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بسم الله الرحمن الرحيم
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لم يدر بخلدي في يوم من االيام ان اقوم بتدوين مـذكراتي أو مايرد في
خــاطري واصــدارها على شـكل كــتـاب رغم اVـراحل العــديدة من حــيــاتي
واالحداث التي مرت بها� ورغم محاولة الكثيرين من اصدقائي ومعارفي
وكــذلك اVهـتــم� �ثل هـذه االمـور.. وهنالـك الكثـيــر من االحــداث التي
وقعت في فتـرات مختلفة من حياتي والتـي يهم الكثيرين معرفتـها حيث
كنت مراقباً لبعضها ثم شاءت الظروف ان اكـون مباشرة وبصورة شخصية
في صمـيم بعض االحداث وخاصـة التي وقعت بعـد اندالع الثورة الكردية
في ايلول العام ١٩٦١ سواء أكانت لي عالقة ببعضها او مشاركتي فيها
مباشـرة بعد التحاقي بتلك الـثورة في العام ١٩٦٣ حيث كنت قـريباً جداً
من قـيـادة الثـورة بل اشــتـركت احـيـاناً في الهـيـئـة القـيـاديـة لهـا وتقلدت
مناصب عـديدة داخل الثورة وخـارجهـا بتـفويض من قـيادتهـا وانيطت بي
مهام كـثيرة� وقد رافقـت قائد الثورة الراحل مصطفى البـارزاني في سفره
الـى الواليـات اVتـــــحـــــدة لـلعـــــالج الـعـــــام١٩٧٦ وحـــــتى رحـــــيـله يـوم
١/اذار/�١٩٧٩ لذا كـــــانت تلـك احلــــقب الـزمنيـــــة حــــافلة بـاالحــــداث

والتطورات السياسية.
وقـد حـاول الكثـيـرون من الكتـاب والـصـحـفـي� االجـانب مع البـارزاني
الراحل تدوين مذكـراته فكان جوابه انه لم ينجـز مهمـته بصـورة كاملة ولم
يحقق اال جزءاً من هدفه في خدمة شعـبه الكردي لذا اليجد مبرراً لتدوين
مـذكـراته� وكــان البـارزاني رجـالً مـتــواضـعـاً جـداً ليس لديه حـب الظهـور

.bIð

تكمن أهمـية هذا الـكتاب فـيمـا يفـتحـه من النوافـذ اVغلقة أمـام أنظار
القراء� فهـو عبارة عن سيرة حـياة شخصيـة وطنية وقومية من كـوردستان
العـراق� تعـتـز به احلـركـة القـومـية الكـردية� وأنا شـخـصيـاً أعـتـز به كـأخ

وصديق.
يغطي هذا اجلـزء أيام طفولتـه ومراحل دراسـته ثم االحداث التـي وقعت
في تلـك اVراحل وكــذلك مـرحـلة مـزاولـتـه احملــامــاة والتــجـارة واالحــداث
السـياسيـة التي جرت خـالل تلك الفتـرة من حيـاته وحل� التـحاقه بالـثورة
الكردية عــام �١٩٦٣ حــيث وجـد نـفـســه وهو في احلــادية والثــالث� من
عمـره في خضم السـياسـة التي أصبحت قـدره� وتولى مسـؤوليات قـيادية

هامة في الثورة.
آمل من األخـوان الذين لهم عـالقـة أو إطالع على األحـداث اVدرجـة في
هذا اجلزء من كـتاب االسـتاذ محـسن دزه يي اVبادرة لتـصحيح أو إضـافة
ما يكمن في صـدورهم من معلومات ليـصبح الكتاب بجـزئيه مادة دسـمة
ضـمـن األبحـات واالحــداث التي يتناولـهـا تاريخ الكـورد عن هذه الفــتـرة
الزمنية� السـيما اجلزء الـثاني منه باعتبـار أن صاحب احلوار سـيتناول من

خالله حقبة فريدة من حياة كفاح هذا الشعب في سبيل حريته.

مسعود بارزاني 
   ٢٠٠١/٤/٢٩
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مـستنـد او حتى رسـالة او مـالحظات وكل مـايفـيد هذا الغـرض� بل حـتى
الصـور التـي كنت احـتـفظ بهــا عن بعض اVناسـبــات قـد ضـاعت نتــيـجـة
تنقالتي وتعرض داري للنهب واVصادرة� ومن حسن احلظ انني ]كنت من

احلصول على نسخ من بعضها لدى االصدقاء فزودوني بها مشكورين.
ويتـضــمن اجلـزء االول من هذا الكتــاب ذكـريات ايام طفـولـتي ومـراحل
دراستي ثم االحـداث التي وقعت في تلـك اVراحل وكذلك مرحلـة مزاولتي
احملامـاة والتجـارة واالحداث السـياسـية التي جـرت خالل تلك الفـترة حل�
التــحــاقي بـالثــورة الكردية العــام �١٩٦٣ وبـالرغم من كــون بعـض تلك
االحـداث بســيطة وشـخـصـيــة لكنني رأيت من اVفــيـد تدوينهـا ألنـهـا قـد

علقت بذاكرتي وهي ]ثل مراحل من حياتي.
ويالحظ القاري الكرX بأنني قـد اشرت في الكثير من االحيـان وخاصة
في اجلزء االول من الكتـاب الى دور شقيـقي الراحل احمد محـمدام� دزه
يي وتأثيره� وذلك لكونه هو صاحب الفضل فيـما وصلت اليه مع اشقائي
االخـــريـن في حـــيــــاتنـا وألنه هو الـذي علمـني الف بـاء (الكوردايـه تي)
وغــرس في قلبي جــذور حب الـقـومــيــة الكرديـة� وعن طريقــه هو عــرفت
البارزاني الراحل الذي عملت خالل اعوام عديدة حتت قيـادته واحببته حباً

صادقاً.
اما اجلـزء الثـاني فسـوف يتضـمن احداث الثـورة الكردية التي التحـقتُ
بهــا في العــام ١٩٦٣ وعــايشت احــداثهــا وكــذلك احــداث الفــتــرة التي
انتكست فـيهـا تلك الثورة لغـاية االعوام االخـيرة� فمع الـتحاقي بـالثورة
الكردية بدأت مرحلة جديدة من حياتي تخـتلف كثيراً عن اVراحل السابقة
وعن �ط حـياتي� وقـد بدأت باالنسجـام والتكيف مع هذه احلـياة اجلـديدة
اVليئة باVشاق واخملاطر فاصبحت جـزءاً اليتجزأ من كياني وانسجمت مع

والتباهي والتفـاخر بعمله بالرغم من كل ما قام به من اعـمال جليلة خدمة
لشـعـبــه وكـان يرى ان مـايقـوم به هـو واجب عليـه جتـاه شـعــبـه ووطنه وان
االعمال التي قام بها ليست من مهمته هو ان يدونها ويقيمها بنفسه� بل
يترك ذلك لـلمؤرخ� والكتاب لـيدونوا وليقـيّمـوا تلك االعمـال واVنجزات
ويصــدروا حكمــهم عليــهــا� وكــان زاهداً في كل التــســمـيــات وااللقــاب

واVدائح.
قلت بان الـكثـيــرين قـد حــاولوا مع البــارزاني الراحل لكـن دون جـدوى
لالسبـاب التي ذكرتها وعندما يئـسوا منه بدأوا ببذل جـهودهم عن طريقي
لكي ادون خــواطره واعــمـاله فــرفــضت ذلك ألنني كنـت ال أخـالفــه الرأي

وكان من اVستحيل ان اقوم بذلك العمل دون علمه أو اطالعه.
وبعــد رحـيل البــارزاني في ١/اذار/١٩٧٩ اسـتــمـرت تلـك احملـاوالت
مـعـي� وفي احلـقــيـقــة لم تكن لي الرغــبـة لـلقـيــام بهـذا العــمل وازدادت
احملاوالت بعد االنتفاضة الكبـرى لشعبنا في اذار العام �١٩٩١ ووجدت
الطريقــة اVثلى لـذلك في كـتــابة بعض اVقــاالت خـالل بـعض اVناســبـات�

حيث نشرتها في الصحف احمللية الصادرة في كردستان أو خارجها.
واخـيــراً وقـبل حــوالي العـام فــاحتني السـيــد طارق ابراهيم شــريف وهو
كـاتب وصـحـفي من اربيل ألجـراء حـوار مـوسع مـعي فطلبـت منه اعطائي
االسئلـة التي كان قـد اعدها وايداعـها لديّ لالجابـة عليهـا تدريجيـاً بقدر
مـا يسمـح لي الوقت� وبعد االجـابة على عـدد من تلك االسـئلة وتدوينهـا
وجدتها عبارة عن صفحات وصفـحات فاستقر رأيي مع احملاور على جمع
هذه الصــفـحــات في كــتـاب� ثم عــزمنا عـلى نشـره فـي جـزءين يصــدران
تبــاعـاً� وبـودي ان اوضح للقــاريء الكرX بأن مــادونتــه اليشـمـل جـمــيع
االحداث والوقائع بل ما علق منها بذاكرتي حيث لم احتفظ بأية وثيقة أو
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العظيم الزعـيم الـراحل مصـطفى البـارزاني� وعـملت بأمـرته بكل اخـالص
وتفانٍ ال�اني اVطلق بوفـائه واخالصه لشـعبه� ولم انتظر مقـابل ذلك جزاءً
وال شكوراً بل أعتـبرت ذلك واجباً مقـدساً ملقى على عاتقي� واسـتمريت
بعــد رحــيل هذا القــائـد العظيم علـى ع� النهج وعـ� اVوقف من احلــزب
ورئيــســه مــسـعــود البــارزاني الذي ارى فــيــه الشــخص الذي يكـمل هذه

الرسالة.
وقد بقـيت مع قيـادة احلركة في مـدها وجزرها� وكلمـا كانت احلـركة في
ازدهار وقــوة وفي ظروفــهــا احلـسنـة حـاولت ان ال أكــون في الواجــهــة بل
أبديت منتهى التـواضع بعكس بعض االنتهازي� والوصـولي� واVتملق��
وفي اوقـات الضـيق كنت ازداد تقـرباً من القـيـادة واكثـر فـاعليـة من قـبل
في الوقت الذي كـان يبـدأ فيـه امـثال هؤالء باالنفـضـاض من حول احلـزب
وقـيـادته واالختـفـاء من اVيـدان أو حـتى اتخاذ مـوقف اVعـاداة من احلـزب

وقيادته احياناً!
وبعد أن وصلت بي احلـياة هذه اVرحلة من العـمر وبعد أن أصـبحت على
مشارف السبع� استطيع ان اعيش مـا تبقى من ايام حياتي مطمئن البال
ومـرتاح الضــمـيـر� وانني واثق من اننـي قـد أديت الواجـبـات اVلـقـاة على
عـاتقي بكل امـانة ونزاهة واخـالص� وأديت كل عـملٍ أنيط بي القـيـام به
بكل جـدية وتفــانٍ وبقـدر االمكان وحتـملت مـسـؤوليـاتي كــاملة حـتى ولو
كانـت متـواضعة دون ان اتـهرب منهـا أو احاول التنصل منهـا في يوم من

االيام.
وبالرغـم من كل مــاعــانـيت خــالل هذه اVدة الـطويلة ومــا اعـــانيــه االن
نتيـجة هذا النهج وهذه السـياسـة اVستقـيمـة فاني غيـر نادم على ذلك بل
اعـتـبره مـوضع فـخـري واعتـزازي والله شـاهد على مـااقـول� وليس لي أن

هذه االوضاع واحلـياة اجلـديدة بحيث اصـبح من اVستحـيل عليّ مفـارقتـها
والعودة الى احلـياة السابقة� واصـبحت معـتزاً وفخوراً بهـذا الوضع اجلديد
وغـيـر مـبال بـاخملاطر والـنتـائج اVتـرتبة عـليـه� وبعكس ذلك حـصلت لدّي
قناعة تامـة وا�ان كامل �ستـقبل القضـية الكردية وعدالتـها� وثقة كبـيرة
في بلوغ اهـدافـهـا� لذا لم أبال بـكل مـاعـانيت مـن جـوع وفـاقـة وحــرمـان
ومخـاطر بل اعتبرت كلـها مدعاة للفـخر واالعتـزاز� وزادت ثقتي بالنفس
وشـعرت بأن صـحتي اصـبحت أفـضل بكثـير zا كنت عـليه قـبل التحـاقي
بالثـورة� وكـنت يومـهـا في احلـادية والـثـالث� من عـمـري أي في مــقـتـبل
العمر� وكنت سابقاً اعـيش حياة مرفهة وباذخة فتـحولت فجأة وبكل يُسر
الى حـيـاة ملؤها اجلـدية والصـعـاب� فعـادت اليّ نضـارة الشـبـاب واصـبح
جسـمي اكثر مـالئماً بعد ان كـانت البدانة والكسـالة تالزماني فأنسـجمت
وبكل سهـولة مع هذه احليـاة اجلديدة بصـعابها ومـشاقـها بحـيث كان ذلك
موضـع استغـراب الكثيـرين zن عرفـوني سابـقاً� وامتـزجت مع هذه احلـياة
اجلديدة بحـيث لم ا]كن من االنفـصال عنها رغم كل الـظروف وحتى االن�
ورغم تقـدمي في الـعـمـر ومـضي مـايقـارب اربعـة عـقـود مـن الزمن بقـيت
مالزمـاً لتلك الثورة واعـتبـرتها قـضيتـي الشخصـية اخلـاصة الوحـيدة دون
االهتمام باجلوانب االخرى من احلياة� أفنيت في خدمة هذه الثورة واحلركة
التحـررية الكردية زهرة شبابي وأعـز ايام حياتي وبكل اسـتقامـة واخالص
ووالء دون االهتـمـام باVصـالح الشخـصـيـة وحتـى العائلـية� وضـحـيت في
ســبـــيل ذلك بكـل مــا املك� ولـم تبق عنـدي للثــروة واجلـــاه والعــشـــيــرة

واالقارب والعائلة أية قيمة مقابل مصلحة الشعب العليا.
وسـرت في هـذا الطريق على خط مــسـتـقــيم دون ان احـيـد عنـه �يناً أو
يســاراً قـيـد أ�لـة� وآمنت ا�اناً كــامـالً بقـيــادة احلـركــة وبشـخص قــائدها
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مـحسن دزه يي.. شـخصـية سـياسـية كـردية معـروفة� وأسم بارز يحـتل
مـوقـعـاً متـمـيـزاً في الذاكـرة الكردسـتـانيـة بحكم مـسـاهمـتـه الفـعليـة في
احلركة التحريرية الكردية اVعاصرة وربط مصيره الشخصي بها منذ أربعة
عــقـود من الزمـن كـان خــاللهــا من اVقـربـ� من قـائدهـا الراحل مــصطفى
البـارزاني ومن االوفـيـاء له ولنهـجـه النضـالي فـي أصـعب الظروف بل انه
كان احـد االشخاص القالئل الذين رافـقوا البارزاني اثناء عالج مـرضه في
مسـتشـفيـات امريـكا ثم وفاته هناك عـام ١٩٧٩ بعد سـفر نضـالي طويل

علم خالله اجيال الكرد أبجدية النضال..
ولد السيـد محـسن دزه يي في قرية دوگردكـان التابعـة لناحية قـوشتـبه
�حــافظة اربيل الـعـام ١٩٣٢ من أســرة كــردية عـريقــة� واكــمل دراسـتــه
االبتـدائية والثـانوية في اربيل ثم التحق بكلـية احلقـوق في بغداد وتـخرج
فـيهـا العـام ١٩٥٥ حـيث مـارس احملامـاة والتـجـارة معـاً مـدة من الزمن�
وفي العـام ١٩٦٣ التحق بصـفـوف الثورة الكردية ووجـد نفـسه في خـضم
السـيـاسة الـتي أصبـحت قـدره فـيـما بعـد� وفي ١٨ ]وز ١٩٦٨ اسـتـوزر
للمـرة األولى وزيراً العـمـار الشـمـال فـي الوزارة التي ترأسـهـا عـبـدالرزاق
النايف وبعـد ٣٠ ]وز ١٩٦٨ أحتفظ بحـقيـبتـه الوزارية للمرة الثـانية في
الوزارة التي ترأسـها احـمد حـسن البكر الذي كـان رئيـساً للجـمهـورية في
نفس الوقت� وبعد أقل من شـهر قدم استـقالته من الوزارة� وبعد اتفـاقية
١١ اذار ١٩٧٠ ع� سفيراً للعراق في جـيكوسلوفاكيا ثم في كندا� وفي
١٥ آب ١٩٧٣ أستـوزر للمرة الثالثـة وزيراً لالشغـال واالسكان حتى ١١

اندم علـى شيء أو أسف علـى أي عــمل قـــمت به خـــالل مــدة عــمـلي في
صفـوف الثورة وليس لي سـوى االعتذار مـن أبنائي وافراد عائلتـي بسبب
اهمالي لهم� فقد صرفت كل وقتي وجـهدي في خدمة الثورة دون التفكير
في مـسـتـقـبلهم وضـحـيت بكل مـا املك في سـبـيلهـا دون االهتـمـام بهم�
لكنـني على ثقــة كــبــيــرة بأنهم ســوف يســامــحــونني ويكـونون االن وفي

اVستقبل فخورين �ا قمت به.
واريد أن اوضح هنـا للقــاريء الكرX بأنني لـست مـؤرخــاً وال أديبــاً أو
كـاتبـاً� لذا سـردت االحداث علـى حقـيـقـتـها وحـسـبـمـا أسعـفـتني الذاكـرة
وبأسلوب مبـسط ولغة عـربية واضحـة وجلية دون أي تعـقيد بـحيث يكون
يسـيـراً للقـار  عند قـراءته آمـالً ان �تـاز بالسـالسـة والبـسـاطة والوضـوح
واالسلوب اVـبــسط دون أن يشــعــر القـــاريء بأي ملل عنـد قــراءته� وقــد
طلبـت من احملــاور ان ال يجــري أي تغــيـيــر في اجلــمل والـعـبــارات قــدر
اVسـتطاع لكـي تنشـر الذكـريات كـمـا هي وكـمـا دونـتـهـا� لذا اعـتـذر من
القـار  الكرX فــيـمـا اذا وجـد ب� دفـتي الكتـاب أيـة اخطاء أو هفـوات�
وقد حاولت ان اذكر اسماء االشـخاص الواردة في هذا الكتاب مع القابها
ومع ذلك فــقـد ورد بعـضــهـا وفي بعـض احلـاالت مـجــرداً عن أي لقب أو
صفة لذا أعتذر من اصحـابها.. وهكذا باشرت بعون من الله تعالى بسرد

ذكرياتي عن االحداث التي عاصرتها.
       w�…“œ s	
�

صالح الدين - كردستان العراق
        ٤/٣/ ٢٠٠١
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التـحريـرية الكردية اVعـاصرة التي كـانت سـهـول وجبـال كـردسـتان العـراق
خالل عقود القرن العشرين مسرحاً للنضال من أجل حتقيق اهدافها..

و�ا ان الرجل عـاش زمـناً طويالً في خـضم احـداث هـذه احلـركـة ومـايزال
فـقــد اتيح له االطالع على الكـثـيـر من خـفــاياها واسـرارها والتـي كـشف
النقـاب عنهـا ألول مـرة من خـالل اجـاباته اVسـتـفـيـضـة على االسـئلة التي
طرحـتـهـا عليـه� و�ا يسـاعـد القـاريء على فـهم افـضـل للظروف واVراحل

التي مرت بها احلركة التحريرية الكردية في العراق.
وهذا احلـوار هو حصـيلة لقـاءات عـديدة أجريتـهـا معـه في منزله احلـالي
�صــيف صـالح الديـن على بُعـد ٣٢ كــيلومــتـراً عن مــدينتنا أربـيل كنت
خـاللهـا أقطع اVسـافـة في كل مـرة بحـثـاً عن أجـوبة السـئلة كـانت تشـغل
البـال� او بحـثـا عن توضـيـحـات بشـأن شـخـوص واحـداث عـاصـرها حـتى
أنتهى احلوار بالشكل الذي يراه القاريء االن وقد استغرق ذلك زهاء عام
واحد حسب مـا سمحت به ظروف الرجل ومشـاغله السياسيـة واسفاره الى

خارج كردستان العراق..
وقد توخـيت الدقة واالمـانة عند قيـامي بترتيـب اجابات السـيد دزه يي
وتبويبها حسب مراحلها الزمنية حيث أن اجاباته تعد شهادته للتاريخ عن
االحـداث التي عـاصـرها� ووجـدتُ من اVفـيـد اضـافـة الهـوامش الضـرورية

الى تلك االجابات� آمالً ان اكون قد وفقت في ذلك..
ويبلغ السـيد دزه يي التـاسـعة والسـت� من العـمر وهو أب لثـالثة أبناء
هم (شيروان وبارزان وسـف�) وثالث بنات هن (په �ان وريزان وسه يران)
كـمـا أصـبح االن جــداً لعـدد من االحـفـاد� ومن خـالل احلــوار مـعـه وجـدته

مزيجاً من اخلبرة واحلكمة والثقافة والتواضع واخللق الرفيع.
وقـد سألتـه ذات مرة: أي حن� يشـدك اكثـر الى اVاضي? فأجـاب:حن�

آذار ١٩٧٤ حيث التـحق مجـدداً بصفـوف الثورة الكردية وبعـد االتفاقـية
التي عقدت ب� العراق وايران في ٦ آذار ١٩٧٥ والتي عـرفت بـ(اتفاقية
اجلـزائـر) عـاش في اVنـفى بعـيــداً عن وطنه ثم اســتـقــر به اVقــام في لندن
مواصالً هـناك عمله السياسي ضـمن احلزب الد�قراطي الكردستـاني حتى
العـام ١٩٩١ حيث عاد الـى كردستـان وهو يواصل عـمله السيـاسي فيـها

االن كممثل خاص للزعيم الكردي مسعود البارزاني.
واVتتـبع لسيرته الذاتـية والسيـاسية يجـدها حافلة باالحداث وهي سـيرة
تكاد تشـبه في مـسـاراتها طبـيعـة اجلـغرافـية الكردسـتـانية حـيث الوديان
واجلبال أي منخفـضات التضاريس ومرتفعاتـها وهكذا كان قدر الرجل مع
تقلبات الظروف واالحوال السياسية بـحالوتها ومرارتها� فمن النضال في
خنادق اجلـبـال التي وصفـت �وطن الرجـال الشجـعـان الى االنتـقال للـقصـر
اجلمـهوري في بغـداد الداء اليم� القانـونية كوزير أمـام رئيس اجلمـهورية
فالعودة الى خنادق النضال ثانية ثـم االنتقال الى عواصم البلدان االوربية
وتقـدX أوراق االعتـماد لـرؤسائهـا كسـفـير للعـراق في تلك البلدان ومنهـا
العـودة الى الوطن لالسـتـيـزار ثانـيـة فـااللتـحـاق مـجـدداً بخنادق النضـال
ومنهـا االنتـقـال من منفى الى آخـر ثم العـودة أخـيـراً الى كردسـتـان حـيث
شعبه وموطنه� وفي كل تلك الـظروف واالحوال كان الرجل ومايزال مؤمناً

ا�اناً راسخاً بقضية شعبه ونضاله من أجل حقوقه القومية اVشروعة.
والشك ان سـيـرته الذاتيـة والسـيـاسـيـة احلـافلة بالدروس والعـبـر جـديرة
بالتـدوين ليطلع عليـها ابـناء اجليل احلـاضـر وليعـرفوا مـن خاللهـا الشيء
الكثـيـر عن احـداث تاريخنا اVعـاصـر� ومن خـالل هذا احلـوار اVطول الذي
أجريتـه مع السيد دزه يي فتح دفـاتر ذكرياته وأجاب بصراحـة على اسئلة
عـديدة تناولت سـيـرته الذاتيـة وقـصـتـه مع السـيـاسـة وحتـديداً مع احلـركـة
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اVرء أبداً ألولِِ منـزلِ.. وعـرفت انه يقــصـد بذلك قـريـتـه دوگـردكــان حـيث
مسقط رأسه ومرتع طفولته وصباه� وحنينه هذا يدفعه أحياناً في ساعات
التأمل اللقاء نظرة مـن بعيد على سهول قـريته من قمة جبل پيـرمام حيث
يقع منزلـه االن� ولعل البُـعـدين اVـكاني والزمـاني ب� منـزله األول ومنزله

احلالي يختصران سيرته الذاتية من اVاضي الى احلاضر.
أخـــيــراً.. أترك الـقــاريء مع الـســيـــد دزه يي وهو يـروي ذكــرياتـه عن

األحداث التي عاصرها.

طارق ابراهيم شريف  
أربيل - كردستان العراق
     ٣/٨/ ٢٠٠١
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* أيام اللهو واللعب في أزقة قرية دوگردكان
* االلتحاق بالدراسة االبتدائية في مدرسة أربيل األولى
* قصة احلفاظ على كُردية سهل قراج من شر التعريب

* أصداء حادثة وفاة اVلك غازي في أربيل عام ١٩٣٩
* حركة مايس عام ١٩٤١ واحراق سيارة متصرف أربيل

* خفايا االنزال اجلوي للضباط االVان في اربيل عام ١٩٤٣
* زيارة مصطفى البارزاني Vدينة أربيل ومنطقة دزه يي
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ووفـاتهـا في دار اVرحـوم الشـيخ مـحي الدين الشـيـخ صالـح �دينة أربيل�
وسأذكر تفاصيل أخرى في سياق احلوار فيما بعد.

وقد كـنت االبن الثالث ب� خـمسـة اشقـاء وشقـيقـة واحدة� وكنا جـميـعاً
صغاراً عندما توفي والدي وكان أكبرنا سـناً هو شقيقي الراحل كاك احمد
الذي لم يكـن يتـجـاوز الثــانيـة عـشـرة مـن عـمـره انذاك وكـان مــايزال في
الصف الرابع االبتـدائي في مدرسـة قرية (قـاضيخـانه) العائدة ألحـد ابناء
عمـومة والدي وهو اVرحـوم حس� مال والتـي كانت قد افـتتحـت في العام
١٩٣٢ على مـاأعتـقد� وبعـد وفـاة والدي أستـمر شـقـيقي كـاك احمـد في
الدراســة عـامـاً آخــر ثم أضطر بعــدها الى تركــهـا للتــفـرغ الدارة شــؤوننا
بالتـعاون مع والدتـي وكان اقـاربي االخريـن كعـمي عبـدالرحـمن بايز الذي
كـان يقـيم ايضـاً في نـفس قـريتنا وكـذلك أبناء عـمـي علي خـورشـيـد بايز
الذي كـان يقـارب والدي سناً ومن اصـدقائه اVقـرب� يسـاعـدوننا في ادارة
شؤوننا� وكـذلك ابن عمي اVرحوم آغا احـمد بايز الذي كان يقـيم في قرية
بيـرداود القـريبة من قـريتنا حـيث كـان من اكـثر الـناس رعاية لنـا وحرصـاً
على مــصــاحلنا وقــرباً منـا� (وهو والد كــاكـه عــبــدالقــادر ووالد زوجــتي

أيضاً).
والبد من أن اذكــر انه عندمـا توفـي عـمي احـمــد بايز كـان ابـنه (آغـا)
مــايزال صـغــيــر السن فــرعـاه والدي� ثـم قـام هو بـرعـايتـنا عندمــا توفي
والدي� وهكذا استـمر احلال حتى توفي هو أيضاً فـي صيف العام ١٩٤٣
وكان ابنه الوحيد كاكه عبدالقادر فـي العام األول من عمره فتولى شقيقي
كاك احـمد رعـايته ومـساعـدة والدته في ادارة شؤونهم� وهكذا كـان حكم

القدر.
وكان لوالدتي الفضل االكبر في تربيتنا وكـذلك شقيقي كاك احمد رغم

*    للللننننببببــــددددأأأأ    ححححووووااااررررنننناااا    ببببــــااااللللععععووووددددةةةة    ااااللللىىىى    ااااVVVVررررااااححححلللل    ااااألألألألووووللللــــىىىى    ممممنننن    ححححييييــــااااتتتتكككك����    ممممــــاااا    ااااللللذذذذيييي    تتتتتتتتذذذذككككــــررررهههه
ععععننننههههاااا????

- ولدتُ في ربيع العـام ١٩٣٢ في قـرية دوگـردكان الـواقعـة على بعـد
نحو ٢٥ كيلومتراً جنوبي مدينة أربيل و ٨ كيلومترات غربي مركز ناحية
قـوشــتـبـه� وكـان والدي مــحـمـد ام� احلــاج بايز من رؤسـاء عـشــيـرة دزه
يي(١)� ويروى عنه انه كان رجـالً كر�اً� شهـماً� شجاعـاً� وسيماً� اضـافة
الى كـونه مــحـبـوباً جـداً ب� أقـاربه وأهـالي وفـالحي اVنطقـة� ويـذكـر عنه
الكاب§ هي(٢) في كتـابه اVوسوم (سنتان في كـردستان) قـائالً:(انه كان
األخ االصغـر البراهيم اغا رئيس عـشيرة دزه يي انذاك� وفـي الثالث� من

عمره� وكان شاباً وسيماً ونشطاً).
وقـد توفي والدي في شـهر ]وز العـام ١٩٣٦ وهو لم يتـجـاوز اخلمـس�
عـامـاً من العمـر� وأغلب الظـن ان وفاته كـانت نتـيـجـة اصابـته بالتـهـاب

الزائدة الدودية� وكنت انذاك في الرابعة من عمري.
أما والدتي فهي كافية خا¨ التي تنتمي الى سادة البرزجنة� وهي كر�ة
الشـيخ معـروف الشـيخ كـرX الشهـيـر الذي كان يسكن قـرية (هه له جـه)
الواقعة شرقـي مدينة اربيل على بعد نحو ٢٠ كيلومتـراً� وقد توفيت هي
أيضـاً �رض السـرطان في أواخـر شـهر كـانون األول العـام �١٩٦٣ عندمـا
كنت مع شقيقي كاك احمد وعمر ملتحق� بالثورة الكردية التي كانت قد
أندلعـت في ايلول عــام �١٩٦١ وكــان شــقــيــقيّ االخــرين انور وســعــدي
يقـــيــمـــان في أوروبا انذاك وقـــد توفــيـت والدتي في مـــدينة اربـيل وهي
مطاردة من قبل السلطات احلكومية ومرتزقتها وبعيدة عن ابنائها ودارها
ومــســقط رأسنا في قــرية دوگــردكــان بعــد ان احــرقـتــهــا تلك السـلطات
وصـادرت جمـيع zتلكاتنا في القريـة وكانت والدتي تسكن اثناء مـرضهـا
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وهكذا مرت االعـوام كنا خاللهـا ننتقل من دار الى اخـرى ومن حي الى
آخر في مـدينة أربيل التي كانت مدينة صـغيرة انذاك يكاد عـدد سكانها
اليبلغ االربع� الف نسمة حسب احـصاء العام ١٩٤٧ عندما كنت انا من
ضمن العدادين وكـنت يومذاك في الصف الثالث اVتوسط حـيث كان عدد
احـيـاء اVدينة اليتـجاوز الـستـة أو السـبـعـة أحيـاء. وكنا نعـود خـالل ايام
العطل الرسمية واحياناً خـالل عطلة نهاية االسبوع الى قريتنا وكنا نتطلع
بشـوق الـى ذلك اليـوم حـيث كـنا نقـضي ايام الـعطل -خـاصـة في مــرحلة
الدراسـة االبتـدائيـة- مع ابـناء القـرية باللهـو واللعب ونـسـهـر في الليـالي
اVقـمـرة حـتى ساعـة مـتـأخـرة من الليل� ومـازلت أذكـر زمـالئنا في القـرية
Xالذين كانـوا يشاركوننا اللـعب ومنهم حمه صـادق واسمـاعيل حـاجي كر
وحـاجي فـقي عوال وصـابر حـمـد وغـيرهم� وكـانت توجـد في القـرية عـائلة
يهـوديـة واحـدة وكـان ابنهم داود فـي مـثل سننا حــيث كـان من اصـدقــائنا
اVقـرب� وكـان ذكــيـاً وشـجـاعـاً يشـاركـنا جـمـيع ألعـابنـا حـتى في حـاالت
الشـجـار والـعـراك ب� ابناء شطريي الـقـرية أو مع ابناء قـريـة اخـرى حـيث
كان هو دائماً فـي مقدمة ابناء القريـة� وهكذا استمرت أيامي اVمـتعة في

القرية والتي اعتبرها من أسعد أيام حياتي ومازلت أتذكر تلك األيام..
*    ععععللللىىىى    ذذذذككككرررر    تتتتااااررررييييخخخخ    أأأأسسسسررررتتتتكككك����    ييييررررووووىىىى    اااانننن    أأأأححححدددد    ااااققققــــااااررررببببكككك    ققققاااامممم    ققققببببلللل    ننننششششووووبببب    ااااحلحلحلحلرررربببب
ااااللللععععــــااااVVVVييييــــةةةة    ااااألألألألووووللللىىىى    ����ننننعععع    ااااللللععععــــششششــــاااائئئئــــرررر    ااااللللععععــــررررببببييييــــةةةة    ممممنننن    ااااححححــــتتتتــــالالالاللللل    سسسســــههههلللل    ققققــــررررااااجججج    ففففيييي    ممممننننططططققققــــةةةة
ً    ااااللللتتتتععععررررييييبببب    ففففييييــــههههاااا����    مممماااا ً    ببببذذذذللللكككك    ععععللللىىىى    ككككررررددددييييةةةة    تتتتللللكككك    ااااVVVVننننططططققققةةةة    ممممــــققققااااووووممممااااًًً ممممخخخخممممــــوووورررر    ممممححححااااففففظظظظااااًًً

ححححققققييييققققةةةة    ههههذذذذهههه    ااااللللررررووووااااييييةةةة????
- قـبل أن أجـيب على سـؤالك البد أن أذكـر ان عـشـيـرة دزه يي تسكن
جنوب مـدينة اربيل مـباشـرة في اVنطقـة الواقعـة ب� الزاب� أي في القـرى
التابـعة لناحيـة قوشـتبـه وناحية كنـديناوه وقسم من ناحـية الگوير وناحـية

صغر سـنه فقد ]كن من ادارة شؤوننا بالتـعاون مع والدتي� وكان شقـيقي
هذا على درجـة كـبـيـرة من الذكـاء وقـوة الشـخـصيـة وسـمـو االخـالق� وذا
مكانة مـرمـوقــة جـداً لدى اجلـمـيع� وقـد ضـحى بدراسـتـه مـن أجلنا حـيث
أشرف بـنفسـه على ادخالنا اVدارس واجلـامعـات في بغداد وأوروبا� وكـان
حـريصـاً على مـصاحلـنا وأمورنـا الدراسيـة ولم نكـن نشعـر أبداً باحـسـاس
اليتم أو مـعاناة فقـدان األب ألنه عوض لنا ذلك مع والدتي حـيث هيأ لنا

كل ما كنا نحتاجه.
عشت االعوام األولى من طفولتي في قريتنا دوگردكان� وأكاد الأتذكر
صورة والدي كاملة� وقد قضـيت تلك األعوام كأي طفل ريفي آخر باللهو
واللعـب في أزقـة وطـرقـات الـقـريـة وأوحـالـهـا وغــبــارها حــتى التــحــاقي
باVدرسة االبتـدائية في مدينة أربيل خـريف العام ١٩٣٨ مع شقـيقي انور
الذي كان يكبرني بحوالي ثالثة اعوام ويسبقني في الدراسة �ثلها أيضاً�
وأقـمنا في دار مـؤجرة مع ابناء عـمـومتي وأبنـاء اخوالي وكـان مـجمـوعنا
ثمـانيـة طالب مـن مـخـتلف االعـمـار� وكـان اVرحـوم شــيخ جـبـار وهو ابن
خـالي والذي اصــبح يعـرف فـيــمـا بعـد بالـعـقـيـد شــيخ جـبـار أكـبــرنا سناً
ومـشـرفاً عـلينا وكـان يومـذاك في الصف الثـالث اVتـوسط أمـا نحن فكنا
جـمـيــعـاً في مـرحلة الـدراسـة االبتـدائيـة ومــا ان انهى شـيخ جـبــار مـرحلة
الدراسـة اVتـوسطة حـتى ذهب الى بغـداد والتـحق بالـثانـوية العـسكرية ثم
بالكليـة العسكرية� وبذهابه أنفـرط شملـنا وأصبـحت كل مجـموعة ضـمن
منتـسـبي العائلة الـواحدة يقـيم في دار مـسـتقلة� فـأسـتأجـر شـقيـقنا كـاك
احمـد داراً لنا في مـحلة سعـدوناوه سكناها أنا وشقـيقي انور والتـحق بنا
شـقـيـقنا الثـالث سـعدي الذي كـان قـد بدأ الدراسـة حـديثـاً وكـان ذلك في

العام الدراسي ١٩٤٠-١٩٤١.
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لشـجاعـتـه وحنكتـه وذكـائه وقوة شـخـصيـتـه� واكـتسب شـهـرة كـبيـرة في
اVناطق احملـيطة باربيل وب� العـشـائر الكردية االخـرى والعـشائر العـربيـة
أيضاً� وكان دوماً على خالف مع السلطات العثمانية في اVنطقة وتعرض
للمـالحقـة والسجن اكـثـر من مرة من قـبل تلك السلطات� وقـد أشار اليـه

الكاب§ (هي) كثيراً وباعجاب في كتابه (سنتان في كردستان).
وكـانت خيـرات وخصـوبة اراضي سـهل قراج مـحط انظار الطامـع� منذ
القدم� وقد حاولت العشائر العـربية اVوجودة في اVنطقة احملاذية والقاطنة
في غـــربـي نهـــر دجلـة وكـــذلك اصـــحـــاب الـنفـــوذ والسـطوة في اVـوصل
وبتـشجـيع من بعض اVوظف� العـثـمانيـ� السيطرة على هـذه اVنطقة عـدة
مرات� واخـيراً ª شن هجوم كـبير على هذا السـهل من قبل تلك العـشائر
Xيـة األولى� اال ان عمي براVفي عهـد العثماني� قـبل نشوب احلرب العا
اغـا ]كن من جـمع عـدد كـبـيـر من افـراد عـشـيـرته والعـشـائر االخـرى في
منطقــة دزه يي ومـايجــاورها وقـاد حـمـلة مـضـادة ]ـكن خـاللهــا من دحـر
الهجوم وطرد العشائر العربية الى ماوراء نهر دجلة وأحلق بهم هز�ة كبرى
محـافظاً بذلك على كُـردية اVنطقة حـيث أعادها الى اصـحابهـا الشرعـي�
من الكُرد كمـا شجع الناس على السكن في اVناطق اخلاليـة� وهكذا أبعد
هذا الرجل شـر التـعـريب عن هذه اVنطقـة الكردية� وقـد توفي منقـذ سـهل
قـراج براX اغا في العـام ١٩٢٠ (رحمـه الله)� وال أدري ان كان التـاريخ

سينصفه بذكر موقفه البطولي هذا أم ال?!
وقــد حـاولت تلك الـعـشــائر العـربـيـة مــرة اخـرى في اواخــر الثــالثينات
واوائل االربعـينات من القـرن العـشـرين حتـقيق مـآربهـا مـجـدداً لكن ليس
بالقــتـال هذه اVرة بل بوســائل سـيـاســيـة ومن خــالل السلطات احلكومــيـة
بهـدف احتـالل اVنطقة واحلـاقهـا بلواء (مـحافظة) اVوصل مـستـفيـدين من

قراج ضمن قـضاء مخمور� وتتكون هذه اVنطقـة من سهول واسعة وخـصبة
جداً وخاصة سهل قراج الذي �تد الى مـساحات شاسعة ب� الزاب� وصوًال
الى نهـر دجلـة� وتعـد أراضي هذا السـهل من أخـصـب االراضي وأكـثـرها
خيراً وبركة وعطاءً� وقـد سكنتها منذ القدم عشائر وعـوائل كردية موزعة
على قـرى صـغـيرة ومـتـفـرقـة في انحـاء السـهل اخلـصب اVعطاء� وبسـبب
سـعـة السـهل وقلة سكانه قـد�اً كـان مـعظمـه يتـخـذ في ايـام الربيع لرعي
االغنام� وكانت اخليم السوداء تنتشر هنا وهناك وكان الكُرد من اصحاب
اVواشي يرعـون أغنـامـهم في انحـاء هذا السـهل� وكـانـت قطعـان الغـزالن

تنتشر في اVنطقة بكثرة أيضاً.
ونظراً لدفء اجلـو وخـصـوبة االرض وتـوفـر الكأل كـان اصـحـاب االغنام
ينتقلون في اواخـر ايام موسم الشتاء من سـهل اربيل وكنديناوه الى سهل
قـراج� وكانت مـشاهد تنقـالتهم بالدواب احملـملة التي تقودها احلـسناوات
الريفـيـات جمـيلة جـداً� وقـد أصبـحت تلك اVشـاهد مـصدراً أللهـام مـغني
(احليـران) واالغاني الشعـبية الكردية القـد�ة وللشعـراء الشعبـي� أيضاً�
ور�ا يعجز اللسان عن وصف تلك اVشاهد اجلميلة بالكلمات العادية� بل
اليجيد وصفها اال مُغني (احليران) القدامى الذين عاصروا وعايشوا ذلك
الزمـن حــيث كـــانوا ومـــازالوا يتـــداولون تلـك الكلـمــات واالوصـــاف في

اغانيهم حتى يومنا هذا.
أعـود الى مــوضـوع حــديثنا قـبل ان يـأخـذني اخلـيــال بعـيــداً الى االيام
اخلـوالـي لسـهل قــراج� فـقــد كـان عــمي اVرحــوم براX اغـا (ابرهـيم بايز-
شـقـيق والدي) من اشـهـر وأقـوى رؤساء عـشـيـرة دزه يي في اواخـر القـرن
التاسع عشر واوائل القرن العشرين� ورغم ان عشيرة دزه يي كانت تتفرع
الى أربعــة افـخـاذ ولـكل فـخـذ رئـيس اال ان براX اغـا كــان ابرزهم وذلك
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ً    ععععنننن    ححححااااددددثثثثةةةة    ووووففففااااةةةة    ااااVVVVللللكككك    غغغغااااززززيييي    ععععاااامممم    ١١١١٩٩٩٩٣٣٣٣٩٩٩٩???? *    ههههلللل    تتتتتتتتذذذذككككرررر    ششششييييئئئئااااًًً
- ذكـرت من قـبل أني الـتـحـقت بالدراسـة االبتـدائيــة في خـريف العـام
١٩٣٨ حـيث دخلت مـدرسـة اربيل األولى التي كـانت بنايتـهـا تقع قـبـالة
حــديقــة نادي اVوظفـ� انذاك ومــاتزال هذه اVدرســة قــائمــة وتســمى االن
مــدرسـة ابن خـلكان� وكـان مــديرنا انـذاك هو اVرحــوم عـبــدالله عــزيز من
أهالي أربيل والذي كان رجـالً طيباً ذا روح وطنيـة وقومية� وكـانت توجد
في اVدينة انـذاك مـدرسـتـان ابتـدائيــتـان للبن� همــا (اربيل األولى) وهي
مدرستي و (اربيل الثانية) والتي كـان يتولى ادارتها اVرحوم احمد ناجي
(والد صديقنا السيد جودت احمـد ناجي)� وكانت بنايتها تقع قرب بناية
ديوان مـحافظة اربيـل احلاليـة� ثم أسـتحـدثت فيـمـا بعد مـدرسـة ابتدائيـة
اخـرى- أوليـة مـتكونة من أربعـة صـفوف- في مـحلة خـانقـاه قـرب تكيـة
اVرحوم الشيخ عبدالكرX البرزجني سـميت بـ (مدرسة اربيل الثالثة) وكنا
نسـمـيــهـا �درسـة اليـهــود ألن اكـثـرية تالمـيــذها كـانوا من ابناء الـطائفـة

اليهودية.
وكــان مـعلـمنا في مــادة القـراءة العــربيــة في اVدرســة هو اVرحــوم علي
حس� كسرة والذي كان مرشداً لشعبتنا أيضاً� وكان يعرفني باألسم حيث
سـبق له ان قـام بتدريـس شقـيـقي كـاك احمـد تدريسـاً خـصوصـيـاً في ايام
الصــيف في قــريتنا في اوائـل الثـالثيـنات عندمــا كـان والدي عـلى قـيــد

احلياة.
وفي أحـد ايام ربيع العـام ١٩٣٩ دخلنا الصف كـاVعـتـاد ولم نكن على
علم �ايجري حـولنا حيث لم يكن أحـدنا يتجاوز الـسادسة أو السـابعة من
العمر� ثم دخل اVعلم اVذكور الصف من بعدنا وقـد بدا حزينا وكان يعتمر
سدارة سوداء� وربطة عنق سـوداء� وجلس على الكرسي اخملصص له دون

نفـوذ بعض اVسؤول� احلكومـي� مثل مـصطفى العـمري(٣) وغيـره� لكن
أهالي اVنطـقـة قـاومـوا ذلك هذه اVرة بقـيـادة اVرحــوم حـس� مـال (ابن عم
براX اغــا وابن عم والدي) حــيث ]كـن حـس� مــال �ســاندة جــمـيـع ابناء
العشـيرة وسكان اVنطقة من افشـال اخملطط مرة أخرى وحمـاية اVنطقة من

التعريب.
وأستـمرت هذه السيـاسة الشـوفينية في اVنطـقة مرة أخـرى� وكانت هذه
اVرة من قـبل السـلطات احلكومـيـة نفـسـهـا فـفـي العـام ١٩٦٣ ª تعـريب
نحو ٣٠ قـرية كردية في منطقـة كنديناوه الغنيـة بالثروة النفطيـة حيث ان
اكبـر ابار النفط في العالم يقع في هـذه اVنطقة وان بئر النـفط اVوجود في
قـرية (ساره لـو) وهي احدى قـرى منطقـة كنديناوه (تقع غـرب نهـر الزاب
الصغير وجنوب غربي التون كوبري) يبلغ انتاجه اليومي مائة ألف برميل
من النـفط وقــد اشــارت الـى هذا الرقم مـــجلة (أهل الـنفط) التي كـــانت
تصدرها شركة نفط العراق في أحد اعدادها الصادرة خالل العام �١٩٧١
وهكذا جــرى ترحــيل السكـان الكُرد االصلي� مـن هذه القــرى وª توط�
العشائر العـربية فيها� وفي العـام ١٩٦٧ استطاع الزعيم الكردي الراحل
مـصطفى البـارزانـي ارغـام السلطات احلكومـيـة على اخــالء اVنطقـة حـيث

عاد السكان االصليون اليها.
وخالل عـقد الثـمانينات من القرن الـعشرين بدأت حـمالت التـعريب من
جديد رافـقتها حـمالت االنفال سـيئة الصيت� ومـازالت عمليات التـعريب
والتـهــجـيـر مــسـتـمـرة لألسـف الشـديد مـتــجـاوزة سـهل قــراج الى نواحي
كنديناوه والگوير وبعض قرى ناحـية قوشتبه ضـمن محافظة اربيل ناهيك
عما يـجري في محافظة كـركوك واالقضيـة التابعة لها وكـذلك في منطقة

خانق� ومايجاورها� وفي مناطق سنجار والشيخان والزمار وغيرها..
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* ووووممممااااذذذذاااا    ععععنننن    ااااححححددددااااثثثث    ححححررررككككةةةة    ممممااااييييسسسس    ١١١١٩٩٩٩٤٤٤٤١١١١????
- كنت حينذاك في الصف الثـالث االبتدائي� أبلغ التاسعـة من عمري�
وكنـا في أواخـــــر ايام العـــــام الدراسـي ١٩٤١ أي كــــان ذلك قـــــبل اداء
االمـتـحـانات النهــائيـة بأيام قـالئل� وقـد فـوجـئنا ذات يوم بـأحـد مـعلمي
مدرسـتنا- وال أتذكر من الذي كان- وهو يخـبرنا بأن حركة قـد قامت في
بغـداد ضـد االنـكليـز وهرب الوصي االمــيـر عـبـداالله وان اVلك الصــغـيـر
فيصل الثاني ووالدته اVلكة عاليـة قد التجئا الى دار اVال ابو بكر افندي
في قرية باداوه بـضواحي مدينة أربيل� وان رشـيد عالـي الگيالني(٥) قد
سـيطر على االوضاع العـامـة في البالد وان العـراق سيـكون حليفـاً لألVان
الذين هم أصدقاء الكُرد!! هذا ما سمعناه من معلمنا وال أدري وال أتذكر

ماذا كان رد فعلنا ازاء ذلك ونحن تالميذ صغار?!
وفي اليـوم التالي طلب منـا التهـيوء للمـشاركـة في مـسيـرة تأييد تقـام
بهذه اVناسبـة� وقد جتمعنا بشكل منظم حيـث وقف تالميذ كل صف على
حـدة في باحة اVدرسـة ثم بدأنا السـيـر في الشارع الرئـيسي اVار من امـام
بناية مـدرستنا بـاجتاه قلعـة اVدينة� وفي السـاحة الصـغـيرة الواقـعة اسـفل
بوابة القلعـة توقـفنا عن السـيـر والقينا طـلبة اVدرسـة اVتـوسطة والثـانوية
الذين كــانوا يرتدون مـالبس الفــتـوة� ثم ألقى أحــد االشـخـاص كلـمـة في
التــجـمع احلــاشــد الذي انضم اليــه بعض االهالـي� وال أدري من هو الذي
ألقى الكلمـة اVذكورة وماذا كـان مضـمونهـا� وكل ما أتذكره هـو أن طلبة
اVدرســة اVتـوسطـة والثـانويـة بدأوا يرددون االناشـيــد القــومـيــة الكردية�
واتذكر من ب� تـلك الوجوه السيـد حيـدر عثمـان الذي كان يلقب بـ(حـيدر
«ÊU??�??�œ—u??� ÍWz Í—Wz» شـيــرزاد) حـيث بدأ يـردد بصـوت عـال انـشـودة

وكان هو الباديء أوالً ثم تبعه االخرون بترديدها..

ان ينبس ببنت شـفة� ثـم وضع رأسه ب� يديه مـستـنداً على ذراعيـه اللت�
وضـعهـما عـلى اVنضدة التي أمـامـه.. ومضت فـتـرة صمت دون ان نعـرف
السـبب� وبدأ بعضـنا ينظر الى البعـض االخر ويتـهامس ويـستـغرب لعـدم
مـباشـرة اVعلم بالتـدريس� وبعد مـضي فـترة قـصـيرة على هذا احلـال� رفع
اVعلم رأسه ووجه الينا سؤاالً بقوله: «هل علمتم بنبأ وفاة اVلك غازي(٤)
ان ذلك خلـســارة كـبـرى حــقـاً?!» ولم جنب علـى سـؤاله الننا لم نكـن نعلم
ماذا نقول� ثم أخبرنا بتعطيل الدراسـة ففرحنا بذلك ونسينا موضوع وفاة
اVلك!! بعـد ذلك أوعـز الينا باحلـضـور في يوم مـع�- وال اتذكـر اذا كـان
ذلك في اليوم التـالي أو فيما بعـد- لالشتراك في تشيـيع اجلنازة الرمزية

للملك..
وفي اليوم احملدد حضرنا الى مركز التـجمع واعتقد بانه كان قرب بناية
نادي اVوظف�� وكـان هناك نعش مـغطى بالعلم الـعراقي وببـاقـات الورود
مــحـمــالً على سـيــارة مكشــوفـة يحــيط بهــا رجـال ونســاء كـانـوا يبكون
ويولولون تعبيراً عن مـشاعرهم� وكنت أعتقد حقـاً بأن اVلك اVتوفي يرقد

في ذلك النعش!
ومـازلت اتذكـر العــبـارات التي كـانت النسـوة العـربـيـات اVقـيـمـات في
اVدينة يرددنها وهي: «يا أبو فيصل ياولينا.. صبحت الدنيا حزينة»� ثم
بدأ اVوكب يسير عـبر الشارع الوحيد في اVديـنة ماراً من امام بناية نادي
اVوظف� وصـوالً الى السـاحـة الواقـعـة امـام بناية ديوان اVتـصـرفـيـة حـيث
القيت هناك كلمات التأب� من قـبل بعض اVشيع� الذين ال أتذكرهم� ثم
تفرق اجلـميع.. وهذا كل ما تختـزنه ذاكرتي عن حادثة وفـاة اVرحوم اVلك

غازي وقد بدا لي ان عامة الشعب كانوا حزين� لوفاته..
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ومن العـبي كرة القـدم اVمـتازين� وسـمعـت بأن احملامي عـوني يوسف(٧)
والشـيخ حـسن الشيخ نـعمـة الله الذي كـان مـديراً أو معلمـاً انذاك وفـائق
نادر ومعـروف العارف قد أعتـقلوا أيضاً.. هذا كل ما اتذكـره عن احداث

حركة مايس العام ١٩٤١.
وعلى ذكر اVرحـوم اVال ابو بكر افندي او اVال افندي� فقـد كان من ابرز
الشـخـصيـات الدينيـة واالجـتـماعـيـة في كـردستـان بل في العـراق بصـورة
عامة ووصلت شهرته الى بقية اجـزاء كردستان وكان طالب العلوم الدينية
يفدون مـن اقاصي كردسـتان طلبـاً لنيل العلم عنده� وقـد تخرج العـشرات
واجـــيـــزوا علـى يده ومنهـم العـــديد مـن العلمـــاء االعـــالم ورجـــال الـدين

البارزين.
كــانت شــخــصـيــة اVال افـندي قــوية لدرجــة كـان لـه القــول الفــصل في
النزاعــات القـبليـة والـعـشـائرية وبعــد تأسـيس الدولـة العـراقـيـة كــانت له
مكانة سـامـيـة عـند رجـال احلكم والعـائلة اVالكـة� وقـد زاره اVلك فـيـصل
االول عند زيارته ألربـيل حـيث حل ضـيـفـاً علـيـه� وكـان رؤسـاء الوزارات
والوزراء عند زياراتهم الربيل يتـوجهـون الى محل سكناه في قـرية باداوه
بضــواحي مـديـنة اربيل قــبل زياراتهم لديـوان اVتـصــرفـيــة� وكـان األمــان
مـضـمـوناً فـي كنفـه لدرجـة ان اVلك فــيـصل الثـاني ووالدته اVلـكة عـاليـة
وافراد العائلة اVالكة (عدا الوصي االمير عـبداالله) قد التجأوا اليه عند
قـيــام حـركـة رشــيـد عــالي الكيـالني فـي مـايس العــام ١٩٤١ وحلوا في

ضيافته حل� القضاء على احلركة.
وقـد حظيت �قابلة اVـال افندي وانا طفل في العـاشرة من عـمري عندمـا
كنت برفـقـة اعـمـامي وشقـيـقي كـاك احـمـد وذلك في ربيع العـام ١٩٤٢.
وسـمعت من جنله اVرحـوم عزالدين افنـدي بأن الشيخ احـمد البـارزاني عند

وبعـد ذلك التجـمع سمعـنا بأن سيـارة متصـرف (محـافظ) اربيل انذاك
اVرحوم صالح زكي صاحبقران(٦) قد اشعلت فيها النيران خالل جتمع آخر
أقيم امـام بناية ديوان اVتصـرفية� وفـي اليوم التالي أو بعـده بأيام حتلقت
في الصباح الباكـر طائرتان حربيتان في سماء اVدينة قـيل بانهما طائرتان
بريطـانيـتــان� وª حــفــر اخلنادق داخل حــديقــة نادي اVوظـف� أمـام بـناية
مـدرســتنا� وبدأنا نحن التــالمـيـذ بدخــول هذه اخلنادق� وكنا صــغـاراً في
السن لدرجــة اننا عند دخـولـنا اخلنادق لم نكن نســتطيع اخلـروج مـنهـا اال
من خـــالل مـــســـاعـــدتنـا من قـــبل االخـــرين.. ثـم تكرر حتـليق الطـائرات
البريطانية في سماء اVدينة� وحصل بعض حاالت رمي االطالقات النارية
في الثكنة العـسكرية التي كـانت جتثم فـيهـا الطائرات العراقـية� واتذكـر
ان احــدى الطائرات اVـغـيــرة ألقت قـنبلة ســقطت بـ� مـدينـة اربيل وقــرية
باداوه� وأخـيـراً تقـرر تعطيـل الدراسـة في اVدارس دون اداء االمـتـحـانات
والأعرف تفـاصيل مـاجرى بعد ذلك وكـل ماأتذكره اني سـمعت بان حـركة

رشيد عالي الگيالني قد فشلت وان الكثيرين من الناس قد أعتقلوا.
وبعـد انتهـاء العطلة الصـيفـيـة عدت من قـريتنا الى مـدينة اربيل الداء
االمـتحـانات وقد سـاعدنـي في تلقي الدروس والتهـيـؤ لالمتـحان اVرحـوم
خـــضــر مـــولود ام� الذي كـــان طالبـــاً في الصـف االخــيـــر بدار اVعلـم�
االبتـدائيـة انذاك� وعـندمـا عُـدنا الى اVدرسـة Vواصـلة الدراسـة في أواخـر
شــهــر ايلول العــام ١٩٤١ بعــد اداء االمــتــحــانات وبـدء العــام الدراسي
اجلــديد� وجـدنـا ان بعض اVعلمـ� وكـذلك بـعض الطلبــة قـد غــابوا حــيث
كانوا قد أعتقلوا وª ارسالهم الى اVعـتقالت بتهمة النازية وأذكر من ب�
اولئك اVـعلم� كل مـن اVرحــوم� علـي حــس� كــســرة ومــجـــيــد فــتــاح�
والطالب اسـمـاعـيل حـسن الذي كـان من طلبـة الصف السـادس االبتـدائي
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اخلطيرة هو االتصال بالعشائر الكردية وبالقومي� الكرد واشعال نار ثورة
في كــردسـتــان� ولو تأخـرت تـلك العـمـليـة الســابيع أو قــدر لهـا النجــاح

لكانت قد تزامنت مع ثورة بارزان وكان من احملتمل ان تنسق معها.
الشك في ان األVان كانت لهم مـصاحلهم اخلـاصة واغراضهم احلـربية في
تلك العملية وذلك بخلق مشكلة للحكومة العراقية اVتحالفة مع بريطانيا
وحلفائها� ولكون العراق بلد مهم من ناحية موقعه الستراتيجي وقربه من
احلـدود السـوفيـتـية و]تـعـه �وقع جـغرافـي هام في الشرق االوسـط اضافـة
للسـبب االهم بالنسـبة لألVان وهو وجـود ثروة نفطيـة هائلة في العـراق في
الوقت الذي كانت اVانيا ودول احملور باشـد احلاجة الى هذه الثروة� ومدى
مايكون لهـا من تأثير على وضع بريطانيا واحللفـاء فيما لو اسـتولي على

منابع هذه الثروة من قبل االVان.
اعــود الى العـــمليــة التي ســـرعــان مــاأكــتــشــفت من قــبـل اخملــابرات
البريطانيـة بسبب سوء تدبيـرها� فالقي القبض على ابطالهـا ومن ضمنهم
رمزي بعـد ايام قليلة من تنفيـذها عندما كـانوا مختـبئ� في احـدى القرى

القريبة من مدينة اربيل.
وقد مـر احلادث بي انذاك بصـورة طبيعـية ولم اسـتوعبـها بصـورة كاملة
في حينه لصغر سني اوالً وألنني لم اكن اعرف رمزي شخصياً او اسمع به
ولكني كنت اعـرف بعض اشـقائـه واقاربه امـثـال شقـيـقه سـعـاد وابن عمـه
نهـاد وشقـيقـه االصغـر جـودت الذي كان طفـالً وزميـالً لشـقيـقي عمـر في

الدراسة االبتدائية خالل السنة االولى او الثانية.
وال اريد هنا الدخـول في التـفـاصـيل حـيث ورد كلهـا في كتـاب اصـدره
قائد العـملية الضـابط االVاني (گوتفـريد يوهانس ميولـر) واVوسوم بـ(في
الشــرق اVـلتــهب) والذي ترجـم الى االنگليـــزية ثم العــربـيــة واخــيــراً الى

عـودته من تركـيا العـام ١٩٣٣ بعـد قيـام ثورة بارزان في العـام �١٩٣٢
توجـــه من اVـوصل الى اربـيل وكـــان الطريق �ـر من الكـوير انذاك ويقـطع
اVسـافـرون نهــر الزاب الكبـيـر بواسطـة العـبـارات من تلك اVنـطقـة� وقـبل
وصـول الشيـخ احمـد توجـه اVتصـرف وشـخـصيـات اللواء (احملـافظة) الى
قـصبـة الكوير الستـقبـاله وكان مـعـهم عزالدين افندي (كـان في السادسـة
عشـرة من عمره انذاك) موفـداً من قبل والده الستـقبال الشيخ احـمد� وVا
وصل الشـيخ وسلم عـلى احلـاضـرين الذين قـدمـوا اليـه من قـبل اVتـصـرف
وبعـد ان قدم اليـه عـزالدين افندي وعلم بأنه جنل اVال افندي اسـتـقل معـه
سيـارته في طريقـه الى اربيل دون ان يستـقل سيـارة اVتصـرف وهذا دليل
اخر على مدى ما كان يتمتع به اVال افندي من شهرة ومكانة مرموقة وقد
توفي في داره بقرية باداوه ليلة ٣١/٣٠ كانون األول ١٩٤٢ رحمه الله.
* ففففيييي    ااااللللععععــــــــــــاااامممم    ١١١١٩٩٩٩٤٤٤٤٣٣٣٣    ججججــــــــررررتتتت    ععععــــــــممممللللييييــــــــةةةة    ااااننننــــززززاااالللل    ججججــــــــوووويييي    ببببااااVVVVظظظظالالالالتتتت    ففففــــيييي    ضضضضــــــــووووااااححححيييي
ممممــــــــددددييييننننةةةة    ااااررررببببــــييييلللل    ممممنننن    ققققــــــــببببلللل    ضضضضــــــــببببــــــــااااطططط    ااااVVVVاااانننن    ووووككككــــــــاااانننن    ممممــــــــععععــــــــههههمممم    ششششــــــــاااابببب    ااااررررببببييييــــلللليييي����    ممممــــــــااااههههيييي

ذذذذككككررررييييااااتتتتكككك    ععععنننن    ههههذذذذهههه    ااااحلحلحلحلااااددددثثثثةةةة????
- قبل اندالع ثورة بارزان في اواخر صـيف العام ١٩٤٣ باسابيع قليلة
وقع حـادث مـهم في كـردسـتـان وفي اربيل بـالتـحـديد ورغم انني لم اقـدر
اهمـيتـه في حـينه لكن لو قدر لـه النجاح لكان من احملـتـمل ان يؤثر على
مجـمل الوضع السياسـي في اVنطقة وخاصـة بالنسبة للـشعب الكردي ولو
لفترة محدودة� فقد جرت عـملية انزال جوي باVظالت لضباط اVان ومعهم
شـاب من اهالي اربيل هو رمـزي نافع رشـيـد آغا والذي كـان شـاباً وطنيـًا
قـومــيـاً مــخلصــاُ لشـعــبـه ووطنـه� وينتـمي الـى احـدى العــوائل اVعــروفـة
واVتـمـكنة في اربيل� وكــان الشـخص اVذكــور قـد حـصل علـى وعـود من
االVان Vسـاعـدة الكورد على االسـتـقالل� وكـان الغـرض من تلك العـمليـة
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وذات يوم طلـبت مني عــمــتـي أم كــاكــه تصــفح بعـض االوراق القــد�ة
اخلـاصـة التي تعـود لزوجـهـا الراحـل� وبعـد االطالع عليـهـا وجـدت فـيـهـا
بعض السندات الـقـد�ة والرسـائل الشـخـصـيـة واوراق اخـرى غـيـر مـهـمـة�
ووقـعت عـيناي فـجـأة على مـفكرة جـيب صـغـيـرة (تقـوX) للعـام ١٩٤٢
(على ماأعـتقـد) فتـصفحـتهـا ووجدتها تعـود للمرحـوم رمزي نافع رشـيد
اغا وفيها اسمه وعنوانه عندمـا كان طالباً في بيروت� استغربت من ذلك
اشد االسـتغـراب فما الـذي جاء بهذه اVفكـرة الى هناك?! فقد تـوفي عمي
(والد كـاكه) في ]وز العـام ١٩٤٣ بعـد القاء القـبض على رمـزي ورفاقـه
االVان باســـابيع قلـيلة� ودفــعـني الفــضـــول الى تصـــفح اVفكرة اVـذكــورة
فوجـدتها مليـئة بنشـاطات واتصاالت رمـزي ومالحظاته وتأكيـده في تلك
اVفكرة على انه يقـوم بكل ذلك من أجل شعبـه وبدافع من شعـوره القومي
الكردي� وتضـمـنت تلك اVفكرة تفــاصـيل اتصـاالته ونشـاطـاته في حـزب
(هيوا) وكـذلك في بيروت ولقـاءاته مع االميـر كامران بدرخـان ونورالدين
زازا وغيـرهما� وقـائمة باVبـالغ اVتبـرعة بهـا حلزب (هيـوا)� واعتقـد أنني
قـد اخـبـرت شــقـيـقـه سـعـاد واطلـعـتـه على اVفكرة وال اتذكــر ان كنت قـد

سلمتها له أم ال? وال اعرف شيئاً عن مصيرها االن..
وقد اردت من ذكر تلك اVصادفة الغريبـة التأكيد على ان اVرحوم رمزي
كان انسـاناً وطنياً وقـومياً ضـحى بحياته في سـبيل خـدمة شعـبه الكردي
وبتلك الـطريقـة التي اعــتـقـد بـصـوابهـا� ومـن اVؤسف حـقــاً ان يكون هذا
الشـاب اVضـحي منسـيـاً واليذكـر بالتـقـدير واالعـجـاب وان يوصف بغـيـر

االخالص والتفاني والفداء� وهل من تضحية بعد هذه?!
وقد طالعت قـبل اعوام اي في عقد الثـمانينات من القرن اVاضي مـقاالً
للسيـد مسـعود محـمد نشـره في مجلة (كاروان) حـول هذا اVوضوع وفـيه

الكردية من قــبل السـيـد بـدران احـمـد حـبـيـب وقـدم له الدكـتــور مـعـروف
خــزندار� ولكنـني علمت فــيــمــا بعــد بأنه قــد القـي القــبض على جــمــيع
اVشـتـرك� في العـملية وكـذلك القي القـبض على شـقـيـقيْ رمـزي� حسـام
وسـعـاد� ولم يكن االخـير يـتجـاوز اخلـامـسـة عشـر من عـمـره وحكم عليـه
وعلى حـسام باحلـبس Vدة عام واكـثر� اما رمـزي فقـد حكم عليه بـاالعدام
ثم خـفف احلكم الى االشغـال الشاقـة اVؤبدة وبعد قـضاء بضـعة اعـوام في
السجن اطلق سـراحه السبـاب صحيـة وتوفي في اواخر االربعـينات� وكان
رمزي قـد تنقل وهوسج� مع رفـاقه في سجـون ومعتـقالت عـديدة قبل ان
يسـتــقـر في السـجن اVركــزي ببـغـداد� امـا الـضـبـاط االVان فـقــد عـوملوا
كاسرى حرب واطلق سراحهم فـيما بعد وقد تطرقت الى هذا اVوضوع اوالً
ألهميـته وألن جميع افـراد هذه االسرة الكر�ة اصبحـوا من اصدقائي فيـما
بعـد� وألن اVوضـوع اضافـة لدوافـعـه القـوميـة عند رمـزي� يرتبط بحـادثة
معـينة لها اهميـتها وتتـعلق بي شخصـياً. وقد اخـتلفت االراء عن اVرحوم
رمـزي بعد العـمليـة فمنهم من وصـفه بـالقومـية ومنهـم من اتهمـه بالنازية

وقال اخرون بأنه كان متعاوناً مع االVان وهكذا..
وللحـقيـقـة وللتأريخ اقـول أن رمـزي كان شـاباً قـوميـاً ومخـلصاً ومـؤمنًا
بشعـبه وانه قد خـاطر بحياته في سـبيل ذلك� وكانت اجـتهاداته جـميعـها
مـبنية على اسـاس خدمـة شعـبـه الكردي� واذكر هنا مـصادفـة غريبـة ادت
الى اطالعي شخصياً على حقيقة هذا الشاب الوطني اخمللص� ففي العام
١٩٦٠ وبينمـا كنـا نسكن في مـحلة العـرب اجلـديدة �ديـنة اربيل في دار
واحدة مع عـائلة اVرحوم عمي (اغـا احمد بايز) وهو والد زوجـتي� وكانت
عــائلتــه تتكون من ارملـتـه (عــمــتي) أم كـاكــه وولدها الوحــيــد (كـاكــه

عبدالقادر) الذي كان في ذلك الوقت في مرحلة الدراسة االعداية.
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* ففففيييي    ااااللللــــععععــــــــاااامممم    ١١١١٩٩٩٩٤٤٤٤٤٤٤٤    ززززاااارررر    ااااللللززززععععــــــــــــييييمممم    ااااللللــــككككرررردددديييي    ااااللللررررااااححححلللل    ممممــــــــــــصصصصططططــــففففىىىى    ااااللللببببــــــــــــااااررررززززااااننننيييي
ُــــددددرررر    للللكككك    اااانننن    تتتتررررااااهههه    ألألألألوووولللل    ممممــــررررةةةة    خخخخــــالالالاللللل    تتتتللللــــكككك    ااااللللززززييييااااررررةةةة........    ههههلللل    للللكككك    اااانننن ممممــــددددييييننننةةةة    أأأأررررببببييييــــلللل����    ووووققققُُُ

تتتترررروووويييي    تتتتففففااااصصصصييييلللل    ذذذذللللكككك????
- في صـــيف العــام ١٩٤٣ كـنت قــد جنــحـت من الصف اخلـــامس الى
الصف السـادس االبتـدائي ولم تـكن سني تتـجـاوز احلـادية عـشـرة� وكنت
اسمع من شقـيقي كاك احمد بان مـصطفى البارزاني قد ترك محل اقـامته
االجبـارية في السليمانيـة وعاد الى منطقـة بارزان� وكانت الروح القومـية
منتشرة انذاك ب� الشباب وطلبة الثـانوية الذين كانوا يتحدثون عن مدى
امكانيـة تأسـيس كـيـان كـردي بعـد انتـهـاء احلـرب العـاVيـة الثـانيـة� وفي
اواخـر صـيـف العـام ١٩٤٣ أو اوائل خـريف العــام نفـسـه سـمــعنا باندالع
القتـال ب� البارزاني� واحلكومة العراقـية وكنا نسمع الكثـير عن بطوالت
البـارزاني� ونـقـوم بتـرويج القـصص عـن تلك البطوالت� ثم سـمــعنا انبـاءً
عن انتـــصــار البـــارزاني� بـقــيــادة مـــصطفى الـبــارزاني وبدء احلـــوار مع
احلكومـة� وان البـارزاني قـد قـدم مطالـيب قـومـية لـلحكومـة التي وعـدت
بتلبـيـتـهـا� وكنـا فـرح� بذلك ونتـوقع جتـاوباً كـبـيـراً من احلـكومـة لتلبـيـة
مطاليـب الكرد� وكــان اسم البــارزاني قـد أشــتــهـر ب� الطـلبـة واVـثـقــف�

وكذلك ب� شباب العشائر.
وفي العـام ١٩٤٤ كنت في الـصف السـادس وقـد بلغت الثـانيـة عـشـرة
من عـمــري� وفي احـد االيام اVشـمـســة اواخـر شـتـاء أو اوائل ربـيع العـام
نفسـه� وبينما كنا نـواصل دراستنا في صفـوف اVدرسة� وكـان معـتاداً ان
يخـرج طلبة احـد الصفـوف في كل يوم مشـمس للدراسة في الهـواء الطلق
وحتت اشعة الشمس في سطح غـرفة اVعلم�.. وصادف في ذلك اليوم ان
كـان طلبة الصف الرابـع أو اخلامس مـتواجـدين خـارج غرفـة الصف وفجـأة

ينصف الشهيد رمزي ويذكر احلقيـقة� وكذلك طالعت مؤخراً التقدX الذي
كتـبه الدكتـور معروف خـزندار لكتاب (ميـولر) الذي ترجمه السـيد بدران

احمد حبيب ويؤيد فيه هذا اجلانب ايضاً.
 وفي العــام ١٩٩٢ كنت في اVانيـا بـرفـقـة السـيــد مـسـعـود الـبـارزاني
رئيس احلــزب الد�قــراطي الكردســتــاني ومـعنـا هوشـيــار زيبــاري عـضــو
اVكتب السيـاسي للحزب ومسؤول العـالقات اخلارجية اثناء الـقيام بزيارة
رسمية� وفي خالل حفلة عشاء اقامـها وزير داخلية جمهورية شمال الراين
السـيـد شـنور تكر�اً للسـيــد البـارزاني في مـدينة دوزلـدورف اذا بشـخص
مـسّـن يتـقــدم نحـونا ويســألنا فــيـمـا اذا كنـا نعـرف رمــزي?! وVا اجـبــتـه
بااليجاب عـرف نفسه على انه السـيد (مويلر) احد الضـباط االVان الذين
اشتركوا في العـملية مع رمزي وكان يحمل معه كـتاباً باللغة االVانية عن
العـمليـة فـقـدمـه لنا وعلمت فـيـمـا بعـد انه ترجم لالنگليـزية ومـؤخـراً الى
العـربية والكردية� وسـألني عن شقـيق رمزي اVدعـو سعـاد والذي كـان قد
اعتـقل معـهم فاجـبتـه انه قد توفي قـبل مدة� وسـألنا فيـما اذا كنا نـعرف
احداً من افـراد االسرة فأجـبته بااليجاب وانهـم جميعـاً من اصدقائنا فـقال
لنا أنه سـيـزور كـردستـان قـريبـاً� وقـد قصـصت كل ذلك على افـراد اسـرة
رمـزي الذين فـرحـوا بذلك وخـاصـة اوالد اVرحـوم سـعـاد� وفـعـالً فـقـد قـام
(مويـلر) بزيارة كردسـتان في العـام ١٩٩٣ كمـا اعتقـد وقام بزيـارة افراد
االسرة الذين رحبـوا به أحر ترحيب واقاموا له مـأدبة غداء كبيرة حـضرتها
مع جمع كبير من الناس وفرح (مويلر) بهذه الزيارة كثيراً واعتقد أنه زار
بعض االماكن التي سـبق وان كان قـد اختفى فـيها مع شـركائه بعد تنفـيذ
العـمليـة.. هذه خـالصـة قـصـة الـشـاب رمـزي نافع الذي قـدم حـيـاته فـداء

لشعبه وبني قومه وشارك في عملية خطرة كتلك العملية.
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اجلمـيع� وفي ربيع العام ١٩٤٥ زار البارزاني منطقـتنا -منطقة دزه يي-
وأستغـرقت زيارته يوم� أو ثالثة لقي خاللها استـقباالً كبيـراً وأقيمت له
عـدة مـآدب في قـرى دزه يي� ووقع شـبـاب عشـيـرة دزه يي تعـهـداً خطيـاً
بتـأييده� وكـانت ورقـة التـعهـد محـفـوظة لدى شـقيـقي كـاك أحمـد� وعند
بداية حـركـة بارزان العـام ١٩٤٥ القي القـبض على شـقيـقي وعلى جـمـيع
اVوقـع� على التعـهد� وبقي هؤالء في السـجن حل� القضـاء على احلـركة
وانسحـاب البارزاني واتبـاعه وجمـيع اVشترك� واVسـاهم� الى كردسـتان

ايران وااللتحاق بجمهورية مهاباد التي أعلن عنها فيما بعد.
وكـمـا ذكـرت تلك كـانت اVرة األولى الـتي رأيت فـيـهـا البـارزاني� بعـد
ذلك لم أره حــتى قــيـام ثـورة ١٤ ]وز ١٩٥٨ حـيـث عـاد علـى أثرها الى
الوطن قـادمـاً من االحتـاد السـوفـيـتي بـعـد ان أمـضى أعـوامـاً في اVنفى�
وسوف أروي تفاصيل ذلك فيما بعد� وخالل مدة ابتعاده عن الوطن كنت

اتتبع أخباره أيام دراستي الثانوية واجلامعية.
* ققققــــببببــــلللل    اااانننن    ننننننننتتتتــــققققلللل    ااااللللىىىى    ممممــــــــررررححححللللةةةة    ددددررررااااسسسســــــــتتتتكككك    ااااللللثثثثــــااااننننووووييييــــةةةة����    ههههلللل    ثثثثممممــــةةةة    صصصصــــــــوووورررر    أأأأخخخخــــررررىىىى

تتتتخخخختتتتززززننننههههاااا    ذذذذااااككككررررتتتتكككك    ععععنننن    ااااالالالالججججووووااااءءءء    ااااللللددددررررااااسسسسييييةةةة    ففففيييي    ممممددددررررسسسستتتتكككك    ااااالالالالببببتتتتدددداااائئئئييييةةةة????
- كــانت بناية اVدرســة كــمـا ذكــرت تقع قــبــالة حــديقـة نـادي اVوظف�
القـدX بجـوار بنـاية مـصـرف الرشـيـد احلـاليـة� وكـانت تتكـون من طابق�
يحـتـوي الطابق االول على ست غـرف دراسـيـة للصـفـوف االولى والثـانيـة
والثالثـة على اساس شـعبت� لكـل صف اضافة الى غـرفة اVعلم� وغـرفة
الرياضـة التي كـانت حتتـوي على التـجـهـيزات الرياضـيـة وغـرفة احلـانوت
وجناح Vشـرب اVيـاه� وكـانت هذه الغـرف حتيط بسـاحـة اVدرسـة من ثالث
جـهــات� امـا من جــهـة الشــارع والتي كـانت تـقع في شـرقي البـناية وهي
مدخلها الرئيس فقد كانت مسيجـة بقضبان حديدية وكان الطالب يقومون

بدأوا بالصيـاح والهرولة مرددين اسم مـصطفى البارزاني فـركض اVعلمون
باجتــاه الوادي القــريب من بناية مــدرسـتـنا وحلـقنـاهم نحن الطلـبـة فــرأينا
البـارزاني وجــهـاً لوجـه وهو يسـيــر مـشـيـاً على االقـدام عــبـر ذلك الوادي
يتـبـعـه نحـو ١٢ رجـالً مـسلحـاً وكـان قـادمـاً من قـرية باداوه في ضـواحي
اVدينة مـفـضـالً اVشي عـلى ركـوب السـيـارة في ذلك اجلـو اVشـمس وكـان
يسير باجتـاه مركز اVدينة وأعتقـد نحو ديوان اVتصرفـية (احملافظة)� تلك
كـانت اVرة األولـى التي أرى فـيـهـا البـارزانـي شـخـصـيـاً وانا ابن الـثـانيـة
عـشرة ال أفـهم الكثـيـر سوى مـاكنت قـد سـمعـتـه عنه وعن بطوالته خـالل

االشهر القليلة التي سبقت زيارته تلك Vدينة أربيل.
وقد علمت فـيما بعد ان البارزاني كـان قد حل ضيفـاً عند عزالدين اVال
افندي(٨) في قـرية باداوه انذاك� وعلمت من البارزاني نفـسه وكـذلك من
عزالـدين اVال بأن البارزاني قـد حضـر الى باداوه يومذاك ليـعزي عـزالدين
بوفـاة والده اVال ابوبكر افندي الـذي كان قـد توفي قـبل مـايزيد عن عـام�
Xوكـان البـارزاني عند وفـاته منفـياً الى السـليمـانيـة فلم يتـمكن من تقـد

التعازي له في حينه.
كـذلك عـلمت من عـزالديـن اVال بأن البـارزاني قــد بعث له برسـالـة بعـد
اعـالن الهدنة التي أعـقبت حـركـة بارزان العام ١٩٤٣ يبـدي فيـها رغـبتـه
لزيارة مـدينة اربيل وتقدX التـعازي له لكـنه اليثق بالسلطات احلكومـية�
وان عــزالدين اVال ذكــر للبــارزاني في رســالة جـوابـيـة بانه ســوف يضــمن
سـالمــتـه فـي مـدينة اربـيل وضـواحــيـهــا أمـا خــارج ذلك فـهــو اليتـحــمل

اVسؤولية.
بعـد ذلك سمـعت الكثيـر عن نشاطـات البارزاني وتنقـالته في مخـتلف
مناطق كردسـتان محـاوالً جمع اكبـر تأييد لقضـية شعـبه والتي هي قضـية
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لوحـات شـهـيرة� امـا شـقـيـقـه منيـر فقـد كـان طالبـاً في اVدرسـة ثم اصـبح
مـعلماً وكـان رسـاماً ايضـاً وهو من اصـدقـائنا� وكان اVعلـم دانيال يقـضي
معظم اوقاته في غرفة اVرسم وقـد حصل على هدية من اVلك فيصل األول
وكـانت سـاعة يدويـة عليهـا صـورة اVلك وعـبـارة االهداء وقـد احتـفظ بهـا
حل� مغـادرته اربيل العام �١٩٥٠ وكانت له ثالث لوحـات شهيرة مـعلقة
في غـرفة متـصرف «مـحافظ» اربيل وبقـيت تلك اللوحـات موجودة حـتى

العام ١٩٧٠ وال أدري مصيرها األن.
وقـد قـام الفـنان دانيـال برسم لوحـة زيـتـيـة «پورتريت» لشـقــيـقي كـاك
احـمــد وهو بزيه الكردي وكــانت رائعـة جــداً� وقـد علقناهـا في مـضـيــفنا
«الديوخـانة» في قرية دوگـردكان� وال أعـلم ماذا حل بهـا بعد ان أ°حـرقت
دورنا ومضيفنـا من قبل السلطات احلكومية ومرتزقتـها� وانني لعلى ثقة
بأن الفنان دانـيـال لو كـان في بلد أوربـي لكانت لوحـاته تضــاهي لوحـات
أشـهر الفنان� الـعاVي�� وأعـتـقد بأن الفنان األربيـلي الراحل جواد رسـول
ناجي الذي اصـبح من الرسـام� اVمتـازين كان مـن تالمذة دانيـال قصـاب

أو ر�ا ]رن على يده بطريقة أو أخرى.
والبد لي من التطـرق الى احلـركـة الرياضـيـة في اربيل فـقـد كنت اشـعـر
بنمو هذه احلركة واالهتمام بها وتطورها في بداية عقد االربعينات لسبب�
اولهمـا كوني مولعـاً بالرياضة وخاصـة العاب كرة القـدم والطائرة والسلة�

والسبب الثاني ألن شقيقي انور كان يشارك في بعض الفرق الرياضية.
�ت الروح الرياضيـة منذ البداية في اربيل وزاد من اهتمـامي بها وكنت
من ب� مـتفرجي مـعظم اVباريات الـرياضية� وكـانت فرق اربيل مـن الفرق
اVمتـازة وتفوز في اكـثر مـبارياتهـا ضد كـركوك او في اVبـاريات االخرى�
وبعـد انتـقـالي للدراسـة الثـانويـة كنت اشـارك في بعض الفـرق اVدرسـيـة�

من خـاللهـا بشـراء اVأكـوالت والفـواكه من البـاعـة اVتـجـول� الذين كـانوا
يتـواجدون خـارج السيـاج خـالل فتـرات االستـراحـة� وكانت سـاحة اVدرسـة
تتــخـذ الصـطفـاف الـطالب صـبــاح كل يوم وقــراءة االناشــيـد والـقـصــائد
الشـعـرية وكـذلك كـملعب Vمـارسـة لعـبـة كرة الطـائرة والسلة� أمـا الطابق
الثــاني فكان يـتكون من ســتــة غـرف دراســيــة أيضــاً للصــفــوف الرابعــة
واخلـامـسـة والسـادسـة على اسـاس شـعـبـت� لكل صف اضـافـة الى غـرفـة
اVدير وغــرفــتي اVرسـم واخملـزن. وكــانت اجــزاء احلــديقــة اجلنـوبيــة لنادي
اVوظف� تبـدو ظاهرة لـلعـيان مـن بناية مـدرسـتنا� وكـان يوجـد في الزاوية
الغـربيــة من النهـاية اجلنوبـيـة للحـديقــة طريق ضـيق كـان يســتـخـدم Vرور
اVشــاة فــحــسـب� وكــان هذا الطريـق يؤدي الى وادي اربيل حــيـث كــانت
اجملزرة القد�ة هناك� وكان الوادي يتخذ ايام االعياد - فيما لو كان اجلو
مساعـداً والوادي خالياً من مـياه االمطار- كمدينة العـاب مكشوفة فيـها
انواع االلعـاب البـدائية كـاVراجـيح ودواليب الهـواء وغيـرها وكـان يتجـمع
فـيهـا الصـغار والكبـار لتـمضـية ايام الـعيـد� وبعد أجـتـياز الوادي كـانت
توجـد مقـبـرة اليهـود على جـهة اليـسـار� وساحـة كـبيـرة على جـهة اليـم�
فـيـهـا بقـايا بعض االجـهـزة احلـديدية وكـانـت تسـمى بـ(سـاحـة پولو) وقـد
سميت بهـذه التسمية ألن الضـباط البريطاني� بعد احلـرب العاVية األولى
وايام االحـتالل البـريطاني كانوا يزاولون فـيهـا لعبـة (الپولو) أي الهـوكي
على اخلــيــول� وكــانت هـذه الســاحــة في ايامنا تـتـخــذ لـلعب كــرة القــدم
وللنـزهات اVدرســيـة ايـام العطل في مــوسم الـربيع� وتقع مــحلة ســيــداوه

احلالية في موقعي اVقبرة والساحة اVذكورت�.
وعلى ذكـر ايام الدراسة االبتدائـية كان من ضـمن اVعلم� في مدرسـتنا
دانيـال عـوزير قصـاب وهو من الطائفـة اليـهـودية� وكـان رسامـاً بارعـاً له
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(١) االسم الكامل للسـيـد مـحسن دزه يي هو مـحـسن بن مـحمـدام� بن احلـاج

بايز بن حـويز بن حـسن بن مـحـمـود بن قره ني آغـا دزه يي� وقـره ني آغـا
هذا هو اجلـد االكبـر ألل دزه يي ومـؤسس العشـيرة� وقـد أنحـدر هو وابنائه

واخوته واقاربه من قرية (دزه) في كردستان ايران قبل نحو ثالثة قرون.
(٢) الكاب§ (دبليو� كي� هي) هو الضـابط البريطاني الذي قاد حمـلة احتالل
مــدينـة أربيل في اواخــر احلــرب الـعــاVيــة األولى� واقــام في اربـيل خــالل
االعـوام ١٩١٨-١٩٢٠ كـحـاكم سيـاسي� وألف كـتـاباً فـيـمـا بعـد بعنوان

(سنتان في كردستان).
(٣) مـصطـفى العـمـري� ســيـاسي عـراقـي� من رؤسـاء الوزارات الســابق� في
العـهد اVلكي� ولد في اVوصل عـام ١٨٨٥ ونشأ فـيهـا وتلقي تعليمـه في
مدارسها� وبعد تخرجه من كلية احلقوق في بغداد� مارس احملاماة ثم ع�
في احملاكم وأشـغل وظائف ادارية عديدة منها(قـائمقام� مـتصرف� مـفتش
مـالي) وبعـد عـام ١٩٣٧ أسـتـوزر اكـثـر مـن مـرة� وفي عـام ١٩٥٢ تولى
رئاسـة الوزارة العــراقـيـة� وكـانت وزارته مـوضع انتـقــاد من قـبل االحـزاب

السياسية الوطنية� توفي عام ١٩٦٠.
(٤) توفي اVلك غـازي ليلة ٤/٣ نيـسـان ١٩٣٩ عن عـمر لم يتـجـاوز الـ(٢٧
عاماً) اثر اصطدام سيـارته التي كان يقودها بنفسه بعمـود كهرباء بالقرب
من قــصـر احلــارثيــة في بغــداد حـسب مــا جـاء فـي البـيــان الرســمي الذي
أصـدرته احلكومـة العـراقـية� وقـد أثيـر الكثـيـر من الشكوك والتـسـاؤالت

حول وفاته وقيل انه كان وراء ذلك دوافع سياسية!!
(٥) رشـيـد عــالي الگيـالني.. سـيــاسي عـراقي مـعـروف� ولد فـي بغـداد عـام

وكــان فـريق االحتــاد االهلي من الفــرق اVمــتـازة وكــان للســيـديـن ابراهيم
اسـماعـيل احلالق واحـمد أم� احلـالق دور كبـير في تشـجيع هذا اجلـانب�

وكان فريق ثانوية اربيل من الفرق اVنظمة والقوية.
واذكـر من الالعــب� اVمـتـازيـن واVشـهـورين في لـعـبـة كـرة القــدم خـالل
االعــوام (١٩٤٠-١٩٥٠) في اربـيل الســادة حـــيــدر عــثــمـــان وحــاجي
خورشـيد بك وقـرني محـمد علي وسـوار زيور واسمـاعيل حـسن وانور دزه
يي (شـقـيـقي) وحـبيب عـزرا وسـركـيس ابراهيم وحـمـيـد شـهاب وعـثـمـان

مصطفى وصالح عبدالله وغيرهم� واعتذر Vن فاتني ذكر اسمائهم.
ومـايزال االهتــمـام بالرياضــة قـائمـاً في اربيـل ومن الطبـيـعـي ان تأخـذ
جانباً كبيراً من اهتمام احلكومات في الدول احلضارية وذلك الهتمام عدد

غفير جداً من ابناء شعوبها بالرياضة وخاصة جيل الشباب.
ومن دواعي السرور ان نرى تقدم اجلانب الرياضي في كـردستان بصورة
عـامة وفي اربيل بصـورة خاصـة وان االهتمـام الكبـير بهـذا اجلانب يعـتبـر
من اVطاليب اجلماهيرية� وقد قدم فرنسو حريري(٩) مؤخراً خدمات كبيرة
للرياضة وجـهوداً مشكورة العـادة انشاء ملعب اربيل وتطويره �واصـفات
اVالعب الدولية و�ا يسع الكـثر من ثالث� الف متفـرج من هواة الرياضة�
كما �كن االستفادة من اVلعب لالجتماعات وفعاليات اVناسبات اخلاصة.
والبد من االشـادة بجـهـود اجلندي� اجملـهول� اVـرحوم ابرهيـم اسمـاعـيل
احلـالق واحـمـد أمـ� احلـالق اللذين خـصـصــا اكـثـر اوقـاتهـمــا خلـدمـة هذا
اجلـانب وجـعـال من حـانوتيـهمـا مـقـراً للرياضـي� يوم كـانت اVدينة تفـتـقـر

للنوادي الرياضية.
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عـامي ١٩٥٧-١٩٥٨ أسـتــوزر في وزارة عـبـدالوهاب مــرجـان� وفي عـام
١٩٦٣ غادر العـراق الى جنيف ثم أستقر في بيـروت ردحاً من الزمن وفي
عام ١٩٧٥ عاد الى العراق وأستقر في مـدينة اربيل حتى وفاته فيها عام

.١٩٩٩
(٩) استشـهد فرنسو حريري في مـدينة أربيل يوم ٢٠٠١/٢/١٨ خالل اعداد

اVراحل االخيرة لهذا الكتاب رحمه الله.

١٨٩٢ ونشـأ فيـهـا� ع� وزيراً للعدل عـام ١٩٢٤ ثم تولى رئاسـة الوزارة
العراقـية اكـثر من مـرة� وفي مايس عـام ١٩٤١ قاد حركـته الشـهيـرة ضد
االنكليــز وبعـد اخــفـاقـهــا هرب الى اVانيـا عـن طريق ايران وقـابل الـزعـيم
النازي هتلر وعـاش في اVنفى حـتى قـيام ثورة ١٤ ]ـوز ١٩٥٨ حيث عـاد
الى العـراق ثم مـالبث ان أحـيل الى احملكمـة وسـجن مـدة من الزمن بعـدها
غادر العـراق الى القاهرة واستـقر في بيروت حتـى وفاته فيهـا عام ١٩٦٥

ودفن جثمانه في بغداد.
(٦) صالح زكي صـاحبـقران.. شـخصيـة كردية مـعروفـة� ولد في مدينة حلبـجة
عام ١٨٨٦ في أسرة علمية دينية� أكـمل الدراسة الرشدية في السليمانية
واالعدادية في بغداد ثم التحق باVدرسة احلربيـة في استانبول وتخرج منها
عـام ١٩٠٦ وعـ� في اجلـيش العــثـمـانـي� وفي عـام ١٩٢١ ترك اخلــدمـة
العسكرية بعدها اشغل وظائف ادارية مـرموقة منها قائمقاماً لـقضاء عقرة
ومتصرفاً (محافظاً) للواء السليمانية عام ١٩٣٥ ثم متصرفاً للواء اربيل

عام �١٩٤١ توفي عام ١٩٤٤.
(٧) عــوني يوسف.. شــخـصــيــة كـرديـة مـعــروفــة� ولد في مــدينة اربيل عــام
�١٩٠٨ أكمل دراستـه االبتدائية واVتوسطة في اربيل والثـانوية في بغداد
ثم التحق بكليـة احلقوق وتخـرج منها عام �١٩٣٩ مارس احملـاماة ثم ع�
قاضيـاً في زاخو� أعتقل مـرات عديدة خالل العهد اVلكي بسـبب نشاطاته
السيـاسية� بعد ثورة ١٤ ]وز ١٩٥٨ ع� رئيـساً حملكمة استـئناف منطقة
كركوك ثم اسـتوزر خالل عامي ١٩٥٩-١٩٦٠ وزيراً لالشـغال واالسكان�
بعــدها عـاد Vمــارسـة احملــامـاة حــتى وفـاتـه في بغـداد عــام ١٩٨٨ ودفن

جثمانه في مدينة أربيل.
(٨) عـزالـدين اVال.. شـخــصـيــة كـردية مـعــروفـة.. ولد فـي مـدينة اربيـل عـام
�١٩١٧ وأكـمل دراسـتـه االبتـدائيـة والثـانويـة فـيـهـا ثم التـحق باجلـامـعـة
االميركيـة في بيروت وتخرج منها� وفي عام ١٩٤٧ انتـخب نائباً ثم نائباً
أول لرئيس مـجلس النواب العـراقي لعـدة دورات انتـخابيـة مـتتـاليـة� وفي
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* سعيد قزاز واحتفال عيد نوروز في أربيل عام ١٩٤٦
* اجراءات مدير شرطة أربيل جتاه مظاهرة الطلبة عام ١٩٤٨

* مطاردة الشرطة للطلبة في أزقة مدينة اربيل عام ١٩٤٩
* االنتماء للحزب الشيوعي عام ١٩٤٨ واالستقالة منه عام ١٩٥٠
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من اVـرحــومـ� الشـــيخ احـــمـــد البـــارزاني في الـعــام ١٩٣٢ ومـــصطـفى
البــارزاني في االعـوام ١٩٤٣-١٩٤٥ ثـم ثورة ايلول العــام ١٩٦١ التي

قادها مصطفى البارزاني.
وح� ينـشــأ االنســان الكردي فـي خــضم مــثل هذه االحـــداث والظروف
فـالبد من انه يتـأثر بهـا� والبد من ان ]سـه هذه االحـداث بشكل أو بأخـر
من بعيـد أو قريب� لذا لو أنك وجهت سؤاالً ألي انسـان كردي عن تاريخ

انضمامه للسياسة ألجابك «منذ طفولته».
قلت بان االنـسـان الكردي قــد تأثر بهـذه االحــداث والظروف واســتطيع
القول انه بعد احداث احلرب العاVية االولى كان االنسان الكردي يولد في
كـردستـان العراق وهو سـيـاسي� والشك انني كنت من الذين اثرت عليـهم
هذه الـظروف فـــبــدأت افـكر في هذه اVـواضــيـع دون ان افــهـم دقــائـقــهـــا
وتفاصيلها� وكنا نسمع عن مختلف االحداث والتنظيمات السياسية دون
ان نعرف مـاهيتـها لكننا كنا نتـعاطف معـها حيث كنـا نسمع عن (ژ.ك)
و(هيوا) و(رزگاري) و(شـورش) ونتسابق مع زمالئنا الطلبـة في تأييدها
والتهليل لها دون ان نفهم حـقيقة هذه االحزاب والتنظيمات السـياسية أو
حـقـيـقـة أهدافـهـا� وكـانت حـركات بـارزان العـام ١٩٤٣ نقطة البـداية في
حياتـي السياسيـة وكان لشقيـقي كاك احمد الدور الكبـير في ذلك� ورغم
صغر سني فـقد كنت أسمع منه بعض االخبـار والتفاصيل وبسـبب تعاطفه
هو مع تـلك احلــركـات بـدأت أمـيـل اليــهــا والى قــائدها البــارزاني أســوة
بشـقـيـقي اVذكـور� وبعـد اعالن قـيـادة تلك احلـركـات الهـدنة مع احلكومـة
العـراقيـة ومجيء البـارزاني الى اربيل ثم زيارته Vنطقـتنا وقرانا ولقـاءاته
مع أقــاربنا� كنت االحـظ اندفـاع شــقــيـقي كــاك احــمـد بـصـورة أشــد من

السابق zا كان له تأثيره عليّ وعلى اشقائي االخرين..

* ممممــــــــررررححححللللةةةة    ددددررررااااسسسســــــــتتتتكككك    ااااللللثثثثــــــــااااننننووووييييةةةة    ككككــــــــااااننننتتتت    ححححــــااااففففــــللللةةةة    ببببااااالالالالححححــــــــددددااااثثثث����    ععععــــررررففففتتتت    خخخخــــــــالالالالللللههههــــــــاااا
ً    ااااننننذذذذااااكككك����    ممممــــااااههههيييي    ذذذذككككــــررررييييااااتتتتكككك    ووووننننششششــــااااططططااااتتتتكككك ااااللللسسسســــييييــــااااسسسســــةةةة����    ووووققققــــييييلللل    ااااننننكككك    ككككننننتتتت    ششششــــييييــــووووععععــــييييــــااااًًً

خخخخالالالاللللل    تتتتللللكككك    ااااVVVVررررححححللللةةةة????
- قـبل أن أجيب على سـؤالك بشأن الـزمن الذي عرفت فـيه السـياسـة�
البد أن أقول ان الشـعب الكردي عاش ظروفـاً خاصة مـيزته عن الشـعوب
االخـرى حـيث تعـرض خـالل القـرن� االخـيـرين لصنـوف االضطهـاد والظلم
على ايدي جـيرانه ومـحتـليه� وألنه الشـعب الوحـيد الذي لم يحـصل على
حـقــوقـه دون الشـعـوب االخــرى فـقـد تغلـب عليـه طابع النـضـال الدؤوب�
وأنتـهز كل الفـرص للعـمل من أجل احلصـول على حـقوقـه اVسلوبة� ونظرًا
الن الكيانات التي عـاش الشعب الكردي ضمنها خالل الـقرن� اVذكورين
حـاولت القـضـاء علـى امـاله و]ادت في اضطهـاده فـقـد تغلـب عليـه طابع
التـمــرد على تلك الكيــانات واالنظمـة� وفي بـعض احلـقب الزمنيــة خـالل
القـرن� الـثـامن عـشـر والـتـاسع عـشـر ]ـكن الشـعب الكردي مـن تأسـيس
بعض الكيانات في اجـزاء مختلفـة من كردستان على شكل امـارات منها
امــارات سـوران وبوتان وبـابان واردالن وغـيــرها� لكن كلـمـا حــاولت هذه
االمـارات التوسـع واحلصـول على نوع من االسـتـقالل عـمل احملـتلون على
القـضـاء عليـها وخـلق اVشاكـل الداخليـة لها بـحيث �كـن القضـاء عليـهـا

بسهولة.
وخالل القرن� التاسع عشر والعشـرين قامت ثورات وحركات قومية من
أجل تأسـيس نوع من الـكيـان الكردي أو احلـصـول على بعض حـقـوق هذا
الشـعب ومـثـال ذلك ثورات وانتـفـاضـات البـدرخـاني� والشـيخ عـبـيـدالله
النهـري والشـيخ عـبـدالسـالم البـارزاني والشـيخ مـحـمود احلـفـيـد والشـيخ
سعـيد پيـران واجلنرال احسـان نوري باشا� وثورات بارزان التي قـادها كل
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يعـزفهـما الفنان اVـبدع اVرحـوم حمـه سور وأحـد مـساعـديه وأبدى اعجـابه
بفعـالياتنا ثم غادر اVكان� وعدنـا نحن الى اVدينة� وكان موقع االحتـفال
يومـذاك بعيـداً عن مـركز اVدينة أمـا االن فقـد أصـبح ذلك اVوقع في قلب

اVدينة نتيجة التوسع العمراني الذي شهدته خالل العقود االخيرة..
وفي العــام التـالـي ١٩٤٦ أقـيم احــتـفــال رسـمي �ـناسـبــة عـيــد نوروز
وبحضـور متصرف أربيل سـعيد قـزاز وشخصيـات ووجوه اVدينة وجمـاهير
غـفيـرة من احملـتـفل� وقـد أقيم االحـتـفـال في السـاحة الكائـنة خلف بناية
سـينمـا صـالح الدين احلـاليـة وكـانـت تتـخـذ يومـذاك كـسـاحـة لكرة القـدم
واقـامة االسـتعـراضـات الرياضيـة لطلبـة الثانـوية� وكان شـقيـقي الصـغيـر
عـمـر فـي مـقـدمـة اVغـن� في جـمـيع احــتـفـاالت عـيــد نوروز انذاك وكنت
عــضـواً فـي فـرقــة الدبكات الـشـعــبــيـة� ومع انـني لم أكن أجــيـد الـدبكة
الشـعـبيـة ومـازلت اال انهم اخـتاروني عـضـواً في الفـرقـة اVذكورة لسـبـب�
اولهما لكوني كنت أملك ازياء كردية الئقة وثانيهـما القناع شقيقي عمر
بالغناء في االحتـفال ألنه كان يتـمرد في اللحظات األخـيرة وفي وقت كنا

بأمس احلاجة الى غنائه!
وخـالل احـتـفـال عـيـد نوروز لعـام ١٩٤٧ كـان سـعـيـد قـزاز قـد نقل من
أربيل وحل محـله اVتصرف جـمال عـمر نظمي(٢) والذي حضر االحـتفال�
وقـد جــرى حتـشـيـد قــوي لالحـتـفــال باVناسـبــة� ولم يكن قـد مــضي على
تأســيس احلــزب الد�قــراطي الكردســتـانـي سـوى بضــعــة أشـهــر لذا كــان
التنافس شــديداً مع احلـزب الشـيـوعي الـعـراقي السـتـغـالل مناســبـة عـيـد
نوروز كل لصـاحلــه رغم انه كـان قـد جـرى االتفـاق على اقــامـة االحـتـفـال
بصــورة مــشـتــركــة ب� الطرف�� وكــان ذلك االحــتــفـال من اكــبــر وأوسع
االحتفاالت لكون كال احلزب� قد عمال على جمع أكبر عدد من انصارهما

وال أخفي انـه كان لعودة احملـامي اVرحوم عـوني يوسف من اVعتـقل في
آواخـر احلـرب العـاVيـة الثـانيـة وتوعـيـته النـاس بـ(الكوردايه تي) بصـورة
علنيـة -ولو بأسلوبه اخلـاص- تأثيـر كـبـير فـي نشر الوعـي القومي� فـقـد
كـان انسـاناً مـتـواضـعـاً بسـيطاً يعـبـر عن الروح القـومـيـة باسلوب شـعـبي
بسـيط وبطـريقـتـه اخلـاصـة لذلك أصـبـح له مـؤيدين كـثـيـرين بـ� اVثـقـف�
والفـالح� على حـد سـواء� واسـتطيع القـول ان عـدد الذين كـانوا يقـودون
احلـركـات السيـاسـيـة انذاك كـان عدداً مـحـدوداً� لذا أصـبح عـوني يوسف

شخصية معروفة واشتهر في االوساط العامة.
ذكـرت من قبل انه بعـد اعالن الهـدنة ب� البـارزاني واحلكومة العـراقيـة
ازداد الوعي الـقــومي� وفي ربيع الـعــام ١٩٤٥ أي قــبل انتــهــاء احلــرب
العاVية الثانية �دة قصيرة قام البارزاني بجولة في انحاء كردستان ومنها
أربيل وقـرى منطقـة دزه يي� وكـان لذلك تأثيـر كبـيـر في نفـوس الشبـاب
وقـد كنـت انذاك في الصف االول اVتـوسـط� وكـانت زيارة البــارزاني تلك

هي زيارته الثانية ألربيل خالل مدة أقل من عام�..
وكان الـوعي القومي يومـذاك في أوجه� واتذكـر انه في يوم عيـد نوروز
العـام ١٩٤٥ أحــتـفلنـا نحن الطلبــة باVناسـبــة بحـجــة النزهة الى اVنطـقـة
القـريـبـة من دار مـتــصـرف (مـحـافـظ) أربيل� وكـان اVتـصــرف انذاك هو
اVرحــوم سـعـيــد قـزاز(١)� وبعـد أن قــضـينا ســاعـات النهــار باالحـتــفـال
والرقص والغـناء� عـدنا مـســاء ذلك اليـوم ومــررنا بجـانب دار اVتــصـرف
ونحن مـازلنا مسـتمـرين في الغناء على انغـام الطبل واVزمار� وفـجأة مـر
سعيـد قزاز بسيارتـه وح� شاهدنا أوقف السيارة وترجل منهـا حيث وقف
بيننا وطلب منا االستـمرار في االحتفال والقـيام ببعض الدبكات الشعـبية
فـقـمنا بادائهـا وأعطى مـبلغـاً من اVال لعـازفي الطبل واVزمـار حـيث كـان
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باســتــفـزاز الشــيخ في وقـت كـان الشــيخ علـى عـالقــة جــيـدة مع جــمــيع
الوطني�� وقد ظهرت هذه احلقيقة بعد قيام ثورة ١٤ ]وز ١٩٥٨ اذ تب�
بان الشـيخ كـان رجالً قـومـيـاً يتـعاطف مـع احلركـة الكردية ويقـدم لهـا يد
اVسـاعدة وكـان على عالقـة طيبـة مع الزعـيم مصطفى البـارزاني� رحمـهم
الله جميعاً. تلك هي قصة االحـتفال بعيد نوروز للعام ١٩٤٨ والذي كان
آخر احتـفال اقيم بصورة رسـمية في اربيل إذ لم يجرأ أحـد بعد ذلك على
اقـامة االحـتفـال بصـورة علنية اال بعـد مرور زهـاء سبـعة أعـوام على ذلك

التاريخ.
أعود لالجابة على سؤالك فأقول بأن تلك الظروف جعلت من كل كردي
سـيــاسـيـاً بطـريقـة أو بأخــرى� وكـان الندالع حـركــة بارزان مـجــدداً العـام
١٩٤٥ بعـــد أن نكـثت احلكومـــة العـــراقـــيــة وعـــودها ولـم تلب اVطـالب
الكردية تأثيـراً كبيـراً في رفع احلمـاس والروح القومـية لدى الطلبـة� وبعد
انتــهــاء احلـــركــة وانســحــاب البــارزانـي ومن مــعــه من الثـــوار الى ايران
واشتراكـهم في الدفاع عن جمهورية كـردستان في مهـاباد كنت قد جنحت
من الصف األول اVتــوسط الى الصف الثـاني وقـضـيـنا أيام العـام ١٩٤٦
في تأييـد اجلـمهـورية الفـتيـة� وفي صـيف العـام نفسـه أعلن عن تأسـيس
احلزب الد�قـراطي الكردستاني� وكنت أسوة بشـقيقي كاك احـمد من أشد
اVتحمـس� واVؤيدين للحزب� وقد الحظت ان شقـيقي االخر انور �يل الى
احلزب الشيوعي وان اكـثر اصدقائه من طلبة الثانوية هـم من الشيوعي��

فلم يكن األمر يدعو الى العجب..
وسـارت األمور بصـورة اعتـيادية حـتى العام ١٩٤٧ حـيث كانت نهـاية
جـمهـورية مهـاباد واستـشهـاد رئيسـهـا القاضي مـحمـد وعلى اثرها بدأت
رحلة البـارزاني الى االحتاد السـوفيتـي� وأختلفت االوضـاع فأصبـحت ب�

للمشـاركة فـيه ولكون القائم� عـلى االحتفـال قد استـفادوا من التـجارب
السـابقـة وأصـبحـت لديهم خـبرة وجتـربة اكـثـر من السـابق في هذا اجملـال�
وشـاركت جـماهيـر غـفـيـرة من أهالي اربيل واطرافـهـا في ذلك االحتـفـال�
وكـان صـوت اVغني األربيلي الشـهـيـر حـيدر عـبـدالرحـمن اVلقب بـ(حـيـدر
كـچل) يدوي ب� تلك اجلـماهيـر� وكـان قد سـبق له ان شـارك في احـتفـال

العام الذي سبقه.
أمـا احتـفـال عـيد نوروز الـعام ١٩٤٨ فـقـد صـادف موعـد اقـامتـه بعـد
احـداِث وثبـة كـانون الـثـاني وكـانت اجلـمـاهيـر مـتـحـمـسـة لـلمـشـاركـة في
االحـتـفـال لكن سـوء تصـرف بعض اVـندفـع� في السـيـاسـة واسـتـفـزازات
بعض الشــيـوع� أثارت حــفـيظة رجــال الدين في أربيل وفي مــقـدمــتـهم
اVرحـوم الشـيخ مـحي الدين الشـيخ صـالح البـرزجني الذي كـان شـخـصـيـة
دينيـة واجتـمـاعيـة ذا مـركز مـرمـوق� وفي هذا الصـدد ذكر لي فـيـما بعـد
اVرحـوم علي فـتـاح دزه يي الذي كـان ضـمـن تنظيـمـات احلـزب الشـيـوعي
انذاك انه ذهب مع آخرين للـقاء الشيخ مـحي الدين وجمع التبـرعات منه�
ونتـيجـة مـزاح اعتـيـادي من الشيخ مـعـهم (ألنه كـان يعرف عليـاً مـعرفـة
شــخـصــيــة اذ كـان صــديقــاً لوالده) أجــابه علي بكـثـيــر من االســتـهــزاء
والسخرية و�ا اليليق بـسن الشيخ ومكانته الدينية واالجتـماعية فأسـتفزه
ذلك ورفض التبـرع وأعلن بأن احملتفل� بعـيد نوروز قد خـرجوا عن طريق
الدين� علمـاً بأنه كان في العـام الذي سبـقه قـد حضـر االحتـفال شـخصـياً

وتبرع ببعض اVبالغ لهذا الغرض.
وهكذا أعلن الشـيخ العداء لالحـتفال بعـيد نوروز وتشكلت جـبهـة قوية
ضد االحتفال باVناسبة وتراجعت جماهير كثيرة عن تأييد اقامة االحتفال�
وقد ذكر لي علي فـتاح دزه يي فيما بعـد أيضاً انه كان مخطئـاً حيث قام

5960



اVتـــصــرفــيـــة (احملــافـظة) وفي شــوارع اربـيل وكــان مـن ب� اVتظـاهرين
اVتـحـمـسـ� (الشـيخ مـحـمـد مـحــمـد) اVشـهـور بـ(شـيـخـه شــه ل)� نقلنا
البارزاني� الى احـد اجلوامع - اعتقـد انه كان جامع خـانقاه - وجلبنا لهم
كـمــيـات وافــرة من اVأكــوالت ثم بدأت الشــرطة بتـوزيعــهم على الـقـرى�
والقـوا مـعـاملة كـر�ة جـداً من قبـل اهالي اVنطقـة� وسكنت حـوالي خـمس
وعـشـرون عــائلة في القـرى الثــالث العـائدة لنا وسكن االخــرون في قـرى
اقاربنا� وقد لقي هؤالء الذين سكنوا قـرانا معاملة خاصة واحترامـاً كبيراً
وخـاصة من قـبل شـقيـقي كـاك احـمد الذي كـان يقـول لهم بأنه يوفـر كافـة
مــايحـتــاجـونه وال يـرضى بأن يراجـعــوا االخــرين� وكـان اقــاربنا القــريب�
وبتـأثيـر مـن عندنا يعـاملونهـم مـعـاملة مـتـمـيـزة� وان بعـض الذين كـانوا
اطفـاالً او صبـياناً في ذلك الوقت مـازالوا على قـيد احلـياة وانهم يذكـرون

ذلك.
وإثر احـداث وثبة كـانون الثانـي عام ١٩٤٨ توفـر نوع من احلرية� وقـد
شــاركت في هـذه اVرحلة مع زمــالئـي الطلبــة في النـشــاطات واVســيــرات
واVظاهرات الـطالبيـة� واتـذكـر انه في ٢٧ كــانون الثــاني ١٩٤٨ أي في
يوم الوثبة نظمنا مظاهرة حاشدة� وكان افراد الشرطة مستعدين للمواجهة
معنا حيث كادت ان تؤدي الـى اراقة الدماء� وكان شقيقي كـاك احمد قد
بعث خـبـراً الى جمـيع أهالي قـريتنا ووفـر لهم سـيارات نقل خـاصـة وطلب
منهم احلـضور الى مـدينة أربيل لألشـتراك في اVظاهرة والدفـاع عنها وقـد
حـضر هؤالء وكـانوا مـسلح� باVسـدسات واخلناجـر والعـصي حتـسبـاً لكل
طار � وعنـد بدء اVظاهـرة توجــه افـــراد الشــرطة لـتــفــريـقــهــا وكـــان في
مــقـدمــتــهم مــدير شــرطة اربيل جــمـيـل رشـيــد(٣)� ورغم حـصــول بعض
االشـتـبــاكـات ووجـود االوامـر لدى مـدير الـشـرطة التخـاذ مـايراه مـناسـبـاً

تأثيرين مختلف� لشقيقيّ حيث كان شقيقي االكبر كاك احمد هو موجهنا
وكـانت كلمتـه مطاعـة عندنا� أمـا شقـيقي االخـر انور القـريب مني والذي
كنا نعـيش مـعاً ايام دراسـتنا فـانه كان دائم احملـاولة مـعي لتـأييد احلـزب
الشيوعي� وبسبب العاطفة الطالبية وخـاصة كون البارزاني قد التجأ الى
االحتــاد الســوفـيــتي فــقــد رأيت في احلــزب الشــيـوعـي اخلـيــار األفــضل
وأصبـحت من اVؤيدين لذلك احلـزب� وبدت د�قراطيـة شقـيقـي كاك احـمد
جلية في هذا الصدد حيث بالرغم من انه كان شقيقنا االكبر و�ثابة والدنا
فـقـد كــان بامكانه الضــغط علينا للســيـر على نهـجــه لكنه تعـامـل مـعنا
�نتـهى الد�قـراطيـة وترك لنا حريـة التفكيـر والعـقـيدة� ورغم انـه كان قـد
تربى في بيـئة عـشائريـة ولم يحصل اال على قـدر يسيـر من التـعليم لكنه
كان يؤمن بالد�قـراطية واحلرية اكثـر من أي مثقف آخر� وكـان يحاول في
بعض االحيـان وضع حد لتطرفنا ألنه كان يقـدر النتائج أكثـر منا ويخشى

على مستقبلنا وهذا ما حصل مراراً.
وهكذا مـــرت االيام بعــد وثـبــة كــانون الثـــاني العــام ١٩٤٨ فـكثــرت
اVظاهرات واVســيـرات واصـبـحت مـن االمـور االعـتـيـاديـة في ذلك الوقت
و�عدل مظاهرة واحدة كل اسبوع بسبب جو احلرية الذي ساد العراق ألشهر
قليلة بعـد تلك الوثبـة� واذكـر اVظاهرة االخـيـرة التي قـامت في اربيل في
االسـبـوع الثـاني من شـهر مـايس (ايار) عـام ١٩٤٨ قـبل اعـالن االحكام
العرفـية في ١٥ مايس ١٩٤٨ اثر اعـالن احلرب الفلسطينيـة وقامت تلك
اVظاهرة بسـبب اجمليء �ئات العـوائل البـارزانية مـخفـورين لتوزيعـهم في
قــرى منطـقـة دزه يـي باربيل� وكــان اكــثــر هؤالء مـن الشــيــوخ والنســاء
واالطفـــال وكـــانوا في وضع مـــزر من اجلـــوع والفـــاقــة� ونـظمت مظـاهرة
احــتــجــاج على تـلك االوضــاع وبعــد ان ســارت اVظاهرة بـهم امــام ديوان
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فتاة السـباب سياسيـة� وطلب منا العمل الطالق سراحهـا� وكان يعلم بان
حاكم التحقيق اVذكور اVرحوم حيدر عبدالرزاق العالم هو من اصدقائنا..

وعلى اثـر ذلك ذهبنـا أنا ومــحـــمــد حـــسن دزه يي في تـلك الليـلة الى
سـجن اVوقف وقـابلنا الـفتـاة االربيـليـة اVوقـوفـة وكان شـقـيـقـهـا الشـهـيـد
مـوسى سليمـان من اصدقـائنا� وطلبنا منهـا تقـدX عريضـة (طلب خطي)
موقعـة من قبلها� ثم ذهبنا الى دار حاكـم التحقيق الذي أستـقبلنا �البس
النوم� ووافق على اطالق سراحـها في صباح اليوم التـالي� بعد ذلك عدنا
الى سـجن اVوقف ثانيـة وكان حـس� ثابت مـوجـوداً هناك حـيث ª توفيـر
مكان خـاص للفـتاة اVوقـوفـة ثم أحضـرنا لهـا الفـراش الالزم� وفي صبـاح
اليوم التالي ª اطالق سراحهـا.. هكذا كان احلال في العهد اVلكي� وهذا
هو الفـارق ب� ذلك العـهد والعـهود الـتي تلته حـيث لم يعـد بامكان اVرء

حتى استالم جثة أحد أقاربه القتلى حتت التعذيب!!
أعـود الى موضـوع حديـثنا� ففي خـريف العـام ١٩٤٨ وبعد أن باشـرت
بالـدراســـة بـعـــد انـتـــهــــاء عطلـة اVدارس وكنـت انذاك فـي الصف الـرابع
الثانوي� فوجئت ذات يوم باVرحوم عاصم احليدري(٤) الذي كانت تربطنا
به وباشـقـائه وافـراد أسـرته صلـة صداقـة� وهـو يأخـذني جـانبـاً ويشـاورني
ويخـبرني بأنني قـد قُـبلتُ عضـواً في احلزب الشـيـوعي� وقد فـرحت بذلك
فـرحـاً شـديداً وشـعــرت بنوع من الزهو لكوني أصـبــحت عـضـواً في حـزب
محظور في تلك الظروف السياسية العصـيبة حيث كانت االحكام العرفية
مـعلنة فـأعـتــبـرت ذلك نوعـاً من الرجـولة� وª تنظـيـمي في احـدى خـاليا
احلــزب� وقـــمت بدوري بتـنظيم خـليــة اخــرى� وهـكذا مــرت االيـام ونحن

�ارس نشاطنا بصورة سرية..
وفي العــام ١٩٤٩ وحتـديـداً في الذكـرى األولـى لوثبـة كــانون الثــاني�

ووجـود السـيـارات اVسلحـة بالرشـاشـات بأمـرته� ورغم تعـرضـه شخـصـيـاً
لبــعض االهانات واالعــتـداءات من قــبل الطلبــة لكنه أمــتنع عن اصــدار
االوامـر بـفـتح النار علـى اVتظاهرين� وقــد سـمـعــتـه يقــول:«ان هؤالء هم
ابناؤنا واليجـوز احلـاق األذى بهم»� حـقـاً كـان مـوقـفـاً مـشـرفـاً من الرجل
رحـمه الله� وقـد أنسـحب افراد الشـرطة تدريجـياً وسـارت اVظاهرة حـسب

األصول دون اراقة الدماء ودون تسجيل حادث يذكر..
لقـد كــانت هنالك اعـتــبـارات وحـســابات للنتـائـج اVتـرتبـة علـى اتخـاذ
القـرارات انذاك� وكـانت هنالك هيـبـة للـقانـون� وبالرغم من مـآخـذنا على
العــهـد اVلكـي واخطاء ذلك العــهـد اال انه كــان لالنسـان شــأنه وللقــانون
قـدسـيـته� وكـانت هنـالك اعتـبـارات اخـالقـيـة� وفي هذا الصـدد أورد لك
مــثـالً رغم انـي أبتـعــد بعض الـشيء عن مــوضـوع حــديثنا� فــفي احــدى
امـسـيــات صـيف عـام ١٩٥٦ أو عـام ١٩٥٧ لـست مـتـأكـداً مـن تاريخـه
بالضـبط� وبينما كـنا جالس� قـرب نافورة اVـاء في حديقـة نادي اVوظف�
بأربيل أنا واVرحوم محمد حـسن دزه يي نتناول العشاء اذا باVدعو حس�
ثابت الذي كنا نـسـمـيه (حـسـ� ره شـه با) وكـان مـعـاوناً لألمن (ضـابطاً
لألمن) انذاك يتـقدم نحـونا ويوجه كـالمه لنا بحـدة باللغة التـركيـة (وكنا
جنيد التحدث بها قليالً وقد أعتدنا الـتحدث معه بالتركية) قائالً:«كيف
انكمــا جتلـسـان هنـا في وقت ª فــيــه القــاء القــبض على فــتــاة أربيليــة
وأودعت رهن التوقيف?!» وVا هدأنا من غضبه أستفسرنا منه عن حقيقة
األمـر فـقـال ان اخـبـارية قــد وصلتـه بشـأن الفـتـاة (سـاكنـة سليـمـان) وانه
عـرض اVوضــوع على حـاكم التــحـقـيق فـأمــر باجـراء التـحــري في دارها�
واثناء التـحـري ª العثـور على بعض اVنشـورات الشـيـوعيـة فـأمر احلـاكم
بتـوقيـفهـا� وأضـاف معـاون األمن بقـوله انه منزعج كثـيـراً بسبب توقـيف
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القـاء القبض عليّ� وعـدت ثانية الـى مواصلة دراسـتي في الثانوية� وقـد
وجدت ان بعـض زمالئي كانـوا غائب� عن الدوام فـيها فـمنهم من كـان قد
ألقي القـبض عليـه وحكم عليـه من قـبل احملـاكم العـرفيـة أمـثـال محـمـود
كانبي دزه يي وبشـير اسمـاعيل جيـجو وغيـرهما ومنهم من كان مـختفـياً

عن االنظار..
وهكذا مـــرت االيام هادئـة بعض الشـيء حل� قــرب حـلول عــيـــد نوروز
�١٩٤٩ وذات يوم وبينمـا كـنت منهـمكاً في الدراسـة واذا �ـدير الثـانوية
اVرحـوم عثمـان قوجـه يستـدعيني وعندمـا ذهبت اليه وجـدت طلبة آخـرين
هناك منهم خالص الشيخ جواد (وهو ابن خـالي) وهاشم عبدالرحمن الذي
كـان من مـؤيدي احلـزب الد�قـراطي الكردسـتـاني وغـيرهـما� وقـد أخـبـرنا
اVدير بأن مـعـاون الشعـبـة اخلـاصة يسـتـدعيـنا في دائرته وكـان أحد رجـال
األمن حاضـراً في غرفـة اVدير Vرافقـتنا� وبعد ذهابنا الـى هناك استدعـينا
على انـفـراد� وVا جــاء دوري بادرني مــعــاون الشــعـبــة اخلــاصـة بـأن لديه
مــعلومـات بـاننا سنقــوم باالحـتــفـال بـعـيــد نوروز� وVا أنكرت ذلك أخــذ
يهـددني قائالً ان شـقيـقي كاك احـمد هو صـديقه لذا انه أوعـز بالغاء أمـر
القاء القبض عليّ في اVرة السابقة لكنه سوف يلقي القبض عليّ فيما اذا
قــــمت بـأي عــــملٍ يخـل باألمـن� فـــوعــــدتـه بعــــدم تدخـلي فـي أي شيء
وانصــرافي للدراســة� ثم عـدت الى الـثـانوية كــمـا عــاد االخـرون بعــد أن

تعهدوا بذلك أيضاً..
وكان شقيـقي كاك احمد يتصف ببُعد النظر ويقـدر مثل هذه النتائج لذا
كان يحاول جتنيـبنا اVواقف اVتطرفة لكي اليضيع مسـتقبلنا� أما شـقيقي
األخــر انور فــقــد كــان يواصل دراســتــه في الصف اخلــامـس الثــانوي في
مدرسة الـتفيض اVسائيـة االهلية في بغداد انذاك لرسوبه عـام� دراسي�

جـرت مظاهرة في مـدينة أربيـل تخليـداً لتلك الذكـرى� واثناء مـشـاركـتي
في تلك اVـظاهرة تصــدى لنا افــراد الشـرطـة وتفـرق اVـتظاهرون وانفــضت
اجلماهـير من حولنا� وعندما حـاول افراد الشرطة القاء القـبض على العدد
القلـيل اVتــبــقي من اVتظـاهرين وكنت واحــداً منـهم حــدث بعض اVعــارك
معـهم باأليدي� وتفرقنا متوزعـ� في األزقة يالحقنا افراد الشـرطة� وكان
اثنان منهم قد حلقاني� أحدهما كان متـحمساً جداً أللقاء القبض عليّ أما
االخر فلم يهتم باألمر كثيراً بل توقف عن اVالحقة� وVا ألتفت الى الوراء
عـرفت الشـرطي اVتحـمس والذي سـبق ان حـصل خـالف بيننا واعـتقـد بأن
اسـمـه كـان ياس� الـقـصـاب وقـد أصـبح فـيـمـا بعـد من العـناصـر السـيـئـة
وانضم الى احلـرس القـومـي بعـد انقـالب ٨ شـبـاط ١٩٦٣ وال أدري مـاذا
كـان مصـيره فـيـما بعـد� وبينمـا كان يـحاول فـتح حزامـه اجللدي (نطاقـه)
الســتــخــدامــه للضــرب فـلت منه احلــزام وســقط عـلى األرض� وVا حــاول
التـقاطه أنتـهزت الفـرصة وضـربته ضـربة قويـة بالعصـا التي كنت احملهـا
فـأرتبك من األلم� وواصلت الركض ثـانية� وفي أحـد األزقـة دخلت احـدى
الدور دون أن أعرف أهلها فأخفاني صاحب الدار في سطحها حتى مغيب
الشمس في جو شتائي بارد� ثم غادرت الدار بعد أن شكرت أهلها الذين
قدموا لي بعض االطعمة لكنني لم أتناولها� وتوجهت الى القسم الداخلي

للطلبة� وأختفيت فيه وقضيت ليلتي هناك..
وعلمت فـيـمـا بعد بأن بـعض افراد الـشرطة قـد ذهبـوا الى دارنا بهـدف
القاء القبض عليّ� ومن حسن الصدف أن شقيـقي كاك احمد كان موجوداً
في الدار فـي تلك االثناء فلـمــا علم بذلك قــام �قــابلـة مـعــاون الشــعــبــة
اخلـاصة (ضـابط األمن) في اربيل والذي كـان من مـعـارفه� وبعـد أن بذل
جهوداً كبـيرة وأنفق مبالغ طائلة بالنسبـة لذلك الزمن� ]كن من الغاء أمر
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ضدي أيضاً فـتركت قريتنا دوگردكـان وذهبت الى قرية قبالن الـواقعة في
منطقـة كنديناوه وهي قـرية ابن عـمي علـي خورشـيـد آغـا والذي كنا نعـده
�ثابة عمنا لكبر سنه بالنسبـة لنا حيث كان في سن والدي تقريباً� وبقيت
هناك عـدة أسابيع في دار ابن عـمي اVرحـوم حس� علي خـورشيـد دون ان
يضايقني أحد� ثم سـافرت مع أبناء عمي حس� وجـميل الى بغداد لزيارة
شقـيقي أنور في اVسـتشـفى وكانت االوضـاع قد هدأت فلم يالحـقني أحد
أيضاً� ثم عدت الى قريتنا وبعـد ذلك عدت Vواصلة دراستي في الثانوية

ثانية..
وفي الـعــام الدراسـي ١٩٤٩-١٩٥٠ كنت في الـصف اخلــامـس األدبي
(كـان الفـرع األدبي قـد أسـتـحـدث ألول مـرة في العـام السـابق أي عندمـا
كنـت في الصف الـرابع الثـــانوي) وقـــد حـــاولت جتنـب كل مـــا من شـــأنه
تعـريضي للـمـخـاطر� وأنصـرفت للدراسـة وجتنبت الـتطرق الى السـيـاسـة�
وقـبل حلول مـوعد االمـتـحانات النهـائيـة حـاول أحد زمـالئي وكـان عضـوًا
مــعـي في احلــزب الشـــيــوعي اقـناعي بضـــرورة االســتــمـــرار في التنـظيم
والنشـاط احلزبي فأجـبتـه بأني منشغل بالـدراسة وأريد االنصـراف لها وال
أريد القيـام بأي عمل آخـر� وبعد انتـهاء االمتـحانات أبلغت ذلـك الزميل

باستقالتي من احلزب الشيوعي.
وكـانت مـرحلة دراسـتي الثـانوية zـتـعة الـى حـدٍ ما بـالرغم من اVشـاكل
التي القـيـتـها فـيـهـا� وكنت من الطلبـة النشط� وعـضـواً في فـريقي كـرة
الطائرة والسلة في الثانوية� وكـان لي اصدقاء كثـيرين من اVدرس� منهم
مصطفى حسن شعبان ونشأة محمـد صفوة وعزيز محمود الدمرجي وبهنام
شـماس تومـا وعـبدالـرحمن عـبـدالرحيم وغـبـريال حنا غـبريال واحـمـد علي
عريقات (فلسطيني اجلنسية) وسعيد خـضر ومحمد صديق خليفة ومرسي

متـتالي� في اربيل ولعـدم وجود اVدارس األهليـة في اربيل انذاك� وذات
مساء وبعد أن عـاد من مدرسته ودخل غرفته اVؤجرة وجـد فيها أثن� من
رجال األمـن� وVا حاوال القـاء القبض عليـه ]كن من الفرار بعـد اVقـاومة�
وبينمـا كـان يـركض في أحـد أزقـة عـقـد النصـارى الحــقـه اثنان من رجـال
األمن وأطلق احدهمـا النار عليه من مسـدسه فأصـابته أحدى الرصـاصات

في ظهره ونفذت من بطنه وعلى اثر ذلك القي القبض عليه..
وبعـد اجراء التـحقـيق معـه أدخل أحد مـستشـفيـات بغداد واعـتقـد بانه
كان مستشفى الكرخ لتلقي العالج فـيه وهو رهن التوقيف� وكان شقيقي
كـاك احـمـد مــتـواجـداً في بغـداد في تلـك االثناء للتـوسط للمــرحـوم علي
فـتاح دزه يي الذي كـان قـد ألقي القـبض عليه أيضـاً� وقـد ]كن انور من
اقناع اVضمـدين اVوجودين في اVستشـفى البالغ كاك احمد باألمـر� وبعد
جـهود كـبيـرة من قبل مـحمـود بابان(٥) الذي كـان حاكمـاً للتحـقيق وبـعد
توكيل جـمال بابان(٦) ]كنوا من ابقـائه راقداً في اVسـتشـفى Vدة ثمانـية
أشهر� بعـد ذلك ª تقد�ه للمحاكمة وكـانت االوضاع قد هدأت واالحكام
العرفية قـد خفت فحكم عليه بالسجن Vدة عام واحـد ثم أطلق سراحه بعد

أقل من أربعة أشهر..
وأعـود للحـديث عن مـرحلة دراسـتي الثـانوية فـقـد أجـتـزت امـتـحـانات
ذلك العام الدراسي وجنـحت من الصف الرابع األدبي الى الصف اخلامس�
وكــانت مـدة الـدراسـة الثــانوية انـذاك خـمــســة أعـوام Vرحـلتي الدراســت�
اVتـوسطة واالعـدادية� وأثناء وجـودي فـي قريـتنا خـالل العطلة الصـيـفـيـة
تلقـيت خبراً مـفاده بانه ª الـقاء القبـض على بعض زمالئي وقـد اعتـرفوا
اثناء التــحـقـيق مـعــهم وان خـالص الشــيخ جـواد الذي كـان مــسـؤوالً عن
أربيل انذاك قـد اسـتطاع الهرب� وقـيل بأن أمـراً بالقـاء القـبض قد صـدر
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(١) سـعيـد قـزاز.. شخـصـية كـردية مـعروفـة� ولد في مـدينة السليـمـانية عـام
١٩٠٤ وأكـمل دراسـتـه االوليـة فـيـهـا ثم ع� مـوظفـاً في بعض الوحـدات
االدارية� أشـــغل مناصـب عــديدة منـهــا مــتـــصــرفــاً لـلواء اربيل ثـم للواء
اVوصل� أسـتـوزر عـدة مرات وكـان آخـر وزير للداخليـة في العـهـد اVلكي�
أعــتـــقل خـــالل االيام االولى لقـــيــام ثورة ١٤ ]ـوز ١٩٥٨ مع غــيـــره من
رجـاالت العـهـد اVلكي� ثم جـرت مـحـاكـمـتـه من قـبل احملكمـة العـسكرية
العليـا اخلاصـة (محكمـة الشعب)� واثناء مـحاكـمتـه دافع عن نفسـه وعن
مـواقــفـه بشــجـاعـة مــتـمـيــزة وهو في قـفص االتهــام� وصـدر احلكم عـليـه
باالعدام ونفـذ في عام ١٩٥٩ وهو الوزير الوحـيد من وزراء العـهد اVلكي

الذي نفذ فيه حكم االعدام بعد قيام ثورة ١٤ ]وز ١٩٥٨.
(٢) جمـال عمـر نظمي.. ولد في بغداد عـام ١٩١٤ واكمل دراسـته االبتـدائية
والثـانوية فـيـهـا ثم التـحق بـاجلـامعـة االمـريـكيـة في بيـروت وتخـرج منهـا
حاصـالً على شـهادة العلوم السـياسـية� أشـغل مناصب ادارية عديدة منـها
مـتصـرفاً أللوية (مـحـافظات) أربيل وديالى والبـصرة� ع� وزيراً للزراعـة
في الوزارة التي ترأسـهـا علي جـودت االيوبي عـام �١٩٥٧ ووزيراً للعـمل
والشـؤون االجــتـمـاعـيــة في الوزارة التي ترأســهـا عـارف عـبــدالرزاق عـام

�١٩٦٥ توفي عام ١٩٦٧.
(٣) جـميل رشـيـد.. من أهالي مـدينة كركـوك� ضـابط شرطة مـسلكي� تخـرج
من اعــدادية الشــرطة برتـبـة مــفــوض ثم تدرج في الرتـب� أشـغل مـناصب
عـديدة منها مـديراً لشـرطة لواء أربيل ثم مـديراً لشـرطة لواء السليـمانيـة�

أحيل على التقاعد في اخلمسينات وتوفي في السبعينات.
(٤) عـاصم احلـيــدري.. من وجـوه احلـركـة الوطنـيـة الد�قـراطيـة فـي كـردسـتـان
العـراق� ولد في أربيل عـام ١٩٢١ وأكـمل دراسـتـه االبتـدائيـة واVتـوسطة

محـمود راشد (مـصري اجلنسيـة) وكان هذا األخـير من الظرفاء حـيث كان
بديناً جــداً واذا مــا أراد ان يلعب كــرة الطائرة بعــد أوقــات الدوام ورفض
طلبه كـان يقول انه اليدع االخرين ان يلعبـوا فنضطر الى مشاركـته اللعب
مـعنا ثم كـان يصـر على مـشـاركـة زمـيله عـبـدالرحـمن عـبـدالرحـيم� وكـان

هؤالء من اVدرس� الالمع�.
وبعد اعـالن نتائج االمـتحـانات النهائيـة كنت مكمالً فـأرسلني شقـيقي
كاك احـمد الى كركـوك خالل العطلة الصـيفيـة حيث حللت في دار محـمد
حويز (حـه مه ره ش) الذي كان مـدرساً في ثانوية كـركوك وكانت عـائلته
قـد عــادت الى كــويسنجق خــالل العطلة الصــيـفــيـة� وكــان يسكن مــعنا
أحيـانا شقـيقه احـمد حـويز� وكنت قد اصطحـبت معي شـخصاً من قـريتنا
خلدمتنا وهو (احمد وه يسي) الذي كان يرافقنا في جميع مراحل دراستنا
منذ األعوام األولى� وقد تعب معي محمد حـويز حقاً كما وجد لي مدرساً
آخر لتدريسي اللغة العربية التي كنت مكمالً في مادتها أيضاً� ثم عدت
الى أربيل وأديت امــتـحـانات الدور الثـانـي فـيـهـا� وبعـد اعـالن الـنتـائج
جنحت بدرجة جيدة� ثم التحقت بالكلية وبدأت مرحلة احلياة اجلامعية..

6970



فيـها� كان من اعـضاء احلزب الشـيوعي العراقي النـشط� في أربيل خالل
عـقد االربعـينات وحكم عليـه جـراء ذلك بالسـجن Vدة سبـعـة أعوام� وبعـد
اطالق سراحـه ترك صفـوف احلزب الشـيوعي وانضم الى احلزب الـد�قراطي
الكـردســتـــاني وتوظـف في البـنك العـــراقي وبعـــدها فـي مــصلـحــة تـوزيع

اVنتجات النفطية� عاش أعزباً وتوفي عام ١٩٧١.
(٥) مـحمـود بابان.. ولد في كـفري عـام ١٩٢٠ وتخرج مـن كلية احلـقوق عـام
١٩٤٣ وزاول احملـاماة� بعـدها ع� حـاكـما للتـحـقيق في بغـداد� ثم نائبـاً
عـام �١٩٥١ استـوزر مـرت� خـالل عامي ١٩٥٧ و�١٩٥٨ أعـاد تأسـيس
نادي االرتقـاء الكردي (يانه ى سـه ركـه وتن) ببـغداد عـام �١٩٥٤ غـادر
العـراق بعد ثورة ١٤ ]وز ١٩٥٨ وعـاش في لبنان واالردن وعمل مـدة من
الزمن في اVملكة العربيـة السعودية كمـستشار لوزير الداخليـة ثم اقام في
بريطانيا وقـضى فيها بقـية اعوام حيـاته� وتوفي في االردن  عام �١٩٩٧
كانت له مـواقف وطنية وقومـية وكان من اصـدقاء الزعيـم الراحل مصطفى

البارزاني ومن اصدقاء صاحب هذه الذكريات.
(٦) جـمال بابان.. ولد عـام �١٨٩٣ اكـمل دراستـه االوليـة في بغداد والتـحق
�درسـة احلـقـوق وتخـرج منهـا عـام ١٩١٤ ثـم التـحق بدورة االحـتـيـاط في
اجلـــيش العـــثـــمـــاني وبعـــد اعـــوام ترك اجلـــيـش وع� في وظائـف ادارية
وقــضــائيــة� وفـي عــام ١٩٢٨ أنتــخب نائبـــاً عن لواء اربيل فـي مــجلس
النواب� اسـتـوزر عدة مـرات ثم اخـتـير عـضـواً في مـجلس االعيـان� وبعـد
قـيــام ثورة ١٤ ]وز ١٩٥٨ غـادر العــراق وأسـتـقــر في لبنان حــيث عـاش

هناك حتى وفاته عام ١٩٦٦.
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* طلبة كلية احلقوق وتقدX التعازي بوفاة اVلكة عالية عام ١٩٥٠
* نوري السعيد وحفلة أم كلثوم في القاهرة عام ١٩٥١

* زيارات اVلك فيصل الثاني Vعسكر الطلبة في سكرين عام ١٩٥٣
* اسباب قيام انتفاضة فالحي منطقة دزه يي بأربيل عام ١٩٥٣

* احتفال عيد نوروز في بغداد عام ١٩٥٤ ودور عبدالله شريف ألقامته
* سعيد قزاز وأنقاذ بغداد من خطورة كارثة الفيضان عام ١٩٥٤

* لقاء مع الشيخ محمود احلفيد في بغداد عام ١٩٥٤
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مشوق وzتع.
وبعـد حــوالي شـهـرين مـن الدراسـة أعلن عن تنـظيم سـفـرة دراســيـة Vن
يرغب من طلبـة الكليـة الى مدينة البـصرة فـأبديت رغـبتي للمـشاركـة في
الســفـــرة اVذكــورة واذكــر من طـلبــة اربيل الـذين شــاركــوا مــعـي كل من
الزمـيل� نهاد نورالديـن رشيـد (عضـو اجمللس الوطني لكردسـتان العـراق
حاليـاً) وجالل زيور (عضو مـحكمة ]ييـز كردستان حـالياً)� وكنا جميـعاً
من طلبـة الصف األول في الـكليـة� وقـد أسـتقـلينا القطار مـسـاء يوم ١٩
كـانون األول ١٩٥٠ مـتـوجـه� الى البــصـرة� وكـان عـددنا حـوالي أربع�
طالباً حـيث جمـعتنا عربة واحـدة من الدرجة الثـالثة� ولم يغمـض لنا جفن
في تلك الليلـة بل قضـيناها باالغـاني والضـحك والنكات� وكـان يرافـقنا
اثنان من اساتذة الكلـية على ماأعتـقد ومدرس التـربية البدنيـة الذي كان
اسمه عبـداجلليل مطر وكنا نحن الطلبة الكرد عندما نريد ذكر اسمـه فيما

بيننا ندعوه (باران) وهي كلمة كردية تعني اVطر!
وعند وصــولنا الى مــحطة قطـار البـصــرة صــبـاح يوم ٢٠ كــانون األول
١٩٥٠ فوجئنا بخبـر وفاة اVرحومة اVلكة عالية والدة اVلـك فيصل الثاني
واعـالن احلـداد فـي جـمـيع انحـاء الـعـراق لذلك فـقـد تـغـيـر جـمـيـع منهـاج
سـفـرتنا حـيث كـان مـقـرراً ]ضـيـة ليلت� في البـصـرة وليلـت� في القطار�
وعلى أي حال فقد ª تـوفير مكان استراحة لنا في أحد االقـسام الداخلية
وقضـينا الوقت فيـه� وقمنا بسـفرة نهريـة في شط العرب وخليج البـصرة�
وألغي الكثيـر من فقرات منهـاج سفرتنا� وكنا نقـضي االمسيات بالسـمر

والنكات وااللعاب البريئة.
وبعـد عودتنا الى بغـداد بيـوم أو يوم� صادف دور طلـبة كليـة احلقـوق
لزيارة اVقـبرة اVلكية في االعظـمية وتقـدX التعـازي للملك فيصـل الثاني

* للللننننننننتتتتــــــــققققلللل    للللللللححححــــــــددددييييثثثث    ععععنننن    ممممــــــــررررححححللللةةةة    ددددررررااااسسسســــتتتتكككك    ااااجلجلجلجلــــــــااااممممــــععععــــــــييييــــةةةة    ففففيييي    ككككللللــــييييــــةةةة    ااااحلحلحلحلــــــــققققــــووووقققق
ببببببببغغغغدددداااادددد����    ممممااااههههيييي    ذذذذككككررررييييااااتتتتكككك    ووووننننششششااااططططااااتتتتكككك    خخخخالالالاللللل    تتتتللللكككك    ااااVVVVررررححححللللةةةة????

- التـحقت بكليـة احلقـوق في بغـداد خريف العـام ١٩٥٠ وكلي سعـادة
وفرح لكوني قـد أنهيت مرحلة الدراسـة الثانوية وبدأت مـرحلة جديدة هي
احلـيـاة اجلامـعـيـة التي كانـت بالنسـبة لي حـيـاة أخـرى تختـلف كثـيـراً عن
النمط الذي أتبـعتـه في حـياتي حـينما كنت قـبل ذلك أعـيش مع أشقـائي
قريباً من عائلتي� وكانت احتياجـات احلياة من مأكل وملبس متوفرة لي�
ثم وجـدت نفـسي وقـد أصـبحـت معـتـمـداً على الذات بعـيـداً عن أسـرتي�
وسـرعـان ما تـعودت على احلـيـاة اجلـديدة� وعـرفت التـعليم اخملـتلط ألول
مرة وأصـبح لي زمالء جدد واصـدقاء من غيـر مدينتي ومن غـير قومـيتي
ومن كــال اجلنس� حــيث باالضــافـة الى زمــالئي الطلـبـة الكـرد من أربيل
أصـبح لي زمـالء من بغـداد واVدن االخـرى� وكـان عمـيـد كليـتنا االسـتـاذ
اVرحـوم منيــر القـاضي من العلمــاء والفـقـهـاء االوائل وكـان رجــالً طيـبـاً�
جليـالً� متـواضـعاً ومـتـساهالًً جـداً مع الطلبـة مـحبـاً Vصلحـتـهم وخيـرهم�
وكــان لنا اسـاتـذة مـصــريون منهم د. جــابر جــاد عـبــدالرحــمن ود. سـعــد
عـصفـور وغيـرهمـا� وكذلك اسـاتذة فلسطينيـون وعـراقيـون� وخالل العـام
الدراسي األول تصـادقت مع بـعض اسـاتذتي منهم د. عـبـدالله اسـمـاعـيل
البـستـاني ود. مصطفى كـامل ياس� والسـيد حـس� علي االعظمي الذي
كان رجـالً كبـيراً في السن الى حـدٍ ما وانسانـاً طيب القلب� وكان صـديقًا
للطلـبـة الكـرد وخـاصــة طلبــة اربيل� وعندمــا كـان يـأتي لالصطيــاف في
شــقـالوه فــان طلبــة احلـقــوق من أهالي أربيل كــانوا يكـررون الزيارات له
ويلبـون احـتـيــاجـاته فـيـمـا اذا احـتـاج لذلك� وكـان يـدرسنا مـادة االحـوال
الشــخــصــيـة واVـواريث خــالل العــام� االول والثــاني وباسلوب تـدريسي
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مـثل تلك الثانوية األهليـة في أربيل بعـد اطالق سراحـه من السجن العـام
١٩٥٠ اثر صدور احلكـم عليه بالسجن مـدة عام واحـد ألسباب سـياسـية�
وبعد ان ألتقيت اشقائي اVذكورين سألني كـاك احمد عن دراستي وكيفية
قـضاء اوقـاتي� فأطلـعتـه على سفـرة البـصرة ومـشاركـتي فـيهـا� وأخبـرته
بوجود النية للقيـام بسفرة اخرى الى مصر� وسألني فـيما اذا كنت أشارك
فـيـها أم ال فـأجـبـتـه بالنفي� فطلب مني اVشـاركـة فـيهـا وانه سـوف يقـوم
بتــحـمل نفــقـات الســفـرة فــفـرحت بذلك كــثـيــراً وشكرته على مــوافـقــتـه

وتشجيعه لي.
وهكذا شــاركـت في تلك الســفــرة وكنـا من الطلبــة الكـرد أنا والســادة
مـحـمـد شـهــاب الدين الدباغ(١) وافـراسـيـاب اجلـاف وهـاشم احلـاج طاهر
كــوبرلي ومن الطلـبـة العــرب هاني توفــيق النـائب وصـادق رؤوف شــالش
وهادي النقيب وبدري ميرزا القزويني وغيرهم� وكان هذا االخير ذا صوت
شـجي جــداً يشنف اذاننا واســمـاعنا باالغــاني العـراقــيـة اجلـمـيـلة� وكـان
مـجـمـوعنا حـوالي عـشـرين طالبـاً يرافـقنا السـيـد عـبـداجلليل مطر أيضـاً�
وغادرنا مطار بغداد على م§ طائرة اخلطوط اجلوية اVصرية� وبعد حوالي
أربع ســاعــات وصلـنا القــاهرة بعــد ان كنـا قــد توقــفنا في مـطار دمــشق
للتـزود بالوقـود� وكـان قـد وصل الى القـاهـرة في اليـوم نفـسـه وعلى م§
طائرة اخـرى عـدد آخـر من طلبـة كليـة التجـارة أيضـاً� وكـان عـددهم يزيد

على ثالث� طالباً..
وقـد كـان ذلك في يوم اخلـميس اVـوافق ١ شبـاط �١٩٥١ وصـادف في
مسـاء اليوم نفسـه موعد اقامـة احلفلة الشهـرية للمطربة الكبيـرة أم كلثوم
فأتـاحت لنا وزارة اVعارف اVصـرية فرصـة حضـور تلك احلفلة وخُـصص لنا
مكان خاص في الطابق الـعلوي من القاعة مع طلبـة كلية التجـارة وأصبح

وخـالـه االمـيـر عــبـداالله الوصي عـلى العـرش� وقــد رافـقنا خــالل الزيارة
بعض اسـاتذة الكليـة أذكر منـهم استـاذنا وصـديقنا حـس� علي االعظمي
الذي ألقى قصيدة باVناسبة من نظمـه حيث كان شاعراً أيضاً� وكان اVلك
فيـصل الثاني واالمـير عـبداالله حـاضرين في اVقـبرة اثناء زيارتنـا� وكان
اVلك في اخلامسـة عشرة من عمره انذاك� واقـفاً باناقته وعيناه مـحمرتان
من البـكاء بســبب وفــاة والدته� ورأينا مــالمح احلــزن في وجــهــه وكــانت

العبرات تخنقه.
وبعـد مــضي بضـعـة أســابيع أعلن عن ســفـرة اخـرى خـالل عطـلة نصف
السنة والتي كـانت تبـدأ في االول من شـباط وVدة عـشـرين يوماً� وكـانت
السفـرة هذه اVرة الى مصر� وقد كـانت لي رغبة شديدة لالشـتراك في هذه
السفرة وزيارة مـصر ومعاVهـا� لكنني كنت متردداً بسبب تكالـيف السفر
والتي كـانت تبلغ خـمـس� ديناراً Vصـاريف النقل ذهاباً واياباً ومـصـاريف
االقـامـة مع وجـبـتي طـعـام الفطور والغـداء والتنقــالت داخل مـصـر� وكنا
نحـتـاج الى مـايقـارب ذلك اVبلـغ ايضـاً لسـد مـصـاريف اجلـيب والنفـقـات
الشـخصـية وكـذلك قيـمة وجـبة طعـام العشـاء� ولم أكن متـأكداً فـيمـا اذا

كان شقيقي كاك احمد سيوافق على تسديد هذا اVبلغ أم ال?
وصـادف ان اقــيـمت حـفلـة خطوبة أحـد أقـاربـي في مـدينة كــركـوك في
احـدى ليـالـي اخلـمـيس فـذهبت الى هـناك حلـضـور اVناسـبــة على ان أعـود
مـسـاء اجلــمـعـة بالقطـار للوصـول الى بغــداد في الصـبـاح البــاكـر من يوم
السـبت لكي اليضـيع عـليّ دوام الكليـة� وفي كـركـوك التـقـيت بشـقـيـقي
كـاك احمـد الذي كـان قد حـضـر اVناسبـة أيضـاً� كمـا ان اشـقائي االخـرين
أنور وسعدي وعـمر كانوا يقيمـون في كركوك للدراسة في ثانويتـها وكان
شـقـيـقـي انور يداوم في الثـانوية االهلـيـة في الصف اVنتـهـي لعـدم وجـود
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يتكلم مـعـنا وكـان في حـوالي اخلـمـس� من عـمـره او اكـثـر وVا عـلم باننا
عراقـيون تكلم مـعنا باللغة العربـية واللهجـة العراقيـة بالذات وقدم نفـسه
على انه السـيد (دونويل) وانـه كان ضـابطاً للمخـابرات البـريطانية وكـان
يعـمل في سـفارتهـا في بغـداد ابان احلـرب العـاVيـة الثانيـة� وانه قـد ترك
العـراق اثر حـركــة رشـيـد عـالي الگيـالني عـام �١٩٤١ وبـدا لنا أنه كـان
على معرفـة كثيرة بشخـصيات سياسـية عراقية وذكـر كذلك انه كان على
معـرفة ببـعض الشخـصيـات الكردية� امثـال الشيخ مـحمـود احلفـيد واVال
افندي (اVال ابو بكر افـندي الشهـيـر في اربيل) وقـضـينا بصـحبـتـه بعض
الوقت وهو يتـحدث مـعنا عن ذكريـاته في العراق. وفي طريق العـودة من
مصـر توقفنا في دمـشق حيث أمـضينا فيـها يوم�� ثم ذهبنـا الى بيروت
لقـضـاء يوم� اخـرين فيـهـا عـدنا بعـدها الى دمشـق ثانية حـيث أمـضـينا
يومــاً آخـر فــيــهـا� وفـي الليلة الســابقــة لعــودتنا الى بغــداد ]ت تســوية
مصاريـف السفرة حيث أعـيد لكل واحد منا حوالي ثالثة أو أربعـة دنانير

عراقية كانت فائضة عن اVصاريف.
وهكذا أمضـينا العام الدراسي األول فـي الكلية أما في الـعام الدراسي
الثاني فـقد أختلف الوضع حـيث عاد الطالب عـمر مصطفى (عـمر دبابة)
الى الكليـة بعـد أن كـان قـد اطلق سراحـه من السـجن� وكـان يومـذاك من
طلبـة الصـف الثـالث في الكليـة� ومــا ان عـاد الى الكليـة حـتـى أخـتلفت
انشطتنا االجـتمـاعية والـسياسـية� واصـبحنا نحن الطـلبة الكرد� وخـاصة
األربيل� اكثر ]اسكاً ونشاطاً واكثر لقـاءً مع بعضنا البعض نقضي معظم
االوقـات ســوية� وكنا نشــتـرك في بعض االنـشطة الطالبيــة كـانتـخــابات
اللجـان اجلـامـعـية وكـذلك السـفـرات اخلـاصـة واقـامـة احتـفـال عـيـد نوروز

وغيرها..

عـددنـا يتـجــاوز اخلـمـسـ� طالبـاً� وصــادف وجـود نوري الســعـيــد رئيس
الوزراء العــراقي الذي كــان يقــوم بزيارة رســمـيــة Vصــر انذاك في احلــفلة
نفـسهـا� وكان جـالساً مع بعض الـشخـصيـات اVصرية اVرمـوقة في احـدى
اVقصورات الواقعـة في اسفل اVكان اخملصص جللوسنا في الطابق العلوي

]اماً.
وعندمـا بدأت احلـفلة نهض أحـد اسـاتذة كليـة التجـارة وحـيـا اVطربة أم
كلثـوم بأسم العـراق فنظر نوري السـعيـد الى األعلى وفـوجيء بوجـود هذا
العدد من العراقي� في القاعـة� والتقط اVصورون صوراً له وهو ينظر الى
األعلى ونشـرت الصـور في الصـحف اVصـرية في اليـوم التـالي� وردت أم
كلثوم التـحيـة بانحناءة منها� وفي احـدى فترات االسـتراحـة ذهب البعض
منا الى خـلف كـوالـيس اVســرح للقــاء أم كلثــوم التي حتــدثت الينا بفــرح
وتبـادلت النكات مـعنا� ونشـرت صور لقـائنا مـعـها في الصـحف اVصـرية

في اليوم التالي أيضاً.
لقد كانت السفرة zتعة جداً أطلعنـا خاللها على العديد من معالم مصر
االثرية والسـياحـية والثـقافـية وقـمنا بزيارة اجلـامعـة اVصرية والتي كـانت
تسـمى انذاك بـجـامـعـة فـؤاد األول وكـان رئيس اجلـامـعــة الدكـتـور احـمـد
عـبدالرزاق السنـهوري العـالم والفـقيـه الكبـير مـسـروراً بزيارتنا ورحب بنا
كثيراً حـيث سبق له ان كان عميـداً لكلية احلقوق العراقيـة قبل ذلك بنحو
عــام أو عـام�� كــمــا قـمنـا بزيارة االمــاكن االثرية في االقــصـر واســوان
وكــذلك زرنا مــدينة االسكـندرية وقــضــينا فــيـهــا يومـ� او ثالثة� وذات
مـسـاء ذهبنا الـى احـد النوادي على سـاحل البـحـر االبيـض اVتـوسط وكنا
بضـعـة اشـخـاص اذكـر منهم مـحـمـد شـهـاب الدين الـدباغ وهاشم كـوبرلي
وهناك تناولـنا بعض اVشـروبات واVـرطبـات واذا برجل ذو سـحـنة أوروبيـة
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جـديدة ترأسـهـا الفـريق الـركن نورالدين مـحـمـود(٢) رئيس اركـان اجلـيش
انذاك� واعلنت االحكـام العـرفـية وعـطلت اVدارس والكليـات فـعـدت الى
أربيل وبقيت فيـها نحو شهرين� وخـالل تلك اVدة كان شقيقي كـاك احمد
خــارج العــراق فــأصــبـحـت أنا مــسـؤوالً عـن ادارة شـؤون الـعـائـلة ومنهــا
االشـراف عـلى شـؤون الزراعــة وغـيــرها� ثم هدأت االوضــاع الســيـاســيـة
وأسـتـؤنفـت الدراسـة في اVدارس والكليــات من جـديد فـعـدت ثـانيـة الى

بغداد.
وقـبل ان اعـود الى بغـداد صـادف ان زار قـريتنا كـاكي هيـران (اVرحـوم
كـاك علـي) يرافـقـه عــدد من مـريديه واقــاربه ومكث بضــعـة ايام ضـيــفـًا
علينا� وكنا نقضي االوقـات ليالً باالستـماع الى القصائد الشـعرية لوالده
كـاك مــصطفى هيــراني والذي كـان يـلقب بـ(صـافـي) وكـان من الشــعـراء
اVمـتـازين وخـاصــة في قـصـائد الغـزل� وكـان اVريدون والـشـبـاب ينشـدون
قـصــائده بأحلـان جــمـيلة وينـقـرون على الدفــوف وقـد غنى الفـنان الكُردي
الراحل الشهير طاهر توفيق بعض هذه القـصائد وسجلها في دار االذاعة�
وقـبل مـغـادرتهم القـرية سـألتـهـم فيـمـا اذا كـانـوا يحـتـفظون بأية قـصـائد
مـدونة او ديوان مخطـوط فأجـابوا بااليجـاب ووعدوا بارسـالهـا لي وفعـالً
فقد بعثوا بها ووافقوا على قـيامي بطبعها� وVا عدت الى بغداد بعد بدأ
الدراسة في الكلـية من جديد� عـرضت ذلك الديوان الشعـري على اVرحوم
عـالء الدين السـجـادي الذي كنت على مـعـرفـة به فـوعـد بأن يشـرف على
طبعه� وكتب له مشكوراً مقدمة جميلة� وهكذا صدر الديوان على نفقتي
اخلاصة وقـام السجادي بتوزيع مـعظم نسخه� وفي احلقيـقة ª توزيع نسخ
الديوان مجـاناً ولم احصل حـتى على نفقـات الطبع� واعتـبرت ذلك خـدمة

متواضعة مني لألدب الكردي.

وفي أحد االيام صـادف ان قام الطلبـة باالضراب عن الدوام واالعتـصام
في الكليـة� وبـعـد مـرور سـاعـات بدأ مـعظم الطلبـة �غـادرة بنـاية الكليـة
وأخـذ افـراد الشـرطة واألمن يتـجـمـعـون حـول الكليـة� وبـدأ الطلبـة بوضع
اVتـــاريس واقــفــال االبـواب� ثم الحظنـا انه لم يبق ســـوى عــدد قلـيل من
الطلبـة في داخل الكليـة� وكنا نحن الطلبـة الكرد اثنان أو ثالثـة هم عمـر
دبابة وأنا وأعـتـقد زمـيل آخـر� وبعـد مـشاورة سـريعـة مع بعـضنا البـعض
وجـدنـا ان الفـائدة من بقــائنا وســيكون مـصــيـرنا الـسـجن أو الفــصل من
الكليـة حتـماً لذا قـررنا اVغادرة أيضـاً� وبعد مـغادرتنا لم يبق من الطلـبة
سوى تسعة أو عشرة منهم وقد القي القبض عليهم وأودعوا سجن اVوقف

ثم أطلق سراحهم بعد يوم� أو ثالثة بكفالة.
وكــان من زمـالئي الـطلبـة الـكُرد في الكليــة فـيــمـا بـعـد كل من جــالل
الطالباني وحبيب محمد كـرX ومعروف رؤوف وانور عزيز دزه يي ومجيد
جوكل وانور الشيـخ عزيز (وهو ابن خالي) وجوهر ورقيـب حس� مال وهم

اوالد عمومتي وغيرهم وكنا في مراحل مختلفة من الدراسة..
ذكـرت من قـبل ان �ط حـيـاتنا قـد تغـيـر في العـام الدراسي الثـاني من
دراستنا اجلـامعـية والسيـما بعـد عودة عمـر دبابة الى الدراسة في الـكلية
فازداد نشاطنا السياسي وكذلك لقاءاتنا وسفراتنا الى كردستان� ونتيجة
ذلك ألتـهـينا عن الدراسـة وقل دوامنا في الكليـة واهملنا دروسنا خـاصـة
أنا ونهــاد نورالدين حـيث كـنا دائمي السـفــر مع عـمـر دبـابة zا أدى ذلك
الى رسوبنا في ذلك العام فندمنا وتأسفنا كثيراً لكن بعد فوات االوان..
وفي اواخــر العــام ١٩٥٢ شــهــدت اVـدارس والكليــات اضطـرابات ولم
يكن قــد مـضى ســوى بضـعــة أشـهــر على قــيـام ثورة ٢٣ يولـيـو ١٩٥٢
اVصـريـة� وفي غـضـون ذلك اســتـقـالت الوزارة الـعـراقـيـة وتـشكلت وزارة
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حيث ]تعنا جداً بتلك اVناظر اخلالبة ثم عدنا الى بغداد.
وفي صـيف عام ١٩٥٣ وحـسب خطة مرسـومة من قـبل احلكومة اللهـاء
الطلبة وأبعـادهم عن السياسـة تقرر ارسال طـلبة الكليات الى مـعسكرات
التـدريب� وكـان لهـذا االجـراء نتـائج عكـسـيـة حـيث جتـمع طلبـة مـخـتلف
الكليـات في مـعــسكرين أحـدهمـا في بغـداد واالخـر في منـطقـة سكرين�
وأدى ذلك الى اختـالط الطلبة مع بعـضهم البـعض والتعـارف فيمـا بينهم
وكذلك تكوين العالقات ب� الطلبة وعدد كـبير من الضباط وطلبة الكلية

العسكرية..
وقـد أخــتـرت أنا وكــذلك مـعظم زمــالئي واصـدقـائـي مـعـسكـر سكرين
الواقع قـرب مـصـيف سـرسنك وكـانت مـدة الدورة التـدريبـيـة في اVعـسكر
حوالي ثالثة أشـهر� وبالرغم من ان التدريب كـان شاقاً بالنسـبة لنا اال أن
الدورة كانت zتعة جداً وكنا نقضي معظم االوقات باللهو واVرح والتجوال
في االماكـن القريبة احملـيطة باVعسكـر� وقد ألتقـينا وتعارفنا مع الـعديد
من الطـلبـة والـضـبــاط الذين أصــبح لـهم شـأن كــبــيــر بعــد ثورة ١٤ ]وز
١٩٥٨ وانقــالب ٨ شــبــاط ١٩٦٣ امــثــال رشـيــد مــصلـح وعلي صــالح
السـعدي وعـبدالسـتـار الدوري وشفـيق الكمالـي وغيـرهم� وكانت وحـدتنا
التدريبـية تسـمى بلواء تدريب االحتـياط ويتكون من ثالثة افـواج� الفوج
األول (الذي كنت أنا ضـمنه) والفـوج الثـالث وكـانا يرابطان في مـعـسكر
سكـرين� أمـــا الفـــوج الثـــاني فكان يـرابط في بـغــداد. وكـــان آمـــر لواء
التدريب هو العـقيد الـركن عالء الدين محـمود(٣) (لواء ركن فيـما بعد)
والذي أصـبح بعد قـيـام ثورة ١٤ ]وز ١٩٥٨ متـصـرفاً للواء اربيل� وقـد
زارنا في اVعـسكر كل من اVلك فـيـصل الثـاني واالمـير عـبـداالله ورئيس

الوزراء نوري السعيد.

وفي العـام اVذكور أو بعـده (ال اتذكـر التاريخ بالضـبط) اعـيد تأسـيس
نادي االرتقــاء الكردي ببــغــداد والذي كـان قــد أسـســه اVرحــوم مـعــروف
جـيــاووك وسـمي باللـغـة الكردية بـ(يانـه ي سـه ركـه وتن) ورغـم انه كـان
نادياً ثقافيـاً واجتماعيـاً لكنه كان يجمع شمل الشبـاب الكرد حيث كانوا
يتداولون فـيه امـورهم السياسـية انذاك وقـد الغيت اجازتـه اسوة بالنوادي
واجلـمـعيـات االخـرى� ثم اعـاد تأسـيـسـه السـيد مـحـمـود بابان الذي كـان
عضـواً في مجلس النواب� وكان النادي يشغل بـناية في منطقة الوزيرية�
وفي يوم اعـادة افتـتاحـه كنت من ضمـن احلاضـرين في حفل االفـتتـاح مع
عـدد كـبـيـر من الشـبـاب الكرد وطلبـة الكليـات وعـدد كـبـيـر من اعـضـاء
مـجلس النواب مـن الكرد والشـخـصـيـات الكردية فـي بغـداد واقـيم حـفل
غنائي ومـوسيقي باVناسـبة شـارك فيه عـدد من اVطرب� الكرد اVشـهورين
امثـال طاهر توفيق ورسـول گه ردي ومـحمد عـارف جزيري وحـسن جزيري
وغيـرهم� كمـا حضر احلـفل سعـيد قزاز وزيـر الداخلية انذاك وتبـرع ببعض

اVبالغ Vساعدة النادي.
ويومـذاك كـان تأسـيس اي مقـر لالجـتـمـاعات أو لـلقيـام بنشـاط كـردي
يحظى بالتـرحـيب به لذا سـاهم في نشـاطات ذلك النـادي عدد غـفـيـر من

الشباب الكرد بالرغم من اختالف االراء واVعتقدات.
وفي ربيع العـام ١٩٥٣ أتصل بي كل من اVرحوم� كـمال الشـيخ قادر
الذي كــان مــديراً فـي وزارة العــدليــة والدكــتــور مــوفق الـزهاوي وكــانت
تربطهــمـا بنا عــالقـة صـداقـة بـواسطة اVرحـوم مـحــمـود بابان حــيث أبديا
رغبتهما للسفر الى أربيل وقضاء بضعة أيام فيها� فسافرنا معاً وقضينا
أسـبوعـاًَ zتـعاً في التنقـل ب� قرى دزه يي عند أقـاربنا وب� أربيل وحـاج
عـمران واVوصل� وكـانت السهـول مـغطاة بالزهور البـرية وشقـائق النعمـان
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وســـأله أحــد الـطلبـــة عن ســـيــارتـه الصــغـــيـــرة وهل هي تعـــمل بواسـطة
الكوكاكوال أم البيبسي كوال كوقود لها?!

وzا أتذكره أيضاً ان آمر سريتنا في بادي األمر كان اVقدم رشيد مصلح
التكريتي الذي أصبح حاكماً عسكرياً عـاماً بعد انقالب ٨ شباط ١٩٦٣
ثم وزيراً للداخـليـة بعـد ١٨ تشـرين الثـاني ١٩٦٣ اثـر قـيـام عـبـدالسـالم
عـارف باالطاحـة بحـزب الـبـعث وأخـيـراً أعُـدم بعـد ٣٠ ]وز �١٩٦٨ وقـد

كان رجالً مرحاً وذا عالقة جيدة بالطلبة.
وقـد أغـتنـم اجلـمـيع فـرصـة اVشـاركــة في تلك الدورة التـدريبــيـة لزيارة
االماكن السيـاحية واVصايف الكثيـرة اVنتشرة في اVنطقة ومنهـا مصايف
سـرسنك وسوالف وسـواره توكه وبامـرني وغـيرها� وسـاهمت اقامـة الدورة
في ]ت� اواصــر الصـداقـة ب� الطلبــة وبناء عـالقـات جـيـدة مـع اVؤسـسـة
العسكرية� وأثرت تلك العـالقات فيما بعـد على مستقبـل العراق بطريقة
أو بأخـرى� وخـالل اقامـة الدورة التـدريبـيـة ايضـاً أتيح للمـشـارك� فيـهـا
االطالع على اVنطقة� وكـانت فرصة كبيـرة للطلبة من غير الكـرد للتعرف
على الشــعب الكردي عن كــثب حـيث وجــدوه شـعــبـاً له لغــتـه وتقـالـيـده
وأزيائه اخلاصـة كمـا وجدوه شعـباً يتـميز بالكرم والنبل واالخـالق احلمـيدة
و�د يد الصداقة والعون لكل من يحاول ان يصادقه� وقد أقتنع الكثيرون
من ذوي العقلية العنصرية بأن هذا الشعب يحب العيش في أرضه مساVاً
وكر�ـاً شأنه شـأن الشعـوب األخرى.. وهكذا أمـضينا أيامنا اVمـتعـة تلك

في معسكر سكرين..
وفي اوائل العـام ١٩٥٤ تزوجت وبعـد ان أقـيم حـفل زفـافي سكنت في
دار كانت تـقع بالقرب من السـدة الشرقـية� على بعـد مسـافة نحو مـائتي
مـتـر عن بنايـة كليـة احلـقـوق� وكـانت الدار تعــود ألحـد اسـاتذتي وهو د.

وكـان يشـاركـني اخلـيـمـة في اVعــسكر عـدد من الطلبــة اVرح� ولم اكن
على مـعرفة بـهم قبل ذلك التـأريخ سوى واحـدٍ منهم وهو برهان جنم الدين
من اهالي كـويسنجق وزمـيل دراسـتي في الـثانـوية و�ت لي بصلة قـربى�
اما األخرون فكانوا كل من رمزي فـرنگول وشوكت كاظم فوزي التكريتي
الذي كان مرحاً جداً ومهدي محمد صالح ووهبي القره غولي الذي كان ذا
صـوت شجي ويجـيد اVقـامات العـراقيـة واصـبح سفـيراً للعـراق فيـما بعـد
ومـازال على صـداقتـه مـعي� وكان اكـثـرهم من طلبـة كليـة التـجارة� وقـد
أنسـجـمنا جـمـيـعـاً بسـرعـة وتصـادقنا وكنا نقـضي الـليـالي باللهـو واVرح
والغناء� وكـانت طرائف شـوكت التنتهـي لذا كان مـوضع اهتـمام االخـرين

لطرائفه ونوادره الكثيرة.
وبعد مضي يوم� أو ثالثة على التحاقنا باVعسكر زارنا نوري السعيد
حـيث أجـتـمـع بنا وأتذكـر انه سـألنـا عن احـتـيـاجـاتنا� وVـا كـان البـعـوض
كثيـراً في اVنطقة ويصعب علينا النوم في اخلـيام اخملصصة لنا فـقد طلبنا
منه تزويدنا بــ(النامـوسيـات) لتـجنب ازعـاجـات البـعـوض فـأتصل بوزارة
الدفـاع هاتفـيـاً في اليـوم نفـسـه� وفي الـيـوم التـالي وصلت طائرة خـاصـة
حتــمل (النامــوســيــات) للمــعــسكر وهكذا ª حل هـذه اVشكلة اVزعــجــة
بالنسـبـة لنا� كـذلك طلبنا منه صـرف مـخـصـصات شـهـرية لنا فـتم صـرف
مبلغ خمسة عشر ديناراً شهرياً- حسب ما أعتقد- وكان يعد مبلغاً كبيراً
في ذلك احل� السـيمـا بالنسبـة لنا في تلك الظروف حـيث لم نكن نحتـاج

فيها سوى Vصاريف قليلة..
كـمـا زار اVعسـكر أيضاً االمـيـر عـبـداالله وأتذكـر انه كان يقـود بنفـسـه
سيارة صغيـرة حمراء مكشوفة فأوقف سيارته قـرب ساحة العرضات التي
كنا نتـدرب فيهـا فتجـمعنا حـوله وبدأنا نتبـادل االحاديث والنكات مـعه�
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عـبـدالـله شـريف انه يوافق ولـكن بشـرط واحـد� فـأســتـغـربنا وتوقــعنا أنه
يطالب بنفقـات اضافيـة لالضرار فيـما اذا حصل أي تلـف للحدائق� وعند
السؤال منه عن ذلك الشـرط قال ان يتحـمل هو شخصـياً جميع مـصاريف
االحـتـفال مـن تقدX اVرطـبات واحللـويات وغيـرها وان نقـوم كـذلك بدعـوة
كـافـة الهيـئـات الدبلومـاسـيـة اVعتـمـدة في بغـداد حلـضـور حفلـة كوكـتـيل
وتناول العـشـاء على حـسابه بعـد انتـهـاء االحتـفـال!! فـفرحنا جـداً لكرمـه
وشـهـامتـه وشـعـوره القـومي واستـعـداده لتـحـمل كل تلك اVصـاريف التي

كانت تبلغ مئات الدنانير انذاك.
و�ا أن اجلــهـت� الرئيــسـيـتـ� في االحـتــفـال كـانتــا احلـزب الد�قــراطي
الكردســتــاني واحلـزب الـشـيــوعي العــراقي فــقـد اراد االخــوة في احلــزب
الشيـوعي استـغالل الفرصـة وطرح بعض الشعـارات غير اVناسـبة بالنسـبة
لظروف ذلـك الوقت� فــرفــعت اجلــهـات االمنـيـة تـقـاريـر عـديـدة الى وزير
الداخلية وتوقـعت هذه اجلهـات بأن يتحول االحـتفال الى مـهرجان سـياسي
بحـيث يكون خطراً على االمن� لذا فـقـد استـدعـانا وزير الداخليـة سـعيـد
قزاز وأطلـعنا على تلك التقـارير واخبـرنا بأنه وبسبب هذه اخملـاطر يضطر
الى الغـاء اجـازة االحـتفـال� وانني شـخـصـيـاً كنت على ثقـة بأنه قـد الغى
االجـازة دون رغـبة منه وكـان يريد ان يقـام االحـتـفال لـوال تلك التوقـعـات
وكنت على ثقـة ايضاً بـأنه شخـصيـاً كان سـيحـضـر االحتـفال ويسـاهم في
التبرع في حـالة قيامه� وبعـد ان الغيت االجازة توجه مـعظم الطلبة الكرد

الى اربيل حيث اقيم احتفال بهذه اVناسبة هناك.
وكان عـبدالله شريف يجيـد مهنة السيـاحة والفندقة وكان باالضـافة الى
امتـالكه حلـدائق ونادي سليكت الليلي يـدير نادياً ليلياً آخـراً بأسم (نادي
عـبداللـه) وكان من أرقى النوادي فـي بغداد واذكـر بأنه في العـام ١٩٥٢

عبدالله اسماعيل البستاني.
وفي اوائل شهر اذار العام ١٩٥٤ أي قبل حلول عيد نوروز قدمنا طلباً
الى وزارة الداخلية للحصول على اجازة اقامة احـتفال �ناسبة عيد نوروز�
وكان الطلب موقعاً بأسم جالل الطـالباني وانور عزيز وجمال نه به ز (كان
�ثل احلـــزب الشــيــوعـي انذاك) وبأســمي انـا� وقــد وافــقت الـوزارة على
الطلب� وكان سعيد قزاز وزيراً للداخلية انذاك� وبعد حصول اVوافقة قمنا
بجـمع التــبـرعـات من النواب الكرد فـي البـرVان العـراقي ومنـهم عـزالدين
اVال ومـحـمـود بابان وعلي كـمـال وعلي احلـاج احـمـد وغـيـرهم وكـذلك من

االثرياء الكرد في بغداد..
وأذكر اننا ذهبنا الى فندق تروكاديرو حيث كان يقيم فيه عمر خدر آغا
نائب منطقة bAÄ…— (قلعـة دزه)� وعندما طلبنا مـنه التبـرع �بلغ من اVال
أسـتـفــسـر منا عن الســبب فـأخـبــرناه بأننا قـد حــصلنا على اجـازة اقــامـة
احتفال بعيد نوروز وسوف ندعـوه والنواب االخرين والشخصيات الكردية
حلـضور اVناسـبة� فـقـال بتعـجب: كيف انكـم تدعون الناس والمـال لديكم
فان كنتم مفلس� فالحاجة القامة الدعوات?! ثم مضى في طريقه دون ان
يتـبرع بأي مـبلغ ويظهـر انه لم يكن يعـرف ان قـصدنـا هو االحتـفـال بعيـد
نوروز ور�ا كان يتصور اننا بصدد اقامة وليمة خاصة� واشك في أنه كان

يعرف معنى االحتفال بعيد نوروز أصالً!
بعـد ذلـك بحـثنا عن مكـان مـا القـامـة االحــتـفـال فــيـه فـقـر رأيـنا على
(حدائـق سليكت) الواقعـة ب� شارعي ابو نؤاس والسـعدون� وكـانت تلك
احلدائق ملحـقة �طعم ونادي ليلي يعـود لصاحـبه عبـدالله شريف(٤) الذي
كان كردياً و�لك عـدداً من اVطاعم والنوادي والفنادق السياحـية� وعندما
أبدينا له رغــبـتنا واسـتـعـدادنـا لدفع أجـور احلـدائق ليـوم االحــتـفـال� قـال
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فـقــال بأنه يعــرف جـمــيع افـراد دزه يـي وسـألني عن االســرة التي انتــمي
اليها� فـأخبرته بانني شقيـق احمد محمـد ام� دزه يي فقال لي: (Vاذا لم
تقل ذلك منـذ البـداية فـأن شـقـيـقك من اصـدقـائي)� وسـألنـي عن الكليـة
التي ادرس فـيها وVا اجـبتـه بأنها كليـة احلقـوق قال لي: (أكمـل دراستك
سريعاً لكي اعينك مديراً الحدى النواحي) فضحكت� ثم انهى اللقاء بعد

ان افهمنا بالغاء اجازة االحتفال.
ومـرت االيام فاذا بشـخصً يأتيني واسـمه صـالح رمـضان والذي ينتـمي
الى احدى العشائر في منطقتنا وكـان مفوضاً في شرطة اVرور ثم نقل الى
مـفوض شـرطة في حي «اVيـدان» الشـهيـر ببـغداد� وكـان شـخـصاً سكيـراً
ومـستـهتـراً بالرغم من ان اقـاربه اناس محـترمـون� وكـان قد القي القـبض
عليــه وحكم Vدة سنة واحــدة بتـهــمـة االرتشــاء واالسـتــهـتــار واسـتــغـالل
الوظيفة� وفصل ايضاً للمدة نفسها� وبعـد انتهاء محكوميته كان يحاول
االعادة الى وظيـفتـه ولكن دون جدوى� فكلفني أن أساعـده في محـاولته
ان امكن� وفكرت في االمر وكنت على معرفـة �عاون مدير الشرطة العام
اللواء صـالح عـبــدالوهاب الذي كـان سـابقـاً مـديراً لشـرطـة اربيل وهو من
اهالي اVوصل وصــديق شـقـيـقي� ولكـن اسـتـقـر رأيي على مــراجـعـة وزير
الداخليـة سـعـيـد قزاز� فـذهبت اليـه وانا مـاأزال طالبـاً في كليـة احلـقـوق�
وبعـد ان طـلبت مـقـابلـتـه ذكـرته بوعــده السـابق لتــعـيـيني مــديراً الحـدى
النواحي بعد تخـرجي من كلية احلـقوق� وقلت بانني مازلت طـالباً ولكنني
جـئت من أجل قـضيـة اخـرى� وقصـصت له حكاية مـفوض الـشرطة صـالح
رمضـان فأبتسم وقـال باحلرف الواحد «يامـحسن ان الشـرطي في احلكومة
العــراقـيـة اليفــصل من الوظيــفـة اال اذا كـان فـي منتـهى االنحـطاط وقلة
االخالق او اذا كـان مرتكباً جـر�ة مفضـوحة جداً ال�كن التـستر عليـها»!!

وفي ليلة االحـتـفال بعـيـد رأس السنة اVيـالدية قـد اقام ليلة كـردية حـيث
كــان قــد علـم الفــتــيــات االجنـبــيــات الالتي كن يـعــملن في نـاديه انواع
الرقصات الكردية وهن بالزي الكردي وكذلك أتى بالشباب الكُرد والفرق
االشورية� وقـد كانت ليلة كـردية رائعة حقـاً تدل على الروح القومـية لدى
عـبدالله شـريف� وكـان يدير اضـافة الى هذه النوادي مـطعم شريف وحـداد
الشـهـيـر انذاك في بغـداد وكـذلك فـنادق مـصـايف صـالح الدين وشـقـالوه
وحاج عمران وسرسنك وكذلك معظم فنادق مديرية السكك احلديدية وكان
يديرها أحــسن ادارة� ودليـالً على شـعـوره الـقـومي فـقـد كـان يعــمل لديه
الشاعر الشـهير هه ژار وعبدالرحمن ذبيـحي وغيرهما كمسـتخدم� وحتت
اسماء مـستعارة� ورغم انهم كـانوا مطلوب� من الشرطة فقد كـان عبدالله
شــريف يتـســتـر عـليـهم وبـحكم عـالقــتـه مـع كـبــار اVسـؤول� فــقـد كــان
يسـتخدمـهم لديه رغم علمـه �وقفـهم السيـاسي� وقد كنت التـقي عبـدالله
شـريف في مناسبـات عـديدة وفي آخر مكـاVة هاتفيـة له مـعي عندما كـان
راقـداً في اVستـشفـى وكنت قد حللت فـي فندق بغداد وكـان ذلك يوم ١٢
اذار ١٩٧٠ حيث هنأنا هاتفـياً �ناسبة اعـالن اتفاقية اا آذار واعـتذر عن
عدم حضوره شخـصياً بسبب مرضه وعلمت بأنه قد توفي فيـما بعد رحمه

الله.
وقـبل اختـتـام هذا اVوضوع حتـضـرني حادثة طـريفة لهـا عـالقة باVرحـوم
سعيد قزاز وتدل عـلى مدى واقعيته واطالعه على االمور� فـقد استدعانا
لتبليغنا بالغاء اجازة االحتفـال بعيد نوروز وكنا عدة اشخاص من اعضاء
جلنة االحتفال من ضمنهم جالل الطالباني وجمال نه به ز وأنا وتبادل معنا
كلمات اجملاملة وبدأ يسألنا واحداً واحداً عن اسمائنا ومحل اقامتنا� وVا
جـاء دوري اخـبـرته عن اسـمي وقلت اننـي من اربيل ومن عـشـيـرة دزه يي
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الفارق ب� ذلك النظام اVلـكي الذي كنا نسميه بـنظام رجعي واستعـماري
وعميل وب� هذا النظام اجلمهوري والتقدمي!!

وفي اواخـر اذار أو أوائل نيـسـان عـام ١٩٥٤ هطلت امطار غـزيرة جـداً
في جمـيع انحاء العـراق وفاضت األنهـر باVياه وأصـبحت مدينـة بغداد في
خطر كـبيـر اذ كـانت محـاطة بالسـدود الترابيـة Vنع مـياه الـفيـضان� وكـان
ذلك قــبل انشـاء ســدي دوكـان ودربندي خــان� وقـد أدى تدفق اVيــاه الى
ضغط شديد جداً على تلك السدود احمليطة ببغداد بحيث كان يخشى من
انهيـارها وغرق مدينة بغـداد� وبسبب خطورة اVوقف انذاك أصبـحت قلقاً
على وضع عـائلتي خاصـة وان دارنا كانت قـريبة من السـدة الشرقـية كـما

ذكرت.
وكنت مع صـديقي نهـاد نتردد منذ العـام الذي سـبقـه على دار صـديقنا
وزمـيلـنا في الكليــة حتـس� رأفت قـدرت وهـو من أهالي كـركــوك� وكـان
يسكن مع والـديه واشـقـائه في مـنطقـة العـيــواضـيـة� وكـانت هذه الـعـائلة
محـافظة وذات اخالق عالية جـداً فأصبحنا قـريب� منهم وكانوا يعتـبروننا
واحداً من أفراد عائلتهم� وكنا نقضي أكثر اوقـات التحضير لالمتحانات
هناك نتذاكر معاً� وكانت والدة حتـس� تقوم بطهي الطعام لنا و خدمتنا�
وعندمــا ازداد خطر الفــيـضــان فكرت في االنتــقــال الى دار تلك العــائلة
فـأسـتصـحـبت مـعي عائـلتي الى هناك حـامل� مـعنا االشيـاء الثـمـينة أي

ماخف وزنه وغال ثمنه..
وكــانت فــرق اجلــيش واVـتطوع� واالليــات واVـكائن تعــمل لـيل نهــار
لتقوية السدود بعد أن بلغ اخلطـر ذروته� وVا كان جانب الرصافة في خطر
أكـيــد لذا جـرى التــفكيـر فـي اخـالء هذا اجلــانب ونقل سكانه الى جــانب
الكرخ فأصيب الناس بالهلع وحصل هرج ومـرج ب� السكان� وكان سعيد

فرويت له احلكاية كاملة وعلى حـقيقتها� فضـحك وقال: (بسبب توسطك
سأعـيده الى الـوظيفـة ولكن الى السلك اVدني)� وبالفعـل فقد اعـاده الى

وظيفة اVالحظية في الشرطة العامة.
وحتـضرني حـادثة اخـرى تدل على احلس القـومي لدى سعـيـد قزاز فـبعـد
حـوالي عـام� أو ثالثة من ذلـك التـاريخ وكنت يومـذاك امـارس احملـامـاة
في اربيـل � ويومــهــا زار ســعــيــد قـــزاز- وكــان وزيراً للداخلـيــة انذاك-
مصيف صالح الدين لالستراحة حـيث مكث فيه عدة ايام� وفي عصر احد
االيام ذهبنا لزيارته والسـالم عليه وكنا على مـااتذكر كل من الـسادة زيد
احمـد عثـمان واحمـد محـمد ام� دزه يي (شقـيقي) وعلي عـبدالله وعـمر
مصطفى دبابه ومجيد جـوكل دزه يي وانا� وكان احلديث يدور انذاك حول
احلـاق قضـاء كويسنـجق بلواء كركـوك ادارياً وفك ارتبـاطه من لواء اربيل
وكـان قد جـرى قبل ذلك باعـوام احلاق قـضاء رانيـة الذي كان تابعـاً للواء
اربيل ايضاً بلواء السليـمانية� وعندما ابدينا اعـتراضنا واحتجـاجنا بشدة
على هذا االجـراء اجملـحف بحـق لواء أربيل� ضـحك سـعـيـد قـزاز ثم وجـه
الينا الكالم بنوع من العـصبيـة وقال: (انكم شـباب والتقـدرون نتائج هذه
االعـمـال وجتهـلون دوافعـهـا فـانني اريد من هذا االجـراء تطعـيم االكـثـرية
الكردية اVوجودة في لواء كركوك وأريد أن اضمن هذه االكثرية في جميع
الظروف واالحوال وفي اVسـتقبل)� وقد اسـتمرينا في معـارضة الرأي هذا
بالرغم مـن وجـاهتـه� وبعــد اكـثـر من نصـف قـرن يتـب� لنـا صـواب الرأي
وبُعـد نظر صـاحـبـه� حـيث قـامت السلطـة اVركـزية في بغـداد بفك ارتبـاط
جـميع االقـضـيـة الكردية أو التي اكـثرية سكانـها من الكرد من مـحـافظة
كركوك كما قامت بتغيير الطابع السكاني ليس Vدينة كركوك فحسب بل
جتـاوزتهـا الى الضــواحي والقـصـبـات واVناطق الكـردية االخـرى� وهذا هو
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اكـرم نشــأة ابراهيم (وهو ابن عم والد صــديقنا حتـس� رأفـت� وكـان على
معـرفة جيـدة بأهالي أربيل حيث سبـق له ان عمل موظفـاً في اربيل آواخر
االربعـينات) بتـشـجـيـعنا على الدراسـة وحل اVعـضـالت الدراسـيـة وبذلك

]كنا من اجتياز االمتحانات بسهولة.
ومن اVواقف الطريفة في ايام التـحضير لالمتحـانات ان صديقنا حتس�
أخبـرنا بأنه قد تعلم علم التنوX اVغناطيسي وانـه سيتمكن بهـذه الطريقة
من احلصول على اسـئلة االمتحانات النهـائية فضحكنا أنا ونهـاد وسخرنا
منه لكنه كـان جـاداً ومصـراً على رأيه فـقلت له ليجـرب قـدرته وامكاناته
في الـتنـوX اVغنـاطيــــسـي علـينا نـحن االثـن� لـلحــــصــــول عـلى اســــئـلة
االمتـحانات� وباشرت أنا أوالً و]ددت فـأخذ حتس� يتلو بعض العـبارات
والتـعاويذ وكنت اسـمعـه جيـداً فتظاهرت بالنوم وظن صـديقي نهاد أيـضاً
باننـي قـد وقــعـت فــعـالً حتـت التــأثيــر اVغناطـيـسـي فــأخــذ اVنوم يصــدر
تعليـماتـه� وهنا قال نهـاد: (والله هذا صـحيـح لقد نام مـحـسن حقـاً) فلم
أ]الك نفـسي وضــحكت بصـوت عـال� وفـشل حتـس� في مــهـمـتـه وبدأنا

نستهز  به ونسخر منه!
وهكـذا مــرت أعـــوام دراســـتنا فـي الكليـــة ونحـن منشـــغل� �ـخــتـلف
النشاطات االجتماعية والسياسية وكذلك باللهو واVرح� ولم يقولوا جزافاً

بان مرحلة الدراسة اجلامعية هي من أحلى ايام عمر االنسان!
* ففففيييي    ععععــــاااامممم    ١١١١٩٩٩٩٥٥٥٥٣٣٣٣    ققققــــااااممممتتتت    ححححــــررررككككــــةةةة    ففففــــالالالالححححــــييييةةةة    ففففيييي    ااااررررببببــــييييلللل    ووووففففيييي    ممممننننططططققققــــةةةة    ددددززززهههه    يييييييي
ً    ففففيييي ببببااااللللتتتتــــححححددددييييــــدددد����    ممممااااههههيييي    ممممــــععععللللووووممممــــااااتتتتكككك    ععععنننن    تتتتللللكككك    ااااحلحلحلحلــــررررككككةةةة    ووووققققــــدددد    ككككننننتتتت    للللمممم    تتتتززززلللل    ططططااااللللببببــــااااًًً

ككككللللييييةةةة    ااااحلحلحلحلققققووووقققق    ااااننننذذذذااااكككك????
- الشك فـي ان العـــراق بلـد زارعي واالكـــثـــريـة العظـمى من الـشـــعب
تتكون من طـبـقـة الفـالح�� وان اVلكيـة الزراعـيـة فـي االصل ومنذ عـهـد

قـزاز وزيراً للـداخليـة انذاك� وبعـد تفـكيـر طويل ذهب شـخــصـيـاً الى دار
االذاعة ووجـه كلمـة الى ابناء الشعب طالبـاً منهم الهـدوء والصمـود وعدم
اخـالء مـسـاكنهم والعـمل اجلـاد لتـقـوية السـدود� وكـان قـزاز قـد فكر في
اVوضــوع من عـدة جـوانـب فـاذا طلب من السـكان اخـالء اVدينة فــان ذلك
ر�ا كـان سيـؤدي الى اندفاع شـديد وحصـول كارثة بسـبب شدة االزدحـام�
ور�ا كـانت اجلسـور التستـوعب ذلك االزدحـام الكبيـر حيث لم يكن عـدد
اجلسور ب� جانبي بغداد انذاك يتجاوز اجلسرين أو الثالثة� كما انه توقع
في حــالة اخــالء اVدينـة حـدوث عــمليــات نهـب وسـرقــة ال�كـن الســيطرة
عليـهــا� فـاتخـذ الوزيـر ذلك القـرار احلـازم طالـبـاً من السكان البــقـاء في
بيـوتـهم فـبـقــوا فـيـهـا دون ان يـغـمض ألحـد جــفنه� وكـان القــرار اVذكـور
مـجـازفـة بالنسـبـة للوزير� وفي اليـوم التـالي حـدثت اVعـجـزة حـيث توقف
اندفـاع اVيـاه وبدأت تنحـسر بـعد أن فـتـحت ثغـرات في االنهـار الفرعـيـة
وبذلك ª انقـاذ مدينة بغـداد من الغـرق بفضل اVرحـوم سعـيد قـزاز وثقتـه

بنفسه وبصواب موقفه.
وبعــد زوال خطر الفــيـضــان بيــوم� أو ثالث عــدنا الى دارنا� وكــانت
ضـواحي بغـداد وأكـثـر اVناطق احملـيـطة بهـا قـد غـمـرتهـا مـيـاه الفـيـضـان
وتشردت االف العـوائل الفقـيرة� وباشرت جـمعيـة الهالل األحـمر العراقـية
بتـشكيل جلان االغـاثة لتوزيع اVواد الغـذائية واالحـتيـاجات االخـرى على
اVنكوب�� وكنت عـضـواً في جلنة االغاثة التـابعـة لكليتـنا حيث كنا نقـوم
بالتنقل بواسطة القـوارب لنقل اVعـونات الى احملتـاج�� وكـان معنا طلبـة
من مخـتلف اVيول واالجتـاهات السيـاسية وكل فـئة كانت حتـاول استـغالل

اVوقف لصاحلها ونشر مبادئها ب� اVنكوب�.
وخالل فـترة التـحضـير لالمـتحـانات النهائـية ساعـدنا استـاذنا الدكـتور
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االربعينات في هذه اVنطقة.
وخـالل عـقـد االربعـينات من القـرن العـشـرين كـان اكـثـر ابناء االغـوات
واVالكـ� في منطـقــة دزه يـي يكمـلون دراســـتــهـم الثـــانوية في اربـيل أو
الدراســـة العليـــا في بغـــداد� وانضم اكـــثــر هؤالء الـشــبــاب الـى احلــزب
الشـــيـــوعـي أو الى االحـــزاب الكـردية ومنـهـــا حـــزب (هيـــوا) و (ژ.ك)
و(رزگاري) ثم احلـزب الد�قراطي الكردسـتاني بعـد تأسيـسه� وبدأ هؤالء
الشباب اVثـقف� في التغلغل ب� صفوف الفالح� ونشـر الوعي السياسي
ب� الشـباب وتنـظيمـهم وضـمهم الى صـفـوف هذه االحزاب� لذا ª ايجـاد
وخلق فئـة كبيـرة من هذه الطبقة وتنظيـمها في خاليـا وضمها الى صـفوف
هذه االحـزاب� وخلق كوادر نشـيطة ومتـقـدمة من هذه الطبـقة حـيث وصل
البعض منهم الى اVكتب� السياسـي� أو اللجنة اVركزية للحزب الشيوعي

العراقي واحلزب الد�قراطي الكردستاني.
وكنت انا شــخـصـيــاً أحـد هؤالء الذين قـامــوا بهـذه احملـاولـة في اواخـر
االربعـيـنات حـيث كنت انذاك أبـث الدعـايات الشــيـوعـيـة ب� الـفـالح��
وكــمـا ذكــرت سـابقــاً لم يكن ســبب قــيـام حــركـة فــالحي دزه يي بســبب
االضطهاد وسوء اVعاملة بل بسبب هـذا الوعي حيث كانت اVعاملة افضل
بكثير من اVناطق االخـرى كما ذكرت وان بعض اVالك� كـانوا ينتمون هم
انفـــســـهم الى تـلك االحــزاب� وال انـكر وجـــود بعض احلـــاالت من ســـوء
اVعــاملة ولـكنهــا لم تصل مـطلقــاً الى ســوء اVعــاملة التـي كـان يـتلقــاها
الفـالحون في اVناطق االخـرى� وكانت الفـروق الطبقـية قليلة جـداً في هذه
اVنطقـة فكان الفـالح يجـالس اVالك ويناديه بأسـمه اجملـرد دون اسـتـعمـال
أي لقـب وكـــان اVالـك يشـــارك الـفـــالح فـي اللعـب واحلـــديث واجملــــالس

والفعاليات االجتماعية االخرى.

العـثـمـاني� مـوزعـة بشكل غـيـر عـادل وان هنالك بعض مـالكي االراضي
�تلكـون االالف بل مـئــات االلوف من الـدو�ات وان الفــالح وهو العنصــر

اVنتج ال�لك شيئاً.
ولو تأملـنا قليــالً في طريقــة اVلكيــة الزراعـيــة في العــهـد اVلكي فــان
الوضع كان يخـتلف في كردستان عنه في جنوب العـراق ففي الوقت الذي
كـان فــيـه مــالك� كــبـار في اجلنـوب zن كـانوا �ـلكون مـئــات االالف من
الدو�ـات بل كـــان يصـل في بعـض احلـــاالت الى اVـليـــون دو¨� كنـا نرى
الوضع مـخـتلفـاً في كردسـتـان فلم يكن يوجـد مـالك� كـبار بهـذه الدرجـة
رغم عــدم وجــود الـعــدالة في توزيع االراضـي الزراعــيــة في هذه اVـنطقــة

ايضاً.
ورغم وجـود هذا الـنظام الشـاذ Vلكيــة االراضي الزراعـيـة فـأن مــعـاملة
الفــالح� من قـبل االقطـاعـي� كـانـت مـعـاملـة سـيـئــة في اكـثــر اVناطق�
وللحقـيقة اقـول بأن احلركة الفـالحية التي قامت فـي منطقة دزه يي والتي
سميت فيـما بعد بـ(انتفاضة فالحي دزه يي) لم تكـن بسبب سوء اVعاملة
التي كـان يتلقـاها الفـالحـون بصـورة عامـة ألن وضـعـهم االجـتمـاعي كـان
أحسن بكثير من اVناطق االخرى ومعاملتـهم كانت أفضل بكثير من بقية
اVناطق� بل ان الـسـبب الرئيـسي لـهـذه احلـركـة كـان زيادة الـوعي اVوجـود

عند فالحي هذه اVنطقة و]تعهم بحرية اكثر بالنسبة لبقية اVناطق.
فـفي الوقـت الذي كـانت األمـيــة تسـود اكـثـريـة اVناطق العـشــائرية في
كردستان أو جنوب العراق فأن اVدارس قـد فتحت في قرى منطقة دزه يي
منذ عــقــد العـشــرينات أو اوائل الـثـالثينـات� ومنهــا مـدارس (مــخـمــور
وديبگه وعــالالگـوجـيــالن وقـورشـاغلـو وسـوربش وقـاضــيـخـانه وعــوينه)
وغـيــرها من القــرى عـدا اVدارس الـكثـيــرة التي ª فـتــحـهــا خـالل عــقـد
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قانون االصـالح الزراعي الذي شرع فيـما بعـد وكان من اVمكن االستـيالء
على مساحـة اوسع zا أُستولي عليها بعد تشـريع قانون االصالح الزراعي
وخاصة في كردستان� وبعد تقـدX هذا اVقترح قامت قيامة بعض اVالك�
واعتـرضوا على ذلك بشدة وان الوزير رغم اسـتحسـانه هذا الرأي لم يعلق

عليه بسبب تلك االعتراضات.
هذه هي حـكاية قــيـــام حــركــة فــالحي دزه يـي وأوكــد ثانيـــة بأن وضع
الفـالح� في منطقـة دزه يي كـان افضـل بكثيـر من اVناطـق االخرى سـواء
في جنـوب العــراق أو في كــردسـتــان وان الوعـي الزائد واحلــرية اVوجــودة

انذاك كانا سبب قيام تلك احلركة.
ً    ححححظظظظييييتتتت    ببببللللققققــــااااءءءء    ااااللللششششــــييييخخخخ    ممممححححــــممممــــوووودددد * خخخخــــالالالاللللل    ممممــــررررححححللللةةةة    ددددررررااااسسسستتتتــــكككك    ااااجلجلجلجلااااممممــــععععــــييييــــةةةة    أأأأييييضضضضــــااااًًً

ااااحلحلحلحلففففييييدددد    ففففيييي    ببببغغغغدددداااادددد����    ككككييييفففف    ªªªª    ذذذذللللكككك    ااااللللللللققققااااءءءء????
- كـان ذلك في العام ١٩٥٤ عندمـا كان الشـيخ محـمود مـتواجـداً في
بغــداد لتلقي العــالج� وكـان يقــيم يومـذاك في احــدى الدور الواقـعــة في
شـارع السـعـدون حـيث ذهبنا لزيـارته هناك مع شـقـيـقي كـاك احـمـد وزيد
احمـد عثـمان(٥) وهو ابن خـالتي كمـا قلت انفـاً� وصديقنا مـحمـود بابان
الذي كان عضواً في مـجلس النواب العراقي رحمهم الله جميـعاً� وقضينا
في حضـرة الشيخ مـدة ساعة كـاملة جرى خـاللها تبادل االحـاديث الودية�
وأتذكر ان الشيخ سأل زيد عـن أحوال شقيقه (محـمود) الذي كان قد ولد
في السليمـانية عندما كـان والده احمد عثـمان متصـرفاً للواء السليمـانية
في عقـد العشرينات واوائل الثـالثينات وقد سمي بهـذا االسم تيمناً بأسم
الشـيخ� فـأجـابه زيـد بأن شـقـيـقـه اVذكـور يواصل دراسـتـه فـي بريطانيـا�
وخالل اللقاء أيضاً كان الشيخ يجامل شقيقي كاك احمد حيث كان يعتبر
نفـسـه مـن أخـوالنا ألن والدتي ]ت لهـم بصلة القـربى كـمــا ذكـرت� وكـان

وقـد قامت احلـركـة الفالحـيـة بسبـب نشر هذا الوعي وهـذا النشاط وجـو
احلـرية السـائـد في اVنطقـة فكانـت االرضـيـة مـهـيـأة اكـثـر مـن غـيـرها من
اVناطق واعــتــقـد أن بعـض العناصــر احلـزبيــة والكوادر الذيـن وصلوا الى
قـيــادة هذه االحـزاب والـذين مـازالوا على قــيـد احلــيـاة يؤيدونـني في هذا
الصـدد ومنهم السـادة عـزيز مـحـمد وكـرX احـمـد وجـالل الطالبـاني وعلي
عــبـدالله وغــيــرهم وكـذلك بـعض كـوادر هذه االحــزاب من امــثـال مــولود

روژباش وخضر روسي وحسن طه وآخرين غيرهم.
ومع ذلك كـان �كن معـاجلة مـثل هذه االمور ليس في منطقـتنا فحـسب
بل في العراق كافـة باسلوب اكثر عدالة وواقعية� واذكـر مثالً على ذلك�
ففي صيف العام ١٩٥٦ أو عام ١٩٥٧ لست مـتأكداً من التأريخ� وكنت
يومهـا قد مضى على تخـرجي من كلية احلـقوق حوالي عـام�� صادف ان
زار اربيل سـامي فـتـاح وزير الداخلـيـة انذاك� واقـيـمت له حـفلة شـاي في
حـديقـة دار اVتـصـرف (احملافـظ) وكنت ضـمن اVدعـوين الى تلك احلـفلة�
التي حضـرها ايضاً عدد كبيـر من مالكي االراضي ورؤساء العـشائر� وقد
ورد ذكــر مــوضـوع الـفـالحـ� ومـشـكلة االراضي� وبعــد ان طلبـت الكالم
خاطبت الوزير وقلت بأن االراضي الزراعية في العـراق تنقسم الى قسم�
فـهي أما امـيـرية مفـوضـة بالطابو أو امـيرية zنوحـة باللزمـة -وهي تكون
القــسم االعـظم- وان تصــحــيح صنـف هذه االراضي وحتــويلهــا الـى ملك
صرف يـكون بتمليك الدولة حـصتـها وهي الربع في القـسم االول والنصف
في القسم الثاني و�كن استمالك ربع آخر في القسم االول مقابل تعويض
مناسب فـتكون في هذه احلـالة قد أسـتولي عـلى نصف االراضي الزراعيـة
في العـراق� وكان باالمكان توزيـعهـا على الفالحـ� وحل جانب كـبيـر من
هذه اVشكلـة� وكـانت هذه العـمليــة افـضل بكثـيـر فـي بعض احلـاالت من
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قـبل االنتـفـاضة اجملـيـدة لعـام ١٩٩١ أتصل بي هذا الصـديق هاتفـيـاً في
أحـد االيام وأخبـرني بعـثوره على كـتاب عن «تاريـخ الكويت السيـاسي»
من تأليف احـد الشـيـوخ من أقـارب الشـيخ خزعل فـي احملمـرة� وذكـر لي
انه ورد في الكتاب مـوضوع طريف عن الشـيخ محمـود احلفـيد لذا يرغب
في اطالعي علـى الكتـاب شـريطة اعـادتـه اليـه بعـد انتـهــائي من قـراءته

فيما بعد.
وقـد ورد في الكتـاب بـان الشـيخ مـحـمـود كـان منفـيـاً فـي الهند العـام
١٩١٩ بعـد أن ª أســره جـريحـاً من قــبل البـريطـاني� في مـعـركــة دربند
بازيـان�� وبعــد ثـالثة اعــوام مـن بقـــائه في اVنـفى قــام الـشــعب الـكردي
�ظاهرات في السليمانية ومدن اخرى فـي كردستان مطالب� بعودة الشيخ
مـحـمــود� ونتـيـجـة ذلـك الضـغط الشـعــبي وتدهور االوضـاع في اVـنطقـة
أضطر البريطانيـون الى اعادة الشيخ من منفاه وتقـرر تأسيس دولة كردية

وجعل الشيخ حكمداراً.
وعلى اثر ذلك غادر الشيخ محمود واتباعه اVنفيون معه الهند بالباخرة
عــائـدين الى العـــراق وكــان مــينـاء الكويت مـــحطة نزولـهم من البـــاخــرة
ومحـطتهم البـرية األولى في رحلة العودة� وعند وصـول الباخـرة الى هناك
في صيف العـام ١٩٢٢ صادف ان كان احلاكم السـياسي البريطاني غـائباً
عن الكويت ألمر مـا� وبعد ان نزل الشـيخ وجماعـته من الباخـرة وارتاحوا
Vدة قصيرة في محل اقامتهم� توجه الشيخ محمود مع بعض مرافقيه الى

قصر أمير الكويت للسالم عليه..
وعند وصـوله الى القـصـر وجلوسـه في صـالة االسـتـقـبـال ª ابالغ امـيـر
الكويـت بوصــوله لكـي يســتــقــبـله لكن األمــيــر رفـض ذلك ظناً مـنه بأن
البـريطاني� مـستـاؤون من الشـيخ باعـتـباره قـد ثار ضـدهم وانه اذا رفض

شـقيـقي قـد سـبق له ان ألتـقى الشـيخ محـمـود في ربيع العـام ١٩٤٢ أي
بعـد مرور حـوالي عام واحـد على ترك الشـيخ محل اقـامتـه االجبـارية في
بغداد اثر احداث حـركة رشيد عالي الگيالني حـيث أختلط احلابل بالنابل
في بغـداد� وقد ذهـب شقـيقـي يومهـا الى السليـمـانية مع عـدد كـبيـر من
أقاربنا ورجال عشيرتنا ومع اخوالي وابنائهم من السادة البرزجني� لزيارة
الشـيخ مـحـمـود هنـاك للسـالم عليـه والتـرحـيب به بعــد عـودته من منفـاه
االجـبـاري� وخالل لقـائنا كـذلك سـألني الشـيخ عن مـرحلة دراسـتي وكنت
يومذاك في الـصف اVنتهي بكليـة احلقوق� كـما تبـادل االحاديث اخملـتلفة

مع اVرحوم محمود بابان وسأله عن اشخاص كثيرين من أقاربه..
وعلى ذكـر سـؤالك عن الشـيخ مـحـمـود احلفـيـد البد لي أن أروي قـصـة
عنه أطلعت عليهـا في كتاب قـبل أكثر من عـشرة أعوام وهي جتسـد أحد
مـواقـف الشـيخ الرجــوليـة� وقــد زودني بالكتــاب صـديق لي من اخــواننا
العـرب من اهالي البصـرة هو السيـد حـمدي جنـيب والذي عمل في منطقـة
اخلليج مـدة حـوالي أربع� عـامـاً أي منذ شـبـابه وساهم مـع شيـوخ وامـراء
اخلليج في االعمال التجارية حيث كـون لنفسه ثروة البأس بها ويعد اليوم
من االثرياء وللّـه احلـمـد� وهو الى جـانـب ذلك يحـمل افكاراً نيــرة وأفـقـاً
واسـعـاً وروحـاً وطنيـة ود�قـراطيـة وله اطالع واسـع على القـضـيـة الكردية
ويؤمن بحـق الشـعب الـكردي في تقـريـر مـصــيـره� وقــد أرتبط بعــالقـات
صـداقـة مع العـديد من الشـعراء واالدباء والكـتاب منـهم الشاعـر الكبـيـر
مـحـمد مـهـدي اجلـواهري وبلند احلـيدري وغـيـرهمـا� كـما انـه على معـرفـة
بالسيد مسعود البارزاني حـيث سبق له أن التقى به اكثر من مرة وهو من
اVعـجبـ� بشخـصـيتـه� كـمـا انه من اVتفـاءل� �سـتـقبل كـردسـتـان خاصـة
والعـراق عـامة� ويـقيم في لـندن منذ ١٥ عـاماً� وخـالل أقـامـتي في لندن
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*    ووووممممــــااااذذذذاااا    ععععنننن    ذذذذككككــــررررييييااااتتتت    ححححــــففففلللل    تتتتخخخخــــررررجججج    ططططللللببببــــةةةة    ككككللللييييــــتتتتككككمممم    ببببححححــــضضضضــــوووورررر    ااااVVVVللللكككك    ففففــــييييــــصصصصلللل
ااااللللثثثثااااننننيييي????

- تخـرجت من كليـة احلـقوق في شـهـر حـزيران العام �١٩٥٥ وأنتـمـيت
الى نقـابة احملام� العـراقي� في العـشرين من الشـهر نفـسه� وكنت فـرحًا
جـداً بحــصـولي على الـشـهـادة وهوية الـنقـابة� وقــد أقـيم احلـفل الـرسـمي
لتخرجنا في يوم ٢٠ كانون الثاني ١٩٥٦ في بهـو امانة العاصمة الواقع
في منطقة باب اVعظم وحضرنا الى مكان احلفل في اليوم اVذكور ووزعت
علينا اVالبس اخلاصة بهذه اVناسبة� وقـد حضر احلفل كل من اVلك فيصل
الثـاني واالمـيـر عبـداالله ونوري السـعـيـد وكـذلك الوزراء والشـخصـيـات
البــارزة وعــوائل بـعض الطلبــة اخلــريـج�� وألقى عــمــيــد الـكليــة وأحــد

االساتذة وأحد الطلبة كلمات باVناسبة.
ثم قـام اVلك بتـوزيع الشهـادات علينا حـيث نودي على كل أسم حـسب
احلـروف االبجـديـة وكـان اVلك يناول بيــده كل طالب شـهـادته الـتي كـانت
جـاهزة على منـضـدة وضـعت أمـامـه� وقـد التـقطت لنـا الصـور التـذكـارية
اثناء اسـتـالم الشـهـادة من اVلـك ومـصافـحـتـه.. وقـد كـنت أحـتـفظ بتلك
الصـور التـذكـارية مع صـور اخـرى واشيـاء تذكـارية كـثـيـرة لكني لم أعـد
اعـرف شـيـئـاً عن مـصـيـرها اثر اسـتـيـالء السلـطات احلكومـيـة على داري

وzتلكاتها في مدينة اربيل بعد ١١ اذار ١٩٧٤.
ولم تكن تلك هي اVرة الوحـيدة التي التـقيت فـيهـا اVلك فيصل الـثاني
حيث ألتـقيـته قـبل وبعد ذلك مرات عـديدة ففي شـهر مـايس عام ١٩٥٢
وكنت في السنة الثـانية في كليـة احلقـوق ذهبنا احد ايـام اجلمعـة أنا وأبن
عـمي مـجـيـد جـوكل دزه يي الذي كـان في العـام االخـيـر من دراسـتـه في
كليـة احلقوق� ذهبنا الـى ابي غريب حيث دار صـديقنا عبـدالصمـد محـمد

اسـتـقبـاله فـان عـمله هذا سـوف يسـر احلاكـم البريطـاني� وفي تلك االثناء
أراد أحد خـدم القصـر ان يقدم القـهوة للشـيخ محـمود فـشاهده األمـير من
غـرفـتـه ونادى على اخلـادم «بان ال يقـدم الـقـهـوة لهم ألن هؤالء هم اكـراد
واليعـرفـون ماهي القـهـوة!!» وعندمـا سـمع الشيـخ كالم األمـيـر نهض من
مكانه وغـادر القـصـر وعـاد الى مـحل اقـامـتـه مـسـتـاءً من هذا النوع من

اVعاملة وهذا التصرف البعيد عن تقاليد الضيافة.
وفي مــســاء اليـوم نـفـســه عــاد احلـاكـم البــريطاني وذهب لزيـارة أمـيــر
الكويت وأستـفسـر منه عن الشيخ محـمود فـيما اذا كـان قد وصل أم ال?
فـأجـابه األمــيـر ضـاحكاً بأنه قـد وصـل وانه رفض اسـتـقـبـالـه في قـصـره�
فــصــاح به احلــاكم البــريطاني قــائالً:«كــيف تعــامله بـهـذا االسـلوب وهو
ضـيفـك أال تدري بأنه قد أقـلق االمبـراطورية البـريطانيـة ونحن مـضطرون
العــادته الى السـليــمـانـيـة وجــعلـه حكمــداراً هناك?!» فــأضطرب أمــيــر
الكويت ولـم يدر مـاذا يـفـعل� فــقــال له احلـاكـم أذهب اليـه وأعــتــذر منه

وأدعوه لتناول طعام الغداء عندك.
ثم ذهب األميـر برفقة احلاكـم البريطاني الى محل اقـامة الشيخ محـمود
وأعـتـذر منه ودعاه لـتناول طعـام الغداء عنـده في اليوم الـتالي� فـقـال له
الشـيخ مـسـتـهـزءاً:«نحن االكــراد النعـرف مـامـعنى الدعـوة!!»� وأضـاف
قـائالً لألمـيـر:«احلـمدلـله الذي خلقني كـردياِ وليس عـربيـاً مـثلك ألعـامل
ضـيـفي كـمـا عـاملتـه أنت به!!». وبعـد رجـاء من احلـاكـم البـريطاني قـبل
الشـيخ مـحـمـود اعـتـذار أمـيـر الكويت ولبى دعـوتـه لتناول طعـام الغـداء

عنده!
هذا �وذج ألحد اVواقـف الرجولية للشـيخ محـمود احلفـيد وقـد أشار الى

ذلك أحد الشيوخ العرب وثبته في كتاب مطبوع للتاريخ!
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ذلك اليوم وااليام التي سبقته �ثابة عيد لدى جماهير الشعب العراقي.
وzا أتذكــره أيضــاً عن اVلك فــيـصل الثــاني انه خــالل مـشــاركــتنا في
مـعــسكر سكرين ذهـبنا باVسـيــر في عـصــر أحـد االيام مع بعـض الزمـالء
أعــتـقــد كــان من بيـنهم الزمــيل فــاضل شــوكت الذي كــان من طلبــة دار
اVعلم� العاليـة (كلية التربيـة حالياً)� لتصـوير بعض اVناظر ووصلنا في
مـســيـرنا الى مــصـيف سـرسنـك� ثم ذهبنا الى قــصـر اVلك للنـزهة� وكـان
القصـر عبارة عن بيت عادي في اVصـيف� وجتولنا في حديقة الـقصر دون
ان يعتـرضنا أحد من احلرس أو أن يحاول أحـد منعنا من التجوال� وفـجأة
التقـينا باVلك فيصل الثـاني وكان يتجول في احلـديقة ومعه أحـد اVرافق�
فـأجتـه نحــونا� وبعـد السـالم والتـحـيــات االصـوليـة قـدم يده Vصــافـحـتنا
وتبـادل االحـاديث مـعنا حـيث سـألنا عن دراسـتنا وكليـاتنا وكـذلك سـألنا
عن آلة التـصـوير التي كنا نـحملـها وقـام بفـحـصـهـا واالطالع عليـهـا� ثم
سألنا فـيما اذا كنا نرغب في التقـاط بعض الصور للذكرى فـرحبنا بذلك�
ووقف هو بيننـا وقام مـرافـقـه بالتـقـاط الصـور بألة التـصـوير العـائدة لنا�
بعـد ذلك ودعنا فـغادرنا حـديقـة القصـر وعـدنا الى معـسكرنا� وقـد كنت
أحـتـفظ بتـلك الصـور التـذكـارية أيـضـاً لكنهـا ضـاعت مـع مـاضـاعت من
مقـتنياتي الشخـصية كـما ذكـرت� والأدري ان كان الزميل فـاضل شوكت

أو االخرين محتفظ� بتلك الصور حتى االن أم ال?
وفي العــام ١٩٥٦ أي بعـد حــفل التــخـرج تـبـاحــثنا نحن احملــام� في
أربيل حــول أوضــاع اVدينة واهمــالهــا وكــذلك اهمــال اللواء (احملــافظة)
بصــورة عـامـة من قــبل احلكومــة� ولم يكن عـددنا انـذاك يبلغ العـشــرين
محامياً� وأخيراً اسـتقر الرأي على تشكيل وفد من احملام� للذهاب الى
بغـداد ومــقـابلة اVـلك وكـبـار اVســؤول� احلكومـيـ� لعـرض مـشــاكل لواء

وهو من اهالي كـويسنـجق ومن مـؤسـسي احلـزب الد�قـراطي الكردسـتـاني
وكـان يـشـغل يومــذاك منصب مـحــاسب مـديـرية الزراعـة في ابي غــريب�
ذهبنا ذلك اليـوم لتناول طعـام الغـداء هناك ولدى عـودتنا كنا واقـف� في
مــوقف البــاصــات ننتظر قــدوم ســيــارة باص مــصلحــة نقل الركــاب واذا
بسـيـارة سـريعة ]ـر من امامنـا يقودهـا اVلك فـيصل الثـاني وبجـانبـه أحـد
اVرافـق� (وكان اVلـك في السابعـة عـشرة من عـمـره انذاك) وفجـأة توقف
وعـاد بها الى الوراء الى مـوقف البـاصات وسـألنا عن وجـهتنا وفـيمـا اذا
كنا نريد ان يوصلنا فشكرناه واعتـذرنا� وهذا دليل على تواضعه� وخالل
زيارته Vعـسكر سكرين الذي شـاركنا فـيـه التقـى بالطلبـة ويومهـا تبـادلنا

معه االحاديث والنكات باسلوب بسيط وبشكل طبيعي جداً..
وفي يوم االحتـفال بتتـويج اVلك أي بعد بلوغه الثـامنة عشرة من عـمره
في يوم ٢ مايس ١٩٥٣ وكنا مع شقيقي كـاك احمد نتابع اVوكب اVلكي
اVار أمامنا حيث كنا واقف� امام مطعم شـريف وحداد وكان اVوكب قادماً
من جـهـة باب اVعظم ومـاراً بشـارع الرشـيـد ثم اجـتاز جـسـر اVلك فـيـصل
الثاني (الذي سمي بجسر االحرار فيما بعد) الى جهة الكرخ� وكان اVلك
يبدو وسـيمـاً وذا طلعة بهـية وبجـانبه ولي عهـده االميـر عبـداالله� وكانت
اجلماهير محتشدة علـى جانبي الشوارع تهتف وتصفق للملك الشاب وقد
كــان حـقــاً يومــاً سـعــيــداً وعـالمــات الســرور بادية في وجــوه اجلــمـاهيــر
احملـتشـدة� وفي خضم ذلك االزدحـام والتـدافع التفت شـقـيقي كـاك احمـد
وهو �البسه الكردية الى الوراء فشاهد صباح (جنل نوري السعيد) واقفاً
خلفنا بـ� اVتـفـرج�� وVا أراد كـاك احــمـد ان يفـسح له اجملــال ويقـدم له
مكانه (ألنـنا كنا في الصف االمــامي من اVتـفــرج�) شكره صـبــاح على
ذلك ورفض االنتـقـال من مكانه واسـتـمر واقـفـاً في الصف اخللفي� وكـان

105106



مـقـراً لـلمكتب السـيــاسي للحـزب الد�قــراطي الكردسـتــاني وأشـغل االن
شخصيـاً أحدى غرفه كمكتب لي وال أستـبعد بأنني سبق أن قضـيت فيها
ليالٍ عندما كـان فندقاً انذاك)� وقد كنت من ضمن اVدعـوين حلضور تلك
اVأدبة� وكنت أحمل معي آلة تصوير سينمائية (٨ملم) كان قد جلبها لي
شقيـقي كاك احمد حـديثاً من لندن� فأستـأذنت اVلك فيما اذا كـان يسمح
لي بالتــقـاط بعض الـصـور له فــوافق في احلـال� والتــقطت صـوراً عــديدة
مـتحـركـة وقـد أعجب اVلـك بآلة التصـوير تلك حـيث أخـذ يتـفرج علـيهـا�
وبعـد تناول طعـام الغـداء جـرى توديـع اVلك ثم واصل مـوكـبـه السـيـر الى
منطقـة راوندوز حيث كـانت جترى التـماريـن العسكرية.. وكـانت تلك هي
اVرة االخـيرة التي ألتـقيت فـيهـا اVلك وجـهاً لوجـه� لكني التقـيت االميـر
عبداالله في تركـيا قبل قيام ثورة ١٤ ]وز ١٩٥٨ بأسـابيع حيث شاهدته
صدفـة في أحد فنادق استانبـول فحيـيته وصافـحته وتبـادلنا بضع كلمات
عادية ثـم تركته وشـأنه حيث كـان ينعم بالراحـة حتت أشعة الشـمس� ومن
اســتـنابول ســـافــرت الى أوربـا وعــاد االمــيـــر الى بغـــداد ولقي مـع اVلك

مصيرهما اVؤلم فيما بعد صبيحة يوم الرابع عشر من ]وز.

اربيل واحـتـيـاجـاته� وعلى مـاأذكـر كان عـدد اعـضـاء الوفـد حـوالي اثني
عشـر محاميـاً� وقبل سفر الوفـد تقرر ايجاد دعم شعـبي له لتعزيز موقـفه
فـدفـعنا أهالي أربيل ومن جـمـيع الشـرائح االجـتـمـاعـيـة بارسـال برقـيـات
للمـسـؤول� لتـأييـد مطاليب احملـام�� وفي بغـداد أعـتـقـد اVسـؤولون بأن

ذلك كان حتركاً شيوعياً فأمتنع الوزراء عن استقبالنا.
وكـان احملـامي زيد احـمـد عـثـمـان يرتبط بعـالقـة صـداقـة شـخـصـيـة مع
خليل كنه الذي كـان وزيراً للـماليـة انذاك علـى ما أعـتـقـد فـأتصل به زيد
وأوضح له الغاية من وجود الوفـد فأتصل كنه بدوره برئيس الوزراء نوري
السـعيد الذي أسـتقـبلنا في مكتـبه وطلب منا تقـدX مذكـرة باVطاليب ثم
أتصل هاتفـياً بسـعيـد قزاز وزيـر الداخلية والوزراء االخـرين ذوي العالقـة
طالباً منهـم استقـبالنا واالستـماع الى مطاليـبنا� ثم جرى ترتيب مـقابلتنا
اVلك فــيــصل الثــانـي فـذهـبنا في اVوعــد احملــدد الى البــالط اVلـكي في
االعظمـية والذي أصـبح بعد ثـورة ١٤ ]وز ١٩٥٨ مقـراً جمللس السيـادة�
وهناك اسـتـقبلنـا اVلك بتـرحاب وببـشـاشة واسـتـمع الى مطاليـبنا ومـازلت
اتذكـر مـاقاله لـنا بالنص:«اننا نعـتـبر اربـيل جزءاً مـهـمـاً من هذا الوطن�
وان هذه اVطاليب مـشـروعة وبـسيطة وسـوف أُكلم اVسـؤول� في احلكومـة

للنظر فيها وتنفيذها حسب االمكان».
وفي خــريف العــام ١٩٥٧ زار اربيل اVلك يرافــقـه عــدد من اVســؤول�
حلـضور ]ارين اجلـيش اخلريفـية التـي كانت تقـام في منطقة راوندوز� وقـد
جـرى للملك اسـتـقـبـال حـافل شـارك فيـه مـعظم ابناء أربـيل وكنت أنا مع
زمالئي احملـام� حاضـراً في االستـقبال� ثم أقـامت متـصرفيـة لواء أربيل
بحـضـور اVتـصـرف (احملـافظ) خـالد النـقـشـبندي مـأدبة غـداء على شـرف
اVلك في فنـدق صـالح الدين �صـيف صــالح الدين (يتـخـذ الفنـدق حـاليـاً
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حـتى عــام ١٩٦١ ثم ع� مـديراً عـامــاً للطيـران اVدني حــتى عـام ١٩٦٣
حـيث أحـيل على التـقـاعد� وأقـام في بغـداد حـتى وفـاته فـيهـا اوائل عـام

.٢٠٠١
(٤) عـبـدالله شـريف.. من مُـسـتـثـمـري االمـوال اVـعـروف� في مـجـال اVنشـأت
السـيـاحـيـة� وكـان يرتبط بـعـالقـات واسـعـة مع وجـوه اجملـتـمع والسـيـاسـة
والفن� و�لك عـدداً مـن اVطاعم والنوادي الشـهـيـرة في بغـداد مـنهـا مطعم
شـريف وحـداد الواقع عند مـدخل جـسـر االحـرار من جـانب الرصـافـة والذي
كـان يرتاده عبـدالكرX قـاسم مع صـديقه رشـيـد مطلك قـبل قيـام ثورة ١٤

]وز �١٩٥٨ توفي في السبعينات.
(٥) زيد احـمد عثـمان.. شـخصـية كـردية معـروفة� ولد في اربيـل عام ١٩٢٥
وأكمل دراسته االبتدائية والثانوية فيها ثم التحق بكلية احلقوق في بغداد
وتخــرج مـنهــا عــام �١٩٥٤ أنـتــخب نائبـــاً عن لواء أربيـل في اخــر دورة
نيـابيـة في العـهـد اVلكي كـمـا كـان أحـد zثلي العـراق في مـجلس االحتـاد
الهاشمي الذي ضم العراق واالردن قبل قيام ثورة ١٤ ]وز �١٩٥٨ مارس
احملـاماة وكـان من احملام� الالمـع�� توفي في باريس عـام ١٩٧٨ ودفن

جثمانه في مسقط رأسه مدينة أربيل.

g�«uN"«

(١) مـحـمـد شــهـاب الدين الدباغ.. من شــخـصـيـات اربيل اVعــروفـة� ولد في
اربيل عـام ١٩٢٩ واكــمل دراسـتـه االبتـدائيــة والثـانوية فـيـهـا ثـم التـحق
بكلية احلـقوق وتخرج منهـا عام �١٩٥٢ مارس احملـاماة ثم انتخب عـضواً
في مـجلس ادارة لواء اربيل لدورت� متـتاليـت�� وفي عام ١٩٦١ انتـخب
رئيــسـاً لغـرفــة زراعـة اللـواء� وفي عـام ١٩٦٤ ع� رئيــسـاً لبلـدية اربيل
واســتـمــر في منصــبــه حـتى عــام �١٩٦٨ يقــيم في اربيل حــاليــاً و�ارس

احملاماة.
(٢) نورالديـن مــحــمــود.. رئـيس وزراء عــراقي ســـابق� ولد في اVـوصل عــام
١٨٩٩ (وهو كـردي من أهالي السليمـانية) وأكـمل دراستـه االولية فـيهـا
ثم التـحق بالكليـة العـسكرية العـثـمـانيـة وتخـرج منهـا وانضم الى اجلـيش
العراقي عام �١٩٢١ أشغل مناصب عسكرية عـديدة منها معلماً في كلية
االركان ومـلحقـاً عسكرياً في لندن وقـائداً لفرقـة عسكرية ورئـيسـاً ألركان
اجلـيش� ع� رئيسـاً للوزراء اواخر عـام ١٩٥٢ خـالل فتـرة سيـاسيـة حرجـة
أعلنت على اثرها االحكـام العرفـية وفي اوائل عـام ١٩٥٣ قـدم أستـقالتـه
من رئاسة الوزارة� واصـبح عضواً في مجلس االعـيان� توفي عام �١٩٨١

كان صديقاً للزعيم الكردي الراحل مصطفى البارزاني.
(٣) عالء الدين مـحمـود.. شخصـية عسكرية وادارية مـعروفـة� ولد في بغداد
عـام ١٩١٠ وأكمل دراسـتـه االبتـدائية والثـانوية فـيهـا ثم التـحق بالكليـة
العـسكرية وتخـرج منـها بـرتبـة مـالزم ثان بعـد ذلك التـحق بكليـة االركـان
وتخرج منـها ثم ع� معلمـاً فيـها وكان عـبدالكرX قـاسم أحد تالمـيذه في
الكليــة اVذكــورة عـام �١٩٤١ وفي عــام ١٩٤٩ كلف بتـدريـس ومـرافــقـة
اVلك فــيــصل الثــاني خـالل دراســتــه في كليــة هارو بانگلـتـره� وفي عــام
١٩٥٣ ع� آمــراً للكليــة العــسكرية ثم مــديراً لالدارة في وزارة الدفــاع�
وفي اليــوم االول لقـيــام ثورة ١٤ ]وز ١٩٥٨ ع� مـتــصـرفـاً لـلواء أربيل
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* التوكل في دعاوى التسوية في منطقة حاج عمران
* احلصول على وكالة شركة (فورد) للسيارات في أربيل بالصدفة
* مأدبة غداء على شرف خليل كنه في قرية دوگردكان عام ١٩٥٤

* كيفية ]كن خالد النقشبندي متصرف أربيل من شراء سيارة خاصة له!
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نقـــضي ســاعـــاتهـــا بالضـــحك والنكـات في النادي الـعــسكـري أو نادي
احملام�.. وهكذا أمـضيت بضعة أعـوام في zارسة احملاماة والتـجارة في
آن واحـد حــتى عــام ١٩٦٣ حـيث التــحـقـت بالثـورة الكـردية وتغـيــر �ط
حـياتي كـلياً اثر انشـغـالي بشـؤونهـا منذ ذلك احل� وحـتى االن� وسأذكـر

تفاصيل كيفية التحاقي بالثورة فيما بعد في سياق حوارنا.
* ووووممممااااههههيييي    ححححككككااااييييتتتتكككك    ممممعععع    ششششررررككككةةةة    ((((ففففوووورررردددد))))    للللللللسسسسييييااااررررااااتتتت????

- تلعب الصـدف في بعض االحـيان دوراً مـهمـاً في حـياة االنسـان دون
ارادته ودون سابق تصميم� ففي اواخـر العام الدراسي الثالث من دراستي
اجلامعيـة في كلية احلقوق أبلغني شقـيقي كاك احمد �وافقـته على اقتناء
سيارة خاصة لي وأرسل لي مقدمة اVبلـغ وكانت حوالي ربع قيمة السيارة
على ان اسـدد اVبلغ اVـتـبقـي من قـيـمـتـهـا عند حلول مـوسم احلـصـاد بعـد
اشـهـر قليلة� وقـد فـرحت بذلك كـثـيـراً ألنه نـادراً ماكـان �ـتلك طالب في
كلية سيارة خاصة عـدا بعض ابناء الذوات� وباشرت بالبحث عن السيارة
اVرغوبة وبـعد جتوالي في مـعارض السـيارات ومكاتب الوكـالء في بغداد
-وكان عددها قليالً انذاك- شاهدت في مكتب شـركة (فورد) للسيارات
االمـريكية والبـريطانيـة والذي كان وكـيله العـام عبـدالرزاق الفـريح سيـارة
من احلجم اVتـوسط والنوع الصغـير قيـاساً للسيـارات االمريكيـة الفارهة�
كـان سـعـرها حـوالي ثـمـا�ائة دينار وكـان سـعـراً مناســبـاً في ذلك الوقت�
فــدخلت اVكـتب وفــحــصت الســيــارة اجلــمــيلة الشكـل واVناســبــة احلــجم
والسـعـر� وبعـد ان ª االتفـاق على السـعر سـألتـهم عن سـبب عـدم وجـود
فرع للمكتب في اربيل حيث لم يكن له يومهـا أي فرع في مدن كردستان
عدا اVوصل فـأجابوني بانهم لم يعثـروا على وكالء حلد االن� وبعد اكـمال
مـعـاملـة شـراء السـيـارة طلب مني صــاحب اVكتب كـفـالة شــخص ضـامن

* ووووممممااااذذذذاااا    ععععنننن    جتجتجتجتررررببببتتتتكككك    ممممعععع    ااااحملحملحملحملااااممممااااةةةة????
- جتـربتي مع احملامـاة كـانت جتربـة قصـيرة فـبـعد ان تخـرجت من كليـة
احلـقوق العـام ١٩٥٥ كمـا ذكرت مـارست احملامـاة لكني لم أكن متـفرغـاً
لهذه اVهنة كليـاً حيث كنت منشغـالً بادارة شؤوننا التجـارية اذ كان لدينا
مكتب جتاري لسـيارات الـ(فورد) وكذلك لالطارات واالالت الزراعـية� و
كنت كذلك أعاون شقيقي كاك احـمد في الشؤون الزراعية� ورغم انه كان
رجـالً مجـداً ومتـمكناً في عـمله وخـبيـراً في الشؤون الـزراعيـة لكني كنت

اريد معاونته ولو شكلياً أو معنوياً الستفيد من جتاربه وخبراته..
وفـيــمـا يتــعلق باحملــامـاة كنت اشــتـرك في بعض الـدعـاوى اVهـمــة مع
احملـامي زيد احـمــد عـثـمـان (وهو ابن خـالتي وكـان مـن أقـرب اصـدقـائي
واصدقاء شقيقي كاك احمـد وكذلك جميع افراد اسرتنا عدا صلة القرابة)
حيث كنـا نتوكل معـاً في بعض دعاوى التـسوية في منطقـة حاج عـمران�
واثناء ذلك كنا نقضي اياماً zتعـة مع اصدقاء اخرين من احملام� وحكام
التسوية ومنهم عبـدالقادر نورالدين رشيد اغا وكانت احملامـاة مهنة zتعة
رغم قـصـر مـدة zارسـتي لهـا� وكـان يصـادف أحـيـاناً حـضـورنا في بعض
الدعاوى فـي اقضيـة مخـمور وكويسـنجق وشقالوه وراوندوز� وكـانت ايام
عقـد جلسـات احملكمة الكبـرى من أمتع االيام حـيث كانت تلك اجللـسات
تعـقـد في يوم مــحـدد في االسـبـوع حـسب توفـر القـضـايـا اVعـروضـة على
احملكمة� وكـان يرأس احملكمة الكبـرى انذاك رئيس االستئـناف اVقيم في
كركـوك عبـدالرحمـن سعيـد ثم بهـاء الدين قطب وبعد ذلك نورالدين بـهاء
الدين� وكان يرافـقهم دومـاً اVرحوم عبـدالقادر نورالدين الذي اصـبح فيـما
بعد حاكماً وعضواً في احملكمة الكبرى� والذي كان صديقنا وكان انساناً
مــرحـاً جــداً� وفي كل مـرة كــان هؤالء يقــضـون ليلـة في اربيل حــيث كنا
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وبعـــد مــضـي حــوالي عـــام� الحظـت بان مكتـب الوكــيـل العــام لـديه
مشـاكل مع الشركات اجملـهزة بسبب عـدم القيام بـالتزاماته بصـورة كاملة
وبسـبب الضـعف اVوجـود في صـرف منتـجـات الشـركـة� وفي اواخـر العـام
١٩٥٦ تقرر سحب وكـالة الشركة االمريكية من عبـدالرزاق الفريح وابقاء
وكـالة الشـركـة البـريطانيـة لديه فـقـط� ومنحت الوكـالة األولى الى شـركـة
اخـرى في بغـداد كـان اسـمـهـا (شركـة بغـداد لتـجـارة السـيـارات) وكـانت
تعود لعائلتي الدامرجي واجللبي الـثريت� ومن ذوات النفوذ� فأتصلت مع
اصـحــاب الشـركـة اجلــديدة ووجـدت لديهم الرغــبـة في قـيــامنا بوكـالـتـهم
واسـتـمـرار فـرع اربيل بعـمله اضـافـة الى قـيـامنا بتـصـريف اVنتـجـات في
مـديـنتي كـركــوك والسليــمـانيــة ايضـاً حلـ� العـثــور على وكـالء خــاص�
فيهـما� وبعد االجراءات الالزمـة ª توقيع العقد مع الشـركة اجلديدة التي
كــانـت ذات امكانات هـائلة� وســار الـعــمل التـــجــاري بصـــورة منتظـمــة
ومـوسـعة والسـيـمـا في العـام ١٩٥٧ حـيث كانت حـصـتنا من السـيـارات
اكثر بكثير من اVدن العراقية بسبب شروطنا السهلة واVشجعة وأدى ذلك
الى بيع عدد كبير جداً من السيـارات في اربيل خالل العام اVذكور قياساً
بالشـركات االخـرى� لكن نشاطاتنـا التجـارية خفت بعـد ذلك بسبب سـوء

اVوسم الزراعي وسوء االحوال االقتصادية.
وفي اوائل العـام ١٩٥٨ أتصل بي احـد التـجـار العـراقـي� من الطائفـة
اليـهـودية في بغـداد وأوضح رغـبـة شـركـة (فـورد) البـريطانيـة في سـحب
الوكـالة العامـة من وكيـلها عـبدالرزاق الفـريح أسـوة بالشركـة االمريكيـة�
وشجعني للحصول على الوكالة العـامة في العراق وذكر لي انه قد يساهم
معي فـي ذلك� فرحبت بالـفكرة وبحثت اVوضـوع مع كاك احمـد الذي أيد
الفكرة أيضــاً� وبعـد مـدة اسـتلمـت دعـوة من شـركـة (فـورد) البــريطانيـة

باVبلغ اVتـبـقي والذي كان قـدره حـوالي ستـمـائة دينار فـذهبت الى مكتب
اVقاول اVرحـوم رشيـد عارف الذي كان مـهندساً كرديـاً معروفـاً وواحداً من
أشهـر اVقاول� االثرياء في بغـداد وكان يرتبط بعـالقة صداقـة مع شقـيقي
كاك احمد� وVا شرحت له اVوضوع أتصل هاتفـياً �كتب الشركة وأخبرهم
بانه الحـاجـة الى أية كــفـالة ضـامنة ألننا مـوضع ثقـة فـوافق اVـكتب على

ذلك واستلمت السيارة.
وبعد ذلك أتصلت بشقيـقي كاك احمد هاتفياً وسألتـه عن رأيه فيما لو
حـصلنا عـلى وكـالة فـرع للمكتـب في أربيل فـأيد الفكرة بـحـمـاس وطلب
مني االسراع في التفاوض معهم وأبدى اسـتعداده للحضور الى بغداد اذا
ما أقتضى ذلك� وعلى اثره اتفقت مبدئياً مع اVكتب ثم حضر كاك احمد
لبـحث التـفـاصـيـل واالتفـاق النهـائي مـعـهم� بعـدها ª تـوقـيع العـقـد ب�
اجلـــانبـ� وبذلك حـــصـلنا علـى وكـــالة أو فـــرع مكـتب شـــركـــة (فـــورد)
للسيـارات االمريكية والبريطانيـة وكذلك للمكائن الزراعيـة اVصنوعة من
قبل الشـركة� وبعـد مدة حصلـنا على وكالة الطارات ودهونات السـيارات
من شركات اخرى� وكـان العمل ناجحاً في بداية األمر بالنسـبة للسيارات
لكننا الحظنا بطء الشركـة أو الوكيل العام في جتهيـزنا باالعداد اVطلوبة
من السـيـارات وعـدم توفرهـا في معـارض مكتـب الشركـة بصـورة دائمـة.
وبالرغم من قـيـامنا بـفتـح مكتب ومـعـرض جتـاري اال انني كنت منشـغـالً
بالدراسة اجلـامعيـة ولم اكن متفرغـاً لهذا العمل� وكـان كاك احمـد يشرف
على اعـمال فـرع اVكتب رغم ضـيق وقتـه وقد كـان يعـاونه موظف الجنـاز
االعمـال اليومـية� وبعد ان انهـيت دراستي اجلـامعيـة تفرغت كليـاً للعمل
في مكـتــبنا التــجـــاري وكنت في الوقـت نفــســه أخــصص بعـض اوقــاتي

Vمارسة مهنة احملاماة..
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وسـتمـائة سيـارة من احلـجم اVتوسـط والصغـير ومن مـخـتلف االنواع التي
تنتجهـا مصانع (فورد) البريطانيـة وكذلك حوالي أربعمائة مـاكنة زراعية
من اجلـــرارات واحلـــاصــدات ومن الـنوع الذي يـســمى (فـــوردسن)� وقـــد
أعجبت كثيراً بطريقة االنتـاج واالساليب اآللية اVتبعة انذاك والتي كانت
تعـد بالـنسـبـة لنا أسلـوباً حـديثـاً وغـريبــاً حـيث كـان يبـدأ بـخـروج احلـديد
اVذاب من الفــرن ويصب في قـوالـب خـاصـة لصـنع مكائن الســيـارة� وكل
قطعة منها تسير سيـراً آلياً على خطٍ خاص ثم تنضم اليها القطع االخرى
ويربط بعــضــهـا بـبـعض واليـعـمل عـند كل مــرحلة ســوى عـامل واحــد أو
عامل�� وبعد اضافة وربط جميع االجـزاء تدخل السيارة الى قاعة الصبغ

ثم تخرج من اVصنع بشكلها النهائي يقودها احد السواق اخملتص�..
وخالل فـترة االسـتراحة تـناولنا طعام الغـداء في اVطعم اخلاص بضـيوف
الشـركـة� ثم بحـثـنا بصـورة مـبـدئيـة مـوضـوع الوكـالـة العـامـة في العـراق
فأبدوا رغبـة شديدة بشأن ذلك� ثم تقرر عـقد جلسة اخرى لبـحث تفاصيل
اVوضـوع واالنتظار حل� وصـول التـاجـر العـراقي الذي كـان مقـرراً وصـوله
الى لندن بعـد بضـعـة ايام من ذلك التـاريخ.. وقـبل عـقـد اجللسـة الثـانيـة
حـدثت ثـورة ١٤ ]وز ١٩٥٨ في العـراق فــتـراجـعـت الشـركـة عـن قـرارها
وكـذلك التـاجـر الـعـراقي الذي غـيـر رأيه ولم يرغب القــيـام بأية مـجـازفـة
جتارية قبل وضوح اVوقف� وبعد عودتي الى العـراق أستمرت األمور كما
كانت في الشركة وفي مكتبنا التجـاري رغم ركود االحوال التجارية حتى
عـام ١٩٦٣ حـيث التحـقت بالثـورة الكردية وانقـطعت عالقـتي بالتـجـارة
وبشركـة (فورد) وغـيرها� وصـودرت ونهبت مـحتويات مـكتبنا التـجاري

من قبل السلطات احلكومية بسبب التحاقي بالثورة الكردية.
* ففففيييي    ننننييييــــــــسسسســــــــاااانننن    ععععــــاااامممم    ١١١١٩٩٩٩٥٥٥٥٨٨٨٨    ززززاااارررر    خخخخللللــــييييلللل    ككككننننهههه(٢)    ااااررررببببييييلللل����    ووووققققــــــــدددد    أأأأققققــــــــممممتتتت    ععععللللىىىى

لزيارة مصانعها في بريطانيا والبحث في أمر الوكالة.
وقـد صـادف سـفــري الى خـارج العـراق في اوائل حــزيران العـام ١٩٥٨
حيث أمـضيت زهاء اسـبوع في تركـيا وكـان شقـيقي انور يواصل دراسـته
اجلـامعـية فـيهـا انذاك في اVرحلة االخيـرة بكليـة الطب� كمـا كان العـقيـد
الركن عطا مـحـمـد مـعـاوناً للملحق العـسكري في السـفـارة العـراقـيـة في
انقــرة انذاك وهو كـردي من اهالـي السليـمــانيـة وكــان رجـالً وطنيــاً يحب
شعـبه الكردي� وانساناً مهـذباً ولطيفاً ومـتزوجاً من سيـدة تركية� وكثـيراً
ماكان يقـضي اوقاته معنا وينجـز لنا وللطلبة الكرد اVتواجدين فـي تركيا
جـميع اعـمـالهم اVتعـلقة بالسـفـارة� ثم سافـرت الى رومـا وامضـيت فـيهـا
عدة ايام ومنهـا توجهت الى لندن حـيث كان بعض الطلبـة الكرد يواصلون
دراسـتـهم اجلـامـعـيـة فـيـهـا انذاك ومن بينهم شـقـيـقي االخـر سـعـدي الذي
يصــغــرنـي بحــوالي عــام� حــيـث كــان يدرس الهندســة وكـــذلك صــدقي
اسـمـاعـيل دزه يي الذي هو من اقـاربـي أيضـاً وعـارف مـحـمـد علي الذي
اصـبح ســفـيـراً في وزارة اخلــارجـيـة فـيــمـا بعـد ودارا تـوفـيق(١) وحتـس�

هورامي وغيرهم..
وبعــــد بضـــعــــة ايام من مـكوثي فـي لنـدن أتصلـت بشـــركــــة (فـــورد)
البـريطانية وبالشـخص الذي كان قـد زودني بأسمـه التاجـر العراقي فـرتب
لي مـوعداً لزيارة الشـركـة ومصـانعـها لالطالع عليـهـا� وفي اليوم احملـدد
ذهبت الى مـدينة (داگنهام) في شـرق لندن والتي تقع قـرب البحـر وفيـها
مـصانع شـركـة (فورد) وكـان يرافقنـي في الزيارة كل من شقـيـقي سعـدي
وعـارف مـحـمـد علي حـيـث أطلعنا خـالل نهـار كـامل عـلى جـمـيع مـراحل
صنع سـيارات الشـركة منذ بداية التـصنيع حل� خـروج السيـارة من اVصنع
كاملة يقـودها احد سواق الشـركة.. وكان انتـاج الشركة الـيومي يبلغ الف
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الد�قـراطي الكردسـتانـي على قيـامي بدعـوة خليل كنه ألنه كـان يعـد من
اقطاب النظام اVلكي والذي كان يعتبره احلزب عدواً له فاوضحت لهم بأن
اVوضـوع شـخصي واليتـعـدى كـونه جـزءاً من العادات والتـقـاليـد الكردية
حـيث سبق للرجل ان دعـاني لتناول طعـام العـشاء في داره ببـغداد وقـمت
باVـقــابل بـدعــوتـه وأوفــيـت ديناً علـيّ كــمـــا أوضـــحت لهـم بأنه لم يـكن
للمـوضـوع أي طابع سـيـاسي� كـذلك عـاتـبني سـعـيـد قـزاز وزير الداخليـة
انذاك والذي كــان علـى خـالف شــديد مـع خليل كنه وكــان قــزاز صــديقــاً
السرتـنا ولشخص شـقيـقي كاك احـمد ولي شـخصـياً فـاوضحت له السـبب
أيضـاً وذكـرت بـان اVوضـوع لن يؤثر مطلـقـاً على عـالقـاتنـا مـعـه� ولم أر
سـعيـد قـزاز بعد ذلك اال علـى شاشـة التلفـزيون اثناء مـحاكـمـته من قـبل
احملكمة العسكرية العليا اخلاصة (محكمة الشعب) والتي كانت وقائعها
تنقل من خـالل االذاعة والتلـفزيون على الهـواء مبـاشـرة وقد ابدى منتـهى
الشجاعـة اثناء محاكمتـه وحل� تنفيذ حكم االعدام فيـه� كما لم أر خليل
كنه اال بعـد مدة حـيث غـادرت العـراق الى اخلارج في حـزيران ١٩٥٨ أي
قبل قيام ثورة ١٤ ]وز بحوالي خمسة أسابيع وأرسلت له من روما بطاقة

عن طريق البريد وقد أخبرني فيما بعد بأنه استلمها..
وبعـد مرور أكـثر من عـام على قيـام ثورة ١٤ ]وز ١٩٥٨ أي بعد عـدة
اسـابـيع على تنفــيـذ حكم االعــدام باVرحـوم ســعـيــد قـزاز والذي حــضـرت
مـجلس الفـاحتـة اVقام علـى روحه في دار احـد اقـاربه واعـتـقد أنهـا كـانت
تقع في منطـقـة العلوية ببـغـداد� ذهبت عـصـر أحـد االيام الى مـسـتـشـفى
الرشيد العـسكري في بغداد حيث كان شقـيقي انور طبيباً احتـياطاً يخدم
فـيــه انذاك وصــادف ان كـان هو الضــابط الطبــيب اخلــفـر ذلك اليــوم في
اVستـشفى� وVا ذهبت لزيارته أخبـرني بأن كل من اVعتقلـ� احمد مخـتار

ششششــــررررففففــــهههه    ممممــــأأأأددددببببةةةة    غغغغــــددددااااءءءء    ككككــــببببــــررررىىىى    أأأأثثثثااااررررتتتت    ااااننننززززععععــــااااجججج    ااااحلحلحلحلــــززززبببب    ااااللللدددد����ققققــــررررااااططططيييي    ااااللللككككررررددددسسسســــتتتتــــااااننننيييي
ً����    ككككييييفففف    ححححددددثثثث    ذذذذللللكككك???? ووووااااننننززززععععااااجججج    سسسسععععييييدددد    ققققززززاااازززز    أأأأييييضضضضااااًًً

- سـبق ان ذكـرت لك اننا كـوفد مـحـامـيي أربيل ذهبنا الى بغـداد عـام
١٩٥٦ Vقــابلة اVســؤول� احلكومــي� وأثنـاء ذلك قـابـلنا خليل كـنه الذي
كـان يرتبط بعالقـة صداقـة مع زيد احـمد عـثمـان� ويومهـا ساعـدنا الرجل
كثيراً في مـهمتنا تلك� وفي عصر أحد أيام شـتاء عام ١٩٥٨ صادف ان
كنت في زيارة ابـن خـالتي وصـديقي زيـد احـمـد عـثـمـان فـي داره ببـغـداد
وحـضـر خليل كنـه الى هناك أيضـاً للزيارة ولتنـاول الشـاي� وبعـد انتـهـاء
زيارته وجــه الدعــوة الى زيـد لتناول طعــام العــشــاء عنـده بعــد يوم� أو
ثالثة ونظراً لتـواجـدي هنـاك فـقد دعـانـي أيضـاً للحـضـور مع زيد فـقـبلت
الدعـوة� وفي اVوعـد احملـدد ذهبنا الـى داره وتناولنا العـشـاء وجـرى ذلك

بصورة اعتيادية..
وفي اواخــر نـيــســان ١٩٥٨ زار خليل كـنه أربيل وقــد زرته فـي مــحل
اقــامــتــه فـي فندق صــالح الدين ووجـــهت له الدعــوة -كــمــا هـي العــادة
اVتــبـعــة- لتناول طعــام الغــداء فـوافق علـى ذلك وª ترتيب الدعــوة في
الهـواء الطـلق في قـريتنا دوگــردكـان حـيث كنـا يومـهـا مـانـزال في مـوسم
الربيع ونـصـبنا اخلــيم وحــضـر مـأدبـة الغـداء عــدد كـبــيـر من ابـناء أربيل
والعـشائر واVسـؤول� وفي مـقدمـتـهم خالد الـنقشـبندي(٣) متـصرف لواء
اربيل انـذاك وجتــاوز عـــدد اVدعــويـن اVائة شـــخص� وكنا انـذاك في ايام
اجـراء االنتخـابات النيابيـة حيـث أعلن في ذلك اليوم عن فـوز زيد احمـد
عــثــمـان �قــعــد في مــجلس النـواب عن لواء أربيل� وكــانت تلـك اVأدبة
الكبــرى مـوضـع شكر وتقــدير خليل كنه وذات صــدى ووقع كــبـيــرين في
اربيل� وقــد عــاتبنـي بعض االصــدقــاء والسـيــمــا اصــدقــائي في احلــزب
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كـان نسيـبه في نفس الوقت ووزيـراً في وزارته. وكان احـمد مـختـار بابان
انساناً متواضعاً ومهذباً جداً ويعـرف بالنزاهة واالستقامة� وقد شغل عدة
مناصب منها القضاء ووزارة العـدل ورئاسة الديوان اVلكي ورئاسة الوزارة
وغيرهـا فكان ناجحاً في جمـيعها وحـاول ان يعمل ضمن القوان� اVـعمول

بها.
وفي اوائـل العــام ١٩٥٩ وبـعــد صـــدور حكم االعـــدام عليـــه من قـــبل
احملكمـة العـسكرية العليـا اخلاصـة� التـقـيت يومـاً بكل من كمـال الشـيخ
قـادر مدير االوراق في وزارة العـدل وبالدكـتور مظـفر مـدحت الزهاوي في
مكتب األول بالوزارة� وكانـت لهما صلة قـرابة بعيدة بأحـمد مخـتار بابان
وكالهما من اصدقائي فأعربا عن نيـتهما للذهاب الى مصطفى البارزاني
والرجاء منه بالتوسط لدى الزعيم عبـدالكرX قاسم لتخفيف حكم االعدام
عليه� فـأستحـسنت الفكرة وشجـعتهـما� وبعد يوم� او ثالثة زرت كـمال
الشيخ قادر في مكتـبه فاخبرني بـأنهما قد قابال البـارزاني الذي وعدهما
ببـذل جـهـوده في هذا اجملـال� وعلمت فـيمـا بعـد بأن البـارزاني قـد التـقى
بالزعـيم عبـدالكرX قـاسم لهـذا الغرض فـوعـده خيـراً� وبعـد اعوام عـديدة
رويت احلكاية للبـارزاني فـأكـد ذلك وقال ان الزعـيم عـبدالـكرX قد وعـده
بتــخــفــيف االحـكام� وقــد توفي احــمــد مــخــتــار بابان فـي ٢٤/تشــرين
االول/١٩٧٦ في ســويســرا ولم يكن رحــمـه الـله �لك ســوى دار سكنيــة

واحدة ومتواضعة وقد خلف بنتاً واحدة هي السيدة الفاضلة (سراب).
* ععععــــررررففففــــتتتت    خخخخــــااااللللدددد    ااااللللننننققققــــــــششششــــببببننننــــدددديييي    ققققــــببببلللل    ققققــــــــييييــــاااامممم    ثثثثووووررررةةةة    ١١١١٤٤٤٤    ]]]]ووووزززز    ١١١١٩٩٩٩٥٥٥٥٨٨٨٨    ووووببببععععــــــــددددههههاااا����

ممممااااههههيييي    ذذذذككككررررييييااااتتتتكككك    ععععننننهههه????
- ينتمي اVرحوم خـالد النقشبندي الى أسرة الشيوخ في بامـرني بقضاء
العـمـادية وهي اسـرة مـعروفـة لهـا مكانتـهـا اVرمـوقـة عند سكان اVنطقـة�

بابان آخر رئيس وزراء العهد اVلكي وخليل كنه وبرهان الدين باش اعيان
والفـريق الـركن رفـيق عـارف رئيس اركــان اجلـيش السـابق مــوجـودون في
اVستـشفى لتلـقي العالج وكانـت احكام االعدام والسـجن الصاردة بحـقهم
قد خـففت عنهم� وسألني انور فـيما اذا كنت أرغب فـي لقائهم� وVا كنت
على معـرفة شخـصية بكل من احـمد مخـتار بابان وخليل كنه فـقد أبديت
رغبتي للـقائهم اذا كان ذلك zكناً� فاصطحـبني شقيقي انور مـعه بعد أن
ألبـسني الصـدرية اخلاصـة باالطبـاء الظهار كـوني طبـيـباً ذاهبـاً لفـحصـهم
ومـعاجلـتهم� وكـان قد سـبق ذلك هروب أحـد اVعتـقل� وهو العـقيـد الركن
صالح مهدي السامرائي اثناء وجوده في اVستشفى قبل ايام قالئل وخالل
فتـرة خفـارة شقـيقي أيضاً لذا كـان أحد افـراد االنضبـاط العسكري واقـفاً
عند باب غرفتهم وعندما ذهبت لزيارتهم كانوا مـجتمع� في غرفة واحدة
كـانت مخـصـصـة لشخـص� وال أدري Vن كـانت عـائدية الغـرفة اVذكـورة�
وبعـد الســالم وتبـادل التـحــيـة مـعـهم جـلست عندهم وقـد روى لـي احـمـد
مـخـتـار بابان قـصة هـروب السـامرائي وكـيف ان احلـراس أرادوا االعـتـداء
عليهم انتـقاماً لهروب ذلك الشـخص وكيف ان شقيـقي انور قد وصل في
تلك االثناء ونـهـر احلـراس ومنعـهم مـن التـجـاوز عليـهم وقــال لي اVرحـوم
بابان باحلــرف الواحــد:(أخــوك نزل علينا مــثل اVالئـكة وأنقــذنا من ذلك
اVوقف الصعب)� وبعد أن جلست معهم حـوالي عشر دقائق الحظت تذمر
االنضـباط العـسكري وشكواه فـتركـتـهم وودعتـهم� ولم أر خليل كنه مـرة
آخرى إال في العـام ١٩٦٧ خالل حضوره مجلـس الفاحتة الذي كان مـقاماً

على روح القنصل االيراني من قبل السفارة االيرانية في بغداد.
وكنت قـد عرفت اVرحـوم احمـد مخـتار بـابان عندما كـان رئيسـاً للوزارة
االخـيرة في العـهـد اVلكي� بواسطة احـد اقـاربه وهو محـمـود بابان والذي
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لعـبــه كـان بريئـاً وحـتـى لو كـان اللعب يجــري على اVال فـانه كـان يـعـيـد
اVبالغ التي كـان يربحها الى اصحابهـا اخلاسرين واذا ماخـسر هو أي مبلغ
فقـد كان يعاد اليـه ولم يكن طامعاً في أمـوال القمار وكـان شخصـاً نزيهًا

وعفيفاً.
وعندمـا سـافرت الـى بريطانيـا في اواخر حـزيران ١٩٥٨ صـادف ان زار
لندن في تلك االيام وفد اداري عـراقي كان النقشـبندي أحد اعضـائه وبعد
ان أª الوفـد زيارته الرسمـية مـدد هو اقامـتـه في لندن لبضـعة ايام� وقـد
ألتقيتـه يومها حيث زرنا معاً بعض اVتاحف واVتاجـر ودور السينما وكان
شـقيـقي سـعـدي دليلنا في تلك الزيارات� ثـم عاد النقـشـبندي الى بغـداد
قبل قـيام ثورة ١٤ ]وز بأربعة أو خمـسة ايام� وعندما قـامت الثورة كنت
مازلت في لندن وقد علمت بنبأ تعيينه عضواً في مجلس السيادة ففرحت
بذلك� وبعد عودتي الى بغـداد في ايلول ١٩٥٨ قمت بزيارته في مجلس
السيادة وفيما بعد كنت كلما سافرت من أربيل الى بغداد أزوره في داره
التي كــان يشــغـلهــا قــبل ذلك اVرحــوم ســعــيــد قــزاز عندمــا كــان وزيراً

للداخلية.
وكـانت لقـاءاتنا تلك ذات طابع شـخـصي وقـد الحظت انه كـان مـسـتـاءً
من تصـرفات بعض اVسـؤول� في الدولة لكنه لم يـكن بالرجل الذي يعلن
عن ذلك أو يتخذ موقفاً� وكان على عـالقة طيبة بالبارزاني الذي كان قد
قــام بعــد عـودته الـى العـراق فـي ٦ تشـريـن االول ١٩٥٨ بزيارة مــجلس
الســيـادة فـي اليـوم الـتـالي لـزيارته للزعــيم عــبـدالـكرX قـاسـم� كـمــا ان
النقــشـبندي كــان يقـوم بـزيارة البـارزانـي في داره خـالل مــدة اقـامـتــه في

بغداد.
وقـــد ألتـــقـــيـت النقـــشـــبـندي بعـــد انـدالع ثورة ١١ ايلـول ١٩٦١ في

وكان النقـشبندي من ضـباط االركان في اجلـيش وحسـبما علـمت بأنه كان
من الضـباط اجلـيـدين وقـد نقلت خدمـاته الى االدارة العـامـة اسوة ببـعض
الضبـاط االخرين من امثال عـبدالله محمـد علي وفوزي صائب وغيـرهما�
وقـد ع� متـصـرفاً (مـحـافظاً) للواء أربيل في آواخـر العام ١٩٥٦ وبعـد
مـبـاشـرته بوظيـفـتـه ª نقـل صـالح حـسن خـوشناو(٤) مـديراً لشـرطة لواء
اربيل وكــان صــديقــاً للنقــشــبندي وVا كــانت تربطـنا مع صــالح خــوشناو
عـالقات صـداقة قـد�ة خاصـة عالقـته مع شـقيـقي كاك احـمد فـقد نشـأت

بواسطته العالقة بيننا وب� اVرحوم النقشبندي أيضاً.
ولم يكن النقـشـبندي �لك سـيارة خـاصـة حيث لم جتـر العـادة انذاك ولم
يكن القــانون يسـمح بأن �تلـك اVتـصـرف او الوزير او اي مـوظـف سـيـارة
تابعـة للدولة� وVا كنت أمـتلك وكـالة شركـة فـورد للسيـارات كـما ذكـرت
من قبل فقد أستفسر مني عـن االسعار وشروط احلصول على سيارة وألنه
لم يكن �لك أي مبلغ نقدي فقد طلب من وزارة الداخلية سلفة نقدية على
ان تستقطع من راتبه شهـرياً وحصل على مبلغ ألف دينار من الدولة لهذا
الغـرض� وكان ذلك اVبلـغ غيـر كافٍ لتـسـديد قيـمة السـيـارة والتي بلغت
حـوالي الف وثـالثمـائة دينار لذا أجـريـت له بعض التـخـفـيــضـات على ان
يدفع مـاتبـقى من قـيـمـتـهـا باالقـساط وبذلـك ª له شـراء سيـارة خـاصـة�
وكنت اتردد عليه احـياناً في ديوان اVتصـرفية في زيارات شـخصيـة وكان
ذلك أمـراً طبـيـعيـاً بالنـسبـة للمـحـام� يومـذاك كـمـا كنت أزوره في داره

أحياناً اخرى.
وكـان النـقـشـبندي يـتـردد على النوادي التـي كـان عـددها مــحـدوداً في
اربيل انـذاك كنادي احملــارب� الـقــدمــاء ونادي اVوظفـ� ونادي احملــام�
والنادي العسكري حيث كان يهـوى لعب الورق (الكونكان والبوكر) لكن
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(١) دارا توفـيق.. شخـصيـة كـردية معـروفة� ولد في الـسليمـانية عـام ١٩٣٢
واكـمل دراسـتـه االبتـدائيــة والثـانوية فـيـهـا وفي اربيل� ثم الـتـحق بكليـة
الهندسـة فـي بغـداد ولم يكمل دراسـتـه فــيـهـا حـيث فـصل بســبب نشـاطه
الســيــاسي� ثم ســافــر الى لنـدن حـيـث اكـمـل دراســة الهندســة في احــدى
جـامــعـاتهــا وأصـبح مــهندسـاً� وفي عــام ١٩٦٣ التـحـق بصـفـوف الـثـورة
الكـردية� وكــان احـــد اعـــضـــاء الوفــد الـكردي اVفـــاوض الذي توصـل مع
احلكومـة العـراقـيـة الى اتفـاقـيـة ١١ اذار ١٩٧٠ ثم انتـخب عـضـواً للجنة
اVركـزية للـحـزب الد�قـراطي الكردسـتــاني واصـبح رئيـسـاً لتــحـرير جـريدة
(التــآخي) وفـي ١١ اذار ١٩٧٤ التــحق بالثــورة الكـردية مــجــدداً وبعــد
انتكاسـتهـا في اذار عام ١٩٧٥ توجـه الى ايران ثم عاد الى العـراق وع�
مـــديراً لـبلديـة الكوت ثـم مـــديراً عـــامـــاً Vنـشـــأة النقـل النهـــري وفـي يوم
١٩٨٠/١١/٥ اخـتـفى اثره اثـناء ذهابه للدوام في اVنشــأة اVذكـورة وبقي

مصيره مجهوالً حلد االن.
(٢) خليل كنه.. سـياسي عـراقي معروف� ولد فـي مدينة الفلوجـة عام ١٩١٠
واكـمل دراسـتـه االبتـدائـيـة والثـانوية في اجلـامـعـة االمـريـكيـة في بيـروت
وتخـرج من كليـة احلـقـوق العـراقيـة عـام �١٩٣٢ واشـغل وظائف مـخـتلفـة
وتعــرض لالعـتـقــال بسـبب نـشـاطه الســيـاسي وكـان احــد مـؤسـسـي حـزب
االسـتــقـالل ثم اســتـقـال مـن احلـزب وسـاير نـظام احلكم اVلكي فــع� وزيراً
للمعارف ثم وزيراً للمالية بعدها رئيساً جمللس النواب حتى قيام ثورة ١٤
]وز ١٩٥٨ حـيث اعتـقل على اثرها وبعـد اطالق سراحـه عاش في بيـروت
عدة اعوام واصدر كـتابه الشهير (العراق أمسـه وغده) ثم عاد الى العراق

وتوفي في بغداد عام ١٩٩٥.
(٣) خالد النقـشبندي.. شخصـية كردية معـروفة� ولد في قرية بامرني التـابعة
لقضـاء العمادية عام ١٩١٦ واكـمل دراسته االبتدائيـة هناك والثانوية في

كـردستـان حيث كـان شقـيقي كـاك احمـد قـد أعتـقل على اثرها ونقل الى
سـجن البـصرة� وبعـد ان اعلمـتـه بذلك أظهـر استـيـاءً كـبيـراً من االوضـاع
الســيـاسـيــة ورغم انه اتصل بـاللواء الركن احـمــد صـالح الـعـبـدي احلــاكم
العـسكـري العـام انذاك اال ان مـحـاولتــه لم تنجح الطالق سـراح شــقـيـقي
الذي بقي فـي السـجـن حـتى أصــدر عــبـدالـكرX قـاسـم أمـراً بالـعـفــو عن
اVعـتـقل� أمـا في اواخـر العـام ١٩٦١ أو اوائـل العـام �١٩٦٢ وعلى أية
حال فـقد كانت تلك هي اVرة االخـيرة التي التـقيت فيـها النقشـبندي حيث

توفي يوم ١٧ تشرين الثاني ١٩٦١ رحمه الله.

127128



بغداد ثم التحق بالكلـية العسكرية وتخرج منها عـام ١٩٣٧ بعدها التحق
بكلية االركـان وتخرج منهـا عام ١٩٤٠ وتدرج في الرتب العـسكرية حتى
رتبـة عقـيـد ركن� وفي عـام ١٩٥٢ اعتـزل اخلـدمة في اجلـيش وانتـقل الى
السلك االداري حيـث ع� قائمقـاماً ألقضـية رانيـة وكويسنجق وحلبـجة ثم
متصرفاً للواء اربيل حتى قـيام ثورة ١٤ ]وز ١٩٥٨ حيث ع� عضواً في

مجلس السيادة� توفي في بغداد عام ١٩٦١.
(٤) صالح حسن خـوشناو.. من ضباط الشرطة اVعروف�� ولد في شـقالوه عام
�١٩١٦ واكـمل دراسـتـه االبتـدائيـة فـيـها واVتـوسطـة في اربيل ثم التـحق
باعـدادية الشرطة في بغـداد وتخرج مـنها برتبـة مفـوض شرطة بعـدها دخل
دورة الضـباط العـالية (كليـة الشرطة) وتخـرج منها برتبـة مالزم شـرطة ثم
تدرج في الرتب وفي عام ١٩٥٦ ع� مديراً لـشرطة لواء أربيل وبعد ثورة
١٤ ]وز ١٩٥٨ عـ� مـــديراً لشــــرطة البـــاديـة ثم مـــديـراً لشـــرطة اVـواني
العـراقــيـة في البـصــرة بعـدها مــديراً لشـرطة لواء احللـة� وفي عـام ١٩٦٨
أحـيل على التقـاعد برتبـة عمـيـد شرطة� اقـام في بغداد حـتى وفاته فـيهـا

عام ٢٠٠٠ ودفن جثمانه في مدينة اربيل.
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* اتصال هاتفي ب� عبدالكرX قاسم والسفارة العراقية في لندن خالل
الساعات االولى لقيام الثورة

* لقاء مع عقيلة القاضي محمد في مونيخ وحديث عن أواخر ايام
جمهورية مهاباد

* زيارة الشيخ احمد البارزاني Vدينة أربيل بعد اطالق سراحه من السجن
* لقاءات متعددة مع مصطفى البارزاني في بغداد بعد عودته من اVنفى

* تفاصيل لقاء البارزاني مع ابناء الذين رافقوه الى االحتاد السوفيتي
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يستبعدون قيامها بتلك السرعة.
وفي صباح يوم ١٤ ]وز ١٩٥٨ رن جرس الهـاتف في الشقة التي كنت
أقـيم فـيـهـا والتي كـانت حتـمل الرقم ١٠٤ في شـارع ايبـري قـرب مـحطة
فكتـوريا فـرفـعت سـماعـة الهـاتف وكـان اVتـحـدث على الطرف االخـر من
اخلط شــخص بـريطاني اســمــه (اVســتــر گــود) وهو الـشــخص الذي كــان
يتـوسط بـيني وب� شـركـة (فــورد) البـريطانيــة للسـيـارات وكـان صــديقـاً
للتاجر العراقي الذي كان قد وعدني بـاVشاركة في وكالة الشركة اVذكورة
في العراق� وأخـبرني اVستـر گود بان شيـئاً غيـر طبيعي يجـري في بغداد
وانه يعتـقد بوقـوع (انقالب عسكـري) فيهـا� وVا كانت االوضـاع مرتبكة
في لبنان يومـذاك حـيـث كان االسـطول السـادس االمـريكي قـد قـام بانزال
قـواته في شــواطيء بيـروت وكـانت اVشـاكـل ب� الرئيس كـمـيـل شـمـعـون
واالحـزاب اللبنانيـة مـاتزال قـائـمة لـذا عندمـا أخـبـرني اVسـتـر گـود بالنبـأ
حسبته متوهماً واعتقدت ان مايجري هو في لبنان وليس في العراق فأكد
لي النبـأ من جـديد� فـنهـضت في احلـال وايقظت شـقـيـقي سـعـدي وعـارف
مـحـمـد علي اللذين كـانا نائم� في تـلك االثناء في نفس الشـقـة العـائدة
لي� ثم غـيـرنا مـالبسنا على عـجل وغـادرنا الشـقـة� وفي طريقـنا أطلعنا
على العناويـن البـارزة في بعض الصـحف البـريطانـيـة والتي كـانت تشـيـر
الى وقـوع (انقالب عـسكري) في بغداد دون ذكـر التفـاصيل� ثم توجـهنا
الى الفندق الذي كان يقيم فـيه كاكه حمه خانقـاه الذي كان نائباً عن لواء
كركـوك ومتواجداً في لـندن في ذلك الوقت ضمن وفد برVاني عـراقي كان
في طريقــه الى احــدى دول امــريكا الالتينـيـة واعــتــقـد انهــا كــانت دولة
االرجنت� أو البرازيل حلضور مؤ]ر دولي للبرVانات العاVية� فايقظناه من
النوم ايـضـاً واعـلمناه بالـنبــأ ثم توجــهنا أنا وكــاكــه حــمــه الى الســفــارة

* ككككننننتتتت    ففففــــيييي    للللننننددددنننن    ااااثثثثننننااااءءءء    ققققــــــــييييــــــــاااامممم    ثثثثووووررررةةةة    ١١١١٤٤٤٤    ]]]]ــــووووزززز    ١١١١٩٩٩٩٥٥٥٥٨٨٨٨    ففففيييي    ااااللللععععــــــــررررااااقققق����    ككككــــــــييييفففف
تتتتللللققققييييتتتت    ننننببببأأأأ    ققققيييياااامممم    ااااللللثثثثووووررررةةةة    ووووككككييييفففف    تتتتااااببببععععتتتت    ممممججججررررييييااااتتتت    ااااححححددددااااثثثث    ااااييييااااممممههههاااا    ااااألألألألووووللللىىىى????

- قــبل كل شيء عندمــا نقــول ثورة ١٤ ]وز فــأنهـا فـي احلـقــيـقــة هي
انقـالب عسكري اليخـتلف عن غـيره من االنقـالبات العـسكرية حيث قـام
عـدد من ضـبـاط اجلـيش بتـغـيـيـر نظام احلكـم بقـوة السـالح وبواسطة قـوة
عسكرية� وسـمي هذا االنقالب كغـيره من االنقالبات الـعسكرية بـ(ثورة)
بالرغم من اخـتالف نتـائجهـا واهدافـها� وعندمـا نقول ثورة ١٤ ]وز فـألن
التـسـمـيـة جـرت على هذا اVنوال منـذ اكـثر مـن أربع� عـامـاً لذا نرى بأن
كلمة (ثورة) تـرد في اغلب االحيان ألن التـسمـية اصبـحت معـروفة هكذا
مع اعتـقادي اجلازم منذ اليوم االول ولغـاية يومنا هذا بأن هذه التغيـيرات
في انظمـة احلـكم والتي تسـمى بثـورات ومنـهـا ٢٣ ]وز (يوليـو) ١٩٥٢
في مـــصـــر و ١٤ ]وز ١٩٥٨و ٨ شـــبـــاط ١٩٦٣ في العـــراق و ٨ آذار
١٩٦٣ فـي ســـــوريا و ١٧ ]ـوز و ٣٠ ]ـوز ١٩٦٨ في الـعـــــراق أيـضـــــا
التتـعدى كـونهـا انقـالبات عـسكرية وان الثـورات في احلقـيـقة هـي امثـال
الثورة االسـالمية في ايران والتي قـامت في شباط ١٩٧٩ وثورة رومـانيا
التي اطاحت بشاوشيسكو� واالنتـفاضة الشعبية في العـراق بصورة عامة
وفي كردستان بصورة خاصـة في اذار العام ١٩٩١ بالرغم من عدم حتقيق

نتائجها كاملة� واخيرا ثورة الشعب اليوغوسالفي.
والقصـة هنا طويلة فقد كنت في لندن يومهـا كما ذكرت سـابقاً ولم اكن
اتوقع مع الكثـيـرين أي تغـيـيـر في العـراق في ذلك الـوقت بالرغم من ان
بعض الظروف كانت مهيأة لذلك منها قـيام ثورة ٢٣ يوليو في مصر قبل
ذلك باعـوام وكذلك الظروف السـيـاسيـة السائدة فـي اVنطقة� ولكن حـتى
بعض اولئك الذين كـانوا يتـوقعـون حدوث الثـورة في العـراق فانهم كـانوا
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في عمـان في شبـاط العام ١٩٩٩ عندما كنـت في االردن على رأس وفد
ضم السيدين علي سنجاري ودلشاد ميران لتقدX التعازي للملك عبدالله
�ناســبــة وفـاة والده اVلـك احلـس� بـن طالل� نيـابـة عن الســيـد مــسـعــود
البارزاني رئيس احلزب الد�قـراطي الكردستاني� وقد ذكر االمـير رعد لنا
بأنه كـان مع والده االمـيـر زيد مـتواجـداً في ايطاليـا اثناء قـيـام ثورة ١٤
]وز ١٩٥٨ وقـد احــتـار االمـيــر زيد في حـينه بـشـأن ايجـاد مكـان مـالئم
لعيـشه مع عـائلته فـيما بعـد وكان لديه قليل من اVال يومـذاك لكن اVلك
احلس� احتـضنهم وأواهم ورحب بهم فأقامـوا عنده في داره مدة من الزمن

ثم هيأ لهم السكن اخلاص بهم وساعدهم على تأم� وسائل معيشتهم.
اعــود Vواصلة حــديثي حــيث بعـد ذلـك غـادرنا مــبنى الســفــارة وذهبنا
لزيارة احملـامي مـحـمـد بابان والذي كـان فـي لندن في زيارة خـاصـة ايضـًا
انذاك حـيث كان يسكن في شـقة التبـعد عن مـبنى السـفارة سـوى مسـافة
حوالي مـائة متر� وفي تلك االثناء حـضر أحد النواب االخرين من اعـضاء
الوفد العـراقي� وكان محـمد بابان قلقـاً على مصيـر شقيـقه محـمود بابان
الذي كــان وزيراً انذاك� وفـجــأة بدأ النائب االخــر -وكـان كـردياً أيـضـاً-
بالتهجم عليه وعـلى النظام اVلكي معتبراً نفسه من الـوطني� فنهره كاكه
حـمه خـانقـاه وأوضح له انهمـا عـضوين في وفـد برVاني عـراقي وقد جـاءا
الى بريطانيـا على نفـقة الدولة وانهـما كـانا حـتى يوم أمس من اخمللص�
للنظام اVلـكي فكيف يكون تغـيـيـر اVوقف �ثل هذه السـرعـة?! بعـد ذلك
غـادرنـا الشـقــة وذهب كل منا في طـريقـه� وفي مــسـاء اليــوم نفـســه بدأ

الطلبة العراقيون بعقد االجتماعات لتأييد الثورة..
وفي صـــبـــاح اليـــوم التـــالي ١٥ ]وز ١٩٥٨ ذهبـت ثانيـــة الى مكـتب
اVلحق العـسكـري الذي اخـبرنـي بان الثـورة قـد جنـحت وانتـهى كل شيء�

العـراقـية حـيث كنا على مـعـرفـة سابـقة باVلحـق العسكـري العقـيـد الركن
عــبــدالقــادر فــائق(١) الذي كــان من اهالـي اربيل� وعند دخــولـنا مــبنى
السفارة صـادفنا الدكتور ضياء جـعفر وزير االقتـصاد العراقي انذاك وهو
يغادر السـفارة متجـهم الوجه� وVا دخلنا مكتب اVلحق العـسكري وجدناه
منشغالً باالجابة على النداءات الهاتفية� وكان الوقت قد اصبح ظهراً أما
في بغداد فكان الوقت حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر� وفجأة رن جرس
أحد الـهواتف وتب� بان النداء الهـاتفي كان وارداً مـن مسافـة بعـيدة كـما
تب� أيضـاً بان الشـخص االخر على خط الهـاتف كـان على معـرفـة سابقـة
باVلـحق العــسكري وعلـمت فــيـمــا بعــد بـان ذلك الشــخص كــان الزعــيم
عــبـدالـكرX قـاسـم قـائد الـثـورة في الـعـراق حــيث كــان يطلب من اVـلحق
العــسكري ابالغ السلـطات البـريطـانيـة بان الـثـورة غـيــر مـوجــهـة ضــدهم
والتأكيـد لهم بانه ليس هنالك مايدعو الى القلق� وقـد فهمت من نداءات
اVلحق الـعـسكري ومـن تصـرفــاته بأنه كــان مـؤيداً للـثـورة وانه كــان على
عالقـة شخـصيـة سابقـة بالزعيم عـبدالكرX قـاسم� وكان السـفير الـعراقي
انذاك االمـيــر زيد بن احلـسـ� غـائبـاً عن بـريطانيـا وأعــتـقـد انـه كـان في
ايطاليـا� وكـان اVلحق العـسكري هو طارق العـسكري جنل اVرحـوم جـعفـر
العـسكري وزير الدفـاع الذي اغـتـيل عـام ١٩٣٦ اثر انقـالب الفـريق بكر
صـدقي. وكان العـقـيد الـركن عبـدالقـادر فائق مـعـاوناً للملحق العـسكري
حــتى ١٤ ]وز ١٩٥٨ لكنـه كـان هو اVـلحق العــسكري الفــعلي ولـم يكن
طارق العـــسكري اال مـلحــقـــاً شكليـــاً� واثناء قــيـــام الثــورة كـــان طارق

العسكري خارج مقر السفارة شأنه شأن االمير زيد.
وباVناسـبة فـقد صـادف ان زرت االميـر رعد جنل االمـير زيد بن احلـس�
(سفـير الـعراق في لندن قـبل قيـام ثورة١٤ ]وز ١٩٥٨) في داره الكائنة
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وكـانت تلك هي اVرة األولى الـتي التـقيـتـه فـيـهـا حـيث تعـارفنا وقـضـينا
بعض الوقت معاً وكان ذلك قبل قيام ثورة ١٤ ]وز على ماأعتقد.

وقـبل سفـري الى بروكـسل وفي احدى اجللسـات مع بعض الطلبـة الكُرد
-وكنت انذاك في نفس السن مع بـعضـهم وكان البـعض االخر يكبـرني أو
يصـغـرني بعـام واحـد أو عـام�- التـقـيت فـي تلك اجللسـة بالبـروفـيـسـور
البـريطاني مكنزي(٤) الذي كـان شاباً فـي ذلك الوقت حيث تـعارفنا وقـد
اندهشت كـثيراً عندمـا وجدته يتـحدث باللغـة الكردية بطالقة كـأي كردي
وبجمـيع اللهجـات اVتداولة حـيث بدأ يتحـدث معي بلهـجة أربيل مـشوبة
بلكنة اخـواننا اVسـيـحـي� في عيـنكاوه� وVا أستـفـسـرت منه عن كـيفـيـة
اجادتـه لهذه اللهـجة اجـابني بقوله انه كـان في أربيل اواخر الـعام ١٩٥٤
وكان يقـيم ليالً في مدرسة أعـدادية اربيل حيث كان احلـارس الليلي رجًال
من اهالي عـينـكاوه فكان يجـالسـه ويطلب منـه رواية القـصص الشـعـبـيـة
القد�ة له� وكان يستمع للحارس اVذكور حتى ساعة متأخرة من الليل لذا
تأثر بلهجـة عينكاوه� كمـا كان يتحـدث باللهجة الهـورامية وكذلك لهـجة
السليــمــانيـة� وكــان يرافق مكـنزي في تلك اجللـسـة شــاب بريطاني كــان
صديقاً له ولم يكن يعرف أي شيء عن اللغـة الكردية� وكان كثير الكالم
دون ان يفسح اجملـال ألحد وفـجأة بدأ مكنزي بلغـة كردية سليـمة وبلهـجة
السليـمـانيـة بتـوجـيـه أقـذر الشـتـائم اليـه ألنـه كـان يتكلم كـثـيـراً� وبدأنا
جميعاً بالضحك وبقهقهة عالية فسأل الشاب البريطاني عما قاله مكنزي
باللغـة الكردية� عندها قال مكنزي بالكردية أيضـاً مانصـه:(بالله عليكم
التترجموا له ماقلته)� فضحـكنا كثيراً واستغربنا من بريطاني بان يتلفظ
الشـتـائم بـهـذه الطالقـة وباللغــة الكردية� وعلى ذكـر مكـنزي فـانه مـازال
على قـيد احلـيـاة وهو االن بروفيـسـور اللغة الكردية فـي احدى اجلـامعـات

وكــان حـاضــراً عند اVلحق العــسكري في تـلك االثناء ضــابط اخـر برتبــة
عـقيـد طيـار� وقد علـمت بانه كان ملـحقـاً جويـاً اسمـه صـادق علي� كمـا
علمت منهمـا ان خالد النقشبندي مـتصرف لواء أربيل قد ع� عـضواً في
مـجـلس السـيــادة العـراقـي� وبعـد يومـ� أو ثالثة عـقــدت السـفــارة ندوة
للعـراقي� اVـقيـم� في بريطانيـا حتـدث خاللهـا اVلحق العـسكري العـقيـد
الركن عــبــدالقــادر فــائق واVلحق الثــقــافي الدكــتــور بديع شــريف وكــان
حـديثـهـمـا موزونـاً ومعـتـدالً حـيث حتـدثا عن جنـاح الثـورة والقـضـاء على
النظام اVلكي� كمـا حتدث أيضاً الدكتور مـحمد صالح البـياتي الذي كان
مديراً للخطوط اجلوية العراقية في لندن وكان عنيفاً ومتطرفاً في حديثه�
ثم حتـدث في الندوة عدد اخـر من احلـاضرين بينهم عـبـدالرحمن البـزاز(٢)
الذي كـان مـتواجـداً في لندن فـرحب بقـيـام الثـورة� وكان من ب� احلـضـور
أيضاً عبـدالله النقشبندي(٣) الذي كان في بريطانيـا انذاك للحصول على
شهـادة الدكـتوراه والدكـتور حـسن علي ذنون الذي كان اسـتاذي في كليـة

احلقوق وقد جلسنا جنباً الى جنب في الندوة اVذكورة..
وهكذا مـرت االيام كـانت خـاللهـا تعـقد االجـتـمـاعـات وتقـام مظاهرات
التـأييـد للثـورة أمـام مـبنى الـسـفـارة العـراقـيـة وفي حـديقـة (هايد بارك)
وكـانت االنبـاء الواردة من بغداد غـيـر دقـيقـة وغـير مـضـبـوطة� ثم علمنا

باطالق سراح الشيخ احمد البارزاني وأعتبرنا ذلك بادرة خير.
وبقــيـت في لندن حــتـى يوم ١٠ آب ١٩٥٨ ثم ســافــرت الى بـروكــسل
عـاصـمـة بلجـيكا حـيث كـان يقـام مـعـرض جتـاري وصـناعي دولي وبقـيت
فيـها بضـعة ايام ثم سـافرت الى مـيونيـخ في اVانيا وكـان شقـيقي سـعدي
مـتواجـداً فيـهـا حلضـور مؤ]ر جـمعـيـة الطلبة الكُـرد هناك� وكان قـد عقـد
اجـتمـاع ]هـيـدي قبـل ذلك في بريطانيـا حضـره الدكـتـور كامـران بدرخـان
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البـرقـيات بينه وبـ� الزعيم عـبـدالكرX قـاسم� وبدأت السـيدة مـينا خـا¨
تروي لنا دور مـصطـفى البـارزاني والبـارزاني� في الـدفـاع عن جـمـهـورية
مهاباد وأشـادت بذلك الدور البطولي� ثم روت لنا تفاصيل اللقـاء االخير
ب� الشـهـيـد القاضـي محـمـد ومـصطفى البـارزاني بعـد سـقوط جـمـهـورية
مـهـاباد العـام ١٩٤٧ فـقالت بـأن البارزانـي جاء الى دار الـقاضي مـحـمـد
قـبل دخـول اجلــيش االيراني مـدينة مـهــاباد وطلب من القـاضي مــرافـقـتـه
وعــدم تسليم نفــســه لاليراني�� وأقــسم بأنه ســوف يدافع عـنه وعن راية
كـردستـان حـتى الرمق االخـيـر من حيـاته� وقـالت بأن القـاضي أجـابه بأنه
يريد البقـاء هناك وان االيراني� قد قطعوا له عـهداً باحملافظة على حـياته
وأنه يريد البـقـاء في اVدينة عند دخـول اجلـيش االيراني اليـهـا للمـحـافظة
عليـهـا وعـلى سكانهـا� وقـالت أيـضـاً ان البـارزاني قـد ألح عليــه كـثـيـراً
لألخـذ برأيه وعـدم الثـقـة بوعـود االيرانـي� فـرفض القـاضي الذهاب مـعـه
وطلب من البارزاني مغادرة مهاباد قبل وصول اجليش االيراني� وأضافت
بقـولها عندئـذ عانق احـدهما االخـر وتبـادال القبـالت والدمـوع تترقـرق من
عيـونهمـا وفي تلك االثناء ناول القـاضي رفيق نضـاله مصطفى البـارزاني
راية كردستان وقال له انني اسلمك هذه الراية وأرجو حـمايتها واالحتفاظ
بهــا فــتـناولهــا البــارزاني ووعـــده بذلك� وأضــافت تقـــول: وعندمــا أراد
البارزاني مغـادرة مهاباد ذهبت وجمـعت ماكان متوفـراً في الدار من اخلبز
واجل¶ واVأكــوالت اجلـاهزة وقــدمـتــهـا الى احلــراس اVرافـق� لـه ثم ودعنا

الوداع االخير وغادر مهاباد.
وكانت تلك هي نص الرواية التي روتها لنا السيـدة مينا خا¨ والشهود
جـميـعهم مـازالوا احيـاء باستـثنائهـا هي حيث انتـقلت الى جوار ربهـا في
العام �١٩٩٨ وعندما علمت بخبر وفاتهـا اردت االتصال تلفونياً بنجلها

وله مؤلفات ودراسات وبحوث حول هذه اللغة.
وأعـود Vواصلة حـديـث سـفـري فـقـد وصلت الى مـيـونيـخ في اVانيـا في
منتصف شهر آب العام ١٩٥٨ وكان ذلك يوم أختتام مؤ]ر جمعية الطلبة
االكـراد في أوربا� وقد أقـمت في غـرفـة كان يسكنـها أبن عـمي مـحمـود
كـانـبي دزه يي� وكـانت الغــرفـة تقـع في شـقـة ]ـتلكهـا ســيـدة اVانيــة في
أواسط عـمـرها اسـمـها (كنـوخ) أي العظم� وكـانت امـراة مرحـة جـداً وقـد
تعلـمت أيضـــاً بعض الكـلمــات الـكردية البـــذيئـــة وكــانت تـتــبـــادل تلك
الكلمـات البذيئة مع مـحمـود� وأعتـقد انها كـانت تؤجر غـرفة أو غـرفت�
الى اشـخـاص اخـرين� أمــا غـرفـة مـحـمـود فكانت أوسـعـهــا ووضـعت لنا
السيدة (كنوخ) أسـرّة اضافية حيث جاء شـقيقي سعدي وأقـام معنا أيضاً
ومكثنا عنـدها أسبـوعـاً ثم دفـعنا لهـا مـبلغـاً بسـيطاً بالقـيـاس الى أجـور
الفنادق أو الـشـقق� وكــانت راضـيــة رغم انهـا حــاولت رفض اســتـالم أي

مبلغ.
واثناء وجــودي في مـيــونيخ كنا نلـتـقي نحن الـكُرد في احـدى اVقــاهي
وهناك تعــرفت علـى السـيــد علي جنل الشــهــيـد القــاضي مــحـمــد رئيس
جمهورية كردستان في مهـاباد حيث كان يقيم في ميونيخ ايضاً للدراسة�
وعلمت منه بوجـود والدته السـيدة مـينا خـا¨ هناك وكـانت قد جـاءت من
ايران لزيارة ابنهـا علـي اVلقب بـ(كـوري ره ش) فـأبديت لـ(علي) رغـبـتي
لزيارة والدته فأبدى اسـتعداده Vرافقـتي لزيارتها وكانت تسكن في شـقة�
ورافقـني في الزيارة كل من شقـيقي سـعدي وابن عـمي محـمود� وبـعد ان
قدمنا اليها أبنها علي رحبت بنا كثـيراً خاصةً عندما عرفت باننا من كُرد
العراق� ولم نكن نعلم في ذلك الوقت فيما اذا كان البارزاني سيعود الى
العـراق بعـد قـيـام الثـورة أم ال حـيث لم يكن يومـهـا قـد جـرى بعـد تبـادل
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النفقات?! وقد أستغرق ذلك وقتاً طويالً الفـهامهم بحقيقة الوضع وكيف
ان العـالقات السـياسـية قـد تغيـرت ب� الدول الشرقـية والعـراق اثر قيـام
ثورة ١٤ ]ـوز لكن كـــان مـن الصـــعب ادراكـــهـم لذلك� ثم قـــابـلنا ثـالثة
اشخاص كـانوا جالس� وراء مكتب على شكل محكمة فطلبـوا منا مبلغاً
كبيراً من اVال وبالعملة الغربيـة فامتنعنا عن ذلك ورفضنا دفع أي مبلغ�
وبعـد اجراء التـخفـيض على اVبلغ عدة مـرات قررنا الرفض وعـدم دفع أي
مـبلغ فـقـالوا انهم سـوف يحـتـفظون بتلك االشـيـاء وان علينا ان نراجـعـهم
بعد عدة ايام من ذلك التاريخ� وغادرنا اVكان ولم نراجعهم الستالمها اذ

لم يكن بامكاننا االنتظار طوال تلك اVدة من أجل اشياء بسيطة.
وبعــد ان قـــضــيت بضــعــة ايـام في برل� ســافـــرت من هناك الى فـــينا
عاصـمة النمسـا حيث كان شـقيقي االصـغر عـمر يقيم فـيها للدراسـة� أما
سـعــدي ومـحـمــود فـقـد عــادا الى مـيـونيـخ� ومن هناك عـاد ســعـدي الى
بريطانيــا الكـمـال دراسـتـه فـيـهـا� وفي فــينا التـقـيت مـالك عــبـداحلـمـيـد
الياسري الذي كنت أعرفه من قبل وكان صديقاً مقرباً لشقيقي عمر وكان
يقــيم في فـيـنا للدراسـة أيـضـاً� وقـد قــضـيـت هناك ايامـاً zـتـعــة أطلعت

خاللها على معالم اVدينة االثرية والسياحية..
وفي اواخـر شـهـر آب أو اوائل شـهـر ايلول ١٩٥٨ سـافـرت الى تركـيـا�
وبعـد أن أمـضــيت اسـبـوعـاً في اسـتــانبـول سـافـرت الى انقــره حـيث كـان
شــقـيــقي انور يـواصل دراسـتــه في السـنة االخـيــرة بكلـيـة الطـب� وهناك
التقيـت بعدد من الطلبة الكُرد العراقـي� وكذلك بعدد من كُرد تركـيا من
اصـدقــاء شـقــيـقـي انور وكـان من بـينهم بعض النـواب واVهندس� وطلـبـة
اجلـامعـة وضبـاط اجليش� وفي مـساء احـد االيام وبينمـا كنا مدعـوين في
دار احــد هـؤالء وهو اVرحــوم اVـهندس (شــوكت جـــه لي قناة) الـذي كــان

علي في اVانيـا لتـقـدX التـعـازي لكنه لـم يكن مـوجـوداً في الدار وعلمت
بأنه في لنـدن فـأتصلت به واتفـقنـا على مـوعـد وقـمت بزيـارته وقـدمت له
التعازي� وبعد ذلك سألني فيما اذا كنت اتذكر القصة التي روتها والدته
لنا فـي العـام ١٩٥٨ وبـدأ بســرد نفس الرواية التـي سـمــعــهـا مـن والدته
الراحلة� وقد سمعـتها ايضاً من البارزاني شخصـياً قبل ان أرويها أنا له�
كـما سـمـعـتهـا من اشـخاص اخـرين� وقـد أوفى البـارزاني بوعـده فحـافظ
على تلك الراية حل� عودته من االحتاد السـوفيتي وكذلك اثناء ثورة ١١
ايلول ١٩٦١ وبعدها� ثـم انتقلت هذه االمانة الى جنلـه مسعـود البارزاني
الذي هو ايضـاً عند وعد والده للشـهيـد القاضي محـمد وللشـعب الكردي
عامة وهو مـاضٍ في طريق النضال الذي سار عليه اسالفه اخلـالدين خلدمة

الكرد وكردستان.
وبعـد أن أمـضيـت أسبـوعـاً في مـيـونيخ كـما ذكـرت ذهبنا أنا وسـعـدي
ومـحـمود وبسـيـارة مـحـمود اخلـاصـة الى برل� ولم يكن اجلـدار قـائمـاً ب�
شطري برلـ� انذاك وكـانـت اقـامــتنا في بـرل� الغــربيـة وكـنا نتــردد على
الشطر الشرقي يومـياً وفي اليوم االخـير رافقنا صـديق آخر هو دارا أديب
الذي كـان ذا ميـول يسـارية� وقـد أقتـنى كل منا بعض االشـياء البـسـيطة
ألنهـا كــانت أرخص سـعـراً بـكثـيـر zا هي فـي برل� الغـربيــة� وفي طريق
العـودة أوقـفتنا الـشرطة الشـرقـيـة وأخـبرونا �منـوعيـة شـراء أي شيء من
برل� الشـرقــيـة الننا كنا غـيـر مــقـيـم� هناك� وقـد أدعـيت لـلشـرطة بان
جـمـيع تـلك االشـيـاء تعـود لي وذلك لـتـجنيب االخـرين أية مــسـؤوليـة أو
مـشكـلة باعـتــبـارهم طالباً وحتــملت انا جــمـيع اVســؤوليـة� وأجـروا مــعنا
حتقـيقاً دقيـقاً وسألوني عن كـيفية ]كـني من زيارة هذه االماكن ومن أين
لي اVال الـالزم لذلك وكــيف ان مـــحــامــيــاً يتــمـكن من تســديـد كل هذه
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اVكاسب احلزبيـة� وكانت الصحف اخملتلفـة تقوم بتأييد هذه اجلـهة والنيل
من اجلـهــة االخـرى� وكـانت بداية الصــراعـات واخلـالفـات والتنافـس غـيـر
الشـريف ب� االحـزاب والتـيـارات السـيـاسـيـة بادية للعـيـان بل كـانت في

ازدياد يومي لدرجة اليحمد عقباها ونتائجها السلبية على البالد.
* ععععننننددددممممــــــــاااا    ععععــــــــددددتتتت    ااااللللــــىىىى    ااااللللععععــــــــررررااااقققق    ككككــــــــاااانننن    ققققــــــــدددد    ªªªª    ااااططططالالالالقققق    سسسســــــــررررااااحححح    ااااللللششششــــــــييييخخخخ    أأأأححححــــــــممممــــــــدددد
ااااللللببببااااررررززززااااننننيييي    ممممنننن    ااااللللسسسسججججنننن    ووووققققــــدددد    ااااتتتتييييحححح    للللكككك    ااااالالالالللللتتتتققققااااءءءء    ببببهههه    ففففييييمممماااا    ببببععععــــدددد����    ممممااااههههيييي    ذذذذككككررررييييااااتتتتكككك

ععععننننهههه????
- كنت اسـمع الكثيـر عن الشيخ احـمد البـارزاني وعن دوره في ثورات
بارزان وعن زعـامتـه الروحـية للعـشـيرة� وكنت اسـمع أيضـاً بعض أخبـاره
عندما كان سجيناً ومحكومـاً عليه باالعدام في العهد اVلكي ولكن احلظ
لم يسـاعدني لكي التـقي به قـبل قيـام ثورة ١٤ ]وز� واثناء قـيام الثـورة
وايامـها األولى كنـت خارج العـراق كـما ذكـرت لك� وقـد سمـعت وأنا في
اخلـارج نبـأ اطالق سـراحـه من السـجن يوم ٢١ ]وز ١٩٥٨ بعـد أن قـضى
فـيه زهـاء ١٢ عامـاً مـحكومـاً باالعدام� كـمـا علمت باالسـتـقبـال احلـافل
الذي جـرى له بعـد اطالق سراحـه واحلـفاوة والتكرX اللـذين لقيـهـما وكـان

يستحق بحق كل ذلك بل واكثر.
وفي منتـصف ايلول العـام ١٩٥٨ أي بعـد شـهرين على قـيـام ثورة ١٤
]وز عـدتُ الى العراق وعلمت بتـفاصـيل اخرى عن االسـتقـبال الذي جـرى
للشيخ احمد وكان ذلك مدعاة سروري� كما علمت من شقيقي كاك احمد
بأنه قد أرسل الى بارزان عدة بنادق كنا �لكها وذلك لتزويد بعض حراس

الشيخ بالسالح بعد عودته.
وفي أحـد االيـام واثناء مـاكنت فـي أربيل علمت بأن الـشـيخ احـمــد قـد
وصل أربيل قادماً اليها من بارزان وهو في طريقه الى بغداد وأنه قد حل

صديـقاً لشـقيقي انـور وصديقـاً لنا جمـيعـاً حيث سبـق له ان زار كردسـتان
العـراق في صيف العـام ١٩٥٣ وأمـضى بضعـة اسـابيع بيننا وفي قـريتنا
مـتجـوالً في انحـاء كـردسـتان ومـصـايفـها� وفي اثنـاء دعوة العـشـاء تلك
أذيع من اذاعـــة بغــداد نـبــأ تبـــادل البــرقـــيــات ب� مــصـطفى البـــارزاني
وعـبـدالكـرX قـاسم ونبـأ قـرب عـودة الـبـارزاني الى العـراق فـفــرحنا بذلك
كثـيراً وحتولت دعـوة العشاء تلك الى حـفلة رقص ودبكات واناشيـد بهذه
اVناســبـة� وكــانت صــاحـبــة الدار اVذكــورة امـراة عــجـوز هي والدة زوجــة
اVهندس شـوكت ورغم انها فـرحت بالنبأ وباحـتفالـنا لكنها ابدت عـالمات
القلق واحلـسـرات� وVا اسـتفـسـرنا منهـا عن السـبب قـالت انهـا قلقـة على
مـستـقـبلنا ومـصيـرنا وانهـا تخـشى ان يحل بنا -أي الكُرد في العـراق -
مـاحل بهم هم كُــرد تركـيـا النهـا أعـتـبـرت جـمـيع احملـيـط� بنا هم اعـداء
الكُرد� ورغم محاولتنا تطمـينها والتخفيف من قلقهـا لكنها أصرت على
رأيهــا� وقـد صـدق حــدسـهــا فـيــمـا بعــد.. وبعـد حــوالي أسـبــوع أي في
منتـصف شـهـر أيلول ١٩٥٨ عـدت الـى العـراق وقـد حـملني اخـواننا كُـرد

تركيا حتياتهم و]نياتهم الطيبة الى اخوانهم الكُرد في العراق.
* ببببععععــــدددد    ععععووووددددتتتتكككك    ااااللللىىىى    ااااللللععععــــررررااااقققق����    ككككييييفففف    ووووججججــــددددتتتت    ااااالالالالججججــــووووااااءءءء    ااااللللسسسسييييــــااااسسسسييييــــةةةة    ااااننننذذذذااااكككك    ااااثثثثرررر

ققققيييياااامممم    ثثثثووووررررةةةة    ١١١١٤٤٤٤    ]]]]ووووزززز????
- بعد عودتي الى العراق أمضيت أياماً في بغداد عشت خاللها اجواء
ثورة ١٤ ]وز وافراحـها رغم مرور شـهرين على قـيامهـا ووجدت كل شيء
قد تغيـر� وكان هنالك جو من احلرية والد�ـقراطية مشوباً ببـعض الفوضى
واالرباك� وشـاهدت افـراد الشـعب منشـغل� باVسـيـرات واVظاهرات ورفع
الشعارات والهـتافات اخملتلفـة دون االنصراف الى اخلدمة العـامة اجلدية�
وكل جـهـة حـزبيـة أو سـيـاسـيـة كـانـت حتـاول احلـصـول على اكـبـر قـدر من
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بغداد.
وفي اواخــر العـام ١٩٥٩ ذهبت في احــدى الزيارات مع شــقـيـقـي كـاك
احمـد الى قرية بارزان لزيارة الشـيخ احمد ومـكثنا هناك ليلة وجلسنا في
حضـرته وهو يخصنا بكلمات اجملـاملة والترحيب� وVا كـان لشقيـقي كاك
احمد مكانة خاصة عنده فأنه كان يحرص على االهتمام بنا وكان يريد أن
يطمئن شخصـياً على راحتنا وحسن ضيافتنا� وكان يسـأل كاك احمد عن
البـارزاني� الذين كانوا مـبـعدين عندنا وعن اسـمـائهم واوضاعـهم انذاك�
وكان يعرف معظمهم بل ان البـعض منهم كانوا من اVقرب� اليه� وصادف
في تلك الليلة ان جاء رجل فقير من أربيل لكي يحصل على مساعدة ما
من الشيخ فـأمر في احلال جنله اVرحوم الشـيخ عثمان باعطائه مـبلغ عشرة
دنانير وأعطى الشيخ عثمان اVبلغ لـلفقير اVذكور الذي شكر الشيخ على
احسـانه� وكان مـبلغ العشرة دنانيـر يومذاك يعـد مبلغاً كـبيـراً جداً اليدفع
للفـقـراء� عندها أيقنا بان الشـيخ اليعـرف للنقـود قيـمـة مطلقـاً وانه يحب
مسـاعدة الفقـراء لدرجة انه لم يقدر أية قـيمة Vبلغ العـشرة دنانير ومـقدار

ماكانت تعادله.
وفي شهـر تشرين األول ١٩٦٠ توترت االوضـاع قليالً وأخذت العـشائر
احملــيـطة ببــارزان ]ـارس بعض الضـــغــوط عليـــهــا بتـــحــريض مـن بعض
اVســؤول� احلكـومـيـ�� ومـســاهمــة منـا في رفع بعض الـعبء عن كــاهل
بارزان فقـد قام شقـيقي كاك احمـد بارسال سيـارة شحن عائدة لنا مـحملة
باVواد الـغـذائيــة وبعض اVـسـاعــدات اVاليــة� وفي طريق الـعـودة تعـطلت
السيارة قرب جبل سبـيلك� وفي تلك االثناء صادف عودة أحد االشخاص
اVتنفـذين والذي كـان على عـالقـة مـشـبـوهة بالسلطات احلكومـيـة فـعـرف
السيارة وسأل السائق عن رحلته فأخبـره بأن السيارة تعود لـ(احمد محمد

ضيـفاً على مـتصـرف (محافظ) أربيـل لالستراحـة Vدة قصـيرة في حـديقة
نادي اVوظف�� وفـي تلك االثناء كـان شـقـيـقي كـاك احــمـد مـتـواجـداً في
اربيل فأخـبرته بذلك وأسرعنا اخلطى مـعاً نحو النادي الذي لم يكن يبـعد
عن مكتــبنا التـجــاري سـوى مـسـافــة حـوالي مـائـة مـتـر� وعندمــا وصلنا
النادي واجتـهنـا نحـو احلـديقـة شـاهدنـا الشـيخ احـمـد جـالســاً على كـرسي
بجـانب اVتـصرف� اللواء الـركن عالء الدين مـحـمـود وكانا همـا اجلـالس�
الوحـيـدين عند حافـة حـوض اVيـاه في حديـقة النادي حتت ظـالل االشجـار
محـاط� بجـمهـرة غفـيرة من الناس� فـتوجـهنا للسالم عليـه والترحـيب به
ومـا ان عـرف شقـيـقي كـاك احـمـد حتى أمـر بجلب كـرسي آخـر له وحـاول
اجالسه الى جانبه حيث كان شـقيقي يحظى �كانة وتقدير كبيرين من لدن
الشـيخ احمـد ليس لسـابق معـرفـته به قـبل قـيام ثورة ١٤ ]وز بل Vا كـان
الشيخ قـد سمعـه عنه وعن تضحيـاته في سبـيل بارزان وكذلك لقيـامه �د
يد العــون لـلعــديد من ابـناء العــوائل الـبــارزانيــة الذين كــانـوا مــبــعــدين
ومـقـيـم� في منـطقـة دزه يي� وكـان الشـيخ قـد سـمع بكـل ذلك من ابناء
البــارزانـي� وكــذلك من بـعض افــراد الشــيــوخ الـبــارزاني� الذيـن كــانوا

مبعدين في أربيل أيضاً.
كان الشيخ احـمد البارزاني انساناً وفـياً� شهمـاً� محباً للخـير� اليعرف
للمال قيـمة ما� يحب مساعـدة االخرين وخاصة الفقـراء واحملتاج� منهم�
وكـانت تلك هي اVرة االولى الـتي أحظى فـيـهـا �قـابلة الشـيخ ويومـهـا لم
اتبادل مـعه أي حديث سـوى كلمات التـرحيب به لكنني أحـببت الرجل من
كل قلبـي واصـبــحت أكن له كـل االحـتــرام والتــقـديـر Vا وجـدت فــيــه من
بسـاطة وطيـبــة وتواضع وVا عـرفت فـيـه من الوفـاء والـشـهـامـة� وبعـد أن
أمـضى الشـيخ استـراحـة قصـيـرة غـادر أربيل وودع بحفـاوة مـتـوجهـاً الى
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وكـان في الـغـرفـة اضـافــة الى هؤالء الثـالثة كـل من كـاكـه زياد غــفـوري
(الذي كـان يحظى بـتـقـدير الشـيخ احـمـد ومـصطفـى البـارزاني) واVرحـوم
عـزيز عـقراوي وأنا� وبـعد كلمـات التـرحـيب واجملـاملة وجـه الشيخ احـمـد
كـالمه الى البـارزاني قائالً بـاللغة الكردية مـانصـه:«يا مال مـصطفى هذا
هو العميـد عزيز وقد جاءوا بي ألبلغك �ا يقـولون بانهم مستعـدون لتلبية
كل اVطاليب عـدا احلـكم الذاتي� وانكم احـرار ان تعـملوا �ا �ـليـه عليكم
مصـلحة شـعبكم وانكم أعلم بهـا»� كانت تلك كلـمات الشـيخ احمـد وقد
أعجبني في الرجل أسلوبه ومنطقه وحكمته واخالصه لشعبه وحرصه على
مـصلحتـه� فهـو بالرغم zا كـان يتمـتع به من مكانة وتقـدير واعتـزاز لدى
اجلميع وخاصـة لدى البارزاني نفسه لكنه لم يحاول قط ان يسـتغل مركزه
الروحي الكـبـيــر أو تقـديـره واحـتــرامـه ألي غــرض �س مـصلـحـة الشــعب

الكردي� حقاً لقد كان انساناً فذاً.
بعـد ذلك لم التق الشـيخ احـمـد مـرة اخـرى حـيث توفي في شـهـر كـانون
الثـاني ١٩٦٩ وقـد حــضـرت مـجلس عـزائه في قـريـة بارزان وكـان اVوسم
شـتـاءً واجلـو بارداً جـداً حـيث كـانـت الثلوج تغطي مـعظم اVـناطق اجلـبليـة
فذهبنا مع اخوة آخرين منهم علي عبـدالله عضو اVكتب السياسي وشمس
الدين اVفـتي مندوب الثـورة الكردية في طهـران حلـضـور مراسـيم التـعـزية
على ظهـور البغـال ومشـياً على االقـدام مـتوجـه� من مقـرنا في ناوبردان

(ناحية گالله) الى قرية بارزان.
كـان كل من التـقى الشـيخ احـمد قـد عـرف فـيه العـفـة والنزاهة والوفـاء
والشهـامة� وقـد سمعت عـنه حكاية تؤكد هذه الصـفات احلمـيدة ومـفادها
ان احـد موظفي دائـرة التسـوية أو التـسجـيل العـقاري ذهب Vـقابلتـه ذات
يوم وهو يحــمل رزمــة من االوراق واVســتندات فلمــا سـأله الشــيخ عنهــا

ام� دزه يـي) وانه عـــائد مـن منطـقـــة بارزان� وفي الـيـــوم التـــالي أُلـقي
القبض على كـاك احمد وأُبعد الى النـاصرية في جنوب العراق وبقي فيـها

زهاء ثالثة أشهر.
ولم ألتق الشـيـخ احـمـد مـرة اخـرى اال في اواخـر العـام ١٩٦٤ أو اوائل
العـام ١٩٦٥ في مدينة رانيـة بعد مـرور اكثـر من عام ونصف العـام على
التـحاقي بالثـورة الكردية� وكـان مقـر الزعيم الـكردي مصطفى البـارزاني
في مكـان قــريب من اVـدينة انذاك� وفي احـــد االيام جــاء البـــارزاني الى
مدينة رانية وأخبرنا بان الشيخ احمد في طريقه لزيارة اVدينة لاللتقاء به�
وكنـت من احملـظوظـ� بأن صـــــادف تـواجـــــدي في ذلـك احل� فـي اVكـان
اخملــصص في رانيــة الجـتــمــاعـات ومــقــابالت البــارزاني� وكنا بانـتظار
الطائرة اVروحية التي كانت تقل الشيخ احمد وكان ذلك اثناء فترة الهدنة
التي عقدت ب� قيادة الثورة الكردية واحلكومة العراقية في عهد الرئيس
عـبدالسـالم عـارف� بل كنا في اواخر فـتـرة تلك الهـدنة� وكانت االوضـاع
قـد بدأت بالتوتر لـعدم تنفـيـذ احلكومة للمطـاليب التي اتفقـت عليهـا مع

zثلي الشعب الكردي.
وكـانت احلكومـة قـد اعـتـقـدت بأن الـشـيخ احـمـد سـوف �ارس الضـغط
على البـارزاني للتنـازل عن مطاليب الشـعب الكردي لذا فـقـد كلفت احـد
كـبـار ضـبـاط اجليش الـعراقـي وهو العـميـد الركـن عزيز اجلـلبي من اهالي
اVوصل وكان قائداً لقوة اVيدان حسبما اعـتقد Vرافقة الشيخ احمد وطلبت
منه الضـغط علـى البـارزاني للقـبـول �شـروع احلكومـة اVعـد لهـذا الغـرض

والذي لم يكن يحتوى حتى على احلد األدنى للمطاليب الكردية.
وبعد هـبوط الطائرة توجـه الضيوف الى غـرفة االسـتقـبال واتخذ الـشيخ
احـمـد مـجلـسـه ب� مـصطفى البــارزاني وب� العـمـيـد الركن عــزيز اجللبي
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ااااللللععععررررااااقققق    ففففيييي    تتتتششششرررريييينننن    ااااألألألألوووولللل    ١١١١٩٩٩٩٥٥٥٥٨٨٨٨????
- ذكــرت من قـــبل انني عــدت الـى العــراق في مـنتــصف شــهـــر ايلول
١٩٥٨ وقــد قــضـيـت بضــعـة ايـام في بغــداد زرت خــاللهــا مـقــر احلــزب
الد�قراطي الكردستـاني وكان يومها يتكون من غـرفت� بفندق تروكاديرو
في شـارع اVسـتنصــر حـيث كـان يدير الفندق صـديقنـا عـبـد مـتي� وهناك
التقـيت باصدقـاء قدامى منهم عـمر مـصطفى دبابة وابراهيم احـمد ونوري
احــمــد طه وغــيــرهم� وكــان ابراهيـم احــمـد ونـوري احــمـد طـه مع اخــرين
يستـعدون للسـفر الى خـارج العراق للقاء البـارزاني ومرافـقته عـند عودته
الى الوطن� وخالل لقائي معهم رحبوا بعـودتي وكنت بصحبة شقيقي كاك
احـمـد لكني الحـظت بان التـرحـيب بي من قـبـل بعض االصـدقـاء وخـاصـة
ابراهيم احــمــد لم يكن ترحــيـبــاً حـاراً بالـشكل الذي كنت اتوقــعــه بحكم
العـالقات اVتـينة التي كانت بينـنا قبل قـيام ثورة ١٤ ]وز� واثناء اللقـاء
وجه ابراهيـم احمد كـالماً للجـميع لكنني شـعرت بأنه كـان يقصـدني حيث
قـال انه جاهز للسـفـر لكن تنقـصه حـقيـبـة سفـر مناسـبة تصلـح للسفـر الى
أوروبا� وVا كنت عـائداً لتـوي من أوربا وأمـتلك حـقـائب سـفـر جـيدة فـقـد
عـرضت عـليـه احـداها فــقـبلهـا مــتلهـفـاً� ثـم ذهبت الى غـرفـتـي في نفس
الفندق وافـرغت احلـقيـبـة من محـتـوياتها وجلـبتـها لـه� وبعد يوم واحـد أو

يوم� عدنا الى أربيل.
وبعـد مـضي حـوالي اســبـوع� على عـودتي الى أربيل ولقــائي بالشـيخ
احمـد البارزاني كـما ذكرت� علمت بان البـارزاني قد وصل الى مـصر في
طريق عـودته الى العـراق وقد اسـتقـبله الرئيس اVصـري جمـال عـبدالناصـر
والوفد اVرافق له. وتلقى شقـيقي كاك احمد نداءً هاتفـياً من بغداد يوم ٦
تشـرين االول ١٩٩٨ يفيـد بان مـصطفى البارزانـي سوف يصل بغـداد في

أجـاب بانها سندات قطع االراضي Vنـطقة بارزان وقـد سجلهـا بأسمـه (أي
بأسم الشـيخ) وقـيل بأن الـشيـخ قـد نهـر اVوظف اVذكـور على ذلك ومـزق
اVســتندات وقــال له ان هـذه االراضي ملك لهــؤالء الفــالح� لـذا يجب ان
تسـجل بـأسـمـائهم وهذا مــاª فـعـالً وسـجـلت االراضي باسـمـاء الـفـالح�

الذين كانوا يزرعونها.
ومن مأثره الطيبة اهتمامه بالبـيئة واVراعي والغابات وحتى باحليوانات
والطيور فقد مُنع بأمره قطع اشجار الغابات واصطياد طيور القبج واVاعز
اجلـبلي والوعل وغيـرها� ومـازالت هذه االوامر سـارية اVفـعول حـتى يومنا
هذا فـي منطقـــة بارزان لذا نـرى طيــور الـقــبج والـغــزالن بكـثــرة في تـلك
اVنطـقــة واطرافــهــا ولو ª تـطبــيق ذلك فـي اVناطق االخــرى بـكردســتــان
حلافظنا على الثروة الطبيعية وحافظنا ايضاً على جمال البيئة ونظافتها.
والشك ان رحـيل هذا الشيخ اجلليـل كان خـسارة كـبرى التعـوض جلمـيع
من عـرفه وقـد الحظت ذلك بنفـسي عند ذهابي للمنطقـة حيث كـان األسى
واأللم ظاهرين علـى وجوه كـل من رأيتـهم من الرجـال والنسـاء واالطفـال�
رحم الله الشـيخ احمـد البارزاني فـقد كـان انساناً عظيـماً بكل مـافي هذه

الكلمة من معانٍ سامية.
وأتذكـر عند ذهابي الى بارزان حلـضـور مجلـس الفاحتـة اVقـام على روح
الشـيخ احمـد شـاهدت حالة غـريبـة بأم عيني فـقـد شاهدت ذئبـاً في داخل
القـــرية يحـــمل جـــرســاً فـي عنقـــه و�رح مع الـكالب ويســـيــر مع االغـنام
فـأسـتــغـربت من ذلك وVا أســتـفـسـرت عـن األمـر قـيل لي أنه ذئـب يعـود
للشـيخ الراحل وقد اصـبح أهليـاً ويتـجول مع الكالب واالغنام وان كـالب

القرية قد تعودوا عليه وكأنه كلب آخر بينهم!
* ووووممممــــااااههههيييي    ذذذذككككــــررررييييااااتتتتكككك    ععععــــنننن    ععععــــووووددددةةةة    ااااللللززززععععــــييييمممم    ااااللللككككرررردددديييي    ممممــــصصصصططططففففــــىىىى    ااااللللببببــــااااررررززززااااننننيييي    ااااللللىىىى
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الزعـيم عبـدالكرX قـاسم� ولم يتسن لـي لقاء البـارزاني بصـورة شخـصيـة
لكـن بعـــد يوم� أو ثـالثة تشكـل وفـــد من مـــحـــامي أربيل لـلتـــرحـــيب
بالبـارزانـي وكنت ضـمن الوفــد فـذهبنا الى صـالـة فندق سـمـيــر امـيس ثم
حـضــر البـارزاني وسلم عـلينا واحـداً واحــداً ولم يجـر أي حـديث بـيننا وال

اعتقد انه قد حفظ كل تلك االسماء لكثرة الوفود القادمة للترحيب به.
وبعـد ان تفرق الوفـد حـصل شقـيـقي كاك احـمد الـذي سبق له ان التـقى
البـارزاني على مـوعـد منه السـتقـبـالي مع أربعـة أو خـمـسة اشـخـاص من
أقـاربنـا� وذهبنا في اVوعــد احملـدد حـيث اســتـقـبلـنا البـارزاني في غــرفـة
خـاصـة وتعـرف علينا جـمـيـعـاً وتبـادل مـعنا كـلمـات اجملـاملة وسـألنا عن
مـشاكلنا واحـوالنا� ثم حتـدث عن بعض ظروف حـياته في اVنفى مـدة ١٢
عاماً� وقد وجدته خـالل اللقاء شخصاً متواضعاً وبسيطاً وواقـعياً وعملياً
وذو شخصـية جذابة وقوية مـحببة للنفوس وذو تأثيـر كبير على مـحدثيه�
وقـد استـغرق اللقـاء معـه اكثـر من نصف سـاعة -وكـان ذلك وقتـاً طويالً
قـياسـاً Vشاغله وكـثـرة زائريه- ثم غادرنا اVكـان بعد ان ودعنا البـارزاني
شـخصـيـاً حتى اVمـر اخلـارجي للغـرفة� وبعـد ا]ام الزيارة عـدنا الى أربيل
لكن الوفــود ظلت تـتـدفق الـى الفندق دون انقطـاع رغم مـضـي اكـثــر من

اسبوع على عودة البارزاني الى العراق.
كـان البـارزاني قـد أسس احلـزب الد�قـراطي الكردسـتـاني العـام ١٩٤٦
اثناء وجـوده في كـردسـتان ايران حـيث كـان اVدافع الرئيس عـن جمـهـورية
مـهـاباد الفـتـيـة� وقـد بعـث �ندوبه حـمـزة عـبـدالله لألتصـال بـالتنظيـمـات
السـيـاسيـة اVوجـودة انذاك وبالشـخـصيـات الوطنيـة والقـومـيـة� فتم عـقـد
اVؤ]ر االول في ١٦ اب ١٩٤٦ وتقــرر تشكيل احلـزب وانـتـخـاب هيـئــتـه
الرئاسيـة واللجنة اVركزية� وكانت الهيـئة الرئاسية قـد شكلت على اساس

مـسـاء اليـوم نفـســه وانه سـيـحل في فندق اخلـيـام وأكـد الـنبـأ أيضـاً فـرع
احلـزب الد�قــراطي الكردسـتـانـي في أربيل� وعلى اثر ذلك غــادرنا كـاك
احمـد وانا مدينة أربيل مسـاءً متجـه� بسيـارتنا اخلاصة الى بغـداد حيث
وصلناها في منتـصف الليل� وVا كان الوقت متـأخراً ورحلة سفـرنا متعـبة
بسـبب رداءة الطريق ب� كـركـوك وبغداد حـيث لم يكن مـبلطاً انـذاك فقـد
فضلنا االستراحة في تلك الليلة في احـد الفنادق� وفي الصباح الباكر من
اليــوم التـــالي ٧ تشــرين األول ١٩٥٨ ذهبـنا الى فنـدق اخلــيــام ولم جنــد
مـايشـيــر الى وجـود أي ازدحـام أو أثر لوجــود البـارزاني فـأسـتـغــربنا من
ذلك� وVا استفسرنا عن األمر قيل لنا بأن البـارزاني قد غير محل اقامته
بسـبب عدم اسـتيـعاب اVكان لكثـرة الناس اVرحـب� بعودته وانه يقـيم في
فندق سمـير اميس الذي كان اليبعـد عن ذلك الفندق سوى مسـافة حوالي
مـائة مـتر� وعندمـا ذهبنا الى هـناك وجدنا ازدحـامـاً كـبيـراً في صـالونات
وحـدائق الفندق الذي سـبق لي ان كنت قـد حللت فـيـه� ولم جنـد البـارزاني
وقد قيل لنا بانه يستقبل اVرحـب� به عصراً� وعلى اثر ذلك ذهب شقيقي
كـاك احمـد الى مقـر احلزب الد�قـراطي الكردسـتاني في بغـداد ومن هناك

ذهب مع أعضاء قيادة احلزب للسالم على البارزاني والترحيب به.
وذهبت انا في عـصــر ذلك اليـوم الى فندق سـمـيـر امـيـس ثانيـة وهناك
شاهدت ازدحامـاً كبيراً ووفـوداً قادمة من كل انحاء العـراق تكاد التتسع
حـدائق الفندق بهـا وبعد االنتظـار لفتـرة قـصيـرة أطل البـارزاني من شرفـة
الفندق اVطلة عـلى احلدائـق وسلم على احلـاضرين وشـكرهم جملـيئـهم� وقـد
الحظت بأن صـوته كان مبـحوحـاً من كثرة الـلقاءات في اليوم الـسابق� ثم
القى ميرحـاج احمد(٥) كلمة نيابة عن البارزاني شكر فـيها احلضور على
مـشـاعـرهم وتعـبـهـم وأعلن عن الوالء للجـمـهـوريـة العـراقـيـة ومـؤسـسـهـا
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احملــاوالت التي جــرت للـتــأثيــر على ذلك اخلـط� وفي احلــقــيــقــة وصلت
العـالقـة ب� احلـزب كـمـؤسـسـة وب� البـارزاني كـرئيـسـه الى حـد االندمـاج
واصـبـحـا كتـوأم� ال�كـن الفـصل بينهـمـا بالرغم من حتـفظات البـارزاني
على اشـخـاص في قيـادة احلـزب وفي مـراحل مـختلـفة� واصـبح البـارزاني

واحلزب يكمل احدهما األخر.
واليزال الفضل يعـود للبارزاني بعـد مضي اكثـر من عقديـن على رحيله
فـيـمـا وصل اليـه احلـزب بصـورة خـاصـة والـشـعب الكردي بصـورة عـامـة�
واليزال يُعـد نبراسـاً ينيـر الطريق لنا ويسـير احلـزب على خطاه في العـمل

ألجل خدمة الشعب.
* وووومممماااا    ااااللللذذذذيييي    تتتتتتتتــــذذذذككككررررهههه    ععععنننن    تتتتففففــــااااصصصصييييلللل    ززززييييااااررررةةةة    ممممصصصصططططففففىىىى    ااااللللببببــــااااررررززززااااننننيييي    VVVVددددييييننننةةةة    أأأأررررببببييييلللل

ففففيييي    تتتتششششرررريييينننن    ااااللللثثثثااااننننيييي    ١١١١٩٩٩٩٥٥٥٥٨٨٨٨????
- بعد عـودتي الى أربيل بدأت �زاولة اعـمالي اVعتـادة كحـضور غـرفة
احملام� صـباح كل يوم والبـقاء هناك فـترة ساعـة أو ساعـت� فيـما اذا لم
تكن هناك أمـور رسـمـيـة أو دعـاوى للـقيـام بـهـا� وكنا خـالل تلك الفـتـرة
نتــداول مع االخــوة احملــام� ونـتــبـادل االحــاديـث عن االوضــاع القــائمــة
والظروف السـياسـيـة ومتـغـيراتهـا السـريعة� وكـان عـددنا يومذاك حـوالي
عشرين محامياً لم يكن يحضر مـنهم عادة سوى عشرة محام� حيث كان
بعـضهم ينشـغلون بتبـادل االحاديث والفكاهات� وبعـد قضـاء تلك الفـترة
في غــرفــة احملــام� كنت أذهب الى مـكتــبنا التــجــاري رغم ان النشــاط
التـجـاري كان راكـداً انذاك نتـيـجـة قـيام الثـورة وانشـغـال الناس باالمـور
السياسية واVسيـرات واVظاهرات وكذلك نتيجة سوء ذلك اVوسم الزراعي

وقلة االنتاج zا أثر كل ذلك على اوضاع السوق التجارية.
وVا كنت عـضواً منتخـباً في اجمللس البلـدي فقد كنت أذهب الـى رئاسة

التوصيات التي بعث بها البارزاني� فـقد انتخب مؤسس احلزب البارزاني
نفسه رئيساً وانتخب كل من الشيخ لطيف الشيخ مـحمود احلفيد ومحمد
زياد آغـــا غـــفــوري (كـــاكـــه زياد) كنـائبي االول والثـــاني لـلرئيس عـلى

التوالي.
وكذلك انـتخب حمـزة عبـدالله سكرتيراً للحـزب وعدد من الشـخصـيات
الوطنية والقـومية كـاعضاء في اللجـنة اVركزية أذكر منهم الدكـتور جعـفر
مــحــمـد كــرX وعلـي عـبــدالله وعــوني يـوسف ورشــيـد بـاجـالن و رشــيــد
Xعــبـدالقــادر ونوري شــاويس وعــمـر مــصطفى دبابـة وتوفـيق عــبــدالكر

وعبدالصمد البناء وغيرهم.
وكان احلـزب في بداية تشكيله يضم عدداً قليالً من االعـضاء والكوادر
وكـان بـ� مـدّ وجـزر مـن حـيث عـدد اعــضـائه وحــسب الظروف التـي كـان
يجـتـازها العـراق انذاك� ورغم سـقـوط جمـهـورية مـهـاباد وذهاب مـؤسس
احلـزب مـصطفى البـارزاني الـى االحتـاد السـوفـيـاتي فـأن احلـزب ]كن من
الصمود وكان دوماً يستعمل اسم البارزاني ويجري معه بعض االتصاالت

ولو بصورة محدودة.
ورغم جـهود كـوادر احلزب فلـم يتجـاوز عدد اعـضـائه اVئات وال اعـتقـد
بأنه قـد بلـغ االلف حل� االطاحـة بنظام احلكم اVـلكي في ١٤ ]وز ١٩٥٨
وظهور احلزب في العلن واندفاع اVؤيدين لالنضمام اليه� ومنذ بداية ثورة
١٤ ]وز فــقـد ظـهـر اسم البــارزاني ثانـيـة وأصــبح يتــردد على لســان كل
كُردي� والينكر بأن اسم البارزاني منذ اليوم االول لقـيام الثورة ثم عودته
الى العـــراق في تشــرين االول ١٩٥٨ قــد اعـطى زخــمــاً جــديداً لـلحــزب
وتضاعـف عدد منتـسبيـه �رات� واحلق يقال فـأن البارزاني هـو الذي صان
مـسـيـرة احلـزب وخطه القـومي رغم الـظروف السـيـاسـيـة في العـراق ورغم
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النادي فــخـرج البــارزاني للســالم على اVواطن� وتـقـدX الشكر لـهم على
هذا العناء واذا بشـاب يخرج من ب� صفـوف اVواطن� وينحني نحـو حذاء
البارزاني مـحاوالً لثـمه فـتراجع البارزانـي الى الوراء غاضبـاً النه لم يكن
يرضى �ـثل هذه االعــمــال� ونطق الشــاب ببــضع كلـمـات وكــان تصــرفــه
بدوافع احملــبـة والـشـوق واالخــالص� وحـاولنـا تهـدئة الـبـارزاني وغــضـبــه

وشرحنا له دوافع تصرف ذلك الشاب..
بعـد ذلك ذهبنا الى حـديقة دار اVتـصرف حـيث كـانت الكراسي واVوائد
واحللويات والشـاي قـد أعدت هناك وتوزع اVدعـوون حـول تلك اVوائد في
ارجــاء احلـديـقـة وكــانوا �ثلـون وجـهــاء اربيل وكــبــار اVوظف� واحملــام�
واالطبــاء وzثلي كــافـة اصـناف اجملـتــمع وطبــقـاتـه وغـيــرهم� وقـد جتــول
البـارزاني ب� احلـاضـرين يرافقـه اVتـصـرف ورئيس البلدية وبعض اعـضـاء
اجمللـس البلـدي وكنت من ضــــمنهـم حـــيث قـــام بالـســـالم على اجلــــمـــيع
ومصـافحتـهم والتعرف عليـهم� والقيت خالل احلـفلة كلمات التـرحيب به�
وفي تلك االثناء حضر احـد الضباط يرافقه حوالي عشـرين جندياً أو أكثر
بقليل وقـد أصطف اجلـمـيع في جـانب من احلـديقـة ثم تقـدم الضـابط نحـو
البارزاني وبـعد أن سلم عليه أخـبره بان هؤالء اجلنود جـميـعهم من عـشائر
بارزان وقـد حضـروا للسالم عليـه� فنهض البـارزاني وذهب للسالم عليـهم
واحداً واحـداً وقد رافـقتـه شخصـياً في تلك االثناء والحظت بـأن كل واحد
منهم عند السـالم عليه كـان يسأل البـارزاني باحتـرام عن أبيه أو أخـيه أو
أحد اقاربه من الذين رافـقوا البارزاني في مسيرته الى االحتـاد السوفيتي
والذين كان البارزاني يعرفهم جميعاً لذا كان يجيب كل سائل حسب واقع
حال ذلك الشـخص الذي يُستفسـر عنه حيث كان يقـول ان فالناً حي يرزق
وهو مـتـزوج وله ولد أو اوالد وانه بـخـيـر� واتذكـر انه أجـاب سـائليـه مـرة

بلدية اربيل احـياناً فـيـما اذا وجـد اجتـماع للمـجلس البلدي� وكـان رئيس
البلدية انذاك هو اVهنـدس عبـدالوهاب احلاج حـسن(٦) الذي كـان شخـصاً
نزيها وجدياً في عمله لكنه كان يساير تلك الظروف والهيجان السياسي�
وكان قد تولى منصبه حديثاً يومذاك بعد احالة اVرحوم محسن محمد اغا
على التـقاعـد اثر قيـام ثورة ١٤ ]وز والذي كان رئيـساً للبلدية زهـاء مدة
٣٠ عاماً واتصف بالنزاهة واجلدية في العمل حسب ظروفه وامكاناته� ثم
تولى رئاسـة البلـدية من بعـده اVرحـوم هادي اجلـاوشلي(٧) وكنت يومـذاك
خارج العراق وقد اشغل اجلاوشلي منصبه ذاك زهاء ثالثة اسابيع ثم أسند
اليه منصب مـتصرف لـواء السليمانيـة وكالة وشغل منصب رئـاسة البلدية
من بعـده وكـالة السـيد مـعـروف رؤوف بصـفتـه عـضـواً في اجمللس البلدي

وبعده أسند اVنصب الى عبدالوهاب احلاج حسن.
وفي احــد ايام اواخــر شـهــر تشــرين االول ١٩٥٨ علمـنا بان البــارزاني
قـادم من بغداد لزيارة أربيل فـقـرر اجمللس البلدي اقامـة حـفل ترحيـبي له
وجرى االتفـاق على اقامة حـفلة شاي على شـرفه في عصـر ذلك اليوم في
حـديقـة دار مـتـصـرف اربيل اللواء الركـن عـالء الدين مـحـمـود الذي كنت
على معرفة بسيطة سابقة به تعـود الى ايام مشاركتي في دورة االحتياط

�عسكر سكرين حيث كان هو امراً للواء االحتياط انذاك.
وفي عصر ذلك اليـوم ذهبت الى النادي العسكري الذي كان يقع انذاك
بجـانب بـناية ديوان اVتـصــرفـيـة وقـرب ســينمـا صـالح الديـن وجلست في
حـديقـة النادي مع اخـرين� ثم حـضـر البـارزانـي مع اVتـصـرف اللواء الركن
عـالء الدين مـحـمـود وبعـد السـالم عليـه تبـادلنـا بعض االحـاديث الودية�
وفي تلك االثناء جتمهر عدد كبير من اVواطن� امام النادي عندما سمعوا
بنبـأ وصـول البـارزاني وكـان افـراد االنضـبـاط العـسكري يحـرسـون مـدخل

157158



وعلى ذكر عـضويتي في اجمللس البلدي فقـد قدمت استقـالتي منها في
ربيع العــام ١٩٥٩ وذلك لقناعــتي بعـدم ســيـر االمــور بصـورة طبــيـعــيـة
وتدخل بعض اجلـهات التي العـالقة لهـا بشـؤون البلدية في أمورها وعـدم
]كن رئيـس البلدية اVهنـدس عـبـدالـوهاب احلـاج حـسـن من منعـهــا انذاك
بسبب الظروف السائدة والفوضى اVـوجودة وكانت اموال البلدية في بعض
احلـاالت تصـرف هبـاءً لـذا لم أ]كن من حتـمل اVسـؤولـيـة واالسـتـمـرار في

عضوية اجمللس البلدي.
*    ووووممممااااههههيييي    ذذذذككككــــررررييييااااتتتتكككك    ععععنننن    ااااللللللللووووااااءءءء    ااااللللررررككككنننن    ععععــــالالالالءءءء    ااااللللدددديييينننن    ممممححححممممــــوووودددد    أأأأوووولللل    ممممتتتتــــصصصصررررففففيييي

أأأأررررببببييييلللل    ففففيييي    ااااللللععععههههدددد    ااااجلجلجلجلممممههههوووورررريييي????
- سبق ان ذكـرت بانني عرفت اللواء الركن عـالء الدين محـمود معـرفة
بسيطة خالل مـشاركتي في دورة االحتيـاط �عسكر سكرين العام ١٩٥٣
عندما كان آمراً للواء االحتياط برتبة عقيد ركن انذاك� وعند عودتي من
سفري الى خارج العراق كان قد ع� متصرفاً للواء أربيل خلفاً للمتصرف
السـابق خـالد الـنقـشـبندي الذي ع� في اليــوم األول لقـيـام ثورة ١٤ ]وز

عضواً في مجلس السيادة.
وبعد وصـولي اربيل بيومـ� أو ثالثة زرته في ديوان اVتصـرفية لـلسالم
عليه ولم يعرفني للوهلة األولى ثم ذكرته بأيام معسكر سكرين فرحب بي
كثيـراً خاصة عندما علم بأني عـائد من اوربا وسرعان ما توطـدت العالقة
بيننا� وكنت اتردد على نادي اVوظف� مع محـمد حسن دزه يي الذي كان
مديراً الدارة النادي انذاك� وكانت هنالك غرفة خاصة للمتصرف ولالدارة
وكنا نقـضي اكــثـر اوقـاتنا مع اVرحـوم� مـحـمـد حـمــاسي مـدير انحـصـار
التـبــوغ ومـحـمــد حـسن دزه يي وآخـريـن� وكـان اللواء الركن عــالء الدين

محمود يحضر في اكثر االوقات ويشترك معنا في تلك اجللسات.

واحدة أو مرت� بان ذلك الشخص قد أستشهد� وكانت اجاباته تؤكد شدة
ذكـائه وقــوة ذاكـرته ودرجـة اهتــمـامـه �رافـقــيـه واخـبـارهم واطـالعـه على
اوضاعـهم واحوالهم� وبعـد انتهـاء احلفلة تفـرق اجلمـيع واستقل الـبارزاني
سـيارتـه يرافقـه عـدد من الضـباط واجلـنود وبعض البـارزاني� واعتـقـد انه

توجه الى منطقة بارزان.
ثم مـرت االحـداث بعــد ذلك سـريعـاً� ولم التق بالـبـارزاني اال مـرت� أو
ثالث حـسـبـمــا اتذكـر قـبل اندالع الثـورة الكـردية في ١١ ايلول �١٩٦١
فـقد زرتـه مرة في داره ليـالً ببـغـداد حيث كـان يسكن يومـذاك داراً تعـود
Vديرية السكك احلديدية وتقع في جـانب الكرخ وهي نفس الدار التي كان
يسكنهـا نوري السـعيـد قبل اكـمـال داره اخلاصـة على ضـفاف نهـر دجلة�
وسكنهـا بعد ذلك مـدير الشرطة العـام قبل قـيام ثورة ١٤ ]وز ثم سكنـها
البــارزاني� وكنت خــالل تلـك الزيارة واحــداً ضـمـن عـدد من الـزوار الذين

عرفت منهم اVرحوم صالح ميران.
وفي اVرة الثانية كنت خارجاً من بناية احملاكم في بـغداد ومتوجهاً نحو
البــاب الرئيـسي لـوزارة العـدل� وبينـمـا كنت أســيـر في الشــارع التـقــيت
بالبـارزاني سـائراً باجتـاه بـناية احملـاكم واعـتـقـد انه كـان خـارجـاً من وزارة
العــدل أو كـان قــادمـاً من اجتــاه وزارة الداخليــة وكــان يرافـقــه شـخــص�
مسلح� من حراسـه� وبعد السالم عليه توقف وتبادلنا كلمات الـتحية ثم
مـضى كل منا في طريقه� واعـتـقد بأن ذلك كـان في صيف العـام ١٩٦٠
عندمـا بدأ اجلـو بـالتـوتر قليـالً ب� عـبـدالكرX قـاسـم واحلـزب الد�قـراطي
الكردسـتـاني� ولم التق البـارزاني مـرة اخـرى اال بعـد اشـهـر من التـحـاقي
بالثــورة الكردية في العــام ١٩٦٣ ور�ا سـأتطرق للـحـديث عن تفــاصـيل

ذلك في سياق حوارنا هذا.
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من امــريكا حــيث كنت ارافق الـزعـيم الكـردي مـصطـفى البــارزاني هناك
وفي شهر ]وز من العام نفسه عدت مع جنله ادريس البارزاني لغرض نقل
عائلتي واطفالي من ايران واسكانهم في بريطانـيا ثم العودة الى امريكا�
وبعـد ان مكث اVرحـوم ادريس فـي لندن زهاء اسـبـوع عـاد الى ايران ومن
جـملة االمور التي كـان ينوي القيـام بهـا العمل على ارسـال افراد عـائلتي
الى بريطانيـا واحلـصـول علـى جـواز سفـر لـهم� وبعـد سـفـر ادريس وبينمـا
كنت ســائراً في شـارع اكــسـفـورد وكنـت مـاأزال ارتدي ربطة عـنق سـوداء
حـزناً علي وفـاة شـقيـقي كـاك احـمـد� سَلم عليّ أحـد اVارة فـاذا هو اللواء
الركن اVتـقـاعـد عــالء الدين مـحـمـود فـتـبـادلنا التـحـيــات ثم سـألني عن
صـحـتي واخـبـاري واخـبــار البـارزاني وVا شـاهد ربطة العـنق السـوداء بدأ
يعـزيني بعـبارات طيـبت خـاطري وذكـر لي انه قـرأ نبأ وفـاة شـقـيقي كـاك
احـمـد(٨) في اجلـرائـد البـغـداديـة في حـينه وأبـدى أسـفـه لذلـك� وبعـد ان
تبـادلنا كـلمـات اجملـاملة ودعني وســار كل منا في طريقـه.. وكــانت تلك
هي اVرة االخيـرة التي التقيت فـيها عـالء الدين محمـود� وكنت على علم
قبـل أعوام بأنه مـازال يقيم في بغـداد وقد سـمعت مـؤخراً بأنه أنتـقل الى

جوار ربه قبل بضعة أشهر رحمه الله.

كـان عـالء الدين مـحـمــود ضـابطاً قـديراً ومـثـقـفـاً جـداً ومـهــذباً يتـمـتع
بخصائص الرجل الدبلوماسي اكثر مـن الرجل العسكري� كما كان انساناً
طيـبـاً يحب اخلـيـر للجـمـيع ويتـجنب االسـاءة ألي شـخص ويحـاول العـمل
خلـدمة أربيل قـدر االمكان لكن الظروف كـانت حسـاسة وصـعبـة ولم يكن
من اله� ارضاء جمـيع االطراف� وكان يحس في بعض االحيـان �ظلومية
البـعض اال ان االحــوال لم تكن بالشكل الـذي يسـتطيع فـيــه مـراعـاة هذا

اجلانب..
وVا كان الرجل انساناً مهذباً ولطيـفاً فقد كنت في بعض االحيان أتصل
به هاتفيـاً ألمر مـهم� واتذكر منها مـرةً عندما جـرت االنتخابات لـلمجلس
البلدي في اواخر العام ١٩٥٩ على مـااعتقد� وكانت اVنافـسة شديدة ب�
احلـزب الد�قراطي الكردسـتـاني واحلزب الشـيـوعي العراقي انذاك وكـانت
قائمتيهـما هما الوحيدت� في االنتخابات� وبعد انتـهاء االنتخابات وفرز
االصوات حـصل احلزب الشـيوعي على االكـثرية� وعنـدما ذهبت الى مـقر
فـرع احلزب الد�قـراطي الكردسـتاني فـي أربيل وكان علي عـبـدالله عضـو
اVكتب الســيـاسي مـســؤوالً للفـرع� رأيتـه يشـكو من نتـائج االنتــخـابات
والتـالعب الذي حـصل فـيهـا والوعـد والوعـيـد اللذين أسـتـعمـال من قـبل
احلـزب الشيـوعي� فـأتصلت من مكتـبه هاتـفيـاً مع اVتـصرف عـالء الدين
محـمود مبـاشرة وأفهمـته باVوضوع فـوعد باجراء التـحقيق� ومع هذا فـقد
كـان الرجل مـساVاً لـدرجة اليريد اVواجـهـة مع أحـد لذا لم يظهـر شيء في

التحقيق وأهمل اVوضوع.
وفي نيسان ١٩٦١ نقل عالء الدين محمود الى بغداد حيث ع� مديراً
عاماً للطيران اVدني وقد زرته فيمـا بعد عدة مرات في مكتبه هناك� ولم
ألتـقه بعـد ذلك اال في صـيف العـام ١٩٧٧ في لندن ويومـها كنت عـائداً
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مـعــروفـة في اوســاط اVثـقــف� والدارس� الكُرد فـي كـردسـتــان وفي أوربا
ويرتبط بعــالقـات صـداقـة مع العـديـد منهم� وهو اكـاد�ي مـتــخـصص في
اللغة الكردية ولـهجاتها مـنذ نحو ٤٥ عامـاً وله مؤلفات مطبـوعة في هذا
اجملال� زار كـردستـان العراق آواخر عـام ١٩٥٤ وأمضى فيـها مـدة حوالي
عـام واحـد جتـول خـاللهـا فـي مـدنهـا اخملـتلفـة بهـدف اتقـان الـلغـة الكردية
واالستماع الى لهـجاتها من افواه ناطقيهـا مباشرة� وقد ساعـده ذلك فيما
بعـد العـداد اطروحـته لنـيل الدكـتوراه التي تـناولت قـواعد لهـجـات اللغـة
الكردية� وبعـد نيـله شـهـادة الدكـتـوراه عـمل اسـتـاذاً جـامـعـيـاً في مـعـهـد
الدراسـات الشــرقـيـة في لندن ثم اسـتــاذاً مـحـاضـراً في جـامــعـة (كـيـورك
أوكـست) باVانيـا� وهو يقـيـم في لندن حـاليـاً وقـد بلغ السـبـع� عـامـاً من
العــمـــر� وال�ت البــروفــيـــســور البــريطـاني مكنزي بـأية صلة الـى شــخص
بريطاني آخر أسمه (دونلد ماكلي مكنزي) صاحب مكتبة مكنزي الشهيرة
في شارع الرشـيد ببـغداد والذي توفي في آواخر االربعـينات ودفن جثـمانه
في مـقبـرة االنكليز ببـغداد وأسـتمـرت اVكتـبة فـيمـا بعد حتـمل أسمـه رغم
قـيـام ورثتـه ببـيع اVكتـبـة الى شـخص كـردي فـيلي هو اVرحـوم كـرX مـراد
مكنزي الذي توفي فـي اوائل الثـمانينـات وكان من الـشخـصـيـات الكردية

وذا روح قومية وتعرض لالعتقال مرات عديدة بسبب الثورة الكردية.
(٥) مــيـر حــاج احــمـد.. ولد فـي قـضــاء عــقـرة عــام ١٩٠٥ واكــمل دراسـتــه
االبتدائـية فيـها ودراسـته الثـانوية في بغداد ثم التـحق بالكلية العـسكرية
وتخـرج منـهـا عـام ١٩٣٥ ضـابطاً برتـبـة مـالزم مـدفـعـي وتدرج في الرتب
العسكرية حـتى رتبة نقيب حيث التحق بـثورة بارزان عام ١٩٤٥ ثم ذهب
مع مـصطفى البارزاني الى مـهاباد في ايران عـام ١٩٤٦ ومن هناك رافـقه
في مـسيـرته الى االحتـاد السوفـيتي عـام ١٩٤٧ حـتى قيـام ثورة ١٤ ]وز
١٩٥٨ حـيـث عـاد مع البــارزاني الى العـراق� عــاش االعـوام االخـيــرة من
حياته في بغـداد وتوفي فيها عـام ١٩٨٨ ودفن جثمانه في مـسقط رأسه�

وبعد عام ١٩٩١ اقيم له ]ثال في مدينة عقرة.

g�«uN"«

(١) عبدالقادر فائق.. من ضباط االركان اVعروف� في اجليش العراقي� كردي
من اهالي اربيل� عـمل في السـفـارة العـراقيـة في لندن كـملحق عـسكري�
كان من اصدقـاء عبدالكرX قاسم� في اوائل نيـسان من العام ١٩٦٢ ع�
آمـراً Vوقع البـصـرة العـسكـري وبعـد انقـالب ٨ شـبـاط ١٩٦٣ أحـيل على
التقـاعد برتبة عـميد ركن� اقـام في بغداد مدة من الـزمن ثم عاد الى لندن

واستقر فيها حتى وفاته عام ١٩٨٣.
(٢) عـبدالرحـمن البزاز.. سـياسي عـراقي معـروف� ولد في بغداد عـام ١٩١٣
واكمـل دراسته االبتـدائية والثـانوية فيـها ثم التـحق بكليـة احلقوق وتـخرج
منهــا ومـارس احملــامـاة بعــدها حـصل عـلى شـهــادة الدكـتــوراه في الفــقـه
القـانونـي وع� اسـتـاذاً في كليــة احلـقـوق ثم عـمــيـداً لهـا� تعــرض بسـبب
نشـاطه السـيـاسي للنفي واالعـتـقـال� ع� سـفـيـراً للعـراق في القـاهرة عـام
١٩٦٣ وتولى رئاسة الوزارة العـراقية عامي ١٩٦٥-�١٩٦٦ أعتـقل بعد
١٧ ]وز ١٩٦٨ ثم اطلق سـراحـه� وبعد مـدة قـصـيرة توفى فـي بغداد عـام

.١٩٧٣
(٣) عبدالله النقشـبندي.. شخصية كردية مـعروفة� ولد في اربيل عام ١٩٢٤
من اسرة علمية عريقة� تلقى دروسه الدينية على يد والده الشيخ مصطفى
النقشـبندي ثم التحق بجامـعة االزهر في القاهرة وبعـد عودته عمل مـوظفاً
تشريفاتياً في البالط اVلكي العراقي ونال شهادة الدكتوراه بجامعة لندن�
عمل استاذاً جـامعياً في جامعتي بغداد واVـستنصرية� اسس ديوان الرقابة
اVاليـة وع� عـضواً فـي مجلس ادارة البـنك اVركزي ثـم عضـواً في مـجلس
اخلدمة العـامة� أستوزر مـرت� وزيراً للمالية عام ١٩٦٧ ووزيراً لالقـتصاد
عــام ١٩٦٨ وكــان رئيــســاً لديوان الـرقــابة اVاليــة� توفي فـي اربيل عــام

.٢٠٠٠
(٤) البـروفيـسـور البـريطاني (دافيـد نيل مكنزي) شـخـصيـة علمـيـة واكاد�يـة
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(٦) عــبـدالوهاب احلــاج حــسن.. ولد في اربيل عــام ١٩٢٣ واكــمل دراسـتــه
االبتدائية والثـانوية فيها ثم التـحق بكلية الهندسة في بغـداد وتخرج منها
حـاصـالً علـى شـهـادة البكالوريوس في الـهندسـة اVدينة� وبعــد قـيـام ثورة
١٤]وز ١٩٥٨ ع� رئيـسـاً لبلديـة أربيل حـتى عـام ١٩٦٤ ثم ع� مـديراً
عـامـاً للشـؤون الهندسـيـة فـي وزارة االوقاف بـعـدها احـيل على التـقـاعـد�

يقيم في بغداد حالياً.
(٧) هادي اجلـاوشلي.. شـخـصـيـة كـردية مـعـروفـة� ولد في اربيل عـام ١٩٢٠
واكـمل دراستـه االبتـدائية واVتـوسطة فـيهـا والثانويـة في بغداد ثم التـحق
بكليــة احلـقــوق وتخـرج مـنهـا عــام ١٩٤٣ ومـارس احملــامـاة ثم عــمل في
الوظائف االدارية كـمـدير ناحـيـة وقـائمـقام فـي نواحي وأقـضيـة عـدة حـتى
قيام ثورة ١٤ ]وز ١٩٥٨ حيث ع� رئيساً لبلدية اربيل ثم متصرفاً للواء
السليـمـانية وكـالة ثم مـديراً للداخليـة العـام فـوكيـالً لوزارة الداخليـة حـتى
انقالب ٨ شباط ١٩٦٣ حـيث أعتقل واحيل على التقاعـد وبعد عام واحد
اطلق ســراحــه ومـــارس احملــامــاة� أتصف بالنـزاهة في العــمـل والتــمــسك

باحكام القوان�� له مؤلفات مطبوعة� توفي في اربيل عام ١٩٩٦.
(٨) توفي اVرحــوم احـمـد مـحـمــد ام� دزه يي في مـدينـة أربيل عـام �١٩٧٦
ويوجـد في اVدينة حـالـياً شـارع يـحـمل أسـمـه وهو الشـارع اVؤدي الى حي
ازادي الذي كـان يسكن احـدى دورها الـسكنيـة� ومن خـالل حـواري اVطول
مع السـيد مـحـسن دزه يي الحظت انه كلمـا ورد ذكـر اسم شقـيـقه اVذكـور
كان يذكر اسمـه مسبوقاً بكلمة (كاك) وهي كلمـة كردية تعني األخ االكبر

وتعبر عن التقدير واالحترام لصاحب األسم.
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* حركة الشواف في اVوصل عام ١٩٥٩ وردود الفعل التي أعقبتها
* احتفال عيد نوروز في بغداد عام ١٩٥٩ بحضور رئيس الوزراء

* محاولة اغتيال عبدالكرX قاسم في شارع الرشيد ببغداد عام ١٩٥٩
* محكمة الشعب ومدى استنادها الى القوان� اVتبعة عند اصدار االحكام

* االجواء التي سبقت اندالع الثورة الكردية في ١١ ايلول ١٩٦١
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اVوصل متوترة بعض الشيء نتيجـة الظروف التي سبق ان ذكرتها وكذلك
نتيجـة وجود نوع من الروح القومية فـي اVدينة أساساً� ويومها تقـرر عقد
مـؤ]ـر انصـار الســالم في اVوصل� وحـســبـمــا علمت بان اVســؤول� هناك
وخـاصة العـقيـد الشواف قـد عارضـوا عقـد اVؤ]ر بسبب توتر االجـواء في
اVدينة� لكن رغم ذلك عـقد اVؤ]ـر وتوجهت وفـود كثـيرة من بغـداد واVدن
االخــرى الى اVوصل� وحـاول احلــزب الشــيـوعي العــراقي اســتـغــالل تلك
اVناســبـة ووضع كل ثقله الجنــاح اVؤ]ر الذي حتـول الـى تظاهرة سـيـاســيـة

استعرضت فيها العضالت.
وفي يوم ٨ اذار ١٩٥٨ سـمعنا في أربيل بتـوتر االوضاع ووقـوع بعض
احلوادث في اVوصل لكننا لم نهتم باألمر كثيراً لعدم صدور أي تعليق أو
بيان رسمي حول ذلك� وقد ذهبنا في اVـساء الى نادي اVوظف� كاVعتاد�
وبعـد وصولنا النادي بفـترة قـصيـرة سمـعنا من بعض منتسـبي النادي بان
هنالك محطة اذاعة سرية تذيع البـيانات اVعادية لنظام احلكم وتذيع انباء
وقـوع حـركـة انـقـالبيـة فـتـجـمـعـنا حـول جـهـاز الراديو الوحــيـد في النادي
وعلـمنا بـان احملطـة اVذكــــورة تذيع الـبـــيــــانات مـن اVوصل وان ]ـرداً في
اجلـيش قـد حـصل وان احداثـاً جتري في اVوصـل� هذا اضافـة الى االخـبـار

الواردة من اVوصل بواسطة القادم� منها الى أربيل.
واخـتلفت االنباء والروايـات الواردة ثم علمنا بان العـقيـد الشواف يقـود
حركة انقالبية عسكرية� وساد في أربيل تلك الليلة جو من التوتر وبعض
الفوضى� وكنا نترقب االوضاع نحن الذيـن كنا على احلياد والننتمي الى
جـهة سـيـاسـية مـعـينة بصـورة رسـميـة� وفي اليـوم التـالي ٩ اذار ١٩٥٨
سـمـعنا بانه قـد ]ت السـيطرة على اVوقف وقـتل الـشواف نتـيـجـة تعـرض
مـقـره في مـعـسكـر اVوصل الى قـصف جـوي� وقـد عـمت الـفـوضى اVدينة

*    ووووممممــــاااا    ااااللللذذذذيييي    تتتتتتتتذذذذككككــــررررهههه    ععععنننن    ااااححححددددااااثثثث    ححححــــررررككككةةةة    ععععــــببببددددااااللللووووههههاااابببب    ااااللللششششــــوووواااافففف    ففففيييي    ااااVVVVووووصصصصلللل
ييييوووومممم    ٨٨٨٨    ااااذذذذاااارررر    ١١١١٩٩٩٩٥٥٥٥٩٩٩٩????

- ذكــرت ان االحــداث مـرت ســريعــاً بعــد قــيــام ثورة ١٤ ]وز ١٩٥٨
واختلط بعـضها ببعـض� ولم تعرف جماهيـر الشعب كيـفية االستـفادة من
اجـواء احلـرية وبـعض الد�راطيـة التـي كـانت سـائدة انذاك وأصـبــحت تلك
االجـواء تشوبهـا الفوضى وعـدم النظام ولم تبق للقـانون هيـبة وسلطة مـا�
هذا اضـافـة الجـواء التنـافس غـيـر الشـريف اVشـوب بالعـنف والتي كـانت
سائدة بـ� االحزاب والقوى السـياسـية وروح االسـتعـالء واVصالح احلـزبية
الضـيـقـة التي سـيطرت عـلى تلك االحـزاب والقـوى دون مـراعـاة مـصلحـة
الثـورة والشعب واVصلـحة العـامة واالهتـمـام بها� وقـد أدى كل ذلك الى
النزوع الى الروح االسـتـفـزازية والعنف بحـيث جـعل الشعـب منقسـمـاً الى
فئـات وتكتالت مـختلفـة كل منها تريد االنـقضاض علـى االخرى في أول

فرصة سانحة لها.
وقد كنت اعرف بـعض افراد اسرة الشواف حيث كـان احد اشقاء العـقيد
الركن عــبــدالوهاب الشــواف وهو مـاجــد الشــواف من اصـدقــائي وزمــيل
دراستي في كليـة احلقوق بل انه كـان يجلس على كرسي مجـاور لكرسييّ
في قـاعــة الدراسـة ألن أسـمــه كـان يبـدأ أيضــاً بحـرف اVيم� وقــد وجـدته
شـخـصــاً وطنيـاً ود�قـراطيــاً طيلة اعـوام دراسـتـنا مـعـاً في الكلـيـة� ومنه
عـرفت بان أشـقائه ذوي مـيـول د�قـراطية� وحـسب مـا علمت بعـد ذلك أن
عبدالوهاب الشواف كان من ضمن احدى مجموعات الضباط االحرار قبل
ثورة ١٤ ]وز ١٩٥٨ وكــان من اصـدقـاء عــبـدالكرX قــاسم� وبعـد قــيـام

الثورة ع� �نصب آمر اللواء اخلامس في اVوصل.
وخـالل شــهـري شــبـاط واذار ١٩٥٩ كــانت االجـواء العــامـة في مــدينة
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ورد ذكـره سابقـاً بالرغم من مكانتـه الدينيـة و]تـعه باالحـتـرام لدى جمـيع
الطبقات من ابناء اVدينة بصورة خاصة واللواء «احملافظة» بصورة عامة�
وكذلك العـالم الديني الشهير اVـال صالح كوزه پانكي والذي كان يتـجاوز
السـبع� من عـمـره� وقد كـان للمـال صـالح هذا فيـمـا بعد مـواقف قـوميـة
مــشــرفــة� فــفي العــام ١٩٦٥ جــمع اVـشــيــر عــبـدالـســالم عــارف رئيس
اجلـمهـورية عدداً كـبيـراً من رجال الدين الـعرب والكُرد وبينهم اVال صـالح
اVذكــور وطلب منهم اصــدار فــتـوى دينيــة ضـد الـثـورة الكرديـة وتكفـيــر
القائيـمن بها� فـوقف اVال صالح بكل جرأة ضـد هذا االدعاء بقـوة وقال :
(ان كل من يكفـر هـؤالء اVسلم� هو كـافـر نفـسـه)� فــتـمكن من افـشـال

تلك اخلطة بجرأته وحجته القوية.
وكـان من ب� الذين جـرى توقـيـفـهم خـالل تلـك الفـوضى عطاء الله اغـا
رشـيـد وهو رجل مـسن كـان يناهز الثـمـان� من عـمـره مع شـقـيـقـه مـوسى
رشـيد اغـا وهما مـن عائلة شـهيـرة في اربيل وكـالهما عـم الشهـيد رمـزي
نافع اغـا الذي ورد ذكـره انفاً� وكـان عطاء الله اغـا قـد فـقد ذاكـرته قـبل
ذلك التأريخ بعدة اعـوام ولم يكن �يز ب� االشخاص سـوى اشقائه وابنائه
ولم يكن على عـلم �ا يدور حـوله واليعـرف شـيـئـاً عن الثـورة ونتـائجـهـا�
وقـد بقي هؤالء رهن التوقـيف لعـدة اسابيع في احـد اVواقف في كركـوك�
واخيـراً تقرر اطالق سراحـهم دون توجيـه أية تهمة اليـهم أو دون اجراء أي
حتقيـق معهم� بعد ان القـوا االهانات والتعذيب النفسي� وعند مـغادرتهم
التوقـيف سأل عطاء الله اغا اVذكور شـقيقه مـوسى فيما اذا كـان قد دفع
اجـرة الفندق أم ال?! فـتـصـور بأن ذلك الـ(مـتـآمـر) كـان يعـتـقـد بانهم في
سـفر وانهم من نزالء أحـد الفنادق!! وهذا مـثال علـى الفوضى التي عـمت
البالد وعلى حاالت انتهاك القوان�� فكيف اليخلق هذا الوضع احلقد في

فيـما بعـد -حسب مـا سمـعت- وانتهـكت القوان� ولم تتم السـيطرة على
الوضع االمـني اال بعــد بضــعــة ايام� وحــدثـت نتــيــجــة ذلك انتــهــاكــات

واعتداءات وتصرفات كيفية واعمال انتقام ظلت اثارها Vدة طويلة.
وقـد سـمعـت فيـمـا بعـد وبعـد التـحـاقي بالثـورة الكردية تفـاصـيل تلك
االحـداث من اصدقـائي رشـيد احلـاج بدري السندي ويوسف جـمـيل ميـران
وجرجـيس فتح الله حيث ان االول� كـانا ضابط� في الوحـدات العسكرية
اVرابطة في اVوصل ومن اVوال� لعـبدالكرX قاسم انذاك� وقـد اعتقلتهـما
عناصـر االنقـالبي� اول االمـر ثم جـرى اطالق سـراحهـمـا عند ظهـور بوادر

فشل احلركة.
وبعد فـشل تلك احلركة عـمت انحاء العراق ردود فـعل معاكسـة وغابت
سلطة الـقـانون في العـديـد من اVناطق وعم نوع من الـهـسـتـريا والـفـوضى
أدى الى العنف الشـديد في احـيـان كـثيـرة ودون رحـمـة او اعـتبـار بحـيث
خلقت أو زادت روح الكراهـيـة واالنتـقـام اVوجـودة ب� فـئـات الشـعب ولم

تبق اية هيبة للقوان�.
وأُورد مـثـاالً بسـيطاً على مـدى مـاوصلـت اليـه الفـوضى وضـيـاع سلطة
القـانون� ففـي اواخر شـهـر اذار العام ١٩٥٩ أي بعـد القـضـاء على حركـة
الشـواف� ألقي القـبض على العـديد من النـاس جزافـاً وبطريـقة عـشـوائيـة
بحجـة كونهم (متـآمرين) واعداء الثـورة واجلمهـورية� وقد شمل التـوقيف
رجـال الدين واVتنفـذين ورؤسـاء العـشائر وبـعض كبـار اVوظف� والضـبـاط
اVتـقـاعـدين واVـالك� وغـيـرهم من الذين العـالقـة لهـم بالسـيـاسـة اصـالً�
واشير هنا الى االجراءات التي اتخذت في لواء «محافظة» أربيل حتديداً
ألطالعي الكامل عليـهـا ولو ان هذه االجراءات قـد شـملت العراق بصـورة
عامـة� فمن ب� الذين ª توقيفـهم الشيخ محي الدين الشـيخ صالح الذي
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اجليش والقومي� وقعاً سيئاً وروحاً انتقامية.
وفي تلك الظروف ضـاعت اعـتبـارات الصداقـة والعـالقات االجـتمـاعيـة
ولعب االنتـهازيون دوراً كـبيراً في ذلـك وسايرهم احلـزب الشيوعـي وعمت
الفـوضى وضـاعت اVقـاييس حـتى ان احملاسن الـسابقـة لم يحـسب لهـا اي
حـسـاب وقــد ندم احلـزب الشـيــوعي على ذلك كـثــيـراً فـيـمــا بعـد وأحس
باخطـائه ونتــائجــهــا� وأورد مــثــاالً بســيطاً على هـذه اVواقف وكــيف ان

الصداقة واالعتبارات االجتماعية لم تبق لها اية قيمة.
كـان اVرحوم نافع يونس مـسؤوالً عـن احلزب الشـيوعي في اربيل اواخـر
العـام ١٩٤٧ وكان من خـريجي كلية احلـقـوق وتربطه بنا عالقـات صداقـة
وخـاصة مع شـقيـقي كاك احـمد وانور� وقـد صدر امـر القاء القـبض بحقـه
التهـامه بالشـيـوعيـة فـاختـفى بضـعة ايـام في اربيل ثم طلب من شـقيـقي
كـاك احـمـد تهــريبـه من اربيل وقـد جـرى تهــريبـه ونقله بسـيــارة شـقـيـقي
اخلــاصــة الى قــريـتنا دوگــردكــان وª اخــفــاؤه في دار احــد وكــالئـنا وهو
پيــرداود احلــاج خـليل وبقي فــتــرة هـناك وهيــأت له كـل وســائل اخلــدمــة
والراحـة� ثم جـرى تهـريبـه من قـبل شـقيـقي ايضـاً وبسـيـارته اخلـاصـة الى
اVوصل ومنهـا الى بـغداد حـيث بـقي هناك مـخـتـفـيـاً الى ان القى القـبض
عليــه وحكـم Vدة عــشـر سـنوات واطلق ســراحــه بعــد ثورة ١٤ ]وز العــام

.١٩٥٨
في ربيع العام ١٩٥٩ وبعد حركة الـشواف أصبح نافع يونس مرة اخرى
مسـؤوالً للحـزب الشيـوعي في اربيل� فذهبنا كـاك احمـد وانا الى مقـرهم
للترحيـب به والسالم عليه� وقد اخـبرناه عن طريق االستعـالمات بوجودنا
وبعــــد انتظـار زهاء نـصف الســــاعـــة اخــــبـــرنا الـسكرتـيـــر او مــــســـؤول
االسـتـعـالمات بأن الـرفيـق نافع اليتـمكن من اسـتـقبـالنا ويـقول ليـراجـعـا

قلوب اVواطن� وكيف نريدهم أن يكونوا مؤيدين للنظام وموال� له?!
وقـد اسـتـمـر ذلك الوضـع لعـدة أشـهـر الى ان ]ت السـيطـرة عليـه بعض
الشيء تـدريجــيـــاً� وأدت تلك االعــمـــال وكــذلك الـفــوضى الـى اضطرار
عـبدالكـرX قاسم الى كـبح جـمـاح تلك الفئـات اخملـتلفـة بصورة تـدريجيـة
وعلى مــراحل� لكن روح الـعـداء واالنتــقــام قـد زادت ووصـلت الكراهيــة
واحلقد الى درجـة صعب فيهـا رأب الصدع� وبدأت كل فئة تنتـهز الفرص
لالنتقـام من الفئـة االخرى� وبدأ بعـضهـا يتأمر علـى نظام احلكم ويعتـبره

سبباً لتفاقم االوضاع.
هذا كل مـا أعـرفه عن احـداث حـركة عـبـدالوهاب الشـواف في اVوصل�
وقُـدم الضبـاط اVشـتـركون في احلـركـة وغيـرهم من الضـبـاط واVدني� الى
مــحكمــة الشـعـب حـيث حُـكم مـعـظمـهـم باالعـدام والبـد ان اشـيــر الى ان
عـبـدالـكرX قـاسم بقي صــديقـاً ألسـرة الشــواف رغم القـضـاء علـى حـركـة
الشواف ومقـتله وان شقيقـه اللواء الطبيب محـمد الشواف(١) أستمر في
منصبـه وزيراً للصحة حتى زوال نظـام حكم عبدالكرX قاسم في ٨ شـباط

.١٩٦٣
*    ووووممممــــااااذذذذاااا    ععععنننن    ااااححححتتتتــــففففــــاااالللل    ععععييييــــدددد    ننننووووررررووووزززز    ااااللللذذذذيييي    أأأأققققــــييييمممم    ففففيييي    ببببغغغغــــدددداااادددد    ببببححححــــضضضضوووورررر    ااااللللززززععععــــييييمممم

ععععببببددددااااللللككككررررXXXX    ققققااااسسسسمممم    ييييوووومممم    ٢٢٢٢١١١١    آآآآذذذذاااارررر    ١١١١٩٩٩٩٥٥٥٥٩٩٩٩????
- بعـد احـداث حـركة الشـواف صـادف أن سـافـرت من اربيل الى بغـداد
حـيث أمضـيت هناك بضـعة ايام Vتـابعة اعـمـالي اخلاصـة� وكان الهـيجـان
والعنف قـد بلغـا أوجـهمـا واخـتلط احلـابل بالنابل وضـاعت سلطة القـانون
وكـانت اجلـمـعـيـات الـفـالحـيـة والنقـابات واVقـاومـة الشـعــبـيـة واVنظمـات
اجلمـاهيرية واVهنيـة االخرى اVوجـودة هي صاحبـة السلطة� وأدى ذلك الى
االسـتـيـاء الشديـد والتأثـير السـيء وترك لدى الكثـيـرين وخاصـة ضـبـاط
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مـهـمة اخـرى الأتذكـرها بالضـبط (فـيـما اذا كـان االعـالن عن اخلـروج من
حلف بغـداد أو منطقـة االستـرليني أو ماشـابه ذلك) وكـانت تلك هي اVرة
الوحـيـدة التي شـاهدت فيـهـا عـبـدالكرX قاسـم مبـاشـرة� وقـبل ذلك كنت
اشاهـده في التلفزيون أو مـاراً بسيـارته في شوارع بغـداد ملوحاً بالـتحـية
البناء الشــعب� وبعـد ان ª تقـدX بعض الـفـعـاليـات الكردية كــالدبكات

واالغاني غادرت القاعة قبل انتهاء االحتفال �دة قصيرة.
وبعـد مغـادرتي القـاعـة ذهبت الى فندق تروكـاديرو(٤) للقاء ابـن عمي
حسن كانبي الذي كان قد جاء الى بغداد لتوديع شقيقه محمود اVقيم في
اVانيـا والذي كـان قــد عـاد الى العـراق يومـذاك لزيارة أهلـه� وفي الفندق
التـقيت باVال عـبدالله اسـماعـيل(٥) الذي كان عـضواً في اللجنة اVـركزية
للحــزب الد�قـراطي الـكردسـتـاني وعـلى عـالقـة غــيـر حــسنة باجملـمــوعـة
اليسارية اVسيطرة على اVكتب السياسي للحزب واعتقد انه كان قد جُمد
في احلـزب انذاك� وVا كنت قـد قررت العـودة الى أربيل مع حـسن كـانبي
في اليوم التالـي فقد قرر اVال عبـدالله اسماعيل العودة مـعنا أيضاً� وفي
صـبـاح اليوم التـالي وكـان اجلـو ربيـعيـاً غـادرنا بغـداد عـائدين الى أربيل
وفي اثناء مـغـادرتنا بغـداد كنا نرى جتـمـعـات صـغـيـرة هنا وهناك تهـتف
بحـياة عـبدالكرX قـاسم وبسـقوط جـمال عـبدالنـاصر� وكـانت التجـمعـات
والشـعــارات كـيـفــيـة وبدون تنظيـم أو توجـيـه� وبينـمـا كنا نتــزود بوقـود
السيـارة من احدى محطات التـعبئة صـادفتنا مجـموعة اخـرى وهي تهتف
بان جمـال عبـدالناصر قـد أغتـيل فأسـتهـزأنا من هذه االخبـار وسخر مـنها
اVال عـبداللـه بالذات كثـيـراً� ثم تركنا بغـداد ووصلنا أربيل مـساءً بسـبب
صعـوبة الطريق من جراء كثرة االوحـال نتيجـة هطول االمطار� واتذكر في
احـدى اVرات ترجل اVال عبـدالله من السـيارة وبدأ بـدفعـها الى االمـام مع

اجلـمـعيـات الفـالحـية فـيـمـا اذا كان لديـهمـا أمـر مـا!! فغـادرنا ذلك اVقـر
ونحن نهــزّ رؤوسنا باسـتـخـفــاف من هذا االسلوب� هذا مـثــال واحـد على
تصـرف بعـض االخـوان في احلـزب الشـيــوعي� واني آسف للمـصــيـر الذي

القاه اVرحوم نافع يونس بعد ذلك.
وخــالل زيارتي لبــغــداد كنت أقــيم فـي دار شـقــيــقي الطـبـيـب انور في
منطقة اVسـبح وكان يومذاك طبـيباً احتـياطاً في اجليش� وقـد تلقى بطاقة
دعوة من احلزب الـد�قراطي الكردستاني حلـضور احتفال عـيد نوروز الذي
كـــان قـــد تقـــرر أقـــامـــتـــه يوم ٢١ اذار ١٩٥٩ في قـــاعـــة اخللد -عـلى
مــاأعــتــقــد- وكـان اجلـناح اليــســاري في احلــزب مــســيطراً على اVـكتب

السياسي انذاك.
وVا كان شـقيقي انور مكلـفاً بواجبـات اخلفارة في اVسـتشفى فـقد طلب
مني حضور االحتفال ببطاقته فـذهبت الى القاعة وحضرت االحتفال وكان
اجلو السياسي السـائد في البالد قد جرى سريانه في قاعة االحـتفال حيث
كــان الســبـاق يـجـري مـع احلـزب الـشـيــوعي علـى تبني ورفع الشــعــارات
اليسارية اVـتطرفة وكذلك الهتافـات اخملتلفة التي كانت تشم مـنها رائحة
الفـوضى� وقد الحظت ان رئيس احلـزب مصطفى البـارزاني وكذلك مـعظم
اعضاء قيادة احلزب الذين كنت اعرفهم كونهم من اصدقائي كانوا غائب�
عن حضور االحتفـال� وألقى حمزه عبدالله(٢) سكرتير احلزب انذاك كلمة
احلزب خالل االحتفال وكانت الكلمـة اكثر يسارية وتطرفاً من كلمة احلزب
الشــيــوعـي والتي القــاهـا جــمــال احلــيــدري(٣) وفي تلـك االثناء حــضــر
االحتـفال الزعـيم عبـدالكرX قاسم رئيس الوزراء وسط تصـفيق وهتـافات
ضاع علينـا مفهـومها من شـدة الضجـيج والفوضى� ثم ألقى الزعـيم كلمة
مطولة تطرق فيـها الى اجنازات الثـورة واعلن في كلمتـه عن خطوة وطنية
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* ووووههههلللل    ممممههههددددتتتت    تتتتــــللللكككك    ااااالالالالججججووووااااءءءء    للللللللققققيييياااامممم    ����ححححــــااااووووللللةةةة    ااااغغغغتتتتيييياااالللل    ععععببببــــددددااااللللككككررررXXXX    ققققااااسسسسمممم    ففففيييي
ييييوووومممم    ٧٧٧٧    تتتتششششرررريييينننن    ااااالالالالوووولللل    ١١١١٩٩٩٩٥٥٥٥٩٩٩٩????

- لقـد جن جنون القـومي� والبـعـث� بعد ذلك وأخـذت البـيانات تصـدر
سـراً وبدأت اذاعــة اجلـمـهــورية العـربيــة اVتـحــدة تبث برامج خـاصــة حـول
موضوع اعدام اولئك الضباط وحترض الفئات القومية واجليش على األخذ
بالثأر واالنتقام� وقـد أثار تنفيذ احكام االعدام استياءً كـبيراً في اوساط
اجلـيش� خــاصـة انه كــان ب� اVعـدوم� عــدد من الضـبـاط االحــرار الذين
سـاهمـوا في ثـورة ١٤ ]وز وكـانوا من الضـبـاط الالمـعـ� واحملـبـوب� في
اوسـاط اجلـيش ومن االصـدقاء الـشخـصـي� للزعـيم عـبـدالكرX قـاسم من
امثال العميد الركن ناظم الطبقجلي والعـقيد رفعت احلاج سري وغيرهما�
وقـد أدى ذلك الى ]لمل االحـزاب القـومـيـة التـي بدأت تعـمل على الثـأر
واالنتـقـام� كـمـا ترك ذلك تأثيـراً علـى ضـبـاط اجلـيش الذين خـافـوا على

مصيرهم وانتظروا الفرصة اVالئمة للقيام بعمل مناهض لنظام احلكم.
وقـامت الفـئـات الـقـومـيـة وبالتـحـديد حـزب البـعث الـعـربي االشـتـراكي
بالتحـضيـر لعمليـة اغتيـال عبـدالكرX قاسم� وقد ª الـتحضـير لهـا بدقة
وشـرع فـي تنفـيــذها ولم يكن قــد مـضـى على تنفــيـذ احكام االعــدام في
الضبـاط القومـي� سوى أسابيع� ووضع منـفذوا العمليـة كمـيناً في شارع
الرشـيـد ببـغداد والذي كـان عـبـدالكرX قـاسم قـد أعتـاد ان �ر فـيـه ذهاباً
واياباً عند خــروجـه من وزارة الدفـاع وعـودته اليـهــا� وكـان صـدام حـس�
رئيس اجلـــمــهــورية احلــالـي من ضــمن اVنـفــذين للعـــمليــة� وعنـدمــا مــر
عــبــدالكرX قــاسم في ذلك الشــارع مــســاء يوم ٧ تشــرين األول ١٩٥٩
ووصل الى اVـكان الذي يســمـى بـ(رأس القــريـة)� أنهــال عليـــه وابل من
الرصـاص ولم يكن مـعـه في تلـك االثناء سـوى مـرافـقـه قـاسم اجلنابي(٧)

حسن كانبي وقد تلوثت مالبسه بالوحل.
وهكذا مــرت االيـام ثم هدأ الوضـع قليــالً� وكــان البــارزانـي قــد تدخل
شخصياً Vعاجلة اVوقف في اVكتب السياسي فأزاح حمزة عبدالله سكرتير
احلزب مع بعض االعضاء من ذوي اVيول اليسارية اVتطرفة وجاء بابراهيم
احمـد سكرتيراً جـديداً للحـزب ورفع التجـميد عن االشـخاص الذين كـانوا
قـد عـوقـبـوا سـابقـاً ومنهم اVال عـبـداللـه اسـمـاعـيل وذلك بقـرار من مـؤ]ر

احلزب الذي عقد في بغداد.
ثم أصـبح عـبـدالـكرX قـاسم نفـسـه يسـتـاء من الـوضع وأحس بأن زمـام
االمـور يكـاد يفلت من ب� يديه لـذا فـقـد غــيـر سـيــاسـتـه اVؤيدة لـلحـزب
الشــيـوعي العــراقي وبدأ باتـخـاذ اجــراءات عكسـيــة� وقـد أدى تغــيـيــر
الســيـاســة بهــذا الشكل وتغــيــيـر اVـواضع واحللفــاء الى اسـتــفــادة بعض
االنتـهازي� من اسـتغـالل تلك الظروف واستـغالل عـبدالكرX قـاسم نفـسه
لتحـقيق مآربهم اخلاصـة وVصلحة الفئـات التي ينتمون اليهـا أو يؤيدونها
سراً� وقـد تبلور كل ذلك بعد ١٤ ]وز ١٩٥٩ أي بعـد االحتفـال بالذكرى

األولى لقيام ثورة ١٤ ]وز.
وكــان مـعظم الـضـبــاط اVشـاركـ� في احـداث حــركــة الشـواف وكــذلك
اVعارض� حلكم عبدالكرX قاسم قد قـدموا الى احملكمة العسكرية العليا
اخلـاصــة (مـحكمــة الشـعب) التـي كـان يرأسـهــا العـقـيــد فـاضل عــبـاس
اVهداوي(٦) وقد حكمت احملكمة على معظمهم باالعدام� وفي ٢٠ ايلول
١٩٥٩ نفـذت فيـهم احكام االعدام رمـيـاً بالرصاص في سـاحة أم الطبـول
ببغـداد� كذلك نفـذت احكام االعدام بسـعيد قـزاز وثالثة آخرين من كـبار

اVسؤول� في العهد اVلكي.
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اVتهم� اVذكورين� ور�ا اعتـقد انه لو أتبع الرأفة بهم لكسب ود الشعب
وخـصـومـه في آن واحـد� ور�ا انه كـان مـؤمنا بـهـذا األسلوب فـعـالً لذا لم
يرغب في االنتـقـام لشخـصـه بالذات� وقـد أدت تلك االسبـاب فـيـما بعـد

الى اتخاذه قراراً بتخفيف احكام االعدام الصادرة بحق احملكوم�.
وقـد شــجع ذلك خـصــوم عـبـدالكرX قــاسم في اعـادة تـنظيم صـفــوفـهم
وزيادة نشاطهم والى ابتـعاد اصدقائه عنه� ثم بدأ بعـد ذلك تأليب القوى
السيـاسية بعـضها ضـد البعض االخر� وأدى كـل ذلك الى فقدان الثـقة به
وعـدم االعتـمـاد عليـه� وساءت االحـوال السـياسـيـة وبالننتـيجـة أدت الى
اضـعـاف سلطتـه وفـقـدانه السـيطرة على االمـور� واسـتـغل الكثـيـرون من
اعداء عبدالكرX قاسم الوضع واخذوا يحـرضونه ضد اصدقائه فبدأ يكيل
لهم الضربات فئة بعد اخرى الى ان جاء دور اصدقائه من الشعب الكردي
اVساند حلكمه أسـاساً فبدأ يضيق اخلناق عليـهم وعلى مصطفى البارزاني
رئيـس احلــزب الـد�قـــراطي الكـردســتـــاني بـالذات الذي كـــان من أخـلص
Xدافـع� عنه وقـد بذل محـاوالت كثـيـرة لثني عبـدالكرVاصـدقائه وخـير ا
قـاسـم عن اتبـاع هـذا الطريق لكن دون فــائدة فـأضـطر البـارزاني نـتـيــجـة
تدهور االوضـاع الى مــغـادرة بغـداد في ربيع العــام ١٩٦١ والتـوجـه الى
كردستان كما غادر بغداد أيضاً عدد من الساسة الكُرد� ونتيجة استمرار
تلك االوضـاع وتفـاقـمـهـا واسـتغـالل اVسـؤول� احلكـوميـ� لتلك الظروف
و]اديهم في االسـتـفـزازات واالعـتـداءات فـقد انـدلعت الثـورة الكردية في
١١ ايلول ١٩٦١ والـتي أدت مع عــوامل اخـــرى الى ســقــوط نظـام حكم

عبدالكرX قاسم ومقتله اثر انقالب ٨ شباط ١٩٦٣.
* ووووممممااااههههيييي    ااااننننططططببببــــااااععععتتتتكككك    ععععنننن    ااااحملحملحملحملككككممممةةةة    ااااللللععععــــسسسسككككررررييييةةةة    ااااللللععععلللليييياااا    ااااخلخلخلخلااااصصصصــــةةةة    ااااللللتتتتيييي    ععععررررففففتتتت

ببببــــ((((ممممححححككككةةةة    ااااللللششششععععبببب))))????

وكذلك سـائق سيارته� ولـسرعة قـيام اVنفذين بالعـملية ونتـيجة ارتبـاكهم
وكـذلك عـدم التـحسب لـلرمي اVوجـه من قـبل االشخـاص اVتـقـابل� حـيث
جـرى الرمي من جـانبي الشـارع فـقـد أدى ذلك الى مـقـتل أحـد اVهـاجـم�
وكان يدعى عـبدالوهاب الغريري� وقـد كان لترك جـثته في مـحل احلادث

اكبر االثر في اكتشاف هوية اVنفذين وخالل مدة قصيرة.
ونتيـجة العمليـة أصيب عبـدالكرX قاسم ومـرافقه قاسـم اجلنابي ببعض
اجلــروح وقـتل ســائق ســيــارته� وتفــرق الناس في الشــارع وهرب منفــذوا
العـمليـة بـسـرعـة� وخـالل عـدة دقـائق خـال اVكان من اVـارة وكـان بامكان
اVنفذين االقـتراب من السـيارة والتأكـد من نتائج عمليـتهم لوال ارتبـاكهم
وسرعة فرارهم ومقتل أحدهم� ثم نقل عـبدالكرX قاسم الى مستشفى دار
السالم ببغداد وبدأ انـصاره يتجمعون حوله� وكـان مصطفى البارزاني من
اوائل الذين حــضــروا الى اVسـتــشــفى واطمــأنوا على صــحـتــه� ثم بدأت
اVظاهرات تخرج في الشـوارع تأييداً له� كمـا بدأت البرقيات تنهـال عليه
لالطمــئنان عـلى صـحــتــه واVطالبــة بانزال الـعـقــاب باVتــأمــرين ومنفــذي

العملية.
ورقد عـبدالكرX قـاسم في اVستـشفى عـدة اسابيع� وألقي القـبض على
مـعظم اخملطط� واVسـاهم� في العـمليـة� و]كن صـدام حـس� من الفـرار
وهو مـصاب بجـرح في احدى سـاقـيه� وقُـدم منفذوا العـلميـة الى محكمـة
الشعب وكان اكثرهم من الشبـاب� والينكر انهم ابدوا شجاعة فائقة اثناء

محاكمتهم.
وبعــد انـتــهــاء احملــاكـــمــة حكم علـى مــعظم اVتـــهــم� باالعـــدام لكن
عــبــدالكـرX قــاسم أصــابه نـوع من التــردد والقـلق الشــديديـن وشيء من
اخلـوف من االنتـقـام مـنه في اVسـتـقـبل فـيـمـا اذا نـفـذ احكام االعـدام في
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اVشـترك� في احلـركة الى احملـكمة وحُكم عليـهم باالعـدام بتهـمة تآمـرهم
وتعــاونهم مـع دولة اجنبــيــة هي ســوريا!! واصــبــحت ســوريا الشــقــيــقــة
واحلـبيـبة- حـسب ما سـماها رئيس احملـكمة- دولة اجنبـية مـتآمـرة!! حقـاً

انها صيف وشتاء في سطح واحد!!
 لكن مع كل تلك الـسلبـيات والعـيـوب والنواقص فـقـد كـانت احملكمـة
تســتند عنـد اصـدار االحكـام الى القــوان� اVتــبــعـة وتســتــمع الى اقــوال
الشهـود والدفاع حـتى ان بعض اVتهـم� كانوا يدافـعون عن انفسـهم بكل
حرية وشـجاعة كـما كان احلـال مع سعيـد قزاز الذي كان آخـر وزير داخلية

في العهد اVلكي.
ولو قــارنا تلك احملكمــة باحملـاكـمــات الصـورية والـشكليـة التـي جـرت
فيما بـعد ومنذ انقالب ٨ شباط ١٩٦٣ لرأينا ان محكمـة اVهداوي كانت
عـادلة جـداً واصوليـة وقـانونيـة بالنسـبـة لكل احملـاكم التي شكلت بعـدها
Xفـيمـا اذا كـانت هنالك ثمـة مـحاكم� ورغم كل سـلبيـات عـهد عـبـدالكر
قاسم لـم يحكم على أي شخص باالعـدام أو السجن دون مـحاكـمتـه� وقد
رأينا فـيما بعـد ان االالف قد أعـدموا دون مـحاكمـتهم وحـتى دون تسليم

جثثهم الى ذويهم� وان آالفاً اخرى من الناس بقي مصيرهم مجهوالً.
*    ععععــــــــررررففففتتتت    ااااللللععععــــــــققققــــــــييييــــــــدددد    ببببــــددددررررااااللللدددديييينننن    ععععلللليييي    ثثثثــــااااننننيييي    ممممــــــــتتتتــــــــصصصصــــــــررررففففيييي    أأأأررررببببييييــــلللل    ففففيييي    ااااللللععععــــــــههههــــــــدددد
ااااجلجلجلجلممممــــههههوووورررريييي����    ووووأأأأططططللللععععتتتت    ععععللللىىىى    ااااللللععععددددييييدددد    ممممنننن    تتتتصصصصــــررررففففااااتتتتهههه    ممممووووااااققققففففــــهههه����    ههههلللل    للللكككك    اااانننن    حتحتحتحتددددثثثثنننناااا

ععععنننن    تتتتففففااااصصصصييييلللل    ذذذذللللكككك????
- لم يـكن عـــدد احملــــام� في أربـيل خـــالل الـعـــام ١٩٦١ يتــــجـــاوز
العـشرين مـحامـياً� ولم يتـجاوز عـدد الذين كـانوا �ارسون مـهنة احملامـاة
فـعليـاً عـدد اصابـع اليديـن� وكان من الـطبيـعي ان يشـكل احملامـون فـئـة
بارزة في اجملـتمع وان تكون لهم مكـانة خاصـة لدى اVسؤول� احلكومـي�

- بعـد قـيـام ثورة ١٤ ]وز ١٩٥٨ شكلت هذه احملكمـة بصـورة خـاصـة
حملاكـمة رجـاالت العهـد اVلكي� وترأسهـا العقـيد فـاضل عبـاس اVهداوي
وهو من اقــرباء عــبــدالكـرX قـاســسـم ومن اصــدقـائـه اVقــرب�� وباشــرت
احملكمـة باعـمالهـا خـالل االسـابيع األولى لقـيام الثـورة(٨) وكانت وقـائع
جلساتها تنقل عبر االذاعة والتلفزيـون وعلى الهواء مباشرة� وبالنسبة لنا
ومن وجـهـة نظرنا كـمـحـام� وحـقـوقيـ� ومن الذين كنا قـد شـاهدنا انواع
احملاكم واصولها وعملها بالقوان� النافذة فـقد كانت احملكمة شيئاً غريباً
وعـجـيـبـاً التلـتـزم بأي قـانون أو نصـوص أصـول احملـاكـمــات اجلـزائيـة بل
حتــولت الى منـبــر للخطابـة والشــعــارات والهــتــافـات واســتــغـلهــا بعض
االنتـهازيـ� اللقاء القـصـائد واهانة اVتـهـم�� وكنا نعـتبـرها في احلـقـيقـة
مـهزلة ال مـحكمـة� وكـان قانـون خاص قـد شـرع حملاكـمـة رجـاالت العهـد
اVلكي وكـان هذا القـانون ذا أثر رجـعي بخـالف القـوان� اVعـمـول بهـا في
العـالم وبخـالف اVبـاد  القـانونيـة وقواعـد العـدالة. ومن اعـمـال احملكمـة
التي تدعـو الى السـخـرية ان احـدى التهم اVـوجهـة الى سـعـيد قـزاز كـانت
تهمـة اسقاط اجلنسـية العراقـية عن عـزيز شريف وقد اجـاب قزاز عن ذلك
بقـوله ان عزيز شـريف كـان يعمل في دولة اجنبـيـة وان القانون في العـراق
يقضي باسقاط اجلنسية عن كل عراقي يعمل في دولة اجنبية دون موافقة
حكومـتـه� وVا سُـئل عن تلك الدولة االجنبـيـة أجـاب بانها سـوريا فـانهـال
عليــه سـيل من التـوبـيخ واالسـتنكار مـن رئيس احملكمـة واالدعــاء العـام
النه يعـتـبـر سوريا دولـة اجنبيـة!! فـأجـاب قـزاز بانهـا تعـتبـر دولة اجنبـيـة
حـــسب القـــانون الدولـي النهـــا دولة لهـــا نظام حـكمــهـــا ولهـــا حـــدودها

وقوانينها لذا تعتبر دولة اجنبية.
وبعد عدة اسابيع أي بعد حركـة الشواف في اVوصل قُدم بعض الضباط
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الشـيخ رشيـد (كـان من اصدقـائنا القـدامى وكـانت تربطنا اواصـر صداقـة
مـتيـنة مع جمـيع افـراد أسـرته واقـاربه) للذهاب الى كـركوك -حـيث كـان
شقـيقي متواجـداً فيها ذلك اليـوم- لتبليغـه باحلضور امام مـدير الشرطة�
ولم ينفذ الضابط اVذكـور االوامر التي كان قد استلمهـا من مدير الشرطة
أللقاء الـقبض عليـه مباشـرةً لكنه أكتـفى بتبـليغه بـاحلضور� وبعـد أن بلغ
الضابط شـقيقي بذلك غـادرا كركوك باجتـاه أربيل� وبدأ كاك احمـد يقود
سـيارته بنفـسـه وكانت سـرعتـهـا تفوق سـرعة سـيـارة افراد الشـرطة� وفي
منتـصف الطريق ب� ناحـيتي التـون كوبري وقـوشتـبـه وحتديداً قـبالة قـرية
اومـراوه العـائدة للـمـرحـوم ابراهيم علي وهو من أقـاربـنا وكـان عـضـواً في
احلـزب الد�قـراطي الكردسـتـاني أيـضاً� خـرج بـسيـارتـه عن الطريق العـام
دون ان يراه افـراد الشـرطة الذين كـانـوا مـتـأخـرين عنه كـثـيـراً وتوجـه الى
تلك القرية ومنها الى مناطق كويسنجق وبشده ر ورانيه التي التصلها يد

الشرطة.
وقـام مـدير الشـرطة اثر ذلك بسـحب يد ضـابط الشـرطة مـحـمـد الشـيخ
رشيـد من الوظيفة حل� اكـمال التحقـيق� وذهبت مع محمـد حسن دزه يي
Vقابلة اVتصـرف بدرالدين علي لالستفسار منه عن سبـب صدور أمر القاء
القبض على شـقيـقي فأخبـرنا بأن اليد له شخـصياً في اVوضـوع وان االمر
قد صـدر من احلاكم العسكري العام الـلواء الركن احمد صالح العـبدي(٩)
والبد ان شخـصاً مـا قد وشى به� وVا كـان بدرالدين علي شخـصاً مـغروراً
ومعـتزاً بنفسـه فقـد رأى في اVوضوع نوعاً من التـحدي لسلطتـه والتدخل
في شـؤون عــمله حـيث كـان يعــتـبـر نفـســه هو صـاحب السلـطة في اللواء
(احملـافظـة) واليحق لشـخص آخــر ان يلقي القــبض على أحـد دون عـلمـه
ودون موافقـته لذا وعدنا ببـذل كل جهوده اللغاء ذلك األمـر� لكن العامل

أو لدى طبـقـات اجملـتـمـع� وكـانت الدوائر احلكومـيـة مـجـتـمــعـة في بناية
واحدة انذاك فمكتب اVتصرف (احملافظ) ودوائر الشرطة واالمن واحملاكم
والطابو والتنفيـذ وغرفة احملام� وغيـرها كلها كانت في بناية اVتصـرفية
والتي التزال قــائمـة حـتى اليــوم وتقع قـبـالـة بناية ديوان مـحــافظة أربيل
احلـالية� وكـان هناك ]اس مـبـاشر ب� جـمـيع من في تلك البناية �ـا فيـهم
احملــامـــون� اضــافــة الى ان احملـــام� بحكـم عــالقــاتهـم االجــتــمــاعـــيــة

واستقالليتهم كانت لهم مكانة متميزة ونوعاً من التقدير واالحترام.
ولألســبـاب اVـذكـورة كــان احملــامـون يخــتلطـون مع اVوظف� ويتــرددون
عليـهم ومن ضمنهم اVتـصرفـ� الذين تولوا ادارة اللواء (احملافظة) وكـان
العـقيـد بدرالدين علي احـد اولئك اVتـصرفـ�� وكان قـد نقل الى وظيـفتـه
اجلــديدة كــمــتــصــرف للواء أربيـل في نيــســان �١٩٦١ وكــان قــبل ذلك
قائمـقاماً لقـضاء راوندوز� وبحكم صـداقتي وعالقـتي مع متـصرف أربيل
السـابق اللـواء الركن عـالء الدين مـحـمـود فـقـد حـضــرت جـمـيع احلـفـالت
التوديعـية التي اقـيمت على شـرفه �ناسبـة انتهـاء مهام عـمله في اربيل�
وقــد حـضــر بعــضــهــا بدرالدين علي قــبل ان يلـتـحـق بوظيــفـتــه اجلــديدة

كمتصرف� وهكذا حصل التعارف بيننا خالل تلك احلفالت.
وكـان معـروفاً عن بدرالدين علـي انه كان صـارماً وجـدياً وضد الفـوضى
ويحب سـيادة القـانون لذا كنا نؤيد هـذا اجلانب االيجـابي فـيه� وVا كـانت
تربطني عـالقات صـداقـة مع معـاوني اVتصـرف ومـدير األمن لذا ساعـدت

تلك العالقات في تكوين عالقة جيدة مع اVتصرف اجلديد.
وصادف ان صـدر أمر القاء الـقبض على شقـيقي كاك احـمد بعـد مضي
أسابيع على مباشرة اVتصـرف اجلديد بوظيفته� وعلى اثر ذلك كلف مدير
الشـرطة وكـان يُدعى يوسف اسمـاعـيل السـراج أحد الضـبـاط وهو مـحمـد

185186



نفــسـه الـى قـرية هـيـالوه العــائدة ايضــاً لنا لـتـوجــيــه بعض التــوصـيــات
واالرشـادات الى وكيلنا في الـقرية اVذكـورة� أما أنا فـقـد بقيت في قـرية
دوگـردكــان حـيث والـدتي واالخـرين من افــراد أسـرتنـا وبينمـا كـنت هناك
انتظر عـودة كاك احـمد لكي أودعـه في اليوم التـالي اذا بسيـارة مسلـحة
تابعـة للشـرطة تصل القـرية في تلك االثناء وفـيهـا مـفوض الـشرطة قـادر
حـاجي كرX اVشـهور بـ(قـادر بزن) والذي اخـبرني بان اVتـصرف قـد أرسل
في طلب شقيقي وVا أخبرته بتفـاصيل اVوضوع وانه غير موجود في ذلك
الوقت� ألـقى نظرة على غــرفــة اVضــيف (ديوه خــانه) وشــاهد زوجــاً من
احـذية شــقـيـقـي في احـد اVدارج فــأبتـسم ولم يصــدق كـالمي لكـنه غـادر

القرية عائداً الى أربيل.
وفي مـسـاء اليوم التـالي غـادر كـاك احمـد أربيل مـتـوجهـاً الى بغـداد�
وفي صــبــاح الـيــوم الذي تاله شــاهـدت وحــدات من اجلــيش تـتــوجــه الى
كــويسـنجق وســمـــعت هدير الـطائرات حــيـث بدأ هجــوم اجلـــيش وأخــذت
الطائرات تقـصف طريق خلكان ومناطق اخـرى� ثم بدأت الطائرات تتوجـه
الى منطقة بارزان وتقـصفها أيضـاً وهكذا اندلعت الثورة الكردية في ١١

أيلول ١٩٦١.
وفي نفـس اليــوم أي فـي ١١ ايلول أو اليـــوم الذي يلـيــه وبيـنمــا كـنت
جـالسـاً في داري عصـراً اذا بأحـد رجـال الشـرطة يطرق البـاب� وVا ذهبت
ألتب� اخلبـر اخبـرني الشرطي اVذكـور بأن محـمد زياد آغا غـفوري (كـاكه
زياد) قـد أقـتـيـد مـخـفـوراً من كـويسنجـق وهو مـوجـود في مـوقف شـرطة
اربيل ويـطلب توفـــيــر الفــراش وبـعض الطعـــام له� وكــاكــه زيـاد هذا من
الشخصيات الوطنية واالجتمـاعية في كويسنجق وكان عضواً في اجمللس
النيــابي خـالل العــهـد اVلكـي وقـد عـرف �واقــفـه الوطـنيـة. ورغم مــركـزه

الرئيــسي في الغـاء االمــر اVذكـور كـان عــالقـة صـداقـة الـسـيـد مـســعـود
محمد(١٠) بالزعيم عـبدالكرX قاسم وباللواء الركن احـمد صالح العـبدي
حــيث توسط لديه اللغــاء األمــر� وقـد بُلغ كــاك احــمـد بذلك لـكنه رفض
العودة الى أربيل حـتى يأمر احلاكم العـسكري العام بايقاف وسحب كـافة
ª االجراءات التي اتـخذت ضد ضـابط الشرطة مـحمد الشـيخ رشيـد وقد
ذلك فعـالً فيمـا بعد وعـاد كاك احمـد� وذهبنا معاً ومـع محمـد حسن دزه
يي لزيارة اVتـصـرف الذي وعـد بالوقـوف الى جـانبنا� وطلب اعـالمـه يأية

مشكلة قد حتدث في اVستقبل.
ومرت األمور بصـورة اعتيادية خـالل الشهرين او الثالثة الـالحقة� وفي
اوائل شـهـر ايلـول ١٩٦١ وحتـديداً قـبل اندالع الثـورة الكـردية بيـوم� أو
ثالثة ايـام اســتــدعـــاني اVتـــصــرف بدرالديـن علي وأبلـغني بأنـه يرى من
االفـضل لشـقـيـقي كاك احـمـد أن يسـافـر الى بغـداد ويقـيم هناك مـدة من
الزمن لـكي يكون بعــيــداً عن األنظار حــتى التلفـق ضـده تـهـمــة جــديدة�
وأعـتـقـد انه كـان صــادقـاً في كـالمـه� وفي احلـقـيـقـة كــان يريد مـسـاعـدة
شـقـيقي ألنه سـبق أن وعـد بذلك فكان عند وعـده� وعندمـا ذكـرت له بان
شـقـيقـي منشـغل باالشـراف على امـور الزراعة والـبذار وانه سـوف يسـافـر
الى بغـداد بعــد بضـعـة ايام� أجـابنـي بانه يفـضل ان يسـافــر بأقـرب وقت
zكن وخـــالل يوم واحــد أو يومـ�� فــوعــدته بـذلك وغــادرت بنـاية ديوان
اVتـصرفـيـة وتوجهت مـبـاشرة الى قـريتنا دوگـردكان وشـعرت بـأن شيـئاًمـا
سيحدث في غضون ايام ألن اجلـو السياسي كان بالغ التوتر وكنت األحظ
وجـود حتركـات عسكرية غـيـر طبيـعيـة� وعند وصـولي الى قريتنا وجـدت
شـقيـقي كـاك احمـد منشـغالً بامـور الزراعـة والبذار فـعـالً� فأبلغـتـه اخلبـر
واتفقنا مـعاً على ان يسافـر في اليوم التالي وقـرر هو أن يذهب في اليوم
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مـؤخـراً هذا الكالم لنـفـسـه وبأنه هو القـائل� علمـاً انـني كنت قـد سـمـعت
ذلك منذ نحو نصف قرن من كاكه زياد نفسه ولم اسمعه قط من سواه اال
مـؤخـراً من صـديقي جـرجـيس فـتح اللـه� وهنالك نوادر وطرائف سـيـاسـيـة

اخرى من هذا القبيل تعود الى اVرحوم كاكه زياد.
وبعد مـضي بضعة ايام علـى توجه كاك احـمد الى بغداد وبدء احلـركات
العـسـكرية فـوجـئت بـانه قـد ألقي القــبض عليـه هنـاك مـرة اخـرى بتـهــمـة
التــعـاون مع الثــورة الكردية� وعلى اثـر ذلك قـابلـت اVتـصــرف بدرالدين
علي لكني لم أتلق منه جواباً شافيـاً وأفهمني بأنه اليستطيع عمل شيء�
وحـــاولت ان اوضح له بـأنه قــد تـوجــه الـى بغــداد بـناءً على طـلبــه� لـكن
الكالم معـه كان دون جـدوى� وقد وجـدته منشغـالً بالنداءات الهاتفـية مع
اجلهات العـسكرية كما انه كان في اسـتقبال دائم لرؤساء الـعشائر اVوال�
للسلطة� فـتركتـه دون احلصول على نتـيجة� ثم سـافرت الى بغـداد. وبعد
يوم� او ثالثة فـي بغـداد ورغم احملـاوالت التـي بذلتـهـا عن طـريق بعض
االصدقاء والتي كانت بدون جدوى أيضاً� ª تسفير كاك احمد الى سجن
البــصـرة� وعـندمـا ودعــتــه في مــحطة القطار طـلب مني عــدم االكـتــراث
والعودة الى اربيل واالهـتمام بشـؤوننا اخلاصة ومـتابعـة االعمال الزراعـية
التي كـان بصدد تنفـيـذها قبل مـغادرته الى بـغداد� وبعـد مغـادرة القطار

عدت في تلك الليلة الى دار شقيقي االخر الطبيب انور.
وفي اليوم التـالي عدت الى اربيل حزيناً� وزاد من حـزني ماكانت تبـثه
اجـهـزة االعـالم احلكومـية من دعـايات واكـاذيب مـفـادها (انه ª القـضـاء
على حركـة التمـرد وسلم اكثـر اVساهم� انفـسهم الى السلطات احلكومـية
وهرب الباقـون� وان البارزاني قـد أصيب بجـروح والتجـأ الى احدى الدول
اجملاورة!!) وبالرغم من يقيني من كذب تلك االدعاءات فانها أثرت على

االجتماعي وثرائه فـقد آثر سلوك طريق خدمة شعبـه وبني قومه لذا اصبح
مـوضع اVسـاءلة مـرات عديدة في الـعهـدين اVلكي واجلـمـهـوري� ونتيـجـة
مـواقفـه اVشرفـة ودوره الوطني والقومـي منذ ايام شبـابه فال غـرابة في ان
يخـتاره البـارزاني نائباً ثانيـاً لرئاسـة احلزب الد�قـراطي الكردستـاني عند

قيامه بتأسيس هذا احلزب.
وقد ذهبت شـخصـياً الى موقف الشـرطة والتقـيت كاكـه زياد ووفرت له
الفـراش والطعـام وكـذلك عـملت على تخـصـيص غـرفـة خـاصـة له بواسطة
ضــبـاط الـشـرطـة اخملـتــص� الذيـن كـانـوا من الكُرد وكنت عـلى مــعـرفــة
شخصية بهم� وفي اليوم التالي ودعته في محطة القطار حيث ª تسفيره
مخـفوراً الى بغـداد� وبعد مضي بضـعة ايام اطلق سـراحه بكفـالة وفرضت

عليه االقامة اجلبرية في بغداد.
وبهـذه اVناسبـة حتضـرني حكاية طريفـة رويت عن كاكـه زياد آغا� فـفي
العـهـد اVلكي وحتـديداً في اوائـل اخلـمسـيـنات من القـرن العـشـرين كـانت
تصـدر في بغـداد مـجلة فكاهـيـة على غـرار مـجلة (حـبـزبوز) التي كـانت
تصـدر قـبل ذلـك التـاريخ� وكـان يوجـد انذاك حـزبان ســيـاسـيـان مـجـازان
رسمياً هما حزب االحتاد الدستوري الذي كان يرأسه نوري السعيد وحزب
االمـة االشتـراكي الذي كان يرأسـه صـالح جبـر وكالهـما كـانا من الساسـة
البارزين في العـهد اVلكي� وقد كتـبت اجمللة اVذكورة تقول: (سُئِـل كاكه
زياد نائب كـويسنجق عـن الفرق بـ� احلزب� اVـذكوريـن فأجـاب «كـالفـرق
ب� البـيبـسي كوال والكوكـا كوال» فطـعمـهمـا واحد ولونهـما واحـد ولكن
شكل الزجاجة يخـتلف احدهما عن األخر) ونُقل هذا الكالم فيـما بعد عن
اVرحــوم كـامل اجلــادرجي كــحكاية طريفــة رواها كـاكــه زياد. وقــد نسب
اVؤرخ جـرجـيس فتح اللـه خالل حـوار مطول اجـرته مـعه جـريدة (خـه بات)

189190



سـراحـهـمـا فنـفـيت ان يكون لي أي مـعـارف هناك أو أي تـأثيـر في ذلك�
ووعـدته بانني سـاحـاول بـصـورة غـيـر مـبـاشـرة ان ابذل جـهـودي فـيـمـا اذا
اسـتطـعت عـمل شيء مــا� وغـادرت بناية ديـوان اVتـصـرفــيـة وأنا أشــعـر
بشيء من الـزهو والفــخـر ألن اVتــصــرف بدرالدين علـي يتـوسـط لديّ في
مـوضـوع مـا� ونقلت مـادار بيننا الى احلـزب الد�قـراطي الكردسـتـاني عن

طريق بعض االصدقاء.
وبعــد مــضي اكــثـر مـن شـهــر على بـدء الثــورة الكردية وحــصــول تلك
التطورات سافرت الى بغداد لتقصي اخبار شقيقي كاك احمد وبذل جهود
اخرى من أجل اطالق سـراحه� وبعـد ان أمضيت يوم� او ثـالثة في بغداد
لم احـصل خـاللـهـا على اية نتـيـجــة ايجـابيـة� قـررت السـفــر الى البـصـرة

Vقابلة شقيقي واالطمئنان على أحواله.
وغـادرت بغـداد مـسـاءً بالقطار ووصـلت البـصـرة صـبـاح اليـوم التـالي�
وبعد ان ذهبت الى احـد الفنادق توجهت من هناك بسيارة أجـرة الى سجن
البصـرة اVركزي دون ان تكـون لي أية معـرفة بأحد اVـسؤول� فيـه� وهناك
قـابلت مديـر السجن بعـد أن عـرفتـه بنفـسي -واعـتقـد انه كـان من أهالي
اVوصل ومن اقــرباء الدكـتـور حتــس� نورالدين «من جـهــة األم» الذي هو
طبـيب أربيلي ومن أسرة مـعروفـة وكان رجـالً مهذبـاً جداً فأحـترمني غـاية
االحتـرام� وأرسل في طلب شـقيقـي كاك احمـد وخصص لنـا غرفة منـفردة

للتحدث معاً.
وخالل احلديث أفهمني شقيقي بانه سج� في قـاعة كبيرة مع عدد كبير
من الســجناء جــمــيـعــهم من الـكرُد ومـعـظمـهـم من أربيل ومن مــعــارفنا
وأهالي منطقـتنا� وكـذلك بعض البارزانيـ� وكان احـدهم وهو (فرزي آغـا
البـيداروني) من البـارزاني� اVبعـدين الى منطقـتنا بعد ثورة بارزان العـام

معنوياتي فكيف �عنويات الناس اآلخرين من عامة الشعب?!
وفي تلك االثناء وبينمـا كـانت السلطات احلكومـية تذيع انبـاء (انتهـاء
التـمرد) اذا بنا نسـمع نبأ تطويـق مركـز ناحيـة هيران والتي تبـعد مـسافـة
حوالي عشرين كيلومتراً شرق شقالوه� وكان ذلك مفاجأة سارة بالرغم من
ان مــدير الناحــيــة رقــيب حــس� مـال دزه يـي كـان أحــد ابنـاء عـمــومــتي
وشـخــصـاً مــقـرباً لي� وبعــد عـدة ايام مـن احلـصـار اVفــروض على مــركـز
الناحــيـة ورغم قــصف الطائرات للمنـطقـة ومـحــاوالت عـديدة من اجلــيش
واVوال� للسلـطات احلكومـيـة للتـقـدم الى مـركـز الناحـيـة فـقـد باءت تلك
احملـاوالت بالفـشل واسـتـسلم مـدير الناحـيـة ومن مـعـه من افـراد الشـرطة
واVوظف�� وكـان لذلك تأثيـر كـبيـر على مـعنويات الناس حـيث أيقنوا ان
الثورة الكردية ماتزال مستمـرة بل ان نشاطات الثوار اصبحت جتري على

مقربة كيلومترات من أعينهم.
وبينمـا كانت السلطات احلكومـية منشـغلة في أمر مـدير الناحيـة وأسره
واحتـالل مركـز الناحيـة من قبل الثـوار اذا بنا نسمـع بان الثوار قـد أسروا
نائب مـدير شرطة اربيل عـبـدالقادر النجـدي عندمـا كان في طريق عـودته
بحـمـاية الشـرطة اVسلحـة من شـقـالوه الى أربيل� وكـان الضـابط اVذكـور
رجالً طيبـاً ومساVاً ولم يكن قد أضـر بأحد لذا كان موضع احـترام وتقدير
الثــوار رغم احــوالهم اVعــاشــيــة الســيـئــة انذاك� وقــد اهتــمت السـلطات
احلكوميـة اهتماماً كبـيراً باVوضوع وأهملت قـضية مدير الناحـية ألنه كان

كُردياً.
وفي أحـد االيام استـدعاني اVتـصرف بدرالـدين علي الى مكتبـه بديوان
اVتـصـرفـيـة وVا قـابلتـه فـاحتني حـول مـوضـوع مـدير الناحـيـة ونائب مـدير
الشــرطة طالبــاً مني ان ابعث خــبـراً الى مــعـارفـي هناك للتــوسط الطالق
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االخبـار اVشجعـة� وأكد لي شـقيقي كـاك احمد عـدم حاجـته الى أي شيء
وانه يشعـر بكامل االرتياح وبعـد ان طمأنني طلب مني العـودة الى اربيل
لرعـاية شـؤون العـائلة وعـدم احلـاجة الى الـقلق بسـببـه� وفي مـسـاء اليـوم
نفـــســـه عـــدت بالقطـار الى بغـــداد و]لـكني شـــعـــور بالفـــرح واالرتيـــاح
واالطمــئـنان� وبعــد يومـ� عــدت الى اربيل حــيـث طمــأنت والدتـي التي

كانت قلقة وحزينة بشأن احوال شقيقي.
وأعـود للحـديث عن عـالقـتي مع بدرالدين علي فـبـعـد اندالع ثورة ١١
ايلول ١٩٦١ تغـير وضع الرجل كليـاً فأصـبح متطرفـاً شديداً واكـثر عنـفاً
وحقداً على الثورة الكردية متخذاً موقـفاً عدائياً منها� كما أصبح يعادي
كل من له عالقـة بالثورة أو باحلزب الد�ـقراطي الكردستـاني من قريب أو
بعيد� واصبح اVوضـوع كأنه مسألة شخصية تهـمه بالذات� وباشر باتخاذ
االجـــراءات ضــــد كل من يـشك في والئـه وكـــأنـه شـــرطي لـدى السلـطة�
فأخـذت الهوة تتـسع بينه وب� اصدقـائه السابـق�� واخذت كراهيـة الناس

له تزداد يوماً بعد يوم.
وبعد مدة اطلق الثوار سراح مدير ناحية هيران ونائب مدير شرطة اربيل
حــيـث عــادا الى اربيـل في اواخــر تشـــرين األول ١٩٦١ أي بعــد مـــضي
حوالي اربع� يومـاً على أسر مدير الناحـية وأسابيع على أسـر نائب مدير
الشرطة� وبعد عـودة مدير الناحية رقيـب حس� مال دزه يي حل في دارنا

وكان يستقبل الزوار واVهنئ� هناك.
وكان يوجد في اربيل ضابط شـرطة اسمه ابراهيم الطائي ع� في اواخر
العام ١٩٥٩ أو اوائل العام �١٩٦٠ وقد تعرف عليّ بحكم كون عشيرته
التي ينتمي اليها هم من اخوال ابن عمي هاوار ابراهيم آغا� ثم نقل فيما
بعـد الى قـضـاء مـخـمـور وكـان يتـردد عليّ عند مـجـيـئـه الى اربيل وكـان

١٩٤٥ وكـان سـاكنـاً في قـريتنا بالذات� وذكــر لي شـقـيـقي بأنهـم يلقـون
معـاملة طيبة من اVسـؤول� ومن مدير السجن بـالذات وانهم اليعانون من
Xعتقل� صـالح شيره� وهو كادر حزبي قدVأية مشاكل� وقال ان من ب� ا
ومن اصــدقــائنا اVقــرب� ومن مـنطقــتنا� ورجــوت من مــســؤولي الســجن
اسـتدعـاء صالح شـيره وكـذلك فرزي البـيداروني� وقـد سألني كـاك احمـد
أول مـاسـألني عن مـدى صـحـة االخـبـار واالدعــاءات التي تذيعـهـا اذاعـة
بغــداد فــأجــبـتــه بكـذب تلك االخــبـار واالدعــاءات وبان الـثـورة الـكردية
مـسـتـمـرة وان البـارزاني سـالم° ومـعافـى ويقـود الثـورة شخـصـيـاً وأخـبـرته
بحكاية مــدير ناحـيـة هيـران ونائـب مـدير الشـرطة� وعندمـا حــضـر صـالح
شـيـره الى الغرفـة بشـره كـاك احـمد فـوراً بتلك االخـبـار وبدا الفـرح ظاهراً
على مالمحهم� وكنت قد جلبت لهم كمية من الفواكه واVأكوالت وبعد ان
طمأنتهم على الـوضع وعلى اخبار العائلة تركتـهم على أمل ان التقي بهم

ثانية في اليوم التالي.
وغــــادرت مـــبنـى الســــجن الى الـفندق� وفـي اVســــاء ذهبت الـى نادي
اVوظف� وهناك التقيت بأحد اقربائي وهو احـمد علي كاكه خان الذي كان
موظفاً وقـد نقل قبل عدة اشهـر الى البصرة حيث كان يـجري يومذاك نقل
جــــــمـــــيـع اVوظـف� الـكُـرد الذيـن يشـك في والئـهـم للـسلـطة الـى االلويـة
(احملافظات) اجلـنوبية� ولم أصادف في الـنادي أي موظف أعرفـه معـرفة

سابقة أو أحداً من زمالء أيام دراستي اجلامعية.
وفي صـبـاح الـيـوم التـالي ذهبت ثانـيـة الى السـجن وقـابلـت اشـخـاصـاً
اخرين من اVـعتقل� وكنت احـمل بعض النقـود لكاك احمد فناولـته اياها�
وأمـضـيت مـعـهم فـتـرة طـويلة� لم أشـعـر خـاللهـا بأنهـم يشكون من سـوء
الوضع� ورأيت عالمات الـفرح على وجوه اجلميع بعـد ان نقلت اليهم تلك
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وكان قبل ذلك وحيداً ومنبوذاً اال اننا جعلناه اليشعر بالعزلة وعملنا على
اخــتــالطه بالـناس خــاصــة ان من طبــائع اهالـي اربيل أســاســاً االهتــمــام
بالغريب واحتـرامه الى درجة اليشعر مـعها بالغربة� لذا كـان دائم احلضور
في مجـالسنا وفي النوادي حتى انني كنت ادعـوه الى داري دائماً حلـضور
اVآدب التي كنت اقـيمـها أحـياناً الصـدقائي أي ان العـالقات بيننا كـانت

قد تطورت الى تلك الدرجة احلميمة.
قلت بعــد مـغـادرتـي دائرة صـديقي األول وبـعـد سـمــاعي منه خـبــر نقل
ضـابط الـشـرطة ابراهيـم الطائي ذهبت لزيارة مــعـاون اVتــصـرف عـبــدالله
عـبــداللطيف واثناء زيـارتي له سـألتــه عن مـدى صـحــة خـبـر نقـل الطائي
فـرأيت عـالمات االرتـباك واالنزعـاج على وجـهـه� وأجـابني بأنه لم يسـمع
بذلك لكنه عـرف مـصـدر اخلـبر واجلـهـة التي كنت قـد قـدمت منهـا� وبعـد
مـغادرتي Vكتـبـه كان قـد اتصل هاتفـياً بالطائي طالـباً منه احلـضور فـوراً
وأبلغــه باخلـبـر مــوضـحـاً لـه ان ذلك من تدبيـري وتـدبيـر صـديـقي االخـر�
فــذهب الطائي الى اVتــصــرف بدرالدين علي الذي كــان يحــضـر حــينداك
مناسـبـة رســمـيـة وبعـد أن حـيـاه أخـبــره بأنه سـمع بخـبـر نـقله وان مـصـدر
انتشـار اخلبـر الذي كان سراً هو فـالن وفالن وان االمـر والتلفيـقات هو من
تدبيرهما! فغضب اVتـصرف من ذلك واوعز بالغاء أمر نقل الطائي وبنقل
صـديقي اVوظف االخـر الذي كـان قـد ابلغني اخلـبـر كذلك أوعـز اVتـصـرف
بابعـادي عن لواء أربـيل� وعـاد ابراهيم الطائي الى مـخــمـور وانتـقم مني
بالقــاء الـقـبـض على أقــاربي وهم كـل من هاوار ابراهيـم وطلعت مــشــيــر

بتهمة تأييدهما للمتمردين!!
وكنت في تلك االثناء في داري أجـهل ماجرى وفـجأة رن جـرس الهاتف
فاذا بصديقي اVذكـور في حالة عصبـية وبدأ يعاتبني لقيـامي بنقل اخلبر�

انسـاناً بسـيطاً طيب القلـب� وفي بعض االحـيان عـندما كـنت اتابع بعض
الدعاوى في محكمة مخمور كنت اذهب لزيارته بعد االنتهاء من الدعوى
فكان في منتـهى الكرم رغم كونه من عـائلة فقـيرة� وكـان يتصـرف وكأنه
هو حـاª الطائـي بعـينه� وقـد اسـتــمـرت العـالقـات بيننـا على ذلك احلـال
حـتى اندالع الثورة الكردية حـيث تغـير وضع ابراهيـم الطائي كثـيراً شـأنه
شأن اVـتصرف بـدرالدين علي فبـدأ �الحقـة كل من يُشم منه رائحـة احلزب
الد�قراطي الكردستاني� وصار يعـتدي على الناس ويعامل اهالي اVنطقة
بقـسوة وعنف وقـد أبديت له النصح عـدة مرات لكن دون جـدوى� كمـا ان
أبن عمي هاوار آغا اVقيم في مخمور حاول ان يحيده عن تلك التصرفات
لذا بدأ الـطائي �قـــاطعــتنـا� واصــبح النـاس يشكون مـنه عند اVتـــصــرف
بدرالدين علي الذي رغم قـساوته وسـوء تصرفـاته هو فقـد كان غـير راضٍ
من تصرفات الطائي التي كـانت تزيد من النقمة على السلطة وتؤدي الى
هروب الناس وعــدم ترددهم عـلى الدوائر الرســمـيــة أو التــحـاق بـعـضــهم

بالثورة الكردية.
وذات يوم كنت في زيارة احـد اVسـؤول� في دائرته وكـان من اصدقـائي
اVقـرب� حـيث كنت اتردد علـيه دائمـاً� وكـان شـخـصـاً طيـبـاً يحـاول جتنب
االساءة الى أحد� وقد أخبـرني ذلك الصديق بانه سمع بان ابراهيم الطائي
قد نقل فأستحسنت ذلك كـثيراً. وبعد مغادرتي تلك الدائرة ذهبت لزيارة
مـعاون اVتـصـرف عبـدالله عـبداللطيف الـذي كان من اVقـرب� لعـبدالسـالم
عـارف ومن أقـربـائه على مـا اعـتــقـد وكـان قـد نقل الى أربـيل في اواخـر
العـام ١٩٥٨ أو اوائل العـام ١٩٥٩ بعــد أقـصـاء عـبـدالسـالم عـارف من
مناصبه(١١)� وبناءً على توصية احد اقاربي وهو بايز عزيز دزه يي الذي
كـان زميـالً له في الدراسـة والوظيـفـة� أصبـحت أهتم به وأكن له الـتقـدير
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وبعـد ان اجنـزت بعض االمـور اVسـتـعـجـلة غـادرت اربيل مـتـوجـهـاً الى
كركـوك حيث كـان لي اقرباء واصـدقاء هناك� وعلمت فـيمـا بعد بان خـبر
ابعادي عن اربيل قـد وصل كاك احمد وهو فـي سجن البصرة فـتأثر بذلك
تأثراً بالغاً ألنني كنت الوحيد الذي كان يرعى شؤون االسرة ومصاحلها.

وبعـد أيام ذهب ابن عمي رقـيب حـس� مال دزه يي مـدير ناحـية هيـران
والذي كـان قد عاد من االسـر قبل مـدة قصـيرة Vقـابلة اVتصـرف بدرالدين
علي ورجـاه وأخبـره بانه يقيم في داري واقـنعه باVوافـقة على عـودتي الى
اربيل� وª تبليـغي بذلك فـعدت ثانـية الى أهلي في أربيـل لكن العالقـة
بيني وب� اVتـصرف بدرالدين علـي قد أنقطعت ولم أقـابله أو أراه اال في
اVناسبات الرسـمية العامـة� كذلك حتاشيت االتصال بـأي مسؤول حكومي

آخر دون سبب رسمي.
Xوفي شـهـر كـانون الثـاني ١٩٦٢ -على مـاأعـتـقـد- أصـدر عـبـدالكر
قـاسم قراراً باطالق سـراح اVعـتقل� بسـبب (قـضايا الشـمـال)� وقد شـمل
القرار شـقيـقي كاك احمـد الذي عاد الى أربيل ثـم ألقي القبض عليـه بعد

مدة مرة آخرى.
ومـادمنا بصـدد احلـديـث عن بدرالدين علي فـانني اتـذكـر حـادثة طريفـة
جــرت في مـســاء يوم ١٤ ]وز �١٩٦٢ وقــبل ذلك �دة طويـلة كـانت قــد
Xشكلت جلنة برئاسـة مـحمـد حسن دزه يي القـامة ]ثـال للزعـيم عبـدالكر
قاسم ونصـبه في احدى الساحـات العامة في مـدينة اربيل على غرار اVدن
االخـرى� وقد اخـتـارت اللجنة احـد الفنان� من بغـداد وأوفـد الى ايطاليـا
لصنع التـمثـال هناك من البـرونز� وأنتـهى العمل مـن صنعه قـبل ١٤ ]وز
١٩٦٢ وتقرر نصب التمثال في الساحة الواقعة عند تقاطع طريق كركوك
- اربيل العـام مع الشـارع السـتـيني وسـمـيت السـاحـة بـ(سـاحـة الزعـيم)

فندمت كـثيـراً على ذلك� وعلمت فـيمـا بعد ان مـعـاون اVتصـرف عبـدالله
عــبــداللطيـف وضـابـط الشــرطة ابراهيم الـطائي كــانا ينـتـمــيــان مــعــاً او
يتعاطفان مع فئة سياسية واحـدة هي الفئة القومية والناصرية وانهما كانا

من جماعة عبدالسالم عارف.
وفي اليـوم التالي اتصل بي مـدير الشرطة هاتفـياً وطـلب حضـوري ألمر
هام� وعندمـا ذهبت الـيه أخـبـرنـي بان اVتـصـرف بدرالدين علي قـد أخـبـره
بأنني اتـردد على دوائر اVتــصـرفــيـة وعـلى اVسـؤولـ� واسـتــغل عـالقــتي
بهؤالء لنقل االخبار الى (اVتـمردين) وان وجودي في اربيل وترددي على
اVتــصـرفــيـة خطـر على اVصلحــة العــامـة لذا يطـلب مني بأمــر اVتـصــرف
مـغـادرة لواء «مـحـافظة» اربيل فـوراً والـذهاب الى اجلـهـة التي اخـتـارها
خـارجهـا� فأوضـحت له بان ترددي على اVتـصـرفيـة والدوائر الرسـميـة هو
بحكم عـمـلي كـوني مـحـامـيـاً وان قــيـامي بتـولي بعض الدعــاوى يتطلب
احلضـور في غرفة احملام� ومـراجعة احملاكم اVـوجودة في بناية اVتصرفـية
كـما ان ترددي على بعض اVـوظف� هو أما Vتـابعـة عمل رسـمي أو لزيارة
الصـداقـة مـعـهم فحـسب� وان هذه االتـهامـات الاسـاس لهـا من الصـحـة�
وأخـبرته بان اVتـصرف اذا كـان اليرغب في ذلك فـال مانع عندي من عـدم
التــردد على الدوائر مـطلقـاً وحــتى مــراجـعــات احملـاكـم سـوف أوكل بهــا

شخصاً آخر من احملام�.
وعلى اثـر ذلك اتصل مــدير الشــرطة باVـتـصــرف واخــبــره �ا ذكــرته له
ويبــدو ان اVـتــصــرف وافق في باديء االمـــر لكنه عــاد وأصــر عـلى رأيه
السـابق بوجـوب مـغـادرتي أربيل فـاسـتـمـهلتـه بضع سـاعـات ريثـمـا اجنـز
بعض اعـمـالي واتهـيـأ للسفـر فـوافق مـدير الشـرطة واخـبـرني بانني اذا لم

اغادر بعد الظهر فانه سيضطر الى ابعادي مخفوراً وبحراسة الشرطة!
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اVتـصـرف والضـبـاط يطلقـون مـئـات الطلقـات جـزافـاً ودون هدف� وكـانت
هنالك احدى العـربات اVدرعة اVرافقة للمـتصرف والعسكري� واقـفة قرب
النادي وعليهـا مدفع رشاش فـبدأت تطلق النار بدون هدف ايضـاً� وكانت
النسـوة قـد اجـتـمـعن في سطح دار مـحـمـد حـسن دزه يي والدور اجملـاورة
اVشرفـة على حديقـة النادي فبـدأن بالصيـاح والعويل وهن يهـربن حتى ان

بعضهن قد تركن عباءاتهن وأحذيتهن!
وشاهدت بعـض الضباط اVتـواجدين في احلـفلة مخـتبأين حتـت اVناضد�
واحلق يقـال ان اVـتـصـرف بدرالدين علـي أبدى شـجـاعـة كـبــيـرة وحـاول ان
يخـرج من حـديقة النادي اليـقاف اجلنود عن الـرمي بعد ان اخـتلط احلـابل
بالنابـل ولم يعـد يـعـرف مــصـدر اطالق الـرصـاص وال رمــاته� وقـد حــاول
بعض اVوظف� منـع بدرالدين علي من اخلـروج فـأخـذ يصيـح بهم بأنه يريد
ايقــاف اجلنود عن الرمي قــائالً انهم -أي اجلنود- كــادوا هم ان يقــتلونا�
وبعـد مضي اكـثر من نصف سـاعة هـدأ الوضع وعاد كل واحـد الى مكانه
وشـاهدنـا نائب اVتـصــرف حـسن علوّ الـقـيـسي وقــد سـقط عنـد هروبه في
خـزان مــاء كـبـيـر نـقـال يحـوي قــوالب عـديدة من الثلـج لتـبـريد اVـرطبـات
واVشـروبات وكـانت مـالبسه مـبللة كلـها وكـأنه قـد سـقط في بركـة كبـيـرة
للمــيـاه! ولم يـكن بامكاننا الـضـحك عند مــشـاهـدتنا لهـذه اVـواقف لكي
اليفسـر باننا ر�ا نعرف باحلادث مسـبقاً وان لنا عالقـة مع الثوار� وهكذا
فــأنه في الـوقت الذي كــانت السـلطات احلكومــيــة تذيـع انبــاء (انتــهــاء
التـمـرد) فقـد رأينا ان عـمليـات الثـوار قـد اصـبـحت ]تـد الى قلب اVدينة

وامام انظار اVتصرف وكبار اVسؤول� احلكومي�!
ومـرت االيام� وبينما كنا نعـيش اجـواء متـوترة خالل شـهر كـانون األول
١٩٦٢ صادف ان سـافرت مع أحـد ابناء عمومـتي وهو اسماعـيل محـمود

وماتزال هذه التسمية شائعة حتى االن لدى عامة الناس في أربيل.
وفي يوم ١٤ ]وز ١٩٦٢ أقيم حـفل كبير �ناسـبة الذكرى الرابعة لـقيام
ثورة ١٤ ]وز ª خـــالله ازاحــة الســتــار عـن التــمــثــال اVذكــور مـن قــبل
اVتصرف بدرالدين علي� ولم أحضر احلـفل وال اتذكر االن السبب فيما اذا
كنت مـدعـواً أم ال� أم انني لم احـضـر مـتـعـمـداً� على أية حـال لم أحـضـر
احلــفل وبالتــالي لم اسـتــمع الى الكـلمـات التـي القـيت خــالله في مــديح

الزعيم عبدالكرX قاسم.
وكـان مـسـاء ذلك اليـوم مـوعـداً القـامـة حـفلة غنـائيـة في حـديقـة نادي
ازادي بهذه اVنـاسبة� وكـانت قد جـرت العادة على اقـامة مثل تلـك احلفلة
في مـسـاء يوم ١٤ ]وز من كل عـام منذ افتـتـاح النادي اVذكـور في ربيع
العام �١٩٦٠ وجتمع في حديقة النادي عدد غفير من اVدعوين وكنت من
ضمنهم� وكان العديد من اVغن� واVغنيات قد حضروا خصيصاً من بغداد
الحـياء احلـفلة� وقد جـمـعتنا مـائدة واحدة مع كل مـن شقـيقي كـاك احمـد
وابراهيم علي دزه يي ومـجـيـد جـوكل دزه يي� وبعـد مـضي فـترة قـصـيـرة
على بدء احلفلة جـرت اVزايدة العلنية جلمع التـبرعات للنادي� وبينمـا كان
مـحـمد حـسن دزه يي يقف علـى اVسرح وقـرب مكبـرة الصـوت ليـعلن عن
اVبـالغ التي وصـلت اليـهـا اVزايدة اذا بعـدة اطالقــات من الرصـاص توجـه
نحو النادي مـن مسافـة بعيدة ومن اجلـهة الشـرقية التي كـان خط السكك

احلديدية �ر منها.
وفـجـأة حـدث هرج ومـرج بـ� احملـتـفل� وأخـتـبـأ بعـضـهـم حتت اVناضـد
وغرف احلمام واVرافق الصحيـة حتى ان البعض منهم قد ]دد داخل جداول
الورد في احلـديقـة والتي كـانت مسـقـيـة باVيـاه ومليـئة باالوحـال� وكـانت
طلقات الـرصاص اVرميـة نحو النادي التتـجاوز سـبع أوثمان فـاذا بحراس
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رئيس اجلــمـهــورية عــبـدالســالم عـارف وهو ســعــيـد° بهــذا احلـدث� وقــبل
مغادرته أربيل طلب منه اVتصرف بدرالدين علي التوسط لدى عبدالسالم
عارف بـشأن استـمراره في منصـبه� وVا كـان الوضع متـوتراً بعد ولم يـجر
أي حل للقضية الكردية ولنية االنقـالبي� السيئة جتاه الثورة الكردية وVا
كــان بدرالدين علـي أفـضل مـن ينفــذ تلك الســيـاســة لذا قــررت حكومــة

االنقالب ابقائه في منصبه.
وعـقـد رؤسـاء العـشـائر من اVوال� للحكومـة ومن احملـايدين اجـتـمـاعـاً
كــبـــيــراً في فـندق صــالح الديـن الواقع في مـــصــيف صـــالح الدين (٣٢
كيلومـترا شمالي مـدينة اربيل) بعد ايام قليلة من وقوع انقـالب ٨ شباط
١٩٦٣ وذلك لبـحـث االوضـاع اجلـديدة والنظـر فـيـمـا اذا كــان من اVمكن
االسـتـمـرار على مـوقف اVواالة للسلطـة اجلديـدة أوتأييـد الثـورة الكردية�
وقـد ذهبنا مع شـقــيـقي كـاك احـمـد وبطلب من الزعـيم الـكردي مـصطفى
البــارزاني واحلــزب الديقــراطي الكردســتـانـي الى هناك لألتصــال ببــعض
اجملـتـمـع� ومـحـاولة كسـبـهم الى جـانب الـثورة الكـردية أو أبقـائهم على

احلياد ان امكن في حالة نشوب القتال بينها وب� احلكومة اجلديدة.
وبعد جهود كبيرة ]كننا من اخـذ التعهدات من بعضهم بأنهم سيكونون
اصدقاء للثورة الكردية� من امثال فتـاح هركي وابنه اسعد وعثمان ميران
وآخرين� امـا سليمـان بگ ده رگه له يي الذي كـان من اصدقـاء البارزاني
ومن الذين رافقوه الى االحتاد السوفيـتي في مسيرته العام ١٩٤٧ والذي
اصـبح مـن اVتـعـاون� مـع نظام عـبـدالكـرX قـاسم فـيــمـا بعـد� فــقـد ابدى
اسـتـعداده الـفوري واعلـن عن سخـطه للنظام اجلـديد وفـعالً فـقـد عـاد الى

صفوف الثورة الكردية وبقي فيها حتى وفاته.
امـا الذين ذكرتهم فـقـد ظلوا على عـالقة حـسنة مع الثـورة الكردية ولم

وبسـيـارته الى كـركـوك لشـراء بعض احلـاجـيـات �ناسـبـة زواجـه� وبعـد ان
اشتـرينا احلاجـيات غادرنا كـركوك عائـدين الى اربيل حامل� مـعنا ثالجة
كهربائية كـان قد اشتراها الشخص اVذكور وحملهـا في سيارته البيكاب�
وعند وصـولنا الـى نقطة السـيطرة اخلـارجـة من كـركـوك علـى طريق اربيل
أوقـفنـا اجلنود وافـراد الشــرطة وأبلغـونا بأن نـقل البـضـائـع zنوع وان هذه
االشياء تنقل الى (اVتمردين)! وحاولنا افهامهم بعدم جدوى الثالجة لدى
(اVتـمردين في اجلـبال) الننا في مـوسم الشتـاء وان اجلبـال هي عبـارة عن
ثالجة طبيـعية وان الوجود للتـيار الكهربائي هناك� لكن محـاولتنا معهم
لم جتـد نفـعـاً� فـأعــادونا من حـيث أتينا وجـرى توقـيـف صـاحب السـيـارة
وبينما كان يجري نقله الى سجـن اVوقف هتف أحد حراس السجن بصوت
عــال:(أن الله اليقــبل هذا الظـلم)! وVا كنت عـلى مـعــرفــة ســابقـة �ـعظم
احلكام وبعض اVسؤول� في كركوك فقد ª اطالق سراحه في صباح اليوم

التالي ومنحته السلطات اجازة نقل الثالجة وهكذا عدنا الى أربيل.
وح� أروي هذه احلـكاية ا�ا أريد ان اوضح مــدى مــا آلت اليــه األمــور
انذاك وكــيف ان االوضــاع سـاءت وأدت الى خـلق تذمــر كـبــيــر ب� ابناء
الشـعب بحـيـث اصـبح اVناخ مـهـيـئـاً الحـداث أي تغـيـيــر سـيـاسي ويكون

م°رحباً به.
وبعـد مضي حـوالي شهـرين حـدث انقالب ٨ شـباط �١٩٦٣ وكـان قلق
اVتــصــرف بدرالـدين علي اكــثــر من غـــيــره بســبب اخــالصــه لنظـام حكم
عبـدالكرX قاسم وبسـبب اVشاكل التي كـانت قائمـة بينه وب� عبـدالسالم

عارف الذي أصبح رئيساً للجمهورية في نظام احلكم اجلديد.
وفي اليـوم التـالي ٩ شبـاط ١٩٦٣ وبعـد ان أسـتتب األمـر لالنقـالبي�
سـافـر مـعـاون اVتـصـرف عـبـدالـله عـبـداللطيف الى بغـداد بنـاءً على طلب
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عند اVرض وتشـردها ومالحـقتـها من قـبل السلطات� وكـيف انها توفـيت
وهي بعـيـدة عن ابنائهـا اخلـمـسـة� فشـعـرت بحـزن شـديد� واجـتـمع أهالي
القـرية حــولي وهم يشـاركــونني احلـزن� ثم بدأتُ بالـسـالم عليـهم� بـعـدها
ذهبت الى احـدى دور القرية وهي دار صـديقنا سمـايل كيـخوا احـمد الذي
كنا ندعـوه مع أهالي القرية بـ(كـاكه سمـه)� وكان شـخصاً مـخلصاً ووفـياً
ومن اعــضــاء احلــزب الد�قــراطي الكردســتــاني ومـن اVلتــحــق� بالثــورة
الكردية أيضاً وكان قد عاد الى القرية قبلنا ببضعة أيام� وأمضينا ليلتنا

تلك هناك.
وفي اليــوم التـالي ذهـبنا الى قـريـة هيـالوه التــابعـة لنا وأمــضـينـا ليلة
اخـرى هناك في دار أحد أتبـاعنا وهو مـحمـد مـولود هه وليري� ثم مـررنا
بقرية مناره حيث دار اVرحوم ابراهيم اغا احلاج ام� وهو من اقاربنا ووالد
الطبيب خـورشيـد دزه يي� وهناك التقيـنا بعدد كبـير من االقـرباء� بعدها
غادرناها الى قرية دوگردكان� كذلك ذهبنا الى قرى أخرى تعود ألقربائنا

بقصد الزيارة.
وبعد مضي أربعـة او خمسة ايام تلقيت رسالة من الفـرع الثاني للحزب
الد�قراطي الكردسـتاني فـحواها ان البارزاني أمـر بعودتي وعدم التـجوال
في اVنطقة� وعلمت بأن بعض اVرتزقة قد اشتكوا لدى اVتصرف بدرالدين
علي بأن مـحـسن دزه يي يتـجول فـي اVنطقـة مع عدد كـبـيـر من اVسلح�
وان ذلك يهـددهم� وفي احلقيـقة لم يكن مـعي اكثـر من ستـة أو سبـعة من
افـراد البيـشـمـه رگه اVسلحـ�� وكان بدرالدين عـلي قد قـام بايصـال تلك
اVعلومـات الى الـسلطات احلكومـيـة في بغـداد والـتي بدورها قـد أخـبـرت

البارزاني بذلك.
واثر تلقي الـرسـالة غـادرت اVنطقــة في اليـوم نفـسـه� وعــدت الى مـقـر

يكونوا من اVعـادين بل ان اسـعـد فتـاح هركي قـد التـحق بصـفوف الثـورة
الكردية العام ١٩٧٤ اما اآلخرون فقد عادوا الى عادتهم القد�ة.

ولم الـتق بـدرالدين عـلي بـعــــد ذلك لكـني كـنت أالحـظه منـهــــمكـاً في
االتصال برؤسـاء العشائر جلـمع اكبر عدد من اVؤيـدين لنظام احلكم اجلديد
وكـذلك اكــبـر عـدد zكن مـن االعـداء للثـورة الكـردية� وعندمـا التــحـقت
بالثــورة الكردية فــيـمـا بـعـد زاد من غــيظ وغـضب بـدرالدين علي فــأمـر
بتــوقــيف جــمــيع افــراد عــائلتي وحــتى االطفــال الرضع مـنهم� وقــد بذل
محـاوالته مع الكثيـرين لالتصال بـي واعادتي الى اربيل ألنه كـان يعتـقد

بأنني قد خدعته وحتديت سلطاته!
وبعد ان عـقدت الهـدنة ب� الثورة الكردية واحلكومـة العراقـية في عـهد
عـبــدالسـالم عـارف غــادرت قلعـة دزه ورانـيـه حـيث كــان مـقـر الـبـارزاني
وتوجـهت الى منطقـة أربيل فـي يوم ٢٠ شبـاط ١٩٦٤ مع شـقـيـقي كـاك
احمد وبعض افراد البيشمه رگه� وبعد مكوثنا في مقر الفرع الثاني الذي
كان في قر¸ة (رسول بسكول) واVناطق احمليطة بها توجهنا الى قرية (هه
له جه) وهي قرية خالي الشيخ طاهر حيث كانت شقيقتي وخاالتي وافراد
عـوائلنا وبعض اقـاربنا واصـدقـائنا قـد جاءوا الى هـناك اذ كان قـد مـضى

أقل من شهرين على وفاة والدتي.
وبعد يوم� أو ثالثة أردت الذهاب الى قريتنا دوگـردكان لزيارة ضريح
والدتي وزيارة الـقـرية بعــد تدمــيـر دورنا مـن قـبل عــمـالء الـسلطة� وألن
الظروف كانت غير مستقـرة� ولكون اVنطقة كانت تعج بعمالء النظام فقد
ذهبنا الى القـرية سيـراً على االقدام وفي اليـوم التالي التـحقت بنا سـيارة
كانت قـد هيأت لنـا في قرية دوگردكـان� وحال وصـولنا القرية ليـالً ذهبت
مبـاشرة لزيارة قـبر والدتي وأجـهشت بالبكاء وتصـورت في ذهني حالتـها
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العراق وشعـبه بطريقته اخلاصـة وحسب اجتهاداته الشـخصية� وكان كـثير
االعتزاز بنفـسه� وعلى ثقة كبيرة بوالء الشـعب له وبصحة اخلطوات التي
كان يخطوها� وتلك الثقة الكبيرة بالنفس جـعلته يهمل ويتحاشى نصائح
االخـــرين واVقـــرب� اخملـلص� له� وقـــد اســـتـــغله ذوو الـنفـــوس الشـــريرة
واالنتــهـازيـون الذين كــانوا يكيلون لـه اVديح ويجللـون اعـمــاله ولو كــان
مـخطئـاً فـيـهـا� وان طـيـبـة قلبـه وحـسن نيـتـه ونزاهـتـه الكبـيـرة واعـتـزازه
الشـديـد بنفـسـه جــعله يصـدق ويفــرح بذلك اVديح ولو كــان مـديحـاً غــيـر
صادقـاً zا جعله يسـتمـر ويتمـادى في اخطائه دون احلسـاب آلراء االخرين
أو االراء اخملــالفــة لرأيـه� اضــافــة الى احــاطة نفــســه بـبــعض احلــاقــدين
واVغـرض� الذي أوقـعوه في اخـطاء عديدة بصـورة مـتـعمـدة� وكـانت تلك
االخطاء فادحة لدرجة صعبت معاجلتها zا تركت اثاراً سلبية على البالد�
و�رور االيام ازدادت فـيه صـفة الفـردية شيـئـاً فشـيئـاً� وكانت نتـيجـة كل
ذلك ايجاد هوة سـحيقـة ب� الشعب وبينه وانفـالت السيطرة تدريجـياً من
ب� يديه بالـشكل الذي أدى في النهـاية الى سـقـوط نظـام حكمـه ومـقـتله
اثر انقـالب ٨ شـبـاط ١٩٦٣ ودخول الـعراق في دوامـة كـبـيـرة من العنف

وعدم االستقرار اللذين لم يكن لهما أول وال أخر حتى االن.
وقد سمعت بأن كامل اجلادرجي سُـئل مرة في زمن عبدالكرX قاسم عن
رأيه بثــورة ١٤ ]وز فــأجــاب قــائالً: «أية ثورة انـهـا ثـورة سـعــيــد قــزاز

فحسب!!».
ومن صــفــات عـبــدالكرX قــاسم الـسـيــئــة انه كــان اليحب اي دور ألي
شـخص مـهـمـا كـان مخـلصاً ونـاجحـاً في عـمله او مـهـمـا كـان على خـبـرة
ودراية باالمـور� بل كـان يريد ان يـنسب كل كـبـيـرة وصـغـيـرة لنفـسـه وان
تفسـر بانها من اجنـازاته� لذلك عمل على ازاحـة جمـيع الضبـاط البارزين

الفـرع الثـاني للحـزب� ومن هنـاك الى منطقـة رانيـه وقلعـة دزه� وبعـد أن
أمـــضــيت ايـامــاً هنـاك ذهبت الـى السليـــمــانـيــة حـــيث كـــان بايز عـــزيز
(١٢) قـائمـقـاماً للـمركـز وعلي فـتـاح دزه يي مـديراً للناحـيـة هناك�
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ومن السليمانيـة عدت الى ماوه ت حيث مقر عـملي� ولم أعد الى منطقة
أربيل مـرة اخــرى ولم أزر اVدينة اال بعــد ان نقل منهـا بدرالـدين علي في
شـهــر نيــسـان ١٩٦٤ حـيـث حل مـحله اVـتـصــرف يونس حـس� Vـدة عـدة
اسابيع ثم جاء من بعـده العميد الركن عـبداVنعم اVصرف كمتـصرف جديد

للواء أربيل(١٣).
وهكذا ترك بدرالديـن علي لواء اربيل وال أعـتـقـد بأن أحـداً كـان آسـفـاً
لنقله عـدا بعـض اVرتزقـة وذوي النفـوس الضـعـيـفـة حـيث لم يتـرك أي اثر
حسـن طوال مدة عمـله في أربيل والتي دامت ثالثة أعوام� وكـان االهالي
يشكون من بطشـه وقسـوته� ورغم بعض مـواقفـه االيجـابية خـالل االشهـر
األولى لتـوليه منصـبه كـمتـصرف لكنه تغـير كليـاً كمـا ذكرت فـور اندالع

الثورة الكردية وأصبحت القضية كأنها قضية شخصية بالنسبة له!
ومن أربيل نقـل بدرالدين علي مـتـصـرفـاً للواء الـعـمـارة وقـيل بأنه قـام
باجـراءات قاسـية ايضـاً ضد االهالي هناك لذا اضطرت احلكومـة بعـد عدة
أشـهر الـى احالتـه على التـقـاعـد وعلى اثر ذلك انتـقل للسكن في بغـداد
وبعـد مــدة قـصـيـرة انتــقـمت منه الثــورة الكردية حـيث أغــتـيل في داره�

ليسامحه الله ويغفر له ذنوبه.
* ����اااا    اااانننننننناااا    ووووصصصصللللننننــــاااا    ففففيييي    ححححــــووووااااررررنننناااا    ااااللللىىىى    ااااححححــــددددااااثثثث    ااااننننققققــــالالالالبببب    ٨٨٨٨    ششششــــببببــــااااطططط    ����١١١١٩٩٩٩٦٦٦٦٣٣٣٣    ممممــــاااا

ههههوووو    تتتتققققييييييييممممكككك    للللسسسسييييااااسسسسةةةة    ععععببببددددااااللللككككررررXXXX    ققققااااسسسسمممم????!!!!
- الشك ان الكثـيـرين يتـفـقـون مـعي على ان عـبـدالكرX قـاسم كـان له
توجـهـات وطـنيـة وعـراقـيـة وكـان انســاناً نزيهـاً� وذو نوايا حـسـنة خلـدمـة
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(١) مـحمـد الشـواف.. ولد في البصـرة عـام ١٩١٧ واكمل دراسـتـه االبتدائيـة
والثانوية فيها ثم التحق بكلـية الطب في بغداد وتخرج منها عام �١٩٣٧
وانتـسب الى اجليش وأوفـد الى لندن لدراسـة الطب العـسكري� وتدرج في
الرتب العـسكرية حـتى رتبـة لواء طبـيب� ع� وزيراً للصـحة فـي ٧ شبـاط

١٩٥٩ واستمر في منصبه حتى ٨ شباط ١٩٦٣.
(٢) حـمـزة عبـدالله.. ولد في احـدى مـدن تركـيـا عام ١٩١٢ وبعـد وفـاة والده
الذي كان ضـابطاً في اجليش العـثماني نزحت اسـرته الى مدينة زاخـو حيث
اكمل دراسته االبتدائية فيها والثانوية في اVوصل ثم التحق بكلية احلقوق
وتخــــرج منـهــــا عـــام �١٩٣٦ ســــاهم فـي تأســــيس احلــــزب الد�ـقــــراطي
الكردسـتـاني عـام ١٩٤٦ واصـبح سكرتيـراً للحـزب فـيـمـا بعـد� وفي عـام
١٩٥٩ أبعـد عن احلـزب نهـائيـاً فأقـام في بغـداد ومـارس احملـامـاة فيـهـا�
وفي عام ١٩٩٧ أستقر به اVقام في السليمانية وتوفي هناك عام ١٩٩٨.
(٣) جـمـال احلـيـدري.. قـيـادي شـيـوعي مـعــروف� ولد في أربيل عـام ١٩٢٦
وأكمل دراسـته االبتـدائية والثـانونية فـيها ثم التـحق بدار اVعلم� العـالية
في بغــداد وفـصل من الدراســة فـيــهـا بســبب نشـاطه الـسـيـاسي� تـعـرض
لالعـتقـال مـرات عديدة� عـمل ضـمن تنظيـمات احلـزب الشـيوعي العـراقي
منذ عام �١٩٤٦ وأصبح عـضواً للمكتب السياسي في احلـزب� اعتقل في
بغداد بعد مضي اكـثر من خمسة اشهر على قيـام انقالب ٨ شباط ١٩٦٣

ثم قتله االنقالبيون في ٢٠ ]وز ١٩٦٣.
(٤) فندق تروكاديرو.. مـن الفنادق الشهيـرة في بغداد خالل عـقد السـتينات�
كان يقع في شارع اVسـتنصر على ضفة نهر دجلة� وكـان يرتاده النخبة من

اVسافرين الكرد انذاك.
(٥) اVال عـبـدالله اسـماعـيل.. شـخـصيـة كـردية مـعـروفة� ولد في احـدى قـرى

والالمع� واعـدم عدداً كبـيراً منهم� وكان يريد من اجلـميع ان اليكون لهم
اي رأي في اي مــوضـوع امـامــه� ثم بدأ بالســيـاســي� وبكل من كــان له
سـمعـة حـسنة ب� اجلـمـاهير وبـ� الشعب امـثـال كـامل اجلادرجـي وغيـره�
وجـاء دور البـارزاني واحلـزب الد�قـراطي الكردسـتـاني� حـيث أن شـعـبـيـة
البـارزاني وقـوة شخـصـيـته قـد اثرت سلبـاً على عـبـدالكرX قـاسم رغم ان
البـارزاني بذل جـهـوده للوقـوف الى جـانبـه وجتنب التـصادم مـعـه� وكـذلك
احلال بـالنسبـة للحزب الد�قـراطي الكردستـاني فلم يكن قاسم يريده حـزباً
مستقالً له سـياساته اخلاصة به بل كان يريده ألعوبة بيـده يحركه كيف ما

يشاء.
وهكذا بدأت هذه الـسـيـاسـة تتــبلور عنده وتتــجـسـد فـيــه روح الفـردية
والدكتـاتورية بحيث لم يفـد معه نصح االخـرين ونصح اقرب اصـدقائه لذا
أنفض اجلميع مـن حوله� و]ادى في سياستـه وسار نحو نهايتـه اVؤVة كما

ذكرت.
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مكتباً صغيراً لبيع االداوات االحتياطية للسيارات.
(٨) اتخـذت احملكمـة العـسكرية الـعليـا اخلـاصة (مـحكـمـة الشـعب) من بناية
مـجلس نواب العـهــد اVلكي والتي تقع بالقــرب من سـاحـة اVيـدان وبجـوار

بناية وزارة الدفاع مقراً لها حتى انتهاء آخر جلساتها.
(٩) احـمـد صالح العـبـدي.. شـخصـيـة عـسكرية مـعروفـة� ولد في بغـداد عـام
١٩١٢ واكــمل دراسـتــه االبتــدائيــة والثـانـوية فـيــهــا ثم التــحق بالكليــة
العسكرية وتخـرج منها عام �١٩٣٤ شارك في دورة االركـان في بريطانيا
ودورة االركـان في بغـداد� واكـمل دراسـته فـي كليـة احلقـوق ببـغـداد ايضـًا
ونال مـنهـــا شـــهــادة الـليـــســـانس عـــام �١٩٥٠ نال العـــديد مـن االنواط
واالوسـمة العـسكرية� ع� بعـد قيـام ثورة ١٤ ]وز ١٩٥٨ رئيـساً الركـان
اجلـيش وحاكـماً عـسكرياً عامـاً حتى انقـالب ٨ شبـاط ١٩٦٣ حيث احـيل
على التـقـاعـد وأعتـقل مـدة من الزمن ثم اطـلق سراحـه� وعـاش في بغـداد

حتى وفاته فيها عام ١٩٦٨.
(١٠) مسعود محـمد.. شخصية كردية معروفـة� ولد في مدينة كويسنجق عام
١٩١٩ من اسـرة علمـية عـريقـة واكمل دراسـتـه االبتدائيـة هناك والثـانوية
في اربيل� ثم التحق بكليـة احلقوق وتخرج منها عام �١٩٤٥ ع� قـاضياً
في السلـيـمــانيـة عــام �١٩٥٣ انتـخب نـائبـاً عن لـواء اربيل خـالل عــامي
١٩٥٣-�١٩٥٤ ع� وزيـراً للدولـة العـــمـــار الـشـــمــــال في الوزارة الـتي
ترأسـهــا طاهر يحــيى عـام ١٩٦٤ ثم عـضــواً في مـجلـس اخلـدمـة العــامـة
١٩٦٦ فــعـضــواً ونائبــاً أول في اجملــمع العلـمي الكردي عــام �١٩٧١ له

مؤلفات مطبوعة باللغت� العربية والكردية� يقيم في بغداد حالياً.
(١١) في الـيــــوم األول لقــــيـــام ثـورة ١٤ ]وز ١٩٥٨ عـ� العــــقـــيــــد الـركن
عبـدالسالم عارف نائباً للقـائد العام للقوات اVسلحـة ونائباً لرئيس الوزراء
ووزيراً للـداخليــة� وفي ٢٠ ايـلول ١٩٥٨ أعــفي من مـنصب نائب الـقــائد
العــام للـقــوات اVسلحــة وفي ٣٠ ايلـول ١٩٥٨ أعــفي من منصــبـي نائب

ناحـيـة كنديـناوه �حـافظة أربيل عـام ١٩٢٧ مـن أسـرة فـالحـيـة� درس في
الكتـاتيب الـدينيـة� عـمل في صـفـوف احلـركـة الفـالحـيـة ضـمـن تنظيـمـات
احلـزب الد�قــراطي الكردسـتـانـي� وأنتـخب فـيـمــا بعـد عـضـواً فـي اللجنة
اVركزيـة للحزب ثم انشق عن احلـزب عام �١٩٦٤ وبعـد اعوام أسس حـركة
التـقدم� االكـراد� وفي عـام ١٩٧٤ ع� وزيراً للدولة واستـمـر في منصبـه
حتى عـام �١٩٨٨ عاش االعـوام االخيرة من حـياته في مدينـة اربيل حتى

وفاته فيها عام �٢٠٠٠ له مذكرات مطبوعة باللغة الكردية.
(٦) فـاضل عبـاس اVهداوي� (ابن خـالة عبـدالكرX قـاسم) ولد في بغداد عـام
١٩١٥ وأكــمل دراسـتــه االبتــدائيــة والثـانـوية فـيــهــا ثم التــحق بالكليــة
العـسكـرية وتخـرج منهـا عــام ١٩٣٩ برتبـة مـالزم ثان� شــارك في حـركـة
رشيـد عالي الگيـالني عام ١٩٤١ وفي حرب فلسـط� عام �١٩٤٨ انضم
الى تنظيـمات الضبـاط االحرار وبعـد قيام ثـورة ١٤ ]وز ١٩٥٨ ع� آمراً
للواء االول Vدة قــصـيـرة ثم رئيــسـاً للمــحكمـة العـسـكرية العليـا اخلــاصـة
واسـتـمر في منـصبـه حـتى انقـالب ٨ شـباط ١٩٦٣ حـيث اعـدم في اليـوم
التـالي ٩ شبـاط وهو برتبـة عمـيـد� يقيم اثـنان من ابنائه في اVانيـا حاليـاً

وهما منور وفراس.
(٧) قاسم ام� اجلنابي.. ولد في بغـداد عام ١٩٢٤ واكمل دراستـه االبتدائية
والثانوية فـيها ثم التـحق بالكلية العسـكرية وتخرج منها برتبـة مالزم ثان
بعـدها التـحق بكليـة االركان وتخـرج منهـا� انضم الى تنظيـمـات الضبـاط
االحـرار وقـام في لـيلة ١٤/١٣ ]وز ١٩٥٨ باعـتـقـال الـلواء الركن غـازي
الداغسـتاني قائد الفرقـة الثالثة� كان مـوضع ثقة الزعيم عبـدالكرX قاسم
الذي اختـاره مرافقـاً له بعد قيـام ثورة ١٤ ]وز ١٩٥٨ وقد أصـيب بجروح
اثناء مــحـاولة اغـتـيــال الزعـيم في شــارع الرشـيـد عــام �١٩٥٩ وبقي مع
عـبدالكرX قـاسم حتى سـاعة مـقـتله في ٩ شبـاط ١٩٦٣ أما هو فـقد جنـا
من القتـل بأعجوبة في الـدقائق االخيـرة حيث اعـتقل واحـيل على التقـاعد
برتبـة مـقـدم ركن وبعـد اشـهـر اطلق سـراحـه� يـقيـم في بغـداد حـاليـاً ويدير
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رئيس الوزراء ووزير الداخلية وع� سفيراً للعـراق في اVانيا الغربية� وبعد
ثالثة اسـابيع ترك منصبـه وعاد الى بغـداد حيث أعـتقل وجـرت محـاكمـته
امـام احملكـمـة العـسـكرية العليـا اخلــاصـة التي حـكمت عليـه بـاالعـدام ثم
خـفف احلكم الى الـسـجن اVؤبد وبقي في السـجـن حـتى عـام ١٩٦١ حـيث

أطلق سراحه.
(١٢) بايز عزيز دزه يي.. شخصية كـردية معروفة� ولد عام ١٩١٩ في احدى
قـرى ناحيـة كنديناوه �حـافظة اربيل� واكـمل دراسـتـه االبتدائيـة والثـانوية
في اربيل ثـم التـحق بكليــة احلـقـوق في بـغـداد وتخـرج منهــا عـام ١٩٤٣
حيث ع� مـوظفاً في دائرة ]وين أربيل بعدها أشغل وظائف اداريـة كمدير
ناحـيــة وقـائمـقـام فـي عـدة نواحي وأقـضــيـة في انحـاء العــراق� وفي عـام
١٩٦٢ ع� مــعــاوناً Vتــصــرف لواء اVـوصل حــتى عــام ١٩٦٥حــيث ع�
متـصرفـاً للواء الناصـرية وفي عام ١٩٦٦ نقل مـتصـرفاً للواء السليـمانـية
حتى اواخر عام ١٩٦٨ حيث ع� مفتشاً أداريا في ديوان وزارة الداخلية�
وفي عـام ١٩٧٠ ع� عضـواً في مجلـس اخلدمـة العامـة حتى عـام ١٩٧٥
حـيث احيل على التـقاعـد� توفي في بغـداد عام ١٩٩٤ ودفن جـثمـانه في
مــدينة أربيل� كــان ادارياً كـفــوءاً ونزيهــاً� وهو والد الطـبـيب اVعــروف ده

شتي دزه يي.
(١٣) عبداVنعم اVصـرف.. شخصية عسكرية وادارية مـعروفة ولد عام ١٩١٨
في بغـداد وأكـمل دراسـتـه االبـتـدائيـة والثـانوية فـيـهـا ثم التـحـق بالكليـة
العـسكرية وتخرج منهـا بعدهـا أكمل دراسـته العـسكرية في كلية االركـان
وشـارك في دورة عـسكرية في بريطانيـا� تدرج في الرتب العـسكرية حـتى
رتبـة عـميـد ركن� في عـام ١٩٦٤ ع� مـتـصرفـاً «مـحـافظاً» للواء اربيل
واستـمر في منصـبه حـتى عام ١٩٦٨ حـيث احيل على التـقاعد� يقـيم في

بغداد حالياً.
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احمد علي كاكه خان: ١٩٣
احسان نوري باشا: ٥٥

٢٨ :Xاسماعيل حاجي كر
اسماعيل حس�: �٣٥ ٤٧
آغا احمد بايز: �٢٦ ٣٩

انور عزيز دزه يي: �٨٣ ٨٩
انور الشيخ عزيز: ٨٣

انور مــــحـــمـــد امـ� دزه يي: �٢٥ �٢٧ �٤٦ �٤٧ �٦٠ �٦١ �٦٦ �٦٧ �٦٨ �٧٩
�١١٩ �١٢٢ �١٢٣ �١٤٤ �١٤٥ �١٧٦ �١٧٧ ١٩٠

ام كلثوم: �٦ �٧٥ �٨٠ ٨١
افراسياب اجلاف: ٨٠

اكرم نشأة ابراهيم: ٩٦
ادريس البارزاني: ١٦٢
اسماعيل محمود: ٢٠٠

اسعد فتاح هركي: �٢٠٢ ٢٠٣
ب

بارزان دزه يي: ١٨
بايز عزيز دزه يي: �١٩٥ �٢٠٥ ٢١١

به �ان دزه يي: ١٨
بدران احمد حبيب: ٤١

بــدرالــديـــن عــلــي: �١٨٤ �١٨٥ �١٨٦ �١٨٧ �١٩٠ �١٩١ �١٩٢ �١٩٤ �١٩٥
�١٩٦ �١٩٧ �١٩٨ �١٩٩ �٢٠٠ �٢٠١ �٢٠٢ �٢٠٣ �٢٠٤ ٢٠٥

بدري ميرزا القزويني: ٨٠
بديع شريف: ١٣٩

ÂöŽ_« XÝdNA

أ
ابراهيم اغا دزه يي: �٢٥ �٢٩ �٣٠ ٣١

ابراهيم اسماعيل احلالق: �٤٦ ٤٧
ابراهيم بايز: ٢٩

ابراهيم علي دزه يي: �١٨٦ ١٩٩
ابراهيم الطائي: �١٩٤ �١٩٥ �١٩٦ ١٩٧

ابراهيم اغا احلاج ام�: ٢٠٤
ابراهيم احمد: �١٥٢ ١٧٩

احمد محمد ام� دزه يي: �١٢ �٩٢ �٩٣ �١٤٨ ١٦٥
احمد حسن البكر: ١٦

احمد بايز اغا: ٢٦
احمد ناجي: ٣٢

احـمـد البــارزاني (الشـيخ): �٧ �٣٦ �٣٧ �٥٦ �١٣٣ �١٣٩ �١٤٦ �١٤٧ �١٤٨
�١٤٩ �١٥٠ �١٥١ ١٥٢

احمد ام� احلالق: ٤٧
احمد علي عريقات: ٦٨

احمد حويز: ٦٩
احمد وه يسي: ٦٩

احمد عبدالرزاق السنهوري: ٨١
احمد عثمان: ١٠٠

احمد مختار بابان: �١٢٢ �١٢٣ ١٢٤
احمد صالح العبدي: �١٢٧ �١٨٦ �١٨٧ ٢١٠
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جميل رشيد: �٦٢ ٧٠
جالل زيور: ٧٨

جالل الطالباني: �٨٣ �٨٩ �٩١ ٩٩
جعفر العسكري: ١٣٧

جعفر محمد كرX (دكتور): ١٥٥
جرجيس فتح الله: �١٧٣ �١٨٩ ١٩٠

ح
حاجي خورشيد بك: ٤٧

حاجي فقي عوال: ٢٨
حس� بن طالل (اVلك): ١٣٨

حس� مال: �٢٦ ٣١
حس� علي االعظمي: �٧٧ ٧٩

حس� علي خورشيد: ٦٨
حس� ثابت: �٦٣ ٦٤

حسن الشيخ نعمة الله: ٣٦
حسن جزيري: ٨٥

حسن طه: ٩٩
حسن علي ذنون: ١٣٩

حسن كانبي: �١٧٨ ١٧٩
حسن علو القيسي: ٢٠٠

حسام نافع: ٣٩
حيدر عثمان: �٣٤ ٤٧

حيدر عبدالرزاق العالم: ٦٤
حيدر عبدالرحمن كجل: ٥٩

بشير اسماعيل جيجو: ٦٦
بهنام شماس توما: ٦٨

برهان جنم الدين: ٨٧
برهان الدين باش اعيان: ١٢٣

بلند احليدري: ١٠١
بهاء الدين قطب: ١١٥

بكر صدقي: ١٣٧
بيرداود احلاج خليل: ١٧٦

ت
حتس� رأفت قدرت: �٩٤ ٩٦

حتس� هورامي: ١١٩
حتس� نورالدين: ١٩٢

١٥٥ :Xتوفيق عبدالكر
ج

جابر جاد عبدالرحمن: ٧٧
جمال عمر نظمي: �٥٨ ٧٠

جمال بابان: �٦٧ ٧١
جمال نه به ز: �٨٩ ٩١

جمال عبدالناصر: �١٥٢ ١٧٨
جمال احليدري: �١٧٧ ٢٠٨

جودت احمد ناجي: ٣٢
جودت نافع: ٣٨

جواد رسول ناجي: ٤٦
جوهر رقيب حس�: ٨٣
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دونلد ماكلي مكنزي: ١٦٤
ده شتي دزه يي: ٢١١

ر
ريزان دزه يي: ١٨

رشيد باجالن: ١٥٥
رشيد عالي الگيالني: �٣٤ �٣٥ �٣٦ �٤٨ �٨٢ ١٠١

رشيد بعبدالقادر: ١٥٥
رشيد مصلح: �٨٦ ٨٨

رشيد مطلك: ١١٠
رشيد عارف: ١١٧

رشيد احلاج بدري السندي: ١٧٣
رمزي نافع رشيد اغا: �٣٧ �٣٨ �٣٩ �٤٠ �٤١ ١٧٤

رمزي فرنگول: ٨٧
رقيب حس� مال دزه يي: �٨٣ �١٩١ �١٩٤ ١٩٨

رفيق عارف: ١٢٣
رعد بن زيد (االمير): �١٣٧ ١٣٨

رفعت احلاج سري: ١٨٠
رسول گه ردي: ١٨٥

ز
زيد احمد عثمان: �٩٣ �١٠٠ �١٠٧ �١١٠ �١١٥ ١٢١

زيد بن احلس� (االمير): �١٣٧ ١٣٨
س

ساكنة سليمان: ٦٣
سامي فتاح: ٩٩

حميد شهاب: ٤٧
حمه صادق: ٢٨

حمه سور: ٥٨
حبيب عزرا: ٤٧

٨٣ :Xحبيب محمد كر
حمدي جنيب: ١٠١

حمزة عبدالله: �١٥٤ �١٥٥ �١٧٧ �١٧٩ ٢٠٨
خ

خــــالد الـنقــــشــــبـندي: �٧ �١٠٧ �١١٣ �١٢١ �١٢٤ �١٢٥ �١٢٦ �١٢٧ �١٢٨
�١٣٩ ١٦٠

خالص الشيخ جواد: �٦٦ ٦٧
خضر مولود ام�: ٣٥

خضر روسي: ٩٩
خزعل (الشيخ): ١٠٢

خليل كنه: �٧ �١٠٧ �١١٣ �١٢٠ �١٢١ �١٢٢ �١٢٣ ١٢٨
خورشيد دزه يي: ٢٠٤

د
دانيال عوزير قصاب: �٤٥ ٤٦

دارا توفيق: �١١٩ ١٢٨
دارا أديب: ١٤٣

دافيد نيل مكنزي: �١٤٠ �١٦٣ ١٦٤
داود (اليهودي): ٢٨

دونويل: ٨٢
دلشاد ميران: ١٣٨
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ص
صابر حمد: ٢٨

صالح جبر: ١٨٩
صالح زكي صاحبقران: �٣٥ ٤٩

صالح عبدالله: ٤٧
صالح رمضان: ٩٢

صالح عبدالوهاب: ٩٢
صالح مهدي السامرائي: ١٢٣

صالح حسن خوشناو: �١٢٥ ١٢٩
صالح شيره: ١٩٣
صالح ميران: ١٥٩

صادق رؤوف شالش: ٨٠
صادق علي: ١٣٩

صافي (الشاعر) : ٤٢
صباح نوري السعيد: ١٠٥
صدام حس�: �١٨٠ ١٨١

صدقي اسماعيل دزه يي: ١١٩
ض

ضياء جعفر: ١٣٧
 ط

طارق العسكري: ١٣٧
طارق ابراهيم شريف: �١١ ١٩

طاهر يحيى: ٢١٠
طاهر (الشيخ): ٢٠٣

سـعــيـد قــزاز: �٦ �٥٣ �٥٧ �٥٨ �٧٠ �٧٥ �٨٥ �٨٩ �٩٠ �٩١ �٩٢ �٩٣ �٩٤
�٩٥ �١٠٧ �١٢١ �١٢٢ �١٢٦ �١٧٩ �١٨٣ �١٨٤ ٢٠٦

سعيد بيران: ٥٥
سعيد خضر: ٦٨

سعد عصفور: ٧٧
سه يران دزه يي: ١٨

سعدي دزه يي: �٢٥ �٢٧ �٧٩ �١١٩ �١٢٦ �١٣٦ �١٣٩ �١٤١ �١٤٣ ١٤٤
سعاد نافع: �٣٨ �٣٩ �٤٠ ٤١

سف� دزه يي: ١٨
سوار زيور: ٤٧

سركيس ابراهيم: ٤٧
سراب احمد مختار بابان: ١٢٤
سليمان بك ده رگه له يي: ٢٠٢

سمايل كيخوا احمد: ٢٠٤
ش

شاوشيسكو: ١٣٥
شوكت كاظم فوزي: �٨٧ ١٤٥

شوكت جه لي قناة: ١٤٤
شمس الدين اVفتي: ١٥٠

شيروان دزه يي: ١٨
شيخ جبار (العقيد): ٢٧

شنور: ٤١
شيخه شه ل: ٦٢

شفيق الكمالي: ٨٦
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عبدالصمد محمد: �١٠٤ ١٥٥
عــــبــــدالكـرX قــــاسم: �٧ �١٠٩ �١١٠ �١٢٤ �١٢٦ �١٢٧ �١٣٣ �١٣٧ �١٤٢
�١٤٥ �١٥٤ �١٥٩ �١٦٣ �١٦٧ �١٦٩ �١٧١ �١٧٣ �١٧٥ �١٧٧ �١٧٨
�١٧٩ �١٨٠ �١٨١ �١٨٢ �١٨٣ �١٨٤ �١٨٧ �١٩٨ �١٩٩ �٢٠٢ �٢٠٥

�٢٠٦ �٢٠٧ ٢٠٩
عبدالقادر نورالدين رشيد: ١١٥

عبدالرحمن سعيد: ١١٥
عبدالرزاق الفريح: �١١٦ ١١٨

عبدالله محمد علي: ١٢٥
عبدالقادر فائق: �١٣٧ �١٣٩ ١٦٣

عبدالوهاب الشواف: �٧ �١٦٩ �١٧١ �١٧٢ �١٧٣ �١٧٥ ١٨٣
عبدالوهاب احلاج حسن: �١٧٥ �١٦٠ ١٦٥

عبدالوهاب الغريري: ١٨١
عبداVنعم اVصرف: �٢٠٥ ٢١١

عبدالقادر النجدي: ١٩١
عبدالله عبداللطيف: �١٩٥ �١٩٦ �١٩٧ ٢٠١

عبدالله بن احلس� (اVلك): ١٣٨
عبدالرحمن البزاز: �١٣٩ ١٦٣

عبدالله النقشبندي: �١٣٩ ١٦٣
عبدالله اسماعيل: �٧٧ �١٧٨ �١٧٩ ٢٠٨

عبد متي: ١٥٢
علي جودت االيوبي: ٧٠

علي كمال: ٨٩
علي احلاج احمد: ٨٩

طاهر توفيق: �٨٤ ٨٥
طلعت مشير: ١٩٦

ع
عالية (اVلكة): �٦ �٣٤ �٣٦ �٧٥ ٧٨

عارف عبدالرزاق: ٧٠
عارف محمد علي: �١١٩ ١٣٦

عاصم احليدري: �٦٤ ٧٠
عبدالرزاق نايف: ١٦
عبدالرحمن بايز: ٢٦

عبدالله عزيز: ٣٢
عبدالكرX البرزجني: ٣٢

علي حس� كسرة: �٣٢ ٣٥
علي خورشيد: �٢٦ ٦٨

عبداالله (االمير): �٣٤ �٣٦ �٧٩ �٨٦ �٨٧ �١٠٤ �١٠٥ ١٠٨
عبدالوهاب مرجان: ٤٩

عبيدالله النهري: ٥٥
عبدالسالم البارزاني: ٥٥

عبدالرحمن عبدالرحيم: �٦٨ ٦٩
عبدالله شريف: �٦ �٧٥ �٨٩ �٩٠ �٩١ ١١٠

عبدالله اسماعيل البستاني: ٨٩
عبدالسالم عارف: �٨٨ �١٤٩ �١٧٤ �١٩٥ �١٩٧ �٢٠١ �٢٠٢ �٢٠٣ ٢١٠

عبداجلليل مطر: �٧٨ ٨٠
عبدالستار الدوري: ٨٦
عبدالرحمن ذبيحي ٩١
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غ
غازي (اVلك): �٦ �٢٣ �٣٢ �٣٣ ٤٨

غازي الداغستاني: ٢٠٩
غبريال حنا غبريال: ٦٨

ف
فائق نادر: ٣٦

فاضل شوكت: ١٠٦
فاضل عباس اVهداوي: �١٧٩ �١٨٣ �١٨٤ ٢٠٩

فــيـــصل الثــانـي (اVلك): �٦ �٣٤ �٣٦ �٧٥ �٧٨ �٧٩ �٨٦ �١٠٤ �١٠٥ �١٠٦
�١٠٧ ١٠٩

فيصل األول (اVلك): �٣٦ ٤٦
فرنسو حريري: �٤٧ ٥٠

فرزي اغا البيداروني: �١٩٢ ١٩٣
فوزي صائب: ١٢٥
فتاح هركي: ٢٠٢

فراس اVهداوي: ٢٠٩
 ق
قاضي محمد: �٧ �٦٠ �١٣٣ �١٤٢ ١٤٣

قاسم اجلنابي: �١٨٠ �١٨١ ٢٠٩
١٨٨ :Xقادر حاجي كر
قره ني محمد علي: ٤٧
قره ني اغا دزه يي: ٤٨

ك

علي عبدالله: �٩٣ �٩٩ �١٥٠ �١٥٥ ١٦١
علي فتاح دزه يي: �٥٩ ٦٧

عوني يوسف: �٣٥ �٤٩ �٥٧ ١٥٥
عزالدين اVال افندي: �٣٦ �٣٧ �٤٣ �٤٩ ٨٩

عمر دزه يي: �٢٥ �٣٨ �٥٨ �٧٩ ١٤٤
عثمان مصطفى: ٤٧ 

عثمان قوجه: ٦٦
عزيز محمود الدمرجي: ٦٨

عمر مصطفى دبابة: �٨٢ �٨٣ �٩٣ �١٥٢ ١٥٥
عالء الدين السجادي: ٨٤
علي صالح السعدي: ٨٦

علي سنجاري: ١٣٨
علي قاضي محمد: �١٤١ ١٤٣

عالء الدين محمود: �٨٦ �١٠٩ �١٤٧ �١٥٧ �١٦٠ �١٦١ �١٦٢ ١٨٥
عمر خدر اغا: ٨٩

عثمان احمد البارزاني: ١٤٨
عثمان ميران: ٢٠٢
عزيز اجللبي: ١٤٩

عزيز عقراوي: ١٥٠
عزيز شريف: ١٨٣

عزيز محمد: ٩٩
عطاء الله اغا رشيد: ١٧٤

عطا محمد: ١١٩
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مصطفى البارزاني: �٦ �٧ �١٠ �١١ �١٢ �١٣ �١٦ �٢٣ �٣١ �٤١ �٤٢ �٤٣
�٤٤ �٥٦  �٥٧ ٦٠ � �٦١ �٧١ �١٠٩ �١٢٤ �١٢٦ �١٣٣ �١٤١ �١٤٢

�١٤٣ �١٤٥ �١٤٩ �١٥٠ �١٥١ �١٥٢ �١٥٣ �١٥٤ �١٥٥ �١٥٦ �١٥٧
�١٥٨ �١٥٩ �١٦٢ �١٦٤ �١٧٧ �١٧٩ �١٨١ �١٨٢ �١٨٩ �١٩٠ �١٩٣

�٢٠٢ �٢٠٣ �٢٠٤ ٢٠٧
مصطفى حسن شعبان: ٦٨
مصطفى كامل ياس�: ٧٧
مصطفى العمري: �٣١ ٤٨

مصطفى النقشبندي (الشيخ): ١٦٣
مسعود البارزاني: �١٤ �١٧ �٤١ �١٠١ �١٣٨ ١٤٣

مسعود محمد: �٤٠ �١٨٦ ٢١٠
محمد ام� بايز دزه يي: ٢٥

محمد حماسي: ١٦٠
محمد حسن دزه يي: �٦٣ �٦٤ �١٦٠ �١٨٦ �١٩٨ �١٩٩ ٢٠٠

محمد الشواف: �١٧٥ ٢٠٨
محمد الشيخ رشيد: �١٨٥ �١٨٦ ١٨٧

محمد مولود هه وليري: ٢٠٤
محمد بابان: �٦٧ ١٣٨

محمد صالح البياتي: ١٣٩
محمد شهاب الدين الدباغ: �٨٠ �٨١ ١٠٩

محمد مهدي اجلواهري: ١٠١
محمد حويز: ٦٩

محمد صديق خليفة: ٦٨
محمد عارف جزيري: ٨٥
٢٥ :Xمعروف الشيخ كر

كاك احمد (احمد محمد ام� دزه يي): �٢٥ �٢٦ �٢٧ �٣٢ �٣٦ �٤٢ �٤٤ �٤٦
�٥٦ �٦٠ �٦١ �٦٢ �٦٥ �٦٦ �٦٧ �٦٩ �٧٩ �٨٠ �٨٤ �١٠٠ �١٠٥

�١٠٨ �١١٥ �١١٦ �١١٧ �١١٨ �١٢٢ �١٢٥ �١٢٧ �١٤٦ �١٤٧ �١٤٨
�١٤٩ �١٥٢ �١٥٣ �١٥٤ �١٦٢ �١٧٦ �١٨٥ �١٨٦ �١٨٧ �١٨٨ �١٩٠

�١٩٢ �١٩٣ �١٩٤ �١٩٨ �١٩٩ �٢٠٢ ٢٠٣
كامل اجلادرجي: �١٨٩ �٢٠٦ ٢٠٧

كافية خا¨ البرزجني: ٢٥
كاكه عبدالقادر: �٢٦ ٣٩

كاكه زياد غفوري: �١٥٠ �١٥٥ �١٨٨ �١٨٩ ١٩٠
كاكه حمه خانقاه: �١٣٦ ١٣٨

كامران بدرخان: �٤٠ ١٣٩
كاكي هيران: ٨٤

كاك مصطفى هيراني: ٨٤
كمال الشيخ قادر: �٨٥ ١٢٤

كوتفريد يوهانس ميولر: �٣٨ ٤١
كرX احمد: ٩٩

كود (مستر): ١٣٦
كميل شمعون: ١٣٦

كنوخ: ١٤١
كرX مراد مكنزي: ١٦٤

ل 
لطيف الشيخ محمود احلفيد (الشيخ): ١٥٥
م

ماجد الشواف: ١٧١
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مال صالح كوزه پانكي: ١٧٤
موسى رشيد اغا: ١٧٤

منور اVهداوي: ٢٠٩
ن

نافع يونس: �١٧٦ ١٧٧
ناظم الطبقجلي: ١٨٠
نشأة محمد صفوة: ٦٨

نورالدين زازا: ٤٠
نوري السعيد: �٦ �٧٥ �٨١ �٨٦ �٨٧ �١٠٤ �١٠٧ �١٥٩ ١٨٩

نوري شاويس: ١٥٥
نهاد نورالدين رشيد: �٣٨ �٧٨ �٨٣ �٩٤ ٩٦

نورالدين محمود: �٨٤ ١٠٩
نورالدين بهاء الدين: ١١٥

نوري احمد طه: ١٥٢
هـ

هاشم عبدالرحمن: ٦٦
هاشم احلاج طاهر كوبرلي: �٨٠ ٨١

هاني توفيق النائب: ٨٠
هادي الچاوشلي: �١٥٧ ١٦٥

هادي النقيب: ٨٠
هاوار ابراهيم اغا: �١٩٤ �١٩٥ ١٩٦

هي (الكاب§): �٢٥ �٣٠ ٤٨
هوشيار زيباري: ٤١

هتلر (مستشار اVانيا): ٤٩

معروف العارف: ٣٦
معروف خزندار: �٣٨ ٤١

معروف جياووك: ٨٥
معروف رؤوف: �٨٣ ١٥٧

محي الدين البرزجني (الشيخ): �٢٦ �٥٩ ١٧٣
محسن دزه يي: �٩ �١٥ �١٦ �١٧ �١٨ �١٩ �٤٨ �٩٢ �٩٦ �١٦٥ ٢٠٤

محسن محمد آغا: ١٥٧
مال ابوبكر افندي: �٣٤ �٣٦ �٣٧ �٤٣ ٨٢

مجيد فتاح: ٣٥
موسى سليمان: ٦٤

منير عوزير قصاب: ٤٥
محمود احلفيد: �٦ �٥٥ �٧٥ �٨٢ �١٠٠ �١٠١ �١٠٢ ١٠٣

محمود كانبي دزه يي: �٦٦ �١٤١ �١٤٣ �١٤٤ ١٧٨
محمود بابان: �٧١ �٨٥ �٨٩ �١٠٠ �١٠١ �١٢٣ ١٣٨

مرسي محمود راشد: ٦٨
منير القاضي: ٧٧

مجيد جوكل دزه يي: �٨٣ �٩٣ �١٠٤ ١٩٩
موفق الزهاوي: ٨٥

مهدي محمد صالح: ٨٧
مولود روژباش: ٩٩

مظفر مدحت الزهاوي: ١٢٤
مينا خا¨: �١٤١ ١٤٢

مالك عبداحلميد الياسري: ١٤٤
ميرحاج احمد: �١٥٣ ١٦٤
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أنتهى اجلزء األول
وسيليه اجلزء الثاني انشاء الله

ويتضمن احداث مابعد عام ١٩٦٣

هه ژار (الشاعر): ٩١
و

وهبي القره غولي: ٨٧
ي

ياس� القصاب: ٦٥
يوسف جميل ميران: ١٧٣

يوسف اسماعيل السراج: ١٨٥
يونس حس�: ٢٠٥
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