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 كتاب الكردي االسودال

هـاا الكتــاب يعــد مــن اخطـر الكتــ  الــق اصــدر عـن القيــادات العنصــرية الكرديــة حلــد 

اآلن. واكمــن خطوراــا ه اصــا يصــدر مــن قبــ  كتــاب اكــراد كــان مع مهــ  مــن اصصــار 

هاه القيادات، ولكن جتربة السلطة خالل االعوام االخرية، جعلته  يكتشفون احلقيقـة 

ادات وزيف شعاراهتا وفساد ضمائرها. هاه الصـدمة جعلـه هـ ال  الشيطاصية هلاه القي

الكتـاب الصـادقني يـدركون مـدا سـااجة واطـرا الشـعارات القوميـة العنصـرية الـق مــا 

جلبــــه لالكــــراد  ــــري احلــــروب والكــــوارق وعــــداوات الشــــعوب الشــــقيقة وا ــــارة، مــــن 

عــاصون ويوــوون ويــدفعون عــراقيني وااــراي وايــراصيني وســوريني. فبينمــا االكــراد االبــراي  ي

ضريبة الشعارات العنصرية القومية، فأن قيـاداهت  مـع عـوائهله  ومعـون ا اليـني ويبنـون 

 القصور ويراكمون االستثمارات ه العواص  العا ية.

ان هــاا الكتــاب التــومليقت، أت يــت  أتليفــا مــن خيــال قحــا ،تلــف مــع القيــادات، بــ   

معــة خــالل اعــوام عديــدة، مــن قبــ  كتــاب اكــراد هــو خالصــة ركــام مــن الكتــاقت ا ت 

 عاشوا الت ربة وذاقوا مرارة اخليبة.

ولقـــد قامـــه الباحثـــة الكرديـــة العراقيـــة  الش اعةتســـهام مـــريان  وقلتعـــاون مـــع قحثـــني 

آخــرين أت يــودوا ذكــر ا ــائه ، قالشــراا علــه اــع وانســيم هــاا الكتــاب، ر ــ  كـــ  

ئلتها ا عروفة خصوصا، وقد سـبم للكثـريين مـن ا خاطر الق هتددها شخصيا وهتدد عا

العراقيني اكراد و ريه  قد انلـوا العقـاب الشـديد مـن قبـ  هـاه القيـادات الدمويـة،  ـرد 

اهنـــ  فوـــووا بعوـــا مـــن مفاســـدها. علمـــا ثن عائلـــة هـــاه الباحثـــة ســـبم وان قـــدمه 



  ه الــدفا  الشــهدا  الــاين ت ا تيــاهل  ه بيــوهت  بكــ   ــدر وخياصــة ر ــ  كــ  اســهاماهت

عــن حقــوك االكــراد، ولكــن اصــراره  علــه اصتمــائه  الكــردي الــوط  العراقــت ورفوــه  

 للفساد ا تفشت ه داخ  هاه القيادات، جل  عليه  النقمة وا وت.

اصا كتاب جـري  وجديـد الصـا يقـول احلقيقـة بواسـطة الـاين عايشـوها، ويكشـف مـدا 

للشـــع  وللوـــمري.. وهـــو خصوصــــا زيـــف وعنصـــرية وخياصـــة هـــاه القيــــادات للـــوطن و 

يكشف عله ان النخ  الكردية العراقية ه طريقهـا ا  أتسـيا التيـار الكـردي الـوط  

 العراقت، الرافض للعنصرية والتعص  القومت والشعارات االمرباطورية التوسعية..
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 االهــدا 

  

ا  أرواح شـــهدا  عائلـــة مـــريان الكرديـــة الوطنيـــة العراقيـــة، الـــدكتور عمـــر مـــريان، ووالـــده 

 تاحلاج عبد القادر مريان آ ا  وحفيده عبد القادر  مريان وأبنائا االربعة..

اك الـــاين ا تـــالته  القيـــادات الكردويـــة  االقطاعيـــة ا  أرواح ايـــع شـــهدا  أكـــراد العـــر 

 الفاسدة.

صعاهــدك ،  ــن االكــراد الــوطنيني العــراقيني، ثن صــتخلل مــن طغيــان القيــادات القوميــة 

الكردوية العنصرية ا تعصبة، كما ختلصنا من طغيان القيادات القومية العروبية العنصرية 

 ا تعصبة ..

  

 حمتوايت الكتاب

 ية موصلية عراقية، معارضة للقيادات العنصرية الكردوية !     أان كرد-

 ملف ا رائ  ضد األكراد :

 من سرية شهدا  تعائلة مريان  الكردية الوطنية العراقية   -

 احلروب الكردية أت يكن سببها التمييز العنصري أو القومت  -

 البارزاصيون واتريخ جرائمه  ضد االكراد         -

 والقمع ا مارس من قب  أجهزة ا خابرات تاالسايش   التعاي   -

 أجهزة ا خابرات القومية العنصرية، وقمعها الوحشت ألكراد العراك!                -

  
 

  
 

  
 



 حول ماوري ه س ون أمن ألـ تآسايش  السليماصية       -

 احلزب القومت اهلورامت احلر..        -

      اآلسايش والوزير والسكرارية       -

 أخبار وشهادات صوفية   -

 ملف الفسـاد :

 كيف اعرا إصك ه مشال العراك؟                -

 فويوة يكشفها خبري أمريكت: الربزاين وأصصاره ميارسون الفساد ويدعمون -

 االرهاب ه العراك !   

 كردستان ه مه  الفساد                  -

   ألفساد ه كردستان العراك           -

 الاتع   عندما ارا واتلما احلقائم ه كردستان العراك!         -

 الصرا  عله النفوذ وا صاحل وا اليني ه حزب االحتاد الوط  الكردستاين ..  -

 من حيمت االكراد من الكولريا والقصف االيراين وال كت ؟          -

 قادة االكراد يشتمون االكراد!            -

 الة والتآمر : ملف العم

 أتريخ حزيب طالباين وقرازاين مع ا وساد          -

 مصادر أمريكية: الطالباين عمي  مزدوج !  -

 القيادات الكردية وأترخيها االسود              -



 صوفت أمريكت يفوح قلصور واحدة من جرائ  البشمركة العنصرية ضد -

                     1991العراقيني عام  

  اذا خياا قرزاين وطالباين من جتمع الوطنيني االكراد بقيادة أرشد الزيباري؟؟         -

  اذا يعود اليهود ا  كركوي ؟                   -

 أ وساد ادرب البيشمركة ه فندك تبرج أربي  !         -

                      1996آب   31كاكة مسعود ه  اتاكر يوم   -

 سياسة العنصرية :ملف ال

 إ  قرزاين : الميكن مكافوة شوفينية القومية العربية بشوفينية كردية       -

 من أج  حماكمة عادلة  راكيب جمزرة بشتآشان...     -

 ميليشيات الربزاين ادع  االرهاب ه ا وص  لومها  شرو  تكردستان الكربا ! -

 ا وص      أحلزقن الكرداين يعمالن عله " اكريد"  -

 جرائ  حبم االصساصية ه س ن تقلة جوالن  مشال العراك          -

 مالحم خربية         -

 معاانة ال كمان  /  معاانة السراين  /  معاانة اليزيدية  /  معاانة الشبك     -

 آرا  :          -

إعـــالم  ت   تت أ لبيـــة مـــواط  ا وصـــ  ير بـــون ربـــا مصـــريه  قالقلـــي  الكـــردي !؟  / 

أكــــــراد احلــــــزبني   بــــــني الت ليــــــ  والــــــدج  واخلــــــدا  ...  /  هزميــــــة ا شــــــرو  الكــــــردي 

 االصفصايل ه كركوي  /  عنصرية الثقافة القومية السائدة بني أكراد العراك   



  

 أان كردية موصلية عراقية،

 معارضة معارضة للقيادات العنصرية الكردوية

 

 
 وعمان مريان قحثة كردية عراقية مقيمة بني بغداد سهام

  

هاا تالكتاب االسـود  لفوـح السياسـة احلربيـة والعنصـرية والفسـادية للقيـادات القوميـة 

 ا توكمة بنا  ن أكراد العراك. 

لـــة تكنـــه هـــاه القيـــادات، أن اـــوحت للنـــاس وخصوصـــا  لنـــا  ـــن خـــالل ســـنوات طوي

االكـــراد، ثن أي صقـــد وفوـــح هلـــاه القيـــادات، يعـــ  قلوـــرورة العـــدا  والـــته   علـــه 

 تالشع  الكردي !

صعــ ، لقــد هوــه هــاه القيــادات، مثــ  كــ  القيــادات الدكتااوريــة ه التــاريخ، أن اعتــرب 

 شع !صفسها هت تالشع   وأي ما هبا هو ما قل

ومــن ا  ســف أن هــاه االكاوبــة قــد اصطلــه علــه الكثــريين مــن العــراقيني وقلــاات مــن 

 االكراد!!

 وان أي صقد للقيادة الدينية الفالصية يع  العدا  للماه  وللدين ثكملا!



 وان أي صقد للوكومة الفالصية وسياستها، يع  العدا  للشع  ثكملا!

نطقا  خاصا  هبـا خـارج ا عقـول وا عمـول بـا ه كـ  صع  ان للقيادات العنصرية الكردية م

 أ ا  العاأت.

لكــن واحلمــد ك، وكمــا يقــول ا ثــ  الكــردي مثــ  العــريب تحبــ  الكــاب قصــري ، فــأن 

احلقائم بدأت انكشف والفوائح أصبوه مفووحة وال ميكـن سـ ها مهمـا اشـتغله 

 وسائ  الدعاية واالعالم والتهديد وشرا  الومائر.

قفون االكراد، بغالبيتنا الق انمو يومـا بعـد يـوم، بـدأان صقتنـع ثن هـاه القيـادات  ن ا ث

االقطاعيــة العنصــرية الفاســدة ال تثلنــا بــ  هــت تثــ  مصــاحلها وملرواهتــا الطائلــة وكروشــها 

ا هيئـــة لالصف ـــار، وهـــت اعتـــربان أعـــدا  هلـــا ألصنـــا صكشـــف أالعيبهـــا وصفوـــح مفاســـدها  

كــراد ومعــاانهت  واـــوريطه  ه عــداوات وحــروب ضـــد كقيــادات عاشــه علــه دمـــا  اال 

 الشعوب الشقيقة وا ارة. 

لقــد آن األوان ان صعلــن بكــ  صــراحة وملقــة، ثصنــا أكــراد وصعتــز بكرديتنــا، ولكننــا أيوــا 

وقبــ  كــ  شــت  عراقيــون وصعتــز بعراقيتنــا، وصكــافح بكــ  الســب  الثقافيــة والوــمريية مــن 

ع االكـراد مـع ققـت اخـوهت  العـراقيني ه سـالم أج  خلم ايار كردي وط  عراقـت، ومـ

 وحمبة واوامن..

  

 ملف ا رائ  ضد األكراد

  



 * من سرية شهدا  تعائلة مريان  الكردية الوطنية العراقية

 * احلروب الكردية أت يكن سببها التمييز العنصري أو القومت

 * البارزاصيون واتريخ جرائمه  ضد االكراد

 مارس من قب  أجهزة ا خابرات تاالسايش * التعاي  والقمع ا 

 * أجهزة ا خابرات القومية العنصرية، وقمعها الوحشت ألكراد العراك!

 * حول ماوري ه س ون أمن ألـ تآسايش  السليماصية

 * احلزب القومت اهلورامت احلر..

 * اآلسايش والوزير والسكرارية 

 * أخبار وشهادات صوفية

 

 

  

 ائلة مريان من سرية شهدا  تع

 الكردية الوطنية العراقية

  

  



 
  

لقــد اخـــ ان هـــاه العائلــة الكرديـــة الوطنيـــة، الهنــا اـــوذج واضـــح لكــ  االكـــراد الـــوطنيني 

العـــراقيني الـــاين عـــاصوا الـــويالت مـــن قمـــع وصفـــت وا تيـــال مـــن قبـــ  القيـــادات العنصـــرية 

الـــق ســـببه الكــــوارق الكرديـــة،  ـــرد اهنـــ  رفوــــوا اخلنـــو   شـــاريعه  القوميـــة ا غــــامرة 

 لالكراد خصوصا  وللشع  العراقت عموما .

ان ســرية هــاه العائلــة اــوذج فاضــح للقمــع واالرهــاب الــاي اعــر  وال زال يتعــر  لــا  

كـــ  االكـــراد العـــراقيني الشـــرفا  الرافوـــني لســـلطة احلـــزبني القـــوميني العنصـــريني. هـــاان 

روب والكــوارق مــن أجــ  خدمــة احلــزقن الــدكتااوراين اللــاان مــا جلبــا لالكــراد  ــري احلــ

الك الطبقة من جتـار السياسـة وأصـواب الكـروذ الـاين أصـبووا مليوصرييـة مـن خـالل 

اوــويات ومعــاانة ا اليــني مــن االكــراد وققــت العــراقيني ه عصــياانت وتــردات الختــدم 

  ري القوا اخلارجية. 

ت احلـوار والتفـاه  مــع ان عائلـة تمـريان  مـن العوائــ  الكرديـة الوطنيـة االصـيلة الــق ارأت

اخـــوهت  العـــرب وال كمـــان والســـراين، ورفـــض الـــدخول ه أالعيـــ  ا ـــ امرات اخلارجيـــة 



واــــوريا النــــاس البســــطا  ه حــــروب كارمليــــة. هلــــاا فــــأن هــــاه العائلــــة اعرضــــه ألشــــنع 

 عمليات القت  واالقدة الق أت ارح  حىت النسا  واالطفال: 

شــائر خوشـــناو ه شــقالوة، وانئبـــا  ه الرب ـــان ـــ تالشـــيخ صــديم مـــريان : وكــان زعـــي  ع

شاري هاا الشـيخ الـوط  ه مـ تر  22-10-1947العراقت ه العهد ا لكت، وه 

قاســ .  العشــائر العراقيــة ه مدينــة احللــة. وهــو ايوــا مــن ا قــربني للــرئيا عبــد الكــرم

ية ودعـــوات ويشـــيد التـــاريخ بـــدوره الـــوط  العراقـــت ورفوـــا للطروحـــات القوميـــة العنصـــر 

العنف والقت  والعمالة لألجنيب الق كان يروج هلا ا ـال مصـطفه الـربزاين هلـاا قامـه ه 

، عناصــر مــن بيشــمركة الــربزاين ث تيــال تالشــيخ صــديم مــريان ، 1960أواســا عــام 

ـــا واعـــالن التمـــرد ضـــد الســـلطة  مـــن اجـــ  الـــتخلل مـــن االكـــراد الـــوطنيني ا نافســـني ل

 الوطنية.

لقــادر مــريان آ ــا : قــد ت ا تيالــا ه أربعينيــات القــرن ا اضــت وعلــه يــد ـــ تاحلــاج عبــد ا

تمصــطفه الــربزاين  شخصــيا  وأمــام حشــد كبــري مــن النــاس بســب  رفوــا لــنه  الــربزاين 

 القومت االصفصايل.

علمــا  ثن هــاا الشــيخ هــو والــد ا ــ رش ا عــروا تالشــهيد عمــر مــريان  الــاي ت كــالك 

 ا تيالا فيما بعد.

ــ  ا ــ   رش الــدكتورتعمر مــريان : وهــو ابــن الشــهيد عبــد القــادر مــريان، واســتاذ معــروا ـ

قلتاريخ ولا كت  عديدة ومواقف اشهد عله روحا الوطنية ورفوا الطروحات القومية 

العنصـرية واالصفصـالية الـق اـروج هلـا ااعـات الـربزاين. هـو مـن مواليـد شـقالوة   أربيـ  



ســـــنة  62بغـــــداد قبـــــ   قـــــوك جامعـــــةم، انل بكـــــالوريوس كليـــــة احل1924ســـــنة 

 م مــن جامعــة1952م  مث حصــ  علــه شـــهادة الــدكتوراه ســنة  1946تســنة

السوربون، وختصل ه اتريخ شـعوب الشـرك األوسـا ، أسـتاذ للتـاريخ زائـر ه العديـد 

األكـراد" وقـد انبـأ  مـن أقطـاراألر . لـا حبثـا ا وسـوم بعنـوان "ص ـرة خاطفـة علـه وضـع

سـيتهم ،  ل: تتوأان ه الثماصينـات مـن عمـري، أعلـ  ثن الكثـري ا حيدق لا حينما قا

للشـع  الكـردي إاـا هـ  ميثلـون أصفسـه  وأابـاعه   هـ ال  الـاين يسـمون أصفسـه  قـادة

فقـا، يلعبـون علــه واـر حســاس لي نـوا أرقحــا  سياسـية انفيــاا  لر بـة أســياده   .  وه 

 تيــال تالــدكتور عمــر مــريان ، قامــه ميليشــيا الــربزاين ق 2005كــاصون الثــاين   23

 مصيف صالح الدين وشقالوة. حيا ت اصفيتا ما بني

ــ الــدكتور عبــد القــادر مــريان، وهــو ابــن أش الشــهيد تعمــر مــريان ، ومعــار  معــروا  ـ

ــــة ورفــــض الطروحــــات  ــــا كتــــاقت عديــــدة اــــدعوا ا  الوطنيــــة العراقي للبعــــا الــــربزاين ول

تالـــدكتور عبـــد القـــادر مـــريان ، مـــع ، ت ا تيـــال  2006العنصـــرية. وه شـــهر شـــبا  

 زوجتا وأطفالا الثالملا وقريبته ، حيا وجدت جثثه  ه بيته  ه أربي .

قــد أصــدر بيــاان   2005ومــن  رائــ  القــدر، ان الشــهيد تعبــد القــادر  كــان ه عــام 

 ينعت فيا ا تيال جده، ويفوح الفاعلني، وهاا صل بياصا :

  

  

  



  

 تور عمر مريانيد الغدر اغتال األستاذ الدك

 الدكتور عبد القادر مريان

 2005كاصون االول   23

omar_miran@yahoo.com 

  

 
  

ي ســف  أن أصقــ  لكــ  خــرب ا تيــال تجــدي  االســتاذ الــدكتور عمــر مــريان تأســكنا   

 فسيح جنااا .

أمــرت مرازقتهــا لتنفيــا هــاه ا رميــا البشــعا   ــن علــه يقــني ثن الزمــرة اخلائنــا هــت الــق

حبـــم هــــاا الرجــــ  الطيـــ  واالصســــان الــــاي أت يكـــن يومــــا  خاصعــــا  خاضـــعا  لزمــــرة الغــــدر 

واخلياصــا. قبــ  عشــرة أايم اقريبــا  كنــا صقــوم بــزايرة ألدا  واجــ  اجتمــاعت وذلــك حلوــور 

تــوزعني علــه جملــا فاحتــة ه مدينــة أربيــ  و ــن بطريــم العــوده ا  شــقالوه حيــا كنــا م

ســياراني. كــان ا رحــوم عمــر مــريان مـــع أحــد أصــدقائا ا قــربني جــدا  ه الســـيارة االو  

وكّنــا أان ووالــدي ه الســيارة الثاصيــا وكنــا  ــن صســري خلفهــ . وكاصــه هنــاي جمموعــة مــن 
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الســيارات خلفنــا، وف ــأة وعنــد وصــولنا ا  منطقــا اعتــرب مــن األمــاكن اخلطــره ه هــاا 

دا السيارات الق خلفنا مبوايقتنا وحماولـة اجتيـازانو وبـدأت بتشـغي  الطريم بدأت اح

صــفارات اشــبا صــوت مركبــات الطــواري ، بــا جعلنــا صبطــت  قلــيال  لنفســح هلــا الطريــم 

واذا هبــاه الســـياره اـــدخ  بـــني ســـيارانا والســـياره الــق اقـــ  جـــدي ا رحـــوم عمـــر مـــريان، 

االو  ابطــت  شــيئا فشــيئا لتبعــدان  والتهــا ســيارة أخــرا فأصــبح بيننــا ســياراني وأخــات

عــن الســـيارة الـــق فيهـــا جــدي. وكنـــا صراقـــ  الـــاي حيــدق فـــأذا قلســـيارة الثاصيـــة توالـــق  

كاصه خلف سيارة جدي  ثجتيـازه  وموـايقته  بشـك   ريـ  ومريـ  جـدا  وكـأهن   

كـاصوا يريــدون أن يــدفعوا ســيارة جــدي ا  السـقو  ه الــوادي، وهــاا فعــال  مــا حــدق. 

الســياراتن مبــن فيهــا هــاربني مــن ا وقــع، فتوقفنــا حمــاولني القيــام بشــت ، وهنــا قــام وفــرت 

بعـــض االخـــوه مشـــكورين مبســـاعدانا وبعـــد جهـــد كبـــري تكنـــا مـــن الوصـــول ا  الـــوادي 

لن ـــد االملنـــني قـــد فارقـــا احليـــاة ومـــاازال الســـيارة وســـتبقه ا  االبـــد شـــاهدا  علـــه هـــاه 

السـيارات الـق قامـه هبـاا العمـ  االجرامـت البشـع ا رميا البشـعا. كلنـا صعلـ  صـو  هـاه 

لقـد   وهت من النـو  الرقعـت الـدفع الـاي يسـتخدما جـالوزة العصـاقت العميلـا هنـاي.

كــان هــاا عمــال  مقصــودا  ولكــن مــع االســف ففــت مثــ  هــاه احلــاالت يصــع  القيــام 

نـا اصنـا ك بشكوا وبالك اعتربت ا رميـا البشـعا عبـارة عـن حـادق مـروري م سـف !!!

صعل  ان جدي قد استل  العديـد مـن رسـائ  التهديـد الصـريح. وقـد عثـران علـه جمموعـة 

من ا لفات الق كاصه ه مكتبتا وهت عبارة عن مواضيع يعتقد اصا كان ينـوي صشـرها. 

ولكــ  هنــا اعتــار عــن صشــرها  ــا حتتويــا مــن معلومــات مهمــا وخطــريه وســوا احــاول 



  صشـرها ه الوقــه ا ناســ . ان مقولــة تالتــاريخ وقلتعـاون مــع بعــض االخــوه واالصــدقا

يكرر صفسا  انطبم هنا حيـا تأن جـد أيب  قـد ت ا تيالـا ه أربعينيـات القـرن ا اضـت 

وعله يد تمصطفه الربزاين  شخصيا  وأمام حشـد كبـري مـن أهلنـا وأصـدقائنا حيـا ان 

صـا كـان يعتـربه عبـارة أت يكن ي يد الربزاين آصـااي حيـا ا  تاحلاج عبد القادر مريان آ ا 

عـن قــاطع طريــم يــ ملر علــه االمــن والسـالم ه منطقتنــا آصــااي ومــا كــان مــن الــربزاين االّ 

أن صص  كمينا  لا وبنفسا مـع جمموعـة مـن اخلـارجني علـه القـاصون وبعـد جمادلـة طويلـة 

أت يتمكن الربزاين من أن يثنيا عن رأيا وصفـاوا جـرميته  الـك توحسـ  شـهادة الشـهود 

ربزاين هـو الـاي اطلـم النـار عليـا  . مث اسـارعه االحـداق ه مشـال العـراك وفـر  فأن ال

وبعـــدها حصـــ  الــــاي  الـــربزاين هـــارق  مـــن العــــراك وأت صـــتمكن مـــن اقدميـــا للمواكمــــة،

واليـوم يقــوم ابـن الـربزاين الصــغري بتكـرار مـا فعلــا  حصـ  والكـ  وـ  ان يعــرا البـاقت.

ـــا أبـــوه أت مينـــع جـــدي مـــن  أبـــوه وبـــالك يثبتـــون  بـــا ه  للنـــاس حيـــا ان الـــاي قـــام ب

الوقــوا بــوجهه  وان الــاي قــاموا بــا اليــوم ســوا لــن مينعنــا مــن الوقــوا بــوجهه  مــرة 

 اخرا.

اان ك واان اليــا راجعــون وســوا صبقــه صســري علــه صفــا الطريــم الــاي ســار بــا آق ان  

  ومثـ  مـا كـان وأجدادان. سأبقه أاتبع العنوان الربيدي ا ـدرج أدانه ألسـتقبال رسـائلك

 سابقا  ه حياة ا رحوم.

 اان ك واان اليا راجعون

  



 من أوراك ا غدور االستاذ عمر مريان رمحا  :

 احلروب الكردية أت يكن سببها التمييز العنصري أو القومت

  

 مريان بقل  / الربوفسور عمر

  

لكـــردي ان كـــ  اصســـان حمـــ  لالصســـاصية ولشـــعوب هـــاه االر ، يـــ من ثن للشـــع  ا

قوـية عادلـة ووــ  ان يـت  حلهـا بصــورة عادلـة  وشـاملة  وبــدون أي أتخـري. كمـا ووــ  

أن يت  التعاون وبصورة مباشرة مع أصواب القرار بشـأن هـاه القوـية العادلـة وبشـك  

 سلمت مبا يومن حتقيم ا صاحل لك  الشعوب الق اتعلم بقويتنا العادلة.

ــّيد   واســلا علــه رقــاب الشــع  الكــردي أانس   ولكــن مــع األســف فقــد حــدق وإن ا س 

جمرمـون مــأجورون يقومـون بــدور الوصــت علـه شــعبنا تومـا كــان شــعبنا يومـا  قاصــرا  علــه 

االطالك  فصادروا رأيا وأخاوا يقررون صيابة  عنا ويتصرفون وكأن لديه  افويوا  عاما . 

 ــا  ســوا  ومــاه  االّ جمموعــة مــن قطــا  الطــرك الــاين ت احتوــاهن  مــن جهــات أجنبيــة

فـــيه  القابليـــة علـــه االجـــرام واخلياصـــة!!. فمنـــا أن بـــدأت القوـــية القوميـــة الكرديـــة مـــع 

بــــداايت القــــرن العشــــرين تحاهلــــا مــــن حــــال كــــ  القوــــااي القوميــــة ه ا نطقــــة  واخلوصــــة 

والعمال  بن  وا أصفسه  قيادات االكراد وه  يستأملرون قلقرار ويسـوقون أبنـا  شـعبنا 

يـــة  مـــع احلكومـــات ا تتاليـــة وذلـــك لتوقيـــم مصـــاحل ومـــآرب شخصـــية ا  حـــروب  دمو 

حب ـــة اهنـــ  يـــدافعون عـــن القوـــية الكرديـــة، واحلقيقـــة اهنـــ  يقومـــون بكـــ  ذلـــك انفيـــاا  



ـــة الغـــر  منهـــا إضـــعاا ا نطقـــة وإبقائهـــا ه احـــ اب دائـــ    خططـــات أجنبيـــة خارجي

 وحالة ال استقرار اعاين منا ك  شعوب هاه ا نطقة.

ال عله ذلـك هـو وضـع أكـراد العـراك. فلقـد قامـه زمـرة  مـن االكـراد ا ـرابطني وخري مث

جبهـــات اجنبيـــة هلـــا مصـــاحل ه اـــدمري ا نطقـــة واشـــعاهلا وابقائهـــا اـــدور ه إوار حـــروب 

داميـــة أشـــبا مـــااكون حبـــرب طويلـــة االمـــد وا ســـتفيد الوحيـــد منهـــا هـــو الـــك ا هـــات 

لدرجـة االو  هــو الشـع  العراقــت بكــ  تكأسـرائي  ، كمــا كـان اخلاســر الوحيـد منهــا ق

 قوميااا.

ان احلــزبني الكــرديني "ا ســيطرين علــه رقــاب أبنائنــا مــاه  االّ أداة لتنفيــا الــك ا رميــة 

احلقــرية حبــم شــعوبنا، علمــا  أهنــ  يســتغلون مشــاعر أبنــا  االكــراد لتنفيــاها وهــ  بــالك 

مـات ا تعاقبـة االّ الـرد علـه يوعون االكراد بني ا طرقة والسندان. فما كـان علـه احلكو 

التورشــات الــق كــان يقـــوم هبــا االكــراد االبـــراي  ا ســريين مــن قبـــ  الــك الزمــرة العميلـــة 

اخلائنـــة للشـــع ، فقـــادة الـــك احلـــزبني كـــاصوا يشـــعلون النـــار ويهربـــون خـــارج العـــراك ا  

عــــاري الـــدول ا ـــاورة وا  دول اوروق الــــق كاصـــه أتويهـــ  وي كــــون أوالدان ه خوـــ  ا 

والقتال الشديد وأكرب دلي  عله ذلك ان ك  أفراد الك الزمرة أت يقدموا شهيدا  واحـدا  

علــه أر  الــوطن الغــايل ه قتــاهل  ضــد احلكومــات العراقيــة! خالفــا   ــا يــد عون، وكــاصوا 

يعـودون ا  ا بـال عنــدما هتـدأ ا عــاري وانطفـت  انر احلــرب الـق أشــعلوها هـ  وبتوجيــا 

أســـياده  وقلتـــايل يــــدخلون ه مفاوضـــات مفروضـــة  شـــروطها مـــن اخلــــارج وتويـــ  مـــن 

وذلك كلما أرادوا اضعاا احلكومة العراقية. فلو راجعنا اتريخ العراك عله مدا القـرن 



ــــاي  ا اضــــت، لوجــــدان ان هــــ ال  العصــــاقت طا ــــا أشــــعلوا انر احلــــرب كلمــــا كاصــــه هن

روب ه العهـد ا لكـت وحـروب بدايـة منعطفات اترخيية مهمة مير هبـا العـراك، فمـثال  احلـ

السـتينات وبدايـة السـبعينات وبدايــة وهنايـة الثماصينـات!!! فلــو راجعنـا االحـداق ا همــة 

الــق كــان ميــر هبــا العــراك ه الــك الفــ ات لعرفنــا ارابــا  التوركــات الكرديــة قالحــداق 

 الق كاصه تر هبا ا نطقة عموما  والعراك خصوصا .

قتــــال الــــاي صشــــ  بــــني احلــــزبني العميلــــني ه التســــعينات والــــاي راح وأمــــا قلنســــبة لل

ضويتا اآلالا من أبنا  شـعبنا الكـردي ا بتلـه هبـ ال  ا ـرمني اخلوصـة، فقـد كـان ذلـك 

القتال مبثابة حرب أهلية كردية كردية، فلو كان قادة الك احلزبني أمنا  عله القوية  ا 

صصــف عقــد مــن الــزمن!! وهــو مــاأت اشــهده كــ   ابتــدأوا هبــا و ــا اســتمروا لفــ ة اقــارب

حروهب  ومعـاركه  مـع احلكومـات ا تعاقبـة ه العـراك. وهـاا مايـدعوا لالسـتغراب حيـا  

كــان القتــال ه الشــوار  وا ــدن الرئيســية وأمــتألت الشــوار  جبثــا األبــراي  مــن االكــراد 

ا بــال وهــو أمــر جديــد علــه الشــع  الكــردي حيــا اهنــ  قــد اعتــادوا علــه احلــرب ه 

ضـد جـيش العـراك. ولنـا ايعـا  أن صتصـور ح ـ  الفاجعـة وا أسـاة الـق مـ  هبـا االكــراد 

مــن جـــرا  ذلــك االقتتـــال الــداخلت الـــاي صـــّور بــ  وفوـــح كــال احلـــزبني تأو قالحـــرا 

 قياديت الك األحزاب  .

حلـزبني وأما قلنسبة للعملية الغادرة الق قام هبا أفراد العشـرية ا سـيطرة علـه أحـد الـك ا

العميلــني ضـــد أكـــرب منـــافا شـــريف هلــ  وهـــ  عشـــرية الســـورجيا، وكيـــف ان البـــارزاصيني 

قــاموا مبدا ــة قــراه  وقــتله  وذحبهــ  بــ  واقدهتــ  عــن بكــرة أبــيه  حيــا ق ــد ر  ه حينهــا 



عدد القتلـه قآلالا، وميكـن التعـرا علـه حقيقـة القصـة مـن أي كـردي شـريف. فمـا  

الســورجية االّ أن دا ــوا قــرا البــارزاصيني وأخــاوا قلثــأر  كــان مــن الــاين ابقــوا مــن أبنــا 

العشائري وذلك ردا  علـه ماقـام بـا ا رمـون مـن البـارزاصيني واختطفـوا االالا مـنه  وت 

قتله  ودفنه  ااعيا !! فيما بعد ه أماكن بعيدة عن قراه . ان هـاا االقتتـال ااـا ميثـ  

 قاب الشع  الكردي.بشاعة وسو  اصرا ه ال  ا تسلطني عله ر 

البعض يتسا ل.. كيف كان و  أن يكون البدي ؟ وا واب سه  جدا . فمن خـالل 

دراسة معمقة لتاريخ ا نطقة وشعوهبا يتبني ثن االكراد وعله مر العصـور وا راحـ  الـق 

مر هبا اترخينا أت يكن لنا عدا  تقومت  مع أي من شعوب ا نطقة احمليطة بنـا. وأت يكـن 

ــــك العــــدا  هنــــاي  ــــاي خلــــم ذل ــــدا ، وان ال ــــز عرقــــت اب احــــ اب علــــه االطــــالك وال تيي

واالحـ اب بن ـاح وجـدارة هـو الطـرا الكــردي وذلـك مـن خـالل قيادااـا ا صــنوعة ه 

 اخلارج وا دعومة منا وا رابطة ثجندااا و،ططااا ا عروفة لل ميع. 

لقوـية البسـيطة وا عقـدة فكان و  علـه احلكومـات أن ال ـأ ه حماوالهتـا حلـ  الـك ا

ــــق كاصــــه ا هــــر واطالــــ  قحلــــ  الســــلمت  ــــادات الوطنيــــة ال ه صفــــا الوقــــه ا  القي

للقوـية. ولكـن مثـ  الـك الشخصـيات كاصــه اـت  حمـاربته  واصـفيته  مـن قبـ  أجهــزة 

ا وسـاد ا نتشـرة منـا اخلمسـينيات ومـن قبــ  قيـادات الـك االحـزاب العميلـة.  كمــا وان 

لــني معــروا ومكشــوا ه حتديــد مكـان وحتركــات ذلــك القائــد ومــن دور احلـزبني العمي

مث القا  القبض عليـا. وأمـا قلنسـبة للشخصـيات العراقيـة فلقـد كـان هنـاي الكثـري مـنه  

ه اربيــ  ودهــوي والســليماصية وحــىت الــبعض مــنه  مــن عائلــة البــارزاصيني اصفســه  الــاين  



عشــريهت . وكــ  الشــع  الكـــردي كــاصوا يعلمــون مــايقوم بــا رأســاأه  وأفـــراد عــائلته  و 

يعــرا كيــف كاصــه اــت  عمليــات اصــفية الشــرفا  ا خلصــني لشــعبه  وقوــيته  العادلــة 

والصــاك هتمــة التصــفية قحلكومــات.! تان القوــية الكرديــة هــت قوــية بســيطة حســ   

ــــة معروفــــة  أهــــدافها وكــــان قالمكــــان حلهــــا علــــه هــــاا  كــــ  ا عــــايري ألهنــــا قوــــية قومي

دة ألن قياداهتــا قــد ارابطــه بــدول أجنبيــة معاديــة لكــ  ا نطقــة االســاس، ولكنهــا معقــ

جبهــات أجنبيــة وأقليميــة كاصــه تلــت شــروطها مــن  وقلتــايل ربطــه مصــري قوــية عادلــة

خــالل هــ ال  العمــال  بــا يــ دي ا  عرقلـــة الوصــول ا  حــ ، فكلمــا أبــدت احلكومـــة 

ا معقـــدة وشـــائكة مروصـــة ه حلهـــا تـــه ا طالبـــة بســـقف أعلـــه مـــن الشـــرو  بـــا جعلهـــ

 ومتشعبة، فت  اصويرها عله اهنا مسألة عصية عن احل  .

ان أخطــر ا ــرائ  الــق قــام هبــا هــ ال  العمــال  هــت عمليــة صشــر الــوعت الســليب! وذلــك 

حيـــا أهنـــ  وبـــدال  مـــن أن يقومـــوا قلعمـــ  علـــه صشـــر حـــ  التـــآخت والســـل  احلقيقـــت 

ا نطقـة فـأهن  قـاموا بعكسـا وعملـوا واقويتا لكوصا كان قائما  لقرون عديدة بني شعوب 

عله صشر الكراهية وافشائها بني أبنا  شعبنا جتاه ك  ماهو  ـري كـردي! وقلنتي ـة فـأن 

ذلك سينعكا عله سلوكيات شعوب ا نطقة وابدأ ابادل ذلك العدا  والكـره لشـعبنا 

 الكردي البسيا ا ساأت احملـا  بكـ  الـك الشـعوب، أي أن صتي ـة ذلـك العـدا  سـوا

يعــود ســلبا  علــه شــعبنا وأمتنــا الكرديــة ومــن كــ  ا هــات توهــاا مااريــده دول الشــر ه 

 العاأت .



وا صـــيبة األكـــرب واخلطـــأ القااـــ  هنـــا هـــو أن الكثـــري مـــن ا تعلمـــني وا ثقفـــني مـــن أبنـــا  

الشـــع  الكـــردي وحيـــا يفــــ   اهنـــ  واعـــون لكـــ  ذلــــك، لكـــنه  الشـــعوراي  أخــــاوا 

اليعلمــون توقــد يكوصــون متعمــدين ه أحيــان اخــرا  يــرددون بــ  ويروجــون مــن حيــا 

عله اعميم الك الكراهية بني شعوب ا نطقة واصويره ، ب  واركيـزه  علـه أن القتـال 

هـو بــني االكـراد والشــع  العـريب! وان العــرب يريـدون إقدة االكــراد، ومـا ا  ذلــك مــن 

أعمــه وشــرا  مســتطريا   ال هـات! و رســه  لبــاور حقــد  قلتأكيـد إهنــا لــن اثمــر االّ حقـدا  

اتنــاملر شــ اايه وشــرارااا بــدون تييــز وســوا حتــرك أول مــاحترك  ارســها بــا اــ دي ا  

 إحراك أهلها. ألن احلقد والكراهية والشر اقت  صاحبها أوال  وقب  ك  شت .

إن هــاه الشــرحية ا تعلمــة وبــدال  مــن أن اقــوم بتوعيــة القــريبني مــنه  مــن أبنــا  عشــائره  

ا ــ امرة واعريــة هــ ال  االقــزام ا ستأســدين علــه رقــاب شــعبنا وذلــك مبــا وفوــح وكشــف 

يستمدوصا من قوا الشر اخلارجية، فأهن  ااا يقومون مبا خيالف الومري احلت ومايدعوا 

اليـا احلـم والعـدل وهـ  بـالك مينوـون الـك القيـادات العميلـة قـوة اضـافية يوـيفوهنا ا  

ــد  صفعــا  أي  طغيــاهن  الــاي اذا مــا اســتفو  واصتشــر وخــرج عــن الســيطرة فســوا لــن و أ

عمـ   ه ا سـتقب  للـتخلل مـن هـ ال . فـأن مـن واجبنـا أن صبـني ألبنـا  شـعبنا ان قتــال 

أبنائنا أت يكن يوما  موجها  للقوميات والشعوب، ولكنا كان بني فئات مسلوة ،دوعـة 

دلـة، وبـني جـيش تصع  ،دوعة ومغرر هبا  من قب  قيادة عميلة كاصه اسـتغ  قوـية عا

ص ــامت ميثــ  حكومــة  شــرعية  وفــم كــ  ا قــاييا، وماكــان علــه هــاا ا ــيش االّ انفيـــا 



االوامر العسكرية الصـادرة لـا مـن قيادااـا السياسـية الـق كاصـه اـرا ه هـ ال  "القـادة" 

 خوصة للوطن وعمال  لألجنيب.!! 

قوــا  علــه مئــات ولــو كــان هنــاي قتــال عرقــت بــني قــوميتني لكــان مــن االجــدا أوال  ال

االلــوا مــن االكــراد الـــاين يقيمــون ه بغــداد و ريهــا مـــن احملاف ــات وا ــدن ا نوبيـــة، 

وه  يسكنون ه جممعات اـ عأـرا  واكـب بقـوميته  تمثـ  حـت االكـراد ا وجـود ه أكثـر 

 من حماف ة .

لكـن وه حقيقـة االمـر فـأن قتــال أبنـا  شـعبنا الكـردي كــان حيـدق كلمـا طلبـه الــدول 

تعمارية مــــن عمالئهــــا ه ا نطقــــة، وليــــت  اضــــعاا احلكومــــات أو الوــــغا عليهــــا االســــ

قجتـاه أو خخـر، أو ألهلـا  الشـعوب مـن أجـ  تريـر مـ امرات  أخطـر وأع ـ . ان ا ــ امرة  

كبـــرية، منفـــاوها جمرمـــون قتلـــة قمتيـــاز اليتورعـــون عـــن القيـــام ثخـــا االعمـــال انفيـــاا  

 لر بااو،ططات صاصعيه .

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 البارزاصيون واتريخ جرائمه  ضد االكراد

  

 بخان شريواين/ كركوي

 كاا  كردي عراقت

  



 
  

إن عشــرية قرزان أو قالحــرا إحتــاد قبائــ  قرزان، فــقن دايرهــ  اقــع شــرقت هنــر الـــزاب 

وبعـد  مـن وضـع اخلليـة الصـوفية تالنقشـبندية  ه قرزان، الكبري. ان ا ال حممد هو أول

وفااـــا خلفــــا ابنـــا ا ــــال عبـــد  وخلفــــا مـــال عبــــد الـــرمحن الــــاي اســـتل  إجــــازة الطريقــــة 

 موالان خالد النقشبندي. النقشبندية ه ملالملينيات القرن التاسع عشر من

واحلقيقــة أن هنــاي ســ   طويــ  للمثبتــني لل ــاهرة الباطنيــة عنــد شــيوش قرزان، ابتــدا ا  

ال مصــطفه البــارزاين ومــرورا  قلشــيخ حممــد والــده مــن الشــيخ عبدالســالم االول جــد مــ

 واصتها ا  قلشيخني عبدالسالم الثاين والشيخ أمحد اخوان مال مصطفه.

الوهيـة الشـيخ أمحـد بـني احتـاد القبائـ  البارزاصيـة فقـام أاباعـا تالديواصـة   وعنـدما اعلنـه

ارعه  أو علـه ا سـاجد وقتـ  ا صـلني حـىت الـاين حيـاولون أتديـة الصـلوات ه مـز  هبـدم

ضــفاا االهنــرو قــام علمــا  الــدين االســالمت تا ــاليل  االكــراد مــن عشــرية مــزوري قال 

بتعرية وفوح بارسات الشيخ أمحد قرزاين ومساعده تا ـال جوجـا  وأابـاعه و  تالعليا 

الشـيخ أمحــد قـرارا  بتصـفية هــ ال  العلمـا  تأي بعبـارة أخــرا ا تيـال ايــع  حـىت أصـدر



ت ا تيـال    1945– 1944حتـاد قبائـ  قرزان  وهكـاا حبلـول سـنة ا أئمة مساجد

 ك  من: 

ا ــال ايســني علــت مــن أهــايل قريــة بتلــت.           -2 .ا ــال يــوصا مــن أهــايل قريــة شــنيك -1

عبـدالرمحن آ ـا رئـيا  ا ختار-4ا ال جسي  بن مال سلي  من أهايل قرية بيندرو. -3

 .عما شيتنا وقت  حماولة قت  أسعد آ ا- 5قرية اركوذ.

وبــا جتـــدر االشـــارة اليـــا ان الشـــيخ أمحـــد البـــارزاين عنـــدما مـــات أت يوصـــت ألحـــد بتـــزع  

موملوقــة  مشــيخة قرزان حســ  روايــة الكااــ  البــارزاين أيــوبو  ــري ان مصــادر أخــرا

اشري ا  ان الشيخ أمحـد أت يـرا ه ولديـا الشـيخ عثمـان والشـيخ حممـد خالـد الكفـا ة 

خةو حيـا أودعهـا ا  ابــن اختـا تخورشـيد  الـاي اسـتطا  احتــوا  لتـويل منصـ  ا شـي

 أ ل  أابا  الشيخ أمحـد مـن البـارزاصيني الـاين يعتربوصـا جتسـيدا  لـرب العـا ني تخـودان

إلـــا قرزان ، وتكـــن خورشـــيد مـــن اضـــافة طقـــوس ســـرية ا  أاباعـــا ومريديــــا  –قرزان 

 وكـان هـ ال  طـو  بناصـاو لـالك كثـريا  الديوان  الاين  وا فيما بعد بــ تاخلورشـيديني  (

مــا حتــدق خالفــات بينــا وبــني البــارزاصيني اآلخــرين الــاين كــاصوا يــدينون قلــوال  للشــيخ 

عثمان بن الشيخ أمحد أو للزعي  الكردي مال مصطفه البارزاين. وهـ ال  اخلورشـيديون  

 كــاصوا مــن ســكنة جممـــع تقوشــتبا  جنــوب شـــرك أربيــ  وجممــع حريـــر وهــ  الــاين تـــه

اصـــفيته  مـــع زعـــيمه  خورشـــيد  ـــري ا أســـوا عليـــا علـــه يـــد الســـلطات العراقيـــة عـــام 

وأخيا ادريا مع االيراصيني ه ه ومه  علـه قـاطع حـاج  بعد اعاون مسعود 1983

 .عمران.



 الكردية  البارزاصيون وصراعه  مع القبائ 

اضــها يعتــرب الصــرا  الــدامت مــع عشــرية الســورجية مــن أقســه وأشــهر الصــراعات الــق خ

 البارزاصيون.

م  دب  النــــزا  بــــني ا ــــاصبني إملــــر حادملــــة قبليــــة  صــــو   1890ابتــــدا ا  مــــن ســــنة  

خطف زوجة أحد أ وات عشرية الكوران تالعشائر السبعة  من قبـ  حممـد حـافب  بـن 

الشــيخ حممــد الســورجت، وقيــام أابــا  الشــيخ حممــد البــارزاين بقتلــا بعــد اســثغاملة العشــرية 

رجـا  احلـم ا  صصـابا، بـا أدا إ  اسـتفوال النـزا  ودخـول القبيلتـني هبـ  أل الكوراصيـة

 دموي وه مات عله قرا وداير القبيلتني قت  فيا ا ئات من ا اصبني. ه صرا 

العشــرين حيــا قــام  وبقيــه آ ر ذلــك الصــرا  ا  أمــد بعيــد وحتديــدا  ا  هنايــة القــرن

لناحيـة  قريـة تكلكـني  التابعـةقهل ـوم علـه  6/16 /1996أابا  حـزب قرزاين ه 

 حريــر ه قوــا  شــقالوة وقتلــوا حســني آ ــا الســورجت زعــي  الســورجيني الســوراصيني

 والعديد من السورجيني اآلخرين وت هن  بيوهت  وقراه  عله الر   من ان الـك القريـة

كاصــــه قــــد فتوــــه هلــــ  ذراعيهــــا واســــتقبله أول اجتمــــا  لل بهــــة الكردســــتاصية بعــــد 

.  وياكر الكاا  ا هندس هـاة عمـر خوـر السـورجت ان السـوداوية 1991اصتفاضة 

اطبعان القيادة البارزاصيةو وان هاه اخلصال الشريرة معروفـة لـدا  واخلياصة وروح االصتقام

حيتــاج ا ــر  حتقيقــا  ليعــرا ان كثــريين مــن الزعمــا  والقيــادات الكرديــة  االكــرادو إذ ال

  يادة البارزاصية.اصفيته  عله يد الك الق ا خلصة ته



ا قاومــة الشــعبية  شــاري أصصــار وأابــا  مــال مصــطفه البــارزاين مــع 1959ه ســنة 

العديـد مـن علمـا   الشيوعية ه امخاد اصتفاضة الشواا ه ا وص و وت ا تيال واصـفية

الـدين االســالمت والشخصــيات االســالمية والقوميــة ا وصــلية بغيــة زر  احلقــد والبغوــا  

 .أه  ا وص بني االكراد و 

أمــر مــال مصـطفه أاباعــا ق تيــال الشــيخ صـديم مــريان زعــي  عشــائر  1960ه سـنة 

مســعود البـارزاين ق تيــال العـاأت الكــردي  أمـر 2006خوشـناو ه شـقالوةو وه ســنة 

 مصيف صالح الدين وشقالوة. الدكتور عمر مريانو حيا ت اصفيتا ما بني

سـوار  بقتـ  الشـيخ أمحـد  اتبعـا تعيسـهأمر مـال مصـطفه البـارزاين  1960ه سنة  

زيبـاري وزيـر اخلارجيـة  الزيباري شقيم حممود الزيباري رئيا عشرية الزيبـار وعـ  هوشـيار

 .العراقت احلايلو وت لا ما أراد

أمر مال مصطفه البارزاين بقت  مخسة من أ وات عشرية برواري قال  1963ه سنة 

هاا االمرو وقد ته اصفية هاا ا رم مـع خادمـا  قرزاين بتنفيا تالعليا و وقام مال صيب

مــن قبــ  أبنــا  عشــرية الــربواريو ولــوال هــروب  1975آذار  أمحــد جغســت ه شــهر

أسعد خوشيب وابنا سلي  ومحايته  مـن قبـ  بعـض خـدامه  مـن أبنـا  قريـة مـايت وهـرور 

 سوار ومال صيب. وبيدوهه لكان مصريه  مصري سلفه  عيسه

مـال مصــطفه   عد خوشـيب مسـ ول منطقـة هبـدينان ثمـر مــنقتـ  أسـ 1966ه سـنة 

 ك  مـن أمحـد آ ـا وسـعيد آ ـا مـن أ ـوات مدينـة العماديـة بسـب  التوـاك ابـن االول

 . 1964صدقت جبماعة جالل الطالباين أملنا  اصشقاقا ابتدا ا  من سنة



ت قت  ايلت كردي الدوسكت عله يد شرذمة من عشرية الدوسـكت   1966ه سنة 

ه مقــر الفــر   1987البــارزاصينيو وتــه اصــفية ابنــا ادريــا عــام  ســياده خادمــة أل

  ·مفربكة االول حلزب قرزاين بته 

عائلتـا  ه شـهر آذار أقـدم مـال مصـطفه علـه قتـ  فـاخر مريكـا سـوري مـع ايـع افـراد

 عامــا  ال لـاص  سـوا أصـا شخصــية قياديـة 94مبـن فـيه  والـده الع ــوز تأمحـد آ ـا 

  ·الفئات الكرديةحت ه بدع  ،تلف 

النقشـبندي علـه يـد جـالوزة الفـر   تـه اصـفية الشـيخ فوـ  الـدين 1987ه سـنة 

 ·االول حلزب قرزاين

ت ا تيــال علــت بــك الســليفاين وهلــا علــه يــد جهــاز الباراســ  بعــد  1999ه ســنة 

ه مدينــة ا وصــ و والســب  يعــود ا  ان ا رحــوم علــت  التعــاون مــع ا خــابرات العراقيــة

بســـب    1975كــان قــد اجهــز علــه ا ـــرم عيســه ســوار ومحايتــا ه شــهر آذار   بــك

تهــاا . خصوصــا  ه منطقــة زاخــو كــون االخــري قــد اقــ ا جــرائ  كثــرية حبــم االكــراد

 ا قطع من دراسة مطولة للكاا  .

 ـــــــــــــــــــ

 ملوم

 حرب تأم الكماري  بني ا يليشيات العنصرية

وقتلـة اليعرفـون العواطـف وميارسـون القتـ  واحلـرك والتـدمري بـال البشمركة مرازقة حم فون 

يســل  مــن جــرائمه   رمحــة أو شــفقة يقتلــون العــرب وال كمــان واآلشــوريني والع يــ  أت



حىت األكراد أصفسه . خالل أعوام الستينات خا  ا ال الربزاين معاري مع الريكاصيون 

اي ولقــــد قتــــ  د. شــــفان ســــكراري والربواريــــون والزيبــــاريون ســــقا خالهلــــا آالا الوــــوا

احلــزب الــدميقراطت الكــردي ل كيــا الــاي الت ــأ ا  الــربزاين طالبــا  محايتــا مــن ا ندرمــة 

حمكمــة ر يـــة ثن  ال كيــة .. وقــد قــال د.حممـــود عثمــان قصــا مســـتعد للشــهادة أمــام

 الربزاين هو من قت  د. شفان.

ق  أصــــــــــــــــــــدرت من مــــــــــــــــــــة العفــــــــــــــــــــو الدوليــــــــــــــــــــة ومليقــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــر  1994/6/1وه 

mde14/wuo1/94  فيهـا  عن االصتهاكات الق قـام هبـا احلـزقن الكـرداين جـا

 تت.. فعلـه مـدا الشـهر ا اضـت أسـر ا اصبـان مئـات مـن ا قـاالني والكـوادر ه اطـار

القتـال الــدائر ولــئن كـان العشــرات مــنه  قـد أطلــم ســراحه  مـن خــالل عمليــات ابــادل 

ميقراطت الكردســتاين واالحتــاد الــوط  فقــد اــردد ان قــوات كــ  مــن احلــزب الــد األســرا

قامـه بقتـ  عـدد مـن األسـرا عمـدا  وقـد القـه من مـة العفـو الدوليـة  الكردسـتاين قـد

أعوا  احلزب الدميقراطت الاي ادعه أن الوط  قد أعـدمه   من 51أ ا  وافاصي  

آاير ه قلعــــــة دزه وراصيــــــة وكويســــــن م  23و 2بعــــــد القــــــبض علــــــيه  ه الفــــــ ة بــــــني 

اوجـا مــن  1994الومليقـة اصـا ه شــبا   ماصية ودربنـدخان وجوارقورصــا مث ا كـدوالسـلي

لتقصــت احلقـائم وأتكـد ا  ان قــوات   من مـة العفـو الدوليـة ا  مشــال العـراك ه جولـة

من األسرا ه كاصون االول  ك  من الطرفني ا تصارعني اعمدت قت  بعض من لديها

الطـرفني بتعـاي  األسـرا  ة علـه قيـامكما كاصه هنـاي أدلـة فواو رافيـة وطبيـ  1993

 والتمثي  جبثا بعض القتله  .



والـاي صشـ  بسـب  اخــتالا  1996عـام  وقـد اسـب  الصـرا  الكـردي/ الكـردي

حول من هو صاح  احلم ه القت أمـوال بـرانم  الـنفا مقابـ  الغـاا  وحتصـي  رسـوم 

ا  أن يسـتعني األعـدا   ا ماري وبسا منـاطم النفـوذ حـىت وصـله احلالـة بـني االخـوة

علـــه  مســعود بقـــوات صـــدام حســني وأن يســـمح هلـــ  بــدخول مدينـــة أربيـــ  والقــبض

 معارضت الن ـام ومسـاعدة مسـعود ه التغلـ  علـه جـالل الطالبـاين وطـرده مـن أربيـ 

ألـــف انزح كـــردي ا  ايـــران واين  75ألـــف قتيـــ  كـــردي و 25وصتي ـــة هـــاه العمليـــة 

ي أو آشـوري أو اركمـاين حلقـا أذا مـن عراقـت سـوا  كـان عـريب أو كـرد أطل  من ك 

القيادات الكرديـة أو أذا لعائلتـا أن يطـالبوا مبواكمـة مسـعود الـربزاين  قب  ا رمني من

وجــالل الطالبـــاين وآخــرين جباصـــ  صــدام حســـني وأعواصـــا وكــ  مـــن اقــ ا جرميـــة حبـــم 

صبد  بداية الشع  العراقت منا أتسيا الدولة العراقية احلديثة وحلد الوقه احلايل لكت 

 .وسليمة لبنا  عراقنا ا ديد صويوة

  

 التعاي  والقمع ا مارس من

 قب  أجهزة ا خابرات تاالسايش 

 اقرير من مة حقوك االصسان االمريكية تهيومن رايتا وواش 
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 ملخـل 

قألســالي والعصــت، لكمــوين. كــاان املنــني، وال أعــرا ا يهمــا. "أوملقــوا يــدي وضــربوين 

فقـــدت الـــوعت وأفقـــه ه احلـــبا االصفـــرادي، وأعطيـــه الحقـــا  ورقـــة وقلمـــا  مـــن أحـــد 

الوـــــبا  وقيـــــ  يل أن أكتـــــ  اعـــــ اه. وقـــــال يل الوـــــابا : "اصـــــطنع االعـــــ اا إن 

 شئه"، وهكاا فعله، وبصمه عله االع اا إبصبعت"..

مـــــايو/ آاير  6مقابلـــــة مــــع هيـــــومن رايـــــتا وواــــش، الســـــليماصية  حمت ــــز كـــــردي ه  -

2006 . 

اباشــر قــوات األمــن ا عروفــة ثســ  تأســايش  عملهــا ه إقلــي  كردســتان العراقــت، وهــت 

علــه صــلة قحلــزبني السياســيني األكــرب ه اإلقلــي ، وخــارج حيــز إشــراا وزارة الداخليــة 

يش قحت ـاز ا ئـات، وقألخـل مـن التابعة للوكومة اإلقليمية. وقد قامه قوات أسـا

ت اعتقـاهل  بشــبهة اراكـاب جــرائ  متصــلة ثعمـال إرهابيــة، وهـاا دون اــوفري حماكمــات 

عادلــة، وخلمــا ســنوات ه بعـــض احلــاالت. وقــد أفـــاد احملت ــزون بتعرضــه  للتعـــاي  
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و ريهــــا مــــن أشــــكال ا عاملــــة الســــيئة أملنــــا  فــــ ة االحت ــــاز األوليــــة، إذ كاصــــه هـــــاه 

 ات مألوفة، واتكرر بشك  منه ت ه مراكز احت از اديرها سلطة أسايش.ا مارس

ويعـــر  هـــاا التقريـــر قلتفصـــي  لبواعـــا اهتمـــام هيـــومن رايـــتا وواـــش جتـــاه احلـــم ه 

التعام  ابعا  إلجرا ات احملاكمات العادلة وظروا االحت از لألفراد احملت زين من قبـ  

ي  كردسـتان ه الفـ ة مـن أبريـ / صيسـان أسايش. والتقرير يستند إ  حبا جـرا ه إقلـ

. وأملنــا  الــك الفــ ة أجــرت هيــومن رايــتا وواــش  2006إ  أكتـوبر/ اشــرين األول

مناقشات دوريـة مـع السـلطات الكرديـة، الـق اختـات خطـوات عـّدة جتـاه الوفـا  بـبعض 

التوصــيات الــق وضــعتها هيــومن رايــتا وواــش هلــا. إال أن هــاه ا هــود أت اتوــول بعــد 

  حتسن ملموس ألحوال مع   احملت زين ه مراكز احت از أسايش.إ 

واحلــــــزب الــــــدميقراطت الكردســــــتاين ومعــــــا االحتــــــاد الــــــوط  الكردســــــتاين،  ــــــا احلــــــزقن 

األساســـيان ه إقلـــي  كردســـتان، ويهيمنـــان علـــه ا شـــهد السياســـت هنـــاي. ولكـــ  مـــن 

 . ويتــــو  األســــايش احلــــزبني "األســــايش" اخلــــا  بــــا توالكلمــــة حرفيــــا  اعــــ  "األمــــن"

ا ســ ولية األساســية عــن ا شــتبا هبــ  ه قوــااي متصــلة قألمــن، وأيوــا  عــن األشــخا  

ا شــتبا بعوــويته  أو صــلته  جبماعــات ا عارضــة ا ســلوة النشــطة ه إقلــي  كردســتان 

و ريهـــا مـــن منـــاطم العـــراك خـــالل الســــنوات القليلـــة ا اضـــية. ومـــن حمت ـــزي أســــايش 

لطات الكرديــة ه حماف ـات اقـع حتــه سـيطرهتا، وكـالك عــدد أشـخا  اعتقلـته  السـ

مـن احملت ــزين اآلخـرين الــاين ت اعتقـاهل  ه عمليــات مشـ كة ت إجرا هــا قلتعـاون مــع 

قــوات أمريكيــة وا ــيش العراقـــت، مث جــرا صقلهــ  إ  االحت ـــاز مــن جاصــ  الســـلطات 



رية، ينت رون إحـالته  الكردية. كما أن لدا األسايش مشتبهني جنائيني ه جرائ  خط

 إ  احملاك .

وقــد وجــدت هيــومن رايــتا وواــش أن األ لبيــة الع مــه مــن قوــااي االحت ــاز اخلاصــة 

بسلطات أسايش، أت اوجا السلطات الكردية للموت زين أية اهتامـات، وأت اسـمح هلـ  

بتوكيــ  حمــامني، أو جعلــته  ميثلــون أمــام قاضــت حتقيــم، أو وفــرت هلــ  آليــة تكــنه  مــن 

طعن ه احت ازه ، أو لكـت ميثلـوا أمـام احملاكمـة خـالل فـ ة زمنيـة معقولـة. ومـن بـني ال

احملت ــزين بســب  االشــتباه ه اراكــاب جــرائ  خطــرية، ومنهــا القتــ  مــع ســبم اإلصــرار، 

وجــدت هيــومن رايــتا وواــش عــدة حــاالت أبــرأت فيهــا احملكمــة ا تهمــني لكــنه  ظلــوا 

فعـــ  مــــن فـــ ة ســــ نه  لكـــنه  مســــتمرين ه رهـــن االحت ــــاز، أو أشـــخا  اصتهــــوا قل

التواجـــد كموت ـــزين. ومع مهـــ  ال درايـــة لـــديه  حبـــالته  القاصوصيـــة، أو كـــ  مـــر علـــيه  

 وه  رهن االحت از، أو ما سي ول إليا أمره .

وقد أفاد احملت زون بتعرضـه  ألشـكال كثـرية مـن اإلسـا ات، ومنهـا الوـرب قسـتخدام 

العصـــت اخلشــــبية والقوـــبان ا عدصيـــة. كمـــا وصــــف أدوات مثـــ  الكـــابالت واخلـــراطي  و 

احملت ـزون كيـف يفــر  علـيه  عناصــر مـن تأســايش  البقـا  ه أوضــا  جسـدية مرهقــة 

لفــــ ات مطولــــة، وكيــــف يوــــعون عّصــــاقت علــــه أعيــــنه  ويقيــــدوهن  قســـــتمرار ألايم 

ا متواصلة. ومع   احملت زين الاين حتدمله إليه  هيومن رايـتا وواـش أفـادوا ثهنـ  ظلـو 

ه احل ــز االصفــرادي لفــ ات مطولــة. ومــع وجــود بعــض االســتثنا ات، يوجــد ه مراكــز 



االحت از ازدحام قلغ ويغي  عن الك األماكن الن افة الصوية، واشـتكه عديـد  مـن 

 احملت زين من أهن  ال يت  السماح هل  قخلروج من الزانزين، إال الستخدام ا رحا .

زين مــن أن ســلطات االحت ــاز أصكــرت علــيه  حــم كمـا اشــتكه عــدد كبــري مــن احملت ــ

رأيــة ذويهــ ، وأصــا ه بعــض احلــاالت أت يكــن األقــارب علــه درايــة قحت ــازه . وكــان 

ــــا  الشــــهور األو  التاليــــة علــــه االعتقــــال، حينمــــا يكــــون  هــــاا حيــــدق ه األ لــــ  أملن

  احملت ــزين مــا زالــوا قيــد االســت واب. واشــتكه آخــرون، ومع مهــ  مــن ا شــتبا بكــوهن

ــنح، اســتمر لــدقائم معــدودة، واــت  دومــا  حبوــور  إرهــابيني، مــن أن الــزايرات، حينمــا ت 

 مس ولني من مراكز االحت از.

وه معــر  ا عاملــة الســيئة ا نت مــة للموت ــزين واصتهــاي حقــوقه  ه اــوفري حماكمــات 

عادلــة، اصتهكــه الســلطات الكرديــة كــ  مـــن قــاصون حقــوك اإلصســان الــدويل والقـــاصون 

عراقـــت. والعـــراك دولـــة عوــــو ه العهـــد الـــدويل اخلــــا  قحلقـــوك ا دصيـــة والسياســــية، ال

و ريهـــا مـــن ا عاهـــدات الـــق حت ـــر التعـــاي  والعقـــاب وا عاملـــة القاســـية والالإصســـاصية 

واحلّاطــة مــن الكرامــة، والــق اــوفر للموت ــزين احلــم ه احملاكمــات العادلــة، ومنهــا احلــم 

ــــوفر قــــاصون أصــــول ه اإلخطــــار قالهتامــــات ا و  ــــا. وي جهــــة إ  الشــــخل حــــال اعتقال

احملاكمات ا زائية العراقت، الاي ينطبم عله ك  األشخا  ه العراك، ومنه  سكان  

كردســتان، آليـــات للومايــة مـــن االعتقــال واالحت ـــاز التعســفيني، مثـــ  وجــوب مثـــول 

 ســــــاعة مـــــن االعتقــــــال. واــــــوفر 24ا تهمـــــني ا نــــــائيني أمـــــام قاضــــــت حتقيــــــم خـــــالل 



التعديالت ا دخلة عله القاصون، كما صادك عليها ا لا الوط  الكـردي، ا زيـد مـن 

 أشكال احلماية، ومنها احلم ه اوكي  حمام  أو اعيني حمام  ه مرحلة التوقيقات.

وأملنا  الشهور الق أجرت فيها هيومن رايتا وواش حبثها اخلا  هباا التقريـر، عقـدت 

الكرديــة، واعــرب عــن شــكرها للتعــاون الــاي القتــا مــن  مناقشــات دوريــة مــع الســلطات

مســـ ويل كـــ  مـــن احلـــزب الـــدميقراطت الكردســـتاين واالحتـــاد الـــوط  الكردســـتاين. وفيمـــا 

ـــــا  ه يوليـــــو/ تـــــوز  ، فمـــــا زاال حيتف ـــــان مبراكـــــز احت ـــــاز 2006اوحـــــد احلـــــزقن ر ي

كردســتاين منفصــلة. وقــد أطلعــه الســلطات الكرديــة مــن كــ  مــن احلــزب الــدميقراطت ال

واالحتــــاد الــــوط  الكردســــتاين هيــــومن رايــــتا وواــــش علــــه مراكــــز احت ــــاز تأســــايش  

و وــه بــزايرات  ــري معلنــة ه أوقــات اخ انهــا ثصفســنا. وقســتثنا  احملت ــزين الـــاين  

كاصوا قيد االست واب أو بن كـاصوا ه احلـبا االصفـرادي، القـه هيـومن رايـتا وواـش  

ســ ون ه مقابلــة أي مــن صــزال  مراكــز االحت ــاز الــك كامــ  ا ســاعدة مــن مســ ويل ال

وه ظروا  وه إبجرا  ا قابالت بصورة سرية. كما سهله السلطات الكرديـة مـن 

قـــــدرة هيـــــومن رايـــــتا وواـــــش علـــــه الوصـــــول إ  مســـــ ويل أســـــايش ومـــــدرا  الســـــ ون 

د وا ستشـــارين القـــاصوصيني و ـــريه  مـــن الفـــاعلني ا عنيـــني. وكـــان هـــاا التعـــاون ه اوـــا

واضـــح مـــع مـــنه  وزارة الداخليـــة والـــدفا  العراقيـــة، والقـــوات األمريكيـــة والربيطاصيـــة ه 

ارفض بشك  متكرر طلبات هيومن رايتا  2003العراك، والق ومنا أبري / صيسان 

 وواش قلدخول إ  مراكز االحت از اخلاصة هبا.



الكرديـة لبواعـا كما انوه هيـومن رايـتا وواـش ق ديـة الـق اسـت ابه هبـا السـلطات 

االهتمـــام ا ـــاكورة ه هـــاا التقريـــر، وهـــو األمـــر الـــاي يشـــري إ  اســـتعدادها للتصـــدي 

اختــات  2006للقوــااي حمــ  االهتمــام. وبــني أبريــ / صيســان وأكتــوبر/ اشــرين األول 

السلطات الكردية عدة خطوات  بتة  و الوفا ، عله األق  جزئيا ، بـبعض التوصـيات 

رايـــتا وواـــش. وقـــد شـــر  مســـ ولوا تأســـايش  ه إجـــرا  مراجعـــة الــق وضـــعتها هيـــومن 

جزئية حلاالت احملت زين، مع التسريع إبطالك سـراح ا ئـات مـنه ، ومع مهـ  حمت ـزين 

دون اـــوفري حماكمـــات عادلـــة هلـــ . وه أواخـــر ســـبتمرب/ أيلـــول ومطلـــع أكتـــوبر/ اشـــرين 

يــتا وواــش بواعــا األول، دعــا الــرئيا مســعود بــرزاين، الــاي انقشــه معــا هيــومن را

، والــاي اقــدم بوعــد قلتصــدي للقوــااي الــق أملــريت 2006اهتمامهــا ه مــايو/ أاير 

معا، إ  اشكي   نة تث  وزارة العدل ووزارة حقوك اإلصسـان، وا ـدعت العـام، وقـوات 

تأســايش ، ورةســة إقلــي  كردســتان، لت ــري زايرات افتيشــية لعــدد مــن مراكــز احت ــاز 

 دهوي وأربيـ . وحـىت وقـه كتابـة هـاا التقريـر قامـه الل نـة كمـا تأسايش  ه حماف ق

قي ، إبعداد اقرير مبدئت عن الك الزايرات التفقدية، ولكنها أت اعلـن مـا اوصـله إليـا 

مــن صتــائ  بعــد. وكــالك ه أكتــوبر/ اشــرين األول ابــب ا لــا الــوط  الكــردي مبــادرة 

ات للســ ون واإلبــالا عمــا اتوصــ  منفصــلة، حيــا كلــف جمموعــة بر اصيــة إبجــرا  زاير 

إليا من صتائ . وقد قي  إن الل نة قد اصتهه من زايراهتا، لكن وحىت وقـه كتابـة هـاه 

 السطور أت يناقش ا لا الوط  الكردي صتائ  ا موعة الرب اصية.



وفيمــا يتعلــم قحملت ــزين الــاين قامــه القــوات األمريكيــة والعراقيــة قعتقــاهل  معــا  خــارج 

  كردســـتان مث قـــاموا بـــنقله  إ  احت ـــاز ســـلطات احلـــزب الـــدميقراطت الكردســـتاين إقلــي

واالحتــــاد الــــوط  الكردســــتاين، أعلنــــه هيــــومن رايــــتا وواــــش ال حيــــ  قلتعــــاون مــــع 

مس ويل أسايش وعمليات حمت زي القيادة العامة للقوة متعددة ا نسيات، الـق أ رت 

يـتا وواـش أول هـ ال  احملت ـزين ه أبريـ / معها هاه القوااي. وحني قابله هيـومن را

ــــة قــــد قــــدمه القليــــ ، أو ال شــــت ، مــــن 2006صيســــان  ، كاصــــه الســــلطات الكردي

ا راعــاة حلـــالته  القاصوصيـــة. وحبلـــول ديســـمرب/ كـــاصون األول أطلقـــه الســـلطات الكرديـــة 

وهــــ  مــــن احلـــــزب  –ســــراح ا ئــــات مــــن هــــ ال  احملت ــــزين، وقـــــام مســــ ولو تأســــايش  

إبجــــرا  ااصــــال مباشــــر مــــع القيــــادة العامــــة  –الكردســــتاين علــــه األخــــل  الــــدميقراطت

للقوات األمريكيـة للنقـاذ حـول هـاه القوـااي. وحـىت حل ـة كتابـة هـاا التقريـر وا اصبـان 

يتعاوانن بغية الوصول إ  ح  مبكر هلاه القوـااي، سـوا  إبطـالك سـراح احملت ـزين، أو 

جيــــا االهتامــــات إلــــيه  أو إبحــــالته  إ  مبــــنوه  احلــــم ه حماكمــــات عادلــــة، ســــوا  بتو 

 احملاكمة.

وبينمــا اعــ ا هيــومن رايــتا وواــش وارحــ  بتعــاون وجهــود الســلطات الكرديــة، فــقن 

هــاه ا هــود أت اــ ج  إ  أيــة حتســنات ملمو ــة طــرأت علــه حالــة مع ــ  احملت ــزين ه 

صــدي هلــاه مراكــز احت ــاز تأســايش . واإلجــرا ات الــق اختــاهتا الســلطات الكرديــة للت

ال اراقـــــت  ســـــتوا ا راجعـــــة القوـــــائية احملايـــــدة  –ر ـــــ  أهنـــــا قويـــــة وبنـــــا ة  –القوـــــااي 



وا ســـتقلة للوالـــة القاصوصيـــة للموت ـــزين، الـــق أوصـــه هيـــومن رايـــتا وواـــش قختاذهـــا 

 عله وجا السرعة.

 اوصيات أساسية

مـــا  اـــدعو هيـــومن رايـــتا وواـــش الســـلطات الكرديـــة لتنفيـــا التوصـــيات التاليـــة ثســـر 

ميكـــن، لكـــت اصـــبح بارســـتها وإطارهـــا القـــاصوين ا تعلـــم مبعاملـــة احملت ـــزين متســـم مـــع 

ا عايري الدولية والقاصون العراقت. تالتوصيات التفصيلية، للسـلطات الكرديـة و ريهـا مـن 

 الفاعلني ا عنيني، ماكورة ه هناية التقرير .

الـة القاصوصيـة للموت ـزين لـدا اعيني  نة قوائية مستقلة عله وجا السرعة  راجعـة احل

 قوات تأسايش . وعله أساس ما اتوص  إليا ا راجعة من صتائ . 

إطالك سراح ك  من ه  رهن االحت از دون اهتامـات علـه الفـور، أو اوجيـا اهتامـات 

 ميكن أن ان ر فيها احملاك  ا ختصة.

ن اصتهــوا مــن إطــالك ســراح كــ  الســ نا  ا ــداصني احملت ــزين رهــن احت ــاز أســايش، بــ

 قوا  ف ة عقوبته ، عله الفور.

صقـــ  أي ســـ نا  مـــداصني مـــا زالـــوا يقوـــون فـــ ة عقـــوبته  إ  ســـ ن حتـــه ســـلطة قـــوة 

 الشرطة التابعة لوزارة الداخلية مبا يتفم مع التشريع ساري النفاذ.

إرســا  آليــات قوــائية فعالــة لتمكــني كــ  احملت ــزين مــن الطعــن ه قاصوصيــة احت ــازه ، 

 احملت زين قحملاكمة السريعة وا نصفة عن الته  ا وجهة إليه .  ومد ك 



إداصــة بارســة التعــاي  و ريهــا مــن أشــكال ا عاملــة الســيئة علنــا  وبوضــوح. وجتميــد كــ  

األحكــام القاصوصيـــة الـــق اســـمح قســـتخدام االع افــات و ريهـــا مـــن األدلـــة ا ستخلصـــة 

  بواسطة التعاي  أو  ريها من أشكال اإلكراه.

التوقيم الفوري ه ك  مزاع  التعاي  وا عاملة السـيئة، وضـمان أن احلـراس والقـائمني 

عله االست واب و ـريه  مـن مسـ ويل السـ ون الـاين يتوملـون مسـ ولية اإلسـا ة إ  

اكمون جنائيا  عله النوو ا ناس .   ا س وصني، يتعرضون إلجرا ات أتديبية أو حي 

شــــكي  هيئــــة اتمتــــع قلشــــفافية واالســــتقاللية جتــــري وهلــــاا الغــــر ، وــــ  التصــــريح بت

 التوقيقات ه مزاع  التعاي  عله يد العاملني ه تاألسايش .

 قوات األمن الكردية تاآلسايش  

ـــــة الفعليـــــة االعـــــ اا الر ـــــت تخســـــايش  ه مـــــارس/ آذار  منوـــــه الســـــلطات الكردي

طة مالحقــــة ، لتوــــعها حتــــه إشــــراا وزارة الداخليــــة الكرديــــة ولتخوهلــــا ســــل1993

ا رائ  االقتصادية، مث  التهري ، وا رائ  السياسية ومنها الت سا وأعمال التخري  

واإلرهـــاب. ومـــن الناحيـــة التن يميـــة، كاصـــه تاآلســـايش  مقســـمة إ  أربعـــة مـــديرايت، 

اغطــت حماف ــات دهــوي وأربيــ  والســليماصية وجــز  مــن كركــوي، وكــ  منهــا م شــكلة مــن 

االقتصـــادية والشـــعبة القاصوصيـــة. وت اشـــكي  مديريـــة لألمـــن  الشـــعبة السياســـية والشـــعبة

العام لإلشراا عله مهام الشـع  وللتنسـيم بينهـا. وابعـا   ـرايت العمـ  الطبيعيـة كـان 

 رأسا  ،تلف ا ديرايت من ا دصيني.



وبينمـــا يتمتـــع العـــاملون تخســـايش  قالصتمـــا  احلـــزيب الواضـــح، فـــقن القـــادة السياســـيني 

بـــالوا جهـــودا  ،لصـــة ه مطلـــع التســـعينيات، حتـــه م لـــة اإلدارة ا شـــ كة األكـــراد قـــد 

األو ، لتوقيــم االحتــاد ا زئــت بــني القــوات األمنيــة والشــرطية. فوــال  عــن هــاا، اقــدم 

جملا الوزرا  ه ذلك احلني بفر  إجرا ات لزايدة الشفافية وا سائلة لدا م سسـات 

ي  األساسـت للعــاملني تخسـايش  يرمــت إ  إصفـاذ القـاصون. وكــان هنـاي جـز  مــن التـدر 

حتسني درجة الوعت ثحكام قاصون أصول احملاكمات ا زائية والقـاصون ا زائـت العراقـت، 

ــــة ا تصــــلة إبصفــــاذ القــــاصون. إال أن هــــاه اإلجــــرا ات أت  وكــــالك ا عرفــــة ق عــــايري الدولي

عــــــاملني اســــــتمر فيمــــــا بعــــــد، وشــــــ ع ضــــــعف اإلرادة السياســــــية اخلاصــــــة بتوميــــــ  ال

تخســــايش  مســـــ ولية اإلســـــا ة إ  ا عتقلـــــني رهـــــن احت ــــازه ، مـــــن خلـــــم حالـــــة مـــــن 

 اإلفالت من العقاب سادت وظله إ  يومنا هاا.

وه أعقاب اهنيار اإلدارات ا ش كة ه معـر  الصـدامات ا سـلوة بـني األكـراد، بعـد 

ــــــدمي ــــــزا  ذرواــــــا ه منتصــــــف التســــــعينيات، راح كــــــ  مــــــن احلــــــزب ال قراطت أن بلــــــغ الن

الكردستاين واالحتاد الوط  الكردستاين يديران قوات تآسايش  خاصة بكـ  منهمـا ه 

ظلـــه هـــاه  2004األراضــت اخلاضـــعة لســـيطرة كـــ  مـــن احلـــزبني. وحـــىت أواخـــر عـــام 

القــوات حتــه ســيادة وزارة الداخليــة بكــ  مــن احلــزبني، مــع اغيــريات قليلــة أ ــه قلبنيــة 

لـــه كـــ  مـــن ا ـــاصبني اســـتمرت قـــوات تآســـايش  ه التن يميـــة أو جمـــاالت العمـــ . وع

العمـــ  قلتعـــاون مـــع ا هـــات االســـتخبارااية التابعـــة لكـــ  مـــن احلـــزبني. وكاصـــه ا هـــة 

االســتخبارااية األساســـية ه احلــزب الـــدميقراطت الكردســـتاين هــت تقراســـتني ، ويرأســـها 



ي زاصيـــاري، مســـرور بـــرزاين، والـــك اخلاصـــة قالحتـــاد الـــوط  الكردســـتاين، وهـــت داز ـــا

ويرأسها خسرو جول حممد. وا س ولية األساسية هلااني ا  سستني هت اع ا علومـات 

عن أمور متصلة قألمن الداخلت واخلارجت إلقلي  كردستان. ومن الناحيـة الر يـة فهـاا 

ا هــاز االســتخباراة لــدا كــ  مــن احلــزبني لــيا ،ــوال  ســلطة االعتقــال أو االحت ــاز، 

لعم  ه أي مـن مراكـز االحت ـاز ا عروفـة. وكـ   مـن ا  سسـتني انسـم أو حىت سلطة ا

واشـــاري ا علومـــات مـــع قـــوات آســـايش ا عنيـــة ه احملاف ـــات اخلاضـــعة إلشـــرافها. وه 

بعـــض احلـــاالت حتت ـــز تآســـايش  حمت ـــزين ت القـــبض علـــيه  ه البدايـــة مـــن جاصـــ  

ت ـزين خاضـعني إلشـراا واحد من ا  سستني االستخباريتني، مع بقا  األشـخا  احمل

االســتخبارات أملنـــا  االحت ـــاز. وه الفــ ة الســـابقة للغـــزو األمريكــت للعـــراك ه مـــارس/ 

ومنــا ذلــك احلــني، ومــع زايدة مســتوا التهديــدات قهل مــات مــن قبــ   2003آذار 

ا ماعــات ا ســـلوة ومـــع اـــدهور ال ـــروا األمنيــة، ظـــ  مســـتوا التنســـيم مرافعـــا  بـــني 

ااية التابعــة لكـ  مــن احلـزب الـدميقراطت الكردســتاين واالحتـاد الــوط  اهليئـات االسـتخبار 

 الكردستاين، وبطبيعة احلال بني قوات تآسايش  عله الطرفني.

، اختــا احلــزب الــدميقراطت الكردســتاين 2005ومطلــع عــام  2004وه أواخــر عــام 

 واالحتــاد الــوط  الكردســتاين خطــوات إلقصــا  قــوات تآســايش  لــدا كــ  منهمــا مــن

إشــراا وزارة الداخليــة التابعــة لكــ  مــن احلــزبني. وأت يــت  التنســيم بــني احلــزبني ه هــاا 

الشأن، وصفاا عملياهتما ك   بصورة مستقلة عن اآلخـر قسـتخدام آليـات ،تلفـة. فمـن 

جاصبــا شــك   احلــزب الــدميقراطت الكردســتاين ســلطة جديــدة، وهــت اهليئــة العامــة ألمــن 



تديسـمرب/   2004لعـام  64 اشكيلها مبوج  قاصون رقـ  إقلي  كردستان العراك، وت

 . واألســباب ا ـاكورة ورا  اشــكيلها هــت "ان ــي  واوحيــد كــ   2004كـاصون األول

 ا هات األمنية ه إطار عم  موحد" .

وكــان فصــ  قــوات تاآلســايش  عــن وزارة الداخليــة التابعــة لالحتــاد الــوط  الكــردي أقــ  

ا وواــش بوجــود قــرار صــدر مــن جاصــ  قيــادة االحتــاد وضــوحا ، وال اعــرا هيــومن رايــت

الـــوط  الكردســـتاين هلـــاا الغـــر . ويبـــدو أن جـــالل طالبـــاين، ا شـــرا علـــه ا هـــات 

. ومبوجـــ   2005االســتخبارااية واألمنيــة قحلــزب، قـــد اختــا القــرار ه مطلــع عـــام

اســت ال ايبــات ا ديــدة تفآســايش  مســ ولة ر يــا  أمــام عمــر فتــاح عوــو ا كتــ  السي

التـــابع لالحتـــاد الـــوط  الكـــردي. وهـــاه ال ايبـــات ختـــرج تآســـايش  فعليـــا  مـــن حيـــز أي 

إشـــراا ورقابـــة حكوميـــة، وا كـــد علـــه مكاصتهـــا ك هـــة اتبعـــة حلـــزب سياســـت وليســـه  

 كفر  من السلطات احلكومية التنفياية.

ومثة ،اوا بامللة، وهت عله األخل صقل اإلشراا، انشئة  صو  الل نة األمنيـة 

لعامـــة التابعـــة للوـــزب الـــدميقراطت الكـــردي. وفيمـــا ت اشـــكيلها بطريقـــة أكثـــر شـــفافية ا

وجا ت م شكلة طبقا  للقاصون، فقن الل نة األمنية العامة ختوع إلشراا احلزب ولـيا 

احلكومــة، واحلــزب ال يتمتــع إالّ قلقليــ  مــن اإلشــراا والرقابــة، هــاا إن كــان لديــا أي 

مــن القــاصون ا نشـــ  لل نــة األمنيــة العامــة يـــنل  4ادة قــدر منهمــا، علــه الل نـــة. وا ــ

عله أن يتو  رئيا وزرا  حكومـة كردسـتان اإلقليميـة منصـ  الـرئيا ا عـني لل نـة ه 



 ياب رئيا هلـا. إالّ أن هـاا ال يكـاد ي شـك  إشـرافا  حكوميـا ، والقـاصون صفسـا ال يـوفر 

 أعوائها.آليات حملاسبة رئيا الل نة األمنية العامة أو أي من 

ومنــــا اوحيــــد إداراة احلــــزب الــــدميقراطت الكردســــتاين واالحتــــاد الــــوط  الكردســــتاين ه 

، وقـــوات تآســـايش  التابعـــة لكـــ  مـــن احلـــزبني مســـتمرة ه العمـــ   2006مـــايو/ آاير 

كهيئات منفصلة موازية. وادري هيومن رايتا وواش أن مستقب  هاه القوات خاضـع 

دا  حته إشـراا وزارة الداخليـة. وكمـا ذ كـر أعـاله، للنقاذ، ويتومن خيار وضعها جمد

فوزارة الداخلية هـت واحـدة مـن أربـع وزارات أساسـية ه حكومـة إقلـي  كردسـتان، والـق 

لـــيا مـــن ا توقـــع اوحيـــدها قبــــ  مـــرور فـــ ة العـــام ويتوــــمن عرضـــا  بوضـــع كـــ  مراكــــز 

تاص ـر قســ   االحت ـاز، ومنهـا الــك الـق اــديرها تآسـايش ، حتــه إشـراا وزارة العــدل

 التوصيات أدانه . وحىت كتابة هاا التقرير، ما زاله هاه ا وضوعات متوقفة.

وكمــا ســبم الــاكر، فمراكــز االحت ــاز الــق اــديرها قــوات تآســايش  حاليــا  مســتخدمة 

لــــة قألمــــن ومتصــــلة  قألســــاس بغــــر  احت ــــاز األشــــخا  ا شــــتبا هبــــ  ه أعمــــال ، 

ة. ومقـــرر هلــاه ا راكـــز احت ـــاز ا شــتبا هبـــ  قبـــ  قإلرهــاب، وكـــالك ه ا ــرائ  اخلطـــري 

ا ثـول أمــام احملكمــة، قصت ــار إكمــال التوقيقــات ا نائيــة والتوويــ  إ  حمكمــة. فالبــد 

إذن أن ينق  مس ولو تآسـايش  السـ نا  ا ـداصني، مبوجـ  القـاصون القـائ ، إ  سـ ن 

 ه . الداخلية الاي اديره قوات الشرطة؛ لقوا  ف ات عقوبت وزارة

والبنية التن يمية لقوات تآسايش  ومراكز االحت از التابعة هلا لدا احلزب الـدميقراطت 

الكردســـتاين واالحتــــاد الــــوط  الكردســـتاين، هــــت بنيــــة متمامللـــة. ومديريــــة األمــــن العامــــة 



تآسايش جيشق  التابعة للوزب الـدميقراطت الكردسـتاين مركزهـا مدينـة أربيـ ، واغطـت 

وي. وهــــت ه الوقــــه احلــــايل ختوــــع لرةســــة عصــــمه أرجوشــــت. حمــــاف ق أربيــــ  ودهــــ

وكـــالك هنـــاي مـــديرايت علـــه مســـتوا احملاف ـــات، وهـــت تآســـايش  دهـــوي، برةســـة 

سعيد سن اري، وتآسايش  أربيـ ، برةسـة عبـد   علـت. وهلـا فـرو  ه بلـدات عـدة، 

بعـــة مثـــ  زاخـــو وعقـــرة وشـــقالوة. ومركـــز مديريـــة األمـــن العامـــة تآســـايش جيشـــق  التا

لالحتـــاد الـــوط  الكردســـتاين هـــو مدينـــة الســـليماصية، واغطـــت الـــك احملاف ـــة وجـــز  مـــن  

ــــة علــــه مســــتوا احملاف ــــة حتمــــ  اســــ   ــــدين علــــت. وا ديري كركــــوي. ويرأســــها ســــيف ال

تآســـايش  ســـليماصية، ومقرهـــا هـــت األخـــرا ا دينـــة، وكـــان يرأســـها ســـركوت قبـــا وقـــه 

ن تويرأسـها حاليـا  العقيـد حسـن صـوري . زايرات هيومن رايتا وواش إ  إقلـي  كردسـتا

والفــــرو  األخـــــرا اشـــــم  تآســـــايش  هـــــولري، ومقرهـــــا بلـــــدة كويســـــن م، وتآســـــايش  

جرميان، ومقرها بلدة كاالر، وتآسايش  كركوي، ومقرها بلدة قره هن ري، وتآسايش  

شـــارازور، ومقرهـــا قريبـــا  مـــن بلـــدة احللب ـــة. وكقاعـــدة عامـــة، فمراكـــز االحت ـــاز علـــه 

احملاف ــات ال اوــ  ســوا احملت ــزين التــابعني للمواف ــة، بينمــا مراكــز احت ــاز مســتوا 

مديرايت األمن العامة فيها حمت زين مـن حماف ـات أخـرا، ومـنه  أشـخا  مـن خـارج 

إقلـــي  كردســـتان، وكـــالك مـــن  ـــري ا ـــواطنني العـــراقيني. ومـــن حيـــا ا مارســـة، فهنـــاي 

از، وهــــاا كوضــــع م قــــه حلــــ  اــــداخ  بــــني فئــــات احملت ــــزين ه صفــــا مركــــز االحت ــــ

 مشكلة االزدحام مبراكز االحت از.

 التوصيات



 
 إ  حكومة إقلي  كردستان :

 عن االعتقال التعسفت واالحت از التعسفت :

وــــ  اعيــــني  نــــة قوــــائية مســــتقلة اراجــــع احلالــــة القاصوصيــــة للموت ــــزين لــــدا قــــوات 

 تآسايش ، وهاا عله وجا السرعة. 

ري احت ـــازه  ه الوقــه الـــراهن دون اهتامــات، علـــه وــ  إطــالك ســـراح كــ  مـــن وــ

 الفور، أو اوجيا اهتامات جنائية ميكن البه ثمرها ه احملكمة. 

وــ  إطــالك ســراح كـــ  الســ نا  ا ــداصني رهــن احت ـــاز تآســايش  علــه الفــور، بـــن 

قوـــوا فـــ ات عقـــوقهت  قلفعـــ . وإحالـــة أي ســـ نا  مـــداصني مـــا زالـــوا يقوـــون فـــ ات 

 إ  قوة شرطة وزارة الداخلية، مبا يتفم مع التشريع النافا حاليا .  عقوقهت 

و  ضمان أن ك  األشخا  الاين يـت  احت ـازه  ميثلـون أمـام قاضـت حتقيـم خـالل 

 ساعة من االعتقال، مبا يتفم مع قاصون أصول احملاكمات ا زائية العراقت.  24

زين قـــادرين علـــه الطعـــن ه وـــ  حتوـــري آليـــات قوـــائية فعالـــة لوـــمان أن كـــ  احملت ـــ

 قاصوصية احت ازه . 

وــ  حتوــري آليــات قوــائية فعالــة اوــمن للموت ــزين ايعــا  احملاكمــة الفوريــة والعادلــة 

 عله االهتامات ا وجهة إليه . 



 و  ضمان قدرة أفراد األسرة واحملامت عله مقابلة احملت زين سريعا . 

حت ـــاز الســــابم علــــه احملاكمــــة أو وـــ  احلــــد مــــن اســـتخدام االع افــــات كأســــاس لال

الل ــو  لالع افــات الــق يتقــدم هبــا احملت ــز طوعــا  وه حوــور الــدفا  ويصــادك عليهــا 

ســـاعة أمـــام قـــا   وأمـــام دفـــا  ا ـــته . واعليـــم كـــ  أحكـــام قـــاصون أصـــول  24خـــالل 

احملاكمــــات ا زائيــــة العراقــــت الــــق اســــمح قســــتخدام االع افــــات و ريهــــا مــــن األدلــــة 

 ة بواسطة التعاي  أو قإلكراه. ا ستخلص

وـــ  ضـــمان أن قـــوات تآســـايش  التـــزم قلتشـــريع احمللـــت الـــاي يتطلـــ  إصـــدار أذون 

اعتقال من سـلطة قوـائية قبـ  االعتقـاالت، قسـتثنا  حالـة القـبض علـه ا ـته  متلبسـا  

 قراكاب ا رمية. 

 عن التعاي  و ريه من أشكال ا عاملة السيئة :

لنية  مارسة التعاي  و ريه من أشكال ا عاملـة السـيئة، واإلعـالن و  إصدار إداصة ع

 الصريح ثن هاه اإلسا ات لن ا قب . 

وـــ  إجـــرا  التوقيـــم الفــــوري ه كـــ  مـــزاع  التعــــاي  وا عاملـــة الســـيئة، وضــــمان أن 

احلــــراس واحملققــــني و ــــريه  مــــن مســــ ويل الســــ ن بــــن و جــــدوا مســــ ولني عــــن اإلســــا ة 

جــرا ات أتديبيــة أو حماكمــة جزائيــة حســبما يقتوــت األمــر. وإ  للســ نا ، خيوــعون إل

ــــة مســــتقلة اتمتــــع قلشــــفافية للتوقيــــم ه مــــزاع   هــــاا، فعلــــه الســــلطات اشــــكي  هيئ

 التعاي  من جاص  العاملني بـ تآسايش . 

 و  إجرا  فول طيب عاج  ألي حمت ز ادعه اعرضا للتعاي . 



 الس نا  وبشك  منت  .  و  ضمان أن الرعاية الطبية متوافرة لك 

و  اعويض ضوااي التعاي  وا عاملة السيئة واالحت ـاز التعسـفت قلشـك  ا ناسـ  

 وعله وجا السرعة. 

 عن اوفري الشفافية وقدرة ااصال أوسع قلعاأت اخلارجت :

وـــ  ضـــمان أن كـــ  احملت ـــزين ه أمـــاكن معروفـــة ومفتوحـــة علـــه التفتـــيش احلكـــومت، 

ني، واألقــارب، واحملــامني، وأن اكــون قــدرة االاصــال الــك منت مــة بــال وا ــراقبني ا ســتقل

معوقـــات. وعلـــه وزارة حقـــوك اإلصســـان إجـــرا  زايرات دوريـــة لكـــ  مراكـــز االحت ـــاز، 

 واقيي  معاملة احملت زين وظروا االحت از، وصشر ما اتوص  إليا من صتائ  علنا . 

ة والدوليـة ا سـتقلة، علـه زايرة و  ضمان قدرة من مات مراقبة حقوك اإلصسـان احملليـ

 مراكز االحت از اخلاضعة لسلطة قوات تآسايش ، وهاا عله  و منت  . 

 عن الوفا  ق عايري الدولية :

وـ  ضـمان أن ظـروا مراكـز االحت ـاز اتفـم مـع ا عـايري الدوليـة، ومنهـا قواعـد احلــد 

وجمموعـــة مبـــاد  محايـــة كـــ  األدىن  عاملـــة الســـ نا  ا عياريـــة التابعـــة لألمـــ  ا توـــدة، 

األشـــــخا  ه أي شـــــك  مـــــن أشـــــكال االحت ـــــاز أو الســـــ ن. وحيـــــم للموت ـــــزين 

احلصول عله كميات كافية مـن الطعـام وا يـاه، والرعايـة الطبيـة الفوريـة، ومـا يكفـت مـن 

أمـاكن اال تسـال، وأمـاكن النـوم الن يفـة ا ناسـبة. ووـ  أال يتعرضـوا  عاملـة أو عقوبــة 

 صساصية أو حاطة قلكرامة. قاسية أو الإ



و  التعاون مع احلكومة العراقيـة للمصـادقة علـه اافاقيـة مناهوـة التعـاي  و ـريه مـن 

ـــــــة مناه ـــــــة  ـــــــة تاافاقي ـــــــة القاســـــــية أو الالإصســـــــاصية أو ا هين ـــــــة أو العقوب ضـــــــروب ا عامل

ــــــة ه الســــــعت لالصوــــــمام إ  الربواوكــــــول  التعــــــاي  . والتعــــــاون مــــــع احلكومــــــة العراقي

اري اخلا  قافاقية مناه ة التعاي ، والاي يسمح للخربا  الدوليني ا سـتقلني االختي

إبجرا  زايرات دورية ألماكن االحت ـاز ه أراضـت الـدول األعوـا  فيـا، لتقيـي  ظـروا 

 االحت از، وللتقدم بتوصيات لتوسني هاه ال روا. 

ه مــايو/ آاير وــ  انفيــا التوصــيات العامــة الــق اقــدمه هبــا  نــة مناهوــة التعــاي  

، وحتوري آليـة مسـتقلة 2003ومبعوق األم  ا تودة اخلا  قلتعاي  ه  2002

 لعر  الشكاوا من جاص  األشخا  ا ودعني س ون الدولة. 

 إ  حكومة الوالايت ا تودة األمريكية وحكومات القوة متعددة ا نسيات :

لتوقيــم الفــوري ه مــزاع  وــ  مســاعدة الســلطات الكرديــة اإلقليميــة ه حتوــري آليــة ل

 التعاي  وا عاملة السيئة عله أيدي مس ويل انفيا القاصون، ومنه  قوات تآسايش . 

وــــــ  ضــــــمان أن مســــــاعدة حكومــــــة كردســــــتان اإلقليميــــــة ال ا ســــــتخدم لإلســــــهام ه 

 اصتهاكات حقوك اإلصسان. 

سـالة واضـوة ه سياك ا ساعدة الق اوفرها احلكومة الكردية اإلقليميـة، وـ  إرسـال ر 

ومنس مة ثن اح ام حقـوك اإلصسـان مطلـ  أساسـت وجـز  ال يت ـزأ مـن هـاح قـوات 

 األمن، وما اقوم با من عمليات  كافوة اإلرهاب. 



و  متابعة حاالت ك  احملت زين ا عتقلني ه عمليات مش كة بني القوات العسـكرية 

إ  احت ــاز ســلطات كردســتان، ت صقلهــ    –كمــا ز عــ    –العراقيــة واألمريكيــة، والــاين 

لومان أن السلطات الكردية اطلم سراح ه ال  احملت زين أو حتاكمه  سريعا  مبـا يتفـم 

 مع القاصون العراقت. 

 إ  جمتمع ا ا ني الدويل :

وــ  مراقبــة ا ســاعدات ا منوحــة ه كــ  مــن السياســات واألمــن ومكافوــة اإلرهـــاب 

أن معــايري حقـوك اإلصســان مرعيــة مــن قبــ  قــوات حلكومـة كردســتان اإلقليميــة، لوــمان 

 الشرطة وا خابرات. 

وــ  اــوفري اــدري  ه حقــوك اإلصســان كمكــون أساســت مــن مكــوانت بنــا  القــدرات 

وبرام  التـدري  اخلاصـة قلشـرطة وا خـابرات. ووـ  أن يتوـمن هـاا التـدري  مكـوان  

القاســية والالإصســاصية  مصــمما  إليقــاا اســتخدام التعــاي  و ــريه مــن أشــكال ا عاملــة

 وا هينة كتقنية لالست واب أو للعقاب. 

و  ضمان أن ا ساعدة ا منوحة اتوـمن ا سـاعدة ه اطـوير ودعـ  ااعـات حقـوك 

 اإلصسان احمللية ووجود قدرة عله ا راقبة وكالك إعداد  نة حقوك إصسان مستقلة.

بعنوان: ته قل  اإلعصـار.. ،  2007هاه اجزا  من اقرير ا ن مة الصادر ه توز 

التعــاي  علــه يــد قــوات األمــن الكرديــة وإصكارهــا احلــم ه احملاكمــات العادلــة . ميكــن 

 االطال  عله التقرير كامال ه موقع ا ن مة عله الرابا التايل : 

http://hrw.org/arabic/reports/2007/kurdistan070

7/index.htm 

http://hrw.org/arabic/reports/2007/kurdistan0707/index.htm
http://hrw.org/arabic/reports/2007/kurdistan0707/index.htm


 مالح ات

مـــارس/  27ه  21، وصـــدر بقـــرار رقـــ  1993لعـــام  9قــاصون وزارة الداخليـــة رقـــ  

. 1993، أبريـــ / صيســــان 10، وت صشـــره ه صـــويفة الرب ـــان العـــدد 1993آذار 

وه واقــــع األمــــر أسســـــه الســــلطات الكرديـــــة تاآلســــايش  قبلهـــــا  مســــة شـــــهور، ه 

، وبــــدأت تآســــايش  عملهــــا ه ينــــاير/ كــــاصون الثــــاين 1992وبر/ اشــــرين األول أكتــــ

1993 . 

 الشع  األخرا ه تاألسايش  اتومن شعبة اإلقامة والسفر.

اتوـــمن ص ـــام األمـــ  ا توـــدة لســـلوي مســـ ويل إصفـــاذ القـــاصون، وقواعـــد األمـــ  ا توـــدة 

 للود األدىن من معاملة الس نا  .

وهــو يعــ  حرفيــا "احلمايــة"  هــو ريكشــتي  اتيبيــق تالتن ــي  االســ  الر ــت لباراســتني ت

وكاصـه خاضـعة قلكامـ  لقائـد  1968اخلا  قللغـة العربيـة ، وت اشـكيلها ه عـام 

 1991احلزب الدميقراطت الكردستاين مسعود برزاين. وته إعادة اشكيلها بعد عام 

 ووضعه حته لوا  قيادة جديدة.

 1991ومات قللغـة العربيـة ، تـه إعـادة اشـكيلها عـام داز اي زاصياري تجهاز ا عل

من هيئات االستخبارات واألمن السـابقة التابعـة لالحتـاد الـوط  الكـردي. وهـت ختوـع 

 قلكام  إلشراا زعي  االحتاد الوط  الكردستاين جالل طالباين .

رايـــتا أملنـــا  زايراهتـــا  راكـــز احت ـــاز احلـــزب الـــدميقراطت الكردســـتاين، قابلـــه هيـــومن 

 وواش عدة حمت زين ذكروا أن الباراستني اعتقلته .



، 53، منشـــور ه الصـــويفة الر يـــة الكرديـــة، العـــدد 2004لعـــام  64قـــاصون رقـــ  

 . 2004 ديسمرب/ كاصون األول  19

قإلضـــافة إ  داز ـــاي زاصيـــاري تجهـــاز ا علومـــات ، ف هـــات االحتـــاد الـــوط  األمنيـــة 

ية وا عروفـة ثسـ  زاد ـا، وكـالك جمموعـة مكافوـة األخرا اتوـمن ا خـابرات العسـكر 

 اإلرهاب ا شكلة حديثا ، ويرأسها قفي  طالباين.

مــايو/ آاير  6ت اعيــني عمــر فتــاح كنائــ  لــرئيا الــوزارة ا شــ كة الــق أعلــن عنهــا ه 

، إملـــر إعـــالن اوحيـــد إدارة احلـــزب الـــدميقراطت الكردســـتاين واالحتـــاد الـــوط  2006

 الكردستاين.

هــات احلــزب الــدميقراطت الكردســتاين األخــرا اتوــمن ا خــابرات العامــة ترخيســتني  ج

 وا خابرات العسكرية تهاوالغري .

لكــن ه حـــاالت قليلـــة اســـتمر العـــاملون بـــ تآســـايش  ه احت ـــاز ا ســـ وصني ا ـــداصني 

الاين أت يت  حتويله  قا إ  س ن اتبع للشرطة، أو الاين قووا ف ات عقوقهت  لكن 

 ظلوا رهن االحت از... 

  

 أجهزة ا خابرات القومية العنصرية،

 وقمعها الوحشت ألكراد العراك!

 



 
 الفيلت/ ميسان سلمه

  

 
  

اتبعـان للوـزبني العنصـريني: جهـاز تاالسـايش  هنالك ه مشـال العـراك، جهـازان أمنيـان

  االمن  التـابع ألمـارة أربيـ  بقيـادة احلـزب الـدميقراطت الكردسـتاين،وجهازتزاصياري   

علــه أجهــزة األص مــة  االســتخبارت  التــابع لالحتــاد الــوط  الكردســتاين، ه ادائهمــا

حبقــوك االصســان عــن  ةالبوليســية الــق طا ــا حتــدق العراقيــون وا ن مــات الدوليــة ا عنيــ

ا تمدن وا ن مة  الفوائع الق كاصه اراك  ه دهاليزها عله مرأا ومسمع من العاأت

ا  ـاأت واالصتهاكـات  الدولية من دون أن يتوري أحد أو جهة إلصقاذ ا عتقلني من الك

 .الفريدة من صوعها ه اتريخ البشرية



  أابـــا  األحـــزاب الطرزاصيـــة اذ وجســـد منتســـبوا وضـــبا  االســـايش والزاصيـــاري الـــاين هـــ

ا هــازين االمنيــني وحســ  أقــوال العديــد مــن الوــوااي  يتفــنن القــائمون علــه هــاين

واقـــــارير ا ن مـــــات الدوليـــــة ا عنيـــــة حبقـــــوك االصســـــان ا هـــــدورة ه العـــــراك، ه ابتكـــــار 

وضـع الوـوية عـاراي  ه حـو   السـادية، مثـ  أسـالي  اعـاي  مرعبـة ع  ـز ت العقليـة

كهرقئـت صـاعم عليــا أو تديـده علـه االر  عـاراي  ومكبــ   ل  واسـليا  ايـارمـا  مـث

االطراا ووضع قال  من الثل  عله صـدره أو اعليقـا ه سـقف الزصزاصـة مكبـ  اليـدين 

   ووضـعا ه زصزاصـة اصفراديـة وجتويعـا لعـدة أايم ...من خـالا واعليـم جسـ  ملقيـ  ه ت

ت مفتولــة وقلــ  ميــه مــن ضــوااي وعوــال مث اســليا أحــد ا ــاصني ذي جســ  بــدين

 !..قوة الس ن ذااا لينهال عليا ضرق  بك  ما أوة من

ا نسـوبة الـيه  أو  أو هتديد الووااي ق تصاب صسائه  أمام أعينه  ما أت يع فوا قلته 

ساعة مـن  24 اسليا مكرب للصوت عله زصزاانهت  ليبا موسيقه صاخبة عله مدار

  التعــاي  النفســت كقر ــام الوــوية علــه التغــو  ه دون اصقطــا  انهيــك عــن أســالي

 .صفا ا اعون الاي أيك  فيا أو س نا ه مرحا  قار ذي رائوة كريهة

هــاه احلقـــائم ا رعبـــة صـــارت ه اآلوصـــة االخـــرية حـــديا الشـــار  الكردســـتاين وحـــديا 

 ا قاهت واالوسا  الثقافية والسياسية واالجتماعيـة بـ  وحـديا العوائـ  ا لسات عله

االقلــي  الســيما ضــمن حماف ــة الســليماصية، خصوصــا  بعــد أن صشــرت  ه مع ــ  أرجــا 

احـدا الصـوف الكرديـة االهليـة الصـادرة ه السـليماصية والــق  اقـارير هبـاا الصـدد ه

أكــرب الشخصــيات ه االحتــاد الــوط ، أمــا  ــاذا صشــرت  يقــال ثهنــا مســنودة مــن أحــد



أن القصل الف يعة ا رفقة هبا حقيقية أم مفربكـة  ه  الك التقارير وما الغاية منها؟ أو

 ألسباب أمنية أيوا ؟

وت االلتقـا  سـرا  مبعتقـ  ت االفـراج عنـا مـ خرا  بعـد سـ نا مخسـة أشـهر علـه ذمـة  هـاا

أمنيــة ه ســ ون جهــاز تاالســايش  قلســليماصية، والــاي أكــد قلفعــ  صــوة  قوــية

الصتزا  االع افات منه  عنـوة، بغيـة  ا بتكرة ه اعاي  الووااي وجود الك االسالي 

 . اصدار االحكام الق يبتغيها تاالسايش  لوواايه ار ام القوا  عله

العشـرين عامـا اصـا اعـر  شخصـيا  لتعـاي  مهـني مـن  وأضـاا الوـوية الـاي أت يبلـغ

ينهـــالون عليـــا ضـــرق  قلكراســـت احلديديـــة  قبـــ  احملققـــني ه تاالســـايش  الـــاين كـــاصوا

يــاه ا عدصيــة واهلــراوات البالســتيكية  احملشــوة قالســالي احلديديــة هــ  وأفــراد وخــراطي  ا 

ســلطوا علــت  ذاي ا نــون ا ــدعو داصيــال  محــايته  الصتــزا  االع افــات منــا، وقــال لقــد

االحتفـا   بـا ه تاالسـايش  وارويوـا  الاي يقـال ثصـا فقـد عقلـا جـرا  التعـاي  فـت 

قلـــته  ا نســـوبة الـــيه .  اين يرفوـــون االعـــ االصـــاحله  بغيـــة اعـــاي  ا تهمـــني الـــ

وأضـــاا ان  ا خبـــول ا ـــالد شـــخل فـــار  القامـــة وبـــدين وعـــريض ا نكبـــني ومفتـــول 

ســيقطعون عنــا  العوــالت ومنصــا  جــدا  ألوامــر أســياده ه الســ ن ألصــا يعلــ  ثهنــ 

االوامـر  يلـيب الطعام اذا أت ينفا مايريدون، وهو أشد أصـوا  التعـاي  قلنسـبة اليـا لـالك

 صا را .

التعـاي  وحثـوا داصيـال ا خبـول  واتبع الووية تهـ . م . ذ ، وضعوين عـاراي  ه زصزاصـة

شـعر مبـدا م لـوميق وعـدم  عله ضريب لكنا رفض انفيا االوامر بقـدرة القـادر، وكأصـا



قــدرة علــه حتمــ  صــفعة واحــدة مــن كفــا الشــبيا ق ســواة، فاســتبدلوا ا خبــول جبــالد 

 ا الرمحة فقام ق طلوب.آخر ال يعر 

ه اع افــات أد  هبــا لصــويفة تهــاوالة  ه عــددها االخــري اصــا  ويقــول ضــوية آخــر

ا نست عليا أو عله صسا  اسراا مـاأت يعـ ا قلـته  ا نسـوبة  اعر  لتهديد قالعتدا 

جهازتالزاصيـاري   االسـتخبارات  لـالك اضـطر ا  االعـ اا  اليـا ه احـدا زصـزاانت

حفاظـا  علـه شـرفا وشـرا أسـراا، ويقـول الوـوية تس  وعمـره   يراكبهـا أصـال  بـته  أت

اصـا ســ ن ه أقبيـة جهــازي تاالسـايش والزاصيــاري ،  عامـا ه اع افااـا للصــويفة 24

ويتابع تعندما ساقوين ا  س ن زاصياري معصوب العينني اعرضه هنـاي لوـرب مـربح 

ناي اعرضه للورب قلركالت احلـادة مبختلف االسالي ، مث اقتادوين ا  االسايش وه

جهــة سياســية أخــرا  بتهمــة الت ســا لصــاحل 2007 /3 /21علــه بطــ  ليلــة 

ت صقلـــت ا  ا ستشـــفه ألجـــرا  عمليـــة  3 /28فأصـــبه قلتهـــاقت داخليـــة وه ليلـــة 

 جراحيــة، وبعــد شــفائت أعــادوين ا  ســ ن زاصيـــاري وصزعــوا كــ  مالبســت وهــددوين

  تصــاب صســا  أســرة مــا أت أعــ ا قلــته  ا نســوبة ايل ،قالعتــدا  علــه شــره أو ا

فاع فــــه مبــــا يريــــدون حفاظــــا علــــه شــــره، وبعــــد عــــام وأربعــــة أشــــهر مــــن االعتقــــال 

 قرار قلعفو عن الس نا  فأطلم سراحت  . والتعاي  صدر

هــو متوقــع الــك االهتامــات الــة وافصــيال  أمــا العميــد تحســن صــوري  فقــد صفــه كمــا

إلر ــام ا تهمـني علــه االعــ اا ألن   ـأ ا  اابــا  أســالي  التعـاي وقـال ت ــن ال صل

االدلـة والقـرائن الثبوايـة الـق  ذلـك منـاا  بـاد  حقـوك االصسـان بـ  صسـتند دومـا  علـه



ادين ا تهمـني، وصفـه ان يكـون الوـوية تس  قـد اعـر  للوـرب علـه بطنـا مث اجـرا  

 . !...)عملية جراحية لا إلصقاذ حيااا

آخر مازال معـتقال ه بلـدة خـاصقني بتهمـة اراكـاب جرميـة قتـ  اصـا اعـر  وقال ضوية 

وأر ـ  علـه االعـ اا بقتلـا شخصـا  يـدعه أايد صـاحل، ه حـني ان  للتعـاي  الشـديد

 يرزك وهو معتق  ه أحد س ون السليماصية. الشخل ا اكور مازال حيا  

منــا اللو ــة االو   ويقــول مع ــ  الوــوااي ان احملققــني اليــدققون ه ملفــات قوــاايه 

بــال أوامـــر قوـــائية أو أدلــة اثبـــه اداصـــته  أو  العتقــاهل ، وان الكثـــريين مــنه  اعتقلـــوا

 .اليه  اورطه  ه ا رائ  ا نسوبة

علـه  ويقـول أحـد ا عتقلـني ه سـ ن االصـالح والتهـاي  الكـائن ه معسـكر السـالم

جهاز تاالسـايش  أملنـا    طريم السليماصية   كركوي ان القوا  يعتمد فقا عله اقارير

اجـــرا  احملاكمـــات، ه حـــني إن  البيـــة ضـــبا  تاالســـايش  ت اـــرفيعه  ا  راـــ  عاليـــة 

 اصتمـائه  ووالئهـ  احلـزيب فقـا  لـالك فهـ  اليك ملـون حبقـوك االصسـان وحقـوك جـرا 

ا ـــواطنني، م كـــدا  ثصـــا حيـــتفب ث ـــا  العشـــرات مـــن صـــغار ا فوضـــني الـــاين يتقاضـــون 

   اغيري االقوال واالع افات وتزيم ا لفات.لقا الرشاوا

تمنصــور حكــي   مستشــار وزيــر حقــوك االصســان ه االقلــي   والطامــة الكــربا هــت ان

االصســان، وبارســة العنــف والتعــاي  ضــد ا عتقلــني  يعــ ا بوجــود اصتهاكــات حلقــوك

 ـــ  مبنـــع بارســـة التعـــاي  حبـــم ا عتقلـــني ر  ويقـــول تســـلطاانا حمـــدودة وال اســـمح لنـــا

 جدوا . مطالبتنا بالك مرارا ولكن بال



هكـاا معلومـات  ويـرا بعـض ا تـابعني وا هتمـني قلقوـااي االمنيـة ثن الغايـة مـن صشـر

قلـاات،  وقصل مرعبة عن االجهزة االمنية، عله صفوات ا رائد وه هـاا التوقيـه

 يـةهت با الرع  واخلوا ه صفوا النـاس كأحـد أسـالي  احلـرب النفسـية االح از 

 الــق ارمــت ختويــف ا ــرمني أو مــن حيــاول االصــزالك  وهــا، لكــن النمــاذج احليــة مــن

الوـوااي أكــدوا ق لمـوس صــوة اابـا  بارســات التعـاي  ه ســ ون ودهـاليز جهــازي 

 . والزاصياري  تاالسايش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يةحول ما وري ه س ون أمن الـ تآسايش  السليماص

  

 مشال علت/ ا وص 

  

مسا  يوم اخلاما من كاصون االول ت اعتقايل من قب  عناصـر تاآلسـايش  ه السـاحة 

الرئيسية ه مركز مدينة السليماصية، اعتقلـه بتهمـة االصـرارعله كشـف ا لفـات السـرية 

لــبعض جواســيا البعــا تاللــاين ت احلصــول علــه ملفــاهت   ضــمن قيــادة كــال احلــزبني 

ه كردســتان، االحتــاد الــوط  والــدميقراطت الكردســتاين. اعتقلــه ألين كنــه  احلــاكمني

واقفـــا  جباصـــ  رفـــاقت ه احلـــزب الشـــيوعت العمـــايل العراقـــت، اللـــاين كـــاصوا منهمكـــني ه 

ــــدين اخفــــا  الــــك ا لفــــات مــــن قبــــ  االحــــزاب  اــــع التواقيــــع علــــه بتيشنتعريوــــة  ا

 طالبـــه حبقـــت وحـــم اـــاهري  واطالـــ  بكشـــف الـــك ا لفـــات. اعتقلـــه ألين احلاكمـــة



كردستان مبعرفة حقيقة الك العناصر الق ما برحه تارس أدوارهـا القياديـة داخـ  كـال 

 احلزبني.

كنــه أتــب أن يــرافق  كــ  ا تب وــني وا صــفقني لدميقراطيــة االحتــاد الــوط  ه رحلــق 

كاصـه أكثــر داخـ  اقبيـة تآسـايش  الســليماصية، فالسـويعات القليلـة الـق قوــيتها هنـاي  

مــن كافيــة لتخـــرس كــ  االلســنة ا تغنيـــة ثحــ ام االحتــاد الـــوط  حلقــوك االصســان، فمـــا 

شـــاهداا مـــن اـــاذج ألخالقيـــات مســـلوت االحتـــاد ومعـــاملته  للســـ نا  مـــن االهـــاانت 

واللغـــة الـــق ينعـــدم فيهـــا أي أملـــر ألحـــ ام كـــ  مـــا هـــو اصســـاين، حـــىت أســـالي  الوـــرب 

ئيــة ودون أدىن واز  كاصــه كفيلــة جبعــ  كــ  ا ــدافعني والتعــاي  ا ســتخدمة بكــ  القا

 عن "احلرية ا وجودة ه كردستان" حيمرون خ ال .

فالورب ا ربح حىت يتع  رج  تاآلسايش ، التهديـدات ا تكـررة قلقتـ  والتقطيـع إرق  

واالهاانت والشتائ  الف يعة ه باائتها ال اصدم أي منتس  ه جهاز تاآلسايش  مبـا 

يره العــام تداان أمحــد جميــد ، الــاي ينــافا الســوقيني ه باائتــا وقــاارة لســاصا وال فيـا مــد

يتــور  عــن اوجيــا أقــا  الشــتائ  ا  الســ نا . ولكــن يبقــه كــ  ذلــك وقلقيــاس ا  مــا 

وــري ه تاآلســايش  بصــورة ر يــة ومقبولــة مــن قبــ  ا ميــع مــن ضــمنه  االمــني العــام 

اهر عرضـية و ـري ذات أ يـة. فمـا يعاصيـا السـ نا  لألحتـاد الـوط  جـالل الطالبـاين، ظـو 

ا خوــرمون خلــف أســوار دائــرة تاآلســايش  ه الســليماصية اشــك  دالئــ  دامغــة علــه 

 بعد االحتاد الوط  الكردستاين وبارسااا عن ك  القي  وا عايري االصساصية.



  حتتـــوي كـــ  زصزاصـــة مـــن زصـــزاانت تاآلســـايش  علـــه أكثـــر مـــن ســـبعني ســـ ينا  اســـتكم

التوقيقــات حبــم مع مهــ ، يقبعــون هنــاي و ــدد طويلــة دون ســب  معلــن، تنــع عــنه  

ا واجهات االعتيادية مع ذويه  وك  ااصال قخلارج. حتدمله مع جمموعـة مـنه  أكـدوا 

اــيعه  ثهنــ  مســ وصون  ــا يزيــد عــن ســتة أشــهر دون مســائلة أو حتقيــم، كــان هنــاي 

ن عشر ه الس ن. ه الف ة القصرية الق س ني حمكوم بستة أشهر أكم  شهره الثام

بقيــه فيهــا داخــ  الزصزاصــة و "اايوــه" يل فرصــة احلــديا مــع الســ نا  واالســتما  ا  

% من الس نا  ه  من ا عتقلـني السياسـيني، 70قصصه  أتكد لدي ثن ما يقارب 

قســـ  مـــنه  أت يت ـــرأا حـــىت علـــه احلـــديا معـــت بســـب  التهديـــدات، وطلـــ  ا ريئـــون 

أن أعلــ  النــاس مبعــاانهت . قلــه هلــ  ومــاذا عــن انشــطت حقــوك االصســان وهيئــات مــنه  

ا راقبــة الــق اــزورك  بــني احلــني واآلخــر وفــم مــا يدعيــا جــالل الطالبــاين؟ ، أجــابوا بعــد 

أصتهـــا  قهقهـــاهت  ا ريـــرة وا ليئـــة قلســـخرية: ومـــن منـــا وـــرأ علـــه اعـــالم بثلـــت تحقـــوك 

لمــوا الســ اصني ث ائنــا وا ســائ  الــق صشــكو منهــا االصســان  مبــا وــري؟، يكفــت أن يع

ــــ"قالس"، وابـــني يل بعـــد ذلـــك إن "البـــاالس" هـــو اســـ  "الـــدلع"  حـــىت يـــت  صقلنـــا ا  الـ

للموـــاجر والزصـــزاانت االصفراديـــة، ثمكـــان الســـ نا  زايرة البـــاالس  ختلـــف االســـباب. 

كتــاب مــا عــدا فتــوافر الســ ان علــه قلــ  مــن أي صــو  كــان، واكتشــاا أي جريــدة أو  

ــــــــــــــدي،  ــــــــــــــا البل ــــــــــــــدة مــــــــــــــا يســــــــــــــمه ق ل ــــــــــــــدة ت... ســــــــــــــليماصية  وهــــــــــــــت جري جري

االجتماعات"ا شـــــبوهة" داخـــــ  الســـــ ن، الـــــتكل  أكثـــــر مـــــا يســـــمح بـــــا الســـــ اصون، 

ــــــة بنقــــــ  ا ســــــ ون ا  الغــــــرا  واخل.... مــــــن أي شــــــت  ال يع ــــــ  الســــــ اصني كفيل



ده  ال صسـتطيع االصفرادية حيا يتوفر الوـرب والتعـاي  دون أدىن شـك. قـال يل أحـ

أن صقوم ثي شت  بر بتنا ما عدا الاهاب ا  ا رافم الصـوية الـق انفـتح قهبـا مباشـرة 

علــه القاعــة. الغــاا  ا قــدم ا  الســ نا  حــىت وأن اشــاهبه أ ــا  مفرداهتــا مــع قائمــة 

الغـــاا  ا زعومـــة مـــن قبـــ  ادارة الســـ ن فهـــت ه أ لـــ  االحـــوال  ـــري صـــاحلة أو حـــىت 

 متعفنة.

  الطلباين : سيدي

ه  أحتاج لتاكريك  ثن احدا ا بادي  االساسية حلقوك االصسان هت احـ ام حقـوك 

الس نا  وضمان حصول السـ ني علـه حمـامت يـدافع عنـا وضـمان حماكمـة عادلـة لـا؟ 

هــ  حتتــاج للتــاكري ثن ابقــا  أي شــخل أكثــر مــن أربعــة وعشــرون ســاعة ه الســ ن 

ه ظــ  أي قــاصون ودولــة اــد عت احــ ام حقــوك  دون اوجيــا هتمــة صــرحية ضــده بنوعــة

ــــــم وحماكمــــــة ه ســــــ ون  االصســــــان؟ أال يكفــــــت مئــــــات الســــــ نا  القــــــابعون دون حتقي

تأسـايش  الســليماصية لتكــاي  كــ  االدعــا ات الفار ـة لألحتــاد الــوط  بـــ تاحلريــة الغــري 

مــن مقيــدة  ودميقراطيــة االحتــاد؟ أال اوــوك ه داخلــك علــه  بــا  إن أت يكــن وقاحــة 

 يكيلون ا ديح ا  جتربتك  ه كردستان ويتمنون للعراك ما وري اآلن ه كردستان.

فأصت  ال تلكون ه يديك  سوا ادارة مدينة وبعض االقوية والنواحت وهاه هت حـال 

دميقراطيتك ، لو جا  ه حسن طالعك  وبدأ ا ك  حبرا االلف وكنت  قد أهنيت  مدة 

ذاي النموذج عله ك  العراك؟ ه  اتصورون ثن النـاس  رةستك ، ه  كنت  ستعممون 

كاصه سـتميز بـني بارسـااك  وا مارسـات البعثيـة القدميـة؟ مـن الواضـح ثصكـ  اتبـاهون  



كثريا  بت ربتك  عله زمالئك  ه جملا احلك  فليعل  ا ميـع مـا الـاي وـري ه الواقـع 

  ه اماراك  وماذا ستكون ردود أفعالك  حول الك احلقائم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 احلزب القومت اهلورامت احلّر..

 حزب جديد ينتفض ضد القيادات العنصرية!

  

 زيد الزبيدي/ بغداد

 2008توز 

  
  

 
ـــــة ا ختلفـــــة، مـــــن هبـــــدانصّيني وســـــوراصّيني  احلساســـــيات الشـــــعبية بـــــني ا كـــــوانت الكردي

ـــــه دومـــــا  حاضـــــرة  ـــــداد الكـــــردي ه العـــــراك، لكنهـــــا وهوراماصّيني،كاص ه منـــــاطم االمت

 اواعفه ه الف ة األخرية، جرّا  التملم  من سياسات القوا الكردية ا سيطرة.



احلــزب القــومت اهلــورامت »أو  ال اــات السياســية هلــاا التملمــ ، وجــدت طريقهــا عــرب 

 ، الاي يستعّد لعقد م تره التأسيست.«احلرّ 

ا اعبــري عــن خصوصــية منطقــته ، الــق اقــع ه مثلــا علـــه ويــرا م سســوا احلــزب، أصّــ

احلـــدود العراقيـــة ــــــ اإليراصيـــة بـــني مـــدن قوا مريـــوان اإليراصيـــة وحلب ـــة ه إقلـــي  كردســـتان 

 العراك.

ه « بيــــاره وطويلــــا»واتميــــز ا نطقــــة ا بليــــة ا ــــاكورة مبوقعهــــا ا عّقــــد، إذ تثّــــ  منطقــــة 

  األراضـت اإليراصيـة، وهــت مـن أكثـر األمــاكن حلب ـة ضـمن إقلــي  هورامـان، جيبـا  داخــ

أصصـــار »و« القاعـــدة»مركـــزا  لتن يمـــت  2003وعـــورة ه ا نطقـــة، وكاصـــه قبـــ  عـــام 

، وأت اتمكن أية قوة عسكرية من الوصول إليها، حـىت الغـزو األمريكـت، الـاي «اإلسالم

 استهدفها قلطائرات والصواريخ.

احلــــزب اهلــــورامت »لشخصــــية األو  ه وكــــان الشــــيخ عبــــد الــــرمحن النقشــــبندي، وهــــو ا

، قــد أعلــن ه أيلــول العــام ا اضــت ضــرورة أتســيا حــزب للهورامــاصيني، «القــومت احلــر

 «.يوم هورامان»وسا حشد ااهريي ألهايل ا نطقة مبناسبة 

ا ئــات مــن اهلورامــاصيني مــن داخــ  اإلقلــي  وخارجــا قــد اصوــموا »ويقــول النقشــبندي إّن 

مــن اهلورامــان قركــوا أتسيســا، وأبــدوا اســتعداده  للعمــ  الطــوعت  إ  احلــزب، والعديــد

 «.من أج  حتقيم أهدافا

االحتــاد »التابعــة لـــ « البشــمركة»ويوضــح النقشــبندي، الــاي كــان أحــد عناصــر قــوات 

اهلــــدا الرئيســــت لتأســــيا احلــــزب هــــو التعريــــف مبنطقــــة »، أّن «الــــوط  الكردســــتاين



اهلوراماصيــة ليســه هل ــة كرديــة، بــ  لغــة »لــه أّن ، مشــددا  ع«هورمــان واترخيهــا ولغتهــا

لتوويـــ  »كمــا يلفـــه إ  وجــود مناقشـــات «. شــع  لـــا ملقافتــا ودينـــا ولغتــا ا ختلفـــة

 «.التن ي  إ  معارضة إوابية حلكومة اإلقلي 

، أن «األخبـــــار»وعـــــن تـــــايز اهلورامـــــاصيني عـــــن األكـــــراد، أوضـــــح هنـــــاد اهلورامـــــاين، لــــــ 

األصقيــــا  بـــني ا موعـــات احملســــوبة علـــه األكـــراد، حيــــا أت اهلورامـــان يـــرون أصفســـه  »

ادخ  عليه  أية ملقافات  ريبة، واعتنقوا اإلسالم وحده  ه منـاطقه  ا عزولـة الـوعرة، 

وأت خيوـــعوا أليـــة ســـلطات، لعـــدم إمكـــان الوصـــول إ  منـــاطقه ، لـــاا هـــد اللغـــات أو 

 «.الله ات الكردية، اعتمد عله األساس اهلوراماين

ر الــبعض بــروز مســألة اهلورامــاصيني إ  ضــعف تثــيله  النيــايب، حيــا رأا عوــو ويفّســ

الرب ــان الكردســتاين بــرزان عبــد   هــورامت أن تثــيله  ه احلكومــة والرب ــان ه اإلقلــي  

 «.ال ينس   مع ما قدمتا ا نطقة من اوويات»الكردي، 

ال خيـدم أهـايل »لـك لكن هورامت يعار  أتسيا أحزاب عله أسـا مناطقيـة، ألّن ذ

ا نطقــة، وال حيــافب علــه اترخيهــا وملقافتهــا، بــ  ســوا يســه  ه عــزل ا نطقــة وأبنائهــا 

 «.عن احلاضنة الطبيعية الق عاشوا وارعرعوا وأبدعوا فيها ملقافته 

ويشـري هــورامت إ  أن عــدد اهلورامــاصيني ه إقلـي  كردســتان العــراك، حبســ  إحصــا ات 

ألف صسـمة، وأن الغالبيـة الع مـه مـن اهلورامـان يعيشـون ه    120 ري ر ية، يقدر بـ

 كردستان إيران.



وقد أ ر أتسيا احلزب ا ديد ردود أفعال كردية عديدة، حيا حا ر مراقبون مـن أن 

، فيمـــــا أشـــــار آخـــــرون إ  أن «ال خيـــــدم وحـــــدة اهلـــــدا لـــــدا أكـــــراد العـــــراك»ذلـــــك 

سوا جز  بسـيا منهـا أمـام انـوّ  ا نطقـة  االصقسامات اإلملنية، الق ال ميّث  اهلوراماصيون

بـــني يزيـــديني واركمـــان وكلـــدان وآشـــوريني، ســـتخلم للقـــوا الكرديـــة مشـــكلة أكـــرب مـــن 

 مشكلة كركوي ا عّقدة.

ايـ  « االحتاد الكردستاين»ه ا قاب ، رأا رئيا ا ركز الثقاه هلورامان، والقيادي ه 

، واصــفا  هــاه احملــاوالت «القوميــة الكرديــةجــز  ال يت ــزأ مــن »هــورامت، أن اهلورامــاصيني 

 «.خارج ا نطم التارخيت والسياست واالجتماعت للمنطقة»ثهنا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 االسايش والوزير والسكرارية
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اقتومـــه جمموعـــة مـــن العناصـــر األمنيـــة ه مدينـــة الســـليماصيةو   2004/3/12ه 

وهت حماف ة كردية عراقية ختوع لنفوذ اإلحتاد الوط  الكردستاينو مكتـ  وزيـر العـدل 

سـكرارياا. الـوزير أت يعطـه بعد ساعات الدوام الر ـت وقيـ  أصـا كـان ميـارس ا ـنا مـع 

الفرصـــة كـــت يـــدافع عـــن صفســـاو أي أت جتـــري أي مســـائلة إداريـــة مســـلكية علنيـــةو كمـــا 

يف   ه دولة ادعت أهنا اطبم الدميقراطيـة. حتـه وطـأة البلبلـة الـق رافقـه مـا صسـ  

للوزير أت يكن أماما من بد سوا اقدم استقالتا كمخرج لطت ا وضو . إال أصا الحقـا  

أن احلادق كان مدبرا وأن جهاز تاآلسايش و أي احلرس القومت الكـردي والـاي  ابني

ميـــارس أيوـــا  مهـــام ا خـــابراتو كـــان ورا  القوـــية. الســـكراريةو وهـــت قريبـــة أحـــد كبـــار 

 ا س ولني ه احلزب كاصه قد كلفه قإليقا  بوزير العدل.

قــا  قلــوزير ووضــعا حتــه قريبهــا  رت  ئراــاو كمــا يفــ   الســيناريو ا عــد مســبقا  لإلي

ضــغو  صفســية مناســبةو وبــدأ يلقــت قلتهديــد بقتــ  الــوزير متعمــدا  إيصــاهلا إ  مســامع 

الــوزير عــرب وســطا . الوــغا النفســت ســه  قبــول الــوزير حبــ  االســتقالةو ر ــ  أصــا مــن 

ا فرو  أاّل يكون  ا حيدق ه احلياة الشخصية اصعكـاس علـه ا هـام الوظيفيـة ه بلـد 

لتورر ويـد عت الن ـام القـائ  فيـا صـياصة القـاصون واحلفـا  علـه الدسـتور واطبيـم يدعت ا

ا بـــادا  العلماصيـــة واإلقتـــدا  قلنمـــوذج األوريب. وطبعـــا  ه أضـــعف األحـــوال كـــان مـــن 

ا فـــرو  أن يقـــود التوقيـــم ا ســـلكت إ  صتي ـــة خصوصـــا  وأن الـــوزير مـــن البدايـــة إ  

قــة جنســية قلســكرارية وظــ  ي كــد أن اواجــد ا النهايــة وهــو ينفــت أن يكــون علــه عال

معا بعد وقه الدوام كان بدواعت العم . شيئا  فشيئا  ابني أن تاآلسايش و أي احلـرس 



القــومتو قــاموا بتوظيــف قريبــة أحــد رجــاهل  ا خلصــني كســكرارية لــوزير العــدل والقريبــة 

أن يقـ ح وسـيا مـا بدورها هت احد عناصره  كت يومنوا أالّ حي  ا وضو  عشائراي  كـ

أن يتــــزوج الــــوزير الســــكرارية واطــــوا القصــــة. وأن الســــيناريو البــــدي  كــــان ه أن اــــته  

السـكرارية الـوزير قلتوـرذ ا نسـت بعـد أن جتمـع مـا يكفـت مـن األدلـة ه حـال اصتقـال 

ا وضـو  للموــاك . هـاا النمــوذج ه العمــ  ا خـابراة يســمه "قور بروكـر" وهــو بــدي  

 البدين ويسمه مصطلوا  قال تيال السياست.عن اال تيال 

اوذج الـ "قور بروكر" يقوم عله مراقبة اهلـدا بدقـةو معرفـة التفاصـي  احلياايـة اليوميـةو 

حتليــ  صفســت دقيــمو وعــرب هــاه البيــاانت حتــدد صقطــة ضــعف اهلــدا ويرســ  شــخل 

ســمح متمـرس كـت يقـ ب منـا بشـك  كبـري بنــا  علـه ختطـيا مسـبم لسـيناريو مـا، مبـا ي

ثن يقــوم اهلــدا بكشــف صفســا أمــام الطعــ  ومــن خــالل صقــا  الوــعفو أو أحــدهاو 

 وعندها يت  اوجيا الوربة القاضية  ستقب  اهلدا سياسيا .

أما  اذا قام احلرس القومت التـابع لإلحتـاد الـوط  الكردسـتاين بـالك ففـت التفاصـي  أن 

ســـان و،الفـــات قاصوصيـــة وزيـــر العـــدل قبـــ  عـــدة قوـــااي عـــن جتـــاوزات علـــه حقـــوك اإلص

ودستورية اقدم هبـا مواطنـون ضـد جهـاز تاآلسـايش  وقـد طلبـوا منـا رفـض الن ـر بتلـك 

الــدعاوا بعــد أن هــح احلــرس القــومت ه الوــغا علــه القوــاة كــت يتالعبــوا بشــكلية 

ــــة  اإلجــــرا ات خصوصــــا  وأن التوقيقــــات أساســــا  ختوــــع لنفــــوذه  كــــوهن  ا هــــة األمني

قاطع االختصـا  بيـنه  وبـني أي جهـاز أمـ  آخـر كالشـرطة أو األعله رابة ه حال ا

األمـــن ا نـــائت. الـــوزير تســـك قلقـــاصونو وهـــو مـــن النـــو  الـــاي اندرا  مـــا يســـافر خـــارج 



ــــوط  الكردســــتاين خشــــت  احملاف ــــةو وقلن ــــر لالصقســــامات احلاصــــلة داخــــ  االحتــــاد ال

قيقــــات اوــــطره  إ  ا تنفــــاون ه احلــــرس القــــومت أن يــــ دي ا تيالــــا ا ســــدي إ  حت

اقدم كبش فدا و وهو أمر ال اومن عقباهو فكـان القـرار ثن يكـون اال تيـال سياسـيا  

ال جســداي . لقــد كاصــه حبكــة حمكمــة ومدروســة إباقــان أت يــدفع وزيــر العــدل مســتقبلا 

السياست مثنا  هلا ب  إن العدالة ه حماف ة السليماصية ا تيلـه أيوـا  هبـا. طبعـا  مـن جـا  

كان من ااعة ايار الكوملة وهو التيار القومت اليمي  ا تشدد ه االحتـاد الـوط  بعده  

الكردستاين وهو ا سيطر عله جهاز احلرس القومت وبالك أت يعد عناصر تاآلسـايش  

مطـــالبني ثي مـــاكرة قوـــائية قبـــ  االعتقـــال وال بتقـــدم اربيـــر ألي احت ـــاز للمـــواطنني 

احليثيات أو ا دة الزمنيـة. هـاا الت ـاوز هـو أمـر أورده وا قيمني وذلك بغض الن ر عن 

اقرير هيومن رايه وااش حيا عرج قلتفصي  علـه بعـض احلـاالت وشـرح الت ـاوزات 

وحتـــدق عـــن التعـــاي  وا مارســـات األخـــرا ا نتقصـــة حلقـــوك اإلصســـان الـــق يقـــوم هبـــا 

 طلعــني علـــه جهــاز تاآلســايش  ه مدينــة الســليماصية ضـــد احلــرايت العامــة. كمــا أن ا

األمــــور يعرفــــون أن الر بــــة ه احلفــــا  علــــه هــــاا النفــــوذ هــــو مــــا عطــــ  اوحيــــد جهــــاز 

تآســايش  الســليماصية مــع تآســايش  اربيــ  التــابع للوــزب الــدميقراطت الكردســتاين بــا 

يــدفعنا للقــول بثقـــة أن جهــاز اآلســـايش ه مدينــة الســـليماصية وقــف عـــائم أمــام حتقيـــم 

ان حفاظـا  علـه صفـوذ قاداـا وا راجـع السياسـية الـق يتبعـون وحدة فعلية ه إقلـي  كردسـت

 هلا أدبيا و أي الكوملة الاي يتزعما السيد آانشريوان مصطفه.



أود أن أذكـــــر ثن جهـــــاز تاآلســـــايش  ه مدينــــــة الســـــليماصية متـــــور  ه العديـــــد مــــــن 

 عمليــــات التصــــفية ا ســــدية  عارضــــني  مارســــاااو حــــىت مــــن ا نتمــــني لالحتــــاد الــــوط 

الكردســــتاينو ســــوا  مــــن صــــوفيني أو أســــاااة جامعــــات أو شخصــــيات سياســــية مــــن 

الدرجـــة الثاصيـــة والثالثـــة. وميكـــن  ـــن ير ـــ  ق زيـــد مـــن التفاصـــي  أن يعـــود إ  اقـــارير 

ا ن مـــات احلقوقيـــة ويطلـــع علـــه سلســـلة اال تيـــاالت الـــق حـــدمله ه الســـليماصية منـــا 

ايعهــا ضــد جمهــولو ه وقــه يبــاهت إصشــا  هــاا ا هــاز والــقو وايللع ــ و ســ له 

جهــــاز تاآلســــايش  فيــــا بدقتــــا وقدراــــا علــــه صــــون األمــــن ه حماف ــــة الســــليماصية. أن 

اســـ   جرميـــة ا تيـــال ضـــد جمهـــول ه بغـــداد الشـــك أصنـــا ايعـــا  صعـــرا الواقـــع اليـــومت 

هنــــاي. ولكــــن أن اســـــ   جــــرائ  اصــــفية عديـــــدة ضــــد جمهــــول ه مدينـــــة آمنــــة مثـــــ  

 مهــا الصــغري أحــد األحيــا  ه عاصــمة مثــ  عمــان أو دمشــم أو الســليماصية اعــادل حب

الـــراي  ويكـــون عـــدد مـــن الـــك ا ـــرائ  قـــد وقـــع حـــىت قبـــ  وصـــول القـــوات األمريكيـــة 

واصطـالك األعمــال اإلرهابيــة ه العـراك فمــن حقنــا ايعـا أن صســأل: كيــف؟. وأي  بــا  

ه االســتتار   يتطلبــا العقــ  كــت يقبــ  هبــاه الكابــة؟. كيــف ميكــن ألي جهــة أن اــن ح

ك  هاه السنوات مـن يـد العدالـة وأجهزهتـا مـع مـا يـوفر هلـا مـن إمكاصيـات اقنيـة اقـدم 

مــن األمريكيــني حــىت قبــ  احــتالهل  للعــراك ومــن اعــاون أجهــزة اســتخبارات كثــرية معهــ  

ــــة أو دوليــــة لــــيا فقــــا علــــه صــــعيد ا علومــــات ولكــــن علــــه صــــعيد الــــدورات  إقليمي

ماليــــني الــــدوالرات ســـنواي  وبعــــد كــــ  هـــاا اقــــع عشــــرات اإلعداديـــة الــــق ينفــــم عليهـــا 



ـــــ  العـــــامت:  عمليـــــات التصـــــفية دون أن حيـــــدد الفاعـــــ  ه أي منهـــــا؟. ا ـــــواب ه ا ث

 حاميها حراميها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 أخبار وشهادات صوفية

 

 
  اعداد: عماد الربزهت

 دهوي

 
اخــ ان هــاه العينــة مــن أخبــار القمــع الــق تارســها أجهــزة االمــن العنصــرية ضــد االكــراد 

ا ختلفــني. وهــت أخبــار تثــ  حقبــة حمــددة فقــا، لكنهــا اعــرب بصــورة مشوليــة عــن مــدا 

 ت القمعية، وهت قلنتي ة شهادات للتاريخ.انامت هاه ا مارسا

  

 ــــــــــــــــــ

 الشقت ابن الربزاين يعتدي عله ا ثقفني االكراد!

  

 2008/08/13صوافة 

  



 

 
 قادر   والكاا  ا قي  ه فيينا كمال سيدالربزاين تميني مسرور

 
  

أكــد كمــال ســيد قــادر الكااــ  الكــردي ا عــار  ا قــي  ه مدينــة فيينــا أن الســلطات 

النمســـاوية قامـــه قلتوقيـــم مـــع مســـرور الـــربزاين، هـــ  رئـــيا إقلـــي  كردســـتان مســـعود 

رب مراني خـالل الربزاين ورئيا جهاز ا خابرات ه اإلقلي ، بتهمة االعتدا  عليا قلو

 هاا العام. 

وقـــال قــــادر ه حـــديا هــــاافت مـــع "راديــــو ســـوا" إن ا ــــدعت العـــام النمســــاوي طلــــ  

 األسبو  ا اضت من احملكمة العليا إستدعا  مسعود الربزاين للمثول أمام احملكمة.

وعــن ســب  إســتهدافا مــن قبــ  ،ــابرات األقلــي  قــال كمــال قــادر إصــا كشــف معلومــات 

ه  KGBالـــربزاين مـــع جهـــاز ،ـــابرات االحتـــاد الســـوفييق الســـابم عـــن عالقـــة عائلـــة 

 حقبة الثماصينات.

وعن افاصي  األعتدا  ا سدي الـاي اعـر  لـا ه شـهري شـبا / فربايـر وآاير/ مـايو 

 من العام ا اري، قال الكاا :



"كنــه عائــدا  مــن مكتبــة كليــة القــاصون ه فيينــا وشــاهدت ه طريــم عــودة إ  البيــه 

مســـرور الـــربزاين وأحـــد أفـــراد محايتـــا. وعنـــدما رآين، قـــام بتهديـــدي واقـــ ب مـــ  الســـيد 

للمشــاجرة وقــام بوــريب واســتن دت حينهــا قلشــرطة النمســاوية. ولكــن قبــ  أن اصــ  

الشرطة أصابوين جبروح بليغة وبعد دقائم عدة، وصله جمموعـة أخـرا مـن أفـراد محايـة 

سـتمرار اهل ـوم ضـدي". وأكـد قـادر مسرور الـربزاين ولكـن وصـول الشـرطة حـال دون ا

صّيتـــا رفـــع دعـــوا قوـــائية ضـــد كـــ  مـــن جهـــازي ا خـــابرات الكرديـــة والروســـية، متهمـــا  

 السلطات الكردية قحت از شقيقتا كرهينة إلجباره عله العودة إ  إقلي  كردستان:

وأكد قادر عله أصا كان يعم  ه جمال اصدير األسلوة ه حقبة الثماصينات ومن هنـا 

  ت عالقتا قلقيادات الكردية.جا

 اعتقال صوفت ه دهوي واجباره عله اوقيع

 اعهد بعدم اغطية االخبار االّ ثذن من السلطات 

  

 2007/7/15صوافة 

  

قـال الزميــ  الصـوفت تمنــري رموـان  مراســ  جملــة تشـة يــدا  الكرديـة، ان قــوات االمــن 

يغطـت م ـاهرة طالبيـة ه مدينـة يـوم الـثال   ا اضـت بعـد أن كـان  تاالسـايش  اعتقلتـا

 دهوي.



الزميـــ  رموـــان،  رصـــد احلـــرايت الصـــوفية، إصـــا ه صـــبيوة يـــوم الـــثال    وأوضـــح

يوليــو وه الوقــه الــاي كنــه منشــغال  ه اغطيــة فعاليــة إضــراب  /تــوز 10ا صــادا 

وم اهرة لطلبة كلية الزراعة جبامعة دهوي أمام مبـب احملاف ـة، "فوجئـه بقـوة مـن قـوات 

ـــــع هـــــواية اال مـــــن تاالســـــايش  حاصـــــرا  وقامـــــه قعتقـــــايل"، بعـــــد أن أخرجـــــه اي

 الصوفية هل .

قـوات االمـن تاالسـايش  احت زاـا ه البدايـة داخـ  مبـب حماف ـة  وأضـاا رموـان ان

 س ن بلدة االمن. دهوي وبعدها صقلتا ا 

ا ووفقـــا  للزميـــ  رموـــان ان قـــوات االمـــن صـــادرت كامراـــا الصـــوفية وعمـــدت ا  افـــرا 

 ومسح ايع الصور الق التقطها أملنا  اغطيتا للم اهرة الطالبية.

قــوات االمــن تاالســايش  أجــرت حتقيــم مــع الزميــ  رموــان ووصــف قلغريــ  مــن قبلــا 

وقــال "ان االســايش كــاصوا يســألوص  عــن الشــخل الــاي دعــاين لتغطيــة ا  ــاهرة " مــع 

ان هـاه ا  ـاهرة ال اسـتوم  اص  صـوفت وأعمـ  ه جملـة طالبيـة، وأخـربه احملقـم العل 

 التغطية، وأهتمـا احملقـم "إب رة البلبلـة"، وه ليلـة اعتقالـا حقـم معـا  ـراني حـول سـب 

 قياما بتغطية ا  اهرة الطالبية.

الزميـــ  صفـــه أن يكـــون قـــد اعـــر  للوـــرب لكنـــا قـــال ان قـــوات االمـــن تاالســـايش  أت 

ه "بتـوقيعت علـه اعهـد كــان اسـمح يل ق لـوس طـوال اجــرا  التوقيـم معـت الـاي اصتهــ

السـلطات االمنيـة"، ويوـيف  موـموصا ان ال أقـوم قلتغطيـة االخباريـة االّ بعـد اذن مـن

اصــا حــاول االمتنــا  عــن اوقيــع هــاا التعهــد وأبلــغ احملقــم ان هــاا ال يتناســ  مــع مهنتــا 



أن احملقــم رفــض طلــ   وطلــ  مــن احملقــم ان يكــون التعهــد بعــدم ،الفــة القــواصني االّ 

 ي  رموان.الزم

وكـان الزميـ  قـد قوـه يومـا  ثكملـا ه السـ ن، وعنـدما اطلـم سـراحا ت ابال ـا بعــدم 

 .مستقبال   القيام مبث  هاه احملاوالت

منــري رموــان يعمــ  صــوفيا  ومراســال   لــة تشــة يــدا  الــق اصــدرها من مــة انميــة طلبــة  

لطلبـــة والتعلـــي  كردســـتان ه دهـــوي، وهـــت جملـــة طالبيـــة شـــبابية اعـــ  مبشـــاك  و ـــوم ا

 وقوااي الشباب وحقوقه .

مرصـــد احلـــرايت الصـــوفية يـــدين ويـــرفض ايـــع أشـــكال ا وـــايقات الـــق يتعـــر  هلـــا 

الصوفيون، ويطال  حكومة اقلي  كردسـتان العـراك وسـلطاهتا االمنيـة ثحـ ام القـواصني 

 وكــالك احــ ام فقــرات الدســتور  19ا ــادة الدوليــة الــق صصــه علــه حريــة التعبريت

 العراقت الىت صصه عله حرية الصوافة.

  

 اعتقال األسايش لثماصني كرداي  سوراي ! 

  

 الل نة الكردية حلقوك اإلصسان

  

 2006آاير/  22

http://www.article19.org/work/regions/middle-east/arabic.html


ـــــة حلقـــــ ـــــة الكردي وك اإلصســـــانو أن جهـــــاز األمـــــن تاألســـــايش  ه إقلـــــي   علمـــــه الل ن

بتطويــــــم   2006 /15/5قـــــام يـــــوم االملنـــــني -الســـــليماصية    –كردســـــتان العـــــراك 

 من الكرد السوريني العاملني ه جمال حفر اآلقرو وأودعته  ه  80واعتقال حوايل  

  ســـ ن الســـليماصية الكبـــريو حب ـــة عــــدم وجـــود إقامـــة عمـــ  لـــديه و دون اقــــدميه  إ

القوـــا . علــــه الـــر   مــــن حمــــاوالت العمـــال احلثيثــــة للوصــــول علـــه اإلقامــــة القاصوصيــــة 

إصنــا ه الل نــة   ا طلوبــة، لكــن ا هــات ا ســ ولة رفوــه اســوية أوضــاعه  القاصوصيــة.

حلقــوك اإلصســانو إذ صســتنكر هــاا اإلجــرا  ا خــالف الافاقيــة حقــوك العمــال  الكرديــة

حكومـــة إقلـــي  كردســـتان إبطـــالك ســـراح ا عتقلـــني  ا هـــاجرين، صناشـــد ه الوقـــه صفســـا

أوضــاعه  القاصوصيــةو مبـا ينســ   مــع االافاقيـات الدوليــة اخلاصــة حبقــوك  فـورا و واســوية

  العمال ا هاجرين.

  

 مستشفيات السليماصية

 األطبا .. اشتباكات مسلوة واعتدا ات عله

  

 إحسان عزيز/ السليماصية

  

الصوت وخصوصـا  ا ستشـفيات ه مدينـة  عاين القطا منا مطلع شهر حزيران احلايل ي

السليماصية حتديدا  من شل  شبا اتم، بسب  أزمات حقيقية سببها حـوادق يفتعلهـا ه 



الغال  أانس أق  ما يقـال عـنه  ثهنـ   ـري مسـ ولني، فقبـ   ـو ملالملـة أسـابيع وحتديـدا  

علــه ضــرب  أقــد م  ضــابا  برابــة مقــدم مــن قــوات الشــرطة   30/4/2008ليلــة 

طبيــــ  مقــــي  ه مستشــــفه الطــــوارا  ه الســــليماصية ضــــرق  مربحــــا  مث ســــ نا ه  رفــــة 

 ق ستشفه شاهرا  بوجها السالح، ال لشت  االّ ألن الطبي  رفـض زرقـا أبـرة مسـكنة

 صية بعد االو  بدقائم لتهدئة آالم ا غل الاي كان يعـاين منـا الوـابا ا سـنود، وه 

عســـفية أعلـــن االطبـــا  ا قيمـــون ه مع ـــ  مستشـــفيات الســـليماصية إملـــر الـــك احلادملـــة الت

االضــــراب عــــن العمــــ  مــــا أت يــــت  احالــــة الوــــابا ا عتــــدي ا   طبيبــــا   216وعــــدده  

القوـــا ، اوــــامنا  مــــع زمـــيله  الــــاي اعــــر  للوــــرب واالهاصـــة. وبعــــد أايم مــــن الشــــد 

القلــي  دفــع أملنا هــا االطبــا  وا هــات ا عنيــة ه وزارة الداخليــة ق وا ــاب بــني صقابــة

ا رضــــه ا ســــاكني ضــــريبة هــــاا الصــــرا   ــــري ا تكــــا  ، صتي ــــة حرمــــاهن  مــــن ا عاينــــة 

والفووصــات واالدويـــة، اصتهـــه االمـــر ا  اصـــدار بيـــان مـــن وزارة الداخليـــة أكـــدت فيـــا 

احملاكمة ومنع منتسيب وزارة الداخلية وقـوات البيشـمركة مـن  احالة الوابا ا خالف ا 

 . ا  ا ستشفيات ا دصية ح أملنا  الدخولمح  السال

الســـليماصية ان  وأكـــد الـــدكتور "شـــريكو عبـــد " رئـــيا م سســـة الصـــوة ه حماف ـــة

ا هات ا عنية ه حكومة االقلي  ومن أعله ا ستوايت قررت البية ايـع ا طالـ  الـق 

وافية ان اقدم هبا االطبـا  ا قيمـون علـه خلفيـة ذلـك احلـادق، وقـال ه اصـرحيات صـ

انئــ  رئــيا حكومــة اقلــي  كردســتان ووزيــر الداخليــة وقـ ّعــا ق وافقــة علــه الطلــ  الــاي 



 اومن مطال  االطبا  ا قيمني، م كدا  ثصا شخصـيا  قـد سـل  الطلـ  ذااـا ا  رئـيا

 . الرب ان الكردستاين

الطـوارا  قبـ   وبعـد أن عـادت االوضـا  ا  جماريهـا ه ا ستشـفيات، شـهد مستشـفه

 ربعــة أايم حــاد   آخــر اليقــ  خطــورة عــن احلــادق الســابم عنــدما حــاول مســلوونأ

يراـــــدون البـــــزات العســـــكرية وبيـــــنه  ضـــــابا مهااـــــة أحـــــد ا رحـــــه الـــــاين صقلـــــوا ا  

ا ستشـفه  ــداة اصــابته  قطالقــات انريــة علــه خلفيــة اشــتباي مســلح بســب  مشــكلة 

 قيمـون بيـاان  أكـدوا فيـا ثهنـ  عـائلتني، وعلـه إملـر ذلـك أصـدر االطبـا  ا اجتماعية بـني

السكوت علـه  ـي يراكـ  حبقهـ  معتمـدين ه ذلـك علـه أصفسـه  فقـا،  قرروا عدم

يعلــ  اصنــا أطبــا  ايــع مستشــفيات الســليماصية قــرران مطلــع   ا ميــع وقــال البيــان "ان

الشــهر احلــايل االضــراب عــن العمــ  اســتمر اســبوعا  واحــدا  قبلنــا أن صنهيــا ه ضــو  مــا 

 ." ا س ولني وا هات ذات العالقة اه من وعود منالقين

واتبــع البيــان "ولكــن بعــد أايم معــدودة فقــا مــن القينــا الــك الوعــود اعــر  مستشــفه 

ا ستشـفه أكثـر  السليماصية جمـددا  ا  االهاصـة واصتهـاي احلرمـات حيـا اشـتبك ه حـرم

ع والــاعر مــن مائــة مســلح مــع بعوــه  الــبعض، مثــريين بــالك حالــة مــن اخلــوا واهللــ

مديريــة  لــدا ا رضــه وكــوادر ا ستشــفه وأطبائــا، مطالبــا  ا هــات ا عنيــة قســتوداق

خاصــة حلمايــة ا ستشــفيات واصــدار اعليمــات مشــددة وصــارمة تنــع دخــول ا ســلوني 

 . ا ستشفه مهما كاصه االسباب ا 



دكتور واليزال االطبا  ا قيمون موربني عن العم  فيمـا هـدد رئـيا م سسـة الصـوة الـ

شــريكو عبــد  قعتبــار االطبــا   ــري ا لتــزمني قلــدوام الر ــت  ــائبني عــن العمــ  واختــاذ 

ه أن اكــون ورا   االجــرا ات القاصوصيــة حبقهــ  اعتبــارا  مــن االربعــا ، معــرق  عــن اخلشــية

 . اضراهب  هاا أايد خفية

ره  يـدفعون الـثمن وا  ان يت  ح  هاه ا عولة ا زمنة يبقـه ا رضـه ا غلوبـون علـه أمـ

ا ســـتمر بـــني  مــن صـــوته  الـــق الشــك اهنـــا اعـــاين االن مــن اال ـــال صتي ـــة للصــرا 

ا هــات  االطبــا  ا وــربني والرافوــني اســتئناا مهــامه  االصســاصية االّ بشــرو  وبــني

 . ا عنية الق هت اما عاجزة عن البية الك الشرو  أو أتىب أصال  البيتها

  
 ا ربح من قب  تاالسايش صوفيان يتعرضان للورب 

  

 2008/2/3مرصد احلرايت الصوفية     

  
االصتهاكــات ا تكــررة الــق يتعــر  هلــا الصــوفيون ه  يــدين مرصــد احلــرايت الصــوفية

 االمن هناي. اقلي  كردستان، من قب  قوات

حيـــا اعرضـــه جمموعـــة مـــن الصـــوفيني، يـــوم ا معـــة، ا  االعتـــدا  قلوـــرب والقـــت 

بعــد    قــوات االمــن ه اقلــي  كردســتان تاالســايش ، حــدق ذلــكاالهــاانت مــن قبــ

 وصوهل  ا  مناطم جبال قنـدي ، اخلاضـعة حلصـار اعالمـت حمكـ  منـا صـوفمرب ا اضـت

ترمحن  ري   الصوفت ه جريـدة هـاوالة أبلـغ مرصـد احلـرايت الصـوفية اصـا وزميلـا .



كسـروا  يش  بعـد أناعرضـا للوـرب ا ـربح وتـه اهاصتهمـا مـن قبـ  قـوات االمنتاالسـا

تــه  وأضــاا  ريــ ، اصــا. احلصــار االعالمــت ا فــرو  علــه منطقــة جبــال قنــدي 

"معاملتـــا بشراســـة" مـــن قبـــ  قـــوات االمـــن حيـــا يقـــول "ســـوبوين علـــه الوحـــ  وقـــاموا 

 بقوة" اضافة ا  أص  القيه اهاانت عدة. برفست

وز صقـــ  ا  وقـــال  ريـــ  ان زميلـــا ســـوران عمـــر، الـــاي يعمـــ  ه جريـــدة كردســـتان صيـــ

البنادك، لدا حماولتـا منـع رجـال األمـن  ا ستشفه بعد القيا ضربة عله رأسا ثعقاب

 .من ضربا

كــاصون   19قــد فرضــه قيــودا  علــه االعالميــني ه  وكاصــه ســلطات اقلــي  كردســتان 

الثاين من العام ا اضت وأصدرت رةسة االقلي  قرارا  يقوت مبنع التغطيا الصوفية عله 

 ال كت .  –دوديتالعراقت الشريا احل

مرصـــد احلـــرايت الصـــوفية يـــدين ويـــرفض ايـــع أشـــكال ا وـــايقات الـــق يتعـــر  هلـــا 

الصوفيون، ويطال  حكومة اقلي  كردسـتان العـراك وسـلطاهتا االمنيـة ثحـ ام القـواصني 

الدســتور    وكـالك احـ ام فقــرات 19الدوليـة الـق صصــه علـه حريــة التعبـري تا ـادة

  صصه عله حرية الصوافة. العراقت الىت

  

 ملـف الفسـاد

  

 مشال العراك ؟ * كيف اعرا إصك  ه



ـــــدعمون  ـــــربزاين وأصصـــــاره ميارســـــون الفســـــاد وي ـــــري أمريكـــــت: ال * فوـــــيوة يكشـــــفها خب

 االرهاب ه العراك !

 الفساد * كردستان ه مه ّ 

 * الفساد ه كردستان العراك        

 م ه كردستان العراك!* ال اتع   عندما ارا واتلما احلقائ

 * الصرا  عله النفوذ وا صاحل وا اليني ه حزب االحتاد الوط  الكردستاين..

 * من حيمت االكراد من الكولريا والقصف االيراين وال كت ؟

 * قادة االكراد يشتمون االكراد!

 

 

  

 مشال العراك؟ كيف اعرا إصك ه
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ســأل  أحــد األصــدقا  عـــن مشــال العــراك. وأن أصــفا لـــا بعــد االحــتاللو فقلــه لـــا اي 

ال أريــد أن أقــع ه مشــاك  مــع األمــن......  الســ ال ألين صــديقت اعفيــ  مــن هــاا

يل. فقلـه كمـا حتـ . ولكـ  سـوا أقـول لـك عـدة صقـا   فقـال يل أرجـوي أن اصـفا

 .النقا   اعرا اصك ه مشال العراك وأصه من خالل هاه

أن اعــيش ه مشــال العــراك وــ  عليــك أن تــر ه  قبــ  أن أقــول النقــا  عنــدما اريــد

العراقــت لكـت تــر مــن الـك الســيطراتو وبعــدها  جــوازيصقـا   ســيطرة كثـرية وأن اــربز 

شخصــني معــ ا هبمــا ه حكومــة  يســمح لــك ثن ابقــه ه الشــمال بعــد أن يزكيــك

 الشمال.

 النقا  : 

الرئيسـية مقطوعـة بسـب  مـرور صـاح  الفخامـة أو  عنـدما اشـاهد ايـع الشـوار -1

 .صاح  الوزارة



ة هـت قلوراملـة األبديـة وا  مـا هنايـة ايـع ا ناصـ  القياديـة ا همـ عنـدما اعـرا ان-2

 .مشال العراك النس  اعرا اصك ه

الفــريقني  عنـدما اســنح لـك الفرصــة لكـت حتوــر مبـاراة بكــرة القـدم ويســ   أحـد-3

 هداو ارفع صور القائد الورورة ألصا هو من س   اهلدا.

قلت ــول ه ا ــدن ســوا اشــاهد ه كــ  ســاحة عامــة أو ه  عنــدما يســمح لــك-4

 .صور القائد الورورة اعرا اصك ه مشال العراك ار  الرئيسية أو ه الوزاراتالشو 

يبــــب واضــــافة ا  ا ستشــــفيات والكليــــات  أي مشــــرو  جديــــد ينفــــا أو جســــر-5

ألن الــك األمــاكن اعتــرب طــابو ثســ   وا ــدارسو يطلــم عليهــا أ ــا  احلاشــية الكرميــة

 .العائلة احلاكمة

شــاهد علــه صــفوتها األو  صــور القائــد أو ســوا ا عنــدما اشــ ي أي جريــدة-6

 .احلاشية وحتتها كلمات من اللوكية وا نافقني

أي صشــرة  وعنــدما اريــد أن اســمع الراديــو فوالــا لــيا أفوــ  مــن ا رائــدو عنــد -7

 .اخبارية اتقدمها أخبار زايرات واستقباالت أصواب السعادة

ب ســـوا اعــرا اصـــك وعنــدما اســمع أي أســـ  طويــ  أي قبلـــا العديــد مـــن االلقــا-8

 .موجود ه مشال العراك

عندما التقت أي شخل آشوري أو اركمـاين أو يزيـدي أو شـبكت أو عـريب ويقـول -9

عن صفسا تكردستاين  فهاا يعود لعـدة أسـباب منهـا ان هـاا الشـخل ق  صفسـا مـن 



أجـ  وظيفـة أو بســب  هتديـد قلسـ ن أو الطــرد مـن مشـال العــراكو لـالك اعـرا اصــك 

 .عراكه مشال ال

عنــدما اشــاهد الفــرك بــني الفقــري الـــاي ال ميلــك شــت  والغــ  الــاي ميلــك كـــ  -10

 شت و طبعا  ال اوجد طبقة وسطه ه مشال العراك.

اي صديقت عندما ااه  ا  مشال العـراك ال اقـول مـن قـال لـك  ه النهاية أرجو منك

شـت  أت اقلـا ا تابعة األمنيةو فقال يل صديقت اصـك صسـيه  ذلكو حىت ال أكون حته

فقــال ان صصــف ا ــواطنني الــاين يعيشــون ه مشــال  عــن مشــال العــراك. فقلــه مــاهو؟

 .واحد منه  العراك ه  من األمن وا خابرات وأان

 فهربـه مسـرعا  مـن ذلـك الصـديم وقلــه لـا أضـف أصـه هـاه النقطـة ا  النقـا   

 .االخرا

  

 فويوة يكشفها خبري أمريكت: الربزاين

 الفساد ويدعمون االرهاب ه العراك!وأصصاره ميارسون 

  

 اعداد خربي: وديعة الطلباين/ أربي 

 2008توز 



 

 
  

  

رفع مسعود برزاين وجالل طالبـاين رئيسـا أكـرب حـزبني كـرديني ه العـراك دعـوا قاصوصيـة 

الــق اصــدر ه  ضــد الكااــ  االمريكــت مايكــ  روبــن ه أمريكــا وصــويفة تهــاوالة 

ب اتـا صصـا   رير  كتبـا مايكـ  روبـن وقامـه صـويفة تهـاوالة السليماصية حول صشر اق

  مليار دوالر 2وصشره خالل األايم السابقة وحتدق فيا عن إمتالي مسعود قرزاين لـ ت

 وعالقتا بتش يع العنف.

روبـن  أن الـرفض الكـردي مـن قبـ  حكومـة  كشف اخلبري السياست األمريكـت تمايكـ 

البــارزاين  أو مــن قبــ  وزيــر اخلارجيــة  ودهــا تمســعودمــا يســمه اقلــي  كردســتان الــق يق

العراقـــت تخـــال مســـعود  لتزويـــد ا هـــات األمريكيـــة مبعلومـــات اتعلـــم ثعـــداد ا تســـللني 

الثقـة" بـني واشـنطن وبـني القيـادات "اإليراصيني ا  ا اصـ  العراقـت، قـد خّفـض مسـتوا

  .الكردية



وا  أكـان الزعمـا  األكـراد الكبـار أم ا عهد األمريكت، سـ وقال تمايك  روبن  اخلبري ه

األجهـزة األمنيـة هـ  الـاين يقومـون بـالك للفـوز قحل ـوة  قادة ميليشيات البيشمركا أو

اإلملـرا  ا ـادي، فـقّن ذلـك ال يعـ  شـيئا  ألن احلقيقـة  لدا القوا اإلقليميـة أو ألسـباب

  .النو  موجود عله األر  ا امللة هت أن عمال  من هاا

يثقـون أن سـلطات كردسـتان ال  ن صّنا  القرار السياست األمريكـت، أت يعـدوقال روبن ا

افشــت ا علومــات احلساســة والعملياايــة الــق اــزّود هبــا. وأزال اخلبــري السياســت األمريكــت 

التن يمـات اإلرهابيـة علـه انفيـا  تمايك  روبن  اللثـام عـن أسـرار عـدم "جتاسـر" بعـض

  .جرائ  اصتوارية ه كردستان

ن القــوات األمريكيــة اكتشــفه منــا وقــه لــيا قصــريا ، بــرات ســرية  يليشــيات وقــال إ

البيشمركا اـ ّمن دخـول عناصـر من مـة عـرب إيـران بشـر  عـدم انفيـا أعمـال إرهابيـة ه 

حاهلا حـال  –حماف ات كردستان الثالق. وأت يشم  االافاك "كركوي" ولالك اشهد 

 وا تيال واف ريات اصتوارية. عمليات قت   -ا دن العراقية العربية األخرا

القسوة واالضطهاد واإلفقـار واإل ـال والتمييـز  وبسب  صمه األمريكان حيال م اهر

قلتواطـ  مـع القيـادات الكرديـة، وهـت حالـة "خيبـة  اتصـاعد بـني األكـراد صغمـة اهتـامه 

أم " أصي  هبا الشع  الكردي خاصة بعد عملية  ـزو العـراك وسـقو  ص ـام الـرئيا 

 م تصدام حسني  طبقا   ا يقولا تروبن .الساب

ليســه كردســتان العــراك   بــرأي معهــد ا شــرو  األمريكــت  "منــارة للدميقراطيــة" كمــا 

 يد عت بثلوها السياسـيون، لكـن أصـواب التيـار الـواقعت ه م سسـة رسـ  السياسـات



افة اخلارجيــة ه واشــنطن ال وــدون أّن ذلــك يــ ملر علــه مصــاحل الــوالايت ا توــدة، إضــ

  .أن اإلقلي  الكردي مستمر بوالئا لألمريكان ا 

األمريكت ه ش ون الشرك األوسا هاه احلسـاقت ثهنـا  ويصف تمايك  روبن  اخلبري

قصـــرية الن ـــر، ألن احلكومـــة األمريكيـــة اقـــدم األمـــوال للقيـــادات الكرديـــة، بينمـــا ين ـــر 

ريكيــة. وهــاا يصــّعد الشــع  الكــردي ا  ســلوي قياداــا الســت  وهــت حتــه ا  لــة األم

يعزون اعسف قـادهت  ا  أصـا م هـر مـن م ـاهر ا صـاحل  خيبة األم  ذلك ألن األكراد

  .األمريكية

عله سبي  ا ثال   طبقا  لرواية اخلبري    طلبه احلكومة األمريكيـة  2006وه سنة 

  كاابهـــا ه الســـليماصية، لكنهـــا رأت تجـــالل الطالبـــاين  يطـــرد كليـــة مكـــاان  شـــا را  

التكنولوجيــــا مــــن دون أن يشــــعر إدارهتــــا بــــا اســــّب  ه إ وــــاب انس كثــــريين. ويــــته  

ا واطنون األكراد ا س ولني األمريكيني أيوا قلتواط  ه إ ال عمليات اعاي ، وأكـد 

السـريع للنزعـة ا وـادة لألمريكـان ه أوسـا  األكـراد، داعيـا  ا   اخلبري األمريكت التزايـد

ختاذ اجرا ات لتصويح األخطا . وقال: ما أت صفع  ذلك فـقن النتـائ  اداركها وحماولة ا

  .وستخفض فر  هاح اإلس ااي ية األمريكية ستكون سلبية جدا ،

وأوضــح قــائال : رمبــا "ســيغفر" االســ ااي يون ذلــك، إذا مــا ظهــرت قيــادة أكــراد العــراك 

حسـ  اعبـري اخلبـري  أمريكا اإلقليمية!. ولسو  احلـب   مب هر من حيسن مراعاة مصاحل

 احلاضر.   فقهن  ال حيسنون ذلك ه الوقه



موقعــا   ، عنـدما كاصــه2003وه حسـاب اخلبــري أّن دور كردســتان كــان مهمــا  ســنة 

 ـ   الفـراا  لت مع القوات األمريكية وأجهزهتا ا خابرااية واالستخبارية ه جنوب أربي 

بعـد اركــه  لقيـادة الكرديــة فيمـاا تسـب  عـن اهنيــار ا ـيش العراقـت، لكــن سـلوكيات ا

ا توـدة،  أسـئلة كثـرية وكبـرية بشـأن مسـألة االعتمـاد علـه كردسـتان كوليـف للـوالايت

 كاصه إحدا الوحدات العسكرية  2003وخالل األسبو  األول من شهر توز سنة 

األمريكيـة اقــوم بواجبــات الدوريـة فــوك جبــ  يقـع ه الشــمال الشــرقت مـن العــراك وعلــه 

ال  قـرب احلـدود اإليراصيـة، فتقاطعـه مـع صقطـة افتـيش  ـري مرخصـة اتبعـة مـي 30 بعـد

للوــــزب الــــدميقراطت الكردســــتاين، كاصــــه حتــــتفب ه ،بــــأ هلــــا ثمــــوال وجــــوازات ســــفر 

  .إيراصية

وأتكد للقوات األمريكية فيما بعد أن ا س ولني ه احلـزب الـدميقراطت اسـتخدموا صقطـة 

مبقايوـة ا ـوازات  ني، سـاحمني للناشـطني اإليـراصينيالتفتيش الـك لتسـهي  عبـور اإليـراصي

 صقدية. اإليراصية واحلصول عله أوراك اهلوية الكردية مقاب  صفقات مالية

هـاه  وقد اع ا مس ولون أكراد   ه أحاديا خاصة مع اخلبـري مايكـ  روبـن   أن

صيسـان  شـهراحلالة أت اكن الوحيدة، وه بداية افّ ر عمليـات التمـّرد ه العـراك خـالل 

 ، أصبوه كردستان صقطة مرور ألفراد ا ماعات ا تطرفة.2004

يـــدخلون كردســـتان العراقيـــة عـــن طريـــم بـــرات حدوديـــة عـــرب إيـــران،  كـــان أعوـــاأها

ا  ا وصـ  مقابـ  اافـاك بعـدم القيـام بعمليـات اصتواريـة  وحيصلون علـه مسـارات آمنـة



الكرديــة الشــمالية الــثالق تأربيـــ  أو عمليــات اف ــري أو ا تيــال أو قتــ  ه احملاف ــات 

 يدفعون هل  بشك  جيد" كما يقول تروبن . والسليماصية ودهوي ، ورمبا "كاصوا

 السرية الاااية :

ه واليـة فيالديلفيــا، حـاز علــه الـدكتوراه ه التــاريخ  1971مايكـ  روبــن مـن مواليــد 

اذا ، عوــــو معهــــد ا شــــرو  االمريكــــت كباحــــا اكــــادميت .. يعمــــ  أســــت1999عــــام 

ـــــة الشـــــرك االوســـــا  ـــــة االمريكيـــــة وحمـــــررا  ه جمل ـــــة البوري بدرجـــــة بروفســـــور ه االكادميي

الفصــلية.. لـــا العديـــد مــن ا  لفـــات عـــن قوـــااي الدميقراطيــة ه العـــاأت العـــريب والسياســـة 

الداخليـــة للعـــراك واركيــــا وايـــران.. انل عليهــــا العديـــد مـــن ا ــــوائز وصشـــرت ه كــــربايت 

ـــــة ـــــدفا  وســـــائ  االعـــــالم العا ي ـــــة ه وزارة ال ـــــة وااليراصي .. عمـــــ  مـــــديرا  للشـــــ ون العراقي

.. عمــ  مدرســا  ه العديـــد  2004ولغايــة  2002االمريكيــة "البنتــا ون" مــن عـــام 

   من ا امعات االمريكية والكردستاصية ويد رس حاليا  كبار ا س ولني العسكريني.

 الفساد كردستان ه مه ّ 
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، لـيا موضو  الفساد ه كردستان "احلرير" أو ما أ يا بـ"كردستان الفسـاد األخوـر"

" جديــد، علـــه صــعيد مكتشـــفات "العــراك الكـــردي ، ا ســتق ، صســـبيا ، "بـــ "إكتشـــاا 

ــا، وصشــيده، وجيشــا، ورئيســا، وســائر م سســااا  م  بقوــائا، وبر اصــا، وحكومتــا، وع    

اصتخـــاقت"، ال "، أو حتديــدا  بعـــد1991األمنيــة واإلســـتخبارااية، منــا اصتفاضـــة آذار 

 . 1992ب  "حماصصات" 

بـــ "ســهولة" حزبيــة، وعشــائرية، منــا  دخلــه علــه خــا الفســاد الســالكفكردســتان، 

إلقائها للبندقية، وصزوهلا من ا ب  "الصـع " إ  ا دينـة "السـهلة"، وإقامتهـا، اتليـا ، ه 

هومية، وأخواهتا من القاعات والكباريهـات  الفل  "احلريرية" الفاخرة، والفنادك اخلما

صيات تمــنالســبع هوميــات، "احلريــرايت"، العــ جنــات عــدن، الــق وــري مــن حتتهــا  د 

 الدوالر .



مبكـان احلـديا، كـرداي ، عـن "كردسـتان  ه  قبـ  عقـدين مـن الزمـان كـان مـن الصـعوبة

التفكـري بــ "صـناعة" مصـطلح  مـن هـاا  مهـ  الفسـاد"، أو "أكـراد  فاسـدين"، أو حـىت

" ه هـوا ا بـ ، وا نفـه، القبي . فالك   كان آصااي؛ أايم ا ب  والبندقيـة، أكـرادا  "ك

ع را با ا قااـ  الكـردي ا نوـوي، أايم  والبيشمرك ايق تمن البيشمركة، ا صطلح الاي

ه ا نـــــوب الكـــــردي ، أو  ا بـــــ  الصـــــديم، حتـــــه لـــــوا  حركـــــة التوـــــرر الكرديـــــة

ا قــاالني ا نخـرطني حتــه  "الك ـرياليق"تمن الك ـريال، وهــو ا صـطلح الــاي ي طلـم علــه

، الــق اصطلقـه مـن الشـمال الكــردي، إ  سـائر أرجـا  كردســتان BKKة الــ لـوا  حركـ

جــدران  أربعــة ق ملــة،  ا شــتتة ، والقتــ  قلكيميــا ، واألصفلــة ق ملــة، والســ ن بــني

بـ ل ئا "، ه هـوا هـاا الكـ  مـن ال اجيـداي  واهل رة إ  أ ا    ق ملة، كله  كاصوا "ج 

"شــقفة" أر   كرديــة، يرفــع  وا، ألجــ  بعــض  عبــور  إ الكثــرية، بـــ "كــرد واريته " ســ

اتوسـطا مشـا صـفرا  ،  عليها "شقفة" عل  كرديّ  تقألخوـر واألمحـر واألبـيض الـاي

، أو بعـض  مـن "أي رقيـ "، النشـيد ا عـروا، كـرداي ،  عله أصغام "شقفة" صشـيد  كـرديّ 

  .ارخيه واو  قلوط ، بني سائر األكراد، مبختلف سياساهت  وجغرافياهت 

أمــا اليــوم، فاحلــديا عــن "كردســتان برســ  الفســاد"، قت مــن ا صــطلوات "الســهلة 

أدىن مـن  ا نـال"، والشـائعة، ا رادفـة لــ "كردسـتان العـراك"، الـق قاـه قـاب قوسـني أو

والعشــائرية  خطـر "حيتــان الفســاد" الكرديــة، الــق اســبح ه حبــر  مــن البوبوحــة احلزبيــة

 الفاحشة.



ـــ ني ه كردســـتان العـــراك: اإلرهـــاب والفســـاد"، هـــاه الـــة  "شـــعارااية، "ســـنوارب مرض 

كبــار ا ســ ولني  "خ لبيــة"،  عناهــا ه الكثــري مــن ا ناســبات احلزبيــة واحلكوميــة، مــن

  .األكراد العراقيني، القابعني ه الفوك احلاك ، ببغداد وهولري

  حـدّ  كبـري صسـبيا ،ال خيتلـف إملنـان، أن كردسـتان سـلم ه لـ ن مـن يـد اإلرهـاب، إ 

 مقارصة  مع ققت أ ا  العراك، الاي هنش فيا وحش اإلرهاب، قلطـول وقلعـر ، وال

 يزال، حيا القت  فيا قائ   عله قدم  وسـاك، ر ـ  احلـديا عـن اراجـع  صسـيبّ  لكمـائن

  .القت  "القاعدي"، ه اآلوصة األخرية

ارمليــة  عــن األول، أقصــد مــر  ولكــن مــاذا عــن ا ــر  الثــاين، الــاي ال يقــ  خطــرا  وك

 الفساد "الكردي"، إبمتياز، الاي ينهش ه جسد ك  كردستان، فوقا  وحتتا ؟

 ماذا عن كردستان احلزب والعشرية؟

 ماذا عن كردستان احملسوبيات والواسطات؟

مــاذا عــن كردســتان "الكمبيــاالت" النائمــة، وا ودعــة إبســ  الفــوك ا ســ ول، ه البنــوي 

 ارج احلريري "ا ومون"؟احلريرية، قخل

 ماذا عن كردستان "ا هّربة"، و"ا عّمرة" ه اخلارج قب  الداخ ؟

قبـ  فـ ة قريبـة، فـقن "حكومـة االقلـي  اسـعه ا   حس  آخر اقرير لليب يب ست، ص شر

ــــة ودميقراطيــــة. ولكــــن حتــــه هــــاه  اســــويم كردســــتان قعتبارهــــا منطقــــة واعــــدة واقدمي

سبي  البقا ، بينمـا ا سـرك االمـوال العامـة،  دي العراقت هالواجهة، يناض  ا واطن الكر 

 وجتد طريقها ا  جيوب قلة متنفاة".



 أعل  سلفا ، أن بعوا  من "ا ناضلني" األكراد، علـه طريقـة صوـال "كردسـتان الفسـاد

اإلص صيـق  الـراهن"، فوـال  عـن مريـديه  "النفـاخني"، عـرب اهلـوا  األورويب ا باشـر، وأملـريه

 ، ســوا يعتـــربون "مكتــويب" هـــاا، أيوــا  تككتـــاقت  أخــرا ســـابقة ه هــااالســريع

ــــ "جتربـــة كردســـتان احلـــرة  الشـــأن ، ضـــرق  مـــن "ا عـــاداة"، و"الكراهيـــة"، و"اإلقصـــا "، ل

 الدميقراطية"، حس  زعمه .

الكـردّي الـاي وـ  عليـا  ولكـ  أقوهلـا علنـا ، وبـدون خ ـ   أو وجـ ، لـن أكـون ذاي

يـنفخ ه مقـوالت "قوجميـة  أخـاه ظا ـا  أو م لومـا "، وال ذاي الـاي"شـرعا "، أن "ينصـر 

وـ  أن "يعبـد" كردسـتان  شوفينية" فاسدة، عفه عليها الزمن، وال ذاي "ا ريد" الاي

وزعمائها تك  الزعما  وه ك  جهات كردستان، بـال اسـتثنا  ،  ـرد الصـفة الكرديـة، 

 ت "ا قدسات".ا لصقة هب ، أو أخواهتا من الصفات الكرداي

 فالفاسـد فاسـد ؛ والقــامع قـامع ؛ والـديكتااور هــو ديكتـااور. كـ  هــاه الصـفات، هــت

 .صفات بشرية، عابرة للقوميات وا نسيات وا غرافيات

فلـــيا هنـــاي تحســـبما أذهـــ   "ديكتـــااور جيـــد" و"ديكتـــااور ســـت "، كمـــا أن لـــيا 

" وآخر ". هناي ق قاب ، فساد  "مقدس   "مدصا 

د ، حيــا التقريــر الصــادر مــن الــيب يب ســت تكواحــدة  مــن أرقــه ا هــات عــود  علــه بــ

معنوصـة بــ  اإلعالمية، وأكثرها مهنية  وموضوعية ، علـه مسـتوا العـاأت قاطبـة  ، ففـت فقـرة  

  :"حتـه ا  هـر الكـاذب"، أي ا  هـر الكـاذب لـــ "كردسـتان الكاذبـة"، صقـرأ مـا يلــت

ديون مـن أجـ  احلصـول علـه لقمـة العـيش، "بينما وري ك  ذلـك، واهـد االكـراد العـا



يعاصون من التوخ  والبطالة واصقطا  اخلدمات االساسية من ما  وكهـرق . ففـت  حيا

السـليماصية  ين أكـرب مـدن كردسـتان العـراك ومعقـ  االحتـاد الـوط  الكردسـتاين،  مدينة

 حيصـلون يتزعمـا الـرئيا العراقـت احلـايل جـالل طالبـاين، يقـول السـكان، إهنـ  ال الـاي

 ا ياه ا ارية، االّ ألربع ساعات ك  ملالملة أايم، أما التيار الكهرقئت، فال يصله  عله

 .االّ لثالق أو أربـع سـاعات ه اليـوم. وقـد أدت ا يـاه ا لوملـة ا  افشـت وق  الكـولريا

اقـــول احـــدا النســـا  الـــق فقـــدت والـــد زوجهـــا ووليـــدها اللـــاين اوفيـــا قلكـــولريا: "لقـــد 

مـــن احلكومـــة مـــرارا  أن اســـاعدان ولكـــن دون جـــدوا. فهـــ  يعـــدون وال يفعلـــون طلبنـــا 

شيئا. ووصفه السيدة الكردية اخلوا الاي كان ينتاهبا عندما عصـف الـوق  ق نطقـة 

ايلـول ا اضـت، حيـا كاصـه اعلـ  ان ا يـاه الـق اشـرهبا أسـرهتا ملوملـة،  ه شـهر سـبتمرب

 صقطا  التيار الكهرقئت".استطيع ان اغليها بسب  ا ولكنها أت اكن

ا يزاصيـة وماليـني الـدوالرات وأرا وضـعت أشـعر  وخلصه ا  القول : "عندما افكـر ه

 وكأين مه".

ا عدومني تاخلارج عشائريني، واخلارج حزبيني  ه "كردستان  احلريريـة"،  الك هت حالة

 6 ، حـــوايل2007حيــا بلغـــه ميزاصيتهــا، حســـ  آخــر التقـــارير، ه العــام ا اضـــت 

 دوالر. تستة  مليارات

قريبـا  ألحـد  سـامان ا ـاا، وهـو قائـد سـابم ه ميليشـيا البيشـمركة يقـول: " اذا كنـه

الزعما  السياسيني، قمكاصك احلصول عله وظيفة ه احلكومة مـع ميزاصيـة أو عقـد قـد 

ا ثــال."  ابلـغ قيمتــا مليـوصني أو ملالملــة ماليـني مــن الــدوالرات لتعبيـد طريــم علـه ســبي 



الطـرك  قال ا اا، إصا ليا من ا ه  ان كان هاا القري  يعرا أي شـ  عـن اعبيـدو 

أساسا ، فالعقد سوا يبـا  مـرات عديـدة، حـىت يصـ  ا  أيـدي شـركة اصشـا  حقيقيـة. 

ولكـــن عنـــد ذاي ســـتكون قيمتــــا صصـــف القيمـــة االصـــلية تاقريــــر الـــيب يب ســـت اآلصــــف 

 الاكر .

ه وزارة التخطـــيا الكرديـــة، ان ا شــــاريع وعلـــه حـــد معلومــــات  ســـرهبا أحـــد العــــاملني 

 احلكومية ال تنح بطريقة شفافة وأصولية، حيا قال: "حيـاول الـوزرا  وكبـار ا سـ ولني

أن مينوــوا ا قــاوالت لشــركاهت  أو للشــركات الــق ميلكهــا أصــدقاأه  وذلــك ليكــون هلــ  

 الطي  صصي  كما يقال"تالتقرير صفسا . من

ا فّصــ ، كــرداي ، وقلتــايل الســب  األســاس ورا   ســر الفســادرمبــا، هنــا حتديــدا ، يكمــن 

 يــاب الرأ ــال ا نــت ، كالرأ ــال الغــريب مــثال  تاألورويب بشــك  خــا   عــن التوظيــف 

ه كردســتان واحتكــار الشــركات ال كيــة "الفاســدة" تلــيا ألهنــا اركيــة، كمــا قــد يفهــ  

اإلقلـــي ، مـــن خـــالل بســـهولة مـــع فســـاد  الــبعض، ولكـــن ألهنـــا اســـتطاعه أن اتـــأقل 

ا سـ ول ه احلفـب والصـون"، أو  حصوهلا عله كلمـة السـر الكرديـة، ا سـ ولة: "حصـة

للغالبيـة الع مـه مـن ســوك  "وقـّع علـه العقـد واطلـ  حصـتك ه التمــام والكمـال" ،

  .اإلستثمارات ه كردستان العراك

نتــــائ ، اـــدخ  ه هكـــاا ســــوك  "مف ضـــة"،  ـــري حمســـوبة ال فالشـــركات الغربيـــة، ال

للوصـول علـه رأ ـال "مفــ  ". الرأ ـال الغـريب، هــو رأ ـال السـوك "الرايضــت"، إذ 

حيســــ  بدقــــة، يوــــرب ويقّســــ ، ومـــــع ويطــــرح، ه حــــدود عقــــود  موقعــــة، واضـــــوة، 



عن احملسوبيات والوساطات وسوك  وصرحية، حتس  احتماالت الربح واخلسارة، بعيدا  

احلزيب "الكبـري"، أو وزارة ذاي الـوزير  هاا ا س ول"التواقيع السودا "، الق ابا  ه فر  

  .وموافة رئيا الك العشرية ا تفرا لش ون الفساد، أو مكت  هاا ا دير،

الرأ ال الغريب هو رأ ال "منت "، أيخا مقاب  مايعطت، وفقا  لنصـو  عقـود  موّقعـة، 

مــا يســتوي  بدقــة، وهــاا  إذ حيســ  بـــ "دقــة" ويــدخ  إ  الســوك بدقــة وخيــرج منهــا

ـــدارة مـــن قبـــ  "رأ ـــال  
 
تكينـــا ه كردســـتان "العقـــود اهلوائيـــة"، و"ا شـــاريع اهلوائيـــة"، ا 

 هوائت" معتم د كليا  عله اواقيع ا س ولني "اهلوائية".

شـركة اركيـة ه كردسـتان العـراك،  700وحس  اقارير طازجـة فـقن "هنـاي مـا يقـارب 

 لية".إما بشك   مباشر  أو كشركا  مع شركات حم

اإلسـتثمار ه كردسـتان العـراك، هـريذ حممــد، ه  وبنـا ا  علـه مـا صـرّح بـا رئـيا هيئـة

ا اضــت قــد جــرا عقــد جديــد مــع شــركة اركيــة  أحـد التقــارير، فــــ "إن ه شــهر أكتــوبر

مشــرو  ا امعــة األمريكيــة ه  مليــون دوالر إلصشــا  جمموعــة مــن منشــآت 26بقيمــة 

لتفـاو  مـع شـركة أخـرا إلصشـا  أكـرب مشـرو  صــناعت مدينـة السـليماصية، إضـافة  إ  ا

دوالرتوكــاالت أصبــا   مليــون 250ه اإلقلــي  تمعمــ  لصــناعة األ نــه  مبــا قيمتــا 

 متفرقة .

اإلقلـي  الكـردي، الر يـة ، فـــ  وحس  اقارير أخرا تمبا فيها الك القادمـة مـن جهـات

% مـن عقــود 70يل حــوا "إن الشـركات ال كيـة قــد حصـله ه األعـوام األخــرية علـه

  .2007/11/2اإلعمار واالستثمار ه كردستان العراك" تأصوات العراك 



هــت  % مــن اإلســثمارات األجنبيـة ه كردســتان العــراك80مصـادر أخــرا اقـول "أن 

 ."اركيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

أصــ   % مــن80ووفقــا   علومــات  اطلــع عليهــا جملــا األمــن القــومت ال كــت، فـــ "إن 

 ه حقــ  الت ــارة مــع العـراك، أسســها عراقيــون شـركة اعمــ  ه مينــا  مريسـني 149

قلشـــراكة مـــع أاـــراي       تد. حممـــد صورالـــدين: اإلقتصـــاد بـــني اركيـــا وكردســـتان...م ن 

  .2007/10/26يعاق  م ن/ السفري اللبناصية، 

فال ــاهر هــو  أن القــائمني علــه إدارة الرأ ــال ال كــت واســتثمارااا ه كردســتان العــراك 

ئه  ا ســ ولني األكــراد  القــائمني علــه شــ ون الفســاد، عــرب "اواقيــع قــد خــربوا مــع شــركا

 سودا "، "كيف ومن أين ا ك  الكتف الكردية".

مب ـــرد اوجيـــا أي صقـــد أو "مالمـــة" إ  كردســـتان وجتربتهـــا ه "الدميقراطيـــة العشـــائرية"، 

ابـا صـاح  النقـد بسـي   مـن الكليشـيهات ا ـاهزة، كــ "الالموضـوعية"  فسـرعان مـا و 

الزمـان وا كـان الغـري  و"اإلبتعـاد عـن الواقـع أو القفـز فوقـا"، و"النقـد الغـري مناسـ  ه

عودهــا ه احلســبان"،  مناســبني"، و"عــدم أخــا الت ربــة الكردســتاصية الناشــئة، وطــراوة

وســــوا ذلــــك مــــن احل ــــ  والــــارائع ا عّلبــــة وا صــــّنعة كــــرداي  خصيصــــا   واجهــــات مــــن 

أو "احلاقــــدين علــــه الت ربــــة الكرديــــة"، و ريهــــا مـــــن ي ســــم ون بـــــ "أعــــدا  كردســــتان"، 

ا ســميات "التكفرييــة" وا صــطلوات "التخوينيــة" الــق اعــ  هبــا قــواميا آل احلكــ  ه 

شــرقنا ا نكــوب. الساســة  وا ســ ولون الكــرد، إذ يتو  ــون بـــ "طــراوة عــود كردســتان" 



والغزيــرة الــق  الكثــريةو"انشــئيتها"، ينســون تأو يتناســون  ا اليــني اخلوــرا  "الناشــئة"، 

  .اعها مس ولوا كردستان "الناشئون" ه زمن قياست "انش "، ال ي صدك

 ففـــت الوقـــه الـــاي جتـــاوزت فيـــا ميزاصيـــة كردســـتان الســـتة مليـــارات دوالر، صـــرا ه

 الســـليماصية ت ين أكـــرب مـــدن كردســـتان  مـــثال ، قـــد حتولـــه مـــن جهـــة، إ  "مقـــام

الا مليـوصري كـردي، حسـبما صـرّح بـا رئـيا ا مهوريـة للمليوصريية" تألكثر من ملالملة آ

الطالبـاين أكثـر مـن مـرة ، ومـن جهـة  أخـرا، آلـه هـت ذاهتـا إ  "كردسـتان  ه  جـالل

الكــولريا"، حيــا يقــول ســكاهنا مــن الغالبــة احملــرومني مــن صعــي  الفــوك الكــردي،  زمــن

أايم، أمـــا التيـــار حيصـــلون علـــه ا يـــاه ا اريـــة االّ ألربـــع ســـاعات كـــ  ملالملـــة  "إهنـــ  ال

 فال يصله  االّ لثالق أو أربع ساعات ه اليوم". الكهرقئت

صشاهد أحدا  ه "الفـوك الكـردي"، قـد حاسـ  أحـدا    ومع ذلك أت صسمع  أو صقرأ  أو

شــريكا اآلخــر ه "كعكــة كردســتان" ســ اال  شــفافا   يومــا   أو ســأل ه قــرارة صفســا  أو

 بسيطا : "من أين لك هاا؟

كــالفريوس يقتــ  كردســتان"، هــاا مــا قالــا أحــد قــادة البيشــمركة العتيقــني،  الفســاد"

 سامان ا اا للـ يب يب ست.

اخلوــر" ا تفــم  فالفســاد واإلفســاد  قات  علــه مــا يبــدوا عنــواصني كبــريين بــني "اخلطــو 

  .فيفق فيفق عليها كرداي   ه كردستان ا تقا ة بني "السليماصية" و"أربي "،

 :من الس ال،  ا ابقه من كردستان وأكرادها ا نوبيني، هو ولكن الباقت



 إ  مـــىت ســــتبقه كردســــتان، "صــــكا  أخوــــرا "  اتقا ــــا جيــــوب احلــــزبني الكــــرديني

 احلاكمني؟

 إ  مىت ستغي  كردستان الوطن، وحتور كردستان احلزب والعشرية؟

 إ  مىت ست ساد كردستان، ويسود الفساد؟

فســاد  بــال حــدود، مــن اخلطــو   ، هكــاا "محــرا "، هوإ  مــىت ست ســتغرك كردســتان

 اخلور، والشارات اخلور، والتواقيع اخلور.
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ارافــا  اكــاليف ا عيشــة، ا شــع، االبتــزاز، االســتغالل والفســاد االداري وا ــايل أصــبح 

ــ أ ا ــواطن الكردســتاين الــاا يــئن حتــه وطئــة ال ــروا ا عيشــية الصــعبة حيــا  اليــوم ه 

اكاليف السلع واخلدمات واالوـارات ارافعـه بصـورة حـادة   اآلوصـة االخـرية جتـاوزت 

%. وبعـــــض اخلـــــدمات االساســـــية اكـــــون   أكثـــــر 500معـــــدل   بعـــــض االحيـــــان 

االحيـان  ـري موجـودة كا يـاه الصـاحلة للشـرب والكهـرق    أكثريـة القـرا واالرايا أو 

 اتوفر بصورة متقطعة وجبودة متدصية كما هو احلال   ا دن.

 ولني ا واطن الكردستاين العراقت أصبح وسيلة لالملرا  الغري ا شرو  من قب  بعض ا سـ

احلكوميني واحلزبيني   ها االقلي  الفدرايل الاا أسـا بعـد اـدخ  عسـكري أمريكـت 

كمنطقــة آمنــة حلمايــة مــواطب ا نطقــة   1991مباشــر بعــد حــرب حتريــر الكويــه ســنة 

مــن القمــع البعثــت ومث اوســعه صــالحيات االقلــي  بعــد اســقا  الن ــام الــدكتااوري مــن 

وإالّ أت يكن بوسـع االكـراد و ـريه      2003ع قب  القوات االمريكية وحلفا ها ربي

 العراك اسقا  الن ام الفاشت انهيك عن اسل  السلطة فيا.



صويح إن أمريكا قامه هباه ا همة من أج  مصاحلها اخلاصة واابا  ا صـاحل اخلاصـة 

من قب  الدول هـه القاعـدة ولـيا االسـتثنا    العالقـات الدوليـة، وإالّ اتبـع االحـزاب 

دية ا ختلفة مصاحلها احلزبية اخلاصة وحىت ختو  حـروق  دمويـة مـع أحـزاب كرديـة الكر 

 أخرا من أج  هاه ا صاحل   بعض االحيان؟

ولكــن ا ــواطن الكردســتاين هــو اآلن علــه وشــك فقــدان ســعاداا قلــتخلل مــن الن ــام 

ه  القمعــــت، إذ بــــدأت أايدي ا ســــ ولني احلــــزبيني واحلكــــوميني ا ــــدد تتــــد ا  حقــــوق

ــــــة ا  أن وصــــــ  االمــــــر ا  حــــــد ال يطــــــاك وال ميكــــــن  السياســــــية واالقتصــــــادية وا دصي

الســكوت عنــا مــن اآلن فصــاعدا  مهمــا كاصــه احل ــ  ألن هــاا الوضــع يشــك  خطــرا  

عله مسـتقب  اقلـي  كردسـتان وال وـوز  ـواط  االقلـي  أن يفقـدوا الثقـة ققلـيمه  حيـا 

داخليــــة اقــــف هلــــاا االقلــــي  ق رصــــاد وانت ــــر بعـــض الــــدول ا ــــاورة وااعــــات ارهابيــــة 

 الفرصة ا ناسبة ألجها  الت ربة الفريدة   اتريخ كردستان منا أكثر من ألفه عام.

االملــرا  الغــري الشــرعت الفــاحش مــن قبــ  بعــض ا ســ ولني والعوائــ  ا قربــة مــن الســلطة 

لــي  يوــمن السياســية وســل  احلقــوك االساســية للمــواطنني حيــا ال يوجــد دســتور لالق

احلقوك االساسية وال الئوة اومن هاه احلقـوك وأصـال  الوجـود لقـاصون حيمـه حقـوك 

االصســـان   االقلـــي  أو جهـــاز قوـــائت مســـتق  يل ـــأ اليـــا ا ـــواطن وقـــه احلاجـــة، كلـــا 

جع  من ا واطن الكردسـتاين فريسـة لألبتـزاز واالضـطهاد وإهاصـة الكرامـة االصسـاصية مـن 

قئه  وهــــ  يتصـــرفون حســــ  أمـــزجته  العشــــائرية الطبيعيــــة قبـــ  بعــــض ا ســـ ولني وأقــــر 

 ويتمتعون قمتيازات وحصاانت اشبا مثيالهتا الىت كان يتمتع هبا الفراعنة القدما .



وكــــ  مــــن يت ــــرأ علــــه االحت ــــاج ضــــد هــــاا الوضــــع ا أســــاوي يتعــــر  ا  االعتقــــال 

 واالختطاا والتعاي  أو حىت   بعض االحيان القت .

  مشــوار طويــ  مــع معــتقالت عائلــة البــارزاىن احلاكمــة حيــه ذقــه  أان شخصــيا  كــان

مرارة االختطاا والس ن االصفرادا والتعاي  واحملاك  الصورية وليا لسب  إالّ صشر 

 بعض ا قاالت عن الفساد وسو  استعمال السلطة من قب  بعض أفراد هاه العائلة.

لوضـع  ـري مصـطلح السـوك احلـرة،  وا س ولني   االقلي  ليا لديه  ح ة لتربير هـاا ا

كأاــا ص ــام الســـوك احلــرة قــد أصشـــأ مــن أجــ  االبتـــزاز واالضــطهاد واالحتكــار واالملـــرا  

الغـــري ا شـــرو ؟ فهـــو مـــربر قطـــ  أساســـا  ألن اتريـــخ الســـوك احلـــرة وخلفياهتـــا الفلســـفية 

 والت ــارب ا ستخلصــة مــن اطبيقهــا   الــدول ا تقدمــة اثبــه مبــا ينفــت هــاه ا ــربرات.

 وأصال    ال اوجد سوك حرة   كردستان لكه اصبح مربرا .

فكــرة الســوك احلــرة اســتند أصــال  علــه الن ريــة االخالقيــة قبــ  الن ريــة االقتصــادية وإالّ 

ألصـبوه هـاه الفكـرة كمـا يريــدها ا سـ ولون   اقلـي  كردسـتان أي الفوضـه وا شــع 

 واالحتكار.

رة اثبـه ثن الغـر  االصـله ورا  صشـو  عـودة سـريعة ا  اتريـخ صشـو  فكـرة السـوك احلـ

هـــاه الفكـــرة كـــان  رضـــا  ســـاميا  يهـــدا ا  رفـــع مســـتوا ا عيشـــة للمـــواطنني واطـــالك 

 مواهبه  عله أساس احلرية وا ساواة لكافة ا ش كني.

لع  أه  خطوة اقـوم هبـا الـدول ا تووـرة لوـمان اكـاف  الفـر  وا سـاواة   السـوك، 

حيـــا ينفـــرد منـــت  ســـلعة أو مقـــدم خـــدمات مـــا بتوديـــد هـــو منـــع ظـــاهرة االحتكـــار 



الكميـات واالسـعار   السـوك ومنـع ا نافسـني لغـر  جـ  أكـرب االرقح ا مكنـة علـه 

حسـاب ا سـتهلكني.  ول ـاهرة االحتكـار أصــوا  عـدة منهـا االحتكـار االجبـاري حيــا 

ك واالصفـــراد اقـــوم شـــركة مـــا قلـــدع  مـــن الســـلطة السياســـية مبنـــع ا نافســـني هلـــا   الســـو 

 بتوديد االسعار الىت اومن هلا أكرب االرقح.

وهــــاا النــــو  مــــن االحتكــــار هــــو موجــــود اآلن   اقلــــي  كردســــتان وخاصــــة   ميــــدان 

ـــة حيـــا انفـــرد شـــركة كـــوري الكـــوم لالاصـــاالت وهـــه شـــركة  ااصـــاالت اهلوااـــف النقال

اف ـــات أربيـــ  بلوكـــة مـــن قبـــ  أفـــراد مقـــربني مـــن الســـلطة قلســـوك   هـــاا ا ـــال   حم

ودهــــــوي وال خيتلــــــف االمــــــر كثــــــريا  قلنســــــبة حملاف ــــــة الســــــليماصية حيــــــا لشــــــركة آســــــيا 

 لالاصاالت امتيازات احتكارية متشاهبة.

اآلن وبعـــد اوحيـــد اداراـــه الســـليماصية وأربيـــ  مـــن ا نت ـــر أن اشـــك  الشـــركتني حتالفـــا 

الـــة والتفـــرد بتوديـــد احتكــاراي تكارايـــ    نـــع ا نافســة   جمـــال ااصـــاالت اهلوااــف ا و 

 االسعار الىت اريداهنا.

اقـدم السـلطات الكرديـة وجـود السـوك احلــرة مـربرا  حلالـة الفوضـه واالسـتغالل وا شــع 

  السوك هو مربر قط  ألصا ال يوجد أصال  سوك   كردسـتان اسـمه قلسـوك احلـرة 

ميني وخاصـة ب  ك  ما هو موجود سوك يهيمن عليها بعض ا س ولني احلزبيني واحلكو 

مـــن أعوـــا  العوائـــ  احلاكمـــة الـــىت اســـتويل علـــه حصـــة االســـد مـــن الغنـــائ  مـــن خـــالل 

استعمال وسـائ  ال هيـ  والتهديـد واالكـراه واالحتكـار لغـر  اـراك  أكـرب ملـروة بكنـة 

   أقصر مدة زمنية.



أي ســـوك، كســـوك كردســـتان ال ين مهـــا قـــاصون  نـــع االحتكـــار وقـــواصني حتمـــت حقـــوك 

ستهلكني وحتدد سقف أسعار بعض السـلع االساسـية واخلـدمات، ميكـن أن العمال وا 

انزلم ا  حالة الفوضه وا دا ا  الفقر واحلرمان لالكثرية الساحقة من ا واطنني بدل 

 الرفاهية والعيش بكرامة.

لنأخا مـثال  الوضـع القـاصوين للعمـال   اقلـي  كردسـتان، فـان العامـ  عنـدما يبيـع سـلعتا 

صتاجيـــة  لصـــاح  العمـــ  فاصـــا يـــدخ    وضـــعية قاصوصيـــة أســـوأ مـــن وضـــعية تطاقتـــا اال

ـــة  العبيـــد أصفســـه  إذ ال يتمتـــع قلتـــأمني الصـــوت أو الوـــمان االجتمـــاعت وهـــو   حال

ــــة تنعــــا مــــن العمــــ  وــــ  عليــــا  ــــا   العمــــ  أو اصــــابتا إبعاقــــات دائمــــة أو م قت وفاا

لـــا للـــدخ  الوـــائع و   االعتمـــاد علـــه الـــنفا لتغطيـــة مصـــاريف العـــالج وال اعـــويض

حالــة وفااــا رمبـــا اوــطر عائلتـــا ا  التســول للبقــا  علـــه احليــاة. وفيمـــا يتعلــم قلســـكن 

ا الئــ  للمــواطنني وهوحــم معــ ا بــا   االافاقيــات الدوليــة حلمايــة حقــوك االصســان، 

فأن الزائر ألقلي  كردستان يستطيع أن يرا كيف أن آالا العوائ  اوـطر ا  السـكن 

ام أو بيوت م قتة ال اصلح إالّ ل بية الدواجن بسب  االرافا  ا نوين لتكـاليف   اخلي

 السكن.

 16 - 4وفيما يتعلم بعم  االطفال فان اآلالا مـن االطفـال   أعمـار اـ اوح بـني 

ســـــنة افـــــ ذ الشـــــوار  كصـــــبا ت االحايـــــة وقئعـــــت الســـــ ائر أو اعمـــــ    الورشـــــات 

 وا قاهت  ساعدة عوائله  الفقرية.



وال ميكن للقي  االخالقية أن اعـو  عـن  يـاب القـواصني ا ناسـبة   اقلـي  كردسـتان إذ 

أن ا ســتفيدين مــن الفوضــه احلاليــة   الســوك الكردســتاصية هــ  أكثــره  مــن ا ســ ولني 

السياســـيني والعســـكريني الـــاين خاضـــوا حـــروق  القتتـــال االخـــوة منـــا عقـــود مـــن أجــــ  

لون قلقــي  االخالقيــة وحقــوك االصســان. فمــن ال حيــ م الســلطة وا ــال ولــاا فهــ  ال يبــا

 حم احلياة ال حي م أصال احلقوك االساسية االخرا لالصسان.

جاصــ  ســليب آخــر   احليــاة االقتصــادية لالقلــي  هــو التفشــت الفــاحش ل ــاهرة الفســاد 

االداري وا ـــــايل. مبـــــدأ ا ســـــاواة   اكـــــاف  الفـــــر  والكفائـــــة   اوزيـــــع ا ناصـــــ  هـــــو 

طلح  ريــ  هنــاي، حيــا ان العوــوية   عائلــة قريبــة مــن الســلطة السياســية تــنح مصــ

 صكا  لدخول اندا ا ليوصرين أو ال بع عله مقاعد وزارية أو سياسية قيادية.

صــويح ثن الفســـاد االدارا هـــو منتشـــر   كــ  دول العـــاأت وبـــدرجات متفاواـــة ولكـــن 

 ســـتفيدين مـــن ظـــاهرة الفســـاد   الفســـاد   اقلـــي  كردســـتان لـــا ميـــزات خاصـــة. فـــان ا

االقلي  ه  عادة معروفني للعلن وميارسون الفساد علنا  دون اخل ـ  مـن أحـد وال اوجـد 

 قواصني أو م سسات مستقلة  نعه .

ميزة أخرا مهمة ميتاز هبا الفساد   هـاا االقلـي  هـو اـدوي  هـاا الفسـاد، أي أن هـاا 

مريكت. ك  من يهت  بش ون منطقة الشرك الفساد يت  بارستا بدع  دويل، وخاصة اال

االوسا  يعرا ثصا دون التدخ  العسكري االمريكت ا باشر   العراك أت يكن بوسـع 

االكـــراد و ـــريه  اغيـــري ص ـــام صـــدام. ولـــاا فـــأن االمـــريكيني حيتف ـــون بنفـــوذ واســـع   

يهه اذن العـراك وخاصـة   اقلـي  كردسـتان وهلـ  قــوهل    كثـري مـن ا ـاالت. فمـن البــد



ـــة الفســـاد ا تفشـــت   اقلـــي  كردســـتان  أن صســـتنت  ثن االمـــريكيني هـــ  علـــه علـــ  حبال

ويغوــون الن ـــر عنـــا ألســـباب مـــا. أان حســـ  اعتقـــادا أن االمـــريكيني يســـكتون عـــن 

هـاه احلالـة أو حـىت يـدعموهنا ألسـباب سياســية، أي أهنـ  بسـب  احلالـة االمنيـة الســيئة 

يــادات السياســية هلــ  وخاصــة القيــادات الكرديــة، وإن   العــراك حيتــاجون ا  دعــ  الق

هاه القيـادات اعـرا ذلـك وهـه اقـوم بـدورها قبتـزاز االمـريكيني مـن خـالل االسـتيال  

 عله ا وارد ا الية لالقلي  كأجر هلاا التعاون.

، Michael Rubinوكدلي  عله ما أقولـا أذكـر مقـال صشـره الباحـا االمريكـه 

   American Enterprise Instituteق الباحــا   مركــز االحبــا

 Middleواشنطن وهو مركز حبا قري  من سياسة البيه االبيض،   دورية ا ركز 

East Quarterlyيقـول الباحـا   هـاا ا قـال ثن عائلــة  2006، ربيـع .

ــــزاز الت ــــار  1991البــــارزاىن احلاكمــــة اراكمــــه مليــــارا دوالر منــــا عــــام  واقــــوم ثبت

اعتقـ  مــن اليرضـه بــدفع رشـاوا ألفـراد هــاه العائلـة. ألــيا هـاا دليــ  وا سـتثمرين أو 

 عله أن االمريكيني ه  عله عل  بك  صغرية وكبرية حتدق   كردستان؟

ولكن  أعتقد أيوا  ثن السـكوت االمريكـت عـن أوضـا  الفسـاد   االقلـي  هـو خطـوة 

ـــــه الفرصـــــة ا ناســـــبة.. ألن االمـــــريكيني ـــــة إ  أن اتا أت يقـــــدموا دمـــــائه   اكتيكيـــــة م قت

 وأمواهل  من أج  إملرا  طبقة فاسدة.

 ولعله  يفعلوا هب ال  الفاسدين ما فعلوا بـ تصوريغا و موبواو !



  

 ال اتع   عندما ارا واتلما

 احلقائم ه كردستان العراك!

 

 
  رجـــ  أمحـــد

  كاا  كردي عراقت

 

 
  

ال اتع   عند السفر إ  كردستان العراك حني اصطدم مب اهر أصبوه واقعا  مريرا ، 

ال اتع   عندما ارا العدو الاي كان حيارب الكرد قد أصبح ه مواقع حّساسة، ال 

ســـني لـــا مواقـــع اتع ـــ  حـــني اـــرا ا وـــش أو ا ستشـــار الـــاي خـــدم ص ـــام صـــدام ح

متقدمـــة ه قـــوات األصصـــار البيشـــمركة، ال اتع ـــ  حـــني اـــزور وطنـــك األم واـــرا ثم 



عينيـك الفســاد ه مفاصـ  الدولــة، ال اتع ـ  عنــدما اسـمع بعــدد وزرائنـا، وحــني اقــرأ 

وزارة الداخلية ه أربي ، عليك أن اعلـ  ثّن األسـ  قـد اغّـري إ  وزارة الشـ ون الداخليـة 

ووزارة البيشـمركة ه أربيـ  اصـبح وزارة شـ ون البيشـمركة ه السـليماصية،  ه السليماصية،

وزارة ه السـليماصية، ولعــ    22وزارة ه أربيـ  و 22وعلـه هـاا ا نـوال اعلـ  بوجـود 

هــاه مثــرة مــن مثــار اوحيــد اإلداراــني قبــ  ســنتني، ال اتع ــ  عنــدما ان ــر إ  ماضــيك 

مـــ ا  مربعـــا  مـــن األر  ه حـــني اـــرا السياســـت وصوـــالك ه ســـبي  شـــعبك وال تلـــك 

اآلخرين يعيشون ه جنّـات النعـي  وميلكـون مـا يريـدون ويغوـبون إذا ذّكـرهت  مباضـيه ، 

وإذا قلــــه مــــن أيــــن لــــك هــــاا؟، ال اتع ــــ  ثن ا نــــاطم ا ميلــــة قــــد حتولــــه بقــــدرة 

ا ""قادر"" إ  ملك ا س ولني الاين أت ميلكوا أايم النوال القاست ضد حثـاالت البعـ

ا نقــر  أكثــر بّــا كــان عنــد اآلخــرين مــن رفــاقه  وأصــدقائه ، ال اتع ــ  إذا ســأله 

وحصــله علــه ا ــواب ا اهزالقائــ : ثّن هــ ال  قــد خاضــوا صوــاال  عنيــدا  ضــد أعــدا  

الشع  الكردستاين، ال اتع   إن كنه معروفا  كبيشمركة من قبـ  الـاوات، مـن قبـ  

ريـة البغيوـة، ومناضـال  مـثله ، ال الـني لـك قنـاة، قياديت األحزاب الق قارعـه الدكتااو 

ثصـــك ال تلـــك عـــيش اليـــوم، وهـــ  أيكلـــون ويســـرقون، ويوزعـــون أر  كردســـتان علـــه 

أصفســه  وأابــاعه  وحاشــيته ، كــأّن أر  كردســتان ملــك هلــ ، وهــاا ا لــك ال يشــم  

ن ثّن الشـع  الــاي قــّدم القــرابني أايم الــدكتااورايت الــق حكمــه العــراك، وال يعتقــدو 

ــــــك أن اعلــــــ  ثّن أر  كردســــــتان  أر  كردســــــتان ملــــــك الشــــــع  الكردســــــتاين، علي

 أصبوه ملكا   ن حيك !!.



صعـــ ، ال اتع ـــ  عنـــدما اـــرا األمـــت وعـــدو شـــعبك الكردســـتاين بـــن كـــاصوا ه خدمـــة 

البعـا الفاشــت حيتـ  اليــوم مركـزي، ال اتع ــ  عنــدما اـرا ا ــاذ أو ا خـابراة بــن لــا 

عمالتــا وخدمتــا للن ــام البائــد ه مركــزي، فــأان كنــه ه كردســتان  فــايالت اشــهد علــه

واع بــه عنــدما  عــه ورأيــه الــاين هلــ  ا اضــت األســود مــن اخلســة والعمالــة للن ــام 

الاي استخدم أبشع الوسائ  إلقدة شعبنا الكردستاين وهـ  حيتلـون مراكـز حّساسـة ه 

ّساسـة ه قـوات البيشـمركة أملنـا  قوات البيشمركة، ه حني أصه شغله أرفع ا راكز احل

مقارعــــة اإلســــتبداد البعثــــت وبشــــهادة العديــــد مــــن ا نفــــاين وقــــادة احلــــزب الــــدميوقراطت 

الكردســـتاين واإلحتـــاد الـــوط  الكردســـتاين، وال اشـــغ  مـــثله  مركـــزا ، اع بـــه بدهشـــة 

 وقلـــه ه قـــرارة الـــنفا:  ـــاذا حاربنـــا الن ـــام الـــدكتااوري؟؟!!، ولكـــن ال هتـــت  فـــاألايم

 القادمة كفيلة إبزالة األقنعة، والشع  سيواس  ا س ولني أاي  كاصوا ومن أي لون.

ه كردســـــتان اـــــتلما احلقــــــائم وأصـــــه اســـــري ه الشــــــوار  واشـــــاهد الســـــرعة ا نوصيــــــة 

للسيارات الفارهة لبعض ا س ولني وأبنائه  األشقيا  الـاين يالحقـون الفتيـات وخاصـة  

رس ا توسطة واإلعدادايت، وه بعض احملالت وا نـاطم عند إصتها  الدوام الر ت للمدا

السكنية اشاهد مفارز الشرطة حتاول تعبثا   اطبيم الن ـام، ألّن سـلطة ا ـراهقني أقـوا 

بكثري من الشرطة، واوجد حاالت الـدها وأبطاهلـا أبنـا  الـاوات، وال اتع ـ  فويـاة 

اـــــاه  إ  أمـــــام أي اآلخـــــرين ترخيصـــــة !!، وإذا أردت أن اعـــــرا ا زيـــــد عليـــــك أن 

مدرسة متوسطة أو إعدادية للبنات وخاصة  ه أربي ، ولكن كن حارا  فشـرطة اإلجـرام 

 يتواجدون أحياان  هناي لكت ال حيشروي مع بعض ا راهقني.



ال اتع   إذا علمـه ثّن أسـواك كردسـتان أصـبوه مزبلـة للمـواد ا سـتوردة مـن دول 

لبوــاعة الكاســدة اغطــت األســواك كافــة، ولــدينا ا ــوار العــدوة للكــرد وكردســتان، وأّن ا

  أصـــوا ، فلـــدينا علـــه ســـبي  ا ثـــال  4مـــن كـــ  بوـــاعة إن كاصـــه زراعيـــة أو صـــناعية ت

كرفا سوري واركت وإيراين وحملت، فالبواعة احملليـة  ـري مر وبـة، حـىت إذا كاصـه هـت 

مة األفوـــــ ، وال اتع ـــــ  ثّن إيـــــران اإلســـــالمية اصـــــدر إ  كردســـــتان وأربيـــــ  العاصـــــ

تاللــي ، وأصــه اعلــ  ثن ايــع العــراقيني تيعلمــون  ثفوــلية لــي أربيــ  أايم زمــان، وقــد 

 عــه ثّن إيـــران اإلســـالمية قـــد أقـــدمه علـــه اصـــدير مـــواد حتمـــ  فايروســـات اآليـــدز 

 وا واد ا خدرة، وهاا أمر طبيعت، فلإلرهاب وجوه وأقنعة عديدة.

تحيـــرك  ا يـــ ، ال اتصـــور ثّن  ال اتع ـــ  فســـعر ا ـــواد مرافـــع حســـ  عامـــة النـــاس

مســــ وال  قــــد فّكــــر بوضــــع رقابــــة أو حتســــني الوضــــع، وإذا فعــــ  ذلــــك سيخســــر تهــــو  

 وأسياده، ففت احلركة بركة.

ال اتع ـــ  عنمـــا اســـمع ثّن األطبـــا  هـــ  شـــركا  للمختـــربات والصـــيدليات، وأن زايرة 

  ألـف دينـار، 15  آالا دينـار، وه أربيـ  ت10الطبي  تالكشفية  ه السليماصية ت

  دقـائم، وأن الـبعض مـنه  5وأن الطبي  يفول ا ريض ويكت  لا الوصفة خـالل ت

يبيـــع األدويـــة للمـــريض ه عياداـــا، وقـــد حـــدمله حـــاالت أليمـــة أدت إ  قتـــ  ا ـــريض 

بسب  التشخيل اخلاطت ، وأت يت  حماسـبة ا قصـرين سـوا إ ـالك العيـادة لعـدة أايم، 

واســطات مــن قبــ  ا ســ ولني، وصقابــة األطبــا  ال افعــ  واتــدخ  ه مثــ  هــاه األمــور ال



شـيئا ، ألهنـا جـز  مــن السـلطة، ال اتع ـ  فـقّن بعــض الصـيدليات ابيـع األدويـة القدميــة 

 تاإلكسباير  لعدم وجود ضوابا.

ازور وطنك األم كردستان، وعليك مراجعة مديريـة اإلقامـة لتن ـي  صـويفة أعمـال لـك  

 مهـــا جمـــاان  بواســـطة أصـــواب الفنـــادك الـــاين كـــاصوا كمـــا كـــان الن ـــام الـــدكتااوري ينّ 

يـــــاهبون مـــــع ســـــ الهت  لألمـــــن للن ـــــر ه احملتـــــوايت لعـــــّ  األو ـــــاد مـــــن أزالم البعـــــا 

 يصيدون أحد ا ناضلني.

ال اتع ــ  عنــدما اــرا اآلالا مـــن العــرب ه مــدن وقصـــبات كردســتان الــاين هربـــوا 

ا اــراه ، وال ســّيما الفقــرا  مــنه  خوفــا  مــن اإلرهــاب وا ــرمني القتلــة، ال اتع ــ  عنــدم

وهــ  يف شــون األر ، أو يســكنون ه البيــوت القدميــة واألكــواش الــق افتقــر لل ــروا 

الصــوية، ولكــن فكـــر ثن عناصــر مـــن هــ ال  حيملــون أفكـــار معاديــة وهلـــ  جــاور مـــع 

اإلرهـــاب، وأعلـــ  ثّن صفـــر ضـــال مـــنه  إدعـــه قلفـــن وأخـــا يرســـ  علـــ  كردســـتان علـــه 

 د أايم إصكشفه مراميا، وأدخ  الس ن ألصا إرهايب.الصخور، وبع

ال اتع ــ  مــن ال ــروا القاســية للعــرب الوافــدين مــن منــاطم العــراك ا ختلفــة، وقســ   

كبـــري مـــنه  يعمـــ  ه الن ـــارة، احلالقـــة، البنـــا ، الســـياقة وأعمـــال حـــرة أخـــرا، ولكـــن 

د الكبــري اّع ــ ، وكــن يق ــا  مــن الشــباب العــرب الــاين يف شــون األر  حــول ا ســ 

ه السليماصية وأماكن أخرا، فقسـ  مـنه  يعمـ  بوضـوح ه األعمـال ا نكـرة، وأكثرهـا 

ــــديه  فتيــــات صــــغريات مــــن  ــــاس، ثّن ل شــــيوعا  تالقــــوادة ، ومــــنه  مــــن صــــرّح أمــــام الن

 القوميات ا ختلفة، وثسعار مدهشة!!.



عمـــال اليـــوم اوجـــد مســـاحة تقليلـــة  مـــن احلـــرايت تال يعتقلوصـــك  فقـــا، وصـــويفة األ

ليســـه جماصيـــة، عليـــك أن حتصـــ  علـــه إســـتمارة تبالصكيـــه  واعطـــت تالعرضـــوا ت  

ألفني دينار فقا ال ري، ألصا يكت  إ ك ورق  جوازي عله فكرة أن تالزائر  أمت وال 

آالا دينــار فقــا ال  ــري   4يعــرا كتابــة إ ــا، ومــن مث اراجــع ا صــور الفواــو راه ت

رفة من الغرا ا خصصة، واـدخ  الـدور تالسـرة  ألخد صور للمعاملة، وااه  إ   

واسل  ا عاملة، وااه  بعد أتشري ا عاملة إ   رفة الكومبيوار، واصعد البنايـة إ  أن 

اص  إ   رفة التـدقيم، ومـن مث انـزل إ  األسـف  واقـدم ا عاملـة بيـد الشـرطت ا ـالا 

توقيع عليها، وعليك أن اقـف ه  رفة السكراري لكت أيخاها إ  السيد ا دير العام لل

إ  أن ختـرج ا عاملـة تصـويفة األعمــال  موقعـة، واسـتغرك هــاه ا عاملـة  ـدة ســاعة أو 

ساعتني، وأن كنه تصشمت  ومن أهـ  الغـرية عليـك مسـاعدة األجاصـ  الـاين يـزورون  

كردستان، إذ أن ك  شت  مكتـوب قللغـة الكرديـة، وا فـرو  أن اكـون الكتابـة علـه 

للغــة اإلصكليزيــة إ  جاصــ  اللغــة الكرديــة، و ــن بصــدد هــاا ا وضــو  وردت الغــرا ق

عبارة تاللغة الكردية  وينل الدستور العراقت تللعراك الفيدرايل  أن اكون الكردية هت 

اللغـــة الرئيســـية الثاصيـــة جباصـــ  اللغـــة العربيـــة ه ا كاابـــات ه عمـــوم العـــراك الفيـــدرايل، 

ــــريا  عــــن  ــــا يتوــــدملون كث الدســــتور، لكــــنه  ال يطلبــــون اطبيقــــا، كمــــا أن الرب ــــان وقادان

الكردســتاين هــو اآلخــر صــامه وســاكه!!!، وال عتــ  علــه الــبعض، قلــه تالــبعض  

مـــن الرب ــــاصيني الــــاين مــــع األســــف ميثلــــون شــــعبنا، وهــــاا الــــبعض أّمــــا جاهــــ ، أو مــــن 

 ا ووذ وأزالم ص ام صدام ه يوم ما.



ال مـا  وكهـرق  واعلـ  ثّن الكهـرق  تالـوط    ـدة ال اتع   أيهـا الزائـر فـالوطن األم بـ

ســاعتني أو ملــالق، ووــري اإلعتمــاد علــه كهــرق  ا ولــدات الــق اتواجــد بكثــرة، وهــت 

الــوق البيئــة، وأصــواهتا وجع عتهــا اــدل علــه وجــود الفوضــه ه احليــاة، وأمــا عــن ا ــا  

النــاس ق ـــا   ـــدة فــال اســـأل، ففــت دربنـــدخان حيــا البوـــرية وهنــر ســـريوان يــت  ازويـــد 

ساعة واحـدة، وه السـليماصية اوجـد منـاطم سـكنية بـال مـا  بتـاات  مثـ  بكـرة جـوا اتزة 

 تالدور الق اقع قلقرب من القرية ا امعية .

ال اتع   إذا رأيه قعة البنزين علـه قارعـة الطريـم وه كـ  مكـان وشـار ، فـقّن رأيـة 

ة قرزة علــه ا دصيــة، ويبيـع كــ  واحــد مــن هـ ال  الباعــة هــت ""احلوــارة"" بعينهـا وعالمــ

هــ ال  البنــزين الغــري النقــت وا شــبع ق ــا  أحيــاان  ثســعار ،تلفــة، ال اتع ــ  فهنــاي ه 

الوطن األم كردستان عدد كبري من حمطات البنـزين، وال اتع ـ  حـني اـرا ا ئـات مـن 

اان  كالســلوفاة السـيارات واقفــة منــا الصــباح البــاكر، واشــاهد هــاا الطــابور يتوــري أحيــ

إلستالم البنزين حس  كوبوانت وثسعار منخفوة قياسا  إ  البنـزين الـاي يبـا  علـه 

قارعـــــة الطـــــرك، ووـــــري احلـــــديا ه كردســـــتان ثن  ا ســـــ ولني هـــــ  ا صـــــواب البنـــــزين 

ويستخدمون اآلخرين كـ تتويـا  واسـهي  السـرقة، وعليـك أن اعلـ  ثّن الكارملـة حتـدق 

   تعود  شّخا  ال سامح  .ه يوم ما، إذا أشتع

ال اتع ـــ  ففـــت وطنـــك األم كردســـتان يوجـــد مـــن يـــدافع عـــن قـــواد عمليـــات األصفـــال 

الســـيئة الصـــيه، يـــدافع عـــن هاشـــ  ســـلطان وأركـــان ص ـــام صـــدام حســـني، وعليـــك أن 

اــدقم ه مشــاعر النــاس بــد ا  مــن دويل جافــايق، قــره داا، سيوســينان، كــا رميــان، اتزه 



يـــد، كوبتـــا بـــا، دشـــه كويـــا، شـــيخ وســـان و، دشـــه هـــا ولـــري شـــار وةوايـــت شـــيخ مح

وإصتهــــــا ا  مبنــــــاطم قدينــــــان، وشــــــاهد ثم عينيــــــك دمــــــو  األمهــــــات واألخــــــوات واآلق  

واألقارب، وه  يبكون الاين  يبه  وقتله  فرسان عمليات األصفال القارة، وأعلـ  ثن 

هـــا  ـــو اهلـــدا ا مـــاهري الغاضـــبة ســـتنف ر ه يـــوم مـــا، وال أحـــد يســـتطيع وقـــف زحف

 ا نشود.

ال اتع ـ  حـني اـزور مدينـة خـاصقني مـثال  واعلـ  بوجـود مـديريتني ل سـايش تاألمــن ، 

أو اــزور مدينــة كردســتاصية أخــرا وفيهــا تمــديريتان  فقــا لل بيــة تال  ــري ، وعلــه هــاه 

الشــاكلة عليــك جــرد كــ  شــت ، وأعلــ  ثن فرحتنــا مســتمرة ألن تاوحيــد اإلداراــني ه 

عنــــا الكردســــتاين وصــــاحل اــــاهري الشــــع   ألن كــــ  مديريــــة اــــوفر وظــــائف صــــاحل جمتم

للنـــاس، وكـــ  واحـــدة اوجـــا ا تمـــع حســـ  ر بتهـــا، وأن أطفـــال كردســـتان حباجـــة إ  

تالتنويـــع  ه الدراســــة، وأن حماربــــة اإلرهــــاب والقتلـــة ا ــــرمني حتتــــاج إ  عيــــون ســــاهرة 

لطـــالب علـــه أكمـــ  وجـــا، فـــقذا ظهـــر ومتنوعـــة، وا ـــديريتان كفيلتـــان ب بيـــة التالميـــا وا

صقل عند إحـداها فـقّن الثاصيـة اكملـا، وأعلـ  ثن  الـوق  احلـزيب ينخـر جسـد احلكومـة، 

 وأسأل وق : إ  مىت استمر هاه احلالة..

ال اتع   عندما ارا الشخل ا ناس  ه ا كان  ري ا ناس ، وعله هاا األسـاس 

ائف أفوــ  مــن أصــواب الشــهادات اــرا أصــواب الشــهادات ا ــزورة ه أمــاكن ووظــ

احلقيقيـــة وعنــــد التعيـــني عليــــك قبـــ  كــــ  شـــت  إحوــــار التزكيـــة كمــــا كـــان ســــائدا  أايم 

الــدكتااور ا قبــور، ففــت التزكيــة فقــا يتعرفــون عليــك وعلــه لوصــك، وهــاا حــم طبيعــت 



للتأكــد مــن أتهيلــك العلمــت وشــهاداك، وهــ  يريــدون أن يتلمســوا احلقيقــة ثّن لــديك 

ب، فــقذا كاصـــه م هالاــك فـــوك مــ هالهت ، فقصّـــك مرفــو  وال يريـــدوصك، معرفــة وجتـــار 

وأّما إذا وجـدوا فيـك صـو  مـن تالشـفافية  وختـدمه  أحتوـنوي فـورا ، وأعلـ  ثّن السـراك 

وهبــاه الطريقــة القــارة يريــدون صشــر الفســاد، وخلــم بلبلــة ه ا تمــع، وأذكــر دائمــا  ثّن 

ادات ا ــزورة، وأصــه اعلــ  ثن عــددا  مــن العديــد مــن مــوظفت احلكومــة مــن محلــة الشــه

ه ال  وبعد سقو  صن  بغداد جلبوا من العـراك شـهادات مـزورة ه اهلندسـة، وهندسـة 

 الكهرق  و ريها.

حاول أن ال ااه  إ  مديرية اخلزينة ه السليماصية، ألن السـيد تو  مـن أجـ  اوقيعـا 

بكــرة، وإذا حصــ  هــاا تفقــا  يقــول لــك علــه شــاكلة الكســا  مــن ا صــريني: اعــال 

فأذهـ  دون اوقــف لـألش معــاون ا ـدير ولديــا العـالج الفــوري  عرفتـا التامــة بتصــرفات 

 ا وظف ا قصر تو  وه هاه احلالة أرفع يديك للدعا  من أجلا ولكت يبقه وين ح.

ال اتع ـ  عنــدما اشــاهد طــوابري عمــال مــن الفليبــني وســريالصكا وجنــوب شــرك آســيا، 

  خيـــدمون لقـــا  أجـــور منخفوـــة، وال عالقـــة هلـــ  قلبطالـــة ا تفشـــية ه وأعلـــ  ثّن هـــ ال

البالد، ألن احلكومة ه كردستان ال تاسـتطيع  حـ  مشـكلة العمـال والبطالـة واألجـور 

ه الـــوطن األم، لــــاا أخـــا النــــاس مــــن ا قـــاولني والطبقــــات الطفيليـــة ا شــــعة يفتوــــون 

ر زهيـدة، وأعلـ  ثن ا شـكلة ال مكاا  مهمتها إستقدام عمال من خارج الوطن ثجو 

حتـــ  هبـــاه الطـــرك البعيـــدة عـــن الدراســـة العلميـــة الدقيقـــة، وعليـــك الـــدفا  عـــن العمـــال 

وا طالبــــة بســــن قــــاصون عمــــ  حيفــــب كرامــــة هــــ ال  العمــــال الــــاين أصــــبووا ألعوبــــة بيــــد 



ا شعني، ومهما كاصـه احلالـة فالعمـال أخـوة أينمـا كـاصوا، وأن التوـامن األبـت واجـ  

 ك  زمان ومكان.ه  

ــــدما اشــــاهد شــــقم الســــيد زكــــراي ه كردســــتان، فهــــت ايلــــة جــــدا ، وال  ال اتع ــــ  عن

انـــدهش فالســـيد زكـــراي كـــان ه الســـويد ويعـــيش علـــه مســـاعدات صـــندوك اإلعـــاانت 

دوالر اقريبـا    300  ساعات ثلفـت كـرون سـويدي ت6اإلجتماعية، أو كان يغ  لـ ت

د رأس الســنة، ال اتع ــ  ألصــا كــان حيصــ  علــه عنــد إقامــة احلفــالت ه صــوروز وأعيــا

مــــال قليــــ ، ولكــــن عليــــك أن اســــأل واقــــول لكــــ  مــــن يتومــــ  مســــ ولية الوضــــع ه  

كردســــتان: كيــــف إســــتطا  الســــيد زكــــراي بنــــا  الشــــقم؟؟؟؟؟ فالســــيد زكــــراي لوحــــده ال 

تيستطيع  بنا  كوش من اخلش  إن بقه عله راابا من صندوك اإلعاانت ه السـويد، 

فــت كردســتان يقولــون ثّن الســيد زكــراي هــو وســيا  بــني مســ ولني حكــوميني ال هتــت  ف

ومقـــاولني أاــــراي، فهـــ  مــــن جميــــ ؟؟؟؟؟؟؟، واألفوـــ  لــــك أن اشـــ ي آلــــة موســــيقية 

  أايم 5واصــبح مغنيــا  ه ســاعات علــه  ــرار اعلــ  اللغــة الصــينية بــدون معلــ  خــالل ت

 فقا، لتصبح خالل أايم مالكا  لشقم ايلة، 

مــــن األ ـــــاين اهلابطــــة والكليبـــــات األكثــــر هبوطــــا  فقهّنـــــا زينــــة الفوـــــائيات ه  ال اتقــــزز 

كردستان، ولكن أطل  من الناس بفر  إرادهت   نع إصتشارها، وحفاظـا  علـه األ ـاين 

الكردية األصيلة، وأصه اعل  ثّن األ اين اهلابطة هت كـالربام  اهلابطـة مثـ  بـرانم  بـال  

 وهت كثرية.كن ول تىب كا ص ول  و ريها، 



إفـــرح عنـــدما اشـــاهد مكتبـــة أو شـــار  أو أي صـــرح آخـــر حيمـــ  اســـ  القائـــد الكـــردي 

مصـــطفه قرزاين، وأفـــرح إذا ســـرت ه شـــار  حيمـــ  أ ـــا  بـــريه مـــريد، محـــدي، كـــوران، 

بيكـا س، دلــدار، حــاجت قــادر كــويت، مـالي جزيــري وآخــرين مــن أعــالم وشخصــيات  

الت هلـــــا مســـــميات  ريبـــــة عـــــن  كردســـــتان، ولكـــــن الحـــــب ثن بعـــــض الشـــــوار  واحملـــــ

كردســتان، وأت يقــدم أصــواب هــاه التســميات أي شــت  لكردســتان، وأت يكوصــوا أبــدا  

جــــديرين لكــــت يــــاكرون، ومــــن األفوــــ  اإلهتمــــام بشخصــــيات كــــا واهري مــــثال ، أو 

ا ناضلني الاين ضووا ه سبي  حترير كردستان، عليك اإلحلاح والعمـ  علـه إزالـة كـ  

الـــوطن األم، وقـــ  ثّن كردســـتان هـــت مـــوطن عطـــا ايـــ  ال كمـــاين، شـــت  ال يرمـــز إ  

وأبو صصري، وأبو اي ، وحبي  ا احل من الشـع  الكلـداين السـرايين اآلشـوري، حممـود 

إيــــزدي وهاشــــ  حــــاجت جنــــدي وآخــــرين مــــن القوميــــات ا تآخيــــة ه كردســــتان، ومــــن 

خـدموا الكـرد إبخـال   األفو  أن حتم  الشوار  وا تاحف واحلـدائم دائمـا  أ ـا  مـن

 من اعالم الكرد وشعرا  وفناصني وموهوبني ومناضلني.

ال اتع ـــ  عنـــدما اســـمع مـــن الفوـــائيات الكردســـتاصية ثّن اهوريـــة إيـــران اإلســـالمية 

ــــاطم مــــن قوــــا  قلعــــة دزة، إذ أهنــــا اصــــبوه عــــادة يوميــــة ألعــــدا    اقصــــف يوميــــا  من

طننـــــا األم، وه صفــــا وقـــــه كردســــتان، ولكـــــن اّع ــــ  ألّن ا ســـــ ولني ه حكومــــة و 

القصــف اإليـــراين حيتفلــون بفـــتح بـــر بــني حـــاجت عمـــران الكردســتاصية تالعـــراك  وخاصـــة 

ــــة إيــــران  ــــران ، وهــــ  يشــــيدون مبواقــــف مســــ ويل اهوري ""برياصشــــهر"" الكردســــتاصية تإي

اإلسالمية لعمله  ""النبي "" ه إستقرار األمن عله احلـدود بـني الـدولتني، ال اتع ـ  



ري قصــف منــاطم كردســتان ويصــرح الســيد جبــار ايور النــاطم الر ــت قســ  عنــدما وــ

قــوات البيشــمركة وهــو يقــول: مــن ا فــرح أّن اهوريــة إيــران اإلســالمية قصــفه منطقــة 

 قلعة دزة ولكن أت اكن هناي خسائر بشرية، الحب عبارة تمن ا فرح  وق  ماشئه.

أن تدح واث  عله ا واصـ   ال اتع  ، ففت كردستان العديد من الع ائ ، وعليك

اإلوابية، وحافب عليها كما حتافب عله حدقة وب بـ  العـني، وأعمـ  هبمـة وصشـا  مـن 

أجــ  ارســيخ مــاهو جيــد، ولكــن حــارب بكــ  قــوة ا واصــ  الســلبية والفســـاد اإلداري 

 والرشوة.

 كلمة أخرية ال بّد من ذكرها واقف علـه حقيقتهـا بنفسـك، وال اتّع ـ  إذا قـال ا ـر 

ثّن دور األحـزاب الكردسـتاصية األخـرا الـق يطلقـون عليهـا اسـمية األحـزاب الصــغرية، 

ــــق اشــــاري احلــــزبني الكبــــريين ه احلكومــــة وبر ــــان كردســــتان خ ــــول جــــدا ، فهــــاه  وال

األحـــــــزاب ال انتقـــــــد ال ـــــــواهر الســـــــلبية مثلمـــــــا اريـــــــد أصـــــــه، وال اســـــــتخدم العبـــــــارات 

 ، وإذا مـا إصتقـدوا حالـة مـن احلـاالت العديـدة، وا صطلوات إاّل مبا فيها اخلري ألصفسه

 فيعمدون إ  كالم ا امالت الق ال انفع، ب  اور.

  

 الصرا  عله النفوذ وا صاحل وا اليني

 ه حزب االحتاد الوط  الكردستاين..

  

 



 
  ا ـاا / ا اصيـا صـزار

  كاا  كردي عراقت

 

 
 صوشريوان والطلباين

  

اــواارت ه اآلوصــة األخــرية حــدة الصــرا  الــدائر بــني صوشــريوان مصــطفه القيــادي البــارز 

الســابم ه اإلحتـــاد الـــوط  الكردســـتاين الـــاي يتزعمـــا جـــالل الطالبـــاين رئـــيا اهوريـــة 

ن القيـادات الرئيسـة ه اإلحتـاد الـوط  الكردسـتاين، ال سـيما بعـد العـراك، وبـني عـدد مـ

أن اعــــر  الســــيد صوشــــريوان مصــــطفه وبشــــك  صــــريح للفســــاد ا ستشــــري ه إقلــــي   

كردستان وقب  ذلك اعرضـا،  ـري ا باشـر، لقيـاديني داخـ  االحتـاد الـوط  الكردسـتاين 

 صفسا.



 إليـالا أن كـ  الصـراعات وأكد مصـدر مطلـع مـن داخـ  اإلحتـاد الـوط  الكردسـتاين

الدائرة داخ  اإلحتـاد الـوط  ه خطهـا العـام ليسـه بصـراعات فكريـة أو مبدئيـة، وإاـا 

اتخا أساس ا إجتاه ا ميي  إ  لغة ا صـاحل والنفـوذ، وإن أي ايـار منهـا ال حيمـ  مشـروع ا 

ــــــا ال يرجــــــه أي خــــــري أو صفــــــع مــــــا مــــــن كــــــ   ــــــالك فقص سياســــــي ا فكــــــراي  متكــــــامال ، ول

 ا ع عة" الدائرة.هاه"

وعله الر   من أن التقارير اناقله ثن السيد كوسرت رسول علت، الشخصية احملوريـة 

ه اهلرم القيادي لالحتاد الوط  الكردستاين وانئ  رئيا إقلي  كردستان، قد هدد عرب 

اهلااف صوشريوان مصطفه، لكن السيد علت سار  إلصدار بيان خا  بتكـاي  النبـأ 

 عـــن الصـــوة، فيمـــا أحملـــه مصـــادر أخـــرا ا  إحتمـــال أن يكـــون الســـيد  وعـــد ه عـــاراي  

كوســرت رســول، قــد قــال كالمــا  شــديد الله ــة بشــأن صوشــريوان مصــطفه ه جمالســا 

 اخلاصة وسرب هباا الشك .

حســـ  مارشـــح مـــن الصـــرا  الـــدائر االن ه حـــزب رئـــيا اهوريـــة العـــراك ومـــا ذكراـــا 

اليــالا، إبصــا ه صــدد العمــ  مــن أجــ   مصــادر مقربــة مــن الســيد صوشــريوان مصــطفه

أتسـيا إعـالم مسـتق  يسـاه  ه خلـم رأي عـام كـردي ضـا ا، واـاكر هـاه ا صـادر 

االقلـي  ومصـلوتا،   ان للسيد مصـطفه طموحـات كبـرية أخـرا اصـ  كلهـا ه خدمـة

ا ه إصــالح  وهـو ال يريـد أن يكــون معارض ـا بقـدر مــا يسـعه ألن يكـون عــامال  مسـاعد 

ة و"إجتثــاق" الفســاد ا ستشــري ه كافــة أ ــا  االقلــي . ومــع أن دعواــا اخللــ  ومعا ــ

االخـرية "احلـارة" إ  اإلصـالح والــق أطلقهـا مـن خـالل مقابلــة صـوافية مـع الصــواه 



الفرصســت ا عــروا "لــويا كــوجريا"، قــد جــا ت ه ذروة صــراعا "ا تعــدد" ا واصــ  مــع 

ان ،تلـف القـوا السياسـية الكرديـة  بعض من أقطاب االحتاد الوط  الكردستاين،  ري

قد لزمه جاص  الصمه من هاه الدعوة وآملرت عدم الرد ثي شك  مـن االشـكال، 

وهـــو مــــا يفســــر ه حـــد ذااــــا قــــوة وأ يـــة وحساســــية مــــا طرحـــا الســــيد مصــــطفه، بــــ  

واــاه  مصــادر سياســية مســتقلة ا  أن دعــوة االصــالح هــاه قــد اكــون القشــة الــق 

 ستقص  ظهر البعري.

" االعالميــة، والــاي كــان ســيد صوشــريوان مصــطفه ا شــرا اآلن علــه م سســة "وشــاال

ا  زمـــن قريـــ  انئـــ  الســـكراري العـــام لالحتـــاد الـــوط  الكردســـتاين، وكاصـــه التوقعـــات  

كلها اص  ه سياك اسلما للمنص  القيـادي االول ه االحتـاد الـوط  الكردسـتاين، 

السـيد الطالبـاين، لكـن إبتعـاده ا فـاج   خصوصا  بعد التقـارير الـق وردت بشـأن مـر 

و ـــري ا توقـــع عـــن الـــدائرة احلزبيـــة قـــد جـــا  بشـــك  بعيـــد عـــن كـــ  التصـــورات، بـــا دفـــع 

 ق راقبني إلعادة الن ر بتوليالهت  السياسية هباا اخلصو .

واشري أوسا  صوافية كردية مطلعة، ثن اوقيه إبتعاد السيد صوشريوان مصطفه عـن 

د جـــا  متزامنـــا  مـــع الـــك االزمـــة احلـــادة الـــق يعيشـــها االحتـــاد الـــوط  العمـــ  احلـــزيب، قـــ

الكردســتاين وحالــة اليــأس الــق انتــاب عمــوم االوســا  ا ماهرييــة الكرديــة مــن احلــزبني 

الرئيســـــيني. هـــــاه االوســــــا   اقـــــول ثن الســـــيد صوشــــــريوان ا عـــــروا بفطنتـــــا ودهائــــــا 

صالحها وكالك يريد النأي جباصبـا السياست، يريد اخلروج من دائرة حزبية مي وس من إ

بعيدا  عـن جتربـة سياسـية شـاري فيهـا حزبـا بصـورة مباشـرة، ولـالك كـان جـز ا  مـن الـك 



الت ربـة ومســ ول مــن الناحيــة االخالقيــة عنهـا. واقــول مصــادر صــوافية كرديــة أخــرا؛ 

ان الســــيد مصــــطفه الــــاي يقــــول بصــــريح العبــــارة اصــــا مثلمــــا كــــان شــــريكا  ه النوــــال 

مـع االحتـاد الــوط  فقصـا "أي صوشـريوان" شـريك أيوــا  ه ملـروة االحتـاد الــوط   السياسـت

الكردســـتاين، قـــد ال يكـــون موفقـــا  إبختيـــار هكـــاا اعبـــري يشـــ  مـــن كلماهتـــا الكثـــري مـــن 

رائوــة الفســاد الــاي هــو بصــدد حماربتــا وإجتثاملــا، وقــد ال يكــون إببتعــاده موفقــا  ه أن 

ا لــو كــان ققيــا  ه صــفوا االحتــاد، وا كــد هــاه حيــدق أي اغيــري مثلمــا هــت احلــال لديــ

ا صادر ثصا وه ك  االحوال فقن إبتعاد السـيد صوشـريوان عـن الوسـا احلـزيب لـن وعـ  

منا البط  ا نقا وال سيما أن اربّم الناس قد إزداد كثريا  من احلالة السـيئة ويتصـورون ان 

هت عله مسائ  أخرا أبعد مـا إختالا صوشريوان ليا عله ا سائ  ا بدئية بقدر ما 

 اكون عن القوااي ا بدئية، ب  اصا يريد أال يكون داخ  سفينة ه طريقها ا  الغرك! 

 ا ال  تيار، صد لنوشريوان أم جمرد مناور؟

ا ــال  تيــار، عوــو ا كتــ  السياســت لالحتــاد الــوط  الكردســتاين، وا قــرب مــن زعــي  

رد بشـك  مباشــر علــه اصـرحيات الســيد صوشــريوان االحتـاد الــوط ، كـان الوحيــد الــاي 

ــــادات االحتــــاد الــــوط   ــــق اتعلــــم بتهديــــد بعوــــه  مــــن قي مصــــطفه  صــــو  الــــك ال

الكردستاين لا، وعله الـر   مـن أن رد ا ـال  تيـار كـان "اوفقيـا  هـادة " لكنـا مـع ذلـك 

ئيا، أ ر عاصفة مـن التكهنـات بتلـك اخلالفـات العميقـة الـق يعصـف هبـاا احلـزب الـر 

علــــه الــــر   مــــن أن العديــــد مــــن ا ـــــراقبني وا تــــابعني يرجعــــون جــــاور اخلالفــــات بـــــني 

صوشـريوان مصــطفه وا ـال  تيــار ا  أايم العمـ  السياســت والعسـكري ضــد ص ـام حكــ  



الــــرئيا صــــدام حســــني، وحــــىت أن بعوــــه  يشــــري ا  أن ســــياك رد ا ــــال  تيــــار علــــه 

"، هـاا ا  جاصـ  أن عوـو آخـر ه ا كتـ  صوشريوان حتم  ه طياهتا "طـابع إصتقـامت

السياســت لالحتــاد قــد دخــ  دائــرة الصــرا  ا باشــر مــع الســيد صوشــريوان مصــطفه، وهــو 

الســـيد ارســـالن قيـــز، لكـــن يبـــدو أن جـــاوة الصـــرا  االساســـية اتقـــد بـــني ا ـــال  تيـــار 

ئــ  وصوشـريوان بشــك  خــا ، إالّ أن التصــرحيات الــق أد  هبــا الــدكتور بــره  صــاحل ان

الســــكراري العــــام لالحتــــاد الــــوط  الكردســــتاين،  صــــو  الســــيد صوشــــريوان لعــــدد مــــن 

الصوافيني الكرد، قد أكدت ثن االحتـاد الـوط  الكردسـتاين لـيا ه ع لـة مـن أمـره 

للوكـــ  علـــه مســـاعت الســـيد مصـــطفه، ال ســـيما عنـــدما خاطـــ  بلغـــة  لـــ  عليهـــا 

شـــريوان، إحـــ ام هليبـــة االحتـــاد الـــوط  ا نطـــم واحلـــر  قـــائال  : "إحـــ ام هيبـــة الســـيد صو 

ــــ  مــــن أحــــد ه داخــــ   ــــن يقب ــــا "ل ــــا أ ــــح مــــن جاصــــ  آخــــر ا  اص الكردســــتاين"، لكن

الصراعات الدائرة داخ  االحتاد أن يسعه ا  ختريـ  الصـفوا، ألن السـعت لتخريـ  

 الصفوا خا أمحر وهاا رأي السيد صوشريوان أيو ا".

أيوـــا  ا  أن يكـــون حـــارا  جـــدا  ه اصـــرحيااا ويبـــدوا ان الـــدكتور صـــاحل قـــد ســـعه هـــو 

ولالك ففت الوقه الاي أشاد فيا قلسيد صوشريوان فقصا أ ح ضـمنيا  ا  اخلـا االمحـر 

لالحتــاد الــوط  والــاي يقــول عــدد مــن قيــادي االحتــاد الــوط  الكردســتاين ثن الســـيد 

اري العـام لالحتـاد صوشريوان بصدد "ختريبا وشقا"، بـا يعطـت االصطبـا  ثن انئـ  السـكر 

الــوط  حيــاول "إرضــا  الطــرفني" بــا يعــ  "إبقــا  االمــور علــه حالتهــا" ا  أجــ  قــد ال 

يكون  ري مسمه. لكن ا ه  ه االمر هو أن السـيد بـره  صـاحل ه اصـرحيااا االخـرية 



يشــــري ا  أن مســــألة االصــــالحات قــــد طرحــــه علــــه بســــا  البوــــا ه إجتماعــــات 

د الـــوط  وهـــو أمــر يشـــري ا  أن االحتـــاد الـــوط  قـــد مييـــ  ا  ا كتــ  السياســـت لإلحتـــا

 "اللع " مع الرج  الثاين "سابق ا" من قناة االصالحات الق يدعوا إليها.

ويتميــز الســكراري العــام لالحتــاد الــوط  الكردســتاين، مبهاراــا الفائقــة ه اللعــ  قحلبــال 

، وقـد كــان قرعــا  ه الســيطرة داخـ  االحتــاد وهــو خبــري إبدارة حلبـات الصــرا  مــن بعيــد

عله العديد من احلاالت ه الوقه ا ناس . لكن الاي مينح الصرا  احلـايل الـدائر ه 

أروقـــة االحتـــاد الـــوط  الكردســـتاين، هـــو أن أحـــد الطـــرفني يتمثـــ  ه رفيـــم دربـــا العتيـــد 

السيد صوشريوان مصطفه زعي  عصبة شغيلة كردستان النصـف ا كمـ  لالحتـاد الـوط  

الكردســتاين، كمــا أصــا كــان علــه الــدوام القطــ  ا نــافا لــا وكــاان علــه الــدوام يعيشــان 

حالة مـن الصـرا  بينهمـا. ويبـدو أن السـيد الطالبـاين يكتفـت حاليـا  مبراقبـة االوضـا  مـن 

بعيد، عله الر   من أن اصـرحيات السـيد بـره  صـاحل  صـو  السـيد صوشـريوان يشـ  

ا، وه كـ  االحـوال، فـقن السـيد الطالبـاين أيخـا الثقـ  منها رائوة السكراري العـام صفسـ

واالعتبـار السياسـت وا يــداين للسـيد مصــطفه ه االعتبـار عنـدما يتخــا أي قـرار، لكــن 

هنالـــك صقطـــة مهمـــة، وهـــت ان الطالبـــاين معـــروا عنـــا أيوـــا  ه الكثـــري مـــن االحيـــان 

 وقـع ومفـاج  لل ميـع. قلطريان خارج السرب با يعطت إحتماال  أن يتخا قـرارا   ـري مت

 احلزب الدميقراطت الكردستاين: بني التوجا والتشميه

ين ــــر دومــــا كــــال احلــــزبني الرئيســــني ه إقلــــي  كردســــتان، مبنتهــــه احلــــار ا  أي مســــألة 

ــــك ان كــــال الطــــرفني يعيشــــان حالــــة  حساســــة أو إســــتثنائية اتعلــــم قلطــــرا اآلخــــر ذل



عنــدما حيصــ  لــا أي أمــر  ــري التــوجا مــن "التشــميه" مــن جاصــ  الطــرا ا قابــ ، 

مستو  الوقو ، وبـديهت أن يراقـ  احلـزب الـدميقراطت الكردسـتاين هـاا الصـرا  ا ثـري 

داخــ  االحتــاد الــوط  الكردســتاين ويتابعــا بدقــة متناهيــة وعــرب عــدة قنــوات، لكنــا مــع 

قــد ال االخـا قالعتبــار حالــة الصــرا  التـارخيت ا ــزمن بينــا وبــني االحتـاد الــوط ، إالّ إصــا 

يكــون متومســا  حلــدوق أمــر جســي  قــد ال حيمــد عقبــاه حلليفــا وخصــما التــارخيت، ال 

ا، ب  إن أطراف ا مطلعة ه أربي  اـاه  ا   سيما ه هاه ا رحلة احلرجة واحلساسة جد 

أن بقــا  االمـــور علــه هـــدوئها ال ـــاهر أفوــ  مـــن إ رهتـــا وإيصــاهلا ا  ذروة قـــد اكـــون 

هـاا ا  جاصـ  أن مـراقبني حمايـدين وـدون بقـا  الطالبـاين  "عبثية" ه أفو  احلـاالت.

عله رأس إحتاد وط  "قوي" قد خيدم مصاحل احلزب الدميقراطت الكردسـتاين أكثـر مـن 

أي أمر آخر مسـت د داخـ  االحتـاد الـوط  الكردسـتاين. وأكـدت أوسـا   مـن داخـ  

ــــــدميقراطت الكردســــــتاين معــــــار   ســــــألة  االحتــــــاد الــــــوط  الكردســــــتاين ثن احلــــــزب ال

االصالحات "ا  النخا " وإصا ال ميي  أبدا  ا  دع  ومساصدة التيار االصـالحت الـاي 

 يقوده صوشريوان مصطفه. 
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بـدأت الصــراعات الداخليــة بــني قــادة األحــزاب الكرديــة ا هــر إ  العلــن وقألخــل ه 

صفوا االحتاد الوط  الكردستاين حيا ا كد األصبا  الواردة من كردسـتان إن أقطـاب 

حلـة مقبلـة وقريبـة، مصـادران ا كـد جديدة بدأت ا هر بغر  إدارة العملية السياسية  ر 

إن أحــد األحــزاب الكبــرية ه كردســتان يعلــ  دورا  كبــريا لغــر  خلــم قطــ  مــوايل لــا 

 ضمن األقطاب الق بدأت ا هر ه االحتاد الوط  الكردستاين.

وضــمن الــك الصــراعات فقــد اهتــ  عوــوي ا كتــ  السياســت لالحتــاد الــوط  ارســالن 

ـــــار صوشـــــريوان  ـــــز ومـــــال  تي ـــــرب مـــــن م سســـــت االحتـــــاد الـــــوط  قي ـــــاي يعت مصـــــطفه ال

الكردسـتاين ثصـا قـد اسـتل  مبـالغ مـن االحتـاد إضـافة إ  قطـع أراضـت، ولكنـا يســتخدم 

 ما استلما من مبالغ ضد االحتاد الوط .

اصــــريح عوــــوي ا كتــــ  السياســــت لالحتــــاد قابلــــا اصــــريح شــــديد الله ــــة مــــن قبــــ  

ه اتبعــة  كتــ  ان ــي  احلــزب الــاي صوشــريوان مصــطفه حيــا قــال إن م سســتا ليســ

يديره ارسالن قيز وإهنا ليسه من مة ااهريية كت اكون اتبعة  ال  تيـار الـاي يـدير 

 ش ون ا ن مات ه االحتاد.

الغريـ  إن صوشــريوان الــاي يــدعت ثصــا يواجــا الفســاد ه كردســتان والــاي بــدأ يتوــول 

مليــــون دوالر مــــن  10ا علـــه إ  حـــديا يــــومت للمــــواطنني ه اإلقلـــي  اعتــــرب حصــــول

جالل الطالباين حم مشرو  ب  اصا قال.. ثصا صرح ه صويفة سا يب االلك وصية اصـا 

 يعترب صفسا شريكا  لالحتاد ه ملرواا .



  

 حيمت االكراد من
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كردسـتان  ا نفصـ  إداراي  وا سـتق   لنبدأ مبراجعة من ـزات احلـزبني الكـرديني ه تاقلـي 

عمليــا  منــا التســعينات كموميــة بريطاصيــة ـ أمريكيــة. لقــد تيــزت سياســة احلــزبني ومنــا 

للعالقـة اخلاصـة مـا بـني عــرب  واصعـدام الفهـ  االسـ ااي تاحـتالل العـراك بقلـة الـوعت 

جتلـه حـاالت قلـة الـوعت ه  وأكراد العراك ومصلوة ا واطنني االكراد قلتوديد. وقـد



ــــارزاين قالضــــافة ايل ا واصــــ  العســــكرية  ا واصــــ  السياســــية وخاصــــة مــــن قبــــ  الب

  .واالقتصادية التنموية

زاين مقابلــة تــر دون أن يســتعر  فيهــا عن هيتــا البــار  مــن الناحيــة السياســية، أت يــ ي

التهديد حبرب أهليـة اذا أت يـت  انفيـا مـا يريـده، عـاجزا   القومية ملوحا  أما قالصفصال أو

عندما يتغري اجتاه الـرايح السياسـية، ومـا أسـر  اغريهـا اذا مـا  عن الن ر ا  االايم ا قبلة

ين ر ا  حالتا ليـتعب، ولي نـ  أبنـا  أمريكا! وفش  البارزاين ان  اعارضه مع مصاحل

قوميااــا وأدايصــا مغبــة أخطــا  تالقــادة . وكــان جلوســا مــع البقيــة ه  شــعبنا علــه انــو 

م  ــا  لــا. يقــول اصــا يكــره احلوــور ا  بغــداد وهــاا مــن حقــا، فا ــدن   ا ــ تر الصــواه

وعلهـا  خصائصها واترخيها وحوورها الاي حيببها ا  البعض أو كالناس، لك  مدينة

اآلخـر، و ـن صعلـ  ثهنـا حمبوبـة مليـون كـردي بغـدادي. وهـو  مكروهـة مـن قبـ  الـبعض

يــاكره ثصــا العلــ  الــاي رفعــا ا نــود العراقيــون الــاين ســا وا  يكــره العلــ  العراقــت ألصــا

السياســية مــن  ــارات وجمازرتالقائــد  اآلخــر أي الطالبــاين أايم  قصقــاذ حيااــا وقياداــا

الســـابم إلســـتعادة أربيـــ ، احملميـــة أمريكيـــا  وقتهـــا ه أواســـا   ـــاماســـتغاق بـــرئيا الن

حيـاول ا ـر  صسـيان أخطائـا مت نبـا  الن ـر اليهـا أوالتفكـري هبـا،  التسـعينات، إذ  البـا  مـا

اخلطـأ هـو االقتتـال الوحشـت بـني قيـادة وبيشـمركة احلـزبني الكـرديني  خاصـة اذا مـا كـان

مـدين، ويـزداد اخلطــأ  5000يزيـد علـه  سـنوات وقتـ  جرائهـا مـا الـق اسـتمرت عـدة

 ا ع  ه مركز يدعت فيا التمثي  القومت لالكراد دون  ريه . جسامة اذا كان القائد



ه رد علــه ســ ال حـــول  2005البــارزاين قــد حــار ه آاير تمــايو   وكــان مســعود

اــداعيات الوضــع العراقــت، مــن أصــا إذا مــا الحــه بــوادر حــرب أهليــة ه العــراك، فـــقن 

أر  تتـد حسـ  اخلـرائا ا عروفـة، مـن زاخـو أقصـه  كراد قد يسـتقلون بدولـة علـهاال 

جنوق ، اشم  حماف ات أربيـ  ودهـوي والسـليماصية  مشال العراك، وحىت منديل وخاصقني

من حماف ة داي . كما أكد خالل مقابلتـا مـع  وكركوي، وسن ار من ا وص ، ومناطم

تــوز تيوليــو ، ه معــر  رده  31العربيــة بتــاريخ  قنــاة احلــرة االمريكيــة الناطقــة قللغــة

مـن الدسـتور قـائال  :   140أتخـري انفيـا ا ـادة  علـه ا طالـ  الداعيـة ا  اعـدي  أو

ولسـنا علـه إسـتعداد خلـو  النقـاذ ه هـاا  تليا هناي أي جمال لتعدي  هاه ا ادة،

الدستور تست دي ا   ا ادة أو إلغائها من الشأن ، مويفا  ثن أي حماولة لتعدي  هاه

خطــورة، منهــا إحتمــاالت صشــوب حــرب  أن أتخــا األوضــا  ه العــراك منوــه أكثــر

ان الن ــاح الرئيســت الــاي حققــا  أهليــة فعليــة . اصــرحيات كهــاه اشــري بوضــوح ا 

اغريـ  ا ـواطنني االكـراد عـن  احلزقن الكرداين، منا بدايـة التسـعينات وحـىت االن، هـو

قل ل  واخلوا من اهل ـوم  رويعه  مستغلني مشاعر االحساساخوهت  داخ  العراك وا

أية عالقـة وديـة مـع أي  عليه  من قب  القوميات االخرا فوال  عن قطع االم  ققامة

قلدميقراطيــة ه كردســتان ،  بلــد عــريب ألن البلــدان العربيــة تختشــه قيــام اقلــي  يتمتــع

ا غـراه والسياسـت واألصسـاين  حس  اعبري أحـد السياسـيني. واذا مـا ص ـران ا  الوضـع

احمليطـة بـا، والـق يعتمـد عليهـا واعتمـد  لالقلـي  لرأينـا اسـتوالة عزلـا عـن البلـدان واألمـ 

االصفصال أساسا  اذا ما كـان هنـاي عـراك  عليا عرب القرون، فوال  عن عدم احلاجة ا 



ه ظــــ  مســــتق  موحــــد يتمتــــع قلدميقراطيــــة وحــــم اقريرا صــــريالاي يســــاصده العراقيــــون 

الســـيادة واإلســــتقالل، ولوجــــدان ثن مأســــاة ا واطنـــالكردي العراقــــت مســــتقبال  ســــتكون 

مصنوعة ثيدي تالقيـادة  احلاليـة، كمـا أن مصـيبة ا ـواطن العراقـت عمومـا  مصـنوعة مـن 

اصغمــر احلــزقن أكثــر فــأكثر ه  قبــ  قــادة االحــتالل ايعــا . مــن الناحيــة االقتصــادية،

من كت  عن هاا ا اصـ  هـو  ري والواسطة واحملسوبية ولع  أفو الفساد ا ايل واالدا

الشع  الكردي  دكتور فريدون رفيم حلمت وهو القومت الكردي احلريل عله حقوك

احملاف ــات  ا سـلوبة مـن قبـ  قياداـا إذ علـه الــر   مـن االسـتقرار االمـ  والسياسـت ه

وحصـول  وبنـا  العمـاراتالكرديـة الـثالق وفـتح قب االسـتثمار االجنـيب واخلصخصـة 

االساسية   ق ئة من ميزاصية الدولة إالّ أن  حتسني اخلدمات 17احملاف ات الثالق عله 

التموينيـة  كا ا  والكهرق  واخلدمات الصوية أت يت  واليزال ا واطن يعتمد عله احلصـة

 الشهرية ويعاين من الفقر ا دقع.

رار ا ـواطنني ا  شـرب واسـتخدام ا يــاه للشــرب واضـط وادا عـدم اـوفر ا يـاه الصـاحلة

حيــا اعلنـه وزارة الصــوة اصـابة مــا يقـارب اخلمســة  ا لوملـة ا  اصتشـار وق  الكــولريا

قالسـهال بسـب  ا يـاه ا لوملـة، ومعـروا  حالـة اصـابة 1600آالا شخل ووجـود 

يــاه األقلــي  رفاهــا  ورقيــا ، اســتل  ا  % فقــا مــن منــازل الســليماصية، أكثــر مــدن30أن 

عاما  من األستقالل الفعلت عن السلطة ا ركزيـة. كـالك ت  16الصاحلة للشرب  بعد 

ا دينــة. وقــد كتــ  الصــواه  اختــاذ االجــرا ات ا طلوبــة ه ،يمــات الالجئــني جنــوب

للمخيمــات الــق اوـــ   قاريــك كــوبرن ه صــويفة االصدبنـــدصه الربيطاصيــة املــر زايراـــا



ا ـــا  الصـــاحل   ا خيمـــات ا ــاكورة يشـــكون مـــن قلــةالنــازحني العـــرب، ان ا قيمــني ه

الوقـه  للشـرب واصعـدام اخلـدمات الصـوية واجبـاره  علـه البقـا  ه ا عسـكرات طـوال

لـــئال  االّ ه أايم حمـــددة مـــع مـــنعه  مـــن العمـــ  وحفـــر ا ـــاري لتصـــريف ا يـــاه ا لوملـــة

  !كر وحس  اصريح أحد ا شرفني عله ا عسكر تيستقر النازحون ه ا عس

  

 قادة االكراد يشتمون االكراد!

  

 علت سريي  / اس اليا

 كاا  كردي عراقت

  

  

 
  



سلطة إقلي  ك ردستان العراك، بدأت اشعر  وا شديد، بسـب  إقـ اب ،ـاطر إ اهلـا 

ـــردي، و ّيهـــا وإســـتغراقها وإ الهلـــا ه شـــهواهتا وجرائمهـــا. ســـلطة احلـــزب  للشـــع  الك 

الــوط  تالك ردســـتاصيني ، اشــعر أن شـــع  ك ردســتان بتلـــ  اليـــوم الــدميوقراطت واإلحتـــاد 

بغوـــ  طفـــح بـــا الكيـــ . هـــ  مـــن ا عقـــول أن ال اقـــدر ســـلطة، يـــديرها مـــن يعتـــربون 

أصفســه  أبنــا  ك ردســتان، مــن إهــاز مــا قّدمــا الن ــام الســابم البائــد، الــاي أعتــرب عــدو 

 األكراد القومت؟!

 أو آجــال  إصف ـــار النــاس فـــوك رأس صعــ  طفــح الكيـــ . وكيــ  الشــع  يســـك  عــاجال  

سلطة منوطة، جتاوزت كّ  مقاييا اإل طـا  ! ومـن هنـا فبمـا أن الشـع  منـا مـدة، 

بــدأ يتملمــ ، ويــدري أن عليــا إطــالك لســاصا وإســتعمال يــده، وهــاا مــا اقــوم بــا اليــوم 

الصـوافة وا ن مـات والشخصـيات ا سـتقلة الـق أت ميسـها الفسـاد، أية اصـريح السـيد 

 تشريوان قرزاين ليقول لنا ضمنا ، أن شكوا األكراد ولومه  انبعان من تكس  !صي

اي أن األكـــراد أت، وال يقـــدرون علـــه إعالـــة أصفســـه ، وبنـــا  حيـــاة ســـعيدة هلـــ ، لـــالك 

يتهمــــون احلكومـــــة قلتقصــــري! واحلـــــال فــــقن إعتقـــــاد الســــيد صيتشـــــريوان قرزاين ا ـــــبّطن، 

أن احلكومــــة والســـلطة ومثار ــــا وملرواهتمـــا، حــــّم وإعتقـــاد مســــ ويل إقلـــي  ك ردســــتان هـــو 

 وملك شرعت ألحزاهب ، وعليا فقن الشع  مس ول عن صفسا وعيشا!

مادامه الطبابة والصوة موموصتان للمس ولني، ه أرقه مراكـز اإلستشـفا  العا يـة ه 

بــالد الغــرب، فــال حاجــة لإلهتمــام بصــوة أبنــا  ك ردســتان، واطــوير مستشــفياهت  تهــ  

مس وال  ك رداي  يتعاجل ه ك ردستان؟ ! وما دامه سياحة ا س ولني ه بـالد الغـرب  رأيت 



والشرك، ما عدا ك ردستان صفسها، فليا من دا   لإلهتمام قإلقلي ، سـوا الـك البقـع 

 الق انتص  فوقها قصور ومزار  ه ال !

ا عامــــ   وألن حســـاقت ا ســــ ولني بتلئــــة قألمـــوال، فلــــيا مــــن حاجـــة للتفكــــري ببنــــا 

وا صاصع ه ك ردستان، ليس زك منها الشـع . لـالك وعلـه سـبي  ا ثـال، فلـيا  ريبـا  

أن يستورد ا س ولون تعـرب شـركاهت  الت اريـة  ميـاه القنـاين اخللي يـة وال كيـة والسـورية، 

ه وقــه اتمتــع ك ردســتان ثعــاب مصــادر ا يــاه ه ا نــاطم ا بليــة. واســتدري سياســّت 

ت حــاجت حممــود ، بســخريّة معــربة: " األكــراد يشــربون مــا ا  خلي يــا ، وهــ  ك ــردي تمح  ــ

 يصطافون فوك حبرية دوكان قلسليماصية"!

إهتام السيد صيتشريوان قرزاين لألكراد قلكس ، ليا معزوال  عن ذهنية القيادة الك ردية 

ابيع، وه واصــوراهتا، إزا  شــع   أدار بـــا الزمــان ه رحــه ا آســـت والعــااقت. قبــ  أســـ

معــر  ســ ال موجـــا إ  رئــيا اهوريـــة العــراك، الســـيد جــالل طالبـــاين، حــول اكـــاملر 

النقد واللوم للقيادة الك ردية، رّد سياداا: "ه ال  الاين ينقدوص  م ـثل ه  كمثـ  الكـالب 

الق انبح إزا  القمر بدرا "! قب  ذلك بف ة، صرّح مس ول حزيب ه أربيـ ، أن القـرويني 

 دميوا الشهامة، وأهن  كالكالب الق انت ر كسرة الع   حىت استكني!األكراد ع

ــازون اليــوم! أهــايل القــرا كــاصوا ظهــر البيشــمركا، ومــأواه  ومائــ دة طعــامه ، وهكــاا و 

وكنــه  عــه بنفســت عــن مســ ول بــديوان رةســة اإلقلــي ، أن الشــع  الك ــردي لــيا 

بــالك ا ســتوا حــىت اقــّدم لــا اخلــدمات. أي أن الشــع  تهبــائ ! ، كمــا أ ــح هــو ه 

 شرحا لعدم قيام السلطة بواجباهتا!



ني قلســلطة، واقــع  حبــدة  إذن فــقن الفصــام واإلصســالش بــني الشــع  وهــ ال  ا ســتوك م

 كاملة.

الشـع  الك ــردي لـيا كســوال ، لكنـا اعــ   جــّدا ! اعـ   مــن الكـاب والــدج  واخلــراب 

والقتــ  والفســاد والنهــ ، الــاي قامــه بــا ســلطة إقلــي  ك ردســتان. والفــرك بــني الكســ  

والتعــ  شاســـع  جــدا ، ولكـــن قـــادة ومســ ويل األكـــراد، بســب  جهلهـــ  وإســـتغراقه  ه 

قد ال يفّرقون بني ا عني ني! وـ  أن صعـرا ايعـا ، أن هـاه السـلطة القائمـة الشهوات، 

ه ك ردســتان، كمــا قلــه أكثــر مــن مــرّة، ليســه ســلطة شــرعية. وكــالك فــقن األحــزاب 

ـــــه الشـــــع   ـــــد عت، لـــــتمّن عل ـــــيا هلـــــا إرق صوـــــايل كمـــــا ا ـــــه الســـــلطة، ل القابوـــــة عل

اب ه ك ردسـتان عـرب قتـال  مبكتسبات و ية! هـاه األحـزاب فتوـه جـداول الـدم واخلـر 

دموي فيما بينها، منا الستينيات من القرن ا اضت، وحىت هناية القـرن العشـرين. وفـوك 

 . 1992ذلك أت اق  إصتخاقت ه ك ردستان منا عام

، يتصرا ا س ولون اصرفا  فاحشـا  وفاسـدا  بثـروة شـع  ك ردسـتان، 1991ومنا عام 

د اراكبــوا جــرائ  من مــة، حمّرمــة دوليــا ، وي عاقــ  لصــاحل أصفســه  وعــوائله . وقلطبــع فقــ

 فاعلها بقواصني دولية.

هنــاي دالئــ  وشــهود مــن أطــراا حمايــدة، مثــ  من مــة هيومــان رايــتا وواــش، من مــة 

 األم  ا تودة، وزارة خارجية أمريكا، من مة الصلي  األمحر ومن مات ودول أوروبية.



مـني  ـا وـري علـه أر  الواقـع، ولـيا مقـروان  إذن ما يقولا الكّتاب والنقاد، إاا صق   أ

ــــاّكر  ــــبعض لــــالك. بعــــض األمثلــــة الســــريعة اــــدع  شــــهادانا، وا قحلقــــد كمــــا يشــــيع ال

 ا هتمني هباا الشأن، ادقيقا  وإستبياان .

قادة األكراد ميتلكون قصورا  وفنادك ومتاجر، داخ  األراضت اإليراصية وال كية والسورية 

ة. هاه األمالي أت أتت من اع  ومشقة ه كس  وجتـارة طـويلني. واألوروبية واألمريكي

فقادة األكراد يعتربون أصفسه  مناضلني. ومعلوم  أن ا ناض  ال ميلك وقتا  كافيـا  للتفـرا 

  مع ا ال!

إذن مــن أيـــن حتولـــوا إ  أصـــواب ا اليـــني وا ليـــارات مـــن الـــدوالرات؟! لنوـــرب مثـــاال  

اعمــ  كمايعــة ه قنــاة الفزيوصيــة حزبيــة ه ك ردســتان،  بســيطا  آخــر. كاصــه هنــاي فتــاة

 أصيبه برصاصات ه قدمها، من قب  شقيقها، ألسباب إجتماعية وخاصة!

ــــوبر عــــام  ــــة ه أكت ــــدة حزبي الفتــــاة ص قلــــه إ  أوروق، واع فــــه ه مقابلــــة هلــــا مــــع جري

علـه  ، أصا أجري هلا عدد كبري من العمليات ا راحية ه مستشـفيات أوروق،2006

 حساب ميزاصية ك ردستان!!

 رجال السلطة قاموا إبرضا  شقيقها إبعطائا سيارة، ومنزال ، ومبلغا  من ا ال!!

احلادق ا اكور مشهور جدا ، ولكـن هنـاي اآلالا مـن احلـوادق ا ختلفـة ه موـامني 

شبيهة، أهدرت فيها أموال وملروات الشع  الك ـردي! إذن مـن هـو الكسـول؟! بـ  مـن 

 سد وا رم وا اه ؟!هو الفا



إذا كاصــه شــرعية حتّكــ  فئــة الســلطة قلثــروة وابديــدها، أهنــ  مناضــلون، وقوــوا ســنوات 

 طوال تمن أج  شع  ك ردستان ، فعلينا اوضيح صقطتني :

األو : إذا كــــان مســــ ولوا األكــــراد مــــن احلــــزبني احلــــاكمني انضــــلوا مــــن أجــــ  الشــــع  

بـ  وحتولـوا إ  جمـرمني وفاسـدين، وهـ  حيكمـون الك ردي، فما قهل  ال يناضـلون اليـوم، 

 ؟!1991ك ردستان منا عام 

الثاصية: إذا كان اإلستوواذ عله ا ال والرفاه مقـروان  برصـيد النوـال، فـال أظـن أن قـادة 

اإلقلـي  هلـ  رصــيد صوـايل يـوازي رصــيد مـن قوــوا  ـبه  ه سـبي  الشــع ، مثـ  تمامــا 

اذا اعـــيش أرملـــة مامـــا ريشـــا وعوائـــ  ا ناضـــلني ريشـــا  وأمثالـــا داخـــ  احلـــزبني. إذن  ـــ

 احلقيقيني والشهدا ، ا أساة والفقر وا شقة؟!

و ـــاذا حصـــ  وحيصـــ  مـــن ال عالقـــة هلـــ  قلنوـــال ه ســـبي  ك ردســـتان، علـــه الثـــروات 

 واألموال الطائلة، بينما عوائ  الشهدا  واليتامه ائن حته أملقال ا هالك؟!

 وية صوال أو ما شابا!ه الواقع القوية هنا ليسه ق

فه ال  أت يكوصوا مناضلني، وشرحنا ذلك سابقا . ه ال  كاصوا يقودون أحزاق  اـدير حـرق  

داخليـــة فيمـــا بينهـــا، وجتـــّر جـــيش وحـــرس إيـــران إ  داخـــ  ك ردســـتان ه عمليـــة  ســـرة 

 سياسية، جّرت الويالت عله الشع  الك ردي ا  لوم.

ّر جيــوذ اركيــا والعــراك أيوــا . وعلــه طــول الــك وه التســعينيات، قامــه األحــزاب جبــ

الفــ ة وإ  اليــوم، أت اقــدم هــاه األحــزاب أي مشــرو  للنهوــة قألكــراد، ودفعهــ   ــو 

 مساحات التطور والسعادة!



وه احلقيقـــة فــــقن البعــــ  اعتــــربوا األكــــراد شـــعبا    يــــا ، وشــــبهوه قلبهــــائ ، ال يســــتوم 

ة عشـر عامـا  متواصـلة. أمـا شـغله  الشـا   اخلدمات!! وهاا ما حصـ  فعـال   ـدة سـبع

إ  جاصــ  حــروهب  وختــريبه  ه ك ردســتان، فقــد ا صــر ه حتويــ  أمــوال ك ردســتان إ  

بنـــوي الغـــرب، عـــرب حســـاقت ســـريّة، بنـــا  القصـــور والفنـــادك للمتعـــة الشخصـــية، بنـــا  

 وفة!!شبكة واسعة إلستقطاب ا غنيات والفتيات ب سأ   اإلعالم والفن، لغاايت معر 

حــىت وصــ  األمــر بقيــادات عليــا ه اإلقلــي ، إ  جــاب البنــات الك ــردايت البــاكرات، 

مقابـــ  عـــدة آالا مـــن الـــدوالرات! واتـــو  تقابلـــة  عـــرب عمليـــة جراحيـــة إعـــادة  شـــا  

البكــارة إ  الــك الفتيــات، وكــالك أطبــا  متخصصــون، وقــد ك شــف أمــر أحــده  وهــو 

ت إ  أحـــــد حـــــزيب الســـــلطة. وه جريـــــدة مـــــدير مستشـــــفه كبـــــري ه ك ردســـــتان، وينتمـــــ

تروداو: احلادق  قب  أسـابيع، إع فـه قابلـة اـدعه تفوزيـة  أهنـا أعـادت  شـا  بكـارة 

أكثر من عشرة آالا فتـاة كرديّـة، أكثـرهن بعـن أجسـادهن  سـ ولني كبـار ه اإلقلـي ، 

أهتــ   مقابــ  احلصــول علــه ا ــال لتــوفري ضــرورات ا عيشــة لعــوائلهن!!! وفــوك هــاا كّلــا،

ـــف قهلم يـــة، وشـــّبا قلكـــالب!!! الـــدالئ  موجـــودة  شـــع  ك ردســـتان قلكســـ ، ووص 

علـه أقـوال وشــهادات ا سـ ولني حبـم الشــع  الك ـردي، الـاي قــّدم الغـايل والنفــيا ه 

ــردي لــيا كســوال ، ولــيا كلبــا ، ولــيا   ّيــا . ومواجهتــا  مأســاة مســتمرة! الشــع  الك 

توحة! من منطلم الكرامة اإلصساصية، ومبدأ حـم مع هاه السلطة ا نوطة، أصبوه مف

حيـاة كرميـة هلـاا الشـع ، وإلملبـات أن الشــع  الك ـردي لـيا كسـوال  ه الوقـوا بوجــا 



ال ا ني، صرفض هاا الت ريح كّلا حبـم شـع   أعـزل، وصسـ لا كقصعكـاس  ـوهر سـلطة 

  امشة، اعام  شع  ك ردستان بوحشية ال متناهية!

ــــوّد أن صعلــــن  ــــق يكــــون مــــن ومــــن هنــــا ص تمن مــــة الدســــتور والقــــاصون ه ك ردســــتان ، ال

مهامهــــا، العمــــ  مــــن أجــــ  إقامــــة حماكمــــة عا يــــة للم ــــرمني والفاســــدين داخــــ  إقلــــي  

 ك ردستان. صرجوا من اخليريين دعمها ومساصدهتا.

  

 ملـف العمالـة والتآمـر
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 أتريخ حزيب طالباين وقرزاين

 مـع ا وسـاد ...

  

 د. عماد حممد احلفّيب

  

  

 
 1968مصطفه الربزاين مع الرئيا االسرائيلت عام 

  

ه مصــر ه البــد  كــان بــن  وريــون يــ من بوــرورة العمــ  علــه اســتمرار صشــا  ا وســاد 

والعــراك، ووضـــع خطـــة اقوــت بتأســـيا موضـــع قـــدم هلــ  ه منطقـــة كردســـتان العـــراك، 

والـق ســتعترب مهمــة قلنســبة للكيــان الصـهيوين أي إســرائي  ه ا ســتقب .. وهــاا ينطلــم 

مـــن فلســـفة بـــن  وريـــون قإلعتمـــاد علـــه األقليـــات  ـــري العربيـــة واألقليـــات الدينيـــة  ـــري 



طوائــف اإلســالمية ه الــدول العربيــة ا وجــودة ه الشــرك اإلســالمية أو األقليــات مــن ال

 األدىن ومشال أفريقيا..!

ومــن الغريــ  أن األمريكــان قــاموا إبرســال صــفقة أســلوة ا  حكومــة بغــداد عــرب اركيــا 

 1961وإيران إلستخدامها ه قتال ضد األكراد خالل حك  عبد الكرم قاس  عام

النصـــيوة ا  جـــالل الطالبـــاين رئـــيا مـــا  ...! كمـــا قامـــه الـــوالايت ا توـــدة إبســـدا 

ميالدية ، إبيقاا عمليات تـرد  2008 - 2005يسمه جبمهورية العراك احلايل ت

وت انفيـــا  1961البـــارزاين األب ضـــد حكومـــة بغـــداد والـــق كـــان قـــد بـــدأها ه عـــام 

 ذلك فعال  وقد أوقف البارزاين ترده ضد حكومة عبد الكرم قاس  فعال...!

 1964أييـد األكثــر جديـة وفعليــة مـن قبـ  إســرائي  للبـارزاين األب ه عــام مث جـا  الت

حني اسل  تمائري أميه  رةسة ا وساد، ولو أن العالقة كاصه ارجـع ا  مـا قبـ  ذلـك 

العـــام أي منـــا قبـــ  عهـــد أميـــه قلنيـــة للموســـاد دون أن يكـــون هلـــا دائـــرة متخّصصـــة 

 للعمال  ه كردستان العراك.

  دد ه جتنيد حزيب العميلني قرزاين وطالباين : دور احملاف ني ا

إجتمــع تشــيمون برييــز  وزيــر الــدفا  االســرائيلت آصــااي مــع أحــد قيــادات قرزاين األب 

والــاي كــان يعمــ  جاسوســا  لصــاحل إســرائي  منــا األشــهر األو  مــن قيــام إســرائي  أي 

 ميالدية، وهو العمي  تمخران علت بدرخان . 1948منا عام 

، وه آب مـــن الـــك الســـنة، ص ـــ  ا وســـاد دورة ادريبيـــة  ـــدة ملالملـــة أشـــهر 1965ه 

 قاالت تالبيشمركا  ميليشـيات البـارزاين ا سـلوة والعميلـة والـق كـان جـز ا  منهـا جـالل 



ــــــد قرزاين األب حــــــني ذاي، وأعقبتهــــــا دورات مشــــــاهبة  ــــــاديني عن ــــــاين كأحــــــد القي طالب

د أطلــم علــه الــدورة األو  اإلســ  الرمــزي  موعــات أخــرا مــن عمــال  البــارزاين.. وقــ

 تمارفاد  أي الس ادة...!

، طلـــ  إملنـــان مــن مســـاعدي تليفـــت أشـــكول  رئـــيا وزرا  1966ه أواخــر صـــيف 

الكيان الصـهيوين مـن ا تخصصـني قلشـ ون العربيـة، قلقيـام بعمليـة مسـح ه كردسـتان 

إعــــداد  اصيــــة.. وقــــد تالعــــراك وقلتنســــيم مــــع البــــارزاين األب لغــــر  اقــــدم دراســــة ميد

الدراسة وإعتمادهـا مـن قبـ  ا وسـاد، ووضـع الـربانم  حتـه رةسـة تحـايي  ليفـاكوا ، 

حيـــا ت إرســـال فريـــم طـــيب مـــن أطبـــا  وبرضـــني اســـرائيليني مـــع مستشـــفه عســــكري 

 ميداين ا  منطقة كردستان العراك، وت صقله  قلطريم الربي من إيران..!

عمــ  اإلســرائيلت ه بدايــة الســبعينات، أصــا وصـــ  ا  يقــول تإلييــف  ســكراري حــزب ال

ــــزايرة  تحــــاج عمــــران  ه كردســــتان العــــراك علــــه رأس وفــــد إســــرائيلت، وقــــد صّ مــــه ال

وكــان  صــفوي مــزدوج بواســطة تأمحــد ا لــيب  وهــو عميــ  صــهيوأمريكت وإيــراين طــائفت

بعــــض مســـاعدي البــــارزاين  ، وكـــان قصت ــــاران تكمـــا قــــال إلييـــف 1972ذلـــك عــــام 

ب، وبعــــد قوـــــا  ليلـــــة هنـــــاي، أخـــــاوان علــــه البغـــــال ا  ا قـــــر الســـــري للـــــربزاين ه األ

 ا بال..! وكان لقاأان وداي  ومحيما . 

انقشنا خالل اللقا  ا ساعدات اإلسرائيلية  يليشيات بيشمركة قرزاين األب، وقد قـال 

ـــــ ـــــيا الـــــوزرا  وال ـــــربزاين قلـــــنل تتأرجـــــوا إبـــــالا رئ وزرا  يل تأي إللييـــــف  مصـــــطفه ال

ـــــــن صنســـــــه  أفوـــــــالك   هـــــــاه ـــــــا  إخـــــــوة  وســـــــوا ل ـــــــن صنســـــــه اإلســـــــرائيليني أصن أن  ول



أول وأف ــ  مــن ســاعدان ه ســاعة الشــّدة..!!   مث قــدم البــارزاين خن ــره  اإلســرائيليني

اخلـــا  هديـــة يل تأي ا  إلييـــف ، وأعطـــاين خن ـــرا آخـــر ألقدمـــا إب ـــا ا  صـــديقا 

 رئيا الكنيسه حني ذاي..!

، كــان البــارزاين مريوــا  ومســلوب 1978يــف  هــاه ا علومــات ه عنــدما كشــف تإلي

القوا، يعيش أشهره األخـرية تسـ ينا   لـدا وكالـة ا خـابرات ا ركزيـة األمريكيـة متـنقال 

مــابني الفنــدك وا ستشـــفه ه واشــنطن...!.. ويوــيف تألييـــف  أن عوــو الكـــوصغرس 

 أن ال اكــون هنايــة الــربزاين األمريكــت تســتيفن ســوالرز  اليهــودي، قــد أبلغــا ثصــا يتمــب

 أصتها  للعالقة بني األكراد وإسرائي ...!

خــالل شــهر العســ  األســرائيلت ـ البــارزاين، قــام الــربزاين بعــدة زايرات ا  إســرائي ، زار 

خالهلا ا ستوطنات اإلسرائيلية وقادة سياسيني قرزين من أمثال تمناحي  بيغن وموشـت 

ز .. و ـــريه ..! كمــــا أن ا وســـاد كـــان قـــد أســـا صــــواة دااين وأق إيبـــان وشـــيمون برييـــ

ا خـــابرات البارزاصيـــة ودعمهـــا والـــق أطلــــم عليهـــا تالباراســـتان  وكـــان ا نســـم ه ذلــــك 

تمردخـاي هـود  ه إسـرائي  وتإليـاهو كــوهني  ه مقـر الـربزاين ه كردسـتان..! وكاصــه 

تخدامها ه التهيــأة دوالر إلســ 50000اصــ  ا  الــربزاين شــهراي  دفعــة ماليــة مبقــدار 

 والقيام بعمليات إلشغال ا يش العراقت...!!! البيشمركة إلعداد مقاالت

يقــول الكااــ  اإلســرائيلت تأليزيــر زافــري  ه كتابــا تأان كــردي  أن العالقــة ا ــاكورة هــت 

متينة ومتواصلة وذلـك  إسرائي  والبارزاين األب فرصة و  إستثمارها  ع  العالقة بني



يش العراقت بعيدا  عن إسرائي .. وهو ا يش الاي اتطلع إسرائي  أن اراه قد إلبقا  ا 

 إصتهه..!! كما أن العالقة مهمة لتقوية عالقة إيران إبسرائي  والبارزاين...!

 إستمرار العمالة :

دور الـوالايت ا توـدة الـاي بـدأ الحقـا  بسـيناريو ،تلـف عـن التعـاطف اإلسـرائيلت مــع 

بـارزاين إلسـرائي  و ـن هنـا صـتكل  عـن السياسـيني والقـادة مـن الطـرفني البارزاين وح  ال

 وليا عن الشعوب..

وينـاير  1973فهنري كيسن ر، الاي خدم كوزير للخارجية األمريكية مابني سـبتمرب 

وحـىت صـوفمرب  1969، كما عم  كالك مستشـارا  لألمـن القـومت مـن ينـاير 1977

األمريكيـة طـوال الـك السـنوات، والالعـ  .. وكان ا قـرر وا خطـا للسياسـة 1975

الرئيست الاي لا بصمااا ه كثري من األحـداق العا يـة.. إسـتعر  ه الفصـ  الثالـا 

، التوــدق 1999مــن ماكرااــا الــق صشــرت حتــه عنــوان تســنوات الت ديــد  ه عــام 

ا  ه عــــن العالقـــــة تاألمريكيـــــة ـ اإلســـــرائيلية ـ اإليراصيـــــة ـ البارزاصيـــــة ، والـــــق لعبـــــه دور 

 السبعينات، وعن أ ية ودور الك العالقة.

احلقيقـــة أن مـــا ورد ه الـــك ا ـــاكرات، يوـــع النقـــا  علـــه احلـــروا ه سياســـة بـــوذ 

فلقــــــد إســــــتطاعه ا وســــــاد  وحلــــــد اآلن، 2003وخططــــــا قبــــــ   ــــــزوه للعــــــراك عــــــام 

ن اإلســرائيلية الصـــهيوصية إســـتغفال حـــزيب العميلـــني طالبــاين وقرزاين حينمـــا قـــالوا هلـــ  عـــ

..  2001كروموسـوم  واي ، وذلـك ه عـام  526قيـام فريـم مـن البـاحثني، بتوليـ  

حيــا أخــات الكروموســومات مــن ســه جمموعــات هــ  : أكــراد يهــود ته إســرائي  ، 



أكـــراد مســـلمني ته العـــراك ، فلســـطينيني عـــرب، يهـــود شـــرقيني ته إســـرائي  ، يهـــود 

مـــن صـــورا  النقـــ ... وقـــد  ـــربيني ته إســـرائي  ، وبـــدو فلســـطينيني مســـلمني عـــرب 

ــــــه ا وســــــاد، أن كروموســــــومات اليهــــــود الشــــــرقيني وأكــــــراد  ــــــ  كمــــــا قال أظهــــــر التولي

اتطــابم ا  حــد بعيــد  كمــا قالــه ا وســاد اإلســرائيلية ه البوــا ا زمــع، وهــاه  العــراك

ا علومـات علميــا   ــري دقيقـة خاصــة اذا علمنــا ان األخــوة األكـراد هــ  مــن العــرك اآلري 

ا  صسـ  حـام بـن صـوح وهـو عـرك آسـيوي أوريب، بينمـا اليهـود هـ  سـاميون  الـاي يعـود 

كما هو حال العـرب والـاين يعـودون ا  سـام بـن صـوح وهـو عـرك شـرك أوسـطت، وإذا 

أرادوا القول ان هناي إش اي وراملت بني أكراد العراك واليهود الشـرقيني ه إسـرائي  فـقن 

ة بــد ا  مــن اآلشــوريني والبــابليني ووصــوال ذلــك يعــود ا  إمتــزاج الكروموســومات العراقيــ

ا  العــــراقيني العــــرب والــــق تثــــ  خالصــــة اإلمتــــزاج الكروموســــومت  ختلــــف األجيــــال 

العراقيــة والــق إمتزجــه علــه مــدا عشــرات القــرون مــع الكروموســومات اليهوديــة بــد ا  

ــــــابلت وبقــــــا  اليهــــــود ه العــــــراك دون العــــــودة ا   مــــــن الســــــيب اآلشــــــوري مث الســــــيب الب

ولـــالك فـــقن الكروموســـومات العراقيـــة  قـــرون، بعـــد ذلـــك وعلـــه مـــدا عـــّدة فلســـطني

عموما  هت األقرب ا  كروموسومات اليهـود ولـالك فالكروموسـومات الكرديـة العراقيـة  

كمــا هــو احلــال قلنســبة للكروموســومات العراقيــة والــاين يشــ كون وعلــه مــدا مئــات 

 السنني ه اآلق .

خلدعـــة اإلســتخبارية ا وســادية اإلســرائيلية الصــهيوصية علـــه مــن ا  ســف إصطلــه هــاه ا

الكثريين ه كردستان العراك، ولالك فقن إسرائي  حينما قّررت أخا أعداد من أطفـال 



العـراك حبّ ــة العـالج الطــيب هــو إلسـتكمال دراســاهت  علـه الكروموســومات العراقيــة ه 

ا ـأخوذة مـن األجيـال احلديثـة ه  األجيال العراقية احلديثة مع الكروموسومات اليهوديـة

 إسرائي  لدراسة هاه احلقيقة العلمية.

لـالك حينمـا يتوـّدق كيسـن ر عـن ا صـاحل الصـهيوأمريكية ه العـراك ومـدا إمكاصيــة 

اوظيـــف األخـــوة األكـــراد هلـــاه األ ـــرا  الدصيئـــة فيقـــول : إن محايـــة األكـــراد مـــن القـــوة 

اباطـات أمريكيـة كبـرية ومعقـدة، ه وقـه  العسكرية العراقية، كان يتطل  اـدخالت وإر 

كاصـــه عالقـــة الشـــرك قلغـــرب اســـو  واوـــعف.. كمـــا أن حمـــاد ت الســـالم العربيـــة ـ 

 اإلسرائيلية أت اكن اسري بشك  جيد.

العـراك وأفغاصسـتان،  بوذ حته النار من معارضيها بسـب  صتـائ  حـرب إدارة أصبوه

ه الت هيـز والـدع  لإلصفصـال عـن  اكوا شاك  الداخلية.. وأن حتقيم ر بـة أكـراد العـر 

العراك، وـ  أن اـوزن قلقيـاس ا  مـوقعه  ا غـراه ه ا نطقـة العربيـة وه اركيـا وإيـران 

مــع األخــا بن ــر اإلعتبــار ا صــاحل األمريكيــة لــدا أصــدقائها مــن الــدول العربيــة الغنيــة 

ـــــني وعمالئهـــــ  ه ال ـــــة لإلحتالل ـــــا اراســـــ  احملصـــــلة النهائي عـــــراك وأســـــباب قلـــــنفا، وهن

 ..! 2003اإلحتالل عام

ويالحب من سـرد كيسـن ر هنـا ه التوـدق عـن الوضـع اإلقليمـت العـريب والعـا ت قبـ  

عاما ، أصا يكاد يتطابم بشك  كام  مع الوضع احلايل ه العـراك.. فوـرب فيتنـام  30

ومشـــاك  إدارة صيكســـون الداخليـــة واخلارجيـــة.. يقابلهـــا حـــرب العـــراك ومشـــاك  إدارة 

 وذ الداخلية واخلارجية..!ب



عنـــد هـــاا التقـــاطع ه ا صـــاحل الصـــهيوأمريكية جـــا ت مطالـــ  البـــارزاين األب آصـــااي 

قلـدع  العســكري واللوجســق والسياسـت مــن األمريكــان وإسـرائي .. ومطالــ  البــارزاين 

مـن حماف ـات  اإلبن والطالباين احلالية ه اإلسـتقالل بعـد ضـ  مسـاحات واسـعة الحقـا  

وصــــالح الــــدين وداي  وواســــا وميســــان وكافــــة حماف ــــة كركــــوي  والتــــأملري ه  تا وصــــ 

ا وقف العراقت كبلـد عـريب أي طمـا عروبتـا...! واعقيـد الوضـع العـريب اإلسـرائيلت ه 

لبنان ومع السلطة الفلسطينية ه الوقه احلاضر.. وهلاا ميكـن القـول أن أفـم كيسـن ر 

اليـة حـىت هنايـة فـ ة حكـ  بـوذ ألمريكـا السياست ال يزال يطغت عله خطا  بـوذ احل

 ..! 2009أو أوائ  عام 2008ه هناية عام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مصادر أمريكية:

 الطالباين عمي  مزدوج !

  

 عبد ا بار انصر

 jabbar_nasser@optusnet.com.au 
  

بعــد إســدال الســتار علــه مســرحية "اصتقــال الســيادة للعــراقيني "ووضــع الطالبــاين رئيســا  

أمـت  ودمـان" مـن "لل مهورية " ا ستقلة ذات السيادة الكاملة عله أراضيها" أجرت 

"الدميقراطية اآلن" مقابلة مع الصوفت ا عروا ديلي  هـريو الـاي أصـدر ملالملـة كتـ  
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"أسرار وأكاذي : عملية حريـة العـراك ومـا بعـدها".  عن احلرب ه العراك، كان آخرها

 :وهاه فقرات من ذلك احلوار

 ا خابرات ا ركزية؟  ودمان : ديلي  هريو، ماذا عن عالقة جالل الطالباين بوكالة

ا خـابرات ا ركزيـة فقـا  هريو : حسنا ، طبعا ، ال بد أن أقـول إن لـا عالقـة لـيا بوكالـة

واحـد مـن األمـور الع يبـة،  ية مع ا خـابرات اإليراصيـة. هـاا، ب  لديا أيوا  عالقات قو 

 .فيها لو اتو لني ه عاأت ا خابرات ستصعقني بسب  التداخ  القائ 

 . ودمان: يبدوا شبيها  ثمحد ا ليب

فقـد  ـادر والـداه العـراك وهـو  هريو: تاما ، ما عدا أن ا ليب أت يعش حيااـا ه العـراك،

ينمــا ظــ  البــارزاين والطالبــاين ه كردســتان العــراك. ال بــد ســنة، ب 13أو  12ه ســن 

إليـران. ال ميكنـك  أن ان ري اخلارطـة لـ ين أن ا نـوب الشـرقت مـن كردسـتان مالصـم

القيــام ثي عمــ  مــن دون إقامــة عالقــات مــع إيــران... ه احلــرب اإليراصيــة   العراقيــة، 

العــراقيني. بــالك ميكنــك  نــودقاالــه ميليشــيات الطالبــاين والبــارزاين مــع إيــران ضــد ا 

القـــول أهنمـــا اراكبـــا مصـــطلح "اخلياصـــة" لقيامهمـــا مبقاالـــة جيشـــهما الـــوط  واعـــاوان مـــع 

قلنســبة هلمــا.. ســ    العــدو. طبعــا، العالقــة مــع وكــاالت ا خــابرات هلــا أ يــة كبــرية

ال بـد أن الطالباين والبارزاين وعاّلوي أرقاما  قياسية ه التعـاون مـع وكـاالت ا خـابرات و 

هاا ا وقع التايل لقرا ة احلوار   ااكره  موسوعة  نيا لألرقام القياسية. "ميكن مراجعة

 كامال  :

www.democracynow.org/2005/4/7/iraqs_new_p

resident 

http://www.democracynow.org/2005/4/7/iraqs_new_president
http://www.democracynow.org/2005/4/7/iraqs_new_president


 2004 مقالة لا ه "صيويـوركر" ه حزيـران ياكر الصوفت األمريكت سيمور هريذ ه

الفــ ة القليلــة بعــد  أن أحــد ضــبا  ا وســاد قــد أعــ ا لــا ثن إســرائي  قــد بــدأت ه

بتلـك الـق اقـوم هبـا  االحتالل بتدري  وحدات كوماصدوز كردية للقيام بعمليات شبيهة

للمســاعدات  وحــدات الكوماصــدوز اإلســرائيلية الســرية تمســتارافي  . وأن اهلــدا األويل

اإلسرائيلية لألكراد هت تكينه  ماع زت عنا وحدات الكوماصدوز األمريكيـة، وكـالك 

اــع ا علومــات إلســرائي  وا تيــال الشخصــيات ا عارضــة لالحــتالل. وأضــاا الوــابا 

ـــة قـــد بـــدأ يـــزع  األاـــراي، ألن أولئـــك  اإلســـرائيلت أن اـــو العالقـــات اإلســـرائيلية الكردي

 .اركيا ا دربني قد يعربون احلدود للقيام ثعمال ختري  هاألكراد الكوماصدوز 

إســرائي  وعصـــاقت  لكــن مــا هــو موقــف األاــراي مــن ازدايد التعــاون العســكري بــني

 الطالباين والبارزاين؟

ه أصقـرة، شـرح يل مسـ ول اركـت رفيـع،  وي  هريذ ه صفا ا قال: "ه مأدبـة إفطـار

كردســتان، واآلن هــت صشــطة  ائي  صشــطة هالوضــع قــائال  ت قبــ  احلــرب، كاصــه إســر 

 صيـــة. هـــاا أمـــر خطـــري جـــدا  لنـــا، وهلـــ  أيوـــا . ال صريـــد أن صـــرا العـــراك مقســـما ، ولـــن 

بر ـو    مث قـال  صت اهـ  ذلـك . مث ردد مـثال شـعبيا  اركيـا  تسـنورك بطاصيـة لكـت صقتـ 

  آخــر، قــال يل لقــا تأخـربان األكــراد ثصنــا ال خنــاا مــنه  وعلــيه  أن خيــافوا منّـا . وه

اركيــا اكمــن ه  دبلوماســت اركــت تصقــول ألصــدقائنا مــن األكــراد واإلســرائيليني أن صيــة

  .بقا  العراك موحدا . لن صدع  أية حلول بديلة"



العالقــــة متداخلــــة فعــــال  بــــني أجهــــزة ا خــــابرات األمريكيــــة واإلســــرائيلية واإليراصيــــة. فقــــد 

ـــة مزيفـــة عـــن أســـلوة  دفعـــه ا خـــابرات اإليراصيـــة تإطالعـــات  أمحـــد ا لـــيب لتقـــدم أدل

وحكومتـا وإضـعافا  لقـوة العـراك  الدمار الشام  لغزو العـراك، اصتقامـا  مـن صـدام حسـني

الوالايت ا تودة وإسرائي   العسكرية عله مدا عقود مقبلة، وهو هدا شاركته  فيا

 الق اعترب العراك، قستثنا  األكراد، عدوا  رئيسيا .

األمريكيـني وقـرروا معاقبـة العـراك  ه العـراك ه السـبعينات، اغـري مـزاجبعـد أتمـي  الـنفا 

ريتشـــارد صيكســـون مـــن إيـــران  علـــه هـــاا ا وقـــف ا ـــري ، فطلـــ  الـــرئيا األمريكـــت

وا ــيش العراقــت. وبعــد  مســاعدة ا يليشــيات الكرديــة للقيــام بعمليــات ضــد احلكومــة

قة إ  إعادة سـيطرهتا علـه الـنفا تحترير العراك  اطمأصه شركات النفا العا ية العمال

الطالبـاين والبـارزاين ميـثالن ا وســاد  العراقـت بعـد جمـت  عمالئهـا إ  كراسـت احلكــ ، ان

عـادل عبـد ا هـدي،  والسـت آي أي، إضـافة إ  شـركات الـنفا. ففـت زمـن برميـر، قـام

ة حبصــان طــرواد الــاي وصــفتا الصــوف األمريكيــة عنــد اعيينــا انئبــا  لــرئيا ا مهوريــة

ثن قـاصون الـنفا  بزايرة إ  أمريكا، وعقد م ترا  صوفيا  ه واشنطن أكد فيا-األمريكت

  لشــركات الــنفا األمريكيــة. very goodا ديــد ســيكون جيــدا  جــدا  وبتعبــريه ت

ت إن  2005صيسـان  12يـوم  (ASIA TIMES ONLINE) وقالـه 

 . أي بعبــارة أوضــح مهــدي ســي   يــدفع قجتــاه اخلصخصــة الكاملــة للــنفا ه العــراك

 و وأعاد للعراك كام  حقوقا ه ملروااا الطبيعية. 1972إلغا  التأمي  الاي حتقم عام



أبنــا  العـراك حبقيقــة عمالــة  فمـا الــاي ميكنـا، بعــد كـ  الــدالئ ، أن يقنـع ا غفلــني مـن

 العميلة ا أجورة؟؟ احلكام ا دد ويدفعه  إ  الثورة ضد ص ام العصاقت

  

 ردية وأترخيها االسودالقيادات الك

  

 

 
  اصــــــــــــدراي بشــــــــــــار

Bashar724@yahoo.com 

 

 
 1972الربزاين مع رئيا ا وساد عام 

  

 ئمةخياانت دا
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ه السـاحة  با ي سف لا ان بعض أحزابنا وأبنا  شعبنا اآلشوري وخصوصـا  ا تواجـدين

 العراقيـة يوــطر ا  اســتعمال اســميا  ــري صــويوا وال اســتند ا  أي أســاس اترخيــت

 بـه عنــد وصـفها ا نطقــة ا تواجـد فيهــا أبنـا  شــعبنا اآلشـوري ه بيــه هنـرين أو مشــال 

ـــــدون ويـــــدعمون االكـــــراد دولـــــة العـــــراك وهـــــاه التســـــمية هـــــ ت تكردســـــتان  وكـــــأهن  ي ي

التسمية الق حياول االكـراد مـن خالهلـا أن يربهنـوا علـه أهنـ  أصـواب  قعتماده  هاه

االر  احلقيقيني واالصليني هلاه ا ناطم من مشـال العـراك، وهـاه مغالطـة اترخييـة كبـرية 

ارخيية واالملرية هـت أكثـر  ن أصواب االر  احلقيقيني والشواهد الت و  االصتباه هلا،

 هاه ا قدمة هت فقا للتاكري عله هاا اخلطأ واصويوا. من أن حتصه وان سب 

واالن ا  احللقـة االو  مــن جـرائ  ومــ امرات القيــادات الكرديـة لعلهــا افيـد بعــض أبنــا  

شعبنا الاين ركبوا ا وجة الكردية عله حساب حقوك شعبنا التارخيية وا غرافيـة الـق ت 

 كريدها.ا

مـــــن احلقـــــائم التارخييـــــة الثابتـــــة ان قـــــوات البشـــــمركة صشـــــأت ه قد  االمـــــر ه صـــــورة 

عصاقت صغرية العدد ه مشال العراك وفرضـه سـطوهتا وإرهاهبـا علـه ا ـواطنني وحـني 

حيـا قامـه الـك القـوات قراكـاب ماحبـة مروعـة ضـد أهـايل  حتالفه مع ص ام قاسـ 

ت فيهــا قتــ  العقيـد عبــد الوهــاب الشــواا   1959مـارس 8ا وصـ  مــن العــرب ه 

علــه يــد أحــد البشــمركة االكــراد وبعــد ذلــك بقليــ  اراكبــه الــك التن يمــات الكرديــة 

جرا  1959-7-14بتاريخ  االرهابية ماحبة أخرا ضد ال كمان العزل ه كركوي

أايم ه بربريــة  خالهلـا قتــ  وســو  الوــوااي واعليــم جثــثه  علــه االشــ ار  ــدة ملالملــة



ودة هلــــ  ه التــــاريخ البشــــري وظلــــه القيــــادات الكرديــــة اتلقــــه الــــدع  الشــــيوعت مشــــه

واعمـــ  علـــه ا رة القالقـــ  ه ا نطقـــة حلســـاب الشـــيوعية الدوليـــة حـــىت قيـــام حكومــــة 

واجتــــــــاه الـــــــك احلكومــــــــة ا  التوـــــــالف مــــــــع ا عســــــــكر  17/7/1968البعـــــــا ه 

جتــاه أمريكــا وا عســكر أخــات القيــادة الكرديــة ه اغيــري والئهــا ث االشــ اكت حينهــا

ا  حــد اراكــاب جمــازر مروعــة حبــم  1973قلبشــمركة ه عــام  الغــريب ووصــ  االمــر

ا نوـمني ا  بشـمركة احلـزب الـدميقراطت الكردسـتاين وت  رفاك السالح من الشـيوعيني

منطقــة/ دربنــد خــان/ وه هورصــا وه زان قــرب كركــوي  طــرد الوحــدات الشــيوعية خــارج

شـخل استسـلموا لرجـال  500وبلـغ عـدده   كربا من الشيوعينيعزله ا موعة ال

 البارزاين بعد ان اكبدت خسائر جسيمة من قب  اصدقا  االما.

 العمالة اليران 

ــــة كوســــيلة الحكــــام  ــــران ومنــــا أعــــوام الســــتينات ا  اســــتخدام الورقــــة الكردي ســــعه اي

الـدور علـه  ااسيطرهتا عله منطقة اخللي  ولع  دور الشـرطت ه ا نطقـة وقـد ظهـر هـ

ا ــيش  شــك  مســاعدة ماديــة فعالــة وأيوــا  ا البــا والــاخائر ا شــ اة مــن ضــبا  ه

الـق   االيراين وا  ن علـه أصواعهـا كاصـه اتخـا طريقهـا ا  مشـال العـراك وهـاه ا سـاعدة

كــان يشــرا علــه ان يمهــا احلــزب الــدميقراطت الكردســتاين ه ايــران وه مرحلــة حكــ  

عـــراك اصتشـــرت معســـكرات اـــدري  البشـــمركة ســـوا  ه ايـــران أو األخـــوين عـــارا ه ال

العـــراك واـــدفم اخلـــربا  االيراصيـــون ومعهـــ  أحـــدق األســـلوة كا ـــدافع ا وـــادة  مشـــال



للطــائرات، وهــاه ا ســـاعدة كاصــه اســتهدا لـــيا فقــا اضــعاا حكومـــة بغــداد بـــ  

 احلركة الكردية. أيوا  التدخ  ا باشر ه

اـزداد ا سـاعدة  سـاعدة االيراصيـة وقـدر مايشـتد سـاعدهاكـان ا طلـوب ربـا احلركـة ق 

ــــدما اقابــــ  تصيكســــون وكيســــن ر  حبيــــا الاســــتطيع احلركــــة ان اســــتمر ه احليــــاة، وعن

األكـراد  ، ه هاا االجتما  أ ر الشاه معهما قوـية1972والشاه  ه طهران/ مايو 

حتييــد  اصــا البــد مــن ومشــال العــراك وأوضــح هلمــا اصــا يــرا مــع ازايــد التزامااــا ه اخللــي 

اصـا  العراك ولاا فقد أكد الشاه للربزاين ان االمريكيني سـيقدمون لـا ا سـاعدة وأضـاا

اذا ظهـــرت أيـــة مشـــاك   صـــو  تويـــ  هـــاه ا عوصـــة فاصـــا علـــه اســـتعداد ألن يصـــبح 

 عنها. مس وال  

  16وبعـد قــرار أتمـي  ايــع العمليـات اخلاصــة قلبـ ول مــن قبـ  احلكومــة العراقيــة ه 

ااصـ  صيكســون قلشــاه ليخـربه ثصــا ســيبعا اليـا برســول حيمــ   1972تـوز مــن عــام 

معــا موقــف أمريكــا مــن طلــ  الشــاه  صــو  األكــراد وقــد كــان الرســول هــو تجــون  

كـــوانللت  احلـــاك  الســـابم لتكســـاس وقابـــ  كـــوانللت الشـــاه وكـــان مـــ دا الرســـالة الـــق 

راد إكرامـا  للوليـف ايـران، وابـني اسـتعداد  سـاعدة األكـ احوـرها معـا ان أمريكـا علـه

ا  ازويد األكراد ق ساعدة الـق اكفـت  علهـ  مصـدر  الرسالة ان االمريكيني يهدفون

اصتصارا  كامال  عله بغداد االمر الـاي سـيمكنه  مـن  قلم وضيم فوس  ال أن حيققوا

ج أليـران االستقالل با كان سيسب  كثريا من االحرا  اقوية مركزه  وا طالبة بشت  من

أذكــر حــديا أد  بــا جــالل الطالبــاين  ريــدة  الــق يتواجــد فيهــا أقليــة كرديــة، وهنــا



فيهـا ثن احلليـف االيـراين ختلـه عنـا  اعـ ا 14/8/1988السـفري اللبناصيـة بتـاريخ 

كان متفم بينهما/ اصنا صعتـ  علـه  وأوقف القتال مع بغداد من دون التشاور معا كما

قــال ولكـ  صتمـب أن يســتوع   ا قبـ  قـرار وقــف النـار/ هكـااايـران لعـدم التشـاور معنــ

الاعـــ ا قلصـــديم أو  السياســـيني األكـــراد دروس التـــاريخ حـــىت يـــدركوا ان السياســـة

جرائما وهت الـق  احلليف الدائ  فأمريكا هت الق بنه الشاه وحكما وكافأاا عله ك 

 ختله عنا ب  رفوه حىت أن استقبلا وهو مريض.

 ئي العمالة ألسرا

قب  اصشا  مستعمرة اسرائي  كان للوكالة اليهودية مندوب ه بغداد حتـه  طـا  العمـ  

روفــني شــيلوا وقــد  ــا  جببــال مشـال العــراك وطــو ر صــالاا مــع بعــض  الصـوفت وا ــا

وخـــــالل عقـــــد الســـــتينات در ب خـــــربا  عســـــكريون  1931األكـــــراد ه العـــــراك عـــــام 

للوـزب الـدميقراطت الكردسـتاين بزعامـة مصـطفه  اسـرائيليون ا قـاالون األكـراد التـابعني

كوسـيلة للوـد مـن التهديـد العسـكري العراقـت  الربزاين وانئبا افـرام وهـو يهـودي وذلـك

علـه عمليــة اـدري  األكــراد اسـ  خارفــاد  احملتمـ  ضـد ا شــرو  االسـرائيلت وقــد اطلـم

 تالس ادة .

اك قدارة ا قــــدم ت اصشــــا  مستشــــفه ميــــداين حقيقــــت ه مشــــال العــــر  1966ه عــــام 

ابراهام اـدمور قائـد مدرسـة الطـ  العسـكري ه ا ـيش االسـرائيلت والـاي سـبم لـا أن 

للتوجيـا ه قيـادة السـالح الطـيب  عم  قائدا  لسالح ا مرضني ه لـوا  جبعـاة وضـابطا  

ومشعـون أفــرات أمــا الطــاق   وقـد ســاعده ه عملــا برضـان عســكراين  ــا موشـيا ارييــ 



فقد ض  طبيبني  ا د. اوريل اسرائي  فرصد والاي كان يعم  طبيبـا  لوحـدة الطيب ا دين 

ايتســـكوفيتش وهـــو  م ليــني احتيـــا   و د. بيســـح ســـي  ، واصوـــ  اليهمــا د. دوا

طبيـ  أســنان وجــا  خصيصـا   عا ــة أســنان الـربزاين وكــان أول الزائــرين للمستشــفه د. 

مث قــال  ين وقــام بــتفول الســرائرحممـود عثمــان الــاي كــان يعتــرب كــوزير خارجيــة للـربزا

جبديـة تلـيا جيــدا  .. قـال االسـرائيليون ا ندهشــون مـاهو االمـر تالغــري ا يـد ؟؟ فقــال 

 ا قاا  الاي سينام عله مث  هاه االسر ة لن ير   ه العودة ا  ا يدان. ان

ائرة عنـدما هبطـه الطـ 1968زايرة قـام هبـا الـربزاين ا  االراضـت احملتلـة عـام  وان أول

الـــق أقلتـــا علـــه مـــدرج جـــاصيب ه مطـــار تاللـــد  وكـــان بصـــوبتا ا فـــق ومخســـة حـــراس 

ببنــادك كالشــنكوا وقــد اســتقبلا تلبكــوب وعميــه  وطالــ   شخصــيني مســلوني

الربزاين خالل الزايرة مبدافع موراتر استخدمها الحقـا  ه اهل ـوم الـاي شـنتا قوااـا ضـد 

وهو ه ـوم سـاه  االسـرائيليون  1969م مارس عا معام  اكرير النفا ه كركوي ه

 .1965ه التخطيا  لا وكان ه عام 

اجتما  خا  بني رئيا احلكومة االسرائيلية ليفت اشكول ووزيرة اخلارجيـة جولـدا  وه

ورئــيا االركــان اســوم رابــني ورئــيا ا وســاد، وقــد طــرح االخــري قوــية األكــراد  مــائري

رائي ، وخلــل ا ــ ترون ا  قــرار صــل علــه وقوــية العمليــات اخلاصــة الــق اقــوم هبــا اســ

ضــرورة مــنح االولويــة للقوــية الكرديــة وه  وــون أايم معــدودة، ه أعقــاب االجتمــا  

اوجهــه طــائرة اســرائيلية مــن طــراز/ ســتار اــو كــروز/ حاملــة ارســالية ســالح ا  االكــراد 

طــائرة أطنــان وقـد هبطــه هـاه ال 9مكوصـة مــن بنـادك وقزوكــا وألغـام ومتف ــرات زصتهـا 



هنـاي بواسـطة السـافاي ا  هـدفها وقـد رد الـربزاين برسـالة جـا   ه طهـران وصقلـه مـن

ا هات بتزويـدان قالسـلوة وأت افعـ .. اسـرائي  و ع ـد ت  فيها : لقد و ع د ت العديد من

 وو ّفه.

 التعاون مع ا وساد

لسلطة وكـان األكراد االستقالل ومزيدا من ا منا سنوات يوغا اليهود ه اجتاه اعطا 

األكـراد واليهـود والـاي اسـتمر علـه هنـ   مسـعود الـربزاين هـو الـاي أسـا العالقـة بـني

ا ماعـات الكرديـة ا قاالـة البشـمركة الـق  أبيـا كمـا ذكـران سـابقا  وقـد در ب اسـرائيليون

مقابــ  معلومــات وخــدمات أفــادت  ألــف عســكراي  ه 130بلــغ اعــدادها أكثــر مــن 

ا وضو  قـال د. حممـود عثمـان: كـان االسـرائيليون يطلبـون منـا  االسرائيليون وحول هاا

العـــراك  صـــلوة  معلومــات عـــن ا ــيش العراقـــت وكــالك اـــع أســرار اســـتخبارية عــن

أرســله  اســرائي .. وهنــا أذكــر معلومــة صــغرية عنــدما أراد    د. حممــود اعلــ  الفرصســية

 فرصسية.اسرائي  لا جهاز اس ي  يدوي حيتوي عله اسطواانت لتعلي  ال

وقد كاصه ف ة  ولد مائري من أكثر الف ات لتدفم االسلوة وا ال علـه االكـراد وكـان 

للموسـاد دورا  كبـريا  ه أتسـيا جهـاز ا خـابرات الكرديـة حتـه اسـ  تالبارسـ   برةسـة 

مســـعود الـــربزاين وكـــان للموســـاد دور ه أتســـيا بنـــك القـــر  الكـــردي ه الســـليماصية 

ا وصــ  وكركــوي، وأيوــا  للقيــادات الكرديــة دور ه عبــور  دينقلشــرا  األراضــت ه مــ

ماركـات مـزورة بعلـ  جتـار أكـراد ومـن الشـركات الــق  بوـائع اسـرائيلية ا  العـراك حتـه



ارســـ  منتوجاهتـــا ا  العـــراك : شـــركة دان الـــق اصـــدر حـــافالت قدميـــة/ شـــركة ســـوصول 

 اف.... اخل.للمنتوجات االلك وصية/ شركة  اية كوم ا نت ة للهوا

إيقـا  هزميـة ق ـيش  اعاوصه بشمركة الـربزاين مـع ضـبا  صـهاينة ه 1966وه عام 

زيـف  حامـ   أرس  الرائد احتيـا   تدان 1969العراقت عند جب  هندارين وه عام 

 ا  مشال العراك ه مهمة خاصة اتمث  ه ادمري 1956وسام البطولة خالل حرب 

 مدينة كركوي أو ادمري سد دوكان.ه مطار  21سرب الطائرات مي  

 للقيادات الكردية حلساب اسرائي  ا  يومنا هاا.. ويستمر دور العمالة

  

 صوفت أمريكت يفوح قلصور

 ! 1991واحدة من جرائ  البيشمركة العنصرية ضد العراقيني عام

  

  

 
  ه كتاب مش ي عـن جـرائ  Kurt Schorkالصوفت االمريكت كورت شوري ت

 احلرب

(Orentlicher, Diane, War crimes, Torino, 

éditions autrement, p.227-228) 



  

  

 ا نود العراقيون الاين ت ذحبه  من قب  البيشمركة ر   استسالمه !!

  

  

  

 
  

ه هـــاا الكتـــاب التـــومليقت، اســـ   واحـــدة بـــا ال حيصـــه مـــن ا ـــرائ  الـــق قامـــه هبـــا 

 العراقت، بصورة ،الفة لالعراا االصساصية.ا يليشيات العنصرية ضد ا يش 

، كاصــه أفــواج مـــن ا ــيش العراقــت والبشــمركة الكرديـــة 1991ه اشــرين األول عــام 

حبالة قتال عدة أايم ه معركة شرسة ه مدينـة السـليماصية وضـواحيها. وبعـد ظهـر اليـوم 

ه جنـــوب الثالـــا كاصـــه أفـــواج ا ـــيش العراقـــت حماصـــرة ه جمموعـــة بنـــاايت وحتديـــدا  



 ــرب مدينــة الســليماصية. عــدة مئــات مــن االكــراد  ــري ص ــاميني جتمعــوا ألجــ  اهل ــوم 

 النهائت.. يروي الصوفت اصا كان حاضرا  وشاهدا  عله ذلك.

وبعد اسـتمرار ابـادل النـريان، وإطـالك قاذفـات صـواريخ ومدفعيـة مـن جاصـ  ا سـلوني 

ن البنـاايت الـق اتوصـن هبـا األكراد أصبوه القوات الكرديـة علـه بعـد عـدة مئـات مـ

 القوات العراقية فسيطرت عله أول خا من البناايت.

مث اسوروا قجتاه هناية ا ساكن، وكاصه القوات الكرديـة اتقـدم بسـهولة لالسـتيال  علـه 

آخــر ا واقــع الــق يتواجــد فيهــا جنــود عــراقيني، والــاين كــان بعوــه  جــريح وآخــرون قــد 

عله مقربـة مـنه  وقـد أظهـروا بوضـوح حالـة االستسـالم مـن  مااوا وبقية ا نود العراقيني

خالل وضعه  ألسلوته  عله األر  وقد كاصوا جامثني علـه ركـبه  وواضـعني أيـديه  

خلــف رأأســه  وكــان أخلـــوا قداي  علــيه  ويصــيوون ت  اكـــرب  طــالبني مــن القـــوات 

بنـاايت الرئيسـية الـق  الكردية أن اليطلقوا النار حيا أت يعد هنا أي إطالك للنار مـن ال

كاصــــه القــــوات العراقيــــة اتوصــــن هبــــا. وبــــالك أصــــبح وضــــع ا نــــود العــــراقيني خــــارج 

ا عركة، وكاصوا متمتعني حبـم احلمايـة بعـدم االعتـدا  علـيه  أو معـاملته  معاملـة وحشـية  

 كما انل عله ذلك االافاقيات الدولية.

عه  القــاصوين يتوافـــم مـــع ا ـــادة ان ا نــود العـــراقيني الـــاين استســلموا لألكـــراد كـــان وضـــ

الســـابقة، حيـــا أهنـــ  كـــاصوا خـــارج ا عركـــة الـــق دارت بيـــنه  وبـــني األكـــراد ه حماف ـــة 

الســليماصية وحواليهــا فهــ ال  األشــخا  كــاصون  ــري مســلوني وكاصــه أيــديه  لألعلــه، 

إاّل أصا ور   ذلك ت إعدامه  تواحلديا للصوفت  عله بعد أمتـار منـا. إذ يـروي اصـا 



شــاهد ســبعة ســ نا  عــراقيني يتوســلون ألهنــ  عرفــوا إن مصــريه  احملتــوم كــان اإلعــدام. 

وبعـــد حل ـــات كـــان األكـــراد يقتـــادون ا نـــود العـــراقيني ه أعـــداد صـــغرية متتاليـــة ويـــت  

إعدامها خارج ا بب األساست الاي كاصوا فيا وبـالك اصتهـه حيـاهت  بـنفا األسـلوب 

 يبدوا أي حماولة للمقاومة أو حىت اهلرب . ر   اصا أت يكن لديه  أسلوة وأت

ــــا دخــــ  إ  ا بــــب الرئيســــت فوجــــد أكثــــر مــــن  جنــــداي  كــــاصوا  75ويــــروي الصــــوفت اص

موضوعني ه  رفة كبرية، وأت يكن مع أحد منه  سالح وأت يبدي أحـدا  مـنه  أي صـو  

إعــــدامه  مــــن ا قاومــــة، وكثــــريا  مــــنه  كــــان جرحيــــا  ه أملنــــا  ا عركــــة الــــق دارت وقــــد ت 

الحقا . وكان السـالح ا سـتخدم مـن قبـ  ا سـلوني األكـراد هـو الكالشـنكوا حيـا 

اهن  كاصوا يفر ون ،ازن أسلوته  مرة بعد األخـرا علـه هـاه ا موعـة، وبعـد حل ـات 

 من وجود الصوفت كان ا نود العراقيني جمموعة ركام من ا ثا ا خوبة قلدما .

 ويقول الصوفت ه شهاداا :

قد ظ  األكراد مت اهلني لصرخات الرمحة الق أطلقها األسرا العراقيني ومت اهلني "ل

ألصــــني آالمهــــ  بعــــد اإلعــــدام واركــــوه  دون إ املــــة حــــىت مــــوهت  .." كــــان هــــاا اعليــــم 

الصوفت الفرصست عله ا رمية الق اراكبه أماما من قب  قوات البيشـمركة حبـم جنـود 

 . 1991عراقيني عزل عام

ت أمرا  أكثر رعبا  : يقول بعد ذلك جتم ع عدد من األكراد حـول ا ثـا ويروي الصوف

وكســـروا أمامـــا اـــاج  ا نـــود العـــراقيني الـــاين مـــا زالـــوا علـــه قيـــد احليـــاة بعـــد إعـــدامه  



دقيقــة كــان  30فكــاصوا يوــربون مــن ودوصــا يلفــب أصفاســا ببلــوي مــن اال نــه. وبعــد 

 جنداي  قد مااوا. 125ا نود العراقيني ايعا  وعدده  اقريبا  

يطــــرح الصــــوفت اســــاأال  عــــن هــــاه ا رميــــة حيــــا إن مــــوت هــــ ال  األشــــخا  هبــــاه 

الطريقـة يعتـرب جرميــة حـرب ألهنــ  كـاصوا حتــه سـلطة عـدو هلــ  وكـاصوا جرحــه وهلـاا كــان 

 هل  احلم وفقا  للقاصون الدويل قلتمتع قحلماية ال إعدامه  هباه الطريقة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  اذا خياا قرزاين وطالباين

 جتمع الوطنيني االكراد بقيادة أرشد الزيباري؟ من

  

 

 
  حممد / لندن هارون

 

 



  

الــزعي  الكــردي ورجــ  الدولــة  ين وجــالل الطالبــاين عنــدما عرفــا انفــز  مســعود البــارزا

اعـالن حـزب كـردي جديـد  والوزير السابم الشيخ أرشد زيباري قـد أسـتكم  إجـرا ات

ا عروفـة إبصتمائهـا  يو  خنبة طيبة ومرموقة مـن الشخصـيات والقيـادات الكرديـة الوطنيـة

سـياداا ووحـدة شـعبا  الـدفا  عـن ووالئهـا للعـراك، وافاصيهـا ه خدمتـا، واوـوياهتا ه

وأرضــا. وواضــح ان اعــالن احلــزب الكــردي ا ديــد الــاي حيمــ  اســ  تاحلريــة والعدالــة  

وه هاه ا رحلة الق يرزح فيها العراك حته احتالل أمريكت بغيض، شكل ه االحـزاب 

ان الكرديـــة وه مقـــدمتها حـــزق البـــارزاين والطالبـــاين أبـــرز أدوااـــا، حيمـــ  دالالت منهـــا 

وآ ر وخيمــة  األ لبيـة مــن أكـراد العــراك اـرفض هــاا االحـتالل، ومــا حيملـا مــن ،ـاطر

 موعــة مــن  علــه حاضــر ومســتقب  العــراك، واــرفض أيوــا  األدوار الــق أوكلهــا احملتــ 

القيـــادات احلزبيـــة الكرديـــة ه العاصـــمة بغـــداد ومشـــال العـــراك، صـــادرت إرادة وخيـــارات 

راره الوط  قلقـوة والسـالح وعاملـه فسـادا  ولصوصـية الشع  الكردية واستوله عله ق

ــــا الــــثالق تأربيــــ  والســــليماصية ودهــــوي  وزحفــــه بشــــرورها و مرهــــا علــــه  ه حماف اا

حماف ات ومناطم عربية تا وص  وكركوي وداي   متعمدة إحداق فتنـة وإشـعال حـرب 

 ت حممـوم لتقسـي االكراد واخواهن  العرب وال كمان وا سـيويني واليزيـديني ه سـع بني

ه  العــراك واقااــ  أبنائــا مبــا خيــدم األجنــدة االمريكيــة والصــهيوصية وااليراصيــة الــق اــرا

أبـرز  وحدة العراك شعبا  وأرضا  خطرا  علـه أهـدافها ومصـاحلها ه ا نطقـة والعـاأت. ولعـ 

 ما خو ا مسعود وجالل من حزب احلرية والعدالة الكردي، ان الـاين قـاموا بتشـكيلا



راد عراقيــون أصــال  ومــن قبائــ  وعشــائر ومنــاطم كرديــة عريقــة، كاصــه هلــا ومــا اــزال أكــ

حم مة، ومنزلة موقرة ه ا تمع العراقت، وارابا بصالت ومليقة وعالقات أترخيية  مكاصة

عرب العراك، وس له  انصع البيا  أت يتمردوا عله الدولـة العراقيـة، وأت يهربـوا ا   مع

موا ه أجهـــزة و،ـــابرات دول أجنبيـــة، وأت يتـــآمروا علـــه بلـــده  خـــارج احلـــدود، وأت خيـــد

وشـــعبه ، وأت يقبوـــوا االمـــوال واالســـلوة مـــن جهـــات وحكومـــات معاديـــة للعـــراك، وأت 

يـوم مـن االايم بندقيـة لإلوـار ه أيـدي أعـدا  العـراك، وأت يتعـاوصوا مـع ايـران  يكوصـوا ه

وســــاد، وأت يصــــبووا ،ــــربين وأدال  البهلــــوي واخلميــــ  وأت خيــــدموا ه الســــت آي ايــــا وا 

لطعــــن العــــراقيني مــــن الشــــمال أو مــــن اخللــــف، علــــه عكــــا قــــادة االحــــزاب الكرديــــة 

احلـــاليني متصـــدري الصـــفوا االو  ه خدمـــة االحـــتالل الـــاين يســـبوون ه مســـتنقع 

اال طـــا  األخالقـــت والسياســــت وخياصـــة الـــوطن والعمالــــة ألعدائـــا، وأكـــرب رأس فــــيه  

نــة دوالرات أو شــيكالت أو اومــاانت، وعلــه أســتعداد دائــ  لإلراــزاك يســي  لعابــا حلف

ـــــدما  واالقتتـــــال حـــــىت بيـــــنه  مـــــن أجـــــ  النفـــــوذ  لـــــدا الغـــــري ورفـــــع الســـــالح وإراقـــــة ال

واالستوواذ واشبا  أطماعه  الاااية والعائلية، وقد شهد العاأت ثسره كيف اقاا  حـزق 

  للسـيطرة علـه  1996ــ1994 البـارزاين والطالبـاين علـه امتـداد ملـالق سـنواتت 

ألفـا  منهمـا، إضـافة ا   أربي  ه حرب سـقا فيهـا قع افـات احلـزبني أكثـر مـن ملالملـني

آالا الوــوااي الــق أت اســ   مــن ا ــواطنني االكــراد االبــراي  واآلمنــني، راحــوا ضــوية 

صــرا  مســعود وجــالل. وا وــوك ه حالــة البــارزاين والطالبــاين أهنمــا وبعــد ان أحّســـا 

الصدا  الواسعة الق أحدملها اشكي  تحزب احلريـة والعدالـة  ه األوسـا  الكرديـة أت ق



يطلقاهنـا علـه كـ    ودا  ري كي  االهتامات ا  م سست احلزب ا ديد، وهت اهتامـات

العــرب  كــردي وطــ  وشــريف حيــ  بــالده وأهلــا وشــعبا ويــرفض االقتتــال ويــ من ثن

أخـوة وأبنـا  وطــن، والغريـ  ان مسـعود وجــالل  واالكـراد وال كمـان واالقليـات االخــرا

يت ـــاهالن ان هـــاه االهتامـــات الـــق يطلقاهنـــا علـــه االكـــراد ا تعـــاوصني مـــع احلكومـــات 

واالص مة العراقيـة ا تعاقبـة قبـ  االحـتالل انطبـم عليهمـا أكثـر مـن  ري ـا، ألهنمـا وهـاا 

هزهتــا االمــوال أتريــخ موملــم ال جــدال فيــا، اشــتغال مــع الــك احلكومــات وقبوــا مــن أج

 والروااـ  وا كافـآت، فالبـارزاين واسـراا كاصـه الدولـة العراقيـة اصـرا عليـا طيلـة فـ ة

حــىت عــام  1946هــروب والــده ا ــال مصــطفه ه االحتــاد الســوفيق الســابم مــن عــام 

مـنح راابـا   1958توز  14، و ا  ح لوالده قلعودة ا  العراك عق  ملورة 1958

ار أعلــه مــن رااــ  رئــيا الــوزرا  ه حينــا الــزعي  عبــدالكرم دينــ  200شــهراي  قــدره

قاس  الاي كان راابا مئـة ومثـاصني دينـارا  شـهراي ، وأسـكن ه قصـر صـباح صـوري السـعيد 

ه حت السكك قلصاحلية أرقه أحيا  بغداد يومااي، وخصل لسـبعمائة مـن مرافقيـا 

اسكان  ـريب بغـداد، هـاه  رواا  شهرية ومنح ك  واحد فيه  منزال  جديدا  ه مشرو 

احلقـائم ا ثبتــة اترخييـا  ور يــا  اليسـتطيع مســعود إ فاهلـا وال يقــدر أن يقفـز علــه حقيقــة 

صـور ذلـك التعـاون مـا حـدق ه احلـادي والثالملـني مـن  اعاوصا مع الن ام السابم وأبـرز

ـــــة أربيـــــ  مـــــن احـــــتالل 1996آب تأ ســـــطا   ـــــدما حـــــرر ا ـــــيش العراقـــــت مدين عن

حسـني ه واحـدة مـن أخطائـا  مها اليـا هديـة مـن الـرئيا السـابم صـداما الليـني وسـل  

كــان طرفــا  فيهــا علــه صــعيد  السياســية رمحــا  ، وال صريــد ايــراد وقــائع الصــفقات الــق



النفا واالسلوة والت ارة، ألن االكراد قب  اآلخرين يعرفون افاصيلها. أمـا جـالل فـان 

ا واعاوصــا معهــا معروفــة قالحــداق والتــواريخ، اراباطااــا مــع احلكومــات العراقيــة وأجهزهتــ

مــن بطــش مــال مصــطفه  منـا عوداــا مــن طهــران الــق أموـه فيهــا عــامني هــرق  وخوفــا  

أايم حكومــة االســتاذ انجـــت طالــ ، وكيفيــة صـــرا  1966البــارزاين ا  بغــداد عـــام 

الروااــــ  اليــــا وا  رفاقــــا بــــن كــــاصوا يســــّمون جبماعــــة ا كتــــ  السياســــت مــــن مديريــــة 

االســتخبارات العســكرية، وأذ كــر شخصــيا  هبــاه ا ناســبة، ان شخصــية قوميــة صصــوه 

 الطالبــاين مبفاحتــة احلكومــة وقتئــا بنقــ  اراباطــا السياســت وا ــايل مــن مديريــة جــالل

االســتخبارات ا  وزارة أو دائــرة مدصيــة حتاشــيا  لإلحــراج وافــاداي   البســات العالقــة مــع 

علــه هــاه العالقــة مــن افســريات وأتويــالت،  ــري ان جهــاز أمــ  عســكري ومــا ي اــ  

 رفض الفكرة وكان يقول : جالل

تتاحلكومـات اـاه  وأتة ولكـن االسـتخبارات العسـكرية ققيـة و بتـة تآين مـا يهمــ  

 احل ت  واحل ت بتوخي  ا ي ، مفردة شعبية عراقية اع  القي  والقال  .

والســيارات وا عــدات والبيــوت والروااــ   وال ميكــن  ــالل أن يتغافــ  أيوــا  عــن االمــوال

ا  آذار تمــارس   1968الــق قبوــها مــن الن ــام الســابم ه الفــ ة مــن تــوز تيوليــو  

فكلهــــــا مو ملقــــــة وال ميكــــــن أن يكــــــاب رســــــائلا ا توســــــلة ا  صــــــدام عــــــامت  1970

رسـالتا الشـهرية الـق اسـتعان ه مطلعهـا ببيـه شـعر    وخصوصـا   1984ــ1983ت

ه معــاملق  وكيــف ت اللقــا  بــا  بعــد ذلــك، وال  ل: تاي أعــدل النــاس إالّ للمتنــيب يقــو 

وبـــني الـــرئيا الســـابم عقـــ  اوقـــف احلـــرب  ميكــن أن ينفـــت الرســـائ  والوســـطا  بينـــا



، لكان الطالباين 1990االيراصية العراقية، ولوال أحداق الكويه ه آب تأ سطا  

يــة بــدال  مــن الســيد طــا حمـــت قــد عــاد ا  العــراك واســل  منصــ  انئــ  رئــيا ا مهور 

التفصـــيالت حـــول هـــاا  الـــدين معـــروا شـــافاه  ، والـــدكتور مكـــرم الطالبـــاين لديـــا

قلصـوة والعافيــة. ان  ا وضـو  قعتبـاره كـان الوسـيا وقتئـا، وهـو حـت يـرزك متعـا  

ا ديـد، ينطلـم مـن ان قـادة  هلع الطالباين والبارزاين من حزب احلريـة والعدالـة الكـردي

زب واهوره ه  من النخ  الكردية سياسيا  واجتماعيـا  وعشـائراي ، وال ميكـن الطعـن احل

ــــة، ال  ه أصــــوهل  وأصســــاهب  الكرديــــة، وهــــ  مــــن خــــرية النــــاس وأصــــواب مواقــــف وطني

ا ــرا ات  يسـاومون علــه عــراقه ، وال يقبلــون إيــاا  شــعبه ، واــيعه  عرضــه علــيه 

خالـا  هب  رفوـوها إبق ، فمسـعود أرسـ وامتيـازات هائلـة ليوقفـوا اجـرا ات أتسـيا حـز 

 هوشــيار زيبــاري وقبكــر زيبــاري و ــا مــن ا نبــوذين وا طــرودين مــن القبيلــة ألســباب

عائليـــة، ا  الشـــيخ أرشـــد زيبـــاري للتفـــاه  معـــا والبيـــا كـــ  مـــا ير ـــ  ويريـــد، وكـــان رد 

واخواصـــا، رفـــض اســـتقبال ا بعـــوملني واحلـــديا معهمـــا بعـــد أن عـــرا مســـبقا   الشـــيخ

الـق حيمالهنـا، وجـالل صفسـا أرسـ  ا  شـيوش الزيبـاريني عرضـا  اقـ ح  مون الرسـالةموـ

ــر ه  مــال  1959فيــا أن ينتقلــوا مــن ا وصــ  الــق يقيمــون فيهــا منــا عــام  بعــد أن ه  

ه الزيبــار، ا  حماف ــة الســليماصية وخيتــاروا قوــا  أو  مصــطفه وعصــاقاا مــن دايرهــ 

 هلـــ  مـــع مـــنوه  مـــا يشـــاأون مـــن أراضـــت ومـــزار  انحيـــة أو منطقـــة فيهـــا اكـــون ضـــياعا  

وحقـــول وأمـــوال، وكـــان رد الزيبـــاري هـــو ألـــرفض القـــاطع ألن الزيبـــاريني يعرفـــون مغـــزا 

 ومعب العر  الطالباين جيدا .



ا علومـات الـواردة مـن مشـال العـراك اشـري ا  حالـة مـن االبتهـاج قـد سـادت ا تمـع  ان

العدالة ا ديد، ويتكت  قادة احلزب عله ح   الكردي إملر االعالن عن حزب احلرية و 

الرسائ  وااصاالت التأييـد الـق وصـله الـيه  مـن احملاف ـات الكرديـة وا نـاطم االخـرا 

 الــق يقــي  فيهــا االكــراد ألســباب أمنيــة وسياســية، وا علومــات ذاهتــا افيــد ثن احلــزب

عاصـــه مـــن هيمنـــة ا ديــد ســـي د لـــا أصصـــارا  وم يــدين كثـــر ه االوســـا  الكرديـــة الــق 

واضــطهاد حــزيب مســعود وجــالل وميلشــياهتما وهــاا ان دل  علــه شــت  فقصــا يــدل علــه 

أن االكــــــراد  ه مشــــــال العــــــراك اكتشــــــفوا حقيقــــــة هــــــاين احلــــــزبني وجور ــــــا وظلمهمــــــا 

ميـــــداصيا  كيـــــف يعـــــيش قـــــادة احلـــــزبني واطلعـــــوا علـــــه الفســـــاد  للمـــــواطنني، و ســـــوا

لتـايل هـ  يتطلعـون ا  حـزب يـرب  سـاحته  بـا وق واالختالسات الـق إستشـرت بيـنه 

ا  حوـــن الــوطن وا  خدمـــة بلـــده   حلــم هبـــا مــن إســـا ات واشـــويهات، ويعيــده 

والتعاضد مع اخواهن  العرب وال كمان وا سيويني واليزيـديني وبقيـة االقليـات ه عـراك 

  واحد موحد بال اقسيمات وال أقالي  وال فيدراليات.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اذا يعود اليهود ا  كركوي؟
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يليون مــن تخــرب ميــر عــاداي  ه صشــرة أخبــار اذاعــة الشــرك هــاا الصــباح : اليهــود االســرائ

أصــ  عراقــت يعــودون وبكثافــة ا  العــراك، ويتمركــزون بشــك  خــا  ه كركــوي حيــا 

يشـــ ون االراضـــت  مســـة أضـــعاا مثنهـــا احلقيقـــت . هـــاه الفقـــرة االســـتهاللية، كاصـــه 

ــــة ا بدعــــة، حيــــاة احلويــــك عطيــــة، ه جريــــدة الدســــتور  مــــدخال   قــــال الكاابــــة االردصي

 س اال ، ثأت قلغ أحسسه مبرارهتا،  اذا كركوي؟ االردصية، قب  بوعة أايم. مث طرحه

وقبــ  أن هيــ  علــه ســ اهلا،، صــود أن صشــري ا  أن أخلــرب لــيا جبديــد، فبعــد أحــتالل 

، اــدفم جمموعــة مــن عناصــر ا وســاد االســرائيلت 2003صيســان تأبريــ    9العــراك ه 

الدفعـــة  ا  العـــراك، حتـــه مســـمه شـــركة الرافـــدين، وشـــركات و يـــة أخـــرا. بلـــغ عـــدد

جاسوسا ، قامـه بتشـكي  فرقـة خاصـة لتنفيـا مهـام اال تيـاالت لكـوادر  900االو  

وشخصــــيات عراقيــــة، سياســــية وعســــكرية واعالميــــة وعلميــــة وقوــــائية، قلتعــــاون مــــع 

عــاأت ومتخصــل عراقـــت  1000ميليشــيات أحــد االحـــزاب العراقيــة ا عروفــة، طالـــه 

 ، مـــن العاصـــمة بغـــداد ا  مدينـــة  عنصـــرا   مـــنه 450خـــالل عـــام واحـــد. مث اصتقـــ  ت

 كركوي.

يقع مركز ادارة عمليات فرقة اال تياالت االسـرائيلية   مدينـة كركـوي، حاليـا ،   منـزل 

قريـ  مــن مبـب حماف ــة كركـوي واوــ  ضـمن عناصــرها عـددا  مــن األكـراد الــاين كاصــه 

جزيــــرة  ا  1996ا خــــابرات ا ركزيــــة األمريكيــــة قــــد صقلــــته  مــــن مشــــال العــــراك عــــام 

ت ـــوام . يتوـــدق مع ـــ  أفرادهـــا اللغـــة العربيــــة قلله ـــة العراقيـــة بطالقـــة اضـــافة للغــــة 

االهليزيـة. كثفـه الفرقــة االسـرائيلية جهودهـا منــا بدايـة العـام احلــايل ه شـرا  االراضــت 



والدور السكنية وا زار  ه كركوي وضـواحيها، فوـال  عـن اسـتمرارها ه انفيـا عمليـات 

ق طالــه شخصــيات سياســية اركماصيــة وعربيــة وكرديــة وقصــف ا قــرات اال تيــاالت الــ

احلزبيـــة لل كمـــان واالكـــراد ه كركـــوي، هبـــدا إشـــعال الفتنـــة العرقيـــة. اصتبهـــه ا قاومـــة 

أفــراد مــن عناصــرها ه ا دينــة ه بدايــة  6الوطنيـة العراقيــة لفعلهــ  ا بــان وقامــه بقتــ  

ة ه كركــوي وبغــداد وقبــ  قالضـــافة ا  العــام ا ــاري. ومــا زالــه هــاه العناصـــر صشــط

 مشال العراك. 

 عله أية حال،  اذا كركوي؟ 

تثـــــ  كركـــــوي ذكـــــرا م  ـــــة ه الـــــااكرة ا معيـــــة اليهوديـــــة، لعالقتهـــــا ا باشـــــرة قلســـــيب 

البابلت!! فبعـد أن دمـر القائـد العراقـت الع ـي  صبوخـا صصـر، دولـة اسـرائي  ا نوبيـة عـام 

ألف يهودي أسريا  ا  العراك تالسيب البابلت  وكان من  50قب  ا يالد، ساك  576

بـني االسـرا اليهـود ملالملــة مـن أصبيـائه  تداصيـال وحنــني وعزيـر . وه طريـم عـودة القائــد 

صبوخـــا صصــــر ا  قبــــ  مــــر  مــــن كركـــوي، لوقوعهــــا علــــه الطريــــم االســــ ااي ت للقوافــــ  

ســـطني احلاليـــة ، وهـــت صفـــا الصـــاعدة ا  الشـــمال، ومشـــال الغـــرب تاركيـــا وســـوراي وفل

الطريـــم الــــق ســـلكها ملــــك الفـــرس دارا وجيشــــا حملاربـــة االســــكندر ا قـــدوين ه معركــــة 

أرقئيلو تأربي  احلالية  الق اصتصـر فيهـا أالسـكندر ا قـدوين. ا هـ  عنـدما وصـ  صبوخـا 

صصــر ا  منطقــة كركــوي تالــق كاصــه اســمه ه العهــد الســومري      بـــ تكــاركوي ،،، 

لعمــ  ا ــن   الشــديد . وجــد علــه ا اصــ  الشــرقت مــن هنرتخاصــة صــو  احلاليــة، أي ا

ملالملة االل متقاربة صسبيا ، فسخر االسـرا اليهـود  لـ  الـ اب واالح ـار مـن ا نـاطم 



القريبة منها، واكديسها بني الك الـتالل، علـه أن يكـون البنـا  مبسـتوا أعلـه اـ  مـن 

 بينها، وهكاا ت اشييد قلعة كركوي.

بعد اهاز البنا ، أمر ببنا  سرداب ه موقع يبعد من الباب الرئيا للقلعة تالق اسـمه 

ــــا االصبيــــا  الثالملــــــة تداصيــــال وحنــــني  300اآلن طــــوب قــــابو  حبــــوايل  مــــ . ســــ ن في

 وعزير . ا  حني أخاه  ا  قب .

صبيـا  ، ه وأح اما  كاصة االصبيا  الثالملة، فقد ت بنا  مسـ د فـوك السـرداب تمقـام اال

العصــــر العباســــت االخــــري، وأطلــــم عليــــا أســــ  مســــ د تصــــيب داصيــــال  وا عــــروا ث ــــا 

 ال كماين تداصيال بيغمرب جامعت  وهو ققت حلد اآلن شاخصا  حيكت قصة ا دينة.

كــــان ا ســــ د قبلــــة الشــــاقت ال كماصيــــات، أايم عيــــدي الفطــــر واالضــــوه، ومكــــان 

التعـرا علـه االمهـات اللـواة ابوـثن عـن عــرائا جتمعهـن وهـن  ثحلـه زينـتهن بقصـد 

ـــــ  ه ـــــرهت  ا  فلســـــطني  ـــــة لليهـــــود القـــــاطنني ه كركـــــوي قب ـــــائهن. كمـــــا كـــــان قبل ألبن

. وقــد كــان اليهــود حيتفلــون ه ا ســ د يــوم عيــد كيبــور اليهــودي الــاي  1952عــام

ح اشرين االول تأكتوبر  مبوافقة أمام وخطي  ا س د، كدلي  عله التسام 6يبدأ ه 

الدي  الاي كان سائدا  ه ا دينة، أياون زرافات مـن ا ـدن العراقيـة االخـرا لالحتفـال 

ــــوفه   ــــااي أطفــــاال  صقــــف خــــارج ا ســــ د لنوــــوك علــــه زل ــــا حين هبــــاه ا ناســــبة، وكن

ومالبسه  و هماهت  قرب حائا ا س د، ابني لنا فيما بعد اهنا صالهت . وكـان هنـاي 

 ســ د ويبكـون قـرب جدراصــا، وعنـدما سـأله جــدة يـوم آخـر، يت معــون فيـا خـارج ا

ذات يــوم  ــاذا يبكــت حزقيــ ؟ قالــه: يقولــون اهنــ  يتــاكرون اــدمري معبــده  ه القــدس 



وس ن النـيب داصيـال ه هـاا ا كـان!!! هـاه هـت قصـة اليهـود مـع كركـوي، كمـا  عتهـا 

قبــــ  مــــن شــــيوش مــــدينق قبــــ  عــــدة عقــــود. رمبــــا حتتــــاج القصــــة ا  اومليــــم اترخيــــت مــــن 

ا ختصــني ه التــاريخ واآل ر، ولكــن مقــام االصبيــا  الثالملــة   ســرداب ا ســ د، يشــهد 

 عله جز  كبري من صواب القصة. هاا هو السب  االول.

مـــن  60%أمـــا الســـب  الثـــاين، وكمـــا هـــو معـــروا، فـــأن هـــاه ا دينـــة اوـــ  حـــوايل 

 العاأت وحس  اخلطة االحتياطت النفطت العراقت، ويعترب من أجود أصوا  ألنفا اخلام ه

الق وضعه ه عهد الن ام السابم، فأن إعادة أتهي  ا نشآت النفطية فيها حتتـاج ا  

ماليني برميـ  يوميـا .  5مليارات دوالر لكت يرافع اصتاج حقوهلا ا  حدود  8استثمار 

ومبا أن أبواب السل  والنه  قد فتوه عله مصـراعيها ه العـراك بفوـ  االحـتالل، 

مليار دوالر، وهلاا حياول اليهود من اآلن شرا   24أو  16لرق  رمبا سريافع ا  فأن ا

أكـــرب قـــدر بكـــن مـــن االراضـــت فيهـــا لتوويلهـــا ا  الس في ـــاس الشـــرك االوســـا. أن 

ا بــالغ ا رصــودة، لالســتثمار ه ا نشــآت النفطيــة ه هــاه ا دينــة،   اليســي  هلــا لعــاب 

 الوحوذ أيوا . اليهود فقا وإاا يسي  هلا لعاب

وأمــا الســب  الثالــا هــو، أن "اســرائي " قــدمه عرضــا  ا  الــزعيمني الــربزاين والطالبــاين 

حبمايــة الدولـــة الفيدراليــة الكرديـــة مــن أي خطـــر ســـوا  مــن داخـــ  العــراك أو مـــن اركيـــا 

وســوراي وايــران. وحســ  اخلطــة االمريكيــة   االســرائيلية، فــأن كركــوي ســتكون عاصــمة 

، لــاا فــأن التواجــد اليهــودي فيهــا أصــبح ضــرورة اســ ااي ية لقرهبــا مــن الدولــة الكرديــة

 اركيا وايران وسوراي.



أمريكـــا  ـــزت العـــراك مـــن أجـــ  محايـــة اســـرائي  وجعلهـــا القـــوة  لقـــد قت واضـــوا  ان

الع مــه الوحيــدة ه ا نطقــة، واثبيــه أصــدقائها علــه قمــة الســلطة ه بغــداد، وطمــا 

ة، وقطـــع كـــ  صـــالاا بتأرخيـــا احلوـــاري العريـــم، واـــواري هويــة العـــراك العربيـــة واالســـالمي

ـــــال  أي اعتبـــــار حلقـــــوك الشـــــع  العراقـــــت وقوميااـــــا  ـــــا مـــــع دول ا ـــــوار دون أي عالقاا

      ا تآخية.

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 ا وساد ادرب البيشمركة ه فندك تبرج أربي  !

  

 لعراكمشال ا -أم قيصر    

  

 
أصصـــــار القيـــــادات الكردويـــــة العنصـــــرية ه أورق يرفعـــــون علمهـــــ  القـــــومت جباصـــــ  علـــــ  

 اسرائي !



  

ع بنـــا هلـــاا االصـــرار الع يـــ  لألحـــزاب الصـــهيوكردية علـــه العمالـــة والتعـــاون البـــاط  

ــــان الصــــهيوين، يومــــا  صــــرا صــــور زيبــــاري وهــــو يصــــافح  وا فوــــوح خن  واحــــد مــــع الكي

هيوين ويومـا  صقـرأ عـن أحـد الشخصـيات السياسـية اـدافع عـن هــاا حبميميـة السـفري الصـ

الكيان اللقيا  واسعه للسفر هناي، ويوما  صفاجأ بقرار ارسال أطفالنا األكراد ا رضه 

قلقلـــ  للعــــالج مبشــــاه صــــهيون وكــــأن العـــاأت خلــــت مــــن مشــــفه يعــــا ه  إالّ مشــــاه 

هنا  رهت  من الوريد للوريد ب  هـت اسرائي  الرحيمة الق هروله ألصقاذ أطفالنا..! مع إ

ورا  هــاه احلــرب الشــعوا  الــق حرقــه احلــرق والنســ  واســتهدفه كــّ  صــفوة العقــول 

 وا فكرين واألدق  بوطننا..

كمـا أضـوينا صســمع مـا بــني فـ ة وأخـرا بوجــود خـربا  اســرائيليون ه مشـال العــراك وه 

الطامــة الكــربا الكــ  يشــهد ويعلــ  ضــيافة احلــزبني العميلــني تحــزب قرزاين وطالبــاين  و 

ومتيقن من هاه احلقيقة الواقعة وعلـه رأسـها شـعبنا الكـردي وه كـ  مـرة اكـّاب هـاه 

 األحزاب اخلرب الة وافصيال .. لكن حينما ص هر هل  األدلة الدامغة.. أين ا فر..!؟

وم بـني وإليك  ما وصلنا من مصادر موملوقة، حيا أن خربا  اسرائيليون كـاصوا وحـىت اليـ

فـ ة وأخـرا يـزورون أربيـ  وحيلّـون ضـيوفا  علــه العمـال ، وهلـ  محـايته  اخلاصـة مـن قبــ  

العميـــ  مســـرور بـــرزاين وجهـــازه االســـتخباراة وا خـــابراة ا شـــبوه ـ قراســـ  ـ  كـــت ال 

يصيبه  أي أذا.. وآخر مرة اواجدوا كاصوا قـد أختـاوا الفنـدك تبـرج أربيـ   الـاي يقـع 

   أربي  مقرا  هل  وللعل  ه  حيملون جوازات سفر أوربية للتمويا.قلقرب من حماك



وإلـــيك  هـــاا الـــرابا الـــاي ي كـــد إن خـــربا  مـــن ا وســـاد االســـرائيلت يقومـــون بتــــدري  

عناصــر ،تــارة مــن البيشــمرك ة علــه حــرب الشــوار  ومحايــة الشخصــيات وا بــاين ا همــة 

 خبارية الربيطاصية.واال تياالت والتقرير صادر عن إحدا الوكاالت اال

http://www.youtube. com/watch? 

v=tdv32Dfe1P4 
 لع  من يقول اهن  أحرار ققامة عالقاهت  ا شبوهة.. صرد عليه  :

ا هـــ  جبنـــا  ال كـــال .. ليســـوا أحـــرارا .. وهـــاه العالقـــة ليســـه جبديـــدة.. ولكـــنه  كمـــ

ميتلكون الش اعة ليع فوا قحلقيقة الق يعرفها أكثرية األكـراد.. والـق يشـهدها الشـار  

الكردي والعريب معا .. فهنيئا  للعمال  ولألقزام.. أايمه  أق بـه ثذن   اعـا  بعـد أن 

 ظهرت أوجا عمالته  و رقوا ثاوهنا...

 مالح ة :

الفلـ  صــّور قبــ  ســنوات.. التـدري  مســتمر حلــد اليــوم أوال: التـدري  لــيا جديــدا  بــ  

 ه معسكرات حمصنة، قمنا بنشر الفل  للتأكيد عله صوة كالمنا ال ري.

 صيـــا: يرجـــه مالح ـــة الســـيارة الواقفـــة والتابعـــة إ  جهـــاز ت قراســـ    عليهـــا مصـــباح 

 أزرك لتتقدم مواك  الويوا ا همني ه أربي .. 

  

 ؟1996آب   31وم كاكة مسعود ه  اتاكر ي

  

 د. عادل البياة/ بغداد

http://www.youtube.com/watch?v=tdv32Dfe1P4
http://www.youtube.com/watch?v=tdv32Dfe1P4


  

 
  

ه حيــاة الســيد مســعود البــارزاين،  1996آب تأ ســطا   31أكــاد أجــزم أن يــوم 

هـــو يــــوم لــــيا كبــــاقت األايم، وال ميكــــن لكاكــــة مســــعود وقيــــادات احلــــزب الــــدميقراطت 

أن ينسـه الكردستاين أن ينسوه، وبنفا الوقه ال أظن أن مـام جـالل الطالبـاين ميكـن 

مـــا حصـــ  لـــا وألاباعـــا ه ذلـــك اليـــوم ا شـــهود؟ يـــوم حتركـــه جوافـــ  ا ـــيش العراقـــت 

بدروعــــا ودققاــــا ومشــــااا إبجتــــاه تحماف ــــة أربيــــ   أو مــــا اســــمه اليــــوم عاصــــمة إقلــــي   

كردســتان! بنــا ا  علــه دعــوة وإلتمــاس مــن كاكــة مســعود البــارزاين ألصقــاذ أربيــ  بعــد أن 

اد الكردستاين بزعامة مـام جـالل وبـدع  إيـراين معلـوم، أطبقه عليها قوات حزب األحت

 ولوال ادخ  ا يش العراقت، لكان كاكة مسعود وإقليما ه خرب كان...

ال أظــن أن كاكــة مســعود ينســه مــا حصــ  ه هــاا اليــوم. كيــف دخلــه قــوات ا ــيش 

العراقـــت حتـــه رايــــة ت  أكـــرب .. الـــق يســــتنكف اليـــوم مســـعود مــــن رفعهـــا ه أربيــــ ؟ 

هكــاا كــان الوفــا  وا ــزا ، فالوفــا  لل ــيش العراقــت الــاي حتــري ثوامــر القيــادة ألصقــاذ و 



أربي  وأهلها من قوات الطالباين ا دعومة إيراصيا .. كان الوفا  ه تح  ا ـيش العراقـت  

بعــد الغــزو االمريكــت للعــراك ومبقــ ح كــردي لألســف، وكــان الوفــا  ه األســتنكاا مــن 

منـع رفعـا ه ايـع كردسـتان بـ  وصـ  األمـر ا  حتريـك الغو ـا  ه رفع العلـ  العراقـت و 

 الشوار  لتمزيم عل  ت  أكرب  وحرقا ه الشوار ..

 هكاا يكون الوفا ؟؟ اي أخوانا الكرد ايمن صعتربك  رمزا  وإ ا  للوفا ..

الوفا  لصدام حسني الاي أصقاك ... ه  يكون إبعداما؟؟.. والوفا  لل ـيش العراقـت 

 ون حبلا..يك

والوفـا  للعلـ  الـاي كاصــه حتملـا جوافـ  ا ـيش العراقــت والـدققت والع ـالت.. هــو 

رفض رفع العل  ه إقلي  كردستان.. هكـاا هـو الوفـا .. وحـني دخلـه دققت ا ـيش 

العراقـت الصـنديد ا  مدينــة أربيـ  فــر  األحتـاديون الطالبــاصيون كـا رذان كمــا فـر العمــال  

ة ودكـــاكني األصكليــــز واألمريكــــان ه أربيـــ  كــــالغرقن واركــــوا مقــــراهت  مـــن أوكــــار العمالــــ

 وو ئقه  وجت  هبا إ  بغداد..

آب .... أن ميــر هبــدو  وخلســة دون أن يســتاكر أحــد  31هكــاا يكــون الوفــا  ليــوم 

آب ه أربيــ ؟؟  لكــن ذاكــرة العــراقيني انفــاة  31مــن أخوانــا الكــرد مــاذا حصــ  يــوم 

 ؟. وقوية وال خترب أبدا  

  

 ملف السياسة العنصرية

  



 * إ  قرزاين: ال ميكن مكافوة شوفينية القومية العربية بشوفينية كردية

 * من أج  حماكمة عادلة  راكيب جمزرة بشتآشان..

 * ميليشيات الربزاين ادع  االرهاب ه ا وص  لومها  شرو  تكردستان الكربا !

 ا وص   * أحلزقن الكرداين يعمالن عله " اكريد"

 * جرائ  حبم االصساصية ه س ن تقلة جوالن  مشال العراك 

 * مالحم خربية

 * معاانة ال كمان

 * معاانة السراين

 * معاانة اليزيدية 

 *معاانة الشبك

 * آرا  :

 

 

تت أ لبيــة مــواط  ا وصــ  ير بــون ربــا مصــريه  قالقلــي  الكــردي !؟ / إعــالم ت أكــراد 

والـــدج  واخلـــدا  ... / هزميـــة ا شـــرو  الكـــردي االصفصـــايل ه   احلـــزبني   بـــني الت ليـــ 

 كركوي / عنصرية الثقافة القومية السائدة بني أكراد العراك   

  

 إ  قرزاين:

 ال ميكن مكافوة شوفينية القومية العربية بشوفينية كردية

  



 

 
  طـــاهري/ لنـــدن أمــري

 كااـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ايــــــــــــــــــــــــــــــــــراين

  ه جريدة الشرك االوسا

 

 
كردستان الكربا حس  القوميني العنصريني الاين يريدون االستوواذ علـه كـ  مشـال 

 العراك

 وقس  من بغداد والوسا ، كالك عله أجزا  كبرية من سوراي وايران واركيا!!

  

كن أن يدخ  ا ر  السـ ن ببسـاطة، ألصـا رفـع العلـ  الـوط ؟ ا ـواب هـو ه أي بلد مي

العـــراك، وعلـــه وجــــا التوديـــد احملاف ــــات الـــثالق ذات األ لبيــــة الكرديـــة ه الشــــمال 

 . 1991الشرقت، حيا ال اتمتع احلكومة بوجود فعال كبري منا عام



ا نطقـة الكرديـة، وقع احلادق عندما اصدفعه حشود ا  شوار  أربيـ ، أكـرب مدينـة ه 

لالحتفــال بفــوز ا نتخــ  العراقــت لكــرة القــدم بكــأس آســيا. وكــان مــن احلتمــت ان يرفــع 

بعــض النــاس العلــ  الــاي ه ظلــا كــان الفريــم العراقــت قــد حقــم الفــوز.  ــري ان ذلــك 

ـــة الـــق أمـــرت  حتـــول ا  صـــو  معـــني مـــن جرميـــة، علـــه األقـــ  ه أص ـــار الســـلطات احمللي

شــاق ، ولكـن اطلــم سـراحه  بعــد  50ك. واعتقــ  مـا يزيــد علـه مبالحقـة مـن فعلــوا ذلـ

 ف ة قصرية من ذلك.

وهاا احلادق هو آخر مثال عله رفض االقلي  الكردي للعل  الوط . وه وقه سـابم 

وه احتفال قام فيا التوالف الاي اقوده الـوالايت ا توـدة بتسـلي  ا سـ ولية عـن أمـن 

يرفـــع أي علـــ  عراقـــت. ولـــيا مـــن اليســـري فهـــ  ا وقـــف ا نطقـــة ا  القـــوات احملليـــة، أت 

الكردي. وال ميكننا رفض ذلك قعتباره سلوكا شوفينيا. والعل  الاي يرفع ه كردسـتان 

 هو العل  الاي أقس  ه ظلا رج  الدولة الكردي جالل الطالباين كرئيا للعراك.

ظلـــا اعـــاي  وقتـــ   ويقـــول األكـــراد اصـــا مـــن ا ـــ أت قلنســـبة هلـــ  أن يـــروا علمـــا جـــرا ه

الكثـــريين. ويتـــألف العلـــ  ا ثـــري لل ـــدل مـــن ألـــوان مرابطـــة قلنزعـــة القوميـــة العربيـــة، وه 

شــكلا احلــايل، صــم  حتــه حكــ  الــدكتااور صــدام حســني بعــد فــ ة قصــرية مــن  ــزوه 

 الكويه.

 ــري أصــ  اعتقــد ان األكــراد العــراقيني ،طئــون ه ح ــره  رفــع العلــ  ه منطقــته  الــق 

قحلكــــ  الـــااة. ومــــا دام ال يوجـــد ااــــا  وطـــ  علــــه علـــ  جديــــد، فـــقن علــــه  اتمتـــع



األكـــــراد ان يقبلـــــوا العلـــــ  القـــــدم ويكـــــافووا مـــــن أجـــــ  علـــــ  جديـــــد عـــــرب ا  سســـــات 

 الدميقراطية ا ديدة للبالد.

وســيفع  مســعود قرزاين، الــزعي  الكــردي العراقــت الــاي يقــف ورا  احلملــة ضــد العلــ ، 

 ا ر  ال ميكنا مكافوة شوفينية القومية العربية بشوفينية كردية. خريا لو اصا ااكر ان

عنـــدما اوجهـــه لرأيـــة والـــده  1975وقـــد التقيـــه مبســـعود أول مـــرة ه طهـــران عـــام 

الراحــ  ا ــال مصــطفه قرزاين. وكنــه دائمــا أشــعر إبع ــاب معــني ق ــال وكنــه حزينــا 

البسـا الكرديـة اذ طلـ  منـا حقـا ان اراه وقـد حلقـه بـا هزميـة. وقـد ار ـ  علـه اغيـري م

مرافقوه االيراصيون أن يراـدي بدلـة مـن الطـراز الغـريب للمناسـبة، مـع ربطـة عنـم كـان مـن 

ــــ   يل الشــــاي حمــــاوال  االحتفــــا   الواضــــح اهنــــا ختنقــــا. وكــــان قــــد قشــــر يل براقالــــة وص 

 قلتقليد األسطوري للويافة الكردية.

. وأت صكــن  1969قــد بــدأت عــام وقــد كــان ذلــك آخــر لقا اانــا الكثــرية الــق كاصــه

صعرا ان ذلك سيكون أيوا  آخر مقابلة مع ا ال تفقد اوه ه الـوالايت ا توـدة بعـد 

ف ة قصرية من ذلك . وعرب الك األمسية كان مسـعود يقـف، كئيـ  ا ـزاج، علـه بعـد 

 أقدام وكان ظهره ا  ا دار، مراقبا  ا شهد مث  صسر فوك ا  كردي. 

ســـه ان مســـعود أت يكـــن يســـمع حـــديثنا. ذلـــك ان والـــده اصتهـــز الفرصـــة ومـــن ا ثـــري لأل

ليطرح ملالق صقا  حا ة ه افسري ال اجيداي الـق أحزصـه قلبـا، وأدت ا  وفااـا بعـد 

ذلـــك بوقـــه قصـــري. تصـــفقة بـــني ايـــران والعـــراك، جـــرت قبـــ  اســـابيع، وأهنـــه الـــدع  



حـــده  ضـــد جـــيش صـــدام االيـــراين لألكـــراد، وجعلـــه مـــن ا ســـتوي  علـــيه  القتـــال لو 

 حسني ا زود مبعدات سوفييتية .

وأول صقطة قاهلا ا ـال هـت أصـا ال األكـراد، حتـه ظـ  قياداـا، وال الن ـام العراقـت، الـاي  

كــان يســيطر عليــا ه ذلــك الوقــه صــدام حســني، اســتطاعوا ان يوــعوا حــدودا معينــة 

ثصــا ال ميكـــن   يســتطيعون مــن خالهلــا اوـــاد وضــع يســيطر عليــا أي منهمـــا مــع اإلقــرار

 «.التكاملر»كتابة التاريخ مسبقا. ه هاا السياك أشار قرزاين ا  سورة 

عمـــ  قرزاين، بكـــ  مـــا ه يديـــا مـــن ســـلطات  1971و 1969خـــالل الفـــ ة بـــني 

الس ضــا  البعثيــني والتوصــ  ا  اســوية بغــر  إصقــاذ العــراك مــن حــرب دمويــة أخــرا. 

، أدركــوا أن قــادة األكــراد اع فــوا قخلطــأ مــن ا طلعــون علــه ا فاوضــات الســرية الطويلــة

 أج  منع احلرب. إال أن صدام حسني رد مبخطا ال تيال قرزاين.

وال يـــزال قرزاين ا هـــزوم ال يعـــرا مـــا إذا كـــان قـــد شـــاري ه جـــز  مـــن مســـ ولية جمـــت  

 الدكتااورية البعثية الق قادت العراك إ  ا زيد من احلروب وكارملة ه هناية األمر.

اــرا، هــ  أفــرز اعصــ  ا ــاصبني وضــعا أت يســتطع األكــراد ه ظلــا العــيش قلعــراك أو 

 بدوصا؟

النقطـــة الثاصيـــة للمـــال الخصـــه ه أصـــا كـــان علـــه خطـــأ ه الثقـــة قاليـــراصيني وحلفـــائه  

االمريكيـني، الــاين اســتغلوا التمـرد الكــردي ه العــراك وســيلة حلمـ  البعثيــني علــه اقــدم 

. ه ذلــك  1936ن عرضــتا عليــا حكومــة عراقيــة منــا عــامعــر  للشــاه أت حيــدق ا

الســياك أشــار قرزاين ا  قصــيدة لن ــامت حــول قطــة، أت اكــن راضــية عــن الــثمن الــاي 



عـــر  لشـــرائها مـــن كـــوش مالكتهـــا، جتـــد مل ـــأ ه قصـــر الشـــاه. إالّ أن حـــراس القصـــر  

  كـــوش كشـــفوا وجـــود القطـــة وبـــدأوا يطلقـــون عليهـــا ســـهامه  لتعـــود القطـــة ا ـــاعورة ا

 مالكتها مرة أخرا.

صقطة قرزاين الثاصية اكثر ا يـة، إذ اسـلا الوـو  علـه حكمـة اكتسـبها مـن جتربـة أربعـة 

عقــود مــن العمــ  ه النوــال مــن أجــ  حقــوك األكــراد. قــال قرزاين اصــا ادري اآلن ان 

ا جتربــة العــراك ا أســاوية أت يكــن الســب  فيهــا العــدا  العرقــت بــني العــرب واألكــراد، وإاــ

بســب  معاملــة كــ  احلكومــات العراقيــة  ميــع مواطنيهــا كأعــدا  حقيقيــني او حمتملــني. 

لــاا شــاري األكــراد والعــرب ه النوــال مــن أجــ  عــراك يعــيش فيــا كــ  النــاس ه حريــة 

وكرامـــة. عنـــدما يتعلـــم األمـــر ثساســـيات مثـــ  حقـــوك اإلصســـان، أت يكـــن ص ـــام البعـــا 

 معاملتا لألكراد. يعام  مواطنيا العرب عله  و أفو  من

أصر  قرزاين عله ان مستقب  احلركة الكردية ه العراك و  ان يكون سياسـيا ا  حـد 

بعيد عله  و ي دي ا  وضع األكـراد ه طليعـة النوـال مـن جاصـ  كـ  العـراقيني مـن 

 أج  حرية العراك وسيادة حك  القاصون.

ا صــاحل ا شــ كة »تقــد ان ه هــاا الســياك، أشــار ا  ســعدي، شــاعر شــرياز، الــاي يع

من الواضح ان قرزاين قد ادري ان اخلصوصية الكردية، «. ا دي ا  افو  الصداقات

اذا ص ر اليها العراقيـون العـرب كتهديـد لـدولته ، سـتكون مصـدر حـرب ال هنايـة هلـا ه 

 العراك.



صــــا عامــــا  سياســــيا  شــــاق   ــــري ذي خــــربة. أمــــا اليــــوم، فق 32كــــان مســــعود قرزاين قبــــ  

النخبــة العراقيــة الكرديــة. ســيكون عمــال  اوابيــا  مــن جاصــ  قرزاين، اذا أتمــ  « حكــي »

ه دروس التاريخ، مبا ه ذلك حكمة والده. شارل العاشر فقـد التـاج الفرصسـت بسـب  

رفوـا قبــول علــ  مــن ملالملــة ألــوان، األمــر الــاي أدا ا  الــزج قلــبالد ه أزمــة اســتمرت 

 عقودا .

اـال عبـد الناصـر وقوميتـا العربيـة، وـ  علـه مسـعود قرزاين ان يفعـ   بدال  مـن اقليـد

مــا كــان يعتــزم فعلــا ا ــال مصــطفه، أي وضــع األكــراد ه طليعــة النوــال هبــدا اوحيــد 

العــراقيني ه مســعه مشــ ي حليــاة جديــدة، حيــاة حريــة وكرامــة. هــاه الوحــدة ال ميكــن 

و ا نـــاورات االصتهازيـــة ا تخفيـــة حتقيقهـــا مـــن خـــالل ا شـــاجرات الصـــغرية حـــول العلـــ  أ

 حته عبا ة السعت ا  الفيدرالية. 

  

 من أج  حماكمة عادلة  راكيب جمزرة بشتآشان..

  

 بيان ااعت

 موقع بشتآشان

www.web.comhem.se/kut/Beshtashan.htm 
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 طه  احلزب الشيوعت ه دع  حرب القيادات العنصريةشباب العراك الاين ور  

 لكت اغدر هب  وااحبه  هاه القيادات صفسها!

  

 ـــن جمموعـــة مـــن النـــاجني مـــن جمـــزرة بشتآشـــان وعوائـــ  الشـــهدا  الـــاين ســـقطوا فيهـــا 

، والـق 1983  آاير عـام  1ورفاقه  وأصدقائه  وا تعاطفني معه ، الـق وقعـه ه 

الشــــهدا  واألســــرا ا عارضــــني للن ــــام الفاشــــت الســــابم،  راح ضــــويتها العشــــرات مــــن

صطالــــ  قيــــادات احلــــزب الشــــيوعت العراقــــت واحلــــزب الــــدميقراطت الكردســــتاين واحلــــزب 

االش اكت الكردستاين السابم، وك  األطراا والشخصيات الـق اعرضـه ا  العـدوان 

وشــريوان مصــطفه وا احبـة علــه أيــدي قـوات االحتــاد الــوط  بقيــادة جـالل الطالبــاين وص

والعناصـر الــق قـادت وصفــات اهل ــوم الغـادر، بتــوفري كافــة الو ئـم وا علومــات واســهي  

اللقــــا ات وا قــــابالت مــــع الوــــوااي وعــــوائله ، لفــــتح ا لــــف مــــن جديــــد واقدميــــا إ  

القوــا  الــوط  العراقــت ا ســتق ، وإذا أت اتــوفر الشــرو  وال ــروا الوــرورية ه الوقــه 

ســـوا صتقـــدم إ  القوـــا  العـــا ت ه حمكمـــة العـــدل الدوليـــة ه الهـــاي احلاضــر، فقصنـــا 

 وحماك  اإلحتاد األوريب، وأية دولة اقب  مث  هاه الدعاوا.



لقد قمنا قستشـارات قاصوصيـة عراقيـة واسـعة حـول إعـداد ملـف القوـية، وسـوا صشـري 

ة والعربيـة عدد من احملامني وم سسات ا تمع ا دين ومن مـات حقـوك اإلصسـان العراقيـ

ــــة والثقافيــــة والسياســــية واإلعــــالم ا وضــــوعت  والعا يــــة، وصتعــــاون مــــع ا رجعيــــات الفكري

 والدميقراطت عرب العاأت.

 إصنا صركز عله النقا  التالية ه ملف القوية واالهتام :

ا ســـ ولية الشخصـــية  ـــالل الطالبـــاين ه التخطـــيا للعمليـــة وإصـــدار األوامـــر ا باشـــرة 

ري والقيــام بعمليــات القتــ  ا مــاعت، وخاصــة أوامــر قتــ  األســرا. وال لله ــوم العســك

يـزال جــالل الطالبــاين يتبـاهه هبــاه ا رميــة، وأت يعتـار عنهــا، بــ  يعتربهـا إهــازا  عســكراي   

 كبريأ  وخاطفا .

التنســـيم السياســـت والعســـكري واإلســـتخباراة بـــني اإلحتـــاد الـــوط  والســـلطة الفاشـــية، 

باشــر بــني الــدكتااور ا ــرم صــدام حســني وجــالل الطالبــاين لتنفيــا والتنســيم اخلــا  وا 

ماحبــة بشتآشـــان، وعـــرب الوســـطا  مـــن الطـــرفني وخاصـــة زايرة ا ـــرم بـــرزان التكـــريق إ  

 منطقة قلسيان قبي  العدوان للتخطيا والتنسيم بني الطرفني .

، ومسـاعدات استالم ااعة اإلحتاد الوط  أسلوة ومساعدات عسـكرية حديثـة وكبـرية

ماليـــة وتوينيـــة ضـــخمة، ومســـاعدات طبيـــة. حيـــا جـــرا صقـــ  ا رحـــه وا صـــابني إ  

 مستشفيات السلطة العسكرية وا دصية .



مشـــاركة القـــوات احلكوميـــة بعمليـــات االســـتطال  والرصـــد ا ـــوي، وقيـــام قطعـــات مـــن 

م الغـادر علـه ا يش وا رازقة بقصف مواقعنـا قلطـائرات وا دفعيـة الثقيلـة تهيـدا  لله ـو 

 بشتآشان.

إن ســـقو  الن ـــام الفاشـــت يتـــيح الفرصـــة لإلطـــال  علـــه ايـــع الو ئـــم ا تعلقـــة هبــــاه 

القوية، واع الشهادات من ايع األطراا واألشخا ، كما سـقطه بعـض احل ـ  

القدمية حول اسـتفادة السـلطة مـن هـاه ا واقـف. إن صـمه بعـض األطـراا عـن هـاه 

طــــراا، وهــــاا ال يعــــ  ثي حـــال مــــن األحــــوال اصتهــــا  ا رميـــة مســــألة ختــــل الـــك األ

القوــية وإ القهــا هنائيــا ، فلــدينا حــم فــردي واــاعت  بــه بتقــدم ا لــف إ  القوــا . 

لقــد اــوفرت الفرصــة واإلمكاصيــة مــن جديــد لفــتح ايــع ا لفــات العالقــة وكشــف ايــع 

 االصتهاكات واإلراكاقت السابقة ومعا تها بشك  قاصوين وأصويل.

  

مالح ة :  حيم  ن يريد أن يديل بشهاداا ومعلومااـا ويقـدم الو ئـم، أن حي ـ  أ ـا 

 م قتا  حلني اوصي  الشهادات وا علومات والو ئم إ  القوا .

 
 الدوري والطلباين



مكت حسني مكت تصصري / أمحد الناصري تصصري / حمسن صابا ا يالوي تصصـري / 

آشان /  سالم عبد الرزاك أمحد تصصـري، شـقيم جابر ربح ساهت تصصري، جرح ه بشت

سـعد، أستشـهد ه بشتآشـان / صـزار رهـك تصصـري /   –الشهيد  ئر عبد الرزاك أمحد 

حيــدر الكنــاين تصصــري / ســاأت الشــار تصصــري / عبــد اإللــا الســهالين تصصــري / منتصــر 

عمـاد  /إبراهي  تصصري / خالد صبيح تصصري / عبد الكرم حممد محيد الزبيدي تصصـري 

أبـو سـور،   –الطائت تصصـري / صصـرية عـواد تصصـرية  تشـقيقة الشـهيدان، انصـر عـواد 

والشــهيد إقبــال عــواد، استشــهدا علــه أيــدي عناصــر أوي / جعفــر عطشــان تصصــري / 

عبد   حطاب تصصري / سلي  جودة تصصري / بشرا الطائت تصصرية / خليـ  منصـور 

افــة تصصــري / قاســ  حســني تصصــري / إقبــال تصصــري / مــازن احلســوين تصصــري / كــرم كط

إبــراهي  تصصــرية / إبــراهي  خلــف تصصــري / أســامة اندي علــت تصصــري ، شــقيم الشــهيد 

يومـــا ، ت إصقـــاذه  27تابـــن لعائلـــة أصصـــارية  كـــان عمـــره حينهـــا   –أبـــو اغريـــد/ طـــارك 

ثع وبـــة  ـــت طـــارك ايمنـــا  قســـ  الشـــهيد طـــارك الـــاي استشـــهد ه ا ـــزرة صفســـها، 

رس الســينما حاليــا / مصــطفه ايســني تصصــري / شــكري كريــدي تصصــري /  ئــر دراوا يــد

تصصـــري /  ـــري منشـــد تصصـــري / ميامـــا اخلـــوري تصصـــرية / صـــربي هاشـــ  تصصـــري / آرام 

هورامت تصصري من قاطع السـليماصية / سـندس اقـت تصصـرية / أمحـد اخلوـري تصصـري / 

اتصيـــا هـــورامت تصصـــرية /  محيـــد  اصتصـــار حممـــد تصصـــرية / حممـــد علـــت ايســـني تصصـــري / 

شــــقيقة  –كشــــكويل تصصــــري /  انظــــ  ز ــــري التــــورهت تصصــــري / كفــــاح اســــعد خوــــر 

الشهيد جبار أسعد خور الاي استشهد ومث  جبسده الطاهر ه أرايا أربي / فرات 



مـــن    –مــن عائلــة الشــهيد  ـــري/  ماجــد فيــادي/ جاســ  االســدي  –مــاركوس بطــرس

ح زايرة ا وسوي ـ رئيا حترير جريـدة احتـاد الشـع  ـ بغـداد/ كوادر ا  تر الوط / صبا 

أســـعد اهلاشـــ / طيبـــة الطـــائت/ حســـقي  قواـــان تكااـــ  ومـــ رش / إحســـان الســـماوي 

تشـــاعر / عصـــام الياســـري/ عـــزام حممـــد مكـــت/ أمحـــد لعيـــيب تصصـــري /  ـــري الســـعيدي 

 /تشــاعر وقحــا /  حســن حــداد/ علــت ذبيــان تصصــري / دلشــاد خوــر/ أرام بوجــدي

شــقيم الشــهيد أبــو حــات/   –فــاكر جبــار/ كفــاح حســن تصصــري / فــارس حســني بــدر 

ابتسـام كـاظ  تصصـرية / حمـت حـداد تصصــري / عـال  الالمـت تكااـ  وصـوفت / صــباح 

ا ــــالكت/ ســــاأت البهــــاديل تفنــــان / عبــــد الباســــا ا ــــابر تصصــــري / قاســــ  عبــــد األمــــري 

و ســـالم/ عبـــد الفتـــاح عبـــد أبـــ  –شـــقيم الشـــهيد أمحـــد عبـــد األمـــري مراوـــه –مراوـــه

أبــو ســالم/ الربوفســـور    –شــقيم الشـــهيد أمحــد عبــد األمــري مراوـــه  –األمــري مراوــه

كمــال جميــد تكااــ  وقحــا كــردي معـــروا / عبــد الفتــاح مراوــه/ شــقيم الشـــهيد 

أمحــــد عبــــد األمــــري مراوــــه تأبــــو ســــالم / د. وســــام جــــواد تشــــاعر وكااــــ  /  م هــــر  

نــدس اســامة ســلمان/ ابــن اخــه الشــهيد البطــ  كرمــوذ/ جاســ  كيشــان تصصــري / ا ه

كااـ / حممـد اخلزاعـت   – ري كاظ  يوسـف احللفـت تعمـار / حممـد السـعدي تصصـري  

تانشــا سياســت وأعالمــت /  يوســف ا نــاين/ عبــد األمــري الركــايب تكااــ  وإعالمــت / 

خري   سعيد تكاا  اراملت وإعالمت / عبد اخلالم البهـرزي تصـوفت / حممـد حسـن 

 لكت تكاا  وحمامت . ا ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 ضوااي جمزرة بشه آشان

  

 د.علت هي  البياة

  

  

 
 أبو ايفان وأبو ميسون و كو، من شباب العراك الاين ا تالته  القيادات العنصرية!

  

  
 وصيشـروان اكت  لك  وأان عله يقني بعد أن اسمع القيادات الكرديا وجالل الطالبـاين

وا ـــازر  مصـــطفه وجمرمـــت األحتـــاد الـــوط  الكردســـتاين أبطـــال جمـــزرة بشـــه آشـــان

ميلكــون  األخـرا، سـتغزو قلـوهب  اخلائبـة رعشـة اخلـوا ويع ـون أصـابع النــدم إن كـاصوا

ذرة مــن الشــرا ال خلــوفه  مــ  أوحيــا ا  بــ  خوفــا مــن عــواقبه  الوخيمــة الــق انت ــره  

 البعا ا رمني. أسوة بصدام وبرزان وصياصني

 ـــن علـــه يقـــني ثن القـــدره األهليـــا هـــت الـــق اـــتوك  ثظهـــار احلـــم واحلقيقـــا ه هـــاه 

قااـ  األسـرا العـراقيني  القوية ومبا قام با جالل الطالباين رئيا هيئة رةسة ا مهوريـة



وقااــ  الفنــاصني ه بشــه اشــان. وبــودي أن أذكــر لألخــوة الطيبــني أصــواب ا ناشــدة 

شريفة أن أول شهيد ه بشتآشـان كـان ا ناضـ  وا خـرج السـينمائت الشـهيد ال واألقالم

عبــد الرضـــا حيـــا كـــان جرحيــا ه بدايـــة جمـــزرة بشـــه آشــان وثمـــر مباشـــر مـــن جـــالل 

الطالباين ت ربطا عله إحدا األش ار دون عـالج حيـا أخـات عصـاقت الطالبـاين 

علـا هـدفا يتسـله ثصـابتا السـكائر ه فمـا ومـن مث ج الفاشـية بتعايبـا وإطفـا  أعقـاب

التمثيـ  جبثـا شـهدا  ا عارضـا العراقيـا وحـىت  القتلـة ورفوـوا اوسـالت الفالحـني بعـدم

 . رفووا دفنه 

  

 ميليشيات الربزاين ادع  االرهاب ه ا وص 

 لومها  شرو  تكردستان الكربا !

  

 ماجدة كاكائت / كركوي    

 
 اب ه ا وص العنصري البيشمركت خسرو كوران منسم االره

 



  

طا ا حار الكثري من أبنا  العراك من الدور اخلبيا للقوا العنصرية الكرديـة ه اذكـا  

 صريان العنف ه بالدان، من أج  االبقا  عله اقطاعياهت  الدموية. 

أتكـــدت بصـــورة ر يـــة هـــاه التوقعـــات، حيـــا اصكشـــفه   17/5/2008وه يـــوم 

ه دعــ  العمليــات االرهابيــة ضــد أبنــا  ا وصــ . ففــت فوــيوة دور البيشــمركة الربزاصيــة 

صــوري ا ــالكت رئــيا  ان ذلــك اليــوم أعلــن مصــدر أمــ  مهــ  ه  رفــة عمليــات صينــوا

احلكومـــة العراقيـــة الـــاي يقـــود العمليـــات العســـكرية ضـــد القاعـــدة ه ا وصـــ  فـــوجت  

فيهــا مبعلومـات لــدا اطالعـا علــه حتقيقـات احيطــه بدرجـة عاليــة مـن الســرية اعـ ا 

ملالملة من ا عتقلني اهن  كاصوا يعملون ضمن شبكة ا تيـاالت واف ـريات خاصـة مرابطـة 

ــــدميقراطت الكردســــتاين ه  ــــيا فــــر  احلــــزب ال  ســــرو كــــوران انئــــ  حمــــافب صينــــوا ورئ

ا وصـ . وقـال ا صـدر  راســ  تفـاحتون  ان االع افـات د لـ ه علــه اشـ اي الرائـد أمحــد 

ة مــن الوقـــه مــديرا   كتـــ  احملــافب وهـــو حلقــة ارابـــا  ا ــواري الــاي كـــان يعمــ  لفـــ  

وحسـ  ا وقـع ا ـاكور فـقن ا ـالكت طلـ   أخرا مـع الشـبكة وقـد جـرا اعتقالـا فـورا .

اسـتدعا  كــوران ا  التوقيـم فــورا  لكنـا كــان قــد اختفـه مرجوــا  عوداـا ا  أربيــ  وكــان 

كاصــه بعهــدة الفريــم   ا ــالكت قــد رفــض اشــ اي كــوران ه أصشــطة  رفــة العمليــات الــق

تجـــالل راي  اوفيـــم  الـــاي حصـــ  علـــه معلومـــات بامللـــة أيوـــا  ضـــد كـــوران وأعلـــ  

ا ــالكت هبــا الــاي أبــدا صدمــا علــه اــري صينــوا حتــه ســيطرة البيشــمركة طــوال مخــا 

 سنوات حس  ماصقلا ضابا ارابا  من  رفة العمليات.



ومسـعود قرزاين رئـيا اقلـي    فيما قال ا صدر ان ااصاال  هباا الشأن جرا بني ا ـالكت

كردســــتان وا ســــ ول التن يمــــت لكــــوران ه احلــــزب الــــدميقراطت الكردســــتاين. وحســــ  

اع افـات العصــابة االجراميـة فــقن كــوران كـان يشــ عه  علــه االاصـال جبميــع ا ــرابطني 

بتن ي  القاعدة ويطلـ  مـنه  مـنوه  اسـهيالت ماليـة وانقليـة مقابـ  البقـا  علـه صـلة 

لعناصر الق ارابا  سرو كوران مباشرة. وكان اقرير أعداا ا خابرات العراقية مع هاه ا

برةسة عبد  الشهواين ا تودر من ا وص  أيوا  قـد وصـ  ا  ا ـالكت قبيـ  جميئـا ا  

ا وص  واوـمن معلومـات خطـرية عـن دور كـوران ه عمليـات اال تيـال ق دينـة. وقـال 

تنفيا ا تيـال الشـيخ فيوـت الفيوـت إمـام ابـرز ا وامـع ه ا صدر ان العصابة اع فه ب

حــت البلـــدايت وا تيـــال هـــ  العراقــت امـــني ســـر حـــزب البعــا ه ا وصـــ  قبـــ  ســـنوات 

وا تيـــال صـــزار يـــوصا ا ســـ ول اآلخـــر للبعـــا ســـابقا  ه ا وصـــ و ا  جاصـــ  عـــدد مـــن 

اصــر أخــرا  االطبــا  االختصاصــيني وأســاااة ا امعــات. وقالــه عناصــر الشــبكة ان عن

كاصه اعم  معه  اختفه منا أكثر من سنتني وآخرين اختفوا منا بوـعة شـهور وان 

الشــــك كـــــان يـــــراوده  ثن عمليــــات اصـــــفية اـــــت  ضــــده  للخـــــال  مـــــنه . واعـــــ ا 

ــــر اجتماعــــاهت  كاصــــه اعقــــد ه ســــن ار وزمــــار وه مقــــرات  ــــة ثن أكث ا عتقلــــون الثالمل

 للوزب أيوا  .احلزب الدميقراطت الكردستاين وبيوت اتبعة 

وصقلــه االصبـــا  ه شـــهر تـــوز ومنهـــا موقـــع تفـــاحتون ، أن معلومـــات اســـتخبارية م كـــدة  

ــــة ه ا وصــــ  بتكثيــــف  كشــــفه ثن احلــــزبني الكــــرديني قــــد أوعــــزا إ  مقراهتمــــا االمني

عمليـات اال تيــال والتف ــري خــالل األســابيع ا قبلــة هبــدا إحبــا  ا ســاعت الراميــة إ  



ت آمنـة ه ا وصـ  قبـ  هنايـة هـاا العـام خوفـا  مـن خـروج عناصـر أتمني ظروا اصتخـاق

احلــزبني مــن عوــوية جملــا احملاف ــة. وقــال ا صــدر ان اعليمــات الحقــة وعاجلــة للغايــة 

صــدرت بعــد يــوم مــن اصــويه الرب ــان العراقــت علــه قــاصون جمــالا احملاف ــات واقاســ  

الحقــا  للتنفيــا وعــدم  الســلطة ه كركــويو اقوــت قصت ــار ســاعة الصــفر الــق ستصــدر

القيـــام ثيـــة عمليـــة عشـــوائية مـــن دون اعليمـــات بســـب  معرفـــة الـــدوائر االمنيـــة الكرديـــة 

 قصكشاا اخلطة وال يعرفون رد الفع  االمريكت عليها حىت اآلن .

وقــال ا صــدر لــــ تفــاحتون  أن عمليـــات اال تيــال والتف ـــري كاصــه ومـــا اــزال موكلـــة إ  

برابة كبرية ه األسـايش تاألمـن الكـردي  وعوـو قرز  شخل يدعه أمري فندي، وهو

الــاي يرأســا  14ه احلــزب الــدميقراطت الكردســتاين يــداوم بشــك  ر ــت ه مقــر فــر  

مهــدي اهلركــت بعــد افتوــاح ســابقا خســرو كــوران انئــ  احملــافب أيوــا  مــع بــد  عمليــق 

يــات االجراميــة الــق تزئــري األســد وأم الــربيعني  بــته  دامغــة ادينــا ه انفيــا مع ــ  العمل

شهدهتا ا دينة مـن قتـ  واختطـاا واف ـريات علـه مـدا مخـا سـنوات لكـن ضـغوطا  

 مورسه عله ا الكت لغلم ا لف.

وأوضـح ا صــدر أن فنــدي كاصــه لــا اليــد الطـو  علــه مــدا الســنوات اخلمــا ا اضــية 

فها ه إدامــة ه أتمــني ا علومــات االســتخبارية والــدع  اللوجســق  ليشــيااا لتنفيــا أهــدا

زعزعـــة أمـــن ا دينـــة وإخافـــة أهلهـــا، ا عينـــا ه أتمـــني ا علومـــات حبســـ  ا صـــدر امــــرأة 

قـــد مه مــــن روســـيا قبيــــ  االحــــتالل أو ه  وـــوصا، اعــــرا ثســـ  هيفــــا  احلســــي      

كاصـه اقـول دائمـا  أن زوجهـا كـان ضــابا ،ـابرات كبـري ه زمـن صـدام أحلـم قلســفارة 



  وقــــد اســــتخدمها فنــــدي ه البدايــــة موظفــــة بســــيطة ه   العراقيــــة بروســــيا مث اختفــــه

مشـرو  فوــائية أراد أتسيسـها مث فشــ  ألســباب  ـري معروفــة. واصتقلـه احلســي  الــق أت 

مث زور عناصـر مـن األمــن الكـردي هلــا  –حتصـ  ه حياهتـا إالّ علــه الشـهادة االبتدائيــة 

ن متــني و يتــني مـــن مبــا اتمتــع بـــا مــن طمــوح إ  رئيســة   –شــهادات جامعيــة وعليــا 

من مــــات ا تمــــع ا ــــدين، وعــــال همهــــا ه  وــــون شــــهور قليلــــة مث لقيــــه دعمــــا  مــــن 

طالبــاين علــه  ــو خــا  فيمــا بعــد لتأســيا جريــدة ه ا وصــ  مــع أمــري فنــدي هــدفها 

اسـتقطاب األدق  والصــوفيني وا ثقفـني العــرب خاصــة ه ا دينـة مث اــوريطه  بتســ ي  

وا  احتاد صوفيت كردستان لقا  رواا  مغرية. وبعد لغا عن  أ ائه  ضمن قوائ  أع

كــون الــك ا ريــدة حزبيــة كرديــة وهلــا مــرام  ــامض أدت إ  عــزوا ا وصــليني عنهـــا، 

اصفصـــ  عنهــــا أمــــري فنـــدي لتكــــون خالصــــة مـــن حيــــا رةســــة جملـــا ادارهتــــا وحتريرهــــا 

الرب ـان ووزرا  للوسي  الق أت ادخر جهدا  ه مد شبكات ااصـال يوميـة مـع صـواب ه 

وصواب وزرا  ثس  ا ريدة، معتمـدة علـه طـاق  مـن صسـا  هـدفهن االيقـا  بشخصـيات 

عليــا ااوــح فيمــا بعــد إصــا كــان لصــاحل شخصــيات انفــاة مــن احلــزبني الكــرديني. وقــال 

ا صدر ان هاحها ه هاه ا همـة ق وصـ  وبغـداد دفـع جهـازا  أمنيـا  كـرداي  ا  اكليفهـا 

بع ســري وطويــ  االمــد ه دولتــني جمــاوراني للعــراك حيــا اقــي  حاليــا  مبهمـات ذات طــا

ه إحـدا ا. وقــال ا صــدر ان فنـدي يــدم صــلتا مـع هيفــا  مــن خـالل موفــد ذي شــعر 

 أشقر أت اتمكن ا صادر من احلصول عله إ ا حىت االن.



وكشــفه مصــادر ه مديريــة شــرطة صينــوا لـــ تفــاحتون  الــق استقصــه القصــة كلهــا أن 

سي  مد ت ه ا وص  خطا  مع زوجة قائد الشرطة األسبم اللوا  أمحد حممـد خلـف احل

ا بوري وتكـن الكـرد مـن خـالل هـاه العالقـة أن خي قـوا جهـاز الشـرطة، ال سـيما وأن 

زوجة ا بـوري كاصـه سـيدة بسـيطة مـن أصـ  قـروي واتصـرا علـه سـ يتها، علـه أن 

ان بعـــد زواج قائـــد الشـــرطة الســـابم أخطـــر خـــرك  هـــاز الشـــرطة، حبســـ  ا صـــادر، كـــ

اللوا  واملم احلمداين مـن شـقيقة احلسـي ، أرملـة أحـد رجـال الشـرطة الـاي ا تالتـا زمـرة 

مـن البيشـمركا بعـد أن أصــر علـه ح ـز ســيارة اعـود هلـ  كاصــه حتمـ  أسـلوة وعبــوات 

 .  2006انسفة ه ا وص  عام

احلمـداين وأ راـا قلـزواج منهـا وااكر ا صادر أن احلسـي  هـت الـق قربـه شـقيقتها مـن 

للوــزب الــدميقراطت 14 وكــان ذلــك ضــمن ،طــا ارســ  خطوطــا داخــ  مقــر فــر  

الكردســـتاين ومبباركـــة مـــن خســـرو كـــوران الشخصـــية األكثـــر مقتـــا  لـــدا أهـــايل ا وصـــ  

 حس  ا صادر.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عله "اكريد" ا وص !احلزقن الكرداين يعمالن 
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مــا كــان يشــكوا منــا أكــراد العــراك قبــ  االحــتالل األمريكــت، ميارســوصا علــه العــرب ه 

فـان العـرب واألكـراد   وحسـ  مـا جـا  ه  ا وص  بعد االحتالل. وكمـا هـو معـروا

رسالة النائ  عن ا وصـ  أمحـد راكـان عبـد العزيـز ا  كـ  مـن الـرئيا جـالل الطالبـاين 

ورئــيا الــوزرا  صــوري ا ــالكت ورئــيا جملــا النــواب ووزيــر ال بيــة ه العاشــر مــن اشــرين 

و وأن األكـــراد   اعــاوصوا معـــا لبنـــا  الدولــة العراقيـــة بدايـــة القــرن ا اضـــت  2006أول 

اســـلموا أعلــــه ا ناصـــ  وكــــان مـــنه  رئــــيا الـــوزرا  والــــوزرا  ا ختلفـــون ورئــــيا أركــــان 

ا ــيش واحملــاف ون. وأضــافه الرســالة ان هنــاي جتــاوزات ه  ايــة األ يــة علــه حماف ــة 

صينوا من قب  مديرة اربية دهوي وأربي  من قب  بعض السياسيني الكرد ويتعلم األمر 

 ة.قللغة والثقاف

وحبس  الرسالة أيوا فقد قامه مديريـة اربيـة دهـوي إبصشـا  مديريـة خاصـة مبـا يسـمه 

مديريـــة الدراســـات الكرديـــة ه ا وصـــ  وجعلـــه هلـــا فرعـــا  ه ا وصـــ  متخـــاة القـــرارات 



وحدها ومت اوزة بالك عله مديريـة اربيـة حماف ـة صينـوا وجتاهلهـا تامـا و كمـا جتاهلـه 

 ها مبعوق من قب  مديرية اربية دهوي.وزارة ال بية حيا يشرا علي

وكـــالك قامـــه الـــك ا ديريـــة قفتتـــاح فـــرو  هلـــا حتـــه اســـ  مديريـــة ســـن ار والشـــيخان 

والكيــف و ريهــا مـــن النــواحت األخــرا وأخـــات اشــرا علــه ا ـــدارس التابعــة  ديريـــة 

 اربيـة صينـوا كمــا قامـه مديريـة اربيــة أربيـ  بفــتح فـرو  هلـا ه منــاطم احلمداصيـة و،مــور

التابعـة حملاف ـة ا وصـ  وأخـات اشــرا علـه مدارسـها دون الرجـو  ا  ا راجـع الر يــة 

 وخالفا  ا هو معمول با.

وأيوــا قامــه الــك ا ــديريتان دهــوي وأربيــ  قلتــدخ  ثعمــال مديريــة اربيــة صينــوا وه 

مدارســـها وذلـــك بفـــتح مـــدارس جديـــدة اـــدرس قللغـــة الكرديـــة حيـــا قامـــه قفتتـــاح 

 الـــك الفـــ ة دون علـــ  أو معرفــــة مـــن مديريـــة اربيـــة صينـــوا وا راجــــع مدرســـة ه 144

 الر ية. 

كمــا أهنــا فرضــه التعلـــي  ه ا ــدارس الــق اقــع ه الـــك ا نــاطم علــه التــدريا قللغـــة 

الكرديـــة علـــه الطلبـــة الـــرا بني بدراســـة اللغـــة العربيـــة مـــن ا ســـيويني واليزيديـــة والشـــبك 

ول هــ ال  الطــالب وانســيبه  ا  ا ــدارس الــق وعلــه أكــراد ا وصــ  كــالك منعــه قبــ

اـــد رس قللغــــة العربيـــةو وهــــددت الكثـــري مــــن مـــدرا  ا ــــدارس بوـــرورة التــــدريا قللغــــة 

 الكرديةو با اضطر الكثري منه  ا  اقدم طلبات اعفا  من االدارة.



ن وقامــه بعــض االدارات ا ديــدة وبتوجيــا مــن مراجعهــا قصــزال العلــ  العراقــت احلــايل مــ

بنــاايت الــك ا ــدارس ورفعــه بــدال  عنــا علــ  اقلــي  كردســتان بــا أ ر حفي ــة الســكان 

 بشك  استفزازي.

وأت يقـــف األمـــر عنـــد اللغـــة بـــ  جتـــاوزت الـــك ا ـــديريتان دهـــوي   وأربيـــ  علـــه عمليـــة 

التدريا والتعلي  ه الك ا دارس بتقليل مادة ال بيـة االسـالمية مـن أربـع حصـل ه 

 تني واستبداهلا قللغة االصكليزية.األسبو  ا  حص

ــــق  وت فــــتح صــــفوا بطــــرك عشــــوائية خالفــــا  للتعليمــــات الكمــــال صصــــاب ا ــــدارس ال

االميــا فقــا بينمــا صصــاب  3فتوتهــا مــديريتا أربيــ  ودهــوي وكــان ه بعــض الصــفوا 

 المياا . 20احلد األدىن 

الـك ا ديريـة ا  وقامه مديرية اربية دهوي بتنسـي  عـدد مـن ا علمـني وا درسـني مـن 

ا ــدارس الــق فتوتهــا وا ــدارس العائــدة أصــال   ديريــة اربيــة صينــوا وأ رقتهــا بفــائض مــن 

معلما  ومعلمةو وجعلـه ارابـاطه  إداراي   1374ا علمني وا علمات حىت بلغ عدده  

 وماليا  مبديرية اربية دهوي.

  الــك ا ــدارس التابعــة وقامــه مديريــة اربيــة دهــوي وأربيــ  قرســال مشــرفني اربــويني ا

  ديرية اربية صينوا دون عل  منها وخالفا  للقواصني واألص مة ا عمول هبا.

ان اهلـــدا مـــن هـــاه الت ـــاوزات اخلطـــرية هـــو اغيـــري الوجهـــة القوميـــة والثقافيـــة حملاف ـــة 

صينــوا قلوــغا واالكــراه حــىت يصــبح ذلــك أمــرا  واقعيــا  للتعامــ  معــا وهــاه إســا ة  ــري 

ــــــائ  اذا اســــــتمرت مســــــبوقة لأل ــــــة ورمبــــــا دفعــــــه ا  أســــــوأ النت ــــــة   الكردي خــــــوة العربي



ثســتهدافها للغــة العربيــة لغــة القــرآن الكــرم ولغــة األمــة االســالمية ولغــة العبــادة والثقافــة 

لـــدا األكـــرادو كمـــا ورد أن هـــاه التصـــرفات هـــت أحـــد أهـــ  أســـباب االحتقـــان الـــاي 

 ســو ات والتربيــرات ا  كــ  أصــواب اعيشــا حماف ــة صينــوا ألهنــا اعطــت الكثــري مــن ا

ـــة بـــني العـــرب واألكـــراد كمـــا حتـــرج الكثـــري مـــن  النـــوااي الســـيئة لتـــدمري العالقـــات التارخيي

الشــــرفا  والغيــــورين وجتعلهــــ  يــــدينوهنا بشــــدة ويقفــــون ضــــد اســــتمرارها بكــــ  الوســــائ  

 واألسالي .

احلـــــزبني  مــــا وــــري ه مشـــــال العــــراك   خــــارج كردســـــتان   مشــــويل ه مناحيــــاو إذ أن

الكــرديني شــكال مفــارز للقتــ  وه وضــح النهــار ويتــدخلون ه شــ ون القوــا  لتعطيــ  

عمليـــات اختـــاذ اي اجـــرا  قـــاصوينو وحبســـ  اقـــارير ســـرية فـــان "هاجـــار" يـــ أس الفرقـــة 

األو و ه حـني أن النقيـ  "فرحـان رفعـه" مفـو  األمـن ه احلكومـة السـابقةو يقــود 

 الفرقة الثاصية.

اني الفـــرقتني ميارســـون القتـــ  ويســـتهدفون ا رااـــ  العســـكرية العليـــا وأت وأن عناصـــر هـــا

اسل  حىت النسا  من بطشه ، ومن ضواايه  العقيد حممـد يوسـف الكـرديو والعقيـد 

 الركن م يد الكرديو ا قدم الركن عن  ا بوريو النقي  قاس  حممد اللهييب.

مــداخ  و،ـارج القــرا  واقـوم هـاه العصــاقت بتشـكي  حـواجز عســكرية مسـلوة علـه

وا ــدن للوــغا علــه العــرب واعتقــال مــن يريــدون مــنه . كمــا أهنــا ارســ  وحــدات مــن 

البيشــمركة ا  القــرا العربيــة اتخــا مــن ا وــايف مقــرات هلــا بوجــود العوائــ و حــىت ان 

 أفرادها يستخدمون ا رافم الصوية التابعة للعوائ  قلقوة.



دا ــة القــرا العربيــة بــا اســب  ه اصــادم وه أحــدا ا ــرات قامــه هــاه الوحــدات مب

كرداي  من عشـرية اللهيـ  ه انحيـة   150مسلح مع السكان ه  عنا مقت  أكثر من 

قرة اباو كما أهن  فرضوا حصارا  عله الك القراو ومينعون سكاهنا من التنق  حىت اهن  

 ـــــدن ال يســـــتطيعون مراجعـــــة ا ستشـــــفياتو األمـــــر الـــــاي اضـــــطره  ا  الل ـــــو  ا  ا

 البعيدة.

واقــوم هــاه الوحــدات ا ســلوة بنقــ  ا عتقلــني بعــد اعــايبه  مباشــرة ا  الشــمال ودون 

السماح ألهله  برأيته  كما أهن  يوجهون هل  هتما  قطلةو ووـربوهن  علـه التوقيـع علـه 

قــوائ  جــرائ و ومــن يــرفض التوقيــع يتعــر  ألبشــع أصــوا  التعــاي  منهــا بارســة ا ــناو 

 ه  التناسلية.وقطع أعوائ

ومــن ا مارســات األخــراو اعــاي  الشــباب أمــام عــوائله  وحتقــريه  وحبســه  ه مــزار  

الـــدواجن لعـــدة أايم اضـــافة ا  منـــع دخـــول العـــرب ا  منطقـــة كردســـتان بـــدون كفيـــ و 

واالسـتيال  علـه كافـة دور احلكومـة والباعـة للمـواطنني مـن قبـ  احلكومـة السـابقة ومنــع 

ين حلسـ  القوـااي وحرمـان الشـباب العـريب مـن أي وظيفـة حكوميـة اختاذ أي أجرا  قـاصو 

ااّل عن طريم األحزاب الكردية الجباره  عله القبـول قلوظـائف ا الـةو وق قابـ  فقصـا 

يــــت  ختصــــيل عــــدة روااــــ  لكــــ  كــــردي يقــــي  ه الــــك ا نــــاطم  خــــارج كردســــتان  

ه سبي  ا ثـالو ت وختصيل أراضت سكنية هل  وكالك ختصيل كافة احتياجاهت و فعل

اصشا  مدينة كاملة خاصة قألكراد قلقرب مـن مدينـة خـاصقني اليـوا  األكـراد القـادمني 

مـــــن ايـــــران ويتخـــــوا العـــــرب ه منطقـــــة داي  و ريهـــــا مـــــن قيـــــام األحـــــزاب الكرديـــــة 



قختطـــاا االصتخـــاقت احملليــــة ا زمـــع اجراأهــــا ه اشـــرين أول ا قبــــ و هبـــدا ازويرهــــا 

 لصاحل الكرد تهيدا  لو  ا نطقة ثسرها ا  كردستان.وجتيري النتائ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلصساصية ه س ن تقلة جوالن  ه مشال العراك جرائ  حبم

 

 أورهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة

  الثالثة عن مصدر من داخ  س ن قلة جوالن تالسليماصية  / للقوة

  2008آاير 

 
الســليماصية ثن الســـلطات  ســ ن تقلــة جــوالن  ه مدينــة اقــول مصــادر مــن داخــ 

العنصـــرية الكرديـــة اقـــوم  طـــف ا ـــواطنني العـــرب وال كمـــان تشـــيعة وســـنة  مـــن مـــدن 

واعلـ  الشـيعت ثن ا هـة  العراك واقوم بتعايبه  وابتزاز ذويه  بدفع فدايت مالية كبرية

سنية من ا قاومـة الوطنيـة،  اخلاطفة سنية واعل  ا خطوا الس  ثن ا هة الق خطفتا

ويت  ذلك بتن ي  واراي  حيا خيطف ا ـواطن العراقـت العـريب مـن بغـداد، وأيخـا عـن 

كردسـتان ه كـ   طريـم سـيارات االسـايش الـق مينـع افتيشـها مطلقـا ا  سـ ون اقلـي 

مــن أربيــ  والســليماصية ودهــوي التابعــة ألمــن االقلــي  تاالســايش  أولرةســة اســتخبارات 

 ي  عن طريم ا هات التالية:االقل

العميــــد فاضـــ  ايــــ  بـــرواري تكــــردي قــــومت  القـــوات اخلاصــــة العراقيـــة بقيــــادة 1.

 .عنصري 

 .االستخبارات العسكرية عن طريم سيطرة البيشمركة واالسايش عليها 2.



 استخبارات الداخلية عن طريم الوكي  حسني كمال. 3.

اك والــق هــت مكااـ  لالمــن الفاشــت مقـرات األحــزاب الكرديـة ه ايــع مــدن العـر  4.

 الكردي تاالسايش  واستخبارات اقلي  تكردستان .

الفـــرك العســـكرية الكرديـــة ا تواجـــدة ه حماف ـــات العـــراك ضـــمن اشـــكيلة ا ـــيش  5.

ا ـواطنني العـرب وال كمــان  العراقـت وهـاه القـوات قلكامــ  كرديـة واقـوم مبهــام خطـف

 .من الشيعة والسنة

  قاولني أكراد يعملون ه حماف ات العراك. الت اخلاصة التابعةشركات ا قاو  6.

ا وجـــودة ه بغـــداد واحملاف ـــات تشـــركة  شـــركات بيـــع وشـــرا  الســـيارات الكرديـــة 7.

 سردار .

الشــركات األمنيــة الكرديــة العاملــة ه بغــداد واحملاف ــات والــق اقــوم بتــأمني احلمايــة  8.

ريكيــة واليهوديــة العاملــة قلعــراك بتســميات االم لعــدد كبــري مــن ا ســ ولني والشــركات

 .،تلفة

 أحد الووااي افاصي  قصة خاصة رواها

البتـاويني، وهـت  تـه سـرقة سـيارة مـن مدينـة بغـداد، وقمـه قلتوـري عنهـا ه منطقـة

منطقة هبا فنادك يراتدها األكراد حيا يقومون جبمع مـا يسـرقوصا وخيطفوصـا ويتوجهـون 

 رات السيارات ا  مدن اقلي  تكردستان .با ه قافلة موحدة من عش

 وبعد جهد جهيد علمه من أحـد األكـراد ثن سـيارة موجـودة ه السـليماصية، علمـا  

ثين كنه قد قدمه بالا ه مركز شرطة البتـاويني عـن افاصـي  السـرقة وعـر  االمـر 



القاضــت العراقــت ؟؟؟؟ وأخــات أمــر حتــري ا  كافــة الســيطرات قلقــبض علــه  علــه

 وسارقها ا هول واحواره  أمام العدالة ا فقودة. ارةالسي

ا  اقلــــي  تكردســــتان  وقلتوديــــد مدينــــة  وأخــــات أمــــر القــــا  القــــبض وســــافرت

وبـــدأت أحبـــا عـــن الســـيارة حـــىت  الســليماصية، حيـــا يل أصـــدقا  مـــن الت ـــار هنـــاي

  ، بكــامريا التلفــون تا وقيــ وجــدهتا ه كــراج أحــد الــدور الســكنية، وقمــه بتصــويرها

وذهبــه مــع أصــدقائت األكــراد ا  مركــز للشــرطة وأعطيــته  أمــر القــا  القــبض الصــادر 

مـن العاصــمة الفدراليـة تبغــداد ، ومعهــا صـور الــدار الســكنية ورقمهـا وا وجــودة ســيارة 

فيهــا، وأخــربوين ثصــا ســيت  إحوــار الســيارة يــوم  ــد االملنــني وطلبــوا رقــ  الفــوين ومكــان 

ه فنـدك.... ااصـله ثهلـت ه بغـداد وا وصـ  وأخـربهت   سك  وأخـربهت  قين أسـكن

 قين سأعود  دا  مع السيارة.

تـــام الســـاعة احلاديـــة عشـــرة مســـا ا  حوـــرعدد كبـــري مـــن االشـــخا  ا   ـــرفق  ه

واقتـــادوين بعـــد اكبيلـــت قلقيـــود واألصــــفاد ا  ســـيارات كاصـــه اقـــف ه قب الفنــــدك 

ه مدينــــة الســــليماصية أو قلتوديــــد ه  وألين خــــدمه العســــكرية ....بتهمــــة االرهــــاب

فكنـه كثـري الــ دد علـه السـليماصية ويل معـارا هنالــك وأت  ه دربنـدخان 36الفرقـة 

وصلنا ا  قب تس ن قلـة جـوالن الرهيـ   وبـدأ التوقيـم  يت  اغطية عيوين االّ عندما

سـروقة االرهاب وأخربهت  ثين أايـه ألخـا سـيارة ا  معت من قب  ضبا  أكراد بتهمة

السليماصية. وبدأوا يساوموين قلتعاي  القاست أودفـع  وان ايع أوراقها ه مركز شرطة

 دوالر أمريكت. مئق ألف 200000مبلغ 



حسـ  مــا  وألين شـيعت عـريب مـن بغـداد. وبعـد اعـاي  دام ألكثـر مـن أربــع سـاعات

أخـرب  حـده أعتقد طلبه مـنه  االاصـال ثهلـت كـت أيمنـوا الفديـة ا طلوبـة، وقـال يل أ

أهلـك ثصـك ،طـوا مـن قبـ  ا قاومـة العراقيـة، واصـك موجـود عنـد السـنة ه الغزاليــة.. 

ه  وقلفعـــ  أخـــربت أهلـــت ثن ا قاومـــة العراقيـــة قـــد خطفتـــ  ألين شـــيعت، وأان اآلن

زصزاصـة  الغزاليـة ولـيا ه السـليماصية. وبعـدها أخـاوا التلفـون مـن عنـدي وت ايـداعت ه

 ،طوفــون ســنة عــرب مــن األع ميــة ببغــداد مــن قبــ  ملــالق وأربــع بــدون شــبابيك هبــا

وللمعلومـة فـقهن  يعتقـدون . سنوات ومن جامعة ا وص  طـالب بكليـة الطـ  واهلندسـة

شـخل ثهنـ  ه بغـداد مسـ وصون عنـد  16ايـع مـن كـاصوا ه الزصزاصـة وعـدده   أي

أخـربين هـ ال  العـرب احلكومة، وأخربهت  ثهن  ه السليماصية ه سـ ن تقلـة جـوالن . و 

من قب  سيطرات الـبا   2006و  2005و 2004ثهن  خطفوا ه عام  السنة

ومغــاوير الداخليــة وان أهـــاليه  قــد ســددوا ايعـــا  مبــالغ ماليـــة  لبــاس ا ــيش العراقـــت

 طائلة.

عليك  فأن أهلت قد ادخلوا لدا بعـض األكـراد وقـاموا بعـد أربعـة أايم  ولكت ال أطي 

مئة وعشـرون ألـف دوالر أمريكـت وت اطـالك سـراحت ه   120000بتسديد مبلغ 

مكتــ  الوكيــ  حسـني كمــال. ا هـ  بعــد أســبو   مدينـة بغــداد مقـر وزارة الداخليــة مـن

السـنة وكـان صـار بعنقـت ان أذهـ  ا   ذهبه ا  ا وص  مع أحـد أصـدقائت مـن أهـ 

كاصــه ا صــادفة ليــت  اصقــاذه  و  أهــ  ا خطــوفني، وأبلغهــ  عــن أمــاكن اواجــد أبنــائه 

الرهيبـــة عنـــدما دخلـــه ه بيـــه ه حـــت الثقافـــة وســـئله عـــنت؟؟؟؟؟؟  ووجـــدت بيتـــا 



كاصه صورة ألبنه   بسهولة، واستوافنا أهلا برحابة وعندما جلسنا ه  رفة الويوا

معلقة عله احلائا، وعليها شريا أسود، وسئله عنا وأبلغ  شقيقا األكرب ثن أخـوه 

واد الـدم ه  السيارة. فسا بسيارة ووجدت أوراقا الثبواية هقد  رر با وقام بتف ري ص

ه عـــام  عروقـــت، وقلـــه هلـــ  مـــىت حـــدق ذلـــك وأخـــربين شـــقيقا ثن ذلـــك حـــدق

قلـه اي ريب ماعسـاين فاعــ  . وأهنـ  قـد دفنـوا أشــال  ابـنه  ه مقـربة ا وصـ  2005

ثن ابـنه   خـربهت وأ . إالّ أن أخـربه  احلقيقـة وصـعم األخـوة وبـدأوا قلتكبـري والتهليـ 

 الدكتور موجود ه تس ن قلة جوالن  وعليه  اصقاذه وشرائا من األكراد.

 أمـا احلالـة الثاصيــة وه صفـا مدينـة ا وصــ  فكاصـه لطالـ  ه كليــة اهلندسـة فقـد مــن

وذهبه ا  أهلا ه شار  بغداد وكان والـده  2005ا امعة ه شهر شبا  من عام 

لده البكـر بسـب  مـر  السـكر وكـاصوا قـد اسـتقبلوان ه بصره من احلزن عله و  قد فقد

بيـته  بسـب  بـيعه  دارهـ  السـكنية ه حـت الزهـور كـت يسـددوا فديـة  بيـه آخـر  ـري

الكرديـة، وحـني أخـربهت  ثن ابـنه  البكـر مـا يـزال علـه قيـد احليـاة  ابنه  ا  العصـاقت

طبيبـة مـن جرياصـا. ال وأصـابتا جلطـة قلبيـة ت اداركـا مـن قبـ  اخواـا و  فقـد االب وعيـا

 أاكل  عن احلاالت األخرا واقتصرت فقا عله هااني احلالتني. أستطيع أن

ا فقــودين ق ئــات والعشــرات ال بــ  قأللــف فــأن أ لــبه  مــن  اخــواين اصقــاوا أبنــائك 

األحيا  ما زالوا ه الس ون السرية ه اقلي  ما يسـمه بــ تكردسـتان  ه مشـال العـراك، 

س ن قلعة تقلة جوالن  فقد مررت هباه الت ربة ا روعة ويـاكر يل مـن  وأان أاكل  عن 



كــان معتقــ  ه الزصزاصــة الــق صزلــه هبــا  ــدة أربعــة أايم ان العشــرات كــاصوا أيخــاون وال 

 التعاي  أمام أعني ا خطوفني اآلخرين. يعودون حيا ات  اصفيته  حته

  

  

  

 مالحـم خربيـة

  

 

 
  اعداد: مرم صليبا

  سوراي

 
من أج  أن أيخـا القـار  ص ـرة واقعيـة  ـا حيصـ  ه احليـاة اليوميـة ه مشـال العـراك مـن 

ددة، هـت بارسات القيادات العنصرية، صس   هنا عينة با اتناقلا الصوف ه ف ة حمـ

 قحلقيقة اعبري مكثف عن ف ات زمنية طويلة :

  

 الن يفت : االكراد ه ا وص  اليت اوز عدده  اخلمسة ق ائة

  



 3/6/2008صوافة 

  

 

 انئ  ا وص  الوط  الش ا  أسامة الن يفت

  

الن يفت، اليـوم األحـد، عـن وجـود إاـا  ه  كشف النائ  عن القائمة العراقية أسامة

بتقسـي  مدينــة ا وصــ  إ  عــدة دوائــر  جملــا النــواب علــه رفـض مقــ ح كــرديداخـ  

اصتخــاقت جمــالا احملاف ـــات  اصتخابيــة قائمــة علــه أســـاس ح ــ  القوميــات، خـــالل

خيتلف عن وضع مدينـة كركـوي "حيـا  واعترب الن يفت أن وضع مدينة ا وص  .ا قبلة

 عـن عـدم وجـود منـاطم % مـن سـكاهنا، فوـال  85يّكون العرب ه ا وص  أكثر مـن 

متنــاز  عليهــا ه ا دينــة "وأهتــ  الن يفــت األحــزاب الكرديــة" بتــواري األوضــا  ه مدينــة 

ا وصــ  وعـــدد مـــن منـــاطم مشـــال العـــراك خــالل اآلوصـــة األخـــرية، خصوصـــا  بعـــد اصتهـــا  

الورقـــة الطائفيـــة والقوميـــة الـــق كـــاصوا يعملـــون فيهـــا ه الـــك ا نـــاطم. الن يفـــت قـــال إن 

ي كــدان وجــود أقليــة  ه مدينــة ا وصــ  1977وإحصــا   1957 ات عــام "إحصـا

اقســيمها إ  عــدة  بســيطة لألكــراد ه ا دينــة ال ات ــاوز اخلمســة ق ائــة، وهلــاا فــقن

دوائر اصتخابية أمر  ـري منطقـت". وأشـار الن يفـت إ  وجـود أ لبيـة بر اصيـة ا يـد مقـ ح 



اصتخاقت جمـالا احملاف ـات ا قبلـة  ة خاللاقسي  مدينة كركوي إ  عدة دوائر اصتخابي

 .ا قب  ا قرر إجراأها ه شهر اشرين األول

دوائـــر  واوقــع الن يفــت أن يقـــر جملــا النــواب مقـــ ح اقســي  مدينــة كركـــوي إ  عــدة

 اصتخابية، ه حال عرضا عله ا لا للتصويه خالل األايم ا قبلة.

  

 عنصرية ضد العرب

  

 2008صوافة / حزيران 

  

علــه الــر   مــن أن أربيــ  جــز  مــن العــراك فــقن علــه هــ ال  الوافــدين أن يقصــدوا مبــب 

أمــن اإلقلــي  ا عــروا قألســايش مــع كفــيله  الكــردي كــ  ملالملــة أشــهر إلبــراز هــوايهت  

يومــا . وإن هــاا التقييــد يشــعر العــراقيني  90والســماح هلــ  مــن مث ق كــوق ه اإلقلــي  

يســــوا عــــراقيني مــــا دامــــه ســــلطات اإلقلــــي  اعـــــامله   العــــرب ه  مشــــال العــــراك أهنــــ  ل

كأجاص . وقال مناور فاض  رشيد وهـو شـيعت عـريب اصتقـ  مـن بغـداد إ  أربيـ  خوفـا  

عله زوجتا الكردية وأبنائهما قولا إصا وجد صفسا يقس  لألكراد ثصا مواطن صاحل قب  

وأضـاا رشـيد أن  أن مينووه إقامة م قتة لثالملة أشهر يوطر حلملها معا أينمـا ذهـ .

األكــراد ســألوه عــن كــ  التفاصــي  ا تعلقــة حبيااــا،  ــري أن الســ ال الــاي دمــر أعصــابا  

كــان عــن هويتــا الطائفيــة. وه ا قابــ  فــقن ســلطات إقلــي   مشــال العــراك اقــول إصــا ال 



خيــار لــديها ســوا التــدقيم مــع األشــخا  الــرا بني ه الســكن ه احملاف ــات الــثالق 

ألــف  50ن اصتقــال ا موعــات ا ســلوة إليهــا. وذكــر أن أكثــر مــن الشــمالية، خوفــا  مــ

عراقـــت مـــن خـــارج إقلـــي   مشـــال العـــراك اليعيشـــون ه أربيـــ ، وكلهـــ  مـــن ا ســـ لني ه 

األسايش، فوال عن األكراد الاين ولدوا وارعرعوا خارج اإلقلـي . إ  أن التشـديد مـع 

ن ا نــود األكــراد يكوصــون ه قمــة العــراك خيلــم شــّدا بيــنه  وبــني األكــراد، مشــرية إ  أ

األدب عنــدما يــرون كــرداي  أو امــرأة كرديــة عنــد صقــا  التفتــيش بــني الســليماصية وأربيــ ، 

  ري أن الصورة ختتلف تاما  مع العرب، حيا يوجهون هل  األسئلة بعدائية. 

 عمليات قت  وهت ري ضد العرب

  

 25/6/2008بغداد ـ جريدة الصباح 

  

التوافــم العراقيــة ماوصــفتا بعمليــات قتــ  وهت ــري وا تيــال ه منــاطم اســتنكرت جبهــة -

السعدية وجلوال  وخاصقني التابعة ا  حماف ة داي  ضد الرموز الوطنية العراقية مـن قبـ  

قــوات االســـايش "قــوات االمـــن الكرديـــة". وقــال النـــاطم الر ـــت  بهــة التوافـــم العراقيـــة 

ردهتا وكالة صينا لالصبا  أمـا ان قـوات االسـايش سلي  عبد   ا بوري ه اصرحيات أو 

اقــــوم حاليــــا  ق تيــــال وقتــــ  وهتمــــيش الرمــــوز الوطنيــــة واجتثــــامله  مــــن دوائــــره  ه هــــاه 

قختطاا الشيخ حممـد صـاحل شـيخ عشـرية  ا ناطم. وأضاا: "ان هاه القوات قامه

الــك  التنوــت عــن مناصــبه  ه اللهيــ  مث قامــه بقتلــا مث أجــربت ققــت الرمــوز علــه



أن عــدد العـــرب ه هـــاه  ا نــاطم"، مبينـــا  "ان الــك ا نـــاطم تثـــ  األ لبيــة العربيـــة إذ

مـــااقوم بـــا قـــوات  ا نــاطم يصـــ  ا  ملالملـــة أرق  الســـكان". وأوضـــح ا بـــوري : "ان

االسايش ه الك ا ناطم ضد العرب هو عم  ارهايب ألهنا ا دي دور ا يليشيات الـق 

الينبغــت أن  ر ا  :"ان الــاي لديــا حــم ه الــك ا نطقــةاعبــا ثمــن ا ــواطن". وأشــا

إوـاد  أيخاه عـن طريـم القتـ  والته ـري واال تيـال"، "داعيـا  القـوا الوطنيـة" ا  ضـرورة

 الصيغ الق اسه  ه حتقيم االمن واالستقرار.

إن مســـلوني جمهـــولني ا تـــالوا ضـــابا شـــرطة لـــدا  حكـــومت ه صينـــوا قـــال مصـــدر-

اإلمتوـاانت ا امعيـة ه كليـة القـاصون ق امعـة.  وص  بعـد أتديتـامن جامعة ا  خروجا

ا تـــالوا، ضـــابا الشـــرطة ا ـــالزم  حديثـــة أن "مســـلوني جمهـــولني يســـتقلون ســـيارة وذكـــر

معمــر مرعــت حســن، بعــد أن أطلقــوا النــار عليــا ه منطقــة تا موعــة الثقافيــة  قلقــرب 

 رفـة عمليـات  هـو" أحـد ضـبا حسن  من جامعة ا وص ، مشايل ا دينة. "وأوضح أن

ضـد خسـروا كـوران القيـادي حبـزب بـرزاين  شرطة صينوا الق شهدت التوقيم ه قوـااي

ثن الوـابا " أصـي   طال  ه كلية القـاصون جبامعـة ا وصـ ، "موـيفا فوال  عن أصا 

خروجـا مـن  الشار  العام لـدا أطلم ا سلوون النار عليا ه ه رأسا، حيا برصاصة

فـــروا إ  جهـــة جمهولـــة. "العديـــد مـــن أهـــايل ا وصـــ   متوـــاانت ه ا امعـــة، مثأتديـــة اإل

أفــادوا ثن االوضـــا  االمنيــة ه ا دينـــة اـــدهورت مــن جديـــد بعـــد عــودة خســـروا كـــوران 

قوــية ا تيــال وأت يــتمكن ا ــالكت مــن  900القيــادي حبــزب بــرزاين وا ــته  ثكثــر مــن 

 القبض عليا كوصا حبماية االقلي .



  

 مواطنا  من أهايل ربيعة بنينوا 30ختطف  السايشقوات ا

  

 االربعا  2008 صيسان  6وكاالت /

  

الن يفـت عوـو جملـا النـواب احلـايل عـن القائمـة العراقيـة اليـوم األربعـا  مـا  اهتـ  أسـامة

مواطنــا  مــن أهــايل ا وصــ .  30يســمه بقــوات تاالســايش  األمــن الكرديــة قختطــاا 

مواطنــا  مــن أهــايل حــت  30قــوات االســايش خطفــه ب وقــال الن يفــت ان مــا يســمه

يوم االملنني ا اضت. وأوضـح الن يفـت ان هـاه  احملمودية ه قوا  ربيعة مبواف ة صينوا

حماف ــة صينـــوا مــن قبــ  احلــزبني الكـــرديني  اخلطــوة أتة ضــمن عمليــة اغيــري دميغرافيـــة

الكردســـتاين بزعامـــة تاالحتـــاد الـــوط  الكردســـتاين بزعامـــة الطلبـــاين واحلـــزب الـــدميقراطت 

ما يسمه إبقلي  مشـال العـراك وأشـار إ   الربزاين  ه حماولة لو  أجزا  من احملاف ة إ 

أن احلــزبني الكـــرديني يـــتومالن مســ ولية ســـالمة ا ـــواطنني الــاين ت خطفهـــ  مـــن قبـــ  

السـياك صفسـا أضـاا الن يفـت ان مـا  ميلشياهت  مطالبا  إايه  قإلفراج عـنه  فـورا . وه

العديـد مـن منـاطم ا وصـ   سـمه بقـوات االسـايش اقـوم  طـف ا ـواطنني اإلبـراي  هي

والوــغا علــه أهــ   وكركــوي وبعــض منــاطم صــالح الــدين إضــافة إ  حماف ــة داي 

لغر  ضـمها إ  مـا  ا خطوفني لغر  اري ا دينة وقلتايل حماولة لتغيري دميغرافية ا دن

 يسمه إبقلي  مشال العراك.



  

إهنـ  يسـعون إ  ضــ  سـه  صينـوا إ  كردسـتان ... صــواب مـن ا وصـ  يت همــون أكـدوا 

 األكراد بتش يع األقليات عله اهل رة

  

 10/5/2008جريدة احلياة / لندن 

 خلود العامري -بغداد 

  

الشيعية حنني القدوتمن زعمـا  الشـبك  األحـزاب « االئتالا»اهت  النائ  عن قائمة 

لوغا عله األقليات كـت يهـاجروا إ  اقلـي  كردسـتان، واوقيـع ا»الكردية ه ا وص  بـ 

 «.أوراك اطال  بو  مناطم سه  صينوا ا  االقلي 

طالبـه سـكان سـه  سـن ار والكيـف »إن األحـزاب الكرديـة « احليـاة»وقال القدو لـ 

وبعشــيقة وبعــزاين وققــت ا نــاطم الــق اســكنها االقليــات قهل ــرة ا  كردســتان، مقابــ  

ه رة عشرات العائالت اليزيدية وا سيوية من سه  سن ار »، الفتا  ا  «ماليةمبالغ 

، «ا  مدينــة دهــوي خــالل الشــهور القليلــة ا اضــية، بعــدما اســتهدفه  ان ــي  القاعــدة

حتركـــات لألحـــزاب الكرديـــة  مـــع اواقيـــع األقليـــات الدينيـــة علـــه ومليقـــة »وأكـــد وجـــود 

ـــــاطقه  ا ـــــ  احلكومـــــة ا ركزيـــــة بوـــــ  من ، موضـــــوا  أن هـــــاه «  اقلـــــي  كردســـــتاناطال

التوركـــات هـــت جــــز  مـــن ،طـــا كــــردي يســـتهدا ضـــ  بعــــض منـــاطم ا وصــــ  ا  »

 «.االقلي 



عــددا  »ان « احليـاة»اسـامة الن يفـت لــ « العراقيـة»مـن جاصبـا، أكـد النائـ  عـن الكتلـة 

مـن النــواب شــكلوا جبهـة اطالــ  بتوقــف التمــدد الكـردي ه ا وصــ  وكركــوي، واــدعوا 

وجود »، ولفه ا  « اعتماد كركوي إقليما  مستقال  وعدم ضمها ا  اقلي  كردستانإ 

، وقــال إن «صــراعات كبــرية ه ا وصــ  لتقاســ  النفــوذ فيهــا خــالل االصتخــاقت ا قبلــة

 «.الصراعات ستنعكا سلبا  عله العشائر العربية»هاه 

فعـــ  طبيعيـــة علـــه ســـو  ردة »واعتــرب النائـــ  حممـــود عثمـــان أن ه ـــرة االقليــات مبثابـــة 

لــيا ســببا  هل ــرة االقليــات، »، وقــال إن التــدخ  الكــردي «الوضــع األمــ  ه ا وصــ 

إاـــا ســــو  الوضــــع األمــــ  هــــو الســــب  الرئيســــت الــــاي دفعهــــا ا  اهل ــــرة قجتــــاه اقلــــي   

أت جتــرب أحــدا  علــه التوقيــع »وقــال إن االحــزاب الكرديــة «. كردسـتان، هــرق  مــن احلــرب

، موضـــوا  أن «الـــق اطالـــ  بوـــ  منــاطم االقليـــات ا  منطقـــة كردســـتانعلــه الومليقـــة 

اتعــر  هلــا االقليــات دفعــه الكثــريين ا  ا طالبــة بوــمه  ا  االقلــي  »الوــغو  الــق 

، واتبـــع أن «بعــدما أدركــوا ان بقــا ه  ضــمن ا وصــ  ســيعر  مســتقبله  إ  االقصــا 

ر من مخا سـنوات موـه، عناصر البيشمركة محه مناطم االقليات عله مدا أكث»

والوضع ادهور ه الك ا ناطم بعد اغلغ  ان ي  القاعدة، مـا دفـع األهـايل لله ـرة ا   

 كردستان.

  

 أعداد ضوااي الفئات العراقية

  



 3/7/2008أصبا  

  

القتلـه وا ه ـرين مـن األقليـة  كشـف انطـم ثسـ  وزارة "حقـوك اإلصسـان"  أن صسـبة   

قألقليـــــات العراقيــــة األخــــرا مثـــــ  ا ســــيوية والصـــــابئة الشــــبكية هــــت األعلـــــه مقارصــــة 

 واليزيديني، حبس  إحصائيات أعدهتا الوزارة.

 وقال محزة كام  إن األقلية الشبكية هت األعله صسبة بني سائر األقليات مـن حيـا 

  شــــبكيا ، وجــــرا هت ــــري 529عــــدد القتلــــه وا ه ــــرين داخــــ  العــــراك، فقــــد قتــــ  ت

  وحــىت 2003  آذار مــن العــام ت20لعــراك منــا تمــنه  داخــ  ا   عائلــة3078ت

 . 2007هناية العام 

مـن  والشبك من األقليات الق ا كز ه سه  صينـوا الواقـع مشـال شـرقت احملاف ـة، وهـ 

 ا ســلمني الشــيعة والســنة، ويعــدون أصفســه  "قوميــة منفصــلة" عــن العــرب واألكــراد

 بلغ عدد الشبك ه البالد  ي1977وحس  التعداد الر ت لسكان العراك للعام ت.

  ألــف صســمة، لكــن النائــ  ه االســطب  االمريكــت تحنــني القــدو  يقــول 80حــوايل ت

  ألــف صســمة. وأوضــح كامــ  أن 400   300ت احلــايل يــ اوح بــني إن اعــداده 

اليزيدية أتة ه ا رابة الثاصية من حيا اخلسائر خالل ا ـدة صفسـها، مشـريا  إ   الطائفة

قتلـه اليزيـديني  لكنا قـال إن للوزارة إحصائية بعدد ا ه رين من اليزيديني. أصا أت اتوفر

  ه حــــادملني فقــــا وقــــع األول ه قوــــا  ســــن ار مبواف ــــة صينــــوا 335وصــــ  إ  ت

ـــــ  فيـــــا ت2007  آب/ أ ســـــطا مـــــن العـــــام 20بتـــــاريخ ت   شخصـــــا ، 311، وقت



ا، وقتــ  فيـــا   مــن صيســان/ أبريـــ  مــن العــام صفســـ22أيوــا  يـــوم ت واآلخــر ه صينــوا

 مسلوة.   شخصا  عله أيدي ااعات24ت

أبنــا  الدايصــة ا ســيوية أتة ه ا رابــة الثالثــة  وأضــاا النــاطم ثســ  الــوزارة أن خســائر

  قتــيال ، 174صفســها، فقــد وصــله إ  ت خــالل مــدة األربعــة أعــوام وصصــف العــام

  1752بلــغ ت مشــريا  إ  أن عــدد العوائــ  ا ســيوية الــق اعرضــه للته ــري القســري

عائلة مسيوية صزحه إ  أمـاكن أخـرا داخـ  العـراك، موضـوا  أصـا ال اتـوفر إحصـائية 

وذكـــر كامـــ  أن افصـــي  عـــدد قتلـــه  للمســـيويني الـــاين ه ـــروا إ  خـــارج العـــراك.

السـراين اآلرملـوذوكا    مـن33  قتلـه مـن الكلـدان وت107ا سـيويني أية بواقـع ت

الكنيســة اإلهيليــة  ة مــن اآلشــوريني وملالملــة مــن  مــن الســراين الكاملوليــك وأربعــ24وت

وواحد لك  من األرمن الكاملوليك، الفتا  إ  أن عدد الكنائا الق اعرضـه لعمليـات 

   كنيسة.41إرهابية بلغه ت

ا نـدائيني جـا ت ه ا رابـة الرابعـة ه خسـائر األقليـات  وقال إن خسائر طائفة الصابئة

  شخصــا  32  قتــيال  إضــافة إ  ت127بلغــه تفقــد  العراقيــة خــالل ا ــدة صفســها،

دون أن يوضح ال روا وا البسات الق قتلوا  منه  قتلوا عله أيدي القوات األمريكية

  عائلــة 62وأضــاا كامــ  أمــا عــدد العوائــ  ا ه ــرة مــن الصــابئة فقــد بلغــه ت .فيهــا

   شخل منه  ه روا من كردستان إ  مناطم اخـرا، موضـوا  أن300إضافة إ  ت

  شـخل ه األردن وعشـرة آالا 3500ا ه رين من الصـابئة خـارج القطـر بلغـوا ت

وكاصـه وزارة "حقـوك اإلصسـان" ه احلكومـة الطائفيـة العنصـرية قـد اع فـه   .ه سـوراي



قـــاصون عراقـــت قتلـــوا ه عمـــوم العـــراك    أكادمييـــا  ورجـــ 340ه وقـــه ســـابم ثن ت

  وهـت ا ـدة 2005 – 2007حبـاالت قتـ  عمـد جـرت خـالل ملـالق سـنوات ت

   امرأة عراقية ه حاالت مشاهبة.2334الق شهدت أيوا  مقت  ت

  

 بيان إداصة واحت اج ضد اعتدا ات القوميني العنصريني

  

 من مة كتاب عراقيون من أج  احلرية

www.iraqiwritersforfreedom.blogspot.com 
2008/7/30 

  

هبـا  استنكر من مة "كتـاب عراقيـون مـن أجـ  احلريـة" االعتـدا ات اهلم يـة الـق قـام  

 مرازقــة جتــار احلــروب مــن حــزيب جــالل الطالبــاين ومســعود الــربزاين ضــد أبنــا  مدينــة

كركــوي العراقيــة عمومــا ، وخاصــة االســالي  اهلم يــة اإلرهابيــة العنصــرية الــق مورســه 

وميــة ال كماصيـــة  ومــا صــاح  ذلـــك مــن حــرك وســـرقات وارهــاب، كمــا صـــدين ضــد الق

عمليات اخلطف الق رافقـه الـك االفعـال الشـائنة، خصوصـا  وإن مـن بـني ا خطـوفني 

زمـــال  صـــوفيني ميارســـون واجـــبه  الـــوط  بطريقـــة حوـــارية وســـلمية ولـــيا قســـلوب 

  ين.العصاقت ا سلوة الق انته ها مرازقة الطالباين والربزا

ــــــق يتبعهــــــا هــــــاان احلــــــزقن ه  وصــــــاّكر ثن حمــــــاوالت التكريــــــد العنصــــــري القســــــرية، ال

ـــــدين وكركـــــوي وداي ، علـــــه  ـــــرور اإلســـــتقوا  بقـــــوات  ـــــوا وصـــــالح ال حماف ـــــات: صين

http://www.iraqiwritersforfreedom.blogspot.com/


اإلحــتالل، ووفــم األجنــدة ا ســتعارة عــن اإلســتيطان اإلســرائيلت: احلريــة لت ــار احلــروب 

مبكــه  رازقــة  لشــع  العراقــت، لتأســيا حــائاواإلحــتالل والعبوديــة لبقيــة مكــوانت ا

 والربزاين. احلزبني ه كركوي، لن ترعله العراقيني بسهولة كما يتوّه  الطالباين

الدوليـــة واألقليميـــة  لــاا صوجـــا دعوانـــا ا  من مــات ا تمـــع ا ـــدين واالســـر القاصوصيــة 

يــم فوريــة  عرفــة حتق واحملليــة ومن مــات حريــة الــرأي ومحايــة ا فكــرين ا  فــتح حماضــر

احملرضــني علــه جــرائ  احلــرب الشــنيعة هــاه ه كركــوي و ريهــا مــن احملاف ــات إلحــالته  

للعـاأت ايعـا  ان كـ   عـاجال  أو آجـال  ا  القوـا  مهمـا كاصـه صـفاهت  وألقـاهب ، وص كـد

األر  العراقيـــة، ومنهـــا مدينـــة كركـــوي، لكـــ  العـــراقيني، مـــن كـــ  القوميـــات واألداين، 

مع األجنـيب احملتـ    وال حدود اإلّ  ه حّد رفض من خاصوا وطنه  قلتواط  وبدون قيود

 كما فع  هاان احلزقن.

  

 العثور عله أشال  عشرات ا ثا

  عتقلني ه أحد مقرات ا خربني البيشمركة ه ا وص 

  

 2/6/2008صوافة 

  

سـل  دائـرة أعلن مصدر طيب ه دائرة صوة ا وصـ  مبواف ـة صينـوا مشـال العـراك عـن ا

الطــــ  العــــديل ه احملاف ــــة بقــــااي أشــــال  عشــــرات ا ثــــا ا ســــلوبة اهلويــــة والــــق اعــــود 



 عتقلــــني عثــــرت علــــيه  القــــوات احلكوميــــة ه أكــــرب مقــــر كاصــــه اشــــغلا ســــابقا  قــــوات 

البيشــــمركة الكرديــــة والواقــــع قــــرب دائــــرة الكهــــرق  حبــــت التنــــك ه ا اصــــ  األميــــن مــــن 

طل  عـدم الكشـف عـن أ ـا  راسـ  وكالـة يقـني : إن  ا وص . وأوضح ا صدر الاي

ا ثا اعود  عتقلني قوت مع مهـ  حتـه التعـاي  أو قتلـوا علـه يـد قـوات البيشـمركة 

الكرديــة الــق كاصــه افــر  ســيطرهتا علــه مدينــة ا وصــ  حــىت بــد  مــا اســمه بعمليــق 

 تزئري األسد وأم الربيعني  .

يل ه حماف ـــة صينـــوا ايـــع العـــائالت مـــن جاصـــ  آخـــر دعـــا مـــدير دائـــرة الطـــ  العـــد

ا وصــلية الــق فقــدت أفــرادا  هلــا أو لــديها ،طــوفني أو بــن لــديها معتقلــني لــدا قــوات 

البيشـمركة الكرديــة مراجعــة دائــرة الطــ  العـديل ه احملاف ــة للتعــرا علــه أبنائهــا الــاين 

ل أهنـــا حيتمـــ  أن يكوصـــوا مـــن ضـــمن هـــاه ا ثـــا الـــق أت حيـــدد عـــددها مكتفيـــا  قلقـــو 

قلعشرات. ياكر أن قوات تالبيشمركة  العصاة كاصه اقوم حبملة مـدا ات بـني احلـني 

واحلــني خيتفــت علــه أملرهــا الكثــري بــن يــت  اعتقــاهل  علــه يــديها حيــا يــت  اصــفيته  ه 

مدينـة ا وصـ  صفسـها أو يـت  صقلهـ  إ  معـتقالت ه مشـال خاصـة الـق اوـ  آالفـا  مـن 

بـــا عـــدد مـــن ا عتقلـــني الـــاين خرجـــوا منهـــا ورووا حكـــاايت  ا عتقلـــني حســـ  مـــا أفـــاد

 خيالية عن أسالي  التعاي  الق يتعرضون هلا هناي.

  



  

  

 معاانة ال كمان

 ا يليشيات العنصرية اعتدي وختتطف ال كمان ه كركوي
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بعــد صــدور القــرار القــاصون اخلــا  قالصتخــاقت احملليــة مــن قبــ  الرب ــان العراقــت واــوايل 

الكرديـة ضـد الشـع  ال كمـاين  التهديدات والبياانت االسـتفزازية مـن جاصـ  االحـزاب

العراقية واالحـزاب ال كماصيـة  ا ساأت؛ ور   التوايرات ا رسلة من قب  ا بهة ال كماصية
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ا  احلكومــة العراقيـــة لوـــمان أمــن وســـالمة ومحايـــة ال كمــان وانويـــا القـــوات االمريكيـــة 

ســلوة مــن قبــ  ال كمــان مــن اهل مــات ا  واحملليــة الختــاذ االجــرا ات الالزمــة حلمايــة

القــوات الكرديــة ا ســلوة؛ إالّ أن االطــراا ا عنيــة أت اتخــا أي اجــرا  حلمايــة ال كمــان 

ر   علمه  ا سـبم ان االسـايش الكرديـة جتمـع النـاس منـا عـدة أايم قلقـوة مـن شـوار  

أربي  والسليماصية ودهوي لغـر  ارسـاهل  ا  كركـوي  سـاعدة البيشـمركة للسـيطرة علـه 

ي والقيـــام قالعمـــال التخريبيـــة، وقيـــام البيشـــمركة قلوـــغا علـــه اصـــواب مدينـــة كركـــو 

ــــة كركــــوي بغلــــم أبواهبــــا وبعكســــا ســــتتعر  للوــــرك والنهــــ   احملــــال الت اريــــة ه مدين

ا ــوظفني ه الــدوائر احلكوميــة  وهتديــده  بتوطــي  احملــال الــق ســتفتح أبواهبــا، وهتديــد

ا أن مئات احلـافالت احملمولـة ق سـلوني الاين لن يشاركوا ق  اهرة بقطع رواابه  وكم

وا ــدج ني قالســلوة الثقيلــة بــدأت اــدخ  كركــوي مــن أربيــ  والســليماصية منــا أمــا 

 واليوم.

وبشــك  مفــاج  مــن كافــة أحيــا   7-27لكــن القــوات االمريكيــة اصســوبه  بتــاريخ 

وات ا دينـــة لتفســـح ا ـــال لقـــ مدينـــة كركـــوي ا  قواعـــدها اتركـــة ا وقـــف ا تـــأج  ه

البشـمركة قالعتـدا  علـه مقـرات ومنـازل ال كمـان، ور ـ  ان مـن أهـ  الواجبـات ا هنيـة 

االقوــية والنــواحت ومســ ول احلــزب  واالخالقيــة للعقيــد تســرحد قــادر  مــدير شــرطة

الن ـر ا  قـوميته .. لكنـا قـد  الدميقراطت الكردي ه الشـرطة هـو محايـة ا ـواطنني دون

ا  ماضــيا الســابم كمتمــرد بيشــمركة وأشــرا بنفســا علــه صســه رابتــا العســكرية وحــن  

ا هــااني، وان  حـرك مبــب ا بهـة ال كماصيــة وأمرعناصـره ا ــدج ني قالسـلوة حلمايــة



كركـوكلت  واحملسـوب  مسـ ول الل نـة االمنيـة ه جملـا حماف ـة كركـوي ا ـدعو تعرفـان

اية البيشـمركة أملنـا  مس وال  عن أمن ومح 7-28عله االكراد قد حتول ه صباح يوم  

مصـــور  قيـــامه  هب مـــاهت  ضـــد ال كمـــان وليأمرعناصـــره االمنيـــة مبنـــع أي صـــوفت أو

 لتغطيــة أو اصــوير اهل مــات الــق اقــوم هبــا عناصــر البيشــمركة علــه مقــرات ال كمــان

الغامشـة  وبعـد اهل مـات ومـدعيا  ثن االمـر صـادر مـن حمـافب كركـوي الكـردي االصـ .

ثن مـا  ة بـدأت القنـوات الكرديـة ببـا االخبـار الكاذبـة مد عيـة  من قبـ  القـوات الكرديـ

 حــدق ه كركــوي كــان دفاعــا  عــن الــنفا وان حــراس ا بهــة قــد فتوــوا النــريان علــه

 ا ت اهرين ر   ان أكاذيبه  مفووحة مسبقا  ألصا:

ال كماصيــة يقــع ه فــر  ســك  وبعيــدا  عــن الشــار  العــام  أوال: ان مقــر رةســة ا بهــة 

 صيـــا : ان مقــــر رةســـة ا بهـــة ال كماصيـــة يبعـــد عـــن موقــــع  لـــق مـــر  ا ت ـــاهرون منـــا.وا

 لثـــا : هـــ  إن   ا ت ــاهرين بكيلـــوم  واحــد علـــه االقــ . االصف ــار الـــاي اســتهدا

جملـا اركمـان العـراك وإحـراك السـيارات ا امثـة أمـام البنـاايت  اهل مات ا سلوة علـه

ــــة الســــ نا  السياســــيني وعوائــــ  شــــهدا  والتابعــــة لل بهــــة والفوــــائية ال   ــــة واعي كماصي

رابعـا:   الرئيسـه حلـزب اـوركمن ايلـت كاصـه أيوـا  دفاعـا  عـن الـنفا؟؟ ال كمـان وا قـر

جـــا ت ردا  علـــه اطـــالك النـــريان مـــن ا قـــرات ال كماصيـــة؛ أيـــن  إن كاصـــه ه مـــاهت 

 كماصيــة جتــاوز جرحــاه  أو قــتاله ، ر ــ  ان عــدد ا رحــه مــن ا ــوظفني ه ا قــرات ال

هــ  مـن جميـ  عـن أســباب اصسـواب القـوات االمريكيـة منــا   :خامسـا العشـرات؟؟



سادســا : و ــاذا وقفــه قــوات  ا  قواعــدها؟ مــن مدينــة كركــوي 7-27مســا  يــوم 

 متفرجا ؟؟ شرطة كركوي ساكنة واختات موقفا  

ن ه العــراك إن مثــ  هــاا االعمــال الاّلمســ ولة اغــاير الواقــع واســي  للمــواطنني ال كمــا

اـــ دي هـــاه  وات اهـــ  مـــواقفه  الوطنيـــة االصـــيلة جتـــاه وطـــنه  اترخييـــا ، وخنشـــه أن

بـني كافـة  االعمـال ا  الفرقـة الطائفيـة ه وقـه  ـن ثمـا احلاجـة فيـا لتعزيـز الوحـدة

االطياا والقوميات وكما من شأهنا أن ختلم أجوا ا  اش ع عله الفتنة والشـقاك واثـري 

اعاصيــا     انر الفتنــة واالقتتــال ومبــا ال خيــدم الســاحة العراقيــة ومبــاروح البغوــا  وأتجــي

 عله وجا اخلصو .

السيد ا ـالكت رئـيا الـوزرا ،  لاا فقن كافة أبنا  الشع  ال كماين يناشدون مرة أخرا

والســيد عبــد القــادر حممــد جاســ  وزيــر الــدفا ؛ والســيد جــواد البــوالين وزيــر الداخليــة؛ 

الـدفا  عـن حقـوك االصسـان ه  يعـت مستشـار االمـن القـومت؛ و نـةوالـدكتور موفـم الرب

بتومــ  مســ وليته  الوطنيــة  االمــ  ا توــدة؛ وكافــة ا ن مــات ا عنيــة حبقــوك االصســان

اراك  ضـد شـعبنا ا سـاأت ه  والتدخ  الفوري اليقاا االسالي  القمعية وا رائ  الق

القســـر  ـــو  ـــاايت ال ختـــدم االســـوقة مـــدن اـــوركمن ايلـــت البتـــزازان ولـــدفعنا قالجبـــار و 

الــزمن ا عقــد الصــع  والــق ميــر هبــا بلــدان العزيــز. وقرســال قــوات عســكرية مــن جنــوب 

كمـا صنـادي كافـة ا ن مـات  البشـمركة. ووسا العراك حلماية ال كمان من شرور قوات

 وأملنــا كبـري وخاصــة ا ن مـات االصســاصيا وحقــوك قالهتمـام بقوــية الشـع  ال كمــاين

ا أساة وإهنا  االستفزازات حبـم شـعبنا ال كمـاين  االصسان قلتوري والوغا لوقف هاه



االكــراد للتوقــف عــن اســتفزاز الشــع   وكمــا صناشــده  قلتوــري للوــغا علــه ساســة

احملنــة والعمــ  علــه هتدئــة االمــور.  ال كمــاين والتوــري والعمــ  علــه اصقــاذه  مــن هــاه

ة ه العراك والعاأت أاـع مـن االحـزاب والتن يمـات وكما صدعوا وصطال  ك  القوا اخلري 

السياســية وا ن مـــات ا ماهرييــة والشـــعبية والشخصــيات ا ســـتقلة وكــ  مـــن لــا ضـــمري 

وميتلك حريتا ا  التوامن ا ـدي والكامـ  والتـام مـع قوـيتنا العادلـة. وصطالـ  وصوجـا 

لتوــامن مــع اخــواهن  وا ســموعة والفوــائيات، ل رسـالة لكافــة وســائ  االعــالم ا قــرو ة

ال كمـــان والقيـــام بـــواجبه  االخالقـــت واالصســـاين ه كشـــف ا خططـــات الكرديـــة جتـــاه 

القادمـة هـت أايم عسـرية واختبـارحقيقت لكافـة الـوطنيني  الشـع  ال كمـاين. وإن االايم

يتعلـم مبصـري اخـواهن  مـن الشـع  ال كمـاين ا ســاأت  العـراقيني الشـرفا  ه موضـو  مهـ 

ارهابيــة مســلوة ه صيتهــا القيــام جبرميــا صكــرا  مفتعلــة  علــيه  مــن ميليشــيات واحملاف ــة

ومربجمة مسبقا  ضد أبنا  شعبنا ال كمان ا ـدصيني العـزل وبـدع  سياسـت ومـايل لوجسـق 

 من قب  أطراا سياسية ه مشال العراك.

  القـوات اختطـافه  مـن مقـر ا بهـة ال كماصيـة العراقيـة مـن قبـ أ ـا  ال كمـان الـاين ت

 ه مدينة كركوي :2008  -7-28يوم  الكردية البيشمركة صباح

عطا   / عزالدين خور حسن / عرفان برهان  ري   مصطفه صبوت حممد / أكرم

ضــــيا  صــــبوت حممــــد / هاشــــ  أكــــرب مصــــطفه / حســــني زهــــدي خليــــ  / ابــــراهي   /

ســتاذ زهــدي ســليمان عبــد الــرزاك / عــال  عــزت حممــد / اوزهــان   مشــغ  مولــدة / اال



السياسـية لل بهـة ال كماصيـة  / ابـراهي     أت يعـرا ا ـا  سـنة تعوـو الل نـة 65  

 الثالملت .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 ملوـم

 داي  أوضا  ال كمان ه

  

يعـاين ال كمــان ه حماف ـة داي  مــن ا ــال واضـح مــن قبــ  احلكومـة العراقيــة واالحــزاب 

انتشـر  عالم العراقـت فالوضـع االمـ  ا تـدهور واخلطـري ه احملاف ـة. حيـاال كماصية واال

مســلوة اتبعــة لتن ــي  القاعــدة وعصــاقت قتــ  وخطــف وســرقة ومليشــيات  جمموعــات

االحزاب ومليشيا البشمركة الكردية. حيا يتعر  ال كمان ا  عمليات قت  وخطف 

ني ال كمــان ه داي  وطالــ  إذ خطـف العديــد مــن ا ـواطن واشـريد ه حماف ــة داي .

اخلــاطفون قلفديــة مقابــ  االفــراج عــن ا خطــوفني ولكــن قتــ  بعوــه  ر ــ  دفــع ذويهــ  

القتـ  حبـم ا ـواطنني ال كمـان ه بعقوبـة وشـهرقن  الفدية للخاطفني. وكـالك عمليـات

 ثن وقزلرق  وبلدروز ومنديل وقرة ابة وجلوال  وا نصورية وقزاصية واركمان محرين. علما  

من بني القتله أطفال وشـيوش وطـالب وأت حتـري احلكومـة العراقيـة سـاكنا . وأيوـا  هنـاي 

أجهـــزة خاصـــة اقـــوم بعمليـــات اعتقـــال واعـــاي  بكـــ  الوســـائ  وهـــاه االجهـــزة اتبعـــة 

ــــة  حيــــا اــــداه  هــــاه االجهــــزة بيــــوت  ــــة اســــمه تقلشــــرطة الفدرالي للوكومــــة العراقي



حماف ـة داي . علمـا  ثن أ لبيـة   كمـان والعـرب ها ـواطنني اآلمنـني واعتقـ  الشـبان ال

الفدراليـة  هـ  مـن االكـراد واتبعـني  أعوـا  هـاه االجهـزة القمعيـة مـا يسـمه تقلشـرطة

 للوزبني الكرديني االحتاد الوط  الكردستاين واحلزب الدميقراطت الكردستاين.

جهـزة احلكوميـة بسـب  فالوضع االم  خطري جدا  وا واطنون فقدوا ملقته  قلشرطة واال

وسـرقة وقتــ   قيـام بعـض مـن أفـراد الشـرطة وا ـيش تاحلـرس الـوط   بعمليـات خطـف

قامـــه  علـــه اهلويـــة. هـــاا قلنســـبة للوضـــع االمـــ  ه احملاف ـــة. أمـــا الت ـــاوزات فقـــد

ا ـرحلني  االحـزاب الكرديـة جبلـ  آالا العوائـ  الكرديـة مـن أكـراد ايـران حب ـة اعـادة

اشـكله  اصقني ومنديل ويقومون حبملة بنا  الدور السـكنية حيـاواسكاهن  ه مدن خ

اترخييـا ، وبعـد  أحيا  سـكنية كبـرية ه خـاصقني لتغيـري دميغرافيـة وهويـة خـاصقني ال كماصيـة

بعمليـات اسـتفزاز  سقو  الن ام طرد ايع العرب من ا دينة، واقـوم البشـمركة الكرديـة

أ لــ  ا نــاطم  يســيطرون علــه الســلطة ه للمــواطنني ال كمــان والعــرب ه داي . إذ

ال كماصية ه داي . أما قلنسبة للوضع الدراست ه احملاف ة فالعملية التدريسـية اتوقـف 

عله الوضع االم  ه احملاف ـة فأ لـ  العوائـ  يـ ددون ه ارسـال أطفـاهل  ا  ا ـدارس 

خلطــف. أمــا قلنســبة ا خوفــا  بســب  العبــوات الناســفة وأيوــا  خوفــا  علــه أوالدهــ  مــن

الكرديـة والقوميــات  لفـتح ا ـدارس ال كماصيـة ه احملاف ـة فـان مــدير الدراسـات القوميـة

ا هــود لفـتح ا ــدراس  االخـرا ه اربيـة داي  توهــو كـردي  يقــوم إبوـاد العراقيــ  أمـام

للصـف االول   ال كماصيـة حيـا يقـوم بعرقلـة االمـور ويطالـ  ثن يكـون عـدد الطـالب

   أن يو قـــع ويل أمـــر كـــ  طالـــ  ويبـــدي موافقتـــا ألدخـــال ابنـــا للمـــدارسكــاا ووـــ



 مـن ال كماصية واحوار هوية االحوال ا دصية للطلبة وذويه  وبصمة االهبـام وإ  آخـره

كتابنـــا وكتـــابك  واســـتمر هـــاه العراقيـــ  شـــهور حـــىت اصتهـــا  الفصـــ  االول مـــن الســـنة 

اصيــة وابقــه اآلمــال ا  الســنة القادمــة واتوقــف ا هــود لفــتح ا ــدارس ال كم الدراســية

وهـاه االجـرا ات اتكـرر كـ  سـنة. علمـا  ثن هـاه االجـرا ات ال حتـدق لفـتح ا ـدارس 

واقوم ادارات ا دارس بس ال الطلبة تمنو كردي منو عريب  فقـا دون السـ ال  الكردية

ا أريـد وهنـ تمنو اركماين  ومب رد جـواب الطلبـة يفـتح صـف للتـدريا قللغـة الكرديـة؟؟

يسـتغ  هـ ال  االطفـال،  ثصا اليسأل من الطلبـة ال كمـان عـن قـوميته  حبيـا أن أأكد

فالطفـــ  وخاصـــة ه االبتدائيـــة ال يســـتطيع ســـ ال ومناقشـــة معلمـــا ألصـــا ال يعلـــ  مـــاذا 

حيـــدق ه ا درســـة مـــن فـــتح صـــفوا للمـــدارس الكرديـــة.......ا  آخـــره وهنـــا صـــدعوا 

حلفــــب االمــــن  اهتا جتــــاه مواطنيهــــا ه حماف ــــة داي لتومــــ  مســــ ولي احلكومــــة العراقيــــة

واصفية سلك الشرطة وا يش مـن العناصـر الفاسـدة وأيوـا  أدعـوا أعوـا  ال كمـان ه 

جملــا النــواب وا بهــة ال كماصيــة العراقيــة ثن يتطلعــو  عــاانة ال كمــان ه حماف ــة داي  

ه ا نـاطم ال كماصيـة وأيوـا  رفـع مبفاحتة ا س ولني ه احلكومة حلفب االمـن  وأن يقوموا

العراقي  واسهي  فتح ا دارس ال كماصية ه احملاف ة وكالك صص  برج أليصـال اغطيـة 

 با راديو تاوركمن اا ام  للمناطم ال كماصية وايع حماف ة داي .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  

 معاانة السراينتا سيويون الكلدو ـ آشور 

 الكراد وإعادة التطبيع ه دهوي اآلشورية!ا

  

 بقل : كزيرو

gziro@hotmail.com 
  

اآلشور  خشيته  وخوفه  ه العـراك مـن ا سـتقب  بعـد أن  -ال خيفت السراين تالكلدو

، 2003ت إســقا  ص ــام صــدام حســني علــه أيــدي األمريكــان وحلفــائه  ه صيســان 

وال سيما ه  احللقـة األضـعف ه السلسـلة العراقيـة. ومـا عمليـة حرمـاهن  مـن حقهـ  ه 

االقـ ا  ه االصتخـاقت ا اضـية دون أن يـدافع عــنه  أي مـن األخـوة "الكبـار" تالعــرب 

واالكراد ، إاّل دليال  واضوا  عله مدا الغـي واحليـف الـاي ميكـن أن يلوـم قلسـراين 

 ه الف ة ا قبلة.

جا الســراين الكلــدان اآلشــوريني األول والكبــري اليــوم، بعــد مطلــ  اــوفري األمــن، وهــا

يتعلــم بكيفيــة حــ  ا ســألة االملنيــة والدينيــة ه عمــوم العــراك. ففــت حــال فــر  صـــيغة 

الفيدرالية العرقية تأو حىت احلك  الـااة  كوـ  هنـائت هلـاه ا سـألة، فـال خيفـت السـراين 

  مـــن هـــاه "النعمـــة" اوال ، وضـــ  منـــاطم الســـراين قلقهـــ  وهلعهـــ  مـــن احتمـــال حرمـــاهن
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الكلـــــدان "ا ســـــيويني" ه ا وصـــــ  توأيوـــــا  اليزيـــــديني والشـــــبك وال كمـــــان  ا  رقعـــــة 

 الفيدرالية الكردية  صيا .

علمـــا  أن ص ـــام البعـــا، وهبـــدا ضـــرب عصـــفورين حب ـــر واحـــدة، تكمـــا يقـــول ا ثـــ  

 ــة دهــوي  اآلشــورية الكلداصيــة، وقبــ  الشــعيب ، مــنح االكــراد مــا يعــرا اليــوم بـــ تحماف

بعـا العروبـة التنــازل عنهـا وقلتـايل ضــمها ا  مشـرو  تكردسـتان  مقابــ  فرملـة عمليــة 

صزوح االكراد من األماكن النائية قرب حدودي ايران واركيا  ـو كركـوي النفطيـة، وبـدل 

دية وحزب التوجا ا  كركوي اوجهه ا مو  الكردية وبدفع واوجيا من األحزاب الكر 

العروبة البعثت،  و قرا وقصبات السراين اآلشوريني الكلدان ه مناطم دهـوي وزاخـو 

 والعمادية وماصكيش وديرابون وفبشخابور وشقالوا ...اخل.

وظــن البعثيــون أهنــ  هبــاا قــد خلصــوا كركــوي مــن بــراملن االكــراد وجعلوهــا تأي كركــوي  

ون العراقيــون توبــدع  كــردي واضــح خــارج إطــار مشــرو  تكردســتان . بينمــا هــح البعثيــ

وخاصــة مــن قبــ  عشــرية الزيبــاريني الكرديــة  قلقوــا  علــه الكثافــة الســكاصية للســراين 

الكلدان اآلشوريني ه منطقة دهوي الق كان هلا امتدادات سكاصية واضـوة ه حماف ـة 

لبعثية  الق أت ا –صينوا حبدودها اإلدارية احلالية، وكان من صتائ  هاه ا  امرة تالزيبارية 

قريــة آشــورية   200اســتطع إيقــاا عمليــات اكريــد كركــوي، هت ــري ســكان أكثــر مــن 

كلداصية تأي ما يقارب مائق ألف صسمة  من حميا مدينة دهوي توكالك أربي ، كما 

حدق ه منطقة شـقالوا و ريهـا . علمـا  ان عـدد االكـراد وال كمـان الـاين ه ـروا معـا  

 ألف صسمة فقا!؟ 11وز من منطقة كركوي أت يت ا



وصاكر هنا عله سبي  ا ثال، أ ا  بعض القرا والقصبات الق ت اكريدها وأصـبوه 

ــــة الكرديــــة أو ان بعــــض االكــــراد جتــــاوزا علــــه أراضــــيها وا تصــــبوها  اليــــوم ضــــمن اهليمن

لصاحله  من خالل استثمارها واع خرياهتا ألصفسـه  أمـام أص ـار أصـواهبا الشـرعيني. 

صقلنـا أ ــا  بعــض القـرا ا تــأكردة مـن قائمــة للقــرا اآلشـورية الــق جتــاوز أو  وللعلـ  إصنــا

احتلها االكراد، وكان قد سـلمها الشـهيد اآلشـوري الكلـداين فرصسـيا شـابوا ا  بعـض 

ـــا ه مشـــال العـــراك عـــام  : قريـــة  1993ا  سســـات أملنـــا  جولتـــا ه أوروق قبـــ  ا تيال

وراي، قريــة مــاصكيش، قريــة قبلــو، فيشــخابور، معلثــااي، منطقــة زاخــو، قريــة ديرابــون، صــ

بلمند، بريسفه، قرية بيـدارو، خـردس، قز، سرسـنك، الداووديـة، قريـة ارادن، شـقالوا، 

مــ  عــرب، عقــرا، اينشــكت، كــوري كاشــاان، بريســفت، منطقــة بــروراي قال، بيتــا ، قز، 

 ديري...

ا، ان آالا األكــــراد  ومــــن ا علــــوم أن مــــا يعيــــم اليــــوم عمليــــة إعــــادة احلــــم ا  أصــــواب

استوطنوا فعـال  قـرا وبلـدات السـراين الكلـدان اآلشـوريني، وخصوصـا  ه منطقـة دهـوي 

ــــة  منــــاطم كرديــــة ه   وضــــواحت مدينــــة أربيــــ ، مثلمــــا اســــتوطنه بعــــض القبائــــ  العربي

كركــوي، توالعــرب  هــ ال  أخـــلوا كثيـــرا  مـــن القـــرا الكرديـــة بسبـــ  اخلـــوا مــن اصتقــام 

  اليــــوم، أي األكــــراد، قـــــوة حيـــــس  حســــاهبا. أمــــا ه مــــا خيــــل القــــرا األكــــراد ألهنــــ

الســرايصية الكلداصيــة اآلشــورية، فمطلبنــا هــو أن يتبــب الرب ــان العراقــت واحلكومــة العراقيــة 

مســألة اطبيـــع األوضـــا  الســـكاصية والعقاريـــة ه دهـــوي، وال ســـيما ان الدســـتور العراقـــت 

ن ــام العراقــت الســابم ه اغيــري الواقــع القــومت أكــد علــه ضــرورة إزالــة آ ر سياســات ال



واللغوي والسكاين من خالل اهل رة القسرية. وأنم  أن يشعر وحيـا األكراد بشعــوران 

ــــة، وألجــــ  أن يتوـــامن معهـــ   وخيــــلوا قـــراان مــــن القـــا  أصفســـه  اح امـــا  لااهتــــ  الكردي

ع فيهــا أصـني وآهـات ا غلـوبني اآلخرون ه حقوقه  ومعـاانهت ، والعاأت قرية صغـرية  يسـم

 وا  لومني.

ولكن علينا اإلقرار ان عمليـات االسـتيال  والطـرد والفتـك والتكريـد الـق حلقـه مبنـاطم 

الســراين الكلــدان اآلشــوريني وقعــه ه ظــروا اســتثنائية مــر هبــا الــوطن العراقــت ه مــا 

لكلــدان الســراين، يقـــارب القــرن، أي منــا التطهــري العرقــت الــاي اعــر  لــا اآلشــوريون ا

، مرورا  قلتمرد الكردي ضـد سلطـات بغــداد 1933، وماابح  ي  عام 1915ه 

ـــــة 1961 . وكـــــان مـــــن ا فـــــ   زوال هـــــاه 1991، واصتهــــــا  حبـــــرب اخللـــــي  الثاصي

ال ـروا التـت أخلـه قألمـن واالستــقرار واخلارطـة اإلملنيـة واللغويـة لشـمايل العـراك، مـع 

 زوال ص ـام صدام!

طالـــ  بـــا اليـــوم  البيـــة ا  سســــات وا ن مـــات اآلشـــورية الكلداصيـــة الســــرايصية هـــو مـــا ا

اطبيـم شـعـارات ا سـاواة واحلـقـوك والدميوقراطية اطبيقا  عمليـا . أي عنـدما يعـاد األكـراد 

الـــه الـــقرا وا ناطـــم الــق طـــردوا منهــا تبواســـطة القــاصون ولــيا العنــف  لــن يكــون هــاا 

ادة ا ه ـــرين مــــن أبنـــا  شــــعبنا الســـرايين الكلــــداين اآلشـــوري ا قيمــــني عائقـــا  بوجـــا إعــــ

ببغــداد أو ه منــاطم عراقيــة أخــرا، أو ه بــالد اال ــ اب، ويقــد رون اليــوم مبــا يقــارب 

ا ليون صسمة ا  قراه  ه مشال العراك واقدم الـدع  وفسـح ا ـال  ـن يـود العـودة مـن 

 ا ناه.



م العراقيني  هـ  اليـوم أمـام امتوـان جديـد صـع  وعسـري، وأكراد العراك توكالك عمو 

ستـدل صـتائ ـا عما اذا كان األكراد ماضني ه هن  قدم قـام علـه حماولـة إلغـا  الوجـود 

ـــــدين  الســـــرايين الكلـــــداين اآلشـــــوري مـــــن مشـــــايل مـــــا بـــــني النهـــــرين، مســـــتغلني عامـــــ  ال

مون هاه ا رة عله فـتح  صلوته  وضعف قبوة السلطات ا ركزية ببغداد، أم اهن  عاز 

صــفوة جديــدة وعالقــات أخويــة وســلمية يربهنــون فيهــا علــه ان الوــوية ال ميكــن أن 

اتوــــول الـــــه جــــالد، وذلـــــك بــــدع  مشـــرو  اعــــادة قــــرا وأمــــالي الســــراين اآلشــــوريني 

الكلــدان ه مشــال الـــعراك ا  أصــواهبا الشرعيـــني، والتوقــف عــن اإلســا ة ا  مشــاعران 

إبطالقهـ  علينـا اسـمية تاألكـراد ا سـيويون  أو تالكردسـتاصيون ، اقليـدا  وإلغا  هويتنا 

لســلوي األاـــراي جتـــاهه  تسياســـة الت يـــك  الـــاين  ـــوا األكـــراد "ااـــراي ا بـــال" تهيـــدا  

 إللغا  اهلوية الكردية.

وصــــدعوا الرب ــــان العراقــــت واحلكومــــة العراقيــــة القادمــــة ا  فــــتح ملــــف القــــرا اآلشــــورية 

السرايصية الق اكردت ه حماف ق أربي  ودهوي، وميكن هباا الصـدد اشـكي   الكلداصية

 نــــة عراقيــــة تأو حــــىت دوليــــة  حمايــــدة مهمتهــــا اقــــدم دراســــة مفصــــلة للرب ــــان العراقــــت 

وا هــــات ا ختصــــة الــــق هتــــت  قزالــــة آ ر التعريــــ  والتكريــــد، ومــــن ا هــــ  أن اشــــم  

القــرا والقصــبات ا عنيــة وعــدد ا ه ــرين  واتوــمن هــاه الدراســة قائمــة مفصــلة ث ــا 

وحـىت سـاعة سـقو   1961منها منا اصدال  قتـال االكـراد ضـد حكومـة بغـداد سـنة 

ص ــام صــدام، وكــالك ميكــن هلــاه الل نــة فــتح ملــف القــرا الــق اكــردت مــا بــني أعــوام 

. واهلـدا مـن كـ  هـاا لـيا دعـوة لطـرد هـاا أو ذاي بـ  إعـادة  1961– 1933



واالر  لشرحية عراقية أصـيلة ومهمـة، طا ـا ت جتاهلهـا مـن قبـ  ا تمـع  االعتبار واحلم

العراقــت بســب  تيزهــا الــدي  واللغــوي. وصــا كر ا ميــع ثن أ يــة ملــف القــرا اآلشــورية 

الكلداصية الق اكـردت ال يقـ  أ يـة عـن ملـف كركـوي النفطيـة قلنسـبة لتـأملريه مسـتقبال  

إعادة حماف ة دهوي ا  حون أصـواهبا العـراقيني  عله أمن ووحدة العراك. ان مطل 

الشـرعيني، يعتـرب مطلبــا  عراقيـا  وطنيــا  مـن ا فـرو  أن يتبنــاه كـ  الشــرفا  الـاين ي منــون 

قحلــــم والعدالــــة وا ســــاواة. ومبناســــبة احلــــديا عــــن ملــــف القــــرا اآلشــــورية الكلداصيــــة 

لكــردي ترئــيا ا مهوريــة العراقيــة الســرايصية، ال يســعنا هنــا إالّ التــاكري مبــا قالــا الــزعي  ا

احلــــايل  جــــالل طالبــــاين: تأان اعتقــــد "والقــــول لـــــ طالبــــاين"، وبقنــــاعق، ان كــــ  القــــرا 

اآلشورية الق كاصه آشورية ه القرن العشرين أو ه القرن التاسـع عشـر وـ  أن اعـود 

 آشورية .

والته ـري، ه  فالشع  العراقت بكـ  مكواناا وأطيافا وهو الاي اعر  للفتـك وال لـ 

ــــدا  عــــن التشــــن  والتطــــرا والعنــــف  حاجــــة ا  اقــــوم ا رحلــــة ا اضــــية هبــــدو  وأتن بعي

وضـــرورة وضـــع اإليـــديولوجيات السياســـية ا تطرفـــة جاصبـــا ، والن ـــر ا  اإلصســـان العراقـــت  

 كقيمة ال ا اهيها أية فكرة سياسية أو إيديولوجية أوعرقية، أاي  كاصه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إ تصـاب القرا ا سيوية من قب  القيادات الكردية

  

 علت احلمداين



  

 
  

 من ه  فعال  السكان األصليني  ناطم جبال العراك ...!

مدينة دهوي : األس  اآلشوري هلـاه ا دينـة هـو تصوهـدرا ، وال اـزال علـه سـفوح ا بـ  

ت اآلشــــورية الــــق ارجــــع ا  زمــــن ا لــــك ه مــــدخلها مــــن جهــــة ا وصــــ  آ ر ا نوــــوات

 ك.م 568ـ  705سنواري  

كيلوم ات  رب دهـوي يقـع اـ  تمعلثـايت  وعليـا آ ر الفخـار اآلشـوري   5وعله بعد 

حيــــا كــــان حصــــنا  عســــكراي يعـــــرا قآلشــــورية تمعليــــايت  أي ا رافــــع. وكــــاا هنـــــاي 

ني منــا القــدم، منوــواتت آشــورية ه كلــت دهــوي ه ا بــ  األبــيض.. ســكنها اآلشــوري

  صســــمة يســــكنون حملــــة تكــــريي 924وكاصــــه فيهــــا جاليــــة يهوديــــة يبلــــغ اعــــدادها ت

قصـت ، إضــافة ا  بعــض العوائــ  الكرديــة ا هــاجرة مــن انحيــة تدوســكت  بدايــة القــرن 

 ا اضت.



ومرابطــة بلــوا  ا وصــ ، وبقيــه علــه هــاا  1842أصــبوه دهــوي مركــز قوــا  عــام 

وه مركـزا  حملاف ـة دهـوي.. وهـاا كـان صتي ـة ، حـني أصـب1969/5/27احلال حـىت

ــــــدميقراطت  ــــــادة احلــــــزب ال إافــــــاك بــــــني حكومــــــة حــــــزب البعــــــا ا ركزيــــــة ه بغــــــداد وقي

الكردســتاين، لكــت اكــون البــدي  عــن حماف ــة كركــوي الغنيــة قلــنفا وبنــا  علــه موافقــة 

 األكـراد قلتوقــف عـن إعتبــار كركـوي حماف ــة كرديـة.. وكاصــه هـاه أول خطــوة ه اغيــري

 دميو رافية ا دينة..!

مع   أراضت ا دينة زراعية، وميكن بقرار بسيا من احلكومة حتويلها ا  أرا  سـكنية 

اتبعــة للبلديــة .. وهــاا مــات فعــال ه عهــد صــدام واحلكــ  احلــايل، حيــا ت اإلســتيال  

علـــه األراضـــت العائـــدة ل شـــوريني بشـــك  خـــا ، واعـــداده  حاليـــا بعـــد كـــ  أعمـــال 

كـــاصوا   300000شـــخل..، مـــن أصـــ  حـــوايل  30000قســـري يبلـــغ الته ـــري ال

يســـكنون مركـــز دهـــوي والقـــرا احمليطـــة هبـــا، وقـــد ت اوزيـــع هـــاه األراضـــت علـــه عوائـــ  

 البيشمركة، وا وظفني اإلداريني األكراد، ومنتسيب األحزاب الكردية...!

ســعيد  مــن احلــوادق الــق الزالــه اعــيش ه ذاكــرة أهــ  ا نطقــة هــو ماقــام بــا الكــردي

ديوايل الدوسـكت حيـا إسـتو  علـه بسـتان ه وسـا دهـوي بعـد قتـ  صـاحبا ا ـدعو 

حنـا ســاوا.. كــان هــاا قبـ  أن ي هــر بر ــان إقلــي  كردسـتان ا  الوجــود.. أمــا اآلن فــقن 

عمليــات إ تصــاب القــرا والقصــبات واألراضــت فتــت  مــن خــالل قــرار بر ــاين ومصــادقة 

 حكومة اإلقلي  ه أربي ....!!!



ن األمثلة عله عمليات اإل تصاب والسرقة هاه، ماحدق ه قرية تماسـيك  التابعـة م

صســـمة.. وبقيـــه  105يبلـــغ  1957لـــدهوي، وكـــان كـــ  صفوســـها حســـ  إحصـــا  

، حـني حـّول األكـراد أراضـيها الزراعيـة 1991لعقود قرية صـغرية مسـيوية، حـىت عـام 

 !ا  أرا  سكنية وت اوزيعها عله ا وظفني األكراد...!

لقـــد حـــدمله جتـــاوزات بامللـــة ه ا نـــاطم الشـــمالية التاليـــة مـــن العـــراك علـــه يـــد القســـر 

الكــردي، وســناكر أ ــا  هــاه القــرا وا نـــاطم دون التفاصــي  والــق هــت متــوفرة لـــدينا 

 اترخيا  وأرقاما  :

قــــرا منطقــــة بــــرواري قال التاليــــة : كــــاين ماســــت، دوري، أقــــري، ملختــــا، مغربيــــا، جــــ  

ـــــدي، اتشـــــيش، مـــــاين صصـــــارا، دوســـــتينا، سرد ـــــوري، بيقـــــولكت، جدي شـــــق، بيـــــا ان

بشميايت، ديرشـكت، يب قلـوي، خـوارا، بـواترا، هلـوا، مريكـا جيـا، هيسـت، كـاين بـاله، 

موســــكا، قز، جقــــال، جلــــك صصــــارا، إايت، هــــوركت، دركلــــت، ايكــــت، طــــرواصش، 

 قزيفت و يب كوزصكت...

وحــىت منطقــة دهــوي.. ويالحــب مــن هــاه القــرا تتــد مــن الشــريا احلــدودي مــع اركيــا 

أ ـا  مع مهــا أهنـا قــرا مسـيوية، أو أهنــا حتمـ  أ ــا  قللغـة اآلشــورية.. ولكنهـا اليــوم 

اكـاد اكـون مفّر ــة مـن مع ـ  ســكاهنا األصـليون والـاين اركوهــا ا  ا وصـ  وبغــداد أو 

 ا  ا ه ر.. وأصبوه قرا كردية من ضمن تإقلي  كردستان ...!

منطقــة تصــبنا ، والــق مــن أهــ  قراهــا قريــة تسرســنك ، لوجــدان أصــا حــىت لــو إصتقلنــا ا  

عائلة، شيدت علـه آ ر قريـة آشـورية 100كاصه قرية آشورية اسكنها 1922عام 



قدميـة.. وبنيــه فيهــا كنــائا مثــ  مــار مـىت ومــار كــوركيا. بــدأ الزحــف الكــردي عليهــا 

، بعـد أن كاصـه قـد إقن مفاوضات سلطة بغداد والربزاين 1973وبشك  من   عام 

بعض العوائ  الكرديـة، حيـا أمـر الـربزاين  1922سكنتها وبشك  ادروت منا عام 

إبســـــكان أهـــــايل قـــــريق تأرادن  و تكـــــاين جنـــــاركت  الكـــــرديتني ه أطـــــراا سرســـــنك 

ــــة.. وه  ــــة تجيــــا   1993الشــــمالية والغربي ــــربزاين إبســــكان أهــــايل قري قــــام مســــعود ال

الشــرك مــن سرســنك، واــوفري مصــادر اإلســتيطان هلــ  مــن الكرديــة ه حماف ــة أربيــ  ا  

الدور ومصادر ا ياه واألراضت.. لتتوول سرسنك ا  مستوطنة كردية بعـد أن إخنفـض 

عائلــة  150عائلــة ا   1000عــدد العوائــ  ا ســيوية فيهــا ه فــ ة التســعينات مــن 

 !فقا وبسب  الوغو  واألعمال القسرية إلدارة الربزاين وبيشمركتا ...

ماحدق ه سرسنك تمنطقة صبنا ، حدق ه قرا صغرية أخرا.. صـاكرها عـّدا  دون 

التفاصــــي  والــــق رافقتهــــا أعمــــال إ تيــــال لشخصــــيات مســــيوية، وأعمــــال عنــــف ضــــد 

آخـــرين، وكـــ  هـــاه األ ـــا  موجـــودة لـــدينا مـــع التفاصـــي . هـــت قـــرا : الداوديـــة، اـــن، 

اين، بــــوقوا، كــــواين، ديــــري ، دهــــت، ارادن، بينــــا ، إينشــــكت، قدرذ، دهــــوكت، بلي ــــ

 بيباد،  زية، كاين ه ر، برزصكت.. و ريها..!

مـــاذكرانه أعـــاله هـــو مثـــال مـــن عـــدة أمثلـــة وه منـــاطم ،تلفـــة مـــن قـــرا مشـــال العـــراك 

ومناطقا مث  مناطم عقـرة والعماديـة وزاخـو، والـق وبسـب  موقعهـا بـني القـرا الكرديـة 

ميليشــيات الربزاصيــني والزيبــاريني.. وحّولــه األخــرا، ت اصــفية وهت ــري أهلهــا علــه يــد 



ا  قــرا كرديـــة ه عمليــة تان يـــف  لكافــة القوميـــات واألعــراك األخـــرا، وكمــا جـــرا 

 ووري ه مدينة كركوي وحلد يومنا هاا.

وكمــا جتــري احملاولــة الــو األخــرا ه ا وصــ  وحماف ــة صينــوا، وكــالك ه بعــض منــاطم 

قليـــات الكرديـــة ه بغـــداد وا وصـــ  و ريهـــا، والـــق حماف ـــة داي ، مـــع اإلبقـــا  علـــه األ

يسكنوها منـا أجيـال ه حماولـة خبيثـة اليقـدر علـه رسـ  خريطتهـا االّ  ـالة الصـهيوصية 

وكما حدق وحيدق ه األراضت العربية احملتلة.. والتنسـيم الكـردي ـ اإلسـرائيلت أت يعـد 

 قلسر الاي خيفه عله أحد..!

من التفاصي  وا صادر.. أرجوا منا فتح هاا ا لـف علـه و ن يريد اإلطال  عله مزيد 

 الرابا :

www.assyrianconference.com 
لقد أريد للعراك الدخول ه هـاا النفـم ا  لـ ، وت اإلعـداد لـالك علـه مـدا عقـود.. 

فــا ا عــاانة، وإن إختلفــه صــورها.. واليــوم يعــاين جنــوب العــراك، ووســطا، ومشالــا.. ص

وخيط  من ي ن أن حكومة عراقية كوكومة بغداد اليوم بقـادرة علـه إجـرا  أي حتسـن 

 أو إضا ة ولو مشعة واحدة ه هاا النفم، انهيك عن رأية الوو  ه آخره..

وخيط  من ي ن.. أن دكتااورية كردستان العشائرية، ا غلفة اآلن قلرب ان واإلصتخـاقت 

كــن أن حتقــم للشــع  الكــردي الــك الصــورة الورديــة الــق جعلتــا يصــدك أهنــا قادمــة. مي

وقلــــر   مــــن كـــــ  مســــاحيم الت ميـــــ  الــــق حتـــــاول أن اوــــعها علـــــه وجههــــا ســـــتبقه 

http://www.assyrianconference.com/


دكتااورية عشائرية عميلة كما كاصه عله مدا أكثر من صصف قرن.. صفـا العائلـة.. 

 وصفا الطريم.. فعن أي دميقراطية يتكلمون..

  

  

  

 معاانة اليزيدية

  ن اليزيدية عراقيون أصال  وصرفض

 التبعية لالحزاب الكردية العنصرية!

  

 اليزيدية أصور معاوية االموي/ أمري الطائفة

yeziden@t-online.de 
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أطيـاا الشـع  العراقـت  اـوذج لعـراك مصـغر جتـد فيـا كـ  ان حماف ـة صينـوا تثـ  خـري

من العرب واالكـراد وال كمـان واآلشـوريني والكلـدان واليزيديـة والشـبك. وعـرب احلقبـات 

التارخييــة عاشــه ا وصــ  صســي  واحــد متكامــ  وأت صشــعر يومــا  مــا قلنعــرة  الطائفيــة ا  

  2003يوم االحتالل

 ة الق قد اكفـت العـراكانحية الثروات يوجد فيها النفا وهت  نية ق وارد الزراعي ومن

 . كلا. ومير هنر دجلة ليكم  ااهلا

مـع دخــول االحــتالل دخلــه معــا ا يليشـيات الكرديــة وســيطرت علــه ا وصــ  وبــدأت 

موجــات التفريــم والعنــف اــزداد ولالســف وأت اتوقــف حلــد اآلن. وهنــاي قوــية ه  ايــة 

م اليزيديـة بـدأت بعـد اال ية أود اوضيوها وهت أن بداية محالت عمليـة التكريـد  نـاط

ا يلشــيات علــه احليـاة العامــة مــن جواصــ   االحـتالل وبصــورة منت مــة حيـا ســيطرت

 :عديدة وهت

 .الكردية واليتكل  العربية اربية جي  يتودق اللغة 1.

الســـيطرة علـــه الوظـــائف احملليـــة ه كـــ  ا ـــاالت مـــن خـــالل اوظيـــف عناصـــر مـــن  2.

 .ا يليشيات ه هاه ا واقع

الكردية ه ا يش العراقت واحلرس الوط  والاي ميثـ  اكثـر مـن    ا يليشياتأخنرا 3.

 ق ائة. 98

 شرا  ذم  الوجها  والشخصيات. 4.



التارخييـة لالطيـاا ا وجـودة ودعـ  االعـالم ه هـاا  أتليـف الكتـ  لتزويـر احلقـائم 5.

 .االجتاه

ة للتعبـري عـن رأي اليزيديـة ا ستكردين ثسـ  اليزيديـة ا  دول ،تلفـ أرسال اليزيدية 6.

 .أن ينوموا ا  مايسمه ثقلي  كردستان عله اهن  يريدون

اليزيديـة ا ثبـه اترخييـا  وحسـ  الدسـتور العراقـت  واالخطر من هاا كلـا اغيـري أسـ  7.

متطلبـاهت . وقـد شـاري ه ذلـك بعـض الـاين  ا  أاليزيدية لكت يتناس  مـع 1921

 من ا ستكردين اليزيدية. الدستور ه  حيسبون ثس  اليزيدية ه كتابة

الســافر ه كــ  صــغرية وكبــرية  وكــالك بــدأت ا يليشــيات الكرديــة العنصــريا قلتــدخ 

 وحىت ه أمور الدين.

واضــح للكثــري مــن العــراقيني، مطالبــة احلــزبني الشــوفينيني  وه البدايــة كــان اهلــدا  ــري

كثــر مــن صصــف ســكان حماف ــة بوــ  أراضــت اليزيديــة واآلشــوريني والشــبك والــق تثــ  أ

اعـادل مسـاحة الكويـه أو االمـارات. لـاا  صينـوا وهـاا يعـ  أن العـراك سيخسـر أرضـا  

اخلطـورة وهـت عنـدما يتوـدق أي سياسـت  علـه السياسـيني االصتبـاه ا  صقطـة ه  ايـة

يـدركوا أن ا نـاطم ا تنـاز  عليهـا ه  يقـول تكركـوي وا نـاطم ا تنـاز  عليهـا ..عليه  أن

 كركوي. وا وداي  وصالح الدين ال اق  أ يتها عن أ يةصين

االعــالم كــ  خريطــة منهــا  لورجعنــا قلــيال ا  التــاريخ لالح نــا أن اخلــرائا ا قدمــة ا 

ختتلــف عــن اخلريطــة الســابقة هلــا وهــاه داللــا واضــوة علــه السياســة التوســعيا للوــزبني 



ولكــن لــيا علــه  دالكــرديني. وأصنــا مــع حقــوك الشــع  الكــردي ضــمن عــراك موحــ

 حساب أطياا الشع  العراقت االخرا.

لالراضــت اليزيديــة فهــت تتــد مــن قوــا  بعشــيقة وبعزاصيــة ا  قوــا  الشــيخان  قلنســبة

وقوــا  القــوذ وحــىت القــرا التابعــة لزاخــو مشــاال  و ــرق  حــىت قوــا  ســن ار وربيعــا أي 

وأن ضــ  . ربــع الــف كيلــوم  م 12000ا ثلــا ال كــت الســوري العراقــت تمايعــادل 

 االراضت سيخلم مشكلة اخرا هو فص  العراك عن حدود اركيا. هاه

العـراقيني الــاين يهمهـ  أر  وشــرا العـراك أن يقفــوا موقفــا   لـاا صطالــ  كـ  الشــرفا 

 .اليفر  ثي شرب منا مشرفا  أمام التاريخ والومري وأن

والــق هــت شــرعا  وقــاصوان  وصطالــ  السياســيني أن يعرفــوا مــا معــب ا نــاطم ا تنــاز  عليهــا 

 .واترخيا  وشعبا  اعود للعراك

 وإصنا من مكان ا س ولية صطال  احلكومة احلالية والقادمة:

 .ه الدستور العراقت وهو اليزيدية وليا االيزيدية ارجا  االس  احلقيقت لليزيدية 1.

ريــ  والمــن منــاطم عراقيــة وعربيــة حبتــة وال عالقــا هلــا المــن ق وأن منــاطم اليزيديــة 2.

بعيـــد مبنـــاطم اســـميها بعـــض االحـــزاب الكرديـــة اهنـــا أراضـــت متنـــاز  عليهـــا. واالخطـــر 

 .اربطها عله أساس ا ساوامة عله كركوي

والشـرطة  طـرد ا يليشـيات الكرديـة مـن منـاطم اليزيديـة وحـىت ا نخـرطني ه ا ـيش 3.

 .واحلرس الوط  لكوهن  سب  ا شاك  ه ا نطقة



اليزيدية هباه الصـورة أدا ا  هت ـري عشـرات اآلالا مـن اليزيديـة أن هتميش دور  4.

عملية التكريد وسياسـة التهمـيش ضـد اليزيديـة سـي داي ا  خسـارة العـراك  وأن استمرار

 .موزائيكيا ا لوصة ا  طيف من

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انئ  يزيدي ه ا وص 

 وال البيشمركة الكرديةي كد اراياح ا واطنني بعد ز 

 

 النائ  أمني فرحان جي و

قــال النائــ  عــن احلركـــة اليزيديــة لإلصــالح والتقــدم أمـــني فرحــان جي ــو أن "ا هـــات 

هتيمن عليهـا القـوا الكرديـة ه منطقـة سـن ار وا نـاطم ا تنـاز  عليهـا جتـرب  الر ية الق

بون فيـا قالصوـمام إلقلـي  األهايل،والاين مع مهـ  مـن الفقـرا ، علـه اوقيـع اعهـد يطـال

تكردستان  مقاب  منوه  مبلغ العشرة ماليني دينـار الـق خصصـتها احلكومـة. "وأكـد 

جي ـــو" أن األهـــايل ه منـــاطم حماف ـــة صينـــوا ضـــاقوا ذرعـــا  بتصـــرفات الفـــرقتني الثاصيـــة 

والثالثــة مــن ا ــيش والــق قوامهــا مــن ا ليشــيات الكرديــة، والــق اســتهدا واعتقــ  كــ  

"وأشــار جي ــو ا  أن مدينــة ا وصــ  "حتســنه  ا نــاطم رفض ضــ  الــكصــوت يــ



وبنسـبة سـتني ق ائـة ه ا ـالني األمـ  واخلـدمت بعـد زوال  اخلـدمات فيهـا بشـك  كبـري

ســلطة الفــرقتني ا ــاكوراني وحصـــر العمليــات قلقــوات القادمــة مـــن بغــداد، الــاي ول ـــد  

ي ـو "ا  ــاهرات الـق خرجــه ه أكثــر ووصــف ج .اراياحـا  كبــريا  للمـواطن ه ا وصــ "

ثهنا اعبري حقيقت لرفض مـواط  الـك ا نـاطم للقـوات الكرديـة  من منطقة ه احملاف ة،

الدينيــة والثقافيــة ألبنــا  احملاف ــة بغيــة الســيطرة عليهــا وضــمها  الــق حتــاول حمــو اهلويــة

 تلإلقلي  .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زيدية من ا ستكردين!معاانة الي

  

 رشو أبو خفشت

abokhefshe@yahoo.com 
  

 
  

بصــورة عامــة صعــيش ه واقــع مــزري الحيســد  إصنــا اليزيــديون بصــورة خاصــة والعراقيــون

را الطارئـة الـق ميـر بـا وطننـا، حيـا صـ عليـا، صتي ـا اسـتغالل القـوا األصتهازيـة للوالـة
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والطــائفيني وا تــدينني والفئــويني ثبشــع  جتــار احلــروب تمصاصــت الــدما   مــن القوجميــة

وهتمــيش وا تــاجرة ثرزاك ومصــري  صــوره  بــدون راد  مــن ضــمريه ، مــن قتــ  وفســاد

 اآلخر ا  حد األختناك الاي اليطاك.

ن، فنوعد شعبنا وقرائنـا علـه أن صكشـف وصـاكر احلقـائم وال خنـاا لومـة الئـ  ومـن يكـ

ألصنــا حباجــة ماســـة ا  ذكــر احلقــائم وانويـــا واــاكريالقرا  مبــا حيصـــ  علــه الســاحة مـــن 

القوميـة والفرديــة، وهـو أقـ  مــا ميكـن فعلـا، كمــا صـود وصرجـوا مــن  أفعـال اوـر ق صـاحل

حيصـ  مـن أعمـال اصتهازيـة  ـري شـريفة اوـر ق صـلوة العامـة لنعلنهـا  القـرا  إيفـادان مبـا

 عله ا أل :

 ضعيفة صفوس (1)

اخلــارج  الــاين يعتــربون أصفســه  مســ ولني  إن أ لــ  ا ســتكردين مــن اليزيــديني ته

اليزيــديني ولـــيا علــه االكـــراد  مــن قبـــ   معينــني تطبعــا  مســـ ولني علــه ا ســـتكردين

أسياده  االكراد تو  أن يكون التربي من قب  االكراد، وإالّ لـن يصـبح مسـ وال   هـ  

أملنـــا  هـــروهب  ا  اخلـــارج، وهـــ   اد كمـــا أكـــدوا ذلـــكه حقيقـــته  هـــاربني مـــن األكـــر 

يهمسون بالك مع أصدقائه ، ومع ذلـك فهـ  يهـااون اليزيـديني الـاين يـدافعون عـن 

الـاي يعتـرب جـز  ال يت ـزأ  مصـلوة الـوطن العليـا ومـن خالهلـا مصـلوة شـعبنا اليزيـدي

 من العراك وحواراا الع يمة.

لــه أحــد تحــىت الســاج  أن ا ســتكردين والــق الانطلــت ع ومــن ا فارقــات ا وــوكة

ين  وخاصـة ا قـربني ا  االكـراد يقولـون "اهنـ  يعلمـون  تالاين ميواون عله كلمـة األزبـا



للعـراك ولقوميااــا ا ختلفـة ولكـنه  مي شـون أمـوره  معهــ "،  مبـا يوـمر االكـراد مـن كـره

 أية أمور اقصدون ؟؟ : فس ايل لألخوة ا ستكردين

 نفوس الوعيفةميول أصواب ال (2)

الصــدد صــرا ا ســتكرد اليزيــدي يســتعبد ا مــارس أو ا ســ ول الكــردي وهــو  وه صفــا

لــيا أكثــر مــن راعــت أو حــارس أو عامــ  بســتان العنــ  والتفــاح  يعــرا ثن االخــري

والبلــــو  وماســــكا  احلصــــان وعلــــه االكثــــر احلمــــار بيــــده، و ــــن ال صشــــمئز مــــن العمــــ  

صفســـية ا ســـتكرد اليزيـــدي جتـــاه الغــــري،  ووالعامـــ  علـــه قـــدر أن صكشـــف حقيقـــة أ

حم  الكردي يزيدي شريف أو  ري  وقالخل الكردي ولكن حينما أية ا قياس وحي 

ذلــك فنــرا ا ســتعبد متعاليـــا  ورافعــا  أصفــا حلــد الســـما ، وال حيــ م أو يقــدم أدىن اقـــدير 

مطبـــات وا يـــول للولـــوج ه  لــااي اليزيـــدي، ففـــت صفســـية هـــ ال  ا ســـتكردين الـــنقل

وبواقات زائفة و،زية و ري مشرفة، وه هنايـة ا طـاا حتمـا  سـيكوصون أولئـك ا سـيئون 

ا طـــ  بـــدافع  زقلـــة ا تمـــع، مـــع شـــكري واقـــديري لكـــ  فـــرد يزيـــدي ع ـــر ج ه هـــاا

 معيشت.

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بعشيقة وحبزاين وأزمة ادريا اللغة الكردية قسرا  

  

 كـرأبـو ش



  

زمــان أت يكــن هــو  ان ا نطــم الــاي كنــا صســري  ــوه ه بلــدانا بعشــيقة وحبــزاين ه أايم

الاي صراه اليوم بني أقراين، ك  ش  اغـري، الغـرية والنشـامة والطمـوح والوضـوح والتعامـ  

وا رحــة لكيــان  مــع االقــران والغــرق  وكشــف احلقــائم والوقــوا بصــدد الوقــائع ا   ــة

كاهــــ   ا، وكاصـــه لبعشــــيقة خصوصــــية أت اكـــن هــــاه موجــــودة بـــنياليزيديـــة وبلــــدان

خصوصـــــيات ا تمـــــع اليزيـــــدي، صـــــدا بعشـــــيقة وحبـــــزاين الزالـــــه مدويـــــة ه ضـــــمائر 

الشــرفا  والغيــارا مـــن بــني أبنــا  اليزيديـــة والعــراك علــه وجـــا العمــوم، اســـ   ووجــدان

مّنــا كاصـه حاضـرة علــه كـ  لسـان وحـىت الـاي كــان وإن فرضـنا ثصـا يشـمئز  بعشـيقة

ثستطاعتا إصكار طع  ومااك الزيتون والراشت، أو إذا كان يـود اللهـو مـع  لكن أت يكن

فلـ  يكـن ثسـتطاعتا االبتعـاد مـن شـ  رائوـة العـرك البعشـيقت، أو عـدم  الـاات ا ـريح

 وأخا راحة البال من اال طبيعة بعشيقة اخلارقة، أو أو اخل. ا ت  للتفسح

شـيقة وحبـزاين مـزي  مـن العربيـة والكرماهيـة القدميـة وبعـد يزيـديت بع الكـ  يعلـ  ثن لغـة

التخـــالا الشـــديد والواســـع قحملـــيا العـــريب وقـــرب ا دينـــة مـــن مركـــز ا وصـــ  فوـــال  عـــن 

الـــدخول ه ا ـــدارس وا امعـــات الـــق كلهـــا اـــدرس قللغـــة العربيـــة، كـــ  هـــاه العوامـــ  

ميـة وصوـ ه مـن جـرا  من لغـة بعشـيقة وحبـزاين القد99% الدخيلة أملرت عله اغيري 

ذلك أو ه ظ  ال روا الراهنة فأن اللغة الق يتكلمون هبا أهـايل بعشـيقة وحبـزاين هـت 

 ا صالوية. اللغة العربية البوتة أو شبيها  قلله ة



ق شـاريع الـق   قب  آوصة حمدودة من الزمن جل  لنا االخوة الكـرد مشـرو  جديـد لـيا

فـــوذ علـــه ا نـــاطم وا ـــد أو النـــزوح الغـــري الطبيعـــت كنـــا صعرفهـــا وصـــدركها كالتوســـع ه الن

والعربيــة كاحلالــة الــق  للكــرد صــوب ا نــاطم اليزيديــة واآلشــورية والشــبكية وال كماصيــة

الكـــرد اطبيقهـــا علـــه  حتصـــ  االن ه ا وصـــ  وكركـــوي، السياســـة ا ديـــدة الـــق يريـــد

ا ــدارس كافــة  غطا  هبعشـيقة وحبــزاين هــت التــدريا قللغــة الكرديــة قســرا  وإكراهــا  وضــ

 ومن دون أخا رأي التلميا أو ذويا إن كان يود ذلك أم ال.

شـخل أن يتأكـد مـن ا نـاه  الـق اوجـد ه كردسـتان والـق اشـري ا  سياسـة  اذا أراد

الت يـــك والتعريــــ  والتفــــريا ومــــدا ال لــــ  والعنصـــرية الــــق أحلقتهــــا هــــاه السياســــات 

صساين ويق ـة للسـبااني كـت ينهوـوا مـن أحالمهـ  إالّ جتاوب للومري اال اخلاطئة ماهت

أنة مبنـاه  صسـتنكر فيهـا االعمـال التغيرييـة ومـن ا اصـ  اآلخـر  ولكن كيـف يعقـ  أن

بتغيــري مــورو ت ا تمعــات االخــرا كــالق حتصــ  اآلن ه بعشــيقة  هـ  الــاين يقومــون

 الكردية عله كاه  االهايل . وفر  التدريا قللغة

وشـوفينية مـا هـت االّ عبـارة  ه ومـا آلـه عليهـا مـن سياسـات عنصـريةعملية التكريد هـا

أجنــدهتا جتــاه أهــايل  عــن ،طــا  يــراد منــا الكشــف عــن ا ــ امرات واحلقــد الــدفني ه

تتلـك خصوصـيات مشـرفة  بعشيقة وحبزاين لكوهن  يزيديني ومن انحية كون هـاه البيئـة

 اريد الك ا هات الني  منها.

ب  ا عاابة استوج  القائها علـه اليزيـديني ا ـرابطني قلكـرد  لكرد،أان ال أعاا  كثريا  ا

ومــــن خــــالل االحــــزاب السياســــية وا راكــــز الثقافيــــة ه بعشــــيقة وحبــــزاين، أيــــن هــــ  مــــن 



اخلارطــة الوــمريية والوجداصيــة، أيــن هــ  والــاين اليــرون االّ أصفســه  قلعبــاقرة وا ــ رخني 

مثـــ  هــــاه االمـــور الـــق تـــا كرامـــة وأعــــرا  واالدق  والفالســـفة واالبطـــال ويتناســـون 

وحبــزاين،  ــاذا هــاا الســكوت ايأقرقئــت وأقــراين وأبنــا  جلــدة بعشــيقة  وشــرا بعشــيقة

أصــواب ا واقـــع االلك وصيــة وا ــالت وا رائـــد الــق اعــب بشـــ ون  وحبــزاين، أيــن هــ 

طـــرية هـــ  و ـــاذا حلـــد اآلن ال يقومـــون بنشـــر هـــاه القوـــية اخل بعشـــيقة وحبـــزاين، أيـــن

أي فــرد يزيــدي ســوا أهـايل بعشــيقة وحبــزاين،  ــاذا هــاا  لل ميـع، القوــية ال يعلــ  هبــا

الصــمه وأال اعرفــون ثن الســكوت داللــة علــه الرضــه وهــاا الرضــه  ــن صعــرا هــو 

ليا  ايل ب  ورائا حفنة من الدوالرات، ا  مىت سيبقه هاا الصمه جتاه من يعبـا 

قة وحبـزاين، هـ  فـ ر  اللغـة الكرديـة والـق اسـتوج  مبقدرات شرحيتنا اليزيديـة ه بعشـي

كاصه هاه احلالة تـر قلسـه  فأصنـا واملقـون  اري لغة آقئنا وأجدادان هت قلسه ، واذا

ثن ه الغــد ســتأة الكثــري مــن االشــيا  واســتوج  منــا الســكوت وهبــاه احلالــة مــا  ــن 

واه وصــدور الغــرق  ســوا   مبــا أية مــن أفــ إالّ وكشــبيا قلبهــائ  أنكــ  وصشــرب وصســتعني

 كان شر أو خري لب  جلدانا.

الشــرفا  ومــن فيــا  ــرية وخنــوة أهــ  بعشــيقة وحبــزاين أن يقــف وقفــة رجولــة  أطالــ  كــ 

العمليـة اهلوجـا  والــق اريـد النيـ  وا ـا بعرضــنا وشـرفنا ولغتنـا و ــن  وشـرا جتـاه هـاه

هيـة قدميـة ولكـن اللغـة الـق فخورون بلغة اآلق  واالجداد وإن كان ذلك بعربيـة أو كرما

 يريــد الكـــرد فرضـــها علينـــا مـــا هـــت االّ ابتـــزاز ومحاقــة لنـــا  ـــن اليزيـــديني وكبعشـــيقيني

 وحبزينيني.
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 بس    الرمحن الرحي 

خسرو كـوران حـول  الغيارا يدينون بشدة اصرحيات السيد إن أبنا  الشبك ا خلصني

 هويـــة الشـــبك مـــن خـــالل ادعائـــا ثن الشـــبك أكـــراد، واصنـــا ال صســـتغرب مـــن هـــاه

التصرحيات وا واقف ا عادية للسـيد كـوران جتـاه اطلعـات أبنـا  الشـبك ه احلفـا  علـه 



الشــبك يــدركون تامــا   حقــوقه  اإلداريــة والسياســية والثقافيــة واحــ ام أملنيــته .. إن أبنــا 

ـــــيا فـــــر   ـــــوا  14ثن الســـــيد خســـــرو ترئ ـــــدميوقراطه  وانئـــــ  حمـــــافب صين للوـــــزب ال

الر ت واحلزيب لتنفيا أجندة احلزب ه عملية اكريد الشبك من خـالل  يستخدم مركزه

إصشــا  ودعــ  مــا يســمه قهليئــة االستشــارية للشــبك بقيــادة جمموعــة مــن الرفــاك البعثيــني 

دعــ  وإصشــا  ا راكــز الت سســية مثــ  مركــز مــاجو وا ركــز الثقــاه  الســابقني ومــن خــالل

 .للشبك االجتماعت

 إصنـا صـدعوا السـيد خسـرو كـوران وبعـض القيـادات الكرديـة قلكـف عـن الت ـاوز علـه

هويـــة الشـــبك والتـــدخ  ه شـــ وهن  الداخليـــة حب ـــة أن اللغـــة الشـــبكية هـــت هل ـــة مـــن 

الكرديــــة والعربيــــة وال كيــــة والفارســــية  الله ــــات الكرديــــة، صعــــ  هنــــاي بعــــض ا فــــردات

دخلـــه ه اللغـــة الشـــبكية صتي ـــة للتـــداخ  احلوـــاري ووجـــود الشـــبك ه ا نطقـــة الـــق 

العربية والكردية وهاا ال يع  قن الشبك أكراد، وصريد أن صاكر  افص  ما بني القومية

ا علــه الســيد خســرو كــوران ومــن حيــاول اكريــد الشــبك ثن اللغــة الكرديــة أيوــا حتتــو 

الكثــري مــن ا فــردات الفارســية والعربيــة ومفــردات أخــرا فهــ  صســتطيع القــول قن اللغــة 

 هل ات اللغة الفارسية ؟ الكردية هت هل ة من

اصــرحيات الســيد كــوران  إن كــ  أبنــا  الشــبك يــدركون جيــدا  األســباب احلقيقيــة ورا 

اـــا السياســـية ثن ومعروفـــة لـــدا القاصـــت والـــداين وصـــود أن ص كـــد للســـيد كـــوران ولقياد

الشــبك يكنــون االحــ ام الكامــ  للشــع  الكــردي ولكــن يرفوــون رفوــا  قاطعــا  عمليــة 

 مصادرة هويته  العرقية وهاا ما كـان واضـوا مـن خـالل عمليـة اسـ ي  اهلويـة العرقيـة



عائلــة مه ــرة  8000للمه ــرين مــن الشــبك ه وزارة اهل ــرة وا ه ــرين فمــن جممــو  

 .لة شبكية ه حق  القومية الشبكيةعائ 7500س له  من الشبك

وكمــا يــدري أبنــا  الشــبك ثن الســت دي الــاي اكلــ  عنــا الســيد خســرو كــوران حــول 

اصـرحيات الــدكتور بكرديـة الشــبك هـت مفربكــة، إن مـن حــاول وحيـاول ا تيــال الــدكتور 

القدو سوا ال يتواىن عن فربكـة األقـرا  ا مغنطـة واوزيـع ا نشـورات الـق حتتـوي علـه 

 كوران وعمالئا ه ا نطقة.  كاذي  والتلفيقات با يدل عله إفالس السيداأل

  

 آرا 

  

 أ لبية مواط  ا وص 

 ير بون ربا مصريه  قألقلي  الكردي !؟

  

 عوين أجار/ ا وص 

  

  



 
  

يستمر االعالم العنصري الكردي ه حماولتا العقيمة بت ليـ  الـرأي العـام العراقـت، ففـت 

وم هـــاا االعـــالم بفربكـــة أخبـــار واقـــارير كاذبـــة وبعيـــدة عـــن الواقـــع عـــن هـــاا الســـياك يقـــ

الوضــع ه ا نــاطم الواقعــة خــارج ســيطرة البيشــمركة الكرديــة. ففــت خــرب صشــراا صــويفة 

حمليــة كرديــة اصـــدر ه مشــال العـــراك، ادعــه أن أ لبيـــة مــواط  مدينـــة ا وصــ  العربيـــة 

ركــز ا دينــة وا نــاطم ا شــمولة ق ــادة ير بــون بــربا مصــريه  قالقلــي  الكــردي وإحلــاك م

ــــة دســــتوراي ، ق نــــاطم الــــق يســــيطر عليهــــا البيشــــمركة الكرديــــة ه مشــــال  140 ا نتهي

 الوطن. 

ففــت اصــريح  ــواطن عــر ا صفســا ثصــا خالــد كنعــان احلديــدي ا  مراســ  جريــدة هــولري 

نــة ا وصــ  العربيــة الكرديــة، قــال   والعهــدة علــه ا ريــدة   إن أ لبيــة العشــائر ه مدي

ير بــون ربــا مصــريه  مبصــري االقلــي  الكــردي وه حــال اســلي  ا هــام االمنيــة ه ا دينــة 

ا  القوا الكردية والبيشمركة، فسيت  ازالة الوضع الست  الاي تر با ا دينة واطهريها 

مــن االرهــابيني حســ  رأيــا. وحســ  ادعــا  ا ريــدة الكرديــة، رفــض احلديــدي مقــ ح 



ورا بث  االم  ا تودة ه العراك بورورة االبقا  عله منطقة احلمداصيـة ومنـديل دي مست

ا نتهيـة عملهـا دسـتوراي  وعـدم ربطهمـا  140ضمن ا ركز، كمرحلـة أو  لتطبيـم ا ـادة 

قالقلــــي  الكــــردي، واصــــفا  ا قــــ ح قل ــــاأت، طالبــــا  ربــــا مركــــز ا وصــــ  وخاصــــة القســــ  

 ة.الشمايل منا ق نطقة الكردي

 ا  هنا اصتهه اخلرب.

ان هاا اخلرب من الصويفة الكردية ما هو إالّ ضـوك علـه ذقـون القـرا  وا ليـ  الـرأي 

العام، حيا حتاول الصويفة اعمي  رأي شخل، متأكدين من اصا و ت، عله العامـة 

واظهـــاره ثصـــا يعـــرب عـــن رأي مـــواط  ا وصـــ  أاـــع والـــاين ذاقـــوا ومـــازالوا األّمـــرين مـــن 

ت االحزاب الكردية وبيشمركته  ه العبا ثمن ا واطنني وفر  واقع بعيد عن بارسا

هــــاه ا دينــــة العراقيــــة العربيــــة اهلويــــة واحلاضــــنة  ميــــع القوميــــات العراقيــــة ه مقــــدمته  

ال كمــان الــاين يشــكلون ملقــ  ســكاين كبــري وخاصــة ه ا ــوار ه العشــرات مــن القــرا 

لف اركماين والشبك واليزيدية اضافة ا  االكراد أ 350ال كماصية وقوا  العفر ذات 

الــاين ال يشــكلون ه أحســن االحــوال إالّ مخســة ق ائــة ه ا وصــ  حســ  أتكيــدات 

الســيد اســامة الن يفــت النائــ  ه الرب ــان العراقــت عــن مدينــة ا وصــ ، وهــ ال  االكــراد 

   أواسا القرن ا اضت. أوا اليها هرق  من ظل  وبارسات ا ال مصطفه البارزاين ه 

كما حتاول االحزاب الكردية اكريد الشبك واليزيديني الاين يرفعون أصواهت  عاليا  عن 

طريــم بثلــيه  ه الرب ـــان العراقــت وحمافـــ  اخــرا، اســـتنكارا  هلــاا االجـــرا  الكــردي  ـــري 



ويــة  ــري  الـوط  وي كــدون علـه ميــزاهت  القوميــة واللغويـة اخلاصــة هبـ  كــأقوام عراقيــة هلـا ه

 كردية والق حتاول االحزاب الكردية فرضها عليه  عن طريم ال هي  وال  ي .

فهــــاا مســـــعود البـــــارزاين يصــــرح قبـــــ  فـــــ ة مـــــن أن أايدي قــــارة حتـــــاول ســـــلخ الشـــــبك 

واليزيديني من واقعه  الكردي ه اشـارة ا  هتديـد الرمـوز الوطنيـة مـن النخـ  الشـبكية 

حتفا  أبنا  هااني ا ماعتني مبيزهت  وهويته  اخلاصة هب  واليزيدية الق انادي بورورة ا

 والتمتع هبا حاهل  حال القوميات العراقية االخرا. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 إعالم تأكراد احلزبني  بني الت لي  والدج  واخلدا  ...

  

 العس  طال 

just_iraq@hotmail.com 
  

يصدقك الناس قد و  واصدملر بعد موت  وبلز  أعتقد ان أسلوب أكاب أكاب حىت

بفــ ه مــن الــزمن وخصوصــا  بعــد اصتشــار اإلص صــه والفوــائيات وبعــد ملــورة اإلاصــاالت، 

ه  حيا الاستغرك ا علوما لتأخا طريقها ا  اإلصتشار سوا برها من الزمن، ومبـا أصنـا
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لــا فقـا مـن كــان عمـيال  والزال، كــبعض  عهـد اإلحـتالل الــاي رفوـا العـراقيني وهلــ 

احلــزبني ، حيــا عمــ  هــ ال   االحــزاب الــق اســمه صفســها شــيعيا وقلطبــع تأكــراد

يشددون عله اصتمائه  القومت  ـا  والزالوا عله أن يسلبوا ا واطن وطنيتا واصتمائا، فه 

  كــردي يبـدي رأيــا ه اصتمائــا للعــراك وإن كــان معتــزا  يسـمه االمــة الكرديــا ويلعنــون كــ

التمييـز بـني اإلصتمـا  للقوميـا  بقوميتا، فه  عله درجا مـن السـااجا حبيـا الميكـن هلـ 

القومت حيا ينسبوهن  حسـ   واإلصتما  للوطن، بينما ينكرون عله ال كمان اصتمائه 

ينـوب عـن ال كمـان  الـايآخر اصـريح ألحـد وكالئهـ  احلصـريني ه الرب ـان الكـردي و 

احلـــزبني   وأت أعـــرا ان هنـــاي مـــن ينـــوب عـــن ال كمـــان ويعمـــ  حتـــه م لـــة تأكـــراد

 اإلصفصاليا، إذ وطنية ال كمان وحـبه  للعـراك ليسـه موضـع صقـاذ وال جـدل، حيـا

صــــرح هــــاا الوكيــــ  احلصــــري لإلعــــالم الكــــردي ان ال كمــــان فقــــا صصــــف مليــــون وان 

ه ذلــك، حيــا قصـد بــالك صفســا لــيا إاّل، فمــن وهــو صـادك رمبــا  أصـوهل  كرديــة،

خيـــون وطنـــا وشـــعبا لـــن يكـــون ســـوا صســـخا مـــن مســـخ  اليعـــرا هلـــا أصـــ  وال بدايـــا، 

كـان، إذ ببيعـا وطنـا وخياصتـا لــن  وهكـاا كـان مصـري كـ  عميـ  مـن أي قوميـة أو فئـا

 يكون سوا مسخ ليا إاّل...

ل كمـان، ففـت الرب ـان الكـردي وأما مايفعلا تأكراد احلزبني  قآلشوريني فهو كفعلهـ  ق

وظفــوا بعــض عمالئهـــ  ليفــق ويصــرح صيابـــة عــن اآلشــوريني، ففـــت قــدرة قــادر أصـــبووا 

ف ــأة حيلمــون قإلصوــمام ا  اقلــي  الكــرد وفقــا  لتصــرحيات ا وظــف ا شــار اليــا أعــاله 



لإلعـــالم الكـــردي، ال بـــ  أصـــبووا يطـــالبون وبقـــوه ه اصوـــمام ســـه  صينـــوا ا  اقلـــي  

 د حيا سينعمون قألمن واالمان!!؟؟الكر 

اآلشوريني يطـالبون بـالك، ولكـن اإلعـالم  ولكن ه احلقيقا أت أ ع وأت يسمع أحد إن

الكردي ا  لـ  للوقيقـا حيـاول بشـىت الوسـائ  أن يسـل  اآلشـوريني حقـوقه  وأرضـه  

صيابــة عــنه ، ولكنهــا قلفعــ   وإرادهتــ  مــن خــالل التصــريح الــو ت إب هــ  والتوــدق

 خرافات وهاايانت الانطلت حىت عله الساذج فكيف قلعاق ...

وأما اليزيديا فمأساهت  مزدوجا، فوني ي كدون عراقيته  واصتمائه  العراقت األصي  أية 

آرائهـ ، ال بـ   تأكراد احلزبني  ليسلخوا منه  حقه  ه اقريـر مصـريه  وه التعبـري عـن

والوقـائع واوظيـف  هـ  وازييـف احلقـائمحىت ه اصتمائه ، وذلـك عـن طريـم اشـويا أترخي

بعـض ضـعيفت النفـوس للتوــدق إبسـ  اليزيـديني لنفـت اصتمــائه  للعـراك واعتبـاره  جمــرد 

واصـويح مايشـا   طائفا اتبعة للكرد، حيا كلما حياول أمرا  اليزيديا املبات عـراقيته 

مصـاحل  يالئـ  عنه  من كاب وقط ، أية من حياول طما احلقائم ويـزور التـاريخ مبـا

 تأكراد احلزبني .

وأمــا الشــبك فــر   مايصــرحون بــا مــن اهنــ  ليســوا كــردا  ولكــن تأكــراد احلــزبني  الأيلــون 

مناســبة إالّ وينســبوهن  ا  القوميــة الكرديــة قلــر   مــن النفــت ا ســتمر مــن قــبله  لــالك 

بـن  وسائله  ا عروفا ه شرا  الام  ليشـ وا ذمـ  الـبعض ولكن تأكراد احلزبني  لديه 

بــدينار كــردي اليوــر وال ينفــع، فبــا  الــبعض قومــا ووطنــا  قعــوا   والــدين والــوطن

ا عروفـا ه اضـعاا العـراك واقسـيما بعـد سـل  كـ   خدمـة ألهـداا تأكـراد احلـزبني 



األراضـــت ا همـــا والغنيـــا لتتوســـع رقعـــته   قـــدر ا ســـتطا ، ولكـــن ماكـــان مـــن الشـــبك 

إمياهن  ضد اطلعات تأكراد احلزبني   ده  ولكن بقوةاالصال  إالّ أن يقفوا ر   قلة عد

  ...التوســـــــــــــــــــــــــعيا وضـــــــــــــــــــــــــد عنصـــــــــــــــــــــــــريته  ا قيتـــــــــــــــــــــــــا

أخـريا  إالّ أن  أما ا ووك ه االمر ان تأكـراد احلـزبني  قـد وصـلوا حـد ا هالـا عنـده 

اقلــــي   صـــرحوا ه اعالمهـــ  ان عـــرب ا وصــــ  يطـــالبون ه ضـــ  ا وصـــ  العربيــــا ا 

   وكاب ودج  أكثر من هاا؟؟الكرد؟؟!! وه  هناي اف ا

وليا  ريبا  إن قرأان ه صوفه  أو اعالمه  ان الن ف أو السـماوه أو البصـره منـاطم 

  !!أهلها يطالبون بو  مدهن  ا  اقلي  الكرد متناز  عليها وإن  

ي صـرا عليهــا ماليـني الـدوالرات الــك األمـوال الــق  ان وسـائ  اإلعـالم الكرديــا والـق

ميزاصية اإلقلـي  هـت ليسـه سـوا خن ـر مسـموم  لشع  العراقت حب ةا خا عنوه من ا

الـــق يصـــرفها تأكـــراد احلـــزبني  علـــه  ه خاصـــرة العـــراك، ولـــو صعـــرا ح ـــ  األمـــوال

اعالمهــ  وعلــه عمالئهــ  مــن خــالل شــرا  ذمــ  وضــمائر الــبعض لعرفنــا ح ــ  مأســاة 

العـــراك إالّ أن  الشــع  العراقــت عامــة والكـــردي خاصــة، فــر   البنـــا  العمــراين ه مشــال

هاه ليا سوا بناايت ضخما ميلكها آل برزان أو آل طالبـان، وهـت واجهـات ألبنيـا 

ضــــخما الميكــــن لإلصســــان البســــيا اإلســــتفاده منهــــا، إذا أت اعــــاجل ا شــــاك  ا ســــتدميا 

والتلـوق  العالقا لغاية الساعا مثـ  الكهـرق  وا ـا  والبطالـا وقلـة الغـاا  والـدوا  والغـال 

 ...عام وأزمة السكن و ريها من ا شاك  الق اعصف قلعراك بشك وا فاا 



يسـتوقون ذلـك  ولو كاصه ا يزاصيا ااه  ا  أه  اإلقلي  مبا حي  مشاكله  لقلنا اهن 

والزالـوا علـه  وأكثر، ولكن تأكراد احلزبني  الزالوا يستنفاون حقوك الكـرد ويسـلبوهنا،

الـدوام، وان    ، وقـد كـان هـاا ديـدهن  علـهعهـده  ه بارسـة الـدج  والت ليـ  واخلـدا 

اليــوم  كــان قــد وقــع أحــد مــا ه الســابم ه شــباي ا لــيله  وخــداعه  إالّ أن العــراقيني

  ...أكثر وعيا  ولن انطلت عليه  أبدا  هاايانت وخترصات هاا اإلعالم ا شبوه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 االصفصايل ه كركويهزمية ا شرو  الكردي 

 

 
 حممد/ لندن هارون

 
ببغــداد فــ اد معصــوم هــاه  أت يكــاب رئــيا الكتلــة الكرديــة ه بر ــان ا نطقــة اخلوــرا 

دراج كركــوي ضــمن اصتخــاقت جمــالا احملاف ــات ه ا ـرة، عنــدما قــال ان ا وافقــة علــه إ

ـــــادات  ـــــ  سيكســـــر ظهـــــران، ويقصـــــد ظهـــــر قي ـــــوبر  ا قب االول مـــــن اشـــــرين االول تاكت

االحـــزاب الكرديـــة االصفصـــالية الـــق اـــتوك  بكركـــوي منـــا اليـــوم التـــايل لالحـــتالل، ه 

 ، الـق صزلـه ا  ا دينـة مـن ا بـال وطلعـه مـن2003العاشـر مـن صيسـان تأبريـ   

الكهـــوا وا غـــارات علـــه مـــرأا العـــاأت الـــاي كـــان يتـــابع ا شـــهد ا أســـاوي مـــن خـــالل 



ــــة أو اشــــريعية جتــــري ه   التلفــــزة، فالرجــــ  يــــدري تامــــا  ان أي اصتخــــاقت حمليــــة أو بلدي

كركــوي اليــوم أو  ــدا  أو بعــد  ــد، ســتلوم هزميــة مالــة حبــزيب طالبــاين وقرزاين، اللــاين 

 ا حزقن مرابطان ثمريكا واسرائي  وايران معا .وميداصيا  إهنم أملبتا سياسيا  

فـ اد معصـوم، حـدمل  ضـابا  شـاب مـن ا ـيش العراقـت الباسـ ،  ومبناسبة الكـالم عـن

ا اضـت، وهـو قـاد وحداـا وشـاري ه حتريـر مدينـة أربيـ  ه  التقيتا ه دمشـم ه الشـهر

وبعـد أن  مـن زمـرة جـالل طالبـاين، اصـا 1996احلادي والثالملني من آب تا سطا  

للوك  الـااة ه ا دينـة الـاي اختـاه تالعصـاة  مقـرا   سيطر عله مبب ا لا التنفياي

االكراد الشرفا  وأبلغا ان فـ اد معصـوم رئـيا حكومـة  حلكومته ، جا ه أحد ا واطنني

ا بـب بعـد أن اركـا طالبـاين أو صسـاه و  أعلـ  عنـد  ا الليني خيتب  ه بيه قريـ  مـن

العم  ه ا يش العراقت كاصه دائمـا  اتسـ  قالخـالك  أربي ، وألن سياقاتهروبا من 

والقـــي  النبيلــــة واالصوـــبا  العســــكري، فقـــد ااصــــ  الوـــابا الشــــاب الســـلكيا  بقائــــده 

االعله وطل  منا االذن اللقا  القبض عله معصوم رئيا حكومة ا تمردين، كمـا ه 

ابا الشاب   رد علت  قـائال  : ااركـا يقول الو  –ا صطلح العسكري،  ري ان القائد 

معصوم ه متناول يديـا وال حيتـاج ا   ه حال سبيلا، و ا أحل الوابا عله القائد ثن

ال أريـد أن حيسـ  علينـا اصنـا اعتقلنـا  جهد العتقالا، أجابـا القائـد معنفـا : أدري ولكـن

صـاد ومن لـا يربا، إ ـا قحل رئيا حكومة من صدي تصدك  وهو أصال  ال حي  وال
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 الح نــا ان اخلــوا يســيطر علــه إحــدا وحــدات البيشــمركة التابعــة  ســعود قرزاين،

شــاركه قطعاانــا ه واجـــ  الداللــة علـــه مقــرات جـــالل ه ا دينــة ر ـــ  حتريــر ا ـــيش 

ا  مســـعود وأخـــا يقبـــ  الوـــبا  واحـــدا  العراقـــت هلـــا والســـيطرة عليهـــا تامـــا ، وعنـــدما جـــ

واحتوـن العلـ  العراقـت وراح يشـما مــن فرحتـا وسـعاداا، سـألا القائـد هــ  ان  واحـدا ،

القوة الق أرسلتها لنا لتقوم بواج  الداللة وإيصال وحداانا ا  مقرات جالل هت مـن 

ألن  التابعــة حلزبــك؟ فأجابـا مســعود صعــ  ! فقــال لــا القائــد أشــك ه ذلــك البيشـمركة

يهربون من ا كـان مب ـرد  ـاعه  أصـوات اطالقـات انريـة مـن بعيـد، لقـد  أفرادها كاصوا

الشــمال منــا الســتينات ه كثــري مــن ا نــاطم، ولكــ  أشــهد ثن  قاالــه اي مســعود ه

البيشــمركة ه ذلــك الوقــه كــاصوا يقــاالون بشراســة، وخيتلفــون تامــا  عــن أفــراد بيشــمركة 

أعـداده  اهلائلـة، وخيتلفــون ايوـا  عـن البيشـمركة التابعـة لــك  طالبـاين الـاين هربـوا ر ـ 

ا رعوبة من ال شت .. فرد مسعود ضاحكا ، سيادة القائد .. بيشمركة زمان كـاصوا مثـ  

أمـا بيشـمركة هـاا الوقـه سـوا  الـاين معـت أو مـع جـالل  .. سـيارة مارسـيدس أصـلية

صــنع الربازيــ  كاصــه اغــزو إشــارة ا  ســيارة فولكســفا ن  فهــ  بيشــمركة برازيلــت، ه

 الثماصينات وهت معروفة ثهنا خفيفة و ري متينة.  االسواك العراقية ه عقد

وعـودة ا  موضـو  كركـوي وفشـ  االحـزاب الكرديـة ه السـيطرة عليهـا بسـب  اصــاعد 

هلا، وازايد فعاليـات ا قاومـة العراقيـة فيهـا، حبيـا  معارضة العرب وال كمان وا سيويني

االكـــراد االداريـــني والعســـكريني واحلـــزبيني مغـــادرة  لصـــع  علـــه ا ســـ ولنيقت مـــن ا

ا صفوة وا درعات واحلراس وا ـرافقني حـىت ان  مقراهت  إالّ وسا  صف من السيارات



االمنية والعسكرية وصـ  ا  مسـتوا فـوج أي  مالي حمافب ا دينة الكردي من احلماية

انتشــر ه كركــوي فرقــة عســكرية   ايحبــدود مخســمائة ضــابا  وجنــدي، ه الوقــه الــ

وجنودهـا ومراابهـا مـن البيشـمركة،  كاملة اتبع وزارة الدفا  ببغداد صـوراي ، كـ  ضـباطها

قب  حزيب طالباين وقرزاين. ولع  مـن  وكثري منه  من أكراد اركيا وايران ت جتنيده  من

ركـوي وهـو  بـرئيا جملـا حماف ـة ك سلوكيات القيادات الكردية ه كركوي ان ما يسـمه

يــومني وراح يهــدد بوقــف  كــردي ايــراين االصــ  مــن ااعــة مســعود قرزاين، طلــع قبــ 

اصتــاج الــنفا ه ا دينــة ه حماولــة للوــغا علــه الســلطات احلكوميــة ه بغــداد، لالقــرار 

جــــالل  بكرديــــة كركــــوي، دون أن يعلــــ  ان حصــــتني مــــن صفــــا كركــــوي اــــاهبان ا 

فه ه ا شــــاركة ه الصـــراش الكــــردي عــــن  ومســـعود. وأت يــــ دد مســـعود بــــن مــــال مصـــط

وراح يطلـم اصـرحيات ثن عـدم احلـاك ا دينـة ق نطقـة الكرديـة يعـ  احلـرب ه  كركـوي

 ومع بغداد. العراك

ان كركـــوي الـــق ســـ   شـــعبها مـــن العـــرب وال كمـــان وا ســـيويني أرو  صـــور الصـــمود 

لــن اـــاعن ألرادة  والثبــات ضــد ا شـــرو  الكــردي االصفصـــايل طيلــة ســنوات االحـــتالل،

حـزيب طالبـاين وقرزاين، وستواصــ  كفاحهـا الســلمت ومقاومتهـا ا ســلوة ا شـروعة ضــد  

ك  من حياول فصـلها عـن العـراك، وعزهلـا عـن الـوطن، وسـيأة يـوم قـادم ال شـك فيـا، 

ولــن يقــدرطالباين أو قرزاين أن ميــرا ه أطــراا ا دينــة  إالّ بعــد أن حيصــال مســبقا  علــه 

خيل من حماف ها، هاه احلقيقة مامللة أمام عرب واركمان كركوي، كما هـت إذن  أو ار 

راســخة ه أذهــان العــراقيني دائمــا . االمريكــان ســريحلون عــن العــراك وكركــوي ال حمالــة، 



ملالملـة فيـالم بوـباطها وجنودهـا ومراابهـا جـاهزة وضـمن هيكيلـة ان يميـة  وليا سـرا  أن

دد حركتهـــا وأمـــاكن اصتشـــارها، واالســـلوة إالّ ا  بيـــان واحـــد حيـــ رائعـــة، وال حتتـــاج

وا عـــدات متـــوفرة بعوـــها ،ـــزون ه مســـتودعات ســـرية وآمنـــة، وبعـــض آخـــر مـــن دول 

شـقيقة مسـتعدة لفـتح ،ازهنــا ه سـاعة الصـفر. وهنـاي قوــااي لـيا قالمكـان احلــديا 

عنهـــا اآلن، ولكـــن مثـــة حكايـــة صكشـــفها اتمثـــ  ه ان القيـــادة العســـكرية االمريكيـــة ه 

راك أرســــله خــــالل صيســــان  تابريــــ   ا اضــــت مبعــــوملني عنهــــا ا  عــــدد مــــن القــــادة العــــ

واآلمـــرين بـــن يعيشـــون ه دول ا ـــوار اتوســـ  هبـــ  العـــودة ا  العـــراك وا ـــيش واســـل  

مســــ وليات قياديــــة فيــــا، فكــــان رد القــــادة النشــــامه الــــرفض قلطبــــع.. ولكــــنه  أبلغــــوا 

ه فــ ة قياســية ا   ال ، وصعيــد جيشــناموفــدي االمريكــان ثصنــا ســنعود عــاجال  أم آجــ

 سابم عهده...

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 عنصرية الثقافة القومية السائدة بني أكراد العراك
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ور ـ  ان أمـت   دينة السليماصية ه كردستان العراك منـا عـام وصصـف اقريبـا .أعيش ه م

الكرديـــة   كرديـــة إالّ أصـــ  ال أجيـــد التوـــدق قلكرديـــة الســـوراصية، فهـــت ختتلـــف عـــن

 الكرماهيـة الـق صتوـدملها مــن حيـا الكلمـات والقواعــد. لقيـه مـن النخــ  ه هـاه

د إيل كــون أيب عربيــا ، بــ  ا  أســباب ا دينــة كــ  االحــ ام والتقــدير، ولكــن هــاا ال يعــو 

 أخرا ال عالقة هلا مبوضو  هاه الرسالة.

 ـدال مفكريـا وخنبـا، لـالك حـني يـتلفب   ا ميع يعـرا أن ملقافـة أي جمتمـع هـت صتـاج

إبن الشار  بعنصرية أوطائفية أو إملنية، صعرا مـن كلمااـا صـو  النقـاذ الـاي يـدور بـني 

القــول أن الثقافــة الســائدة ه  الشــديد ميكنــ  النخــ ، فــالزر  صتــاج البــار. لألســف

ألصــ  ال أريــد أن أصــف قومــا   مدينــة الســليماصية هــت العنصــرية البوتــة. أقــول هــاا ثأت

احلقيقــة هـت احلقيقـة  ــري  أعـيش بيـنه  وأصتمـت إلــيه  عرقيـا  مبثـ  هــاا الوصـف. ولكـن

 .ا نقوصة، لالك ال بد وأن اصاا بكلمات دقيقة وصويوة

ــــاين أوقفــــوين مثــــاين عشــــرة مــــرة خــــالل مــــدة إقــــامق ألــــوم ع ال ناصــــر البيشــــمركة ال

قلسليماصية، وصقلوين فيها إ  مركز األسايش تاألمن السياست . ومـن ا ـدير أن أذكـر 

أصا وخالل ك  ا رات الق أوقفوين فيها أت يقوموا بتفتيشـت، وال بتفتـيش سـيارة، سـوا 

كز األسايش بصـوبة عناصـر البيشـمركة يـدور مرة أدخ  بسيارة إ  مر  مراني. وه ك 

أص  كنه إرهابيا ، فأين كنه سأخفت ا تف رات؟ أليا بني مليـايب  ه ذه  س ال: لو

  اذا ال يفتشون؟ أو ه سيارة؟ إذن



حمادملــة بــني  ه النهايــة اوصــله إ  صتي ــة صــارت قلنســبة يل حقيقــة بعــد أن  عــه

ا سليمة وال شت  يدعوا للشبهة، في يبـا زميلـا عنصرين يقول أحد ا ل خر: إن أوراق

 : ئخر عا ره بـا كـا كـا تأي ه النهايـة هـو عـريب اي صـديقت  . عنـدها أتكـدت تامـا  

أهن  ال يشتبهون يب ولكن بقوميق الق طا ـا انديـه بـني أعوـا  ان ـي  سياسـت أصتمـت 

ىت هوـه إبقنـا  لا تالت مع من أجـ  العدالـة واحلريـة  بوـرورة صبـا الفكـر القـومت، حـ

ثضــافة مــادة ا  من ومــة القــي  االساســـية الــق صــ من هبــا اقــول: إن القوميـــة  ا ميــع

 .ضرورات ملقافية وليا  ر  السعت اإلصساين والدين

الطالبـاين: إصـا سـوا يقـود العـراك  بـدون تييـز  ه خطاب التنصي  قال السيد جـالل

كتـ  هـاه الكلمـات قبـ  شـهور وـ  أن أ طائفت أو دي  أو عرقت أو قـومت... كـان

فاح مـه مشـاعره . اآلن  طويلـة، ولكـن كاصـه عقـدة الـنقل اسـيطر علـه األكـراد،

أيوـا ، فهـ  ا ل ـه عقـدة  رئيا البالد منه ، انئ  رئيا الوزرا  وانئ  رئـيا الرب ـان

النقل الك؟ قلنسبة يل سوا أجد اإلجابة قريبـا  عنـد إحـدا صقـا  التفتـيش، ولكـن 

ال الـــاي علينـــا ايعـــا أن صســـألا: هـــ  عـــ  الســـيد جـــالل الطالبـــاين ماقالـــا يبقـــه الســـ  

 حقا ؟

 


