بۆلەسەر بنەوە نەبێت كورتە سێوەرێك بەالی دڵۆپە

ی ەكەوە درەخچێیەكبە سنگی كەندڕ...بۆ هەنووزكردن  بووئازووقە سێوەرێكی ئەوتۆی تیادا نە

 چیشانی زەالمێكم دروست كرد، ئەگەركەتێك بوو، جێگەی ڕاكبەڕوو شۆبووبوویەوەو بە هەر فەال

تیرئاوێژی هەتاو لەنێوان گەاڵكانەوە دەیدا لێم، لە هیچ باشتر بووو. نیوەڕوان لەوێدا ڕادەكشام، 

 پێشمەرگەكان ناویان نابوو باڵەخانەكەی كاك خوسرەو. 



2 
 

، جاروبار لە و بەرد و خۆڵ لە هاوینا گڕ دەگرن ناكرێت، دار گەرمای گەرمیان گاڵتەی لەگەڵدا

 قرچەی نیوەڕۆدا لەو سێوەرە كون كونەیدا هەنووزم دەكرد، چاوم چووبووە خەو، كام خەو؟

خەوی ئەو ڕۆژانە لە خشپەیەك، خشەیەك بە خەودا دەهاتم، مەرجی ئەو حەالنە وابوو، كیفەكیفێكم 

كی درەختەكەوە سەری شۆڕ كردبووە خوارەوە، نێوان من هاتە گوێ، چاوم كردەوە مارێك بە ل

ئەو تەنها یەك مەتر و زۆرتر نەدەبوو، پەیتا پەیتا زمانی هەڕەشەی وەدەر دەهێنا، ماوە و مەودای 

بوو، دەمانچەكەم بەكرەبوو، بە ئارامی وەدەرم  ەی بۆ نەهێشتبوویەوە، بەختم یارڕاكردن و جوواڵنەو

كرد، مار كەوتە سەر پاو پلمدا، كە بە خۆمم زانی هێندەی تر  سەریم نیشانهێنا و لەسەرخۆ 

شەاڵڵی عەرەق بووبووم، مار بەسەر پا و پلما پێچی دەخوارد، گوللـەكەی سەری دوو لەت كردبوو، 

بە دەنگی تەقەكە پێشمەرگەكان هاتن و ماریان دا لە پا، سەرجەم دە پای كاڵشی لەپی درێژی 

ئەو ڕووداوە گوزەراوە سەر و زمانی ئەو مارەم لەبیر ناچێتەوە، دەبوو، ئەوە چەندان ساڵ بەسەر 

 فكر و بیرەوەریمە.  یساردی ژێر سكی لە تەپا و تلدا دەیدا لە پام، نەخش
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