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 أهداء
 

 

 :  و شریکة حیايتاىل رفیقة دريب 

 أم آزاد  

 و اىل:

 کل أحرار العامل 
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 تنویە 

 

 

هی         حمتوایت،  من  الکتاب  هذا  فی  ماجاء  ان کل  القارئ،  عزیزي 
مذکرات شخصیة لرجل افنی سنوات حیاتە  یناضل فی سبیل قضیة سیاسیة  
کان مؤمنا هبا و عن قناعة اتمة. اخنرط يف العمل السیاسي و احلزيب ضمن  

ل  صفوف األحزاب القومیة الکردیة يف سورای منذ بدایة شبابە و کان ذا میو 
یساریة.  واجە مشاکل و حتدایت و خماطر مجة اثناء أداء الواجبات اليت کان  
یکلف هبا يف هذا السبیل. ما نرید التأکید علیە هو ان؛ حمتوایت الکتاب  
عبارة عن معلومات عن أحداث شارك فیها السید سعید ابرودو شخصیا أو  

ر املعلومات  کان حاضرا فیها و أقتصر دور معد الکتاب علی تسجیل و حتری
 من جهاز املسجل الی الورق فقط.

 

 

 املعد 
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 املقدمة 
شیخ مثانیين حسن اهلندام میشي متثاقال و یتأمل وجوە املارة احیاان و کأنە  

یبحث عن وجوە آلفها أو عرفها و عاش معها يف مکان ما، أو رمبا ینتظر   
جیدا یرتدد و  التحیة و السالم من احداها. و لکن، عندما یدقق يف الوجوە 

یدرك أبن املکان لیس ذلك املکان و ال الوجوە تلك الوجوه اليت تعود علی  
رؤیتها طیلة حیاتە. تطرق أذانە کلمات و أصوات غریبة ال یستطیع فهمها و  
الشئ الوحید الذي یستطیع فعلە مع بعض املارة هو رد االبتسامة أببتسامة.  

الطری اول مسطبة تصادفە علی  لیأخذ  مث جیلس علی  النهر  املمتد جبوار  ق 
قسطا من الراحة و یطلق أنینە املعتاد: واي ملين...واي ملين. کنت اراە شخصا  

رمبا     . عادای هجر عنوة من بلدە حالە حال املالینی من الالجئنی من امثالە
لینعم   بسالم  علی کرب  اوراب  الی  وصلوا  ممن  القالئل  احملظوظنی  من  یکون 

وجتە و قریبا من اوالدە و احفادە يف بلد مثل سویسرا  ابهلدوء و األمان مع ز 
 اليت مل تشهد حراب منذ اکثر من مئة و مخسنی عاما.  

عندما ابلغين األخ )بنگنی(؛ احد أوالد سید ابردو أبن والدە کان سیاسیا و  
نشر   و  يف کتابة  یرغب  أنە  و  عدة  أحزاب کردیة سوریة  عمل يف صفوف 

فکرة لکونە شاهدا و عنصرا فاعال و مسامها  مذکراتە، شجعتە علی تنفیذ ال 
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يف حرکة سیاسیة لشعب مقسم بنی دول عدة حیارب منذ بدایة قرن العشرین  
معرکة الوجود. ساعیا ألستعادة حقوق بدیهیة صودرت منە عنوة بعد تقسیم  
موطنە بنی أکثر من دولة أستحدثت بدایة نفس القرن. وکذلك احرتما ملسیة  

ا قدمە هو و رفاقە من تضحیات يف سبیل الدفاع عن قضیة  والدە و عرفاان مب
 ختص شعبا کامال. 

بطریقة   و  انضلوا  ألشخاض  النضالیة  التجارب  آرشفة  و  حفظ  حماولة  أن 
سلمیة و حتت سلطة حکومة دکتاتوریة و قدموا ما قدموە من تضحیات، و  

ة و  حتملوا ما حتملوە نتیجة عملهم هذا، هو اقل مامیکن فعلە جتاە مشروعی
عدالة قضیتهم حسب کل املقاییس و النظم االنسانیة املنظمة للعالقات بنی  
التجارب کعناصر و   الشعوب و األمم. ابإلضافة ألمهیة هذە األحداث و 

مفردات مدونة لتأریخ احلرکة النضالیة لالکراد بشکل عام و الکرد يف سورای   
 بشکل خاص.  

لمخاطرة حبیاتە و حیاة القریبنی  املناضل الذي حبە لشعبە و أرضە یدفعانە ل
منە و السی يف يف درب املخاطر و التهلکة يف اکثر األحوال، و بنفس طویل،  
انکرا لذاتە، لرفع املعاانة و الظلم عن جمموعة من البشر؛ هو عطاء بال حدود  
من شخص یقال عنە ابنە أول من یضحي و آخر من یستفید ابملعنی املادي  

هم و یذهب علی هذا الدرب املهلك دون ان ینتظر او  لالستفادة. أیيت احد
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یفکر يف مقابل مادي أزاء ما یقوم بە.  ال یطمح سوی يف حتقیق العدالة و  
رفع الظلم و احملن عن غیه. هؤالء أترخیهم النضايل هو رأمساهلم الوحید يف  
احلیاة. حفظ أترخیهم هو اقل واجب علی شعوهبم و اممهم القیام بە جتاههم،  

 شکرهم و العرفان ابجلمیل مبا قاموا بە لغیهم. ل

 

 املعد 

٢٠٢٠/ ١/ ٤ 
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 عالقيت هبذا املشروع 
 

کما ذکرت سابقا، عندما تناقشت مع السید بنگنی حول فکرة کتابة و نشر  
مذکرات والده السید سعید ابرودو کنت أظنە یود معرفة رأیي حول املوضوع  

مشروعهم و کیفیة طبع املذکرات و مکان  أو یستفسر عن متطلبات تنفیذ  
الطبع و التکالیف و أمور اخری مشاهبة و هو یعلم ابين من هواة الکتب و  
املطالعة و يل املام متواضع هبذة األمور. ولکنە فاجأين و طلب مين القیام  
أبنفسهم.   تنفیذە  یستطعیون  ال  شدید،  ابختصار  و  أهنم  و  الفکرة  بتنفیذ 

 مشغول حالیا و بنی یدي اکثر من عمل جیب علی  أعتذرت و قلت لە أان
تنفیذە و لکنە أصر و طلب مين اجللوس مع والدە و مناقشة االمر. اتفقنا  
علی موعد و ذهبت لرؤیة والدە و جلست معە، بدأ احلدیث عن حیاتە. و  
املوجز تشکلت عندي صورة لشخصیتە و مدی صدقە   من خالل حدیثە 

لوماتە و اخالصە ملبادئە و اخالقیتە الرفیعة و  لکل کلمة ینطقها و غزارة مع 
قناعة ابمهیة املعلومات    ينزاهتە و تفانیە يف تنفیذ واجباتە احلزبیة. تولدت لد

ألهنا معلومات ختص قضیة مهمة    ،اليت میتلکها ووجوب تسجیلها و حفظها
  مثل القضیة الکردیة اليت کانت و مازالت متثل القضیة الثانیة من حیث التأثی 
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منطقة شرق   الدولیة يف  التدخالت  توجیە مسار االحداث و دورها يف  يف 
 األوسط بعد القضیة الفلسطینیة. 

والدە فهناك أسباب اخری ابإلضافة ملا ذکرتە  أ اما فیما خیص السید ابرودو و  
اان عن امهیة حفظ و نشر مذکراتە کوهنا قضیة أسهمت يف کتابة صفحات  

أتریخ منطقة مشتعلة مثل منطقة شرق األوسط.  رئیسیة ذات البعد العاملي من  
و تسببت يف اشعال اعمال عنف و حروب و ما نتج عنها من مآسي وصلت  
و ابستعمال   العرقي  التطهی  و  اإلابدة  درجة حرب  الی  مراحلها  بعض  يف 
أسلحة الدمار الشامل يف اکثر من موقع يف مواطن االکراد و الکثر من مرة  

 ة الی یومنا هذا و علی جبهات عدة. و ال تزال احلملة مستمر 

طالعە علی الکثی مما نشر من کتب عن اتریخ  أ یقول السید ابرودو انە و بعد  
احلرکة السیاسیة الکردیة السوریة و أتریخ األحزاب الکردیة فیها، من قبل  
األعضاء  فی هذە األحزاب او کتاب مستقلنی، الذین اتصلوا انشروها بە  

ملعلومات الکثیة حول املوضوع؛ مل ینشروا و لغایة يف  شخصیا و اخذوا منە ا
نفوسهم املعلومات کما تستوجب األمانة املهنیة و احلیادیة  يف روایة االحداث  

ابلسلب   فیها  املسامهة  الشخصیات  دور  أتثی  او  عن  بعیدا  ابالجیاب  و 
النزعات الشخصیة يف سردها . وانە من خالل نشر مذکراتە هذە حیاول نقل  

"ارتکبنا کثی من األخطاء خالل مسیتنا احلزبیة    قائق کما هي. و یقولاحل
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حبق بعضنا البعض بسبب قلة الربة و جهلنا يف السیاسة و عدم قدراتنا علی  
خلق جو دمیقراطي قادر علی استیعاب کل اآلراء و قبوهلا بصدر رحب و  

احزابنا". املخالف داخل  الرأي  قبول  ثقافة  املشروع    زرع  فمن خالل هذا 
خیص   فیما  احلقائق  اظهار  عملیة  يف  املهنیة  املعایی  بکل  االلتزام  سیحاول 
احلرکة الکردیة السوریة کونە شخصا مسامها يف أحداثها و شاهدا حیا على  
الکثی من أحداثها. لذا ما یذکرە من وقائع  او احداث حدثت معە او مع  

املنی يف األحزاب االخری، کما کانت و  رفاقە يف احلزب او معاصریە من الع
لیست کما یرغب هو ان تکون. و من الطبیعي أن یذکر أمساء کل األشخاص  
املسامهنی يف حدث معنی و ماقاموا بە خالل مسیهتم  احلزبیة. و یضیف:  
او   أحد  بسمعة  املساس  ارید  ال  احملاولة  هبذە  انين  اجلمیع،  علم  "لیکن يف 

لضرب شخص احلقیقة  دافع کان  تزییف  احد أبي  أتریخ  تشویە  او  احد  یة 
ارتکبنا   الواقع. کلنا  أرض  على  األحداث کما حصلت  حقائق  سرد  سوی 
و   التأثی  و  النیات  حیث  من  متشاهبة  األخطاء  لیست کل  ولکن  أخطاء؛ 
النتائج. االنتهازیة و التشدد و حماولة فرض الرأي و عدم اللیونة يف التعامل  

اولة االستحواذ علی املواقع القیادیة و االستئثار  مع الرفاق يف احلزب و حم
ة و التخاذل و العمالة کلها مشاکل واجهناها یابالمتیازات املعنویة او املاد 

املعقول أال تکون لدی أي شخص مهما   خالل مسیتنا احلزبیة. لیس من 
کانت معلوماتە قلیلة القدرة يف التمییز بنی اجلید و  السئ و االسوء. ارجو  
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 یعمینا التعصب حلزب او جهة او شخص ما، من رؤیة احلقائق او حماولة  اال
اخفائها او تزیفها ألی سبب کان. لو کنا حریصنی علی قضیتنا العادلة يف  

  . سبیل نیل احلقوق اليت ضحی يف سبیلها اآلالف من أبناء الشعب الکردي 
ولکل    من واجيب کشف ما لدي من املعلومات يف هذا اجملال للشعب الکردي

من یهتم ألمرهم وکواجب جتاە االجیال القادمة و کل من یود اکمال هذە  
املسیة من اجلیل احلايل او االجیال القادمة. من جانيب سوف انقلها بکل  
امانة و صدق، بسلبها و اجیاهبا. و أحاول ان اضعکم يف الصورة کما عشتها 

الی الیوم. واألخرون  و سامهت فیها منذ هنایة المسینات من القرن املاضي 
احرار فی کیفیة تقیمها و احلکم علي من خالهلا. و يف النهایة کما یقول املثل  

 "األفعال ابلغ من االقوال". 

 

 املعد 
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 الوالدة و مرحلة الطفولة 
 

، املعروف بسعید ابرودو.  ١٩٣٧اان سعید شیخو شیخموس من موالید سنة  
اللقب قصص و أتریخ من االحداث  ورثت لقب ابرودو عن والدي. وهلذا  

القبائل.    و  العشائر  القبلیة يف اوجها بنی  الصراعات  عاشها يف زمن کانت 
و   للعشیة  االنتماء کانت  القبلیة.  املصلحة  اساس  علی  التحالفات کانت 
داخل العشیة الواحدة کانت للعائلة ومل تکن للشعور القومي او الوطين وجود  

الفرتة. احل تلك  الکبیة   یذکر يف  املدن  القومیة و صراعاهتا کانت يف  رکات 
جغرافیة مناطق األکراد يف اجلزیرة و احملاذیة ملرابع العشائر العربیة القویة    فقط. 

مثل الشمر و اجلبور و الطي، کانت مسرحا لغزوات تلك القبائل للقرى و  
فس  مناطق رعي القطعان الکردیة. يف غیاب سلطة الدولة، کان الدفاع عن الن

القبائل األخری هو السبیل األمثل   القبیلة أو ابلتحالف مع  من قبل أفراد 
لقلة   املصاحبة  للتحدایت  نتیجة  أبستمرار  تتغی  التحالفات کانت  للبقاء. 
والزراعة يف   البدو  عند  ابلرعي  املتمثلة  العیش  مصادر  حمدودیة  و  املوارد، 

اضي و مناطق النفوذ  األرایف. مقاومة غزوات البدو و التنازع من أجل األر 
بنی القبائل کانت تتطلب مقاتلنی قادرین علی الدفاع عن أرواح و ممتلکات  
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العشیة. ومن کان یربز يف ساحة القتال کانت لە مکانة خاصة و نفوذ مادي  
و معنوي بنی عشیتە و العشائر األخری. منطقة اجلزیرة يف سورای حیث موطن  

الصراعات بنی القبائل الکردیة فیما    آابئي و أجدادي کانت تعاين من هذه
بینها و تتعرض للغزو الارجي من القبائل البدویة العربیة أیضا. والدي و من  
خالل دورە يف الذود عن العشیة و بروزە کمدافع صلب و مقدام يف املعارك  

 اليت شارك هبا ذاع صیتە يف املنطقة بنی الصوم قبل احللفاء.  

ن عمري عندما توىف أيب. أتذکر بعض من قصصە اليت  أان کنت أبلغ العاشرة م
کان یقصها علینا عن حیاتە و حیاة القریة و العشیة و األحداث اليت مرت  

الشخصیة مسعتها من أصدقائە و   .علیهم "   أبن  ولکن قصصە  حممد    عمە 
فارو" و من والديت. عبدو خلو رئیس عشیتنا "املیسینیة" کان یعتمد علیە  

د أبقائە قریبا منە. یطلب منە البقاء جبوارە و کان مستعدا لتوفی  کثیا وکان یو 
کل أحتیاجاتنا العائلیة و متطلباتنا املعیشیة شریطة تفرغ والدي ملهام الدفاع  
عن العشیة و نفوذها يف املنطقة. التحدایت کانت کبیة و حوادث السرقة  

عشائر أو بنی العوائل  و اهلتك و املنازعات بسبب مناطق النفوذ بنی القرى و ال
على األراضي و مصادر العیش األخرى کانت ال تعد وال حتصى. آلیة احلسم  
کانت دائما تعتمد على عامل القوة القتالیة ابلدرجة األوىل و أمکانیة فرض  
تکن   مل  زمن  يف  لألقوى  البقاء کانت  آخر.   أي شيء  قبل  ابلقوة  األرادة 

 د یذکر.  لسلطة القانون املتمثلة ابلدولة وجو 
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 قصة ابرودو مع الشمر 
قبل البدء يف سرد قصص و دور والدي احملوري يف الدفاع عن عشیتە يف  
وجە الغزوات اليت کانت تتعرض هلا قراهم و مواشیهم يف براري منطقة اجلزیرة،  
أود األشارة اىل أين مسعت کل هذە القصص و األحداث منە و من أبن عم  

ا اآلخرین و أصدقائە و أفراد آخرین من أهل  والدي ) حممد فارو( و أقاربن
 املنطقة من الصوم و األصدقاء عراب و أکرادا. 

حوايل   العمر  من  یبلغ  لألغنام    ١٨الی   ١٧والدي کان  راعیا  و کان  سنة 
کسائر شباب عصرە. یوم من األایم هو و سبع آخر من الرعیان  األکراد  

. مع بزوغ الفجر شاهدوا  کانوا یرعون قطعاهنم يف الرباري الشاسعة آنذاك 
خیال قادمون من    ٧٠الی٦٠جمموعة من فرسان الشمر یرتاوح عددهم بنی  

بغرض   قادمون  أهنم  واضح!  واهلدف  الرأسنی حنوهم مسرعنی  أبو  تل  جهة 
الغزو. حسب وصف أيب فاملنطقة کانت مستویة ولکن فیها من األعشاب 

مث قال " قلت لرفاقي الرعیان  العالیة الکثیفة کفیلة أبخفاء ملن یرید األختباء.  
بنادق   أغنامنا، حنن مثانیة و معنا مثان  لقتلنا و هنب  قادمون  أخواين هؤالء 

  ٢٠٠لنقاوم وال نسمح هلم أبالقرتاب منا. أان کنت بعید عن رفاقي حوايل  
حوايل    ٣٠٠الی   بدأ  الفرسان،  وصلوا  للمسافة(   تقدیرە  )حسب  مرت  

منهم جبمع األغنام و حماو  أجتهوا حنوي  عشرون  الفرسان  بقیة  أقتیادهم.  لة 
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یتقدمهم عبدالکرمی محاد شیخ الشمر. اندی علي الشیخ و قال: ای راعي  
حنن جوعی أعطنا شیئا أنکلە. قلت هلم ال تقرتبوا مين! فأان لیس معي مایکفي  
من الطعام أان ال أستطیع أطعامکم. رفضوا األنصیاع ألوامري و أرادوا التقدم  

ابلرمي علیهم و لقلة خربيت و عدم تعرضي ملثل هذە املواقف  حنوي فبدأت  
علی   أجبارهم  أو  منهم  أحد  أصابة  دون  بسرعة  ذخیيت  نفذت  قبل،  من 
الرتاجع. بعد سکوت بندقیيت حترك أحد خدم الشیخ ابلتحرك حنوي رویدا  
رویدا و حبذر شدید. و أکتشفوا بسهولة نفاذ الذخیة عندي جلهلي و قلة  

العبد بندقیتە و أراد ضريب أبمخصها علی رأسي، مددت یدي و  خربيت. رفع  
أمسکت ببندقیتە و سحبتها بقوة و نزعتها من یدە. تراجع قلیال فأطلت  
النار علیە من بندقیتە و أردیتە. عندها هامجين الشیخ و رجالە حاولت الرمي  
  علی الشیخ ولکن خمزن البندقیة کانت فارغة ومل أستطیع فعل شيء هامجوين 
ابلسیوف و الناجر وأهنالت علي الطعنات من کل اجلهات ومل أدري ماذا  

 حصل بعد ذلك. 

علمت فیما بعد أبن رفاقي أستطاعوا األفالت و ترکوا أغنامهم و أختبئوا  
مساعهم   بعد  لنجدتنا  أهالینا  هرعوا  أصبت.  الوحید  أان  و  األحراش  بنی 

األغنام و خوفها من  ألصوات الرمي و حالة الفوضی اليت نتج عن أرتباك  
الرعیان.  ولکن وصلوا متأخرین ألن   أختفاء  البدو و  الصیاح و هوسات 
موقعنا کان یبعد عن قراان. الشمر أستطاعوا أقتیاد قسم من األغنام و القسم  
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آخرمنها أهنزمت و أبتعدت عن املکان. مل أمت و عوجل جراحي ابلوسائل  
و أستغرق معاجلة اجلروح مدة طویلة  البدایة املتبعة وقتذاك مثل الکي ابلنار  

ولکن آاثر الطعنات و الکي بقت علی جسمي لألبد". بعد هذە احلادثة ذاع  
صیيت بنی األقرابء و األعداء. ابرودو قاوم شیخ الشمر و فرسانە و قتل أحد  
منهم و هو مل یزل شااب صغیا و مل یکن لە أي خربة قتالیة ولکنە قاوم املوقف  

فارسا مسلحا    ٧٠ل يف مقاومتهم لوحدە أمام أکثر من  بشجاعة و أستبس
 مع شیخهم. هکذا کانت قصيت تتناقل بنی القریب و البعید من أهايل املنطقة. 

 . هجوم اجلبور علی قریة حسو خلف املیسینیة
عشیة اجلبور من العشائر اليت کانت هلا نفوذ قوي يف منطقة اجلزیرة.  کانت  
هلم عالقة مع العشائر الکردیة يف املنطقة. العالقات بنی القبائل بشکل عام  
کانت ختضع ملبدأ القوة و مل تکن متکافئة و الضعیف دائما کان مغلواب علی  

ا النمط من العالقة بنی  أمرە و یستغل و ینهب من قبل األقوی منە. ساد هذ
العشائر و أستمر الی األمس القریب، عندما تقوت مراکز احلکم يف الدول  
منذ   مناطقنا  يف  الدول  أحناء  مجیع  يف  نفوذە  بسط  أستطاعت  و  احلدیثة 

حدث صدام بنی عشیة اجلبور و    ١٩٤٤مخسینات من القرن املاضي. عام  
لعائلة حسو خلف. عبدالعزیز  قریة میسینیة صغیة متکونة من أربعة منازل  

املسلط کان شیخ عشیة اجلبور و سبق  أن ابع مساحة من األراضي الی  
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عائلة حسو خلف املیسیين مقابل مبلغ معنی. و احلقیقة مل تکن هناك أي  
وجە للمقارنة بنی العشیتنی من حیث النفوذ و القوة. املیسینیة کانوا یشکلوا  

ن الزراعة و تربیة املواشي. قوهتم و نفوذهم  عدد من القرى الصغیة میتهنو 
أنقلب   سنتنی  بعد  اجلبور.  أبمکانیات  قیاسا  شيء  ال  العشائري  ابملفهوم 
عبدالعزیز و أراد مصادرة األراضي من بیت حسو من موقع القوة مطبقا املثل  

 الدارج يف الثقافة البدویة " احلق ابلسیف و الضعیف یدور الشهود". 

ال  أبن أخ عبدو خلو رئیس عشیة املیسینیة  بیت حسو جلأوا  ی حسکو 
قام   نبیلة.  مواقف  و صاحب  شجاعا  رجال  هذا کان  ملساعدهتم. حسکو 
حسکو مع والدي)ابرودو( و مخسة رجال آخرین من املیسینیة ابلذهاب الی  
احلسکة لرفع شکواهم الی حمافظها و التدخل لردع عبدالعزیز عن طرد العائلة  

رائهم لألرض. عند دخوهلم علی احملافظ، وجدوا عبدالعزیز  املیسینیة بعد ش
املسلط جالسا عندە. فتح املوضوع و دار نقاش حاد بنی الطرفنی و عبدالعزیز  
کان یتحدث من موقع القوة و رفض الرتاجع عن موقفە و خصوصا أمام  
خصم ضعیف الذي مل یکن یتصورە مبقدورە حتی التفکی يف الرفض وعدم  

کمە. قال عبدالعزیز سأطردهم، رد علیە حسکو "ای أخي أنت  األنصیاع حل
بعت األرض و أخذت حقك ابملقابل، لیس من حقك طردهم علی ملکهم،  
هذا ظلم". قال عبدالعزیز "و أنت لن تقبل و متنعين ألسرتداد األرض؟".   
قال "حسکو نعم هذا ظلم لن نرضی بە". شعر عبدالعزیز ابألهانة و غضب.  
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و قال " أان ذاهب اآلن الی حسو خلف و سأطردهم يف احلال".  غادر اجمللس  
رد علیە حسکو و قال لن نسمح بذلك! و أان أیضا سأذهب الی حسو  
یتجاوزوا يف   یکونوا  ومل  معهما  من  و  أيب  مع  ذهب حسکو  اآلن".  خلف 
اجملموع عن سبعة الی مثانیة رجال الی قریة حسو خلف الواقعة بنی القری  

 اجلبوریة.  

عبدالعزیز حبشد أتباعە للهجوم علی القریة و طرد العوائل املیسینیة فیها  بدأ  
و التشاور مع أتباعە. أحدی زوجات عبدالعزیز کانت کردیة و من عشیة  
امللیة حاولت أقناعە و ثنیە عما ینوي القیام بە ضد املیسینیة مستذکرة أایە  

من الفقراء اجلبور ینتفعون    بعمق العالقة بنی العامة من العشیتنی، و أن الکثی 
من املزارعنی املیسینة يف موسم احلصاد و ال داعي هلدم العالقة بینهما و  
حتویلها الی حالة عداء و سفك دماء األبرایء. عباس األغاوات عم عبدالعزیز  
کان مع هذا الرأي و حاول أقناع أبن أخیە تغی رأیە ولکن عبدالعزیز رکب  

تفز عمە و قال  لە " أنت تدافع عن املیسینیة  ألن  رأسە و مل یقتنع، و أس
أبن خلو یعطف علیك ببعض الزکاة کل سنة" و هذە التهمة تعترب أهانة قویة  
لکربایء الفرسان يف ثقافة البدو و املس بکرامتهم. فقرر عباس األغاوات أن  
قوة ذراعە؛ وقال "أختسأ، سوف   من  أبنە فارس و أیکل  أخیە  یثبت ألبن 

 املیسینیة غدا"  أهاجم 
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هاجم عباس األغاوات علی رأس جمموعة کبیة من فرسان اجلبور قریة حسو  
خلف يف الیوم التايل. "کنا يف شهر رمضان و کان اجلو مغربا يف ذلك الیوم".  
مث أضاف "حنن کنا يف حالة أنتظار و قلق، ولکن أمیاننا حبقنا کان میحي هذا  

عن شرفنا و أرضنا و األصرار علی الدفاع    القلق و میدان ابلعزمیة يف الدفاع
حتی املوت ألن الغزو یعين القتل و السلب والنهب و سيب نساءان و هذا  
منازل   أسطح  مواقعنا علی  الرجال. أخذان  قیم  بە يف  القبول  شيء المیکن 
القریة و رأیناهم قادمون أبجتاهنا. أمران حسکو بعدم البدأ أبطالق النار األ  

جوم علینا أمال يف تغی نیتهم و العودة من حیث أتوا. ولکن  بعد بدأهم ابهل 
حصل العکس. بدأوا ابلرمي و حماولة الدخول الی القریة من أطرافها. حنن  
ابلقابل بدأان الرمي و الدفاع. رأینا عباس األغاوات یقع على األرض بعد أن  
أصیب بطلق انري.  و أصیب منهم حوايل تسعة أشخاص آخرین من الذین  

اولوا الدخول اىل القریة. أصابة عباس األغاوات و اآلخرین أجربهم علی  ح
 األنسحاب بعد معركة دامیة أستمرت ساعات. 

قریة حسو خلف اليت کانت تدور فیها املعرکة کانت منعزلة و منقطعة نوعا  
القیام هبذا األمر کان   الیها  املیسینیة األخرى والوصول  القرى  ما من بقیة 

بنی عدة قری اتبعة للجبور،و هذا کان ینطوي علی خماطر کبیة  یتطلب املرور  
 يف تلك املرحلة العصیبة من العالقة بنی الطرفنی. 
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یوم املعرکة، عبدو خلو رئیس عشیة املیسینیة کان یتنقل بسیارة بنی القری  
املیسینیة األخرى و هو یئن و یصیح " اجلبور ذحبوا عشیيت يف حسو خلف  

واحد منهم " خصوصا بعدما رأی عن بعد حجم املهامجنی من  ومل یبقوا علی 
اجلبور و عودهتم بعد مدة قصیة نوعا ما. کان جیمع الرجال و ینقلهم الی  
قریة )کرزین( القائمة علی أرض مرتفعة و حماطة ابلقری اجلبوریة علی أمل  
أرساهلم ملساندة بين جلدهتم يف حسو خلف،حیث موقع القتال. مجع جمموعة  

رجال عشیتە و أرسلهم لنجدة املتواجدین يف قریة حسو خلف و أوصاهم    من
عبدو أبن یشکلوا سلسلة بشریة يف تقدمهم و أجتیازهم للقرى اجلبوریة يف  
تقدمهم یقودهم شیخموس أبن أخوە و أخو حسکو، لکي الیتعرضوا مجیعهم  

 للهجوم املباغت على نفس الط و يف نفس اللحظة. 

 یلقوا أي مقاومة من القرى اجلبوریة ألهنا کانت قد فرغت  حترکوا الرجال ومل 
من ساکنیها بعد مساعهم نبأ قتل عباس األغاوات و تقهقر بقیة فرساهنم خوفا  

املیسینیة علیهم. الی قریة    من هجوم  املساندة مع شیخموس  القوة  وصل 
  حسو خلف ووجدوا املدافعنی و األهايل مجیعا خبی ولکن جوا من احلزن کان 
تلك   أمر غریب يف مثل  أنتصارهم علی خصومهم. وهذا  خییم علیهم رغم 
األجواء املمیزة اليت تکون يف العادة أجواء البهجة و األحتفال و السیما بعد  
کسر املقابل و أجبارهم على الرتاجع دون أي خسائر من جانب املدافعنی.  

لى مقتل  سأل شیخموس املدافعنی ما سبب حزهنم؟ قالوا لە "حنن حزىن ع
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عباس األغاوات کنا نتمىن أن یکون عبدالعزیز بدال منە" و کانوا متأسفنی  
 علی ما وصلت الیە األمور بنی العشیتنی.      

 ما قبل أتسیس احلزب الدمیقراطي الکردستاين السوري.
 

لە     العریقة يف سورای، و کان  السوري کان من االحزاب  احلزب الشیوعي 
قبل والدة اول حزب قومي کردي. أمینە العام کان    حضور قوي بنی اجلماهی 

ادبیات احلزب کانوا یطرحون قضیة   شخص کردي امسە خالد بکداش. يف 
احلقوق الثقافیة الکردیة يف مجیع اجزاء کردستان و لیس سورای فقط. و نفس  
الطروحات کذلك ابلنسبة للقومیة االرمنیة. و اعلنوا تعاطفهم مع املطالب  

ا اجملال و نشروا هبذا الصدد کتابنی ابللغة الکردیة مها و کتاب  الکردیة يف هذ
شاهنامي شهیدا کتاب ثورة آزادي للشاعر جکرخوین و  وزعومها جماان علی  
اجلماهی. أبتباعهم هلذە السیاسة فیما خیص االکراد اکتسبوا ود املثقفنی و  

 ینقسم بنی  الوجهاء االکراد. املعسکر االشرتاکي وقتئذ کان معسکرا واحد مل 
یقومون ابملظاهرات يف   الشیوعیون کانوا  بعد.   السوفیايت  االحتاد  الصنی و 

شعار   یرددوا  و  االایم   حریة  تلك  و  سلم   و  مع صنی    – " خبز  نعیش 
. يف تلك الفرتة اقیمت مهرجان عاملي للشباب للدول و االحزاب  الشعبیة" 

ابلتأکید لکن  و  دقیق  بشکل  أترخیە   اتذکر  ال  قبل أتسیس    الشوعیة  کان 
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. عثمان برو القیادي يف  ١٩٥٧احلزب الدمیقراطي الکردستاين السوري عام  
احلزب الشیوعي السوري کان رئیسا للوفد. اصطحب معە مال شیخموس  
کرزین کممثل عن االکراد ولکن مل یکن شیوعیا و امنا متعاطف معهم بسبب  

اال وقوف  اثناء  و  املهرجان  يف  االکراد.  من  احلزب  حسب  موقف  حزاب 
انتماءاهتم حتت االعالم اليت متثلهم حدث خالف بنی مال شیخموس و عثمان  
الشیوعیة   االحزاب  مع  الوقوف  الشیوعي  احلزب  وفد  آراد  حنی  يف  برو، 
االخری حتت العلم الشیوعي رفض مال شیخموس و قال حنن أکراد و نقف  

و   االکراد  بنی  التعاطف  فرت  الالف  هذا  الکردي،  العلم  احلزب  حتت 
 الشیوعي. 

 أتسیس احلزب الدمیقراطي الکردستاين السوري. 
جاءت فکرة أتسیس کیان سیاسي کردي منظم کرد فعل طبیعي علی أفتقار  
للنشطاء   جامع  سیاسي  تنظیم  الی  سورای  يف  الکردیة   السیاسیة  الساحة 
واملثقفنی و وجهاء االکراد يف مرحلة کانت الشعور السیاسي القومي و احلزيب  

ان حماولة    لدی قومیات دول املنطقة اليت تتقاسم جغرافیة کردستان يف أوجها. 
هذە الدول يف طمس و الغاء اهلویة الکردیة بشتی الوسائل، أبرزت احلاجة  
الشمل   مل  علی  قادرة  قومیة کردیة  هویة  ذات  سیاسي  تنظیم  تشکیل  الی 
الکردي املتشتت و توجیهە آبجتاە البحث عن السبل الکفیلة للحفاظ علی  
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ل االجتماعیة  و  السیاسیة  احلقوق  يف  املتمثلة  و    يف   الکردیة  ةێلقوماهلویة 
.  الکربی   الکردستان   تتقاسم  اليت   املنطقة   دول  بقیة   يف   و   الفتیة  السوریة   الدولة 

خری اليت مهدت الی اجیاد التنظیم السیاسی الکردي  اال  الرئیسیة   العوامل  من
السوري هي وجود أحزاب کردیة قومیة نشطة يف بقیة األجزاء االخری من  

 کردستان. 

ن فکرة أتسیس أول حزب کوردی يف سورای  حسب اعتقادي الشخصي فأ
أن األعضاء املؤسسنی   )آپو(. و  املعروف عثمان صربي  املناضل  أتت من 
کانوا سبعة اشخاص، عقدوا اجتمعا و قرروا تشکیل آول حزب کوردی يف  
سورای ابسم ) احلزب الدمیقراطي الکردستاين السوري( واعلن بیان أتسیس  

ؤسسون کانوا کل من: عثمان صربي،  و امل  ١٩٥٧حزیران    ١٤احلزب یوم  
  هوریك،   نویران،   محزة   علي،   حممد   خوجە   محو،  شید ڕالدکتور نورالدین زازا،  

 متأکد متاما ولکن أظن کان شوکت حنان من کرداغ. و  غی  اان  السابع  و
املؤسسنی  األعضاء  من  أبنە  اجلزم  أستطیع  درویش ال  ابلنسبة حلمید حاج 
أایم   لکنين مسعت من رشید محو قال أبن محید لیس من املؤسسنی ولکن 
التأسیس کان محید طالب جامعي یدرس يف الشام و أنظم الی احلزب بدایة  

ا أنتخب  املعلومات  أتسیسە.  هذە  للحزب.  کل  نورالدین سکرتیا  لدکتور 
حصلت علیها من خالل عملي يف احلزب و احتکاکي و معایشيت لألعضاء  

 املؤسسنی خالل مسیيت احلزبیة.  
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) أول سکرتی للحزب   ؛ زازا  نورالدین سعید ابرودو علی ضریح الدکتور 
. الدمیقراطي الکردستاين السوري(  

 سویسرا -مدینة لوزان 



28 
 

 التعرف علی احلزب 

معلمي و مرشدي يف الدخول الی عامل السیاسة و احلرکة السیاسة الکردیة  
کان عن طریق شاب خلوق و خملص و متعلم من اهل قریتنا )قوشاان( امسە  

القامشلي. کنا نتمشی و نتوجە  مرعي عبداجملید. مرعي کان طالبا یدرس يف  
الی خارج القریة لیقرأ يل الکتب مث یشرحها يل ابللغة الکردیة.  من خالل  
توجیهاتە ادرکت  و وعیت علی امور مل اکن علی علم هبا فیما خیص العمل  
التنظیمي و امهیتە يف  توحید الکلمة و مجع املخلصنی حول القضیة الکردیة  

النجاح يف اجیاد مکان لشعب کان یعاين من التهمیش  و التأثی علی املقابل و  
و االنکار هلویتە و حماولة سلب أرضە و أترخیە و انکار وجودە من قبل من  
حولە من امم و الدول القریبة و البعیدة. کلما تعمقت يف القضیة زاد امیانی  

مع مرعي استمرت فرتة اعدادان و أتهیلنا    ١٩٥٨هبا. البدایة کانت يف عام 
فکري و الثقايف مدة سنتنی کمؤید للحزب الدمیقراطي الکردستاين السوري.  ال

کان معي يف نفس احللقة کل من علي عبداجملید اخو مرعي و ابراهیم حاج  
بشکل   ١٩٦٠حسنی ابن عمە. اصبحنا أعضاء حنن الثالثة يف احلزب سنة  

نت اان  رمسي. عند وجود مرعي يف القریة کان هو جیتمع بنا و اثناء غیابە ک
 اجتمع ابللیة. 
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ملتزما و   انساان  أصبحت  تغیت حیايت بشکل کبی؛  للحزب  األنتماء  بعد 
منضبطا و جدای. حریصا اکثر علی طریقة کالمي و علی تصرفايت و علی کل  
ما اقوم بە بنی الناس. وقتها کنت شااب وحیدا اعیش مع بیت خايل ولکن  

شخصا صاحب قضیة.    بعد انضمامي للحزب زادت مسؤولیايت و أصبحت
أخالصي الزائد لقضیة شعيب و أمیاين بعدالتها کانتا تدفعاين الی تقبل واجبايت  
احلزبیة برحابة صدر و ادائها و أجنازها بسرور و بنشاط فوق عادي. منذ  
بدایة انتمائي للحزب و نتیجة الندفاعي و حرصي و امیانی بقدسیة ما اقوم  

يف احلزب. توصیل و توزیع املطبوعات   بە أصبحت حمل ثقة رفاقي و مسؤويل 
السریة للحزب، مرافقة املطاردین من قبل السلطات و مساعدهتم علی تغیی  
مهمات   و  اآلخرین،  األعضاء  مع  التقائهم  اماکن  الی  مرافقتهم  اماکنهم، 
اخری کثیة مککين من االلتقاء أبکثر من قیادي يف احلزب و کسب ثقتهم  

يل من االسرار و املعلومات احلساسة کانت جتري  لدرجة اهنم کانوا یبوحون  
تداوهلا فقط بنی أعضاء القیادة. لذلك کنت علی اطالع شبە اتم عن کل  
القادة حول   ماجیري داخل احلزب من مشاکل بنی األعضاء، طریقة تفکی 
املواضیع املختلفة، أرائهم حول سیاسات و القرارات األسرتاتیجیة احلساسة  

ال  مع  التعامل  االزمنة  يف  و  االماکن  يف  احلزب  تواجە  اليت کانت  تحدایت 
 املختلفة وما الی ذلك من أمور أخری. 
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 عملي داخل األحزاب الکردیة السوریة:
 

 احلزب الدمیقراطي الکردستاين السوري .1

 أصبحت مؤیدا للحزب  ١٩٥٨ ➢

 أنضممت للحزب و أضبحت عضوا فیە  ١٩٦٠ ➢

تعد کلمة    ١٩٦٢ ➢ و    الکردستاينمل  احلزب  يف  مستعمال 
 بدال منها. الکردي أستعملت کلمة  

الپاريت    ١٩٦٦هنایة   ➢ حملي)  عضو  بدرجة  احلزب  ترکت 
الکردي   درویش کان    – الیمنی    – الدمیقراطي  حاج  محید 

 الشخص األول يف احلزب يف تلك الفرتة(. ألسباب: 

➢  

 احلزب الدمیقراطي الکردي الیساري .2

الیسار بقیادة عثمان صربي )  عدت للعمل مع کتلة   ١٩٦٧ ➢
 الپاريت الدمیقراطي الکردي(. 



31 
 

تدرجت يف املسؤولیة من عضو حملي ايل    ١٩٦٨  - ١٩٦٧ ➢
 فرعي مث عضو منطقي. 

أصبحت عضو القیادة املرکزیة. بعد أستقالة صالح    ١٩٧٥ ➢
بدرالدین بقینا يف القیادة کل من: عصمت فتح ەللا، یوسف  

ن  القیادة تشکیل  دیبو، صبغت، وحمي أبو جالل. طلبت م
مکتب سیاسي للحزب فتم تشکیل املکتب السیاسي للحزب  

 من  یوسف و عصمت و أان. 

ترکت العمل مع احلزب) الیساري الکردي السوري(    ١٩٧٩ ➢
بسبب خاليف مع یوسف و عصمت على خلفیة عالقتهم مع  

 جالل الطالباين و تعاوهنما معە. 

 

 حزب العمل الکردي بقیادة شیخ آيل.  .3

 . ١٩٨٤ء األنتما ❖

 . ١٩٩٠قبول األستقالة يف    ١٩٨٩األستقالة  ❖
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 احلزب األشرتاکي الکردي.  .4

 ٢٠٠٠األنضمام  ❖

 ٢٠٠٤التوقف عن العمل   ❖

 

املساعدة يف تشکیل حزب الطلیعة الکردي )پیشنك( بقیادة   -  ٢٠١١
 الدکتور أمساعیل حصاف.

 التوقف و بشکل هنائي عن ممارسة أي نشاط حزيب أو سیاسي.  -  ٢٠١٢
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 اهلیکل التنظیمي للحزب   
 

لو نبدأ من قمة اهلیکل التنظیمي للحزب جیب ان نبدأ من القیادة. مث اللجنة  
املنطقیة، بعدها يف سلم املسوؤلیة اللجان احمللیة مث اللجان الفرعیة اليت تکون  
تئهیتهم   فی متاس مباشر مع اجلماهیلکسب االعضاء اجلدد و أتهیلهم و 

احلزب. حیق ألي شخص مؤمن ابلقضیة الکردیة  لیکونوا اعضاء يف صفوف  
و عدالة قضیتە االنتماء للحزب بغض النظر عن خلفیتە القومیة او الدینیة  
و االجتماعیة ألن النظام الداخلي للحزب مل حیدد االنتماء علی اساس قومی  
او مذهيب او دیين معنی.   تبدأ عملیة اکتساب االعضاء اجلدد بدراسة کل  

العنصرو جیب ان میتاز بصفات جیدة لیتم قبولە يف صفوف  جوانب شخصیة  
احلزب. من هذە الصفات مثال: ان یکون خلوقا و ذات مسعة حسنة وامنی  
و صریح و میتلك شعور قومي و خملص للقضیة الکردیة و االهم ان ال یکون  
متورطا ابتعاون مع اجلهات االمنیة. اذا توافرت الشروط املطلوبة يف الشخص  

بە و یدعونە لالنتماء للحزب و یصبح مرشحا للعضویة. خالل ستة    یتصلون 
اذا   و  الطلب  الفرعیة تدرس  اللجنة  العضویة.  یقدم طلب  الی سنة  اشهر 
وافقت علیە یرفعە الی اللجنة احمللیة و احمللیة یرفعها الی اللجنة املنطقیة اليت  

احلزب.   صفوف  يف  اجلدد  االعضاء  قبول  و  املوافقة  صالحیة  فصل   هلا 



34 
 

من   الطرد  و  العضو  فصل  املنطقیة  اللجنة  من صالحیة  احلزب  العضومن 
و   الالای  يف  عضوا  یکون  املرکزیة(.املرشح  )اللجنة  فقط  القیادة  صالحیة 
حیضر االجتماعات و یعطی لە معلومات بدایة عن احلزب و برانمج احلزب  

عطی  و فقرات من النظام الداخلي للحزب. بعد ان یصبح عضو يف احلزب ی
لە النظام الداخلي للحزب و کذلك برانمج احلزب و یصبح عضو قاعدي.  
القاعدة تتکون من ثالثة الی مخسة اشخاص و اجلنة الفرعیة من مخسة الی  
سبعة عضو مخسة دائمینی و مرشحنی و اللجنة احمللیة من سبعة دائمینی و  

ال صالحیات  من  املنطقیة.  للجنة  ابلنسبة  و کذلك  مرشحنی.  لجنة  اثننی 
اما   املنطقة.  علی  االشراف  و کذلك  الداخلیة  املطبوعات  اصدار  املنطقیة 
املطبوعات املرکزیة فکانت تتألف من جریدة احلزب و املنشورات السیاسیة.  
اثننی   و  ثالثة عشر عضوا  الی  اثنا عشر عضوا  من  تتألف  املرکزیة  اللجنة 

 مرشحنی. 

مقدار االشرتك الشري  بعد ان یصبح الشخص عضوا يف احلزب یقرر بنفسە  
حسب امکانیتە املالیة، لیة او لیتنی او مخسة و هکذا. اذا مل یدفع االشرتاك  
النظام الداخلي من احلزب. و   ثالثة اشهر یفصل عن احلزب حسب  ملدة 
حسب النظام الداخلي للحزب فأن للعضو واجبات و التزامات علیە التقید  

اع و امنی علی اسرار احلزب، يف  هبا. علیە ان یکون خملصا و صرحیا و شج
احلزب. کذلك   من  للفصل  نفسە  یعرض  احلزب سوف  حال کشفە السرار 
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علی العضو ان یکون نزیها و ذات مسعة نظیفة وطیبة الن صفاتە و تصرفاتە  
بنی اجلماهی تنعکس علی مسعة احلزب. اللجنة احمللیة کانت تراقب تصرفات  

 ابلفرقة(. القاعدة )اللیة او کما کنا نسمیها 

االجتماعات کانت تعقد مرة واحدة يف األسبوع يف البدایة. مث تصبح مرتنی  
يف الشهر، مث يف الشهر مرة.  مسؤول اجتماع اللیة یکون عضو يف نفس  

اللیة و هو الذي حیدد مکان و زمان انعقادە. نفس هذا األسلوب کان یتبع   
احل داخل  املسؤولیة  سلم  يف  االعلی  للجان  حماضر  ابلنسبة  تقریر   . زب 

االجتماعات و کذلك االشرتاکات کانت ترفع من االسفل الی االعلی وصال  
اليت   للحزب يف حال وجودها  االخری  املالیة  املساعدات  اما  القیادة.  الی 
کانت تصل احلزب فکانت من صالحیات املکتب السیاسي حصرا و حتی  

من أعضائها لیکون احدهم  اللجنة املرکزیة ال تعلم هبا. کل هیئة تکلف ثالثة  
املسؤول التنظیمي يف تلك اهلیئة و یرأس االجتماع يف حال غیاب مسؤول  
االجتماع ألي سبب کان. و آخر مسؤول مايل، مهمتە مجع و نقل األموال  
يف احلزب، و مسؤول للمطبوعات مهمتە توصیل و نقل و نشر املطبوعات  

 و التقاریر الداخلیة. 

او مؤمترات احلزب  املناقشات خالل االجتم او کونفراسات   العادیة  اعات 
کانت تتم مبنتهی احلریة و للعضو مطلق احلریة يف طرح أي سؤال او استفسار  
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الی   رفعها  او  مناقشتها.  تتم  اليت  املختلفة  القضاای  حول  الرأي  ابداء  او 
احلزبیة   التعلیمات  االلتزام و خمالفة  التجاوزات و عدم  القیادة.اما يف حالة 

جە لە انذار و اجلهة املنذرة ختتلف حسب مستوی مسؤولیة العضوفاذا  فیو 
کان الشخص املخالف عضو قاعدي کان ینذر من اللجنة املنطقیة و اذا  
علی   العضو  استمر  اذا  القیادة.  من  ینذر  أعلی کان  املستوایت  من  کان 
القیادة توقیفە و اذا عاد و استمر مبخلفاتە فمن حق   خملفاتە و فمن حق 

یادة طردە من احلزب بعد تشکیل جلنة حتقیق من املنطقیة و التحقیق معە  الق
اللجنة   الی  حتقیقە  نتائج  ترفع  اللجنة  فأن  یرتاجع  ومل  متادیە  استمر يف  اذا 

 املرکزیة اليت من حقها طرد العضو من احلزب. 

االجتماعات کانت سریة واحلفاظ علی سریتها و ابعادها عن عیون السلطة  
نت حتتم علینا اختیارو أتمنی املکان املناسب و اختاذ التدابی  و عمالئها کا

املناسبة مبا یضمن سالمة احلزب و احلزبینی. ولو کان مکان االجتماع حمل  
اشخاص    نکلف  املناسب کنا  ابلشکل  مؤمنة  لیست  أبهنا  نعتقد  او  شك 
کحراس خارج مکان االجتماع و مراقبة الوضع من الارج و عند مالحظة  

 کة غی عادیة کانوا خیربوننا يف احلال لنتمکن من أختاذ التدابی الالزمة. أي حر 
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 احلزب و املشکلة الطبقیة 
أحزابنا الکردیة يف سورای کانت أحزاب قومیة ابلدرجة األساسیة و العناوین  
أسرتاتیجیة   جمرد  األخرى کانت  ابلعناوین  األدعاء  اثنویة.  األخرى کانت 

ا بنی  السیاسي  املزاج  لألستهالك  تتبع  مرحلیة کانت  ضرورة  أو  جلماهی 
السیاسي العام يف املراحل التأرخییة املختلفة للعمل احلزيب مرت هبا منطقتنا  
الفاعلة يف املنطقة و العامل.  و   کتابع  و مستنسخ لألسرتاتیجیات القوى 
النضال کان الجل احلقوق القومیة لالکراد، لذلك اخنرطوا االکراد يف العمل  

احلزب علی أساس قومي و لیس أساس طبقي. يف برانمج احلزب کان   داخل
الکل متساوین يف احلقوق والواجبات کل حسب درجتە احلزبیة. أي احلزب  
ال یفرق بنی الراعي و األغا، بنی الفالح البسیط و املالك. ولکن يف الواقع  

کذلك.  العملي و يف فکر و أفعال أألعضاء خالل العمل الفعلي مل یکن االمر  
حیث کانت املیول الطبقیة و العشائریة مسیطرة على مبادئ احلزب لدیهم.  
مثال کان من ااملستحیل یقبل شخص من عائلة املالك و االغاوات یناسب  
ابن الفالح حتی لو کانوا أصدقاء و رفاق يف نفس احلزب. و کانوا دائما  

کانوا جزءا من    یعللون رفضهم هذا مبمانعة االهل مثال، مع العلم أن االهل
السبب يف عملیة الرفض و اجلزء االکرب من سبب الرفض هو الشخص نفسە  
ألنە کان متمسکا ابلتقالید و الیستطیع جتاوز الفوارق االجتماعیة و ادعائە  



38 
 

ابملساواة بنی أعضاء احلزب کان جمرد شعار یرفعە دون االمیان بە وال یعمل  
 بە. 

ب و الوالء لە مل تسطع التغلب علی  أي نستطیع القول ان االنتماء للحز  
متاسك   قوة و  علی  تؤثر  الوالءات  تلك  لو کانت  االخری حتی  الوالءات 
التکتالت او   الرئیسیة لتشکل  احلزب. وهذە املشکلة کانت من األسباب 
داخل   االنشقاقات  و حصول  احلزيب  العمل  من  األعضاء  بعض  انسحاب 

ە بصدد هذە القضیة و الذي  نیناعلى ما عا  احلزب فیما بعد. أورد هنا  مثال
 کان لە أتثیا مدمرا علی احلزب. 

منذ ستینات القرن املاضي دخلت املکائن الزراعیة الی البالد ووفرت الکثی  
من اجلهد و الوقت علی املزارعنی و اصبح ابالمکان زرع مساحات أوسع و  
االستغناء عن االیدي العاملة يف هذا اجملال، أي الفالحنی و العمال املومسیینی.  

اليت کانت تشغلها الفالح من    هنا بدأ املالك او االغاوات ابملطالبة ابالراضي
قبل.  وجد  الفالح يف هذە احلالة نفسە امام مشکلة هتدد مصدر عیشە  
الوحید و أصبحت حیاتە و حیاة عائلتە يف خطر حقیقي. تطورت املشاکل  
بنی الطرفنی و وصلت الی درجة الصدام املباشر. کان لنا يف احلزب أعضاء  

لل مظلومیتە  یشکي  طرف  وکل  الطرفنی  مصلحة  من  بنی  اجلمع  و  حزب 
الطرفنی کان مستحیال. وجدان انفسنا امام مشکلة طبقیة حقیقیة مل حیسب  
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احلزب لە احلساب ومل تکن من ضمن اولوایت سیاستە و حمل اهتمامە من  
قبل. قسمت املشاکل بنی الفالحنی و أصحاب األراضي جمتمعنا الریفي و  

ا الی الیسار و الیمنی بشکل  الشبە الریفي داخل املدن الصغیة يف مناطقن
عملي و اجباري دون رغبة منا. و انعکس هذا التقسیم بشکل واضح علی  
احلزب.   نفوذ  مناطق  يف  امللکیة  املنازعات  يف  ابحلکم  البت  اثناء  احلزب 
فاصطف الفالح مع الفالح و املالك مع املالك يف هذە القضیة. و مل یستطیع  

املشکلة مما مهد الطریق النقسام احلزب  عامل القومیة الواحدة من استیعاب  
الی تیارین، الیمن و الیسار. و ابلتايل والدة حزب الیسار و انفصالە فیما  
بعد عن الیمنی. حنن ککتلة الیسار و فیما بعد کحزب یساري کنا علی الدوام  
مع الفالح و نساندە يف صراعە للدفاع عن مصدر عیشە ضد املالك و احیاان  

 ة طرد الفالحنی من األراضي اليت کانوا یشغلوهنا من قبل ابلقوة.  کنا مننع عملی 

 

 احلزب و املرأة 
العوامل   بسبب  و  فیە کعضو  اخنراطي  بدایة  منذ  عرفتە  اان  احلزب کما 
االجتماعیة ابلدرجة االولی، و املوروث الثقايف و الطبیعة القبلیة السائدة يف  

حقو  مسألة  تطرح  مل  الثانیة،  ابلدرجة  ضمن املنطقة  عام  بشکل  املرأة  ق 
جمتمع کاجملتمع  املرأة يف  مناقشة قضاای  وقتئذ  السهل  من  یکن  مل  اولوایتە. 
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الکردي و يف مرحلة أترخییة کانت مسألة املرأة و حقوقها مل تکن هلا وجود  
ابلنسبة   و  فقط.  سورای  لیست  و  عام  بشکل  املنطقة  مستوی  علی  أصال 

جل احلقوق القومیة لالکرد أوال و  حلزبنا، النضال کان نضال قومي و من ا
اخیا. مسألة تنظیم املرأة و إعطائها ممارسة حق من حقوقها کما نفهمها يف  
وقتنا احلاضر مل تکن مقبولة لدی االکثر الناس تنورا و خصوصا مسألة عملها  
يف السیاسة. السماح للمرأة ابلدخول الی معرتك السیاسة ابلنسبة لألحزاب  

بدأت مع بدایة السبعینات من القرن املاضي. فیما یتعلق  الکردیة السوریة  
حبزبنا الیساري حصلت مشاکل يف مسألة االجتماع مع الالای النسویة لبعض  
و   املدارس  طالبات  مثل  املتعلمات  من  العضوات کن  احلزب.  قیادیي  من 
املعلمات يف الغالب. أان کنت مسؤول التنضیمات النسویة يف مناطق عامودا  

العنی. کنا نقیم ندوات خاصة عن النساء و دورهن يف اجملتمع و برامج  و رأس  
سیاسیة و ثقافیة اخری. کنت اان املسؤول  عن کل النشاطات و اجتماعات 
و   االجتماعات  هذە  يف  املتحدث  و  الیساري  احلزب  يف  النسوي  التنظیم 
الندوات. االجتماعات کانت نسائیة فقط ومل تکن خمتلطة و من رأیي لیس  
من احلکمة تعنی عضو شاب لیکون مسؤوال عن تنظیمات النساء و خصوصا 
يف جمتمع مثل جمتمعاتنا. ولکن الواقع العملي فرض مشارکة النساء يف أداء  
مهام مل تکن خیطر على ابل أعضاء احلزب و بشکل أضطراري خماطرة حبیاهتا  

بیت بسبب  و حیاة عائلتها کما حدث مع قرینيت أم آزاد أثناء غیايب عن ال
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.  ١٩٧٣مطاردة األمن لنا بعد توزیع املنشورات املستنکرة للحزام العريب عام 
يف ذلك احلدث مل یستطع أحد من أعضاء احلزب الذهاب الی املکان الذي  
کنا قد أخفینا فیە أرشیف احلزب و جهاز الطبع الاص بە بسبب تضییق  

ىل مکان آمن. قامت أم  الناق علىینا من قبل األمن يف تلك الفرتة و نقلها ا 
آزاد مضطرة حبمل املواد يف شوال يف وضح النهار و نقلها اىل مکان آخر و 
أخفائها و هي تدرك مدى خطورة العمل و أن عیون األمن سوف ترصدها  

 ألننا کنا معروفنی لدى العمالء. 

لیس من العدل أنکار دور املرأة يف نضال احلزب سواء کانت عضوة عاملة   
أو مسامهة يف أداء مهام معینة ألسباب آنیة مرتبطة بظروف أحد   يف احلزب، 

عواقب   و  نتائج  حتمل  يف  شریکات  فهن کن  الرجال.  من  احلزبینی  أقارهبا 
أعمال أزواجهن أو آابءهن أو أخوهتن يف العمل السیاسي و کان هلن نوع  
من الواجبات األضافیة بسبب تلك األنشطة السیاسیة ابألضافة اىل تعرضهن  

بشکل  ل البیوت  تفتیش  و  املدامهات  أثناء  للمضایقات  و  الوف  و  لقلق 
 مهجي من نظام دکتاتوري ال یعی أي أمهیة لقیمة األنسان .  
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 أایم الوحدة بنی سورای و املصر
أحتدت اجلمهوریة السوریة مع اجلمهوریة املصریة مبرسوم لتوحید البلدین يف  

املصري مجال عبدالناصر و السوري  وقع من قبل الرئیس    ١٩٥٨شهر شباط  
شکري القواتلي.  مسیت الدولة اجلدیدة "ابجلمهوریة العربیة املتحدة." اهنیت  

و أصبحت أسم سورای    ١٩٦١الوحدة ابنقالب عسکري يف سورای يف أیلول  
أرایف      يف  الوضع  الوحدة،  أایم  السوریة".  العربیة  "اجلمهوریة  الوحدة  بعد 

اجل زیرة بشکل خاص کانت سیئة جدا بسبب صدور  سورای بشکل عام و 
املأهولة   املناطق  و  القری  األغنام عن  و  املواشي  أببعاد  القروینی  یلزم  قرار 
للحفاظ علی املزروعات. وکل من کان خیالف األوامر کان یصادر أغنامە من  
احناء سورای و مازاد   الشرطة.  هذە األجراءآت کانت ساریة يف مجیع  قبل 

تصادف سنوات الوحدة جفاف متکرر و ألکثر من موسم.    الوضع سوءا هو 
املنطقة قحط حاد وألکثر من موسم مما سبب خسارة کبیة  يف   فأصابت 

 األرواح و املمتلکات يف مناطق کانت فقیة أساسا. 

شح الکأل و أصبحت املاشیة عبئا علی أصحاهبا و أخنفضت أسعارها و مل   
میة على حرکتها و وجوب أبعادها عن  جیدوا من یشرتیها بسبب القیود احلکو 

القری وخوف أصحاهبا من التعرض للسرقة بسبب سنوات من القحط زادت  
أتریخ   الفرتة من  تلك  الکردي يف  للوضع  ابلنسبة  و  یقال.  بلة کما  الطنی 
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و   سورای  أرایف  على  املذکورة  العامة  الضغوطات  اىل  فباألضافة  سورای، 
أضايف علیهم من قبل السلطات    أصحاب املواشي فیها، کان هناك ضغط

بسبب احلرکة السیاسیة الکردیة و تعرض قیادات و کثی من أعضاء احلزب  
فشل   نتیجة  األعتقال  و  املالحقة  اىل  السوري  الکردستاين  الدمیقراطي 
األمين   اجلهاز  الثانیة(،  )الشعبة  الفرتة.  تلك  يف  السلطة  مع  مفاوضاهتم 

السیاسي   االمن  املسؤول عن  املسلط على  السیاسي  املدين، کان کالسیف 
رقاب احلرکات السیاسیة املناوئة حلکومة الوحدة. شن اجلهاز کما ذکران محلة  
أعتقاالت مشلت النشطاء و السیاسینی و القومینی األکراد وکذلك املثقفنی  
النشطنی من األکراد و وجهاء القوم منهم ومل تکن هذە احلملة بدون دوافع  

الس احلزب  فمع أتسیس احلزب  أسم  األول و حتت  الکردي  القومي  یاسي 
توحید کردستان،   و  حتریر  لشعار  رفعە  و  السوري  الکردستاين  الدمیقراطي 
کانت من وجهة نظر السلطة احلاکمة و کذلك کل الطبقة السیاسیة يف سورای  
العريب يف مرحلة کانت   الوطن  اقتطاع جزء من  العريب هي حماولة  الوطن  و 

القومیة   و  التیارات  سیاسیا  املسیطرة  هي  أنواعها  جبمیع  العربیة  الوحدویة 
 اجتماعیا يف الدول العربیة. 

محاة    بدرخان  روشن  السیدة  طریق  عن  احلزب  بقیادة  السلطة  أتصلت 
عبدالناصر يف سورای.   للرئیس   انئب  و  الداخلیة  وزیر  السراج  عبداحلمید 

ب الغاء احلزب و  خالل احملاداثت بنی الطرفنی طلبت السلطة من قیادة احلز 
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االجتماعیة  و  الثقافیة  االنشطة  ترعى  منە  بدال  ثقافة کردیة  أتسیس مجعیة 
الکردیة يف سورای و األبتعاد عن أي نشاط سیاسي قومي کردي يف سورای.  
کما أعلنت استعداد السلطة يف مساعدة أکراد سورای يف حال نقل نشاطهم  

أذاعة ک أتسیس  و  الرتکیة  الساحة  الی  مشاریعهم  السیاسي  ختدم  هلم  ردیة 
األکراد   تعتربان  السیاسیة  الطبقة  و  الثقافیة و األجتماعیة. کانت احلکومة 
و   مواطننی سورینی  لیسوا  و  ترکیا  دولة  من  مواطننی  و  على سورای  دخالء 
مشکلتهم هي مع ترکیا و لیست سورای. فشلت املفاوضات بسبب رفض  

أثرها حبملة أعتقاالت بنی    األکراد ملطالب احلکومة و قامت السلطة علی
صفوف احلزب و کذلك النشطاء االکراد يف اجملاالت األخری و زجهم يف  

 غیاهب السجون.   

حکومة الوحدة يف سورای و مصر کانت تعادي حکومة عبدالکرمی قاسم يف  
فأالخی کان   قاسم.  عدالکرمی  مع  آیدیلوجي  خالف  علی  و کانوا  العراق 

یؤمن بوحدة األمة العراقیة  بکل أطیافە ومل یکن    آیدیوجلیتە وطنیة عراقیة و 
توجە   حیارب کل  و کان  عمال.  و  فکرا  مذهبیا  او  طائفیا  او  قومیا  انساان 
سیاسي یسعی للنیل من وحدة الشعب العراقي و وحدة أرضە. وهذا التوجە  
البعثینی و   أمثال  الوحدویة  العربیة  القومیة  النقیض من احلرکات  کان علی 

 من یدور يف فلکهم من حاملي التوجهات املماثلة.   الناصرینی و
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 حرکة الشواف يف املوصل و أتثیها على أکراد سورای. 

حدثت حرکة الشواف يف املوصل و کرکوك و صاحبها مذابح مؤسفة أودت   
حبیاة الکثیین من العسکرینی و املدنینی يف املدینتنی و أمتدت بعض آاثرها 
الی سورای بسبب رابطة الدم و عالقات القرابة بنی العشائر بنی طريف احلدود.  

وري من احلدود بعد  جلأ بعض العشائر من العرب ايل أقارهبم علی اجلانب الس
أن فشل مترد العقید عبدالوهاب الشواف و من معە من العشائر العربیة يف  
منطقة املوصل و ابدیتها الغربیة. أالکراد وقفوا مع حکومة عبدالکرمی قاسم  
املتحالف مع الشوعینی ضد حركة التمرد اليت ساندها العشائر العربیة. أثرت  

لتمرد وما نتج عنها من مذابح مؤسفة علی  النتیجة املأساویة التباع حرکة ا 
مناطق احلدود   العشائر يف سورای و عاشت  القومینی و احلکومة و  مشاعر 
العراقیة السوریة حالة غضب و غلیان و تعالت األصوات املطالبة  ابلثأر و  
األنتقام من األکراد وألن الکردي هو کردي سواء کان يف سورای أو العراق  

أولی اب قاموا  فاألقربون  التوتر منطقة اجلزیرة حتی املسیحیون  ألنتقام. ساد 
بشراء األسلحة للدفاع عن أنفسهم و خوفا من اآليت. التوقیت مل یکن يف  
صاحل األکراد يف سورای أساسا بعد قیام وصف األکراد ابألجنيب و معادي  
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للحکومة من خالل تبنیهم فکرة حتریر و توحید کردستان و الذي یعين تقسیم  
 رای حسب تفسی السلطة للشعار. سو 

الشارع السوري کان معادي لألکراد بشکل عام. اهلجانة کانوا ینزلون عند   
بیوت األکراد السکانون يف القرى املختلطة من الکرد و العرب و ی قومون  

  یهددون   وقاحة  بکل  و  مضیفە  ێبذبح الذابئح من غنمهم و یقعدون ف
و یقهقهون و الکردي املسکنی الحول    نسئاهم  سيب  و   حالهلم   أخذ   و   بغزوهم

 و ال قوة وال یستطیع فعل شيء. 

أجتمع العشائر العربیة من الشمر و اجلبور و عشائر عربیة أخری مع حمافظ  
احلسکة سعید السید للتخطیط للهجوم علی األکراد يف اجلزیرة بناء علی  

لقیام  طلب العشائر و وجدوا الوقت مناسبا أي مرحلة مابعد حرکة الشواف ل
بذلك. انقشوا األمر مع بعض و وافق احملافظ علی العملیة ولکن بشرط إمتام  

ساعة فقط، ألن اذا جتاوزت العملیة تلك الفرتة احملددة    ٢٤العملیة خالل  
سوف تنتبە احلکومة يف الشام و تتعقد األمور. مهلة األربعون و عشرین ساعة  

دد و قالت أبن املدة قصیة  اليت حددها احملافظ جعلت العشائر العربیة ترت 
جدا و حنن النستطیع إمتام املهمة هبذە السرعة. يف هذا الصدد قال شیخ  
اجلبور عبدالعزیز املسلط ال نستطیع؛ و ذکر احلاضرین بفشل هجوم املئات  
من فرسان عشیهتم علی احدی القری املیسینیة کان فیها مثانیة مقاتلنی من  
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عشرة من املهامجنی ومل یستطیعوا أقتحام قریة  األکراد و أهنم فقدوا حوايل  
صغیة من أربعة بیوت فکیف مقاتلنی منهم فکیف نستطیع أهناء کل االکراد  

عن    ٢٤خالل   النظر  و صرفوا  فکرة  تنجح  مل  حمظوظنی  یعين کنا  ساعة. 
 الطة.  

 .حماکمة قیادة احلزب و مشکلة شعار حتریر و توحید کردستان
 

أنقطعت األتصاالت بنی قیادة احلزب و سلطة الدولة أایم الوحدة کما ذکران  
، نتیجة لفشل املفاوضات بینهما و عدم التوصل اىل  ١٩٥٩سابقا هنایة عام  

نتیجة. على أثرە مت أعتقال الکثی من أعضاء احلزب من القیادة و ما دوهنا  
خالف يف مسألة  . يف جلسة احملاکمة حصل  ١٩٦٠من اهلیئات احلزبیة عام  

التمسك بشعار احلزب فیما یتعلق ببند  حتریر و توحید کردستان يف منهج  
احلزب ، بنی قیادینی اساسینی من قادة احلزب و مها کل من عثمان صربي  
سکرتی احلزب و رئیس احلزب الدکتور نورالدین زازا. عقوبة التمسك هبذا  

السجن کما من  سنوات  سبع  صاحبە  یکلف  حمامي    الشعار کان  اوضح  
الدفاع الذي عینتە السلطة للدفاع عن املوقوفنی. ففي حنی متسك عثمان  
صربي مبوقفە امام احملکمة تراجع  الدکتور زازا عن موقفە و صرح أمام القضاة  
أبن هذا الشعار هو ضرب من الیال. هذا األختالف يف موقفي القیادینی و  
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املوقف من مدی واقعیة و امکانیة    األجراءات اليت أختذت حبق الدکتور زازا و
حتقیق هدف حتریر کل أجزاء کردستان و توحیدها کان منطلقا لشرارة جدل  
واسع بنی صفوف احلزب ممهدا الطریق أمام تقسیم األعضاء الی اکثر من  
الرفاق حول عدالة   آراء  أختالف  زازا و  الدکتور  معاقبة  بعد  کتلة السیما 

حفا وغی منصف و أن رأي دکتور زازا صحیح.  القرار. أعترب البعض القرار جم
النقاشات حول املوضوع اتسعت دائرهتا من داخل السجن بنی أعضاء القیادة  
و من معهم من أعضاء اهلیئات احلزبیة األخری الی خارج السجن و مشل کل  

 تنظیمات احلزب خارج السجن. 

يف دمشق    انتهت عملیة الوحدة بنی مصر و سورای بعد االنقالب العسکري  
و مت أطالق سراح رفاقنا يف احلزب. و هنایة نفس العام    ١٩٦١يف ایلول  

تلك   يف  اجلزیرة  مرشح  األنفصال.  بعد  السوري  الربملان  انتخاابت  جرت 
االنتخاابت کان الدکتور نورالدین زازا و الشیخ حممد عیسی. زار الدکتور  

أستقبلتە  و  االنتخابیة  اثناء محلتە  عامودا  مدینة  ابواب    زازا  علی  اجلماهی 
املدینة بطریقة التوصف، لدرجة ارادوا محلە مع سیارتە و توصیلە الی مقر  
احلملة االنتخابیة يف مرکز املدینة. مت عتقال الدکتور زازا قبل االنتخاابت أبایم  
مث أطلقوا صراحە بعد انتهاء عملیة التصویت. شابت االنتخاابت التالعب  

لیات التزویر و املخالفات أثناء عملیة التصویت و  ابلنتائج ابألضافة الی عم
 بذا حرم الکرد من أیصال ممثلیهم احلقیقیون الی الربملان. 



49 
 

طرد احلزب الدکتور نورالدین زازا بسبب موقفە امام حمکمة أمن الدولة عن  
هداف احلزب و عدم متسکە هبا، و اعتبارە احلزب جمرد مجعیة ثقافیة و لیس  ا

من اجل حتقیق األهداف السیاسیة للشعب الکردي.  حزب سیاسي یناضل  
کما طرد احلزب أیضا الشیخ حممد عیسی ایضا بسبب موقفە امام احملکمة  
يف دیر الزور و أنکارە للصفة السیاسیة عن نفسە عندما سألە القاضي کیف 
تنتمي الی تنظیم سیاسي و أنت رجل دین؟ فقال للقاضي أن أنتمائە للحزب  

لدمة الدین األسالمي و محایة األعضاء من األفکار اليت    کان لغرض دیين و 
تبعدهم عن الدین او تلك اليت رمبا تضعف أمیاهنم. نتیجة هلذە االحداث و  
ماتبعها من التکتالت و االستقطاابت بنی الکتل و الالفات احلادة يف رؤی  
  األعضاء و حماولة کل طرف يف متریر اجنداتە الاصة وفق رؤیتە الشخصیة 
حول القضاای السیاسیة يف تلك املرحلة، أصبح احلزب شبە مشلول. کثی من  
أعضاء احلزب انسحبوا و غابوا عن أداء العمل احلزيب و توقفت کثی من  
املطبوعات املرکزیة اليت کانت تصدر من املکتب السیاسي للحزب کجریدة  

ا طرد أعضاء  احلزب املرکزیة مثال ابالضافة ملطبوعات حزبیة اخری کثیة. کم
اخرون بسبب اجلدل الدائر و أتید موقف دکتور زازا فیما خیص سیاسة و  
اهداف احلزب. هذە العوامل أثرت کثیا علی وحدة و متاسك احلزب و مهد  
االحداث   هذ  حصلت  بعد.  فیما  حصلت  اليت  االنشقاقات  امام  الطریق 

زب  عام الشلل التام للح   ١٩٦٥و استمرت الی سنة   ١٩٦٠خالل سنوات  
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و أنفصال کتلة مجعایة عن احلزب و التمهید لوالدة الیسار و الیمنی بشکل  
 رمسي.  

 . نشاطي يف تلك املرحلة
اان کنت احب واجبايت احلزبیة و اجنزها أبخالص. و کان وضع احلزب یؤملين  
کثیا ومل انقطع عنە رغم کل العثرات و النکسات التی تعرض هلا احلزب منذ  

االعتقاالت عام القیادیة عن  ١٩٦٠  محلة  الکوادر  الکثی من  ، و غیاب 
العمل کما اسلفنا سابقا. مل اکن من الکوادر القیادیة وقتها و لکنين کنت  
علی االطالع علی کل ما جیري داخل احلزب بسبب عالقيت املمیزة ببعض  
محلة   من  اإلفالت  أستطاعوا  الذین  من  احلزب  يف  القیادیة  الکوادر  من 

ش بشکل خفي. من هؤالء القیادینی مثال خالد مشایخ  االعتقاالت و العی
یوم کامل نتحدث عما   ابقی معە  الذي کان خمتبئا يف القری کنت ازوره و 
تتم   اليت  تلك  حتی  احلزبیة  االسرار  من  الکثی  علی  یطلعين  و کان  جیری 
مداولتها يف القیادة. عزیز داوي، کان یعزين کثیا و حیدثين عن امور مل اکن  

االطالع علیها ألهنا خارج صالحیايت و مسؤولیايت احلزبیة و کذلك  استطیع 
مرعي عبداجملید الذي اصبح عضو حملي و ینقل يل کثی من أخبار و مشاکل  

أصبحت عضو    ١٩٦٣کنت يف الفرقة و يف هنایة عام    ١٩٦٢احلزب. سنة  
فرعي و األعضاء االخری يف اهلیئة الفرعیة کان معي جمید محیدي و ابراهیم  
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حممد یوسفو و موسی موسی )موسی برو( و محید کودو. کنا مخسة أعضاء  
يف الفرعیة. جمید محیدی کان انساان فقیا و معلوماتە قلیلة و متواضعة بقیت  
اان الوحید يف الفرعیة لذا کثرت مسؤولیايت و أصبحت مسؤوال عن منطقة  
من  طردهم  بسبب  او  احلزيب  العمل  من  الرفاق  انسحاب  بسبب    شاسعة 

 صفوفە. 

الوضع التنظیمي والفکري و السیاسي للحزب کان يف حالة یرثى هلا کما   
یقال، و هذا کان یؤملين کثیا و یدفعين و حسب قدرايت املتواضعة للمسامهة  
مع األعضاء املخلصنی اآلخرین حملاولة مل مشل األعضاء املنسحبنی و املیؤسنی  

زيب.  کنت التقي هبم و احاول  من وضع احلزب و أعادهتم ملمارسة النشاط احل
التناقضات کانت کبیة و احلزب يف   للعمل و لکن  العودة  تشجیعهم علی 
نتیجة   حالة رکود بسبب الشلل يف القیادة و ختندق بعضهم ضد البعض  
األختالف و التناقض يف األفکار و اآلراء اليت حیملوهنا  و النابعة من حقیقة  

الطبقیة  أمتداداهتم  القظیة    أألختالف يف  الرؤى حول  يف  األختالف  ولیس 
القومیة اليت کانت جتمعهم فقط. األختالفات والصراعات الداخلیة کان ینخر  
يف جسم احلزب، فأنسلخت هیئات کاملة و أصبحت تتبع شخص معنی و  
الأیمتر أبوامر احلزب و کذلك عملیات طرد مجاعیة و األعتزاالت اجلماعیة  

املستوایت کانت السمة األبرز يف تلك املرحلة  يف اهلیئات احلزبیة علی کل  
احلزب   قاعدة  مبقدور  یکن  مل  و  التحدایت کانت کبیة  احلزب.  عمر  من 
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بقظیتە   متسكهم  و  احلزب  ملبادئ  اخالصهم   درجة  تکن  مهما  معاجلتها 
 الریئسیة.  

)احلزب الدمیقراطي الکردستاين  تغی اسم احلزب من  ١٩٦٤بدایة عام  
ومل یعمل بربانمج   زب الدمیقراطي الکردي السوري ( احلالی )   السوري( 

احلزب فیما یتعلق ببند " حتریر و توحید کردستان" و أستعیض بە ابملطالبة  
ابحلقوق السیاسیة و االجتماعیة و الثقافیة لألکراد يف سورای. طرحت فکرة  
انعقاد مؤمتر للحزب ملناقشة کل القضاای الالفیة و دراسة وضع احلزب و  

بینی و حماولة تقریب وجهات النظر و حل القضاای املختلف علیها لبث  احلز 
الروح يف احلزب من جدید و انقاذە من السقوط يف هاویة التشظي و  

االنقسام أکثر، ولکن کل احملاوالت ابءت ابلفشل و الالفات کانت أعمق  
 من أن تعاجل مبجرد کوننا مجیعا من قومیة واحدة. 

  . ١٩٦٤رفاقنا عام  أعتقال جمموعة من   

و قبل غروب الشمس کنت مع ابن    ١٩٦٤يف احد اایم شهر رمضان سنة 
خايل الذي کان آتیا لدعويت الی بیتهم لالفطار معهم. قلت لە انتظر قلیال؛  
الين کنت اری شخصا یهرول قادما من قریة تل امحر ابجتاە قریتنا لکي اعلم  

نا يف حالة احلذر املستمر بسبب  ماذا ورائە و فیما أذا لدیە شيء خیصنا.  ک
نشاطاتنا احلزبیة. وملا اقرتب الشخص القادم اکثر عرفتە. کان احد رفاقنا يف  
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احلزب امسە >عزیە<. سألتە ماذا ورائك ملا هترول؟ اخذين جانبا و اخربين  
أبن اهلجانة و الکمرك أعتقلوا اثننی من رفاقنا و حبوزهتم مطبوعات احلزب،  

ی قریة تل امحر. )  ابراهیم حممد یوسفو و رستم مال شامو   وهم يف طریقهم ال
کانوا يف طریقهم الی قریة تل امحر لتوصیل بعض مطبوعات حزبیة يف الطریق  
حملوا مفرزة مشرتکة من اهلجانة و الکمرك اليت کانت جتوب املنطقة ابستمرار  

وعات ملنع عملیات التهریب يف املنطقة و هي قادمة من بعید فاخفوا املطب
داخل السروال و مع متابعة السی انزلقت املطبوعات من األسفل و وقعت  
و   علیهما  القبض  القت  و  املفرزة  لدی  امرهم  انکشف  و  األرض  علی 
مين عدم   یطلب  اخربين أبن هالل  املختصة.(. کما  اجلهات  الی  سلمتهما 
الذهاب الی تل امحر ألن کان عندي اجتماع مع احدی خالای احلزب هناك  

فس اللیلة. و أعطاين رسالة من هالل ألوصلها لرفیقنا حممد خلف تیبو يف  ن
 قریة تل عربید. هذا األخی کان صهر رستم. 

کنا يف فصل الشتاء و کانت األرض مغطاة بطبقة خفیفة من الثلج. قریة تل    
کلم عن قریتنا >قوشاان<. اخذت احد    ١٥عربید کانت تبعد مسافة حوايل  

امسە علي عبداجملید و انطلقنا ابجتاە تل عربید. يف الطریق و  رفاقي احلزبینی و  
عند قریة کیستك رأینا  رفیقنا جمید محیدي الذي جلس معنا ألول مرة يف  
اجتماع الفرعیة کان يف زایرة لبیت عمە يف کیستك و اخربانە ابالمر مث اتبعنا  

 طریقنا ابجتاە تل عربید. 
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وصلنا تل عربید و ذهبنا الی بیت حممد خلف تیبو الذي کان مع رستم يف  
نفس اللجنة احمللیة. ولکنە مل یکن موجودا و قالوا ابنە خرج و ال یعلموا این  
ذهب و لکن عارف حجي کنعان على علم مبکانە. ذهبنا و سألنا عارف عنە  

نت تبتعد عن  فقال ذهب حممد مع خالد الی قریة احلوفا، و هذە القریة کا
تل عربید مسافة أربعة الی  مخسة کلم. واصلنا طریقنا حنو قریة حوفا. فوجدان  
بیت احد رفاقنا يف احلزب امسە حسنی عزیز. استغرب حممد من   حممد يف 
جمیئنا و يف ذلك اجلو املثلج و ذلك الوقت من اللیل و سألنا: "خیا ما الذي  

حممد تیبو و رستم مال شامو مع  اتی بکم للبحث عين؟" فاخربانە ابلقصة.  
 هالل خلف کانوا يف نفس اللجنة احمللیة.  

بعد امتام العمل غادران قریة احلوفا يف نفس اللیلة ابجتاە قریتنا قوشاان. قبل  
ان نصل القریة رأینا ابطراف القریة شخص قادم من بعید مغادرا القریة. کانت  

اە کان احد رفاقنا املستجدین  الساعة حوايل الواحدة بعد منتصف اللیل، عرفن
يف احلزب امسە جمید محیدي. سألناە این ینوي الذهاب يف ذلك الوقت و  
ذلك اجلو البارد. قال "سأذهب الی بیت اخيت يف قریة تل جحش" ألنە کان  
قلنا   و  هدأانە  و  طمأانە  احلملة.  تلك  رفاقە يف  من  االعتقال کغیە  خیشی 

بنی و احلذر واجب ولکن الداعي ملغادرة  الداعي للخوف ألنە لیس من املطلو 
 القریة؛ فاقتنع و عاد معنا الی بیتە. 
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عندما وصلنا القریة وجدان هالل يف انتظاران يف بیت علي جمید و أعطاين   
ورقة الوصلها الی عمر حجي عیسی >عمر هذا کان ضمن خلیة واحدة  

ای و هذە  مع رستم مال شامو يف نفس اللجنة حملیة <  يف قریة کرکي دقور 
القریة کانت تبعد مسافة اربعنی کلم عن قریتنا. يف الصباح و الثلج الیزال  
یسقط أخذت دراجيت اهلوائیة و اجتهت الی قریة کرکي دقورای و وصلت اىل  
هناك بعد الظهر، سألت عن عمر قالوا عمر ذهب الی حسکة. کنت تعباان  

اقامة   بیت عمر  جدا فنمت يف مضیف بیت عمر و تصادف وجودي مع 
ملأدبة إفطار خییة الهل القریة. فطرت مع الضیوف و مث دعاين ابن املختار  
و کان امسە عبدالعزیز جمدل للذهاب معە الی بیتهم و املبیت عندهم، فذهبت  
معە. يف الصباح أرسل عبدالعزیز اخیە الی احلسکة علی ظهر بغل لیخرب عمر  

ي دقورای عائدا و االرض کانت  حاج عیسی مبا اوصیناە و اان غادرت قریة کرک
متجمدة و و قویة مبا تکفي مکنين من الرایدة الی ان وصلت منطقة بینها و  
اجللید متاما و مل تعد الدراجة تسی يف   قریتنا حوايل سبعة کلم. سالت  بنی 

 الوحل إضطررت لرتکها يف قریة کیستك و العودة راجال. 

رطة العسکریة وقفت امام  قبل الوصول الی البیت رأیت سیارة جیب للش 
داري و نزل منها احد العناصر و دق الباب، وقفت اان اراقبهم من بعید،  
وملا مل یلقی اجابة ذهب الی الدار اجملاورة و دق ابهبم خرجوا و سأهلم عن  
الطریق الی قریة الكعید> الطریق الذي اتیت منە<. فیما بعد علمت ابهنم  
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ە )خلیل رش( من قریة الکعید بعد ان  ذهبوا أللقاء القبض علی شخص امس
 اعطاهم رستم  

أمسە. ذهبت الی بیت ابن خاليت و من هناك ذهبنا معا لرؤیة هالل يف بیت  
علي عبداجملید. يف املساء غادران اان و هالل القوشاان و ذهبنا الی قریة تل  
امحر >القریة اليت کان هالل یسکن فیها< الی بیت املختار، جلسنا معهم  

نصف ساعة تقریبا مث اجتهنا الی بیت امحد حسنی، احد رفاقنا يف احلزب.    ملدة 
امحد مل یکن عندە اوالد یعیش مع زوجتە، قدم احد رفاقنا لیسهر معنا يف  
الساعة   الکالم. کانت  و کان کثی  برهو  امسە  الرفیق کان  هذا  امحد.  بیت 

ثرثرتە و اان    تشی الی الواحدة بعد منتصف اللیل و برهو مل یزل مستمرا يف 
کنت منزعج و تعبان جدا و ارید االنوم. اضطررت ألیقافە و ابلغتە ابنين  

 تعبان و ارید ان اانم، فغادر برهو واان متددت و بکامل مالبسي و منت. 

ال ادري کم من الوقت منت و لکنين متأکد کانت لفرتة قصیة، صحوت   
أهنا أضطررت  من صوت دق الباب. کانت زوجة هالل و بدت مرتبکة وک

للخروج من بیتها مسرعة لتدارك امر ما و أبقصی سرعة و قالت "املخابرت  
أتوا و القوا القبض علی فارس و سلیم حاج حسنی و سألوان عن بیت امحد  
الشباك الی الارج   البیت الذي کنت فیە. نظرت من خالل  حسنی"، اي 

خالل الشباك  فرأیتهم قادمون. رجعت و لبست احلذاء و مهمت ابهلرب من  
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اللفي و وضعت یدي علی الشباك ألخرج؛ صاح احد العناصر املفرزة يب  
خارج الشباك و بیدە مسدس کان قادما من خلف البیت...."ولك" ،فرجعت  
الی داخل الغرفة و دخل هو من الشباك. صفعين و سأل "ولك انت هالل؟  

 ماذا تفعل  ترید هترب؟ أعطين هویتك." أعطیتە هویيت قال "انت من قوشاان
 هنا؟"  قلت هذا بیت أخيت و زوجها مریض جئت لزایرتە و االطمئنان علیە. 

زوجة امحد کانت تعد وجبة السحور و کانت حمتزمة حبزام من القماش تبدو   
احلزام   تلمس  وقاحة  وبکل  یدە  فمد  حزامها،  حتت  ما  شیئا  ختبئ  و کأهنا 

یئا. أخذ هویيت و طلب  لیستکشف فیما لو کانت ختبئ شیئا و لکنە مل جید ش
مين اتبعە الی السیارة. ذهبت معە و عند السیارة بدأ یبحث عن امسي يف  
دفرت مستعمال مصباحا یدوای. وبینما هو یبحث انتهزت فرصة ضیاء املصباح  
و القیت نظرة سریعة الری من يف داخل السیارة فرأیت فارس و سلیم داخل  

جبوار السائق اشاح بوجهە سریعا  السیارة و شخص آخر يف املقعد االمامي  
عين و لکين عرفتە؛ کان برو>ابراهیم حممد یوسفو< الذي القي القبض علیە  
يف وقت سابق مع رستم و کان دلیلهم يف هذە احلملة. مل جید الشرطي امسي  
ضمن قائمة املطلوبنی فأخلوا سبیلي و أخذوا امحد و فارس و سلیم. هالل  

یلقی القبض علیە، متکنت زوجتە من فتح شباك  کان ابئتا يف بیت آخر و مل 
 خلفي للغرفة اليت کانوا فیها و متکن هالل من اهلرب.  
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بیت مجیل   الی  دیوان  مع هالل  حنو کرد  امحر  تل  غادران  السحور  وقت 
السحور   اهنوا  قد  وصولنا کانوا  عند  شيء.  یغطي کل  الثلج کان  حسو. 

ب. اخربانهم القصة و ماجری  وأستغربوا جملیئنا فی ذلك الوقت الغی مناس
لرفاقنا االخرین و کیف ان هالل متکن من االفالت منهم. بتنا تلك اللیلة  
اان و هالل يف بیت ابن عم مجیل حسو املرحوم نواف. يف الصباح و بینما  
کنت انئماایقضين هالل و قال قم و امسع. عم زوج االرملة املتويف کان یوبخ  

طلوبنی ان خیتبئوا يف دارها. قال هالل فلنغادر  املرأة الهنا مسحت لرجلنی م
هذا املنزل، غادران البیت و القریة و ذهبنا الی قریة هرمی حسن قاصدین  
بیت رفیق آخر لنا و هو حسنی حاج داود. سلکنا طریق املزارع و الثلج کان  
مستمرا ابلسقوط. قبل ان نصل القریة حملنا سیارة جیب خارجة من القریة.  

علی االرض حلنی مرور السیارة و ابتعادها عنا مث واصلنا املسی حنو  استلقینا 
 القریة. 

عندما وصلنا بیت رفیقنا حسنی حاج داود تفاجئنا بوجود رستم مال شامو   
عندهم. مل میر علی اعتقالە یوم واحد کیف خرج من السجن؟ ادعی رستم  

مشلي و تبعد  أبنە هرب من ایدیهم. الثکنة العسکریة کانت علی اطراف القا 
حوايل مئة مرت عن البیوت تقریبا. دائرة املخابرات کانت داخل تلك الثکنة  
الضابط   غرفة  الی  احلراس  احد  اخذين  "عندما   : رستم  قال  العسکریة. 
استئذان و ترکين   الغرفة بدون  الضابط ودخل  للتحقیق مل یدق ابب غرفة 
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علیە و استمر   واقفا خارج الغرفة. غضب الضابط من تصرف احلارس و اثر 
ابلصیاح علیە کثیا و سفهە و بینما همـ شغولون؛ انتهزت أان الفرصة و هربت  
الی داخل االحیاء القریبة من املعسکر و دخلت احد البیوت من املسیحینی  
مث خرج من قامشلي مبساعدة الرفاق يف احلزب لیال و اجتهت الی القری".  

 لعبة من االعیب املخابرات. طبعا حنن مل نقتنع ابلروایة و قلنا هذە  

نقل احلزب رستم الی منطقة کرداغ بعد هذە احلادثة و بقي هناك ملدة مثانیة   
  مفرزة   القت  احلملة   تلك   نفس   يف .  منطقتنا  ىل أشهر قبل ان یعاد مرة أخری ا

  علی   اسبوعنی  مرور  بعد .  فرو   علي  قریة  يف  رفاقنا   من  أربعة  علی  القبض   اخری
ان  مج   سبلهم   آخلوا   اعتقاهلم امحد حسنی  قال  ذویهم.  الی  عادوا  و  یعا 

مسؤول املخابرات قال: "یول وەللا نعلم ان سعید عندە نشاط معکم، بلغە  
وەللا لو امسك بە العمل بە کذا و کذا. مث قال النقیب مسؤول املفرزة اليت  
القت القبض علیهم: "سیدي لیلة القبض علی هؤالء کان هناك شخص يف  

سعید شیخو و قال هذا بیت اخيت و ترکتە یذهب:. قال العقید    بیتهم یدعى
"هو ذا هو نفسە سعید ابرودو. و هو مسؤول هوالء حزبیا، خدعکم عندما  

 قال هذا بیت اختە". 
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 . أجتماع مجعایة
  ١٩٦٥-١٩٦٤عندما نقول أن احلزب کان مشلوال بشکل شبە اتم سنوات  

ااهلیئات احلزبیة مکتوفة األیدي.  و ألسباب ذکرانها سابقا، مل تقف القواعد و  
طرحت حلول و رفعت التقاریر الی املستوایت األعلی يف احلزب و فاحتت  
القیادینی العاملنی و املنسحبنی ألجیاد احللول وتدویر عجلة احلزب من جدید.  
منطقة عامودا حترکت و من ابب األخالص و احلرص علی سالمة احلزب  

لیة يف هذا املنحی ومل یکن أجتماع مجعایة  قاموا مببادرات و مبحاوالت عم
واحدة من هذە احملاوالت املخلصة لتدارك الوضع الکارثی الذي کان میر بە  
و   املخلصة  الکوادر  من  اجتماع مجعایة کانوا  املشارکنی يف  اغلبیة  احلزب. 
احلریصة علی احلزب و للقضیة الکردیة ولکن طریقة تفعیل مبادرهتم کانت  

و والربانمج الداخلي للحزب. وهذا کان سبب عزوف الکثی  خمالفة لدستور  
من أعضاء احلزب عن املشارکة فیها و من ضمنهم أان. کنا نری خطوهتم هذە  
سابقة خطیة لشق احلزب الی کیاانت تنظیمیة أصغر و أضعافە اکثر فاکثر  
مما هو علیە. لذلك رفضت املشارکة عندما دعاين حممد نیو اىل احلضور يف  

 تماع املذکور. االج

اجتماع    اجملتمعون يف  هذە    ١٩٦٥آب    ٥الرفاق  قیامهم خبطوهتم  عللوا 
مل   اهنا  و  امهلتها  و  هلا  رفعتها  اليت  املقرتحات  و  للشکاوي  القیادة  أبمهال 
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تتحرك ألجیاد احللول للمشاکل اليت کانت یعاين منها احلزب و تنظیماتە، وهم  
کانوا حمقنی يف هذا. و لکن طریقة تفعیل مبادرهتم عمقت املشاکل اکثر و  
اذکی انر احلرب الکالمیة اکثر بنی الکتل و التیارات داخل احلزب لدرجة  

ات األجتماعیة فیما  أن املشادات الکالمیة بنی الرفاق سببت يف توتر العالق
 بینهم و أدت الی القطیعة الدائمة يف کثی من احلاالت.  

ال أدري علی وجە الدقة عدد األعضاء املشارکون يف اجتماع مجعایة ألنين مل  
أشارك فیها، ولکنين کنت أعرف الغالبیة منهم و أعتقد عددهم کان حوايل  

مشبوهە و عناصر شخص. بینهم عناصر خملصة و هم األکثریة و عناصر    ٢٧
سبق و طردوا من احلزب. بعد األجتماع رفعوا جمموعة أقرتاحات ألصالح  
منها   یعاين  اليت کان  التنظیمیة  و  الفکریة  احلزب و حل األشکاالت  وضع 
احلزب الی من بقي يف قیادة حزب وقتها و اتفقوا معها علی عقد مؤمتر بعد  

ی کردستان العراق و  شهر من ذلك التأریخ على أن یذهب خالد مشایخ ال
للتوسط بنی   العراق  الکردیة يف کردستان  الثورة  قیادة  یطلب املساعدة من 

 الکتل و أرسال مندوب منهم حلضور املؤمتر املزمع عقدە بعد شهر. 

أتخر خالد مشایخ يف العودة ملدة ثالثة أشهر يف زمن کانت الالفات داخل   
النشاط احلزيب شبە متوقف و سادت الفوضی داخل    احلزب يف اوجها. و 

صفوف احلزب ومنع کتلة اجلمعایة من حضور األجتماعات و وصفوا ابلونة.  
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عاد عادل مشایخ من کردستان العراق مع نعمان عیسی العضو األحتیاط يف  
العراقي کمندوب للمشارکة   اللجنة املرکزیة للحزب الدمیقراطي الکردستاين 

اجلمیع کما کان ینتظرە کتلة مجعایة.  يف عقد املؤمتر املزمع عقدە و مبشارکة  
ولکن ما حصل مل یکن کذلك. عقد مؤمتر حبضور نعمان عیسی  مندوب  
کردستان العراق و املشارکون مجیعا کانوا من مؤیدي محید درویش و خالد  
مشایخ و من مناوئي کتلة مجعایة و الذین مل یتم دعوهتم للحضور يف جلسات  

جة علی جدوال أعمال املؤمتر و أختذوا القرارات  املؤمتر. حبثوا القضاای املدر 
القرارات و کأنە   أختاذ  لنعمان عیسی يف  الفصل  املتعلقة هبا و کانت کلمة 
علی   أتثی  من  و رجاالهتا  العراق  لثورة کردستان  ملا کان  السماء  من  منزل 
احلزب يف سورای. مت انتخاب قیادة جدیدة و تقرر مقاومة مشروع احلزام العريب  

وسائل السلمیة "نضال الکلمة". و فیما خیص مشکلة األعضاء املنسحبنی  ابل
و کذلك املعاقبنی من املطرودین و املوقوفنی عن العمل، تقرر تشکیل جلنة  
استبیان ظروف کل قضیة علی   التحقیق و  و  ملقابلتهم  أشخاص  ثالثة  من 

القرارت    حدة و رفع التقاریر عن نتائج التحقیقات للقیادة احلزب بغرض أختاذ
املناسبة حبق کل واحد منهم. األعضاء الثالثة الذین مت تعینهم يف هذە اللجنة  
مل یکونوا من األشخاص املرغوبنی فیهم لدی اآلخرین لذا مل یقابلهم أحد و  
احملاولة فشلت يف مهدها. احلقیقة ان محلة التشویە اليت شنت من قبل احلزب  
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احلزب من  ابلکثی  أدت  مجعایة  أو  ضد کتلة  معهم  اجللوس  رفض  الی  ینی 
 أشراکهم أبي نشاط داخل احلزب. 

عندما علموا مجاعة مجعایة خبرب املؤمتر و حبضور املندوب ذهبوا للبحث عن  
املندوب و األستفسار عن سبب حرماهنم عن املشارکة. وجدوە بعد یومنی  
ینتظرون قدومە منذ ثالثة   أبلغوە أبهنم  يف بیت حسن بشار. قعدوا معە و 

شهر لیساهم يف حل مشاکل احلزب کوسیط حماید بنی طرفی الالف داخل  أ
أکثر مما   تعمیق الالفات  االطرفنی و  نظر احد  تبين وجهة  احلزب و لیس 
انە ال   کان. أخربهم املندوب أبنە العلم لدیە عما یتحدثون أو رمبا أدعی 

الداخل الوضع  علی  یطلعە  مل  خالد  أن  و  عنە  یتکلمون  عما  شیئا  ي  یعلم 
أمکانیة   عندما سألوە عن  و  هتدد وجدە.  أزمات  من  یعانیە  ما  و  للحزب 
األستماع الیهم و أعادة النظر يف القرارات اليت مت أختاذها يف املؤمتر؛ رفض  
احلزب   يف  اهنم  و  األمر  انتهی  و  املؤمتر  عقدان  قال  و  الیهم  األستماع 

احل املؤمتر و مع  العراقي مع هذا  الکوردستاين  یرأسە  الدمیقراطي  الذي  زب 
 محید حاج درویش و ما اختذە من قرارات و ال رجعة فیە. 
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  ؟کیف وصلتين هذە املعلومات
أبلغوا   و  قراراتە  و  للمؤمتر  رفضهم  و  أمتعاضهم  عن  اجلمعایة  رفاق  أبدوا 
يف کردستان   الثورة  لقیادة  شکواهم  سیفعون  أبهنم  عیسی  نعمان  املندوب 

من الدخول الیها. أان کنت مع احلزب    العراق هددهم و قال سوف مینعهم
وقت أنعقاد هذا املؤمتر و ما قصصتە من االحداث مسعتە من رفاقي املشارکنی  
فیە. وما حدث بنی نعمان عیسی و مجاعة مجعایة من مناقشات بعد املؤمتر  
قابلوا   الذین  اجلمعایة  من کتلة  األشخاص  من  مسعتە  بشار  بیت حسن  يف 

نعمان عیسی  نعمان عیسی و من أعضاء   أیضا أبن  احلزب کذلك. وقالوا 
طرد مجاعة مجعایة و ابلغهم أبنە مع احلزب و لیس معە هو یعرف احلزمب و  
طریق   اال عن  من دخول کردستان  مبنعهم  و هددهم  و طردهم  یعرفهم  ال 

 احلزب.  

ذهبت مجاعة مجعایة الی کردستان العراق و حاولوا مقابلة أدریس برزاين و  
لتهم و توسطوا لدی دهام میو ألیصال صوهتم الی مصطفی  لکنە رفض مقاب

التحول   ولکن  أدریس،  مقابلة  من  لیتمکنوا  التدخل  منە  طلبوا  و  الربزاين 
اجلذري يف موقف الدمیقراطي الکردستاين حنو أتید  کتلة مجعایة و الذي أصبح  
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بعد   بعد؛ حصل  فیما  السوري  الیساري  الکردي  الدمیقراطي  للحزب  نواة 
ة الکالمیة بنی صالح بدرالدین و جالل طالباين خالل مشارکتهم يف  املشاد

مؤمتر مجعیة الطلبة األکراد يف اورواب والذي وقف فیە صالح مدافعا عن ثورة  
کردستان العراق بقیادة برزاين و أستنکر موقف املکتب السیاسي الذي کان  

لعضو القیادي  میثلە يف ذلك املؤمتر جالل طالباين و أمام حبیب عبدالکرمی ا
الوانلي و کمال فؤاد رئیس مجعیة   العراقي و عصمت شریف  يف کردستاين 
الطلبة األکراد يف أوراب. حبیب، کان رئیس حتریر جریدة )خبات( لسان حال  
احلزب الدمیقراطي الکردستاين العراقي. بعد عودتە کتب حبیب و نشر يف  

الذي   قیم فیە موقف احلزب  املذکورة مقاال  املؤمتر  اجلریدة  مثلە صالح يف 
وأعلن ابهنم يف الدمیقراطي الکردستاين العراقي یؤیدون احلزب الذي سکرتیە  

 املناضل عثمان صربي.  

 . نفراس و املؤمترو الک
الکونفراس و املؤمتر مها أجتماعان موسعان ألعضاء احلزب من مستوایت  
عدة و لکن خمتلفان من حیث الصالحیات و حجم املشارکة. املشارکون يف  
الکونفرانس هم أعضاء القیادة و املنطقیة و احمللیات. الفرعیات ال تشارك  
من  او عضوین  أختاذ أألجراء ضد عضو  الکونفرانس    فیە. من صالحیات 
القیادة و لیس کل أعضاء القیادة و لکن تدرس أوضاع العضو املوقوف او  
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املفصول يف املؤمتر التايل ألختاذ القرار النهائي ابلطرد او أرجاعە بشروط او  
بدون شروط. من صالحیة الکونفرانس جتمید عضو يف القیادة و تعنی بدیل  

ط و و اسرتاجیات  لە و دراسة سیاسة احلزب و أجراء تغیات جزئیة يف الط
اليت   التحدایت  و  املختلفة  األوضاع  مقتضیات  حسب  و  احلزيب  العمل 
یواجهها احلزب يف الظروف املختلفة، فصالحیات الکونفرانس حمدودة. أما  
صالحیات املؤمتر فهي واسعة جدا؛ مثل صالحیة تغی أسم احلزب و تغی  

انمج احلزب و حتی مجیع أعضاء القیادة و اجراء تغیات جزئیة او کلیة لرب 
حل احلزب. تشکل جلنة حتضییة من اربعة الی مخسة أشخاص من القیادة و  

علی    االشراف  مثل  للمؤمتر،  التحضییة  أبألعمال  للقیام  املنطقیة  اللجنة 
للقیادة من ضمن املرشحنی   ثالثة أعضاء  أنتخاب  یتم  األنتخاابت.  عملیة 

یة أعضاء اللجنة املرکزیة و اللجنة  للقیادة مث یقومون هؤالء الثالثة بتعنی بق
املرکزیة تعنی السکرتی و هبذە الطریقة ختفی هویة الکثی من القیادینی کأجراء  
وقائي للحفاظ علی سالمة القیادة. حسب قانون العمل احلزبی فأن السکرتی  
ال یعنی يف املؤمتر و ال الکونفرانس و أمنا من قبل اللجنة املرکزیة. کما تقوم  

نة املرکزیة بتعنی مسؤول املالیة و مسؤول املطبوعات. األعضاء املنتخبون  اللج
احلاصلون علی أکرب نسبة من األصوات یشکلون املکتب السیاسي للحزب  
اقامة   التجاریة للحزب و  املشاریع  أقامة  و من صالحیة املکتب السیاسي 
اللجنة  علم  بدون  و  احلزب  لصاحل  احلکومات  و  االحزاب  مع    العالقات 
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املرکزیة أیضا. یتم أنتخاب ألعضو املشارك يف املؤمتر بنسبة واحد يف املئة و  
عضو واحد من بنی أربع مخس فرعیات و نفس الشئ ابلنسبة للمحلیات.  
يف   أملشارکة  املؤمتر.  يف  یشارکون  مجیعهم  القیادة  و  املنطقیة  أعضآء  أما 

احمللیات    الکونفراس التشمل القواعد و الفرعیات و عضو أو عضوین من 
یشارکون و الی جانب کل أالعضاء املنطقیة و القیادة. و من صالحیة القیادة  

 أشراك عضو او عضوین من کل جلنة حملیة. 

 . الزمنیة بنی الکونفراسات او املؤمترات املدة
 

قرار عقد املؤمتر أو الکونفراس کان یعتمد علی ظروف احلزب. يف الظروف  
العادیة کان عقد الکونفراس سنوي و املؤمتر کل سنتنی. و هذە املدد مل تکن  
مواعید   حتدید  يف  أساسینی  عاملنی  احلزب کانتا  مشاکل  و  ظروف  اثبتة، 

الفات  عقدمها. ففي الظروف اليت کان احلزب یعاين فیها من مشاکل و خ
صعبة کان یعقد مؤمتر بدل الکونفراس. يف املؤمتر العضو األکرب سنا من بنی  
يف   املشارکة  احلزبیة.  درجتە  عن  النظر  بغض  املؤمتر  یفتتح  املشارکنی کان 
املناقشات داخل املؤمتر کان من حق اجلمیع و مبطلق احلریة. لکل مشارك  

یتم مناقشتە خبصوص    احلق يف السؤال او األستفسار عن أي بند او موضوع 
احلزب و سیاسة احلزب. رئیس املؤمتر هو الذي یدیر و ینظم املناقشات و  
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السلطات علی علم   احلاضرین.هل کانت  احلوار بنی  األسئلة و األجوبة و 
االکونفراسات؟  او  ابملؤمترات  عقد  و أتریخ  علم    مبکان  من  متأکدا  لست 

یع القول أبن من بنی مئة شخص  السلطة مبؤمتراتنا او کونفراساتنا و لکن أستط
مشارك مثال يف املؤمتر و يف ظل نظام مثل نظام احلکم يف بلدان و اجملتمع  

 الذي أعرفە کان وارد جدا وجود عضو أو کثر عمیل للسلطة. 

 هل کانت املؤمترات قادرة علی حل املشاکل؟ 
أکثر من حزب کردي يف سورای و   مع  العمل  الشخصیة يف  حسب خربيت 

رتة التحضییة لعقد املؤمترات و أحیاان قبل فرتة التحضیات أیضا  خالل الف
کثی من القیادات کانوا یهیئون اجلو بنی منظمات و هیئات احلزب بغرض  
کسب األعضآء و ضمان التصویت لصاحلهم يف األنتخاابت أو متریر مشروع   

حی أخری کانوا  احیاان  أو  املؤمتر.  اثناء  متریرە  على   یعملون  اربون  یهیئونە 
منافسینهم احملتملون بضرب شخصیتە و التشکیك يف أخالصە و نزاهتە و  
أهتامە مبا یقلل من رصیدە النضايل مثال لیبدو يف نظر من الیعرفونە جیدا من  
رفاقە يف اهلیئات احلزبیة االخری و تشویە صورتە. لیضمن ازاحتە أو التغلب  

االالعیب کانت موجودة  علیە بصورة او أبخری و لغرض ما يف نفسە. فهذە  
و بکثرة بنی االحزاب و مرت علي أکثر من مرة. مثال أذا اردوا أختاذ أجراء  
ما او تغی فقرة او بند ما من سیاسة و برانمج احلزب وهم یعرفون رأي العضو  
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الفالين حوهلا مسبقا و توجهاتە سوف لن یساوم و یقف عقبة يف طریقهم  
و یؤثر يف آراء احلضور فکانوا حیاربونە  لتمریر مشروعهم و کالمە ذا وزن  

بشکل غی مباشر قبل یوم املواجهة املباشرة . او أحد األعضاء لدیە معلومات  
اآلعضاء   بنی  وزن  ذا  و  احلزب  داخل  موقفە قوي  و  أخطاء  و  عن زالت 
أداء   يف  القوي  نشاطە  و  مبادئە  يف  صدقە  و  أخالصە  بسبب  اآلخرین 

و شجاعتە  و  احلزبیة   فیحاولون    الواجبات  الصعبة  املواقف  يف  صالبتە 
أستمالتە و کسب ودە ألن يف العادة عناصر کمثل هؤالء قلیلون و الذین  
یشارکون يف نقاشات الکونفراسات او املؤمترات  الیتجاوز أعدادهم مخسة  
الی ستة أشخاص کما شاهدت أان خالل مسیيت احلزبیة. أولی مشارکايت يف  

سنة   و  يف  ١٩٦٨کونفرانس کانت  حملي.  عامودا،کنت عضو   کونفرانس 
يف عامودا يف دار الرفیق عبدالفتاح     ١٩٦٩أول مؤمتر شارکت فیە کان مؤمتر  

 عوجیە کنت عضو منطقي. 

 

 . مـشروع احلزام العريب

مشروع احلزام العريب هو عبارة عن مشروع تغی دمیوغرايف علی شریط من  
بطول   الرتکیة  السوریة  احلدود  علی  بعمق    ٣٧٥األراضي  و  کلم.  ١٠کم 

التنفیذ يف عام   بدء  التنفیذ کانت    ١٩٦٦ولکن مع  التعلیمات لدی جلنة 
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کم عمق. يف منطقة کردیة خالصة مت فیها مصادرة األراضي الزراعیة من  ١٥
الی   مرحلة الحقة  يف  منحها  مث  الدولة  قبل  من  االصلینی  األکراد  سکاهنا 
فالحنی عرب أستقدموا من مناطق أخری خارج منطقة اجلزیرة. اهلدف من  
وراء املشروع کما ادعت السلطات هو منع عملیات تسلل األکراد من ترکیا  

شروع  و منعهم من األستیالء علی االراضي السوریة. ولکن من یقرأ عن امل
کما وضع و نفذ علی أساس الدراسة اليت قدمها رئیس الشعبة السیاسیة يف  
العريب   فکرە  منطلق  من  هالل  طلب  حممد  االول  املالزم  آنذاك  احلسکة 
الشوفیين و  دور أکرم احلوراين و رفاقە من القومینی املتطرفنی فیە؛ سیدرك  

بساطة عملیة    و بکل سهولة الغرض احلقیقي من وراء املشروع. وهو و بکل
 تقطیع اثنویة ألوصال داخل وطن مقطع األوصال أساسا. 

مبصادرة    ١٩٦٦- ١٩٦٥ولکن التنفیذ بدأ سنة    ١٩٦٢القرار صدر عام   
األصالح   دائرة  من  مشکلة  جلان  قبل  من  احلزام  داخل  لألراضي  الدولة 
الزراعي و من أعضاء من احلزب احلاکم من البعثینی الذین أستولوا علی احلکم  

احلزام و  ١٩٦٣نة  س توزع األراضي خارج  اللجنة کانت  بزخم أقوی.  ، و 
الفالح داخل   ولکن داخل احلزم کانت تصادرها فقط. یعين تصادر أرض 

دومن يف منطقة أخری خارج احلزام مث قللت املساحة   ١٢٠٠احلزام و تعطیە  
دومن. قاومت بعض القری و رفضت مشروع السلطة    ٨٠٠املمنوحة الی  

رفض أستالم األرض اجلدیدة خارج احلزام و البعض اآلخر دافع  عن طریق  



71 
 

الدولة،    مزارع  مسمی  حتت  أبستخدامها  الدولة  بدأت  عندما  أرضە  عن 
مبحاولة منع آلیات الدولة من دخوهلا. أتفق أعضاء يف حزبنا،الپاريت و من  
الشوعینی يف تلك القری علی املقاومة.  حصل تصادم مع مفارز الدولة اليت  

حبت اآللیات احلکومیة يف قریة علي فرو و أصیب أثنان من الفالحنی  صا
من   احلکومیة  تراکتورات  دخول  منعوا  عندما  عامودا  انحیة  مدیر  برصاص 
احلزب   أعضاء  من  عابدو کردي  أمسە  اجلرحی کان  أحد  أراضیهم.  دخول 
و مبساعدة   الشیوعي  احلزب  فأرسلە  ما  نوعا  بلیغا   الشیوعي. جرحە کان 

أمسە صربي من  الدولة   الثاين کان  معاجلتە هناك.  السوفیيت ومت  االحتاد  الی 
الپاريت ولکن جرحە کان خفیفا و مت معاجلتە يف قامشلي. حدث هذا سنة  

 أایم رائسة نورالدین أاتسي.   ١٩٦٧

أحتج حزب البعث علی هذا التعاون بنی الپاريت و الشیوعي يف تلك القری،  
ە مع الپاريت. مت أعتقال کل من قاوم من  فأنسحب احلزب الشیوعي من أتفاق

الفالحنی من قری نیف و علي فرو و توپز من املستقلنی و الشیوعینی وکذلك  
الپارتینی،و قبعوا يف املعتقل حوايل مخسة أشهر مث أطلق سراحهم مع اندالع  

أعلم    ال  عنا  بعیدة  خاتونکي کانت  تل  قریة   . أسرائیل  مع  حزیران  حرب 
هناك. ظلت قطع أراضي ومبساحات صغیة متفرقة بید  ابلضبط ماذا حصل 

الفالحنی بعد التوزیع و أصبحت من حصة املالك و لکن صدر قرار مینع  
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األستیالء علیها من املالك و بقت بید الفالح و مازال الی وقتنا احلايل هکذا  
 . ١٩٦٧کان قرار األصالح الزراعي سنة  

درة األراضي داخل احلزام  کان یتضمن مصا  ١٩٦٢قرار املشروع الصادر   
مواقعهم   الی  هتجیهم  و  خارجە  آراضیهم  املصادرة  الفالحنی  تعویض  و 
اجلدیدة خارج احلزام و القرار کان یشمل کل القری داخل احلزام. ولکن،  
بعد أتسیس أحتاد الفالحنی سادت األجواء نوع من املرونة يف مسألة التهجی  

جلدیدة و الرافضنی کانوا األغلبیة قسم  و قلیل من األکراد قبلوا أبالراضي ا
اتبعی شیخ   أمثال  من  أعتربوها حمرمة  دیين، حیث  منطلق  من  منهم رفض 
أمحد. و آخرون  رفضوا بسبب روحهم الوطنیة و رفضهم ترك وطن اآلابء و  

قضیة التهجی من جدید ولکن السکان رفضوا    ١٩٦٨األجداد. أثی سنة  
أراضیهم و أولئك الذین أعتربوا أجانب    و ظلوا يف قراهم حتی بعد مصادرة

. حصلت مشاکل و قالقل و تعالت األصوات  ١٩٦٢أیضا حسب أحصاء  
الرافضة ومل یستجب سکان القری و بقوا متمسکنی بقراهم رغم حرماهنم من  

 عهد حافظ األسد منع مبوجبە عملیات التهجی   يفأراضیهم الی أن صدر قرار  
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شیوخ العرب و األغوات األکراد يف أجتماع مالکي األراضي من 
 .١٩٦٢قریة هرمیە شیخو سنة

 

أجتمع عدد من شیوخ العشائر من العرب و أغوات االکراد يف قریة هرمي  
انقش   السید.  سعید  آنذاك  احلسکة  حمافظ  من  مندوب  حبضور  و  شیخو 
عن   االیدي  رفع  املنطقة  قری  الکورد يف  الفالحنی  رفض  موضوع  احلضور 

اليت ک بعد فشل جتربة  األراضي  مدة طویلة. حصل هذا  انوا یشغلوهنا منذ 
الوحدة بنی مصر و سورای و أبنقالب عسکري يف سورای و سیطرة القومیون  
العدائیة   بنظرهتم  واملعروفنی   دمشق   يف  السلطة  علی  املتطرفون  العرب 
لألکراد. بعد االجتماع رفع مندوب احملافظ تقریرە الی احملافظ واصفا الوضع  

جلزیرة و من منطلق فکرە العرويب الشوفیين ابلفلتان و الفوضی و سیطرة  يف ا
بذلك   السوریة. ممهدا  األراضي  علی  ترکیا  من  القادمون  الکورد  الفالحون 
الطریق و بدعم فکري من عراب خطة تعریب املنطقة من أمثال أکرم احلوراين  

م مبشروع  و حممد طلب هالل و أشباههم من حیث الفکر السیاسي الی القیا 
املشروع   سورای.  من کردستان  غنیة  و  أسرتتیجیة  منطقة  يف  دمیوغرايف  تغی 
أن   املتعاقبة يف حکم سورای.  األنظمة  آراء مجیع  توافق علیە  الذي  الوحید 
مالك األراضي يف املنطقة کانوا من الذین خسروا أراضیهم نتیجة اإلصالحات  

راضي لشاغلیها من فالحي  اليت قامت هبا حکومة الوحدة يف جمال توزیع األ
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املنطقة و تسلیمهم سندات امللکیة لألراضي بعد مصادرهتا من مالکها من  
األقطاعینی ومل یکونوا من املهتمنی ابلشأن السوري. بدأت السلطة مشروعها  
الشوفیين أبجراء عملیة أحصاء استثنائیة يف منطقة اجلزیرة فقط و حرم الکثی  

الکردیة من اجل العواثل  السوریة و بذا منع عنهم حقوق کثیة يف  من  نسیة 
 جمال العمل و الدراسة و امللکیة و حقوق أخری کثیة. 

 .األحصاء السکاين يف اجلزیرة
 

لفهم الدوافع احلقیقیة وراء أجراء عملیة األحصاء السکاين االستثنائي، ملنطقة  
االکراد يف   الوضع  علی  الضوء  تسلیط  و  أفضل.  بشکل  و  اجلزیرة  سورای 

الدول اجملاورة؛ یکفي أن نعلم أي نوع من السلطة کانت حتکم البالد. و أي  
یکفي   لألکراد وهذا  السیاسیة  ونظرهتا  أهدافها  و  آیدوجلیة کانت حتمل. 
لفهم األهداف احلقیقیة املتسرتة وراء أصدار قرار أجراء األحصاء ملنطقة غنیة  

اجلزیرة. قرار اجر  تنفیذە کان سنة  و أسرتاتیجیة مثل منطقة  اء األحصاء و 
 و کان متزامنا مع مجلة من املعطیات يف سورای و املنطقة منها: ١٩٦٢

تری   • و کانت  أبمتیاز  شوفیين  قومي  دمشق کان  يف  احلکم  نظام 
األکراد أجانب و دخالء و میثلون هتدیدا دائمیا للوحدة القومیة  

 السوریة و وحدة أراضیها. 
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العر  • يف کردستان  أیلول  املسلح  ثورة  الکفاح  بدأت  قد  اق کانت 
 وسط التأیید الشعيب املطلق من قبل الکورد يف سورای. 

األکراد   • الفالحنی من  األراضي و  العمیقة بنی مالك  العداء  حالة 
بسبب األراضي و اليت أستغلتها السلطات و ذلك أبعتمادها يف  
حتدید جنسیة فالحنی الکورد يف املنطقة علی الشهادة الشفویة من  

العائلیة لألعتماد علیە يف  ا االستفسار عن جذورهم  ألغاوات يف 
األغاوات   املطلق أبن  الیقنی  اجلنسیة والسلطة کانت علی  حتدید 

 یتمنون التخلص منهم و أبسرع ما میکن. 

اللجان اليت کانت تدون املعلومات املیدانیة یوم األحصاء، وتلك   •
نهائیة کانت  اليت کانت تفحصها وتقرر أعتمادها يف السجالت ال

کلها اتبعة للدولة ومل تکن حمایدة. بل کانت مجیعها مناوئة لألکراد  
ألن الدولة مل تکن دولة دمیقراطیة وال تؤمن حبقوق املواطن بشکل  

 عام و املواطن الکردي بشکل خاص.  

حکومة أزاحت احلکومة السابقة هلا أبنقالب عسکري دموي؛ کیف   •
و خصوصا تلك اليت أنتفع منها  تبقي علی القرارات اليت أصدرهتا  

 .  الفالحنی الکورد من قانون توزیع األراضي أایم الوحدة 
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القرار و مامتخض عنە من نتائج کان قرارا سیاسیا و عنصرای أبمتیاز. الغرض  
منە طمس اهلویة الکردیة و أألستیالء علی وطنە. حنن احلزبیون و بتوجیە من  

تقي أبغاوات و خمتاري و وجهاء القری.  احلزب کنا ندور يف قری املنطقة، و نل 
نطلب منهم وضع الالفات الشخصیة جانبا و التفکی يف مصلحة الشعب  
الکردي. ألن  عملیة األحصاء هي يف األساس حماولة لضرب نفوذ األکراد  
يف املنطقة و أضعافهم. لذا علیهم التفکی يف مصی األکراد ککل يف سورای  

لشخصیة و وضع مصلحة الشعب الکردي فوق  و األبتعاد عن العداوات ا
کل األعتبارات األخری. البعض منهم کان من ابب اجملاملة یؤیدان و یعدان  
أبدالء ابملعلومات ابلشکل اليت تصب يف مصلحة األکراد من سکنة القری.  

 ولکن قسم منهم مل یصدق يف وعده یوم األحصاء. 

برهیم أغا کان میلك اکثر من  يف هذا الصدد زران أان و هالل املدعو جمید أ 
مخسنی قریة و األغا مل یکن موجودا يف مضیفە فطلبنا من أجیە )القهوجي(  
یبلغە أبن  مسؤول الپاريت یرید رؤیتە. أتی األغا و دون أن یسلم علینا قال  
ماذا تریدون؟ قلنا ای أغا احلکومة تعتزم أجراء عملیة األحصاء بقصد تقلیل  

یصیبنا مجیعا کأکراد ولیس الفالحنی فقط.  سوف    نفوذ األکراد و الضرر 
مع   املشاکل  وترك  تعاونکم   نرجو  لذا  املنطقة  يف  األکراد  نفوذ  یضعف 
اان طلبت من عجیل عبدالکرمی   "قال وەللا  یوم األحصاء.  الفالحنی جانبا 

عائلة عربیة الی مناطقنا من خرابة کورد الی کالوە"، تقریبا    ٥٠٠أستقدام  
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طول. قلنا وەللا هذا عیب. قال "ال عیب و ال شي و ال  کلم    ٦٠مسافة  
حتکوا زاید و ماعندي کالم معکم" احملاولة ألقناعە کانت عقیمة بسبب عمق 

 خالفاتە مع الفالحنی األکراد من احلزبینی و خصوصا الشوعیون منهم. 

بعد حتدید یوم أجراء األحصاء، قامت الشرطة بتلیغ األهايل يف مجیع املناطق   
أحد رفاقنا يف احلزب من    شمولة ابلبقاء يف منازهلم و عدم الروج منها. امل

أهل قریتنا کان عندە ولد أمسە برزان.  کان قلقا ألن أهل القریة أخافوە من  
أسم أبنە. کیف یستطیع ذکر أسم برزان أمام اللجنة وهم یکرهون الربزاين؟  

ا یقولون الناس عنك  فأستشارين ماذا عساە أن یفعل؟ قلت لە وەللا عیب، ماذ
أذا خفت و أعطیتهم غی أسم یوم األحصاء؟ سوف یقولون خاف وختاذل  
من أبسط مواجهە فکیف یستطیع مواجهة مواقف أصعب و هو حزيب و  
أقبیة املخابرات. کیف یصمد و حیافظ علی   حیتمل أن یعتقل و یعذب يف 

نفس املوضوع    أسرار احلزب و خیدم القضیة الکردیة؟ أستشارين بعد فرتة حول
 و أجبتە بنفس اجلواب. 

اللجنة کانت مشرتکة و مکونة من مندوب من الشعبة السیاسیة و الشرطة   
و موظفي دائرة األحصاء.  جیلسون يف مضیف األغا أو املختار و أهل القریة  
أیتون و یسجلون البیاانت. رفیقنا املذکور کان عندە ست أوالد یوم األحصاء  

أوالد  أسم  عن  ألن کان  سألوە  األخی  يف  برزان  أسم  وذکر  بعدهم  فقام  ە 
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أصغرهم. غضب مندوب الشعبة السیاسیة و قال" عدد األمساء مرة اثنیة"  
عددهم مرة أخری الی أن قال برزان. فأنفجر املندوب و صاح بوجە رفیقنا  
و قال " أنعل أبوك ال بو برزان!!! التقول خ...." مث أمر املسجل و قال  

الف کردي سوري من التسجیل    ٣٠٠متت العملیة  حبرمان  "سجل بدران".  
   کمواطننی سورینی وحرموا من کثی من احلقوق الی یومنا هذا.

 .رفض و مقاومة مشروع  احلزام 
منذ أعتقال قیادة احلزب اایم حکومة الوحدة، و ما عاانە احلزب من مشاکل  
کادت تقضي علیە هنائیا. مهة املخلصنی من أبناء شعبنا الکردي، و أصرارهم  
علی املضي قدما يف املسیة اليت فتحت عیوهنم علی حقائق کانوا یغفلوهنا  

صفر من مسیة  من قبل، و وسع آفاقهم الفکریة جعل العودة الی نقطة ال
  ١٩٦٥-١٩٦٣نضاهلم مستحیلة. ذکران سابقا أن احلزب خالل سنوات  

کان شبە مشلول.  بعد أنقسام احلزب اىل الیسار و الیمنی، او لنقل نبذ  
احلزب لکتلة مجعایة، و اليت شکلت نواة حزب جدید أبسم احلزب الیساري  

من صفوف  الکردي عرف أبسم )الپاريت( برائسة عثمان صربي. أان کنت ض
  ١٩٦٧وانتمي للیسار "الپاريت" بدایة    ١٩٦٦الیمنی و قبل أن استقیل هنایة  

قیادة الپاريت کانت سبق و أختذت قرارا مبقاومة مشروع احلزام العريب منذ  عام   
.  نشطاء احلزب و  أبوامر من قیادة احلزب، کانوا یقومون حبرق و  ١٩٦٦
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ق اآللیات الزراعیة داخل احلزام. و  اتالف  املزارع و احملاصیل الزراعیة و حر 
خصوصا يف خط العشرة القریبة من حدود مع العراق، کرد فعل عملي رافض  
يف   البیشمرکە کانوا  األکراد.   أراضي  على  األستیالء  يف  احلکومة  ملشروع 
الطرف اآلخر من احلدود داخل کردستان یقوم بتسهیل هروب الرفاق الی  

اهتم. ضابط املسؤول يف الشعبة السیاسیة کان  کردستان العراق بعد أمتام مهم
األعمال   هذە  ألهناء  مبادرة  الضابط  هذا  قدم  جرماين.  خلیل  أول  املالزم 
بیت شخص کان   بعد مقتل سائق حصادة و أحراق حصادة يف  خصوصا 
أستخدام   بدون  بطریقة سلمیة  املشکلة  املالزم حل  أراد  )حاجو(.   یدعی 

 ومة يف ذلك الوقت مل تکن قویة جدا.  العنف و القوة. و احلقیقة احلک

سنة   احلزيب  العمل  عن  أوقفە  قد  احلزب  بطلب شخص کان  املالزم  أرسل 
أمسە حممد علي حسو. کان عضو حملي لکنە ک شخص فوضوی و    ١٩٦٧

کثی الکالم و الحیافظ على أسرار احلزب.  طلب منە خلیل أن یذهب الی  
و صالح بدرالدین الذین کاان   سجن القلعة يف الشام و مقابلة عثمان صربي

مسجوننی هناك، و طلب التفاوض معهم للحفاظ علی منجزات البعث يف  
أتسیس  نقاابت الفالحیة و العمالیة و قانون األصالح الزراعي. و  قال أبن  
هناك أانس خمربون یریدون أیقاف مسیة الثورة يف سورای. "لنتحد معا لقطع  

لیة.    ٨٠٠کراد أخوة لنا" و أعطاە مبلغ  الطریق علی املخربنی و أنتم األ 
ذهب حممد الی حممد نیو و أخربە مبا جری بینە و بنی خلییل جرماين. أنزعج  
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نیو من حممد جدا و قال لە ای حممد انت موقوف من احلزب أبي صفة تقبل  
أنت أبمور   تقبل األموال من األمن ابسم احلزب ؟ ما دخلك  التفاوض و 

نعە للذهاب الی السجن و مقابلة عثمان صربي و  احلزب؟ ولکن نیو مل می
 صالح ألخذ آرائهم حول املقرتح.  

السجن و عرض علیهم   زار حممد علي حسو عثمان صربي و صالح يف 
طلب الشعبة السیاسیة حول التفاوض معهم فکان ردهم مشابە لرد نیو يف  
توبیخ حممد علي حسو بسبب تدخلە يف موضوع الخیصە و رفضوا العرض  

سببنی: أوال، الجیروا املفاوضات وهم يف السجن و اثنیا هناك مقرارات يف  ل
احلزب حتتم حصر أجراء املفاوضات مع الوزارة أو مع القیادة القطریة للحزب  
احلاکم و لیس السلطات األمنیة.  رفع اجلیماين طلبا للمسؤولنی یطلب فیها  

جن. قبل أطالق  أطالق صراحهم و متت املوافقة و أطلق صراحهم من الس
صراح صالح و عثمان صربي کانت هناك أتصاالت بنی حسو و جیماين.   
هالل أیضا کانت تصرفاتە غریبة؛ مثال هالل کان یذهب الی احملکمة و یطلق  
سراح الفالحنی احملتجزین من الذین کانوا یرفضون أجراءات السلطة املتعلقة  

مفه غی  و  غریبة  التصرفات کانت  هذە  و  يف  ابحلزام  للرفاق  ابلنسبة  ومة 
احلزب. قیادة الیسار يف تلك الفرتة کانت غی نشطة بسبب أعتقال قیاداتە  
البارزة من أمثال عثمان صربي و صالح بدرالدین و خلیل حممد املتهم حبرق  
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مزارع الدولة.  القیادینی خارج السجن کانوا کل من حممد نیو وعصمت فتح  
   د.ەللا و یوسف دیبو و هبجت مال أمح

نتیجة    نیو  حممد  بنی  و  بینە  بسبب خالف  احلزب  من  طرد  خلف  هالل 
لتصرف غریب قام بە يف منطقة خارجة عن منطقة مسؤولیاتە احلزبیة. کان  
مسؤوال يف منطقة کرداخ، قدم من هناك و أخذ سیارة صهرە يف القامشلي و  
أمسە عبدالباقي عتمو و ذهب الی حممد خلیل و طلب منە وقف عملیات  

ملقاومة ملشروع احلزام العريب داخل احلزام بدون تفویض من احلزب. و خارج  ا
أان دخلت للتو يف العمل مع   ١٩٦٧منطقة عملە احلزيب. حصل هذا بدایة  

الیسار و أان کنت حاضرا يف النقاش الذي جری بینهم و علی أثرە طردت  
 . القیادة متمثال بنیو و معە عصمت و یوسف و هبجت  هالل من احلزب

طلب نیو من هبجت مرافقة هالل و حممد حسو عند زایرهتم للجیماين لیفهم  
حقیقة ما جیري و فهم طبیعة العالقة بینهما و بنی اجلیماين  و ما هو املطلوب  
و حممد کان   هالل  مع  مقابلة جیماين  من  عودة هبجت  عند  احلزب.  من 

حممد و أندفاعهم  مندهشا من موقفهما وما القاە جیماين من جتاوب هالل و  
يف أتید کل ماقالە جیماين يف اللقاء و قال "أخوان، هالل و حممد علی طرف  
احلکومة و ضدان و کانوا یؤیدون خلیل جیماين علی کل ما یقول وکأهنم من  

 فریق احلکومة يف احملاداثت". 
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حصل خالف بنی صالح و آپو حول املفاوضات ومل یتوصلوا الی نتیجة،   
آپ تشدد  مما  بسبب  النقاش.  املروونة يف  املتصلبة وعدم  و يف متسکە أبرائە 

فشلت   و  احلزيب.  العمل  من  األنسحاب  و  لآلخر  احدمها  مقاطعة  سبب 
املفاوضات مع السلطة. حلل املعضلة أقرتحوا الرفاق اآلخرون عقد مؤمتر حلل  

 مشاکل احلزب. 

 . البدء ببناء القرى للعرب داخل احلزام  

عرب الغمر مع ممثلنی من احلکومة الی املنطقة    أتت جلنة من  ١٩٧٢عام  
بغرض أستطالع املنطقة و حتدید مواقع بناء جممعاهتم داخل احلزام. نزلوا يف  
فندق اهلداای يف قامشلي. أثناء اللیل، حنن عدد من أعضاء يف حزب الیسار  
الارج و کسران زجاج شبابیك   فیها من  نزلوا  اليت  الغرف  هامجنا ابحلجارة 

. هدفنا يف اهلجوم على غرفهم يف الفندق، کان لتوصیل رسالة رفض  غرفهم
من أهايل املنطقة الیهم و الی القائمنی علی املشروع أبننا نرفض خططهم. و  
أن هناك ضحاای یقاومون بکل الوسائل املتاحة و یطالبون حبقوقهم املغتصبة.  

قدمون  لکن احلکومة أستمرت يف تنفیذ خططها و حددوا مع العرب املست
نقاط أقامة جممعاهتم و بدأوا ببناء منازهلم فیها. حاولنا منع أهايل املنطقة من  
العمل يف مشاریع البناء ولکن دون جدوی، أستمر العمل و بنوا قراهم داخل  

سنوات   من    ١٩٧٣- ١٩٧٢احلزام خالل  قریة  و    ١٠٠- ٧٠کل  بیت 
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  ١٥و بعرض  املسافة بنی جممع و آخر حوايل کیلومرتین علی طول احلدود  
کلم داخل احلزام و غدوا هم أصحاب األرض و أهايل القری األصلینی غرابء  

 يف أراضیهم. 

يف منطقة دیریك کانت هناك قطع من األراضي داخل احلزام ترکتها عرب  
الغمر ألهنا کانت أراضي حجریة و العمل فیها صعب و من غی ذات جدوی.  

درت أراضیهم أبستصالحها فقامت سکان القری من األکراد من الذین صو 
و األستفادة منها ولکن و أبمر من احملافظ مت مصادرة هذە األراضي أیضا  
فحصلت مواجهة بنی األهايل و السلطة و أصیب فیها عدد من الفالحنی و  
املستطاع و   الضحاای قدر  السجون. حاولنا مساعدة هؤالء  مت وضعهم يف 

بید السلطات العلیا. يف    لکن دون جدوی ألن قرار أطالق صراحهم کانت 
فکران ماذا نفعل؛بعدما أصبحت املقاومة علی الطریقة القدمیة    ١٩٧٢عام  

صعبة و مکلفة و ألن احلکومة أصبحت اقوی من قبل ومل تکن کما کانت  
أایم األنفصال و أمکانیات احلزب کانت حمدودة لذلك تبنینا أسلوب املقاومة  

 السلمیة من خالل الکلمة و الطاابت. 
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توزیع املنشورات املستنکرة لعملیات أسکان عرب الغمر علی 
 أراضي آابئنا و أجدادان. 

 

توفی  أخي الکبی و کنا أان وعائليت يف بیتهم أثناء مراسیم العزاء    ١٩٧٣عام  
بقینا هناك حوايل عشرة أایم. طلب مين عصمت مفتاح البیت و قال سنعقد  
أجتماع القیادة هناك. فأعطیتە املفتاح. بیتنا کان يف احلارة الغربیة و بیت أخي  

بی  املسافة  الکورنیش و  منطقة  ننا کانت حوايل کیلومرتین يف  املتويف کان يف 
القامشلي. أجتمعت اللجنة املرکزیة يف بیتنا و قاموا بطبع منشورات تستنکر  
عملیة أسکان العرب علی أراضینا لتوزیعها بنی املدن ألرسال رسالة رفض  
للحکومة مقابل ماتقوم بە يف مناطق األکراد.  بعد أنتهاء جملس العزاء عدان  

مملؤ ابملطبوعات و أرشیف احلزب و جهاز الطبع  الی البیت. وجدت شوال 
يف بیتنا. ففکرت يف أخراجها و أخفاء األوراق و اجلهاز يف مکان أمنی و  
بعید عن الشبهات ألن بیتنا کان حمل شبهة و معرض للمدامهة و التفتیش  
خصوصا بعد أن نقوم بتوزیع املنشورات و خنتفي. االمن سوف یبحثون عين  

یتنا کان واردا جدا. کان عندي قریبة متزوجة من رجل  و أحتمال تفتیش ب
فقی و هلم حیاة هادئة و عادیة و الدخل هلم أبي شئ و بعیدون عن کل  
شبهة، فأخفیت األوراق و اجلهاز هناك و أخذت املنشورات. کلفين احلزب  



85 
 

بتوزیع املنشورات يف منطقة عامودا و حسکة و سریکانیە و منطقة قامشلي  
 بو و منطقة دیریك و قبور البیض حملي ابو جالل. لعبدەللا غال

التعلیمات کانت تقول جیب أمتام املهمة بنی الساعة العاشرة و احلادي عشر   
لیال يف االماکن احملددة و يف نفس التوقیت. و لنا مطلق احلریة يف أختیار  
لنا و جیب أخراج و نقل املنشورات بواسطة عنصر   األشخاض املساعدین 

ن سالمتها و سالمة رفاقنا. و أخیا جیب أن نتواری عن االنظار  نسوي لضما
بعد أمتام املهمة و االختفاء يف القری. ابلنسبة يل، وجدت صعوبة يف شرط  
یکن   مل  املهمة.  تلك  يف  املرأة  أقحام  و  النساء  بواسطة  املناشی  أخراج 

الی  أبستطاعيت تکلیف أیة أمرأة ابملهمة لذا قررت نقل املنشورات بنفسي  
حیث مکان التوزیع. أخرتت الرفیق أمحد سید عبدي أحد رفاقنا يف احلزب  
ملساعديت يف نقل املنشورات الی املکان املستهدف. تواعدان علی االلتقاء يف  
بیتنا لننطلق معا لتنفیذ الواجب. یوم اللقاء أان کنت خارج البیت و أتخرت  

جيت أبن امحد قد أتی و  يف العودة قلیال   وعندما وصلت البیت أخربتين زو 
 سأل عين مث غادر. 

قبل    العامودا.  قاصدا  البیت  املنشورات حتت مالبسي و غادرت  أخفیت 
الوصول الی طریق العامودا رأیت أمحد مرة أخری و أخربنی أبنە أتی الی بیتنا  
و سأل عين. أعتذرت لە مث عدان مرة أخری الی بیتنا لنرتب معا األمور مرة  
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ا الی البیت رأینا أحد رفاقنا احلزبینی  أمسە حسن قرپوريت.  أخری. يف طریقن
حسن هذا کان أنسان نشط و کان میلك دراجة انریة و یعمل يف التهریب.  
طلبت منە یوصلين الی عامودا و قلت  أبو زبی کن حذرا يف الطریق النين  
أمحل شئ. ودعنا أمحد و أنطلقنا أان و حسن. قبل أن نصل اهلاللیة مبسافة  
الدراجة فرجع حسن وأان رکبت سیارة   أطارات  أحد  أنفجر  ببعیدة  لیست 
أجرة کانت ذاهبة الی عامودا. وصلت و أمتمت املهمة و أجتهت الی أحدی  

 القری کما حدد لنا من قبل. 

بعض القروینی کانوا يف القامشلي و عندما عادوا الی القریة نشروا خرب توزیع   
یثنوا علی و مید یودوا معرفة  املنشورات و هم  بە و  حوا اجلهة اليت قامت 

الشعب   فقط  و کتبنا  املنشورات  علی  احلزب  أسم  نکتب  مل  ألننا  هویتها 
الکردي. قامت السلطات األمنیة بتکثیف محالت التفتیش و املدامهات و  
الضغط علی املنطقة للوصول الی املنفذین و اجلهة اليت تقف ورائهم. بیتنا  

و الناس کانوا مرعوبنی من حترکات األمن. قریبيت  أیضا کان حتت ضغط األمن  
اليت أخفیت مطبوعات القیادة واجلهاز عندهم کانت تضغط علی زوجيت "أم  
مل   أذا  هددهتا  و  عندهم  اليت وضعتها  املواد  من  لدیهم  مما  للتخلص  آزاد" 
تذهب و أتخذ املواد سوف ترمیها يف الشارع. ذهبت أم آزاد الی کم شخص  

بة منهم مساعدهتا يف تغی مکان املواد ولکن مل یستجب معها  من رفاقنا طال
بنقل الشوال   القیام  أحد فالوضع األمين کان مرعبا. أضطرت أم آزاد الی 
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الذي کان حیوي األوراق و اجلهاز بنفسها و محلە علی الکتف و أخذتە  و  
ألحد   حارسا  یعمل  الذي کان  أقاربنا  من  شخص  لدی  التنب  حتت  أخفتە 

خرب محل الشوال بواسطة أم آزاد و يف وضح النهار دفع األمن اىل    الاانت.
زایدة الضغط علی بیتنا  و یبدو أن عیوهنم يف املنطقة أوصلت الرب لألمن.  

 أهل املدینة مجیعا علموا أبن سیارة األمن کانت تبحث عن بیتنا. 

سیارة  عقدان أجتماع الفرعیة يف قریة اببقیي. أحد رفاق احمللیة کان میلك   
جیب قال "ای سعید، عصمت طلب مين أن آخذك معي الی قامشلي أنتظرين  
غدا علی الشارع سآخذك معي". يف الصباح أنتظرت رفیقنا أبو اجلیب ولکن  
أتخر الوقت و مل أیيت لذا ذهبت يف سیارة أخری مع شخص آخر من رفاقنا  

التاسعة صباحا. الساعة  ذهبت    أمسە حسن عاقويل. وصلت املدینة حوايل 
أبجتاە بیتنا و أقرتتبت من الشارع الذي فیە البیت، رأیت سیارة صالون اتبعة  
لألمن قریبة منە، فرجعت و ذهبت الی بیت صدیق و قریب يل یدعی حممد  
شیخو وهو طبیب و مسؤول يف احلزب الشیوعي. حممد صدیق قریب و حمل  

م يف االختباء عندە.  ثقة و يف کثی من املواقف کنا نوجە رفاقنا الیە و یساعده
وصلت اىل بیتە رحب يب و هو کان علی وشك املغادرة و الذهاب للعیادة  

 و أان بقیت يف بیتهم، عاد الظهر و تناولنا الغداء معا. 
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عصر نفس الیوم رأیت ثالثة من رفاقنا میشون علی الشارع أمام املنزل دقیت   
ا. خرجت و ذهبت  علی الشباك جللب أنتباههم ولکنهم مل یسمعونين وذهبو 

الی بیتنا، عند البیت قالت أحدی بنات جاري احلاج جاسم التدخل! سألتها  
وملا؟ قالت "األمن فتشوا بیتکم و بعد ذلك عائلتك غادرت البیت و ذهبوا  
هذا   بسبب  و  سیدو".  جاران  علی  القبض  القوا  األمن  و  محاك  بیت  الی 

 القبض على سعید ابرودو. احلدث، أنتشرت أشاعة يف املدینة أبن األمن ألقى  

رجعت أان و ذهبت الی بیت احلاج حممد حیث  کان لنا موعد أان و عصمت   
أخ   أبن  حزبە کان  يف  اآلخر  القیادي  العضو  و  درویش  حاج  مع محید  و 
جکرخوین. قال محید "ای أخوان وجودکم أنت و عصمت يف نفس البیت  

تقینا ببعضنا يف الطریق  خطأ". قال عصمت مل نکن معا يف نفس البیت و أمنا ال
خرب   عن صحة  یستفسرون  هاللیة  من  شخصان  قدم  األثناء  يف  هنا.  الی 
أعتقايل فأخربهم محید أبن الرب غی صحیح و أن سیدو هو املعتقل. بعد  

. کان عندي حینها ثالثة  ١٩٧٣أمتام عملنا خرجنا مجیعا. حدث هذا سنة  
 أطفال آزاد و بنتنی. 

املعتقل ذهبت لزایرتە و سألتە عما حدث معە    بعد خروج سیدو جاران من  
عند األمن. قال مل یفعلوا شيء فقط أخذوين للفرع و أعطوين رقمنی من أرقام  
هواتفهم و حددوا يل موقعیهما و مها بیت و طاحونة و قالوا أتصل بنا من  
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اقرب موقع من هذین املوقعنی و أخربان أذا رأیت سعید و سوف نعطیك  
زوجة سیدو الرقمنی و قطعتهما و قالت اال ختجل تقبل  لیة. أخذت  ٥٠٠

 منهم أرقام تلیفوانت!! 

 .أعتقال  الرفیق حسن قرپوريت 

وصلين خرب أعتقال حسن قرپوريت و أان مل أزل مطارد و متنقل بنی القری.  
ساورين الشك بوجود عمیل خفي بیننا ینقل املعلوات الی األمن. أتصلت  

تە أن کان مبقدورە أألستفسار عن سبب أبخو حسن و أمسە شیخموس سأل
أعتقال أخوە و التهمة املوجهة الیە، قال سوف أسأل شخص أعرفە وهو  
أحد عناصرهم. بعد یومنی رد يل شیخموس الرب و قال األمن أخربوا حسن  
أبنە نقلك بدراجتە الی اهلاللیة وأنك نبهتە أبنك حتمل شيء لیکون حذرا يف  

بیننا. بدأت    الطریق و أنت ردیت بکذا و کذا أي کل احلدیث الذي دار 
حرب التشرین  مع أسرائیل و خفت القیود الداخلیة و ضغط األمن علینا  

 قلیال، خرجنا من خمابئنا ولکن حبذر. 

خالل فرتة املطاردة و األختباء کنت أتنقل بنی بیوت رفاقي يف احلزب يف   
بیتنا کانت الی  آزاد تبقی خارج    القری واملدن و خالل زایرايت الاطفة  أم 

البیت لرتاقب الوضع من الارج يف النهار ، ولو کنا يف اللیل فکانت تسهر  
الی حنی مغادريت املنزل. بیتنا کان حتت املراقبة الشبە دائمیة، خصوصا فرتة  
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السلطة بشکل   تصرفات  أو  لرد سیاسات  املقاومة  بعملیات  قیامنا  بعد  ما 
ملقاومة بنی أفراد الشعب الکردي.  علين لضرب هیبة السلطة و بث روح ا

البعض من اجلیان کانوا من أصدقاء محید و دهام میو أو کانوا  ذات میول  
يف   األمنیة،  العناصر  و  املسؤولنی  من  بعض  یعرفون   فکانوا  سوریة  وطنیة 
أوقات تشدید املراقبة أو نیة السلطات أختاذ أجراء ما ضدان کانوا حیذروننا  

ا أنخذ األحتیاطات الالزمة و مساعداهتم کانت حمل شکر  هؤالء اجلیان و کن
 و تقدیر. 

بعد تنفیذ علمیة توزیع املناشی و ما تالها من مطاردة ألعضاء احلزب مت   
أعتقال أثننی من رفاقنا احلزبینی و مها أمحد سعید مللك من درابسیة و حسیي  

أجرة. بعد    حممد یوسفو أخو أبراهیم من تل شعی. األخی کان سائق سیارة
أعتقاهلم مت أرساهلم الی الشام و أحتجزوا مع دهام میو و مجاعتە. هذان  
العضوان طلبوا مقابلة مدیر األمن يف الشام و مت مقابلتهم من قبل مسؤول  
أمين و أبلغاە أبهنم یساریون و لیسوا من مجاعة میو. قال املسؤول أن مجاعة  

عندهم وال حیق ألحد أن حیقق معهم  میو و أبمر من القیادة و ضعوا کأمانة  
 أو حیاکمهم، و لکن أبقوهم يف احلجز ملدة مثان سنوات. 

القطریة    القیادة  عضو  األمحر  عبدەللا  أقام  املنشورات،  نشر  عملیة  بعد 
للحزب احلاکم ندوتنی مجاهییتنی. أحداها يف دیریك و األخری يف القامشلي.  
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ل "ال تسألوين عنهم ألهنم خونة،  سألوە احلضور عن مصی میو و مجاعتە قا
أما الذین قاموا بنشر املنشورات فسوف نسحق رؤسهم". شکل مجیل األسد  
الکثی من األکراد   الرئیس حزب جدید أبسم )حزب املرتضی( أنظم  أخو 
ابحلزب و طلبوا منە التدخل لدی أخیە حافظ األسد ألطالق سراح میو و  

الق سراحهم. زرانهم يف بیوهتم و  مجاعتە و بتدخل مجیل لدی أخیە مت أط 
سألناهم فیما أذا تعرضوا للتحقیق أو احملاکمة خالل فرتة األحتجاز قالوا کال  

 مل یتعرض لنا أحد و مل حیققوا معنا و ال حاکموان. 

أي کردي يف سورای لو کان یثبت علیە هتمة األنتماء حلزب کردي کان یعاقب   
  ١٩٦٨ي او عضو عادي. منذ  ابلسجن ملدة سنتنی سواء کان عضو قیاد

أصبحت املقاومة الکردیة يف سورای ابلکلمة و الطاب فقط مقاومة بدون  
عنف و توقفت کل أألشکال السابقة االخری مثل ختریب املزارع و أحراق  

 احملاصیل و اآللیات الزراعیة. 

  



92 
 

 . ١٩٦٨کونفرانس  

خلو )ابو وحید( يف  عقدان کونفرانسا حلزب الیسار )الپاريت( يف دار الرفیق  
مدینة عامودا. کان هذا أول مشاركة يل يف الکونفرانس. مت مناقشة الوضع  
السیاسي و التنظیمي للحزب و الوضع االجتماعي و الوضع السوري العام  
ابالضافة الی وضع الثورة يف کردستان العراق. وصلنا الی فقرة ماذا نعمل؟  

ء ابملقاومة املسلحة. وملا سألوە  قال عثمان صربي سکرتی احلزب أقرتح البد
الرفاق حسنا آپو، کیف ندبر السالح و من أي مصدر؟ قال "لن أخربکم  
عن مصدر السالح". أصر الرفاق علی معرفة مصدر السالح هل هو من  
"لن   قال  و  االجابة  رفض  أعدائە؟  من  أم  او  الکردي  الشعب  االصدقاء 

یفهموا  ومل  موقفە  من  احلضور  أستغرب  رفضە    أخربکم".  وراء  من  السبب 
 للکشف عن مصدر السالح. 

حممد نیو و صالح بدرالدین سأالە عن موقف حصل معە و مع شیخ أمحد   
يف منطقة برزان، عندما جلأ    ١٩٢٤أألخ االکرب ملال مصطفی الربزاين  سنة  

الیها عثمان صربي بعد هروبە من کردستان ترکیا عقب فشل ثورة شیخ سعید.  
ن حممد  و  صالح  ترکیا  قال  قبل  من  أرسلت  أنك  أخربمها  "برزاين  أبن  یو 

للتجسس علیهم؟ هل هذا األهتام صحیح؟ قال )آپو صحیح أن مال مصطفی  
أهتمين ابجلاسوسیة لصاحل ترکیا، ولکن االهتام کان بسبب أنتقادي ملمارسات 
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شیخ أمحد الدینیة و مبالغاتە الالمنطقیة يف قدراتە علی التنبوء و کشف الغیب  
ر أخری الیقبلها الدین و املنطق. وملا قال الشیخ أبن مال مصطفی هو  و أمو 

برزاين هذا   املمارسات؛ قلت ال برزاين و الغی  بتلك  الذي یوصیە ابلقیام 
خطأ. الربزاين شئ و الدین شئ آخر. یبدو أن أنتقادي هذا هو السبب يف  

شخص و  أغضاب برزاين. ألن بعد حدیثي مع شیخ أمحد بیومنی ثالثة أاتين 
قال، "أنت عثمان صربي"؟ قلت نعم. "قال أنفذ جبلدك! ألن مال مصطفی  
قرر قتلك و سوف یفعل أن بقیت هنا". غادرت املکان و ذهبت و سلمت  
نفسي ملخفر للشرطة و قلت أين سوري و دخلت العراق فقاموا بتسفیي  

أل علیە  أرد  لن  ولکنين  ابلباطل  أهتمين  الربزاين  أن  سورای. "صحیح  نە  الی 
 مناضل کبی و قائد لثورة عظیمة و مل أقابلە يف حیايت و لن ألتقي بە أبدا". 

بعد االنتهاء من کالمە أصاب آپو رعشة قویة ومل یتماسك نفسە و ساءت   
حالتە فأدخلوە الرفاق الی غرفة أخری يف البیت و مددوە لیاتح. واصل  

و أنقلب الرفاق  احلضور أجتماعهم ولکن موقف السکرتی أصبح ضعیفا جدا  
علیە بسبب املوقفنی، عدم کشفە ملصدر السالح و أهتام برزاين لە ابلتجسس،  
ملا لکالم برزاين من وزن بنی عامة الرفاق. تقرر أیقاف آپو من العمل احلزيب  

 و تعنی صالح بدرالدین کسکرتی للحزب حلنی عقد املؤمتر القادم. 
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 ١٩٦٩يف سورای عام  مؤمتر الپاريت الدمیقراطي الیساري الکردي 
 

يف بیت الرفیق عبدالفتاح عوجیە يف    ١٩٦٩/ ١١/ ١٨عقدان هذا املؤمتر یوم  
  ٧٠عامودا.  ال أتذکرعدد املشارکنی ولکن  أستطیع القول أبهنم کانوا حوايل  

عضو. انقشنا املواضیع املدرجة علی جدول أعمال املؤمتر: الوضع   ٨٠الی  
األحصاء و احلزام العريب و الوضع السیاسي و  التنظیمي للحزب و مواضیع  

األجتماعي السوري و ممارسات السلطة و وضع الثورة يف کردستان العراق.  
عام   منذ  احلزب  قبل  من  العمل  من  املوقفون  األعضاء  وضع  حبثنا  کما 

الی عام  ١٩٦٦ القیادینی    ١٩٦٩و  املتخذة حبق عدد من  و األجراءات 
کانوا کل من السکرتی السابق عثمان صربي و  خالل تلك الفرتة. املوقوفون  

 هالل خلف و حممد خلیل شیو. 

، بعد دراسة قضیتە يف املؤمتر متت  ١٩٦٨آپو عثمان مت عزلە من کونفرانس  
املصادقة علی قرار طردە يف احلزب. خلیل حممد شیو کان مکلفا من احلزب  

و   الزراعیة  احملاصیل  و حرق  املزارع  ختریب  مبهمة  الزراعیة  ابلقیام  اآللیات 
داخل خط احلزام العريب کأسلوب ملقاومة خمططات السلطة يف ممارسة التطهی  
العرقي ضد االکراد يف منطقة اجلزیرة. أعتقل خلیل من قبل الشعبة السیاسیة  
و حتت التهدید و الضغط قدم أستقالتە من احلزب مقابل أطالق سراحە.  



95 
 

أ مت  لذا  املؤمتر موقف حممد ضعفا  الفرق وهو کان عضو  أعترب  الی  عادتە 
 اللجنة املرکزیة قبل أعتقالە. 

هالل خلف منطقة عملە احلزيب کان يف منطقة کرداغ، و کان مسؤوال علیها.    
تدخالتە يف   بسبب  طرد هالل کان  اجلزیرة.  منطقة  نیو کان مسؤول  حممد 

دون  عمل احلزب يف اجلزیرة، أي خارج منطقة مسؤولیاتە و واجباتە احلزبیة، وب
ختویل من احلزب. و هذا کان تدخال صارخا يف عمل رفاقە و جتاوزا علی  

 سلطاهتم مما حدی ابحلزب اىل طردە من صفوفە. 

مل تطرأ اي تغی يف القیادة ،ظلت کما هي: صالح بدرالدین کان سکرتیا و   
- یوسف دیبو  -عصمت فتح ەللا -أعضاء اللجنة املرکزیة کل من حممد نیو 

شفیق علو. أان کنت عضو  -خالد کرداغي  -جت مال امحد هب-رفعت کرداغي 
منطقي کانت هناك نیة لرتشیحي للقیادة ولکنين مل اقبل ألين کنت أری األمر  
سابق الوانە حیث مل یکد میضي حوايل سنة و نصف علی وجودي يف املنطقیة  

 و أعتربت الرتفیع هبذە السرعة أمر غی الئق. 
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 التوحیدي ألکراد سورای. مؤمتر انوبردان  الوطين  
 

و أعالن األتفاق بنی الثورة يف کردستان    ١٩٧٠أذار    ١١بعد صدور بیان  
احلزب   عقد  العراق.   السالم کردستان  ساد  العراقیة  احلکومة  و  العراق 
الدمیقراطي الکردستاين يف منطقة انوپردان يف کاللة  مؤمترە الثامن يف متوز  

لقیادة حزبنا  " ١٩٧٠ الباريت" ابحلضور يف املؤمتر. فغادر  . وجهت دعوة 
حممد نیو و صالح بدرالدین الی کردستان العراق تلبیة للدعوة املوجهة الینا.  
کما ذهب کل من محید حاج درویش و رشید محو و جکرخوین من الیمنی  
الی کردستان ولکن بدون دعوة، ومل یسمح هلم برزاين ابحلضور يف جلسات  

 املؤمتر. 

 يف املؤمتر؛ هاجم فیە نظام الشاە يف أیران و کذلك وصف  ألقی صالح خطااب 
أن   الطبیعي  من  و  ابلفاشیة  الرتکیة  احلکومة  و  ابلعنصریة  العراقیة  احلکومة 
یتحفظ برزاين علی خطاب صالح بسبب عالقتە املمیزة بشاە أیران. ولکن  

 بشکل رمسي مل یصدر منە أي رد فعل ضد خطاب صالح يف املؤمتر. 

أعمال املؤمتر غادر برزاين الی أیران و بدأ محید أتصاالتە ابلقیادینی    بعد أنتهاء  
يف ثورة کردستان من أمثال أدریس برزاين و حممود عثمان و حبیب عبدالکرمی  

و طلب منهم التدخل عند برزاين للموافقة و القیام برعایة عقد أجتماع موسع   
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ب يف سورای و أعادة  أو مؤمتر مشرتك لکل الکتل يف الیمنی و الیسار للحز 
بیضاء هلم   للتوقیع علی ورقة  أستعدادە  أعلن  دجمهم يف حزب واحد. کما 

 موافقا علی کل شروطهم. 

معە    األخرین  القیادینی  و  أدریس  علیە  أیران، عرض  من  برزاين  بعد عودة 
األمر علیە و طلبوا منە التدخل حلسم املوضوع. أرسل برزاين بطلب صالح  

 یزاال هناك و طلب منهم أن یدجموا احلزبنی. رفض صالح  و نیو اللذان کاان مل 
و نیو املقرتح و شرحا لە املعوقات و األسباب. قال برزاين "الختافا سأقف أان  
شخصیا جبانبکم، فوافقا علی طلبە". انقش برزاين مع محید و صالح حتدید  

عضو من کل طرف يف    ٢٥نسبة املشارکنی من کل الطرف، و قرر أشراك  
 موحد.   مؤمتر

يف    هساري  شیخي  بیت  يف  عقدان کونفرانس  و  سورای  الی  القادة  عادوا 
عضو من حزبنا للسفر و حضور املؤمتر املشرتك املزمع    ٢٥قامشلي و خولنا  

عقدە هناك. بینما کنا يف الکونفرانس قدم شخصان من مجاعة محید و طلبوا  
عملیة الدمج هنا    رؤیة حممد نیو. خرج نیو و فأخربوە أبن محید یقرتح أمتام

يف سورای ألن مال مصطفی قام بدعوة شخصیات غی حزبیة من األغاوات و  
سیفرض تعینهم علینا يف قیادة احلزب و بذلك سنفقد قیادة احلزب. و أقرتح  
أمتام عملیة الدمج هنا بیننا و تشکیل وفد مشرتك بعد الدمج للسفر الی  
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اجل ذلك  يف  ولکن،  ابألمر.  أبالغهم  و  و  کردستان  ابلعاطفة  املشحون  و 
الطبیعي   من  برزاين  رؤیة  و  الی کردستان  ابلذهاب  رفاقنا  قبل  من  التفاؤل 

 یرفضوا طلب محید. 

بعد الکونفرانس و يف یوم املغادرة و أان مل أزل يف بیت شیخي هساري أتی   
شخص و قال يل "بنتك مریضة و أم آزاد تنتظرك يف السوق لتأخذها الی  

دت بنيت ملراجعة الطبیب و بعد املعاجلة ودعتهما  الطبیب". خرجت و أخ 
أبجتاە   أان  وغادرت  القریة  الی  رجعتا مها  الی کردستان.  ذاهب  وقلت أبين 

 کردستان يف اللیل.  

عربان النهر و من داخل األراضي الرتکیة علی شکل جمموعات توجهنا حنو  
راضي  کردستان العراق. جمموعتنا کنا سبعة أشخاص. وصلنا الی داخل األ

العراقیة و ذهبنا الی مقر البیشمرکە. جهزوا لنا سیارة جیب و رافقنا مسؤول  
يف البیشمرکە لیوصلنا الی زاخو و ال تعرتضنا نقاط سیطرات األمن العراقي.  
وصلنا مقر البیشمرکە يف زاخو، مسؤول املقر کان عومسان قادي. وجدان يف  

نعم، قال حنن بیت میو مث  املقر ذایب میو أخو دهام، و قال"ابردو" قلت 
أورد مثال ابلکردي ما معناە حنن ضمنا الصعود للقیادة. أي أهنم عینوا يف  
األنتخاابت.   بعلمیة  املرور  آلیا و دون  أعادة تشکیلە  املزمع  قیادة احلزب 
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الدمیقراطي   احلزب  مقر  اىل  املوصل  حنو  توجهنا  و  املقر  يف  الغداء  تناولنا 
 هناك الی أربیل مث کاللة.  الکردستاين يف املوصل ومن

هناك قالوا أسألوا عن مقر أدریس و لیس مقر مال مصطفی، السؤال عن   
مقر مال مصطفی ممنوع. و صلنا کاللة و من هناك الی حاج أومران. سألنا  
البیشمرکة عن مقر أدریس، و کانت هناك أمرأة قریبة من   من جمموعة من 

الدمیقراطي  احلزب  من  "أنتم  قالت  أستغربنا کیف! کیف   املکان  السوري؟" 
کانت علی علم بقدومنا؟ قلنا نعم. أمرت أحد البیشمركة مبرافقتنا للمقر و  
قالت "أوصلهم للمقر و أرجع" و أضافت " هناك أنتظروا خارج املقر وال  
احلزب   يف  القیادیة  حقي  أمساعیل  زکیة  املرأة کانت  مباشرة".  تدخلوە 

 الدمیقراطي الکردستاين. 

مرت من خیمة أدریس. خرج   ٥٠ مکان األنتظار علی بعد حوايل  جلسنا يف 
شاب صغی رحب بنا. مث طلب منە أحد رفاقنا الشاي، فقال الشاب الشاي  
یقدم فقط وقت الظهر. شعران حبرج کبی نتیجة طلب رفیقنا و رفض الشاب  
یوصلها   منە  طلب  و  لە  أعطاها  و  مالحظة صغیة  عصمت  لطلبە. کتب 

قرأ الشاب املالحظة و عرف من حنن )وفد قیادة احلزب    ألدریس، عندما
الدمیقراطي السوري( شعر ابلوف ألنە رفض طلب رفیقنا بتقدمی الشاي لە  
ذهب و أحضر والدە معتذرا عن تصرفات أبنە بسبب جهلە و عدم تقدیرە  
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لنا. أعتذر والد الشاب و قال مل "یعرفکم و ظن أنکم من أهل بغداد" و مل  
لروج اال بعدما یقدم لنا الشاي، و قال "لو علم أدریس أننا مل  یسمح لنا اب

 نقدم لکم الشاي و أنتم ضیوف قادمون من سورای سیذحبنا". 

ذهبنا الی مقر أدریس و الذي کان عبارة عن خیمة، عند أقرتابنا مسعنا أحد   
أألعضاء القیادینی السابقنی يف حزب محید و کان أمسە درویش و رفیق آخر  

نفس احلزب أمسە صادق سبق و طردمها محید من حزبە جالسنی عند    لە من 
ملصاحلهم  یعملون  أهنم  و  محید  قیادة  و  الیسار  قیادة  ینتقدون  و  مسعود 
آيت   أین  من  درویش  "ای  أدریس  رد  و  األکراد.  لصاحل  یعملوا  الاصة وال 

و ال  ابلقیادینی؟ من أورواب! هؤالء هم القادة أالکراد املوجودون  يف الساحة  
منلك غیهم". سلمنا علی أدریس و من معە و أمر أبخذان الی أماکن أقاماتنا،  
کل مجاعة و مکاهنا الاص. حنن مل نعلم من هم احلیادیون املدعوون، عند  
أمرأة کانت   و کذلك  اآلغاوات  من  جمموعة  وجدان  األقامة  ملکان  وصولنا 

کانت عضوة يف  أخت املدعو درویش الذي طردە محید من حزبە فهي أیضا  
 حزب محید ولکنها ترکت احلزب تضامنا مع أخوها. 

بعد یومنی ثالثة قالوا هیا نذهب لقاعة املؤمتر يف انوبردان. يف الصباح مر   
موکب مال مصطفی و معە احلراس يف سیارة بیکاب و حنن تبعناە. يف قاعة  

ة  املؤمتر خصص عدد حمدود من الکراسي علی منصة مرتفعة قلیال عن أرضی
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القاعة للقادة، و مقابلها اجملموعة األکرب من املقاعد لبقیة املشارکنی. برزاين  
قال یتفضلوا القادة للجلوس علی الکراسي فوق املنصة. محید قال "ال حنن  
جنلس مع رفاقنا حتت و ال فرق بیننا". جلس برزاين و دارا توفیق فقط علی  

أجعلوا شخص  قال  و  برزاين ابحلدیث  بدأ  علیکم    املنصة.  خملص مسؤوال 
حتی لو کان راعي غنم. مث حتدث عن عثمان صربي و قال أبنە قدم من ترکیا  

لیتجسس علینا. سألە أحد احلاضرین أمسە بکرو  من عفرین "ای    ١٩٢٤عام  
عثمان  املناضل  تکتبون  خبات  جریدة  يف  و  ابلتجسس  تتهمە  أنت  سیدا 

حتدث عن أبراهیم  صربي"؛ قال "هذا مکتب السیاسي کتب و لیس أان".  
أمحد و املکتب السیاسي بشکل سليب و عن األشرتکیة قال "حنن أکراد و  
مسلمون ما دخلنا ابألشرتاکیة و الرأمسالیة؟ حنن أکراد و مظلومون ماعالقتنا  
ابلتقدمیة اليت تتحدثون عنها و جتعلوهنا شعارا لکم". قام جکرخوین و ذهب  

 مصطفی "ال جکرخوین، ال." مل  الی مال مصطفی و مهس يف أذنە. قال مال 
نعلم مباذا مهس جکرخوین و لکن بعد اجللسة سألناە ماذا قلت لربزاين؟ قال  

 " قلت لە لو شکلت جملس للقیادة فلیکون أحد أعضائها من النساء". 

أستمر برزاين يف حدیثە و القی علینا حماضرة دینیة و یذکران هبویتنا االسالمیة   
آنیة و األحادیث، مث قال" لیبقی کل من محید و  و یستشهد ابآلایت القر 

صالح عندان هنا ملدة عامنی". تدخل عبدەللا مال علي؛ )کان عضو سابق  
من حزب محید ولکنە کان معتزال عنهم( قال ای سیدا أضف الیهما حممد نیو   
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قال   "ماأمسك"  برزاين  سألە  احلزبنی.  من  الثانینی  الشخصنی  محو  رشید  و 
ي". مث التفت الی کاتب احملضر و قال أکتب حممد نیو ورشید  "عبدەللا مال عل

محو أیضا. و أستمر يف ألقاء حماضرتە علی نفس املنوال حنن أکراد و مسلمون  
و دیننا و قومیتنا و ما الی ذلك. و أضاف منذ اآلن فصاعدا دارا توفیق  
سیکون مسؤوال عن مؤمترکم و من عندە سؤال فلیسأل. أان رفعت یدي.  

"أتفضل کاکة" قلت سیدا أنت تقول ما هي األسرتاکیة و ماهي التقدمیة    قال،
نضال سیاسي و  املفاهیم، حنن يف سورای نضالنا  لنا هبذە  و حنن ال عالقة 
هذە   عن  األستغناء  نستطیع  ال  حنن  و  أشرتاکیة  حکومة  السوریة  احلکومة 

تطیعون  الشعارات. أنتم هنا عندکم اجلبل و قوات البیشمركة و األسلحة تس
حماربة من حتاربون ورفع الشعار الذي تقتنعون بە حنن النستطیع ألن أمکانیاتنا  
الکفة واحدة   أنت وضعت محید و صالح يف  حمددة. و هناك شئ آخر، 
وهذا لیس عدال. صالح وقف معکم وقت الشدة و دافع عنکم و محید  

نفس    متواطئ مع جالل و من املدافعنی عن جالل و یؤیدە فکیف حتسب هلم
 احلساب. 

صالح کان جالسا جبنيب و حبیب عبدالکرمی يف اجلنب اآلخر. محید کان   
جالسا جبنب دکتور حممود عثمان. أحتد النقاش بییننا و بنی مجاعة محید کل  
یدافع عن موقفە و موقف حزبە عن قضاای احلزام و العالقة مع النظام السوري  
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وجهنا حنو السیارات للرجوع الی  و..اخل. رفعت جلسة املؤمتر لذلك الیوم و ت
 أماکن أقاماتنا. 

أان و أحد رفاقنا أمسە حجي طالب کان عضو حملي من دیریك و ابلصدفة  
رکبنا سیارة کان فیها أعضاء مجاعة محید. رشید محو و طاهر صفوك و أبراهیم  
صربي من کبار قادة حزب محید. قال طاهر صفوك " سعید ابرودو، حتکي  

لنصل و سوف تری". قلت أفعل ما تشاء وال تقصر! أحتد    علی محید، أنتظر 
النقاش بیننا قلیال و تدخل اآلخرون و هدئ الوضع. وصلنا األکواخ حیث  
یقول   و  یؤنبهم  صالح  أمسع صوت  أجتماع، کنت  يف  قیادتنا کانوا  نقیم. 
"سعید ابرودو هو الوحید رفیقي و دافع عين، أان أستحیت أدافع عن نفسي".  

 هو الوحید قام و دافع عين". کلکم صمتم 

أنتهی األجتماع و خرجوا جلس صالح جبنيب و "قال مابك؟ أری و ضعك   
طاهر   بنی  و  بینە  مشادة  حصلت   " قال  السیارة  يف  رفیقي  طبیعي."  غی 
سعدون يف الطریق الی هنا داخل السیارة" اندی صالح علی عصمت و نیو  

یفعل کذا و کذا. بعد ذلك    و ذهبوا الی حمل أقامة طاهر مهددا أایهم سوف
أتی جکرخوین مع رشید محو و نقلوا أعتذار طاهر و قالوا محید أیضا منزعج  
جدا مما حصل الیوم من تبادل لألهتامات املتبادلة بیننا و أذا أستمر احلال  
بیننا علی هذا املنوال سوف یستغلونە احلیادینی و یسیطرون علینا. و طلبوا  
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محید الذي سوف یقدمە غدا مدافعا عن نفسە و    منا عدم الرد علی تقریر 
 رمبا یهامجکم نرجو عدم الرد علیە.  

الیوم الثاين من املؤمتر القی محید بدلوە ومل یرد علیە أحد من رفاقنا. يف الیوم  
الثالث کنا ننتظر أجراء االنتخاابت جهزان مرشحینا و جلسنا منتظرین عملیة  

اجملاورة للقاعة و تبعە أعضاء القیادة حلزبە    التصویت. رأینا برزاين یدخل الغرفة
جاء مصطفی حممد بك من درابسیة، اندی علی سلیم حاجو و قال ای سلیم   
ستصبح قیادي، أنتم يف بیت حاجو  نرفع عضو من عائلتکم للقیادة. قال  
سلیم "أان! کیف؟  أان أنتظر قدوم أي شخص القریتنا من الیسار لکي أتعلم  

لسیاسة؛ کیف أستطیع أقود غیي؟ أجعلوا حزين يف القیادة.  منە کم کلمة يف ا 
 )حزين حاجو کان یدرس يف أورواب(. أان ال أستطیع".  

من    ٤شخصا لتشکیل قیادة مرحلیة؛    ١٣داخل الغرفة شکلوا قائمة من  
) عصمت فتح ەللا   دیبو   – عندان:  و رفعت    -هبجت مال أمحد   - یوسف 

متر    - أبراهیم صربي  - کورداخي مرشح( و من مجاعة محید: )رستم مال شامو 
األکراد يف سورای<   من    - >من وجهاء  و  مرشح(  دقوري  أغا  فیصل  و 

صادق من    -درویش مال سلیمان  - أشخاص: )دهام میو  احلیادینی مخسة 
سلیم حاجو(. شفیق علو، کان أبن خمتار قریة    -شیخ حممد عیسی   - کورداغ

أورواب عام   لدراستە يف  أکمالە  بعد  عاد اىل قریتهم.    ١٩٦٨>کرنکو<. 
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جأين صاحل کدو و قال أود زایرة شفیق علو يف قریتهم. فسألتە ما امناسبة؟  
ا يف احلزب. قلت ماذا؟ منذ مىت أصبح رفیقنا يف احلزب؟ قال  قال ألنە رفیقن

کدو أبمر القیادة هو عضو و عضو قیادي أیضا. أصبح شفیق عضو قیادي  
ومل یکن على وائم مع رفاقە وال مع آرائهم وال مع سیاسة الیسار. أان قلت  
ای أخوان هذا لیس منا. کیف یرتشح أبسم الیسار؟ بعد رفضنا لە ذهب الی  

و  برز  األشرتاکیة  و  التقدمیة  شعار  أرفع  مل  و  عنهم  خمتلف  أان  قال  و  اين 
الی املشرفنی علی   برزاين رسالة  القیادة. أعطاە  لذا مل یقبلوين يف  املارکسیة 
اللجنة   شکلت  وبذا  احلیادینی.  ضمن  القیادة  قائمة  علی  لیضاف  املؤمتر 

الیمنی و  الیسار  من  املتکون  اجلدید  التشکیل  ا  هلذ  احلیادینی  املرکزیة  و   
 شخصا.   ١٤جمموعهم 

عدان الی سورای و بدأت الکتل الثالثة کل من جانبە زایدة نفوذە يف التشکیل  
اجلدید بزایدة عدد أعضائە. کل من جانبە حیاول أعادة کل األعضاء السابقنی  
من کتلتە من املطرودین و املعتزلنی و اجملمدین و الی ذلك. مجع األعضاء و  

العددي دهام    التفوق  النوعیة.  عل حساب  الکتل  أولوایت کل  من  کانت 
میو قام بتشکیل هیئات علی حسابە الاص. محید حاج درویش و رشید  
محو عادوا من کردستان أبجازة و رفاقهم طلبوا منهما البقاء و عدم العودة  
الی کردستان، مسعوا کالم رفاقهم و مل یعودوا ومل یکملوا سنة يف کردستان.  



106 
 

أیضا الی کردستان ولکنە مل    حنن  العودة  البقاء و عدم  نیو  طلبنا من حممد 
 یسمعنا و عاد الی هناك. 

القومي    النضال  ربط  قرران  و  عقدان کونفرانس  أیضا  حنن  سنة  یتجاوز  مل 
ابلنضال الطبقي. هبجت مال أمحد کان عضو نشیط ولکن مع األسف ترکنا  

ت و ال یستطعیون العمل  و انظم اىل کتلة دهام میو. و قال "هؤالء أغاوا
يف السیاسة بعد مدة قلیلة سیرتکون العمل السیاسي حنن نبقی يف الواجهة و  
مقربنی من برزاين". لیس هبجت لوحدە أنظم لکتلة میو أربع أو مخسة من  
و  ذهبت  أیضا  أان  طليب  يف  میو  أرسل  أیضا.  حزبنا  من  منطقیة  أعضاء 

األراء، أبلغتە أبن أسلوبە يف السیاسة    تناقشنت معە يف بیتە ومل نکن متفقنی يف
هو أشبە بشراء العضو ابملال ولیس أقتناع العضو بتوجهاتە السیاسیة و هذا  
عیب حسب قناعيت. املفروض بکم أنتم احلیادین تکونوا   کحکام حیادینی  
بنی األطراف السیاسیة املتخالفة و لیس تشکیل تنظیمات و حماولة السیطرة  

زایريت لبیت دهام میو، شیخ حممد عیسی کان عائدا من   علی احلزب. أثناء 
کردستان و کان جالسا هناك أیضا أشرت علیە و قلت هذا الشیخ أیضا  
أصبح عضوا قیادای يف املرحلة األنتقالیة، کان يف دیر الزور یبکي أمام القاضي  
و تنکر لکل مبادئە احلزبیة. أستاء الشیخ و تکدر من کالمي و قال: ما هذا  

لکالم؟ قلت ألیس صحیحا ای شیخ؟ هبجت کان موجودا أیضا و شخص  ا
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آخر أمسە غازي برو  )أبو لقمان(، صدیق أملسؤول األمين املعروف حممد  
 منصورە و صدیق میو أیضا. 

بیت دهام میو اصبح مرکزا للمداوالت احلزبیة و بشکل علين و ال من   
زاد جدیر أبن یکون  حیاسب . غازي رجل غين و متمکن مادای، قال أبو آ 

من رفاق میو. قلت ای أبو لقمان أنت آخر من یتکلم يف هذە املواضیع!  
أنت أسکنت األمن يف دارك و تتاجر يف املمنوعات و هتریب السالح. أین  
هبذا   تتکلم  أن  حقك  من  لیس  سعید  ای  "ال  میو  قال  الوطنیة؟  من  أنت 

بو آزاد حر فیما یقول و  األسلوب مع أبو لقمان". رد غازي و قال "ال ال؛ أ
لن یزعل منە أحد".  محید کان علی طرف و دهام میو علی الطرف اآلخر  

 و حنن مستقلنی لسنا علی أي طرف.

( جرت أنتخاابت جملس الشعب، محید مل یتفق مع  ١٩٧١يف ذلك العام)  
الطرفنی   مع کلتا  نتفق  مل  أیضا  حنن  و  مشرتکة  قائمة  لتشکیل  میو  دهام 

ئمة موحدة. قیادة الیسار املتمثلة بیوسف دیبو و عصمت فتح  للمشارکة بقا
ەللا تزحزحوا أمام میو ولکن القاعدة يف احمللیات و بعض الرفاق اآلخرین يف  
املنطقیة مل تساوم و خصوصا حملیة العامودا؛ قالوا "حنن لن نتبع األغاوات".  

یطلب منا  و أجربت القیادة يف الیسار علی الرتاجع عن موقفە. عصمت کان  
نتنکر الفکاران الیساریة ألرضاء الیمنی من األغاوات و املالك. کان یقول،  
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أستقالتنا".   أنتم قلتم أشرتاکیتنا أشرتاکیة علمیة حنن سنقدم  أذا  "ای أخوان 
دهام میو طلب حذف شعار )حنو املزید من الطوات األشرتکیة( يف "دنگي  

ار أیضا التوقف عن املطالبة  کورد" )جریدة احلزب( و طلب من أعضاء الیس
ابألشرتاکیة. قام عصمت بتلبیة مطالب میو و حذف شعار )حنو املزید من  
الطوات األشرتاکیة( مل نسکت هلما، يف أجتماع مشرتك ألعضاء القیادة و  
املنطقیة  قلنا هلما أي نوع من الیسار أنتم؟ ای عصمت أنت کنت تتباهی يف  

یسار يف اجلمعایة، و اآلن ترضخ لضغوط أعداء  املؤمتر و تقول حنن أسسنا ال 
تقدمینی! أجربان یوسف و   أنتم لستم یسارینی و ال  الیسار و األشرتاکیة.  
عصمت علی عقد کونفرانس و قرران ربط النضال القومي ابلنضال الطبقي  

 . ١٩٧١و أنفصلنا عن مجاعة دهام میو عام 

صال  العراق.  يف کردستان  نیو کانوا  حممد  و  من  صالح  مطلواب  ح کان 
احلکومة السوریة و مل یکن مبقدورە العودة الی سورای. ولکن حممد نیو کان  
علی   و یشجعنا  یؤید خطواتنا  نلتقي کان  وعندما کنا  یعود،  و  أبجازة  أیيت 
مواقفنا و بشکل سري و ال یرید األنضمام جلماعة میو. شکلنا قیادة بضم  

وش ابألضافة الی عصمت و یوسف  حممد عباس و عزیز أومري و عبدالرزاق ت
 . ١٩٧٣دیبو و رفعت کورداغي الی العام 
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کتلة محید و کتلة میو کانوا علی علم بعقد املؤمتر و کذلك برزاين. عصمت   
لرفع   الی کردستان  سافروا  من کتلة محید  شامو  مال  رستم  مع  الیسار  من 

و یعمل  شکوی الکتلتنی من تصرفات دهام میو ألنە کان ینحاز لألغاوات  
لصاحلهم علی حسابنا حنن؛ شرکائە املفرتضنی يف تشکیلة املؤمتر الوطين لعام  

يف انوبردان.  عزیز أومري أیضا ذهب الی کردستان لنفس الغرض    ١٩٧٠
املشاکل   يف حل  للتدخل  العراق  املسؤولنی يف کردستان  دفع  يف  یفلح  ومل 

. تلقی میو رسالة  العالقة بنی الکتل بعد مؤمتر انوبردان، ولکن دون جدوی 
دعم من مصطفی الربزاين یذکر فیها ختویلە ملیو بدمج احلزبنی. أجتمع دهام  
میو معنا يف حملیة عامودا أان کنت مسؤوال هناك. رفاقي مل یقبلوا آبرائە و  
أنتقدوە کثیا، قال علی أثرە "ای اهلي عامودا کلها أصبحت ابرودو!" حماولة  

ا يف حزب واحد ولدت میتة و بوادر الفشل  مجع الکتل السیاسیة و دجمه
ظهرت فیها قبل مغادرة القاعة اليت مجعتنا يف انوبردان. و ابلنسبة للقوی  
من   الکثی  فقدت  و  أکرب  السارة  الکردیة کانت  التقدمیة  و  الیساریة 

 مکتسباهتا السابقة سیاسیا و تنظیمیا.
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العراقي يف انبردان  اللقاء مع کرمی أمحد سکرتی احلزب الشیوعي  
١٩٧٠ 

 

وجودي يف کردستان سنحت يل فرصة اللقاء مع شخصیات سیاسیة معروفة  
العراقیة. من هذە الشخصیات کان  علی الساحة السیاسیة الکردستانیة و 
کرمی أمحد سکرتی حزب الشیوعي العراقي آنذاك. حزبە کان منضوای ضمن  

ال حزب  مع  العراقیة  التقدمیة  الوطنیة  الرئیس  اجلبهة  بقیادة  العراقي  بعث 
الناقاشات کانت حول األحداث   البکر. أغلب حماور  العراقي أمحد حسن 
و   بدولنا  مایتعلق  و  عام  بشکل  اآلقلیمیة  و  العاملیة  الساحة  علی  اجلاریة 
ثورة   موضوع   انقشناها  اليت  املواضیع  ضمن  من  خاص.  بشکل  األکراد 

زب الشیوعي العراقي بقیادة  و دور احل  ١٩٥٨متوز    ١٤عبدالکرمی قاسم يف  
للحزب   السوفیيت  االحتاد  نصائح  و  فیها  عادل  سالم  آنذاك  سکرتیە 

 الشیوعي العراقي عن کیفیة املشارکة يف الثورة.   

قال کرمی أن احلزب الشیوعي العراقي کان یتمتع بقوة تنظیمیة کبیة، مدنیة  
ثورة   بعد  و  قبل  واسعة  مجاهیة  مساندة  و  عسکریة  بقیادة  متو   ١٤و  ز 

عبدالکرمی قاسم. أستشار عادل سالم سکرتی احلزب، السلطات السوفیتیة  
حول نیة احلزب يف قلب احلکم امللکي يف العراق و أخذ مقالید احلکم يف  
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العراق من قبل الشیوعینی و مبشارکة القوی التقدمییة و الیساریة من األحزاب  
دة من الطبقات الکادحة من  يف الساحة السیاسیة العراقیة و الدعم و املسان

اجلماهی. و أضاف کرمی أبن السوفیت مل یوافقوا علی مقرتح سالم  عادل  
کما هو و أقرتحوا علیە فکرة أخری؛ وهي تقدمی زعیم مستقل کغطاء خارجي  
و وجە للثورة و دعمە من قبل احلزب الشیوعي و القوی التقدمیة األخری  

السیاسیة  حنو حتقیق نفس األهداف    علی الساحة العراقیة و توجیە األمور 
املرجوة و املرسومة من قبل هذە القوی. وهذا ما حصل فعال ؛ عبدالکرمی  
قاسم کان وجە الثورة و رجل مستقل و وطين عراقي أبمتیاز. لقی کل الدعم  

 من الشوعینی و القوی التقدمیة األخری و منهم االکراد.  

قاسم. أبضعاف  قال کرمی أبن األکراد أخطأوا خطأ فضیع  ا عندما حاربوا 
حکومة قاسم، أصبحت الساحة مهیئة للقومینی العرب والبعثینی  العراقینی  
و خرجوا بـمظاهرات حاشدة و بدعم من عبدالناصر أایم الوحدة بنی سورای  
و مصر، والقوی القومیة و البعثنی يف سورای. شعروا األکراد خبطأ خطوهتم  

مة قاسم أیضا  کان خمطئا يف کیفیة املعاملة  ولکن بعد فوات األوان. و حکو 
مع معارضیە، فأختار أسلوب البطش و التنکیل بدال من سیاسة النقاش و  

 احلوار.  
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 ١٩٧٣مؤمتر الپاريت الیساري 
 

بعد مغادرة صالح بدرالدین لکردستان اىل املانیا عاد  و أستقر يف بیوت،  
ەللا غالبو طرح  صالح فکرة  و خالل أجتماع القیادة و املنطقیة يف بیت عبد 

املرکسیة  لفکرة  احلزب  لعمل  -تبين  فکري  املاویة کمنهج  نظر  من  اللینیة 
احلقیقة کانت   احلزب. حبثنا الفکرة وجرت مناقشات کثیة حول الفکرة و 
هناك أشخاص غی کفؤین آنذآك يف قیادة احلزب من أمثال عزیز أومري و  

 و کذلك حممد نیو. الدافع  حممد عباس و یوسف دیبو و عصمت فتح ەللا 
املارکسیة اآلیدیولوجیة  تبنیها  - الرئیسي لطرح وتبين  العمل علی  و  اللینینیة 

الدعم   و  املساندة  و  التأید  حلشد  للحزب؛ کان  السیاسي  العمل  کمنهج 
نفس   تتبنی  اليت  والدول  األحزاب  املنظمات و  قبل  من  املعنوي  املادي و 

يف ذلك الزمن  يف صراعتها بنی املعسکر    الفکر السیاسي. العامل کان منقسما
بقیادة   األمربایيل  الرأمسايل  املعسکر  و  الصنی  و  السوفیت  بقیادة  األشرتکي 
أمریکا. خالل األجتماع قام حممد نیو ألداء الصالة و قال ای صالح "تبين  
الفکرة املارکسیة يف جمتمعنا عمل غی مناسب و صعب." رد علیە صالح  و  

ذە الطریقة نستطیع حشد الدعم املادي و املعنوي للحزب  قال "ای سیدا هب
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و أکید سوف نالقي الدعم املايل." قال نیو "أذا األمر کان هکذا، أذن، ەللا  
 و أکرب و بدأ ابلصالة". 

اهلیئات    بنی  األجتماعات  خارج  و  االجتماعات  خالل  املناقشات  بدأت 
اسب لتمریر الفکرة و تبنیها  املختلفة للحزب، قبل عقد املؤمتر لتهیئة اجلو املن
يف بیت خضر مستیە    ١٩٧٣کمنهج جدید لعمل احلزب . عقدان مؤمتر عام  

رفعت   واحدة  لیلة  الؤمتر  أعمال  دامت  الغريب.  احلي  يف  القامشلي  مبدینة 
کورداغي کان عضو قیادي غاب عن املؤمتر . جرت املناقشات حول مسألة  

من الفکرة کم عضو  عارض  للحزب  جدید  يف    النهج  البعض  و  القاعدة. 
القیادة عرب عن أمتعاضهم و لکن األکثریة صوتت لصاحل تبين النهج اجلدید  

 اللینیة کمنهج العمل السیاسي للحزب. -و مت أقرار املارکسیة 

مت عملیة أنتخاب أعضاء القیادة و مت ترشیحي و لکنين رفضت. يف الصباح    
غي العضو القیادي قادما من  بینما کنا نغادر مکان املؤمتر وصل رفعت كوردا

عفرین و سألين عن وقت  أنعقاد املؤمتر  قلت لە عقدان و أنتهی املؤمتر ملاذا  
أتخرت ومل حتضر؟ قال اللعنة، وغضب کثیا مث قال "لکنهم أعطوين موعد  
الیوم" و غادر غاضبا و التحق بعد ذلك حبزب صاحل کدو. من أعطاە املوعد  

ە املوعد الطأ؟  ال ندري. و احلجة کانت هي أن  ؟ القیادة. وملاذا أعطیت ل
هو   حزبکم  من  القیادة  األعضاء  حد  أبن  القیادة  أبلغ  قامسلو  عبدالرمحان 
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السوریة. وهل هذا الرب کان صحیحا؟ ابلطبع ال. جمرد   املخابرات  عمیل 
 عذر للتخلص من هذا الرفیق. 

بة تطبیقها  سبب رفض البعض من الرفاق لفکرة تبين املارکسیة کان لصعو  
بشکل عملي داخل جمتمع حمافظ و متدین مثل اجملتمع الکردي و التحدایت  
اليت یواجهها احلزب بسببها يف املستقبل. أصدر احلزب کراسا حول أعمال  

مؤمتر    احلزب يف  مقررات  تبين    ١٩٧٣و  وقع  "األمحر".  ابلکراس  عرف 
خل احلزب. أحتج  احلزب للمنهج الفکري اجلدید کان کوقع أنفجار القنبلة دا

یتعلق   لیننی و ماو فیما  الکثی من أعضاء احلزب علی مقوالت مارکس و 
أبفکارهم و آرائهم حول مسألة حساسة کمسألة الدین و طلبو التفسیات  

 من القیادة حوهلا. 

 ضبط الکراس األمحر مع أحد الرفاق من قبل األمن
 

اجملندین يف    مت ضبط نسخة من هذا الکراس عند أحد أعضاء احلزب من  
الشام، و هو الرفیق أمحد أوسیە بزونة. و يف التحقیق معە من قبل األمن عن  
مصدر الکراس قال من الرفیق عزیز شرکس من عامودا. مت أعتقال شرکس   
قید   علیە  االبقاء  و  أحتجازە  مت  اهلرب.  الیستطیع  و  أیضا  عسکرای  کان 

ممنوع و سوف یبقی    األحتجاز ألن األنتماء ألي حزب سیاسي داخل اجلیش
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عندهم و ممنوع علیە الروج اال أذا قرر التعاون معهم و العمل لصاحلهم.  
قال عزیز أنە موافق علی العمل معهم و وقع علی قرار املوافقة و منحوە  

 لیة و أطلقوا سراحە لیذهب الی البیت.   ٢٠٠أجازة مع  

لنا    شرح  احلادث،  حول  معە  للتحقیق  عصمت  و  أان  ذهبت  البیت  يف 
ابلتفصیل ما حصل. قلنا أرجع املبلغ هلم و قل لن أتعاون معکم. قال "أان  
أستخدمت حیلة التعاون معهم لکي أخرج و اأنتم تساعدونين يف اهلرب الی  

سلم مع  کردستان العراق." الثورة الکردیة يف کردستان العراق کان يف حالة ال
بغداد آنذاك. قلنا هذا عمل صعب ألنك عسکري و هتریب عسکري سوري  
الی صفوف الثورة یکلف احلزب کثیا سیاسیا و أمنیا. رجع للجیش و حنن  

 رفعنا عنە صفة احلزبیة و کان عضو منطقي. 

صاحل کدو و حسنی شرکس و محزة کانوا جمندین ابالضافة ألی رفاق آخرین   
ددون علی بیت حسنی أوسیە، صهر کدو الذي کان یعیش  يف الشام. کانوا یرت 

يف الشام. من أجل سالمتهم و لکی ال جیلبوا أالنتباە لتجمعهم کانوا یذهبون  
علی شکل وجبات من شخص أو شخصنی. عزیز شرکس و يف طریقە الی  
بعد   معاە  الذي حقق  احملقق  مع  واقفا  رأی صاحل کدو  أوسیە  بیت حسنی 

حدثون مع بعضهم. وعندما رأوا عزیز قادم؛ ذهبوا  کشف الکراس لدیە و یت 
الی شارع آخر حماولنی الزواغان منە. ولکن عزیز تبعهم و وجدهم يف الشارع  
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اجملاور و الزالوا یتحدثون معا. و مع أقرتابە أکثر مسع احملقق مغادرا و هو  
یقول لصاحل: "هذا الکلب مازال یتبعنا، أان سأذهب." قال عزیز لصاحل "ال  

کر ای صاحل أنکشفت!  منذ أایم هذا احملق سلم علیك عندما کنا منشي معا  تن
و أنت قلت أان ال أعرفە و هو سلم علیك ولیس أان. ماذا تقول اآلن؟" أنکر  
صاحل کدو أهتام عزیز لە و قال" ال أان أعتقلت قبلك لذلك هو یعرفوين" .  

عالقتە ابحملقق قال  مل یقتنع عزیز بکالم کدو و أحل علیە ابلسؤال عن حقیقة 
 کدو سأخربك کل شئ عندما نعود الی الفندق.  

يف الفندق واصل األثنان جدهلم احلاد و تدخل نوري الیزیدي و قال" ای عزیز  
التحقیق معە ألنك لست مسؤولە احلزيب".   لیس من حقك حماسبة کدو و 
تشجع کدو ق قال "لن أخربك و من حق عصمت التحقیق معي ألنە هو  

يف احلزب". يف تلك الفرتة عصمت کان املسؤول األبرز يف احلزب  مسؤويل  
الی   صاحل کدو  عاد  صالح.  مع  العراق  يف کردستان  نیو کان  حممد  ألن 
القامشلي ذهبنا أان و عصمت للتحقیق معە. قال کدو "نعم طلبوا مين التعاون  

لیة." بلغناە بضرورة أرجاع املال هلم و التوقف عن    ٢٠٠معهم و منحوين  
التعاون معهم. بعد عودتە الی الشام و التحاقە بوحدتە العسکریة کتب لنا  
رسالة ذکر فیها أبنە رمى املئيت لیة يف وجههم و توقف عن التعاون معهم.  

 )کنت حمتفظا ابلرسالة حلنی خروجي من سورای(.  
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احلزبیة عن عزیز شرکس و صاحل کدو. کانوا   احلادثة رفعنا صفة  بعد هذە 
ی خالف مستمر. بعد فرتة و بشکل مفاجئ أصبحا صدیقنی قریبنی  األثننی عل

من بعضهما و شکلوا مع نوري یزیدي تنظیم أبسم اجلناح األشرتاکي و التحق  
هبم فیما بعد رفعت کرداغي و هالل خلف. و التنظیم کان صنیعة األمن ومل  
یتجاوب أي تنظیم أو حزب کردي يف سورای معهم. کانوا غی مقبولنی من  

جلمیع حتی دهام میو مل یقبلهم، ولکن بعد خالفنا مع صالح بدرالدین و  ا
تقدمی أستقالتە من احلزب طلب من هؤالء من اجلناح األشرتاکي و کذلك من  

 هالل خلف الذي کان موقوفا من قبل من احلزب التعاون معە. 

 ١٩٧٤خالف بنی قیادیی احلزب عام  
بعد تبين املارکسیة يف برانمج احلزب  تطور الالف تدرجییا بنی أعضاء القیادة  

و ظهر للعلن و بشکل صارخ و أنقسم أعضاء القیادة الی جمموعتنی. حممد  
من   نیو و حممد عباس وعزیز داوي يف جهة، صالح و عصمت ویوسف 
اجلهة األخری. أان کنت عضو منطقي و مسؤول منطقة عامودا، ولیس عضو  

ت التحضییة للمؤمتر بنی قواعد  قیادي. يف نفس تلك السنة أجرینا أنتخااب
مع   أجتماعات موسعة  أقام خالهلا  نیو جبولة حزبیة  قام  احلزبیة.  اهلیئات  و 
احلزبینی يف مناطق خمتلفة يف اجلزیرة. يف االجتماع املوسع ملنطقيت هاجم أثناء  
حدیثە علی صالح و أنتقدە بشکل الذع بسبب أدخالە للفلسفة املارکسیة  
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و قال أیضا أبن صالح یهاجم علی مال مصطفی    کمنهج سیاسي للحزب 
وحنن ننهیهە عن ذلك. هنا ، عند هذە النقطة أان أستوقفتە وقلت الکالم  
علی رفیقك و أمنی عامك يف احلزب هبذا الشکل بنی اجلماهی و يف أجتماع  

 عام عمل غی صحیح، و خمالف لقواننی و سیاقات العمل احلزيب. 

البسیطة بنی    قبل هذا األجتماع حممد نیو کان یبعث يل بعض املساعدات 
احلنی و اآلخر. مثال کم کیلو سکر أو شراء ثوب جدید، کنت أعلم أن هذە  
املساعدات لیست خالیة. يف موسم احلصاد أردت الذهاب الی العمل مع  
احلصادات کما کنت أفعل من قبل منعين من الذهاب و أخربتە أبنين مدیون  

لیة قال حنن يف    ٤٠٠عن مبلغ الدین و قلت  و جیب علي تسدیدە سألين  
احلزب سوف نسدد دیونك و حنن لن نعمل هذا املوسم أیضا. يف االجتماع  
أثناء   قامشلي  من  املنطقیة هاجم عبدەللا غالب عضو منطقي  للهیئة  التايل 
األجتماع علی صالح و شتمە يف غیابە لنفس األسباب اليت ذکرها حممد نیو  

. تدخلت و تشاجرت معە و وصل احلال الی األشتباك  يف األجتماع السابق
هذە   أبن  أدرکت  احلزب.  من  أستقالتە  عبدەللا  قدم  أثرها  علی  أبألیدي 
غالبو   عبدەللا  و  أومري  عزیز  و  نیو  قبل  من  املتزامنة  و  املنسقة  اهلجمات 

 لیست جمرد صدفة. 
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ري،  خالل تلك الفرتة علمت بوجود نیو يف بیت أحد الرفاق أمسە نعمت أوم 
ذهبت لرؤیتە تفاجأت بوجود حممد عباس و عزیز أومري و عبدەللا غالبو معە  
هناك مع العلم أن عبدەللا کان قد أستقال من احلزب. ماهي مناسبة جتمعهم؟  
نیو و هذا زاد من   أان مع حممد  بقیت  البیت و  الثالثة  مع دخويل غادروا 

ن  أخری خالل  مرة  و  ما.  شیئا  رمبا خیبئون  أزید  الفرتة کنا يف  شکوکي  فس 
الفلسفة   تفسی  یطالب فیە  الرفاق يف األجتماع  أجتماع منطقیة سأل أحد 
املارکسیة، وجهت طلب الرفیق الی حممد نیو مسؤول األجتماع، بدأ ابلتذمر  
مرة أخری و محل صالح مسؤولیة حتریف برانمج احلزب و تبين املارکسیة. و  

غی موجود يف جمتمع مثل جمتمعنا؟  "قال کیف أستطیع أن أقول للناس أبن ەللا  
". هنا تدخلت مرة أخری و قلت ەلل ما قصتك مع صالح ای مال ؟ و ما سر  
هجومك الدائمي عی صالح هذە األایم؟ تطور الوضع بیننا و زادت املشاحنة  
بیننا و قال نیو " ایسعید أان لن أعمل معك بعد اآلن" بعد األجتماع کتبت  

 و و مافعلە يف تلك الفرتة الی القیادة.  تقریرا عن حرکات حممد نی 

أجتمع القیادة بعد ثالثة أشهر يف احللب، أان مل أکن من ضمن احلاضرین فیە  
الذي کان   عصمت  روایة  حسب  ولکن  فقط  للقیادة  األجتماع کان  ألن 
حاضرا يف األجتماع نیو طلب عقد مؤمتر و صالح طلب مهلة شهرین الی  

ة غادر نیو األجتماع و قال حنن لن نعمل بعد  ثالثة لعمل التحضیات الالزم
اآلن يف هذا احلزب و قبل مغادرتە طلب منە صالح األنتظار ألن هناك تقریر  
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علیە و لکن نیو رفض األنتظار و غادر األجتماع مع عزیز أومري و حممد  
 عباس.

أمکانیة   القیادة يف حلب عقد أجتماع لدراسة  بعد أجتماع  أقرتح عصمت 
ل املشاکل و األشکاالت اليت یعاين منها احلزب و سبل عالجها عقد مؤمتر حل

ملنع حدوث األنشقاقات داخل احلزب. أجتمعنا مع جمموعة من الرفاق و  
حبضور نیو و أقرتحنا عقد مؤمتر ولکن نیو رفض االقرتاح و قال لن أقبل و  

بو  غادر و معە جمموعة کبیة من الرفاق و شکل کتلة أخری و معە عبدەللا غال
 و عزیز أومري. 

سافر کل من نیو و أومري الی کردستان العراق لیطلبوا من أدریس التوسط   
لدی جمموعة دهام میو کي یقبلوا أنضمام نیو و مجاعتە الیهم. میو و أغلبیة  
من   عودهتم  بعد  ذلك.  بعد  ماذا حصل  نعلم  ال  السجن.  يف  قیادتە کانوا 

الی حزب   نیو  العراق أنضم حممد  بقیادة شیخ  کردستان  الشعب الکردي 
ابقي الذي کان عدد أعضائە أربعة أشخاص فقط. و أنفرط عقد کتلتە وهو  
أنتقل الی الشام و قام ببناء بیت مباشرة فأستنتجنا أبنە خالل سفرە الی  
کردستان العراق  رمبا حصل علی مساعدات مالیة من أدریس و لعب لعبة  

من املساعدة املالیة و أالستحواذ    األنضمام الی حزب شیخ ابقي لیحرم رفاقە
 علیها لوحدە. 
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 أعتقال حممد نیو مع مضیفە يف قریة تل کوجر و أهتامە ابلتجسس.

ظهرت يف منطقتنا عصابة أجرامیة کانت تقوم بعملیات    ١٩٦٧خالل عام  
العراقیة.   احلدود  اىل  املنطقة وصوال  يف  املنازل  أقتحام  و  القتل  و  السلب 
ابملقابل، کثفت احلکومة من عملیات البحث و التفتیش. دورایت مشرتکة  

لیال و  من األمن و الشرطة کانت جتوب املنطقة املشمولة حبثا عن العصابة  
من   القریبة  تل کوجر  قریة  البیوت يف  نزل ضیفا عند أحد  نیو  هنارا. حممد 
احلدود العراقیة. أقتحمت دوریة أمنیة مشرتکة منزل املضیف يف اللیل و شکوا  
أبمر نیو ألنە لیس من أهل القریة. فأعتقلت نیو و صاحب البیت. عادت  

. أدعى نیو أبنە متکن من  املفرزة اىل قامشلي مع نیو و مضیفە مع وجە النهار 
القفز من سیارة املفرزة و اهلرب من أیدیهم يف غفلة منهم. و عندما سألنا  
 صدیقە يف السیارة بعد ذلك قال " أنين کنت انئما وال أعلم ماذا حصل".  

کنت يف قامشلي يف بیت فرحان بییە مع أمحد رحیە و    ١٩٩٣يف عام    
وصول جنازة عصمت فتح ەللا من  یوسف حلبو و عزیز أومري. کنا ننتظر  

حلب. حتدثنا کاملعتاد عن االحزاب و مشاکل األحزاب و ما اىل ذلك. قال  
عام    اجلیب  من  هروبە  منذ  نیو  حممد  أبن  یعلم  أبنە کان  أومري  عزیز 

الطویل؟  ١٩٦٧ الصرب  هذا  ما  عزیز  ای  قلت  لألمن.  یعمل جاسوسا  کان 
یعمل جاسوسا لدى    ١٩٦٧کیف تعلم أبن رفیقك يف احلزب و منذ عام  
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األمن و أنت أستمررت ابلعمل معە بعدها ملدة طویلة و شققتم الیسار معا  
 . هل هذا معقول؟ أي کالم هذا؟ و من یصدقە؟. ١٩٧٤يف العام 

ذکرت هذا املوقف مع عزیز أومري و يف ذلك الیوم املشهود و مع أشخاص   
بدرا  صالح  یهاجم  يف کتابە  عزیز  أبن  مسعت  ألنين  یتهمە  آخرین  و  لدین 

ابلتجاوز على السید مصطفى الربزاين. أود تذکیە أبن أهتام اآلخرین لیس  
من قیم و مبادئ السیاسي الوطين و النزیە. و صالح کما عرفتە أان ويل معە  
أتریخ طویل يف العمل احلزيب ال میکن أن یبدر منە کالم بذئ على أحد، و  

شعب الکردي. فأرجو سحب  خصوصا أذا کان هذا الشخص رمزا من رموز ال
العمل   ممارسة  يف  املهنیة  الغی  أسالیب  أستعمال  عن  التوقف  و  أهتامك، 

 السیاسي و احلزيب.  

 

 أتفاق احلزب مع احلزب الثوري الکردستاين العراقي 
 

بعد ألتزام احلزب ابلنهج املارکسي اللینیين کربانمج عملە السیاسي منذ عام  
مشاکل    ١٩٧٣ من  عاانە  ما  عانی  يف  و  اجلدید،و  النهج  بسبب  داخلیة 

التوجە   األحزاب ذات  أو  من احلکومات  احلزب أي دعم  یتلقی  مل  املقابل 
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آنذاك کاالحتاد  القائمة  األشرتکیة  الدول  منظومة  أو  الصنی  مثل  املماثل 
و   مايل  لدعم  حباجة  احلزب کان  األخری.  األشرتاکیة  الدول  و  السوفیيت 

حزاب و املنظمات الیساریة بشکل عام  املعنوي وعالقتە کانت جیدة مع األ
يف بیوت. لکن حال تلك احلرکات و املنظمات کانت مشاهبة حلال حزبنا  
من حیث األمکانیات املادیة و مل تکن أبستطاعتها مساعدتنا. و یبدو أبن و  
بعالقتە مع   یتعلق  فیما  نتیجة لظروف ما  داخل احلزب، أو  لسبب ما أو 

أظ أو کحل  األخری.  تقارب خالل  اجلهات  مستحب حصل  وغی  طراري 
الثوري   احلزب  بنی  بیوت،  يف  احلزب  سکرتی  بدرالدین  صالح  أقامة 
الکردستاين العراقي التابع هلاشم عقراوي يف بغداد و حزب الیسار الذي غی  
أمسە الی حزب االحتاد الشعيب الدمیقراطي الیساري الکردي فیما بعد. توصل  

مبوجبە أتفاق  الی  مالیة    اجلانبان  مساعدات  مبنح  الکردستاين  الثوري  یقوم 
لیة لبنانیة الی حزبنا الیساري ولکن وفق شروط    ١٦٠٠٠منتظمة قدرها  

 ثالثة: 

 أن حنارب نظام األسد.  •

 نؤید احلکومة العراقیة.  •

 ال نؤید برزاين و الثورة يف کردستان العراق.  •
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هاشم من جانب الثوري  مت التوقیع علی األتفاق بنی عبداجلبار عقراوي أخو  
الکردستاين و کل من صالح بدرالدین و عصمت سیدا و یوسف دیبو و  
مصطفی مجعة من عنی العرب، أعضاء املکتب السیاسي للحزب. حنن أعضاء  
احلزب دون القیادة مل نکن نعلم هبذا األتفاق. ولکن أان شخصیا  شعرت  

 خطاب احلزب  بتغی وضع احلزب مادای و کذلك التقطت أشارات يف تغی
جتاە قضاای و جهات و شخصیات معینة.  خالل أحد اجتماعات القیادة  
بعد توقیع االتفاق، أنتهز بعض أعضاء القیادة مغادرة صالح لغرفة األجتماع  
الثوري   بنی  و  بینهم  االتفاق  ورقة  أخراج  من  متکنوا  و  ما  حاجة  لقضاء 

هم.  يف أجتماع القیادة يف  الکردستاين و متزیقها و التخلص منها حملو أثر فعلت
احللب بعد مؤمتر بیوت و أنتخايب الی عضو قیادة للحزب و ضمن فقرة  
الثوري   حزب  ذکر  مت  األخری  الکیاانت  و  األحزاب  مع  احلزب  عالقات 

 الکردستاين بشکل علين ألول مرة، و أاثر أستغرايب. 

 خالف یوسف دیبو و عصمت فتح ەللا مع صالح بدرالدین 
اذابت و املنازعات الداخلیة للحزب، و بینما حیاول املخلصون  يف خضم التج

حنو   األنزالق  من  احلزب  ألنقاذ  الکفیلة  السبل  أجیاد  احلزب  أعضاء  من 
األسوء، کانت فکرة عقد مؤمتر و مناقشة القضاای الالفیة و املشاکل داخل  

الثناء  ااحلزب و أجیاد احللول املمکنة أصبح مطلبا ملحا و واجب التنفیذ. يف ا
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احلزب   من  عضوان  أاتين  املعارف  أحد  زفاف  حفل  أحضر  بینما كنت  و 
لیستفسرا مين موعد املؤمتر القادم. و قالوا أهنم قادمون من طرف یوسف  
الذي أخربهم أبنە مل یعد یعمل مع احلزب بعد اآلن. و أن علیهم األستفسار  

 أدعائە  مين عن املوعد. أستغربت من کالمهم عن موقف یوسف و السبب يف
هذا؟ قالوا  ترك العمل يف صفوف احلزب. قلت هلما هل فعال یوسف قال  

 نعم. قلت الأبس أخواين سأبلغکم عن موعد املؤمتر فیما بعد. 

)سافر یوسف الی بیوت مع زوجتە و هناك التقی بصالح و حصل نوع من   
يف  الالف أو سوء تفاهم بینهم علی أثرە قرر یوسف التوقف عن العمل معە  

احلزيب( کنا علی   العمل  أثناء  املواقف  الکثی من هذە  نواجە  احلزب و کنا 
موعد لعقد أجتماع املنطقیة يف بیيت، قبل األجتماع أتی عصمت يف مساء  
یوم األجتماع و قال أنە قرر ترك احلزب، و أنە حیضر األجتماع و یعلن قرارە  

وم. مربرە لقرارە هذا،  هذا خالل األجتماع املزمع أنعقادە يف لیلة ذالك الی
هو سبب تفرد صالح بصالحیات احلزب و أنە مثل یوسف قرر ترك احلزب.  
أزعجين کالمە جدا و قلت ای عصمت انت خربتم احلزب بتصرفاتکم هذە،  
رجاء توقفوا عن هذە التصرفات. مث طلبت منە أن یؤجل قرارە و الیعلنە يف  

ری صالح و أفهم األمور منە  أجتماع تلك الیلة و أين سأسافر الی بیوت أل
و حنل املشاکل مجیعنا معا. قررت السفر الی بیوت لکن املشکلة أنين مل  
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یسبق يل السفر الی لبنان و ال أستطیع السفر مبفردي. سافرت مع شخص  
 أمسە شیخو جبیو. 

نکن    ومل  للحزب  لبنان  منظمة  مسؤول  لبناين کان  سلیمان شریف، کردي 
يف سوق الضرة. وجدان مکان عملە و حییتە و  نعرف بعضنا، کان یعمل  

قدمت لە نفسي و ملا علم أين سعید ابرودو رحب يب حبرارة و هاتف صالح  
و أخربە بقدومي. قال لە صالح خذە الی بیتك و أان سآيت ألراە هناك. أتی  
صالح فیما بعد و خرجنا معا و جلسنا يف مقهی علی الشاطئ و انقشنا  

ل بنی األعضاء و کان ممتعضا بشکل کبی من بعض  مشاکل احلزب و املشاک
أعضاء القیادة يف احلزب من أمثال یوسف و عصمت و قال لو تقف معي  
و تسمعين سأطردهم من احلزب. مل أوافقە الرأی رد علي و قال " وەللا ای  

أهنما یسببون الکثی من املشاکل لنا ولکنك تتجاهل  سعید أنت تعلم جیدا  
لیة    ٤٠٠عدا ألجتماع القیادة يف حلب و أعطاين مبلغ  األمر" مث حدد مو 

و قال أعلم أنك مدیون ومل تعمل هذا املوسم، سدد دیونك. تکدر وأنزعج  
الی قامشلي و أبلغت یوسف و   صاحيب ألن صالح مل یعطیە املال. عدان 
مصاریف   یعطینا  مل  ما  نذهب  لن  قاال  ولکنهما  األجتماع  مبوعد  عصمت 

 ا لیة و أعطیتهما لیسافرا يف الیوم احملدد. الطریق. أستدنت الف
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أن    یبدو  وجوههم  علی  ابدیة  البهجة  و  سعداء  وهم  عادا  األجتماع  بعد 
صالح ساعدهم مالیا و أن احلزب یتلقی املساعدات املالیة، وملا کنت أسأل  
التحریر   منظمة  من  أهنا  یقولون  االموال کانوا  مصدر  عن  احلزب  قادة 

صعوبة يف تصدیق کالمهم و یساورين الشکوك حول الفلسطینیة. کنت أجد 
مصدر املال ألن منظمة التحریر نفسها کانت تتلقی املساعدات من غیها  

 فکیف تستطیع مساعدتنا بشئ و هي أبمس احلاجة الیها. 

 ١٩٧٤- ١-٣١مؤمتر بیوت
يف مقر اجلبهة الشعبیة    ١٩٧٤عقدان هذا املؤمتر يف الیوم االخی من عام  

طنی>القیادة العامة<. فرتة قبل املؤمتر کان عصمت و یوسف  لتحریر فلس
و نشأت کرداغي  و ثالثتهم من أعضاء القیادة لدیهم الکثی من االنتقادات  
و کانوا   رفاقە  مع  تعاملە  و طریقة  احلزب  قیادة  طریقتە يف  و  علی صالح 

کنی یهددون و یتوعدون أبختاذ األجراءات الالزمة یوم املؤمتر. من ضمن املشار 
عضوان من منظمة احلزب يف أورواب؛ أبراهیم مجیل من أبو رأسنی و هبرام مفيت  
مين   طلب  األجتماع  الی  دخويل  قبل  أورواب.  يف  یدرسان  احللب کاان  من 
عصمت عدم التطرق ملوضوع عالقتهم مع صالح ألهنم تصاحلوا و کل شئ 

خر قلیال  علی مایرام و رجوا کي ال أثی موضوع الالف مع صالح. نشأت أت
يف الوصول وبدا و کأنە ال یعلم شیئا عن املصاحلة أو رمبا الصففة اليت أتفقوا  
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علی عقدها فیما بینهم. فکلما کان حیاول فتح املوضوع کانوا اآلخرین یغیون  
 املوضوع و الیسمحوا لە بطرح موضوع الالفات. 

ر من املتعلقة  مت مناقشة القضاای و املواضیع املدرجة علی جدول أعمال املؤمت
و   الارجیة  و  الداخلیة  التحدایت  مناقشة  الی  للحزب  الداخلي  ابلوضع 
الوضع السوري بشکل عام و يف فقرة رأي احلزب مبال مصطفی الربزاين و  
ثورة کردستان فکانت األراء خمتلفة. حلسم املوقف قال صالح "ای ابرودو ما  

برزاين؟" قلت ایرفاق الداعي   ماذا نکتب  عن  الربزاين  رأیك  هلذا السؤال 
مناضل وال میکن ألحد أن ینکر ذالك. فکتب صالح حتیة للمناضل مصطفی  

 الربزاين. 

حول  مشکلة احلزام العريب  و کیفیة مقاومتها؛ أقرتح ممثلیی أورواب النضال    
املسلح و قالوا يف کل یوم میوتون العشرات من االکراد يف الفراش ماذا حیصل  

یات مقاومة احلزام؟ مل أمتالك نفسي و ضحکت. سألين  لو مات عشرة يف عمل
صالح ملا تضحك ای ابرودو؟ قلت الرفاق یعیشون يف أورواب و من السهل  
علیهم قول ذلك لو یعیشون معنا هنا و و عند قدوم دورایت األمن و جتواهلم  
يف املناطق فلیقاوموها. أجرینا أنتخاب األعضاء للقیادة و مت أنتخاب أعضاء  

ادة کنت من ضمن املرشحنی و مت أنتخايب. منظمة أورواب کلها صوتت  القی
 لصاحلي. 
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وهو     أشهر.  ثالثة  بعد  احللب  مدینة  يف  للقیادة  التايل  األجتماع  حددان 
األجتماع الذي أعلن فیە و ضمن فقرة عالقات احلزب ابألحزاب و الکیاانت  

ا و  ابحلرکات  احلزب  أتصاالت  فقرة  ضمن   ( األخری  ألحزاب  السیاسیة 
فأان   ابألسم  الکردستاين  الثوري  احلزب  ذکر  علی  أتوا  األخری،  التحرریة 

األحزاب    قائمة  خمفي(. کانت  و  طبیعي  غی  شيء  األمر  يف  أبن  شکیت 
تتضمن أحزاب أخری مثل الدیقراطي الکردستاين العراقي و أخری يف لبنان  

األ أسم معنی و جعلە حمل  الرتکیز علی  العراق ولکن  و  هتمام و  و سورای 
 أعطاء أمهیة خاصة بە هو املثی للشك. 

ألکشف عن العالقة السریة بنی حزبنا و احلزب الثوري 
 .الکردستاين

 

کما ذکرت سابقا کان واضحا أبن وضع احلزب مادای قد حتسن و وعندما  
املال کانوا  مصدر  عن  و صالح(  عصمت  و  )یوسف  احلزب  قادة  أسأل 
یقولون من احلرکة الفلسطینیة. جواهبم هذا مل یقنعين و کان حمل شك ابلنسبة  
يل؛ کیف تستطیع احلرکة الفلسطینیة مساعدتنا و هي معتمدة علی مساعدة  

آلخرین يف تدبر أمورها املالیة؟ یوم من االایم کنا أان و عصمت نتمشی علی  ا
الکورنیش يف قامشلي. قلت ای عصمت مسألة أن املساعدة املالیة أتتینا من  
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میکن   وال  احلقیقة  عن  عار  سنة، کالم  منذ  تدعون  الفلسطینیة کما  احلرکة 
الی أنسحبت  مصطفی  مال  ثورة  منطقي.  غی  هذا کالم  أیران    أصدقە. 

لنا عالقات مع العراق أو  وأنقطعت عالقتها ابحلکومة العراقیة و لو کانت  
أما اآلن فالوضع تغی و   ثورة کردستان.  أحزاب عراقیة فکانت من خالل 
العالقة مع العراقینی سیکون علی حساب سورای و أمن سورای ولو علموا هبا  

وەللا کال   " قال  و  عصمت  أرتعب  سیذحبوننا!  مث  السوریون  صحیح"  مك 
أضاف " أتدري ای سعید من أین أتتینا املساعدات املالیة" قلت من أین؟ قال  
هاشم   أخو  عقراوي  عبداجلبار  طریق  الکردستاين وعن  الثوري  احلزب  "من 
ای   قلت    ." بینهم  و  بیننا  الوصل  هو حلقة  بیوت و صالح  عقراوي يف 

خابرات السوریة  عصمت حنن نرید الالص من شبکة و مغرایت و أموال امل
لنقع يف شباك املخابرات العراقیة و عمالئهم من أمثال هاشم عقراوي؟ أي  
منطق یقبل هذا الشئ؟ هؤالء عمالء للمخابرات العراقیة و هذە املساعدات  
هي من أموال ااملخابرات العراقیة و ملطخة بدم البیشمرکە و بدم أخواننا   

ا مثل هکذا مال؟ وەللا هذە  يف کردستان. کیف تقبلون علی نفسکم أتکلو 
خیانة کبیة وعار کبی علینا. قال عصمت " ای أخي المیکن قبول هذا الوضع  

 و ال قبول تصرفات صالح!" 

هذە    حصلت  عندما  بعد  للقیادة  أصل  مل  و  منطقي  عضو  أان کنت 
األتصاالت. يف نفس هذە الفرتة یوسف سافر الی بیوت يف رحلة عالج مع  
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کن راضیا من صالح و کان ابدای علیە عالمات األمتعاض  زوجتە و عاد ومل ی
و عدم الرضا  من صالح . سألت عصمت حسنا ماذا تقرتح؟ قال " جیب  
أختاذ أجراء ضد صالح" مل أوافقە الرأي و قلت ال؛ علینا حماولة ضمان الدعم  
من احلزب الشیوعي السوري وعن طریقهم الوصول الی الدعم  من السوفیت  

خلق قبل  متهید    لنا  و  احلزب  شق  النستطیع  ألننا  احلزب  داخل  املشاکل 
الطریق أمام أنفصال جمموعة أخری من الرفاق. احلزب ال یتحمل مزید من  
التشظي و األنشقاق. قال سأذهب أان لرؤیة عثمان برو )القیادي الکردي  

 يف احلزب الشیوعي السوري يف اجلزیرة( و أطرح املوضوع علیە. 

صاف لعرض الفکرة علی عثمان برو و بعد أایم سألتە  ذهب هو أمساعیل ح 
ماذا فعلت عصمت؟ قال رأیت برو حتدثت معە و وعدين برفع طلبنا الی  
خالد بکداش سکرتی احلزب. بعد مدة ذهب عصمت مع یوسف الی الشام  
و عندما رجعوا قالوا "قمنا بزایرة خالد بکداش و رحب بنا و اهنم يف احلزب  

یدعموننا   الشیوعي  الشیوعي  احلزب  بنی  و  بیننا  لقاء  یرتبوا  سوف  و 
مستعدان   و  شیوعیان  أبهنما  بکداش  أبلغا  أبهنما  أضافا  و  السوفیيت". 
لألنضمام الیهم أذا یسمح هلما و لکن خالد قال ال "أبقوا مع حزبکم حنن  

 ال نشجع االنشقاقات احلزبیة". هذا ما قاالە لنا عند عودهتم من الشام. 
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 الرمحن قامسلو يف بیوت. جلسة مع د. عبد 
 

علی هامش األجتماعات احلزبیة اليت کنا نعقدە يف بیوت و لکون املدینة  
مرکزا رئیسیا للمنظمات و االحزاب السیاسیة املختلفة يف الشرق األوسط  
آنذاك ، کانت يف نفس الوقت ساحة األلتقاء بنی الشخصیات السیاسیة و  

  ١٩٧٤ط و العامل أیضا.  يف عام  املناضلنی من خمتلف أرجاء شرق األوس
ألتقیت ابملناضل الکردي املعروف عبدالرمحن قامسلو يف بیوت و دار حوار  
بیننا حول القضیة الکردیة بشکل عام علی الساحة الکردستانیة الکبیة مث  
تطرقنا الی موضوع الساعة ابلنسبة لألکراد وقتها و هو موضوع الثورة يف  

ناء کان القتال قد بدأ بنی الثورة و احلکومة العراقیة،  کردستان العراق. يف األث
و طلب نظام بغداد من السید قامسلو أصدار بیان شجب و أستنکار ضد  
ثورة کردستان. رفض  قامسلو طلب السلطة يف بغداد ومل یصدر بیان ضد مال  
مصطفی و الثورة. و السید قامسلو غين عن التعریف  يف مواقفە الوطنیة الثابتة  

الکورد علی  جت أعداء  الکردیة يف کل أجزاء کردستان، مل یهادن  القضاای  اە 
حساب بين جلدتە. قامت السلطات العراقیة بطردە علی أثرە من العراق و  
منع عنە ممارسة النشاط السیاسي علی األراضي العراقیة. کان معارضا لنظام  

 الشاە يف أیران يف نفس الوقت. 
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ال  لە  ی مقر مال مصطفی و مشاهداتە عن وجود  حتدث قامسلو عن زایرة 
جمموعات خرباء عسکرینی أجانب من أمریکا و أسرائیل و أیران يف مقرات  
القیادة يف کردستان. ولقائە ابملال و األستفسار منە عن وجهة الثورة حیث  
قال: "قلت ایسیدا کفي! أمتنی اال تکون عالقتك مع شاە أیران علی حسابنا.  

كنا مجیعا! "   وقال، مال مصطفی قال لە " ای قامسلو  أنت ستدمران!  ستهل
أترکين يف حايل، أمریکا....... ورطتنا! و قالت حاربوا العراق وخالل شهر  
األول من بدأ احلرب سنعرض قضیتکم علی جملس األمن، وأذا مل نستطیع  
حنن   و  املستقلة  دولتکم  أعلنوا  األمن؛  جملس  طریق  عن  مساعدتکم 

بکم. مضی شهر ومل نسمع منهم شيء سألناهم أین    سنساعدکم و نعرتف 
وصل وعدکم لنا قالوا أصربوا قلیال. بعد فرتة أخری ذهبت مع الدکتور حممود  
عثمان ملقابلة السفی األمریکي يف طهران و سألناهم أین وصلت قظیتنا؟ رد  
  السفی األمریکي و قال "ترکیا و أیران ال یوافقون و مها من حلفائنا املقربون 
"مصلحة   السفی:  قال  لنا؟  أین وعدکم  و  قلت  نستطیع خمالفتهم."  و ال 
الشعب األمریکي أولی ". وهکذا تورطنا ! ماذا عساان أن نفعل؟ ال نستطیع  
الرتاجع و مظطرون علی مواصلة احلرب. هذا کان کالم مال مصطفی مع  

کان  قامسلو و أان مسعتە منە شخصیا يف بیوت و طلب منا نبقیە سرا. هذا  
 لقائي الوحید بقامسلو و غادر فیما بعد الی أورواب و مع األسف أغتیل هناك. 
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 ١٩٧٥أجتماع  االقیادة يف مقر اجلمعیة الییة الکردیة ببیوت  
 

بعد أجتماع حلب يف بیوت يف مقر اجلمعیة   للقیادة  التايل  عقدان أجتماع 
لبنان للحزب.ال أتذکر الشهر و الیوم ولکن   التابع ملنظمة  الییة الکردیة 

. حضر األجتماع صالح بدرالدین، یوسف دیبو،  ١٩٧٥کان يف صیف عام  
ة  عصمت فتح ەللا، نیازي و سامي و شخص اثلث کانوا من قیادیی منطق

اللغة   جیید  ما کان  ولکن  رحبان کردي  أمسە  الشام  من  شخص  و  کرداخ 
الکردیة، مصطفی مجعة من منظمة بیوت، صبغت)أبن أخ عصمت( أیضا  
من بیوت و أان. غاب عن األجتماع حمي ابو جالل )کونە أجنيب، الحیمل  

 واثئق سوریة(.  

منە قطع  حول موضوع العالقة مع احلزب الثوري حتدثت مع صالح و طلبت  
املالیة. قال صالح "ای أخي أان   العالقة معهم و األستغناء عن مساعداهتم 
لست املسؤول الوحید عن هذە القضیة عصمت و یوسف و مصطفی معي  
منذ أول یوم لتوقیع االتفاقیة." مث قال "حسنا ملاذا لقیادییهم من أمثال حممود  

النظام السوري علی  عثمان و حبیب عبدالکرمی احلق يف األتفاق مع عدوان  
حساب أکراد سورای و حنن لیس لنا احلق يف األتصال ابحلکومة العراقیة و  
حماربة عدوان املشرتك؛ النظام السوري. یعين هم رجال و حنن ال؟ هم وطنیون  
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خونة؟  حنن  الرفاق    و  و  لسعید  أحرتاما  و  أستقاليت  سأقدم  أان  أضاف  و 
يف أعمل  سوف  و  احلزب  أحارب  لن  الکردیة    اجلیدین،   الصداقة  هیئة 

 السوفیتیة.  

قال عصمت ذهبنا مع یوسف و صالح ملقابلة عبداجلبار عقراوي يف أحد  
أبن   أضاف  و  و شروطها.  املساعدة  موضوع  عن  سألناە  و  بیوت  فنادق 

الف لیة لبنانیة شهرای مقبال   ١٦عبداجلبار قال هلم أبنە یعطي صالح مبلغ  
 ثالث شروط 

 احلکومة العراقیة أتید  •

 حماربة احلکومة السوریة  •

 و حماربة برزاين  •

قال عصمت أبهنم رفضوا شروطە ولکن عبداجلبار قال سنقطع املساعدات  
عنکم. يف هذە األثناء بدأ الرمي يف الارج حیث کان الوضع متوترا قبل بدأ  

ثة من  قال صالح هیا لنغادر، سعید و الرفاق الثال  احلرب االهلیة اللبنانیة. 
 کرداغ یتفضلوا معي الی بیيت و بقیة الرفاق یباتوا يف املقر. 

يف بیتهم أستأذن من بقیة الرفاق و قعدان معا علی األنفراد و طلب مين أن   
أترك یوسف و عصمت و قال "ای أبو آزاد عصمت و یوسف لیسوا نزیهنی  
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" مل  کما تتصور و هلم عالقة جبالل. و أذا تقف معي سنطردهم من احلزب. 
أوافقە الرأي و کررت طليب لە ابلرجوع عن السی يف خط العراقینی رغم کل  
املربرات اليت ذکرها. بتنا تلك اللیلة يف بیت صالح و يف الصباح ذهبنا الی  
مقر اجلمعیة لتکملة األجتماع. حضر صالح و أحضر معە کتاب أستقالتە و  

لیة سوریة    ١٦قابل حوايل  لیة لبنانیة )اللیة اللبنانیة کانت م  ٢٦٠٠مبلغ 
يف   یشارك  مل  و  املکان  غادر  و  احلزب  مالیة  من  الوقت.( کان  لك  ذ  يف 
األجتماع  و أنظم الیە مصطفى مجعة. بعد أنتهاء االجتماع قلت عصمت ال 
تتقرروا أي شئ اآلن و ذهبنا الی صالح و قلنا لە ترکنا املبلغ يف مکانە. رد  

أستقاليت. غادران املکان لنعود الی سورای  صالح و قال سأبعثە لکم مع قرار 
وکما علمت بعد حنی فأن صالح کان قد بعث أشخاص من طرفە لیلحقوا  
 يب قبل أن أغادر و یبلغوين بشئ ما ولکنين کنت قد غادرت ومل یلحقوا يب.  

بعد عودتنا الی سورای بکم یوم أتوين عصمت و یوسف و قاال سنعقد مؤمتر  
االایم   هذە  خالل  ندري.  غدا.  ال  خططوا؟  ماذا  دبروا؟  ماذا  عودتنا  منذ 

سیحضرون   و  سیحضر صالح  عصمت  قال  مؤمتر؟  أي  قلت  أستغربت! 
مصی   سنقرر  و  عفرین  و  الشام  و  لبنان  من  احلزب  منظمات  من  الرفاق 
احلزب. أجتمعنا يف بیت عصمت، صالح و منظمة لبنان غابوا. سألت عنهم  

دون العمل معنا. قلت هم أحرار.  قال عصمت صالح و مجاعة لبنان ال یری
کما أنسحب من األجتماع کل من أمساعیل حصاف و أمحد من تل نورین.  
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يف دیریك رأیت سلیمان شریف من منظمة لبنان و  ع کنت بعد هذا األجتما
سعید من کورداخ و کانوا مبعوثنی من قبل صالح لیبلغوين طلب من صالح   

ي ألنين تعبت کثیا من أجل  برتك یوسف و عصمت و أن صالح متعاطف مع
احلزب وکذلك تقدمی هدیة منە کانت عبارة عن مسدس کما عرضا علي أبسم  
أمانع.   مل  لو  يل  بیت  شراء  و  مالیا  ملساعديت  منە  سخیة  مساعدة  صالح 
شکرهتم و شکرت صالح علی تعاطفە معي وقلت أبلغا حتیايت لصالح و  

ع عن الطریق الذي هو  قوال لە أن سعید ال یرید أي شئ منك غی الرجو 
 ماش فیە.   

 .املرور مبقر املعارضة العراقیة يف الشام
املعارضة    مقر  أان و عصمت   أجتماع بیوت زران  بعد حوايل شهرین من 

العراقیة يف الشام، رأیت جالل طالباين هناك و دار نقاش بیننا حول الثورة  
یم أمحد و مال  الکردیة و موضوع الالف بنی مکتب السیاسي بقیادة أبراه

و ماتالها من أنقسام احلزب  الی قسمنی وما نتج عنە    ١٩٦٤مصطفی عام  
بیين و بنی   النقاش  من مواقف و أحداث مؤسفة بنی األخوة هناك. أحتد 
جالل بسبب عودهتم الی بغداد و حتالفهم مع احلکومة العراقیة و قتاهلم ضد  

أان لست خبائن ای ابرودو؛   الثورة و قلت لە أبهنم خانوا الثورة. قال جالل "
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کان موقفا خیانیا، أان أعرتف. ولکن    ١٩٧٠لی  ١٩٦٦ولکن موقفي من  
 کنا جمربین ألن مال مصطفی مل یدع لنا أي خیار آخر، کان یذحبنا مجیعا." 

کما روی يل عصمت قصة شخص کردي عراقي من عائلة معروفة قدم من  
النکسة. الشخص  أیران حیث أنسحب بعض الثوار مع مال مصطفی بعد  

من    مبلغ حمرتم  فیها  معە حقیبة  النقسبندي وجلب  منذر  نفسە ابسم  قدم 
النقود کمسامهة منە لألحتاد الوطين الکردستاين الذي کان حدیث التأسیس  
و کان حباجة الی کل أشکال الدعم. قال جالل قبلنا هذا الشخص يف قیادة  

ود عمیل للمخابرات العراقیة  احلزب. بعد فرتة أخربتنا املخابرات السوریة بوج
بیننا و ضمن أعضاء القیادة أمسە مال شریف. قلنا لیس من بیننا أي عضو  
السوریة. أستمر   روایة املخابرات  متأکدین من حقیقة  نکن  األسم ومل  هبذا 
أتتنا   أن  الی  أعضائنا  من  عادیة  غی  أي حرکة  مالحظة  نستطع  ومل  احلال 

ریة تقول أبن مال شریف سوف یلتقي  معلومات جدیدة من املخابرات السو 
ابملخابرات العراقیة يف سفارهتم يف ترکیا. و أهنم سوف یتبعون أي شخص من  
ترکیا   الی  اهلدف  متابعة  بعد  ترکیا  الی  الفرتة  تلك  یسافر يف  مجاعة جالل 
وعودتە الی سورای أکتشفوا مال شریف و هو نفس القیادي عندان ابسم منذر  

 ملخابرات السوریة ومل نعلم شيء عن مصیە بعد ذلك. النقشبندي. أعتقلتە ا
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 .عالقة عصمت سیدا و یوسف دیبو مع جالل طالباين
 

يف أجتماعنا )املؤمتر(  بعد بیوت و أستقالة صالح، قال عصمت أبن جالل  
أعطاهم   فصلنا    ٥٠٠٠طالباين  "ألننا  قال  املناسبة؟  ما  و  سألت  لیة. 

األموال   تقبلون  و کیف  قلت  تقلبات  صالح".  تعلمون  أنتم  و  من جالل 
جالل و االعیبە و أترخیە؟ قاال "ای أخي حنن ال نقول  جالل أنسان نزیە و  
أنتم أحرار هامجوە کما تریدون". مث أضافا، "أتصلنا بعزیز عقراوي و طلبنا  
منە املساعدة". غضبت جدا من موقفهما و قلت  " قاطعنا صالح بسبب  

تتصلون مع عزیز عقراوي. ماهذا ای رفاق؟    العالقة هباشم عقراوي و اآلن 
هذا عمل مشنی و مرفوض ال میکن القبول بە. تریدون طلب املساعدة من  
العراقیة و نرمتي يف أحضان املخابرات   جالل!  یعين خنلص من املخابرات 
السوریة؟ ألیس من االفضل لکم أن تتصلوا ابملخابرات السوریة مباشرة و  

شکل مباشر؟ فما الداعي من تنفیذ أجنداهتم بشکل  أخذ أمتیازاتکم منهم  ب
 غی مباشر و عن طریق جالل؟ 

أتضح فیما بعد أبن هناك أتفاق سابق وسري بنی عصمت و یوسف و جالل   
لیة شهرای. ومل أکن أعلم    ٥٠٠٠حملاربة صالح و يف املقابل جالل سینحهما  

أجتم رحبان ذکر خالل  أن  العلم  مع  بعد حنی.  اال  القیادة يف  أبالتفاق  اع 
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بیوت، أبن یوسف و عصمت زارا جالل طالباين يف الشام ولکنين مل آخذ  
لیة اللبنانیة    ٢٦٠٠الرب علی حممل اجلد. سألت عصمت عن مصی مبلغ  

قال   یوسف  أستقالتە.  تقدمی  یوم  صالح  أرجعە  الذي  و  احلزب  مالیة  من 
ل "ال  "وزعناە". قلت ال کالمك غی صحیح. صبغت أبن أخ عضمت قا

وەللا مل تقسموە، بقی املبلغ عندك و عند عصمت." عصمت أنتهز خروج  
یوسف من مکان األجتماع و قال "أخواين أرجوکم التسألوا عن مصی املبلغ.  
و بصراحة أخذە یوسف و صرفە علی بیتە ولو طلبنا منە أسرتجاعە سیرتكنا  

نریدە حیصل." من خالل ک بکتلة صالح و هذا شيء ال  یلتحق  المهم   و 
حول جالل و تصرفاهتم کنت أشك أبن تربطهم عالقة جبالل الذي کان يف  

 الشام آنذاك و أسس حزب االحتاد الوطين الکردستاين. 

يف   یسکن  السوري کان  الشیوعي  احلزب  الکردي يف  القیادي  شیخو  رمو 
الشام و کان يف زایرة الی بیت رفیقهم القیادي عثمان برو. ذهبت لرؤیتە،  

ة قلت لە عندي سؤال أستاذ. قال تفضل . قلت عند زایرة عصمت  بعد التحی 
و یوسف لالد بکداش ماذا قال هلما خالد؟ قال رمو "خالد مل یقابلهم أان  
قابلتهم." قلت و ماذا قلوا لك؟ قال؛ "قالوا يل أبهنم ینوون طرد صالح من  
  احلزب و طلبوا منا نعاوهنم." رفضت طلبهم و قلت حنن لن نوافق تشقوا 
حزبکم و عاجلوا مشاکلکم عن طریق احلوار و التفاهم." و قال أیضا أبهنما  

و أذا توافقوا سننضم الیکم. و    الشعب  أحتاد  داخل  شیوعیان  أبهنم  غاەڵأب
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احلزب   مصلحة  من  ولیس  حزهبم  داخل  األنشقاق  عمل  من  حذرهتم  أان 
الشیوعي التسبب يف شق صفوف األحزاب األخری. و کذبوا علیکم فیما  
خیص مقابلتهم لالد بکداش، أان قابلتهم و لیس خالد." و أنکشفت کذبة  

 أخری من أکاذیبهم.   

املنشورات توزیع  قضیة   علی  واحد سجن  بشهر  یوسف  علی  عام    حکم 
عندما أعتقل حینە و بقي ستة أشهر قید التحقیق، مث أعلن ندمە أمام  ١٩٧٣

السلطات األمنیة فأطلقوا سراحە. سلم نفسە و دخل السجن. أتی عصمت 
و قال سجن یوسف و املخابرات أعتقلوا حمي أبو جالل  أیضا  يف نفس  

أین أنيت  الیوم. و سفروە الی الشام و عائلتیهما حباجة الی املصاریف. من  
ابملال ملساعدهتم؟ قلت و ماأدراين کیف نتدبر املال؟ قال تعال معي  نذهب  

 الی مقر االحتاد الوطين الکردستاين. 

أجتهنا حنو املقر و کان مسؤول املقر شاب کردي من أهل بغداد أمسە کرمی   
أمحد. رحب بنا وجلسنا بدأ عصمت ابحلدیث و أدمعت عیناە و هو یعاتب  

لیة    ٥٠٠٠م مسؤول املقر؛ کیف أن مام جالل وعدە مبنحە  مام جالل أما
شهرای ولکنە خذلە أمام رفاقە ومل یعطە شيء. و أنە مظلوم و مکسور الاطر  
ألن مام جالل أخلف وعدە. قال مسؤول املقر ال ال ال کاك عصمت مام  
یساعدك و کالم من هذا   ینساك و سوف  لن  لن خیلف و عدە و  جالل 
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وقف عصمت کثیا و کنت غاضبا جدا من املوقف الذي  القبیل. أحرجين م
 وضعنا فیە. 

خرجنا من املقر واملطر یسقط بشکل خفیف و صلنا الشارع. کنت غاضب  
جدا قلت ای عصمت الابرك ەللا يف هکذا حزبیة و هکذا وطنیة! کم أنتم  
خمادعون! تبکي من أجل املال؟ هذا جالل املتقلب ای عصمت. کذبتم علینا  

ع زایرة خالد بکداش أیضا. کايف کذب، و أذا لن تعقدوا مؤمتر لن  يف موضو 
أان   أفرتقنا  القادم.  األجتماع  سنقرر يف  قال  احلزب.  و سأترك  معکم  أبقی 
ذهبت للبیت و بعد کم ساعة جاء عصمت الی البیت و قال کرمی أمحد أاتين  

یوسف    للبیت وأعطاين مبلغ من املال معادل أللف لیة سوریة، أعطیت لعائلة 
ثالمثائة و مثلە لبیت حمي أبو جالل و مئة لك و مئة يل. طبعا هذا املبلغ  

 نثریة احلزبیة و لیس لنا کشخص. 

أعتقال رفیقنا حمي أبو جالل بتهمة التخابر مع املخابرات 
 .العراقیة

 

قبل   من  جالل  أبو  حمي  احلزب  يف  املرکزیة  اللجنة  عضو  و  رفیقنا  أعتقل 
العراقیة يف خضم   املخابرات  العمل مع  لە هتمة  السوریة.  وجە  املخابرات 

. و  ١٩٧٦صراعنا مع عصمت و خالفنا حول عالقتە جبالل طالباين عام  
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خصوصا بعد أنکشاف العالقة بشکل علين یوم أعتقال حمي أبو جالل و  
یوسف عندما  زرت معە مقر حزهبم يف القامشلي، و حدیثە مع مسؤول    سجن

أبو   بیت  الی  ذهبت  مع جالل.  لألتفاق  و کشفە  أمحد  املدعو کرمی  املقر 
جالل ألسأل عن مالبسات و ظروف أعتقالە. أخربوين أهلە أبهنم جیهلون  
سبب األعتقال ولکن مسعنا کالم حول الوشایة بە من قبل رجل کردي عراقي  

الی    و قامشلي  من سجن  نقل حمي  العراقیة.  املخابرات  مع  أهتامە ابلعمل 
الشام و من هناك الی احللب و قبع يف قبو املخابرات حوايل سبعة أایم حتت  
التحقیق مث أطلق سراحە. يف احللب ذهب الی العیادة الطبیة ألحد رفاقنا من  

ب قام الدکتور  الدکتور أمحد رسول.  أاثر  األطباء يف حلب، أمسە  عالجە من 
 الضرب و التحقیق و أعطاە مئتا لیة مساعدة. 

عاد حمي الی بیتە و ذهبنا لزایرتە و کان معي خالل زایريت لە رفیقنا حاجي.  
سألناە عما حدث معە و ماجری لە أثناء أعتقالە. قال ای أخي القضیة واضحة  

ئق رمسیة  و مدبرة. هل یعقل أان الذي حرمت من اجلنسیة السوریة و بدون واث
بە شخص   شهد  ما  هذا  املوصل؟  يف  عراقي  خمابرات  لضابط  سائق  أکون 
" أنت کنت   الشاهد  کردي عراقي ضدي يف املخابرات وجها لوجە. قال 
السائق الشخصي ملالزم خضر يف املوصل و أان رأیتك هناك" و أضاف أبو  
ا  جالل قائال "ألعملیة مدبرة من جالل و املخابرات السوریة بسبب موقفن

أان أهتجم کثیا علیە و   منە يف احلزب و رفضنا منحە مقاتلنی من حزبنا و 
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بشکل علين وال أنتقد صالح و موقفي هذا کان یغضب یوسف و عصمت 
فدبروا مع جالل هذە املکیدة ضدي و أان قررت أن ال أعمل ـ معهما يف  

 احلزب بعد اآلن". ترك حمي و حاجي احلزب بعد هذە احلادثة. 

يف مثل هذە القضاای املتعلقة أبالعیب املخابرات و مؤمراهتم القذرة  االشکال   
ضد املعارضنی هو عدم القدرة على الوصول الی احلقیقة من قبل أشخاص  
عادینی من أمثالنا و المیکن أثبات أي شيء و تبقی حتلیالتنا لألحداث و  

م  نتائجها جمرد تکهنات.  وهبذە املمارسات و خیلقون جو من الشك و عد
الیقنی بنی أعضاء التنظیم الواحد و یفرقون مشلهم، خصوصا أذا مل یکونوا  

 علی درجة کافیة من الوعي. 

 

 طلب جالل طالباين تزویدە مبقاتلنی من احلزب   

االجتماعات کانت   عن جالل خالل  و کالمە  و کالم عصمت  تلمیحات 
کلها مؤشرات علی وجود نوع من العالقة السریة بینە و بنی جالل. ولکن  
لعمرفتە املسبقة برأینا يف احلزب عن جالل مل یکن أبستطاعتە األعالن عن  
هذە العالقة. کنت أصطدم بە بسبب هذە العالقة ولکن یوم ذهبت معە الی  

قر حزب جالل يف قامشلي وکالمە مع کرمی أمحد مسؤول املقر کشف  کل  م
شئ عن عالقتهم. ذکر عصمت يف أحدی املرات و قال أبهنم قرروا تزوید  
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جالل مبقاتلنی من حزبنا، قلت مستحیل لن أقبل. قال کیف ما تقبل حنن  
أعطینا کالم جلالل. قلت هذە مشکلتك و مشکلة یوسف، وأان علی رأي  

أنت و یوسف أذهبوا و قاتلوا مع جالل. لن نسمح ألي رفیق من  صبغت؛ 
رفاقنا یذهبوا؛ وأذا سأل جالل قولوا لە سعیدمعارض للفکرة و مینع أرسال  

 مقاتلنی من احلزب للقتال اىل جانب جالل. 

حل جالل طالباين ضیفا علی بیت شخص کردي أمسە فارس    ١٩٧٨عام   
حميب جلسات الشرب و الطرب و    عنز) أبن خمتار القریة(. فارس کان من 

عصمت قال جالل يف بیت فارس و طلب لقائك. قلت لن أذهب، قال  
ملاذا؟ قلت امل جید جالل بیتا غی بیت فارس لنلتقي بە فیە؟ مل أذهب، و  
السبب احلقیقي لعدم ذهايب و اللقاء مع جالل کان  رفضي ملوضوع تزویدە  

 مبقاتلنی من حزبنا ولیس مکان وجودە. 

حل کدو کان یرأس حزب مسوە )ابجلناح األشرتاکي(. هو و من حولە کانوا  صا 
من العناصر املشبوهة و املطرودة من حزبنا سابقا. بعد رفضنا لطلب جالل،  

مقاتل.    بکم  جالل  مساعدة  علی  أتفقوا  و  جالل  الی  صاحل کدو  ذهب 
العائدین  حددوا یوما ملغادرة املقاتلنی مع جمموعة من شباب الکورد العراقینی  

من أورواب أحدهم کان أمسە دکتور مجال يف بیت خلیلي سور. کنت قادما من  
عامودا عزیز شرکس أعطاين حملە و قال أان ذاهب الی کردستان العراق. قلت  
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ای عزیز ال تفعل! هذا غلط، وأملخابرات السوریة یبعث مقاتلنی من سورای  
ل کردي کردي. التتصور أبنك  حملاربة احلزب الدمیقراطي الکردستاين. یعين قتا

املخابرات   نقول  حنن  و  عن کردستان  للدفاع  السالح  حتمل  و  ستذهب 
السوریة هي اليت بعثتە. مل یقتنع عزیز و غادر الی کردستان مع أبن مال حسنی  

 من عامودا وخالد کورداغي. 

ختلف عن الذهاب معهم صهر صاحل کدو و أخوە،بسبب سفرهم الی رأس    
مغا یوم  العراقيالعنی  احلدودي  املثلث  الی  وصوهلم  بعد  املقاتلنی.    - درة 

االیراين قتلوا و معهم شیخ حسنی الیزیدي مجیعا بید قوات مجاعة    - الرتکي
سامي عبدالرمحن و مسعود. و يف الفرتة األخیة األخیة مسعنا أبن جالل و  

 مسعود أعتربوا هؤالء الضحاای شهداء. 

ومل نعقد أجتماعا حلل األشکاالت بیننا حول  يف احلزب ظلوا میاطلوا سنتنی    
عام   حوايل  ترکهم  فقررت  املشبوهة  عالقاهتم  و  بعدما    ١٩٧٨ممارساهتم 

للقیادة   یئست من تصرفاهتم. بعدما ترکت احلزب ضموا عضوین جدیدین 
أحدمها زبی، کان صدیقي و شاب طیب و خلوق و اآلخر صدیق شرخني  

سیة ولکن شاب خربتە السیاسیة و احلزبیة  خریج کلیة اآلداب قسم اللغة الفرن
کانت قلیلة. بعد ترکي هلم أبایم زارين شخصنی يف البیت و قال ملاذا مل حتضر  
الکونفرانس قلت أي کونفرانس قالو عقدان کونفرانس و أهتموك ابلتکتل و  
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وال   خمادعون  فأولئك  الیهم.  قلت  قلیال،و  أنزعجت  احلزب.  من  فصلوك 
اهلیئة احمللیة يف عامودا و أخربهتم عن أفعاهلم املخزیة    مبادئ هلم. ذهبت الی 

 و االعیبهم الدنیئة و أنتهازیتهم و أاننیتهم، فتمردوا علیهم. 

بعد یومنی أاتين عصمت اندما و أراد تربیر فعلتە مل أستمع ألیە و طردتە،   
قال   و  علی کتفي  یدە  للباصات وضع  موقف  رأیتە يف  بفرتة طویلة  بعدها 

السبب و أراد األستمرار يف الکالم دفعت یدە و قلت ال أرید  یوسف کان  
أفرتقنا. حوايل عام   أکثر و  شکلوا حتالفا مع حزب محید    ١٩٨٠مساعك 

 حاج درویش. 

 .العمل مع حزب العمل العمل الکردي
)سلمان    ١٩٨٤عام   أخي  أبن  قامشلي  املواشي يف  جتارة  يف  أعمل  کنت 

لعمل الکردي بقیادة شیخ آيل. أنشق  ابرودو( کان طالبا و منتم الی حزب ا 
العمل   دهام میو و شکل حزب جدید ابسم حزب  من حزب  آيل  شیخ 
الکردي و  کان معە يف احلزب عدد من األشخاص من أهل قامشلي. أحد  
هؤالء األشخاص من کان أمحد جتو، عضو قیادي. زارين مع سلمان و جلسنا  

یة کثیة. أقتنعت بتوجهات و  معا و حتدثنا معا و حبثنا أمور سیاسیة و حزب 
برامج و أهدا ف حزهبم و عرض علي العمل معهم يف احلزب و لکنين مل أکن  

 مقتنعا متاما بعد للعمل يف صفوف حزهبم.  
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بعد فرتة أعادوا احملاولة معي و جاء سلمان مع رفیق آخر لە يف احلزب؛ عزیز  
الع مين  طلبوا  و  البیت  اىل  املانیا(  يف  اآلن  )یعیش  و  حکمت  معهم  مل 

مساعدهتم لکوين شخص لە خربة طویلة يف العمل احلزيب و لە أتریخ طویل و  
األحداث   من  الکثی  وعایشت  السوري   السیاسي  ابلوضع  جیدة  معرفة 
و   النظیف  الشبايب  احلماس  فیهم  رأیت  القبیل.  هذا  من  وکالم  السیاسیة 

ؤولیة احلقة جتاە  الصايف الطاهر املندفع للعمل بعنفوان انبع من الشعور ابملس
 القضاای اليت یودون النضال من أجلها. 

أقتنعت ابلعمل معهم و مساعدهتم و أعطیتهم تقریري وطلب االنتساب.   
و   االنتساب  طلب  علی  موافقتهم  و  اجلواب  ردوا  أسبوعنی  من  أقل  بعد 
أصبحت عضوا يف حزب العمل الکردي. حددوا أنتسايب الی اهلیئة الفرعیة  

ابل اهلیئة احمللیة حلزيب السابق )الپاريت و االحتاد الشعيب( من  و اليت کانت تق
حیث التدرج يف املسؤولیة. مل أقبل ابلتعنی و قلت سأبدأ کأي عضو جدید  
و ال أقبل معاملة خاصة. تدرجت يف املسؤولیة. برانمج عمل هذا احلزب کان 

يف    یتضمن عقد مؤمتر منطقي و هذا کان شيء جدید ابلنسبة يل ومل أجدە 
األحزاب األخری خالل عملي معهم. بعد أنضمامي و خالل أنتخاابت أول  
مؤمتر ملنطقة اجلزیرة مت أنتخاب سبعة أعضاء للجنة املنطقیة يف اجلزیرة. کنت  
أحدهم و البقیة کلهم شباب. برانمج و أهداف احلزب مل یکن خیتلف کثیاعن  
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ف  کان فقط علی  أهداف و برامج األحزاب الکردیة األخری ولکن األختال
 و بنی األشخاص. 

یوم مقتل الشاب سلیمان آدي يف الشام أان کنت عضو حملي عندما طلب   
منا أمحد چتو العضو املنطقي يف احلزب الروج مع عوائلنا الی املقربة  لتحدي  
قرار السلطة بعدم التجمع يف املقربة أستنکارا حلادثة قتل الشاب. أان رفضت  

قربة النە کان قرارا خاطئا و أرجتايل مبين علی میول شخصیة  قرار التجمع يف امل 
التستند الی املام و خربة و کان یعرض حیاة األبرایء للخطر.  أتضح فیما  
بعد أبن القرار کان شخصي من الرفیق أمحد جتو ولیس من احلزب. علی  
  أثرە مت أیقافە من العمل يف احلزب.کان يل أحرتام خاص بنی احلزب و احلزبینی 

 و من القیادة أیضا و کافأوين مرات عدیدة خالل عملي معهم. 

علی    تتم  العملیة  املؤمتر کانت  لعقد  الضروریة  ابلتحضیات  القیام  لغرض 
مرحلتنی: املرحلة االولی ؛تتم برتشیح عضوین من کل منطقیة مع مندوب من  

کنی يف  القیادة للقیام  أبجراء االنتخاابت بنی هیئات احلزب للمرشحنی املشار 
أجراء   و  للحضور  األعضاء  تبلیغ  و  الؤمتر  مکان  و  زمان  و حتدید  املؤمتر 
التغیات الالزمة يف زمان و مکان املؤمتر حسب مقتضیات الظروف األنیة و  
ضمان سالمة و توفی اجلو املناسب للحفاظ علی سالمة اجلمیع و أعمال 

تکم و ال تشارکوا  اخری کثیة و يف اآلخر یقال هلم شکرا رفاق أنتهت مهما
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التحضیات   عمل  يف  الطریقة  هذە  علی  أعرتاضي  أبدیت  أان  املؤمتر.  يف 
نوع من   فیها  القائمة ابلتحضیات   اللجان  أشراك  أری عدم  للمؤمتر، و  
الغنب. طرحت هذا املقرتح يف أول أجتماع شارکت فیە بعد ترشحي ضمن  

م جرت  آيل.  شیخ  برائسة  القیادة  مع  التحضییة  طویلة  اللجان  ناقشات 
أستمرت أکثر من عشر ساعات خالل هذا االجتماع الذي عقد يف حلب،  
أعضاء   من  و کثی  فکريت  مؤیدي  من  آيل کان  نتیجة. شیخ  الی  نصل  ومل 

 القیادة عارضوە،و مل تتم التحضیات. 

ساء وضعي املعیشي کثیا وکنت مدیوان و کنت أری تناقضا کبیا بنی وضعي   
،   ١٩٨٩ي کقیادي يف حزب، فقدمت أستقاليت عام  املعیشي السئ و وضع

بعد مخسة أعوام من العمل مع حزب العمل الکردي. قدمت جلنة حتقیق من  
القیادة ملنقاشة موضوع أستقاليت و منعي من األستقالة و انقشنا کثیا، لکنين  
کنت مصرا علی قراري و قلت ای أخوان ال أستطیع التوافق بنی الشخصیتنی؛  

سؤول يف حزب سیاسي، و بنی شخص مدیون و ضعیف املوقف  قیادي و م
بنی الناس و أمام عائلتە بسبب دیونە الکثیة؟ و الناس سوف یقولون أصبح  
احلال   هذا  علی  أستمر  لو  نفسیا  أراتح  لن  العامل.  أموال  لیأکل  مسؤوال 

 فأرجوکم توافقوا علی األستقالة ألن قراري هنائي. 
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ی األستقالة ولکن مت جتمید عضویتك يف احلزب  قالوا شیخ آلی غی موافق عل 
و متی ماشئت عد للعمل من حیث توقفت. جلس معي شیخ آيل و حاول 
معي و قال أبق معنا حنتاج وقوفك معنا و سنرفعك للقیادة. قلت لە نفسیا  
تتفهموا   أن  منکم  فأرجو  املعیشي  بسبب وضعي  حمطمة  معنوایيت  و  تعبان 

و أخیا وافقت القیادة علی أستقاليت عام    وضعي. أنقطعت عنهم ملدة سنة 
١٩٩٠ . 

جلست مع شیخ آيل وجها لوجە مرتنی فقط. کان شخصا مثقفا و واسع  
املناقشات  أثناء  املقنع  أبسلوبە  حولە  من  علی  یؤثر  التجربة  غزیر  األفق 
کشخص ذات خربة واسعة يف جمال السیاسي و مطلع علی األمور السیاسیة  

ن صفاتە أیضا، األستماع آلراء املقابل و االقتناع بە لو  احمللیة و الدولیة.و م
 کان جدیرة ابألقتناع. 

 

 .يف الشام و أستشهاد سلیمان آدي  ١٩٨٤نوروز  
 

و   نشطاء  ولکن  سورای  يف  رمسي  بشکل  ممنوعا  نوروز کان  بعید  األحتفال 
علين   شبە  أو  بشکل سري  بە  حیتفلون  األکراد کانوا  الشباب  و  االحزاب 



152 
 

وسط کر وفر بنی الشباب األکراد و السلطات األمنیة يف مدهنم منذ زمن  
یدة  بعید. النوروز ابلنسبة للکردي هو عید للحریة و یوم األول للسنة اجلد

و یوم بدء موسم الربیع. منع األحتفال بنوروز يف الدول اليت قسمت األکراد  
القومیة   اهلویة  طمس  حماولة  يف  السلطات  ممارسات  من ضمن  بینها کانت 
للفرد   ابلنسبة  والوجود  اهلویة  أثبات  بە مبثابة  أصبح األحتفال  لذا  الکردیة 

ع.هذا الشعور دفعهم  الکردي یرمز للحریة قبل أن یکون مناسبة قدوم الربی
الی التحدي و املخاطرة حبیاهتم أحیان کثیة و يف أکثر من موقع ألبقاء شعلة  
نوروز متقدة يف وجدان الکورد کرمز للنضال من أجل احلریة و احملافظة علی  
اهلویة الکردیة، و املطالبة ابحلقوق القومیة يف أترخیهم اجلدید منذ بدایة قرن  

م حرماهنم  بعد  املنطقة  العشرین  قومیات  هلم کسائر  قومي  وطن  ن أتسیس 
 بیکو املشؤمة. - حسب أتفاقیة سایکس

يف سورای حنن احلزبیون کنا حنتفل بە رغم قرار احلظر. وکنا نقیم نقاط حراسات   
مرت تقریبا    ١٠٠من أفراد منا ملسافات طویلة بنی شخص و آخر مسافة  

فارز األمن اليت کانت  وصوال الی موقع األحتفال لنتمکن من األفالت من م 
بیوم   احملتفل  الکردي  نوروز کل سنة.  أایم  مناطقنا و بشکل مکثف  جتوب 
نوروز کان یعتقل و یطرد من الوظیفة و العمل و یفسخ عقد عملە و یفصل  

يف سورای کان نوروزا    ١٩٨٤نوروز عام    من الدراسة لو کان طالبا يف املدرسة.
ت السلطة علی أصدار قرار جبعل یوم  ممیزا و حدث فیە أنعطافة أترخییة أجرب 
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نوروز یوم عطلة رمسیة ولو أبسم آخر )عید األم( و مسحت أبقامة أألحتفاالت  
 بشکل علين.  

قامت آلیات النظام بتخریب مکان أالحتفال يف الشام و    ١٩٨٤یوم نوروز  
منع احملتفلنی من الوصول الی موقع االحتفال  بسد الطرق املؤدیة الیە. قامت  

موع و معهم بعض العناصر من حزب الشیوعي ابلتظاهر متوجهنی الی  اجل
قصر الرائسة ألیصال أصواهتم الی الرئیس. يف الطریق، قامت أحدی مفارز  
األمن ابلرمي عل املتظاهرین و قتلوا شاب کردي أمسە سلیمان آدي، من  
  أهل قریة )جرنك( القریبة من القامشلي کان یعمل يف الشام. زادت احلادثة 
من غضب املتظاهرین فقاموا حبمل جنازة الشاب و أستمروا يف مسیهتم حنو  
مقر الرئیس. وصلوا الی مقر الرائسة و القی الرئیس خطااب فیهم و أمر بتوفی  
احلافالت لنقل اجلموع الی موقع األحتفال و السماح هلم ابألحتفال. کما  

یوم عطلة رمسیة    آذار  ٢١أصدرت احلکومة يف نفس الیوم قرارا جبعل یوم  
 ولکن أبسم یوم األم. 

حنن کنا يف قامشلي و يف مکان األحتفال رأینا قدوم سیارتنی عسکرینت الی  
املکلفنی حبراسة مکان   الشرطة  مع عناصر  قلیال  مکان األحتفال.  حتدثوا 
األحتفال مث غادروا. ساوران الفضول و نوع من القلق من هذە احلرکة من قبل  

نفس الیوم وصلت األخبار عما جری يف الشام و ما تبعها  السلطة. بعد ظهر  
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من تطورات و رد احلکومة علیها، ففهمنا سبب قدوم السیارات العسکریة  
الی موقع األحتفال عندان يف القامشلي. علی أثرها زاد تساهل الشرطة مع  

 احملتفلنی أکثر. 

مجوع    وصلت جنازة سلیمان يف الیوم التايل للحادث الی قامشلي و شارك
غفیة من  اجلماهی يف مراسیم دفنە وسط حراسة مشددة من قوات األمن  
اليت فرضت عملیة الدفن بسرعة و بدون أي أتخی و منع أي جتمع آخر  
لشاب   للعزاء  مهیبا  جملسا  أقیم  العادیة.  التعازي  تقدمی  مراسیم  أقامة  غی 

املعزین من األکراد و   غیهم. أان  املغدور وسط مشارکة واسعة من مجهور 
کنت أعمل مع حزب العمل الکردي وقتئذ. أبلغنا العضو املنطقي يف احلزب  
عبدالقهار رمکو بوجوب عمل جتمع مجاهیي یوم اجلمعة اليت تلي یوم الدفن  
و مبشارکة العوائل يف حتد واضح لألوامر اليت صدرت من اجلهات األمنیة  

ي من احلزبینی و غی احلزبینی  مبنع أي جتمهر يف املقربة. أان مثل الکثیون غی 
رفضنا الفکرة حرصا علی أرواح الناس ملعرفتنا املسبقة لطبیعة رد فعل السلطة  
و اليت مل تکن تتوانی عن قتل املئات للسیطرة علی الوضع. ساد الوف بنی  
من   قامشلي  يف  الالجئنی  األتراك  املعارضنی  األکراد  بنی  وکذلك  و  الناس 

املدین يف  مذحبة  املناوئة  حصول  التجمعات  و  ابملظاهرات  القیام  حالة  يف  ة 
طلب   نتیجة  العمل  حزب  أعضاء  بنی  جدا  مشحوان  اجلو کان  للسلطة. 
عبدالقهاررمکو. تدخل القیادي حممد چتو من نفس احلزب و أستفسر عن  
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و   أعضائە الروج  احلزب من  بطلب  فأخربوە  بنی احلزبینی  التوترات  سبب 
املقربة و هم یرفضونە. سأل چتو عن مصدر    حتدي األمن و عمل جتمع يف

العمل   من  رمکو  أیقاف  تقرر  عبدالقهار.  من  البالغ  فقالوا صدر  القرار، 
احلزيب يف نفس اللیلة بسبب قرارە الشخصي الزام القواعد بقرار مل یصدر  

 من احلزب. 

الشهید سلیمان کان مؤیدا حلزب العمل ومل یکن عضوا فیە. ضحی حبیاتە   
و أصبح یوم أستشهادە یوما مشهودا يف أتریخ الکورد يف    ١٩٨٤يف نوروز  

سورای الی األبد. أجنز هو أصحابە يف ذلك الیوم ما مل یستطع اجنازە العشرات  
 من األحزاب الکردیة يف سورای.   

 . ١٩٩٢السوري عام  حماولة التقریب بنی أحزاب الیسار الکردي  
 

يف حماولة لتقریب و مجع الرفاق  ذات التوجە الفکري و السیاسي املتقارب.  
من الذین کانوا أبالمس ضمن هیکل تنضیمي واحد و تفرق مشلهم ألسباب  
يف األغلب غی فکریة و غی سیاسیة. قمنا حنن الوسطاء بطرح مبادرة هلذا  

الیسا تقویة جبهة  الوحیدة يف حماولتنا کانت  الکردي يف  الغرض و غایتنا  ر 
الساحة السیاسیة الکردیة يف سورای ملواجهة حالة الضعف اليت کانت تعاين  
منها. کنا أربعة أشخاص: أان و الدکتور أمساعیل حممد حصاف و الطبیب  
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عبدالکرمی دیبو )أخو صالح بدرالدین( و الدکتور عبداحلمید طبیب األسنان.  
سابق يف حزب الیسار قدم  دکتور أمساعیل تدریسي يف جمال التأریخ و عضو 

غایتنا   ذکرت  أملانیا. کما  من  قدم  عبداحلمید  دکتور  وکذلك  أملانیا.  من 
الوحیدة کانت حماولة ألنتشال األحزاب الکردیة الیساریة من الوضع املزري  
الذي کانوا یعیشون فیە، وأیقاف سلسلة األنشقاقات و األنقسامات الغی  

 یة يف أغلب األحوال. مربرة و بتخطیط من السلطات ااألمن

خطتنا کانت تبدأ ابألتصال ابألحزاب املستهدفة و عقد أجتماع مع وفد من  
قیادتە یتکون علی األقل من ثالثة من املکتب السیاسي أو اللجنة املرکزیة.  
من   مکون  الکردي  األشرتاکي  حزب  من  وفد  مع  األول کان  أجتماعنا 

و حممد خلیل شیو و نوري  سکرتیە صاحل کدو و القیادینی هالل بواتين  
یزیدي من تل خاتونکي . هذا احلزب کان متهما من األحزاب األخری بکونە  
أستعدادهم   أبدوا  و  مبادرتنا  مع  جدا  متعاوننی  املخابرات. کانوا  من صنع 
لألجتماع ابألحزاب و اجلماعات األخری. أستمر أجتماعنا معهم ألکثر من  

 ثالث ساعات. 

الیسار الکردي بقیادة یوسف دیبو و معە أثننی من    احلزب التايل کان حزب  
طویل   نقاش  بعد  طاهرو.  و  سردار(  )أبو  شیخموس  حزهبم؛  يف  القیادینی 
األحزاب   یرفضون  ألهنم کانوا  األخری  ابألحزاب  األلتقاء  فکرة  رفضوا 
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األخری بشکل مطلق. احلزب اآلخر کان حیمل نفس األسم ) حزب الیسار  
موسی و الذي أجتمعنا بە و معە القیادینی حممد  الکردي(  سکرتیە حممد  

موسی،و صاحل أقتصاد و شیخموس موسی. احلزب الرابع کان حزب احتاد  
الشعيب الکردي سکرتیە العام صالح بدرالدین کان یقیم يف الارج. أجتمعنا  
بعدد من قیادییهم يف الداخل و طرحنا علیهم الفکرة ولکن دون جدوی،  

التحالف مع اآلخرین. وهکذا أستمرت     رفضوا هم أیضا قبول العمل أو 
حماوالتنا  ملدة سنة متنقلنی بنی األحزاب املذکورة آملنی يف مجعهم حول طاولة  
واحدة ملناقشة الالفات  بینهم ولکن مع األسف املشرتکات بینهم کانت 
شحیحة جدا و الالفات کانت عمیقة لدرجة رفضوا االلتقاء ببعضهم حتی  

طرف اثلث و حماید. و برأیي الشخصي الالفات کانت شخصیة  بوجودان ک
السبب اآلخر للخالفات کان تدخل األمن يف أمور و   و لیست فکریة و 
قرارات األحزاب. احلزب األشرتاکي بقیادة صاحل کدو کان متهم بکونە حزب  
من تکوین األمن. واحلقیقة أن عالقة األمن و تدخالتە يف هذا احلزب کانت  

غی قابلة لألنکار. وکان احلزب مبثابة مشروع جتاري ابلنسبة ألعضائە    علنیة و 
 ینتفعون منە مادای.    

بعد فشل حماوالتنا يف التقریب بنی األحزاب الیساریة الکردیة يف سورای، أوقفنا  
حماوالتنا. أتصلت بنا قیادة حزب األشرتاکي الکردي بقیادة صاحل کدو و  

الم قیادة احلزب. درسنا الطلب و وافقنا  عرضت علینا العمل معهم و أست 
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علی العمل معهم ولکن أشرتطنا علیهم أستقالة کل من صاحل کدو و حممد  
خلیل شیو و البت يف مصیهم يف مؤمتر سنعقدە للحزب بعد ذلك. وکما  
کنا نتوقع، رفضوا شرطنا ألن القرارات کانت متلی علیهم من خارج احلزب؛  

 من السلطات األمنیة. 

أنققطاعي عن النشاط احلزيب الفعلي و األبتعاد عن العمل املباشر مع    رغم 
أتصااليت مل تنقطع مع األحزاب و کنت علی األطالع و   األحزاب اال أن 
درایة مبا جیري علی الساحة السیاسیة يف سورای و املنطقة و خصوصا ما یتعلق  

سنی الکورد  ابلوضع الکردي العام. کنت علی األتصال مع کل النشطاء السیا
 تقریبا يف سورای. 

 . ١٩٩٠أنتخاابت الربملان السوري لعام  
 

دوائر    ١٩٩٠عام   قامت  سورای  يف  التشریعیة  االنتخاابت  أجراء  قبل  و 
من   أشخاص  لثالثة  السماح  الرئیس  قرار  خرب  بتسریب  السلطة  خمابرات 
بشکل سري   الکردیة  األحزاب  عمل  رغم  الربملان.  الی  الکردیة  األحزاب 

األحزاب و أعضائها کانوا معروفنی لدی املخابرات. دوائر املخابرات  ولکن  
الی   متعمد  و بشکل  عناصرهم  توجە  هذا، کانت  الرئیس  قرار  و ألیصال 
األشخاص املعروفنی بنشاطاهتم احلزبیة السریة و خلق جو من املناقشة معهم  
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ود  حول االنتخاابت و أبالغهم قرار الرئیس فیما یتعلق أبمر السماح لصع
 ثالثة أشخاص منهم الی الربملان القادم.  

دبت احلرکة بنی األحزاب الکردیة و زادت اللقاءات و األجتماعات فیما  
ثالث   رشحوا  و  ما  نوعا  قویة  و  موحدة  مشارکة  خلق  يف  للتنسیق  بینهم 
شخصیات منهم. مرشح من أحتاد الشعيب سکرتیهم کان صالح بدرالدین  

یکو، و محید حاج درویش من احلزب التقدمي  مقیم يف الارج کان فؤاد عل
من   القریب  الکردي  الدمیقراطي  احلزب  من  آغا  حممد  و کمال  الکردي 
رغم   الثالثة  األحزاب  بنی  التحالف  العراقي.  الکردستاين  الدمیقراطي 
األختالفات الفکریة و الطبقیة العمیقة بینهم کانت مثیة لألستغراب ولکن  

ت مع أي خطوة تقاربیة بنی األکراد. نسبة کراسي  أان ابرکت خطوهتم ألنين کن
کرسي )مندوب( عشرة ألحزاب اجلبهة و ثالثة    ١٣حمافظة حسکة کانت  

 للمستقلنی. کراسي املستقلنی کانت يف تلك الدورة للربملان لألکراد.   

کنت يف البیت جاءين شخص الی البیت و قال ای أبو آزاد أبو لقمان یطلب  
هو أبو لقمان؟ قال غازي برو. قلت حسنا أبلغە أبين  منك زایرتە. قلت من 

أزورە فیما بعد. ذهبت الی بیت غازي و فتحت زوجتە الباب و أستقبلتين  
بنربة ملئها األحرتام و حبرارة غی معهودة. دخلت البیت و وجدت شخصا  
آخر عندهم أمسە عبداحلمید کان عضوا من حزب االحتاد االشرتاکي املنضوي  



160 
 

بهة الوطنیة و أمسە کان من ضمن املرشحنی يف قائـمة أحزاب  حتت خیمة اجل
تعاونين يف   أریدك  قال  بطليب،  أرسالە  برو عن سبب  اجلبهة. سألت غازي 
قدمە محید حاج درویش.   أکثر مما  أان قدمت لألکراد  األنتخابیة و  محليت 
سأضع سیارة خاصة يف أمرتك و نعمل مقر يف قامشلي و آخر يف رأس العنی  

 الث يف حسکة و أنت تدیر احلملة و أان مستعد أقدم لك ما ترید. و الث

مع    الکردیة  األحزاب  یقرب  من ەللا  أدعو  دائما  أان کنت  أستاذ  ای  قلت 
بعضهم البعض، واآلن ثالثة من هذە األحزاب حتالفت فأان سأساعد األحزاب  

ش؛  الکردیة. أما ابلنسبة ملا تفضلت بە أبنك قدمت أکثر من محید حاج دروی
فال، أنت مل تقدم بقدر محید. محید أبن آغا من عشیة عزیزان و قدم علی  

و ترك اجلامعة ألنە کان عضو يف احلزب    ١٩٥٧الدراسة يف اجلامعة عام  
سبیل   يف  نضالە  بسبب  السجن  ودخل  السوري،  الکردستاين  الدمیقراطي 

یعیش  القضیة الکردیة و تعرض للتعذیب يف أقبیة املخابرات و کان مطاردا  
البیت و   بنیت هذا  أنت  تقارن نفسك حبمید.  القری بشکل خمفي. ال  يف 
مجعت األموال علی حساب األکراد! أنت مل تضحي بشئ يف سبیل األکراد  
متوقعا یسمع هکذا   ای أستاذ. أستغرب ضیفە اآلخر من کالمي و مل یکن 

 کالم عن صدیقە و يف بیتە. غادرت بیتهم و خرجت. 
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ازوا املرشحون الثالثة؛ کمال حممد آغا و فؤاد علیکو  جرت األنتخاابت و ف
 و محید حاج درویش. تقاطر الناس علی بیوهتم للتهنئة أان مل أذهب.

أقبل موسم احلصاد ذهبت للعمل يف احلصاد و رجعت بعد أنتهاء املوسم   
علي   أحل  و  الشارع  يف  فؤاد  رأیت  تقریبا  بشهرین  فوزە  بعد  البیت.  الی 
ابلذهاب معە الی بیتە، فذهبت معە. بدأ ابلکالم معي معاتبا و قال: "ای أخي  

نتخاابت و  أنت کنت معلمي يف السیاسة و عالقتنا کانت ممیزة أان فزت ابال 
أراك بینهم." قلت ای فؤاد، میکن حتی   أتوا مهنئنی و لکنين مل  الناس  کل 
يف   فوزکم  ألن  قلت  "ملاذا؟"  مستغراب،  قال  لکم.  أصوت  مل  التصویت 
االنتخاابت کان بقرار من السلطة و السلطة لن یکافئ احد بدون مقابل. و  

األنتخاابت و فوزکم کان لعبة  قبل  السلطة و    املسألة کانت حمسومة  بقرار 
لیس أبالنتخاب. و أان أمسع من اآلخرین هجومك علی صالح و أنت علیك  
األحتاد   شق صفوف  علی  السلطة  مع  أتفق  فؤاد  یقولون  الناس  بنی  کالم 
الشعيب مقابل منحە عضویة الربملان و ها أنت ذهبت للربملان و تنفذ أتفاقك  

 ای فؤاد ال! حنن أنفصلنا  مع السلطة و هتاجم صالح متهیدا لألنشقاق عنە. ال 
عن صالح ) أکلنا هوا( و کان خطأ کبیا أرتکبناە و عاد ابلضرر علینا و  
اآلن أنت تکرر الطأ و تضعف احلزب أکثر. قال "السبب لیس کما تعتقد.  
املشکلة يف صالح و األستمرار معە صعب و أصبح غی ممکن". قلت کیف  

هنا معکم؟ هو يف أملانیا و    األستمرار صعب مع صالح و هو أساسا لیس
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یبعث لکم املساعدات فقط. و جتتمعون بە رمبا بنی حنی و حنی فما هي وجە  
الصعوبة يف تصرفات صالح و کیف یؤثر علیکم؟ حنن أرتکبنا خطأ جسیما  

 عندما أنفصلنا عن أحتاد الشعب، فأرجو اال تکرر نفس الطأ. 

نە أستمر هو علی هنجە و  أنتهت املناقشة بیننا و غادرت منزل فؤاد ولک 
مسعت أبنە یقیم ندوات للحزب و یهاجم فیها صالح و ینشر أهتامات ابطلة  
ضدە و میدحين أان، و "یقول سعید ابرودو حذرين من تصرفات صالح قبل  
الشخص   من  املعلومات  هذە  الیە" وصلتين  نستمع  مل  و حنن  سنة  عشرین 

 الذي أقیمت الندوة يف منزلە.  

يف ستوکهومل )السوید(    ١٩٩١ي للتضامن مع االکراد عام  أقیم مؤمتر عامل
شاركت سورای بوفد مستغال املناسبة لتجمیل صورتە البشعة عاملیا و حملیا.  
هاجم   سورای.  أکراد  عن  الوفد کممثل  ضمن  من  أغا کان  حممد  کمال 
املعارضون للنظام من األکراد و غیهم  النظام الدکتاتوري يف سورای و فضحوا  

و  ممارس السیاسینی خصوصا  نشطائهم  و  عموما  األکراد  حبق  التعسفیة  اتە 
حرماهنم من حق املواطنة و العیش علی أراضي آابئهم و أجدادهم، رد أعضاء  
الوفد السوري و نفوا األهتامات و قالوا أبن احلکومة السوریة منفتحة علی  

السوري ممثلة يف احلکم و أستشهدوا بکما الشعب  أطیاف  ل  اجلمیع وکل 
املؤمتر   السوري. حتدث کمال يف  الربملان  األکراد يف  أغا کممثل عن  حممد 
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النظام و   لرأي وفد  کربملاين کردي و سکرتی حزب کردي يف سورای أتیدا 
 مدافعا عنهم.   

 . العمل يف صفوف احلزب األشرتاکي الکردي السوري
بیت هالل    ٢٠٠٠عام   الی  قامشلي  الی  ذهبت  الشام،  أسکن يف  کنت 
. رفعت کورداغي رفیقنا السابق يف اللجنة املرکزیة حلزب الیسار کان  بواتين

هناك أیضا. هالل و رفعت مع نوري یزیدي و معهم أشخاص آخرون أنفصلوا  
عن حزب الیسار و أنضموا الی حزب األشرتاکي الکردي بقیادة صاحل کدو.  

؟ قلت ال  سألين هالل، ملاذا ال تنضم الینا و تعمل معنا يف احلزب األشرتاکي 
أستطیع العمل معکم  کما أنتم اآلن. أان ال أستطیع العمل يف حزب واحد  
مع صاحل کدو و حممد خلیل شیو، لو أستطعتم طردهم من صفوفکم أستطیع  
هذین   من  منزعجون  أیضا  فنحن  متاما،  معك  نتفق  قالوا  معکم.  العمل 

رفعت  الشخصنی. يف نفس اجللسة کتب محزة أخو هالل تقریري  و حبضور 
 کورداغي و أخذوە معهم. 

بعد حوايل ثالثة أشهر زارين حممد نیو و بصحبة فؤاد کانو)نسیب صاحل(   
عضو قیادي يف األشرتاکي الکردي و أبلغين بقبول طلب أنضمامي للحزب  
األشرتاکي. حممد نیو مل یکن یعمل مع أي حزب وقتذاك. أصبحت أان مع  

سؤولنی األساسینی يف احلزب.  هالل وطاهرو و فؤاد تیلو و أمحد حجي امل
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الصفة    ٢٠٠٠هنایة عام   رفع  قرار  أجتمعنا حوايل عشرة أعضاء و أختذان 
احلزبیة عن صاحل کدو و حممد خلیل شیو. مسع صاحل و حممد ابلقرار و أتیا  
و   نوافق  مل  القرار.  عن  لنرتاجع  علینا کثیا  احلوا  و  القرار  علی  معرتضنی 

القرار قطعي و فیە. غادروا بعدما أیسوا و    أبلغناهم أبن  هنائي و ال رجعة 
 تیقنوا أبننا جادین يف طردهم. 

قام صاحل بکتابة تقریر مفربك یتهمنا فیە حنن ) هالل خلف، سعید ابرودو،   
طاهرو، فرهاد تیلو و أمحد حجي( ابلعمالة للمخابرات الرتکیة و أننا عقدان  

خص أمسە )فرهاد(  و هو  أجتماعا مع املخابرات الرتکیة يف أنقرة حبضور ش
کردي سوري یقیم يف السوید و أتفقنا معهم علی خلق املشاکل و البلبلة يف  
سورای. مث قام أبرسال نسخ من تقریرە هذا الی املخابرات العسکریة و الشعبة  
الدمیقراطي   أحزاب:  الی  وکذلك  األخری  األمنیة  األجهزة  و  السیاسیة 

)مسعود(   العراقي  آيل(  العم  – الکردستاين  الکردي)شیخ  التقدمي    – ل 
و الوحدة   –اجلمهوري الکردي)نصرالدین(   –الکردي)محید حاج درویش( 

 الکردي. کل هؤالء األحزاب أخربوان عن فحوی التقریر عندما وصل الیهم. 

الواردة يف   مت أستدعائنا من قبل املخابرات و حققوا معنا بشأن األهتامات 
يف   ساکن  صاحل کدو.أان کنت  فرع  تقریر  يف  معي کان  التحقیق  و  الشام 

فلسطنی، أما رفاقي يف قامشلي مت أستدعئهم حوايل عشر مرات علی نفس  
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التهمة يف دائرة خمابرات قامشلي. يف التحقیق قلنا هذە هتمة ابطلة و غی  
صحیحة و سببها خالف شخصي بیننا و بینهم. قالوا يف املخابرات یقولون  

بتهمة الشخصان  هذا  طردمت  ال    أنتم  قلنا  السوریة.  ابملخابرات  أتصاهلم 
طردانهم ألهنم أاننیون و مصلحیون و ال یفکروا اال يف مصاحلهم الشخصیة.  

 . و هذا کان أساس الالف بیننا

مروان زرکي شخص کردي سوري أسس و مبساعدة املخابرات السوریة تنظیم  
ان مع  شبە رمسي أمسە "التجمع الوطين السوري الکردي السوري". مروان ک

أوجالن يف السابق، ولکن بعد خروج أوجالن من سورای بدأ یعمل مع الدولة  
السوریة و یقول حنن سوریون أوال و حل مشاکلنا کأکراد یتم ضمن أطار  
القوی الارجیة. فهو یقول ما عالقة   لنا بکل  السوري و ال عالقة  الوطن 

یون و بشار األسد  برزاين أو طالباين أو أوجالن ابملشکلة السوریة؟ حنن سور 
رئیسنا. صاحل کدو کان متفقا مع مروان لدمج حزبە الی جتمع مروان مقابل  

الف لیة، و عندما طردان کدو من احلزب محلنا مروان مسؤولیة فشل    ٦٥
 مشروع الضم و زادت املضایقات األمنیة علینا. 

کما أسلفت فأن کدو أهتمنا ابلعمالة للمخابرات الرتکیة و املخابرات کانت  
أحدی   بعدما طردانە يف احلزب األشرتاکي.  أدعاائتە  تضغط علیە وألثبات 
أبراهیم أومري) وهو شقیق عزیز   حماوالت کدو کان طلبە من شخص أمسە 
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ابرات  أومري( لیذهب معە الی دائرة املخابرات و یشهد أبننا عمالء للمخ
الرتکیة. أبراهیم سیامدو)أومري( هذا کان میتهن مهنة اجلزارة يف الشام و کان  
من حميب جمالس الشرب واللهو. لە أصدقاء کثر من عناصر الشعبة السیاسیة.  
روی يل أبراهیم قصة طلب صاحل کدو منە للذهاب الی دائرة املخابرات )فرع  

راهیم" قلت لصاحل؛ ای صاحل  فلسطنی( يف الشام و لیشهد معە ضدان. قال أب 
صحیح أان أنسان أحب العبث و اللهو ولکنين لست أنساان بدون شرف و  
مبادئ. و سعید ابرودو و رفاقە لیسوا جواسیس و ال عمالء ألحد، کیف  
تریدين أن أشهد علی انس أبرایء؟" و أضاف "لو تریدون التأکد من کالمي  

 واجهة صاحل أمامکم". هذا فأين مستعد للذهاب معکم الی قامشلي مل

للتخلص من ورطتە مع املخابرات جلأ صاحل کدو الی جالل طلباين و طلب  
مساعدتە. قبل جالل التدخل لدی املخابرات السوریة ولکن أشرتط علی  
کدو االنضمام هو و من معە جلماعة محید حاج درویش. هذا ما أخربين بە  

تە کان يف منطقة رکن الدین  )صالح برواري( ممثل جالل طالباين يف الشام  بی 
و أان زرتە يف بیتە بسبب هذە القضیة و قال أبن جالل" منح کدو و مبلغ  
من املال و تدخل لدی املخابرات السوریة و أغلقوا قضیة صاحل کدو" .  
وافق کدو علی شرط طالباين و أمتوا التحضیات لألعالن عن الوحدة یوم  

ایرة لقامشلي و هناك مت أستدعائي  ابلشهر. قبل األعالن أان کنت يف ز   ١٥
  صاحل   قال  و  الشعبة  لۆمن دائرة املخابرات و أبلغين عبدالرمحن هنار مسؤ 
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  بنی   الوحدة   یعلنون   سوف  و   أمس   یوم   عندان   کانوا   درویش  حاج  محید   و  کدو 
أحذرکم! أایکم و أصدار بیان التربئة من صاحل کدو و تقولوا لن     حزبیهم،

کم. قلت و ەللا سنصدر بیان و هو لن میثل اال  میثلنا سأفعل کذا و کذا ب
وهم أعلنوا    ١٤نفسە.   حنن أصدران البیان و أعلنا براءتنا من صاحل کدو یوم  

يف الشهر ومل یدم أحتادهم سنة واحدة    ١٥الوحدة و أحتفلوا بعدە بیوم أي  
 و أنفصلوا. 

 طلب الدعم من احلزب الدمیقراطي الکردستاين العراقي. 
 

حاجة الی دعم مادي و معنوي، ذهبنا أان و و هالل و طاهرو و أمحد  کنا يف  
يف   العراقي  الکردستاين  الدمیقراطي  احلزب  مقر  الی  تیلو  فرهاد  و  حجي 
دمشق.  کان للحزب املذکور مقرین، أحدمها يف منطقة برزة فیالد مسؤولە  
أمسە   مسؤولە شخص  الربزة  يف  اآلخر  و  الرئیسي  املقر  وهو  زیباري  غازي 

قمان. راجعنا مقر لقمان و جلسنا معە و عرضنا علیە مطالبنا و حاجتنا ل
للدعم املادي و املعنوي من حزبە. أستمع الینا وطلب منا العودة غدا. ذهبنا  
يف الیوم التايل حسب املوعد، قال لقمان، کان من املفروض أیيت غازي ولکن  

ارحنی ظروف  حدث طارئ ومل یستطیع احلضور. قدمنا طلبنا بشکل رمسي ش
 احلزب و حاجتە الی دعم مادي و معنوي من احلزب و من مسعود الربزاين. 
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احلزب    املوافقة علی طلبکم و  قال حصلت  لقمان و  أتصل يب  بعد فرتة 
سیدعمکم مادای و معنوای، و عمموا القرار علی مقریهم اآلخرین يف دمشق  

بعد أایم و رأیت  و يف القامشلي)مسؤولە کان حممود کرکري(. حل عید نوروز  
وصلت    " قال  خیا؟  قلت  عنك"  أحبث  آزاد کنت  أبو   " قال  لقمان، 
لتستلموها    املقر  الی  للحضور  بتبلیغکم  أوصاين  غازي  و  لکم  مساعدات 

سافر الی املانیا و غی موجود اآلن، سأخربك عند عودتە لکي  لکن غازي  
لق مقر  الی  ذهبنا  غازي  عاد  عندما  املساعدات.  تستلم  و  هاتفە  أتيت  مان 

لقمان و سألە عن املساعدة قال غازي املساعدات مل تصل بعد، لیس بیدي  
حیلة الأستطیع مساعدهتم. خاب أملنا يف احلصول علی املساعدة و غادران  

 مع رفاقي املقر. 

يف   العراق  أمریکا  و  ٢٠٠٣غزت  املنطقة  و  العراق  يف  األمور  تغیت  و 
ان و قال وصلت شخصیة قریبة من  العالقات بنی دوهلا کثیا. أتصل يب لقم

مسعود برزاين الی الشام لو ترغبون مقابلتە تعال لنذهب معا لرؤیتە. ذهبنا  
آت   مسعود.  أبن  مسرور  قال  الضیف؟  هو  من  سألنا  و  لقمان  مقر  الی 
الی   ذهبنا  الشام.  فندق  يف  اآلن  هو  و  السوریة  املخابرات  مع  لألجتماع 

ق الی الفندق قال لقمان: جالل طالباين  الفندق مع لقمان بسیارتە. يف الطری
غدر بنا مرة أخری و خان عهدە معنا. قلت کیف؟ قال جالل و مسعود  
أجتمعا مع مسؤولنی أتراك و أمریکان يف أنقرة و تعهدا بعدم أدخال قواهتم  
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الی کرکوك و املوصل و ها هي قواتە دخلت کرکوك و سوف تتدخل ترکیا و  
تصل الی کرکوك. و جالل لن خیسر شیئا ألنە  تدمر زاخو و دهوك و أربیل ل

يف  السلیمانیة و هي بعیدة و لیست علی خط النار، حنن يف منطقة الپاريت  
نتلقی الضربة الکبیة و ستدمر مدننا. قلت ای لقمان اال یکفي التخوین؟ امل  
التفکی   الذي تقولە؟ أي نوع من  الکالم  قتال األخوة؟ ماهذا  تشبعوا من 

علمت جالل هو الذي دخل کرکوك؟ أصال من أصرعلی دخول  هذا؟ و کیف  
کرکوك هو نوشیوان مصطفی و لیس جالل. يف أجتماع لقیادة األحتاد الوطين  
جالل قال لن ندخل الی کرکوك. نوشیوان قال سندخل کرکوك ولو قامت  
القیامة، و مل ینسی کلمة طارق عزیز عندما قال " کرکوك خرجت من أیدیکم،  

أندلس من أیدي العرب، رمبا نسمح لکم ابملرور هبا مرور عابر  کما خرجت 
السبیل ". أضافة الی ذلك فأن قوات األحتاد ماکانت تدخل کرکوك لو مل  
املفروض   و  لقمان! عیب  ای  یکفي  األمریکان.  من  األخضر  الضوء  یتلقی 

 ختجلوا من الوضع الذي حنن فیە! کفی تفرقة.  

ر قالوا مسرور يف األجتماع مع رئیس  وصلنا الی فندق و سألنا عن مسرو 
جهاز املخابرات السوري. قال لقمان أعطوين ورقة الطلبات و أان سأقدمە  
ملسرور. مسعت عن لقمان فیما بعد أبن مسرور سأل غازي ملاذا مل تساعدهم  
؟ رد غازي و قال، متی ما أتوا فأن مساعداهتم جاهزة. مث طلب منا لقمان  

امها. ذهبنا مرة أخری الی لقمان و أتصل لقمان  ابلذهاب الی مقرهم ألست
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بغازي؛ ای أستاذ غازي هذا سعید ابرودو و رفاقە عندي ینتظرون املساعدات  
اليت وعدمت هبا. رد غازي و قال سنلتقي الساعة السابعة و النصف يف مکان  
خارج املقرین. کانت الساعة الثالثة غادرت املقر و عدت الی البیت. عدت  

قمان حسب املوعد. خابرە لقمان و قال أستاذ غازي هذا سعید  الی مقر ل
هنا أتی حسب املوعد الذي حددتە. قال غازي مل تصلين شئ حتی أعطیهم،  
أهني   غازي  ای  أرجوك  قال؛  و  املوقف  من  لقمان  أنزعج  أعطیهم؟  ماذا 
املوضوع! أان فهمت الرسالة، املماطلة و تبدیل الکالم أبستمرار معناە لیست  

شئ أمسە مساعدة و القضیة ال تعدو کوهنا غی وعدا معسوال بال أیفاء.  هناك  
فهمي   حسب  ایأخي  قال  الدوران؟  و  اللف  هذا  ملا کل  لقمان  ای  قلت 
للموضوع فأن بنی صفوفکم يف احلزب أشخاص علی األتصال ابملخابرات  
الی   السوریة و املسؤولنی يف حزبنا خیشون من تسرب خرب مساعدتنا لکم 

السوریة و هذا یؤثر علی عالقة الطرفنی. لتفهم املوضوع بشکل    السلطات
أفضل سأعطیك ورقة أذن للعبور الی کردستان و هناك أستوضح األمر من  

 املسؤولنی.  

يف فرتة أنتظار الوعد ابملساعدات و علی أمل وصوهلا  كنت آخذ من کد  
ی أي  أوالدي و أصرفە علی نشاطات احلزب و طال األنتظار ومل     نتلق

سافرت الی کردستان و حاولت مقابلة    ٢٠٠٦دعم من أخوتنا يف الدم. عام  
الفرصة   منحنا  رفضوا  الکردیة.   العالقات  جلنة  طریق  الربزاين عن  مسعود 
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میت. صالح   لکون حزبنا؛ احلزب األشرتاکي حزب  الرفض  معللنی سبب 
من    بدرالدین حاول مساعديت و رتب يل لقاء مع عیسی برزاين  و عضو آخر

مکتب السیاسي نسیت أمسە علی أمل أیصال قائمة مطالبنا ملرکز القرار. بعد  
أسبوع راجعت قالوا مل نتلقی أي رد. توقفت عن احملاولة و عدت الی سورای  

 خايل الوفاض. 

بعد عوديت الی سورای مت أستدعائي من دائرة املخابرات )شعبة شؤن العراق(  
الی کردستان. سألوين عن سفري و  للتحقیق. کانوا علی علم خبرب سفري  

کیف قابلت مسعود؟  علی ماذا أتفقتم ؟ أخذت مساعدات مالیة أم ال؟  
أجبتهم وقلت مل أستطع مقابلة مسعود ومل أتلقی أي مساعدة مادیة منە أو  
من غیە. تغیت نغمة کالم و أسلوب سید احملقق بعد تلقیە األجوبة اليت مل  

 الی القبو. قلت أنزلين الی القبو. أنتم تسألونين  تعجبە مين، وبدأ یهدد أبنزايل
هل قابلت مسعود؟ هل أعطاك ماال؟ هذە األسئلة ال توجە لشخص سیاسي.  
أان سیاسي و أرجو منکم مناقشيت يف األمور السیاسیة. مث قال احملقق " يف  
مل   ولکننا  مسعود  لزایرة  یذهبون  الذین  األشخاص  من  نستفید  حنن  العادة 

أنت شیئا".  قلت وەللا أان لست عمیال ألحد، أسألوا عمالئکم  نستفد منك  
لیزودوکم ابملعلومات. أما أان رجل سیاسي و طلبکم لیس عندي. بعد أایم  

 من السب و الشتم و األهاانت أخلوا سبیلي. 
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من   سنوات  أربع  ملدة  األشرتاکي  احلزب  مع  عملي  الی    ٢٠٠٠أستمر 
جدا و أنشطتنا قلیلة. مل نکن قادرین  أمکانیاتنا املادیة کانت ضعیفة    ٢٠٠٤

أعلی من   التکالیف کانت  املنشورات و حتی جریدة احلزب.  علی أصدار 
أمکانیاتنا احملدودة لذا أصدران أعداد قلیلة منها. عملنا کان سري ولکن کل  
احلرکات السیاسیة يف سورای کانت کالکتاب املفتوح ابلنسبة للسلطات األمنیة  

 حسب أعتقادي. 

  .و أنفصال خیو)خیالدین مراد( عن یوسف دیبوخالف 
 

أایم   أحد  يف    ١٩٩٢يف  القیادي  خیو)خیالدین(  جاءين  القهوة  يف  کنت 
حزب الیسار و بدأ یشکو من تصرفات سکرتی العام للحزب؛ یوسف دیبو.  
منتقدا تفردە ابلسلطة داخل احلزب وممارساتە التعسفیة معهم وعدم أنصافە  

بنی األعضاء و عدم مراعاتە املساواة بنی أعضاء احلزب    يف منح األمتیازات 
ینوي یفعل حیال هذە املشکال، قال   القبیل. سألتە ماذا  و کالم من هذا 
حول   خالف  بینکم  فالالف  طیب؛  قلت  مستحیل.  معە  األستمرار 
الرؤی يف   أختالف حول  أو  فکري  لیس خالف  و  الشخصیة  املمارسات 

السیاسیة املتعلقة مبن للحزب؟ قال ال. قلت  األمور  العلیا  أو املصلحة  هج 
و   للقطیعة  الداعي  و  احلزب  أعضاء  بنی  حلها  میکن  الالفات  هذە  أذن 
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األنفصال عن البعض أو شق صفوف احلزب و أضعافە. مل یقتنع بکالمي و  
بدا مصرا علی األنفصال و شق احلزب. قلت یبدو أن االمر لیس بیدك! أو  

ألوامر من جهات أخری لضرب وحدة الصف  لنکن صرحینی و نقول تلقیت ا
 داخل احلزب.  

لست    للتأریخ  ابلنسبة  املخابرات  جهاز  بنی  و  بینە  حصل  مبوقف  ذکرتە 
عندما  مت أستدعائە من قبل )أبو  ١٩٧٧أو    ١٩٧٦متأکدا أن کان عام  

عزام( مسوؤل مکتب املخابرات  و ساومە علی عقد عملە يف رمیالن حیث  
التعاون معهم أو فسخ عقد عملە. هذا کان نص    کان یعمل. و خیوە بنی

کالمە خالل أجتماع مشرتك بنی القیادة و اللجنة املنطقیة عقد يف بیيت يف  
قامشلي. أعطتە املخابرات من یوم األثننی الی یوم اجلمعة مهلة يف التفکی.  
أان کنت مصر علی أن یقرر يف احلال وال داعي للتفکی و لکن یوسف و  

هل يف  عصمت کان  خطأ.  هذا کان  و  للتفکی  وقت  منحە  و  آخر  رأي  م 
األجتماع التايل سألناە ماذا قررت؟ قال تدبرت األمر عن طریق شخص أمسە  

لیة و أغلقوا امللف. طبعا أان مل أصدقهم    ٣٠٠٠سلیمان ترخان و دفعت  
عمل   تود  الیوم  املخابرات.  العمل  علی  وافقت  و  ختاذلت  أنت  قلت  و 

أبمر من املخابرات و هذا جزء من واجباتك منذ ذلك    أنشقاق داخل احلزب
التأریخ و أنت تعمل معهم. مل یعجبە کالمي، زعل مين و غادر و أنقطعت  

 العالقة بیننا.  
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بعد یومنی أو ثالثة جاء یوسف دیبو مع طاهرو و بدا یشکو هو أیضا من  
بنفس  تصرفات خیو و أن العمل معە أصبح مستحیال. سألتە عن السبب. 

طریقة خیو ذکر جمموعة من الالفات الشخصیة البحتة و اليت میکن جتاوزها 
أو حلها بسهولة ولکن لنفس السبب کان ظاهرا أبن األمر لیس أبیدیهم و  
أهنم أمروا من جهات أخری ألعادة األنقسام کما کان متبعا من قبل السلطات  

 األمنیة ضد األحزاب الکردیة يف سورای. 

ریقة أیضا ذکرتە مبوقف أعالن ندمە يف املخابرات عندما أعتقل  و بنفس الط 
الیسار عام   مع عادل زوزاين أحد رفاقنا من منطقة رأس العنی آنذاك، من 

علی أثر توزیعنا للمنشورات املستنکرة لعملیة احلزام العريب. ذهبت    ١٩٧٣
أان و حاجي و أبو جالل للتحقیق مع زوزاين  بعد خروجە من السجن، و  

لبنا منە تقریرە قال ال أستطیع تقدمی تقریري للحزب ألنين أعلنت الندم يف  ط
املخابرات ولو عدت للعمل معکم یتوجب علي التعاون معهم و هذا شيء  
لن أقبلە فأان مستقیل من احلزب. و قال، کذلك یوسف بکل سهولة و بدون  

، و  أي مقاومة أعرتف علی کل شيء و أعطاهم کل املعلومات بدون تعذیب 
أان مسعتە أبذين يف غرفة التحقیق. هذا کان معلومات عادل زوزاين عما حصل 
من   األمر  تلقیت  رفیقك خیو  مثل  أیضا  أنت  یبدو  و  املعتقل.  معکم يف 
بینکم ألسباب  لیس خالف مصطنع  و  تفتیتە.  و  احلزب  بشق  املخابرات 

 . اتفهة. غادر یوسف و طاهرو منزعجنی و مل یعدا یکلماين الی الیوم
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هنا قد یسأل سائل رغم هذە الشکوك القویة ملاذا األحزاب الکردیة کانت  
يف   معهم  ابلعمل  األستمرار  ابألمن  بعالقتهم  املشبوهنی  ألعضائە  تسمح 
نفس   احلزب  القرار يف  أصحاب  و  القیادینی  أسأل  أیضا کنت  أان  احلزب؟ 
من  املزید  من  الوف  أما  السبب  أجوبتهم کان  من  مافهمتە  و    السؤال. 
الضغوطات من قبل األمن علی احلزب يف حال طرد أحد عمالئهم من قبل  
احلزب، أو خوفا من التحاق العضو ابحلزب أو اجلناح املنافس هلم. و برأیي  
هناك سبب آخر لعدم طرد العضو و التسرت علیە؛ وهو أن القیادي الذي  

 کان یتسرت علی عضوعمیل هو أیضا کان عمیال لألمن. 

ما وصلت الیە اآلن بعد مسیيت الطویلة يف العمل السیاسي مع أکثر من   
حزب کردي يف سورای هو أن السلطات األمنیة و املخابراتیة املسؤولة عن  

أما یسجن    ملف األحزاب الکردیة يف سورای لن یبقوا علی مسؤول واحد نزیە.
رە علی التعاون  أوحیارب و یضایق علیە لدفعە أما ترك العمل السیاسي أو أجبا

ترغیب    –أعتقال    –معهم. و لفعل ذلك کانت هلم أسالیب عدیدة: هتدید  
 . و حماربة مصدر معیشتە - ترهیب  –
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 . املعتقل 
 

تعامل السجان واحملقق مع املسجون تعامل يف منتهى السة والوضاعة لدرجة  
األکل،   الزنزانة،  األهانة،  النفسي،  و  اجلسدي  التعذیب  ال میکن وصفها! 

لنوم کلها مفردات احلیاة الیومیة للمسجون صممت بشکل تکون أسالیب  ا
للتعذیب، حبیث یفضل الکثی من املعتقلنی املوت يف حلظات کثیة أذا مل یکن  
ثورای حبق و مؤمنا بقضیتە أو ینهار و یستسلم لرغبة للجالد. عرض الزنزانة  

فت  فیە  بباب حدیدي  مغلق  مرتین طول و  حة مربعة  أقل من مرت و حوايل 
حمکمة الغلق بباب صغی قابل للفتح فیە ثقب صغی للتواصل مع السجان  
عند الضرورة القصوى. أعتقلت کثیا من قبل املخابرات و الشعبة السیاسیة  
فرتة   األسوء.  القامشلي کان  معتقل  احلسکة،  و  الشام  و  القامشلي  يف 

واحدة: أنت حزيب.    األعتقال کانت بنی أربعة أایم الی أسبوع. والتهم تقریبا
من معك يف احلزب؟ قدم أستقالة من حزبك. تعاون معنا. يف املکان الفالين  
هامجت السلطة . يف األجتماع الفالين هامجت السلطة السیاسیة يف البلد.  
أنت و فالن و فالن علی أتصال ابجلهة الفالنیة املعادیة للدولة. وهتم أخری  

یك الضرب و أنت مشدود آبلة الفلقة و  مشاهبة. کلما تنفي التهم تنهال عل
حتت قدمیك تشتعل مع کل ضربة. أو تقف و أیدیك مربوطتان لألعلى ،  
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األهانة   اىل  ابألضافة  هذا  ظهرك.  تلسع  الیزران  و ضرابت  الظهر  عاري 
أنت مربوط   یتفل يف وجهك و  أن أحدا یسب عرضك و  اللفظیة؛ تصور 

حقیق و الضرب تتم يف أقبیة حتت  الیدین و ال تستطیع املقاومة. جلسات الت
األرض و بشکل عام أثناء اللیل. و ابلنسبة يل األهاانت کانت أشد وطأة  

 من التعذیب اجلسدي. 

 

 . کم مرة أعتقلت
 

عام    -   املخابرات  قبل  من  أعتقلت   األولی  رهن    ١٩٦٤املرة  بقیت  و 
لألعتقال محید   املرکز  القامشلي کان معي يف نفس  أایم يف  التحقیق مخسة 
حاج درویش، أعتقل قبلي. و من احلزب الشیوعي کان رشید کورد و عثمان  

 برو و ألیاس گدرو من احلسکة. 

 ایم أیضا يف قامشلي ملدة مخسة أ ١٩٦٧عام   -

 ثالثة أایم يف احلسکة  ١٩٧٢  -

 يف قامشلي ملدة أربعة أایم حتت التحقیق  ١٩٧٤عام   -
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 ثالثة أایم يف قامشلي ١٩٧٨  -

 يف الشام مکتب شؤن العراق ملدة ثالثة أایم.  ٢٠٠٤عام   -

و املالحقة و األختباء کانت مرتنی؛ أحداها أستمرت أکثر من ستة أشهر  
سرائیل و بسبب أنشغال السلطة حبرب  مث أندلع احلرب مع األ  ١٩٧٣عام   

 أسرائیل ساد الوضع الداخلي نوع من الرتاخي فخرجنا و لکن حبذر. 

حیاة املالحقة صعب جدا؛ کنا يف حالة خوف و قلق دائمینی. لن تعرف أبي  
یتوجب   و  معنی  مکان  يف  األستقرار  تستطیع  لن  املکان.  یقتحمون  دقیقة 

ادي یربكك، صوت السیارة ختوفك،  علیك تغیە أبستمرار. أي صوت غی ع
ال تستطیع النوم بشکل عادي و أكثر ما یزعجك هو القلق بشأن العائلة و  
التفتیش و   للخوف بسبب عملیات األقتحام و  تعرضهم  األحساس أبنك 
األهاانت اليت کانوا یتعرضون هلا من العناصر األمنیة. کل هذا القلق و أنت  

منها اال للضرورة القصوی خوفا من عیون    حمصور يف غرفة ال تستطیع الروج 
 عمالء السلطات األمنیة اليت أستطاعت زرعها يف کل مکان. 

و التحقیق کان أبستخدام وسائل التعذیب اجلسدي و النفسي، و أصعب  
 شيء ابلنسبة يل يف التحقیق کان الشتم و السب و خصوصا سب العرض. 
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 . ١٩٦٤األعتقال األول يف حیايت احلزبیة عام  
 

لاللتقاء    ١٩٦٤يف شهر متوز سنة   تل امحر مبهمة حزبیة  الی قریة  ذهبت 
الفرق اليت کنت مسؤوالعنها .   آبحد األعضاء امسە مجیلو )شعبان( ضمن 
کان الوقت عصراً. قبل ان اذهب الی بیت مجیل مررت علی بیت فارس  
خلف البوطي الذي کان هو ایضا من أعضاء احلزب و بیتهم کان یقع فی  

لقریة. اصطحبتە معي للذهاب الی بیت مجیل فی اجلهة الغربیة من  شرق ا
القریة و من امام بیت االغا الذي کان جالسا مع ابنە   القریة مرورا بوسط 
بیت فارس   الی  امام املضیف. بعد إمتام عملي مع مجیلو عدان مرة اخری 
وقت املغرب. حارس القضاای فی القریة لتلك السنة کان شخص کردی ولکن  

عثي امسە حممد ابراهیمو من قریة قریبة من عامودا هو ایضا اتی معنا الی  ب
بیت فارس و شربنا القهوة معا. فی املساء عاد اخو فارس الکبی هالل من  
العمل حیث کان سائقا للحصادة. اان کنت مسؤول فرعي وهالل اخو فارس  

رجعت  کان مسؤول حملي. جلست معهم قلیال مث اخذت دراجتی اهلوائیة و 
الی بیتی فی قریة القوشاان املسافة بنی القریتنی کانت حوايل عشر دقائق الی  

 ربع ساعة ابلدراجة. 
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فی البیت، نزعت اجلاکیت حیث کنا فی الصیف و کان اجلو حارا و ذهبت   
الی مضیف القریة فی بیت املختار. ااتين ابن املختار و امسە کان سلیمان و  

نی ان خنرج و نذهب لنتمشى بنی املزارع  کان من مؤیدی حزبنا و طلب م 
الصیفیة علی اطراف القریة. الوقت کان لیال و اجلو حار و ملیء ابلبعوض.  
کنت حامال جهاز رادیو صغی بیدی.  مشینا بنی املزارع و رجعنا الی الطریق  
مرة اثنیة من اجلهة الثانیة للقریة. مرت حصادة و بعدها اتت سیارة من بعید  

مامیة کانت فی احدی جهیتیها معطوبة. اهلوی کان غربی و لتاليف  االضویة اال
مرت تقریبا عن الطریق قبل    ١٥غبار السیارة ابتعدان عن الطریق مبسافة حوايل  

وصول السیارة.أحنرفت السیارة و تبعتنا واجتهت الینا. تعجبت! ملاذا تتبعنا  
امروان    السیارة. وصلت عندان و وقفت مث نزل منها اشخاص مسلحون و

ابلوقوف و سألوان عن امسائنا. فقلت اان سعید شیخو، قال حنن نبحث عنك،  
ابن املختار. قال ملاذا   انت املطلوب. مث سأل صاحبی فقال، اان سلیمان 
متشي مع هذا اجملرم و عن ماذا تتحدثون؟ رد علیە سلیمان و قال نتکلم عن  

یمو حارس القضاای فی  موضوع احلصاد. اخذان الی السیارة رأیت حممد ابراه
السیارة. سألە آمر املفرزة عين فقال "ای اخي سبق و قلت لکم اان ال اعرف  
سعید شیخو، اان اعرف سعید شیخموس من تل حبش". کذلك رایت فارس  
بوطي و اخویە هالل و محزة و شخص آخر من نفس القریة امسە برهو داخل  

من هذا؟ اان قلت هذا    السیارة. اشار مسؤول املفرزة علی فارس و سألنی
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فارس. دار علی فارس و صفعە و قال "ای کلب کیف تقول اان ال اعرف  
سعید شیخو و هو یعرفك؟" اان تدخلت و قلت ای اخی عندما کانو یسکنون  
قریتنا هو کان الیزال طفال صغیا مث بعد ذلك انتقلوا الی قریة اخری لذا اان  

ئا، مث امران ابلصعود الی السیارة  اعرفە و هو الیعرفنی. فتشين ومل جید شی
جلس هو جبانبی موجها مسدسە علي صدری کمن  مینع شخصا من اهلرب.  
فمشینا و بدآ یسألنی: "ها سعید من اي طریق أتخذ االموال الی برزاين؟  
طریق العراق ام طریق ترکیا؟" قلت اان مل اذهب لزایرة برزانی. قال" ال ال حنن   

األموال و أتخذە الی برزاين" مث امران ابلصعود الی    لدینا معلومات انت جتمع
السیارة ماکانت السیارة تتسع حلملنا مجیعا لذا قال احد افرد املفرزة آلمر  
املفرزة ملاذا آنخذ کل هؤالء معنا یکفی سعید و حممد ابراهیمو >البعثي<.  

و    قال آمر املفرزة "ال کالمهم فیە کثی من التناقض لذا جیب اخذهم مجیعا
 التحقیق معهم". 

یبدو ان شخصا ما من قریة تل امحر رأين عند زایريت للقریة و ذهب و اخرب   
الشعبة السیاسیة فی القامشلی و اهتمين جبمع األموال للربزانی، و الشعبة  
السیاسیة ارسلت املفرزة اليت اعتقلتنا. و احلقیقة اان کنت اظن ان الشخص  

بعد ان ابن االغا امسە کان )سطامو( هو    البعثي هو املخرب ولکن عرفت فیما
يف   الثورة  لدعم  األموال  جبمع  اهتامنا  و  لألمن  األخباریة  بتقدمی  قام  الذي 
کردستان العراق. مث عادت بنا املفرزة الی قریة تل امحر و وقفت امام بیت  
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االغا و الساعة کانت حوايل الواحدة بعد منتصف اللیل. سأهلم ابن االغا:  
 القبض علی سعید ابرودو؟ قالوا نعم." "هل القیتم 

اخذوان الی الشعبة السیاسیة يف القامشلي و وزعوان علی الزنزاانت، فی کل  
زنزانة ثالثة الی أربعة اشخاص. حنن کنا أربعة اشخاص يف زنزانة واحدة. کان  
بعضنا   نعرف  ما کنا  الشیوعي،  احلزب  من  قیادی کوردی  رشید کورد  معي 

ە اان سعید ابرودو من قوشاان قال "مسعتهم یتحدثون  سألين عن امسي قلت ل 
عنك فی املمر و یذکرون امسك". الشخصان االخران معنا يف الزنزانة کانوا  
هالل و حممد ابراهیمو. يف صباح الیوم التايل اتی احد احلراس ومن خالل  
الثقب الصغی يف شباك الصغی يف اعلی ابب الزنزانة رمی ورقة نقدیة ملفوفة  

الغرفة و قال "هذه من محید حاج درویش الی سعید".  صغ الی داخل  یة 
کانت ورقة نقدیة من فئة مخس و عشرون لیة. مث عاد بعد ذلك و ادخل  
سعید."   الی  محید  من  ایضا  "هذە  قال  و  علبة کربیت  مع  سکایی  ثالث 
التدخنی کان ممنوع ولکن کنا ندخن بشکل سري. اان ما کنت آعلم ان محید   

موجود معنا فی السجن ألنە کان مقبوضا علیە قبلنا ولکن ساعة دخولنا  ایضا  
الی الشعبة کان قد رآان. محید کان ابن اغا و وضعە املايل کان جیدا و کان  

 یعطي األموال للحراس و ابملقابل کان احلراس یلبون طلباتە و خیدمونە. 
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هالل خلف. و  يف  الیوم التايل مت نقل محید الی سجن اخر. و اطلقوا سراح  
بقي معي يف الشعبة السیاسیة کل من عثمان برو قیادي يف احلزب الشیوعي  
و الیاس گدو من حسکة و سلیمان من قوشاان و رشید کرد ایضا شیوعي 
متهما   الذي کان  القضاای،   حارس  البعثي  خلفو  ابراهیم  و  عامودا  من 

بعثي مع احلکومە   انت  امازحە و أقول؛  معنا. کنت  و مسجون  ابالجتماع 
 معنا بتهمة الپاريت؛ یعين حالك حالنا و نضحك. 

تصادف وجود هذا البعثي  يف نفس القریة عند القاء القبض علی رفاقنا من   
قریة تل امحر و اهتم ابالجتماع معنا ومل یکن علی االتصال معنا ابحلزب. يف  
الیوم الثالث انزلوان الی االسفل للتحقیق، احملقق کان الرقیب االول حفیف.  

ملدة ثالثة اایم و انکاران  بعد االخذ و الرد و اشباعنا اللکمات و االهاانت  
للتهم املوجهة الینا؛ بدا االمر هلم و کأنە عداوة شخصیة بیننا و بنی األغا.  
کاملشاکل اليت کانت حتدث بنی الفالحنی و االغاوات و مالکي األراضي.  
مسکين   الزنزانة  من  اخراجي  عند  الامس.  الیوم  يف  سبیلنا  اخالء  مت  لذا 

ين و قال : "امشي ایەلل اطلع برة "،  بقیت  الرقیب حفیف  من شعري و صفع 
انتظر رفاقي اآلخرین کیف یودعوهم حفیف بنفس الطریقة مث غادران و عدان  

 الی بیوتینا. 
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 . ١٩٧٤عتقال و التحقیق عام  الأ 

 

و    ١٩٧٣بعد عملیة توزیع املنشورات املستنکرة ملشروع احلزام العريب عام  
البحث عين و عن رفاق آخرین يف    التخفي و ماتبعها من عملیة املطاردة و 

احلزب الیسار؛ و کما ذکرت سابقا خرجنا من خمابئنا حبذر و ابلتدریج مع  
أندالع حرب التشرین بنی العرب و أسرائیل. عادت السلطة و القت القبض  

آذار   شهر  يف  وسط  ١٩٧٤علي  العراسة  عند  قامشلي  سوق  يف  . کنت 
الیهما علمت أبهنما  املدینة، شخصان أمسکا بذراعي من اجلانبنی  التفت   ،

الی السوق رأیتهما علی طریقي، طریق   البیت  من األمن. عند قدومي من 
العامودا عند املخبز و شککت يف أمرمها و ظننتهما من العناصر األمنیة و  
حدسي کان صحیحا. يف هذە األثناء وصل عدیلي بدراجتە الناریة متوجها  

أوصل و  معە  فرکبت  املدینة  مرکز  العنصران  حنو  أبن  بعد  فیما  علمت  ين. 
األمنیان کانوا قد سألوا عين يف املخبز و قد أشار شخص هلما أبن الشخص  
الذي رکب الدراجة و غادر للتو هو سعید ابرودو. مها أیضا رکبا ابصات  
النقل العاملة علی ذلك الط و تبعاين الی السوق وسأال أحد خمربیهم يف  

أتیا بینما کنت منشغال بشراء    اجلوار و هو أشر علي و  و أمسکا بذراعي 
حاجايت. سأالين عن أمسي قلت أمسي حممد سلیمان. قاال من أین أنت؟ قلت  
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من احلسکة. ماذا تفعل هنا؟ قلت ملاذا تسأل؟ التجوال ممنوع هنا؟ أان هنا  
 أحبث عن العمل علی احلصادات، أان سائق حصادة. 

بع حبرات(. قدمت سیارة جیب  أخذاين مشیا معهم الی أن وصلنا مفرق )س 
اتبع هلم و رکبت معهم. سألين السائق " شو أمسك یول"؟ قلت سعید شیخو.  
العنصر اآلخر قال و "ملاذا قلت حممد سلیمان عندما سألناك املرة األولی"؟  
قلت و ملاذا أنتم مل تعرفوا عن شخصیاتکم، کیف يل أن أعرف أنکما من  

زهم و قالوا "جبنا املدلل سعید ابرودو".  الشعبة السیاسیة؟ وصلنا الی مرک
أدخلوين يف زنزانة فردیة يف القبو. کل قبو فیە أربع زانزین صغیة معزولة عن  
بعض. أدخلوين يف الزنزانة و أقفلوا الباب و غادروا. مسعت شخص حییين من  
الزنزانة اجملاورة" مرحبا سعید، أان سلیمان حجي گفر. ما تعرفين؟" کنت علی  

قصتە؛ حصل مشادة کالمیة بینە و بنی کردي آخر کان معلقا صورة  علم ب
حلافظ أالسد علی صدرە، فأنتقدە سلیمان و قال عیب تعلق صورة أسد  
اآلخر   الکردي  قام  عنها.  بدال  برزاين  تعلق صورة  املفروض  علی صدرك؛ 
ااملعلق   اآلخر  الکردي  أسد. ذهب  بسب حافظ  سلیما  فرد  برزاين  بسب 

رب فرع حزب البعث أبن سلیمان حجي گفر سب الرئیس.  لصورة أسد و أخ
سلیمان يف   علی  القبض  القوا  و  ابلقصة  السیاسیة  الشعبة  أخرب  احلزب  و 
 حسکة حیث کان یدرس و ما کنت أعلم أبهنم نقلوە اىل قامشلي للتحقیق. 
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فتح ابب   و  احلارس  أتی  عطشان.  قلت  و  احلرس  علی  فنادیت  عطشت 
قلت لن أرکض بدأ بضريب بعود الیزران الذي کان  الزنزانة و أمرين ابلرکض،  

حیملە. وکرر األمر فلم أطیعە رأیت وجوە املوجودین يف املرکز و أکتشفت  
أبهنم منتسبنی کنت آراهم يف الارج و مل أکن أعلم أبهنم من منتسيب األمن.  
أستمر جلسات التحقیق معي يف القبو لثالثة أایم و لیايل متتالیة. ضرب و  

املقدسات  أهاان العرض و الشرف و  اللفظي علی  التجاوز  السب و  ت و 
وکل ما خیطر يف ابل أحد من الکلمات البذیئة. أنکرت کل التهم. يف الیوم  
الرابع أصعدوين الی الطابق األعلی، غرفة العقید املسؤول عن الفرع. جلست  

ان  و قدم يل سیکارة بدون کالم و ظل حیدق يف وجهي و أان کذلك. مث قال أ
ال أدخن و لکن جلبت هذە العلبة للضیوف. طلب يل فنجان قهوة شربتها  
و سحبت سیکارة أخری من العلبة. قال العقید "ای سعید أان مل أکن أرغب  
يف القبض علیك ولکن أتینا بك الی هنا ألسألك سؤال" قلت و ما هو؟ قال  

جلیان(  أنت جتاوزت علی حزب البعث يف جملس کنت جالسا فیە يف قریة )آو 
يف بیت حممد سليت و کنت جالس بنی خمتاري قریة توکیە و جامريل. قلت  
صحیح أان ذهبت الی هناك کنت معزوم يف بیت حممد مبناسبة ختان أبنە و  
خمتاري القریتنی کان موجودین. أان ال أعلم ماذا تقصد هبجومي علی حزب  

عريب لیس حق.  البعث يف تلك اجللسة ولکن أان قلت أقامة مشروع احلزام ال
قال العقید " ال تقل احلزام العريب قل مزارع الدولة" قلت أنت تقول مزارع  
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الدولة و حنن نقول احلزام العريب. مصادرة أراضي من فالح و أعطائە لفالح  
آخر علی حساب العرق هذا لیس عدال، و أذا تعتربە أنت عدال فهذا شيء  

الرمیال منطقة  يف  آلراضي  علی  قدمت  أان  حصلت  آخر.  و  ن کاآلخرین 
عدل؟   هذا  القائمة،  من  أمسي  السیسیة شطب  الشعبة  و  البدائیة  املوافقة 
سحب اجلنسیة من آالف األکراد و حرماهنم من کل حقوقهم کمواطننی حق؟  
أجنيب و مت   أعترب  الوحدة مع مصر  قبل  السوري  اجلیش  قوات  قائد  حتی 

 سحب اجلنسیة منە. 

أخي ما علینا، تعال و تعاون معنا، جنلس أان  أبتسم سید العقید و قال " ای   
و أنت يف أي مکان ختتارە بنفسك. أعطیك مبلغ من املال اآلن و سأحدد  
لك راتب شهري و سأعطیك اآلن ورقة و أدهب غدا الی رمیالن و راجع  

دومن حسب رغبتك داخل خط    ٣٠٠مصلحة اآلراضي و أذا ما أعطوك  
جهي". أان ضحکت. قال " تضحك؟"  العشرة أو خارجە، تعال و أتفل يف و 

قلت لو شخص عريب قام أبعطاء معلومات الی أسرائیل ماذا تقول عنە؟ قال  
" أقول علیە جاسوس و عمیل و خائن." قلت أان أیضا أذا سربت معلومات  
مثل   حسابنا  حتسب  یعين   " قال  أنت.  قلت  سأکون کما  األکراد  عن 

لن أعمل ما تطلبە مين. قال "  أسرائیل؟" قلت وەللا لو أشحذ علی الشوارع  
وەللا رأسك انشف! أنتظر هنا عندي للظهر و سرتی بعینك من من رفاقك  
سیأتون الی هنا و ماذا خیربوننا" قلت الدخل يل أبمر غیي، وکل فرد مسؤول  
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عن نفسە و أفعالە. مث أمر جبلب حاجیايت و قال " وصلوە ابجلیب" قلت ال  
ما سأذهب  سیارتکم،  أرکب  لن  تتوجە  ال  عندما  قلت  "لیش"  قال  شیا. 

سیاراتکم للمناطق تفزع الناس عندما تراها و أان ال أرید أفزاع الناس. قال "  
 هیك؟" قلت أي وەللا "هیك". أخلوا سبیلي و عدت الی البیت. 

بعد خروجي بکم یوم طلب مين حممد نیو الذهاب الی بیتهم ألمر کان یتعلق  
مل  نیو  حممد  ألن  االقامة  من    أبوراق  أعترب  و  السوریة  اجلنسیة  حیمل  یکن 

األجانب. بعد مدة کنت أمشي يف الشارع وقف شخص من علی دراجتە  
أببو   یدعی  أبنە  قال  و  السیاسیة  الشعبة  مساعد يف  نفسە کان  عن  عرف 
سعدەللا. سألين " ها سعید مننی جتي؟" قلت من احلارة. قال " أنت جیت  

" قلت ال قال " ها، أنت مریت  الی بیت حممد نیو و فتت من قدام بیيت 
قدام بیتنا، شفناك من الشباك. أنت ما شفت الشباك ايل کان فیە رادیو؟"  
قلت نعم قال " هذا بیيت و أحنا شفناك دخلت بیت نیو. و أنت لیش ما  
قبلت عرض املعلم؟"  قلت مستحیل أقبل طلبکم. قال "بکیفك" و غادر  

 الی وجهتە. 

ئیة مبد الکابل علی حسايب الاص من خطوط  قمت بتوصیل الطاقة الکهراب
الشخص   مين  طلب  مبسافة.  بیتنا  عن  تبعد  اليت کانت  الرئیسیة  الکهرابء 
الساکن مقابل بینتا تزویدە ابلکهرابء من خطنا. قلت ال أستطیع. قال أذا مل  
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الی أحد   توافق سأخذها منك ابلقوة. قلت جرب حظك و حاول! التجأ 
بة السیاسیة ألجباري علی املوافقة علی طلبە، و  معارفە کان یعمل يف الشع

عندما علم قریبە أن املشکلة معي أان قال جلاري أان لوکنت أعلم أبن املشکلة  
مع ابرودو  ما کنت تدخلت منذ البدایة ألين أعرف ابردو و أعرف کم هو  
التايل جاء جاري متوسال " دخیلك سعید عیايل   الیوم  عنید، و غادر. يف 

لل العیال  یذهبوا  مشان  مظلم  البیت  و  مدرسیة  واجبات  عندهم  و  مدرسة 
أعطين کهراب؟" قلت شارکين يف حتمل تکالیف سأعطیك. و أخذت منە نصف  

 مبلغ التکلفة و مسحت لە بسحب خط لە من خطي. 

 

 . الغاء عقد عملي من شرکة رودکو من قبل أمن الدولة
 

قال   أان عاطل  تعمل ؟ قلت ال  یوما هل  املعارف کان شیوعیا سألين  أحد 
"ملاذا ال تقدم بطلب للعمل يف شرکة رودکو؟" قلت ألنين متأکد حىت لو  
تقبلين الشرکة فأن الشعبة السیاسیة سوف ترفض و متنع التعنی کما فعلوا  

راستە  يف رمیالن؛ )دکتور حممد شیخو کان قریيب و أثناء د  ١٩٧٣معي عام  
يف موسکو کان قد صاحب شخص سوري آخر أمسە حبش. بعد عودهتما  
تعیين   حممد  دکتور  منە  طلب  رمیالن  يف  یعمل  حبش کان  صدیقنی.  ظلوا 
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عندهم کعامل و مت قبويل مبساعدة شعبان کعامل میکانیك و لکن الشعبة  
السیاسیة شطبت أمسي من قائمة املقبولنی(. قال صاحيب األمر خمتلف مع  

يف  رودک العسکر<  للشرکة، >صاحل  العام  املدیر  اىل  تذهب  الطلبات  و، 
محص و الدخل للشعبة السیاسیة يف األمر. بناء على کالمە قدمت الطلب  

 مع الواثئق املطلوبة.  

مت قبويل يف العمل يف مشروع تبلیط شارع الکورنیش. ولکن تنفیذ مشروع  
الشر  مع  العمل  فبدأت  فرتة،  بعد  یبدأ  کة يف مشروع شارع  الکورنیش کان 

احلسکة الذي کان جیري العمل على تنفیذە. بعد حوايل أربع أو مخسة أشهر  
من عملي ورد کتاب اىل أدارة املشروع أیمرهم أبلغاء عقدي أبمر من الشعبة  
السیاسیة. أرسل يف طليب أحد مهندسي الشرکة عندان کان شاب کردي من  

املر  مام کالو. مسؤول  آب رودکو يف قامشلي کان  أهل عفرین أمسە حسنی 
أحد رفاق محید حاج درویش کان حاضرا أیضا عند املهندس لیطلب من  
املهندس موافقتە على طلب أجازة من العمل لیأخذ والدە للطبیب يف الشام.  
سأل املهندس أین سعید شیخو؟ قلت، أان سعید شیخو. قال " مت طردك من  

یقول ألهنم  السیاسیة  الشعبة  من  أبمر  أمن  الشرکة  على  خطر  أنت  ون 
الدولة."قال رفیق محید: ملاذا الطرد؟ قال املهندس حسنی، ال أعلم و لکن  
الشعبة السیاسیة تقول هکذا" مث سأل املهندس حسنی" ماذا فعل سعید لیتم  
قال   لألسرائیل"  هذا عمیل   " متهکما  رفیق محید  قال  العمل؟"  من  طردە 
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قي لقرار الشعبة السیاسیة ؟" رد  املهندس "ال ال بدون مزاح ما السبب احلقی 
رفیق محید بشتم حنا طوشان مدیر املشروع و کذلك الشعبة السیاسیة على  
األحزاب   أحد  يف  مسؤؤل  ابرودو  سعید  هذا   " للمهندس  قال  مث  قرارهم 
الکردیة." قال املهندس هذا سعید ابرودو؟ قال "نعم" قال املهندس "و ملذا  

ت زرتنا و بت عندان يف البیت أال تتذکر؟ مث  مل تبلغين أبنك سعید ابرودو؟ أن 
عرف عن نفسە أکثر فعرفتە؛ أختە کانت عضوة يف حزبنا و أان کنت مسؤول  
تنظیمات املرأة و مسؤوهلا. التأریخ الذي ذکرە املهندس عن مبايت عندهم  
کان هو مل یزل صغیا يف السن. مث قال لو کنت ختربين أبنك سعید ابرودو ملا  

 ردك، تعال أرکب السیارة معي لنذهب."  مسحت هلم بط 

ذهبنا الی أحد مسؤويل الشرکة أمسە حسن معاذ و سألە " هذا السخص طرد  
من العمل يف الشرکة کیف نستطیع أعادتە للعمل؟" قال معاذ " أکتب أان  
املهندس   قال  الشرکة."  يف  الشخص  هذا  عمل  أستمرار  مسؤولیة  أحتمل 

هذا الشخص". مث أخذان الکتاب اىل  "أکتب حسنی کالو یتحمل مسؤولیة  
أعطاە حسنی   من حسکة.  مسیحي  طوشان( شخص  )حنا  املشروع  مدیر 
الطلب قال طوشان " لیوقع انئب مدیر املشروع مث أان أوقع". انئب مدیر  
الشرکة کان  حسنی عسکر أبن عم صاحل العسکر املدیر العام للشرکة. وضع  

فنظر اىل الطلب مث وجهە کالمە    حسنی مام کالو الطلب أمام حسنی العسکر،
حلسنی مام کالو و قال " ترید خترب بیيت؟" سألە حسنی مام کالو "و ملاذا  
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أرید خراب بیتك؟"  قال، سعید ابرودو هذا خطر على أمن الدولة ترید مين  
أعادتە للشرکة؟ هذا القرار خیرب بیيت". مث أضاف " الشعبة السیاسیة طردە  

ة، هل تعلم من یستطیع أعادتە اىل الشرکة ؟" سأل  ألنە خطر على أمن الدول 
املهندس من یستطیع؟" قال العسکر "رئیس اجلمهوریة. أکتب طلب للرئیس،  
أذا وافق الرئیس على الطلب أیمر بتشکیل جلنة لبیان احلقائق. هل صحیح  
أن هذا الشخص ینتمي لألحزاب الکردیة أم ال؟" أان قلت ال داعي لرفع  

 النتیجة مسبقا؛ أي ەللا أان عضو يف حزب کردي.  الطلب فأان أعرف 

أعطیك   سعید سوف  "ای  مام کالو  املهندس حسنی  قال  مث  الشرکة  غادران 
مقاولة تنظیف شارع الکورنیش. أجلب عمال و نفذ العمل". أکملت العمل  
مع مثان عمال آخرین يف فرتة مثانیة أایم مث ذهبت ألبالغ حسنی مام کالو و  

ملالیة. سألين حسنی " ها سعید خلصتم؟" قلت نعم. قال  أخذ مستحقاتنا ا
کم  کان عددعمالك؟ قلت مثان عمال لثمانیة أایم. هز رأسە مث قال " ملاذا  
تقول مثانیة! ال ال کان عندك مئة عامل؛ کان املفروض تقول ثلثمائة عامل.  
للعمل يف   فقدانك  أعوضك عن خسارة  و  املقاولة ألساعدك  أعطیتك  أان 

لیة يف الیوم. مع    ٥٠لیة و أجرتك    ٣٠سأحسب أجرة العامل    الشرکة.
أو   أربع  لیس  لیة و  ألف  العمل مبئة  املفروض خترج من هذا  األسف کان 

 مخسة آآلف لیة". شکرتە و خرجت.
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مساعدة د. أمساعیل حصاف يف حزب الطلیعة الکردي عام  
٢٠١١ . 

 

بعد فشل حماوالتنا يف التقریب بنی األحزاب الیساریة الکردیة يف سورای عام  
دکتور    ١٩٩٢ و  عبداحلمید  دکتور  و  أمساعیل  دکتور  الثالثة،  رفاقي  مع 

عبدالکرمی دیبو. أقرتحت علی دکتور أمساعیل القیام بتأسیس حزب جدید  
هذا اجملال، لدمة  مع الرفاق الیین و النزیهنی و توظیف خرباتنا و أترخینا يف  

قضیتنا القومیة يف سورای و حماولة مجع الشباب حول ااملبادئ اليت انضلنا من  
أجلها و تسلیم املسؤولیة  بعد ذلك لألجیال القادمة ملواصلة الطریق الذي  
بدأانە. مل یکن دکتور أمساعیل متحمسا للفکرة و غادر بعدها الی لیبیا و أان  

 صرفت النظر عن الفکرة.  

کنت أعیش يف الشام أتصل يب دکتور أمساعیل و بعد التحیة    ٢٠١١م  عا
السؤال عن االحوال قال؛ "أبو أزاد أنت طلبت مين أتسیس حزب و أان  
أسست حزب أبسم )پیشنك( الطلیعة الکردستاين، و جعلناك أان و مصطفی  
حسان عضوا معنا يف املکتب السیاسي و أنت مسؤول احلزب يف سورای".  

و مر علی    ٢٠١١و حنن اآلن يف    ١٩٩٢تور هذا الکالم کان يف  قلت ای دک
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املدة   هذە  خالل  االشیاء  من  الکثی  تغی  سنة.   عشرین  حوايل  املوضوع 
 الطویلة. ما تطلبە مين صعب جدا، و أان أعتذر ال أستطیع التجاوب معك. 

دکتور أمساعیل کان یعیش يف کردستان العراق وقتئذ و أسس احلزب هناك.   
ين أساعدە قلت لە حسنا سأساعدك قدر املستطاع کصدیق و لیس  طلب م

کعضو معکم يف احلزب. ساعدتە  يف تشکیل جلنة منطقیة يف منطقة رکن  
الدین يف الشام و نظمنا عدد من األعضاء. کان هذا مع بدایة األحداث يف  
سورای، و هدف احلزب کان یتلخص يف النضال من أجل تغی احلکم يف سورای  

 احلقوق السیاسیة لألکراد يف سورای.  و ضمان

األحزاب الکردیة يف سورای کانت منقسمة بنی کتلة أحزاب التجمع الوطين   
الکردي و جمموعة األحزاب القریبة من البکاکا. و بقت جمموعة أخری خارج  
يب   أتصل  النظام.  أسقاط  شعار  رفعت  و  للنظام  معارضة  الکتلتنی کانت 

مجاهیي علی ضریح مشعل متو من قبل األحزاب  أمساعیل و قال سیقام جتمع  
األربعة و هناك سنعلن تشکیل جبهة موحدة معهم.  األحزاب کانت حزب   

هالل خلف و حزب  بقیادة عبدالرمحن آلوجي و حزب أحتاد الشعب  بقیادة  
بقیادة حسن عاکويل و حزب مشعل متو. قبل ذلك جرى أتصال بنی أمساعیل  

جمموعة هالل اىل احلزب الطلیعة و على أثرە    و هالل و أتفقوا على دمج
أتصل يب هالل و طلب مين الذهاب الی القامشلي و من هناك اىل الدرابسیة  
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لزایرة ضریح مشعل متو و أعالن اجلبهة مع األحزاب األربعة األخری السالفة  
 الذکر هناك.  

ذهبت الی قامشلي حسب طلب هالل علی أن نقیم التجمع مع األحزاب  
عة األخری علی ضریح متو. کتبنا خطاب لنلقیە ابملناسبة هناك. ولکن  األرب 

أنقلب هالل فجأة و قال أنت ال أتيت للتجمع غدا. سألتە عن السبب؛ قال  
لأللتقاء   ابلذهاب  يل  یسمح  ومل  أشکاالت  و  مشاکل  سیخلق  حضورك 
مبسؤويل األحزاب االخری. أستغربنا أان و أخوە من کالم هالل، و غضب  

ن هالل و قال " ملاذا دعوتە للحضور من الشام اىل هنا مث متنعە من  أخوە م
احلضور معك يف التجمع". کنت متأکدا من  سوء نیتە و ختطیطە ألمر ما.  
أتصلت أبمساعیل و أخربتە عن موقف هالل و عدم مساحە يل ابلذهاب معهم،  
أتصل أمساعیل مع هالل و أستفسر منە سبب رفضە حلضوري معهم. برر  

ل موقفە ابلوف من حدوث أشکاالت مع اآلخرین يف حالة حضوري و  هال
 أقنع أمساعیل بذلك. أتصل يب أمساعیل و "قال الأبس عد و ال تذهب معهم". 

عدت الی الشام و قمت ابألتصال بعبدالرمحان آلوجي و سألتە عن التجمع،  
و صالح   أمساعیل حصاف  مبارکة  أبلغنا  و  هالل  "حضر  عبدالرمحن  قال 

على  بدر  وهنئنا  واحدة  جبهة  أندماجنا يف  علی  سیدا  عبدالباسط  و  الدین 
من   أایم  بعد  متو".  علی ضریح مشعل  بیننا  فیما  اجلبهة  تشکیل  و  حتالفنا 
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التجمع املذکور، کنت يف بیت هالل و حسن عاکويل کان موجودا معنا و  
مع هالل   أرسلناە  الذي  للجبهة  األنضمام  سألت حسن عن مصی طلب 

م یوم التجمع، قال حسن مل یعطنا هالل أي شئ هبذا الصوص و  لیقدمە هل
مل یبلغنا رغبتکم لألنضمام الینا يف اجلبهة. سألت هالل ملاذا  قام بفعلتە هذا؟  
لکنە ظل صامتا ومل جیبين. فهمت لعبة هالل! أستغل الفرصة لألنضمام الی  

ادة من أسم  حزب الطلیعة لیکون هو وجە احلزب يف منطقة اجلزیرة و األستف
احلزب و من الدعم من أمساعیل و حزبە ألنە کان منبوذا من اجلمیع. لعب  
هذە اللعبة لینعش من جدید و لو لبعض الوقت. ردا علی  هذە اللعبة اليت  
لعبها معنا هالل؛ طلبت من أمساعیل صرف النظر عن ضم هالل الی صفوف  

بران و  أسم  علی  حتفظات  لە  أیضا کانت  هالل  لو  و  و  حزبە  احلزب  مج 
خصوصا علی کلمة "الکردستاين" اليت ال تستسیغە أکثریة احلرکات السیاسیة  

 الکردیة يف سورای. 

من   وأان  السیاسي يف حزبە  املکتب  یعاملين کعضو  جانبە کان  من  أمساعیل 
جانيب کنت أعترب نفسي مستقال و مل أقدم تقریري هلم. ما قمت بە کان جمرد  

سبب أترخینا احلزيب املشرتك. أورد أمسي کعضو  مساعدة من ابب املیانة و ب
السیاسي يف حزبە يف خرب نشرە يف جریدة حزبە عن مشارکتنا يف   املکتب 
مظاهرات قامشلي ضد النظام. و قیامي بتشکیل جلنة منطقیة لە أبسم احلزب  
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کان من ابب املساعدة يف أتسیس و نشر هیئات احلزب يف سورای. أجتمعت  
 هبم مرتنی فقط. 

ل نفس الفرتة جاءين شخص أمسە اندر من بیت خلو يف الشام و أبلغين  خال
سالم مسؤولە و یدعی )دکتور ریرب( و دعاين حلضور أجتماع کان یعقد يف  
الیوم التايل، لتشکیل قیادة میدانیة يف الشام. سألتە و ممن یشکل القیادة؟  

ألحزاب  قال مجاعات معارضة للنظام و معهم مجاعة من أخوان املسلمنی. ا
مل تکن من األحزاب الکردیة، رفضت طلبە و حاسبتە علی فعلتهم و نیتهم  
الدخول يف جبهة مع غی األکراد. بعد فرتة کرروا احملاولة هذە املرة أتصل يب  
املدعو )دکتور ریرب( و یبدو أن رفیقهم األويل أعطاهم رقم هاتفي. سألين  

دکتور ریرب و سنعقد أجتماعا ریرب " أنت سعید ابرودو؟" قلت نعم. قال "أان  
یوم غد يف املکان الفالين و الساعة الفالنیة  لنشکل قیدة میدانیة يف الشام  
أرجو حضورك و )دوالراتکم مضمونة(". رفضت طلبە و قلت أان مع التجمع  
الوطين الکردي و لن أجتمع مع أخوان املسلمون. قال " أان کردي و من  

ا  لە کائنا من تکون! لن  طرف عبدالصمد سیدا و بیيت يف  حلسکة". قلت 
 أجتمع معکم. کرر احملاولة بعد أایم جوايب لە کان نفس جوايب السابق. 

التجمع الوطين الکردي السوري کان مشکال من حزب التقدمي الکردي،  
حزب الدمیقراطي الکردي، حزب الشعب الکردي، حزب الیسار الکردي،  
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أخ  أحزاب  و  موسی  شیخموس  حزب  آزادي،  حوايل  حزب  جمموعهم  ری 
قیادتە کانت   و  السوري.  الداخل  أحزاب  من  حزاب  عشر  أثنا  الی  عشرة 
مشکلة من شخصیات وطنیة مستقلة و حزبیة. مقر اجمللس کان يف اجلزیرة و  
أان کنت أسکن يف الشام . طلبوا مين األنضمام الیهم ولکنين رفضت. شکل  

األستمرار  رفضت  أمساعیل.  دکتور  أتصال  قبل  أمساعیل    اجمللس  دکتور  مع 
 . ٢٠١٢أیضا و توقفت عن ممارسة أي عمل حزيب منذ  

 

 . نشاطات أکراد کردستان ترکیا يف سورای
 

کنت أری شباب أکراد هاربنی من ترکیا يف مناطقنا، کانوا    ١٩٧٢منذ عام  
بسبب نشاطاهتم   الرتکیة  السلطات األمنیة  قبل  أکراد مطاردین من  طالب 

و   أمسع  السیاسیة  و کما کنت  للحکومة.  املناوئة  املظاهرات  مشارکاهتم يف 
منهم یقولون أبهنم أعضاء من حزب کاوا و رزگاري کردي و بیشنك. أعتقد  

،  ١٩٧٩،  ١٩٧٨أبن هذە االحزاب کانت صغیة و ضعیفة. خالل سنوات  
 أحتدت التنظیمات الکردیة الصغیة و شکلت تفگر.  ١٩٨٠
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اضي خالل فرتة جلوء الشباب الکرد املعارضنی من  يف مثانینیات من القرن امل 
جمموعة   نتیجتها  رحل  مأساوي  حادث  منطقتنا حدث  الی  ترکیا  کردستان 
منهم وکذلك مضیفهم الکردي السوري من عائلة کافرش. حیث کانوا حوايل  
الرتکیة   للسلطة  معارض  سیاسي  تنظیم  أو  لکتلة  ینتمون  أشخاص  عشرة 

ور و يف لیلة ماطرة عربت جمموعة من القوات  الشخص املذکجمتمعنی يف بیت  
السوري   الکردي  مضیفهم  مع  قتلوهم  و  اجملتمعنی  على  هجموا  و  الرتکیة 
مجیعا، دون أن جترؤ القوات األمن و احلدود السوري التدخل و منعهم من  
أرتکاب جرمیتهم داخل األراضي السوریة. ال أملك معلومات أکیدة عن هذە  

یتهم و لکن جمموعات أخرى فرتة الثمانینیات جلأوا اىل  اجملموعة اليت مت تصف
تدعی   اجملموعات، جمموعة کانت  هذە  معهم. من  على عالقة  قامشلي کنا 
مبجموعة "کاوا" و جمموعة أخرى کانت تدعى مجاعة "کوکسي" و کذلك  
جمموعة کانوا یعملون أبسم "حزب آزادي" و جمموعة تدعى حزب "پیشنك"  

اکي بقیادة کمال بورقایە" أعضاء هذا احلزب کانوا  و کذلك "احلزب األشرت 
من األتراك و األکراد. األکراد منهم  یسکنون يف منطقة قامشلي و لکن  
التنظیمات المسة أجتمعوا و   منطقتنا. هذە  األتراك مل نراهم يف  أالعضاء 
شکلوا جملسا مشرتکا أبسم "تفکر" رئیس اجمللس کان فهیم بوطي. أجر شقة  

یتا و سکن مع عائلتە فیها و وضعە املادي کان صعبا جدا کنا  قریبة من ب
 نساعدەم قدر املستطاع. 
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نساعدهم کضیوف         وکنا  بیننا  سکنوا  القامشلي  الی  قدومهم  بدایة 
قدم عبدەللا أوجالن الی سورای  ألتجأوا الی منطقتنا ومل یکن هلم مقرات رمسیة.  

يف   ١٩٧٨عام   شخصیا  رأیتە  اجلزیرة  منطقة  ەللا  الی  فتح  عصمت  بیت   
)عصمت سیدا(  مل یکن جیید الکردیة  کنا نتفاهم بصعوبة معە مث غادر الی  
احللب و أخیا أستقر يف الشام. زادت نشاط أکراد کردستان ترکیا بشکل  

. تلقوا الدعم القوي من احلکومة السوریة و کانوا میارسون  ١٩٨٠جلي بعد  
ترکیا و بکل حریة مستفیدین من اجلو    نشاطاهتم التنظیمیة بنی أکراد سورای و 

سورای   دعم  و  سورای  و  ترکیا  بنی  العداء  حالة  هلم  وفرتە  الذي  املناسب 
للحرکات الیساریة يف املنطقة. تعاظمت قوهتم لدرجة وصلت هبم الی ختویف  

. احلکومة  ١٩٨٦و أرهاب من یعارضهم يف مناطق أکراد سورای بدأ من عام  
ض الطرف عن جتاوزاهتم علی معارضیهم ابلضرب  السوریة کانت تتساهل و تغ

و األیذاء اجلسدي کما حصل يف قامشلي و تربة سيب و عفرین، وخصوصا 
من کان یقف ابلضد من جتنیدهم للعنصر النسوي يف صفوفهم أو یتجاوز  

 علی أحدی قریباتە بسبب أنتمائها لتنظیماهتم.  

ناصرهم يف معسکرات  يف فرتة الثمانینیات کانت احلکومة السوریة تدرب ع
سریة و لکن معسکراهتم يف لبنان کانت علنیة. کثی من شباب األکراد يف  
سورای و من اجلنسنی کانت والزالت معهم و یتبنون أیدولوجیتهم و تنظیماهتم  
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قویة. مل یکن هلم حزب سیاسي يف سورای وأمنا کانوا مقاتلنی مدربنی  من محلة  
 السالح یعرفون ابآلبوجیة. 

 

 ٢٠٠٤ث قامشلي  أحدا
 

أقیمت مباراة بکرة القدم بنی فریق من دیر    ٢٠٠٤من شهر أذار    ١٢یوم  
کانت الساعة حوايل الواحدة و النصف    الزور و فریق اجلهاد يف قامشلي. 

أان کنت يف طریقي لزایرة أوالد أخيت علی الکورنیش ابلقرب من متثال ابسل  
لة مبشجعي فریق دیر  األسد. شاهدت عدد من سیارات املیکروابصات حمم

برزاين يف   أبو عدي )صدام حسنی(. و یشتمون  الزور و هم یهتفون حبیاة 
املباراة. يف   بدایة  قبل  القامشلي  لسکان  أستفزاز واضح  املدینة يف  شوارع 
امللعب، و خالل جمرایت اللعب أستمرت اهلتافات األستفزازیة من مشجعي  

شلي علی فریق الضیف و  فریق الضیف و يف املقابل زاد سخط شباب قام
مشجعیهم و أخذ الوضع یتخذ منحی سیاسیا بعیدا عن التنافس بروح رایضیة  

 بنی جمموعتنی من املتبارین و مشجعیهم. 
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من    ٢٠٠٣کان ألنعکاسات الوضع العراقي و أسقاط النظام العراقي يف    
قبل األمریکان التأثی الکبی علی ما حدث يف ذلك الیوم. فالضیوف أجتهوا  
للمدینة بروحیة املنهزم يف جولة من احلرب و عادوا لینتقموا يف جولة أخری  
و يف مکان آخر من أقرابء املنتصرون يف اجلولة األولی، وکأن ماحصل يف 
العراق سببە األکراد لوحدهم. حصل تصادم بنی الطرفنی و قتل رجل کردي  

أبنە الصغی بید مشجعي فریق الضیف و أشتدت الـمصادمات   أکثر.  مع 
تدخلت الشرطة و أمتدت األشتباکات الی خارج امللعب و تدخل الشباب  
اآلخرون من أهايل املدینة و أتسعت نطاق املصادمات مع الشرطة و االجهزة  

 األمنیة األخری. 

ذهبت الی امللعب و جدت أمام امللعب کساحة حرب حقیقیة؛ مصادمات  
قسم من الشباب أقتحموا  و صیاح و أعمال کر و فر. کسروا ابب امللعب و  

السلطة   تدخل  عواقب  أخشی  ألنين کنت  الوضع  هتدئة  حاولت  امللعب. 
ألمخاد الفوضی ابلقوة کعادتە. قسم من الشباب رفعوا علم البکاکا و حاولت  
أیقافهم و عدم تسیس األحداث و تسوئة الوضع أکثر مما هو سئ؛ قلت ای  

التخریب ؟ قالوا "ال حتکي و ال   تددخل" أان أعرفهم کانوا  أخي ملاذا هذا 
لو تدخلت أکثر، فرتکتهم. حبثت عن فؤاد علیکو و شخص   سیتجاوزون 
آخر أمسە عبدالباقي. رأیت أحد أعضاء احلزب الشیوعي هناك أمسە )مسؤچ(  

هذە  قال "ای ابرودو، لقد أخربوا احملافظ و سوف تزهق أرواح أذا مل تنتهي  



203 
 

اولت أجد فؤاد علیکو ألن جلماعتە  الفوضی حاولوا تفریق هؤالء الشباب" ح
يف حزب )یکیيت( کان دور يف األحداث، مل أجدە. علمت فیما بعد أن فؤاد  
علیکو و معە أشخاص من مجاعتە کانوا یصورون األحداث من داخل بنایة  

 غازي برو.  و مل أستطع فعل أي شئ لوحدي. 

وا الشباب  وصل موکب احملافظ کانوا حوايل عشر سیارات قبل املغرب. قام 
اليت   للقوة  احملافظ  قال  ابحلجارة.  مرافقیە  و  احملافظ  موکب  سیارات  برمي 
کانت معاە " أرموهم أبمر الرئیس" و بدأ الرمي علی الشباب و سقط عدد  
من الضحاای. محلوا رفاقهم الضحاای الی املشفی القریب و تبنی أبن سبعة  

أرج قتلهم يف  أنتشر خرب  و  احلیاة  فارقوا  املدینة. هبت شباب  منهم قد  اء 
األکراد من مجیع أحیاء املدینة کالثور اهلائج الی داخل املدینة و هامجوا کل 
من یظنونە من عرب خارج املدینة. و أتسعت أعمال الشغب و مشلت أبنیة  

 حکومیة و بعض الدوائر الدمیة يف املدینة. 

املوقف، ألن عدم    لتدارك  الکردیة  األحزاب  من  أحد عشر حزاب  أجتمع 
السیطرة علی الوضع یعين حدوث مزید من اجملازر و خصوصا أثناء عملیة  
دفن الضحاای. وأصدروا بیان أستنکار و أدانة لعملیة قتل الشباب من قبل  

السلطة. محید وصف األحداث ابلتخریب و األحزاب األخری علی عکسە   
 تربوا ما قام بە شباب قامشلي رد فعل طبیعي لعملیة قتل رفاقهم. أع
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أثناء اللیل هبطت طائرة مروحیة کانت تقل ماهر األسد و حممد منصورة و   
أحد أعضاء القیادة القطریة للحزب. يف صباح  التايل أقیمت مراسیم دفن  
وسط مشارکة مجاهییة حاشدة بدأت من أمام أحدی  جوامع املدینة قسم  
من اجلنائز أخذت لتدفن يف القری و أخذان جنازتنی للدفن  يف مقربة العنرتیة.  
ابملناطق   یتصلون  احلضور  بدأ  و  الرمي  صوت  مسعنا  للمقربة  وصولنا  عند 
األخری للمدینة و أتت األخبار و قالوا الشباب أحرقوا دائرة الکمارك و  

اجلو بواسطة  املعالف. السلطة قامت أبستقدام قوات من الشام عن طریق  
املروحیات و قطعات أخری کانت قادمة من دیر الزور برا للمدینة و أنتشر  

 العسکر يف مجیع أحناء املدینة. 

دفنا جنازتنی يف مقربة العنرتیة شرق املدینة و القیت الطاابت.  مث توجهنا   
لدفن جنازتنی أخرینی يف مقربة اهلاللیة غرب املدینة. وصلنا الی مقابل دائرة  

اجلنازتنی کانتا يف سیارة و مجهور املشیعنی  ابآلالف میشون خلف  ا لبلدیة 
اجلنازتنی. مفرزة من العسکر کانوا متمرکزین هناك بدأوا ابلرمي فوق رؤسنا،   
أزعجنا تصرفهم هذا والبعض بدأ یشتمهم الی أن أعطی الضابط املسؤول  

 ابلتوقف عن الرمي. 

عند وصولنا الیها وقفنا أمامها ألرسال  مدیریة أمن الدولة کانت علی طریقنا   
رسالة أحتجاج و رفض ملمارساهتم القمعیة. قامت السلطة علی أثرها أبعتقال  
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الکثی من الشباب و تعرضوا للضرب و التعذیب يف الدوائر األمنیة و کذلك  
قامت الدولة بعقد ندوات مجاهییة محلت کعادهتا الشعب املغلوب علی أمرە  

ت الارجیة للجهات املعادیة للدولة و الثورة. قام الکثیون  بتنفیذ األجندا
ابملداخلة و األحتجاج علی الشعارات األستفزازیة و جتاوز    مجهور فریق  
القریبة   املناطق  ممتلکاهتم يف  و ختریب  املدینة  اهل  علی  الضیف أبألعتداء 

ن تدخل  للملعب و أمام أنظار القوات املکلفة بضبط األمن خالل املباراة دو 
 منهم حلمایة األهآيل. 

و عناصر    ٢٠٠٤احلقیقة أن اآلبوجیة کانوا وراء تطور أحداث القامشلي يف  
نطاق   توسیع  ید يف  هلم  أیضا کان  علیکو  لفؤاد  التابع  )یکیيت(  من حزب 
األحتجاجات. بعد أتفاق أظنة بنی ترکیا و سورای و طرد أوجالن من سورای  

مع اآلبوجیة و حدد من حترکاهتم و منع کل  تغیت معاملة احلکومة السوریة  
أنشطتهم. منع عنهم حتی األحتفال بنوروز، فکانوا انقمنی علی السلطة يف  
سورای. لذلك مشارکتهم يف أحداث القامشلي کانت قویة و علنیة و عندما  
سألت فؤاد علیکو سبب أتیدە لألحداث؛ قال نستفید سیاسیا من هکذا  

من قوة و أمکانیة بکاکا! لدیهم أمکانیات  أحداث. أان شخصیا أستغرب  
غی عادیة علی الصعید املادي و التنظیمي و الدعم اللوجسيت. ماهي مصادر  

 هذه القوة؟ ال أعلم.  



206 
 

 .معلمي األول و مرشدي الی عامل السیاسة مرعي عبداجملید 

   
عندما أحتدث عن حیايت السیاسیة و احلزبیة، البد يل من ذکر دور و أتثی  
مرشدي األول و دلیلي علی درب الدخول الی عامل السیاسة و احلیاة احلزبیة.  
األنسان الصادق مع نفسە و مع اآلخرین. و األمنی علی مبادئە. األنسان  

عبداجملید. کن مرعي  األستاذ  أجتماعیا؛   و  حزبیا  قریة  اللوق  يف  نسکن  ا 
واحدة ) قوشاان ( وهو أصغر مين سنا و کان یدرس يف دار املعلنی يف قامشلي  
هنایة المسینات من القرن املاضي. أي نفس الفرتة اليت ولد فیها أول حزب  

بدأ نشاطە التثقیفي معي. کنا خنرج نتمشی    ١٩٥٨کردي سوري. منذ عام  
املنشورات و املقاالت احلزبیة و  خارج القریة و یقرأ يل الکتب السیاسیة و  

ینمي عندي الشعور القومي و یعرفين ابحلرکة السیاسیة الکردیة الفتیة آنذاك.  
وهو   سیاسیا  و  أجتماعیا  توطدت عالقتنا کثیا  و  قریبنی  أصبحنا صدیقنی 

 نظمين يف احلزب بعد فرتة من التأهیل أستمرت سنتنی.  

أایم   القامشلي  يف  الثانیة  الشعبة  رئیسها کان أتسست  و  الوحدة  حکومة 
ضابطا یدعى حکمت میمي. ممارساتە التعسفیة و قسوتە مع الناس أدخلت  
الوف يف قلوب أهل املنطقة. صیتە کان کصیت ملك املوت بنی الناس. و  
هذا کان یرعب أهل مرعي کثیا و خیشون علیە من األعتقال من قبل ذلك  
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)املختار( کانوا یضغطون علیە لیرتك  اجلهاز األمين املرعب. أبوە و أمە و عمە  
احلزب ولکن هو جوابە قطعي " وەللا لو یقطعوا رأسي لن أترك احلزب". و  
العائلیة يف   القویة معە کنت أری و أمسع کل هذە األحادیث  حبکم عالقيت 
بیتهم. فتح بیتە للرفاق و أصبح بیتهم کمدرسة لنا نتعلم فیە أخالقیات و  

زبیة. أایم الوحدة مل نکن جنتمع األجتماع احلزيب، بعد  املبادئ السیاسیة و احل
األنفصال بدأان األجتماعات. مرعي کان مسوؤلنا. بعد أنتقالە الی قامشلي  
أصبح هالل مسؤوال علینا. بعد أنشقاق احلزب الی جناحنی؛ الیمنی و الیسار  

و مرعي    ١٩٦٦أان و مرعي کنا مع الیمنی و أان ترکتهم هنایة    ١٩٦٥منذ  
 ي مستمرا مع الیمنی. بق

أصاب مرعي مرض مزمن و ذهب الی الشام للمعاجلة و أستقر    ١٩٦٧عام  
التحق بعملە يف   هناك ملدة سنة تقریبا. مث عاد الی قامشلي مرة أخرى، و 
املدرسة. وقتها أان کنت مع الیسار و عالقيت مع أعضاء الیمنی مل تکن جیدة  

 حتی مع مجاعة مرعي أبستثناء مرعي نفسە. 

حیث کان   درویش  حاج  محید  بقیادة  الکردي  الدمیقراطي  احلزب  أنقسم 
مرعي عضوا الی جناحنی. مرعي و عزیز داوي و طاهر صفوك و رشید محو  
کانوا يف اجلناح املعادي حلمید و طاهر کان سکرتیهم. و أصبح أسم حزب  
"محید "حزب التقدمي الکردي". بعد حنی أنفصلوا مجاعة طاهر عن بعض  
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فرتك مرعي العمل السیاسي هنائیا. وظل نزیها و مستقیما طوال حیاتە.    أیضا،
ظل موقف مرعي جتاهي أجیابیا رغم أختاالفاتنا الفکریة و احلزبیة و بقینا حنرتم  
معي   الوقوف  و  مساعديت  اآلخرین  من  یطلب  دائما  بعضنا. کان  نقدر  و 

طاهر    األحرتام.  ساعات احملن و میدحين أمام األخرین وأان أکن لە کل الود و
خالل   النزیهة  الشخصیات  من  أیضا  داوي کانوا  عزیز  واملرحوم  صفوك 
 مسیهتم احلزبیة ومل أرى أو أمسع أي شيء خیدش أترخیهم السیاسي أو احلزيب. 

 . صالح بدرالدین الرفیق    

رأیت صالح بدرالدین ألول مرة يف حفلة زفاف أبن جکرخوین. کان مل یزل  
یبدو ایفعا و کان  الرفاق هذا صالح    شااب  قالوا يل  نبیها.  و  نشطا  أنساان 

بدرالدین أحد املشارکنی يف أجتماع مجعایة. أان مل أکن أعرفە ألنە کان من  
کلم. بعد أنضمامي    ٢٥أهايل قریة مجعایة و اليت تبعد عن قریتنا أکثر من  

تطورت عالقيت مع صالح و عرفتە عن قرب حیث   ١٩٦٧اىل الپاريت عام 
قیادي أنذاك. بدأ ظهور صالح منذ أنعقاد أجتماع مجعایة    کان هو عضو 

رغم صغر سنە قیاسا  لسن رفاقە اآلخرین و أترخیهم احلزيب. أستطیع القول  
أبنە کان أنشط عضو برز کشاب طموح و متنور حیمل شهادة بکلورای بنی  
رفاقە متابع و على أطالع مبا یدور حولە و یستطیع قرأة األحداث يف املنطقة  

خارجها. کان يف حالة متابعة دائمة عملیا و نظرای يف العمل السیاسي و    و
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احلزيب. لذلك برز بنی القادة بسرعة و ما ساعدە يف هذا هو صفاتە الشخصیة  
املؤهلة لذلك. فهو أنسان جرئ و شجاع يف مواقفە و مل یکن یهاب املخاطر  

را على فعل الکثی و  ومل یکن حمبواب من أعدائە ألهنم کانوا یرونە أنساان قاد
 کانوا حیسبوا لە الف حساب.  

بعد نبذ مجاعة مجعایة من قبل األغلبیة يف احلزب و فشلهم يف أقناع مندوب  
ثورة کردستان العراق لألستماع ألرائهم و مقرتحاهتم سافر صالح و حممد نیو  
اىل کردستان العراق على الرغم من حتذیر املندوب هلم بعدم السفر و رفع  

 اهم اىل قیادة الثورة هناك. شکو 

صالح کان من أشد املعجبنی بشخصیة برزاين و يف مسألة خالفە مع املکتب   
السیاسي کان صالح الی جانب برزاين و وقوفە يف وجە جالل طالباين يف  

يف أورواب و املشادة الکالمیة بینهم هناك و    ١٩٦٧مؤمتر طلبة األکرد عام  
جلماعة برزاين کان خی دلیل على ما    حبضور أعضاء من املکتب السیاسي

نقول. على رغم من األختالف يف التوجهات و األفکار بنی حزبنا الیساري  
و توجهات برزاين و آرائە حول األشرتاکیة و التقدمیة و املارکسیة، بقي برزاين  
منوذجا للقائد الثائر و البطل القومي و املنقذ يف فکر مجیع السیاسینی الکرد  

و صالح مل یکن خیفي هذا األعجاب و کان یعلنە يف مناسبات عدة    يف سورای
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فیما   رؤیة غیان  رؤیتنا ختتلف عن  و  یسارینی  رغم کوننا  األجتماعات  أثناء 
 یتعلق أبسلوب و أدوات النضال لتحقیق أهدافنا. 

بعد النکسة الکربى لثورة کردستان العراق و النتائج الکارثیة اليت تبعتها و  
بشکل عام ألقوى سند یستطیعون األتکاء علیە و رغم وضع  فقدان الکرد  

املعطیات و ظهور حتدایت   الظروف و  تغیی  الصعب جدا و  املايل  احلزب 
مهددة لوجود احلزب  بقي صالح یقود احلزب من الارج ومل یرمتي يف أحضان  

لیة  أعداء الکرد، حماوال تدبر األمور املالیة و احملافظة على أستقاللیتە و أستقال 
احلزب قدر األمکان. کان حیضر األجتماعات قادما من لبنان بشکل خفي  
و أبسم مستعار و هو مطلوب أمنیا من أکثر من جهة. فهو کان اثئرا یسارای  
و متعاطفا مع قضاای الشعوب األخرى املشاهبة لقظیتنا الکردیة. و أستطاع  

العاملیة اليت کانت    تعریف قظیتنا عند الکثی من األحزاب و املنظمات الثوریة
 هلا مکاتب يف بیوت و حشد الدعم املعنوي للکرد.  

کنا حنرتم و نقدر بعضنا کثیا و يف نفس الوقت کنا على خالف حول الکثی  
من األمور. و عندما قدم أستقالتە من سکراتریة احلزب و أنقسم احلزب،  

بعد بذلك و    أدرکت خطأ خطوتنا فیما بعد. و أبلغت رفاقي يف القیادة فیما
رجوهتم بعدم تکرار الطأ الذي أرتکبناە حبق صالح و احلزب ألننا سنبقى  
أنسان أوال و أخیا و معرضون ألرتکاب األخطاء. و يف حالة صالح فأن  
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مواقفە األجیابیة و نضالە و التحدایت و املخاطر اليت واجهها يف سبیل قضیة  
 ا وقع فیها خالل حیاتە السیاسیة.  الکرد ال یقارن مع اهلفوات البسیطة اليت رمب

 
 سعید ابرودو مع املناضل و الصدیق العزیز صالح بدرالدین 
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 عالقيت مع محید حاج درویش
 

مل أکن أعرف محید عن قرب و أستطیع أن أقول کانت عالقة عامة سطحیة  
التحیة يف الشارع عن بعد. وکنت   تبادل  أو شکلیة غی شخصیة ال تعدو 

عندما أعتقلنا مع جمموعة من رفاقي    ١٩٦٤قیادي يف احلزب. عام  أعلم أبنە  
يف احلزب محید أعتقل قبلنا و کان يف نفس املعتقل و مل أراە وجها لوجە هناك  
و لکنە علم بوجودي و أرسل يل السکائر و مبلغ من املال بید احلراس مث  

حلزب  نقل من هناك اىل معتقل آخر. يف خضم الصراع الفکري األول داخل ا
حول أسم احلزب و شعار حتریر و توحید کردستان أصدر محید کراسا یعرب  
عن حتفظە على هاتنی النقطتنی وأاثرة موضوع الکورد يف سورای هم أقلیة أم  
شعب؟ بعد أصدار الکراس أصبح محید معروفا بشکل واسع بنی السیاسینی  

املنظمة للعمل    و أعضاء احلزب. و بسبب أرائە و خمالفاتە للضوابط الداخلیة 
احلزيب و بعد تنبیهە من القیادة، و کذلك خالفاتە مع عثمان صربي عزل عن  

 القیادة. 

الرأي املقابل بسهولة. کان    النقد و  عثمان صربي مل یکن مران و ال یقبل 
یتصرف کاألغاوات و یتجاوز لفظیا علی اآلخرین. أان رأیت عثمان صربي  



213 
 

امل األجتماعات  يف  شارکت  و  قرب  عندما کان  عن  الیسار  حلزب  وسعة 
 . ١٩٦٧سکرتیا لە قبل أستقالتە يف کونفرانس  

محید کان أنساان متعلما و مثقفا، يف زمنە مل یکن بنی أکراد اجلزیرة عشرة  
أشخاص مثلە من محلة الشهادة البکلورای. أثرت آراء محید علی قسم من  

العدید من املواضیع.   أیدوا وجهة نظرە يف  ولکنهم کانوا أعضاء احلزب و 
أرسل محید بطليب للحضور    ١٩٦٤أقلیة. أان مل أکن من املؤیدین آلرائە.  عام  

يف قریة بیابزن يف بیت حواس سلیمان. ذهبت الی هناك و زران معا خالای  
أجتماعا مع فرقة احلزب يف قریتنا )قوشاان( و   املنطقة مث عقدان  احلزب يف 

اىل صفوف احلزب بعد أنسحاب    سألتە أثناء األجتماع " محید أنت رجعت 
داخل   السابقة  لتصرفاتك  ذايت  نقد  بالغ  أصدار  شریطة  صربي،  عثمان 
احلزب، ولکننا مل نرى البالغ؟" قال بلى أان أصدرت بیان أمام احلزب بذلك".  
قلت و لکننا مل نراە! قال " ماهو تعریف احلزب يف القاموس السیاسي برأیکم؟  

ثال لو أان أعطیتك بیان و طلبت منك تعطیە  احلزب هو اللجنة املرکزیة. م
للحزب الشیوعي، اال تسلمە للجنة املرکزیة للحزب الشیوعي؟ فأان سلمت  
بیان نقدي الذايت الی اللجنة املرکزیة. و عار علی االشخاص الذین یروجون  

 األشاعات عين و یقولون عاد محید الی احلزب من دون أنتقاد ذايت." 
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أعتقد شخصیا أن محید  و منذ نشؤ الالف بنی مال مصطفى و أعضاء   
املکتب السیاسي حلزبە، أحناز الی رأي أعضاء املکتب السیاسي أي أبراهیم  
السیاسي يف   برأي املکتب  مقتنعا  القول أبنە کان  أستطیع  أمحد ورفاقە. و 

الیسار کذلك کنا نرى الکثی من رفاقي يف  أان و  املذکور.  موقف    الالف 
و   أبهداف  األلتزام  و  احلزيب  العمل  خیص  فیما  منطقیا  السیاسي  املکتب 
سیسات احلزب. برزاين مل یکن ملتزما ابلعمل احلزيب و کان یرى نفسە أعلى  
من سلطة احلزب و رائستە لە کان منصبا شرفیا و ال خیضع لسلطة احلزب.  

ع شعبیة کاسحة  ذات  متمردة کردیة  حلرکة  قائدا  لکل  برزاين کان  ابرة 
األلتزامت احلزبیة بنی الشعب الکردي يف مجیع أجزاء کردستان. ولکن مبقیاس  

 العمل احلزيب کان عضوا غی ملتزما. 

جالل طالباين مل یکن يف الواجهة منذ البدایة يف ذلك الالف و أمنا کان   
واجهة احلزب يف الارج لکثرة مشارکاتە يف الفعالیات و التجمعات الوطنیة  

ولیة لألحزاب و املنظمات السیاسیة العاملیة. وکان لە دور نشط و فعال  و الد 
يف تلك املناسبات و یديل بتصرحیات کثیة ابسم األکراد عموما يف وسائل  
األعالم احمللیة و العاملیة لذا أصبح شخصیة کردیة معروفة حملیا و عاملیا. بعد  

العراق سافر ج   ١٩٥٨ثورة   قاسم يف  عبدالکرمی  موسکو  بقیادة  الی  الل 
ملرافقة برزاين يف العودة الی العراق. التقی مع عثمان صربي يف الشام سألە  
اىل   برزاين  ألعادة  قال  ای جالل؟"  موسکو  اىل  ذاهب  أنت  ملاذا   " صربي 
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کردستان . قال صربي " ال تذهب ای جالل! وال تسلموە قیادة احلزب!  
زب." و فعال حصل  سیسبب لکم الکثی من املشاکل و املتاعب داخل احل

الکثی من املشاکل داخل احلزب. أزهقت الکثی من الدماء الکردیة بسببها  
 و مازالت عواقبها مستمرة الی الیوم. 

املکتب   و  برزاين  بنی  الالف  خیص  فیما  موقفە  يف  وحیدا  یکن  مل  محید 
رأیە   نفس  علی  الیسار کانوا  حزب  يف  معنا  األعضاء  من  السیاسي، کثی 

وا متلوننی و أزدواجینی يف مواقفهم یتسرتون علی حقیقة آرائهم  ولکنهم کان
ومل میتلکوا جرأة محید فیما خیص هذە القضیة. فهو کان حیاول األستقالل  
عن أتثی برزاين يف احلرکة الکردیة السوریة و فصلە عن القضیة الکردیة يف  

اخل حزبنا هنا  الدول اجملاورة. و کان دائم القول "ما عالقة برزاين مبشاکلنا د 
يف سورای؟ و ملاذا نقحم أمسە يف الالفات يف وجهات النظر بیننا؟ هو یناضل  
من أجل حقوق األکراد يف العراق ولیس يف سورای، و القضیتان خمتلفتان".  
الدنیا و النقعدها عند مساعنا هلذا الکالم منە، کیف جترؤ و   نقیم  حنن کنا 

ان؟ فهو قائد لکل الشعب الکردي،  تقول لیس لربزاين حق التدخل يف أمور 
 و أنت خائن. 

برزاين   بتجاوزات  احلقیقة حنن يف األحزاب الکردیة يف سورای کنا على علم 
علی املکتب السیاسي و على األحزاب الکردیة يف سورای أیضا، ولکن قوة  
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جیرب   و  التجاوزات  تلك  على  تطغى  الکردیة کانت  اجلماهی  بنی  شعبیتە 
جتاوز  على  اجلماهی  األحزاب  ود  لکسب  للنضال  أمسە کرمز  أختاذ  و  ها 

الکردیة. حنن يف حزب الیسار أقدمنا علی تلك الطوة لیس أمیاان بتوجیهات 
لتوسیع   عملیة  أستعملناها کأسرتاتیجیة  أمنا  و  بسیاساتە  قناعة  ال  و  برزاين 
األحزاب   مع  املنافسة  و  الصراع  يف  موقفنا  تقویة  و  اجلمهاهییة  قاعدتنا 

األسرتاتیجیة بشکل واضح  الکرد تلك  أمثرت  السوریة. و  الساحة  یة علی 
يف جریدة خبات أتیدهم حلزبنا    ١٩٦٨عندما أعلن حبیب عبدالکرمی عام  

مواجهة جالل   موقف صالح يف  على  بناء  عثمان صربي  بقیادة  الیساري 
املقالة کل   تلك  أثر  علی  مال  أورواب.  يف  األکراد  الطلبة  مؤمتر  يف  طالباين 

هی الکردیة السوریة الی جانب حزبنا و وصلت شعبیتنا اىل الذروة.  اجلما
رغم التناقض الواضح بنی منهجنا کحرکة یساریة مؤمنة ابلعمل احلزيب واملنهج  
الکردیة   احلركة  أنقسام  و  تشتت  مشکلة  برزاين  عاجل  أساسە  على  الذي 

 . ١٩٧٠السوریة يف االجتماع املوسع يف انوبردان عام  

 خالد بکداش

ود أن أذکر هنا أجاليل لثالثة من القادة الشیوعینی يف منطقة الشرق األوسط  أ
من الذین انضلوا و قاوموا اهلیمنة األستعماریة الارجیة و األنظمة الرجعیة  
احمللیة. أوهلم کان خالد بکتاش سکرتی احلزب الشیوعي السوري و فرج ەللا  
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و سال اللبناين  الشیوعي  احلزب  يف  القیادي  احلزب  احللو  عادل سکرتی  م 
الشیوعي العراقي. أعجايب و أجاليل هلؤالء القادة الثالثة انبع من أحرتامي  
ألتزاماهتم   و  واجباهتم  أداء  يف  أمانتهم  و  مصداقیتهم  و  النضالیة  ملسیهتم 
 النضالیة أبخالص و صدق انبع من قوة أمیاهنم ابملبادئ اليت کانوا حیملوهنا.   

صف الثالثینیات من القرن املاضي برز کقائد شیوعي  خالد بکداش منذ منت  
و مناضل قاوم الرجعیة و األستعمار و األفکار الربجوازیة السائدة يف أستغالل  
الطبقة الکادحة من العمال و الفالحنی. و کان لە الفضل يف جتدید أسلوب  
  عمل احلزب و نشر الوعي الطبقي بنی الکادحنی و زایدة األهتمام ابملنشورات 
و األعالم املطبوع. واألمر األهم يف شخصیة خالد احلزبیة هو أمانتە مع نفسە  
و مبادئە الشیوعیة. بعد أنقالب البعث يف سورای و صعودهم لسدة احلکم  
أرادوا التأثی على احلزب و أستمالة قادة معیننی و حماولة حرف احلزب عن  

. وقف خالد ابلضد هلذا  توجهە األممي اىل التوجە األقلیمي أو القومي العريب
التوجە و حاول منع أحنراف احلزب من توجهە األممي و منع التأثیات البعثیة  
بتأثی مباشر من احلکام البعثیینی اجلدد.    على بعض األعضاء يف احلزب و 
أنتهت القضیة أبنشقاق یوسف فیصل من قیادة احلزب و بتأثی و مساندة  

آخر. خالد کان عضو اللجنة األممیة    مباشرة من البعثینی و تشکیلە حزب
 للحزب الشیوعي العاملي و کان مسنودا من السوفیت. 
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سالم عادل سکرتی احلزب الشیوعي العراقي أترخیە مشرف و عمل وسط 
الکادحنی و أعدم من قبل سلطة عبدالسالم عارف القومي بعد أنقالب عام  

عن قضیة    . عاش مناضال شیوعیا و ضحى بنفسە من أجل الدفاع١٩٦٣
الکادحنی و الفقراء و الدفاع عن حقوقهم بکل شجاعة.  أعتقل بعد أنقالب  

و عذب کثیا يف املعتقل مث أعدم و رموا    ١٩٦٣القومیون و البعثیون عام  
 جبثتە يف ماء التیزاب ومل یبقى من جثتە شيء. 

فرج ەللا احللو أیضا کان قائدا شیوعیا مناضال و شجاعا.  قاوم قرار سلطة  
بدالناصر أایم الوحدة بنی مصر و سورای حبل احلزب. أعتقل و عذب کثیا  ع

بید املخابرات أایم الوحدة ومل یکشف عن أمساء رفاقە يف احلزب. مات حتت  
التعذیب مرفوع الرأس حمافظا على مبادئە و حامیا و أمینا على أسرارە احلزبیة  

حنی مستحقا کل الثناء  و دفاعا عن املبادئ. مناضال من أجل الفقراء و الکاد
 األحرتام لشخصە و أترخیە النضايل. 

مع أين مل أکن شیوعیا، و لکن أخرتت أسم "خالد" کأسم حرکي لنفسي يف   
سنة أعجااب بشخصیة خالد بکتاش و أحرتاما    ٤٦العمل احلزيب على مدى  

النضايل.   لنضالە و مواقفە املشرفة و التحدایت اليت واجهها خالل أترخیە 
لکثی من رفاقي معي يف احلزب الذي کنت أنتمي لصفوفە محلي على  حاول ا
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تغیی هذا األسم و لکنين رفضت. کنت معتزا بە منذ بدایة دخويل  اىل عامل  
 السیاسة اىل یومنا هذا.  

 

 مقرتح حلل قظیتنا الکردیة 
 

لرسم   العاملیة  األسرتاتیجیة  املراکز  يف  خبیا  ال  و  سیاسیا  منظرا  لست  أان 
ت الدولیة. ولکن  حسب فهمي املتواضع لقضیتنا الکردیة يف الشرق  السیاسا

الکردیة، و أتریخ   السیاسیة  احلرکة  أخنراطي کعضو مساهم يف  األوسط، و 
معایشيت ألحداثها أبدق تفاصیلها کعنصر فاعل و نشیط یدفعين أندفاعي  

دها،  الفطري يف مقاومة الظلم عن کتلة من البشر أمسها األکراد کوين أحد أفرا
املعلومات عن هذە احلرکة. أتملت ألنتکاساهتا و   راکمت عندي خزین من 
فرحت لنجاحاهتا اجلزئیة وبقت آاثرها يف احلالتنی يف وجداين و ولدت عندي  
آالف األسئلة عن األسباب و املسببات، عن احللول، عن البحث و حتدید  

حلیاة تعين عدم  نقاط القوة و الضعف، عن اهلفوات. تعلمت من الطبیعة أبن ا 
األستکانة و البحث الدائم عن أفضل احللول ابألطالع على التجارب الثوریة  

 للشعوب األخرى و األستفادة منها و من أخفاقاتنا.  
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ابلنسبة لقضیة الشعب الکردي و حرکاهتا السیاسیة و األسرتتیجیة احلالیة  
أسرتاتیجیة عقیمة و من السیاسي فهي  یتبعوهنا يف عملهم  ط فاشل يف  اليت 

العمل السیاسي لن تثمر اال عن املزید من الفرقة و الضیاع  يف اجلهد و  
لتفادي املزید من املآسي و السائر   النهائیة.  املزید من السائريف احملصلة 
البد للحرکات الکردیة يف مجیع أجزاء کردستان التحرر من األعتماد على  

اليت تشرتك يف تقسیم کردستان    األجنيب و احملتل. القریب و البعید. فالدول
السماح   ظروف  أي  وحتت  األحوال  من  حال  أي  يف  تسمح  أن  میکن  ال 
بتطلعات األکراد حنو التحرر او نیل نوع من احلکم الذايت. و ما قام بە شاە  
أیران مع حرکة مصطفى الربزاين و قبلها االحتاد السوفیيت مع کردستان أیران  

ع دلیل  أوجالن خی  مع  أکثر  و سورای  للحدیث  داعي  و ال  نقول  ما  لى 
لتوضیح ما أقصد. على عکس األکراد؛ دول املنطقة لو أختلفوا على کل ما  
خیطر علی البال من أنواع الالفات و حىت لو کانوا يف حالة عداء و حرب؛  
فأهنم یضعون کل خالفتهم جانبا و یتحدون و أبسرع مامیکن ضد التهدید  

تفتاء األخی يف کردستان العراق و رد فعل  الکردي حسب أعتقادهم. األس
 الرتکي العراقي األیراين املشرتك و السریع خی دلیل على ذلك. 

أن احلرکات الکردیة کما أراها الیوم    .مع االسف الشدید أقول هذا و مبرارة 
لیست مشتتة أو متنافرة فحسب، بل متعادیة يف أکثر من جزء من کردستان.  

لکردي لیست جبدیدة علینا و أتریخ حرکتنا ملیئة هبذە  جتربة القتال الکردي ا
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أجزاء   يف کل  حلظة  أي  يف  للحدوث  قابلة  الزالت  و  املأساویة  األحداث 
لدی   السیاسي  النظر  الرئیسي ملا حنن علیە هو قصر  کردستان. واالسبب 
الشخصیة علی   للمصلحة  تفضیلهم  الکردیة و  األحزاب و احلرکات  قادة 

ذا جیعل والئهم یکون لألجنيب ولیس لشعبهم و أرضهم.  املصلحة القومیة و ه 
الارجي؛   التهدید  من  علینا  خطورة  أقل  لیس  الداخلي  التهدید  أرى  وأان 
فالصراع بنی األخوة أدت اىل التصادم املسلح بینهم و ولد نوع من الشك  
املتبادل املزمن بینهما حىت يف فرتات الصلح. يف ظل األزمات املستمرة بسبب  

ا  الکثی من  هذا  الکردیة  جلهل الکردي يف ممارسة السیاسة، فقدت احلرکة 
املعاين السامیة اليت کان الشاب الکردي يف یوم من األایم مستعدا للتضحیة  
بروحە من أجلها، کمعاين الوطن و الکرد و کردستان لدى األغلبیة من اجلیل  

هروب  اجلدید. و بدل التمسك ابألرض و الوطن یبحث عن أقرب فرصة لل
 من الوطن و اهلجرة اىل الارج. 

 . احلل  تخطوا
 

األساسیة على األکراد خطوها على الفور و بدون أتجیل    الطوة •
غیهم   على  األعتماد  من  التقلیل  و  النفس  على  األعتماد  هي 

 ألقصى احلدود.  
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العامل مبا خیدم قظیتنا و طمأنة    • مع  متوازنة  أقامة عالقات  حماولة 
شعوب اليت نعیش معهم أبن مشروعنا مشروع سیاسي سلمي للق  

و الواجبات بنی أبناء الوطن الواحد و قطع    توازن أفضل يف احلقوق 
السبل على التدخالت األجنبیة وأجیاد الدعم  الداخلي و الارجي  

 ملشروعنا هذا.  

واألحزاب   • احلرکات  موحدة ممثال جلمیع  قیادة کردستانیة  تشکیل 
حسب نسب السکان يف کل جزء من أجزاء کردستان و کل جزء  

ە مع األخذ يف نظر األعتبار  یؤدي واجباتە الوطنیة حسب أمکاانت
األمکانیات املادیة و البشریة و الظروف السیاسیة و األجتماعیة  
توفی   نستطیع  الطوات  هذە  وأبختاذ  األجزاء.  من  جزء  يف کل 
تبدید   و  للعامل  عن  أفضل  صورة  تقدمی  و  القوي  الذايت  الدعم 

 خماوفهم من نتائج دعمهم لنا. 

النسبة أللیات العمل السیاسي أیيت اآلن  بعد تبين هذە الطوات االساسیة اب
دور السؤال اجلوهري و األساسي و هو ماذا نرید؟ ما هي أهدافنا و مشروعنا  
أما   واضحة.  الروئ  تکون  أن  جیب  حتقیقە؟  أمکانیة  مدى  و  السیاسي 
األسرتاتیجیة فیجب أن تکون أسرتاتیجیة سلمیة قدر املستطاع، وحماولة عدم  

العنف و ضبط النفس اىل أقصى احلدود. ألن جتارب    أجنرارهم الی أستخدام
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املاضي عن النضال املسلح بشکل عام کان یتحول اىل مشروع جتاري لتجار  
احلروب وتفلت من أیدینا و المیکن السیطرة علیها بسهولة. ابألضافة الی  
حتویل اجملتمع اىل جمتمع عنیف حیاول حل قضاایە عن طریق السالح وهذا  

 ر فیە.  أسلوب ال منتص

هناك حقیقة جیب تقبلها من قبل األکراد و هي أن املعطیات السیاسیة و  
األجتماعیة ختتلف من جزء اىل اآلخر؛ لذا جیب تبين املشاریع حسب ظروف  
کل جزء من کردستان على حدة. مثال مشروع األستقالل يف کردستان العراق  

غرايف هلذا اجلزء  حسب رأي مشروع خاطئ، وال میکن حتقیقە حبکم املوقع اجل
التصرف کدولة مستقلة من قبل حکومة کردستان   من کردستان. و کذلك 
خطأ أیضا. ألنە جزء من العراق وعلیە التزامات حنو املرکز. عدم ألتزام حکومة  
األقلیم بثوابت العیش املشرتك خیلق املشاکل بنی أطیاف الشعب العراقي و  

ام. أفضل حل ابلنسبة حلل  کذلك بنی األکراد و شعوب املنطقة بشکل ع
على   تعددي  دمیقراطي  نظام  بناء  هو  املرحلة  هذە  العراق يف  أکراد  قضیة 
أساس املواطنة و لیس األغلبیة و األقلیة و األلتزام بە من قبل اجلمیع. وهذا  

 احلل مناسب ألکراد سورای أیضا. 

عددي  أما ابلنسبة ألکراد ترکیا فیمکنهم الذهاب أبعد من مشروع النظام الت 
و بناء مشروع أستقالل کمرحلة هنائیة. ألنە مشروع میکن أن ینجح يف حال  
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تنفیذە. فکردستان ترکیا و کذلك أیران هلا منافذ على الدول اليت ال أکراد  
العراق و   فیها و ال حتارب األکراد خوفا من تقسیم بالدهم کما احلال يف 

کراد مجیعا یوجهوا ثقل  سورای و أ یران و ترکیا. و برأیي، فمن األفضل لأل
نضاهلم و عملهم السیاسي حنو حتریر کردستان ترکیا کخطوة أولی؛ أذا فکروا  
يف حتریر و توحید کل أجزاء کردستان. ولکن مع األسف أرى أقوى و أغىن  
حزب کردي لە عالقات أقتصادیة و أمنیة قویة مع ترکیا و ال یدعم أي نشاط  

 ا. سیاسي أو حىت أجتماعي الکراد ترکی

يف   العراق  أستفتاء کردستان  مشروع  علی  املرور  من  البد    ٩/   ٢٥هنا 
الدولیة و    ٢٠١٧/ للقراءات الاطئة للمعطیات  نتیجة  نتائجە الکارثیة  و 

األملام   يف  اجلهل  عن  ینم  السذاجة  لدرجة  تقدیرالعواقب  وسوء  املنطقیة 
لسلطة هي  ابلقواننی و النظم الدولیة. التعنت و عدم األستماع للشرکاء يف ا

لیست من مسات السیاسي الناجح، وال القائد املسؤول عن حیاة الشعب.  
أثبتت عملیة األستفتاء خطورة وضعنا کأکراد و التهدیدات اليت تواجهنا أذا  
مل نکن حمنکنی يف التعامل مع أحداث املنطقة. الدعم العسکري و رمبا املادي  

ا  أنساان حجمنا  لداعش   حماربتنا  بسبب  القانوين  العاملي  و وضعنا  حلقیقي 
کمکون  عرقي ضمن دولة عضو يف األمم املتحدة هلا سیادة ال میکن جتاوزها.  
و النتیجة کانت ضیاع مجیع املکتسبات السیاسیة و العسکریة اليت حققها  

منذ   العوائل من مناطق سکناهم    ١٩٩١األکراد  لتشرید آالف  ابألضافة 
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حة األراضي الکردستانیة و ثرواهتا  األصلیة، وفقدان السیطرة علی ثلث مسا
و بدعم مباشر من دول جوار للعراق و أوهلا ترکیا اليت أعتربهتا القیادة الکردیة  

 يف العراق تومها ابحللیف.  

علیها   سیطرت  اليت  املناطق  على  سیطرهتا  و  العراقیة  القوات  تقدم  بعد 
ي يف  و بسرعة قیاسیة أظهرت هشاشة الوضع الکرد  ٢٠٠٣البیشمرکة بعد  

کردستان العراق سیاسیا و عسکرای و أجتماعیا أیضا و النقطة األخطر هي  
 عدم وجود مرجعیة سیاسیة و عسکریة موحدة يف کردستان العراق.  

 قرینيت أم آزاد )هبیة سلیمان عبدي( 
   

قبل أن أنطق أبي کلمة يف وصف دور شریکيت يف احلیاة )أم آزاد( جیب أن  
اصرة و غی کاملة يف التعبی حبق هذه األنسانة.  أعرتف مقدما أبهنا ستکون ق

أان کنت رب األسرة و أب و سیاسي منخرط يف األعمال احلزبیة و کان علي  
الواجبات املرتبطة هبذە العناوین الثالثة. هي کانت األم و املربیة و املدیرة و  
اليت کنت  احلرف  و  األعمال  من  الکثی  املساعدة يف  و  البیت  يف  الزوجة 

رسها لتأمنی لقمة العیش خارج البیت خصوصا بعد أنتقالنا الی العیش يف  أما
عام  اليت  ١٩٧٢املدینة  تعتين ابملاشیة  احلفر.  أعمال  معي يف  حتفر  . کانت 
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کنت أاتجر هبا. تساعدين يف األعمال األنشائیة الصغیة اليت کنت أعمل هبا،  
 منزل. مث تعود للبیت ألداء بقیة األعمال املنزلیة کأم و ربة 

أما أایم األعتقال واملطاردة و التخفي و أقتحامات األمن اهلمجیة ملنزلنا و   
تفتیشە يف جو من الرعب من قبل األمن، فهي قصص أخری ال توصف. أایم  
املطاردة کانت تطول يف بعض احلاالت أکثر من ستة أشهر خالهلا کانت أم  

قلق مستمر علی    آزاد هي األب و األم يف البیت تدبر شؤون البیت وسط
املدینة   اىل  أنتقلنا  عندما  األمن.  قبل  من  لبیتنا  املستمرة  الرقابة  و  مصیي 

عام   يف  من    ١٩٧٢)القامشلي(  و کثی  مسؤول  و  منطقي  عضو  کنت 
األجتماعات احلزبیة کانت  تعقد يف بیتنا. الوضع املادي للحزب مل یکن جیدا  

القلیلة اليت کنا نتلقاە کنثریة لل حزب کانت قلیلة و غی منتظمة.  و املبالغ 
من   یقدموا  احلزب کانوا  أعضاء  و  منها  األجتماعات کانت البد  أستضافة 
مصاریف   نتحمل  و کنا  عندان  یباتون  و  األجتماع  حلضور  بعیدة  أماکن 
األجتماعات من مالنا الاص. رغم وضعي األقتصادي الضعیف کنت أؤدي  

، و هذا کان یضطرين على القطع  واجبايت و التزامايت احلزبیة على أکمل وجە 
من أفواە العائلة أو األستدانة للصرف على نشاطات احلزب. أان کنت أحتمل  
أما   أعتربها جزء من واجيب  بقضیة شعيب و  مؤمنا  األعباء ألنين کنت  هذە 
ابلنسبة ألم تتحمل العوز و املخاطر و جوع أطفالە يف سبیل قضیة سیاسیة  

تمعنا الکردي أایم الستینات و السبعینیات  يف ظل ثقافة جمتمع ریفي کمج
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من القرن املاضي، فال أجد کلمات وافیة لوصفها. ما مسعتها یوم من األایم  
تتذمر أو تشکو من وضعنا املعیشي السیئ و البائس مادای کوضع األغلبیة  
العظمی من األکراد يف سورای. ومل تشکو أو تؤنبين على الوف الذي کانت 

أطفالنا نتیجة أقتحامات السلطات األمنیة ملنزلنا لعشرات  تتعرض لە هي و  
املرات خالل حیايت احلزبیة، بل على العکس کانت تساندين و تشجعين و  
ترفع من معنوایيت عندما کانت تضیق يب احلیاة نتیجة شظف العیش و قلة  
  احلیلة يف تدبی األمور املالیة للعائلة بسبب السیاسات العنصریة و الشوفینیة 
املتبعة من قبل احلکومات املتعاقبة على دمشق  يف سورای يف حماربة مصادر  
العیش لألکراد و حماولة أخضاعهم لسیاساهتا أو صهرهم يف األغلبیة العربیة  

 أو دفعهم للهجرة أو حىت أفنائهم. 

کانت دائما السند الذي اتکأ علیە يف حیايت و مبثابة جبل من الشجاعة و  
السرت الذي یسرت ویکمل کل نواقصي الشخصیة و العائلیة  احلنان و الصرب و  

دون أن أعلم. کانت موجودة حیث تقتضي احلاجة و املکان الذي یستوجب  
أدارة   يف  حمورای  دورها کانت  املناسبة.  اللحظة  يف  و  بیننا کعائلة  وجودها 
األزمات اليت کنا نتعرض هلا، حیث کانت تؤدي دورها بصمت و هدوء مل  

ا أبنزعاجها من کثرة املشاکل اليت کنت أتعرض هلا نتیجة لسلك  تشعرين یوم
هناك   السیاسیة.  حیايت  فیە خالل  مشیت  الذي  الصعب  و  الوعر  الطریق 
الکثی من املواقف و احلاالت التوصف ابلکلمات. و المیکن نقل املشاعر  
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من شخص آلخر للتعریف عنها و فهم املقابل عما نقصد. کانت تؤدي دورها  
هنا مضطرة لذلك حبکم کوهنا زوجة و أم، وأمنا عن قناعة و طیب  لیست أل

خاطر انبعة عن طبعها الراقي و شخصیتها الرائعة املتشکلة من کل الصفات  
 األنسانیة اجلیدة اليت خیطر على البال. 

رحلت بصمت و هدوء و بشکل مفاجئ يف وقت کنت أحتاج الیها أکثر  
من أي وقت مضى. رحیلها األبدي أصعب من کل شيء  صعب واجهتە يف  

 حیايت.  

  



229 
 

 عبدي(  مانی سل   ة یدريب أم آزاد )هب  قةیو رف  زيتیمع عز 
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و    ،ەمن نی بیالقر اة ی و ح  ە اتیللمخاطرة بح ە دفعانی ەو أرض ە لشعب ە المناضل الذي حبأن  
لرفع    ،ەناکرا لذات  ل،یفي درب المخاطر و التهلکة في اکثر األحوال، و بنفس طو  ر یالس

  ەبان ەعن  قالی المعاناة و الظلم عن مجموعة من البشر؛ هو عطاء بال حدود. من شخص 
هذا   یعل   ذهبیاحدهم و  أتي ی المادي لالستفادة.  ی بالمعن د یستفیو آخر من  ضحي یأول من 

في   یسو طمحی.  ال  ەب  قومیفي مقابل مادي أزاء ما  فکریاو  نتظر یالدرب المهلك دون ان  
النضالي هو رأسمالهم   خهم ی. هؤالء تأررهیالعدالة و رفع الظلم و المحن عن غ قیتحق

تجاههم،   ەب ام یشعوبهم و اممهم الق  ی علهو اقل واجب   خهمی. حفظ تأراة یفي الح د ی الوح
هم. ری لغ ە بما قاموا ب  لی ن بالجملشکرهم والعرفا  

 المعد
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