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  خوێنەری هێژا
 چاپی یەکی ئەم بۆ د. تەها ڕەسوڵ کە  و پێزانینم وپاسوێڕای س

تەرخانکرد بۆ  و سوودی فرۆشی خۆی تە ئەستۆیبەرهەمەی گر
هاوکات سوپاسی دەزگای  .انکراو و ئەنفال کەسوکاری شەهیدان

و گشت ئەوانە دەکەم کە  و کارمەندانی عیرفانریی جەمال ڕۆشنبی
ی و چاپ و سەرپەرشتکاری دیزایننی غەکاقۆنادەستیان بووە لە 

 .یو پەخش یەک

 دەکارن کوردستان دەستی پێناگات،  لە دەرەوەی خوێنەری هێژا گەر
مافی بەاڵم  و بیخوێننەوە. داگرن ـە PDFبە کە ی ئەم فایلە

 .بەندای وەرگێڕچاپکردنەوەی پارێزراوە بۆ 

  /دەم بۆیە هەر ٢ئەمەی لەبەردەستدایە، ئامادەکارییە بۆ چاپی
گەر م ئەزانیاری نوێی دێتەسەر، لەبەر ئەوە سوپاسگوزار

 پۆستی ـ ئێ بۆ ڕەوانەکەن خنەو پێشنیاری خۆیانڕە خوێنەری هێژا
l.comgomei4@gmai دەوڵەمەنکردنی بابەتەکە... لەبن دە بەشدار 
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زوهێر کازم عەببوود مامۆستا بەڕێز  دادوەریین بۆ و پێزان وێڕای سوپاس
و سەرپشکی کردم بۆ  وەرگێڕم بۆ کوردی یکە ڕایسپاردم ئەم بەرهەمە

 خستنەسەری ئەو زانیاریانەی کاتیخۆی دەستی پێنەگەیشتوون..
 هەروەها سوپاس بۆ ڕێزداران 

* سەربەست توفیق قەزاز، جیهان عومەر قەزازو عەلی موستەفا بۆ 
 .. هاوکارییان بە بەڵگەو زانیاری

 .د دەکەنبەجێ بابەتەکە دەوڵەمەنگشت ئەو هێژایانەی بە زانیاریی د. * 
 

 سەرنجێکی گرنگ

انم لە شێوەی نووسەری ئەم پەرتووکە، خۆم بە بەرپرس دەز یمن
و  لەنێو هەندێک میللەتانی جیهاند دەبینم ڕێنووسەکەی، لەو ڕوانگەیەوە کە

ەیە دەینووسنەوە، دەیبستم، وشە جۆن لەزار دەردەچێت بەهەمان ئەوشێو
ئومێدەوارم  گرتەبەر هەمان ئەو ڕەوتەم  مەبەستی نوێکاریمنیش لێرەدا بە

ردییە پەتییەکان هەروەها بۆ هەندێک لە وشە کو ،مایەی پەسەندبێت
 کدا نووسیوە تکایە ڕچاوی بکەن.وفەرهەنگۆکم لە کۆتایی پەرتو

 
 ١٤٤٩/٢٠١٣لە پەرتوکخانەی گشتیی سلێمانی  ١چاپی/ یژماری سپاردن

 : گۆمەییئەم باڵوکراوەیە و سێتەری داتایی مۆنتاژو نووسین
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 وەرگێڕ   یپێشەکی

وهێر کازم عەببود لەسەر  ئەم پەرتووکە، بریتیە لە توێژینەوەی دادوەر ز 
شالیاری ناوخۆ بوو لەو  سەعید قەزاز کە دوا ڕەونشاد  لە ژیانیبەشێک 

  ١٩٥٨ی تەموزی ١٤کودەتاکەی سیستەمە پاشایەتییەی عیراق کە بە
ییکردنەوەی  گاد اد و سەرلەنوێ هات. ئەمە پرۆسەیەکی لێکۆڵینەوەی نوێ کۆتایی

دراوەتێ نە   پیاوێکە "وەک نووسەرەکەمان دەڵێت" نە لەژیاندا مافی خۆی
 .کاتی مردن 

دەبینم کاری   ەبەرهەمەی ڕێزدار زوهێر کازم عەببود هۆی چەندالیەن من لەم
سەپاندنی سزای مەرگ  ی ئەو تا بکۆشێت پاش نیو سەدە لە کربێتە سەر هزر 

ەو  ووبارە لێکۆڵینەوە بکرێتەویدا د ن امداجسەعید قەزازو ئەن ڕەونشاد بەسەر 
ڕادەی دەرئەنجامە مەترسیدارەکانی   لەگەڵ  ی ردارەکانو کچۆنێتی لەمەڕ بارو 

  کۆی مرۆی نێو کۆمەڵ اوانانەی کراون بەرانبەر بە تاکو و ئەو تهەڵوێست 
ڕێکخراوە ڕامیارییەکانی نێو بزوتنەوە نیشتمانپەروەرەکانی ئەو   وبەگشتی 

  لەبەر ڕۆشنایی دوبارە دەخوازێت  ، بۆیە لێرەداەتی بەتای ب ڕۆژانەی عیراق
دادگایی بکرێتەوەو   سەعید قەزاز سەرلەنوێ  ,پێشدەدگایی ی دەرئەنجامەکان 

بۆ دیاریکرێت. ئەوە لەکاتێکدا گشت ئەوانەی ڕێزدار   دادپەروەرانەی  سزای
  و سەر بە  ە مرۆڤێک زوهێر دەناسن ئەو ڕاستیە دەزانن "وەک خۆی دەڵێت"

.  بەرگری لێدەکرد سەعید قەزاز ی دژ بوو بە الیەنەکەی ە ەنیو ال ر سەنگە
  و ڕەوتە بەبۆنەی ئەو هزر ، مامۆستا زوهێر دەردەکەوێت دا یشوەک لێرە هەر
بووە، بەتایبەتی   خۆی  ڕەخنەی هاوبیرانی سەنگەرەکەی  یەوە توشیێنییەڕاست

  بە  ،و بە مامۆستای خۆیی ناودەبات کترینیانە دوکتۆر کازم حەبیب کە نزی
 .کردوەو وەاڵمی بۆ نووسیونراوانەوە ڕەخنەکانی پەسەند ی فکگێسن

و گرنگترینیان ئەوەیە، ئەو وەک کەسێکی  بە بۆچوونی من، هۆی سەرەکی 
و وەک دادوەرێکی پسپۆر لەبواری  چاالکوان لەبواری مافی مرۆڤ لەالیەک 

  چوەتەوە  ئەودا و ڕامیاریییەتی کۆمەاڵ یو بارداد، کاتێک بەمێژوی عیراق
ڕابوردوو   ی ی چاکەو خراپەی قۆناغە جیاجیاکانبارهەردوو یوە ی زان شەبایب

لەنێو پتر لە  ئەم پەرتووکەیە کە دەرئەنجامەکانیش هەڵسەنگێنێت، یەکێک لە
دا بەناونیشانی  یو لەچاپدراوو وتاری باڵوکراوەی ئەلیکترۆنی پەنجا پەرتووک 

 .)لمحات عن سعید قزاز( باڵوبوەوە 

تووکەکەی  ناوەڕۆکی پەر هیچ لە پێشەکییەکەمدا  ەوم ل و بەنیاز نەبئەگەرچی 
جێهێڵم بۆ خوێنەری   گشت سەربجەکانبنووسمەوەو  ڕێزدار زوهێر عەببوود 

سەعید قەزاز لەخۆڕا   ڕەوانشاد کە  دووپاتکەمەوەئەوە  پێمباشە هێژا، بەاڵم 
ی  دەسپێک لە بەر م من پڕباوەڕم پێی، چارەنوس نەیگوتووە: "... ئەوەی 

 ئەویش..  ." کراوە. یارید وە یە ایپرۆسەی دادگ
د /   / بڕیاری تاونبارکردن/ دەرئەنجام/ سێهەمبڕگەکانی کاتێگ دەگەنە دوا

ە دوادێڕەکانیدا  ــ ل بەسرا/ خاڵی دووهەم خۆپیشاندانی کرێکارەکانی نەوت لە 
فسەری پۆلیس ئیبراهیم قازی  بەگەڕانەوە بۆ ئەو ڕاپۆرتەی ئەهاتووە دەڵێت؛ 

  )ژمارەی )ئاساییپۆلیسی بەسرا بە یەتیا بەروەڕێ بە وەتەوە بۆو کرد بەرزی
ناوەڕۆکیدا دەڵێت: "ئاماژە بۆ  . لە ڕوداوەلەمەڕ ئەو ١٩٥٣/ ١٢/ ١٥ڕۆژی 

ئێوارەی ڕۆژی   کۆبوونەوەکەی کاژمێر پێنجیفەرمانی شالیاری ناوخۆ لە
بۆ   ڕێگەیەکی یاسایی  گشت گوتی؛ بۆ گرتنەبەری  ١٩٥٣/ ١٢/ ١٤

سەعید قەزاز لە   ڕەوانشاد واتە  ."( ..کیباڵوەپێدانی گشت گردبوونەوەیە
ی  مەبەست " بەاڵم چونکە گشت ڕێگەیەکی یاساییوتەکانیدا پێداگربووە لەسەر "

بۆیە  ، دەرچێت  تاوانبارهەر دەبێت بێت ێک ەهەرجۆرب ەبووئەوە دادگا 
ەتەوە "... باڵوەپێدان  ودا نامەکەیان بەمجۆرە شیکردو یلەبڕیاری تاوانبارکردن 

  گەێنێت کە وەهای ب ، ئەویش تایان نایاسایی ی بێت یاسای جۆرێکی  بەهەر 
 بگرێت..."(.   ی کرێکارەکانشاند  ی داخوازیتاوانبار نەیویستوە گوێ لە

 مامۆستا عەببوود لەدیدی منەوە 
پیاوە مرۆڤدۆستە دەگەڕێتەوە بۆ نزیکەی پەنجا ساڵ  ناسینی من بۆ ئەو 

بینم  دە  ە ەوکاتلەو، ڕۆژگار لە خولێکی پیشەییدا پێکی گەیاندینکەلەمەوبەر 
هزرو هۆشی  نەتەوەیەکی مافخوراو قوژبنێکی لەکورد وەک ڕوانینی ئەو لە

و  مووسڵ  دەکەوێتە مامۆستا زوهێر داگیرکردووە، بۆیە کاتێک وەک دادوەر 
کورد   سەعید قەزازیو پیاوەتی ارە چاکە، کارامەیی ش لەزاری دانیشتوانی ئەو

بۆیە دەکەوێتە   کێشێت جی دە دەبیسێت ئەوکات کەسایەتی ئەو پیاوە سەرن
و دەرئەنجامیش ئەوەیە کە پاش نیوسەدە  خولیای توێژینەوە لەسەر ژیانی 

ەوبۆنەیەوە  بڕیارێکی یەکالیەنەی خۆی دووبارە دادگایی دەکاتەوەو ببە
ی  و نەریتە کوردەوارییەکان و داب و پیاوەتی جوامێری  بۆ دەکۆشێت بەئاماژە 

 وزمانی خۆی بناسێنێت. ها  ی ەرانخوێن ە شە چاکەکانی میللەتی کورد بڕەو ئەو 
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زوهێر   مامۆستاخوێنەری هێژا لەوە ئاگادارکەم کەبۆنەیەوە دەخوازم هەر بەو
وەتەوە لەسەر برایانی  ا ی چاپکراوی باڵوکرعەرەب چەندین وتارو پەرتووکی بە 

ر سەبارەت  و فەیلی لەگەڵ زۆر نووسینی ت، کاکەیی، شەبەک کوردی یەزدی 
  انەی بەسەر کورداندا هاتووە )محکمة ییت ەهامەئەو ن مافی چارەنووس یان بە
  لەسەر پرۆسەکانی  ە یانەی تێروتەسەلیکە توێژینەوەیەکی دادوەر 1نفال( األ

و سەرانی تری ڕژێمی بەعس،  لێکۆڵینەوەو دادگاییکردنی سەددام حوسێن 
یەکێک لەو نوسینانەیدا کە لەسەر تۆڕی ئینتەرنێت  لە  یەکێکە لەوان. 

الشهید القاضي محمد رئیس أول جمهۆریة  )شانی ناونیباڵوبووەوە لەژێر 
 دەڵێت:   2  لکردستان(

  کەسانێک "ئەوەی  ەناوی سەرۆکی کۆمارەکەی کوردستان  ،محەمەد  قازی(
ئەگەرچی ناوهێنانی بەوجۆرە  کۆماری مەهاباد ناوی دێنن"   ئەنقەست بە بە
  ئاماژە  بەاڵم خودی ی دەکات،بێبایەخ  ی لێ دووردەخاتەوە نە سەرنج  نە
کە   لەپشتە ی یە یی بێبایەخکردنی ئەو ئەزمونە کورد لێ مەبەست  ەیە ێووش بە
ئاماژەکردن بەو  واتە چەندین الیەنی جیهانی لەناوچوو.  yهاوکاری  بە

کردنیەتی، بەاڵم  ەو گرێدانی بە شاری مەهابادەوە مەبەست سنووردارناو
سەرۆکی کۆماری  )  .. ێت بر ب ناو  بەمشێوەیە  ناوەکە  خودی ڕاستی 

 . (کوردستان

 زری نەتەوایەتی زازو ه ە عید قسە

ید قەزاز، هەروەها  سەع د اشناوە ڕکەسایەتی  لەوانەیە گرنگینەدان بە 
و ئاشکرا  ڕوون  ئەوەبێت کە سەرگوروشتەی ژیانی ئەو لەبەر بێدەنگبوون لە

ڕەوتی کۆمۆنیستی، بۆیە وا پتر لەنیو سەدە   ی خۆی دەربڕیوە لەسەرینەیار 
نەبووە تا خاڵە   ۆش هێشتا زەمینە خ  اد وەاتێپەڕیوە بەسەر لەسێدارەدانی ئەوپی

نەتەوەکەی دەرکەون.  بە  و هەڵوێستی ئەو بەرانبەر هەست ئەرێنییەکان لە
یەکێک   ەفەرموێت؛ )ئەگەرچی لەعیراقدا بەبەڕاستی وەک نووسەرەکەمان د 

ناودارانی کورد دەژمێردرێت بەاڵم وەک پێویست گرنگی بە کەسایەتیی   لە
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ەدراوە. وەکتر ئەوەی من لەکاتی ئەم  ن ئەو  و یادەوەرییئەوو ناوبانگ 
لەسەر ئەو بینیم، گشت برا کوردەکان ئەوپەڕی ڕێزو   دا نوسینەم

خۆشەویستیان هەیە بۆی، بۆیە لەوانەیە ڕۆژێک بێت دەزگایەکی کوردی  
هەڵکەوێت ئاوڕ لەوکارە بداتەوەو گرنگیشی پێبدات(. بەاڵم مەخابن، ئەمڕۆ  

و سەدەها گۆڤارو ڕۆژنامەیە،  ەڤیزیۆن لۆو تەکورد خاوەن دەیەها ئێزگەی ڕادی
وروشتەی کەسانی ناوداری بیانی  بە ڕیپۆرتاژ یان بە زنجیرەی فلیم سەرگ ئایا 
وەی ئەمڕۆمان  تەنها نەنەوەی نوێمان دەناسێنن، بەاڵم نە الیەکی جیان بە گشت

نەوەی   و دایکانی زۆر لە باوک بەڵکوو تەنانەت  ن سەعید قەزاز ناناس
،  کەی خۆی خۆشویستووەنەتەوەچڕادەیەکی  تا پیاوە  ئەو ن نازان ئەمڕۆیش 

هەندێک   و ئاشکرا ئەوەیە کە کۆمەڵی ئەمڕۆمان لەبەرڕوون  کەیشی هۆ
هزری نەتەوایەتی،  بارو هزری ئایدیۆلۆژی ڕێگر لە کاری الیەنداری یانهۆ

 ناوێرن خۆ لەم بابەتە هەڵقورتێنن.  
و  هەڵوێست یان بە زقەزا بە کەسایەتی سەعید  انەی نەیاربون الیەن زۆر لەو

پێیگەیاندوە  ئەوی  گوایە ئینگلیز کە وە بو ڕەوتی ژیانی ئەو ڕەخنەی ئەوەیان لێ 
بازنگەی   و مانەوەی لە ێمی پاشایەتی عیراق ی سیست ی پاراستنی بەرژەوەند بۆ 

  یش تا ڕابوردوویەکی نزیکالیەنانە خودی ئەو ، بەاڵم داکۆلۆنیالیستی خۆیان
کەری بەشەکانی  رداگیتورکیایان بە یاو ر ن، سوراق، ئێراڕژێمەکانی عیناوی 

  نەبردووە کە بەگشت جۆرەکانی ستەم کۆشیویانە تاکی کورد  کوردستان 
 .بچەوسێننەوە یان لەناوی بەرن

سەعید قەزاز   لەوەاڵمی پرسیارێکی سەرۆکی دادگای گەلداوەک  ، بەڵێ
  لە  ر ئەگەم دەکەم.. ی خۆون و بو شانازی بە عیراقی ی عیراقم دەڵێت؛ من کورد 

و  ی دەستگیکردن یە بڕوانن بەرانبەر بەپرۆسەی ناوخۆئەو شالیار ستی ڵوێەه
بەتاوانی تۆمارکردنی ساڵی   دنی مامۆستا مستەفا نەریمان کەالبرلەکار 

فەرمان دەدات نەتەنها  کە  کوردی لەسەر یەکهەمین یادەوەرنامەی کوردی 
دوو   یندەااڵی ئ ڕێتەوە بۆ سەر کارەکەی بەڵکو هانیشی داوە بۆ سەگبمامۆستا 

هەندەی ئەو ژمارەیە لەچاپدات کە دەزگاکانی ئاسایش دەستیان بەسەردا  
 . بوو گرت

سەعید   ڕەوانشاد ێڕەیش گەواهیی هزری کوردپەروەرییە لەمێشکی د ئەم چەن
ی  یێن ڕاست قەزازدا کە لەهەمان چاوپێکەوتنی سەرەوە دەیبینن، لەمەڕ 

http://www.koskikurd.com/
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بە   ی ئینگلیز یرکارگیبزووتنەوەکەی شێخ مەحموودو وەستانی لەڕووی دا
بەاڵم ئەگەر   ،مامۆستا مستەفا نەریمان دەڵێت: )... نا من نکولی لەوە ناکەم

ین، نە  و وایە ئەمڕۆ ئێمە شتێکیتر دەبووب  ێخ لەگەڵ ئینگلیز کەمێک میانەڕەو ش
نی من لەبەغدا  و ربوتۆ بەهۆی یادەوەرنامەیەک ئەوتۆ بەند دەکرایت، نە شالیا

دەڵێت؛ )وەاڵمی ئەوپیاوە زۆر سەرسامی  ن ا نەریمەوە مستەفا وباردەبوو( لە
 جاران مەزنتر بوو...( لەبەرچاوم زۆر لەو کردم

هزرو   سەبارەت بە  پەرتووکی )أحداث عاصرتها(ڕێزدار محسن دزەیی لە
   :3سەعید قزاز نوسیویەتی دەڵێت  ڕەوانشاد هەستی نەتەوایەتی الی 

  از دەرخات زید قەهەستی نەتەوایەتی الی سەعڕوداوێکی ترم لەیادە کە "
بەمەبەستی چەندرۆژ   ەی "شالیاری ناوخۆ" سەعید قەزازکاتئەو ...ئەویش 

  واری سەالحەدین، ئێوارەیەکیان بە پشوی هاوین هات بۆ هاوینەهە 
، پێموایە ئەم چەند کەسە بوین ــ  الیلێکردنی چوین بۆ  پێشوازی مەبەستی 

  ، مایی برئەحمەد محەمەد ئەمین دزە ،مەد عوسمانڕێزداران زەید ئەح
و من ــ  مەجید جوکل دزەیی  ،عومەر مستەفا دەبابە ،عەبدوڵاڵ عەلی 

لیوای ئەربیل   جەق لەشارۆچکەی کۆیسن  ەوکات دەنگۆ هەبوو کە ئ
شارۆچکەی   یخەنە سەر لیوای کەرکووک، ئەوە لەکاتێکداە د و دادەبڕن

 یل بوو خرایە سەر لیوای سلێمانی. لیوای ئەرب ڕانیە کە پێشتر سەر بە
و  و بەتوندی گلەییمان کرد لەسەر ئەیلی خۆمان دەربڕی ناقا ئێمە  ئەوکات 

و  ل، سەعید قەزاز پێکەنی لیوای ئەربیناڕەواییەی دەکرێت بەرانبەر بە
ڕویکردە ئێمەو گوتی: ئێوە گەنجن ناتوانن   ییەوە تووڕە  ێککەم بە
تێبگەن، مەبەستی من لەو   مو لەمەبەستەکە ەرئەمجامی ئەو کارە بنرخێنن د 
ئەو  کەرکووک، بەوە دەخوازم  ڕێژەی کوردە لە ەی وە زکردنارە بەرک

بێت،  و تەنانەت بۆ ئایندەیش زۆرینە ێک کورد لەگشت بارو دۆخ ئەنجامەی 
ی ئەو، ئەگەرچی  کەلێداوانە یاری بەە ن بەاڵم ئێمە هەر سووربووین لەسەر

 . "بوو   یشپڕبایەخ 

 
و / چاپ٩٣ەڕە ک/ الپچاپی یە /شی یەکبەی/ عاصرتها/ موحسن دزەی ــ أحداث 3

 ٢٠٠١ر  هەولێ /پەخشی ئاراس

ەوە،  ەتواڵوبو ماڵپەڕی کۆیەدا، بابەتێک بەناوی )لێکۆڵینەوە لەسەر کۆیە( ب لە
 : ئەمە دەقیەتی

هات  سەعید قەزاز کە وەزیرى ناوخۆى عێراق بوو،  1956ساڵى )
یان  یکردبوو زەو  پێشنیاریان ، دانیشتوانى ئەم شارە سەردانى کۆیەبۆ

کات، ئەویش )گردى جولەکان(ى بۆ ئەم مەبەستە  دابەش دابەسەر
،  وااسەعید گەڕەکە نوێیە نا ی ئەو کۆیە ناودانیشتووانی  بۆیە  کرد،یدیار
سەردانەدا  و)سەرباغ(. )سەعید قەزاز( هەر لە  گۆڕا بۆنێوەکەى  تر دوا

و  سیاسەت لى عەبدولاڵ کەوتبوو، سەبارەت بەو عەچاوى بە عومەر دەبابە 
کە   ت ێاوخدەان لەودوواجار سەعید قەزاز  ، مەسەلەى کوردایەتى دوابوون

  انیان ریەنگو الخەڵکى خۆیان  ئەگەر ئەوان بەڕاستى کوردایەتى دەکەن با 
و ئیشوکاریان بۆ دابین  جێ بن لەوێ نیشتە بدەن بچن بۆ کەرکوک هان 
 ن(. بکە

  ی د ەبازدا ئەو ڕاستىیە قسەکانى سەعید قەز باوەڕدایە کە لە توێژەر لەو
لەسەر ناردنى هۆزە   ڕژێمى بەغدا نەخشەیەکى داڕێژراوى  کە ت ێرکەد 

ە  ب هەست ئەویش لەڕووى  ووە، عەرەبەکان بۆ نێوچەى کەرکوک هەب 
هەڕەشە لەسەر ئایندەى سیاسى کورد زانیوە،   کارەى بەوئە  ونیەوە بو کورد 

  ن وو بى بزووتنەوەى ڕزگاریخوازى کوردى نار ەسەر ە ل یە نا وەئهەربۆیە 
داون خەڵکى کورد ڕەوانەى ئەم  یەترسیانە ئاگادار کردۆتەوەو هان لەم م

  دى ێز لە  بەالى سەعید قەزازەوە ئەوە گرنگبووە کە کورد نێوچانە بکەن، 
ایى بژین. جگە لەوانە تێروانینى  هاوواڵتیەکى ئاسدا وەک باپیران وباب 

  م ەد رەه  حکومەتە یەک لەدواى یەکەکانى عێراق بەدیار دەخات کە
  ک ەورەه وون، کردن بۆسەى بەعەرەبکردنى پر خەریکى جێبەجێ

  ال  خاکى عێراقیان ی ە وێچ راوچ  ەل کوردو عەرەب  برایەتى  ی ەشە گناب
 4  ...ە ووب ى ڕووکەش یمشورد 
ئەومان بۆ دەردەکەوێت لەگەڵ   ی بیرهزرو  ەتا پاش نیو سەدە ڕاستیئەو

دەسەاڵتی چەق لەبەغدا گشت شارۆچکە   وا . .ی خاوەنەکەی یدووربین 
 

 ..ەپێنجهەم ـ ماڵپەڕی کۆی باسی ە/ بەشی سێهەم/لێکۆڵینەوە لەسەر کۆیـ ـ 4
http://www.koya.se/news/component/content/article/35-
babaty1/272-lekolenawalasarsharekoya 

http://www.koya.se/news/component/content/article/35-babaty1/272-lekolenawalasarsharekoya
http://www.koya.se/news/component/content/article/35-babaty1/272-lekolenawalasarsharekoya
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زۆرینەی کوردن لەپارێزگای کەرکووک   و ئەو شارۆچکانەی ەکان یکوردی
و  رکووک ، بەڵکو وا لە کەدابڕیوەو تەگەرە دەخەنە بەر ئاساییکردنەوەی دۆخ 

ە  دایداندرێژەلە ی دەسەاڵتی هەرێمی باشوور رە کوردستانییەکانی دەرەوەدەڤە
 . بە گۆڕینی باری دیموگرافی

و نۆکەری ئیستعمار  دەرەبەگ جیاوازی لەنێوان ئەو سیستەمەی بەئەوەیە 
یەی گوایە پێشکەوتنخوازە پەرلەمانییەی  یسیستێمە کۆمار  ولەگەڵ ئە  ادەبرناو

ێوان  ن کەیدا کەوتووەتە براورد لەپەرتوو ی لەوڕێزدار موحسن دزەی 
سیستێمی دەرەبەگی سەردەمی پاشایەتی عیراق بەرانبەر بە سیستێمە  

ئاماژەی داوە بە  ئەو دەسەاڵتی بەعسی سەددامی.  سەردەمیکۆمارییەکەی تا 
بۆ گشت دەڤەرە   ەبۆلسیمکە گۆڕینی باری دیمۆگرافی کەرکووک ) 

بەشەی  %ی ئەو ٤٥نزیکە دەگاتە ایی تپان  ودابڕاوەکان لەهەرێمی کوردستان 
دا  سەددام حوسەین بەسەر ڕووخانی دە ساڵپتر لە وردستان( بەاڵم وا ک

دەبوو  و فیدرال، ە کۆمارێکی دیموکرات ت بووەگوایە  ەی عیراق تێپەڕی ئەو 
و  بکرایە  ١٤٠ ماددەی بە  کار دەستوری نوێی عیراقلەڕۆژی پەسەنکردنی 

پاش ئاسایی کردنەوەی  ەشێتەوەو هەڵو ی پێشی ڕژێمەکانەکە کردن عەرەب بە
یش  لەماوەی یەک ساڵدا سەرژمێری ئەنجامدرێت یان  خی ئەو دەڤەرانە دۆ

م کاتێک  ، بەاڵئەوکارەبکرێتە بنەما بۆ  ١٩٥٧ساڵی  ی سەرژمێری ئامارەکانی 
و فیدرال،  سەرۆک شالیارانی عیراقی دیموکرات ئیبراهیم جەعفەری بوو بە 
لەگەڵ کورد،   گشت بەڵێنەکانی  ێخستنی و بشتگ لەماوەیەکی کەمدا کەوتە 

بەپشتگیریی سەرانی کورد  ندرایەوەو جەعفەری سە اتێکیش دەسەاڵت لەک
دۆخ   یکردنەوە  یی ا، ئەوەتا لەبری ئاسنووری مالیکی هاتە سەرتەختەکە

بۆ گەمارۆی   دەنێرێت هێزی تایبەتی سەربەخۆی پەڵپێک  هەرجارەو بە
ناوچە کوردستانییەکانی   ی ی تر شارو شارۆچکەکان  لە و زۆر کەرکووک 

  عەرەب هەرێمی باشوور بۆ سەپاندنی ئەو پرۆژەی بە دەرەوەی دەسەاڵتی 
ڵ ئەویشدا حوسێن  گە، لە تەواوکردنیکردنەی سەددام نەپەرژایە سەر 

  گەشەدان بە ە بەر ەناریدەری بەگشت جۆرێک تەگەرە دەخ شەهرستانی ی
ژنانە  جەخشینی ەبری ب ئەوڕادەیەی، لە تا باری ئابووری هەرێمی کوردستان
مەندانی دەوڵەت، کەوتنە بڕینی مووچەی  بەهۆی نەورۆزی ساڵەوە بە کار

، هێشتا ئەو کێشەیە بەسەر  5مانگانەی گشت کارمەندانی هەرێمی کوردستان 
نەچوبوو"مالیکی"ی سەرۆک شالیارانی عیراق ئەو فەرمانەی کرد بە  

ێزگای  ر نی پاگەیشتە ئەنجومە ٣/٢٠١٤/ ٢٢جەژنانەی نەورۆز کە ڕۆژی 
و  ساڵ  ١٠واڵتییەکی عیراقی ماوەی کەرکووک تێیدا هاتووە دەڵێت، هەچ هاو 

شارێکدا ژیابێت مافی ئەوەی هەیە بمێنێتەوەو ناوی لەسەر   بەرەوژوور لە
ئەو پارێزگایە تۆمارکرێت. کەواتە دیکتاتۆری نوێی عیراقیش نە گوێدەداتە  

و ماددەی  ی بەگشت  رەستوودەسەاڵتی یاسا ڕشتی کە پەرلەمانی عیراقە نە د 
 بەتایبەتی..  ١٤٠

باڵوبوونەوەی   سال لە  ٢٥و هەزار ئەفسوس کە ناچارم پاش ەفسوس ئ
هەمان ئەو گلەییە   (6پەرتووکی )گەلێکی پەژموردەو نیشتمانی پەرت 

  ڕزگارکردنی عیراق لە  ی لەەۆن ئەوکاتچ سەرانی کورد کە بۆ بنوسمەوە لە 
بەاڵم بەهۆی ناکۆکی  بوو  ن ااڵیا دەستی بجەوری ڕژێمی دیکتاتۆری بەعس 

کە تائێستایش درێژەی هەیە، نەپەرژاونەتە سەر   ییەوە و ناتەبا بیروبۆچوون 
ئایندەی ئەو   ی دەبنە تەگەرە لەڕێیەان و کۆسپکێشە ئەو کردنەوەی یەکالیی

ناوچە دابڕاوەکان یان ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی   ە دەڤەرەی ناونراو
ووسیومە )... بیر لەو ڕۆژە  وکات ن ەوەک ئ  سنووری دەسەاڵتی هەرێم.

دەخاتە سەر لێواری   یەی ئانیشک" وطني" هەرکات ئەو کاکە ناکەنەوە کە 
ئەمڕۆیش دەڵێم؛   مێزەکەی ئەمڕۆ سەددامی لەسەرە، لەو بۆگەنتر دەردەچێت(

گەر سەرکردەی پارتە کوردییەکانی هاو نەخشەو پالن نەبن بۆ ئایندەی  
بەتایبەتی، ئەوا نووری   ی کوردستان ورش شی باو بەنەتەوەی کورد بەگشتی 

 . لەدژی میللەتەکەمان هەڵدەتۆقێت. ڕوات یەکێکی لەو نالەبارتر یش بمالکی
 

 
سەرۆک  ، مالیکییانبیستم ٢٠١٣/ ٢/ ٥انەی و نووچبەپێی ئەالوە، ــ لەوەیش بەو 5

و م وجۆرە تاکتیکەی سەدداهەمان ئە ەتەوەوتوک " بەناو فیدرال" قی ی عیراوەزیران
ی سەرکردایەتی ێک امەڵ ئەندونەوەیەکدا لەگبوکۆەکاریان دەهێنا، ئەو لپێش بەسەرانی 
نی هەرێم  انبەرافەرم وچەیەی لەەی ئەو موچارەسەری کێش کوردییەکانپارتە یەكێک لە

یان ی تێکدان، بێگومان بە مەبەسوئەکەی کرد بە پارتە شەرتیل پێشکەبڕیبوو وەک ب
 ..اوەپالنەکانی مالکی وەستپارتە هاوپەیمانەکەیان کە سەخت لەڕووی  لەگەڵ

ڕی  ماڵپە /  ١٩٩٩سلێمانی  /  ٦/ الپەڕە ١و نیشتمانی پەرت/ چاپی گەلێکی پەژموردەــ  6
)omkoskikurd.cwww.(  

http://www.koskikurd.com/
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 لەبارێکی تردا یاسا بەزێن   بوو قەزازی بێفیز لەبارێکدا یاساپارێز 
  توێژینەوەکەی ڕێزدار عەببوددا هاتوون، تازە لە  وێڕای ئەو ئاماژانەی لە 

 کەوت:  رچاوم بەماژانەائەم ئ هەندێک ماڵپەڕدا  
تارێک باڵوبووەتەوە لەژێر ناونیشانی "سعید  لە "إذاعە العراق الحر"ـدا و 

بەشێکیدا هاتووە دەڵێ: .. ئەو پیاوێکی   القزاز من نجوم السیاسة العراقیة" لە
تاکە شالیاربوو کەدەرگای   ن ا یانە، نەم گەگبوو. لەو شالیارە  زۆر بێفیز 

ر، گشت یەکێک بۆیهەبوو  جەماوە ەڕووینووسینگەکەی کراوەبوو ل
انی بخاتە ڕوو، ئەویش بۆی چارەسەردەکرد..  ااڵو کێشەکو سکبچێتەالی 

حەمەسەعید خەفاف کە ناسراوی سەعید قەزازبوو، بۆیگێڕامەوە گوتی؛ ئەو  
لە هەرەزۆری بەرپرسان بیفیزتربوو.. کاتێک فەرمانبەری پلەنزم بوو لەگەڵ  

بازرگان هەر لەدامێندا لەسەر  رایمی بحاجی مامی دەچوون لەدیوەخانەکەی 
کەوە دادەنیشت، بەاڵم ئەوکاتەی بوو بەشالیاری ناوخۆو،  تەختێکی الی دەرگا

لەسەردانێکیدا بۆ سلێمانیی "شوێنی لەدایکبوونی" لەگەڵ مامیدا دەچێت بۆ  
و بەڕێزێکی تایبەتەوە لەالی  دیوەخانەکەی حاجی برایم، حاجی ڕادەپەڕێت 

و  تەنیشت خۆی بۆ جەنابی شالیار چۆڵدەکات  ەختێکیتاندا سەرەوەی دیوەخ
و دەڵێت؛  فەرموو لێرە دانیشە.. بەاڵم جەنابی شالیار ئەوە پەسەندناکات  دەڵێت 

بۆ.. هەر لەبەرئەوەی بووم بە شالیار، هەرکات من لەگەڵ کاکە مامە  
هاتووین هەر لەالی دەرگاکەوە دانیشتووم، ئێستایش نامەوێ شوێنەکەم  

پێش  و مامم هەر وەک ەوانیترەوە دانیشم؟ نا کاکە من رووی ئ ەو لەسبگۆڕم 
 .. 7لەالی دەرگاکەوە دادەنیشین 

"المشرق" لەژێر ناونیشانی "من رجال العهد الملکي.. المرحوم سعید قزاز"  
چیرۆکێک دەگێڕنەوە، ئەمە کورتەیەتی: .. ڕۆژێک لەنێو ئەو گۆڕەپانەی  

دا، کۆمیسەرێکی  ی بەغن ئەمی  پەیکەری رەسافی تێدایە لەسەر شەقامی 
ۆمبێلێک دەگرێت چونکە شوێنی وەستان  وەستانی ئۆت  پۆلیسی هاتوچۆ ڕێ لە 

و  کۆمیسەردا دەکێشێت  نەبووە، شوفێری گەنج لەگەڵ دابەزینیدا زللـەیەک بە 
دەلێت؛ من کوڕی سەرەک شالیارانی عیراقم چۆن ڕێ لەمن دەگریت..  

بۆالی شالیاری   دەبات  ی ەڵ خۆبەڕێوەبەری گشتیی پۆلیس کۆمیسەرکە لەگ
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  ت اد ەد  نا مرف ر ایلاشۆداوەکە، چۆنێتیی ڕ ناوخۆ کە پاش گوێگرتن لە
کرێت.. پاش ماوەیەکی کورت سەرەک شالیاران تەلەفۆن  بدەسگیر شوفێرەکە 

بۆ سەعید قەزاز دەکات تا کوڕەکەی بەردەن.. بەاڵم قەزاز پێیدەڵێت  
پارێز بۆیە  ی یاساککەسێ دەستدرێژی کردووەتە سەر و سەرسەرییەکوڕەکەت 

کۆمیسەر دەگەڕێتەوە بۆالی  پێویستە بەسزای خۆی بگات.. پاش ماوەیەک 
قەزازو لێی دەپاڕێتەو کە شوفێرەکە ئازادکات چونکە لە قەرەبووی ئەو  

کێشراوە "سەرٶک شالیاران" سەد دیناری پێ بەخشیوە.   زللـەیەی پێدا
م  و دا ێی اران پیک شال هەروەها دەڵێت؛ بەگم دەتوانم بەو پارەیەی سەرە 

حەوانەوەی   ۆب  خانوو  کە یبریی زللـەیەک ەلبکڕم، دیارە خانوویەک 
کوڕەکەی سەرەک شالیاران   نو و مرەفب گەر ئێوە ئەوە دێنێت ێزانەکەم خ

   ..8و فەرمان دەدات شوفێرەکە ئازادکەن ئازادکەن.. قەزاز پێدەکەنێت 
ەی  ێچییانپ و سەروەکتریش سەعید قەزاز هیچ گوێینەداوەتە دەرئەنجامی ئە 

بوون لە   دامالکیی ئەوکەسانی ئەنکردوونی، نەتەنها بەهۆی چاوپۆشی لەچا 
کەسی ناودارو نیشتمانپەروەری  کراودا بەڵکوو یارمەتی زۆر پارتێکی قەدەغە 

وەک جەواهیری داوە کە بە کۆششی ئەو قەدەغەی چوونە دەرەوەی عیراقی  
چاالکوانی   ە یونی لسەی نالەسەر البراوە، یان ئاگادارکردنی هەندێک لەوان

  شایەتی عیراق، بۆ سیستەمی پا ئەو پارتە نیشتمانپەروەرانەی دژبوون بە 
برایم ئەحمەد بۆ خۆ شاردنەوە چونکە لەژێر   ڕەوانشاد نموونە ئاگادارکردنی 

 بووە نەبا بیگرن..  چاودێریدا
لە چاوپێکەوتنێکم لەگەڵ ڕێزدار حاجی عەبدولکەریم قاسم )کەریمە کوردەی  

ڕیزەکانی پارتی   گەنجێکی چاالک بووە لەڕۆژانەدا  لەوکە  "اندزی ڕەو
؛ ئەوکاتەی سعید قەزاز  ەکشارۆچکەی ڕەواندز، گێڕایەوە  ۆنیست لە کۆم

مەال مستەفای بارزانی لەڕێی   ڕەوانشاد ڕووسیاوە نامەیەکی  شالیاربوو، لە 
  ڕێکخسنەکانی کۆمونیستیی عیراقەوە دەگاتە دەستی شێخ مستەفای زینوێ تا 

ە  کەنام لوقمان بارزانی،  ڕەوانشاد گەێننە دەستی یبێت ب ە د  ڕێگەیەک چ ە ه بە 
ناو تا بیگەێنێت، بەاڵم ئەو لەبری بردنی نامە بۆ   دەدرێت دەستی نوورە 

  ڕەوانشاد بەر بۆ بەغداو دەیدات بە  لوقمان بارزانی ڕێ دەگرێتە  ڕەوانشاد 
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ندنی  ە گەیاباردن سەعید قەزاز. کاتێک قەزاز نامەکە دەخێنێتەوە وێڕای ڕاسپ
نوورە دەکات بۆئەوەی   نشتینامەکە بۆ ئەوکەسەی بۆی هاتووە، سەرزەز 

جارێکیتر لەوجۆرە نامەیەی بۆ نەهێنێت چونکە هیچجۆرە تاوانی تێدا  
وە نامەیەک  ێنەبینیوە.. هەروەها حاجی فەرموی؛ پاش ماوەیەک بەهەمان ش 

لوقمان   د اوانش ە ڕدێت، ئەوجارە شێخ سلێمان ناو گەیاندوویەتییە دەستی 
 بارزانی. 

ەرکردایەتی یەکێتی نیشتمانی کوردستان  ڕێزدار ئازاد جوندیانیی ئەندامی س
  بووە لە  یەکێک باوکی کە خۆیدا سەبارەت بە یی الپەڕەی فەیسبووکی تایبەت لە

ەی  و ەنبۆنەیەوە پاش گەڕاو  و و بەکۆماری کوردستان  قارەمانەکانی بەشدار لە 
هاوکاریی   لە  یر دەکرێت، جۆرێک دەستگ ە راقەولەالیەن ڕژێمی پاشایەتی عی

 ەتی: .. ئەمە دەقی9قەزازی نووسیوە 
  ژووری چاوەڕوانی لە  )وەهاب ئاغا(ی باوكم كاتێك لە 1948ساڵی "

زیندانی موسڵ، دوای شكستی كۆماری مهاباد، دواتر   بوو لە  اسیدارەداند 
  د ی كوروەش بەهەوڵی دلسۆزانحوكمەكەیان گۆڕا بۆ زیندانی هەتاهەتایە ئە 

  بوون بەتایبەتی )سەعید  حكومەتی عیراقی ئەوسادا كاربەدەستی گەورە  كە لە 
ساڵ   5و لەو ماوەیەشدا ساڵ زیندانی بووە 7قەزاز و عەلی كەمال(. زیاتر لە 

  ".ژووری چاوەڕوانی لەسێدارەدان بووە  مانگ لە 3و  
سەعید   ڕەوانشاد جا ئەگەر هەستی نەتەوایەتی نەبێت چۆن کەسێکی وەک 

  نۆکەرایەتی ئینگلیز بکۆشێت تاوانبارێک لە  پاشان تاوانبارکرا بە ەکەزاز ق
 ێدارە ڕزگارکات. پەتی س 

کە  نزیککردنەوانەی لەو دەسەاڵتەی ئینگلیز  من پێموایە هەمان ئەو خۆ
  ە یو گەلەکەی، هەر بۆەکان بۆ سەر کوردستان یی تە ماهە نلە  ن و و بر اکۆه

ەشێک لە هەڵەکانی  انێت بوەی بت یە یپلەوپا و ەب  یە ڕەوا ب وە بووە بەو گەیشت 
  ە سوودو بەرژەوەندیی و ەئ  ەی ەماک ڕاستکاتەوە، ئەگینا  ێ پڕابوردوویان 

 هێنابێت بۆ خۆی یان بۆ ئەوکەسانەی لەپاشی جێمان..  ستی ی وەدەەتایبەت
 

 
 .(yAzad.Jndyan/https://www.facebook.com)بڕوانە ـ  9

 تێبینیم بۆ چاپی دوو 
و دەزگای  وێڕای سوپاسی بێپایانم بۆ ڕێزدار دوکتۆر تاها ڕەسوڵ بەتایبەتی 

ت بەگشتی کە سوودوسەرمایەی باڵوکراوەکانیان  ل ڕفعە ای جەم ڕۆشنبیری
. پێیان  ی کەسوکاری شەهیدو ئەنفالکراوان.تەرخانکردووە بۆ هاوکاری

چاپی یەکدا ڕێژەیەکی زۆر هەڵەی ڕێنووسی هەیە، بۆیە پێم   لە ڕاگەیاندم کە 
باشە خوێنەری هێژا لەوە ئاگادارکەم کە ڕاستە بەهۆی هەڵەیەکی تەکنیکی  

دەستکردنی ڕەشنووسی ئەم   و چەن ەڕانەوەم لەکوردستان پاش گ  و خۆم  لەالی 
و هەاڵنەی  پەرتووکە تا گەیشتووەتە دەستی دوکتۆر تەها ڕەسووڵ ئە 

تێکەوتووە. بەاڵم ئەگەر هەندێک خوێنەر وشە کوردییە پەتییەکان بەهەڵە  
یم بۆ  عەرەب بزانێت ئەوا لەکۆتایی پەرتووکەکەدا فەرهەنگۆکێکی کوردی 

شە لێکدراوەکان بە هەڵە بزانن ئەوا من بە مەبەست  ەگەر وئ . خۆ داناوە
تاوانبێت   ە وەئگەر  و لە الپەڕەی پێش دەسپێکدا ئاماژەم پێکردووە نووسیومن 

ئەوا خستوومەتە ئەستۆی خۆم، بۆیە پێمخۆشە ئەو تێبینییانە دووبارە بکەمەوە  
 کە لە پەرتووکی "دادگایی ئەنفاڵ"دا نووسیومە: 

 و لێکدانیکورداندنی وشە  ت بە بارهە س وون و بۆچرنجسە 
زگاکانی کوردستاندا،  ده ی بواری دادو باری یاسایلە کە نییە  داوهگومان لە 

و  کنیکی و تە یی ی پیشە و زاراوه کانی تری ژیان، زۆر وشە ک گشت بواره وه 
  . نکوردستان  کانی ەشبە  ی انرگیرکەدازمانی  وشەگەلیر هە  دێن کارری بە هونە 
ق  قاودهم ده کەرگێڕانە وه کە  پاراست  وهلە  م خۆ ی یاساناس نیم رچگە ە ئمن 

 بۆیە  چمرنە کان دهیاساییە  قە سنووری واتایی دهلە کۆشیومە  ە وەئ  بریلە بێت، 
  کاربە  و زاراوه وشە ندێک لەبۆ هە  م نگۆکرهە فە کۆتایی پەرتووکدا  لە
 . تووەکان نووسیوەها
بانی،  نگی یاسایی دوکتۆر نووری تاڵە رهە فەلە  شێکمە ب  یان، ڵ ڕێزم بۆگەلە
ڕێز  لیکترۆنیی بە ئە  ینگ رهەو فە ریم ریای کاک ڕزگار کە نگی دهرهە فە

  ون مبینی دا نە نگانە رهە فە ویشی لە وه ئە  ووەورگرتوه  و زۆریتروان هاوڕی باخە 
لتووری  کوبە  م ن ێگە وارم توانیبێتم سوود بکۆشیم خۆم بیانکوردێنم. ئومێده

  ی ش شۆکڕۆشنبیری کورد چمکی چاالکی  کە  نییە  داوهیی. گومانیش لە وهتە نە 
 زرانی پێگە و دامە ڕین ڕاپە  تی لە تایبە ، بە ڵکردووه وس هە و پێن خامە  بە 

پشتیوانی   خوازم بە . ئاواتە دواوه کانی باشووری کوردستان بە یاساییە 

https://www.facebook.com/Azad.Jndyany
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ک بێت تا کوردیش وه  چوونوه پێش ە ل ڕوو  ە ناکاروو کادیمی ئە ئە پسپۆرانی 
وارم  خۆ. ئومێده ت بە و ئینسیکلۆپیدیای تایبە نگ رهەن فە خاوه  النیتر ببێتە گە
  بە  یاساییە  وشە  ندێک لە هە  ە یشتن لربێت بۆ تێگە م یاریده نگۆکە رهەو فە ئە 

 . رتووکە م پەکانی ناو ئە ه راوک کوردێ
زانم بۆ  ر دهی پارێزه کەو کۆڵە ژێرخان  ترینگرنگە ب  ییه وتە من زمانی نە 

  وه تە ی نە بۆتە  لە وهتوانە و نە تی وایە تە ی نە پێناسە یسپاندنچە  ووه مانە 
جیهاندا   لە  چونکە . واڵتانی داگیکەری بەشەکانی کوردستانکانی سەردەستە 

قترین  زه  ژین. ه د  نامۆ خۆ ی لە ی توایە تە کی نە یەپێناسە  زۆرن بە  وهتە نە 
ئێستا   کە  فریقایە نزیک، هاوواڵتیی واڵتانی باکووری ئە  وه ئێمە لە  ی نموونە 
 کە و یە ق چە خۆی بە  ەت میسر ک ایبە تزانن، بە ن ده سەبی ڕه عره خۆ بە 

پێش ئیسالم  هەروەها واڵتانی تری دراوسێی کە زانێت، ده ڕازگری عرووبە 
زنترینی  مە  ر" کە ربە و "بەک "قیبتی" بوون، وه  ی تریوهە تی نە ن پێناسە خاوه 

رخی  چە  و "تاریق بن زیاد" لە پێش ئیسالم لە  10و "هانیباڵ" ن وانە تە و نە ئە 
نها زمانی  تە ان نە مڕۆیی ئە وهاڵم نە ، بە 11ناوبانگترینیان بوون المیدا بە ئیس

و  خواستی ئە  ە دژن ب د نن تو واڵکوو زۆر لە "ئامازیغی" باوباپیران نازانن، بە 
 غریب بە زایرو مە واڵتانی لیبیا، تونس، جە دەخوازنی ئامازیغانە  ڵەکۆمە 

ی لێیان  مەکە  و ڕێژه بە  نافی خوێندن بده و مدا بنێن و زمانە رمی دان بە فە
ی  وه رئەبە لە  ژین. گوایە کاندا دهالدێ شاخاوییە  ک خێلی بچووک لەو وه ماوه 

 . و واڵتانە ئە  ەکەی ییە رووبعە  ر پێناسە بێت بۆ سە ی ده یترسمە  یە ە پرۆسو ئە 

 
ی کەخوشکە و مێردیوکیبوو پاش مردنی با ازیغنی ئامراربەبە ی هدرکرکوڕی سەـ  10

لەتونسی ئەمڕۆوە بەڕێگەی پێش عیسا ی 218اڵی سی لە هو هێزشکری ئەرلە ەسبەو بو
 ی پایتەختی ئەمڕۆیڕۆماا پێش عیسی  202ساڵی لە ا د تدا هێرشی برئیسپانیا هێرشی
 ری فیلی بەسەر چیاکانیبەسوا ، ئەو قارەمانەەوەی شایانی ئاماژەیەئ داگیرکرد. ئیتالیای

 اگیرکردووە. لیای دڕیوەتەوەو ئیتادا پەئەلث
 ریڤە ده لە ری ئامازیغربەبەی خێلی زناتەکێک بوو لەت ـ یەڵێوون دهلدبن خەئی ـ 11
  الموسوعة مڕۆ ــ ) ئەزایری تی جەواڵ ، واتە ناری دۆڵی تافنەکە وێتەکەده افزاوس کەن

، سنة  1عة ـ یع، الریاض، طبلنشر والتوزؤسسة أعمال الموسوعة لم /میةالعربیة العال
 (.  15/470یاد، طارق بن ز، مادة: م1996هـ/  1416

ییمدا  ئاواره  وژیانی تاڕاوگە  اڵم لە وان نیم، بە رچی من زمانە گە کتر، ئە وه 
زیندوو  جیهاندا زمانیان بە مڕۆ لە بووم ئە  وه تەندێک نە هەڵ بە تێکە 

 ک: ، وه ەابوو ید ە ال پلە  م ندێکم تێبینیهە  ژمێردرێت، بۆیە ده
 :کورداندنی زاراوه 

و  ندی یوه کارو پە ی مرۆڤ لە یە وشە  ڵەو کۆمە لە ڵێن؛ زمان بریتییە ندێک ده هە 
 زگاودهدام ی لە و زاراوانە کورداندنی ئە  ە ب  . ن ندێ  کاری بە دا کاری ڕۆژانە 

ی  ارک  وین ڕۆت لە  بوون واشە و چە هۆی ئاڵۆزی  بێتەکاردێن ده کاندا بە ەییمرەف
و  کاری ڕێزمان اڵم من پوختە کان. بە رمییە فە و بڕیاره زگای ده ڕۆژانە 

کۆڤارو   ورنێت مڕۆ ڕۆژی ئینتە ئە  چونکە  ،م نازانمستە بە  کورداندنی زاراوه 
و نوێترین  ڤیزیۆنی ئاسمانی لەنالی ڕادیۆو تە و کەلیکترۆنی ی ئە ڕۆژنامە 

  . بۆیە ش نییە بێبە  ەوانە یش لد رکو ویە وهو باڵوکردنە کنیکی چاپ تە 
، وه بێتە ده و زۆر زوو باڵو گیرێت ردهدا زۆر ئاسان وه بواره  و گۆڕانسازیی لە 

رکات هە  واتە، جار گوتنەوەی دەوێت هەر چەند زانێت گرانی ده یشی بە وهئە 
و  رباری گۆڕان سە  بن بێنە یش ناچارده سانە و کە وا ئە پێت، ئە بسە  کە دۆزه
 . نچوو ه وپێش 

ی جیهانی  ناکه وتوو پێشکە واڵتە  لە  کێکە ژیم، یە ده ئێستا لێی واڵتی سوید کە 
 زمانە  انی چڵ لە کندناڤییە سکەئە  زمانە لە شێکە بە یان )کە کە مڕۆ، زمانە ئە 

 زمانە و خزمە زۆر نزیک  ختی هیندوئۆروپی، واتە دره لق لە کانی رمانییە جە
گشت   بینم لە( دهکوردیش لەت نانە و تە نسی... ، فرهی ڵمانە ئ ،زی ڵ ئینگلیگەلە

 سویدی.   بە  ی التینییان کردووه و زاراوه کانی کارو ژیاندا زۆر وشە بواره 
 وهوکاتە تی لە تایبە ری زمانی سویدی، بە وبە مە لە دهند سە چە  بۆ وهڕانە گە بە 

ندی  ی ناوه زاراوه ل بە نجیی ئ وه یدافەرمان 1526"شا گوستاڤ ڤاسا" ساڵی 
  و شێوه وکردنی ئە یڕه بۆ پە بووه  نگاوم هە کهەیە  وه ئە ، وهبنووسرێتە  واڵت 
سەرەڕای بوونی   کە گوترێت "سویدی نوێ" ده ی پێیگرتووه یە  زمانە 

 دوێن. ری واڵتی سوید پێی ده تاسەرسە ەل هەندێک زاراوە، 
  ش "ساموێل کۆلۆمبوس" لە شیە ک دایشڤدهی حەدهڕاستی سە ناوه  لە
زار لە  کە  وه بنووسرێتە  یەشێوه وزمان بە  کە  نی داووهنی ئە ا کیدا هێرتووک پە 
زۆر  دا ی نۆزده دهسە  کۆتایی  ەل وه چێت. قۆناغی گرنگی دوای ئە ردهده
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و  کان ڵمانییە ئە  تی وشە تایبە سویدی، بە  بە  ی بیانییان کردووه وشە 
دا   1980بۆ  1970نێوان  لە  کان کۆششی دوا گۆڕانکارییە  رین تنراوارفبە 

 .بووه 
بواری زمان   پرۆفیسۆری سویدی لە  ،و پاراوکردنی زمانپوخت  ت بە باره سە

 پێویستی زانیوه  نگی نوێدا بەرهە فە  لە  1983ـ ـ1894ر" "بیۆرن کۆللینده 
 ربێت.اکبە   کانیادچووه لە  نیمچە ی بیانی وشە بری وشە لە

 لێکدانی وشە 
و نیشتمانی  ژموردهلی پە رتووکی "گە دا مانوسی پە 1998کۆتایی ساڵی لە
ک یە کوردستان، پاش ماوه ی لە وه و باڵوبوونە بۆ چاپ  وه رت"ـم نارده پە 
 پێویستە  بۆیە  یە ی هە کەڕێنووسە  یان لەخنە ڕه  کەی چاپخانە وه گادارکرام بە ئا

  دووبەشەم ی زۆر وشە  کە بوو وه رئە سەیش لە کەخنە ه ڕ اره ید . هوپییدا بچمە 
اڵمدا  وهلە  ، ڵێن )کلمات مرکبة(بی پێیده رها عبە  یوانە ، لە وەلکاند  ە وپێکە 

ڵی  درێت. بە چاپلە  یە وشێوهو قایلم بە نم یان نازاڵەهە ی من بە وه یاند بە ڕامگە
بن( ناوی خۆیانی  نە  خنە تووشی ڕه ی وه ە ئبۆ  )دیاره کە اڵم چاپخانە چاپدرا بە لە
ر  هە  2007ساڵی  کوردستان  م بۆ ردانێکی ترسە  . لە پەرتووک رسە  ە خستنە 
و گوتی  ستخۆشی لێکردم یاندم ده ڕاگە  ی پێکانی چاپخانە خنە ی ڕه سەکە وهئە 
ی  خنە ه تر ڕپێش  کە  یە وشێوازهباو ئە  تە نووسینی کوردیدا بووه ی ئێستا لە وهئە 

  و دۆخە بۆ ئە  وه ڕێتە گەده کە ری گۆڕانسازییە گیرا. بێگومان هونە لێده
ندساڵێکی  ساڵ یان چە  یەوانە لە  وت، کە ی ڕۆشنبیرانی کوردی تێکە ییە ئاواره 
و  و قۆناغ شوێنێکدا جێگیربن. مرۆڤ لە  ی لە وهئە  یشتبنە ێت تا گە خایاندب

کولتووریشیان بوون.   ر ویستبێتیان بەگە  والن ە گبە ڵدا تێکە دژواره  کاروانە 
ە  ک یە و چاولێکردنە نجامی ئە ە ی ئوه نگدانەکات ڕه ی مرۆڤ شاد دهوهئە 

 وتوو. تانی پێشکە ری میللە کولتوور لە بە  تە ڕۆشنبیرانی کورد گرتوویانە
 زگە ان، خۆد شکۆشر لەڕۆشنبیرانی کورد هە دا کەوهم بە ئاماژه  وهرهسە ڵی لەبە 
پشتگیری  تر بە  تانیزمانی میللە ەکانی نوێکاریی ە نگاوشنی هە چە  کۆششە  وئە 
  ری گەو ناوچە نو الیە هزری ڕامیاری ی دوور لە کادیمی زانستییانەزگای ئە ده
 کردنیان.   و پوخت و ڕێزمانی کوردی ڕشت  بە  وه بوو بۆ پێداچوونە هد 

وتۆی  کارێکی ئە  وه کۆنە ر لە ئاینی هە و ویی ژێو م واری جوگرافیڵی، شوێنە بە 
گرێدراوی   ڕۆژئاوا و اڵت رفراوان کوردی ڕۆژهە ی کاراو بە شێوه بە  کردووه 

  لە ۆر نزیک فێرگە کی زتا ڕابوردوویە  چونکە  بن ان برهکولتووری عە 
می ڕۆشنبیرانی  رهە و شاکاری بە وت بووه و مزگە ر حوجره کوردستاندا هە 

و  زۆری چا و بە بی رهی عە وشە لە  کوردیش نووسرابێت پڕبووه ە ر بگەە رد ئ کو
 . بی کردووه و نووسینی عره ی ڕشت شێوه لە
و ڕێزمانی  ڕشت  لە  ینێ، خۆ ڕزگارکردنەرنجی بدهسە  ئێمە  ی پێویستە وهئە 

  رگیزهە  بی گرێدراوی قورئانن، واتە رهو ڕیزمانی عە زمان  بی، چونکە رهعە 
 . ی خودایە وتە  چونکە ت نایە  رداەسی بە ناگۆڕ

  تە گرتوویانە  ەوەروبە مەلە  دهە کان چوار سی سویدییە و شێوازه ئە  من پێموایە 
 چێت. ردهم ده دهلە  ەک ت ێ ب  یەوشێوه ر بە هە  ی وشە وهنووسینە   ەوو ب  ە وەئر بۆ  بە 
جگە لەوە  ، رانێئەل دا مییم قۆناغی ئاواره کهەیە  ی لە یە و دیاردهئە 

،  12یی تێکشکاو عەرەب ڕۆژ بوونەتە  ی% وشەکانی فارسی ٨٠پێکهاتەی
 کە  رنجی ڕاکێشام " سە آزربایجانغربی  هالألحمر ی " یوشە ناوێکی دوو 

"  الغربیة  آلذربایجان  ر األحم هالل ی " شێوه و بە بییە رهڕتدا عە بنە لە
تەنها   ە بەکراو اید رسفا ی لە عەرەبوشەیی چوار ناوێکی  نووسرێت، واتە ده

نگێکی  رهە فە یبینن، کە عمید"دا ده نگرهە "فە  ی لەوانە . یان ئە پارچە دوو 
ک  یە  بە  ە دووکوردیی کری  کۆشش و کار  دوو وشەی  ،ناوبانگی فارسییە بە 

  ألعیاذبالل ،و رضی علیبری لە  علیرضا ها روههە  ،کاروکۆشش ، واتە پارچە 
 ێوەیە دەینووسنەوە کە لەزار دەردەچێت. بەو ش  ەت، وا بالل   ألعیاذ بری لە
تدا  ڕهبنە ن لە راو هە ی لێکد بینرێت، زۆر وشە زمانی سویدیدا دهی لە وهئە 

  کە  Transformationsgrammatik بۆ نموونە  ،ندین وشە چە  لە ه ووپێکهات
ی  نجامی لێکدانی دوو وشە ێنێت، ئە گەئاڵوگۆڕی ڕێزمانی ده

ionTransformat  و grammatik ها روه ، هە ە ـFamiljehemsvård  واتە 
  vård s hem Familje یە وشە  چوار" لێکدراوی داناوماڵ"چاودێری خێزان لە 

  هەڵواسراوەکەی  مەکینەواتە "  Arbetsställsupphängningsmaskinیان 

 
اوە نووسر  977– 1010 اڵنیساان ووسی بڕوانن کە لەنێوگەر لە شانامەی فەرد ـ 12

 رەبی تێدایە.نزیکەی پەنجا وشەی عابڕگە، تەنها دەبینین پترە لە پەنجا هەزار 
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ی  چاکسازییانە  جۆرە وەئ  ی کریایە دهدڵۆپن لە  و نموونانە جا ئە ". کار  ێنی شو
و ڕێزمانیان  ڕشت  و گفتوگۆ  لە وه پێناو ئاسانکردنی خوێندنە لە  تەە و میللە ئ

 . کردوویانە 
وا من بەڕێنووسی بابەتەکەدا چوومەوەو ئەو هەاڵنەی بەرچاوم  سەرئەنجام، 

خوازم توانیبێتم ئەو بەرهەمەی مامۆستای  ئاواتەکەوتبێت ڕاستم کردنەوە، 
  ناوەڕۆکیم وەکخۆی بە و  ێت رگێڕابەووخت  و پ بەڕێز زوهێر کازم عەببود پاک 

 .ە بەردەستی خوێنەری هێژا کوردی خستبێت
 گۆمەیی /  وەرگێڕ 

 ٢٠١٤  ئەپریلیــ   ٢٧١٣نەورۆزی  
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 نووسەر  پێشەکی

لەم کۆڵینەوەی  یش ڕاستێنی ڕاستی، باری  لە کۆمەڵێک مێژوو لەخۆیدا بریتتیە 
  کە زۆر نو ە، چئێمەدا ئەوەیە کە نەمانتوانیوە بگەینە نێو ناخی ئەوپیاو

لە  تروسکایی دەزووی کۆسپەی هاتە ڕێمان بوونەتە هۆی پساندنی  لەوجۆرە 
ڕابوردووی ئەو پیاوە لەگەڵ ئەمرۆ، هەر ئەو پسانە بووەتە هۆی   ژیانی

ئەو بروسکەیەی   ی چیرۆکێکی ئەفسانەیی یان چەشن ژیانی وەک  نمایشکردنی 
ی. بابەتی  ت ێب یین ب  ئەو باوەڕی اتە اخبەجۆرێک مرۆڤ ن بریسکێت لەناکاو دە 

لێکۆڵینەوەکەی ئێمەیش دووچاری هەمان بار بوو چونکە سەعید قەزاز  
 .دراوئابڵوقە ک دورگەیەک لەگشت الیەکەوە  پیاوێک بووە وە

نی  و قۆناغەکاباری پەروەردەبوون  گەڕان لەدووی زانیاری سەبارەت بە 
  م، کرد ۆکردنەوەو نووسینیان زۆری ماندووژیانی ئەو، لەگەڵ ک یسەرتای

، هەروەک  یاریدەرببێتە مەبەستە ەوە بۆ ئەو یدەروازەیەکم نەدی هیچ ە کونچ
ن، ئەوانەیش ماون شتێکی ئەوتۆ لەبارەیەوە  انی لەژیانەدا نەمایزۆر لەهاوڕێ 

  وانین بڵێین هەر ، دەت وسمدەینو نازانن، بۆیە ئەوەی لەسەر ئەو کەسایەتییە 
 .بەتاکە یەک چاو بووە 

ز لەمێژووی رامیاریی عیراق  قەزا د یسەع سەبارەت بە  ی ناکرێت ڕاستیەکان
کرێتەوە، چونکە  لە کۆمەڵگەی عیراقی ئەوکات جودا)ی پاشایەتی( یان 

لەباری ڕامیاریی گشتیدا ماوەیەکی زۆر وەک کارەکتەرێکی کاراو کاریگەر  
  ئەو ببەستێتەوە بە  یدەزوویەک نیە کاریگەریلێی ڕوانراوە، ئەگەرچی هیچ 

خزمایەتی ئەو لەگەڵ بنەی تەختی   ەل ورێک ناوباگی بنەماڵەکەی یان ج
و هەڵوێستی خۆیی  کارامەیی خودی خۆی  تەنها بەئەو پاشایەتی، بەڵکو 

هەندێک پەیوەندیی مرۆڤانەیی   لەگەڵ  پلە ببڕێت دا ەکانیارک لەتوانیویەتی 
 .ڕەوتی خۆیی سنووردارو 

زاز  سەعید قە لە ژیانی نەبووە تەنها الیەنی چاکە  گیز مەبەستی من ئەوە هەر
ڕوو، بەڵکو خواستی من ئەوەیە ڕەوشی ژیانی پیاوێک بگێڕمەوە کە   ەمە خب

 دەزگا گرنگەکانی دەوڵەتی عیراقدا.لە سی ساڵ کارمەندی پایەدار بوو لە پتر 
،  دەبێت بێگومان خراپەیش  ن الیەنی چاکە هە  گشت مرۆڤێکدا لە ژیانی وەک 

چونکە   ،ەبێت یە ئەم لێکۆڵینەوەی منیش بێ کەموکورتی نبۆیە ترسم لەوە

  من لە  هەروەها ،ەیەووەمن لە دواڕۆژانی ژیانی ئەو پیا دەستپێکردنی 
نزیکەوە ئاگاداری کارە فەرمیەکانی ئەو نەبووم، چونکە ئەوکات منداڵ  

وەک   ، بووم ەکی ناوەندیمن خوێندکاری پۆلی ی دانیدالەسێدارە لەکاتی  وبووم 
خولی   سەرانی " گایی هاوتەمەنانم لەڕێگەی ڕادیۆوە ئاگاداری پرۆسەی داد 

ە  نەگەشتبوچونکە ئەوکات تەلەڤیزیۆن  ،پاشایەتی" لەدادگای گەلدا بووم
  شارەکان. ئەوەی سەرنجی ڕاکێشام خودی شکۆداری ئەو پیاوەو وەاڵمە 

ها ئەو  هەروە  سەرۆکی دادگاو دادیاری گشتی. لەڕووی بوێرەکانی بوو 
  کە کرد ێش ک ەبان منی و هاتوهاوارە شەرمانگیزو بێنرخانە سەرنجیهەڵبەست 

و  ەو شوێن ئ شایانی چونکە  کەس لەنێو هۆڵی دادگادا دەیانقیڕان هەندێ
 .کە لەوکاتەدا بە دادگای گەل ناودەبرانەبوون  ناوبانگەی دادگا

ێ خۆ  هەرخۆی دەکارێت بەڵکوو بسەلم توێژەر بەکۆششی ڕاستی بارێک نییە 
  یان رابەک  ێت وەکخۆی ی وەدەستد یەوەی لەسەر توێژەرە هەرچئ بسەپێنێت، 

لەخۆیدا کۆڵەکەیە بۆ   ڕاستی . بێگومان . بیانخاتە ڕووالیەنگیری و بێهێنێت ب
  کرێت بەاڵم بێهوودە ی لێ بزرێک مێژوو، لەوانەیە هەندێکجار بەش

 .. و ئاشکرا سەر هەڵدەداتەوە لەسەردەمێکی تردا ڕوون 
و  بوون ی راق بوو شانازای کردوە بە عیراقکە کوردی عیسەعید قەزازی 

نادیارن بەاڵم  ئەو سەرەتاکانی ژیانی ئەگەرچی . ەوە خۆی  ی نبوونموسوڵما 
و  کەسێکی گیرو وردبین  ڕێڕەوەی ئەو پلەو پایانەی بڕیونی دەردەکەوێت لە

درێژەی گێڕانەوەی  لەنێویاندا کۆمەڵێک ڕاستی هەن پاشان لە ، بووەهەنگاونەر
 .ن یبینیەەعید قەزازدا د ژیانی س

ن توانیم بیدۆزمەوە  م ئەوەی  ،ەبوو سەعید قەزازدا لە ژیانی زۆر وێستگە 
بوون.   دا و بەدواچوونی ژیانی ڕابوردوویبەشێکن لەو زانیارییانە لەڕێی پرس 

، واتە  بوو پێشوو(  سەدەی)  یمن لەسەرەتای نەوەتەکان دەسپێک، لێکۆڵینەوەی 
کوردستان   ندییەکی لەگەڵ هەرێمیدەسەاڵت گشتجۆرە پەیوە  ئەوکاتەی

م لێکۆڵینەوە دەستپێکەم، وێڕای گشت  ستاودا خلەشارێک قەدەغەکرد، ئەوکات 
ڕەوشی   و خاوەن، دانیشتووانی بەئەمەک مو تەگەرە شانس بوو بەیارکۆسپ 

نەکەر بۆم بوونە یاریدەر. ئەو شارە بەخشندەو  چاکەو پیاوەتی لەیاد 
ی  ەشارئەو کرد، تێداوەریدا کارم بەڕەچەڵەکەی هەشت ساڵ لەبواری داد 

  و پێگەی نگ ە ێ بهێنین چونکە ساو کان" ن اچ اری دەتوانین بە "ش  مووسڵە کە 
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  . ئەوان زۆر شاراوەکانیشیان ەاروبوو، تەنانەت ب دانیشتووانی بۆمن ئاواڵە 
ەت بە سەعید قەزاز. زۆر  یەکان سەباردام بۆ گەیشتن بەڕاستی  یارمەتیان 

ایان  حیو سوورەتی فات دەکرد  پاکی ی نا وەڕ ی ئاراستەدروودیان سەرەتا لەوان 
ی  ە کەیی پاشایەت ەسەعید قەزازو سیستەم  بوو نەیار بە هە نداا ییشیا بۆ دەخوێن، ت 

   .عیراق 

پایە   پایە بە  و سەرەتا وەک فەرمانبەر دامەزراوە ودەروونێکی پاکەوە بە دڵ 
ماوەیەکی درێژ   شالیارگەی ناوخۆدا و لە ە پلەی شالیار اتگدە سەرکەوتووە تا

  دا ری ناوخۆشالیا یپلە ەلدرێژایی کارکردنی  نیم بە وە. لەوباوەڕەداەدەمێنێ 
 .هیچ عیراقییەک گومانی لە دەستپاکی سەعید قەزاز بووبێت 

المثال"ی  " ڕۆژنامەی  ختەکار عەبدولباست یونس ڕەجەب لە ڕۆژنامەوانی پو
رێی  گ و خوداناس لەخورت دەڵێت: )پیاوێکی  ١٩٥١ڵی مووسڵیدا سا

ک  یز ن ان ی نیواونیو پێنجهەمە، مووی سەری  ووی لە چوارهەمی ژیانیدایەو ڕ 
نە   و باریکەووە، پێستی ڕەشتاڵ بااڵی نە بەرزوبرنج ب ماش  نیواونیو بە

چاوەکانیدا دیاردەی ڕووخۆشی،   یەکەم چاوپێکەوتنەوە لە کورتی قەڵەو، لە
ی  شڕەو وویژدانی خۆی  لەتەوە، پیاوێکە و ئاسوودەیی دەخوێنی ی یانن

  ە وبچووکە وەورەتەوە، بەدەم گپاڵی لێدەدائاسوودە  خۆی قایلەو ی یکارڕاست
کارایەو کارو   ت. زۆر بینی ی دەپێداگرو توندی سیمایدا پێدەکەنێت، وەکتریش لە

و  ەپیرۆزە. توندە پێ تیژی، نەرمە بێ الوازی. زۆر بەهرەمەند  پیشەکەی ال
 . )داوەتەوە  یدادپەروەریدا ئاسوودە پاڵ لە

  ووە، قۆناغ کەوتب  ی پێش کاتیخۆەجەب وەک ئەو وتانەی عەبدولباست یونس ڕ
لەکاتێکدا خودی   ئەوە  بەخشین بەو پیاوە،بۆ تەواوی ماف یش بوو ەوە ەرکتکور
و  و ڕەخنەی قورس گرژبدولباست یونس بەناوبانگ بووە بەنووسینی عە

سەردەمەو بەوە  وە لەگەڵ کاربەدەستانی میریی ئەوکێشەی زۆری بو  بەهۆیەوە 
بە  و  و ەژە گرهەمیش داو نیشتمان مافی کۆمەڵ انیوەدەسهێنناسراوە کە لەپێناو 

ناکۆکییەکانی  سەرەڕای بەسەریاندا، بەاڵم دەکەوت سەر ەکانی ڕەق شەو
دوو وشەیە   تەنها بەوهەڵسەنگاندنی ی لەگەڵ سەعید قەزاز د ی خۆبیروباوەڕ

بڕاندووەتەوە کە دەڵێت ))پیاوێکی خانەدان((، هەرکات مرۆڤ شێوە ڕەوشی  
انازی  انەی شش یبەن ستیت، دەکرێت ێکی ڕاستگۆو بوێر ببیئەوتۆ لەدەمی پیاو

ئاسوودە   یەوەدادپەروەری بەهۆی ێت بۆ سەرسنگی سەعید قەزاز. بەڵێ " ژمێر ب

بووە کە عەبدولباست  دا ناخی سەعید قەزاز هەر ئەوە پاڵیداوەتەوە.." دیارە 
 یونس دەیگێڕێتەوە. 

  ۆ بوێت چێت هەر بەجۆرێک لەخۆی دەد ب لەیادیش ئەگەرچیڕاستی، 
بێدەنگبوون لە   .ی الیدەتر  ی نۆچوو و ب گشتجۆرە شیکاری  لە  ن رێت گرێ

یان کەمتاوانتر نییە لەو   مەترسیترکەم یادهێنانەوەی چاکەو پێناسەکردنی
و شوورەیی ئامێز. بۆیە ئێمە بەپێی ئەو  کاری نەنگ  یەی دەکرێت لە یچاوپۆش 

 .بنەمایە کەوتینە کۆڵینەوە لەمەڕ سەعید قەزاز
یان هەیە  ێج ەبنا  ی یرۆکک خۆیان دەڵێن" چ کەسانەی بینیومن "وەهەندێک لەو

نموونەی   ،ناخوازن بەناویانەوە باڵوبێتەوە بەیان بەاڵم زۆر  ەوپیاوە ئ  لەسەر
گوایە سەعید قەزاز ڕەگەزپەرست بووەو  ئەوەیە کە نەنگ لەالی ئەوان 

مرۆڤی کوردی پتر خۆشویستووە  کردووەو  هاونەتەوەییانی خۆی یالیەنگری 
ان  ڕاستی یگە ڵەنە بکەسائەوئەگەر . باشە عەرەب کەسێکی  ە لوەک 

کەسانی   . ئەوەی من لە ئاشکراکەن ناخوازن ئەو ڕواڵەتە بۆ  هەبێت  بەدەستەوە 
جیاوازی نەکردووە  هەرگیز ئەو ڕەگەزپەرست نەبووە یان  ترم بیستووە دەڵێن

نیش هەن ڕەخنەی لێدەگرن  کەسا .عەرەب  و یەکێکی کەسێکی کورد لەنێوان 
  بووە بۆ سیستێمی ڵسۆزو د ی قاعیر پارتە نیشمانپەروەرەکانی  ژبووە بەگوایە د 

  یش داگیرکەر. هەندێک  یو ئینگلیز ان پەرستو هاوکار بووە بۆ کۆنە پاشایەتی 
پرۆسەی  دەستیشی وەرداوەتە بوو  هەڵوێست لەگەڵ ئەوەی توند دەڵێن 

رانەی ڕامیاریی بۆیە دەیخەنە  اڵوێستی قەالچۆکو گرتنەبەری هەهەڵبژاردن 
 .ستەکەی پاشایەتیۆنەپەرک تێمە و پشتگیر بۆ سیسخانەی دژ بە گەل 

نەکەین   ئاوێتە ئێمە کە لەدووی ڕاستییەکان دەگەڕێین پێویستە پرسەکانمان 
و پێویستە  ین، بەڵکۆی زایدەی سۆزوئارەزووی خ  ەو واڵمانەی ئ لەگە

ە ئەوە  پێویست هابێت، هەروە وەئەوپیاوە خودی ی ۆچوون لەچوارچێوەی بیروب
و هەڵوێستی  اوەو هەست ەوپی ئ وەڕی توێی بیروبا اوگرین کە کوتوموت لەبەرچ

بوونی کات   ڕادەی تێهەڵکێشبە وبێت ەوە و کەسایەتیی ئەوڕەوش  لەگەڵ و ئەو 
ڕژێمی ئەو سەردەمە. خۆ ئەگەر هەڵوێستەکەی سەعید قەزاز  لەگەڵ ڕەوتی 

بارەکە دۆخێکی  ئەوا  نەنوێنێت سەعید قەزاز خودی زایدەی خوو هەڵوێستی 
بنەماکانی   تاکات دە ی تر ورد  یە ینەولێکۆڵ  پێویست بەو تر دەنوێنێت 

  ، هەندەی مەبەست تۆمارکردنی ڕاستییەبۆ ئێمە ێدا دەردەکەون. تی یڕاستکار
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 .بکەین ئەو  بۆ   نییە پاکانە   مەبەست ال هەندەمان  
ە دەکۆشین بەم نووسینە  ئێم بۆیە ڕەوشی ئەوپیاوە لەخۆیدا مایەی سەرنجە، 

ەتی لەدۆخێکی  وانیویت  چۆن  ەتی ئەو بگەین، هەروەها لەوەی کەسایخاکییە لە 
و بەچی  بەوجۆرە خۆ بسەپێنێت؟ چۆن  ەدۆخی خۆی بکۆمەاڵیەتی جیاواز 

بەپێستی خۆی بوو؟ سەرئەنجام چۆن ئەو  گەیشتووە بەو پلەیەی پڕ  توانایەک
هەڵوێستەی گرتەبەر، یان چۆن توانی پێداگربێت لەسەر ئەوبارەی ئاماژەمان  

 پێدا؟ 

دەرکەوت، ئەو لەبواری  وە بیستو  نا ەریمواهینامانەی لەسە گوێرەی ئەو گبە
بەرگری   بۆ پەیوەندییە مرۆڤانەییەکانیدا پیاوێکی سەرڕاست بووەو پێداگر 

بیرەوەرییەکانیدا دەڵێت؛ ئەوکاتەی سەعید قەزاز   . تالب موشتاق لە لێی
و  کردووە بۆ نووسینگەکەی خۆی شالیاری ناوخۆبوو ڕۆژێک بانگی 

پێکهاتووە بۆ کۆکردنەوەی   کە نێتەوەێ شەڵوە تە ئەو لیژنەیە هوتووە پێویس گپێی
  لە  دەست لێکردووە  وتووانی "پۆرسەعید" هەروەها تکای پێتاک لەبۆ زیانلێکە 

ەوە  ینەکێشا  دەستی ڕێکخراوە بکێشێتەوە، بەاڵم ئەو سکرتاریەتی گشتیی ئەو
عید  مەبەستی سە  ..13ە ەوە بووەسەرب پاشان دەرکەوت چاودێریی قورسی 

وەی هاوڕێکەی بووە لە لێپرسینەوەی  خستنەرودو ۆپێشنیارە ب قەزاز لەو 
   نەداوەتە پلەو پایە تنی پەیوەندی لەگەڵ دۆستانی گوێی لەپێناو ڕاگر  و ە ئ .یاسایی

  ". 14؛ جارێکیان "بەهجەت عەتییە دەیگێڕێتەوە کەتالب موشتاق  ەوە رابلەو
ان بۆ  یال  بباتە"باسم"ی کوڕی  ڕادەگەێنێت پێی  ودەکات تەلەفۆنی بۆ 

مان  ەاڵمدا گوتوویەتی نازانێت لەکوێیە، ئێوارەی هەلەو م ئەو اڵ ە بەلێکۆڵینەو
غدا بەتەنیا لەگەڵ  ژوورەکانی یانەی بە یەکێک لە  ڕۆژ تالیب موشتاق لە

ئەویش   ،دەگێڕێتەوە بۆ ی ەەوئ وسێت شالیاری ناوخۆ دادەنی یسەعید قەزاز 
  ی دوای، ڕۆژی چی بکەیت  پێتی ڕادەگەێنم سبەی ماوەم بدە ئەوسا پێیدەڵێت تا

نییە بۆیانی بەریت چونکە  باش  مدەڵێت پێ  ئەوکات  ەهەمان یانەدا یەکدەبیننل
  م ەد رەه ەکیگێڕێتەوە ەتۆمارکراوە... وەک د چەندین کێشەی ڕامیاریی لەسەر 
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 ٥٤٩ە الپەڕ /
 ەبەری ئاسایشیێوبەڕمی پاشایەتی عیراقدا بەهجەت ئەلعتیە، لە دواڕۆژرکانی سەردەـ ـ 14

 بوو ڕامیاری

دوویەتی نیشانەی  و ئەوکارەی ئەو کروامداری سەعید قەزاز دەزانێت خۆی بە 
 .15ی ئەو کی اپەوشت و ڕپیاوچاکی  دۆستایەتی هەروەها  پەیوەستبوونە بە 

لەشاری هەولێڕ دانیشتنێکی برایانەم بۆ   ٢٠٠٧مانگی چواری ساڵی 
؛  بۆیگێڕامەوەئەوەی هەڵکەوت لەگەڵ مامۆستا باسم تالیب موشتاق، لەوێدا 

ی یەکێتیی گشتیی قوتابییان  ن ەکاپەرتووک  وە، ی گرتنەکەی زانیبەفەرمان  ێ کات
ەکانی پارتی  تنسخڕێک ی هەبوو لەگەڵبووە هەروەها پەیوەند داوە ی ئلەماڵ

باوکی   و بەهۆیەوەبۆیە پۆلیس لەدووی گەڕاوە کۆمۆنیستی عیراق
ە  پێیگوتو کە  یاری ناوخۆ سەعید قەزاز الی شالە تچوو ئەو  و کراوەتەوە ئاگادار

چونکە کارەکەی ئاسانەو ئەو دەتوانێت کێشەکەی بۆ   ڕادەستکات با خۆی 
  ەلەفۆن بارە توو از د ۆن سەعید قەزفچارەسەرکات، بەاڵم پاش داخستنی تەلە

و بە بەڕێز موشتاق طالیب دەڵێت با باسم خۆی ڕادەستی پۆلیس  ەوە دەکات
ڕامیاریی   ناوهێنانی و مەترسیدارەو نەکات چونکە کێشەکەی قورس 

 .دەبێت و لەگرتن دەربازدەرەوەی عیراق  هەڵدێت بۆ باسم  ئەوکات  لەئارادایە،  

وشتاق  لیب م ات اسم کە بەڕێز ب ئەگەر بەوەردی لەو ڕووداوە بڕوانین
شالیارێکی ناوخۆ هۆشداری بدات   وابکات گێڕایەوە، هەروەها لەو هەستەی 

کوڕەکەی ڕادەست نەکات چونکە کێشەی مەترسیداری لەسەر  کە کەسێک بە
  لەبەرئەوە  سەرەڕای بیروبۆچوونی جیاوازی نێوانیان، تەنها تۆمارکراوە، 

ێستەی سەعید  ەڵو ه ئەو ، بێگومان ووپەیوەندیی دۆستانەی لەگەڵدا ب کە  بووە
 .هەیە  لێکدانەوەی قووڵ  پێویستی بە قەزاز

  کردوە  ا عەبدولباست یونس بۆیگێڕامەوە، کاتێک باوکی کۆچی داویی مامۆست 
سەعید قەزاز لەگەڵ ئەوەی موتەسەریفی مووسڵ بوو سێ ڕۆژ لەسەریەک  

ەتە بەرگر  ئامادەی کۆڕی پرسەکەیان بووە، واتە کارو بەرپرسییارەتی نەبوو
 ی ڕێوڕەوشی کۆمەاڵیەتی. هێنانێجە بە ل

مامۆستا سەعید ئەلدێوەچی )مێژوونووسی مووسڵ( بۆیگێڕامەوە کە بەرانبەر  
ی لەگەڵی بوون سەعید قەزاز بێفیزو دڵفراوان بووە. یەکێک  ەبەو فەرمانبەران 

نیشانەکانی بێفیزیی ئەوەبوو، هەرکات چووبێت بۆ ئاهنگیکی فەرمی   لە
شەو بوایە یان ڕۆژ چاوەڕوان دەبوو   ەرچیگە ئ ونش تەواوبو پا ،کۆڕ یشیان 
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ی  تا بزانێت کەس هەیە ئامێری هاتوچۆی پێنەبێت تا بە ئۆتۆمبیلەکە 
 . 16ی ی خۆموتەسەرفیەت بیگەێنێتەوە ماڵ

  ونی )دانیشتووی مووسڵ( لەوکەسانەبووە کە پارێزەر عەبدولقادر الدبو 
ار،  ەسێکی چاکەک ک کە  کرد پێناسەبەوەی ، ەووب هەلسوکەوتی لەگەڵ

بوو  ەسایەتی بەهێزو یاساو ڕێسا پارێز ەرێکی کارا، خاوەن کڕێوەب ەب
جارێکیان سەردانی کردووە   .بگونجێت لەگەڵ بەرژەوەندی گشتی بەشێوەیەک 

  ن ا یدەست قایمقامەکانی شارۆچکەی تەلەعفەرو شەنگارکە ڕاگەێنێت  پێ تا 
ەسوودی  ل زەویوزار کێشەیکردنەوەی یی یەکااڵ یر اکێڕ ەت ەداووەر

دەردەکەوێت چەندە   ی مامۆستا دبوونی بۆ ەوە یە نۆب و ەبتایبەت، کی ەییەتی کەسا
سکااڵی   لەمەڕ وەڵ، دڵفراوان، خاوەن بڕیاری ڕاست کەسێکی گیر، گوێڕای

  زۆر دژبووە بە  ا هەور ەهدپەروەرانە بووە، خاوەن هەڵوێستی دا یاسایی 
ری  چونکە ئەوە کا ،ی کێشەی زەوییو ناوبژ کاری یاسایی  دەستێوەردان لە 

کرد بەوەی  ردەی فەرمانبەنووسراو  ،ا یاساییەکانە. لەو ڕووەوە دەڵێت گزەد 
و چاوەڕوانبن تا لیژنەکانی ناوبژی  ڕووبدات ێوەردانێک هیچ دەست  نابێت 
  و یاسایی ئەنجام دەدەن. دەڵێت هیچکات سەردانی نەکردووە بە کاری 

ی  ن و. دبو هاوکاری مەبەستی  ە یان ب  ی بۆ بدات ی یارمەتی کەسێک ەمەبەست
کە هەندێک کەس ڕەخنەی ئەوەیان   گوتی؛ ئەوەم بەرگوێ کەوت ا رێژەد د ەل
هەر کۆشیویەتی   و بووە گوایە ڕەگەزپەرستانە الیەنگرە بە نەتەوەکەی خۆی لێ

لەو   یشتێک زانکۆ دامەزرێنێت، منیش هەستم بەالوە کوردەکانی دەرچووی 
نی  ۆ چە" پێکەوە کەوتینە چەندو بابەتە کرد "وەک دبوونی دەیگێڕێتەو

و الوە  بەڵێ ڕاستە تاخمێک لە  کە کرد یبابەتە، لەوەاڵمدا پاکانەی ئەوە و ەئ
  بوون، ئەو بەمەبەست ئاوڕدانەوە  یشهاوڕێی من  کوردانەی دامەزراندووە کە 

  بە سەرقاڵکردنیان و وەک فەرمانبەردامەزراندنیان بووە  ولەو کوردە گەنجانە
فاوی  ەر الب ونە ە و بکنەبا کینە هەڵگرن  دەوڵەت لەدەزگاکانی  کارەوە

لەوەیش   .یاندۆڕێنێت دەئەوکات )بەپێی وەتەکانی ئەو( نیشتمان  ،کۆمۆنیستی
و دادپەروەرییەوە لە  ی یەکسانبوو، گەر لەڕووی یبەهانەی ئەوە  بەوالوە

و هاندان هەیە بۆئەوەی  چاودێری  بڕوانین، ئەوانە پێویستییان بە انیان بارەک
ی ئاسانتر هەلی کاریان بۆ  انە یێڕ هاوکار تا یەکسان بن لەگەڵ ئەو  بچنە سەر 
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بووە لەگەڵ  چەندە ڕاستگۆ ئەو ؛ بینیویەتی گوتیدا مامۆستا دبوونی یلەدرێژە
بەرو  فەرمان بنفەرمانەکانی، بەتایبەتی "پۆلیس"و هەردەم پاڵپشت بووە بۆ ئەو 

و چاودێریی کارو هەڵوێستی دەکردن.  کادیرانەی جێی باوەڕی بوون 
پاکانەی   ،لەیانەی مووسڵ دانمانکاتی چاوپێکەوتلە ن،اد نیشاخۆپ بوو لە ڕێگر

و گەلدا ڕووبدا. الیەنی  ناخوازێت کێشە لەنێوان پۆلیس  گوایە  بەوە دەکرد کە 
بوارە   زۆر لەوانەی لەو ولەگەڵ ڕۆژنامەنووسان کە نەرێنی لەودا ئەوەبوو 

  ی ەوەو بن دەبرد ی و خۆویست ناو بە هیچنەزان  و تەنگ  جیقلدانە  کاردەکەن 
 . 17خەندەدەر  بەناوی بەرژەوەندیی گشتییەوە خۆ   کە دەکردن  وانبار ات

  ە کاتێک سەعید قەزاز شالیاری ناوخۆبوو  ؛بەاڵم عەبدولباست یونس دەڵێت 
،  لەدەسەاڵت ە وئەم وتارێکی گرانی نووسیوە تێیدا ڕەخنەی توندی گرتو

ۆ  موتەسەریفی لیوا )پارێزگار( ئەو ڕۆژنامەیە بەرزدەکاتەوە ب ئەوکات 
  نامەکە دن، ئەوانیش الیخۆیانەوە ئاگادارەبەرایەتی گشتیی ڕاگەیانوێ ڕبە

،  دەدەن کەی سەروتارەبە تێیدا ئاماژە  و بەرزدەکەنەوە بۆ شالیاری ناوخۆ
سەعید قەزاز بەدەستی خۆی لەسەر نامەکەی بەڕێوەبەرایەتی گشتیی   ئەوکات 

  ی تلەبا ئەوە  . ڕاگەیاندن دەنووسێت )بینیم، بیپارێزن(و واژووی دەکات 
 .18و ڕۆژنامەکەیش دابخات بکات   دژکارڕاێکیی لە

کۆمۆنیست بەاڵم   پلەبەرزانیبوو لە ذولنوون ئەیوب کە لەوسەردەمەدا یەکێک 
بەڕێوەبەرایەتی   ییکەللـەڕەق ەرکرا، سەبارەت بەو دەڵێت: لەڕقیپاشان د 

  ، چووم بۆ بەهجەت عەتییەی سەرۆکی وو ئاسایش"تەچێی شو نیی ر ای"گەشت 
ەی چوونەدەرەوەی  ئەو قەدەغ پێشنیازمکرد  ید قەزازۆ سەع خو اری نالی شالیا

ڕێزەی   سپۆرتێکم بدەنی، دیارە لەبەر ئەو پاو کە خرابوە سەرم الیبەرن  واڵت 
تەلەفۆن کەوتە پەیوەندی لەگەڵ   بوو بینیم بەدا و ئەو پیاوەنێوان من  لە
  لە  م بۆ ڕێکخەن، ئەگەرچی گوێمێک و ڕایسپاردن پاسپۆرفەرمانەکانی بن
وە تێگەیشتم ئەو  دەڵێت بەاڵم لەڕێی وتەکانی شالیارە  ە نەبوو چیوەبەرەکڕێ ەب

، شالیار  بگێڕممن لەدەرەوەی عیراق چاالکیی ڕامیاری  مەترسیی لەوەبوو 
رینی  ئێمە بۆ ئەوجۆرە تاوانە یاسای سزاییمان هەیە سووکت ،لەوەاڵمیدا گوتی
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ڵنیابوو  د  ر زۆر لیااشێدا سەرپێچیکار، لەوکەسی لێکێشانەوەی ڕەگەزنامەیە لە
شالیار کردو دڵنیام   ماڵئاواییم لەمن  .مەبەستە نییە لەوەی گەشتی من بۆ ئەو

گومانی ئەو بەڕێوەبەرە   ە کرد لەوەی ئایندە ئەوەتان بۆ دەردەخات ک
هەستاو ئاواتی  لەشوێنی خۆی خۆیدا نییە، ئەوپیاو بە نەرمییەوە لەجێی

 .19گرت م وەررت پاسپۆ ن دوجۆ گەشتێکی خۆشی بۆخواستم، ئەوکات بێچەن

و شالیاری  جیاوازیی بیروبۆچوون لەنێوان ذولنوون ئەیووب  ئەوە سەرڕای 
  ،بۆ نووسەر تی ەیبوو دیاردەی ئەو ڕێزەیە کە ناوخۆ سەعید قەزاز ئەو 

و بەوپەڕی توانایەوە یارمەتیداون، بێگومان ئەوە  مێدیاکارو ڕۆشنبیران 
ان لەنێو  یڵی گەشو ڕۆن ا نبیرگرتنە لە ڕۆشو ڕێزنیشانەی بەرزیی ڕەوشت 

 کۆمەڵدا. ئەوەی گێڕامانەوە باشترین گەواهین بۆ ئەو.  
نمایشکردنی چەنپارچەی کورت لەهەندێک ناونیشانی بەرین لەسەر  پاش 

  .. ەوە ت خۆی خنیبێتە نێو مێژووی عیراقبێمۆڵە "پێدەچێت ئەوپیاوەی "
ۆ  ب  ان ەمینینمایشمان لەوێنەی ئەو پیاوە پۆاڵ  هەندێک کە  ش پاشلەوەی

و لەڕێگەی گێڕانەوەی ئەو ڕاستێنییانەی دەگونجێن لەگەڵ  ەکەوێت رد دە
ڕاستێنیی ئەو مێژووەی زۆر لەئێمە تێیدا ژیاوین بەهۆیەوە خۆ بخنێنینە نێو  

ەوە سەنگ بۆ ئەو پێوەرە  ی ئەو هاوژیانی دەکارین لەڕێگەی ،ناخییەوە
مە  ێئ ش ویبە  ، بدۆزینەوە کە کەسایەتی سەعید قەزازی پێ هەڵدەسەنگێت 

   .لەو بووین  بۆ ڕاستی جونکە خۆمان بەشێکەروان دید ینە ەبد 

بڕبڕەی مێژویش دەژمێردرێت، لەنێو ئەو   ڕاستی وەک هەردەم پیرۆزە بە 
شتێک گەڕام تایبەتە بەو سەعید قەزازەی پتر   دووی من زۆر لە وە ەی یێن ڕاست

  ی پێ خولیابوو، ی ی عیراقڤ ۆسەرسامکردو مەر لەیەک چارەکە سەدە گیتیی
نووسینێک بمخاتە سەر ڕێی پەرتووک یان   وە بە دینەکەسم  م بەاڵ 

  ، بۆیە کەوتمە گەڕان لەنێو ڕێڕەوی لێکۆڵینەوەیەک لەسەر سەعید قەزاز
تەنانەت   ١٩٩٤تا ساڵی  ( پێموایە)پەرتووکخانەکان بەاڵم نایدۆزمەوە، 

اجستێرو دوکتۆراکاندا  تێزی م شانسیش ئەو دەرفەتەی بۆ نەڕەخسانم لە 
واتە   ،کاتەوە لە سەعید قەزازب ەیەک نزیکم ە تاڕاد دۆزمەو ژە بام ئاە جۆرێک ل

پێش دەرچوونی پەرتووکەکەی ڕێزدار عەبدولڕەحمان ئەلبەیاتی )سعید قزاز  
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بوو بۆ وەرگرتنی   ێکتێز ( کە ١٩٥٩ي سیاسة العراق حتى عام ودوره ف
ۆی  هەیە بەاڵم بێدەنگ ڕاڤە لەخهەمیشە ڕاستی  کەماجیستێر. سەیر لەوەدایە 

خوازێت، لەو ئاستەیشدا  دەکاتەی نووسەرێک لێی ئەو  ت تا ادوێهیچ ن  وات کەد 
ە  سەبارەت ب ەکانگێڕانەوەی بابەت  بەرگر لە نە بوو وە ڕێم ن هات کۆسپ  زۆر

، بۆیە  بوو و کەمێک ڕووداوی تر زمان  ەی سەعید قەزاز، گرنگترینیان کێش 
ان  پەنه اد ی تێە ئەو پیاوەدوورگەیەکنە ئەو باوەڕەی ئەمە سەر خۆم خستە 

 کەس دەستی پێینەگات.  بێت کەسێکی ئەوتۆ قەتیسماوەئەوی ە  بێت نبوو
ۆژگاری نووسەر، زۆر  لەڕ  ە دوورەیەی بیرۆکئەوجۆرە کارکردن لەگەڵ 

مێژوویی، چونکە توێژینەوە لەمەڕ   ی گێڕانەوە  ڕووت کاری ئاستەمترە لە
  بۆ و هەیە لەگەڵی  یهاوژیان  سەعید قەزاز پێویستیی بەکەسێکی وەک 

 .بدرێتەوە شی وچەپڕاست لە  ئاوڕ تە  پێویس  نڕووداوەکا  ی وەردنەکیش
  خۆ مێشکم لەوەی قووڵ  بەوجۆرە سووربوون لەسەر توێژینەوە کەوتە 

وژبنەکانی ئەو مێژووە نزیکەدوورەی قەبارەی  ق وبترەنجێنمە نێو کون 
  سۆزی دەروون  دوور لە سەعید قەزاز دەردەخات وەک ڕاسییەکی یە سانێ پ

پەیوەندییە  و ئەوەها ی گرژی ڕامیاری، هەرار ب وست هەڵوێ  یان 
کۆمەڵ. یەکێک لەو هۆ   نێولە  بوویەتی ەزازی سەعید قە انمرۆڤانەیی 

  م بوو د قەزاز بنووسم، هەڵسوکەوتلەسەر سەعی وەنا بەمنەپاڵیان  بەنرخانەی
ساڵی   کە  نی بێگەرد "عەبدولباست یونس و ڕۆژنامەوا مامۆستای مەزن  لەگەڵ
  از بۆ عید قەززۆری سەبارەت بە سە کە  "کرد  کۆچی دوایی  ٢٠٠٠
ئەو هەست بەو ئارەزوەی من   ەوە بێلەوەی من هیچی بۆ دەرخەم یان مدەگێڕا
ئەوکات خۆم لەوەدا بینییەوە  لەدووی سەعید قەزاز.  گەڕانبوو ە ک بکات 

  لە  بێت دوور ییەکانگێڕانەوەی ڕاستجۆرێک لەڕەوتی نووسین بگرمەبەر بۆ 
لەڕووی یاساو  ێت انەب وەریی داد ێکەڵسەنگاندن ه اهتەن شرۆڤەو پەیبردن، بەڵکو

  ئەوە بە من کاری ئاسایی خۆمە.  ،پێدا پێشتر ئاماژەم کە وەکە وەداد 
کە   ە سەرسام کردوومنی بەوە  سەعید قەزاز ،بڵێم ی نهێنی نازانم کە دندرکان

بووە وەک پەنجەرەیەکی سەخت لەڕووی کاریگەریی   کەسایەتییەکی ئەوتۆ
اری  ب  ێر لە جوام و نەریتەکانی کۆمەڵ پەیوەست بە  ووشت دەرەکی، پڕ ڕە

مشتومڕو گێرمەکێشی   شاردراونەتەوە،ی ەکان ڕواڵەت لەزۆر  بەوەی  .پاقژی 
ئێستا پێویست بەوە  ،  ی ئەوی تایە کەس زۆریش کراوە لەمەڕ ڕواڵەتە نادیارەکانی 

  یان  دوور لە دەمارگیری  دەکات ئەو الیەنانە ئاشکراکرێن بەشێوەیەکی
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  ی ببێتە هۆ  لەوانەیەکە  کات پێش ی هەڵوێست ەێک لربڕینی جۆر ەد  وری الیەنگ
  ، نووسەرو پسپۆری مێژوولەوڕووەوە، ڕاستییەکان. خودی کرۆک لەگەڵ 

پێشەکی پەرتووکێکدا کە ساڵی پار   دوکتۆر کەمال ئەحمەد مەزهەر لە 
من   نێم کە ب دان بەوەدادەخوازن دەڵێت: ) ، تێیدالەمەڕ سەعید قەزاز دەرچوو 

ەی  م بەو سەنگەرمت دژداسەنگەرێکی کوتوو سەر بە اوەڕەوە روب یب وویلەڕ
  ش لەالی من هەیە هەندێک هۆی خێزانی ک هەروە ،سەعید قەزازی تێدابوو

یش  بەرانبەر بەو پیاوە، زۆرچاک پەیدابێت  ار هەستیشتی کات لەناخی مندا بوا
لەو  هەستی کەسانێکی  ەوەمنلەالیەن  و ە ئ هەڵسەنگاندنی کە دەزانم 

هێشتا   بەاڵم  خۆمن  یهاوسەنگەر بیروبۆچوون  کە بە ێت دەهەژێن  ە نارگیردەما
ی  ئەو ، واتە باوەڕیان بەو ڕەوشە هەیە کە دەڵێت "ئەوەی لەگەڵم نەبێت دژمە"

هێشتا  بەاڵم  ڕسوایکرد،ناوندنی پەنجاکی سەدەی پێشوودا  لە ێڤ ی خرۆش
  وە اد خوبە کە لەڕووی باوەڕ  ئەمان ناخوازن لەوپیاوە خاوەن هەڵوێستە ببورن 

ئەوە   ، انی جیاوازبوو لەگەڵ ئاشکرا دەریبڕی( بە اد یک ێراد ید )وەک لەکاتی 
و  جارجارە دەستی هاوکاری  ئێمە لەناویداین لەکاتێکدا ئەو سەنگەرەی 

ی درێژ کردووە بۆ سەختترین دوژمنەکانی وەک نازی.. فاشی..  اندانەوس
  ی ن خوێ سەرمایەدارو ئەو جۆرە ڕژێمانەی تاوەکوو ئەمڕۆیش تینوون بە 

  یە تەنها بۆ وەبیرهێناوە  ەیەم ماژئا  . ئەو20ناودەبرێن   ڕەو انەی بە چەپئەوسەری  
بێ دانەوسان  ڕەوتی ڕامیاری هیچکات  ییە لەبیرکەم کە ێنبێلەوەی ئەو ڕاست

 21  (نابێت 

عەبدولباست  کە ی سەعید قەزاز انەو مرۆڤانەییالیەنە ڕوشتیبەگوێرەی ئەو 
وەرنامەی خۆیدا تۆمار  ەاد لە ی ی ێکند هەپێدەچێت  و ەوە ی دەگێڕا منی بۆیونس 

اک یان خراپ  چسەعید قەزاز بۆ ماوەیەکی دیار بە  وێت کە دەردەکە کردبێت. 
  ی ی الیەنە ڕامیارییەکانیداڕشتنی نەخشەی میژوو  دەستی بااڵی بووە لە

ئەمڕۆیش لەتوێی   تا وەو گەیشتوپێمانبەپێی ئەو زانیارییانەی  .عیراق 
ئەو پیاوەدا   لە ژیانی  بدۆزمەوە کە  ە نالەوێک کەسانپەنهانیدان، نەمتوانی 

 
ڵ ئەو ی پەیمانی بەست لەگەعیراق ارتی کۆمۆنیستیدا پ١٩٧٣ڵی وەک ئەوەی لەساــ  20

 )وەرگێڕ(ەعس کە تینووبوو بەخوێنی سەریان سەاڵتەی بدە
 لەژێر ناونیشانی "لسیاسة العراقیةسعید قزاز و دوره في ا " وکیپێشەکیی پەرتوــ  21

 سات المؤسسة العربیة للدرا، ٣٥ـ ـ ١٠الپەڕکانی  )أمام محكمة التاریخقزاز  سعید(
 ٢٠٠١ والنشر/

کێژە  . هەرچی ن کردووپەیدامبەو کۆششە کەمەی ی ەوانەە لجگ  کارابوون 
و  ڕوویان لەهەندەران کردو لەوێ جێگیربوون  مێردەکەی تاکانەکەیەتی لەگەڵ 

  نێو شەپۆلی سەوڵ مامەوە لە بۆیە من بێ ژیانی جێهێشتووە،هاوسەرەکەی 
  سەرئەنجام بۆم هەڵکەوت  . نی ئەو پیاوەیاژ  کانیتمەندییەگەیشتن بە تایبە

اڵ( خودا  ڵدایکی عەبدو ەی )پەری سەعید قەزاز ــی کیژەکبگەمە ال
ئەم پەرتووکەم ساڵی  بابەتەکانی بیپارێزێت، ئەویش پاش باڵوبوونەوەی 

و  بۆ سەلماندنی ڕاست  هاوکارم  بوو بەئەو  دا،لە ڕۆژنامەی "الزمان" ٢٠٠٢
ی  پاش بەسەربردنمن نادیارەکان. بارە م بە ناکردن شا و ئدروستیی زانیارییەکان 

پەرتووکەم لە   ـەوە تا لەچاپدانی ئەم ١٩٩٤ساڵی ۆر، واتە لەاڵنی ز سا
  جگە لە  تر یو پرسدابووم دوور لەگشت ئامانجێک دا لە گەڕان ٢٠٠٤

  دا یوەربواری داد  گواستنەوەی ئەو ڕاستییانەی کۆشیومە لەکاتی کارکردنم لە
یی ئەو هێمایەی  وە، دیارە ئەویش لەبەر ڕۆشنا ە نوردبو کۆمک عیراق ەل

لەسەر   پێداگربمڕاستی( بڕیارمدا ەڵێت )زۆرهەن دژن بەد  یرۆز کە قورئانی پ 
 .گەیاندنی دەنگ بە مێژوو

کە پێویستە   ئەوجۆرە سەرچاوانەن  هاتنیەوەدەسن نەبوونی کارەکە  ا هۆی سان
هەر قۆناغێکی  ە لوەک شەڕێگای بابەتەکەم، ئەوجا ببەستم بۆ نەخ پشتیان پێ

ان  ەوتۆمێکی ئوەر پێ یش ئێمە هەیە یو کێشەی خۆی مێژوودا کۆسپ 
  "راوردکردن، بۆیە "وەک دەگوترێت ەبۆ ب خۆشکات ڕێ نەبوو  لەبەرەدەستدا 

پوختەی ئەنجام جێدێڵین بۆ ئێوەی خوێنەری هێژا خۆتان ببنە تاکە دادوەر بۆ  
ک گەڕام  مەنەیە  ی ەدووو دەرئەنجامیان. من زۆر لپەسەندکردنی ڕاستییەکان 

پڕ   تەنهات دەرکەو ۆمئەوەی ب سەعید قەزاز لەپاش خۆی جێهێشتبێت، 
ئەویشیان پێشکەش کردووە   بێکی بچوک پەرتووکی جێهێشتووەاڵقەوارەی دۆا

  وە. نە الەوێ قوژبنێکی بۆ دیاریکر وی گشتیی مووسڵ پەرتووکخانە  بە 
ری  اوبازێی گونە بووەیەکبووە  خانووبەرەی تایبەت  ێک لەخاوەنی جۆر

  چار نا خۆم بەمووچەیەی وەریدەگرت، بۆیە لێرەدا  کردووە لەو پاشەکەوت 
و ئەو  بووە هیچ نە خاونی لەخۆی بەوالوە دەزانم بڵێم سەعید قەزاز 

  و هەردەم لە بەرپرسیارەتی تەواوی بووە لەگشت ئەو بڕیارانەی داویەتی 
م  ا، بەاڵ د شگەلی ئەستۆی خۆی گرتوون تەنانەت لەنێو ڕکەی تاوانی دادگاکەی 

ردو پێداگربوون  ریان دەکهۆڵی دادگاو دەرەوەیشیدا هەر هاوانێو ە لدەنگەکانی 
ئەگەرچی بەڵگەی تاوانیش بەدەستەوە نەبێت یان هیچ   درێت ب لەوەی لەسێدارە
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   .هەر وایشبوو   رێت..د ماجنەئ هەردەبێت   ،دیاردەیەک نەبێت بۆ سزا
سەر کەوتنە  ۆر نووز زاز"پاش باڵوبوونەوەی پەرتووکی "لمحات عن سعید ق

ئەو پەرتووکە   لەسەر نەڕەخ  ین. یەکهەمئەو یکڕەخنە یان لێکدانەوەی ناوەڕۆ
/  ٢٧وتارێک کە ڕۆژی  وسەری بەرێز عەبباس سمێسم بوو بە نو ی هەنگاو 

ان  لە ڕۆژنامەی زەماندا باڵوکرایەوە لەژێر ناونیشانی )"هل ك  ٢٠٠١/ ١١
بوو(   ەد ەزاز لێبوورید قع ەە س تئایا ڕاس  ،سعید قزاز متسامحا حقا" واتە

ەمان  ی ه٢٠٠١/ ١١/ ٢٩ی ڕۆژی ١٠٨٩ژمارەی  ئەوکات ئێمە لە
الوقائع   ناونیشانی )"اإلجتهاد في التحلیل لكن  ڕۆژنامە وەاڵممان دایەوە بە 

مایەی کۆششە بەاڵم ڕووداوی مێژوویی   ەوە لێکۆڵین  ، التاریخیة ثابتة" واتە
   .( ننەگۆڕ 

پەرتووکی   : ی باڵوکردەوە دەڵێت کەیەخنە پاشان دوکتۆر کازم حەبیب ڕ
وود چۆن  ازم عەبب"لمحات عن سعید قزاز"ی مامۆستا زوهێر ک

 دەخوێنرێتەوە؟ 

و مامۆستا زوهێر کازم  سەرتا دەخوازم ئاماژە بەوەدەم کە پەیوەندی من 
دایە کە هەر سۆزو ڕێزە بۆ یەکتر.  یەتیی دۆستاەعەببوود لەو ئاست

رای تر، بە پێشنیاری ئەو،  و بک شخو سەردەمێک پێکەوە لەگەڵ هەندێک
کەسانی   لە  ەی کورد"ی بۆ پشتگیری لەکێشعەرەب ن "کۆمەڵەی کۆشای 

تەنها لەسەر ئاستی عیراق بەڵکوو لەسەر ئاستی دەڤەر  نە  ، ێنینب پێک خۆبەخش
  بگەێنێت. هەروەها  خودی ناونیشانەکەکە کوتوومت ڕەنگدەرەوەی واتای 

ڕی پشتگیری لە خاوەن ئاینزا  ۆک  تر ی انو برای وشکلەگەڵ خ  بەپێشنیاری من 
دا  بواری خۆی لە وهەریەکە  ،. هەردوو ڕێکخراوپێکهات  جیاوازەکانی عیراق 

چەندین جار سەردانی   و و د روبڕ کۆششی سوودبەخش ئەنجام دەدەن. لەسااڵنی 
بانگێش  و لەالیەن خێزانی ئەو هاوڕێیەم سویدم کردووەو چوومەتە مالموێ 

لەدەستی   ناچێت  هەرگێز لەیاد  کە ژێپڕچ  یکراوم بۆ خواردنی بێهاوتا
ی  ای سااڵنسەرتە لەکەسێکی شارەزاو هێژا "ئوم عەلی"ی هاوسەری ک

ە هێژاکانم. لەدواهەمین  شاگرد  بوو لە  حەفتاکانی سەدەی پێشوودا یەکێک 
مالموێ گێڕام لەژێر ناوی "نوێسازییەکانی باری ڕامیاریی   سیمیناڕیشدا کە لە

مامۆستا عەببوود منی وەک   تمانی"یشن  ی یتەوائاش و ئاسۆی پرۆژەیعیراق 
ات عن سعید قزاز"و  وکی "لمحبەڕێوەبەری کۆڕ ناساند، هەر ئەوکات پەرتو 

و دۆستایەتیی من  کردم. هاوڕێتی هەندێک پەرتووکی تری خۆیی پێشکەش
ڕێکخراوە  کارکردنمان پێکەوە لە چشتێکەو لەگەڵ دۆستی هێژا عەببوود 

من وەک  ها بەرپرسایەتی هەروە ە، رت کیتێچش سڤیلییە دیموکراسییەکاندا
  بدەن نم ها ێهەمە خاڵی سخوێنەری هێژا  ڕۆژنامەوانێک بەرانبەر بە

وتارە لەسەر پەرتووکی ناوبراو، ئەویش   م گرم بۆ نووسینی ئە وەرهەڵوێست 
لەسەر   گرتوومەتەبەر ی شێوە  هەمان بە  هێوەر دیدێکی زۆر وردبینانەو  بە 

ــ ئەل یس ر د ین ئپەرتووکەکەی بەڕێز عەبدولڕەحما  یان   . وتاری دوو  بەیاتی 
 . اری یەک ەر ــ وتال ئەحمەد مەزهپێشەکییەکەی مامۆستاو دوکتۆر کەم

ئێستا دادوەر، مامۆستا زوهێر   ونووسەر پێشتر پەرتووکێکی  ٢٠٠٤ساڵی 
کازم عەببوود بەچاپ گەیشت لەالیەن شالیارگەی ڕۆشنبیری  

قەزاز" واتە سێ  سعید  نع حات ناونیشانی "لم بەڕێوەبەرایەتیی سلێمانی" بە"
ا  دووهەمد  کە لەوتاری ٢٠٠١چوونی پەرتووکی مامۆستا بەیاتی ساڵ پاش در

پەرتووکەکەی مامۆستا عەببوود  وەک لە ٢٠٠٣ک ساڵی وەلەسەری دواین نە 
و  و چوار بەش یەک پێشەکی ئەو پەرتووکە بریتیبوو لە .دا هاتووە ـە١٢الپەڕە 

  اوبانگرتین کەس لە سەر بەنات لەکەد ەسپێگەواهییەک د ەک بەپاشوتار. بەشی ی 
بەاڵم بەشی   ن". انەدااوی خپزیشکانی عیراق، پاشان توێژینەوە لەسەر "پی

ئازایەتیی خۆی پایەکانی   بە  پلەوپایەی سەعید قەزاز دەدوێت کە دوو لە 
و پاشان شالیاری  باری کۆمەاڵیەتی شالیاری کارو  گەیشتووەتە پلەی  تا  بێت بڕی 

  . دا١٩٥٨ساڵی لە ڕژێمی پاشایەتی نی ڕووخا  اە ت و١٩٥٣ساڵی لە وناوخۆ 
ەڵوێستی کراوەی  ه ەش بوو کەیلی فازڵ جەمائەو ەی ککابینە  بەشداری ئەو 

  هەندێک و دەیکۆشی هێزە ڕامیارییەکانی عیراق گشت  لەڕووی هەبوو 
هەردوو کابینەی نووری   موکراسییانە بڕەخسێنێت، پاشان لە دی سەربەستی 

کابینەکەی ئەحمەد  ها لەەروەوو، هب  اوخۆ ا شالیاری ند ١٣و ١٢سەعید 
اڵم بەشی سێ  بوو. بە  موختار بابان کە دوا کابینەی خوڵی پاشایەتیی عیراق 

  هەڵوێستی سەعید قەزاز لە ەکەی دادوەری ناوبراو بریتییە لە لە لێکۆڵینەو
و لەوێدا مشتومڕێکی یاسایی دەکات لەمەڕ  بەردەم دادگای سپایی بااڵی تایبەت 

  ی بڕیار خۆی خستووەتە گەڕ لەمەڕ  وەری شان پێ اپاد، خودی دەزگای د 
اری تاوانباردا. ئەوجا  سەر شالی ی دادگاو ئەو سزایەی سەپا بە ستەمئامێز 

دواڕۆژانی ژیانی   دوابەشی پەرتووکەکەی تەرخانکردووە بۆ توێژینەوە لە 
وتە   و دوا بەندیخانەو پاشان ئەنجامدانی سزای لەسێدارەدان سەعید قەزاز لە 
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دیدی هەندێک کەسایەتی   رتووکەدا ئاماژەی داوە بەپە ەر لەوه یان.لەگەڵ پا 
  بڕیارو سزایەی سەپێنرا بەسەر رەت بەو عیراقی لەمەڕ هەڵوێست سەبا

 .سەعید قەزازدا

  چەندوچۆن لەسەر ناوەڕۆکی پەرتووک، دەخوازم  پێشلەوەی دەستکەم بە 
  ەر ەسل واوەود  ی شێوازەی نووسەر پێ هەندێک تێبینی دەربڕم لەسەر ئەو 

 .بەشەکانی   وپەرتووکە   وە ئ دی ۆخ

ردن  ازی کارکلەسەر شێو نهە و لێکۆڵینەوەیەدا کووڕی بابەتیانە نێو ئە ــ لە١
و خودی ڕیزبەندیی بەشەکانی، بۆ نموونە: پێویستبوو  لەگەڵ بەندەکان 

  قۆناغ بە قۆناغئەو شیکاتەوەو  یلێکۆڵەر ژیانی ئەوپیاوەو باری ڕۆشنبیری 
ەک یەکسەر  ی، نەوبڕیون انەیایپپلەو  وت ئە لەگەڵیدا بڕوات بۆ گش

و  انی کـەوشاوە"و وەڕووخستنی الیەنە "دریدا وباڵشان  هەڵدان بە دەسکات بە
لێکۆڵەر  بۆ بووە، لەکاتێکدا  ئەو هاوڕێی  نیشاندانی گەواهیی پزیشکێک کە

پاشکۆی پەرتووکەکەی، وەک ئەوەی بەڕێز عەبدولڕەحمان  بیکات بە  ە یەه
ویەتی. بۆچوونم  دوکر داد سەعید ئەلخەفاف ەمەح م کەی دیدەرنامە لە بەیاتی 

  ان موتووێژەالپەڕە ئەو  ٣٠نووسەر بە  کەلەمەڕ بەشی دادگایی هەمانە 
نێوان سەرۆکی دادگاو تاونباردا ڕوویداوە لەگەڵ ئەو  کە لە دەگێڕێتەوە بۆ 

داکۆکنامەیەی لە کۆڕەکانی دادگای سپایی بااڵی تایبەت وەرگیراوە، بەاڵم  
  نەخستوەتە ڕوو کە نیانو ڕاستگۆترییدەروان ترین د راناود گەواهیی 
شەهید   مامۆستایگومان، بۆنموونە مامۆستا عەزیز شەریف یان  دوورە لە

ئاگادارکات   تۆفیق مونیر یان مامۆستای شەهید کامیل قازانچی تا خوێنەر 
لەخۆی، یان دیدەروانانی   لەڕادەی ڕاستبوونی داکۆکنامەکەی تاوانبار

ەوانە  ب .کوت.. هتد  بەندیخانەی نی بەسراوداوەکا وو ەڕ ڕبەرپەچ لەم
دەن  خنیوەتە نێو ئەو پەرتووکە ڕێگەنا زەقی یالسەنگی ەل ک ێرۆج
  انەی بڕیار وگوێدانە ڕادەی قایلبوونمان بە  بڕیاری بۆ بدەین بێ ەد ووه ێب

  بەبەڕێز عەببوود، هەروەها سەبارەت بە هەڵوێستەکانی سەعید قەزاز 
  کاربوو تبەدەس ی لەوکاتەوەواتە ، کێشەی کورد  ە ب نبەربەرا درێژایی ژیانی 

شان  و پالێمانی الین" لەسئ دەبلیوو ئای " نووسینگەی کادری پشکێنەر  لە
نووسینگەی کادری نهێنیی لیوای دلێم )پارێزگای ئەنبار(   لە  ی کار

ئەو تێیدا   ووب دابەریتانیەکان پارێزبەندیی هەروەها ئەوکاتەی عیڕاق لەبن
  یی رێد وا چ رێژ ەلزانیارگریی شالیارگەی ناوخۆ گای نێ نه  ەبوو لمانبەرفەر

ة  هتد )بڕوانە: البیاتی، سعید قزاز ودورە في السیاس بەریتانیەکان.. 
  کۆڵینەوە سەبارەت بە لێکۆڵەر خوی الداوە لە لەوێدا ( ٥٢یة، الپەڕە العراق

  کێشەی کورد، بەڵکو بەزۆری  ەڵوێستی سەعید قەزاز بەرانبەر بەه
  ە تا بەخ  و ەب بەرانبەر هەڵوێستی سەعید قەزاز  ەوە کە ت ێەگێڕ ئەوەمان بۆ د 

نی  وتنەوە نیستمانپەروەرییەکا بزولەکاتێکدا ئەوە بووە،  بێزیان  یە چەکداری
  ی ، ئەویش لەخۆیدا هەڵوێست نەهێناوە بەکار یانچەک ردەمەسە ئەو 

هۆکارە  ئەو لەگەڵ توێژینەوە مێژووییەکانی لەمەڕ ڕووداوو  اوەگونجەن
  لەالیەن پێنووسێک  پێشکەشکردنیوە بوون. خۆ ەوە ئ ت ەپشی لە انشاراو

هۆی   بە بەڕێز مەسعوود بارزانی نابێتە وەاڵم بۆ پرس لە  ەوەقەزاز عید سە
  ی ئازارەوبری ئەو ئێش  ناکەوێتە وارزانییەکان رکردنی بدەستگی

  هەڵوێستە ئەو و بارزانییەکان چەشتوویانە لەدەست ڕەوتی ڕژێم 
  تێکۆشانی گەلی کورد  بە ر بەبەران ی توویە سەعید قەزاز ب ڕاستێنییەی

چونکە مەسعوودی الو   کە،پێنووسە بەدڵخۆشیی الوێک گوێدانە ڕادەی بێ
  گیز هەر کە  ر ئەو پرسیارەی ە لەسەووب  م بەڕاستی چاوەڕوانی وەاڵ 

 .نەیبیست 

زاز لە  "سەعید قە وو بەد  پەرتووکە بۆ ئەو نیشان ــ گونجاوترین ناو٢
  پەرتووکە لە سەرتاپای ئەو  نکە وچ  ، ت ێب بەرەوڕووی دادگای تایبەت"

عید  سەپا بەسەر بەڕێز سە  وێت کە و ئەو سزایە دەد ی دادگایی پرۆسە 
 .ەکردوو داگیر  ١٦١ کۆی   لە  الپەڕەی  ٥١ وقەزازدا

  لە  دەسوەردات ێکی عیراقی لێکۆڵەر  کەکارێکی بوێرییە ەوە ئــ ٣
  ی کنێسااڵمیللەتی عیراق  زاز کەلەسەر ژیانی سەعید قە یەکتوێژینەوە

  وخۆ شالیاری نا ١٩٥٨تا  ١٩٥٣لەنێوان  ئەو کە  بەتایبەتی  ناسیویانە،  زۆر 
ستۆلۆبین"ی عیراق )ستۆلۆبین شالیاری ناوخۆی  " ناونرا بوو، ئەوکات 

بووەهۆی ئەو کوشتارەی ناونرا   ١٩٠٥ساڵی بوو  ای تزاری ڕووسی
 (. ڕۆژی یەکشەممەی خوێناوی

  ێت، نەکات خۆبدات لە تراب وگ ێیپ  کە ــ سەرەتا لەو ئامۆژگارییانە نەگەیشتم ٤
  جار لە کە سێهەم ژیانی سەعید قەزاز، بەاڵم  نووسین سەبارەت بە 

  وە کردو  ی بوومەوە هۆکەیم زانی، دیارە ئەوانەی ئامۆژگارییانەوە خوێندن
  ین هاوڕێ ە ناکەیان خوێندوەتەوە، بەڕاستی ئەوپەرتوو ئەو هەر ئەوانەن کە 
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لە چاپکردنەوەی ئەو   ر یبڕێم هەرکات عەبوودی هاو مبۆیە ئاواتەخواز 
ڵێک بابەتی  بەسەر کۆمە پەرتووکە بکاتەوە پێویستە چاو بخشێنێتەوە 

ێت کە  ی خۆی بسەپێنیە بنبڕانە  ئەو پێداگرییەبتوانێت پوختەی گرنگدا تا
 .پێشەکی پەرتووکەکەیدا ئاماژەی پێداوەلە

و  ژیان  بەالی هەرگیزپشتی بەستووە بە کۆمەڵێک سەرچاوە ئەو ــ ٥
و زۆربەی  ئاماژەن بۆی  تەنها، بەڵکو ناچن داید قەزاز نی سەع ا ککییەچاال

 .نەرێنییەکانی سەعید قەزازئالیەنە  تنی سخدەرزۆریان هەر 

د قەزاز بوون یان  اوڕێی سەعیدواوە ه لەوانەی ئەو لەگەڵیان ــ زۆرکەس ٦
  و کەسایەتییەکی زۆر داخرابووە، لەنێویاندا ەوە سەربە چاکەی ئەویان 
مەزنترین دۆستی پیاوانی ئەو   ری یر بەسم  ردوو نووسەری کۆچک

  یاندالەنێوە، یدا زەق دیارەکان نووسین سەردەمەبوو، ئەوەیش لەزۆربەی  
ە گشت  بێتدایگوێ  لەوەی، بێەکانکەسایەتییە ڕامیارییەلەمەڕ  پەرتووکەی ئەو 

ئەو جەورەی جووەکان چەشتیان لەدەست چەرخی پاشایەتی کە خۆی  
   "یەکێکبوو لەوان

کە   و دادگای گەل پرۆتۆکۆلەکانی ئەنجومەنی نوێنەرانبە  نت بەسپشتــ ٧
 .هەردووکیان گرنگن

لەمەڕ   نەکرد بەدی  یەم ڕاستەقینە ە بێالیەنیی ئەو  من ــ لەو پەرتووکەدا ٨
عەبدولڕەحمان   ڕێزدارپەرتووکی ز وەک ئەوەی لەید قەزایەتی سەعکەسا
ە بۆ  شەر کۆشه  تایی سەرتاوە تا کۆ بینیم، بەڵکوو ئەو پەرتووکە لە دابەیاتی

ەو  ڕووسپی دەرخستنی سەعید قەزاز بێ گوێدانە گشت ئەو دیاردەو بەڵگ
دەردەخەن کە   ی بێگومان ئەو ڕەوشە داپڵۆسێنەرە و دیکۆمێنتانە گەواهی 

من ئەو   .بە بەرەی نەیار لەعیراقدا دژ  گرتبوویەبەر ید قەزاز سەع
  و ت نێزادەبەسەیری ڕووداوە بەنامۆ دەبینم کە ئەو دەیگێڕێتەوەو 

کە    انەیەی هەڵوێستە سەرپێچکار یش ئەو ئەو دەبات بەئازایەتی ناو
بباتە سەر  وسڵدا شالیاری ناوخۆ لەسەر شەقام هێرش انێکی مو خۆپیشاند لە

مێشکی  بە دەیکات  عەببوود ەتی یا سووکلە رێکە جۆ ئەوە  مێران. لعەدنان چ
عید  گوایە "باوەڕ بەخۆبوونی سە  کەدەڵێت؛ ئازادو ئاوەزی ئێمەی هاوڕێی 

نێو کۆمەڵدا ڕەنگیداوەتەوە بۆیە توانیویەتی  ازایەتی ئەو لەزازو ئ ەق
و بێ چەک بەرەنگاری خۆپیشاندەران ببێت  و بێ پاسەوان کات ئەوکارە ب

بەدی ناکرێت"، ئەوە لەکاتێکدا بەڕێز عەببوود  ە ئەمڕۆ کە لەخۆیدا ڕۆڵێک
  بوو.  وە ەدەزانێت چیجۆرە دەزگایەکی ئاسایشی لەپشت سەعید قەزاز

ئێمە سوپاسگوزاری سەردەمێک بین ئەو چەشنە کەسایەتییانەی   تە س یپێو
   .زویربین بۆ نەبوونی هاوچەشنانی  لێ بزرە، نەوەک 

  ووسەرمان وروژاندویەتی هاوڕێی ن ئێستایش بەهۆی گرنگیی ئەو بابەتەوە کە 
 .لەو پەرتووکە دەدوێم

 :  ڵێت ەد  اوە هێن  سەرەتا لەپێشەکییەکەدا بەڕێز کازم عەببوود وتەیەکی بەکار

ت  کرێەد لەسەر کەسایەتیی ئەومان نووسیوە ئەو زانیارییانەی .. لەوانەیە "
شوێنێکی تردا وشەیەکی گرنگ   تاکە یەک چاو بووە" ئەوجا لە ڵێین بە ب

 ە دەقیەتی: ئەم ناوە بەکارهێ

یان   مەترسی یادهێنانەوەی چاکەو پێناسەکردنی کەم بێدەنگبوون لە "
و شوورەیی  کاری نەنگ  لە کرێت ەد ەی نکەمتاوانتر نییە لەو چاوپۆشی 

نەوە لەمەڕ سەعید قەزاز"  ئامێز. بۆیە ئێمە بەپێی ئەو بنەمایە کەوتینە کۆڵی 
 (. ی پێشەکی٦)الپەڕە  

لەڕاستیدا   ،یەکجار مەترسیدارە ووەا هاتوهەمد ئەو بڕیارەی لەدەقی دو 
یە  ، بەڵکو چاک وابوو بەمشێوە  ێت ر ڕێژهەڵوێستەکە بەوشێوە بنبڕە دانەدەبوو  

زێدەڕۆیی بۆ باری   پێداهەڵدان کەمهەڵەتر نییە لە "زێدەڕۆیی لە  ڕێژێت: یاد 
هەبێت الیەنی   مرۆڤێکدا الیەنی ئەرێنی گشت لەخووی  وەیە ئ، وەکینەنگ 

.  " یی تێدا پەیدابێت نەنگیش هەر دەبێت وەک ڕاست بن، نەرێنیشی هەر دە
  و کەسانی تریش دەدات من ن لەو شێوە پێشنیارکراوە ڕێگە بەداڕشت

وکە بکەین بێلەوەی ئەو تاوانبارکەین بە یەکێک  رتوسەر ئەو پەچۆن لەود چەن
ئەو   ڕێیەکی بەهرەدارە. هاو کە  ئەو  لەگەڵ  بین  نەشیاو یان دوو بار،  لە

ەر زوهێر کازم عەببوود  : ئایا نووسەک یە ئەوە چێت ببۆی پرسیارەی مێشک 
ی  اربڕیی خۆناوەڕۆکی ئەو دەقە توندو بنبڕەی  بە  کردووە خوی ملکەچ 

ێک لەو دوو بۆچوونەی خۆی  یەک  ؟ وەکتر.. ئایا خۆی داماڵیوە لەەداوێل
ئەو  ناوەڕۆکی  پاش وردبوونەوە لە اڵمی پرسیار ە و؟ دیارە کردوون  دیاریی 

"ڕاستی وەک  ەشوێنێکی تردا دەڵێت: ەتی کە لدەبینینەوە، بەتایب ە پەرتووک 
من   وە ە یی ێنستڕا ەی مێژویش دەژمێردرێت، لەنێو ئەو بڕبڕ هەردەم پیرۆزە بە 
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شتێک گەڕام تایبەتە بەو سەعید قەزازەی پتر لەیەک چارەکە   زۆر لەدووی 
وە  کردو مەردومی عیراقی پێخولیابوو، بەاڵم کەسم نەدی  سام سەر سەدە گیتیی 

پەرتووک یان لێکۆڵینەوەیەک لەسەر سەعید   سەر ڕێی  بەنووسینێک بمخاتە 
 ی پێشەکی(.  ١١قەزاز" )الپەڕە  

یەکهەم وەک لەهەمان پەرتووکدا  ستەی هەڵوێ ەب رەت کاکی بەڕێز.. سەبا
و  ەوەیەکیتر ڕێژەیی وون دەبینرێت ئەوەیە کە ڕاستی لەنەوەیەکەوە بۆ ن ڕ

ت  ەک پێویسدووهەمیش ئەوەیە نووسەر و ی ەهەڵوێست بگۆڕە. سەبارەت بە
ی ئەو ڕاستییانەی دەرخستووە کە  نەگەڕاوە بۆ ڕاستییەکان، بەڵکو هەر نیوە 

تر بێدەنگ کردووە، ئەویش  نیوەکەی و خۆی لەرن داەقبری  وشیرین  ەنی الی
  ئەو  زیشک"و هەمانو ئاشکرا لە "پیاوی خانەدان"و "گەواهیی پڕوون 
گرتوە  هەری وەرمامۆستا مەز هەروەها بەو دەقەی لە  ،دا دەبینرێت یەپێشەکی
بیری مرۆڤ  پێشەکی پەرتووکەکەی بەڕێز بەیاتیدایە. سێهەم.. دیارە کە لە 

  هاتووە، بەتایبەتی کە  دادەکات کە بەسەرخۆی ەیاد ل ئەوەزۆر کورتەو 
کاریگەری  رێک ی دۆخێک دەبێت تاڵتر لەدۆخی پێشووی بەجۆڕوبەڕوو 

ئەگەرچی   هەزار خۆزگە بخوازێت بۆ دۆخی پێش ەک سەر مرۆڤلە دەبێت 
 .بوون چاواز دایەکەجۆرو ڕادەی جەورو ستەم لەبووە بەاڵم   زەبر ئەویش بە 

  ێ ی پێشەکییەکەیدا دەڵێت کات٤ەڕە الپ د لە وو عەببمامۆستا زوهێر کازم 
تی  شالیار ئەو هێشتا منداڵی بچووک بووە بەاڵم کا  بە  ە بووسەعید قەزا 

رنجی داوەتە  ەو ئەوکات سەپۆلی یەکی ناوەندی بوو لەسێدارەدانی ئەو لە
ئەو  ەی گەواهینام ئاگای لەداخ ئەوەیە ڕێزدار عەببوود جێی . ەوپیاوە ایەتیی ئئاز

هەڵوێستی  و ن ی سەعید قەزازبوو ەکە قوربانیی زەبر کە  ییە ن  ە ناندیدەروا
گشت جۆرە   ڕاستەقینەی ئەو تاوانبارەیان گێڕایەوە، دەبوو ئەو دووی

  ەتایبەتی ک دادگایی، بهەڵوێستەکانی سەعید قەزاز بکەوتایە نەوەک تەنها یە
ئەو  کاتی ر ژیانی سەعید قەزاز"بێت. من لەناوی پەرتووک "سەرنج لەسەکە
لەعیراق نەبووم بەڵکو بۆ خوێندن چووبوومە   ی سەعید قەزازردنەکیایدگدا

بڕام،  ین ساڵ لێی دادەرەوەو بەهۆی ڕەوشە ستەمکارانەکەی رژێمەوە چەند 
کات  ئەو ەتایبەتی نانی ئەو سەردەمە، ب دیدەروا ئەگینا من یەکێک دەبووم لە

لەالیەن شالیارگەی ناوخۆی ڕژێمی   ١٩٥٨ـەوە تا ساڵی ١٩٥٥لەساڵی 
بەندکراو یان  سەدان کرام، واتە یەکێک بووم لە دەسبەسەر تییەوە ەیپاشا 

یەکەم،  شوعەیبە.  ن لەکەی خوێندکارا ێئۆردوگا زۆرەمل لەوانەی گیردران لە

دووهەم،  رانەوە، انەی دوورخییو ڕامیار بووم لەو سەدان زندانی  من یەکێک 
  الو یئبدول بەپێی ئەو ڕەوتەبوو کە عەو هەرتەنها کارڕاێکی هیچجۆرە بەبێ 

  لە  بۆنانەدا کەوکات  قەزاز دەیانگێڕا، بەتایبەتی لەو نووری سەعیدو سەعید 
 مێژووی عیراقدا ڕوویاندا.   اوە لەبەدو ١٩٥٤ساڵی   سپتەمبەریو ئۆگستی 

ە لەمەڕ هەڵەبوونی  رسوور ۆڵەلێک ڕوون دەردەکەوێت کە کەیدا پەرتوو و لە
  ن لە امگو نمەسەر سەعید قەزازدا. ب ەسزای مەرگەی سەپاو ئەو

ناکەم، بەاڵم پێویستبوو ئەو دادوەرە بەڕێزە بە ئاماژە  ئەو ی کەگریمانییە
 ن بداتەوە: وەاڵمی هەندێک لەم پرسیارە گرنگانەما 

  ە ل گەواهینامەی هەندێک ــ چاکترنەبوو لەو پەرتووکەدا ئاماژە بە١
ی سەپێنەر بکات نەتەنها سەبارەت بەو گفتوگۆیەی ڕوویداوە  انندیدەروا

خۆی چاک دەزانێت لەنێو   زازو سەرۆکی دادگا کە ید قەعە ن ساولەنێ 
 باوەڕبوون نەوەک درۆزن؟  جێی   دیدەرواناندا کەسانێک بوو

ان لە کۆمۆنیستە  ەکانگشت دیدەرو ە ک ن ی نازب ت اسڕەب  ە وە ئ ێ شەد ــ ٢
 ن؟ درۆزنەکان بوو 

  مان بەزەیی دەبێت  بۆیە بوو سەعید قەزاز ڕاستگۆ ەنها دا تگایەــ ئایا لەو داد ٣
ربووە، ئەی هەستی  بوێ دا بەرگری لەخۆ لەکاتی ەوە چونکە تێ ب پێدا

، قوربانیانی نووری  ەکەیبۆ قوربانییانی دەستی ڕژێم اڵبەزەییت نەجوو 
 قەزاز؟  سەعیدو سەعید 

ەی  ەکداپڵۆسێنەران  ەد قەزاز نەبوو چەسپێنەری هەڵوێستــ ئایا هەر سەعی٤
 الیەنە نەیارەکانی عیراق؟   م دژ بەڕژێ

ئەستۆ   بخرێنە تاوانباربووە تا ئەو سەرپێچکارییانەی وبراو ان ە تساڕــ ئایا ٥
 یی نەکردووە؟ بووەو هیچ سەرپێچ   یان بێتاوان  نی؟ بێت بەڕاستی کرد  کە

بۆ دادوەرانی دادگای   بێت دادوەری بەڕێز چی ی پێشنیارم، دەبێت  ــ سەرئەنجا٦
  ن دەبوو بیسەپێنن؟ ئایا پێشنیاری ئەو بێتاوا سزایەی  ولەمەڕ ئە  گەل
ڵ زیندانی؟ ئەو  سایان لەبری سێدارە سزادانە بە چەند  تی ەیدنرکدەر

هەڵوێستەی سەعید  وگونجاو دەزانێت بۆ ئەو ڕەوت  چیجۆرە سزایەک بە
ی عیراق؟ ئایا کارو  دەسەاڵتداران یەکێک لە  ەکو بوویەتیقەزاز 

  نێونەتەوەییە  و ئەو پرۆتۆکۆلە ی عیراق هەڵوێستەکانی بەگوێرەی دەستور 
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مە  کردووە، هەروەها چاڕنادا واژووی١٩٤٩ساڵی ەلراق یع بووە کە 
مافی   پارێزەرانی  خۆت یەکێک لە  نێونەتەوەییەکەی مافی مرۆڤ کە 

  ر ەبن ارەبوون برکاسەرپێچ عیراقی  یە مێژ ڕ وە ئ انی کەنەیار؟ ئایا یت مرۆڤ
؟ ئایا سەعید قەزاز  و مافی سەعید قەزاز اڵت و مافی دەسەمرۆڤ  مافی  ەب

  و دوور لە جیاواز بیری  بەرانبەر بە داێکیاڕکار یاز شێو لە و بو هاوسان 
مالیەن یان ئەویتر، بەتایبەتی ئەو  بەرانبەر بە بوویەتی ی ەبیروبۆچوون

  و هاوسان بنوێنێت دەبوو هەڵوێستی وەکیەک کە وەک شالیاری ناوخۆ 
  ڕاست نازانم بەرانبەر بە ە بەلێکدانەوەیمن ئەو هاوواڵتییان؟ بە بەرانبەر

دادگا  دڵنیاییەوە دەڵێم دامەزرانی ئەو ە رچی ب ەگ ە، ئلەدگای گ دا و بە لگە
ڕوانینە کێشەکانی سەردەمی پاشایەتی،   پاییە بااڵیە لەخۆیدا هەڵەبوو بۆ س

  بەرانبەر بە ڕەوتی  ەزۆربەی وتارەکانمدا نووسیومە کەو لهەروەها دڵنیام 
  ەزانیو خۆیبووە، بەاڵم ئایا ئەو هاوڕێیەمان بە وانباران نادیموکراسیانە تا

گیرترین   ەکدەکات  کەسێک وەو ناشیاو داکۆکی لەوند بەزا یوور ن سکە 
، لەکاتێکدا خودی  ەکەی نەیارانی ڕژێم کەسی ستەمکارو دژبوو بە

کان  سەرپەرشتیاری دەزگا داپڵۆسێنەرە مامۆستا عەببود دەڵێت؛ لەئامێزگرو 
کی پەرتووکەکەیدا تاکە یەکجاریش تاوانباری  ێشەهیچ ب بووە، بەاڵم لە

سەلماندنی ئەوەی کۆمۆنیستان  ناگەم بۆ بەڕێز عەببوود بۆ ەو ەمن ل . ات ناک
یی  لەپشت دووجار لەسێدارەدانیەوە بووبن پشت بەوتەی پیاوێکی بەعس 

  بوو لە  کو یەکێکۆمۆنیستان  دژبوو بە وەک حازم ئەلعەلی دەبەستێت کە
ەڕاستیدا ئەو یەکهەم کەسە  ل .ڕووداوەکانی مووسڵ  ە ل ی بەشدارنبارانوا تا

  هەروەها ئەوەی کۆمۆنیستان باڵوکاتەوە،  کەسێکی دژ بە  زمانی  ە ل ە تش ئەو
  دا بەندیخانە کە لە  ن بوو ان لەپشت گشت ئەو ئازارانەوە کۆمۆنیست

سەعید   کەسانی دژ بە  لەکاتێکدا خۆی زۆرچاک دەزانێت  چەشتوویەتی،
ن.. بەڵێ باوەڕم بەوە  وو ب کۆمۆنیست  ی ە ناوەئ  تەنها نەون قەزاز زۆربو 

کۆمەڵێک هەڵەیان   شت ئەوانیتر وەک گ ، نتاۆنیس م ۆک ت اکئەو هەیە کە 
 .دادگای گەلدا بەتایبەتی لە  بووە

خانمی بەرێز کیژی سەعید قەزازی کۆچکردوو   هەست بەوە دەکەم کە
ڕوسپیی   ا هەور ەه مافی ئەوەی هەیە بکۆشێت باوکی بێتاوان دەرخات 

  ی ن، ئەگەرچی تاواداوانلەعیراقدا ڕوویلەمەڕ گشت ئەوانەی  ت خادەر
ەاڵم مێژوونووس یان ڕەخنەگر  ، بیکیژ ئەستۆی  ناکەوێتە کو با

  بەرپرسە لەوەی لەڕاستی بکۆڵێتەوە، بەاڵم  "ئەویش ڕێژەییە  هەرچەندە "
نەبووە تەنانەت بەو پەیمانەی لەسەرەتای   هاوڕێی بەڕێزم پاباند  دیارە کە 

تاکە یەکچاو لە سەعید قەزازی   بە  ی، بەڵکوو پەرتووکەکەیدا داویەت 
 ندووە.  نووقاێ  ل تری بەتەواوی  ەکەی واچ  وە وڕوانی 

دەبەمە سەر سەرانی  دەمارگیرانە هێرش نەکەن کەم تاوانبار  ئەواتەخوازم بەوە
مامۆستای بەڕێز  هاتووە دەڵێت پەنا بەو دەقەی لە یەکەدا ی ڕژێم. وەک لەپێشەک

 واوی لەمانە دەگەم: بەتەوە،  رتو گی کمال ئەحمەد مەزهەر وەر 

  ەوە سەبارەت بە بخشێنین پێشوماندایارەکانی ڕ بەک لێد ــ پێویستە چاو بەهەن١
و  انەی بێالیەن و بابەتیڕوداوو کەسایەتییەکان، ئەویش بەشێوەیەکی زانستی 

 .کەس  الیەنگریی بێ  

لەبڕینی   ە بوو ەرو بەتوانا بێکی کاراو پەیمەند ەعید قەزاز" کارــ ئەوپیاوە "س٢
بەر  ها لەنەی تنابەاڵم سەرکەوتنەک . رەکانی پلەوپایەجۆاوە جۆرقۆناغ

  لەعیراقدا ترکەسی ، لەدوابوو  شی و هەندێک هۆی تریبوو بەڵکەوهۆیانە نە ئ
 .تی ە کە سەعید قەزاز بووی بووبێت ئەو تایبەتمەندییەی    نەبووە

ئەستۆی  نە گرتنواندی لە یەی ئازایەتی ئەو  بۆ  م هەیە ڕێز وێڕای ئەوانەیش ــ ٣
  ە ووت شیڕۆ ەی لەسەری یوتکەرانە ڕەوشە سەرک  و یارێتی لە بەرپرس 

یچیان لەپێناو بەرژەوەندی گەلدا  هیەتی کە بۆبەرگری لەڕژێمی پاشا 
 .نەبووە

دا دەبوو  کۆمەڵێک شت، بەاڵم لەڕاستی دەزانم ئەوپیاوە تاوانباربوو بە  ــ وەک٤
  هەروەها زیندانی. و سووک بکرێت بۆنن ئەو سزای مەرگە هەڵوەشێ

  ن دراەرلەسێدا کەسەرانی ڕژێمی پێشوو چوارکەسەی  ەو ئ  ، دەزانین
لێکۆڵەری بەشی   بوون، وەک اوخۆ گەی نیارشاللەبەرپرسانی گشتیان 

   کوشتارەکەی بەندیخانە لەگەڵ موتەسەرفی بەغدا.  و بەرپرس لە تاوان 
=show.art.asp?aid/http://www.rezgar.com/debat   

 
  منە  یدنەوە نکرڕوو ەکازم حەبیب ئەم کتۆر ود ەی نخڕە لەسەر م وەاڵمبۆ 

   :لەسەر بەشەکانی 

http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid
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هۆی تێكدانی پەیوەندی مرۆڤانەیی،   ڕەخنەی پێکەرو بابەتیانە هەرگیز نابێتە 
دا و مامۆستاو بیرمەند کازم حەبیب ئەوجا ڕیشەی ئەو پەیوەندییەی لەنێوان من 

  ە ل شاگردێک بەدیدی  هەردەم  لەمن کردووە ری هەن بەچۆرێک کا
چوارچێوەی   ون لە ەیدا هاتو لەڕەخنەک، بۆیە هەرچی ێت بڕوان ی تاکەسۆمام

  پێداچوونەوەمدا  ەدا دیویەتی، لەوانەیە لە ملەنێو پەرتووکەک دید تێناپەڕێت کە
  وانەیە پێشتر نەمتوانیبێت ڕوون بتوانم هەندێک لەو خااڵنە ڕوونکەمەوە کە لە 

یب، بەڵکوو  م حەبزاز کێڕیان ئاشکرایان بکەم، نەتەنها بۆ بە بیانخەمە ڕوو 
انەی  تێبینیی ەها دیدی خۆم ڕوونکەمەوە لەسەر ئەوان، هەروەربۆ گشت خوێن

 .گوتراون 
زۆر سوپاسی مامۆستای بەڕێزم دەکەم لەسەر پێداهەڵدانەکەی   دەسپێک 

من   بەڕاستی  . ەی لەسەر ئەو پەرتووکە دەریبڕیونهەروەها بۆ ئەو ڕەخنان
تا خاڵە نەنگەکانیم بۆ   ێت رگێی لە نبووم کەسێک ڕەخ  ێ اوەیەک چاوەڕ ماو

 .وێت دەرکە

سەدەی  ) ی سەرەتای نەوەتەکان مبیرۆکەی ئەو پەرتووکە کەوتە مێشک   کاتێ ــ١
ر  بووم، ئەوکات مێشکی منیش وەک زۆ لەمووسڵ دادوەر بوو کە  پێشوو( 

ی دژ بە  بوو بەهزر چەندوچۆن تەنرا کەسیتری نێو کۆمەڵگەی عیراق بێ 
ڕۆژنامەکانی   وم لە ک وتارو ڕوودا ێد هەن یئەوکاتە  ەعید قەزاز تا س

لەسەر   بەرچاوکەوت واهیم ە کەوت، تێیاندا دیاردەی گاوڵدا بەرچمووس
  ەل کردم بکەومە کۆڵینەوە تێ خودی سەعید قەزاز بەجۆرێک کاریان 

  ت ئەگەر چاکە نابێێک بێکەسەو پیاوە. دیارە هیچب سەبارەت  تییەکانڕاس
  بوو لە کرا دەغەن قەا تردسوکلەوکاتەدا  بەوەی ش بووبێت. خراپەکاری

بوون،   قەتیس دادەسەاڵتی ڕژێمی سەددام ی ژێران ک ەهەرێملەیانی یراقیعی 
  لە کەم لێکۆڵینەوە ناچار م، بوومن کە دادوەر  بەتایبەتی بۆ کەسێکی وەک

  دەستم بە  نە ئەوکات . دەسپێکرد ورداردا و سن بازنگەیەکی تەسک 
 ئەوێ.   ەسێکیک گەڵەل بۆ ڕەخسا   ای وتووێژمتوان  یشت نە کوردستان دەگە 

تری سەعید قەزاز   وەکەی وڕ  یەی لەسەریگشت ئەو نووسینە نەرێن 
و دوژمنێکی  هۆی ئەوەی وەک پیاوێکی شەڕانگیز  نووسرابوون بوونە 

ی  فەرمانو و ئەو بڕیارەی دادگای گەل و تاوانکار دەرکەوێت سەرسەخت 
  و . پێموایە ئەئەو بوو ێت زانرب سزای پڕبەپێست بە عەبدولکەریم قاسم 

  ەیەیتوترە لەو و وە گونجاحەبیب دایڕشتوەی مامۆستا کازم واژەیەتدەس
ە شرۆڤەکەیدا دەڵێت )زێدەڕۆیی لەپێداهەڵدان  ل من بەکارمهێناوە. ئەو 

گشت  ، وەک لەخووی بەدگۆییاری بۆ کزێدەڕۆیی کەمهەڵەتر نییە لە
دەبێت  ڕاستیی تێدا ت، ش دەبێنەرێنی یە رێنی هە مرۆڤێکدا الیەنی ئە

  لەسەرهەر  ران زۆرم لە نووسە ە کئەوەم بینیوە من  . (اپەرخهەروەها 
بەد ناویان   ک ە و جوون و دواون ی سەعید قەزاز بوونو نەنگ خراپەکاری 

ی چاکەی ئەو، بۆیە  ێک بێلەوەی تاکە یەکجار ئاماژەیان دابێت بەالیەن هێناو 
خودی دوکتۆر  وێراوم الیەنە چاکەکانی مێژووی ئەو بخەمە ڕوو. 

ەندی  بەرژەو وخزمایەتی  نەتەوەیی یان  مارێکی ەد هیچ  کازمیش دەزانێت 
  پێشان و سەعید قەزازدا نەبووە، بەڵکو پەیوەندی تایبەت لەنێوان من  یان 

مێژونوسی عیراقی کەمال   وەک ،لەهزری دژ بەو مێشکی منیش پڕبوو
وانەیشە  ە ل .ئەحمەد مەزهەر دەڵێت؛ لەنێو سەنگەری دژ بەودا وەستابووم 

ئەحمەد مەزهەر   مامۆستا کەمال نووس و ژمێ ی ە ئەو ڕەوشە مێژوویی
ئاشکراکردنی  و ڕوون ڕووت  بەر بۆەئەو بگرم شێوازیڵ اوە لەگەداین

و  ڕەوشی بێالیەنی  پشتبەستن بە ، ئەویش بەپێی تواناو ێنیڕاست باری 
ئایندەدا مێژوی عیراق هەر بەوجۆرە نەخشەیەی   بابەتیانە. پێموایە لە

  لە  ک جۆرێئەو پیاوە  نکە و چە، وە ل ئەحمەد مەزهەر دەنووسرێتکەما
  داڕشتووە ی بۆ خوێندکارانی یو کۆنکریت پڕدیاردەپرۆگرامی  ەو نەخش

ساڵی  ئەوەی لە  بێت.  بێڕتوش نووسینەکانیان  )خۆزگە یەکێک دەبووم لێیان( 
دۆسێیەکدا   لە ی ەوئەنی بوومەوەو خستمە سەر قاقەز "لەنووسی دا١٩٩٤

ەاڵم پاش  ب یاندنەگڕا  یە کرد بۆ شالیارگڕەوانەهەر ئەوەم  "پاراست 
  بە سەددام "کەوتە ئامۆژگاری  ەریاوانی س پو کۆسپ یەکێک لە دەستیدەستی 

لەبری بکەومە نووسین لەسەر   وهەڵگرم  لەوکارەدەست  بەوەیم ند رک
جوێن دابەزی   و بابەتی فۆلکلۆری، لەکۆتایی وەتەکانیدا بە هزری سەددام 

ا ئەو  اردریڕ ب م اجئەن دوا" دامانیبەسەر ڕێزدار سەعید قەزازو خز
ووکەی من پێش  پەرت ئەو پەرتووکە بەچاپ نەگات، بۆیە دەکرێت بڵێم 

ە کۆسپ  وو بەیاتی نوسرابێت بەاڵم بارودۆخ بپەرتووکەکەی ڵێکۆڵەر 
ئەردون نیشانی   عیراقم جێهێشت لە  ١٩٩٨ساڵی  نی. کە کرد چاپ لەڕێی 

  نجام ەئرەبدات ، سەو پەخشمدا کەس نەیوێرا خۆ لەوکار چەند دەزگای چاپ 
  اد ەنلەند  چاپی "یزەمان"ڕۆژنامەی ڕێزدار سەعد بەزاز لە ٢٠٠٢ی اڵس
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و ناونیشانی الپەڕەکانی بەپێشنیاری ڕێزدار نیزال  کەوتە باڵوکردنەوەی 
دەزگای  هەر لەبوو، پاشان لەگەڵم ڕێکەوت سەرنووسەر  ی ئەللـەیسی 
  شتە چاپخانەو. بەوجۆرە ڕەشنووسی ئەو پەرتووکە گەیێت چاپکرئەلزەمان 

گشت  من  ، ئەوجا دامێ  رگیدابەلەگەڵ  ونەی ەوە یەک نمو اچوون د ێبۆ پ 
ئەپریلی ساڵی  نی سەددام لەڕوخا لەگەڵ ، بەاڵم نێو دیکۆمێنتەکانم داوێنە

بەزازی بەڕێز کەوتە خولیای باڵوکردنەوەی ڕۆژنامەکەی   ٢٠٠٣
  م ووسەە هێنا، تا ئێستایش ئەو ڕەشن لەعیراق وازی لەو بیرۆکەی لەچاپدان

کەوتە پاش دەرکەوتنی   کەی منپەرتووکە اپدانیرە لەچۆج بەو ،ەماوال
ئەو وتەیەی مێژونووسی مەزن   دار بەیاتی بۆیە توانیوم ەکەی ڕێزتێز

کەمال ئەحمەد مەزهەری لێ بنوسمەوە، ئەوەبوو پەرتووکەکەم لەساڵی  
ئەوەم لەپێشەکی پەرتووکەکەدا   بێگومان دا لە کوردستان دەرکەوت، ٢٠٠٤

و تێبینی تر  ری هەندێک سەرنج خستنەسە م پاش شۆدەک  شسیوە. ئێستای نوو
 .چونکە دەزانم چاپی یەک تەواو بووە   مکەن ئامادەی لەچاپدا بۆ دووبارە 

،  کردوون لەیادممن قوربانی هەن  دەڵێت ــ مامۆستا کازم حەبیب ٢
ئایا  ، بەاڵم بێت دە لێ ی تاوانبار هەبن ئەواقوربانی  لەهەرشوێنێکیش

و بابەتیدا ناوبانگی خۆی  لەباری زانستی  ەکیب ب ەکازم حستا مامۆدەکرێت 
  ی ن د ناپ سەلەوەی  پێشدا پیاوێک ت بەسەربدا ند رکراب اوانبڕیاری تهەیە، 

  وبوون ڕاست  ڕادەی  وچەندوچۆنی لەسەرکات ئەوجا  ئاشکرابێت  تاوانەکەی
؟ ئایا دەکرێت پرسینەوە لەگەڵ شالیاری  دا بزانێت یاسا نی لەگەڵ وو بو گونجا
و کێشانەوەی ڕەگەزنامە  راقیان رخستنەوەی عیو ود ەر سەل بکرێت  ناوخۆ

شالیارانی ئەوکات بووبێت   ەنجومەنی بەپێی بڕیاری ئ کە  ان ێیل
بێلەوەی مافی   بڕیاردەر نییە بەڵکو جێبەجێکارە ئەنجومەنی ئەنجامدەرە)

بەرپەرچدانەوە یان چەندوچۆنی هەبێت؟( ئایا دادگا ئەو بڕیاری  
دەستنیشان   ی ەکەبڕیاردەر ە نە یال ە ک و ە ەتەوخوێندو ەی دوورخستنەوەی 

جێبەجێکردنی   اوە بە ید فەرمانقایلبوون کە کێ تەنها بەوە هەر ؟ یان ووەکرد 
بەناوی عیراقەوە   مافی ئەوەی بووە ؟ ئایا شالیاری ناوخۆ بڕیارەکە

و  نێوان عیراق  پەیوەندی پرۆتۆکۆلی شەرمانگیزو ستەمبار گرێدات لە 
ت؟  ێێم بڕیاریان لەسەر نەدابژڕ ۆکی رەو س ئەگەر پەرلەمان  دا واڵتانی تر

لێپرسینەوە لەو  بۆ  ە راونەبانی ئەو ڕژێمە سەر لەوێدا ناوی هیچیەک لە 
سەعید   سەر  هەر تیشکخراوەتە بەڵکوو  وەکارانەی لەعیراقدا ڕوویاندا

 !!قەزاز
  ە ل س رپرەب  ە تەوار ک ئەنجامدەر  ی و ەئ بێت  کەواتە بەپێی ئەو پەندێریە 

ەی بڕیارەکەی  ک ئەووەنە  عیراق نی ای نیامتنیش بڕیاری لەسێدارەدانی 
 . دەرکردوە

بڕیاردەر لەو  و شەکێش هەروەک مامۆستا کازم حەبیب دەزانێت کە نەخ
هەروەها ناگونجێت ئەو ڕەوشی   ،ەودا شالیاری ناوخۆ نەبوەکەسیستێم

جەختی قەزازی شالیار   دژایەتییەی بوویانە بۆ پارتە نیشتمانپەروەرەکان بە 
  ی لەو ڕۆژانەداە انڕامیاریی  ەاباڵوکراو ئەو ۆ ە ب وە . بە گەڕانبووبێت 

ایەتییان  شژێمی پاەستەی ڕپارتەکان گشت د  کە دەبینیندەردەچوون 
کردووە لەوەی لەعیراقدا ڕوویداوە. کەواتە ویژدان ڕێمان پێنادات  تاونبار

و ئەو  ئەنجومەنی نوێنەران  لەگەڵ  ( يصو )انەکانی نووری سەعیدو تاو
می  ڕەوتی ڕژێ سبوون لەرپرەک بەی واید ەدانەی تری یەک ل سەرکر

بخرێنە   ویانداوەتاوانانەی لەعیراقدا ڕوو گشت ئەو عیراق بێتاون دەرچن 
ڕژێمی   بوو لە قەزاز. خۆ وەک سەعید قەزاز بەشێکئەستۆی سەعید 

مامۆستا کازم حەبیب ئەوە دەزانێت، بۆچی ئەوانیتر   خودی عیراق کە
هات؟   سەریان بەچی تر ین اەکرای شالکوا یان  ،نەخرانە بەر لێپرسینەوە

ای  خۆشبوون بەاڵم سز هەندێکیشو لەتاوانی ن ان ئازادکرا لەو بۆچی زۆر
بەدەستی ئەنقەست   تاوانی  بە بەسەر سەعید قەزازدا سەپێنرا مەرگ 

 مرۆڤ؟ ەو تاوانی دژی ڕامیاری ەنگاربوون کوشتن نەوەک لەسەر بەر
  سەرۆکایەتی  ە ب ایی پس ی دادگابەسرا  لەی عراقدا ی پاشایەتیەسەردەملەو

سەپاندووە بەسەر ئەو دانیشتوانەی   یازس وپێهات  اڵح ئەلعەبدیەد سئەحم
ئەو   واتە ی خۆپیشاندانی کرێکارانی نەوت بوون، بەشدار کە  دابەسرا

دادوەری گشتیی   کرا بە دا١٩٥٨ی ساڵی یکۆمار یعیراقلە  یەیعەبدییەی 
راقییان  یع ە ر لۆزو ئەوەی وێنەیمان لەماڵەکانمان هەڵواسی هەرسپا، 

داردەستانی   یەکێک لە  کوتا، پاش ماوەیەکیش بوو بە دەۆ چەپڵەیان ب
و  ڵوێست بەو هە وە جێک ئاماژە نەدراەهیچ کلۆبەاڵم ب ،جەوری عیراقی

 .گەلی عیراق ی بەرانبەر بەنکردارە نەنگانەی کردوو 

ارە  وشەی )درۆزن( ناوبەرم، دی ە دیدەروانان بە خۆش ا ن ــ ئەگەرچی پێم ٣
تایبەتیش لەبەر   ان، بە ئەو میاریی باری ڕا هۆی پەیوەست بە  ن ید چەن ر لەبە
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  لەوەدا زی مرۆڤ روەها ڕێئەوەی گشتیان ئەم ژیانەیان جێهێشتووە، هە
دیدەروان گەواهی   لەکاتێکدا .ێت هێن وشەی بەجێ بەکاردەردەکەوێت هەر 

چۆنێتی   وخوات ب د بەپێی ئاینی خۆی سوێن بێت کەپاش لەوەدەدات پێویستە 
  ە ڕێز لەیش پێویست ،بگێڕێتەوە یخۆ  ستن یانیش هەستپێکردنیبی ن ان ی ی نبی 

نێو ئەو  ئایا لە  گەواهی؟  ە گشت گەواهییەک بگیرێت بەاڵم چیجۆر
دەستئەنقەست"ـە بسەلمێنێت   ئەو تاوانی "کوشتنی ودا هەبوەرانەگەواهید 

  ؟ ئایا ئەو گەواهییانە هەندە چیی کە دادگا سەپاندی بەسەر تاوانباردا
  ێدارەدانی ئەو ار بە لەس ێت بۆ بڕیببەست دادگا پشتیان پێ  ا تون و بباوەڕ 

ن هیچ  بە د  ەرلناگەواهییانەی سۆز تێیدا پ جۆرە لەوزۆر  رتپیاوە؟ وەک 
زۆر گەواهیی   هەروەها  بێت بۆ سەپاندنی سزاو تاوانبارکردن،ناسوودیان 

ش  زۆر گەواهی وە. ەی ەنەیە پەیوەندییان نەبێت بەو کێشهەن لەوا ڕاست 
های  ەب نەیتی لەالیەن ئەوکەسا بەتایبە ات دەخ یانپشتگوێ  ادگاد اد  هەن 

  ان یبوون تپەیوەس هەڵدەسەنگێنن لەگەڵ دیاردەو  یوون بڕادەی بابەتی و گەواهی 
  لەوێدا بڕیارکاریگەریی سۆز.  لە ەدووردەزانن  وبەو کێشەیەوە  تێدایە 

  ی ەو کێشەیە بێ تێکەڵبوونب ە تسە ویە پ ی ەبەپێی ئەو دادگا ۆ ب ەوە تێڕەگەد 
  لە دەرکات  ی یاساییبڕیار  گا بەپێی دیدی خۆی ئەوکات داد سۆز،  ی بار
 .دەرەکی ە نەوەک کاریگەری ک کێشەخودی  چێوەی ارچو

شرۆڤەکەیدا دەپرسێت: ئایا سەعید قەزاز   حەبیب لەــ مامۆستای مەزن کازم  ٤
الیەنە   پڵۆسێنەرانەکەی ڕژێم نەبوو دژ بە سەپێنەری هەڵوێستە دا

کاربەدەستە   بوو لە یەکێک انییەیمیو گرە بنەیارەکانی عیراق، 
  یەکی دەزگا  لەو بەرپرس ەی عیراق سێنەرڕژێمە داپلۆ ئەو  سەرەکییەکانی

،  کردنی نەیاران ە کەنەفت ل  ت ێبو بوی اڵو دەستی با عیراق  ی داپڵۆسێنەر
بەرپرسیارەتیی ئەو   ا یائبووەو  ئەو تاوانبار رەگ ەئ.. گەل بەگشتیڵێم امن ن

  جۆرە ئەنجامیداون؟ یان بێتاوانەو هیچ کە  ۆ تئەس ە کەوێت ەد سەرپێچییانەی 
 ؟ ئەنجام نەدابووسەرپێچییەکی 

ەرکوتکارە بەاڵم نەگشت  سیستێمە س بوو لەو من دەڵێم بەڵێ ئەو بەشێک 
اربەدەستی سەرەکی، پێویستە مامۆستا کازمیش لەو  تاکە کە ن بوو  ڕژێم 
ی  رتنی ا کبۆچی لێپرسینەوە لەگەڵ سەرۆ دا لەگەڵم هاودەنگبێت کەیەپرسە
باری تووڕەیی   یان و لەبریی گشت هەڵوێستی ڕژێم  اق نەکرا لەمەڕ عیر

م  بەسەر سەعید قەزازدا. لەوەیشدا ناکۆکم لەگەڵ ڕێزدار کاز ە ژێنراوڕ

  دەسەاڵتی لە  بێت کە ی سزایی ادادگیە شوێنی ای رە داگئەوجۆ حەبیب کە 
، ئەویش بەپێی یاساو ڕەوشی دادگا ت ێڕ ەپا تێن پوولی پێبژاردنی 

 .دادیی ئەوکات ی بەغنا یەکیاسز

دا دڵنیام لەوەی  ێکدەڵێت: لەکات ــ لەمەڕ دادگای گەل مامۆستا کازم حەبیب ٥
پاشایەتی  سەردەمی کێشەکانی  ڕوانینە  دامەزرانی ئەودادگا سپاییە بااڵیە بۆ

  لەوەیش دڵنیام  کە زۆربەی وتارەکانمدا نووسیومە  بوو، هەروەها لە هەڵە
بوو، بەاڵم ئایا ئەو   انەسییموکراید نا نانبەر بەتاوانبارڕەوتی بەرا 

  ناشیاو داکۆکی لە و وەو ند بەزا  ی کە سنوور  زانیوە  هاوڕێیەمان بەخۆی 
نەیارانی   بوو بە دەکات گیرترین کەسی ستەمکارو دژ  کەسێک

  ئامێزگرو  لەکاتێکدا خودی مامۆستا عەببود دەڵێت؛ لە ،ەکەیژێمڕ
کی  ێش ەبچ یه لە م سەرپەرشتیاری دەزگا داپڵۆسێنەرەکان بووە، بەاڵ 

 ..؟ ناکات پەرتووکەکەیدا تاکە یەکجاریش تاوانباری 

و لەخودی  دامەزرا هەڵەبێت  ی پێکەادگاباشە ئەگەر ئەو ڕەوشەی د 
  ت، چۆن دەکرێت پاکانە بۆ اسیانەبێهەڵوێستدا هەڵەو نادیموکر وکار ێڕ

  سزاو بڕیارەکانی بدەین؟ چۆن بکارین ئەنجامی کارو بڕیارەکانی 
انەت  تەن ێین کە  ڕەوابونی دادگایەکدابن  ان بە د انین وتن ب ۆ چ پەسەندکەین؟ 

بەڵکوو تەنها بڕیاری داد  نەبێت  ال ڕوونناوی تەواوی تاوانبارەکەی 
ناوە سزا   ەولەسەر ئ و هەر بەتەنها دەرکات  یناوو ناسناو  رلەسە

کردنی  پێداوە، ئەم پەرتووکەم بۆ ڕوسپیبسەپێنێت؟. وەک پێشتر ئاماژەم 
  و دوور لە بێڕتووش دەیەی کۆشیومە مێژووی عیراق اڕ بەو ە یئەو پیاوە نی

کاریگەری سۆزو گەردی   بەشێوەیەکی ڕووتی دوور لە بگێڕمەوە، سۆز 
بیب  حەکازم  ڕێزدارناڕاستی کەڵەکەبوو، لەوڕووەوە  یبۆچوون لە  دوور

دەڵێت؛ ئەو سزای لەسێدارەدانە نا دادپەروەرانە بووەو ئەویش پتر سزای  
بەاڵم لەو تاوانە نادوێت کە دەبوو بەگوێرەی   انێت،زەد د نەزیندانیی بە پەس

ە ڕامیارییە  تنەو بزوو کە باشە . ی بدرێت ەکە بڕیاری بەندکردن
  ڕژێم  لەسەر هەڵوێستی داپلۆسێنەرانەی  بخوازن نیشتمانپەروەرەکان 

  دادگاکە سپایی بێت؟ سێک دادگایی بکەن، دەشێت ئەوە بکەنە مەرج کە کە
پێکهاتەی دادگاو شێوازی  لە ادات ن ۆب خ یبلەوێدا مامۆستا کازم حە 

واتە   سەپاندویانە،کەدەگرێت  خودی ئەوسزایە  لە کارەکانی بەاڵم ڕەخنە 
و  بڕیارەکانی پێش  بۆ پێداچوونەوە بە  ە لەگەڵمان هاوبیر بەوپێیە 
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 .نەگشتمائاواتی    کە بێالیەن  و وداوەکان وەکخۆی ڕو نەوەی خوێند 

یەکێک   ئاماژە درابێت بە ەک نێت ا ززم حەبیب ئەوە بەسەیر دەــ ڕێزدار کا٦
  وەلەنێو ئەوانەی سەعید قەزازیان دیوە چونکە بەعسییە، ئەو دەڵێت: لە 

بەڕێز حازم ئەلعەلی   کەسێکی وەک  ەڕێز عەببوود پشت بە م بۆ بناگە 
  و تاوانبار بوو بەکۆمۆنیستان  بە  ەیی دژبەعسێکی پیاو دەبەستێت کە 

ئەوانەی ئەوکات   زانێت ەد یب بە ڕووداوەکانی مووسڵ. خۆ مامۆستا کازم ح
  بوون لەبەشدار بوون هەر ئەوانەبوون کە لەزیندانداعید قەزاز لەگەڵ سە

و  هەر ئەو نەتەوەیی چونکە ئەوکات ، دالوەهاب شەوافکێشەکەی عەبدو
  یم بەڕێز سەدیق سەففار ببینم، کەکۆش  ون بۆیە و ب کرابەعسیانە لەوێ بەند 

اژەم بە  یشدا ئامڵ ئەوەەگ ، لەعەرەب و لە نەتەوەییانی و ب ئەویش یەکێک
چەپڕەوێکی   ەمەد مەهدی ئەلجەواهری کردووە کە "هەمیشە زیندوو" مح

یەکێک   یدی زولنوون ئەیوب داوە کە ئاماژەم بەد  بوو، هەروەها  بێالیەن 
  یش لە "إتحاد الشعب" چشتم  ەها، هەروست کادیرانی پارتی کۆمۆنیبوو لە

سەی  ر پرۆەسلە و ە ئۆرگانی پارتی کۆمۆنیستەو هەر ئ وەرگرت کە 
 .نووسیبوو ی هەڵدانەکانی نێو هۆڵەکەو پێدادادگایی

  نە  نم ی م پەرتووکە دووپات دەکەمەوە کە ئە یــ بۆ مامۆستای بەخشندەم٧
  نامەیەکی شێوەی  تێزی ماجستێرە تا پابەندبوونم لە تۆرا نەنامەی دوک 

  ە وە وو ڕ لەو  ەک هەندێک سەرنج  بێت، بەڵکو تەنها بریتییە لە دائەکادیمی
ڕاست  نیشانی نەداون، بۆیە لەوڕوەوە مامۆستا ی یڕاستانە ر تیکەس

  نیسەعید قەزازم بی  ڕەوانشاد کیژی  نەلەپێشدا هەروەها من  .دەفەرموێت 
. هەروەک  چاپکردنی ئەو پەرتووکە  تی هەبووە لە بوو نە ئەو دەس

ناینووقێنم بەڵکوو   یش هەرگیز  و دووهەمم نەنووقاندووەچاوی هیچکات 
سەپێت کە زۆرم لەپێناویدا  ە دەێنیهێڵمەوە تا ئەو ڕاست نا دەی ی هەر بەکراوەی 

ڕەوشێکی ڕاست  ئەوکاتەی بجێژم تا  پتر لەوەیش . ئامادەم چەشت 
و  ە"واتە ب  ەوە رێتنووسیدەمێژووی عیراق  ئەو یپشتیوان بە وێت دەچەسپ

ڕووداوو   سەبارەت بەدەڵێت: )پێویستە  " د مەزهەرئەحمەڕەوتەی کەمال 
، ئەویش  ڕیارەکانی ڕابوردووماندا بچینەوەب لە ک ێهەند  بە ەکان یکەسایەتی 

و بێ کارتێکردنی الیەنیک(  انەی بێالیەن یو بابەتیبەپێی پرۆگرامی زانستی 
هانی   ئاماژە  هەردەم بە  ەنجام سوپاس بۆ مامۆستا کازم حەبیب کە ئرسە

بۆ فێربوون. ئەو   مانندنی ئەو ڕێڕەوەی دەبنە هاندەرانەخش  دەدات بۆ ئێمە 

  نزیکبوونی دەکەینو لێ ەو شانازی بەناسین ی ئێمەیستا مۆامیش ات تائێس
،  دایمافی مرۆڤپارێزئەو هزرە بتەوەی هەیەتی لەبواری  هەرنەبێت لەبەر 

  لەنێو ئەو کە زۆرەی چاپ  و هیچ ئاماژەی نەداوە بەو هەڵەم ئەبەاڵ 
هەروەها زۆر سوپاس بۆ ئەو   ، هەڵە ١٠٠پترن لە  و ن هە پەرتووکەدا
کی ئەو پەرتووکە  هاوبۆچوونن لەگەڵ ناوەڕۆ ەوانەینی توێژ لێکۆڵینەوەو

 ی تر.  کان پێکەرانە ە و بۆ ڕەخنەو تێبینییخاکییەم 
تۆر کازم حەبیب وەاڵمێکی لەسەر ئەو  وکد  گەیاندندا سوود لەبێناو پتر 

  رە ڕەخنەئامێزەکەی ئەوم نووسی وتاڕ وە کە من لەسەیە یە نووسی وە پێداچوونە
ونەی مامۆستای دادوەر زوهێر کازم  داچوێپ ەر سە بەدواچوون ل تێیدا دەڵێت: 

 "لەمەڕ وتارە ڕەخنەئامێزەکەی من لەمەر "لمحات عن سعید قزاز  عەببوود
ر کازم عەببوودم خوێندەوە  مامۆستای هێژا زوهێورد بەدواچوونەکەی  

سەرنج  "ئەو پەرتووکەی ناویناوە  لەسەرلەمەڕ ئەو ڕەخنانەی گرتوومن 
ئەو شێوەیەی لەکاتی نووسینی  مان ەهبە  ."لەسەر ژیانی سەعید قەزاز
بەرپرسیارەتیی ڕەخنەگر هاوسانە بە   یە وەب ڕاخنەکاندا خوێندبوومەوە، 

و پابەندبوونی بە بنەما  ان لەدووی ڕاستییەکان گەڕ بەرپرسیارەتی نووسەر لە
مامۆستا عەببودی هاوڕێمان   بینیوە ڕا  می لێ وجۆرە هەر بە . بابەتییەکانی کاردا

ی خۆیی لەسەر ڕەخنەکانم  ونی زانستییانەبۆچو ەزەو یف ڕەوانێکی بێبە
  دۆزینەوەی گشت ڕەخنەیەکی زانستییانەو بونیاتنەر لەپێناو  چونکە  ، دەربڕیوە
  درێژەدان بە  هەروەهاخودی نووسەر ناگەێنێت،  یچ زیان بەه ویە ڕاستیدا

ئاستەی   ڕەخنەگر تا ئەو بۆ و خۆی بۆ ە پشتگیری دەبێتچەندوچۆن لەخۆیدا 
بابەتەی مشتومڕیان لەسەر   امی ڕوون لەسەر ئەو ئەنج ە گەنەد پێکەوە 

کەسانیتر  ڕەخنەی و بێت  کردووە. ئەگەر کەسێک بەڕخنە دڵتەنگ
زانێت نە بۆیهەیە  ی بەنووسەر بوەی هەیە خۆ نە مافی ئە  ت،اک ب یهەستگرژ 

هزری ڕامیاری یان  ڕ دیدو لەمە بۆچوون بگۆڕێتەوە لەگەڵ کەس بیرو
مەرجێک ئەگەر ڕەخنەکان  ەمڕ، ب وت مش ی رت زانستی یان هەرجۆرێکی 

وا دەکۆشم چارێکیتر لەو پەرتووکە    انیتر،تەشەنەو تانووت لە کەس دووربن لە 
ی مامۆستا عەببوودو فەرموودەکانی  ە کەبدوێم، هەروەها لەسەر بەدواچوون

ستاذ زهیر كاظم عبود ــ لمحات  ب األلەسەر گوتارەکەم بەناوی "كیف یقرأ كتا
 "عن سعید قزاز
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 ی ڕەوتەوە ەبارەل  ەم:ه کیە

نووسەری بەڕێز عەببوود ڕێکەوم  ــ وەک بنەما، ناتوانم لەوبارەوە لەگەڵ ١
یوە تا خۆی  دەڵێت؛ ئەو نامەی ماجستێر یان دوکتۆرای نەنووس کە
ڕەوشەکانی نامەی ئەکادیمی، چونکە هەر نووسەرێک،   کات بە ابەند پ
تە  س یپێو ،ەتی ئەوانەی دەخوازن سەرلەنوێ مێژوو بنووسنەوەەتایبب
نامەکانی ماجستێر یان   رە ڕەوشە زانستییانەی سەنگیان لە بەندبن بەوجۆپا

  خۆی ی بەپێی ئەو ڕەوشە بتوانێت دوکتۆرا کەمتر نییە، ئەوجا بۆئەوە
دەسپێکی توێژینەوەکەیدا نەیتوانیبێت   لەوانەیە لە  مەی ئەنجا ئەو  ەێنێتە بگ
ە یان  ەیشێم ک ەئ دەرئەنجام لەسەر  ی داتەوە، چونکە پێشبینیکیلێ خت پو

خودی   دەبێت ، بەڵکو ستەم ە دەبێتلەکاتی لێکۆڵینەوەدا  ر ەه ئەویتر 
ئێمە بگەێنێتە ئەنجامی بابەتی. هەروەها پێویستە   ەکەتوێژینەوەو پشکنین

و  نێوان شێوەی بابەت  ی ڕاگرتنی باری سەرمۆنی  گابێت لە ئاوسەر بەنو 
  یش ەبەست م کە. ەوو خودی لێکۆڵینە وەها نێوان ناونیشان ، هەر ەکەیناوەڕۆک

پێداویستییەکانی   یەکێک لە  بوو، چونکە ئەوە بەئەوە هەر    ئاماژەکەی من لە
  دەگەم کە لەوەنووسینی زانستییانەو ڕاستەقینە دەژمێردرێت. بەڵێ من 

ەببوود نووسیویەتی دەڵێت؛ نە نامەی ماجستێرە نە هینی  ڕێ عهاو
ەعید  س ەتی یا شێکە بۆ گێڕانەوەی ئابڕوو بۆ کەسم کۆش، بەاڵ یەدوکتۆرا 

ە بۆ دووبارە نووسینەوەی مێژووی عیراق. بۆیە  قەزاز، هەروەها کۆشش
خودی نووسەرەوە نین"   "بێ گوێدانە چەندێتی هەڵەکانی چاپ کە لەالیەن 

  ڕیزبەندیی بەشەکانی پەرتووک بەمن تێبینی داوە، سەرەتا و دو  ئاماژەم بە 
،  ونجێنا ناگ د یڕۆک ەولەگەڵ نا ان ناونیشانی پەرتووک ، پاشبابەتیانە نازانم

نێت "دادگایی سەعید قەزاز لەسەر شێوەی  چاک وابوو ناوی بۆیە
دادگاییکردنی سەددام حوسێن" چونکە ئەوە بابەتی سەرەکیی ئەو  

 .پەرتووکەیە 

کانی مامۆستای  کە هەنگاو بەشوێنێ وە دا  بوود ئاماژە بەوە ز عەب بەڕێ ــ٢
ڕەوتی   ێژوو م ەی وە نو بۆ نووسی نێت ێ د مەزهەر هەڵد ئەحمەدوکتۆر کەمال 

نییە چونکە ئەوە کارێکە خودی   و بەکاردێنێت. من هیج الریم لەوە ئە
کاری   لە مرۆڤ  دەبینم  ، بەاڵم سوود لەوەداەلێیبەرپرس کەسە ئەو

تر  ی هەبێت نەوەک دوای ڕەوتی کەسێکی کی خۆی ڕەوتێ داتوێژینەوە
  یش توێژەر ە یەک ڕەوت نییە، تاک اد نووسینەوەی مێژو لەبکەوێت. وەک 

بێت. لەگەڵ ڕێزم بۆ مامۆستای دوکتۆر کەمال  نا  بێهەڵە  بێت" ێک هەر"
و سەرپەرشتیاری زۆر نامەی  ئەحمەد مەزهەر کە توێژەرێکی چاک 

نیم کە   سینەداڵ ئەوشێوە نووە، بەاڵم لەگەدوکتۆراو ماجیستێری کردوو
ێژووی  وەی م نووسینە  لە پەیڕەوی دەکات. ئەو شێوەیەی ئەو ئەو 

ە نەوەک  انەیشێوەیەکی چاوڵێکەریی ێنێت د  اریک ەب داقایەکانی عیری کەسایەت
،  یان سەعید قەزاز ەوەبێت نووری سەعید  بارەیلە  ئەگەرچی ئەوەڕەوش. 

ۆ خوێندنەوەی  وەک من دەیبینم یەکجار دوورە لەڕەوشی بابەتیانە ب 
 .و کاتیخۆیدۆخ  بەپێیو ڕووداوەکان  کەسایەتی 

ۆڵینەوەی  و ک ن سیوون  لە عەببوود بوێرانە خۆدەدات ەڕێز انم کە بمن دەز
نەکردووە، چونکە  چاوەڕوانی ئەوجۆرە پەرتووکەم لێ بابەتی گرنگ، بەاڵم

ئەوەی من لەتێبینیی نێو بەدواچوونەکەیدا بەدیدەکەم ناگونجێت لەگەڵ  
 ی ئەو پەرتووکەی لەمەر سەعید قەزاز نووسراوە، کە دەڵێت:  ناوەڕۆک

اینووقێنم  ن ش یگیزرە دووهەمم نەنووقاندووە هچاوی هەروەک هیچکات "
زۆرم   هەر بەکراوەیی دەیهێڵمەوە تا ئەوڕاستییانە دەسەپێت کەبەڵکوو 

لەپێناویدا چەشتووە. ئامادەم پتریش بجێژم تا بەپێی ئەو ڕەوشێکی ڕاست  
ی کەمال  کە )واتە ڕەوتە ەی مێژووی عیراق دەچەسپێت بۆ نووسینەو

ان  کەیی تە سایەکڕووداوو سەبارەت بەتە پێویسدەڵێت: ئەحمەد مەزهەر( کە
، ئەویش بەپێی پرۆگرامی  ڕیارەکانی ڕابوردووماندا بچینەوەببەهەندێک لە 

(. هاوڕێکەم!  و بێ کارتێکردنی الیەنیک انەی بێالیەن ی و بابەتیزانستی 
ناکات مرۆڤ لەپێناو ڕاستیدا  ناگەێنێت بۆیە پێویست سەک ڕەخنە زیان بە

و  وێن و شت کا یێ ی ڕێژەییەو هەردەم بەپبارێکبچێژێت چونکە ئەوە زۆر
نیم نووسینی پەرتووک   ێک هۆیتر دەگۆڕێت، هەروەک لەوباوەڕەداهەند 

ی زۆر بکات بۆ داکۆکی  لەسەر سەعید قەزاز ئێوە دووچاری ئەرک 
  ڕاستی پێداوستیەکە لەوخودی چونکە  ی سەعید قەزاز،تاڵیلەباری ڕاس

تنی  س خدەر وچیتر لەپێنا یندەدا ئا لە . هاوڕێکەم! ئاواتەخوازم ە ەدا نەبووپیاو
  بەاڵم  ڕێژەییە چونکە هەردەمنەبیت ی زۆر ستییەکدا تووشی ئەرک ڕا

دەڵێم   من  هەروەک .بێت ییەکی ڕەها ێن ەندێکەس ڕاست هلەوانەیە لەالی 
ێنێت، بەاڵم لێرەدا  ر کراوە دەم کار کراوەیەو هەچاوی ئەو بۆ زۆر

  ەبینمی وتارەکەمدا د ن اچووبەدو. ئەوەتا لەبووە چاو  بەیەکڕوانینی هەر 
چاوەکانی کراوەیەو هەندێک جاریش   ندەم هەندێکجارەخشب  ی ێهاوڕ 
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 .دووهەمیان دادەخات 
 سەبارەت بە ناوەڕۆکی پەرتووک دووهەم: 

ەعید قەزاز  ک سوە ناوداریــ کاتێک توێژینەوە لەسەر ژیانی کەسێکی ١
  ی اوێتە و ڕێنەدەین ئجیاواز  ک ێدوو باری ل  ئاگابین لەبەبکەین پێویستە 

ڕاڤە لەدوو باری   ن تێهەڵکێش  یەکڵلەگە وەود ئەو ک ن، چونکە وەیەکب 
ئەو   تایبەتمەندییە یەکەم، ڕەوشی کەسایەتی یان جیاواز دەکەن. وات

ی.  یان لەگەڵ هاوڕێکان  دائەویش لەنێو ماڵ وەک تاک ەیەکەسایەتیی
ە  سیستێم  بووە لە  بەشێکئەو  ئەوەی پیشەیی یانیش  دووهەمیان، ڕەوشی

هۆی   ە نە دەب ییو کەسایەتو د  ئەو  ر زۆرجا . کاتیخۆی  ی ەکە یڕامیاری 
کە زۆرجار دەبێتە ڕواڵەت   شیزۆفرینیا الیزم یاندو ەکیدەرکەوتن لەشێوەی

  یشبۆنموونە سەددام حوسێن  ،چەوسێنەر یبەدەست لەالی کەسانی کار
ئاوێتەکردن   ، زانستی ێکی . بۆیە بەپێی گشت ڕەوش بوو  رەئەوباتووشی 

پەنا  ر یان ئەویت رسرپ ەب ئەم ستنی ئەستۆی دەرخ ژلەنێوان ئەو دووەو پاق
یەوە کارێکی نابەچێیە. ئەوجا ئەو هەڵوێستەی  ی هەڵوێستە گشتییەکان بە

و هاوڕێیانی  یان لەگەڵ دۆست  دا نواندوویەتی ماڵ سەعید قەزاز لەناو
مەڵ یان بەرەی ڕامیاریی  کۆ بەرانبەر بە ەبوونە ی ە هەڵوێستئەوهەمان 
  پێچەوانەوە  بە  ووزبۆس  بە اکانید هاوڕێندەی لەگەڵ ڕژێم. هە  نەیار بە

و دڕو دوژمنانە  بە نەیارانی ڕامیاری هەڵوێستی زۆر وشکبەر ران بە
  بزووتنەوە بەرانبەر  و کۆمۆنیستی ڕەوتی  بەرانبەر بە ی تایبەت ، بەبووە

هەرگیز ناکرێت پشتگوێ   بۆیەتی، ش گشێوەی بە ان ەکپێشکەوتنخواز
 .خرێت یان ئاوێتەی بکرێنب

و  بۆگەن  ە اخلەو چ قەزاز کە سەعید  یندنەکەایلە ەی تیو ڕاسێویستە ئە ــ پ ٢
  بەڵکوڕژێمی پاشایەتییەوە  داشەهارە نەبوو بەدەست  تەنهادا وەداڕما

کۆمپانیاکانی نەوتی   جێی باوەڕی بوو لەسەرانی ئەوڕژێمەی  یەکێک 
لێکچوون   ووەوە نا، ئەگەرچی لەهەندێک ڕبوو نووری سەعید  وبەریتانی 

سێدارەدانی  تاکە کەس نەبوو سزای لە وە ئ ە.وو ب  داەکەسلەنێوان ئەو دوو
پێت، بەڵکوو "بەڕێوەبەری بەشی لێکۆڵینەوە سزاییەکان"  بەسەردا بسە

و  عەبدولجەببار فەهمی  "بەهجەت عەتییە، "موتەسەریفی بەغدا
ن،  سێدارە سزادرا یش بەعەبدولجەببار ئەیوب  "بەڕێوەبەری بەندیخانە"

  یارگەی ناوخۆ سی شلرپبەر  ەکۆمەڵ دران چوارەی لەسێدارە واتە ئەو
ی نەیارانی  کارانشت بەربەرەکانێبوون بەرپرس لەگ یشهەر ئەوان و بوون 

  هەندە سەعید قەزاز لە شالیارگەی ناوخۆدا کارمەندێکی  ڕژێمی پاشایەتی. 
کات بەڵکو ئەوخۆی  جێبەجێی ئاغای ی شالیارفەرمان  بچووک نەبوو تا 

ان بۆ ڕەوشی  ەڕێژش خەین نربااڵت بوو لە  ئەو یەکێکبوو،  شالیاری ناوخۆ
بەربەرەکانێی دەسەاڵتی   ەلسەردەمەی عیراق  ۆی ئەو ڕامیاریی ناوخ 

ایی بوو  الیەنە ڕامیارییەکانی نەیار. بەڵێ ئەو دادگایە نایاس دژ بە  ی عیراق
بەوشێوەیە دەرکەوت   ەتدا ئەو. لەڕواڵکرد سەعید قەزازی  دادگاییکە 

و  ئەو   ڕژێمەکەی یدژ  ەل بوو  یاتایەکی تایبەت هەڵوێستێکی گشتیبەاڵم بەو
و کێشەکانی ئەوسەردەمە. من  گەل  بە  بەرانبەر ون وب کاگشت ئەوانەی ناپ 

  توێژینەوەیەکی تێروتەسەل لە بەگەر دەزانم شتێکی بەسوود ئەوە بە
  دەماری  و یەنە دووال خووی بەرپرس بکۆڵینەوەو  کەسانی هەڵوێستی 

ی  نوور ەک و سانی ە ک الی ناخیان بدۆزینەوە، بەتایبەتی نێو ی شیزۆڤرینا 
 .دەڤەرەکە سەعیدو سەعید قەزازو ئەوانیتری

بەوەی سەعید قەزاز   ــ وەک هاوڕێی هێژام عەببوود هاوڕایە لەگەڵم ٣
دەڵێت: "ئایا تاوانبار بەڕاستی   ەوستەمکار ە ڕژێم وبوو لە بەشێک

سیارێتی سەرپێچکاریی دەکەوتە ئەستۆ؟ یان هیچ  تاوانکاربووەو بەرپر
  بوو  ە؟.. من دەڵێم بەڵێ ئەو بەشێکبوونە ر سەە لیی رای سەرپێچک تاوانێک

کەواتە   .و نە بەشە بنەڕەتییەکەی. گشت ڕژێم ستەمکارە بەاڵم نەو ڕژێمە لە
بەشێکی بناغەی   نیم کە یدا ەبوو دادگایی بکرێت. من لەگەڵ ئەوپێویست

لوتکەی کاراو   لەو سەعید قەزاز بەشی بناغەی نەبووە، بەڵکو دەڵێم 
و  شالیارگەکەیدا بێنرخ  لەنە  و،بو  ارەستامکمە ێژ ڕو ە ئنێو یی کاریگەر

  بە  کراوە  لەخۆڕای لەو سیستێمە چەوسێنەرەدا  خراوبوو نە ەراوێزپ
  بە داوە شالیاری ناوخۆ... لەشوێنی تری ئەم بەدواچوونەدا ئاماژەم 

 .پاشینەی بابەتەکە

  ەوە پێچەوانەی مافی مرۆڤ دەکانی بەغدا بە ی لەسەر جاجگە لەوانەــ ٤
وری  نو و عەبدولئیالی ڕاسپێردراو لەگەڵ یسەڵشا فە  نموونە ۆب  ن، ارژکو

  لە زۆر  ،و ئوردن بووسەرۆک شالیارانی یەکێتی عیراق سەعید کە 
سەعید قەزاز   لەوکاتەدا کران، ەرپرسانی ڕژێمی پاشایەیی دادگاییب

ری  تر دەستووگەڵ هەندێک کەسانیو لە، ئەکەیڕژێمە بوو بۆ سیمبوول 
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ی ئەنجومەنی  ڕیارەکانانی ب. خۆ دەیتوبەزان  ن ەیا کەی واڵت١٩٢٥ساڵی 
ئازارە   کێشێتەوەو خۆی ئەو ب و دەست لەکارت ەکانبەجێنوێنەران جێ 

نەکردو   ئەوەی ئەو بچێژێت کە ئەمڕۆ تۆ لەپێناو ڕاستیدا دەیچێژیت، بەاڵم 
کێشەی گەلەکەی   لەگەڵیداگەل، ە نێو زەلکاوی چەوساندنەوەی کەوت  لەبری 

لەسەردانێکی  ا تەئێسل بەر .. دوو ڕۆژ یەوەەن بۆ و ەکوردە. )ب خۆی کە
ری  پرسیا ڕاست ەوکوردستان گەڕاومەوە، لەوێ ڕاست تایبەت بۆ هەرێمی 

پەرتووکەکەی بەڕێز عەببووددا هاتووە  ئەو ئەفسانەیەم خستەڕوو کە لە 
و سەعید  عوود بارزانی گوایە کاتیخۆی چاوپێکەوتن لەنێوان ڕێزدار مەس

ێنووسدا.  ەرو پ لەنێوان خەنج نی کردب کشسەرپ و ئەوەی ڕویدابێت  قەزاز
ەوبابەتە  باوەڕپێکراو گوتی؛ هەرگیز کاری للەوەاڵمدا سەرچاوەیەکی 

 ڕووینەداوەو هەرگیز چاوپێکەوتن لەنێوان ئەو دوو پیاوەدا نەبووە(. 
نەبووە بەڵکو  اقی عیر انییارنەی سەعید قەزاز تەنها بەرانبەر بە جەور 

و  ۆی ی خێشەی گەلەکە ەر بەک بن بەرا هەمان شێوە هەڵوێستی بووەبە
تەنها بە بزووتنەوەی  رد نە یاریی کوەوەی ڕامسەبارەت بە تێکڕا بزووتن 

  تێبینییانەی لە  بۆسەلماندنی ئەو گشت ئەوانە ئاماژەن  .22یەکەی چەکداری
 .بوود عەب  ڕێزدارمدا نووسیومن لەمەر پەرتووکەکەی ەکەبەدواچوون

ئەو  ەعید قەزازم لەبەر ی سەک ییەاگبەوردی داد  کە زۆر  ــ ئاماژەم بەوەدا٥
پەرتوخانەکەمدا   تائێستایش لە کە  ە ەوەتووخوێند  دای دادگای گەلە انی ۆسێد 

خوێندنەوەیەکم  ـدا "لمحات من عراق قرن العشرین"ی پەرتووک لە  . ماون 
زیی  ایەو هەڵوێستی نووسیوە. وێڕای جیاویلەسەر چۆنێتی ئەو دادگا

  بڕیار دەرکردنی بۆ  یان تسەاڵ ەد ڕادەی  بۆچوونم لەگەڵیان سەبارەت بە 
  اری بااڵترین دەسەاڵتی واڵت یڕ ب دادگایە بە  ئەویە، ی وجۆرە دادگائە  ەرلەس

هێشتا لەئارادایە. بەهیچ   وروژاندم  من  پرسیارەی  . بەاڵم ئەووەدامەزرا
  اوە تاوانبار پی م، بەاڵم ئایا ئەو جۆرێک لەگەڵ ئەو بڕیاری لەسێدارەیەدا نی

دنی  ا بسەپێت یانیش پێبژارەرد یی بەس ن ازیند  تا سزای چەندساڵ نەبوو 
  شە بۆ هیچ ئاماژەیەکت نییە کە با ڕێک پارە وەک ئاماژەی بۆ دەکەیت. ب

 
امۆستای هێژا کازم حەبیب کە مماژەیەی ی ئەو ئابوون لەڕادەی دروستیبەئاگابۆ ــ  22

ژانەی لەپێشەکیی ئەو ئاماموون بڕواننە ەرف، الیەنداری دەریبڕیوە بەسۆزو هزری
 )وەرگێڕ( وەرگێڕدا هاتوون 

ی  ەکانیەک ڕووداو یان هەڵوێستلەسەر پتر لە  ە بوو پیاوە تاوانبار  ئەو 
م لەگەڵ  ی ن هاوڕامن بوو.  لەسەر لوتکەی شالیارگەی ناوخۆدا ئەوکاتە کە 

ن  خاوە   ەئەو لەوانەبوو ک نا   ،ەبوو  رێگیراوەکب اوە یپ ەڵێن ئەو ئەوکەسانەی د 
  کە بەڵکو کێشە یە ی ن لەوەدا کێشە ، ونبو ەخۆو فەلسەفەی تایبەت بڕەوش 

. خۆ ئەگەر مامۆستا  و لەسەری دەڕۆیشت نکرد دەلەو یاسایانەدایە کە دەری
قوربانیی   بووبێت، ئەوا زۆر لەئێمە  منداڵمێرد عەببوود لەوکاتەدا 

  ە بوو ل ەکەی بووین کە سەعید قەزاز یەکێک شو ە و ڕە مژێهەڵوێستی ئەو ڕ
رێتەوە بەاڵم مەرج  ووبارە بنووس چاکە مێژوو د ترین بەرپرسانی. پێمبااڵ 

  ە ب  تێیدا نەکرێت  یو پێوەری ڕوون تا قامچی وەشێن ئەوەیە بەپێی ڕەوش 
ەی  ران، یان ئەو هەڵوێستە داپڵۆسێنەهاوێژقامچی  و نێچیر بە قوربانی 

و دەستوورو  سیستێمێکی فەرمی ێت لەرد مێرژبئەوان بە بەرگری 
دەمارگیرانە بۆیە   ر بەیانەالیەنانی هەڵوێستی  ، هەروەها مو ڕژێ لەمان پەر

ی دوکتۆر کەمال ئەحمەد  ەدەرئەنجام ئەو ڕادەیەک ن! تادرێب سزا ەپێویست
ۆستا  م مام ، بۆیە ئاواتی ئەوە ناخواز دەگەێنێت  ئەوە  مەزهەر پێیگەیشتووە

 .بێت بەڵکو ڕەوشێکی ڕاست بۆخۆی ببینێتەوە ڕا وا ها د وعەببوود لەگەڵ ئە 

بڕیارانەی  و بە بەڵکو  نەبووە  ێچی ی سەرپ ن کردوو ەوەی شالیاری ناوخۆ ــ ئ ٦
  تاوان ئەنجامدراوە دژ بە ئەنجومەنی شالیارانەوە دەردەچوون  لە

  بەرپرسان وەک شالیاری ناوخۆ کە دەسڕۆیشتوترینی ئەو وهاوواڵتییان 
پێویستبوو الیەنی   ، بۆیەدێکی ئاساییکارمەن یخانە  یخەینە ناکرێت ب  بوو
نەوەک   بکات  وانەکان ای تا دادگ ڕادەستی ئەو  لە دادگاییکردن رپرس بە

لەسێدارەدانی   .دادگای سزایی. لێسەندنەوەی ڕەگەزنامە لەخۆیدا تاوانە. 
.  . و بڕیاری پێشکات تاوانەپرۆسەیەکی دادگایی ڕووکەش  مرۆڤ تەنها بە

.  . کوشتنی خۆپیشاندەر تاوانە  .. تاوانە کبێچە  کوشتنی بەندکراوی 
  ەکنو چ بێت،  یکە سپای نیم لەوەی نەدەبوو دادگاییە ناکۆک ە من بەوەیشەو

دەرچوی کۆلیجی   ت ێبەد ادوەران هەروەها دەستەی دادیارانی گشتی د 
بوو  تردادوەر دادەمەزرێت. چاک لەالیەن ئەوانیشەوە و هەر ن ب یاسای عیراقی

   . ناکە ان وا بە دادگای تدرێت ب و ەئ
  ، لوتکەی شالیارگەی ناوخۆوەبوو ی سەعید قەزاز بەسەرەوکاتە لـ ـ٧

  بەشی لێکۆڵێنەوەی  و لەنێویانداانی دەستەی شالیارگەی ناوخۆ کارمەند 
  یکێشە بڕیارانەی پەیوەستبوون بەئەو شت گ وەرداوەتە دەستیانتاوانەکان 
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نی  ا ککردەوە ڕاستەوخۆی یدی وەنپەی هەن من زۆر گەواهی الی یی. ڕامیار
سەعید  پەسەندکردنیان لەالیەن لەگەڵ  تییەوگێرا ی تاوانەکانۆڵینلێک  شی ەب

  وی ئەوکات بەرپرسی یەکهەمی ئاسیشی عیراقەوە وەک قەزاز
دا بارێکە دەبوو سەعید قەزازی  لێکۆڵینەوەکانی باری تاوان. ئەوە لەخۆی

  و زقاقەنیشاندانی  داادادگەلساختە،  ییەسەری بدرێت بەدادگا. دیدەروان ل
ناوخۆو  لەالیەن شالیارگەی  سزا پێشکات دیاریکردنی  ختەوسا ی ت مێنۆکید 

  لە  م میوانداریدوو هەفتە  کانەوە. من بەبۆنەی بەشی لێکۆڵینەوە سزاییە
نامەیەکمدا وێنەیەکی  بیرەوەر  لە ١٩٥٥ساڵی  یی انتاو یبەشی لێکۆڵینەوە 

سەردەمی   ە کە لە کردەو سەڕ شێوەی ئەو ئەشکەنجانە باڵولە  بچووکم 
ڕوونکردوەتەوە لەسەر  وێنەیەکی ئاسانم  مدراون، لەوێدادا ئەنجایت ەشایاپ

ئەوکات بڕیاری   دەیانگێڕا، داانەی لەسەردەمی پاشایەتیئەو هەڵوێست 
من بینیم زۆر  ئەشکەنجەیەی دەرچوو. ئەو بۆ و دوورخسنەوەم زیندانی 

حەسەن،   جەبارسووکتربوو لەوەی بەهادین نووری، حەمید عوسمان، 
ەزاران  و سەدان بەڵکو هازڵ عەبدولکەریم فد، ەلداوئ مەد حەکەریم ئ 

 تێکۆشەری تر بینییان. 
ری  و بڕیاو لێپرسراویێتی هاوڕێی خۆشەویست، گشت ئەوانە بەئاگاداری 

تەنها  نەەکانی عیراقدا ڕوویداوە بەندیخان شالیاری ناوخۆ بوون. هەرچی لە
لەبن  و ک ڵبە ،ومەاڵیەتی نەبو ری کۆسەرپەرشتیاری شالیارگەی کاروبا بە

 . ر ایو نەخشەی هەردوو شال ی ڕێنمای بووەو بە  شالیارگەی ناوخۆ  اڵتی دەسە

ی  ییەکەەی پاشایەتیدا سیستەمە ڕامیار ــ تاوانباری سەرەکی لەو سەردەم٨
  ریکراوەا، دەسەاڵتییش لەالیەن چەندکەسی دی ت ەاڵدەسخودی بوو، واتە 

ردەمە.  ەس وئە ی نکردەوەکا لە بوون  رپرس ەب ، سەرئەنجام ئەوان گەڕادە
بەڕادەی سەعید قەزاز چەپەڵ نەبوو. سەبارەت بەو بڕیارە   ازل جەمالی ف

پێش لە چوونەدەرەوەی  داڕشتنیدا  بەشداربوو لەقەزاز سەعید فەرمییانەی 
گەڵیدا هاوڕابووەو الیشی  ، ئەو لەنی تەواوبووەیب  و پاش گەڕانەوەی واڵت 

  ە خۆیی ەب سەر ی رپرسە ڕەهاکردنی بەێل جەمالی ئەوەی بوو. پەسەند 
، واتە ئەوەی نووری سەعید  ەـ١٩٥٤ـ ١٩٥٣ساڵی ی کە انەکراسیدیمو

ـ  ١٩٥٤فەرمانی ساڵی هاوکاری سەعید قەزاز لەگەڵ عەبدولئیال بە
ازڵ جەمالی لەو دادگایە  فلەگەڵئەوەیشدا هێنا.  یان بەسەریدا١٩٥٥
  ەگەڵ ئەو من ل کرا. ت و پاشان سەربەسبە سزایەکی کەم  کرا بەاڵم تاوانبار

بەسەر سەعید قەزازدا سەپا. بۆیە ئەوە   م کە م بەوسزایەم بەاڵم دژاد ەسزای
بۆ   ئاشکرا بکۆشیت دا کێستێکی جیاوازە لەوەی بەوپێیەی لەپەرتووکهەڵوێ

م هێشتا یەک  یبین ەم ئەوەی من د ڕوو سپیکردنی سەعید قەزاز. سەرئەنجا 
  س کەبە  نییە بەرانبەرەنگی رچی ئەوە نچاو کراوەو ئەویدی داخراوە، ئەگە

ەیەی هەڵوێستی خودیی کەسێک  وجۆرە لێکڵینەوسەر ئە ەیە لەوو ڕەخنبەڵک
ی  ئاستێکە جوداکردنەوە  لەخۆیدایەکەی، کە ی کات بە هەڵوێستە گشتتێکەڵ
 .ئاسان نییە یان نێوان

ەو سەعید قەزازی کۆچکردوو  عەرەببەڕێز عەببوود کەسێکی  نم دەزامن ــ ٩
و  یان خێزانی  ەیینەتەو یت یوەسەپ بەهیچ جۆرێک لە، من  لەنەتەوە کوردبوو

گۆڕ. هەروەک  ێم، بۆیە پێویست نەبوو ئەوە بێتەایەتی نێوانیان نادو خزم
ئارەزووی خانمی بەڕێز کیژی   یهەڵنەگر بدەم بەوە ی گومانپێویستە ئاماژە

پاش  نووسەری هێژاوە  پەیوەندیکردن بە  قەزازی کۆچکردوو لە د عیسە
ە ئەوە  موای، پێاد زەمانەلئ مەیان لەڕۆژبووە  وکەپەرتو ئەو باڵوبوونەوی 
  ئەوەبوو کە پەیوەندییەکی ەخشێت بەلکو ئاماژەی من تەنها بۆ هیچ زیان ناب 

لەندەن پێکەوەبووین خۆی بۆمنی  ئەوتۆ ڕوویداوە، ئەویش کاتێک لە
ی خۆمم لەسەر پەرتووکەکە  ە انیتێبینیئەو کات من بەڕوونی گێڕایەوە، ئەو

 .وە بێتەەد باڵو  یەکی کورتداەماوە ڕاگەیاندو گوتم ل پێ

رانبەر ئەحمەد  ەت بهەڵوێسهاوڕام سەبارەت بە عەببوود  ڕێزدار لەگەڵ ــ ١٠
هیچکەسی لە پێشکەوتنخوازان وێنەی   باوەڕناکەم  ، ساڵح ئەلعەبدی

ندامانی پارتی کۆمۆنیستی  سیبێت، بە ئەیان لەماڵیاندا هەڵوائەلعەبدی 
ارە  ید ون وب کەسانی سادە ەزۆری هەڵیواسیبێت ب ەوە، ئەوەیشی تعیراقیش 

دەستەیەی شۆڕشیان هەڵگیرسان دژ  ئەو ێو رکەوتنی ناوەکەی لەن ەبەر دەل
می پاشایەتی. بەڵێ وێنەی زۆر سەرکردە هەڵواسران، من خۆم  بەڕژێ

نەهەڵواسینیان گەرەکبوو   سیوەەڵوادا همسەرکردانە لەماڵنەوێنەی کەسم لەو
ەو  هەڵ ارید ام لەخولی کۆ ەک بدەمێ پ ی یش باشە ئاماژەە ن. بەاڵم ئەواملەسەر

  سانی بێتاوان، نەوەک تەنها دژ بە کەبەرانبەر بەزۆر کراوە تاوانی 
سەرانی ڕژێمی پێش. بەاڵم ئەوکاتەی دەکەوینە نووسین لەمەڕ  هەندێک لە

پێویستە   ماڵە ب ییەکانیراکسەرپێچ ەئاماژە دەدەین ب ستەمی کۆماری سی
ی  تس ڵوێەه وەتی نەکۆشین ئەرک لەسەر بارە سروشتییەکەی ڕژێمی پاشای

کەین بەوبۆنەیەوە کە  بک ێکیی سەرانی سو و کارڕاەڵوێست ەڵ هلەگ
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ە. هەروەها دید لەسەر  لەوەی پێش گەنتر پەیدابوو ان ئەو ئەوەی لەپاش 
   .سیستەمی دادوەری، بەتایبەتی بارە ڕامیارییەکەی 

ەو سەردەمەی نووری سەعیدو سەعید قەزازدا سزای جۆراوجۆر  ـ لـ١١
ژێمی  وانە خودی ڕ، پەرپرس لە سەپاوە وەردارە مانپتش ی نینای بەسەر عیراقی

ەڕێوە  واڵتیان دەبرد  بوو کە  و ئەو دەستەیەەنجومەنی نوێنەرانو ئپاشایەتی 
ک  ڕاستە، بەاڵم کاتێ ە. ئەوە زۆرولەالیەن ئەوانەوە دەرچو  فەرمانچونکە 

  لێرەدا ادگایی کەسێک بکات، بۆمان هەیە بپرسین بۆ؟ بەرپرس بەهەڵە د 
م ئەوەنەبێت کە  ادارم وەاڵبڵێین بۆ تەنها ئەو. هێو مننابی  ڕاستیبەمن 

ردا  چونکە ئەوانەی لەگەڵیدا سزای سێدارەیان بەسە لەبەرئەوەی کوردبوو
ئەوانە بەرپرسبوون   وەیە کە ئە یش کە بوون. هۆ عەرەب سەپا گشتیان 

و ئەشکەنجەو کوشتن.. هتد. ئایا  شالیارگەی ناوخۆو دەزگاکانی ئاسایش لە
  لەسەر ئەو  هەیە ان واژوی سانە بدرێت کەئەوکە یا ت سزاکدە پێویست 

و شکۆی عیراق یان باری  سەربەخۆیی پرۆتۆکۆالنەی زیانبەخشبوون بە
و مافی مرۆڤ، لەکاتێکدا پەرلەمان پەسەندی کردووە؟ دەڵێم  دیموکراسی 

  دەبێت خۆی بە  مێشکە ە شالیار کەپیاوێکی خاوەن ستە چونکبەڵێ پێوی
ۆ  بدەبوو ملکەچ نەبێت  بۆیە  ی خۆ  ی ت سێڵو ەهگشت لە  بزانێت  بەرپرس 

واژوکردن یان گرتنەبەری هەڵوێستی دژ بە دەقەکانی دەستورو مافی  
پرۆتۆکۆلی جیهانی بۆ مافی   ١٩٤٨لەکاتێکدا عیراق ساڵی  ئەوە مرۆڤ،

کردوو بەوشێوەیە کارو  بەاڵم شالیاری کۆچ .ووبپەسەندکرد واژوو  یمرۆڤ
و ڕەوشی ئەو  شتی خۆی وە ڵ ڕەگلە ت ێباوە گونجکە  ووە کرد هەڵوێستی 

لێمان   ساختە . پێویستە شکۆی بوو  بەشی سەرکی ئەو تێیدا  شالیارگەیەی 
دا  ر هەندێک بارو لەپێناو پاکانەین لەسەبەر بەجۆرێک بێداگرنێتە پاڵنەب 
   .نابەرین بۆ باری ناڕێکپە

"من لەگەڵ بەڕێز عەببوود ناکۆکم لەسەر   یان نا  گرانەبێت ێی ــ "پ١٢
ە  واتای بەو ، ئەگەرچی دەڵێت نەمویست یهێناوناو ن  ن ۆز رد بە ئەوانەی 

  ی دەڵێت کەسانێک بە کە  دەگەێنێت نم، بەاڵم ئاماژەکە لەخۆیدا ئەوەێناویانب 
دو سەعید قەزازدا تووشی ئەشکەنجەبوون.  ی نووری سەعی لەسەردەم

ئەوانە درۆزن نەبوون، بەاڵم   ی دادگا دەردەکەوێ دۆسێکانەوە بۆ گەڕان بە
ینێت، بۆیە  شتەکان لە گۆشەنیگای خۆیەوە دەب  ەس کرەه ە یگومان لەوەدانی

زێدەڕۆیی ببێت، بەاڵم هێستا ڕێژەی جیاوازی   لەوانەیە تووشی جۆرێک 

  ئەوەن وەک وئەوانەی لەوسەردەمەدا ژیا  ی. دۆخ لەبەرچاو نییەهەندە زۆر
چارەنوسی من ئەوەبوو ئەو سەردەمە ببینم.   دەکەوێت. بەرگوێیان کەنیە 

یمانگاو  سەدان مامۆستای زانکۆو پە  ە ندبووپەسەال یوە ە ئشالیاری ناوخۆ 
دنی  راق ڕەوانەی سەعدیە بکرێن، هەروەها بەکێشکرڕۆشنبیرانی تری عی

بەزۆر لەسەر   لەوەیسەربازی پاشسەدان خوێندکاری ئامادەیی بۆ
ی  ێک کارێڕ ێکی دادگا یان فەرمان ن بێ هیچ و ڵیما دایاکورسیەکانی خوێندن 

کیی لەوجۆرە واژوو نەکات چونکە  اێڕراکر ە س ەیاسایی. ئەو دەیتوانی ل
بسەپێنێت بەسەر ئەوجۆرە   ییە بتوانێت سزاسزا دادگای ی کارتەنها ەوە ئ

بەاڵم لەسەر ڕۆشنایی   زۆرچاک ئەوەی زانیوە  . ئەو دا هەڵوێستە
ە لەکاتێکدا دەیتوانی  فەرمانی دەرکردونجومەنی شالیاران بڕیارەکانی ئە

ئێمە هەیە دارودەستەی سەددام  بۆ  ایئا  .ە و دەست لەکار بکێشێتەونەیکات 
ستە گشت ئەوانە  بوو، یان پێویهەر سەددام بەرپرس نو بڵێی خشین ببە

دا ئەو  بوون، لەنێویاندادگایی بکرێن کەبەڕاستی لە پلەی سەرکردایەتیدا
وتکردن، بەتایبەتی شالیارەکانی  رک سە بەرپرسانەی بەشداربوون لە

 و زانیارگری؟  ناوخۆو ئاسایش 

  پشت دەبەستن بە  ۆن ، چمسر پبو مافی ئەوەم هەیە رسامم من سە ێ ەڵب ــ ١٣
و  و خودی ڕەوتی کۆمۆنیستی کۆمۆنستانی عیراق  کەسێکی نەیار بە 

بەکارهێنانی وەک بەڵگەی دژ گوایە کۆمۆنیستەکان لەپشت گشت ئەو  
سەعید قەزاز لەکاتی لێکۆڵینەوەو بەندیخانەدا   ستەمەوە بووبن کە 

  ە ناکرێت بۆگەواهی پشت بە چونک  اممسرسە ێڵبە دووچاری بووە.
،  بێت  مەبەستی ناشیرینکردنی کۆمۆنیستانتەنها  دژ ببەستن کە کەسێکی 

بدلوەهاب ئەلشەواف،  دەتاکەی عە و کواوەکانی مووسڵ بەتایبەتی پاش ڕوود 
وو گەواهی ئەو  واب و، بۆیە چاکوب وداوەکاندا الیەنوڕ چونکە ئەو لە

الی پەسەندبێت   یئەوە بری ات لەکەپێن  ی ڕباوە یکەمن پشتگوێخات یان ال
داوە. ئەوە زۆر  دروست نیشانی وا بەشێوەیەکی ڕاست وەک لەوپەرتووکەد 

و سەعید قەزاز  بابەتەی لەنێوان بەڕێز مەسعود بارزانینزیکە لەو
ی  گرتن دژنیم بە چیرۆکی خەنجەرو پێنووسەکە. منڕوویدابێت لەگەڵ 

ر  ەلەس و تر ەباریو لو بەد  م بەاڵ کۆمۆنیستەکان یان کەسانیتر،لە  ڕەخنە
لەوەیشدا پێویستە   هەروەکرێت، گب ان تکۆمۆنیس تر رەخنە لە ڕووداوی
نین. بە  کەم  ۆه وە وەلەوڕو کەسانی بێالیەن ببەسترێت، بەتایبەتی  پشت بە 



 وودزوهێر کازم عە بب           ز ەزاەرنج لەسەر سەعید ق س

59           60 

  رچاو دەکەوێت ئاماژەمان بە دا نوسینەکانی حەسەن عەلەوی لە  ئاوڕدانەوە 
  یان درۆ  ەییانوە نەت وتاخمەکانی بەعس  والیەن تا چڕادەیەک  کە

دانەی  کان، لەنێویاندا ئەو پڕوپاگنوە بۆ ناشیریکردنی کۆمۆنیستەو ەستهەڵب
کردبێت یانیش جوێنیان  ن سووتاندبێت یان سوکایەتییان پێگوایە قورئانیا

 و ..هتد،  دابێت بە عەبدولکەریم قاسم 
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid = 

 
نووسەری بەتوانا جاسم   ەکەیوتارەی لەاژەیماوئ ئە  بۆ مدا بەدواچوونلە 

 هاتوە، ئەم شرۆڤەیەم هەیە:  الموتێردا  

ــ وێڕای سوپاس بۆ مامۆستای هاوڕێم جاسم المتێر لە )"مسامیر" ژمارە  ١
عوود  و چاوپێکەوتنەکەی نێوان مەسلەمەڕ ئەحمەد ساڵح ئەلعبدی  ١٢٣٨

ی  ی یاسارابڕی  اەوکاتەی لەبەسرو سەعید قەزاز( دەڵێت؛ ئ بارزانی 
اوی  سپایی نەبوو بەڵکو ن را ئەحمەد ساڵح ئەلعەبدی دادوەری ایی د نائاس

زەبری   ١٩٥٣ڵی کە لەسا هێناو  ی "عەقید" ئەحمەد محەمەد یەحیا
ی پاش شۆڕشی  ەکەسخۆپیشاندەرانی بەسرا، واتە ئەو بەکارهێناوە دژ بە 

  ی ستاوسەعید قەزاز خ  ڕەوانشاد شالیاری ناوخۆ.  بوو بە ١٩٥٨تەمووزی 
 23. ەگرت و نئە ی دیدەروانیت بەاڵم دادگا گوێی لەداهیی بۆ بگەوا و ەئ

  ن، لە او یاساکان سڕکر ١٩٥٦ساڵی  یە کە چی ئەحمەد ساڵح ئەلعەبدی ــ هەر ٢
خودی مامۆستا   وەخۆپیشاندەران کرا  ەسرا خۆپیشاندان ڕوویداو تەقە لەب

ی  ن ازەک ێهئەحمەد ساڵح ئەلعەبدی سەرتیپی  ەوکات ئ، وەلەوێبجاسم موتێر 
 

  ٠٠٦٢/ ١١الجدیدة"ی مانگی پەڕی " اماژەیەی لەماڵڕێزدار موتێر ئەو ئـ ـ23
ە درێژەیدا دەڵێت؛ ( لhttp://aljadidah.com/2006/12/2588وەتەوە )باڵوکرد

دین کە پێشوازی لێکرساڵۆنێکی ئەو خانوەدا  ی مستەفا لە، بارزانڵ باوکم چوینگە.لە".
ەبوڵاڵیش  وو، حەمزە عۆنەکەی نووری سەعید بخانوە کبوو، پێموایە ێتێیدا نیشتەج

ساڵنەم بینی لە قوژبنی  ٦ـ  ٥کی ڵێکی بچووەدا مندابوو، لەو چاوپێکەوتنئێمە  لەگەڵ
 ".مەسعود بارزانی بوو. ێنڵە ، وەک باوکی پێیگوتدامن ەکدا دانیشتبوو.. ئەوقەنەفەی

و کاتی ڕێزدار وە، واتدا لەدایکبو١٩٤٦/ ٨/ ١٦بارزانی لە زدار مەسعود بەاڵم ڕێ
بووە. سااڵن  ٧ـ  ٦ەسەریف بوو ئەو سڵ موتلەموو ١٩٥٣اڵی قەزاز پێش سسەعید 

 ))وەرگێڕ.. بووە. ١٩٥٨م چاوپێکەوتنی ڕێزدار لەپاش بەاڵ

بوو  ەک. ئەوە سڤیلی بێچ تەقەکردن لە فەرمانیداوە بەو و هەر ئە ئەویبوە 
انی  دادوەری گشتیی سپاو تا دواڕۆژ ی تەمووز کرا بە ١٤پاش شۆڕشی 

جەرجیس فەتحوڵاڵ بەوالوە   ڕەوانشاد ئەو دەسەاڵتەی شۆڕش مایەوە. لە 
  یک رتووەپ ییە نەداوە کە لەمێژو ئاماژەیان بەو ڕاست ی تر نووسەرێکی  هیچ

 .یزان(دا نووسیویەتیم لووقائع في ا  )رجال

بینم وەک دیدەروانێکی مێژو زانیاریەکانی  جاسم موتێر ڕادەــ لە مامۆستا ٣
ەحمەد محەمە یەحیاو چۆن  ئ ۆی باڵوکاتەوە لەسەر دادوەری سپا خ

دەکەین  لێ ەها تکای رو هەەم شالیاری شۆڕش. یەک و بوو بەا خەاڵتکر
کراکات کە  شانی ئەو ماوەیە ئ ییەکاد نتمە ە بسەتڵەکەی شۆڕکاتەوەو تای

  ڕێزلێنان بەسراو چۆن وەک  نائاسایی ەری دادو ئەلعەبدی تێیدا بوو بە 
دووهەم  بە دا کرادەسەاڵتی شۆڕشو لەوەری سپایی گشتی داد  کردیان بە

 .کەس

  و ی خۆیان سەرچاوە  لەڕێگەی ییەکانی کەسایەتارکرد گێڕانەوەی دەشێ ــ ٤
م. وەک پێشتر  ەد دەماو لەتوێی گێڕانەوەی شیانی  بێتەوەباڵو ەوەکانمێدیا

و  ان مامۆستا مەسعوود بارزانی ێکەوتن لەنێوڕوودانی چاوپ ئاماژەم بە
هەمان ئەو پەرتووکەمدا گوتوومە کە  سەعید قەزاز داوە، لە ڕەوانشاد 

 . سەرچاوەکەی کەسێکە تا ئێستایش لەژیاندایە

پێداچونەوەی   ە ل وەی ەلکتۆر کازم حەبیب کۆکنیم مۆستامان دوگەڵ ماــ لە٥
  و ئەو ە کە پێویستبوری ڕاست ئەوەیدەڵێت: )با داکەی مننەوەداچوسەر پێ

نەبێت، ئەگەرچی گشت دادوەران هەروەها دەستەی   ی دادگایە سپای 
لەالیەنیەوە  ودادیارانی گشتی دەرچووی کۆلیژی یاسای عیراقی بون 

 زرێت(. دادوەر دادەمە

  ا "عەقید" فازڵ دادگ ی کەرۆسەــ ڕاستییەکان ئەوتۆ نین، چونکە ن٦
نە "مقەدەم" حوسێن  اوی خاوەن بەڵگەنامەی یاسایی بوو مەهد ئەل

و "موقەدەم" فەتتاح  قەدەم" شاکر مەحموود ئەلسەالم و "موئەلدووری 
بوون.   و "ڕائید" عەبباس ئەلالمی کەگشتیان ئەندامی دەستەی دادگااڵیش

سپاییەدا   دادگا وەل ی لیی سڤیلیان بەپێی یاسایەکی سزایی سڤانکەسواتە 
داویانە   ی ەانفەرمانئەو اتە کە دادگایەکی تاوانیی نائاساییە، و رد ک اییدادگ

بەڵکوو گشت دەسەاڵتێکی دادگای بااڵی   نەبوو یبەپێی یاسای سپای

http://aljadidah.com/2006/12/2588
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  ان  ڕ یبوون بێلەوەی توانای مشتومەکان(ی پێدراوەو بڕیارەکانی بنبڕ )تاوان
ەبێت بەرپەرچی  یهبۆ کەنێ یهیچ الیان  کرێت پێداچوونەوەی لەسەر

 .ەوە بدات

ان لەپێناو دەوڵەمەندکردنی  ەکانمیی و بەشدارــ ئاواتەخوازین بەدواچوون ٧
ی  و بەدید الیەنگری  و گێڕانەوەی ڕاستیی ڕوداوەکان بێ بێت ڕاستی

ت. من  ێبئەنجام  یسۆز یان کینەو شێواندن و بابەتییانەی دوور لەمێژوویی 
ن  دید بەشداربوو و دنەوە ڕونکرەبەی نا اوەڕم بەوەی ئەو مامۆستایپڕب
  وبێت  ڕووداوەکان ێڕانەوەی و ڕاستگی ێن و دەوڵەمەندکردنی ڕاستپێنالە

. بێگومان  ە ڕێزی ئێمە مایەی کە ال  هەرکەس بەپێی دیدی خۆی 
  وزۆر  یشێواندن  ، وێڕاینووسینەوەی مێژووی عیراق بابەتێکی گرنگە

  ۆرانە خ مخە ن ا، بۆیە پێویستە گشمەکانییڕاستی دنی پۆشکرپەردە
 .ڕەوتە ئەو  دنیندکرربین بۆ دەوڵەمەبەشدا

وتارێکی باڵوکردەوە بە   حەکیم نەدیم داودی نووسەر  هەر لەوکاتەدا
 ناونیشانی: 

پشتگوێخستن  لە  عەببوود دەخوازێت پاش چەندگرێدادوەر زوهێر کازم )
 )دووبارە سەعید قەزاز دادگایی بکاتەوە

  و : )ئەوکەسەی ڕابوردوبلێت  ا یانتن فەیلەسووف جۆرج سا ووەنەب لەخۆڕایی 
وەک جەخت   ەی ئەودیارە ە(. دا بچێتەووبەڕابوردو  یە سزای ئەوە کات،ەبیرل

ڕۆشنایی  لەبەر لەیادچێت.  نەوە نەبا یبچ  وداڕابوردو  بە هەردەم تا  بەکارهێناوە 
دگاییکردنەکەی  و هەڵسەنگاندنی داڕاستییەکان  گێڕانەوەی ئەو ڕاستێنییەو
کی ناودارو  یاوێەو پئ بەو گریمانییەی، و دادەوەی ییاسا  لەڕووی سەعید قەزاز 

. دادوەر زوهێر  گیر بوووی پرشنگدارو هەڵوێستپاقژ بووەو خاوەن مێژو 
ە  کازم عەببود ئەو الپەڕە پوختانەی لەبەڕ وەبیرهێنانەوی ئەو پیاوە نووسیو

  ی نەتەوەیی ئەوتۆ بوبێت سەعید قەزاز قارەمانێک نەوەک لەبەرئەوەی
  ەکەی واڵت ت ێب وو ب وتۆبگێڕن، یان خۆفرۆشێکی ئە  بۆ یگئاهن پێویستکات 
قۆناغە ناکۆکەی  لەوئەو بەڵکو  بێت،رد ک پەرتبوونو یی ڕسوادووچاری 

ئاشکرا بارێکی کاریگەری بووە لەسەر   و ڕوون مێژوی هاوچەرخی عیراقدا 
بۆیە سەرنجەکانی   . ن وو ب  ی ر اکۆه  ی و ئەوانیش ڕوداوەکانی باری ڕامیاری 

  ە ی عێراقێژوو ەی م گێڕانەو ەهاتووە بۆ دووبارزانە ۆس دڵ یکوەک پێشنیارێ

هەروەها   . ی سۆزو الیەنگریکاریگەری  و دوور لەبەجۆرێکی پوخت 
،  اد نا یێو ت لەچاوخشاندنەوە بە الپەڕەو دیکۆمێنتەکاندا لەپێناو بێتاوان دەرخستنی 

و  هەوەس  لە دوورن ەوانەی توێژین ولەبەر ڕۆشنایی ئەو ڕاستێنی 
  ی لەبن دۆسێ  . انەییەکتۆمارکردنی ئاماژە یاسا وامیاری ڕ دۆخی  ی تێکردنکاری

وەستبوون بە کاروباری پیشە  ی جگە لە پەی ی ئەو کێشانە و کەڵەکەبو
  ڕێکخەرەوەی بینە کارین ب دە ئێمە  ،ەوو ب ەهیچ پەیوەندییان بەوەوە ن فەرمیەکەی

  پاش  انەیێکی بێالیەندید  بە جێماوە، ئەویش  ئەو مێژوە دانەتاشراوەی بۆمان 
مرۆڤ لەبەر   ەیواباوەڕ. جار و سۆزکەفوکوڵی ی هێڵە ڕەنی اکردام

  ی جوانی کەسێک باز بەسەر بارە ڕاستەقینەکانداوو ڕو خۆشەویستی الیەنێک 
ڕاستیی ڕوداوەکان دەشارێتەوە. لەکاتی تۆمارکردنی ئەو ناڕەواییە   وت هەڵدێنێ

بەبۆنەی ویژدانی هەمیشە   ە کزۆرەی کراون بەرانبەر بە کەسانێک 
وجۆرە کەسە نە  ە ئە انەیلەولەدۆخی هەمیشەییدان. ەمڕۆ ەوە ئن ادوینیز

نەخۆیان  بووە ن پێیویابتە یباوەڕ یەی یت بەو ئایدیۆلۆژ سەنگوسەوایان کردبێ
دۆخە ناهەموارو سەختەی ڕۆژانی نەگبەتی هەڵیداونەتە  گونجاندوە لەگەڵ ئەو

  وەک  ون. بو و هۆشی کرد ئەشکەنجەی لەش و دووچاری قوژبنەکانی زیندان 
نەبوو  شل شیوینی ئەو هاوسەرەیۆ ئە ەت بوەی تەنانو خاونەب ڵە بەردین و د ەئ

خۆشبن.  زیندانی مێردەی پاڕایەوە تا لێی پاسەوانی رمەوە لە ەسۆزێکی نەکە ب
باشە میژوی دڵڕەق چۆن توانی پەردە بکێشێت بەسەر هەڵوێستی ئەوتۆ  

ی  رانەکەوتە بەر ب  ش ی کاتی مەینەتیپیاوێکدا کە تا دواچرکەکان
درۆکانیان  بەڵگە بە ویەتیی کۆش ، بەڵکوو لەبری ئەوە هەرواوسە گ نەس

ی دیاردە لەسەر دیاردە وەاڵمی لوتکەی دادگاکەی  ە شرۆڤەکردن و بڕسواکات 
باری   ڵەگەل ڕەوتی ئەو پیاوە  نین لە ئێستا لەئاستی داکۆکیدا دەدایەوە. ئێمە

  ە کە تۆزەیوپ تە و ەەبەستی ئێمە داماڵینی ئو پێناسەکەی، بەڵکو م چیکەسێتی 
ق  عیراتری هەندێک کەسایەتیی  لەگەڵ  ئەو  ەمەڕل یەکانی ی وەتە سەر ڕاستنیشت

ەپێگەو بەرپرسیارێتی  بزانین ئەوان ل و کوردو تورکومانەوە تاعەرەب بە
پێوەری ڕاستی.   وەتە کرد  اکارد جۆرە ڕەوشێکیان لەیچ و خۆیاندا چۆنبوون 

چونکە   دەپارێزێت  دو نی زا د یخی هەمیشەیک لەوان لەدۆمێژوو هەندێ بێگومان 
و  پرس و سەدەی پاش کۆچکردن دەبنە مایەی گرێ  یند ماوەی چەنئەوانە بۆ

  وەبیر  یش یان  ەناوان هەندێک لەوان بێت هەرکات ناوی  لەوانەیە لێکۆڵینەوە. 
سایەتی ئەو یان  بێلەوەی گوێبدنە باری کە بنێرنکەسێک بێنەوە نەفرەتیان بۆ
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لەالیەک هەناسەی سارد هەڵدکێشێت   ڤۆمر ە یاندا هەییش لەنێونەکەی. ناونیشا
و سزادا  ی لەکاتی دادگایی لەالیەکی ترەوە بۆ ئەو ناڕەواییە  ونی چکرد بۆ کۆ

تەنانەت   کەسزادراوە ابەجێیان لێناوەنئەوتۆ ناووناتۆرەی  ەوەهاتوهاوار دەمبە
ن گۆڕێکی  یا ، ت گەیەک نەبێت تەرمەکەی تێدا ڕاکشێئارام یشلەپاش مردن

  ترین باش  انی. مێژوی سەختی ڕابوردو ۆشەویستدانی خرەبۆ س دیاری هەبێت 
رەکانی زانستیانەی  نی هزرو بای پێشکەوت قۆناغەکانە بۆ ئەوانەی لەیگەواهی

و لەبەر  و ئاینەکەیان، بەاڵم لەپڕ لێدابڕاون بوون بۆ نیشتمان مرۆڤدا سیمبۆل 
سزای  جۆرێک گیرۆدەی  ەەوو هەڵچونساتەکانی توڕەیی چرکە کەوتنە نێو

  ووە دە لێ تەسکب هەن گیان و سنووە اریکب ژیان لەبەرچاویان ت ون وو ب  وون د رک
کاتی  پێویستە تر.  و ئاواتی ەمێنێت بۆ هەلی لێبوردن اندا ندڵی  هیچ ئاواتێک لە 

کە   ت ێر ئەو شکۆیەی مرۆڤ لەیادنەکبڕیاردانی سزا بەسەر هەندێک کێشەدا 
  و ینی دبرو ێت و ەدەگمەن هەڵدەک کە زۆر دۆخی هەمیشەیی چوونەتەبەهۆیەوە 

لەبەردەم  چی رێت ئەگەرگب ەرچاوە ب ئەو  هەروەهای تێدا ڕچاوکرابێت،  ویژدان
  ی ی دادگایە یان ئەو سەرۆک ت ێب و وب  اد و بەمەزەندەدادوەری تایبەت  تی دەسەاڵ

  بە لەبەردەستایە  ی گرنگ و ی گرێکوێرەی جەوهەر دۆسێیەکی ئاڵوزو پڕ لە 
و  هاوارو پێداهەڵدان تو اه نی وو بەهۆی زاڵب اد کێتاک لە ئەنجامی بدات  ە نەزەم

دا  هۆڵی دادگالە باراوانت تۆقاندنیهەڕەشە بەمەبەستی و را هە وجوێن 
پرۆسەکەی دادگایی سەعید   ئەوە لە  السەنگ دەبێت. رازووی بێالیەنی ەت

و  ترس  ئەو زۆرتوندو بێ  بەاڵم ، بینرا ا د لەبەردەم دادگاکەی مەهداوی قەزاز
و بڕیارە  دگا بەرگری لەخۆی اد  رەیەنورەبەردان بەرانبەر بەو بارە تۆقێ

  ئاسایە نەترسا کە لەو ریک لیکتئە هەروەها لەو تەزووە  فرمیەکانی دەکرد. 
  و دەوروبەری. لەو ەکەدۆخ لێواری ە سەر وندا خرابوڕۆژە سەختانە

ناویناوە "لمحات عن سعید  کە دادوەر زوهێر کازم عەببوود  داپەرتووکەی
لەگەڵ   بووە بەسەرچوو کیەی مێژو قزاز" بەهۆی چوار بەشەوە ڕوبەڕوی 

او بووەتەوە  یسکرقەت اد لەچاو بەدەستی ئەنقەست لەقوژبنی دوورکە  دۆسێیەک
کە  بکات  کوسو ی عیراق ی ناوخۆ ەلەسەر ئەو شالیارمەبەستەی تاوان  بەو 

  سەرەتای دامەزرانیەوە تا  رگەیە لەبەڕێوەبەرایەتییە فەرمیەکانی ئەو شالیا
دیوە بەڕادەی سەعید  وە نەبەخۆ یۆ وتە ئ ێکیراهەرگیز نمونەی پێنوسد کۆتا 

ن بێت. ئێستا کە  ەبرد ەڕێوقەزازی کۆچکردوو بەهرەمەندو داناو شارەزای ب
لەو پێڕستەوە  ا وەی ناوەڕۆکی ئەو پەرتووکە، سەرەتدەکەوینە شیکردنە

بووەتە   یەویە قەشنگە یالپەڕەی پێش دوا الپەڕەی ئەو پێشەکدەستپێدەکەین کە 
ە بێخی  ب ئاماژەدار وشەی ڕازاوەو ڵەکی ڕەچە ی ن ێناهر ڕاڤە بۆ چاک بەکا

عەببوودی دادوەرو   کازمهێر زو  خودی پاکی روون ەو د واژە یاساییەکان 
نەری سەرەکی تا بەش لەدوای بەش لەمەڕ  نبوونەتە پالتوێژەر کە بۆی 

ەی  زۆر قەزاز بنوسێت. سەرەڕای ئەو ئەرکەڕەوتی ژیانی سەعید 
ئەو لێکۆڵینەوە   تەواوکردنی یێ ڕبێتە چەشتوویەتی کە لەوانەبوو کۆسپ 

لە   تتیە بری دەکات "مێژوو لەخۆیداتێیدا جەخت لەسەر ئەوە  کورتە کە
لەبەر   کە لەم لێکۆڵینەوەیەدا ئەوەیە ش یی. باری ڕاست ێنڕاست کۆمەڵێک 

کۆسپی زۆر نەمانتوانیوە بگەینە نێو ناخی ئەو پیاوە"و لەمەڕ پێشەکیەکەی  
اوە گرێدات بەمرۆوە  ی ئەو پیبوردو اڕنی ا یدەڵێت؛ "ئەو دەزوەی دەبوو ژ 

دەکەوێت تۆ  دەرێک پساوە بۆیە وەک چیرۆکێکی ئەفسانە یان بریسکەی تیشک
ەهەمان  لیە بابەتی ئەم لێکۆڵینەوەیەشمان یت، بۆ لە باوەڕی بینینیدا نەب 

لەگشتالوە   یوەک دورگەیەک بوو  ک یە، چونکە سەعید قەزاز پیاوێداشێوە
پێناسەی   ەەیشدا بەکورتی لیەکی پەرتووکەک ی بەش ی دەسپێک ". لەگەمارۆدراو 
ەمەد سەعید کوڕی  "محوی نا  سەعید قەزازمان ئاگادار دەکات کە کەسایەتیی 

  تۆمارەی  ئەو حاجی ئەحمەد قەزاز"ـە ئەویش بەپێی  میرزا مەجیدی کوڕی
  ی مردنی. کاتنوسراوە سلێمانی  یری عیراق لە نووسینگەی ملە  ١٩٠٤ساڵی 

لەسلێمانی  تا ئامادەیی خوێندنی  ەەو سەرەتاییلە وە، و با ساو ی باوکی ئەو منداڵێک 
گیری پێکهێناوەو  سەرهاو وە، لەگەڵ خاتو زەکیە تۆفیق قەزاز و ب

  بانگیان  ناسناوی پەریخان بەک بوو بەناوی پەری، ئەوان بەرهەمەکەیان کیژێ
بوو. بەوپێیەی توێژەر  واتای "حوریة". لەو بەوالوە منداڵی تریان نە  ، کردووە

  وەک  داەم دامەزرانییەکلە ؛ دەڵێت  ێڕێتەوەەم پیشەی ئەو دەگەکیەت ب ەرسەبا
نۆ ڕۆژ بووەو کاتێک لەسێدارە درا   وت بیسو فەرمانبەر تەمەنی بیست ساڵ

و سێ ساڵ  و نۆزدە ڕۆژ بوو، واتە سی و دوو مانگ تەمەنی بەنجاو پێنج ساڵ 
وەک فەرمانبەری گشتی   نی دامەزرافەرمانبەری گشتی بووە، ڕۆژی 

 بووە.   ١٩٢٤/ ١/  ٢٠ دااقمیریی عیرکانی اگدەزەل

 بەڕێوەبردن  لە  وتاسەعید قەزاز، خاوەن ڕووی یەکالکەرەوەو توانای بێها

و  انەی لەقۆناغەکانی پلەبڕین ک لەو وێنە فۆتۆگرافییهەرکات بڕوانینە هەندێ
کۆمەڵێک هێلی ناڕێک  ەتیدا بۆ سەعید قەزاز گیراون، بەڕێوەبەرای

  و حەشاردرایان  ەرماوی بزەخەنەی ش  بە شراوۆ پن ی نی دەبڕوخسارییەوە بە
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چۆنێتی  ۆ ا بولی وەیەکی ماندویی گیرۆدەو خ لەپشت تارمایی بیرکردنە 
ەتییە بااڵیەی  بۆ کڵێشەی ئەو بەرپرسیار پالن و چەسپاندنی باری ئاسایش 

یاردەی  ئاسانی د  مرۆڤ بە بەنامۆی نازانین گەر بۆیە هیچ  ،پێیسپێردرابوو
ری ئەو بزە  ببینێت، لەب هێرش لەڕویداک بە نزی  یگرژ  ی یەکالکەرەوەو خوو

کە لەبن کاریگەری   رێت بینبۆشەی لەڕوی ئەوجۆرە چاالکوانە ڕامیارییەدا دە
ەردەکەون.  دا د ڕۆژنامەوانی ی ی کۆڕو کۆنفرانسەکاناتتیشکی کامیرەی ک 

ەی سەر بەرگی پەرتووکەکەی دادوەر زوهێر کازم  ئەگەر بەوردی لەو وێن
و لەنێو  از پەنهانی دەجوێت ێیدا سەعید قەزنین ت یب دە ن ی عەببوود بڕوان

ەبن باری ڕوداوو کێشە  ە لت کئاسۆیە دەڕوانێ یەوە لەو یپەنجەرەیەکی تارماو 
، پاشماوەی تاوانی ئەو پاشا  دەنکێنێت ەوڵەتی عیراقی نۆباردا بۆمەوەکانی د 

بوون. وەک کەسێکی  واڵتەکەی ئەو وخۆی انەی حوکومڕانی یعوسمانی
  ئەو  دەڕوانتە وەتەوە قوڵ وردب کپدا وبارێکی شڵەژاو توێی ەلار یش هەمیشە و

کێ   دەشێ وەستاوە.  داڕێی ەرلەس وە و دانەجیڕکەداهاتووەی وا بەهەڵمەت 
ایی پر کێشەو مینی  سەرئاوکەوتووی نێو دەری لەعیراقێکی  بیتوانیت 

انی ئینگلیزی پاش چەندین  ڕێژپالنە فێاڵوییەکەی نەخشە قورمیشکراو بە
ەرکەوتنی ئاسۆی  ینی د پێشب وەک ئەو یراق ردنی ع کرداگی لە گرێ 

درێژەی   ارو ە ت و تونێلئە مسەری بۆ خۆی لەی دەکرد پاشەڕۆژێکی ڕۆشن
ڕوانێتە  بوە یە لەێ وهەرگیز نی بەرانبەرن بەاک ییەکێشە بۆماوە  هەر یەک لە 

لەو   کجۆرێ بە لەوانەیە پێویست  ەیانگرێکوێرئەو کردنەوەی  پالنی 
دۆسێ فەرمیەکان  ک وەئانگیز ڕادەماڵن. ەی شەڕم زدێوە کە  انە بکات تەلیسم
  بێهاوتاو ورد  مەواراک کە  دەرکرد سەعید قەزاز بەوە ناوبانگی  ،داوەنیشانیان

  کردنەوە و بیریان گوێدانە ژیان  بێ هیچ ترس بڕیاردان،  لە  بووە 
. دادوەر زوهێر لەزمانی  اوە ئەنجامد  ەکانی کار بەرژەوەندیی تایبەت لە

  ؛ دەیگێڕێتەوە ( ێت کە پێیگوتووە ناوی نەهێن)ەوە ڵ سموو ی پارێزەرێکی شار 
پیاوە لە   ئەووو گوایە ئەوکاتەی سەعید قەزاز موتەسەریفی شاری مووسڵ ب

خوێندنەکەیشی   بۆ بژێویی ژیان کاریکردووەو  دێرچاو وەک شالیارگەی کاردا 
  فەرمانی بەگوایە  گەیاندووە تەسەر. ڕۆژێک بەرپرسەکەی پێیڕاردووەبپێ 

ە نووسینگەی  ەکسەر ڕودەکات برێت، ئەویش ی ال  ەکەیکارلە ێ بدە ف یموتەسەر
بەڕێز   ۆسەکە بۆ پر تێکێکەوتنی دەکات. کاو پێشنیاری چاوپ موتەسەریف 

ت لەوەی بەڵێ ئەو دوو  ەوە ئەو سەری سووڕدەمێنێسەعید قەزاز دەگێڕێت

  نەوەک کەسێک لەبری ئەوان مەزراندن داکەسی نارد تا یارمەتی بدرێن بۆ
وەبەرایەتیی کار بۆ  ەندی دەگرێت لەگەڵ بەڕێپەیو ێجسبە ەد ، دەرکەن

ی سەعید قەزاز  ااڵ ب و قەبارە بە  بۆ سەر کارەکەی. پیاوێک  کەسە گێڕانەوە ئەو
  زۆر لەگەڵ مردن  بێت  هاوتەریب  ی ە ئەو ەت اگب وەتەوەکردوێسڵی ل مردن  کە
کات بۆ ژیانی پیرۆزیی پەسالن. هەر لەبەرئەوە  کۆچ پەسەندبووە  ی ال

دا ئەو دادیارە گشتییە بەدرۆ  و لەبەردەم دادوەردگاییکردنتی داا کلە ی تتوانیویە 
  ێت خۆشب انز پاڕاونەتەوە تا لێیواا ال لەبەردەمید  تاوانبار  زۆرکە "بخاتەوە 

  پێیاندا بێتەوە" پیاوانی شۆڕش بەزەیی  لەئەوەبوون یەکێک ەڕوانی چاو یان 
ویەتی  ویست  ی ە بەو د کر کە تاوانباری هەڵبەستراوە لەوەاڵمی ئەو وتە دیارە 

  ، بەئاشکرا گوتی بۆیە  خۆی لەدەست شۆڕشگێڕان دەربازکات  نەوە بەجلی ژنا
  انی شۆڕشدا بە بەرەبەی گیز ئەو لە هەرچونکە دەکات، رۆ ی د دادیاری گشت

کانیدا  سەرنجەر لەمەبەستی خۆ دەربازکردن جلی ژنانەی نەپۆشیوە. )توێژە
  لەوەوبەر  ت ساڵ شەوهی س لێگرتووە کە  گویێ  سەبارەت بەو گرتە دەنگیەی

و  و ئازایەتی ی بوێری ئاست ( دەڵێت؛ )لەباڵوکراوەتەوەوە بەغدا ڕادیۆی لە
و  کرد کە بێترس  اوە کەسایەتی ئەوپی وشەکانیەوە هەستم بەنی بڕی ست دەرڕا

بێت.  دەدڵەڕاوکێ دەریدەبڕین، ئەوکات زانیم گوێناداتە ئەنجامەکانی هەرچی 
سەی  باوەڕبوو بەو چارەنووچی پڕ ر ەئەگ ەبەڕاستی ئەوپیاوە لەمردن نەترساو

و  چونکە خودای مەزن ئەوەی بۆ نووسیوە. هیچ شپرزەیی  دەکات چاوەڕوانی 
  دەست خودا(. مامۆستا زوهێر لە  ە توەو گشت بارەکەی داوەولەدڵدا نەب  رسیت

بەسەیر   ەپێکەنین  دا ئەو گێڕانەوەی الیەنێکی تری ئەو گرتە دەنگییە مێژووییە
لەکاتێکدا   بوویانەهۆڵی دادگا بەدەنگی بەرز  اون انی وتدانیش  کە دەزانێت 

ەتی خوداو  رم یاەبووەو پەنا ب شالیارێکی کاراسەعید قەزاز دەڵێت؛ ئەو 
. بێگومان ئەو  ووەکرد سینگیدایە کاری لەنێو  ئەودڵەیو مێشک  نێوهزرەی 

بووە، چونکە سەعید قەزاز  ساویلکەیی ئەوانەی نێو هۆڵەکەپێکەنینە نیشانەی 
بێت. بەڕاستی مێژو  یجاڕ تەو گاڵ وتوە مایەی پێکەنین نەگ  ی وتۆ ەئشتێکی 

خاوەن هەڵوێستی  وی ەزو گواهی ئەوە دەدات کە شالیارێکی کاراو پڕئار
و گشت ئەوانەی لەگەڵی ژیاون تەنانەت  و هاوڕێ ت بووە. دۆس کارامەیی 

ەو گوتوویانە ئەو  کردووئەو هەڵوێستانەیان پەسنی ئەوانەیشی نەیاری بوون 
و سێ  وە. پاش کارکردنی سی بو و زۆر گیر وون پاک و دەرت سی دەک ێپیاو

هیچ   ، ایەی تێیدا بووەوپ پل و جێهێشتنی ئەو یەکان یفەرمانگە دەوڵەت ساڵ لە
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ی  یناوبانگی خو شآیانی گێڕانەوەبێت، جگە لە  لەپاش نەماۆی ئەوت  بووەیەکی
هیچکەس الریی لێی نییە.   کە  ی تو ئازایە سناوی زۆر درەخشان پاقژو نا

 . )و دوا چرکەکانی تەمەنیشدا بوویەتی ژیان ناخۆشترین ساتەکانی   لە ت انەنەت

پەرتووکی "حدیث الثمانین"دا بۆ  ە ی لگەواهی دوکتۆر کەمال سامەرائ 
 قەزاز    سەعید

  ی هەمان پەرتووکدا گەواهی بە ادوەر زوهێر لەسەرتای بەشی یەکد 
مەڕ  ەلوە ەت ناوبانگترین پزیشکی عیراق، دوکتۆر کەمال سامەرائی، دەگێڕێ

سەردانێکی بۆ ماڵی سەعید قەزاز  دەرامەتییەی لەو کەمو دەستکورتی ەئ
  ردو دا شالیاری ناوخۆ تەلەفۆنی ک١٩٥٧ی ساڵلە ڕۆژێک )بینیویەتی دەڵێت: 

  ئەو گەڕەکی علویە. بانگی کردم بۆ نیوەڕۆخوانێک لەوماڵەی تێیدا دەژیا لە
ی خۆشی  قوڕ ی کیەو ن. خائینگلیزەکان جێیانهێشت کاتیخۆی  خانوەی میری کە 

  ،بوو یەکی پاش نیوەڕۆ ت و زستان. کاتێ گەیشتم کاین اوگونجاو بۆ ه
ی پێش من  و دوکتۆر ئیسماعیل ناج نی عەواء دیاربوو دۆستانم بەه

و سامی  کەسیتر هاتن، لەوانە ڕەوف چادرچی  ، پاشان هەندێ گەیشتبوون
ێمان،  ل س دەریە ە عەلی ح، واتبینیم ئەبو عامل  هەروەهاو یەحیا قاسم. فەتاح 

زانی ئەو لەبەغدایەو  ام بووم چونکە نەم من سەرس هۆڵەکەداخۆیکرد بە 
وەی  یست لەهاتنە ە. من بە پەرۆشییەوە دەمووەل  ەکۆڕەکەمان بۆ ڕێزلێنان 

ئەو ساڵێک لەوەوبەر لە بۆنی   کەشێوەیە پێشوازی لێبکەم بم تا بەوئاگادار
باوەش   قەووەت ش اپو لەوێ، ئەڵمانیا لێیکردم کاتێک باڵیۆزی عیراق بو

  بۆیە . هەستمکرد دانیشتنەکەم ناخۆشە دانیشت  ەنیشتم ل ە ۆڵەکلەه  ندابەیەککرد 
م تا بارێکی  ی دانیشت ەی لەسەریلەنێوان باڵەکانی ئەو کورسی  دیو کەوتمە دیواو

یەکە پێمدا دەچەقی.  یچونکە شتێکی تیژی کورس بدۆزمەوە دانیشتن  ی چاکتر
هەیەو چەندە خراپ   سیەوەروو کەبسەعید قەزاز کە دەیزانی چەند زەدە 

و لەگەڵ بەکێشکردنم بۆ  وستکراوە، هەستا بەرەوڕوم هات دەستی گرتم در
ەو  لی گیرەکان نووکی تیژ یە کۆنەو ی دەزانم ئەو کورس"گوتی:  تر  ەکی کورسی

وە. کاتێک خۆی چووە سەر کورسیەکەی تەنیشت  وەرکرد دۆشەکە سەریان د 
بەاڵم وەک من لەگەڵ  وترم ەڵقە ۆ تعەلی حەیدەر سلێمان، گوتی: خۆ من لە 

ی  ەکان زۆر ە گلەیی ەویش بەقورسیی من قایلە چونکە لە ڕاهاتوم ئ دا زاری ئەوئا
ەگێڕێتەوە کە  د  مانی ئەوڕۆژەە. هەر بەو بۆنەیەوە جۆری خواردناربێزمن 

. دەشێ  )هەردووک خواردنی کوردیی خۆشنکە بوو و ساوەرقەرەخەرمان 

و  ەت ر ئابووری دەوڵلەسە  ت ێوتبە کخۆراکە سووکە ئاساییە چەند ئەو 
 یارگەکەی ئەو لەبەرانبەر بۆنەخوانی شالیارگەکانی ئەمڕۆ. شال

ەوەریدا لەسەر  بوو لەهەندێک بیر دانیشتوی تەلەعفەر کە شێخپارێزەر عەلی 
هاوڕێیانی قۆمیسێری    توێژەری گێڕاوەتەوە کە )یەکێک لە عید قەزاز بۆ سە

ۆمبیلەکەی  کاتێک ئۆت  ،دەبێت  اد نیداەمدەڤەری  یگەڕەکی قشڵەلە ە وبوهاتوچۆ
ی  دەبات دەرگا دەوەستێت ئەو دەست لەبەردەم شالیارگە  ار سەعید قەزاز شالی

ەی  امۆژگاری دەکات بەو شالیار دادەبەزێت ئکەی بۆبکاتەوە، کەەبێلئۆۆم
  ە بەشێک نییە لە کارکارە نەکات چونکە، یەکهەم.. ئەو ەهەرگیز ئەوجۆر 

دا  درێژە لە  .شالیار فەرمانبەرە.  ا وەکد توڵە ەد ، دوو.. ئەویش لەەکانیفەرمان
و لە  نێت . پێویستە ڕێز بۆ کارەکەی خۆی داعید قەزاز پێیدەڵێت. سە
و ڕێنەدات کەس  ەکات ری مەزن بەوالوە سەر بۆهیچکەس شۆڕن ێنەووهبەب 

شکۆی   وە کەو بەڵگەی زیندو تێیگەیاند  ەقکات، هەروەها بەل شوێنی پێ 
یت ئەوا لەشێکی  راڵدامۆڤدا ر ملە ۆ کی گشتە، ئەگەر شوسەرو  ەل مرۆڤ 

هەندە   ەبووسەعید قەزاز چەندە بەتەنگ شکۆی خویەوەواتە  . دەمێنێتەوە بەتاڵ 
کردوە(.  انە بەرگریی لێال پیرۆزبووەو دەمارگیر شی تری شکۆی کەسانی 

بەرز پەروەردە   ی گە یان پەیمانگای ڕەوشتینام خویند ک مرۆڤە لە ئەو دەبێت 
، یان پلەوپایەی  کات ب لێڵی انیوە ەیتون ڕیش ێز ەت بریسکەی کرابێت، تەنان

کاری فەرمانبەری ویژدانی   ماوەکانی . ئەو بەدرێژایی ە وێبەرزیش نەیگۆڕ 
  ەی بۆ ئەو نەمانەو وە کە گشت بەهرەیەک ڕوو لە ێنا ایه ئەوە ڕ خۆی لەسەر 

الپەڕەی  هەر و ڕەفتاری چاکە. بێتە سەرمایە هەر ناوبانگی چاک دەمرۆڤ 
و  ە و وکرد  ی ریزو  جەوری داڵن  ەک ە یکەسانە  وەل ئەو  ،دوائەنجام دەبێتەسپی 

.  پێنەبەخشیبێت  مافی ڕەوایێویست پ  وەک و داد ت سەاڵ دە تەرازوویپێوەرو 
ی کەسانی  کەشوفشبەڕەوتی ڕاستی خۆی  کە وو ب ەهێزئەو سەعید قەزاز

هێڵێکی  ڕاستەی یەکسانی  و بەبوو، هەرەها یاساشکێنانی ڕاماڵیوە بایی  لەخۆ
ڕۆشنایی ئەو   لەبەرمرۆڤێک، ئەویش  مافی گشت ستنی ارپا ۆب ڕاستی کێشاوە 

ت لەکاتێکدا سەربەست  کرێ دەشێت مرۆڤ کۆیلە ئایا ێت " دەڵ یوتە نەستەقە 
ی تێدا  کە دۆسێی سکااڵکان  اد ناوخۆی ئەو ڕۆژانە یە رژووو". لە نلەدایکدەب

و گەواهی بۆ  یەن دەکارێت زۆر چیرۆک پارێزراوە گشت چاودێرێکی بێال
اتە ڕەوشی کار بۆ ڕاهێنانی هزری ئەو کارمەندانەی  انکیب وت ادەرخمێژوو 

هەنگاوە   ئەوتا کایەوە.  هێننە سڤیل ب کۆمەڵگایەکی ڕۆ دەخوازن ئەم
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نگاوەری  ەکی ئاوەدانکەرو جە دەبینن وەک مرۆی از قەزسەرەتاییەکانی سەعید 
بۆ کردنەوەی نانەواخانەکانی  بوو ، هەروەها پالنڕێژ بوو گەندەڵی دژ بە
وەتییەی سەعید  زاری هەژاران. لێرەدا سەبارەت بەو پیا نی کرد رێت بۆ  ئیعاشە 

نیمچە   "ی24ونی نانەواخانە گەلییەکانی "إعاشة و پەیداب  بۆ دی قەزاز کر
فوئاد حەمدی   وتارێکی مامۆستای بەڕێز فازڵێڕە لەد د چەنخۆڕایی، ئەو 

  شالیاری  ڕەونشاد بڕیاری لەسێدارەدانی ..ئەو دەڵێت؛ ) دەنووسمەوە کە 
وانێکی کردبێت،  بێلەوەی هیچ تاقەزازی پەسەندکرد،  شوو سەعید ێپناوخۆی 

  ەوکات ئ. بوو قایلکردنیان بۆو خواستی کۆمۆنیستان  بەرلە هەر و بەڵک
ەدانی سەعید  کوک فرمێسکی زۆریان ڕشت بۆ لەسێدارکەرنی دانیشتوا

  ۆ ب  ی بەرانبەر بەو چاکسازییانەی کاتیخۆی کرد  ەلنین قەزاز. دیارە وەک پێزا
کردنەوەی   وکی، لەسەروی گشتیان بڕیاردان بە انی کەرک وت دانیش

لەو شارەدا تا لەو سااڵنەی کەمدەرامەتیدا نانی   عاشةیئنانەواخانەکانی 
ت بوو  ـە کە هەڵمە١٩٤٨ـ ١٩٤٧بەست سااڵنی مە  ێت،هەرزانیان دەسکەو 

ت. درەنگ یان زوو هەر دەبێت مێژوو  بۆ بەرگرتن لەبرسێتی نێو واڵ
 ەسێک وەکخۆی بداتەوە(. ی گشتکە پخرا و ە کاپاداشتی چ

  ..انە یان نزیکتریش دەبینم وا من وەستاوم مەرگی خۆم لەنێو دوو کەو
  سەکۆکەی لە ەر ە س هەرگیز سێدارە من ناترسێنێت.. کاتێکیش دەچم 

 ..شایانی ژیان نین بەرپێمدا کەسانێک دبینم 

و  و ب  ک ناوێە هوتەی  یبڕ  ی ناخی بێدەنگیی سامناک یە کەئەو گفتە دەنگدەرەوە 
ژیانی   بۆ گەیشتن بە یداپەرۆش ی کاتلە دەرپەڕیداد  ی پیرۆزیلەبۆ 

گشت ئەوانەی دەیانویست   جەوریلەدەست  بووبێزار  چونکە ی، هەمیشەی
ڵێکی  نی تا وەک د ی یاساوڵەکاوبکاتە قاپیڕ ئەو ناچارکەن دا لەپێناو مانەوە

  ن اس و ئاک وولێیەوە س  دەرێکی لێبکەنەوە تا هەستی بەزەیی جوڵێنەر  و شکاو
بوو کە   و خێشیش دڵگران جەختەی خزم و . بەاڵم سەعید قەزاز بە دەرپەڕێت 

ی پڕ قەیراندا  ەکانەمێک نەرمی بنوێنێت بەتایبەتی لەساتانویست کدەی

 
الیاری نەخشەو بڕیاری ش اشایەتی عیراقدا بەمی دەسەاڵتی پەی سەردەەیا دــ لەدو24

ابوو، نزخی  اخانەی "إعاشة" پەیددا نانەوانسەری عیراقەرسعید قەزاز" لە"سە ناوخۆ
  ١٢٠اری ئاساییدا بە بازنان لەن کیلۆی و، لەکاتێکدا هەمابوفلس  ٥٠یەک کیلۆ نان 

 )کرد. )وەرگێڕدەەی پشگیری نیوەی تێچوەک فلس بوو، واتە میری

ەرو هاوژینی  وس ها و ژنەکەی کەر "پەری"ی جگەرگۆشەی ەبەت لهەرنەبێ
و  ە ب ،ەوەی ام ۆ بپەژارەو سەرلێشێواویی  لەئەنجامداەی کەس  ئەوواتە بوو، 

پێش  لە چارەنووسی  ین ازیەد بوو  اد کێلەناخی خوداناس  یەراد کۆەوانە شڕ
سکااڵی لێبوردن  دەیویست  ( هاوسەرەکەی) . ئەو ەوا کریدیار اد دادگاییکردن

اوسەرەکەی  باتی ئەوە بۆ ه، لەی نەبووپەسەند نە  واڕە  الی ئەو بنووسێت بەاڵم 
بدەین  ێگە ڕ یشئێستا !". با "چاوەڕوانی ئەوەبە ببیتە بێوەژن ێت وس دەنو

دادوەر زهێر کازم عەببوود بارو ئاستەکانی ئەو دادگاییەی سەعید قەزازمان  
گێڕێتەوە کە لەبەردەم دادگای سپایی بااڵی تایبەت ــ محکمة الشعب ــ  بۆ ب
سەرۆکایەتی   ئێوارە بە کاژمێر پێنجی  ١٩٥٩ەری جەنیو ٢٤مە شەمژی ڕۆ

عەقید" فەتاح  یەک لە "ر ەمەتی هاد و ئەن"عەقید" فازل عەبباس ئەلمەهداوی 
مقدم" شاکر مەحموود ئەلسەالم، "مقدم" حوسێن خزر  " ،سەعید شاڵی 

ادیاری گشتی  دووری، "رئیس أول" ئیبراهیم عەبباس ئەلالمی لەگەڵ د ئەل
گێڕانەوەی ڕوداوەکانی  درێژەی  ماجد محەمەد ئەمین بوو. لە  کن" الر"عقید 

ەی بەخۆوە  ستانلەڕوو وە ە ئەوجۆر اەر دەڵێت: )هەرگیز دادگدادگادا توێژ
وەاڵمی دایەوە هەستی   توڕە ی وەها ەدیوە کە سەعید قەزاز بەجۆرێک ن

، سەرەڕای جیاوازی پێگە لەتوانای  وەو اند هەژو ئەندامانی دادگای رۆک سە
  م چونکە وا سوکاتەتیم نابین یەن هەڵوێستی دادگا بێالمن گوتی:  ندابڕیدەر

ەڵکو لەالیە  شتییەوە ب دایاری گ  ودادگا ی کدەکرێت نەتەنها لەالیەن سەرۆپێ
ئەو باوەڕەی  هیچ ناونیشانی فەرمیان نییە، بۆیە کەوتومەتە  ە ککەسانێکیشەوە 

لەوەی   یام دڵنکراوە، ئەوجا وەک یچارەنوسی من لەپێش دادگاییکردنەوە دیار 
  یاری لەپێش داگاییکردنەوە چارەنوسم د  وت ێبدوائەنجامی ژیانی من نوسرا

ە ناترسم. وا ئەم وتارەی خۆم دەڵێم تا دەنگم بگاتە  ارد ێو سدن رمکراوە هیچ لە
من   کەمەوە کەب انی دووپات تا بۆیەکانم دەرەوەی ئەم هۆڵە بۆالی برا عیراقیی

دا کرد.  ەوەندی ئەوانەرژو بو پاک کارم لەپێنادڵسۆزی  پتر لەسی ساڵ بە 
ە  وینەیتوان  سەعید قەزاز بەوالوە هیچ تاوانبارێک ا دەڵێت لەتوێژەر هەروەه

ئەو   ینو و بپاقژ و ڕەخنە لە بەوجۆرە بوەستێت اویدا م دادگاکەی مەهد لەبەردە
بەرەوڕووی مەهداویدا وەستاو   کاتەی لە دادگایەو بڕیارەکانی بگرێت. ئەو

تەمەنی نزیکەی  ئەوکات دارە، ێسلەپێیگوت؛ من نە لەمردن دەترسم نە 
ی  ەو نەتەلە  ۆپرسێت؛ ئایا ت ی دەبوو، کاتێک مەهداوی لێ شەست ساڵ 

و عیراقیم، شانازیش بە  ی؟ سەعید قەزاز دەڵێت: من کوردم عەرەب 
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   .عیراقیبوونی خۆمەوە دەکەم 

پەیڕەوکردنی   لە ەەبەردەم دادگایەکدا وەستاوە دوورزانی لئەوەی دەیلەبەر
  ک لە و هیچ یەتایبەتە و ڕەوشی یاسا چونکە سپایی  ی انیەکێن پرنسیپە ڕاست 

  ۆکی لەخۆدا پێشنیارێک دەکات کە کاد سپێکی ەد یاسایی نین. لە  یدادوەران
بێت تاوانی. دەڵێت؛ لەبەرئەوەی  هەرچی  ، ە بۆ گشت تاوانبارێکیە ه مافی ڕەوا

ازێت  دادەوە دەخو کۆکی لەخۆ پیرۆزە، ئەویش بەناوی پیرۆزیمافی دا
ببڕێت.   کەس پێی تایی بخوێنێتەوە بێلەوەی کۆ  ەکەی تا نامکۆک ڕێگەی بدەن دا

  لێ  یێت ئەو خۆی پێدەبڕوتەکەی  اگکی داد ۆ ر کاتێک مەهداویی سە
بەڵێنی پێداوە کەس پێی نەبڕێت   و ئەوەی وەبیر دێنێتەوە کەدەکات گرژ

بارێکی شڵەژاودا نەبوایە   گایش. ئەگەر مەهداوی لە تەنانەت سەرۆکی داد 
اری خۆی  وەر بڕیارە بۆیە پێویستە ڕێز لەبڕیداد نی ەبوو چاک بزانێت بەڵێ د 

ئەوجۆرە  مێژووی دادگاییکردنی  ی ەوەیەرکەیەکال ساتەچرکە ولە . (بگرێت 
بێت ئەو وەک  ێک بووهەرچۆن) هاتووەدا یداکۆکینامەکە وەک لە ەدا، اراند ناو

وا من  ی دەردەبڕێت ــ وتە بەناوبانگەئەو و پڕباوەڕ بەخۆ ین پیاوێکی پۆاڵ
ەبینم.. هەرگیز  م لەنێو دوو کەوانە یان نزیکتریش دخۆ رگی وەستاوم مە 

بەرپێمدا   کیش دەچمە سەر سەکۆکەی لە کاتێ . ت. سێنێ رتسێدارە من نا
  دلۆڤان و کەسانێک دبینم شایانی ژیان نین.. وا لەبەردەستی خودای مەزن 

سوڵمان دواوتەی ئەوەبێت، لە دادپەروەری  ک کەسێکی مووەستاوم وە 
دا  یانیژ لە یهیچ ئاواتی تر ڕاستاڵ بەوالوە  مییسالبەبوهێنەرو ئاینی ئ

بابەتەی لەبەردەسماندایە، وتارێکی مامۆستای   مەل بوونی کیلەبەر نز  (. نەماوە 
ن ومحاكم؟.  م هاتە یاد لەژیر ناونیشانی "بعثیو ری س نامەوان داوود ئەلبەڕٶژ

ر هم  یاخنرى الحیاةَ ُدولَةٌ بین المتنفذین والجبابرة، واأل ید نفسە ووالتاریخ یع 
قون وال  یب ةالخالد  مبأسرارهم المخبوءة وبأعمالهَمن بأستار الذاكرة یتلئلئون و

و دادگا؟. مێژو خۆی دەگێڕێتەوەو دەبینین ژیان  یموتون" واتە بەعسییەکان 
و  اندا، دەبینین پیاوچاک جوامێرو ە لەنێوان دەسەاڵتداروەک مۆڵەت وای

  و بەبۆنەی نهێنییە ێت سک بریوە دە ەی لەتوێی خانەکانی ئاوەز جوامێر
 .امرن(ن  و ماون  ر وەی هەمیشە زیندویان هەکردەو ن نیا شاراوەکا 

کە لە   ١٩٥٨ / ئەو دادگایەی "عقید" فازل عەبباس ئەلمەهداوی ) ماوەی نێوان 
و  یی هاوچەرخ عەرەب یاریی ە خۆی خنیە نێو مێژوی ڕاموااڵترین دەرگاو

ژیان بەاڵم   ە وونب نەهاتا شتهێ کە داەوانەیشئنێو لەتەنانەت  ی درکرد ناوبانگ

دادگای تاوانەکانی  ) لەگەڵ ( ەیانەتەوو ویان خوێند  یان کەوتبێت گوێ بەرلەوانەیە 
ەکاتە نزیکەی  د  (ە دادوەر "ڕزگار" سەرۆکایەتی کرد ک ٢٠٠٥عیراقیی ساڵی 

ئاوەکان   و هات  اد بەسەر ی لەوماوەیەدا گۆڕان هان ی جیەنیوسەدەی ساڵ!. شێو 
و  و ئیمبراتۆری ڕوخاون دەوڵەت ، چەندین ەوود کر اندا خوڕەیپرد  زۆر بەژێر 

ئەو گۆڕانکاریانە ئەوەی نەگۆڕ  ەڕای گشت رەبەاڵم س !وە یتر هاتنە کایە ه
دوو دادگادا وەستان!   ئەو ماوەتەوە پێناسەی ئەو تاوانبارانەیە کە لەبەردەم 

و بەعسییە  کوژە نەگریس خوازم پەنجەی بۆ ڕاکێشم ئەو پیاوئەوەی من دە
و  گەی عیراقی بەرچاوی کۆمەڵ ەکانیان ئاشکراو بە نوا تام هەردە چەپەاڵنەی 

ە  وو هەڵوێستی خۆیان گۆڕی نە خو ڕەوت  نە ئەوانە م دەدا. اجوە ئەن ەی یعەرەب 
بڕوانیت   ان! هەرچۆنێک لێی یەکەیو تاوانکارانە بۆماوەکەیگیری دەمار

یان  لەنێوان ئەو دوو دادگایە، چی لەبارەی سروشتی ڕۆژگار   ە یی زۆرجیاواز
  ی ەرچ، شێوازیان! ئەگلەسەروی گشتەوە  و کەو جۆری تاونەکان ۆخد  قۆناغی 

ە سەر قۆناغە  راوەتو تیشک خری ناوخۆیی عراق بوون ڕ باەمەر لەه
لەیەک  پەشۆکاوی  یمێژووی کۆمەاڵنی عیراقی و گیرە ڕاڕاکان لە گرنگ 

سەرۆکایەتی   شێواو!. )دادگای( گەلی تایبەت بە سەر لێیشە هەم یدابڕا
هاتە   ە دەتایئەلمەهداوی کە پاش ئەو کوزل عەبباس فاو "عەقید"ی کۆچکردو 

ی  ی دەسەاڵتی خێزان کۆتایی بە دا١٩٥٨ی تەمووزی ١٤ کە لە ەوکایە 
تەنها بەهۆی   دەریکرد . ئەو ناوبانگە مێژویەی هێنا پاشایەتی هاشمیی عیراق 

دژەی لەالیەن   ە د نگ اپوڕ پبەڵکو ئەو ایی نێو ئەو هۆڵە نەبوو، پرۆسەی دادگ
ڕۆڵی  دەکرا  سەرۆکی کۆچکردوو )جەمال عەبدولناسر( یم مێدیاکانی ڕژێ

و  ( دژ بەخۆی 25ئێزگەی )صوت العرب ی ئەوەی ت یبەات ەبوو ب ی خۆ
دادگای )قەرەقۆش!!( بەاڵم   نالێ  ڕادەیەی ناویان ئەو سەرۆکەکەی دەگوت تا 

ببوە  نەبوو بەڵکوو  ئەوتۆیی ڕوداوەکاندا ی ئاسایی مێژولەنێو ساڵنامە کار 
  لە  وتایانەبێها ساتە ەوەی گۆڕانکاریە مێژوییەکانی ئەوەرۆ ڕەنگد ب  دادگایەک

 
ساڵی  لەمیسربوو  یی عەرەبیێزگەی ڕادیۆیو بەناوبانگترین ئوت العرب( یەکهەمــ )ص 25

جەمال  بەدەستئامرازیك بوو  عارەب زمان،گشت واڵتانی  گەیشتەدەدەنگی وە ١٩٥٣
عەرەب  یواڵتان وتارەکانی سەبارەت بەو یەکێتیەی وکردنەوەیە بۆ باڵعەبدولناسرەو

تەمووزی   ١٤ریم قاسمی سەرکردەی نێت بەاڵم کە عەبدولکەهێێکیکە دەیویست پ
و وتاری دژ بە پۆرتڕا وەیەوتە باڵوکردنەە کئەو ئێزگەی کێفینەچوە ژێر ڕ ١٩٥٨

 )ڕدەسەاڵتەکەی )وەرگێ دەستەیو گشت دارواسم قبدولکەریم عە
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  انەوە وە ئ بەبۆنەی. ئەو تاوانبارانەی دادگای گەڵ اد و عیراقعەرەب  یمێژو 
 داڕوژە گەرمانەی هاوینی بەغدالەو ،پیاوانی رژێمی پاشایەتیواتە دامەزرا، 

ژویی پوختەوە  لەڕوی می . یانە لەناوبرانیکی زۆر دڕو هەڵەشۆ زێواشێ بە
کی  نێاوتاچ هی ەنن انکار بژمێردرێن! چونکە ئەوا تاو ە بەان ەوناگونجێت ئ

گەالنی تری   دابوو نە بەرانبەر بە ئەنجام  یان گەلی عیراق دژ بە  کۆکوژیی 
گۆڕی بەکۆمەڵیان   وو نەب دەڤەرەکە. نە پەیمانە نێونەتەوەییەکانیان شکاند 

  تا  بەروبومی عیراقیشیان دزی  لە نە  ،انیانەکەندووە بۆ گەڵ یان بۆ نەیار ەڵکه
وەک بەرتیلی   هێنانیر اکبە انی ای خۆیاند ن بەسەر دارودەستەکە دابەشی

نەتەوەیی! سەرئەنجام ئەوانە کاری خۆیان بەپێی ڕەوشی یاسایی ئەنجامداوە  
ئەوان   تاوانیتاکە  .دوە نە بازیان بەسەردا هەڵهێناوەنە سەرپێچیان لێکر

هەبوو   ەی ان ی جەنگی ساردو ئەو بەربەرەکانێییقوربان بوون بە  بوو کە ئەوە 
ئەو ماوە ئاڵۆزەی مێژوو.   ەویانی چەپڕەنیو ال ان کەلەنێوان الیەنە نەتەوەیی

ژێمی پاشایەتی  الپەڕەکانی مێژودا بچینەوەو دووبارە بەرپرسانی ڕ گەر بە 
ەبێت بۆ هەریەک  انی پوخت د بێتاوهەر  عیراق بدەینەوە بەدادگا ئەنجامی کۆتا

ەر شالیاری ناوخۆی  ەس ل کران. تاوانی تۆمارکراو لەوانەی سزاخوارد 
کۆمۆنیستی  پارتی ەبوو گوایە سەرانی زاز( ئەود قەیع سەاق )ریهەرەپێشی ع 

  بۆ واتە ئەوانەی دەزگاکانی دادگای عیراق بڕیاری  داوە!! عیراقی لەسێدارە
  دۆخە مێژوییە !! ئەویش لەوبێت بوو بڕیاری ئەو  بە ک وە نە دەرکردوون 

ەو  سزا کوێران  ی بڕیارەی تەی و و ەب . لەوانەیە شەڵەژاوەی هەرێمەکەو جیهاندا
و  مێژویی  ەکی ی ێنیڕاستپێ پەسەندکرد ئاماژەبووبێت بۆ  یەرگ م ی کەەمەتسپڕ

کەسانێک   ودەمرم  )وا منرسامکەر، کاتێ دەڵێت پاشەڕۆژی سە  لە  پێشوازی
سپاساالری   لەنێویاندا تاوانبارانی تر!!( یانژ لە ننی  مانەوە  ن شایانی بەرپێمدالە

(و  !!جەمالی لەەرۆک شالیارانی پێش )فازل ئس (و پێشوو )غازی داغستانی
ئەو  ان یی بێتاوانبوونیێنڕاست  لەوێدا  ن تدەرکەو  ک ێتاوان  هیچ  ێب  کە تر  انی کەس

نەکراو   ا زس ی نا کاسای  ی ەب بە زۆر سەرسام کردووە کە پەیڕەوی  ەی دادگای
ی تر خرانە سەر تاق، بەاڵم  ن ێشەکاکو دۆسێی ان ئازادکر هەندێک لەوان 

ر  ەه ەهداوی(مڕەوڕەوەی ئەو دادگایەی )، جەئەوەی مایەی سەرن
ە  ئەفسەر و و سەرکردەە ئ ید وخ  ەی بەشێک لە ئاست وو تا ئەو ابلەگەڕد 

دامەزرێنەری بوون بۆ دادگاییکردنی  کە  ڕاماڵیانەی لەگەڵخۆ یکودەتاچی
بڕیاری  ئەو و کرد  دادگایی خۆیانی  یەدگادا ئەوڕژێمی پاشایی، بەاڵم سەرانی 

ە  رۆ! بەوج !! درانبەجێ ئەنجامست دە ندن کە دا سەپا ەی بەسەرانمەرگ
پشیلەی برسی کەوتە خواردنی بەچکەکانی خۆی!.   ەک و سپاەی ککودەتا

قەزاز دادوەر زوهێر دەڵێت؛   سەرنجەکانیدا لەسەر سەعید هەروەها لە
از  دا سەعید قەز١٩٥٨وز ی تەمم ١٤ی هەڵگیرسانی شۆڕشی سەرەتا )لە

  ە گرتووپەیوەندی  ۆنەفبەتەل  لەپێشداوە، و خوی ڕادەستی هێزەکانی سپا کرد 
ا ئەوانیش  زانیارگریی سپێوەبەری غداو بەڕ لیوای بەیفی تەسەر وم ەڵ لەگ

ئەفسەرێکی سپا ڕەوانەی ئەو ماڵە   فەرمانداریی  دەستەیەک سەربازیان بە 
عەبدولکەریم  ندکردنیش چاوی بە بووە، پاش بە کردوە کە ئەو تێیدا چاوەڕوان

ی  انەرەدادپەرو و دادگایی وخت پ ەی قاسم کەوتوەو ئەو بەڵێنی پێداوە لێکۆڵینەو
اوەیەکی کورت  م داویستی دەبێت پێبەپێی وتووە کە پێیگ  بۆیە  رێت بگیبۆ 

ێت، پاشان ناردوویانە بۆ کۆمیتەی لێکۆڵینەوەی تایبەت لە  دەسبەسەرب 
بۆ مردن  کانیش سەعید قەزاز بیری شالیارگەی بەرگری( تا دوا چرکە

کە  یە ا وبداوەڕەا ب ئەگەر لەوخۆ ، بێتاوان زانیوە نەچووە چونکە هەر خۆی بە 
هەمان چرکەو ساتدا خۆی  و ڕەشە لە ۆگەن پیشووی ب ڕاژەکەی  ودۆسێ 

دەشاردەوە بەجۆرێک هیچکەس پەی بەشوێنەکەی نەبات. ئەو لەسەر  
و  لێکۆڵینەوەی پوخت یە گوا کە عەبدولکەریم قاسم ڕەوانشاد بەڵێنەکەی 

ەاڵم  بەدەستەوە ە بداوۆیوەرانەی لەگەڵ دەکرێت خۆبەخش خ دادگایی دادپەر
کردووەو بوەتەهۆی  وڵان بۆ قکێشەکەی وەکیەکان ال شتە ڕۆژگارو  ی خدۆ

سێدارە  پەتی ی ئەودا تا لەبەر ناخ  نی وزە لەو و پەیدابونی ئامانج گۆڕا
ایی  دگا بەو دواوشەیە کۆتەستانیدا لەبەردەم دادوا وخۆڕاگربێت، بۆیە لە

  م وازناخ  کمرۆڤێەهیچ وون لو لێخۆشب داکۆکیەکەی هێناوە ــ من بەزەیی بە
ودا دادی خۆی  ام ڕادەگرم تا خخۆم ئار ست خوداودەیدەمە دە بەڵکو 

ــ هەروەها دادوەر   ەچونکە هەر ئەوە بەخشندەترین دادوەر  ،دەسەپێنێت 
  کە بوو بەناوبانگ بەوە داوی )زوهێر ئاماژەی بەوە داوە کە "عەقید" فازل مەه

ەوتنە  کەەی د انراوانب ەو تاڕوی ئدەهێنا لەوشەی ڕوشێنەرو گاڵتەجاڕی بەکار
ی دەقۆستەوە بۆ ئەوە بەاڵم کاتێک  ی خۆ پایەو دەسەاڵترە دیاوان. ەی تانێو ڕک 

ی  ە وەاڵم ئەو هەڕەشەوە  بەدەمویستی سووکایەتی بە قەزاز بکات ئەو 
م سوکایەتی بە شکۆم  ت لێدەکەی ئەوەتکاەوە، کە دەڵێت: بەتایبەتی وەتدا

 . (ێنێت شو ڕ ن بکۆی مکەس شهرگیز ڕێگەنادەم  نەکەیت چونکە 
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 ێدارەدانە ەست سزای لدی مەبەس و خوتاوان زۆربوون 
لەو پەرتووکەیدا دادوەر زوهێر کازم لەمەڕ بڕیاری دادو سزای بڕیاردراو  

دا  ١٩٥٩ریوەری ی فرب٤ تایبەت دەڵێت )لە  ی ە بااڵی لەالیەن ئەو دادگا سپاییە 
ا،  زس ردانی بڕیا نیوەڕۆ دیسان کۆڕی دادگا بەسترا بۆ کاژمێر دەونیوی پیش

ی گەل دانیشتنەکەی  او بەناوناوی خود هداوی بە ازل عەبباس ئەلمەد" فیق عە"
تاوانبار سەعید قەزاز.   .. بانگدەکات  کردەوە. سەرۆک "بەدەنگی بەرز" 
رانی تر چوە  ەگەڵ تاوانباە ژوورەوەو لد تاوانبار سەعید قەزازیان بانگ کر

دا  یە ەکردنەکت ی ئاراسبڕیار  و نێو ڕکەی تاوان. لەبڕیاری تاوان سەپاندن 
/  ١١/ ٦ڕۆژی ی ١١١ژمارە  یردناستەکی ئارمانفەر بە  ؛ کە هاتووە 
تاوانبار   ،ی نێردراو لەالیەن سەرکردەی گشتیی هێزە چەکدارەکانەوە١٩٥٨

  لە ٣نی بەپێی بڕگەی ییکرد دادگابۆ  ئاراستەی دادگاکەمانکراسەعید قەزاز 
دوو   ی د بەن لە  ـ / ه گەی د و هەردوو بڕعیراق  یاسای سزایی لە  ٢١٤بەندی 

بەخشراو بەو   ی ١٩٥٨/ ٧٠ ن ژمارەیرەشێوێنا یاسای سزادانی گێ لە
ژمارە   تاوانباری ناوبراوەکردنی ئاراستفەرمانی کێشەیە. هەروەها بەپێی 

ەی گشتیی هێزە  ی دەرچوو لەالیەن سەرکرد ١٩٥٨/ ١١/ ٢١ی ڕۆژی ١١٨
ی  یاسا  ی دوو  بەندی  لە  ٥دادگاییکردنی بەپێی بڕگەی  بۆ  ەوە چەکدارەکان

کێشەیە.   بەو  و درا ١٩٥٨/ ٧٣اراستن انی گێرەشێوێنان، ژمارەی پاد زس
و لەسەر هەمان یەک تاوانبار  لەبەرئەوەی هەردوو کێشە هاوپەیوەستی یەکن 

اتەوەو ژمارەی  کراون دادگا بڕیاریدا هەردووکی لەیەک کێشەدا کۆک تۆمار 
  و ت وێسڵەه ر انەوەکەیدا دادوەر زوهێی بداتێ. لەدرێژەی گێڕ١٩٥٨/ ٧٠

ێت؛ بەوەی پاش گوێگرتنی  ەڵقەزاز د  ەی دادگایی کۆچکردوو سەعید پرۆس
سەرنجی خۆی   دەخوازێت  تاوانبار خوێندنەوەکەی دادیاری گشتی، لە دادگا لە

بێتاوانم.   دەڵێت ەاڵمدا دەربڕێت بەرانبەر بەو تاوانەی خراونەتە پاڵی. ئەو لەو
  ووە گوێ خست تش پ لەوان  یکەس  ٤٦ دیدەروانان  کاتی گوێڕاگرتنی دادگا لە 

. ئەوجا دادگا  ی گشتیان بگرنەواهیگوێ لەگ وە نەبوو چونکە کاتیان بەدەستە 
  دەکرێت ئەوجا وتارەکەی تاوانبار پاشان مشتومڕی لەسەر  ت لە دەگرێگوێ
  دانیشتنە  و و بڕیاردرا کۆتایی بە داکۆکنامەی بریکاری تاوانبار لە  وە گیراگوێ

و بەڵگەنامەو  گەواهی دیدەران  بە ا نەودا پ ە ئبێت. تاوان سەپاندنی دادگا بەسەر 
وانەکانی نێو ئەو  تا هەریەک لە ردووی تایبەت بە ودی کۆچکتەکانی خ گو

ڕیارەکانی لێسەندنەوەی  گوایە: ڕێخۆشکەرو ئەنجامدەری ب پرۆسەیە بوو کە 

  /فێڵکردن لەکاتی پرۆسەی هەڵبژاردن  /لەعیراقییان بووە  ڕەگەزنامە 
دنی سەعید قەزاز لەالیەن  بارکرانواتپاش  . نبەرەنگاربوونی خۆپیشاندا

بەناوی گەلەوە سزای   ١٩٥٩/ ٣/ ٤، دادگا ڕۆژی ەوەیبەت سپایی تادادگای 
  لە  ٣از بەپێی بڕگەی ی بڕیاردا بۆ کۆچکردوو سەعید قەز مەرگ خنکاندن تا

و بەئاشکرا  یی دەنگ هاوکۆ یراقی. بڕیار بە یاسای سزاکانی ع لە  ٢١٤بەندی 
  لە ژیانی ەختە الپەڕەکان ارە سو بڕی ەئ  کردنیێجەجێب  ڕاگەێنرا. بە

  مێژووی ڕامیاریی عیراقدا داپۆشرا.  او کاریگەر لەەکی کاریی کەسایەت
ی ئەو بڕیارەی دادگا جێدێڵین بۆ دادوەر زوهێر تا بۆچوونی  ەکان دەرئەنجام 

و دەرکردنی  و ئاراستەکرن ڕ بارەکانی تاوان و شرۆڤەکردنی یاسایی لەمەخۆی 
وە.  کاتە کێشەیە شیەکانی یاسا لەسەر ئەوشتی سرو دۆخە ورەداناد بڕیاری لەسێ

ە دادوەریانە نووسیوە،  رتووکەیدا بەشێکی تەواوی لەسەر ئەو مشتومڕ ەپ  لەو
ئاگادارکردنی خوێنەری هێژا هەندێک بڕگەو دێڕ لەو مشتومڕە  لێرەدا بۆ 

  ١٩٥٩/ ٢/ ٤ڕۆژی  ەک بەو بڕیارەی دادگای تایبەت کە هەڵدەبژێرین. )و
او  سزای لەسێدارەدان تا مەرگی سەپێنرەمی یەکهبەندی  ی و بەپێ وچدەر

ردرێت بۆ سەرکردەی گشتیی هێزە  ەزازدا دەبوو بنێسەعید ق بەسەر 
بڕیارە   پەسەندکات چونکە ئەو  ەکەی چەکدارەکان تا بڕیاری لەسێدارەدان

لەالیەن هیچ   ی نەبوودوبارەکردنەوە  وەوە و مایەی بەرپەرچدانبووە بنبڕ
و زۆری  بڕیارەی لەبن جەخت  وە م ئریم قاسەکعەبدول .دەزگایەکەوە

. بڕیاری لەسێدارەدان  بوو دانی مەبەستیان لەسێدارە کرد کە ە پەسەند ئەوتاخمان
ی بەغدا  بەندیخانەی ناوندی  لە ١٩٥٩ سپتەمبەریی ٢٠ ڕۆژی بەرەبەیانی

سەرپەرشتکارانی ئەنجامدەر   چونکە  انە مرۆڤی ناەشێوەک ەبکرا بەاڵم  جێبەجێ 
کە  و پێش گیان سپاردن پەتی قەنارەدازقەزاعید ی سە دن رکێقەفرتلەی لەکات
زەوی ئەوجا هەڵیدەگرنەوە دووبارە لەسێدارەی  ێتە سەرو دەکەو و ئە ێنن دەقرت

پزیشکی دادیاری بەغدا  و خێش تەرمەکەی لە پاشلەوەی خزم  دەدەن. 
ەبێدەنگی دەینێژن. گۆڕەکەی وا لەگۆرستانێکی  غدا بوەردەگرنەوە هەر لەبە 

کەیدا  ئەو لەدرێژەی مشتومڕە دادوەرییانەا(. بەغد معظم"ی لا"باب  ک زین
  بوو، نە  ەرکرد، دادگایەکی تایبەت د  دادی یدادگایەی بڕیار ڵێت؛ ئەو دە

  بووەو هەر بە  وەوە نابەچیودادگای سپای بوو نە سڤیل، بۆیە لەهەردوو ڕ 
  زا بڕیاری س و ەئ واتە کێشەیە، مەڕ ئەوەژمێردرێت لەئاسایی د  ی کێراکێڕ
  پێوە هیچ بنەمایەکی ژیربێژی قایلکەری  چووە دەر لەو دادگایە  یە ند ەپانس
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ۆ سەپاندنی  ی لەسەر سەعید قەزاز کۆکراونەتەوە کەمبوون ب ەکانبەڵگ و ووەنەب 
یاسای سزای بەغدادی، بۆیە بڕگەی  لە  ٢١٤لەبەندی  ٣سزا بەپێی بڕگەی 

  وڕەوش  او یاس ە لە یییاری لەسەر دەرچووە سەرپێچبڕ  ١٩٥٩/ ٢/ ٤ کە  یەک 
اوە  ە سەپێنریگەری هاتوهاواری ئەو تەماشاکەرانکار ەژێرونکە لیربێژی چ ژ

کە لەنێو هۆڵی دادگادا هیچ ڕواڵەتێکی یاساییان پێوە  ر سەعید قەزازدا بەسە
  دژ ە وو وتەی بازاڕییان بەدەمدا هاتونەبوە، ئەوانەی جۆرەها جوێنی ناشیرین 

زۆر  کات. هەروەها ب ن ا یبێدەنگ نا تاوانبار بێلەوەی کەس ڕێیان لێبگرێت یبە
و  ی سەعید قەزاز ێن ڕاست یر انەی باە پێچەوێنراوەی هەڵبەستراو بەکارهبەڵگ

وەها پێکهاتەی خودی  بڕیوە. هەر ار خوێندنەوەی داکۆکنامەکەیان پێج پتر لەیەک
ە کە  ونەبو ان پێ ییو یاسابوو هیچجۆرە تێگەیشتنی دادوەری  ی دادگاکە سپای

دیاری گشتی  اد  لە  جگە هەروەها ، وەرید اد  ەکیایزگبنەمایە بۆ دەلەخۆیدا 
  ە ن  یشەوە سەرۆک بە  ی کۆڕئەندامان چیەک لە یه ماجد محمد ئەمین  ڕێزدار

زانیویانە   نە  بوون  شارەزای هونەری ڕشتە یاساییەکان  نە ە وو د نێو خ  ن اییاسا 
  ئەوکات  بەوالوەلەوەیش . ت دادوەری ڕێکدەخرێ یپیشەی کۆڕ جۆن کارو

بۆ   ە وونەب یەک چ هۆ هی بۆیە پوخت هەبوو واک پ روەروپەاد دادگای د  دالەعیراق
  وت شارەزاییان تەنانەت لە کەدەر ەت کە ایی تایب ێنانی دادگایەکی سپپێکه 
جار سوێندی  یەک. سەرۆکی دادگا پتر لە و وترین ڕەوشەکانی یاسا نەب سانا 

اوانبار سوێن بدرێت لەسەر  تاوانبار سەعید قەزازی داوە لەکاتێدا نابێت ت 
گوێینەداوەتە دیدەروانیی   ادگاوە د ترە ارە. لەالیەکی تاوانب یێ نها پتەک کارگەڵێ

بەدەستەوە نەبووە بۆ گوێگرتن لەدیدەروانیی   یان تی تەواوگوایە کا کەس  ٤٦
تاوانگەلێک سزاکەی دەگاتە سێدارە. لەالیەکی ترەوە   ئەوان سەبارەت بە 

ەر  زێــ پار  وودادگا بۆی ڕاسپاردب کە تاوانبار داکۆکیکردنی ئەو بریکارەی 
مکرد، پەسەند  اوانبار پەنای بۆ هێنام منیش ت ی؛ ەتووی گوتدین محەمەد سەالحە

تاوانبارو هاوشێوەکانی،  م پەسەنکردنەکەی بەنابەدڵی بووە بۆ داکۆکی لە اڵ ەب
ە بۆ  و نە پاکانەی بۆ بێتاوان دەرخستنی کردوە نە داخوازی بەزەیی کردوبۆیە 
و  ییەکانی عیراق زادادگا س ی ڕەوش وان ەبەپێی دەقە یاساییەکد قەزاز کسەعی

ژیانی   ری پارێزە ەکەی وەکو ڕەوتی کارۆیی و ڕەوشتی خویژدان یەی ەوپێ ب
بێت بەاڵم لەبری ئەوە ڕۆڵی پارێزەری دژی بینیوە.  دائاستە تاوانبار دەبوو لەو 

  تی عیراقە لە ئۆرگانی پارتی کۆمۆنیس  اوکات ڕۆژنامەی "إتحاد الشعب" کە ه
و  ێ ەی ن ڵدانەخنەی گرتووە لەو پێداهەدا ڕ١٩٥٩/ ٩ / ٤ ی ڕۆژی ١٩٠ ژمارە

ەی پەیوەندی بەوەوە بوبێت..  پارتەکگوایە  کە دادگاو ئەوەی بەرپەرچ داوەتوە 
هەروەها نامە لە بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی گشت شارەکانی عیراقەوە  

ناوخۆ   ەی شالیارییان بروسک یشتوون تیایاندا ئاماژە نەبوە بەفەرمان گە
ندەران، بۆیە  یشاخۆپە یان بەکارهێنانی زەبر دژ ب دن رکتەقە بۆ ز سەعید قەزا

سەعید قەزازدا   اندنی تاوان بەسەرەکەی سەپ ە تایبەتئەو بنەمایانەی بڕیار
سەبارەت بەو بڕیارە ناڕەوایەی   دا درێژەی وتەکانی یاسایی بووە. لە نا دەرچوە 

د  یعکە سە ن ێی زوهێر دەڵێت ــ دەتوانین بڵ سەپا بەسەر سەعید قەزازدا دادوەر 
ەند  ۆیە پێویستە ئەوبارە بەهوە بادراو سزاوانی نەبو لەسەر ت قەزاز
تا بڕیاری دادو سزای ڕاستەقینەی بۆ  ێتەوە بارە دادگاییکروو دو رێت وەرگی

انەی لەنێو دۆسێکانی ئەو  ەقیندیاریکرێت گونجاو لەگەڵ ئەو تاوانە ڕاست
  و ە بەشێک للە بەبێتاوان نازانین ئەو ێمە کێشەدا هەن، ئەگەرچی ئ 

  نەی لەهەاڵ ناکرێت گشت ئەو ەاڵم ە، بڕویانداو کاتیخۆی نەی هەڵوێستا 
دا  دەسەاڵت ەلو ەئی ە اتک وە ئتاوانانەی  داوە یان ئەو اندا ڕوییت پاشایە سەردەمی

گشتی بخرێنە ئەستۆی ئەو. لەنێو مشتومڕە دادوەریانەکەیدا بە  ڕویداوە  و و ب
ئەوەی لەدەم  ویاندا ێ نە، لەیلقا ک پارێزەرو دادوەر و تێبینی تاخمێبۆچوون 

اکەی  ەوە دادگــ لەڕوی یاسایی ەڵێت د  کە  بیستوە یونیدبو  پارێزەر عەبدولقادر
داوی هیچ واتایەکی دادوەریانەی نەبووەو ئەوەی من بیزانم کێشەکەی  مەه

مەبەست تەنها لێدانی   ەو بوو ەزاز هەر درۆودەلەسەی هەڵبەستراو سەعید ق
  بڕیاری تاوانبارکردنە  ئەو  وەی ەب  بوو،  وو وچ ردەمی لەناەس انی سیمبۆلەک

  ەوە گایو داد ەیش ناڕەوا بووەو هیچ پاقژییەک بەسزاکاری بڕی ،بەتاڵە
باری دادپەروەری. هەروەها   وربووە لە و کۆتا د  و لە سەرتاوە تا نابینرێت 

مامۆستای پارێزەر مەحموود چەلەبی دەڵێت؛ وەک سەعید قەزاز بۆ بەرگری  
  خوداو بە  بوو بە یشپڕباوەر اتدا وەسادگدا ی لەڕوی شکۆی خۆ  لە

ـ  چکردوو جەرجیس فەتحوڵاڵوە دەڵێت ـی کۆ ۆستا زمانی مام  چارەنووس. لە 
ی  ١٤شۆڕشی  کە ڕیزکەم  بۆ  انتئەلعەبدی  ی وەکزۆر ناوی کەسانی م دەتوان 

گەر باری بەرپرسایەتی  ئەلەکاتێکدا  کردنەوەبەرز دو پلەیکریخەاڵت تەمووز
  کوشتنی خۆپیشاندەر کەمتر  ی ئەوان لە ێتراەرپرسی ب ، رینگب اسایی لەبەرچاو ی

دا  ەییە بەنرخپەڕاوە یاسای و لەمان ەدادوەر ئەو ز. قەزاێتی یاربەرپرس  نەبوو لە 
دەڵێت ــ ئەوەی ستەمی ئەو دادگایەو ناڕەوایی   داوە تێیدا ەیەکیشرۆڤ
انی بەزەیی،  لەگشت ئامرازەک دادگایە  ، ئاوڕنەدانەوەیلمێنێت سەدەی ەکانبڕیار
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  لە  ی تەمەن هەروەها بوو وسێ ساڵ فەرمانبەری گشتیی بار سنا نکە تاوچو
ەکی  یپێچیهیچ سەر پیشەییبوو، بەدرێژایی ژیانی  ەوە ساڵجا پەن سەرووی 

  ەو ئ  یداد بێنیشانەکانی تری  وە. یەکێک لەویاسایی یان بەرەاڵیی نەکرد 
  تا  داارنب تاوا وپارێزەری داکۆک لەنێوان  ەوو ب ڕوونەدانی چاوپێکەوتندادگایە 

  ئەو دواون بەاڵم لەکاتی دادگاییدا لێی ڕاستیانەی پێڕاگەێنێت کە  دێک لەو ەنه
ار  انبتاودژ بە پارێزەری  بەشێوەیهەڵوێستی  ن د رکو ە لداکۆکی ری لەب
  ان سەرپەرشتیارانی دادگایش ئەو گرنگترین بنەما یاساییەی  .کەوتووە ردە

  تاوانی ی رای بڕی تەکاتاوانبار بێتاوانە تا ئەو ؛دەڵێت  خستووە کە پشتگوێ
شێوەیەکی   ەپێت، بەاڵم ئەو پرۆسەی دادگاییە هەر لەسەرتاوە بە دا دەسبەسەر

دا  ئەو بەسەر ن ایک تاوان نەپاراستووە. بەجۆرێ ی وەو بێالیەنیبو  ەوشی ناڕ
بسەلمێنێت. لەوباوەڕەدانیم لەعیراقدا  ییوە هیچکەس نەتوانێت بێتاوانندوسەپا 
ئەو  ەسەر قەزاز ل یەنووس ارچ  کەس هەبن ناکۆک لەسەر ئەویدوو

ۆر  ز  ی ئەوە ولەدادگادا نواندی  بووبێت کە  ئازایەتییە  جوامێرانەو  ی هەڵوێست 
تەنانەت خودی   ت ناکالەوە  بوو. هیچ کەسیش گومان ی خۆی دڵنیاەپاکل

و  و پوخت سەعید قەزاز پاک زانیوە کە ەوەی ب  یشمەهداویی سەرۆکی دادگا
ات  . ئەگەر پێویستکویەتیوب  بوو کە  نەووەو شایانی ئەو پلەوپایاب ست سەرڕا

ەوە  ، لهەڵسەنگێنینبەسەر سەعید قەزازدا هات بەشێوەیەکی گشتی  یبارە   ئەو
 . اروانب ک تا وە بوو نەوانلێکراو ا ناڵێم کە تپتر 

 انی ژیانی سەعید قەزاز چەندین دێر لەسەر دواڕۆژ 

رتووکەیدا کە  بەشی چوارهەمی ئەو پە لە ،دادوەر زوهێر کازم عەببوود 
بزانێت وا   مرۆڤ بەوە  رکات ەه انی ژیانی دەڵێت )ۆژواڕد  تە بەبە ای ت

تایبەت   خورپەی  وژی ە گر دەبێتەوە جۆرێک ل نزیک یلێ ەکانی ژیاندواچرک
و ببێتە  دا ورە بەردات یوکات لەپێناو مانەوەئە  لەوانەیەدادەگرێت،  یدەرون

ن  یا ی لە بەندکەرانیارمەتی  ی خواستنکەسێکی کڵۆڵ یان بکەوێتە پاڕانەوەو 
وێنێت لەگەڵ  بنیان بەدەستەو ڕەوتی نەرم وئە ی ی لەسێدارەدانفەرمانی ەنا ئەو

ی  یلەپڕ تروسکاکە ت بێی ئەو چرکەیە دەوانوەڕ اهاوڕێیانی زیندان، یانیش چ
چارەنوس خۆڕاگر  بە  ، ئەگینا لەبەر باوەڕ تێدا دەردەکەوێت بوونی ڕزگار

ارن  ەکد  بینیوە  اندەبێت. هەر ئەوانەی بەڕاستی ئەو چرکەساتانەی ژیانی
و  ی دواڕۆژانی ژیانی سەعید قەزاز بزانن ەەسات ڕاستگۆیانە ئەو چرک 

سزای  بوو، کاتێک سەعید قەزاز بوێرو ئازادا داویگێڕێنەوە. لەدادگای مەهیب

و پڕباوەڕ بەخودای مەزن  اڵین رەدانی بەسەردا سەپا ئازاو پۆ ێدالەس
ادوەر  ە، د وەجگە ل . ە(پێوە دەرکەوتوو  ی بەدەر خۆڕاگری جارە لەڕادەهەندێک 

ی ئینگلیزیزان بوو، جارێکیان بەڕێز عەقیدی سەففاری  دەڵێت؛ )ڕۆشنبیرێک
  ەهرۆیەکەی پەرتووکی جەواهر الل نگلیزی ئین چاپە خانەنیش دەیبینێت 

رمیەکانی لە  ەەوە. ئەو پلە فدەخوێن یسەرنج لەسەر مێژووی جیهان"  ندین "چە 
  کاتێک . ە بڕیوە ن ائازای رزۆ یشالیار پلەی  ەڕێوەبەرایەتی شارۆچکە تاب

نامەکەی لەبەردەم دادگای  داکۆک  خوێندنەوەی پاش سەعید قەزاز خوالێخوشبوو 
ۆ لە  ب  دەپرسێت، سەففار لێ دارڕێزبۆ ناو زیندان،  تەوە گەڕێدە مەهداوی 

سەعید قەزاز دەڵێت؛   ڕەوانشاد و بەتین بوویت؟ داکۆکنامەکەتدا هەندە وشک
ید  بووە بینیویەتی "عەق  هداویداە ماکەی دگداکاتێک لەناو ڕکەی تاوانبارانی 

  وەسفی تاهیر"ی یاوەری عەبدولکەریم قاسم، کە پێشان یاوەری نووری 
ی تێیدا  ای عیراقاران پاشنێو ئەو لۆچەدا دانیشتووە کە جبوو، لە سەعید 

و دڵگەش چاوی بڕیوەتە سەعید قەزازی نێو ڕکەی تاوان، چونکە  یشت دادەن
ت  ی کۆندا بوو کە تەنیشەرلەمانپ هۆڵەیو ئە دادگاکەی مەهداوی لەنێو 

یەی  وتە مێژوویئەو  تە سەعید قەزازشالیارگەی بەرگرییە، بۆیە ئەو، وا
کۆکەی لەبن  ە سەر سەتەی دەچمت "سێدارە من ناترسێنێت، ئەوکا ەمدا دێبەد 
وەسفی تاهیر بووە.   مافی ئەوەیان نییە بژین" مەبستیشمدا کەسانێک دەبینم پێ

و لەوێ  ایی ی ەنەر دەیگوێزنەوە بۆ ژووری تکسەی کۆکی دای لەپاش ئەو کۆڕە
لەسەر  وربووە و هەر سبەاڵم ئە بخوازێت لێبوردن لە دەستەی دادگا  پێیدەڵێن 
  الی ێڕنەوە بۆ زیندانی پێشوو یەک دەیگ پاش ماوە بۆیەلێبوردن  ستنینەخوا

نی هاتووە،  کاتەی پێی ڕادەگەێنن کە کاتی لەسێدارەداەوئ هاوڕێکانی. 
کردووەو   ەگەڵ هاوڕێکانی ڕوویەکی گەشەوە تەوقەی لو بەێ سەرپ تە وە هەستا

و  زندانییان  گشت  ی لە اڵئاوای باوەڕێکی بتەوەوە م و بە توند دەستی گوشیون 
لەبەردەرکی بەندیخانە  وە زۆر خێزان دوای ئە  وە. ڕۆژیپاسەوانەکان کردو

  ی بۆال  ونبو کۆبونەتەوە بۆ ماڵئاواییکردن لە ڕۆڵەکانیان. لەنێو ئەوانەی هات 
ەکەی، بەاڵم  ی کیژو هاوسەرەڵ کێژەکەی دەبێت لەگ ەزاز ژنەکەی سەعید ق

ڕێگە نەدات خێزانەکەی بێن   ن دەڵێت پاسەوا  ئەو بە "رئیس عرفاء وەنناس"ی 
و  اوە ت بیانبینێت، بەاڵم پاسەوانەکە شەڵەژازێبڵێت ئەو ناخوپێیشیان  و  دیتنی بۆ 

و  وە ژن دەگرین یەکەالە ات. لبکچیبۆیە نەیزانیوە  بووەتووشی سەرلێشێوان 
، پاسەوان  ڕوو لەکۆتایین، پاش زۆرلێکردنی زندانییان  انژیی چرکەکان 
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کەوێتە  قەزاز دەکیژەکەی سەعید  ەوە وە، لەالیەک ە ژوورە ی دەکاتخێزانەکە
و لەوالوە ژنەکەی دەگری، ئەویش  جوێن بە ڕژێمەکەی عەبدولکەریم قاسم 

  و پێی کردن دەایی لێماڵئاو یکورد  بەە وراودوور لە قوژبنێکی زیندانەوود 
چارەنووسی دیاریکراوی خۆی ببینێت(.   و بیهێڵنزووە بڕۆن  هەرچیگوتن دە

دەڵێت؛   زازەوە سەعید قەر لەبارەی مەنە یان دارایی پاشماوی ژەوێا تەههەرو
سلێمانی یان   ئەوە نازانێت ئەگەر خودی سەعید قەزاز یان خێزانەکەی لە

ن هیچی لەپاش  وکردوکاری تێدائەو ە ک عیراق ی تر شوێنانی  و تەنانەت لە 
میژونووس حەننا   ئەوەیە کە  بێت ە ه ەوە مانبەدەستەی بەڵگ تاکە جێمابێت. 

  و تی یویە نوس  یراقپەرتووکی یەکهەمیدا لەسەر ع  یی بەشێک ە ەتاتو لب
  سەر لە ی تۆمارکراوویوزاری گشتیە ەڕ مەنەو زس لە یتەواو  یەکی نەخشە 

لەنێو ئەو لیستەیەدا  ، اشایەتی پ ی ەردەمس ریشالیارانی ت سەرەک شالیارو 
بینرێت. وەک لەپاش مردنی هیچ خانوبەرەیەک  انەعید قەزازە ناوی س تەنها 

  لە ێک کەس یان  مابێت یان بووەی تر بەناوی خۆییەوە چێە بەناو نیی
تۆمارکرابێت. بۆیە دەکارین بڵێین ئەو هیچ گوێینەداوەتە ئەوەی   خێزانەکەی

ەتی گشت ئەو ساڵە زۆرەی لە  بەتایب ،ت یدەگرەرو  تەنانەت لەو مووچەیەی 
ی شتێک  خەرجی ئەو خێزانە بچووکەیەی بەرزدا بووە دەیتوانی لەپاەو پل

  وە. ئەو یز نەیبو هەرگ ەوە کە یناڕەوشی ەکی ڕێگەی ە ب ات، یان کەوت بکپاشە
پایەی خاوەن  ڤ" ژیاوە نە هیچ سوودیان لە پلەو خێزانە بچووکەی نە "هایالی

نە   چەندین ساڵ شالیاری ناوخۆ بوو  ی یاەدرێژب  کە خێزان وەرگرتوە 
ئەوکاتەی   نەژیان وەرگرن، رەوەی عیراقی پێکردوون تا چێژ لەدە گەشتێکی

ەزازی  د قەعیکچی سژن یان  یشڕۆژ یەک هیچکەس تاکە یاربوو غدا شال لەبە
شارەکاندا موتەسەریف یان  بەجۆرێکی سەرنجکێش بینیوە، یان ئەوکاتی لە

وکە  انە، چۆن ئەو خێزانە بچو ەرسووڕم س مایەی ی وە فەرمانبەر بوو. ئە
  پلەوپایەی ئەو کە  لەگەڵە خاوەن تاکە خانوویەکی گونجاو انی ببێتنەیانتو

پاش   کە  وون ێچی ب یریدا کرخانوە کۆنەی م  و و ئەوان هەر لە و، بەڵکلیار بوشا
ی تەمووز بەپێی یاسا ناچارکران چۆڵی بکەن، ئەوکات  ١٤شۆڕشی 

و  مووچەی شالیار لە لەکاتێکدا ی. ی ئاسایێرەکی کوینو خێزانەکەی دەچنە خا 
کی  شتێو بکات  ەکەی بەشی ژیانی خێزان ڕا دەبپاشایەتیدا هەندەی پێ دەمەی سەر
ئایا سەعید   ەاڵم بکات، ب خانویەکی نوێ هەرنەبێ کات بەشی ب اشەکەوت لێ پ

قەزاز هیچی بۆ خێزانەکەی چیهێشت؟ دادوەر زوهێر کازم لەکۆتایی بەشی  

  لە ژیانی ر و الیەنی پرشنگدابە الیەنە شاراوەکان ئاماژە  ەا بەشدوە چواردا ک
  ینیومن ب من  و دەڵێت: زۆر لەوانەی سەعید قەزازی کۆچکردوو دەکات 

ەرداری شکۆی  سبدەقەزاز سەعید  هیچکات  ی ئەوە  لەسەر پێداگربوون
و  نەبووە. ڕەوشتی نەرمی دور لە الوازی  ی و خووە کوردییە ڕەسەنەکانخۆی 

ست  ، هەگۆشەگیر نەبووەهیچکات وەک . سەعید قەزاز ەوو ب  ەبر ز بێتوندی 
ە  یندیپەیوە  بەوپێیەیوە، بەڵکو کرا یەکی تایبەتیش لەمێشکی ئەودا نەهیچ گرێ ەب

زۆرجار پێیخۆشبووە   بووەو  ڕوخۆش  ۆر ز دەریانخستووە  یەکانی کۆمەاڵیەت
ی  تەگاڵ  ڕۆشنبیریدا یبار نگی هاوڕێیانی بکات. هەروەها لە بەشداری شەوئاه

ری.. ڕامیاری..  کولتوباری  بەئاگا بووە لەو نکە هەمیشە خوێنەروە چو ارنەکپێ 
یەکی تری  گەواهیوێژەر و وێژەو بارەکانی تری ڕۆشنبیری. ت ڕۆژنامەوانی 

ودی ناوەڕۆکی بابەتەکەو نیشانەی  ەگەڵ خ نجێت لگودەکە نوێی هێناوەتەوە 
  ن ز ری مەژەوێو دروستییە بۆ ڕوداوێکی مێژویی، ئەویش ئاماژەی ڕاستی 

ز کە دەڵێت؛ ئەو پیاوە  مەهدی ئەلجەواهرییە لەمەڕ سەعید قەزا محەمەد 
لەمڕۆژانەدا   ،بوو ڕەووند ت  سزادانی سەرپێچکاران لەبارەیبەهێزو پاقژە 

  جۆرێک لە ڕەوشت بوو، گشتیەک لەو  خاوەن ابینرێت.ڕەوشت پاکی ئەوتۆ ن
ی  وا نووسری تەو وتووێژم لەگەڵ کردوون بەئەنقەست وکەسانەی بینیومن 

بوون یان ئەوانەی  قەزاز سەعید  ی ەوە کە نەیار نگێڕادەەسانەم بۆ ئەو ک
، بەاڵم گشت  بەو بوونش یباری ڕامیارییەوە نەیارو تەنانەت دژبەهۆی 

بێگومان  ئەوە ووە. دەرچدی سەعید قەزاز ووو لە س ئەرێنی  گەواهیەکانیان 
یەکی  ەو چی ماەر ەگکە هەرگیز بزر نابێت ئ ن و ناوبانگی چاکچاک  نیشانەی

بزر بکرێت هەر  ئەنقەست بەدەستی لەبەر هەرهۆیەک  و یا درێژ ئا رت کو
یدا  ککێوپەرتو انی لەبریفک ستا عەبدولقادرڕۆژێک دێت بکەونەوە ڕوو. مامۆ 

بووە لەگەڵ گەورەسااڵنی  د بارزانی منداڵمەسعوو ک بەڕێز ێت گێڕێتەوە؛ کایدە
  ی مووسڵ ر ایفی شەرەسخزمیدا چوونەتە الی سەعید قەزاز، ئەوکات موت

ەن کە بەشداربوون لە شۆڕشێکی دژ بە  بوو، تا بکۆشن ئەو بارزانییانە ئازادک
وود بارزانیدا بوو پێش  ز مەسع ە بەڕێڕژێم. ئەو بوێرییەی لەوڕۆژەدا ل

ەتییەی لێی بینرا بەهۆی جۆری  و ئازایو ژیری دیارە ئە ەوتبوو، تەمەنی ک 
ا  " مستەفد رەی کوەوتن گۆشەکردنی باوکی "سەرکردەو دروشمی بزوو

ووەتەوە کە موتەسەریف لەوبەریەوە  بارزانی بووە. کاتێک لەو مێزە نزیک ب 
ومڕ دەبن، بەڕێز  ڵی مشتسەرقا دانیشتوە، هاوکات گەورەکان پێکەوە 



 وودزوهێر کازم عە بب           ز ەزاەرنج لەسەر سەعید ق س

83           84 

و  ەزاز دەپرسێت کەی لە سەعید قکەسوکارەندکردنی مەسعوود هۆی بە
  خانەکان  ەکێک لیەز ناکات؟ ئەوسا سەعید قەزا ئازادیانلەبەرچی  ؛پێیدەڵێت 
و وەک خەاڵتێکی  دەردەکات  اندانو پێنووسێکی پەی ڕادەکێشێت مێزەکچاوی 

ەو دیارییەی  دڵی ب  انی کە بچووک دەیدات بە بەڕێز مەسعوود بارز
دەزانم کورد مافی  زاز پێیدەڵێت؛ سەعید قە، ئەوجا موتەسەریف خۆشدەبێت 

بەر  ە تز دەسهێو و جەک خۆی دەخوازێت بەاڵم ماف تەنها بە توندوتیژی 
و  کێشەکان چارەسەر بکەن ێت، بەڵکو دەکرێت لەڕێی ئەو پێنووسەوە ناب 

تا ئەو پێنووسە  تائێس ارزانیگرەوی پرسەکەیان ببەنەوە. لەوانەیە بەڕێز ب
  دەیزانی میللەتەکەی خاوەن مافە ئەوەیشی وەک ە ێت. دیارنگەی هەڵگرتبەقەش

  چارەسەر  بڕان کێشە اد و وون ب یخ ە هێزو یازانیوە کە ئەو مافە خوراوە تەنها ب 
ەوبەری ئەوبووە. بڕوانە قووڵی ئەو  ناکات. ئەوە دیدی چل ساڵ لەم

و مێژوەی پاش گشت ئەو  ارد بە ەکی سپاژەیەی سەعید قەزاز چۆن واتایئام
درێژەی هەڵسەنگاندنی  بێتە بانگەواز. هەروەها لەدە  بۆیزانە ساڵە ئاڵۆ

ی فەرمیی  کەسایەت اد نی کاراژۆکەسایەتی سەعید قەزازدا دەڵێت؛ وەک لە ڕ 
قەیرانی سزاو  سەرەڕای دەبینین چونکە  اۆیید زاڵبووە بەسەر کەسایەتی خ

  تەنانەت  و نەیتوانیوە ماوەوە اد ناخی ە لئەو خووەی  هەر  یش بەندیخانە
ئەو خوە   جارهەندێک مێشکیدا بسڕێتەوە.  لە یەیڤان رۆم یخووک تۆسقاڵێ

  ش یجارجارەدا. ایەتیسەباری ک  ەربەس ە بوومرۆڤانە "کوردییە بەرز"ـەی زاڵ
ئاستی سەرپێچی لەیاسا، چونکە   ووەتەەیاند خۆی گ  یەوەیارمەتییەکان  هۆی بە

  لە تەنانەت ڕێیانەی کردووە کە ەو هاوندێک لبووە ئامۆژگاری هەی وا جار
بوون. ئەوانە لەخۆیدا نیشانەن بۆ ئەوەی وەک   دژ بەو  ی ڕامیاری  ی نالیە  و زیڕ

واڵتەکەی. سەعید قەزاز کوردێکی   تی ی رو نەب اد  بە بێت ەک پەیوەست یعیراقی 
  شانازیی بە کوردبوونی خۆیەوە کردووە. ئەگەرچی لە نەتەوەیی بووەو 
یست  کورد دەژمێردرێت بەاڵم وەک پێو دارانیلە ناو ێک عیراقدا بە یەک

ئەوەی   یش و یادەوەریی ئەو نەدراوە. وەکترانگ سایەتییەو ناوبی بەو کە گرنگ
کورد ئەوپەڕی   یانی ینیم گشت برائەو ب رەلەس ا د منەمن لەکاتی ئەم نوسی 

دەزگایەکی   لەڕۆژان بۆیە لەوانەیە ڕۆژێک بۆی دەنوێنن  تیڕێزو خۆشەویس
کانی  ڕەپەدوا  لەکارە بداتەوەو گرنگیشی پێبدات. وڕ لەووێت ئا کوردی هەڵکە
کە   وبارە دەخاتەوە ڕوو دو انە دا دادوەر عەببود، ئەو ستەمپەرتووکەکەی

و نەوەی  تا بۆ مێژوو ویژدانی مرۆڤایەتی  وە وب چاری وود  سەعید قەزاز 

هەر  لەبەر  ماوەیەکیش نامرێت ئەگرچی  بسەلمێنێت کە هەرگیز داد  یداهاتو 
  ی انەکیی کاریگەر و یە نەمانی ئەو هۆ وار بزربێت هەر بە هەم نا ەکی ەی هۆی

تەنانەت   یان  هەور بەجۆرێک  مافپەروەری دەکەوێتەوە درەوشان  بریسکەی
بەو بەسەرکردنەوە  دەتوانین توانێت بیشارێتەوە. ە ن ەیش ین ک  شی تارمایی ڕە

دادوەر زوهێر کازم   کە بڵێین ئەوە  کردمان  ەی لەسەر ئەو پەرتووکە سووک 
وەرێکی  ن داد الیەن یاتوێژەرێکی بێ وەک وە چی وب ودا سەرکەوت وەلە بود عەب 

الیەنە شاراوەکانی ئەو دادگاییەو خودی سزای   لە شارەزا لە دەرخستنی زۆر 
دیدی  ەتی توانیوی ەستەی دادگای سپایی بااڵو بڕیارەکەی. ئەو و د ناەد دارسێلە

فی  و مات ێدەربڕ  یانەی خۆی بەهەندێک وشەي مێژویی بێالیەن یدادپەروەر
چکردووە بەم وشە  رە کۆەو شالیائ و بە سەعید قەزاز ت دابەواوی خۆی ت

  نا تیپشنەمایانەی کاتیخۆی و بچونکە ئەو ڕەوش .. )  ناسێنێت مێژوییانە دە
د  ەسەر سەعیتا مەرگ ب بۆ بڕیارو سەپاندنی سزای لەسێدارەدان  ەوو ست ەبپێ 

  ە گرنگ ئەرکەئەو  کە..بۆ سزانەبوون و ئامراز ن و قەزازدا نایاسایی بو 
نەی ڕامیاریی عیراقی سەردەمدا  زەمی  یە لە انە لەو، کە ەئێم ئەستۆی دەکەوێتە 

و  یاسا ی انیاوپ  تیشتێکی نوێ بژمێردرێت، ئەویش بێگومان بەرپرسیارە بە
و  ە ئنەمانی  لەگەڵ چێت، لەناو ڕژێمی سەددام حوسێن  هەرکات  ،دادە

پێ   راقیان ڕوی عیشکۆو ئاب ی ەان یاساو دەستور شکێنەر ی و ڕەوتستەمکاری 
  ئەوا  ، بۆ عیراقبگەڕێتەوە  ەری و سەروی باری دەستور  وچێت ربەسە دۆڕا

ادگاییە  د  یە پرۆس بە و و دادپەروەرانە بکەوێتەوە گەڕ بێالیەن  یدەبێت دادگا
ەسانە دووبارە دادگایی  اسا ئەو کبەپێی ڕەوشی ی  ێشەد کۆنەکاندا بچێنەوە 

رلەنوێ سزای  وەو سەا سەپابەسەرد  انیاسایینابێبنەمای  سزایبکەنەوە کە 
دا  وجیهانی پێشکەوتو ئەو شێوازەی لەبەهەمان دەرکەن  روەرانەیان بۆەدادپ

  الیان ئاسایی چەرخ  ت وهەڵکە ن یاالی ئەوانەی بۆواتە  .پەیڕەو دەکرێت 
  بە پڕۆسە ناڕەواو نا  ، ەوەت ەوو ب یی ساائ ی ێنڕاستباری و گەڕ تەوە کەوێب

ە پێویستە  ۆیب  . رەکە گەب ەبووالیان وە یەکانی دادگادا چوونە یسروشت 
نێوان ساڵەکانی   لەعیراق ەرگیرێت کە د وهەنە بە ن هەڵوێستا ئەو دالەعیراقیش

  لە چی زۆر . ئەگەروەژیا اد گەریخمتابن دەسەاڵتی لە  ٢٠٠٤ بۆ  ١٩٥٩
  ی ڕاست ڕەوشی ون بەاڵم لەژیاندا نەما  نی ئەو سەردەمە وداوەکا ودیدەروانی ڕ 

داپۆشرابن   ێی کات کی بەپوەک وتمان بڕبڕەی پشتی مێژوەو لەوانەیە هەندێ
ەتایبەتی ئەو  ەرهەڵدەنەوە، بئاشکرا س و ڕوون  بەاڵم هەر ڕۆژێک دێت 
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  یش یان  ووە هێشتنا جێ نوسراو بە ی انەکنوا ەردید  بەشی زۆر لەگەواهییانەی 
 وەتەوە. و کرد  باڵویان 

ەتەوەیی نەبوو تا بۆنەی نەتەوەیی بۆ  نێکی ن قارەما سەعید قەزاز وەک
ستی یان  یشتمانەکەیی دووچاری نشووە ننەبو ش یێکی ئەوتۆ خۆفرۆش ، بگێڕن

بووە  و ئاشکرا ڕۆڵی کاریگەری و ڕوون . ئەو کەسێک بو ن کردبێت لێکدابڕا
انەوە، بۆیە  باریەتە ژێر ویشو کەوتو راق یارییەکانی عیماڕجۆڵە موج لەسەر

بێت ناکرێت ئەم توێژینەوەیە بە دەسپێک بژمێرین بۆ  دەەک لەبەر هەر هۆی
بۆ   بێت ەدڵسۆزان  بانگەوازێکیدەشێ پیاوە، بەاڵم  بۆ ئەوتمانە گێڕانەوەی م 

ی.  ر نگسۆز یا الیە دور لە ی ی مێژووی عیراق بەشێوەیەکی پوختگێڕانەوە
لە   هاوکار ببنە دەکارن  دەکەین کە  انە کەست ئەوشگلەپێشنیار  ی ڕوو 

و نەوەی  ی ێن ڕاست  باریو و مێژوەکەی ێناو عیراق بابەتە لەپ  وئە گێڕانەوەی 
سایەتی  باری کە واەوکان ود ودەروونی کراوە ڕ  و بتوانین بە دڵ ا ت ومان داهات

 .وە شیتاڵ بکەینە

 بین  ی ڕاست  رینگبا لە نوسینەوەی ڕازدا هەردەم الیە 

وە  ە بۆ ڕوونکردنەگرنگڕاستییان الانەی رواخوێنە  لەو  هێژایەک  گشت مافی 
وی  دو سۆزو کەوتنەدوور لە پێچوپەنای ئارەزو یان بادانەوە بەالی بکۆشن 

بەاڵم  ین، خوێند ەد ن پێ ژویا ی مێوانە ەوە یسەرەتای منداڵی. لەوتێکی تایبەت ەڕ
هزری  بەڕادەی  ت و نەست سەه ەب  خوێندن قۆناغەکانی  درێژایی بەئێمە 

  ە ل لێک ەیوایە بە . ئەگەر ئەو نەیارب یننەگەیشتو یێ ل نەکانی مێژو ۆستای وا مام
  ی ن دوژمو ئە  بەهەمان شێوەی دەبو ئێمەی منداڵی دەرونپاکیش  ن ا کەیی تە یاکەس
  گوێڕایەڵی لەبەر  رەگ ەئ  بکەین  ئاراستە  ی خۆمانکینەو توڕەیی  وبین 

اریگەریی وزەو تەزووی دۆخی  ک ە ژێرتنەویان لەبەر ک ە یاوب  ڕێز ی کوێرانە
  ند پەسە  ال الیەنەکەی ترمبیری  نم  گەرەکە  ، چەوتەیو بەو بۆچوونە زاخدرا
  بیروباوەڕی باوی ڕۆژ، ئەگەرچی بیروباوەڕێکی  چونکە دژە بە  نەبێت 

ش هەرجۆرە  نییا  روەرینیشتمانپە ی تری ێک رجۆی گشتی بێت یان وباڵ بەر
. لەکاتی  ی تایبەت ارد و ئارەزی ێکتاخم مێشکی  لە بیری تری چەسپاو 

هێر کازم عەببوود  یم بەو پەرتووکەی دادوەر زوپێداچونەوەی ئاسای 
"لمحات عن سعید قزاز" لەکۆی زنجیرە   ناوەناوی  ونووسیویەتی 

رگەی  و پەخشەو لەالیەن شالیاتیی چاپ ەتی گش ەبەرایچاپەمەنییەکانی بەڕێو

ت،  شیاپ گەەچ ب کوردستان لەسلێمانیکومەتی هەرێمی نبیریی حڕۆش
بینییە ڕونانە هەڵێنجین کە نمایشی خەستن  یمان لەتوێی الپەڕەکانی ئەو تێ توان 

دووبارە سوپاسی زۆر ئاراستەی ئەو پێنوسە دەکەین کە  لەو پەرتووکەدا. 
بڕ چی  و بە گفتی بننەڕووی ڕاستییەکان بۆ خستبووە  ر هەمیشە دەسپێشخە

ناوداراندا  پێڕستی  ود ڕیزبەن لەنەی مێژوی بێبار یا یئەو کەسایەت  مەڕ ناویلە
نەتەوەییەکان. زۆر   ەی ی تە یاو کەم ەبارەی میللەت پشتگوێی خستوون یان ل

رتووکەکانی  ی پەنووسەر کوە کەوێت هەڵڕەوتێکی ئەوتۆ  ەەنو دەگمستەم ائ
بێ   کەسێک  ینیبین ( دەابئەالصو  یزدیەالشبک، ال، ازعید قزس لمحات عن )

وسینە  تانە. ئەو ن ەو بابەل بدات  خۆت وبڕینە سوود یان مەبەستێ تایبەچا
انەیە  شەکارییکردنەوەی ئەو چەوو ڕاستی ێنوەی باری ڕاست لەپێناو ڕوونکردنە

  لەو  ەیکردووە. واتە ئەو پیاو لەکەداری ژیانی سەعید قەزازیان ێنڕاستکە 
لەو پایە  پێداوە، ئاماژەی سەختەدا کۆشاوە ــ وەک لەپێشدا دۆخە  وکات 

  مەبەستی توێژینەوەو ناساندنی ئەگەر بە .نێت ێ پەسا بسیاا ەی شالیارگەد یفەرمی
ن ئەو کەسێکی  مان داماڵێن دەبینی ی خۆکەسایەتی سەعید قەزاز گرژی لەمێشک 

ڕژیمی  بۆ ی دلسۆز  وەک . و نمونەیی بووەمانبەرێکی ئاسایی و فەررزان ڕامیا
بە   ەودوا چرکەکانی ژیانیشی گیر پابەندب ، تا اد شکیبەسەر مێ  پاشایەتی زاڵبووە

  ،ئاماژە بەوە بدەین کە دەزانم  شییپێویست. بەی خۆیەوە ەتیەکان ە کۆمەاڵیتی نەر
ی زور بێزار  و ئەو پەرتووکە خوێنەری هێژا مەخابن هەڵەي زۆری چاپ لەنێ 

  کە  لەدەزگای چاپکەر نابورن هەاڵنە  ەوئ ەبەرلکردوە بۆیە هەرگیز ئەوان 
ەرکی  ئ  ینارکرد ەد ەکبونەتە هۆی ل ەوەن، لەالیەکبوو  بێمەبەست بێگومان 

ەو ئەرکە پوختەی  ئ  اوەتە گوێنەد نووسەرو وەکتر سەرپەرشتیاری چاپ 
بەپێی   ۆمارکردنی ڕەوشی ژیانی سەعید قەزازنووسەر کێشاویەتی لەپێناو ت 

زۆر سەرچاوە کە   پاش پشتبەستن بە  ئەویش ڕەوتی زانستیی مێژویی نوێ 
لەوەی   مە ادارکاگئ بووە. لێرەدا دەخوازم توێژەر ەوڵەمەند د ەکەی پێ بابەت

  ی گشت ڕاستیەکان لەسەر وەرگرتن نین بۆ  ی بەس عەرەبچاوەی تەنها سەر 
زانیاری پتر هەبن  سەرچاوەی بیانیدا ە لە ژیانی سەعید قەزاز. لەوانەی

چوار گرێ دەسەاڵتی عیراق لەبن  تر لە ی کە پزمانی ئینگلیز بە بەتایبەتی 
  لەو بابەتە  ۆر ا زد نا ئەو نیکابی ئەرشیڤە اڵ دەبێت لە دۆ  بوو هەر  داانئەو ەستید 

و پیاوانی تری  ە پەیوەستن بە سەعید قەزازدیکۆمێنتانە هەڵگیرابێت ک
  کۆتایی پەرتووکەکەیدا بە  ەزانم لە . هەروەها بەچاکی د سەردەمی پاشایەتی 
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  ە ناویان و شوێنانە بدات کوێنە ئاماژە بەو کەس  بە یان پاشکۆیەکی کورت 
ی تێکەڵ  ەک بابەتەخاوەن  یەک وێن دێەنتە نێو ئەو بابەتە. یان ه کەوتووە

وە لەپێناو  لێدەکەین بۆ ئەو ئەرکەی کێشرا بکات. دیسان دەستخۆشیی
ستییەی وەک لە پێشەکی پەرتووکدا دەڵێت، هیچ مایەی  دەرخستنی ئەو ڕا
خۆی  لەیاد چووبێت هەر ڕۆژێک دێت لە  رچەندە ستی هە گومان نییە کە ڕا

 .ت بدوێ

http://www.iraqoftomorrow.org/wesima_articles/civil_st
udies- 

 

 : ی مووسڵی لە وتارێکیدا دەڵێتر ئەلبەکوع پارێزەر فارس عەبدولسەتا 
  چەڵەک کوردیدا کە لەبەغدا دەردەچو تآخي"ی بە ڕەڕۆژنامەی "ال لە(

  دا الپەڕە حەوت ٢٠٠٤/ ٩ /١٥ۆژی ڕ ٤٣١٢ژمارەی  لەشیکارییەک 
دیارە لە  راق( واعلاسة اسیي پەرتووکی )سعید قزاز ودوره ف  ر ەەوە لەسباڵوبو

بێت بۆ وەدەستهێنانی بەڵگەنامەی زانستیی   نەڕەتدا خوێندنەوەیەکی ئەکادیمیب
بەشی   زانکۆکانی عیراق لەسەر مێژووی هاوچەرخ. لە  یەکێک لە  بەرز لە 

خەستی تیشک خراوەتە سەر   دا بە نامەیەشیکار و مشتومڕی ئەو نمایش 
ەسایەتییە  لەو ک ک ک یەکێەو زازکردنی سەعید قەو پێناسەنکردنەوە ڕو

یی عیراقدا جێهێشت. بەپێی  ڕامیارمێژوی  ێدەستیان لە ج کوردییانەی بەچاکی 
مایەو ئەو نووسراوەی  ژیاندا ب  سەعید قەزاز لەبۆچوونی خاکیی من، ئەگەر 

ەو  نی ئەو، دڵنیام بەرپەرچی ئووردبو ەسەر کرییە لتەنها پێداگ ببینیایە کە 
یش لەبەر هۆیەکی  ەبوو ئەود  یشی لێ ەنخ دەدایەوەو ڕە نگاندنەی هەڵسە

  لە ژیانی وە. هەرکەس عیراقی بو کۆتا ئەو بچووک کە لەسەرتاوە تا 
ئەوکاتەی لەبەردەم دادگای گەلی   ڵێتەوە تا و ڕامیاریی ئەو بکۆێڕی کارگ

   .دەبێت  ووندەبێتەوەو لێی دڵنی بۆ ڕ  ئەوەی )ئەلمەهداوی( دادگایی کرا  

نەبوونی ئەو دەمارو  بوون یان  ەستیان ب هەن و ەگاڵیدا ژیاوانەی لچیەک لە یه
ە بەڵکو تاکە ڕەگەزی لەودا بووبێت  ونەکردولەودا ە یڕەگەزە کوردی

. لەپاش  دەویست شیرینەی زۆری خۆش و ئەو واڵتە راق هاوواڵتێتی بووە لە عی
  ەم لەسەر ر پێویستکات هۆو بۆنەی ئەم نوسنیەم گەخاکییگێڕانەوە ئەو کورتە 

 :  م ێسم، دەڵنووە قارەمانە بئەو بیا 

ازی خوالیخۆشبوو  ماوەیەکە خولیایی ئەوە کەوتوەتە مێشکم لەسەر سەعید قەز
بیستوە  یراق بوو چونکە زۆرم ی عبنوسم کە کاسایەتییەکی نیشتمانپەروەرە

، ئەویش  لەسەر بڕیاراگری و پێد اد لەکارو سەرکەوتوویی ئەو ایی لەبارەی دان
ناوبانگی ئەو   ەنجیمەوە گ  تەمەنی  لەبیڵێم، ازم  وەی دەخوشوێن. ئە و بەپێی کات 

ولیابووم بە  نی. واتە لەوکاتەوەی خژیا  کانی رەپیاوە دەبیسم لەگەڵ خاڵە کاریگە
 و میژوی واڵتەکەم مێژو بەگشتی  ،کولتور ،ڕۆژنامە ،خوێندنەوەی پەرتووک 

ڵ  دیم لەگەبەتایبەتی. پاشان لەڕێگەی پەیوەنخۆمە شاری مووسڵ کە  ا هە ورەه
و  و خاوەنبیری ڕامیارزان ڕۆژنامەنوس  دێکنەه بە  ون بوو تێکەڵدۆستان 

بواری   ی چاالک لە عەبدولباست یونس  ڕۆشنبیرانی وەک مامۆستا
غەربی حاجی   ی خودا لێخۆشبوو ا تماموس  ومووسڵ  لە  ڕۆژنامەگەری 

شالیار، هەروەها مامۆستای   بوو بەان پاش ەکو پارێزەر ئەحمەدی ڕۆژنامەوان 
ئەلچەلەبی، خودا تەمەنی   ەحموود م زدارێڕ  نگانی زرڕۆژنامەوارێزەرو پ

  ن ناسیوە یان پەیوەندیان لەگەڵی و پیاوەیا درێژکات، لەگەڵ زۆریتر لەوانەی ئە
 .بووە

دڵی مندا کردووەتەوە چونکە  ەگەڵیدا نەژیاوم، جێیخۆی لەئەگرچی ل ئەو پیاوە 
  ەی لە شەویستییم ئەو خوی سەدەی پێشوودا لەدایک بووم بەاڵ ەکانشەست ەمن ل

ابوو تەنها بەهۆی خوێندنەوەو بیستنە. ئەوەتان لێ ناشارمەوە کە  د یا پەد ڵمد 
ە  و گرنگ بۆ خولیابوونم، سەرەڕای ئەوانەی سەرەودەری سەرەکی هان

و بوێرانەم بوو لەگەڵ دۆستێک،  و بەشداری چەندوچونی ئارام دانیشتن 
نڕەوەکان  میا لە کوردەخۆی بەیەکێک ئەو بەوەی نازانم،  چی منئەگەر

ک کەوتینە گفتوگۆ لەسەر دەستکێشانەوە یان دەستپێکێشانەوەی  تێا کنێت. زادە
وونی  گاری لەمەوبەری مووسڵ، بەڕێز غانم ئەلبەسسۆ لەگەڵ ئاواڵەب پارێز

  ئەو   دەرگا بۆ هەڵبژاردنی کەسێک بۆ ئەو پلەیە لەپارێزگا بەاڵم بەپێی 
  و بو وەکی ئە رجی سەرەدوون، مەجانەی ئەنجومەنی پارێزگا دیاری کرمەر
ی مووسڵ بێت. هاوڕێکەم بەوە نەیاربوو گوتی )بۆ  عەرەبرێزگار اپکە 

اری مووسڵ کورد نەبێت؟!(و زۆریش سوربوو لەسەر ئەو بیرەی.  پارێزگ
کە   کاتێک زانیم هاوڕێی ئەندازیارم هەندە شارەزا نییە لە مێژوی ئەو شارە

ی  ی ائەسپ بە ر ، زۆیەرانمانبە لە فەرەچێیەو یەکێک کی درێژیش تێیدا نیش اوەیەم
ەدەی  بیستەکانی س لەم دایەوە بەوەی لەوەتەی دەوڵەتی عیراقی نوێ وەاڵم 
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واتە لیوای مووسڵ   پارێزگای نەینەوا، ٢٠٠٣/ ٤/ ٩وە دامەزراوە تا پێشووە 
ی هاواڵتیی  فەکان ەسەریکە جاران پێیگوتراوە، هیچیەک لە پارێزگار یان موت 

و لە سااڵنی  وب  لشێخ ەئ  ید ن سەعیەکهەمیاوو کەس، مووسڵ نەبون جگە لە د 
ری مووسڵ،  بە پارێزگا کرا اد کاتی عەبدولرەحمان عارفەلشەستدا، واتە 

ەرتای نەوەتەکاندا  س ووهەمیش "فەریق روکون" عەبدلجەواد زولنوون لەد 
  ۆ ب  د دەکر نیشان دەست پاش جەنگی کەنداوی دوو کە ڕژێم پیاوانی سپای 

نۆرە   نەی بەا وەم ئەرد هەلەوانە  نیش. جگەشالیارگەی ناوخۆو پارێزگەرا
یراقی بوون  ەتیان کردبێت کەسایەتیی ع ی سەرۆکایەتی پارێزگا یان موتەسەرفی

، چی کورد بووبن  عیراقگشتالیەکی  یێکهاتە نەتەوەییە جۆراوجۆرەکان پ لە
ەڕاست بوون.  ن ناوور یاباشو  و تورکمان. واتە نەوەی باکوور، عەرەب یان 
وێکی سپایی بوو لە  گار پیازێا پارد  ٢٠٠٣/ ٤ /٩لە  ێم ڕژ ی هێنان هەرەس  کاتێ 

ا  گئەوکات بەڕێوەبردنی پارێزهاوواڵتییانی باشوور ئیتر ئەوە ڕوویدا کە بوو.  
و  پارێزگا کە نوێنەری گشت چینەکانی ئاینی کەوتە ژێر دەسەاڵتی ئەنجومەنی 

پارێزگار کەوتە دەست ئەوان کە   کردنینیشاننەتەوەییەکانی کۆمەڵن دەست
نییە، یەکێکیان   کاتی ئاماژەپێدانیم  اد ەرێل او کە رکی دیار ەڵگجو بەەپێی مەرب

ەستنیشان کرد. ئەگەرچی نامەوێت خۆبدەم لە باری  لە هاوواڵتییانی مووسڵ د 
نی ئەو ئەزموونە، بەاڵم هەر بێداگرم لەسەر الیەنە مێژوییەکەی  هەڵسەنگاند 

 .ردەم هاوڕێ کوەرچدانەوەی بۆچوونی ئەو هاوکارو  بەرپ لەبەر تەنها 

 رێزگاەکانی پاب اتە نایاک 
ارەکانی مێژوی  ەوە بەشێک لە قۆناغە دی یلەوانەیە پێویستکات لەڕووی بابەتی  

خواڵێخۆشبوو سەعید قەزاز  ەو کاتەیە ە بهێنینەوە یاد کە نایابترینیان ئپارێزگاک 
ن لەسەر الپەڕەکانی  دیار ی ڕوون و بردووەو جێپەنجەی قەشنگ  بەڕێوەی 

یەو تا چە  ی ەو کەسایەتئ مەکانی ەهو بەرار ک سڵە.م کە موو مێژوی شارەکە 
ەکەم، وەک بۆ  بووە لەسەر دڵی دانیشتوانی شار ڕادەیەک کاریگەر

دروود بۆ ڕەوانی  دانیشتووان  هاوڕێکەیشم گێڕایەوە، تائێستایش کە یادی دێت 
هەندێکم   .ڤەیەکی نەبوو چ شرۆم هیئەو دەنێرن. ئەو بەوانە سەرسام بوو بەاڵ

یەوە کە ئەوپیاوە لەمووسڵدا کاری  ێڕاگ  ۆ ب کاتەەوئ  ە نایابی سەبارەت ب
قانەی سەعید قەزازتان بۆ  ڕوەوە هەندێک لەو دانس کردووە. فەرمون لەو 

نزیک یان دوور دیارو پەسەند بوون،   بگێڕمەوە کە لەدڵی کەسانی لەوەوە 

ر دۆخی مووسڵی ئەو  لەسە ەندێک بەاڵم پێش گێڕانەوەیان پێویستە ه
پیشەو باری   ی کاروێم، لەڕو ود ەزاز بق د یسەع نشاد ڕەواسەردەمەی 

 .و دانیشتوان جوگرافی 

شوری  دامێنی با وکات لەەبەرایەتی ئە سەاڵتی بەڕێوسنووری جوگرافی دە
ئێستا بووە بە سێ پارێزگای   باکور، کە  ۆ لە تکریتەوە بوو تاوکو زاخ 

ۆر لە شارۆچکەو شارەگوندی  ڵ بەشی زۆک، لەگەو نەینەواو ده سەالحەدین 
و  و نەتەوە دەژمێردراو ئەو چڕی و ئاین ەکی فرەڕەگەزی ابە لیو یە ان بۆئەو

نێوان تاخمە جیاجیاکانی.   ەجارە کێشە دەکەوتبارە کۆمەاڵیەتییە ئاوێتەیە جار
ئەو بۆ چارەسەری کێشەکان بەپێی ڕەوشی کااڵ بەبااڵ بووە،  ڕۆڵی گونجاوی 

ەی  لپە ئەو یێت یاندب ئەوی گە گێڕیو ڕۆتینەی کاروت ر ئەو ڕە انەیە هەبۆیە لەو
 .رییە شالیا

بەرباڵوترین چیرۆک کە لەوی دەگێڕنەوە نواندنی ڕۆڵێکی ئازایانەیە لە  
کوردەکانی   دەستگیرکردنی )دێوالی ئاغای دۆسەکی( کە یەکێک بوو لە ئاغا

مەی  ەو سەردەو نمایندەی ئەوێ لە پەرلەمانی عیراقی ئشارۆچکەی دهۆک 
و ئاغا  ووسڵ بوو، ئەم ی لوای تیە ەبەرایەتی. کاتێک دهۆک لەسەر بەڕێوپاشا 

ەر  لەس کەزۆردارە بەهۆی پایە کۆمەاڵیەتییەکەیەوە زۆر بەزەبر بوو. 
دەچێت، خۆ نادات  ی دەستگیرکردنی بۆ دەرفەرمانو ێشەیەک تاوانبار دەبێت ک

بدات.  ئەو ی ئۆقرە لە ەبەر دارودەستەکەی ناوێرێت خۆتەوە، پۆلیس لبەدەس
پارێزبەندییە  ۆ لێسەندنەوەی ب  ییاسای ی ەت مۆڵ سەعید قەزاز پاش وەرگرتنی

مووسڵەوە   ەپەرلەمانییەکەی، گوڕ دەداتە خۆی، لەگەڵ پەلێکی پۆلیس ل
و دەیخاتە  ەپچەی دەکات بەرچاوی هاوواڵتییانەوە کەل  و بەدەچێت بۆ دوهۆک 

  مان شێوە لە ێیش بەهەوسڵ، لەوپشتی پیکابی پۆلیس )مسلحە(و دەیگەێنێتە مو
و دەیبات بۆ  ەوە دایدەگرێت وواڵتییان ا ه وی بەرچا ە بناوەڕاستی بازاڕو 

بۆ ئەوە بووە  ەتی دووینوانپۆلیسخانەی گشتی. ئەو هەڵوێستەی لەگەڵ ئەودا 
دات  نیشان ئەوەی واو دەوڵەت یاخی دەبن پەند بۆ ئەوکەسانەی لە یاس بیکات بە

چی  ڕانەوەی ئەوەمان نییە بەی گێکات  رەداە. لێکە یاسا لەسەروی گشت
بەرانبەری   هاوواڵتییان رچدانەوەی ەپبەر داوەو نجامە ئی ەوکارئە ک شێوەیە

 .بووە چی

ەلچەلەبی  رێزەرو ڕۆژنامەوان مەحموود ئڕووداوێکی تر کە مامۆستای پا
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ێژ بیهێڵێت، گێڕایەوە گوایە پیاوێکی ناودارو  و تەمەن درخودا ساغ 
زم  ێب  ن ەیەکی سزایی، ئەو پێیگوتوە )م ە بە کێش کراو ابار بەدەسەاڵتی کورد تاو

ێرم( خۆت بچۆ بۆ پۆلیسخانەکەو پێیان بڵێ من  یست لەگەڵ بن پۆل ت ەاین
 .ی گرتنم لەسەرە فەرمان

لیسخانە  و ڕوودەکاتە پۆە ئاغاکە لەبارەگای موتەسەریف دەردەچێت جۆربەو 
تا  ها مامۆسکەن. هەروە ی کردووە من بەند فەرمانوتەسەریف لەوێ دەڵێت، م

وەک بریکاری  ەوە کەەی کێش یە نۆبەب  ١٩٤٨ود چەلەبی گوتی ساڵی مەحمو 
م بە  پاش زانکۆو بووکە . ڵبۆ شارۆچکەی شەنگا تاوانبارێک چووم 

ئەوکاتەی من   کارێک،مووسڵ دەرچم بۆ  لە  بوو جارین یەکەم ئەوە پارێزەر، 
د  ارۆچکەیە جۆرێک لە یاخیبون درووست بوو، هەندەی نەبرگەیشتمە ئەو ش

ەدا دۆخ  شوێنو ە لگەرچی ەئ ف سەعید قەزاز لەوێ پەیدایە، موتەسەریبینیم 
بهێنێت   کێشەیە  و انی کۆتایی بە و بوێری خۆی توژیری  ەو بەسیداربوو ئمەتر

لێی دەسخەڕۆ بوو. هەروەها دەڵێت، بەبۆنەی کاری  قام قایم ەک
لەگەڵ   ن می مەوانیەوە، بەتایبەتی وەک خاوەن ڕۆژنامەیەک پەیوەندی ڕۆژانە

ش بەهۆی  ەی ارجرجا ا وڕاه دەبووینەسەند. جار بووە از پەرەیەعید قەزس
سەر   نەدەکردەین، بەاڵم ئەوە کاری و بوەد  شێوازی نووسینەوە ناکۆک

  چەلەبی گوتی، جارێکیان پێمگوت  مامۆستا مەحموود  پەیوەندیی نێوانمان. 
بەڕێوەبەرێت  لیواکە و بە سەرکەوتویی ووسڵدا کاربکات لیوای م  ئەوەی لە(

انی وەرگرت  وو شد خۆ ک ە ونمی کاتەشالیار( بەاڵم ئەو و ر دەبێتە ەنجام هەدوائ
یان وەیدەزانی شۆخی لەگەڵ دەکەم. چەرخی ڕۆژگار هەڵسووڕا هەندەی  

  کرا سەعید قەزاز بکەن بە شالیار، بەاڵم لە کام شالیارگە نەبرد پێشنیار
رەڕای  و ئاڵۆزترینی شالیارگەکان بوو. سەشالیارگەی ناوخۆ!( کە کاراترین (

الیاری  لەپلەی شر هە وە ئمە، ژێڕ گۆڕانی کابینەکەی ئەو ندجارێک چە
 .هەڵگیرسا  ١٩٥٨دا ماوەتەوە تا ئەوکاتەی شۆڕشی تەمووزی ناوخۆ

 الیارسەعید قەزازی ش

ی موتەسەریفی  سەعید قەزاز بەهەمان ئەو گوڕو ڕۆتینەی کارگێڕیی کات 
  و لە بەڕێوە  ت بەرێخۆ شاری مووسڵ توانی شالیارگەی ناو خۆی لە 

تی ئەو بۆ  ۆشەویس کات. خ پارەیشی بسا ئاعیراق یاساو باری تالیەکی گش
، ئەگەرچی  بوو ناخی نێو یو عیراقیان زایدەی سۆزی نیشتمانپەروەریعیراق 

  ودارو بەڕەچەڵەکی سلێمانی بوو، هیچکات لێی بنەماڵەیەکی نا  نەوەی
جاف   خێڵی ونی خۆیەوە بکات. پێموایە ئەو لە نەبیستراوە شانازی بە کوردب

  کە  ەوە وەی دوپاتکرد ار ئەندینجچە و وب اگەلد  ایدگلەبەردەم دا کاتێ  بەاڵم  بوو
ق  بۆ عیراکە  دەکات  ە ەوەوکارانئو عیراقیبونی خۆی عیراقیەو شانازی بە

 .نیکردوو

  ی بەغداکردنکۆنترۆڵ هەرە چاکەکانی وەک شالیاری ناوخۆ کارە  یەکێک لە
فاو،  ڕەشەی الە بەر هەبەغدا کەوت  لە پەنجاکانی سەدەی پێشوودا، بوو
بوو دانیشتوان لە بەرێکی بەغداوە  دەەرگری بۆ ب ەگوای ا رناد ەیەک تخش

دڵەڕاوکێ   وو ترس بارێکی شڵەژاوی  بەهۆیەوە  بۆ بەرەکەی تر بگوێزنەوە 
ئەوە باڵوبوەوە کە دەبێتە   یشتوانی بەغداو دەنگۆو پروپاگندەیکەوتە نێو دان

  ەر و سووربوو لەس و پێداگرەکان، ئەو تااڵنیی ماڵە چۆڵهۆی پەیدابونی دزی 
یس لەگەڵ  برد بۆ هێزی سپاو پۆلبری پەنای شەیەو لە ئەو نەخ نی داەنەنجامئ

یە  یبوێر  ەو هەڵوێستە ژیرانەو ، سەرئەنجام توانی بخوێندکاری قوتابخانەکان
 .بەغداو دانیشتوانی بپارێزێت 

 پاقژی ئەو پیاوە 

  ا د ئەو انی لە ژیگی ، هیچکات نەن کیدەروون پا و سەبارەت بە دەست 
  موون ئەو ڕووداوەی ستە. فەر نەکەی ڕاچەوا ێپتومت کو و نەبیستراوە بەڵک

  س" کەسێک گێڕایەوە کە خۆی ڕاستەوخۆ تێیدا بووە، ئەویش "عەمیدی پۆلی
 هاشم ئەلشەمماع بوو، کە دەڵێت: 

بوو،  وا  باو لەوڕۆژانەدا تنەوە بۆ بەغدا، ڵەکەی گواسشالیارو ما بە نیپاش بوو 
بۆ   ندەچو  انیوی مەۆست بد و تر خزم بۆ ماڵێکی  تەوەێ زگواب ماڵی هەرکەسێک 

، دەبوو  دەبەرد ۆبخۆدا شتێک یان بڕێک پارەیان بەدیاری لەگەڵ و پیرۆزبایی 
  و وە کەنە ئەو دۆستە ب سەردانیئەوانیش  اد ەشێونام ەه کی تری لەبۆنەیە

چاکە. )لەنێو کۆمەڵدا   ە ب ە کاچ  یت شاد اپەوە، واتە وەک ببەندیاریان بۆ 
ید  ت(. سەع ش بێیکێسفرمر گەوامە ئەت شتێک ڵێت، گش وتەیەک هەیە دە

  بە بنەچە بە ناوی "حەسەن توحلە"  بوو هاوڕێیەکی ئەوکات  قەزاز
خاڵی ڕێزدار  ئەو ێکی بەناوبانگ بوو. مووساڵوی بوو بەاڵم لەبەغدا بازرگان

زۆر هاتوچۆی   یەوە بئەم چیرۆکەی بۆ گێڕاوەتەوە، ە  ک  بوو هاشم ئەلشەمماع 
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ووە  ئەو د ان نێوانی ەید ون ت ەانیی ێزخ پەیوەندی لەو و ئاگای دەکرد ماڵی ئەوانی 
گوتی؛ ڕۆژێک بازرگانەکە خێزانی خۆی دەنێرێت بۆ میوانی ماڵی   هەبوو 

  ٨٠لە )  دەبێت  نرخی پتر  دیارییەک دەنێرێت  نەیەوە بەو بۆسەعید قەزازو 
و بە  ئەو دیارییە وەرگرێت  بەنیاز نەبووەم سەعید قەزاز ەاڵ( ب26دینار 

ەبیسێت  ی ئەوە د هاوڕێکەتێک ا ک. ەوەاتبد ەکەیان ڵێت پارەکەی دەهاوسەر
و  ن دێرینکە سەرەڕای پەیوەندی دۆستانەی دەکات چوو گلەیی لێڵگران دەبێت د 

لەسەر   ی تیە یوەرنەگرتنی دیارییەکە زیزبون  وایزانیوە هۆی نیان ی نێوابەهێز
بۆ  تەلەفۆنی سەعید قەزاز بۆ دڵندانەوەی  کەکە ئەو نایزانێت.  هۆگەلێک 

  چەکەمە، ئەگەرم هەر مو دەستمایەو ڵەتم ێکی دەود ن کارمە ن )م ڵێت ت پێیدەدەکا
بەرانبەر بەو بڕەت بۆ   ک ێتش ئەو دیارییە وەرگرم دواڕۆژ ناتوانم 

شتی  سەعید قەزاز. ئەوەبووە ڕەو ڕەوانشاد !( ئەوتۆ بوو ڕەوشتی بیگێڕمەوە 
  ەر ئەوجۆرە شالیار ه رایەتی شارەدێیەکەوە تا بوونی بە ئەوەی لە بەڕێوەبە

اش هەڵگیرسانی  پتییە کە و ئازایەبێجگە لە ە عیراق، ب بەخشیوەی بەهرانە
پایتەختی جێنەهێشت ئەگەرچی دەیتوانی بیکات. هەروەها   ١٩٥٨شۆڕشی 

و ئەو  کەی گەناگرییە بەناوبانگەکەی لەبەردەم دادگاو داکۆکنامە بەناوباخۆڕ
ێک  نارە کەساندەڵێت )وا سەردەکەومە سەر قە وتەیەی دەنگیدایەوە کە 

 ن(. ندا بمێنیە لەژیائەوەیان نی نم مافی  یب مدا دەێرپ لەبە

بەندیخانەدا   دەگێڕێتەوە، کاتێک لە  بەڕێز هاشم ئەلشەمماع لە سەعید قەزاز 
ێت هاوسەرەکەی ویستوویەتی دامەنی کەسانی  تسێدارەدانی دەبیس پێش لە

ت  نامەیەک دەنێرێ بۆیە پایەدار بگرێت تا سزاکەی لەسەر سووک بکەن، 
 

 دۆالری ئەمریکی.  ٢٢٩نزیکەی  ەدەیکرد لەوڕۆژەداــ  26
رەکەی سەعید قەزاز، لە  ەست قەزاز، برای هەوسەرب سە دیدارم لەگەڵ ڕێزدار  لە

ئەوڕۆژەی   انی)سەرۆک شالیار عیدرموی: کاتێک نووری سەەو بارەوە فەهەمان ئ
بە   انی واڵتوی، شالیارو پایەدارکردبو یتازە ەو خانوەاستەوە بۆ ئعیراق( ماڵی گو

اری  لیشا کاکم( سەعید قەزاز کەم )ی قورسەوە دەچوون بۆ پیرۆزبایی، بەاڵدیاری
ابلۆیەکی ستی تیو ،تێبهاوشانەکانیکڕینی دیارییەکی نەبوو بەنرخی ناوخۆبوو، توانای 

  گەڵ لەسەر ئەوە لە ینار دەبوو،د ٤٠ەرێت کە نرخی هەر ب یماڵەکەی خۆ ەری لەنهو
ەنجام دیارییەکەی برد، بەاڵم، جۆنکە  . سەرئۆشیو بە ناخشکم( هاوسەرەکەی بوو)خ

بۆ دڵنەوایی ئەو،   ی دەزانی،ەسەرڕاستیی ئەو شالیار وەتی ەرامۆک شالیاران کەمدسەر
انە... ئەوکات جو  ەگوتی؛ ئای! کشەوە بەڕوویەکی خۆوانەکان رچاوی گشت میلەبە

 .)وەرگێڕ(بۆ ماڵەوە. ە انەوێکی گەشاوە گەڕخوشکم بە دڵلەگەڵ 

  کراوە  ئاگادار کە ەنوسێت؛تێیدا د  یهاوڕێ یلە" حوحەسەن ت " زرگاناببۆماڵی 
و ئەو پەشیمان نیە لەوانەی  سزای لەسێدارەدانەکەی بەئەنجام دەگات  ەوەی ب

  و ئەو م ئە ی گرتن ێنر هاوسەرەکەی سووربێت لەسەر دامئەگەبەاڵم دوونی، کر
ع  لشەمما ار هاشم ئەێزد با خۆی بە ڕەهاکراو بزانێت لە هاوسەرگیریی ئەو. ڕ

  و ئەئاگادارکراوە و نامەیە لە ز د قەزای سەعیەکە ک هاوسەرتێاک ؛ڵێت دە
ست  ئەوەی ماوە بیڵێم، وەک پێوی .زانیوە  ی ەوە ب م ە ئبۆیە  بووەلەماڵی خاڵی 

و، ئەگەرچی  سێکی بێهاوتا بو ید قەزازەی کەئاوڕ نەدراوەتەوە لەو سەع
  ن امافی خۆی توێژەرانلەوێ هەنێک نووسینی لەسەر هەیە بەاڵم ولێرە
کازم عەببودی  ا زوهێر ە مامۆستلەوەی بەرگوێم کەوت ک ، جگە ێت اوەنەد 
  مووسڵ، ئەو ئارەزوی بوو  لە بوو وڕێم کە پێشآن دادوەرو پاشان پارێزەر ها

ەی  ر سەعید قەزاز بۆیە کەوتە کۆکردنەوپەرتووکێک بنوسێت لەسە
سەعید  انەی هاوژیانی یسەرچاوەو چاوپێکەوتنی کرد لەگەڵ ئەو کەسایەتی 

تا ئێستا بێئاگام   د کر عیراقدەرەوەی  ڕووی لەاڵم پاشان بە  ،ز بووناەزق
لەوەی بەرهەمەکەی دەرکەوت یان نا، بەاڵم من دەزانم مامۆستا زوهێر  

  چۆرەئەوەی سوورە لەسەر بڕیاریارەکەی بە ئارامیش بۆ ئەو  لەگەڵ
ت  گالەوە بکۆتاییدا ئاواتەخوازم هاوڕێی ئەندازیارم  توێژینەوەیە دەچێت. لە 

  لەی یەک عیراقی بوو لە بە پینەم کە هۆی ئەم نووس تە  وە ویی ئەو ب یەتا سکە کە
ەی وەک لەمڕۆدا زۆر هەن دەخوازن  لەی دوودا کورد بوو نەک پێچەوانپ

ایەو تا ئەمڕۆ  . ئەوجا ئەگەر خودا تەمەنی پێ ببەخشیبەرن بەو ڕواڵەتە ناوی 
ووە  ت ریەکگ قە راەو عیک عیراقیەک خۆشەویستی بۆ ئ وەلەژیاندا بمایە هەر 

حکومەتی   ەوەیش دەخوازم کە لەواتی ئ. ئارد کەد دەبوو کە هەردەم بەرگری لێ
 (.  عیراقبۆ چارەسەری برینەکانی   پەیدابێت ئەمڕۆدا هاوشێوەی  ی عیراق

یعید   زهیركاظم عبود وتارێکی نوسی بە ناونیشانی ) عەونی داودی ڕێزدار 
  خرین آ اب ل كتب ق من جاء عن األیزیدیة محاكمة سعید قزاز ویدحض ما

ی دەدوێین "لمحات عن سعید قزاز"  لێی رتووکە ئەو پە( ( تێیدا هاتوە: بقوهس
پخانەی "ڕوون"  لە چا  ٢٠٠٤کە ساڵی  الپەڕەی قەوارە ناوەند  ١٦٨بریتیە لە 

م ناوەڕۆکی پەرتووک بناسێنم  ردستانی عیراق دەرچووە. لێرەدا ناخوازلە کو
وسەرەکەی  نویەک واکرچاپ ە ل کەم بەو ڕادەیەی دەکۆشم خوێنەر ئاگادار

  "پاشایەتی "سەعید قەزاز ی سەردەمی ری ناوخۆ وا شالیا دووبارە دادگایی د 
سەختبوو بە ڕەوتی   دەکاتەوە، ئەوکەسەی ناوبانگی دەرکرد بەوەی دژێکی
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و لە  لە دادگاکەی مەهداویدا گوتی ەی بانگوتە بەناو و ەئو خاوەنی کۆمۆنیستی 
"وا من وەستاوم  دەڵێت ی ە ورد. ئەکرەد مێژوی عیراقی نوێدا ناوبانگی 

یش دەبینم.. هەرگیز سێدارە من  یان نزیکترکەوانە  ەنێو دوو مەرگی خۆم ل
بەرپێمدا کەسانێک دبینم  ناترسێنێت.. کاتێکیش دەچمە سەر سەکۆکەی لە 

 ."شایانی ژیان نین 

ە بەسەر  بوو و دادوەری زاڵپیشەیی  کوتومت ڕەوانی لەم پەرتووکەدا
و  توەتە ڕو و گفتوگۆیانەی خس دیدەروانی و اهی ەوگ تا ئەوەرەسنووسەرەکەیدا، 

بەسەردا. هەروەها   ەداوا گوتراون، پاشان بڕیاری خۆیی ۆڵی دادگاد کە لەه
نزیکبوون   سەعید قەزاز دا ئەو کەسانە بدوێنێت کە لە اربوزۆر کۆشیویەتی لە

.  دادەنێت گەواهی زیندوو ەی پارێزگاری مووسڵ بووە، ئەوانە بەات لەوک
پشتی   بۆ نووسینی ئەو پەرتووکە ، ەپێداو ەی تەکەدا ئاماەژسڕێپ  ک لە ە ورەه

. من خوێنەر جێدێڵم بۆ ئەوەی بکۆشێت ئەو  چاوەی ترسەر ە بە زۆربەستو
بدات، چونکە  و پاش خوێندنەوە بڕیاری خۆی لەسەر داکات پەرتووکە پەی

  پێویستیان بە سەرلەنوێ دا هەن مێژویی عیراقی نوێتی زۆرو مەزن لەبابە 
انەی  و ڕاستییکردنی ئەنەوەی چڕوپڕ هەیە بۆ ئاشکراو لێکۆڵی ە وەاچوون ێد پ

  ی (و بە پێنوسی نووسەرە "واعظ"ـەکان )واتە ئامۆژگاران تی ئەنقەست بەدەس
 .کراون چەواشە  دەسەاڵت 

و چاپانەیە کە  و هەڵەی ڕێنووس ئەوەی گلەییبێت لەسەر ئەو پەرتووکە هەر ئە
ەڵ مامۆستا زوهێر  ندەن لەگە ل وە لە یە ست . بەبۆنەی کۆڕێکی زانپترن لە سەد 

لە   م گلەیی کاتێ  لێ بیست:  م بەوکارە ئەم وەاڵمە سەیرە  رەت ەبانی، س یەکمان بی
چاپە زۆرەی تازە چارەسەر  و لەمەڕ ئەو هەڵەی ڕێنووس  د رک پەخشکەر 

کاکە چیبکەم.. من  " م گوتیێ پ (ەڕی باوەڕەوەوادیارە بەوپ ) اکرێن، لەوەاڵمدا ن
 . ت" ەر هەندەم لەدەسهاراوە، من ه ی نوسبەرعەبە   کەووو ئەو پەرت کوردم 

 .ەیە کەوتینە پێکەنینناوەاڵمە ساویلکان بەو  هەردوکم

هەڵدان ناکات. ئەو  زوهێر کازم عەببوود کەسایەتییەکە پێویست بە پێدا
دوەر بوو. ئەو چەندین بەرهەمی  اوەیەک داتوێژەرو نووسەرە ڕامیارزانە م

یشانی "لیلة  لەژێر ناون" ت رۆکی کور چیوێژەیی هەیە لەوانە کۆمەڵێک " 
تێدا   ی وەی سەرۆک کۆمارــ ئەو شە یة )واتەالجمهور القبض على رئیس 

غجر" )واتە ــ کۆماری  دەگیرێت( "چاپی "دار المنفی" هەروەها "جمهوریة ال

پێشبینی   ٢٠٠٢. لەوێدا ئەو ساڵی ید قەرەجان( چاپی دەزگای الرسا لە سو 
 .شارێتەوەدە یبن زەو ەل ئەوەی کردووە کە سەددام خۆی 

ە،  وق لەدایک بوانیەی عیرالە دیو ١٩٤٤ساڵی مامۆستا زوهێر کازم عەببود 
بوو،   ئەو نووسەرەمان وەک خۆی دەڵێت بەچکەی خێزانێکی زۆر هەژار

زێڕی بەدەمەوە  واتە کاتێک ئەو نووسەرە لەدایکبووە نەتەنها کەوچکی 
  پاش کۆششی  کە  ەەسانەیکو نەبووە، بەڵکو تەنانەت کەوچکیشیان نەبووە. لە 

  خۆ خۆی  ی تێکۆشانی بێوچان و بەیی وزەی خۆ ەبزۆر توانیویەتی هەر پەنا 
ی بژێوی  پەیداکردن وو دەستکورتی خێزانەکەی هەژاری لەبەر پێگەێنێت. 

.  زۆر جۆرە کاری قورس ان لە تەمەنی منداڵیەوە ناچار بووە دەست بداتە ژی
نی دیوانیەو  ینەماکا ە سل  ریێکاکر ا هەر لە کرێکاری خانوبەرەو خشتکێشان ت

یشە هەر ئەوە هانی دابێت  رۆشتن. لەوانە ۆن فرتووکی کلەدوکانی پە شاگرد 
خوێندنەوەو ئاشنابوون بە  و پەرەسەندنی ئارەزوی پەرتووک  ن بەو بۆ خولیابو

وکانەی دەگەیشتنە عیراق. بەوجۆرە لە  رانی ناودارو زۆر لەو پەرتونووسە
کۆلیژی یاسای بەغداد ئەنجام لە ەرس  وێندن.خە شارەکەیدا درێژەیداوە ب

  ٤٠٠انە لە دیوانیەوە بۆ بەغداو ڕێگەی گەڕانەوە ڕۆژو 27یرێت وەردەگ
کۆلیژی یاسا وەدەست دەهێنێت.   کیلۆمەتری بڕیوە تا ئەوکاتەی بەڵگەنامەی

پارێزەرو پاش   وار وەک لێکۆڵەری دادوەری پاش کۆلیژی یاسا کەوتوەتە ک
وەری وەرگیراوەو پاش بڕینی  مانگای داد ەیپ وەر لەد دابوونی بە یاریدەری 

ی عیراق. مامۆستا زوهێز بە بڕیاری دیکتاتۆر  ە دادگاکان دادوەر لبووە بە 
و لە  دا عیراقی جێدێڵێت ١٩٩٨ۆیە لە ساڵی سەددام لەوکارەی دەردەکرێت ب

تە سوید. ئێستا لەگەڵ خێزانەکەی لەوێ دەژی. ئێستا  هەمان ساڵدا دەگا
ا  ن تائێستەو نووسینی پەرتووک، دەبینی ۆ توێژینەوب  ە وخانکرد رتەکاتەکانی 

تووکی بەچاپ گەیاندووە، لەوانە "لمحات عن الیزدیة"،  شازدە پەر نزیکەی
 

بەشداری خولێکی تایبەت  (دوببەع مزاک رێهوز دا لەگەڵ نووسەر٩٦٥١/ ٩/ ٤ە لــ  27
، )راق، لە ئەجامدا بووین بە یاریدەری ئەفسەر )نائب ضابطی عیسپان لە ڕیزەکانی بوی

ەیەدا  ساڵ لەو پیشنج دەبوو پێ نیدرکووژاو نایێپ یپێی ئەو بەڵێننامەیەئەگەرچی بە
یەک نزیکەی پاش  ، بەاڵمینیشنەناخ یتاک ات ەکوام یەوەندرکژێرد یفام ڵەگەل نبمێنێ

ەکانی پارتی کۆمۆنیستی عیراق، ڕیز لە رێهوز ەکاک ینووبچاالکگومانی  و نیو بەڵسا
  ر ک شلەی لەڕیزی ندرکرەد وئەوبەڵێننامەکەی  یەوەهەڵوەشان یرایڕبیەکالیەنە  سپا

 )رگێڕ)وەیە ە وە یاتەرەس  ولەیە ێژاو هو ئەرایەتی من ب ..دەرکرد
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،  "س الجمهوریة"، 'قصص قصیرة"، "جمهوریة الغجر"لیلة القبض علی رئی
م وإغتیال شیخ بني تمیم طالب السهیل" لەگەڵ  خابرات صداروایە"و "م"

تاوس   رد، فیدرالییەت، مافی مرۆڤ،ر کێشەی کوسەەلووسین نن چەندی 
ێکۆڵینەوە کە تێیاندا  و سەدان وتارو توێژینەوەو لی بن مسافر لەک، عەد مە

و بارودۆخانەی ڕاستەوخۆ  جۆراوجۆر لە  چەندین کێشەی خۆیداوە لە
و  ۆڤ لە عیراق، هەروەها نووسین لەسەر تیرۆر، ژن پەیوەستن بە ژیانی مر

 ).کانی یەتی مافە بنەڕە 

ید قزاز في  لوزیر سع یشانی )اقەیس قەرەداغی لەوتارێکیدا بەناون سەرنوو
لەودواییانەدا پەرتووکێکی بەنرخی   دەڵێت: القاضي زهیر كاظم عبود( محكمة 

ووەتە سەر  دەرچو تێیدا تیشکی خست  د دادوەرو نووسەر زوهێر کازم عەببوو
ومڕیان  مشت ە راق کعیی پاشایەتی  ناوبانگترین کەسانی سەردەمی یەکێک لە بە 

و پاقژ  پیاوەی سەربەست  تە ئەو زە. وا زاقەسەر دەکرێت، ئەویش سەعید لەر
رەدان کە  و شکۆدار مرد. ئەو گوێی نەدایە سزای لەسێداژیاو بە سەربەرز 

بڕیاری لەسەر   28ی پێشکات لەو دادگایەی عەقید فازل مەهدی ئەلعەززاو
ناوباگی   ڕی اجگاڵتە ەب  لەمێژوی ڕامیاری عیراقی هاوچەرخدا ، درابوو

وەستاو وتە   بەڕوی مەرگ سەخت ڕو یەتییەوە ەرکرد. لەوێدا بەوپەڕی ئازاد 
یان   )وا من وەستاوم مەرگی خۆم لەنێو دوو کەوانە  گوت بەناوبانگەی 

ێکیش دەچمە سەر  ترسێنێت.. کاتنزیکتریش دەبینم.. هەرگیز سێدارە من نا 
ێی گشت  تە گویش ەگ  .)نین  ان سەکۆکەی لەبەرپێمدا کەسانێک دبینم شایانی ژی 

 کۆمەڵ. 
  ١٠٠٠و بە تیراژی قەوارە بچووک یالپەڕە  ١٦٨یە لە ئەو پەرتووکە بریت

ووە بەاڵم هەڵەی  دانە لەوشێوە چاپە قەشەنگەی چابخانەی )ڕوون( دەرچ
ئارەزوی خوێندنەوە   ەڵەی چاپ چاپی زۆرن. ئەگەرچی هەندێک جار ه

ان بە  درێژەد ۆ ب  ەر نالنپە دەشێوێت ،بەاڵم ڕشدی جوانی نووسەر دەبێت 
لەالیەن حکومەتی هەرێمی  . پەڕەکانی ا دوا ال خوێندنەوەی پەرتووکەکەی ت

دراو بەو   ٢٠٠٤ی ساڵی ٧٣٢ندی ژمارەی ڕیزبە  ەسلێمانی دستان لکور
 .ەپەرتووک 

پاشوتارێک کۆتایی دێت. لەبەشی  و بە ئەو پەرتووکە بریتییە لە چوار بەش 
 

 )وەرگێڕ مەهداوی )عەقید فازل عەبباس ئەلــ  28

ت بەوپێیەی لە  اشکرا دەکائ رۆ خوێنەب  پێناسەی سەعید قەزاز یەکهەمیدا
نی لەدەمی کەمێک لەو مووسڵیانە  ەوە چاکەکا و کرد ەن میریدا هتۆمارگەکانی 

سەر گەواهیی دوکتۆری بزیشک   دەگێڕێتەوە کە هاوژیانی بوون، پاشان دێتە
و باری  و ژیانی ئەو لەگەڵ بێفیزی ەکاری کەمال ئەلسامەڕائی کە زۆر ورد 

ی لەنێو خانویەکی بە قوڕو  بەسەربردن ن ایۆنێتی ژ چ  وناوماڵە ئاساییەکەی 
خاوەن بەرزترین پلەی کاری بوو لەنێو  لەکاتێکدا وستکراو ەستەک درک

ەها دادوەری نووسەرمان کورتەی ئەو  شالیارگەکانی دەوڵەتی عیراقدا. هەرو
چاو کە لەڕۆژنامەکانی مووسڵی سەردەمی خۆی  نوسینانەمان دەخاتە بەر 

ەو شارەی  ل ، وتەسەریف بوویەک لەوێ مەوا قەزاز مد سەعی کە  ون و وەریگرت
سااڵنێک پاش ئەو وەک دادوەر لە دادگاکانیدا  ووکە م پەرتەری ئە وسنو 

  کۆکاتەوە لەسەر پیاوێک ردە تێبینی وبۆیە توانیویەتی لێرەولەوێ  کرد کاری
و پێنوسەکانیان  ویژدان ردو مێژونوسانیش چاوی ڕۆژگار تووشی چەوری ک 

واتە  ەویستی ئەو دووە بۆ شارەکە، ەر بە خۆشبن اە. بەرودوئاستیدا نوقان لە
ەکەی دەگێڕێتەوە دانیشتوانی شار هەمان  ەیشی ژیننامسەرو ئەو نوو

 .خۆشەویستیان بۆیان هەیە 

ئەو پەرتووکەدا نووسەر چۆنێتی پلەبڕینی کارە   دووهەمیلەبەشی 
ە  کونبوو چ  بەوشێوەیە ی ەکەاو یەکانی محەمەد سەعید ئەفەندی قەزاز )نفەرم
تا ئەوکاتەی  ەوە ومابو ەوە ەکاندەربارە عوسمانی لە ەباوناوهێنانە  ەێوش ە ئەو

پایە   لە ، ئەو (دەهات  ایەتی عیراقیش ڕووخا هەر بەکاردەسەاڵتی پاش
وک  بەرێکی بچو فەرمانەرەتای دامەزرانیەوە وەک س کانی میریدا لە فەرمییە
بوون   ا ت ١٩٢٤ /١/ ٢وەبەرایەتی پشکنینی کارگێڕیی سلێمانی ڕۆژی لە بەڕێ

دێی تانجەرۆ پاشان  رەەبەری شا وەک بەڕێو ،شوێنانی تر ەر لە بە بەڕێوەب
ە،  هەڵەبج یفیەتی لیوای هەولێرو قئیمقام لەبەڕێوەبەری نووسینگە لە موتەسەر

  موتەسەریف لە جا زاخۆو پاشان بووە بە بەڕێوەبەری گشتی لە ناوخۆو ئەو 
ئەوکاتەی  ە تا ەو تێ سرەگید  سڵەرکووک، سەرئەنجام لە مووو کهەولێرو کوت 

اوخۆدا  و لەپۆستی نە شالیاردەبێت ب بۆ یەکەمجار  ١٩٥٢/ ١٢/ ٢١لە 
/  ٧/ ١٤ماوەتەوە تا ڕووخانی دواهەمین کابینەی خولی پاشایەتی عیراق لە 

گشت پایەکاندا   بوو. لە ئەحمەد موختار بابان تێیدا سەرۆک شالیاران  ١٩٥٨
رە  جۆبووەو لەو اک ەستپد  او زئاو ێرورو بو ونموونەی فەرمانبەرێکی لەخۆب 

بینراوە، بۆیە وەک نووسەر دەیگێڕێتەوە  ەن تیری لێڕەوشە چاکە بەوالوە چی 
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وون کە بەدرێژایی  سەرۆک شالیارەکان دەسبەرداری ئەوجۆرە کارامەییە نەب 
سەر  لەو بەشەدا نووسەر بەبەرهەم بووە. هەروەک  ژیانی کارگێڕیی بە

دا لەعیراق  ی شالیارییردەم ەسەل ە وە ک ڕیپەگرنگترینی ئەو ڕووداوانەدا تێ 
و الفاوی بەغدا کە  ١٩٥٣ / ١٢/ ٧ەسرا اندانی بنە خۆپیش ڕویانداوە. لەوا

بڕیاری   کردن لە  پێچیی قەزاز ڕۆڵێکی بەرچاوی تێدا بینیوە ئەویش بە سەر 
ەری ڕەسافە. وەک لەالیەکەوە  ئەنجومەنی شالیاران بۆ چۆڵکردنی گشت ب

ی بۆ دارایی  ەرجێکی زۆر وەکتر خ نا نژەرواوێی بووەتە مایەی پێداهەڵدان
گێڕاوەتەوە، بۆیە مامۆستا جەالل ئەلحەنەفی کە   ن اڵتییاوو ها و خودی واڵت 

ترین هۆنراوەی پێشکەش  مامۆستاو وتارخوێنی مزگەوتی خولەفا بوو بااڵ 
 دەکات، تێیدا دەڵێت: 

 خۆبەخش   نیت دەرونان سەعید تۆ دەبی 
 خەرمانی ئەمەکت بۆ دەنێرین 

 لە ی ەتەری میللک راڕزگ ت ۆیت  دەڵێن
 ن ی و ئازارو سەروماڵ دۆڕقەیران 

 بەغدای بەئەمەک ئەوەیە لەسەر  مافی تۆ 
 ین کۆش وت ی قارەمانئەرکی بەبای نەدا  

ە قەسابەکان  شاندانەی مووسڵ دەدوێت کنووسەر هەروەها لەو خۆپی
گیان لەسەر کەمکرێتەوە لەگەڵ البردنی ئەو باربووە  خواستویانە باجی گومر

و گاو  س فل ٦٠تا  ٣٠مەڕو بزن  سەریەک ینی هەر ەر سەربڕسەل ەی یی ەتیبتا
دەسێنێت بۆ ناو   فلسیان داوە. پاشلەوەی خۆپیشاندان پەرە  ١٥٠تا  ٧٥مانگا 

و ئەو کێشەیە بێ  مووسڵ، شالیار خۆی دەچێت  گشت چینەکانی گەل لە 
  ە ک تری ڕونکردوەتەوە کێنێت. هەروەها چەندین ڕوداویخوێنڕێژی دادەمر

  یی عیراق ی دەسەاڵتی سەعید قەزازدا لە ناوخۆ دەمسەر لە روێنیتش  وکات  ەل
 .وە ڕویاندا

  ی بەشی سێهەمی پەرتووکیدا کە تایبەتە بە دادگاییکردنی قەزاز ڕەوت لە
  ە لە یانە شیکردووەتەوە کە بەشێکی ی بەو دیدە دادوەریەکانی ەردەکارو ودادگایی

(  مة الشعب محکنرا )واەی ن یای سپا کاری خۆی. سەبارەت بە دەستەی ئەو دادگ

اسم، واتە عەقید  کەریم قعەبدول 29لیوا ڕوکون خودی  یبەسەرۆکایەتی پورزا 
فازڵ عەبباس ئەلمەهداوی کە تەشقەڵەی بە تاونباران دەکردو   30ڕوکون 

و  ان یێتی مەبەستی ڕوشاندنی شکۆی کەسووناتۆرەی ناشیرینی لێدەنان بەان
کاتی  داوی کە لەی مەهکان ەتەڵوێس )هر سەعید قەزاز یەکێکبوو لەوان، لەسە

لە  ەوەو ببوە یەکێک ودەبودیۆ باڵوکردنەی ڕاستەوخۆ بەڕاادگاییئەو د 
قاسم   و توێژەکانی گەل لەو چین سایەتی کە هۆیەکانی بێزاری بەشێک لە

یەی دەکرد،  یڕ سەرۆکی تاقانەوە ئەو گاڵتەجا ەوێدا بەناوی داکۆکی لە ونکە ل چ
ردوکیان  دا کردو هەەسەرتایان بەد کۆ ١٩٦٣ی بەاڵم کاتێک بەعسیەکان ساڵ

نێو زرێپۆشێک  و لە گیرانبەرگری  الیارگەی کاتی بەرگری لەخۆدا لەنێو شلە
  لە  ە مەهداوییان پرسی، هۆی چیبوو بران بۆ ئێزگەی ڕادیۆ، لەوێ ل

، ئەو پشتی کردە  ا بڕیاری لەسێدارەدانی گشت ئەو مرۆڤانەت دەداد دادگاکەت
شێوەزمانی  یشی بوو بەخاڵۆزای ا کە شێی ڕاک کەکەو پەنجەی بۆ سەرۆقاسم 

ە من هاذا" واتە "من چیبکەم، گشتی  ـللكوە، یلەیاني شعئ عیراقیی باو گوتی )"
 لەمەوە بوو"(. 

ی دادگا )ئەو هۆڵەی پاشان بوو  هۆڵپاشلەوەی نووسەر خوێنەرانی دەباتە نێو 
وێ  ەل (یەوە نوساوە بە شالیارگەی بەرگری  رواهۆڵی شانۆ، دیوار بەدی بە

  یێکیی کارڕا  کە چیجۆرەتەوە وندەکا ن بۆ ڕ نەیا کێشا  چۆنی ئەوود چەن
کۆمەڵێک بەندی یاسایی   بەپێی تێیدا ئەنجام دراوە، ئەوێش گایی ی داد اک( )ناپ 

یەی دادگا ئاوڕی  ی ت )ئەو خاڵە جەوهەرنابەجێ. لەو ڕوەوە نووسەر دەڵێ
ەست  د  نیسەعید قەزاز تاوانبارکراوە بە کوشت کە لێنەداوەتەوە ئەوەیە 

کی  و واتایی، هەرچی کوچکەی مااوانی ماکی و کوچکەی تهەردو وقەستی ن ەئ
مێز دەگەێنێت بۆ ئەنجامدانی کارێک لەڕووی  ری تاوانئاە، ڕەفتاتاوان
ی یاسایی  فەرمان کارێک  ەرپێچی  بێت لە ان س ێت یدرربەتاوان بژمێ ییەوە یاسا 

  ی تسر خوادەامەوەیە ئەنجاڵم کوچکەی واتایی تاوان ئلەمەر درابێت، بە
بەست  ک ببێتە هۆی تاوان، واتە مە جۆرە کارێ ئەنجامدانیبێت بۆ یدەربڕ

بێت کە ڕویدابێت یان هەرجۆرە ئەنجامێکی تری  دەتاوانێک  ەوتنەوەی لێک
  ە ل نو و بل یاق ش اپ ون اکەی ی راکەد رو ە ب ا نە پت دادگا تاوانی لێکەوتبێتەوە، ئەوکا 

 
ا زعیم ڕوکون بوو پاش د٥٨٩١ی تەمووزی ١٤دەتاکەی عەبدولکەریم قاسم لە کوــ  29

 )رگێڕ)وە بەرزبووەوە بۆ فریق ڕوکون ١٩٦٣جەنیوەری  ٦ساڵێک بوو بە لیواو لە 
 ))وەرگێڕ نەبوون ڕوکو، س ئەلمەهداوید فازل عەبباعەقیــ  30
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  ی ە رێوگ ەب ت اکوە ئ وا رێلنا موگ  ڵاپ  ە تە وارن یەراد رک و ئە  ی نی نا زناوا ت ەب
و  ون لە ش دڵنیاب ، ئەویش پانا کەد رەد  ن د رکرابنا وات  ی رای ڕب یە کەنو و بلیاق

ئەنجامی خولەکانی    لەو ئەو بەڵگەنامانەی ن ێد دەسبەڵگانامانەی لە کێشەکەدا وە
ناون   دانی پێدا ن یان ئەوانەی لەکاتی دادگاییدا تاوانبار ب ەد  پەیدا  داینەوەلێکۆڵ

تی  ەو دیکۆمێنلێکۆڵینەو و کۆنووسی روانان یدەد  یی گەواهی دەرئەنجامیانیش 
دیاردانەی تری  ئەو تییانە، هەروەها و بابە هونەری  لەگەڵ ڕاپۆرتی  فەرمی تر 
نەی لێکۆڵینەوەی  یان دەکات. بەاڵم ئێمە لەو کێسە سەرەکیاییاسا دیار 

ئەو   یەرچاوە نەکەوت ڕاستیبەردەستدا هیچ دانپێدانانی تاوانبارمان ب
کوشتنی )شەهید  انی تاو ئەویش  کراوە تاوانبارت کە پێ ێنە بنوێ نوا وداوڕ

  بۆی  کوشتن(  ەمەبەستی ب  کۆشین تاوانی ) کە بە  ە ـعەبدولرەزا دەهەش(
اییانە  ە یاسبەند  . بەوجۆرە دادوەر زوهێر کازم عەببود ئەو ژمێردراوە

  ی لەدوای بەند ش و بەند ە وارکێپ  ن ا یکار داسەردەمە ەولدەگێڕیتەوە کە 
  بەدرۆ  ەعید قەزازدژ بەس ی سەرنجەکانی دادگایک ۆرێج ەبەوەو تنەکردوو

زۆر  ەری ئەودان بەڵکوو لهز ەایانەی لئەو بنەم ناگونجێن لەگەڵ  کە دەخاتەوە 
ئەوجا  ن، بوو  ەواوی پێچەوانەی ئەوە ت بە  شوێنی ئەو پەرتووکەدا دەڵێت 

  لەئەوەیە پتر  انی ایهێناوە ش پەرتووکەبەو کۆتایی خۆش  بەجۆرێکی ئەوتۆ
ی  ێک سەرچاوەی لە کۆمەڵ ن. بۆ ئەو پەرتووکە سوود یە کێلوی ا چ ەکجار ی

لەگەڵ   ی ە ووو وتووێژە زیند انی ئە چاکەک  رە هەگرنگ وەرگرتوە پێموایە 
  وبوون  ی ناسراو کەسانەی  شی نا ی دۆست  و هاوژیان یان  ەک کەسانێک کردونی 

    ن اوە ل ش یرۆز  ی شبەوەرگیراوە،  لێ یان سەرگوروشتەی سەعید قەزاز
  بۆ نووسەر هانای  ن ەه ۆر سەرچاوەی تر ز. بەاڵم ڵ بوونسوی مویر اشوهاو 

ارکراوە فەرمیەکانی دەوڵەت بکات  ۆم چاو لە تدەیتوانی  ، بۆنموونە نو ەبردو ن
ێکەوتنی ئەنجام  یاندا فەرمانبەر بوو یان چاوپێلەو شارانەی سەعید قەزاز ت 

،  ونبو ی جیاجیا لێی نزیک و ئەوکەسانەی لە شوێناناوڕێ بدایە لەگەڵ ه 
ی تانجەرۆو  ەها شارەدێ بووە، هەروسلێمانییە کە تێیدا لەدایک  ی اکەیشتەسەر

کانی هەولێرو  ـا )پارێزگا(لەگەڵ لیو خۆو کفری ەبجەو زاشارۆچکەکانی هەڵ
وانی هێژا عەبدولقادر  و بەسرا ئەوجا بەغدا کە ڕۆژنامە و کوت کەرکووک 

بوو،   ی هاوڕێ و ازامۆزای سەعید قەزقەزازی لێیدەژی، بەتایبەتی ئەو کە ئ
دوەرو نووسەر  و داکەمال بانگ عەلی یان پەرلەمانتاری کوردی بەناو

ان ئەو شوێنەی کیژە تاکانەکەی  دەژین، هەم لەندەن  ەد کە لە ئیبراهیم ئەحم

ا هاتووە نووسەر زۆرجار  قەزاز )پەری( لێی دەژی، وەک لەو پەرتووکەد 
ەی  مادەوەرنای لەدەیتوانی سوود نامەی بۆ ناردوە. هەروەها نووسەر 

  ئەگەرچی هەندێکیان بە ێت وەرگر کورد و ڕۆشنبیرو نووسەرانی ان رڕامیا
نووسەر بەوە ناسراوە   تەم نیە بەتایبەتی کارێکی س ن ئەویش کوردی نووسراو 

بیرانی کورد، بۆنمونە  کە تۆڕێکی پەیوەندیی گەرمی هەیە لەگەڵ ڕۆشن 
و  دایە متبەردەسەل کە نەریمان  تەفا و مس ویادەوەرنامەکەی نووسەری کۆچکرد 

،  بوویەتیشالیار  یسەعید قەزازەڵ لەگڕێتەوە دەگێەی نایاب  ەچاوپێکەوتن ئەو 
سمەوە تا لەچاپی داهاتویدا سوود بەم پەرتووکە بگەێنێت.  نوەی ێستا د وا ئ 

بێت  و بێ هەڵەی چاپ ە وێنەوەبێت ئاواتەخوازین ئەمجارە فراوانترو ب
 .شەو پەخەکانی چاپ ئەگەرچی ئەوە ئەرکی الیەن 

 ن ادەوەرنامەکەی مستەفا نەریماەزازو یق  سەعید

ساڵی   ستا بوو ووک مامۆنووسەر کە لە قەاڵی شاری کەرک ەریمانی مستەفا ن 
  الشمال(ی (یەکهەمین یادەوەرنامەی کوردی بۆ گیرفان لەجاپخانەی  ١٩٥٧

و کۆچیدا  ، لەپاڵ مێژوی کرستیانی ەودو بەچاپ گەیانوک شاری کەرکو 
دا ڕووداوە میژوییە  پەڕەکانیال لەتوێی وە وکوردیشی نووسیمێژوی 
کی  و سوارچاشی نووسیبوو لەگەڵ وێنەی دو نوێی کوردیو انی کۆن گرنگنەک

مستەفا   ڕەوانشاد ەکەی. لەوێدا سەبارەت بەو بێرەوەرنامەیە لەسەر بەرگکورد 
،  کەوتبوە هاوین ڕەمەزانتێدا لەیادمە ڕۆژێک لەو ساڵەی )دەڵێت نەریمان 

بۆ   برد منیان و بەزۆر سەر ماڵەکەم  ەیا ڵیکوتهەس ژوبووم، پۆلیڕۆبە
گرتوە،   من  پێش ان ریت  ەوی بینیم چەندین کەسی یەتی پۆلیس، لبەڕێوەبەرا
)عومەر   لەگەڵ هەردوو ڕێزدار  ی خاوەن چاپخانە ڕیزدار سەبری لەنێویاندا 

ووکخانەی تری  سیروان جاف( هەروەها چەندین خاوەن پەرتبێکەس( و ) 
جی گوتم ئەو یادەوەرنامەیە من  بەس ەێدا د ەول و سلێمانی. وک کەرکو

پاش  ن. کرائازاد ە بۆیە گشتیان ی وانەوە نیەیوەندیەکی بەوسیومەو هیچ پنو 
و  کەمێک قۆمیسێرێکی تورکمان بەناوی ڕەشاد منی پێشخۆدا بۆ ماڵەکەم 

دانەدانە پەرتووکەکانی نێو پەرتوخانەکەمی دەپشکنی.   لەوێ کەوتە گەڕان، 
ە  ین ئەوەبوو کە کاکی قۆمیسێر چاوی بن ەکیە پێنا هێلەوێدا منی  ئەوەی 

جی  کورد، حالە نوسینی هۆنەری مەزنی مندااڵن کەوت پەرتووکێکی 
و گوتی کێ ئەمەی نوسیوە؟ پێویستە بۆمی بانگ  هەڵیگرت  ی کۆیی،قادەر
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لە ئیستەنبوڵە، بەاڵم ئەو سوربوو لەسەر ئەوەی هەر   بکەیت، گوتم ئەو ئێستا
  تان پێناکرێت چونکە ئەو لەژیر گڵداەوە وتم ئگ ن، دەستگیری بکەدەبێت 

ا کێشاو  سەر خوید ەماوە، ئەوکات مشتێکی بەنەت ئێسکیشی ننێژراوە تەنا 
پشکنین. پاشان لە بەڕێوەبەرایەتی پۆلیس لێکۆڵینەوەیەکی چڕوپڕیان   کەوتەوە

ی ژیانم. سەرئەنجام  دو پرسیار لەسەر گشت تایبەتمەندیەکانلەگەڵم کر
ۆن  چ  وچەکداری بارزانین  نەی سەر بەرگە ێ و ئەووەی ە ئ وربون لەسەر س

م کە  دیاریکە بۆ کورد  ویەک مێژو وبنووسم  نامە ەخۆوە یادەوەر دەبێت من ل
م لەوەی  کرائاگادار ،یە. ئەوشەوە لە بەندیخانە خەوتمیلەڕاستیدا بوونی ن 

ان  پاش دەستگیرکردنی من دەستیدیاربوو ینێت. ف دەخوازێت من ببموتەسەری
ە الی  گرتبوو کەکانی ئەو یادەوەرنامەیە وکراپادانە چ شت بەسەر گ
  بە دینارێک  میەکیڕەش جگە لەو سەد دانەیەی بە، ان مابووفرۆش پەرتووک 

، ئەوسا زۆر لە ڕۆشنبیرو الیەنە ڕامیارییەکان کەوتنە سکااڵ بۆ  رتبووفرۆش
  کە (ەز کردنی یادەوەرنامەو خاوەنەکەی. ئەوەبوو مامۆستا جەمال نەبئازاد 
کی  دا وتارێ""ژینڕۆژنامەی زانکۆی بەرلینی ئازاد( لە ە لە رۆپرۆفیس تائێس 

وتارێکی   یش یانی"گیو موکرامۆستا "لەسەر باڵوکردەوە، هەروەها م  سەختی 
هەولێر باڵوکردەوە. پارتی دیموکراتی   یگۆڤاری "هەتاو"  هاوشێوەی لە 

  یە وەرنامەێکی لەسەر ئەو یادەوردستانیش لە "خەباتی کوردستان"دا وتار ک
"ئازادی   لە  وتاری پارتی کۆمۆنیست لقی کوردستان روەها ەهسی، ون
خولەکانە   ئەو دوا  نەریمان  ا نووسی. لەدرێژەی وتەکانیدا وردستان"د ک
ەگێڕێتەوە کە شێوەی چاوپێکەوتنی بوو لەگەڵ موتەسەریف بە مەچەکی  د 

انەقا(  کراو تا دەگاتە ئەوەی یەکێک لە ناودارانی کەرکووک )حسێن خکەلەپچە
ف  ەاڵم موتەسەری، بدەکات بارمتەی دەستەبەری ئازادیبە و ێت ش ۆێدەکت ی بۆ 

ێت؛ پاش ئازادکردنم  ەڵد  خۆی ت. دەرکردنی پێ ڕادەگەێنێارهەڕەشەی لەک
ڕێزدار حەسەن خانەقا ئامۆژگاری کردم بچم بۆ بەغداو بکۆشم شالیاری  

نابو  ان داخۆ )سەعید قەزاز( ببینم چونکە بەرپرسانی کەرکووک خۆیناو 
ی پاش  ڕۆژ و گرت  ئەوم لەگوێ ی ی راگژۆم ئاکەن، قورستر ر ەلەس کەم رەبا

زاز  لقادر قەی عەبدوبەغداو لەوێ یەکەم جار چومە ال  چووم بۆ یەکسەر 
( پێیگوتم ئەم ئێوارەیە دەچین بۆالی پەرلەمانتار عەلی  ١٩٩٢ــ  ١٩١٠)

دەکەوێت. کاتێک   )و سبەی چاوم بە )حەمەسەعید (١٩٩٩ــ  ١٩٠٠) کەمال 
ەرمی پیرۆزبایی ئەو یادەوەرنامەیەی  زۆر بەگل ام عەلی کەی الە جوم

کە  رم سبەی ئومێدەوادواوم ەگەڵ )حەمەسەعید( ، لەوبارەوە لو گوتیلێکردم
. ڕۆژی پاش چوم بۆ  تێکنەدات مێشکت ە ییادەوەرنامە پرسی ئەو  دەچیتە الی 
ر  داوی"ی خوارزای شالیار "عومەناوخۆ لەوێ ڕێزدار "فۆئاد وەنشالیارگەی 

وو، منی  ێوەبەری نووسینگەی تایبەتی شالیارب ڵەوێ بەڕی نیی"ـم ب مەزن
منی بە شالیار   ک ین، کاتێی کفری بویووکمان هاوشار وە چونکە هەرد ناسیە

نوسینگەکەی خۆیدا   رمی پێشوازی لێکردم، پاشلەوەی لەناساند ئەو زۆر بەگە
تۆ   مڕ وکنەرمییەکەوە پرسی؛  بە ئەوجا بهێنن بۆ  م چایبانگیکرد  م یشانداین
م کوڕی سەید  کوڕی کێی؟ گوتلە کفری  .. ؟ گوتم کفریی کام شاری ە ونە
وکانەکەی  و د انێت چاک دەز گوتی ئەو سەید ئەحمەدەی فارسی  .. ەحمەد ئ

  ئەوجا لەگەڵم  ..گدروانی کفرییە؟ بەڵێ ئەو باوکمەقەیسەریی بەرنبەر بەرا
ی  ۆ خ ەوێت وەکئەوەی بیلێپرسیم هەندێک پرسیاری ئاسایی  کەوتە گاڵتەو 

ەکە  ەر یادەوەرنامدۆستێکی نوێ. پێشلەوەی بکەوێتە پرس لەسبە ت اکان ئاش
بەدەم هەڵدانەوەی  ئەو  ، ەیواردەوپاش خ  بهێننبۆ  مخۆشاوێک بانگیکرد 

  و پرس  کەوتە بوو لەسەر مێزەکەی کە  ە ییادەوەرنامە دانەیەک لەو الپەڕەکانی 
  ێ ولەک  ەت ییکورد گوتی؛ کوڕم تۆ کەسێکی زۆر ژیریت، پێم بڵێ ئەو ساڵە 

مادە کە   زرانی دەوڵەتیای دامەوتم؛ ئەو ساڵە کوردیە سەرەتگرت؟ گ وەر
بەرپرسانەی  ۆم ئەو سوێن دەخ، گوتی؛ ساڵ پێش زاینی مەسیح بوو ٧٠٠

تەنانەت کەریش دەزانێت ئەو   چونکە  بەرانبەرت دڵڕەق بوون کەرکووک 
  ە کە لرێڤەش دەنین بەڵکو ئەوانە موکرین )ئەویدوو سوارەی وێنەکە بارزانی 

  لە  ە کەسانەاشە بۆ ئەوجۆر، منیش گوتم؛ بستانی ئێران( نەوەک بارزانورد ک
وە نە قایلم  و دامەزراند  ەوانەم نە من ئ ؟ گوتی سر پر بەکەرکووک دەکەنە 

هیچ   امەکە ناوەڕۆکی یادەوەرنهاتە سەر پرس لەسەر کاتێک  .پێیان. 
  ردستان وک و کۆمارەی لەسەر قازی محەمەد )سەرۆکی ئە  نەبوو تێبینییەکی 

  ١٩٤٧اڵی و سەت شکاندی ڤیئێران بەهاوکاریی یەکێتی سۆشکری ە لەک
دا( بەاڵم پاش کەمێک  ێدارەاباد لەس ڕپانی چوارچرای مەهگۆلە ئەوی 

  هەڵوێستە لەسەر ناوی شێخ مەحمودی حەفید پرسی؛ مەبەستت چییە لەوەی 
زەق  وتۆ ت ئەـکی سەرا(رربەندی بازیان( و )شەڕەکەی بەردەجەنگی )دە

  گەڵ لە لێپرسینەوە شالیار بەشێوەی؛ ئێوە پرسیلێمەوجا من ئ ستووە؟خەرد 
تاکێکی تری   بەر ەران دێک لە بوەک کور مامۆستایەک ئەوە دەپرسن یان تەنها 

ی؛ نا  و گوتدانیشت  نمی کورد؟ ئەوجا مێزەکەی خۆی جێهێشت هات لەتەنیشت
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انەی  وچە ەتوانن پێ. گوتم؛ ئایا ئێوە د .دەدوێن  یەک لەگەڵکورد  وەک دوو 
ا  و لەو دەڤەرەد لێمانیدا بووەس یی بوونی شێخ مەحموود بفەرموون کە لەتساڕ
بەدیل گرتیان؟ گوتی،   ن ئەواهەر  گلیز بوو گاری ئیندەسەاڵت بووەو بەرەن بە 

گلیز کەمێک میانەڕەو  نا من نکولی لەوە ناکەم بەاڵم ئەگەر شێخ لەگەڵ ئین 
ئەوتۆ بەند   امەیەک نردەوەای ۆیتۆ بەه بوایە ئەمڕۆ ئێمە شتێکیتر دەبوین، نە 

. وەاڵمی ئەوپیاوە زۆر سەرسامی  .دەبوو من لە بەغدا  دەکرایت نە شالیاربونی 
کە  ئەو لەبەرچاوم زۆر مەزنتر بوو. پیاوێکی ئەوتۆ وە بەدواوە ە لو کردم

ەکانی  یلەگەڵ گشت تایبەتمەنیدی  ە قی بەدەستداوەکانی ناوخۆی عیراگشت سەرە
بێت   ک ێدا شالیار گوتی: هەرچۆنەدرێژ ەل .. !ت؟نێ کە بڕوا بەوجۆرە لە بارە

  ن، ئەگەر ئومێدەوارم وەک ئێمە نەب رتان لەبەرە، و زۆتا گەنجن ئێوە هێش 
شتەکان بڕاونن ئەوکات تێدەگەن چی لەجیهاندا ڕودەدات.   پشتەوەی لەدیوی 

  و ا دانەکانی ئەو یادەوەرنامەیە لەن وەک دەبینین  هەروەها گوتی: )کوڕم، 
بۆ ساڵی داهاتو بنوسەو وەک هەر   ک ێکەنوێ یە رلسە براون، بچۆ 
ارگە"و  ەڕێوەبەری چاپەمەنی شالیەمەد باشقە "ب تر بیدە بە محپەرتووکێکی 

بۆ  دەکەم ەکەت کۆششئێستای لێ چاپکە. من سوپاسی ئەوەی  ووهەندەید 
  من هەستاو چوە جێگاکەی خۆی  لەالی ئەوجا (لەچاپدانی ئەو یادەوەرنامەیە

  کەرکووک کردو بە  یموتەسەریف  ەشەی لەەڕه توند ر ۆز  ون ە تەلەفۆ دەستدای
خەاڵتی  ێتەوە بۆ کەرکووک، دەبێ نەریمان دەگەڕە پێیگوت، وا تووڕەییەو

بیگێڕێتەوە سەر کارەکەی خۆی. ئەوجا ماڵئاواییم لێکردو   ەڕێزەوە و بکەیت ب
 منی بەڕێخست.  یەکەێشوازیئەو بەهەمان شێوەی پ

ۆ دیوانی پارێزگاو  چوم ب ر ەسیەکک وورکبۆ کە مەوەگەڕا کە نەریمان دەێت؛ 
کە بەڕێوەبەری  موبارەک مەدحەت  ڕەوانشاد ڕاستەوخۆ چومە الی 

خۆم بوو، دیدارەکەی   ەمان شارەکەی نەوەی ه و ەڕفیەت کارگێڕیی موتەس
ەریف چاوەڕێی بینینتە  شالیارم بۆ گێڕایەوە، بەڕویەکی خۆشەوە گوتی موتەس 

  پێچەوانەی هەڵوێستی ەب  سەریف تەموئەوجا ڕێنمایی کردم بۆ چونەژورەوە، 
لە پێشوازیمدا هەستاو زۆری   بووم و کرا کەلەبچەجاری پێشوو کە من تێیدا 

من   دە مەدحەت بەگیش زۆریکرد کرد. هەرچەنم من نەمیشم بەاڵدەکرد دان
ە ساڵومکرد تۆ وەاڵمت  ژوورەوهاتمە و گوتم، جاری پێشوو کە دانەنیشتم هەر 

ی سەعید بەگ هاتوومەتەوە،  فەرمانەب یە کەوەئە نەدامەوە، دیارە ئێستا لەبەر 
لەهەمان   ت یتەوە بۆ سەر کارەکەدەگەڕێ گوتی؛ و ی خواست زۆر لێبوردن

و گەڕامەوە ماڵ دەبینم ناوەڕۆکی  تێک ئەوم جێهێشت کاگە. نوێند خ
 .)خۆراکی ئاگر  تر بووەتە یێک پەرتووکخانەکەم بەگشتی لەترسی پشکنین

ە ئەو  چونک  ن پێ ببەخشێت مارتهرەی پە ب ئومێدەوارین زوهێر کازم عەببوود 
  ێت سونو ان دە سەری لە ئەو وانەی بن. گشت ئە هەرکوێ  پشتگیری داماوانە لە 

ی پاش  یادچویان لە  وتووە یان بەرکەستەمبەشی ین  ر تە زۆر کدیدانەن لەو ستەم
 و سەعید قەزاز()یەزدییەکان.. شەبەک  بۆنموونە ، نستەم 

د عەونی  فەرها رڕێزدان تاسەرۆکی سەندیکای ڕۆژنامەنووسانی کوردس 
مەڕ  رز نرخاندووە، لەە سەعید قەزاز بە وکەی تایبەتە بتەکانی ئەو پەرتو بابە 

یاوازی بیروبۆچوون دەبێت بۆ  ین ج اک دەزاننی. زۆرچبۆچوونە جیوازەکا
نگی ژیانی  قۆناغێکی گر  نرخاندنی کەسێکی وەک سەعید قەزاز کە لە 

  گشت بیرو ەل ز ێڕ  یەو ە ل کوە ی بووە. ی ڕامیاریی عیراقدا ڕۆڵی کاریگەر
استی کە  بن بۆ دەرخستنی ڕ ازین هاوکارمان دەخو ن یرگەد  ۆچوونێک ب

ێنینە  دەگە رنجەکان اویدا سەپێن ان. لەبەرئەوەو لەهاوبەشە الی گشتمئامانجی 
سەری   و بڕیاردان لە بەر دیدی خوێنەر تا هاوکاریمان بکەن بۆ نرخاندن 

اواتەی  ەو ئکەون، بەد ا دەر ەد ەوئەو دەرئەنجامانەی لەکاتی لێکۆڵین  بەپێی 
و ئەو  ە بڕیاری پێشکات و مێشکمان دور بگرین لبپارێزین ین بێالیەنی بتوان

ئەگەر بخوازین   .ن بوو ڕامیاری انی باری نەرانەی زایدەی دۆخەکبارە وروژێ
ان بۆ  و ئەوا زۆرترینی ئەوجۆرە وێنانەمو هێوەری ڕاستییەکان بخەینەڕ بە 

ن.  ەکانی دەرکەوو هۆیڕوی ڕاستی  ە خوازراونەو و ئارەز دەردەکەوێت کە بە 
ەپاڕێمەوە  ەوە. لە یەزدان د کۆڵین ێل ا نی وەکەد دەداتاشین لێو بێ است ئێمە سەرڕ

عید قەزاز کە خاڵێکە لەنێو  ی سەاستیەکانالیەنە ڕرم بێت بۆ گەیشتن بە یاریدە
ی تری وەک  ڕ کەسان دەریای نووسیندا پێویستە بۆی بگەڕێین، هەروەها لەمە

  زر نابن. هیچ زری مرۆڤان بن بەاڵم لە هوکردو یادیەلژگار ڕۆە ئەو ک
ەی  ەوەی ئەو ڕاستیاننەم جگە لە گێڕانە بۆ ئەم نووسییهاندەرێکی تر نی 
ۆ ئەوکەسانەی بە هزرو  یە ب ڕێزم هە  ئەوپەڕی  کران. سەردەمێک بزر 

ێمەوە گشتالیەکمان  یەزدان دەپاڕ  پێشنیارو ڕەخنەو ڕێنمایی یارمەتیان داوم، لە
 .ە ەالی خوداوەیو بەهرە هەر لاست ڕی هزری ێڕ سەر  تەخاب
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 بەشی یەک 

 سپێک دە ١/    ١

ا  وڕی میرزسەعید ک سنامەی عیراقی ناوی محەمەد مارگەی پێنابەگوێرەی تۆ
لەسلێمانی لەدایک بووە،   ١٩٠٤ساڵی  ،وڕی حاجی ئەحمەد قەزازەمەجید ک 

ی  قۆناغو تاەتە بەر خوێندن وو چ بووە، ااوەمرێت ئەو منداڵی سکاتێک باوکی د 
ێزانی پێکهێناوە  خ  ەگەڵ خاتو زەکیە کچی تۆفیق قەزاز، ل31ڕیوە ادەیی بئام

  ە ببەاڵم هەر " ی رۆح" کوردی واتە  بە  کە کچێکیان بووە بەناوی پەری 
 .32  )بێجگە لەو منداڵی تریان نەبووە( ە وو د رکنایگ ناب ن ەریخاپ

دە ڕۆژ بوو، کاتێکیش  و نۆز ڵ اسبیست ی ەن تەم بەکاربووەکە یەکەمجار دەست
نۆزدە ڕۆژ،  و مانگ  و دوو پەنجاو پێنج ساڵ  نی گەیشتبووە دارەدرا تەمەلەسێ
دەزگاکانی   لە ەزرانی کەم دامەیلە نبەری گشتی بووە، سیو سێ ساڵ فەرما واتە 

ناوی لە پەڕاوی   .بوو بە فەرمانبەر ١٩٢٤/ ١/ ٢٠دەوڵەتی عیراق ڕۆژی 
وەکانی  "سعید أفندی" هاتووەو لە پەڕا  بە  اد ١٩٢٧ ڵیسارگەی عیراقی تۆما

دا بە  ١٩٣٩ـ ١٩٣٨عید أفندی"و لەوانی ساڵەکانی ا بە "محمد سد ١٩٣١
ڕاپۆرتەکانی  دەگاتە  تا ە وۆیشتو ناوە ڕ سید سعید قزاز"و هەر لەسەر ئەولا"

ت  و دیکۆمێنتەکانی دادگای سپایی بااڵی تایبەسزا یسەپاندن لێکۆڵینەوەو 
   .لەسێدارەدانیش  دادگاو ئاماژنامەی  یر بڕیا  (وعب )محكمة الش
بەهێزو ڵەئاستی   گی بەوە دەرکردبوو کە کەسایەتییەکیاز ناوبانسەعید قەز

زۆر دڵکاربووە   بەجێگەیاندن.  فەرمان ۆ و ملکەچ باڵیین بووە بڕیاردا توندو پۆ
ئەوەیشدا  سپێردراوەو بێ چەندوچۆن ئەنجامی داون، لەگەڵ لەو ئەرکانەی پێی

  هێنم( بناوی  وی )نەیویست وە. پارێزەرێکی موساڵوب  ڤدۆست رۆم زۆر
کاریکردووە  بەشێوەی سەرکار  ، کاتێک لە شالیارگەی کاروباردابۆیگێڕامەوە

کات، ئەوکات سەعید قەزاز  ەواوخوێندن تبتوانێت و ێوی ژیان دابینکات تا بژ
ڵێت گوایە  موتەسەریفی لیوای مووسڵ بووە. ڕۆژێک بەرپرسەکەی پێیدە

ودەکاتە  ویش یەکسەر ڕی داوە ئەو لەوکار دەرکرێت، ئە مانرەفریف سەتەمو
 

ة( بە ناونیشانی )سعید اقی اسة العرە في السیپێشەکی پەرتووکی )سعید قزاز ودور ــ  31
 ٢٠٠١/ المٶسسة العربیة للدراسات والنشر ٣٥ــ  ١٥ەڕە الپ ز أمام محکمە التأریخ(قزا

ز  زاهان عومەر قەی مامۆستا جیزەکان بە پێنووسدرەختی تایبەت بە بنەماڵەی قەزا ــ  32
 دەبینن..  ەدائەم پەرتووک اشکۆیپ لە
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ژیانی خۆیی بۆ  و باری و ببینێت و بۆی دەلوێت ئەموتەسەریف نگەی نوسی
چونکە ئەو دوو کەسی ناردووە   موەادۆشد زاز د قەێڕێتەوە. لەوێدا سەعیبگ

بری ئەوان  ان تا یارمەتی بدرێن بۆ دامەزران نەوەک کەسێک لە بۆالی
پیاوە  تی کارو ئەو ێوەبەرایەێ تەلەفۆن دەکات بۆ بەڕجەب . دەسەنرکدە

بوون   انیبەڕێزانەی هاوژی  ئەو موساڵوییە  .کارەکەی  ەوە سەر دەگێڕن
موتەسەریفەتدا لەڕوی یەکێک  ارەگای لەنێو ب  قەزازدەگێڕنەوە کە جارێکیان 

ێیدەڵێت:  و لە سەرەک خێاڵنی کورد بەناوی مەحموود ئاغا دەوەستێت 
ی  فەرمانبڵێ بە  ری بەندیخانەڕۆ بە بەڕێوەبەت بۆخاغا، ئ  ود مەحمو 

 .ڵ نانێرمونکە پۆلیست لەگەموتەسەریف من بەندکەن.. چ
  چونکە وتەی  بەندیخانە ڕێوەبەریبۆالی بەئەوکات ئاغا هەر خۆی دەچێت 

 .سەعید قەزاز هەر یەک بوو نەیکردووە بە دوو 

باریدا  واناتڕکەی و نێ تەوە یاد کە لە سەعید قەزازم هالێرەدا وتەیەکی 
بەردەمیدا   زۆر تاوانبار لە اد کێتا کەل ،گوت  یەی گەلو بەو دادگایوبەڕوڕ
یەتی بە  ەی ویستوماجد محەمەد ئەمین تاوانباری کرد بەو ێ تاک  .. بون ەد  واز ال

  سەعید قەزاز لە  لەدەست شۆڕش دەربازکات، جلوبەرگی ژنانەوە خۆی 
ەرەبەیانی  ب  ە لهەرگیز و گشتی درۆ دەکات، ئە وەاڵمدا گوتی دادیاری 

  . کاتێ نەپۆشیوەجلی ژنانەی مەرگ لەکردن ەربازتی خۆ د بەمەبەسشۆڕشدا 
  درۆ ی ە یشە ی لێیخواست ئەو وعەبباس ئەلمەهداو رۆکی دادگا فازل سە
الیەکەوە گرژبوو لەوەی سەرۆکی دادگا   لە  وە ئت بۆ ڕاستکردنەوە، ۆڕێبگ

ی گشتی  دیار اد ەوەی ل وو وە توند پێداگرب وتەکانی پێبڕیوە، لەالیەکی ترە 
  ، دا دێت یوشەیەکی لە داکۆکنامەکە هەر بەرپرسە لەی خۆ ئەو درۆی کردوەو 

ە خۆی  دەبێت بۆی یە لەوو واژوی ئەوی لەسەریگر کۆکنامەیە بۆ بەرئەوە دا
 .دێت پرسە لەگشت وشەیەکی تێیدا ربە

  قەزاز لەمامۆستا عەبدولباست یونس گێڕایەوە گوتی ڕۆژێکیان کە سەعید 
  یەوە دەرچو ی شەقامی غاز  دژ بەڕژێم لە  اندانێکیشیو، خۆپ و ب مووسڵ 

ز بیستی  سەریف سەعید قەزالمێران" پێشهەنگی بوو، کاتێک موتە"عەدنان چ
و دەگەنە الی  و دەچن س بوکە پۆلی ێرەکەیداێلەکەی خۆی لەگەڵ شوفبە ئۆتۆم 

اندەرانەوە  خۆپیشاندەران کە سەدان کەس بوون، یەکسەر بە بەرچاوی خۆپیش
ت، ڵدەداتێهە ەک شەقیو یدات دەێشهەنگی خۆپیشاندانەکە پ  ە یەک لـەللز

سەکە دەدات عەدنان  پۆلیبە  فەرمان ئەوجا و باڵوەی لێدەکەن، ئەوانیتر هەڵدێن 
بەن بۆ بەندخانە. بەوجۆرە  ۆتۆمبیلەکە تا بی بۆ ناو ئ و بیبات چلمێران بگرێت 

وە بە  ر باڵ ەد انپیشخۆە ندوتیژی دژ ب و بەکارهێنانی توبێ دەستێوەردانی پۆلیس 
خۆی بەتەنها  کە قەزازەوە وە بە سەعید ئەوەی پاڵینا .ات د خۆپیشاندانەکە دە

  و بەخۆو هێزی کەسایەتی باوەڕ هەرببێت  اری خۆپیشاندانێک بەرەنگ
 .کۆمەڵ  ر ەسبووە لە ەی دانەوو ڕەنگی ئازایەت

د قەزاز کە  سەعی ساڵ گرتەیەکی دەنگیم دەستکەوت لەو دادگاییەی  ٣٨پاش 
  ێملێگرت ێک گو. کاتکرایەوەوە باڵوڕادیۆی بەغدا تەوخۆی لە س اخۆی ڕتیکا

ستەکانی  و ئازایەو وتە ڕابەجەرگ  ەەکی چەند دەرکەوت ئەوپیاوە کەسایەتیبۆم
پەڕاندووە. وەک  ەرئەنجامەکانی دەرنە د بێ گوێداردنەوەو و بیرکبێترس 

  بەوەی و س بووە بە چارەنوو ئەوپیاوە بەڕاستی لەمردن نەترساوە پڕباوەڕیش
کێی لەدڵدا و دڵەڕاوترسیە هیچ جۆرە مەزن ئەوەی بۆ نوسیوە بۆودای خ

کاتی دادگاییکردنیدا  ودا، وەک لەخویداوەتە دەست خ یشە نەبوە بەڵکو هەم
بێتە یەکهەم شەهید لەڕێی جەنگی دژ بە کۆمۆنیستی  وەی دەکرد بە ایئاشکر
  ، بۆیە ت ێی دەب ار وچەڕی ئەو( عیراق دوبەپێی باوو ئەو مەترسیانەی ) جیهانی 

کهەم قوربانی بۆ نیشتمانی  خێشی وەک یە وازی بۆ خزم ئەو دەبێتە مایەی شان 
 .یست خۆشەو

ەڵێت،  قەزاز د  سەعید  ی ەکاتولە  ەکێو هۆڵی دادگا بوو کەنینانەی ن گوێم لەو پێ
و ئەو هزرەی  شالیارێکی کارا بووەو بەپێ سرووشی خودایی  ئەو 

ەنینەکە نیشانەی  پێک . ە کردووی ار ەنێو سنگیدایە کلەسەریدایەو دڵی ل
چ  ەزاز هی دەگەێنێت جۆنکە سەعید ق ی نیو هۆڵەکەتەماشاکەران  ساویلکەیی

ئەوە  گەواهی  مایەی گاڵتەپێکردن بێت. مێژویش نەگوت  وتەیەکی ئەوتۆی
و بۆ کار. گشت  وست شالیارێکی کارابووەو پڕئارەزات کە ئەو بەڕادەد 

دژ بە   ەوانەیشنەت ئا نتە  ونبو ەو یانی ئیان هاوژ  ئەوانەی لەگەڵی ژیاون
  و پاقژو گیر بووە. پاشکۆکن کە دەستپاک خاڵە ون لەسەر ئەوری ئەوبو زه

  ەکەی، لە و دەوڵەتششی سیوسێ ساڵ لەپێنا و کۆیەی کارگێڕی جێهێشتنی پلەوپا
و ناوبانگی دلێری بەوالوە هیچ  و ناسناوی درەوشاوەو ڕەوشت پاک  ناوی 

بێت. ئەوە لەتوانای کەسدا  ەوەنای گێڕانایتۆی چێنەهێشت شپاشماوەیەکی ئەو 
ا شانازی بەوەوە  و دوا چرکەکانیشد کاتەکانی ژیان ە ئاڵۆزترین یە تەنانەت لنی 

ە کردووە  ەوەوانازیی بەو هەر ش یاسا نەکردو ەرپێچی لەبکات کە هیچکات س
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، نکوولیشی لەو بیروبۆچوونەی خۆی نەکرد کە  و عیراقیە کە موسوڵمان
لێر لەڕویان  و ئازاو د انپەروەرەکانی عیراق تمش یییە نارمی وە بە هێزە ڕادژبو

بوو ئەوەیە  سڵ پێی بەناوبانگێک لەو هەڵوێستە بوێرانەی لەموووەستاوە. یەک 
  سەر بە ی شارۆچکە هۆک ئەوکات د ڵ دەبێت ێکدا موتەسەریفی مووسلەکات

، کەسێک بەناوی )دێوالی دۆسکی( بەهۆی پیاوە  بوو لیوای مووسڵ 
  و سەرانەی ۆکی داخستووەو باج ی ده کەرەی سەێگ ڕ دارەکانییەوەچەک
چێت بۆ دهۆک  ی دەڤەرەکە. سەعید قەزاز خۆی دەهاوواڵتییان وەتە سەرخست
رنا  نێت ئەگە( بۆ بهێرێت تا )دێوالی دۆسکیەرێکی پۆلیس دەنێئەفس

لەوکارەی دەردەکات. ئەفسەری پۆلیس ناچار دەچێت بۆ ئەوشوێنەی دێوالی  
ات  . پاشلەوەی قەزاز دۆسکی ڕسوا دەکزازید قەەعس یهێنێت بۆالی لێبووەو دە 

ێت، لەوەدا هیچ  دەستگیریکەن تا ڕەوانەی موتەسەرفیەت بکر  دات دە فەرمان 
لێکردو پێویستی  یان فە باڵوەموتەسەری ەکانی کە لەترسی ئەو وێینەداوەتە پیاوگ

یی  بەوە نەبوە هێزی چەکدار لەگەڵ خۆی بهێنێت بۆ دەستگیرکردنی دۆسک 
دکردنی  ی بڕیاری بەناماڵینی پارێزبەندی پەرلەمانی لێ د  شو. پابوخیلەیاسا یا

دابوو" سزای  "کە ئەوکات لەکارو بەپێی یاسای خێڵەکی ەکات رکرد بۆ دە
 .. وە یاسایی بەسەردا سەپا

مەحموود چەلەبی )دانیشتووی مووسڵ( سەبارەت بە   پارێزەر مامۆستای
نووسەری  رەساندا اکنجگوتی: لە پە  سەعید قەزاز شتێکی خۆشی بۆ گێرامەوە 

شاری مووسڵ  لە ەک بووم  )فتی العرب( تی العراق( و ڕۆژنامەی )ف
نوسیبا ئەوا  دۆخی ئەوڕۆژانە ب ان ڕستێکم لەسەر دەردەچون، هەرکات وتار ی 

هەڕەشەو گوڕەشەی ئەوەی دەکرد کە   م...ارد لەدوزاز دەین سەعید قە
،  اننا.. . ا.دەمگوت ن و خۆیشم بەند دەکات، منیش ڕۆژنامەکان دادەخات 

نیش  ەیگوت: بۆ؟ م ە دامەخە.. د بڕیاری گرتنی خۆم بدە بەاڵم ڕۆژنام
و نانی  ت ێکارەکان دەشکێنیلەالیەک پشتی کر دەمگوت: بە داخستنی ڕۆژنامە

ێنەر لەڕۆژنامەکەیان بێبەش دەکەیت، بەوە  ر خو ەالیەکیت دەبڕیت لمندااڵنیان 
م  ئەوەی داو ی یشە هانەمه .ەبژارد دڵی نەرم دەبوو سوکترین باری سزا هەڵد 

خاتەوە لە  دوور من شێوەیەوە بدەیوست ی.. بمخاتە سەر پیشەیەکی فەرم
و ڕۆژنامەکە  باوکم  کە دڵی بەشخۆش دەیگوت )چونخۆ وڕۆژنامەوانی 

و  لە هەڵچوون  ن مای نێوانەیوەندیەسەریف بو پ اتەی موتتا ئەوک دەسوتێت(.
و  گرژدەبو ەو ئ شتێکیکا، رژ دەبومبوو، هەرکات ئەو شل بوایە من گ داچوندا

اراو پڕباوەڕو  فەرمانبەری ک زانی چیجۆرە من شلیم دەنوان جونکە دەم
ری پارێزەرییەوە چوم بۆ  بەهۆی کا چارێکیان  .یشەکەی دڵسۆزە بۆ کارو پ

،  سەرسەنگ" لە بەڕێوەبەری ئوتێلەکەم پرسی"ا بۆ ێگە المد ێدی" لەڕ "ئام 
  بەڵێ  ی تگو ؟ ەرمرەبسگەڵ بە کاتی لە لێیە کی ناسراوی میوانێ ئەرێ 

دا زۆر بەپەلە  ەڵێ.. بڕیارمەزاز؟ گوتی ب موتەسەریف لێرەیە! گوتم سەعید ق 
از  هەندەمزانی سەعید قەزەو من نەبینێت.. تا نەیبینم یان ئێلەکە جێهێڵم ئوت

بەسەر شانمدا، گوتی: وەرە با ئاشتبینەوە.. لەوکاتەدا بە جلی مەلەوە   کێشای 
، کەمێک لەگەڵی دانیشتم  نگەاوە مەل بۆ ت ویست بچێلەژورەکەی هاتەدەر دەی 

و چوومە  ەلە من چەند خولەکێک جێمهێشت بۆ م  بچێت  ی هەڵسائەوکاتە  تا
لی  تێک بە جینێت. کا ەاڵم نەمهێشت ئەو بیب کامیرەکەم هێنا بی ئۆتۆمبیلەکەم ال
،  مکرد لێەلەوە دابەزیە نێو ئاوەکە وێنەیەکیم گرت، ئەو بەتوڕەییەوە هاواری م

ەکی  وێنەی خۆشترین هەلە بۆمنی ڕۆژنامەنوس  ە وگوتم ئە ە ەومم دایوەاڵ
م لەهەمان  امەکەت تا کاتی هەڕەشە لەداخستنی ڕۆژنەسکەوێوتۆم د ئە

ارو مووسڵی  بە شالی کاتەی بو کەمەوە. لەوە بەدواوە تا ئەوەدا باڵویڕۆژنام 
جێهێشت پەیوەندیی ڕۆژنامەگەریم لەگەڵ سەعید قەزاز زۆر خۆش بوو. ئێمە  

تۆڵی ئەو  و توندو ران بوین هەر لەبەر ڕوخۆشی یگەن  و ی ئەوە نەدورکەوت  بە 
 .33یەک   شەویستی بۆکار وەک کادیرێکی پلەو خۆپیشەکەی لە 

ی  شەویست خۆن مەحموود نەحاس وەک نیشانەی هۆنەروا مامۆستای 
سەعید  موتەسەریفی لیوای مووسڵ پێشکەش بە ی ەکهۆنراوەی ویانموساڵ
ئەمە  ) وە بووەو باڵدا ب(عر)فتی ال لە ڕۆژنامەی کە کرد  قەزاز
 (: یەتی یەکەیکورد 

   ساڵو لێتنەکەم  بەباشی    ر ئەگە  دەتۆرێت دڵ لێم 
 لەتۆ نابین زیز  گیز هەر  ژیندا بێفیزکوڕە خانەدانی لە

 شەیدا وسەربەست  ،ڕاست  ها وە  حەدبا  ە دیو یک ێکەسکەی 
 ؟ ت ێبتۆ پایەبەرز   وەک و چاکساز  ێت بینب پاش تۆ حەدبادا  دەشێ

 ********** * 
 ۆ خبە  د رکدڵی ئێمەت خولیا  شکۆ  ن امێپ  ت یشخە ب ارۆد شک
 ی  چێژی ئاشت ی د تبەخۆوە نە  تە میوان کدا بوویڤەرێلەدە
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 بەتۆ دەیبڕین تارمایی تاریک    مان ێرەی درەخشانی بۆ تۆ ئەست 
 نیشان  پێتدرا  یسەربەرزین بەو   و ئێمە  بۆ تۆ  ەی  بەهر  گای کان

 . ماف ت یز پارێەد  شی تەنگانەکاتی   م ەد ئەوڕێزی مرۆڤ  ە نا یەب

ان کۆتاییەکەی،  ی ژانی جەنگبوو دەڵێت: )دواڕۆ زەر جەرجیس فەتحوڵاڵرێاپ
لەواڵتدا تایەی ئۆتۆمبیل   کات بوو. ئەو تەسەریفمو لە"ئەربیل"سەعید قەزاز 

بۆ مۆڵەت   رایە و دژوار بکێکی زۆر سەخت کارێڕو وو، دەبوزۆر کەمب
ا  ەوجئ ر ت یەنی ال و شالیارگەی بارزگانی  سەر بە  ی نووسینگەکان لە  ن ت رگرەو
نرخی   ڕەشیشدابازاڕی . لەنو و ئەوانب ر ەهدەگیرا، جونکە تاکە فرۆشیار ەرو

  خمێک کە هاوڕێم بوو تائاسایی. "عەلی"  و بەرزتر لەنرخی گەیشتە سی قات 
بۆ ئۆتۆمبیلەکەی بەاڵم لەسەر ڕێی   کەوت گانی دەسگەی بازرلە شالیار تایەی 

و  ێنن فڕێ دەل  یایەکانتن "گوێر"ی سەر رۆخی زاب جەردە ڕێگەی پێدەگر 
ەلی گوتی،  وە جێدێڵن. ع ە ئاسنەکانیەئۆتۆمبیلەکە لەو سەرەڕێیە بەسەر ویل

تاریکە، بە   لەبەرچاو م ژگارهەولێر بەاڵم ڕۆ خۆم گەیاندە وهەرچۆنبو 
هەندێک وشەی  وسی بۆ موتەسەریف تێیدا بە نو  کااڵیەکم توڕییەوە س

نک  خۆم فێ ڵید  ەستانەد رب و کادەسەاڵت هەڵبژاردەی نێو فەرهەنگی جوێن بە
ەڕوانی  بۆ ئوتێل چاودامناو چوم  ئەو . نامەم برد لە نووسینگەکەیەوەکرد 

کاژمێری کەم  یخانە، پاش چەند اونە قوژبنی بەند و بمهئەوەبوم بێن بگمرن 
. چاوشێکی پۆلیس هات لەمن دەگەڕا گوتی  بووم وەڕوانی دا کە چا ئەوە ڕوی

ز وەستاوە  ەعید قەزام سن یدەب  مات ه دەوێت(. کاتێک )هەستە موتەسەریف تۆی
وەکئەوەی خۆی ئامادەکردبێت   پێشە لە  یلیس و تاخمێک پۆلەگەڵ کۆمیسێرێک 
منە. سکااڵکەی منی   ی چاوەڕوانی بۆ ە لئەوە نەچوم کە  بۆ دەرچون، من بۆ 

ت ئەم سکااڵیەت نوسیوە یان بۆیان نوسیویت؟  ەوە خۆگوتی: ئ  زکردەوەوبەر
اڵیە بگرەو بیخەرە  و ئەو سکاەوە کمدوا ەەرو  گوتم بەڵێ من نوسیومە. گوتی: 

یاساییت لەگەڵ بکەن. وەر  ێکی کارێڕ بدەم  انرمفەگیرفانت پێشلەوەی 
و  سواری ئۆتۆمبیلەکەی خۆی کردم  .اندەوێنی دزیەکەم پیشدوامکەوە ش 

پۆلیسەوە کەوتە دوامان، گەیشتینە گوێر  و تاخمەکەیی ک ئەفسەرێ پاسێک بە 
ەی کاژمێرێکدا پتر  لەماو، بەوەی رد ک ارەدێش ریی بە بەڕێوەبە فەرمانلەوێ 

بەکێشکرد،   نا نیشتەچێی ئەوێی ی کۆچەرو عەرەبکوردو  ڵی خێلە بیست سەرەک 
م  ن ناخوازو گوتی: ئەمجارە لێتا تاو کەوتە هەڕەشەلە ناوەندیان وەس قەزاز 
ەرەکانم بۆ بهێنن تا لێتان خۆشبم بەڵکو پێویستە ئەوە بزانن، ئەگەر  وانکدزە تا 

ت ئێوەو بێ  ایانەم بۆ نەیەتەوە گشمڕۆ ئەو تی ئە ر ۆی خوناب اوپێش ئ 
ن یان  ی درێژخایان، بڕۆیماوەیەک زیندان دە دەکەن بۆ ازی، خۆ ئاماجیاو

،  سەرنن دەستبەکە گشتتا ێنی خەوتنەکانتان چونۆ دێننەوە یان نو تایەکانم ب
لەگەڵ ئەوەیشدا بەمنی گوت، لەالی بەڕێوەبەری شارەدێ بمێنمەوە تا  

هێستا   ەوجا شوێنەکەی جێهێشت.گرمەوە، ئ انم وەردەاوەک رزشتە د  ی ە تاک وەئ
 .34کەم کەۆتەوە سەر تایەکانی خۆی ێلەنەبوو ئۆتۆمبخۆر ئاوا  

 راق ترین پزیشکانی عی ەواهیی بەناوبانگگ  ١  /  ٢
: ڕۆژی دوانزی ئۆکتۆبەری ساڵی  35دەڵێت امەرائی دوکتۆر کەمال س))

خۆیان  ک لەماڵی نێخوا ۆ ردم بک تی تەلەفۆن بانگێش  شالیاری ناوخۆ بە  ١٩٥٧
قوڕو کەستەک  و بە و بت شێه نا یان جێئینگلیزەکگەڕەکی علویە، ئەو خانوەی لە 

بوو. کە من   خۆش  شی و زستانهاوین و بۆ بوو بەاڵم فراوان  دروستکرا
و  انم، بەهادین عەونی اوڕێیم هیشتم بینیوەڕۆ گەەی کاژمێر یەکی پاش ن نزیک

ەیدابون  کەسیتر پ ەندێک پاشان ه ، یشتونگەن دوکتۆر ئیسماعیل ناجی پێش م 
ەیدەر  کاتێک عەلی حیەحیا قاسم. و و سامی فەتاح ەنێویاندا ڕەوف چادرچی ل

نەمزانی  رسام بووم چونکە رد بەهۆڵەکەدا سەسلێمان )أبو عامل(یش خۆیک
ە بۆ ڕێزلێنانە لەو. لەڕاسیتدا من چاوەڕوانی  یشتنئەم دان بەغدایەوهاتوەتەوە لە 

  ی پێشوازەو ئ  یشێوە هەمان  ەب من تەوە بەغدا ا ه ەووم کوب ئە وەی هاتنە 
هات بەپیرمەوە. ئەوکات  ئەڵمانیا  لە ەوبەر کە نزیکەی ساڵێک لەملێبکەم 

شت  و لەتەنیگرتن  لەئامیزتینە تەوقەو یەک اق بوو لەوێ. کەوباڵیۆزی عیر
و  ێک هەستمکرد لەنێوان دووباڵی کورسیەکەدا ناسرەوێم کات  انیشتین.یەک د 

بدۆزمەوە چونکە هەستم بە   کی گونجاون تا بارێانیشتباری د  ین گۆڕی مەوتکە
ەکرد، سەعید قەزاز بەوەی زانی چونکە  د  یەیئەو کورس چەقینێکی سەر 

  لەشوێنی  خراپییش دروستکراوە،  ن زەدەدارو کۆنەونی ئەو کورسیە جەدەیزا
و گوتی: ئەگەرچی من لەتۆ  من دەستی گرتم  هات بەرەوالیتا خۆی هەس

وم ئەویش بەقورسی من قایلە  و ڕاهات ئەو  زاری ائبە ن م وەک م اڵرم بە وتڵەقە
 

 و چاپەمەنی ئاراس/رجال ووقائع في المیزان ــ دەزگای پەخش /اڵ ڵــ جەرجیس فەتحو 34
 ١٥٨ــ  ١٥٧/ الپەڕە  ٢٠٠١هەولێر/ 

ون الثقاییة العامة /  لشٶ/ دار ا ٢گی بەر /ن مانیلثائی / حدیث اکەمال سامەر ــ دوکتۆر 35
 .و پاش ئەو ٢٨٤الپەڕە   ١٩٩٦بەغدا   اگەیاندن،ی ڕەشالیارگ
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  یەحیا قاسمی خاوەن ڕۆژنامەی  .ەم زۆرەی لێدەک ە لەو گلەییەچونکە بێزاربوو
ە باوکی  وتی: باششۆخیەوە گ  ەزاز بوو بەوتەکانی سەعید ق "الشعب" گوێی لە

ی  ەک ئێمە ت بێوی ئەی دەووا تۆ لەگەڵ چەقینەکانی ئەو کورسیە ڕاهات  پەری 
لە  ی ڕۆژنامەی "شعب" بۆنەی نووسینەکاننەی تۆ بەئەو نێزا ڕابێین لەگەڵ

ەحیای  قەزاز یەکسەر وەاڵمی دایەوە؛ کاکە ی ؟ سەعید ت ندەچەقێ  ێمەیئ
ات  اسم ئەوک یەحیا ق نیستان من ڕاناهێنێت،یچکات قیڕەی کۆمۆ خۆشەویست ه 

یاری  لاەوە ش ئ ووو گوتی: فەرمێدەنگ بوو کە سامی فەتاح چاوی لێداگرت ب
ن  یەکەی ناوماڵیی کە پێشکەوتنخوازان بۆیاەلە ئاسایەیش کەلوپوخۆو ئەونا

ی  ئەوجۆرە کەلوپەلە سەعید قەزاز گوتی: ئەم بابەتە ماڵە هەر  .وەدابین کردو 
 . بەپێی بااڵ دەبڕێت.. کااڵ  پێ

اسم کەوتە نەگریسی نواندن لەگەڵ سەعید قەزازو گوتی:  ق یا تر یەح جارێکی 
تاوانە ئێمە   ت، بۆچ باری تۆبێگەر ئەوە گوێرەو ەئ ەری، پ کیباشە باو

جێت؟ گشتمان بەدەم  ارمان دەگونکە لەگەڵ ب ید  بێتە مان بۆئەوەئارەزووکەی 
و ساوەری بە  ن اردنی "قەرەخەرماومانکردە مێزی خوپێکەنینەوە ڕو

 .دنی کوردیی خۆشنخۆاردووکیان  " کە هەرەنار هەڕب
بۆ بۆن،   وماتەیە کە چنی ئەوکی همەوە ەرەسپیاوەتی عەلی حەیدەر سلێمان ب

  ماڵی سەعید  ە ئەوانەیشی ل وهاتنەوەیم قۆستەوە کە لەبەغدایە خۆی  بۆیە هەلی 
یی  لەسەر ڕۆژی هەین  خوانێک. ڕێکەوتین قەزاز بوون بانگ بکەم بۆ ئێوارە

وەو لێمپرسی گەر دەخوازێت جگە لەم  ە الکرد بانگ  . عەلی سلێمانمپاش
لەسەر   ەو سوربوو بانگ بکەین، ئکەسیتر  نقەزازد عیمیوانانەی لەماڵی سە 

وڕێی عەلی  م پرسی کە ها وەی خۆم سەرپشکبم، ئەوجا لە بەها عەونیئە
  ێی پێشنیارکرد کە ی هاوڕم پاچەچیی یدەر سلێمان بوو، ئەو ناوی مزاح حە

. سەرەتا لەوانەی  داەیوبجەودەت ئ ەی عەلی لەکابینەک بوو ک ێکەی  ١٩٤٢ساڵی 
عەونی  و بەها ی ناجوکتۆر ئیسماعیل تەکەم د شابانگ بۆ ە گەیشتنە ماڵی ئێم

م تێکڕا لەگەڵ  ینیرد ئەوەبوو ب ئەوەی منی شادک .، دواکەسیش سامی فەتاحبوو
ە  هەندێک لێڵ دەهاتمزاحم پاچەچی کە یەک گونجاو دەدوێن جگە لە 

. لەپڕ  بوو ەه بێت کە  رانییە گوێگ ک ێەو کەمتم هۆی ئ بەرچاوم، وا تێگەیش
مزاحم   ید قەزازو گوتم سۆز لەنێوان سەعیداو پێال ەشام ب کێایبەها عەونی ڕ

  اشتیان شێوەیەک ئ بکۆشم بە خوێ انەدا نییە بۆیە پێویستە من وەک خچەچی پا
ڵ یەحیا  تووکەکانمدا لەگەاز کە لەژوری پەر چوومە الی سەعید قەز ،ەمەوەکب

ەفا ئیسماعیل گرتبوو کە سورەتی  مست ری میسریلە خوێنەقاسم گوێیان 
تکام   پەری یەک : باوکیز دەخوێن. پێمگوت نی پیرۆا ئە قور ل "ی"قصص 

ەتایەکی  ە؟. ئەوە سەرهەیە، یەکسەر بەگوردی گوتی: چێبە! جێی  لێت 
و  ، من ەن ماڵیت تا خاوتۆ ئێس  ، گوتم:  ی پالنەکەم دان بۆ ئەنجام شکەربوو دڵخۆ

 .ینیوانی تۆ مزاحم پاچەچی م

و  تەنها بە  و ێت، ئە ن هێەم بەجێ خواستەک  ی ە وەل م و وب  ڵ د وود  ی چرەگە ئ من 
ازیت لەگەڵ  وتی: دەخویەکسەر گ  ومەبەستم گەیشت  لە  ەی یر ەخشێپ سەد  ەک ووس

ئەو لەمن بەتەمەنترە،  بچین چونکە  ە؟ فەرموو با مزاحم پاچەچی بدوێنم! وانیی
 .))منئەو بێت بۆ الی    جوان نییە

ت  دەکرێ ، ەوەی اڕێگەرائی ل ئەلسامتۆر کەمابەگوێرەی ئەو وردەکارییانەی دەک 
  ، قەزازید سەع  لە ژیانی دانرێت یەکێکە لە الیەنە ئەرێنیەکان  یە بەه اگەو و ئە

خاڵە   ی ەوە کەروچپو درێت کە ێرژمببەجۆرێک لەو خاڵە ئەرێنیانە هەروەها 
 .  دازازسەعید قە لە ژیانینەرێنیەکان بێت 

ووسڵ،  ەعفەرو م دانیشتوانی تەل لە وو ب کێک ەیێزەر عەلی شێخ ای پار مامۆست 
کۆمیسێری هاتوچۆ بووە بەزۆری لە "باب المعظم"  دا غەب ەلە ک وە گێڕامە یبۆ 

ئێستا گۆڕەپانی )ڕەسافی(ـیە.   نە وەستاوە کە ۆزەخاانی مگۆڕپو ن یان مەیدا
کۆمیسەرکانی  سەعید قەزاز، گوتی؛ یەکێک لە مەڕ ەری خۆیدا لەئەو لە یادەو

  لێ  ناوخۆی لیارگەی وە کە شالەو گەڕەکەی قشڵە وەستا وڕێی لەمەیدان ها
دەوەستێت  لەبەردەم شالیارگە ۆمبێلی شالیار سەعید قەزاز اتێک ئۆتک دەبێت،

ێت  لیار دادەبەز ای ئۆتۆمۆبیلەکەی بۆ بکاتەوە، کاتێک شاەبات دەرگد ەو دەستئ
چونکە   ە بۆ کەس بکەیت ەرە دەڵێت؛ نابێت جارێکیتر ئەوکاربەو کۆمیس

  تە ڵەەولەم د وەک تۆ یش ەکەت، من بەشێک نییە لە پیشوەک کارە ئەو
لە   رێکم بەاڵم بە پلەی شالیار.. هەروەها پێیدەڵێت؛ پێویستە ڕێز انبەمرفە

کەس   بۆ  ئافریدەری مەزن بەوالوە سەر  و هەرگیز لە ەت بگریت بیشەک 
 داگیرکات.  نەدەیت کەس شوێنی پیشەکەت لێ   ز ڕێ و هەرگیکەیت شۆڕنە

  وی سەر  کۆی مرۆڤ ەوە کە ش نمونەی زیندوی لەسەر ئەوە هێناوەت دەم هەر
مرۆڤدا بمرێت ئەوا لە لەشی بەتال بەوالوە چیتری   ات شکۆ لە رکەهشتە، ک

شکۆی خۆی  د قەزاز بەچی توانایەک بەرگری لەە سەعینێت.. بۆیبۆ نامێ 
 .وزەوە شکۆی کەسانی تری پاراستوە مان ەهەکردبێت، ب 
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 اوی خانەدانپی  ١  /  ٣

  ووسم بە بن ز عید قەزالەسەر سەسەرم کە شیکراوەیەک   ەایی ئەوە کەوت لیخو
سەرتاوە   مێشکمدا قەوارەی گرتووە. ئەگەرچی من لە  ئەو وێنەیەی لە ەمان ه

  لەسەر ئەو لە ەڵنەگرتبوو، وەک من پێشتر گوتم نوسینم پیاوەم ه ێنپێی ئەو شو
و لەدۆخی  ێواو دەرنەچێت ژیانیەوە بووە. بۆئەوەی وێنەکە ش کۆتاییەکانی

وی نوچەگەلێک  و د نین لەک پشو گەڕان کاتی ت، ڕاستەقینەو کاتی خۆی دانەبڕێ
  ڕۆژنامەی  وت لە سەبارەت بە سەعید قەزاز شانسی ئەوەم بۆ هەڵکە

وتارێکی   دا١٩٥١ی ئایار )مایۆ(ی ٢٠دەرچووی ڕۆژی  یوسڵیی مو"المثال"
یونس ڕەجەب.   بە پێنوسی ڕۆژنامەوان عەبدولباست  ەکی بدۆزمەوەسەر

شتێکی   سیون ت اسلبعەبدو وانشاد ە ڕنێوان منو  ەی بەهێز لەەیوەندی دۆستان پ
باشترین  ئەو شاری مووسڵ دەستبەکار بووم،  شاراوە نییە. کاتێک من لە

خۆی لەسەر   یشتنێکماندا لە نوسینگەکەی . لە دانبوو لەگەڵ من ای ڕاستگۆبر
  لە  ،ڵیترین پیاوانی مووسمووسڵ بە ئامادەبوونی چاک  لە ت یەقامی نەبی شش

لەگەڵ   و گونجات وەدەرک بۆ م تیین ڕاسند چەلەسەر سەعید قەزاز وتەکانیدا 
  رە بارێکی لە گشتجۆ روو دو و بێ ڕتوش و ڕوون ڕوداوەکانی سەردەمی خۆی 

ی  رکرد، ئەگەرچڕامیاری، بۆیە وتارەکەم دەقاودەق تۆما یالیەنگری 
 : تێیدا دەڵێت   سەیر(ی کێنیشانەکەی بگۆڕم بۆ )بیاو ناو پێمخۆشبوو  

بەچاوی  ا د ەئێم ی تەاڵ لەم ومیری  یو پیاوان بەرپرس لە مرۆڤ  یڕوانین ))
بووەتە باو، ئەگەر کەسێک بیەوێت لەسەڕ ئەوان بنوسێت یان  گومانەوە 

ووسین  بۆیە ن   ،دادەنێن و خۆبردنە پێشمەرایی ە ڕوو بە یان بخاتچاک یەوەد رک
و کۆسپی زۆری  ئەوتۆ زۆر قورس یان مەترسیدار دەبێت  ی کەسێکەسەر ل

انێت لەو  اتوا ن وە ت ئن بێدایژووسەر بوێرو خاوەن و ڕێ، بەاڵم ئەگەر ن دێتە
نە  لەبەر کەوت ش ییان ت ێ نی بن ای ەد بێت کە  ئاشکرایانە بێدەنگ  وڕاستییە ڕون 

 .نوێنێت بیی  نەرم ێب ەد  وەرەدا بەرانبەر پالنێکی داڕێژراوری ئەو پێ باژێر
ەترسیترو  هاوشێوەکانی کەم م چاکەو ناوهێنانی  ن لەو بەبۆچوونی من بێدەنگبو

و  ردنی. ڕەخنەی ڕاست نەکئاشکرا  و ی نەنگ ەی ەوتر نین لە شاردنتاوان  کەم
  ی ناپەسەندی و و جوێن ئەوەنییە کە کینەلەداڵن بە بەدگۆیی هەر  وودبەخش س

ۆڤەوە بۆ  دەست مر بە ە وو زارەت بەن، بەڵکو ئەوە سەنگی تەواوی بناو 
چەوتکاریش   ڕاستەو هەر  ی اران، ڕاست ی ڕاستاککراکردنی بارو هەڵوێست ئاش

ستەمکار   بە کە ئەستۆ  دەخاتە مان ەوئە  وێری ب ومەردایەتی وەک  . چەوت 
  بۆیە بیت. و پایەداربڵێیت دەستخۆش  بە مافپارێزە یشپێویست  ،ناڕەوایت  نبڵێی 

  لە  ە ک  ەسێک ەر بە ک بەرانب ەربڕم ەست د ە گەر هی نی خراپ بەپێی ئەو پێوەرە 
  زۆر و لەوەدا م ب ن کەس کەدا تاوە ئی ەسایەتی ویستی ئەوو پەسەندکردنی کخۆش

لەوانەیە بگوترێت لە ئەفسانەیی   ە کەسێک شیو ەئ. ن ملەگەڵ  نا هاوڕکەس 
ڕاستەوخۆ   ەک  ەیە کەسان وە ئ مت سەبە مدەچێت یان پاڵەوانی نێو چیرۆک، 

یانە، وەک  یەت ەوجۆرە کەسایەو بەهرەوەر نەبووبن. دەتوانین بڵێین ئ لەچاکەی ئ
 ووە. یش پێش ئەوان کەوت ، چەرخپێش چەرخی خۆیان کەوتبن 

  هەروەها دەرکرد ناوبانگی  کەیچا ەخوو و ەوشت ڕ  بەو  ە ەوەکلەالی  پیاوەئەو 
کێک  ەیت کە یەناخیدا ڕەگی کوتابوو وا تێدەگ ئەو دەماری مافپارێزییەی لە

ەکی، چاک  ی ترەوە، زیرت لە قارەمانە چاکەکانی پێشین. لەالیەک بووبێ
  ی بەئاگا لە یر ڕۆشنبیو ەکار، پڕ پاقژی ب سوڕان، دوربینی، کارامەیی حەزهەڵ
یانە لەم چەرخە  یهەڵکەوتنی ئەوجۆرە تایبەتمەند  لەبەر  ،نبوارەکا ت گش
 . هەڵدەکێشن ڤ ۆرم ەب   د ی ساراسەهەن   ە یریو بەدکای ۆزو گرژو پڕ لە نەنگ ئاڵ

ا ببیتە هاوبەشی  وە تکەمەبۆ رون ت ەیەکانی ئەو کەسایەتیییتایبەتمەند دەخوازم 
  ی ت اکبیستوە کە لەەت ی ئەو سەعید قەزازسۆزم. ئەرێ سەرگوروشتە

لە   ە دوور لەوانەی دڵیان پربوو ت سیوە د  وێشیشت کەس خیفیدا گرەموتەس 
ئەو   یارییپەرشت سەر  ن کەوگشت دانیشتوانی شار لەسەر ئەوە کۆکبو  ؟گەرد 

  ، پیاوێکی کارامە .انی بووە بۆ یشانەی خۆشەویستی خودا بۆ شارەکەیان ن 
ووی  م م. نێو پێنجهە  یەنادە یێپ  بووکرد ی تەمەن ئاوایی لە گرێی چوارهەمماڵ
ڕەش، پێستێکی  سپیی ئاوێتە بە  ە یەکسانا نزیک بی یەکسان یرەس

اردا یەکەم دید و بااڵ نە بەرزی باریک نە کورتی پڕ، هەر لە گەنمڕەنگ 
پیاوێک   رانەوە، دەخوێن دا رەیچا و ئاسودەیی لە دەکانی ڕوخۆشی، دڵپاکیدیار

تەوە،  اد یە ئاسودە پاڵ ەویەهۆی ڕەوتی ڕاستبو ویژدانی خۆی قایل بوو لە 
ڕواڵەتیدا نیشانەی   لە چووکەوە پێدەکەنی و بورەەم گە ی بەد گەڵ ئەوە ەل

ڵی  وتۆڵ بێ د رۆز، توند توندوتۆڵی، باوەڕ بەخۆ، کارساز، کارو پیشەی ال پی
   .ونیان بێ الوازی ڕەق، نەرم 

 ی تاڵ ە ڕەوت وێتە ب ۆشی ئا گفتی خ 
 ن و نیاوێڕای گیری، دەم بە شۆخی
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  و ن ا نێگێرەشێو  تەمکاروەر بە س بن بەرا دڕ، نی دەسکورت دڵسوتاو بۆ کەسا
  و ە ئ یلەال  مافی مرۆڤ. پاڵەوان  انیو سەرپێچکاردژ بە ئاسایش  یانیاوەچیئاژ

  بەهێز  ال لە یسەندوەتەوە، الوازخۆی لێمافی  وکاتەیئە  تا بێدەسەاڵت بوو
شت بووە  ی بۆ وەرگرتووەتەوە. هەردەم دەرگای لەسەرپفئەوکاتەی ما بووە تا

تنە الی  بێچوااڵوە ستی یان ئەوەی بە سکێداویپ  خاوەن  یک ێسبۆ گشت کە
 .بۆ خواستەکانیان  ەووکرد و وریا گوێی شلپڕهۆش 

و  رانبەر کڵۆڵیی بوو بەاوەن بەزەو خ ڕێزو خۆشەویسیی هەبوو بۆ گشتکەس 
و  اریی بێدەرامەت خۆیەوە هاوک  گیرفانی را لەو ئاشک ژاران. بەنهێنی هە

 .ەداوستیی تایبەتی خاوەن پێداوی

بۆ تێگەیشتن   ەوە وناخی ئە  بچنە نێوەوەیە؛ گەر بخوازن اخاوتن ئئ پوختەی
، بێ سەرەگێژکەو  و دڵگیرانەی ئەو بوویەتیالیەنە سەرنجکێش لەو 

نێوان   لە  ن پێشبڕکێ دەب  ک ێر ۆجەوە چونکە ڕوبەڕوی ن ی ناگەڕێیسەرسام
  ە ۆیب  بووە، انەی لە پێکهاتەی ئەو کەسە بێهاوتایەدا ەهرب و ڕەگەزە پڕ گشت ئە 

  ئەو اساندنی نێت لە ن بێتوانایی خۆت دە یەد اڕبە بێ چەندوچۆن دان  ت اک ئەو
کوڕنوش  هیچت لەباردا نامێنێت جگە لەوەی مرۆڤە "دەکرێت بڵێین" سەیرە، 

و بەخشندەییەی لەیەک  ئەو بەهرەو پیاوەتی  ی گشت وزەیە ئەو بۆ  بەریت 
 . )) 36وەتەوە و رۆڤدا کۆکرد م

 بەشی دوو 

 ە توییاهامی لێجنەپلەبڕین دەرئ   ٢  /  ١

لە بەڕێوەبەرایەتی   اد ١٩٢٤ /  ١/ ٢٠محەمەد سەعید ئەفەندی قەزاز" لە "
پشکنینی کارگێڕی سلێمانی دامەزرا. پێش ئەو فەرمانبەرێکی ئینگلیز  

 وو. رشتیاری ب سەرپە

الی  رنج بووە وو. مایەی سەو بەئاگا ب سەعید قەزاز فەرمانبەرێکی دەگمەن 
و   37ڕوپێ(  ١٣٠بۆ ) وە ەەت وا رکبەرز ی ەنبۆیە موچەی مانگا سەکردەکانی 

 
ڕۆژنامەی "المثال"ی مووسڵ وتارێکی باڵوکراوە لە /ەب جنس ڕەــ عەبدولباست یو 36

 (١٩٥١/  ٥/ ٣٠ساڵی یەک ) ١٠ژمارە 
 وەرگێڕ(قی. )را ی عیلسەفتاو پێنج فپێ دەیکردە حڕۆژانەدا یەک ڕوــ لەو 37

  ە بێهاوتاکانییەوە هەنگاوو مەیی و کارایەتی ئازاهرەکانی دەرکەوتنی بە  بەهۆی 
کە   دا ١٩٢٥ساڵی  لە ە یۆب ە بەرزکرێتەو پیشەیی  بۆ دەچوو پلەی  ییڕاسپاردە

دا  کارگێڕی ی پیشە  . لەەەرزکرایەو پلەکەی ب  ساڵ ٢١هێشتا تەمەنی نەگەیشتبوە  
  بوو دەستبەکار ١٩٢٧ساڵی  شارەدێ. ڕێوەبەری ە بەووب کاتەی وە ئمایەوە تا 

 .38وای سلێمانی نجەرۆ لە لی رەدێی تا ەبەری شاوەک بەڕێو
ن شارەدێ  ەری جەندی ک بەڕێوەبسنووری لیوای سلێمانیدا وە سەعید قەزاز لە 
ڕێوەبەری  ە بۆ پلەی بەبەرزکراوەتەودا ١٩٣٢/ ١/ ٢٣ە کاریکرد تا ل

بە   ەبو دوور ش ماوەیەکی پا و 39ر ێل ی هەووالی ینووسینگەی موتەسەریف 
  ١٩٣٩/ ٤/ ٧بە قایمقامی هەڵەبجەو لە  وەا کراد ١٩٣٨ /٦/ ٣١ە قایمقام. ل
تا   وە کرد زاخۆ کاری کاتەوە لە زاخۆ. لەو ەوە بۆ هەمان پیشە لەوەتگوێزرا

ناوخۆ.   گشتی لەبەڕێوەبەری  دەرچو ببێتە ئەوکاتەی بڕیارێکی شاهانەی بۆ
وەک   دەبێت  ەوێ دەستبەکارغداو لبۆ بە  ت اکدەبار اد ١٩٤١/ ٧/ ٢٠لە 

 .40ناوخۆ   ی ری گشتیبەڕێوە

ی شاهانەی  فەرمان دا١٩٤٤/ ٩/ ١٧سەعید قەزاز لەو پیشەیەدا مایەوە تا لە 
دوو  پاش مانەوەی . 41بە موتەسەریف لە لیوای هەولێرت بێدەو ێت دەچبۆ دەر

  و ی کوت ا وەتی لییفرەوە بۆ موتەسەوەتگوێزرا ١٩٤٦/  ٩/  ٢١ەولێر ساڵ لە ه
ا گوێزرایەوە  د ١٩٤٩/ ٦/ ٢٦تەی لە ای کەرکووک تا ئەوکا لەوێیشەوە بۆ لیو

و ماوەی مانەوەی لەو ێیشەیە کەم نەبوو تا  بۆ موتەسەرفیەتی مووسڵ 
ومەنی  تە نێو ئەنج ێ کەودە دا ١٩٥٢/ ١٢/ ٢١ر لە ۆ یەکەمجاەوکاتەی ب ئ

 .ن ارشالیا

مووسڵ   ە لیوایل ەسەریفتو مدا وەک ١٩٤٩/ ٦/ ٢٦کە سەعید قەزاز لە 
ێشکات.  الیخۆی بەک بۆ انی شاردانیشتو ۆر زوو توانی دڵی ز  ت ێبە د  دەسبەکار

  تا  با اوبد و ێشە لەشارەکەیدا ڕک گەر تپارێزە، اڵ ئەو پیاوە کاراو دڵسۆزو و
  باری  لە  ەمیشە ە سەر کورسیەکەی دانیشێت. هەتو نەکردبا نەچوەسەری چار
 .کۆڵیوەتەوەی هاوواڵتییاننی  ژیا

 
 ١٠١ ل  ١٩٢٧دا  بەغ  /ی میریچاپخانە ٧١٩٢ل الحکومة العراقیة/ جەنیوەری سج ــ 38
 ١٥  ل ١٩٣١بەغدا  /اپخانەی میریـ چ٩٣١١  /١حکومة العراقیة/ کانونــ سجل ال 39
 ٩٤٢١بەغدا  /ی میری ــ چاپخانە١٩٤١جەنیوەری ــ سجل الحکومة العراقیة /  40
 ١٩٥٤بەغدا  /یریـ چاپخانەی مـ١٩٥٣  /قیة را عالحکومة ال ــ سجل  41
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ی  کیان مەکینەکانی ئاو ەلەبی دەڵێت؛ جارێزەر موحموود چرێاپستای مۆما
  پشکنینی  بۆ ی الفاو کەوتن، کاتێک خۆی دەچێت ئاو ژێرئاو  یبەرایەتی بەڕێوە

  و ئاو بەرزبووەتەوە بووە کەوە پاسەوانە دەبینێت بەهۆی خەولێکەوتنی 
،  ەوبو ێتی بەرپا مووسڵدا توین لە  ە وە یۆ هە ب و کەوتوون  کەرەستەکان ژێرئاو 

  نێتە کەرکووک بەفڕۆکە خۆی دەگەێنزالەو لەوێوە ێ ع  دەچێت بۆ  ی ۆخ ر ەسیەک
لەگەڵ ئەندازیارێکی   دەسدەکەوێت  ی ستیی مەکینەکانپێداویەستەو ەرک لەوێ 

 .42ت کاچارەسەر دە کێشەکە ەوەو تپسپۆر دەگەڕێ

یەکی  و ن دەرچوجارێکیا  ارێکدا مامۆستا جەرجیس فەتحوڵاڵ دەڵێت: وت لە
ت،  ەزرێدام ەتی هێڵی ئاسن ت لە بەڕێوەبەرایسی وکە دەی  ی ی ەقۆناغی ئاماد 

ەوشتیی  ە پوختنامەی ڕو ستویس نەیویونکە پۆلپەنای بۆ هێنام یارمەتی بدەم چ 
قەزاز"  و لەگەڵ "کە من دۆستایەتیم بو بێت زانیبداتێ. نەمزانی ئەگەر بەوەی 

ی  بزانم وەاڵممدا گوتم با ڕوی لەمن کرد. لەدڵی خۆ لەخۆیەوە هەر ن یا
  ی ە روەگ بازێکی  ،رێت دەک پێ  ەکەمیەک کارو تا چیڕادەێت ەبد  از" چیزقە"

تر   ەوەی بزانم ئەگەر بکەوم چۆن جارێکیێل ب ئاسمانبەرەو هەڵهێنا بەرزم 
ەو  قەزاز، ئ  برد بۆالی  م کەسەم لەگەڵ خۆ پێکانم زەوی دەگرنەوە. ئەو

  تە فت هاو کەنەۆ ترس جۆرێکی ئەوت  رەوە. کوڕەکە بە ویدا بێتە ژو فەرمان
لێپرسی،   ی ی ۆخ  ی ۆر بە ئەسپایی ناو ستی پێکرد بۆیە ز ز" هەقەزا" وە رەوژ

گوت )ئایا دەزانیت  پێیگاڵتەوە ا بەدەم وتی )سەنحاریب( ئەوجئەویش گ
تۆ   سەنحاریب ناو کێ بوو؟ ئەو پاشایەکی پایەبەرزی ئاشوریان بوو..

  وە ی بۆمی بگێرە یستە شانازی بەو ڕەگەزەتەوە بکەیت.. دەیت؟.. پێوئاشور 
کەی بۆ  نە!( ئەویش ڕوداوەبووە لەگەڵ ئەو پۆلیسە نگریسا ت یچزانم ب

ە کە پۆلیس  یچیرۆکەدا نیلەو  ەک یچ ڕاستی و سوربوو لەسەرئەوەی هگێڕایەوە
  لە  ەو. شرۆڤەی قەزاز سەبارەت بەنپێنەد  یپوختنامەکە یە وە ئۆب ە هەڵیبەستو

  دارەکاخوێند  چەسپی وەک ئەوەی بڵێت )ئەگەر بەڕاستی لەو ی مندا مێشک
و بێکاریدا  دوو باری کارکردن هەر لە  ئەوا و ڕوخێنەر هەبێت ی بشوری ئاامدە

ڵبوون بە پیشەوە ببێتە هۆی  اەیە سەرقیمێنێت؟.. یان لەوانهەر دە
کارەوە  بەیە بەبۆنەی ی ن سودبەخشترنەوەی. باشە بۆ دەوڵەت کرڕاست

 
/  ١٠/ ٢٨ی امۆستا مەحموود چەلەبی ڕۆژڵ ممدا لەگەڕاستەوخۆ ــ لە چاوپێکەوتنی 42

 .ڵلەمووس ١٩٩٥

و  اڵبەرەڵبە  لەبری ئەوەی ژێر چاودێری  بخاتە ڕەوشی ئەو  نیسەرقاڵکرد 
ی  و بەم بەڕێوەبەری پۆلیس  ەفۆن بۆ لێتەوە(. ئەوجا دەستیدایە تەلخوب ار بێک

نگەکەم  هاتەوە بۆ نوسی ەنحاریب ان ڕۆژ س. ئێوارەی هەمنا گوت بچێت بۆ الی
  لە اسایشبەڕێوەبەرایەتی ئ ڕاگەێنێت کە کارەکەی سەرینەگرت چونکەپێمتا 

 .وە وپەسەندی نەکرد   ەغداب

ی داهاتو دەچم بۆ  )ڕۆژی شەممە : ی ز" گوتازەقڕۆژی پاش بردمەوە بۆالی "
م  خۆم، کاژمێر دەی بەیانی وەرە لەگەڵبەز ل سەمیرئەمیس دادەئوتێ بەغدا لە 

 . ( ڕێوەبەرایەتی ئاسایش لەوێ پوختنامەکەت بۆ وەردەگرمبۆ بە  دەتبەم

نامەوە  بە پوخت  ینەر" بیری ڕوخێر "خاوەن بەوجۆرە "قەزاز" بەڵێنی بردە سە
واڵە بوو. کە دوو سێ جار  ی کاری بۆ ئا رگاەد ئەوکات ، ەغدا گەڕایەوەب لە

بکات   مۆۆسڵ پرس بە بەغدا کرد پۆلیسی ەد یستی نەرە رویدا ئیتر پێو ئەوبا
 .43ە پەسەندنامەی موتەسەریف کاریان بۆ ئەنجام دەدراا ب ڵکو تەنهبە

لە   ی چوو بۆ بەشدار ١٩٥١/ ٤ / ٢١ژی ڕۆ قەزاز بە سەرۆکایەتی شاندێک 
و تورکیا،  ێوان عیراق ڵی سنووری ن ەر هێسەوتن لکەڕێکۆنگرەی ڕاوێژو 

لە  دابوو بەوەی گەنم نە  یفەرمانماردین،  مووسڵ بەرەو لە ونی دەرچوپێش 
  ەی دەرەوەی عیراق بکرێت تا نرخی فرۆش لە ن ا وەڕنە دەرچێت  مووسڵ 

و کار  ۆشی بکەن نرخی فر  بە کان یاری ئاستی خۆیدا بمێنێت نەبا بازرگانە
 . 44ن وا یشتاند  بکاتە سەر بژێوی 

پیشەکەی.   ە ب بوو یبەخشگشت کاتەکانی زۆر زرنگ  و و جوڵەشش کۆبە
هیچ  کە  مێدی(ی ئاۆچکەشار )لە کردووە ئامێدی انەی یا ئەو چی سەردانی

، لەبەر سەختی ئەو شوێنە  نسەردانی نەکردوو پێش ئەو  تری  موتەسەریفێکی 
ێ  پ  یش بە ان ی سواری واڵخ دەبوو بە  بۆیە  گەیشتووەنە پێ ی کێیل بم وتۆهیچ ئ
 .بچن  بۆی

ی بۆ پاراستنی  رولە خۆبو  و پێزانین بۆ ئەو ڕۆڵەی بینیویەتی ک وە
شاهانە )واتە   شانی ی نیڕیار بە بدا ١٩٥١/ ٩/ ١٧ ژەوەندی عیراق، لە بەر

وسام الرافدین(ی پلە دوو بەخشرا بە موتەسەریفی لیوای مووسڵ "سەعید  
 

 ١٦٤ــ جەرجیس فەتحوڵاڵ ــ سەرچاوەی پێشووــ الپەڕە  43
 ١٩٥١/ ٨  /٦ی ڕۆژی ٣٦ارە ــ ڕۆژنامەی "فتی العرب"ی مووسڵی ژم 44
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  سڤیل ری جۆ لە نڕافدێ ی ە یپلە سێی   نیشانەیی ئەو رزکردنەوە " واتە بەقەزاز
 . بەخشراوە  پێ ە وەبارزان ی نا کەواد وو ڕکە بەبۆنەی 
ەوە  بەو بۆنەینگاری یەک لە قوتابخانەی شە ی مامۆستا ەلنەحاس مەحموود ئ

 ەکی مێژویی لەسەر وەرگرتنی ئەو میدالە باڵوکردەوە دەڵێت: اوەیهۆنر

 ڕی و تێپەات هانییەی ه هەڵبەست دەهۆنمەوە بۆ ئەو پەن
 گ بەناوبان دانهەردوو جیها   لە ک ێر دلێ بۆش وەک ستای

* * * 
 دەکەم بە قەڵغان دڵی خۆمت لەپای ڕێزو خۆشەویستی بۆ 

 ان وخەوبردوندەی من بەودا هەڵدەدەم پڕبووە گوێی ەه
* * * 

 هەی ئەوەی لەسەر سنگی دەبریسکێت هێمای شکۆ 
 ن ی ڕافیدەی گشت میللەت شادە پێتەوە بیبینێت نیشانە 

 45ۆچی ک ی ١٣٧٠س  حامەحموود عەلی ئەلنە

  دانیشتوانی مووسڵ، هۆنراوەیەکی ەسفی لەسێن وان حو ەڵبەستوروەها ههە
  )الەواڵتد  ێشهەنگێک انی "قدوە في البالد" )واتە پ ە ناونیشوەتەوە بو باڵوکرد 
 دەڵێت:

 حەدبا بەتۆ بەرزە پایەی بۆیە بە بەرزی دەڵێم 
 " یت موتەسەریف بەرزەکانی توخمی " تۆ لە پلە 

 وانەوەو ال ت ر نی شاکا ڵەبەو بەهرەیە ڕۆ
 پایەدارکرد  ئێمەت بەو سۆزەی پێی ناسراویت  

* * * 
 ان یی الی گشت هاشم  اوەڕ بویتە جێی ب

 کانیشیان و پایەدارەوێڕای پاشا، خانەدان 
 شارێکی پڕ شادیدا شادمانیت  تۆ لە
 46ی حەدبای بەتۆ سپێردراوە دەڤەرکە 

 
 ١٩٥١/  ١١/  ١ڕۆژی  ی٤٣ووسڵی ژمارە ب"ی معری الفتـ ڕۆژنامەی " ـ 45
او لە  وەرگیر ١٩٥٢/ ١/ ١٧ڕۆژی  ٠٧٢ ق" ژمارە"نصیر الحــ ڕۆژنامەی  46

 اتی ــ سعید قزاز ودورە في سیاسة العراقبەیلعەبدولڕەحمان ئە

کە  ەکرد ن لەیاد ی زەی ئەو سەعید قەزاان کەچاکسازیی ماوەیەکی زۆر مووسڵ ات
 . و زۆری بۆ کردنوانی و دڵی دانیشتە نێ ت ەوخۆی خنی بێمۆڵەت 

سێکی  ؛ زۆر ئاسان نییە کەحمەد مەزهەر دەڵێت ە دوکتۆر کەمال ئەلەوبارەو
ەو شوورە سەختانەی شاری مووسڵ ببڕێت، دیارە لەبەر  ت ئ ۆ بتوانێنام

  رە لێوا مووسڵ لە ، یەوە نیان ئەگرنگتریکە ۆی تایبەت هەندێک ه 
ها  رێت، هەروەگرنگ دەژمێرد خاڵێکی  دا بەیعەرەبنی نیشتیمانی کا ەیی نوورس

ی ئەوتۆ دەگمەنی تێدا هەڵکەوتووە  ێکانبوریی بەهێزەو کەسخاوەن وزەیەکی ئا 
  ئەو هەمان  بەاڵم موساڵویان بە ،داەکەو دەڤەرلەعیراق ان کەمە هاوشێوەی

ڕووی  ەلیشیان ڵوسمو  رگای ، دەد کر ڵە ئاوا ئامێز بۆ سەعید قەزاز ەیشێوەی
ەوە هاتبوو مێشکی موساڵویان  یلەو سلێمانی  کە ە سەرپشت ەت وو ێک خستکەس

ی  بەبۆنەی ڕووداوێک ئەویشی، ە کەدانیشتوان ە ببەرانبەر ڵخ دیدی تە لە  و وب پڕ
شێخ سەعیدی باوکی شێخ   ئەوکاتی  وە. ڕویدا١٩٠٩ یی کە ساڵخوێناو

  ە ێک لد نهە  داژنجە ڕۆژێکی لە  گوایەەوە بۆ ئەوێ، وودوورخراب  مەحموود 
وەتە سەر کیژانی  وێژییان کرد تدردەس ەکانداـی " 47ئیتیحادی "  وشێخ  پیاوەکانی

 .مووسڵ 

  بێگومان  ئەوانخۆڕایی نەبوو.. لەووسڵ بۆ قەزاز یستی دانیشتوانی م خۆشەو
  انی دەرەبەگ بەرەڵاڵییەی ی ئەوبوون کە بار  بەڕێوەبردنەشێوە وئە  ئەوینی

مێژویشدا ڕوینەداوە   لە . وە بیکات ین نەیتوا ەوپێش ئ ی برد کە هیچکەسێک لەناو 
  بەو یەوە یان ەکبەهۆی گەندەڵی دەرەبەگ  تووانیی پێشکەوارێکی بازرگش ئەوتۆ 

ئەو  ی هاوواڵتییان  ی هەست پێویستە بیر لەبێت.  هاوتاکانی ماندوتر لەشێوەیە 
موتەسەریف   و بەرانبەر بە بووە ن ۆچ  یش بکەینەوە کە یەدانسقە  ەشار

پەرتووکخانە  دەوڵەمەندکردنی  ۆ ب ەودا ی خیەدە با ەنه ی ەـ)پارێزگار(
ەعید  س ماوەیەی عید قەزاز بۆی کردن. لەو ەشنەی سە ەکەیان بەو چیگشتی 

ە  ێشاوی باڵی ک باری ئاسایش  بوو  ئەستۆلەشارەی  یاری ئەو قەزاز بەرپرس
ئێستایش   و گەشەکردنی زۆری بەخۆوە دیوە، بۆیە تا وداوی کەم و بەسەریداو ڕ

 .ڕۆئەملەگەڵ  بەراورد  ەکێشن بۆ ئەوکاتە بە د ڵەه د  سار ی ەس هەنا شتوان دانی

 
، یاتۆری عوسمانبە ئیمبر بوویارــ "اإلتحاد والترقی" یەکهەمین پارتی ڕامیاری نە 47

کورد(  دەت )یلەگەڵ عەبدوڵاڵ جەوەلبانی( )ئ اهیم ساترۆڤائیبر ەنەالیل ١٨٨٩ساڵی 
 )ێڕەرگ)و مەزرادا
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 الیارگە ش  ٢/    ٢

ینەکەی  بوو لە کابوباری کۆمەاڵیەتی ڕێزدار ماجد مستەفا کە شالیاری کار
پاش یەک   وبۆ دەسکێشانەوە  دەکات  ششکەپێ  شنیارنوورەدین مەحموود پێ

  نە ها ی شا کێفەرمان  ١٩٥٢/ ١٢/ ٢١ڕۆژ پێشنیارەکەی پەسەندکرا. ڕۆژی 
  بۆیە  تیاری کۆمەاڵیە ببێت بە شالیاری کاروب کە ید قەزاز بۆ سەع ودەچو

ۆ  بەگوڕ کەوتە گەڕ ب وە بە شالیار زۆر ەی و لەیەکهەم ناونانیمووسڵی جێهێشت 
یەتی. زۆری نەبرد کابینەکەی  ەاڵباری کۆمگەی کاروپەرەپێدانی شالیار

  ی ینزای ١٩٥٣جەنیوەری  ٢٩سەرۆک شالیاران نوورەدین مەحموود لە 
 .ردابڕیا  شانەوەیدەستکێ "ی کۆچی ١٣٧٢جەمادی یەک   ١٣بە    نبەر ا ربە"

بەری  ڕێوە بە بە  ببێیت ید قەزاز ڕێزدار سەعبڕیاردرا پاش ماوەیەکی کەم 
ە شاهانەیە یەکهەم  فەرمانبەپێی ئەو ئەو . بەسرا  لەگشتیی بەندەرەکانی عیراق 

  رتنی گروەی ا ەتەسەر لببێتە بەڕێوەبەری گشتیی بەندەرەکان. هبوو عیراقی 
ڕێزدار  لەگەڵ ئەوو کەوتە نێوان بەندەرەکانەوە ناکۆکی  ی بەرپرسیارەتی

ی جەمیل  ر بوو لە کابینەکەالیاری هاتوچۆو کاعەبدولوەهاب مەرجان کە ش
یەکە بەمجۆرە  یئەلحەسەنی هۆی ناکۆک  زاقعەبدولڕەڕێزدار  ئەلمەدفەعی. 
 دەگێڕێتەوە: 

ەرەکانی دەبرد  بەند  شتیی گ ەتی رایەەب ڕێوبوو پسپۆرێکی ئینگلیز بە ساڵ  ٣٥)
ن،  ا یرێتەوە دەست خودی عیراقیرپرسایەتی بد بڕیاردرا بە لەکاتێکدا ، بەڕێوەی

بوو.  د قەزاز بۆ ئەو بەڕێوەبەرایەتییە سەعیو شانکرادەستنیەکهەم کەسی ی
کار ڕێزدار عەبدولوەهاب   یی ئەو لەگەڵ شالیاری هاتوچۆو م هۆی ناکۆکبەاڵ 

بەهەمان ڕادەی دەسەاڵتی پسپۆرە   یەاڵت سەد  یویست دەە مەرجان ئەوەبوو ک 
  از بە بۆیە سەعید قەز ووە ەوەی نەویست اڵم شالیار ئزەکە بێت، بەئینگلی

 :ـ ەیەتیقە دەم ئە بۆ دەنێرێت،  خۆی  ری دەسکێشانەوەیێشنیایەک پ وسکەو بر
لەئێمەتان خواست دیدی خۆ نیشاندەین لەسەر دامەزرانی   نکاتێک بەڕێزتا 

ڕێوەبەرایەتی  گری ژمێریاری لە بەن ڕازری ترپلەداک وەئیبراهیم ڕازی 
  کردەوە ڕون ئێوە دامەزراندنەم بۆ ئەوجۆرە  ەرێنیی ن  ی ەکان، من خاڵبەندەر

  کاری ین گرنگتر ەک  ئەو پلەیە نییە بۆ  ی ئەوتۆی ئەزموون ئەوکەسە  کە
.  دەبێت  لەسەر سیستێمەکەی  ی خراپ ی دەرئەنجامو ە ەیبەڕێوەبەرایەتییەک

بەڕێوەبەری گشتیی شالیارگەکەتان تا   ۆ ب  زارەکیم  یسەرڕای ڕوکردنەوە 

راندنە  ئەو دامەز تا ڕێنەدەنونکاتەوە ەی شکۆدار ڕوستییە بۆ ئێوئەو ڕا
و  امیارییەنەخشەی ڕخودی دامەزراندنەکە بەپێی  دیارەاڵم ەبڕووبدات، 

گەێنێت کە باوەڕتان بە کەسێکی وەک من نییە، یان گوێنادەنە  ئەوە دە
ەم  بەڕێوەبەرایەتییە بەشێوەی  ی ئبارکارو یدنێوەبرەڕب  بۆچوونەکانم بۆ

ەرموون  سایەتی بگرمە ئەستۆ، فیم بەرپرۆیە ئامادە نو دروست، بت ڕاس
و کەسێکیتر  کەن پەسەندی ەو کارە، دەینێرم تکایە ێشانەوەی منە لئەوە دەستک 

 . 48ئەم بەڕێوەبەرایەتییە  وەرگرتنی بەرپرسیارەتی دیاریکەن بۆ  
 ز زاواژوو/ سەعید قە

 ١٩٥٣ئازار/   / ٢٠  بەسرا

لەمەڕ ئەو  پەیدابوو گەدەنگ ەند  ئەوجا  دکرد شالیار دەستکێشانەوەکەی پەسەن
نەوەی بار لەنێوان  نێوان بۆ هێوەرکرد ناوبژیکەر کەوتنە پەسەندکردنە. 

  نەهێشتنی ناکۆکی  بۆ لەکارکێشاو  بەڕێوەبەری دەست و ەللـەڕەق الیاری کش
ز بۆ سەر  ڕانەوەی قەزاگێ بۆ  ە رۆز و ەزوارئ نێوانیان، بەاڵم کە شالیار زانی

  ١٩٥٣/ ٥/ ٣١ و ی نووسی کێشانەوەی خۆارە ئەو دەستی، ئەمج وکاری پێشو 
 .سەندکرالێی پە

ی فازل  ەرۆکایەتهات بە سکابینەی شالیاریی جەمالی پێک دا١٩٥٣ / ٩/ ١٧لە 
سەرەتا   .کەوت شالیارگەی ناوخۆ بەر مالی، لەوێدا ناوی سەعید قەزاز ئەلجە
ئەوەی  هۆی بوە  وخواست  کابینەکەی جەمالی لە  بوونەشدارب ەلردنی بولی ئەو 
ئەوەی   ان نیاز کەوتە سەر شالیارگەی ناوخۆ بەڕێوەبەرێت، پاش  مالی خۆی جە

شی هەندێکەس  کۆش ەنجام بەەن، سەرئی لەبری ئەو بەشدارکعومەر نەزم
  دەیگێڕێتەوە؛ و. وەک عەبدولڕەزاق ئەلحەسەنی وب  سەعید قەزاز قایل 

بۆ   ت کرێب سوربوون لەوەی دەبێت سەعید قەزاز قایلو ور ەانی سراد ەپای
ی  ان رمفەو و کۆڕ پێکهات ئەوبوو بە بەشداربونی ئە  ،بینەیەوون لەو کا بەشدارب

 .وو شاهانەی بۆ دەرچ

ەعید قەزاز نەخشەی ئاسایشی بۆ بەغداو  ا سد ١٩٥٣ڵی کۆتایی سا لە
  ی هەمین واد  جار هەموارکردنەوەی کە  و پاش چەندینشارەکان داڕشت 

 
/ دار شٶون   ٧چاپی  /٩راقیة/ بەرگی الع أریخ الوزاراتەسەنی/ تــ عەبدولڕەزاق ئەلح 48

 ٢٩/ الپەڕە ١٩٨٠الثقافة العامة/ بغداد 
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  ڕووداوی  جۆرە وەی گشتبۆ ڕوبەڕوبوونە لەو بڕیاردرا و ب١٩٥٦پتەمبەری س
 : بێت ەد  ەنە غو قۆنا بەپێی ئەو ئامانج پێکهاتەی ئەو پالنەی   . کراوپێشبینی

 یی بەغدائامنج لە پالنی ئاسایش

 .هێوەری بەغداو دەوروبەری پێ دابینکرێت  داکاتی خۆپیشاندانلەــ 

کاری   یان ۆناغەکانی پەرەسەندنو قدۆخ  یە رگوێ بە  وبەشێوەیەکی سیستێماتی ــ 
  بەسەر بەشەکانی ئاسایشی بەغدا یەکانکی چاال وتەبەر رێگیبهاوبەش 

 . ەشکرێت داب

ــ ی نەخشەقۆناغەکان  : 

  گشت هێزەکانی پۆلیس لە ئامادەباشیدا وێت م( دەب)حەکی نهێنی  ی :ــ وشەەم یەک
دا  بەسەر ن ا یشاندەری ۆپباڵوەپێکردنی خ تایبەت بە  و کەرەستەی چەک  و بن دە

ان  کەبەشلە  یەکی هەربنکە  لە ئامێری بێتەل یەک  ودەکرێت  دابەش
 .نرێت ەد دا

دا ی موتەسەریف فەرمانلەبن  وید( دەبێت )ڕەش نهێنی  ی وشە:ــ هەمدوو
نەیە  ی دیاردەکانی گێرەشێوێنی ئاڵۆز کە لەوا نتدەرکەو  سەرەتای  ئەویش لە 

 .گشتی ی یش سەر ئاسالە یگەر ببێتە هوی ئاژاوەو کار

  ئەویش  ،دایف موتەسەری فەرمان)سەعد( دەبێت لەبن  نهێنی  ی وشەـ :ـهەمێس
  .49یس پێکدادان لەگەڵ پۆل  وڕوبدات ئاژاوە ر ئەگە

ەوەی  کەمکردن  بوو بۆ اری ناوخۆ دەستپێشخەر ز وەک شالیسەعید قەزا
.  ان کر ئازاد  یان پێدراوو مافی خاوەندارێتی ڕۆژنامەگەری  دێری لەسەر چاو

گۆڤاری )الثقافة   ە ب ارد   دەرچون  بەخش  دا مافی١٩٥٣اڵی ەسل ئەوبوو 
مەنی  یان بوو، هەروەها بە زۆر چاپەی ەنداری مارکس ئاشکرا الیبە الجدیدة( کە 
 .تری عیراق

 

 
العربیة  لدار ا / ٣ی رگالسیاسیة/ بەسوعة العراق موق ئەلحەسەنی/ ــ عەبدولڕەزا 49

 ١١٩/ الپەڕە ١٩٨٦ات / بیروت ـ لبنان بوعللمط

 پیشاندانەکەی بەسرا ۆخ

ویدا، دەسەاڵت  وون ڕ و یاخیب ندان ا خۆپیشالە بەسر ١٩٥٣/ ١٢/ ٧ڕۆژی 
  کۆنترۆڵی  سراەب ەل بچێت  و بو خۆ اون کرد سەعید قەزاز کە شالیاریپێشنیاری

و  ی ڕەوش ەوەیکردنەبەر بۆ ئاساپێویست بگرێتی کارێڕو دۆخەکە بکات 
کاتی گەیشتنی بۆ بەسرا   " سەعید قەزاز گوتی  لەمەڕ ئەوە"باری ئاسایشی 

کخراوی تر  وەها ڕێکارانی مانگرتوو هەرجیای کرێاخمی جیا لەگەڵ چەند ت
کی  زوتنەوەیەکەوت کە بەرد  ا بۆی ێد ەووەتەوە، لو لە گۆمەڵگەی بەسرا کۆب

و  کۆی دەسەاڵت ڕووشاندنی ش مەبەست  و مۆنیستان بووەێکخراوەیی کۆڕ
ەو کرێکارانە  ئڵێت نوێنەری . هەروەها دەبووە  ە ئاژاو و نانەوەینی رد الوازک

  ارەزووی ئ رەب ەئوتێلی شەتولع شوێنی حەوانەوەی لە  ۆب نە الی شەو هاتبوو
  خۆیان  دەسەاڵت  ەپێویست م اڵار بە ک  ەرە بچنەوە سان دەربڕیویە وەئ

 .50شاندان یکارانی خۆپیخێزانەکانیان بپارێزێت لەدەست سەرپەرشت 

  بوو ابەزی لێی د  رەب کەەی شەتولعە لئەوکات سەعید قەزاز هەر لەو ئوتێ
  و کۆدەبێتەوە  دەرەکان رو بەن راو زوبێلیسی بەسلەگەڵ بەڕێوەبەرانی پۆ

  پێنجکەس ە ل ییانت هاوواڵی وە یان پێدەدات نەهێڵن کۆڕو کۆبونە فەرمان
نیان.  ێکرد وەپ رنەبەر بۆ باڵ ەکی یاسایی بگ، ئەگینا پێویستە گشت ڕێگەیپتربێت 

ادان لەگەڵ  ەنجامی پێکد سانە دەکات کە لەئ هەر ئەوکات سەردانی ئەو پۆلی
ئەفسەرانی پۆلیس سوربوو   ە م یەکێک لون. بەاڵ بو ریندارخۆپیشاندەران ب

  ی لعەرەبتوشە ئوتێل  ی ە نەوەکبوکۆئەوەی سەعید قەزاز لە  لەسەر
جۆنێک  هەر نو خواستو فرۆکەخانەی بەسرا لەگەڵ ئەفسەرانی پۆلیس لێی

 .51بکەن   ەیشیان لێگەر پێویستکات تەقکەن ئەباڵوە بە خۆپیشاندەران بدەبێت  

لەگەڵ ئەنجومەنی   وبەغدابۆ گەڕایەوە از عید قەزە س ١٩٥٣دیسەمبەری  ١٥
ە  ۆ بدۆزنەوارەسەری بچ سرا تا ەبارەی ب ەو ەوە بۆ گێڕانەوەی ئوەزیران کۆبو

  لە ی ەروەها خواست دا بکێشێت، هشلەوەی دۆخەکە مەترسیی تر بەدوایخۆپێ
دەست لەکاری   رنا ئەورێت ئەگەڕاگەێنیی بەسرا بڕیاری یاسای نائاسا

شێوەیەکی   ناچاربوو بە مەنی شالیارانات ئەنجووە، ئەوک شالیاری دەکێشێتە 
 

  ٣٣٤الپەڕە  ١٩٥٤/ ١/ ٧١ی ڕۆژی ٢٣النواب ــ کۆڕی لس محاضر مجــ  50
 . ١٩٥٣/ ١٢/ ١٨ۆژنامەی "الحوادث" / هەروەها ڕۆژنامەی "الیقظة"ی ڕۆژی لەڕ

 .١٧٩ ڕەالپە /١٠عب/ بەرگی  ی/ محکمة الشئیبراهیم ئەلقازــ گەواهی دیدەروان  51
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 .52بەسرا   ە دەن لب ییکاتی بڕیاری یاسای نائاسا
گیران.   دەرشانۆپیشاندان سەریهەڵدایەوەو تاخمێک خۆپیئەوە خ ڕۆژ پاش و دو
نەوە  و ووب ەڕۆخەکە بەاڵم ڕوبی د کردنشار بۆ کۆنترۆڵە نێو نابەزییزی سپا د ه

سەرانی کرێکارو   لە  کەس  دین ی چەنڕوویداو دەسەاڵت کەوتەوە گرتن
ەوە،  ن بووو ا باڵد انەکگەڕەک بەسرا، پۆلیس بە  یبزوتنەوەی نیشتمانی 

  ڕوو بەو ڕ نە تکەو و پۆلیس تر بو ایی بارەکە زۆر ئاڵۆزدو وژییانی ڕسەرلەبە 
اخستنی نۆ  د ک ساڵ ماوەی یە  بە دەرچوو  و بڕیار 53دەران خۆپیشانلەگەڵ 

، األخبار،  الدفاعلجریدة، الجبل، اناوەکانی "اآلراء، العزة،  ڕۆژنامە بە 
وەتەوە  و دەکر باڵویانتارانەی و  یی لەو ۆ ڕەد ێلەبەر ز و النداء"النضال المیثاق، 

  االهالي ــ ئۆرگانی " ی. هەمانکات دوو ڕۆژنامە 54اوەکانی بەسرا لەمەڕ ڕود 
دران   "حزب اإلستقالل  لواء ــ ئۆرگانی "  لەگەڵ "الحزب الوطني الدیموقراطي

  دەخوازن  شالیاری ناوخۆ ی نوێنەران لە. ئەوەبوو ئەنجومەندادگای سزایی  بە
ەوە کە کرێکارانی نەوتی  ونکاتو ڕ  یفراوان  دانە بە نا خۆپیشو ئەهۆی ڕودانی 

 .نۆ ڕۆژنامەیە  ئەو ۆی داخستنی بەسرا گێڕایان لەگەڵ ه
بەسرا هەردوو پارتی "إستقالل" و  ئەنجامی بڕیاری یاسا نائاساییەکەی  لە
طي" دژی وەستان، هەرەها پارتی "الجبهة الشعبیة  حزب الوطني الدیموقرا"

یەتی خواستی ئەو  ری کاروباری کۆمەاڵت شالیاا ک. ئەوڵیان " هاتە پاالمتحدة
ەاڵم سەعید قەزاز کە شالیاری  باری یاسای نائاساییە لەسەر بەسرا البرێت ب

وەیەکی تر،  سەر مانەوەی تا مالەبوو  ەو پێداگر بوو قایل نەبوو، ئ  ناوخۆ 
 . 55وو شالیار بڕیاری دەستکێشانەوەی خۆیان دائەوەبوو د 

ائاساییەی بەسرا.  ەدان بەو یاسا نێژەبوو لە درهبنەڕەتی  از رۆڵی سەعید قەز
و  و ومەنی پیران ئەو هەر سووربنێو ئەندامانی ئەنج ژاوەژاو کەوتە هەرچەندە

بمێنێت تا  بەسراو دەیویست  لەسەر رە یاساییە ەر مانەوەی ئەو بڕیا لەس

 
 ٣٠٤ێ  ارەی دۆسژم ١٩٥٣ /١٢/ ١٥ڕۆژی   ١٤٤س النواب ــ کۆڕی مجلــ محاضر  52
 ٣٣٥ڕە  پەال ١٩٥٤/ ١/ ١٧ــ ڕۆژی  ــ محاضر مجلس النواب 53
ژمارەی دۆسێ   ١٩٥٣/ ١٢/ ١٥ڕۆژی ١٤٥ــ محاضر مجلس الوزراء ــ کۆڕی  54

٤٣٥ . 
 ٧٧ــ  ٧٥ڕە پە ال / ٩پێشو/ بەرگی ی/ سەرچاوەی لڕەزاق ئەلحەسەنــ عەبدو 55

( بەهێمنی  56ڕاپەڕینەکەی جەنیوەری )وثبة کانون الثاني یادەوەریی 
  ە بڕیار یارگە شال  ت اکو ەئێویست بەسەرچوو وەک پ  ە دۆخەکو ت ێدەپەڕێت

.  57ئاسایی لە شاری بەسراهێنان بە یاسای نا بۆ کۆتایی ن ا یەڕاگەی  کە شاهانە
 .کێشایەوەکابینەی شالیاران دەستی لەکار   ١٩٥٤فەبریوەری  ٢٧سەرئەنجام  

 بەغداالفاوەکەی 

ی  جەمالنەی ابیی کۆچی ک١٣٧٣ڕەجەب  ٢بەرانبەر بە ی ١٩٥٤مارسی  ١
ە  و بری بوو تێیدا سەعید قرزاز بوای هەمین کابینەی شال ٥٢ت کە هاپێک

ئەپریلی   ٢٩ کە و ونەب  درێژمەنی ئەو کابینەیە شالیاری ناوخۆ. ئەگەرچی تە
و  ر کێشایەوە. لە ی لەکادەست  ١٣٧٣ی شەعبانی ٢٦ەرانبەر بە ی ب١٩٥٤

کانی ئاو  ەستەب ڕوباری دیجلە سەریکردو هەندێک لە بەر ماوەیەدا ئاو لە
دا پشتی بە لەشکر بەست بۆ  ١٩٥٤/ ٣ / ٢٩ێکچون بۆیە دەسەاڵت لە شەوی ت

توشی دڵەڕاوکێ دەبوون  دانیشتوان اوناتاوێک ڕزگارکردنی شاری بەغدا. ت
 و نەهامەتی دەبن.  دووچاری مەترسیلەوەی وا 

چۆڵکردنی بەشی   ۆەوەو بڕیاری دەرکرد بوکۆبوئەنجومەنی شالیاران 
ناوخۆ دژ بەو   کەرخ، بەاڵم شالیاری  واستنەوەیان بۆ بەشی او گد ڕەسافەی بەغ

وشی کێشەی زۆریان  تو  پرۆسەی چۆڵکردن وەستاو ڕایگەیاند کە بڕیارە 
لێشاوی  پەڕینەوەی گرن کە ب بەرچاو دەکات. ئەو دەیگوت پێویستە ئەوە لە 

ئەو  بارەوە بەسەر تەنها  و ئۆتۆمبێلی زۆر بەوانمەڵی شەڵەژاوی دانیشت کۆ
لێ  ۆرە مەترسی ج چیا )ئەوکات لەبەغدا تەنها دوو پرد هەبوو( د ەرد دوو پ

بۆ پاسەوانیی کەلوپەلی   بێت دە چەندیان پێویست  لەالیەکی ترەوە دەکەوێتەوەو 
ن، بۆیە  و جۆرەکانی تری زیامەترسی تااڵنی  ان لە یجێهێڵراوی هاوواڵتی 

ژگاری بەرپرسانی ئاودێری، ئەو هەر سووربوو لەسەر  سەرەڕای ئامۆ
 

دنی پەیماننامەی کرژ بە مۆرد بوو یراق پەڕینی جەنیوەری" ڕاپەڕینی گەلی ع"ڕاــ  56
و دەسەاڵتی شای بەریتانی بۆ بری عیراق جەح لەنێوان کابینەکەی ساڵپۆرتسمۆث 

  ٤ە ڕۆژانی نە. خۆپیشاندان لی نێوان ئەو دوو الیە١٩٣٠هەموارکردنی پەیماننامەکەی 
ی و شارەکانی تری عیراق بەگشتبەتیتایەلە بەغدا ب ١٩٤٨ ەریەنیوج ی مانگی٢٩ا ت

 بوو کە زۆرترین ژمارەی ١٩٤٨ی جەنیوەری ٢٧نی ڕۆژ ری، دژوارتروویاندا
 )یشاندەر بەدەستی پۆلیس کوژراون. )وەرگێڕۆپخ

 ٣٣١/ الپەڕە  ٩گی ــ عەبدولڕەزاق ئەلحەسەنی/ سەرچاوەی پێشوو/ بەر 57
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اسمان  گشت شتێک لەجێی خۆی بمێنێت. ئەوەبوو خواستی ئ  وەی ئە
ببوە هۆی   وەستان کە کارێکی کرد ئەو ڕەشەباو ڕەهێلەیەخۆشبەختانە 

کۆششیان چڕکردەوەو  ەدەستان هەڕەشەی الفاو بۆ سەر بەغدا. وەکتریش کارب
  .یان توانیان لەو مەترسییە دەربازبنیهاوواڵت  وگشت دەزگاکان  ەوەزی هەر بە

و دڵی  ەرزۆک از" بە قوڕگێکی لوە شالیاری ناوخۆ "سەعید قەزە نەیبەوبۆ 
و ناڵینەوە  گریان  م ەد کرد بەو هاوواڵتییانەی بەەوە وتارێکی پێشکەشکستش

 گرت کە گوتی: دەگوێیان لەو 

 ی هێژاتییانهاوواڵ 

تەوە  وەێو دانیشتواندا باڵوبو ا دەنگۆی دڵتەزێن لەن ساتی ڕابوردود چەند  لە
شاری بەغدا. ئەو   یبەربەستەکانی ئاو  لەدێک لەسەڕ درزبردنی هەن

رن، بەسایەی خوداوە تا ئەمکاتە هیچ زەدەیەک  ولەڕاستیەوە دو  دەنگۆیانە 
کە لەوانەیە   بڕوانم سووک وینەداوە، ئەگەرچی نامەوێت لەو مەترسیە وڕ

ی خۆشەویست دڵنیاکەم  وواڵتییانها وە بەاڵم، دەتوانم ئەمشەو بەغدا بگرێتە 
شارەکەی   و پەژارە لە زیان  ی خۆیی ششکۆ بەت دەکارێلەوەی مرۆڤ 

  ی ئێوە ەوەمان کردووە. ڕۆڵە دڵسۆزەکان ئێمە لەالی خۆمانەوە ئدورخاتەوە. 
ری دەوڵەت  ی دەزگاکانی تمەند نی سپاو پۆلیس، هەروەها کارهێزەکا  ەل

و کەمکردنەوەی  ایتەخت گەڕ بۆ پاراستنی پ ەتەوئەوپەڕی توانایان خستو
ی  ناست یانە بۆ خویوەی لەسەر هاوواڵت او. ئە نی ئ جەخت لەسەر بەربەستەکا 

وبکەنە نزیکترین دەستەی  و یارمەتی ڕ گشت شێوەکانی تریو هاوکاری 
. ئەوەی  ەانواو لەو دەزگا فەرمییە تایبەتوەرگرتنی زانیاری تە  و هونەری 
ئاسودەیی   اغە سەختە بەکەوە بکۆشین ئەم قۆنێ گشتمان پدەبێت ، پێویستە

 ەسەردەچێت. بئەوە   زدان پەنایش بە یە  وببڕین 
  یت لە راو دەب پارێزمان خۆشەویست یشی یەزدانی واڵت خوداو سروپەنا بە 

 .گشت نەنگیەک
یەک  ڕێزدار جەالل حەنەفی  ەوە ڵوێستەی سەعید قەزازبەبۆنەی ئەو هە

ساڵی  کە ە انەی خۆیدا باڵوکردەوی بەناونیشانی )تحیة( لەو دیوراوە هۆن
 ەچاپدرا: دا لچاپخانەی "المعارف"ی بەغ لە  ١٩٥٦

 سەعید، ئەگەر دەبینیت چۆن دەرون 

 نی ئەمەکت بۆدەنێرن خۆبەخش خەرما 
 دەڵێن تۆی ڕزگارکەری میللەت 

 و سەروماڵ دۆڕێن شک قەیرانی ئە لە
 بۆیە ، لەسەر بەغدای بەئەمەکماف هەتە 

 بەبای نادات کۆششە مەزنەکانت 

یل  پرئە  ٢٦ ە ل و وب  عومەریی دوهەم  ی ە کابینەی وە ئهەمین ئەنجومەن(  ٥٣)
پێکهات لەوەیشدا سەعید   ی کۆچ  ١٣٧٣شەعبان  ٢٦بەرانبەر بە  ١٩٥٤

اقدا عیرسەرتاسەری لە از بوو بە شالیاری ناوخۆ. ئەو پێشنیاری کرد قەز
  ""سەرۆک شالیاراندرێت، بەاڵم ب م لەیەک ڕۆژدا ئەنجاگشتی  هەڵبژاردن 

ی  اسانئ بێت تا بە داۆژی جیاجیاڕ  ەلعومەری دەیویست لەڕێزدار ئەرشەد ئ
نامەی   ئەم  ەزاز خۆی بەناچار زانی ێت، ئەوکات قکۆنترۆڵ بکر
 یە بنووسێت: دەستکێشانەوە 

 پایەبەرز سەرۆک شالیاران 

ەهۆی ئەو ئەرکانەی کەوتوونە ئەستۆم نەمتوانیوە  چوار ساڵ لەمەوبەرەوە ب 
  ە بە پشوو مری تەندروستی پێویست بالەبەر ەک پشوو وەرگرم. ئێستایش ماوەی 

  لە  م دەستکێشانەوە وایە  رێت. تکام ناد م ا نجە ئ ارم پێست کبۆیە وەک پێوی
. هەروەها ڕێزی بێپایانم  نو بفەرمو  خۆ پەسەند ناو  ی پلەی شالیاری و کار

 .کەن ب پەسەند 

 ١٩٥٤ی ئۆگوستی ٣ سەعید قەزاز/ واژو: 
 ی کۆچی  ١٣٧٣زیلحجەی   ٣ڕێکەوتی 

  لە  ی ڕاگەیاندوێشایەوەک دەستبینەی شالیاران کا ١٩٥٤ی ئۆگوستی ٣ڕۆژی 
هەمین   ٥٤سەعیدی پێکهات )واتە  ەمین کابینەی دوانزەه  داهەمان ڕۆژ

دا سەعید قەزاز بوو بە شالیاری ناوخۆ، بەاڵم لەبەرئەوەی  کابینە( لەوەیش
یاری زانستی  شال  ی خەلیل کەننەات سەعید قەزاز لەدەرەوەی واڵت بوو ئەوک 

از  قەز تا سەعید  ی کرد وخۆ شالیاری ناەرپەرشتیی س بریکاروەک معارف" "
 .دەستبەکار بوو دا هاتەوەو١٩٥٤ی ئۆگستی ٢٤لە 

  تورکیا  ڕووی لەدا ١٩٥٥ی ئۆگوستی ١١ شالیاری ناوخۆ سەعید قەزاز لە
ەڵ الیەنەکانی ئاسایشی تورک سەبارەت بە بیری  بەمەبەستی گفتوگۆ لەگ  کرد 
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یەوە بۆ  دا گەڕا١٩٥٥ سپتەمبەری ی ٥لە و تر  ە هاوردەکانی و باوەڕڕوخێنەر 
 .بەغدا

ئەو  ی کۆچی ١٣٧٥کی جەمادی یە ٣ ڕێکەوتی  ١٩٥٥ەمبەری دیس  ١٧
  ١٩٥٥دیسەمبەری  ١٧یەوەو هەمان ڕۆژی لەکار کێشا دەستیش کابینەیە

 .ەوە بە شالیاری ناوخۆکرای را تێیدا سەعید قەزاز دامەز  ١٣/ کابینەی سەعیدی

قالل"و  تاخمەکەی "حزب اإلست دەستەیەک لە ڕامیارانی ١٩٥٦جونی  ی ١٦
ابووەوە پێشنیارێکیان  ان لێ وەرگیریموقراطي" کە مۆڵەتیالد  حزب الوطني

بۆ پێکهێنانی پارتێکی نوێ بەناوی )حزب  کرد خۆ پێشکەش بە شالیارگەی ناو 
  ( لەنێویاندا کامل چادرچی، محەمەد مەهدی کوببە، محمد المٶتمر الوطني

دیب ئەلحاج  ، شەهید ئەلیاسری، هەحدید، فائق سامەڕائی، حسێن جەمیل
ەدا پەیڕەوو پرۆگرامی ئەو  ەندێک ڕۆژنامەندکەسی تر بوو. لەه دو چمەحموو

بە نوسراوی ژمارە  سەعید قەزاز دا ١٩٥٦ی یولیوی ٩لە پارتە باڵوکرایەوە. 
ا  د ١٩٥٦ی یۆلیۆی ١٦می پەسەندنەکردنی دانەوە، بۆیە لە وەاڵ ١٠٨٤٥

پێش ئەنجومەنی  خرایە  کەسەندنەکردنەبڕیاری پە پێداچونەوە بەسکااڵی 
ەی کابینەکەیش هیچ بڕیارێکی  دەستکێشانەو ن بەاڵم تەنانەت پاشیاراشال

 .لەسەر نەدرا

 یەکی پڕ لە ڕووداو ماوە

ن  مانگرت مووسڵ  لەن قەسابەکا  ١٩٥٦ سپتەمبەری ی ١ :گرنگترینیان 
ێرن  تن لەوەی ئاژەڵ بن کەوتنە مانگران لەگەڵیدەستپێکردو ئاژەڵ فرۆشانیش 

ر داخران.  شتفرۆشی شانەکانی گۆ دۆکاوە گشت چێشتخانەو بەهۆیە وبۆ بازاڕ 
و  دەستبەسرداگرتن  بە ئەویش چارەسەری ئەو بارە بکات  یویست رەوانی شا

رەوە دەهاتن بەاڵم هەر  سەربڕینی گشت ئەو ئاژەاڵنەی لە دەرەوەی شا
بوو  ئەوەهۆی ئاشکرای خۆپێشاندان  .بارەکەیان پێ چارەسەر نەکرا

ەڵ  لەگ یان بوو نەمێنێت، ەسەر ی لباجەی گومرگ ەو ئ  دەیانویست ەسابەکان ق
بڕینی یەکسەر  فلس بۆ سەر  ٦٠تا  ٣٠اربوی تایبەت لە وەرگرتنی البردنی ب

  سەوزە  ی مانگرتن ینی یەکسەر مانگا. فلس بۆ سەربڕ ١٥٠تا  ٧٥مەڕو 
ەیسەند تا گەیشتە ئەوەی پارێزەرو  و نانەواو شوفێرانیشی گرتەوەو پەرفرۆش 

ێ ڕودانی  بخۆپیشاندان بەشداربن.  یداتێ  رێکارانی ترو کئەندازیارو پزیشک 

  ی شارەوانی بەڵێنی کردەوەیەکی نەنگ یەک هەفتەی خایان تا ئەوکاتە هیچ
کۆتایی   ١٩٥٦ سپتەمبەری ی ٧ بۆیە  بەچێ بهێنێت دا خواستی قەسابەکان ئەوی

 .بە مانگرتن هات 
ە  گەیشت ١٩٥٦یپتەمبەری س ی٨اری ناوخۆ سەعید قەزاز ڕۆژی کە شالی
  لە ی ێکبانگەوازسەاڵت دەئەوکات و. بارە نائاساییە هاتبو بەو کۆتایی  مووسڵ 

  بە  ڕاگەیاندو مووسڵ  ی باری نائاسایی لە بڕیار  تێیداباڵوکردەوە ڕادیۆوە 
گوایە   دەرکرد  دەستگیرکردنی یانزە کەس لەوانە تر ی رمیەبڕیارێکی ف

نوگرەسەلمان  و ڕەوانەی انە گیران بۆیە ئەم ناو نو و  دەری مانگرتنەکەب هان
، فەخری الخێرۆ، عەبدولغەنی  ەلحاج ئەحمەد قاسم ئەلموفتی، غەربی ئ ران: ک

ەلشێخ عەلی، محەمەد سەعید قەساب باشی، حامد سەعید  ئەلمەلالح، سالم ئ
و  اب ، نایف سەعید ئەلحەیۆ، غانم داوود، عەبدولڕەحمان قەسقەساب باشی

 محەمەد سەفۆ ئەلعەلی. 

  کە ی ئەلحاج ئەحمەد غەرب ە لە پارێزەر ورخستنەوەی ئەوانە جگپاش دو 
رخراوانە  بشارێتەوە تا ئەوکاتەی لەگەڵ ئەو دوو توانی خوبو ات لەبەغدائەوک 

نەی  ن، واتە ئەوا کرا دا سەربەست  ١٩٥٦/ ١٠/ ٣سڵ کە لە گەڕایەوە بۆ موو
  کار بە  سڕکردنی و پاشان بەهۆی مووسڵ گیران  لە ١٩٥٦ سپتەمبەری ی ٢٧
  ١٩٣٢ساڵی  ی ٧٠ن ژمارە انداکاتی خۆپیش یی ی پاراستنی ئاسایش یاسا 

  58. ن و وب رەب

امە  و ناوینان "ڕۆژنکەوتە هێرش بۆ سەر ڕۆژنامەکان سەعید قەزاز 
  و تۆوی باڵودەکەنەوە  و هەڕەشەهەستی تیرۆرستی  چونکە "59زەردەکان 

تێکدانی  هۆی ەڕادەیەک بووەتە ەنەوە ب کدەباڵو دادووبەرەکی لەنێو خوێندکاران
ە  دژ ب ەنەەوەو هاوواڵتی دەکن ەگەڕێهەڵد  ک ەیەل ک ان، کۆڕ لە باوخووی

 .  چاپەمەنی دەرکات  بۆ   فەرمان بوو ت ناچار، بۆیە دەسەاڵدەسەاڵت 

 
 . ١٩٥٥/ ١/  ١٤ ۆژیڕ ١٣ان/ کۆڕی ێنەرنو مەنیجوارەکانی ئەنــ لەبڕی 58
کە "ولیام  لەو ڕۆژنامە وروژێنەرە نرار یەکەمجا رد" ناوێکەــ "ڕۆژنامەی زە 59

سەردەمی بااڵدەستیی سەرمایەدارانی ئەمریکا  لە ١٨٩٥ساڵی  ت" رسڕاندۆڵف هی
دی  کاغەزی زەر لە نرخ سەرەتا جۆرێک ەمی تێچوونی باڵوکرایەوە. لەبەر ک

سەاڵت وەک ۆژنامەی زەرد، بەاڵم الیەنی دەە ڕراوبۆیە ناون ناوەکارهێی بەباهەرزان
 ڕ(ەرگێ)و دەبردئەو ناوەیان  بێنرخ نیشاندانی ڕۆژنامەکەنووت بۆ تا
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  قاهیرە بانگێشنامەی نارد بۆ سەندیکای  لە عەرەب رەی پارێزەرانی کۆنگ
م  بەاڵ  ١٩٥٦سی مار ٣ن لە کۆنگرەکەی ییابەشدار بۆ پارێزەرانی عیراق 
ی  ە گومان و بەنەدا پارێزەر  ەکارەیچوونی ژم گەی بەشالیارگەی ناوخۆ ڕێ

  و و ڕێکخستن ۆڕو کۆمەڵەی کۆمۆنیستی ک ەشداربوون لەبدەچن بۆ  ئەوان
  دەسەاڵتی عیراق. کاتێک کۆنگرەی پارێزەران لە  رەشێوێنیی دژ بە چاالکی گێ

  لە یراقیان کردو بروسکەیەکدا سەرزەنشتی ڕژێمی ع  اهیرە بەوەیان زانی لە ق
 .عیراق   یپارێزەرانکۆمەڵی د بۆ نیان نارزانی و پێامە سوپاسنبەرانبەردا 

ی وروژێنەر ڕوویاندا. کاتێک هێزی  دا زۆر ڕوداوسەردەمە لەو 
ر بەناوی  بەرانبەردا میس کەوتنە دوژمنایەتی کردنی میسر لە کۆلۆنیالیستی

ی سوێسی  کەناڵ خۆماڵیکردنی دابڕیارخۆیەوە انەوەی مافی ڕەوای گێڕ
/  ٢٩رەنساو ئیسرائیل ڕۆژی یتانیا، فەبەر شەکانی ، ئەوجا هێزە هاوبە دەرکرد 

لەشکریی سێقۆڵیان کردەسەر. کۆششی   ی سیستێماتییهێرشێک ١٩٥٦/ ١٠
ەوی پەیمانی ئاگربەستی نێوان بکرێت بە پەیمانی ئاشتیی  زۆر کرا بۆئ

ان  دەیانویست پەنابەرەک  عەرەب نەگرت چونکە  یی بەاڵم سەریهەمیشە
و  نێونەتەوەیی قودس بکرێتە ی ر با کێشەیو بگەڕێنەوە بۆسەر خاکی خۆیان 

  بەاڵم  ، زەوی بەشێک دەسهەڵگرێت لەئیسرائیل وو دەبپێش کەوتنە دانەوسان 
دەبێتە هۆی هەڕەشە   پەسەند نەکرد بەو بەهانەیەی ئەوە ی ئیسرائیل ئەوە

 .ئاسایشی ئەوبۆسەر 

  ی عەرەبو بەختکارانی فەلەستینی ی خۆ ەکانزۆر یە چاالکی لەتۆڵەیئیسرائیل 
ی  میسر کەناڵی سوێس  داکاتێکلەەنگاریان بوو. بەتوندی بەر زۆر  و بە  دژ

  ەکەی ئاویی  تاکە دەروازە  ی ە قووڵ بائو وی کەشتیوانی ئیسرائیل لەڕ داخست 
ژمارد   گنجە  ۆسەی پرئیسرائیل ئەوەی بە ئەوی دا بۆ نێو دەریای سور. 

ری نێوان میسرو ئیسرائیل ڕویاندا  بۆیە شەڕو پێکدادانی زۆر لەسەر سنوو
ی  ێکجەنگ  دانێوانیانلە ١٩٥٦ساڵی  رو نۆڤەمبەری جام لە ئۆکتۆبەرئەنسە

  کەوتە  اکۆکی هەڵگیرسا. خۆماڵیکردنی کەناڵی سوێس بوەهۆی نن بەرفراوا
، بۆیە  سەرۆکی میسر ی رجەمال عەبدولناسبەریتانیاو فەرەنسا لەگەڵ نێوان 

  السد ) پرۆژەی بەنداوی بەرزدروستکردنی ۆ ە ب کپاشگەزبونەوە  ەتەندەرلەو 
 .ە باشووری میسرل بوو العالي(

تنی زۆری بەدەستهێناو بەشی  سەرکەو رائیل ئیسبەماوەی چەندڕۆژی کەم 

گەیشتنە  ئیسرائیل نیوەدورگەی سینای گرت، کاتی زۆری کەرتی غەززەو 
ر.  اڵی سوێس بەریتانیاو فەرەنسایش هێرشیان بردە سەر میسلێوارەکانی کەن

ڕاگیراو هێزی   جەنگ  ،ە ناوبژیکەوتن پاش چەندڕۆژ نەتەوە یەکگرتوەکا 
ریی پرۆسەی ئاگربەست. یەکێتیی  کرا بۆ چاودێناکاوی ڕەوانەی ئەو دەڤەرە 

هەرسێ واڵتی   ی نەوەاکش بۆا پێکەوە کۆششی زۆریان کرد و ئەمریک سۆڤیەت 
وە تا  لەکەرتی غەززە مایە ١٩٥٧کار بەاڵم ئیسرائیل تا ساڵی دەستدرێژ

بۆ ئیسرائیل  دەریا وی ەی دەروازەی ئا کێش  نێئەوکاتەی ئەمریکا بەڵێنی دا
 .چارەسەرکات 

  ە ل ی بۆ پشتگیرنواندن ی چاالکی کەوتنە بەگشتی یراق یەکانی عی میارڕا ە تراپ
پێی تواناو  هەر الیەنەو بە  ،و ڕسواکردنی واڵتانی دەستدرێژکارگەلی میسر

بۆ  یەو هێرشە سێقۆڵی ئەو ەپاش و پانتایی باری ڕامیاریی. لبارستایی خۆی 
و گشت شارو شارۆچکەکانی تری عیراق  بەغدا لە ، ی لە میسریرتگ پش

ۆبوو  هەڵگیرسا. ئەوکات سەعید قەزاز کە شالیاری ناوخ دانی بێوچان خۆپیشان
ی ئاسایشی بۆیە  کەوتە پالنڕێژی بۆ کۆنترۆڵکردنی دۆخەکەو بەرپاکردنی بار 

  لە  ن. یا پێکردن و باڵوە نی خۆپیشاندەرلە کۆمەاڵ  گرتن پێش بۆبرد بۆ سپا  پەنای
ی دەرکرد مانفەرکەوتنە داڕشتنی پالنی ئاسایشی. شالیار دا نارەکا بەغداو ش

سەرپەرشتی دەکرد.  بۆ جێبەجێکردنی پالنە ئاسایشیەکەی بەغداو خۆی 
و  بکات لە خۆپیشاندەران  تەقە دۆخەکە هەندە ئاڵۆزبوو گەیشتە ئەوەی پۆلیس 

 .و برینداری لێکەوتەوە اندەرئەنجام ژمارەیەک کوژر 

سەر  ئەوکات   کە شارۆچکەی نەجەف ندان لەانی خۆپیشامی هەڵگیرسنجائە  ەل
کارانی  کەربەال بوو. لەگەڵ تەقەکردنی پۆلیسی لە خوێند وتەسەرفیەتی مبە 

ریندار بوون،  یەک خوێندکار کوژراو تاخمێک ب ناوەندی سەدیر  لە  ،بێچەک
  بە  نیا نەق"و لەوێ خوێندکارێکی "خەوەر ینێو ناوەند  گەیشتە پاشان هێرش 

  سەعید قەزاز ئەوانەی هێوەربونەوەی دۆخەکە  . پاششت ێژی گوللـە کو دەسڕ
 .قەکردن ەبەرپرسبون لە ت  کەبۆ شوێنی تر یەوە گوێزا

  لە شارۆچکەی حەی کە ناوبانگی دەرکردبوو بەوەی دەرەبەگ تێیدا  هەروەها 
چەکەوە   پۆلیس بە ێیش تێدا ڕژا، لەو  خوێنێ زۆری  ١٩٥٤ااڵدەستن. ساڵی ب

ۆ پشتگیری گەلی میسرو دژ بە  ئەو خۆپیشاندەرانەی بسەر  ەکرد  هێرشیان 
بوون لەوێدا زۆرکەس کوژراو  ڕاپەڕی ١٩٥٦ەکەی ساڵی ێرشە سێالیەنه
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  بەکارەساتێکی تر بڕایەوە، ئەویش دەستگیرکردنی  سەرئەنجام  و ون برینداربو 
 .ی یەکێک لەوان هەڵواسین بەمردویی و  دوو الو بوو لە دانیشتوانی حەی 

کرایە سەر میسر.   کە هەستا ەنە ی دژ بەو هێرشە سێالیکەی حە دانەخۆپیشان
  و هەستا ان دژی  لە دانیشتوانی شار  دەبێت رنگاریان گوللـە بە  بە  کاتێک پۆلیس 

اڵم شەو  پۆلیس هەڵهاتن بە دائەنجامە ل شەڕو لێکدان لەگەڵ پۆلیس ڕویدا
  نەوە و دارودەستەکەی ڕژان گەڕانەوەو بە هاوکاریی شێخ عەبدوڵاڵ ئەلیاسی

و دەرگای ماڵیان دەشکان، دیسان شەڕو  ن کەوتنە پشکنینی مااڵ  ناوشارو 
و  تی کوژران و هاوواڵتییان روویداو چەندین هاوواڵان پۆلیس دادان لە نێوپێک

لەسێدارەدانی دوو   و پاش دادگاییەکی بێسەروبەر بڕیاریزۆرکەس گیران 
ن  یەکهەمیاود. و عەلی ئەلشێخ حم باس کەس درا بەناوی عەتا مەهدی ئەلدەب 

چوە بەر  گیانی لەدەستدا بەاڵم دووهەم زۆر سەربەرز لەکاتی ئەشکەنجەدا 
 قەنارەو گیانی پاکی سپارد.  پەتی

  ١٩٥٤ساڵی تێکۆشەرانەی تر ڕویدابوو،  بزووتنەوەی  شارە لەوپێشتر وەک 
ی  سەر بە لیوای کوتە )پارێزگای واست ئەوکات حەی کە  شارۆچکەی لە 

و  هاوواڵتییان ر ستی بااڵیان بوو بەسەەگەکان دەەرەب لەوێدا د  بوو ئێستا(
کاتی  لەسەعید قەزاز  ڕەوانشاد  وو بۆ ئەوان. ی ئەو شارە قۆرخ ب کاروبار

هەردەم مشتومڕم بووە لەگەڵ  من گوتی؛  دادادگای مەهداویداکۆکی لەخۆی لە
قایلکردنی   خێڵەکانی ئەلمەیاح بوو بۆ  ی ئەلیاسین کە سەرۆک اڵبدوڵشێخ عە

ئەو دەرەبەگە  ودی خزەوییانەی  و ەئوە لەسەر ەنە نێک بکڕستابەوەی گۆ
بە دیواری  و دەرەبەگە شورەیەکی ری نەگرت. ئە داگیری کردبوون بەاڵم سە 

دەرەوەی ئەو شورەیە  ی حەی دروست کردبوو هەرچی لەۆچکەبۆ شارقوڕ 
ۆی دانابوو. ئەگەر کەسێک لەوشارە بمردایە، تەنانەت  بوو بەهینی خ 

ئەگەر   ،بووێژن. لەوە گیرتر ئەوەبیننەجەف  لە  یبەن نداڵیش، دەبوو ب م
میل   ٥٩ یدات دەبو نزیکە ی بەقوڕ سواغسێک ویستبێتی سەربانی ماڵەکە کە

خۆڵی بۆ بهێنێت چونکە نرخی ئەوجۆرە   وە اسریەشاری ن لەو بچێت ببڕێت 
بەهەمان نرخی گەنم و جۆ پێی   ئەو  لە حەی  بەکاردەهات خۆڵەی بۆ سەربان 

 .ەفرۆشتن د 

شەپۆلی تووڕەیی   داختراقی گرتەوە، لەپایتەعی یەکی ن گشتال انداخۆپیش
و بازار داخران.  لەئەنجامدا دوکان  ومانیان گرت  کۆمەڵی بێزارکرد بۆیە

ە  خۆپیشاندان لە کووفە ڕویداو پۆلیس ب  ١٩٥٦نۆڤەمبەری ی ٢٨ڕۆژی 
بوو،   کوژراو یەکێک بریندار ێدالەوڕوبەڕویان بوو، منداڵێک گوللـە 

و  ە، عیمارە، بەسرا، کووت یللە، کەربەال، ناسری، حوانیە، شامیەدی  ەکات لاوه
بێزاری لەسەر ڕوداوەکانی نەجەف گەیشتە   ان هەڵگیرسا.عانەیش خۆپیشاند 

ا  وانەیشد و لە و مووسڵ نی باکوری وەک کەرکووک، هەولێر، سلێمانی شارەکا
 . 60اهەڵگیرسو خۆپیشاندان پشێوی 

ی  ٣ی ڕۆژ  ە ل ١٩٥٧جۆنۆی  ی ٢٠ ی شالیاران لەەپاش ڕوخانی کابین
  کابینەی سەعیدی  ١٣٧٧شەعبانی  ١١انبەرە بە بەر ا د ١٩٥٨مارسی 

وەک   .وخۆ ێکهات لەوەیشدا سەعید قەزاز بوو بە شالیاری نا چواردەهەم پ 
ەوە  والیش بوو، لەیل کەننە" ناکۆک وە لەگەڵ "خەلیەکەاللە سەعید قەزاز 

ی  سەرۆکی ئەنجومەن ت بەدابو بیکانووری سەعید بەڵێنی بە خەلیل کەننە 
و  ناوی دەرچو ەی پشتگیری وبە  نەوە هەڵبژارد  چووە کەننەکاتێک وێنەران. ن

ئەنجومەنی   ١٩٥٨مایسی  ١٠ڕۆژی  کەهەڵبژاردنی ئازاد.  امیئەنجەلنەک 
  ە ک  پەشیمان بووەوەبەڵێنەی لەونوری پاشا  کرا بۆ دانیشتن نوێ بانگێش

ەن بە عەبدولوەهاب  گ بد ن خواست دە خۆیی هاوڕێیانی لە بۆیە  بوویدا
شالیارانی   ەمانکات ه نی نوێنەران. سەرۆکی ئەنجومە بە ێت بب ات مەرجان 

وەک سەعید قەزاز، زیاء جەعفەری،   ین اسەک ،ننە گەڵ خەلیل کەناکۆک لە
  ان خواسیت  ە وو ویستەخۆشنئەویان  و ڕایح ئەلعەتیە کە ریم ئەلئیزری عەبدولکە

  ی ەبدولئیال()ع اد ەوەل ەوە،ەنخب ی ر ودو سەرۆکایەتی ئەنجومەن  لە
 .  61ی دابون هانیش بۆ ئەو مەبەستە  ڕاسپێردراو

دا  انی سلێمانیلەنێو لیستی هەڵبژێردراو سەعید قەزاز ١٩٥٨ ا د فەبریوەری  ەل
 .ئەنجومەنی نوێنەران ەمین خولی شانزەه  ۆ ب  وو ب

بوو بڕیاری داخستنی   اد شالیارگەی ناوخۆ ئەوکاتەی سەعید قەزاز لە
  ژێر  خستیە  وبیابانی باشور  لە  ەلمان ی نوگرەسخانەبەندی ۆ ب ووەدەرکرد 

دەسەاڵتی   نب و موتەسەرفییەتی دیوانیە سەماوەی سەربەی ەوانی شاردەسەاڵتی 
یان ڕەخنەی  ی هاوواڵت یئەویش لەبەرئەوە بیابانی باشوور،  یڕێوەبەرایەتی بە

.  هاتەوەشارو دێ و یەیە لە ئاوەدانئەو بەندیخان وری و زۆریان هەبوو لەسەر د 
 

 ١١٧/ الپەڕە  ١ــ عەبدولڕەزاق ئەلحەسەنی/ بەرگی  60
 ٢٢٠ــ ٩٢١ی پێشوو/ الپەڕە ــ عەبدولڕەزاق ئەلحەسەنی/ سەرچاوە 61
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  ە بەرانبەر ب امدراوە ەنجئ هەڵوێستی چەپەڵ  بەندیخانەیە ئەو لەنێو ەها هەرو
دەکرێت  ئەوێ.  وە بۆ رخرا ودو ییی ڕامیار نا چاالکوان وتایبەت انی بەندکراو

ەدناوەی  هەڵوەشاندنەوەی ئەو بەندیخانە ب عیراقدا لەو سەردەمی پادشاییەی
  ی زازد قەەعیخاڵە ئەرێنییەکانی کردەوەی س یەکێکە لە بە نوگرەسەلمان 

یسان  دا ئەو بەندیخانەیە د اریسەردەمی کۆم بەاڵم لە ،بژمێردرێت شالیار 
ئەو کابنەیەیش لە   .عیراقیانی یاوواڵت کرایەوە بە شوێنی زیندان بۆ زۆر لە ه

 .لەکار کێشایەوە دا دەستی ١٩٥٨/  ٥/  ١٩

 بەشی سێ 

 پرۆسەی دادگایی   ٣  /  ١

ی  بینەی شالیاریا ی، کی کۆچ١٣٧٧زیلقیعدەی  ١ەرانبەر بە ب ١٩٥٨/ ٥/ ١٩
وەیشدا سەعید قەزاز  مەد موختار بابان، لەئەحسەرۆکایەتی بابانی پێکهات بە

مەنی ئەو ئەنجومەنە بگاتە دوو مانگ،  پێشلەوەی تە بوو بە شالیاری ناوخۆ. 
هەڵگیرساو بوەهۆی ڕوخانی ئەو   ١٩٥٨تەمووزی ساڵی  ی١٤شۆڕشی 

 .ری ڕاگەیانراکۆماو سەردەمی سیستەمی پاشایەتی گشت   شالیارگەیەو 

لێکۆڵینەوەی   ی کۆمیتە ک ەی  ردەمی پاشایەتی سە انی سەر لێپرسینەوە لە بۆ 
مەبەستی   بەپێکهات لیارگەی بەرگریدا شا لە  سپابە  سەر یتایبەت

بە   ت سەویە پ ی تایبەتە سپاردنیان بەو دادگا سپاییە  لێکۆڵینەوەو  ، دەستگیکردن
 .ریشالیارگەی بەرگ

بوو، لەگەڵ   ناوخۆ پاشایەتیدا شالیاریەمی سەرد  ئەو سەعید قەزازەی لە
ەلەفۆن پەیوەندی گرتووە لەگەڵ  تلەماڵی خۆیەوە بە  داۆڕشهەڵگیرسانی ش

ئامادەیی خۆی   وبەڕێوەبەرایەتی زانیارگری سپا شاری بەغداو موتەسەریفی 
اژمێر  ەربڕیوە بەوەی هەرکات ئەوان بیخوازن دەچێتە الیان. پاش دوو کد 

یلێکی لەشکری دەچێتە  بە ئۆتۆمب  ێک سەربازتاخمسەرێک بە پێشهەنگی ئەف
شالیارگەی بەرگری،   بەن بۆ بارەگای و دەی دەستگیری دەکەن ەی بەر ماڵەک 
سەرکردەی شۆڕش   یڕوکون عەبدولکەریم قاسم زەعیم بە وی لەوێ چا 

ێت کە پێشتر بەوبۆنەیەوە کە سەعید قەزاز موتەسەریفی لیوای  دەکەو
دووی   سپایی بووە لە تیپی  رێکی رکووک بوو عەبدولکەریم پلەداکە

 .ەیەکتریان ناسیو   ،کەرکووک

ەیەکی  بەو بینینەی سەرۆک عەبدولکەریم لێکۆڵینەو سەعید قەزاز پێیوابوو 
ی باوەڕ بەخۆ بوو  دادگایی مافپەروەرانەی لەگەڵ دەکرێت چونکە زۆرو پاک 

ەی سەرۆک  بەڵێن و بە یش بووەپشتئەستور  و ەبوو کە پاقژو بەهەڵوێست 
ۆ بۆ  ە هسەر. گشت ئەوانە بونەت  نەیبردە بەاڵم پێیداوە  قاسم ریم عەبدولکە

 .سەعید قەزاز خۆبەدەستەوەدانی 

براوەتە بەر لێکۆڵینەوە.   وکراوە بەند ەوەدانی عید قەزاز لەپاش خۆبەدەستسە
  ١٩٥٨/ ١١/ ١٦ڕۆژی  لە  ١٩٥٨/ ٧٠کۆڵینەوەی ژمارە بەپێی دۆسێی لێ

  ١٩٥٨جەنیوەری  ٢٤ڕۆژی  کە ادگای سپایی بااڵی تایبەت د  بە  وە سپێردرا
 .بۆ دادگاییکردنی اوە دیاریکر

 
پرۆسەی دادگایی  کاژمێر پێنجی ئێوارە  ١٩٥٩جەنیوەری  ٢٤شەممە  ۆژیڕ
تیپێکرد.  دادگای سپایی بااڵی تایبەت )محکمة الشعب( دەس ەەعید قەزاز لس

  دەستەی دادوەر  وک سەرۆ عەقید فازل عەبباس ئەلمەهداوی دادگا پێکهات لە 
  م، ، موقەدەم شاکر مەحموود ئەلسەال لە عەقید فەتاح سەعید شاڵییەک هەر

وەک  ی سی یەک ئیبراهیم عەباس ئەلالمیو ڕەئ لدوری موقەدەم حسێن خزر ئە
. سەڕۆک کۆڕەکەی  دادیاری گشتی عەقید ڕوکون ماجد محەمەدئەمین و ئەندام 
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ن  ەویاکرد. ئ ی بەوناوە بانگ انبار سەعید قەزاز کردەوەو تاوبەناوی گەلەوە 
 اوانباران. هێناو خستیانە نێو ڕکەی ت

  دادیاری گشتی کەوتە 
ەی  کمەئاماژناێندنەوەی خو

و  تێیدا هەندێک تانووت 
یی  و ناویژدانت تاوانی ناڕاس

لەسەر تاونبار خوێندەوە تێیدا 
ەر لە منداڵیەوە  دەڵێت؛ ئەو ه

کە لە قوتابخانەی سلێمانیی  
اوەشی  سەرەتایی بوو لەب
و  یف" مستەر "هۆڵمن"و "ال

"جاپمان"و "ئەدمۆنز"و  
سەرانی تری بەریتانیدا 

. سەرئەنجام  ەو وپێگەیشت 
ی بە  مانی کردویەت ین" کە پشکێنەری کارگێڕیی بوو لەشاری سلێمستەر "ال 

تەوە چونکە وەک مستەر لە  بۆ بڕیوەوەک موچە ڕوپێی  ١٣٠وەرگێڕو بڕی 
 و قۆزە(. رنگ ڕاپۆرتەکەیدا نووسیویەتی )گەنجێکی ز

"ئەلدرمان"   ارگێڕیی بۆ مستەریشدا پشکێنەری ک ١٩٢٥/ ٩ / ١٦ی پێشنیار  لە
یە  ی ئەو حەمە سەعید ئەفەند (اوخۆ بوو دەنوسێت اوێژکاری شالیارگەی نە ڕک

خۆی بەجۆرێکی  بەرە دەگمەنەکانی ئەم دەڤەرەیە، کاری ڕۆژانەی لە فەرمان
 . ( 62ەڵدەسوڕێنێت ئاسانی ه   و کارەکانی بەزۆر گونجاو ئەنجام دەدات 

سەردەمی   ر خەلیل کەننە خۆی لە سەیر ئەوەیە کە ڕێزدا ی اشەیچەو باری 
شی  می پەرلەمانیش بووەو لەنێو پەرلەماندا هێر یەتیدا شالیارو ئەندااشا پ

ەشی مستەر  باو  ەر سەعید قەزازو تانوتی ئەوەی لێداوە کە لە کردوەتە س
  ێنەر سلێمانی پشک  لە  ەیبووە، واتە ئەو و لەژێر چاودێری ئەودا گەورە جاپمان 

،  بووفەرمانبەر  شت فەرمانبەرێکی تر بووەو سەعید قەزا لەوێدا وەک گ
ادیار  ار هەڵدەسوڕێت ڕێزدار ماجد محەمەدئەمینی د چەرخی ڕۆژگ  کاتێکیش

 
/   ١٠تایبەت )محکمة الشعب( بەشی ی اڵیی بااپسی ادگاانی دتنەکیشدۆسێی دانــ  62

 . ٣الپەڕە ــ 

لەو   ر ەهئەویش ێتەوە کە ە دەڵخەلیل کەنن ەی ان وتئەو هەمان  داگای گەڵلە داد 
 .بوو  وارک  دەستگیر شۆڕش دەزگایەی 

 
  بە وەستانەی بەخۆوە نەدیوە کە سەعید قەزاز  و ڕوە لەئەوجۆرهەرگیز دادگا 

نی دادگای  و ئەنداماەستی سەرۆکە هتوڕەیی وەاڵمی دایەو جۆرێک لە
ەربڕین دەڵێت: هەڵوێستی  توانای د  ە لەسەرەڕای جیاوازی پێگ ئەو هەژان. 

چونکە وا سووکاتەتی بەمن دەکرێت نەتەنها لەالیەن  دادگا بێالیەن نابینم 
هیچ   یاری گشتییەوە بەڵکو تەنانەت لەالیە کەسانێک کە و دااسەرۆکی دادگ

چارەنووسی من  و باوەڕەی ، بۆیە کەوتوومەتە ئە ییەن ناونیشانی فەرمییان پێوە
  ومن ی ە. باشە وەک دوائەنجامی ژیانەوە نووسراوم کردن لەپێش دادگایی

ئێستا   ترسم ە و سێدارە نلەمردن منیش  وتان دیاریکردبێت ن می چارەنووس 
ی برا عیراقییەکانم  خۆم دەڵێم تا دەنگم بگاتە دەرەوەی ئەم هۆڵە بۆال  انی ک وتە

و پاک بۆ  ە سی ساڵ بە دڵسۆزی کەمەوە کە من پتر ل ب ات ووپتا بۆیان د 
 .دووەەوان کارم کربەرژەوەندی ئ

نەیتوانیوە لەبەردەم دادگاکەی  لە سەعید قەزاز بەوالوە هیچ تاوانبارێک 
اقژیی ئەو دادگایەو بڕیارەکانی بگرێت.  پلە و ڕەخنە مەهداویدا بوەستێت 

اوی وەستاو پێیگوت  ەهد ە شەست ساڵ بوو کە بەرەوڕووی متەمەنی ڕوو ل
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ەپرسێت، ئایا تۆ  مەهداوی لێید نە لەمردن دەترسم نە لە سێدارە، کاتێکیش  من 
و عیراقیم، شانازیش  قەزاز دەڵێت: من کوردم  ی؟ سەعید عەرەب لە نەتەوەییانی 

 .ەکەم نم د بوو  بە عیراقی
دەسەاڵتی   وە دوور لەەبەردەم دادگایەکدا وەستا لەبەرئەوەی دەیزانی ل

یەک لە  و تایبەتە هیچ چونکە وەک سپاییڕەوشی یاسا  و یپەکان رنس سەپاندنی پ
  و کە بوهەکی ەیی دەسپێکی داکۆکیەکەیدا داخواز ی نین. لە وەرانی یاسایداد 

سەری   ی لەاوانە ەو تت ئ بێبوو  مافی ڕەوایە بۆ گشت تاوانبارێک، هەرچی 
لەخۆ پیرۆزە، ئەویش   ن کرد دەڵێت؛ بەوەی مافی داکۆکی رێت،یی دەکاگداد 

دەن داکۆکنامەکەی تا کۆتایی  ڕێگەیوازێت پیرۆزییەی دادەوە دەخەو بەناوی ئ
دادگا   ەوەی کەس پێی ببڕێت، بەاڵم کە مەهداویی سەرۆکی وێنێتەوە بێل بخ

کە ئەو بەڵێنی داوە  نێتەوە دەهیو وەبیری دەکات  پێدەبڕێت ئەو خۆی لێ گرژ
اک  و چباری شەڵەژاویدا نەبوایە دەبو ەکەس پێی نەبڕێت. ئەگەر مەهداوی ل

ی  ەبڕیار و لە  یدا بڕیارە، بۆیە پێویستە ڕێزدادوەر لەخۆ بیزانێت کە بەڵێنی 
 .خۆی بگرێت 

ئەو  بۆیە بەخۆ  بووە  و پڕباوەڕپۆاڵین ئەو وەک پیاوێکی  ت ێببارەکە هەرچۆن 
)وا من وەستاوم مەرگی خۆم لەنێو دوو کەوانە یان   ەی دەبڕیوەەرەووتە دەنگد 

دەچمە سەر  ناترسێنێت.. کاتێکیش من کتریش دەبینم.. هەرگیز سێدارە نزی
ان نین... لە درێژەیدا دەڵێت؛  نم شایانی ژی سەکۆکەی لەبەرپێمدا کەسانێک دبی

وەک   ەێنمو پڕشکۆدا وەستاوم تا دوا وتەم ڕاگودای مەزن بەردەستی خ  وا لە
اڵ بەوالوە  انێک لە دادپەروەریی بەبووهێنەرو ئاینی ئیسالمی ڕاست موسوڵم

ساڵ لەپێناو بەرژەوەندی   وسێ یەک سی ی وەک عیراق من  هیچ ئاواتم نەماوە.
ئاشکرا لەڕووی گوێگراندا   پیرۆز کۆشاوم، بە  کێتیی عیراقیو بۆ یەواڵتەکەم 

ەیشەوە  و شانازی بەوم تەکەکرد بە واڵ ێم، شانازی دەکەم بەوەی پێشکەشمڵدە
سیەکانی بووم لەسەر واڵتی  و مەتردەکەم کە بەرەنگاری کۆمۆنیستیی جیهانی 

امی ئەو جەنگەم هەرچیەکم لێ بەسەربێت بە  ئەنج   تم!! خۆ ئەگەر لەویس خۆشە 
خێشم وەک   وو دەبمە مایەی شانازی بۆ خزم پەسەندی دەکەم  اوەڕێکی بتەو ب

ۆکنامەکەمدا ڕوی  کۆتایی داک ۆیە لەە، ب سەر ئەو ڕێی ییەکهەمین قوربانی
لم  بارە جێدێ ۆڤێک ناکەم بەڵکو ئەو ن لەهیچ مر وو لێخۆشبو خواستی بەزەیی 

ەر ئەوە  بم تا ئەوکاتەی خودا داوەریم دکات چونکە هبۆ خوداو چاوەڕوان دە 
 (. رین دادوەرچاکت

خویداوە بەدەست هێزەکانی لەشکرەوە.  لەڕاستیدا سەعید قەزاز پڕئارەزو 
تەلەفۆنی کردووە    ١٩٥٨ی تەمووزی ١٤ڕشی  پاش هەڵگیرسانی شۆ  کسەریە

ی سپا پاشان کە  رگرشاری بەغداو بەڕێوەبەری زانیا  بۆ موتەسەریفی 
  ئەو لە ڵەکەی کراوە ک سەرباز بە پێشهەنگی ئەفسەرێک ڕەوانەی ماتاخمێ 

ەبدولکەریم قاسمی بینیوە، ئەو  چاوەڕوانیاندا بوو، پاش گرتنیشی سەرۆک ع
و دادگایی دادپەروەرانەی لەگەڵ بکرێت  ت ەتێ لێپرسینەوەی پوخداو بەڵێنی 

تەی  ئەوجا دەبرێت بۆ کۆمی ت، ماوەیەکی کەم لە گرتنگە بمێنێ بۆیە پێویستە
بەوە دەرکردبوو کە   اوی ناوبانگیمەهد  .لێکۆڵینەوە لە شالیارگەی بەرگری

تنە  ەکەو لەڕوی ئەو تاوانبارانەی د  انەکاردەهێ وشەی ڕوشێنەرو گاڵتەجاڕی ب
،  ەراب وەتەوە بۆ ئەو و. دیارە هەلی پایەو دەسەاڵتەکەی قۆستەنێو ڕکەی تاوان 

ەڕەشەوە وەاڵمی  قەزاز بکات ئەو بە ه بە  بەاڵم کاتێک ویستی سووکایەتی 
 دایەوەو گوتی: 

شکۆم نەکەیت چونکە هرگیز ڕێنادەم   سوکایەتی بە ، لێدەکەم ت کات تایبەتی بە
 .ەس شکۆم بڕوشێنێت ک

ید قەزاز ئەمانە بوون ــ عەزیز  دیدەروانی دژ لەسەر سەع ن بە ئەوانەی بوو 
ئەلدەفتەری،   تازكامل قەزانچی، فازل بابان، موم شەریف، تۆفیق مونیر، 

  ولتان ئەمین، خلس، میخائیل نەعوم، عەبدولجەبار فەهمی، س جاسم مو
كر العانی، بەهیە مستەفا،  عەبولسەالم ئەلجبوری، محەمەد عەبدولعەزیز، شا

اقر كەمالەدین، سالح زەكی موسلیح،  عیل، دێوالي ئەلدوسكی، بیسماعارف ئ
، ئیبراهیم ئەلقازی،  ەلیداود ئەلئۆرفەلی، مەال سالح ع  محەمەد حەسن سادق،

موحسن ئەلحاج   ەزیمە وەهبی، حەمدان حوسێن ئەلعەلی، هاشم سەید توعمە، ن
 .ی و رەحیم عەلهوەیش، كەریم عەلەش 

لە داکۆکنامەکەیدا   ن، تاوانبار سەعید قەزازوانا پاش گوێگرتنی دادگا لە دیدەر
ۆن  نامەوێت چەندوچ انییانەو گوتی: ئاماژەی دەربڕی لەسەر ئەو دیدەرو

ان،  م چونکە هەر لەسەرتاوە ئەوان دژ بەمن وەستلەگەڵ دیدەروانان بکە
بەست هۆنراوەیەکی  ڕێگە درا بە یەکێکیان پێش چوونە نێو بابەتی مەتەنانەت 

ی وشەگەلێکی ناشیرینی ئەوتۆ  و بەکارهێنان و تانوت ێن لەجوبخوێنێتەوە پڕ 
ڵگرتووە. هیچ  هە ێگەی پێنەدرێت کە ناسناوی گەڵیپێویستە لەم دادگایەدا ڕ

هیچ   وبێنرخ بون  نیە لەوەی زۆربەی گەواهیەکان هەڵبەستراوو گومانیش
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ە نیە. تاکە دیدەروان کە وێرای  پەیوەندیەکیان بە بەرپرسیارەتی خودی منەو
و دادیاری گشتی پێی توڕەبوون، ئەویش  چاکەی من بڵێت سەرۆک  لە ەشێکب

 .ت بەهرەی خۆی بیپارێزێ  بە  ەلعانییە، لەیەزدان دەپاڕێمەوەدیدەروان شاکر ئ
تاوانبار   ١٩٥٩دیسەمبەر  ٢٩کاژمێر دەی پێشنیوەڕۆی ڕۆژی پێنجشەممە 

 کەی: ەستیکرد بەخوێندنەوەی داکۆکنامەسەعید قەزاز بەوشێوەی خوارەوە د 

ن دووپات کردەوە کە بەرگری لەخۆ پیرۆزە..  تاوانبار: زۆرجار ئەوەتا
مەهێڵن  کۆتایی داکۆکنامەکەم تا ەکەم لەبەر ناوی ئەو پیرۆزییە تکاتان لێد 

 ..کەس پێمی ببڕێت 

 ..سەرۆک: فەرموو 

خۆمدا   پاس.. دەستبەجێ پاش هەڵگیرسانی شۆڕش پڕئارەزوو تاوانبار: سو 
وەندی تەلەفۆنیم  نی لەشکر.. ئەویش پاش پەیدارابەدەستەوە لەالی دەسەاڵت

  وەبەری زانیارگریی سپا، بەوانم لەگەڵ موتسەریفی ئێستای بەغداو بەڕێ
     ..ە بخوازن من ئامادەم بێمە التانگەیاند کە هەرکات ئێوڕا

ئەفسەرێک لەهێزی لەشکر لەگەڵ ژمارەیەک   ش دوو کاژمێرپا.. 
شالیارگەی بەرگری..  بۆ  هاتنە ماڵەوە یەکسەر منیان برد  سەرباز 
گشتیە کە   بەدرۆخستنەوەی دادیاری  گێڕانەوەی ئەو پێشەکیە  لە  تیشم مەبەس 

ووە.. ئەو دەربڕینە هیچ  جلی ژنانەم لەبەر کرد تن دەڵێت من لەترسی کوش 
 ییە..  بنەمایەکی ڕاستی ن 

 ..ە بەکاربێنە : لەبریی وشەی "بەدرۆخستنەوە" وشەی ڕاستکردنەوسەرۆک 

 نەبڕێت..  ێ تەکانم پئێوەی ڕێزدار وەرگرت کەس و  م لە تاوانبار: بەڵێن 

  ئەوە ناگەێنێت سەرۆکی دادگایش  نەبڕێت..تت کەسێک پێت ویسکە سەرۆک: 
ە  ە بەڕێزانەیە کە لێریەستی تۆ ئەو هاوواڵتی نەبڕێت.. مەب  پێت کارێ نە

  یە بتوانین بەاڵم هێرشی تۆ بە وشەی بەدرۆخستنەوە کارێک نی ئامادەن.. 
 .." ڕاستکردنەوە " کەیتەوەو بکەیت بە  ویستە ڕاستی. پێبین.  لێی بێدەنگ

   ..ەمدەکلەسەر واژوی  خۆمو گرییە لەمن داکۆکنامەیە بۆ بەر متاوانبار: ئە 
   ..دێت شت وشەیەکی تێیدا من بەرپرسم لەگ
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سەردەمی   )ت.. ئەو زمانی گەلە... )چەپڵەشتی درۆ ناکاسەرۆک: دادیاری گ
دەڵێم ڕاستی   پێت گەلەوە اوی بەنمن رۆزنان بەسەرچوو.. درۆو د 
 .لەسەر داکۆکنامەکەت بڕۆدەی )چەپڵەو پێداهەڵدان(.. بکەرەوە 

ە دەلەسەیە نابات..  بێت پەنا بۆ ئەوجۆر ەر ەروتاوانبار: ئەگەر بەڕێزیان دادپ
بەغدا یان دەرەوەی  زۆرکەس لەاناسێت ئەوا و من چاک ن خۆ ئەگەر ئە

ڕاستگۆیە. ئەوەی پاڵی  ەک یچڕادە د قەزاز کێیەو تاغدا دەزانن سەعیبە
بەئارەزوی خۆم پەیوەندی بگرم لەگەڵ دەزگای سپا:   نابێت بەمنەوە 

ۆ  و دروستی کارم ب ڕاست شە هەمیم بەخۆیە کە ، باوەڕبوونهەمیەک
ەسەاڵتی یاسا  د  ێویستکات لە چی شتی وام نەکردوە پ واڵتەکەم کردوەو هی 

ش سەرەتا  شۆڕ کرد کە سەرانی گەوازە، باوەڕم بەو باندووهەمهەڵبێم.. 
ەڵگیرسا بۆئەوەی بارودۆخی ڕابوردوو  باڵویانکردەوە بەوەی شۆڕش ه

نەوە لەگەڵ  ۆڵی و تۆڵە نییە بەڵکو ئەوان لێکق بگۆڕێت.. شۆڕشی ڕ
  ڕەوشێکی ە ڕێوو بوون بەرانبەر نیشتمان ب دەکەن کە ناپاک نە کەسائەو

ولیو( چاوم بە  ی تەمووز )ی١٥ڕەوا دادگایی دەکرێن.. کە ڕۆژی 
وت )چەپڵەو  عەبدولکەریم قاسم کە  63شۆڕش لیوا ڕوکون  ردەیسەرک

 ...)پێداهەڵدان

بێتەوە  ی ببەرگربڕن.. ڕەوش وەهایە ئەو لە ەی پێمەسەرۆک: داکۆکنامەک
   ..چەپڵەو پێداهەڵدانئەوجا بکەونە 

لیوا ڕوکون   گەڵ سەرکردەی شۆڕشدا شکۆداردیدارەم لەو ئەتاوانبار: لەکاتی 
  سووربوو وتەی نەرم بە ، ناسیاویی نێوانماننەی بەبۆ  ، کەریم قاسمعەبدول
ۆخی ئەمڕۆ  ارود م بەاڵم بەپێی پێداویستی بئەو  ئەوەی من هاوڕێی  لەسەر

موتەسەریف   کەرکووک من لە  جونکە کاتێ ..کرێم ند بە پێویستە ماوەیەک 
و ئاشکرا  زۆر ڕوون  بۆیە پلەداربوو ای سپای دوو بووم ئەو لە بارەگ 

پێشەوای   وەک ئەو دەکەم  ی سایەتیەرپرڕادەی ب هەست بە  ؛ من پێمگوت 
بۆیە ئامادەم لەبەردەم ئەو کۆمیتەی   کی شۆشگێڕانەبزوتنەوەیە

ەرپرسیارەتی  ب وەوە لە تاوانبارن سینۆڵینەوەیەی دیاریی دەکات بۆ پرلێک
بە   بەندکردنم و پاش و گرم.. ئەوەب بو کردەوکانی خۆم لەئەستۆ ڕۆڵ

 
 )ەرگێڕ)و نوکوڕ اویل کەن ووب نوکوڕ میعەز تاکوەئبدولکەریم قاسم عەــ  63

  ئەوەی  یەوە. لەگەڵ وکراباڵ  ١٩٥٨ساڵی بۆ  ٧ماوەیەک یاسای ژمارە 
کە پێشتر   یاسا  یە ی یش اپوە شاپ  ی کاریگەردۆشدامام لەسەر ئەوجۆرە 

وم  و یابدڵن  یێلو کە پێیگوتم اد ی سەرۆکم هاتەوە یەکان وت  کات ەوڕوینەداو. ئ
  یستە چاوەڕوانی ئەنجام بێت بۆیە پێو گوایە دادگایی بەپێی ڕەوشی یاسا دە

  ێکی تایبەت بەڕێوە ەجۆر وتە گەڕ دەبینم ب.. کاتێک دادگا کە بکەین
پتر   انانودیدەر وتاوانبار کردنە بە سوکایەتی ێیداو هەڵوێست ت دەچێت 

بۆیە   ، ت ێرتو گەد لەوەی  بێت  و گوێگرتن ۆ ڕونکردنەوەی ڕاستی لەوەی ب 
و  ۆخ می ئەو بارود تە ئەنجائەوەچوم کە لەوانەیە ئەو هەڵوێس بۆ

بگەڕێتەوە  تێک ش و گشت ڕۆژێک دێت دامرکێت  هەر ەی اد یەپ ە ییورووژاو 
ووەتە سەر ئەوەی من  ڕۆڵ گەیشت  وا دەبینم سەر ڕێڕەوی ئاسایی خۆی. 

و  ئە و ڕێگەیشم پێنەدراەدا بوەستم وەک تاوانبارێک بێم لەبەردەم ئێو
  . اکۆک د  ی ببێتە بریکاربۆم کرد  یەکەم ڕۆژ پەسەندم ببینم کە مپارێزەرە 

  ش ی دواییڕۆژ کە انیشتندا نەیتوانی ئامدەبێت ی یەکهەمی د کۆڕ ەل وەک 
خولەک تێنەپەڕی،  یا شەش هات لەچەند خولەکێک بەوالوە کە لە پێنج 

 )دەبڕێت  نەدرا بیبینم... )سەرۆک پێیپێ   ماوەم 

بینیت یان لێرە ئامادەبیت  تە تاوانبار ب و خواستو زەرسەرۆک: چکات تۆی پارێ 
 گرتووە!؟  ئێمە ڕێمان لەتۆ 

بۆ  ڕوی مندا نەبووە لە ک رێزەر: سەرۆکی بەڕێز، لەڕاستیدا هیچ بەربەستێپا
نیشتندا بەهۆی هەندێک دۆخی  ەم دابینینی تاوانبار جگە لەوەی لەیەک

وانی بێمە  مت نە و لەبەر قەلەباڵغی زۆر واکەوتم ناهەموارەوە پێنج خولەک د 
من  ۆکی دادگا لەڕادیۆدا بیستم کە ڕێزدار سەر کە، ئەوکات لە ناو هۆڵە

ەوەی ئەو نیگەران بوو  ئ بۆدەگەڕێت، بێگومان ئەوە چاکترین نیشانەیە 
 .بێت اوانبار دوورت  لەوەی پارێزەر تەنانەت یەک خولەک لە

 ی بدات.. بەتی درۆ کورتە. سەرۆک: بیهێڵن با درێژە بەوتەکان 

دەکۆشێت داکۆکیم لەمن بکات، بێلەوەی   یش ر: فەرمون وا ئەمڕۆنباتاوا 
  و ڕاستیی بۆ ڕوونکەمەوە لەسەر ئە  بێت تا هەندێک ای بینینم بو توان 
ایشە هەر  نیشتنەکانی خودی دادگشانەی لەدادگادا هاتنەپێش.. هەرچی داکێ
،  جار سوکایەتی بەمن کرا . چەندینسەرەتاوە دۆخەکەی بێالیەن نەبووە لە

بەڵکو لەالیەن   یەوەو دادیاری گشتیلەالیەن سەرۆکی دادگاها نەتەن
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  و ێت اڵەتی فەرمیان پێوە نییە.. )سەرۆک پێیدەبڕهیچ ڕو ە کیشەوە کەسانێک
 .(: ئەوە خواستی گەلەدەڵێت 

ی من پڕباوەڕم پێی، چارەنوسی من لەپێش  تاوانبار )بێ گوێدانە ئەو(: ئەوە
رئەوەی نەخشەی  ەبەکراوە، جا ل ی دادگاییەوە دیاریدەسپێکی پرۆسە

وتەکانم   ە ناترسم، من و سێدارئەوەیش کە من لە مردن  دیارەو لەبەرژیانم 
بۆ گوێی   ..دەرەوەی ئەم دادگایە تەبگا بەوشێوەیە دەخوێنمەوە تا دەنگم

کەمەوە کە من.. )ئەوکات ژاوەژاو  ب ووپات د  یبرایانی عیراقیم تا بۆیان
 )سەری تاوانباریان دەویست ـەکەلل؛ وپەیدابو

بێنن.. مافی بەرگری لەخۆ پیرۆزەو  وازی لێ مەبڕن..  : وتەکانی پێ رۆک ەس
 ..بێت ا ئاشکرپێ    ەکانی یرچی زوتر ڕاستی پێی بۆئەوەی هە  ێمە پابەندینئ

و  ە سی ساڵ ڕاست تاوانبار: .. تا بۆیان دوپاتکەمەوە کە دڵسۆزانە پتر ل
، ئەگەر هەڵەیەکیشم کردبێت  دروست کارم بۆ بەرژەوەندی ئەوان کرد 

پێمی ڕەوا   ی لەخۆ بکەم.. بەاڵم ئەوەتاافی ئەوەم هەیە بەرگرا م ئەو
 ..ینن ناب 

ی لەخۆت بکە، بۆ  گرر ا بە! ؟ دەی ئێستچۆن پێت ڕەوا نەبینراوە  سەرۆک:
کۆکی بکە، ئەوەی  ئێوارە دا بەرگری تۆ گرتووە؟ تا  ە ئێمە ڕێمان ل

 .دەیخوازیت بیلێ

ڕوبەڕوی لێشاوی جوێن  تا کراوم بۆ ئەم شوێنە  ا من بەکێشئەوەت.. تاوانبار: 
  کراوەوە. چینێکی دیاریلەالیەن بەرپرسان هەروەها لەالیەن  ەوە ببم

 ))سەرۆک پێیبڕی 

و بەهێز  ڵەی خۆی دەکاتەوە، چونکە سەربەست قات تۆ دوو سەرۆک: گەل 
 )اهەڵدانبووە.. )چەپڵەو پێد 

   ..ە بۆ ئەو مەبەستبەتایبەتی ێناوە ئایا منتان ه .. تاوانبار )بێ گوێدانە ئەو(: 
تەنانەت   دەکات بۆ  ەی پێویستە دادگای بێالیەن دابینی ئەوە لەبری ئەو ماف

ی  فەرمانو ا دەسەپێت بەسەرد  یەکە انبارترین کەس تا ئەو ئاستەی تاوان تاو
انیی  بڕم لەسەر دیدەرودادی لەدژ دەردەچێت.. من چەندوچۆن دەرنا

.  من ئاراستە کراون.ەتاوە لەدژی سەران چونکە ئەوان هەر لەناودیدەر
  پێشلەوەی بچێتە نێو بابەتی مەبەست، دەستی  ێک کەسدرا  ەنانەت ڕێگە ت

 )سەرۆک پێیبڕی .. )و توانج. نەوەی هۆنراوەی جوێن کرد بە خوێند 

یە پاش  سەرۆک: ئەی بێدەنگمان نەکرد!!؟ .. ڕاگیراو پێیگوترا، بۆتهە 
 ..خوێنیتەوەب  ئەوە  دیدەروانیەکەت 

کە   لەدادگایەکدا بگوترێت ێت ەاڵم بەکارهێنانی وشەی پیس نابتاوانبار: ب
ۆو دەلەسەو  وانییەکان درمۆرکی گەلی پێوەیە، بێگومان گشت دیدەر

ئەو   ..یان بە بەرپرسایەتیی منەوە نییەپەیوەندییەک  هیچ  وهەڵبەستراو بوون 
جەرگی خۆیدا نا هەندێک باش لەبارەی منەوە دوا،  تاکە دیدەرەیشی پێی بە

ێری  خودا دەپاڕێمەوە چاود لە و دایاری گشتی پێی زویربوون..سەرۆک 
 .و بیپارێزێت بکات 

 سەرۆک: کامە؟ 

 .نی: شاکر ئەلعا سەعید 

و  .. ئێمە بەشێک لەلەتۆ دەکات؟  ۆکی کسەرۆک: هەر لەبەرئەوەی دا
ک  ەبووە.. ڕای گشتیش زۆرچای بەتۆوە نی پەیوەند  یچ ه مان البرد کەوتانەی

..  رە دیای ئەو بۆچوون هەروەها ان البرد مدەزانێت بۆ ئێمە وتەی ئەو
ألدراک"مان  ا "ئەوە دەزانێت.. ئێمە تەنها وشەی  گشتی  هەروەها دادیاری 

  ماوە،  هێشتا  تەوایەتیی نە ڕاستەقینەی  اری بو ئەو شیکردنەوەیەەوە، یکرد ش
 ی؟ عەرەب.. ئایا تۆ لە نەتەوەییانی  

 .دەکەم  و شانازی بە عیراقیبونی خۆم معید: نا من کوردی عیراقسە

  ی نووری سەعید کە ەردەمی کابینەکە س  ە لەوەیدادیاری گشتی: لەبەرئە 
،  والعانی دادیاری گشتی بو  کر اوخۆ بوو، شاتاوانبار تێیدا شالیاری ن 

ئەوی   یدەزگاکانی ڕژێم لەسەر ڕەوشت خراپ وەی یژنەی پاقژکردنە ل
  ێت.. ئەمانە دەرچوی دەپاڕێتەوە تا بیپارێزلەخودا بۆی دەرکرد، وا ئێستا 

 .قوڕن جۆرهەمان یەکیەک فێرگەو  

  دادیار  بەوەم نەزانی! هیچ  دیدەروانییەکەی دەدا من ەرۆک: لەکاتێکدا ئەو س
تێگەیان،  منی ەکەی وبوونی دیدەروانیتەوا ئەو پاش  ،ش ئەوە دەزانێت گشتی

و  ی ێنڕاست باری ای لەلەکی دادگای گەلەوە تا ئێستیەکهەم خومن لە 
ی  ەرچ ی کەس نەبووم )جەپڵە( باشە لەببەرژەوەندی گەل بەوالوە الیەنگر
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 .یت بوو  تۆ بێئومێد 

اتێک داکۆکنامەکەم  تان بەمندا کتاوانبار: بێئومێد نیم.. ئێوە بەڵێنی ئەوە
 .کەس پێم نەبڕێت  مەوە دەخوێن

 سەرۆک: ئەرێ ئەوە بەرگریە یان هێرش؟ 

بەرپرسم لەگشت ئەو وتانەی تێیدا هاتوون، من   تاوانبار: هەرچۆنبێت من 
 .واست م خ یەوە ئەوەیپیرۆزیی ڕەوشی بەرگربەناوی  

پێشوازی  وازێت بە خەنجەرەوە ئەوکەسە دەکەیت کە دەخسەرۆک: تۆ وەک 
پیرۆزەوە تەوقەت   بەناوی دۆستایەتیازم و پێی بڵێت دەخوسێک بکات کەلە

دانیشتنەکەدا  دوێنێ لە لەگەڵکەم ئەوجا دەیداتە بەر خەنجەر. هەروەک 
  ستی و بەناوی شۆڕشەوە وی دۆستایەتی ڕونمانکردەوە.. ئەوەی بەناوی 

 تەواویکە..( دەی .. )64ت کە هاوڕێی خۆی بوو سەرکردەی شۆڕش بکوژێ 

ن دەکاتەوە، هەر  شتی ڕوبەڕوی منیا ری گەاڵم ئەو تاوانانەی دادوەتاوانبار: ب
نییە.  پێوە  ی یان یاساییان لە کۆنەقین دەچن چونکە هیچ بنەمایەکی پەندێر

 ))سەرۆک پێی دەبڕێت 

نێوان دوو  ین واتای دوژمنایەتی ؟ قئەرێ پێشتر یەکترتان ناسیوە!! سەرۆک:
من  ڕێی تێدەچێت، ئەرێ  نی گەلە ئەوە کەس دەگەێنێت، ئەگەر مەبەستت قی

 ەم؟ ەمدا هەڵەیکدانەوو لێلە

  لەوە  ١٩٥٣ / ٢/  ٥چوونی من بۆ بەسرا ڕۆژی   تاوانبار یەکهەم، سەبارەت بە
  ەی ببوە هەڕەشە بۆ سەر ئاسایشی نەبوو کە کۆتایی بهێنین بەو ئاژاوەی پتر 
ە  انویست بچنەوەی دەیهاوواڵتییانربەستی ئەو و هەڕەشە لەسەر سە تی گش

یوەندی  ی موچەی ڕۆژیان. پەکردنۆمپانیای نەوت بۆ دابینک  سەرکار لە
کاری پیشەیی   وی تێنەپەڕیوە لە سەرپەرشتیار  ی ناوبراە من بەو ڕوداو

ەکان بتوانن مافی ڕەوای  تا کەس ژو بەپێی ڕەوشەکانی یاسای ڕۆخۆم 
کەس دەستدرێژیان بکاتە سەر. ئەگەر   کارو نەهێڵم  نە گەڕ لەبخەخۆیان 

 
رۆکی تاقانە  سەدژ بە عەقید ڕوکون عەبدولسەالم عارفـەپالنەکەی مەبەستی لە ــ  64

  لێی وبوو ساڵی بەسەر نەچو ١٩٥٨ وزموهێشتا کوودەتاکەی تە عەبدولکەریم قاسم کە
 )ەرگێڕ)وهەڵگەڕایەوە 

ی  ە ئەوکات دەسەاڵتوبوندا بێت ئەوە لەنێوان خۆیاگیانیش ڕویدازیانی 
لەوەی  بۆ دڵنیابوون بەر..  وەتە رتو ادوەری گشت کارڕاییەکی لەمەڕ گد 

  شالیاری ناوخۆ لە دەخوازم وبێتمە هۆی باری زیانەکان وئەگەر من ب 
بڕیاردانی یاسای نائاساییدا   دووهەم ڕۆژی  ئەوکات لەکە  گەواهی بدات 
ی  ئەمڕۆ کە ئەوکاتکری روەها سپاساالری لەشری سپایی، هە بوو بە دادوە

بەسرا..   ئەو سەرۆکی دادگای سپایی بوو لە اری نائاسایی بڕیارد یاسا 
پاش   غدا لەو بەنەجەف، حەی  ئەو ڕوداوانەیشە کە بەداخەوە لە  ەرچی ه

ڕویاندا  ر میسر بۆ سە ١٩٥٦رینی ساڵی تش دەستدرژییەکەی مانگی 
ی حکومەتی  اران ئەنجومەنی شالی الیارێکی نێوپەیوەندی من بەوانەوە لە ش

تر لەکاتی ئەو ڕوداوانە یان  ی چیتر نەبوو. هەر هەڵوێستوالوە سەردەم بە 
ێداویستی  نەوە لەمنەوە دەرچوبێت هەر بەپێی یاسای ڕۆژو بەپێی پ بەهۆیا

عیراق. هەرچی  رێزگاری لە نیشتمانی پا  لەپێناو ئەوکاتە بووە 
خ  شێ ڕەوانشاد رمی گێڕانەوەی تەرووداوەکەی سلێمانیشە بەهۆی 

ش ڕودانی لەڕێی بریکاری موتەسەرفی  ێرێک پاحموود، من چەند کاژ مە
هەر دامرکاندنی دۆخەکەو   بۆیم کۆشیبێت ن شارەوە پێمزانیوە، ئەوەی م

شتانە بکۆڵنەوە کە   ەو ن تا لیەکایەکە بوو بۆ دادگا ڕەوش جێهێشتنی کار
ان، ئەویشی  لێکۆڵینەوەک دەرئەنجامی بووەتە هۆو سەپاندنی سزا بەپێی

. بەاڵم سەبارەت بەوەی  نجام گەیشت بەئە چەند دادوەری سڤیلەوە  یەن لەال
و دەسنیشانکردنی کاندید بۆ  اری هەڵبژاردن من دەستم وەردابێت لە کاروب

  رەت بەو بارە لەالیەن  سەبابەکورتی دەڵێم؛ زۆرجار سکااڵ پەرلەمان، 
ی بەکێشکەن بۆ  نی میرەدەستاکاربدەهاتن تێیدا ویستوویانە کەسانێکەوە 

ی  بازنگەی هەڵبژاردن  لەئەوتۆیان بارستایی یان چونکە کردن  یریپشتگ 
  ی ەن اوئە  بۆیە  دەرچوونیان بۆ هەڵکەوێت  هەلیەکانیاندا نەبوە تا دەڤەر

بۆ  سانەی فرمێسک ئەوکە  پێشهەنگ بۆ  ە ب ن ە کد  ۆ خ  ج نا مائ ە ب ن ە گان
.  ەوو ب نی ڕژێم ەردانی پیاوادەستێولەبەر گوایە دەڕێژن  دیی هەڵبژاردن ئازا
  دیدەروانان بدەمەوە چونکە لە  تەی توانیم بەرپەرچی و  لەوڕووەوە بۆیە

دەریخات من سەرپێچیی یاساییم  ئەوە یە ین هیچیەک لەو ڕوداوانەدا ئاماژە 
وانە یان نزیکتریش  دوو کە ن وەستاوم مەرگی خۆم لەنێو . وا مکردبێت 

  ر سەکۆکەی کیش دەچمە سە.. کاتێنم.. هەرگیز سێدارە من ناترسێنێت بیدە
من ئەمڕۆ لەبەردەم خودای   . ان نین.ەرپێمدا کەسانێک دبینم شایانی ژیلەب
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  دەڵێم لە  کەک موسوڵمانێک دواوشەم ئەوەیە و پڕشکۆدا وەستاوم وەمەزن 
ڵ  سالمی ڕاستائاینی ئی  وەڕ بە و باەروەری ئافریدەری مەزن و دادپڕاستی 

ێ  وسی س وم کە اقییەک وەستانەبێت.. وەک عیر ی تر  بەوالوە هیچ ئومێدی 
  لە  لە یەکپارچەیی عیراقی پیرۆز.. ئێستا لەپێناو پارێزگاری  وەساڵی بەخشی 

وەستاوم بە ئاشکر دەیڵێم کە شانازی   ەروانی ی لووتکەی دید وڕو وەڕبە
یست  پێناو نیشتمانی خۆشەو و لەن وو د انەی دەرمکرفەرمانکارو  دەکەم بەو

مەوە  وەریمانپەرو نیشتبوون  بووە.. سەربەرزم بەوەی بەهۆی موسوڵمان 
بەرنگاری کۆمۆنیستان بومەتەوە کە تا  بەپێی ڕەوشی ئەو یاسایەی واڵت 

ربەرزم بەوەی وەک  کاریپێدەکرێت.. سەشی واڵت وئێستایش وەک ڕە
ی  ەدڵئەو مدایەو سەرلە  و ئاوەزی ێی سروشی خودایی ەپ ب شالیارێکی کارا

  مانکات سەرۆک هە و.. )پێکەنین.. کرد دەهەڵوێستم  دایە سنگمنێو 
 )بڕێت پێیدە

شێوەیەک دەخوازێت با بەرگری   سەرۆک: مافی داکۆکی پیرۆزە، بەهەر
 .. )چەپڵە(  ەختداین بۆی ی سسەنگەرلە لەخۆی بکات، ئێمەیش 

کۆمۆنیستیی   انگیزی(: هۆشداریم داوە لەمەڕ شەڕتاوانبار )بێ گوێبداتە ئەوان 
جامی  ئەن  ئەگەر لە م؛ خۆشەویست  ی ان لەسەر نیشتمانئەو مەترسیی  وجیهانی 

باوەڕەوە پەسەندی دەکەم.  بم ئەوا بەدڵێکی پڕەنگەم توشی هەرچی جئەو 
شانازی پێوەبکەن چونکە دبمە  و خێشم کەسێکیان دەبێت ئەوساکە خزم 

ڕووی  مدا.. پانە. لەکۆتایی داکۆکنامەکەیەکهەمین شەهیدی ئەو گۆڕ
خۆم دەدەمە  لەهیچ مرۆڤێک نییە بەڵکو باری  م و لێبوردنبەزەیی  وخواست 

ی خۆی دەسەپێنێت،  چاوەڕوان دەبم تا ئەوکاتەی خودا داد  وداوەست خد 
 ..65چونکە هەر ئەوە بەهرەوەرترین دادوەر 

لەگەڵ   رۆک: ئێستا گوێبگرە.. بێگومان پێش دەسکردن بە مشتومڕ سە
پێداگری  و، لەگەڵ فتی خولی لەناوچوو بو شێوەگ تاوانبار، گوێتان لە 

  شی ۆ لەسەرپێکانیو درشکبڕ )ژیری(ی مێ ،تاوانبار لەسەر ڕەوتەکەی 
  ی مان شێوە.. ئەوان بەهەئەو ن بۆ نیشانە یاری گشتی  لەسەر ئێمەو سەر داد 

 
اڵی  ی بائشتنەکانی دادگای سپایدان سێیەشی دەهەمی دۆب لە دەقی ئەو داکۆکنامەیەــ  65

(دا هاتوە، لەالی منیش لەسەر کاسێت هەیە بەدەنگی شعبمحکمة التایبەت )
 قەزاز.  خوالێخۆشبوو سەعید

  داگیکەرو کۆنەپەرستان دەیکەن لەسەرمان،  ەن کەی زوڕنا درۆودەلەسەو 
ۆی ڕەوتی  بەهیەکێک لە دیدەروانان  کاتەی گوتیان، ئەوکە  ە وەک ئەوەی

ئەوەیان   روسە ەکرای رهێنا، هێرشیی بەگیبراکەیەوە سەرۆکی دادگا
  ی و بەکرێگیراوی چەپاوڵیئەوانە ناپاکن  ، چونکە بووی پێکرد کە شیاو

وا ئێستا دەیبینم،   کە م نەدیبو ە براک ئەو  چەند هەفتە هەڵکەوت، وا  ،گەالنن
لەنێو   کە ت ئاماژە بەو دەدا نجەی پە بەک جەبار مەهداوی )سەرۆ یە ئەوە 

گشتکەس دەزانێت   ..ەوی ئێشتنی پیشەکە ( کێشەی جێهبووگوێگراندا دانئشت 
ڕیزەکانی سپا، ئەو پلەیەی ئەوی تێدابوو   بوو لە  کە ئەو بریکاری ئەفسەر 

  و نیشتمانەکەی. ازیە چونکە گەنجێک بوو دڵگەرم بۆ گەلبۆمن مایەی شان
رۆکانی تاوانبار،  د السەن لەنێویشیاندا درۆودەئەو  من لەپاش ئاشکرابوونی

  ونو ەوە، چونکە وەک ڕدەین ەمی سەگوەڕ ن بەڵێنم بەخۆمدا چیتر وەاڵ 
ی تەمووزی  ١٤و لە شۆڕشیاستییەکان دەزانێت گەڵ خۆی ڕ دەرمبڕیوە 

  ( چەپڵەو پێداهەڵدان(وە هیچ درۆیەک فریوی نادات بەدوا و هەمیشە زیندو
عیراقی   ی تی بۆ هاوواڵ وو ب کرد  دابین بڕینی دەر ی یاسای بنەڕەتی ئازادی ئایا 
 ؟ کاتی هەڵبژاردنلە

  ..بەڵێتاوانبار: 

و  وازی ڕاست ئایا هەڵبژاردن بۆ ئەنجومەنی نوێنەران بەشێ : ک ۆسەر
 بەگوێرەی ئارەزوی گەل بوو؟ 

ی سەردەمی خۆی  یاسا  ەنی نوێنەران بەپێی ر: گشت ئەنجوم تاوانبا
 .هەڵبژێردراوە  

 ڕاستبوون؟  . ئایا هەڵبژاردنەکانەرەوە. : وەاڵمی پرسەکەم بد سەرۆک 

بژێردراون کە لەو سەردەمە  هەڵ ەو یاسایانەتاوانبار: نوێنەر بەپێی دەقی ئ
 .هەبوو 

 یا بەگوێرەی خواستی گەل بوو؟ سەرۆک: ئا 

 )بوو کە هەن... )پێکەنین یاسایانە تاوانبار: هەڵبژاردن بەپێی ئەو  

ازانێت بۆ تۆ دەستت  ن  ونکە مایەی پەسەند نییە، چ یاسا  بەپێی : ئەوە سەرۆک 
دیاریکراو  ی ێک تاخم ی ەندیلەپێناو بەرژەووەرداوە پرۆسەی هەڵبژاردن  ەل
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و وەک  سەردەمی لەناوچو بوون لەوانەی کۆن نوێنەری سەر بەڕژێمی 
 .داوە کاندیدی نوێ بێنە پێش دیدەروانەکان گوتیان تۆ ڕێگەت نە

 .نییە بیخەمە سەر م  یتر چ هی  یە بەوالوە کە خوێندمەوەتاوانبار: لەو داکۆکنامە

ەندەکانی  ب ەڵ ەگونجا لەگی لێسەندنەوەی ڕەگەزنامە د فەرمان: ئایا ۆک سەر
 یاسای بنەڕتی؟ 

بەپێی   ووە هەیە ١٩٥٣ساڵی سەندنەوەی ڕەگەزنامە لەبنەمای لێ تاوانبار: 
دەشێت ڕەگەزنامەی عیراقی   ١٩٢٣امەی عیراقی ساڵی یاسای ڕەگەزن

تێکی  ری بۆ بەرژەوەندی واڵکاکە  ت کەسێکی عیراقی بسەنرێتەوەگشلە
و کارەیبێت بەاڵم  ئەی دەستبەردارهۆشداری پێدرابێت کە  وبیانی کردبێت 

 ..نەیکات 

 نابێت هیچ عیراقییەک دورخرێتەوە؟ ەتی ئەوەی نەگوتوە کەسەرۆک: ئایا بنەڕ

یاسایەکی تر   ١٩٣٣ماوەم پێبدە.. ئەوجا پاش یاسای بنەڕەتی ساڵی ار: ..تاوانب
دات لەوکەسانەی بەر لەجەنگی  شانەوەی ڕەگەزنامە دەبە کێ دەرجو ڕێگە

 .خێزانێکی عیراقی نەبوونلەک بە ڕەچەڵە  جیهانگیری یەک 

 یە لە یاسای بنەڕەتی یان نا؟ ەرپێچیسەرۆک: ئایا ئەوە س 

ئەوکاتەو   و دەسەاڵتی پەرلەمان  و ومەنی ڕەوشڕشتی تاونبار: ئەوە کاری ئەنج
چونکە   سیارە نابێت لەمن بێت ئەو پرنی تۆمارگەی یاساییە. ڕووی دیوا

 ..ت بوونی یاسا لەخۆیدا دەستورە بۆ واڵ

وازانی وەک  ی بەهانەت دروستکرد بۆ دوورخستنەوەی ئازادیخۆچ ب  سەرۆک:
تەنانەت   اوەاگونجو تۆفیق مونیر.. کە نانچی و کامل قەزعەزیز شەریف 

 یش؟  لەگەڵ ڕەوشی لێسەندنەوەی ڕەگەزنامە

  ووە کرد  ئەو یاسایە کارموە بەڵکو بەپێی و نەکرد ەجێیم ناب کاری تاوانبار: من 
 .بوو  کە ئەوڕۆژە لەکاردا

 نت کرد بە بیانی؟ اچۆن ئەو رۆک:سە

 .یان بەپێی بڕیاری ئەنجومەنی شالیاران لێ سەندراوەتەوە تاوانبار: ڕەگەزنامە

 : باشە ڕاستە ئەوان بیانی بوون؟ سەرۆک 

  و ئەنجومەنی پیران انەرنوێن.. یاسایش ئەنجومەنی وایە  ا تاوانبار: بەپێی یاس
یی  ا یاس یشیکاری بەشی  یپەسەندی کردووەو قۆناغی تۆمارکاری 

ەی یاسایی بەسەریدا  شالیارگەی دادی بڕیوە، پاشان دیوانی تۆمارگ
گشتکەس   پێویستە اسایش یاسا، ی وەتەوە ئەوجا داڕێژراوەو بووە بە وچ

 .ت بێ  ملکەچی

  سوێن بەو ە.. دا هەیو باوەڕم بەخوتت موسوڵمانم سەرۆک: تۆ ئێستا گو
 موسوڵمانەتییەت؛ ئەوانە بیانین؟  باوەڕو 

  بە ە ا سەپاوە، ئەوە کارێکئەواند  بەسەر  یاسا  ەوە کەمکرد ڕون : من تاوانبار 
ا کاری  بەپێی ئەو یاسایەی هێشت بووەو ئەنجومەنی شالیاران بڕیاری 
 ..پێدەکرێت 

ەکەت  و باوەڕی موسوڵمانەتییەکەت بەگوێرە  سەرۆک: وەاڵمی پرسیارەکەم
 بیانین؟ درەوە.. ئایا ئەوانە  ب

ن لێسەندرایەوە بوون بە  امەیا گەزنڕە کەعیراقی بوون.. ئەوان تاوانبار: 
 ..بیانی 

 ەوە ڕاستە؟ سەرۆک: باشە ئ 

 ..تاوانبار: یاسا بەڕاستی زانیوە

 باری ڕاستی؟  سەرۆک: ئەی خودی 

 ..ێت ب  یتاوانبار: یاسا پێویستە گشتکەس ملکەچ 

بەڵکو پووچەو  بەیاسا ناژمێردرێت  ت بێی است یاسایەک ناڕهەر سەرۆک: 
  لە ی یاساییە، نەوەک ەمابننەدا تەقیسڕا ی لەیاسائەوە ، ش پووچزۆری

 ..دایاسای قەڵب

 ر: باشە بۆ تائێستا هەڵنەوەشاوەتەوە؟ تاوانبا

ووز )یولیۆ(وە بە پوچەڵ دەژمێردرێت، وا  سەرۆک: لەپاش شۆڕشی تەم 
 .ی یاسای نوێدانلەڕێی داڕشتن

 !!پووچەڵ نەبووە هێشتا تاوانبار: 
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 ک: باشە کەسی پێ دوورخراوەتەوە؟ سەرۆ

 ..و بێئاگام لێی خانەم لە بەندیمن  تاوانبار: 

  )ەوە گشت دورخراوەکانیان گێڕایەوە )چەپڵەسەرۆک: بەڵکو بەپێچەوان
 ؟ گەڕاونەتەوە یان نا 

 ..تاوانبار: نازانم 

 چی؟ سەرۆک: ئیتر ئەو ڕەخنەیە لەبەر 

 ..ووە تاوانبار: رەخنەم نەگرت 

 ؟ ر کێو یاسایانە تائێستایش لەکاردان؟ باشە لەسەسەرۆک: ئەی نەتگوت ئە 

 ..هێشتا ماون  ن یاساکانو ار: بەپێی ئەو زانیاریانەی پێمگەیشتوتاوانب

  دالەبەر ڕۆشنایی ئەوویداو وسەرۆک: وایە، دەستوری کاتی داڕێژراو بەد 
ۆ  ێن.. خێساو تێبینی تر د جا یاساو ردادەڕێژن ئەو ە کدەستورە هەمیشەییە

؟.. یان  کرێت لە شەووڕۆژێکدا دەئەوە نابێت.. ئایا  یەک شەووڕۆژ ئەوە بە 
 .و دوو مانگیش دەخاێنێت؟مانگ 

 ..ەوە نییە تاوانبار: من کارم ب

وانەی یاساکانی  سەرۆک: ڕێسا کۆمارییەکان ئامادەکراون کوتومت پێچە
   ..ئێوەن 

ئەو   دۆخی  لە وری سەعیدو وانبار بەهزری ن تی: تائێستایش تا دادیاری گش
ەت یاسای  ن تەنا.. شۆڕشی تەمووز ن دەژی کە نۆکەری بووباڵیۆزخانەیەدا 

ت ئەو  گش ڕەتیشی گۆڕی )چەپڵە( دەستورێکی کاتیشی هەیەبنە
 .پارێزێت کە لەئەستوی گرتوون بیانە  ی سەربەست

 خواستی کرێکارانی بەسرا ڕەوابوو یان نا؟   سەرۆک: ئایا

، ئەو  وباری کۆمەاڵیەتی بووری کار ئەوە سنووری دەسەاڵتی شالیاتاوانبار: 
 .ەوە کاری ئەوبوویەوە، ئیی کۆڵ کەیشبارە  کردو لە توێژینوەی پیاوە چوو  

ی  داخوازی تۆ لەوانە بەرپرسبویت یان نا؟ ئایا ئێستا نەتگوت ئایا سەرۆک: تا 
 یان نا؟ ان ڕەوابوون وەئ

بوو،   کاروباری کۆمەاڵیەتیشالیاری  انبار: شالیاری بەرپرس لەو بارەتاو
  ەکان ی یهیچ لێکۆڵینەوەم لەمەڕ داخواز  من  ۆڵینەوەی ئەنجامدا ەو لێکئ

 . ەودو نەکر

 گەی ناوخۆیە؟ ئایا چارەسەری ئەو جۆرە بارە لەئەستۆی شالیار  سەرۆک:

 ..ارب تاوانبار: کام 

شالیارگەی   یارەتی بەرپرسری کرێکاران.. ئایا سەرۆک: پرسینەوە لە کاروبا
 ..؟ یەناوخۆ 

ئەستۆی   پانیا لەکردەوە، کاری کۆم ڕون ئەوەم ەکان..یوانبار: داخوازی تا
 .یەتی بوو کۆمەاڵ باری شالیارگەی کارو 

 تۆ چوویت بۆ بەسرا؟..  بۆ رۆک: باشە سە

لە دابینکردنی ئازادی بۆ ئەو   فەرمانچوم بۆ بەجێگەیاندنی  تاوانبار:
 ..سانەی دەیانویست بچنەوە سەر کارکە

 وون؟ سەرۆک: ئەوانە کێب

 .مپانیای نەوت لە کۆ تاوانبار: کرێکار بوون 

 بە پێچەوانەی دەسەاڵتی خۆت؟   سەرۆک:

اڵتی خۆم نەبوو، دابینکردنی ئازادی بۆ کۆمەڵ  چەوانەی دەسە بار: پێاوانت
ت  و گشەرپێچی نییە بۆ شالیاری ناوخۆی بەرپرس لە سەروماڵی گشتی س

 ..یەکانی تر ی سەربەست

 ؟ کارنی کرێاڵوەپێکردنی خۆپیشاندابە ب  تدافەرمانتۆ سەرۆک: ئەی بۆچی  

 ..ێکم نەداوە فەرمانچ جۆرە تاوانبار: من هی

 ..داوە بە تەقە لێیان.. ت فەرمانروانان بوویت.. بیستی دیدەوێدوێنێ گۆک: سەر

ەم گوت، لەکاتی  تاوانبار: بەڕێز، دیدەروانان.. ئێستا لە داکۆکنامەکەمدا ئەو
  درۆ  ەانیگەواهی ئەو انیان، گشت چەندوچۆندا تیشك دەخەمە سەر گەواهیەک

 .یەە نی.. هیچیان بنەمای ڕاستییان پێوون، گشتی هەڵبەستراون بو 

 دبێتی؟ دادگا کر .. دەشێووەیان ڕێکیخست  بەستووە هەڵ  ەیئەوان  ۆک: کێسەر
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 .زانم نائەوە تاوانبار: من 

ئەوانت  ی ە ەکیدیدەروانی  ..و ئیبراهیم ئەلقازیسەرۆک: محەمەد عەبدولعەزیز
 ؟ بیست 

 .بیست   انمی ەەکی دیدەروانیاوانبار: ت

 بەستراوبوون؟ سەرۆک: ئەوانەیش هەڵ 

بۆ ئەو   نکردنی سەربەستی بوو دابیە وواستوخ  م ەوان لمن تاوانبار: ئەوەی 
 .بچنەوە سەر کار کەسانەی دەیانویست 

 کۆڕەکەی فڕۆکەخانەدا نەبویت؟  سەرۆک: ئەی لە 

کرێکارو بەرپرسانی   دابەزیبووم.. زۆر شەتولعەرەب ئوتێلی  تاوانبار: من لە
شی  و بەرپرسی بەی بەشی دارتاشی .. لەنێویاندا بەرپرسبۆالم  کار هاتن

ان بوو کە ئەوان دەخوازن بچنەوە سەر کار  سکااڵی ئەوەیاسنگەری، ئ
 .لەمنیان خواست لەبۆ چوونەوە سەر کار بیانپارێزمبۆیە 

  نی ی تەقەلێکرد فەرمانە بۆ خەاڵتت بەخشی بەو پۆلیسانەی ی سەرۆک: کەوا
ئیبراهیم ئەلقازی  یەکەی ئەفسەری پۆلیس گەواه  تۆیان ئەنجامدا؟ گوێت لە 

 نەبوو؟ 

ەی بۆ ئەنجامدانی کاری یاسایی خۆیان  زیرەکترن لەور: پۆلیس انباتاو
 .هاندانی من گوێبدەنە 

دەرکەوت پۆلیس تەقەی   و ڕاپۆرتی بەرپرساندایەکان یسەرۆک: لەتوێی گەواه 
  مانیان وێندگەکانی نەجەفی پیرۆزدا خ  ە کە لە ولەو خوێندکارانە کردو

ین  ونی چەند و بندارو بری هۆی کوژرانی جەندکەس  گرتبوو، ئەوە بووەتە 
  وانەی بەرپرس بەرانبەر بە ئەنجامداکارڕاێکییەکت  جۆرە تۆ چی خوێندکار. 

لەنێو پەیمانگەی   بوون لەو تەقەکردنە؟ ئایا یاسا ڕێدەدات خوێندکار
 هەیە؟ ئەوە ا زانستیدا بکوژرێن؟ لە موسوڵمانەتید 

  ، خودی دەزگای ەوڕیدااوانە ەکانی لەکاتی ئەو ڕود اوانت تاوانبار: گشت 
یان  فەرمان کردووەو  لەبارەوە نەوەی یاساییان ێنانە لێکۆڵیوەری ئەو شو داد 
منەوە   یفەرمان پاندووە بەسەر تاوانباراندا. ئەوانە هیچ پەیوەندی بە سە
 .نییە

 ئەوەی چوویت بۆ بەسرا؟  سەرۆک: بۆ نەچویت بۆ نەجەفی پیرۆز، وەک 

کردنەوەی  ێوەرم هاندا بچن بۆ ه لەهاوکارن نەچوم بەاڵم هەندێک  انبار: تاو
 .ەکە خدۆ

 بۆ.. باوەڕت بە پیرۆزیی ئەو شارە نەبوو؟   سەرۆک:

 .نبار: پیرۆزی.. منیش ڕێزلە پیرۆزیی ئەو شارە دەگرمتاوا 

 نەگرت؟  اشە بۆ بەڕاستی ئەو ڕێزەت لێ سەرۆک: ب

 ؟ ێزی منبەدەستەوەیە بۆ بێڕ  ت ردەیەکتاوانبار: چی دیا

 .و بو   انۆپیشاند خ  ڵی ە جموجۆئەو  وناوخۆ بوویت سەرۆک: تۆ شالیاری 

 ر بەو پیرۆزییە؟ بێڕێزیی من بەرانبەلە  م بدەرێتاکە یەک نیشانە تاوانبار: 

 رۆزیەکەی؟ پی  یا کوشتنی مرۆڤ لەوێ ڕێزگرتنە لەسەرۆک: ئا 

   ...تاوانبار: لەالیەن منەوە نەبوو

 ەم نەبویت؟ سی یەک ئەی تۆ وەک شالیارێک بەرپر  سەرۆک:

و  لە  ڕەوتی کار لە بەرپرس ناوخۆو  رگەیشالیا من بەرپرسبووم لە تاوانبار: 
 .شالیارگەی ناوخۆ 

 و سەحنەی پیرۆزدا نەکوژران؟ کەس لەنێسەرۆک: ئەی دوو

و نەجەف وەک  داوە ناهەموارەکانی حەی تاوانبار: سەبارەت بە کوشتارو رو
چوونی یاساییان بۆ  بەدوا  و کارڕاێکی  ەو سەاڵتی دادوەرئاماژەم پێدا دە

 .دووەکر

و باوەڕت بەخودا بوو  سوڵمان بویت تۆ بەڕاستی مو ەگەرسەرۆک: النیکەم ئ 
 !وانەبیت بەو کردە دەبوو ناقایل 

ی  ەکەو ئەفسەرلیس تاوانبار: من بەکارەکان ناقایلبووم بویە بەڕێوەبەری پۆ
 . ئەوێ لەسەر دەستی من لەکار دەرکران 

انیایەکی  نەکرد بەاڵم کۆمپ ەکێش تۆی ب ۆک: بۆچی پیرۆزی نەجەف سەر
 کرد؟ ەکێشبیانی تۆی ب 



 وودزوهێر کازم عە بب           ز ەزاەرنج لەسەر سەعید ق س

161           162 

 ..ۆمپانیای بیانی ەڕێز.. کام ک تاوانبار: ب

 ..سرەسەرۆک: کۆمپانیای نەوت لە بە

 ..دەگرم پیرۆزی نەجەف  لە تاوانبار: من ڕێز 

یسۆ؟ )پێکەنین(.. دەرکەوت پۆلیسێکی نهێنی تەقەی لە  سەرۆک: ئەی ت
و  ێوان گەل لەن  بنێتەوە ی ئاژاوە بۆئەوەۆپیشاندەرانی نەجەف کردووە خ

ئەوەی  لەبری  رێت داخ  کێسەئەو کرد  ت پێشنیار  ی تۆسپا، بۆچ 
 ی ئەو سەردەمە... ئایا ئەوەیش درۆیە؟ ی بۆ ئەنجومەنی نائاساییکە ئاراستە 

بەڕێوەبەرایەتی   لە ەدەسەاڵتی دیوانلە بەپێی یاسا تاوانبار: داخستنی کێس
 ..نییە  ناوخۆ  ی پۆلیس، ئەوە کاری شالیاری گشتی

 ە؟ دوورە تۆ پێشنیارت نەکسەرۆک: کەوات

 ..تاوانبار: هەرگیز

 رگیز؟  سەرۆک: هە

 .تاوانبار: هەرگیز

ش ساڵح زەکی موسلح کە گشتمان  ، زەعیمی خانەنیسەرۆک: ئەی دیدەروان
 .ئەفسەرێکی ڕاستگۆیە  دەناسین ئەو  چاک

ەکەیدا  یانی دیدەروەتی ئەو، لەکاتی گێڕانەوەی تاوانبار: وێڕای ڕێزم بۆ کەسای
 .مم لەسەر داوەتێبینی خۆ

 ؟ئەی ئێستا چیدەڵێیت   ۆک:رسە

ایی کاری شالیاری  و ڕاگرتنی لێکۆڵینەوەی یاس دەڵێم داخستنی دۆسێتاوانبار: 
 ..ەڕێوەبەرایەتی گشتی پۆلیس ناوخۆ نییە بەڵکو کاری دیوانی تایبەتە بە ب

ان لە  اتمەزرماکینتۆش( چیبو وەک پسپۆر د سەرۆک:هۆی بەکارهێنانی )
 گشتی پۆلیس؟  بەڕێوەبەرایەتی 

 : ماکنتۆش کێیە؟ بار نتاوا 

 ەریتانی ماکنتۆش، نایناسیت؟ ۆک: پسپۆری بسەر

وەک دەزگاکانی تری میری پێویستی بە گۆڕانسازی   تاوانبار: پۆلیسیش 
  بوو لەو پرۆسانەی لە ئەنجومەنی  پۆلیسیش یەکێک هەیە.. کێشەی 

  کەسێکی  ی ند نادامەزر و ەوە زیندۆ کرا بۆ  ندا مشتومڕی لەسەرشالیارا
دن..  و بەڕێوەبرن کخستنەوەی باری ڕاهێناێ ی ڕ پسپۆر وەک کادر

،  ۆ ئەو کارە بدۆزنەوەبڕیاردرا لەڕێی شالیارگەی دەرەوە کەسێک ب 
ی  فەرمانێکیش ئەو هات تاکە را، کات ک ئەوەبوو ئەوکەسەی بۆ دەستنیشان 

  ی ەرمانفپۆلیس ڕاستەوخۆ بخرێتە بن من ئەوەبوو، ئەو پسپۆرەی 
 ی پۆلیس. بەڕێوەبەرایەتی گشتی

 بوو؟  و لەچیدا پسپۆر : ئە سەرۆک 

 .و کۆنترۆڵرگێڕی انبار: لە کاتاو

 انیش؟ سەرۆک: سەرکوتکردنی خۆپیشاند 

و وردەکاریەکانی  و کۆنترۆڵ. من نەچومەتە نێ کارگێڕی تاوانبار: کاروباری 
ەن  ن یان الیو چودەەن منەوە دەرئایا لەالی  ی پیشەی ئەوو ڕێنماییەکان

ئەو کەسێک بوو لەبن  . اوخۆ شالیارگەی ن ەسەر ب ی ێوەبەری پۆلیسبەڕ
ایی ئەو  و بەپێی ڕێنمەکرد د  ەرایتی گشتیی پۆلیسدا کاریکربی بەڕێوەمانفەر

 .کردووە  بنکەیە لە بەڕێوەبەرایەتی گشتیی پۆلیس کاری 

 دان؟ ەرۆک: بەاڵم پاشان بووەتە پسپۆر لە دامرکانی خۆپیشانس

  بە  ەخشبیان بێت، یان ز بوو ان ئەگەر بێمۆڵەت پیشاند تاوانبار: دامرکانی خۆ
 .ۆلیسی کارەکانی پ خود  لە بەشێکە  ئاسایش

 ەکەی ماکینتۆش؟ سەرۆک: ئەی پرس

  : من بۆم ڕونکردیتەوە، ئەنجومەنی شالیاران بڕیاری دامەزرانی تاوانبار 
 .ئەوی داوە

 سەرۆک: لەکوێوە هێناتان؟ 

و  ن زخانەی عراق لە لەندەباڵیۆ کرد بە  ی رگەی دەرەوە پەیوەندینبار: شالیاتاوا 
 .ی دەستنیشانکرد نە ئەوۆزخا باڵی 

 لە "هۆنگ کۆنگ" بوو؟  پێموایە ئەو   سەرۆک:
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وەک پسپۆرانی   یشئەودەسنیشانکردنی نازانم.. ەو ئ ی وتاوانبار: من ڕابوردو 
  ەکانی بەڕێوەبەرایەتیی و و تەندروستی وەک کشتوکاڵ  انی ەکمیریی گادەز

 .بووە  تری واڵت 

پۆری  پس بشت بە ەیە دا ئەوخو و باوەڕ بەتیڵمانەا موسوسەرۆک: ئای
و باوەڕە  تن؟ ئایا ئەوەیە موسوڵمانەتی و دڕندە ببەسبەریتانیی داگیکەر

 66  بەخودا؟

تاوەکوو ئەمڕۆیش  سەرەتای دامەزرانیەوە  تاوانبار: ئایا دەزگاکانی دەوڵەت لە 
شێوەی  بە داەکانیبەڕێوەبەرایەتی  لەەو بیانیانە نەچووە بەڕێوە کە هەر ب 

 ون؟ بوپسپۆر دامەزرا

ەمووزی  ی ت١٤شۆڕشی  وە دادگایی دەکەین، ئەی ئاخر بۆیە ئێۆک: ەرس
ی خۆپیشاندەرانی بەغدا  ست ابۆچی هەڵگیرسا؟ )چەپڵە(.. ئایا خومەزن 

  بەر بوو لە دەربڕین هەست ن هەڕەشەبوو بۆ سەر ئاسایشی گشتی؟ یا 
  خوشکی  کەرانە سێالیەنەی کرایە سەر دەرئەنجامی ئەو هێرشە داگیر

 ن؟ زگەورەمان.. میسری مە

  یەکەیان یتا جۆری داخواز اتونەتە الم ەک لە خۆپیشاندەران نەهاوانبار: هیچیت
 .و هەڵیسەنگێنم بزانم 

 ەرۆک: ئەی گەلی میسر برای گەلی عیراق نەبووەو نین؟ س

 .ئێستایش بران تاوانبار: 

 سەرۆک: ئەی بۆ تۆ؟ 

 اوە؟ تاوانبار: چی ڕوید 

هێرشە  ئەو ش پا ەو کارەساتی کوشتارە کگرت لەت نە مەهداوی: بۆچی بەر
 

سەیرە  بکەم، بەاڵم المتێکەڵ بەم پرۆسەیە  ئاینم زۆر سەیرە.. ئەگەرچی ناخوازــ  66
  بەرانبەر بە باوەڕ بە  وەانابە سەرپێچی د گلیزئن پسپۆری پشتبەستن بەی ەدا مەهداولێر

بەست بە پسپۆرانی  کەم ڕۆژی کوودەتاکەیانەوە پشتیانیان لەیەا لەکاتێکدا خۆخۆد
و لیز کرستیاننگ ێ ئینر ڕکێفی ئەوانیان لەال پیرۆز بوو. هەرنەبو چوونە ژێڤێتسۆ
ەت ۆنیستانی سۆڤیکۆم ژیایەماکانی ئایدیۆلۆی بناڵم بەپێو خودا هەیە بە ڕیان بە ئاینباوە

 )وەرگێڕ(دوو هەوا  بانێکەو اوەندی نەبووە ـخود وەرهیچ باوەڕ بە ئاینه

  ، لی میسری تێکۆشەرسەر گەکرایە ەی بۆ یرکەرانە سێالیەنداگ
ڕێگاکانی   بەغدا گشت جۆرە  لە عەبدولجەبار فەهمیی موتەسەرف

ەی بەغدا کە  ینەخشە ئاسایشی  ئەو پاندنی سە  وگرتەبەر دژ بە خۆپیشاندەران 
 اڕێژرا؟ ی تۆ د فەرمانبە

بەغدا ڕویدابێت،   ەوەیبەغدا یان دەرلە اوانێک ت هەچسەعید قەزاز: 
تێدا کردووەو   یانلێکۆڵینەوەەوخۆی ڕاست  انادوەرەزگاگانی لێکۆڵینەوەو د د 

، هەریەک  گرتووەتەبەرلێیان کۆڵیوەتەوەو کارڕایەکیی یاساییان بەپێی یاسا 
  تیان بەکار و دەسەاڵ ی خۆیان یدەزگا جیاجیاکانی میری بەرپرسارەت  لە

 .هێناوە 

 ان؟ ی تێکۆشەرتان ڕوش ی حە  چکەی بوو شکۆی شارۆۆی چییسەرۆک: ه

 ؟ ڕوشاندن کۆ ش ەیەتاوانبار: کام

 سەرۆک: ئەی دوێنێ گوێت لە دیدەروانەکە نەبوو؟ 

هەڵوێستی من  بوو، بەاڵم  یشتاوانبار: گوێم لەو دیدەروانە، ئەویترو ئەویتر 
  بکۆڵنەوە دەبینن  ێیدانەوە ل بەرپرسان بەویژ ئەگەر دالەو کێشەیەی حەی 

خێڵەکانی شاری   م بووە لەگەڵ سەرۆکتومڕ ڵ مشماوەی سێ سا کە من 
 .دانیشتوانەکەیبەرژەوەندیی حەی لە  

 .وە سەرۆک: چۆن؟ بۆ دادگای ڕونکەرە 

ئەوان   ەێک کێشەی ئەو زەویەی گێڕایەوە ک تاوانبار: دوێنێ دیدەروان
بۆئەوەی خانووی   هەروەها زەوی  گۆڕستان  بەبیکەن پێویستیان بوو 

  دۆسێکانی شالیارگەی لە وەک  ـەوە ١٩٥٥اڵی من لەس کەن،ب لەسەر
ی لەوی کاربەدەست بوون  ەنا وتەسەریفمو ئە و یە هە یشداناوخۆدا

انی"  و حەسەن تاڵەبئیسماعیل حەقی ڕەسووڵ "عەبدلحەلیم سەنەوی، 
  و لەوان وەرگرن  یەکەکەن بۆ ئەم دادگایەو ڕاستیانگیانئاگادارن، دەتوانن ب

سێ ساڵ   ماوەی ەی نی حانیشتووا د ی ێکروەک الیەنگیبزانن ئایا من 
ە وەاڵمی  ەییان نا؟ ئەواڵ ئەلیاسین رم نەبووە لەگەڵ عەبدوڵمشتومڕی زۆ

لێی  ت لەخۆیەوە درۆودەلەسە هەڵبەستێت، من کەسێک بێ گەر ، بەاڵم من
.. تکا دەکەم  ئاشکرابێت ڕاستی هەر دەبێ  ،دەیڵێت ۆ ت بەرپرس نیم لەوەی 

نی حەی  ناودارا ک لەیەکێ م لە لێدەکە ک لەوانە بپرسن. تکات یەکێ لە
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 .دیدەروانانە بکەنجیاواز لەو  لێدەکەم پرس بە یەکێکی تکات   بپرسن،

 ت؟ سەرۆک: بۆچی ئەوانەت نەخواس

ەسێک یان دوان  تاوانبار: ئەوە چێدێڵم بۆ تۆ کە لەنێو دانیشتوانی حەیدا ک
ا  یەکێک لە شالیارەکانی پێش تدوان،  هەڵیبژێریت، یەک موتەسەریف یان

و بەرگریم کردووە  ی و بە دانیشتوانی حەدابو رنگیدم گن من چەنبزان
 کردوومە یان نا؟ زانە ب.. ەی دەکراورو ستەم جە  و دژ بەان لەو

ک: پێمانگوتی دیدەروانی داکۆک بۆخۆت دیارکە یان نا؟ بۆ  سەرۆ
 است؟ نەتخو

 .متاوانبار: با وابێت، نەمخواست! ئێستایش نایخواز 

 67  )شا جنت براقنفسه)علی   دا کرد وا قوڕی بەسەرخۆیسەرۆک:  

 سەپاندنی سزا بڕیاری دادو 

  کاژمێر دەو  ١٩٥٩فەبریوەری  ٤  ی بااڵی تایبەت دادگا ی٧٤ڕی کۆنوسی کۆ
مەڕ  بڕیاردانی داد لە وی سەرلەبەیانی دیسان کۆڕی دادگا پێکهات بۆ نی 

ەبار فەهمی، سەعید  ڕەفیق تۆفیق، بەهجەت عەتییە، عەبدولج تاوانباران
 .ئی مان حمود ئەلسامەراو عەبدولڕەحالب ەلی غەباس عقەزاز، ع

ئەلمەهداوی بەناوی خوداو بەناوی   فازل عەبباس سەرۆکی دادگا عەقید
 کەی کردەوە گەل دانیشتنە

)سەعید قەزاز   سەرۆک: تاوانبار سەعید قەزاز
او لەگەڵ توانبارانی تردا چونە نێو  کر بانگ 

 )ڕکەی تاوانباران
  المی ئەل باسیم عەبڕەئیس ئیبراه ئێستا سەرۆک: 
   ەوە ێتخوێنەد   بڕیارەکانی داد   ت دەفەرموێ
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 انبارکردن بڕیاری تاو

 .. ناوی گەلی عیراقەوەبە

لە بەغدا پێکهات بە   ١٩٥٩فەبروەری  ٤ەت ڕۆژی ادگای سپایی بااڵی تایبد 
ید  و ئەندامەتی هەریەک لە عەقد فازل عەبباس ئەلمەهداوی سەرۆکایەتی عەقی

موقەدەم حوسێن  وود ئەلسەالم، مەحم ر ەم شاکفەتاح سەعید شاڵی، موقەد 
س ئەلالمی بەناوی گەلەوە ئەو  براهیم عەبباو ڕەئیسی یەک ئیالدوری خضر 

 بڕیارەی دا: 

 دنسپار
سەرۆکی گشتیی  بڕیاری  ی ێپ ەبئێمە  یاگد اد  ۆ ب ارد رێن  تاوانبار سەعید قەزاز

  ٣بڕگەی  ە ب  ت شپڵاپ  ١٩٥٨/ ١١/ ٦ڕۆژی  ١١١ژمارە هێزە چەکدارەکان 
یاسای   لە  بەندی دوو و بڕگەی د، هـ لەیسای سزای بەغداد یالە  ٢١٤ی بەند 
 تۆمارکرا.  ١٩٥٨  /  ٧٠ژمارە   بە  کێسە ئەو . ی ئاژاوەگێڕ بە تایبەت   دانیسزا

ی  ١٩٥٨/ ١١ /٢١لە  ١١٨پێی بڕیاری گوێزانەوەی ژمارە  هەروەک بە
و  رەکانەوە، تاوانباری ناوبرادەرچوو لەالیەن سەرۆکی گشتیی هێزە چەکدا

یاسای سزای   ەندی دوو لەب پێی بڕگەی )هـ( لە بە ەوە بۆالی ئێمە رای زگوێ
 تۆمارکرا.    ١٩٥٨/ ٧٣. کێسەکەی بە ژمارەی  ئاژاوەگێڕان 

ا بڕیاریدا  ر هاوپەیوەستیی ئەو دوو کێشەیە کە لەمەر یەک تاوانبارە، دادگلەبە
 .بڕوانێت دا وەک یەک کێس لێی  ١٩٥٨/  ٧٠لەژێر نمرەی 

 : پوختەی کێسەکە 

یارگەی ناوخۆدا  شال  ار سەعید قەزاز لە تاوانبوە ١٩٥٣ ەری تەمبسپە ل
ی عیراقی  و پلەیەدا پێنج ساڵ ماوە. لەو ماوەیەدا میللەتەکاربووەو لە دەستب

ارانەو دابڕان لە  ی ستەمکفەرمانهێژا کەوتووەتە ژێر باری سەختی یاساو 
مە  ت هەڵوەشێنراونەتەوەو ڕۆژناگشتجۆرە مەرجێکی سەربەستی. زۆر پار

  دونانی ئازادیخوازان، وکراونەتەوە بۆ ڕاوە و سیخوڕی زۆر باڵون رااخد 
تنەوەی عیراق  و بەس ، دورخستنەوە بۆ دەرەوەی واڵت ڕەگەزنامە لێسەندنەوەی

بێ   وبە پێچەوانەی خواستی میللەت واڵتانی ڕۆژئاوا  لەگەڵ نپەیما  ەب
لەت  لمی ش یکات هەر. ە درۆینەکەیشیانپەرلەمان تەنانەت بۆ ی ند رئاشکراک
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  کاتێک و اوی دەربڕێت وی کپکروکاتەوەو ئارەز بەرز سەر تبێتیس وی
ی ژیان،  انەک شت الیەکی واڵتی گرتەوە بۆ وەدەستهێنانی مافخۆپیشاندان گ

ئاراستەکردن تا   انیکاربەدەستانی ڕژێمی خولی لەناوچو هێزە سەرکوتکارەک
ی بااڵی  ستدەبوو اوانبارە کە شالیاری ناوخۆ ئەم تلەوانەدا  ،هەناسەیان کپکەن

را کە  تی بەسلەو کرێکارانەی نەو  ەداو یتەقەکردن یفەرمان بووە. ئەو
  ی لێ بریندار وخوازیاری کەمترین ماف بوون سەرئەنجام کوژران 

ە  کرای ١٩٥٦ی ساڵی هێرشە سێالیەنە ئەو . هەروەها لەکاتی تەوە ەکەوتوو
  وێت ر ن بکلە خۆپیشاندەرا وە تەقەدا یفەرمانسەر میسری خوشکمان، ئەو 

نی  شان لەترسی پتر وروژا پا ون بوو  ن برینداررا یا چەندین کەسیان لێ کوژ
و حەی  کووت  لە کە نهێنی ناشتووە. هەر ئەوکات  بە  ەکانیانومردوشەو  ،گەل

نەتە  و ەکانی میللەت کەوتوڕۆڵە ئازادیخوازبە بڕیاری ئەو  کوشتار ڕوویداوە
  ە ونبونەی واو لە اری ناوبراو یەکێک بو ژێر باری زەبرو زەنگ. تاوانب

  کردووە بەخت لەوانەی ژیانیان و یەکێک داگیرکەران  و کلک بۆ داردەست 
و پێداگربووە  کرد دەفێڵی  یە لەکاتی هەڵبژاردندا، بۆ او نۆکەری داگیکەردالەپێن

و  ی بتوانێت دەنگی گەلی ڕاپەڕیئەوە لەسەر لێسەندنەوەی ڕەگەزنامە بۆ
 .کپکات 

 اکارڕاێکیی دادگ

لە تاوانباری پرسی   و تەی دادیاریی گشتیەی دەستەکاپۆر ڕ لە  گرت دادگا گوێی
ری تاوانبارکردنە، لەوەاڵمدا گوتی؛  سەڕ ئەو بڕیاگەر بۆچوونی هەبێت لە ئە

 .بێتاوانم 
تۆفیق   دادگا گوێیگرت لە گەواهی هەریەک لە دیدەروانان؛ عەزیز شەریف،

  ائیل میخ  از، جاسم موخلس، مونیر، كامل قەزانچی، فازل بابان، نەعیم مومت
ەبدولعەزیز، شاكر  لتان ئەمین، محەمەد عەبدولجەبار فەهمی، سوعوم، عنە
كەمالەدین،  ستەفا، عارف ئیسماعیل، دێوالي ئەلدوسكی، باقر انی، بەهیە مالع

ەن سادق، داود  سالح زەكی موسلیح، عەبدولڕەزاق ڕحەیم، محەمەد حەس
هاشم   لی،ەلعەازی، حەمدان حەسەن ئ ئەلئۆرفەلی، سالح عەلی، ئیبراهیم ئەلق

ەیش، نەزیمە ڕەشید  لەش، موحسن ئەلحاج هوسەید توعمە، كەرەم عە
ەروان کاتی  دید  ٤٦عەلی. بەاڵم لەبەر ڕامبونی دادگا لەگەڵ و رەحیم هیب وە

ادگا گوێیگرت لە  یان ڕاگرێت. پاشان د ی ئەوەی نەبوو گوێ بۆ دیدەروان

انەی  وان و تا ە مشتومڕ سەبارەت بەدەربڕینەکانی تاوانبارو لەگەڵی کەوت
ئەوجا  ەی بریکاری تاوانبار ا گوێگرت لە داکۆکنامراونەتە پاڵی، هەروەهخ

   .دا کۆتایی بە دانیشتنەکان بهێنێت بڕیاری

 : دەرئەنجام

ەی تاوانبار  و خوێندنەوەی ڕاپۆرتەکو بەڵگەنامەکان لەئەنجامی کۆی گەواهی 
 : ڕونبووەتەوەئەمانە  لەمەڕ هەریەک لە تاوانەکان، بۆ دادگامان 

انی مامۆستا  ئەوەی لە گەوهینامەک کێشانەوەی ڕەگەزنامە،لەمەڕ : کیە 
  و دیدەروان بەهیە مستەفا مونیرو کامیل قەزانچی و تۆفیق ریف عەزیز شە

دەسەاڵتی نووری سەعیدی خۆفرۆش زەمینەی   کە  دەرکەوت یبۆدادگا 
بۆ   ی دەرکردووە ی ناڕەوافەرمان بویە  "68خۆشکردووە بۆ "پەیمانی بەغدا 

ە. ئەم  و ڕێکخراوو ڕۆژنامرت نامەو داخستنی زۆر پاڕەگەز وەیندنەلێسە
و سەپاندنی  نەخشەکێشان  وخۆ بوو دەستی بووە لە ە شالیاری نا تاوانبارەیش ک

سێ   ەر ه پێیان ڕەگەزنامە سەندرایەوە لە ە داپڵۆسێنەرانەی فەرمانەو ئ
هەریەک لە تۆفیق   پێچەوانەی دەقەکانی دەستور بە ناوبراوە  ی مامۆستا

ارانی تورکیا  ی دەسەاڵتد اوی ڕادەستبە کەلەپچەکر زانچیی امل قەرو کمونی
  ی ی دەستور دیاربەوپێیەی زینداندا بوون بێلەوەی  لە لەوێ سێ ساڵ وە دوکر

 .خۆیان واڵتێک هەڵبژێرن بۆ نیشتەجێبوون  وە بدرێن ما کردووە

  هیچ وو چونکە هەروەک لێسەندنەوەی ڕەگەزنامە لە عەزیز شەریف ستەم ب 
  تێکی بیانی ەوەندی واڵ بەرژ لە  کاری  ئەو ەوە کە ەت وووننەب نبار ڕ تاوا بۆ 

ە بەهیە مستەفا سەندراوەتەوەو لەگەڵ منداڵە  ڕەگەزنامە ل هەروەها  کردبێت. 
بە   وی سزادراسانکەورخرانەوە بۆ ئێران. هەروەک دەکانیدا دوور
و  ونی دیاریکرای نیشتەجێبوشوێن ی ناچارکردووە بەزۆر ۆلیس پ  و چاودێریی بن
  ە و ە ئ  یەو ەئۆ ب  هەڵبژێرنرو چبایش بەدرە یانیش عێن تەم ان یان نوگرەسەلم لە

 
انی یمەپی عیراق دا دەوڵەت١٩٥٥فەبریوەری  ٤٢لە  (CENTO)بەغدا  یەیمانــ پ 68

وە ١٩٥٤یلی ئەپری ٢٢اتێکدا تورکیا لە ک لە تورکیا مۆرکردگەڵ لە سپایی یهاوکاری
یەک  یمانیان لەگەڵ ڵ پاکستان بەستبوو. لەوکاتەیشدا ئینگلتەراو عیراق پەانی لەگەپەیم

ری ئەمریکا بوون بە  لەژێر چاودێ ن راگرێدێکەوە ی پەواڵتان وەئ ەپەیمان وەببەستبوو، 
 (چوار. )وەرگێڕ
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ئەویش   کە ووە ب خۆیان  خواستی  لەسەر  رکرند رکی گ ێج ی ە وەب  ە ناه ەب ە نەکب
کە داگیرکەر   ە یبەغدادی ی ی سزایی ئەو یاسا٢٨ندی ڕەوشی بە ە لەیسەرپێچی 

ەر بەگەلی  رانببەیکەران ستەمکارتر بوو داگ لەبۆی دانابوون، بەوپێیە ئەو 
 .عیراق 
ا بتوانێت  تی شالیارگەی ناوخۆ تدەسەاڵ ار بەندیخانەکانی خستە ژێر تاوانب

خواز بخاتە ژێر باری  زادی ی ئاواڵتییانهاو و ۆنترۆڵیان بکات بەتەواوی ک
ەو  فەرمانرخاتەوە. ئەو و دو  و ئارەزوەکانیانخواست  ە بتوانێت ل ئەشکەنجە تا

یە بوون کە  ی تبنەماکانی ئەو یاسا بنەڕە  انەی ی تریان نەتەنها پێچەوەکانفەرمان
ۆر مافی  و ز و هەڵبژاردن رێتی نداوو بیرکردنەوەو بو ەربڕین د  ئازادیی هەست 

 .دابوو، بەڵكو هەر پێشێلیشیان کردبوو بڕیار تییان هاوواڵتری بۆ  
تر   یش وەک شالیارەکان ئەوی  گوتیو نا  دان بە بەرپرسیارەتیی خۆیدار تاوانبا
ئەو مەزنترە جۆنکە ئەو   ، بەاڵم بەرپرسیارەتیەکاندامانفەر بووە لە دەستی

ان  اکەم، لەبەرئەوە دادگە ستەمکارانەیە بووانفەرمو سەپێنەری ئەو جامدەرئەن
شێوێنان گونجاوە  یاسای سزادانی گێرە بەندی دوو لە  ٥لەوەی بڕگەی دڵنیابوو 

 بۆی بۆیە بڕیارەکەی بەپێی ئەو دەرکرد.

پاشایەتیدا   بژاردن لەسەردەمی هەڵ لەسەرئەوەی وین بەکۆی دەنگ کۆکبو : دوو
نەبوو   هاوواڵتییانخواستی   یەکی دروست ڕەنگدەرەوە ەشێوەی ب  وی بووەوفێاڵ

 . بڕیاریداوە بنەڕەتی  اکانی یاسای بنەم  بەوپێیەی
ە کە گوایە دەستیان  جارجارە ئەوەیان دەربڕیوڕژێمەکانی خولی بەسەرچوو 

وە  و چەواشەکاری بوفێڵ ئەوە تەنها ەاڵمەی هەڵبژاردن، بپرۆس وەرنەداوە لە
و  تۆقاندن و ەڵترین شێوەی جەخت چەپ بە  بوو کە  ئەوە ئاشکراجونکە 
  خۆش خۆیان  چەپەڵی سەر بەۆ نوێنەرانی ئاوارەکردن ڕێگەیان بو زیندانی 

پرۆسەی داڕشتنی یاسا  لەگەڵ و لەناوچو  ی ۆ ڕژێمدەکرد تا ببنە هاوکار ب 
ریلی  ئەپ اد هەڵبژاردن خولیدوا لەەوەبوو کە ێل ئچەپەڵترین فناڕەواکانیان. 

%ی  ٨٥کە  69شمی فێاڵوییەکەی ها گرتنە نی یەکڕویدا بۆ بڕیاردا ١٩٥٨
 

  ەکەیان ۆمارەکگرتنی هەردوو کۆ یب انیان دەکردنەوسبوو دا یەکماوەسوریا  ــ میسرو 69
 ووکۆماری عەرەبی یەکگرتبڕیاری پێکهێنانی  ١٩٥٨وەری فەبری ١٤ ئەوەبوو ڕۆژی

کە  شای ئەردون پا یەین" "حوسو پاشای عیراقی " "فەیسەڵ  لەبەرانبەردا ،ائاشکراکر
ی تەختپای یبەغدا ەل ڕۆژداو هەمانە، لیەکگرتووەە پێکهاتنی ئەو کۆمار ەببوون  ەیارن

و  اون، چونکە موتەسەریف کر اردن دیاری هەڵبژبێ  ی پشتگیری بە  ان نوێنەر
  یان دابوو کە پێویستە تەنها ئەوانەی دەسەاڵت دیاریکارگێڕەکانی تریان هان

. فازل بابان کە پێشتر  بێنن وەدەست دەنگ ردن هەڵبژابەبێ  دەکات 
نکردەوە کە تا  وو ئەوەی ڕەکەیدا یانیدیدەرولە ەسەریفی شاری حیللە بوو موت
ئەو   تی اردنەکانی ئەو لیوایەو کوهەڵبژ ەت رداوەک تاوانبار دەستی وەڕادەی  یچ

ال  کانی کۆنە ناوە نی ودەرچو  وا ن لە یەک جگە  ئەوەوەی بن ئاگاداری کردی 
یش بەوپێیەی  . دیدەروان نەعیم مومتاز رچووانی نوی دە لەگەڵ  ییە پەسەند ن 

ۆ بەغداو  کردووە ب  وانبار بانگیی دیالە بووە گوتی تا فی شار پێشتر موتەسەری
و  ێویستە هەندێک ناوی دیاریکراو دەرچن وە لەوەی پ ود ئاگاداری کر

بوو کە ئەو دەیویست. دیدەروان میخائیل نەعووم   ش هەر بەوجۆرەئەنجامی
و پێیگوتووە  تێک خۆی کاندید کردووە چوەتە الی تاوانبار، ئە ی کا وتگ

ەخوازێت نوێنەرە  ۆش نووری سەعید هەر د ی خۆفرسەرۆک شالیاران 
  لە ازێت. هەروەها زۆر بەڵگەی تر ەری نوێ ناخوکان دەربچن بۆیە نوێنکۆنە

دن  وواڵتیان بۆ هەڵبژارالەوانە بەدەنگەوە نەچونی ه  ، هەن بەردەستی دادگا 
لە   ەردن بوولەخۆیدا نموونەی فێڵک ە ەڕیان بەو دەسەاڵتە نەبووباو ە چونک

ە لە  اوانبار دەستی وەرداوگەیشتە ئەوباوەڕەی ت دادگا خواستەکانی گەل. 
و  یەنێکی تایبەت فێڵکردن لەپێناو بەرژەوەندیی ال یدەر بووە بۆو یار هەڵبژاردن 

بەندی   (ی )د و. بۆیە بڕگەی دەسەاڵتی سەردەمی لەناوچو  سوود گەیاندن بە 
دەبینێت بۆ سزا بەسەر  گونجاو  ان بە ێنیاسای سزادانی گێرەشێو دوو لە

 .بەپێی ئەو سزای بدات  بۆیە دادگا بڕیاریدا  باردا. تاوان

 

بۆ پێکهێنانی ا رکروم و ئوردونعیراق ەردوو دەوڵەتینی هری یەکگرتڕیاب عیراق
دا،  ١٩٥٦/ ٧/ ١٦هاشمی( بەاڵم لە  عەرەبی ی)یەکێت و ناونرایەکێتییەکی کۆنفیدرالی

بە  ماری،کە عیراق پێی بوو بە کۆی تەمووز ١٤ی ودەتاکەوو ڕۆژ پاش کواتە د
راق لەو  ە عییەکالیەن سم،لکەریم قاەبدوون عزەعیم ڕوک ۆکی نوێسەر یفەرمان

  دژی  لە و ئوردنی عیراقاری ستراتیژی ئەو یەکگرتنەاستیدا بلەڕ /یەکێتیە کشایەوە
مسرو  عەبدولناسری  جەمال ی میسرو سووریا بوو کەەکەگرتنی دوو کۆماریەک
ن واژو کرد..  یاپرۆتۆکۆلەکە ١٩٥٨ی ی فەبریوەر٢٢ ڕۆژیوکری قوەتلی سوریا ش

نەحالوی  عەقید عەبدولکەریم ئەل ١٩٦١ڵی سا شیەکگرتویبی ی عەرەەمارکۆ ئەو بەاڵم
ە یەکالیەنە سوریای لەو وخۆیە لەالی ودەسەاڵتی گرتەدەس کودەتایەک لەسوریابە 

 )وەرگێڕ( .ردەوەک یەکێتییە جودا
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 خۆپیشاندان: : سەبارەت بە سێهەم 

تەی ڕژێمی نوری سەعیدی  ــ ئەوکا ١٩٥٦ساڵی  خۆپیشاندانەکانی بەغداأ ــ 
بە   گرێدات و عیراق کات مۆر خۆفرۆش دەیویست پەیماننامەی بەغدا 

و  ن ارتەکاێکراو، کەوتە قەدەغەکردنی پڕەوڕەوەی داگیرکەرانی نەفرەتل
یەکان  یست گشت سەربە رانە ڕێی لەی سەرکوتکەفەرمانبە  داخستنی ڕۆژنامەو 

پالنی ئاسایشیی   وە ١٩٥٣لەساڵی شالیاری ناوخۆ بوو  . تاوانبار کە گرت 
ی بەغدا. لەڕاستیدا  یشای ئاس بەغدای داڕشت بۆ "گوایە" ڕاگرتنی باری

  ە وێستهەڵەو ئئەنجامی  اهەموارەبوو کە لە نی ئەوبارە نمەبەست کۆنترۆڵکرد 
  ە ناویتەیان پێکهێ ستی تاوانبار کۆم خوا ربوو. سەرئەنجام لەسە ایان پەید نە بۆگە 

رایەتی گشتیی پۆلیس بۆ  و بەڕێوەبەنوێنەرانی شالیارگەی بەرگری  لە
بگیرێتەبەر بۆ کپکردنی   د نوی ت کار ێڕ ا تا داڕشتنی پالنی ئاسایشی بەغد 

  ۆ. پالنەکەیش بریتی هزری خو ماوە نەدەن بە دەربڕێنی هاوواڵتییان دەنگی 
یشاندان بە  وەپێدانی خۆپ و باڵدنەوەی زانیاری ا لە قۆناغەکانی کۆکرکر

  و لەکاتی بەرگری ڕەوادا کردن تەقە و بەکارهێنانی نارنجۆکی فرمێسک ڕێژ
  .رهێزی لەشک بە ەستن بب  پشت خۆپیشاندەران  ردنیەپێکوبۆ باڵچارەسەر  دوا
بەتایبەتی شارە   ووەداڕشت ە پالنیان بۆ شارە مەزنەکانهەمان شێو بە
  بوو بە پەنابردن بە  یشڕەوایە بەسرا. ئەو پالنە نا وەزنەکانی وەک مووسڵ م

  کۆڕبەستن کە لەبنەڕەتدا سەرپێچی  وشاندان لەمەڕ خۆپی بڕیاردراوی فەرمان
  ی ئەو پالنە  بوو تاوانبار کە شالیاری ناوخۆ ی. بنەڕەت اسای بوو لە ی 

  ئەو داڕشتنی  لە بوو  بەشدارۆش"یش ماکنت ". پسپۆری بەریتانی د رپەسەندک
بۆ هەمان مەبەست.  ایان هێنیتانیاوە  ێکی تری ژێردەستی بەر اڵت   وکە لە پالنەدا 

کرایە سەر میسری خوشکمان،   یەکەسێقۆڵی  ەهێرش ١٩٥٦نۆڤەمبەری  کە
ەڵگیرسا بۆ دەربڕینی سۆزو پشتگیری لەو واڵتە  بەغدا ه  لە ان شاند خۆپی

 ەی خۆشک. یی عەرەب 
فەهمی   رنی بەغدا، عەبدولجەباداوە بە سەپاندنی پال یەرمان فتاوانبار  ئەوکات 

  پۆلیسی سەراو لە  مەڵبەندیبوو دەچێت بۆ ی شاری بەغداکە موتەسەریف
و  ات کدەگەل  بە  دژ ی جەنگە  ئەو ی یسەرپەرشتوە ە سیۆنەکانپەراژوری ئۆ

 .دەگرێت  ەیوەندی لەگەڵ گەورەو بچووک پ

بارو کەسانیتر لەسەر  تاوان لەمەر  " فی ناوبراو گێڕایەوە موتەسەریئەوەی "

ون مەبەست لە  وانیڕ  ی دادگا لێیو دیکۆمێنتە زیندوانە و بەپێی ئە داوەکان وڕو
  و دیتنەوەی شێوەی بەرگریی ئاشکراو نهێنی  ی پۆلیسیتاکەچەکدارکردنی تاک

، تاوانبار هیچ  ی لێکەوتەوەو برینداریی زۆر شتن کو ڕەوا کە  " ایەگو"
پێشکاتیش  بەڵکو  سەرکوتکەرانە،وێستە چدانەوەی نەبووە دژ بەو هەڵبەرپر

بەرپرس   بۆیە بە ، ەبوو پەسەند  پرۆژە ئاسایشییەی  ئەو  ئەنجامەکانی 
ەی بەغداو  یئەو پالنە ئاسایشی کانی ناهەموارەەنجامە  ئدەژمێردرێت لە

ناشتنی   بووە لە  تی ئەوەی تاوانبار بەئاگا ەتایبە کەوتەوە، ب لێ  یەرچی ه
  ە دزییەو گوتیان بە کە  "ئەمین  و سوڵتانعەبدولجەبار فەهمی "  ەکانکوژراو

 .بشارنەوە   توڕەیللەتی  میتا لە ە یی شەودا بوولەژێر پەردەی تاریک
لە   درێژەیداوە بە کۆششەکانی تا سپۆلیردنی چەکدارک مەبەستی بەهەروەها 

وە تا  وڵ واڵتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا بەست دا پەیمانی لەگە١٩٥٧/ ٥/ ٢٠
 .نگی میللەتیان پێ کپکات بتوانێت دە

هێرشە ناڕەوایەی   لەئەنجامی هەمان ئەو  : ١٩٥٦نەجەف  ی یشاندانخۆپ ــ ب 
ەوەیاندا  نەجەف هەندێک خۆپیشاندان ڕوویدا. لە ڕونکردن لەاژەمان پێدا ئام

ینەوە بووە لەگەڵ  دین کە ئەوکات دادوەری لێکۆڵمالەدیدەروانان باقر کە
زەکان  ی هێپەرشتیار کە ئەوکات سەر زەکی ئەلموسلح  زەعیمی خانەنیش ساڵح 

عەبدولڕەزاق ڕجەب کە  ی قایمقام لەگەڵ ادقبووەو محەمەد حەسەن س
تەقە لە  اوەندیی ئەلخوەرنەق بوو گوتیان؛ پۆلیس کەوتنە بەڕێوەبەری ن

ی قوتابخانەکەوە  تەنیشت پەرژین  ندیی سەدیرو لەناوەخوێندکارانی بێچەکی 
بوو.  کردو چەندین کەسیش بریندار یان شەهید ـ)ئەحمەد عەلی ئەلدوجەیلی(

  و ە ئ ی کۆڵم و وەان دااوەندیی ئەلخەوەرنەقیاشان پۆلیس گەمارۆی نپ
سەرپشت،   خستە ن ایلەسەر خوێندکاران بوو اخراد  کە ە ەیان شکاندویاگرەد 

یەکی ئەوتۆ ناشیرین  سەن ئال شێخ ڕازی(یان بەشێوەولحەلەوێدا شەهید )عەبد 
   .وون بهەروەها جەند کەس بریندار  ،ت اخدەچەپاوڵی کوژەرانی دەر ە ککوشت 

وەک  یچجۆرە جوڵەی نەبووە بێهاوتایە تاوانبار ه وێڕای ئەو چەپاوڵییە 
تەنانەت   تاوانباران، بەڵکو  ە بئەنجامدات بەرانبەر  ک ێراک یڕپێویست 

مدات، تەنها ئەوەی  ەیش نەیتوانیوە کاری پێویست ئەنجاینەودادوەری لێکۆڵ 
ەی  استنەوگو ەی ک ەییکە رەسەر ە تاوانبار هەر  کردوویەتی  و شالیارگەی ناوخۆ

  کردەوە ڕونەی ئەوڵح زەکی ئەلموسلح ر. زەعیمی خانەنیش سات بۆ شوێنی ۆ ب
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و  سەی ئاسایش کە تەقەی کرد ەو پۆلیچۆن تاوانبار دەستی وەرداوەتە کێشەی ئ
ئەو   وو ب تێک هیزی سپا گەیشتبووە لەسەر پشتگیریکردنی. کاریش سو

  ی سەاڵتبە دە گەڵ پۆلیس بکرێت ئیتر باوەڕ گوتویەتی گەر کارڕاێکی لە
  ە دیاردەیەکی ببەستین. ئەو ان پێ یشتو چیتر ناتوانین پتت ئەوان لەق دەبێ

ی  ەو چەپەڵەەیکارە دڕندان ەول و الیەنگری ئەو ە بۆ پشتگیری و ئاشکرایڕوون 
 .وانەکانی ئەنجامدران تا

تری   : حەی بەهەمان چەشنی شارە تێکۆشەرەکانیشاندان لە حەیخۆپیج ــ 
ارە  ڵوێستی مەردانە، جارجئازایەتی بێهاوتاو هەرد لە عیراق ناوبانگیان دەرک

ەواویان  تی ئەو دەرەبەگانەی دەسەاڵتی ت دەس ون بە و دەب و ستەمتوشی گرفت 
ان  دووچاری هێرشی دەرەبەگ ١٩٥٤ڵی اس کە  ەر ئەو شارۆچکەیەبوو بەس

  ودەکرێت  یان هاوواڵتی شکۆو پڕئابڕووەدا تەقە لە  مەڵبەندەی لەو  و ت دەبێ
ڕینی  لەکاتی دەرب ١٩٥٦اڵی ندار بوون. هەروەها ساو بری کوژر زۆریان لێ 

میسری خوشک کە  سەر ۆچکە تێکۆشەرە بۆ وانی ئەو شارپشتگیریی دانیشت 
  . دوا کوژراو بریندار بوون  ن لێ رشی سێقۆڵی بوو زۆریادوچاری هێ

  بە  دادگاییەکی سەرپێییدا دوو قارەمان لە ەکئەوەبوو کارەسات ئەنجامی 
.  بوون  مەرگ شەهید سزای  بە  تا ئەلدەبباس ودو عەناوەکانی عەلی ئەلشێخ حم

کە   تاوانبار سەعید قەزاز اداری بە ئاگ ەرانە ئەو نەهامەتییە تۆقێنگشت 
  نۆکەرەکەی  ەلەناوچوودەسەاڵتە  وی ۆ خالی  ووەڕویاندا  بوو شالیاری ناوخۆ

 .ان دەربەگەک یپشتگیری  ووە لەپێناوب  پەسەند 
  ە ڵوێستهە وە ئ رەبەل: کرێکارانی نەوتی بەسرا خۆپیشاندانید ــ 

  ئەنجام ر ەس کاران رانبەر بە کرێبە ی را کۆمپانیای نەوتی بەس ی ەنا چەوسێنەر
شالیاری کاروباری  ەوە بەهۆی  کەوتنە مانگرتن  کرێکاران اد ١٩٥٣ساڵی  ەل

بکۆشێت  و بۆ داخوازیەکانیان  دێرێت اڕکۆمەاڵیەتی چوو بۆ بەسرا تا گوێی 
  یەکانوڕ لەداخوازی نیا ئا بەاڵم کۆمپا کات، ب چارەسەرنی بەپێی توانا بۆیا

تاپڕ تەقە لە   ەب اوی )مۆنی( ن  ەب  انمەند ەکێک لەکاریئەوە لەبری  ،ەوەتداان
دادگای سزایی. وەک دیدەروان  بە رێت و دەد ، دەگیرێت کرێکارێک دەکات 
ەتە بەسرا  ونبار سەعید قەزاز چوگێڕایەوە. تاو  ئۆرفەلی" "دادوەر داوود ئەل

/  ١٢/ ١٤ ر پێنجی ئێوارەی ڕۆژیکاژمێ .ەکە تی باڵوەپێدانی مانگرتنمەبەسبە
ەتەوەو پێی ڕاگەیاندون  کانی کۆکردەوو ئەفسەرەبەری پۆلیس بەڕێوە ١٩٥٣

تنە باڵوە پێبکەن. وەک لە دیدەروانی بەڕێوەبەری  گر انکە دەبێت بەهێز ئەو م 

هات،   شداەد عەبدولعەزیزو ئەفسەری پۆلیس ئیبراهیم ئەلقازی پۆلیس محەم
 .نی کۆمپانیاکە بگرێت خواستی شاندی کرێکارا گوێ لە تاوانبار نەیویستووە 

پۆلیسی   ٩٨هێزێکی  ١٩٥٣/ ١٢ /١٥یانی ڕۆژی بۆنەیەوە سەرلەبە  بەو
داوە   پڕچەکەوە گەمارۆی کۆمپانیاکەیان ئۆتۆمبیلی  و دو  ەئامادەکراو ب 
اڵوە بە  و توانیویانە بردەم هەر پێنچ دەرگاکانیان لێ گرتوون بەتایبەتی بە

کاتژمێر   بەاڵم لە  کەسیان لێ بگرن، کێ د نەه وبکەن بەشێک لە کرێکاران 
کەوێتە تەقەو ژمارەیەک  ن دەە پۆلیس لێیاتر دەبەستن بۆییک ێکۆڕ اد نۆ

عەبدولڕەزا  ( سەرئەنجام شەهید  ە نێو چڵپاوێکێت و لێ دەکە انریبریندا
ادو  دەبن، لەوانە فالح جو و تاخمێک بریندارگیان دەسپێرێت  دەهەش( تێیدا

  داوە، هەروەها کرێکار نەوەدا گەواهی خۆیان لێکۆڵیدەنیف جبارە کە لەکاتی 
گوتیان ژمارەی   ەیدەرواناند  و لە کەس ن ی ەند چحەسەن حەمدان. وەک 

و هەندێک دیدەروان گوتیان کە )ئوم  ە حەوت کەس ووەت ان گەیشتنداربری 
  لەخودی ئەو ڕوداوەدا مردووە. هەندێک لە دیدەروانانیش جەببار( ناویش 

 .ەو لەوێ بوبینیوە  ازیان تاوانبار سەعید قەز  کاتی ڕوداوەکەگوتیان 

کە   ١٩٥٣/ ١٢/ ١٥ ڕۆژی  )ئاسایی)  ژمارە ی پۆرتە بۆ ڕا گەڕانەو بە 
کردوەتەوە بۆ بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی  بەرزی ئیبراهیم قازی ۆلیسئەفسەری پ

 وداوە، لە ناوەڕۆکیدا دەڵێت:  بەسرا لەمەڕ ئەو ڕ 

پێنجی ئێوارەی  ێر کاژلیاری ناوخۆ لەکۆبونەوەکەی ی شافەرمانماژە بۆ ئا(
ۆ  اسایی( ببەری گشت ڕێگەیەکی )یگرتنە رەبەل ١٩٥٣/ ١٢/ ١٤ڕۆژی 

کەس. پێویستە ئەوە   پێنج پتربێت لەکە  ەیەکوەپێدانی گشت گردبوونەوباڵ
  و بەرزکراوەتەوە اد ووچ وا نلەسەردەمی  نەکەین کە ئەو ڕاپۆرتە لە  لەیاد 

بوونی  ــ  ەک ی اتە: و زەبریدا بوو. وی دەسەاڵت ئەوکات سەعید قەزاز لەوپەڕ
بێت یان   ۆرێکی یاسایی ـ باڵوەپێدان بەهەر جـ دوو. کردنباڵوەپێ ۆب  فەرمان 

داخوازی شاندەکە   ە گوێ لەونەیویستو گەێنێت کە تاوانبار ە دەنایاسایی ئەو
جەخت بخرێتە سەر کۆمپانیای نەوت بۆ   بگرێت، هەروەها نەیویستووە

نیشانەیە بۆ ئەوەی  خۆیدا لە ی ڕەوای کرێکاران. ئەوە یزداخوا گوێگرتن لە 
گوتوویەتی  درۆیکرد کە  مپریالی، بۆیە لەوەدا نۆکەرانی ئی بوو لە کێک یە

ــ خودی بەکارهێنانی   سێنی مانگرتن. یی بگرنەبەر بۆ باڵوەپێدایاساڕێگەی 
ئاماژەی )هەر ڕێگەیەکی یاسایی(   ون لەخۆیدابوهۆی بریندارهێزو بوونە
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ــ   رچوا. ارکرد  لەگەڵبێت ەوانەیپێچتەوە. وشە نرخی چیە گەر دەخا  بەدرۆ
و  ەوانەی بەپێی ئەخشێت بەو کرد ی ڕواڵەتی یاسایی ببەپۆلیس ویستوویەت

سەرپێچییە لە یاسای بنەڕەتی.   لەخۆیداکە  بەستن  لەبۆ کۆمەڵ  بووە  رمانە فە
  ن بە کردنیاو خەاڵتار لەگەڵ تاکەکانی پۆلیس اندانی تاوانبــ ڕویخۆش نیش پێنج 

نیان لەبەر  رد کو دەستخۆشی لێجات ی مێوەدینار( بۆ کڕین ٢٥بڕی ) 
ڕۆژی   لە  لشال ۆمیسەر حەمید ەی ڕاپۆرتی کنی خۆپیشاندان بەوپێیباڵوەپێدا

  ویەتی ئەوە دەردەخەن کە تاوانبار پێشکات سوور دا نوسی١٩٥٣/ ١٢/ ١٥
ــ نەگرتنەبەری   شەشپێکردنی خۆپیشاندانەکە.  ز باڵوەبووە لەسەر بەهێ

وانی ال  دەگەێنێت کردەوەی ئە  ن ئەوەێگەی یاسایی دژ بە پۆلیسەکاڕ
 .پەسەندبوە 

ە  ی اد نوۆخی هاودەمبو د لە ەزا دەهەشەهید عەبدولڕەوەی تاوانی کوشتنی شب
(  ٣ش بۆ کوشتنی کرێکارانی تریش کە بنەماکانی بڕگەی )لەگەڵ تاوانی کۆش

یە دادگا  بەغدادی بەسەردا دەسەپێت، بەوپێ ی(ی یاسای سزای٢١٤)  لە بەندی
   .وانباری بکات وان تابڕیاریدا بەپێی ئە 

 .شکرا ڕاگەێنرادەنگ بڕیاردراو بەئا بەکۆی

 /ارانواژوک

 س ئەلمهداوي/ سەرۆک عبا فاضل  عەقید/ 
 ید ئەلشالی/ ئەندام  عەقید/ فەتاح سەع

 موقەدەم/ شاكر مەحمود ئەلسەالم/ ئەندام 
 موقەدەم/ حوسێن خزر ئەلدوری/ ئەندام 

 ام راهیم عەبباس ئەلالمی/ ئەند رەئیسی یەک/ ئیب
 70اری داد  بڕی

سەرۆکایەتی   ە بەغدا پێکهات ب ااڵ لە دادگای سپایی ب١٩٥٩ /٢/ ٤ڕۆژی 
عەقید فەتاح سەعید   یەک لەو ئەندامەتی هەرازل عەبباس ئەلمەهداوی ید فعەق

و  م، موقەدەم حسێن خزر ئەلدووری شاڵی، موقەدەم شاکر مەحموود ئەلسەال 
 دەرکرد  ئەم بڕیارەی ەڵەوە و بەناوی گمی عەبباس ئەلال  ڕەئیسی یەک ئیبراهیم

 
الپەڕە   /١٠ی شدادگا ــ بەکۆنوسی  ەو بڕیاری سزا لری تاوانبارکردنبڕیا دەقیــ  70

 .وەرگیراوە ٤٢٩٣ ــ  ٤٢٩٠

 : ا بەانکار سەعید قەزازی دادگا بڕیاری سزای تاود

یاسای  لە  ٢١٤ی بەند  ٣مەرگ، بەپێی بڕگەی دن بەسێدارە تانکانخ :ــیەک
 .بەغدادی  یسزای

بەندی   ی دە ساڵ، بەپێی بڕگەی )ب( لەاوە:ــ بەندکردنی سەخت بۆ مدوو
یاسای   بەندی دوو لە )هـ(  ڕێنوێنی بڕگەی و بەاوەگێڕان یاسای ئاژ چوار لە 

 .وبراو نا

ەی )ب( بەندی چوار  بڕگ ج ساڵ بەپێیوەی پێننی سەخت بۆ ما :ــ بەندکرد سێ
یاسای   ە ڕێنوێنی بڕگەی )د( بەندی دوو لە و بگێڕان یاسای ئاژاوە لە

 .ناوبراو 

ی ئەو  سەپاندن ،یاسای سزاکانی بەغدادی ( لە ٣٤ڕەوشی بەندی ) بەپێی : چوار
کە  ی دەژمێردرێت وە بۆ ١٩٥٨/ ٧/ ١٥لە  و دەبن بەسەریەکەوە سزایانە 

 . نیەتید رکنە ب ڕۆژی 

یاسای سزادانی ئاژاوەگێڕی،   ( لە ٥ڕەوشی بەندی ) ی بەپێ دادگا  هەروەها 
 ت لە: سزای باربووی بەسەردا سەپاند کە دەبێت بۆ ماوەی دە ساڵ دابڕێ

 .ــ ئەندامەتی پەرلەمان ١
و ئەنجومەنەکانی  ن نییەکاو شارەواەنەکانی ئەمینداری ــ ئەندامەتی ئەنجوم ٢

 .رگێڕی کا
 .نکەکانبا  زگاو او دەلە نووسینگەو کۆمپانیــ دامەزران ٣
 .ــ ئەندامەتی پارتەکان٤
 .نامەوانی ــ کاری ڕۆژ٥

 بەئاشکرا ڕاگەێنرا وبەکۆی دەنگ  ە بڕیارئەم 

 /رانواژوکا
 عەقید/ فاضل عباس المهداوي/ سەرۆک 

 سەعید ئەلشالی/ ئەندام  عەقید/ فەتاح 
 ئەندام  / شاكر مەحمود ئەلسەالم ەدەم/ موق

 دام سێن خزر ئەلدوری/ ئەنموقەدەم/ حو
 ەک/ ئیبراهیم عەبباس ئەلالمی/ ئەندام ی یەئیسر
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 شتومڕی یاسایی م ٣  /  ٢

بڕگەی یەکیدا   لەرچو دە  ١٩٥٩/ ٢/ ٤ە ل یدادگای تایبەت یبڕیار بەوەی 
  ستە ، وەک پێویەر سەعید قەزازدامەرگی سەپاند بەس تا ی سزای خنکاندن

ۆ ئەنجامدانی  یرێت ب هێزە چەکدارەکان وەرگ یلبونی سەرۆکی گشتیی قا
  م لەبەربەاڵ  ە،بەرزترین دەسەاڵتی واڵتئەو چونکە  رەدانسێدای لەڕیار ب

  وتەشەنەو پووچکردن و ملکەچنین بۆ ن دادگایە بنبڕ  بڕیارەکانی ئەو  ئەوەی 
دگایە  دالەم بڕیارەکانی  ایەکەوە، چونکەدەزگ هیچ لەالیەن  یمشتومڕ لەسەر 

ی  سزا گایداد ڕەوتی کە تەشەنە  بۆ ئەو ڕەوتانەی  نابنملکەچ دەردەچن 
هەر بڕیارو  بۆیە ، بە پێچوەانەی یاساو دەستوورەوە دایڕشتووە دادیبەغ

بنبڕو   دەردەچێت ارگەی بەرگری دادگا سپاییەی تایبەت بە شالی م سزایەکی لە
ی  ئەوە  ەرکرێت. لەبش دەرچوونی جێبەجێ دەسبەجێ با ت ێب ەد  وە یئامادە

،  رگمەدا خنکاندن بوو تا او بەسەر سەعید قەزازبڕیاری سزای سەپێنر
هێزە  سەرۆکی گشتیی  وە ئ ەکنو چریم قاسم پەسەندیکرد عەبدولکە

یش بڵێین کە  . پێویستە ئەوە و سەرۆکی ئەنجومەنی شالیاران ە چەکدارەکان
انی  میارییەکو زۆری الیەنە ڕات پەسەندکردنی عەبدولکەریم قاسم لەژێر جەخ

 بووە.  داپی عیراقچە
  یی بەغدا ی ناوەند خانە لە بەندی  ١٩٥٩ مبەری سپتە ٢٠ەبەیانی ڕۆژی بەر

   .سزای مەرگ لەسەر ئەو پیاوە ئەنجامدرا

جۆرێکی   ئەویان بەدەیگێڕنەوە،  ەر شێوەی لەسێدارەدانەکەملەئەوەی 
  و کەوێتە لەقەفرتێ دەزاز ە چونکە پاشلەوەی سەعید قەونامرۆڤانە خنکاندو 

  ی ناد نەم راک ە ل شکارانی جێبەجێکار ، سەرپەرێرێت سپب گیان لەوەی  پێش 
و ئەو دەکەوێت بۆیە دووبارە  دەبچڕێنن  ەتی سێدارەکەن پرەدالەسێدا

پزیشکی   تەرمەکەی لە  وخێشدەن. پاشان خزم ەی دەلەسێدار وە وەن رگەد یڵەه
دەینێژن   ێکداگۆڕ لەەردەگرنەوەو هەر لەبەغدا بێدەنگ دادیاری بەغدا و

 .داباب المعظم"ی بەغ"بە  نزیک   نێوان کۆمەڵە گۆری ەوتووەتە ک

سپایی بااڵی تایبەت  ردەم دادگای نی سەعید قەزاز لەبەیکرد پرۆسەی دادگای
سیستەمی دادی   یبەت بوو، هیچ پەیوەندییەکی بە ئەنجامدرا کە دادگایەکی تا 

تەمووزی   ١٤. ئەو دادگایە پاش هەڵگیرسانی شۆڕشی عیراقییەوە نەبوو
گەڵ  سەردەمی پاشایەتی، لەەرانی بۆ دادگاییکردنی س  ادامەزر ١٩٥٨

لەوانەی   ن دەکرد  ن بۆی ڕەوانەگشتی هێزە چەکدارەکا ردەیئەوانەی سەرک
دەسەاڵتی ئەوان، یان ئەو   شێوێنی دژ بەپالنی گێڕە تاوانبار دەکران بە

نیان کردبێت بەرانبەر بە  ایەتی کە هەڵەو تاوابەرپرسانەی سەردەمی پاش
  ١٩٥٨/ ٧٠ ەکێشەی ئەو ەوەی دۆسێی گوێزانی فەرمان ەتی عیراق. پەنا بەمیلل

یاسای سزای   لە  ٢١٤ی بەند  ٣بڕگەی سەعید قەزاز بەپێی  ەبەت سەبار
ردا بوو، هەروەها دوو بڕگەی "د، هـ" لە بەندی  بەغدادی کە تا ئەوکات لەکا

  لە ی گوێزانەوەی دۆسێی دووهەم فەرمانپەنا بە  وشێوێنان ەدووی سزای گێر
دی  لە بەن ەی "هـ" تاوانبارو بەپێی بڕگ هەمان ە سەبارەت ب ١٩٥٨/ ٧٣کێشەی 

  ەوە بە د ن لەیەک کێسدا کۆکرەردوو کێشەیا سزای گێرەشێوێنان ه ووی د 
 .چوو  لەبەر ڕۆشنایی ئەو بەڕێوە  ادگاو د ١٩٥٨/ ٧٠ژمارەی  

، تاوانی  دوو بەشپێکدێت لە شێوەیەکی گشتی باری سروشتیی تاوان بە 
اردە  تاوان لەخۆیدا ئەو دیەی تییشێوە گشئەو اوانی ڕامیاری. و تئاسایی 

بە  چی ەبنە هۆی هەڕەشە د  کە دەگەێنن  ە انی وێستە مرۆڤانەیڵ و هەکۆمەاڵیەتی 
لەو کردارەی لەڕوی یاساییەوە بە تاوان   سەرپێچی بەیان  بێت کردار

  تاوانەیە کە بە  جۆرە . تاوانی ڕامیاری ئەو زادانەمایەی س ودەژمێردرێن 
سەر   بێت بۆ ە ه یین ێرەن ردانەوەی یان کادرابێت  تێکی ڕامیاری ئەنجاممەبەس 

  هۆی ئەنجامدانی تاوان دژ بە  بێتە ب ڵ، یان کۆمە نێو  ی تاکێک انتی یی گش ماف
. جگە  ئەو سیستێماتیکیی ی بکاتە سەر بار کار  ودەوڵەت ی پێکهاتەی ڕامیاری 

وانی ڕامیاری  تاوانی ئاسایی دادەنرێت. کەواتە تا گشت بزاوێکی تر بە لەوانە 
ەویش  رێت، ئەژمێتاوانی د  بە ییە دەگوترێت کە یاساڕامیار ە بەو چاالکیی

هێنێت دژ  ەد  دڕندانە بەکاری  بە ارییەی کەسێک االکییە ڕامیشێوازێکە لەو چ 
فی  رانی. بنەمای تاوانی ڕامیاری ئەوەیە دەستدرێژی بکرێتە سەر مانەیا بە

نەر بۆ ئەو تاوانە  اد ن پالڕامیاری الیەنی نایار، بۆیە گرنگە دادگا هۆکار یا
ۆ دەستنیشانکردنی  وەک  پێوەر ب بێت ۆی دەە چونکە ئەوە گرنگی خ نکاتەوڕو
  گایە ئەوە یاسا لەسەر ئەو داد  ی یرگاد ێپ . بەپێی ئەو بنەمایە رو بابەتەکەی جۆ

ەزازی لەسەر  قکەن کە سەعید ە دەبوو جۆری ئەو تاوانە ئاشکرابووە ک
اری  ی ڕامیکەا بگوترێت کە تاوانسەپاندنیشد  وبڕیاری سزا و لە ا کر دادگایی

(  ٢١٤)بەندی  )٣( ێی بڕگەی ا سەعید قەزازی بەپ ادگد وە. بەاڵم ئەوکاتەی بو 
ەند  ه یەی بەیکردووە ئەوخاڵە جەوهەر  ی سزای بەغدادی تاوانباریاسا لە

  زاکان(ی ئەمڕۆ یاسای س لە ٤٠٦بەندی )  وەرنەگرتووە کە بەرانبەرە بە
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  لێرەدا ئێمە دەیزانین  ئەوەیتەوە. ئەنقەست دەگرێ، ئەویش کوشتنی دەستهەیە
ان  وی تایکوچکەی مەتریالو مەتریالی، نن، ماکی دوا وان کوچکەکانی تا 

کارێک   لە  کردنیتاوانی دەژمێرێت یان سەرپێچ  ەو کردەیەی یاسا بەبریتییە ل
  ی ەوە لێکەوتن بنە هۆی ابێت، واتە گشت ئەوانەی دەیاسا بڕیاری لەسەر د 

جامی  ن؛ ڕەفتاری تاوانئامێز، ئەنتاوان، ئەویش لە سێ ڕەگەز پێکدێ
اڵم  و ئەنجامەکانی. بەت یی هۆکار لەنێوان ڕەوشەیوەستهاوپو یانبەخش ز

ۆ ئەنجامدانی  اکیی تاوان ئەوەیە ئەنجامدەر ئارەزوی کردبێت ب کۆچکەی م
تاوانئامێز، لەگەڵ بوونی   بێتە هۆی تاوان یان هەر ئەنجامێکی تریب  ی کارێک

  دڵنیابوونی  یە پاشسزایی، ئەوکات بۆ دادگا هە  باری شیاو بۆ بەرپرسیارەتی
ەویش  ئبسەپێنێت،  دارەکە سزای بەسەرداتاوان زانینی کر سەر بەاو لەتەو

خولی   لە ی ە نا ڵگبە ئەوئەوجا  تەواو.  ی ێنەر لمپاش وەدەستهاتنی بەڵگەی سە
  ک ەو، اد اییپرۆسەی دادگتی کاەلهەروەها دێن  وەدەست  اد لێکۆڵینەوە

نەوە  ژیوێە، ت یدەروانان، دۆسێی لێکۆڵینەودانپێدانانی تاوانبار، گەواهیی د 
  ە  دەگرێتەو ش یتر ییاردەو ئەو بابەتانە ەرییەکان، د اپۆرتە هون فەرمییەکان، ڕ

دوسێی لێکۆڵینەوەی  و ئێمە لە  وە بە بەڵگە دەژمێردرێن. ییە لەڕووی یاساکە 
  ن بینیان ار سەعید قەزازا دانپێدانانی تاوانب یەکهەمدا کە خراوەتە بەردەم دادگ

  تە تاوانی کوشتنەکەی وا  ، یۆت س ەئوداوانەی خراونەتە وەو ڕ ب  سەبارەت 
اوە لەگەڵ  مبوون ژمێردردۆخی هاودە ەش( کە بە)شەهید عەبدولڕەزا دەه

ە  تر، ئەویش ئەگەر ڕاستبێت دەکەوێت تاوانی کۆشش بۆ کوشتنی کرێکارەکانی 
ت لە دوو بەش، یەکێکیان  دەبێ پێکبێ ی کە چوارچێوەی تاوانی زۆرشێوەی

واتە   بێت  ا د ین ێییەکی ڕاست بەند لە ڕیز یش یان ، تر واتاییئەوی و شێوەیی 
ی هەندێک لە دیدەروانان.  ەواهیا بڕوانێتە گئەوکات پێویستە دادگمەتریالی، 

ی دیدەروانی ئەفسەر ئیبراهیم قازیدا دەبینین  کەمشتومڕە لە ناجۆرییەک ئێمە 
/  ١٢/ ١٥ڕاپۆرتەکەی ڕۆژی  لە  ئەویشلەبەردەم دادگادا داویەتی، کە 

رزیکردوەتەوە بۆ  بەی شاری بەسرا ەکان وار ڕود لەمەئەو دا کە ١٩٥٣
اری  ەکەی شالیفەرمانداوە بە ئاماژەی دەبینین  ،سراەبەرایەتی پۆلیسی بە بەڕێو

دەڵێت باڵوە بەگشت کۆبونەوەیەک   کە  ١٩٥٣/ ١٢/ ١٤ژی ناوخۆی ڕۆ
و شێوەی تری نایاسایی  ، جا ئەگەر هەڵوێست ەی یاساییبەڕێگبکەن 

شێوەی  نابێت چونکە ئەو پرس ر ێی بەەکارهاتبێت ئەوا تاوانبار لب
. هەروەها ملکەچبوون  ت یاسایی بێت وە کە دەبێودیاریکرد  باڵوەپێکردنەکەی 

سنووری   و لە درێت ب ەکە وەکخۆی ئەنجام فەرمان ئەوەیە کوتوموت  فەرمانبۆ 
  ەی لەالی شالیاری فەرمانەی بڕیاری دەدات. کەواتە ئەو دەسەاڵتی ئەو الیەن 

و  وایی بووە دەب ناوخۆ( بەتەواوی یاس ی یارالتایبەتەوە دەرچووە )واتە ش
کردووە.  ەرپرس شێوەکەیی دیاریە شالیاری بکبێت  ی بەوپێیە پێ وون ملکەچب

سەعید قەزاز داویەتی بڕیاری فەرمانبەرێکە یاسا   ی ەان فەرمئەو هەروەها 
کی  فەرمان بەناوی دەزگایە ئەوکەسەی ئەوجا کردنی پێداوە، مافی دەر

تر ئەنجامی دەدات ت لەو تاوانەی کەسێکیێناب سفەرمییەوە دەربکات بەرپر 
  بە  ارێک رپرس دانانرێت کرد بەالیەنی بە ئەو ە بەهیچ شێوەیەک چونک

تر. ئەگەر ئەنجامدانی  کەسانی  ت بە ەێنێوە زیان بگ ەکە فەرمان پێچەوانەی 
ڕێگەدان بژمێردرێت بۆ   بە شێوەکانی  بەشێوەیەک لەئەرکی سەرشان 

ات کە  رە بەوالوە ئەنجامد کاوە لەیین  پێکراو بۆ فەرمانئەوا ی، سەرپێچ
پێویستە کارەکە   ێت کەەر وایبۆچووبئەگەر فەرمانب ، یانی پێکراوەفەرمان

پێویستە کارەکە   وایزانیبێت لەڕووی ساویلکەییەوە  ە ئەنجامدات، یان بەوشێوەی
انە  ت، گشت ئەوەبێبەهەڵە ئەنجامدا یو فەرمانەکە ت اد ەنجامبەوشێوەیە ئ

 ژمێردرێن. ەایی د ایاسێکن بەکاری نبارگەل
  ١٩٥٣ / ١٢/ ١٥د قەزاز ڕۆژی ئەوە سەلمێنرا کە سەعیلەدادگادا 

  بۆ هەڕەشە  ەوب ەی ب ۆتایی بهێنێت بەو مانگرتنوەتە بەسرا بۆئەوەی کو گەیشت 
  )عەقید ئەحمەد محەمەد یەحیا سەر ئاسایشی گشتی، بۆئەوە تاوانبار خواستی 

  ن دەرواک دی( وەشالیاری ناوخۆ وو بە پاش هەڵگیرسانی شۆڕش ب  کە
  ە ئەو بوو بەسرا ای نائاسایی لە پاش بڕیاردانی یاس نکە گەواهیی بۆ بدات، چو 

دانیشتوان   بە  ووە د و لەسەر ئەو ڕووداوانە گاڵەی کردادوەری سپایی  بە 
سپاساالری لەشکرو  بە  کراکە  ی بەسرا. هەروەها )لیوا ئەحمەد ساڵح ئەلعەبد 

سەرۆکی  سرادا ەسیی بی نائا یاساو لەکاتی بڕیاری ی سپا، ئە یدادوەری گشت 
  لە  دابوو  ی ی تەقەکردنان فەرم  دا١٩٥٦ساڵی  لە  هەر ئەو بوو، ی سپایی دادگا

ینەداوەتە دیدەروانی ئەوان، ئەوەیشی  بەاڵم دادگا وەک گوێ (. خوپیشاندەران
وداوانە، یان ئەگەر سنووری  وتە هۆ بۆ ئەو ڕ ە ر بوونەسەلماندووە کە تاوانبا

اڵتی  یاسا دەسەی یەکهەمدا ە پل لە  چونکە بێت،ەاڵتی خۆی بەزاند دەس
  ەواو تڤ بە ە ویاسا  یو وڕ ەل ە وەئ ەها هەرو، بکات  بڕیارە ە پێبەخشیوە ئەوجۆر

دەستەی لێکۆڵینەوەو دادگا   و وب  ت پێویس. بۆی دەبێتە پارێزبەند و ت ێرد ەژمێڕد 
ەو لە  وکەسانەی تەقەیان کردو  ی ئەوەوە سەر ناسینلەبوونایە  پێداگر
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ی  فەرمان ، کێ ەیی ئەونراکرد ونایەتەوە بۆ ئاشکو پتر قوڵب اندالێکۆڵینەوەکانی
نە شالیارییەی دراوە  رمافەئەو ێی بەپیاسایی بووە ایا ئو  ؟تەقەکردنی پێداون 

خۆ دەکەوێتە  هیچ بەرپرسیارەتییەکی تاوانیی ڕاستەو ؟ لەو ئاستەدا نەبە پۆلیس
وانی  ا ەی تدیارد  ی یاسایی هەیە کارەکەی ئەو بە ەند ب  ار، نە سەر تاوانب 

ەوابووە یان نا! ئەوە  داخوازی کرێکارەکان ڕ دەڵێت ەوەی لبژمێرێت، بەاڵم 
ێت چونکە سنووری دەسەاڵتی ئەو وەک  ب تاوانباردا ەستۆی کارێک نییە لەئ

بەدەنگ   بۆیە بووە باری ئاسایشی گشتی بپارێزێت خۆ ئەوە شالیاری ناو
نەبووە تا  دا ئەو کرێکارەکانەوە هاتن یان نەهاتن لەسنووری کاری خواستی 

کاری  بەستن هەبووە دەبوو ۆڕیاسایەکی تایبەت بە ک  ەکتر،. ولێی بکۆڵێتەوە 
  ە ی شالیاری بەرپرس فەرمان بدات بسەبارەت بەوەپێبکات. بەاڵم 

و دەستخۆشی  دینار بۆ کڕێنی مێوەجات بۆ تاکەکانی پۆلیس  ٢٥خەرجکردنی 
انانرێت.  ن د تاوا نیان لەبەر ئەنجامدانی کار، بەهیچ شێوەیەک بەلێکرد 

ان  ەتە بەر دژ بە پۆلیسەکوڕێگەی یاسایی نەگرتو  ی ئەو هەروەها ئەوەی بۆچ
  ی چاودێری گایانەی دەسەاڵت کە بەرپرسن لە ستۆی ئەو دەزئەدەکەوێتە ئەوە 

 .( نەوەک شالیاری تایبەت ەی)مافی گشتی  ەرمانبەران کاری ف

ەکەی  قۆڵیو بەغدای پاش هێرشە سێو حەی ێشەکانی نەجەفسەبارەت بە ک 
وخۆبوو،  عید قەزاز شالیاری نا ەکات س بۆ سەر میسر. ئەو ١٩٥٦ساڵی 

دۆخەکە،   بەرپرس لە کی تری کاراو ت شالیارێئەو وەک گشبەرپرسیارەتی 
ەکانی دەسەاڵت،  فەرماناساو جێبەجێکردنی دەبوو بکۆشێت بۆ سەپاندنی ی 

بە   ارەت ەی دەزگایەکی ئەنجامدەرەوە بوو. بەاڵم سەببەسەر لوتکئەو چونکە 
یان دەستی  کردبێت  وەی ئەو فێلێە ییە بژاردن هەرگیز دیاردەیەک ن ڵبهە
رمانی ئەو کرابێت. بەاڵم  فە بە کارەکە  رۆسەی هەڵبژاردن یانردابێتە پوە

  هاندانی بەرپرسێک بۆ کارکردن لە ەستی هەبووە لەگوترێت ئەو د دەئەوەی 
بێت   ڕاستیش گەر ئەتر  پاڵێوراوی  بە  بەرانبەر  اناڵێوراوپ  یەکێک لە  سودی 

بۆ  ی دادگا سزای . ئەگەرچناگاتە مەرگ  زاکەی سبەاڵم دەژمێردرێت  تاوانبە
یاساڕێژ  ڕامیاری دەژمێردرێت.  ە بە تاوانی ئەو، نەکر وانە دیاریتا ئەو 
سێدارە،   نەوەکبڕیارداوە بۆ تاوانی ڕامیاری تاهەتایی بەندکردنی هە  یسزا

ەنە  ئاوڕی لەو الی ۆرێکادگای سپایی بااڵی تایبەت بەهیچ جبەاڵم د 
بوو   ە دادگاکە تایبەت ێت. بەوپێیەیش کبژمێر  میاریڕا نەداوەتەوە کێشەکە بە 

  سەری گڵۆڵەکەی لێ بۆیە هەردوو  ێت نە سیڤیلی ایی دەژمێردرە بە سپن

یی  بەهۆی بێئاگا بووە، لەوانەیە  زۆر ئاسایی لەال ی نا کەراکێڕ  ەیۆ ب ەونبوو
  ێت دادگایەکی ئاسایی ساییانەی دەبە یالەو ڕەوش ت ێ ب بوو دەستەی دادەوەرەوە 

ە دورە لە  ەی لەو دادگایە دەرچووبۆیە ئەو بڕیاری سزای ، ت ێسڵەهیێ پ
بەسنین   ە بوو دەستیاندالەبەرلەسەر تاوانبار  ی ەناگڵ بە رو ئەوقایلکەژیربێژیی 

ای بەغدادی،  یاسای سز ەل  ٢١٤بەندی  (٣بەپێی بڕگەی ) بۆ سەپاندنی سزا 
  دەرچووە پێچەوانەی یاساو  ١٩٥٩/ ٢/ ٤رە کە بڕیا بۆیە بڕگەی یەکی ئەو 

ی  و بەپێەژاویی دەرون لەژێر کاریگەری شڵ ەوە ئو ژیربێژییە. دیارە ڕەوش 
چونکە باری   ی نەیار بە سەعید قەزاز بەسەریدا سەپێنرا،ێک ەنخواستی الی

  ی تس ی دەلێکەوتوو انخۆرو زیبوو کە زەدەد هەژان ی لەو کەسانە  دەرونی زۆر
بە  دژ  عیراقیی  ێر باری شەقامیژ ، هەروەها بوون ەتیسیستەمی پاشای

ۆ  بوونە هۆی کاریگەر ب  یشو هەر ئەوان شایەتی ئەو سیستەمەی پا  وانیا پی
ژێر  روەها و سزا سەپاندنە. هەتاوان تا ڕوبکاتە ئەو جۆرە سەر دادگا 

کە هیچ   دادگا  وهاواری ئەو تەماشاکەرانەی نێو هۆڵی ریی هات ەکاریگ
رۆکی  ێگەپێدانی ئاشکرای سەەچێت ڕد  لەوە  . نەبووە وە ن پێڕواڵەتێکی یاساییا 

  ە ناارو دەربڕینی دروشم زوی خۆیان بەو هاتوهاوی حەزو ئارەەەوبادگا د 
ی دادگا  ئامادەبووانی نێو هۆڵ یەوە ئ ،ەکاریگەری خۆی بوو ەک  دامرکێنن

کەس  بێلەوەی نبار تاواهێناوە دژ بە ەکارو بازاڕییان بوشەی زۆر ناشێرین 
  ۆمای ب درۆ ڕوداوێکی بێبنە گشتی بە  رێت، لەوالیشەوە دادیاری بگ ێ ڕێیان ل

  پێ  ی ەکدنەوەی داکۆکنامەیەکجار خوێن وەو پتر لەسەعید قەزاز هەڵبەست 
  انی لەشکرگایە کە بەگشتی لە پیاوئەو داد خودی پێکهاتەی  . ئەوجاوەبڕی 

ی  ەکانیاساو پێداویستی بارەکانی دادو ی و شارەزایی ئەوتۆیان نەبووە لە بوون 
  ە ەوە نی یش یەکەئەندامانی بە سەرۆک  لەکۆڕی دادوەری، هەروەها هیچیەک 

ی  بەپێ  نە  ویان زانیوە یاسای  شێوازەکانی کارینە  کاری یاسایا بوون د خوێن
ەڕێز ماجد  ، جگە لە دادیاری گشتی ببوون دەقی یاسایی  ی ەزاشارپێویست 

ی  یراقادگای عمحمد ئەمین کە یاساناس بوو. باشە، وەک لەوکاتەدا د 
  یبەتە و تاادگای سپایی ئەو د  بوو  و پوخت هەبوو چی پێویست پاک  دادپەروەرو
اسا  اییترین ڕەوشەکانی یئاس  ەزاییان تەنانەت لە دەرکەوت شار  پێکبێت کە

ید قەزازی داوە،  جار سوێندی تاوانبار سەعیەک ەرۆکی دادگا پتر لەنەبوو. س
ەالیەکی ترەوە دادگا  ت. لبدرێتاوانبار سوێن نابێت بەهیچ شێوەیەک  کەئەوە 
بەدەستەوە   ەواویان تکاتی لەبەرئەوەی دیدەروان گوایە  ٤٦لە  نەگرتووە  گوێی 
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سزاکەی گەیشتە سێدارە.  ێک وان تا  ی ەسۆر پەڕ سلە یان ێ بووە بۆ گوێگرتن لنە
ەی تاوانبار کە دادگا بۆی  بریکار وە ئردنی ک لەالیەکی ترەوە داکۆکی

تاوانبار   تی؛ کاتێک ویە ( کە گو ەمەد سەالحەدین مح)پارێزەر  و ڕاسپاردبو 
ارەو  وە داکۆکی لەو تاوانباد  ڵێنی نابەدڵی بە بردووە ئەو بە بۆ پەنای

وە نە  و ەعید قەزاز کرد ۆ بێتاوانی سپاکانەی ب  ، ئەوجا نەهاوشێوەکانی بکات 
و ڕەوشی دادگا  اوە بەوپێیەی دەقەکانی یاسایی خواستی بەزەیی بۆ نیشاند 

و ڕوەشی کارەکەی وەک  و ڕەوشتی خۆیی دانو ویژ قی سزاییەکانی عیرا
نامەی "إتحاد  ڕۆژ  تەنانەت !. ازێت وخیدە  ارزەری داکۆک بۆ ژیانی تاوانبپارێ

/  ٤ۆژی ی ڕ١٩٠ژمارەی  ە لە ۆنیستی عیراقرگانی پارتی کۆمە ئۆالشعب" ک
ن لەسەر پێداهەڵدانەکانی نێو هۆڵی  و وکرد استەدا ڕەخنەی ئار ١٩٥٩/ ٩

بارەوە   پەیوەندیی بەو پارتەکەی  تەوە کەداوە بەرپەرچ  شی ەیئەودادگاو 
شارەکانی   بەرایەتییەکانی پۆلیس ە بەڕێوگشت  ەوەی نامە لە ئ ئەوجا . ت بێوبو 

وە  وبروسکەیان دەرخست  یا ن فەرمانی وەبو گەیشتووە تیایاندا نعیراقەوە 
ی دابێت بۆ تەقەکردن یان  فەرمانسەعید قەزاز  بەوەی شالیاری ناوخۆ 

، بۆیە ئەو خااڵنەی بوونەتە  ناژ بە خۆپیشاندەرژی د دوتیبەکارهێنانی تون
ا یاسایی نین بۆیە  قەزازد  ا بەسەر سەعید پەی سەبنەما بۆ ئەو بڕیارە تایبەت

ت. دەتوانین بڵێین سەعید قەزاز لەسەر  کرێب تاوانبار تا پێی  نینپەسەند ەی مای
ارە  ەبوو سزادراوە بۆیە پێویستە ئەوبارە بەهەند وەرگیرێت بۆ دووبتاوانی ن

سەردا بدرێت گونجاو  ی بەی دادگایی کردنەوەی تا بڕیاری دادو سزای ڕاست
بە  ن، ئەگەرچی دۆسێی ئەو کێشەیەدا هەنێو لە ئەو تاوانانەی  استییلەگەڵ ڕ

  بەاڵم بووە،  ی لێی بەرپرسەکارو هەڵوێست لەو  هەندێک لە انی نازانینبێتاو
خرێنە  ب  تی و هەڵەکانی ڕژێمی سەردەمی پاشایە ت گشت تاوان شکرێێنا

ستەمی پاشایەتی بەاڵم  سی  لە بوو  بەڵێ سەعید قەزاز بەشێک .ئەستۆی ئەو 
نەکانی سیستەمی  و تاوا وو وا گشت ئەرک ئەو گشت ڕژێمەکە نەب  اەتەنههەر ب 

 ئەستۆ. یەتیی خرایە  پاشا 

دەڵێت؛ دادگاکەی مەهداوی هیچ   مامۆستای پارێزەر عەبدولقادر ئەلدبوونی 
بوو   ڕۆژەی لەگەڕدانەکەوتووە بەڵکو تا ئەودەر پێوە  واتایەکی دادوەریانەی 

  ەکی هۆی مڕۆیش هەر بەەکوو ئو تاوەیانە قەیرانی دادوەری لە  بوو  جۆرێک 
   .دادگا یەکان ۆ پێەوەرو ڕەوش ێکشکێنەر دەژمێردرێت ب ت

  هەڵبەستراو بە قەزاز کێشەکەی سەعید وەها )بەپێی باوەڕی ئەلدبوونی( هەر

، لەوانەی هەڵوێستی  بوو یەتی پاشا  دەمی مەبەستی لێدانی سەرکردەکانی سەر
نی ئەو کە  وبۆچو  بەپێی  ستانی عیراق، هەروەها کۆمۆنی  بە  دژ  ەگیریان بوو 
وە بۆ  ورد ا کاریکاد دادگ چان لە ساڵ یەکو ٤٥وو پتر لە ب پارێزەرێک

دوەری. ئەو بڕیارەی  دا پاندنی یاساو گشت بوارەکانی تری کارڕایەکییچەس
ەمئامێزو خودی دادگاکە دوربووە  ی داد سترەکە بڕیا وسزایان پێسەپان پوچەڵ 

 . 71ێی بزربوو لەریی ەتاوە تا کۆتا باری دادپەروسەر ڕەوشی پاقژو لە لە 

  یەزاز ڵێت؛ سەعید قەحموود ئەلچەلەبی دەری موساڵوی" مامۆستا م"پارێزە
  اکۆکی لە ەهداوی وەستابوو د لەڕووی دادگا )الوازەکەی!!( م  شانازی لە پڕ

 .72ی و چارەنوسی خۆ خودا بوو بە وەڕپڕبا شکۆی خۆی دەکردو  

ەوەی  نڕنەدائاو ی بڕیارەکانی بسەلمێنێت دادگاکەو ناڕەوای ئەوەی ستەمکاریی 
ساڵ وەک   وسێ تاوانبار سی نکە چوامرازەکانی بەزەیی. دادگایە لەگشت ئ

پەنجا ساڵ   ەمەنی لە ت وەکتریشمانبەرێکی گشتی کاریکردووە، فەر
یاسایی یان  چییەکی هیچ سەرپێ ارمەندی نی کدرێژایی ژیا بەرەوژوور بوو بە

ین  ن بتوا ئێمەن بۆئەوەی بوو ئەوانە هۆ نەداوە. گشت  و تاوانی ئەنجامکەتن 
  ، تاوانبار لە  ی داکۆک پارێزەر  ا هەروەه . بزربووەروەری دادپەدا ێلەوبڵێین 

  بۆ ڕوونکاتەوە کە لە  ی و بوارانە ە ئ ی تا هەندێک ڕاستیڕوبەڕووی نەبوەتەوە 
  لە پێچەوانەوە لەبری پارێزەری داکۆک  بە  ، بەڵکوووانیوەڕ  اندادگادا لێی
دوەر ئەو بنەما  اتەی د پارێزەری دژ. هەروەها دەس ە وەتتاوانبار ب

ەردا  نی بەس ەوکاتەی تاوا ئ تاوانبار بێسوچە تا کە  نەزانیوەرییانەیان دادوە
بێالیەن نەبووە  هەر لەسەرتاوە  ەی ڕەوشبێ ەوی ئەو دادگا بۆیە ڕێڕ ،دەسەپێت 

 .بێلەوەی ڕێیبدەن پاکانە بۆخۆی بکات سەپاندووە  بەسەر تاوانباردا   سزای

وشتارەی  ئەو ک ١٩٥٦ساڵی ت: کەێ دەڵرێزەر جەرجیس فەتحوڵاڵتای پامامۆس
کی یاسای نائاسایی دەرچوو  ێڕویدا بڕیار یشاندانەکانی بەسرا ئەنجامی خۆپ لە

دەستی   ەوتە و بەرپرسیارەتی ڕاستەوخۆ کت کەوی پەکبەهۆیەوە ڕەوتی یاسا
ئەو   کانی ئەوێ کە ناوی )ئەحمەد ساڵح ئەلعەبدی( بوو، واتەسەرتیپی هێزە
ڕوخانی  ووزەوە تاەبەیانیی چواردەی تەمرەلەب یەی سپا کە یدادوەرە گشت 

 
/  ٩ەلدبوونی لەمووسڵ ڕۆژی ولقادر ئوتنم لەگەڵ مامۆستای پارێزەر عەبدپێکەـ چاوـ 71

١٩٩٥/  ١٢ 
 ١٩٩٥/ ١٠/ ٢٨ڕۆژی  ەڵ مامۆستا مەحموود ئەلچەلەبی لەمووسڵلەگــ دیدارێک  72



 وودزوهێر کازم عە بب           ز ەزاەرنج لەسەر سەعید ق س

185           186 

  تان بۆ بژمێرم لە تر  یوانم زۆر ناو ەدا بوو. دەتپلەی  تەکەی قاسم لەودەسەاڵ
و پلەو  ەرپرس بە بی تەمووز کردنی ١٤بدی( کە شۆڕشی هاوتای )ئەلعە 

ایەتیی  دیدی یاسایی بۆیبچین( بەرپرس سپاردن. )ئەگەر بە نگی پێ رمانی گر فە
  ە وە ئ رپرسیارەتی قەزازبە اندا کەمترنەبوو لەرشاندەکوشتنی خۆپی ئەوان لە 

 . 73ی وەرگرین گریمان ایی بەر بەرپرسیارەتیی یاس ئەگە

  و ەزازید قە سەع بکردن دەی یوکایەتس  بوودەقوشقی کە مەهداوی زۆرجار 
الیاری خوێنڕێژو مۆرکی  و پیاوکوژو شۆفرۆش خ تانووتی لێدەداو پێیدەگوت 

کردبێتە سەر سەعید   یهێرش  بەاڵم هەرکات سەرۆکی دادگا ،شەرمانگیز
وە بەهەمان شێوەو  ڕکەی تاوانە  ێدەنگ نەبووەو لەنێو لێی ب  ئەو ەزاز هەرگیزق

ەڵی کەوتووەتە  لەگ اوەتەوەو ئازاو دلێرانەهەمان گوڕ وەاڵمی مەهداویی د 
   .ترسی پێوە دیاربێت  مشتومڕ بێلەوەی هیچ 

وەها لەو  رە، هەە ناسرابوو کە توندو بەزەبرقەزاز لەکاتی فەرمانبەریدا بەو
کە   دەرکردبوو وە بەبوو ناوبانگی  وخۆ شالیاری نا دا کەششایەتیسەردەمەی پا

  ە بۆ هێزی زۆری بەکارهێناولەکاتی خۆپیشاندانی کۆمۆنیستەکاندا زەبرو 
بەندیخانەدا جۆرەها باری   کۆنەقینەوە لە  پێکردنیان، بۆیە بەبۆنەی ئەو  باڵوە 

  ە مەهداوی ل یە هۆ ئەو ان مەر هەلەبهەر لەگەڵ بەکارهێناوە، ئەشکەنجەیان 
تاوانبارانەوە  لەنێو ڕکەی  بشکێنێت، بەاڵم ئەو دادگا کۆشیویەتی شکۆی

ێبکەیت.. دادگایم  یم پ ت: "نەکەی سووکایەتبەسەر مەهداویدا دەیقیڕان دەیگو
اوخۆ  شالیاری ن تیم پێبکەیت.. من بەوبۆنەیەوە کە وکایە بکە بەاڵم بۆتنییە س 

بۆ ئەوانەی هانایان  ومە ئازادی دابینکەم ت ویس و بووم فەرمانم بەجێگەیاندووە
ئەگەر ئەمرۆیش شالیاری ناوخۆبم  خۆ ڕژێمەکەم، نی پاراست  و بۆهێناوم  بۆ 

هیچ پەشیمان نیم لەوانەی کردومن".   ومەو کەم کە ئەوکات کرد هەر ئەوە دە
یی بە داکۆکنامەکەی  ید قەزاز بەو وتە بەناوبانگەی لەبەردەم دادگادا کۆتاسەع

مدا دەبینم مافی  ەنارە کەسانێک لەبەرپێ)وا سەردەکەومە سەر ق گوتی هێنا کە 
  زۆر لە  ین( دیارە هەر ئەوە بووەتە هۆی ئەوەی ماوەیەکی ەیان نییە بژئەو

ێبکەن تا  ت  یکەن. وەک زۆرکەس کۆشیویانە کاریا بەند ایید ژوری تەنه
  و وتانەی گوتوونی بەاڵم ئەو پێشنیاری لێبوردن بنوسێت بۆ دادگا لەسەر ئە

 
الثقاییة العامة،   نع دار الشٶواوی/ مطابحەمەد حەمدی ئەلجەعفەری/ محکمة المهدـ مـ 73

 ٧٧٠ــ    ٧٦ / الپەڕە ١٩٩٠غدا  بە

ویان  وبێهوودە ڕ ە. پاش کۆششی زۆری ی ەکۆبیر وێینەداوەتە ئەوجۆرە گهیچ 
  ی ی تا نامەیەکی بۆ بنووسێت بۆئەوەی کەمێک نەرم تە هاوسەرەکەەوکردو

ئەرکی لەسەر   بەندیخانەدا کەمێک دادگا تا لە بوردن بخوازێت لەو لێ ت ێنێ وبن 
  ە ل ت ێس وون ەد  ی ۆ ب اد کە یک ەیە مان ە ل ی ەکەەرس واه ە وەیە نۆ بو بە ، سوک بکەن

  بۆی دەنوسێتەوە بەاڵم ئەو لەسەر پشتی نامەکە  نور وب ب یێل  ت ێزاوخبا گد اد 
ێت  ەکەوێ د جا کە ئەوەیشیان بەرگو ببیت بە بێوەژن( ئەو ەبە وەئ  ی ڕوان)چاو

دەسن دروشمێک لەسەر پارچە پەڕۆی دوورودرێژ  قی دەبن، هەڵقوش رتپ
ا نوسراوە  و لەبەردەم دەروازەی شالیارگەی بەرگریدا هەڵیدەواسن تێید وسن دەن

ت  ن بەاڵم سەعید قەزازو بەهجەو کامل قازانچی لەژێر گڵدا)عەبدوڵاڵ شاوی 
عەبدولکەریم  کە  ە بوو دیارە مەبەستیان لەوە  یە هێشتا خۆش دەژین(.یعەت 

دا ئەوە  ژورەوەی شالیارگەی بەرگریوژێنن تا لەگشت هاتنەاسمی پێ بورق
بێتەوە کە   وەبیرەعید قەزازو بەهجەت عەتیەی و ئەو هەڵوێستەی س ببینێت 

  ەردەم نپەروەرەکان. سەعید قەزاز ه دژبوون بە بزوتنەوە ڕامیارییە نیشتما 
کە  ەی پرسیوە مانو خزی ەی لەو هاوواڵت کەڕۆر پ مانەوەی ئەو هێمای سە

  و مانەوەی بوون  یال  ن ایر یب اد نە ه ی ەو ەب ،بەندیخانە ەردانی لەچوون بۆ س 
وەتەوە تا  وکرد کۆن بووبێت نوێیان ە کۆڕ ەپهەرکات  اد نای ژ ە ل ەوو ب  و ئە
سێدارەدانیشدا   وکاتەی قەزازو عەتییە لەسێدارە دران. ئەوەبوو لەکاتی ئە

قەزازو  رکەوتنی سەعید سە کاتی ن بۆ شل بەستوە تا لەارەکەی گوریسی قەنا
و ئەوان چێژ لەو دیمەنەی  ەکەی سەرنەگرێت ۆسەی خنکاندنپر دەسکردن بە

ڕاکێشاوە ئەو کەوتووەتە سەر  پێی  ن. ئەوجا کە تەختەکەیان لەبن وەرگر
تەوە بە  ملیان کردووە  وە ەوتوەو د رک نا یز رەببە بوراوەیی دووبارە  زەوی
 .74ەدا ەکقەنار

قید  سەرۆکی دادگا عەەیەکی ڕاستەقینە وێن ەین ب ێنەر ئاشناکە ووەی خ بۆئە
  ، لەداگای گەلخودی داد  ەلمەهداوی کە بەناوبانگتر بوو لە باس ئ فازل عەب

ەرە  پێوجۆرە هێشتا زۆر لەو  واڵتێکی خاوەن مێژوی وەک عراق کە
  ەکانی ڕاگرێت، بەاڵم لە و نەریتش ڕەو و قەشەنگانەی بەبەرەوە مابو 

  و زۆر ی نەنگیباری وە تاوەکو ئەمڕۆ ەدوا ب ١٩٦٣فەبریوەری  تاکەی کودە
 

مێژووی عیراقی نوێ لە   لەەست ساڵ ــ مەحموود خالس/ ذاکرة الورق. ش  74
المٶسسة  چاپی، ــ نووسیسنی د. وەلید مەحموود خالس/ لس بیرەوەییەکانی مەحموود خا

 ٥٣٣الپەڕە  ٢٠١٠راسات والنشر/ بەیرووت لدالعربیة ل
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لەدوای   دەستی ئەو ڕژێمە یەک  و بینی لەشت چە نما و ناسۆرین درزو بر 
سێک  بوون. پێویستە بۆ نرخاندنی کەپاشان پەیدا کانەی بەرەی ڕاست کە یە
و  کەی نیشتمانە و ەل گ کردووە بە  ەوە بکرێت بە پێوەر کە چی پێشکەش ئ

  لە یی چ و و نیشتمان ڵ کۆمەڵوە لەگەبو ەیەک بەخشند ەچڕاد  الەڕەوتیدا ت
ارەکانی  ب  ە سەبارەت بە هەڵسوکەوتی لە رکراوبۆ تۆماپەڕاوی مێژودا 

  بووە  چالیەنێکی ڕامیار  گوێدانە ئەوەی سەر بە  بێ  داو کۆمەاڵیەتیڕامیاری 
دیدێکی بێالیەن   ستە بە و نەتەوەو ئاین بووە. بۆیە پێوی یان بەچکەی کام چین 

بریتیبێت  ئەنجامێک انپەروەرییەوە بگەینە لەڕوی نیشتم  ە تاینەوچ ودا بمێژ  بە
مە بەوپێیەی  . ئێو الیەنگیریهەڵچون  و ژیربێژیی دوور لە دان و ویژڕاستی  ەل

بۆ  یشمان هەر ئەو ، کۆڵەکە دەزانین بۆ ڕاگرتنی مێژوو هەمیشە ڕاستی بە
  ەو بنە  د ەنگانو هەڵسۆسەی تۆمارکردنەم پرپشتی پێببەستین ل بووەتە هاندەر تا 

   .ێنێتە ئەنجامبمانگە  ئاواتەی 
نێوان ئەو تاوانبارەی دادگا   بینین لە جیاوازییەک ب ت کاتی هەڵسەنگاندن پێدەچێ

  شەهیدی کۆچی  بە  ی ەی سەرۆکی دادگائەو و سزای بەسەردا سەپان ناڕەوا  بە 
   دو هەڵەو تاوانەکانی لەگەڵ خۆی برد. کر

  رچووەی عیراق کە ەبەس مە ئەوسەردە ڕاستێنیی  ەکانیڕ با زۆر لە  لەتوێی
  ی ڕامیاریمێژوی  بۆ ان ڕۆڵی گرنگی  دەرکەوتن  هەندێک ناو  و گێژاو  و لە پڕبو

عیراق.   ەیڕامیاریی  وەمێژو  ولە بەشێک  خۆیشیان بوون بە  وجێهێشت  عیراق
  ر ێژ  ەتە نو وت وە ک ن ایشی ۆخ ڕوداوەکانی، ە سەر وەتکرد  کاریان  ئەوان وەک 

و  ی ئەرێنی ەڵوێستهبێ ە بوو هەڵوێستی نەرێنی یاندا لە ژیانی ، وەک یراب
دەبێتە   دووە لەو  یەکێک ی ناوهێنان تەنها  ەر بە یش نەبوون، بۆیە هڤانە مرۆ

  ا د ێو ەل ،بزردەبێت  ێالیەنیب ت اکوە ئ ی ڕۆژگاروتەرازو  ەل هۆی السەنگی
  ی نێو یسماو و ئارەزووی قەتت ێبەد  ا رکشائنووسەر  یمەبەستی نیازکراو 

ێتە هۆی  بدە ش یاو زۆر جارد ێنیڕاستارەکانی ببەسەر  دەبێت مێشکی زاڵ
 .ی شۆپ ەد رەپ

پشتبەستن   و،مێژو سەر  کردبێتەکاریشایەتی عیراقدا سەردەمەی پا و ئەوەی لە
پێگە  کۆمەاڵیەتی یانیش  چینی یان  ەکی خێل تەی پلەوپایە لەنێو پێکها بووە بە 

کانی  خولە لە  بوون سەر بە الیەنەکانی دەسەاڵت  انەیڕامیاریی ئەو پارتەلەنێو 
  دابازنگەیەسێ ەو دەرەوەی ئ کەس لەبۆیە ، دا تیێمی پاشایا و ڕژسەردەم 

 .ارکات او بۆخۆی تۆمن  واونیوە دەرکەوێت نەیت

وەستابوو   دژدا ڕیزی عیراق کە لە ەینیشتمانیی ە نەیاربزوتنەوە ئەو بەاڵم 
و  و بەها ڕەوش  بەپێیو ناکۆک لەگەڵی، شایەتی ڕیزی دەسەاڵتی پا بەرانبەر بە

اری  خۆی دی ڕامیاریی  خشەی نە انە ییمانپەروەر نیشت  یبۆچوون دو دیو خۆ 
ی  ڕەوش  ن دوور لەەوت وە دەردەکئەو بارانە  ی ێو ت  لە  بۆیە ناوەکان  د دەکر

وە جۆشی  ابز ئەو  بۆیە دەسەاڵت.  یی بە خێڵەکی یان چینایەتی یانیش سەر 
ناوی کەسانی   وەی کۆمەڵ ان نیشتمانپەروەریی ی هەست بوو بە  سەندو ئاوێتە 

ەکارییەکانی چاالکیی  زی ورد ن لەڕیناوی خۆیا  کەوت دەر ێل  یبایەخدار
اوانە پشتگوێخات،  و ننییە ئە ی ۆب توێژەر  ، بۆیە رکرد ڕامیاریی عیراقدا تۆما

  ەی ڕامیاریی یە مێژووی و پێگە پشتگوێخات لە هەروەها بۆینییە ڕۆڵی ئەوان 
یان   چی بۆ ئەو بووبن  ن وو کر  یدیاریکراوەدا تۆمار  کییەماوەلە کە  داعیراق

ی بە دانسقە  ەکاننەوەی پارتە ڕامیارییبزووت ەوی لەوسەردەمەدا ب. ئەژ بەو د 
خۆیان   توانییان هەڵوێست بۆ بۆیە  ان بوو ی یی بتەویەکانگییر  ت دەرخس

ڕامیارییەکانیان لەگەڵیەک ڕێکخەن، بەو بۆنەیەوەو  و جموجۆڵە تۆمارکەن 
رە  ، بەوجۆجەماوەری میللەتی عیراقوونە مایەی ڕێز لەالی ب  لەپێناوید 

ی پاشایەتی  ەدەسەاڵتئەو  ەرانبەر بەڕەوشی برکرد ازییەکی زۆریان تۆما جیاو
واتە ئەو   ،لێ دووردەکەوتەوە ی عیراقیجەماوەری  هۆبەرەبەرە لەبەر زۆر کە

  بزووتنەوە نیشتمان ئەو و ئارەزووی نج لەگەڵ ئاما بوو ناکۆک  دەسەاڵتەی 
  ە کە ب بەرەیەکی یەکگرتوودا  ی وزەی خۆیان یەکخست لە انەیەەروپەر

 ەرەیسەند. گۆڕەپانی عیراقیدا پەییان لهێزو کاریگەر بۆنەیەوە 
مایە  یەتی ئەو بنەڕمانی دەسەاڵتی پاشابەاڵم پاش 

و  ١٩٥٨ی تەمووزی ١٤گۆڕا، واتە لەپاش 
ەڵدانی سیستەمی کۆماری بەسەرۆکایەتی  سەره

  و بەپێی نەخشەی زەعیم عەبدولکەریم قاسم 
ی  پێز و هێز ئەفسەرانی ئازاد کە بەهرەیان لە 

و  نەوە ڕامیاری ت بزوت و بنەماکانی گشئامانج 
گونجانیان   وت انییەکانی عیراق وەرگرنیشتم
نێو   واتەکانی گەلی عیراق. لە و ئائامانج  لەگەڵ

ئەفسەرانی ئازاد، ناوی عەقید  زۆر ناودا لەڕیزی 
ئەندامانی ئەو   لە  بوو  یەکێک ئەو . فازل عەبباس ئەلمەهداوی دەرکەوت 
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  ڕێکخستنەکانی  لەنێو ن بووەازاد کە پەیوەندیی ئاشکرایا نی ئشانانەی ئەفسەرا
تەمووزی   ی١٤شۆڕشی لە بوو  ە بەکردار بەشداربوو ک لەوانە  سپا. ئەو 

  ئەفسەران  ەک لە هیچیدەگرێت وەرپیشەیەکی نوێ  وا ی پیاوە  ەو . ئ١٩٥٨
  یاندا اننیشتمانییەک ەشخەن  نە لە ن بۆ دانابووپالنێکیاهیچ نە نە ناسیویانە  پێشتر

ەی  شالیارگ سەر بە یە ایبەتااڵی ت سەرۆکایەتی دادگای سپایی ب  پلەی ئەو 
بەپێی   یانێڕانە شۆڕشگ  دادگا  . ئەو(مة الشعب محک)بەناوی  بووە بەرگری 

دگاییکردنی سەرانی ڕژێمی پاشایەتی، بەاڵم  بۆ دا هێناپێک تایبەت  کی یاسایە
باری  دێک هەنن بۆ دەچوو، ئەویش بەبۆنەی وەپێشهاتی پاشان کێشەی تریشیا 

  ە ک دابڕان  هۆی لێک ە بوو نا شاپەی دەرئەنجامی ئەو درز لە میاریڕا
 .دوچاری بوون   و نیشتمانەکانی کۆمەڵ ڕیز

 

ندامەتی  و ئە سەرۆک عەقید فازل عەبباس ئەلمەهداوی ات لە ه دادگایە پێ ئەو 
موود ئەلسەالم،  هەریەک لە عەقید فەتاح سەعید شاڵی، موقەدەم شاکر مەح

و  ەک ئیبراهیم عەبباس ئەلالمی و ڕەئسی یلدووری ر ئەموقەدەم حسێن خز
 د ئەمین. عەقید ڕوکون ماجد محەمەندەیی دادیاری گشتی  ی نما
  وە دادگایەکی لەو و بشکی سەرکردایەتی شۆڕشدا لەمێ  ئێمە نە بۆچوونی بە
  لە لەئ نابوو، بەڵکو بەشێوەیەکی ناکاوو پەاد  وەیە پێکبێت نە پالنیان بۆ شێ

سپایی   وەک ە. ئەو دادگایە، داوان بۆیبڕیاری یاسای  اوداەنجامی بارێکی شڵەژ
دادگایەدا زیندوو   و ئەرێنی لەوخاڵی نوێ  اوازو تایبەتیش بوو.ی ، جبوو

گەکانی  ئێز بوو لە کردن دانیشتنەکانی دادگایی وکردنەوەی ڕاستەوخۆ باڵ 
ەنسۆرو مۆنتاژو  بێ هیچ س وو ڕەنگ ادیۆدا، واتە بەدەنگ و ڕتەلەڤیزیۆن 

   .دەبینراو دەبیسترا قزگا هاوپەیوەستەکانی عیرای دەچاودێری

  ە یۆ ب ەهاتبوون پێی ڕان  ە ک مرۆڤی عیراقی وو بۆ ب  نوێ  کی اردەیەید  ە ئەووەک 
و  ئەدادگاییکردنی  نی عیراقییان لە کرد بۆ ئاگادار و و یش بەرنجکێش سکارێکی 
ێشوەوی  ڕیزی پ  دا لەعیراق  ی ایاتیسەردەمی پاش لە انەیو شالیاربەرپرس 

.  " ی خولی لەناوچووسەران " ناونران. واتە ئەوانەی ا بوون اڵتد دەسە
زۆر  ئەوکات "ئەگەرچی  ە کڤزیۆن بینەرانی تەلە لەگەڵ  ڕادیۆ  گوێگرانی 
  ی نا کـ(ناربە د وان ا ویل  ەب  ت اک وەئ)  ا گزێر اپغداو نکە تەنها بەبوو جوسنووردار

یری  ب  بوو چونکە لە  یەکجار زۆر پەسەند  انهاوواڵتیی یدەیانبینی" ال  ی کنزی

  و ن ئەوجۆرە دادگاییە ببین  دەروبەری و دابەغلە "ە و هیچکەسێدا نەبو
ی  وێبیست ی ڕادیۆوە گ ا لەڕێرئاشک بە وا  شیدادەرەوەی و ق اری عیرسەرانسەلە

و  زواڵڵ دەنگێکی  بە بۆ دەرکەوت  مەهداویمان نزیکەوە  لە . ئەوکات ببن
و  نەریتی شەی بەکارهێنانی و و بەتوانا لە ەکانی مڕ لەگەڵ دژپڕتوانا بۆ مشتو
دیاردەو  دەرخستنی  لەبۆ بوو توانایەکی ورد خاوەن وەها کولتووری، هەر 

و  سەریان  لە  داانلەگەڵ تاوانبارتومڕ ش مدانی ئەنجاملەگەڵ ڕوداوو  ی گەواهی
و پیاوە نە یاسای خوێندبوو نە  . ئەگەرچی ئە وەاڵم لەبارەیانەوە و پرس 

دا  دادگایش لە کەی نە تەمەبواری یاساو سیس ویانیش سزایی زانستیی دەرونی 
  ۆیە اوە ب دبوو، بەاڵم دیاربوو خۆی لەسەر ڕۆشنبیریی گشتی ڕاهێنکر کاری
 بوو.   یەییکارامە ئەو تواناو   خاوەن

کرد،   کێش  دایخۆ  الی ەی ب رنجی گشتژی دادگایکردنەوە سەڕۆ یەکهەمین  لە
هاوکات لەگەڵ   کە ۆڤەو ئاماژەکانی وتەی نەستەقئەویش لەڕێگەی شر

هێنا بەجۆرێک  دە بەکار اقیو عیری عەرەبەریدا هۆنراوەی دادومشتومڕی 
و ڕۆژێک  و ا هاتبڕاهاتبوو نە بەمێشکیاند ینی نە بەب ئەوکات    تا  بینەری عیراقی
جۆرە  داربکرێت لەو، یان تەنانەت ئاگاببینن یان بیبیستن کارە بێت ئەوجۆرە

ندا  تاوالەنێو ڕکەی  بەرپرسان و ی شالیارو جەنەراڵ ە کردن پرۆسەی دادگایی 
و  نەوەو لێبوردن دەخوازن لە گەلی عیراق پاڕێداماوی وەستاون دە بە

ەتیانەی شکۆی  یو کەسا هەندێک لە  شۆڕش. ئەوە چگە لە ی یسەرکردایەت 
ە بابەتی  ک بوو قەزاز انەوە ڕێزدار سەعید ، لەسەروی گشتیپاراست دە خۆیان 

ی  هەڵە  لە  ە نەبوو دادگا بێبەش انی کۆڕەک. ەلەسەر ی ئەم توێژینەوەیەمان
وشاندنی  و و ڕدژ بە تاوانباران  ارهێنراوە بەک کە  ستەم  لەو جۆرێک یاسایی 

هەڕەشەی   ی تانوت ەشێوەب داد، چونکە سەرۆکی دادگاشکۆی خودی 
انێت ئەو  بز هەروەک دەبوو  ،ئەو بێالیەن بێت  لەکاتێکدا دەبوو  یشت هاوەد 

  ە ئێم وەک ،تاوانی بەسەردا نەسەپاوەت هێشتا رێ تاوانبارەی دادگایی دەک
ی بڕیاری تاوانی  انێک دەگیرێت بێتاوانە تا ئەوکاتەتاو ئەوەی لەسەر  ، دەزانین

نەی کراون  بەشێکی زۆر لەو هەاڵ  یارەتی بەرپرس ، بۆیە سەردا دەسەپێت بە
دەکەوێتە سەر ئەو   یتر بەشەکەی  ودگاتۆی خودی سەرۆکی داکەوێتە ئەس دە

کۆڕەکانی   لە  ۆڵەکەدا ئامادەن بۆ گوێگرتن ه  جەماوەرە گوێگرەی لەنێو 
ئەو   ،هۆی شکست بۆ بەهاو بارستایی دادگاکەەوەتبو ەوەی دادگایی، بەاڵم ئ

  ەرز بەنگی د  دا بە پرۆسەی دادگا ی وەچوون بەڕێ کە لەکاتیبوو  هاوارە و هات 
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یان لێیانی   ێت ێیان ببڕ پ  کەس  ێلەوەیب یان دەخوێندەوەری دروشمی ڕامیا
  ئەوکات لە  یەکانی اری ڕامیە ی شەڕو ناکۆکی بەهۆی دیارە ئەویش  ، ات کب قەدەغە 

  یڕێگە  ی بارە ناهەموارە و درێژەدان بە  هۆی  تە بوونە واوە د عیراق ڕویان
  و ئەو ی و بیانی عەرەب ەاڵتە سەڵی دەو پەنجەی چەپبۆ دەست  دەکرد خۆش

اکۆکییەکانیان گەیاندە  و نی عیراق ە جەستن ترنجانە نێو نۆکەرانەی خۆیا 
نێوان پارتە   لە  یەی اریڕامی ئاژاوە شەڕو  و وڵقو  ئەو پێکدادانە ئاستی 
انی  کنێو ڕیزەدایەوە راق. سەرئەنجام ڕەنگینپەروەرەکانی عیشتمایە نیی ڕامیار
و نەریتە  گشت داب  ەسەرباڵی کێشا ب ا ئەوەی ت ەسێتیو باری کو پارت کۆمەڵ 

  ئەو  باڵوکردەوە بەناو گشت مااڵندا تا و ژەهری خۆی قەشەنگاکانی عیراق 
 .بێجیاوازی  هاوواڵتییانگشت  اتە سەر پارووی ئاستەی بگ

  و بوو بە ی بوو زۆرکەوت لەسەر  ی عیراقدا پەیداەستە ج ی لەدرزە ئەو 
ی، زۆرکەسیشی  ونووەپێشچ و ەردەم ڕەوڕەوەی سەرکەوتن کۆسپ لەب

روەرەکەی بە  یە نیشتمانپەەتانەی سەرکردایەتی رکرد پابەندبن بەو هەڵمناچا
ئەوەیش   و گۆڕانسازیدا. پێنااوی دەنا لەسەرۆکایەتی عەبدولکەریم قاسم هەنگ

  لەگەڵ  وو دەزگا سیخوڕییە بیانییەکان تار  یبنکە ە ۆر لز  هات کە ەوەئپاش 
نەزانی،   بە وبێت یان پێزانین بو  بە ئەگەر ،ەسەاڵت بەد  ی دژالیەنە نەیارەکان

هەڵە  نی بێبەرن کە قۆناغەکاانییە لەناو زموونە نیشتمن ئەو ئەەوە دەکۆشا پێک
نە  لەنێو ڕێڕەوی ئەو ئەزمو  ت دابڕوو کە بوو  یی ئاسا بارێکی  ئەوە .نەبوون 

  ی ەجیاواز ە ڵوێستهە و ەست و هنەنگ بارە و ئەو کرۆک گشت لەگەڵ  وی وێیە ن
ۆ  بوون ب  پێشهەنگ کە  تنەوەئەو سەرکردانەی بزوو وونیۆچبیروب نێو

ان  نێوکەوتە درزو دووبەرەکی  نپاشا  رانی ئازاد(.واتە ئەفسە( شۆڕش
  ە ندێکیان بکەونە دەسگیرکردنی الیەەی هەنستئا و تا گەیشتە ئە ئەوانیش 

  نەکانی ە یال لە  ن نبڕی تاخمێت بکەوێتە ژیا ەکانیان تا دۆخ گەیشتە ئەوەی ەیار ن
نەوەو  ەو ەرانی ئازاد لەیەک دورکەبوو ئەفساقۆناغ ئەووو د ەخۆب تری نەیار

یانەیان قۆستەوە لەبۆ  یئەو ناکۆک یشالیەنر . زۆیو سەد یەک لە  نا یشیروتیر 
ەی  ئەو ە نەوە بۆ ڕەوتی کالسیکی تا گەیشتو گەڕاخۆ تایبەت بەندی وە بەرژە
ڕوخانی دەسەاڵتە   لە یەی ڕووی ڕەوڕەوە ئەو و و قوڵتربن وەکان قووڵڕودا

 و. خێراتر دەبو خێراو ەهات تا د  کرد  ەبدولکەریم عەی  یەکنیشتمانی

  وئەوە ڕوویدا بەڵێ  ،ادەی هیزی کردارە ار بەهەمان ڕکرد ، دژەدەوترێت 
و  م عەبدولکەریم قاس ەکەیدەسەاڵت لە بەرانبەر ر پەیدابوو کرداهێزی دژە

خودی دادگاکەی   یەکێک لەو هەاڵنەی هێزە نەیارەکان ئاماژەیان پێ دەدا
 .ت ایەکی نەرێنی بۆ دەسەاڵ( بوو کە بووە هێم عب شکمة المحمەهداوی )

و  داوی دەیکردن کاردانەوە بوون دژ بە کار هەاڵنەی مەه  ئەگەرچی گشت ئەو
قید  م عە، بەاڵانی نەیار بەکۆمارو عەبدولکەریمی سەرکردەەک هێزستی هەڵوێ

بۆ کۆمارە   دەکرد  ە یەوخۆ  و خۆشەویستیدڵپاکی  مەهداوی ئەو هەاڵنەی لە 
  دەبڕی رانە دەرم ڕەفتارەکانی ساکابەاڵ  ،و سەرکردەکەییراق ع گەلی  وساواکە 

ارتە  پ ی ەخاڵی مشتومڕ لەنێوان زۆرب بووەتە  مەهداوی ۆیش تاوەکو ئەمر بۆیە 
بەرەنگاربوونی   ە لە کردبووەو. وەک خۆی یەکالیی ەکانی عیراق ی نیشتمانی
  ڵی هەرگیز پائەو  وەکترکۆمار. و شۆڕش  خانەی دژدا بوون بە لە ئەوانەی 

نیشتمان   ، نە لەون و نیشتمانەکەی بوراق ە بەوانەی دوژمنی عیونەدا
لەپێناو   شی کۆش هەر و هەڵوێستی الیەنگرانەی بۆ گەل  نە لە  ڵگەڕاوەتەوەهە

  ەو هەڵوێستەی ەر ئ لەسدانەوسانی  هیچکات وە. وەک بوئاسودەیی ئەودا 
هیچ   لەگەڵ  بەستیش نەبووە پەیمان . مرکاوە نەدا هێمن ش یهیچکات. نەکردووە

و  قاسم کە سەرۆک  کەریم ۆ ڕوخاندنی عەبدولب  ڕامیاری  ی تر ێکی زی ێه
 .ی بوو وورزاپ

تا ئەو ڕادەیەی بوو  بوو مەهداوی پشتی سەرۆک عەبدولکەریم قاسمی گرت 
جەماوەری عیراق   ۆڕایی نەبو کەلەخ وە دەدوا، بۆیە دەنگەی بەناوی ئەوە  بەو 

تانان تا هاوکات  ە بێدەر و کۆاڵنی ۆڕەپانە گشتییەکان و گدەکەوتنە سەر شەقام 
مەهداوی  و بدولکەریم هاوار بۆ سەرۆک عە ەڵ وێنە بەرزکردنەوەیانلەگ

ە بڕیاردەن کە پارتە ڕامیارییەکان  نزایان ئەوجۆرە سز خواب لێیان  وبکەن 
 .ەدااخ د مێشکی جەماوەریان پێ ز

یە هەر دەبێت باری  و نەرێنی هەن، بۆ لەگشت مرۆڤێکدا الیەنی ئەرێنی 
ڕوانی کە  بلەوانە  کات هەربەاڵم  هداویش تۆمارکرابێت، ە ەسەر منەرێنی ل

ە  کوێرانکە دیارە  ن ڕووندەبینی  گەل وتار ،نداوی نووسراو لەسەر مەه
رێنیەکانی  نە ی بۆیە تەنها الیەن یەوە ونەتە ژێر کاریگەری باری ڕامیاری تو وکە

 .ارنەوەیی لێ دەشێن و زۆر ڕوداوی ڕاست نیشان دەدەن 

ل  عەقید فاز لە ژیانیەوە ێنینەوە کە بۆ کۆڵینونە بخاهەرکات ئەو پەرتووک
نووسەرەکەیمان بۆ دەردەکەوێت   بۆچوونیون، بێگومان ئەلمەهداوی نوسرا 

وەی  پیاوەی نوسیوە، بێلە یەکانی ژیانی ئەو یلەسەر الیەنە نەرێن ا تەنه کە
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  ی ئەو پیاوە بیروباوەڕ بن کە وەیداو کەسیان لەگەڵ گێڕانەوەی ئەو ڕ
ەو،  و پاقژی ئ ری، سەرڕاستی ، نیشتمانپەروەسێتی ە اری کبواتە ، ێت نێ وندە

ەی  انیی ەر دادگاکەو ئەو کارو هەڵوێستە نەرێنداگربوون لەسبەڵکو تەنها پێ
و  د ی دایباری پێشڕژدی گشت  لەگەڵ الدان لە  ونی و قید مەهداوی کرد عە

 .و سیستێمی دادگای سزایی ەکان یڕەوشکانی دادگا عیراقی

نەتەنها   ، بوپتر دە تادەهات ێنان ه ومان هێرشی گشت ئەو الیەنانەی نا 
و  وب  لەژیانداو مەهداوی هێشتا عیراقیان  انولەنێ  ودرز پەیدابو یە لەوکاتەو

. بەڵکو گشت  و ئەمیش بەوەوەدەرکرد ناوی پێوە  یدەکرد کەگایە کارداد  لەو
و  ئەو پیاوە  کردنەوە لەناوبانگی لەپێناو تۆڵە هاتووەبەکار  انایەکتوو وزە

ڕۆژی   ستی ڕامیاریی تایبەت بە بەمەبەئەویش رە دیا  ،کردنیبەدناو کۆشین بۆ 
نە  الیەمەڕ لە بەزۆری  دەرکەوتن زۆرزۆرو وتاری  خۆی. پەرتووکی

  و ێنی ڕاست لەڕووی  کەسانێکی کەم  جگە لە ی ژیانی مەهداوی ەرێنییەکانن
لەمەڕ هۆو  ویان ئەنجامداوە وتوێژینەوەی سەرکەوت  ە و ژیبێژانەوتی بابە 

  نەوەی ژیانی ڕاستەقینەو گێڕا نەداوە لە ەس خۆی کم هیچی، بەاڵ ئەنجامەکان
 .لمەهداویزل عەبباس ئەالیەنی ئەرێنیی فا

سەر   کراونەتەارییە دژانەی هێرشە ڕامی  ون لەئەو نووسینانە بەشبو 
  ی ە بەرەی چەپ و و پاشان دژ بەقاسم ریم دەسەاڵتەکەی سەرکردە عەبدولکە

  زۆر راوە، بۆیە د ژمێر یەکێک لەوان  بوو یان بە گەڵیداعەقید مەهداوی لە 
  قانگدانی  ۆ ب ڕۆییان کردووە د نەچ  ووە الوە نا وویژدانیان بە ن اوە ئ یسەک

ی  یڕوانگەی ڕامیار  لە اڕاستی هەڵقواڵو ۆکی نقسەڵ تەو داوەکان بە ووڕو
 . و وب د رک نەی ەواڵتدا تەشە ل سەردەمەی  کوێرانەی ئەو 

هەندێک   نەبوو کە بەوجۆرە کڵۆڵ وەجەنگی  ر ەهئەو مەهداوییەی تا دواچرکە 
دەرەوەی  و لەئە  دای ڕودانی کۆدەتاکەڕێتەوە، جونکە لەکات ێی دەگ چاپەمەنی لێ

و  الی سەرۆکەکەی خۆی دەگەێنێتە  بەجێدەست  ەبێت د گەی بەرگری ارشالی
ە باوەڕی  چونکجەنگیوە  ئەو لەشالیارگەی بەرگریدا تا دواچرکە شانبەشانی

کردەکەی پێیدەڵێت  سەر دۆزەکەی خۆی. تەنانەت شەو کە  بتەوبووە بە 
لەو   یانایەپلەو پ ی نەکرد کەەرانە وەک زۆر لەو ئەفس ەو ئەاڵم ب  بکشێتەوە 
  زۆر  مەند دەبوون، لەو پتر سود بمایە  ەیان ەاڵتەک گەر دەسئە ووب  بەرزتر 

کە   ەوە مای مەهداوی هەر لەگەڵ ئەوکەسەبەاڵم لەوان خۆیان دەربازکرد 

کشایەوە. کاتێکیش  ماو نە ێ و ەل نابێت، هەر  و ئاشکرا دەیزانی ڕزگارڕوون 
و  نەڕژێت  تەوە بدەن تا چیتر خۆێن م بڕیاریدا خۆ بەدەس ی ولکەرسەرۆک عەبد 

  قاسمی سەرکردەیان ت کە لەپێناو عەبدولکەریم وبێ اوانە پارێزرژیانی ئە
ەستەوە  بەد  بووەو خۆی  فەرمانبەرگری دەکەن، ئەو بێ چەندەچۆن ملکەچی 

بێ دادگایی   سەرئەنجامساوە، داوە، تا ئەوکات پیاوانەو خۆڕاگر لەمەرگ نەتر
 .کرا شەهید 

 

  ی ەڕاستب ا کە یان لەو کەسە ن ـان"زوڕناژەنی کۆمۆنیست"و  " "شایەر ناوی
ەها ئەحمەد حەسەن  هەرو کرد،کەچبۆ  یعارف مل السەالم شیر عەبدومو

سەرک  بوون بە  ن پاشا ووەی د  ەقێی بۆ دەکرد. واتە ئەو ئەلبەکر کلکەل
  لە دیلی کەوتە ژێردەستی ئەوان  ەکۆماری عیراق. بەاڵم کاتێک خۆی ب

  ئەودووە  نوێنێت کە ب هەڵوێست   نا وەئ  ک ەوڵ نەکرد  ەمیاندا هیچ خۆی کڵۆد بەر
ییەکە مێژو  ەتەوە. ئەوە ڕاست پاڕاون ترسنۆکانە لەبەردەمیدا و ڕی خوێ زۆر

یەک لە عەبولسەالم  هەر لەسەڕ ا هە ورەه لەسەڕ مەهداوی گێڕدرێتەوە یدە
 .و ئەحمەد حەسەن ئەلبەکرعارف 

ە  کزل عەبباس ئەلمەهداوی ی فای و کەسایەتژیان  لەسەرزۆر ڕاستی هەن 
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  قی هاوچەرخ بە ێژوی عیرادا من، ئەوە لەکاتێکپشتگوێ دەخرێ ئەنقەست بە
و  مانی تنیش و هێزە کەسانەی دەژمێرێت کە لەالیەن باڵە ڕامیاری  ێک لەویەک

و بۆچوونی  وچۆنی گەرم زۆرترین چەند  عەرەب و کۆمەاڵیەتییەکانی عیراق
ە لەو  ولکەریم قاسم ئەو یەکێکر کراوە. لەپاش عەبد ەی لەس جیاواز

 .لەناوچوون بووەو واندن ی شێ دوچار ی یێناستڕباری ی پتر کەسایەتییانە
ێکی پاقژ  فسەربڵێین کە فازل عەبباس ئەلمەهداوی ئە وە ویژدانە پێویستە بە

نووسینگەی   لە کە نرێت ەیدا دەبی ەیدۆسێی ڕاژئەو بوو. ئەوەی لەنێو 
  یەکەی ینشین راوە، لەگەڵ دۆسێی خانەرگەی بەرگریدا پارێزاشالی ی کارگێڕ
و پوخت بووەو  ا زۆر پاک ید یۆ خ ی یڕەوشت  باریئەو لەکە ەن دەریدەخ

  اماژەیە ئ  ەوئگەواهیم بۆ ، کردووە لەخۆبوور کاری وی یە شیپ  اد ڕیزی سپالە
رسی بۆیان نوسیوە. ئەو  رپبەڕێوەبەرو ئەفسەرانی بە ە کە یانەڕاپۆرتئەو 

وە تا گەیشتووەتە  ڕێڕەوی ئاسایی خۆی بڕی  سپای عیراقدا بەپێی ەلکانی پلە
پلەی   ە لئەو هەڵگیرسا  ١٩٥٨ی مووز ی تە١٤شۆڕشی  اتێ لەی عەقید، کپ

شۆڕشی   ی ە یمەترسدارترین دادگا و ەئبوو بەسەرۆکی  یش ک کاتێ ، بوو اد عەقید 
  سپایی بااڵی تایبەت بە  نا )دادگایی و ناودایمەزران  ١٩٥٨ی تەمووزی ١٤

  دەبرا ناو( عب محکمة الش)بە نی گەلدا اڵلەنێو کۆمە  ەرگری( برگەی شالیا
  و ە ل رەه ەی مەهداوی()دادگاک گوتووە ێیاننی نەیار پکەساو پارت  بەاڵم

فەبریوەری   ٩ڕۆژی  ە ل هەناسە کە  تا دوا  ەوەو و با م اد یە ییک اپس ەد  یصۆد 
دا بێ لێکۆڵینەوەو  لەنێو ئێزگەی ڕادیۆی عیراق مان بەو شێوازەی بینی ١٩٦٣
و  ە وپایە پللە ی ەنگۆڕا ئەو ی بەهۆ  یشدایەت لەباری کۆمەاڵکرا،  ی شەهید دادگای

توانن  ب شی تەنانەت ناحەزانیبەجۆرێک ەکەس دانەبڕاوە لدا یڕوو ەکەیدا ۆخد 
 .پێچەوانەی ئەوە بڵێن 

ی لەسەرپێ بووە،  دەربڕینخاوەن ، بابەتییانەو نەوەمەهداویی دەگێڕ  ئەوەی لە
دەریخات   لەسەر تۆمار نەکراوە ەوتۆیگاڵتەو پەند، هیچ ڕوداوێکی ئ حەز بە 

بێت.  پێی دەوڵەمەند تا  پاشەکەوتکات  ێت یان حەزکات پارەپارەویست بووب 
کۆمەاڵیەتییەکانی،   ەزۆر پەیوەستبووە بە پەیوەندی ی ە بەوگی دەرکردبوو  ناوبان
نەی لەیاد  سەرۆکی بااڵترین دادگای واڵت بوو ئەوا کە  ش ئەوکاتانەینەت تەنا 

 .ەونەکردو 

وەیەک دەیەوێت  چی شێ و بە وێت بچەندی  ەگوتوویانکردووەو  ێوەپان ییپەیوەند 

  سەر هەندێک لەو  ۆرانبەر سەپاندنی سزای سووک بەب  ەییخوازێت لبا ب 
  ئەوە لەکاتێکدا  ، یال ەلەعیراق نێردرابوون کردن تاوانبارانەی لەسەر ناپاکی 

وی  امەهد  ، ئەوکات ەون بەسەردا نەسەپا بەاڵم هێشتا سزایا  دەکران دادگایی
یادنیا غري  ( گوتویەتی )خ. د ەلی )پتر ناڵێت کە ئیمامی ع  و لەوە پێدەکەنێت 

ەیر لەوەدایە دوائەنجام  فریودە" بەاڵم س  "واتە ــ فەلەک کەسێکیتر  یري( غ
 .ا سەپ گشت ئەوانە سزای سووکیان بەسەردا

بواری   کوان لەی تەمووزو چاال١٤بووە لەدروشمەکانی  مەهداوی یەکێک
  بە  سەرۆکی دادگای شۆڕش کە  ەروەهای جیهانی، ه نا یخوازبزوتنەوەی ئاشت 

ڕۆژەدا   لەوکە  گەیشت پێ دە ڕامیارییەدیو ئە بەپێی  وی کۆششی ئاسایی خۆ 
 . وەری دپەر وەدەستهێنانی دا  بۆویش ەئ  ،ێشابوو بەسەر شەقامی عیراقیداک باڵی 

اتەوە بۆ  پێشنیار بەرزکئەو نەیویستووە وەک گشت ئەفسەرو بەرپرسانی تر 
ەی ژنەکەی  نەیبەها  و ەرمووکی بەغدا بەگەڕەکی ی رچە زەوی لە اتنی پوەرگر

  بە  انێت ی بتوە هەند  یویەتیکۆشەوە بۆیە ویەوە بۆ ماو یکان ەکەس یەکی لەو وخان 
 .ێنێتەوە ی بمپاک  و هەر بەت نەکاسەرپێچی  یەوە پێچەوانەی ویژدان

)ئەرێنی بووبێت یان   یانەینا توائەو و خۆی  ەی مێژویی ە ئەزمون و ەبمەهداوی 
ی عیراق.  انییەکە نێو گێژاوە ڕامیاروەتخۆی خنی نو وکرد یتۆمار( ینەرێن
  ە ەت نوو کەوت  ا د ییت س یوەشۆ خ  ە لووە ب خۆشویست  عیراق هەندەەژارانی هی لەال

  یاڵم 75ی کان کەپرو سریفەی ماڵی قوڕو چەبیشە هەڵواسینی وێنەکەی لە 
و  ی عەرەب مێدیا وو دەزگائێزگەلەو ، بەاڵم لەالیەن هەندێک 76انی هۆر هەژار

و  اوەن سەنگ کە خ ری هێرشی زۆر بووە دووچا وەانە ەناوبانگب  یە نی بیا 
  و ئاینی  وعیراقی  ڕامیاریبزوتنەوەی بەشێک لە ا هەو رەه گ بوون وباننا

 
 / ڕووتی یزەولەسەر تکراوی وسدرو قامیش حەسیری زەل  ە ب ریفة( ماڵیــ )ص 75

لەسەر   ەو زەل دروستکراوقامیش بەحەسیریناوی تاکێکە لەو مااڵنەی  )چبیشة(
و نیشتوان خۆیانوە، داڕاگیراو بەسەر ئاوەکانی هۆرە وزۆر یشیو قامکۆمەڵێك زەل

"چبایش" هەر  وترێتاڵە دەگئەوجۆرە م سەری دەژین. بەکۆی و ئاژەڵەکانیان لەێشگام
 )وەرگێڕسەر بە پارێزگای زیقارە. ) ەک چبایشونراوە اە نئەو شارۆچکەی یەوەبەوبۆنە

بەسرا عیمارەو اسریەو ی نن لەنێوان شارەکانهە گۆمی فراوانچەند ــ )هۆر(  76
چینی  ە، هەردەم دانیشتوانی لەەیەوێزح حەممارو مەزنترینیانیراق( )باشووری ع

 )رگێڕوەو ماسی گرتنە )اریگامێشد شەیاناربوون، پیهەژ



 وودزوهێر کازم عە بب           ز ەزاەرنج لەسەر سەعید ق س

197           198 

  لەنێویاندا سەر بەوان  ەڵەیو کۆڕو کۆمنەتەوەیی  بزووتنەوەی ڕامیاریی
 .77دەنگی عەرەب  نگی ئەمەریکاو و دەلەندەن  ی ڕادیۆی کانئێزگە
ن  هێزە چەکدارەکان یا بریکاری سەرۆکی گشتیی  اوی نە شالیاربوو نەد مەه

بوو کە   ەو دادگایەی شۆڕشتی سپا، بەڵكو تەنها سەرۆکی ئ ی گشدوەردا
گەڵ دەرئەنجامەکانیدا  لەە ئێمپێکهات، ئەگەرچی  ئەو قۆناغە پێداویستی  لەبەر 
اکە  گداد  و بەکێشکرد ی گشتیی بەالی خۆدا گشت ئەوانیتر سەرنجپتر لەنین، 

ت.  ەرکانگ د اوبادادگاکەوە ن بەناوی دەرکرد پتر لەوەی ئەو  بەوەوەناوبانگی 
و  دا زۆر ناوی چەپەڵ دادوەری  یاگزەد و سپایی  ین اک ەزیڕو مێژوی عیراق  لە
و ئەنجومەنی دادی  ادگای سپایی کی د ون کە پێشان سەرۆکرالێکراو تۆمارێزب

شاکر مەدحەت   وڵاڵو کەسانی وەک شەمسەدین عەبد نە بۆنموونائاسایی بوون، 
هۆی   بوونەتەکە  یعان ین عەبدوڵاڵ ئەلو نەجمەد دو ئەلنەعسانی ئەلسعوو

نەگونجاو   ی اوە ڕان سزای بە ەو عیراقییانەی ئ مەنی گەنجێتی تە ی ند رکتق
لەگەڵ   ەگونجاو نە یندکرنی هەندە درێژی بە سزا ەب نای یتاوان  یر اب ڵەگلە

  بکەن نە هێشتویانە داکۆکی لەخۆ ە ، نڵیانئەو تاوانانەی خراوەتە پا ویاسا 
عیراقییەکان  ان لەگەڵدا کراوە. اقژیەوەی پکراو لێکۆڵینئاش دادگایی  یە سۆرپ

نەک بەپێی  اوە  گۆترە درچۆن لەو دادگاو کۆڕانەدا سزا بە ان لەیادە کە شییئەوە 
ا  وانباردا، ئەو سزایانە لەخۆد و ئەتکەی دەبوو بسەپێت بەسەر تائەو تاوان 

ئەو  و یش. دادگابواری داد یاساو تەنانەت و کۆمەڵ نی قورسبوون بۆ سەر ا تاو
و  ورەیی الپەڕەی شو ی ند رکرام ۆت ە تەن وو ب ی عیراقە انی ائاسایکۆڕە ن

  هۆکارە  و ڵیان بە پاە . گشت ئەوانلەسەر دادو دادوەرییانی عیراق یز شەرمئانگ
ەو  بەهۆی ئەو گەڕی دەستاڕراقدا عیلەکە  ەوە ناوەو دەرەکییانناوەکی 

ە بەشێک  ەو بۆنەتهەڵداوریانسەو دەرەکییەوە ی عەرەبتیوەردانی الیەنانی سدە
ڕووبدات بۆ  ی شکرلە یکودەتاەی ئەو بارەکە گەیشتەکییەکان، کۆنا لە

ی نزیک  ی تر و کەسان قاسم بە ژیانی سەرکردە عەبدولکەریم کۆتاییهێنان 
ەی  نئەوا  و عەقید وەسفی تاهیرو ەهداوی بەوی وەک عەقید فازل عەبباس ئەلم

 .ە ژیانیان بێت هەر زۆر زوو کۆتایی ب بە تر کە بڕیاردرا
  ەی مەهداوی عەقید هەڵگیرسا پل ١٩٥٨تەمووزی  ی١٤ شۆڕشی  کاتەیئەو

کاتی   ی چرەگەئ  درێژایی خولی ئەو شۆڕشە هەر لەو پلەیەدا مایەوە، بوو، بە
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  ی نا کەمنائەو هەر بەاڵم بوو یاسایی پێویست بۆ بەرزبونەوەی پلەی تێپەڕ 
شوێنەی   ۆ ئەو ەتەوە ب وواژو گەڕاندو  بێ بە بەرزکردنەوەی  پلە  ۆب  ی یار پێشن

  بۆیە  سڤیل  ەکیۆ پیشەیکراوم ب  ەری دەنوسی )من بریکار و لەسهات دە  لێیەوە
  ئەو  نێو ە لە کەم پلەبەرزکردنەوەکەم دواخەن( ئەگەرچی ئەوەد  پێشنیار 

ئێستا هیچ توێژەر یان  تا  ماوە  رەه ێوەبەرایەتی خانەنشینیدا ەی لە بەڕی دۆسێ
 ییە نەداوە. ئاماژەیان بەو تێبین   سەرێکنوو

دات ئەو لەگەل  نیشانئەوە ە نەکراوتۆمار  داوی لەسەر مەه یش اڵتاکە یەک خ 
سەرکردەی شۆڕش عەبدولکەیم قاسم وەک   ابێت دژ بەگێڕ پالنی  دا یەنێکال

بولسەالم عارف کردی، بەڵکو مەهداوی هەر بەئەمەک  د عە ئەوەی عەقی
ماکانی  ڕێزی گرتووە لە بنە وەریم زەعیم عەبدولک خۆشەویستی لە  و ەبوو

ی  ەبولسەالم عارف یراق لەسەر عع ژوی مێ یەئەو پێچەوانەی  ەبشۆڕش 
ەی سااڵنی  سپا سودیان لەودۆخە نائاساییی پیاوان  . زۆر لەتۆمارکردووە 
، بەاڵم مەهداوی هەروەک  ووەەرگرت ڕش و شۆ قۆناغی سەرەتای 

  کە لە بەرەبەیانی  ەییەدا ما ەمان ئەو پلەه لە ی ەعەبدولکەریمی سەرکرد 
دەستی  ەب ١٩٦٣/ ٢/ ٥ تا ئەوکاتەی لە  78وی و ب  ٩٥٨١شۆڕشی تەمووزی 

 . کران دگا تیرۆر ییان بێ لێکۆڵینەوەو داتاخمی کودەتاچ 

و  لەبری دادگای سڤیلی  اییە چەندوچۆن لەسەر هۆی پێکهێنانی ئەو دادگا سپ
اکرێت  ن گایە ئەو دەز پێکهێنانی ۆ چۆنێتیی بی یاسایی بار نەدانەوە لە  ئاوڕ 

ەپێی  کو پێویستە ببەڵ یەوە بێت ی هداو ڕێگەی کاسایەتی خۆدی مەلەلێکۆڵینەوە 
و کۆمارە  ەتی شۆڕش سەرکردایەالیەن ێناویدا ڕوویدا للەپ کە  بێت ەو بنەمایانەئ

خاڵێکی نەرێنی بژمێرین، چونکە هیچ   ە بەئەو . دەکرێت یەوە نوێبارەکە
  انی بۆ ئەنجامد لی هەبوو یای سڤلەکاتێکدا دادگ پێکهێنانیبۆ  نەبووە هۆیەک 

ۆڕەکانی دادگایی  ک  ،کەنیببوو  یست ئەوەی پێو رەه ، ەئەوجۆرە دادگایی
  ڕوبەری تەلەڤیزیۆن  و لێبڕین لەسەر ر بێ سەنسۆری چاودێو بێت  شکرائا

 باڵوکرێتەوە. ڕاستەوخۆ عیراقەوە یۆی  ڕاد لەو درێت ب ن ا نیش
ولی مەهداوی  خپاش  ۆری بەڕێوەچونی دادگاییەکانیج هەرکات بمانەوێت لە

و  ئەنجامی دەر  تەبوونە نەی رییا او ئەو ناسۆوە لەگەڵ بڕیارەکانی سزبکۆڵینە 
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  یاسا. ئەوکات بە  ومرۆڤ  بە کراوە  و سوکایەتیستەم نهێنی جەورو  بە چۆن 
دەبێتەوە لەنێوان  مرۆڤایەتیمان بۆ ڕوونی بار نالە ی باری وفراوانی جیاوازی 

 .ش ئەو اانی پی دەسەاڵتەک ە و ئەوانمەهداوی سەردەمی 

ل  ەوتی ئەو فازلەمەڕ ڕە وناقژو ڕو وتەیەکی پ پێویستمان بە بەڕاستی ئێمە 
ەی  ەکپێگ وەسەر پلەکەیدااوی خۆی زاڵبوو بیەی ناسنعەبباس ئەلمەهداوی 

توێژەرو ڕۆشنبیران ناوی   لە جگە کەس کەمکە  بەسەر ناوی ئەو دادگایەدا
 .ییویەت بەناوی )محکمة الشعب( ناس ەر  ه دەزانن، بەاڵم کۆمەڵ 

  و پێوەر  ییەوەمیاراگەمەی ڕنێو  تەەوو تهداوی کەو مە  کاتێ  وەک بڵێین
بەنێو مینی  لەسەر تێپەڕبوون هەر پێداگربوو  بەاڵم  زانیوە ئەنجامەکانی

ی هێزە  ە انجەرگبڕ ایەتییە و دژئە و دۆڵە پڕ لە لێشاوکانی خوێن بەهۆی چێنراو 
  هەندێکی  ە و لن دا توشی هەڵە دەبوو بار هەندێک لە کەڕامیارییەکانی عیراقی 

کی  م ئەو وەک عیراقییەاڵ بە ،هێناوە اد رنیان بەسە تردا سەرکەوت
سەرۆک   و بنەماکانی شۆڕش بۆ  ماوە  دڵسۆز هەر روەرو پاک نیشتمانپە

  بوو بە  ئەوکاتەی  تا  یی خۆ بوو بۆ گەل و ڕۆڵەیەکی دڵسۆز سم عەبدولکەریم قا
ۆ  عیراقەی ژیانی خۆیی ب ئەو ی ننیشتما  شەهیدانی بزووتنەوەییەکێک لە

 .کرد  ت بەخ

بە  بوو کە ە ـ )فضل(ئەو کوڕی  هداوی ەلمەفازل عەبباس ئبەوجۆرە عەقید 
میاریی عیراقدا  لەنێو مێژوی ڕا و ناسراوەڕەکێکی ڕەمەکیی بەغدا گە

ەتە مایەی مشتومڕو  بوو گۆشەیەکی بۆخۆی گرت. ئەگەرچی ئەو ماوەیەک
س  ەهیچک اوەوەو دەرەوەی عیراق، بەاڵمئامرازی ناکۆکی لەنێو ڕامیارانی ن 

 .وونی ب   ەرنیشتمانپەروەر  م لەە وو ب ەناکۆک ن

و،  و ێژنیدا خوی خستە ڕیزی پێشەوەی م ی نیشتماێک ترمەهداوی لەژێر چە 
لەژێر هەمان شێوە   رەه بە شەهیدی تنی ڕوداوەکانی مێژویش کاتی جێهێش 

ست بە  انەوە هەکردنەکدان دەیڵێین کە لەسەرتای دادگایی . بۆ ویژوو ب ا چەترد 
ل  فاز ەقید سەرۆکی دادگا عکراوە چونکە هیچکات  نداری جۆرێک لە الیە 

ئەمین بەو   ماجد محەمەد دیاری گشتی عەقید ی هەروەها داعەبباس ئەلمەهداو
ەژێر  ل یش ئەوە . دیارە سەعید قەزاز کردیان ە دڕنەبوون کە بەرانبەر ڕادەی

  پێچەوانەی باری  بە  و دادپەروەریانە  ی بێ لێکۆڵینەوەی ورد  و داباری سۆز
مەبەستی ئێمە   گەرچی. ئەکردبوە ئامانج ناوزڕاندنی ئەویان  ە خۆیەو یێن ڕاست

ەوانەی  لێبکەین لەمەڕ ئ قەزازی داپۆشین یان پشتگیریی نیە بۆ سەعید ئەوە 
و  یاریدەری چاک ا دادگنێو  ی ویانداوە. بەاڵم هەڵوێستەکانی سەعید قەزاز وڕ

  ادیۆو ی ڕەکان پیاوە کە لەسەر ئاست  ئەو  ی چیکەسێتی دەرخستنی بۆ  ن بوو  ڕاڤە
  دا بە . کەس نییە لەوکاتەن ویژدانخاوە گوێگرانی  و بەردەمتەلەڤیزیۆن 

و  تووێژەکان پوخت چونکە و  پرۆسەیە  ێوەنرابێت بۆ نوسینی ئەوپاڵپ نابەدڵی 
چێتەوە بێلەوەی گریمانی  دا بدەتوانێت پێی ک ێ کەی ئاشکرا تۆمارکراون گشت 

م لەمەڕ  ا ئەنج ەن ێنەگمانکۆڵینەوانەی دەێلەو نێت لەسەر ئببۆ بابەتەکانی دا
دگادا دانێو اوە لە. ئەو پیدالەدادگا و هەڵوێستی ئەویاوەەو پ ڕابوردووی ئ

  پرسن؛ بۆچی هەڵوێستی سەعید ەخۆی. خۆ ئەگەر ب پڕهێز بینراو پڕباوەڕ ب
پێشکات   ئەوەی دەزانی کە ئومێد بوو؟ ئایا نا ەقەزاز بەوجۆرە بوو؟ ئایا ڕاست

کردەوە   ئەو کە وو بەکرد واوە؟ ئایا هەستی بە د  ان نووسی بڕیاری چارە 
ەڵوێستە  بەوجۆرە ه ییپێویست ی بەرپرسبوو لێ ڕابوردوودا  ە ەی لانرسقو

 ؟د ردەک
  ە ببناسین، چونکە سەعید قەزاز ەنزیکەوە لبەرەو ئەوەی  ێت ە دەمانڕانئەو

  کە  جوڵێتەوە ب ێرەی ئەو ئامرازانەگو  بە مرۆڤ  هەردەم ت ێوە کەد ڵەه ن ەمگەد 
بۆ   ێت ننابی  یچ ڕۆڵه یشگێڕانەوە وکات ب یانئاشکرا  خوازێت یدە  یۆخ

ندنی  ێتەهۆی ئافراناب  گێڕانەوەیەنها بەت هەر  بۆیە ، اراوەکانشئاشکراکردنی 
خودی ئەو   پرۆسەکە یخاوەن نووسەرەکەیەتی،  چونکە دیدی خودی هەڵوێست 

   .خاتە بەری دەجووڵە  ودەیئافرێنێت مرۆڤەیە کە 

بدرێت  سەعید قەزاز  ری ناوخۆ شالیادەبوو هەر نییە کە  گومان لەوەداهیچ 
  بخرێتە ڕویانداوە شێک لەوانەی لەعیراقدا بە رپرسیاریەتی بە و اگبەداد 

  و لە ەو بەشێکی کارابو نییە کە ئ داشی ن لەوەەروەها گوماەستۆی ئەو. ه ئ
تەنانەت تا ئەو  لێی و درێغی نەکردووە لە بەرگریکردن دا سیستەمی پاشایەتی

  ەها هەروبووە، وو هەر باوەڕی پێی دادگادا وەستاب لەبەردەم  ش کەساتانەی
بارێکی   بە ا لەخۆید ، ئەوەیش انی لە بەشێک دا ەتی خۆیناوە بە بەرپرسیاریناد 
  ی گشت ئەوانەی وەالوە ن بۆ ئەو دادگایە و ڕێخۆشکەر دەژمێردرێاسانکار ئ

 .نە ئەستۆی ئەو ستیاخ  بوو  ی دەسەاڵت ەکانتاوانهەرچی   و ە ناو

  ت؛ ەڵێوە بەڕوی گشت ئامادەبواندا د کاتێک سەعید قەزاز لەنێو ڕکەی تاوانە 
ت  گش و خۆی بەرپرسە لەەوەو واژوی ئەوی لەسەرە اکۆکینامەکە هینی ئد 
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تنی پیشەی  لەسەرەتای وەرگر دەگەین کە قەزاز یدا دێت، لەوە وشەیەکی تێ 
هەرگیز نائومێد  ەو ئە. و گرتو ی خۆی ئەستۆ لە  ییەوە بەرپرسیارێتی ی کارگێڕ
  داین اەکست هەڵوێ لە کێیە.سەعید یانزانی دەە یان ناسیو گشت ئەوانەی و نەبووە

نواندن  خۆ  بێ بووە ئازا ودەبێت چیزانی چارەنوسی دەیو ۆی بووە بەخ  پڕباوەڕ
  چی لە  هاوواڵتییانبەی گوتی زۆر  ئەو کە  ،شدای نا ککاتە تەنگانە تەنانەت لە

قەزاز کێیە، دیارە بەڕاستی دەیزانی  عید بەغدا یان دەرەوەی بەغدا دەزانن سە 
السەنگیی بارو   یەرەڕای س نەکەو بەرەنگاربوووەستان چی دەڵێت. شێوەی 

ەرۆکی  س بەرانبەر بەنێو ڕکەی تاوان  کی ی دەسەاڵت لەنێوان کەسێئاست 
  ەر ایەتی پێکردنە بداتەوە هەر لەبک ووە وەاڵمی ئەو س پێویستی زانیو دادگا، بە 

  ئەوپەڕی باوەڕ  لەگەڵشکۆی خۆی،  گری لەبەر دادوبە  بەخشین یی ڕەوا
ن  مرد  لە ئەو  بەاڵم ەیدار تن کەموانە یا و کەوە وا لەنێوان دو بەوەی مردن لەوە 

کە  اتبۆیە  دێت ا یەکجار تەنهو تێکی ڕەوایە مەرگ شچونکە  ێت ترس ان
 وە. و انی دادگادا داماوی نەنواند دانیشتنەک  بەردەم قەزاز لەیەکجاریش 

ەڵوێستی قەزاز  اقدا ناکۆکبن لەسەرئەوەی هەعیرباوەڕەدا نیم دووکەس ل لەو
بەخۆ   و پڕباوەڕشکۆمەندی  ویەتی ی ئازادەمار ەل  مەئەنجاە ئەو کە گەیاندیی

ی سەرۆکی  ەهداوی بن تەنانەت مدا دووکەس ناکۆک نانەبووبێت. لەوەیش
ئەو  شایانی ڕاست بووەو  ەعید قەزاز پاقژو کە س ی ن ازیەد دادگایش 

 وە. بو سەردەمی پاشایەتی پلەوپایانەی 
  بوو لە  ەونەوچو پێداسەرۆکی دادگای مەحموود خاڵس کە ئەوکات  ڕەوانشاد 

وە  )ڕۆژنامەکانم دەخوێندە  یدا دەڵێت ١٩٥٩/ ١/ ٣٠ەی ڕۆژی یادەوەرنام
ە  ە لەو دەقیانندووبەشێوەیەک شێوا تێدایە،  یان ازقەزەی سەعید دەبینم داکۆکنام

لەسەر   بەغدا وانی و دانیشتو ن بیستی بووڕادیۆدا گوێلەجیهانییان  کەناچێت 
توو  اکۆکنامەکەیدا سەرکەود  لە  قەزازلەوێ بینیان.  نڕووبەری تەلەڤیزیۆ 

  وچەواشەمان دەکەن  شێواندنی ڕاستییەکان بە  دادگاو دادوەری گشتی بوو.
  بەاڵم لە ەو وایش دەرچوو، ەڕە بەوەی سزاکەی هەر سێدارەی قەزاز پڕباو

 دا دەسپێردرێت.( ە خوب  ەکەکار وڕاستیدا دەبوو سزاکە بگۆڕن بۆ بەندکردن 
زدا  ئەوەی بەسەر سەعید قەزابۆ بکات نرخاندنی گشتی  ئەگەر پێویست بە 

 ەک تاوانکار. ەو تاوانلێکراو بوو نەولەوە پتر ناڵێم کە ئ  هات،

 چوار بەشی 

 واڕۆژانی ژیانی سەعید قەزاز د ٤  /  ١

نزیک دەبێتەوە   زانێت وا دواچرکەکانی ژیانی لێ ب مرۆڤ بەوە  ەرکات ه
ات  ەیە ئەوکون دادەگرێت، لەوانو دەر جۆشی تایبەت  وژی گر جۆرێک لە 

تە پاڕانەوەو  وێکەسێکی کڵۆڵ یان بکە و ببێتەبەردات  پێناو مانەوەدا ورەەل
نەی فەرمانی لەسێدارەدانیان  انی یان ئەوا بەندکەر یارمەتی لە  خواستنی 

ن، یانیش چاوەڕوانی  وێنێت لەگەڵ هاوڕێیانی زیندا برم دەستەو ڕەوتی نەەب
ئەگینا   ێت،رکەو ەی ڕزگاربوونی تێدا د لەپڕ تروسکایکە کات بیە چرکەئەو 

وانەی بەڕاستی ئەو  ئە  تەنها دەبێت.  ڕاگرۆارەنوس خ چ  لەبەر باوەڕی بە
ی  نە اچرکەسات دوا ڕاستگۆیانە ئەو  نیبێت دەکارن ساتانەی ژیانیان بیچرکە

ا  دادگای مەهداوید  ز لە نەوە. سەعید قەزا گێڕ یو ب قەزاز بزانن ژیانی سەعید 
و  پۆاڵین  اوەپا ئازدا سبوو، کاتێک سزای لەسێدارەی بەسەر ێرو ئازابو 

  پێوە  یدەر  لەڕادەبە  ی یجارجارە خۆڕاگر وزن ە ەخودای مببوو پڕباوەڕ 
نێک  کەسا  لە انە لەسەر سەعید قەزاز جۆرە گەواهیی ئەو بۆئەوەی . ە وارنی ب

ڵ  وەندیمان گرت لەگەی، پەبێت بینی  لێهەڵوێستی ڕۆژانەی یکەوە نز  ببیستین لە 
و لەوانەی  و ئەویش یەکێکب  ر کە انەنیش بەڕێز سەدیق ئەلسەففاقیدی خعە

سپایی   یکە کوودەتا ون گیرابو  79مووسڵ  ی١٩٥٩ انی ساڵیلەسەر ڕووداوەک
رگەی  شالیا دادگای بااڵ لەدرا بەیش ئەویم قاسم، وو دژ بە عەبدولکەر ب

ان  و برایە هەمسەپا  (و سزای لەسێدارەدانی بەسەردامة الشعب محکبەرگری )
  و شەش ڕۆژ لە ست و بیدوو مانگ  شپا لەواتە ەندیخانەی بەغدای ناوەندی. ب

 
ودەتایی ەکی کوتنەوەیشاری مووسڵ بزوو لە  ١٩٥٩/ ٣ /٨ــ بەرەبەیانی ڕۆژی  79

ە  ف کە سەر بکایەتی عەقید ڕوکون عەبدلوەهاب ئەلشەواسەرۆ هەڵگیرسا بە
زیاری یەکگرتنی خواوو ڵ بسانەی موویالمیئیس یەنەالو ئەو ی عەرەبەتەوەییانن

 ریا بۆ پێکهێنانی کۆماری عەرەبیی یەکگرتوو، دیارە یسرو سووبوون  لەگەڵ م عیراق
بوو لەعیراق.  ی چەپ سم کە الیەنگری بەرەریم قادژی سەرکردە عەبدولکە وەیش لەئە

لە   پاشان ی بارەگاکەیۆمبارانب ەب ینووبربرینداەنجامی ئ یەکسەر شەواف لە 
قید ڕفعەت  کەیان عەەسەرۆکی ڕێکخستن ناشاپ .داتدەسلە گیان وسلونەخۆشخانەی م
ە لی کە سەرتیپی دووی عیراق بوو لقچەتەبە عەمید نازم ئەل لەگەڵ ئەلحاج سرری

بە  یە هات کە کۆتایی بەو بزووتنەوە ودەسگیرکران یانتر ووک لەگەڵ هاوڕێیانیکەرک
 )وەرگێڕا. )رسل عەبدولناسر هەڵگیتی جەمافی
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ل شەو  سەدو چ و ئە  ،ید قەزازدا سێدارەدان بەسەر سەعە ی سزای لان بڕیارد 
دا  بەندیخانەی بەغ لەنی ئەو ڕۆژانە دەگێڕێتەوە کە ا . سەففار ژیلەگەڵی ژیاوە 

  پیاوێک  وە بینیی سەعید قەزازکە )ئەو لەگەڵ سەعید قەزاز بووە دەڵێت؛ 
هیچ کاری لەو نەکردبوو،   ی سێدارەکە ، سزاوبو  ز خاوەن ورەی بەر ووریا 

ن  گشیا  کە ە کۆنەکەدا ی بەندیخانحەوش پشودا لە هەردەم لەکاتەکانی  و ئەبەڵکو 
  جار یەکەم ئەو بەڕێز سەففار وە. ی مەرگەوە یەکیان بینیانادراوبەرگی سزبە

بە   ەتایبەتبوو  کە ندانزیبۆ ئەو هۆڵەی اد  ی دێنێتەوە چوونەژورەوەی 
ەرکی  ئی دا دەوەستاو دەیکۆش مانازیپێشو و لە ئە ، دەڵێت ەرگم بە  انسزادراو

ی  اد لە یدولکەریم قاسم کە عەبەسەر سووک بکات. ان لمەژارەیی سزاکانپ
،  کرد  کۆمەڵ ەی پێشکەش ب ێکوتار  ١٩٥٩/  ٥/ ١ێکارانی جیهانیدا جەژنی کر

بدە. واتە   ەسێدارەێ( لو نو خۆفرۆشانی کۆن ( دەکرد  جەماوەر هاواریان 
  دولکەریم ی بزوتنەوەکەی مووسل. عەبو ئەوانەەردەمی پاشایەتی نی سپیاوا

بخوازن   ەوان شتیتر ێویستە ئدارەدان بەدەستی ئەوە پ بڕیاری لەسێ ن گوتپێی
پاش تەواوبوون  بوو  ز گوێی لەو وتانەواڵت. کە سەعید قەزا ەستبێت بەپەیو
مان  بڕیاری لەسێدارەدانەکەریم ەوەی سەرۆک عەبدولکەلی دەکردین یادڵن

ە گشتمان  ی گوت بۆی هەمانیش ید عالی گەیالنی جێبەجێ ناکات. هەروەها ڕەش
 .دڵخۆش بوین 

،  برد دە وک بەسەردنەوەی پەرتو خوێن کاتەکانمان بە ڕێزدار سەففار دەڵێت؛
لێبوو، سەعید قەزاز زۆر  ارەزوی ئ کە ە ئەوەی دەخوێندەو هەریەک لەئێمە 

لەسەر  شبوو پەیامی ێیخۆبهەردەم و خۆیی. ی یهانکۆمۆنیستی ج دژبوو بە 
بەرزبوونەوەی  لەپنی باری لەگەڵ بیست پێبگات ناوخۆی شالیارگەی 

. بە  ە کلیارگەەکانی ناو شایی بونی پایە کارگێڕو چۆنێتی دابەشانبەران فەرم
ش دەبوو، بەاڵم کە بیبیستایە کەسانی  ەرە چاکەکان دڵخۆسەرکەوتنی فەرمانب

راون پێی دڵگران دەبوو.  پێشخو دۆستایەتییەوە یری ناشایستە بەهۆی پشتگ
  موختار بابان، غازی  د ، ئەحمەەوبو  هۆڵێکی تایبەتدا ەزاز لە سەعید ق

  ی لەگەڵ ئەو ازل ئەلجەمالو فیە، عومەر عەلی داغستانی، بەهجەت عەتی 
و عومەر عەلی دەکرد چونکە  نی ی لە غازی داغستا بوون. هەمیشە گلەی

مێشکی خۆی   ئەوەی لە ان پاش کە  ین و ی نەبووبیرها ئێمە  ەدالەوسپایی بوون، 
وو. وەک دەڵێن،  ب و لێبور و مرۆڤدۆست ڕەوشت بە  سێکیکە. ئەو دەرکرد 

لەوانەی  بوو  ئەفسەرێک ان هێنا یەکێک لەو ک دوو بەندکراوی نوێیان ڕۆژێ

  ی ینالەبار زۆر ادەسگیرکرسەعید قەزاز کە  ١٩٥٨ی تەمووزی ١٤ پاش
ەیە بووە  گرتنگبەری ئەوڕێوە بە ە(ی ساقی)فازل ئەل ئەو ، یرەبن ارەب ە وود نانو
  و ری بدات دەم پێیخۆشبووە ئازاهەر ە وو چ ۆ بسەعید قەزازی  اتە رەس کە

زل ساقی  فا ڕۆژگار وەرگەڕا ، بەاڵم پاشان کە کات ب انی بەوتەی نابەجێ دڵگر
کەوتە  سەعید قەزاز وە، دەهاتە  ێزەییمان پ بوو بە لەبارێکداە زیندانەوەو کەوت 

سەردانی لێ قەدەغە  تەنیادا  ی کێر ووژ  ئەگەرچی ئەو لە  دانی، یارمەتی
  تەنانەت و برد دە اردنی بۆ جگەرەو خو زازەق د یع ەسکرابوو، هەردەم 

ی  لەگەڵپیاوە چەندە  دانە ئەوەی کاتیخۆی ئەوبێ گوێ ێی دانەبڕاوە لتاوێکیش 
  ت کەو لی بەقورسی نەخۆشمامۆستا فازل ئەلجەما شجارێکی. بووە خراپ 

رسی گرتنگەکەوە  رپبە دی کرد بە ەیوەنو پ ئەو کەوتە چارەسەرو یارمەتیدانی 
نی  کە دوکتۆر ڕاچێتەی دەرما بۆ چارەسەرکردنی،  د دوکتۆری پێگەیان تا

پاشایەتیدا سەرۆک   کە لەسەردەمی یەجەمالی مامۆستا فازل ۆ ئەو ب نوسی 
ە پاری  لەگیرفانی خۆیەو پارەی پێنەبوو، سەعید قەزاز  ،شالیاران بوو

ەلسەففارو  ئ یق بەندیخانەدا سەد  وشەی بۆداوە. ڕۆژێک لە حە دەرمانی 
و سەعید قەزاز وەستاون  بەهجەت عەتییەو یوسف کەشموولەو ڕەفیق عارف 

عەتییە ڕاپۆرتی   بەهجەت  یۆ خ ی تا کلەسەر ئەوەی  ەشتومڕیان م
ە  ەوە کردووئ ڕەفیق عارف گلەیی  بەرگری بەاڵم کردەوە بۆ شالیاری بەرزدە

نگێڕی دژ بەڕژێم تاوانبار  پال  یش گشت ئەفسەرە باشەکان بە کە دەزگای ئاسا
  و ەئ ەداوەتە ن ت بۆیە گشت گلەییەکان کەوتە سەر ڕەفیق عارف کە گوێی کادە

  بەوبۆنەیەوە کە شالیاری لەوێدا سەعید قەزاز  ئاسایش، یە انڕاپۆرتە چاک
 .ەهجەت ئەلعەتییەی دەکرد لە وتەکانی ببوو پشتگیری  ناوخۆ 

  بەڕێز سەففار بینیویەتی  بوو،باش  زانیئینگلیزییک د قەزاز ڕۆشنبیرێسەعی
  بە  سەر مێژووی جیهان(ی ەواهر الل نەهرۆ )چەندین سەرنج لەج کی پەرتوو

پلەی   ەوە تا ڕێوەبەرایەتی شارۆچکەب و لەئە ەوە.ەتو وخوێند ئینگلیزی 
بڕیوە. هەمیشە   ی ەتی خۆی ئازای کانی بە کارگێڕییە پۆستە خۆ ناو ی ی شالیار
دا  لە ژیانیگشت ئەوانەی  ییە لە ان ن هیچ پەشیم  ە کەکردوەتەو دووپات  ئەوەی 

ە. لەکاتی  بیانگێڕێتەو بووو پێیخۆش وە دەکرد یانەپێ  کو شانازیشی ەڵب  ،وونیکرد 
  ە ل ت رگەد  ی ەن خەڕ و پەیمانی بەغدا بە نەبوو  ار یوتوێژیشدا وەک 

بوو بەاڵم ڕەخنەی   ی زۆر بەدڵنووری سەعید  هەڵوێستی  وی ە کەکۆر یب
   .او لئیالی ڕاسپێردرەبوو لەسەر عەبدوه
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ەکەی لەدادگای مەهداویدا  یکۆکی دای سەعید قەزاز وتار  ڕەوانشاد ئەوکاتەی 
هۆی ئەو   ؛لێیپرسیوە بەندیخانە بەڕێز سەففارخوێندەوەو گەڕایەوە بۆ 

ەگوت؟  ۆکی دادگات د سەربە ڕوبەڕوویبوو وەاڵمە وشکانە چ و ەتین داکۆکییە ب
ارانی دادگاکەی  وانبلەنێو ڕکەی تا  پێی دەڵێت؛ کاتێک لەوەاڵمدا سەعید قەزاز 

پێشان   یاوەری عەبدولکەریم قاسم، کە ی سفی تاهیروە ت یدا بووە دەبینێمەهداو
ی عیراقی  جاران پاشا  یشتووە کە نانەیەدا دابوو، لەو خ نووری سەعید  یاوەری 

انی ئەو  نێو ڕکەی تاوەعید قەزازی دڵگەش ڕوانیویەتە س لێ دادەنیشت، 
تەنیشت شالیارگەی   بوو لە  ەمان هۆڵی پەرل پێشان  مەهداوی کە دادگایەی

اتە سەعید قەزاز وتە مێژوییەکەی دەڵێت "سێدارە من  و و،بەرگری، ئەوجا ئە
ەسانێک  پێمدا ک سەکۆکەی لەبن  ەکەومە سەرتەی سەرد ترسێنێت، ئەوکانا

بووە. پاش ئەو   ا وەسفی تاهر د ەلەو  ش ستیەبمە ەیان نییە بژین" ینم مافی ئەودەب
و لێیان خواست لێبوردن  بۆ زیندانی تاکەکەسی  نەوە گواستیا  دادگا ە لاکۆکیەی د 

خوازێت،  ەن نئەوەی لێبورد  ادگا بەاڵم ئەو هەر سوربوو لەسەر د  زێت لە وابخ
 .الی هاوڕێکانی   بۆ زیندانەکەی پێشوو   گێڕایانەوەسەرئەنجام 

  اق بووەو شانازی کردووە بەوەی کپارچەیی عیرقەزاز باوەڕی بە یەسەعید 
 .و لەنێو چوارچێوەی عیراقداخاکی عیراقسەر  کە لەعیراقییەو کوردێ

کی دەڵێت؛ گرتنی ئەو لەڕووی  ەسگیرکردنی دێوالی دۆسد  ە ب سەبارەت 
)پارێزگا(   ئاسایشی لیوای ئەو ال بوو چونکە  شتێکی پێویست  سایشییەوەئا

بەناوی بەشیر سەلمان   سەرێکی پۆلیسە. سەعید قەزاز ئەفبوو زۆر گرنگ
دهۆک.   دەچێت بۆ  و پاشان خۆی دۆسکی  والی دێ بۆ دەسگیرکردنی  دەنێرێت 

سەعید قەزاز دەیخاتە نێو پیکابەکەی   بۆدێنێت  ئەوی  ر سەکاتێک بەشیری ئەف
وە بۆ  ەگەڵ ئەودا دەگەڕێتەلو جێدێڵێت و ئۆتۆمبیلەکەی خۆی یس پۆل

 .ەردەکات کی سزای بۆ د ێ بەپێی یاسای خێڵەموتەسەرفیەت، لەو 
ی مامۆستای ڕۆژنامەوان  ناو  ی مووسڵدا هەردەملەنێو هاوڕێیانی شار

  چونکە زۆر سەرسام بووە بە  ە ن بووما ز عەبدولباست یونس ڕەجەبی لەسەر 
بوو لەگەڵ   د امووسڵی لەیگشت پیاوچاکانی ناوی . و ویژدانی ئەوبوێری 

یس  ێویاندا ئیدراڵەی کەشموولە، لەن لەگەڵ بنەم  ی تر یرەوەری هەندێک ب
ئەوانەی  کەشموولە.  اقەزموولەو عەبدولڕکەشموولەو عەبدولکەریم کەش

سف کەشموولە دەگێڕایەوە،  یوو ەکاندا بۆ ڕێزدار سەففارولەکاتی پشو

ە  زدادانی هێکو ئەوانەی تری لەمەڕ پێئەوانیش ڕووداوەکانی مووسڵ 
 یان بۆ دەگێڕایەوە. ڕامیارییەکانی شار

ە  توە دانی سزاکەی هات هەستاەنجاموا کاتی ئ وە دو ێک پێیان ڕاگەیانکات
و  بەندکراوەکان  لە  وەکرد  کی خۆشی پڕباوەڕەوە ماڵئاوایی ەی وو ڕ و بە سەرپێ 

ی  و یەکبەیەک ساڵوی لەگشت هاوڕێیانەوقەی لەگەڵ دەکردنت  ند تو 
س  و کەخزم  زۆرڕۆژی دواییدا  لە .ەکانیش کرد بەندیخانەکەو باسەوان

لەنێو   ،ەوتنی ڕۆڵەکانیانچاوپێک بۆ دوا ردەرگای بەندیخانە هاتبوونە بە
  و ەکەی کێژ ڵەگ ەلبوو  ەکەی ژن  ی سەعید قەزاز بۆال بوون نەی هاتوا ئە

  نەدات خێزانەکەی ڕێگە ەو بە "ونناس"ی پاسەوانی گوتبوو ئ م بەاڵ هاوسەری 
ێت. پاسەوان بەوە  ناخوازێت بیانبین  ۆی خ ن بڵێت کە و پێیشیابێن بۆ دیتنی 

و  رین و نەیزانیوە چیبکات. ژنان دەگشێوان دەبێت و تووشی سەرلێ ەژێت دەشەڵ
  . سەرئەنجام پاش پاڕانەوەی زۆری پاسەوان ەلە کۆتایی ی وات ڕو رکەسچ
  ێن بە ەکاتە ژوورەوە. لەالیەکەوە کیژی سەعید قەزاز جو کەی د نەزاخێ

ی دەگریا، ئەویش هەر  و لەوالوە ژنەکە دات ەریم قاسم د ڕژێمەکەی عەبدولکە
تن  دەگو یکوردی پێ و بەکردن ەد اڵئاوایی لێزیندانەوە م قوژبنێکی  دوورەوە لە لە

  ا و جێمهێڵن با چارەنوسی دیاریکراوی خۆم ببینم. دووە بڕۆن هەرچی زو
تن، ئەوکات  هیچکەس لەبەندەکان تا کاژمێر چواری بەرەبەیان نەخەو  ەو ش

ییە  و بەهجەت عەت بار ئەیوب و عەبدولجە ار فەهمی بو عەبدولجە سەعید قەزاز
نەکان چوبونە  ەواسبوو. پا ێو هەمان بەندیخانەداێدارە کە لەنبران بۆ ژوری س 

  لە ک کێ کە ببینن، یەدانەسەربانی بەندیخانەکە تا پرۆسەی لەسێدارە
ففار پرۆسەی  بەڕێز سە کە  ەوە وەتدڵتەنگییەوە گەڕا پاسەوانەکان بە 

رەدانی  کاتی لەسێدالەدەڵێت کە رسێت ئەو لەوەاڵمدا پدە  نەکەی لێ لەسێدارەدا
ەتە نێو چاڵەکە  وەوتو ەو ئەو کورەکەیان بچڕاندو دا پەتی قەنا سەعید قەزاز

دیارە  ، وەەوکات بەتێکی تریان بەستوەو سەرلەنوێ لەسێدارەیان داوەتە ئ
ە  . بەوجۆریسپاردن ێش گیانئازاردانەکەی پ  دیمەنی  ویستویانە چێژ وەرگرن لە

ژیانی جێهێشت   راوە. بەڵێ سەعید قەزازاز دووجار لەسێدارەد زسەعید قە
  الی بە فازل ئەلجەم ولیعە ومەرماون. ع ڵوێستەکانی هەر هەم کردەوەو بەاڵ 

 .80لەگشت بۆ لەسێدارەدرانی ئەوان بوو  ئازارتر 
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  ١٩٥٨ی تەمووز ١٥ی کە کادرێکی ڕادیۆ بوو هەمان ڕۆژی حر بەیونس 
زی  ی تەموو١٨ ە دەبن، دەڵێت: ڕۆژی وو پێکە رێت لەگەڵ سەعید قەزاز دەگی

  اندابوو بەالم گرتنگەکە ەڕێوەبەری ب ک موقەدەم نووری کە کاتێ ١٩٥٨
یا سعادة المقدم، العدل أساس الملک" ــ  "  :کرد  یگ تۆفیق سوێدی بان تێپەڕی 

   .ی سامانەەما موقەدەم، دادپەروەری بن بیناجە واتە 

ایە  ونوئێوە دادپەروەر ب  ربەاڵم ئەگەیش دەڵێت: ئەوە ڕاستە موقەدەم نووری 
ڕۆ  م لەزیندان، ئەوجا  ن دەخستە نێو ان دەکرد نە ئێوەما ئێمە نە ئەم شۆڕشەم

، لەمەودوا تەنها  یەی "سعادة" و "معالي" قەدەغەشە بەکارهێنانی و بەدواوە 
و  ئەوجا ئەلسوێدی گوڕیدایە خۆی . 81"یە ات ئەویش "سیادةخودەیەک وشە 

ر فەرمانی ئێوەداین،  گوتی: وا ئێمە لەژێ وەکەی یوی اڵ ێپەنای بردە بۆ خووە ف
سەعید  رە. کاتێک ادوەوویش لەخۆیدا د و مێژ دەدات  دپەروەر بڕیاری خۆیدا

زمانی کوردی پێیگوت: مامۆستا سوێدی   ە بە یوتەوتەئەو نێو  قەزاز هاتە
ت ئەوانەی  گش بەرپرس دەزانم لە  لەمەڕ خۆت بدوێ چونکە من خۆم بە  انه تە

  ەگ چاک دەزانیت دەسەاڵت ی دەڵێت: تۆ سەعید بد ەاڵمدا سوێکردوومن، لەو
  انی تر لە سەرەک شالیار ێمەی ئیەوە بوو، لئیالو نووری هەر بەدەستی عەبدو

ە  ۆرو چۆن بیانویستایە بەوجەترەنج بەوالوە جیتر نەبوین، کەی بەردی ش 
و چاوی بڕییە  رپێ ەتوڕییەوە هەستایە س ن. سەعید قەزاز بە دەجوواڵ ئێمەیان 

و  توندی  ە زۆر ب " بەندیخانەدایە لە بیرکرد کە  وەی لەئە "  ق ئەلسوێدی ئۆفی 
نین   تر لەو شالیارانە ەندێکی و هئەوە من  ..یت ۆ دەکەگوتی: تۆ در  انەپێداگر

بوو   ئەستۆ  لە م تیلەمن چاکتریان دەناسیت، کاتێک من بەرپرسیارە خۆت کە 
خۆمم   کو هەر کارو بەرپرسیارینە نووری، بەڵ عەبدولئیال گوێمداوەتە نە 
م  بەردەم خوداو بەردەا من لەم گرتنگەیەوە لە چاو بووە، ئێستایش ورلەبە

، بەڵکوو من  تۆی هیچیەک لەوانپرسیارەتی ناخەمە ئەس بەر ڵێم، گشتکەس دەی
 

مووزی تە ١٤ ەنانەت یاری بە وشەیش دەکەن. تا، تــ هزر الی ڕامیاران زۆر سەیرە 81
اوەن  اتە خ معالي ــ ودة ــ واتە خاوەن کامەرانی" و "صاحب السعا"صاحب ال ١٩٥٨

دەبوو وشەو ناویش ری گۆڕا امیک دەسەاڵتی ڕاکاتێم ۆ" بەکاردەهات بەاڵشک 
ێوان  لەنة فالن ــ واتە فاڵنی شکۆدار" باشە چی جیاوازیەک "یا سیادو بوترێت بگۆڕێت

و چوار جار کودەتا ڵسا ٥٥ە!. وا ئەمڕۆ پاش دا هەیوشەگەلی شکۆدارو خاوەن شکۆ
کە  ." ..الي "مع ێتدەگوتر ی ئەمڕۆارانۆک شالیو سەراکی شالیاربەسەر یەکدا، بە ک

 گەڕێتەوە. )وەرگێڕ(تر دە ەکیاوە، دیارە ئەویش پاش کودەتایکەی م"صاحب"ـە ەره

ژکرد بۆ موتەسەریفی  رێ د  تاکە بەرپرس بووم هەرنەبێت لەوانە "پەنجەیشی 
سەر   ەرانەی تریت ئەلعەتییەو ئەو فەرنبو بەهچەبەغدا عەبدولجەبار فەهمی 

و  پایتەخت و ئەمیداری ەسەریف پلەکانی موت وخۆ بوون بەبە شالیارگەی نا 
 "  82ەکان انیی رەوشا

ەندکراوانی کێشەی بەشداری لە  ب لی یەکێک بوو لەلیوا حازم عە
ەی  تەوە بۆ هەمان ئەو خانویان گواس مەئێکەی مووسڵ، دەڵێت؛ بزوتنەوە

لەوێ بوون،   یمی پاشایەت پیاوانی سەردە هەندێک لەین، و بو پێشتر تێیدا
ی  ێکەرباز وو، سگایان لەسەر داخرابو دەریەک ژوردا بوون  لەگشتیان 

پاش نەختێک لەوژورەوە   ت. ی ئەوان دادەنیشابات"یش بەرانبەر بەدەرگی "إنز
و  یەو عەبدولجەبار فەهمی تیعە سەعید قەزازو بەهجەت  هەریەک لە 

  ایەتی کە شسەردەمی پاخمەی واتە ئەو تا" رەوە بدولجەبار ئەیوب هاتنە دەعە
وەک  ین "دا تێپەڕ ردەم ژوورەکەی ئێمەکە بە بە "یان لەسەربوو ەسزای سێدار

ی؛ ئەوە چی ئێوەی هێنایە ئێرە،  و گوتمان ال ات بۆحازم ئەلعەلی گێڕایەوە" ه 
گوت،   لێنازانین هەر ئەوەندەیان بەئێمە ی یچکێشەکەتان چییە؟ گوتمان ه 

کی سامناک چاوەڕیی  ێ شت کە  رکەوت دەدا اڵەتیڕو ۆ ئێرە. لە بگوێزنینەوە ب 
نەی  ە بۆ ئەوشوێتەوگواسنیان ئەوەبوو پاشان ئەواو هاوڕێکانی دەکات. ۆی خ

ژمێر هەشتی ئێوارەدا فەرمانەکەی دادوەری  کا تین.. ئەوجا لەئێمەی لێوە ها 
 ... 83  بوو بەمجۆرە   باڵوکرایەوە ١٦١  ژمارە سپا ی گشتی

 وە سپا گشتیی دوەری ڕاگەیاندن لەالیەن دا

نۆکانەی  ەری داگیرکەرو ئەو چاوچ ە یارید ەت ەکانی بوونش کوژە خۆفرۆپیاو
  بەرانبەر بە  ئەوانەی بێئەمەک دەرچوون  ومان تەکەواڵ ە وەت چاویان بڕی 

ەر  ب نەو هاوواڵتییان بخەیشی واڵت اویستیان ئاس  و شتمانی خۆشەویست نی
  کۆمارەی عیراق کە  ی ئەوی ئارام ڕشت دژ بەدەڵیان داەو پالنی چەپ مەترسی 

ئەو لە   و پێکهاتە پرشنگدارەکەیەو جیهانی سەربەستی روی ناوە بەهەنگا 
ە بێالیەنەی  . ئەو کۆمارە ئاشتیخاوزیهەڵداسەردا ١٩٥٨ ی ووزی تەم١٤
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وەی پێکهاتەکەی خۆی  ، ئەتە خاوەن تەواوی شکۆو سەربەخۆیی بووە
گەلە   ئەو دەکات بۆ  و هێوەری دابینرەکی دەستێوەردانی دە رێزێت لەپادە

. ئەو خۆفرۆشانەی  یعەرەب ەکی نیشتمانی یگشتال واق عیرقارەمانەی 
  هەر بە  و نەوەی ئایندەمان ەمێنێت وە د یی بەدوویانە رەشوو وەتایە شەرم هەتاه

دەستی   خاکەناز بە . ئەوخۆفرۆشانەی بوون بەت ادەک یادیان  نەفرەتەوە
ئەو  ای داڕمێنن، ئێستا پێویستە سزکۆمارە  نی داگیرکەر تا ئەما ینی بیا 

 .مان و نیشتان دژ بە گەل یێژن کە کرد یان بچ ە خۆفرۆشیی

لە گۆڕەپانی   ١٩٥٩/ ٩/ ٢٠ی ی ڕێکەوتەممەی یەکشێر چواری ڕۆژ ژکا لە
ئەنجام  دەسڕێژی گوللـە  ەرگ بە"ی وەششاش سزای مئوم ئەلتوبووڵ"

پالنەکەی ئەلشەووافی   نەی بەشداربوون لە یا ایمێک لەو سپلەسەر تاخدەدرێت 
 . داخۆفرۆش

ووک  ردا سەپابوو بۆیان سەەرگیان بەسرەی زۆر لەوانەی سزای مژما
ەر ئەوانیتر  نیش لەسزیندااوەی سزای و مدانی دەکرێت بۆ سزای زین

 .ناوەکانیان ئاشکرا دەکرێت ماوەیەکی نزیکدا  لە .کەمدەکرێتەوە 

 .تردا دەچینەوە نی را سزای تاوانبا لەداهاتوویشدا بە 
  بە ندن ڕاگەیا دا ١٩٥٩/ ٩/ ٢٠ی پاش بەئەنجام گەیشتنی سزاکان لە ڕۆژ

 .دەردەچێت  یان ەرلەسلەالیەن ئێمەوە  یدرێژ

   سپا ی گشتیدی/ دادوەری  ساڵح ئەلعەب ڕوکون ئەحمەد یوا ل واژوو/ 

 خوێنرایەوە:  ١٩٥٩/  ٩/   ٢٠ی پاشنیوەڕۆی ڕۆژی  ٢  ێرکاژ اڵوکراوەیە ئەم ب

   وەسپا  گشتییلەالیەن دادوەری  ١١٧رە  ما ژ  ڕاگەیاندنی

 ١٩٥٩/  ٩/  ١٩لە   ١١٦ ە اندنی ژمارێژا ــ دوابەدوای ڕاگەیهاوواڵتییانی ه 
دای ناوەندی  ندیخانەی بەغبە  ی ئەمڕۆ لە ەیانەباژمێر چواری بەریەک: ک

هەریەک لەم خۆفرۆشە تاوانبارانە؛   ئەنجامدرا لەسەر  سزای لەسێدارەدان 
  و عەبدولجەبارتییە، عەبدولجەبار فەهمی عە ەلسەعید قەزاز، بەهجەت ئ

تی ئەو داگیرکەرە  ەکەمان یارمە پێش شۆڕشە سەرکەوتووە. ئەوانئەیوب 
و پالنیان  ان واڵتەکەم  ومی بەروبوبڕیبووە یان چاو نۆکانەیان داوە کە وچ چا

 .نی ئاسایشی واڵت دەگێڕا بۆ تێکدا

ژی  ڕێستدە سەرلەبەیانی ئەمڕۆ سزای مەرگ بە هەروەها کاژمێر حەوتی 
ی  ە وڵ لەسەر ئەو ئەفسەرانلتبو گۆڕەپانی نیشانگەی ئوم گوللـە ئەنجامدرا لە 

ی یەدەگ  ەقید وکون نازم تەبەقچەلی، عزەعیمی ر / نا دەرکراو پلەڕیزی س 
ەهاب، ڕەئیس  موقەدەم ڕوکون عەزیز ئەحمەد شئەلحاج سڕی، ڕفعەت 

ەحیا  ی یقن داوود سەید خەلیل، عەقید خەلیل سەلمان، ڕەئیسی یەک تۆف ڕوکو 
کون عەلی تۆفیق،  ئاغا، ڕەئیس یەحیا حوسێن ئەلحەماوی، موقەدەم ڕو

  اعیلزم خەتتاب، مقەدەم ئیسمونی، موالزمی یەک حاو هاشم ئەلدبڕەئیس 
ش پاش  ئەوی .ا و ڕەئیس زەکەریا تاهەلچەلەبی یەک مەجید ئ  هورمز، ڕەئیسی 

ەندیکردنی  ەسپ  الیەن دادگای سپایی تایبەتی بااڵو چونی بڕیارەکانی داد لەدەر
  بزووتنەوە  ون لە واربڕێزدار شالیاری بەرگری لەمەر ئەوانەی بەشد 

  ە ئەلشەواف ڕێکیخست دژ ب هاب خۆفرۆش عەبدولوە نەکەیایبوویاخ
ئەو   ەدەکەینەوە ک ی دووپاتواڵتییانهاو ۆمار. بۆ ک  ی و هێوەریسایش ئا

  کەسانە دەبێت کە  چارەنوسی گشت ئەو پێیگەیشتن،  خۆفرۆشانی ەچارەنوس
و  ی تێکدانی ئاسایش یان دەبنە داردەست بۆ بیانیان بەمەبەستدەگێڕن  النیپ

گەل  ەت بسەرۆکایەتی ڕۆڵەی خۆبەخە خۆشەویستەکەمان بەرهاتەی کۆماپێک
ی  ٢ کە  بڕگەی کەکۆتایی ئەو ڕاگەیاندنەدا  . لە ولکەریم قاسم زەعیم عەبد 

ردا  سەبەهەندێک لەوانەی سزای مەرگیان سزای بوو بۆ سووککردنی  ماژەئا
و  پانزە ساڵ ماوەی بۆکاتی ئەرکی قورسی بۆ سزای گۆڕا سەپابوو 

 ماوەی دە ساڵ.  بۆ  ەوانیتر سوککردنی ئ
  دادوەری گشتی  / واژوو
حمەد ساڵح  ن ئەوکولیوا ڕ

/  ٩/ ٢٠ی ڕۆژ /ەلعەبدیئ
١٩٥٩ 

 زم ئەلعەلی دەڵێت: ەوەیدا ڕێزدار حادرێژەی گێڕان لە

کە  اوانی سەردەمی پاشایەتی، پی لە ەوەی بەسەر هاوڕێکانماندا هات بەاڵم ئ 
سێدارەیان   بەغدا سزایبەندیخانەی ناوەندیی  لە ١٩٥٩/ ٩/ ٢٠بەرەبەیانی 
ئەلعەتییە،  قەزاز، بەهجەت عید سە  ئەمانەبوون/ جامدرا، لەسەر ئەن 

ە پێویستە مرۆڤ بڵێت کە  ار فەهمی. پێموایو عەبدولجەب ەبدولجەبار ئەیوب ع
هەڵدەڕێژن  شیان نەی ڕەکی  کۆمۆنیست ( یناوارک ێل )وەها بێنرخی(ئەو )
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  ە و نۆکەرانئایدیۆلۆژییە گوماناوی  ە باوەڕیان نییە ب  بەسەر ئەوانەی 
ڕێی   لەسەر ن لەو نەیارانەی واە نەود نە ستۆڵەبۆ تەنانەت  وئەوان  ( کەی)وەها 

   .ن یدەکە دیار شی بۆ ێدارەکەیەسلجۆری ویانە و سەپاند  ئەوان   یەو مردنە ئ
ین شالیاری ناوخۆی سەردەمی  تر نگئەوەی ئاشکرایە، سەعید قازاز بەناوبا 

ئەو تاوانبارانە   یا بوێرترینانی سەردەمی پاشایەتیشد پاشایەتی بوو، لەنێو پیاو
بەرانبەر بەو  ئەو لەدادگا ی کەوتن. هەڵوێستی ەهداوم  ایکە بەر دادگ وبو 

بڕگەیە   نەبوو بۆیە بەو  رەدانە( هیچ باکی )لەسێدا د رک ی ین یب پێش کە  بڕیارە 
هێنا "وا سەردەکەومە سەر قەنارە کەسانێک   ەی ەک داکۆکنام کۆتایی بە
 ییە بژین". دەبینم مافی ئەوەیان ن لەبەرپێمدا

ن لەسەر  روشمێکی دورودرێژیا و بۆیە د نەچو  ەیان لەیاد مۆنیستان ئەو وتانکۆ
دەروازەی شالیارگەی  انەکەی بەرانبەر و بەسەر قاوەخپەڕۆ نوسی یەک ە پارچ

و کامل قازانچی  اڵ شاوی ڵبدوعە)  بەرگریدا هەڵیاواسی، تێیدا نووسرابوو
ن(. دیارە  ی ژەد هێشتا خۆش قەزازو بەهجەت عەتییە   لەژێر گڵدان بەاڵم سەعید 

لەکاتی هاتنە  ەوەی بوو تا و وەبیرهێنانقاسم  دولکەریم عەب وروژاندنی  مەبەست 
ت کە سەعید قەزازو بەهجەت  ببینێ ئەوە  داەی بەرگریژورەوەی شالیارگ

 .هێشتا لە ژیاندان  عەتییە
  پرسی کە عید قەزاز هەردەم مانەوەی ئەودروشمەی سەر پەڕۆکەی دەسە

  ە کۆن ەر ک ە، بۆیە ه و مانەوەی داو بوون  ە بگرنگییان  کۆمۆنیستان زۆر
بەوپێیەی  دران.  قەزازو عەتیە لەسێدارە ئەوکاتەی ە تا ەوکرد ەد و نوێیان دەبو

ر  ان گەیاندووەتە بەیلەو سەربازانەی سەعید قەزازو هاوڕێیانیهەندێک 
یان دەکرد پەتی  رەکە دارە، گوتیان؛ ئەو کۆمۆنیستانەی سەرپەرشتیی قەناسێ

ە  ەتوجێگیر چو گاوی هەن  ز بە کە سەعید قەزا بەستن ەد شل  ەارەی ئەو قەن
ی، ئەوان  ەتە سەر زەوو ێی ڕاکێشاوە کەوتو پ ەکەیان لەبنسەری، کاتێک تەخت

  ملیان کردووەتەوە بە  ەووتە بە نیوەبوراوەیی هەڵیانگرتەوە دووبارە
  ەی ەککەنجدیمەنی ئەش ارە تەنها لەبەر چێژ وەرگرتن لە رەکەدا، دیناقە

ەفرەتلێکراویانی  شی نڕەکینەو  لە  و پڕ ەخۆش ن ی دەرونی ن داهەروەها جۆش
وامەزانن   ـ  ل عما یفعل الظالمون" واتە سبن ەللا غاف)"والتح دامرکێنن  پێ 

  نی واهەڵواسینی دووهەمدا ڕە  لە اگایە لەوەی ستەمکاران دەیکەن( ئخودا بێ
ەرانبەر بە  مرۆڤ بوەیە جەوری ت بۆالی پەروەرداگار. ئە ێکەودەسەر

 . 84مرۆڤی برای 
  ە پێکەوە ک دیخانەماوەی بەن ەولد قەزاز عیسە دیدی خۆی لەسەر  بە سەبارەت 

تیدا  سەردەمی پاشیە لە ەلی دەڵێت: ئەو سەعید قەزازەی ن بەڕێز ئەلعوبو 
  لەڕادە  وە ئی ئێمە، دڵلەبوو  بوو، لەنێو سزادراواندا نزیکترین  شالیاری ناوخۆ

و  ی بۆ ئازایەت بۆیە زۆرمان ڕێز هەبوو بوو،  و بێفیزبەدەر بوێرو ڕوخۆش 
  ەکەیدا بە وێندنەوەی داکۆکنامخ کاتی لە ی وتەیە ەر ئەو لەس ەو. جوامێری ئ

لەبەرپێمدا دەبینم  قەنارە کەسانێک  داویی گوت )وا سەردەکەومە سەرمەه
  لەسەر هەر یە زیندانی تەنیایی. را خ مافی ئەوەیان نییە بژین( ماوەیەکی زۆر 

  ی دەستە  اری لێبوردن بنووسێت بۆ خواست پێشنیلێیان نیستەکان کۆمۆ یئەوە 
و  ەوە هاوسەرەکەین بەپەیوەندی دەکە  ەیۆ بهەر نەیکرد  و ەئ  ماڵ ەب گاد دا

ۆ دادگا بنوسێت،  ێوردن ب ێشنیاری ل و هەمان پ امەیەکی بۆ بنووسێت پێیدەڵێن ن 
سەر هەمان کاغەز  لە م نامەی هاوسەرەکەی پێگەیشت، وەاڵ بەاڵم کە 

ەر  ه و ن ئە انیا ز کە  ، نبە ببیتە بێوەژن(دەڵێت )چاوەڕوا و پاش ساڵو دەنووسێت 
  انکردو تەنیایی دەری زیندانی  لە ، دادگا بنوسێت ێبوردنی بۆنییە نامەی ل  قایل

، بەاڵم  یبەت بە سزادراوانی سێدارەتا بەشی  لە ڕێکانی گواستیانەوە بۆالی هاو
نەکرد تا   ستەی دادگای مەهداوی ئەوەیان هەر لەیاد دەی و ئەندامان کۆمۆنیستان 

هەڵوێستە   ئەوهەمان یدا لەسەر نرەدالەسێدارۆسەی تی جێبەجێکردنی پلەکا
 .85سزایاندا 

د  ، لەگەڵ سەعیەی ئەبوغرێب بووەەرپرسی گرتنگ ب فازل ئەلساقی" کە "
  ی تاوانی پالنگێڕ گەڕێت ئەلساقی بەڕۆژگار وەردە و،بو  قەزاز زۆر خراپ 

تنگە.  و دەینێرن بۆ هەمان گر بدولکەریم قاسم دەسگیر دەکرێت عە ی لەدژ
  و ە کە فازل ئەلساقی لەنێ ختار بابان پێیگوتوووم حمەد ؛ ئەیونس بەحری دەڵێت 

ە هیچی  ێرکاژ  ٧٥اردن دەخوازێت چونکە ەو خوێکاندای بەندکراوە نو  ئەو 
 سەعید قەزاز پێیدەڵێت:   ڕەوانشاد ە، ئەوکات نەخواردوو

ئێمە   ئێستا ئەویش وەک بەرەو بیدە بە فازل ئەلساقی،  نە رد بگرە ئەو خۆا

 
 ٤٢ڕە پەوەی پێشوو / الەرچاس زم حەسەن ئەلعەلی /ــ حا 84
 .٩٩الپەڕە پێشوو / ــ حازم حەسەن ئەلعەلی / سەرچاوەی  85
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 . 86انی خۆشدەبێت بەرودوای تاوانەک لە اهاوڕێمان خود بەندەو بووەتە  

د  ەڵێت؛ لەکاتی دواسەردانی شەهیی بوینوسیم د ا عەبدولقادر دبوون مامۆست 
لەگەڵ شەهیدانی تری بزوتنەوەی مووسڵی   ی برای کەهاشم ئەلدبوونی

  دا حەوشی بەندیخانە سەعید قەزاز لەپێش لەسێدارەدانی  ویشەبوو، ١٩٥٩
چوەتە بەردەم   یەدازیندانژووری نێو لە  یەزازسەعید ق ڕەونشاد  تی ە یبینیو
وأنا   ـە للێڕای ساڵو پێیگوتوە: )"أنا و  نیشانداوەوڕێزی خۆی  و انەکەی زیند 

  ە( ەوینو هەر بۆالی ئەو دەگەڕێداین داعون" واتە ئێمە لەپێناو خوإلیە راج
ەهیدەو شەهیدیش  وەک مژدە پێیگوتووە؛ کە گشت ستەملێکراوێک شئەوجا 

ان کردووەو  ئێمە لەزۆر باردا هەڵەمدەڵێتەوە  ی زاز پێقە د دیدەیە، سەعی ستەم 
ەوکات دبوونی  چوین، برام لێم ببورە. ئ  ەڵەداۆر کەسیش بەه لەگەڵ ز 

گفتوگۆیە   ەوب  نییە. دەڵێت: بەخودا لەڕێزو شکۆ بەوالوە هیچی ترم بۆ ئێوەپێی
چرەی  پچڕپ قەزاز بەو وشە  ووێژەکەدا سەعید زۆر دڵگەش بووەو لەکاتی وت 

.  ێت مەزن دەردەبڕ  سروشی خودای باوەڕ بە و ۆو باوەڕ بەخدانایی  ەواوپێی د 
  یاد  ێتەوە د  ئەوەی ەلدبوونی ەو پەژارە زۆرەی تێیکەوتبوو ئەرەڕای گشت ئس
دیجلە   ەوم تااخن ڕۆژێک گوتووتە )من ت لەیادە کەپێیدەڵێت: ئەوە کە

 ی دەژمێردرێت بۆت.. و شانازهەڵوێستی بەرز بەئەوە نەخەوێت( 
 وەت لەیادە؟ : ئەدەڵێ کی گەشەوە(ەویبەڕوقەزاز )

 !!ەوڕۆژی خویدا خوێندمە ڕۆژنامەکانی : پێموایە، لەدەڵێت  ئەلدبوونی

 !: ئەوە لەیاد چوو قەزاز

بێت، مێژویش  نازرلەنێو کۆمەڵیشدا کردەوەی چاک بئەلدبوونی: لەالی خوداو 
 تر. و باری رگەیە بۆ گشت کردەوەی چاک تۆما

بهێنن، ئەوکات   وتووێژۆتایی بەکەن ک ەێد ل ەیکان پەللەوکاتەدا پاسەوانە
 پێیدەڵێت: دبوونی 

  ی بەهرەدارو ئازا کو لەدادگادا چەشنی پیرێهێشت ێکی پاقژت جێتۆ پەڕاو
بووە  ا ڵد ترست لەد  یت. نە و بو نیشتمانپەروەر  ر ەهشدا یت سێو ڵەه و لە وەستاویت 

 
/  ٩ژی وسڵ رۆزەر عەبدولقادر ئەلدبوونی لەموارێــ ــ چاوپێکەوتنم لەگەڵ مامۆستای پ 86

١٩٩٥/  ١٢ 

  لەوکاتەدا .سیویت و پڕشکۆ بۆی نوالوازی، چارەنوسیش خودای مەزن  نە 
قەزاز   چاوی پڕفرمێسک دەبێت..  دبوونیدا سەردەکات و لارە لەدڵی ئەژپە

 .87ن بەزەیی ەندەکانی هەیەو هەر ئەوە خاوەب  ودا چاوی لەپێیدەڵێت: خ

 88ۆر کەمال ئەلسامەڕائی دەڵێت دوکت

  ەل  نەخۆشخانەی ئەلسامەڕائی  ە ل ١٩٥٩/ ٩/ ٢١پاشنیوەڕۆی ڕۆژی 
  دا، بە لە رژوو خویکرد بە ڵی ساەنجێکی تەمەن س ، گژورەکەمدا دانیشتبووم

  مناوەندی، بە رگێکی پڕو بااڵی ماسەری پێچابوو، خاوەن و چکێکی تەنک 
زاڵبوو   ردرایەوە کە ژارەییەی پێ نەشاو پەجۆرێک لەڕێز ساڵوی کرد ئە 

مکرد لەزاری کوردێکەوە  ستهەدوا دەزمانێک شێوە بەسەر ڕوخساریداو بە 
 .ێوەیە رمەتی ئ یا  ەپێویستم ب نەخۆشێکم هەیە   دەردێت، گوتی: 

بۆ  چاکە نەخۆشەکە بێت ، واندانی نەخۆش لەمااڵ نەچۆم بۆ سەر ائێستاتگوتم: 
و  بێت هە  خێراییرەسەری چا چونکە لەوانەیە پێویستی بە  شخانەنەخۆ

 .کەرەستەی پێویست لەماڵەوە دەسنەکەوێت 

ی مێردی ئەوم، سەری لەمن  ی خۆتەو من دوکتۆر کەمال ۆشەخ گوتی: ئەو ن
 ..قەزازە د پەری کچی سەعیگوتی ــ وەو یک کردەنز

ای  تایبەت(دا سزەی مەهداوی )بااڵی دادگاک سەعید قەزاز لە یدەمزان من 
یوەندی باوکی لەگەڵ من بەو  ، بەاڵم بەهۆی پەلەسێدارەدانی بەسەردا سەپا

 . .ی گەنجەم گوت: فەرموو بچین بۆال

  ۆر کەمال،دوکتپرسی: کە ئۆتۆمبیل کەوتە جووڵە من لەتەنیشتی دانیشتبوم لێم 
 ە؟ ی کوێ ماڵتان لە 

 .یم سەعد لەتەنیشت گەراجی ئیبراه لەوەاڵمدا گوتی: 

سەعید قەزاز لە  ماڵی  بەاڵم دەمزانی  وەنەزانی ئەو گەڕاجەم من شوێنی 
  ێوە لە ئ  نم ەخۆشخانەی سامەڕائییەوە دوور نییە، پێمگوت: ئەوەی من بزا ن

 .ەڕائی لسامی ئە ماڵی سەعید قەزاز دەژین کە نزیکە لە نەخۆشخانە 
 

 ٣١٦ پەڕەال ١٩٩٦دا کەمال ئەلسامەڕائی/ حدیث الثمانین/ بەغد.  ــ 87
 /کەکەی حەننا بەتاتۆ/ العراقلە پەرتوە وخشتەی باڵوکراانە ڕوـ بۆ زانیاری پتر بـ 88

 ٣٩٤ڕە پەال ١٩٩٠چاپی مٶسسة األبحاث العربیة / بەیرووت  /م کی یەکهەپەرتو
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ادگاکەی  د  سەعید قەزاز لە  کردنی یدادگایبەاڵم هەر کە  : بەڵێ ڕاستە، گوتی 
  چار اڵەکەمان بۆیە نامندااڵن( کەوتنە بەردبارانی م)دەستیپێکرد  امەهداوید 

بەکرێ  نومان خا ن چاوا شوێنێکی دوور لە بووین لەوماڵە بارکەین، ئێستا لە
 .گرتووە

  تی؟ کە وەاڵمی تۆر، پەری چییەدوک ە پاش کەمێک بێدەنگی لێمپرسی: باش
 ..سیارم کردەوەپردووبارە ەیبیست بۆیە نەدامەوە پێموابوو ن

کێک لە  ە تەلەفۆنی بۆ یەنێ شەو بەڕێوەبەری بەندیخانەکجا گوتی: دوێ ئەو 
کی پەری. ئەگەرچی  اوب خزمانمان کردووە تا پێمان ڕاگەێنێت بچین بۆ دیتنی 

ی  ک و دایانی، من پێش لەسێدارەد  ەبێت د  مان پێشتر دەمزانی ئەوە دوا بینینی
بە  اقێکی تەنیشت ت ک ئێمەی لە سەربازێ  وین تا بیبینین ەری لەگەڵ پەری چپ

ەکی بچووک،  نویبوو بەرەو خا ڕێ ەرسەڕاگرت کە  دروسکراو کەخورماالس
ەرباز مەچەکیان  س وو سەرتاشراوی دەرکەوت د باوکی پەری لەوێوە بە

گریان  ندەیان پێ نەگیرا هەخۆ  یەگەڵ پەر ، ئەوکات دایکی پەری لوگرتبو
دەوە نای  بەرزیکر ش ەعید قەزاز" لێی هاتەپێباوکی "سچو  شخۆی لەهۆ  پەری 

گوتی:   ماچیکردو کی پەریەو ماچیکرد ئەوجا ڕویکردە دایبەسنگی خۆیەو
ێنە بەوەی دەبیت  اهڕ من زۆر بەتۆ دڵخۆشبووم دایکی پەری، لەئێستاوە خۆت 

 .بە بێوەژن، ئەوە فەرمانی خودایە

 .گنگوت: بەسە سەعید بە ا ان گرتبوو دەیسەربازەکەی مەچەکیو دو
پەریی  "ی ژنەکەی ڕێوەبوین بۆال بە کاتێ کەمال بیست ئەوەم لەدەمی دکتۆر 

 ."ەزازکچی سەعید ق

ی  بابەت نە ئەوماڵەی پەری نەخۆشی تێدابوو، ماڵێکی ئاسایی لە کە گەیشتی 
دەرگای   نیشت تە اڵنی پێش چلەکانی بەغدا بوو، دوو ژوری بچوک لەسا

ەوە دوو ژوری  ییشتەکانتەن  اوان نەبوو، لە فر ەها هۆڵێک زۆردەرەوە هەرو
ییە  بوو دەیڕوان هەرگایەکی کراوەی ی دەرەوەو دەدەرگا  بوو ڕوو لە سەرلە

   .شتەوە سەر باخێکی پ

دا، تووشی  نیتاسەرەتای یەکهەم هەلی زەیس  پەری کچێکی گەنج بوو لە
ە  دەیەک نەکرد ئەو باردیار ەهیچ بوو، هەستم ببارێکی هیستیریی گرژ

و  م دڵنیاکردن دان یان کۆرپەکەی. لەوە ی کردبێتە سەر منداڵردەرونییە کا

  ەوە بە ژورەکە بچمە دەر سی. کەویستم لەدەرگای وم بۆ نو انی هێوەرکەر دەرم
 بیبینم؟   ، دەکرێیەوێ : ئەی دایکی پەری لەکئەسپایی لەدوکتۆر کەمالم پرسی

ێک دانیشتووە  ینیم ئەو لەسەر تەخت اڵەکە ب ڵێ مکردم بۆ هۆ کاتێک ڕێنمایی 
سپیی،  ەرێکی بەردی بووە چەشنی پەیک ڕوی وشکی داوەتە دیوارێک شتپ

ژنە   ەو ئ یەک چیجۆرە سەروخۆشی یی. نەمزانی بینا  ویدا مابوو نە نە ژیان لەچا 
یە خولەکێک بێ ورتە  وە ئە هێوەر دەکاتەوە؟ پێموابوو چاکترین سەروخۆشی 

ێڵم،  هنەهامەتییە جێم کاتێک هەستام ئەو مکرد بەاڵ ئەوەلەتەنیشتی دانیشم، 
 .ال : سوپاس دوکتۆر کەمدەنگێکی نوساوەوە گوتی  بوو بە گوێم لەو 

 ا وتە  دو ٤  /  ٢

ە کۆمەاڵیەتییەکانی سەعید قەزاز  وانینە پەیوەندییگەر بەچاوی لێکۆڵەر بڕ 
ەو  ست بووە، ئ ال زۆر پیرۆزو خۆشەویشەکەی پیە ینین، لەگەڵ ئەوەیش کدەب

جام  کۆمەاڵیەتی، سەرئەن یۆ یارمەتی بار ئامراز ب  وو بە بی کرد لەوپایەکان پ
  و یەکانی فراوانتر ە کۆمەاڵیەتیی بناغەی پەیوەندیی بەهۆیەوە توانیویەت

نمونە   و تورکمان )دەکرێت مووسڵ بە عەرەب لەنێوان کوردو کات تربەهێز
ەلسەففار  ەم ئو ڕێزدار ئەکرعەبدولباست یونس  نشاد وا ڕەوەرگرین( بەوپێیەی 

سەنگ  هاوکەسایەتی جۆراوجۆر  ڵ گەی ئەو لەی ەیوەند نیان گێرایەوە، پ بۆم 
و پارێزەرو  ڕۆژنامەوان  گەڵ ڕۆشنبیرو کەوە هەڵسوکەوتی لەبووە، لەالیەنە

ەکی ترەوە لەگەڵ چینە هەژارەکەی مووسڵدا بوو.  ەران بووە، لەالیپیشەو
یان ڕوپۆش   ماسک دەر، هیچکات پیشەکەی نەکردووە بەەب نە لەگشت ئەوا

بووە   کراوە نووسینگەکەی دەرگای  دا، بەڵکو هەمیشە و کۆمەڵێوان خۆی لەن
ەوەی باری  ەرنی ڕەنگد ری فەرمانەکاو جۆڵوێست کارو هە جار دێنبۆیە هە 

و  ڕەوشی هاوڕێتی  بە بوون نیش پەیوەست بووە، یاخۆی شتی شکۆو ڕەو
  ئەوانە بە  س ەک ێ ی. بەاڵم هەند کۆمەاڵیەت  ی ندیوەەی بارەکانی پ ڕێزگرتن لە 
  ۆ خوا ن ی ەگرای لاش ە لەی ی ەیپلەو پا  و ەئ نی پیشەو بنەماکا  لە  داناوە سەرپێچی 

ێک لە  یەک ک وە یی بەکاریان بهێنێت بەرژەوەندی خۆویەتی بۆ گوایە ئەو ویست 
 . سەرانی سیستەمی پاشایەتی 

موشتاق لە  ڕێزدار تالیب  ئەوەیە کە ە نادانسق نەنموو  ەول یەکێک 
  ی اسم()ب ت یە کەنزاز پێیگوتم ەتی دەڵێت؛ سەعید قەیوسیورییەکانیدا نبیرەوە

دیارە بەوە  بۆ لێکۆڵینەوە.  کەیت بمیاری ی ئاسایشی ڕاڕادەستی دەزگا ت کوڕ



 وودزوهێر کازم عە بب           ز ەزاەرنج لەسەر سەعید ق س

217           218 

یانەی  کیاللێکۆڵینەوە لەسەر ئەو چا یکات لە دەربازاوە بیشاریتەوە تا هانید 
  ی بوار لە عید قەزاز سەی ود خ کاتێکدا  ڕاپۆرتی لەسەر درابوو، ئەوە لە 

 . وبو   بەرپرسی یەکەم دایڕامیار  ایشی ئاس

ز عەبدولڕەحمان  ەرتووکی بەڕێپێشەکی پ مەزهەر لە  دوکتۆر کەمال ئەحمەد 
ریم فەتحوڵاڵوە دەگێڕێتەوە کە  مەد کەزمانی بەڕێز محە ەئەلبەیاتیدا ل

اشایەتی ئەو ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی پارتی  پ  می دواکاتەکانی سەردەتا
ن  لەوا  ١٩٥٨ ەی تەمووز د شۆڕشی چوارپاش  لە ,ی کوردستان بوودیموکرات

رسام بووە بە  . ئەو زۆر سەیزی پارتی کۆمۆنیست جودابووەتەوە چوەتە ڕ 
کەسێکی   و زۆریتر لەو هەڵوێستانەی لە قەزازو سەرڕاستی  باوەڕپاکی سەعید 

  وتا دا بێهاو نەریتە کۆمەاڵیەتیداب  پەیوەستبون بە  لە ە ک  ڕانەبینراوە وەک ئەو 
بۆ سکرتێری پارتی   ەی ڕاستەوخۆی ە یی یارمەتەو ئتر ەیر بوو، لەگشتی س 

فەرمانی گرتنی   یم ئەحمەد کە ئیبراه انشاد ڕەو راتی کوردستان، دیموک
لەبەرچاوی پیاوانی   یویست شالیارەی ناوخۆ  وەئ ەوە وو، لەالیەکرچووبدە

سەر ئەو   بخاتە  جەخت ئارەزووی نەبووە لەوالیشەوە  ت،کابزری ی ئاسایش
  ۆ ب  ە وو ب ۆه  ە کی لەسەرهەبووە یان رڵگەی سەپێنەی بەرانە گا پەیوەندیدادەز
 .ی گرتن

و  ڕۆشبیرو مێژونوس بۆ نووسەرو  ەخۆشەویستیی هەبوو زۆر ڕێزو
دژی کۆمۆنیستان،   هەڵوێستی ناحەزانەی بووە لە  ی چرەگەئ نان. هۆنەرمەندا

  ی ش ئاگای اد نە چرەهتی زۆری بووە بۆ نووسەرانی چەپ یس ەوهەر ڕێزو خۆش
نە زولنوون  نمو بوبێت، بۆ  ییانتیەژ بەدەسەاڵتی پاشای د یی نەیار جۆڵیجمولە 

ادیرە پێشکەوتووەکانی  ک  بوو لە  یەکێک  کە  ڕۆماننووس نبیرو ی ڕۆشئەیوب 
ووەوە. یان هەڵوێستی  بەاڵم پاشان لێی جیاب ۆمۆنیستی عیراقی پارتی ک

قەزاز  ، محەمەد مەهدی ئەلجەواهری. عەرەب مەزنی ی ەرهۆن  بەرانبەر بە
ڵبووە بەسەر  و ڕوناکبیریی ئەو زاڕەوتی مرۆڤانەیی  ی کە یەتندووسەلما  بەوانە 

 ن. ئامراز بۆ یارمەتیدا بە ردبووە لەوپایەکەی کیارییەکەیدا بۆیە پ الیەنە ڕام
ەم لەسەر سەعید قەزاز،  ن کردم بەسەنتەری لێکۆڵینەوئەو مووسڵەی م 

  ئامانجێکە کەس پێیناگات" هیچکەس لەوێ  مرۆڤقایلبوونی " دەهەرچەن
نەبینیوە. ئەوەتا   سەعید قەزاز ڕەوای لەاکردەیەکی خراپ یان نیان  وێست هەڵ

ارە  پیاوانی ئەو ش ید قەزاز هێشتا کۆچکردنی سەع گشت ئەو سااڵنە لە پاش 

بیرە   روەها خاوەنهە ەکانی، گشت چیننێو لەچاکەیەم بینی لە و پڕ قەشەنگ 
  و وڕیشەی ڕەوشت هاوڕابوون لەسەر ڕەگ ان گشتیجۆرەکانی اوۆرج
 .ئەوپاوە  ری ناخیوامێج

ەبارەت بە  م لەهەندێکەس بیستووە سڕەخنەی زۆر ارمەوە کە شئەوەیش نا
  زاز لە سەعید قە ییوەندی تی سەعید قەزاز، لەوانە... پەیاریی کەسایەباری ڕام

  ید قەزاز یەکێک ەع س دەزگاکانی زانیارگری بەریتانی...  هەڕتی الوییەوە بە 
کانێی  ەگەیاندووە بۆ بەربەرتانی پێیانەریبداگیکەرانی لەعیراقدا ە لەوانەی بوو

نداهەیە  ، تیایشیا کانە نیشتمانپەروەرییەو بیربەرەی سۆشیالیستی و کۆمۆنیستان 
 .بنناوهێنانی گرژ دە بە  تەنها   تائێستا هەر

و بوو  ەرکەوت س وابووەو چۆنیش کەس نازانێت چۆن پەیدا راوپیاوێکی نەناس
ێکی دەمارگیری  ەراندا!! کەسننوێ شالیارو سەپێنرا بەسەر ئەنجومەنی  بە

عید  و بەزەبر.. سە وەشکو زۆر ڕەوشت دا توند ستیفەرمانبەرەکانی بندە لەگەڵ
ی ئینگلیزی  و دەسەاڵت شایەتیکەرێکی ملکەچ بوو بۆ ڕژێمی پاقەزاز نۆ

زۆریتر   ئەوەو کرد..  ت ەخب ادەیەی ژیانی خۆیی بۆ ئەوان داگیرکەر تا ئەو ڕ
سانیتر  ەیان کبین  باوەڕەدا ەو ئێمە ل دەکرێت  ئایا بابەتە ڕەخنانە. بەاڵم  لەو

ەزگاکانی  ز لەوجۆرە پیاوەی د ڕاستە سەعید قەزا کەن کە باوەڕ بەوە ب
  ئەو نهێنییە تائێستا ی بۆ اوپێنج ساڵ تێپەڕیارگری ئینگلیز بووە؟ وا پەنج زان
تی واڵتەکەی  تر وایزانیبێت کۆمۆنیس نیساکەناکەوێت؟ ئەگەر ئەویش وەک دەر

بووە   ؟ کێ هێنابێت  ەبۆچوونەیان لەکوێوەوە ئکەس جۆرە ئەوەشێ ت، د تێکدەدا
ەڕە چۆن  باوان؟ ئەی ئەو کۆمۆنیست  دژبوونە بە بێری  بەو  خدەری مێشکیان زا

  ماوە دورودرێژە لە  شت ئەو دروستبوو؟ پاش گ لەالی سەعید قەزاز
  پرسانە. بەاڵم ئایا بۆ  وەاڵمی ئەو بە م گە نی ئەو پیاوە نەمتوانیوە بکۆچکرد 

ەزارەی سێهەمی  ه ئەوەتا کاتەوە، یان بیرب وا  بوێت  هەیە هەرچۆنی  مرۆڤ
 !؟ یرێت نبەر ناگ ی بەراو بۆچوون هزر  دەبن هێشتا ڕێز لەەربازساڵ د 

. گشت ئەوانە  ە بووپیرۆزەکەی ال  وپیشکار  وبووە  ەئەو پیاوێکی پێداگرو کارام 
 .وودی ئەو س  ە ل دەژمێردرێن خاڵی ئەرێنین   بە

گونجاوی   ی بە ئەو بڕیارانە  گیرە لەسەر وو کە کردبئەو ناوبانگی بەوە دەر
بووە.  نە  نگگر  ەوی ئ ال  هەرگیز پلەوپایە رژەوەندیی گشتی.ۆ بەبزانیون 

یراق  بەندەرەکانی ع یی بەڕێوەبەرایەتی گشت شانەوەی لەنیاری دەستکێپێش 
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مەرجان لەسەر   اب ەهباشترین نمونەیە کە لەبەر سووربوونی شالیار عەبدولو
ئابوری  بەشی  بااڵ لە ازی وەک کۆنترۆڵکارییم ڕدانانی ئیبراه 

  سەوە لە کەبەهۆی نەشارەزایی ئەو  ی بەندەرەکان، بەاڵم تبەڕێوەبەرایە 
. هەروەها  د نەکر ی بەندەرەکان ئەوی پەسەند گرنگترین بەش کاروباری 

  ١٩٥٣ / ٩/ ١٧بەشداری کابینەکەی فازل ئەلجەمالی کە  دن خاوستنی لە لێبور
 .وەکار قایلیان کرد بمێنێتە وبژیئەوکاتەی ناپێکهات تا 

ید قەزاز چی  ەشێ هۆی مانەوەی سەعد سێک خۆی دەسەپێنێت، لێرەدا پر
ۆڕانەی هاتوون بەسەر  ەڵ گشت ئەو گ الیارگەی ناوخۆ لەگش بووبێت لە 

ی  یەک ی کابینەی جەمالی اندا؟ ئەو بەشداربوو لەۆک شالیارو سەر ن کابینەکا 
  کابینەی ئەلعومەری  ەخۆ لشالیاری ناو و ١٩٥٤ ی ەم وهدو ، ١٩٥٣ ساڵی
  و ڵ هەمان سا یدوانزەهەم الیاری نووری سەعیدیش کابینە  و١٩٥٤ ساڵی

ەها کابینەکەی  هەرو ١٩٥٧ڵی و چواردەهەمی سا ١٩٥٥سیانزەهەمی ساڵی 
دا بوو تا هەڵگیرسانی شۆڕشی  ١٩٥٨/ ٥/ ١٩بابان کە لە ئەحمەد موختار 

بە دەسەاڵتی پاشایەیی  ایی کە لەعیراقدا کۆت ١٩٥٨ ۆ(چواردەی تەمموز )یولی 
بەاڵم  ڕویدەدا  داخودی شالیارەکان وکابینەی شالیاران  لە گۆڕانی خێرا  هێنا. 

وەک شالیاری ناوخۆ ماوەتەوە،  یانە هەر یکار گشت ئەو گۆڕان از لە سعید قەز
بووەو ڕەوتی دەسەاڵتی   ەوە بچین کە کەسێکی گونجاو بۆیە دەکرێت بۆ ئ

،  ەوەبردووو پڕبایەخ بەڕێ ردو پوخت و ییسەردەمەی پاشایەت و ئە ناوخۆیی 
پاشاو  خاوەن شکۆ ) باوەڕی  ی بووە جێ دیارە کەسێک ئەوەی لەبەر

ڕۆژانەدا   لەو ی اوخۆ شالیارگەی ن ی ەو ڕەوت ڕەوش ئەو  بۆ ڕاسپێردراو( لە 
بووە لەو شالیارە چاپوکانەی   ، هەروەها یەکێک ەپێبردووە بەڕێوە سەرکەوتوان

 کۆشش بوو.   کە کەسێکی وریاو گیرو بەچون کانیەوە بووە، رەکاچاوی بەسەر 
وە ڕامیارییە  بۆ هیچیەک لە بزوتنە هەستی  گرنگتر ئەویە  لەگشت ئەوانە 

بەوە  واوە، ناوبانگی  تی عیراق نەبزەاڵتی پاشایە دەسروەرەکانی دژ بەنیشتمانپە
بۆ   و و لەڕادەبەدەر دڵسۆزبودژە بە بزوتنەوەی کۆمۆنیستی  دەرکردبو کە 

 راق. لەعیڵەی پاشایی مانەب
زاز ببێتە ئامرازی  ەوەی سەعید قەبوون بۆئ گشت ئەوانە هۆی کاریگەر

ار لە  شالی کاتەوەی بوو بە ەر لەو، هوونپێکهات  ینە کابی ئەو وبەش لەگشت اه
/  ٩/ ١٧ۆ لە لیارگەی ناوخو شا١٩٥٢/ ١٢/ ٢١یەتی" اری کۆمەاڵکاروب"

  بە زۆرجار  ١٩٥٨ ی تەمووز )یولیۆ(١٤هەڵگیرسانی شۆڕشی تا ١٩٥٣
ووری سەعید بەاڵم  ەڵوێستەکانی ن ه بە  بووە وەی دەربڕیوە کە قایلئەاشکرا ئ

  ت ، هەروەها پەیوەساوڕاسپێردر ی عەبدولئیالی بوو لەهەڵوێست هە نەی خڕە
 .نیشتمانە لەم  عەرەب کوردو و هاوبەشبوونی پارچەیی عیراق بووە بە یەک 

و  دەی هۆش زای شەییداپیی بواری کارگێڕی لە  ەتیئەو شارەزاییە بەرزەی بووی
ەن توانای ڕاستەوخۆ  وەها ژیرو خاو بوو، هەر  خۆی  ی کارامەیی کەسایەتی

ەاڵیەتیدا  اری پەیوەندی کۆمەبکۆمەڵێکدا کاریکردبێت لو لەنێو هەر ەربڕین د 
  م ە کینال  ەوو ب  ە وە ئ ن اکە یی تە یاس ەک ڵ ەگەل ی نو وب تسەو ی ەپ  ۆ ب ج رەم. بوو  رەک زی
رنگترینیان  . گڵەم ۆک ی ن اکە ییت شگ ە راب ە ب ت ەرا بە س ی ڵەگەل ت ێب ر یبو اه

پێی ئەو چەمکانەی  بە بەرژەوەندی عیراقو سیستەمی پاشایەتی  پاراستنی
 .اومانهێنا ن

لەسلێمانی هیچیان لەپاش  ز یان خێزانەکەی سەعید قەزا ازانین ئەگەر خودی ن
لەو   . کردوون کاری تێدا ی عیراق کەنەنانەت لەگشت ئەو شوێ مابێت یان تەنا 
  نا بەتاتو لە ننووس حە و میژ ە نیە کە ەوئێم ەست بەد  بەوالوە بەڵگەنامەیە 

  ە ل داناوە ی تێدالیستێکی تایبەت دامکپەرتووکی یە" عراق "ال یک پەرتوو
گشت سەرەک شالیارو  ناوی  ی بەەکان زاریووو ەواوی ز خاوەندارێتی ت

ناوی   نەبێت  دالیستەلەوو نا ە تاک، ەوارکرام ۆت شالیارانی سەردەمی پاشایەتی
 .89ە سەعید قەزاز

بڵێت  نییە مرۆڤ ناتوانێت  نەیەک بەناوی ئەوەوە نوبەرە یان مە هیچ خا وەک 
  وەی تر بەناوی خۆی جێهێشت یان بتێکی بۆ خێزانەکەی ئەو لەپاش مردنی ش

نەداوەتە ئەوەی   وانین بڵێین ئەو هیچ گوێی کەیەوە، بۆیە دەتیان خێزانە
شت  گکات، بەتایبەتی ب وەریدەگرت شتێک پاشەکەوت  ەیەیوچتەنانەت لەو م 

ێزانە  خەرجی ئەو خ  توانی لەی پایەی بەرزدا بوو دەپلەو لە ەیزۆر ەساڵ ئەو 
  یەوە گەندەڵی  ێیلەڕ یانیشت، کاب کەمەکێک پاشەکەوت بچووکە هەرنەبێت 

 .رتوەتە بەرهەرگیز نەیگکە

  زو فینوسی عیراقی مامۆستا میر بەسری دەڵێت سەعید قەزاز زۆر بێمێژو 

 
ناردویەتی بۆ   ٢٠٠٠/ ٥ / ٢١ی ژونوس میر بەسری ڕۆژ تای مێــ لەنامەیەکدا مامۆس 89

 .نووسەر
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بۆ فرۆشگای   ناوخۆبوو دەهات  نمونەی پاقژی بوو، ئەوکاتەی شالیاری
مۆستا  واتە ما"  ئەوکات من " ەشۆمپانیای الویی هاوب ک " ۆتۆمبیلی شۆڤرلێت ئ

و  دەدوان ورەو بچوکی ەهات گە د  کە بووم،  ر بەڕێوەبەەوێ ل " میر بەسری
ناچن  یادم شتەخۆشانەی لە ڕەخنەو پێشنیاری گشت. ئەو  لە یرەگد  گوێی 

باڵوکردەوە،  کی ویژدانیی منی هەفتەنامەی "الحارس" هۆنراوەیە کە  ی توگ
بۆچوونی   گوێرەی دیدو بەوتارێکی  ناوبانگبێ یەنامەیەکت سەرنووسەری هەف

ی  ەڵدانە بە دەوڵەتداهاوەیە پێوە گوایە ئەو هۆنرباڵودەکاتە  ی خۆی لەسەر
امەکەیشم برد  ژنڕۆکردو تەلەفۆن سەعید قەزازم لێ ئاگادار بە  ، من ئیسرائیل 

  ەو بنی گشتی سەر یەتی ڕاگەیاند ەڕێوەبەرا ت ببۆ شالیارگەی ناوخۆ، ئەوکا
ە  ڕۆژنامەکەی گلدایەو..! و گوتی: سەیرە  ەوە خوێندی کە رگەیە بوو، اشالی

بواری   لە نەم کە و هاوڕێیا ەک یەکێک لە چ بڵێت. پاش ماوەی بێلەوەی هی 
الی   ێزی تۆ ڕ  ی:، گوتدەهات بۆالمدەکرد جارجارە  ڕاگەیاندندا کاری

ی  کوتارێ .ۆژنامەی ... گەیشتووە ڕ  ن م بە شالیاری ناوخۆ زۆرە!! وەک 
ئەو  و یاندن بەڕێوەبەری گشتیی ڕاگە ئەوە شالیار بەر وە لە ە تۆ نوسی لەسەر

ە: ئەوکاتەی  وانەکەی گوتو ردوەو بە ڕۆژنامەوک ەنوسەی بانگ ڕۆژنام 
  ش ریەسران کەسی جوو باریانکردو چوون بۆ ئیسرائیل، ئەگەر منیر ب هەزا

بەهەمان  ، لەوێیش هان واڵتێکی تری جیان هەریستایە بچێت بۆ ئیسرائیل یبیو
ی  دا بژاڵتەو لەو ا، بەاڵم ئەو ویستویەتی دەگیر ان پتر ڕێزی لێیڕادەی ئێرە 

خۆ   ەکات بەوەی نەکەن ردوو پیاو د هە ئەوجا هەڕەشە لە دەوێت.  خۆشی  کە
لێکدەنەوە،  بۆ ن یا لێدوانپێچەوانەی مەبەستەوە  ن یان بەئۆقرەی کەس بدە لە

  ەر ئەوخاوەن ی گوتووە: ئەگ شیت رێوەبەری ڕاگەیاندنی گشئەوجا بە بە
رتێکم بۆ بنوسە تا  ە ڕاپۆتکاتەواپ کارە دوولەوجۆرە جارێکیتر ە یڕۆژنامە

 اخەم. ڕۆژنامەکەی د 
ی بیرەوەرییەکانی خۆیدا لەسەر  کورتەیەک بەسری لە ۆستا مونیر هەروەها مام

ەزاز  سەعید ق ١٩٥٨ی تەمووزی ١٤ی ڕش سەعید قەزاز دەڵێت: پێش شۆ
تێچوەکەی   ەینێبەڵ  بەوی ئێمە کڕی، و بەفرگرێکی الئۆتۆمبیلێکی شۆڤرولێت 

کرد بۆ  ی ە تەلەفۆنوەیش هەر الی ئێمە  ، ەداتەویمانگانە ب  وامیبە  کات بەش
لەواڵمدا  ەی بۆ تۆمارکات، ئۆتۆمبیلەک وچۆ تاپۆلیسی هات بەرێوەبەری

داوە  مانال هەیە  ژمارەی تایبەتی بچوک ێکند مە هە ئێ الی بەڕێوەبەر پێیدەڵێت 
ی  ت؛ ژمارەی تۆمارکراو ێسەعید قەزاز پێیدەڵ وانی دەسەاڵت،بۆ شالیارو پیا 

  .ی هەزارو هەندە..  پەنجا  گوت پێیبێت  یادم ؟ ئەوەی لەئاسایی گەیشتوەتە چەن 
ەم بۆ  ژمارەی یەکهەمین ژمارەی پاش ئەو  گوت پێی عید قەزاز بەغداد، سە

 دانی. 
المان گوتی  ە گیرا، ژنەکەی هات کە ئەو  ١٩٥٨ەمووزی یت١٤لەپاش شۆڕشی 

مانگانەی  کە نیمە بەشە وە چونەەفرگرەکەم لێ وەرگرنۆتۆمبیلەکەو بئ
حەمەد کامل  گشتیی کۆمپانیا "مبەڕێوەبەری  ئەوەبوو .دەمەوەیب  م نییە پارەکەی

: ئێمە گشت ئەوبەشەی لەسەر مێردەکەت مابوو  ئەلخزێری" پێیگوت 
  ە بیکەین بەرانبەر ب ە مانوە توانی ئەوە کەمترین پاداشت  وە ەوەت مان ووکوژاند 

بیلەکەو  ، ئۆتۆمواڵتە ەتی بەم ینەی مێردەکەت بەخشیوەهرابگشت ئەو
 .وە رەکەی مەکەرەپاخۆتەو هیچ بیر لەبەفرگرەکەیش هی

تە "ناودارانی  أعالم الکرد( واپەرتووکی ) سری لەتا مونیر بە هەروەها مامۆس 
یویەتی دەڵێت:  از نووس ڕەوشتی سەعید قەز بەت دا سەبارە٢٤٢کورد" الپەڕە 

  ئەو  دڵەڕاوکێ وترس سەکۆی سێدارە بێ ەوتنەی بۆسەر سەرک  جۆرە بەو 
 : دەڵێت دووە کەەلئەنباری"ی سەلمانەسەن ئی هۆنەر "ئەبیلحە وەتەی

 کەسێک بویت، دەرئاسا بەڕاستی تۆ  مردن هەروا کاتی بەرز، ەیا پلەژیاندا  

  لەچاپ ەواژەیەی شکەر ئەو دەستەخپ  بەاڵم بۆئەوەی لەسەری نەبێتە بەڵگە، 
 .90بم داری ئاگامن   لەوەیبێالداوە  

سەعید قەزاز   ەڵێن ؛ ئەوەی د سری دەیڵێت ەەی مێژوونوس مونیر بئەو
عیراقیی   نیا مافی هاوواڵتیی ووە بو  بەویژدانهەڵپەکارو ەتییەکی کەسای

  بژمێردرێت  ی بەالیەنی ئەرێنیپێویستە ، و شێواندنتدرێژی پاراستووە لە دەس 
رکردنی  تۆمائەگەرچی ئەو شالیاری ناوخۆبوو لە ؛ت دەڵێهەروەها . یۆ ب

ژمارەی تۆمارکراوی بۆ  ارەیەکی پاش دوایین میلەکەیدا گوتویەتی ژ ئۆتۆمب
  لە تر بنوێنێت ک نەبووە خۆی بااڵێنێت کە کەسێۆمارکەن، ئەوە دەگە ت

نییە لەم سەردەمە   وە کارێکی نامۆ. ئەرێ ئە ەوەئاساییکەسانی  وویسەر
یبەتمەندی  ان جۆرەها بەهرەو تا چینی شالیارو سەرکردەکەمڕۆدا کە ئ  ەی ئاڵۆز

 
  ٢/١٩٩١ /٣١ق األوسط" لە الشر"  ڕۆژنامەیوکراوە لەوتاری باڵون/ یسەڵ حەسوەــ ف 90

 ."یة ـ شهادات في هوامش التأریخایات صحفلەژێر ناونیشانی "أحداث سیاسیة وحک 
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گشت   لە ژیانی جیاوزبێت دەبێت ژیانیان هەر وماف دەزانن بە خۆیان بۆ 
 ە. نییسانی هەر و یەکاتای ملکەچی گی ئەواندا وفەرهەن یترو لە ان کەس

سەعید   پرسی کە متپارتی کۆمۆنیسئەوسەردەمەی دیرێکی کا لە یانڕۆژێک 
اری  لەکاری ڕامی دەستی ، بەاڵم پاشانری ناوخۆ بووا شالیاید تێ قەزاز 

چێبوو بەرانبەر بە   ەکەتانهەڵوێستی پارت سەردەمەدا لەو گوتم؛ ، کێشایەوە
بۆ دازگا   بوو  ید قەزاز پڕسۆزسەعبەرئەوەی لە ید قەزاز، گوتی؛ سەع

هیچکات   وڕێکخراوە نیشتمانپەروەرەکانی عیراق  ژ بەاپڵۆسێنەرەکانی د د 
وە  ڕیکخرا ، هەروەها سۆزی بۆ هیچیەک لە انە بەرانبەریوو ند واەن می ن نەر

ودی پاشا پاشاتر  خ بوو. ئەو لە شٶڕش نە  ەرەکانی عیراقی پێش نیشتمانپەرو
ئەو   چ سۆزیان بۆ یستووەو هی یان نەو خۆش  روەرەکانیە پارتە نیشتمانپەبوو بۆ 
بەرپەرچی ئەو بۆچوونانەی دایەوە کە پارتی   سەخت زۆر  م، بەاڵ نەبوو
ها  پێشنیاری لەسێدارەدانی بوبێت، نەتەن و لەپشت هەڵمەت  ست نیکۆمۆ 

هیچکەس لەنێو   اردەی تەمووز بەڵکوو وو پاش شۆڕشی چ پێش  کۆمونیستانی
ئەلعەتییە  بەهجەت ناوبانگی  ووە. هەروەها نەویستئەویان خۆش  اد جەماوەر

. پارتی  باڵوبووەوە عیراق لە داپڵۆسێنەر  یین دەزگاەک سەرۆکی مەزنترو
و  ت ازی بە بەرپرس زانیوە لە کوشتارەکەی بەندیخانەی کووزقەت کۆمۆنیس

و کارای بووە لەو  چونکە ئەو دەستی بااڵ ی بزوتنەوەکەی حەی، سەرکوتکردن 
 .داانەک ەوداوڕو

  ی تەی کابینە ا هکو پێایەتیفەرمییەکانی پاش رەز لەگشت بڕیاسەعید قەزا
وەی  ناو ئە  لەنێو کۆمەڵیشدا ە ک ناسناوە تۆمارکراوەو  ن هەر بەوراایاری شال

  بەت بە ێکۆڵینەوەی تاینی دەزگای لکاسێدۆ لە ئەوەیە کە بوو. مایەی سەرنج
  ئەوە  ە،بەهەمان ناو تۆمارکراو یشدا١٩٥٨رگریی ساڵی ەشالیارگەی ب

ینەوە.  بۆ دۆسێی لێکۆڵن هێن ار بەکار ناوی سیانی تاوانب ەوان دەبوو ئ لەکاتێکدا 
  تیی هێزە گش ی ردەکی لەالیەن سەر کەفەرمانی ئاراستەکردنە هەروەها 

  رکردوە اسم واژوی لەسەیم عەبدولکەریم قچەکدارەکانەوە دەرچوەو زەع
سپایی بااڵی  دادگای کە  و سزا رکردن ی تاوانباان بڕیارەک ودوهەرلەگەڵ 

ون  ود قەزاز دەرچ ی سەعیەناو ە هەر ب ن دەریکردوو )دادگای گەل(بەت ی تا
دەرخات  ۆ ام ە پتر نئەوەی بارەکهەروەها ناوی سیانی تاوانبار. بە ک ە ەون

ارەدان کە  ەکانە بۆ لەسێد سەرکردەی گشتیی هێزە چەکداربڕیاری پەسنکردنی 
ی  ١١٧ژمارە و بەدەرچو و ئاماژنامەیـە م"ودی "عبدولکەریم قاسخ واژوی بە

د  لیوا ڕوکون ئەحمە گشتیی سپا  دادوەری  لەالیەن  ١٩٥٩/ ٩/ ٢٠ی ڕۆژ
کردەوە  وباڵ د قەزازی ەعیدانەکەی س  پەیامی لەسێدارە ساڵح ئەلعەبدی کە 

ەر بە ناسناوی  وە، لەوەیشدا هبەندیخانەی ناوەندیی بەغدا ئەنجامدرا بەوەی لە
 .بوو   د قەزاز(ی)سەع 
اڵتی ئەو  ە ناوەوەی دەس ەوشی گشتیی دەرەوەولەگەڵ ڕبوو تەبا قەزاز  سەعید 

  بووە.  لەدەربڕیندا ڕاستگۆو بوێر و گیرباوەڕیدا بیرو لە . ی پاشایەتیسەردەمە
رەکەی بەکارهێناوە بۆ دژایەتی  تواناو پلەوپایەی کا و شش کۆگشت  بەڕاستی

ی  ی ڕامیاری الیەنێکئەوەی سەر بە رنەک لەبە ،تی عیراقەپارتی کۆمۆنیس ب
ۆمۆنیستی  ئەوەی پێیوابووە ک کو هەر لەبەر پارتێک بووبێت، بەڵیان  تایبەت 

  مەترسێ بۆسەر واڵتەکەی. ئەو بۆچوونە لە پەنجاکانی هانی دەبێتە هۆی جی
  ا شتێکی د جیهانیی دوو بەدواوە لەنێو نەیارانی بیری کۆمۆنیستیی نگ پاش جە
  خۆی شاردوەتەوە نە  ەوجۆرە بیروبۆچوونەی ئ. سەعید قەزاز نە ە باوبوو

کو  وەتەوە، بەڵهەڵوێستە گێڕائەو ی لەسەرە ونربسوو ئەو ی کەسیش هۆی لەال
گەل گوتی  دا لەبەردەم دادگای شیلە داکۆکینامەکەی  ولێی  ە وهەر پێداگربو 

  کەسایەتی  ڕاستەقینەی ا گشت ئەوانە خووی بیرەوە دەکەم. ئایی بەو از انش
ەمی پاشایەتی  ی سیستکە هەرگیز لەدژ  ەخات د دەرد قەزازەمان بۆ سەعی

ن ئەوەی  ی ئەوان؟ یاو یاساکان وێنەران مەنەکانی ن جو ئەنیان دژ بە  ؟واوە نەد 
ا  کد ەگۆشەی تەسل ە ۆی دەدزییەوە لەپرسیارەکانی سەرۆکی دادگا کهەردەم خ 

ی ڕەگەزنامە  یاسای لێکێشانەوە دەهێنا تا ناچاریکات ڕەخنە لە  بەگیری
یاسایە   وری بوونی ئەوزاز پاساوی بۆ دەستەق ؟ لەوێدا سەعید رێت بگ
گەی یاسایی  یوانی تۆمارد  وکردوون  ئامادەیلیارگەی داد بەوەی شا وە یە هێنا ەد 

  بە  پاشان  ان یرو پنوێنەران ئەنجومەنەکانی  چوەتەوە ئەوجا نێردراوە بۆ داپێیان
گشتکەس پێی  و دەبو و یاسایی  ڕەوشێکی فەرمانێکی شاهانە دەرچووە تا ببێتە 

 .ێت بملکەچ
ەاڵتی  وەک دەسناوخۆ یاری شال کە  ت یزانیدەئەوە ەس گەڵئەوەی زۆرکلە

قەزاز  ادگاییکردنی د رهێناوە، بەاڵم بەکااستانە دەر یاساکانی سەرڕئەنجام
 .بووە  ە یا یاسئەو  نەخشەکێشی   و ەئ شێوەیە دەچێت کە لەو
هەر   نیشی ەکای مرۆڤانەی ە پەیوەندیی وندیی کۆمەاڵیەتیدا سەرڕاست پەیوە لە

دار ئەکرەم  ێوەچی"و ڕێز"سەعید د  ڕەونشاد مێژوونوسی  ،پاراستووە
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؛  گوتوویەتیونس ولباست ی ڕۆژنامەنوس عەبد  ە کە دەیگێڕنەو ار ئەلسەفف
ەی  ۆژوڕئە  یشتە مووسڵ تا وەک موتەسەریف گەسەعید قەزاز  ی ەوڕۆژەوەل

  روەها . هەبوو ما  گەڵیپەیوەندیم لە  ئەنجامدرا ەسەرلگیراو سزای سێدارەی 
مەوە کە تا  ەیان بۆ گێڕایڕاستی ئەو نسااڵنی شاری مووسڵ ز مە لە  کۆمەڵێک 

ۆیەوە یارمەتی  رفانی خ ی گ کرێت لە دە دا دەستگیری لەپاش شۆڕشئەوکاتە 
ێلەوەی  ب وەەر بەسەری کردوونەتەو ههەندێک خێزانی بێدەرامەت ردووە بۆنا

ە وەک  ەهۆی پیشەکەیەوناوی هێچیان ئاشکراکات، چگە لەوەی ڕاستەوخۆ ب
ئاراستەی  ە ەوبارئ انی داوە یان بۆ ەتی زۆرکەسی بێدەرەتم موتەسەرف یار

 .ردوون ک کانی ەایبەتت دەزگا

م  بووە، بەاڵ  الیەنی نەرێنیشبێگومان  اد ین اکئەرێنییە بااڵ الیەنە  بەرانبەر لە
  ناخی ئەو پیاوە، خۆ  بچینە نێو  ڵ وقو یەوەڕەوتی ژیانی وو ە ێڕگەر بمانەوێ لەڕ

و  بیروبۆچوون  لە  یشێکەڕێزو شایستەیی. کاتلکدا دەبینیتەوە پڕ وێستگەگەلێ لە
  ا لە ڵ ئەوەید بۆ پیشەکەی، لەگە ی شی لەگەڵ خۆبەخ بڕوانین  رامەیی ئەو کا

  ن بە وانەی دژبو تنەوە ڕامیاریو و بزو نەیاردا بوو بە  سەنگەرو ڕیزی 
ن  بەربەرەکانێ دەبینی جۆرێک لە ایەتی، لەنێو ناخی ئەودا اشپ دەسەاڵتی 

و  بەسەر کەسایەتی  بەاڵم ئەوەی زاڵبوو ،چاکەو خراپەزەکانی لەنێوان ڕەگە
 .ی چاکە بووە ڕەگەزو الیەن ێستی ئەودا بەزۆری هەڵو 

ەڵ  نابێت پەیوەندی بتەوی هەبێت لەگسەعید قەزازەوە  پاڵی بە  ێ چی بدە
  ەی لە دەسەاڵتی پاشایەتی، یان ئەوانری دژ بەیاامسانێکی خاوەن بیری ڕکە

ست  کەسانی وەک عەبدولبا بۆنموونەدەکرد،  یاننامەوانیدا کاربواری ڕۆژ 
حیا قاسمی خاوەن  و یەمووسڵی  ڕۆژنامەی "المثال"یی خاوەن یونس ڕەجەب 

 شعب" ؟ امەی "الڕۆژن

  تەبێ یدا گوێینەداخۆ  رۆڤانەییم پەیوەندی  نییە کە لە دا لەوەومانمان گ
ئەو  ئەو بۆ الی لەوبۆچوونی کەسانی بەرانبەر، واتە مەرجی پێویست یر ب

ارە  ک بەگوێرەی ئەو بوە نە وهەر بنەمای خۆیی ب  ەنا مرۆڤانەیییە یوەند پەی 
دەگمەن  تدا بەواڵ  ی ندیباری بەرژەوە گەرچی لەەڕی پێبوو ئەیەی باوی ڕامیار

 .ەبوو  هاوبیر ەڵیان  لەگ
ی  یەرست بۆ الیەنی نەتەوە گەزپ ڕەنەبووە بۆ ئینگلیز،  ەزاز نەنۆکەر سەعید ق

قەزاز   د لەسەر سەعی ی ئەوتۆ  ە یان هەڵوێستیهیچ دیارد  خۆی، مێژویش 

ن دووچاری  یا 91ت اکب عیراق لەت  ەریخات ئەو کۆشیبێتی ە د ودو نەکر تۆمار 
ۆردارو  سەردەمی ز ەوەی لەات وەک ئ و سەرشۆڕیی بکردەستی ژێ

 راقدا ڕوویدا. دیکتاتۆرانی عی
و  ئەو  لەسەر پاقژی ونی سەعید قەزاز بو ور ەکان سویپێوەرە گشتی  ی ێپ ەب

  خۆیەوە  ەست بەد بەڕێوەبردنی تی اڵگەیەی سەرتاپا دەسە ەو شالیارلەیی کارام
نی  ی دوور لە دەستێوەرداودی شالیارگە و ڕەوتی خوەی ڕەوش لەچوارچێ بوو

 .پاشایەتی  کۆشکی 

  او بەغد  لە تە ئەستۆی سەعید قەزاز، ی شالیارگەی ناوخۆ کەووە تەلەوکا
یان ئۆرگانی  ە بزۆر زۆر ڕۆژنامە داوە مۆڵەتی بەدا ارەکانی تری عیراقش
ید،  ۆژنامەکانی "الفکر الجد بوون، بۆ نمونە ڕ  یارەڕامیارەکانی ن ە ارتپ

  و قافة الجدیدة" کارو الثالیقضة، الموطن، األفور، البیان، الفرات، الدەست
   .ترزۆری 

ی بیروبۆچوون  ید زائا ە لەووب  یشانەی ڕێزگرتنی سەعید قەزازنبێگومان ئەوە  
 .بەزانبێت ن یا ئەو" سنووربۆچوونی  ەگەر "بە منەگرتوون   کە بەری لێ

ەتەوە کە  وکردو  ات زهەر ئەحمەد ئەوەی دووپووس دوکتۆر کەمال مەنمێژو 
 

قەزاز   ەعیدس داشناوەڕلەسەر  ری پتربۆ وەدەستهێنانی زانیا مداوونواچبەد ــ ئەوەی لە 91
 (،م پەرتووکە دەیبیننکۆی ئەزو پاشێڕو پەراوێپێشەکی وەرگپێیگەیشتووم )وەک لە

کە   ەی عیراقبیری تێکشکانی ئەو سنوورە جوگرافیینییە بۆ ەک ێ هیچ دیاردەیبەڵ
اڵم ئەو پیاوە زۆر ، بەشرالەسەرەتای بیستەکانی سەدەی پێشوودا نەخشەی کێ

کوردییەکەی نێو ئەو سنوورە. وەک لە  ەرە پاراستنی سنووری دەڤ ر ەسە لەپێداگربوو
  درێژایی  ەتیبنیشین، بەتایمان رکچەی لێ کراون بە تودا زۆر ناونیدەمی عوسماسەر

هێڵی تەلەعفەر  واتە ەڤەری کوردستان )لەگەڵ د هێڵە جوداکەرەوەکەی عیراقی عارەبی
  ی تاڵەسەد قاریع یتەڵو ەد ینارزە ماد شاپ ڵاس ەد یەکیزن کەو .ەلی(مەنو تا خانەقی

 ێجەتشینوبەری دەور وحەویجە لە  نابایبدەوارنیشینەکانی  ەل یبەرەع  یلێخ دنەچ  ادغەب
 کووکرەک یفیرەسەتوم ەب ەووب یەتاکەوئقەزاز  ەعیدس داشناوەڕەردا بنبەرا ەل، درک
  لەدەستنەدانی پێناسە  ر ەبلە ەەوتاکزرەب ادێت یدروک یەژێڕیەتی کۆشیو رەه

 رادزێڕ یەوەئ یێپەب) ،قاریع یۆخوان یرایلاش ەب ووب ەک شیناشاپ ،یەکەیکوردی
  کورد لە خێڵی یەتی وکۆشی تسەب ەم نامەه ەب (ەوەیاڕێگ یاربنژ یزازز ەق تسەبرەس
بڕوانە  .تێچەد تسەدەلن امکووکرەک نیەکەناو یووبتوگ ەک نجوگیرکات جێ ەجیوەح

 )وەرگێڕ( ٥ و ٤و ٣ی ناکەپەراوێز
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تانەی دڵخواز  ڵوێس و ئەو هەڕۆڵ ە لەگەڵ نی کەسایەتی ئەو پیاوۆ هەڵسەنگاند ب
وەردەی کام بنەماڵە  ەرپ  گیرێت کەب داون پێویستە ئەوە لەبەرچاو میئەنجا

  ەن باوەڕ، پیاوچاک، ڤێکی خاوەو مرۆدۆخێکدا گەورە بووە. ئ ەو لە چوبو 
و  ی بە ژیاری ڕۆژئاوای  ر بوێر، یەکجار زۆر حەز پاک، لەڕادەبەدەزمان

  اسرا ەعید قەزازی پێندییەی ستایبەتمەندەر ئەو بەبووە. لەوانە ئەوێ  بەهاکانی 
  یەکان بە ی بزوتنەوە شۆڕشگێڕ بە بەران ەرب لەڕادەبەدەر هەستیاربوو ئەوەیە کە

 .تایبەتی  چەپ بە و الیەنەکانی گشتی 

  ند بە  ١٩٥٨)یۆلیو(ی  ی تەمووز ٢٥ڕۆژی  ن کەو بەڕێز فەیسەڵ حەسس
نەی لەسەر  نێو ئەوانێو بەندیخانەمدا لە م بەرەبەیانیوە دەڵێت: لە یەکهەکرا

ی  انبارودۆخی دەرەوەو ڕووداوەک بۆ پرس سەبارەت بە ونەوە م کۆبجێگاکە 
من   سەریان لەگرتنی  ئەوان شۆڕش، یەکەمکەس ئەوم ناسی. گشت 

   ..سوڕمابوو
  بوو  شخۆی پێش هەڵگیرسانی شۆڕیاری ناوشالز کە دوااڕێزدار سەعید قەز

ەڵت بدوێم..  ەفۆن لەگتەل پێش شۆڕش ویستم بە وتم؛ سێ ڕۆژ یگ پێ دەسبەجێ 
اڵم  بە؛ گوتم ،بوو ۆیە سێ جاریتر کۆشیم هەر بێهوودەتی ب م دەسنەکەوبەاڵ 

کەسەی لە  بۆ من شێتم بەوکەس پێی نەگوتم ئێوە تەلەفۆنتان کردبێت.. گوتی: 
  یاری ناوخۆم، چونکە کەی دامەوە بڵێم من شالۆدا وەاڵمی تەلەفۆنەتنوسینگەی  

رە  ەژاو پهۆی دڵەڕاوکێ ت دەبومە نەبو ئەوکا کە ی ڵەگەل مان ناسیاوی رتش ێپ
  ی یری ناوخۆ ج یاالوەی ئایا شو بێش لەسەر ئە و مێشکت دەکەوتە شەشبۆت 

یاوێکە بەاڵم ئێمە  ز چی جۆرە پەزابۆمدەرکەوت سەعید ق لەوێدا وێت.. دە ت ێل
  انی کە جۆرە جوامێرییە دەزلەو رو دوونێو دەسەاڵت پیاوێکی داپڵۆسەری  ەب

 .لێیم بینی پاشان 

نجیرە وتارەی منی  ک ئەو ز تی؛ کاتێدا گو ین اک ەتو ژەیدرێ از لە سەعید قەز
و دەڤەرەکانی تری باکوری  سلێمانی ی انەم سەرد لەسەر یەک وەتەوە کە و خوێند 
ی هەفتەیەک پێش  ەلەسەر ئەوانەی نزیکبووە هەتێبینی م نووسیبوو، عیراق 

ەزن  بووە خودای مەو گشت ئاواتی ئەوە ونەووباڵوب  ١٩٥٨تەمووزی ی ١٤
  ی عیراق تا بە ببات بۆ باکورمن لەگەڵخۆی ردا ەشتێکی تگ یارمەتی بدات لە 

جاری پێش پێیان   ان ببینم کەتمیش شوێنانەی ن چاوی خۆم جوانی ئەو 
و  توان ش و لەمەڕ دانیئەوی  ەسەر خۆشیەکانی نەگەیشتووم، تا بەدرێژی ل

 .سمکێشەکانی بنو

ر  و ئاسایشی سەکاگێڕی  ەسەر پیاوانیچاو بینیم چۆن ببە وبەگوێی خۆم بیستم 
و کۆ پێیدەگوتن؛  گیرابون تاک  گەڵیا لەوانەی لەەگەڕدا د خۆی ارگەکەییبە شال 
ان  ییشەکان کارو پ لەبارەیان ی پرسیاردەزگاکانی لێکۆڵینەوە ژنەو لیت هەرکا

شالیاری  " انیئەستۆی شالیارەکە  رەتی بخەنە بەرپرسیا یدوودڵ بێ  رێت کێل
ز بووەو  د قەزاانی سەعیفەرم  وە بەوانکرد یهەرچی ئەوەی بڵێن  ەک و "ناوخۆ 

من  : وت یگن. چارێکیتر گوێم لێبوو دەهەر ئەنجامدەری فەرمان بوو  وان ئە
یەکانی  م بەرپرسیارەتی بۆیە ئامادە  ..سەماکەرە ەک بووکەەوشالیاربووم ن
ێم  ناڵ  ئەوە ندراوەتەوە لێسە م دەسەاڵتتواناو   کە یش ە ئەستۆ، ئێستامشالیاری بگر

نەکانی عەبدولئیالو  لکەچی فەرمادڵی منابە م بە تر دەیڵێن.. هیچ ناڵێکەسانی  کە
ن دەتوانم ئەوە  و سەعید مردوی ور نووری سەعید بووم.. خۆ عەبدولئیاو نو

ماون.. بەاڵم  ەلەژیاندا ن  ەی ئەوان بخەمە ئەستۆی  رپرسیارەتی و گشت بەبیڵێم 
کردەوانە   رسیارەتی ئەو بەرپ ێک وەک شالیار دەیڵێم،  و پڕئارەزو و کرا ئاشمن 

و هیچ  ن داو  مەی باوەڕی خۆم ئەنجامیارو بەگوێرک شال تۆ کە وەدەگرمە ئەس 
 .92یان پەشیمان نابم، هەرچیش دەبێت با ببێت لێا سزلەبەر خۆ دزینەوە لە

  وەکانی سووریا کە بە ادەڵێت؛ ڕود  ەلسوێدی ڕێزدار تۆفیق ئهەروەها 
دی سەرۆک  کۆششی خو ، بە وێستی فەرەنسییەکانرا بۆهەڵ سەرکەوتن ژمێرد 

عەبدولکەری   و ۆ سەعید قەزازی شالیاری ناوخ ری هاوکا بە نەبوو بەڵکو 
و  ن ردەکارییەکا و ادار بکەنەوە لە اگئ ێلەوەی سەرۆک بوو ب  93ئەلئەزری 

 .94ەییەکانی بەندە بناغ  هەندێک لە 

  ەوەرنامەی ڕۆژنامەکەیداکۆتایی یاد  حەسسون لە  روەها بەڕێز فەیسەڵ هە
نەوەکەی  ترەی بزو بارسیوە ئەگەر هیچ لەئەلعەتییەی پدەڵێت؛ لە بەهجەت 

وان  بەت ی ئازادی زانیبێت، ئەو دانی بەوەداناوە کە زۆریان سەبارەئەفسەران 
ر لەدوای جار  زانیوەو جموجۆڵیانی خستبوە ژێر چاودێری بەاڵم جا

کر  نەکەن دەست لەکاری لەش لئیالوە بۆ دەهات کە واگادارییان لە عەبد ئ
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ووری  ن ەی لە سئاسایش دوربێت لەوان ویستە دەزگایوەردەن بەڵکو پێ 
ی  انە لەدوا مانگانی پێش هەڵگیرس و ودا ڕوو دەدات، بۆیە ناچاربودەسەاڵتی ئە

یویستوە  شۆڕشدا تەنها بۆ سەعید قەزازی ڕوون بکاتەوە چونکە نە
ز  نێت.. هەرچی سەعید قەزائەستۆی ئەودا بمێ   لە ەی یارەتی ئەو بێدەنگیبەرپرس 

لێبووە،  ڕقی ریش دولئیال نەهاتووەو زۆێستەکانی عەببوو خۆشی بە هەڵو
 ...ویش هەمان هەستی بەرانبەر بووەدیارە ئە

شالیار،  ی سەعیدی دوانزەهەمدا کرایەوە بەبینە کا  لە سەعید قەزاز  ئەوکاتەی 
  لەو  امەلێکشانەوەی ڕەگەزن  ی نکۆی دەکرد بۆ فەرما پاش یێک فەرمان دەسەاڵت 

  لەگەڵ  ١٩٥٤ ساڵی ی ١٧رەی ژما بە ری ڕووخێنەرن کەسانەی خاوەنبی
ی ساڵی  ١٨ەندیکای کرێکاران ژمارە و پوختکردنەوەی ساودێری چفەرمانی 

ی  ١٩و یانەکان ژمارە ەی کۆمەڵەو پارت ەو دنو فەرمانی هەڵوەشان١٩٥٤
ئەوە   ١٩٥٤ ی ساڵی٢٤کان ژمارە مانی چاپەمەنیەو فەر١٩٥٤ساڵی 

کە   ١٩٥٦اڵی ی س١٠ی ژمارە ەکان ەرمانی ڕوودانە ناکاویی ف سەرەڕای
 .ەهەمدا دەرچون ی سیانزیلەکاتی کابینەی سەعید 

کارییەکانی  دەورو یەک ئاوێتەکەین لەگەڵ ە انوداوو ڕ  ئەوگشت  ەمانکات ه
  بەوە  ناوبانگی ،و گیروشک  بووە  ئەو کەسێک  نی نی بەد دەینەوە.. لەیەکتاکتاکە 
ا  ت ەی شالیارگە ی کورسیە وپڕ بە  ە ی بەهێزەکییەت ی کەسا کە ووەدەرکرد 

بوو   ڕباوەڕ . پت ێب نرائافرێ ناوخۆ الیارگەی شبۆ  هەر  کە  باوەڕ  ڕادەیەی ئەو
اناوە  توی عیراق بۆیە دەبوو بەوپەڕ گونجاوترینە بۆ انە شایسیستەمی پابەوەی 

گەورەو   درزە ئەو  بۆیە  نبوو بەرەنگاری ئەوانەبێت کە خاوەنبیری پێچەوانە 
رەکانی دژبوون  ە نیشتمانپەروەیی ڕامیار و هێزە لەنێوان ئەو  ەدووڕێیانیی

 . پەیدابووە  راقەتی عیسەاڵتی پاشای دەبە
ژنێک کە هیچ ڕۆڵی   و لەبو چووکی پێکهاتو خێزانێکی ب خاەن وەک ئەو 

جگە لەوەی لەنێو ماڵی سەعید قەزادا   ەتۆ نەبووەسەئکۆمەاڵیەتی گرنگی ل
بڕێت بۆ سەعید  ەد ز دەرێهاوکاتی خۆی سۆزو ڕ ت دایکانی تری وەک گش

کە  قەزاز ید اقانەیەی سەع ێش لەگەڵ ئەو کچە ت و خو خزم ان قەزازو کەس
 .بووەوی  ئهەر

چونکە پلەوپایەی خودانی   خۆشگوزەران نەبوو،ادەیەک تاڕخێزانە بچوکە ئەو 
  ون و ب اوخۆ، سودی ئەوتۆی پێنەگەیاند نلە بوو  درێخایان الیاریش کە  خێزان 

بغدا یان   بوو لە  شالیار لەوکاتەی  و ببێت ان یتێکی دەرەوەی عیراقتوانای گەش 
  وو ارگێڕی بەریف یا فەرمانبەری کسیراقدا موتەە لەشارەکانی تری ع ک

بەشێوەیەکی سەرنجکێش   ی و کیژەکەی سەعید قەزازاوە ژن نەبیستر لەکەس 
ە خاوەن  ببنجێی سەرسوڕمان ئەوەیە کە ئەو خێزانە نەیتوانیوە  ت. بێبینی 

ک، بەڵکوو ئەو شالیارە  ڵ پلەوپایەی شالیارێەگوجاو لەگ کی ئەوتۆ خانویە
ی  ١٤پاش شۆڕشی  میریدا کە  ەیخانووە کۆن بووە لەو هەر کرێچی 

و خێزانەکی خانویەکی ئاسایی  اسا لێی دەرکران بەپێی ی  ١٩٥٨وزی تەمو 
 .ێ گرت کربەسەربەخۆیان 

ەی  بەشی ئەو ایەتی ەوسەردەمەی پاشئ ێکی خۆ موچەی مانگانەی شالیار
سەعید  دروستکات، بەاڵم ئایا  کڕێت یان یەکێکی نوێبکردووە خانویەک 

پاش   کە کڵۆڵ بێت ئەو بێوەژنەی چەندە  بێت ێهێشت؟ دەقەزاز هیچی ج
  ە ک ژی ب یە تەنها لەگەڵ ئەو کیژە تاقانەیە نجا ساڵی بێمێرد مایەوتەمەنی پە 

مال عەبدوڵاڵ  کە"بەناوی  کردبوو هەناو  یبە دوکتۆرێکی پسپۆر  شووی 
  ش ، ئەویلەزانکۆی سلێمانیکۆلیجی پژیشکی  زگریاڕ پاشان بوو بە " اجی ن

  کانی لە منداڵە وکیژەکەی سەعید قەزاز ئێستا ،سپارد گیانی  ١٩٧٧ساڵی 
د  خاتو "زەکیە تۆفیق قەزاز"ی هاوسەری سەعی ١٩٨٤و ساڵی ژین لەندەن دە

 زازیش لەعیراق کۆچی دوایی کرد. قە
ەرگیز خۆی  هقەزاز  ئەوەی سەعید سووربون لەسەر زۆر لەوانەی بینیومن 

بوو   نەرم ئەو ، خۆی یە ڕەسەنەکەی بەهاو ڕەوشە کوردێن  ە لە دانەماڵیو
 .ەمبوو بێ ست  و وشکبێترس 

لەمێشکیدا بوبێت،   ەکۆشەگیر نەبووە یان گرێیی ات سەعید قەزاز گ هیچک
کی  کۆمەاڵیەتیەکانی پێچەوانەی ئەوە دەنوێنن، واتە کەسێ یە ند بەڵکو پەیوە 

ێیخۆشبوە هاوڕێکانی  ەو هەمیشە پو شۆخی بو و کۆمەاڵیەتی ەندیی پەیوحەز بە 
ەی  شدا گاڵتسەر. لەباری ڕۆشنبیریڵدا بەرێتەگەاتەوە تا شەویان لەکۆک

، ی زانست ە کە هەمیشە خوێنەر بووەو ئاگاداری لەبارپێنەکراوە چون
  و بارەکانی تریو بەشێوەیەکی گشتی وێژە ، ڕاگەیاندنەکان ڕامیاری  ر،کولتوو

سڵ  ماوەیەی لەموونس کە ئەوعەبدولباست یو انشاد وڕەڕۆشنبیری بووە. 
و  شدەکردین نی بۆ خۆانە دانیشتقەزاز شەو سەعید دەڵێت؛ هاوڕێتی کردووە 

یی  سا ئاوەک  دواییش نگانێک لەگەڵمان دەمایەوە، سەرلەبەیانی ڕۆژی درەتا
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 .سەر کارەکەی  چووەتەوە بۆ

وی عیراق،  ژ را خۆی خنیوەتە نێو مێکی دیارو کاسەعید قەزاز وەک ڕەگەزێ 
خۆ   ەیی ئەو ەوە یان باری نەتەوۆی ناوبانگی خێڵی قەزازنەوەک بەه

ی خزمایەتی بووبێت  ید پەیوەن جۆرێک لەش ێت، یانیەپاندنەی بۆ ڕەخساندبس
  وەی لە  ین وو ڕبەئەو  ی ۆشنبیری ڕ کو لەگەڵ بنەماڵەی پاشاکانی عیراق، بەڵ

  نیشتمان  ەبە بزووتنەودژایەتی ی دەربڕین کرا ئاش بە  نا  یان  ەڕاست
ی  یەتمی پاشا ۆبەختکردن بۆ سیستەڕادەی خ تا ی و دڵسۆزیان پەروەرییەک

بنەمایەک   بوونەتە  گشتی بۆی  شێوەی بەکارەکەی و بۆ عیراق بەتایبەت 
وایکردووە سەرۆک   یش وە ئەر بگاتە ئامانج. هە و پێیلەسەری بوەستێت 

ی تەمووزی تێدا  کە شۆڕش ١٩٥٨وە تا ١٩٥٣ساڵی  ان لە ەکشالیار
لەوە نەکردووەتەوە  ەسەاڵتی ئەوان، بیریان او کۆتایی هێنا بە د سهەڵگیر
   .ۆ گەی ناوخ ئەو دانێن بۆ شالیار ەبری لکەسیتر 

بەڕێوەبەرایەتی   لەتواناکانی درەوشایەوە کە هێزو ەزاز بەوە ناوی سەعید ق
شارەدێوە   بەڕێوەبەرایەتی  . لە ە وو د بۆ دەسەاڵت سەلماننگەی کارگێڕیدا سینو
و  قایمقام  بە نوو ن بو پاشا موتەسەرفیەت  یگە ا بەڕێوەبەری نووسینت

ی  شالیار  بە بەرانبەر  گیریی نوان  کە  ت دەرکەو ر پتئەوکاتە ریف. ەس موتە
ڕەوانەکردنی بروسکەی  و عەبدولوەهاب مەرجان  ڕێزدار کارو ەکان گەیاندن

. هەروەها  بەندەرەکانی عیراق یکاری بەڕێوەبەرایەتی گشتی لە ە وشانەکێستدە
ەو  دیدی دەسەاڵتی ئ وڕەوت گوێرە بە ۆی وەرگرت خ ستی شالیارگەی ناوپۆ ەک

 . وو بوو دا سەرکەوتتێی و برد ی دە ێوە ڕ ەبسەردەمەو  
رێک لەبەردەم دادگای سپایی بااڵی تایبەت  اتەی وەک تاوانباک واڵم ئەبە
بەناوبانگ بوو. ئەوەی شێوازی  پتر تا، سەعید قەزاز ەس و (دامحکمة الشعب )

ەتی ئەوەیە  تری سەردەمی پاشای ی نجیاکردەوە لەگەڵ سەرا  ڵوێستی ئەوی هە
ەڵوێستی  بوون، بەاڵم ه ماویدادو داامناوەنم  ێوانلەن  یتر ئەوان هەڵوێستی  کە

  بەڵکو  نەتەنها لەخۆ  یپڕباوەڕ بەخۆ بەرگری  و بوێرو سەعید قەزاز ئازا
 .ریش دەکرد ت  نیکەسالە

نەی ژیانی سەعید  تگە گرنگاێس ەو ول یەکێک ئێمە دەخوازین لەئاستی بەاڵم
و  ئەستۆی گشت ئە ەلەسەر گرتن ەی ئەو گریبوەستین، ئەویش پێدا قەزاز

وانی  هەڵەو تا  ویەتییشکۆ ئەو  رەه اسینەوەیان لەسەر دەکرلێپر اوانەید ڕو

تا   ەونەبو  ێست ڵوهەتاکە ئاستی ئەوە ، کۆکاتەوە داخۆیرکەسانی تریش لەسە
  و ی یانیش الواز ی ژانی دەرونتووڕەیی یان هە ی ێکئاست  بیگێڕینەوە بۆ 

اوە  گەڕردەم هەئەو  ەی ۆ باتێکی دیاریکراودا، س لە ونی باری کەسێتیوهێزب ێب
پێیان ڕاگەێنێت  ئاسایش تا اوانی پی رگێڕو کابەندکراو لەیاوانی پاەر بەس

  ی بخەنە ئەستۆی ئەو نیا کردەوەکان  دوودڵ نەبن لەوەی بەرپرسیارەتی
پەرتووکی   ی پێشەکی د لەەزهەر ئەحمە. دوکتۆر کەمال مشالیاری ناوخۆ 

  سەعید ە نییە کی تێداگومان  هیچ ئەلبەیاتیدا دەڵێت: ێزدار عەبدولڕەحمان ڕ
خودا بۆخۆی  ەگەر هەر، مەپێکهاتبووتا و بێهاودانسقە ەکییکانزا  لە زقەزا

ی  ە هەل و ەئدەم ەرەبێت ل نێ ون الوازی نەمرۆڤ کارێک بڕەخسێنێت 
بری ئەو جەربەزانەی  زە ازبوون لە دەرب یش یان دامانەوە لەژیانبۆ دەکەوێت هەڵ
ڕکەی   انیویەتی لەنێوتوو ئەبەدەستە، ئەگینا چۆن و مرۆڤیان نی کۆمەڵ اژی
بەوشێوە   ەبوو دووچاریستیرییەی ەپۆلە هیسەرەڕای گشت ئەو ش  وەاوانە ت

 . بدوێت  ز سەربەرو ت بوەستێپڕشکۆو   بێهاوتایە 

ەتە سەر  و بڕیاری سزای مەرگ کاری نەکردوهیچ شێوەیەک دادگایی بە
تەواوی   وە بە پێچەوانە ز، بەڵکو بە اید قەزو شکۆی سەع اگری خۆڕ

  دە وئاسو ویژدانی خۆی بەوە ەو ئ ەی. یندانەکگەڕاوەتەوە بۆ ز وە سەربەرزییە 
ووە، تەنانەت پاڕانەوەی  بباوەڕی پێ  کە  لێبوەشێتەوە ی ئەوە ردووە کە هەرک

ی  گوێها . هەروەووەکاریان تێنەکرد  شو خزمانیی کە کچەتاقەایکی د  روهاوسە
گشتیان  و ەڵی بوون لەزینداندا لەگ کە ت رنەگنەیش ا ئەوامۆژگاریی ئ لە
 .بوونئایندەی ئەو   شیەرۆپ

حمەد موختار  یەکانی ئەیرەوەری گوێرەی بکتۆر کەمال مەزهەر بەها دوهەروە 
ێت؛ )ئەوانەی لەنێو  ەڵد  ک شالیارانی سەردەمی پاشایەتی ۆسەر بابانی دوا

  ی بوارەکان جار لە رزۆرچی ئەگە" وە انە گرتنگەو بەردەم دادگادا خۆڕاگر م 
  ت ێرکان ە گومان لەو "وین و ب  کۆک نان ندنیشدا لەگەڵ ئەوا و هەڵسەنگانرخاندن 

لەکۆتاییدا   .نبوو( هەیا بیروباوەڕەی بەو  وبەخۆ  ە وو ب یان اوەڕی بتەو ب  کە
  لە تەنانەت نابن  ئامادە ە ک ن ەۆڤ ەمال دەڵێت، تەنها ئەوجۆرە مردوکتۆر ک

ە  تویسیەکە پێ ی ئەوە ڕاست .. دەن بچۆکدا کانی ژیانیشداەتا سەئاڵۆزترین چرک
ازیی  جیاو وی ڕامیاری نی ناکۆکی جۆرەکا گوێدانە گشتبێ ین پێدانێ  دانیگشتمان 

دەگەڕێتەوە  ش هەرشتێک ی مرۆڤ پێایەت سەنیەنی. ڕەو سەربەال وبۆچوون بیر 
 .ی کانزاکە بۆ 
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سەیار کەوکەب ئەلجەمیل، لەمەڕ ئەو هەاڵنەی   ۆرکت مێژونووسی عیراقی، دو
  شاد ڕەوانلەسێدارەدانی  ی ، دەڵێت: )بڕیاربوون معەبدولکەری  ئەستۆیلە

بێلەوەی هیچ  ۆبوو ری ناوخپێشان شالیا دکرد کەسەعید قەزازی پەسەن
و لەبەر  ا لەسەر خواستی کۆمۆنیستەکان ، بەڵکو تەنهابێت ئەنجامد  ێکی تاوان

. دانیشتوانی کەرکووک فرمێسکی زۆریان ڕشت  وو ب  نڕاگرتنی هەستی ئەوا 
لەسەر   ە و پێزانین سوپاس ی ە ناعید قەزاز، دیارە ئەو نیش ەدانی سە بۆ لەسێدار
وەی  کردنە ەوەگشتیانەروی ن.. لەسونی بۆ نیشتما و ی کرد چاکانە ئەو کارە 

دا نانی هەرزانی  یی برسێت ەلەو سااڵن  ە ک شارەکەیان  لە  ەکانی ئیعاشەانەواخانن
 .تەشەنەکات واڵتدا برسێتی  و نەیهێشت لە هەرژانی میللەت ۆ ب  دابینکرد 

ەی گشت کەس،  دەوو هەر پاداشتی کرژی.. ئەمڕۆبێت یان سبەی مێبەکورت
 ).وە دەداتە ، وەکخۆی نەرێنییان  ئەرێنیبێت 

سەعید قەزاز   ١٩٥٨/ ٧/ ١٨ڕۆژی ڵ سوێدی دا لەگە یتری کەت سێو ڵەه لە
ئەوانە   تەوە کە ردووەک توپا د  یە ئەو ەیش ئاگادارو خودالەبەردەم گوێگران 

بوون( هیچ   ۆگەی ناوخ شالیار سەر بە یشی ی ئاسایە یاون کارمەندو پئەو  واتە )
ایشدا  دادگ ەبەردەم ل ،لەوان  بووە س پرربەالیکەم خۆی ن بەڵکوو س نی بەرپر

روانی  دیدە یەوە ل ەوو برگاد ێپ  وارێتی خۆی بەرپرسی سووربووە لەسەر
  و ە ل د رک یلوو ک ن اد یێت  ەک  ەیکەنامداکۆک  ۆب  ەڤۆ ر ش کەو ت ێو ای ن داکۆک

 .ی ۆ تس ەئ  ەتە نو ارخ ی ەن انا وات

چی دەڵێت:  ئەلچادر، کامل و ڕامیارکوڕی نیشتمانپەروەر یڕفعەت ئەلچادرچی 
ئەوی  و اوکم ەردانی ب سڕەشید موتڵەگ هات بۆ ۆڕش، ش  ساڵ لەپاش یەک 

وانیاندا  ەێل باوکم گشت ئەوەی بۆگێڕامەوە کە الوە، بەاڵم پاش ڕۆیشتنی  بردە
ەوەی پێویستە  هێناوم بیەکی قاسمی بۆ یگوتراوە، گوتی: ڕەشید داخواز

ۆڕش بەرەو  پێشخستنی ڕەوتی ش پێناو لەن ما ەکاننیروبۆچوو بهەردوالمان 
ە کات  ە؛ تازوگوتو پێیا لەوەاڵمد . باوکم کەینەوە ب زیکک نێل  چاکتر شێوەیەکی 
و هەرگیز  بات دەوەولکەریم هەر بەتەنها واڵت بەڕێ چونکە عەبد  و بەسەرچو

  ە لی؛ پێویستە چاوپۆشی تویەتڕەشید گو ،ناتوانین زاڵبین بەسەر ئەو تاکڕەوییە
انی  ، وەک دەڵێن، قارەمن چونکە هەرنەبێت یو بکەهەندێک هەڵوێستی ئە 

عەبدولکەریم   ۆڕشم قارەمانی شڵێت: بەاڵەوەاڵمدا باوکم پێیدەشە. لشۆڕ
ارەمانی شۆڕش بوو؟  ق کێ سەرسوڕمانەوە دەپرسێت: ئەی  نەبوو. ڕەشید بە 

  سەعید قەزاز بەوالوە کەسی شۆڕش لە  باوکم دەڵێت: سەعید قەزاز!! چونکە
م  ش. باوکقارەمانی شۆڕ ە ئەو بێت، بۆیە  ی پێکهاتەکە لە وەتەوە ئاگای ونەهێشت 

کاتی  لە  کردووە ید قەزازەی سەعیە بوێرانە هەڵوێستەو ەوسەوە ئاماژەی ببەت 
 .95بەردەم مەهداوی   ەکەی دادگایی

ڕادەستی   خۆی  و ئەو هەڵگیرسا  ١٩٥٨ی تەمووزی ١٤شۆڕشی  ەک  ەره
ی  کەدۆسێو لێکۆڵینەوەی تایبەت  بۆ دەزگاکانی  نێردراو رد ک دەسەاڵت 
  دادگای لەشکری  ەوانەی ڕدا ١٩٥٨/ ١ / ٢٤لە  کرا ۆڵینەوەلێکی ئاراستە 
نی  و دەرچو  و دوائەنجام دادگایی  و دەسکرا بەکرا ل(ایبەت )دادگای گەبااڵی ت

ی  بەرەبەیان .١٩٥٩/ ٢/ ٢٤ڕۆژی  لە  بوو و سزادانیارکردن نبوا بڕیاری تا
  ەکەی لەسێدارەدانی سزااوەندیی بەغدا نبەندیخانەی  لە  ١٩٥٩/ ٩/ ١٩ڕۆژی 
رەی بەرنەداوەو هەر  هیچ وقەزاز  ، سەعید رائەنجامد گ تا مەر

و لێبوردنی داوە  بەزەیی  پێشنیاری  خۆی. نە  یی گرتووەتە ستۆی تە رایرپرس ەب
  بوو لە یەی واڵت کە تاکە بڕیاردەربەو سەرکردەە ن سەرۆکی دادگا بە

دا  لەکاتێک ە وە ئ اوە دەرچوو گداد  ەی لە سزای لەسێدارەدانئەو دنی کرد نپەسە 
  ی کردی بۆ ئەو کئەوە وە  ، ەوەیش هەر هەڵیوەشێنێتتوانێ ڕایگرێت یانیدە

تاوانبارانەی کێشەکانیان  ەو ک لتاخمێرچون لەسەر ی تری دەسزایانە 
و ئاسایشی  بۆ سەر ژیانی زەعیم  ووربەدا زۆر مەترسیدارتلەوڕۆژ

 دەسەاڵتەکەی. 
  ١٩٥٩/ ٢/ ٢٤ا، واتە لە پە سزای مەرگی بەسەردا س کە  ا د ەتا س و قۆناغ  لەو 

و پێنج  و بیست مانگ شەش  دەکاتە ١٩٥٩/ ٩/ ١٩ لە انیتا ڕۆژی لەسێدارەد 
  و ژیانی بەرەوکۆتایی دەچێت  زانیویەتیزاز اوەیەدا سەعید قەم ۆژ. لەوڕ

ی  پیاوێک  ەسیدارەلەنێو زیندانی سزادراوان ب ەوتۆیش هەرئ  ە،دەمبەرلە یمردن
ئەوەی پێوە  کات گیرو بەرز بووە، هیچێخاوەن ورەی جو هەڵوێست  بەئازاو 

هەمان ئەو خووە   بەپێ  بەڵکو ، ت ێب  ن ت سخرەد ۆخ ۆب  رەه  کە  ە وو تو ەکەنرەد 
 .یی ژیان بوویەتیردووە کە بەدرێژاک تی وکەو سهەڵ

ت  ڕاسبەقەزاز ئەو وتەیەی  ید ەع پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا خاتو پەری س لە
  لەگەڵ  یباوکی نەدارەلەسێدا  ەت بە سەباررف کە ڕیزدار فوئاد عاناوبرد 
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ێنەکەی  م بەڵ وە بەاڵی پێداەبەڵێنئەو م قاس واوە ود کەریم قاسم زەعیم عەبدول
 بردەسەر. نە
یاتی لەزمانی بەڕێز کەمال ئەلسامەڕائییەوە  بدولڕەحمان ئەلبەێزدار عە ڕ

بوون پێش لەسێدارەدان   ید قەزازو کچەکەی دواکەسەعس دەڵێت؛ ژنەکەی 
خاتو پەری سەعید  ندییە تەلەفۆنییەدا ەاڵم لەو پەیو بینیبێت، بە قەزازیانسەعید 
دی  لەرومای بەشێوەی کاتمێردەکەی و کی و دایی گوتی؛ لەوکاتەدا خۆ قەزاز 

دۆخێکی   وێکی درەنگ پەیامەکەیان پێدەگات دەستبەجێ لە دەژیان، کە شە
دەبینن   بەغدا  گەیشتوونەتە بەرەبەیاندا  لە  کە  ن تووکەو بەڕێ وداژا ڵەشزۆر 

نها  جامدراوە، هەر تە لێخۆشبووی باوکی ئەن اارەدانەکەی خود سزای لەسێد 
  بیبەن لە  ەبێدەنگی و بی دادیاری وەرگرن پزیشکەکەی لە وەیان پێکراوە تەرمئە

 .ی باب ئەلموعەزەم بینێژن گۆڕستان

الی  ووەتە چ دەڵێت؛ جارێکیان ی هر ئەلجەواهۆنەروان محەمەد مەهدی 
  بوون شدارەشق وەرگرێت بۆ بنێکی دیمەاتی سەرد بەهجەت ئەلعەتییە تا مۆڵە

اوکی  ەڵێت: ب بەهجەت عەتییە پێید  ،شتنی عەدنان ئەلمالکیپرسەو نا لە
ەی تۆدان بەدەست  تۆو ئەوانەی لەپلکە کاری فورات.. خۆت دەزانیت 

یت چەندە تۆی  و دەزانیت اسەند )سەعید قەزاز( خۆیشت  وشالیاری ناوخۆیە 
دەڵێت؛  ێیپجەواهری  ، بدەپێ م  ەی ماوە سب وەکو ا دەکەم تلێ خۆشدەوێت بۆیە تکات 

 .ەوە ۆرز  یسوپاس بە

  ر ای تو جمن  بوو ت ەسبەدە رای ڕب و خۆقەزاز شالیاری ناو د سەعی یە تاک وەئ
و  ئاسایش ی ەتبوو لەسەر بەڕێوەبەرایمەترسیم نووسیپڕوتارێکی  پێشتر  ، بووم

ئەوم بە بەرپرس   خودی یداو ماڵەکەم تێاوخستنەسەر خۆم چو سیخوڕەکانی 
 ارە. لەوک  و ناوبردبو

پاش   ی ە ییمێرجوا ە رۆجئەو و ی پاقژ و لە ناوبانگی دەرکردبو یش ازسەعید قەز
و بەنرخترین شتەی لەسەر  ئەکەریم قاسم(دا )عەبدول لەکاتینزیکەی سێ ساڵ 

 . گێڕانەوەیسەر دێینە   اناشپئەوە    مرۆڤە. ژیانی خودی کە دانا 
قەزاز لە   د ۆی بینییەوە، بەاڵم سەعیبەڵێنی خ ڕۆژی پاش.. ئەو پیاوەم لەسەر 

 . شالیاران بوو ئەنجومەنی 
ی ئەنجومەنی  ە کۆبونەو بە یی کۆتا نی ەی یەک کاژێر پێمزاباش نزیک

م بۆ )بەهجەت ئەلعەتییە( کرد گوتی خێرا بگەرە  هاتووە، تەلەفۆن  شالیاران 
خۆت دەزانیت سەعید قەزاز هیچ داخوازیەکی تۆ  گوتم ێیپ ئەوجاالم، 

هاوڕێیەک   تر، بەاڵم وەک  یەکیچی رهەئەگەر پاسپۆرت بێت یان ێڕێتەوە ناگ
ەگەر  ەڵێم نەڕوات، بەاڵم ئد ەوا ئ بکات  منبەگوێی جەواهری  دەڵێت، ئەگەر 

  ئامادەیە  پاسپۆرتەکەی  ئەوەتا  .. و پێیخۆشە ستەکەی لەسەر خوا ە سوور هەر 
  .96ێ ن دەیب

  سووڕماوەەرم لەوە دەڵێت؛ س السەنگی  ە ل جۆرێک سەبارەت بەجەواهیری 
  نی خوارد ون لەسەر بەرتیلبەنیازبو کە  اشایەتیپردەمی سە یچۆن قایمقامێک 

هەر   شالیار بە کراەسەردەمی شۆڕشدا اڵم لبە ابێت کار الدرسەرزۆر لە
  کە ، بەاڵم سەعید قەزاز بووە نابەجێکانی قاسم فەرمانملکەچی لەبەرئەوەی 

بوو،    یەکهەمی و سەرۆکی ئەو قایمقامەو بەرپرسی وتەسەریفی شاری کووت م
  یان ت گش و لە و پاقژترینیان ت بەهێزترین پیاوی واڵ دووهەم  شدایێککات  لە

بەسەردا  سێدارەی ەرپێچیکار. ئەم سزای انی سسزاد  بۆ بوو  سەرسەختر 
و  بووە بە هەر لەبەرئەوەی کاتیخۆی نەیار ت ێربەد و ژیانی لەبەر دەسەپێت 

 ەی ئەمڕۆ عەبدولکەریم قاسم دەیخوازێت. فەرمانبەتە با
ن ببنە بەڵگەی  ن دەکار ماو  لەژیاندا هێشتا  سم کە و هاوڕێانەی قا ڕاستی ئە بە

سەعید   و ن عەبدولکەریم قاسم ەنێوا ئەوەی ل بۆ دەرخستنی ڕاستی سەپێنەر 
 ە. ەزازدا بووق

  ی ە یوتە وە ئبەوەی گەواهی نەبێت  هیری دەڵێت؛ لەوانەیە پێویستم بە اجەو
ابوو  ستکدا وەلەکاتێ یدەریبڕ یەوەزاز لە بەرزترین پایەی دیدەروانیسەعید قە

  و لە  ی رزۆرت و زۆر  یەی مەهداوی ن ئەو لەالیە  یاری بنبڕبوو ڕچاوەڕوانی ب
  گەر مەبەست ەئوە؛ پێیگوتو و یوە گۆڕ  سەرکردەی گشتی ەالی ل انە نموون

  وا)  ؛ گوتیلەوەی  97بێت؟ ێ ک  مەبەستی ەبدولکەریم قاسم نەبێت، دەشێ ع
 نین(.  ژیان شایانی  بەرپێیدا کەسانێک دبینێت   دەچێتە سەر سەکۆی سێدارە لە

و  لە ەعید قەزازەوە ناوە ڕێز وەک س شالیارێکی  ل بە اشتێک پ  باشە چی 
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ڕژێمی  ی ڕەوتبەبوو لەوانەی دژبوون  ک یەکێ کە  گرێت ب یە جەواهیری 
 ؟ کولتوورو و نووسین نەر و ه  لە نان نەبێت ەگەر ڕێز پاشایەتی ئ

و  یەمان وێی گونجاو لەگەڵ ڕەوتی خودیی ئەم بابەتی لێکۆڵینەوەن  کی ەیگەواهی
وییانەی هۆنەروانی  ووداوە مێژو ڕ بۆ ئەو  ە ناڕەو وو ڕێک یشێکی بوخت نما

ەزاز کە  ڕێتەوە لەمەڕ سەعید قدەیگێەواهری محەمەد مەهدی ئەلج مەزن
  یەک کە رپێچیکاران. پاقژیسە لەڕووی بووە  پاقژو بەزەبرو پیاوێکی جوامێر

  ک تیەگش  و پرشنگدارەیئەرێنی  ەو ڕواڵەتە. ئت ەمەدا نابینرێرد سە لەم
لەسەر هەمان   بینیومن  داسەعید قەزاز ژیانی  لەانەی لەکاتی کۆڵینەوەم لەو
لەگەڵ   نی ناکۆک دەگێڕمەوە کە کەسا نە ئەوا  ئەنقەست ت کۆکبوون، بویە بەش

و  هەڵوێست  ن بەو ی لەڕوی ڕامیارییەوە نەیاربو از یان ئەوانە سەعید قەز
  ئەوجۆرە  ی گەواهی. بەاڵم کە سیوە وبۆیان نو  ید قەزازبۆچوونی سەعروبی
کە  ئەوەیە نەی نیشا لەخۆیداە ئەو ت ێب  سوودی سەعید قەزاز  لە  ەسە ک

رکرێن  ست بزش بەدەستی ئەنقەەیەکیبۆ ماو نابن ئەگەرچی ان بزریەکیڕاست
درێژ   ئایائەوا پاش ماوەیەکی کورت  نتر داپۆشرێ  کی ن لەبەر هەر هۆیەیا

 .دەداتەوە ەڵه  هەر سەر

ەڵ سەرۆک  لەگ کۆک نەبوو بووە،  دەستەی ڕۆشنبیران سەعید قەزاز کە لە
ەڵێت: قەزاز  زدار جەرجیس فەتحوڵاڵ د ڕوەوە ڕێەگەکان. لەوب و دەرەخێڵ 

وەو وەک   تە ەو ێڕاهەڵگ ن بسەرو  ی یاسای خێڵەکی بە کردن پەیڕەو شێوازی
ی  انەگەبەرو د خێڵ  سەرک ە ملی هەندێک ل سەر بۆهێناوە  بەکاری شمشێرێکی 

و داگیکردنی  ااڵت دنی مەڕومتااڵنکر بەیاسایان پێشێل دەکردو  کە )بادینان( 
ۆریان  ز  تەمی س  و ئابڕویان ر شورەیی زارو دەستدرێژی لەسە و زەوی 
  بەشێک  وکراوی دەیهێنان کەلەپچە ەقەزاز ب دا،وواڵتییانها ەربوو بەسسەپاند 
  ی ی تر ەکەبەش وەر س نە خستدەبەندیخانەو باربوی زۆری  خنیوەتە نێو  لەوانی 

و شکۆی  زی لەوان دەبڕی ەوجۆرە فی، ب سزاداوە قەرەبووی پارە یان چەک بە
امی  ئەند  تێیاندا بووی . ئەگەرچ دەبوون  هێز بێ ی ئەوڕادەیەشکاندن تا ەد 

 .ی نوێنەرانیش بوونجومەنئەن

  بەهەر بەتەنها لەگەڵ یەک عەریفی پۆلیس )و بێچەک )قەزاز( ارێکیان ج
ێنج  دەسەاڵتی یەکێک لەو پ ی روو ن سە نێوجەرگەی ەتووخۆی چ جۆرج( ناوی 

ارییەوە خۆی بۆ  د یشێکی چەکنما  ی ئاغاکە بەئەوە ە دانگوێبێشەش کەسە 

ێو  ر لەن هەوینکەنێو گو  ی وەک موویەککردبوو، بەاڵم قەزاز  دەئاما
خاتە نێو پیکابێکی  ی دەیو ارککەلەپچە بە  وەکێشێت چەکدارەکانی دەرید 

ی زۆر  وقەرەبو  ە بو ەکات د د ونت  ی زیندان دەیبات لە  وپۆلیس  ی سەرکراوە
 دەکات.  ی بووبار   یرسقو

  اڵت دەسەبە یدەرەبەگ ەورە گدادگاییکردنی  ن بەشێک لەم  نیشاندائارەزووی 
  ە لپێش دادگایی  ی . ئەو یمیری بەروار  گوترا دە پێینم کە )ئەحمەد ڕەشید( ببی

کراوی هێنایە  کەلەپچە ە ب یند کر دادگایی  ۆبپاشان کردو وند ت  ی ەنا خوو ترگ
ئەو )ڕەشید   ، ناچێت  دیمەنەم لەیاد  ئەو  وم ما  تا  ،ەت یبارەگای موتەسەرفی
ەکرد کە  د  ەوەـ98ەو نیشانەی ڕافیدەین شانازی ب  بەگ(ـە پڕهێزەی

  تبێتەوە ها  دا)قەزاز( وەبیر شتێکئەوەی  نەبرد، وەک ، زۆری ووب تر گیڵەه
ەڕم بەگوێی خۆم  بیستم باو کەرچوو لەدەم دەبوو وتەگەلێکی  وڕە تو لەپڕ

هەرگیز   ابدەرچو  تر  کیسێکەهەر لەدەمیبێجگە لە )قەزاز( نەکرد چونکە 
بوو   ت ، چونکە ئەوەی گوتی تانونەدەبووز دەربا لەژێر سزای قورسی تاوان 

ی  وەرگرتنحمەد ڕەشید( بۆنەی )ئەڕوویدا کە  اد کاتێکەلوە خودی پاشا. ئە  لە
 .99ێڕایەوە گ  ۆ بی  ە نیشانەی ڕافیدەین ئەو 

ی  ووس دوکتۆر کەمال ئەحمەد مەزهەر ئەو ڕوداوە هەروەها مێژون 
عراق  کی بەڕێز ئەلبەیاتیدا )سعید قەزاز ودورە في سیاسة الوورت لەپێشەکی پە

 .ەودووپات کردوەتە  ١٩٥٩عام حتی 
ەسعوود  ڕێزدار م کە ەوە م ڕابۆگێئەوەی در بریفکانی مامۆستا عەبدولقا

الی   چوونەتە دا مەزنەکانی خێزانیو لەگەڵ منداڵێکی بچووک بو نی بارزا
بکۆشن هەندێک لەو  ی وەمووسڵ بوو بۆئەموتەسەریفی  سەعید قەزاز کە 

  ، دەسەاڵت بەندکرابوون ن لە ی یاخیبووبەهۆ  کە ئازادکەن انە یپیاوە بارزانی 
  ، دیارە ووتەمەنەکەی کەوتب  ار مەسعوود بارزانی پێش ئەوکات بوێریی ڕێزد 

 
 یەمگەد وگنرگ یراک کێناسەک ەب ارشخبەد ەوەتاڵو  یاش ن ەیالەل  ەناشین وەئــ  98

  ، ڕێز ەب وارک شەکرەز ٨٠٠ رایەع یویز ەل ووبتاک ێپ ،یەکەتاڵو وانێپەل تێباد ماجنەئ
 یتاڵەسەد نیرتزرەب نەیالەل ارشخەد ەبێپ یواوەت یینەبزێراپ ەناشین وەئ یرگ ڵەه
  (ڕێگرەو) .ووب واردرێپساڕ یهالئل ودبەع  نای ڵەسیەف اش ەک تاڵو

چاپخانەی   ەولێرراس ــ هی المیزان/ دەزگای ئافرجال ووقائع تحوڵاڵ/ فە ــ جەرجیس 99
 ١٦٧ـ  ١٦٦ کانیالپەڕە ٢٠٠١پەروەردە 
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مەال  واتە دووە، کر باوکی پێی گۆشە کە  ییەوە کنو زر ی ئەو هۆشیاری بەهۆ
کاتێک لەو مێزە نزیک  . ەد ورک  ی بزوتنەوەیێکیمبۆلس کە مستەفای بارزانی

ن سەرقاڵی  اگەورەک لەکاتێکداە، وشتو یەوە دانیموتەسەریف لەپشت  دەبێتەوە کە
کانی  چی خزمەدەپرسێت، بۆ لەونی ن ڕێزدار مەسعوود بارزاوتوێژ دەب 

 ت؟ ان ناکەیئێمەت گرتووەو ئازادی
و پێنوسێکی ڕەنگاڵ  ڕادەکێشێت  مێزەکەی چاوەکانی  ەکێک لە سەعید قەزاز ی

انی  مەسعود بارز ڕێزدارێت وەک دیاریەکی بچووک دەیدات بە ێنرد دە
زدار سەعید  ڵخۆش دەبێت ئەوجا ڕێد یەی موتەسەریف یبەو دیار  ئەویش

م ئەو  ەن مافە بەاڵکورد خاو ەزانمت؛ من د سعوود بارزانی دەڵێقەزاز بە مە
زۆر کێشە  پێنوسە  ەو بو هێز دابین ناکرێت بەڵکو چەک  زۆری افە تەنها بەم

ووسە  دەبێت. لەوانەیە ئەو پێن  دابین شئەوانی و مافی دەکرێت  رسەچارە
 .ابێت ار مەسعود بارزانی مد گە تا ئێستایش لەالی ڕێزقەشن

یەتی مافی نەتەوەکەی  زانیو ا، ئەو یان ن  بێت رۆکە ڕاستئەوچیڕادەیەک چ تا
  ە فام  وە ئ یە وە ل ە ووب  رگ اد ێپ ن اڵە ب اوەخور ەەو مافەیشی زانیوە کە ئەو ئەوچی
کانیان  و ڕاپەڕین کێشەیاخیبوون  زوهێ وت ێر یگانرە و ک ەچ  ی ربە ز ە ب اه نەت

، تا  ەەزازقساڵی سەعید  ٤٠ر لە ی بەدیدە ە ە ئەوچارسەر ناکات. بڕوان 
 . ەتەوەە کردووشت ئەو ساڵە سەختان ووڵ بیری لە کێشەکانی گڕادەیەک ق چ

هەر وەک عیراقییەکی   م شالیاربووە، بەاڵ کی زۆریش زۆر گەڕاوەو ماوەیە
ردووە. هیچ کردەوەی ئەوتۆی لێ  ک وە ازی بە عیراقیبوونی خۆیە دروست شان

بەرژەوەندیی   ش ێپو خێشی یان خزم  ی برا یکانکوردە یبەرژەوەندی  نەبینراوە
ەوەی  وەو ئیراق بوهەر یەک ععیراق الی ئەو ە ل. تبێت سخ ێک عەرەب 

یەکچاو لێی   هەر بە کەزانێت دەی و ئەنهاتاک  خودای وولەئەستۆی ئەوداب 
ێوەری  نەتەوەیەکە. پ یچ بەرانبەری لە  ەی ەوێینەداوەتە ئون، بۆیە گوڕوانی 

بەڵکو   بووە ەوە ئ ر ەه بوون  و تورکمانعەرەب ن یا  ە کورد ب ۆب گرنگ لەالی 
ەکانی  ارک  یڕەوش و ی پاشایەتیۆ سیستێمب  ن بوو  چڕادەیەک دڵسۆز تا ەک

  یو خاوەن شکۆ وردی قارەمان ک نمونەی کەسێکی  وبۆیە ئە  ناوخۆو دەرەوە. 
  د قەزاز سەعیشیکردنەوەی کەسایەتیی ی اتبۆیە ک، دەژمێردرێت پاک ت ڕەوش
جودانەبوو   بۆ دەردەکەوت کە بەشێکی ەوکەسەمانهەڵوێستی ئ ەلجۆر  دوو

نودارە  ەمە س ک ەڕانەئەو الپ هەرکەسیش ،ڕژێمەی کاری تێدا دەکرد بووە لەو 

دەبینین   وێنەی مرۆڤێک ، ڕەخسابۆ ۆکردنەوەیمان ک توانای  کە  ەوە تهەڵدا
  پلەو و و دەسەاڵت واڵەتەکانی ڕامیاری ڕ شت ە بەسەر کو وب زاڵ ەدانیی ئەوخان
 .یداپایە 

  ان بە پشتیندام پەرلەمانی ە، گشت شالیارو ئلەسەرین کۆکیئێمە ئەوەی 
،  و کارگێڕیدایاری ی ڕاموارەکانب ست بۆ دەرکەوتن لە دەبە کۆمەڵێک ڕەوش 

وو  ب یەتی کۆمەاڵ پێگەیو ان ناوبانگی خێزان ی  ەکیخێڵ سەنگی  ن نگترینیاگر
  وەک ی هێنانبەکار ەک ڕژێم سوودی لەو ناوە بینیوە بۆ ەیاد هەروەها تا چڕ

. بەاڵم کاتێک  ر نادیای بۆ ماوەیەکی نو گونجاند ڕاگرتنی بەاڵسەنگێک لە س
  ن بەرچاو ا هیچیەک لەو بارانەم وانین زاز دەڕژیانی سەعید قە کەی پێگەلە 

بەنوێنەرایەتی کورد   کە  بوو بەاڵم ئەو نابینینی کورد ت. ئەگەرچناکەوێ
کی  ان الیەنێە نمایندەی خێڵ یان کەسێکی بەهێز ینێو دەسەاڵت، نە بە ێتهاتب

دەی  ببێتە نماین کردووە تا یی وسەوای پارتایەتگن نە گەمەو سە  .ڕامیاری 
و ئەو  هاوبەش  یشە خاڵیئەو هەم  .نەی بوویەتی پایا شتن بەو ک بۆ گەیالیەنێ 

  ی ١٤ە تا هەڵگیرسانی شۆڕشی و١٩٥٣س بووە کە لەساڵی ننگەی بەاڵ سە
یەکانی  ە شالیاریەوەی کابین پێکهێنان قورسایی خۆی بووە بۆ  ١٩٥٨ەمووزی ت

ان یان  ی ڕامەگۆم ئەوات بۆ نێو کدە بەکێشمان واڵەتە ڕ بۆیە ئەو . عیراق 
  ونکە چ ، ازەعید قەزباری س  انین ناوینێیندەتو بارێک لە بیرکردنەوە

انەوەی ڕامیاری لەنێوان  و لێکد ی گشت جیاوازی بیروبۆچوون سەرەڕا
وختار  ووری سەعیدو ئەحمەد م و نو عومەری ەک لە فازل جەمالی ریهە
دەستنیشانکردنی ناوی  و ێوەبردنی دەسەاڵت ڕ شێوازی بە یجیاوازی  وان باب
از  ید قەزر سەع هە شت کەرەوە السەنگی یەک و یان ن بۆ شالیارگەکا  ە ووب  لیار شا
 .ووەب

امۆستا میر بەسری"ـیەوە  مێژونوسی عیراقی "مدەڕوانی کە لەنامەیەم  لەو 
  مافی خۆی نە لەژیاندابوو  تێیدا دەڵێت: سەعید قەزاز کەسێک ەیشت مگپێ

او  بەن دا ێکلەکاتکرد،  لەخۆ رسیارەم  ئەوپ ەڕاستی بکاتی مردن.. دراوەتێ نە
کانی  زانکۆ ی و ندکارانی بەشی مێژخوێ ۆرای رو دوکت نامەکانی ماجستێ

ناوی زۆربەی   ەل زاوا یج  یەوێ ش ەب ە کتوێژینەوەکانیان کە ام دەگەڕ اد عیراق
ەاڵتی  کەسانی ڕامیاریی تری سەردەمی دەس یان شالیاران  سەرۆک  رو یاشال
)ئەوە پێش بەچاپ   ت قەزازم بەرچاو نەکەو  ناوی سەعید ، ناود ەد  ایەتی پاش

پەیتا   ( پەیتا ٢٠٠١ساڵی ئەلبەیاتیی  ەحمانعەبدولڕتنی تێزەکەی بەڕێز گەیش
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 .. باشە بۆ؟ یس رپەد  م ەوەل
کەن  ب ویستم هاوکاریم ق راەی ناوخۆی عیبۆ شالیارگ چووم ١٩٩٤کە ساڵی 

م  ی ئەو بڕوانم، بینیی نی کارگێڕ دۆسێی سەعید قەزازو باری ژیاتا لە
  ئامۆژگاری ئەوەیان  و کارەکە دەڕوانن  ووک لەرسانی ئەوێ بەچاوی سپبەر

  و بکەومە خۆم  ی دادوەری ی ارک  ۆ ەوە ببگەڕێم  وهێنم وکارە باز لەکردم و
. ئەگەرچی ئەوە  وونب ەەک کەڵدادگاکاندا  زۆرەی لە  چارەسەرکردنی ئەو کێشە

ی  دۆسێ ەک و وب ەوە ئ ی ۆ هەڵکو هۆی دەستبەردانم لەو کارە ب  و نەبو
 !!نەدۆزیەوەقەزازم لەشوێنی خۆی  خانەنیشینییەکەی سەعید 

ا  بەسەر ژیانی کەسێکد  ندەپۆشمایی ارت بێت وارژوەندی کێدەبێ لە بە
کاتێکدا توێژینەوە  اقدا کرد؟ باشە بۆ تەنها ئەو، لەکاری لەپێناو عیرساڵ ٣٣

شالیارو کارگێڕانی تری گۆڕەپانی   لە ەر گشت هاوتاکانی ەسل کراوە 
وەکانی  کردە  رسین، بۆ گشت تاوانیپئەو سەردەمە؟ هەروەها دە ڕامیاریی 

ەروەها  نها ئەو؟ هئەستۆی تە خرێتەساڵ ب  ٣٨درێژایی  شایەتی بەسیستەمی پا
  تیارە تەنها لەسەر گشت ئەوبارە هەس رسیار سەبارەت بەپوی و بۆ ر ەپرسم، د 

  ە بوو ئەو خاوەن بیری چاکسازی دەرکەوت از بکرێت؟ لەکاتێکدا ەزق سەعید 
ن  . لەسەر ئەو نووسینەی م الیەنەکەی تر  یە ناواواز لەیچ جۆرێکی  م بەبەاڵ 

وێنەی   دەکۆشم من گوایە  ویانەنووسی ک کەسهەندێ  زسەعید قەزالەمەڕ 
، بەاڵم  دەرخەم پەروەرو نیشتمان دۆست ز وەک کەسێکی مرۆڤسەعید قەزا

  انە تاوان  ئەو م، یان کۆشیومە وو نەبو و ەوان دەڵێن" تێیدا سەرکەوت ئ ەک "و
. بەاڵم ئەوەی پێویستە  م کە پێوەی لکێنراون ڵاماڕلەسەر سەعید قەزاز 
ی وتەی  دەربڕێن  مێژوی عیراق  وسینەوەی بۆ نو  هێنین ا گشتمان خۆی لەسەر ڕ

منیش سەر بەو  خۆ  ، ەواد یوو ڕ ی ە شێواز و یەتی بەییڕەوکردن و پەڕاست 
.  بۆیە  بوو لەنێویدا سەنگەری سەعید قەزاز بە  ەیارنە  ەک مسەنگەرە 

ئەوەمان  توانای , نەەۆر قورستربۆ من ز  ە ئەوکار دەینەوە ب ی کێهەرچۆنێکی ل
ەزاز دەرکێشین لە  ق عید ە نە سە ەاڵت بسڕینەوەر دەستاوان لەس هەیە 
ەڵسەنگاندنی  اڵم پێویستە لەکاتی شیکردنەوەو هوداوەکان، بەوی ڕ تە پرسیاربەر

کە   و شوێن بەرچاو بگرین. هیچ گومان لەوەدا نیە وەری کات پێە ئەو ڕوداوان
ز لەکاتی الفاوەکەی  مێرییە بکات کە قەزااس ناتوانی نکوولی لەو جوهیچکە 

یی  رو نمونە ە الپەڕەیەکی پرشنگداچونک ماریکرد دا تۆ ١٩٥٤ڵی دای سابەغ
قەزاز تۆمارکردووە   نوێ ئەوەی بۆ سەعید  مێژوی عیراقیبوو. هەروەها 

دی  ار زۆر سوبیرۆکەی نانەواخانەکانی ئیعاشە بووەو یەکج نی وە خاکە
نرخی   ەدواوە نانیان بەبلەوە کە مدەرامەت ەی هەژارو کووە بەو کۆمەڵگەیاند 

زمانی   لە کەمال مەزهەر ئەحمەد کتۆر ووە. دوراو دەسکەوتکیشتگیرپ
ئەو  لزەوبەعی شالیاری سەردەمی کۆمار خەلیل ئە وعەمیدی خانەنیش 

  غداچۆن سەعید قەزاز لەو ڕۆژانی الفاوە بەناوبانگەکەی بە ە ک ە گێڕێتەودە
ڕاسپێردراوی تەختی   ی خود  ەیسەرزارەکییمانە فەر  و ەئ  داـ١٩٥٤ یڵاسەل

ا  ی خۆیید ە کەمهەەکی ەیاوەر خست کە بە  ی پشتگوێ بدولئیال" عیراق "میر عە 
بەزوترین کات بڕێک   ێی ڕاگەیانێت یەوە پئەلزەوبەعی  لەڕێگەی ووی بد نار

بۆ میری ڕەبیعە. ئەو لەوەاڵمدا   ن ەک ڕەوانە تی مەەشێوەی یار بکۆمەکی ماڵی 
. لەو  هەیە ارمەتییە یپتر پێویستیان بەو  ۆمان ی خەژارانپێیدەڵێت، ه

وەک ئەو  انێت بتوە ڵکەوتووهە کارگێڕێک دەگمەن بەەی پاشایەتیدا سەردەم
  بەپێی بکات کە  ی زەویوزاریێت دارفما ئەو لیژنانەی ی ارتیی کسەرپەرش 

  و لە ێت ب گرڕێ یکۆشتوانایەوە پیاوە بەوپەڕی وئە، پێکهاتبوو تایبەت  ییاسا 
ر  لەسە ن ادەرەبەگ ی یەرژەوەند ب لەپێناو ئەو یاسایە ۆکی انی ناوەڕ بەکارهێن 

  ی ە بڵێین لەو گۆڕەپانکات کیەیش دەبەو ئاماژە  پێویست  ئەستۆی جوتیاران.
سەر   ەد ربدە ی بەشمشێرێکی تەختەوە هێرشبوو  دا قەزاز تاکەکەس ەییژپاق

  داچاکسازی ئەو لەپێناو گان. وەک مەبەستە پڕشکۆکانی بەرەقەاڵی سەختی دە
  وە ەڕوانیی  یکڕەوتێ لەکە دڵسۆزانە  وە، ئەوەیش ناشاردرێتەوەاشاردرێنەن

  ۆتایی وتەکانی دوکتۆر . ک وەپاراستو خۆی سیستێمەکەی پێ  بەبۆچوونی 
کە ئیتر  یویەتی زاز لەوپەڕی هۆشیارییەوە چاک زان ەوە هاتووە کە قەکەمال ب 

 .بەگایەتی تەواو بەسەرچوو رەدەسەردەمی 

  لە ەونی ع مامۆستا فەرهاد دستانیش ی کوری نانسەرۆکی سەندیکای ڕۆژنامەوا
  قەزاز سەعید  ی پیاوچاکی بارەت بە بابەتێکی جوانی سە اتدا ڕۆژنامەی خەب

  کات ناخەوم( ئەوەوێت من نی )تا دیجلە نەخناونیشا باڵوکردوەتەوە لەژێر 
لە   داکانیوەاباڵوکر وتارە لە ی نج کەنعان محەمەدئەمین بەرزپارێزەر 

  / ٦/ ٢٩و ٢٢ژانی ی ڕۆ( تحاد إل ا)نامەی ی ڕۆژ ٤٢٧و ٤٢٦ژمارەکانی 
ودو  شێخ مەحمبە انبەر ڵوێستی سەعید قەزاز بەرەه سەبارەت بە  ٢٠٠١

وە  و تۆمار نەکرد کی یەی ناکۆک  مێژو هیچ  ە ک ەوا وود  ە وە ل سلێمانی  نی اوەکاڕود 
ڕێزو  ر هە لەنێوان ئەو دوووەڵکوو بە اد ەحموودو قەزازم  نێوان شێخ لە

خێزانەکەی   ونەی خۆی ڕۆژا  ، نمونەیش بۆ ئەوە، سەردانی بووەخۆشەویستی 
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  دا تێیی بەغدا کە یەلحەیدەرخ( لە نەخۆشخانەی ئێش الی )بۆ ە بوو
  سەرڕاست  وەی بۆمن ەعید قەزازیش ئەەڕی ساتو پرا ــ خ کی بۆی نەشتەرگەر

ەوە  ێن ۆڵ ووبێت ئەوا دەزگای لێکب  ـ خۆ ئەگەر هەڵوێستێکی پێچەوانەیکردەوە ـ
  و رد تۆمار دەکتاوان بە ی هەڵوێستەکانی قەزاز ئەوەیشیان لەسەر  لە

ە  و لوسی ان لەسەر ئەو وتارانە نرا. ئێمە وەاڵمی خۆم کەدادگایی د  یشی لەسەر
  ١٥پەڕە إتحاد" ال "ڕۆژنامەی  ی  ٢٠٠١/ ٨  /٣ ی ڕۆژی ٤٣٢ژمارەی 

 .یەوە باڵوکرا

لەم واڵتەدا کە  ، ەومافە، بەاڵم بەبۆچوونی ئقەزاز دەیزانی کورد خاوەن 
ئەو مافە بەڕێگەی   ژیاون بەش هاو پێکەوە عەرەب هەزاران ساڵە کوردو 

ێگەیشتنەی سەعید  و شێوە ت ەڕای ئەو ڕەوش دەسێنرێت. سەر ەوەانسودانە
کات بەسەر  ر زاڵهزرو بی ر لەجۆرێکت ەنەیتوانیو  وە پێی و ب  ەڕ پڕباوزاز کە قە

 .داالیەنی بەرانبەر

د  قوڵەکانی سەعی لێکدانەوەو سەدە دەبینین نی  لەپتر  ڕۆژانیگەڕانەوە بۆ  بە
و  ن پێش کاتی خۆی کەوتوو  بوون   ەوەڕی ئباوی ردانەی جێڵ ئەو دیاقەزاز لەگە

ەستهێنانی مافی  ی وەد شێواز  لەڕسوود بۆ تێگەیشتن تروسکایی پ ەتەنبوو
 .ەسەاڵت د  ی لەکە ەنەتەو

عیراق دەخەنە  داوەکانی ش پێنوس هەن بەرپرسیارێتی گشت ڕوتائێستای
عەلی  سەعید قەزاز. وتارێکی نووسەر مستەفا  ێت خۆشب  ت لێ ی خوداتۆەسئ

" کە لەسەر  ڵپەڕی "أصوات العراقالە م  ٢٠٠٣/ ٦/ ١ان ڕۆژی نوعم
ن"  ی "بین زمنیەڕێپۆرتاژلەو  ا ڕەخنەباڵوکرایەوە، تێید  مێژوی عیراق 

 ە ، تێیدا دەڵێت: ەلەڤیزیۆنی "أبو ظبي" باڵوکرایەوت کە لە کەناڵی ت دەگرێ

و  پرۆگرامەدا هاتەسەر ژیانی سەعید قەزاز، ئەو ناڕەسەن و لە اتێ ک(
پارێزەری   و فخوراوو ماشەهیدو قارەمان  کردین بە ی لێە جەربەزەیەپیاوکوژ

بۆ   کرابوو  ان تەرخ دا ـ"بین زمنین" لە ی ەت ەندە کاهو سەربەستی. راسی دیموک
رخانکرا بۆ پشتگیری لە  بوو لەوکاتەی تە عید قەزاز درێژترداکۆکی لە سە 

  زنجیرەیە  . ئەوەی ئەو لکەریم قاسم کە بابەتی خودی زنجیرەکە بوودوەبع
یی  ێن ت ، بەاڵم ڕاسبووە قەزاز تاوانلێکراو ون و زەبود شەهیدەزانێت ت وابینیبێ

کوشتنی سەدان  لەبوو  رپرس قەزاز بە .دەگێڕنەوە ئەوە  چەوانەی ڕوداوەکان پێ
ی  انەوپاڵ بووئەوهەر ی عیراق. و بێوەی لەهاوواڵتییانی بێچەک ەسک

کوشتنی   یوانپاڵە ئەو  .ەوسەردەمە بەسەرچووە ئ ەکانیان دامرکاندنی خۆپیشاند 
فەرمانی   . ئەگەر ئەو شالیارەیوو ب نێو زیندان بێچەکی بەندکراوانی 
گەر ئەو بێتاوان  ؟ ئەبێت س بەرپر ێنەبێت دەشێ ک  ەرپرسداوە ب تەقەکردنی

 ؟ بوو  کێ تاوانبارئەی    بێت 

بەردەم   اوی خۆم بینیم چۆن پۆلیس لە ەچب  ( هەژدە ساڵ بووتەمەنم ) ٥٦ساڵی 
یەک چرکەدا   ، لەد دەکرخۆپیشاندەران  ی لە قە ووسڵدا تەۆلیسخانەی گشتی م پ

حازم  وون، ب ندارکەس بری و پتر لە حەفتا ان ژرکو خۆپیشاندەر  ی ە کەس شانز
و،  بو  بوو، ئەو لەهەمان تەمەنی مندا لەنێو کوژراواندا هاوڕێم  ی ئەلباروودی

ەک ئەو  بۆالی باوکی. لەالی ن ەڕێوەبوویب ست و ئەو بۆ دوو مەبە من 
گوێمان کەوت لەمەڕ  رقوتابخانەی ئامادەیی بە  ە ە لینین ک خۆپیشاندانە بب

س"ی خواردن  فەرتادنی "سەانەستی دووهەم، گەی میسر. مەب لە بوو  شتگیری پ
  وین لە وەستائێمە  ێ تا ک لعتمەیی". بازاڕی "ا کی لەاوانەکەی ب دوکبوو بۆ

  سەیربوو. لەگەڵ دەرکەوتنی تاخمێک لە  الن زۆرما ن کەڕوانی بە شاندانخۆپی
  لەنێو پۆلیسخانەکەوە  پێداهەڵدان هاتن لەناکاوو دروشم ەات بنەدەه  دنژمار

لەوالمەوە کەوتووە   بینیم  ەگەڕام ڕمدایەوە بۆ حازم د من ئاو گوللـە داباری، 
ەم، ئایا  ەکەی پڕبوو لەخوێن، نەمزانی چیبکگی دەچۆڕێت، کراسۆێن لەسنخ

  هازارانە هەڵبێم؟ خۆ ئەگەر بمێنمەوە منیش دەمرم، و ئە و وەک جێیهێڵم 
لەشی   ودەڕژێت فرمێسک  اومچا قوژبنێکم گرت، ااڵنەکد کات لە کۆئەو

رد  وە هەندەی کار لەمن کڕودا تی. ئەو کەوتووە گیانەاڵیە هاوڕێکەم لەوگۆڕە
 .انم دوێنێ بوو وادەز

بە   نیداماەرقەیکرد؟ ئەو ئەفسەرەی ف ەەبێ کێ بەرپرسبێت؟ ئەو پۆلیسەی تد 
 شالیار؟  ەکی، واتەسەر  پۆلیس، یان فەرماندەکەی؟ یانیش سەرچاوەی

یری  ۆ دروشمەکانیان بۆ پشتگخ یشاندانەکە بمایە؟ پدەبوو گەر خۆ  چی
بە نووری   ەبیست دژن. هیچ وشیەکم تێدا نکەرا  ی ژدەستدرمیسربوو دژ بە 

ر  ێرەشێوێنێش نەکراوە. ئیتشا. هیچ کارێکی گ  یان بە  بوترێت  سەعید 
 بۆ؟ تاوان  للـەباران بۆ؟ توندوتیژی بۆ؟ کوشتنی کەسانی بێگو

  ئەو  ، وتەکانی کرایەوەدنەکەی نمایشرنجیرەیەدا ڕۆڵی دادگاییکلەو ز 
ونی،  وتو ەمان ئەو وتانەی گسەر هە وستبوەوەو زۆر جەختیان خدەگوتران

دەستی   ی وژێکقارەمانانی ئازادی، نەوەک پیاوک  ە بێت ل  ئەوەی یەکێک وەک
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 ).و منداڵەسانی بێتاوان ک نی سوور بە خوێ 

ی  "ڕۆژنامەی "شرق األوسط  لە  ن وتارێکیئەلخەیو  وکتۆر ڕەشید بەاڵم د 
وە  قیان بە تێیدا دەڵێت: )عیراەتەوە وباڵوکردو  ٢٠٠٥/ ٥/ ١٠لەندەنی ڕۆژی 

بەشێک   چونکە بێت ۆورد شالیاری ناوخی کێکزازون سەعید قەو گران نەب دڵ
ێنەی یەکپارچەیی  کردنی پشتوەوتب ۆ بوو ب  ئەو شالیارە کۆشین لە کردەوەکانی 
ەوانەوە(.  چباکوورو بەپێ نی باشور لەی ڕۆڵەکا ند ندامەزرا  بە عیراق، ئەویش 

یارە  نین د ەڵسەنگێعید قەزاز هیەتی سە گرژی کەسا  یدێکی دوور لەد  ئەگەر بە
  خاڵی کادیری ئاسایی بووە بەاڵم  وونەی ڕامیارزان ێن کە نمئەنجامە دەگەبەو 

  لەگەڵ ئەو  بۆ سیستێمی پاشایەتی  و بو  یی تخۆشەویس  دا زاڵئەو بەسەر 
ش  چرکەکانی ژیانیا دواتئەو . بوو  دائەستۆیلەی ەی ۆمەاڵیەتیبەرپرسیارەتییە ک

 سپابوو. دا چە لەمێشکینەریتە نەبووە کە  دەستبەرداری ئەو دابو 

هەندێک   لەیادە کە  مـ با عەززام"م "ئە ە کەیمووسڵی  وڕێ ەکانی ها تائێستایش وت
  سەریف ئەوکاتەی موتە هینی  گێڕامەوە دەۆ اری لەسەر سەعید قەزاز ب زانی
بۆ شەوەکەی   ەچەی مانگانەکەی وەرگرتوومو ئەو کە شاری مووسڵ.لە بوو

  ەژاری ی ه ماڵ ەلجەدید، لەوێ چوار و باب ئەڕەکی باب لەگشدەچوە گ
دەبەخشێن،   ا بڕێک پارەی پێ بەپێی توان دەداو انی یرگا دە بەسەردەکردەوە، لە 

  ڕەوانە  بۆ کەی یارمەتییەئەم هاوڕێیەیدا ن ماش باریکرد بۆ بەغدا بەهەکاتێکی
تا   ارمەتییەی لێنەبڕیونیرچاوەکەیان پێبڵێت. ئەو ی ناوی سە کردوون بێلەوە

 .گایی کرائەوکاتەی گیراو داد 

  ێ توانین ئەوەی لدە بچینەوە ژیانی سەعید قەزازدا شتەی سەرگورو کاتێک بە
ا  رەکانید کا لەەپایە سەرکەوتنی بڕیوە، بوو پای هەڵێنجین کە فەرمانبەرێک

  چەمکەی لە . ئەو ەووکرد دەرناوبانگی  ش یارا بووەو هەر بەوە زۆر گیرو ک
بوو،  رد کئەزموونی ژیان فێری  ی بوو لەوە بەشێک سپیوە ەچ مێشکدا ئەودا 
زانیوە.  بەڕاست  خۆی زۆر کە ەبوو هزرە  ی ئەوزایدە شبەشەکەی تری

و  ار بەدەر ملکەچی ک کە لەڕادەئەوەبووە  گێڕی چەمکی کار ی ئەو لە تێگەیشتن
  انەی بە چونکە ئەوو پاشا بێت ڵەت و دەوو واتاکانی دەسەاڵت ی پیشەی گشت

ی گشتی  ەی بار فەرمانبەرجۆرە ەووەها ڕێزی بووە بۆ ئرانیوە. هەپیرۆز ز
  . سەرەڕای ئەوانە دەبڕن یەبەندیی گونجاو پلەوپاو ڕیز ایی یاسکە بەشێوەی 

ۆژانی  اڕدو دژوارترین بوو کە تا  وازجیا  و خاوەن هزرو هۆشێکی بێهاوتا

،  ەکانیچوونبیروبۆلە سەبارەت بەهەندێک . بەاڵم پەیڕەی کردووە یانی ژ
،  تێکردوون کە کاری نەگەیشتوە  انەیسەرچاوە سەرەکی و بە مئەگەرچی دەست 

کانی  یە کۆمەاڵیەتیەید و پەیوەنخوێندنەوە  ەنجامی زۆردەرئ  لە  دەچمبۆ ئەوە 
سەعید   ری اتو پەخ  ی،بو نوسی  یەینامە و بیرەوەر . لەتوێی پەڕەکانی ئەبێت بوو

باوکی   ە یەکجار شێوەی ک  تێدایە  کردم، ئەوەی قەزاز وێنەیەکی بۆ ڕەوانە
بووە  مەنی سێ ساڵ ئەو تە داباویکیمردنی ی کاتلە وەتە بەرچاو، چونکە ت ها
ە  و. برایەکی بو وە بوپەروەردە دایریباپدێری بن چاولەسۆزی زۆرەوە یە بەبۆ 

زاز لەوەوە هاتوە کە  قە ی اون وە.و کۆرپەیی مرد  هەر بە کە بەناوی )عەلی( 
  )یشمکارر ئاو =ئاوریشم، قزاز  =ز ق (بووە  ان کاری ئاوریشم گشتیی پیشەی

ی  لەال نانی ژیا اتەک خۆشترین سووە، دۆخێکی خەمناکدا ب ەر لە ژیانی ئەو ه
  ی باوکی. قەزاز بیری چوونەتە سەر گۆڕ  دایکیدا کە لەتەک ئەوەبووە 

گەڕەکی   یانە. لەبوو  یترە منداڵک  ەوو بە ن ی شتانە ەرۆ ج ئەو ەوە کەلەوەکردووەت
زگەوتی شێخ  منێو  ی مەالشەریف  100جرەی حو ێندن لە خوەتە بەر و چو خۆیان 
انەوەی  ر گێڕدێتە سە. پاش ئەوانە ندووە ەوێ قورئانی پیرۆزی خوێل ،جەالل

تەدا تەمەنی دە ساڵ بووە. پاشان  یهانی یەک، لەوکا جەنگی ج نەهامەتیەکانی 
بۆ قوتابخانەی خواجە ئەفەندی لەویێ مامۆستا   ەەوگواستووەت یقەزاز خوێندن

دەڵێت   ژەی فارسی پێگوتوون،ێدیی عوسمان ئاغا وانەی وزیز ئەفەنعەبدولعە
  نبوو  توانابە  وچاک یش تاکان و مامۆسبووە  ەوێ زۆر بەرزترئاستی فێربوون ل

ونەرو وێژەو  وانەکانی ه  یفێر  و فارسی، لەوێ یکردنی زمانی تورک لە فێر
نێو  یاوازی چینایەتیی ج ی خوێندندا هەستی بە انە ەر لەو کاته ە،بوو هۆنراوە 

وڕی مامۆستا  بەهێزی بووە لەگەڵ ک دۆستایەتی  کاران کردووەوخوێند 
ووە.  مرد  ١٩٣٣ساڵی  ۆزای کە ئام  ی ئەفەندی بدولڕەحمانی سەعید ئەحمەدو عە 

ان بووە. پاشان  بووەو بۆی دڵگر لەیاد ئەوی هەر  نیبەدرێژایی ژیااز قەز
(  بۆ خوێندگەیەکی فەرمی. قەزاز )بەگوێرەی بۆچوونی ئەو!ە ەودەگوێزێت
  پێویستە بۆیە  و ئایندەی جیهان راق یتی مەترسی دەبێت بۆسەر عکۆمۆنیس 
ئەو  وە، بەاڵم و ب ەبارل و ەئ ین وو چۆب  ی ێپ بەەی کات بەوشێوەیب انێیبەربەرەک

 
واتە  حوجرە" "دەچوون بۆ ندن دێک لە هاوتەمەنانم بۆ خوێلەیادمە، کاتی منداڵیم هەنــ  100

  لەناویدا لەوێ یان ت تەنیشت مزگەو یورێک ریتیبوو لە ژئەویش ب ،خوێندن الی مەال
وجرە"و بە را "حیە دەگوتبەو خوێندەگە ،دەبوون نەوەی قورئانری خوێندفێ

 )وەرگێڕ(" ُكتَّابی  =ەبیعەربە"گوتراوە قوتابی خوێندکارەکەیش 
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کەین  ب ردی بەراو ن گەرو سەرتایی دەچوو سایی ئا زۆر لە  رەستانە کە و ێواز ش
نەتەنها   بەکاردێن دالەعیراقی ڕژێمەکەی سەدام حوسێن ڕۆ ەمئ لەگەڵ ئەوانەی 

. هەروەها  ی بیری پێشکەوتنخواز ت ۆنیستان بەڵکوو دژ بە گشدژ بە کۆم
ردن  کە هەڵەک ەبوو  باوەڕەدام لەو بەاڵوە نەبوئاین ی پەیوەست ئەگەرچی زۆر 

یش  و سوور ێت لێبگیرەترین تاوانە بۆیە پێویستە بەری ئاین گەوربە نبەربەرا
ۆنیستانی  کۆم  یر ئەوەی گوتویەتی، شانازی دەکات بە بەربەرەکانیسەلەبووە 

  کەموسوڵمانەتی ئەوەیە  وەو نیشتمانپەروەری ئبەبۆچوونی  ، دیارە عیراق
 .نیستیەی کۆمۆدژبێت بە بزووتنەو

یچ ڕێکخستنێکی  هقەزاز گرێدراوی  سەعید کە  ە ئەوەی مایەی سەرنج
ەو  توانای خودی ئتەنها بە  ەر ه نەبووە بەڵکو  ایبەت ێکی ت ڕامیاری یان پارت

شتێکی   لە  شانازی پێوەکردووە. ئەوە هەردەم و شالیارگەیەی بەڕێوە بردووە
بەسەر   ت ئەو گۆڕانە زۆرەی کە سەرەڕای گشئەوەیە ت چێە سروشتی ن

وە تا  ١٩٥٣اڵی سلە ئەو ن راقدا هاتوو انی عیاری ئەنجومەنی شالی کانەکابین
و  ی دەسەاڵتی پاشایەتی ان وخو ڕو ١٩٥٨تەمووزی  ١٤ ی ڕشهەڵگیرسانی شۆ

تی  س قەزاز ڕاسپێردراوە بۆ پۆەر سەعید ه سیستێمی کۆماری  بە  بوو  عیراق 
وون  ب  بەئاگاەی عیراق انئەوڕۆژ دیارە سەرانی ڕامیاریی شالیارگەی ناوخۆ.

و لەڕێگەی بڕینی  خۆی  ئازایەتی  از کە بەەعید قەزە بەهرەو تواناکانی س ل
وە، ئەگەرچی لە بنەماڵەکەیەوە  ورد اکید ئەو ڕادە شارەزاییەی پە  پایەکانیدا

ەوەی پێکهاتە  نبێتە پاڵپشت بۆ داڕشتب ی بۆ نەبووە پاشینەیەکی ئەوتۆی 
 .ریی پێش سیستێمی کۆماییەکانی دەسەاڵتی عیراقڕامیار

 ۆتایی ک  ٣

زە لەگەڵ دەزگا  هاوسۆ کە  وو بەرکرد د وبانگی نا بەوە سەعید قەزاز 
وە ڕامیارییەکان، هەروەها  نە وتبزو بەرگربوون لە  اد لەعیراقسێنەرەکانی داپڵۆ

ڕادەی   ە لدەکرێت  . لە بەرانبەردانیان بووەبەوەی ڕاهێنەری کارمەندەکا
ی،  پیشەکە  ێبگەین بۆ سەر کاروی ئاسایی هزری ئەو ت ەمکڕنگدانەوەی چ 

اوخۆدا  شالیارگەی ن ەسەرەنێزەی کار ل وەک  ئەو  روەها ڕادەی پەیوەستیهە
  لە  یەتییەارئەو بەرپرسی ت سویێ  پ دەبوو وەک ندامەکانی کەشت ئە لەگەڵ گ

و  ێویاندا دەزگاکانی پۆلیس دەن لەن امڕێکوپێکی ئەنج بە بوو اد یانئەستۆ
 .ئاسایشی ڕامیاری

ن،  اکۆکبەری ن ەسەن ناکرێت دووکەس له  جێگیر هەندێک دیاردەی 
زاز  و توانایەی سەعید قەەڕای گشت ئەو هێز سەر کە  ە گرنگترینیان ئەوەی

اوخۆو، لەگەڵ پانتایی دەسەاڵتی لەو  ن ەیلە کونترۆڵکردنی شالیارگ ەتی بووی
دڕەو، هیچکات ئەو  نی دەسەاڵت وەک کەسێکی توە سەپاندن ڕۆژەداو توانای ل 

، بۆیە کەس  خۆیی یایبەتی ی تی وە بۆ بەرژەوەند نەهێنا و ڕواڵەتەی بەکار دو
نە  یزانێت کە ئەو ب ێکمرۆڤ ەەوە بەسبیبەزێنێت. ئ ەوەوو ە لەوڕنەیتوانیو

نە  خێزانەکەی تێدا بحەوێنێتەوە  ا تبووە  ەربەخۆ س وی اوەنی تاکە یەک خانو خ
ژیانی  خێزانی، بەڵکوو هەر  بەکارهێناوە بۆ کاروباری میرییشی  ئۆتۆمبیلی 

و  ژیانی خۆیی ی ادەیەڕتا ئەولەپێناو کارەکانی  خۆی تەرخانکردووە 
  ە ب ڵێکی سەیر کە پێویست . خارووەتەوە نەک جیا  ی لەیەک خۆ رگەی ناو شالیا
هەر گوێی   دابەندیخانەنێو پاش دادگاییکردنی لە کە ە ئەوەیدەکات نەوە اگێڕ

و ناوی کام  ەی ناوخۆوە ببیستێت گەی پەیام لەبارەی شالیاراوە بۆئەوڕادێر
  رنگ گ و ڕاز ێکیبارە ە ئەوچونک ،نەوەدالیستی پلە بەرزکردنکادیرانە لە

ە  بوو ی گێڕ رماری کاش نیشانەی زاڵبوونی دەدیارە ئەویئەودا،  لە ژیانی بووە 
مەتی سزاو  سەرەڕای نەهائەوە دا بەسەر کەسایەتی ئاسایی خۆیەوە، لەناخی

 .وەمەندە کۆنەکانیدا بوربەندخانە هەر لەپرسی کا

هۆی   ەبووەتە هەر نەریدا، ە خودییە بەسەو بارسەرەڕای زاڵبوونی ئ
  وی بە ڕەوتی ژیانی، کردبو انەییەی لەو ڕواڵەتە مرۆڤهەندێک  سڕینەوەی

  و )کوردی ڕەسەن(ـنەکەی زاڵبووە بەسەریدا یەەیمرۆڤان  ەجارجارە ڕواڵەت
بە   چی ئەگەر ووە د کر ی ایش نێک سەرپێچی یاسمەتیی کەسا لەپێناو یار

  سەر بە سانێ کە بە ەت تەنان  ی ڕاستەوخۆی تەژگاری بووبێت یان یارمئامۆ
  ی ەئەوبەوە  سەاڵتەکەی. سیستێمی دە یار بە یاریی نە ی ڕامەکانالیەن

 .و نەریتی ئەو واڵتەیەەن ڕەوش اوخ عیراقییەکی بەڕاستی  کە   ەوسەلماندو 

  ، وە کردووەە ەکەیەتەون بە شیو شانازیبووە د از کورسەعید قەز وەیەب
ست  پێوی وەک اڵمبە کورد دەژمێردرێت یەکێک لەناودارانی  ا بەلەعیراقد 

ەوەری  بیرو نگ ناوبایانی جۆرێک شا  بە  و ە ئ ی کەسایەتی گرنگی نەدراوە بە 
لەدڵی گشت ئەو   ووە ەویستی کرد وش خ ڕێزو  ئەگرچی من هەستم بە  ئەوبێت. 

  من. لەوانەیشە لە وی پێناویدا بین بابەتەو لە وسینی ئەم برا کوردانەی لەکاتی نو 
  ی خۆی ئاوڕ لە توانا و رفەت هەڵکەوێت بەپێی دە یندەدا دەزگایەکی کوردی ئا

 .کی لەسەر ئەنجامدات نەوەیەە بداتەوەو توێژی ەم بابەت گرنگی ئ
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سەرتای منداڵییەوە   لەوەک سەعید قەزاز  کی سێین کە کەنی لەوەدا دەبین دەگمە
ئەوکاتەی  ڕێت تا بو ورد ب ەنگاوی ئەسپایی هبە ی ی ژیان ڕێڕەو باوک بێ 

شیویەتی خۆ  ێش کۆسەرنجک هاوتاو ەشێوەیەکی بێ، پاشان بی تەواوکرد ندنخوێ 
تی  ڕادەیەی سەرانی ڕەوئەو تا  ی خۆی بسەپێنێت ی تو کەسایە گەێنێت پێ
ەرایی  ب پێشهەنگ لە بە  و بیکەنن کە یرگێل  چنگیمیاریی ئەو سەردەمە ڕا

و  بەابوو رد  گەمارۆ  کێ مەد رەس  ە ک اڵت و ی ناوخۆی وبوونەوەیەکی ڕوبەڕ 
  تا  ە اوهەڵد  سەریان  پەنجاکانەوە ەرەتای ی لەسەان یستمانپەروەرییبزوتنەوە ن

 .یەتوێژینەوە  شایانی ەخۆیدال . ئەوە ١٩٥٨اڵی  س  ەکەیڕش هەڵگیرسانی شۆ

ی یان هزرێکی ڕامیاریی  چ بەرژەوەند هیە کسەلمێنن دە ئەوەاوەکان ڕوود 
  دژ بە  ببێتە  راکئاش بە  وا ەوە بنێت قەزازسەعید  بە  نەبووە پاڵتایبەت 

توانەوەی  یان  ۆگونجان عیراق، یان بەهۆی خ یەکانی نێو یەوە ڕامیار بزوتن
 .ەی پێشتر ئاماژەمان پێداوە گە لەوج اد ستێمی پاشایەتیی سیکەتەلەنێو پێکها

وەستان  دژ  لە میل دا ١٩٤٨ساڵی لە ەک  ی عیراق ەلگ  ی ەڕاپەڕین ئەو  سەرەڕای 
اڵی  ی سپەیمان  ویستی  نیا اریتبەکە  101سموث پۆرت  پەیمانی ی ە مۆرکردن و بە

  ەی نەتەوەیینێو ە بڕیار و هەروەها دژ بە ، ەوەاتکب هەموار پێ  ی ١٩٣٢
  یە بۆ ، 102امەزرانی دەوڵەتی ئیسرائیل و د ستین فەلە یدن دابەشکر ۆ ب دەرچوو

سەعید قەزاز   ئەوکات  ،ەوەبوون ێم ڕژ یدڕ هەلوێستی بەڕوویڕو
 

زبوو بەریتانیا هەندە الوا ییدوو باری ئابوورریی پاش کۆتایی جەنگی جیهانگی ــ 101
ری لە  بۆیە زۆ تدااڵتانی ژێردەسەر وەسێشان خۆ بسەپێنێت بی نەما وەک پتوانا

ت سەرۆک کریی لەگەڵ ببەستێت، ئەوکالەش پەیمانی ڕژێمەکەی پاشایەتی عیراق کرد
سمۆث" دا لە "شاری پۆرت١٩٤٨جەنیوەریی  لە ق "ساڵح جەبر" یراارانی عیشال

ەرەنگاربوونی ەبێت بنکەی به وەی بۆیانتی بەریتانی مۆرکرد بەانی لەگەڵ دەسەاڵپەیم
  و ، بە نزاوخیردخۆیان  کەزرێنن دامەینی عیراق ی سەرزەمیەکلەهەرالی لەشکر

  54ژمارە/ زی بڕوانە پەراوێ .یداشارەکانی عیراق خۆپیشاندان ڕووەەیەوە لبۆن
 )وەرگێڕ(

لەسێدارەدران   وار ئەفسەرەئەو چ ١٩٤٧/ ٨ /١٩ماوەیەک، واتە  ەوەیش بەــ پێش ئ 102
ڕیاری ە بکەاڵتی عیراق دەس ێرستان گەڕانەوە بۆ ژکۆماری کورد پاش شکستی کە
  لە پۆلێک ان، هاوکات ردەرسێدالە ناوەئانەوە خۆشبوونی دەرکردبوو، بەاڵم بەپێچەولێ
 هەڵگیرساو خۆپیشاندان کاتوەئلەسێدارەدران.  عیراق ستیەرانی پارتی کۆمۆنیس

لەگەڵ   نادادک ێپ، بووبەشداریدا دەیان هەزار کەس تێ ١٩٤٨/ ١/ ٢٧ بوو تاژەی درێ
 )وەرگێڕ( سەدان کەس دەستگیرکران.و وژرانر کندەیەک خۆپیشامارەژ ڕویداوپۆلیس 

دین بزوتنەوەی  نشالیار چە اتێکیش بوو بە کوسڵ بوو. موتەسەریفی لیوای مو 
ی  ١٩٥٣ساڵی ەنەکەی ا، لەوانە خوپیشاند و ڕامیاری گرنگ ڕویاند میللی 

  سێالیەنەکەی مانگی ئۆکتۆبەر ی هێرشە بەهۆ  ١٩٥٦ی ساڵی بەسراو ڕاپەڕین
سەر میسر. ئەو ڕاپەڕینە میللییە  کردیانە ل ئیئینگلیزو فەڕەنساو ئیسراکە 

یەی بەغدا  ی و بەو پالنە ئاسایشو ی عیراقی گرتەوە، ئەوەبە گشتالیەکبەرفراوان 
ەرگرتنی شالیارگەی  اتی وزاز لەکوونەوە کە سەعید قەب دەی ڕوبەڕوو 

اری  ڵێن، ئەوە لەچوارچێوەی کاری شالی نێک دەسا یڕشت. کەوخۆدا دانا
کارەکانی شالیاری   ە لەبوو زاز کردویەتی بەشێک قەد سەعی تایبەتەو ئەوەی

ی  پێەب  لەبەرئەوەی ودانیمئەنجاە ە لبووئەو بەرپرس ەپێی یاسا ناوخۆو پ 
ە هیچ بە  بوو ارا کاەوڕۆژەد یراق یان یاسای لع بەندەکانی دەستوری

 .ێت ی دانانر سەرپێچ

  ری و بوێبتەوی کەسایەتی  بۆ  نیشانەنهەڵوێستانەی و پاقژی بەو  د قەزاز سەعی
  زازەق د یع ە س اه ەورەه  ،جێهێشت  ی خۆ ەو مێژویەکی پرشنگداری لەپاشئ

ەو هێزەوە  لەڕووی پایگ ووە هێشت ێج ی بۆاری ڕامیاری ی ر ایە نچەندین 
ە سەپێنەری یاسای  و کبو ی دەرچو ناوبانگبەوەیش ون، بو نە هاوسەنگ 

،  یقلەهەندێک چاالکوانی ڕامیاری عیرا ەڕەگەزنامە بوو ی ێشانەوەلێک
داڕشتنی ئەو   نەوەک دەستی لە  ە بوو فەرمان مدەری جاەنئەگەرچی ئەو تەنها ئ 

ئەوکات  و بەڵکسەاڵت دایناوە، ەە ئەنجومەنی ڕەوشڕشتی د بوبێت ک دایاسایە
 . ە وبوەردا ئەنجامد دەستەی ئەنجومەنی   ە سەعید قەزاز ل

ئەوەیش کە   لەبەر  ومێردرێت مردوو نەژ ە باو یان وێخرپشتگ بۆئەوەی داد بە
گیان پێ سەپاندووە بەسەر سەعید  ەرم سزای لەوکاتەدا ی ە انیەمابنئەو 

کەوێتە  ەوون بۆ سزادان، بارێک د نەب  راگو سازقەزازدا نایاسای بوون 
ی  شتێک ە ب دەمداسەریارییەی عیراقی لەوانەیە لەم دۆخە ڕام  ئەستۆی ئێمە،

و  یاساو دەستوری عیراق  گەڕێتەوە بۆبشکۆ کات هەر ەاڵم نوێ بزانرێت، ب
تۆی پیاوانی یاساو داد. واتە پاش  ەس ئ ەل ک کرێت ئەوە دەبێتە ئەربکاری پێ

و  ە شێواوەکەی رو یاساو دەستوورو ستەم ن لەگەڵ چەنەمانی سەددام حوسێ 
رەتی  پرسیاکات بەر تچوو بۆ عیراق، ئەوەوەی شکۆو ئابڕوی لەدەسگەڕان

  بۆ دووبارە دادگاییکردنەوەی ئەو نی دادی بێالیەن دەزگاکا ەستۆی دەکەوێتە ئ
سەپاوەو بڕیارێکی   ان بەسەردا ای سزەسانەی بێبنەمای یاسایی ک

اوانانەی لەسەری  ت ی ئەو بارستای  چێتەوە بەیان بۆ دەربێالیەن و انە ی دادپەروەری



 وودزوهێر کازم عە بب           ز ەزاەرنج لەسەر سەعید ق س

251           252 

ت. کاتێک  ودەداڕ دەمداسەرجیهانی ئەمڕۆ لەن هەر بەوپێیەی و کرا گاییداد 
دەبن پێویستە  بارەکان ئاشکرای یێنو ڕاست وڕێت ر هەڵدەسەرخی ڕۆژگاچ

بابەتییانەیە بۆ   ەکی یێنی ڕاستوە، چونکە ئەوە نەرێدادگایی بک ە ئەوانێرەیان بەگو 
 .داعیراقلە  ی ژیان ەوەنبتەوکرد 

تێپەڕی،   اخۆلێکی سەختد لەعیراق بەژیان  ٢٠٠٢و  ١٩٥٩ی ڵەنێوان سال
ی  وەک گوتمان ڕاست ، بەاڵمت جێهێش یان نە ەم ژیا ئ ن یداراە گەواهزۆرکەس ل

دەبێت  ر هەە ماوەیەک بزربێت بەاڵم کە بڕبڕەی پشتی مێژووە لەوانەی 
ە گەواهی  رانەاواهید و ئاشکرا سەرهەڵدەداتەوە جونکە زۆر لەو گڕوون 

 .تەوە باڵویش کراونە  ر قاقەزوخستووەتە سە داوەکان وخۆیان لەسەر ڕ

  ش یەخۆفرۆشئەو  بوو نە کی نەتەوەییەقارەمانێزاز نەعید قەلەبەرئەوەی س
و  وون کردبێت، ئەو ڕوون و لەتبواڵتەکەی دووچاری سەرشۆڕی  بووە

و  یراق بووە لەسەر ڕوداوە ڕامیارییەکانی ع یی خۆی را کاریگەر شکئا
بێت ناکرێت  ەد  ک هۆیەبۆیە لەبەر هەر  ئەو  رسە ەەت ون کرد ا کاریانیش ئەو

، بەاڵم  ئەوپیاوەباوەڕ گێڕانەوە بۆ ۆ ب  رین ێن بژمێێژینەوەیە بە پێشنوئەم تو 
ۆ سەرلەنوێ خوێندنەوەی  پێشوازییەکی دڵسۆزانەی بژمێرین ب دەشێت بە

گشت   سۆز. ئێمە چاوەڕوانیدوور لەو و بێالیەن عیراق پوخت  ویێژم
و  ە لەپێناو عیراق ت بۆ ئەم توێژینەوەی این دەستی یارمەتی درێژککەسێک
 ایندەی. و ئی ێنڕاست باری و  مێژو 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 ەیاوپکەڵەئەو نی پاکی بۆ ڕەوا دروودلە کۆتاییدا/ 

 سەعید قەزاز 
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 سەرچاوەکان 

مطبعة   ـدار ئاراس  ـووقائع في المیزان ل جاــ جەرجیس فەتحوڵاڵ / ر ١
 .٢٠٠١ل  التربیة أربی

  ـ بیروت  ـمؤسسة األبحاث العربیة  ـالكتاب األول  ـ ق اــ حەننا بەتاتو / العر ٢
 . ١٩٩٠لبنان  

 . ١٩٨٧بیة بغداد  الدار العر ـوصل فاضة المحەسەن ئەلعەلی / أنت حازم   ــ ٣

  ـ للدراسات والنشر والتوزیع ط اسدار و ـ ق / أوراق أیامي ــ تالیب مشتا ٤
 . ١٩٨٩بغداد 

وت  بیر ـ لطبعة األولى ا ـر في سجون بغداد شهو سبعة ەحری/ــ یونس ب ٥
١٩٦٠ . 

  ر الشؤون دا ـ وزارة العالم  -1ج  ـ لثمانین لسامەرائی / حدیث اــ كەمال ئە ٦
 . ١٩٩٦بغداد   الثقافیة العامة 

دار الشـؤون الثقافیة   ـ وي دائەلجەعفەری / محكمة المهــ محەمەد حەمدی  ٧
 . ١٩٨٩العامة بغداد  

  ـ اعة والنشر ة ریاض الریس للطــبسمؤســ ـأعاالم الكرد  /ـر بەسـري ــ می ٨
 . ١٩٩٦لندن  

 . ١٩٩١دمشق   ـ افدین دار الر -1ج  ـیاتي ر/ ذك لجواهري ــ محمد مهدي ا ٩

یث في  حد الن عاما من تاریخ العراق ستو ـ ذاكرة الورق  ـ محمود خالص  ــ ١٠
مؤسسة  أصدار ال ـ تحریر د. ولید محمود خالص  ـیومیات محمود خالص 

 . ٢٠١٠بیروت    ـوالنشر  العربیة للدراسات 

  دار–الطبعة السابعة  ـ قیة ات العرني / تاریخ الوزاراــ عبد الرزاق الحس ١١
 . ١٩٨٠بغداد الثقافیة العامة الشؤون 

یاسة العراق حتى عام  س  فيیاتي / سعید قزاز ودوره عبد الرحمن الب ــ١٢
ان  نبیروت لب   ـ راسات والنشرلعربیة للد الطبعة األولى المؤسسة ا ـ ١٩٥٩
٢٠٠١ . 

  ـ الث ثلد ال لمجا ـ عة العراق السیاسیة لرزاق محمد أسود / موسو ــ عبد ا١٣
 . ١٩٨٦بیروت    ـ ات للموسوع الدار العربیة

في   ٧١٧٠ دد لعفي جریدة الشرق األوسط اــ فیصل حسون / مقالة منشورة ١٤
١٩٩٨/  ٢/  ١٣ . 

فینا    ـ  ىالطبعة األول  ـالرابع  القسم  ـ تە ــ ذو النون أیوب / قصة حیا ١٥
١٩٨٣ . 

روت لبنان  یب ـة ربیالع مؤسسة األبحاث  ـأب رفعة الجادرجي / صورة  ــ١٦
١٩٨٥ . 

لقضیة  ي .. نصف قرن من تاریخ العراق واالسویدي / مذكراتـ توفیق ـ١٧
 . ١٩٩٩الطبعة الثانیة   ـ الطباعة والنشر ة كمدار الح ـالعربیة 

حكمة  م)صة بوزارة الدفاع امة العسكریة العلیا الخلسات المحك ــ محاضر ج١٨
 .شر  الجزء العا (الشعب 

  ١٩٤٥ ـ ١٩٤٢ ـ ١٩٣١ ـ  ١٩٢٧ة أللعوام یلعراقة احكومت الالــ سج١٩
 لحكومة بغداد.  مطبعة ا

 مجلس النواب العراقي.    ــ محاضر جلسات ٢٠

حوادث  جریدة ال ـجریدة فتى العرب الموصلیة  ـ جریدة المثال الموصلیة  ــ ٢١
 خە بات.   جریدة  ـ تحاد  إلجریدة ا  ـجریدة الیقظة  ـعب شال جریدة أتحاد  ـ

خة في. لندن من  مؤلف مؤر العراقي میر بصري لل لمؤرخ من الة ــ رسا٢٢
٢٠٠٠/  ٥/  ٢١ . 

  ـ  ٩٥یونس بالموصل   سطباتعددة مع المرحوم عبد الــ لقاءات شخصیة م ٢٣
٩٦ . 

 . ١٩٩٥  لسعید الدیوه جي بالموص مع المرحومــ لقاءات شخصیة متعددة ٢٤

 . ١٩٩٦/  ١١/ ١٥لصفار بالموصل السید صدیق السید علي اــ لقاء ب٢٥

/  ١٢/ ٩لموصل بتاریخ  لقادر الدبوني باید عبد اـ لقاء بالمحامي السـ٢٦
١٩٩٥ . 
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 . ١٩٩٥/ ١٠/  ٢٨الجلبي بالموصل بتاریخ د مولقاء بالمحامي السید مح ــ ٢٧

 . ٢٠٠٧مشتاق في اربیل نیسان ستاذ باسم الــ لقاء با ٢١

 لندن.   ـ عید قزاز ت مع السیدة بري سالراســ أتصاالت وم٢٥

بد الستار  الداوودي وفارس عیم ندیم لسادة كاظم حبیب وحك لاالت مق ــ٣٩
 ي.  ون ع  وقیس القره داغي وفرهاد   البكوع وعوني الداوودي

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 کانی دادوەر زوهێر کازم عەببود  ەوارکپاچ لە بەرهەمە 

 ٢٠٠٠دار الرافد  ـ / لندن  ١٩٩٤نهضة ل دار ا -بغداد  –یزیدیة محات عن ال ل

 ٢٠٠٠د ر الرافلندن دا ـ بك عن الش لمحات 

 ٢٠٠٢السوید  ـ دار المنفى  ـریة س الجمهولیلة القبض على رئی 

 ٢٠٠٣السوید   ـجمهوریة الغجر 

 ٢٠٠٣السوید   ـم ابي سفیان الاسالبهتان في 

  ة دراسات سمؤس ـیة وحقوق االنسان والفیدرال كتابات في القضیة الكردیة
 ٢٠٠٤السوید  - كوردستانیة 

  سات مؤسسة درا ـ العراق  ي طیة فلدیمقراة الكردیة واالقضی نظرة في 
 ٢٠٠٤السوید  ـ تانیة كردس

الحكمة   لندن دار ـم طالب السهیل شیخ بني تمیمخابرات صدام وأغتیال الشیخ 
٢٠٠٤ 

 ٢٠٠٤  ةالسلیمانی   ـحمدي للنشر دار  ـاقي النقاط المهمة في الدستور العر

 ٢٠٠٤ ـ یم كوردستان في أقلوزارة الثقافة  ـ قزاز  لمحات عن سعید 

  ـ ة للدراسات والنشر المؤسسة العربی ـوأساطیر دیة.. حقائق وخفایا ییزاأل
 .المانیا   ـ دار قندیل  /  ٢٠٠٤بیروت  

والنشر  للدراسات  المؤسسة العربیة  ـیزیدیة ال بن مسافر مجدد الدیانة ا ديع
٢٠٠٥ 

 ٢٠٠٥نیة  لسلیماا  ـ دار سردم  ـیزیدیة الئكة لدى االبیر المكطاؤوس ملك 

 ٢٠٠٥وید  الس ـ ر فیشون میدیا اد  ـ م كمة صدامحا

 ٢٠٠٦السوید   ـمؤسسة دراسات كوردستانیة  ـ اق رهاب في العرالا

  / دار سردم في  ٢٠٠٦القاهرة  ـدار أیزیس أللبداع  ـ  اقعرالشبك في ال
 لعراق كوردستان ا

 : عیراق لەشالیارگەی داد  لەژێر چاودێری  ساییایدوو لێکۆڵینەوە 
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 ١٩٨٦  ەراءاتائي وأجبتد إلتحقیق ا ــ ال

 ١٩٩٢العراقي القانون ــ الیمین في 

 انی عیراقیژینەوە لەسەر ژنتوێ

 ق راعینی جۆراوجۆر سەبارەت بە نووسی 
 

 
 
 

   وەرگێڕلە بەرهەمەکانی 

 ١٩٩٢ ،ی، هاشم رەضی نی/ نووسین امۆژگارییەکاو ئزەردەشت 
، لەگەڵ  الیاند رد چجیرانووسینی، نی پەرت/ کی پەژموردەو نیشتماێگەل

 ٢٠٠٢/  ١٩٩٧  بیانی، تی ڕامیاریی کوردو یە اس ەک کدەستەیە 
 ٢٠١٠/ ٢٠٠٨ەببوود، نووسینی زوهێر کازم عیی ئەنفال/ دادگا

 ەببوود،  نووسینی زوهێر کازم ع   /زا زەق د یعە س ر ەسەل ج نرەس
 ٢٠١٣   /   کەی  ی پاچ

 وسین بۆ ڕۆژنامەو گۆڤاری چاپکراوو ئەلیکترۆنی نو ک  گەلێ
  ە ب ت ەبی ات  ١٩٩٤لەساڵی   d.comhttp://www.koskikurی ماڵپەڕ

  یو وژ ێم  وی د روک ی یر ووت لوک  یت ەبا ب  رۆز  وڕێ گرەو  ی د وخبەرهەمەکانی  
 . ..نا تس ود روک  ود روک
 
 
 
 

 فەرهەنگۆک 
   عربي      کوردی 

 لتنفیذیة ا ئة الهی   ومەنی ئەنجامدەر  ئەنج 

 ام دعاء العفلهیئة ا  خوازیاری گشتیئەنجومەنی 

 التمیزییة  ة الهیئ  نی پێداچوونەوه  ئەنجومە 

 ن / مجلس الشیوخ مجلس األعیا    ی پیران  ئەنجومەن

 ل، منتدب  یوک     یکار  بر

 ، من ت دب وا کل     بریدار  

 مرٶوس     ان  بنفەرم

 المراقبة تحت     بنچاودێریی 
 تلکات مم /  ملک     بووه  

 تملک     بووندارێتی  

 خلق، خلیقة     بەبووهاتن  

 طعن بالقرار    بڕیار  بەرپەرچی 

 قانونیة  مادة    ندی یاسایی  ەب

 دستوریة  / ونیة انە قانحص  دەستووری  /سایی پارێزبەندی یا

 ضمانة     پاینداری  

 الطب الشرعي    پزیشکی ڕەوشێنی  

 آخرة     پەسالن  

 منطق، منطقي     ی(پەندێر، پەندێری )ژیربێژ

 إستنتاج     ن  پەیبرد 

 غرامة     پێبژێری  

http://www.koskikurd.com/
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 سبق االصرار     پێشڕژدی  

 بادرة      پێشنوێن 

 مجنی علیە     او  تاوانلێکر

 مدیة جریمة ع   ی دەستئەنقەستی  تاوان

 مە مادیة یمە حقیقیة = جریجر  الی  اوانی ڕاستی = مەتریت

 یة نو مع جریمە /  جریمە صوریة     تاوانی شێوەیی = واتایی

 المدعي للحق الشخصي    یبەت  خوازیاری مافی تا 

 دعاوي جزائیة    ی  یاریی سزایخواز

 را ض     د  وخۆشن 

 دعوی       دادخوازی

 مرافعة     دادبینی  

 کمة التمیز حم   ە اچوونەودادگای پێد 
 حاکم عسکري     سپایی  دادوەری 

 المدعي العام     یاری گشتی  داد 

 تأثیر سلبي      ار دژەک

 تابعة  السلطة    سەربەیی   تی اڵدەسە

 کفالة     دەستەبەر  

 مل ااإلختصاص الش  اوانێتی  اریی بەرفردەستد 

 اإلختصاص الموضوعي      دەستداریی بابەتی

 شخصي لصاص ااإلخت   دەستداریی کەسێنی  

 تصاص العام اإلخ     دەستداریی گشتی 

 اإلختصاص المحلي    ارێتی خۆجێیی  دەستد 

 ختصاص الموقعی اإل   دەستدارێتی شوێنەواری  

 ة األحکام قانونی   دارێتی یاسایی  دەست

 معجزة      دەرئاسا  

 رار الحکم النطق بق   اری داد  یدەربڕینی بڕ

 النص المقدس     دەقی پیرۆز  

 اءرإفت     ەسە  دەل

 ةشهاد      دیدنامە / گەواهی 

 د شاه     دیدەر 

 شاهد دفاع     دیدەری داکۆک  

 وصي     سپێردراو  ڕا

 حنیف        ڕاستاڵ

 عادل، مستقیم      ڕاستیار 
 ي عقاو  ،واقع    ڕاستێنی  

 تعبیر      ڕاڤە 

 فص اإلتهام ق    ڕکەی تاوان  

 نوني مشرع قا    اسایی  یاری یڕشت

 الرسمیة  جریدةال   ی  ڕۆژنامەی فەرم

 سلوک إجرامیة    انئامێز  ڕەفتاری تاو

 حبر      ڕەنگاڵ 
 یع تشر    ڕەوشڕشتی  

 شرعي     ڕەوشێنی  

 مطلق    و رااکڕەه
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 مخابرات     ی  زانیاردەر

 إستخبارات     زانیارگری  

 منطقي    ندێری(  یربێژی )پە ژ

 جیش     لەشکر  سپا / 

 وحي     سرووش  

 تبعیة    سەربەالیەنی /  ی سەربەی

 سیادة       ەروەری س

 ز بلة م    کە  سەرەنوێل

 رکان العامة ألرئیس ا    تی  سپاداری گش 

 ة عقوبات تبعی   سەرباری   سزای

 قیمە، قدر     ۆ  شک

 طیف     بەنگ  شە

 لشرطة  مفوض ا     103قۆمیسێری پۆلیس 

 محنة    ران، دەردەسەری  قەی

 اتإجراء    کارڕایێکی  

 انون في القأحکام رجعیة   یاسا  ی یش اپو ەشا پ ی راکێڕ
 ة ان الجریمأرک   ن  کوچکەکانی تاوا

 
شەستەکانیش لە   ستیەی پێشوو تا ناوەڕای لەیادمبێت، لە پەنجاکانی سەدــ ئەوە 103

میسەر یان قۆمیسێر" بوو، لەوانەیە "کۆ ناویئێستا پێیدەڵێن "موفەوەز" سلێمانی بەوەی 
اوەو  رە ئەو ندیاووبێت، بەاڵم ان بەمی کوردستاندا هەر ه ی تری باشوورلە شارەکان

ون بەسەر  انی فەرمی بوو لەعیراق( زاڵ بوتاکە زم زۆر ناوو وشەی عارەبیی تر )کە
ەوە و التینییزمانەکانی کوردیوردیەکان )یان ئەوانەی لە خزمەە کوشە ڕەسەن

ردییەکەی شۆڕشی بزووتنەوە کوەرهەڵدانی ( بێگومان لەبەر ئەوەی پاش سیراونوەرگ
ان. ۆ کوردستو دەسەاڵتداری عارەب کواسترانەوە بمەندکارۆر بەبۆنەیەوە ز ووللویئە

 )وەرگێڕ(

 الرکن الشرعي    کوچکەی ڕەوشیی  

 ي د  لماالرکن ا   مەتریالی   کوچکەی

 کن المعنوي الر    کوچکەی ماکی  

 میزییە الهیئە الت   کۆمیتەی توێژینەوه  

 جنحة      کەتن  

 ساذج تبریر     گێلپاکانە  

 سبیلإخالء    دن ئازادکر  /لێگەڕان 

 تعقیب    گەڕان  لەدوو / لێیگەڕان

 نة عی        مزە 

 قصد جنائي    بۆ تاوان    مەبەست 

 ديما    مەتریالی  

 ثة و ر   / ترکة     مەنە   

 یث ور   مانەگر   /مەنەگر 

 معارض      مێمڵ  

 اضع تو    نەوازی  

 رات السریة المخاب   ی زانیارگریی  نهێنگا

 معنوي      انی  وات

 رینة ق    هاوچۆن  

 آلراء تفاق ابإ   کۆیی دەنگ بە هاو
 تضخم مجبول، م    هەاڵوساو  

 قوانین عرفیة     ی نائاسایی  یاسا 
 ت قانون اإلثبا    ندن  یاسای سەپا 
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