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  االهــداء االهــداء 

  
 

 

  

 عشرات اآلالف من الشهداء االكراد الى أرواح 

 البرزاني والطلباني الذين اغتالتهم ميليشيات

 طيلة تاريخهم الدموي والمتاجرة بالقضية الكردية،

 : ونخص منهم في االعوام االخيرة

 عائلة ميران الوطنية العراقية الكردية المنكوبة،  

 ن، لدكتورعمر ميراا

 ووالده )الحاج عبد القادر ميران آغا(

 وحفيده عبد القادر ميران وأبنائه االربعة.. 

 الشهيد الصحفي الشيوعي )كاوه كيرماني(..

 ..الشهيد الصحفي سردشت عثمان

 عشرات الشهداء المدنيين الذين تمت تصفيتهم في شوارع

 . 2011ثناء مظاهرات شتاء أ ربيل والسليمانيةأ

 الذين اغتالتهم  شهداء أكراد العراق والى أرواح جميع 

 القيادات الكردية العنصرية االقطاعية الفاسدة. 

 بأن نتخلص نعاهدكم، نحن االكراد الوطنيين العراقيين،

 من طغيان القيادات القومية الكردية العنصرية المتعصبة،

 كما تخلصنا من طغيان القيادات القومية 
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  العربية الفاسدة العنصرية المتعصبة.. 

  
 
 

  

  الى اخوتنـــــــا العراقييــــــن..الى اخوتنـــــــا العراقييــــــن..
 

 

  

ــراد ــن االك ــا نح ــوا معن ــاكم إو ،كون ــي أي ــيطانية الت ــة الش ــأثروا بالتهم ن تت

 طين على االقليم:                     عالم الحزبين المتسل  إيستخدمها 

 كل من ينتقد سلطتهم وفسادهم وعنصريتهم، هو عدو للشعب الكردي!!!

ســاتذتهم أموها مــن                 لدروس التي تعل  كبر اأهذه الحجة الشيطانية هي اولى و

وســادتهم فــي االعــالم االســرائيلي: كــل مــن ينتقــد اســرائيل والصــهيونية 

 العنصرية، هو عدو لليهود ولالنسانية جمعاء!!!!

ن نقد قيادات وسياسات السلطات أنه في كل مكان وزمان متفق على  إ        علما  

 العداء للشعوب؟!       بدا  أواالحزاب ال يعني  

العراقيين نحن االكراد بحاجة ماسة الى دعمكــم وتضــامنكم معنــا فيا اخوتنا  

ا احــذروا اخوتنــا مــن وفأحــذر  .في الكفاح ضد سلطة االغوات وتجار الحــروب

ــة ــة البرزاني ــة االعالمي ــذه الخدع ــأثر وتصــديق ه ــيطانية.  ـ الت ــة الش الطلباني

 افضحوا الحزبين ونحن االكراد معكم رغم الخوف والقمع..

 

- رابطة المثقفين االكراد لمكافحة العنصرية والقمع السياسي                                                   

 2112نيسان 

الفيسبوك: الكردي االنساني الرافض للقمع على صفحتنا                                               

 والتعصب القومي 
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  محتويات الكتاب محتويات الكتاب 

              !  يةمعارضة للقيادات العنصرية الكرد موصلية عراقية، أنا كرديةاالفتتاحية :  -
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  21           !البيشمركة  الذي اغتالته اني(يتحية لذكرى الصحفي الشيوعي )كاوه كرم-

                                !تي تسببت في مقتلهالشهيد الصحفي سردشت عثمان والمقاالت ال-

23   

                                   2011ربيل والسليمانية عام أاهرات رواح شهداء مظأالرحمة على -
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                                              حتجاجا  إ محتجون يرفعون أحذيتهم أمام محكمة بالسليمانية-

29 

              ممخان شيرواني                               تاريخ جرائمهم ضد االكراد البارزانيون و-

30 

                                                       )أم الكمارك( بين الميليشيات العنصرية حرب: ملحق-

33 

                   كامل علي                      (و )طالب الموت أ                              البيشمرك ة تعني: )االنتحاريون( -

35         
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133 

                                    المسيحيين من شمال العراق للموساد األسرائيلي دور في تهجير-

143 

             بشار اندريا                                                القيادات الكردية وتأريخها االسود -
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  أنا كردية موصلية عراقية، أنا كردية موصلية عراقية، 

 ية! ية! معارضة للقيادات العنصرية الكرد معارضة للقيادات العنصرية الكرد 
 

  
 

ــذا )الك ــرية هــ ــة والعنصــ ــة الحربيــ ــح السياســ ــود( لفضــ ــاب االســ تــ

بنا نحن أكراد العراق للقيادات القومية المتحكمة    .والفسادية 

ــاس  ــوحي للنـ ــادات، أن تـ ــذه القيـ ــت هـ ــة تمكنـ ــنوات طويلـ ــالل سـ خـ

ــا نحـــن االكـــراد، بـــأن أي نقـــد وفضـــح لهـــذه القيـــادات،                                                         وخصوصـــا  لنـ

 (!م على )الشعب الكردي                             يعني بالضرورة العداء والتهج  

ــي  ــة ف ــادات الدكتاتوري ــل كــل القي ــادات، مث ــد نجحــت هــذه القي ــم، لق نع

التـــاريخ، أن تعتبـــر نفســـها هـــي )الشـــعب( وأي مـــس بهـــا هـــو مـــس 

 بالشعب!

ــن  ــذات مـ ــراقيين وبالـ ــن العـ ــرين مـ ــى الكثيـ ــت علـ ــد انطلـ ــة قـ ــذه االكذوبـ ــف أن هـ ــن المؤسـ ومـ

 االكراد!!

ن أي نقــــد إو مـــذهب وللــــدين بأكملـــه!ن أي نقـــد للقيـــادة الدينيــــة الفالنيـــة يعنــــي العـــداء للإو

 للحكومة الفالنية وسياستها، يعني العداء للشعب بأكمله!

ــل  ــي ك ــه ف ــول والمعمــول ب ــا خــارج المعق ــا  خاصــا  به ــة منطق ــادات العنصــرية الكردي ــم ان للقي                                                                                  نع

لكــن والحمــد ك، وكمــا يقــول المثــل الكــردي مثــل العربــي )حبــل الكــذب قصــير(، فــأن  .أنحــاء العــالم

ئق بــدأت تنكشــف والفضــائح أصــبحت مفضــوحة وال يمكــن ســترها مهمــا اشــتغلت وســائل الحقــا

 الدعاية واالعالم والتهديد وشراء الضمائر.

ــي تنمــو يومــا   ــراد، بغالبيتنــا الت ــن المثقفــون االك ــأن هــذه القيــادات                                                 نح ــدأنا نقتنــع ب ــد يــوم، ب بع

اتهـــا الطائلـــة وكروشـــها االقطاعيـــة العنصـــرية الفاســـدة ال تمثلنـــا بـــل هـــي تمثـــل مصـــالحها وثرو

المهيئــة لالنفجـــار، وهـــي تعتبرنـــا أعــداء لهـــا ألننـــا نكشـــف أالعيبهــا ونفضـــح مفاســـدها كقيـــادات 

ــقيقة  ــعوب الش ــروب ضــد الش ــداوات وح ــي ع ــوريطهم ف ــاتهم وت ــراد ومعان ــاء االك ــى دم ــت عل عاش

   .والجارة

ــا، ول ــز بكرديتن ــراد ونعت ــا أك ــة، بأنن ــل صــراحة وثق ــن بك ــد آن األوان ان نعل ــا أيضــا  لق ــل             كنن وقب

ــل خلــق  ــن أج ــة والضــميرية م ــبل الثقافي ــافح بكــل الس ــا، ونك ــز بعراقيتن ــون ونعت ــيء عراقي ــل ش ك

ــاقي اخـــوتهم العـــراقيين فـــي ســـالم ومحبـــة  تيـــار كـــردي وطنـــي عراقـــي، يجمـــع االكـــراد مـــع بـ

 ..وتضامن

 (( ميرانعلي سهام ))
 باحثة كردية عراقية 
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  الجرائم ضد األكراد الجرائم ضد األكراد القمع و القمع و ملف ملف 
 

 ية العراقيةالكردية الوطن من سيرة شهداء )عائلة ميران( *

 يد الغدر تغتال األستاذ الدكتور عمر ميران* 

 الحروب الكردية لم يكن سببها التمييز العنصري أو القومي *

مــام أاني( الــذي اغتالتــه البيشــمركة  يــ تحية لذكرى الصحفي الشيوعي )كاوه كرم*  

 !والدته

 !الشهيد الصحفي سردشت عثمان والمقاالت التي تسببت في مقتله* 

  2011ربيل والسليمانية عام أرواح شهداء مظاهرات أة على الرحم* 

         حتجاجا  إ محتجون يرفعون أحذيتهم أمام محكمة بالسليمانية* 

 البارزانيون وتاريخ جرائمهم ضد االكراد *

 )أم الكمارك( بين الميليشيات العنصرية حرب: ملحق* 

  (و )طالب الموتأ                              البيشمرك ة تعني: )االنتحاريون( * 

 ت األجهزة األمنية لألحزاب الكرديةنشاطا* 

 وقمعها الوحشي ألكراد العراق! جهزة المخابرات القومية العنصرية،أ *

 حول مايجري في سجون أمن ألـ )آسايش( السليمانيةشهادة:  *

كلــم يفصــل بــين  17حفــر خنــدق بطــول  :  كــراد ســورياأعنصرية البرزاني ضد    *

 !!!سوريا والعراق
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  عائلة ميران(عائلة ميران(من سيرة شهداء )من سيرة شهداء )

     الكردية الوطنية العراقيةالكردية الوطنية العراقية
   

 

 

 

 

 

لقد اخترنا هذه العائلة الكردية الوطنية، النها نموذج واضح لكللا االكللراد الللوطنيين العللراقيين الللذين 

عانوا الويالت من قمع ونفي واغتيال من قبا القيادات العنصرية الكردية، لمجرد انهللم رواللوا ال نللوع 

                                                             غامرة التي سببت الكوارث لالكراد خصوصا  وللشعب العراقي عموما .لمشاريعهم القومية الم

ن سيرة هذه العائلة نموذج واضح للقمللع واالرهللاب الللذي تعللر  وال ضال يتعللر  للل  كللا االكللراد إ

العراقيين الشرواء الراواين لسلطة الحزبين القوميين العنصريين. هذان الحزبللان الللدكتاتوريان اللللذان 

غير الحروب والكوارث من أجا خدمة تلك الطبقة من تجار السياسة وأصحاب الكروش ما جلبا لالكراد  

الذين أصبحوا مليونيرية من خالل تاحيات ومعاناة الماليين من االكراد وباقي العراقيين وي عصلليانات 

 وتمردات الت دم غير القوى ال ارجية.  

تللي ارتلللت الحللوار والتفللاهم مللع اخللوتهم ن عائلة )ميران( من العوائا الكردية الوطنيللة االصلليلة الإ

العرب والتركمان والسريان، وروض الدخول وي أالعيب المؤامرات ال ارجية وتوريط النللاا البسللطاء 

 البرزاني االب واالبن 

 الشيطان حلفاء

 دماء، الومصاصي 

 من بين ما ال يحصى 

 م هجرائم  من

 ضد االكراد 

 وعموم العراقيين، 

 نهما قاما بتصفية إ

 عائلة ميران 

 الوطنية الكردية العراقية: 

 الجد والحفيد واالبناء

 من النساء واالطفال 
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وي حروب كارثية. لهذا ولن هللذه العائلللة تعرضللت مشللنع عمليللات القتللا واالبللادة التللي لللم تللرحم حتلل  

 النساء واالطفال:  

                                                      يم عشائر خوشناو وي شقالوة، ونائبللا  وللي البرلمللان العراقللي وكان ضع   )الشيخ صديق ميران(: •

شارك هذا الشيخ الوطني وي مؤتمر العشائر العراقية وي مدينللة   1947-10-22وي العهد الملكي، ووي  

قاسللم. ويشلليد التللاريخ بللدوره الللوطني العراقللي  الحلة. وهللو اياللا مللن المقللربين للللرئيي عبللد الكللريم

عنصرية ودعوات العنف والقتللا والعمالللة ليجنبللي التللي كللان يللروج لهللا وروا  للطروحات القومية ال

، عناصللر مللن بيشللمركة البرضانللي بلغتيللال 1960المال مصطف  البرضاني لهللذا قامللت وللي أواسللط عللام 

)الشيخ صديق ميللران(، مللن اجللا الللت لر مللن االكللراد الللوطنيين المناوسللين للل  واعللالن التمللرد ضللد 

 السلطة الوطنية.

قد تم اغتيال  وي أربعينيات القرن الماضي وعل  يللد )مصللطف    القادر ميران آغا(:  )الحاج عبد •

                                                                                  البرضاني( ش صيا  وأمام حشد كبير من الناا بسبب روا  لنهج البرضاني القومي االنفصالي.

                                                                                             علما  بلن هذا الشيخ هو والد المؤرخ المعروف )الشهيد عمر ميران( الذي تم كذلك اغتيال  ويما بعد.

وهو ابن الشهيد عبد القادر ميللران، واسللتاذ معللروف بالتللاريخ  )عمر ميران(:  خ الدكتورالمؤر •

ول  كتب عديدة ومواقف تشهد عل  روح  الوطنية وروا  الطروحات القومية العنصللرية واالنفصللالية 

م، نللال بكللالوريوا كليللة  1924أربيا سنة  - التي تروج لها جماعات البرضاني. هو من مواليد شقالوة

م مللن  1952م( ثم حصا عللل  شللهادة الللدكتوراه سللنة   1946سنة )سنة 62بغداد قبا  لحقوق جامعةا

السوربون، وت صر وي تاريخ شعوب الشللرق اموسللط ، أسللتاذ للتللاريخ ضائللر وللي العديللد مللن  جامعة

 امكراد" وقد تنبل لما يحدث ل  حينمللا أقطارامر . ل  بحث  الموسوم بعنوان "نظرة خاطفة عل  وضع

 سلليتهمني، هللؤالء الللذين يسللمون أنفسللهم قللادة قال: ))وأنا وي الثمانينات من عمري، أعلم بلن الكثيللر

                                                                                           للشعب الكردي إنما هم يمثلون أنفسهم وأتباعهم وقط، يلعبون عل  وتر حساا ليجنوا أرباحللا  سياسللية 

اغتيال )الللدكتور عمللر ، قامت ميليشيا البرضاني ب2005كانون الثاني    23                              تنفيذا  لرغبة أسيادهم((. ووي  

 مصيف صالح الدين وشقالوة. حيث تم تصفيت  ما بين  ميران(

وهللو ابللن أخ الشللهيد )عمللر ميللران(، ومعللار  معللروف للبعللث  : الدكتور عبد القــادر ميــران  •

البرضاني ول  كتابات عديدة تدعوا ال  الوطنية العراقية وروض الطروحات العنصرية. ووي شهر شللباط 

عبد القللادر ميللران(، مللع ضوجتلل  وأطفاللل  الثالثلل  وقللريبتهم، حيللث وجللدت   )الدكتور، تم اغتيال  2006

 جثثهم وي بيتهم وي أربيا.
 

*  *  * 
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                    قد أصدر بيانــا  ينعــي   2005ن الشهيد )عبد القادر( كان في عام  إومن غرائب القدر،  

 فيه اغتيال جده، ويفضح الفاعلين، وهذا نص بيانه :

 

  دكتور عمر ميراندكتور عمر ميرانيد الغدر تغتال األستاذ اليد الغدر تغتال األستاذ ال
 

 الدكتور عبد القادر ميران 
 2005كانون االول  23

 
 

يؤسللفني أن أنقللا 

لكللللم خبللللر اغتيللللال 

)جلللللدي( االسلللللتاذ 

الدكتور عمللر ميللران 

)أسللللكن  ي وسلللليح 

 جنات (.

نحللن عللل  يقللين 

بلللن الزمللرة ال ائنلل  

هللللي التللللي أمللللرت 

لتنفيذ هللذه  مرتزقتها 

الجريم  البشع  بحق 

                                                                         نسان الذي لم يكن يومللا  خانعللا  خاضللعا  لزمللرة الغللدر وال يانلل . قبللا عشللرة أيللام هذا الرجا الطيب واال

                                                                                          تقريبا  كنا نقوم بزيارة مداء واجب اجتماعي وذلك لحاور مجلي واتحة وي مدينة أربيا ونحن بطريللق 

العوده ال  شقالوه حيث كنللا متللوضعين عللل  سلليارتين. كللان المرحللوم عمللر ميللران مللع أحللد أصللدقائ  

                                                                                     جدا  وي السيارة االول  وكن ا أنا ووالدي وي السلليارة الثانيلل  وكنللا نحللن نسللير خلفهللم. وكانللت   المقربين 

هناك مجموعة من السيارات خلفنا، ووجلة وعند وصولنا ال  منطق  تعتبر من امماكن ال طره وللي هللذا 

فارات تشللب  الطريق بدأت احدى السيارات التي خلفنا بماايقتنا ومحاولة اجتياضنا, وبللدأت بتشللغيا صلل 

                                                                                       صوت مركبات الطواريء، مما جعلنا نبطيء قللليال  لنفسللح لهللا الطريللق واذا بهللذه السللياره تللدخا بللين 

سيارتنا والسياره التي تقا جدي المرحللوم عمللر ميللران، وتلتهللا سلليارة أخللرى ولصللبح بيننللا سلليارتين 

راقللب الللذي يحللدث ولللذا وأخذت االول  تبطيء شيئا وشيئا لتبعدنا عن السيارة التللي ويهللا جللدي. وكنللا ن
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                                                                                     بالسيارة الثانية )والتي كانللت خلللف سلليارة جللدي( بلجتيللاضهم وماللايقتهم بشللكا غريللب ومريللب جللدا  

ت                                                                                      وكلنهم كانوا يريدون أن يللدوعوا سلليارة جللدي اللل  السللقوط وللي الللوادي، وهللذا وعللال  مللا حللدث. ووللر  

ء، وهنللا قللام بعللض االخللوه السلليارتان بمللن ويهللا هللاربين مللن الموقللع، وتوقفنللا محللاولين القيللام بشللي

مشكورين بمساعدتنا وبعد جهللد كبيللر تمكنللا مللن الوصللول اللل  الللوادي لنجللد االثنللين قللد وارقللا الحيللاة 

                                                                               وستبق  ال  االبد شاهدا  عل  هذه الجريم  البشع . كلنا نعلم نوع هذه السلليارات التللي   ةوماتزال السيار

عي الللدوع الللذي يسللت دم  جللالوضة العصللابات قامت بهذا العما االجرامي البشع وهي مللن النللوع الربللا

                                                                           لقد كان هذا عمال  مقصودا  ولكن مع االسف وفي مثا هذه الحاالت يصللعب القيللام بشللكوى  العميل  هناك.

اننللا كنللا نعلللم ان جللدي قللد اسللتلم  وبذلك اعتبرت الجريم  البشع  عبارة عن حادث مروري مؤسف !!!

نا عل  مجموعة من الملفللات التللي كانللت وللي مكتبتلل  وهللي العديد من رسائا التهديد الصريح. وقد عثر

عن مواضيع يعتقد ان  كان ينوي نشرها. ولكني هنا اعتذر عن نشرها لما تحتوي  مللن معلومللات   ةعبار

مهم  وخطيره وسوف احاول وبالتعاون مع بعض االخوه واالصللدقاء نشللرها وللي الوقللت المناسللب. ان 

ا حيث )أن جد أبي( قد تم اغتيال  وللي أربعينيللات القللرن الماضللي مقولة )التاريخ يكرر نفس ( تنطبق هن

                                                                                           وعل  يد )مصطف  البرضاني( ش صيا  وأمام حشد كبير من أهلنا وأصدقائنا حيث ان )الحاج عبد القللادر 

لم يكن يؤيد البرضاني آنذاك حيث ان  كان يعتبره عبارة عن قاطع طريللق يللؤثر عللل  االمللن    ميران آغا(

                                                                       تنللا آنللذاك ومللا كللان مللن البرضانللي اال  أن نصللب كمينللا  للل  وبنفسلل  مللع مجموعللة مللن والسالم وي منطق

ال ارجين عل  القانون وبعد مجادلة طويلة لم يتمكن البرضاني من أن يثني  عن رأيلل  ونفللذوا جللريمتهم 

تلك )وحسب شهادة الشهود ولن البرضاني هو الذي اطلق النار علي ( . ثم تسارعت االحداث وللي شللمال 

وبعللدها حصللا الللذي حصللا                                                                   راق وور  البرضاني هاربا  من العراق ولللم نللتمكن مللن تقديملل  للمحاكمللة،الع

واليوم يقوم ابللن البرضانللي الصللغير بتكللرار مللا وعللل  أبللوه وبللذلك يثبتللون  والكا يجب ان يعرف الباقي.

ا بلل  اليللوم غباءهم للناا حيث ان الذي قام ب  أبوه لم يمنع جدي من الوقوف بوجههم وان الللذي قللامو

 سوف لن يمنعنا من الوقوف بوجههم مرة اخرى.

نا الي  راجعون وسوف نبق  نسير عل  نفي الطريق الذي سار ب  آباءنا وأجدادنا. سلللبق  إنا هلل وإ 

                                                                                       أتابع العنوان البريدي المدرج أدناه مستقبال رسائلكم ومثا ما كان سابقا  وي حياة المرحوم.
 

 ...نا هلل وانا الي  راجعونإ
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 من أوراق المغدور االستاذ عمر ميران رحمه هللا:

  الحروب الكردية لم يكن سببها التمييز العنصري أو القومي الحروب الكردية لم يكن سببها التمييز العنصري أو القومي 
 

  

 ميران  عمر /البروفسور
 

 

ن كللللا انسللللان محللللب إ

لالنسلللانية ولشلللعوب هلللذه 

ن للشللعب االر ، يؤمن بللل

الكردي قاية عادلة ويجب 

                        ن يتم حلها بصللورة عادلللة  أ

تلللخير.                    وشاملة  وبللدون أي

كما ويجللب أن يللتم التعللاون 

وبصللللورة مباشللللرة مللللع 

أصحاب القللرار بشلللن هللذه 

القاللية العادلللة وبشللكا سلللمي 

 بما يامن تحقيق المصالح لكا الشعوب التي تتعلق بقايتنا العادلة.

                                                                                   ولكن مع امسف وقد حدث وإن ت س ي د  وتسلط عل  رقاب الشللعب الكللردي أنللاا  مجرمللون ملللجورون 

                                                                          لوصي عل  شعبنا )وما كان شعبنا يوما  قاصللرا  عللل  االطللالق( وصللادروا رأيلل  وأخللذوا يقومون بدور ا

                                                                                             يقررون نيابة  عن  ويتصروون وكلن لديهم تفوياا  عاما . وماهم اال  مجموعة من قطاع الطرق الذين تللم 

لقاللية احتاانهم من جهات أجنبية لما لمسوا ويهم القابليللة عللل  االجللرام وال يانللة!!. ومنللذ أن بللدأت ا

القومية الكردية مع بدايات القرن العشرين )حالها من حال كا القاايا القوميللة وللي المنطقللة( وال ونللة 

                                                                                         والعمالء ممن سموا أنفسهم قيادات االكراد وهم يستلثرون بالقرار ويسوقون أبنللاء شللعبنا اللل  حللروب  

هم يللداوعون عللن القاللية                                                                    دموية  مع الحكومات المتتالية وذلك لتحقيق مصالح ومآرب ش صية بحجة ان

                                                                                     الكرديللة، والحقيقللة انهللم يقومللون بكللا ذلللك تنفيللذا  لم ططللات أجنبيللة خارجيللة الغللر  منهللا إضللعاف 

 المنطقة وإبقائها وي احتراب دائم وحالة ال استقرار تعاني من  كا شعوب هذه المنطقة.

تبطين بجهللات اجنبيللة                                                                       وخير مثال عل  ذلك هو وضع أكراد العراق. ولقد قامت ضمرة  من االكراد المللر

وار حللروب داميللة أشللب  مللاتكون بحللرب إلها مصالح وي تدمير المنطقللة واشللعالها وابقائهللا تللدور وللي 

طويلة االمد والمستفيد الوحيد منها هو تلك الجهات )كلسرائيا(، كما كان ال اسر الوحيد منها بالدرجللة 

 االول  هو الشعب العراقي بكا قوميات .

 نصريين االخوة العربية ـ الكردية رغم أنف الع 
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                                                                         "المسيطرين عل  رقاب أبنائنا ماهم اال  أداة لتنفيذ تلك الجريمللة الحقيللرة بحللق  ان الحزبين الكرديين 

                                                                                         شعوبنا، علما  أنهم يستغلون مشاعر أبنللاء االكللراد لتنفيللذها وهللم بللذلك ياللعون االكللراد بللين المطرقللة 

االبريللاء                                                                                         والسندان. وما كان عل  الحكومات المتعاقبة اال  الرد عل  التحرشات التي كان يقوم بها االكراد 

المسيرين من قبا تلك الزمرة العميلة ال ائنة للشعب، وقادة تلك الحزبين كانوا يشعلون النللار ويهربللون 

خارج العراق ال  الدول المجللاورة واللل  دول اوروبللا التللي كانللت تلللويهم ويتركللون أوالدنللا وللي خاللم 

                                لم يقدموا شهيدا  واحدا  عل  أر  المعارك والقتال الشديد وأكبر دليا عل  ذلك ان كا أوراد تلك الزمرة 

                                                                                              الوطن الغالي وي قتالهم ضد الحكومات العراقية! خالوا  لما يد عون، وكانوا يعللودون اللل  الجبللال عنللدما 

تهدأ المعارك وتنطفيء نار الحرب التي أشعلوها هم وبتوجي  وتمويللا مللن أسلليادهم وبالتللالي يللدخلون 

ك كلما أرادوا اضعاف الحكومة العراقيللة. ولللو راجعنللا                                         وي مفاوضات مفروضة  شروطها من ال ارج وذل

تاريخ العراق عل  مدى القرن الماضي، لوجللدنا ان هللؤالء العصللابات طالمللا أشللعلوا نللار الحللرب كلمللا 

                                                                                        كانت هناك منعطفات تاري ية مهمة يمر بها العراق، ومللثال  الحللروب وللي العهللد الملكللي وحللروب بدايللة 

ية ونهاية الثمانينات!!! ولو راجعنا االحداث المهمة التي كللان يمللر بهللا الستينات وبداية السبعينات وبدا

                                                                                              العراق وي تلك الفترات لعرونا ارتباط التحركات الكردية باالحداث التي كانللت تمللر بهللا المنطقللة عمومللا  

                والعراق خصوصا .

اآلالف مللن  وأما بالنسبة للقتال الذي نشب بين الحزبين العميلين وي التسللعينات والللذي راح ضللحيت 

أبناء شعبنا الكردي المبتل  بهؤالء المجرمين ال ونة، وقد كللان ذلللك القتللال بمثابللة حللرب أهليللة كرديللة 

كردية، ولو كان قادة تلك الحزبين أمناء عل  القاية لما ابتدأوا بها ولما استمروا لفتللرة تقللارب نصللف 

ات المتعاقبللة وللي العللراق. وهللذا عقد من الزمن!! وهو مالم تشهده كا حروبهم ومعللاركهم مللع الحكوملل 

مايدعوا لالستغراب حيث كان القتال وي الشوارع والمدن الرئيسللية وأمللتيت الشللوارع بجثللث امبريللاء 

من االكراد وهو أمر جديد عل  الشعب الكردي حيث انهم قد اعتادوا عل  الحرب وي الجبال ضللد جللي  

التللي منللي بهللا االكللراد مللن جللراء ذلللك االقتتللال                                                    العراق. ولنا جميعا  أن نتصور حجم الفاجعللة والملسللاة

 .)أو باالحرى قياديي تلك امحزاب(                                      الداخلي الذي صو ر با وواح كال الحزبين  

وأما بالنسبة للعملية الغادرة التي قام بها أوراد العشيرة المسيطرة عل  أحللد تلللك الحللزبين العميلللين 

ان البللارضانيين قللاموا بمداهمللة قللراهم ضد أكبر منللاوي شللريف لهللم وهللم عشلليرة السللورجي ، وكيللف 

                                                                                           وقتلهم وذبحهم با وابادتهم عن بكرة أبيهم حيث ق د ر  وي حينهللا عللدد القتللل  بللاآلالف، ويمكللن التعللرف 

                                                                                        عل  حقيقة القصة من أي كردي شريف. وما كان مللن الللذين تبقللوا مللن أبنللاء السللورجية اال  أن داهمللوا 

                                                        وذلك ردا  عل  ماقام ب  المجرمون من البللارضانيين واختطفللوا قرى البارضانيين وأخذوا بالثلر العشائري  
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                                                                                                االالف منهم وتم قتلهم ودونهم جماعيا !! ويما بعد وي أماكن بعيدة عن قراهم. ان هذا االقتتال انمللا يمثللا 

 بشاعة وسوء تصرف هؤالء المتسلطين عل  رقاب الشعب الكردي.

                                   جللواب سللها جللدا . ومللن خللالل دراسللة معمقللة البعض يتساءل.. كيف كان يجب أن يكللون البللديال وال

لتاريخ المنطقة وشعوبها يتبين بلن االكراد وعل  مر العصور والمراحا التي مر بها تاري نا لم يكن لنللا 

عداء )قومي( مع أي من شعوب المنطقة المحيطة بنا. ولم يكن هناك احتللراب عللل  االطللالق وال تمييللز 

واالحتراب بنجاح وجدارة هللو الطللرف الكللردي وذلللك مللن خللالل                                      عرقي ابدا ، وان الذي خلق ذلك العداء

 قيادات  المصنوعة وي ال ارج والمدعومة من  والمرتبطة بلجندات  وم ططات  المعرووة للجميع. 

وكان يجب عل  الحكومات أن تلجل وي محاوالتها لحا تلك القاية البسيطة والمعقدة وي نفي الوقت 

نت تظهر وتطالب بالحا السلمي للقاية. ولكن مثا تلك الش صلليات كانللت ال  القيادات الوطنية التي كا

تتم محاربتهم وتصفيتهم مللن قبللا أجهللزة الموسللاد المنتشللرة منللذ ال مسللينيات ومللن قبللا قيللادات تلللك 

االحزاب العميلة. كما وان دور الحزبين العميلللين معللروف ومكشللوف وللي تحديللد مكللان وتحركللات ذلللك 

قبض علي . وأما بالنسبة للش صلليات العراقيللة ولقللد كللان هنللاك الكثيللر مللنهم وللي القائد ومن ثم القاء ال

اربيا ودهوك والسليمانية وحت  البعض منهم من عائلة البارضانيين انفسهم الذين كانوا يعلمون مايقوم 

ب  رؤساؤهم وأوراد عائلتهم وعشيرتهم. وكا الشعب الكللردي يعللرف كيللف كانللت تللتم عمليللات تصللفية 

ن القاية الكرديللة إلصاق تهمة التصفية بالحكومات.! )الم لصين لشعبهم وقايتهم العادلة واالشرواء  

                                                                                        هي قاية بسيطة حسب كا المعايير منها قاية قومية معرووة  أهداوها وكان باالمكان حلهللا عللل  هللذا 

ربطت مصللير  االساا، ولكنها معقدة من قياداتها قد ارتبطت بدول أجنبية معادية لكا المنطقة وبالتالي

بجهات أجنبية وأقليمية كانت تملي شروطها من خالل هؤالء العمالء مما يؤدي ال  عرقلة  قاية عادلة

الوصول ال  حا، وكلما أبدت الحكومة مرونة وي حلها تمللت المطالبللة بسللقف أعللل  مللن الشللروط ممللا 

 جعلها معقدة وشائكة ومتشعبة، وتم تصويرها عل  انها مسللة عصية عن الحا(.

                                                                                        ان أخطر الجرائم التي قام بها هؤالء العمالء هي عملية نشر الوعي السلبي! وذلك حيث أنهللم وبللدال  

                                                                                              من أن يقوموا بالعما عل  نشر حب التآخي والسلم الحقيقي وتقويت  لكون  كان قائما  لقرون عديدة بين 

ناء شعبنا تجاه كا ماهو شعوب المنطقة ولنهم قاموا بعكس  وعملوا عل  نشر الكراهية واوشائها بين أب

غير كردي! وبالنتيجة ولن ذلك سينعكي عل  سلوكيات شعوب المنطقة وتبدأ تبادل ذلك العللداء والكللره 

                                                                                          لشعبنا الكردي البسيط المسالم المحاط بكا تلك الشللعوب، أي أن نتيجللة ذلللك العللداء سللوف يعللود سلللبا  

 دول الشر وي العالم(.متنا الكردية ومن كا الجهات )وهذا ماتريده أعل  شعبنا و
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والمصيبة امكبر وال طل القاتا هنا هو أن الكثير من المتعلمين والمثقفين من أبنللاء الشللعب الكللردي 

                                                                                     وحيث يفتر  انهم واعون لكا ذلك، لكنهم الشعوريا  أخذوا يرددون با ويروجون مللن حيللث اليعلمللون 

ة بين شعوب المنطقة وتصويرهم، بللا )وقد يكونون متعمدين وي أحيان اخرى( عل  تعميق تلك الكراهي

وتركيزهم عل  أن القتال هو بين االكراد والشعب العربي! وان العرب يريللدون إبللادة االكللراد، ومللا اللل  

                                             لللن تثمللر اال  حقللدا  أعملل  وشللرا  مسللتطيرا  تتنللاثر  نهللاإ                                           ذلك من الترهات! وغرسهم لبذور حقللد  بالتلكيللد 

ممللا تللؤدي اللل  إحللراق أهلهللا. من  أول ماتحرق غارسهاشظاياه وشرارات  بدون تمييز وسوف تحرق  

                                                    الحقد والكراهية والشر تقتا صاحبها أوال  وقبا كا شيء.

                                                                                    إن هذه الشريحة المتعلمة وبللدال  مللن أن تقللوم بتوعيللة القللريبين مللنهم مللن أبنللاء عشللائرهم وواللح 

يسللتمدون  مللن قللوى وكشف المؤامرة وتعرية هؤالء االقزام المستلسدين عل  رقللاب شللعبنا وذلللك بمللا 

الشر ال ارجية، ولنهم انما يقومون بما ي الف الامير الحللي ومايللدعوا اليلل  الحللق والعللدل وهللم بللذلك 

يمنحون تلك القيادات العميلة قوة اضاوية يايفونها ال  طغيانهم الللذي اذا مللا اسللتفحا وانتشللر وخللرج 

مللن هللؤالء. ولللن مللن واجبنللا أن نبللين                                                            عن السيطرة وسوف لن ي ج د  نفعا  أي عما  وي المستقبا للت لر 

                                                                                           مبناء شعبنا ان قتال أبنائنا لم يكللن يومللا  موجهللا  للقوميللات والشللعوب، ولكنلل  كللان بللين وئللات مسلللحة 

م دوعة )نعم م دوعة ومغرر بها( من قبا قيادة عميلة كانت تستغا قاية عادلة، وبين جي  نظللامي 

                                                هذا الجي  اال  تنفيذ االوامللر العسللكرية الصللادرة                                               يمثا حكومة  شرعية  ووق كا المقاييي، وماكان عل

 ل  من قيادات  السياسية التي كانت ترى وي هؤالء "القادة" خونة للوطن وعمالء ليجنبي.!!  

                                                                                      ولو كان هناك قتال عرقي بين قوميتين لكان من االجدى أوال  القااء عل  مئات االلللوف مللن االكللراد 

                                                       لمحاوظات والمللدن الجنوبيللة، وهللم يسللكنون وللي مجمعللات ت علل رف  الذين يقيمون وي بغداد وغيرها من ا

 وتكن  بقوميتهم )مثا حي االكراد الموجود وي أكثر من محاوظة(.

لكن ووي حقيقة االمر ولن قتال أبناء شعبنا الكردي كللان يحللدث كلمللا طلبللت الللدول االسللتعمارية مللن 

ا باتجاه أو بآخر، أو ملهاء الشعوب مللن عمالئها وي المنطقة، وليتم اضعاف الحكومات أو الاغط عليه

                                                                                          أجا تمرير مؤامرات  أخطر وأعظم. ان المؤامرة كبيرة، منفذوها مجرمون قتلة بامتياض اليتورعون عللن 

 وم ططات صانعيهم.                                    القيام بلخي االعمال تنفيذا  لرغبات

 

  اني(اني(ييتحية لذكرى الصحفي الشيوعي )كاوه كرمتحية لذكرى الصحفي الشيوعي )كاوه كرم
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   ه!ه!مام والدتمام والدتأأالذي اغتالته البيشمركة الذي اغتالته البيشمركة 
 

ل 12ل 7وللي يللوم ال ملليي 

اغتلللللللال أشلللللللقياء  2113

                          البيشللمركة صللحاويا  عراقيللا  

                            كرديا  وي محاوظة السليمانية 

وي اقليم كردستان كان ينشللر 

مقاالت تكشف ملفات الفسللاد 

حت  روعت ضللده العديللد مللن 

الللدعاوى القاللائية مللن قبللا 

  مسؤولين أكراد.

إن المناضللا كللاوه أحمللد 

هد عاما( استش  32كرمياني )

داخا منزل  وأمام والدت  وللي 

 ناحية "كالر" الواقعة ال  الجنوب من مدينة السليمانية.

وقللال سللردار محمللد رئلليي تحريللر صللحيفة "اوينللا" المحليللة التللي تنشللر كللذلك مقللاالت للصللحاوي 

                                                                                    الاحية، ان "كرمياني كان صحاويا  نشلليطا  خصوصللا  وللي البحللث وللي ملفللات الفسللاد وقللد روعللت ضللده 

 الدعاوى القاائية من قبا مسؤولين".العديد من 

علما ان  قد تم استنكار هذه الجريمة من قبا الكثيللر مللن الجهللات الشللعبية والرسللمية. وقللد اصللدرت 

                                                                        نقابة الصحفيين العراقيين بيانا  تستنكر اغتيال الصحفي كاوه احمد كرمياني.

حفيين والناشللطين وشهدت مدن إقليم كردسللتان تنظلليم تجمعللات احتجاجيللة بمشللاركة عشللرات الصلل 

المدنيين والسياسيين، تنديدا باغتيال الصحفي كاوة كرمياني والمطالبة بتقديم المتللورطين إللل  القاللاء 

 والتحقيق وي ملفات عمليات اإلغتيال التي تعر  لها الصحفيين باالقليم.
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"أحللد  وتابع المركز ان "كاوه كرمياني كان لدي  عدد من الملفات لدى مركللز ميتللرو"، موضللحا ان 

هذه الملفات ل  عالقة بمسؤول عسكري وي اإلتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعم  جللالل الطالبللاني، 

 للرأي العام بشلن ذلك". 2112تموض  25حيث كلفنا محامي للدواع عن كيرماني، كما تم نشر بيان وي 

ملللن جهتهلللا طالبلللت 

منظمة العفو الدولية وللي 

بيان صللدر عنهللا اليللوم، 

يم كردسللتان حكومللة إقللل 

العراق بل"إجراء تحقيللق 

مستقا وعادل حول ملف 

مقتلللا الصلللحفي كلللاوة 

كرمياني"، الوتة إللل  أن 

"كرميلللاني تلقللل  علللدة 

تهديلللدات بالقتلللا خلللالل 

 العام الماضي".

وبحسللب المصللادر المطلعللة ولنلل  خللالل 

صللحفي   262السنوات العشرة الماضية قتللا  

عراقي وأجنبي وي العراق دون الكشللف عللن 

تلللك العمليللات وامسللباب التللي تقللف  منفللذي

ورائهللا، ومللن بللين اول المتهمللين سلللطات 

االقلللليم المسلللكونة بفكلللرة السللليطرة علللل  

 االعالم وي العراق كل !!
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  الشهيد الصحفي سردشت عثمانالشهيد الصحفي سردشت عثمان

  ه!ه!المقاالت التي تسببت في مقتلالمقاالت التي تسببت في مقتلوو
    

 

 2111يلللار آولللي 

اختطلللف مسللللحون 

ووللي وضللح النهللار 

الصللللحفي الكللللردي 

ن(، )سردشللت عثمللا

وكلللان تلميلللذا ولللي 

المرحلة الرابعللة وللي 

القسللللم االنكليللللزي 

اآلداب بجامعة  بكلية 

صلللالح اللللدين ولللي 

كردسلللتان  -اربيلللا 

العراق. تللم اختطللاف 

 .الموصا وي  المغدور وي مدينة اربيا وتم قتل  برصاصات بعد تعذيب وحشي ورميت جثت  وي منطقة

عمليللات                               دى سلطات "مسللعور البر ضانللي"...ثالث مقاالت قصيرة تبين مدى إحترام حقوق اإلنسان ل

                                الصللحفي الكللردي )سردشللت عثمللان( إال   اصوات الصحفيين الشرواء مستمرة وما تعذيب وقتلل أإسكات  

                                                                   نهم رموا جثت  وي مدينة الموصا لان هم انهم يستطيعون الاحك عل  النللاا إوالمالحظ  أحد اممثلة...

البعثيون أو أتباع النظللام السللابق كمللا هللو الحللال مللع  والقول ان من قتا الصحفي الشاب هم القاعدة أو

و وللي بغللداد المنكوبللة بعصللابات الديمقراطيللة أالكثير من الجرائم التي ترتكبها السلللطات وللي كردسللتان 

  .اممريكية

  08-05-2010 :صحيفة کوردستانپۆست 

ثمللان( وكللان يام اختطف مسلحون تابعون للسلطة البرضانية صحفي كللوردي )سردشللت ع أقبا ثالثة  

تلميذا وي المرحلة الرابعة وي القسم االنكليزي بكلية اآلداب بجامعة صالح الدين وي اربيللا. كللان الفقيللد 
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ينشر مقاالت  وي موقع كوردستانبوسللت المعللار . تللم اختطللاف المغللدور وللي مدينللة اربيللا وتللم قتللل  

 .برصاصات بعد التعذيب ورميت جثت  وي منطقة بمحاوظة الموصا

 

*  *  * 
 المقال االول 

 عشق بنت مسعود البرزانيأنا أ
 وي موقع كوردستانبوست( 13/12/2119)نشر وي 

نللا رئيسللك. أعشق بنت مسعود البرضاني. هذا الرجا الللذي يظهللر مللن شاشللة التلفزيللون ويقللول أنا  أ

ي. لنيجيروللان البرضانلل            كللون عللديال  أريللد ان أننللي  أي  أي والد ضوجتي،  أن يكون هو )حماي(  أود  ألكنني  

يام وللي امريكللا. أللبرضاني سيكون شهر عسلنا وي باريي، ونزور قصر عمنا لباعة             صبح صهرا  أحين  

                                                                                    نقا بيتي من حي نا الفقير وي مدينة اربيا ال  مصيف )سري رش( حيث تحرسللني للليال كللالب امريكللا لس

 .البوليسية وحراا اسرائيليون 

وا  الحللزب الللديمقراطي الكردسللتاني اللل  والدي الذي هو من )بيشمركة( ايلول القدام ، والذي ير

جعل  وضيللرا لاليوم تقديم خدمات التقاعد ل  بسبب ان  ليي ضمن صفوف الحزب وي الوقت الحللالي، سلل 

 .للبيشمركة

                                                                                    خي الذي ت رج من الكلية، وهو اآلن عاطا عن العما ويريد الذهاب ال  ال للارج كالجللا، سللاعي ن  أ

و للر أن تذهب ال  السللوق عليهللا ان تسللوق أماضالت تستحي ختي التي  أ     م ا  أكمسؤول لحرسي ال اص.  

السيارات مثا بنات العشيرة البرضانية. وأمي التي تعاني امرا  القلللب والسللكر وضللغط الللدم والتملللك 

عمللامي دور وتح ملجلب لها طبيبين ايطاليين خاصين بها وي البيللت. وسلل لالمال للعالج خارج الوطن، س

لويللة وللي الجللي . لكللن اصللدقائي يقولللون لللي أخللوالي نقبللاء وعمللداء أوبناء عمللومتي أ     عي ن أضياوة و

المترجم( دع عنك هذا االمر وهذه عائلللة المللال )يقصللد الكاتللب عائلللة   -  سم سردشتأ"سرو" )تصغير  

                                                           المترجم( ما ان قالوا انته  امللرك حتلل  صللار قتلللك حتميللا . لكننللي   -  مال مصطف  البرضاني والد مسعود

حللد أض خنجر مال مصطف  البرضانللي ان والللدي قالل  ثالثللة ليللالي متواليللة وللي حلف بمقبأكفر.  ألست  

نللا رئيسللكمل ولكللن أالجبال مع ادريي البرضاني ابن المال. لذلك ومللا الاللير ان يقللول مسللعود البرضانللي 

 حياء اربيا والسليمانية منذ ثمانية عشر عاما وهو رئيسنالأ                رة ضار حي ا  من وليقا الرئيي كم م

ي رجللا خللارج حللدود ي حسللاب مأي هي ان هذا الرجا عشائري اللل  درجللة ال يحسللب ولكن مشكلت

جد كا ضوجات رؤساء العالم لكننللي ال أمصيف سري رش. بنقرة واحدة وي شبكة االنترنيت استطيع ان 

 .المترجم( - عرف ال  اآلن كيف هي حماتيل )يقصد الكاتب ضوجة مسعود البرضانيأ
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طلب الزواجل وللي البدايللة قلللت اصللطحب عللددا مللن الماللللي والشلليوخ                         عرف اطلب م ن ليراوقني لأال  

لللي وهللو                      مسللية مللا. لكللن صللديقا  أالمسنين والبيشمركة القدام  بعد التوكا عل  ي سنتقدم لل طبة وي 

ن صحفي قللال لللي: )ابحللث عللن الجحللوش وال ونللة الللذين قللاموا بعمليللات االنفللال واصللطحبهم معللك م

ثال هؤالء(. لكن صديقا آخر قال )اذا تسللمع كالمللي اقتللرب مللن نيجيروللان مأمسعود البرضاني يحب جدا  

 - و اذا لم تستطع واسلللل )دشللن أنك وراء مهمة خيرية. إالبرضاني وي مؤتمر صحفي واهمي وي اذن   

 - ن تدبر لك هذا المر، وهي تلتقي بهللم كثيللرا )بعائلللة البرضانلليأمطربة كوردية عل  النسق االوروبي(  

 المترجم(.

*  *  * 

 المقال الثاني 
 الرئيس ليس إلها وال ابنته 

 

 2/1/2111نشر وي موقع كوردستانبوست وي 

ن تسلللل الللرئيي لمللاذا أن تسلل كم هو مرتب الرئيي الشللهريل ال يسللمح لللك أ                    هنا بلد  ال يسمح لك  

ا هللذه حفادك بكلل أت  أين أقاربكل من أحفادك وأبنائك واعطيت كا هذه المناصب الحكومية والعسكرية م

                                        نلل  قللد اختللرق حللدود االمللن القللومي وعللر   نفسلل  لن يطرح هللذه االسللئلة وأحد  أالثروةل اذا استطاع  

قالمهم. وبالنسة لي بمللا اننللي ذكللرت وللي احللدى مقللاالتي بنللت الللرئيي، وللانني بللذلك ألرحمة بنادقهم و

هكللذا، ممنللوع  تجاوضت ال ط االحمر للوطن واالخالق واالدب االعالمللي. ان ديمقراطيللة هللذا البلللد هللي

المتللرجم(  –التعر  ال  اليشماغات الحمراء )تلك التي ياع رجللال عشلليرة البرضانللي عللل  رؤوسللهم 

حللد علم ها بنت رئيسنا راهبة ال ينبغللي مأن وعلت ذلك ولدى القوم حلول نعروها جميعا. ال  إواالعصية،  

 ل       وطنيا         رمزا        ياا  أنها مقدسة ال بد ان تبق   إم أن يعشقها،  أ

ما هي م اطر كتابة كوميدية عن الرئييل جميعنا شاهد ويلم شللارلي شللابلن الللدكتاتور العظلليم       ت رى  

 .عظيمة عن طريق الكوميديا     ما  الآالذي عر  

نشر صورتي وعنللواني، أن أالكثير من الرسائا االلكترونية التي وصلتني كانت تهددني وتطلب مني 

حمراء. لقد بعثت بصورتي ال  هؤالء االصللدقاء، وال كلنني لو كنت سائق سيارة لم يقف عند االشارة ال

 علم ماذا يريدون من صورتيلأ

سللم وتللاة. قبللا أ                                ن يكتب مقالة للرد علي ، منتحال  أ            حدهم تجر أ  ألكن هذه المقالة هي جواب عل  مقالة  

            ن ال يعر ونللي أ                                    ن يللرد علللي . ولكللن رجللائي مللن هللذا الشلل ر أ                      بللارك للل  انلل  تجللر أ عللل  أكللا شللا 
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المتللرجم( بللا كشللاب مللن  -نسبة ال  ضعيم حركة التغيير المعارضة نوشيروان مصطف   -ني)كنوشيروا

                نصللارها الجللد يين أعطيت صوتي لقائمة التغيير وي االنت ابات، وكنت من أشباب هذا البلد. صحيح انني  

و جمع لها االصوات وي المجالي والندوات. لكن كا هذا كان بداوع مبدأ هللو: )اننللا رابحللون حتلل  وللل أو

كنللت قللد طلبللت منللي صللورتي الش صللية واسللمي  -كمللا الجميللع –نللت أمللا أبللدلنا الشلليطان بتالميللذه(. 

، ولكنك لم تاع عنللوان                                                بعث لك صورتي وكن عل  يقين ان اسمي ليي مستعارا  أن  أود  أالحقيقي، كنت  

ضقللة أي وللي نا كلي شللاب ال مبللالأ                                                               بريدك االلكتروني وي مقالك حت  ابعث لك ما طلبت. منذ اآلن وصاعدا  

صللنام وتماثيللا السلللطة، ننتظللر مثللا النبللي ابللراهيم الفرصللة أوشوارع مدينة اربيللا، عاصللي عللن كللا  

حدهم ادع  ان اسم  لنكسرها كلها. هذا المقال هو جواب عل  مقالة نشرت وي موقع كوردستان نيت م

 .حد الشاتمين وي موقع كوردستانبوست)اوين( تحت عنوان: جواب م

 

*  *  * 

 ل الثالث المقا
 جراس قتلي دقت أ ول أ

 21/1/2111نشر وي موقع كوردستانبوست وي 
 

وللللي االيللللام القليلللللة 

الماضية قيللا لللي انلل  لللم 

    ال  إيبللق لللي وللي الحيللاة 

القليلللا، وكملللا قلللالوا ان 

ورصلللة تنفسلللي الهلللواء 

لكننللي أ معدومة.  صبحت 

و أبللللللالي بللللللالموت أال 

سلللنتظر حتفللي  التعذيب. 

وموعد اللقاء االخير مللع 

ن أدعلللللللو أتلللللللي. وقتل

                        يعطونني موتللا تراجيللديا  

 يليق بحياتي التراجيدية.
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بسللط اختيللاراتهم. حتلل  تعلمللوا ان أاقول هذا حت  تعلموا كم يعاني شباب هذه البالد وان الموت هللو 

ي االكبر هو اخوتي الصغار وللليي نفسللي. مللا                                                    الذي ي يفنا هو االستمرار وي الحياة وليي الموت. وهم  

ن نرحا. ملسللاة هللذه السلللطة هللي أهديدات هو ان هناك الكثير الذي البد ان يقال قبا يقلقني وي هذه الت

 .بنائهاأانها ال تبالي بموت 

خبرت عميد كليتي اننللي قبللا يللوم تعرضللت لالهانللة والتهديللد بالقتللا. ولكنلل  قللال لللي ان هللذه أأمي  

ا بالقتللا ثللم ال تبللالي بللذلك حللد تالمللذتهأعلم ها هناك جامعة وي العالم يهللدد أمشكلة ت ر البوليي. ال 

و أن يجعللا هللذه المشللكلة ت صلل  أوتجلي بكا راحة وي صالوتها وانحطاطهال كللان عللل  عميللد كليتللي 

علم منذ وقت طويا ان جامعات هذا البلللد ليسللت أنني صدم مأنني جزء منها. لكنني لم ت ر الجامعة م

 .بيوت اطمئناننا

ن رقم التلفون الذي هددك قد إبوليي وي اربيا. قال لي: "بعد هذا اتصلت بالعميد عبدال الق مدير ال

و ربما مشكلة ش صية. قللد تتكللرر التهديللدات لكللن مدينللة اربيللا آمنللة ولللن تحللدث أيكون من ال ارج،  

مشاكا من هذا النوع". بابتسامة ساخرة كنت ات يا عما اذا كان سللاركوضي هللو الللذي هللددني، لكننللي 

يام للارب واالهانة بسبب عدة مقللاالت نشللرها قبللا أي تعر  قبا  حد اصدقائأئمن عل  حياتي وأكيف  

 ثرها ترك هذه المدينةلأجبر عل   أوترة، 

ول أعلللم ان هللذا هللو أنللا أجلي وي انتظار موتي. لترك هذه المدينة وسأنني لن  وليحدث ما يحدث، م

شللتكي أة لللن جراا الموت، وسيكون وي النهاية جرا الموت لشباب هللذا الللوطن. ولكننللي هللذه المللرأ

تحمللا وضرهللا. لللذلك ومنللذ اآلن أنللا بنفسللي أنها خطوة خطوتها بنفسي وإبلغ السلطات المسؤولة.  أولن  

قللوالي أوللي             كللون صللادقا  أن أحاول لن الكلمات التي اكتبها هي آخر كلمات حياتي. لهذا سأوكر  أ        صاعدا   و

ناا ال يسمعون. ولكننللا كلمللا أما ن لدي دائما ما اقول  وهناك دوإنا سعيد أبقدر صدق السيد المسيح. و

ينمللا انتهللت حيللاتي ولياللع أحيللاء علينللا ان نقللول الحللق. وأن نبقلل   أتهامسنا بدء القلق يساورهم. ال   

   اصدقائي نقطة السطر، وليبدءوا هم بسطر جديد.
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  رواح شهداء مظاهرات رواح شهداء مظاهرات أأالرحمة على الرحمة على 

  11021102ربيل والسليمانية عام ربيل والسليمانية عام أأ
 

 

وي السليمانية ثللم                             نحاء االقليم الكردي وخصوصا  أشهر انطلقت وي ألة  وطي  2111شباط    17وي يوم  

ف مللن المللواطنين المنللددين بالفسللاد والظلللم واسللتيالء الوي اربيا مظاهرات كبرى ضللمت عشللرات اآل 

امغوات ومصاصي الدماء عل  مقدرات الناا. وقد تم قمع المتظاهرين بكللا قسللوة ووحشللية مللن قبللا 

 جريح. 211قتل  وأكثر من  9سفرت عن وقوع  مجرمي البيشمركة، حيث أ

 

   أكراد يمزقون صورة البرزاني 



32 

 

  أحذيتهم أحذيتهم محتجون يرفعون محتجون يرفعون 

    حتجاجا  حتجاجا  حتجاجا  حتجاجا  إإأمام محكمة بالسليمانية أمام محكمة بالسليمانية 
 2014ـ1ـ26

 

تجمع المئات من المللواطنين أمللام محكمللة 

امحللد،  كللالر بمحاوظللة السللليمانية،وي مدنية 

عللل  قللرار االوللراج عللن قيللادي وللي           احتجاجللا  

لصللحفي قتللا ا حللزب الطالبللاني اعتقللا بتهمللة

كاوة كرمياني، حيث روع المحتجون أحللذيتهم 

شعارات وياوطللات تنللدد  تجاه المحكمة وسطلب

بقللرار اإلوللراج وعللدم تطبيللق القللانون، ويمللا 

   .أبوابها بوج  المتظاهرين  أغلقت المحكمة

البارزانيون وتاريخ البارزانيون وتاريخ 
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  جرائمهم ضد االكرادجرائمهم ضد االكراد
 

 / كركوك  ممخان شيرواني
 كاتب كردي عراقي                                                                                     

 

ن عشلليرة بللارضان أو بللاالحرى إتحللاد إ

شللرقي نهللر  قبائا بارضان، ولن ديارهم تقع

مللن  الزاب الكبير. ان المللال محمللد هللو أول

وضللع ال ليللة الصللووية )النقشللبندية( وللي 

 بارضان، وبعد ووات  خلف  ابن  المال عبدي

وخلف  مال عبد الرحمن الذي اسللتلم إجللاضة 

الطريقللة النقشللبندية وللي ثالثينيللات القللرن 

 موالنا خالد النقشبندي. التاسع عشر من 

والحقيقة أن هناك سجا طويا للمثبتللين 

عنللد شلليوخ بللارضان،  للظللاهرة الباطنيللة

                                      ابتداءا  من الشيخ عبدالسالم االول جد مللال 

محمللد                                 مصطف  البارضاني ومرورا  بالشلليخ  

                                         والده وانتهاءا  بالشي ين عبدالسالم الثاني 

 والشيخ أحمد اخوان مال مصطف .

الوهية الشيخ أحمد بللين  وعندما اعلنت

اتحلللاد القبائلللا البارضانيلللة وقلللام أتباعللل  

المساجد وقتا المصلللين حتلل  الللذين يحللاولون تلديللة الصلللوات وللي مللزارعهم أو عللل   )الديوانة( بهدم

بتعريللة  ء الدين االسالمي )الماللللي( االكللراد مللن عشلليرة مللزوري بللاال )العليللا(االنهر, قام علما ضفاف 

الشلليخ أحمللد  وواح ممارسات الشيخ أحمد بارضاني ومسللاعده )المللال جوجلل ( وأتبللاعهم, حتلل  أصللدر

اتحللاد قبائللا بللارضان( وهكللذا                                                                    قرارا  بتصفية هؤالء العلماء )أي بعبارة أخرى اغتيال جميع أئمة مسللاجد

 تم اغتيال كا من:   1945– 1944 بحلول سنة

المــال -3  بتلــي. المال ياسين علي من أهالي قرية-2   .المال يونس من أهالي قرية شنيكل-1

    عبدالرحمن آغا رئــيس قريــة اركــو . المختار-4  جسيم بن مال سليم من أهالي قرية بيندرو.

 .عمه محاولة قتل أسعد آغا شيتنه وقتل-5  
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محد بتزعم مشي ة بللارضان  لي  ان الشيخ أحمد البارضاني عندما مات لم يوصيومما تجدر االشارة ا

موثوقة تشير ال  ان الشيخ أحمللد لللم يللرى  حسب رواية الكاتب البارضاني أيوب, غير ان مصادر أخرى

ودعها ال  ابن اختلل  أالكفاءة لتولي منصب المشي ة, حيث  وي ولدي  الشيخ عثمان والشيخ محمد خالد

                                                                أغلب أتباع الشيخ أحمد من البارضانيين الذين يعتبرونلل  تجسلليدا  لللرب   الذي استطاع احتواء  )خورشيد(

إل  بارضان(، وتمكن خورشيد من اضاوة طقوا سرية ال  أتباع  ومريديلل   –بارضان  العالمين )خودان 

تحدث خالوللات  ما                                                                                الديوان( الذين سموا ويما بعد بل )ال ورشيديين( وكان هؤالء طوع بنان , لذلك كثيرا  (

عثمللان بللن الشلليخ أحمللد أو للللزعيم  بين  وبين البارضانيين اآلخرين الذين كانوا يللدينون بللالوالء للشلليخ

كانوا من سكنة مجمللع )قوشللتب ( جنللوب شللرق   الكردي مال مصطف  البارضاني. وهؤالء ال ورشيديون 

ف عليلل  عللل  يللد ضعلليمهم خورشلليد غيللر الملسللو أربيا ومجمع حرير وهللم الللذين تمللت تصللفيتهم مللع

وأخي  ادريي مع االيرانيين وللي هجللومهم عللل  قللاطع  بعد تعاون مسعود 1983السلطات العراقية عام 

 .حاج عمران.

  الكردية الكردية   البارزانيون وصراعهم مع القبائلالبارزانيون وصراعهم مع القبائل

 يعتبر الصراع الدامي مع عشيرة السورجية من أقس  وأشهر الصراعات التي خاضها البارضانيون.

خطللف ضوجللة أحللد                                                   م  دب  النزاع بين الجللانبين إثللر حادثللة قبليللة ب صللوص  8901                 ابتداءا  من سنة   

السورجي، وقيام أتبللاع  أغوات عشيرة الكوران )العشائر السبعة( من قبا محمد حاوظ  بن الشيخ محمد

بهم مرجاع الحق ال  نصاب ، مما أدى إل   الشيخ محمد البارضاني بقتل  بعد اسثغاثة العشيرة الكورانية

دموي وهجمات عل  قرى وديار القبيلتين قتللا ويلل  المئللات  فحال النزاع ودخول القبيلتين وي صراع است

 من الجانبين.

العشللرين حيللث قللام أتبللاع حللزب                                                              وبقيت آثار ذلك الصراع اللل  أمللد بعيللد وتحديللدا  اللل  نهايللة القللرن 

قاللاء شللقالوة وقتلللوا لناحية حرير وللي  بالهجوم عل  قرية )كلكين( التابعة 6/16 /1996بارضاني وي 

والعديد من السورجيين اآلخرين وتللم نهللب بيللوتهم  حسين آغا السورجي ضعيم السورجيين السورانيين 

كانللت قللد وتحللت لهللم ذراعيهللا واسللتقبلت أول اجتمللاع للجبهللة  وقراهم عل  الللرغم مللن ان تلللك القريللة

السللورجي ان السللوداوية   .  ويذكر الكاتب المهندا نجللاة عمللر خاللر1991الكردستانية بعد انتفاضة  

 تطبعان القيادة البارضانية, وان هذه ال صال الشريرة معرووة لدى االكراد, إذ ال  وال يانة وروح االنتقام

تصفيتهم عللل  يللد                                                                               يحتاج المرء تحقيقا  ليعرف ان كثيرين من الزعماء والقيادات الكردية الم لصة تمت

  تلك القيادة البارضانية.

المقاومللة الشللعبية الشلليوعية وللي  نصار وأتباع مللال مصللطف  البللارضاني مللعشارك أ 1959وي سنة 

العديللد مللن علمللاء الللدين االسللالمي  اخمللاد انتفاضللة الشللواف وللي الموصللا, وتللم اغتيللال وتصللفية

 .ضرع الحقد والبغااء بين االكراد وأها الموصا والش صيات االسالمية والقومية الموصلية بغية
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أتباع  باغتيللال الشلليخ صللديق ميللران ضعلليم عشللائر خوشللناو وللي    أمر مال مصطف  1960وي سنة  

مسعود البارضاني باغتيال العالم الكردي الللدكتور عمللر ميللران, حيللث تللم  أمر 2006شقالوة, ووي سنة 

 مصيف صالح الدين وشقالوة. تصفيت  ما بين 

زيبللاري شللقيق سوار( بقتا الشيخ أحمد ال أمر مال مصطف  البارضاني تابع  )عيس  1960وي سنة  

ضيباري وضير ال ارجية العراقللي الحللالي, وتللم للل   محمود الزيباري رئيي عشيرة الزيبار وعم هوشيار

 .ما أراد

أمر مال مصطف  البارضاني بقتا خمسللة مللن أغللوات عشلليرة بللرواري بللاال )العليللا(,   1963وي سنة  

 مع خادم  أحمد جغسي وللي شللهر بارضاني بتنفيذ هذا االمر, وقد تمت تصفية هذا المجرم وقام مال نبي

مللن قبللا  من قبا أبناء عشيرة البرواري, ولوال هروب أسعد خوشبي وابن  سليم وحمايتهم  1975آذار  

سللوار ومللال  بعض خدامهم من أبناء قرية مايي وهرور وبيدوه  لكان مصيرهم مصللير سلللفهم عيسلل 

 نبي.

مال مصللطف  كللا مللن أحمللد آغللا  قتا أسعد خوشبي مسؤول منطقة بهدينان بلمر من  1966وي سنة 

صللدقي بجماعللة جللالل الطالبللاني أثنللاء  وسعيد آغا من أغوات مدينة العمادية بسبب التحللاق ابللن االول

 . 1964                        انشقاق  ابتداءا  من سنة

 تم قتا تيلي كردي الدوسكي عل  يد شرذمة من عشيرة الدوسكي خادمة مسيادهم  1966وي سنة 

  ·مفبركة وي مقر الفرع االول لحزب بارضاني بتهم 1987ادريي عام   البارضانيين, وتمت تصفية ابن 

عائلت  بمن ويهم والللده  وي شهر آذار أقدم مال مصطف  عل  قتا واخر ميرك  سوري مع جميع اوراد

  ·تحظ  بدعم م تلف الفئات الكردية عاما( ال لذنب سوى أن  ش صية قيادية 94العجوض )أحمد آغا  

عللل  يللد جللالوضة الفللرع االول لحللزب   النقشللبندي  ية الشلليخ واللا الللدين تمللت تصللف  1987وي سنة  

 ·بارضاني

تللم اغتيللال علللي بللك السللليفاني ونجللل  عللل  يللد جهللاض الباراسللتن بعللد التعللاون مللع   1999وي سنة  

وي مدينة الموصا, والسللبب يعللود اللل  ان المرحللوم علللي بللك كللان قللد اجهللز عللل   الم ابرات العراقية

بسللبب كللون االخيللر قللد اقتللرف جللرائم كثيللرة بحللق  1975مايت  وي شهر آذار المجرم عيس  سوار وح

 )هذا المقطع من دراسة مطولة للكاتب(. .                     خصوصا  وي منطقة ضاخو االكراد

 

*  *  * 
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  ق ق ــححــململ
  

  حرب )أم الكمارك( بين الميليشيات العنصرية حرب )أم الكمارك( بين الميليشيات العنصرية 

شللللللللمركة يالب

محتروون  مرتزقة 

وقتللللة اليعرولللون 

العواطلللللللللللللللف 

 ويمارسللون القتللا

حرق والتللدمير وال

بلللللال رحملللللة أو 

شلللللفقة يقتللللللون 

والتركمللان  العرب 

واآلشللللللللللوريين 

يسلللم  والعجيب لم

من جرائمهم حت  امكراد أنفسهم. خالل أعوام الستينات خا  المللال البرضانللي معللارك مللع الريكللانيون 

طي والبرواريون والزيباريون سقط خاللها آالف الاحايا ولقللد قتللا د. شللفان سللكرتير الحللزب الللديمقرا

محمللود عثمللان  .. وقد قللال د.ة التركيةالجندرم                                                        الكردي لتركيا الذي التجل ال  البرضاني طالبا  حمايت  من 

  محكمة رسمية بلن البرضاني هو من قتا د. شفان. ن  مستعد للشهادة أماملب

عللن االنتهاكللات  mde14/wuo1/94أصدرت منظمللة العفللو الدوليللة وثيقللة بللرقم   1994/6/1ووي  

ويهللا )).. وعللل  مللدى الشللهر الماضللي أسللر الجانبللان مئللات مللن  بهللا الحزبللان الكرديللان جللاءالتي قللام 

القتال الدائر ولئن كان العشرات منهم قد أطلق سراحهم مللن خللالل عمليللات  المقاتلين والكوادر وي اطار

سللتاني وقد تردد ان قوات كا من الحزب الديمقراطي الكردستاني واالتحللاد الللوطني الكرد تبادل امسرى

أعاللاء  مللن  51                                                                        قامت بقتا عدد من امسرى عمدا  وقد تلقت منظمة العفو الدوليللة أسللماء وتفاصلليا  قد

آيار وللي  23و 2الديمقراطي الذي ادع  أن الوطني قد أعدمهم بعد القبض عليهم وي الفترة بين الحزب  

 1994قة ان  وي شباط الوثي قلعة دضه ورانية وكويسنجق والسليمانية ودربندخان وجوارقورن  ثم تؤكد

لتقصي الحقائق وتلكد ال  ان قللوات كللا مللن  توج  من منظمة العفو الدولية ال  شمال العراق وي جولة
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كمللا كانللت هنللاك  1993من امسرى وي كللانون االول  الطروين المتصارعين تعمدت قتا بعض من لديها

 يا بجثث بعض القتل ((.الطروين بتعذيب امسرى والتمث أدلة ووتوغراوية وطبية عل  قيام
 

والذي نشب بسللبب اخللتالف حللول مللن هللو صللاحب   1996عام    وقد تسبب الصراع الكردي/ الكردي

مقابا الغذاء وتحصيا رسللوم الجمللارك وبسللط منللاطق النفللوذ حتلل    الحق وي تلقي أموال برنامج النفط

ن يسللمح لهللم بللدخول امعداء ال  أن يستعين مسعود بقوات صدام حسللين وأ وصلت الحالة بين االخوة

عل  معارضي النظام ومساعدة مسعود وي التغلللب عللل  جللالل الطالبللاني وطللرده  مدينة أربيا والقبض

 ألف ناضح كردي ال  ايران واني أطلب من كللا 75ألف قتيا كردي و 25ونتيجة هذه العملية  من أربيا

القيللادات  المجللرمين مللن عراقي سواء كان عربي أو كردي أو آشوري أو تركماني لحقلل  أذى مللن قبللا 

الطالبللاني وآخللرين بجانللب صللدام  الكردية أو أذى لعائلت  أن يطالبوا بمحاكمة مسعود البرضانللي وجللالل

منذ تلسيي الدولة العراقية الحديثللة ولحللد  حسين وأعوان  وكا من اقترف جريمة بحق الشعب العراقي

 .لجديدوسليمة لبناء عراقنا ا الوقت الحالي لكي نبدء بداية صحيحة
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و )طالب و )طالب أأالبيشمرك ة تعني: )االنتحاريون( البيشمرك ة تعني: )االنتحاريون( البيشمرك ة تعني: )االنتحاريون( البيشمرك ة تعني: )االنتحاريون( 

 الموت(!!الموت(!!
 
 كامل علي ـ دهوك 

 

                                                                                      البيشللمرك ة باللغللة الكرديللة تعنللي الفللدائي او المتقللدم للمللوت وتتكللون الكلمللة مللن مقطعللين، )بللي  

                                                                                             ومرك ة(، بي  تعني )الم تقدم( أم ا كلمة )مرك ة( وهللي تعنللي )المللوت(. وبهللذا تعنللي: )االنتحللاريون( أو 

  طالب الموت(!!)

                                                                                        ويطلق تسمية )البيشمرك ة( عللل  الميليشلليات التابعللة للحللزبين الكللرديين، الللديمقراطي الكردسللتاني 

 بقيادة مسعود البارضاني واالتحاد الوطني الكردستاني بقيادة جالل الطالباني.

وللي عللام                                                                                البيشمرك ة مصطلح اطلق للمرة امول  عل  المن رطين وي قوات جمهورية مهاباد الكردية 

                                                                              وكان الهدف االساسي من التلسيي تكوين قو ة ضللاربة ونللواة لجللي  دولللة كردسللتان الكبللرى.   1926

                                                                                         هذه الدولة الحلم ) كانت وصية المال مصطف  البن  مسعود قبا ووات  هو عدم الت ل ي عللن حلملل  مهمللا 

اء الشللمالية كلف االمر من تاحيات( وحسب خارطتها المنشورة وي جميع انحللاء العللالم ستاللم االجللز

والوسط  مللن العللراق )محاوظللة دهللوك واربيللا والسللليمانية وكركللوك والموصللا وديللال ( وقسللم مللن 

                                                                                    محاوظة صالح الدين كقااء طوضخورماتو والنواحي ينك يجة وبسللطاملي وامرلللي وسللليمان بللك وكلهللا 
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سللتان الكبللرى                                                                               مناطق تسكنها عشائر البيات التركمانيللة. اضللاوة اللل  االراضللي العراقيللة ولللن  دولللة كرد

ستبتلع حوالي ثلث أراضي الجمهورية التركية كوالية وان ودياربكر وشيرناك واوروللة وغللاضي عنتللاب 

 اضاوة ال  ميناء عل  البحر االسود وأجزاء من الجمهورية االيرانية االسالمية والجمهورية السورية.

                            ارضاني اللل ذي كللان منفيللا  اللل                                                                 بعد اصدار الزعيم الراحا عبدالكريم قاسم عفوا  عن المال مصللطف  البلل 

االتحاد السوويتي رجع االخير ال  العراق واستلم قيادة الحركة االنفصالية الكردية مرة اخرى وبهذا بدأ 

                                                                                           الناللال المسللل ح الفعلللي للبيشللمرك ة. او ل انجللاضات البيشللمرك ة الناللالية كانللت اقتللراوهم وبالتعللاون 

تموض مللن عللام  12                                لرهيبة ثم  تلتها مجزرة كركوك وي والتنسيق مع الحزب الشيوعي مجزرة الموصا ا

                                                                                     وراح ضحيتها العشرات من خيرة شباب وقادة التركمان واستمرت المجزرة لثالثة أيلل ام بلياليهللا   1959

                                                                                             وتم  سحا وتقطيع أجساد الشهداء وتعليقها عل  اعمدة الكهرباء كما تم  نهب جميع الم اضن والللدكاكين 

                                                                 ن واتللذك ر جيللدا وانللا صللبي وللي العاشللرة مللن العمللر حالللة مكتبللة والللدي بعللد العائدة للمواطنين التركما

عمليات النهب وكم عانينا من ضائقة مالية بعد تلك المجزرة بالرغم من التعوياات الماليللة القليلللة مللن 

 قبا الحكومة التي كانت يرأسها الزعيم الراحا عبدالكريم قاسم.

                                              العللراقيين وبللاالخر التركمللان آثللارا  ال يمكللن محوهللا                                       إن  هذه المجللاضر الوحشللية تركللت وللي ذاكللرة 

 بسهولة كما ضرعت بذور التفرقة والكراهية بين العرب واالكراد وبين التركمان واالكراد.

                                                                                            أ ستعم لت  البيشمرك ة وي العهد الجمهوري وي محاربة الحكومات ال تي تعاقبت عل  الحكم وي العللراق 

                                          ، وخالل تلك الفترة انشللطرت انشللطارا  أميبيللا  2113نيسان من عام  لغاية االحتالل االمريكي للعراق وي  

ال  شطرين نتيجة النشقاق جالل الطالباني عل  قائده المال مصطف  البللارضاني وتشللكيل  حللزب االتحللاد 

                                      الكردستاني ال ذي ات  ذ خطا  يساريا .

تهم بالفرسللان أو                                                                   شطر جالل تحالف مللع حللزب البعللث االشللتراكي وسللم ت الحكومللة البعثيللة ميليشلليا

                                                                                          أوواج الدواع الوطني وانام  ال  هللؤالء بعللض العشللائر الكرديللة المعارضللة لسياسللة البللارضانيين، أملل ا 

البارضاني وميليشيات  وقد اطلقوا عل  هؤالء تسمية )الجللاش( وتعنللي الجحللوش وهنللاك تسللمية اخللرى 

                           ن البيشللمرك ة واشللتهر بتسللمية                                                               شاعت وهي تسمية الجالليين نسبة ال  مام جالل، أم ا الشللطر الثللاني ملل 

 المالليين نسبة ال  المال مصطف  البارضاني.

                                                                             نشب صللراع دامللي بللين الشللطرين وخللل ف االالف مللن القتللل  والجرحلل  مللن اوللراد الشللعب الكللردي 

                                                                                             المنكوب بقادت . بعد هزيمة الجي  العراقي وي الكويت اتحد  شطرا البيشللمرك ة واحتللل وا مدينللة كركللوك 

ن القللوات الحكوميللة ونهبللوا الم للاضن والللدوائر الحكوميللة وبللاالخر دوائللر الطللابو وقتلللوا المئللات ملل 

                                                                                        والنفوا، كما نهبوا جميع السيا رات الحكوميللة وعللدد كبيللر مللن سللي ارات سللكان المدينللة وقللد حللاولوا 

                                                                                            االستيالء عل  سيارتي ال اص ة ولكن ي اخفيتها وي مراب جارنا الكردي الطي ب كاك عثمان. عند اقتللراب 



21 

 

                                                                                         قوات الحكومية من كركوك وقبا دخولهم ال  المدينة بيومين هربت قوات البيشللمرك ة باتجللاه الشللمال ال

                                                                                       بعد بث  هم االشاعات بللين المللواطنين بلللن  جللي  صللد ام سلليعد م جميللع الشللباب بللدون تمييللز وسيسللتعما 

شللمال العللراق  االسلحة الكيمياوية ضد الجميع، لذلك هربت االف من العوائا من سللكنة المدينللة باتجللاه

                                                                                      وقطعوا مئات الكيلللومترات مشلليا  عللل  االقللدام، وبعللد وصللولهم اللل  المللدن الشللمالية اسللتمرت عمليللة 

                                                                                              الهروب من  قو ات صد ام حسين احتل ت مدينة اربيا والسليمانية ودهوك أياا ، ولم يكن هناك غير خيللار 

                                      االالف المؤل فة من العللراقيين الحللدود بعللد                                                             أمام الجموع البشرية إال  التو ج  نحو الحدود التركية، وعبر ت  

                                                                            اجتياضهم الجبال الوعرة وأ سكنوا وي م يمات الالجئين وي محاوظة شيرناك التركية.

بعد اعالن المحاوظات الشمالية كمنطقة امنة من قبا قوات التحالف وصدور قرار من االمللم المتحللدة 

التحالف بمسللاندة تركيللا( ورجللع أكللراد الحللزبين                                                   بذلك، تم  حماية المنطقة من قبا قوات المطرقة )قوات 

ال  شمال العراق وتقاسموا النفوذ ويها، محاوظة السليمانية )معقا الجالليين( أصبحت مللن نصلليب مللام 

                                                              جالل وحزب  أم ا محاوظتي دهوك واربيا وكانت من نصيب مسعود وحزب .

ارد كمللارك بوابللة ابللراهيم ال ليللا أحتدم الصراع كالعادة بين االخوة االعداء بسبب التناوي عل  مللو

                                                                                         وضحفت قوات البيشمرك ة التابعة لجالل الطالباني نحو اربيا وحاصرتها وأوشللكت عللل  احللتالل المدينللة 

                                                                                      ولكن  مسعود البرضاني طلب المدد مللن الللرئيي صللد ام حسللين منقللاذ عرشلل ، ولللم يكللذ ب صللد ام ال بللر 

جالل وهرب باتجللاه حللدود الدولللة الحليفللة للل  أي                                                  ولرسا قوات  لنجدة مسعود وبيشمرك ت  وبذلك اندحر

 ايران.
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                                                                                       عند دخول قو ات وم ابرات صد ام ال  اربيا تم  اعتقال واعدام عدد مللن منتسللبي أحللزاب المعارضللة 

                                                                                                العراقية ال ذين كانوا تحت حماية قوات المطرقة وال ائن مسعود البارضاني وبيشللمرك ت ، أملل ا البقيللة مللن 

                                                              اللل  خللارج العللراق وتللم  كللذلك احللتالل مكاتللب أحللزاب المعارضللة العراقيللة هللؤالء واسللتطاعوا الهللرب 

                                                                                             واالستيالء عل  مستنداتها وأغلقت مكاتب الجبهة التركمانية ومحطة االذاعة التابعة لها كمللا تللم  اعللدام 

                                                                                   عدد من منتسبي االحزاب التركمانية المعارضة لحكم صد ام وسيق قسم منهم ال  سجن ابوغريب.

                                                                               العجالة ان  البيشمرك ة أ ست د موا من قبا قادتهم المتعطشين للسلطة والمال لتحقيللق   نستنتج من هذه

 أغراضهم الش صية وي االستحواذ عل  المال والسلطة.

                                                                                         إن  اكثر متارر من المعارك التي خاضها البيشمرك ة كان الشعب العراقي وباالخر اخواننا االكراد، 

مع حزب البعث ضد بنللي جلدتلل  وكللذلك تحللالف مللع الحكومللة                                       وجالل حارب الحكومة العراقية ثم  تحالف 

                                                                                          االيرانية ضد أبناء وطن ، أم ا مسعود وقد حارب الحكومة العراقية ثم  تحالف مللع صللد ام حسللين وحللزب 

البعث ضد أبناء قوميتلل ، وال ي فلل  عللل  أحللد تحللالف قللادة الحللزبين الكللرديين بشللطريها مللع االنجليللز 

 ذه الفترة العصيبة من تاريخ العراق.واالمريكيين واسرائيا خالل ه

                     قامت قللوات البيشللمرك ة  2113بعد قرار جورج دبليو بوش وبطانت  من الصهاينة غزو العراق سنة 

                                                                                             بمساعدة قوات التحالف الغربي اثناء االحتالل وقد موا لهم اقص  ما وي جعبتهم من الدعم وذلك بعللد ان  

بعد قرار البرلمان التركي بعللدم السللماح للقللوات االمريكيللة                                         يئي  االمريكيون من االستعانة بتركيا وذلك  

 من است دام االراضي التركية للعبور وشن الهجمات عل  القوات العراقية من الشمال.

                                                                                   لكا   خللائن مكاولللة وكانللت مكاولللة مسللعود وجللالل وبيشللمرك تهم ابللتالعهم حصلل ة االسللد مللن الوليمللة 

                                                    ، وقد احتل وا مدينة كركوك والموصا وأجزاء من محاوظتي العراقية، وماضالوا ينهشون وي جسد العراق

 ديال  وصالح الدين والحبا عل  الجرار.

                                                                         ن ق ا  حوالي ألللف مللن البيشللمرك ة اللل  جزيللرة غللوام مللن قبللا الم للابرات االمريكيللة،   1966وي عام  

يلية الكرديللة                                                                            ويشك ا هؤالء االن وبعد عودتهم ال  العراق مع قللوات االحللتالل ورقللة االغتيللاالت االسللرائ

التي قامت بتنفيذ االغتياالت ضد العلماء وأساتذة الجامعات من الوطنيين العراقيين، كما يقومون بللزرع 

 بذور الفتنة بين االديان والطوائف الم تلفة وبين م تلف المكونات االثنية للشعب العراقي.

                      مايللة بيشللمرك ة الحللزبين                                                                وي البداية استقر ت هذه المجموعة االرهابيللة وللي مدينللة كركللوك وتحللت ح

                                                                                              الكرديين الشووينيين ثم  تحر كت مجموعة من هؤالء لتنفيذ عمليات االرهاب وي بغداد والحل ة. وي مدينة 

                                                                                     كركوك نف ذ هؤالء المجرمين عد ة عمليات لالغتيللاالت لش صللي ات تركمانيللة وعربيللة وكرديللة معارضللة 

                                              ي ة بالنفط ال  دولتهم الحلم كردستان الكبرى. لم ططاتهم التوسعية وأهداوهم وي ضم مدينة كركوك الغن
 نشاطات األجهزة األمنية لألحزاب الكردية نشاطات األجهزة األمنية لألحزاب الكردية 
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 فرهاد مصطفى                                                                   

 باحث وكاتب كردي 

هناك عدد كبير مللن 

امحزاب الكردية تقللوم 

بعمليللة غسللا أدمغللة 

الكللرد عللل  المفهللوم 

لقلللللللومي الاللللللليق ا

)كوردايللللل  تلللللي( أي 

بعبللللللارة أخللللللرى أن 

عمليللة الكوردايلل  تللي 

تحلللا محلللا اإلسلللالم 

كدين وعقيللدة، وهنللاك 

حزبللان رئيسلليان وللي 

كردسللللتان العللللراق.. 

 وهما:

الحللللللللللللللللللزب  -

ومؤسس  الحقيقي إبراهيم أحمللد وآخللرون، ووللي   1926/  8/  16الديمقراطي الكردستاني. وتلسي وي  

لقيام  بعدة حركات عشائرية ضد الحكومللة        نظرا    ال مصطف  البارضاني،امخير استحوذ عل  الزعامة م

 .1925 – 1923الملكية العراقية ما بين  

مللن عللدة تيللارات  1975/ 1/6والحزب الثاني هو االتحللاد الللوطني الكردسللتاني الللذي تلسللي وللي   -

طف ، والثاني ال ط سياسية متباينة أولها )الكوملة( أي تجمع الشغيلة الكوردي بزعامة نوشيروان مص

 بقيادة وؤاد معصوم.  العريض بقيادة جالل الطالباني والثالث ال ط االشتراكي

أما الحزب الرئيسي وي كردستان إيران وهو الحزب الديمقراطي الكردستاني عل  غرار وصلليف  وللي 

جمهوريللة  العراق، ونستطيع القول بلن الحزبين توأمان من بداية ظهورهمللا المشللترك كللان أثنللاء قيللام

وللي إيللران، أمللا حللزب العمللال الكردسللتاني وهللو الحللزب الرئيسللي وللي  1927-1926مهابللاد الكرديللة 

 .1982كردستان تركيا وقد تلسي عام 

ويعد الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي أول حزب وكر وللي إنشللاء منظومللة أمنيللة خاصللة بلل ، 

. ووللي 1975آذار  22ولغايللة  11/9/1961مللن  وخاصة بعد قيام  بمحاربللة الحكومللة العراقيللة ابتللداء  
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توطللدت العالقللات بللين مللال مصللطف  وشللاه إيللران ممللا حللدا بجهللاض الم للابرات اإليرانللي  1963سللنة 

)الساواك( إل  التغلغا وي كردستان العراق، بعد قيام عالقات بللين الحركللة الكرديللة العراقيللة وإسللرائيا 

كان مقيما وي ورنسا ول  عالقات مع الوكالللة اليهوديللة  عل  يد كاميران بن عالي بن بدرخان باشا الذي

 قبا إنشاء الدولة العبرية.

                                                                                       بعد دخول جهاض الم ابرات اإلسرائيلي إل  مقر البارضاني وي ك اللة وحاج عمللران بواسللطة السللاواك 

م اإليراني، قام الجهاضان )الموساد والساواك( بالتفكير وي إنشاء جهللاض كللردي أمنللي يللرتبط بهمللا ويقللو

بمهمة الحصول عل  المعلومات السياسية والعسكرية واالقتصادية عن العراق الذي كان عدوا مشللتركا 

إليللران وإسللرائيا. والحقيقللة أن تلسلليي جهللاض م للابرات كللردي ترجللع إللل  منتصللف السللتينات ولكللن 

ابرات مسعود بارضاني يذكر وي كتاب  )البارضاني والحركللة التحرريللة الكرديللة( أن تلسلليي جهللاض الم لل 

، عل  أية حال وان الجهاض تشكا من أقرب 1967)الباراستن( ويعني الحماية أو الوقاية يرجع إل  سنة  

                                                                                           الناا إل  البارضاني أمثال شكيب عقراوي، حيث كان والده عميال  لالنكليز، وورنسوا حريري الذي كان 

                         بللارضاني وأصللبح م لصللا  للل . ، وعل  إثرها انظم إللل  حللزب ال1963                                 معلما  معينا  وي قصبة بارضان عام 

وتذكر مصادر حزب الطالباني بلن ورنسوا كان يحما اإلبريق للبارضاني عندما يللذهب إللل  ال للالء، كمللا 

وللي  1975انام إل  الجهاض محمد هرا ين من أهالي السليمانية، وقتا بعيللد انهيللار الحركللة الكرديللة 

 لبارضانية.إيران من  كان يعرف امسرار المالية وغيرها ليسرة ا

المشرف عل  الجهاض هو مسعود البارضاني نفس  الذي ذهب إل  إسرائيا وللي عللدة دورات تدريبيللة، 

بعللد اتفاقيللة  1971كما ذهب إليها أياا عزيز عقراوي الذي أصبح وضيللرا وللي الحكومللة العراقيللة عللام 

اع جمللع معلومللات مهمللة                                                                          آذار. وكان جهاض الباراستن وي البداية بسيطا  وي الشكا والتنظيم ولكن  أستط

، حيث قام هذا الجهاض بعدة عمليات، حيث تمكن من إصللابة 1971عن الجي  العراقي وخطط  قبا عام 

مدير أمن أربيا عن طريق تفجير قنبلة، كما قام بعدة عمليات إرهابية يللذكرها واضللا البللراك وللي كتابلل  

أصللبح هللذا الجهللاض شللب    1975ديللة عللام  )البارضاني بين امسطورة والحقيقة(. بعد انهيار الحركة الكر

كان لهذا الجهللاض دور كبيللر وللي تصللفية العديللد   1991مشلول ولكن  لم ينت . وعندما حدثت أحداث عام  

 من رجاالت اممن واالست بارات وضباط الجي  العراقي وكوادر حزب البعث.

إللل  العماديللة  1991وب صوص محاوظة دهوك وقد تم نقا أكثر من مائة أسللير وللي شللهر آذار عللام 

                                                                                        ومنها إل  ديرالوك حيث قتلوا رميا  بالرصللاص وألقيللت جثللثهم وللي نهللر الللزاب الكبيللر، وهللؤالء كللانوا 

                                                                                   ضباطا  وي اممن واالست بارات وبعض كوادر حللزب البعللث وبعللض امكللراد المتعللاونين مللع الحكومللة. 

والي مائللة رجللا مللن وغني عن القول أن أسرة جيايي بن ديوالي آغا ضعيم عشيرة الدوسللكي حمللت حلل 

وأنقللذهم. أمللا  31/3/1991كوادر الدولة وبقوا وي أمان إل  أن جللاء الجللي  العراقللي إللل  دهللوك وللي 
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الذين كانوا قد أحتموا وي دار إبراهيم الحاج ملللو رئلليي عشلليرة المللزوري آنللذاك، وقللد غللدر بهللم وتللم 

ناها آنفا. وللتاريخ ولن أحد ضباط تسليمهم إل  جهاض الباراستن حيث تم قتلهم بالطريقة البشعة كما ذكر

وللي منللزل أحللد مللدعي العلللم، ولكللن مللع امسللف ولللن هللذا   12/3/1991اممن وي سرسللنك اختبللل يللوم  

                                                                                         الش ر لم يقتد  بلم هاني أخت علي بن أبي طالب عندما أجارت أحد المشركين وقال لها الرسول )ص( 

 ويعتقد ان  من أهالي امنبار.  لقد أجرنا من أجارت أم هاني، وسلم  إل  الباراستن وقتا،

 وللحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارضاني ثالثة أجهزة أمنية وهي:

جهاض الم للابرات الللذي يسللم  )الباراسللتن( أو التايبللت ومعناهللا التنظلليم ال للاص، وكللان يللرتبط   -1

البللارضاني النجللا امكبللر بالحزب مباشرة وي السابق واآلن المشرف العام علي  أو رئيسلل  هللو مسللرور 

لمسعود البارضاني وهو خللريج كليللة وللي واشللنطن وت صصلل  العالقللات الدوليللة، ولهللذا الجهللاض وللروع 

رئيسية وي دهوك، ضاخو، سنجار، الموصا، أربيا، شقالوة، صالح الدين، كركوك، السللليمانية، قاللاء 

 يسية:السوران )راوندوض وديانا( وهذا الجهاض ينقسم إل  ثالثة أقسام رئ

 الباراستن ومعناها الحماية أو الوقاية. -أ

 التايبت وتعني ال اص. -ب

                       ب  رك ري وتعني الدواع. -ج

ورؤساء امقسام الثالثة مسؤولين أمللام رئلليي الجهللاض وللي كللا منطقللة أو وللي كللا وللرع مللن وللروع 

فللرع الشللي ان الحزب، وبعض الفروع للحزب ال يتواجد ويها مقر رئيسي للباراستن وإنما للل  ممثلللين ك

)عين سفني( والعمادية، وهذا الجهاض ل  مقر رئيسي وي مصلليف صللالح الللدين وتحديللدا وللي )سللره ره 

ش( غرب مقر مسعود البارضاني ويتكون من ثالثة طوابق مجهزة برقابة تلفزيونية وكاميرات للمراقبللة 

 وموقع  يشرف عل  سها أربيا من جبا بيرمام.

( ومللع الموسللاد وعالقتلل  ضللعيفة مللع (CIAالم للابرات اممريكيللة  ولهذا الجهاض عالقات قوية مللع  

( جندرمللة اسللت بارات تشللكيالتي، CITو)  ( ملللي اسللت بارات تشللكيالتيMITاالست بارات التركية )

 ومع الم ابرات اإليرانية )الساوما( واست باراتها )االطالعات(.

لالغتيللاالت، وغالبيللة امعمللال  ووي الحقيقة ولكي نكون منصفين ولن هذا الجهاض ل  وحللدات خاصللة

اإلرهابية التي جرت وي الموصا وأطراوها من عما هذا الجهاض أما بصورة مباشرة عن طريق عمالئلل  

أو عن طريق إرسال معلومات إل  الفرقة العسكرية الثالثة المتمركللزة وللي موقللع الكنللدي شللمال شللرق 

رهللاب، كمللا أن لهللذا الجهللاض تنسلليق مللع الموصا حيث يقوم الاباط الكللرد بتنفيللذها بحجللة مكاوحللة اإل

است بارات وضارة الداخلية العراقية من غالبية الكوادر وي الموصللا وكركللوك مللن أتبللاعهم، وال ننسلل  

أن لحزب جالل الطالباني جهاض آخر يسم  )ضانياري( أي المعلومات، ويقللوم بللنفي المهللام التللي يقللوم 
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                                                  قا وي الموصا، والجهاضان ال ينسقان معا إال  وللي اممللور بها )الباراستن( وي كركوك وديال ، وبنشاط أ

 التي ت ر اممن القومي الكردي.

وعندما تشكا ورع مديرية الم ابرات العراقية وي دهوك بعد االحتالل وان الباراستن نقا إلي  نصللف 

هي ورع كوادره أي يمكن القول إن جهاض الم ابرات العراقي وي دهوك وغيرها وي المحاوظات الكردية 

من وروع جهاض الباراستن. وهذا الجهاض كمللا ذكرنللا لديلل  تنسلليق مللع جميللع أجهللزة وم للابرات الللدول 

 وغيرهم.  CIAاإلقليمية والعالمية، حيث يعطي المعلومات إل  كا من إيران وتركيا وإسرائيا و

تهللددها من المعلوم أن مهمة جهاض م للابرات أيللة دولللة هللو حمايللة أمللن الدولللة مللن امخطللار التللي 

ومكاوحة شبكات التجسي التي تعما عل  إيصال ما يتعلق بالبلد إل  الجهات امجنبية لقللاء ثمللن، بينمللا 

يتجسي عل  العراق نفس  ويقوم بنقا المعلومات إل  الجهات امجنبية التللي   جهاض الباراستن هو الذي

                                        ذكرناها آنفا  حسب ما تملي  علي  مصلحت .

 كوادر الباراستن وي الموصا والمناطق المحيطة بها:  وويما يلي بعض أسماء كبار

رئيي جهاض الباراستن وي دهوك هو علي تتر نيروي وهو يحما شللهادة دكتللوراه وللي التللاريخ  •

الحديث يجيد الكردية والفارسية وال يجيد العربية، وهو وي الحقيقة من كوادر حزب العمال الكردستاني 

راقية وتم إطالق سراح  ويما بعد، وامسللتاذ المشللرف عليلل  وللي التركي وسبق أن اعتقلت  السلطات الع

 الماجستير والدكتوراه هو د.عبدالفتاح علي يحي .

أما نائب  وهو ناجي أحمد عبد ي البيدوهي البللرواري وهللو خللريج دار المعلمللين واآلن يللدرا  •

ادات متوسللطة وللي كليللة القللانون شلللن  شلللن جميللع كللوادر امحللزاب الكرديللة الللذين للليي لللديهم شلله

وإعدادية، وتم قبولهم بقدرة قادر وي كليات القانون امهليللة ومللا أكثرهللا وللي كردسللتان، وهللو شلل ر 

                                       ، متللزوج مللن طبيبللة وكللان سللابقا  أول مسللؤول 1991كتوم قليا الكالم وقد أحد عيني  وي حللوادث آذار  

  ورنسللا وغيرهللا كمللا لجهاض الباراستن وي الموصا، وقد ذهب وي عللدة دورات تدريبيللة م ابراتيللة إللل 

 شارك وي دورات م ابراتية وي مصيف صالح الدين.

 أما رؤساء أقسام الباراستن وي دهوك وهم عل  الترتيب اآلتي:

                                                                   عثمان ك رماوي من عشيرة الدوسكي وهو مسللؤول قسللم الللدواع )بلل  ركلل رى( وهللو   آضاد سعدي •

رة وللي تصللفية العديللد مللن                                             يحصللا عللل  أي شللهادة، ويعتقللد أن للل  أدوارا  كبيلل  شلل ر شللب  أمللي لللم 

                                                                                      امش اص وي دهوك والموصا وأطراوهما، ال سيما ان  أبن أخت القاتا المشهور رجللب نبللي الك رمللاوي 

                         الملقب بل )رجو ك رماوي(.
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                                                                                شفان مصطف  من أهالي عقرة وهو مسؤول قسم الباراستن )الحماية( كان سابقا  مسؤول قسللم  •

ش اص الذين يتم اعتقالهم من قبللا الباراسللتن أو مللن قبللا الموظفين وي الدائرة، مهمت  التحقيق مع ام

 اآلساي  )اممن الكردي( لحساب الباراستن.

ريب  ر عبدالعزيز أتروشي وهو مسؤول القسم ال اص )التايبت( وهو شللاب صللغير مللن أسللرة  •

ض                                                                                          غالبية أورادها يعملون وي هذا الجهاض، وعم  بشير محمللد طللاهر أتروشللي كللان كللادرا  كبيللرا  وللي جهللا

الباراستن، وهو خريج كلية الزراعة وي الموصا وبعدها نقا إل  جهاض الم ابرات العراقي وللرع دهللوك 

                                                                                          كنائب ثاني للمسؤول، أما عم  اآلخر بهزاد محمد طاهر وهو يعما أياا  وي جهاض الباراستن مباشرة.

ؤول  أما جهاض باراستن الموصا الذي يقع وي الحللي العربللي قللرب ونللدق نينللوى أوبللروى ومسلل  •

يدع  محسن أبو بكر وهو خريج جامعة الموصا قسم الجيولوجي ومن قريللة سللويارى التابعللة لناحيللة 

جمانكي شرق سوارتوكا، وهو من عشيرة برواري سفل ، ومن أبرض مساعدي  أحمللد أمللين إيبللو وهللو 

 من أهالي منطقة سميا عشيرة السليفاني، وقيدار نبي كمكي مللن عشلليرة الدوسللكي وهللو خللريج كليللة

اإلدارة واالقتصاد جامعة دهوك، وحكمت كللوريم  مللن عشلليرة الدوسللكي، وهنللاك شلل ر آخللر يعتبللر 

مسؤول االغتياالت يدع  طاهر ماسيكي ل  شللقيق يللدع  عبللد ي ويعمللا مللديرا للرقابللة التجاريللة وللي 

 دهوك.

أما مسؤول جهاض باراستن سنجار وهو آضاد ميراني من عشيرة واضا مطني ميراني، ويساعده  •

 11ش ر يدع  حميد عمر من أهالي قرية صندور التي كانت وي امصا قرية يهوديللة تقللع عللل  بعللد 

كم شمال دهوك، والمدعو حميد عمللر كللان يعمللا وللي مكتللب عالقللات الحللزب الللديمقراطي الكردسللتاني 

)حزب بارضاني( وي التسعينيات وي دمشق، وقد اعتقلت  السلطات السورية عل  أساا أن لديلل  عالقللة 

                                                                                         ع الموساد اإلسرائيلي. ويبدو أن السلطات السورية علمت من مصادر كردية بلن عددا  من يهود قريللة م

صندور قد ضاروا شمال العراق والتقوا ب  وبلسرت  وبقية أسر قرية صندور لذلك اعتقلت ، وبعد إطللالق 

للغللة العربيللة سراح  تم نقا خدمات  إللل  جهللاض الباراسللتن وللي سللنجار وهللو خللريج كليللة اآلداب قسللم ا

 جامعة الموصا.

                                                                                  أما مسؤول جهاض باراستن عقرة ويدع  الشيخ سعيد محمد من أهالي قرية ك لللي رمللان الواقعللة  •

قرب قرية بريفكا وهو من أسرة لها عالقة قديمللة بحللزب البللارضاني، وعملل  شلليخ علللو مسللؤول الفيلللق 

                   مسللؤوال  عللن الطللواريء         ضللابطا  امول وي بهدينان وي دهوك عل  الرغم من أميت . ولدي  شقيق يعمللا 

وي آساي  دهوك، ولباراستن عقرة سجن كبير يقع وي مقر الجي  الشعبي وللي عقللرة سللابقا، ويعتقللا 

 وي  عدد كبير من العرب الذين تم اعتقالهم وي الموصا وأطراوها.
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ما أما بالنسبة للعمادية والشي ان وال يوجد وي الحقيقة دائرة باراستن خاصللة بهمللا وإنمللا لللديه •

ممثلين خاصين بهما يرتبطان بباراستن دهوك. والمدعو هنللدرين خالللد شلللي هللو ممثللا الباراسللتن وللي 

الشللي ان، وهللو أبللن خالللد شلللي أحللد المجللرمين القللدام  الللذين كللانوا يرتبطللون بالباراسللتن سللنوات 

عل   السبعينات وكان قد قتا أحد العرب وابن  مع أحد الشبك أصحاب قرية الحسينية شرق شيف شرين 

الطريق الرئيسي بين الشي ان وباعدري، وبعللد الغللزو اممريكللي طللرد العللرب السللكان امصللليين لهللذه 

 القرية وسيطر عليها، بدعم من مسؤول المحور آنذاك المدعو عمر أوري .

. جهللاض اآلسللاي  )اممللن العللام الكللردي(: للحللزبين الكللرديين أمللن خللاص بهمللا يسللم  اآلسللاي  2

عام ومقر آساي  حزب بارضاني يقع وي أربيا أما مقر آساي  حزب الطالباني ويقللع الكشتي أي اممن ال

 وي السليمانية.

ولم يتوحد الجهاضان مع جهاضي الباراستن والزانياري رغم المحاوالت الحثيثة واالجتماعات العديدة 

ن وحمايللة التي عقدها المكتب السياسي للحزبين إلنشللاء جهللاض أمنللي خللاص بللامكراد يللدع  وكالللة أملل 

كردستان عل  غرار وكالة الم ابرات اممريكية، ورغم تعيين مسرور بن مسعود البارضاني عللل  رأا 

 هذا الجهاض ولن جهاضي الزانياري واآلساي  التابعين للطالباني لم ينظما إل  هذا الجهاض.

اركوش                                                                            أما ب صوص آساي  حزب بارضاني، ومديره العام هو )عصمت أرك ورشي( من أهالي قرية 

المزورية التي اناللمت إللل  التحللالف البللارضاني وللي بدايللة القللرن العشللرين وأصللبح رجالهللا يعتمللرون 

                                 العمامة الحمراء بدال  من السوداء.

 وممن )اآلساي ( التابعة للبارضاني عدة مديريات منها:

 أمن دهوك / أمن أربيا / أمن كركوك 

 لية:أما أمن دهوك وترتبط ب  المديريات الفرعية التا

أمن قااء دهوك / أمن قااء الشي ان / أمن قااء ضاخو / أمن قااء عقرة / أمللن قاللاء سللميا / 

 أمن قااء تلكيف / أمن قااء سنجار

ورغم أن أقاية سنجار وتلكيف والشي ان تابعة لمحاوظة نينوى، ولكن حزب بارضاني خصللر لهللا 

ة مللن محاوظللة نينللوى وإلحاقهللا بللاإلقليم مديريات أمن خاصة، وكلن  يريد سلخ هذه امجزاء مللن البدايلل 

 الكردي.

                                                                                    أما الهيكا اإلداري لمديريات آساي  حزب بارضاني وهو عللل  نفللي السللياق الللذي كللان سللائدا  عنللد 

                                                                                      مللديريات أمللن العللراق سللابقا ، وهنللاك مللدير ونائبلل  وشللعبة سياسللية والشللعبة الجنائيللة واالقتصللادية 

شللعبة بنللك المعلومللات، كمللا تللم تغييللر أسللم الشللعبة والتحقيللق، مللع إضللاوة شللعبة مكاوحللة اإلرهللاب و

السياسية إل  الشعبة المدنية )شارستاني( لمطابقت  مللع مبللاديء الديمقراطيللة المزعومللة القادمللة مللن 

 وراء البحار ولذر الرماد وي العيون.
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 ميكانيكية وإستراتيجية العمل األمني الكردي

ستان الكبرى التي تام أجزاء من ست دول وهي ليحزاب الكردية إستراتيجية عامة وهي أقامة كرد

حسب الترتيب: تركيا، إيران، العللراق، سللوريا، أذربيجللان، وأرمينيللا. أمللا بالنسللبة مكللراد العللراق ولللن 

إستراتيجيتهم تتامن إقامللة كيللان كللردي مسللتقا أو شللب  مسللتقا كونفللدرالي أو وللدرالي، تكللون جبللال 

 – أربيللا – العراق، وبهذا الترتيب وللان محاوظللات: دهللوك  حمرين حدوده الفاصلة مع القسم العربي وي

السليمانية وغالبية أجزاء محاوظة نينوى ما عللدا القسللم الغربللي مللن الموصللا وقاللاء حمللام   -  كركوك 

تكون ضمن الكيان الكردي بما ويها أقاية سنجار وتلعفر وبعللاج وتلكيللف                               العليا والحار، ولنها جميعا  

وم مللور، كمللا أن أجللزاء عديللدة مللن محاوظللة صللالح الللدين سللتقتطع والحمدانيللة والشللي ان وعقللرة 

عللن قاللاء بللدرة وجصللان             ديال  واال     باإلضاوة إل  أقاية شهربان )المقدادية( وخانقين من محاوظة

                                                                                   مللن محاوظللة واسللط وبعللض أجللزاء مللن محاوظللة العمللارة أي بعبللارة أخللرى ال يبقلل  للعللرب السللنة إال  

ن الموصا وصالح الدين، وإذا ما أضفنا إللل  ذلللك اقتطللاع أجللزاء مللن محاوظة امنبار وأجزاء صغيرة م

محاوظة امنبار لحساب محاوظة كربالء وهذا الم طط سبق أن تكلم ب  قادة ومثقفون أكراد عل  أسللاا 

 أن المناطق المتناضع عليها ليي خاصة بكردستان وقط با هناك مناطق أخرى وي العراق.

خالل إغداق امموال وشراء الللذمم عللل  جعللا كللا امقليللات القوميللة وقد عملت امحزاب الكردية من 

والدينية غير العربية تابعة بطريقة أو أخرى ليكراد، وللالفيليون الللذين يعيشللون وللي وسللط العللراق هللم 

إيرانيون ينتمون إل  القومية اللورية وهذه القومية لها مقوماتها ال اصة بها وي نظر علمللاء امجنللاا 

من جملليعهم مللن أتبللاع المللذهب                                                    بيين، ووي الوقت الحاضر ولللنهم يعتبللرون أنفسللهم ورسللا  واللغات الغر

الشيعي ولغتهم أقرب إل  الفارسية منها إل  الكرديللة، وال يسللتطيع سللكان بهللدينان والسللوران التفللاهم 

 بواسطة اللغة العربية.          معهم إال  

صفوي عندما غزا نادر شللاه الموصللا أما بالنسبة للشبك وهم قومية خاصة صغيرة تعود إل  العهد ال

وبقي قسم من أوراد جيش  وللي هللذه المنطقللة وأختلطللوا مللع بقايللا التركمللان ونشللل مللن هللذا   1723عام  

ن إلحاق هؤالء وأولئك بامكراد مع الطائفللة يالتكتا ما يسم  بالشبك، لذلك يحاول دعاة امكراد الشوويني

مللوال إللل  اميزيديللة وأصللبحوا هللم امكللراد امصللليين، اليزيدية التي تغير اسمها عللن طريللق إغللداق ام

وامطرف من ذلك أن المسلليحيين السللريان وهللم أبنللاء عمومللة العللربس من جملليعهم سللاميين أصللبحوا 

!!. والغر  من كا هذا هللو اقتطللاع أراضللي هللذه امقليللات وإلحاقهللا بللاإلقليم الكللردي عللن       أياا            أكرادا  

شدق بحقوق اإلنسان والقااء عل  اإلرهاب الصدامي والتكفيللري، عن الت                            طريق ما ذكرنا سابقا، واال  
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بين ليلة وضحاها. وهم يعروون                                                                  وال تدري هذه امقليات بلن أراضيها قد أستكردت وأنهم أصبحوا أكرادا  

 72أن أمكراد قد اعتدوا عليهم واليزيديون يقولون بلن امكراد قد قللاموا بعمليللة إونللاء لهللم عللن طريللق 

بية هذه الفرمانات أوت  بها علماء أكراد، كما أن امكراد ذبحوا المسلليحيين مللن اآلشللوريين ورمانا وغال

 1895-1892ووللي سللنوات  1827-1823والكلدان والسريان وامرمن وللي مللذابح عامللة وللي سللنوات  

 .1933ووي سنة  1918-1912ووي سنوات 

 التكتيك لتنفيذ مشروع تمزيق العراق 

 ة خطوات تكتيكية لتنفيذ مشروعها ال طير لتقسيم العراق، وكما يلتي:اتبعت امحزاب الكردية عد

خطط قادة امحزاب الكردية للسيطرة عل  الموصا وكركوك وسللرقة كللا   2113بغداد    احتاللعند   -أ

عللن سللرقة سللجالت النفللوا                                                             محتويات امجهزة اممنية من م ابرات واست بارات وأمن خللاص، واللال  

 الخ. د الزراعية وسرقة امموال والبنوك ودوائر الدولة والمعاما..والطابو وامراضي والعقو

طرد العرب والمسيحيين والتركمان وت ويفهم باإلرهاب والقتا عللل  أسللاا أنهللم يعتبللرون مللن  -ب

 أتباع النظام السابق.

 السيطرة عل  القرى الزراعية للمسيحيين والعرب والتركمان. -ج

 كين العرب وي دهوك والموصا وكركوك وديال  وحت  بغداد.السيطرة عل  عقارات المال  -د

تداول والكتابة باللغة العربية وي المحاوظات الكردية والمناطق التي وصللا إليهللا نفللوذهم المنع   -هل  

داخا الموصللا وكركللوك، ووللي اقللا االحتمللاالت إضللاوة اللغللة الكرديللة إللل  اإلعالنللات والالوتللات كلغللة 

 ة وحت  وي المناطق العربية الصروة. رئيسية تلتي بعد العربي

إنشللاء دوائللر أمنيللة لوسللاي  والباراسللتن واالسللت بارات العسللكرية )هاولكللاري( وللي المللدن  -و

 والقصبات العربية والمسيحية واليزيدية والتركمانية والمناطق الم تلطة.

/  تلكيللف  / وان  /مبللورج /  وايللدة  /  سميا  /كوير    /إجبار العرب السكان امصليين لمناطق م مور   -ض

عل  الرحيا بحجة انتمللائهم  / البعاج / سنجار / تلعفر /  قرقوش  /  برطلة  /  بحزاني  /  بعشيقة  /  الشي ان 

 للنظام السابق وبحجة مكاوحة اإلرهاب وهو السيف المسلط عل  رقاب أبناء الشعب العراقي. 

بللارضاني( وضانيللاري )م للابرات التنسيق مع امجهللزة اممنيللة الكرديللة مللن باراسللتن )م للابرات  -ح

طالباني( واآلسللاي  بنوعيهللا الطالبللاني والبللارضاني وبالتعللاون مللع الفرقللة العسللكرية الثانيللة والثالثللة 

وغيرها وي الموصا والكسكس لتصفية الزعامات والقيادات والمثقفين من العرب السنة ومللن التركمللان 

واليزيللديين مللن أتبللاع حللزب اإلصللالح والتغييللر  السنة ومن المسيحيين الوطنيين ومن الشبك الوطنيين 

 وإلصاق هذه التهم باإلرهاب والقاعدة.
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محاولة شراء الذمم من النفللوا الاللعيفة مللن بعللض العللرب والتركمللان والشللبك والمسلليحيين   -  ط

ن غالبيللة ميزانيللة الدولللة وتجنيللدهم للعمللا كمصللادر معلومللات وإدالء عللن طريللق إغللداق اممللوالس م

تتوضع بين أربعة أحزاب رئيسة وي العراق اثنان منها كرديان.. وميزانية اإلقللليم الكللردي   تانالعراقية ك

كانت أكثر من ميزانيات ثالث دول مجاورة للعراق وهي سوريا وامردن ولبنان.   2117-2112لسنوات  

سللعود وجميع هذه امموال تصب وي جيوب سراق الشعب الكردي والعراقي أمثال نيجيروان بارضاني وم

 وجالل طالباني وضوجت  هيرو بنت إبراهيم احمد وأخوها هلو.

امجهزة اممنية الكردية وبالتعاون مع أجهللزة الحكومللة العراقيللة مللن الم للابرات وم للابرات وضارة 

الداخلية واست بارات وضارة الدواع ومنظمة بدر قامت بعمليات تصفية نوعية للقللادة العللرب السللنة وللي 

ة جامعة وضباط وكوادر عليا من حزب البعث وعلماء دين ودعاة، أي ان  لم يقومللوا الموصا من أساتذ

 ابعمليات قتا عشوائية للعرب عل  غللرار مللا كللان يفعللل  النظللام السللابق ضللد امكللراد والشلليعة. ويبللدو

للعيللان أن امحللزاب الكرديللة نجحللت وللي عمليللات االغتيللال وتكريللد منللاطق واسللعة للعللرب والتركمللان 

ين أكثر مما وعل  النظام السابق وي المناطق الكردية رغم إمكانيات  الهائلة وهذا وللي اعتقادنللا والمسيحي

  يرجع إل  التنسيق واإلشراف المباشر للموساد اإلسرائيلي والم ابرات المركزية اممريكية.

   االساي  ترهب المواطنين
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  أجهزة المخابرات القومية العنصرية،أجهزة المخابرات القومية العنصرية،

  وقمعها الوحشي ألكراد العراق!وقمعها الوحشي ألكراد العراق!
 ميسان  / سلمى الفيلي

هناللللك ولللي شلللمال 

العراق، جهاضان أمنيان 

تابعلللللللان للحلللللللزبين 

العنصلللللريين: جهلللللاض 

االمللللن(  - )االسللللاي 

التلللابع مملللارة أربيلللا 

بقيلللللللللادة الحلللللللللزب 

اللللللللللللللللللللديمقراطي 

 الكردسللللللللللللللللللتاني،

 - وجهاض)ضانيلللللللللاري

االسللللت بارت( التللللابع 

دث العراقيللون عل  أجهزة امنظمللة البوليسللية التللي طالمللا تحلل   لالتحاد الوطني الكردستاني، وي ادائهما

بحقوق االنسان عن الفاائع التللي كانللت ترتكللب وللي دهاليزهللا عللل  مللرأى  والمنظمات الدولية المعنية

 المتمدن والمنظمة الدولية من دون أن يتحرك أحد أو جهة إلنقاذ المعتقلين مللن تلللك  ومسمع من العالم

  .المظالم واالنتهاكات الفريدة من نوعها وي تاريخ البشرية

تسبوا وضباط االساي  والزانياري الذين هم أتباع امحللزاب الطرضانيللة اذ يتفللنن القللائمون وجسد من

الجهاضين االمنيين وحسللب أقللوال العديللد مللن الاللحايا وتقللارير المنظمللات الدوليللة المعنيللة  عل  هذين 

 ة، مثللاالسللادي                                                                              بحقوق االنسان المهدورة وي العراق، وي ابتكار أساليب تعذيب مرعبة عجلل ز ت العقليللة

كهربائي صاعق عليلل  أو تمديللده عللل  االر                                                  وضع الاحية عاريا  وي حو  ماء مثلج وتسليط  تيار

                                                                                         عاريا  ومكبا االطراف ووضع قالب من الثلج عل  صدره أو تعليق  وي سقف الزنزانة مكبا اليللدين مللن 

م تسللليط أحللد ( ووضللع  وللي ضنزانللة انفراديللة وتجويعلل  لعللدة أيللام ثلل ...خالف وتعليق جسم ثقيللا وللي )

                                                                   وعاالت مفتولة وقلب ميت من ضحايا السجن ذات  لينهال علي  ضربا  بكا مللا  المجانين ذي جسم بدين 

 !..قوة أوتي من 



52 

 

المنسوبة اليهم أو تسليط مكبر  أو تهديد الاحايا باغتصاب نسائهم أمام أعينهم ما لم يعترووا بالتهم

ساعة من دون انقطاع ناهيك عللن أسللاليب   24للصوت عل  ضنزاناتهم ليبث موسيق  صاخبة عل  مدار

التعذيب النفسي كلرغام الاحية عل  التغوط وي نفي الماعون الذي يلكا ويلل  أو سللجن  وللي مرحللا  

 .قذر ذي رائحة كريهة

 هذه الحقائق المرعبة صارت وي اآلونة االخيرة حديث الشارع الكردستاني وحللديث الجلسللات عللل 

االقللليم السلليما  السياسية واالجتماعية با وحديث العوائا وي معظم أرجللاءالمقاهي واالوساط الثقاوية و

احللدى الصللحف الكرديللة                                                                 ضمن محاوظة السليمانية، خصوصللا  بعللد أن نشللرت تقللارير بهللذا الصللدد وللي

أكبر الش صيات وي االتحللاد الللوطني،  االهلية الصادرة وي السليمانية والتي يقال بلنها مسنودة من أحد

هللا أن القصللر الفظيعللة المروقللة بهللا حقيقيللة أم  ت تلللك التقللارير ومللا الغايللة منهللال أوأما لماذا نشللر

                           مفبركة مسباب أمنية أياا ل

أمنيللة                                                                               وتم االلتقاء سرا  بمعتقا تم االوراج عن  مؤخرا  بعد سجن  خمسة أشهر عللل  ذمللة قاللية هذا

 المبتكللرة وللي لللك االسللاليبوي سجون جهاض )االساي ( بالسليمانية، والذي أكللد بالفعللا صللحة وجللود ت

اصللدار االحكللام التللي يبتغيهللا  تعذيب الاحايا النتزاع االعتراوات منهم عنوة، بغية ارغام القااء عللل 

  .)االساي ( لاحاياه

                                                            العشرين عاما ان  تعر  ش صيا  لتعذيب مهين من قبا المحققين وي  وأضاف الاحية الذي لم يبلغ

                                                              ضربا  بالكراسللي الحديديللة وخللراطيم الميللاه المعدنيللة والهللراوات ينهالون علي )االساي ( الذين كانوا

سلللطوا  المحشوة باالسالك الحديدية هم وأوراد حمايتهم النتزاع االعتراوات منلل ، وقللال لقللد البالستيكية

االحتفللاظ  بلل  وللي                                                                          علللي  ذاك المجنللون المللدعو دانيللال الللذي يقللال بلنلل  وقللد عقللل  جللراء التعللذيب وللتم

بالتهم المنسوبة اللليهم.  رويا  لصالحهم بغية تعذيب المتهمين الذين يرواون االعتراف )االساي ( وت

وأضاف ان الم بول الجالد ش ر وارع القامة وبدين وعريض المنكبللين ومفتللول العاللالت ومنصللاع 

سيقطعون عن  الطعللام اذا لللم ينفللذ مايريللدون، وهللو أشللد                                            جدا  موامر أسياده وي السجن من  يعلم بلنهم

                    يلبي االوامر صاغرا . نواع التعذيب بالنسبة الي  لذلك أ

التعللذيب وحثللوا دانيللال الم بللول عللل                                                      وتابع الاللحية )هللل . م . ش(، وضللعوني عاريللا  وللي ضنزانللة

شعر بمللدى مظلللوميتي وعللدم قللدرتي عللل  تحمللا  ضربي لكن  روض تنفيذ االوامر بقدرة القادر، وكلن 

 واستبدلوا الم بول بجالد آخر ال يعرف الرحمة وقام بالمطلوب. صفعة واحدة من كف  الشبي  بالمسحاة،

وي اعتراوات أدل  بها لصحيفة )هاوالتي( وي عللددها االخيللر انلل  تعللر  لتهديللد  ويقول ضحية آخر

 جهاض الجنسي علي  أو عل  نساء اسرت  مالم يعترف بالتهم المنسوبة الي  وي احدى ضنزانات باالعتداء

                     حفاظا  عل  شللرو  وشللرف                                                    بارات( لذلك اضطر ال  االعتراف بتهم لم يرتكبها أصال  االست  - )الزانياري
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انلل  سللجن وللي أقبيللة جهللاضي   عامللا وللي اعتراواتلل  للصللحيفة  24أسرت ، ويقول الاحية )ا( وعمره  

)االساي  والزانياري(، ويتابع )عندما سللاقوني اللل  سللجن ضانيللاري معصللوب العينللين تعرضللت هنللاك 

االساليب، ثم اقتادوني ال  االسللاي  وهنللاك تعرضللت للاللرب بللالركالت الحللادة لارب مبرح بم تلف  

جهة سياسللية أخللرى ولصللبت بالتهابللات داخليللة  بتهمة التجسي لصالح 2007 /3 /21عل  بطني ليلة 

تم نقلللي اللل  المستشللف  مجللراء عمليللة جراحيللة، وبعللد شللفائي أعللادوني اللل  سللجن   3  /28ووي ليلة  

باالعتداء عل  شروي أو اغتصاب نساء أسللرتي مللا لللم أعتللرف  بسي وهددونيضانياري ونزعوا كا مال 

واعتروت بما يريدون حفاظا عل  شروي، وبعللد عللام وأربعللة أشللهر مللن االعتقللال                        بالتهم المنسوبة الي ،

 قرار بالعفو عن السجناء ولطلق سراحي(. والتعذيب صدر

تهامللات جملللة وتفصلليال وقللال )نحللن ال نلجللل هو متوقع تلك اال أما العميد )حسن نوري( وقد نف  كما

إلرغام المتهمين عل  االعتللراف من ذلللك منللاف لمبللادال حقللوق االنسللان بللا  ال  اتباع أساليب التعذيب

االدلة والقرائن الثبوتية التي تدين المتهمين، ونف  ان يكون الاحية )ا( قد تعللر                   نستند دوما  عل 

 .!...)ة ل  إلنقاذ حيات للارب عل  بطن  ثم اجراء عملية جراحي

 وقال ضحية آخر ماضال معتقال وي بلدة خانقين بتهمة ارتكاب جريمة قتا ان  تعر  للتعذيب الشديد

يللرضق                                                                                   وأرغم عل  االعتراف بقتل  ش صا  يدع  أياد صالح، وي حين ان الش ر المللذكور مللاضال حيللا  

 وهو معتقا وي أحد سجون السليمانية.

المحققين اليدققون وي ملفات قااياهم منذ اللحظة االوللل  العتقللالهم، وان ويقول معظم الاحايا ان  

 .اليهم بال أوامر قاائية أو أدلة تثبت ادانتهم أو تورطهم وي الجرائم المنسوبة الكثيرين منهم اعتقلوا

- عل  طريق السليمانية ويقول أحد المعتقلين وي سجن االصالح والتهذيب الكائن وي معسكر السالم

اجراء المحاكمات، وي حين إن غالبيللة  وك ان القااء يعتمد وقط عل  تقارير جهاض )االساي ( أثناءكرك

انتمائهم ووالئهم الحزبي وقط  لذلك وهللم اليكترثللون  ضباط )االساي ( تم ترويعهم ال  رتب عالية جراء

مفوضللين الللذين                                                        المواطنين، مؤكدا  بلن  يحتفظ بلسللماء العشللرات مللن صللغار ال بحقوق االنسان وحقوق

 لقاء تغيير االقوال واالعتراوات وتمزيق الملفات. يتقاضون الرشاوى

)منصور حكيم( مستشار وضيللر حقللوق االنسللان وللي االقللليم يعتللرف بوجللود  والطامة الكبرى هي ان 

االنسان، وممارسة العنف والتعذيب ضد المعتقلين ويقول )سلطاتنا محدودة وال تسمح  انتهاكات لحقوق

 جدوى(. ع ممارسة التعذيب بحق المعتقلين رغم مطالبتنا بذلك مرارا ولكن بال بمن لنا

هكللذا معلومللات وقصللر  ويرى بعض المتابعين والمهتمللين بالقاللايا االمنيللة بلللن الغايللة مللن نشللر

بالذات، هللي بللث الرعللب وال للوف  مرعبة عن االجهزة االمنية، عل  صفحات الجرائد ووي هذا التوقيت
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التي ترمي ت ويف المجرمين أو من يحللاول  حد أساليب الحرب النفسية االحتراضيةوي صفوف الناا كل

الاحايا أكدوا بللالملموا صللحة اتبللاع ممارسللات التعللذيب وللي  االنزالق نحوها، لكن النماذج الحية من 

 . والزانياري( سجون ودهاليز جهاضي )االساي 

 

*  *  * 

  شـهادةشـهادة
  السليمانيةالسليمانيةحول ما يجري في سجون أمن الـ )آسايش(  حول ما يجري في سجون أمن الـ )آسايش(  

 
 

 الموصل /  شمال علي
 

ال للامي  يللوم  مساء 

ملللن كلللانون االول تلللم 

اعتقلللللالي ملللللن قبلللللا 

عناصر )اآلساي ( وللي 

السللاحة الرئيسللية وللي 

مركز مدينة السليمانية، 

اعتقلللللللللت بتهمللللللللة 

االصللللرارعل  كشللللف 

الملفات السللرية لللبعض 

جواسللللللليي البعلللللللث 

الحللاكمين وللي كردسللتان، االتحللاد الللوطني  )اللذين تم الحصول عل  ملفاتهم( ضمن قيللادة كللال الحللزبين 

                                                                                            والديمقراطي الكردستاني. اعتقلت مني كنت واقفا  بجانب رواقي وي الحزب الشيوعي العمالي العراقللي، 

)عرياللة( تللدين اخفللاء تلللك الملفللات مللن قبللا  اللذين كللانوا منهمكللين وللي جمللع التواقيللع عللل  بتيشللن 

اعتقلللت منللي طالبللت بحقللي وحللق جمللاهير كردسللتان وتطالللب بكشللف تلللك الملفللات.   االحزاب الحاكمة

   بمعروة حقيقة تلك العناصر التي ما برحت تمارا أدوارها القيادية داخا كال الحزبين.

كنت أتمن  أن يراوقني كا المتبجحين والمصفقين لديمقراطية االتحاد الوطني وي رحلتي داخا اقبيللة 

ايتها هناك كانت أكثللر مللن كاويللة لت للرا كللا االلسللنة )آساي ( السليمانية، والسويعات القليلة التي ق

المتغنية بلحترام االتحاد الوطني لحقوق االنسان، ومللا شللاهدت  مللن نمللاذج مخالقيللات مسلللحي االتحللاد 
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ومعاملتهم للسجناء من االهانات واللغة التي ينعدم ويها أي أثر محترام كا ما هو انساني، حت  أساليب 

مة بكللا تلقائيللة ودون أدنلل  واضع كانللت كفيلللة بجعللا كللا المللداوعين عللن الاللرب والتعللذيب المسللت د

                                          "الحرية الموجودة وي كردستان" يحمرون خجال .

                                                                                       والارب المبرح حت  يتعب رجا )اآلساي (، التهديدات المتكللررة بالقتللا والتقطيللع إربللا  واالهانللات 

بما وي  مديره العللام )دانللا أحمللد  والشتائم الفظيعة وي بذائتها ال تصدم أي منتسب وي جهاض )اآلساي (

مجيللد(، الللذي ينللاوي السللوقيين وللي بذائتلل  وقللذارة لسللان  وال يتللورع عللن توجيلل  أقللذع الشللتائم اللل  

السجناء. ولكن يبق  كا ذلك وبالقياا ال  ما يجري وي )اآلساي ( بصورة رسللمية ومقبولللة مللن قبللا 

طالباني، ظواهر عرضية وغير ذات أهميللة. ومللا الجميع من ضمنهم االمين العام ليتحاد الوطني جالل ال

يعاني  السجناء الم ارمون خلف أسوار دائرة )اآلساي ( وي السليمانية تشكا دالئا دامغة عللل  بعللد 

  االتحاد الوطني الكردستاني وممارسات  عن كا القيم والمعايير االنسانية.

تحتلللوي كلللا ضنزانلللة ملللن 

ضنزانات )اآلساي ( عل  أكثللر 

              سلللجينا  اسلللتكما  مللن سلللبعين 

التحقيقللللات بحللللق معظمهللللم، 

يقبعللون هنللاك ولمللدد طويلللة 

دون سللبب معلللن، تمنللع عللنهم 

المواجهلللات االعتياديلللة مللللع 

ذويهللم وكللا اتصللال بال للارج. 

تحلللدثت ملللع مجموعلللة ملللنهم 

أكللللللدوا جملللللليعهم بلللللللنهم 

مللا مسجونون لما يزيد عن ستة أشهر دون مسائلة أو تحقيق، كان هناك سجين محكوم بستة أشللهر أك

شهره الثامن عشر وي السجن. وللي الفتللرة القصلليرة التللي بقيللت ويهللا داخللا الزنزانللة و "اتيحللت" لللي 

% من السجناء هم مللن 70ورصة الحديث مع السجناء واالستماع ال  قصصهم تلكد لدي بلن ما يقارب 

لجريئللون المعتقلين السياسيين، قسم منهم لم يتجرؤا حت  عل  الحديث معي بسبب التهديللدات، وطلللب ا

منهم أن أعلم الناا بمعانللاتهم. قلللت لهللم ومللاذا عللن ناشللطي حقللوق االنسللان وهيئللات المراقبللة التللي 

، أجللابوا بعللد أنتهللاء قهقهللاتهم المريللرة خللر ووللق مللا يدعيلل  جللالل الطالبللانيلتزوركم بللين الحللين واآل 

، يكفللي أن يعلمللوا عل  اعالم ممثلللي )حقللوق االنسللان( بمللا يجللريل أوالمليئة بالس رية: ومن منا يجر
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السجانين بلسمائنا والمسائا التي نشكو منها حت  يتم نقلنللا اللل  اللللل"باالا"، وتبللين لللي بعللد ذلللك إن 

"الباالا" هو اسم "الدلع" للمحاجر والزنزانات االنفرادية، بلمكان السجناء ضيللارة البللاالا لم تلللف 

      أي جريللدة أو كتللاب مللا عللدا جريللدة االسباب. وتللواور السللجان عللل  قلللم مللن أي نللوع كللان، واكتشللاف 

سليمانية( وهي جريدة ما يسم  بالمجلي البلدي، االجتماعات"المشبوهة" داخللا السللجن، الللتكلم   )...

أكثر ما يسمح ب  السجانون، والخ.... من أي شيء ال يعجب السجانين كفيلة بنقا المسجون ال  الغرف 

أدن  شك. قال لي أحللدهم ال نسللتطيع أن نقللوم بلللي شلليء االنفرادية حيث يتوور الارب والتعذيب دون 

برغبتنا ما عدا الذهاب ال  المراوق الصحية التي تنفتح بابها مباشرة عللل  القاعللة. الغللذاء المقللدم اللل  

السجناء حت  وأن تشابهت أسماء مفرداتها مع قائمة الغذاء المزعومة من قبا ادارة السللجن وهللي وللي 

 و حت  متعفنة.أغلب االحوال غير صالحة أ

  سيدي الطلباني :

ها أحتاج لتذكيركم بلللن احللدى المبللاديء االساسللية لحقللوق االنسللان هللي احتللرام حقللوق السللجناء 

وضمان حصول السجين عل  محامي يداوع عن  وضللمان محاكمللة عادلللة للل ل هللا تحتللاج للتللذكير بلللن 

ة صللريحة ضللده ممنوعللة ابقاء أي ش ر أكثر من أربعة وعشرون ساعة وي السجن دون توجي  تهم

                                                                                       وي ظا أي قانون ودولة تد عي احترام حقوق االنسانل أال يكفللي مئللات السللجناء القللابعون دون تحقيللق 

ومحاكمة وي سجون )أساي ( السليمانية لتكذيب كا االدعللاءات الفارغللة ليتحللاد الللوطني بللل )الحريللة 

ء إن لم يكن وقاحة من يكيلللون المللديح الغير مقيدة( وديمقراطية االتحادل أال تاحك وي داخلك عل  غبا

 ال  تجربتكم وي كردستان ويتمنون للعراق ما يجري اآلن وي كردستان.

ولنتم ال تملكون وي يديكم سوى ادارة مدينة وبعض االقاية والنواحي وهذه هي حال ديمقللراطيتكم، 

، هللا كنللتم سللتعممون لو جاء وي حسن طالعكم وبدأ اسمكم بحرف االلف وكنتم قد أنهيتم مللدة رئاسللتكم

ذاك النموذج عل  كا العراقل ها تتصللورون بلللن النللاا كانللت سللتميز بللين ممارسللاتكم والممارسللات 

                                                                                         البعثية القديمةل من الواضللح بلللنكم تتبللاهون كثيللرا  بتجللربتكم عللل  ضمالئكللم وللي مجلللي الحكللم وللليعلم 

 م حول تلك الحقائق.الجميع ما الذي يجري وي الواقع وي امارتكم وماذا ستكون ردود أوعالك
  

*  *  *  
  

  كراد سورياكراد سورياأأعنصرية البرزاني ضد عنصرية البرزاني ضد 
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كلم يفصل بين سوريا كلم يفصل بين سوريا   71 71 حفر خندق بطول حفر خندق بطول         

 والعراق!!!والعراق!!!
    

 حلب /  فرهاد حمي
 2014نيسان  30

تزايللللدت وتيللللرة التنللللاحر 

السياسللي والتالسللن اإلعالمللي 

بين أهم قطبي القوى الكرديللة، 

المتمثللللة ولللي حلللزب العملللال 

حلللللللللزب الوالكردسلللللللللتاني 

بقيادة  الكردستاني  الديمقراطي 

مسللعود البرضانللي، وذلللك عللل  

خلفيللة قيللام قللوات البيشللمركة 

الكرديللة بحفللر ال نللدق الللذي 

يفصللا المنللاطق الكرديللة وللي 

سوريا عن نظيرتها وي إقليم كردسللتان، مللا أثللر مباشللرة عللل  امطللراف الكرديللة السللورية التللي تللدين 

 .ن الوالء إل  هاتين القوتين الكرديتي

ولم ينحصر هذا التصعيد اإلعالمي وي إطار الحرب الكالمية المتبادلة بللين قللادة الحللزبين الرئيسللين، 

با تحولت إل  مناوشات مباشرة بين مناصري حزب االتحاد الديمقراطي الللذين اصللطدموا مباشللرة مللع 

لللديمقراطي شمركة الكردية التي تشرف عل  حفللر ال نللدق جللراء محاولللة مناصللري االتحللاد ايقوات الب

                                                                                          القريب من العمال الكردستاني وي ردم هوة ال ندق بلللدوات بدائيللة تعبيللرا  عللن سلل طهم لمللا يقللوم بهللا 

 حكومة إقليم كردستان ضد أقرانهم الكرد وي سوريا.

رئيي إقليم كردستان مسعود برضاني برر موقللف حزبلل  مللن حفللر ال نللدق إللل  الاللرورات اممنيللة 

دد العمال الكردستاني عل  لسان ضاخو ضاغروا عاو قيادي وللي حللزب وحماية سالمة اإلقليم، ويما ش

العمال الكردستاني بوجود اتفاق سري بين الحزب الللديمقراطي الكردسللتاني والدولللة التركيللة بالقاللاء 

 عل  ثورة غرب كردستان »روج آوا«، واتهم حزب البارضاني بلن  يلعب بالنار.

 صراع نفوذ
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وللي جوهرهللا مللن صللراع النفللوذ السياسللي   ةأن خلفية هذه امضمة نابعلل                        جليا  ووق للمراقبين،  اويبدو

عللل  المنللاطق الكرديللة السللورية، حيللث ت اللع غالبيللة المنللاطق الكرديللة تحللت نفللوذ حللزب االتحللاد 

الديمقراطي ووحدات حماية الشعب وي ظا نظام اإلدارة الذاتيللة الديمقراطيللة، وللي الوقللت الللذي يتعمللق 

قة مدارة ووق مشروع حزب االتحللاد الللديمقراطي وحللده، أو تنقسللم مناصللفة النزاع بين أن تكون المنط

 بين نفوذ مناصري البراضني ومناصري عبد ي أوجالن.

                                                                                    وتشير المعطيات الجارية، إل  أن حزب االتحاد الديمقراطي مللا   وللي تعزيللز وجللوده وللي المنللاطق 

رضانللي المتجسللد وللي حللزب االتحللاد الكردية دون أن يرضخ لصيغة المناصفة التي يطرحها مناصللرو الب

                                                                                              السياسي الوليد حديثا  برعاية إقليم كردستان. اممر الذي سيدوع البرضاني أن يست دم أوراقللا قللد تللزعج 

االتحاد الديمقراطي ومن ورائلل  العمللال الكردسللتاني بشللروط تقتاللي أن يللتم تقسلليم المنللاطق الكرديللة 

                                           الل  االتحللاد الللديمقراطي جملللة وتفصلليال  وذلللك لمللا السورية بين نفوذ الطروين. وهللو اممللر الللذي يرو

قدمت  ووق ما يعبر مناصروه وي المناطق الكردية السورية من طاقات وجهود عللل  الصللعيد التنظيمللي 

 والعسكري والسياسي بغر  ترسيخ نظام اإلدارة الذاتية الديمقراطية.

 تشديد الخناق

االتحاد الديمقراطي هو إيعللاض لقواتلل  وللي حفللر   ومن بين اموراق التي است دمها البرضاني كما يشير

ال ندق وإغالق معبللر سلليمالكا بغيللة تشللديد ال نللاق عللل  المنللاطق الكرديللة، سلليما أن المنطقللة تشللهد 

                                                                                       تدهورا  من الناحية اإلنسانية واالقتصادية بسبب حرب داع  عللل  المنللاطق الكرديللة وإغللالق المعللابر 

 الحدودية أمام حركة التجارة.

آلخر الذي أثار حفيظة االتحللاد الللديمقراطي هللو والدة حللزب االتحللاد السياسللي المنبثللق مللن واممر ا

رحم أربعة أحزاب كردية سورية برعاية مسعود البرضاني وي العاصللمة هللولير. ممللا وسللر هللذا التطللور 

السياسي من قبا االتحاد الديمقراطي والعمال الكردستاني عل  أن  ورقللة ضللغط سياسللي جديللدة تهللدف 

   تقلير نفوذ االتحاد الديمقراطي.إل

وعللا عللل  هللذه الم للاوف، تحركللت قللوات الشللرطة »اآلسللاي « القريبللة مللن ميللول االتحللاد وكردة  

الديمقراطي وي اعتقال عدد من أعااء هذا الحزب الوليد وي بعض المنللاطق الكرديللة، وطللرد مراسلللي 

 القنوات اإلعالمية التي تتبع لسياسة إقليم كردستان.

ذا الصراع المكشوف مرهونا بالتطورات الدولية واإلقليمية والداخلية، لما لكال الطروين مللن ويبق  ه

                                                                                      عالقات ومشاريع تتناور مع االستراتيجيات المتبعللة وللي المنطقللة، واللال  أن المصلللحة الكرديللة بحسللب 
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قللد يتطللور     ال  غالبية التيارات السياسية الكردية تستدعي أن تردم حجم ال الوات إللل  حللدودها الللدنيا، وإ

 الكردية كآخر خيارات وي جعبة الطروين. -مسار ال الوات إل  تداعيات من قبيا نشوب الحرب الكردية 

 

*  *  * 

كلم عند حدود كردستان العراق  كلم عند حدود كردستان العراق    71 71 خندق بطول خندق بطول             

  وسوريا وسوريا 
 

 وكاالت  / بغداد                                                                                     
 2014أبريل  15                                                                                    

 

تقوم سلطات اقليم كردستان العراق الشمالي بحفر خنللدق عللل  الحللدود مللع سللوريا وللي إطللار خطللة 

سللب مللا أوللاد مسللؤولون محليللون أمنية لوقف تسلا مسلحين إل  العللراق عبللر االراضللي السللورية، بح

هلكللورد مللال علللي المتحللدث باسللم وضارة البشللمركة وللي الحكومللة المحليللة   أوادوكالة وراني برا. ول

لإلقليم الجهة المسؤولة عن االعمال الجارية منذ نحو أسبوع، ان "حفر ال ندق يهدف إللل  منللع تسلللا 

 عناصر من الجماعات االرهابية ومنع المهربين".

لمهللربين "بللدأوا ينشللطون وللي تلللك المنللاطق، من السلللطات السللورية وقللدت السلليطرة وأضاف أن ا

عليها وبالتالي أصبحت هذه المناطق غير آمنة". وأشار إل  أن عملية حفللر ال نللدق الللذي يمتللد بطللول 

كلم وبعمق مترين وعر  ثالثة أمتار "جزء من استراتيجية الحكومة العراقيللة )المركزيللة(" وللي   17

 كلم.  600هادوة إل  حماية الحدود مع سوريا التي تبلغ نحو  بغداد وال

قراطي الكردي السوري الذي يسيطر عل  مناطق ذات أغلبيللة كرديللة وللي غير أن حزب االتحاد الديم

شمال سوريا أعلن عن إغالق معبر ويش ابور بين االقليم وسوريا "احتجاجا عل  حفر هللذا ال نللدق"، 

 ل  ور  حصار عل  أكراد سوريا.معتبرا أن عملية الحفر تهدف إ

وأواد موقع "السومرية نيوض" أن أحد سكان قرية شيبانا المحاذية للحدود العراقيللة السللورية غللرب 

دهوك محمد شيباني قال: "إن العشرات من سكان القرى الكرديللة الحدوديللة السللورية تظللاهروا، عللل  

 بيشمركة خندقا عل  ذلك الشريط".الشريط الحدودي العراقي السوري احتجاجا عل  حفر قوات ال

وأوضح شيباني أن "التظاهرة نظمت من قبا حزب االتحللاد الللديمقراطي الكللردي السللوري المقللرب 

كللم عللل   17من حزب العمال الكردستاني"، وأضاف: أن المتظاهرين نددوا بعملية حفللر خنللدق بطللول 
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بل "تشديد الحصار عللل  كردسللتان   الحدود من قبا قوات البيشمركة، واتهموا حكومة كردستان العراق

 سوريا"، مشيرا ال  أنهم طالبوا وي الوقت ذات  بوقف حفر ال ندق.


