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 12.3.2021أيوب بابو بارزاني . 
 

ي 
 
اتيجية ف ز عىل ظاهرة الخالفات  2012شباط  20اقام مركز )روج آفـا( للدراسات االستر

ّ
ي مدينة قامشلو لقاء رك

 
-الكرديةف

لق نحو العنف  –الكردية بكافة مشاربــها خالل قرن من الزمن.   أما الحوار الديمقراطي  -الخالفات أمر طبيعي ان لم تت  
 من تسميد 

ّ
ي مجتمعنا الكردي، ولكي تنمو البد

 
ي حّل الخالفات الداخلية فهي بذرة تأخّر نموها ف

 
الهادئ وتحكيم دور العقل ف
ي تحرير عقولنا من القوالب التقليدية الجامدة، والبد من مراجعة  حقل السياسة الكردية بثقافة

 
خالقة ووعي جديد يساهم ف

كة  ي مشاريــــع وطنية مشتر
 
تاريخنا بروح أكتر انتقادية وجرأة واخالصا ومن ثم االنتقال من مرحلة التشتت اىل التوحد للعمل ف

ق األوسط.   عىل مستوى كردستان ومع شعوب منطقة الشر

 إيجابية وموضع تقدير عاٍل للذين نظموا هذا اللقاء. كانت بادرة 

ي كافة أجزاء كردستان وسالح 
 
ي االدب والثقافة والتاريــــخ الكردي، وهي التزال تسمم العالقات ف

 
هذه الخالفات انعكست ف

 بيد المحتلي   لعرقلة نضال االمة الكردية. 

ته التحررية وعدم آثار هذه الخالفات ان لم تؤدي بالشعب الكردي اىل اليأس أال ان ي ابطاء مست 
 
ها بال شك ساهمت ف

ك والمتجانس بي   أجزاء كردستان.   تحقيق وحدة النضال القومي المشتر

ي من االنقسامات العميقة ومن الفقر  1العوامل الخارجية
ي تعان 

ي كثت  من األحيان، فالمجتمعات التر
 
والداخلية تتداخل ف

ي قضايا والجه
 
ي متحكما ف ، ويصبح العامل الخارج 

َ
 وسياسيا

ً
 وامنيا

ً
اق ثقافيا ، تكون سهلة االختر ل وابتلت بقادة أنانيي  

ية.   الشعوب المصت 

ي بعد الحرب العالمية االوىل،   ي من احتالل رباعي من صنع االستعمار الغرن 
للشعب الكردي، خصائص فريدة، فهو يعان 

 ، االظاا  حاليا العراق يستثن   –م ضد تحرره وتوحيد وطنه وحرمانه من حقوقه القومية. والمحتلون متعاونون فيما بينه
 . -ادرالي 

و  ي منه، كاستر
برز زعماء وقادة تاريخيي   قادوا ثورات تحررية وحققوا االستقالل لشعوبــهم من أمثال جواهر الل نهرو، هوشر

عة الرومانسية طاغية لدى الشعوب المستعمرة، وجيفارا، أحمد بن بال، لومومبا، جمال عبد النارص وآخرون،   كانت الت  
 .  ولم يكن الشعب الكردي بمعزل عن هذه العاطفة خصوصا بعد التجزئة االستعمارية لوطنه وتعرضه لالضطهاد القومي

ي ِبَحث ، 1975-1061باالنتفاضة المعروفة بـ ـ ثورة أيلول ولنبدأ 
الجماهت  التواقة قام قادة الحزب الديمقراطي الكردستان 

ي اندلعت عام 
( والبطل المحبوب )مال مصطف   1961اىل التحرر باالنضمام اىل "الثورة" التر ي

بقيادة الحزب الطليعي )ألبارنر
ون اىل فصائل األنصار، وحققوا بشعة  ( والحق يقال استجابت الجماهت  بشكل عام لهذا النداء فانضم الكثت  ي

البارزان 
 المناطق تحت سيطرة القوات الكردية بشكل كبت  وظهرت الثورة وكأنها راسخة قوية.  انتصارات هامة وتوسعت

  ) ي مستوى القيادة )مال مصطف  والمكتب السياشي
 
ي البيت الكردي من فوض  وف

 
ولم تكن الجماهت  واعية عما كان يجري ف

رة" ة واالحقاد بي   أتباعه، كانت "ثو كانت الخالفات عميقة رغم انها لم تعلن. كل ُيشيطن اآلخر، ويبث ثقافة الكراهي
. خليط غت  متجانس من العقلية االقطاعية وقيم اآلغا المتمسك بسلطته ويريد توريثها وعقلية  برأسي   وبرنامجي   مختلفي  

ي كلتا الحالتان يغيب عنرص االنتماء للوطن وللمبادئ الثورية. مع كل السل
 
ددة، وف ة االنتهازية المتر جوازية الصغت  يات بالت 
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ي أوساط الجماهت  
 
. وكان صداها طاغيا ف ي يا ونالت االهتمام الخارج  تطورت الحركة الكردية ألنها كانت مدعومة جماهت 

الكردية عموما فأحيت آمال الشعب الكردي ونالت تعاطفه ودعمه لها، وأصبح المرتزقة الكرد موضع سخرية من غالبية 
 .  الجماهت 

ي الطابع الرومانسي عىل الثورة وقائدها البطل األسطوري مال كانت الدعاية الحزبية تبالغ وتض
خم االنتصارات وتضف 

ين الذين حرروا شعوبــهم. وهنا تدخل قوة الجاذبية الرومانسية لتغذي حاجة  مصطف  وتشبهه بعظماء قادة القرن العشر
ج الواقع كما هو. وعندما ت سيكولوجية ضاغطة تدفع نحو التعلق والتلذذ باألوهام وتتعامل معها كحقائق بدل رؤية متر 

الرومانسية بقداسة ُمصطنعة وتحولها اىل عصبية حزبية أو قومية أو شخصية يستعصي عىل العقل االنفتاح ورؤية الواقع، 
ي اقليم كردستان الفدراىلي يجسد استمرارية 

 
، والوضع الحاىلي ف فيستمر النمط القديم بكل سلبياته ويعادى كل مساعي التغيت 

مة بأية ضوابط أو محرمات، وتسمح بتجزئة المجزأ من الوطن الكردي. وهنا ليس المحتل نمط الع قلية القديمة الغت  ملتر 
ي أربيل والسليمانية كل 

 
، انما قادة الحزبي   الحاكمي   الكرديي   ف

َ
ي العراق الفدراىلي مؤخرا

 
ي الذي جزأ اقليم كردستان ف األجنت 

 ماما. يدير مزرعته أو ضيعته وكأنه أمر عادي ت

وا قائد الثورة  ي األجزاء األخرى من كردستان ونالت التقدير واالعجاب واعتت 
 
كان صدى الثورة مدويا. وغدت قبلة للثوار ف

ي حال نشوء مشاكل مستعصية، وكانوا يهرعون اليه من مسافات بعيدة عت  
 
( بمثابة "المرجعية العليا" لهم ف )مال مصطف 

ي تهدد وحدتهم. هؤالء القادة الحدود ملتمسي   تدخله األبوي إلي
فات لم يقّيموا حجم وخطورة الخالجاد حل للخالفات التر

ية مع الجيش  ي وقت كان الشعب الكردي يخوض معارك مصت 
 
داخل قيادة الثورة، وان الخالف دخل مرحلة االنفجار ف

ي عمق ا
 
. وغاب عنهم أن عقلية القادة مشحونة بعصبيات قديمة، ضاربة جذورها ف ي

ر
 لتاريــــخ الكردي، وترفض أيالعراف

تنازل لمنطق العقل لوقف "حرب الزعامات". ولم َيعوا عامل تجذر االنتماء للعصبيات واألنانيات واألحقاد القديمة 
ي 
ي تسعينات القرن الماض 

، بلغ ضحايا الحروب الداخلية بي   )حدك و أوك( اآلالف وسهولة توريثها لألبناء واالحفاد، فف 
ي القتال الداخىلي مبعث خجل. فعندما يتعلق األمر بـ )الرئاسة( 1996دبابات صدام حسي   عام ولم يعد االستنجاد ب

 
ف

 المكان للوطن أو حكم التاريــــخ، فتداس كل المحظورات دفعة واحدة دون خشية من العواقب. 

ي 
د قيادة البارنر

ّ
ي تش

ي األجزاء األخرى من كردستان لم يدركوا عمق العالقات التر
 
ي  بجهاز السافاالقادة الثوريون ف

ك اإليران 
ي نطاق محدد. ثم أن هؤالء  C.I.Aوبالموساد اإلرسائيىلي وال 

 
ي غاية الّشية وف

 
، والعالقة مع األخت  كانت ف كي

والميت التر
ي كردستان المحررة، يمنح قيادة الثورة 

 
القادة القادمون من األجزاء األخرى من كردستان، لم يستوعبوا أن مجرد وجودهم ف

مة بالمبادئ الثورية والوطنية.  الكردية ي حالة وجود قيادة غت  ملتر 
 
ي أتوا منها، وذلك ف

ورقة قوية للتعامل مع الدول التر
ي جبهات 

 
ي تقود ثورة أيلول، كانوا مبهورين باالنتصارات ف

باختصار لم يحللوا بشكل صحيح حقيقة الزعامة الكردية التر
 بعد الوقوع

ّ
ي المصيدة.  القتال ولم تراودهم أية شكوك اال

 
 ف

ي كردستان )روجآفا(، جاءوا اىل موطن الثورة للقاء 
 
ي خالفات بي   قادة سياسيي   ف

ي ستينات القرن الماض 
 
عندما نشبت ف

" ومعهم حميد درويش وجكر خوين عس أن يجدوا حال للخالفات المتفاقمة،  "المرجعية" رئيس الحزب "مال مصطف 
خالفات وزادت االنشقاقات داخل صفوف األحزاب الكردية السورية بشكل وكانت النتيجة عكسية تماما، اذ تعمقت ال

 مذهل. 

، اتضح تكلفة هذه العالقة وحقيقة القيادة الكردية ومرجعيتها، فقد تم  ي
وبعد أن تعمقت العالقات مع الـ )سافاك( اإليران 

ي 
 
ي ف

ي )حدك( إيران، سليمان معيت 
 
استجابة لطلب حكومة الشاه  1968/ 5/ 15تصفية شخصيات قيادية من الطراز األول ف

 . ي
 وسلمت جثته للسافاك اإليران 

( وجهاز  ي
ة لدى معظم السياسيي   والوطنيي   الكرد، لذا تبنت قيادة )البارنر ( صدمة كبت  ي

أحدثت جريمة قتل )معيت 
ي توسعت، والتخلص من المطلوبي   إيرانيا وترك

ي الجرائم المقبلة والتر
 
( أسلوب إخفاء بصماتهم ف ا أو حتر ألسباب ي)الباراسير 

ي الجريمة فحسب بل يسمح لهم كما يقول المثل أن )يأكل مع الذئب ويبكي 
 
شخصية وبتكتيك خبيث، ال ينكشف دورهم ف

( وثم بث دعاية واسعة من ان الضحية جت  عىل نفسه بنفسه.   مع الراعي

، فتم إبالغه بأن وجودهألمعروف باسم )أحمد توفيق( فقد كان رأسه مطلوب س وجاء دور سكرتت  )حدك/ايران(
ً
ي  افاكيا

 
ف
مناطق )بالك( غت  مرغوب وعليه المغادرة اىل )بادينان( واالختفاء هناك. فانصاع لألمر وغادر مع رفاقه، لكن المضايقات 
ي لمسها 

( وفيما كانت صدمة التغيت  التر ي
ي النضال )معيت 

 
ي خوف ان يلفر نفس مصت  رفيقه ف

 
ظلت تالحقه، وكان يعيش ف

ي للتاريــــخ من قياد
ي لزيارة والدي وهي مسافة تطول ثالث أو أربــع أيام، وهنا أروي شهادنر

ة مال مصطف  التصدق، قرر أن يأنر
حيب به، فقد كان يقدره تقديرا  ي قرية )ريزان( مساَء، وبعد صالة العشاء جاء والدي للتر

 
باختصار شديد: حّل ضيفا علينا ف

، وقال اآلن  حكومة الشاه تطلب  عاليا، كنا نحن الثالثة والدي، أحمد توفيق ي
ح لوالدي ما حصل لسليمان معيت 

وأنا، رسرَ



ط واحد، أن يكون  ، أن أحمد توفيق موافق عىل تسليمه اىل جهاز )السافاك( بشر ، وطلب من والدي ابالغ مال مصطف  رأشي
ي بار  10ذلك مقابل 

 
زان وليس هذا من شيمنا، دبابات تسلم للثورة اوال. اندهش والدي وقال: لم يحصل هذا من قبل ف

 2قال أحمد: أعرف، لكن هذا حصل. 

لكن المضايقات لم تتوقف اىل أن اضطر اىل الهرب ولجأ اىل بغداد، وفيما بعد جاء خت  مرصعه عاد أحمد اىل بادينان 
ي كردستان /إيران، وحقق السافاك ما أراده. 

 
، وهكذا أصاب الشلل الحركة التحررية الكردية ف ي

 وتحت التعذيب الوحسر

ي  ي نهضة الكفاحثم جاء دور كردستان الشمالية، فقد لعب القياديي   البارزين سعيد ايلج 
 
 ف
َ
التحرري  و دكتور شفان دورا هاما

ي مناطق بادينان 
 
ي البال، وبقيا ف

ي كردستان الشمالية، جاءوا اىل كردستان المحررة وهم تحت مظلة الثورة مطمئت 
 
الكردي ف

ي مواجهة د
 
كية يمنحهم إمكانية تجنيد الكادر الالزم لبناء حركة تحرير وطنية ف لة عنرصية و حيث قربــهما من الحدود التر

ي أن الدكتور شفان قتل القيادي سعيد 
ي حلف الناتو. وفيما بعد، ذاع الخت  المؤلم والغامض من قيادة البارنر

 
ظالمة عضوة ف

ي 
 
ي ورفيقه محمد بكي اثر خالفات بينهما ف ي  1971/ 6/ 6ألج 

 
 1971/ 11/ 26وأمرت قيادة الثورة قتل الدكتور شفان ورفاقه ف

( وانصار )شفان(. والخطأ هنا جاء من االثني   وهما اللذان جنيا عىل أنفسهما!  بذريعة تفادي فتنة داخلية  ي بي   انصار )أيلج 
كي باألخص كانت العالقات موجودة بي   مسؤولي   محط ثقة قيادة مال 

يصعب تصديق الرواية وحذف دور الميت التر
 . كي

 3مصطف  للتواصل مع الميت التر

عاما من مقتل )د. شفان( أن التقيت بابنه )دارا( شخصية بشوشة وذو نزعة إنسانية عميقة.  44وتشاء الصدف بعد 
شعرت أن الجرح العميق الذي خلفه فقدان والده وهو طفل لم يندمل. وكان قد زار إقليم كردستان وطلب مقابلة مسعود 

(، كان  1971 مصطف  الذي أصبح رئيسا لقإقليم، وكان أثناء مقتل الدكتور شفان عام مال  المسؤول األول لجهاز )الباراسير 
هدف الزيارة معرفة موقع دفن والده وقراءة سورة الفاتحة عىل روحه، لم يلب طلبه هذا، وعاد أدراجه. ال يسع المرء اىل 

ي التساؤل من )قيادة حدك( وراء ارصارها عىل
عاما، وهي تدعي الوطنية والدفاع عن حقوق  44 إخفاء القبور حتر بعد مص 

الشعب الكردي! انها محاولة لقتل الذاكرة القومية وفرض النسيان وان )الدكتور شفان ورفاقه( ال وجود لهم. أنها جريمة 
( ورفاقه، خبأوا معالم ق ي  بورهم! ثم توسعت هذه العادةأخرى ال تقل بشاعة عن الجريمة االصلية. كذلك )سعيد ايلج 

 لتشمل العديد من ضحايا حرب الزعامات! 

ي أحلك الظروف 
 
هؤالء أبطال بال قبور. نحن مدينون لهؤالء القادة التاريخيي   الذين وهبوا حياتهم لقضايا شعوبــهم ف

 وأصعبها والبد من شن حملة واسعة وبإرصار لكشف قبور هؤالء األبطال. 

( لم  ي
ي دفن فيها. جثة )سليمان معيت 

ة التر ي المقت 
 
ي مهاباد ويمكن زيارته ف

 
َم الجثة اىل ذويه ف

ّ
 يخفيها جهاز السافاك، بل سل

ي قامت بهذه الجرائم، اذ كيف نندد بوحشية ممارسات األعداء بحق شعبنا الكردي بينما 
يجب أن تدان بشدة األحزاب التر

 المواثيق والمعاهدات واالعراف الدولية بينما راعت تلكقيادات كردية معينه ارتكبت بحق شعبها جرائم مخالفة لجميع 
 !  القواني   مع المحتلي  
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