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خودانی بارزان
سەركردەی لەبیركراوی راستەقینەی شۆڕشی بارزان

ئەحمەد"ی  "شێخ  كە  ئاشكرایە 
خودانی بارزان)1898-1969(  تەنیا 
رۆحانی و  كەسایەتیی  بااڵدەستترین 
دن��ی��ای��ی ب��ارزان��ی��ی��ەك��ان ن��ەب��ووە، 
كەسایەتییە  ل��ە  یەكێكە  بەڵكو 
بەگشتی و  ك����ورد  ن���اودارەك���ان���ی 
بەتایبەتیی.  ب��اش��وور  كوردستانی 
شێخ  لەسێدارەدانی  لەپاش  ناوبراو 
لەالیەن  ب��راگ��ەورەی  عەبدولسەالمی 
پێگەی  عوسمانییەكانەوە،  توركە 
بارزانییەكاندا  لەنێو  شێخایەتیی 
تەمەنی  ب��ەدرێ��ژای��ی  گرتەئەستۆ و 
رۆحانیی  شێخێكی  كە  سەلماندی 
م���ەزن���ی ب���ەڕێ���ز و ئ��اش��ت��ی��ی��خ��واز و 
م���رۆڤ���دۆس���ت ب�����ووە و پ���ارێ���زەر و 
جووتیارانی  ه��ەژاران و  بەرگریكاری 
ن��اوچ��ەك��ە ب���ووە ب����ەدژی س��ت��ەم و 
خۆسەپێن و  موڵكدارە  ئاغا  ج��ەوری 
بەردەوام  ئەوانەی  پارەپەرستەكان، 
بوون  حكومەت  هاندانی  خەریكی 
بارزانییەكان و  سەر  بكاتە  هێرش  كە 
داگیركاریی و  ت��ااڵن و  بۆ  خۆشیان 
رووتانەوەی جووتیاران دەبوونە كلكی 
سوپای عێراق و ئیستیعماری ئینگلیز و 
دووبەرەكییان  ب��راك��وژی��ی و  ئ��اگ��ری 
شێخ  ت��رەوە  لەالیەكی  خۆشدەكرد. 
ئەحمەدی خودانی بارزان لەگەڵ ئەو 
ئاشتییخوازییەی،  خۆپارێزی و  هەموو 
ئەڵقە  حكومەتی  كاتێك  بوو  ناچار 
ئینگلیزە  عێراق و  پاشایەتیی  لەگوێی 
خۆفرۆشەكان  ئاغا  ن��ەوت��دزەك��ان و 
سەر  هەڵیاندەكوتایە  جەردەئاسا 
گوێالكی  دەكەوتنە  بارزان و  ناوچەی 
قارەمانانە و  ن��اوچ��ەك��ە،  ه��ەژاران��ی 
امنوا  الذين  ايها  ئایەتی:"يا  بەپێی 
لكم"  ك��ره  وه��و  القتال  عليكم  كتب 
داگیركەر  دوژم��ن��ان��ی  رووب�����ەڕووی 
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لە  چاپكراوە،  هەولێر  لە  لەمەوپێش 
تەریقەتی  شێخایەتیی  باسی  كاتێكدا 
ك��راوە،  بارزانییەكان  نەقشبەندیی 
خ��ودان  ل��ە  شێخایەتیی  بەئاشكرا 
شێخەكانی  ل��ەری��زی  بسێنرێتەوە و 
نەك  ئەمە  كە  دەربهاوێژرێت،  بارزان 
مێژووییە،  چەواشەكارییەكی  ه��ەر 
"جینۆسایدی  حیسابی  دەبێت  بەڵكو 
م��ێ��ژووی��ی" ب��ۆ ب��ك��رێ��ت. ه��ەروەه��ا 
پێویستە كاری جیدیی بۆ نووسینەوەی 
بیروباوەڕ و  ئاكار و  ژی��ان و  مێژووی 
كەسایەتییە  ئ��ەم  هەڵوێستەكانی 
دوور  راستگۆیانە و  بەنرخە  مێژووییە 

لە چەواشەكاریی بكرێت.    
بابەتەی  ئەم  ئازیز،  خوێنەری 
كورتی  گ��ێ��ڕان��ەوەی��ەك��ی  خ����وارەوە 
شێخ  ژیانی  رووداوەكانی  لە  هێندێك 
بارزانییەكانە  جوواڵنەوەی  ئەحمەد و 
هاشمیی  پاشایەتیی  رژێمی  لەسایەی 
زمانی  ل��ە  ك��ە  ئینگلیزپەروەردا، 
دوای  خ��ۆی  كاتی  خ��ۆی��ەوەی��ەت��ی و 
لە  هاتنەدەر  لە  كەمی  ماوەیەكی 
تەموزی  14ی  شۆرشی  پاش  زیندان 
1958 لەگەڵ یەكێك لە رۆژنامەكانی 
ئەو سەردەمە كە رۆژنامەی "ئازادی"، 
حوزەیرانی  28ی  14 و  7 و8ی  ژمارە 
1959 یە ئەنجامیداوە و باڵوكراوەتەوە، 
بایەخی  گرنگیی و  لەبەر  هەربۆیە 
راستەوخۆ  گێڕانەوەكە  كە  مێژوویی 
بارزانەوەیە،  خودانی  خودی  لەزمانی 
دەزان��ی��ن و  ن����اوازەی  بابەتێكی  ب��ە 
بەباشمان زانی دوای دەستكارییكردنی 
تر  جارێكی  ل��ێ��رەدا  رێنووسەكەی 
پێشكەشی خوێنەرانی ئازیزی بكەین، 
كە تێیدا هاتووە:                                           
شێخ  راب����ردوودا  هەفتەی  "ل��ە 
سلێمانی  شێخ  ب���ارزان و  ئەحمەدی 
كەركوك  بۆ  هاتن  بەسەردان  برازای 
بۆ زیارەتی قائید فیرقەی دوو "زەعیم 
روكن داود ئەلجەنابی", بەم بۆنەیەوە 
وەك��و  دیموكراتییەكان  رێ��ك��خ��راوە 
مامۆستایان و  كرێكاران و  نەقابەكانی 
الوان����ی دی��م��وك��رات و ن��وێ��ن��ەران��ی 
الشعب( و)ئازادی( و)خەبات(  )اتحاد 
كردن.  باشیان  بەپیرەوەچوونێكی 
چەند  زانی  بەهەلی  ئازادی  نوێنەری 
پرسیارێكیان لیێ بكات. جەنابی شێخ 
پرسیارو  دای��ەوە.  وەاڵم��ی  ئەحمەد 

میللییدا  دەسەاڵتێكی  دامەزراندنی 
محەمەد،  قازیی  بەرێبەرایەتی  بوو 
ناسكەدا  ساتە  ل��ەم  ئەحمەد  شێخ 
پێشاندا،  جوامێرانەی  هەڵوێستێكی 
ل��ەالی��ەك��ەوە ئ��ام��ادە ن��ەب��وو وەك 
ش��ورەوی��ی��ەك��ان خ���وازی���ار ب��وون 
بارزانییەكان بنێردرێتە سەر ئەو خێڵە 
كوردییانەی كە ئامادە نەبوون مل بۆ 
كۆمارەكە دانەوێنن تاكو خوێنی كورد 
دواتریش  ن��ەڕژێ ،  ك��ورد  بەدەستی 
وەك  كە  بارزانییەكاندا  بە  رێگەی 
ئەفسەرە  سایەی  لە  نیزامی  هێزی 
هیوادا  نیشتمانپەرەوەرەكانی  كوردە 
باشوور  بەرەی  بچنە  بكەن و  راهێنان 
سوپای  هێرشی  لە  بەرسنگگرتن  بۆ 
جەبهەی  لە  كۆمار  س��ەر  بۆ  ئێران 
سەقز و سەردەشت. ئەمەش هەستێكی 
ئەو  نەتەوەیی  هاوبەستەگیی  روونی 
كە  دەردەخ��ات  بۆ  بەڕێزەمان  شێخە 
هاوبەستەگییە  ئەو  دواتر  بەداخەوە 
هەڵەی  بەهۆی  دواتردا  لەقۆناغەكانی 
كوردەوە  سەركردەكانی  لە  هێندێك 

شەبەقی گەورەی تێكەوت. 
ل��ەك��ات��ێ��ك��دا ژی��ان��ی خ��ودان��ی 
ب������ارزان، ب���ی���روب���اروەڕ و ئ��اك��ار و 
رەوش����������ت و ه���ەڵ���س���وك���ەوت���ی 
جوامێرانە ومرۆڤدۆستانەی، قارەمانیی و 
ج��وواڵن��ەوەی  بەرەنگاریی و  گیانی 
داگیركەران،  دژی  بەرگرییكارانەی 
لەگەڵ  هاوبەستەگیی  هەڵوێستی 
بەش و پارچەكانی دیكەی كوردستان، 
خۆفرۆشەكانی  ئ��اغ��ا  هەڵوێستی 
ئەشكەنجە و  ئازار و  لەدژی،  ناوچەكە 
ژیانی ناوزیندانی كە نزیكەی 12 ساڵی 
تێدا بەسەربرد، هەموو ئەمانە شایەنی 
ئەوەن كە چەندین كارو لێكۆڵینەوەی 
س��ەرب��ەخ��ۆی م��ێ��ژووی��ی ل��ەب��ارەی 
ئەنجامبدرێت و  كەسایەتییەوە  ئەم 
لێ  مێژوویی  وان��ەی  پەند و  چەندین 
ئەوە  هەر  نەك  بەاڵم  هەڵهێنجرێت، 
بوونی  لە  گومان  بەڵكو  ن��ەك��راوە، 
بەكەمگرتن و  بۆ  ئاراستەیەك دەكرێت 
تەنانەت  دەرهاویشتن و  لەمێژوو  بگرە 
لەبیربردنەوەی كەسایەتییەكی مەزنی 
وەك خودانی بارزان. نەك هەر ئەوە 
تەنانەت كارگەیشتووەتە ئەوەی كە لە 
نووسینی كتێبێكدا لەبارەی "تەریقەتی 
ساڵێك  چەند  كە  نەقشبەندیی"ەوە 

شێخ ئەحمەدی خودانی 
بارزان، وێڕای سیفەتە 

مەزنە شەخسییەكانی كە 
مرۆڤێكی رۆحسووك و 

دڵپاك و هەژاردۆست 
بوو، دژی پارەپەرستیی و 
تااڵنخوازیی خێڵەكیی و 

پیالنگێڕان و خۆسەپێنیی و 
ئاغاسیفەتی و ژن بەژن و 
بەزۆر بەشوودان و ژینگە 

شێوێنیی و نایەكسانی 
نێوان ژن و پیاو بوو، 
رێزێكی بێپایانی لە 
كەمینە ئاینییەكانی 
ناوچەكە دەگرت، 

بەتایبەت كریستیانییەكانی 
ناوچەكە،بەجۆرێك 

ئەوەندە لێیان نزیكبوو 
كە دوژمنانی ئەو 

درۆ شاخدارەیان بۆ 
داتاشییبوو گوایە"بۆتە 

كریستیانیی"

سوپای  بۆدەكرا  چەندەی  دەبێتەوە و 
بەرەنگاریی  تەنگەتاودەكرد و  عێراقی 
دەك����رد، ئ��ەو ب��ەرەن��گ��اری��ی��ەی بۆ 
لەبەردەم  رێگربوو  زۆر  ماوەیەكی 
بتوانێت  عێراق  كە حكومەتی  ئەوەی 
وەكو  ستراتیژیی  گرنگی  ناوچەیەكی 
خۆیەوە و  چنگی  ژێر  بخاتە  ب��ارزان 
خۆی  پۆلیسییەكەی  دەس��ەاڵت��ە 
ئەوەیە  بسەپێنێت،  لەناوچەكەدا 
جوواڵنەوە  لەمێژووی  كە  وایكردووە 
نیوەی  بەرەنگارییەكانی  كوردییە 
عێراقە  لە  بیستەم  سەدەی  یەكەمی 
ئیستیعماری  دەستی  داتاشراوەكەی 
مەحموودی  شێخ  لەپاش  بەریتانیی، 
ئەحمەدی  شێخ  ن��اوی  ب��ەرزن��ج��ی، 
گەش  ئەستێرەیەكی  وەك  ب���ارزان 

بدرەوشێتەوە.
ئەحمەدی  شێخ  باسە،  شایەنی 
سیفەتە  وێ���ڕای  ب����ارزان،  خ��ودان��ی 
مرۆڤێكی  كە  شەخسییەكانی  مەزنە 
رۆح��س��ووك و دڵ��پ��اك و ه��ەژاردۆس��ت 
بوو، دژی پارەپەرستیی و تااڵنخوازیی 
خێڵەكیی و پیالنگێڕان و خۆسەپێنیی و 
ب��ەزۆر  ب���ەژن و  ژن  ئاغاسیفەتی و 
شێوێنیی و  ژی��ن��گ��ە  ب���ەش���وودان و 
بوو،  پیاو  ژن و  نێوان  نایەكسانی 
رێزێكی بێپایانی لە كەمینە ئاینییەكانی 
ن��اوچ��ەك��ە دەگ�����رت، ب��ەت��ای��ب��ەت 
ناوچەكە،بەجۆرێك  كریستیانییەكانی 
ئ���ەوەن���دە ل��ێ��ی��ان ن��زی��ك��ب��وو كە 
بۆ  شاخدارەیان  درۆ  ئەو  دوژمنانی 
داتاشییبوو گوایە"بۆتە كریستیانیی"،  
مەیدانی  ق��ارەم��ان��ێ��ك��ی  ه��ەروەه��ا 
بەرگرییكردن  رووب���ەڕووب���وون���ەوە و 
جگە   ، ب��ارزان  خاكی  زێ��د و  لە  بوو 
لەگەڵ  گەرمی  هاوسۆزییەكی  لەوەش 
بەشەكانی  ناوچە و  جوواڵنەوەكانی 
داگیركەرانی  دژی  كوردستان  دیكەی 
پێشانداوە.  فارس  ت��ورك و  ع��ەرەب و 
شێخ  ج���وواڵن���ەوەك���ەی  ل��ەگ��ەڵ  چ 
جوواڵنەوەكەی  لەگەڵ  چ  مەحموود و 
لە  خۆیبوون  دوات��ر  سەعید و  شێخ 
ئارارات پەیوەندیی هەبووە و یارمەتیی 
كاتێك  ل���ەوەی  جگە  پ��ێ��ك��ردوون، 
بارزانییەكان ناچار بوون لەژێر فشاری 
ئینگلیز و  هێزەكانی  پەالمارەكانی 
ئازادی  ناوچەی  لە  روو  عێراقییەكان 
لەسەروبەندی  كە  بكەن  موكریان 
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وەاڵمەكان بەم جۆرە بوون:
لەگەڵ  چ��ۆن  ل��ەس��ەرەت��اوە  پ: 
حكومەتی پێشووی عێراقدا تێكچوون؟
پرسیارە  ئ��ەم  وەاڵم���ی  ب��ۆ  و: 
ب���ە پ��ێ��وی��س��ت��ی دەزان������م ك���ە لە 
ی��ەك��ەم ج���وواڵن���ەوەی ب���ارزان���ەوە 
دەستپێبكەم كە لە ساڵی 1930یەوە 
دەستپێدەكات. وەك دەزانین لەساڵی 
وەرن��ەدەگ��ی��را.  ئیجباریی  1930دا 
رێكەوتین  حكومەتدا  لەگەڵ  ب��ەاڵم 
كە ئیجباریی بگرێت، وە وتمان ئێمە 
ئیجباریی  شانازییەكەوە  هەموو  بە 
هەموویان  بارزانییەكان  وە  دەدەین، 
مەرجەی  بەو  بەسەرباز  ببن  ئامادەن 
دەرك���ات  ئینگلیزەكان  حكومەت 
ئەو  موتەسەریفی  لەناوچەكەمان. 
ناوی)عەبدولعەزیز  كە  موسڵ  كاتەی 
ئەم  دامێ  كە  بەڵێنی  بوو  موستەفا( 
پێشنیارەمان جێبەجێكات. هەر وایش 
تێنەپەڕی  بەسەردا  ماوەیەكی  بوو، 
ئینگلیزەكان بە تەقەالی موتەسەریف 
لەبەرئەوە  دوورخرانەوە،  لەوناوچەیە 
بە پیالنی ئینگلیزەكان، عەبدولعەزیز 
قەڵەم،  درایە  روپیە   2000 دزینی  بە 
بە  ك��را  ع��ەس��ك��ەری  تەحسین  وە 
برای  سدقی  بەرقی  موتەسەریف و 
بەكر سدقی كرا بە ئامیری مەوقیعی 
گەیاند  حكومەتی  لە  بەرقی  موسڵ، 
من  بەئاسانی  زۆر  ئەتوانێت  ك��ە 
ئەمەی  حكومەتیش  دیاربوو  بگرێت. 
لەسەرئەوە  هەر  ب��وو،  پێخۆش  زۆر 
ئینگلیزەكان  ك��ردب��وو  داوام���ان  كە 
كە  دەزان��ی  نەشمان  دووربخرێنەوە. 
ئاویش  ئینگلیز  بێ   عێراق  حكومەتی 
ناخواتەوە. هەروایش بوو، پاش چەند 
رۆژێك لە بەرەبەیانێكدا پۆلیسێك بە 
بێ  چەك هات بۆ الم و نامەیەكی دایە 
دەستم لێی نووسرابوو "واطيعوا الله و 
اطيعوا الرسول و اولي االمر منكم!..وە 

پێویستە  نووسرابوو  ئەوە  خوارێ   لە 
بكەیت،  حكومەت  تەسلیمی  خ��ۆت 
بكوژرێت  هەركەس  ئۆباڵی  ئەگینا 

بەئەستۆی خۆتە.
ئایەتە  ئەو  سەیرتر  لەهەمووی 
ئ��ەوەی  بۆ  بەڵگەیە  ئەمەش  ب��وو، 
ئاین  كاتێكدا  ل��ەه��ەم��وو  ئینگلیز 
ب��ەك��اردەه��ێ��ن��ێ��ت ب���ۆئ���ەوەی س��ەر 
كە  ه��ەر  ش��ۆڕب��ك��ات.  بەمیللەتان 
تێگەیشتم  خوێندەوە  ئەونامەیەم 
تەنیا  نییە،  حكومەت  لەعێراقدا  كە 
ئەو  كە  لەوكاتەدا  نەبێت.  ئینگلیز 
كەسم   47 تەنیا  وەرگ��رت  نامەیەم 
لەگەڵدا بوو، بڕیارمدا بەهیچ جۆرێك 
پیاوەكانم  و  نەكەم،  تەسلیم  خۆم 
بكەن و  ئامادە  خۆیان  كە  تێگەیاند 
سەرمان  هێنایە  هێرشیان  ئەگەر 
بەریان لێبگرن. هەرواش بوو، هەر لەو 
هاتنەسەرمان،  فڕۆكەش  دە  كاتەدا 
رەشاش  بۆمبافڕێدان  بە  دەستیانكرد 
ت��ەق��ان��دن ب��ەس��ەرم��ان��دا. ب��ەوج��ۆرە 
6كەس لەوانەی لەگەڵم بوون كوژران و 
 12 كاتەدا  ل��ەم  ك��ران.  بریندار   21
هێرشیان  پشتەوە  لە  تر  ب��ارزان��ی 
ئێمەش  كە  عەسكەرەكان،  بردەسەر 
الی  بارزانییەكانی  لە   4 زانی،  وامان 
رۆیشتن و  عەسكەرەكان  روەو  من 
بەمجۆرە  تەقەكردن.  بە  دەستیانكرد 
ئەو عەسكەرانەی دەوریان دابووین یان 
كوژران یا بەدیل گیران و چی چەكیان 
"بەرقی"یش  بەجێما.  لێیان  بوو  پێ  

رایكرد بۆ مەخفەری "بلە".
لەم ماوەیەدا قایمقامی "شیروان" 
ناردبووی  بوو،  سلێمانی  خەڵكی  كە 
سەدیقی  م��ح��ەم��ەد  شێخ  ب����ەدوای 
ئێمەش  بیگرێت،  ب��ۆئ��ەوەی  برامدا 
تەسلیم  خۆی  كە  بۆنارد  خەبەرمان 
ئەم  دەتوانێت  ئەگەر  بەڵكو  نەكات، 
محەمەد  شێخ  بەمجۆرە  بگرێت،  ئەو 

تەسلیم  بارزانییەكانی  هەموو  توركیا 
ئیسماعیلیشیان  شێخ  ك��ردب��ووەوە و 
لەگەڵدا بوو، پاش یازدە مانگ "عەفو" 

كراین و گەڕاینەوە عێراق.
بۆ  چووم  عێراق  گەڕاینەوە  كە 
موسڵ  موتەسەریفی  ئەوكاتە  موسڵ، 
لێكردم  داوای  بوو،  عەزمی"  "خەلیل 
ئەوكاتە  وەزارەت��ی��ش  بەغدا،  بڕۆمە 
"حیكمەت  عالی" و  "رەشید  وەزارەتی 
ناوخۆبوو.  وەزی���ری  سلێمان"یش 
لە  لەوكاتەدا  یەكەمیش  فەیسەڵی 
مامەوە  رۆژ  چواردە  بوو.   سویسرە 
لەگەڵ  گ��ەڕای��ەوە.  فەیسەاڵ  تاكو 
لە  مانگ ونیوێك  وت��ی  گ��ەڕان��ەوەی��دا 
موسڵ دابنیشە، پاش ئەوە ئەتوانیت 
بۆ شوێنی خۆت. منیش  بگەڕێیتەوە 
موسڵ  لە  مانگ  دوو  موسڵ و  چوومە 
مرد،  فەیسەڵ  كاتەدا  لەم  دانیشتم. 
چ��ووم��ەالی  فەیسەڵ  م��ردن��ی  پ��اش 
م��وت��ەس��ەری��ف ك��ە دەن��گ��وب��اس��ی 
بارزانییەكان بپرسم. بەڕێكەوت "ناجی 
ئەلهورمزی" كە قایمقامی زێباربوو الی 
دانیشتبوو. كە ئەحواڵی بارزانییەكانم 
پرسی، وتی وەزعیان هیچ باش نییە 
داوای  منیش  حكومەتدا،  ل��ەگ��ەڵ 
كرد  عەزمی  خەلیل  لە  روخسەتم 
بڕۆمەوە،  بۆماوەیەك  بدا  رێگەم  كە 
بەاڵم رێگای نەدام، لەپاشدا، وەزیری 
رۆژ   20 م��اوەی  بۆ  رێگەیدام  ناوخۆ 
ئەحواڵی  چوومەوە  منیش  بچمەوە، 
گەڕامەوە  تێگەیشتم و  بارزانییەكان 
خەلیل  پێنەچوو  زۆری  م��وس��ڵ. 
عەسكەری"  "تەحسین  گۆڕا و  عەزمی 
هاتە جێگای، زۆری پێنەچوو ئەویش 
رۆی��ش��ت و "ع��وم��ەر ن��ەزم��ی" ب��وو بە 
داوای  هاتنیدا  لەگەڵ  موتەسەریف. 
لێكردم كە دەبێت مەالمەستەفا و شێخ 
بێنە  خێزانەكانیان  سەدیق و  محەمەد 
كە  پێموت  منیش  دابنیشن،  موسڵ 
ئەوان  ناكات  پێویست  لێرەم و  خۆم 
بێن، بەاڵم هەرچەند لەگەڵی خەریك 
ئەوانیش  نەبەخشی،  س��وودی  بووم 
قایمقامی  ئەوان  هاتنی  پاش  هاتن، 
منەوە  بەناوی  هورمزی  ناجی  زێبار 
كە  بارزانییانەدا  ئەو  بەدوای  ئەینارد 
بۆ  دەیناردن  دەڕۆیشت و  دەستیان 
لە  هەموویانی  چەشنە  بەم  موسڵ، 
موسڵ كۆكردەوە. دەبوو لەسەر پارەی 

ماوەی شەش مانگ بەهاوین و زستان ئێمە بە فڕۆكە 
بۆردومان دەكراین. لەم ماوەیەدا توانیمان 18 فڕۆكە 

بخەینەخوارەوە، بەالم تەنیا 3 فڕۆكە و 6 فڕۆكەوان 
دەست ئێمە كەوتن

ناوبراوی  قایمقامی  ب��رام  سەدیقی 
هێزێكمان  رۆژانەشدا  لەو  هەر  گرت. 
رەوانەی  بەگ"  سەركردەیی"وەلی  بە 
بۆ  ك��رد.  "ئالكەی"  مەخفەرەكەی 
چ��ەن��د رۆژێ��ك��ی ت��ر 12 ف��ڕۆك��ەی 
ئێمەش  كردین،  بۆردومانی  ئینگلیز 
بڕیارماندا  قایمكرد،  ت��ەواو  خۆمان 
بكەین،  بەرگریی  جۆرێك  بەهەموو 
لە  ت��ەق��ەك��ردن  ب��ە  وەدەستمانكرد 
ئینگلیز  فڕۆكەوانێكی  فڕۆكەكان، 
پ��ەڕەش��ووت   بە  خ��ۆی  برینداركرا، 
ماوەی  بەمجۆرە  فڕێدایەخوارەوە. 
ش���ەش م��ان��گ ب��ەه��اوی��ن و زس��ت��ان 
دەكراین.  بۆردومان  فڕۆكە  بە  ئێمە 
فڕۆكە   18 توانیمان  م��اوەی��ەدا  لەم 
بخەینەخوارەوە، بەالم تەنیا 3 فڕۆكە و 
6 فڕۆكەوان دەست ئێمە كەوتن، لەم 
ئینگلیزبوون  دووانیان  فڕۆكەوانانە 
ئەڤانیس"   " "ولیتس" و  ناویان  كە 
تا  هەلزانی  بە  ئەمانەم  گرتنی  بوو، 
دەستكەوێتەوە،  خۆمانم  دیلەكانی 
باڵیۆزی  ب��ۆ  ن���ارد  خ��ەب��ەرم  ب��ۆی��ە 
م��اوەی  گۆڕینەوە.  بیان  بەریتانیا 
7-8 مانگ بەمجۆرە بووین. فڕۆكەی 
مەڕومااڵتیشیان  تەنانەت  ئینگلیز 
ناچاربووین  بۆیە  كردین،  بۆردومان 
مستەفا  هێشتا  توركیا.  بۆ  رابكەین 
كەمال مابوو. خۆم چووم بۆ ئەنكەرە 
"حاجی  ناویان  كە  دوو كەس  لەگەڵ 
بوو،  محۆ"  "عەلی  ئامێدی" و  تەهای 
ئاسكی  ئەنقەرە و  لە  مانگ  ی��ازدە 
لە  خێزانەكانمان  ماینەوە،  شەهر 
ئ����ەرزڕۆم و س��ێ��واس م��ان��ەوە، مەال 
سەدیق و  محەمەد  شێخ  مستەفا و 
بوو.  لەگەڵدا  ئیسماعیلیشیان  شێخ 
شێخ  لە  نامەیەكم  م��اوەی��ەك  پ��اش 
ئیسماعیلەوە بۆهات لە بەغداوە. زۆر 
گەیشتۆتە  چ��ۆن  كە  سوڕما  س��ەرم 
كە  تێگەیشتم  ل��ەپ��اش��دا  ب��ەغ��دا، 
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حكومەت عەشایرەكانی لێ هانداین 
وەك عەشیرەتی زێبار، رشك كە 

سەركردەكانیان مەحمود و محەمەد 
زێبارین. هەروەها عەشیرەتی رێكانی كە 
محەمەد ئەمین كەلحی یە. تەنانەت لەم 

پیالنەش كە شەواف نایەوە لەگەڵی بوون. 
هەروەها چەند عەشیرەتی تریش

شوێنی  گەلێك  هەولێر و  كەركوك و 
بۆ  باشیان  بەپیرەوەهاتنێكی  ترەوە 
ئاسوودەیی  بە  كە  ئێستاش  كردین. 
ئەم  سەربازێكی  بە  خۆمان  دەژی��ن، 

جومهورییەتە دەزانین.
پ: ئەوەتەی هاتوونەتە دەرەوە، 

حكومەت چی بۆ كردوون؟
بۆمببارانی  گوللە و  لەباتی  و: 
پێوەندەكانی  دەست و  سەعید،  نوری 
حكومەتی خۆمان ئاویان بۆ هێناوین، 
خانوویان بۆ كردووین، كارەبامان بۆ 
زەویمان  دۆنم   7000 نزیكەی  دێنن، 
داوی��ن  ی��ارم��ەت��ی  حكومەت  ه��ەی��ە، 

بیكێڵیین.
خۆشە  پێ  قوتابخانەتان  پ: 

كەالی ئێوە بكرێتەوە؟
هانی  خۆشە و  پێ  گەلێكم  و: 
بچێتە  ك��ە  ك��ەس  ه��ەم��وو  دەدەم 

قوتابخانە و منداڵەكانی بنێرێت.
پ: بە بیرەوەرییتان بارزان چەند 

جار سووتاوە.
و: بە بیرەوەریی من هەشت جار 

سووتێنراوە.
ب��ەرام��ب��ەر  ب��ی��روب��اوەڕت��ان  پ: 

ئاشتیی و ئاشتییخوازان چۆنە؟
لەوە  كارێك  هیچ  وای��ە  الم  و: 
ت��ەق��ەالی  م���رۆڤ  ك��ە  نییە  باشتر 
هیچ  بپارێزێت، و  ئاشتیی  بدات  ئەوە 
لەو  من  نیە.  خۆشتر  ئاشتیی  لە 
بڕەوایەدام یەكێتی سۆڤێت قەاڵیەكی 
بەم  وە  دەپارێزێت.  ئاشتیی  سەختە 
بۆنەیەشەوە دەڵێم ئەو چاكەیەی كە 
بارزانی  دەرب��ارەی  سۆڤێت  یەكێتی 
كرد ئەگەر لەبیرمان بچێتەوە خۆمان 

بە مرۆڤ نازانین.

لەساڵی  كە  بزوتنەوەیەدا  لەو 
1945دا روویدا، حكومەت عەشایرەكانی 
زێبار،  عەشیرەتی  وەك  هانداین  لێ 
مەحمود و  سەركردەكانیان  كە  رشك 
محەمەد زێبارین. هەروەها عەشیرەتی 
رێكانی كە محەمەد ئەمین كەلحی یە. 
شەواف  كە  پیالنەش  لەم  تەنانەت 
نایەوە لەگەڵی بوون. هەروەها چەند 
عەشیرەتی تریش. پاش ئەو شەڕە بە 
دوومانگ چووین بۆ ئێران. لەوكاتەدا 
ئێران  ل��ەس��ەرەوەی  س��وور  سوپای 

هەبوو.
دەرب���ارەی  ب��ی��روب��اوەڕت��ان  پ: 

یەكێتی سۆڤێت چۆنە؟
باسی  زم���ان  ب��ە  ن��ات��وان��م  و: 
بارزانییە  چاكەی یەكێتی سۆڤێت بۆ 
هەرئەوەندە  بگێڕمەوە.  راكردووەكان 
بۆ  سۆڤێت  یەكێتی  ئ��ەوەی  ئەڵێم 
خۆی  ك��وڕی  بۆ  ب��اوك  ك��رد  ئێمەی 
سۆڤێت  یەكێتی  بەڕاستیی  ناكات. 
قەاڵیەكی سەختە ئاشتیی دەپارێزێت.
سۆڤێت  یەكێتی  ئ��ەوەی  پ��اش 
ك��ش��ای��ەوە، ح��ك��وم��ەت��ی ئ��ێ��ران و 
هێرشیان  ئ��ێ��ران  ع��ەش��ای��رەك��ان��ی 
دووم��ان��گ  نزیكەی  ك��ردەس��ەرم��ان، 
شەڕمان  ئێمەش  گیرا،  چواردەورمان 
لێكوژرا و  سەربازیان  گەلێك  دەكرد، 
برسێتیی  ماوەیەدا  لەم  گیرا.  بەدیل 
گیامان  زۆرم���ان  كە  لێكردین  وای 
دەخوارد، بۆیە ناچاربووین گەڕاینەوە 
عەلی  "سەید  عێراق.  سنووری  سەر 
بوو  پۆلیس  مودیری  كە  حیجازی" 
خۆمان  كە  پێوەكردین  پەیوەندیی 
بدەین بە دەستی عێراقەوە و سوێندی 
ب��ۆ خ��واردی��ن ب��ەش��ەرەف��ی وەس��ی و 
لێناكەن و  هیچمان  ك��ە  حكومەت 
خۆماندا  واڵت��ی  لە  ئاسوودەیی  بە 
پەیمانە  ئەم  لەسەر  ئێمەش  دەژین، 
ناردیانین  یەكسەر  ب��ەاڵم  هاتینەوە 
رەوان��ەی  بەغداوە  لە  وە  بەغدا،  بۆ 
یەكسەر  بەسڕە  لە  كراین،  بەسڕە 
خستینیانە بەندیخانەوە. لە بەندیخانە 
2ساڵ و  ماینەوە،  مانگ   4 ساڵ و   11
بووین.  ئیعدامدا  ژووری  لە  مانگ  نۆ 
لەگەڵ دەكردین  مامەڵەیان  خراپترین 
باسی  ناتوانم  كە  بەندیخانەدا  لە 
ب��گ��ێ��ڕم��ەوە. ل��ەگ��ەڵ ئ��ەوەش��دا كە 

خۆیشمان بژیاینایە، هەتاوەكو پارەی 
دەسەند.  لەخۆمان  ئۆتۆمبیلیشیان 
موسڵ  ل��ە  م��اوەی��ەك  چەشنە  ب��ەم 
بەنیوەشەوێك  ئەوە  دوای  ماینەوە، 
هەموومانیان نارد بۆ ناسرییە. ماوەی 
پاشان  ماینەوە،  ناسرییە  لە  ساڵێك 
هێنایانینەوە بۆ بەغدا، نزیكەی شەش 
دیسان  ماینەوە،  بەغدا  لە  مانگیش 
ساڵێكی  ناسرییە و  بۆ  نێردراینەوە 
ئەم  كە  ئێمە  ماینەوە،  لەوێ   تریش 
ئەكردین  پێ  هاتوچۆیەیان  هەموو 
كەسە  چل  بۆئەم  بووین،  كەس   40
لە  دەدای��ن��ێ،  دیناریان   44 مانگی 
ناسرییەشەوە ناردینیان بۆ ئاغجەلەر، 
كفریشەوە  لە  كفری،  بۆ  لەوێشەوە 
ئاڵتون  ب��ۆ  ئینجا  سلێمانی،  ب��ۆ 
بۆ  دووەم  جاری  بۆ  لەوێوە  كفری، 
سلێمانی. لەو كاتەدا كە لە سلێمانی 
ئێران،  بۆ  رایكرد  مەالمستەفا  بووین 

ئێمەشیان رەوانەی حیللە كرد. 
ئێران  گەیشتە  مەالمستەفا  كە 
كەسێكی  چ��ەن��د  ب��وو  هەرچۆنێك 
عێراق،  هاتەسەر  كۆكردەوە و  بارزانی 
دەستیكرد  1943دا  ساڵی  ل��ە  وە 
حكومەتی  ل��ەگ��ەڵ  ش��ەڕك��ردن  ب��ە 
ناچاربكات  حكومەت  توانی  عێراق، 
ب���ارزان.  ب��ۆ  بمانگەڕێنێتەوە  ك��ە 
ب��ارزان  لە  مانگێك  چەند  ساڵێك و 
قەزاز"  "سەعید  كاتەدا  لەم  ماینەوە، 
هەموو  ب��وو،  هەولێر  موتەسەریفی 
قایمقامی  م��ەرك��ەزەك��ان و  مەئمور 
بارزانییەك  هەر  كە  راسپارد  زێباری 
رۆژێك  بۆیە  بیكوژن.  ئەتوانن  هات 
بچێتە  ویستبووی  خۆشەوی  ئەسعەد 
ئیش و  هەندێك  بۆ  "بلە"  قشڵەی 
كاری خۆی، بەاڵم وەكیلی معاون كە 
بچێتە  نەیهێشتبوو  بوو  حسێن  ناوی 
"وەلی  مێرگەسوریش  لە  ژوورەوە. 
بەگ" پاش ئەوەی ئەچێتە قشڵە بۆ 
جێبەجێكردنی هەندێ كاروباری خۆی 
لەگەڵدا  چەكداریشی  پیاوی  سی  وە 
قسەكردن  هێندێك  پ��اش  دەب��ێ��ت. 
لەگەڵ مەئموری مەركەزەكە تەقەیەكی 
پیاوەكانیش  دەی��ك��وژن.  لێدەكەن و 
دەس��ت��دەك��ەن  ن��ام��ەردی��ی،  ناكەنە 
چاوەش و  مەركەز و  مەئمور  بەشەڕ، 
بەمجۆرە  دەك��وژن.  پۆلیسێك  چەند 

قشڵەكە تەسلیم بوو.

خێزانەكانمان نێردرابوون بۆ كەربەال، 
ئافرەتەكانمان  ب��ە  سوخرەشیان 
ئیشە  ئەو  لەتاو  بۆیە كچێك  دەكرد، 
خۆی  دەك��ردن  پێیان  كە  سەختانە 

خنكاند.
وەك ئاگادارم وابزانم لە بارزانیش 
ئ��ەك��رد و  ئ���ارد  تێكەڵی  گ��ەچ��ی��ان 
دەدا.  بارزانییەكانیان  دەرخ���واردی 
بارزان  لە  كە  ناڕەوایەش  كارە  ئەم 
بە  دەك���را  خێزانەكانماندا  ل��ەگ��ەڵ 
دەستی "جەمال عومەر نەزمی و هادی 
سەعید  بەسەركردەیی  چاویشلی" 
لە  گەلێك  ماوەیەدا  لەم  بوو.  قەزاز 
مردن  بارزانییەكان  منداڵی  ئافرەت و 
لەگەچ  كە  نەخۆشییەوە  ئەو  بەهۆی 
هاتبوو.  تووشیان  دەرخ��واردن��ەوە 
ناخۆشیی  كام  ماینەوە،  بەم چەشنە 
دوو  بەیانی  رۆژێك  تا  دیمان،  هەبوو 
كوڕێكی  بەندیخانە  لە  بوو  شەمموو 
خەڵكی كەركوك كە ناوی عومەر بەكر 
ئەوا  یاشێخ!   : وتی  الم،  هاتە  بوو، 
شۆڕش هەڵگیرسا... تەخت و تاراجی 

پاشایەتیی تێكدا. 
زۆر سەرسام بووم، لەبەر خۆمەوە 
هەڵهات؟  كوێوە  لە  رۆژە  ئەم  وتم: 
هەر ئەو رۆژە وەزعمان لە بەندیخانە 
گۆڕا، بەم بۆنەیەوە.. بە بۆنەی ئەم 
دووشەممووی  پ��ی��رۆزەوە،  شۆرشە 
بەندیخانە  لە  هەموومانیان  داهاتوو 

هێنایە دەرەوە.
ب���ەڕاس���ت���ی���ی ل����ەالی����ەن ب��را 
ع���ەرەب���ەك���ان���م���ان���ەوە ل���ە ب��ەغ��دا 
لێكرا.  گ��ەرم��م��ان  پێشوازییەكی 
ه���ەروەه���ا ل���ەالی���ەن رۆڵ��ەك��ان��ی 
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