
1 
 

 

 ڕەشیدحەمەی شاسوار و حەسەن 
 

 جافخوسرەو 
تازە بووبووم بە پێشمەرگە زۆر ئاگاداری ڕەسموڕەواڵی پێشمەرگایەتی نەبووم، پێشمەرگە جافەكان 
زۆرتر بە دەورمدا دەهاتن، یەكێك لەوانە بە جافییەكی تەواو دەدوا و نە دەكۆشا وشە و واژەی 
غەیری جاف بەكار ببات. منیش هەر لەو پەلەی دابووم وا ئەوی تیادابوو... یەكەمین شەوی 

ێشمەرگایەتیم بوو هاتە المەوە و وتی: كاك خوسرەو با بەردێكی نەرمت بۆ بهێنم تا بیخەیتە ژێر پ
سەرت، سەرەتا الم وابوو مەبەستی لەوەیە كەسەكێكم بۆ بهێنی و جامانیەكەم بخەمە سەری 

 بنووم، تاوێك تێڕامام، ئینجا وتم: 
 حەمە گاڵتەم پێ دەكەیت؟

 ووەتە ئێرە؟خوابیتە خوات چی تۆی گەیاند وتی:
 وتم: هەمان بانگەوازی وژدانەی نەتەوایەتی وا تۆی لێرە تووند كردووە. 

 وتی: الوە توخوا وەك خۆمان قسە بكە.
حەمەی شاسوار پێشمەرگەیەكی ئازا و تا سەر ئێسقان پایەندی جافایەتی بوو لەگەڵ منداڵی شار 

شمەرگانەی بە بار دەزانی بەسەر و وشەی ئەڵێم و دەڵێمدا نەدەگونجا و تا ڕادەیەك ئەو جۆرە پێ
 پێشمەرگایەتییەوە جاروبار پێم دەوت... خۆ هەموومان خالیدی بنی وەلید نین...

ای كردووە، بڕێك لێی قەوماوە و بووەتە پێشمەرگە لەوانە گوزەشتە تۆ دەتوانی بڕێك لە سەربازی ڕ
 ببیتە چایچی یان چێشتكەر؟

 خوێڕیانە بكەم؟لە وەاڵمدا دەیوت من چێشت بۆ ئەو 
 ڕەش و سپی لەو بواردا دەردەكەوێ! ونیحەمە وامەڵێ ق
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 دەیوت: وەهەزار قورعان بڕێك لەوانە تا ئاخر زەمان لە بوار نادەن..

باما، ئاسۆ ڕۆشن  وانزەی شەو تا بەرەبەیان پاسەوانشەوێك نۆرە ئێشكم بوو دەبوا لە دوای د
رانەكێوی سەربەرەو ژوور بە هەرا دەڕۆیشتن، لێك بەیەوە لە دووسەت مەتر دوورمەوە، گەبووبوو

لە خرمەی پایاندا ئاوڕم دایەوە و ڕۆیشتمە قەڕەولەوە و تەقەم لێیان كرد، بە دوای تەقەكەی مندا 
حەمەی شاسوار بوو، بەدەم  لە هەر چوارالوە بوو بە تەقە، یەكەمین كەسێك گەیشتە الم

 بڕكێوە وتی: هەناسە

 چی بووە؟

 وتی: كوڕە خوابیتە خوات. كێوی كرد.ە بەرانەهیچ نەبووە، تەقەم ل

زۆری نەكێشا زیاتر لە دە پێشمەرگەم لێ كۆبوویەوە.. ئەو ڕووداوەم بۆ بووە دەرس، یەكێك لە 
كەت لە خەو كرد، خۆزگە لێت دایە بۆ ڕەحیم، وتی: تۆ ئەم خەڵ بەناوی ساڵح كانپێشمەرگە

 نیوەڕۆ گۆشتمان دەخوارد.

ۆزرایەوە، بەكەڵكی ە پێنجسەت مەتری بنكەكەماندا دكەڵەكێویەكی بریندار، لڕۆژ الشەی دوای دوو
 . خواردن نەمابوو

نەوە، دوای چەند مانگێك كرامە یاریدەدەری سەرلق، ئەو دەم سیامەند بارزانی مالەو بنكە گوێزا
ە وابوو. ب دسەرلقمان بوو، عەزیز قازی لە عەشیرەتی سوورچی بوو، هەمیشە وەك هاوڕای سیامەن

 شێوەی فەرمی نەبووبووە یاریدەدەری سیامەند.

كدا نەدەسازا، سەرەنجام هێنامە الی خۆم، وەك هاوڕای پەلێحەمەی شاسوار لەگەڵ هیچ 
 هەمیشەگیم وابوو.
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لە قۆڵی چەمچەماڵەوە لەگەڵ جاش و جەیشدا شەڕ دەستی پێ كردبوو، ڕەئیس كەمال" كەمال 
ە لقی ەكمان بۆ هات تا پەلێك پێشمەرگە لرووسكەیموفتی" سەرپەرستی كەرتی یەك و دوو بوو. ب

 دەدانی پێشمەرگە لەو قۆڵەوە.یجافەوە بڕۆین بۆ یار

لە یەخجاڵێكی سروشتی دەچوو،  ی زۆر لە زەویدا بوو، دۆڵی قەرداغزستانێكی سارد، بەفكرێك
یی كە بنكەی سەرەكپەلێك پێشمەرگە بە فەرماندەیی من لە بەرەبەیاندا لە كەلی پەیكوڵییەوە 

دا كەوتینە ڕێ، دەبوا لەالی دێ لێژەوە غەدائێمە بوو.. بەرەبەیان كەوتینە ڕێ، لەناو دۆڵی قەر
 بەندی باسەڕە بڕۆیشتینا، لەو دۆڵەیدا تفت هەڵدایا دەمەیی، هێندە سارد بوو، لە ڕیزیدەربەرەو 
رم لێ هەستا" دەرچووم و لە البەردێكدا ڕاوەستام بۆ گمیزكردن، هەر دەستم پێ كرد و هاوا ڕێكردن

 م چییە.دحەسەن ڕەشید و حەمەی شاسوار" هاتنە المەوە، ئەوان زانییان دەر

كدا گمیزكردن مەحاڵە، ئەوان خۆیان ڕاگرتبوو بە ناچار هەمووان بەندانێ وا یەخئەوان دەیانزانی لە ئا
تەنیشت ڕاوەستاین بۆ گمیزكردن دەبوا ئاگرێكمان كردبایەتەوە. درختێكی كۆنەساڵ بەسەر گردی 

داری وشكەوە بووی زۆر لەژێر دایە،  ە"سڕێگەكەوە بوو، حەسەن ڕەشید وتی: ژێر ئەو دارە "شەخ
كەس ناوێری دەستی بۆ ببات. با لەو دارانە بهێنین خۆمانی پێ گەرم بكەینەوە، یەك لە 

"شەخسە" وەك مار پێمانەوە دەدات، نەكەن لەو دارانە بهێنن، ئەوە  و وتی:  شمەرگەكان هاتپێ
حەمەی شاسوار ڕووی تێكرد و وتی: ژاوەژاو شەخسە، ئێمە وەك تێاڵ لەسەرما ڕەپ بووینە، 

 شەخس داری بۆچییە؟ بۆ ئێمە باشە ڕچاوین.

 حەسەن ڕەشید وتی: دەزانی ئەو شەخسە كێیە؟

 من الم وابوو ناوی دەزانێت و لەناو خەڵكدا ناسراوە.

 وتم: نەخێر.

ۆ داگیركردنی واڵتەكەمان، باوباپیرانمان لە پاڵ ئەو وتی: ئەو سەگباوكە عارەبە و هاتووە ب
 یشتەوە بە تیرۆكەمان تۆپاندوویانە و لەوێڕا نێژراون.گابەردەی تەن
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حەمەوتی: خۆ وەاڵ سحابەیش بێت ئەو دارە وشكەوە بووانە هەر بۆ ئێمەی سەرمابردوو خاسە، 
 بە حەسەنی وت: پێشم كەوە با بڕۆیین بیانهێنین.

 دارهێنرا و ئاگر كرایەوە و گەرممان بوویەوە و توانیمان بە ئاسوودەیی گمیزبكەین. 

ناوەكەی بە خۆیەوە بوو، هاژە و هوژەی با ئەوەندە نیوەڕۆ لە ناو دەربەندی "باسەرە" بووین 
 بەهێز بوو، ئەگەر هۆشیارانە هەنگاوت نەنابا ئەوە با دەیبردی.

لە دەربەند دەرچووین، زۆر نەڕۆیشتین پۆلێك پێشمەرگەمان ڕووبەڕوو هاتن. ڕەئیس كەمال لە 
پێشیانەوە بوو، پێی وتم: شەڕ تەواو بووە و بگەڕێنەوە، ئیدی شەو داهاتبوو، بڕیارماندا شەو لە 
دێ لێژەیدا بمێنینەوە. پێشمەرگە دابەشكران و ماڵی شێخێك بوو بە پشكی من زۆربەی زۆری دی 
لێژە شێخ و شێخ نشین بوو، شەوێ نامەیەكیان بۆ هێنام، نامەی شێخ لەتیفی شێخ مەحموودی 

خزمەتی، هەواڵی  ڕۆیشتم بۆ حەفید بوو، نووسی بووی:" دێی بۆ الم یان بێم بۆ الت؟" هەستام 
 ی پرسی، داودبەگی جاف دەیزانی لە ئێرانە وتی: نامەیەكی بۆ بنووسم دەیگەیەنێ؟ەمام

بگەڕێمەوە بۆ ماڵی خانەخوێ كەم، هەر بەالی شێخەوە مامەوە، بە سبەینێدا بەر شێخ نەیهێاڵ 
 لەوەی بكەومە ڕێ، وتی: بەگزادە نیشانێك نەنەینەوە؟

 وتم: ئەمری جەنابتە.

 ان نایەوە و شێخ وتی: دەی بەگزادە دەستبەكار بە.جگەرەیەكی

 وتم: قوربان! من مێوانم، دابوایە من لە دواییدا تەقە بكەم. 

ێخ ئاماژەی بۆ گەنجێك كرد تا تەقە بكات، تەقەی كرد و لێی نەدا نۆرە هاتە سەر من، یەكەم ش
 تەقە جگەرەم هەڵگرت. 

 هی بەگزادەیتە، یان پێشمەرگایەتی؟شێخ وتی: بەگزادە ئەم تەفەنگچێتییەت 
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 لە وەاڵمدا وتم: ڕاستت بوێت، هی هەردووكیانە.

ماڵی مامم داود بەگی جاف، نامەكەی شێخ لەتیفیشم بۆرە خەیاڵێكم هەبوو بڕۆم بۆ كرماشان بۆ 
 پێ بوو. دەبوا بڕۆیشتما بۆ كەالر و لەوێڕا یەكێك بنێرم بۆ الی " حەمەی مستەفا".

كوێخای شێخ لەنگەر وەكیلی باوكم بوو.. بەرەو كەالر كەوتمە ڕێ، حەمەی شاسوارم لەگەڵدا بوو، 
بوو، نان و چایەكمان خوارد، منداڵێكی  نیوەڕۆ درەنگ گەیشتمە گەرمك، ماڵی حەمە لە گەرمك

 دەستوپل قەڵەوی سەر زل لە بێشكەدا بوو، وتم: حەمە كوڕە؟

 وتی: ئەرێوەاڵ كوڕە!

 ناوی چیت لێ ناوە؟

 وتی: عەلی.

بەهەرحاڵ، بەرەو كەالر كەوتینە ڕێ، لە نزیك خەرقە ڕەشەوە بەرەو كەالر دەڕۆیشتین 
ن كوشتم، هەڵگرتنی ئاسان نەبوو، خواو و ڕاساكەلەئاسكێكی وەدەر كەوت. تەقەم لێ كرد و 

ەوە ناسیمەوە، عوسمانی مەال موحیەدین بوو، ئاسكەكەمان دا كەرسوارێك دەركەوت، كە نزیكبووی
 ، ئیدی بەرەو كەالر بەڕێكەوتین.یدابەسەر كورتانی كەرەكە

ای چەند دیناری بۆ ناردم و گەڕامەوە بۆ بنكە، دو40شەو نامەیەكم بۆ حەمەی مستەفا نارد، 
 ڕۆژێك بەرەو كرماشان بەڕێكەوتم.

لە گەڕانەوەیدا سەردار جاف و ساالرجاف توانییان باری حەوت ئێستر دەواو دەرمان و پێداویستیی 
بڕێكیان بكڕن و بڕێكی تریان لە پزیشكە كوردەكان لە ڕێگەی قوتابییە كوردەكانەوە نەشتەرگەری 

 كۆبكەنەوە.

خوالێخۆشبوو ساالر جاف لەگەڵمدا هات تا مەریوان لەوێڕا حەوت واڵخی پەیدا كرد و خستیە 
. دكتۆر جەمال غەفوور ئەو دەم قەرەداغتەكەم ... لە مەریوانەوە بە پێیان كەوتمە ڕێ تا قۆپی 
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پێشمەرگە بوو، بە چەقۆی ئاشپەزخانە بریندارەكانی نەشتەرگەری دەكرد. ئەو هەموو 
ی كەوتە دەست، وەك منداڵ یاری مندااڵنی چنگ بكەوێت، گەلێك بەو ئامێرانە ەانیستییەیپێداو

 دڵشاد بوو.

 زۆری نەكێشا سیامەند بارزانی شەهید كرا، بەندە بووم بە سەرلق.

ماوەتەوە ئەوەی بڵێم: ئەو دوو پێشمەرگە ئازایە، حەمەی شاسوار و حەسەن ڕەشید، هەر یەكەیان 
 تیدا شەهیدبوون.بە جۆرێك لە ڕیزی پێشمەرگایە


