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 ڕۆشناییەك بۆ سەر ڕۆژگارێكی تاریك 

 خوسرەوجاف

مانمان بۆ هات تا لە خۆپێشاندانەكانی ناو شاری فەرئێمە وەكوو یەكێتیی قوتابییانی كوردستان 
وتابییانی "اتحاد الوطنی"ی سەر بە حزبی بەعس هاوكاریی بەغدا دژ بە عەبدولكەریم قاسم لەگەڵ ق

 بكەین.

 اوەندی كەرخ... هەراكەشئیتر هەرا بوو، من ئەو دەم لە پێنجی ئامادەیی دابووم، لە قوتابخانەی ن
ڕۆژانە و شەوانەیش بە دەر و دیواردا دروشمی كوردایەتیمان دژ بە حكوومەتی عەبدولكەریم قاسم 

 دەنووسی.

ە تا بەیان خۆشنووسیم دەكرد و ڕۆژانەیەش نەڕەنەڕ لەناو خۆپیشاندەراندا و بەندە شەوان
، تا دروشمە ڕێكخستنی خۆپێشاندان، یەكێك لەو شەوانە بڕیاربوو حەسەن جاف بێت بۆ ماڵی ئێمە

یەكێك لە ئامۆزاكانیشی لەگەڵدا هاتبوو، بەناوی قادر جاف،  ئامادەكراوەكان ببات بۆ كۆلیژەكەیان
بەدەست ڕۆیشتنە سەر  بوو، دروشمەكانیان برد و ژانتاییەكی لەگەڵ سیاسەتدا نەهیچ پەیوەند

جادە  تا بڕۆن بۆ جێگایەكی تر لە پڕ ئۆتۆمبێلێكی ئەمن دەوریان دەگرێت و ژانتاكە دەكەنەوە، 
دەنواڕن پڕە لە شیعاراتی دژ بە عەبدولكەریم قاسم و دامودەستگاكەی، هەر لەوێدا كەلەبچە دەخەنە 

، هەرچی قادر جاف هاوار دەكات من هیچ پەیوەندییەكم بە مەوزووعەوە نییە، حەسەن دەستیان
ە ناو ژانتاكەیە. جاف دەیسەلمێنێت، كە تەواوی ئەو كارە ئەوە و قادر جاف ئاگاداری نە هیچ و ن

ان بۆ بژمێرن، بە تێهەڵدان هەردووكیان ڕادەپێچن و ئەو شەوە و چەندان شەوی وەك وابێت گوێزی
 .ڵدان كراونتێهەتر 

نەكا لە ئەمنا لەژێر داركاری و تێهەڵداندا ناوم بهێنن، من بۆ مەبادا، لە ماڵی خۆماندا نە دەنوستم، 
قادرجافی بێتاوانی بێ ئاگا لە هیچ، ئەویش وەك حەسەن جاف تووڕدرانە زیندانەوە، بەندەیش 
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وەدەرهێنان بەردەوام  لەگەڵ قوتابییانی كوردستاندا لە خۆپێشاندان و قوتابییان لە قوتابخانە
 بووم. 

سەرەنجام دەوڵەت و دەستەاڵتی عەبدولكەریم قاسم هەڕووژا و حەسەن و قادریش بەرەاڵ كران، 
 دوای چوار مانگ ڕاوێژی كورد و دەوڵەت بەردەوام بوو، ئەویش نەگەیشتنە ئاكام. 

ئەو لە لقی  من بڕیاری خۆم دابوو، پێكەوە لەگەڵ حەسەن جافدا ڕۆیشتینە ڕێزی پێشمەرگەوە،
شارەزوور بوو بە بەرپرسیاری سیاسی و منیش لەگەڵ چەند چەكدارێكدا، كە لەگەڵمدا بوون لە 

 لقی جاف مامەوە. 

هێشتا شەڕ دەستی پێ نەكردبوو، پێشمەرگە هەر لە جەوالدا بوو، من تا ئەو حەلە هیچ 
ێشمەرگەیەكی ڕووتەڵ بەرپرسیاریەتێكم پێ نەدرابوو، لە یەكێك لە پەلەكانی پێشمەرگەیدا وەك پ

 پێشمەرگە بووم.

شەڕ دەستی پێ كردەوە و فڕۆكە جەنگییەكانی عێراق پەالماری بنكەكەیان داین، پێشمەرگەیەكی 
خزمم بەناوی نەوزادی حەمەبەگی جاف شەهید كرا و بە یەكەمین شەهیدی دەستپێكردنەوەی شەڕ 

 تۆمار كرا.

گەیشت جەیشی عێراق بە تەمای  هەواڵمان پێ لە الیەن باوكمەوە و شەڕ گەرمتر دەبوو، تا دەبو
بۆ ئەو دێیە بە  ی هەیە، دوو پەلە پێشمەرگە ڕۆیشتنهێرشكردنە سەر دێی ژاڵەی حاجی قادر

 شێوەیەكی جوان دامەزراین، دوای چوار ڕۆژ لە سەنگەرگرتنمان. 

ابووین، ئێمە بە دوو الی خڕی ژاڵەیدا دامەزر داین لیوایەكی تەواوی جەیشی عێراقی پەالماری
لەخۆبایانە هاتە پێشەوە، دەنگمان نەكرد، تا بە وردی كەوتنە بۆردی كالشینكۆف، جەیش گەلێك 

ڕەشاشێكی "برین"ی سەر موسەلەحەی شورتەمان البوو، لە یەكەمین تەقەی ڕاوەستا، من كەوتمە 
 ڕەشاشە، كە ڕەشاشە كەم لە عەدەد ڕەشاش وەرگرت و كەوتمە تەقەی ڕەشاش، ەدگومان لە عەد

لەو شەڕەیدا، پانزە لەشی عەسكەر لەو شەڕەیدا بەجێ ما، دوانیان ئەفسەر بوون،  بوو بێ عەیب
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ان عەسرێكی درەنگ ەدا، بە هەر فەالكەتێك بوو توانییدەیانویست بكشێتەوە مەودامان پێیان نەد
ی بووە، زیاتر لە بیستویەك ركەوت ئامیرلیواكەیان تەها شەكرچەوە سەر جادە، دوایی دەبشكێن

 پارچە چەكمان بەدەست كەوت. 

 ئەو شەڕە ورەی پێشمەرگەی گەیاندە ئاسمان، لە دوای ئەو شەڕە كرامە سەرپەل. 

لەو شەڕەیدا دوو پێشمەرگە شەهید كران. دوای شەڕەكە دەمەوئێوارە دوو تەیارەی عێراق 
ی، پەالماریان داین و كەوتنە بۆمباردومان من و ئەحمەدی حاجی برا حەمەو خورشید بارزان

باخێكمان لە تەنیشتمانەوە بوو، هەرسێكمان چووینە ناو باخەكە، ئیدی تەیارە بەردەوام بوو لە 
برا حەمە نزیكەی دە گولـلەی بەركەوت و خوڕشید بارزانیش بۆردوماندا، خوالێخۆش بوو ئەحمەدی 

بۆ  رەداغقەتەنا گولـلەیەكی بەر ڕانی كەوت. بە فەالكەت و دارەمەیت بریندارەكان بران بۆ قوپی 
 كەرتی دوو وەسی، هەردووكیان چاكبوونەوە.

ئیدی لە تەواوی قۆڵەكانەوە شەڕ بەردەوام بوو، ئەگەرچی ئەو دەمە تەنها حزبێك هەبوو، ئەویش 
ئاشكرا، لەنێواندایە،  پارتی دیموكراتی كوردستان بوو، بەاڵم هەست دەكرا دووبەرەكییەكی شاراوەی

 ەی عاشقی بارزانیی نەمر بوون، دەستنیشان كردبوو. پێشمەرگە، تەواوی ئەوان كادیرەكان

ڕەنگە مانگێ دە ڕاپۆرتی درۆودەلەسەی كادیرەكان دژ بە بەندە بۆ حزب بڕۆیشتایە، بەندە ئەوەندە 
ی سەر لق، دەرلە فكری شەڕ دابووم، گوێم بەو توڕەهاتانەی نەدەدا، زۆری نەكێشا كرامە یاردە

، سیامەند شەهید كرا، بووم بە سەر لق شەڕ گەرم بوو،  ئەو دەم سیامەند بارزانی سەر لق بوو
نكەی سەرەكیم بردە "كەلی پەیكوڵی" ئیدی ڕۆژانە لە دەربەندیخانەوە دەدراینە بەر تۆپ، ئەو ب

حەلە جەیشی حكوومەتی سوریا هاتبوو، بۆ یارمەتی عێراق زۆرتر تۆپەكان لەالی ئەوانەوە 
 دەتەقێنرا.

راق دەستی پێ كردەوە، دووبەرەكی كەوتە نێوان مەكتەبی سیاسی شەڕ ڕاگیرا و گفتوگۆ لەگەڵ عێ
 پێشمەرگەم بەالوە ما...  30پێشمەرگە بووین، تەنها  116و بارزانی، هێزی لقی الی من، 
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ئیتر ئەوە هەرایە، بەردەوامی شەڕی دەوڵەتم هەزار ئەوەندەی ئەو پڕوپاگەندەیە بەالوە خۆشتر 
زانیی نەمر كرد، تیادا نووسیم بوو، ئەگەر یەك پەل پێشمەرگەم بوو. سەرەنجام تەلگۆرافێكم بۆ بار

 بۆ بنێری، گەرمیان بە تەواوی لەو پڕوپاگەندەیە خاوێن دەكەمەوە.

دوای هەفتەیەك پەلێك پێشمەرگەی بارزانی گەیشتە الم، "موالزم تاهیری شێخ ڕەئووف" ئەویش 
ەڕایەوە قەرەداغ، ئەو پەلە پێشمەرگەیە لەگەڵ ئەو پەلەیدا هاتبوو، موالزم تاهیر زۆر نەمایەوە، گ

دوو فەرماندە بوون، یەكێكیان مەال ئەمین بارزانی بوو، لە دواییدا شەهید كرا، ئەوەی تریان مستەفا 
 نێروەیی بوو. 

دەستم بە بگیر بگیر كرد، بە تەواوی توانامەوە دەكۆشام كەس نەكوژێت، هەر هەموو یاخییەكان، 
وون، هەر هەموویان لە عەشیرەتی جاف بوون، هەواڵم پێ گەیشت ئەوانەی لە لقەكەم یاخیبووب

 كەوا لە دێی ژاڵەی حاجی قادردا یاخییەكان كۆمەڵەیان كردووە. 

لە شەفەقدا دەوری ژاڵەم دا، لەناو هێزەكەدا هەبوون حەزیان لە بكوژ بكوژ بوو، ئەوەم دەزانی، 
 لێ دەكەم.ئەوی بێ ئەمری من تەقە بكات، تەقەی بەاڵم ڕامگەیاندبوو 

حاجی قادر هات بۆ الم و وتی: باوكت ڕێز لە ڕیشی من دەگرێت و شەرمی لێ دەكات، تۆیش 
 دەوری ماڵی منت داوە؟

وتم: خاڵۆ حاجی وا بیر لە مەوزووعەكە مەكەرەوە، ئەمانەی لێرە كۆمەڵیان كردووە، بەالی ئێمەوە 
، ئەوانەی لێرەن ئەوانەم تۆمەتبارن، من پێشمەرگەم و فەرمانی سەرووی خۆم جێبەجێ دەكەم

 دەوێ، تۆ وەرە خوارەوە ئەوەی بۆی هاتوویت ئەنجام دەدرێت. 

 وتم: ئەوانەی لێرەن یانزە كەسن، ناوەكانیانم الیە، وتی سەنگەر چۆڵكەن و وەرنە خوارەوە. 

 حاجی قادر ڕێزێكی تایبەتی الی باوكم و مامەكانی باوكم هەبوو. 
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اتمە خوارێ، هەركە گەیشتمە ناو دێ، تەواوی یاخییەكانم بەهەرحاڵ لەگەڵ دە پێشمەرگەیدا ه
چەك كرد، حاجی قادر بەوە ڕازی نەبوو، وتی: هەر دەبێ هەمووان بۆ نانخواردن بێنە خوارێ. 

 ئیدی ئەوانەی لەسەنگەر دابوون ئەوانیشم هێنایە خوارێ. 

ی كرد... بەرپرسی تی: ناڵە ڕالە كاتی نانخواردندا یەكێك لە پێشمەرگەكان هاتە ژوورەوە و و
 ( حزب بوو لە گەرمیاندا. )یاخییەكانی ناو حزب بوو

پێش ئەوەی پێشمەرگە بنێرمە دواییدا پێیانم گوت نەیكوژن، هەركەسێك بیكوژێت سزای خراپ 
وای سەعاتێك فڕكان فڕك، ناڵەیان بەدەستبەسراوی هێنا و حاجی قادر دیسان هاتەوە ددەبینێ. 

، عەلی بەگ خزمتە، جوان نییە بە دەستبەسراوی بیبەی بۆ كەالر، نێوان و وتی: داوایەكم هەیە
 وەعدبێ سبەی بۆخۆم بیهێنم بۆ الت. 

)عەلی بەگی سەلیم بەگ( سەر بە مەكتەبی سیاسی بوو، سەردەمێك لە پێشمەرگایەتیدا 
بەرپرسیاری لقی جاف بوو، هەرچۆنێك بوو حاجی قادر ڕازی كردم كە سبەینێ بیهێنێ بۆ بنكە، 

 قەسەی حاجی قادر بەالیەوە بەجێم هێاڵ، گوایە سبەی بیهێنی بۆ الم.  لەسەر

 تمەز هەر دوای من عەلی بەگ لە قۆڵێكیەوە بۆی دەرچووە.

حەوت كەسی كادرەكان و بڕێك پێشمەرگەم دا بە دەست پەلە و بەهەرحاڵ، سەرجەم بیست 
 ەموویان بەڕەاڵ كراون.بارزانییەكەوە، بردنیان بۆ سەرەوە بەپێی زانیاریم دوای دوو مانگ ه

ئەم بەشەی سەردەمی پێشمەرگایەتیم زۆر هەستیار بوو، بە تەواوی توانامەوە كۆشام كەس 
ە خوێنی هاوسەنگەرێكم، بە تەواوی گەرێكدا بووین، ئێستا دەستم بڕواتنەكوژرێت، تا دوێنێ لە سەن

 دەكرد، تیایدا سەركەوتم و كەس نەكوژرا.لەوەی توانامەوە پارێزم 
 


