




أوراق بنفسجية
شهادات للتاريخ

بقلم املناضل اآلشوري الخالد نورالدين زيا بوبو

)دكتور هرمز(

ܐܼܒܝܐ ܐܼܒܪܗܐأويـا أوراهـا



"أن الحقيقة أمانة يف أعناقنا جميعاً وعلينا املحافظة عليها واظهارها 

للشعب اآلشوري كام هي وليس كام يفضلها االنتهازيون".

املناضل هرمز زيا بوبو





This book is copyright. Apart of any fair dealing for the purposes of private study, 
research, criticism or review as permitted under the Copyright Act 1968, no part may 
be reproduced by any process without written permisson. Enquiries should be made 
to Awia O. Khnanya

Violet Papers
Testimonials on history
By Awia O. Khnanya
First Edition, Melbourne - Australia 2021
Cover by Mr. Yousif Bet yousif
Layout Setting & Design: Take Off Design
Printed by Take Off Design, Melbourne 2021

Mukhlis Khamo
Take Off Design
4 Peddar Way
Craigieburn VIC 3064
mukhlis@takeoffdesign.com.au
0421 745 032

This book is sponsored by Mr. Aras Sadik Hedo

Roxburgh Park

أوراق بنفسجية

شهادات للتاريخ

بقلم املناضل اآلشوري الخالد نورالدين زيا بوبو )دكتور هرمز(

تأليف وتجميع: أويا أوراها

تصميم الغالف: يوسف بيت يوسف

Take Off Design التصميم الداخيل: مخلص خمو - مكتب

Take Off Design :طباعة



أوراق بنفسجية

شهادات للتاريخ

بقلم املناضل اآلشوري الخالد نورالدين زيا بوبو

)دكتور هرمز(





نبذة عن الكاتب أويا أوراها

تولد محافظة األنبار/ الحبانية 1961

بكلوريوس جغرافية جامعة املوصل عام 1985.	 

ألتــزم العمــل القومــي اآلشــوري ضمــن تنظيــم األنبــار للحركــة الدميقراطيــة 	 

اآلشــورية عــام 1983.

أنتدب إىل سلك التدريس عام 1988.	 

ألتحــق يف صفــوف الحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية أبــان انتفاضــة أذار عــام 1991 	 

بنــاء عــى تعليــات ســاحة الحــركات.

ــوريا - 	  ــورية يف س ــة اآلش ــة الدميقراطي ــات للحرك ــب العالق ــؤولية مكت ــنم مس تس

ــام 1991 – 1996. ــهر آب ع ــيل - يف ش ــة القامش مدين

تــوىل األرشاف عــى مكتــب عالقــات دمشــق للحركــة الدميقراطية اآلشــورية بســبب 	 

الفــراغ التنظيمــي الــذي حصــل يف عــام 1995.

عمــل عــى تأســيس إذاعــة آشــور عــام 2000 – 2002 يف ديرتويــت مبعيــة أعضــاء 	 

محليــة الحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية ومؤازريهــا وأرشف وزوجتــه عــى أدارتهــا 

وأعــداد برامجهــا.

شــارك مــع نخبــة مــن املثقفــن عــى كتابــة النظــام الداخــيل مللتقــى ثالثــاء الثقــايف 	 

)ســورايا حاليــا( يف ملبــورن / أســرتاليا عــام 2014 – 2015.

ــام 2015 – 	  ــايف ع ــورايا الثق ــى س ــة مللتق ــة اإلداري ــن الهيئ ــكرتريا ضم ــت س انتخب

.2016

ــة يف الشــأن القومــي اآلشــوري 	  نــر العــرات مــن املقــاالت السياســية والفكري

ــي. ــي العراق والوطن

أصــدر قامــوس بانيبــال إنكليــزي – آشــوري عــام 2018 يف مدينــة ملبــورن / 	 

أســرتاليا.

معلــم للغــة األم اآلشــورية يف مدرســة مــار كوركيــس مبدينــة ملبــورن منــذ عــام 	 

.2010



إهداء

إىل الشهيد اآلشوري الذي روى بدمه قضية أغتصبها الرعاع.

إىل األمناء من رفاق دربه املقاتلني الذين شاركوہ سوح الحركات.

إىل كل الذين يعشقون الحقيقة.

إىل الجيل اآلشوري الواعد.

إىل من تنكر بال حياء لتاريخ نضاله القومي البهي!!

A - M



الشكر والتقدير

إىل كل من:

ــا . 	 ــز زي ــد هرم ــو شــقيق املناضــل الخال ــو دوبات ــا بوب الســيد الفاضــل جــان زي

بوبــو

ــد هرمــز . 	 ــو شــقيقة املناضــل الخال ــو دوبات ــا بوب ــة شــمريام زي الســيدة الفاضل

زيــا بوبــو

السيدة الفاضلة د. باسمة زرقو عقيلة املناضل الخالد هرمز زيا بوبو. 	

ملــا أبديــاه مــن مســاعدة يثنــى عليهــا إلمتــام هــذا الكتــاب، يك يعملــوا 

جاهديــن عــى تزويــدي بــكل املعلومــات التــي ائتمنــوين إيــاه مــن مواضيــع 

ــز  ــل هرم ــق املناض ــوزة الرفي ــت بح ــي كان ــر الت ــات وتقاري ــة ومخطوط قيم

زيــا ومل تســنح لــه الفرصــة عــى نرشهــا، بســبب احتضــان الخلــود لــه مبكــرا. 

ــد  ــّي الجه ــرت ع ــي وف ــو الت ــمة زرق ــور باس ــاين للدكت ــكري وأمتن ــرر ش وأك

ــل العــدد األكــر مــن املقــاالت التــي كانــت يف  ــة تحوي ــري لقيامهــا بعملي الكب

ــم  ــن ث ــة وم ــات نصي ــة إىل كل ــاالت صوري ــات ملق ــن كل ــارة ع ــا عب جملته

ــا. ــا وتنقيحه طبعه

الســيد يوســف بيــت يوســف مــن الســويد الــذي أرشف عــى تصميــم الغــاف . 	

إضافــة إىل محتويــات أخــرى داخــل الكتــاب.

أويا أوراها
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تعريف بالكتاب

شهادات من قلب األحداث

ــاب  ــا يف كت ــا وتوثيقه ــا وترتيبه ــت عــى جمعه ــب األحــداث عمل شــهادات مــن قل

خــاص يك تكــون وثيقــة تاريخيــة ومرجعــا للحقائــق كونهــا دونــت بيــد شــخصية موثــوق 

بهــا ومحــل ثقــة عــى الصعيــد القومــي والتنظيمــي، ألضعهــا بــن يــدي القــارئ اآلشــوري 

اللبيــب ولألجيــال القادمــة لاطــاع عليهــا والتعــرف عــى مــا مل ولــن يخطــر إىل األذهــان 

ملــا تحويــه مــن حقائــق ومعلومــات جــدا قيمــة والتمعــن فيهــا وعــن كثــب ودراســتها 

دراســة مســتفيضة يك يســتخلص منهــا حجــم وجســامة الــرر الســيايس والفكــري 

والتنظيمــي والرفاقــي والجاهــريي الــذي تــم ألحاقــه بالعمــل القومــي اآلشــوري 

ــي واإلقليمــي والعاملــي عــى وجــه العمــوم،  ــد الوطن ــة اآلشــورية عــى الصعي وبالقضي

ومبســرية الحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية عــى وجــه الخصــوص، عــى يــد الذيــن تفــردوا 

ــل  ــة لتفاصي ــور واقعي ــن ص ــارة ع ــا عب ــي يف مجمله ــة الت ــا املصريي ــاء بقراراته يف الخف

أحــداث وحقائــق غايــة األهميــة تقطــع الطريــق بعــد اليــوم أمــام كل مــن تســوله نفســه 

عــى تزويــر تاريــخ تأســيس الحركــة وأحداثهــا بحســب أهوائــه، دونتهــا أنامــل الســيايس 

اآلشــوري الخالــد نورالديــن زيــا بوبــو املعــروف باســمه الحــريك )هرمــز زيــا بوبــو( أحــد 

قياديــي ومؤســي الحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية )زوعــا( األوفيــاء الــذي خــاض غــار 

تلكــم الحقائــق ملــا يناهــز األربــع وثاثــن عامــا، للفــرة مــا بــن عــام 979	 ولغايــة عــام 

		0	 يــوم رحيلــه صــوب الخلــود األبــدي. أنــه ولغــزارة املعلومــات وتفاصيلهــا ودقتهــا 

ــاب ألربعــة أقســام،  ــات الكت وتعددهــا مــن حيــث الفحــوى ارتأيــت إىل تجــزأة محتوي

ليطــّرز القســم الرابــع مــن الكتــاب بإكليــل العظمــة والكرامــة الحتوائــه عــى البحــث 

ــوك(  ــدرا )ده ــة نوه ــة ملحافظ ــورية التابع ــرى اآلش ــري الق ــدا يف مص ــام ج ــم واله القي

ــق  ــزه الرفي ــد أنج ــذي كان ق ــام 		9	 ال ــة ع ــة العراقي ــيس الدول ــد تأس ــا بع وأوضاعه

ــا بوبــو. أمــا الصفحــات األخــرية مــن الكتــاب يتضمــن ملحقــا لصــور  الخالــد هرمــز زي

فوتوغرافيــة للرفيــق نورالديــن زيــا بوبــو )دكتــور هرمــز(.



		

القسم األول:

يتطــرق فيــه املناضــل هرمــز زيــا بوبــو إىل تفاصيــل مؤملــة وشــهادات ملســرية نضاليــة 

طويلــة وشــاقة لــكل املحطــات واملنعطفــات التــي عارصهــا وعايــش أطوارهــا متطرقــا 

ــة  ــة الدميقراطي ــخ الحرك ــة تاري ــرأة إىل حقيق ــدق وج ــة وص ــكل أمان ــا وب ــن خاله م

اآلشــورية )زوعــا( وبدايــات اللقــاءات الرسيــة بــن تنظيــات ومجاميــع آشــورية 

ــد أن  ــوم بع ــادة الي ــى القي ــرد واملحســوب ع ــر املتف ــي رشع النف بصــدد تأسيســها، الت

خلــت لهــم الســاحة بالعمــل عــى تحريفهــا وكتابــة تاريــخ كيفــي ومزيــف مــن أجــل 

امتيــازات شــخصية وغايــات ســقيمة للنيــل مــن جهــود بقيــة الكتــل التــي ســاهمت يف 

تأســيس زوعــا عــر تقزميهــا حرصهــا يف كتلــة واحــدة بعكــس املــدون واملتعــارف عليــه 

وعــى مــدى ســنوات طــوال داخــل هيئــات الحركــة. كــا وتطــرق إىل مســتقبل الحركــة 

)زوعــا( التنظيمــي والفكــري وإىل الخروقــات التــي عصفــت بهــا ومل تــزل تعصــف مــرورا 

مبؤمتراتهــا والكونفرنســات وصــوال إىل املســتجدات املشــينة والخطــرية التــي طفــت عــى 

الســطح بعــد ســقوط النظــام العراقــي يف عــام 	00	 حــول ارتبــاط بعــض مــن قياديــي 

الحركــة كمعتمديــن لــدى أجهــزة املخابــرات الصداميــة بحســب الوثائــق واملستمســكات 

التــي وقعــت بيــد الكثــري مــن التنظيــات العراقيــة ومــن ضمنهــا الحركــة الدميقراطيــة 

اآلشــورية، إضافــة إىل العاقــات الرسيــة بــن قســم مــن أعضــاء قيــادة زوعــا والحــزب 

الدميقراطــي الكــردي العراقــي )الرزانيــن( املعــروف بعدائه املســتديم للشــعب اآلشــوري 

ولتاريخــه ولقضيتــه وللحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية وللقوميــة واالســم اآلشــوري.

القسم الثاين:

يعتــر هــذا القســم كبــريا بأحداثــه السياســية وبطروحاتــه الفكريــة والواقعيــة، كونــه 

يتضمــن عــى مواضيــع مهمــة وخطــرية وعليــه قــام بنرشهــا الرفيــق الخالــد هرمــز زيــا 

ــة  ــق يف غاي ــات )ماجــد أيشــو( بســبب كشــفه لحقائ ــو تحــت أســم مســتعار كتاب بوب

الحساســية والخطــورة، متكــن بدهائــه وحنكتــه وخرتــه السياســية وامليدانيــة التوصــل 

إليهــا. كــا وأدرجــت يف هــذا القســم عــى تعقيــب واحــد كان قــد كتبــه الرفيــق هرمــز 

زيــا باســمه الرصيــح ردا عــى الســيد ابــرم شــبريا.



		

ــال ال الحــرص، حــول  ــه وباختصــار يف هــذا القســم عــى ســبيل املث ــا تطــرق ألي وم

ــة وفرضــه  ــارزاين( يف شــؤون الحرك ــردي )الب التدخــل الســافر للحــزب الدميقراطــي الك

ــا(  ــة )زوع ــي الحرك ــن قيادي ــا م ــل بعض ــن قب ــاون م ــة وتع ــم وبتغطي ــه عليه إلماءات

ــرارات الحركــة  ــة ق ــاب، إضافــة إىل عــدم جدي ــع الكت املذكــورة أســائهم ضمــن مواضي

بخصــوص تعاملهــا مــع ملفــات التجــاوزات الصارخــة عــى القــرى واألرايض اآلشــورية، 

ناهيــك عــن تعميــات وتوجيهــات يونــادم كنــا إىل فــروع زوعــا يف دهــوك وأربيــل عــى 

ــا  ــة ك ــوا آذان صاغي ــم كان ــن كله ــف الذي ــذا املل ــص ه ــح يخ ــأي ترصي ــدم األدالء ب ع

ــروع املهجــر عــى عــدم الخــروج مبظاهــرات  ــة ف ــا وكاف ــن لزوع ــه إىل املؤازري وتبليغات

ــة  ــاق الحرك ــاالت بحــق رف ــات االغتي ــا يخــص ملف ــيء في ــد، وذات ال اســتنكار وتندي

وأبنــاء شــعبنا األبريــاء وحــاالت االغتصــاب وعمليــات تواطــئ القيــادة الكرديــة الرازانيــة 

عــى مضايقــة أبنــاء شــعبنا لحثــه عــى الهجــرة وتــرك أراضيه ســواء يف ســهل نينــوى أو يف 

الشــال ناهيــك مــا يخــص عمليــة الصهــر القومــي عــر عمليــة التكريــد بعــدم االعــراف 

ــة يف  ــب الربوي ــيحي(، وإىل الكت ــارة )مس ــتخدام عب ــال اس ــن خ ــورية م ــة اآلش بالهوي

املــدارس الرسيانيــة التــي متجــد القتلــة األكــراد.. الــخ مــن الحقائــق التــي يــأيت املناضــل 

هرمــز زيــا إىل توضيحهــا وبالتفصيــل واملدعومــة باألدلــة والراهــن التــي مل يكــن لقيــادة 

الحركــة أي موقــف ســيايس واضــح تجاههــا بســبب دكتاتوريــة املؤامــرة والتفــرد مبصــري 

الحركــة وتفضيــل املصالــح الشــخصية والعائليــة ومصلحــة أوليــاء نعمتهــم عــى املصالــح 

القوميــة إضافــة إىل القــوة والحايــة الخفيــة التــي كان يوفرهــا لهــم جهــاز املخابــرات 

البارســتن التابــع لعائلــة البــارزاين، ناهيــك عــن عــدم وجــود ظاهــرة االنســجام والتوافــق 

الفعــي بــن أعضــاء القيــادة وعــدم امتاكهــا لســاح التشــخيص الدقيــق وجــرأة اتخــاذ 

ــتخدامه  ــوص اس ــرى بخص ــة األخ ــن الناحي ــا م ــة وأم ــن ناحي ــذا م ــازم. ه ــرار ال الق

االســم املســتعار كانــت بســبب تيقــن الرفيــق هرمــز زيــا بوبــو بارتباطــات يونــادم كنــا 

ــس  ــن يف نف ــة واملعروف ــرات الصدامي ــزة املخاب ــو بأجه ــوس بتي ــابق نين ــكرتري الس والس

ــه  ــذي ل ــرزاين( ال ــن معــا للحــزب الدميقراطــي الكــردي )ال ــة األثن ــوالء وتبعي الوقــت ب

عليهــم مــن املستمســكات مــا يرغــم كاهــا عــى الرضــوخ ملطاليبــه، ناهيــك عــن ســلوك 

املكــر والخيانــة الــذي أنتهجــه نينــوس بتيــو املؤمتــر بأوامــر يونــادم يوســف كنــا بحــق 

مــن أخلــص للحركــة وللعمــل القومــي الــذي كان ذراعــه األميــن ورمــزا لألمان ومستشــاره 

ــتوجب إىل  ــا أس ــا(، م ــز زي ــور هرم ــن )دكت ــق األم ــو الرفي ــور وه ــن األم ــري م يف الكث



		

أن يتخــذ كل االحتياطــات األمنيــة وعــدم الكتابــة باســمه الرصيــح الــذي وبــكل تأكيــد 

ســوف يــودي بحياتــه ومعــه كل الحقائــق، خاصــة وأنــه يتطــرق ملواضيــع تخــص فضائــح 

ارتباطاتهــم بدوائــر املخابــرات وحريــة ارتيــاد أقــارب لهــم املنطقــة الشــالية والتــي كان 

للرفيــق الخالــد هرمــز زيــا عليهــم ألفــا وألــف عامــة اســتفهام؟؟ وهنــا علينــا أن نعــرج 

إىل نقطــة هامــة جــدا والتــي هــي بــأن الرفيــق هرمــز زيــا بوبــو كان أســمه ضمــن قامئــة 

عمليــة االغتيــاالت يف عــام 	99	 حينــا رشعــت عمليــات التصفيــة الجســدية يف دهــوك 

لشــخصيات آشــورية مــن أمثــال الشــهيد الزار ميخــو )أبــو نصــري( مــن الحــزب الشــيوعي 

العراقــي والشــهيد املغــدور فرنســيس يوســف شــابو مــن الحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية. 

ــاءات  ــات وإم ــام مخطط ــية أم ــة الرئيس ــكل العقب ــا يش ــز زي ــد هرم ــه كان الخال كون

البــارزاين عــر مريديــه داخــل قيــادة الحركــة مــن أجــل ســلب القــرار اآلشــوري، وعليــه 

توخــى الحــذر خاصــة بعــد تأكــده بــأن جاعــة مســلحة قــد اســتأجرت الــدار الكائنــة 

خلــف البيــت الــذي كان يقيــم فيــه مبنطقــة حــي األرسى مبحافظــة دهــوك متيقنــا بــأن 

ــب  ــز عضــوا يف املكت ــور هرم ــا كان الدكت ــه ويومه ــة اغتيال ــري لعملي ــا هــي التدب مهمته

الســيايس للحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية مــا أضطــر الرفيــق إىل تشــديد الحايــة.

القسم الثالث:

يحــوي هــذا القســم مــن الكتــاب عــى أربعــة أجــزاء األول منهــا عبــارة عــن 
مخطوطــات قيمــة خطــت بيــد الرفيــق دكتــور هرمــز التــي مل تســنح لــه يــد املنونــة عــى 
نرشهــا يف حينهــا وعليــه اضطــررت إىل أرفــاق املخطوطــات بالكتــاب مــع أعــادة كتابتهــا 
أو طبعهــا ثانيــة كــا هــي ومــن دون أي تغيــري وألحاقهــا أســفل املخطوطــة يك تســهل 
عــى املطلــع عمليــة قراءتهــا. أمــا الجــزء الثــاين أدرجــت فيــه التقاريــر التنظيميــة تلــك 
التــي كان الرفيــق هرمــز زيــا بوبــو يرفعهــا إىل اللجنــة املركزيــة لاطــاع عليهــا التخــاذ 
القــرارات الازمــة بشــأنها، لكــن التجاهــل والنســيان كان يكتنــف الكثــري منهــا أن مل يكــن 
ــد التنظيمــي والفكــري  ــا عــى الصعي ــة عــى الرغــم مــن أهميته ــا وبحســب الرغب كله
والسياســية والتــي يف أغلبهــا كانــت تصــب يف عمليــة تقويــم مســار الحركــة. وبخصــوص 
ــة إىل  ــا موجه ــوادر زوع ــدات ك ــن مناش ــا م ــى بعض ــوي ع ــث يحت ــث حي ــزء الثال الج
التنظيــات اآلشــورية وأبنــاء شــعبنا يف الداخــل واملهجــر، والجــزء الرابــع واألخــري منــه 

يتضمــن لقــاءات وحــوارات أجريــت مــع الرفيــق الخالــد دكتــور هرمــز زيــا بوبــو.



		

القسم الرابع:

يعتــر أحــد األقســام الرئيســية التــي أنكــب عــى إمتامــه املناضــل هرمــز زيــا بوبــو 
ــاءات  ــر لق ــواء ع ــا. س ــاً طوي ــريا وزمن ــدا كب ــو( جه ــد ايش ــم )ماج ــت اس ــرشه تح ون
ميدانيــة أو مــن خــال البحــث والتقــي ملــا مثبــت داخــل املصــادر واملراجــع املذكورة يف 
نهايــة الكتــاب. وأن أهــم خصائــص هــذا البحــث ومزايــاه نرأهــا كامنــة يف مــا يحويــه من 
معــان تخــص الشــأن القومــي اآلشــوري. حيــث يعتــر وعــن حــق دراســة بحثيــة قوميــة 
ــة  ــة ملحافظ ــورية التابع ــرى اآلش ــري الق ــص مص ــا يخ ــة في ــة األهمي ــية يف غاي وسياس
نوهــدرا )دهــوك( الحاليــة وأوضاعهــا بعــد تأســيس الدولــة العراقيــة عــام 		9	، والتــي 
أعدادهــا قرابــة 7		 قريــة، ونفــوس كل منهــا، وتاريــخ تهجريهــا وعــدد القرى املســتكردة 
ــة إىل  ــام 		9	 إضاف ــميل ع ــة س ــد مذبح ــا بع ــراد م ــزاة األك ــل الغ ــن قب ــة م واملحتل
القــرى التــي اســتغل أراضيهــا واســتوطنها املغتصــب الكــردي بغيــاب أهاليهــا الذيــن تــم 
ترشيدهــم، ومنهــا املتجــاوز عليهــا عنــوة بعــد عــام 	99	 أمــام مــرأى ومســمع قيــادة 
زوعــا والقيــادات الكرديــة العاملــة يف املنطقــة الشــالية، إضافــة إىل عــرشات القــرى التي 
ــال  ــارص ميليشــيات حــزب الع ــا بســبب تواجــد عن ــودة إليه ــا بالع مل يتســنى ألهاليه
الكــردي الــريك، عــى ايــة حــال أنــه بحــث ميــداين قيــم وغزيــر يســتحق عليــه املناضــل 

الخالــد هرمــز زيــا كل الثنــاء والتقديــر ..

الصور الفتوغرافية:

يحتــوي الكتــاب بــن طيــات القســم األول منــه ويف نهايتــه عــى صــور الخالــد هرمــز 
زيــا بوبــو بصحبــة رفاقــه يف ســاحة الحــركات ومقــرات الحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية 
ــي كل صــورة  ــراق، والت ــة بشــال الع ــا( يف املناطــق الجبلي ــة )زوع ــارز الحرك ــع مف وم
منهــا مبجــرد الركيــز عليهــا تنهــار أمامهــا كل املصالــح الضيقــة وتتســمر النظــرات بســبب 
جاذبيتهــا يك تقــود بالذاكــرة بعيــدا إىل عــامل أخــر مــيء بالعنفــوان والتحــدي واألميــان 
ــة القــارئ إىل أســبار النضــال القومــي اآلشــوري  الحقيقــي الــذي ال يقهــر وتأخــذ مبخيل
لتكتشــف عرهــا بأنهــا عــن حــق كانــت حلقــة األمــل والنجــاة التــي ربطــت سلســلة 
العمــل القومــي اآلشــوري بــن مــايض العظــام )فريــدون آتورايــا وآشــور يوســف ومــار 
ــاد  ــارض األحف ــن ح ــو..( وب ــك ياق ــمعون ومال ــاي ش ــار أيش ــرس وم ــا بط ــن وأغ بنيام
ــي  ــي وشــيبا هام ــل مت ــا أيشــو ججــو، وجمي ــن، ويوخن ــرت بنيام ــا ويوب )يوســف توم
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وفرنســيس يوســف شــابو، هرمــز زيــا بوبــو وآخريــن..( يف ســبيل أثبــات الوجــود القومــي 
اآلشــوري. كــا ويضــم عــى مجموعــة أخــرى مــن الصــور التــي تجمعــه ورفقــة األصدقــاء 
واألقــارب إضافــة إىل الصــور العائليــة الجميلــة. ليتــوج الكتــاب بإكليــل كان قــد طــرزه 
الرفيــق األديــب والكاتــب الخالــد يونــان هوزايــا مــن خــال مرثــاة )يــا رفيقــي الدكتــور( 
باللغــة اآلشــورية وبرجمتهــا العربيــة غايــة يف الروعــة نابعــة مــن قلــب يعتــرصه الحــزن 
واألمل عــى رحيــل رفيــق لــه صــادق ومؤمــن باملســرية الحقيقيــة للحركــة وبفكــر الشــهداء 

امليامــن يوســف تومــا، يوبــرت بنيامــن، يوخنــا ايشــو.

ــه  ــا وثق ــر في ــد نظ ــن بُع ــز م ــور هرم ــل دكت ــق املناض ــه الرفي ــب ألي ــا ذه أن م
ــس  ــا وتلم ــعر به ــي ش ــا الت ــور ومضامينه ــلبيات األم ــتقراء بس ــري اس ــهادات خ ــن ش م
نتائجهــا مبكــرا ولطاملــا حــاول القضــاء عليهــا بالوســائل التنظيميــة مــن خــال طرحهــا 
ــاع وال  ــي أي أج ــن تاق ــف مل تك ــديد اآلس ــن وش ــة لك ــة املركزي ــات اللجن يف اجتاع
أيــة رغبــة جــادة أو أي تجــاوب يذكــر بالرغــم مــا كانــت تشــكله مــن خطــورة عــى 
ــة  ــتقبل الحرك ــدد مس ــات ته ــن وي ــتفحالها م ــد اس ــتجلبه بع ــا س ــا وم ــرية زوع مس
ــن  ــري م ــاب الكث ــذا ويف الكت ــة. ه ــة والتنظيمي ــتقاليتها الفكري ــا واس ــادر قراراته وتص
الحقائــق التــي وثّــق القســم منهــا الرفيــق هرمــز تحــت عنــوان )أوراق بنفســجية( ومل 
يســكت عنهــا أو يتغافلهــا أبــدا طيلــة الســنوات التــي كان مرتبطــا بالحركــة الدميقراطيــة 
اآلشــورية، والقســم اآلخــر عمــل عــى نرشهــا كــا ذكــرت ســلفا وألســباب أمنيــة تحــت 
ــة  ــه. إىل أن ســاقته املني ــة مبــن حوالي ــة كامل ــه الثق ــات ماجــد أيشــو لفقدان أســم كتاب
بجانــب رفاقــه الخالديــن يوســف تومــا هرمــز، يوبــرت بنيامــن شــليمون، يوخنــا أيشــو 

ــا الرعــاع. ــة أغتصبه ججــو حامــا لهــم همــوم قضي

ــاب عــى املواقــف الشــفافة والرصيحــة النابعــة مــن الوجــدان  كــا ويحــوي الكت
ــا ويحــذر منهــا مــن أجــل دميومــة  ــادي بهــا املقاتــل هرمــز زي ــاة التــي كان ين واملعان
ــهداء  ــا الش ــي خطه ــي الت ــري والتنظيم ــورية الفك ــة اآلش ــة الدميقراطي ــرية الحرك مس
بدمائهــم الزكيــة ليثبــت الحــارض ومبــرور الزمــن حقيقــة مناداتــه وصحــة مــا كان يدعــوا 
إليهــا مــن املخاطــر. كــا وأن خــري دليــل عــى مصداقية مجمــل مــا كان يوثقــه يف أوراقه 
البنفســجية هــو عــدم وجــود أي تفنيــد أو نفــي لهــا وال اعــرتاض قاطــع عليهــا ســواء 
كان عــى مســتوى الحركــة الرســمي أو عــى الصعيــد الشــخيص للمذكــورة أســائهم يف 
الكتــاب مــن مرتزقــة أوكار املخابــرات الذيــن كان صمتهــم كصمــت القبــور مــع العلــم 
ــا  ــارز وشــخصية له ــادي ب ــل عضــو مؤســس وقي ــب مــن قب ــق أو تكت ــت توث ــا كان أنه
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ــام  ــا ع ــذ انطالقته ــورية من ــة اآلش ــة الدميقراطي ــزة يف الحرك ــا املتمي ــا ومكانته حضوره
ــة 2014. 1979 ولغاي

ــا  ــت تواجهه ــي كان ــر الت ــهاداته إىل املخاط ــر ش ــز ع ــور هرم ــد دكت ويتطــرق الخال
مقراتهــم ومقــرات املعارضــة العراقيــة يف ســاحة العمليــات بشــال العراق )جبال آشــور( 
جــراء القصــف الوحــي مــن لــدن النظــام الصدامــي يف مثانينــات القــرن املــايض. وأيضــا 
ــراد  ــه وكل أف ــده وأخوت ــه وال ــا كان يعاني ــدان إىل م ــه األب يتطــرق وبأســلوب تقشــعر ل
العائلــة يف املوصــل محــل أقامتهــم مــن مضايقــات مــن قبــل الجهــاز األمنــي واملخابــرايت 
ــاقة  ــة الش ــة العائل ــل رحل ــا تفاصي ــز زي ــق هرم ــا الرفي ــرسد بعده ــعور لي ــي املس البعث
والقاســية املحفوفــة باملخاطــر هربــا مــن بطــش النظــام تجــاه املنطقــة الجبليــة بشــال 
العــراق رسا والبالــغ عددهــم ســبع وعــرشون فــردا شــيبا وشــبابا ونســاء حوامــل وأطفــال 

لالتحــاق بركــب الحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية.

ــرشه  ــا كان ين ــا مب ــاب تحــت أســم )اوراق بنفســجية( تيمن ــة الكت ــت إىل عنون ارتأي
ــك عــن كــون  ــور هرمــز( قســا مــن شــهاداته تحــت هــذا االســم، ناهي املناضــل )دكت
البنفســجي هــو اللــون الــذي اتخذتــه الحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية )زوعــا( منــذ عــام 
ــه املوجعــة واملؤملــة ســيبقى خــري شــاهد  ــاب يف مجمــل تفاصيل 	99	 رمــزا لهــا. والكت
عــى األحــداث ملــا يحويــه بــن طياتــه مــن حقائــق مرابطــة بــذل ألجلهــا الخالــد هرمــز 
زيــا بوبــو جهــدا كبــريا عــى تدوينهــا ألنهــا األمانــة، ومــن الواجب عــى املواطن اآلشــوري 
االطــاع عليهــا يك ال يبقــى مغيبــا عنهــا كونــه كان الغايــة والهــدف وهــو القضيــة برمتهــا 
يف فكــر الحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية التــي اغتصبــت ثوريتهــا وحلّــت محلهــا عقليــة 
ــدا يف  ــرا خال ــا ث ــرك وراءه أرث ــد ت ــو ق ــا بوب ــز زي ــل هرم ــرة. أن املناض ــة واملؤام املقاول
مجــال العمــل القومــي اآلشــوري يتجــى فيــه كل قيــم الوفــاء والصــدق واألمانــة والنقــاء 
والثقــة والقــوة والصابــة والثوريــة ونكــران الــذات لتعتــر محــط فخــرا واعتــزاز لألجيــال 

اآلشــورية القادمــة ولــكل املطلعــن عليهــا.

ستبقى أوراقك البنفسجية خري شاهد عى التاريخ

أويا أوراها / حزيران – 2020

ملبورن / أسرتاليا
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من سرية املناضل اآلشوري الخالد نورالدين زيا 

بوبو )دكتور هرمز(

ينحــدر املناضــل القديــر د. هرمــز زيــا بوبو مــن عائلــة لهــا بــاع نضــايل مــرشف يف 

ــو  ــا بوب الحقــل القومــي اآلشــوري، وهــو أبــن ذلــك الجبــل الشــامخ الخــور أســقف زي

دوباتــو كاهــن الكنيســة الرشقيــة اآلشــورية يف محافظــة نينــوى الــذي مل تســتطيع 

ــه  ــي عزميت ــن ثن ــة م ــه القمعي ــتفزازات أجهزت ــايش واس ــث الف ــاة البع ــدات طغ تهدي

ــه. ــراد عائلت ــه ويف أف ــدة في ــة املتجس ــه القومي ــن مبادئ ــل م والني

ــة  ــد محافظ ــن موالي ــو م ــز( ه ــو )د. هرم ــا بوب ــن زي ــور الدي ــد ن ــا الخال أن فقيدن

نينــوى 7	 كانــون الثــاين 	95	 واجتاعيــا متــزوج مــن الدكتــورة باســمة يعقــوب زرقــو 

ولــه منهــا ولديــن كل مــن أنــى وزيــا. حيــث برحيلــه يــوم 	 ترشيــن األول 		0	 تــرك 

وراءه أرثــا نضاليــا ثــرا عــى الصعيديــن الوطنــي والقومــي الــذي بداياتــه الفعليــة كانــت 

منــذ أواســط الســبعينات مــن القــرن املــايض يــوم كان أحــد قياديــي التشــكيل الــرسي 

الــذي عــرف يف حينــه )بتنظيــم الجيــش اآلشــوري الــرسي( عــام 976	يف مدينــة املوصــل 

ودهــوك، وهــذا التنظيــم مبعيــة التكتــات األشــورية األخــرى الناشــطة سياســيا وفكريــا 

ــس  ــن يف كونفران ــنتن يك تعل ــن س ــر م ــية ألك ــوارات سياس ــد ح ــت وبع ــا التأم وثقافي

تأســيي يــوم 		 - نيســان - 979	 عــن انبثــاق الحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية وهــذا مــا 

ســيتطرق أليــه أيضــاً املناضــل هرمــز زيــا يف الكتــاب.

ــات الداخــل  ــن يف تنظي ــا مــن األعضــاء الفاعل ــز زي ــور هرم ــق دكت لقــد كان الرفي

للحركــة مبحافظــة نينــوى لكــن وبحكــم اختصاصــه واملامــه باألمــور الطبيــة كونــه خريــج 

معهــد املهــن الصحيــة العــايل يف محافظــة نينــوى وحاجــة رفاقــه العاملــن منــذ نزولهــم 

يف 5	 نيســان 	98	 إىل ســاحة الكفــاح املســلح ضــد النظــام الفــايش مبنطقــة الحــركات يف 

شــال العــراق املختــص باملجــال الطبــي حيــث تســامى هــذا الرفيــق عــى األنــا املقيتــة 

ــزول إىل ســاحة  ــر بالن ــا األوام ــه ملبي ــاق درب ــذات مــع رف ــة ونكــران ال ليتقاســم الثوري
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ــخ  ــن تاري ــهر م ــتة أش ــد س ــام 	98	 أي بع ــن ع ــن أألول م ــلح يف ترشي ــاح املس الكف

ــا  ــم في ــورية. وليتقاس ــة اآلش ــة الدميقراطي ــي الحرك ــن مقات ــة األوىل م ــزال املجموع أن

بعــد مــع املناضــل هرمــز زيــا بوبــو رشف الثوريــة ونكــران الــذات يف شــهر أيلــول مــن 

عــام 985	 كل مــن والــده الكاهــن الثائــر زيــا بوبــو دوباتــو ووالدتــه وكل أفــراد العائلــة 

البالــغ عددهــم اثنــان وثاثــون رفيقــا مبعيــة النســاء واألطفــال عــر ألتحاقهــم بالحركــة 

ــم  ــا منه ــداء اميان ــة والف ــن التضحي ــركات مفضل ــاحة الح ــورية يف س ــة اآلش الدميقراطي

بامليــاد املــرشق لقضيتهــم القوميــة اآلشــورية عــى املضايقــات األمنيــة ألجهــزة النظــام 

ــوا والء  ــن قدم ــن الذي ــض م ــس البع ــا بعك ــا يومي ــون منه ــوا يعان ــي كان ــي الت الصدام

الطاعــة والرضــوخ لتلــك األجهــزة القمعيــة وهــم صاغريــن.

ــام  ــن ع ــان م ــاين يف 0	 – نيس ــس الث ــز يف الكونفران ــد هرم ــب الخال ــث أنتخ حي

	98	املنعقــد بقريــة كونداكوســه عضــوا يف القيــادة املؤقتــة للحركــة الدميقراطيــة 

اآلشــورية، وأوكلــت لــه يف نفــس العــام مســؤولية قيــادة الــذراع العســكري للحركــة وبــرز 

دوره وبشــهادة املخلصــن مــن رفاقــه كقائــد ميــداين يف ســاحة الكفــاح املســلح وذلــك 

ــم ترشــيحه يف  ــة اآلشــورية، كــا وت ــه الناجحــة ملفــارز الحركــة الدميقراطي بفعــل قيادت

صيــف عــام 988	 لتــويل مســؤولية األعــام رســميا مــن داخــل الحــدود اإليرانيــة. كــا 

ومثــل الحركــة يف الحــراك الســيايس داخــل اجتاعــات املعارضــة العراقيــة يف العاصمــة 

الســورية دمشــق وليوقــع عــى أول بيــان مشــرك مــع املعارضــة العراقيــة يف 7	 - كانــون 

ــريوت  ــه دورا فاعــا مــن خــال مشــاركته يف مؤمتــر ب ــام 990	، وأيضــا كان ل األول - ع

ــن  ــن املثقف ــذاك ونخبة م ــادة حين ــاق القي ــن رف ــددا م ــة ع ــة مبعي ــة العراقي للمعارض

ــام 	99	. ــورين يف 		 - آذار - ع اآلش

ــا بجانــب رفاقــه يف انتفاضــة آذار عــام  كان للقيــادي الغيــور هرمــز زيــا دورا ريادي

ــة  ــه أميــان باآليت إضافــة إىل ســلوكه درب املخاطــر يف عملي 	99	التــي شــارك فيهــا وكل

أدخــال الســاح مــن ســوريا التــي كانــت معقــا للمعارضــة العراقيــة وإيصالــه إىل رفاقــه 

يف العــراق. كــا وســاهم حينهــا يف فتــح املقــرات للحركــة داخــل محافظــة دهــوك. وبعــد 

انتفاضــة آذار عــام 	99	 ذاع صيتــه بــن الجاهــري أكــر وباألخــص يف املحافظــة األنفــة 

الذكــر نظــرا ملواقفــه املتميــزة بالجــرأة يف الدفــاع عــن مصالــح وحقــوق شــعبه وماصقته 

ــي جــرت بعــد عــودة أهــايل املحافظة مــن  ــر األحــداث الت الحميمــة بهــم خصوصــا إث
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املناطــق الحدوديــة الركيــة والفــوىض العارمــة التــي كانــت قــد حلــت جــراء عمليــات 

الســلب والنهــب والتــي تعــرض أبنــاء شــعبنا لقســط كبــري منهــا.

ــام  ــن ع ــول م ــد يف أيل ــذي أنعق ــة اآلشــورية األول ال ــة الدميقراطي ويف مؤمتــر الحرك
	99	 بقريــة كونداكوســة أنتخــب املناضــل هرمــز زيــا عضــوا للمكتــب الســيايس، 
ليتســنم بعدهــا مســؤولية فــرع دهــوك الــذي كان يعتــر الفــرع األكــر واألكــر أهميــة 
ضمــن الخارطــة التنظيميــة لزوعــا، وقــد تــرك بصــات كبــرية ال تنــى يف تنظيــم الحركــة 
وجاهريهــا عــى صعيــد املحافظــة بنواحيهــا وقراهــا هــذا إضافــة إىل املســؤولية 
العســكرية التــي ضــل يتوالهــا حتــى املؤمتــر الثــاين للحركــة يف آيــار مــن عــام 997	. كــا 
ــث  ــس الثال ــه يف الكونفران ــزا ال ميكــن تناســيه أو تجاهل ــق هرمــز دورا متمي وكان للرفي
املنعقــد يف شــهر ترشيــن الثــاين عــام 	99	 يف مقــر الحركــة مبحافظــة دهــوك ال بــل ومــن 
املؤكــد مل يــزل محفــورا يف ذاكــرة الكثرييــن بخصــوص ارصاره عــى تقويــم مســار الحركــة 
ــات وافشــاء األرسار ومعالجــة االنفــات  ــي شــابها التجــاوز عــى الصاحي التنظيمــي الت
 التنظيمــي والنزاعــات التســيدية والتكتــات الوالئيــة التــي كانت تنخــر بهيكليــة الحركة... 
ــذي ال  ــد الحــريك املؤمــن بالتجــرد ال ــك القائ ــور هرمــز ذل ــد الغــايل دكت لقــد كان الفقي
ــة  ــادئ واألهــداف النبيل يهــوى الشــهرة واملنفعــة وكان مدافعــا غيــورا عــن القيــم واملب
التــي نــادى بهــا وعمدهــا شــهداء الضمــري )يوســف تومــا، يوبــرت بنيامــن، يوخنــا أيشــو، 
جميــل متــي، شــيبا هامــي.. وكل العظــام الذيــن ســاروا عــى خطاهــم(، ))ورفيقــا مؤمنــا 
بنهــج الحركــة وخطهــا الفكــري والســيايس ورافضــا التطبيــق الكيفــي لتلــك املبــادئ، كــا 
وكان الرفيــق هرمــز زيــا نــواة للمدرســة التطبيقيــة والواقعيــة الجريئــة داخــل صفــوف 
ــية  ــرارات السياس ــف والق ــي واملواق ــزام التنظيم ــادئ وااللت ــى املب ــة ع ــة القامئ الحرك
الشــجاعة الرافضــة ألبســط املكتســبات الشــخصية((، ولطاملــا حــاول جاهــدا عــى 
أعــادة الهيبــة لهــذه الحركــة الفتيــة مــن خــال وضعهــا عــى مســارها القومــي الصحيــح 
ــياقات  ــيايس وس ــا الس ــري ونهجه ــا الفك ــة وخطه ــاتها التنظيمي ــا إىل أساس ــودة به والع
العمــل الجاعــي يك تأخــذ مكانتهــا الائقــة بــن الجاهــري اآلشــورية أوال ورد االعتبــار لها 
عــى الســاحة العراقيــة واإلقليميــة ثانيــا، لكــن عمــق الخافــات واالســتفراد والامبــاالة 
والتــادي وبــروز التكتــات واملحســوبيات... الــخ مــن الســلبيات التــي اســتفحلت مــع 

مــرور الوقــت كانــت قــد أودت إىل عــدم أنجــاح مــا كان يعمــل جاهــدا ألجلــه.

ــن  ــة م ــة مجموع ــد وبصحب ــا الخال ــى رفيقن ــام 		0	 تبن ــن ع ــران م ــهر حزي يف ش
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ــري  ــري الفك ــاح والتغي ــدأ االص ــى مب ــم ع ــدا قائ ــا جدي ــة نهج ــوادر الحرك ــي وك قيادي
والتنظيمــي الــذي وعــى أساســه تــم تشــكيل كيــان ابنــاء النهريــن الــذي أعتــر يف حينهــا 
ــيد  ــب الس ــي ولينتخ ــل القوم ــال العم ــا يف مج ــد منه ــة ال ب ــة وحتمي ــه رضوري انعطاف
هرمــز زيــا رئيســا للمجلــس الســيايس للكيــان يف االجتــاع الــذي تــم عقــده مبحافظــة 
ــد أنتشــله  ــام 		0	. لكــن ولألســف الشــديد أن األجــل ق ــوم 7 - شــباط - ع دهــوك ي
ــه الكثــري مــن العطــاء والقــدرة عــى  ــه ملــا كان يف جعبت مبكــرا وفراقــه مل يكــن يف أوان
االســتمرارية يف خــوض أكــر التحديــات مهــا كانــت عواقبــه اللتصاقــه الحميــم بقضايــاه 

ــح شــعبه الكريــم. ــة وبــكل مــا يصــب يف خدمــة مصال القومي

برحيــل الدكتــور هرمــز زيــا بوبــو الــذي يعتــر رمــزا لــرشف الكلمــة ورشف النضــال 
حيــث ســطعت نجمــة أخــرى متأللئــة يف ســاء العمــل القومــي اآلشــوري الحقيقــي. نعم 
أن املــوت قــد غيبــه عنــا وهــي لخســارة جســيمة عــى ســاحتنا القوميــة لكنــه ســيبقى 
ــا أيشــو(  ــرت بنيامــن، يوخن ــا، يوب ــارى )يوســف توم ــه الغي يف األذهــان وســيدوم كرفاق
ــم،  ــار واألحــرار وكل املخلصــن عزميته ــم يســتمد األخي ــا ونراســا للحــق ومنه ــا فين حي
وســتبقى مســريته الوضــاءة محــط تقديــر واحــرام لــدى الذيــن آمنــوا بالقيــم واملبــادئ، 
ــه  ــذات ومضامين ــران ال ــة ونك ــة الثوري ــه الفكري ــذي قوامئ ــد ال ــه املجي ــيخلد نضال وس
الصابــة واإلرصار عــى املبــادئ وظاهــره األمانــة والتحــدي والرســوخ يف ســفر الخالديــن، 
لقــد كنــت أيهــا الصلــب عنوانــا لانضبــاط وااللتــزام التنظيمــي ورمــزا للعنفــوان، وهــا 
ــر مــن  ــل دام أك ــل الــرشف بعــد نضــال طوي ــك شــموخ بإكلي ــوم متوجــا وكل ــت الي أن
مثانيــة وثاثــون عامــا الــذي يعتــر خــري وســام تســتحقه، وســيبقى كابــوس رحيلــك ألــذي 
هــو أعظــم رســالة مســتمرا يف ماحقــة وإقــاق مضاجــع الذيــن تنكــروا لتاريــخ نضالــك 
ــا  ــة ألصحابه ــة الحقيقي ــرد وبهامــة مرفوعــة األمان ــودك حيــث ت القومــي البهــي.. وبخل
ــا  كــا هــي بعيــدة عــن كل تشــويه إىل العظــام )يوســف تومــا، يوبــرت بنيامــن، يوخن
أيشــو( الذيــن علــت رؤوســهم أعــواد املشــانق ووطــأت رؤوس جــادي النظــام املقبــور 

واملرمتــن يف أحضانــه خونــة القضيــة اآلشــورية أقدامهــم.

أن نضالك السيايس الطويل هو أرفع وسام آشوري تستحقه.

أويا أوراها )رامن(

حزيران – 2020  /  ملبورن / أسرتاليا
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شهادات ملسرية نضالية طويلة وشاقة

دهوك 7	 / 	 / 		0	 السبت

أرجــو إال تخوننــي الذاكــرة ألجمــع أوراقــي وأكتــب مــا أتذكــره مــن أحــداث مهمــة 

ومــا جــرى قبــل ألتحاقــي بالكفــاح املســلح ومــا بعــده وســأكون أمينــا يف نقــل األحــداث 

والحقائــق بــدون تســيس ولــن أقــول غــري الحقيقــة التــي رأيتهــا وأقــول مــا ســمعته كــا 

ــادة وال نقصــان لخدمــة تاريــخ شــعبي اآلشــوري ليعــرف الحقيقــة مــن  هــو بــدون زي

أصحابهــا الرشعيــن ال كــا يرويهــا مــن خــان األمانــة وجعــل مــن الحركــة الدميقراطيــة 

اآلشــورية رشكــة تابعــة لــه، قبــل أن يغــدر بنــا الزمــن ويصبــح كل يشء يف طــي النســيان.

هرمز زيا بوبو

2011 / 4 / 17



		

من أجل توثيق مرحلة تأسيس الحركة الدميقراطية 

اآلشورية

ــة  ــوش التجميلي ــق والرت ــن التزوي ــد ع ــخ املجــرد البعي ــق التاري ــر مســألة توثي تعت

للتنظيــات السياســية رضورة ال بــد منهــا خاصــة إذا مــا تجــاوز تاريــخ تأسيســها ثاثــة 

عقــود زمنيــة كــا هــي الحــال مــع حركتنــا الدميقراطيــة األشــورية، وتعتــر كتابــة التاريــخ 

أمانــة يف رقبــة الكاتــب كــا هــي مســؤولية مــن عــارص املراحــل األوىل للتأســيس، والذين 

هــم عــى درايــة بكافــة التفاصيــل الســلبية منهــا وااليجابيــة ومــدى تأثريهــا عــى املســار 

العــام للتنظيــم. كــا تــأيت أهميــة التوثيــق مــن منطلــق حــق االطــاع عليــه مــن قبــل 

ــة الفضــل األول يف دميومــة املســرية حتــى وصولهــا  األعضــاء والجاهــري املــؤازرة صاحب

العقــد الرابــع مــن عمرهــا الزمنــي، وهــي أيضــاً محاولــة للوقــوف عــى بعــض التفاصيــل 

املتعلقــة بالبدايــات التأسيســية ومرحلــة الكفــاح املســلح، والتــي تعرضــت أحيانــاً بقصــد 

أو بدونــه إىل تشــويه مــن قبــل أشــخاص مــن داخــل أو مــن خــارج التنظيــم.

ــداول  ــبب الت ــة بس ــيس الحرك ــة تأس ــف مرحل ــي تغل ــة الت ــة الضبابي ــاوز حال ولتج

الكيفــي مــن البعــض لعــدم وجــود توثيــق رســمي مركــزي مــن التنظيــم، ولســد الطريــق 

ــاق واالســتحواذ عــى جهودهــم  ــام محــاوالت البعــض اآلخــر مصــادرة نضــاالت الرف أم

ــز عــى أدوارهــم التــي يعترونهــا رئيســية وإهــال دور  وتضحياتهــم مــن خــال الركي

الباقــن، ارتأينــا ومــن منطلــق الواجــب العــام قبــل الحــق الشــخي رسد الحقائــق كــا 

ــاء هــذا  ــة زوعــا أو أي شــخص شــارك يف بن ــا ينتقــص مــن مكان هــي واالبتعــاد عــن م

التنظيــم الــذي اصبــح تأثــريه واضحــاً يف حيــاة شــعبنا السياســية.

بدايــة نعتمــد عــى مــا جــاء يف املنهــاج الســيايس لحركتنــا الدميقراطيــة اآلشــورية يف 

مثانينــات وتســعينات القــرن املــايض وكــا يــي ))... فبــدأ الحــوار الســيايس بــن الكتــل 

الرئيســية بعــد عــام 976	 وتكلــل بالنجــاح عندمــا توجــت هــذه اللقــاءات بالكونفرانــس 

التأســيي األول يف 		 نيســان 979	 …(( وهــو مــا يعنــي أن الحركــة الدميقراطيــة 



		

اآلثوريــة تأسســت مــن كتــل أو مجاميــع ناشــطة سياســياً، والتــي هــي:

1 - تنظيم اآلخاء اآلشوري:

ومتركــز تواجــد أبــرز أعضائــه يف مدينتــي كركــوك وبغــداد، حيــث بــرز يف قيادتــه كل 

مــن الرفــاق الشــهداء )يوســف تومــا، يوبــرت بنيامــن، يوخنــا ايشــو( إضافــة إىل الرفــاق 

يونــادم يوســف كنــا ويوســف بطــرس ونينــوس بثيــو وإســحق إســحق، إىل جانــب اســاء 

أخــرى شــاركت يف تأســيس هــذا التنظيــم منهــم ))العظيــم تومــا هرمــز زيبــاري، كوليــات 

مرقــس الــذي تــويف نتيجــة لتعرضــه لحــادث غريــب، وهنــاك اســاء أخــرى مل اســتطع 

ــة الســبعينات بهــدف تقريــب وجهــات  ــم يف بداي التأكــد منهــا(( وتأســس هــذا التنظي

ــة  ــاءات املذهبي ــه االنت ــد فرقت ــعب واح ــم ش ــددة كونه ــعبنا املتع ــف ش ــر طوائ نظ

والكنســية للوصــول إىل وحــدة شــعبنا القوميــة، وهــو مــا ميكــن التأكــد منــه مــن خــال 

ــة  ــداف الحرك ــل اه ــور ليحم ــل أن يتط ــول قب ــذا املدل ــل ه ــذي يحم ــم ال ــم التنظي اس

الدميقراطيــة اآلشــورية.

2 - تنظيم الجيش اآلشوري الرسي:

وتواجــد هــذا التنظيــم يف محافظتــي نينــوى ودهــوك وبــرز يف قيادتــه كل مــن كاتــب 

املقــال هرمــز زيــا بوبــو وميخائيــل ججــو )زيــا بثيــو مســؤول قاطــع شــيكاغو للحركــة 

ــم(  ــاً )هــؤالء هــم مؤســي التنظي ــليمون املتواجــد يف شــيكاغو حالي ــا ش ــاً( وانوي حالي

ــام 976	  ــس ع ــا، وتأس ــورو توم ــو س ــق عوديش ــا والرفي ــا يوخن ــاس زي ــوم الش واملرح

يف مدينــة املوصــل بخلفيــة االعتــاد عــى النشــاط العســكري املســلح لقناعــة قيادتــه 

باســتحالة تحقيــق أهــداف شــعبنا والحصــول عــى حقوقــه املســلوبة إال بقــوة الســاح 

عــى غــرار مــا كان ينتهجــه الجيــش االيرلنــدي الــرسي، وأكــر مقاتــي زوعــا جــاءوا عــن 

طريــق هــذا التنظيــم وتنظيــم الحركــة الشــعبية اآلشــورية التقدميــة.
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3 - تنظيم الحركة الشعبية اآلشورية التقدمية:

وبــرز مــن بينهــا الرفــاق أبــو فينــوس )كوركيــس خوشــابا( وآشــور )بنيامــن يوخنــا( 

وعزيــز )شــموئيل يونــان( وابــو أمــل )دنخــا كوركيــس الــذي استشــهد اثنــاء االنتفاضــة 

عــام 	99	( وابــو أشــور )هرمــز لوقــا( ونيشــا )هرمــز ننــو( والنقيــب بطــرس كوريــال 

))الــذي كان ضمــن التنظيــم بدايــة الســبعينات لفــرة وجيــزة، وتعــرض بعــض افــراده 

إىل االعتقــال، وانتظــم الحقــاً مــع الرفــاق الشــهيد يوســف تومــا والشــهيد يوبــرت بنيامن 

ــت  ــو دقل ــوري(( واب ــم ث ــا ويوســف بطــرس بهــدف تشــكيل تنظي ــادم كن ــق يون والرفي

)بيــوس عوديشــو(. حيــث كان ثقــل التنظيــم يف بغــداد وقــرى الشــال وحمــل اعضائــه 

افــكاراً يســارية تقدميــة.

4 - مجموعة الطلبة الجامعين امللتزمن والناشطن قومياً 

وممــن حملــوا افــكاراً ثوريــة ومــن بينهــم الرفيــق امــري اوراهــا الــذي اعتقــل مــع 

الرفــاق الشــهداء والذي التقــى بالشــهيد يوبــرت بنيامــن ألول مــرة يف بغــداد عــام 978	 

ــم وهــذه  ــن التنظي ــح املنســق ب ــوك ليصب ــاق يف كرك ــع الرف ــاءات أخــرى م ــه لق لتلحق

املجموعــة التــي ضّمــت كل مــن عانوئيــل دميــري، رميــون شمشــون، كوركيــس داؤد، 

ورسكــون ســبنيا )استشــهد يف الحــرب العراقيــة اإليرانيــة( وغريهــم وهــذه املجموعــة مل 

يتــم القــاء القبــض عليهــا بالرغــم مــن اعتقــال الرفيــق أمــري اوراهــا.

ــن تنظيمــي  ــة اآلشــورية ب وقــد جــرت أوىل اللقــاءات لتأســيس الحركــة الدميقراطي

أو مجموعتــي )الحركــة الشــعبية اآلشــورية التقدميــة( و )اآلخــاء اآلشــوري( يف بغــداد، 

ــة  ــد بأســم الحرك ــم الجدي ــز لتســمية التنظي ــا هرم وجــاء مقــرح الشــهيد يوســف توم

ــة  ــة الدميقراطي ــات إىل الحرك ــة الثانين ــا يف نهاي ــري بعده ــة ))ليتغ ــة اآلثوري الدميقراطي

اآلشــورية((. كــا جــرى لقــاء بــن تنظيمــي الجيــش اآلشــوري الــرسي واالخــاء اآلشــوري 

يف مدينــة كركــوك بــن الرفيقــن زيــا بثيــو ممثــا عــن الجيــش اآلشــوري الــرسي والشــهيد 

ــول  ــة والقب ــد التنظيــات الثاث ــم توحي ــا عــن االخــاء اآلشــوري، وت يوســف تومــا ممث

ــلح  ــاح املس ــي الكف ــدأ تبن ــى مب ــاق ع ــة واالتف ــة اآلثوري ــة الدميقراطي ــمية الحرك بتس

كآليــة عمــل عســكري باعتبارهــا الســبيل الوحيــد لخــاص شــعبنا.
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وعندمــا بــدأ التحضــري إلعــان الكفــاح املســلح عقــدت لقــاءات بــن حركتنــا ممثلــة 

بالرفيقــن الشــهيد يوســف تومــا والرفيــق يونــادم كنــا مــع أبــن شــعبنا البــار املناضــل 

تومــا تومــاس ممثــاً عــن الجبهــة الوطنيــة الدميقراطيــة )جــود( واملكونــة مــن )الحــزب 

ــي،  ــيوعي العراق ــزب الش ــتاين، الح ــرايك الكردس ــزب االش ــتاين، الح ــي الكردس الدميقراط

ــو فينــوس  حــزب باســوك االشــرايك الكــردي(. وعــى هــذا االســاس التحــق الرفيقــن أب

)كوركيــس خوشــابا( وعزيــز )شــموئيل يونــان( صيــف عــام 	98	 باملناطــق التــي 

كانــت تدعــى باملحــررة أي التــي ال تتواجــد فيهــا ســلطة النظــام البعثــي، وذلــك لغــرض 

ــادة  ــات واملســالك لقي ــة الطرق ــي ومعرف ــارز الحــزب الشــيوعي العراق ــب يف مف التدري

مفــارز الحركــة مســتقباً، كــا تواجــد يف املنطقــة بحكــم وظيفتــه الرفيــق أبــو دقلــت 

ــاال. ــرواري ب )بيــوس عوديشــو( حيــث كان معلــا يف إحــدى قــرى ب

يف ربيــع عــام 	98	 التحــق الوفــد املكلــف بلقــاء املكاتــب السياســية ألحــزاب جبهــة 

ــاق  ــن الرف ــد م ــون الوف ــث تك ــررة، حي ــق املح ــلح باملناط ــاح املس ــان الكف ــود واع ج

نينــوس بثيــو ورسكــون يوســف ويوخنــا داود ويوســف بطــرس )وجميعهــم مــن املقربــن 

مــن اآلخــاء اآلشــوري( ليلتحــق بهــم الرفيــق الخامــس ابوفينــوس )مــن تنظيــم الحركــة 

الشــعبية اآلشــورية التقدميــة( املتواجــد يف املنطقــة. عندهــا تــم انتخــاب الرفيــق نينــوس 

بثيــو ليكــون ســكرترياً للحركــة بأربعــة أصــوات ضــد صــوت واحــد، ويف هــذه االثنــاء كان 

الرفيقــن نيشــا )هرمــز ننــو( والشــهيد ســنخو )جميــل متــي( مــن اوائــل امللتحقــن وكانــوا 

ــب  ــه باملكات ــن لقاءات ــد م ــودة الوف ــد ع ــمياً. وبع ــلح رس ــاح املس ــان الكف ــار اع بانتظ

ــق  ــم تســمية الرفي ــاح املســلح رســمياً يف 5	 / نيســان/	98	، ت ــان الكف ــية واع السياس

عزيــز )شــموئيل يونــان( ليكــون آمــر أول مفــرزة ميدانيــة للحركــة، وبــدأ العمــل إلنشــاء 

املقــر الحــزيب الخــاص بالحركــة عــى الحــدود الركيــة يف منطقــة كوماتــه وهــي جــزء مــن 

أرايض )مــركا( التابعــة ألبنــاء شــعبنا مــن املركهيــن. ثــم جــاء التحاقــي )هرمــز بوبــو( بقرار 

اتخذتــه باالتفــاق مــع الرفيــق يونــادم كنــا والشــهيد يوبــرت بنيامــن يف مدينــة كركــوك 

لحاجــة الرفــاق إىل شــخص ملـّـم باألمــور الطبيــة. فــكان التحاقــي يف يــوم 6	/0	/	98	 يف 

قريــة كاين بــاىف كمحطــة أوىل ليتــم تكليفــي الحقــاً مبهمــة املستشــار الســيايس للمفــرزة 

ــة أزاح  ــباب خاص ــة. وألس ــد للحرك ــج الوحي ــب املعال ــوين الطبي ــة إىل ك ــة إضاف املتجول

ــه  ــع عــام 	98	 ليحــل محل ــادة املفــرزة يف ربي ــز نفســه مــن مســؤولية قي ــق عزي الرفي
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ــام  ــار مــن ع ــور العســكرية، ويف شــهر أي ــاً باألم ــذي كان مل ــق الشــهيد ســنخو ال الرفي

ــا )مقــرات جميــع أحــزاب املعارضــة العراقيــة ومقــرات ألحــزاب  	98	 تعرضــت مقراتن

كرديــة تركيــة( لهجــوم مــن قبــل الجيــش الــريك، مــا اضطرنــا إىل تــرك املقــرات والتوجــه 

إىل منطقــة )زيــوا( الواقعــة عــى نهــر الــزاب األعــى وبنــاء مقــرات أخــرى جديــدة، والتــي 

ــة االنفــال الســيئة الصيــت صيــف عــام  ــا ملــا ســميت بحمل ــا فيهــا إىل يــوم تعرضن بقين

988	، حيــث اضطررنــا إىل االنســحاب إىل الحــدود اإليرانيــة العراقيــة ومتركزنــا يف منطقــة 

)دزه( داخــل االرايض اإليرانيــة حتــى أيــام االنتفاضــة عــام 	99	. وكان بعــد اعــان الكفاح 

ــا بســاحة الحــركات  ــة قضيتن ــن بعدال ــن املؤمن ــد م ــد ألتحــق العدي ــة ق املســلح للحرك

وتســنم منهــم مراكــز قياديــة كالرفيــق بنخــس خوشــابا والرفيــق داؤد شــابو داؤد مســؤول 

التنظيــات يف قــرى بــرواري بــاال وغريهــم.

وهنا تجدر اإلشارة إىل أمرين:

األمــر األول: هــو أن شــخصيتن ســاهمتا ماديــاً ومعنويــاً يف دعــم الحركــة الدميقراطية 

اآلشــورية )زوعــا( أيــام الكفــاح املســلح، أولهــا هــو )العظيــم تومــا هرمــز زيبــاري( والــد 

الشــهيد يوســف تومــا الــذي القــي القبــض عليــه بســبب نشــاطاته ومســاندته الحركــة 

ماديــاً ومعنويــاً حيــث القــي القبــض عليــه وحكــم بالســجن املؤبــد ومــن داخــل الســجن 

كان يجمــع االشــراكات مــن املحكومــن لريســلها إىل قيــادة الكفــاح املســلح، والشــخص 

ــداً لدعــم  ــذي مل يدخــر جه ــو( ال ــو دوبات ــا بوب ــدي )الخــور أســقف زي ــاين: هــو وال الث

زوعــا ورفــده مبــا لديــه مــن إمكانيــات ماديــة ومعنويــة، وتعــرض والــدي الخــور أســقف 

ــاطاته  ــبب نش ــام بس ــل أزالم النظ ــن قب ــة م ــة واملضايق ــو إىل املاحق ــو دوبات ــا بوب زي

ودعمــه املتواصــل للحركــة مــا اضطــره إىل الهــرب واللجــوء إىل إيــران مــع جميــع أفــراد 

ــة  ــي الحرك ــوف مقات ــرداً( وحــث أوالده لالتحــاق بصف ــغ عددهــم )7	 ف ــه البال عائلت

الدميقراطيــة اآلشــورية، ومل يتوقــف يومــاً يف دعمــه للحركــة سياســياً.

ــلح  ــاح املس ــان الكف ــد اع ــة بع ــر إىل الحرك ــم اخ ــام تنظي ــاين: كان انض ــر الث األم

رســمياً، لكنــه ورغــم قناعــة معظــم أعضائــه باالنضــام إىل تنظيــم الحركــة إال أنــه فضــل 

رساً االبقــاء عــى هيكليتــه القدميــة حتــى بعــد التحــاق أعضائــه بالتنظيــم الجديــد، وهــو 

ــس  ــا يخاني ــوم حن ــم املرح ــرز منه ــكاالت وب ــاكات واالش ــض االرب ــا بع ــبب لزوع ــا س م

نيســان والرفــاق عوديشــو بــوداخ وشمشــون كليانــا مشــدو وخوشــابا ايوبخــان وشــائيل 
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ننــو، واألخــري مــا يــزال أحــد أعضــاء املكتــب الســيايس لحركتنــا.

ورأينــا مــن الــروري التطــرق إىل املســؤوليات القياديــة التــي تــم توليهــا مــن قبــل 

الرفــاق، فكــا أســلفنا فقــد تــم انتخــاب الرفيــق نينــوس بثيــو ســكرتري الحركــة يف ربيــع 

ــرس  ــف بط ــق يوس ــؤول اإلداري والرفي ــا داود املس ــق يوخن ــب الرفي ــام 	98	 وانتخ ع

املســؤول العســكري والرفيــق أبــو فينــوس مســؤول التنظيــات والرفيــق رسكــون يوســف 

مســؤول االعــام املركــزي، ويف الكونفرانــس الــذي انعقــد يف قريــة كوندكوســه يف الفــرة 

0	-		/نيســان/	98	 طــرأت بعــض التغيــريات عــى املســؤوليات فقــد انتخبــت )هرمــز 

ــادة  ــميت بالقي ــا ))س ــة لزوع ــادة املؤقت ــن القي ــا( ضم ــن يوخن ــور )بنيام ــو( واش بوب

املؤقتــة حتــى نهايــة الثانينــات عــى أمــل انعقــاد مؤمتــر عــام النتخــاب قيــادة دامئيــه، 

ولصعوبــة االتصــاالت بــن تنظيــم املــدن ومنطقــة الكفــاح املســلح ســميت القيــادة يف 

منطقــة الكفــاح املســلح بقيــادة منطقــة الحــركات وأمــا تنظيــات املــدن ســميت بقيادة 

الداخــل((. وســافر الرفيقــان أشــور ويوســف بطــرس إىل ســوريا بتكليــف مــن القيــادة 

ــام  ــف ع ــن إال يف صي ــودا إىل الوط ــة ومل يع ــا الخارجي ــات حركتن ــيع عاق ــة لتوس املؤقت

986	، وخــال هــذه الفــرة اســتلمت املســؤولية العســكرية وبقيــت اتوالهــا إىل املؤمتــر 

الثــاين لحركتنــا الــذي عقــد يف دهــوك عــام 997	، حيــث اصبحــت عضــو احتيــاط للجنــة 

املركزيــة وكانــت بدايــة العــد التنــازيل الهتامــات زوعــا باألمــور العســكرية واألمنيــة، 

ويجــدر اإلشــارة إىل أن الرفيــق يوســف بطــرس كان لــه الــدور املميــز يف املحافظــة عــى 

الرفــاق املقاتلــن يف مقــر زيــوا عــى الحــدود اإليرانيــة ودميومتــه بعــد عــام 988	 حتــى 

بدايــة االنتفاضــة عــام 	99	.

يف صيــف عــام 	98	 تــم إلقــاء القبــض عــى معظــم تنظيــات الداخــل يف بغــداد 

وكركــوك والرمــادي والبــرصة، وســلمت تنظيــات املوصــل ودهــوك والتــي ظلــت ناشــطة 

ــوم  ــام 	99	 بالنســبة لدهــوك وإىل ي ــام االنتفاضــة ع ــى أي ــادة حت ــة بالقي ــى عاق وع

ســقوط النظــام عــام 	00	 بالنســبة للموصــل. ويف حينهــا أي صيــف 	98	 التحــق 

ــو( باملناطــق املحــررة بعــد أن  ــا بثي ــل ججــو )زي ــق ميخائي ــا والرفي ــادم كن ــق يون الرفي

ألقــى القبــض عــى الرفيــق الشــهيد يوبــرت بنيامــن ورفاقــه وتــم اختيــار الرفيــق يونــادم 

ــات وعــى هــذا األســاس توجــه إىل  ــة ليكــون مســؤوالً للعاق ــادة املؤقت ــل القي مــن قب

إيــران مــع عائلتــه حتــى أيــام االنتفاضــة عــام 	99	. امــا الرفيــق ميخائيــل ججــو فقــد 
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بقــي يف املنطقــة مــع عائلتــه ككادر متقــدم وانتخــب مرشــحاً للقيــادة ومســؤوالً للتنظيم، 

ويف عــام 985	 وافقــت القيــادة املؤقتــة عــى قبــول الرفيــق الدكتــور )لنكــن مالــك( يف 

شــيكاغو ليكــون ممثــل زوعــا يف عمــوم أمريــكا وكنــدا. واصبحــت القيــادة املؤقتــة ممثلة 

ــا،  ــادم كن ــو، يون ــوس بثي ــن بعــد منتصــف عــام 986	 هــم كل مــن )نين بأربعــة قيادي

هرمــز بوبــو، يوســف بطــرس( وتــم تكليــف الكــوادر املتقدمــة بواجبــات قياديــة حتــى 

املؤمتــر األول الــذي انعقــد يف قريــة كندكوســا للفــرة مــن 		-8	 أيلــول 	99	، لتســاقط 

باقــي األعضــاء، واتخــذت عــدة قــرارات مهمــة ومخالفــة للنظــام الداخــي، منهــا تعديــل 

شــعار زوعــا )لوكــو( وتغيــري اســم الحركــة الدميقراطيــة اآلثوريــة إىل اآلشــورية وغريهــا، 

ــلح  ــاح املس ــام الكف ــت أي ــي حصل ــكاالت الت ــادة وكل االش ــاق القي ــاقط رف ــزي تس وأع

ــرية  ــزاب الكب ــاوالت األح ــة ومح ــية واإلداري ــرة السياس ــاق للخ ــم الرف ــار معظ إىل افتق

ــا وفــرض الوصايــة عــى  املســتمرة للتدخــل يف شــؤوننا الداخليــة لغــرض احتــواء حركتن

حركــة شــعبنا التحرريــة والتقليــل مــن شــأن قضيتنــا وحقوقنــا القوميــة، وكان استشــهاد 

الرفيقــن ســنخو )جميــل متــي( وفرنســو )شــيبا هامــي( يف قريــة هيجــرييك بتاريــخ 		/ 

ــة  ــه كحجــر الزاوي ــوات النظــام ومرتزقت ــة مــع ق شــباط / 	98	 يف معركــة غــري متكافئ

ــرت  ــا ويوب ــاق الشــهداء يوســف توم ــدام الرف ــه اع ــذي اعقب ــا وال ــم زوع ــاء تنظي يف بن

ــة  ــل هيكل ــباط/985	 ليكتم ــخ 	/ش ــب بتاري ــجن أبوغري ــو يف س ــا ايش ــن ويوخن بنيام

تنظيــم زوعــا.

وقبــل أن أختــم مقــايل أود االعتــذار مــن كل رفيــق ســاهم يف وضــع لبنــة واحــدة يف 

بنــاء زوعــا ومل يــرد ذكــر اســمه يف هــذا املقــال الــذي يهــدف باألســاس إىل توثيــق مرحلــة 

تأســيس زوعــا، ومــن مل يذكــر اســمه فهــو ذلــك الجنــدي املجهــول الــذي اعطــى كل مــا 

لديــه خدمــة لوطنــه وشــعبه وهــو أســمى مــن أن يذكــر اســمه يف هــذا املقــال البســيط. 

فتحيــة اكبــار لجنودنــا املجهولــن واملجــد لشــهداء زوعــا األبطــال.

هرمز زيا بوبو

رئيس لجنة الرقابة والتدقيق يف الحركة الدميقراطية اآلشــورية

6 – نيسان - 2012

)أقىس ما قد مير به اإلنسان هو أن يفهم األشياء يف وقت متأخر جدا( حكمة
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يف ذكرى رحيل شقيقي األكرب )آشور زيا بوبو(

)تاريخ عائيل حافل باملواقف املرفة واألحداث 

الساخنة(

ــن  ــت ب ــات مجــرد سلســلة أحــداث مــرت وحمل ــان تكــون الذكري ــب األحي يف أغل

ــوق  ــاً تتف ــن أحيان ــرسات واآلالم، لك ــن امل ــر ب ــا املبع ــازع واقعه ــل تتن ــا تفاصي طياته

الذكــرى عــى نفســها لتكــون شــاهداً عــى مواقــف وقــرارات حاســمة وجريئــة تســاهم 

يف تغيــري مجــرى التاريــخ يف قضيــة وطــن أو شــعب أو عائلــة أو حتــى فــرد.. مــن هنــا 

ــة التطــرق لجــزء مــن  ــل الشــخي أرى مــن األهمي ــي القومــي قب ــا مــن واجب وانطاق

ــل  ــو( يف الفع ــو دوبات ــا بوب ــقف )زي ــور أس ــدي الخ ــوم وال ــرية املرح ــي ومس دور عائلت

ــكاك والتفاعــل  ــاً مــن خــال االحت ــي العراقــي عموم الســيايس لشــعبنا والحــراك الوطن

ــة اآلشــورية. ــة الدميقراطي ــع طروحــات ومســاعي الحرك م

ــاح املســلح  ــي بســاحة الكف ــى تأكــد خــر ألتحاق مل يكــن ميــر ســوى أســبوعان حت

الدميقراطيــة اآلشــورية »زوعــا« يف 6	/0	/	98	،  الحركــة  ضمــن صفــوف تنظيــم 

ــدي الخــور  ــا لوال ــا ومضايقاته ــد مباحقاته ــة للنظــام البائ ــزة األمني ــدأ بعدهــا األجه لتب

ــن  ــر األم ــات يف دوائ ــواىل التحقيق ــور(. لتت ــر )آش ــقيقي األك ــو( ولش ــا بوب ــقف )زي أس

واالســتخبارات واملخابــرات ومقــرات حــزب البعــث ومراكــز الرشطــة، حيــث مل تقتــرص 

تلــك التحقيقــات عــى األجهــزة األمنيــة يف محافظــة نينــوى فحســب، بــل تعداهــا األمــر 

ــي  ــت تنته ــات كان ــك التحقيق ــوك. وكل تل ــداد ودهــوك وكرك لتصــل إىل محافظــات بغ

مــع والــدي بطلــب وحيــد وهــو ))جيــب أبنــك(( مرفقــة بتهديــد ووعيــد، وقــد التقيــت 

ــودة  ــي بالع ــلونه إلقناع ــوا يرس ــث كان ــه، حي ــة كندكوس ــرات يف قري ــاث م ــدي ث بوال

وتســليم نفــي. وهنــا أتذكــر مقولتــه العظيمــة يّل ))ال تضعــف إذا ســمعت بــأن النظــام 



		

ــردد  ــام((. وكان ي ــدي النظ ــم يف أي ــوا أنت ــم أن ال تقع ــا، فامله ــض علين ــى القب ــد ألق ق

عــى مســامعي قــوالً مل أتجــرأ ألن أكــرره يومــاً ))إذا جئــت مــرة أخــرى فســوف ألقــي 

القبــض عليــك((، كان يقــول ذلــك حتــى يتــاىف الكــذب ويكــون صادقــاً عندمــا يذكرهــا 

ملــن يجــره عــى املجــيء ملاقــايت. ويف آخــر لقــاء حصــل بيننــا قبــل أن تلتحــق عائلتــي 

بصفــوف املعارضــة العراقيــة قــال يّل ))يبــدو أن هــذا اللقــاء ســيكون األخــري بيننــا، ألننــي 

ــاً بااللتحــاق بكــم  ــا أفكــر جدي ــم يّل، وأن ــم وإزعاجاته ــد أســتطيع تحمــل إهاناته مل أع

إذا مل يلقــوا القبــض عــّي((. وهنــا أرغــب بذكــر أن األجهــزة األمنيــة يف بغــداد كانــت 

قــد عرضــت عــيّل صــك موقــع عــى بيــاض مــن قبــل رأس النظــام، ألكتــب فيــه املبلــغ 

الــذي أريــده رشيطــة خروجــي وتــريك منطقــة الكفــاح املســلح كــوين كنــت املســؤول 

العســكري يف زوعــا، وهــو األمــر الــذي رفضتــه جملــة وتفصيــال.

ــن  ــال الدي ــد رج ــأن أح ــة ب ــدود اإليراني ــى الح ــا ع ــمعت وأن ــا س ــأ عندم مل أتفاج

املســيحين قــد التحــق مــع عائلتــه الكبــرية بصفــوف املعارضــة، فقلــت يف نفــي 

ــت إىل  ــن املســري وصل ــام م ــة أي ــدي وأخــواين((. وبعــد ثاث ــد هــؤالء هــم وال ))بالتأكي

مقرنــا يف زيــوا والتقيــت بأخــي )آشــور( يف املقــر قادمــاً مــن جهــة العادية، حيــث كانت 

خطــة فرارهــم مــن النظــام تتــم بشــكل مجموعــات صغــرية لعــدم إثــارة الشــكوك، والتي 

كانــت تتمثــل بســلك كل عائلــة صغــرية لطريــق معــن مختلــف عــن األخريــات. وحــال 

تأكــدي مــن خــر تــرك عائلتــي ملدينــة املوصــل توجهــت مبــارشة إىل قريــة )كندكوســه( 

ألصــل إليهــا بعــد يومــن وأجــد والــدي وباقــي أشــقايئ ينتظــرون قدومــي، حيــث قــدم 

والــدي ووالــديت وعائلــة أخــي آشــور مــن جهــة )بريســفى( مــروراً بقريــة )ليفــو(، أمــا 

ــامتهم يف  ــف بس ــي ال توص ــت فرحت ــش(، وكان ــق )مانكي ــن طري ــوا ع ــن فقدم اآلخري

االبتعــاد عــن قبضــة النظــام ووصولهــم ســاملن إىل مــا كانــت توصــف باملناطــق املحــررة 

نهايــة شــهر أيلــول عــام 985	.

ــل  ــتخدم عوائ ــام كان يس ــأن النظ ــع ب ــروف للجمي ــو مع ــا ه ــام وك ــك األي يف تل

املعارضــن وذويهــم كورقــة ضغــط عــى أوالدهــم وخاصــة مــا حصــل مــع أبنــاء شــعبنا، 

فكانــت العوائــل مجــرة عــى تبنــي أحــد الخياريــن أمــا التعــاون مــع األجهــزة األمنيــة أو 

الهــرب والتوجــه إىل مناطــق بعيــدة عــن يــد الســلطة وجحيمهــا، وذلــك تفاديــاً لاعتقــال 

ودخــول الســجون وحتــى التعذيــب. وهــذا مــا حصــل مــع عائلــة )النقيــب بطــرس( أحــد 



		

منتســبي الحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية بعــد التحاقــه باملنطقــة املحــررة والــذي هو خري 

دليــل عــى عنجهيــة النظــام، فقــد القــي القبــض عــى شــقيقاته الثــاث املســنات دون 

أزواجهــم وأشــقائه اإلثنــن دون زوجاتهــم ليبقــوا أكــر مــن ســنة يف املعتقــات وأقبيــة 

ــم مشــاهدتهم ملــرة واحــدة  النظــام وبعــد شــهرين مــن اعتقالهــم يف األمــن العامــة ت

ثــم فقــدوا ليتنقلــوا بــن معتقــات النظــام وليقضــوا فــرة اخــرية يف ســجن التســفريات، 

وبعــد رحلــة مــن اإلهانــات والعــذاب النفــي والجســدي تركــوا عــى الحــدود العراقيــة 

ــران.  ــن يف إي ــوا الجئ ــل أن يصبح ــام قب ــول األلغ ــط حق ــرام وس ــة يف أرض الح اإليراني

وهنــاك أمثلــة كثــرية ال تعــد وال تحــى حــول ملــف تعامــل النظــام مــع معارضيــه بهــذه 

ــة  ــار االلتحــاق باملنطق ــري خي ــي غ ــام عائلت ــه مل يكــن أم ــن الوحشــية، وعلي الدرجــة م

املحــررة بعــد رفضهــم التعــاون مــع األجهــزة األمنيــة ضــد أبنــاء جلدتهــم. وأصبــح والــدي 

الخــور أســقف )زيــا بوبــو( أول رجــل ديــن مســيحي معــارض للنظــام الصدامــي، حيــث 

أعتــره الجميــع أحــد زعــاء املعارضــة العراقيــة.

لتبــدأ بعدهــا رحلــة التحــاق العائلــة مبقــرات الحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية 

ــار  ــور( والكب ــي )تراكت ــرار زراع ــة ج ــاء يف عرب ــال والنس ــا األطف ــث وضعن ــا(، حي )زوع

عــى جانبيــه وتوجهنــا إىل قريــة )موســكه( مــروراً بقــرى )دهــي، كاين بــاىف، بــاز، تــويث 

شــايا( والعديــد مــن القــرى التــي كانــت خــارج ســيطرة النظــام، لكنهــا كانــت تتعــرض 

بــن الحــن واآلخــر إىل قصــف بالهاونــات أو رشــقات مــن رشــاش )الدوشــكا(. يف قريــة 

موســكا بتنــا ليلتنــا األوىل بعــد أن جهزنــا أقفــاص خشــبية لوضعهــا عــى جانبــي البغــال 

بغيــة نقــل األطفــال فيهــا، وذلــك لتعــذر تكملــة الطريــق بواســطة الجــرار. ويف الصبــاح 

توجهنــا إىل قريــة )مركاجيــا( وتناولنــا الغــداء فيهــا إضافــة إىل معالجــة كعــب أبــن أخــي 

كلكامــش الــذي تعــرض إىل حــادث أثنــاء الرحلــة مــن قبــل املعالــج الطبيعــي )املجرجي( 

املعــروف خوشــابا مركاجيــا. وقبــل غــروب الشــمس وصلنــا إىل مقــر الحركــة الدميقراطيــة 

اآلشــورية يف منطقــة زيــوا عــى نهــر الــزاب الكبــري بعــد رحلــة مضنيــة جــداً لألطفــال 

والنســاء ولوالــدّي املســنن، وباألخــص زوجــة أخــي آشــور التــي كانــت حامــل يف شــهرها 

ــجل كأول  ــر ليس ــا يف املق ــن وصوله ــبوع م ــد أس ــا بع ــت مولوده ــث وضع ــع حي التاس

مولــود الــذي تنجبــه أمــه ويــرى النــور يف مقــرات الكفــاح املســلح لزوعــا وذلــك بتاريــخ 

		/0	/ 985	 وأســاه والــده )ريــرشام( ويعنــي حرفيــا )الــرأس العــايل( أو الشــموخ.



		

ــا تجــدر اإلشــارة إىل أن أخــي آشــور املوظــف يف معمــل نســيج املوصــل هــو  وهن

الــذي قــام بــرشاء آلــة كاتبــة )طابعــة( لزوعــا حتــى يتــم بهــا طبــع جريــدة بهــرا، وقــد 

إشــرك يف نقلهــا وإيصالهــا مــن املوصــل إل مقــر الحركــة كل مــن والــدي الخــور أســقف 

)زيــا بوبــو( والرفيــق ميخائيــل ججــو )زيــا بتيــو( واملرحــوم )شــمعون مــوىش( مــن أهــايل 

قريــة كندكوســة الــذي فقــد يف عمليــات االنفــال الســيئة الصيــت عــام 988	. علــا أن 

العقوبــة ملــن كانــوا يجــدون عنــده آلــة كاتبــة غــري مرخصــة يف ذلــك الوقــت هــو اإلعدام 

أو الســجن املؤبــد، هــذا إذا كان محظوظــاً ومل يجــدوا عنــده منشــورات معاديــة للنظــام 

مطبوعــة بتلــك الطابعــة.

بعــد أســابيع قليلــة مــن وصــول عائلتــي إىل مقــر زيــوا قــرر والــدي أن يســافر إىل 

إيــران، ومــن ألطــف املفارقــات التــي حدثــت قبــل توجهــه إىل إيــران هــو لقــاء والــدي 

ــا لتعقــد  ــا أن اللــه أرســلك لن باملناضــل )تومــا تومــاس( الــذي طلــب منــه قائــاً ))أبون

ــار يف  ــد األنص ــن أح ــدين م ــد م ــا بعق ــع زواجه ــا متان ــي، ألن والدته ــيم زواج ابنت مراس

الحــزب الشــيوعي العراقــي كــا أن رجــال الديــن يخافــون مــن الحضــور إىل هنــا لعقــد 

ــوس  ــة بحســب الطق ــزواج الديني ــد مراســيم ال ــدي بعق ــام وال ــام ق ــد أي ــا((، وبع قرانه

ــوا. ــر الحــزب الشــيوعي العراقــي يف زي املســيحية يف مق

ــة مفــرزة يقودهــا  ــران مبعي ــه إىل إي ــدي يف رحلت وقــد كان قــد تقــرر أن أرافــق وال

الرفيــق يــوآو )ســمري ميخائيــل( مــن قريــة )بابلــو(، وكان مــع والــدي أخــي ســنحاريب 

وعائلتــه املكونــة مــن زوجتــه وأطفالــه الثاثــة )كلكامــش، انكيدو، أيســن(. وقبــل وصولنا 

إىل )دشــت بــاراز( عــى الحــدود العراقيــة الركيــة عرفنــا أن الطريــق الــذي نســلكه قــد 

ــق  ــو طري ــر وه ــاً آخ ــلك طريق ــا أن نس ــد لن ــكان الب ــي، ف ــش العراق ــه الجي ــدم إلي تق

ــي  ــق يبعــد حــوايل ســاعتن عــن النقطــة الت ــؤدي إىل واد عمي ــل وي مل نســلكه مــن قب

نعرفهــا. وعندمــا بدأنــا املــي ليــاً ونحــن عــى ســفح الجبــل الــذي كانــت تقابلــه مواقــع 

وثكنــات عســكرية عراقيــة، تعــر الحصــان الــذي كان يحمــل أبنــاء أخــي بجــذع شــجرة 

وتدحــرج نــزوالً قرابــة الخمســن مــراً. وبعــد التأكــد مــن ســامة األطفــال ومعرفــة أن 

الحصــان مل يصبــه يشء أيضــاً، بدأنــا مبعالجــة أخــي )ســنحاريب( الــذي كان قــد أصيــب 

بشــق عميــق عــى طــول إصبعــه يف يــده املصابــة أصــاً يف الحــرب العراقيــة اإليرانيــة، 

والتــي تســببت إحــدى شــظايا املدفعيــة بقطــع إصبعــن وجــزء مــن كفــه األميــن. حيــث 
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ــات  ــا للثكن ــف موقعن ــاً لكش ــة تفادي ــي ببطاني ــت نف ــد أن غطي ــرح بع ــت الج عاين

العســكرية، حيــث أضــأت نــوراً خافتــاً وقمــت مبعالجــة جرحــه الــذي أصيــب بــه مــن 

جــراء محاولــة منــع الحصــان مــن الســقوط بتمســكه بأحــد األقفــاص الــذي كان يحمــل 

أوالده، وقمــت بإعطائــه مســّكناً ألنــه كان يتــأمل كثــرياً.

بعدهــا رسنــا يف طريــق مل نســلكه مــن قبــل وبدأنــا باالنحــدار يف واد عميــق وبــدا 

الظــام دامســاً ال يســمح بالرؤيــة ولــو عــى بعــد أمتــار قليلــة، كنــت أســري يف منتصــف 

القافلــة ألكــون قريبــاً مــن بدايتهــا ومــن نهايتهــا. وفجــأة توقفنــا ليقــرب منــي الرفيــق 

ــلك  ــا أين مل أس ــام، ك ــدة الظ ــن ش ــق م ــة الطري ــتطيع رؤي ــول يّل ))ال أس ــوآو ويق ي

ــه  ــت ل ــل(( فقل ــاذا أفع ــرف م ــات، ال أع ــرف االتجاه ــل وال أع ــن قب ــق م ــذا الطري ه

بــأن الحصــان )األبيــض( يســتطيع أن يــرى ويتحســس الطريــق أفضــل، وطلبــت منــه أن 

ــا بعــد ســاعتن إىل النقطــة  ــا الحصــان ليوصلن يضعــه يف املقدمــة لنتبعــه. وهكــذا تبعن

التــي نعرفهــا جيــداً لنســريح عنــد نبــع املــاء ملــدة نصــف ســاعة قبــل أن نواصــل املســري 

ونصــل إىل مدخــل وادي )لــوالن( يف منطقــة )حيــاىت( اآلمنــة نســبياً، لنبيــت الليــل فيهــا 

بعــد مســري أربــع عــرشة ســاعة مليئــة باملفاجئــات واملنغصــات.

ــة(  ــة )أورمي ــن مدين ــة قاصدي ــدود اإليراني ــاه الح ــريتنا باتج ــا مس ــاح أكملن يف الصب

ــة 6	  ــلقه قراب ــتغرق تس ــذي يس ــدودي وال ــل الح ــة الجب ــا قم ــل بلوغن ــورية، وقب اآلش

ــتقبلنا  ــث اس ــتاين. حي ــي الكردس ــعب الدميقراط ــزب الش ــر ح ــى مق ــا ع ــاعة عرجن س

بحفــاوة بالغــة مــن قبــل املســؤولن وجهــزوا لنــا وجبــة شــهية واســراحة افتقــد إليهــا 

والــدي وعائلــة شــقيقي قرابــة الشــهر، لنعــاود املســري مــرة أخــرى ونكمــل رحلتنــا إىل 

املجهــول. وبعــد ســاعات طويلــة واســراحات وتوقفــات عديــدة، وصلنــا يف اليــوم الثــاين 

إىل إحــدى القــرى القريبــة مــن قــرى )مــاركاور وتــركاور(، حيــث تتواجــد ســيارات كبــرية 

لنقــل العســكرين االيرانيــن واملدنيــن والبيشــمركة. فركبنــا الســيارة وتركنــا البغــال هناك 

ــة  ــا إىل منطق ــة، ووصلن ــرات ثاني ــم إىل املق ــودة به ــرض الع ــارف لغ ــض املع ــة بع بذم

)زيــوا( حيــث تجمــع االكــراد العراقيــن يف إيــران منــذ عــام 975	. مــن هنــاك اســتأجرنا 

ــادم  ــق )يون ــا إىل دار الرفي ــة( حيــث ذهبن ــة )أورمي ــا إىل مدين ســيارة الندكــروزر لتنقلن

كنــه( مســؤول عاقــات الحركــة. فقــد كانــت لــه داراً مســتأجرة يف قريــة )ســنكر( والتــي 

مل تكــن تبعــد أكــر مــن نصــف ســاعة مشــياً عــى األقــدام عــن مركــز أورميــة، فأتصــل 
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الرفيــق يونــادم بأحــد املســؤولن االيرانيــن الــذي كان يعمــل مديــراً لإلذاعــة املحليــة يف 

أورميــه ليعلمهــم بقــدوم والــدي. وأخرهــم بأنــه متعــب جــداً حاليــاً مــن جــراء الســفر 

الطويــل والطريــق الشــاق، وأنــه بحاجــة لبعــض الوقــت لاســراحة. فأجابــوه ليســريح 

ــوم  ــي الي ــاً فف ــة. وفع ــون مســتعداً إلجــراء املقابل ــا يشــاء ويك ــة أو ك ــن أو ثاث يوم

ــث كان  ــه، حي ــي مع ــاء اإلذاع ــم إجــراء اللق ــة وت ــى اإلذاع ــاً إىل مبن ــا مع ــث ذهبن الثال

الرفيــق يونــادم يقــوم بالرجمــة.

وكان قــدوم والــدي إىل إيــران بدايــة لتوطيــد عاقــات زوعــا مــع جمهوريــة إيــران 

اإلســامية واملجلــس األعــى للثــورة اإلســامية يف العــراق، حيــث رحبــت إيــران بقــدوم 

والــدي إليهــا كونــه رجــل الديــن املســيحي الوحيــد الــذي أعلــن معارضتــه لنظــام صــدام 

ــي  ــوق الشــعب العراق ــن حق ــاً ع ــة مدافع ــرات دولي ــارك يف مؤمت ــا ش ــراق. ))ك يف الع

عامــة وشــعبنا اآلشــوري بوجــه الخصــوص، وفضــح مارســات النظــام وجرامئــه املتمثلــة 

يف هــدم قرانــا وكنائســنا وتهجــري شــعبنا وعــدم االقــرار بهويــة شــعبنا القوميــة. كــا بعث 

رســائل عديــدة إىل املنظــات االنســانية والدوليــة بهــذا الخصــوص، وكانــت ملشــاركاته 

ــة، وقــاد مظاهــرة كبــرية أمــام مبنــى االمــم  وفعالياتــه صــدى كبــري يف االوســاط الدولي

املتحــدة يف جنيــف حيــث كانــت تتواجــد مجموعــة مــن رمــوز النظــام((.

وبعــد أكــر مــن ســنة عــى بقــاء بقيــة أفــراد العائلــة يف مقــر )زيــوا( للحركــة تقــرر 

التوجــه إىل إيــران لصعوبــة الظــروف املعيشــية داخــل املقــرات وخاصــة بالنســبة لألطفال 

والنســاء. وأتذكــر جيــداً الخنــادق التــي حفــرت بالقــرب مــن املقــر وكيــف كان األطفــال 

ــة أو  ــف املدفعي ــرات أو قذائ ــوت الطائ ــمعون ص ــا يس ــا حامل ــول إليه ــون للدخ يهرع

الراجــات. لكــن هــذه املــرة مل أرافــق املفــرزة املكلفــة بنقــل بقيــة عائلتــي إىل إيــران، 

حيــث قــام بعــض املقاتلــن الذيــن يعرفــون الطريــق جيــداً مبرافقــة أشــقايئ للســفر إىل 

إيــران. وهكــذا ذهــب جميــع أشــقايئ املتزوجــن مــع عوائلهــم برفقــة والــديت وشــقيقتي 

شــمريام وأمــا بخصــوص أشــقايئ غــري املتزوجــن فمكثــوا يف مقــر زوعــا كمقاتلــن إىل أن 

تــم االنســحاب العــام بعــد عمليــات االنفــال العســكرية للنظــام الصدامــي عــام 988	.

ــة ويف ظــروف معيشــية  ــدون مســاعدات مادي ــران ب ــع يف إي وهكــذا اســتقر الجمي

ــة  ــة اإليراني ــد الحكوم ــم عن ــر الحكي ــا توســط الســيد الشــهيد محمــد باق ــة، وهن صعب

لتخصيــص مبلــغ مــن املــال لوالــدي، وفعــا تــم تخصــص 0000	 تومــان شــهرياً والتــي 
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بالــكاد كانــت تكفــي للمعيشــة وايجــار الــدار التــي كان يســكنها والــدي وعائلــة أخــي 

ــا أخــي  ــة. أم ــدار يف القري ــار ال ــان ايج ــة أالف توم ــع أربع ــث كان يدف ســنحاريب، حي

آشــور فقــد ســكن يف دار صغــرية يف بنايــة املجلــس اآلشــوري يف أورميــا، وكانــوا يدفعــون 

لــه مبلغــاً صغــرياً ملعيشــته، أمــا أخــي رسكــون فقــد ســكن يف نفــس قريــة ســنكر بعــد 

أن اســتأجر لــه بيتــاً فيهــا. وكانــت تصلهــم مســاعدات ماليــة قليلــة مــن بعــض أقربائنــا 

ومعارفنــا، حيــث كان العديــد منهــم يخــاف مــد يــد العــون لنــا ومســاعدتنا تفاديــا مــن 

أن تصــل املعلومــات إىل أجهــزة النظــام. كــا نقــدم الشــكر الجزيــل للعديــد مــن أبنــاء 

ــاعدتنا  ــاهموا يف مس ــا وس ــوا معن ــن وقف ــة الذي ــة اإليراني ــي الدول ــن مواطن ــعبنا م ش

وتكفــل معيشــتنا.

بعــد وفــاة والــدي يف 		/989/9	 ولصعوبــة العيــش يف إيــران تقــدم الجميــع 

ــع للســفر إىل أســراليا، لكــن  ــول الجمي ــم قب ــب الهجــرة واالســتقرار يف املهجــر، وت بطل

ــا إجــراء املقابلــة يف الســفارة األســرالية حيــث كانــت  ــا وشــقيقي )نــرام ســن( رفضن أن

أســاؤنا ضمــن العائلــة. فقــد كانــت القيــادة املؤقتــة للحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية قــد 

اتخــذت قــرارا بأســقاط عضويــة الحركــة عــن كل رفيــق منظــم داخــل صفوفهــا يلجــأ إىل 

الخــارج، كونهــا كانــت تعتــر الهجــرة القاتــل البطــيء لشــعبنا والــذي مــا زال ينخــر يف 

جســد هــذه األمــة. لكــن مــا يؤســف لــه أن هــذا القــرار طبــق عــى قســم مــن الرفــاق 

فقــط، حيــث مل يتــم تطبيقــه عــى بعــض الرفــاق املقربــن الذيــن غــادروا الوطــن بغايــة 

ــام مســؤولية  ــف مبه ــن وصــول أخــي آشــور إىل أســراليا كل ــد ســنوات م الهجــرة. وبع

محليــة ملبــورن حتــى وفاتــه إثــر مــرض عضــال مل ميهلــه طويــا بتاريــخ 6/ 5 / 0	0	.

ــد  ــدارو( أح ــون برن ــق )أدم ــر الصدي ــن ذك ــا م ــد لن ــر الب ــرق إىل املهج ــن نتط ونح

منتســبي حركــة تحريــر آشــور كونــه الشــخص الوحيــد الــذي قــدم مــن الواليــات املتحدة 

ــزا، كــا رافقــه شــقيقاي  ــدي لغــرض اســتحصال الفي ــه وال ــران بعــد أن توســط ل إىل إي

)ســنحاريب وإســحاق( مــن إيــران إىل مقرنــا يف زيــوا صيــف عــام 987	 لغــرض اللقــاء 

مبقاتــي زوعــا ومعرفــة الحقيقــة عــن كثــب بهــدف دعــم نضــال زوعــا يف املهجــر، ويف 

مســاء الليلــة الثانيــة لوصولهــم تعرضــت مقــرات جميــع األحــزاب إىل قصــف الطــريان 

ــاد عــن املناطــق املنخفضــة والتوجــه  ــع باالبتع ــة، فأمــرت الجمي ــا بأســلحة كيمياوي له

ــة  ــون ثقيل ــامة تك ــازات الس ــث الغ ــا، حي ــع حوله ــريان والتجم ــايل وإرضام الن إىل األع
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ــة الحركــة. وكنــت قــد أرســلت الرفيقــن )نينــب( )والشــهيد بــريس( لاستفســار  وبطيئ

ــرب  ــد ســقط بالق ــخ كان ق ــي ألن أحــد الصواري ــن أحــوال الحــزب الشــيوعي العراق ع

ــخ مــا أدى إىل استشــهاد أحــد  ــد ســقط يف املطب ــه ق ــاً بأن مــن مقرهــم، واتضــح الحق

رفاقهــم وإصابــة آخــر الــذي استشــهد الحقــاً أيضــاً متأثــراً بإصابتــه باملــواد الكيمياويــة. 

كــا أصيــب الرفيقــن )نينــب والشــهيد بــريس( باحمــرار يف العيــون اســتطعنا معالجتهــم، 

كــا كان الكثــري مــن رفــاق الحــزب الشــيوعي العراقــي قــد اصيبــوا بشــدة يف عيونهــم، 

وقــد حصلــت بعــض االصابــات يف مقــر الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين وأصيــب طبيــب 

االتحــاد الوطنــي الكردســتاين نتيجــة مشــاركته يف عــاج املصابــن. وانقســم الرفــاق إىل 

ــع  ــا وض ــف، ك ــز الصي ــن يف ع ــعلوها ونح ــي اش ــريان الت ــول الن ــات ح ــاث مجموع ث

ــي  ــاز التنف ــة الجه ــم لحاي ــف والف ــة األن ــى منطق ــة ع ــاش مبلل ــة ق ــع قطع الجمي

ــازات  ــن الغ ــة م ــة الحاي ــك أقنع ــن منل ــث مل نك ــامة، حي ــازات الس ــن الغ ــدة م واملع

الســامة. وبعــد حــوايل ســاعة ونصــف عدنــا إىل املقــر حيــث أمــرت الجميــع باالســتحام 

وتغيــري مابســهم.

حقيقــة كانــت لحظــات قاســية ومؤملــة يّل ونحــن ســتة أشــقاء متواجديــن يف منطقــة 

تتعــرض للقصــف بأســلحة كيمياويــة إىل جانــب بقيــة الرفــاق، فكنــا نبتعــد بأنظارنــا عــن 

عيــون بعضنــا البعــض، حيــث مــا زلــت أتذكــر تلــك اللحظــات الصعبــة التــي تجنبــت 

فيهــا الضعــف وأبعــدت العاطفــة بــإرادة قويــة.

هرمز زيا بوبو

1 – آيار – 2012

)مهام غلت التضحية، فأنها يف سبيل الحرية تهون( حكمة

ــم والء  ــاء وتقدي ــت االنحن ــي أب ــة الت ــة اآلشــورية املناضل ــدا هــذه العائل ــى أب تبق

الطاعــة عــى حســاب قضاياهــا القوميــة ألزالم النظــام البعثــي البائــد، ذلــك )الجنــدي 

ــخصية  ــع الش ــة واملناف ــا املقيت ــن األن ــرد م ــرة التج ــة بفك ــول( املؤمن ــوري املجه األش
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ــة  ــج خامت ــن تتوي ــالد اآلشــوري اآليت م ــا األســطورية صــوب املي واســتطاعت بانطالقته

القــرن العريــن مبلحمــة قــل نظريهــا إال وهــي ملحمــة ))اســتعادة الكرامــة والســيادة 

التــي فرضهــا التاريــخ اآلشــوري أمانــة يف أعناقنــا(( عبــارة مقتبســة مــن فكــر الشــهيد 

يوســف تومــا هرمــز. كأســالفهم الخالديــن » فريــدون آتورايــا، مــار بنيامــن، آغــا بطرس 

وآخــرون » الذيــن كانــوا قــد توجــوا بدايــات القــرن العريــن بأســمى مالحــم الصمــود 

والتحــدي مــن أجــل الوجــود القومــي اآلشــوري.. )الكاتــب أويــا أوراهــا(.

الخور أسقف زيا بوبو دوباتو مع جميع أفراد العائلة املناضلة يف مقر زيوا للحركة 

الدميقراطية اآلشورية )زوعا( - ترشين األول 1985



	0

أوراق بنفسجية

ــاز  ــح جه ــل لصال ــو بالعم ــوس بثي ــا ونين ــادم كن ــورط يون ــة ت ــي كيفي تح

املخابــرات الصدامــي

بدايــة صعبــة لشــباب قليــل الخــرة يف العمــل الســيايس ولتجربــة فريــدة يف الكفــاح 

ــاح  ــة اآلشــورية الكف ــا الدميقراطي ــت حركتن ــا اعلن ــات شــاقه عندم ــت بداي املســلح كان

املســلح عــى نظــام فــايش أنكــر علينــا وجودنــا وانكــر علينــا حقوقنــا، وهــذا املسلســل 

ــخ  ــا التاري ــة عرفه ــر واعظــم امراطوري ــد ســقوط اك ــد بع ــن بعي ــن زم ــا م ــر علين توات

ــكاراً  ــاين مــن االضطهــاد والتهميــش وإن ــوم نع ــور، وال زلنــا إىل الي ــاد آش حكمــت ب

لحقوقنــا التاريخيــة عــى أرض االبــاء واالجــداد، وقــد عانــت حركتنــا الدميقراطيــة 

ــواء  ــش واالقصــاء واالحت ــن التهمي ــة م ــذة والحاكم ــزاب املتنف ــد األح ــى ي ــورية ع اآلش

للســري ضمــن سياســتها بــدون املبــاالة والنظــر إىل حقــوق شــعبنا، فمــن اســتطاع تحمــل 

املشــاق والصعــاب لســنوات طويلــة ومــن تــرك الســاحة والتوجــه نحــو املجهــول بعــد 

فقدانــه ألمــل التغيــري، ومــا نــراه اليــوم يف طــول العــراق وعرضــه ومــا يعانيــه ابنــاءه عــى 

ايــدي املتنفذيــن مــن الفاســدين مــن أحــزاب الســلطة ومحاولــة التشــبث بالكتــايب هــو 

ــع  ديــدن كل األحــزاب الكبــرية التــي تــرى انهــا متتلــك الحقيقــة املطلقــة وعــى الجمي

االنضــواء تحــت علمهــا.

بعــد فشــل انتفاضــة الشــعب العراقــي عــام 	99	 اجتمعــت الجبهــة الكردســتانية 

ــي الكردســتاين 	-  ــن: 	- الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين 	- االتحــاد الوطن ــة م املؤلف

ــرايك  ــزب االش ــورية 5- الح ــة اآلش ــة الدميقراطي ــي 	- الحرك ــيوعي العراق ــزب الش الح

الكردســتاين 6- وقــررت إجــراء مفاوضــات مــع النظــام الحاكــم يف بغــداد وتــم التصويــت 

عــى هــذا القــرار وامتنعــت الحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية والحــزب الشــيوعي العراقــي 

مــن إجــراء أي محادثــات أو مفاوضــات مــع النظــام الحاكــم، ووافقــت جميــع األحــزاب 

الكرديــة بأجــراء املفاوضــات واســتمرت املفاوضــات واملحادثــات والتنســيق إىل فــرة مــا 

ــا  ــي ليســت بالقصــرية كن ــة، وخــال هــذه الفــرة والت ــام قليل ــل ســقوط النظــام بأي قب



		

نســال مســؤويل األحــزاب املشــركن يف املفاوضــات حــول ســري املفاوضــات واملحادثــات 

ونظــرة النظــام إىل الحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية، وكنــا نســمع دامئــاً جوابــاً ســلبياً ))مــا 

نريــد نشــوف وجوههــم(( علــاً أن النظــام ونحــن يف بدايــة الكفــاح املســلح حتــى أيــام 

االنتفاضــة مل يكــف عــن ارســال مقربــن الينــا ملحاولــة جرنــا إىل املفاوضات واالســتاع إىل 

وجهــة نظرنــا وكان الجــواب الدائــم لنــا هــو الرفــض املطلــق إلجــراء أيــة محادثــات مــع 

النظــام، ويف بدايــة عــام 996	 حيــث كنــت متواجــداً يف دمشــق مــع يونــادم كنــا ذهبنــا 

ســوية للقــاء الدكتــور عثــان )محمــود عثــان عضــو مجلــس النــواب الحــايل( وكان يف 

وقتهــا غــري ملتــزم بــاي حــزب وكان ضمــن الوفــد املفــاوض مــع النظــام ممثــاً للحــزب 

االشــرايك الكردســتاين، وتــم التطــرق إىل مــا جــرى يف املفاوضــات مــع النظــام وملــاذا مل 

تتوصــل األحــزاب الكرديــة إىل نتيجــة أو االتفــاق مــع النظــام وثــم ســألناه عــن موقــف 

النظــام مــن حركتنــا فــكان جوابــه مغايــراً متامــاً ملــا ســمعناه مــن بقيــة األحــزاب حيــث 

قــال لنــا » أن النظــام ومنــذ اليــوم األول للمحادثــات التــي جــرت بيننــا ســألونا ملــاذا مل 

يــأيت معكــم الحــزب الشــيوعي العراقــي والحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية وكانــوا يحثوننــا 

دومــاً إلقناعكــم باملجــيء واالشــراك يف املفاوضــات » أصبحــت الصــورة واضحــة أمامــي 

شــخصياً حتــى يف املفاوضــات ال يريــدون منــا األحــزاب الكبــرية ان يكــون لنــا وجــود إمنــا 

يعتروننــا تابعــن يفاوضــون مكاننــا فلســنا ذات اهميــة لنشــارك املفاوضــات، امــور كثــرية 

ــش املتبعــة  ــا وسياســة التهمي ــة حــول وضــع حركتن ــة املركزي جــرت مناقشــتها يف اللجن

ــري  ــة كان ســبباً لتغي ــا التاريخي ــذي يجــري يف قران ــري الســكاين ال ــب التغي ــا إىل جان ضدن

نظرتنــا إىل األمــور واتبــاع اســاليب سياســية اكــر مرونــة لنســتطيع الوصــول إىل مــا ننشــد 

إليــه يف ســبيل احقــاق حقوقنــا القوميــة والسياســية املرشوعــة، فتــم اتخــاذ قــرار اجــراء 

محادثــات مــع النظــام عــى اســاس أن املحادثــات واملفاوضــات ال ضــري فيهــا كونهــا ال 

تعنــي االتفــاق والوصــول إىل حــل بــل تبــادل وجهــات النظــر لعلــه يكــون مكســب لنــا 

يف املســتقبل، ومل يعــأرض يف وقتهــا أي رفيــق مــن اللجنــة املركزيــة ومل يتأخــر اللقــاء بعــد 

حصــول موافقــة اللجنــة املركزيــة وبــدأ يّل أن االتصــاالت كانــت جاريــة ومل ينقصهــا غــري 

موافقــة اللجنــة املركزيــة واختــار الســكرتري نينــوس بثيــو الرفيــق يلــدا مرقــس لريافقــه يف 

أول محادثــات تجــري مــع النظــام والتــي اتفــق عليهــا أن تكــون يف تركيــا ومل يعــرض أي 

رفيــق حــول الوفــد املفــاوض وحصــل االتفــاق عــر وســيط لــن نذكــر اســمه كونــه خــارج 

تنظيــم زوعــا وال زال يعيــش يف املنطقــة، فذهــب الوفــد املفــاوض بعــد أن حصــل عــى 



		

املوافقــات الرســمية مــن املكتــب الســيايس للحــزب الدميقراطــي الكردســتاين للذهــاب 

ــة  ــن الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين والحكوم ــا ب ــاق يف حينه ــا ))جــرى االتف إىل تركي

الركيــة عــى حصــول موافقــة املكتــب الســيايس للحــزب ألي شــخص يــروم الذهــاب إىل 

تركيــا وألي ســبب كان عــر معــر إبراهيــم الخليــل وعــى الحــدود متنــح لــه الفيــزا بعــد 

التحقــق مــن حملــه موافقــة املكتــب الســيايس للحــزب الدميقراطــي الكردســتاين وعــدم 

ــوس  ــن نين ــف م ــا املؤل ــد حركتن ــذا ذهــب وف ــه أي اشــكاليات أخــرى(( وهك وجــود ل

ــة  ــس عضــو اللجن ــدا مرق ــة اآلشــورية ويل ــا الدميقراطي ــو الســكرتري الســابق لحركتن بثي

ــل  ــن قب ــد م ــخص املوف ــع الش ــوا م ــا وجلس ــوك يف حينه ــرع ده ــؤول ف ــة ومس املركزي

النظــام واملدعــو عبدالســام احمــد عــي وهــو أحــد ضبــاط املخابــرات وتبــادال وجهــات 

النظــر وتطلعــات شــعبنا يف احقــاق حقوقــه املرشوعــة عــى أرض الوطــن أســوة بباقــي 

ــاً أن  ــور مضيف ــاوض املذك ــد املف ــا الوف ــه لن ــا قال ــو م ــي، وه ــعب العراق ــات الش مكون

الشــخص املذكــور قــال لنــا بانــه مل يكــن مقتنعــاً بآرائنــا ولكــن اللقــاء كان خطــوة إيجابية 

للقــاءات أخــرى وانــه ســوف ينقــل وجهــة نظرنــا إىل الجهــات العليــا يف الســلطة، وجــرى 

هــذا اللقــاء يف ربيــع عــام 996	 وبعــد مــرور حــوايل الشــهرين اعلمنــي نينــوس بثيــو بأن 

الوســيط اخــرين بــأن مديــر األمــن العــام يريــد اللقــاء بــه شــخصياً يف بغــداد فجــاء جوايب 

النفــي القاطــع وبــدون نقــاش وقلــت لــه بالحــرف الواحــد مســتحيل رفيــق أن تذهب إىل 

بغــداد فيمكــن أن تنهــار الحركــة يف حالــة كشــف هــذا اللقــاء ومــن املمكــن أن النظــام 

ينــوي فعــل هــذا الــيء فقــال يّل مــا هــو اقراحــك اذن فقلــت لــه بســيطة جــداً فــاذا 

رغــب مديــر األمــن اللقــاء بــك فنســتطيع تدبــري اللقــاء يف منطقــة محايــدة أو حدوديــة 

مــع النظــام وارشت إىل قريــة باختمــي حيــث مل تكــن مســكونة يف حينهــا وكان يتواجــد 

فيهــا بعــض مــن أهــايل القريــة املزارعــن والرعــاة ومــن املتعاونــن مــع حركتنــا والقريــة 

تحــادي معســكر فايــدة ونســتطيع اللقــاء يف تلــك املنطقــة بــدون أن يشــاهدنا أحــد غــري 

رفــاق حركتنــا ومــن يكــون معــه، فقــال يّل حســناً ســوف اخرهــم مبقرحــك، وبعــد أيــام 

قــال يّل أن مقرحــك قــد رفــض ويفضلــون لقــاء اخــر يف تركيــا، ويف خريــف نفــس العــام 

ــدا مرقــس مســؤول الفــرع  حيــث كنــت متواجــداً يف فــرع دهــوك اعلمنــي الرفيــق يل

بــأن نينــوس بثيــو طلــب منــه ارســال جــواز ســفره إىل أربيــل لتمديــده بعــد التأكــد مــن 

ــد  ــل الن متدي ــدا مرقــس غــري مقتنعــاً بأرســاله إىل أربي ــق يل ــه وكان الرفي نفــاذ صاحيت

جــواز الســفر وحتــى منــح جــواز الســفر تجــري يف محــات البورصــة يف دهــوك وبواســطة 



		

املزوريــن لقــاء مبلــغ مــن املــال فــا وجــود ملــكان رســمي متنــح فيــه الجــوازات أو يتــم 

ــل  ــدا ألرســال جــواز ســفره إىل أربي ــق يل ــو أرص عــى الرفي متديدهــا ولكــن نينــوس بثي

لغــرض متديــده مدعيــاً أن املزوريــن يف أربيــل أفضــل مــن املزوريــن يف دهــوك، وهكــذا 

ارســل الرفيــق يلــدا مرقــس جــواز ســفره إىل أربيــل لغــرض متديــده، وبعــد ثاثــة أيــام 

اتصــل نينــوس بثيــو بالرفيــق يلــدا مرقــس ليتحــر للســفر إىل تركيــا وعــى املوعــد حــر 

نينــوس بثيــو إىل دهــوك ويف صبــاح اليــوم الثــاين غــادرا معــاً برفقتهــم الرفيــق يــرون مــن 

محليــة زاخــو ملرافقتهــم حتــى حــدود إبراهيــم الخليــل والتأكــد مــن عبورهــم إىل تركيــا، 

ولكــن املفاجئــة كانــت عنــد الطــرف الــريك الــذي شــطب عــى جــواز ســفر الرفيــق يلــدا 

ــاع املســؤول  ــاً أن الجــواز مــزور ومل يســتطع اقن مرقــس بعــد مشــاهدته مبــارشة مدعي

الــريك بــأن جــوازه قــد ســافر بــه إىل تركيــا قبــل فــرة فكيــف يكــون مــزوراً، وبــن لــه 

املســؤول الــريك بــأن هنــاك تاعــب بأرقــام الجــواز تلــك األرقــام التــي يف أعــى الجــواز 

واملرســومة بالثقــوب فــكان قــد تاعــب أحــد بهــذه الثقــوب وغــري بعــض مــن األرقــام، 

وهكــذا عــاد نينــوس بثيــو والرفيــق يلــدا مرقــس إىل محليــة زاخــو وقــص لرفــاق املحليــة 

مــا جــرى للرفيــق يلــدا مرقــس وطلــب أن كان ألحــد مــن الرفــاق جــواز ســفر حــارض 

ملرافقتــه إىل تركيــا كونــه عــى موعــد مهــم، فلــم يكــن ألحــد جــواز حــارضاً ســوى الرفيــق 

يــرن فرافقــه إىل تركيــا، ))بالتأكيــد تظهــر هنــا إن الخطــة مدبــرة ســلفاً إلقصــاء الرفيــق 

يلــدا مرقــس مــن عضويــة الوفــد واقتصــار الوفــد عــى نينــوس بثيــو لغايــة يف نفســه، 

حيــث ال يســتطيع أحــد مرافقتــه ســوى مــن كانــت لــه موافقــة مســبقة مــن املكتــب 

الســيايس للحــزب الدميقراطــي الكردســتاين فجــواب ســؤاله مل يكــن لــه معنــى ســوى لــذر 

الرمــاد يف عيــون الرفــاق لتغطيــة موضــوع اقصــاء الرقيــق يلــدا مرقــس((.

وهكــذا ذهــب نينــوس بثيــو إىل تركيــا واجــرى اللقــاء مــع نفــس الشــخص املدعــو 

عبدالســام احمــد عــى ومل يزيــد لنــا بعــد عودتــه مــن تركيــا حــول مــا جــرى بينهــم قائاً 

ــم تكرارهــا ســوى أن املســؤولن يطالبــون بلقــاءات  ــع الســابقة قــد ت أن نفــس املواضي

ــاء  ــم اثن ــرون ســألته أن كان جالســاً معه ــق ي ــايئ بالرفي ــد لق أخــرى يف املســتقبل، وعن

الحديــث أم كان بعيــداً عنهــم فأجابنــي بأننــي كنــت بعيــداً ال أعــرف شــيئاً عــا جــرى 

بينهــم لكننــي فقــط كنــت أشــاهدهم جالســن ولكننــي مل اســتطع أن اســمع حديثهــم، 

فبــدأت الشــكوك تســاورين حــول هــذا اللقــاء فــا وجــود لــيء مهــم يف هــذا اللقــاء 



		

ــل  ــال يّل قب ــد ق ــذي كان ق ــو ال ــوس بثي ــادل وجهــات النظــر حســب قــول نين ســوى تب

ذهابــه أن الوســيط كان يعتقــد أن هرمــز بوبــو هــو الــذي ســيكون ضمــن الوفــد وليــس 

شــخص آخــر، واجبتــه يف حينهــا هــذا صحيــح ألنــه كان ضمــن واجبــايت ولكنــك فضلــت 

الرفيــق يلــدا علــاً اننــي ال أشــك يف نزاهتــه وليســت لــدي أي مشــكلة يف هــذا املوضــوع 

))ومــن حســن حظــي مل اذهــب((، وبعــد انعقــاد املؤمتــر الثــاين لزوعــا يف 997	 اتضــح 

يّل إن نينــوس بثيــو ويونــادم كنــا كانــوا متفقــن ألبعــادي عــن القيــادة بدالئــل وشــهود 

كيــف كانــوا يســيئون ســمعتي عنــد الكثــري مــن الرفــاق ليتســنى لهــم العمــل بحريــة 

تامــة كيفــا شــاءوا كونهــم ميتلكــون صفــة الرفــاق القدامــى ومل يكــن ينافســهم غــريي 

ــاح  ــة وجــودي يف الكف ــل مــن اهمي ــوم التقلي ــون لحــد الي ــوا يحاول ــاق وال زال ــن الرف ب

ــة  ــاط باللجن ــوا احتي ــت عض ــا فأصبح ــي بزوع ــراد عائلت ــع اف ــاق جمي ــلح والتح املس

ــت تتخــذ ومل تكــن  ــي كان ــة الت ــرارات الخاطئ ــن الق ــري م ــة وابتعــدت عــن الكث املركزي

يجــدي نفعــاً اعراضاتنــا عــى الكثــري مــن األمــور ويف أحــد األيــام التــي كان يونــادم كنــا 

ــا ســمعنا جــاءين  ــا ادعــى وك ــة ك ــد فرنســا يف مهمــة وزاري ــراق وبالتحدي خــارج الع

نينــوس بثيــو ليقــول يّل أن النظــام قــد ارســل للقــاء آخــر معــه ومبــا أن يونــادم خــارج 

العــراق فــا هــو رأيــك بــأن يلتقــوا بــه بــدالً مــن أن يذهــب وفــد مــن هنــا فقلــت لــه 

ــة  ــا مل تكــن وزاري ــارة كن حســناً لينجــز املهمــة فــا فــرق بينكــا، واتضــح الحقــاً أن زي

فقــط بــل لقــاء مدبــر مــن نينــوس بثيــو بــن يونــادم وعبدالســام احمــد عــي ضابــط 

ــع  ــخ انقطعــت جمي ــو وبعــد هــذا التاري ــوس بثي ــه نين ــذي كان يلتقــي ب ــرات ال املخاب

ــط  ــا وضاب ــادم كن ــو ويون ــوس بثي ــن نين ــت تجــري ب ــي كان ــاءات الت ــن اللق ــار ع االخب

ــت توحــي يّل  ــت أتلمســها واشــاهدها كان ــي كن ــل الت ــور، إال أن الدالئ ــرات املذك املخاب

ــي أحــد  ــع النظــام، فف ــزة م ــدة ومتمي ــه جي ــر والنســيب عــى عاق ــن الصه ــأن االثن ب

الليــايل التــي كنــت اشــاهد فيهــا تلفزيــون آشــور املحــي وكان يبــث اســتقبال املكتــب 

ــقيق  ــاهدت ش ــنة ش ــاد وراس الس ــاد املي ــن يف أعي ــل املهنئ ــه بأربي ــيايس يف مكتب الس

يونــادم ))املرحــوم يوخنــا يوســف كنــا(( والــذي كان يســكن يف كركــوك واقفــاً مــع رفــاق 

ــود إىل  ــم يع ــر ث ــف يجــري هــذا األم ــت يف نفــي كي ــن فقل ــادة يســتقبلون املهن القي

ــو عــن  ــه لنينــوس بثي ــل النظــام... !!! وهــو مــا قلت ــدون أن يحاســب مــن قب كركــوك ب

هــذا األمــر املريــب بعدمــا التقيتــه بعــدة أيــام واضفــت قائــاً أن شــيئاً مريبــاً يحصــل يف 

الحركــة وال علــم لنــا مــاذا يجــري فنشــاهد شــقيق يونــادم يظهــر يف تلفزيــون آشــور ثــم 
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يعــود إىل كركــوك وشــقيقك وخواتــك يتنقلــون بــن مقــرات الحركــة يف أربيــل ودهــوك 

ورسســنك وبســيارات الحركــة ثــم يرجعــون إىل بغــداد بــدون خــوف وال يشء مــن النظــام 

ــه قــد  ــارات فإننــي والل ــا أن كان لديكــم اتفــاق مــع النظــام حــول هــذه الزي ــوا لن قول

اشــتقت إىل مدينــة املوصــل وأريــد أن اشــهادها مــرة ثانيــة كــا أريــد أن ازور اقربــايئ 

واصدقــايئ وباألخــص ابــن عمــي املطــران نــريس الــذي ال يجــرأ القــدوم إىل مناطقنــا ليــس 

ملقابلتــي وإمنــا لزيــارة الرعيــة يف نهلــة ودهــوك الن ابــن عمــه مــن املعارضــة خوفــاً مــن 

مســائلة الســلطة.

هرمز زيا بوبو

كانون الثاين – 2012

)ما أوجع الخيانة ألنها تأيت ممن وثقنا بهم( مارك توين

الثائر هرمز زيا مع رفيقه املقاتل يوسف بطرس يف منطقة زيوا داخل الحدود اإليرانية 

عام 1990
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األول من نيسان 1983

تاريخ دخول أول مفرزة لحركتنا الدميقراطية 

اآلشورية إىل وادي نهال

ــي مــن  ــع رفاق ــذ تأسيســها م ــة اآلشــورية من ــة الدميقراطي كان انضامــي إىل الحرك
ــا  ــل حقوقن ــل ني ــن أج ــا وم ــانية وعدالته ــة االنس ــا القومي ــاً بقضيتن ــي اميان ــاء أمت أبن
القوميــة وتحقيــق الرشاكــة والعيــش بكرامــة يف وطــن االجــداد، وكان ذلــك دافعــاً 
ــوج  ــع الســبعينات ليت ــذ مطل ــدأ من ــذي ابت ــوري والســيايس وال لانطــاق يف العمــل الث
بااللتحــاق بالكفــاح املســلح يف املناطــق املحــررة مــن شــال الوطــن وبعــد التشــاور مــع 
قيــادة الحركــة يف الداخــل ولحاجــة الرفــاق إىل جهــودي يف املجــال الطبــي كــوين خريــج 

ــة العــايل وخــريت يف هــذا املجــال لعــدة ســنوات. معهــد املهــن الصحي

ــة  ــا إىل دهــوك وإىل قري ــرشوع لانطــاق ومنه ــة ال ــل محط ــة املوص ــت مدين فكان
كاين بافــا مــروراً بقــرى تــن وداؤديــه ودهــي ألكــون يف مواجهــة تجربــة جديــدة مغايــرة 
ــدأت الخطــوة االوىل  ــا مــن ســكنة املــدن، فب ــاق كونن ــة يّل وملعظــم الرف مل تكــن مألوف
ملرحلــة شــاقة مــن قريــة كاين بافــا إىل قريــة بــاز يف منطقــة بــرواري بــاال ومــن ثــم إىل 
املقــر العــام يف منطقــة كوماتــه عــى الحــدود الركيــة والتــي كانــت تتطلــب الكثــري مــن 
الصــر وتحمــل الصعوبــات للتعايــش مــع هــذا الواقــع الجديــد لتمتــد الرحلــة ســرياً عــى 
االقــدام لعــدة أيــام عــر مســالك وطــرق وعــرة تخــرق االوديــة وقمــم الجبــال املطوقــة 
بقــوات كبــرية مــن الجيــش العراقــي ومرتزقــة النظــام الــذي كان يفــرض حصــاراً امنيــاً 

وعســكرياُ واقتصاديــا عــى املنطقــة بأكملهــا.

ويف الطريــق وأنــا اعانــق بندقيــة الكاشــنكوف الروســية التــي جلبتهــا مــن املوصــل 
ــدة  ــة البعي ــة اآلمن ــا إىل املنطق ــوغ به ــد الســيارة والبل ــا تحــت مقع ــرة إخفائه يف مغام
ــة  ــة املعنوي عــن ســيطرة النظــام البعثــي كنــت أخمــن قيمــة هــذا العمــل مــن الناحي
ــيايس،  ــي والس ــر القوم ــج بالفك ــوري مدج ــلوك ث ــام بس ــلطة النظ ــدي س ــة بتح واملادي
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ولتــأرسين الطبيعــة الخابــة بجالهــا وتضيــف رونقــاً إىل املشــهد البانورامــي حبــاً وعشــقاً 
ــل  ــدة لتكتم ــر الخال ــاه االنه ــر مي ــة وهدي ــدارات االودي ــل وانح ــة جب ــا كل طي إىل ثناي
محطــات الذكريــات لشــعبنا اآليب الــذي تــرك يف كل زاويــة منهــا بصمــة وأثــراً مــن عطائــه 
ــن( » ܐ݂ܬܪܐ  ــكان )الوط ــاري األزيل بامل ــه الحض ــواهداً الرتباط ــداين ش ــاين الوج االنس
ــا، حــارضا ومســتقباً بالفــرح والحــزن،  ــا )ماضين ــر بتاريــخ امتن » وليتحكــم القــدر املري
ــاك  ــاد وانته ــوة االضطه ــن قس ــتديم م ــم واألمل املس ــار والهزائ ــوت، االنتص ــوالدة وامل ال
ــة  ــالك املحفوف ــر املس ــا ع ــر متثاق ــا اع ــي وأن ــع يف ذهن ــك كان يش ــة( كل ذل الكرام
ــار مــا  ــا يف اختي ــدل عــى خــرة مــن ســلكوها مــن اجدادن ــا لت ــار مــن ســبقونا إليه بآث
ــن  ــرة... وم ــة الوع ــق الجبلي ــال يف املناط ــري والرح ــاق الس ــن مش ــف م ــب ويخف يناس
فيــض هــذا املشــهد الســدميي تنبثــق قرانــا الجميلــة كأيقونــات، بيــوت ومنــازل معلقــة 
يف الضبــاب بــن الســاء واألرض يؤطرهــا فيــض مــن اشــجار الجــوز العماقــة واالشــجار 
الريــة والفاكهــة... ويوازيهــا مشــهد آخــر للدمــار مبــا الحقتــه األنظمــة العراقيــة املتعاقبة 
بالعــرشات مــن قــرى شــعبنا مــن التدمــري والرحيــل القــرسي مــن مناطقهــم منــذ بدايــة 
ــة  ــي وإىل نهاي ــام البعث ــادي النظ ــى أي ــبعينات ع ــف الس ــتد يف منتص ــتينات لتش الس

التســعينات مــن القــرن املــايض.

كانــت تحيــط باملقاتلــن ظروفــاً صعبــة غالبــاً مــا كانــت تتــاىش بحكــم قيــم االميــان 
والشــعور باملســؤولية التاريخيــة وحــب االنتــاء لقضيتنــا القوميــة وانطاقــا مــن املقــر 
العــام يف كوماتــه بــدأت املفــرزة االوىل بالتنقــل بــن القــرى اآلشــورية يف منطقــة بــرواري 
ــج  ــري بالنه ــاهمت يف التبش ــاين 	98	 وس ــن الث ــة ترشي ــا » يف نهاي ــروار العلي ــاال » ب ب
ــث  ــرى وب ــايل الق ــع أه ــاس م ــي بالت ــي القوم ــرش الوع ــا ون ــيايس لزوع ــي والس القوم

ــا. ــة االنتــاء والعمــل عــى اســتقالية القــرار الســيايس المتن املشــاعر القوميــة واهمي

وبســبب التســاقط الكثيــف للثلــوج يف هــذا املوســم وانقطــاع االتصــاالت بــن 
املفــرزة املتجولــة واملقــر العــام إىل ربيــع 	98	 وألســباب ذاتيــة تأخــر الذهــاب إىل وادي 
نهــا والحقــاً تــوىل الرفيــق الشــهيد ســنحاريب » جميــل متــي » مســؤولية قيــادة املفــرزة 
وكانــت قــد انيطــت يب مســؤولية املستشــار الســيايس إضافــة إىل كــوين الطبيــب املعالــج 
تقــرر التوجــه إىل نهــا الحقــاً وبــدأ املســري باتجــاه قريــة كندكوســة مــروراً بــكي زاويتــا 
باتجــاه بــروار الســفى وقــد تخلــل الرتيــب لهــذه الرحلــة الكثــري مــن الصعوبــات التــي 
واجهــت بعــض الرفــاق بســبب قلــة الخــرة امليدانيــة والعمــل الثــوري، فكانــت مصــدر 
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اختــاف يف ايجــاد الحلــول واتخــاذ القــرارات يف هــذه االجــواء والظروف، فلجأت شــخصياً 
يف التعامــل باألســلوب العســكري الصــارم بعــد فشــل االســاليب الرفاقيــة املعتــادة يف حــل 
مشــكلة أحــد الرفــاق الــذي حــاول العــدول مــن االلتحــاق بركــب املفــرزة واداء واجبــه 
ــوىث  ــة » ت ــن كي بشــيى إىل قري ــاق م ــد تســلل الرف ــة الســيمنوف، فبع ــل بندقي وحم
شــايا » يف تخــوم بــرواري بــاال وبشــكل ثنــايئ وبالســياق العســكري مــا اوجــب اتخــاذ 
اجــراءات رسيعــة لتفــادي املشــاكل وكان معــي الرفيــق منــرود )كريــدون خنانــو( وكان 
ــوس  ــت » بي ــة ) دقل ــادة املؤقت ــن أعضــاء القي ــة م ــاع أربع ــاة اجت ــك مدع ــرصيف ذل ت
عوديشــو »، رسكــون يوســف، أبــو أمــل » دنخــا كوركيــس » و يوخنــا داؤد ( يف كي بــاز 
ــس  ــأن لي ــت يف ش ــوين تدخل ــته وك ــذي مارس ــلوب العســكري ال ــي بســبب االس ملعاقبت
مــن اختصــايص، ولكــن دفــاع قســم منهــم عنــي كــوين قمــت مبــا يســتوجب مــن أجــل 
ــدم  ــة يب وع ــات املناط ــزام بالواجب ــى االلت ــم ع ــاق بينه ــل االتف ــة حص ــة العام املصلح

التدخــل يف امــور مل اكلــف بهــا مــرة أخــرى.

وقبــل دخولنــا إىل وادي نهــا بعــدة أيــام واجهــت املفــرزة تلــكأ أحــد الرفــاق فألقــى 
ــادة  ــاء القي ــن اعض ــتوجب م ــا اس ــة م ــن الحرك ــتقالة م ــاً االس ــاً طالب ــه جانب ببندقيت
ــم  ــتحصل فل ــي س ــاكات الت ــاً لألرب ــكلة تافي ــل املش ــاع لح ــرزة االجت ــن للمف املرافق
يفلحــوا بعــد ســاعات مــن املحــاوالت بحــل املشــكلة وقــرروا بعــد ذلــك إحالــة الرفيــق 
ــو  ــامة تعل ــنحاريب واالبتس ــق الشــهيد س ــاءين الرفي ــز » فج ــور هرم ــئ إىل » دكت املتلك
خديــه قائــاً رفيقــي » قــرروا أن تحــل أنــت مشــكلة الرفيــق املتلكــئ » فطلبــت منــه 
أحضــاره ايل وعندمــا جــيء بــه كنــت جالســاً فرفعــت بنظــري اليــه وســألته... ملــاذا ال 
تتحــرك مــع املفــرزة وتلتــزم مــع بقيــة الرفــاق؟ فأومــأ يّل بالقبــول ورد ايل... أنــا حــارض 
للســري مــع املفــرزة..!! فناديــت الرفيــق ســنحاريب وقلــت لــه بــأن الرفيــق حــارض للســري 
ــتغرباً...  ــم مس ــرد أحده ــر ف ــن باألم ــم القيادي ــاً ليعل ــب مرسع ــه فذه ــكلة ل وال مش
بهــذه الرسعــة..!! وعندمــا ســأله الرفيــق ســنحاريب عــن رس اســتجابته إىل أمــر الدكتــور 
هرمــز.. فــرد قائــاً لــو مل اســتجب لــه لــكان قتلنــي فــوراً... بالتأكيــد مل أكــن ألفعــل ذلــك 
ابــداً وكل مــا كنــا نقــوم بــه كان يف إطــار الحــرص والشــعور باملســؤولية مــن أجــل تقويــم 
املســار وتفعيــل مبــدأ االلتــزام الطوعــي وتطبيــق االوامــر والتعليــات بســبب الظــروف 
ــن  ــروج ع ــرية الخ ــاً كث ــه احيان ــا تتطلب ــا وم ــط بن ــت تحي ــي كان ــاة الت ــية واملعان القاس
الســياقات املألوفــة والحيطــة والحــذر مــن الكثــري مــن األمــور التــي كانــت مــن متطلبات 
الكفــاح املســلح.... كــا أن النظــام مل يقــف مكتــوف األيــدي لــريى حركــة ثوريــة متناميــة 
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لشــعب مضطهــد ضــّن لســنوات عديــدة انــه انتهــى ولــن تقــوم لــه قامئــة بعــد تعرضــه 
ــن  ــداءاً م ــا أبت ــا يف مهده ــوأد حركتن ــاليب ل ــتعمل كل االس ــميى 		9	 فاس ــح س ملذاب
ــدف  ــن به ــال ملتحق ــاً إىل ارس ــا مادي ــا أو اغرائن ــات املحرضــة ضدن ــات والتلفيق الدعاي

االغتيــال وتســميم غذائنــا.

ــى »  ــم ربت ــة » ج ــول إىل قري ــل الوص ــام وقب ــدة أي ــرينا لع ــيء يف مس ــد امل وبع
وعــى أبــواب قريــة موســاكا يف تخــوم بــروار الســفى التقينــا مبفــارز الحــزب الدميقراطــي 
ــوم  ــع هج ــات تتوق ــم معلوم ــت لديه ــا وكان ــرى وادي نه ــن ق ــن م ــتاين عائدي الكردس
مرتقــب مــن قبــل مرتزقــة النظــام عــى قــرى نهــا واطرافهــا، فاجتمعــت مفــارز عديــدة 
ملقاومــة الهجــوم وبعــد مــرور ثاثــة أيــام مل يتــم الهجــوم.. عندهــا تقــرر بقيــادة الشــهيد 
البطــل شــعبان عبــد الغفــار بيدهــي القيــام بهجــوم معاكــس يــردع املرتزقــة ولكســب 
ــة ولكــن البطــل شــعبان  ــاً عــى أهــايل القــرى فــرة طويل ــوا عبئ ــي ال يكون الوقــت ول
بيدهــي استشــهد يف ليلــة 7	-8	/ آذار/	98	 وهــو يف مرحلــة امتــام مهمتــه الهجوميــة 
الشــجاعة فتقــرر االنســحاب مــن املنطقــة، وتوجــب علينــا الدخــول إىل قــرى نهــا ليــاً 
والخــروج منهــا قبــل رشوق الشــمس الحتــال هجــوم املرتزقــة... وعنــد الغــروب دخلنــا 
قريــة » جــم ربتــي » يف األول مــن نيســان 	98	 وكانــت القريــة يف ظــام دامــس خوفــاً 
مــن القصــف املدفعــي املوجــه مــن قريــة باكرمــان املطلــة عــى وادي نهــا وقــراه والتــي 
ــة... وكان  ــه، تــوزع الرفــاق املقاتلــن يف بيــوت القري كان يحتشــد فيهــا النظــام ومرتزقت
مبعيتــي الرفيــق يوئيــل وهــو مــن أهــايل فيشــخابور أن نكــون ضيوفــاً يف منــزل الشــاس 
باكــوس تومــا باكــوس وكعــادة أهــل الريــف مــن كــرم الضيافــة، وكان الشــاس باكــوس 
ــا  ــه تلمحن ــون ثاقب ــا بعي ــر الين ــا ونظ ــا وأرسه قدومن ــب بن ــد رح ــتيني ق ــده الس يف عق
يف ظلمــة البيــت الــذي كانــت تنســل مــن أحــد غرفــه ضــوء خافــت لفانــوس مركــون 
ــاً... واقــرب منــي وســألني بصــوت خافــت كيــف هــو صديقــي... تومــا.. فأجبتــه  جانب
ــا ديوخــون  ــم » توم ــا مالتك ــا » توم ــا.. توم ــي.. توم ــا تقصــد؟ أجابن متســائاً... أي توم
» ويقصــد رفيقكــم تومــا فقلــت لــه.. ليــس لدينــا أي رفيــق يحمــل هــذا االســم... فــرد 
ــا  ــه صديقن ــه.. أن ــف ال أعرف ــه.. كي ــه.. فأجبت ــف ال تعرف ــاس... كي ــا توم مســتغرباً: توم
وقــد التقيــت بــه قبــل أيــام وهــو بخــري وصحــة جيــدة.. وقلــت لــه.. ولكننــا لســنا مــن 
ــد  ــا إذا مل نكــن شــيوعين فاب ــا تيقــن الشــاس بأنن ــه أي لســنا شــيوعين.. وهن جاعت
ــزب  ــن الح ــم م ــألني.. إذن أنت ــة فس ــل يف املنطق ــر عام ــزب أخ ــن أي ح ــون م أن نك
الدميقراطــي الكردســتاين... فأجبتــه بالنفــي... وإننــا آشــوريون.. فــرد قائــاً أعــرف أنكــم 
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أشــورين.. ولكــن مــا ال افهمــه وأســتوعبه أنكــم لســتم مــن جاعــة تومــا تومــاس وال 
أنتــم مــن البــاريت... أذن مــن تكونــوا أنتــم؟؟ فرشحــت له باننــا حركة آشــورية مســتقلة... 
فــردد وقــد متالكــه االســتغراب ثانيــة: آشــوري.. آشــوري فقلــت نعــم.. آشــوري.. آشــوري.. 
لســنا بــاريت وال شــيوعي ولكننــا كأحــزاب صديقــه نعمــل يف جبهــة ضــد النظــام البعثــي 
ــية  ــة سياس ــا حرك ــه بأنن ــا قلت ــد م ــتدركاً ليتأك ــال مس ــة ق ــد وهل ــوري.. وبع الدكتات
آشــورية مســتقلة... أنتفــض الشــاس باكــوس منتشــياً مــا ســمعه وليســرجع مــا تحملــه 
ذاكرتــه مــن آمــال وطموحــات كانــت مســكونة يف خاطــره أن يــرى يومــاً مــا كان يتمنــاه 
ــش  ــوس بالعي ــال يف النف ــي لتبعــث اآلم ــل القوم ــة العم ــل راي للشــباب اآلشــوري يحم
ــن  ــة ع ــة بالغ ــئلته بســعادة ولهف ــق اس ــوع الوطــن. وراح الشــاس يطل ــم يف رب الكري
الحركــة والكيفيــة التــي نعمــل بهــا... ليعلــن االحتفــال يف هــذا الجــو العائــي.. ويتطلــع 
الينــا بزهــو ووقــار مبــا كان يحلــم أن يقــوم بــه وأن يــرى أمامــه وقــد اســتعادت األمــة 

أبنائهــا إىل ســوح الكفــاح والنضــال مــن أجــل حقوقهــا وكرامتهــا..

وبعــد العشــاء تجمــع الرفــاق املقاتلــن يف أحــد البيــوت التــي تــم تهيئتهــا ملبيــت 
املفــرزة والحراســة.. ويف مطلــع الفجــر انطلقنــا إىل أحــد االوديــة القريبــة وقررنــا 
الدخــول يف النهــار إىل القــرى األخــرى للقــاء االهــايل وبأعــداد قليلــة تحســباً ألي طــارئ 
يحصــل وتــم اختيــار الرفيــق ســنحاريب آمــر املفــرزة وآنــا لكــوين أعــرف بعــض الشــباب 
ــا  ــرى نه ــا إىل داخــل ق ــرى، فتوجهن ــع أهــايل الق ــة واملعــارف م ــة القراب ولوجــود عاق
محملــن بأســلحة الحايــة الشــخصية.. املسدســات والقنابــل اليدويــة.. بــدون البنــادق 
لعــدم إثــارة الشــكوك عنــد مرتزقــة النظــام الذيــن كانــوا قريبــن مــن هــذه القــرى ويف 
قريــة خليــاىن التقينــا بالشــاس بنخــس القــس خوشــابا الــذي رحــب بنــا متســائاً عــن 
تأخــر قدومنــا إىل املنطقــة.. وبــدأ عــى علــم بانطــاق زوعــا واعانــه الكفــاح املســلح.. 
وكان هــذا اللقــاء بدايــة لتشــكيل التنظيــم الحــريك الســيايس والعســكري مــن الشــباب 
املتحمــس املتواجــد يف تلــك القــرى، وتســنم الرفيــق شــمعون » بنخــس القــس خوشــابا 
» املســؤولية التنظيميــة وتشــكيل إدارتهــا وأصبــح وادي نهــا وقــراه مــن القواعــد 
ــة  ــار والتضحي ــروح االيث ــة ب ــباب املنطق ــع ش ــا يتمت ــا ومب ــعة لزوع ــة الواس الجاهريي

والتفــاين مــن أجــل القضيــة القوميــة.

ــك  ــكا( أي وادي املل ــا دمل ــكا( أو )نخ ــا دمل ــم )نه ــاً باس ــا قدمي ــرف وادي نه ع
للتميــز بينــه وبــن أوديــة أخــرى اتخــذت تســمية نهــا أي » الــوادي »، ســكن اآلشــورين 
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الــوادي منــذ أقــدم العصــور وكان ميثــل أحــد املســارات واملواقــع املهمــة للملــوك 
اآلشــورين وجيوشــهم وهــو امتــداد إىل مــا يليــه مــن املناطــق يف داســن وبيــث طــورى 

ــول. ــكاري واالناض إىل ه

ويف النصــف الثــاين مــن القــرن الثامــن امليــادي قــام ميرابوليــط أربيــل )مــارن عــا( 
بإعــادة التنظيــم االداري ألبرشــيات كنيســة املــرشق » النســطورية » حيــث قــام بإخضــاع 
الديــر الكبــري وكل ربــوع نهــا وطانــا التــي كانــت خاضعــة ســابقاً ألبرشــية مــركا ملطــران 

داســن املدعــو أســطبانوس.

وادي نهــا واد كبــري بهيــج املنظــر تنبــض طبيعتــه الخابــة بالحيــاة مــن كل جوانبــه 
ــاه  ــه مصــادر املي ــة وتتوفــر في ــة الخصب ــه مســاحات واســعة مــن االرايض الزراعي تتخلل
وســهولة االرواء اعتــاداً عــى نهــر الخــازر، انتــرش يف هــذا الــوادي الكثــري مــن االديــرة 
والكنائــس والصومعــات ومغــارات املتنســكن املحفــورة يف الصخــور الجبليــة، وكان عامــراً 
يف مختلــف مراحــل التاريــخ بســكانه اآلشــورين املســيحين الذيــن تعرضــوا إىل سلســلة 
ــا  ــى تاريخن ــول وحت ــار واملغ ــح التت ــا مذاب ــل ومنه ــد والقت ــادات والترشي ــن االضطه م

املعــارص عــى يــد الحكومــات املتعاقبــة عــى حكــم العــراق.

ــة  ــرب العاملي ــد الح ــورية بع ــرى اآلش ــاري الك ــة تي ــه قبيل ــادت الي ــد ع ــت ق وكان
ــدة  ــيحية املتواج ــورية املس ــرى اآلش ــن الق ــد م ــب العدي ــاره إىل جان ــد أع األوىل لتعي
ــت  ــوايش، وأنجب ــام وامل ــة االغن ــة وتربي ــوا الزراع ــن امتهن ــا الذي ــاً ألبنائه ــح مرتع وليصب
ــكرية  ــة والعس ــاالت العلمي ــف املج ــاءات يف مختل ــن الكف ــري م ــا الكث ــرى وادي نه ق
والثقافيــة والرياضيــة فظهــر منهــم القــادة العســكريون والعلــاء البارزيــن يف مختلــف 
االختصاصــات مــن األســاتذة الجامعيــن واألطبــاء واملهندســن والفنانــن والرياضيــن عــى 
ــم  ــاهموا يف دع ــن س ــاوس الذي ــن االش ــب املناضل ــي إىل جان ــي والوطن ــتوى القوم املس

ــة. ــا القومي ــا أمتن قضاي

ــدر  ــع التن ــي اتخــذت طاب ــا والت ــرى نه ــن ق ــات م ــا ببعــض الحكاي ــم مقالن ونختت
والفكاهــة بــن الرفــاق عنــد فــرات الراحــة وإن كانــت تحمــل يف جوهرهــا دالالت عميقة 
يف مــا يكنــه الشــعور الجمعــي لشــعبنا إىل الرمــوز الخالــدة ألمتنــا مــن احــرام وتقديــر 
ومــا مثلتــه مــن آمــال كانــت مغروســة يف القلــوب لشــعب كافــح بشــكل أســطوري مــن 
أجــل البقــاء يف خضــم املؤامــرات الدوليــة واإلقليميــة القتاعــه مــن الجــذور، ومــن تلــك 
الحكايــات... كان قــد تعــرض أحــد الرفــاق إىل الســؤال مــن قبــل أحــد األشــخاص فيــا إذا 
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كان أبــن مالــك خوشــابا معهــم فــرد بالنفــي... وعــاد ليســأله ثانيــة... إن كان أبــن مالــك 
ياقــو معهــم.. فــرد بالنفــي ثانيــة.. وعــاد ليســأله إن كان أبــن القائــد الجــرال آغــا بطــرس 
معهــم.. فــرد بالنفــي... وأن ال أحــد مــن هــؤالء معنــا... فقــال لــه مســتهزئا ومســتخفاً 
بــه، مــن أنتــم.. ومــاذا ســتفعلون بــدون أوالد هــؤالء... فأنتــم ال يشء... » أختــون جرطــا 
مرطــا مــودي أوديتــون«!! ومــن خــال الحديــث بــن نســاء القريــة والتســاؤل عن أســاء 
الضيــوف وتصــادف أن يكــون الرفيقــان نيشــا ونــرشا ســوية يف أحــد البيــوت... فقالــت 
صاحبــة البيــت لألخــرى بعــد االستفســار أن أســاء ضيوفهــا: أحدهــم كان اســمه نــرشا.. 
واالخــر ال اتذكــر اســمه بالضبــط ولكنــه كان يبــدو نصــف نــرشا... فــردت األخــرى ومــاذا 

يكــون نصــف نــرشا هــل هــو » قورخــا » )نــوع مــن الطيــور الجارحــة(.

هرمز زيا بوبو

4 – حزيران – 2012

)الجميع يعرفون التضحية لكن هناك من يضحي لك وهناك من يضحي بك( حكمة

الرفيق الخالد هرمز زيا بوبو يتوسط رفاقه يف مقر زيوا عام 1990
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سفر آخر من نضاالت الحركة الدميقراطية اآلشورية

محطات شاركت يف تنظيمها وأحداث عايشت 

تفاصيلها

كنــت يف مقالــة ســابقة قــد تطرقــت إىل مرحلــة تأســيس الحركــة الدميقراطيــة 

اآلشــورية » زوعــا » مــن وجهــة نظــري باعتبــاري أحــد الرفــاق املؤسســن الذيــن عايشــوا 

ــن  ــري م ــرة بالكث ــة الزاخ ــك املرحل ــق تل ــة لتوثي ــة فردي ــك كمحاول ــة. وذل ــك املرحل تل

التفاصيــل واملواقــف التــي فعلــت فعلهــا يف بنــاء وإنضــاج شــخصية التنظيــم والرفــاق 

عــى حــد ســواء. وهــا أنــا هنــا أقــدم رسداً للمرحلــة التــي تلــت التأســيس وامتــدت إىل 

ــا. ــام 	99	 وايضــاً يف إطــار معايشــتي ومشــاهدايت له ع

شــهد االجتــاع املوســع الســنوي الــذي عقدتــه القيــادة املؤقتــة لحركتنــا الدميقراطية 

ــن  ــاق القيادي ــقاق الرف ــام 986	 انش ــول ع ــهر أيل ــن ش ــام »5	-7	« م ــورية لألي اآلش

ــة.  ــوادر املتقدم ــض الك ــب بع ــن( إىل جان ــور بنيام ــا داؤد، آش ــف، يوخن ــون يوس )رسك

ــق الســكرتري  ــد بحــق الرفي ــة التجمي ــه عقوب ــرار توجي ــاع املوســع ق ــد ســبق االجت وق

نينــوس بثيــو مــن قبــل الرفــاق املنشــقن وذلــك اثنــاء تواجــدي برفقــة كل مــن الرفيقــن 

» يونــادم كنــه ويوســف بطــرس » يف إيــران. وعنــد عودتنــا إىل املقــر العــام يف منطقــة 

ــد ومل  ــة التجمي ــة عقوب ــا برشعي ــم الطعــن مــن قبلن ــوا وانعقــاد االجتــاع املوســع ت زي

نعــرف بالقــرار الصــادر مــن باقــي أعضــاء القيــادة املؤقتــة ))بالرغــم مــن أن قرارهــم 

كان صائبــاً(( وهنــا تغلــب منطــق القــوة الــذي اســتخدمته شــخصياً عــى منطــق العقــل 

واملصلحــة العامــة، حيــث كانــت معظــم مواقفنــا يف زوعــا ))وال زالــت(( متيــل إىل 

ــدى  ــن م ــق املســتهدف بغــض النظــر ع ــة الشــخصية بالرفي ــف املســبقة والعاق املواق

ــق  ــن الرفي ــذار م ــي االعت ــم قلب ــن صمي ــا أود وم ــا. ))وهن ــه أو خطأه ــواب ترصفات ص

رسكــون يوســف لتشــابي معــه باأليــدي قبــل انعقــاد االجتــاع املوســع، وقــد توصلــت 

إىل هــذا القــرار بعــد مــرور عــرشة اعــوام وامتنــى أن يكــون اعتــذاري مقبــوالً لديــه((. 
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ــاق فقــط هــم كل مــن »  ــل بأربعــة رف ــا تتمث ــة لزوع ــادة املؤقت بعدهــا أصبحــت القي

نينــوس بثيــو، يونــادم كنــه، يوســف بطــرس، هرمــز بوبــو » لحــن انعقــاد املؤمتــر األول 

ــول / 	99	. ــرة 		- 8	/ أيل ــا للف لزوع

وبعــد عمليــات االنفــال الســيئة الصيــت التــي شــنها النظــام عــى املنطقــة صيــف 

ــويل  ــم ترشــيحي لت ــة ت عــام 988	 وانســحابنا إىل مقــر » دزة » داخــل الحــدود اإليراني

مســؤولية االعــام رســمياً كــون إعــداد الجريــدة وطباعتهــا واخراجهــا كانــت مبســؤوليتي 

إىل جانــب املســؤولية العســكرية، ومبســاعدة كل مــن الرفيــق رسكــون ســليفو والرفيــق 

نينــوس بثيــو وباألخــص يف كتابــة املقــاالت.

ــات الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين  ــت قــد متخضــت مباحث ــاء كان ويف هــذه األثن

مــع االتحــاد الوطنــي الكردســتاين وتقاربهــا عــن توقيــع ميثــاق الجبهــة الكردســتانية يف 

		/ حزيــران/988	 وضمــت عنــد تشــكيلها األحــزاب التاليــة:

الحزب الدميقراطي الكردستاين	 

االتحاد الوطني الكردستاين	 

حزب الشعب الدميقراطي الكردستاين	 

الحزب الشيوعي العراقي	 

الحزب االشرايك الكردستاين	 

الحزب االشرايك الكردي )باسوك(	 

والجديــر ذكــره بــأن جميــع طلبــات حركتنــا الدميقراطيــة اآلشــورية لانضــام إىل الجبهــة 

ــا  ــت تعمــل فيه ــي كان ــة الســنوات الت ــا طيل ــم رفضه ــة )جــود(( ت ــة الدميقراطي الوطني

حركتنــا إىل جانــب الجبهــة، وبحجــج واهيــة كانــت تهــدف جميعهــا الحتــواء » حركتنــا 

)زوعــا( » وفــرض الوصايــة عــى قضيتنــا القوميــة. كــا أن نفــس الســناريو تكــرر أثنــاء 

محاولــة حركتنــا االنضــام للجبهــة الكردســتانية بعــد تشــكيلها عــام 988	، مــا اضطرنــا 

ــراق  ــزو الع ــد غ ــدا بع ــام 990	 وتحدي ــن يف ع ــا، لك ــام إليه ــب االنض ــحب طل إىل س

ــتانية  ــة الكردس ــة يف الجبه ــة األحــزاب املنضوي ــة إىل قامئ ــف اســم الحرك ــت أضي للكوي

ــة  ــيايس للمعارض ــراك الس ــدأ الح ــع ب ــك م ــم ذل ــد ت ــب، وق ــم أي طل ــن دون تقدي وم

ــادة السياســية للجبهــة الكردســتانية خــال الفــرة  ــة يف دمشــق يف اجتــاع القي العراقي
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ــاين/ 990	. ــن الث ــن األول – 	ترشي 7	/ ترشي

بعــد غــزو العــراق للكويــت يف 	 آب 990	 بــدأت أحــزاب املعارضــة العراقيــة 

بالتحــرك وقــررت قيــادة زوعــا املشــاركة يف الحــراك الســيايس هــذا الــذي تبنتــه جميــع 

ــو  ــز بوب ــه وهرم ــادم كن ــاق يون ــار الرف ــم اختي ــا. وت ــة تقريب ــة العراقي ــراف املعارض أط

)كاتــب املقــال( للســفر إىل دمشــق التــي كانــت تســتضيف معظــم الفصائــل العراقيــة 

ــة  ــا املختلف ــن فصائله ــات ب ــداوالت والنقاش ــن امل ــهر م ــة أش ــد خمس ــة، وبع املعارض

ــه  ــان مشــرك وقع ــن اصــدار بي ــار ع ــا متخضــت الث ــا واهدافه ــة يف طروحاته واملتباين

ممثــي أطــراف املعارضــة مبختلــف توجهاتهــا » اإلســامية والقوميــة العربيــة والكرديــة 

والدميقراطيــة واآلشــورية » والتــي متثلــت بالحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية. حيــث كان يّل 

رشف توقيــع أول بيــان مشــرك مــع املعارضــة العراقيــة يف 7	/ كانــون األول / 990	، كــا 

تــم تشــكيل لجنــة العمــل املشــرك )لعــم(، أمــا األطــراف املوقعــة عــى البيــان فكانــت 

ســبعة عــرش تنظيــاً هــي:

املجلس االعى للثورة اإلسامية يف العراق. 	

حزب الدعوة اإلسامية. 	

منظمة العمل اإلسامي. 	

حزب البعث – قيادة قطر العراق. 	

التجمع الدميقراطي العراقي. 5

الكتلة اإلسامية. 6

حركة املجاهدين العراقين. 7

جاعة العلاء املجاهدين يف العراق. 8

الحزب الدميقراطي الكردستاين. 9

االتحاد الوطني الكردستاين. 0	

حزب الشعب الدميقراطي. 		

حزب كادحي كردستان. 		

الحزب االشرايك الكردستاين. 		

الحزب الشيوعي الكردستاين. 		

الحركة الدميقراطية اآلشورية. 5	
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الحزب الشيوعي العراقي. 6	

التيار القومي وهم:. 7	

اللواء حسن النقيب / الهيئة العراقية املستقلة. 8	

مبدر ألويس / الحزب االشرايك يف العراق. 9	

عبد الله النرصاوي / الحركة االشراكية العربية. 0	

يف صبــاح اليــوم الثــاين الــذي تــا صــدور البيــان توجهنــا » املوقعــون » إىل بــريوت 

ــا جــاء يف  ــة رشح اهــم م ــي بغي ــر صحف ــد مؤمت ــون األول / 990	 لعق ــخ 8	/ كان بتاري

البيــان املشــرك وتقديــم وجهــة نظــر املعارضــة العراقيــة ملــا بعــد ســقوط نظــام صــدام 

حســن. امــا اهــم مــا جــاء يف البيــان فــكان ))اإلطاحــة بالحكــم الدكتاتــوري لنظــام صــدام 

ــى  ــام ع ــا النظ ــي فرضه ــة الت ــري عادل ــانية والغ ــري اإلنس ــات غ ــع الترشيع ــاء جمي والغ

ــة  ــة ائتافي ــة إىل تشــكيل حكوم ــه، إضاف ــه ومذاهب ــف مكونات ــي مبختل الشــعب العراق

ــا أتذكــر أنــه  تضــم جميــع األحــزاب السياســية املعارضــة لنظــام صــدام حســن((. وهن

أثنــاء تواجدنــا يف دمشــق وتداولنــا حــول كيفيــة الذهــاب إىل بــريوت، التفــت ايل الســيد 

جــال الطالبــاين ))فخامــة رئيــس الجمهوريــة حاليــاً(( وســألني » هــل عنــدك ســيارة؟ » 

فأجبتــه » ال واللــه ليــس لــدي ســيارة ))وال زلــت بــدون ســيارة(( » فقــال يّل » لعــد أنــت 

ــاين وبســيارته الخاصــة  ــة الطالب ــريوت برفق ــت إىل ب ــذا ذهب ــه » وهك ــاي كاك تجــي وي

وبصحبــة كل مــن االســتاذ جبــار فرمــان والدكتــور كــال خوشــناو مــن قيــادة االتحــاد 

الوطنــي الكردســتاين.

ــزاب  ــن األح ــري م ــا الكث ــم إليه ــم( انض ــرك )لع ــل املش ــة العم ــكيل لجن ــد تش وبع

والشــخصيات العراقيــة املعارضــة ويعتــر مؤمتــر بــريوت الــذي انعقــد يف فنــدق برســتول 

ــازات لجنــة  ــاق االنتفاضــة مــن أهــم انج بتاريــخ 		- 		 / آذار/ 	99	 عشــية انط

العمــل املشــرك )لعــم(، وشــارك زوعــا بخمســة رفــاق يف مؤمتــر بــريوت هــم كل مــن: 

ــف  ــال »، يوس ــب املق ــو » كات ــز بوب ــه، هرم ــادم كن ــق يون ــو، الرفي ــوس بثي ــق نين الرفي

منــرود كانــون » رشــح مــن قبــل فــرع أمريــكا وكنــدا كشــخصية قوميــة مســتقلة، » ألــرت 

يلــدا » قــدم مــن لنــدن.

بعــد انتهــاء املؤمتــر عــاد الرفيــق نينــوس إىل إيــران وتوجهــت مــع الرفيــق يونــادم إىل 
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ســوريا ومنهــا إىل القامشــي حيــث عرنــا الحــدود ليــاً ســرياً عــى األقــدام بعــد ان اجتزنــا 

نهــر دجلــة عــى مــن قــارب صغــري تحــت جنــح الظــام إىل فيشــخابور ومنهــا إىل زاخــو 

مبعيــة الرفــاق املقاتلــن: » شمشــون صيــادا » خوشــابا يوئيــل خيــو مــن قريــة جــم ربتــي 

ــو »  ــاس جج ــد الي ــرود » راف ــق من ــف » والرفي ــكا يوس ــر ججي ــز » ثام ــق هرم »، والرفي

والرفيــق اوراك » عصــام ســعيد موقــا » مــن قصبــة القــوش، والرفيــق يلــدا مــن قريــة آزخ. 

ــا إىل  ــد عــر قبلن ــة كندكوســا » ق ــادور برخــو مــن قري ــب » تي ــل نين ــق املقات وكان الرفي

زاخــو يــوم 5	/	/	99	 حيــث كان قــد كلــف مبهــام اعــام الرفــاق يف دهــوك بخــر قدومنــا 

ــة  ــا إىل زاخــو ليل ــد وصلن ــارشة. وق ــريوت مب ــاء مؤمتــر ب ــأرسع وقــت ممكــن بعــد انته ب

6	/	/	99	 وكان رفاقنــا يف الداخــل قــد شــاركوا يف االنتفاضــة الجاهرييــة لتحريــر دهــوك 

واقضيتهــا يــوم 		/	 كــا دخــل الرفيــق نينــوس بثيــو والرفيــق يوســف بطــرس برفقــة عدد 

مــن املقاتلــن قادمــن مــن مقــر زوعــا عــى الحــدود اإليرانيــة باتجــاه أربيــل وعقــرة.

يف صبــاح اليــوم التــايل مــن وصولنــا إىل زاخــو توجــه الرفيــق يونــادم كنــه إىل دهــوك 

كمســؤول لعاقــات زوعــا وبقيــت أنــا يف زاخــو وقمــت بفتــح مقــر هنــاك كــوين كنــت 

اتــوىل املســؤولية العســكرية. والتحــق العديــد مــن ابنــاء شــعبنا باملقــر بعــد أن كانــت 

زاخــو واطرافهــا قــد حــررت مــن قبــل ابنائهــا وتخلصــت مــن قــوات النظــام الصدامــي، 

بعدهــا توجهــت إىل قريــة بريســفي برفقــة الرفيــق نينب وجلبــت عــرشة أرسة ))منامات(( 

مــن أهــايل القريــة ويف صبــاح اليــوم الثــاين لوصولنــا توجهــت إىل دهــوك لرتيــب امــور 

املقــر برفقــة الرفيــق مقصــود » ابــرم الشــاس باكــوس » وهــو أحــد الرفــاق القدامــى مــن 

قريــة جــم ربتــى الــذي جــاء مــن عقــرة بعــد مشــاركته يف تحريرهــا بهــدف اســتقبالنا يف 

زاخــو، وأتذكــر أن املرحــوم » عوديشــو إيّس » قــام بنقلنــا بســيارته الخاصــة مــن زاخــو إىل 

دهــوك، وهــو مــن أهــايل دهــوك كان قــد جــاء لزيــاريت يف املقــر العتبــاره أحــد أصدقــاء 

والــدي املقربــن. وكان ذهابنــا لدهــوك بغــرض االســتطاع واالطــاع عــى مــا يجــري مــن 

امــور يف مركــز املحافظــة، حيــث كانــت وســائل االتصــاالت الســلكية والاســلكية معدومــة 

ــن بعــد  ــن. تب ــادة البنزي ــة نقــل املســافرين متوقفــة بســبب شــحة م ــت حرك كــا كان

ــا » ومبســؤولية  ــة » نه ــن أهــايل منطق ــا م ــن رفاقن ــام بعــض م ــا إىل دهــوك قي وصولن

الرفيــق » هرمــز هامــي » مســؤول تنظيــم زوعــا يف محافظــة دهــوك بفتــح مقــر لزوعــا يف 

مركــز املحافظــة. ومبشــاركة العديــد مــن أبنــاء شــعبنا الذيــن رفــدوا رفاقنــا مبــا يحتاجونــه 
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مــن املســاعدات الازمــة لتدبــري أمورهــم املعيشــية.

بعــد انتهــاء مهمتنــا عدنــا ســرياً عــى االقــدام حتــى مفــرق » آلــوكا » لعــدم وجــود 

ســيارة تقلنــا، وكان القصــف املدفعــي شــديداً عــى جانبــي الطريــق، وهنــاك صادفتنــا 

ســيارة ذاهبــة إىل ســميل ومنهــا اســتقلينا ســيارة أخــرى حتــى زاخــو. ويف ظهــرية اليــوم 

ــة وأن  ــى املنطق ــا ع ــن هجوم ــد ش ــي ق ــش العراق ــاده أن الجي ــر مف ــا خ ــايل وصلن الت

هنــاك رضورة لتوجــه البيشــمركة إىل« كي زاخــو » للدفــاع عــن املدينــة ومنــع دخــول 

الجيــش العراقــي. فتوجهــت مــع الرفيقــن مقصــود » ابــرم الشــاس باكــوس » ونينــب 

ــن  ــم م ــن كان أكره ــن والذي ــاق االخري ــي الرف ــو، وبق ــو » إىل كي زاخ ــادور برخ » تي

ــث  ــة دهــوك حي ــد مدخــل كي زاخــو مــن جه ــر. وعن ــة املق امللتحقــن الجــدد يف بناي

تجمــع العــرشات مــن املقاتلــن بــدأ القتــال والراشــق برشاشــات الدوشــكا والهاونــات، 

وكان الجيــش العراقــي قــد تقــدم بالقــرب مــن مدخــل الــكي ترافقــه بعــض الدبابــات 

ــدأ هجــوم البيشــمركة عــى  ــروب الشــمس ب ــل غ ــة. وقب ــة املقاتل ــرات العمودي والطائ

الجيــش املتقــدم الــذي بــدأ باالنســحاب لجهــة دهــوك، وعنــد مفــرق فيشــخابور توقــف 

تقــدم البيشــمركة. وبعــد مــرور حــوايل الســاعتن وصلنــا خــر دخــول الجيــش العراقي إىل 

مدينــة دهــوك ونــزوح البيشــمركة واألهــايل إىل خــارج املدينــة، عندهــا بدأنــا باالنســحاب 

إىل مدينــة زاخــو تلــك العمليــة التــي امتــدت لســاعات طويلــة وصلنــا بعدهــا منهكــن 

ــايل  ــا خ ــد كان مقرن ــدر. وق ــا ن ــكان إال م ــن الس ــا م ــا بخلوه ــي فوجئن ــة الت إىل املدين

مــن الرفــاق كــا كان حــال جميــع املقــرات التابعــة لألحــزاب األخــرى مــن ضمنهــا مقــر 

الجبهــة الكردســتانية. فتوجهنــا نحــن الثاثــة » أنــا ومقصــود ونينــب » إىل خــارج زاخــو 

ــا  ــا ليلتن ــة صباحــاً وقضين ــة الســاعة الثالث ــث وصلناهــا قراب ــة بريســفي حي باتجــاه قري

عنــد أحــد االصدقــاء وقــد كانــت القريــة شــبه خاليــة خوفــاً مــن تقــدم الجيــش العراقــي 

ــت  ــث كان ــى » حي ــة » بيجواي ــه إىل قري ــا إىل« كي كيشــان » ومن ــا توجهن ــا. ومنه إليه

آالف العوائــل والبيشــمركة قــد فــروا مــن زاخــو واطرافهــا وتــم نقــل الجميــع بســيارات 

داخــل االرايض الركيــة وفتــح لهــم معســكراً لاجئــن داخــل االرايض العراقيــة يف منطقــة 

» مــريكا » والتــي كانــت تحتضــن مقراتنــا عــام 	98	.

بعــد تدخــل قــوات التحالــف بقــرار مــن مجلــس األمــن وفــرض منطقــة آمنــة شــال 

ــة  ــم يف محافظ ــن إىل دياره ــادة املدني ــف بإع ــوات التحال ــت ق ــرض 6	 رشع ــط الع خ
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دهــوك والتــي كانــت قــد اصبحــت شــبه خاليــة مــن الســكان. واســتغرق وجودنــا قرابــة 

ــا الرفيــق تومــا خوشــابا مبعيــة الرفيــق  الشــهر يف معســكر الاجئــن قبــل أن يصــل الين

اوشــانا » نــوزاد يوســف بطــرس » إلعامنــا عــن اوضــاع بقيــة الرفــاق يف أربيــل، ثــم لنعود 

ســوية إىل قريــة » دورى » حيــث تواجــد عــدد مــن الرفــاق هنــاك. كــا التقيــت بالرفيــق 

يونــادم كنــه عائــداً مــن معســكر الاجئــن يف » جــى » وتــم التفاهــم بيننــا لتوزيــع املهام 

ــى  ــن يف ج ــكر الاجئ ــت إىل معس ــا ذهب ــاق، ك ــع الرف ــا بتجمي ــارشت بعده ــث ب حي

ــتلمت  ــن واس ــلن االعامي ــمية واملراس ــود الرس ــن الوف ــدد م ــت بع ــا“ والتقي »جيكورج

مســاعدة ماليــة مخصصــة ألبنــاء شــعبنا. ويف الحــال قمــت بتشــكيل لجنــة مــن وجهــاء 

املنطقــة ليتــم تســليمهم املبلــغ بغــرض توزيعــه عــى املحتاجــن. بعدهــا عــدت إىل قريــة 

دوري والتحــق معــي عــدد مــن شــبابنا وأخــص بالذكــر منهــم املرحــوم الرفيــق » نــرشا 

زرقــو » والــذي ربطتنــي بــه الحقــاً عاقــة مصاهــرة يف عــام 	99	 عــن طريــق اقــراين 

ــر دورى  ــمياً مق ــح رس ــد أن أصب ــوب ». وبع ــو يعق ــمة زرق ــورة » باس ــقيقته الدكت بش

ــي  ــة رسســنك والت ــاق يف قصب ــارة الرف ــدأت بزي ــه ب ــم تواجــدي في ــرع بحك ــر للف كمق

كانــت أيضــاً قــد شــهدت افتتــاح مقــر فيهــا وانتخــب الرفيــق » اشــائيل ننــو » مســؤوالً 

عنــه، وبعــد فــرة انتقلــت إىل مقــر رسســنك وأصبــح املقــر الرئيــي لفــرع دهــوك. ثــم 

قمــت بإرســال عــدد مــن الرفــاق إىل مدينــة دهــوك بنيــة فتــح مقــر فيهــا وتــم ذلــك رساً 

لعــدة أشــهر الن قــوات التحالــف كانــت قــد منعــت األحــزاب مــن فتــح مقــرات لهــا يف 

مركــز املحافظــة ويعتــر مقــر زوعــا أول مقــر يفتتــح يف مركــز املدينــة.

ــا وأزداد  ــي يف دهــوك وازدادت نشــاطات زوع ــر الرئي ــت إىل املق ــك انتقل ــد ذل بع

عــدد امللتحقــن ففكــرت بأصــدار جريــدة رســمية ناطقــة باســم الفــرع. وقمــت باختيــار 

ــق  ــن الرفي ــاركة كل م ــر مبش ــدد صف ــخة بالع ــدرت أول نس ــا واص ــا » له ــم » زاخوت اس

أشــائيل ننــو، والرفيــق الدكتــور خوشــابا ملكــو، والرفيــق بنخــس القــس خوشــابا، الذيــن 

تولــوا كتابــة املقــاالت. وبعــد اطــاع الرفيــق نينــوس بثيــو عليهــا اقــرح عــى معــاودة 

اصــدار جريــدة بهــرا املركزيــة املتوقفــة بــدالً عــن اصــدار جريــدة جديــدة، فلبيــت طلبــه 

وقمــت بتكليــف الرفيــق أشــائيل ننــو بتــويل مســألة اصــدار جريــدة بهــرا، حيــث أصبــح 

الرفيــق أشــائيل الحقــاً مســؤوالً لألعــام بعــد أن انتخــب يف املؤمتــر األول لزوعــا عضــوا 

للجنــة املركزيــة. وتحولــت زاخوتــا الحقــاً بفضــل مســؤويل فــرع دهــوك لكتــاب دوري 
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اشــرك فيــه عــدد كبــري مــن كتــاب ابنــاء شــعبنا. كــا ارشفــت عــى فتــح مقــر يف زاخــو 

وتــوىل الرفيــق نــريس وردا مســؤوليته، إضافــة إىل ارشايف عــى فتــح مقــرات يف ديرالــوك 

وعقــرة وفيشــخابور ومنصوريــة وانيشــي وكومــاىن.

ــي اصبحــت الجهــة  ــا بقــوة مــن خــال الجبهــة الكردســتانية الت وقــد شــارك رفاقن

ــتقرار  ــن واالس ــتباب األم ــل اس ــن أج ــة م ــور يف املحافظ ــة ألدارة األم ــمية التنفيذي الرس

والعــودة إىل الحيــاة الطبيعيــة حتــى انتخابــات الرملــان الكردســتاين عــام 	99	 وتشــكيل 

ــص دور  ــة وتقل ــة املنتخب ــد الحكوم ــة بي ــة ادارة املنطق ــت مهم ــث تحول ــة حي الحكوم

البيشــمركة وأصبــح مقتــرصاً عــى التحضــري لتصــدي هجــات النظــام املتوقعــة يف أيــة 

لحظــة آنــذاك.

هرمز زيا بوبو

12 متوز  - 2012

)إذا طعنت من الخلف فأعلم أنك يف املقدمة( حكمة

القيادي هرمز زيا بوبو األول من اليسار وأحد مؤسيس الحركة الدميقراطية اآلشورية يف 

مؤمتر بريوت 1991 للمعارضة العراقية
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صور من األرشيف املنيس للحركة الدميقراطية 

اآلشورية

الصورة األوىل للخور أسقف زيا بوبو دوباتو

لــن نذكــر املآثــر واملواقــف الشــجاعة التــي وقفهــا والــدي الخــور أســقف زيــا بوبــو 

دوباتــو خــال مســريته النضاليــة مــع زوعــا أو مــع الشــهيد املالــك ياقــو أو مــع الخالــد 

ــار  ــث الرحمــة الشــهيد م ــع مثل ــك ومؤخــراً م ــي املعــروف يوســف مال ــب القوم الكات

ايشــاي شــمعون حتــى الغــدر بــه عــام 975	، بــل ســنكتفي مبــا رسده لنــا الرفيــق انويــا 

شــليمون الــذي يعيــش حاليــاً يف شــيكاغو حيــث كان والــدي قــد اســتدعي للتحقيــق معه 

يف مديريــة األمــن العامــة يف بغــداد صيــف عــام 985	 عــى خلفيــة التحاقــي بصفــوف 

الحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية وذلــك بعــد اســتدعاءات وتحقيقــات عديــدة مــن قبــل 

معظــم األجهــزة األمنيــة والحزبيــة التابعــة لحــزب البعــث يف محافظــات نينــوى ودهــوك 

واربيــل وكركــوك ومنــذ بدايــة اعــان الكفــاح املســلح عــام 	98	.

املشــهد هــو يف غرفــة مديــر األمــن العامــة يف بغــداد وبحضــور الرفيــق انويــا 

ــل  ــة املوص ــورين يف مدين ــاء اآلش ــد الوجه ــاره أح ــدي باعتب ــق وال ــث راف ــليمون حي ش

ــة يف  ــة إلدارة الطائفــة اآلثوري ــة املركزي ــس اللجن ــاره رئي واملرحــوم شــليمون بكــو باعتب

ــط  ــة الضغ ــة ملارس ــت محاول ــا كان ــاً امن ــن تحقيق ــة مل يك ــذاك، يف الحقيق ــراق آن الع

النفــي عــى والــدي إلجبــاره عــى التعــاون معهــم وبالتــايل اجبــاري أمــا عــى التعــاون 

معهــم أو تــرك ســاحة النضــال لقــاء اغــراءات ماليــة. ويف غرفــة مديــر األمــن تلــك تعــرض 

والــدي الخــور أســقف زيــا بوبــو إىل شــتى انــواع االهانــات وامــام الرفيــق انويــا شــليمون 

واملرحــوم شــليمون بكــو، لكــن عندمــا وجــه مديــر األمــن كامــه االخــري إىل والــدي الــذي 

كان جالســاً قائــاً لــه ))ابونــا انطيــك كام رشف بــس يرجــع ابنــك كلــي مــا نســويله((، 

عندهــا انتفــض والــدي مــن عــى كرســيه وتقــدم نحــو مديــر األمــن الــذي كان جالســاً 

خلــف مكتبــه ورفــع ســبابته عليــه صارخــا مبــا يشــبه زئــري االســد ))انتــم تعطــون يّل كام 
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رشف؟!، انتــم ال رشف لكــم، فكــا اعطيتــم كام رشف لوالــد قاتــل محمــود ايزيــدي ومــن 

ثــم اعدمتــم ولديــه املحكومــن!!، هــل هــذا هــو كام الــرشف عندكــم؟!((. كان الشــهيد 

محمــود ايزيــدي العضــو يف الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين أيــام القيــادة املؤقتــة قــد 

ــام  ــد النظ ــت لي ــالة وصل ــن الرس ــه، لك ــاق ب ــه لالتح ــض اصدقائ ــالة إىل بع ــل رس أرس

والقــى القبــض عــى االخويــن املعنيــن بااللتحــاق وحكــم عليهــم باإلعــدام، لكــن النظــام 

اتفــق مــع والدهــم بأنــه إذا التحــق األبــن اآلخــر مبحمــود ايزيــدي واســتطاع قتلــه فانهــم 

ســوف يعفــون عــن اخوتــه ويطلــق رساحهــم، لكــن بعــد أن نفــذ األخ الثالــث املهمــة 

وقتــل محمــود ايزيــدي تنصــل النظــام عــن وعــده ونفــذ حكــم االعــدام بــكا أخويــه.

بعــد أن قــال والــدي مــا قالــه ملديــر األمــن بــدأ األخــري يغــري مــن اســلوبه العنجهــي 

وقــال لوالــدي ))تفضــل ابونــا.. ال تصــري عصبــي.. تفضــل أســريح((. ويقــول الرفيــق انويــا 

شــليمون بأنــه كان واملرحــوم شــليمون بكــو قــد تســمرا يف مكانهــا عندمــا بــادر الخــور 

أســقف زيــا بوبــو إىل ذلــك الــكام امــام أعــى ســلطة امنيــة، ويضيــف ))كنــت أقــول يف 

نفــي أن تــرصف الخــو أســقف ســوف يــؤدي إىل اعدامنــا بالتأكيــد((. وانتهــت الزيــارة 

ــري  ــل كب ــقف رج ــور أس ــو إىل ))أن الخ ــليمون بك ــوم ش ــار املرح ــا أش ــة عندم التحقيقي

ــا  ــق انوي ــب الرفي ــور((. وتعج ــري آش ــه الكب ــع ابن ــق م ــم التحقي ــق، ليت ــض ومره ومري

شــليمون واملرحــوم شــليمون بكــو مــن تــرصف والــدي الخــور أســقف زيــا بوبــو، وبعدمــا 

خرجــوا الثاثــة مــن عنــد مديــر األمــن قالــوا لوالــدي ))كــدت تتســبب مبقتلنــا جميعــاً((، 

فــرد عليهــم والــدي قائــاً ))نعــم لقــد ترصفــت هكــذا ألثــري غضبــه وكان مــن املمكــن ان 

يقتلنــي يف غرفتــه، ولــكان ذلــك املــوت أهــون عــي مــن أن أرى نفــي مهانــاً ال حــول يّل 

وال قــوة وبــدون كرامــة فاقــداً لكريــايئ وانتــايئ العرقــي، لكنــه يظهــر ان مديــر األمــن 

قــد قــرأ افــكاري وعــرف بــأن ســلطته مل تعــد تخيفنــي بعدمــا فضلــت املــوت عــى حيــاة 

الــذل واملهانــة متذكــرا مــا قالــه ربنــا وســيدنا يســوع املســيح »ال تخافــوا الذيــن يقتلــون 

الجســد وال يقــدرون أن يقتلــوا النفــس«، لهــذا غــري اســلوبه وبــدأ مبجاملتــي واســرضايئ، 

ــايئ واجــدادي  ــد واســتعدت شــجاعة آب ــدت مــن جدي ــد ول ــي ق ــي اشــعر اآلن بانن لكن

وشــعرت أن دمائهــم تجــري يف عروقــي((.

ويف ذلــك اليــوم اتخــذ والــدي قــرار االلتحــاق مــع جميــع أفــراد العائلــة بصفــوف 

الحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية بعــد أن تيقــن أن الســلطة لــن تركــه بســام مــع عائلتــه، 
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ــاً وتســبب هروبــه  ــاً وعاملي ــاً محلي فــكان التحاقــه نهايــة شــهر أيلــول عــام 985	 مدوي

يف نقــل معظــم املســؤولن يف محافظــة نينــوى باعتبارهــم مقرصيــن ومتســببن بهــروب 

والــدي مــع عائلتــه البالــغ عددهــم 7	 فــرداً إثــر فشــلهم يف ادارة امللــف لصالــح النظــام.

هرمز زيا بوبو

11 آيار 2013

)أسوأ ما يف الخيانة، أنها ال تأيت من عدو( حكمة

ــد إىل أعضــاء  ــاء شــعبنا اآلشــوري وبالتحدي ــخ، أوجهــه إىل عمــوم أبن ســؤال للتاري

زوعــا مــن املبعديــن والحاليــن:

ــن  ــة الكاه ــت عائل ــاذا كان ــه: مل ــرح نفس ــر يط ــت للنظ ــي وملف ــؤال منطق ))س

ــو تتعــرض إىل  ــو دوبات ــا بوب ــق هرمــز زي ــور الرفي ــد الغي ــو وال ــو دوبات ــا بوب ــر زي الثائ

املالحقــة واملضايقــة واألذى بشــكل كبــري مــن لــدن أجهــزة األمــن واملخابــرات الصداميــة 

ــة  ــل ألعضــاء يف قمــة هــرم الحرك ــك عوائ ــت هنال ــك كان ــا عــى العكــس مــن ذل بين

ــول  ــة وتج ــة واملضايق ــن املالحق ــة م ــا محصن ــا( نجده ــورية )زوع ــة اآلش الدميقراطي

ــا(. ــا اوراه ــب أوي ــا؟؟!!(( )الكات ــاال وجنوب ــا ش ــل حريته بكام

كلمة الخور أسقف زيا بوبو دوباتو يف مؤمتر نرصة الشعب العراقي كانون األول عام 

1986 بطهران
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ــد الشــهيد  ــو وال ــف، فه ــن التعري ــة ع ــاري شــخصية غني ــز زيب ــا هرم ــم توم العظي

يوســف تومــا هرمــز الــذي كان قــد أعــدم يف ســجن أبــو غريــب مــع رفاقــه الخالديــن 

يوبــرت بنيامــن ويوخنــا ايشــو يف 	 – شــباط – 985	، ومــا نــود ذكــره هــو صــورة عــن 

ــاع  ــة اآلشــورية )زوعــا(، ففــي خريــف عــام 	98	 ب ــا الدميقراطي دعمــه املــادي لحركتن

العــم تومــا )هكــذا كنــا نناديــه( دارا كان ميلكهــا يف بغــداد يف منطقــة تجاريــه بالــدورة 

مببلــغ 5		 ألــف دينــار، ونظــراً الفتقارنــا إىل الســاح كنــا بحاجــة ماســة إىل دفعــة ماليــة 

ــو يف  ــق نينــوس بثي ــا. وبعــد لقــاء اجــراه معــه الرفي ــة نفتقــر إليه لــرشاء اســلحة نوعي

قريــة بلجــاين حيــث كان العظيــم تومــا هرمــز متواجــداً أعلمنــي الرفيــق نينــوس بانــه 

مل يســتطع اقنــاع العــم تومــا ألعطائنــا مبلــغ مــن املــال لــرشاء الســاح، كــا كان الرفيــق 

يونــادم كنــا قــد فشــل يف اقناعــه أيضــاً فاقــرح عــى أن أبــادر إىل محاولــة اقناعــه ليتــرع 

لنــا مببلــغ مــن املــال.

يف اليــوم التــايل حيــث توجهــت فعــا مــع بعــض الرفــاق املقاتلــن إىل قريــة بلجــاين 

ــع ســاعة بعدهــا  ــدم نقاشــنا أكــر مــن رب ــه ومل ي والتقيــت مســاءاً بالعــم تومــا يف بيت

ــة  ــل الغرف ــض ودخ ــار((، فنه ــف دين ــه ))5	 أل ــت ل ــون؟(( فقل ــم تحتاج ــال يّل ))ك ق

ــف  ــذه 5	 أل ــال يّل ))ه ــي وق ــه امام ــس وضع ــاً كي ــع حام ــة رج ــد وهل ــة وبع املقابل

دينــار، هــل تحتاجــون شــيئاً آخــر؟((، فشــكرته ورد عــّي ))ال شــكر عــى واجــب فالعمــل 

الــذي تقومــون بــه هــو رشف لنــا جميعــاً، ونحــن فخــورون بكــم وأنتــم تقدمــون دمائكم 

وأغــى مــا متلكــون، فاملــال ال يشء أمــام تضحياتكــم((.

قبــل بــزوغ الفجــر خرجنــا مــن القريــة حيــث كانــت قريــة بلجــاين محاطــة بثكنــات 

ــة  ــو قري ــا نح ــر، وتوجهن ــل الفج ــا قب ــروج منه ــا الخ ــة وعلين ــش واملرتزق ــا( الجي )رباي

ــث  ــن حي ــل حفطن ــف جب ــة خل ــدود الركي ــوب الح ــت ص ــا توجه ــة وبعده كندكوس

كانــت مقراتنــا ســابقاً للقــاء بعــض تجــار الســاح والتعاقــد معهــم لــرشاء الســاح الــذي 

ــابا  ــن خوش ــو )جونس ــرزة برخ ــر املف ــن آم ــذه كل م ــي ه ــي يف جولت ــه، ورافقن نحتاج
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ــا يف  ــو، وفعــا نجحن ــة بابل ــازي( مــن قري ــل الب ــوأو )ســمري ميخائي ــق ي البيــايت( والرفي

عقــد صفقــة لــرشاء 		 قطعــة مــن رشــاش الكاشــنكوف وقطعــة واحــدة )ار يب جــي 7( 

مــع كميــة مــن عتادهــا الصاروخــي ورشــاش دكريــوف إضافــة لبعــض العتــاد الــذي كنــا 

بحاجــة إليــه، وكل ذلــك بفضــل تــرع العظيــم للمناضــل تومــا هرمــز زيبــاري.

ــريتنا  ــوزاً ملس ــم رم ــم ونجعله ــع خطاه ــب أن نتب ــن يج ــال الذي ــم الرج ــؤالء ه ه

النضاليــة، وأمثــال هــؤالء االبطــال املجهولــن كانــوا ســبباً الســتمرار شــعبنا حتــى يومنــا 

ــا املرشوعــة وليــس مــن كان قابعــاً يف احضــان النظــام  ــة بحقوقن هــذا بالبقــاء واملطالب

ومــن يقبــل االيــادي مــن أجــل مصالحــه الشــخصية. هنــاك الكثــري مــا يجــب ذكــره ومــا 

يجــب تســجيله بأحــرف مــن نــور مــا قــام بــه العديــد مــن ابنــاء شــعبنا الغيــارى تجــاه 

ــه أحــداث  قضيتهــم، حيــث املســؤولية األوىل تقــع عــى مــن عــارص وشــهد امــام عيني

ــام النضــال الســلبي والكفــاح املســلح، واخــص بالذكــر الرفــاق  ــة أي ــام العصيب تلــك األي

املقاتلــن ومــن تبــوأ املســؤولية ومــدوين التاريــخ، وطبعــا بعــد التدقيــق والتمحيــص فيــا 

جــرى ويجــري وليــس مبزاجيــات البعــض الذيــن يعتــرون أنفســهم زوراً حــاة الحمــى.

كــا علينــا أن ال ننــى ســجناء زوعــا خاصــة الذيــن صمــدوا يف أرض الوطــن والتحقــوا 

بصفــوف الحركــة ومل يرضخــوا للضغــوط ورفضــوا الهجــرة، هــؤالء تقــع عليهــم املســؤولية 

األكــر لكشــف الحقيقــة يف قضيــة القــاء القبــض عليهــم وعــى عــرشات الرفــاق مــن أعضاء 

زوعــا؟؟ والتعريــف باألســباب الذاتيــة واملوضوعيــة وخاصــة رس إطــاق رساح بعــض الــذي 

ــقاط  ــايض بأس ــادة الق ــرار القي ــق ق ــدم تطبي ــر؟؟، وع ــة يف املهج ــؤوليات قيادي ــوأ مس تب

عضويــة أي رفيــق يــرك أرض الوطــن بهــدف الهجــرة وتطبيقــه عــى البعــض اآلخــر.

إنهــا أســئلة بحاجــة إىل إجابــات وهــي بالتأكيــد موجــودة يف مذكــرات الرفــاق 

القدامــى لتبقــى دروس وعــر لألجيــال القادمــة بغيــة عــدم تكــرار األخطــاء والوقــوع يف 

املنزلقــات التــي واجههــا زوعــا أيــام النضــال الســلبي والكفــاح املســلح مســتقباً. واعتــر 

نفــي أحــد الذيــن يتحمــل مســؤولية نــرش مــا تخزنــه ذاكرتنــا ومــا دونــاه يف مذكراتنــا، 

وحبــذا لــو اطلعنــا عــى مــا تختزنــه ذاكــرة باقــي الرفــاق القدامــى مــن أحــداث وســري 

ــن  ــد نتمك ــث ق ــا، حي ــا يف حينه ــا معرفته ــن لن ــا مل يتس ــى خفاي ــرف ع ــف لنتع ومواق

ــاة شــعبنا  ــا وحي مــن ربــط األمــور ببعضهــا ونتوصــل لنتائــج رمبــا تفيــد مســتقبل أمتن

السياســية ورمبــا أيضــاً )مــن يــدري( محاســبة املقرصيــن واملتورطــن.



66

وأمــا بالنســبة يّل أنــا شــخصيا ســأحاول جهــد امــكاين كتابــة ونــرش مــا أعرفــه مــن 

تاريــخ زوعــا املنــي، حيــث ال زلــت أحتفــظ بالكثــري مــن الذكريــات واألمــور التــي يجــب 

أن تقــال، لكنــي اعتــر أن الوقــت مــا زال مبكــراً لبعضهــا، لكــن الحقيقــة يجــب أن تظهــر 

يومــا كــا هــي بــا أي رتــوش أو تزويــق، ألن لشــعبنا اآلشــوري الحــق مبعرفتهــا، كــا ان 

الحقيقــة أمانــة يف أعناقنــا جميعــاً وعلينــا املحافظــة عليهــا واظهارهــا كــا هــي وليــس 

كــا يفضلهــا االنتهازيــون.

هـرمـز زيا بـوبـو

11 – آيار - 2013

)أنا ال أندم عىل رصاحتي مع اآلخرين، فالعيش بوجهني أمر مقرف( تيش جيفارا

املناضل الخالد توما هرمز زيباري



67

روايتي األخرية مع السيد يونادم يوسف كنا

قفــزت عــى الكثــري مــن التفاصيــل وتجــاوزت العديــد مــن املشــاهدات والروايــات 

التــي كنــت قــد اجلتهــا ظنــاً منــي بإمكانيــة اصــاح هــذا الرجــل ووضعــه عــى الطريــق 

القويــم خدمــة ملصالــح وأهــداف شــعبنا العليــا وحايــة لحركتنــا الدميقراطيــة اآلشــورية 

والتزامــا مببــادئ شــهداء زوعــا الذيــن ضحــوا بدمائهــم الزكيــة يف ســبيل تحقيــق اهدافهــا، 

ــايت،  ــع ترصف ــام الداخــي يف جمي ــى النظ ــاوز ع ــدم التج ــى ع ــت حريصــاً ع ــث كن حي

ولكــن يبــدو اننــي كنــت عــى خطــاً، فيونــادم يوســف كنــه مل يعــد إال صاحــب رشكــة 

اســمها زوعــا معتــراً الرفــاق املنتمــن إليهــا مجــرد موظفــن يعملــون لديــه مــن أجــل 

تحقيــق مصالحــه وطموحاتــه الشــخصية، فــا املبــادئ وال االهــداف وال النظــام الداخــي 

باتــوا يعنــون لــه شــيئاً.

ســأبدأ روايتــي االخــرية مــن املؤمتــر الســادس لحركتنــا الدميقراطيــة اآلشــورية الــذي 

ــاري  ــه باعتب ــي وبين ــده بين ــا جــرى بع ــخ 		-6	/ آب / 0	0	 وم ــداد بتاري ــد ببغ انعق

رئيــس لجنــة الرقابــة والتدقيــق املنتخبــة يف املؤمتــر والتــي ليــس للجنــة املركزيــة صاحية 

املســاس بهــا ومحاســبتها إال يف املؤمتــر بحســب النظــام الداخــي، وإذا اختلــف الطرفــان 

فســيطرح موضــوع الخــاف عــى املؤمتــر لتكــون لــه الكلمــة األخــرية أو كلمــة الفصــل، 

ــيايس  ــب الس ــى املكت ــى ))يتلق ــص ع ــي تن ــة الت ــرة الخامس ــادة )0	( الفق ــب امل حس

تقاريــر وتوصيــات لجنــة الرقابــة والتدقيــق املرفوعــة للجنــة املركزيــة للحركــة ويف حالــة 

عــدم االخــذ بتوصياتهــا فلهــا الحــق يف رفــع تقريرهــا لاجتــاع الســنوي أو املؤمتــر((.

مــع تســجيل ماحظتنــا بإدخــال عبــارة )االجتــاع الســنوي( عــى الفقــرة مــن خــال 

عمليــة التفافيــة ســنتطرق إليهــا الحقــا.

ــادة املؤقــت’  ــذي كنــت عضــو القي ــا ال ــة وان ــة املركزي مل أشــئ ترشــيح نفــي للجن

ــة الكفــاح املســلح وعضــوا يف املكتــب الســيايس فيــا بعــد حتــى عــام 997	،  يف مرحل

ومل يكــن باســتطاعتي الحــد مــن خروقــات الســيد يونــادم كنــه عــى جميــع االصعــدة 

ــبب  ــك بس ــي، وذل ــام الداخ ــات للنظ ــة أم خروق ــة أم اجتاعي ــت أم مالي ــية كان سياس
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ثقتــي وإميــاين الكبــري بالســيد نينــوس بتيــو الــذي كان يعلــن اعراضــه عــى مارســات 

يونــادم كنــه ويقــف إىل جانبــي يف كل االنتقــادات ويقنعنــي بــأن الوقــت مل يحــن بعــد 

ــام 996	  ــدت يف ع ــي تأك ــه. لكن ــم ل ــل املائ ــر البدي ــدم توف ــه لع ــادم كن ــة يون إلزاح

ــة انطلــت  ــة مرشوخــة ومل تكــن إال أكذوب ــرات ليســت ســوى قوان مــن أن هــذه التري

ــة. فاقرحــت يف املؤمتــر املذكــور اســتحداث  ــة االعــوام املاضي ــاق طيل ــع الرف عــى جمي

ــة  ــات التابع ــع الهيئ ــل جمي ــة عم ــا متابع ــون مهمته ــش(( تك ــة والتفتي ــة للرقاب ))لجن

ــق  ــا ح ــون له ــا ويك ــدة، ك ــف االصع ــى مختل ــة وع ــة املركزي ــا اللجن ــا بضمنه لزوع

ــات واالفــراد )بضمنهــم الســكرتري العــام( إىل املحطــات  ــات ملحاســبة الهيئ رفــع التوصي

التنظيميــة العامــة يف حــال عــدم حلهــا يف اللجنــة املركزيــة. عليــه فقــد اظهــر الســكرتري 

ــراد  ــك مجموعــة مــن أف ــده يف ذل ــي لهــذا االقــراح يف املؤمتــر ليؤي العــام العــداء العلن

ــث كان  ــون الزار، حي ــقيقته رسك ــن ش ــم أب ــر ويف مقدمته ــدويب املؤمت ــن من ــه م عائلت

الســكرتري العــام متخوفــاً مــن أن يكــون للجنــة الرقابــة الــدور يف تقليــم أظافــره والحــد 

ــدة أو  ــتكون بعي ــا س ــا بأنه ــه كان متيقن ــة وأن ــة خاص ــة واملالي ــه التنظيمي ــن خروقات م

ــت حــول  ــراح إىل التصوي ــّدم االق ــداول ق خــارج مجــال ســيطرته. وبعــد املناقشــة والت

ــا  ــا كان يريده ــيايس ك ــب الس ــت ارشاف املكت ــتقلة أم تح ــة مس ــتكون اللجن ــل س ه

يونــادم كنــه، فكانــت نتيجــة التصويــت لصالــح تشــكيل لجنــة رقابــة وتفتيــش مســتقلة 

عــن املكتــب الســيايس وال تخضــع ملحاســبة اللجنــة املركزيــة إال إذا اقــرف أحــد االعضــاء 

مخالفــة تســتوجب معاقبتــه عندهــا يجمــد أســوة بأعضــاء اللجنــة املركزيــة ويــرك أمــر 

ــس أو املؤمتــر. البــت مبصــريه ملحطــة الكونفران

وبعــد أن صــوت املؤمتــر لصالــح تشــكيل لجنــة الرقابــة والتفتيــش جــرت انتخابــات 

فــاز بعضويتهــا وبحســب أعــى األصــوات كل مــن الرفــاق 	- جــورج اســحاق 	- هرمــز 

بوبــو 	- نيســان مــريزا 	- الدكتــور رسود مقــديس احتياطــاً. وقــد تنــازل الرفيــق جــورج 

ــاً  ــة لصالحــي احرام ــد حصــل عــى أعــى االصــوات عــن رئاســة اللجن ــه ق اســحاق كون

ــل  ــط مــن قب ــش. وبالتخطي ــة والتفتي ــة الرقاب لتاريخــي النضــايل وأصبحــت رئيســاً للجن

يونــادم كنــا والتنســيق مــع بعــض اعضــاء اللجنــة املركزيــة تــم تغيــري اســمها إىل ))لجنــة 

الرقابــة والتدقيــق(( وكانــت أول محاولــة لتســويف واجبــات اللجنــة مــن قبل يونــادم كنه 

ليقتــرص واجبهــا عــى األمــور املاليــة فقــط وقــد بــاءت محاولتــه تلــك بالفشــل الذريــع.
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وبعــد أن بــدأت اللجنــة مهامهــا وقامــت بتفتيــش جميــع الهيئــات واملقــرات املنتــرشة 
ــة  ــة والعاقاتي ــة واملالي ــة واالعامي ــف املناطــق لاطــاع عــى االوضــاع التنظيمي يف مختل
ــر  ــل تطوي ــن اج ــم م ــاق ومقرحاته ــه الرف ــي تواج ــاكل الت ــة إىل املش ــكرية إضاف والعس
الحركــة، جــاء دور جولتنــا إىل بغــداد ملتابعــة أعــال املكاتــب املركزيــة ومكتــب الســكرتري 
العــام، فاعتــذر الرفيــق جــورج اســحاق عــن مرافقتنــا بســبب حرصــه عــى عــدم تفاقــم 
األمــور يف حــال لقائــه بيونــادم كنــه بعــد ان كان قــد تصــدى لعمليــة توزيــره ألبن شــقيقته 
عــر مقالــة نرشهــا يف املواقــع االلكرونيــة والتــي جابههــا الســكرتري العــام بطــرق ووســائل 
أقــل مــا يقــال عنــا بأنهــا كانــت غري نزيهــة. فاقتــرصت زيــارة اللجنــة عــى رئيســها والرفيق 
نيســان مــريزا عضــواً، وحــال وصولنــا إىل مقــر املكتــب الســيايس يف منطقــة الزيونــه التقينــا 
بيونــادم كنــه ورسكــون الزار مســاءاً وبعــد االستفســار عــن اوضاعنــا ومهامنــا ســألنا يونــادم 
كنــه »كيــف جئتــم إىل بغــداد؟« فقلنــا لــه »بســيارات االجــرة فهــي أكــر أمانــاً وراحــة مــن 
الســيارات الخصوصيــة« ثــم ســألنا عــن الرفيــق جــورج اســحاق فقلــت لــه »كانــت لديــه 
ــام باملهمــة«، فــرد  ــة للقي ــن مــن مجمــوع ثاث بعــض االلتزامــات يف دهــوك ويكفــي اثن
عــى »ملــاذا ال تســتلم ســيارة اللجنــة منــه باعتبــارك الرئيــس، وملــاذا تبقيهــا عنــد الرفيــق 
جــورج؟؟« فعرفــت يف الحــال بأنهــا محاولــة منــه لإليقــاع بينــي وبــن الرفيــق جــورج مــن 
خــال موضــوع الســيارة التافــه، فأغلقــت كل املنافــذ بوجهــه وأفهمتــه بــأين لســت مــن 
ــدق األســفن  ــه ل ــه املريضــة، ففشــلت محاولت ــه وميول ــف مؤامرات ــن ينســاقون خل الذي
بــن أعضــاء اللجنــة. ولكــن يونــادم وكــا عهدنــاه صاحــب املؤامــرات املســتمرة لــن يــرك 
موضــوع اللجنــة ويستســلم بهــذه الســهولة كونهــا الهيئــة الوحيــدة التــي ال ســيطرة لــه 

عليهــا وعــى اثنــن مــن أعضائهــا عــى األقــل.

مــرت األيــام واللجنــة تقــوم بواجباتهــا وتقــدم تقاريرهــا املســتقاة مــن واقــع 
ــة، واتفــق أعضــاء  ــة املركزي ــم إىل اللجن ــاق ومقرحاته ــم ومشــاكل الرف ــة والتنظي الحرك
ــا  ــة تفتيشــية كل أربعــة اشــهر، حيــث قمن لجنــة الرقابــة والتفتيــش عــى القيــام بجول
بالتزاماتنــا وبواجباتنــا عــى اتــم وجــه وكان معظــم الرفــاق يف املقــرات متفائلــن بوجــود 
ــا  ــد أن وصــل إلين ــم، وبع ــم ومقرحاته ــة تســتمع إىل شــكاويهم ومتطلباته ــة رقابي لجن
النظــام الداخــي الــذي أقــر يف املؤمتــر الســادس للحركــة إثــر االنتهــاء مــن طبعــه وبعــد 
االطــاع عليــه الحظنــا عــددا مــن النقــاط التــي تــم تغيريهــا واملختلفــة متامــا مــع مــا تــم 
اقــراره يف املؤمتــر، وكان مــن ضمــن مــا تــم التاعــب بــه هــي الفقــرة الثامنــة التــي تخــص 

لجنــة الرقابــة والتفتيــش مــن املــادة )0	( وتــم تحويرهــا كاآليت:
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ــيايس  ــب الس ــيايس، وللمكت ــب الس ــع املكت ــا م ــات عمله ــا ومتطلب ــق اعاله ))تنس
تكليفهــا مبتابعــات محــددة أو أيــة تحقيقــات يف هيئــات الحركــة(( والجملــة االخــرية مــن 
ــات  ــة تحقيق ــات محــددة أو أي ــا مبتابع ــب الســيايس تكليفه ــة ]] وللمكت ــرة الثامن الفق
ــا  ــم اضافته ــد ت ــر وق ــر يف املؤمت ــا ومل تق ــودة أص ــن موج ــة [[ مل تك ــات الحرك يف هيئ
خلســة بعــد انتهــاء أعــال املؤمتــر مــن قبــل الســكرتري العــام يونــادم كنــه، والتــي أصــا 
كنــا قــد اعرضنــا عليهــا يف جلســة املؤمتــر التكميليــة التــي عقــدت يف القــوش، واتذكــر 
جيــداً مداخلــة الرفيــق جــورج اســحاق بخصوصهــا حيــث قــال »نحــن لــن نصبــح رشطــة 
ــذا  ــام به ــم بالقي ــاق لتكليفه ــن الرف ــرشات م ــة الع ــة املركزي ــيايس فللجن ــب الس للمكت
ــن شــقيقته رسكــون  ــا وأب ــادم كن ــة محــاوالت يون ــذ البداي ــا تلمســنا من الواجــب ». ألنن
الزار الحتــواء هــذه اللجنــة ووضعهــا تحــت ترصفهــم فقمنــا مبخاطبــة املكتــب الســيايس 
ــع نقــاط جــاءت مختلفــة  ــا ال يقــل عــن ارب ــه م ــا في ــاب رســمي ادرجن مــن خــال كت
ــا  ــا، فجاءن مــع مــا تــم إقــراره يف املؤمتــر، وكان مــن ضمنهــا الفقــرة التــي تخــص لجنتن
الســيد جــوين كوركيــس مســؤول مكتــب التنظيــم املركــزي متشــبثاً مبــا جــاء يف النظــام 
الداخــي املطبــوع، ولكــن اللجنــة نفــت ادعاءاتــه ومتســكت برأيهــا ويف نهايــة النقــاش 
ــا  ــه«، فوافقن ــه اعــال املؤمتــر نســتطيع العــودة إلي ــم مســجل في ــاك فل ــا »هن ــال لن ق
عــى مشــاهدة الرشيــط ليكــون حاكــاً بيننــا. وكان الرشيــط موجــوداً عنــد يونــادم كنــا 
حيــث تحفــظ عنــده جميــع وثائــق املؤمتــر باعتبــاره أمــن رس الحركــة، وتأخــر ذهابنــا 
إىل بغــداد حــوايل الشــهرين لتتزامــن زيارتنــا مــع جولتنــا التفتيشــية الثانيــة، ويف املكتــب 
الســيايس تــم طــرح موضــوع الفلــم عــى يونــادم كنــه وبوجــود جــوين كوركيــس والرفيــق 
ألــرت ايشــو ججــو شــقيق الشــهيد يوخنــا ايشــو ججــو. فســلم يونــادم كنــه األرشطــة إىل 
جــوين كوركيــس مشــرياً إىل امكانيــة مشــاهدتها يف مكتــب االعــام حيــث توجــد األجهــزة 
الازمــة، ونحــن خارجــن أنــا والرفيــق نيســان وجــوين كوركيــس عضــو املكتــب الســيايس 
ــل  ــت أيضــاً معهــم كممث ــه »اذهــب أن ــاً ل ــرت قائ ــق أل ــادم الرفي ــا خاطــب يون حينه
شــخي يّل« وكــا يبــدو أن الســكرتري العــام ال يثــق بعضــو مكتبــه الســيايس علــا أنــه 

مــن أكــر املخلصــن لــه.

ــم  ــوداً وت ــويش موج ــل م ــث كان رومي ــام حي ــب اإلع ــاً إىل مكت ــا جميع ))فذهبن
تحضــري األجهــزة الازمــة ملشــاهدة الفلــم وأثنــاء عرضــه تبــن أن املقطــع املتعلــق بتلــك 
الفقــرة غــري موجــود وعمليــة القطــع واضحــة عــى الفلــم، فنهضــت مــن مــكاين وقلــت 
هنــاك قطــع وتاعــب يف الفلــم ويجــب محاســبة املقــرص(( فأيــدين الجميــع بــأن هنــاك 
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قطــع يف الفلــم وخرجنــا مــن مكتــب االعــام وذهبــت إىل مــكان األقامــة داخــل املقــر، 
عندهــا طلــب منــي الرفيــق نيســان الســاح لــه بالذهــاب عنــد يونــادم كنــا فســمحت 
لــه، ))وبعــد قليــل تلقيــت مخابــرة هاتفيــة مــن يونــادم ليقــول يّل رفيــق ال اســمح لــك 
ــوداً  ــم كان موج ــع والفل ــرض إىل القط ــم تع ــه »الفل ــم فأجبت ــب بالفل ــي بالتاع باتهام
ــي  ــام الداخ ــر النظ ــل وبتزوي ــذا العم ــام به ــن ق ــت م ــرة فان ــذه الف ــوال ه ــدك ط عن

ــا اقــوم بواجبــي ليــس إال«((. ــه مصلحتــك وأن حســبا ترتأي

بعدهــا تــم تشــكيل لجنــة تحقيقيــة باملوضــوع واللجنــة شــكلها يونــادم كنــه مــن 
ــأيت القــرار لصالحــه،  ــة ســلفاً لي ــه والنتيجــة معروف ــة التابعــن ل ــة املركزي اعضــاء اللجن
ــش  ــة للتفتي ــرور أربعــة اشــهر وهــو موعــد اللجن ــه بعــد م ــادم كن ــا ليون ــد زيارتن وعن
ــاء  ــا ج ــزام مب ــا االلت ــه وعلين ــاء لصالح ــة ج ــرار اللجن ــأن ق ــادم ب ــي يون ــة أبلغن واملراقب
ــام  ــن للنظ ــا مخالف ــة باعتبارن ــة اللجن ــتزول صاحي ــي وإال س ــام الداخ ــرات النظ بفق
الداخــي، فقلــت لــه »نحــن ال نعــرف بهــذه الفقــرة التــي أضفتهــا مــن عنــدك وال بقــرار 
ــرة الخامســة  ــك وأن املوضــوع ســريفع إىل املؤمتــر وحســب النظــام الداخــي الفق لجنت
التــي تنــص عــى » يتلقــى املكتــب الســيايس تقاريــر وتوصيــات لجنــة الرقابــة والتفتيــش 
ــة عــدم  ــة للحركــة، ويف حال ــة املركزي ــر( املرفوعــة للجن ــق بعــد التزوي ــة والتدقي )الرقاب

ــاع الســنوي أو املؤمتــر ». ــع تقاريرهــا لاجت ــا رف ــا فله األخــذ بتوصياته

وعنــد انعقــاد االجتــاع املوســع بتاريــخ 6	- 8	نيســان/		0	 قدمنــا تقريرنــا 
الســنوي املرفــق حســب االصــول التنظيميــة وبحســب مــا أدىل بــه الرفــاق يف الهيئــات 
ومل تــدرج يف التقريــر أيــة نقطــة غــري نظاميــة أو غــري صحيحــة وتــم تاوتــه مــن قبــي، 
وقوبــل التقريــر بهجــوم مفتعــل مــن قبــل يونــادم كنــا وحلقتــه مــن أعضــاء القيــادة، 

ــه. ــة ومخالفات ــا إىل موضــوع املالي ــر بالســوداوي بســبب تطرقن ــوا التقري ــث وصف حي

ويف االجتــاع ذاتــه تــم تــاوة أحــد تقاريــري املتعلــق بطلــب تشــكيل لجنــة تحقيقية 
ــات املنشــورة عــى صفحــات االنرنيــت والصحــف  ملعرفــة صحــة التقاريــر واملعلوم
ــادم يوســف كنــه وصهــره نينــوس بتيــو ســكرتري زوعــا  العراقيــة بخصــوص ))تــورط يون
الســابق بالعمــل كمعتمديــن عنــد اجهــزة املخابــرات الصداميــة((، وجــاء تقريــري هــذا 
ــوم،  ــكاوة دوت ك ــات عن ــى صفح ــوع ع ــوالقا املوض ــابا س ــق خوش ــرش الرفي ــا ن بعدم
ــاد  ــون الزار وع ــادم ورسك ــن يون ــة وب ــن جه ــي م ــاد بين ــاش الح ــا النق ــرص بعده ليقت
يوخنــا مــن جهــة أخــرى، أمــا بقيــة الحضــور )باســتثناء القلــة القليلــة( فأقتــرص واجبهــا 
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عــى رفــع األيــدي عنــد مشــاهدة يونــادم كنــا رافعــاً يــده، وبعــد انتهــاء مهمتنــا كلجنــة 
رقابــة وتدقيــق خرجنــا مــن االجتــاع قبــل انتهــاء اعالــه وعدنــا إىل دهــوك، فتفاجــأت 
ــرف  ــي وال اع ــة بحق ــكل األصــول التنظيمي ــايف ل ــي املن ــد الكيف ــرار التجمي باتخاذهــم ق
أيــة مــادة يف النظــام الداخــي كنــت قــد خالفــت؟!، ولكــن بالتأكيــد الهــدف كان لجنــة 
الرقابــة والتدقيــق التــي أراد يونــادم تســويفها منــذ البدايــة وشــل اعالهــا التــي باتــت 
ــة بعــد أن  ــة الرقاب ــدون لجن تهــدده يف كل خطــوة عرجــاء يخطوهــا. وظلــت الحركــة ب
قــدم عضــو االحتيــاط الرفيــق الدكتــور رسود ســليم اســتقالته مــن اللجنــة بعــد تجميــد 
رئيســها وســبقنا جميعــاً الرفيــق جــورج اســحاق بعــد أن تلقــى عقوبــة التجميــد لوقوفــه 
بالضــد مــن سياســات يونــادم بتحجيــم الحركــة وجعلهــا ملــكاً عائليــاً يتــرصف بهــا كيفــا 
شــاء، ليبقــى نيســان مــرزا العضــو الوحيــد املنتخــب يف املؤمتــر. ليتــم تســمية عضويــن 
جديديــن يف الكونفرانــس األخــري الــذي انعقــد بتاريــخ 		/5/		0	 يف دهــوك يف مرسحيــة 
هزيلــة ســميت بـــ )االنتخــاب بالتزكيــة(، لكننــا ورغــم كل يشء نتمنــى للجنــة بأعضائهــا 
الجــدد القيــام بأعالهــا وتقديــم تقاريرهــا ))وتقاريــري التــي اصبحــت يف طــي النســيان(( 
بعــد أن قــرر الكونفرانــس املذكــور فصــي مــن الحركــة بــدون وجــه حــق وبالضــد مــن 
النظــام الداخــي إمنــا رغبــة مــن يونــادم للتخلــص مــن كل الرفــاق املعارضــن لسياســته 
وترصفاتــه الخاطئــة التــي أصبحــت عــى كل األلســن. فكيــف يبقــي عــى لجنــة رســمية 
منتخبــة تاحــق جميــع ترصفاتــه املخالفــة للنظــام الداخــي والســلوك العــام غري الســوي؟

وهنــا أنتهــز الفرصــة إلبــداء رأيــي الشــخي بالكونفرانــس األخــري الــذي اتخــذ فيــه 
قــرار فصــي، حيــث ســجل رقــاً قياســياً يف فشــله ألســباب تنظيميــة وأخــرى لهــا صلــة 
ــة  ــداً للرشعي ــاء فاق ــة ج ــن ناحي ــو م ــب اإلداري. فه ــق بالجان ــة تتعل ــون وثالث باملضم
بســبب االنتقائيــة التــي مارســتها القيــادة يف موضــوع مشــاركة أعضــاء القيــادة الســابقة 
يف خــرق واضــح للنظــام الداخــي، فتحــت يافطــة املتواصلــن ايجابيــاً منــع جميــع الرفــاق 
الذيــن تصــدوا النفراديــة الســكرتري العــام وبينهــم مــن املؤسســن ومــن رفــاق الســجن 
وحتــى مــن أعضــاء القيــادة الحاليــة، بينــا تــم ارشاك الرفــاق الذيــن مل يعلنــوا عــن أي 
ــم إرشاك  ــه ت ــل أن ــل واملخج ــى ال ب ــكرتري العام،))واألن ــادة والس ــارض للقي ــف مع موق
ــة  ــوال الحرك ــى أم ــه ع ــق بتجاوزات ــات تتعل ــباب أو ثبوتي ــن ألس ــول ملرت ــو مفص عض
ــة  ــوالء والطاع ــروض ال ــدم ف ــد أن ق ــاً بع ــل ايجابي ــح متواص ــادر أصب ــدرة ق ــن وبق لك
للســكرتري العــام وللوزيــر املدلــل((!!. ومــن ناحيــة ثانيــة فشــل املندوبــون يف الخــروج 
بنتائــج ايجابيــة تصــب يف مصلحــة التنظيــم أو ايجــاد املعالجــات املطلوبــة للقضايــا مثــار 
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ــة املشــاركة  ــق املراوغــة والخــداع يف زاوي ــم حــرص املجتمعــن عــن طري ــل ت الجــدل. ب
بإبعــاد رفــاق قياديــن ســابقن وحاليــن دون أي اعتبــار للــرأي اآلخــر الــذي غيــب كلياً يف 
هــذا الكونفرانــس وأقتــرص عــى اعراضــات خجولــة مل تصــل حتــى ملســتوى املحاججــة. 
ــى  ــمية ع ــارض رس ــروع مبح ــة ف ــراض أربع ــص باع ــل اإلداري فتتلخ ــباب الفش ــا أس أم
ــا مســتوفية لاســتحقاقن  ــة بالذهــاب ملحطــة املؤمتــر كونه عقــد الكونفرانــس واملطالب
ــة إىل  ــن كادراً إضاف ــة أربع ــس قراب ــا قاطــع حضــور الكونفران ــي، ك ــي والزمن التنظيم
ــام يف  ــكرتري الع ــات الس ــم توجه ــة لرفضه ــادة الحالي ــاء القي ــن أعض ــاق م ــة رف خمس
االســتمرار باتخــاذ عقوبــات مجحفــة بحــق الرفــاق املعارضــن وعــدم إبــداء االســتعداد 

ــة واملراجعــة. للتهدئ

ــول  ــاالً ح ــوق مث ــأن اس ــب ب ــق أرغ ــة والتدقي ــة الرقاب ــوع لجن ــودة إىل موض وبالع
طريقــة تعامــل املكتــب الســيايس معهــا، فعندمــا قامــت لجنتنــا بالســؤال عــن مقــررات 
املؤمتــر يف التقريــر الــدوري والســنوي وألكــر مــن خمــس مــرات وبكتــب رســمية، مل نتلق 
أي جــواب والــرد الوحيــد الــذي تلقينــاه وعــر الريــد االلكــروين كان مــن قبــل روميــل 
مــويش )ال نــدري ملــاذا؟!( وكان حــول موضــوع تقاعــد الرفــاق القدامى الذيــن اعرضوا يف 
جميــع املناطــق عــى آليــة االختيــار التــي دخلــت فيهــا املحســوبية واملنســوبية يك يــدرج 
ــاق قدامــى،  ــة لهــم بالحركــة عــى اعتبارهــم زورا رف ــم أشــخاص ال عاق ــك القوائ يف تل
ومل يــدرج اســاء مــن هــم فعــا مــن الرفــاق القدامــى الغــري موالــن ليونــادم. فطلبــت 
لجنتنــا مــن اللجنــة املركزيــة تزويدنــا بأســاء الرفــاق املشــمولن بالتقاعــد قبــل تقدميهــا 
إىل الجهــات املعنيــة فــكان جوابهــم اإللكــروين )بــأن هــذا العمــل هــو تدخــل يف شــؤون 
اللجنــة املركزيــة وال عاقــة لكــم بهــذا املوضــوع(. ومل نــزود بقامئــة اســاء املتقاعديــن 
ــث ابعــد  ــه، حي ــا ومؤيدي ــادم كن ــات يون ــا حســب اهــواء ومزاجي ــي جــاءت نتيجته الت
العديــد مــن املناضلــن الحقيقيــن الذيــن تشــهد لهــم الجبــال والوديــان ليضــع محلهــم 
العديــد مــن مقــريب يونــادم ومريديــه الذيــن ال عاقــة لهــم بزوعــا وبأهدافــه وحتــى قــام 

بــأدراج أســاء مــن الذيــن ينتمــون إىل أحــزاب أخــرى.

ــب  ــرد حس ــة الط ــة عقوب ــق علي ــه تنطب ــف كن ــادم يوس ــر أن يون ــر بالذك والجدي
املــادة الخامســة مــن النظــام الداخــيل والتــي تنــص يف فقرتهــا الخامســة ))يطــرد مــن 
ــة أو ارتكــب  ــورط يف التجســس والعال ــن: 1- يت ــودة كل م ــه الع ــة وال يحــق ل الحرك
خيانــة ضــد شــعبه((. وهنــاك مــن الوثائــق واالدلــة الدامغــة التــي تثبــت تــورط يونــادم 
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ــة للنظــام الســابق، » وهــو الســبب  ــرات العراقي ــاز املخاب ــة لجه ــه بالعال يوســف كن
الرئيــيس إلرساعــه يف فصــل الرفيــق تومــا خوشــابا والحقــاً يف الكونفرانــس هرمــز بوبــو 
)كاتــب املقــال( لتفــادي املواجهــة وابعادنــا عــن حضــور املؤمتــر القــادم بهدف تســويف 
تقاريرنــا الرســمية التــي طالبنــا فيهــا بالتحقيــق يف تــورط يونــادم كنــه وصهــره بالعالــة 

لصالــح جهــاز املخابــرات العراقــي«.

وختامــاً أقــول لــكل رفــاق التنظيــم الغيــارى وليــس مــن أصبــح يتخــذ مــن الحركــة 
مصــدراً لجنــي مكاســب شــخصية، انكــم ترتكبــون خطــأً تاريخياً بحــق قضيتكم وشــعبكم 
ببقائكــم إىل جانــب يونــادم الــذي ال يهمــه ســوى وجــوده يف أعــى هــرم زوعــا ليســتفاد 
هــو شــخصياً وعائلتــه ليــس إال، وهــذه الحقيقــة مل تعــد خافيــة عــى أحــد وســتاحقه 

لعنــة التاريــخ إىل أبــد اآلبديــن.

هرمز زيا بوبو

10 – حزيران 2013

)الحر حر وأن جار الزمان به والعبد عبد وأن عليت به الرتب( حكمة

ما ذنبنا إن كان يشعر أننا األرقى
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أوراق بنفسجية

تحي سفر سكرتارية الحركة الدميقراطية اآلشورية )زوعا(

يرتبــط هــذا املوضــوع بصــورة مبــارشة بعمليــة تأســيس الحركــة الدميقراطيــة 

ــاب  ــة الكت ــدرج يف بداي ــابق امل ــا الس ــا يف مقالن ــا عنه ــي تكلمن ــا( والت ــورية )زوع اآلش

ــورية((: ــة اآلش ــة الدميقراطي ــيس الحرك ــة تأس ــق مرحل ــل توثي ــن أج ــون ))م املعن

لقــد ذكرنــا فيــه أنــه تــم انتخــاب نينــوس بثيــو مــن قبــل الوفــد املفــاوض واملؤلــف 

ــا داؤد، رسكــون يوســف، يوســف بطــرس، خوشــابا كوركيــس  ــو، يوخن ــوس بثي مــن )نين

»أبــو فينــوس »( يف طريقهــم للقــاء املكاتــب السياســية للحــزب الدميقراطــي الكردســتاين 

الــذي كان موجــوداً حينهــا يف منطقــة لــوالن عــى الحــدود اإليرانيــة والحــزب الشــيوعي 

العراقــي املتواجــد آنــذاك يف منطقــة بشتاشــان عــى الحــدود اإليرانيــة أيضــاً يف ربيــع عام 

	98	. وتــم تعريــف نينــوس بثيــو باملكاتــب السياســية كســكرتري الحركــة الدميقراطيــة 

اآلشــورية، وبقــى هــذا األمــر حتــى املؤمتــر االول للحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية )زوعــا(، 

وقبــل انعقــاد االجتــاع املوســع الــذي عقدتــه القيــادة املؤقتــة لأليــام 5	-7	/ أيلــول / 

ــايب عــن الســاحة كــا جــاء يف مقــايل  ــو يف غي ــوس بثي ــد الســكرتري نين ــم تجمي 986	 ت

املعنــون )ســفر اخــر مــن نضــاالت الحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية – محطــات شــاركت يف 

تنظيمهــا وأحــداث عايشــت تفاصيلهــا( بتاريــخ 6 - 	 - 		0	:

وحتــى انعقــاد املؤمتــر األول كان يونــاذم كنــه يقــول أن نينــوس بثيــو ليــس ســكرترياً 

فعليــاً ولكــن الظــروف هــي التــي جعلتــه ســكرترياً، وأنــه »يف أول مؤمتــر للحركــة ســأتوىل 

مهــام الســكرتري، فليــس مــن الائــق أن يكــون أســمه ســكرتري زوعــا وانــا أحملــه عــى 

ظهــري وأقــوم بجميــع واجباتــه«، وكنــت أرد عليــه بالقــول »إنــه ســكرتري زوعــا شــئت 

أم أبيــت ».
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املؤمتر األول:

عقــد يف قريــة كندكوســة مبحافظــة نوهــدرا )دهــوك( بتاريــخ 		-8	/ أيلــول / 

	99	 وبعــد انتخــاب اللجنــة املركزيــة وحســب النظــام الداخــي يتــم انتخــاب الســكرتري 

واملكتــب الســيايس يف أول اجتــاع للجنــة املركزيــة، كــا يتــم توزيــع املهــام عــى 

اعضائهــا، وانتخــب لعضويــة اللجنــة املركزيــة املتكونــة مــن أحــد عــرش عضــواً واملؤلفــة 

مــن:

يوسف بطرس

هرمز بوبو

شائيل ننو

بنخس خوشابا

يونادم يوسف

نينوس بثيو

شمشون خوبيار

ميخائيل ججو

دكتور خوشابا ملكو

دكتور لنكن مالك

رسكون سليفو

ــاط ونحــن  ــدا مرقــس( اعضــاء احتي ــم شــعيا، ويل ــور ولي ــرا داؤد، ودكت والرفــاق )أت

ــة  ــة اللجن ــن لعضوي ــة كندكوســة حيــث كنــت أحــد املنتخب ــاع يف قري ــع االجت يف موق

ــال  ــم ق ــاً يف ترشــيح نفســه ملنصــب الســكرتري، ث ــو غــري راغب ــوس بثي ــدا نين ــة ب املركزي

ــا ال أرغــب برشــيح نفــي ملنصــب الســكرتري، ومــن يرغــب منكــم لرشــيح نفســه  »أن

فليتفضــل« مضيفــاً أنــه مــن املحتمــل أن يرشــح لعضويــة املكتــب الســيايس عــى أكــر 

تقديــر. وبعــد وهلــة قصــرية مــن الصمــت بــن أعضــاء اللجنــة املركزيــة واســتقراء الوضع 
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ــداً،  ــه أب ــذي مل أكــن أرغــب ب ــح الســكرتري، وهــو األمــر ال ــادم ســوف يصب ــن أن يون تب

خاصــة يف ظــل عــدم وجــود منافــس، حيــث مل أكــن ال أنــا وال الرفــاق يوســف بطــرس 

ــد يف  ــل الجدي ــوا مــن الجي ــة الرفــاق فكان وبنخــس خوشــابا نطمــح باملنصــب، أمــا بقي

ــا  ــادرت أن ــوا أصــا متحفظــن حتــى مــن التدخــل يف املوضــوع، عندهــا ب ــادة وكان القي

بالــكام قائــا »شــخصيا ليــس بإمــكاين التعامــل مــع أي رفيــق مبنصــب الســكرتري عــدا 

الرفيــق نينــوس بثيــو، وعليــه الرّشــح لهــذا املنصــب«، واعقــب كامــي الرفيــق بنخــس 

ــو، فالســكرتري يجــب أن يكــون نينــوس  ــد الرفيــق هرمــز بوب ــاً »إننــي أؤي خوشــابا قائ

بثيــو ال غــريه«، وعــاد الصمــت إىل االجتــاع. بعدهــا خــرج نينــوس بثيــو مــن االجتــاع 

ولحــق بــه يونــادم كنــه ثــم عــاد بعــد دقيقــة أو أكــر وبعــده عــاد نينــوس بثيــو بعــد 

ــم  ــات التجه ــرت عام ــا ظه ــاً، وهن ــا مع ــد تحدث ــا ق ــرف أن كان ــق، وال اع ــس دقائ خم

والقنــوط عــى وجــه نينــوس بثيــو. وبعــد جلوســه مبــارشة قال »إين أرشــح نفــي ملنصب 

الســكرتري«، فأجابــه يونــادم قائــاً »مل يكــن هــذا اتفاقنــا« فــرد عليــه نينــوس بثيــو قائــاً 

ــو ســكرترياً رســميا للحركــة  ــوس بثي ــح نين »نحــن مل نتفــق عــى أي يشء«. وهكــذا أصب

الدميقراطيــة اآلشــورية )زوعــا(ً  يف املؤمتــر األول للحركــة الــذي عقــد يف قريــة كندكوســة. 

وتــم تشــكيل املكتــب الســيايس وتوزيــع املهــام عــى الرفــاق حيــث اســتلمت مســؤولية 

فــرع دهــوك وعضويــة املكتــب الســيايس، وخــرج يونــادم كنــه منزعجــاً وغــري راٍض عــا 

ــهورة ))أن  ــه املش ــا مقولت ــردد بعده ــل ي ــة، وظ ــة املركزي ــاع للجن ــدث يف اول اجت ح

نينــوس بثيــو ســكرتري غــري رشعــي وهــو ال يعــرف بــه، الن هرمــز بوبــو هــو الــذي نصبــه 

ســكرترياً بالقــوة((، وكانــت املقولــة الشــاعة التــي تجــاوز بهــا عــى الســكرتري يف العديــد 

مــن األمــور وســكت عليــه نينــوس بثيــو. والجديــر ذكــره أن الرفيــق أشــائيل ننــو وبعــد 

انتهــاء االجتــاع تكلــم معــي عــى جنــب قائــاً »ملــاذا فضلــت نينــوس بثيــو عــى يونــادم 

ــه  ــة؟!«. فأجبت ــوس وأكــر جــرأة ونشــاطاً ولباق يف حــن أن األخــري هــو أفضــل مــن نين

بأننــي ال أســتطيع االجابــة عــى ســؤالك اآلن ولكــن األيــام ســتثبت إن كنــت محقــاً أم ال، 

وبعــد ســنوات عديــدة عــاد وقــال يّل ))واللــه رفيــق كنــت عــى حــق باختيــارك نينــوس 

بثيــو ليكــون ســكرترياً لحركتنــا((.

ــروب  ــكان ه ــاين ف ــن األول والث ــن املؤمتري ــرتة ب ــل يف الف ــدث حص ــم ح ــا أه أم

نينــوس بثيــو إىل ســوريا عــام 1995!! حيــث يف وقتهــا كان متواجــدا يف أربيــل وســمعت 
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ــراكال  ــاز ال ــر جه ــه ع ــكنه، وتكلمــت مع ــر س ــث كان مق ــنك حي ــدم إىل رسس ــه ق بان

ــاً  ــألته إن كان قادم ــا( فس ــارش يف حينه ــل املب ــدة للتواص ــيلة الوحي ــذي كان الوس )وال

إىل مقــر دهــوك صباحــاً، قــال يّل »هــل عنــدك موضــوع محــدد لنتناولــه؟« فقلــت »كا 

ليــس يّل، بــل أريــد أن أناقشــك يف قضايــا عامــة تخــص زوعــا« فأجابنــي »إذا ال داعــي 

لقدومــي إذا مل يكــن لــك موضــوع محــدد«، فاســتغربت مــن كامــه غــري املعتــاد معــي 

ومل اعــرف الســبب. ويف الصبــاح الباكــر وكاملعتــاد ذهبــت إىل مقــر فــرع دهــوك حيــث 

كان الرفيــق بنخــس خوشــابا هــو مســؤول الفــرع وبــدا يّل وكأنــه بانتظــاري يف حديقــة 

الفــرع، وبعــد القــاء التحيــة ســألني إن كان يّل علــم بهــروب نينــوس بثيــو إىل ســوريا؟، 

وعندمــا أبديــت اســتغرايب الــكي مــن املوضــوع، أوضــح قائــا »لقــد جــاء يف الصبــاح 

الباكــر وســلم ورقــة اعفــاءه مــن جميــع مهامــه يف الحركــة وســلمني مبلــغ مــن املــال 

ــي  ــا وأنن ــه يّل بزوع ــت وال عاق ــي انتهي ــال يّل انن ــكرتارية وق ــم الس ــلمني خت ــا س ك

مســافر إىل ســوريا ومــن هنــاك ســوف اتدبــر امــري للعيــش حيــث أســتطيع«، فقلــت 

ــي  ــت جاهــداً ولكن ــن هــو اآلن؟؟، فقــال يّل »لقــد حاول ــه أمل متنعــه مــن الســفر وأي ل

ــه إىل الحــدود  ــد اســتأجر ســيارة تاكــي إليصال ــه كان ق مل أســتطع منعــه، خاصــة وأن

الســورية ومل يذهــب بســيارة الحركــة وكانــت برفقتــه زوجتــه فقــط«، وســألته أن كان 

باســتطاعتي اللحــاق بــه؟، فأوضــح بانــه قــد غــادر منــذ اكــر مــن ســاعتن وأنــه مــن 

الــوارد جــدا أنــه قــد عــر الحــدود اآلن، ألنــه كان قــد نســق مــع رفيقنــا عــى الحــدود 

ــه بالرغــم  ــه مل يجيب ــا ســألته عــن الســبب؟ فأكــد يّل بأن ــه إل القامشــي، وهن ألي صال

ــوراً توجهــت إىل  ــة. وف ــه يف الحرك ــن مهام ــاء م ــن ســؤاله عــن ســبب تقدميــه االعف م

أربيــل ملعرفــة الســبب ومــاذا جــرى هنــاك، التقيــت أوال بالرفيــق أشــائيل ننــو وســألته 

ــد  ــن بالتأكي ــبب، ولك ــرف الس ــق ال أع ــك رفي ــا مثل ــه »أن ــكان جواب ــبب؟، ف ــن الس ع

الســبب هــو يونــادم ألننــا مل نســمع يشء منــه« وهــو مــا قالــه الرفيــق ميخائيــل ججــو 

أيضــاً، واخــرياً التقيــت بيونــادم وفــور رؤيتــي لــه قلــت ))هــا.. أخــريا متكنــت مــن هــزم 

الســكرتري وتســببت بهروبــه؟!(( فاخــذ يحلــف ويقســم بانــه ليــس الســبب وال يعــرف 

مــاذا جــرى لــه، فقلــت لــه »هــل جــن غفلــة وبــدون أي ســبب؟«، وحملتــه املســؤولية 

كاملــة عــا جــرى للســكرتري. وبعــد نقــاش حــاد معــه قــال يّل أن الســكرتري لــن يرجــع 

وال يســتطيع أحــد أن يقنعــه بالرجــوع إىل مهامــه غــريك، فقلــت لــه »إذن أنــت تعــرف 

ــد أن يعــود الســكرتري أم  ــم أضفــت »أحقــاً تري بأنــك أنــت الســبب ولكنــك تنكــر«، ث
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أنــك تســتهزئ بنــا؟؟«، فقــال يّل »اننــي اقولهــا لــك حقــاً بانــك الوحيــد الــذي يســتطيع 

أن يثنــي الســكرتري عــن قــراره واطلــب منــك التوجــه نحــوه واقناعــه بالعــودة«، فأكــدت 

لــه بــأين كنــت ســأذهب للقائــه يف كل االحــوال حتــى لــو مل يطلــب منــي ذلــك، عــى 

األقــل ملعرفــة الســبب الحقيقــي الــذي دفعــه لهكــذا فعــل جنــوين. ولتواجــد الرفيــق 

ــاع  ــة إلقن ــي يف هــذه املهم ــب أن يرافقن ــاء مناقشــة املوضــوع طل ــل ججــو اثن ميخائي

ــوم  ــاح الي ــوم، ويف صب ــا إىل دهــوك يف نفــس الي ــو بالعــودة. وهكــذا رجعن ــوس بثي نين

ــو  ــوس بثي ــا بنين ــث التقين ــق، حي ــا إىل دمش ــوريا وتوجهن ــدود إىل س ــا الح ــايل عرن الت

وحاولنــا اقناعــه بالعــدول عــن رأيــه والعــودة إىل مهامــه، وبعــد يومــن مــن املناقشــات 

اســتطعنا اقناعــه بالعــودة إىل مهامــه ولكننــا مل نســتطع معرفــة مــا جــرى بينــه وبــن 

ــادم وتجــاوزه لصاحياتــه ال تقــف  ــادم بالضبــط، واكتفــى بالقــول ان تدخــات يون يون

عنــد حــد، وهــو األمــر الــذي يجعــل العمــل صعبــا بوجــوده، وهكــذا رجــع إىل دهــوك 

وذهــب إىل أربيــل واســتلم مهمــة الســكرتري مــرة أخــرى.

املؤمتر الثاين:

باقــراب املؤمتــر الثــاين للحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية الــذي انعقــد بتاريــخ 		-9	/ 

ايــار/997	 يف مقــر فــرع دهــوك بــدأت املاحــكات بــن مــن يؤيــد نينــوس بثيــو ومــن 

يؤيــد يونــادم كنــه عــى منصــب الســكرتارية، وترجحــت الكفــة إىل انتخــاب نينــوس بثيــو 

لهــذا املنصــب، ولكــن الضغــط الــذي مارســه يونــادم عــى نينــوس بــدا كبــرياً. ويف اليــوم 

االخــري مــن املؤمتــر وكان الجــو مشــحوناً حــول موضــوع الرشــح للســكرتارية بــن نينــوس 

ويونــادم وحقيقــة كنــت مســتاءاً مــن هــذا الجــو الــذي يلهينــا مــن اتخــاذ أي قــرار يهــم 

شــعبنا وقضيتنــا، فذهبــت إىل الرفيــق الدكتــور لنكــن مالــك مســؤول فــرع أمريــكا وكنــدا 

الــذي كان عضــواً فعــاالً يف املؤمتــر وقلــت لــه بالحــرف الواحــد »دكتــور.. ملــاذا ال ترشــح 

نفســك ملنصــب الســكرتري وتخلصنــا مــن هــذا الــرصاع الســخيف الــذي ابتلينــا بــه بــن 

الصهــر والنســيب؟ وأنــا واثــق مــن فــوزك باملنصــب«. فــرد عى قائاً »أوال أشــكر شــعورك 

تجاهــي والثقــة التــي تولينــي اياهــا لتــويل منصــب الســكرتري، ولكنــي اســكن يف امــريكا 

وال يصــح أن يكــون ســكرتري الحركــة ســاكناً خــارج أرض الوطــن، لــذا فالســكرتري يجــب 
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أن يكــون مــن هنــا، وســنتجاوز هــذه املحنــة بوجــود امثالــك يف هــذا املؤمتــر«، وبعــد 

فــرة قــرر نينــوس بثيــو عــدم التنــازل ليونــادم وترشــيح نفســه ملنصــب الســكرتري حيــث 

كان يونــاذم يضغــط عــى نينــوس لانســحاب مــن الرشــيح، كونــه متأكــد مــن فــوزه وال 

ــو عــى منصــب الســكرتري  يســتطيع منافســته. وجــاءت النتيجــة أن حصــل نينــوس بثي

مــرة أخــرى وبالضــد مــن إرادة يونــادم كنــا الــذي مل يكــن راضيــاً واســتمر يف مقولتــه ))ان 

هرمــز بوبــو هــو الــذي جعلــه ســكرترياً بالقــوة(( حتــى انعقــاد املؤمتــر الثالــث. وقبــل 

انعقــاده ســاءت عاقــايت مــع نينــوس بثيــو بعــد أن شــعرت أن االثنــن يونــادم ونينــوس 

كاهــا اصبحــوا واحــد ويتفقــون يف كل القضايــا املهمــة ويختلفــون يف الشــكليات فقــط، 

مظهريــن للجميــع انهــم عــى خــاف، وقــد ايــدين يف توجهــايت كل مــن الرفيــق ادور حنــا 

ــل التأويــل حــول اتفــاق االثنــن عــى  ــة دامغــة ال تقب ــا ادل ــرا داؤد وكان لن مشــكو وات

السياســة الرئيســية لزوعــا والتــي تتفــق مــع مصالحهــم الشــخصية والعائليــة، وكنــا قــد 

ــن  ــداول ب ــا كان يت ــادم، خاصــة م ــة يف املؤمتــر الق ــة املركزي ــا بعــدم الرشــح للجن قررن

الرفــاق مــن أن نينــوس بثيــو لــن يرشــح نفســه ملنصــب الســكرتري وســوف يتخــى عنــه 

لنســيبه يونــادم. ويف هــذه االثنــاء التقيــت بالرفيــق تومــا طليــا مبعوثــاً مــن قبــل نينــوس 

بثيــو ومكلفــاً بتبليغــي تحياتــه ويريــد منــي اللقــاء بــه واالتفــاق حــول املؤمتــر الثالــث 

القــادم، فقلــت لــه ســوف اعطيــك الجــواب الحقــاً بعــد أن اتفــق مــع اصدقــايئ، وفعــاً 

اخــرت الرفيقــن ادور حنــا واتــرا داؤد حــول املوضــوع فــكان جوابهــم بانــه ال ضــري مــن 

ــا  ــل والتقين ــا إىل أربي ــا طلي ــق توم ــة الرفي ــافرت برفق ــخ 9	/	/	00	 س ــاء. وبتاري اللق

بنينــوس بثيــو يف مقــر زوعــا وقــال يّل ))انــا ال أريــد الرشــح للســكرتارية وســوف أتركهــا 

ليونــادم وأطلــب منــك ان ال ترشــح أيضــاً للجنــة املركزيــة ألننــي اعــرف بانــك ســتصطدم 

مــع يونــاذم، ولكــن ســنصبح انــا وانــت مستشــاري اللجنــة املركزيــة، وأن جميــع الرفــاق 

يكنــون لنــا االحــرام والتقديــر، واذا انحرفــت مســرية زوعــا فنحــن نســتطيع ان نقومهــا 

ــه  ــا أن ــكام، لكــن مب ــذا ال ــي به ــة((، ورغــم عــدم قناعت ــة املركزي ــا خــارج اللجن وان كن

كان يّل واصدقــايئ موقفــاً مســبقاً بعــدم الرشــح للجنــة مركزيــة يقودهــا يونــادم، أجبتــه 

باإليجــاب مؤكــدا عــى عــدم ترشــحي للجنــة املركزيــة، وهكــذا ضمــن نينــوس بثيــو تــويل 

نســيبه ملهــام الســكرتري بــدون أيــة مشــكلة.
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املؤمتر الثالث:

ــرية  ــات الكب ــدى القاع ــل يف إح ــة أربي ــر يف محافظ ــاح املؤمت ــون افتت ــرر ان يك تق

ومــن ثــم التوجــه إىل مدينــة شــقاوه لتكملــة الجلســات واملبيــت فيهــا. فانعقــد املؤمتــر 

ــام  ــو وســلم مه ــوس بثي ــه مل يرشــح نين ــخ 		-		 /أذار/	00	 وفي ــا بتاري ــث لزوع الثال

ــع  ــميتي م ــم تس ــا ت ــا، ك ــادم كن ــيبه يون ــب إىل نس ــن ذه ــق م ــى طب ــكرتارية ع الس

نينــوس بثيــو كمستشــارين للجنــة املركزيــة حســب االتفــاق الــذي أتينــا عــى ذكــره،)) 

ــار  ــمي كمستش ــر اس ــم ذك ــر مل يت ــد املؤمت ــادرة بع ــرا الص ــدة به ــدد لجري ويف اول ع

للجنــة املركزيــة واكتفــى الخــر بذكــر اســم نينــوس بثيــو فقــط، وهنــا اتضحــت الصــورة 

املتوقعــة للمؤامــرة التــي حاكهــا نينــوس بثيــو ونســيبه يونــاذم ضــدي، وازدادت الخافات 

بينــي وبينهــم وتــم توجيــه عقوبــة االنــذار والتجميــد بحقــي وبحــق الرفيــق ادور حنــا 

ــاين / 	00	،  ــام 5	-6	-7	 ترشيــن الث ــة املنعقــد لألي ــة املركزي مشــكو يف اجتــاع اللجن

وبعــد ســتة اشــهر تــم فصلنــا مــن عضويــة الحركــة، كــا تــم فصــل الرفيــق اتــرا داؤد 

ــل انعقــاد املؤمتــر بأشــهر أشــيع  ــه قب ــر بالذكــر أن الحقــاً وبنفــس الحجــة((. ))والجدي

ــر  ــت تقاري ــر، ووصل ــذا املؤمت ــكرتري يف ه ــب الس ــح ملنص ــن يرتش ــو ل ــوس بثي ــأن نين ب

حزبيــة تفيــد بــأن الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين يفضــل يونــادم كنــه عــى نينــوس 

ــو  ــوس بثي ــك هــو الســبب الحقيقــي لعــدم ترشــح نين ــو ســكرتريا للحركــة، وأن ذل بثي

ــكوك  ــا زاد الش ــر. وم ــد التقاري ــن أح ــخة م ــا بنس ــت محتفظ ــا ال زل ــكرتارية، وأن للس

ــث غــادر  ــع ســاعات حي ــث للمؤمتــر لفــرة أرب ــوم الثال ــا يف الي ــادم كن ــب يون هــو تغي

خيمــة االجتــاع يف متــام الســاعة الثالثــة مــن بعــد الظهــر ونحــن نناقــش فيهــا النظــام 

ــن  ــيتغيب ع ــا س ــادم كن ــأن يون ــن ب ــغ املؤمتري ــم تبلي ــيايس، فت ــر الس ــي والتقري الداخ

املؤمتــر ملــدة ســاعتن بســبب اجتــاع مهــم مــع الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين، وعنــد 

عودتــه ودخولــه الخيمــة التــي ينعقــد فيهــا املؤمتــر حيــث كنــت جالســاً بالقــرب مــن 

البــاب ســألته قائــاً »هــا رفيــق خــري؟« فأجابنــي مرتبــكاً »خــري رفيــق.. خــري«، ثــم نظــرت 

إىل ســاعتي التــي كانــت تشــري إىل الســابعة وخمســة دقائــق مســاءاً، ومل يعلــم أحــد مــا 

دار يف ذلــك االجتــاع وملــاذا ذهــب إىل االجتــاع أصــاً وعــى أي أســاس يــرك املؤمتــر 

ليذهــب ليجتمــع مــع حــزب حاكــم وبعــد عودتــه ينتخــب ســكرترياً عامــاً لزوعــا؟؟؟!!!. 

مــا حصــل يف مؤمترنــا الثالــث وذهــاب أحــد أهــم مندوبيــه لاجتــاع مــع حــزب اخــر 
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وبعــد عودتــه بســاعات قليلــة ينتخــب ملهــام الســكرتري لهــو أمــر غريــب حقــاً مل يحصــل 

ــم حقيقــي  ــرار وتنظي ــه اســتقالية الق ــه ســيحصل مســتقباً ألي حــزب ل ــد ان وال اعتق

يعــرف مــا يــدور حولــه((.

املؤمترين الرابع والخامس:

بســبب فصــي مــن الحركــة فــأين مل أكــن متواجــدا ال يف املؤمتــر الرابــع وال الخامــس، 

لــذا فــأين ســوف أقتــرص عــى بعــض املشــاهد والتفاصيــل املهمــة التــي أكدهــا يّل أكــر 

مــن رفيــق كان حــارضا يف املؤمتريــن. ففــي املؤمتــر الرابــع الــذي انعقــد ببغــداد العاصمــة 

بتاريــخ 8	حزيــران لغايــة 	متــوز / 006	والــذي تأخــر عقــده لســنتن برغبــة الســكرتري 

حصلــت خافــات قويــة بــن أعضــاء القيــادة والســكرتري العــام بســبب تفــرده بقــرارات 

زوعــا وعــدم عودتــه للقيــادة يف الكثــري مــن األمــور، ومــا زاد مــن رقعة الخاف هــو تنصل 

يونــادم كنــه مــن موضــوع تغيــري أســم زوعــا إىل )الحركــة الدميقراطيــة الكلدوأشــورية( 

ــات  ــراف ومؤسس ــع أط ــا م ــة وخارجي ــا يف الحرك ــه داخلي ــا علي ــا كان متفق ــب م بحس

قوميــة عــى رأســها الكنيســة الكلدانيــة. فعنــد الرشــيح للقيــادة ســحب جميــع رفــاق 

القيــادة أنفســهم مــن الرشــيح بســبب تفــرد يونــادم وســكوت نينــوس عليــه، وهكــذا 

ــكادر املتقــدم، باســتثناء واحــد  ــة وال ــة املركزي فعــل باقــي الرفــاق مــن مرشــحي اللجن

أو اثنــن مــن الذيــن حصــل ترشــيحهم بســبب ضغــط مــن رفــاق التنظيــم، وهنــا حصــل 

ــن باملســتوى،  ــة مل يك ــة املركزي ــة اللجن ــدم للرشــيح لعضوي ــن تق ــة ألن م ــاك وبلبل ارب

رغــم أنــه كان واضحــا جــدا أن يونــادم مل يكــن لديــه أي مشــكلة يف ذلــك، بــل أنــه كان 

ســعيدا بــه. عندهــا بــادر نينــوس بثيــو إىل اعتــاء املنصــة والطلــب مــن املؤمتريــن تأجيــل 

انتخــاب اللجنــة املركزيــة إىل يــوم غــد وأنــه يقــرح أن تكــون املــدة عــام واحــد فقــط 

وأنــه ســيكون أول املرشــحن للجنــة املركزيــة، وهكــذا بــادر الســكرتري الصهــر وكعادتــه 

ــص  ــل تخلي ــى األق ــه أو ع ــاص من ــألة الخ ــت مس ــذي كان ــكرتري ال ــيبه الس ــاذ نس بإنق

منصــب الســكرتارية مــن أنيابــه ومخالبــه قــاب قوســن أو أدىن واعتــر مــن املؤمتــرات 

الفاشــلة قياســاً باملؤمتــرات الحزبيــة املعروفــة.

ــران يف محافظــة  ــخ 8	-0	/ 007	حزي ــد بتاري ــذي انعق ــس ال ــر الخام ــا يف املؤمت أم
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دهــوك فليــس هنــاك مــا يذكــر ســوى حادثــة واحــدة، فاملؤمتــر كان زمنيــا قريبــا جــدا 

مــن ســابقه )ســنة واحــدة(، لكــن موضــوع تغيــري الســكرتري كانــت أيضاً لــه األولويــة فيه، 

وقــد ترشــح الرفيــق تومــا خوشــابا إىل املنصــب )حســب مــا ســمعت بــا أي مقدمــات 

ــم، لكــن  ــة ورشاء الذم ــن بالدعاي ــا يتفن ــا م ــذي دامئ ــا ال ــاذم كن ــل يون ــة( مقاب وال دعاي

هــذه املــرة اضــاف عليهــا امــرا آخــر وذلــك بســبب رعبــه مــن املنافســة، وهــو مــا أكدتــه 

النتيجــة التــي جــاءت بفــوز يونــاذم بفــارق صوتــن فقــط. أمــا الحــدث املهــم بحســب 

مــا أكــده العديــد مــن الرفــاق املشــاركن يف املؤمتــر هــو قيــام يونــادم كنــه بالضغــط عــى 

املندوبــن بالقــول أنــه سينســحب مــن قيــادة زوعــا إذا مل يفــز مبنصــب الســكرتري العــام، 

وهــو مــا أعتــره الجميــع بأنــه كان تهديــدا مبــارشا أثــر عــى العديــد مــن الرفــاق الذيــن 

صوتــوا لــه خوفــا مــن ابتعــاده واحتاليــة قيامــه بانشــقاق يف زوعــا، خاصــة وأن نينــوس 

بثيــو دامئــا مــا روج أنــه يتخــوف مــن قيــام يونــاذم بانشــقاق يف زوعــا يف حــال تجريــده 

مــن منصــب الســكرتري، وهــذا أيضــاً كان ضمــن تكتيــكات ابقــاء يونــاذم ســكرتريا، ألن 

ــه  ــوم علي ــل محك ــذا فع ــادم بهك ــام يون ــتحالة قي ــري إىل اس ــت تش ــل كان ــع الدالئ جمي

بالفشــل املحتــوم.

املؤمتر السادس:

ــاء  ــن اعض ــم م ــن قس ــا ب ــادس أوجه ــر الس ــاد املؤمت ــل انعق ــات قب ــت الخاف وصل

ــحوا يف  ــن مل يرش ــابقن الذي ــن الس ــن القيادي ــة م ــاندهم مجموع ــة يس ــة املركزي اللجن

املؤمتــر الخامــس مــع الســكرتري العــام ومعــه قســم مــن اعضــاء اللجنــة املركزيــة حــد 

القطيعــة. وبــدأت الوفــود واملبــادرات الشــعبية والحزبيــة باللقــاءات ومحاولــة تقريــب 

وجهــات النظــر بــن الطرفــن خوفــاً عــى مســتقبل زوعــا. ويف كل هــذا كان نينــوس بثيــو 

عــى رأس املعارضــن ليونــادم كنــه ووصــل بهــم األمــر للخــروج مــن الكونفرانــس الــذي 

طالبــت معــاريض يونــاذم كنــه بإلغائــه النتفــاء الحاجــة إليــه بســبب قربــه الزمنــي مــن 

موعــد انعقــاد املؤمتــر، ويف هــذا الكونفرانــس الــذي انعقــد يومــي 7-8 /اذار/0	0	 تــم 

ــا  ــاق جــرى بينن ــاء عــى اتف ــرا داؤد بن ــا وات ــن ادور حن ــع الرفيق ــرار فصــي م ــاء ق الغ

وبــن وفــد الحركــة الــذي متثــل بيونــادم كنــه وجــوين كوركيــس وروميــل مــويش، وبعــد 
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لقــاءات لشــخصيات معتــرة يف شــعبنا لتقريــب وجهــات النظــر، وبعــد شــعور يونــادم 

كنــا بضعــف موقفــه ضــد معارضيــه والــذي أراد أن يقويــه بعــودة بعضنــا إىل صفــوف 

ــا يف الجلســة التــي عقدناهــا يف مطعــم املركــز  ــه لن ــادم كن الحركــة. وأتذكــر ســؤال يون

الثقــايف لجامعــة دهــوك، مــاذا تريــدون منــا فنحــن حــارضون؟ ))وكان يقصــد املناصــب 

الحزبيــة واملنافــع الشــخصية((، فقلــت لــه »نحــن ال نريــد شــيئاً ألنفســنا ســوى تقــدم 

مســرية زوعــا واحقــاق حقــوق شــعبنا« فــرد بقولــه »هــذا الــذي كنــت انتظــره منكــم«، 

أمــا رشطنــا الوحيــد فــكان إلغــاء قــرار فصلنــا، عندهــا ســنكون رفــاق عاملــن يف زوعــا، 

وهكــذا تــم تنفيــذ مــا اتفــق عليــه بإلغــاء قــرار فصلنــا.

وقبــل انعقــاد املؤمتــر الســادس يف 5	 – ترشين األول – 0	0	 مبقــر زيونة يف العاصمة 

بغــداد التقيــت ببعــض الرفــاق املعارضــن لسياســة يونــاذم ونصحتهــم بوجــوب الحيطــة 

والحــذر مــن نوايــا نينــوس بثيــو كونــه الوجــه الخفــي ليونــادم كنــه بــن املعارضــة، وهــو 

الــذي حافــظ عــى بقــاء يونــاذم كنــا يف الحركــة طيلــة الســنوات املاضيــة بالرغــم مــن 

مخالفاتــه التــي ال تعــد وال تحــى ويف كل االتجاهــات، وفعــا قــام نينــوس بثيــو برشــيح 

الرفيــق يونــان هوزايــا عــن املعارضــة ملنافســة يونــادم كنــه ملهــام الســكرتري مؤكــدا أنــه 

ــات  ــري االنتخاب ــل أن تج ــر، وقب ــذا املؤمت ــا يف ه ــكرترياً لزوع ــون س ــه ليك ــوف يدعم س

اعتــى نينــوس املنــر بطلــب مــن رئاســة املؤمتــر التــي أعتقــد جازمــا بأنهــا فعلــت ذلــك 

ــر  ــكرتري تنك ــب الس ــحه ملنص ــم مرش ــن أن يدع ــاً م ــادم، وعوض ــة يون ــد رغب ــزوال عن ن

لكامــه قائــاً ))إذا كنتــم قــد ســمعتم مــن أحــد بأننــي ادعــم فــان أو فــان ملنصــب 

الســكرتري فمعلوماتكــم خاطئــة وال صحــة لهــا فأنــا ال ادعــم أي رفيــق ملهــام الســكرتري 

وهكــذا وبــكل وقاحــة وبعــد أشــهر مــن التحضــري والعمــل مــع رفــاق املعارضــة تنصــل 

ــا، وبعــد  ــان هوزاي ــادم وأفشــل مرشــحه الرفيــق يون عــن كل كامــه ودعــم نســيبه يون

هــذا العمــل الخيــاين ألصدقائــه انكشــفت اوراقــه بــن الجميــع واصبــح شــخصاً منبــوذاً 

ــم  ــه له ــاريض نســيبه هــو دعوت ــن مع ــص م ــه االخــرية للتخل ــت محاولت ــم((، وكان بينه

لانشــقاق وتشــكيل حــزب ســيايس بعيــدا عــن زوعــا، ليصفــى الجــو لــه ولنســيبه للعبــث 

كيفــا يشــاؤوا مبقــدرات زوعــا ومقــدرات شــعبنا ومســتقبله، وهــو مــا جــرى يف املؤمتــر 

االخــري الــذي انتخــب فيــه يونــادم باألجــاع ســكرترياً إىل األبــد والــذي اعتــره ليــس إال 

مرسحيــة هزيلــة لــذر الرمــاد يف عيــون شــعبنا.
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ويف الختــام أقــول لــكل الرفــاق وألبنــاء شــعبنا أن نينــوس بثيــو ويونــادم كنــه هــا 

وجهــان لعملــة مزيفــة واحــدة ويشــكان خطــراً جديــاً عــى مصالــح ومســتقبل شــعبنا 

وعــى الحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية )زوعــا( ومؤيديهــا لفــظ االثنــن خارجــا والتخلــص 

منهــا ملــا اقرفــوه مــن مارســات ومخالفــات تنظيميــة وتنــازالت عــن حقــوق شــعبنا 

وطمــس الحقائــق والضحــك عــى الذقــون حفاظــاً عــى مصالحهــم الشــخصية والعائليــة.

هرمز زيا بوبو

16ترين الثاين 2013

)أن املصلحة الشخصية هي الصخرة التي تتحطم عليها أقوى املبادئ( حكمة

دكتور هرمز واملؤمتر الثاين للحركة )زوعا( 1997
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سجناء زوعا، سفر منيس علينا احيائه

)مل يستطيع الخالد إمتام املوضوع بسب الفراق(

ونحــن عــى أبــواب الذكــرى 5	 لتأســيس حركتنــا الدميقراطيــة اآلشــورية )زوعــا( ومــا 
زال العديــد مــن الرفــاق يجهلــون الكثــري مــن تاريــخ زوعــا النضــايل الــذي يعتــر أمانــة 
ــا  ــا وحركتن ــة التــي مــر بهــا رفاقن ــن عــارصوا وشــهدوا االحــداث الحقيقي يف رقــاب الذي
ــي  ــا ه ــة ك ــول الحقيق ــا ق ــع وعلين ــك الجمي ــل مل ــد ب ــكاً الح ــت مل ــة ليس فالحقيق
وليــس كــا يريدهــا أصحــاب النفــوس املريضــة فمــن الرجــاالت الذيــن وقفــوا بشــموخ 
ألعــاء شــأن زوعــا وقضيتنــا بــن االمــم نخــص بالذكــر والــدي )الخــور أســقف زيــا بوبــو 
ــابق عــى  ــال س ــا يف مق ــا عنه ــذان تكلمن ــاري والل ــز زيب ــا هرم ــر توم ــو( واملفك دوبات
الوصلــة )صــور مــن األرشــيف املنــي للحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية( ذاكريــن بعــض 

مــن مواقفهــم البطوليــة تجــاه شــعبهم وقضيتهــم وتجــاه زوعــا تخليــداً لذكراهــم.

وموضوعنــا الرئيــي يتمحــور حــول ســجناء زوعــا الذيــن اعتقلهــم النظــام الســابق 
وحكــم عــى البعــض بالســجن املؤبــد واعــدم الرفــاق الشــهداء يوبــرت ويوســف ويوخنــا 
وعــدم تدويــن مســرية الشــهداء والســجناء واملناضلــن واملضحــن يف ســبيل قضيتنــا مــن 
قبــل مــن عــارصوا تلــك األيــام العصيبــة التــي مــرت، أنهــا تعتــر تقصــري متعمــد مــن قبل 
ــق عــن جاهــري شــعبنا  ــة يف نفوســهم وإلخفــاء الحقائ ــادة زوعــا لغاي ــن يف قي املتنفذي
ــش  ــة ولكــن التطني ــخ الحرك ــن تاري ــاق بتدوي ــن مــن الرف ــة الكثريي بالرغــم مــن مطالب
واالهــال بحجــج واهيــة كانــت دومــاً حــارضة لتســويف املوضــوع إىل جانــب محاولــة 
البعــض القفــز عــى مــا جــرى وتهميــش دور البعــض وابــراز دور اخريــن هــي الســمة 
ــى  ــاق حت ــان الرف ــف يف اذه ــخ مزي ــن وتســجيل تاري ــض املتنفذي ــا بع ــي أتســم به الت
ــا  ــخ زوع ــة تاري ــن عــى زوعــا ومــن وراء املحيطــات بكتاب ــر ببعــض الوافدي وصــل األم
ــة  ــوا الرســالة ومل يبقــى لكامهــم مصداقي ــل مــن خان حســب مــا ميــى عليهــم مــن قب
ــي  ــاين والوطن ــي واالنس ــب القوم ــن الواج ــا م ــذا راين ــه، ل ــا ومؤيدي ــاق زوع ــد رف عن
ولتســطع الحقيقــة كــا هــي ال كــا يريدهــا البعــض عــى مزاجهــم ونرجســيتهم قبــل أن 
تأتينــا املنيــة وتتبــدد الحقيقــة لتصبــح كــا يرويهــا كل حســب رغبتــه ومصالحــه، وكان 
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ــا واســباب  ــدون يف ارشــيف زوع ــي مل ت ــور املهمــة الت ــا مــن األم موضــوع ســجناء زوع
ــه عــن ســجناء زوعــا ليبقــى  ــا نعرف ــة م ــا كتاب ــاً علين ــا لزام ــذا رأين ــة اعتقالهــم ل وكيفي
ــف  ــذا املل ــوض يف ه ــل الخ ــا وقب ــري زوع ــاق وجاه ــام رف ــاً أم ــاً وحقيقي ــاً ناصع تاريخ

املهــم والحســاس علينــا ذكــر اســاء الســجناء والذيــن اعــدم منهــم:

يوبرت بنيامن شليمون. )شهيد، أعدم يف سجن أبو غريب(.. 1

يوسف توما هرمز )شهيد، أعدم يف سجن أبو غريب(.. 2

يوخنا ايشو ججو )شهيد، أعدم يف سجن أبو غريب(.. 3

رعد ايشايا اسحق )التحق بالكفاح املسلح بعد انتفاضة آذار 1991(.. 4

روميــل بنيامــن شــليمون )هاجــر إىل أســرتاليا وعــاد إىل الوطــن عــام 2012 لوحــده . 5

بعــد ســقوط النظــام ويعيــش يف مقــر زيونــا ببغــداد(.

هرمز لوقا بنيامن )هاجر إىل نيوزلندا(. 6

دانيال يلدا سليفو )هاجر إىل كندا(. 7

رسكيس شائيل ايشو. 8

سامي عزيز يونان )هاجر إىل امريكا(.. 9

عانوئيل بادل وليم )هاجر إىل أسرتاليا حيث تويف هناك(. 10

فرنســو دانيــال مامــا )التحــق بالكفــاح املســلح بعــد انتفاضــة اذار 1991 وتــويف يف . 11

دهــوك عــام 2012(.

هرمز اندريوس يوسف.. 12

رميون اثنيال ايشو.. 13

والنتن بنيامن خوشابا.. 14

رمسن عبد امللك بنيامن )هاجر إىل كندا(.. 15

أمــري اوراهــا عوديشــو )بقــي عــى اتصــال بتنظيــم زوعــا يف بغــداد لغايــة ســقوط . 16

النظــام وأصبــح عضــو لجنــة مركزيــة ويســكن دهــوك حاليــاً(.

روفائيل أنوية كوركيس.. 17

رمزي كوريال.. 18

بيتو روئيل )هاجر إىل السويد(.. 19
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ــتطع  ــل ومل نس ــوك واملوص ــداد وكرك ــن يف بغ ــاق املذكوري ــى الرف ــض ع ــى القب الق

لحــد اليــوم تحديــد املســؤولية التاريخيــة واســباب كشــف تنظيــم بغــداد وكركــوك 

رغــم مطالبتنــا وألكــر مــن مــرة ايــاء املوضــوع اهميــة كبــرية وكشــف املســتور مــن 

ــا اســاء  ــا، ولدين ــراب منه ــكان االق ــدر االم ــي ســنحاول ق ــودة والت ــة املفق الحقيق

أخــرى لســجناء زوعــا القــى القبــض عليهــم يف ظــروف مختلفــة وهــم كل مــن:

توما هرمز زيباري )تويف يف دهوك عن عمر(.. 20

نابليون كيوركيس بتو )التحق بعد 16 عام سجن بالكفاح املسلح(. 21

عبــد األحــد فرنســو )التحــق بعــد 16 عــام ســجن بصفــوف الكفــاح املســلح وتــويف . 22

يف زاخــو(

عاد كليانا. 23

امري اسحاق. 24

روفائيل ننو )شهيد أعدم يف سجن أبو غريب(. 25

بطرس ننو. 26

روبرت خوشابا. 27

كان الوقــت عــرصاً عندمــا قــدم نينــوس بثيــو مــن قريــة بلجــاين برفقــة بعــض املقاتلن 
وأعلمنــي بــأن الرفيــق يوبــرت بنيامــن قــد القــي القبــض عليــه وكان الرفــاق يوســف توما 
واســحق اســحق يوخنــا ايشــو ججــو ويونــادم يوســف كنــه موجوديــن يف قريــة بلجــاين 
ومل يتأكــدوا ســبب القــاء القبــض عليــه أكان سياســياً أم شــيئاً اخــر لــذا تــرصف كل واحــد 
حســب اجتهــاده حســب قــول نينــوس بتيــو وهــو مــا أكــده يونــادم بعــد التحاقــه فعــاد 
ــض  ــاء القب ــر أللق ــاك ام ــاً إذا كان هن ــه العســكرية قائ ــا إىل وحدت ــق يوســف توم الرفي
عــي فســوف يخروننــي يف الوحــدة واســتطيع الهــرب، كذلــك عــاد الرفيــق اســحق لبيــع 
ســيارته وااللتحــاق بالكفــاح املســلح أمــا الســيد يونــادم فعــاد إىل دهــوك لرتيــب بعــض 
ــده  ــا أك ــو وم ــوس بتي ــيد نين ــكام للس ــا زال ال ــلح وم ــاح املس ــاق بالكف ــور وااللتح األم
يونــادم الحقــاً مضيفــاً إنــه التقــى بروميــل بنيامــن شــقيق الشــهيد يوبــرت بنيامــن يف 
ــودة إىل  ــى الع ــه ارص ع ــرت لكن ــه يوب ــى أخي ــض ع ــاء القب ــر الق ــه بأم رسســنك واعلم
بغــداد للتوســط لألفــراج عــن اخيــه، وســألني الســيد نينــوس بثيــو عــن رأي فقلــت لــه 
انهــم اقرفــوا خطــاً جســياً بعودتهــم وعــدم التحاقهــم ألنــه ســوف يلقــون القبــض عليهم 
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جميعــاً ألننــا كنــا قــد حذرناهــم بكتــاب رســمي مــن قيــادة منطقــة الحــركات بــأن تنظيم 
زوعــا شــبه مكشــوف للنظــام وعــى القياديــن االلتحــاق بــأرسع وقــت ممكــن ووضــع 
بدائــل لهــم يف الداخــل، وســألني نينــوس بثيــو عــن توقعــايت بعــد أن يلقــى القبــض عليهم 
فأجبتــه باننــي اتوقــع أن يرســلوا لنــا أحــد الرفــاق املقبــوض عليهــم للتفــاوض معنــا فقــال 
يّل ومــن تتوقــع أن يرســلوا لنــا فقلــت لــه إننــي اتوقــع أن يكــون الرفيــق يوبــرت كونــه 
ــا لوجــاء الرفيــق يوبــرت بنيامــن مرســاً مــن  ــة عــن ترصفن أول املعتقلــن وســألني ثاني
النظــام للتفــاوض؟ فأجبتــه بأننــا ســوف نلقــي بــه يف الســجن، وبعــد يومــن مــن هــذا 
الــكام وصــل يونــادم كنــا ملتحقــاً بالكفــاح املســلح مــع معلومــات بألقــاء القبــض عــى 
معظــم الرفــاق يف الداخــل عــدا تنظيــم املوصــل الــذي كان مســؤوال عنــه الرفيــق ميخائيل 
ججــو حيــث تــم إعامــه يف وحدتــه يف البــرصة عــن طريــق بعــض املعــارف القريبــن مــن 
التنظيــم بــأن رفاقــك قــد القــي القبــض عليهــم فأخــذ إجــازة بحجــة وفــاة والــده لثــاث 
ــه وااللتحــاق بالكفــاح املســلح وانقــاذ  ــه وابنت ــه مــن الهــرب مــع زوجت ــام مــا مكنت أي
تنظيــم املوصــل، وبعــد مــرور قرابــة العرشيــن يومــاً التحــق فردريــك اوراهــا قائــاً بأنــه 
كان مختبئــاً عنــد الســيد شــدراك يوســف أحــد اقربــاء والدتــه ملــدة خمســة عــرش يومــاً 
وهــو الــذي توســط عنــد النظــام ليعفــو عنــه ويرســله لجلــب يونــادم كنــه !!؟؟، وهــو مــا 
اكــده يونــادم كنــا ونينــوس بثيــو وبقــي يف املقــر لفــرة ال تتجــاوز الشــهر حيــث ســافر 
مــع يونــادم كنــه وهــذا األخــري الــذي تقــرر رســمياً أن يســافر إىل إيــران كمســؤول ملكتــب 
عاقــات الحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية مــع زوجتــه وبناتــه واثنــن مــن شــقيقاته الغــري 
املتزوجــات، وأمــا فردريــك اوراهــا فقــد تحجــج بانــه ال يســتطيع أن يعيــش يف املقــر حيــاة 
املقاتلــن لــذا فــكان يف نيتــه الســفر وقــد دعــم هــذا الــرأي يونــادم كنــه قائــاً بانــه ال 
يســتطيع الرؤيــة بأحــدي عينيــه كــا لديــه مشــكلة يف أحــد ركبتيــه ))تأكــد الحقــاً بأنــه 
ــاق  ــبة لرف ــة بالنس ــدود العراقي ــارج الح ــفر خ ــرض !!؟؟((، وكان الس ــن أي م ــاين م ال يع
التنظيــم خــط أحمــر لوجــود قــرار بفصــل أي رفيــق ينــوي الســفر خــارج العــراق، وهــو 
ــه ارص عــى الســفر فذهــب إىل  ــك اوراهــا لكن ــه حــول ســفر فردري ــادم كن جــوايب ليون
ــه وبعــد ســنوات تــم  ــة تقبل ــران وقــدم اوراقــه إىل االمــم املتحــدة للجــوء إىل أي دول إي
قبــول اكــر الاجئــن العراقيــن إىل أســراليا ورســمياً اصبــح فردريــك خــارج التنظيــم وال 
عاقــة لــه بزوعــا طيلــة مــدة بقائــه يف إيــران، ويف إيــران كانــت عائلــة الشــهيد يوســف 
تومــا تتهــم فردريــك بالعالــة للنظــام والتســبب يف القــاء القبــض عــى شــقيقهم يوســف 
ــاء  ــه وأبن ــن اقربائ ــر م ــذي يعت ــه وال ــة علي ــاول التغطي ــا يح ــادم كن ــه وأن يون وإعدام
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عشــريته، وكان بعــض الرفــاق القياديــن قــد اقتنعــوا باألمــر وهــو عــدم خلــو فردريــك مــن 
هــذه التهمــة أو عــى االقــل كان قــد اخفــى عنــا معلومــات مهمــة حــول القــاء القبــض 
عــى الرفــاق وطالبنــا بإعــادة فردريــك إىل مقــر الحركــة يف زيــوا إلجــراء تحقيــق عــادل 
حــول املوضــوع فجــاءين يونــادم وقــال يّل أن فردريــك يخــاف منــك وال يرغــب بالعــودة 
وإذا تعهــدت بعــدم التحقيــق معــه فانــه ســيعود إىل مقــر الحركــة ألجــراء التحقيــق معــه 
مــن قبــل الرفــاق االخريــن فتعهــدت لــه بعــدم التحقيــق معــه ولتشــكل لجنــة تحقيــق 
بــدوين فتشــكلت مــن الرفــاق القياديــن: 	- رسكــون 	- يوخنــا 	- اشــور ورجــع إىل مقــر 
زيــوا ومل اشــرك يف التحقيــق وبعــد انتهــاء التحقيــق ســألت الرفيــق رسكــون عــن نتيجــة 
التحقيــق فقــال يّل انــه يكــذب وال يقــول الحقيقــة وأن يونادم يريــد انهاء األمــر وترئته وال 
نعــرف مــاذا نفعــل فقلــت لــه أنتــم لجنــة تحقيقيــة عليكــم حســم األمــور واتخــاذ القــرار 
الصائــب ألننــي شــخصياً قــد تعهــدت بعــدم التدخــل يف املوضــوع لــي ال تكــون لــه حجــة 
بعــدم القــدوم إىل مقــر زيــوا للتحقيــق معــه وبقــي األمــر بــدون حســم مــن اللجنــة وإن 
كانــت مقتنعــة بعــدم ترئــة ســاحته، وكان فردريــك قــد قــدم مذكــرة إىل قيــادة الحركــة 
ــد مــن  ــرة للعدي ــب هــذه املذك ــم ترسي ــد ت ــه وق ــة الي ــرأ ســاحته مــن التهــم املوجه ي
األحــزاب اآلشــورية والشــخصيات رساً وبــدون موافقــة القيــادة !! إلعطــاء صــورة مغايــرة 
ملــا كان متــداوالً يف الشــارع اآلشــوري ومــن املهتمــن بالتوصــل إىل دور فردريــك يف كشــف 
التنظيــم والتعــاون مــع األجهــزة األمنيــة، وبعــد ســفره إىل أســراليا يف عــام 	99	 وحيــث 
كانــت حركتنــا بحاجــة إىل متويــل أقــرح علينــا يونــادم بتخويــل فردريــك لجمــع بعــض 
املبالــغ مــن جالياتنــا يف أســراليا لدعــم زوعــا حيــث كان زوعــا بحاجــة ماســة إىل دعــم 
مــايل فتمــت موافقتنــا لجمــع املبالــغ وليــس شــيئاً اخــر )أي عــدم اســتطاعته متثيــل زوعــا 
رســمياً( كونــه خــارج تنظيــم زوعــا، ولكــن حقيقــة األمــر كان فردريــك اوراهــا قد اســتقبل 
يف مطــار ســدين مــن قبــل جاهــري شــعبنا كأحــد أبطــال زوعــا وكمســؤول ألســراليا !!؟؟ 
وهــو مــا عرفتــه بعــد زيــاريت إىل أســراليا عــام 997	الننــا كنــا نعتمــد كليــاً عــى مســؤول 
ــى  ــتقبال ع ــرى االس ــارج وج ــال بالخ ــو لاتص ــوس بثي ــكرتري نين ــادم والس ــات يون العاق
خلفيــة االتصــاالت التــي اجراهــا يونــادم مــع مؤيــدي زوعــا واالصدقــاء كــون فردريــك هو 
أحــد مناضــي زوعــا وأركانــه وتــم تنســيبه مــن قبــل القيــادة ليكــون مســؤوال يف أســراليا، 
والــكل يعلــم كيــف تشــتت مؤيــدي زوعــا بعــد أن تســلم املســؤولية وشــّحت املســاعدات 

املاليــة لقضــاء معظــم اوقاتــه يف القــار )البوكــر مشــن(.
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إن عمليــة القــاء القبــض عــى الرفيــق يوبــرت بنيامــن حصلــت يف منطقــة الــدوره 

)حــي اآلثوريــن( ببغــداد وحســب قــول الشــاهد الرفيــق يوســف أوشــانا مرخــاي حيــث 

ــق  ــركاب شــاهد الرفي ــئ بال ــاص )فــورد( بانتظــار أن متتل ــي ب كان جالســاً يف ســيارة املن

يوبــرت قادمــاً يعــر الشــارع واملدعــو شــموئيل جــريي قادمــاً مــن الجانــب اآلخــر والتقيــا 

يف الجــزرة الوســطية للشــارع واخــرج الشــهيد يوبــرت مــن جيبــه جريــدة بهــرا وســلمها 

للمدعــو شــموئيل جــريي وعنــد عودتــه لعبــور الشــارع كان يف انتظــاره ثاثــة مــن رجــال 

األمــن ومبعيتهــم ســيارة فوكــس واكــن حيــث القيــا القبــض عليــه ووضعــوه يف الســيارة 

هــذا املشــهد ســمعته شــخصياً مــن الرفيــق يوســف وهــو مــا رواه الســيد يونــادم كنــا 

وهــو الــذي اتصــل بيونــادم واخــره عــن القــاء القبــض عــى الرفيــق يوبــرت حيــث كان 

يونــادم يف كركــوك حســب قولــه واســتطاع الهــروب إىل قريــة بليجــاين حيــث كان معظــم 

الرفــاق يف إجــازة عطــل احتفــاالت متــوز، والجديــر ذكــره يف هــذا املوضــوع أن الرفيــق 

ــداً  ــع تعه ــوك ووق ــه يف كرك ــق مع ــم التحقي ــه وت ــض علي ــي القب ــد الق ــرت كان ق يوب

بانــه غــري منتمــي إىل أي مــن األحــزاب املعاديــة ملــا يســمى بثــورة 17 متــوز وبعكســه 

يكــون مســؤوال أمــام الســلطة إذا ظهــر عكــس ذلــك، وكان قــد اتخــذ قــراراً مــن قبــل 

قيــادة الداخــل وبنــاء عــى كتــاب قيــادة منطقــة الحــركات بتجميــد نشــاطات الرفيــق 

يوبــرت ومنــع مــن الســفر إىل بغــداد ولكــن ســفره إىل بغــداد مــع يونــادم كنــه والقيــام 

ــذي جــاء اســمه يف اجتاعــات  ــرا إىل املدعــو شــموئيل جــريى وال ــدة به بإيصــال جري

ــه ينتمــي الحــزب البعــث العــريب  ــذا الشــخص كون ــاق الداخــل بعــدم االتصــال به رف

االشــرتايك هــو أمــر محــري ومريــب؟؟؟ وهــذه املعلومــات وردت عــى لســان الرفيقــن 

ــه ســافر  ــه ان ــادم كن ــا يون الســجينن أمــري أوراهــا ورعــد أيشــايا )أســحق( ومل يذكــر لن

إىل بغــداد مبعيــة الرفيــق يوبــرت، أمــا املدعــو فردريــك والــذي قــال يف تقريــره انــه كان 

مختفيــاً ملــدة 5	 يومــاً عنــد قريبــه شــدراك يوســف تأكــد لدينــا بانــه شــوهد يف األيــام 

ــوك  ــن يجــول يف كرك ــيارة أم ــل س ــرت داخ ــق يوب ــى الرفي ــض ع ــاء القب ــن الق األوىل م

وقبــل أن يلقــى القبــض عــى الرفــاق األخريــن وذهــب إىل بيــت أخــت الشــهيد يوخنــا 
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وســأل عــن مكانــه قبــل أن يلقــى القبــض عليــة يف مدينــة املوصــل وهــو مــا مل يــأيت يف 

تقريــره وهــذا مــا يؤكــد تعاونــه منــذ اللحظــة األوىل أللقــاء القبــض عــى الرفيــق يوبــرت 

إن مل يكــن متعاونــاً قبلهــا.

ويف الثــاين مــن شــهر شــباط عــام 985	 تــم تنفيــذ حكــم اإلعــدام بالرفــاق يوبــرت 

بنيامــن ويوســف تومــا هرمــز ويوخنــا ايشــو ججــو بعــد أن حكمــت عليهــم مــا يســمى 

مبحكمــة الثــورة حكــاً بإعدامهــم والســجن املؤبــد للرفــاق الباقــن وتــم إطــاق رساحهــم 

بعــد ســنتن لشــمولهم بالعفــو عــن السياســين الصــادر مــن مجلــس قيــادة الثــورة.

والجديــر ذكــره يف هــذا املوضــوع حــول شــحة املعلومــات وعــدم اكتــال التحقيــق 

ــدم  ــرت وع ــق يوب ــى الرفي ــض ع ــاء القب ــن يف الق ــوع واملتعاون ــة املوض ــف حقيق لكش

موافقــة الســكرتري الســابق نينــوس بتيــو والاحــق يونــادم كنه إلعــادة التحقيق ومشــاركة 

الســجناء املطلــق رساحهــم بعــد ســنتن وتوثيــق املعلومــات التــي لديهــم للوصــول إىل 

الحقيقــة ومعرفــة االســباب التــي أدت إىل إلقــاء القبــض عــى تنظيــم زوعــا يف بغــداد 

ــق يف هــذا املوضــوع الحســاس  ــادة التحقي ــي رســمياً بإع وكركــوك بالرغــم مــن مطالبت

واملهــم علــا أنــه كان قــد تــم أرفــاق نســخة مــن طلبــي االخــري حــول املوضــوع ومل يــأيت 

الجــواب الشــايف حــول املوضــوع...

هرمز زيا بوبو

دهوك – 2014

)أنا ال يرشفني أن أكون ضمن تنظيم يكون قادته أو بعض من أعضاء اللجنة املركزية 

من املتعاملني مع أجهزة النظام الصدامي كمعتمدين( الخالد )هرمز زيا بوبو(

)وهكــذا ســيبقى هــذا املوضــوع املهــم والحســاس ناقصــا مــن دون إمتــام بســبب 

رحمــة املــوت التــي جعلتنــا أن نفتقــد كاتبــه. وهــل هنالــك مــن ســتكتنفه الغــرية مــن 

ــة اآلشــورية ويتجــرأ باألخــذ  ــة الدميقراطي ــل األول للحرك املخلصــن مــن أعضــاء الرعي

عــى عاتقــه تكملــة هــذا املوضــوع ومــن دون تزويقــات ومجامــالت ورتــوش !!؟؟(... 

)الكاتــب أويــا أوراهــا(
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القسم الثاني
كتابات ماجد أيشو بقلم المناضل 
الخالد دكتور هرمز زيا بوبو
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مقدمة

ــة،  ــة والواقعي ــه الفكري ــية وبطروحات ــه السياس ــريا بأحداث ــم كب ــذا القس ــر ه يعت

ــو  ــا بوب ــز زي ــق هرم ــام الرفي ــه ق ــرية وعلي ــة وخط ــع هام ــى مواضي ــن ع ــه يتضم كون

بنرشهــا تحــت أســم مســتعار كتابــات )ماجــد أيشــو( وذلــك ألســباب أمنيــة منهــا عــى 

ــة  ــة الدميقراطي ــادة الحرك ــن قي ــاء م ــض أس ــور بع ــو ظه ــرص ه ــال ال الح ــبيل املث س

اآلشــورية )زوعــا( كمعتمديــن مرتبطــن بدوائــر املخابــرات الصداميــة بحســب الوثائــق 

ــن  ــك ع ــام 	00	 ناهي ــي يف ع ــام الصدام ــقوط النظ ــد س ــام 006	 بع ــت ع ــي رسب الت

ــراد  ــه وأف ــة مبــا سيشــكلونه خطــرا عــى حيات ــادة الرزاني ــدة مــع القي عاقاتهــم الوطي

عائلتــه، والســبب األخــر هــو التطــرق إىل مواضيــع وحقائــق يف غايــة الحساســية التــي 

طاملــا أخفتهــا قيــادة التنظيــات املحســوبة عــى شــعبنا، إضافــة إىل اإلفصــاح رصاحــة 

ــه القومــي بشــتى  ــة اآلشــورية ومحــو أرث عــن اســتبدادية زعامــات الكــرد لصهــر الهوي

ــادة الحركــة  ــه املتخفــن يف قي ــه وبالتعــاون مــع مريدي ــة واملتاحــة لدي الوســائل املمكن

ــورية. ــة اآلش الدميقراطي

مالحظة:

حيــث أدرجــت اســم الرفيــق هرمــز زيــا بوبــو يف نهايــة كل املقــاالت الخاصــة بهــذا 

القســم بــدال مــن االســم املســتعار ماجــد ايشــو

)الرجال ميوتون لكن مبادئهم ال متوت( د. عيل الوردي 

أويا أوراها / حزيران 2020 

ملبورن - أسرتاليا
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أضواء عى الساحة السياسية اآلشورية العراقية

صــورة قامتــة وغامضــة تتكــرر ملســتقبل شــعبنا عــى أرضــه التاريخيــة ونحــن عــى 

عتبــة بنــاء عــراق جديــد تتضــح مامحهــا يــوم بعــد اخــر كلــا بقــي مــن يديــر دفــة 

ــة بسياســة القبــول باألمــر الواقــع ومــا يفــرض  ســفينتنا السياســة بهــذا الشــكل املتمثل

علينــا مــن الخــارج والتــي أصبحــت مكشــوفة للجميــع، كــا إن عــدم اإلميــان بالعمــل 

ــا  ــي تبنته ــة الت ــة للسياس ــوه القبيح ــن الوج ــرى م ــي االخ ــر ه ــض اآلخ ــي ورف الجاع

ــي  ــليلة السياســة الت ــا س ــن اعتباره ــة يف الوطــن وميك ــا العامل ــا معظــم أحزابن واتبعته

انتهجتهــا كنائســنا نحــو الفــي عــام مضــت والتــي اوصلتنــا إىل مــا نحــن عليــه مــن ترشذم 

واضطهــاد، ويكفــي ان نذكــر أحزابنــا ومؤسســاتنا املختلفــة عــن جــدوى وجودهــا وعدمه 

ــا القوميــة، ال يشء  مــاذا كان ســيختلف عــى الســاحة السياســية العراقيــة تجــاه قضيتن

بالتأكيــد، وميكــن القــول كان ميكــن ان يكــون أفضــا يف حــال عــدم وجودهــم، فخــال 

ــى  ــنا ع ــاهدنا انفس ــداد ش ــة يف بغ ــقوط الطاغي ــد س ــص بع ــة وباألخ ــنوات املاضي الس

الســكة التــي تقودنــا مئــات الســنن إىل الــوراء لتفتــح الجــروح املندملــة وتعــود بنــا إىل 

الخــاف املذهبــي والكنــي والتعصــب االعمــى املقيــت الــذي عصــف بشــعبنا طمعــا 

ــا  ــذي يضطهدن ــي ال ــم الرئي ــاء الخص ــة ارض ــية ومحاول ــخصية والسياس ــة الش باملصلح

جميعــا مــن أجــل كــرس شــوكة األخ اآلخــر، كل هــذا حصــل مؤخــرا بســبب قــرار غــري 

ــة شــخص واحــد لعقــد مؤمتــر تســمية يجــرى  ــم واحــد ورغب صائــب صــدر عــن تنظي

تحــت خيمتــه ســاه مســبقا وحســب اهوائــه والــذي هــدف يف العلــن توحيــد شــعبنا 

يف تســمية مركبــة والغايــة الحقيقيــة هــي إلعــادة الخافــات العتيقــة بــن ابنــاء الشــعب 

ــوم  ــاء الل ــم الق ــن ث ــا وم ــاه امتن ــا تج ــاىس واجباتن ــض لنتن ــى البع ــا ع ــد وتأليبن الواح

املســبب إلخفاقاتنــا وتهميــش شــعبنا عــى بعضنــا البعــض وبالنتيجــة الرضــوخ والقبــول 

مبــا يحصــل لشــعبنا، وســنبقى عــى حالنــا نــدور يف دائــرة الــرصاع املفرغــة التــي وضعنــا 

فيهــا اعــداء هــذه االمــة منــذ دخولنــا املســيحية وإىل يومنــا هــذا وسنســتمر يف وضعنــا 

طاملــا كانــت أحزابنــا القوميــة وبعــض رجــاالت الديــن تســتلم مخصصاتهــا مــن مصيــف 

ــف أو  ــاذ املوق ــك أو اتخ ــكار ذل ــم ان ــتطيع أي منه ــليانية وال يس ــن والس ــاح الدي ص
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ــام  ــة وس ــش بحري ــعبنا يف العي ــات ش ــي طموح ــذي يلب ــب ال ــح والصائ ــرار الصحي الق

ــدم  ــم بع ــم وخيانته ــن عمله ــراه، مرري ــم أو إك ــن دون ظل ــة م ــه التاريخي ــى أرض ع

اســتطاعة شــعبنا مــن متويــل مقراتهــم الكارتونيــة املنتــرشة يف العديــد مــن املحافظــات 

ــا  ــتطيع يوم ــة ال يس ــذه العقلي ــن كان به ــا م ــعبنا، ويقين ــاء ش ــا ابن ــد فيه ــي يتواج الت

ــه، واســتمراره  ــاط نهجــه الفكــري مبــن ميول ــوب الرتب ان يتخــذ املوقــف القومــي املطل

بالعمــل مرهــون بتلــك املخصصــات التــي يتقاطــرون عليهــا شــهريا، وكــا يقولهــا البعــض 

ــح  ــا دلخــا باآلشــورية( وبالعــريب الفصي ــا اكل عيــش )خلت ــاء انه ــدون خجــل أو حي وب

ارتــزاق، هكــذا تحولــت أحزابنــا إىل غيــوم ســوداء تحجــب شــمس الحقيقــة عــن أبنــاء 

ــا درب  ــا نأمــل منهــا أن تكــون القناديــل التــي تــيء لن شــعبنا وعــن العــامل والتــي كن

الحريــة والكرامــة والرائــدة يف الدفــاع عــن قضايانــا املصرييــة وليــس تريــر اضطهاداتنــا 

والتغطيــة عــى اســتيطان قرانــا واغتصــاب أراضينــا و قتــل وإهانــة لشــبابنا ومــا ناقيــه 

مــن تهميــش وتغييــب ومحــو لهويتنــا القوميــة والســكوت عــى عــدم قبولنــا يف وظيفــة 

ــو  ــذي يدع ــر ال ــن الرئيســين، األم ــن الكردي ــا إىل أحــد الحزب ــد انتاءن ــل إال بع أو عم

إىل الريبــة والحــذر يف التعامــل مــع هــذه األحــزاب واملؤسســات التــي تدعــي القوميــة 

والوطنيــة زورا وبهتانــا والتــي امســت وبــاال عــى شــعبنا ومرتعــا لــكل مــن هــب ودب 

مــن أجــل متشــية مصالحــه الشــخصية كــا أصبحــت حجــر عــرة أمــام مثقفينــا وجميــع 

ابنــاء شــعبنا الغيــارى للقيــام بــاي عمــل يهــدف إىل توحيــد الجهــود إلنقــاذ شــعبنا مــن 

ــع  ــون يف الظــام وال يدركــون مواق ــن يتقاتل ــا املشــابهة للذي ــي وضعــوه فيه ــة الت املحن

الخصــوم.

وجديــر باإلشــارة إىل الــوزارة الجديــدة التــي اعلــن عنهــا بدايــة شــهر حزيــران الحــايل 

ــا اليتيمــة باســكال ايشــو  ــن( وفيهــا اســم وزيرتن )نأمــل لهــا النجــاح يف برنامجهــا املعل

التــي انيطــت بهــا وزارة املهجريــن واملغربــن وكانــت محــل اهتــام ونقــد العديــد مــن 

أحزابنــا وشــخصياتنا فمنهــم مــن رأى فيهــا كل الخــري والركــة وذهــب البعــض يف عقــد 

آمــال كبــرية عليهــا ومحاولــة البعــض التقــرب اليهــا لعلهــم يحصلــون عــى مــا فقــدوه 

مــع مــن كان قبلهــا يف مجلــس الحكــم ومنهــم مــن رأى عكــس ذلــك متامــا، قــد اتفــق 

ــر  ــا تعت ــة برمته ــان العملي ــد ب ــول وازي ــي أق ــن ولكن ــع اخري ــف م ــع البعــض واختل م

تكحيــل وليــس متثيــل ويــا ليتهــا كانــت مواليــة ليونــادم كنــا كــا وصفهــا البعــض وغــري 
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مواليــة ملــن عينهــا يف ذلــك املنصــب وهــو الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين ))تكونــت 

لجنــة اختيــار الــوزراء والرئاســة مــن مســعود البــارزاين إضافــة إىل عــريب ســني وعــريب 

ــون  ــة إىل ك ــا إضاف ــه والده ــي الي ــذي ينتم ــي(( ال ــر اإلبراهيم ــة األخ ــيعي برئاس ش

ــادة الحركــة  ــا لقي ــم بطلــب مــن الحــزب املذكــور ولريشــح زوجه عودتهــا إىل الوطــن ت

الدميقراطيــة اآلشــورية يف مؤمتــر عــام 997	 وليــس بطلــب منهــا أي مــن الحركــة كــا 

يظــن البعــض وهــو األمــر الــذي ئوســف لــه حقــا، وتزامنــت حقيبتهــا الوزاريــة املتعلقــة 

ــاء  ــري ابن ــة لتهج ــة والكاذب ــات املغرض ــن الدعاي ــة م ــراب بإطــاق حمل ــري واالغ بالتهج

شــعبنا إىل أســراليا كــا حصــل يف بدايــة الســبعينات وقــد انتــرشت بــن صفــوف شــعبنا 

كالنــار يف الهشــيم واخــذ البعــض يحــزم حقائبــه واخريــن ينتظــرون التأكــد مــن الخــر 

ومنهــم مــن وصــل إىل الــدول املجــاورة، إشــاعات مدسوســة مــن قبــل اعــداء شــعبنا يف 

هــذا الوقــت الحــرج بالــذات الــذي ضــاق فيــه العراقيــن ذرعــا مــن االوضــاع املأســاوية 

التــي يتعرضــون لهــا يف مختلــف املــدن العراقيــة وباألخــص شــعبنا الــذي يتعــرض ابنــاءه 

إىل االبتــزاز وخطــف أطفالهــم واالغتيــاالت بحجــة عملهــم مــع األمريــكان يف حــن هنــاك 

مــن الكــرد والعــرب الذيــن يعملــون مــع األمريــكان تصــل نســبتهم إىل أكــر مــن 90% وال 

تصــل نســبة الذيــن اســتهدفوا 	% يف حــن بلغــت االغتيــاالت بــن صفــوف ابنــاء شــعبنا 

ــة  ــدر املرجم ــا الغ ــر ضحاي ــت آخ ــداد وكان ــل وبغ ــة املوص ــن 95% يف مدين ــر م إىل أك

ســنابل نوئيــل التــي قتلــت يف مدينــة املوصــل بتاريــخ 	/ 6/	00	 مــن قبــل مســلحن 

ــة الطــب البيطــري ومل تذكــر وســائل االعــام عنهــا شــيئا  مجهولــن وهــي خريجــة كلي

ــا  ــم تدريبه ــة ت ــرق تابعــة لألحــزاب الكردي ــاالت والتفجــريات إىل ف ــر االغتي وتعــزى أك

يف إرسائيــل قبــل ســقوط النظــام لــزرع الرعــب والخــوف بــن العراقيــن وزعزعــة األمــن 

واالســتقرار يف البلــد مــا يتيــح للقــوات األمريكيــة البقــاء يف العــراق اطــول مــدة ممكنــه، 

كــا تســتغل األحــزاب الكرديــة املوقــف بواســطة هــذه الفــرق لصالحهــا لتفريــغ العــراق 

ــدم  ــراق وع ــال الع ــة يف ش ــم املتبقي ــن مناطقه ــم م ــورين وازاحته ــكانه اآلش ــن س م

التفكــري بالعــودة بالنســبة إىل املهاجريــن واملغربــن وبالتــايل تســهيل تنفيــذ مخططاتهــم 

ــن  ــن م ــة مدعوم ــتانهم( املزعوم ــة إىل )كردس ــاحة ممكن ــر مس ــم أك ــيم وض يف التقس

بعــض الكنائــس املشــبوهة واملرتبطــة بالصهيونيــة العامليــة وعــى ســبيل الذكــر اســتطاع 

ــود يف  ــة اليه ــت ملكي ــي تثب ــكات الت ــى املستمس ــول ع ــن الحص ــي م ــش األمري الجي

ــن  ــر ع ــض النظ ــن تغ ــوب( يف ح ــس يعق ــة يف نف ــل )لغاي ــلمها إىل ارسائي ــراق وتس الع
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االنتهــاكات التــي تعــرض اليهــا شــعبنا بعــد عــام 	99	 مــن قتــل وترشيــد واســتيطان 

لقرانــا واغتصــاب أراضينــا وتكريــد لريفنــا وهــم الذيــن يدعــون الحريــة والدميقراطيــة 

للعــراق واملســاواة بــن ابنــاءه .

يف الوقــت الــذي ندعــو ابنــاء الشــعب اآلشــوري الغيــارى عــى قضيتهــم وحقهــم يف 

الحيــاة الكرميــة عــى أرضهــم التاريخيــة لــرص الصفــوف وتوحيــد الجهــود واالبتعــاد عــن 

األنــا والعمــل الجــاد مــن أجــل عــراق حــر كريــم يســوده االحــرام املتبــادل بــن ابنــاءه 

ــا  ــا مه ــن بحقوقن ــا مطالب ــن عليه ــا ســنبقى صامدي ــور بانن ــأرض آش ــاً، نقســم ب جميع

كلــف الثمــن ومهــا طــال الزمــن وليبــارك اللــه مســعانا جميعــاً. 

هرمز زيا بوبو 

8 – حزيران – 2002 
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باسم حنا عنكاوي ومنرود البازي قنديل ينضب 

زيته

مل أكــن ألرد عــى مــا كتبــه املدعــو منــرود البــازي بعنــوان )مهــاً يــا صاحبــي فلســت 

ــب  ــوال طل ــة ل ــات مقرف ــا مــن كل ــا جــاء فيه ــة( وم ــك الحقيق ــت وحــدك مــن ميتل ان

األصدقــاء وتأكيدهــم عــى الــرد )...( فيــا كتبــه مــن انشــاء وعــدم موضوعيــة ومحاولتــه 

تســويف القضيــة اآلشــورية وتقزميهــا واختزالهــا يف شــخص يونــادم كنــا مبحاولتــه الدفــاع 

عنــه مــن خــال وصفــه بالجبــل الشــامخ وضمــري الشــعب وقضيتــه ومل اشــأ ان اخــذل 

قــرايئ الذيــن ينتظــرون دامئــا معرفــة حقائــق األمــور ومــا يجــري عــى الســاحة اآلشــورية 

العراقية. 

ــذ  ــا شــخص معــروف من ــادم كن ــه إن الســيد يون ــازي بقول ــا الب وقــد صــدق صاحبن

ــبعينات.... الس

ــة يف  ــام الجامع ــذ أي ــدي من ــروف ل ــادم مع ــأن يون ــك ف ــل الش ــا ال يقب ــم ومب نع

ــبيبة  ــة والش ــاد الطلب ــى إىل اتح ــة وانتم ــة الصوراني ــم الكردي ــاك تعل ــليانية وهن الس

الكــردي والتحــق بالحركــة الكرديــة عــام 	97	 و مــن ثــم العــودة إىل الصــف الوطنــي 

ــة  ــدرايس األخــري يف الجامع ــام ال ــه للع ــد وتكملت ــع النظــام البائ ــه م ــام 975	 وتعاون ع

ــد أن  ــة بع ــا الخارجي ــات زوع ــام 	98	 كمســؤول العاق ــران ع ــه إىل إی ــم ذهاب ــن ث وم

ــتطيع  ــس ليس ــن أي مناف ــص م ــادة والتخل ــه يف القي ــى رفاق ــض ع ــاء القب ــبب بألق تس

ــرة  ــد اتضحــت املؤام ــة ومقدســاتها وق ــر مخطــط اســياده يف التاعــب مبصــري األم متري

جليــاً لــكل ذي بصــرية يف املؤمتــر الشــرياتوين )الكلــداين الرسيــاين اآلشــوري( والتــي جــاءت 

نتائجــه منســجمة مــع متطلبــات األحــزاب الكرديــة وتلبيــة لطموحاتهــم يف اقامــة إقليــم 

كــردي ولتحقيــق أحامهــم يف االنفصــال مســتقباً، بالضــد مــن توجهــات ابنــاء الشــعب 

ــات التــي تطالــب بوحــدة العــراق أرضــاً و شــعباً، و  ــات و القومي اآلشــوري وكل العرقي

فعــاً بــادر زعــاء األكــراد بالتطبيــل والتزمــري ملقولــة ان الفدراليــة هــو مطلبــاً عراقيــاً 
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قبــل ان يكــون كرديــاً أمــا قــول صاحبنــا )مل اقــرأ أو اســمع يومــاً الي اذاعــة أو تلفزيــون 

أو عــى صفحــات جريــدة محليــة أو عامليــة كلمــة جارحــة أو نابيــة أو تهجــم مــن الســيد 

ــد  ــو ماج ــدى » ایش ــوري و اتح ــر آش ــوري أو غی ــرف آش ــة أو ط ــى أي جه ــادم ع يون

ومــن لــف لفــه أن يثبــت عكــس ذلــك....(، حســناً )...( والــذي يبــدو أحــد کاردینــاالت 

زوعــا ولتأخــذ الجــواب مــن حلفــاءك الجــدد يف الحــزب الوطنــي اآلشــوري و املنظمــة 

اآلثوريــة الدميقراطيــة ونــدوات يونــادم يف أوربــا وامريــكا مســجلة عــى أرشطــة الفيديــو 

والبيانــات التــي وزعهــا خــال عــرش الســنوات املاضيــة و يتهــم فيهــا الحزبــن املذكوريــن 

ــون  ــا ويغتصب ــون قران ــن يحتل ــن الذي ــري اآلشــورين م ــا يخــص غ ــا م ــم، أم بشــتى الته

ــه فعــل ولكــن لألســف )ال مــن مثــو و ال مــن كمــو(  ــا ليت ــون شــبابنا في ــا ويقتل أراضين

ــل  ــل الســوري، ومل يكتفــي بالســكوت باعتبارهــا مــن عامــات الرضــا ب كــا يقــول املث

راح يدافــع عــن مارســات األحــزاب الكرديــة وقياداتهــا جهــاراً بحيــث أصبحــت ســمة 

ــى  ــه متهجــاً ع ــه ورشوحات ــه وتحاليل ــه وندوات ــاً يف كل مقابات ــاً دامئي واضحــة ومنهج

الذيــن يطالبــون بإعــادة أراضينــا وقرانــا املغتصبــة ويفضحــون مارســاتهم بقولــه )هنــاك 

ــن الشــعب اآلشــوري والكــردي( ومتســراً عــى  ــدة ب ــد تخريــب العاقــة الجي مــن يري

القتلــة الذيــن طالــت أياديهــم ابنــاء شــعبنا املناضــل.

وحــول عنــوان رده املغــري بامتاكــه الحقيقــة التــي مل تظهــر يف أي ســطر مــن كامــه 

ــن ال يســتطيعون  ــاظ الســاطن الذي ــه مبــرض وع ــن تشــخيصه بإصابت ــا م ســوی متكنن

ــه العظيمــة والشــبيهة مبنجــزات  أن يشــاهدوا غــري ســيدهم وربيــب نعمتهــم ومنجزات

البطــل القومــي والقائــد الــرورة ومهنــدس الحكــم الــذايت و.و.و.

 وقــد اتخــذ صاحبنــا عــدم ذكــري االســاء املؤمتــرون وماهيتهــم نقطــة للطعــن بقوله 

ــة والتــي حــاول ماجــد ايشــو التهــرب  ــة املؤمتــرون ومؤهاتهــم العلمي )أمــا عــن ماهي

منهــا مــن هــذا املوضــوع.... انهــم النخبــة الحقيقيــة لشــعبنا النخبــة السياســية والثقافيــة 

والدينيــة(.

ــت  ــن يف الوق ــن واملتآمري ــن املؤمتري ــرد م ــن أي ف ــكام ع ــذ ال ــة مل أحب يف الحقيق

الحــارض حيــث العديــد منهــم مــن تنقصــه املعلومــات حــول خفايــا األمــور كــا انهــم مل 

يشــاهدوا غــري زعــاء زوعــا وقســم آخــر مــن الذيــن تظهــر اســائهم يف ملفــات النظــام 

البائــد والتــي حصــل عليهــا زوعــا بطــرق مختلفــة )بعضهــا مــن الجاهــري التــي حصلــت 



	0	

ــف  ــة باملل ــر( املتعلق ــم آخ ــة ورشاء قس ــر الدول ــب لدوائ ــلب والنه ــاء الس ــا اثن عليه

اآلشــوري الــذي تكلــم عنــه الكاتــب املعــروف ابــرم شــبريا الــذي انتقدتــه يف حينهــا عــى 

مــا كتبــه بعــد زيارتــه للوطــن بعنــوان )حريــة موطنــي آشــور( التــي تعتــر بحــد ذاتهــا 

ــاً )ومــن املســائل  ــث أردف قائ ــارشاً لعــدد مــن الشــخصيات اآلشــورية حي ــدا مب تهدي

التــي اثــارت اهتامــي الكبــري اثنــاء زيــاريت ألرض الوطــن املحــررة هــو حصــول إحــدى 

ــاز  ــة وجه ــن العام ــات األم ــن ملف ــري م ــدد كب ــات اآلشــورية السياســية عــى ع التنظي

املخابــرات العامــة للنظــام البعثــي املقبــور والخاصــة باملكائــد والوشــايات التــي تعــرض 

ــا أدهشــني أكــر هــو ورود بعــض  ــا. وم ــاء أمتن ــاء مــن ابن ــن الرشف ــا بعــض املناضل له

ــي  ــع ازالم النظــام والت ــذارة م ــت تتعامــل وبق ــي كان اســاء الشــخصيات اآلشــورية الت

ــا....(. ــاء أمتن ــاء مــن أبن لعبــت دوراً قــذراً يف االيقــاع باألبري

وقــد اســتعمل هــذا امللــف يف الضغــط عــى العديــد مــن املؤمتريــن باملشــاركة بالرغم 

مــن أنفهــم خوفــا مــن الفضيحــة والحقيقــة ســتظهر عاجــاً أم آجــاً امــا تبجــح صاحبنــا 

بــويل نعمتــه املتواجــد يف مقــر فدائيــي صــدام ســابقاً والــذي يوحــي بكامــه بأنــه القائــد 

املنتــرص فالتعليــق عــى املوضــوع بحــد ذاتــه طويــل وعريــض ولكــن إذا ســمح لنــا مــن 

تبقــى مــن الوطنيــن بــأن أشــبهه بالدميــة التــي تعمــل بالبطاريــة األمريكيــة - الكرديــة 

التــي تشــحن مــن واشــنطن تحــت حراســة الدبابــات االنكلوامريكيــة فــا عــزة وال فخــر 

ملــن كان يف هــذا املوقع. 

امــا الســات التــي جــاءت يف موضوعنــا عــى املكشــوف والتــي يصفهــا بالجارحــة 

والنابيــة والتــي مل أيت عــى ذكرهــا ليســتطيع صاحبنــا مــن قــراءة وفهــم مــا نكتبــه فهــي 

صفــات اهــاً بأصحابهــا وال يجــوز ذكرهــم مــن دون صفاتهــم املعروفــة. واذكــر صاحبنــا 

بــأن ماجــد ایشــو ليــس منافســاً الحــد وال اريــد ان اكــون منافســاً ألظهــر عــى شاشــات 

التلفــزة واتلــو عــى الجاهــري منجــزايت ولكننــي بــكل فخــر اقولهــا بأننــي صوت الشــعب 

اآلشــوري املخنــوق واملخــدوع بقادتــه مــن الحرباويــن املتلونــن والدجالــن وعنــد ماجــد 

ایشــو الخــر اليقــن والنــرص لقضيتنــا العادلــة. 

هرمز زيا بوبو 
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رد عى )حرية موطني آشور( للكاتب املعروف 

أبرم شبريا

ــوى  ــه نين ــذ ســقوط عاصمت ــخ الشــعب اآلشــوري الســيايس واالجتاعــي من أن تاري

ــري،  ــا الكث ــا منه ــي تعلمن ــر والت ــيء بالتجــارب والع ــا هــذا م ــام 		6 ق.م وإىل يومن ع

حيــث تعــرض خــال هــذه الفــرة والحقبــة الزمنيــة الطويلــة إىل أبشــع املجــازر واملــآيس 

ــا وان  ــون عــى خــريات بلدن ــه ومــن املتكالب ــدي جريان وآالم ال تعــد وال تحــى عــى أي

ــى  ــوده والزال حت ــات وج ــه ألثب ــا لدي ــى مب ــد ضح ــد آالف األميال. لق ــى بع ــوا ع كان

اللحظــة يناضــل مــن أجــل حقــه املــرشوع )حــق الوجــود القومــي يف أرضــه(. ولألســف مل 

يســتطيع حتــى لحــد اآلن مــن تحقيــق أمانيــه، وقــد أخفقــت جميــع أحزابنــا ومؤسســتنا 

القوميــة والدينيــة يف تحقيــق الهــدف املنشــود ونعــزو الفشــل إىل أســباب عــدة، تــأيت يف 

مقدمتهــا، عــدم اســتعداد ملــن يشــغلون قمــة الهــرم أو القيــادة بالتضحيــة، لقلــة اإميانهم 

باملقــدرة عــى تغيــري الواقــع الــذي نعيــش فيــه، ولعــدم اميانهــم بالنــرص لضعــف معرفتنا 

بقــوة قضيتنــا وعدالتهــا، وبالتــايل محاولــة املحافظــة عــى مــا هــو موجــود خوفــاً مــن 

فقدانــه واســتمرار مصالحهــم الشــخصية كأفضــل وســيلة للبقــاء.

)حريــة موطنــي آشــور( عنــوان لزيــارة قــام بهــا الكاتــب أبــرم شــبريا لبغــداد إللقــاء 

ــى  ــة( واملنشــورة ع ــة الراهن ــا يف املرحل ــية وأهميته محــارضة باســم )األحــزاب السياس

صفحــات اإلنرنــت عــر فيهــا عــن موقفــه الغــري النزيــه وتحليلــه الغــري الدقيــق، وتحيــزه 

الفاضــح لجانــب جاعــة يونــادم كنـّــا الســكرتري العــام للحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية، و 

املنظمــة اآلثوريــة الدميقراطيــة بقولــه ))التكاثــر الفطــري ألحــزاب اآلشــورية و التحالفات 

الجديــدة التــي ظهــرت عــى الســاحة يف اآلونــة األخــرية، فقــد أثــري حولهــا الكثــري مــن 

ــى  ــدة ع ــزاب املتواج ــن، وأن األح ــورين العراقي ــر اآلش ــتهجان يف نظ ــتغراب واالس االس

الســاحة العراقيــة تكفــي بالقيــام باملهــات املطلوبــة يف املرحلــة، و ليــس هنــاك حاجــة 

ــدوالرات التــي تــرصف عــى تذاكــر الســفر وفتــح مقــرات  لقــدوم أحــزاب املهجــر، فال
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ــاء  ــية ألبن ــة الحاجــات االساس ــت لتلبي ــو رصف ــري ل ــع بكث ــون انف ــداد تك ــدة يف بغ جدي

أمتنــا يف العــراق((.

يبــدو أن املوقــف الــذي اتخــذه كاتبنــا ابــرم شــبريا قــد أوقعــه يف شــباك كان يف غنــى 

عنهــا إذا مــا اعترنــاه كاتبــاً غــري منحــاز إىل أيــة جهــة، يتدخل يف شــؤون الوطــن واألحزاب 

اآلشــورية العاملــة ومينــع عــى غــريه هــذا الحــق، ويوجــز املوضــوع الســيايس اآلشــوري 

ــن  ــرات األحــزاب ويعــرف بحزب ــدوالرات عــى مق ــن ال ــة رصف بضــع م ــه بعملي برمت

آشــورين فقــط واللــذان جــاء ذكرهــا )احدهــا مطكســتا املوجــودة يف ســوريا ليــس لهــا 

أي تأثــري أو جــود عــى الســاحة العراقيــة( كــون الحزبــن تنطبــق عليهــا نظريتــه وعلومــه 

السياســية يف توفــر رشوط األحــزاب فيهــا مــن حيــث قــدم تأســيس مطکســتا وتنظيمهــا 

الــذي يعــود لعــام 957	 و نضــال زوعــا و تضحياتــه )ال أحــد يســتطيع نكــران ذلــك( و 

كأنــه يريــد أن يقــول أتبعــوا هــؤالء، متغافــاً أن الكثــري مــن األحــزاب التــي توفــرت فيهــا 

الــرشوط أمســت يف خــر كان، وحــزب البعــث العــريب االشــرايك يف العــراق خــري دليــل 

عــى ذلــك فانظــر مــاذا فعــل بالعــراق و شــعبه.

ــال  ــا خ ــه قضيتن ــت إلي ــا أل ــه وم ــوري وتحليل ــع اآلش ــتقراء الوض ــا باس ــإذا قمن ف

ــع  ــدي جمي ــى اي ــا ع ــه قضيتن ــت الي ــي وصل ــة الت ــرية والنتيج ــنوات األخ ــرش الس الع

األحــزاب العاملــة يف الوطــن وبــدون اســتثناء وبعــد أن أصبحــت كنيتنــا مســيحين فقــط 

وألول مــرة يف التأريــخ ويف قامــوس العــراق الســيايس بالرغــم مــن توفــر الظــروف الذاتيــة 

واملوضوعيــة مــن أجــل العمــل إلقــرار وجودنــا القومــي يف الوطــن، ال يســعني إال القــول 

يف قيــادة هــذه األحــزاب بأنهــا قــد امســت كيــس القامــة التــي تنتظــر مــن ينتشــلها 

ــخ. ــة التاري لريميهــا يف مزبل

والجديــر ذكــره هنــا باعتبــار الحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية أمــل الجاهــري كانــت 

ــة  ــم يف الحكوم ــاظ عــى مناصبه ــازار املســاومات بالحف ــاقة يف دخــول ب ــا السبـّ قيادته

والرملــان الكرديــن عــى حســاب أمتنــا وقضيتــه وجعلــت حقوقنــا القوميــة قــاب قوســن 

مــا ينــذر بالخطــر املحــدق وانهيار آمــال شــعبنا والجاهــري التــي انتظــرت طويــاً يف 

حــال عــدم اقــرار حقوقنــا القوميــة يف الدســتور االســم املزمــع كتابتــه بعــد فــرة ليســت 

بالطويلــة.
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ان الشــعب اآلشــوري أن نفــض يديــه مــن هــؤالء وينتظر مــا يخفيــه لهــم املســتقبل 

ــه يف  ــق أحام ــة لتحقي ــورة وجريئ ــرة متط ــزاب بنظ ــاف أح ــدة أو ائت ــزاب جدي يف أح

ــا ابــرم شــبريا االقــرار أو إدخــال كلمــة  ــد لكاتبن اثبــات حقــه القومــي عــى أرضــه، والب

االنشــقاق - ائتــاف األحــزاب - تأســيس أحــزاب جديــدة - تجمعــات إيّل قاموســه 

الســيايس وتطبيقهــا عــى الشــعب اآلشــوري كبقيــة شــعوب األرض ألننــا لســنا مســتثنن 

عنهــم، لكنــه يتضــح أن املوقــف الــذي اتخــذه كاتبنــا العزيــز مل يــأت عــن تحليــل أو فهــم 

أو أدراك إمنــا جــاء مــن التــرسع يف اتخــاذ املواقــف أو عــدم درايــة يف األمــور أو بســبب 

التلقــن الــذي تعــرض لــه مــن بعــض املســيئن إىل القضيــة اآلشــورية، ورمبــا )واللــه أعلم( 

كنــت هنــاك صفقــة أو دوافــع أخــرى منفعيــة ومصلحيــة إذا جــاز التعبــري، كأن يكــون 

قــد وعــد كاتبنــا بحقيبــة وزاريــة أو منصــب ســفري يف دولــة )والتــي ال أســتكرها عليــه( 

لكــن ليــس عــى حســاب شــعبنا و قضيتــه.

وختامــاً اقــول إن الحريــة الحقيقيــة لبــادي آشــور تــأيت عندمــا تكــون هنــاك عدالــة 

ــة  ــة، وليســت الحري ــا املغتصب ــوازن الســيايس وعــودة أراضين ــة وشــيئاً مــن الت اجتاعي

يف اقامــة نــدوة أو اعتــاء أحــد املناصــب ولقــاء بعــض الشــخصيات ولرمبــا لــن يســمح 

لــك يف املــرة القادمــة بإقامتهــا، وليســت الحريــة يف كيــل املديــح ملــن كان حتــى األمــس 

يدافــع عــن كــريس النظــام وكانــوا الســبب يف متزيــق أوصــال شــعبنا لخدمــة مصالحهــم 

االســتعارية وأن كنــت تعيــش بــن ظهرانيهــم.

ــك  ــى مكانت ــن املشــهد الســيايس الحــايل واملحافظــة ع ــاد ع ــك االبتع ــي ل ونصيحت

ــه بــدون  يف الدفــاع عــن همــوم األمــة وحقوقهــم املرشوعــة للعيــش بســام مــع جريان

ضغــط وإكــراه.

هرمز زيا بوبو 

 5 - اب - 2003
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قيادة زوعا... ومسار نعشها األخري

ــف  ــا ال تختل ــوع بانه ــدام املخل ــام ص ــقوط نظ ــد س ــة بع ــات الكردي ــت الزعام اثب

عــن غريهــا مــن الزعامــات االســتبدادية و العنرصيــة بــل نســتطيع القــول أنهــا فاقــت 

العنرصيــة العربيــة مبارســاتها، بســعيها إىل تقســيم العــراق إىل لفدراليتــن کرديــة 

وعربيــة وإلغــاء القوميــات األصيلــة يف البلــد كاآلشــورين والركــان وااليزيديــن وتعمــل 

بــكل مــا باســتطاعتها ألجــل توســيع حــدود فيدراليتهــا لتشــمل كركــوك ومعظــم اقضيــة 

محافظــة نينــوى فبعــد أن صــادروا ســجات العقــار ألقضيــة املوصــل بعــد دخــول القوات 

األمريكيــة - الكرديــة بحجــة املحافظــة عليهــا )بــدون وجــه حــق وال مــن ســائل يســأل( 

مل تعــاد هــذه الســجات لحــد اليــوم رغــم مــرور عــدة اشــهر ومبــارشة الدوائــر بالعمــل 

ــذه الســجات  ــب به ــو التاع ــر واضحــة وه ــدو األم ــن يف املوصــل، ويب ــتتباب األم واس

لصالحهــم بغيــة تكريــد املناطــق وتوســيع فيدراليتهــم عــى حســاب القوميــات األخــرى 

ــن  ــى م ــا تبق ــى م ــتياء ع ــو واالس ــة الطاب ــرق ملديري ــن ح ــوك م ــوه يف كرك ــا فعل وم

ــة  ــة الكردي ــم العنرصي ــوك إىل فيدراليته ــم كرك ــار لض ــس اإلط ــل يف نف ــجات يدخ الس

وعــى حســاب الركــان. إضافــة إىل التدخــل املبــارش والســافر يف شــؤون الدوائــر لتعيــن 

املــدراء واملوظفــن واســتعال لغــة التهديــد للتعــاون معهــم وأال فــأن تهمــة انتائهــم 

إىل حــزب البعــث كافيــة لطردهــم مــن مناصبهــم، وقبــل فــرة قامــت عنــارص مــن جهــاز 

أمــن البارســن )ربيــب املوســاد اإلرسائيــي( التابــع للحــزب الدميقراطــي الكردســتاين ببــث 

دعايــة بوجــوب تغيــري محافــظ نينــوى األســتاذ غانــم البصــو وفعــاً ســوف يتــم تغيــريه 

ــة  ــاليب ملتوي ــظ( وبأس ــب املحاف ــردي مرشــح املنص ــب الك ــام القادمــة )النائ يف األي

ــم أو  ــاء إىل حزبه ــع البارســن أو االنت ــاون م ــر بالتع ــن يف الدوائ ــن املوظف ــون م يطلب

كتابــة التقاريــر الدوريــة وباختصــار ميارســون سياســة الرغيــب والرهيــب التــي مارســها 

ســلفهم مــن قبــل.

ويف هــذه األيــام تقــام النــدوات واملحــارضات للمهتمــن يف صياغــة الدســتور 

ــب  ــيء الغري ــر( وال ــر برمي ــب اوام ــة )حس ــة القادم ــهر القليل ــه يف األش ــع كتابت املزم
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والعجيــب الــذي حــدث يف إحــدى النــدوات املقامــة يف مدينــة دهــوك )مركــز محاربــة 

ــه املطــران  ــن عــم غــري املأســوف علي ــام املدعــو شــابو منكيــي )اب اآلشــورية( هــو قي

حنــا قلــو( مــن عنــارص مــا يســمى بحــزب االتحــاد الدميقراطــي الكلــداين ومــن كــوادر 

الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين بالهجــوم العلنــي عــى االســم اآلشــوري قائــاً إن 

االســم اآلشــوري مشــبوه ويجــب ان نحاربــه ومننــع ذكــره يف الدســتور العراقــي. مل يــرد 

ــراد يف الحــزب  ــن أســياده األك ــن م ــه ملق ــم املســبق بان ــن لعلمه ــه أحــد الحارضي علي

ــزق  ــكام، وليــس الغريــب يف أقــوال هــذا املرت الدميقراطــي الكردســتاين ليقــول هــذا ال

األعمــى الــذي كـــرّد قريتــه مانكيــش باملشــاركة مــع عمــه املذكــور أعــاه، و لســت يف 

ــه  ــدور يف تحالف ــبهات ت ــس والش ــات العك ــوري ألثب ــم اآلش ــن اإلس ــاع ع ــرض الدف مع

الكلــداين الكــردي لتقســيم العــراق، امنــا يؤســف لــه حقــاً هــو وجــود العديــد مــن كــوادر 

الحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية يف هــذه النــدوة التكريديــة املشــبوه وبــدون أن يكــون 

لهــم كلمــة واحــدة أو ردة فعــل باملناســبة، فنصيحتــي لهــم أن يبدلــوا اســمهم اآلشــوري 

لعــدم اســتطاعتهم الدفــاع عنــه ولــي ال يهــان هــذا االســم الــذي ميثــل حضــارة وتاريــخ 

العــراق وهويتــه وحتــى ال يقعــوا يف هكــذا إشــكاالت مســتقباً وكــا يقــول املثــل )اتركــوا 

الخبــز لخبــازه( أو أن ال يحــروا مثــل هــذه النــدوات مطبقــن املثــل العراقــي القائــل 

)البــاب التــي تجيــك منــه الريــح ســده واســريح( حفاظــاً عــى مــاء الوجــه إذا كان قــد 

بقــي لديهــم يشء مــن الحيــاء وقــد اثبتــوا بســكوتهم انهــم ليســوا ســوی صعاليــك هــذه 

ــر  ــتقبل يضم ــم واملس ــم فعلته ــر له ــن تغف ــة ل ــا وان األم ــاً لتمثيله ــوا أه ــة وليس األم

الكثــري لـــ )کاردينــاالت السياســة( يف قيــادة )زوعــا(. 

هرمز زيا بوبو 

ترين األول - 2003
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عى املكشوف

يف ضــوء انعقــاد مــا يســمى باملؤمتــر العــام )الكلــداين الرسيــاين اآلشــوري( بتاريــخ 		 

-0	 لغايــة 		 -0	 يف بغــداد الــذي حــره عــدد مــن ابنــاء شــعبنا بدعــوة مــن قيــادة 

ــي  ــع ممث ــث من ــبقاً حي ــة مس ــمية املركب ــون بالتس ــن يقبل ــن الذي ــة وم ــا املنحرف زوع

اتحــاد الطلبــة والشــبيبة اآلشــوري مــن الحضــور تحــت التهديــد املبــارش مــن قبــل املدعو 

رسکــون الزار وجاوزتــه )بقولــه أن هــذا املؤمتــر هــو للكلدواشــورين وليــس لآلشــورين 

ــدق ســوف تتخــذ االجــراءات بحقكــم( و هــو  ــى الفن ــة عــدم مغادرتكــم مبن و يف حال

ــدالً  ــوك فب ــن اآلشــورين يف كرك ــاً ع ــادم ممث ــه يون ــه خال ــذي عين ــظ ال ــب املحاف النائ

مــن ماحقــة الذيــن اعتــدوا عــى مقــر زوعــا يف كركــوك راح يهــدد الطلبــة اآلشــورين 

مــن األدالء برأيهــم وينكــر عليهــم حقهــم يف املشــاركة مثبتــاً بذلــك زيــف قــول الدّجــال 

الكبــري يونــادم ان البــاب مفتــوح لــكل مــن يريــد املشــاركة يف املؤمتــر وليــس لدينــا أي 

اســتثناءات، ليجــدد فعلــة والــده يف إنــكار أصلــه اآلشــوري ليصبــح عربيــاً يف الســجات 

الرســمية مقابــل قطعــة أرض يحصــل عليهــا يف كركــوك و عــرشة آالف دينــار.

ــأي حــال  ــي ال تخــدم شــعبنا ب ــة الت ــدون الخــوض يف مناقشــات التســمية املركب وب

مــن األحــوال باعتبارهــا الفاصــل التخــاذ أي تســمية موحــدة يف املســتقبل، وبعيــداً عــن 

ــية  ــم السياس ــم وارتباطاته ــة وتاريخه ــم العلمي ــث مؤهاته ــن حي ــن م ــة املؤمتري ماهي

ــة،  ــرورة القومي ــاالت أخــرى إذا اقتضــت ال ــا يف مق ــن املمكــن التطــرق اليه ــي م والت

ســنأيت يف هــذه املقالــة عــى مقارنــة بســيطة ومتواضعــة خــال العقــود الثاثــة املاضيــة 

ــاء العــراق  ــا هــذه الفــرة الحساســة لبن ــك الفــرة ومــن ميثلن ــن ممثــي شــعبنا يف تل ب

الجديــد، مــن أجــل وضــع النقــاط عــى الحــروف حــول االختــاف الكبــري ونــوع التطــور 

الــذي حصــل يف نضالنــا القومــي والوطنــي مــن خــال مراجعــة البيــان الختامــي املضحــك 

ــار أنفســهم جزء مــن  ــه إىل اعتب ــذي ال يرتقــي أصحاب ــن ال املبــي الصــادر عــن املؤمتري

هــذا الشــعب لهــم وعليهــم مــن حقــوق وواجبــات كــا لغريهــم مــن العراقيــن وليــس 

ــة  ــبعة لرئاس ــن الس ــن ضم ــاذا مل تك ــأل مل ــا ُس ــرف عندم ــا املنح ــم زوع ــال زعي ــا ق ك



	09

مجلــس الحكــم االنتقــايل؟ فجــاء جــواب الزعيــم!!! هنــاك آيــة يف القــرآن الكريــم تقــول 

)وال تتخــذوا مــن اليهــود والنصــارى اوليــاء لكــم( ولهــذا الســبب مل أرشــح نفــي لهــذا 

املنصــب، وبــدوري انصــح الزعيــم الخائــب بإعــان إســامه حتــى ال تنطبــق عليــه اآليــة 

املذكــورة وبذلــك يصبــح ممثــاً قوميــاً وليــس دينيــاً كــا هــو عليــه اآلن.

بهــذه العقليــة الخائبــة و بقيادتهــا ينعقــد مــا يســمى باملؤمتــر )الكلــداين الرسيــاين 

اآلشــوري( و للدخــول يف صلــب املوضــوع البــد لنــا مــن العــودة إىل بدايــة الســبعينات 

واعــان بيــان 		 اذار للحكــم الــذايت و قــدوم قداســة البطريــرك مــار ایشــاي شــمعون 

عــام 970	 وإعــان الحقــوق الثقافيــة للناطقــن بالرسيانيــة عــام 	97	 و قــدوم مالــك 

ياقــو إســاعیل و ابنــه زيــا عــام 	97	 تحــت مظلــة االتحــاد اآلشــوري العاملــي برئاســة 

ــن  ــورين وتزام ــوق اآلش ــول حق ــة ح ــة العراقي ــع الحكوم ــاوض م ــدروس للتف ــام ان س

ــي اآلشــوري  ــل بالحــزب الوطن ــوري يف نفــس العــام واملتمث تأســيس حــزب البعــث األث

املتحالــف مــع الدّجــال الكبــري يونــادم اليــوم.

ويف عــام 	97	 تــم دعــوة العديــد مــن شــخصيات أبنــاء شــعبنا مبختلــف مذاهبــه 

لحضــور نــدوة مضمونهــا مناقشــة مــرشوع الحكــم الــذايت يف بغــداد و أهــم الشــخصيات 

ــا  ــوري زی ــو - الخ ــك بك ــليمون مال ــو- ش ــك ياق ــا مال ــي )زي ــر ه ــرت املؤمت ــي ح الت

دوباتــو - ريــس انويــا شــليمون - نيافــة املطــران انــدراوس صنــا ممثــاً عــن البطريــرك 

بولــص شــيخو - مالــك صموئيــل عزیــز مــن تلســقف - وحيــد عقــراوي - املحامــي حنــا 

برصــوم - مالــك يوســف خوشــابا - األســتاذ انــدراوس میــرزا - األســتاذ شــموئيل باكــوس - 

خوشــابا داود - اندريــوس خامیــس - واخريــن( إضافــة إىل شــخصيات تركانيــة وازيديــة 

وعربيــة ويبلــغ عــدد الحضــور أكــر مــن 500 شــخصية.

أســتطاع املشــاركون مــن أبنــاء شــعبنا االتفــاق عــى تقديــم مذكــرة يطالبــون فيهــا 

بالحكــم الــذايت اســوة باألكــراد وتكــون مدينــة دهــوك مركــزاً  لــه وذيلــت املذكــرة بأســم 

ــذي  ــا برصــوم ال عــن » الشــعب اآلشــوري يف العــراق » وتليــت مــن قبــل املحامــي حن

كان ميثــل الكنيســة الرسيانيــة األرثوذكســية وألقــي القبــض عليــه يف اليــوم التــايل وأودع 

ــواع  ــا إىل أبشــع أن ــدة ســتة أشــهر تعــرض خاله ــد مل ــات النظــام البائ ســجون ومعتق

التعذيــب النفــي والجســدي وتعــرض داره إىل التفتيــش واملراقبــة املســتمرة، وان كانــت 

ــذي أدار  ــوع ال ــور صــدام حســن املخل ــل الدكتات ــن قب ــد رفضــت م ــب ق هــذه املطالي
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ــة  ــأن القامئــن عــى املطالب ــا نائــب للرئيــس، و لكــن الحــق يقــال ب ــدوة وكان حينه الن

بحقــوق شــعبنا رغــم ســلبيات بعضهــم مقارنــة مبمثــي قضيتنــا هــذه األيــام بأنهــم أكــر 

إميانــاً وجــرأًة وحرصــاً عــى حقــوق شــعبنا مــن الذيــن اجتمعــوا بعــد ثــاث عقــود يف 

ــة نحــو األفضــل  ــة والذاتي ــاف الظــروف املوضوعي ــن اخت ــم م ــدق الشــرياتون بالرغ فن

ــث مل يســتطيعوا  ــداد، حي ــة بغ ــي اآلشــوري وســقوط دكتاتوري ــي القوم ــادة الوع يف زي

ــة  ــا جــاء يف كلم ــه، وك ــد وحدت ــي تؤك ــاق عــى التســمية الصحيحــة لشــعبنا الت االتف

املطــران شــليمون وردوين يف املؤمتــر )بقولــه أن هــذا املجلــس يديــر أمــوره بنفســه ولكــن 

بالتشــاور مــع الســلطة الكنســية...!!! وأضــاف قائــا ان اعضــاء املجلــس الحاليــن وصلــوا 

إىل تســمية )كلــدو آشــور( املســتقل مــن أجــل توحيــد التمثيــل وليــس لصهــر ايــة مــن 

القوميــات أو األثنيــات وإذا وضعــت كل هــذه القوميــات يف الدســتور فالخــري يف ذلــك....( 

التــي تؤكــد تعــدد القوميــات واألثنيــات يف هــذا املجلــس القومــي املزعــوم ومبعنــى اخــر 

ان الرابــط الوحيــد هــي املســيحية وليســت القوميــة كــا مل يســتطع املجتمعــون مــن 

املطالبــة بحقــوق شــعبنا كاملــًة إمنــا كانــت مطالبــة خجولــة ال ترتقــي يف أي حــال مــن 

األحــوال ال كعراقيــن أصــاء يتمتعــون بكامــل حقوقهــم وال كقوميــة مســتقلة تطالــب 

بحقوقهــا أســوة بباقــي القوميــات يف حــن يطالبــون بالفدراليــة لغريهــم مــن القوميــات، 

ــن أي  ــوه م ــناحظ بخل ــر س ــن املؤمت ــادر م ــي الص ــان الختام ــر يف البي ــا النظ وإذا أمعن

ــاً أي  ــَد ال تعنــي قانوني مطلــب وإمنــا هنــاك كلمــة )أكَّد(املؤمتــر عــى .... وان كلمــة أكّ

مطلــب وكلمــة غــري ملزمــة وغــري معنيــة ألي جهــة وإمنــا عبــارة عــن كلمــة معنويــة ال 

تغنــي وال تســمن قضيتنــا يف يشء، ونســتطيع القــول بــأن املؤمتــر املذكــور مبجملــه عبــارة 

ــن  ــن العاطفي ــعبنا م ــاء ش ــاع أبن ــون ألقن ــاد يف العي ــه ذر الرم ــرية غايت ــة كب ــن فقاع ع

ــذي كان مــن وراءه  ــت بهــذا املؤمتــر املســخ ال ــد اكتمل ــأن وحــدة شــعبنا ق والســذج ب

وعقــده زعيــم زوعــا املنحــرف واملؤتلــف مــع زعيــم الحــزب الوطنــي )اثرنايــا( اللــذان 

يتحمــان الجــزء األكــر مــن عمليــة افشــال وحدتنــا القوميــة و إيجــاد التســمية املوحــدة 

و الصحيحــة ألمتنــا اآلشــورية وان كانــت جميــع األحــزاب واملؤسســات القوميــة تتحمــل 

ــة  ــة عــى أســاس املنفع ــة و الغــري مســؤولة املبني ــا االنتهازي ــة ملواقفه ــن املام جــزء م

الشــخصية والحزبيــة الضيقــة وتفضيلهــا عــى املصلحــة العامــة والقوميــة و التــي تتصــف 

بخلوهــا مــن األخــاق الحزبيــة واملبدئيــة ونخــص بالذكــر اتحــاد بیــت نهريــن الوطنــي 

وقيــادة الحــزب الوطنــي اآلشــوري التــي اتصفــت مواقفهــا مــن اجتــاع لنــدن للمعارضــة 



			

العراقيــة وإىل انعقــاد املؤمتــر )الكنــي( يف بغــداد بقمــة االنتهازيــة واملصلحيــة والتــي 

تأرجحــت بــن املوافقــة يف قبــول سياســات زوعــا ورفضهــا وملــرات عديــدة وبــدون حيــاء 

ــول أو الرفــض،  ــي ســيجنونها مــن القب ــد الت واســتندت يف معظــم الحــاالت عــى الفوائ

وجــاء رفضهــا للتســمية الكلدواشــورية يف بيــان رســمي الجتــاع لجنتهــم املركزيــة بعــد 

ــن  ــال و م ــا الدّج ــم زوع ــل زعي ــن قب ــه م ــدوا ب ــذي وع ــر ال ــب الوزي ــارتهم ملنص خس

ثــم العــودة إيّل احضانــه بعــد فــرة قصــرية مــن حصولهــم عــى وعــود جديــدة أخــرى 

بإعطائهــم منصــب ســفري أو مــا شــابه، أمــا اتحــاد پیــت نهريــن الوطنــي الثــوري جــدا 

واحــد اطــراف االئتــاف الوطنــي اآلشــوري الــذي عقدنــا عليــه بعــض أمالنــا )ومل نفقدهــا 

كليــاً لوجــود الصالــح والطالــح فيــه(، وازدادت ثقتنــا عندمــا أصــدر بيانــاً بتاریــخ 0	 – 0	 

– 	00	 أي قبــل انعقــاد املؤمتــر متخــذا فيــه موقفــاً مرشفــاً مــن عمليــة النضــال القومــي 

اآلشــوري والوطنــي العراقــي قائــاً )مــن هنــا صــار الحضــور واملشــاركة يف مثــل هكــذا 

مؤمتــر مــؤرش خطــري يف طريــق املســرية النضاليــة لهــذا الشــعب.....( ونفاجــأ بعــد يومــن 

ببيــان أخــر موقــع مــن قبــل اتحــاد بيــت نهریــن الوطنــي يف مــا يســمى بحــزب االتحــاد 

ــاركتهم و  ــدم مش ــى ع ــون ع ــداين يتباك ــي الكل ــس القوم ــداين واملجل ــي الكل الدميقراط

ــة  دعوتهــم للمؤمتــر الغــن مقولتهــم الســابقة بخطــورة املشــاركة ومــا زاد يف الطــن بل

جــاء توقيعهــم مــع مــا يســمى بحــزب االتحــاد الكلــداين و املجلــس القومــي الكلــداين 

ــاء الشــعب  ــدف تقســيم أبن ــل الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين به ــن قب املؤسســان م

الواحــد ورضب قضيتــه العادلــة لتوســيع فيدراليتــه )الكردســتانية( وهــو موضــوع 

معــروف الجميــع وال حاجــة للخــوض فيــه، فــا غرابــة أن يكــون وضعنــا الســيايس يــرىث 

لــه وحقوقنــا قــاب قوســن إذا كانــت أحزابنــا وشــخصياتنا و مــن ميثلنــا بهــذا املســتوى 

الــرث مــن التفكري. 

ــذي  ــوم األول للمؤمتــر ال ــد مــن اإلشــارة إىل الي ــا األخــرية الب ــل أن تقــول كلمتن وقب

دعــي إليــه كل منتســبي زوعــا ومؤازريــه ووزعــت آالف البطاقــات ألبنــاء شــعبنا )عــدا 

املعروفــن مبواقفهــم الرافضــة للتســمية املركبــة( لحضــور اليــوم األول فقــط الــذي اعتــر 

ليــس إال تظاهــرة إعاميــة ألقيــت فيــه الخطــب الحاســية التــي تعودنــا عليهــا لعــرشات 

ــم يحــره اال  ــر فل ــث للمؤمت ــاين والثال ــوم الث ــا الي ــبات أم ــات واملناس الســنن يف الحف

القلــة مــن املوافقــن عــى التســمية املركبــة مســبقاً.



			

وختامــاً أطالــب ابنــاء الشــعب اآلشــوري الواعــي يتــم االنجــرار وراء هــذه الخزعبات 

ــوف بوجــه كل  ــا وشــخصياتنا والوق ــة ألحزابن ــف االنتهازي ــدم الســكوت عــى املواق وع

املتآمريــن الذيــن تســول لهــم أنفســهم التاعــب مبصــري األمــة ومقدســاتها.

هرمز زيا بوبو 
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 عصابة آثورية تسطو عى دار السفري اإلنكليزي يف بغداد

ــداد  ــدر يف بغ ــت تص ــي كان ــة الت ــف العراقي ــدى الصح ــي إلح ــوان الرئي ــه العن أن
أوائــل الســتينيات، وتناقــل خــر عمليــة الســطو بــن أوســاط العراقيــن وباألخــص 
ــة املدعــو  ــس العصاب ــام رئي ــف ق ــال كي ــه األجي ــا كــا تناقلت ــاء شــعبنا يف وقته ــن أبن ب
ــد  ــى قي ــزال ع ــا ي ــة وم ــه يف الرسق ــط لخفت ــرت الق ــا(( أو )أيب كات( أي ال ))أيب قاط
الحيــاة ويعيــش داخــل العــراق إذا رغــب أحــد أن يســمع مجرياتهــا بنفســه، وتتلخــص 
ــه، ملــا  عمليــة رسقــة دار الســفري اإلنكليــزي والتــي أصبحــت مصــدر شــهرة ومفخــرة ل
لهــا مــن جوانــب هوليوديــة مل يتجــرأ أحــد القيــام بهــا يف تلــك الفــرة، حــن دخــل أيب 
قاطــا مــع اثنــن مــن أفــراد عصابتــه دار الســفري اإلنكليــزي يف بغــداد ويف وضــح النهــار 
وقبــض عــى الســفري وزوجتــه وربطاهــا عــى الكــرايس وبقــوا هنــاك لســاعات عديــدة 
ينقلــون بأغــراض الســفري، وأعتقــد العديــد ممــن شــاهدهم بــأن الســفري رمبــا يريــد أن 
ــم  ــع أغراضــه، ومل تعل ــوم ببي ــت ويق ــد انته ــه ق ــة أخــرى أو إن مهام ــل إىل منطق ينتق
الســلطة بالرسقــة إال يف اليــوم الثــاين بعــد أن تغيــب الســفري مــن الحضــور إىل الســفارة 
ــة داره  ــت الرشط ــه، واقتحم ــون عن ــدأوا يفتش ــث ب ــون حي ــى التلف ــة ع ــدم اإلجاب وع
لتجــد الســفري وزوجتــه مربوطــن عــى الكــرايس، وبعــد ثاثــة أيــام ألقــي القبــض عــى 
العصابــة بعــد أن اســتنفرت الحكومــة جميــع أجهزتهــا املعرفــة الســارق، بســبب تســارع 
ــداد  ــيد ببغ ــارع الرش ــه يف ش ــن نصيب ــات م ــض املرسوق ــع بع ــة ببي ــراد العصاب أحــد أف
أدى إىل کشــف بقيــة أفرادهــا بعــد القــاء القبــض عليــه، وتعــرف الســفري عــى العصابــة 
ولكنــه أي الســفري اإلنكليــزي عفــا عنهــم وأســقط الدعــوة ضدهــم قائــاً بــأن هــؤالء وأن 
ــوا عــى  ــا وحصل ــوا أذيتن ــة ومل يحاول ــون بالشــهامة والرجول ــم يتحل ــاً ولكنه ــوا رساق كان
ــية،  ــام البوليس ــا إال يف األف ــمع به ــا ومل نس ــل نظريه ــة ق ــة محكم ــدون يف خط ــا يري م
ــفري  ــقط الس ــد أن أس ــم بع ــراج عنه ــم اإلف ــاً ت ــم، وفع ــراج عنه ــفري اإلف ــب الس وطل
الدعــوة، والجديــر ذكــره هنــا واملغــزى مــن رسدهــا بعــد مــرور أكــر مــن أربعــن عامــا 
عــى الحــدث بأنهــم مل يتعرضــوا إىل التعذيــب والــرب واإلهانــات واملســبات رغــم كــر 
حجمهــا، كــا يتعــرض لهــا اليــوم الســارقان آشــور وصــري يف دهــوك بعــد أن رسقــا دار 
أحــد أقربائهــم، فبعــد أن القــي القبــض عــى آشــور وصــري قبــل أيــام بســبب رسقتهــم 



			

ــازل قريبهــم مــن الدعــوة كونهــا مــن  ــدار قريبهــم، وبعــد أن اعرفــوا برسقتهــم وتن ل
أقربائــه وليســت لهــم أي ســوابق يف الرسقــة مل يفــرج عنهــم بــل تعرضــوا إىل شــتى أنــواع 
التعذيــب والــرب واإلهانــات والصعــق بالكهربــاء يف مركــز مكافحــة األجــرام يف دهــوك 
ــزة  ــدوا أن األجه ــة واإلنســانية، ويب ــن الديني ــع والقوان ــاً لحقــوق اإلنســان والرشائ خاف
التــي كان يســتعملها النظــام الســابق ضــد معارضيــه السياســين قــت رسقــت لتســتعمل 
ــذي  ــين، ال ــد السياس ــتعالها ض ــة الس ــاء الحاج ــة، النتف ــم يف الرسق ــن له ــد منافس ض
أصبــح دوائهــم االغتيــال باملفــرد أو بالجملــة، وروی أقربائهــم بعــد أن شــاهدوا االثنــن و 
هــم جثــث هامــدة يف أقبيــة الحكومــة الكرديــة، بــأن التعذيــب الــذي تعرضــوا لــه يفــوق 
التصــور وال ميكــن أن يقــوم بــه إنســان لــه ذرة مــن الضمــري أو الــوازع اإلنســاين إال مــن 
عــاش وترعــرع عــى الجرميــة والقتــل، وأنــا أضيــف قائــاً بــأن الســبب الرئيــي لتعذيبهم 
ــا  ــا يف مناطقن ــاء وجودن ــم إنه ــوري ومحاولته ــعبنا اآلش ــى ش ــود ع ــم األس ــو حقده ه
التاريخيــة التــي رسقوهــا واغتصبوهــا ومــا زالــوا يرسقوننــا ويرسقــون العــراق مــن شــاله 
إىل جنوبــه، ومذبحــة ســميى عــام 		9	 والتــي راح ضحيتهــا أكــر مــن 000	 أربعة آالف 
شــخصاً مــن النســاء واألطفــال والشــيوخ والشــباب العــزل والتــي خطــط لهــا ونفذهــا 
املجــرم بكــر صدقــي الكــردي نابــع مــن نفــس الحقــد األســود الــذي يكنونــه لشــعبنا، 
وأن مســالة الغــاء وجودنــا القومــي يف شــال العــراق أصبحــت مــن أولويــات األحــزاب 
ــس  ــوري ولي ــي اآلش ــاء القوم ــعبنا وإرصاره لانت ــك ش ــم لتمس ــي تورقه ــة الت الكردي

الكــردي ومطالبــة بعــض مــن رشفــاء شــعبنا بإخــاء املناطــق املغتصبــة واملســتكردة.

أيتهــا الجاهــري اآلشــورية املناضلــة لنصحــوا عــى أنفســنا ونطالــب بحقوقنــا وبحقنــا 
يف العيــش الكريــم بعيــداً عــن الذئــاب والكــوارس، ولتكــن مطالبتنــا بالفدراليــة يف جميــع 
مناطقنــا التاريخيــة أســاس عملنــا ووحدتنــا وليــس االنقيــاد وراء الــرساب الــذي يظهرونه 
لنــا يف الحكــم الــذايت تحــت لوائهــم، فحالنــا لــن يكــون أفضــل مــن حــال آشــور وصــري 

يف أقبيــة الحكومــة الكرديــة الفاشــية، وليكــن اللــه يف عونهــم وعــون شــعبنا األيب.

عاش العراق موحداً وعاش شعبه متحداً.

هرمز زيا بوبو 

ترين الثاين - 2003 



		5

يف ضوء انتخابات الطلبة والشبيبة يف دهوك

تجــري كل عــام انتخابــات بــن اتحــادات الطلبــة التــي متتلكهــا األحــزاب يف مــدارس 

ــل التســعينات و  ــذ اوائ ــة املحــررة مــن النظــام الســابق من املحافظــات الشــالية الثاث

تشــهد العمليــة تظاهــرات اعاميــة التحــادات األحــزاب الكبــرية و الحاكمــة، وشــهد هــذا 

العــام يف االنتخابــات التــي جــرت بتاريــخ 		 لغايــة 		 كانــون الثاين 	00	 زيــادة يف هذه 

املشــاهد بعــد ســقوط الطاغيــة يف بغــداد وتواجــد األمريــكان يف االنتخابــات، وتحصــل يف 

كثــري مــن األحيــان مشــاحنات تــؤدي إىل االنســحاب مــن االنتخابــات كــا كان يحصــل 

ــرار  ــدم اإلق ــوم( بســبب ع ــة و الشــبيبة اآلشــوري )الكلدواشــوري الي ــاد الطلب ــع اتح م

بالوجــود القومــي لشــعبنا النتخــاب ممثليــه بحريــة كاملــة، أو كــا جــرى هــذا العــام 

مــع اتحــاد الطلبــة التابــع التحــاد الوطنــي الكردســتاين الــذي انســحب مــن االنتخابــات 

ــارصه  ــتاين لعن ــي الكردس ــزب الدميقراط ــبب زج الح ــة بس ــد املصالح ــام األول بع يف الع

املســلحة داخــل املــدارس والصفــوف و القــاء القبــض عــى بعــض الطلبــة املؤيديــن لــه 

بحجــج مختلفــة.

ــذه  ــن ه ــوري م ــبيبة الكلدواش ــة والش ــاد الطلب ــف اتح ــو موق ــا ه ــا هن ــا يهمن وم
ــم يف  ــزب الحاك ــتاين )الح ــي الكردس ــزب الدميقراط ــا الح ــر فيه ــي مل يق ــات الت االنتخاب
ــا  دهــوك( بالوجــود القومــي لشــعبنا وبعــد أن اعتــى ســدة الســكرتارية نينــوس يوخن
ــذي  ــازي ال ــرود الب ــا من ــو وحالي ــوس بثي ــو نين ــا املدع ــابق لزوع ــكرتري الس ــن اخ الس اب
انتخــب مؤخــراً )مل نقــل أنــه عــّن( والتــي اتســمت مواقفــه )اتحــاد الطلبــة( بــن املــد 
ــرار  ــن االق ــتاين م ــي الكردس ــزب الدميقراط ــف الح ــروف ومواق ــب الظ ــزر وحس والج
بالخصوصيــة القوميــة اآلشــورية أو عدمهــا كــا حصــل لهــذا العــام فجــاء موقــف اتحــاد 
ــل مــن  ــه مثي ــراً للســنوات الســابقة ومل نشــهد ل ــة والشــبيبة الكلدواشــوري مغاي الطلب
ــية وال  ــس السياس ــخ وال يف القوامي ــب التاري ــف ال يف كت ــذا موق ــمع بهك ــل ومل نس قب
ميكــن وصفــه اال باملوقــف )األنتيكــة( والــذي يتلخــص يف املشــاركة باالنتخابــات وإعطــاء 
ــة قــد  ــات بيضــاء، مــا يــدل عــى أن ملســات رئاســية استشــارية زوعوي ورقــة االنتخاب
تحذلقــت يف هــذا املوقــف للضحــك عــى ذقــون الطلبــة وباألخــص الســكرتري الجديــد 
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ــذي  ــا، وال ــة املتســلطة عــى زوع ــن العائل ــن م ــن املقرب ــه م ــط بكون ــز فق ــذي يتمي ال
يتاثــل مــع مواقــف زوعــا بعــد انتخابــات البلديــة وإقــرار الدســتور املطــروح مــن قبــل 
ــا  ــن الكرديــن الحاكمــن يف مــا يســمى بالرملــان الكــردي وعــدم االقــرار بوجودن الحزب
القومــي وحقوقــه املرشوعــة، و بهــذا املوقــف املخــزي يصــورون للطلبــة وألبنــاء شــعبنا 
بأنهــم قــد اتخــذوا موقفــاً شــجاعاً ويف حقيقتــه ليــس إال املوقــف الــذي يتمنــاه الحــزب 
الدميقراطــي الكردســتاين وهــو املشــاركة يف االنتخابــات املمســوخة وخادعــن العــامل بــان 
ــف  ــا ال تختل ــة وحقيقته ــات يف فيدراليتهــم املزعومــة مصون ــات و القومي حقــوق األقلي
ــا موقــف اتحــاد  ــام الرئيــس املخلــوع إال بالشــكل و ليــس يف املضمــون و يذكرن عــن أي
الطلبــة الكلدواشــوري ومواقــف زوعــا بحكايــة أيــام زمــان املتداولــة بــن أهــايل املوصــل 
ــن  ــرياً م ــراً كب ــل رأی تاج ــة املوص ــقاوات يف مدين ــد الش ــى أن أح ــا )).... يح وملخصه
الذيــن يعتــد ويفتخــر بنفســه وهــو برفقــة زوجتــه الجميلــة فــا كان مــن الشــقي إال ان 
يذهــب إليــه ويأخــذ زوجتــه عنــوة ثــم يرســم دائــرة بالعصــا التــي كان يحملهــا واضعــاً 
فيهــا التاجــر وقائــاً لــه.... إيــاك والخــروج مــن هــذه الدائــرة حتــى اعــود وإن فعلتهــا 
ــع زوجــة  ــاً م ــة ســاعات راجع ــع زوجــة التاجــر لبضع ــك وذهــب الشــقي م ــل ل فالوي
ــه حســناً خــذ زوجتــك وأنــرصف، أرادت  ــاً ل التاجــر الــذي كان متســمراً يف الدائــرة قائ
ــال  ــا وق ــه.... اســكتها زوجه ــر ببطوالت ــذي كان يفاخ ــا ال ــع زوجه ــم م الزوجــة أن تتكل
لنذهــب إىل البيــت وهنــاك ســوف أقــص لــك مــاذا فعلــت بــه، ومــا ان وصــا البيــت 
حتــى قالــت الزوجــة لزوجهــا... طيــب مــاذا فعلــت ايهــا الــزوج الشــجاع؟ فــرد عليهــا.... 
أمل يقــل يّل ذلــك الشــقي الجبــان أن ال أخــرج مــن الدائــرة التــي وضعنــي فيهــا.... واللــه 
ثقــي ايتهــا الزوجــة العزيــزة لقــد أخرجــت رجــي أكــر مــن مئــة مــرة ويف بعــض األحيــان 
كنــت أخــرج مــن الدائــرة كامــاً رغــاً عــن أنفــه وليفعــل مــا يريــد، ضحكــت الزوجــة 
مــن بطولــة زوجهــا االنتيكــة((. وســرى املزيــد مــن املواقــف االنتيكــة لزوعــا ومؤسســاته 

كلــا بقــي ابــن كنـّــا عــى رأس الهــرم وحولــه الشــلة االنتهازيــة، والحبــل عــى الجــرار.

وانشــاء للــه ســيبقى العــراق شــامخاً بوجــه كل الطامعــن وكل عــام والعــراق 

والشــعب اآلشــوري بألــف خیــر. 

هرمز زيا بوبو 

30 - كانون األول - 2003 
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من يتآمر عى من؟

ــدة  ــان املنشــور يف جري ــاج الســيد زيك قب كنــت عــى وشــك التعقيــب عــى ربورت

ميديــا العــدد 	5	 الســبت 		 -		 -	00	 والــذي جــاء بعنــوان )مؤامــرة جديــدة ضــد 

ــدا( ولكــن القبــض عــى الرئيــس العراقــي  ــن يف مؤمتــر آشــوري يف هولن الكــرد اليزيدي

الهــارب رسق وقــت الجميــع، ليــأيت بعــده الطــرح الكــردوي للفدراليــة ليعيــد املوضــوع 

ــزز  ــذي تتق ــرح ال ــرشوع أو الط ــو امل ــدف، وه ــزى و اله ــابهه يف املغ ــرة لتش إىل الذاك

منــه ابــدان كل عراقــي غيــور عــى بلــده و باألخــص الشــعب اآلشــوري الــذي نــال مــا 

نالــه كل العراقيــن مجتمعــن مــن قتــل وترشيــد و اضطهــاد و ابتــزاز وتعريــب وتكریــد 

وإنــکاراً لوجــوده القومــي عــى أرضــه التاريخيــة، فــكان البــد مــن العــودة والتعقيــب 

عــى مــا جــاء يف جريــدة ميديــا الصفحــة الخامســة والتــي تصــدر عــن االتحــاد القومــي 

الدميقراطــي الكردســتاين والتــي مل اســتغرب مــن عنوانهــا كــون الصحيفــة كرديــة تســتند 

عــى قاعــدة )رضبنــي وبکــی وســبقني واشــتى( وتتلخــص يف مقابلــة أجرتهــا مــع ممثــل 

ــي  ــزب الوطن ــوك للح ــرع ده ــؤول ف ــوك ومس ــورية يف ده ــة اآلش ــة الدميقراطي الحرك

ــي تتمحــور جميعهــا حــول  ــن والت ــان صــادر عــن بعــض االخــوة اليزيدي اآلشــوري وبي

البيــان الصــادر بتاريــخ 7	 - 	 – 	00	 عــن اجتــاع مؤمتــر آشــوري يف دري بركــن 

بهولنــدا و الــذي حــره 8	 حــزب ومنظمــة اشــورية مبــا فيهــم ممثــي اليزيديــن.

ــاء يف  ــا ج ــورية وم ــزاب اآلش ــي األح ــمى مبمث ــا يس ــى م ــب ع ــون التعقي ــن يك ل

ــه  ــد أصبحــوا يف موقــف ال يحســدون علي ــة وإرضــاءاً للكــرد وق اجوبتهــا مــن انهزامي

بعــد أن انكشــفت أوراقهــم الصفــراء كونهــم البــوق الــذي تســتعمله األحــزاب الكرديــة 

ــآيس  ــب امل ــوري ولتكذي ــعب اآلش ــوق الش ــة بحق ــة املنادي ــوات الرشيف ــد كل األص ض

ــدي الكــرد، والتعقيــب ســيكون كــا  ــا شــعبنا عــى اي ــي يتعــرض له ــادات الت واالضطه

أســلفنا عــى الســيد زيك قبــان و صحيفــة ميديــا ملــا احتوتــه مــن مغالطــات وافــراءات 

ــد مل يكــن لهــم وجــود  ــة يف بل ــات االنفصالي ــة لدعــم الوجــود الكــردي والنظري تاريخي

أصــاً فــا أحــد ينكــر عــى اليزيديــن أصالتهــم التاريخيــة عــى أرض العــراق وانتائهــم 
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الحضــاري إليهــا وبالتأكيــد هــي حضــارة اشــورية وســامية إذا كانــت النظريــة الســامية 

ــن  ــى أرض الرافدي ــزاة ع ــن الغ ــة وامليدي ــود لآلري ــا وج ــض ف ــول البع ــزال يف عق ال ت

ــن  ــن اســتغلوا الدي ــن الكــرد الذي وال وجــود )لكردســتان( إال يف عقــول بعــض العنرصي

اإلســامي وبدعــم مــن الدولــة العثانيــة ملحاربــة الدولــة الصفويــة يف توســيع رقعتهــم 

الجغرافيــة يومــا بعــد يــوم وعــى حســاب الســكان األصليــن مــن اآلشــورين )املســيحين 

- اليزيديــن - املانويــن( واليهــود الذيــن اســكنوا مــن قبــل امللــك اآلشــوري قبــل آالف 

ــود  ــدان واليه ــورين الكل ــو اآلش ــة زاخ ــن مدين ــال كان يقط ــبيل املث ــى س ــنن وع الس

ومل يكــن فيهــا ســوى بعــض عوائــل كرديــة حتــى عــام 8	9	 عندمــا هجــر اليهــود إىل 

ــويل  ــا )عشــائر الك ــن تركي ــراد م ــزح األك ــي فن ــان اإلرسائي ــد تأســيس الكي فلســطن بع

ــتان  ــن )كردس ــو ضم ــة زاخ ــرون مدين ــوم يعت ــود والي ــل اليه ــوا مح ــندي( ليحل والس

التاريخيــة( وهــو مــا جــرى يف العديــد مــن القــرى ويف مدينــة دهــوك بعــد عــام 	96	 

أثــر الحركــة الكرديــة، فــا اعــرف عــن أي حــدود تأريخيــة )لكردســتان( يتكلمــون زعــاء 

األكــراد اليــوم. أمــا املذابــح التــي يتكلــم عنهــا صاحبنــا زيك قبــان و التــي تعــرض لهــا 

اليزيديــن والتــي بلغــت 	7 مذبحــة عــر تاريــخ طويــل فهــي صحيحــة 00	% وجــرت 

بعــد دخــول اإلســام إىل املنطقــة وكان لألكــراد اليــد الطــوىل يف هــذه املذابــح وبدعــم من 

الدولــة العثانيــة الســنية، وأن عــدم تعــرض الكــرد إىل تلــك املذابــح دليــل واضــح بأنهــا 

كانــت عــى أســاس دينــي وال عاقــة لهــا بالقوميــة الكرديــة التــي يحــاول كاتبنــا ألصقاهــا 

باليزيديــن عنــوًة، وهكــذا ابيــد االالف مــن اآلشــورين الذيــن اتخــذوا مــن املانويــة دينــاً 

لهــم وأصبحــوا يف خــر كان بعــد ان كانــت املانويــة تنتــرش وتنافــس املســيحية واإلســام 

فتعرضــت الديانتــن املانويــة واليزيديــة إىل املذابــح باعتبارهــم كفــرة لعــدم ادراجهــا يف 

القــرآن ضمــن الديانــات الســاوية املقبولــة.

أننــي أؤمــن بــأن االنتــاء إىل أي عقيــدة أو قوميــة هــو الشــعور باالنتــاء بالدرجــة 

ــراداً  ــوا أك ــن ســيقررون انتائهــم إذا كان ــن وحدهــم هــم الذي ــأن اليزيدي ــذا ف األوىل ل

ــة  ــة الكردي ــن اللغ ــر اليزيدي ــم أك ــط، وأن تكل ــن فق ــرب أو يزيدي ــورين أو ع أو اش

ــوف  ــم س ــا يف تكريده ــتندون إليه ــي يس ــات الت ــد املقوم ــراد أح ــره األك ــذي يعت وال

ــئلة  ــن األس ــد م ــى العدي ــه ع ــرض إجابت ــة يف مع ــور معاوي ــري أن ــى كام األم ــد ع اعتم

ــه صــدر يف الســويد عــام 	00	  ــة وكتاب ــة( وهــو أحــد أمــراء اليزيدي ــه )اليزيدي يف كتاب
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والــذي يقــول فيــه عــى الصفحــة 			 ))... والســؤال املطــروح علينــا كيزيديــن هــو ملــاذا 

تتكلمــون اللغــة الكرديــة؟ والجــواب بســيط جــدا أن لغــة األقــوام تتغــري حســب تغــري 

الظــروف السياســية والجغرافيــة ولكــن هــذا ال يعنــي أن تتغــري ديانــة أو قوميــة تبعــا 

لتغــري لغتهــا فاآلشــورين الذيــن يقطنــون نفــس املنطقــة البعــض منهــم يتكلــم الكرديــة 

دون لغــة األم )الرسيانيــة أو اآلشــورية( وكذلــك الكثــري مــن األرمــن يتكلمــون الكرديــة 

وليســت األرمنيــة فهــل يجــوز اعتبارهــم أکــراداً وليــس اشــورين أو أرمــن، ومثــال آخــر 

شــعوب دول أمريــكا الجنوبيــة يتكلــم معظمهــا اللغــة اإلســبانية فهــل يعنــي هــذا انهــم 

ــة  ــل الكردي ــابقة قب ــم الس ــأن لغته ــة 			 ب ــب يف الصفح ــد الكات ــا يؤك ــبان...(( ك اس

ــة )اآلشــورية(. كانــت الرسياني

وأن مــا جــاء يف كتــاب الــذات الجريحــة للمفكــر العراقــي ســليم مطــر وهــو مقــال 

لألمــري انــور معاويــة ونــرش يف عــدة صحــف يف لنــدن والســويد لهــو جــواب شــايف لــكل 

ــره  ــي مظه ــرص تاريخ ــبه بق ــة اش ــار اليزيدي ــن اعتب ــه )ميك ــاء في ــذي ج ــائلن وال املتس

إســامي مزيــن بنقــوش عربيــة وعبــارات كرديــة، لكــن لــو ازلنــا هــذه األصبــاغ الخارجيــة 

مــن الجــدران الكتشــفنا تحتهــا طبقــة مــن نقــوش مســيحية بأيقونــات ملونــة وصلبــان 

منحوتــة، ولــو تعمقنــا أكــر بالحفريــات الكتشــفنا طبقــة ثالثــة مــن جداريــات آشــورية 

ــنصل إىل  ــات س ــا يف الحفري ــو تعمقن ــارية ول ــات مس ــن وكتاب ــة النهري ــومات آله ورس

أعــاق تاريــخ املنطقــة وجذورهــا البدائيــة املخفيــة(.

ــدون  ــه وب ــوان ريبورتاج ــان يف عن ــيد زيك قب ــا الس ــي يدرجه ــرة الت ــول املؤام وح

ــاج إىل  ــة تحت ــي تغــري اســم قومي ــرات وأعن ــذا مؤام ــث أن هك ــة حي ــة وعلمي موضوعي

ــا  ــي يفتقده ــز الت ــي الركائ ــال وه ــلطة وامل ــص يف الس ــة وتتلخ ــز قوي ــات وركائ مقوم

الشــعب اآلشــوري وخاصــة الســلطة التــي اســتعملت ضــده منــذ ســقوط كيانــه الســيايس 

بســقوط إمراطوريتــه، وهــي الركائــز التــي اســتعملها النظــام البائــد يف تعريــب العــراق 

ــن  ــان ويزيدي ــورين وترک ــرد وآش ــن ک ــه م ــه وطوائف ــكل قوميات ــي ب ــه صدام وجعل

وصابئــة وشــبك منتهجــاً سياســة الرهيــب والرغيــب والتــي نشــاهدها اليــوم ونلتمســها 

ــن ســلطة  ــرة م ــز املؤام ــات وركائ ــا مقوم ــر لديه ــي تتوف ــة والت ــات الكردي ــد الزعام عن

ــادرة  ــق و مص ــد املناط ــاه لتكري ــذا االتج ــدرت به ــي ص ــرارات الت ــرشات الق ــال، فع وم

األرايض واســتغال الســلطة يف ترهيــب العــرشات مــن ابنــاء الشــعب اآلشــوري، وان عــدم 



		0

اتخــاذ أي إجــراء ضــد األكــراد الذيــن يضطهــدون اآلشــورين خــري دليــل عــى عمليــات 

ــة  ــة التكريدي ــج يف السياس ــا نه ــة و اعتباره ــات الكردي ــها الزعام ــي متارس ــب الت الرهي

ــو  ــة عض ــد قتل ــراء ض ــاذ أي اج ــدم اتخ ــن، وع ــا الرشعي ــن أصحابه ــة م ــغ املنطق لتفري

الرملــان الكــردي املهنــدس فرنســيس يوســف شــابو والراعــي ادور خوشــابا و هيلــن ســاوا 

وغريهــم وضــد املتجاوزيــن أو مغتصبــي األرايض والقــرى اآلشــورية بعــد انتفاضــة آذار 

املجيــدة امثلــة واضحــة يف هــذا النهــج التآمــري عــى شــعبنا.

وأن محاولــة االغتيــال الفاشــلة التــي تعــرض لهــا امــري اليزيديــة تحســن بــك قبــل 

أكــر مــن ثــاث أشــهر تدخــل ضمــن نفــس النهــج التآمــري متبعــن سياســة الرهيــب 

والرغيــب حيــث أعلــن بعــد املحاولــة کرديتــه عــى املــأل، وهــو الــذي كان قــد رصح يف 

مقابلــة مــع مجلــة ألــف بــاء قبــل ســت ســنوات بــأن الشــيخ هــادي الــذي يقــع مــزاره 

يف كي اللــش واملقــدس عنــد اليزيديــن هــو مــن أصــل آشــوري ويســمونه )مــار ادي(.

فاليزيديــون وكــا قلنــا وحدهــم الذيــن ســيقررون انتائهــم القومــي بــدون إکــراه 

أو اغتيــال كــا كان يفعــل النظــام البائــد كــا أن االنتــاء ليــس بجمــع بعــض التواقيــع 

مــن الذيــن وضعــوا يف مؤسســات كرديــة الصنــع ليصــدروا بيانــاً بأنهــم ليســوا اشــورين 

ــي خرجــت خــال األشــهر الســتة  ــل اآلالف الت ــات ب ــن املئ يف حــن تغضــون النظــر ع

املاضيــة مبظاهــرات يف مدينــة ســنجار ومبــيء إرادتهــم يطالبون األمريكيــن بحقوقهــم 

املغتصبــة ومبمثلــن يزيديــن ومل يطالبــوا بضمهــم إىل حــدود )کردســتان التاريخيــة(.

ــى كان  ــد وال تح ــخ ال تع ــعبنا يف التاري ــد ش ــت ض ــي حيك ــرات الت ــا أن املؤام ك

ــي راح  ــام 		9	 التــي اســفرت نتائجهــا إىل مذبحــة ســميل املروعــة و الت آخرهــا ع

ضحيتهــا أكــر مــن 000	 أربعــة آالف آشــوري مــن الرجــال والنســاء والشــيوخ واالطفــال 

ــة بضمنهــم ســميل التــي وزعــت أراضيهــا عــى األكــراد  وخــرسوا أكــر مــن ســتن قري

الذيــن شــاركوا يف املذبحــة التــي دبرهــا وقادهــا املســؤول العســكري املجــرم بكــر صدقــي 

الكــردي و الــذي مل تنفــك عاقتــه مــع اســطنبول وهــو الحاقــد عــى كل مــا هــو آشــوري 

و مســيحي )ال ننكــر بوجــود بعــض األكــراد الذيــن انقــذوا ارواح املئــات مــن اآلشــورين 

يف تلــك املذبحــة(.

 وأن املؤامــرة األخــرية التــي يحــاول فيهــا زعــاء األكــراد املتمثلــة مبســعود البــارزاين 



			

ــوق  ــاع حق ــة وابت ــة وكردي ــن عربي ــراق إىل فدراليت ــيم الع ــاين يف تقس ــال الطالب وج

ــرب -  ــان - الع ــن - الرك ــورين - اليزيدي ــن اآلش ــراق م ــة يف الع ــات األصيل كل القومي

ــرية  ــة كب ــر كارث ــة تعت ــتان( املزعوم ــم إىل )کردس ــم كل أراضيه ــبك، وض ــة - الش الصابئ

ألبنــاء العــراق جميعــاً ونجاحهــا ال ســامح اللــه تعتــر خامتــة املؤامــرات التــي عشــناها 

ــا املشــبوهة  ــة عــام 	96	 وتحالفاته ــة الحركــة الكردي ــذ بداي ــة ومن يف الســنوات املاضي

ضــد العــراق وشــعبه مبتدأيــن باالتحــاد الســوفيتي ثــم إیــران وإرسائيــل وتركيــا وصــدام 

حســین وأخــرياً أمريــكا والحــروب التــي تــورط بهــا الشــعب العراقــي مــا هــي اال نتائــج 

مؤامــرات الزعامــات الكرديــة عــى شــعوب املنطقــة مســتغلن كل فرصــة مؤاتيــة ضــد 

العــراق والعراقيــن.

ــم إىل  ــم ومذاهبه ــة أطيافه ــاء وبكاف ــن الرشف ــو كل العراقي ــبة ادع ــذه املناس وبه

ــيم  ــاين لتقس ــارزاين والطالب ــا الب ــي يحبكه ــرات الت ــد املؤام ــوف ض ــي ورص الصف التآخ

العــراق مســتغلن الوضــع غــري الطبيعــي الــذي اوجــدوه يف البــاد للوصــول إىل أهدافهــم 

العنرصيــة الرشيــرة. 

ويعــزون العنــف والتوتــر األخــري يف كركــوك إىل فلــول النظــام الــذي أصبــح الشــاعة 

التــي يعلقــون عليهــا مؤامراتهــم وال يقولــون بــأن کرکــوك كانــت هادئــة متآخيــة قبــل 

ــرض  ــوك لغ ــر يف كرك ــراج االالف لتظاه ــة( واخ ــم الكردي ــا إىل )دولته ــم بضمه مطالبته

تكريدهــا ومــن ثــم قتــل مــن يطالــب عكــس ذلــك.

ــا  ــح واضح ــه أصب ــد بأن ــة اعتق ــورة مقتضب ــاه بص ــذي أوردن ــكام ال ــذا ال ــن ه وم

للقــارئ اللبيــب مــن هــو املتآمــر ومــن هــو الضحيــة ويف كل األزمنــة ومــن يتآمــر عــى 

مــن؟؟؟

هرمز زيا بوبو 
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الضانة باألفعال وليس باألقوال

الدكتور رسكون دادیشو املحرم.. 

تحية طيبة: 

ــون  ــور رسك ــارش بالدكت ــه املب ــرون باتصال ــيد ي ــاء يف كام الس ــا ج ــى م ــاً ع تعقيب

دادیشــو ليــوم 		-	-	00	 يف برنامجــه الصباحــي يف فضائيــة اســرييان ســات مــن لنــدن 

ولعــدم متكنــي االتصــال حينهــا ارتأيــت كتابــة وجهــة نظــري حــول املوضــوع املطــروح 

ــة  ــة الكردي ــدن حــول الفدرالي ــل أو الســفري الكــردي يف لن يف كام الســيد ســيامند املمث

ــه  ــرون يف اتصال ــيد ي ــا الس ــع عنه ــي داف ــان الت ــورين والرك ــوق اآلش ــة وحق املزعوم

ــه مؤخــرا  ــذي لقيت ــدن ال ــا جــاء يف كام الســيد ســيامند يف لن ــي أصــدق م ــا ))بإنن قائ

مرصحــا بــأن األكــراد ســوف يضمنــون حقــوق اآلشــورين والركــان يف الفدراليــة الكرديــة 

ــن وال  ــري موجودي ــم غ ــم يف حــن إنك ــون بقراك ــم اآلشــورين تطالب ــا بإنك وأضــاف قائ

تعــودون إىل قراكــم، ونحــن مســتعدون لنبنــي لكــم البيــوت والكنائــس ومــا تحتاجونــه 

ــة عودتكــم((. يف حال

ــاس  ــم والحس ــوع امله ــذا املوض ــرون به ــيد ي ــام الس ــدر اهت ــذي اق ــت ال يف الوق

واتصالــه بالدكتــور رسکــون دادیشــو ليــديل مبــا لديــه مــن أفــكار والتــي جــاءت بعيــدة 

كل البعــد عــن أرض الواقــع ومــا يجــري عــى الســاحة السياســية ويف أرض الوطــن، وان 

األقــوال والــكام املعســول الــذي نســمعه مــن ممثــي األكــراد و زعائهم غــري كاف يف عامل 

السياســة وانــه مــن الخطــأ الجســيم التعاطــي مــع املوضــوع بهــذه الســذاجة والبســاطة، 

فــإذا عدنــا وفتشــنا عــن األســباب الحقيقيــة لهجــرة ابنــاء شــعبنا وتركهــم لقراهــم ســنصل 

إىل نتيجــة كــون األكــراد هــم الســبب الرئيــي واملبــارش ملأســاة شــعبنا وهجرتــه، كــا أن 

تــرك القريــة أو خلوهــا مــن اصحابهــا ألي ســبب كان ال يعطــي الحــق الحــد للســيطرة 

ــداء صــارخ عــى  ــر هــذا العمــل اعت ــع أراضيهــا كيفــا شــاء إذ يعت ــة وتوزي عــى القري

حــق امللكيــة إضافــة إىل تغيــري الطابــع الدميوغــرايف والهويــة القوميــة للقريــة وهــو مــا 

جــرى ويجــري اآلن للكثــري مــن قــرى ابنــاء شــعبنا ومــن ضمنهــا مدينــة دهــوك نفســها، 



			

ومــن ناحيــة أخــرى بــأي حــق يطالبنــا األكــراد بالعــودة كــرشط مســبق إلخــاء القــرى 

ويســتطيع أصحابهــا اســتغال أراضيهــا وأن كانــوا عــى بعــد آالف االميــال وعى أي أســاس 

تــوزع أرايض قريــة اشــورية عــى األكــراد، أال تعتــر هــذه العمليــة تكريــدا للقــرى؟ ومــا 

الفــرق بــن عمليــات التعريــب التــي جــرت وعمليــات التكريــد الحاليــة أليســت كلمتــن 

ــر ذكــره هــو  ــز اليــوم والتعريــب ممنــوع!!! والجدي ــة واحــدة أم أن التكريــد جائ لعملي

وجــود العــرشات مــن القــرى املغتصبــة واملســتكردة واصحابهــا ينتظــرون يف زاخــو ودهوك 

ومناطــق أخــرى مــن العــراق العــودة إىل قراهــم بعــد اخائهــا مــن األكــراد املغتصبــن 

مثــل قــری فيشــخابور وديربــون وماعــرب وصوريــا الجريحــة ومــي زي وغريهــا الكثــري 

ــة  ــة كناحي وقــرى أخــرى متجــاوز عليهــا بالرغــم مــن وجــود اصحابهــا ســاكنن يف القري

مانكيــش وكاين مــايس وقــري كندكوســة - ليفــو- نافكندالــة. كاين بــاف - موســکه. هيــز- 

جــم ربتــي - کشــکاوه - وعــرشات القــرى األخــرى.

وخــال االثنــي عــرش الســنة املاضيــة تــم بنــاء آالف القــرى الكرديــة وايصــال جميــع 

الخدمــات اليهــا كــا تــم بنــاء مســتوطنات كرديــة يف أرايض اشــورية للقادمــن مــن إیــران 

)معظمهــم مــن اصــول إيرانيــة( وتــم دعمهــم ماديــا ووزعــت عليهــم األرايض الزراعيــة، 

وشــاهدنا العكــس متامــا يف القــرى اآلشــورية فقــد تــم محاربتهــم بشــتى الطــرق إضافــة 

إىل حرمــان الكثــري منهــم مــن الوظائــف يف الدوائــر اال القلــة ممــن ينتمــون إىل حــزب 

ــي  ــرارات الت ــن الق ــرشات م ــدور الع ــتاين( وص ــي الكردس ــزب الدميقراط ــلطة )الح الس

تنتهــك حقــوق شــعبنا وبالضــد مــن مصالحــه هادفــة إىل تكريــد املنطقــة مــا ادى إىل 

ــه بحجــج  ــرك قراهــم وعــدم الســاح ملــن يرغــب بالعــودة إىل قريت ــات وت هجــرة املئ

مختلفــة ومــن ثــم تشــجيع و تســهيل أمــور الســفر و الهــرب إىل الخــارج.

ــن  ــوى م ــه اق ــد بأن ــا اعتق ــدن ف ــيامند يف لن ــيد س ــه الس ــذي يعطي ــان ال ــا الض ام

الضــان الــذي أعطــاه الســيد مســعود البــارزاين للمغــدور ادور خوشــابا القــايض مبحاكمتــه 

حســب القانــون بســبب قتلــه لصــن کرديــن حاولــوا رسقــة أغنامــه وقتلــه ونتيجــة الضان 

كانــت إخراجــه مــن ســجن دهــوك ليقتــل بصــورة وحشــية يف قريــة باكرمــان مــن قبــل 

أهــايل اللصــن رجــاالً ونســاءاً بعــد أن ســلم إليهــم من قبــل سّجـــانيه األكــراد، أم أن الضان 

ــل  ــاب وقت ــه يف اغتص ــابو أم ان ــف ش ــيس يوس ــدس فرنس ــة املهن ــة قتل ــن يف حاي يكم

ــاك العــرشات مــن الجرائــم والتجــاوزات التــي يضمــن  هيلــن ســاوا وخمــي اوشــانا وهن



			

الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين بعــدم املســاس بحــق مرتكبيهــا، أم أن الضــان هــو يف 

تأســيس جمعيــات وأحــزاب كارتونيــة مــن بــن ابنــاء شــعبنا مواليــة ومســاندة ملخططاتهم 

الكردويــة لتقســيم ابنــاء شــعبنا إىل آشــوري وكلــداين و هــو مــا جــاء يف الدســتور املقــرح 

مــن قبــل برملانهــم الكــردوي والــذي مل يــدرج فيــه أي ضــان أو خصوصيــة لشــعبنا ومل 

ترتقــي حقوقنــا إىل مــا كان موجــوداً اصــاً يف الدســتور العراقــي املؤقــت.

ــه  ــت ل ــاً بالعــودة إىل الوطــن وكان ــرون إذا فكــر يوم ــي أتســاءل مــن الســيد ي انن

ــت  ــاء ســوبر مارك ــرصف بأرضــه وبن ــري الت ــوين بل ــل يحــق لت ــدن فه أرضــاً يف وســط لن

ــه؟!!! ــم رشيک ــجيلها بأس ــا وتس عليه

ــكام  ــا مــن ال ــا امليامــن فقــد جــف ريقن ــا الصــاء والبكــاء وقادتن امــا عــن أحزابن

ويبــدو انهــم فقــدوا صفــة الحيــاء والخجــل و مازالــوا يعيشــون يف بدايــة عــام 	00	 ومل 

يدخلــوا عــام 	00	، أمــا ممثــل املســيحين يف مجلــس الحكــم االنتقــايل فــا ميكــن وصفــه 

إال )األطــرش بالزفــة( إضافــة إىل الصفــات وااللقــاب العديــدة األخــرى التي يحملهــا، واألوىل 

بأحزابنــا أن يكتبــوا عــى بوابــة مقراتهــم وقصورهــم وســياراتهم )الحســود ال يســود(. 

واختــم رســالتي بالضــان األخــري الــذي أعطــاه الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين يــوم 

ــبيبة  ــة والش ــات الطلب ــه انتخاب ــرت في ــذي ج ــايض 	00	 وال ــون األول امل 		 - 		 كان

ــم لعــدم اقرارهــم  ــن انتخــاب ممثليه ــا م ــه طلبتن ــع في ــذي من ــم وال النتخــاب ممثليه

ــة. ــا القومي بخصوصيتن

 تحيــايت الحــارة إىل الدكتــور رسکــون دادیشــو وفضائيتــه اآلشــورية ونطالبــه بزيــادة 

ســاعات البــث باللغــة العربيــة التــي تهتــم بالشــأن العراقــي والوضــع اآلشــوري وللســيد 

يــرون اقــول ان الضــان يف األفعــال وليــس يف األقــوال التــي ســمعناها دامئــا وان تاريخنــا 

مــيء بالتجــارب والعر. 

النرص للعراق وللقضية اآلشورية العادلة. 

هرمز زيا بوبو

نينوى- العراق

15 – كانون الثاين – 2004 
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ال وجود للحقوق يف ظل جميع الدكتاتوريات

يحــاول زعــاء األكــراد وأحزابهــم العنرصيــة هــذه األيــام متريــر مرشوعهــم يف 

الفدراليــة العرقيــة مســتخدمن شــتى الطــرق والسياســة التــي انتهجهــا النظــام املقبــور 

ــرصح  ــي وي ــا يدع ــس ك ــامل، ولي ــة والع ــام يف املنطق ــرأي الع ــب ال ــم، لكس ــن قبله م

العديــد مــن املســؤولن األكــراد حــول الفدراليــة التــي تعنــي االتحــاد وليــس التقســيم 

وكأن العــراق كان مقســاً ويريــد زعــاء األكــراد اعــادة اللحمــة اليــه بواســطة الفدراليــة 

ــة  ــتاين يف الفضائي ــي الكردس ــزب الدميقراط ــؤول الح ــواب مس ــن كان ج ــة يف ح العرقي

العربيــة حــول رأي الحــزب بفدراليــة املحافظــات االيت )ان کردســتان مقســمة إىل أربعــة 

أجــزاء فلــن نقبــل ان تجــزأ إىل ســبعة اقســام مــرة أخــرى( وهــذا هــو املفهــوم الحقيقــي 

للفدراليــة عنــد األكــراد، مســتغلن الظــروف االســتثنائية التــي ميــر بهــا الوطــن للضغــط 

والتهديــد قائلــن بــأن الفدراليــة أقــل مــا ميكــن أن نحصــل عليــه.

ــارزاين  ــع ملســعود الب ــام نشــط الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين التاب ويف هــذه األي

يف دهــوك املتســلط عــى رقــاب الشــعب يف أربيــل ودهــوك لفــرض موضــوع الفدراليــة 

وجعلــه أمــر واقــع عــى الجاهــري العراقيــة بعــد أن فشــلوا يف الحصــول عــى موافقــة 

ــت يف هــذا  ــن حقهــا الب ــن ليــس م ــم واألمريــكان اللذي ــس الحك األغلبيــة يف مجل

املوضــوع أصــاً واملوضــوع يخــص عمــوم الشــعب العراقــي يف اســتفتاء عــام وهــو األمــر 

ــتان(  ــم کردس ــي ســكان )إقلي ــر يعن ــن أن األم ــة، مدع ــادات الكردي ــه القي ــذي رفضت ال

الســاكنن فيــه حاليــا، وبالفعــل بــارشوا بعمليــة االســتفتاء لوحدهــم وكلفــوا جاوزتهــم 

ــذي  ــتفتاء ال ــراء االس ــلطة بأج ــال الس ــن رج ــن م ــن( والحزب ــال األم ــایش )رج يف األس

ــا  ــواب جميع ــرق األب ــم بط ــروق له ــا ي ــم وك ــى مزاجه ــارزاين وع ــعود الب ــده مس يري

طالبــن بيــان رأيهــم مــن الفدراليــة املطروحــة مســتخدمن اســلوب وسياســة الرغيــب 

والرهيــب التــي اســتعملها نظــام العهــد البائــد مــن قبلهــم، مــن ثــم وضــع ســجات ملــن 

يريــد التوقيــع عــى طلــب الفدراليــة لغــرض تصويــر العمليــة بأنهــا دميقراطيــة جــداً، يف 

الوقــت الــذي يعتــر هــذا االســتفتاء غــري رشعــي كــون االســتفتاء الرشعــي يبــارش مــن 

قبــل مؤسســات الســلطة التنفيذيــة ويف غيــاب االخــرية يبــارش مــن قبــل األمــم املتحــدة 
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ــى  ــراً ع ــون حك ــه أي ال يك ــعب مبجمل ــتفتاء رأي الش ــب اس ــن يتوج ــا الحالت ويف كلت

جاعــة برشيــة اقليميــة دون أخــرى ناهيــك عــن قيــام موظفــي الحــزب املذكــور بــرشاء 

ــدوالرات  ــن ال ــن يف املنطقــة مباي ــن املتواجدي ــد مــن العســكرين األمريكي ذمــم العدي

ــاك الــكام عــن رشاء ذمــم  ــوا مــن هــذه املناطــق وهن انكشــفت أوراقهــم بعــد أن نقل

عــدد مــن أعضــاء الكونجــرس إىل جانــب الكثــري مــن األقــام العربيــة واألجنبيــة إضافــة 

ــات  ــى شاش ــم ع ــن رأيناه ــرب والذي ــن الع ــايل م ــم االنتق ــس الحك ــاء يف مجل إىل اعض

التلفــزة يــرددون كالببغــاوات مــا ميليــه عليهــم األكــراد ومــا يريدونــه، وجديــر باإلشــارة 

ــف  ــذي يق ــأن ال ــد ب ــي تؤك ــري والت ــن الجاه ــة وب ــت يف املنطق ــات التي بث إىل الدعاي

ضــد الفدراليــة ســنقوم بقطــع االرزاق عنــه وســتضاعف للــذي يوقــع للفدراليــة وســوف 

ــع  ــوم بالتوقي ــذي ال يق ــرم لل ــف وتح ــه موظ ــة كون ــة أرض يف حال ــى قطع ــل ع يحص

ومــا شــابه مــن هــذه الدعايــات التــي تؤثــر عــى قــرار أبنــاء شــعبنا الرافــض للفدراليــة 

ــة يف الوطــن والتــي كالعــادة  ــا العامل ــه وال قــوة بفضــل أحزابن ــذي أصبــح ال حــول ل ال

مل تحــرك ســاكناً وكأن األمــر ال يعنيهــا وموضــوع الفدراليــة يجــري يف موزمبيــق وليــس 

عــى أرضهــم التاريخيــة التــي يحولونهــا اليــوم إىل )کردســتان( أي بــاد الكــرد ويطلبــون 

مــن اآلشــوري والركــاين واليزيــدي والعــريب والشــبي أن يقــف إىل جانــب فيدراليتهــم 

ــغ نفوســهم ضعــف عــدد األكــراد ويعيــش أكــر مــن  ــذي يبل التقســيمية يف الوقــت ال

ــداد  ــن املوصــل وبغ ــا ب ــدون تكريده ــي يري ــة الت ــكان املنطق ــن س ــوين آشــوري م ملي

ــار يف  ــل باختص ــي تتمث ــع والت ــة للجمي ــباب معروف ــة ألس ــوا املنطق ــر ترك ودول املهج

الظلــم الواقــع بحقهــم عــى يــد املســلمن عربــاً و أکــراداً والــذي تجســد خــال االثنــي 

عــرش ســنة املاضيــة واليــوم باالضطهــاد القومــي الكــردي يف القتــل والترشيــد واغتصــاب 

األرايض وتكريــد القــرى وأســتطيع القــول بــأن هــذه األعــال اإلرهابيــة كانــت منهجــاً 

ــن  ــة م ــراغ املنطق ــا اف ــاين هدفه ــوم جــال الطالب ــده الي ــارزاين يؤي لحــزب مســعود الب

ســكانها األصليــن وأكــر دليــل عــى ذلــك هــو عــدم وجــود أي قريــة كرديــة مســتعربة يف 

محافظــة دهــوك التــي اســتحدثت يف منتصــف الســبعينات لتكــون البديــل والكــف عــن 

ــة التــي اســتفادت  املطالبــة مبحافظــة كركــوك النفطيــة وباالتفــاق مــع الزعامــة الكردي

مــن تكريــد دهــوك ومل تتنــازل عــن املطالبــة بكركــوك.

ــف  ــة ال تختل ــم يف املنطق ــة الحك ــور ودف ــوم يف تســيري األم ــع الي أن األســلوب املتب

ــأن  ــول ب ــن الق ــه وميك ــوض علي ــوع واملقب ــس املخل ــام الرئي ــائداً أی ــا كان س ــا ع اطاق
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التكريــد قــد فــاق التعريــب عنجهيــة وذكاءاً، ففــي زمــن الدميقراطيــة التــي يتبجحــون 

ــابو وادور  ــيس يوســف ش ــل فرنس ــم قت ــام انظاره ــكان وأم ــم األمري ــع اصدقائه ــا م به

خوشــابا وهلــن ســاوا والــرت ووالدتــه وهفــال وابنــه ووزعــت أرايض فيشــخابور 

وديربــون والقــرى املحيطــة بهــا والتــي مل يســكنها كــردي عــر التاريــخ إىل الكــرد املريانين 

وموســی رش والبارزانيــن وهــذا حــال عــرشات القــرى اآلشــورية األخــرى، وأمــام انظــار 

الجميــع يتزاحــم هــذه األيــام املئــات مــن أكــراد تركيــا وإيــران الذيــن جلبهــم مســعود 

ــة  ــوس والجنســية يف دهــوك للحصــول عــى األوراق املطلوب ــر النف ــارزاين عــى دوائ الب

ــن. ــن أصــاء فهــم املرشعــن وهــم املنفذي ليصبحــوا عراقي

مــع كل هــذه املارســات العنرصيــة نحــي أبنــاء شــعبنا وباألخــص قــرى ســهل نينوى 

ــب  ــة التقســيمية ونطال ــة الكردي ــم الفدرالي ــي يف رفضه ــم وحســهم الوطن عــى موقفه

ابنــاء شــعبنا يف دهــوك وتوابعهــا بعــدم الرضــوخ لاســتفزازات التــي تتعرضــون لهــا مــن 

قبــل اتبــاع مســعود البــارزاين وكذلــك نحــي أبنــاء الشــعب الكــردي الرافضــن للفدراليــة 

العنرصيــة التــي ينــادي بهــا البعــض لتقســيم العــراق فــا وجــود للحقــوق يف ظــل جميــع 

الدكتاتوريــات.

ــاء شــعبنا ومــا يجــري مــن وراء الكواليــس  يف الوقــت الــذي نكشــف الحقائــق ألبن

بالضــد منــه نناشــد ابنــاء شــعبنا وأحزابــه ومؤسســاته القوميــة العاملــة يف املهجــر ويف 

دول الجــوار بدعــم النضــال الوطنــي اآلشــوري الحقيقــي بعــد أن أثبتــت أحزابنــا العاملــة 

ــح  ــن مصال ــراق وع ــدة الع ــن وح ــاع ع ــع يف الدف ــلها الذري ــاته فش ــن ومؤسس يف الوط

ــا  ــاء وجودن ــة يف االنفصــال وإلغ ــات األحــزاب الكردي ــة والرضــوخ ملتطلب شــعبنا الحيوي

القومــي اآلشــوري.

ــقط  ــام ولتس ــة والس ــوري الحري ــعبنا اآلش ــه ولش ــدة أراضي ــراق ولوح ــرص للع الن

ــد.  ــی األب ــات وإل ــع الدكتاتوري جمي

هرمز زيا بوبو 

3 - شباط - 2004 
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عالقات األحزاب اآلشورية مع الزعامات الكردية يف 

تساؤالت!!!

ماذا تريد الزعامات الكردية من األحزاب اآلشورية؟

وماذا جنت )أحزابنا( من عالقاتها الكردوية؟

قبــل البــدء باإلجابــة عــى االســتفهامات الســالفة يجــدر بنــا التنويــه إىل ان العــرس 

ــه  ــد تخللت ــي - ق ــام الصدام ــار النظ ــد انهي ــا بع ــدأ عملي ــذي ب ــردي - ال ــيايس الك الس

فقــرات اســتغلت الزعامــات الكردويــة مــن خالهــا ضعــف القــوى السياســية الوطنيــة 

العراقيــة فدأبــت عــى فــرض رشوطهــا العنرصيــة واملتمثلــة بالتهديــد باالنفصــال تــارة 

ــى  ــرشوط ع ــك ال ــج تل ــث انســحبت نتائ ــارة أخــرى،، حي ــاد( ت ــة أو االتح و )بالفدرالي

ــعب  ــة والش ــورة خاص ــره بص ــى أم ــوب ع ــيحي املغل ــوري املس ــعبنا اآلش ــاب ش حس

العراقــي بصــورة عامــة وذلــك مــن خــال تركيــز الحركــة الكرديــة عــى قضــم أراضينــا 

ــم  ــان ودخوله ــازي جنكيزخ ــة الغ ــور برفق ــاد آش ــراد ب ــول األك ــذ دخ ــا من واغتصابه

ــة  ــام 	96	 بداي ــارزاين ع ــى الب ــا مصطف ــي قاده ــة الت ــة الكردي ــت الحرك اإلســام، وكان

ــاء شــعبنا يف شــال العــراق وجنــوب  ــة التــي وجهتهــا إىل ابن ــة القاضي للتحضــري للرب

تركيــا واملســتمرة حتــى وقتنــا الحــارض، إضافــة إىل االســتفادة مــن طاقــات شــعبنا لدفــع 

ــو يف  ــك جك ــز مال ــوري هرم ــكري اآلش ــد العس ــكان القائ ــام ف ــة إىل أم ــة الكردي القضي

منطقــة بهدينــان يشــار إليــه بالبنــان وهكــذا ماركريــت جــورج التــي تــم اغتيالهــا الحقــا 

ــا  ــث بيعــت صورته ــة آشــورية شــجاعة حي ــارزاين لســعة شــهرتها كمقاتل بأمــر مــن الب

بخمســة دنانــري يف بدايــة الســتينات )اجــرة عامــل لشــهر كامــل( ومل يكــن مصــري فرنســو 

الحريــري أفضــل مــن ســابقه حيــث اغتيــل يف وســط أربيــل ويف وضــح النهــار، ونقــا عــن 

منتســبي الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين الذيــن عملــوا يف اعــام الحــزب قولهــم بــان 

الحــزب يف بدايــة الحركــة كان قــد زور كتــب واختــام لكنائــس شــعبنا يف العــراق يطلبــون 

ــاذ )املســيحين  ــة إلنق ــس العاملي ــة والكنائ ــن املنظــات الخريي ــة م املســاعدات العاجل
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ــات  ــك املنظ ــن تل ــري م ــت الكث ــد لب ــة وق ــلطات العراقي ــاد الس ــن اضطه ــراد( م األك

والكنائــس الطلبــات ولكنهــا مل تصــل إىل شــعبنا مطلقا بــل زيد يف اضطهادهــم وتهجريهم 

لاســتفادة املزدوجــة،،، فباإلضافــة إىل املســاعدات التــي كانــت تصلهــم واالعــام العاملــي 

الــذي يحصلــون عليــه لصالــح قضيتهــم كانــوا يقضمــون ويغتصبــون أراضينــا ويكــردون 

قرانــا شــيئا فشــيئا، وقــد ســاهم أبنــاء شــعبنا اآلشــوري يف إيــران بعــد عــام 	97	 ولغايــة 

ــة واالمــوال بواســطة املرحــوم كوركيــس مالــك جكــو  ــم املســاعدات العيني 975	 بتقدي

وجميــع املســاعدات كانــت تصــل القيــادة الكرديــة وال يســمح لهــا بالوصــول إىل ابنــاء 

شــعبنا إال يف اإلعــام عــن طريــق مرتزقتهــم بــن ابنــاء شــعبنا، ومــا ذكرنــاه هــو غيــض 

مــن فيــض ملــا قدمــة شــعبنا مــن خدمــات جليــة وتضحيــات جســيمة للقيــادة الكرديــة 

ولقضيتهــم ليــس فقــط دون مقابــل بــل نســتطيع القــول بانهــا كانــت جميعهــا بالضــد 

مــن مصالــح شــعبنا وخدمــة مجانيــة لألكــراد.

ــن  ــايف القدم ــن وح ــاوي اليدي ــية خ ــة السياس ــن املعادل ــعبنا م ــرج ش ــوم.... خ والي

وهــو األمــر الــذي اتضــح لشــعبنا خــال الســنوات القليلــة املاضيــة مــن خــال مارســات 

ــية  ــاحة السياس ــى الس ــه ع ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال ــن الس ــة، ولك ــة الكردوي الحكوم

اآلشــورية هــو مــاذا تريــد الزعامــات الكرديــة مــن األحــزاب اآلشــورية أو مــن منظــات 

شــعبنا؟ فالجــواب بســيط للمتتبــع واملهتــم بقضيــة شــعبنا والعــراق بصــورة عامــة فجــل 

مــا يريدونــه هــو الحصــول عــى الرشعيــة يف تســمية املنطقــة )كردســتان( بعــد ان كانــت 

ــي  ــة الت ــون املنطق ــتان( ك ــر بكردس ــا تق ــع أحزابن ــه فجمي ــد لل ــراق )والحم شــال الع

ــد الحــق إىل  ــد أن يعي ــن يري ــاك م ــاء شــعبنا إذا كان هن ــكا ألبن ــا هــي مل ــون به يطالب

أصحابــه وبالتأكيــد نحــن لســنا بأكــراد فتظــل الحاجــة ليقــر اهــل املنطقــة )بكردســتانية( 

منطقتهــم كــا يطلــب مــن ممثلينــا مطابقــة مواقفهــم وآرائهــم مــع األحــزاب الكرديــة 

وهــو مــا حصــل عليــه األكــراد حتــى اآلن أبتــداءا مــن )برملــان إقليــم كردســتان( 

ــاء  ــوى وانته ــوك ونين ــا يف كرك ــف ممثلين ــرورا مبواق ــام 	99	 وم ــعبنا ع ــاءات ش ومومي

مبجلــس الحكــم االنتقــايل املنحــل بعــد ســقوط النظــام الصدامــي وبالتأكيــد سيســتمر 

ــبي  ــا منتس ــي يتقلده ــب الت ــات واملناص ــع الهيئ ــراد يف جمي ــاز إىل األك ــف املنح املوق

أحزابنــا وبالضــد مــن مصالــح شــعبهم كلــا كانــت أحزابنــا لقمــة ســائغه بيــد األحــزاب 

الكرديــة تعيــش عــى فتــات الحزبــن الكبرييــن.
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ــا  ــت أحزابن ــاذا جن ــه م ــول في ــائل وأق ــذي أتس ــاين وال ــؤال الث ــى الس ــة ع ولإلجاب

ــادات  ــا االســتفادة الشــخصية لقي مــن عاقاتهــا الكردويــة؟ بالطبــع سنســتثني يف جوابن

األحــزاب وبعــض الكــوادر والتــي ال ميكــن حرصهــا لكرتهــا ولكننــا ســنتكلم عــن مــدى 

ــة عــى أســاس االســتفادة  ــة املبني اســتفادة شــعبنا مــن هــذه العاقــات الغــري الطبيعي

للطــرف الكــردي والتضحيــة للطــرف اآلشــوري ســنجد أو نشــاهد إن املــدارس )الرسيانية( 

ــورية  ــة اآلش ــة الدميقراطي ــت الحرك ــذي طبل ــه وال ــذي نتلمس ــد ال ــيء الوحي ــو ال ه

وزمــرت لــه يف كل أنحــاء العــامل ويف كل مناســبة متخــذه منهــا الشــاعة التــي يعلقــون 

عليهــا خيانتهــم لقضيــة شــعبنا باعتبــار اللغــة إحــدى مقومــات القوميــة هــذا مــن جهــة 

ولجمــع االمــوال مــن املنظــات والجمعيــات الخرييــة والكنائــس ومــن ابنــاء شــعبنا مــن 

جهــة أخــرى، ولكــن إذا امعنــا النظــر عــن كثــب لهــذه املــدارس ســناحظ إن األكــراد هــم 

أكــر اســتفادة حتــى يف هــذا املــرشوع كونــه االنجــاز الوحيــد الــذي يتباهــون بــه أمــام 

العــامل عندمــا يتســاءلون حــول معاملــة املســيحين ووضعهــم يف )كردســتان( وهــي حرية 

التعليــم للغــة املســيح كــا يســمونها األكــراد والتــي مل يســمح بهــا العــرب طــوال قــرون، 

كــا إن طلبتنــا يتلقنــون ثقافــة كرديــة انفصاليــة وليــس ثقافــة آشــورية أو عراقيــة عــى 

االقــل حيــث تبــدأ الدراســة يوميــا بكلمتــي )بجــي كردســتان( أي عاشــت كردســتان ردا 

لتحيــة املــدرس اثنــاء دخولــه الصــف، وتعليمهــم العبــارات القومويــة العنرصيــة الكرديــة 

كقولهــم كركــوك قــدس كردســتان أو قلــب كردســتان )مقــوالت مســعود البــارزاين وجــال 

الطالبــاين( والتــي تشــاهدها يف كتبهــم إىل جانــب العلــم الكــردوي ومينعونهــم مــن رســم 

ــب(  ــيد )أي رقي ــية بنش ــات املدرس ــع الفعالي ــاح جمي ــة إىل افتت ــي، إضاف ــم العراق العل

ــة  النشــيد الوطنــي الكــردوي، إىل جانــب تخــرج الطالــب وهــو ضعيــف باللغــة العربي

ــي  ــات اإلنســانية والت ــة وخاصــة الكلي ــة الجامعي ــة الدراس ــة ال يســتطيع تكمل والكردي

ــذه الدراســة  ــة يف املجــال الســيايس، به ــات العلمي ــر مــن الكلي ــا أك نحــن بحاجــة اليه

البســيطة نتوصــل إىل قناعــة بــان األكــراد هــم املســتفيد األكــر مــن هــذه املــدراس أيضا.

وقبــل أن نختتــم موضوعنــا رب ســائل يســأل مــا العمــل؟ هــذه هــي أحزابنــا وهــا 

ــا  ــفي جروحن ــايف ليش ــواب الش ــك الج ــا ال أمل ــا، رمب ــو واقعن ــذا ه ــينا وه ــم سياس ه

العميقــة ولكــن املنطــق يقــول بــأن مــن ميثلنــا مــن أحــزاب وشــخصيات البــد لــه مــن 

ــا  ــا وكل يشء ميــت إلين ــا ومقدســاتنا ولغتن ــا ومالن ــا وارضن ــا وعرضن الدفــاع عــن حقوقن



			

بصلــة وإال ال معنــي ملــن ميثلنــا يف يشء ونحــن منــه بــراء واللقــب الــذي يســتحقه هــو 

الجبــان الخائــن الــذي باعنــا بأبخــس االمثــان وهــي األلقــاب التــي نالهــا ممثلونــا حتــى 

اليــوم بــكل جــدارة، ومــن هــذا املنطلــق أرى إن شــعبنا بحاجــة فعليــة إىل مــن ميثلنــا 

ــون  ــذات وال يهاب ــذات وليــس حــب ال ــردا كان أم جاعــة يتصفــون بنكــران ال بحــق ف

ــا وســيدنا املســيح )وال تخافــوا مــن الذيــن يقتلــون  شــيئا عــى األرض كــا قــال معلمن

الجســد ولكــن النفــس ال يقــدرون أن يقتلوهــا متــى 0	: 8	 ( ال نريــد ان نســمع منهــم 

الكلــات والجمــل التريريــة التاليــه )أمــر واقــع – هــم اســام ونحــن مســيحيون – هــم 

أقويــاء ونحــن ضعفــاء – هــم أكريــة ونحــن أقليــة – نحــن مرشذمــن – نحــن نســافر 

ــد  ــا ال نري ــا مقســمه ال تتوحــد -( ك إىل الخــارج – كنائســنا وشــعبنا مقســم – أحزابن

ملمثلنــا أن يدافــع عــن )كردســتان( متناســيا الدفــاع عــن اشورســتان، وال نريــد ملمثلنــا أن 

يذكــر األنفــاالت الكرديــة متناســيا مذابــح املجــرم بدرخــان و مذبحتــي صوريــا وســميل، 

و ال نريــد ملمثلنــا أن يتهــم النظــام العراقــي بتعريــب كركــوك متناســيا تكريــد دهــوك 

ومئــات القــرى التابعــة لهــا، ال نريــد ملمثلنــا أن يطالــب بالفدراليــة لألكــراد وال يطالــب 

ــاد  ــاس أتح ــى أس ــراق ع ــد الع ــب بتوحي ــا أن يطال ــد ملمثلن ــعبه، ال نري ــة لش بالفدرالي

العــرب واالكــراد ويتنــاىس شــعبه ليصبــح ضيفــا عــى العــراق، ال نريــد ملمثلنــا التهجــم 

ــي  ــم العراق ــاىس أن العل ــام ويتن ــون والنظ ــزم بالقان ــه ال يلت ــدر ألن ــدى الص ــى مقت ع

ــن  ــة الذي ــة مبحاســبة القتل ــا املطالب ــد ملمثلن ــارزاين، ال نري ــوع رفعــه يف مناطــق الب ممن

ذبحــوا الشــيعة واالكــراد ويتنــاىس قتلــة فرنســيس يوســف شــابو وادور خوشــابا وهلــن 

ــة  ــة الدميقراطي ــا أن يتباهــى بالتجرب ــد مبمثلن ــرت والعــرشات غريهــم، ال نري ســاوا وال

واملســاواة يف )كردســتان( ويتنــاىس القتــل والترشيــد والتكريــد واالغتصــاب وقضــم 

ــات مواقــف شــوهدت  ــع هــذه الطلب ــه، جمي ــا ل ــذي تعرضن ــد القــرى ال األرايض وتكري

مــن قبــل مــن يدعــون متثيلنــا ومل نشــاهد منهــم أي موقــف مــرشف يدافــع عن شــعبه أو 

رعيتــه بــل شــاهدنا وســمعنا التهجــم عــى البعــض وعــدم االتفــاق كــا حصــل ويحصــل 

هــذه االيــام بعــد انعقــاد مــا يســمى باملؤمتــر الوطنــي العراقــي الــذي خرجنــا منــه ونحن 

نتهجــم عــى بعضنــا البعــض فأحزابنــا جميعهــا قــد اتفقــت ضــد الحركــة اآلشــورية التــي 

مل تتفــق معهــم حســب قولهــم مشــيدين مبوقــف البــاريت يف املؤمتــر والحركــة بدورهــا 

ــو( مستشــار  ــت أيش ــي بي ــل و )هوم ــا يف التمثي ــى حقه ــاف ع ــم األحــزاب بااللتف تته

ــم  ــتمروا مبوقفه ــد إذا اس ــد باملزي ــة ويتوع ــة واملطارن ــح البطارك ــم ويفض ــة يتهج الحرك



			

ــن  ــط اب ــم يف مخط ــم النخراطه ــل أقدامه ــس كان يقب ــا وباألم ــادم كن ــيبه يون ــد نس ض

كنــا مــن حيــث ال يــدرون، يف حــن الشــعب ينتظــر منهــم إعــادة القــرى املغتصبــة بعــد 

عــام 	96	 عــى أقــل تقديــر إن مل تكــن املطالبــة بإعــادة أراضينــا وقرانــا املغتصبــة بعــد 

تأســيس الدولــة العراقيــة عــام 		9	، وكذلــك إعــادة املهاجريــن وبنــاء قراهم واســكانهم 

إىل جانــب دفــع التعويضــات لهــم ورفــع الغــن الــذي تعــرض لــه شــعبنا منــذ تأســيس 

ــري،  ــد والتهج ــل والترشي ــددا إىل القت ــرض مج ــث نتع ــوم حي ــة وإىل الي ــة العراقي الدول

إضافــة إىل محاســبة القتلــة واملجرمــن املعروفــن الذيــن طالــت اياديهــم القــذرة ابنــاء 

شــعبنا هــذا هــو املطلــوب مــن ممثلينــا ومــن أحزابنــا وهــو الــى الــذي نفتقــر اليــه 

ــا  وبحاجــة حقيقــة اليــه والــذي ينتظــره منهــم شــعبنا بفــارغ الصــر ليدخلــوا يف قلوبن

وعقولنــا خالديــن ال أن يدخلــوا مزبلــة التأريــخ التــي تنتظرهــم وال نريــد منهــم التناحــر 

عــى كــريس مهــزوز ال يســتطيع الجلــوس عليــه غــري مــن بــاع نفســه لألكــراد وحلفائهــم 

الذيــن قدمــوا مــن وراء البحــار.

وختامــا أحيــي الجبهــة الركانيــة العراقيــة والشــعب الركــاين ملواقفهــم العراقيــة 

ــذا  ــا لشــعبنا هك ــراق متمني ــي تصــب يف مصلحــة شــعبهم ومصلحــة الع الشــجاعة الت

ــة. ــه وجريئ ــم مواقــف واضحــة وثابت ــن له أحــزاب أو ممثل

عاش العراق موحدا وعاش شعبه متآخيا.

هرمز زيا بوبو 

2 – نيسان – 2004 

مالحظــة: يقتــرص موضوعنــا عــى األحــزاب اآلشــورية املســجلة فيــا يســمى )إقليــم 

كردستان(.



			

عجيب أمور غريب قضية!!!

أكــر مــن عــام مــر عــى ســقوط طاغيــة العــراق وشــعبنا اآلشــوري يــرب أخــاس 
يف أســداس فيــا آلــت اليــه قضيتــه وموقعــه مــن املعادلــة السياســية يف خارطــة 
مســتقبل العــراق، وكان لظهــور االســم اآلشــوري مؤخــراً يف حقــل القوميــة يف )اســتارة 
البيانــات األساســية للتعــداد العــام واملســاكن العــام 005	 / ت /	 ( األثــر الكبــري والبالــغ 
ــره، يف حــن مل  ــى أم ــوب ع ــاء الشــعب اآلشــوري املغل ــة ابن ــوس وطأمن ــة النف يف تهدئ
ــة فبــارشوا بالتحــرك الرسيــع واالتصــاالت ومتخضــت  يــرق هــذا األمــر لســارسة القضي
عــن زيــارة الــس...... الكبرييــن يونــادم كنــا وعانوئيــل ديل لــوزارة التخطيــط والتعــاون 
اإلمنــايئ / قســم الجهــاز املركــزي لإلحصــاء وتكنولوجيــا املعلومــات التــي أصــدرت هــذه 
االســتارة لتغيــري اســم الشــعب اآلشــوري كقوميــة إىل اســم مركــب )كلدواشــوري( فجــاء 
جــواب املســؤولن بعــدم وجــود قوميــة يف العــراق بهــذا األســم فطلــب حــرة البطريــرك 
عانوئيــل ديل بإدخــال اســم الكلــدان كقوميــة أســوة باآلشــورية فجــاء الجــواب ثانيــة 
بــان املعلومــات التــي وردت يف االســتارة اإلحصائيــة اعتمــدت إلــی احصــاءات ســابقة 
ومــا هــو موجــود يف الــوزارة وخاصــة أحصــاء عــام 977	 فلــم يــدون أحــد يف االســتارة 
بانتائــه إىل القوميــة الكلدانيــة، وهنــاك اآلالف الذيــن كتبــوا آثــوري يف حقــل القوميــة، 
فخــرج االثنــان وقــد فشــا يف مهمتهــا الخيانيــة، ولكــن مــا نســمعه ومــا يتناقلــه أبنــاء 
ــول  ــن للوص ــا الخائب ــتثنائية يجريه ــة و اس ــاالت مكثف ــرية واتص ــود كب ــان جه ــعبنا ب ش
إىل مبتغاهــم يف تغيــري االســم اآلشــوري إىل اســم مركــب ألبعــاده عــن حضــارة العــراق 

وتاريخــه املوغــل يف القــدم.

ــه للتصــدي ملثــل  ــاء الشــعب اآلشــوري بكافــة مذاهب  يف الوقــت الــذي نهيــب بأبن
هــذه املؤامــرات التــي تحــاك ضــده وفضحهــا أمــام املــأل نتســاءل مــن الــذي خــول االثنن 
ــوا  ــة وليتاعب ــة الخياني ــذه املهم ــم به ــن اوكله ــريه؟!! وم ــعبنا ومص ــم ش ــب باس بالتاع
بشــعبنا كــا يــروق لهــم وكأنــه لعبــة بــن ايديهــم ويترصفــون کوالــدي طفــل حديــث 

الــوالدة ليســمونه كــا يشــاؤون وصــدق مــن قــال عجيــب أمــور غريــب قضيــة!!!!

هرمز زيا بوبو

12 – متوز - 2004 



			

العلم الكردوي يُفرض قرساً عى ابناء شعبنا

 

شــهدت املناطــق املتبقيــة والتــي يتواجــد فيهــا أبنــاء الشــعب اآلشــوري يف مدينــة 

دهــوك وقراهــا إىل مختلــف االعتــداءات املتكــررة بــن الحــن واالخــر وخــال االثنتــي 

ــا إىل  ــردي وأراضين ــتيطان الك ــة إىل االس ــا التاريخي ــت قران ــة تعرض ــنة املاضي ــرشة س ع

ــعبنا  ــاء ش ــه أبن ــرض ل ــذي تع ــب ال ــل والرهي ــاالت والقت ــة إىل االغتي ــاب إضاف االغتص

مــن قبــل األكــراد وبتخطيــط مبــارش مــن قبــل ساســة الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين 

ــردي  ــان ك ــة إىل )كردســتان( وتأســيس كي ــل املنطق ــع وتحوي ــر الواق ــرض األم بهــدف ف

ــى اللحظــة،  ــدم وســاق حت ــة عــى ق مســتقل، وال زال الهــدف قامئــا واملارســات جاري

فقصبــة رسســنك التــي شــهدت سياســة التكريــد واالســتيطانيات واالعتــداءات املتكــررة 

ــوم 		 – 7 –  ــم ي ــم تبليغه ــث ت ــا، حي ــت وطأته ــن تح ــت ت ــام 	97	 ال زال ــذ ع من

	00	 مــن قبــل رجــال األمــن )االســایش( برفــع العلــم الكــردوي عــى محاتهــم خــال 

		 ســاعة واال تعرضــوا إىل اغــاق تلــك املحــال مشــفوعاً بعقوبــات قاســية!! وهــو 

ــم  ــى محاته ــردوي ع ــم الك ــع العل ــذا ارتف ــة وهك ــعبنا يف العادي ــاء ش ــرى ألبن ــا ج م

لعــدم وجــود مــن يدافــع عنهــم ويحميهــم، وقبــل شــهرين مــن االن كان قــد ابلــغ مقــر 

ــل الحــزب الدميقراطــي  ــن قب ــن ســفني م ــة ع ــة اآلشــورية يف قصب ــة الدميقراطي الحرك

الكردســتاين بأنــزال العلــم العراقــي ورفــع العلــم الكــردوي )الكردســتاين( عــى مقرهــم 

ــم  ــع العل ــار رف ــن بانتظ ــي )ونح ــم العراق ــزال العل ــم بأن ــتجابة إىل تهديده ــم االس وت

ــم الكــردوي  ــع العل ــرى شــعبنا برف ــاري ق ــن مخت ــب م ــا طل ــر( ك الكــردوي عــى املق

ــغ )00	 $( شــهريا وبعكســه  ــة تبل ــة نقدي ــل حصولهــم عــى مكافئ عــى بيوتهــم مقاب

ســوف يخــرسون املختاريــة، وتطبيقــا لسياســة الرغيــب والرهيــب التــي اتبعهــا الحــزب 

الدميقراطــي الكردســتاين بحــق أبنــاء شــعبنا اســتطاع فــرض العلــم الكــردوي عــى الكثــري 

مــن املناطــق والقصبــات اآلشــورية يف الدوائــر الرســمية واملحــات التجاريــة قــرسا وبدون 

وجــه حــق ابتــداءا مــن القــوش وبعشــيقة وتلكيــف ومــرورا برطلــة وبغديــدا، كل هــذا 



		5

يجــري ويونــادم كنــا يلتقــى نيجرفــان البــارزاين يــوم االثنــن الخامــس مــن متــوز الجــاري 

ــرد(  ــورين والك ــدو آش ــح الكل ــن ومصال ــدم الوط ــا يخ ــة مب ــات الثنائي ــر العاق )لتطوي

)جريــدة بهــرا العــدد 57	 / 		 متــوز 	00	( لصاحبهــا يونــادم كنــا. فوقــع االختيــار عــى 

قريــة كشــكاوا التــي تقــع ضمــن قــرى منطقــة نهلــة لتكــون النمــوذج األمثــل لتطويــر 

ــا يف  ــن كن ــا اب ــم عنه ــي يتكل ــا الت ــة مصالحه ــورين وخدم ــرد واآلش ــن الك ــة ب العاق

جريدتــه وتحقــق ذلــك عندمــا اســتيقظ أهــايل القريــة ليتفاجئــوا مبشــاهدة آالف األغنــام 

تــرسح يف مراعيهــم املتبقيــة فــا كان منهــم إىل أن يهرعــوا إليهــا لاستفســار مــن الرعــاة 

عــا يجــري يف مرعاهــم فصدمــوا عندمــا علمــوا بــان رضــا الزيبــاري )خــال الحكومــة( 

قــد أجــر املرعــى لهــذه الســنة لبعــض األكــراد الســورجية مببلــغ )6،000،000( مليــون 

دينــار أي مــا يعــادل )000	$( )یــا هكــذا عاقــة أخويــة يــا مــا الزم!!!(، هــذا مــن جهــة 

ومــن جهــة أخــرى منعــت العــرشات مــن العوائــل اآلشــورية القادمــة مــن بغــداد نتيجــة 

الظــروف الغــري الطبيعيــة مــن نقــل أثاثهــم إىل دهــوك واالســتقرار يف قراهــم بحجــة عدم 

ــة يف  ــن أهــايل املنطق ــم م ــم كونه ــة رغ ــة خــال الســنوات املاضي تواجدهــم يف املنطق

حــن اســتقبل املســؤولن األكــراد املئــات العوائــل الكرديــة القادمــة مــن ســوريا خوفــا 

ــا مــن ماحقــة الســلطات الســورية ملشــاركتهم يف احــداث القامشــي والحســكة  وهرب

األخــرية وتســببهم يف فــوىض عارمــة الثــاث أيــام متتاليــة ادت إىل حــرق الدوائــر الرســمية 

ومقتــل العديــد مــن األبريــاء، وفتحــت الحــدود لهــم عــى مرصاعيهــا وتــم إســكانهم يف 

قصبــة ســميل ودهــوك ووفــروا لهــم ســبل العيــش واملــأوى واملســكن وقــد تســببوا يف 

أزمــة ســكنية خانقــة يف دهــوك وارتفــاع نســبة االيجــارات إىل 00	%، كل مــا ذكرنــاه هــو 

غيــض مــن فيــض مــن دميقراطيــة الغــاب لألحــزاب الكرديــة ومــا يهمنــا والــذي يحــز يف 

النفــس إىل متــى يبقــى مــن يدعــي متثيلنــا أفــرادا وأحــزاب صامتــن صمــت القبــور عــى 

االنتهــاكات التــي نتعــرض إليهــا يوميــا وعــى مــرأى الجميــع.

هرمز زيا بوبو 

16 – متوز – 2004
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كلمـٌة حـق يُـراد بـها بـاطل

ــن  ــتعدادات املحافظت ــول اس ــان ح ــان منفص ــل ايضاح ــوك واربي ــرع ده ــدر ف أص

ــده  ــع عق ــي املزم ــي العراق ــر الوطن ــا للمؤمت ــار مندوبيه ــة اختي ــل وكيفي ــوك واربي ده

نهايــة متــوز الجاري وابديــا امتعاضهــا الٓليــة أعــداده وعمليــة اختيــار املندوبــن 

ــة يف  ــتاين واالدارة املحلي ــي الكردس ــزب الدميقراط ــا الح ــان فيه ــور يته ــر املذك للمؤمت

ــاركة يف  ــة يف املش ــاته املدني ــعبنا ومؤسس ــا ودور ش ــش دور حركته ــن بتهمي املحافظت

ــار منــدويب املحافظــة وممثــي شــعبنا للمؤمتــر املذكــور، واضــاف فــرع دهــوك يف  اختي

ايضاحــه املنشــور يــوم 		 /7 /	00	 يف موقــع كتابــات قائــا بــان ))شــعبنا تــم اســتبعاده 

ــة يف  ــة الثاني ــاره القومي ــتحقها باعتب ــي يس ــا الت ــات العلي ــف والدرج ــغل الوظائ يف ش

نســبة الســكان يف املحافظــة » والتــي طاملــا طالبنــا بهــا دون أذان صاغيــة » مثــل نائــب 

املحافــظ وقامئقــام االقضيــة ومــدراء النواحــي يف املناطــق التــي يســكنها شــعبنا تاريخيــا.

ــات التجــاوزات عــى  ــع بهــا شــعبنا وعملي أن هــذه الحقــوق املرشوعــة التــي يتمت

األرايض والقــرى الكلدوآشــورية املســيحية وســلبها مــن أصحابهــا الرشعيــن املوجوديــن 

عــى هــذه األرض منــذ فجــر التاريــخ وكذلــك املارســات الحزبيــة الضيقــة تجــاه 

ــاء شــعبنا...((. ــن أبن البســطاء م

ــرى  ــد ق ــا بتكري ــن خج ــر الوجنت ــر محم ــميا وأق ــوك رس ــرع ده وأخريا أعرف ف

ــة التــي يرأســها  ــل الحكومــة الكردي ــا مــن قب شــعبنا وســلبها مــن أصحابهــا واضطهادن

ــا رســميا  ــت تشــارك فيه ــا زال ــه م ــأن حركت ــا ب الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين متغاف

)اســم بــا جســم( وكانــت تفتخــر دامئــا بتلــك املشــاركة وتدافــع بــكل امكانياتهــا عــن 

القــرارات والقوانــن الصــادرة مــن الرملــان أو الحكومــة والتــي متنحهــم حــق االســتياء 

عــى األرايض والقــرى االٓشــورية يف املنطقــة وتكريدهــا وفــرض الدراســة باللغــة الكرديــة 

ــل  ــاكات األخــرى كالقت ــة والســكوت عــى االنته ــة العربي ــن الدراســة باللغ ــم م ومنعه

والترشيــد واالغتصــاب والتهديــد والرب إضافة إىل تقســيم شــعبنا إىل شــعوب وتأســيس 

أحــزاب ودعــم أخــرى مصطنعــة بالضــد مــن طموحاتــه وبــث الفرقــة بينــه ونســتطيع 
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ــات  ــت مارس ــتاين فاق ــي الكردس ــزب الدميقراط ــم الح ــات حليفه ــان مارس ــول ب الق

ــكل  ــه ب ــف حول ــا ومــن الت ــن كن ــا مــررة يف قامــوس اب ــت جميعه ــد وكان النظــام البائ

مــا اســتطاعوا مــن حذلكــة وشــيطنه فقــط مــن أجــل حايــة مصالحهــم ومكتســباتهم 

الشــخصية .. بعــد كل هــذا... أليــس مــن حقنــا اليــوم القــول لهــم.. بانهــم مشــاركن يف 

جميــع العمليــات االضطهاديــة التــي مورســت بحــق ابنــاء شــعبنا ليــس بســكوتهم عــن 

قــول الحقيقــة فقــط بــل بلــوي عنــق الحقيقــة بترصيحــات مســؤوليهم عــى صفحــات 

جريــدة بهــرا وعــى شاشــة الفضائيــات املختلفــة بتكذيــب كل االصــوات الخــرية املطالبــة 

واملناديــة بإدانــة الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين حليفهــم األكــر إليقافــه عنــد حــده 

والكــف عــن مارســاته العدوانيــة تجــاه شــعبنا وكانــوا دامئــا باملرصــاد لــكل املحــاوالت 

وخــال االثنــي عــرش ســنة املاضيــة لتريــر مارســات حكومتهــم التــي ال ناقــة لشــعبنا 

فيهــا وال جمــل وحليفهــم الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين الــذي بواســطتهم اوغــل يف 

اضطهادنــا وانتهــاك ابســط حقوقنــا يف الوجــود والعيــش بســام لوجــود مــن يدافــع عــن 

افعالــه وســلبياته تجــاه شــعبنا، وكان لهــم دامئــا املــررات والحجــج التــي تدعــم ســكوتهم 

يف اســتمرار حليفهــم باضطهــاد شــعبنا، وقــد وصــل األمــر بهــم يف منتصــف عــام 	00	 

التخــاذ قــرار حاســم باالنســحاب مــن الحكومــة والرملــان الكرديــن يف اجتاعهــم املوســع 

بعــد ان طفــح الكيــل يف اضطهــاد شــعبنا و تهميــش دوره يف انتخابــات مجالــس البلديــة 

التــي جــرت يف املنطقــة ولكــن ابــن كنــا ومــن لــف معــه اســتطاع االلتفــاف عــى القــرار 

والغــوا مضمونــه واســتبعدوا مــن كانــوا وراء القــرار بعــد متكنهــم مــن امتصــاص نقمــة 

رفاقهــم بتوزيــع قطــع األرايض عليهــم وتوظيــف بعضهــم ورشــوة اخريــن وعملــوا 

جاهديــن المتصــاص نقمــة الشــعب عليهــم.

واليــوم بعــد أن انجلــت الحقيقــة وبــدأ العــد العكــي لســحب البســاط مــن 

ــون بإيضاحهــم البقــاء يف مراكزهــم يف  تحــت أقدامهــم مــن قبــل حلفــاء األمــس يحاول

متثيــل شــعبنا تلــك املواقــع التــي دافعــوا عنهــا بــكل الوســائل ليــس حبــا بشــعبنا لنيــل 

ــة،  ــباتهم الذاتي ــخصية ومكتس ــم الش ــى مصالحه ــاظ ع ــل الحف ــن أج ــن م ــه لك حقوق

وليــس ايضاحهــم إال أحــد البالونــات واألوراق الرابحــة التــي لوحــوا بهــا يف وجــه الحــزب 

الدميقراطــي الكردســتاين بــن الحــن واآلخــر وباألخــص يف الحــاالت التــي يتــم تهميشــهم 

فيهــا كحــزب وذلــك بتذكــري حليفهــم الــذي يتنــاىس كثــريا مــا فعلــه باألمــس ببعــض مــن 
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مارســاته تجــاه شــعبنا ومــن عمليــات ســلب للقــرى واألرايض االٓشــورية عنــد محاولــة 

ــة  ــر عال ــا بالكــرد و )كردســتان( وأك ــر إميان ــف آخــر أك ــاد عــى حلي ــم االعت حليفه

وتعاطفــا معهــم وأقــل كلفــة ومطلبــا، عندهــا يلــوح القامئــن عــى الحركــة الدميقراطيــة 

االٓشــورية بفضــح مارســات حليفهــم الحــزيب والحكومــي والــذي يراجــع برسعــة عــن 

ــورية عــى مركزهــا  ــة االٓش ــادة الحركــة الدميقراطي قــرار التهميــش وهكــذا حافظــت قي

التمثيــي وعــى مكتســباتها الشــخصية، وســكوتهم طــوال هــذه الســنن دليــل قاطــع عى 

مــا نقولــه كــا أن صــدور االيضــاح مــن فــرع دهــوك دليــل آخــر عــى كامنــا لاحتفــاظ 

ــه عــى حــزب  ــرع اصــدار إيضــاح يتهجــم في ــن حــق الف ــس م ــة، فلي بخطــوط الرجع

حليــف يشــارك معــه يف الحكومــة وان هــذا األمــر يتطلــب اجتــاع اللجنــة املركزيــة ومن 

واجــب املكتــب الســيايس إصــدار هكــذا ايضاحــات ألنهــا مــن ضمــن صاحياتــه وليــس 

مــن صاحيــات الفــرع التهجــم عــى حــزب حليــف كــا يرددهــا ابــن كنــا الــذي ينتظــر 

االن وبفــارغ الصــر متريــر لعبتــه مــن أجــل صفقــة رابحــة ومكســب جديــد يضيفــه إىل 

ممتلكاتــه بعــد هــذه اإليضاحــات مقابــل ظهــوره عــى شاشــات التلفــزة داحضــاً مــا جــاء 

ــة  ــورين أو محاول ــن االٓش ــا بقــرص النظــر أو بالعنرصي ــن يقــف وراءه ــاً م ــا ومته فيه

البعــض بتخريــب العاقــة الحميمــة والتاريخيــة بــن شــعبينا الكــردي واالٓشــوري وليغــض 

النظــر عــن املطالبــة بحقــوق شــعبنا كــا كان دامئــا وليكــرر مقولتــه الشــهرية » هنــاك 

تجــاوزات بســيطة عــى بعــض القــرى ونحــن يف صــدد حلهــا » ثــم يطالــب بحــق الكــرد 

يف الفدراليــة وبحقهــم يف تقريــر مصريهــم، ويكــون مســؤول فــرع دهــوك هــو الضحيــة 

كالعــادة املتبعــة دامئــا ومــا حصــل يف فــرع دهــوك يثبــت أقوالنــا »حيــث تجــاوز عــدد 

ــاء  ــن ابن ــطاء م ــام البس ــر أم ــم يظه ــؤولن » ث ــة مس ــوك الخمس ــرع ده ــا يف ف الضحاي

شــعبنا بانــه البطــل األوحــد يف الوقــوف ضــد الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين لعلمهــم 

املســبق بــأن الفــرع ال يســتطيع اصــدار إيضــاح بــدون موافقــة ابــن كنــا الشــخصية هــذا 

مــن جانــب ومــن جانــب آخــر ســيحاول إحبــاط كل املحــاوالت الجاريــة بــن الخرييــن 

مــن ابنــاء شــعبنا للوصــول إىل نتيجــة تــريض شــعبنا وتقــوي شــانه للوصــول إىل أهدافــه 

ــة  ــراق. وبالنتيج ــه الع ــة ووطن ــه التاريخي ــى أرض ــام ع ــش بس ــه بالعي ــق أماني وتحقي

ســيكون شــعبنا هــو الخــارس األكــر يف هــذه العمليــة التــي اتقــن ابــن كنــا لعبتهــا خــال 

االثنــي عــرش ســنة املاضيــة وشــاركه فيهــا بعــض مــن املنتفعــن واالنتهازيــن وقســم مــن 

الســذج مــن ابنــاء شــعبنا.
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ــه  ــوا عكــس مــا أقول ــه أن يثبت ــا ومــن لــف حول وختامــاً اقــول ان اســتطاع ابــن كن

ويســتمروا يف املطالبــة بحقوقنــا يف اســرجاع أراضينــا وقرانــا املغتصبــة ويتفقــوا ويثبتــوا 

عــى مــا جــاء يف إيضــاح فــرع دهــوك عندهــا ســيصبح كامنــا مســحوباً وال معنــى لــه 

ــاع  ــاء للدف ــن والرشف ــب كل الخريي ــن وإىل جان ــا نح ــي ك ــدق االمام ــنقف يف الخن وس

عــن حقــوق شــعبنا يف اســرجاع مــا اغتصبــه الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين مــن حــق 

وحقــوق وقــرى وارايض وكل مــا ميــت الينــا بصلــة ونحــن عــى اســتعداد بالتضحيــة مبــا 

لدينــا يف ســبيل اعــاء شــأن شــعبنا اآلشــوري بصــورة خاصــة والشــعب العراقــي بصــورة 

عامــة.

هرمز زيا بوبو 

27 – متوز – 2004 
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قادتنا كالديوك مع بعضهم وكالنعام مع 

اآلخرين!!!!

ــادة  ــذ القــرن الســادس عــرش وهجــوم املغــول بقي ــخ العــراق من ــع - لتاري أن املتتب
تيمورلنــك وبرفقتــه الكــرد الطامعــن ومــا جــرى مــن نهــب وســلب وقتــل وحــرق للكتب 
وتدمــري للمعــامل الحضاريــة لتاريــخ هــذا البلــد املوغــل يف القــدم والحضــارة - يســتنتج 
شــبه تلــك املــايٓس باالٔمــس القريــب الــذي ســقط فيــه صــدام الطاغيــة بســقوط بغــداد 
ــدي االٔمريــكان برفقــة أعوانهــم الكــرد فالتاريــخ يعيــد نفســه بأختــاف الغــزاة  عــى أي

والكــرد الذيــن أصبحــوا أهــل الــدار بعــد أن كانــوا الغــزاة التتــار.

لقــد أســتطاع الكــرد بعــد دخولهــم اإلســام االســتفادة مــن كل الظــروف التــي مــرت 
ــد  ــراق بع ــة والع ــة العثاني ــت واإلمراطوري ــي تأسس ــك الت ــة واملالي ــا دول املنطق به
ــد  ــن لهــذا البل ــة وعــى حســاب الســكان األصلي تأسيســه يف توســيع رقعتهــم الجغرافي
مســتغلن العاقــات والتناقضــات بــن الــدول اإلقليميــة والدوليــة لتحقيــق أحامهــم يف 
ــا كان  ــارات، وم ــخ والحض ــراق أرض التاري ــى أرض الع ــتقل ع ــردي مس ــان ك ــاء كي إنش
تحالفهــم األخــري مــع االٔمريــكان اال الحلقــة األخــرية مــن مؤامراتهــم وتحالفاتهــم مــع كل 
الــدول املجــاورة للعــراق لتحقيــق أطاعهــم التــي تعتــر بالضــد مــن مصالــح أهلــه مــن 
العــرب والركــان واالآشــورين الذيــن يخــرسون وينزفــون يوميــا وكان شــعبنا اآلشــوري 
ــة  ــون إدارة الدول ــت يف )قان ــي انجل ــات الت ــذه الرصاع ــر يف ه ــارس األك ــاين الخ والرك
العراقيــة املٔوقــت( والتــي يقــر فيــه بوجــود قوميتــن رئيســيتن لهــا أقاليمهــا، ووجــود 
ــورق فقــط، ويف هــذه  ــة الحقــوق عــى ال ــورية( مضمون ــة و)كلدوأش جاعــات تركاني
االٔيــام بالــذات وبعــد أن تــوىل مســعود البــارزاين رئاســة مجلــس الحكــم أشــتد الــرصاع 
ــف ال يحســد  ــوه يف موق ــد أن وضع ــة بع ــوات املحتل ــدى الصــدر والق ــن أنصــار مقت ب
عليــه ويف العديــد مــن املــدن الشــيعية إضافــة إىل االٔشــتباكات الدمويــة الجاريــة حاليــا يف 
الفلوجــة والرمــادي ومــدن أخــرى، كان الكــرد باملرصــاد لهــذه األحــداث لتوســيع رقعتهــم 
الجغرافيــة ولضــم أكــر مســاحة ممكنــة مــن األرايض العراقية )اآلشــورية( إىل كردســتانهم 
ــوش  ــة الق ــر الرســمية يف قصب ــن عــى الدوائ ــي م ــم العراق ــوا العل ــرق انزل ــة ال وبرسع



			

ورفعــوا محلــه العلــم الكــردي وبالضــد مــن القــرارات التــي أتخذهــا مجلــس حكمهــم 
وقــوات االٔحتــال بأبقــاء املنطقــة عــى حالهــا إداريــا إىل حــن تســليم الســلطة لحكومــة 
ــم  ــل حاك ــن قب ــوى م ــظ نين ــل محاف ــذات أقي ــرة بال ــة(، ويف هــذه الف ــة )منتخب عراقي
العــراق بــول برميــر ليحــل محلــه أســامه كشــمولة املقــرب ومرشــح الحــزب الدميقراطــي 
الكردســتاين حيــث كان أخيــه قــد قتــل يف ســبيل الحــزب املذكــور يف بدايــة الثانينــات، 
ــن  ــرية م ــور كث ــري أم ــا تج ــي متثيلن ــي تدع ــا الت ــن وأحزابن ــا امليام ــار قادتن ــام أنظ وأم
تكريــد للقــرى والقصبــات وســلخها مــن العــراق وأعتــداءات متكــررة ))كان أخرهــا حــرق 
أشــجار الســبندار يف قريــة جلــك والتــي يقــدر مثنهــا مبليــون دوالر ذهــب ادراج الريــاح 
ــد الواحــدة  ــع الي ــاوز أصاب ــي ال تتج ــة والت ــل املتواجــدة يف القري ــى العوائ ــط ع للضغ
ــون مســتمرين يف  لــرك قريتهــم كــا حصــل لعــرشات القــرى اآلشــورية(( وهــم ال يزال
ــا  ــا شــهدناهم دامئ ــن )وك ــاء الدي ــا رؤس ــط، ام ــيهم فق ــن كراس ــن ع ســكوتهم مدافع
ــوا مبــرض الخــرس والســكوت حتــى ال  ــا ليتهــم أصيب ال ننتظــر منهــم خــريا لشــعبنا( في
ــح  ــاء الشــعب الواحــد كالترصي ــن أبن ــون ســعري الشــقاق ب نســمعهم يرصحــون ويلهب
ــدو  ــى أرض كل ــش ع ــدان نعي ــا كل ــه أنن ــل دىل بقول ــرك عانوئي ــه البطري ــذي ادىل ب ال
يف مقابلــة لــه مــع إذاعــة صــوت الكلــدان يف ديرويــت، ليــأيت رد الفعــل مــن بعــده يف 
بيــان صــادر مــن الكنيســة املرشقيــة والرشقيــة القدميــة والرسيــان االٔرثوذكــس بالضــد من 
ترصيــح البطريــرك عانوئيــل دىل واملٔومتــر الكلــداين الرسيــاين االٔشــوري الــذي انعقــد يف 
بغــداد نهايــة العــام املــايض بعــد أن ســكتوا عنــه عــدة أشــهر وقبلــوا مبقرراتــه وأدخلــوا 
شــعبنا يف دوامــة وحــرية مــن أمرهــم، وليقــول جــال الطالبــاين ســاخرا بشــعبنا يف مٔومتــر 
املصالحــة التآمــري عــى الشــيعة الــذي عقــدوه يف أربيــل الشــهر املــايض )ال نعــرف مــاذا 
نســميكم( وكأنــه مل يطلــع عــى قانــون إدارة الدولــة العراقيــة وكــذا الحــزب الدميقراطــي 
الكردســتاين الــذي أســتمر يف تســميتنا اآلشــورين والكلــدان واســتمراره يف اتبــاع سياســة 
ــل ديل  ــرك عانوئي ــح البطري ــد إىل ترصي ــد، لنع ــعب الواح ــاء الش ــن أبن ــد ب ــرق تس ف
ونتســاءل منــه أذا كنــت حقــا مٔومنــا بأنكــم كلــدان تعيشــون عــى أرض كلــدو فلــاذا 
ــري  ــدان أذا صــح التعب ــة الكل ــوش عاصم ــم الكــردي عــى الق ــع العل الســكوت عــى رف
)والــذي ســريفع قريبــا عــى بلدتــك تلكيــف وهــو مــا يخطــط لــه الكــرد( وأنــزال العلــم 
العراقــي، وهكــذا ســتضمنون قــرى )ســهل نينــوى( التــي طالبتــم بهــا يف مٔومتركــم الخيــاين 
ــي  ــرد، وأنن ــا مل تكــن ســوى لضــم ارضكــم إىل أرض الك ــم به ــي ناديت ــة( الت و )الفدرالي
أتســاءل مــرة ثانيــة أيــن أصبحــت أرض كلــدو التــي تتكلــم عنهــا؟!! أم أن كــردو وكلــدو 



			

ــو،  ــت عرب ــك مــن آشــور وباألمــس كن ــرب إىل قلب ــاث حــروف وهــم أق مشــركن يف ث
نعــم كنتــم دامئــا مــع األقــوى واليــوم الكــرد هــم األقــوى وهــم مدعومــن مــن األســياد 

األمريــكان وبنــي إرسائيــل.

ــك  ــد متس ــم وق ــري نراه ــاز التعب ــة أذا ج ــخصياتنا املهم ــة وش ــا القومي ــا أحزابن أم
ــوك للمصارعــة  ــد الدي ــن وكأنهــم ميســكون بأح ــد رجــاالت الدي ــح أح كل منهــم بترصي
واملناقــرة فيــا بينهــم وأن كانــت تلــك الترصيحــات تــيء إىل وحــدة شــعبنا وأتخاذهــا 
االٔســاس يف نضاالتهــم ضــد االٔحــزاب القوميــة االٔخــرى يف شــعبه غافلــن أو متغافلــن عــا 
يجــرى عــى أرضهــم كلــدو كانــت أم آشــور وكأن الكلــداين قــد ســلبت حقوقــه مــن قبــل 
ــع  ــوك م ــاين فراهــم كالدي ــداين أو الرسي ــه الكل ــد ســلب حقوق ــوري، واآلشــوري ق االٔش
ــم  ــع العل ــز لحاياكــم عــى رف ــاذا ال تهت ــن، فل ــم وكالنعــام والنعــاج مــع االٔخري بعضه
ــوش  ــة الق ــوري يف قصب ــم اآلش ــع العل ــا رف ــزت عندم ــا أهت ــم ك ــى قراك ــردوي ع الك
اآلشــورية بتقدميكــم مذكــرة إىل بــول برميــر موقعــه مــن 9	 مطرانــا ينكــرون آشــوريتهم، 

ــون بتكريدهــم. يف حــن يقبل

ــم  ــون بضــم أراضيكــم وقراك ــم تقبل ــا الزعــاء والرؤســاء بأنك قولوهــا رصاحــة أيه
وحضارتكــم وتاريخكــم إىل بــاد الكــرد وتركــون العــراق الــذي جــاء أســمه مــن مدينــة 
أوروك العريقــة فالعــراق ليــس أســا عربيــا أو اجنبيــا كــا يحلــو للبعــض قولــه للنيــل 
مــن العــراق والعراقيــن، وكــا جــاء اســم ســوريا فــا معنــى لســوريا بالعربيــة اال أســرييا 
بالاتينيــة أو بــاد أشــور بالعربيــة هكــذا جــاء أســم العــراق ومل يــأت بــه اإلنكليــز مــن 

لنــدن كــا يرددهــا الكــرد.

ــة  ــمياته باليقظ ــه وتس ــكل أنتاءات ــوري ب ــعب اآلش ــاء الش ــث أبن ــام أح ويف الخت
ــه  ــل من ــة للني ــراق بصــورة عام ــي تحــاك ضــده وضــد الع ــرات الت ــن املٔوام والحــذر م
ــى  ــي مل يبق ــتانهم والت ــا إىل كردس ــم أراضين ــر ض ــردي ع ــان ك ــيس كي ــيمه وتأس وتقس
ــراق  ــن الع ــتقالهم ع ــان اس ــم إلع ــف يف طريقه ــذي يق ــد ال ــيء الوحي ــا يش وال منه
هــي محافظــة كركــوك الغنيــة بالنفــط والتــي يقــف الركــان بحــزم ضــد أي غــزو كــردي 
ــون  ــن ئوجل ــكان هــم الذي ــة ولكــن االٔمري ــذ ســقوط الطاغي ــه الكــرد من ــأ ل ــذي هي وال
غزوهــم حتــى االٔن، ولنكــن صــوت واحــد لعــراق موحــد خــال مــن الظلــم واالضطهــاد 

ــة. ــة والكردي ــة العربي ــتبداد والدكتاتوري ــتغال واالس واالس
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جانب ما ينبغي أن يقال.. حول املنطقة اآلمنة...

ــد  ــي اســتهدفت خمــس مــن كنائســنا يف بغــداد وتزاي بعــد التفجــريات االخــرية الت

ــت  ــة طال ــرية تصاعدي ــاف وبوت ــد واالختط ــد والوعي ــل والتهدي ــل والتنكي ــاالت القت ح

الشــعب اآلشــوري يف املوصــل وبغــداد. تعالــت األصــوات مــن داخــل شــعبنا وخارجــه 

بإيجــاد منطقــة آمنــة لــه يف مناطقــه التأريخيــة وتفاوتــت ردود أفعــال الجاهــري بــن 

املؤيــد واملتحفــظ، لكــن الهجــرة كانــت ســيدة املوقــف ويف اولويــات الــردود كــا كان 

لرفــض يونــادم كنــا إقامــة منطقــة آمنــة األثــر الســلبي الكبــري بــن صفــوف جاهرينــا 

ــة  ــوان املنطق ــت عن ــدد 	7	 تح ــرا الع ــدة به ــرش يف جري ــذي ن ــض ال ــورية )الرف اآلش

اآلمنــة يش.. والحقــوق االداريــة يشء آخــر....( حيــث جــاء هــذا الــرد الرسيــع مــن كنــا 

ــة )مؤمتــر  ــة بعــض املشــاركن يف مؤمتــر التســمية املركب ــاره وراء محاول ــاً مــن اعتب خوف

شــرياتون( الــذي انعقــد يف بغــداد العــام املنــرصم ومحاولــة ربــط املنطقــة االداريــة التــي 

طالبــوا بهــا يف قــرى ســهل نينــوى مبنطقــة املــاذ األمــن التــي بــدأ البعــض املطالبــة بهــا 

إلنقــاذ شــعبنا مــن املأســاة التــي ميــر بهــا يف املوصــل وبغــداد وإعطائهــا بعــداً سياســياً 

والتــي مــن املمكــن أن تغيــض معلميــه ومموليــه قائــاً )إن مطلبنــا... أن يكــون العــراق 

منطقــة آمنــة للعراقيــن كلهــم، وأن ال يكــون هنــاك فــرق بــن أبنــاء املجتمــع العراقــي 

عــى أســاس دينــي أو عرقــي أو طائفــي أو غــري ذلــك...(؟؟؟؟ كلــات يرددهــا الجميــع 

ــعب  ــاء الش ــن أبن ــه نح ــم ب ــاه ونحل ــا نتمن ــو م ــف وه ــي رشي ــد كل عراق ــة عن محبب

اآلشــوري لكــن الريــاح تــأيت مبــا ال تشــتهيه الســفن، فساســتنا اليــوم ليســوا ســوى منفــذي 

برامــج غــري الجاهــزة فقــد تنــاىس يونــادم نفســه بانــه الــذي رفــع وثيقــة تقســيم العــراق 

ــی  ــدرايل( وتناس ــراق )الف ــدة الع ــم وح ــه بأس ــوق رأس ــتان( ف ــتان( و )عربس إىل)کردس

ــا  ــا؟؟ وم ــوا به ــي طالب ــة الت ــة االداري ــة املنطق ــة تبعي ــمية املركب ــره التس ــا يف مؤمت أيض

ــن  ــة؟ باعتبارهــا اللغت ــة أم العربي ــا، الكردي ــي تســتعمل فيه هــي اللغــة الرســمية الت

ــرى ســهل  ــاء ق ــة( املزعومــة وخاصــة بعــد رفــض وجه ــة )االتحادي الرئيســيتن يف الدول

ــة يف مدارســهم؟؟؟ وهــو ســؤال نوجهــه  نينــوى وأحزابهــا امليامــن!!!! تدريــس الرسياني

ــض  ــارة إىل بع ــري باإلش ــددة، وح ــات متع ــعبنا إىل قومي ــيم ش ــن بتقس ــا إىل القامئ ايض



			

األصــوات املطالبــة بضــم قــرى ســهل نينــوى إىل )کردســتان( املزعومــة اآلمنــة وهــم عــى 

عاقــة مبــارشة ببعــض املطالبــن بإيجــاد مــاذ آمــن للمســيحن يف قــرى ســهل نينــوى!!!!

ــوم عــى الســاحة  ــا يجــري الي ــة أن م ــة املناضل ــا الجاهــري اآلشــورية والعراقي أيته

العراقيــة لهــو أمــر خطــري وتــزداد خطورتــه عــى الســاحة اآلشــورية والتــي يســتوجب 

ــعبنا  ــح ش ــد أن أصب ــه بع ــع جوانب ــن جمي ــوع م ــة املوض ــة ودراس ــاً الحكم ــا جميع من

ــات  ــن واالســامين املتخلفــن والعصاب ــن املتطرف ــل األصولي ــن قب ــدداً يف وجــوده م مه

ــد  ــة أخــرى تكري ــن جه ــة وم ــن جه ــداد هــذا م ــرشة يف كل مناطــق املوصــل وبغ املنت

ــل ملــن  ــة إضافــة إىل وضــع العراقي ــي تقــع ضمــن الســيطرة الكردي ــة الت مناطقــة اآلمن

ــراه  ــا ن ــول م ــة لق ــا إىل الكتاب ــاه أســباب دعتن ــا ذكرن ــع م ــا، جمي ــودة اليه يرغــب بالع

ــة. ــن بصــورة عام ــا والعراقي ــاء جلدتن ــة ألبن مناســباً خدم

ال أحــد ينكــر أن الشــعب اآلشــوري تعــرض إىل اضطهــادات مزدوجــة قوميــة ودينيــة 

ــواد  ــه الن الس ــزء من ــول ج ــى ق ــد ع ــيحية ونؤك ــه املس ــزء من ــاق ج ــد اعتن ــل وبع قب

ــع  ــة م ــة اليزيدي ــوم يف الديان ــد الي ــذي يتجس ــوري وال ــه اآلش ــى إميان ــي ع ــم بق األعظ

بعــض التغيــريات لتتــاىش مــع الديانــات الســاوية التــي حكمــت املنطقــة بعــد 

تعرضهــم ملذابــح بلــغ عددهــا )	7( مذبحــة خــال مئــات الســنن عــر تاريــخ طويــل من 

املــآيس والويــات عــى يــد األتــراك واألكــراد والعــرب باســم الديــن وهكــذا كانــت أحــوال 

ــا  ــاب، عل ــة لكــن بدرجــة أخــف باعتبارهــم أهــل الكت املســيحين اخوانهــم يف القومي

أن القــرى اليزيديــة تجــاور القــرى املســيحية وتؤمــن بانتائهــا اآلشــوري كــا ال ننــى 

ــون  ــن اإلســامي وهــم مطالب ــاء الشــعب اآلشــوري إىل الدي ــن أبن ــري م ــاء جــزء كب انت

اليــوم بإعــان انتاءهــم القومــي خدمــة للعــراق وللعراقيــن جميعــا، مــا ذكرنــاه يعــر 

عــن حقائــق ال ميكــن تجاوزهــا بــأي حــال مــن األحــوال، وهنــا يكمــن القصــور الفكــري 

اآلشــوري الــذي يســود الســواد مــن أبنــاء شــعبنا وتتبنــاه أحزابنــا القوميــة ومؤسســاته 

ــا عــى البعــض واملارســات  ــي متــارس الضغــط واإلرهــاب الفكــري بعضه الشــكلية الت

املتخلفــة التــي نشــاهدها مــن قبــل مــن يدعــون متثيلنــا والراجــع عــن حقوقنــا القوميــة 

أصبحــت مــن الســات والشــعارات الراقــة لتلــك املؤسســات والتــي تتباهــى بهــا لصالــح 

الغــري وجــاءت نتائجهــا ســلبية جميعــا ومخيفــة مهــددة لوجودنــا القومــي تلــك النتائــج 

التــي نراهــا اليــوم يف هجــرة اآلالف منهــم إىل دول الجــوار بســبب فقدانهــم األمــل يف 
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رؤيــة مســتقبل باهــر يف وطنهــم تســوده املســاواة واملحبــة واأللفــة بــن جميــع األديــان 

والقوميــات بعــد انتظــار دام طويــاً.

إن مفهــوم التســمية اآلشــورية يجــب أن يخــرج مــن الدائــرة الضيقــة التــي تتعامــل 

ــي يتمــزق عــى  ــة الت ــرة املســيحية الضيق ــك الدائ ــة تل ــا ومؤسســاتنا القومي ــه أحزابن ب

ــح الغــري  رضيحهــا األســم اآلشــوري يف ميــدان الــرصاع املذهبــي الكنــي املرتبــط مبصال

مــن الذيــن يغــذون الــرصاع ويهلهلــون لــه، وليكــن مفهــوم اآلشــورية مفهومــا حضاريــاً 

عراقيــاً أشــمل وأوســع مــن املفهــوم الحــايل القابــع يف زوايــا خفيــة لــريى النــور وليتمكــن 

مــن خدمــة العــراق والعراقيــن جميعــاً بعيــداً عــن العنرصيــة والتقســيم.

يف الوقــت الــذي نرفــض رفضــاً قاطعــاً مطالبــة البعــض بإیجــاد منطقــة آمنــة باســم 

املســيحين يف قــرى ســهل نينــوى نؤكــد ونطالــب الــرأي العــام العراقــي والعاملــي 

والحكومــة العراقيــة بإيجــاد منطقــة آمنــة لشــعبنا اآلشــوري عــى اختــاف مشــاربه يف 

ــا  ــا طامل ــر به ــي مي ــاوية الت ــية واملأس ــث اآلشــوري نتيجــة للظــروف القاس ــة املثل منطق

كان هنــاك تقســيم عرقــي آخــر يتوســع ويــزداد ويهــدد وجودنــا القومــي تحــت يافطــة 

)کردســتان( نحــث العراقيــن جميعــاً ونؤكــد عــى دعــم مطلبنــا املــرشوع خدمــة للعــراق 

والعراقيــن جميعــا.

عاش العراق حرا موحداً.. وعاش شعبه متحداً

هرمز زيا بوبو 

8 - ترين الثاين – 2004 
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لي نحقق أحالمنا ----- يجب أن نستيقظ!!!

بــات الشــعب اآلشــوري يعيــش اليــوم يف دوامــة فكريــة مميتــة وقــد اختلطــت عليــه 

األمــور ال يعــرف رأســها مــن قفاهــا بفضــل )أحزابنــا القوميــة والوطنيــة جــداً!!( فبعــد 

أن أفــاق شــعبنا مــن غفوتــه الطويلــة أثــر ســقوط نظــام صــدام عــى امــل الخــاص مــن 

اآلمــه عــى طريــق تحقيــق أحامــه يف العيــش بســام وبحريــة عــى أرضــه التاريخيــة كان 

ســوء الحــظ دامئــاً حليفــه وقــد وجــد نفســه عــى ســطح ســفينة غارقــه وســط محيــط 

هائــج تتاطمهــا االمــواج مــن جميــع الجوانــب.

فجميــع التيــارات السياســية العراقيــة باختــاف توجهاتهــا وأفكارهــا العلانيــة 

ــات  ــة االنتخاب ــوة لخــوض معرك ــات ق ــة وجــدوا يف االتحــاد والتجمع ــة والقومي والديني

ــة  ــاركة لرٔوي ــن املش ــاع ع ــايل أو االمتن ــهر الح ــن الش ــن م ــة يف الثاث ــة القادم الترشيعي

ــات  ــة انتخاب ــول معرك ــوة ودخ ــة ق ــي رأت يف الفرق ــا الت ــتثناء أحزابن ــم، باس ــة به خاص

ــا،  ــعبنا وأمتن ــة لش ــاكلة املهين ــذه الش ــم اإل به ــد ال تت ــى مقع ــول ع ــرايس والحص الك

لتتطاحــن مــع بعضهــا البعــض يف حلبــة الــرصاع الداخليــة وليســتفيد مــن يــزرع بــذور 

الفرقــة والفتنــة بــن أبنــاء شــعبنا ويغــذي خافاتنــا لنتنــاىس املطالبــة بحقوقنــا املرشوعة، 

ــدم  ــل بع ــوك واربي ــعبنا يف ده ــاء ش ــن أبن ــة م ــع واملطالب ــاق الجمي ــن إتف ــاً ع فعوض

املشــاركة يف االنتخابــات إحتجاجــاً عــى إســتمرار إحتــال أراضينــا وإغتصــاب قرانــا مــن 

ــع  ــن راح الجمي ــن املذكورت ــم يف املحافظت ــل الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين الحاك قب

ــن  ــد أو مقعدي ــن للحصــول عــى مقع ــن الكردي ــاء يف أحضــان الحزب يتســابق يف االرمت

ــع  ــا م ــوا ايض ــم تحالف ــة بعضه ــات كردي ــة واثب ــوم، ولتقوي ــردي( املزع ــان الك يف )الرمل

قامئــة الحزبــن الكرديــن يف انتخابــات املجلــس الوطنــي العراقــي للحصــول عــى مقعــد 

واحــد وهــو الــرشط الــذي وضعــه الحزبــن الكرديــن النضــام أي حــزب إىل قامئتهــم، 

يف حــن فضــل بعضهــم خوضهــا بصــورة مســتقلة لعــدم تلبيــة طموحهــم بعــدد املقاعــد 

ولرفــض الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين قبــول البعــض االخــر فجــاءت النتيجــة بثــاث 

ــا حــق  ــا كــا كان متوقعــاً منهــم تدعــي جميعه ــم متنافســة متناحــرة مــع بعضه قوائ



		7

متثيــل شــعبنا بغيــة لحصــول عــى أكــر عــدد مــن االصــوات، ويف حقيقتهــا ال متثــل ســوى 

ــة وهــي الكنائــس التــي مزقــت  ــة املتنافســة مــع بعضهــا لقــرون طويل الكنائــس الثاث

ــواء  ــو إنض ــس ه ــز يف النف ــذي يح ــن ال ــع ولك ــروف للجمي ــا مع ــعب وأمره ــذا الش ه

ــة  ــة للتفرق ــم اداة والواجه ــوا بدوره ــس ليصبح ــادة الكنائ ــت قي ــة تح ــا القومي أحزابن

بــن أبنــاء الشــعب الواحــد بعــد أن بــدأت الكنائــس تخجــل مــن أبنائهــا يف االســتمرار 

بتمزيــق هــذا الشــعب إىل مذاهــب وطوائــف عديــدة وتســبب إىل تهجــريه إىل جميــع 

أصقــاع املعمــورة، وقــد أثبــت جميــع رجــاالت كنائســنا وأحزابنــا بعدهــم كل البعــد عــن 

همــوم هــذا الشــعب بعــدم إعارتهــم أيــة أهميــة لدعواتهــم وصلواتهــم ومــا يجــول يف 

مخيلتهــم يف وحــدة شــعبهم واتحــاده ليكــون صوتــه مدويــا ليســتطيع إثبــات وجــوده 

ويرفــع الغــن املســتمر عليــه وليســتعيد أراضيــه وقــراه املغتصبــة، أمــا مــا يروجــون لــه 

يف برامجهــم ليــس ســوى تكحيــل مــا إقرفتــه أياديهــم مــن ســوء وإســاءة تجــاه شــعبهم 

ألجــل االســتمرار يف خدمــة مصالحهــم الشــخصية التــي أصبحــت دســتوراً ال يســتطيعون 

الحيــاد عنــه، يف الوقــت ذاتــه نؤكــد عــى حاجــة شــعبنا إىل كنائســه ومذاهبــه جميعــا 

باعتبارهــا الغــذاء الروحــي لــه ولكــن هــذا ال يعطــي الحــق الحــد مهــا كانــت مكانتــه 

ــه،  ــعبنا ومصالح ــاب ش ــى حس ــه ع ــة املقيت ــه املذهبي ــتمر يف رصاعات ــا أن يس يف قلوبن

ومــن أجــل تقويــم مســار جاهرينــا وشــعبنا ووضعهــا يف االتجــاه الصحيــح ومــن هــذا 

ــل يف  ــي تحم ــات الت ــذه االٔنتخاب ــن ه ــا م ــتبيان رأين ــروري إس ــن ال ــا م ــق رأين املنطل

أحشــاءها بــذور تقســيم العــراق وليــس الهــدف مــن كتابــة هــذه االســطر الطعــن مــن 

هــذا أو النيــل مــن ذاك بقــدر إهتامنــا مبســتقبل وطننــا وشــعبنا الــذي اُدخــل رغــم عــن 

أنفــه يف نفــق ال نــرى النــور يف نهايتــه محاولــن ربــط مصــريه بأنــاس ال يريــدون للعــراق 

خــرياً مهدديــن بالفدراليــة العنرصيــة تــارة وباالنفصــال واالســتقال تــارة أخــرى الغــن 

ــا الزكيــة  ــاه بدمــاء أكبادن بذلــك كل حــق مــرشوع لشــعبنا يف هــذا الوطــن الــذي روين

ــة ليســود الحــق  ــه الثقيل ــا تركت ــى أكتافن ــن ع ــض م ــذي ننف ــوم ال ــوق إىل الي ــا نت وإنن

والعدالــة واملســاواة ربــوع عراقنــا املقــدس لنعيــش يف ســام ووئــام مــع جرياننــا وعــى 

ــا قــرون أخــرى. ــة، ال أن يســتمر اســتعبادنا واضطهادن ــا التاريخي أرضن

ــوا اليــه البــد مــن االســتيقاظ الجاعــي وســيادة الفكــر  ولتحقيــق مــا نحلــم ونصب

الواعــي حتــى ال نكــون يف جهــل مــا يجــرى حولنــا ونــدرك مــدى أهميــة املوقــف الــذي 
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ــات )الرملــان الكــردي(  ــام القادمــة واملتعلــق باملشــاركة يف إنتخاب ســوف نتخــذه يف االي

ــتان(  ــا )كردس ــمية منطقتن ــة بتس ــا التاريخي ــى أرضن ــة ع ــا القومي ــي حقوقن ــذي يلغ ال

والتــي تلغــي بدورهــا أي إنتــاء حضــاري إىل هــذا الوطــن الــذي دمرتــه أيــادي الطامعن 

الغــزاة وعقــول حكامــه الفاســدين، ولنســأل انفســنا مــاذا فعــل )الرملانيــون( الخمســة 

ــاء شــعبنا يف الرملــان الكــردي ملــدة أثنــي عــرش عامــا؟؟ وكــم  ــل أبن ــون مــن قب املنتخب

قريــة مكــردة حــرروا؟؟ وكــم ميــاً مــن األرايض املغتصبــة إســرجعوا؟؟ وكــم مجــرم بحــق 

أبنــاء شــعبنا حاســبوا؟؟ وكــم قــرار مجحفــاً بحــق شــعبنا الغــوا؟؟ وكــم قــرارا يضمــن حــق 

شــعبنا يف الدســتور أضافــوا؟؟ وكــم موظفــا يف الدوائــر الرســمية عينــوا؟؟ وكــم منصــب 

إداري فرضــوا؟؟ علــا أن أربعــة منهــم كانــوا ضمــن قامئــة الحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية 

التــي فــازت يف االنتخابــات عــام 	99	 منافســة الحزبــن الكرديــن الكبرييــن والشــيوعي 

العراقــي اللتفــاف جاهرينــا االٓشــورية بــكل طوائفــه ومذاهبــه، فــا بالــك اليــوم وقــد 

أكلــت الحركــة رأس رجالهــا وجاهريهــا ووصلــت الحالــة إىل تعــن )الرملانيــن( الخمســة 

مــن قبــل الحزبــن الكرديــن ليكونــوا ثاثــة منهــم مســتكردين بالكامــل واالثنــن 

ــام  ــرش ع ــي ع ــم الثن ــم والبك ــن بالص ــة املصاب ــن االربع ــراخ الرملاني ــم ف ــن ه االخري

ــن  ــه م ــور ان ــرى نحــن املطلعــن عــى بواطــن االم ــاه ن ــا ذكرن مضــت، وعــى ضــوء م

ــات يف دهــوك واربيــل طاملــا كانــت  ــاع عــن املشــاركة يف االنتخاب الــروري جــدا االمتن

هنــاك قريــه واحــدة مكــردة وشــر مــن أراضينــا مغتصــب وهــو أقــل مــا ميكــن أن نفعلــه 

مــن واجــب مقــدس تجــاه شــعبنا وامتنــا وال يغريكــم الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين 

بخمســن ألــف دينــار التــي يوزعهــا عليكــم لتقفــوا إىل جانبــه يف االنتخابــات، فأرضكــم 

املغتصبــة وحقوقكــم املســلوبة ووطنكــم املســتباح ال يقــدر بثمــن، لتشــاركوا يف إنتخــاب 

)برملانهــم( وإعطائهــم رشعيــة وأحقيــة مــا يبتغــوه يف ســلب أرضنــا ووطننــا ويف جرميــة 

تقســيم العــراق وإعطــاءه لغرينــا.

عاش العراق حرا موحدا وعاش شعبه متحدا. 

هرمز زيا بوبو 

10 - كانون الثاين - 2005
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ال للكرد... ال لكردستان... نعم للعراق... نعم آلشور

ــه  ــورييه وعرب ــوى بآش ــهل نين ــرى س ــن يف ق ــر العراقي ــدت حناج ــد اتح ــم لق نع

ــركة  ــرات مش ــوا يف مظاه ــه ليقول ــامييه ويزيديي ــيحييه واس ــبكه ومبس ــه وش وتركان

ــع قــرى ســهل  ــدا وكرمليــس والقــوش وتلســقف وتلكيــف وبعشــيقة ويف جمي يف بغدي

نينــوى ))ال للكــرد... ال لكردســتان... نعــم للعــراق... نعــم آلشــور(( بعــد أن حرمــوا مــن 

اجــراء االنتخابــات مــن قبــل جــاوزة الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين وبعــد أن طفــح 

الكيــل مبارســات األكــراد مــن منتســبي الحــزب املذكــور الذيــن ال يختلفــون عــن جاوزة 

النظــام الصدامــي يف مارســاتهم اإلرهابيــة لركيــع املواطنــن مــن أجــل فــرض هيمنتهــم 

وســلطتهم وتوســيع )كردســتانهم( وبالتــايل اســتقالهم والتــي ظهــرت جليــة للجميــع يف 

الســجات الغــري رشعيــة التــي وضعوهــا يف مراكــز االنتخابــات ليبصــم عليهــا الناخبــون 

دون رضاهــم يف اســتفتاء مزعــوم لتظهــر رغبــة أهــايل )كردســتان( املزعومــة يف االســتقال 

عــن العــراق، نعــم هــذا مــا جــرى يف عمــوم محافظــة دهــوك حيــث خــرج البعــض غاضباً 

مــن هــذه العمليــة املفروضــة عليــه بــدون وجــه حــق وبتواطــىء مــن املفوضيــة العليــا 

التــي تســاهلت كثــرياً مــع رغبــات األكــراد الخاصــة حيــث وفــرت صناديــق االنتخــاب 

ألهــايل املوصــل الهاربــن واملتواجديــن يف محافظــة دهــوك لــألدالء بأصواتهــم لســهولة 

احتــواء اصواتهــم ووضعــه يف مســار مخططهــم داخــل املحافظــة كــا وضعــت صناديــق 

االقــراع يف دول املهجــر يف املناطــق التــي يتواجــد فيهــا األكــراد دون غريهــم يف الوقــت 

الــذي تقاعســت املفوضيــة عــن توفــري صناديــق االقــراع يف بغديــدا وكرمليــس وبرطلــة 

وبعشــيقة أو نفــاذ اوراق التصويــت يف القــوش وانســحاب املوظفــن يف منتصــف النهــار 

قبــل ادالء املواطنــن بأصواتهــم يف تلســقف واملناطــق التــي يتواجــد فيــه ابنــاء شــعبنا يف 

قــرى وقصبــات ســهل نينــوى إضافــة إىل الشــبك والركــان واليزيديــه مــن غــري املوالــن 

لسياســة التكريــد واســتقال )كردســتان( املزعومــة عــن العــراق، وقــد القــي القبــض عــى 

املوظفــن االربعــة مــن اهــايل قصبــة بغديــدا واملكلفــن مــن املفوضيــة العليــا والذيــن 

يحملــون امــراً بجلــب صناديــق االقــراع واوراق االنتخابــات مــن قبــل جــاوزة الحــزب 

الدميقراطــي الكردســتاين بحجــة التحقيــق مدعيــن بــان هوياتهــم مــزورة صبــاح يــوم 0	 
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/	 /005	 لحــن انتهــاء التصويــت تــم اطــاق رساحهــم حيــث خرجــت جاهــري بغديــدا 

وبرطلــة وكرمليــس وبعشــيقة والقــرى املجــاورة مبظاهــرات احتجاجيــة عــى التهميــش 

الــذي حصــل لهــم لعــدم االدالء بأصواتهــم يف أول انتخابــات ميكــن اعتبارهــا دميقراطيــة 

إذا قيســت مبــا مــى ولكــن جــاوزة الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين انتقمــوا مــن عضــو 

ــي دوت يف  ــرة الت ــه وراء املظاه ــوه بان ــذي اتهم ــوس ال ــس قرياق ــدي لوي ــس البل املجل

ســاء بغديــدا البطلــة مطالبــة بحقهــا يف االدالء بصوتهــا ملــن يرغبــوا وليــس ملــن يرغــب 

يف الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين وقــد ســقط لويــس بطــل بغديــدا راقدا يف املستشــفى 

بعدمــا انهــال الدميقراطيــن جــداً عليــه بالــرب مــن الذيــن خرجــوا مــن مقــر الحــزب 

ــة، والــذي يغــدق االمــوال لبعــض املرتزقــة  الدميقراطــي الكردســتاين املتواجــد يف القصب

مــن ابنــاء املنطقــة لغــرض تكريدهــم واحتوائهــم وبالتــايل ضمهــم إىل )كردســتان( 

املزعومــة ولتحقيــق مخططهــم واحامهــم يف تجزئــة وطننــا العــراق، حيــث بــات واضحــاً 

ــة  ــل املفوضي ــذي حــدث لشــعبنا مــن قب ــواء ال ــع إن االقصــاء والتهميــش واالحت للجمي

لصالــح األكــراد مل يــأت ســهواً إمنــا كان مخططــاً ومرمجــاً لــه قبــل ســنوات عديــدة ومــا 

نشــاهده اليــوم ليــس اال جــزءاً يســرياً مــن الفصــل النهــايئ ملؤامــرات خطــط لهــا مســبقاً 

ــش  ــا إن االهــال والتهمي ــة ك ــه إىل )كردســتان( املزعوم ــواء شــعبنا وضم ــا احت هدفه

ــل  ــعبنا ب ــى ش ــرص ع ــوم 0	 /	 /005	 مل يقت ــات ي ــدث يف االنتخاب ــذي ح ــاء ال واالقص

ــر األمــن،  ــار بحجــة عــدم توف طــال أهــايل املوصــل وكركــوك إضافــة إىل تكريــت واألنب

وقــد تعــرض مبنــى تلفزيــون الركــان يف كركــوك إىل اطــاق النــار بعــد بثــه خــر مفــاده 

حصــول التزويــر يف عــدة مناطــق مــن كركــوك لصالــح األكــراد، وتؤكــد هــذه املعلومــات 

االشــتباكات العديــدة التــي حصلــت بــن الحزبــن الكرديــن نتيجــة التزويــر للمنافســة 

عــى مجالــس املحافظــات والتــي مل يعلــن عنهــا وتغاضــت املفوضيــة عــن كل االنتهــاكات 

والتزويــر الــذي حصــل مــن قبــل الحزبــن الكرديــن وهــو مــا أكدتــه أطــراف مختلفــة، 

كــا اهملــت مناطــق عديــدة مــن كركــوك ومل يجــرى فيهــا االنتخابــات لصالــح األكــراد يف 

حــن وفــرت املفوضيــة صناديــق لاقــراع لألكــراد الذيــن اســتوردهم الحزبــن الكرديــن 

ــن،  ــل الحزب ــة زورت مــن قب ــون اوراق ثبوتي ــن يحمل ــران وســوريا والذي ــا واي مــن تركي

ــداء  ــش واعت ــن تهمي ــذي يحــدث م ــو إن ال ــا ه ــس ويرهقن ــز يف النف ــذي يح ــن ال ولك

وســلب حريــات واغتصــاب أرايض وتكريــد للقــرى وتزويــر واختــاس أمــام مــريئ ومســمع 

أحزابنــا وشــخصياتنا التــي تدعــي الوطنيــة والعراقيــة ســاكتة بــل أكــر مــن راضيــة وكأن 
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األمــر ال يعنيهــا بــل تشــارك بقــوة يف مخططــات تهميــش شــعبنا واقصــاءه مــن املعادلــة 

ــه  ــا يطلب ــذون م ــس إال، ينف ــن املخطــط لي ــم جــزء م ــراد وكأنه ــح األك ــية لصال السياس

ومــا يرغــب بــه قــادة األكــراد، وكأنهــم يريــدون أن يثبتــوا ويقولــوا بــأن العــرب الســنة 

عــى علــة حكامهــم هــم أوىل بالحكــم كونهــم اســتطاعوا املحافظــة عــى وحــدة العــراق 

وســامة أراضيــه.

ــن  ــب م ــاه يتطل ــا ذكرن ــة وم ــات دميقراطي ــدث يف أول انتخاب ــا ح ــوء م ــى ض وع

جميــع ابنــاء شــعبنا ومؤسســاته القوميــة والدينيــة التكاتــف وتوحيــد الصــف والكلمــة 

ونبــذ كل الخافــات مهــا كان حجمهــا ليكــون صوتنــا مدويــاً ومســموعاً يف كل اجــزاء 

العــراق والعــامل ولنصبــح يــداً واحــدة وصــوت واحــد ولنكــن كلنــا لويــس الســرجاع حقنــا 

املغتصــب وعــدم الســكوت عــى الظلــم الــذي نتعــرض لــه مــن أجــل العــراق والعراقيــن 

جميعــاً ولنهتــف كلنــا.. نعــم للعــراق... نعــم للعــراق.

هرمز زيا بوبو 

 شباط – 2005 



	5	

)إن مل تكن مع الشعب، ال ميكن أن يدعمك 

الشعب( - ابراهام لنكولن

ــة املتنافســة  ــم الثاث ــج التــي حصلــت عليهــا القوائ كــا كان متوقعــا جــاءت النتائ

ــاك  ــن امت ــا بالرغــم م ــة لن ــال ومل تكــن النتيجــة مفاجئ ــة لآلم ــل( شــعبنا مخيب )لتمثي

ــرات  ــل مؤام ــرت بفع ــي تبع ــوت والت ــون ص ــف ملي ــن نص ــل ع ــوات ال تق ــعبنا اص ش

ــتهدفت  ــي اس ــة والت ــذه األم ــداء ه ــل أع ــن قب ــل م ــن طوي ــن زم ــكام م ــت بإح حيك

ــراد يف  ــوفينين األك ــام الش ــق أح ــام تحقي ــامخة أم ــت ش ــي وقف ــة الت ــا القومي هويته

ــد  ــة وعــى رأســهم الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين املســتمر يف تكري األحــزاب الكردي

ــا  ــك، وم ــة ذل ــه فرص ــنحت ل ــا س ــعبنا كل ــري ش ــا وتهج ــى أراضين ــتياء ع ــا واالس قران

يجــري اليــوم مــا هــو إال تلــك الفرصــة الذهبيــة التــي مل يحلمــوا بهــا حتــى يف أحامهــم 

وهــم يفعلــون مــا يشــاؤون، ال مــن رقيــب يراقبهــم وال مــن محاســب يحاســبهم وقــد 

اطلقــت اياديهــم يف كل األمــور بعــد أن أصبحــوا الحــكام املطلقــن وبيدهــم زمــام االمــور 

فبالتأكيــد لــن يفوتــوا الفرصــة يف ضــم نصــف محافظــة نينــوى إىل )كردســتانهم(، هــذه 

املؤامــرة التــي بانــت خيوطهــا للجميــع والتــي كنــا قــد حذرنــا منهــا مــراراً وتكــراراً ومنــذ 

اليــوم األول الــذي عــن فيــه يونــادم كنــا ممثــا للمســيحين يف مجلــس الحكــم االنتقــايل 

والــذي قبلــه بفــارغ الصــر مدعيــا زوراً بأنــه ممثــاً ملــا يســمى )الكلدواشــوري( وادخــل 

ــده يف  ــاك ض ــي تح ــرة الت ــن املؤام ــار ع ــت االنظ ــمية للف ــة رصاع التس ــعبنا يف دوام ش

مصيــف صــاح الديــن وبإيعــاز مــن تــل أبيــب إللغــاء الهويــة القوميــة اآلشــورية هــذا 

االســم الــذي كرهــه اليهــود عــر التاريــخ ومــا زالــوا ال يريــدون ســاعه بعــد أن دنســوا 

مدنــه ومقدســاته محاولــن الغــاء أي يشء ينســب اليــه، ومفاجئتنــا كانــت يف بيــان صــادر 

مــن الحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية حــول تهميــش شــعبنا مــن االدالء بأصواتــه يف قــرى 

ســهل نينــوى وقــد ذيــل )بفــرع نينــوى محافظــة املوصــل( كــا يريدهــا األكــراد وكــا 

ــوى  ــة نين ــد أن ســقطت مدين ــود بع ــا اليه ــا يحبذه ــة وك ــات العربي ــا الفضائي تتناقله
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ســميت ب )ماشــيل( باللغــة البابليــة وتعنــي الخربــة وملــا جــاء اليونــان أبدلــوا الشــن 

ــح موصــل - األســتاذ محمــود الجومــرد يف  ــم تطــورت لتصب ســيناً وأصبحــت موســيل ث

ــا الكرديــة  كتابــه اللهجــة املوصليــة ۱۹۸۰ نرشتــه جامعــة املوصــل - [ إضافــة إىل النواي

التوســعية يف ضــم قــرى ســهل نينــوى والشــيخان إىل )كردســتان املزعومــة( والتــي 

أعلنــت يف االجتــاع املنعقــد يف قامئقاميــة قضــاء الشــيخان أثــر عمليــة التهميــش 

ــتانية  ــة الكردس ــح القامئ ــم لصال ــن االدالء بأصواته ــم م ــعبنا ومنعه ــاء ش ــدة ألبن املتعم

التــي حصلــت زوراً عــى أكــر مــن مليــوين صــوت لفــرض )کردســتانهم( عــى الجميــع 

ــاء شــعبنا برفضهــم مــا جــرى ويجــرى عــر املظاهــرات التــي اجتاحــت  والتــي عــر ابن

قصبــة باغديــدا وبعشــيقة وامتــدت إىل الســويد وســدين وبروكســيل وفرنســا ثــم بغــداد 

وشــيكاغو معلنــة رفضهــا ملــا جــرى مــن تهميــش دور شــعبنا والغــاء وجــوده القومــي 

عــى أرضــه التاريخيــة، ومل يعــر األعــام العاملــي والعــريب أيــة أهميــة للمظاهــرات ألنهــا 

بالضــد مــن توجهاتهــم يف تكريــد نصــف العــراق وســلب حقــوق شــعوب املنطقــة مــن 

اليزيديــن والركــان والشــبك والعــرب إضافــة إىل ابنــاء شــعبنا، حيــث تنجــي يــوم بعــد 

آخــر املؤامــرة الكــرى ضــد العــراق وشــعبه وباألخــص الشــعب اآلشــوري الــذي اتفــق 

الجميــع عــى الغــاءه مــن الوجــود حســب املقيــاس الصهيــوين وتحقيــق الحلــم الكــردي 

يف )كردســتان املزعومــة( عــى حســاب أرضنــا وشــعبنا حيــث الحقائــق التاريخيــة 

جليــة وطريقهــا واضــح والتعمــد يف اخفائهــا ومتزيقهــا تكمــن فيهــا املصالــح الواضحــة 

والغريــب يف األمــر إن معظــم املســؤولن الجــدد يســريون يف هــذا الــدرب امللتــوي املنــايف 

للحقيقــة والتاريــخ، وبإلقــاء نظــرة فاحصــة نجــد أن الجميــع يقــر بتســلط األكــراد عــى 

األرض والبــرش وبأحقيتهــم يف تكريــد النــاس عــى أرض آشــور يف حــن نــددوا وينــددون 

ــوم عــن سياســة  بسياســة النظــام الصدامــي الفــايش يف التعريــب والتــي ال تختلــف الي

التكريــد املتبعــة بحقنــا ونســتطيع القــول بــأن النظــام الصدامــي كان ارحــم واكــر شــعور 

باملســؤولية التاريخيــة تجــاه بلــده حيــث حافــظ عــى األســاء التاريخيــة لــكل مناطــق 

العــراق عــدا كركــوك التــي اســاها )التأميــم ومل يقبــل بضمنــا إىل األكــراد بالجملــة كــا 

ــا الغــري  ــة ومل يضــم مناطقن ــا اســم الناطقــن بالرسياني ــق علين ــوم واطل ــا الي يحصــل لن

مســتكردة إىل منطقــة الحكــم الــذايت كــا يحصــل اليــوم واصــدر قــرار انشــاء وحــدات 

إداريــة خاصــة باألقليــات القوميــة يف منطقــة الحكــم الــذايت ملارســة حقوقهــم اإلداريــة 

والثقافيــة فيهــا وان كانــت جميــع القــرارات الصــادرة حــرا عــى ورق.
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أن الشــعب الــذي صمــد أكــر مــن ألفــي عــام أمــام املحــن والكــوارث واملؤامــرات 
التــي حيكــت ضــده مــن جميــع االتجاهــات داخليــة وخارجيــة لهــو قــادر بالتأكيــد مــن 
ــام وأن يتعــدى آالف أخــرى يف  الصمــود أمــام الظــرف الحــايل الــذي ميــر بــه هــذه األي
الســنن يف هــذا العــرص الــذي يتنفــس فيــه اإلنســان نســيم الحريــة والدميقراطيــة والحــق 
والعدالــة واملســاواة بــن بنــي البــرش إذا قمنــا بقــراءة الظــروف املوضوعيــة التــي تكلمنــا 
عنهــا إىل جانــب الظــروف الذاتيــة واكتشــفنا الخلــل الداخــي والعلــل التــي تعــاين منهــا 
وذلــك بابتعادنــا قليــا عــن املحســوبية واملنســوبية واملصالــح الخاصــة عندهــا نســتطيع 
ــا عــى الجــرح الــذي ينــزف مــن جســد  أن نــرى األمــور بوضــوح وســوف نضــع اصبعن
هــذه األمــة قبــل فــوات األوان ونتمكــن مــن الصمــود أمــام الهجمــة الرشســة والعاصفــة 
ــن  ــده ونســتطيع م ــايل تكري ــه وبالت ــي لتمزيق ــا القوم ــي تعصــف بوجودن الهوجــاء الت
ــاتنا  ــا ومؤسس ــن يف قياداتن ــي تكم ــل الت ــع الخل النظــرة الفاحصــة األوىل أن نجــد مواق
القوميــة والدينيــة وبعــض الشــخصيات املرتبطــة معهــا والتــي تــدور جميعهــا يف الفلــك 
ــات  ــتغلة الخاف ــخصية مس ــا الش ــل مصالحه ــن أج ــا م ــع بعضه ــة م ــردي متصارع الك
املذهبيــة والدينيــة لتغذيــة سياســتهم امللتويــة تجــاه قضيتنــا القوميــة فــاذا ننتظــر مــن 
أحزابنــا التــي تقــر يف مناهجهــا السياســية واعامهــا بتســمية )كردســتان( املزعومــة عــى 
أراضينــا وقرانــا ومناطقنــا وهــو حــال الحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية والحــزب الوطنــي 
ــزب  ــي والح ــن الوطن ــت نهري ــاد بي ــي واتح ــن الدميقراط ــت نهري ــزب بي ــوري وح اآلش
الكلــداين واملجلــس القومــي الكلــداين واملركــز الثقــايف الكلــداين واملركــز الثقــايف اآلشــوري 
فجميعهــم يتصارعــون مــع بعضهــم ويلتقــون يف تســمية )کردســتان( وعــى أســاس إقــرار 
التســمية عــى أراضينــا وقرانــا ومدننــا تــرصف لهــم األمــوال لتغذيــة رصاعاتهــم ومتشــية 
ــة ال تســتطيع  ــة وكارتوني ــا مؤسســات هزيل ــم الخاصــة فجميعه مؤسســاتهم ومصالحه
الدفــاع عــن حقوقنــا ألنهــا صنيعــة غرينــا وليســت نابعــة مــن معانــاة شــعبنا وان كانــت 
والدة بعضهــا قــد جــاءت مــن رحــم معانــاة شــعبنا ولكنهــا انحرفــت عــن النهــج كــا هو 
األمــر مــع الحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية التــي انحرفــت عــن نهجهــا الوطنــي العراقــي 
واصبحــت حركــة )كردســتانية( إن مل نقــل کرديــة وعــى أثرهــا انشــق عنهــا البعــض يف 
ــة  ــار الوطنــي يف الحركــة الدميقراطي ــوا تســمية انفســهم بالتي أواخــر التســعينات وفضل
اآلشــورية لعــدم اقرارهــم بتســمية )کردســتان( رغــم املغريــات التــي قدمــت لهــم ومــا 
ــى يف لقمــة العيــش  ــم محاربتهــم ومضايقتهــم حت ــه وعــى اثرهــا ت ــوا يتمتعــون ب كان
للحــد مــن نشــاطهم وتكشــف األيــام صــدق أقوالهــم ومعاناتهــم والتــي تــم تصويرهــا 
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ــى  ــورية ع ــة اآلش ــة الدميقراطي ــت الحرك ــإذا كان ــر، ف ــكل أخ ــاس بش ــن الن ــد م للعدي
هــذه الشــاكلة فــا بالــك بالتنظيــات التــي تــم تأسيســها بالضــد مــن الحركــة وبالضــد 
مــن التســمية القوميــة والتــي تدعــي بإننــا شــعوب ولســنا شــعب واحــد، وقــد شــاهد 
الجميــع كيــف تحالفــوا مــع اســيادهم للحصــول عــى كــريس يف الرملــان الكــردي أو يف 
املجلــس الوطنــي العراقــي وكشــف رجــال الديــن األفاضــل ارتباطاتهــم مــن دون خجــل 
ليحللــوا دوالراتهــم ويكملــوا مشــاريعهم يف البنــاء والتقــدم وفتــح الطــرق بعــد أن أضافوا 
ــا  ــك إذا قلن ــاورنا الش ــرة، وال يس ــح اآلخ ــب رب ــا إىل جان ــح الدني ــاوالت ورب ــة املق مهن
ــا جميعــا  ــة عــى أمرهــا، فاملطلــوب من إن الجميــع متآمريــن عــى هــذه األمــة املغلوب
ــة  ــاتنا القومي ــع مؤسس ــذر م ــة وح ــرصف بحكم ــا وأن نت ــأس يف قلوبن ــل الي أن ال يدخ
ــن  ــد م ــعبنا بالض ــد ش ــد لتكري ــدق التكري ــوا يف خن ــن اصطف ــا الذي ــة ورجاالته والديني
العــراق ووحدتــه كــا نراجــع بدقــة تحالفاتنــا ونــری أیــن نقــف مــن املعادلــة السياســية 
ــول أن ال  ــول واملقب ــن املعق ــس م ــى اآلن فلي ــود حت ــن الوج ــا م ــتنا والغتن ــي همش الت
يتجــاوز عــدد املصوتــن لجميــع القوائــم املتنافســة ألبنــاء شــعبنا الخمســن ألــف صــوت 
يف حــن يتجــاوز عــدد نفوســه الثــاث مايــن إن مل يكــن هنــاك مؤامــرة كــرى عــى هــذا 
الشــعب الــذي تحالــف ضــده الجميــع مبســاندة مــن يدعــون متثيلــه كاملثــل اآلشــوري 
القائــل )إذا اتفــق اللــص وصاحــب الــدار لرسقــة الثــور فســوف يخرجونــه مــن الشــباك 
ــا يف وادي وشــعبنا يف وادي اخــر  ــأن أحزابن ــع ب ــات اتضــح للجمي [ ومــن هــذه االنتخاب
ــذل الغــايل والنفيــس يف ســبيل  ــارى املســتعدة لب ــاك اآلالف مــن شــباب األمــة الغي فهن
اعــاء اســم شــعبنا عاليــاً يف ســاء العــراق وعــى أرضنــا التاريخيــة فقــد آن األوان لننفــض 
ــا وليكــن شــعارنا مــن ال يقــر بشــعبنا  ــا وخانون ــا وانكرون ــن باعون ــا مــن كل الذي أيادين
وحقوقنــا القوميــة ال نقــر وال نعــرف بــه مهــا كانــت مكانتــه وموقعــه وســلطانه ومــن 
أي قــوم كان » ولنتذكــر قــول ســیدنا املســيح ] الحصــاد كثــري ولكــن العــال قليلــون [ 
ــاً نعــم  ــا عالي ــوا رصختن ــا عــال وأصحــاب الحصــاد ولتتحــد ســواعدنا وتعل فلنكــن كلن

للعــراق.. نعــم للعــراق.. نعــم للعــراق.

عاش العراق موحدا وعاش شعبه متحدا.

هرمز زيا بوبو 

24 – شباط – 2005 
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 القامئة ۸۰۰ مفخرة القوائم االنتخابية

كان إلعــان الرنامــج االنتخــايب للمؤمتــر اآلشــوري العــام الــذي تحمــل قامئتــه 
االنتخابيــة الرقــم 800 الصــدى الواســع واملؤثــر يف نفــوس أبنــاء الشــعب اآلشــوري 
ــات الشــعب العراقــي الرئيســية،  املناضــل مــن املهتمــن بإحقــاق حقوقــه كأحــد مكون
ــن دون الحاجــة  ــه م ــكل أطياف ــول الجاهــري اآلشــورية ب ــن عق ودخــل برنامجــه املعل
إىل كلمــة الــرس بســبب وضوحــه وجرأتــه يف املطالبــة بحقــوق شــعبنا املضطهــد واقعــاً 
عــى أرضــه التاريخيــة ويف الدســتور الدائــم الــذي تفــوح منــه رائحــة املذهبيــة الشــيعية 

ــة. ــة التجزيئي ــة الكردي والعنرصي

وجــاءت القامئــة االنتخابيــة رقــم 800 برنامجهــا الوطنــي العراقــي واآلشــوري 
ــج  ــذي يعال ــدواء ال ــا ال ــوري وكأنه ــعبنا اآلش ــراق وش ــاة الع ــن مأس ــرة ع ــي مع القوم
جروحنــا العميقــة فإلتــآم العــراق يف القامئــة 800 بعــد أن مزقتــه الشــوفينية واملذهبيــة 
واملصالــح االجنبيــة وربطــت القامئــة 800 حقــوق شــعبنا بوحــدة العــراق وليــس بتجزئتــه 
معــرة بصــدق عــن وجــدان كل عراقــي غيــور عــى العــراق وعــى شــعبه بــكل مكوناتــه 
القوميــة واملذهبيــة، وآشــورياً فــان القامئــة 800 هــي الرائــدة يف املطالبــة بحــق شــعبنا 
ــة  ــة بالفدرالي ــا ومــن دون نقصــان فكانــت املطالب ــدون خــوف أو خجــل أســوة بغرين ب
ــدفء  ــعرنا ب ــذي يش ــايب ال ــج االنتخ ــية يف الرنام ــاط األوىل و الرئيس ــن النق ــعبنا م لش
كبــري وقربــه مــن القلــب اآلشــوري والعراقــي بعــد ازديــاد الدياســبورا بســبب التهميــش 
واالضطهــاد الدينــي واالقتصــادي والســيايس والثقــايف الــذي نعــاين منــه ومل يــأت الرنامــج 
إرضــاءاً ملشــاعر غرينــا كــا هــو الحــال يف برامــج القوائــم االخــرى التــي تنــادي بعضهــا 
باملســيحية لتكــون لقمــة ســائغة ضمــن الكيــان الكــردي التقســيمي، ومــا ال اســتطيع 
فهمــه ازدواجيــة األحــزاب املناديــة بالقوميــة يف حــن تتخــذ مــن رجــاالت الديــن 
ــب  ــن أو مذه ــرص يف دي ــة ال تنح ــألة القومي ــوم إن املس ــا ومعل ــة له ــيحي مرجعي املس
وهــو مــا يحــاول اعــداء هــذه األمــة العظيمــة تســويقه عــى شــعبنا إىل جانــب خلــق 
ــع  ــن نجــد الجمي ــة إىل رجــاالت الدي ــم وبنظــرة رسيع ــا بينه ــل في ــات والقاق الرصاع
ــا  ــوا دامئــا مــع القــوي ليحافظــوا عــى مصالحهــم وهــذا م ــة االعــداء وكــا كان يف خان
ــه إىل  ــف ميزقون ــكن وكي ــعب املس ــذا الش ــى ه ــرون ع ــف يتآم ــا كي ــاهده جميع نش
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شــعوب وملــل ومذاهــب وكيــف نقــف اليــوم عــى أبــواب تقســيات أخــرى للولــوج 
ــوق  ــة بحق ــن املطالب ــد ع ــاء ولنبتع ــا األقوي ــن أعدائن ــرب م ــة ولنق ــات داخلي يف رصاع
هــذا الشــعب ومبــا يســتحقه بعــد تضحيــات جســام قدمتهــا عــى مذبــح الحريــة عــر 
مئــات الســنن بعــد أعتناقــه املســيحية، إن املحنــة التــي نعــاين منهــا اليــوم بالتأكيــد لهــا 
أســبابها ومســبباتها ولكننــا وبإيجــاز نســتطيع القــول باننــا مصابــن مبــرض فقــدان العقــل 
الجاعــي و هــو مــرض يصيــب املجتمعــات العاجــزة عــن فهــم نفســها، فلــو تفحصنــا كل 
واحــد عــى حــدا لوجدنــاه كامــل األهليــة عاقــاً يــدرك مــا يقــول ويفهــم جميــع األمــور 
ولكــن لــو تفحصــت األمــة كاملــة لوجدناهــا غائبــة عــن الوعــي تائهــة عاجــزة عــن فهــم 
واقعهــا وقوتهــا وتحــرم نفســها مــن القــدرة عــى التغــري مــا يعنــي أن شــعبنا قــد فقــد 
عقلــه الجاعــي واعتمــد الجميــع عــى العقــل الفــردي الــذي يفقــده وســيلة التفاهــم 
املشــركة ويصبــح الجميــع متكلمــن ال مفكريــن وتتحــول الكلمــة إىل حجــر لنفــج رؤوس 
ــذي انبعــث يف جســد  ــل ال ــام األم ــر اآلشــوري الع ــرشوق شــمس املؤمت ــا، وكان ل بعضن
ــا  ــت ثقتن ــل و عظم ــن طوي ــذ زم ــه من ــذي فقدت ــي ال ــا الجاع ــتعيد عقله ــة لتس األم
باملؤمتــر اآلشــوري العــام بعــد إعانــه الرنامــج االنتخــايب ليضــع النقــاط عــى الحــروف 
ــة  ــرى املغتصب ــة بإخــاء الق ــة الجاهــري اآلشــورية بنفســها، وجــاءت املطالب ــززاً ثق مع
واملســتكردة واملســتوطنة إىل أصحابهــا الرشعيــن مــن األمــور الهامــة والجديــرة بطرحهــا 
يف أعــى املســتويات وليــس التقليــل مــن شــأنها كــا يفعــل مــن يدعــون متثيــل شــعبنا 

مــن أحــزاب ورجــال ديــن وكــا هــو حاصــل يف رومــا هــذه األيــام.

فابصــم أيهــا الناخــب اآلشــوري عــى القامئــة رقــم 800 فهــي أملــك األوحــد لتحقيــق 
تطلعــات القوميــة وليــس مبايعــة الذيــن ثبتــوا الــواو التفريقيــة بــن شــعبنا أو مبايعــة 
مناضــي حــذف الــواو الذيــن نقلوهــا مــن الرملــان الكــردي إىل الجمعيــة الوطنيــة ومنهــا 
ــر  ــي مي ــة الت ــاز املحن ــبيل الجتي ــو الس ــة 800 ه ــارك القامئ ــم. فاختي ــتور الدائ إىل الدس
بهــا شــعبنا مــن رشذمــة وتفرقــة وانشــقاق وعنرصيــة وتعــايل وكل الصفــات التــي متــس 
ــت  ــد أدي ــا الناخــب الشــجاع تكــون ق ــك عــى القامئــة 800 أيه وحــدة شــعبنا. ببصمت

واجبــك تجــاه شــعبك ووطنــك واحييــت قضيتــك.

عاش العراق موحداً وعاش شعبه متحداً.

هرمز زيا بوبو 

27 - ترين الثاين - 2005 
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 نتائج االنتخابات املخيبة لآلمال

ال يختلــف اثنــان إذا قلنــا إن معركــة االنتخابــات ال تختلــف عــن املعــارك القتاليــة 

يف الجبهــات إال يف قلــة الخســائر البرشيــة أو عدمهــا يف املعــارك االنتخابيــة ومــن يدخــل 

املعركــة االنتخابيــة عليــه التحضــري ملعركــة رشســة تعتمــد بالدرجــة األوىل عــى الفكــر 

أو األيديولوجيــة التــي يحملهــا ثــم اإلمكانــات املاديــة لرويــج هــذه الفكــرة مــن خــال 

اإلعــام املــريئ واملســموع إضافــة إىل إقامــة النــدوات واالتصــال املبــارش مــع الجاهــري 

املختلفــة للشــعب وعــى جميــع املســتويات الفكريــة والطبقية هــذا إذا اســتثنينا بالطبع 

مــا حصــل يف االنتخابــات األخــرية مــن تزويــر وتزويــق وعــدم نزاهــة املفوضيــة وأحــزاب 

الســلطة وكــم األفــواه واســتعال القــوة الــذي حصــل مــن زاخــو إىل الفــاو، ومــا يهمنــا 

يف هــذا املوضــوع النتائــج التــي حصــل عليهــا أبنــاء شــعبنا مــن خــال قوامئــه املختلفــة 

والتــي مل تــأيت يف مســتوى الطمــوح حيــث مل تختلــف عن ســابقتها يف نســبة املشــاركة وان 

كانــت النتائــج متوقعــة يف ســهل نينــوى وخاصــة القامئــة 800 والتــي يهمنــا نجاحهــا ليس 

ألســباب شــخصية ولكــن لرنامجهــا الوطنــي والقومــي الــذي يرســم مســتقبل شــعبنا يف 

ــرية  ــل األحــزاب الكب ــا مــن قب ــذي يفــرض علين ــل باألمــر الواقــع ال عــراق الغــد وال تقب

واملســيطرة عــى القــرار الســيايس يف البلــد محاولــة جهــد إمكانهــا الخــروج مــن هــذه 

األفــكار الرتيبــة والخجولــة والنظريــات املانعــة والتبعيــة للقــوي التــي ابتــى بهــا شــعبنا، 

نعــم لقــد دخلــت القامئــة 800 التــي تزعمهــا املؤمتــر اآلشــوري العــام معركــة االنتخابــات 

ــم  ــة بدع ــل املعرك ــاف ومل تدخ ــر املط ــي يف آخ ــرص الحتم ــا بالن ــا وإميانه ــوة فكره بق

لوجســتي ال مــن هــذا وال مــن ذاك فبــدت فقــرية يف اإلعــام وفقــرية يف الجاهــري وفقــرية 

يف النتائــج ألنهــا مل تشــري الذمــم ومل تــوزع األرايض ومل توظــف أحــد ومل تســاوم مــع 

أحــد ومل تعــد أحــد بالســفر إىل أمريــكا عــى نفقــة املليونــري األمريــي الكلدواشــوري إذا 

صــوت لقامئتــه ومل تســخر حناجــر الفنانــن ومواهــب الرياضيــن لقامئتهــا وال ننــى بأنهــا 

مل تبــع قضيتنــا ألحــد لقــد حمــل املؤمتــر اآلشــوري العــام رايــة الحريــة ومشــاعل النــرص 

لشــعبنا وأضــاء الــدرب بقلــوب صافيــة أمــام الجاهــري لــي ميضــوا إىل املســتقبل الزاهــر 

يف عــراق املســتقبل نعــم إن املؤمتــر اآلشــوري العــام مــاض يف مســريته النضاليــة وال تهمــه 
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ــد  ــن يعتق ــه وم ــذي يبتغي ــان ال ــر األم ــعبنا إىل ب ــه إيصــال ش ــا يهم ــدر م املناصــب بق

أن املؤمتــر اآلشــوري العــام قــد خــرس فانــه يعيــش يف وهــم وخيــال فاملؤمتــر اآلشــوري 

العــام قــد دخــل معركــة وهميــة ووضــع خطوتــه األوىل نحــو االنبعــاث مــن أجــل حــرب 

حقيقيــة مل تبــدأ بعــد وليســت حربــه مــع الذيــن ظهــرت أســائهم يف لوائــح االجتثــاث 

فهــم ليســوا إال أقــزام يعيشــون عــى الفتــات وعــى موائــد الغــري فشــعبنا بحاجــة إىل 

حــرب ذاتيــة مــع النفــس ليســرجع ذاتــه وحقــه يف العيــش الكريــم وليــس عــى موائــد 

األقويــاء كــا تعلمهــا قبــل الفــي عــام ونهــج أحزابنــا املتكئــة عــى اريكــة غرينــا هدفهــم 

ــق  ــري التصفي ــدون غ ــد أن يصلوهــا ال يجي ــان وبع ــد الرمل ال يتعــدى الوصــول إىل مقاع

والتوقيــع يتكلمــون مــا يتكلمــه أي شــخص يف الشــارع وكــا تــدل برامجهــم ال تتعــدى 

حفــظ األمــن ومكافحــة الفســاد اإلداري وتشــكيل جيــش قــوي وحريــة الصحافــة وحريــة 

التجــارة وحريــة األحــزاب وحريــة املــرأة واملحافظــة عــى البيئــة وإىل مــا شــابهها مــن 

مصطلحــات تنظرييــه و إنشــائية يرددهــا الجميــع وعــى كل املســتويات ال متــس القامئــن 

عــى الســلطة بــيء بعيــدة كل البعــد عــا يبتغيــه شــعبنا يف الدفــاع عــن وجــوده وعــن 

مظاملــه ســواء عــى أرض الواقــع أو يف الدســتور والقوانــن التــي يرشعونهــا وإذا أعتقــد 

البعــض إن قامئــة الرافديــن هــي الســائرة عــى الطريــق الصحيــح نتيجــة حصولهــا عــى 

أعــى األصــوات فبالتأكيــد يقعــون يف خطــأ كبــري ومــن صــوت القامئــة يونــادم كنــا فهــو 

مشــارك بدرايــة أو بغــري درايــة يف خيانــة قضيــة شــعبه و قرهــا إىل األبــد قلــو رجعنــا 

إىل بدايــة نشــوء الحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية وإعانهــا الكفــاح املســلح عــام 	98	 يف 

ســبيل نيــل حقوقنــا القوميــة بالضــد مــن نظــام صــدام مل يتجــاوز عــدد الذيــن التحقــوا 

بالكفــاح املســلح إميانــا وقارعوا النظــام البائــد أكــر مــن عرشيــن شــخصاً لكنهــم 

ــى  ــة ع ــا، ولإلجاب ــة أحزابن ــوا يف مقدم ــم أن يكون ــم وتضحيته ــوة أميانه ــتطاعوا بق اس

تســاءل الجاهــري ملــاذا نقــف اليــوم بالضــد مــن توجهــات يونــادم كنــا وأزالمــه الجــواب 

ــادئ  ــك املب ــن ضحــوا مــن أجــل تل ــج الذي ــا ونه ــج زوع ــادة عــن نه هــو انحــراف القي

والقيــم وهنــا البــد لنــا مــن ذكــر املناضــل هرمــز زيــا بوبــو ))أبــن الخــور اســقف زيــا 

بوبــو دوباتــو راعــي الكنيســة الرشقيــة يف محافظــة نينــوى(( الذي كان مســؤوال عســكريا 

للحركــة حتــى عــام 997	 عندمــا تأمــر عليــة يونــادم كنــا وصهــره نينــوس بثيــو الســكرتري 

الســابق إلبعــاده عــن الحركــة لتعاونهــم رساً مــع أجهــزه النظــام الصدامــي والــذي أثبتتــه 

ــظ  ــه الح ــو حالف ــه ل ــن أمثال ــه وم ــال من ــن أن تن ــن املمك ــث وم ــاث البع ــة إجتث لجن
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ــواب  ــس الن ــح عضــواً متآمــراً عــى شــعبه يف مجل للحصــول عــى كــريس مكســور ليصب

عندهــا يكــون قــد وجــه إىل شــعبنا صفعــة أخــرى ))ويف هــذا الســياق زرت يومــاً أحــد 

األصدقــاء القدامــى أفضــل عــدم ذكــر اســمه والــذي لــه صــالت شــخصية بيونــادم كنــا 

وجاعتــه وكان قــد ســأله يف نفــس املوضــوع قائــالً مــا هــذه الضجــة التــي تــدور حولــك 

بوجــود ملــف أمنــي لــك؟ فــكان جــواب يونــادم كنــا ليــش بــس اين عنــدي ملــف امنــي 

ــه  ــام زار صديق ــا بأي ــن بعده ــدام، وم ــا ص ــوا وي ــي وتعاون ــف أمن ــم مل ــم عنده كله

اشــایل ننــو وتكلمــوا حــول املوضــوع فأفــاد األخــري بأنــه ميتلــك الفايــل أو اإلضبــارة 

التــي تثبــت تــورط يونــادم كنــا مــع املخابــرات العراقيــة واتصالــه باملخابــرات العراقيــة 

يف فرنســا عــام 1997 واردف قائــال إنــه يحتفــظ بهــا كورقــة ضاغطــة عــى يونــادم كنــا 

ــة  ــادة الحرك ــه يف قي ــن ل ــن املعارض ــن القيادي ــد م ــاب العدي ــا أص ــه م ــى ال يصيب حت

وإلثبــات صحــة املعلومــات وتأكيدهــا توجهــت إىل أقــرب قيــادي مفصــول والــذي تــم 

ذكــره أي هرمــز زيــا بوبــو وهــو الــذي ميتلــك معلومــات قيمــة ومفيــدة يف هــذا املنحــى 

كونــه كان مســؤوال عــن مكتــب املعلومــات ولفــرتة طويلــة إضافــة إىل مهامــه كعضــو 

ــدون  املكتــب الســيايس واملســؤول العســكري الســابق وبعــد الحــاح شــديد أكــد يل ب

ــاث  ــة أجتث ــة أو لجن ــام أي محكمــة عراقي ــه مســتعد للشــهادة أم ــل بأن ــر التفاصي ذك

ــادم كنــا وصهــره نینــوس  البعــث إلثبــات صحــة املعلومــات الــواردة حــول تــورط يون

بثيــو مــع املخابــرات العراقيــة، واضــاف قائــال أننــي أتســاءل ملــاذا مل يســتطع والــدي 

ــا بوبــو وأوالده( يف حــن  وإخــواين مــن البقــاء يف املوصــل )ويقصــد الخــور اســقف زي

ــه مجــرد  ــا البقــاء يف بغــداد وكركــوك؟ إن ــادم كن ــو ويون ــوس بثي ــة نين اســتطاعت عائل

تســائل وجوابــه يعرفــه جميــع العراقيــن((.

ــا  ــادم كن ــرية يون ــة مس ــداً صح ــي أب ــوات ال يعن ــدد األص ــان ع ــدء ف ــى ب ــود ع وع

فاملتتبــع ملــا يجــري يعــرف جيــداً أن النهــج والسياســة املتبعــة مــن قبــل أحزابنــا وعــى 

رأســها زوعــا هــي خاطئــة 00	 % وأقــرب مثــل نســوقه إلثبــات صحــة أقوالنــا ليســتمع أي 

فــرد مــن أبنــاء شــعبنا إىل اإلعــام العراقــي أو العــريب أو الغــريب ســياحظ بصــورة جليــة 

ــات الشــعب  ــا يتكلمــون عــن مكون عــدم ذكــر شــعبنا تحــت أي تســمية كانــت عندم

ــعب  ــات الش ــد مكون ــام كأح ــقوط النظ ــل س ــعبنا قب ــر ش ــن كان يذك ــي يف ح العراق

العراقــي املضطهــد والســبب بســيط جــدا لوجــود فصيــل ســيايس عــى الســاحة الفعليــة 
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وهــو زوعــا يقــف مــن وراءه جميــع األحــزاب اآلشــورية وشــخصيات شــعبنا تنــادي برفــع 

الظلــم واالضطهــاد الــذي كان يعانيــه أيــام النظــام البائــد أمــا اليــوم فجميــع الفصائــل ال 

تنــادي بــي وال تطالــب بــي وال تذكــر مظاملنــا عــى املــأل ويعنــي عــدم وجــود قضيــة 

شــعب وهــو مــا تحــاول جميــع الفصائــل إثباتــه عــى الســاحة السياســية ولهــذا الســبب 

ــب  ــة وبتكذي ــا يشــيد بالتجرب ــن الحــن واآلخــر وبأحــد املســؤولن يف أحزابن نشــاهد ب

املعلومــات التــي تصــل إىل اإلعــام مــن قبــل الرشفــاء مــن أبنــاء شــعبنا حــول اســتمرار 

إضطهادنــا دينيــاً وقوميــاً يف الدســتور ويف التعامــل اليومــي ويف مناطــق تواجدنــا وقرانــا 

كــا كنــا أيــام النظــام الســابق فرغــم اضطهادنــا كانــت أبــواق النظــام مــن أبنــاء شــعبنا 

تشــيد بالنظــام وبعدالتــه حتــى أخــر لحظــة قبــل الســقوط والغريــب يف األمــر أن تلــك 

األبــواق مــا زالــت أبــواق باختــاف ســمفونيتها لتشــيد بالنظــام الجديــد ضمــن أحزابنــا 

أو خارجهــا، والجديــد يف ذكــر مظاملنــا مــا تعــرض لــه األب فــادي ايشــو حنــا رئيــس ديــر 

ــه  ــابقا( ومع ــن س ــي األثوري ــريب )ح ــي الع ــن يف الح ــل الكائ ــس يف املوص ــار كيوركي م

القــس مفيــد إضافــة إىل حــارس الديــر قبــل االنتخابــات بأيــام حيــث تــم اقتحــام الديــر 

مــن قبــل امليلشــيات الكرديــة وأســقطوا الثاثــة املذكوريــن عــى وجوههــم أرضــا بعــد أن 

قيــدوا أياديهــم إىل الــوراء وانهالــوا عليهــم رضبــاً وأهانــوا الصلبــان التــي يحملونهــا ومــن 

ثــم رسقتهــم للصلبــان كل هــذا بحجــة إيوائهــم لإلرهابيــن ويف حقيقتهــا مل تتعــدى رفــض 

ــة. هــذه  ــه الدعــوة إىل القامئــة الكردي ــول بالرشــاوي التــي قدمــت ل ــر القب رئيــس الدي

هــي إحــدى صــور الدميقراطيــة الجديــدة التــي يعيشــها شــعبنا مــن قبــل مــن يدعــون 

حايــة املســيحين -، كــا أختطــف بتاريــخ 005	/		/0	 يف نفــس الحــي املواطــن 

رسكــون املدعــو أبــو جــورج مــن قبــل مجهولــن.

وبنــاءاً عــى مــا ذكرنــاه حــول برنامــج أحزابنــا الفقــري والــذي ال يخــرج عــن اإلطــار 

العــام الــذي تنــادي بــه األحــزاب الكبــرية هــو الســبب الــذي يدعــو أبنــاء شــعبنا بعــدم 

االلتفــاف حــول أحزابــه لعــدم وجــود قضيــة يلتــف حولهــا فــإذا كانــت برامجهــم عامــة 

فقامئــة عــاوي أوىل باملنــارصة مــن أي قامئــة أخــرى وهــذا مــا يفعلــه األكريــة مــن أبنــاء 

شــعبنا فالجميــع يتفقــون عــى أن شــعبنا بتســمياته املختلفــة ميتلــك أكــر مــن نصــف 

مليــون صــوت والواقــع الــذي نــراه ال تتعــدى أصواتهــم النتخــاب نائــب واحــد حتــى لــو 

اجتمعــوا والســبب كــا ذكرنــاه )))ليســت لدينــا قضيــة((( وعندمــا يصبــح لدينــا قضيــة 
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شــعب مظلــوم ســيظهر أكــر مــن مليــون صــوت للقضيــة ولــن يبصــم شــعبنا لشــخص 

بــاع القضيــة.

وأن األحــزاب التــي تعتقــد وتــروج لوحــدة شــعبنا يف ذكــر تســمياته املتعــددة مــن 

ــن  ــري موجه ــم كب ــون يف وه ــاً يقع ــوا أم باط ــاً كان ــورين( أحق ــان وآش ــدان ورسی )كل

رضبتهــم القاتلــة إىل شــعبنا وقضيتــه العادلــة ومــن صــوت لهــؤالء فهــو يعيــش يف رساب 

ــت  ــن تح ــم منفصل ــايل إبقائه ــا وبالت ــميات وثباته ــك التس ــيخ تل ــك برس ــدة وذل الوح

تســميات متعــددة يعتــز كل منهــم بتســميته والعمــل ضمــن مجموعتــه إضافــة إىل إلغاء 

نضــال شــعبنا ومــا تعــرض لــه مــن مــآيس وويــات، فعــى ســبيل املثــال تأسســت املنظمة 

األثوريــة الدميقراطيــة عــام 957	 مــن أتبــاع كنيســة الرسيــان األرثوذكــس دخلــوا رصاع 

مريــر مــع الكنيســة وصلــت إىل حــد القتــال والتحريــم حتــى حالفهــم النــرص يف نهايــة 

القــرن وأصبــح االســم األثــوري ))آثورويــو(( مقبــوالً عنــد معظــم الرسيــان فبعــد نصــف 

قــرن مــن الــرصاع نريــد أن نعيــد الكــرة مــن جديــد وليبقــى كل عــى تســميته ونبــدأ 

رصاعــاً جديــداً حــول التســمية وقطــار الحقــوق يلــوح لنــا بيديــه ليقــول لنــا )إىل اللقــاء(، 

ــم تحــت  ــدم وحدته ــا لع ــة حظه ــال القادم ــدب األجي ــع وتن ــدم الجمي ــم ســوف ين نع

ــة  ــاع الكنيس ــرى أتب ــي ان ــورية الت ــمية اآلش ــي التس ــاملة أال وه ــدة وش ــمية واح تس

الكلدانيــة والرسيانيــة يف نهايــة القــرن التاســع عــرش وبدايــة القــرن العرشيــن يف قيادتهــا 

لتطفــو عــى الســطح كقضيــة شــعب مضطهــد للمطالبــة بحقوقــه أمثــال نعــوم فائــق و 

آشــور يوســف خربوطــي وفريــد اليــاس نزهــة وتومــا أودو واوجــن منــا ويوســف مالــك 

ــوم نغــري مســرية العظــاء مــن  ــاذا الي ــريون فل تلكيفــي و هرمــز رســام وغريهــم الكث

قبلنــا؟؟ فلــو عدنــا إىل االنتخابــات األخــرية التــي جــرت يف 005	/		/5	 فالذيــن صوتــوا 

ــاوي  ــوا لع ــن صوت ــدد الذي ــة بع ــة بســيطة مقارن ــر أقلي ــه تعت ــة متثيل ــا املدعي ألحزابن

ــا  ــف حوله ــة يلت والقامئــة الكردســتانية ولســبب بســيط جــدا وهــو عــدم وجــود قضي

شــعبنا ليفديهــا بالغــايل والنفيــس والعكــس صحيــح فــا أســهل أن يبيــع صوتــه وضمــريه 

لقوائــم أخــرى عنــد عــدم شــعوره بحاجــة شــعبه إىل صوتــه وهــو مــا حصــل يف ســهل 

نينــوى حيــث خــا الضمــري وتــم رشاء الذمــم فمــن أعطــى األكــر حصــل عــى األكــر 

وهــذه الحالــة ال يســتطيع أي تنظيــم يف الوقــت الحــارض أن يجــاري الحزبــن الكرديــن 

فلــم يبقــى لنــا ســوى أن تعمــل مــن أجــل أن نجعــل لنــا قضيــة ونطالــب بحقــوق شــعبنا 
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ــر  ــى املؤمت ــد خط ــع، وق ــل الجمي ــا يفع ــل ك ــوف أو خج ــدون خ ــة ب ــة كامل املرشوع

اآلشــوري العــام خطوتــه الصحيحــة نحــو املطالبــة بحقــوق شــعبه وأن مل يلقــى التأييــد 

املنتظــر ولكنــه ســيبقى األمــل الوحيــد الــذي يوصــل ســفينة شــعبنا إىل بــر األمــان وأن 

ــات املؤمتــر  ــكار وإمكاني ــاس ملــدى تطــور أف ــة ســتكون املقي الســنوات األربعــة القادم

داعــن محبــي قضيتنــا االلتفــاف حولــه وتقديــم الدعــم واملســاندة املطلوبــن ليتســنى 

لــه إعــاء شــأن قضيتنــا إىل املســتوى املطلــوب وبهــذه املناســبة أيضــا ندعــو الفصائــل 

الخــرية يف شــعبنا لتوحيــد صفوفهــا وجهودهــا تحــت برنامــج واضــح للمطالبــة بحقــوق 

شــعبنا املرشوعــة بــدون زيــادة أو نقصــان لنعيــش عــى أرضنــا التاريخيــة حيــاة حــرة 

وكرميــة وليــس كــا يعيشــها راهبنــا العزيــز يف ديــر مــار كوركيــس.

عاش العراق موحدا وعاش شعبه متحدا. 

هرمز زيا بوبو 

22 – كانون األول - 2005 
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األكراد يرفضون الجالء عن القرى اآلشورية التي 

احتلوها منذ 20 عاما

نــرشت جريــدة النهــار يــوم الســبت 9	/ ترشيــن األول/ 005	 مقــاال للكاتــب الكردي 
ــدان  ــان والكل ــراد الرسي ــا » يســتكرد » األك ــوان عندم ــري تحــت عن ــزار آغ ــروف ن املع
واآلشــورين يســتعرض فيــه( مــا يعانيــه شــعبنا عــى يــد الكــرد مــن اضطهــاد وعمليــات 
تهميــش وغمــط للحقــوق ومحــاوالت تكريدهــم واالســتياء عــى أراضيهــم إىل جانــب 
مــا تعرضــوا لــه مــن قتــل وترشيــد واغتصــاب ألراضيهــم التاريخيــة وأكــردة لقراهم منـــذ 
بدايــة الحركــة الكرديــة وإىل يومنــا هــذا عــى مــرأى ومســمع القيــادات الكرديــة يف حــن 
أن شــعبنا كان حليفــاً ومشــاركاً لـــلأمساة الكرديــة مســتذكراً لـــبعض الرمــوز مــن أبنــاء 
شــعبنا التــي شــاركت يف الحركــة الكرديــة ويف النتيجــة كان نصيبهــم النســيان )، فـــفي 
الوقــت الــذي نقيــم عاليــاً الجهــد الــذي بذلــه الكاتــب نــزار آغــري يف اســتعراضه ملأســاة 
شــعبنا التاريخيــة عــى يــد العــرب والفــرس واالتــراك واملســتمرة عــى يــد الكــرد حتــى 
ــازف  الوقــت الحــارض يكــون األســتاذ آغــري قــد وضــع اصبعــه عــى جــراح شــعبنا الن
مضيفــاً شــعوراً إنســانياً تجــاه أبنــاء العــراق كونــه ينتقــد ابنــاء جلدتــه وال يدافــع عــن 
ــاء  ــرد!!( وسياســييهم، وأللق ــاب )الك ــل معظــم الكت ــا يفع ــة ك ــاتهم االضطهادي مارس
الضــوء عــن كثــب حــول املوضــوع وكيــف ينظــر القــادة الكــرد إىل املســالة اآلشــورية 
بعــد حصولهــم عــى مكاســب مل يحلمــوا بهــا يومــا والتــي ســوف أقتضبهــا يف لقــاء بــن 
أحــد اصدقــايئ أفضــل عــدم ذكــر أســمه مــع الســيد آزاد بــرواري عضــو املكتــب الســيايس 
للحــزب الدميقراطــي الكردســتاين واملمثــل الشــخي للســيد مســعود البــارزاين والــذي تــم 
يف شــهر ايلــول املــايض بنــاء عــى طلــب الصديــق ملناقشــة الوضــع اآلشــوري يف املنطقــة 
ومــا يتعــرض لــه مــن مارســات غــري مقبولــة وخــرق ألبســط الحقــوق يف العيــش بحريــة 
ــن  ــتوطنة م ــة واملس ــورية املغتصب ــرى اآلش ــول الق ــث ح ــرى الحدي ــث ج ــة، حي وكرام
قبــل الكــرد ومــدى امكانيــه اخائهــا متهيــداً لعــودة ســكانها األصليــن املهـــّجرين قــرسا 
بســبب الحركــة الكرديــة أو بســبب مذابــح ســميل عــام 		9	، ومــا يتعرضــون لــه اليــوم 
مــن قتــل وترشيــد واختطــاف وابتــزاز عــى يــد مجهولــن يف مختلــف املــدن العراقيــة 
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ــورية  ــرى اآلش ــن الق ــث ع ــرواري بالحدي ــيد ال ــدأ الس ــي، فب ــا االمن ــب وضعه كل حس
ــم  ــيحية وأنه ــرى املس ــى الق ــاوز ع ــد أي تج ــاال ال يوج ــرواري ب ــه ب ــأن منطقت ــا ب قائ
يعيشــون بأمــان يف ظــل حكومــة ))اإلقليــم!!!( إضافــة إىل إخــاء قريــة فيشــخابور مــن 
ــا( ومل اســمع أن  ــة وارصارهــم عــى إخائه ــل أهــايل القري الكــرد بعــد )تزمــت مــن قب
ــات فنحــن ســوف  ــاك أي تجــاوز يف مناطــق أخــرى وأن كان لديكــم أي معلوم كان هن
نســتمع اليكــم ونفعــل الــازم مــن أجــل رفــع التجــاوزات ان وجــدت... الصديــق: نشــكر 
ــة فيشــخابور وعــودة ســكانها لكــن املطلــوب إخــاء عــرشات  مســاعيكم يف اخــاء قري
القــرى املحتلــة ورفــع التجــاوزات عــن عــرشات القــرى االخــرى ومنــع االضطهــادات التــي 
تحصــل هنــا وهنــاك توخيــاً الي اشــكاالت تحصــل يف املســتقبل بــن شــعبينا ومــن املمكن 
ــال  ــبيل املث ــى س ــة وع ــر يف املنطق ــؤر للتوت ــق ب ــض يف خل ــل البع ــن قب ــتغل م أن تس
هنــاك عــرشات القــرى املغتصبــة يف منطقــة نهلــة كقريــة دوريــه وكربيــش وجــم ســني 
ــرى  ــى الق ــاوزات ع ــداءات والتج ــة إىل االعت ــرى إضاف ــدة أخ ــرى عدي ــم ارشت وق وج
ــارى  ــارى وشــقيقه شــال الزيب ــال يقــوم الســيد رىض الزيب املســكونة فعــى ســبيل املث
)خــوال مســعود البــارزاين( بتأجــري مرعــى قريــة كشــكاوا إىل األكــراد الســورجية ولثــاث 
ســنوات عــى التــوايل بــدون وجــه حــق غــري امتاكــه للقــوه وضعــف اصحابهــا الذيــن ال 
يجــرأون عــى الــكام واملطالبــة بحقهــم علــاً إن القريــة مســكونه مــن قبــل اصحابهــا 
ــن  ــد م ــاك العدي ــي( فهن ــة )الدوس ــا إىل منطق ــو، واذا انتقلن ــة بالطاب ــا مفوض واراضيه
ــة  ــة كندكوس ــن قري ــم ع ــن لنتكل ــرد ولك ــل الك ــن قب ــتوطنة م ــة واملس ــرى املغتصب الق
املعروفــة والتــي اســـتشهد 		 شــخصاً مــن ابناءهــا يف عمليــات االنفــال يف ســبيل 
الخــاص مــن دكتاتوريــة النظــام الصدامــي واليــوم يتعرضــون إىل العديــد مــن املضايقــات 
ر مضخــات امليــاه وتخــرب انابيــب  واالعتــداءات مــن قبــل جريانهــم الكــرد حيــث تُفـــجَّ
ــدون أي اجــراء يذكــر رغــم  ــة إىل التجــاوزات املســتمرة عــى أراضيهــم ب الســقي إضاف
املراجعــات املتعــددة للمســؤولن يف الحــزب والحكومــة ولســنوات عديــدة علــاً أن مدير 
ــأن  ــة ب ــاء القري ــغ وجه ــد ابل ــاث ســنوات ق ــل ث ــش كان قب ــة مانكي األســاييش يف ناحي
ــة إىل الحــزب الدميقراطــي  ــع اهــايل القري ــاء جمي ــن تنتهــي إال بانت ــة ل مشــاكل القري
ــم  ــرد عليه ــداءات الك ــة واعت ــاء مشــاكل القري ــد ألنه ــو الســبيل الوحي ــتاين وه الكردس
وهنــا احمــر الــرواري.... قائــا.. أن هــذا التــرصف شــخي وال يعــر عــن سياســة الحــزب 
وحكومــة اإلقليــم فأجابــه... الصديــق: أن مديــر االسايـيـــش هــو املعــر الحقيقــي عــن 
سياســة الحــزب والحكومــة وليــس العكــس لكننــا مــا دمنــا يف ناحيــة مانكيــش لنتكلــم 
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عنهــا وهــي االخــرى قريــة مغتصبــة مــن قبــل الكــرد أجــاب.... الــرواري... نعــم كانــت 
قريــة )مســيحية!!( ولكــن جاعــة جعفــر بيســفي ســكنوها قبــل مئــة ســنة.... الصديــق: 
ــة  ــا هجــرت قراهــم املحيطــة بناحي ــرد ســكنوها يف منتصــف الســبعينات عندم أن الك
مانكيــش ذهــب جعفــر بيســفي إىل املطــران حنــا قلــو وطلــب منــه أن يســاعدهم يف 
الســكن بالقريــة بصــورة مؤقتــه حيــث كان فيهــا العديــد مــن البيــوت الشــاغرة والتــي 
يعمــل اصحابهــا يف بغــداد واملوصــل ومــدن أخــرى فاســتجاب املطــران لطلــب جـعـــفر 
ــش  ــاء مانكي ــم واخ ــودة إىل قراه ــتطيعون الع ــوم يس ــة والي ــكنوا القري ــفي وس بيس
فــرد.... الــرواري: يعنــي صارلهــم أكــر مــن ثاثــن ســنة يســكنون القريــة فمــن الصعــب 
جــداً إخائهــا وقــد كلفتنــا فيشــخابور الكثــري تعويضــاً للكــرد الســاكنن فيهــا مــن أجــل 
إخائهــا وأن إخــاء مانكيــش أمــر معقــد جــداً وال ميكــن التفكــري فيــه.... الصديــق: إذا 
كان موضــوع اخــاء مانكيــش صعــب جــداً فكيــف تطالبــون أنتــم بإخــاء كركــوك مــن 
ــا  ــوا مانكيــش؟؟؟؟..... وهن العــرب )الذيــن اســتوطنوها كــا تدعــون!!( قبــل أن تغتصب
ــاً عــن موضــوع  ــا: أن موضــوع كركــوك يختلــف كلي ــرواري مــن كرســيه قائ انتفــض ال
مانكيــش..... الصديــق: ومــا الفــرق هــذه أرض مغتصبــة ومانكيــش أرض مغتصبــة 
ــاكل  ــق املش ــذي يخل ــو ال ــكام ه ــذا ال ــرواري: أن ه ــرق...... ال ــوري ال أرى أي ف وكآش
والعقــد التــي ال نســتطيع حلهــا...... الصديــق إنكــم تخلقــون املشــاكل وتوجــدون العقــد 
لرجعــوا وتقولــوا إنهــا صعبــة الحــل وهنــا إنتفــض الــرواري مــن عــى كرســيه مــرة ثانيــة 
ــا......  ــدة خلقناه ــكلة واح ــي مش ــن أعطن ــا نح ــاكل خلقن ــة..... أي مش ــة عصبي وبلهج
الصديــق: ســوف اذكــرك عــى ســبيل املثــال وليــس الحــرص بعمليــة توطــن اهــايل قريــة 
جيــّــا الواقعــة ضمــن أرايض أربيــل وعــى الحــدود الركية والذيــن اســكنتموهم يف أرايض 
ــة خــال  ــة عرصي ــم قري ــارزاين وشــيدتم له ــن مســعود الب ــرار شــخي م رسســنك وبق
ثاثــة أشــهر فقــط كانــت القريــة جاهــزة....... الــرواري وبعصبيــة أكــر حتــى لآلشــورين 
نبنــي لهــم قــرى عرصيــة ولكــن كامــك هــذا ال يخــدم وال يــؤدي إىل حــل أي مشــكلة..... 
ــدون أن  ــم ال تري ــورين وإن كنت ــيدة لآلش ــة مش ــة عرصي ــاهد أي قري ــق: مل أش الصدي
ــا  ــف نســتطيع حــل املشــاكل بينن ــا أعــرف كي ــاكات ف ــم عــن التجــاوزات واالنته نتكل
ويتضــح يل بانكــم تريــدون أن نتكلــم بلغــة التملــق وتبجيــل مقامكــم وحكومتكــم وانني 
ــعبنا  ــه ش ــرض ل ــا يتع ــاهده وم ــا أراه وأش ــرح م ــل لط ــبب ب ــذا الس ــا له مل آت إىل هن
مــن أجــل الوصــول إىل حــل يرتضيــه الجميــع... وبــدأت املجامــات الروتينيــه مــن قبــل 
الــرواري حيــث كان الوقــت املحــدد قــد ادركنــا حســب قــول الــرواري ومل يعجبــه أن 
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ــب  ــيد نين ــأن الس ــرواري ب ــيد ال ــا الس ــا ذكرن ــوع، ك ــذا الن ــن ه ــر م ــمع كام آخ يس
ابــرس حفيــد شــقيق املغفــور لــه املطــران يوســف خنانيشــوع يطالــب بتعويضــات عــن 
ســبع قــرى آشــورية مســتوطنة مــن قبــل الكــرد مــن ضمنهــا قــرى حريــر وباطــاس واننــا 
ــل  ــه يف أربي ــة وبعــد االستفســار عــن الســيد نينــب مــن أقربائ ــدرس املوضــوع بجدي ن
والــذي قــدم مــن خــارج العــراق ظهــر أنــه ليــس اال مدمنــاً للمخــدرات وال يرجــى منــه 
شــيئاً صالحــاً ومــن املمكــن جــداً أن يســتلم تعويضــاً عــن القــرى وبــدون علــم اصحابهــا 
ليرصفهــا عــى ملذاتــه. فقلــت لصديقــي هنــاك العديــد مــن املواضيــع التــي مل تتطــرق 
إليهــا وخاصــة موضــوع االغتيــاالت التــي طالــت أبنــاء شــعبنا فقتلــة الشــهيد فرنســيس 
ــذي  ــابا ال ــي ادور خوش ــاوا والراع ــن س ــردي وهيل ــان الك ــو الرمل ــابو عض ــف ش يوس
قتــل يف جرميــة بشــعة ال يرتكبهــا غــري املجرمــن واملرتزقــة مــا زالــوا طليقــن يرسحــون 
وميرحــون..... الصديــق: نعــم هنــاك الكثــري مــن النقــاط الســلبية وهــم يعرفونهــا جيــداً 
والــذي قلتــه لهــم ليــس بالقليــل. نعــم أيهــا الصديــق لقــد أمتمــت واجبــك تجــاه شــعبك 
وهــو املطلــوب مــن كل آشــوري غيــور وليــس واجبــك اســتام دفاتــر العملــة الخــراء 
لبيــع قضيتــك كــا يفعــل العديــد مــن رجــاالت الديــن ورؤســاء األحــزاب. ويف الختــام 
اثنــي مــرة أخــرى عــى كاتبنــا نــزار آغــري لكشــف جانــب مــن الحقيقــة تجــاه مأســاة 
شــعبنا يف العــراق حيــث نقتــل ونذبــح يوميــاً عــى مذبــح حريــة شــعبنا، وتصــادر ارادتنــا 
قــرسا يف االســتفتاء عــى الدســتور االنفصــايل كــا الحــال يف االنتخابــات املاضيــة، واالن 
يتزامــن اغتيــال املهنــدس ميخائيــل ســريون ميخائيــل يف كركــوك عــى يــد الكــرد ليــس 
لســبب إال كونــه آشــورياً رفــض االنتــاء إىل أحزابهــم العنرصيــة وبهــذا قــد أضافــوا إىل 
جرامئهــم جرميــة نكــراء أخــرى إىل ســجلهم األســود الحافــل بجرائــم ينــدى لهــا الجبــن 
ــم  ــن جرائ ــاعتها ع ــل بش ــي ال تق ــدة والت ــم العدي ــة جرامئه ــه رائح ــوح من ــدأت تف وب
ــع  ــش م ــا ال نســتطيع العي ــول بأنن ــد وإىل شــعبي اآلشــوري أق ــه البائ ــم ونظام صديقه
هــؤالء الكــوارس والقتلــة ونحــن بحاجــة إىل منطقــة آمنــة لنطالــب بهــا املجتمــع الــدويل 
يك نســتطيع العيــش بحريــة وكرامــة ولنحمــي جلودنــا ورؤوســنا مــن الجاديــن الجــدد 

والقدامــى فهــؤالء هــم الكــرد وهــؤالء قادتهــم.
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فيشخابور اآلشورية... منوذجاً لالستيطان الكردي

تقــع القريــة يف منطقــة إســراتيجية بــن الحــدود الركيــة الســورية يف أقــى الشــال 

الغــريب مــن العــراق وتطــل عــى نهــر دجلــة مــن الغــرب بعــد دخولــه الحــدود العراقيــة 

وهــو الــذي يفصلهــا عــن الحــدود الســورية، كانــت القريــة منــذ قديــم الزمــان محــط 

أنظــار املعجبــن والطامعــن وأســتطاع أهلهــا اآلشــورين املســيحين مــن الصمــود 

واملحافظــة عــى قريتهــم رغــم كل املحــن والصعــاب التــي واجهتهــم عــر تاريــخ طويــل 

مــن الصمــود واملــآيس، وبلــغ عــدد ســكانها ))899(( نســمة حســب إحصــاء عــام 957	 

وبلــغ عــدد الــدور املشــيدة فيهــا ))75	(( بيتــاً معظمهــم مبنــي مــن الحجر والجــص، 

شــهدت القريــة عبــور مالك ياقو لنهــر دجلــة متوجهــاً إىل ســوريا يف انتفاضة عــام 

		9	 وعــى أثرهــا ارتكبــت مذبحة ســميى التــي راح ضحيتهــا أكــر مــن 000	 أربعــة 

ــهدت  ــا ش ــزل، ك ــال الع ــيوخ والرج ــال والش ــاء واألطف ــن النس ــريء م ــوري ب آالف آش

القريــة عبــور الجيــش الســوري عــام 	96	 باالتفــاق مــع الحكومــة العراقيــة وأحرقــت 

ــلطة وكان  ــن للس ــام من الكرد املوال ــة النظ ــل مرتزق ــن قب ــام م ــس الع ــة يف نف القري

عــر  عــام 	97	  املرتزق فرهات حاجي آغا مــن عشرية الســندي، ويف  رأســهم  عــى 

ــد  ــة إىل ســوريا بع ــغ عددهــم )50	( عائل ــاً والبال ــة جميع ــن يف القري ــا املتواجدي أهله

ــة  ــة املقابل ــوا يف القري ــة ومكث ــة الكردي ــداد والحرك ــن الســلطة يف بغ ــارك ب تجــدد املع

لهــم والتــي يســكنها أيضــاً آشــورين مســيحين ومــن أقربائهــم ملــدة ستة اشــهر عادوا 

ــد، ولكــن النظــام مل ميهلهــم طويــا حيــث  عــام 975	 إىل قريتهــم لتعمريهــا مــن جدي

اُبلغــوا بإخــاء القريــة يف صيــف عــام 976	 وتــم تهجــري أهــايل القريــة بصــورة رســمية 

مــن قبــل النظــام بســبب وقوعهــا عــى الرشيــط الحــدودي ويف اليــوم الثــاين إلخائهــا 

ــة يف  ــة وهكــذا تبعــر أهــل القري ــيدت لهــم دوراً حديث ــم ُش ــكن العــرب محلهــم ث اُس

جميــع أنحــاء العــراق واملهجــر وهــو حــال معظــم قرانــا اآلشــورية يف شــال العــراق إن 

مل يكــن أســوأ.

ســكنها  منهــا  املتجاوزيــن  العــرب  ونــزوح   	99	 عــام  آذار  انتفاضــة  وبعــد 
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الكرد واآليزيدين وبدعــم مــن الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين عــى الرغــم مــن 

معارضــة أهلهــا ومطالبتهــم القيــادة الكرديــة والرملــان الكــردي بصــورة مبــارشة 

ــن  ــودة ولك ــا الع ــنى ألهله ــة ليتس ــاء القري ــورية بإخ ــزاب اآلش ــق األح ــن طري أو ع

ــؤولن الكرد غري  ــادة الكردية واملس ــن القي ــمعوا م ــاً ومل يس ــم دامئ ــل كان حليفه الفش

ــوات  ــدت األص ــن تزاي ــرور الزم ــام ومب ــرش ع ــة ع ــوال أربع ــة ط ــري صادق ــود الغ الوع

املطالبــة بإخــاء القريــة وخاصــة بعــد ســقوط النظام الصدامــي مــن قبــل أهلهــا 

ــة والسياســية  ــل مؤسســاتنا القومي ــن قب ــد الضغــط م ــا تزاي ــكا ك ــن يف أمري املتواجدي

إضافــة إىل اللــويب املؤثــر لشــخصيات شــعبنا يف املجتمــع األمريــي فبــدأ الحــزب 

ــا  ــاء أهله ــواء إلرض ــة األج ــة وتهيئ ــوع بجدي ــة املوض ــتاين بدراس ــي الكردس الدميقراط

ــغ بعــض  ــة مــن املســتوطنن الكرد وتم تبلي ــة بإخــاء القري وإســكات األصــوات املطالب

دوالر  آالف  عــرشة  مببلــغ  تعويضهــم  بعــد  القريــة  الكرد وجميع اآليزيدين بإخــاء 

لــكل عائلــة وتــم أخــاء الــدور التــي ســكنها العــرب مــن قبــل، وبــورش بتعمــري وصيانــة 

الــدور مــن قبــل لجنــة املســيحين التابعــة للحــزب الدميقراطــي الكردســتاين عــام 005	 

برئاســة الســيد رسكيس آغاجان متهيداً لعــودة أهلهــا وهــذا مــا جــرى فعــا وعــاد 

ــة  ــة )50	( عائل ــم قراب ــوم تعداده ــغ الي ــات ويبل ــكل وجب ــى ش ــا ع ــن أهله ــزء م ج

وبدأ مســؤويل  القريــة  بإخــاء  املطالبــة  وهكذا اُســكتت األصوات  القريــة  تســكن 

الحــزب الدميقراطــي الكــردي بالتبجــح يف كل مناســبة يطــرح موضــوع القــرى اآلشــورية 

والتجــاوزات املوجــودة عليهــا مــن قبل الكرد بالقــول ))بــأن الحــزب الدميقراطــي 

الكردســتاين جــاد يف إخــاء القــرى املتجــاوز عليهــا وهــا هي فيشــخابور أكر دليــل عــى 

ــن قبل مســؤويل أحزابنا  ــرياً م ــواس ســمعناه كث ــن األق ــدون ب ــكام امل ــك(( وهــذا ال ذل

ومؤسســاتنا القوميــة والدينيــة وعــى كل املســتويات يرددونــه كالببغــاوات دفاعــاً عــن 

ــة،  ــه املغتصب ــراه وأراضي ــود إىل ق ــذي ال يع ــى شــعبنا ال ــوم ع ــن الل ــاوزات واضع التج

ســنة مــرت عــى هــذا الــكام الــذي مل أصدقــه يومــاً، ومل أصــدق أن الحــزب الدميقراطــي 

ــاء  ــاً، وش ــه إال مرغ ــهولة وبإرادت ــخابور بهذه الس ــاً من فيش ــيخرج يوم ــتاين س الكردس

القــدر أن ازور فيشــخابور مؤخراً وهنــاك انجلــت الحقيقــة أمــام عينــي ورأيــت 

املســتوطنة الكرديــة املشــيدة عــى أرايض فيشــخابور والتي يبلــغ عــدد الــدور املشــيدة 

ــة  ــق الرضوري ــا القصــور الفخمــة والجامــع واملراف ــة دار وفيه ــة املائ ــاً قراب ــا حديث فيه

ــة  ــايل القري ــة أه ــن معارض ــم م ــنوات بالرغ ــتة س ــل س ــع قب ــي الجام ــرى ))بن األخ
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ــتوطنة  ــع املس ــة -(( وتق ــايل القري ــوال أه ــب أق ــة – حس ــادة الكردي ــن القي ــر م وبأم

ــي  ــزب الدميقراط ــيايس للح ــب الس ــو املكت ــاء فاضل مرياين عض الكردية املريانية ))أقرب

الكردســتاين(( عنــد مدخــل أرايض القريــة وعــى الشــارع الرئيــيس للقرية والتــي ال تبعد 

ــت  ــة أصبح ــخابور األصلية أي أن القري ــالل قرية فيش ــن أط ــار ع ــات األمت ــوى مئ س

يكون الكرد قد اســتكردوا القرية  وبهــذا  املســيحين  بن الكرد واآلشــورين  مشــرتكة 

ــة كــا يدعــون ويرصحــون يف وســائل اإلعــالم املختلفــة  ــوا القري واســتوطنوها ومل يخل

أن  املســتوطنن الكرد علاً  قرية فيشــخابور قد افرغت من  إن  قــال  مــن  وكــذب 

هنــاك العديــد مــن األرايض الزراعيــة يف القريــة تــم توزيعهــا عى الكرد البارزانيــن وأن 

مل يســكنوها وبحــق نســتطيع القــول بــأن قرية فيشــخابور هي رمــز لالســتيطان 

قرانــا  يقترص التكريد عــى  ومل  اآلشــورية،  وممتلكاتنــا  أراضينــا  عــى  الكــردي 

ــوا  ــد أن باع ــة فبع ــدة يف املنطق ــورية املتواج ــار اآلش ــاً اآلث ــملت أيض ــل ش ــا ب وأراضين

منهــا الكثري بدأوا بهــدم مــا ال يســتطيعون رسقتــه وبيعــه، ففــي زيــاريت األخــرية 

ــن  ــراً ع ــافة )		( كيلوم ــد مس ــي تبع ــخابور قررت أن ازور قرية رشانش الت لقرية فيش

مدينة زاخو الحدوديــة والتــي مل أشــاهدها مــن قبــل إضافــة إىل مشــاهدة بعــض اآلثــار 

ــن  ــورية ولك ــة وقرية رشانش اآلش ــم الكردي ــن قريتي ديركار عج ــة ب ــورية الواقع اآلش

ــريات  ــار التفج ــاهدنا أث ــا ش ــدال عنه ــاهدة وب ــذه املش ــى به ــه مل أحظ ــف ل ــن املؤس م

وآثــار أســنان مكائن ثقيلة )شــفل( محــل اآلثــار اآلشــورية وأتضــح يل عــى الواقــع 

ــد  ــوق اآلشــورين، فبع ــة بحق ــع األصــوات املنادي ــكتوا جمي بأن الكرد اســتطاعوا أن يُس

متكنهــم مــن جعــل )الكلــدان( قوميــة ومــن ثــم التنــازل عــن االســم اآلشــوري مــن قبــل 

ــة يف الظاهــر  ــد األم ــة توحي ــاً بحج ــاً ومكعب ــه مركب ــة يف الســاحة وجعل ــا العامل أحزابن

ولكــن يف الجوهــر مــا هــو إال عامــل لتفريــق وإلغــاء األمــة وهــو مــا أثبتتــه األيــام وبدأت 

األصــوات تتعــاىل لنتوحــد باملســيحية والتــي ال أمــل فيهــا بالطبــع فنحــن نعــرف كنائســنا 

ومذاهبنــا ورجاالتهــا، وليــس الدعــوة حبــاً يف التوحيــد بقــدر مــا يرجونــه مــن العمليــة 

مــن تــرك ونســيان املطالبــة بالحقــوق القوميــة لشــعبنا اآلشــوري وكــا نشــاهد اليــوم يف 

ــرشح  ــل ت ــدون خج ــاً وب ــيحية متهيداً لتكريدنا قومي ــا باملس ــتار التي توحدن فضائية عش

الفضائيــة لجاهــري شــعبنا شــعار الفضائيــة وهــو شــعار اإلله شــمش والرايــة القوميــًة 

لآلشــورين بأنــه يعــود للمســيحية، كل هــذا يحصــل بعــد التآمــر عــى أســمنا اآلشــوري 

ــا، فلــم يبقــى أحــد يــرصخ يف  وإســقاطه مــن الحســابات مــن قبــل مــن يدعــون متثيلن
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وجوههــم مطالبــاً بحقــوق شــعبنا اآلشــوري ســوى هــذه اآلثــار املنتــرشة يف كل املناطــق 

التــي يدعون الكرد كرديتها مــن قديــم الزمان فبدأوا بتخريبهــا وهدمهــا ملنــع رصاخ 

ــاد  ــم املوس ــريىض عليه ــر ل ــب أخ ــن جان ــب وم ــن جان ــذا م ــم، ه ــارة يف وجوهه الحج

ــر رساً  ــى األم ــورية ومل يبق ــورين واآلش ــى اآلش ــم ع ــل حقده ــفي غلي ــي ويش اإلرسائي

ــرة  ــار املدم ــع اآلث ــع، ويف موق ــوفة للجمي ــة مكش ــت اللعب ــد أصبح ــد وق ــفه ألح لنكش

متأمــاً فداحــة املأســاة وحجــم املؤامــرة عــى شــعبنا تذكــرُت متاثيــل بــوذا يف أفغانســتان 

وكيــف قامــت حركــة طالبــان بتفجريهــم وكيــف وقــف العــامل املتحــر بوجــه طالبــان 

وأقامــوا الدنيــا عليهــم ملنعهــم مــن تنفيــذ قرارهــم وفعلتهــم الشــنعاء يف تفجــري متاثيــل 

ــن  ــت ماي ــان ُخصص ــة طالب ــقوط حكوم ــتان وس ــى أفغانس ــوم ع ــد الهج ــوذا وبع ب

ــاد الحضــارة  ــاد آشــور ب ــا يف ب ــة، وهن ــوذا مــرة ثاني ــل ب ــاء متاثي ــدوالرات إلعــادة بن ال

والقيــم واإلنســانية تهــدم اآلثــار وتــرسق وتبعــر بهــدوء مــن دون أن يــرف ألحــد جفــن 

ــبة اُطالب أي  ــذه املناس ــدة، وبه ــى كل األصع ــات ع ــآيس ووي ــن م ــا م ــري لن ــا يج ع

شــخص لــه صــوره لآلثــار التــي أتكلــم عنهــا أن يقــوم بنرشهــا يف وســائل األعــام املختلفــة 

لعلــه يكــون هنــاك مــن يقــول لهــؤالء املرتزقــة ال تفعلــوا هــذا كــا أدعــو أبنــاء شــعبي 

ــح مــن  ــه ولنعــرف الصال ــرية بحــق شــعبنا وحقوق إىل التكاتــف والتاحــم فاملؤامــرة كب

ــن  ــس كل م ــاء فلي ــداء واألصدق ــن األع ــرق ب ــرش ولنف ــري وال ــن الخ ــرق ب ــح ولنف الطال

ــاء  ــد إخ ــوت واح ــاً وبص ــب جميع ــاء ولنطال ــوت الس ــل ملك ــي يدخ ــول الهي اله يق

بكردســتانين  لســنا بكرد وال  فنحــن  اآلشــورية  أراضينــا  املســتوطنات التكريدية يف 

ومنعهــم مــن بنــاء الجوامــع يف أراضينــا املســيحية ومناشــدة املنظــات الدوليــة 

واإلنســانية واألمــم املتحــدة والتــي تهتــم بالحضــارات القدميــة وآثــار وتاريــخ الشــعوب 

ــة  ــا العراقي ــا وحضارتن ــق تراثن ــة بح ــة الهمجي ــات العنرصي ــذه املارس ــد له ــع ح بوض

ــا مــن الوجــود. اآلشــورية بهــدف طمرهــا وإلغائه

 

عاش العراق موحداً وعاش شعبه متحداً 

هرمز زيا بوبو 

2 – نيسان – 2006 
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تعقيب عى ما جاء يف كلمة السيد يونادم يوسف 

يف اجتاع لجنة التنسيق واملتابعة املنعقد يف أربيل 

بتاريخ 26 – 2 لغاية 1 – 3 - 2003

يف الوقــت الــذي ميــر عراقنــا الحبيــب بظــروف عصيبــة و مســتقبل مجهــول اســتطاع 

ــال  ــتاذ ج ــة األس ــتاين برئاس ــي الكردس ــاد الوطن ــن )االتح ــن الحاكم ــن الكردي الحزب

ــد  ــرزاين( بع ــعود ال ــيد )مس ــة الس ــتاين برئاس ــي الكردس ــزب الدميقراط ــاين والح الطالب

ــة التنســيق واملتابعــة وبعــد حصولهــم عــى الضــوء  ــاع للجن ــد بعقــد اجت جهــد جهي

األخــر بحضــور زملــاي خليــل زاد ممثــل االدارة األمريكيــة يف مؤمتــر املعارضــة العراقيــة 

الــذي انعقــد يف لنــدن للفــرة 		 – 6	 / 		/ 	00	 والــذي خــرج بنتائــج ايجابيــة 

لصالــح األكــراد والعــرب الشــيعة، والضحيــة كالعــادة ويف كل املناســبات هــم األشــوريون 

والركــان مضافــاً اليهــم العــرب الســنة إىل قامئــة الخارسيــن وألول مــرة يف تاريــخ 

ــوين  ــي ك ــاه وطن ــة تج ــؤولية التاريخي ــعور باملس ــق الش ــن منطل ــث وم ــراق الحدي الع

عراقيــاً اشــورياً و مــن واجبــي أبــداء املاحظــات الروريــة حــول مــا يجــري مــن حولنــا 

وعــى الســاحة العراقيــة، وان كانــت تُفهــم أو تنطلــق مــن حــريص عــى ابنــاء جلــديت، 

ــارى عــى شــعبهم وتصــب يف  ــاء العــراق الغي ــة تكشــف الحقائــق ألبن ولكنهــا يف النهاي

مجــرى الدميقراطيــة والحريــة يف عــراق املســتقبل، وان كنــت حديــث العهــد يف مارســة 

ــة. السياســة و مجــال الكتاب

ــري  ــن التذك ــد م ــف الب ــادم يوس ــيد يون ــة الس ــى كلم ــق ع ــدء يف التعلي ــل الب وقب

ــج  ــرب الخلي ــد ح ــات بع ــن تداعي ــن م ــه الوط ــا آل الي ــه وم ــن في ــذي نح ــع ال بالوض

الثانيــة وفشــل االنتفاضــة الشــعبية عــام 	99	 ألســقاط النظــام الحاكــم يف بغــداد وكيــف 

ــتغلت  ــي اس ــراق والت ــال الع ــن يف ش ــاذ اآلم ــة امل ــا منطق ــكا وبريطاني ــدت أمري أوج
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مــن قبــل األكــراد لتأســيس كيــان لهــم بهــدف االنفصــال و التــي كانــت واضحــة للعيــان 

ــي اســتهدفت بالدرجــة األوىل  ــة والت ــي عــرش ســنة املاضي مــن مارســاتهم خــال االثن

ــة  ــزاب كارتوني ــيس أح ــم و تأس ــد مناطقه ــة بتكري ــورية والركاني ــة اآلش ــق الهوي متزي

تابعــة تعمــل بالضــد مــن تطلعــات شــعبها.

ــة بالحــزب  ــة املتمثل ــة الحاكم ــة والدكتاتوري ــوم تقــف هــذه األحــزاب العنرصي الي

الدميقراطــي الكردســتاين واالتحــاد الوطنــي الكردســتاين بعــد ان تيقنــوا بعــدم موافقــة 

ــداً وال  ــرون جه ــس ال يدخ ــوا باألم ــد ان كان ــه بع ــاىك علي ــراق لتتب ــيم الع ــريكا لتقس أم

تفوتهــم فرصــة إال ونهشــوا يف جســمه وتســببوا يف اســتنزاف مــوارده لعــرشات الســنن 

ــه  ــلب ثروات ــراق لس ــم الع ــى حك ــت ع ــي توال ــة الت ــة الحاكم ــع األنظم ــراك م باالش

واضطهــاد ســكانه بشــتى الذرائــع، وكان شــعبنا اآلشــوري متميــزاً يف تحمــل االضطهــادات 

وأعبــاء الوطــن فتمزقــت أشــائه وتبعــرت يف اصقــاع العــامل بســبب الحــكام العنرصيــن 

الذيــن اســتباحوا كل يشء بأســم العروبــة والوطــن وزعــاء األكــراد بأســم الثــورة 

ــتان. وکردس

بعــد هــذا املوجــز لنعــد لكلمــة الســيد يونــادم الســكرتري العــام للحركــة الدميقراطيــة 

اآلشــورية والوزيــر الســابق يف ثــاث كابينــات وزاريــة.... كردســتانية كــا وصفــه األســتاذ 

جــال الطالبــاين بعــد تــاوة كلمتــه يف االجتــاع ورئيــس الكتلــة البنفســجية )اآلشــورية( 

يف الرملــان، واملســمى مبمثــل شــعبنا اآلشــوري يف اجتاعــات املعارضــة العراقيــة والــذي 

كشــف عــن أوراقــه املهرئــة معلنــاً عــى املــأل تبعيتــه للحــزب الدميقراطــي الكردســتاين 

ــل  ــتان( وكي ــم کردس ــن )أقلی ــاذ االم ــة يف امل ــة الدميقراطي ــادته بالتجرب ــال أش ــن خ م

ــل  ــه للتدخ ــراً معادات ــتان مظه ــى كردس ــايك ع ــرزاين والتب ــعود ال ــيد مس ــح للس املدي

االقليمــي )تركيــا( يف املنطقــة.

ــوش  ــل الجي ــع تدخ ــت م ــأين لس ــم ب ــارئ الكري ــم الق ــد ان يعل ــل كل يشء أري قب

األجنبيــة يف املنطقــة أي كانــت جنســيتها ولســت مــع صــدام حســن وبقــاءه يف الســلطة 

ــت  ــاك ثواب ــة و مبنظــار واحــد وان هن ــا يجــب أن ننظــر ايل األمــور نظــرة حيادي ولكنن

وطنيــة ال يجــوز القفــز مــن فوقهــا مهــا كانــت الظــروف وال مجــال للتــذرع واملصالــح، 

فلــاذا القبــول والتنســيق لدخــول القــوات األمريكيــة ورفــض دخــول القــوات الركيــة 

ــع  ــيق م ــة بالتنس ــت إىل املنطق ــد أدخل ــت ق ــي كان ــة والت ــبابها املوجب ــا أس ــي له الت
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ــل أعــوام معــدودة ملاحقــة قــوات )P.K.K( التــي  الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين قب

ادرج اســمها ضمــن الائحــة األمريكيــة للمنظــات اإلرهابيــة لقــاء مبلــغ عــرشة مايــن 

دوالر شــهرياً )حســب ترصيحــات املســؤولن األتــراك يف حينهــا( ومــن بعدهــا وصلــت 

ــاين  ــيات الطالب ــة ميليش ــفن ملاحق ــل س ــية إىل جب ــا األطلس ــة بدباباته ــوات الركي الق

ــي  ــاً والت ــدوالرات يومي ــن مــن ال ــدر املاي ــذي ي ــل ال ــم الخلي الطامعــة يف معــر ابراهي

ــردي متبعــن سياســة  ــري ك ــا هــو غ ــد كل م ــم وتكري ــا يف رشاء الذم أســتغل قســم منه

حليفهــم التجــاري النظــام العراقــي يف الرهيــب والرغيــب متســائاً مــن الســيد يونــادم 

ــة الدميقراطيــة؟ هــل هــي يف منعكــم الدراســة باللغــة العربيــة  أيــن أنتــم مــن التجرب

واســتعالها يف الدوائــر ومــن عــى واجهــة املحــات أم يف تكريــد القــرى اآلشــورية والتــي 

مــلَّ الجميــع مــن الكتابــة حــول هــذا املوضــوع وتجربتــك الدميقراطيــة ليــس لهــا اذان 

ــيس  ــدس فرنس ــال املهن ــن يف اغتي ــامحة تكم ــرارات املس ــم وق ــة، أن دميقراطيتك صاغي

ــو  ــورية وه ــى اآلش ــه أدع ــي( ألن ــتاين )الدميقراط ــان الكردس ــابو عضو الرمل ــف ش يوس

كلــداين مــن ناحيــة مانكيــش املســتكردة وطالــب برفــع التجــاوزات عــن القــرى اآلشــورية 

ــا يســمى  ــدي م ــوا عــى أي ــن أغتيل ــاء الذي ــن األبري ــراد. أن العــرشات م ــل األك ــن قب م

بالحــكام املســامحن يف هــذه التجربــة الدميقراطيــة يطالبوننــا مبحاســبة االيــادي امللطخــة 

ــًة. بدمائهــم الزكيــة غــدراً وخيان

وباعتقــادي أن هــذه التجربــة قــد منحــت الشــخص الســيد يونــادم أمتيــازات خاصــة 

مل يحلــم بهــا يومــاً كونــه رئيســاً لحــزب آشــوري ووزيــراً ســابقاً وعضــواً يف الرملــان ورئيســاً 

للكتلــة البنفســجية يف الرملــان وصاحــب امتيــاز لجريــدة بهــرا وممثــاً لشــعبنا اآلشــوري 

يف املعارضــة العراقيــة ويطمــح أن يضــاف اســمه إىل الهيئــة القياديــة يف املعارضــة ولهــذا 

الســبب نــراه يدافــع عــن امللكيــة أكــر مــن امللك. 

وأن الســؤال الــذي كان يشــغلني و يشــغل العديــد مــن ابنــاء شــعبنا املهتمــن هــو 

مــا الــذي يجعــل الســيد يونــادم ورفاقــه يســلكون هــذا الــدرب املشــن يف قيــادة شــعبنا 

الــذي مل نعهــده مــن قبــل..؟، أســمحوا يل يف اإلجابــة عــى هــذا التســاؤل الــذي مل يبقــى 

مســتعصياً عــى أحــد فالتغيــري والتبــدل الــذي حصــل يف ســلوكيات الحركــة الدميقراطيــة 

اآلشــورية و قيادتهــا يف الســنوات األخــرية مــن عمرهــا التــي نشــأت تدريجياً بعد ســنوات 

ــادة مــن موضــوع التجــاوزات عــى القــرى وحــرص  ــة يف تهــرب القي االنتفاضــة واملتمثل
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ــداين، يف حــن  ــا بتقســيم شــعبنا إىل آشــوري وكل ــا اآلشــورية يف كردســتان وربطه قضيتن

كانــت كلمــة كردســتان ال تجــد لهــا مكانــاً يف قامــوس الحركــة إذا أمعنتــم النظــر والقراءة 

يف أدبياتهــا منــذ التأســيس وإلــی بدايــة التســعينات، مــا أدى إىل االختافــات الفكريــة و 

السياســية و تفاقــم الرصاعــات الداخليــة، اذ نســمع بــن الحــن واالخــر عملیــات هــروب 

وقــرارات فصــل وطــرد وتجميــد وابعــاد لكــوادر ومناضلــن يف القيــادة واحــال محلهــم 

اشــخاص أقــل مــا ميكــن القــول عنهــم بأنهــم يف غــري محلهــم..!

وأن الجــواب الشــايف أيهــا القــارئ الكريــم ســوف تجــده يف البيــان القومــي املذيــل 

ــؤرخ يف 5	– 0	 - 	00	  ــورية وامل ــة اآلش ــة الدميقراطي ــؤازري الحرك ــوادر وم ــم ك بأس

واملنشــور يف موقــع موســوعة النهريــن الــذي اطلعــت عليــه مؤخــراً ووجــدت يف متنــه 

االجوبــة لــكل التســاؤالت التــي راودتنــي خــال هــذه األعــوام إذ يلفــظ القيــادة الحاليــة 

ويعترهــا مارقــة عــى املبــادئ الوطنيــة والقوميــة ويضــع النقــاط عــى الحروف. وبهــذه 

املناســبة أضــم صــويت اآلشــوري إليهــم للوقــوف صفــاً واحــداً مــع ابنــاء العــراق الغيــارى 

لبنــاء مســتقبل زاهــر لبلدنــا يضمــن الحقــوق الوطنيــة والقوميــة لــكل ابنائــه دون متييــز 

بســبب انتائــه العرقــي أو الدينــي.

هرمز زيا بوبو 

11 – آيار – 2007 
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تعقيب عى مقالة األستاذ أبرم شبريا حول البدايات 

األوىل لتأسيس الحركة الدميقراطية اآلشورية – 

حقائق أم مهاترات شخصية

مــن منطلــق مبــدأ الدفــاع عــن النفــس وعــن القضيــة اآلشــورية رأيــت مــن 

الواجــب القومــي وليــس الشــخي أن أعقــب عــى مــا جــاء يف رد األســتاذ أبــرم شــبريا 

ــابا يف  ــس خوش ــس الق ــاس بنخ ــى الش ــكاوا رداً ع ــع عن ــات موق ــى صفح ــور ع املنش

الفقــرة التــي تخصنــي خدمــة للحقيقــة ال غريهــا بعــد أن أقحــم أســمي ))دكتــور هرمــز 

– نــورا القــس زيــا(( يف رده كــوين أحــد املهاجريــن تركــت الحركــة بعــد أن كنــت أحــد 

ــل )عيــش وشــوف( أن  ــاً وكــا يقــول املث ــه ألمــر غريــب حق ــا، أن ــن يف صفوفه القيادي

تتهــم وتحســب عــى املهاجريــن وانــت مــا زلــت تعيــش مــر الوطــن وحلــوه مــن قبــل 

صديــق عشــق املهجــر..!، يــا لهــول الكذبــة، ويــا لســذاجة صاحبهــا، كيــف تنطــي عليــه 

هــذه الخزعبــات امللفقــة، ومــن أجــل أن تطفــو الحقيقــة املطمــورة عــى الســطح جــاء 

ــيس  ــات األوىل لتأس ــن البداي ــاً م ــوا قلي ــبريا ليدن ــرم ش ــتاذ أب ــى األس ــع ع ردي املتواض

الحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية ومــن قادتهــا وليزيــد معرفتــه ومعلوماتــه عــن الحركــة، 

وســأحاول أن أبقــى بعيــداً قــدر االمــكان عــن املهاتــرات التــي ال أحبذهــا وال اقــرب منهــا 

كــون هــديف كان دامئــاً شــعبنا وقضيتنــا وليــس أي يْش أخــر » واألســتاذ ابــرم شــبريا أعلــم 

ــا الطبيعــي لفهــم القــارئ وعــدم الغــرق  ــاس بهــا » محــاوالً إعطــاء قضيتــي حجمه الن

ــرم  ــات األســتاذ أب ــه، فلمعلوم ــي ال تخــدم غــري أعــداء شــعبنا ومرتزقت ــل الت يف التفاصي

شــبريا فأنــا مــا زلــت أعيــش يف محافظــة دهــوك بالعــراق ومل أغادرهــا ))بعــد أن تركــت 

صفــوف الحركــة كــا هــي معلوماتــك(( علــاً اين ســافرت إىل أمــريكا وأســراليا ألكــر مــن 

مــرة أيــام عضويتــي يف صفــوف الحركــة وال يســتعي عــي الســفر إىل أي دولــة أشــاء، 

ولتقويــم معلوماتــك فانــا مل أتــرك صفــوف الحركــة ســعياً وراء املهجــر ألســباب شــخصية 
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كــا تبــن يف كتاباتــك أمنــا أبعــدت عــن الحركــة قــرساً يف مؤامــرة خبيثــة أبطالهــا يونــادم 

كنــا وصهــره نينــوس بثيــو، حيــث تــم فصــي مــع الرفيــق ادور حنــا مشــكو واتــرا داود 

القياديــن يف الحركــة أيضــاً عــام 	00	 بحجــة القيــام بنشــاطات خــارج األصــول التنظيمية 

داخــل وخــارج تنظيــم الحركــة وكــا جــاء يف قــرار اللجنــة املركزيــة يف املنشــور رقــم )0	( 

املــؤرخ يف 8	/		/	00	 املوقــع مــن قبــل مكتــب التنظيــم، وقــد بــدأت املؤامــرة عــام 

ــا يف  ــادة زوع ــيايس وقي ــب الس ــن املكت ــدت ع ــخ دالالت....؟( وابع ــذا التاري 996	 )وله

ــل )مستشــار ال يشــار( ومل تســند ايل أي  ــت عضــو خام ــام 997	 ومكث ــا ع ــر زوع مؤمت

ــخ 		-		 / ــاع املوســع بتاري ــرار االجت ــد ق ــرة بع ــت فصــول املؤام ــى اكتمل ــام حت مه

ــت  ــث كن ــان حي ــة الكردي ــان والحكوم ــن الرمل ــايض باالنســحاب م ــران /	00	 الق حزي

أحــد املشــاركن يف االجتــاع، وتــم تســويف القــرار مــن قبــل البطلــن الصهــر والنســيب 

ــح  ــام املصال ــادئ أم ــاظ عــى مصالحهــم ومكتســباتهم الشــخصية، وانحــرست املب للحف

ملعظــم الرفــاق ومالــت كفــة امليــزان إىل جانــب البطلــن، وكانــت النتيجــة فصــي مــن 

صفــوف الحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية مــع الرفيقــان املذكــوران ادور وأتــرا ولألســباب 

املذكــورة أعــاه، وهــا أيضــاً ال تشــملها نظرياتــك حــول مناضــي املهجــر حيــث مــا زاال 

ــي تتقــزز  ــدة والقصــص الت ــاك مــن األســباب العدي ــان ويعيشــان يف دهــوك، وهن يقي

مــن ســاعها والتــي أدت إىل إبعــادي عــن القيــادة ولــن أذكرهــا يف هــذا التعقيــب يك 

ــن  ــع م ــن املصطلحــات، وال أمان ــابه م ــا ش ــة حســابات شــخصية وم ــي بتصفي ال تتهمن

ذكرهــا بشــكل شــخي إذا رغبــت يف معرفتهــا، ولزيــادة معلوماتــك كصديــق قديــم بعــد 

ــدأت  ــا، وب ــت فيه ــي ترعرع ــي املوصــل الت ــودة إىل مدينت ــت الع ــام حاول ســقوط النظ

بتصليــح داري الكائــن يف حــي العــريب واملصــادر مــن الســلطة، حالــت الظــروف األمنيــة 

ــارشة  ــع واملب ــر مرب ــاحته 600 م ــغ مس ــدار البال ــع ال ــرين إىل بي ــا اضط ــك م دون ذل

ببنــاء دار يل يف دهــوك، والحمــد للــه، اســتطعت بعــد ســنتن مــن تكملــة البنــاء وانــه 

ــفر إىل  ــوي الس ــوك، وال أن ــيدتها يف ده ــي ش ــدار الت ــي يف ال ــن إقامت ــث م ــهر الثال الش

ــد  ــة وأعتم ــن أي جه ــب م ــاً أين ال أســتلم أي مســاعدة أو رات ــكان لحــد اآلن عل أي م

كليــاً عــى مســاعدات أخــواين املقيمــن يف الخــارج، وهــو أمــر واضــح ومعلــوم للجميــع، 

كــا إننــي مــا زلــت أؤمــن مببــادئ الحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية تلــك املبــادئ التــي 

عمدهــا رفاقنــا الشــهداء بدمائهــم الزكيــة، ولســت مــع التطبيــق الكيفــي لتلــك املبــادئ 

ــوع  ــن املوض ــك إن مل يك ــحة معلومات ــريين ش ــني ويح ــذي يدهش ــن ال ــداف، ولك واأله
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أصــاً مفــرك ومقصــود بهــدف اإلســاءة إىل نضــايل وتهميــش دوري القيــادي يف الحركــة 

الدميقراطيــة اآلشــورية وأنــت أقــرب النــاس ايل ويف معرفتــك بنضــال عائلتــي ومــا عانتــه 

ــد  ــة عــى ي ــا القومي ــؤس وشــقاء لعــرشات الســنوات بســبب مواقفه ــاد وب مــن اضطه

ــل  ــوى عوائ ــد س ــادة أح ــاق يف القي ــن الرف ــا م ــرض له ــي مل يتع ــابق والت ــام الس النظ

ــول  ــن أق ــا ول ــب قضيتن ــزام وثعال ــام أق ــا أم ــك يف تهميشــنا وتصغرين ــا بال الشــهداء، ف

خونتهــا، وال أدري إن كنــت تريــد تطبيــق نظرياتــك عــى الجميــع وال تريــد اســتثناء أحــد 

وال تؤمــن بــأن لــكل قاعــدة شــواذ، فحقيقــة نظرياتــك حــول نضــال املهجــر وآرائــك مل 

متســني بــيء لــوال ذكــرك اســمي ألنهــا أقــرب اليــك مــن قربهــا ايل، ومــن املمكــن جــداً 

أن تكــون معلوماتــك قــد اســتقيتها مــن البطلــن يونــادم كنــا وصهــره نينــوس بثيــو وهــو 

األمــر الــذي أرجحــه عــى كل االحتــاالت األخــرى، ويف هــذه الحالــة نســتطيع إدخالهــا 

ضمــن مجموعــة األكاذيــب واالفــراءات املســجلة بأســمهم والتــي ال حــدود لهــا ومنلــك 

منهــا أرقامــاً قياســية ال أول لهــا وال أخــر، ونصيحتــي للصديــق ابــرم شــبريا إذا أراد يومــاً 

ــة اآلشــورية ونضاالتهــا ومنضاليهــا أن يدقــق  أن يكتــب عــن تاريــخ الحركــة الدميقراطي

معلوماتــه قبــل نرشهــا وأن يعتمــد عــى مصــادر عــدة وال يكتفــى بأحــد املصــادر، لئــا 

يســقط يف أخطــاء موجعــة، كــا حصــل معــي، وباألخــص كونــه كاتــب معــروف مهتــم 

بتاريــخ شــعبنا ونضاالتــه، وال مانــع مــن تزويــده باملعلومــات التــي يريدهــا، وســبق أن 

زودتــه بهــا ويســتطيع كاتبنــا اللقــاء يب يف دهــوك فانــا ال أقيــم يف املهجــر وبــاب داري 

مفتوحــة لجميــع الخرييــن مــن أبنــاء شــعبي والســام عليكــم.

هرمز زيا بوبو
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من األحوج إىل الفدرالية.....؟؟

بعــد أن تخطينــا الســنة الرابعــة لســقوط النظــام مــا زلنا ال نــرى النور يف نهايــة النفق 

الــذي أدخلونــا فيــه قــواد االحتــال ومــن جــاء معهــم عــى صهــوة دباباتهــم ملوحــن 

ــذي ناحظــه  ــع ال ــن الواق ــة، ولك ــة وبســقوط الدكتاتوري ــاة الكرمي ــة والحي بالدميقراطي

ونشــاهده هــو أســوأ مــا رأينــاه يف حياتنــا ومــا قرأنــاه يف كتــب التاريــخ، فالعــراق وشــعبه 

ــدداً يف وجــوده عــى أرضــه  ــدداً بالتقســيم، وشــعبنا اآلشــوري املســيحي مه ــح مه أصب

التاريخيــة، بعــد أن خــري باعتنــاق اإلســام أو دفــع الجزيــة أو الرحيــل إىل املجهــول، تــاركاً 

ــزاز والرسقــة  ــه، فمــن مل يتعــرض إىل القتــل واالبت ــة حيات ــاه طيل وراءه أحامــه ومــا جن

ســدت أمامــه ســبل العمــل والحيــاة الكرميــة لــذا تــراه يف الــدول املجــاورة وقــد أضنــاه 

التعــب مــن كــرة الهمــوم والتفكــري يف املســتقبل املجهــول، وملــن يطبــل ويزمــر لإلقليــم 

ــه نوجــه  ــوى الي ــا يف ســهل نين ــا وقصباتن ــن قران ــى م ــا تبق ــب بضــم م ــردي ويطال الك

كامنــا قائلــن بأنــه ال يوجــد اختــاف كثــري عــن ثقافــة مــن هــم يف الــدوره والبتاویــن 

ــوا  ــا واغتصب ــوا أبنائن ــن قتل ــاء شــعبنا عــن الذي ــون أبن ــن يهــددون ويقتل واملوصــل الذي

ــد  ــي تؤي ــم بعــض املارســات الت ــة، مســتعرضن لك ــام املنرصم ــة الع ــا خــال املائ قران

كامنــا، فــا الجهــاد الــذي أعلــن يف قصبــة الشــيخان وضواحيهــا قبــل أشــهر معــدودة 

ــر  ــن يف عق ــن اآلمن ــة األيزيدي ــل املســلمون ملاحق ــه أهــايل دهــوك وأربي واســتجاب ل

دارهــم وإهانــة رموزهــم ومؤسســاتهم الدينيــة والثقافيــة وحرقهــا بســبب عاقــه بــن 

ــة  ــة الديني ــأن الثقاف ــل واضــح وقاطــع ب ــة مســلمة إال دلي ــدي وامــرأة كردي شــاب أيزي

ــت  ــر وإن اختلف ــض اآلخ ــن البع ــا ع ــف بعضه ــال ال تختل ــط والش ــوب والوس يف الجن

قومياتهــم ومذاهبهــم، كــا جــاءت قــرارات الحكومــة الكرديــة لتأكــد میلهــا وتحيزهــا 

ــة  ــهدتها مدين ــذي ش ــي ال ــل الجاع ــات القت ــا عملي ــة، تلته ــك الثقاف ــا إىل تل وتعاطفه

املوصــل مــن األخــوة األيزيديــن بســبب قتلهــم لفتــاة غســاً للعــار بعــد أن هربــت مــع 

شــاب مســلم واعتنقــت اإلســام حســب قولهــم ))لســت مــع قتــل الفتــاة بتلــك الصــورة 

الوحشــية والبشــعة كــا أديــن بشــدة قتــل األيزيديــن العــزل مبذبحــة جاعيــة، وهــذه 

األعــال الوحشــية الصــادرة مــن الطرفــن هــي بالتأكيــد نتــاج لتغلــب منطــق العاطفــة 
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ــده  ــن أصبحــت صفحــات جرائ ــا((، ومل ــه جميع ــا ب ــذي ابتلين ــل وال ــق العق ــى منط ع

ــة  ــري منقوص ــة وغ ــعبنا كامل ــوق ش ــون بحق ــن يطالب ــن الذي ــال م ــموم لتن ــذف الس تق

ــيد  ــة الس ــتمع إىل قص ــه أس ــول ل ــد ونق ــي نزي ــعب العراق ــات الش ــي مكون ــوة بباق أس

ــة  ــا عــى مــر األزمن ــا ومعاناتن ــب مــن اضطهاداتن ــي تعــر بصــدق عــن جان داوود والت

والعهــود وعــى يــد الجميــع والتــي تغنينــا عــن الــكام حــول مارســات النظــام الســابق 

وبعضــاً مــن مارســات الحكومــة الكرديــة التــي تحــاول ضــم ســهل نينــوى إىل ســلطانهم، 

ومحــاوالت التكريــد التــي مل تقتــرص عــى األرض والتاريــخ والجغرافيــا بــل طالــت ذات 

اإلنســان اآلشــوري ومشــاعره.

 جمعتنــي الصدفــة مــع الســيد داوود دریــاوش باکــوس الصاحــب الرشعــي لقريــة 

جمیکــی التابعــة ملنطقــة بــرواري بــاال قبــل أيــام مــن شــد الرحــال والعــودة إىل ســدين / 

أســراليا حيــث يعيــش يف املهجــر وهــو فــايض اليديــن بعــد ثــاث زیــارات بدأهــا عــام 

005	 لتحقيــق حلــم العــودة إىل قريتــه جميکــي التــي أبعــد عنهــا قــرساً، هكــذا بــدأت 

ــن مــن  ــا أثن ــت ســيارة مارســيدس ســوداء وبداخله ــا دخل قصــة داوود جمیکــی عندم

ــه داوود  ــدم في ــذي كان يخ ــيدكان ال ــة س ــع يف منطق ــكر الواق ــام املعس ــاوزة النظ ج

دریــاوش باکــوس واملعــروف شــعبياً بأســم داوود جميکــي نســبة إىل قريتــه لينقــل إىل 

ــم أمــر الوحــدة باملوضــوع وكــا جــرت العــادة يف اعتقــال  ــدون أن يعل بغــداد فــوراً ب

املطلوبــن واملعارضــن للنظــام، ليدخــل إىل وزارة التخطيــط أمــام أحــد املســؤولن الــذي 

ــدي  ــو جن ــام 987	 وه ــن ع ــاين م ــن الث ــة ترشي ــوزارة يف بداي ــه يف ال ــرف منصب مل يع

مكلــف مــن عــام 	98	 متســائا أن كان صاحــب قريــة جميکــي، وأن كان ينــوي بيعهــا 

ــا، مل  ــي مثنه ــار عراق ــون دين ــغ ملي ــع مبل ــا وســوف يدف ــث يرغــب برشائه للحجــي حي

يعــرف مــن هــو الحجــي يف بدايــة األمــر ومل يعــرف مــدى خطــورة رفضــه، حيــث أعلمــه 

املســؤول بــان الحجــي عــم الرئيــس صــدام حســین وخالــه أي حجــي خرياللــه طلفــاح، 

واســتمر الســيد داوود رفضــه بيــع القريــة بــاي شــكل مــن األشــكال باعتبــار القريــة هــي 

ــع  ــه البي ــق ل ــاإلرث وال يح ــم ب ــه وأوالده ــع أعام ــاركه جمي ــداده ويش ــن أج ــة م ورث

ويرفــض الجميــع بيــع القريــة رغــم اإلغــراءات املاليــة التــي قدمــت لــه، فســأله املســؤول 

أن كان يســتطيع جلــب جميــع املستمســكات ألعامــه وأوالدهــم فجــاء جوابــه بنعــم، 

ومل يعــرف مــاذا ينتظــره ومــاذا يخفــي له املســتقبل، فبعــد أن جلب جميع املستمســكات 
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ــع  ــم إســقاط جمي ــه، ت ــم مع ــب املســؤول جلبه ــث طل ــده حي ــه وول ــة ابنت وهــو برفق

املستمســكات وكتــب عليهــا كلمــة باطــل والقــي القبــض عــى الثــاث واودعــوا مكتــب 

التســفريات باعتبارهــم أتــراكاً وليســوا عراقيــن کــون جنســيتهم الســابقة عثانيــة 

ــار  ــدره 60000	 دین ــغ ق ــم حجــز مبل ــة ))ت ــري املنقول ــة وغ ــم املنقول وصــودرت أمواله

عراقــي(( وبعــد ثــاث أشــهر مــن اإلهانــات واملســبات والشــتائم يف مكتــب التســفريات 

تــم اقتيادهــم إىل مطــار بغــداد وتــم تســفريهم إىل تركيــا وعــى نفقتهــم الخاصــة حيــث 

ــن  ــم عراقي ــتقبالهم كونه ــة اس ــة الركي ــت الحكوم ــطنبول ورفض ــار اس ــوا يف مط هبط

وليســوا أتــراكاً وبعــد أن اتصــل بــأوالد عمــه واملســفرين إىل تركيــا مــن قبلهــم ولنفــس 

ــفارة  ــن الس ــن م ــض املوظف ــر بع ــث ح ــة حي ــفارة اإليطالي ــوا بالس ــباب، اتصل األس

ــدول وبعــد  ــا لحــن اكتــال معامــات ســفرهم إىل احــدى ال ــوا ببقائهــم يف تركي وتكفل

ســنة ومثانيــة أشــهر تــم قبولهــم الجئــن يف ســدين / أســراليا، عاشــوا كل هــذه الســنوات 

يف املهجــر وهــم يحلمــون بالعــودة إىل قريتهــم التــي أبعــدوا عنهــا قــرساً، اقــرب حلمهــم 

مــن التحقيــق بســقوط النظــام حيــث عــاد داوود جميــي إىل العــراق ونــزل يف مطــار 

أربيــل عــام 005	 مرسعــاً إىل دهــوك ملشــاهدة أطــال قريتــه التــي أبعــد عنهــا وأقربائــه 

الذيــن مل يشــاهدهم لفــرة طويلــة بعــد أن قــدم طلبــاً للمســؤولن يف أربيــل للمبــارشة 

ــظ  ــب املحاف ــئ بنائ ــه، وفوج ــام طلب ــوك إلمت ــة إىل ده ــت املعامل ــه، وحول ــاء قريت ببن

املحســوب عــى اآلشــورين يســأله إن كان ينــوي بيــع قريتــه متذكــراً املحــن التــي مــر 

بهــا لعــدم بيعــه القريــة، ومــرت أيــام واشــهر ولكــن املعاملــة مل تنتهــي، ففضــل العــودة 

إىل أســراليا بعــد مجــيء الشــتاء حيــث توقفــت أعــال العمــران والبنــاء يف القــرى بعــد 

ــك إال العــودة يف الســنة  ــا علي ــة وم ــة منتهي ــأن املعامل ــب املحافــظ ب أن وعــد مــن نائ

املقبلــة للمبــارشة ببنــاء القريــة، ومــا أن بــدأ العمــران يف ســنة 006	 كان داوود جميکــي 

مــن أوائــل القادمــن لتحقيــق أحــام العــودة إىل قريتــه، وخاصــة بوجــود البطريــرك مــار 

ــار  ــق األســقف م ــم هــو اآلخــر عــن املوضــوع عــن طري ــذي أعل ــة وال دنخــا يف املنطق

ميلــس / أســقف أســراليا، لكــن الشــكوك بــدأت تــراوده هــذه املــرة بــأن أحامــه لــن 

تتحقــق يف العــودة إىل قريتــه، حــن علــم بــأن املعاملــة املنتهيــة مل يجــر عليهــا أي تغيــري 

وأن املحافــظ مل يطلــع عليهــا بالرغــم مــن مــرور عــام عليهــا، فعــاد بخفــي حنــن مــرة 

أخــرى إىل أســراليا يحــدوه األمــل بالتوســط والعــودة مــرة أخــرى لتحقيــق حلمــه الــذي 

ــواب  ــرق أب ــي يط ــام 007	 كان داوود جميک ــع ع ــتاء، ومطل ــواب الش ــى أب ــح ع أصب
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املســؤولن يف دهــوك واربيــل لتحقيــق حلمــه الــذي أصبــح كابوســاً ياحقــه ليــل نهــار، 

فالتقــى برسکیــس آغاجــان وبالســيد نهــاد البــارزاين شــقيق مســعود البــارزاين، والجميــع 

طأمنــه أن القريــة قريتــك ولــن يســتطيع أحــد أن يأخذهــا منــك أذهــب إىل محافظــة 

دهــوك و كل يشء ســيكون جاهــزاً هنــاك، ومــا أن عــاد والتقــى املســؤولن يف املحافظــة 

حتــى أدخلــوه دوامــة التحقيقــات إلثبــات ملكيتــه للقريــة، الن أكــراد القــرى املجــاورة 

يطمعــون بهــا ويدعــون زوراً ملكيتهــا، إضافــة إىل التهديــدات التــي يتلقاهــا مــن املدعــو 

رسدار بابــريي تلفونيــاً وهــو أحــد املســؤولن العســكرين يف الحــزب الدميقراطــي 

ــا،  ــة والعــودة اليه ــل ســيكون مصــريه إذا حــاول الســكن يف القري ــأن القت الكردســتاين ب

هــذا هــو حــال الســيد داوود دریــاوش باکــوس مالــك قريــة جميکــي يف بــرواري بــاال، 

الــذي فكــر بالعــودة إىل أســراليا بعــد أن بــدأ بفقــدان أمــل العــودة إىل قريتــه ورصف 

ــل  ــرة قب ــذه امل ــة، وه ــاث املاضي ــنوات الث ــال الس ــف دوالر خ ــون أل ــن أربع ــر م أك

مجــيء الشــتاء ألنــه مل يعــد يصــدق أحــدا فالجميــع يعدونــه كذبــاً والجميــع يطمعون يف 

قريتــه وال يريــدون لــه العــودة والســكن يف قريتــه، يف حــن تنجــز معامــات اآلالف مــن 

أكــراد ســوريا وتركيــا وايــران بســاعات قليلــة ومينحــون حقوقــاً تفــوق حقــوق شــعبنا، 

والجديــر بالذكــر حــول تشــيد القــرى األخــري والــذي نشــاهده عــى شاشــات عشــتار مــا 

هــي إال صــورة ورديــة لحقيقــة مــرة حيــث العديــد مــن القــرى ال ميلــك أصحابهــا غــري 

الــدار التــي يســكنها الن أراضيهــا الزراعيــة مســجلة رســمياً باســم الفاحــن األكــراد كــا 

ــا وبخلوجــة وهوريســك  ــون وفيشــخابور وصوري ــی ودیرب ــة قــره ول هــو الحــال يف قري

ــه يف القــرى األخــرى، ومــا  ــؤر التكريدي ــد مــن الب ــري إضافــة إىل زرع العدي وغريهــا الكث

األصــوات التــي نســمعها عــى شاشــات التلفزيــون وعــى صفحــات الجرائــد إال ترويجــاً 

ــم  ــن يروجــون لإلقلي ــك البضاعــة، فالذي ــا نحــن إال مســتهلكن لتل لبضاعــة فاســدة، وم

الكــردي وضــم ســهل نينــوى اليــه عــى أن شــعبنا يعيــش بســام ووئــام مــع األكــراد مــا 

هــي إال كذبــة يــراد منهــا توســيع اإلقليــم الكــردي عــى حســاب شــعبنا وقــراه وأراضيــه 

ــم  ــا يف ضــم كركــوك إىل اإلقلي ــة إىل حاجتهــم إىل صوتن ــة الغــري مســتكردة، إضاف املتبقي

ــه عليكــم هــل  ــاء شــعبنا، بالل ــه عــى أبن الكــردي، فالكــردي ال يحاســب عــى اعتداءات

ــاء شــعبنا،  ــداءه عــى أحــد أبن ــا أعتقــل أو حوســب بســبب اعت ســمعتم يومــا أن كردي

ــي  ــاوا، وخم ــن س ــس، وهيل ــار كوركي ــابو، واخيق ــف ش ــيس يوس ــهيد فرنس ــة الش فقتل

اوشــانا، والــرت ونينــوس ونیســان وخوشــابا والزار والعديــد غريهــم ال زالــوا يرسحــون يف 
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ــريون الهجــرة والســفر إىل  ــذا يفضــل الكث ــة محاســبة، وله شــوارع دهــوك مــن دون أي

ســوريا واألردن عــن العــودة إىل قراهــم وأراضيهــم لعلمهــم بهــذه الحقائــق التــي 

ذكرناهــا، فنحــن مضطهــدون يــا نــاس مضطهــدون مــن األكريــة الحاكمــة والتــي تخــاف 

مــن الدميقراطيــة والحريــة واملســاواة وتطبيــق القانــون عــى الجميــع، ومــا حريــة األديان 

ــا، فــاألوىل بكتبــة الدســتور حــذف كلمــة  املوجــودة يف الدســتور إال ضحــك عــى ذقونن

ــا  ــا، وكتابته ــة اإلســامية املفروضــة علين ــق الرشيع ــع تطبي ــان املتناقضــة م ــة األدي حري

بالشــكل اآليت: ))يســمح لغــري املســلمن بإقامــة شــعائرهم الدينيــة يف أماكــن عبادتهــم 

عــى أن ال تتعــارض مــع الرشيعــة اإلســامية(( الن حريــة األديــان تعنــي اختيــار الشــخص 

الديــن أو املعتقــد الــذي يريــده كــا جــاء يف لوائــح وقــرارات األمــم املتحــدة، وليــس كــا 

يريــده أكريــة املتعاطفــن مــع ثقافــة معينــة ضــد ثقافــة املجتمعــات املتمدنــة واملتطورة 

والتــي يقــر بهــا الجميــع يف األمــم املتحــدة، ونحــن نكتــب هــذه األســطر مــن معاناتنــا 

واضطهاداتنــا التــي نتلمســها يوميــاً يف الدوائــر واملحاكــم والشــارع نحــن غــري املنتمــن إىل 

ــة  ــن وصابئ ــيحين وأيزيدي ــن مس ــلمن م ــري مس ــن الغ ــلمة، فنح ــة املس ــة األكري ثقاف

ــه  ــق يف حضارت ــدم، العري ــل يف الق ــق واملوغ ــد العري ــذا البل ــاء ه ــن أبن ــن، وم مندائي

ــا  ــة يف مناطقن ــة بالفدرالي ــا املطالب ــرى األوىل بن ــا ن ــان وبدايته ــأ األدي ــه ومنش وتاريخ

التاريخيــة يف شــال العــراق، تجنبــاً للجهــاد والفتــاوي واملارســات الغــري إنســانية بحقنــا 

لنســتطيع العيــش بحريــة وكرامــة، فنحــن أحــوج النــاس إىل الفدراليــة لنســتطيع حايــة 

أنفســنا مــن ثقافــة األكريــة، ولنتجنــب مبــادئ العنــف واإلرهــاب الــذي ورثتــه األكريــة 

عــى مــر العصــور وكــا يحصــل لنــا اليــوم مــن قتــل وترشيــد وابتــزاز وفــرض ثقافتهــم 

ــردي  ــم الك ــة اإلقلي ــي وثقاف ــن التآخ ــب ع ــر ويكت ــل ويزم ــن يطب ــوة، وم ــا بالق علين

ــاع قلمــه و ضمــريه وتاريخــه  ــد مأجــور ب املختلفــة فهــو إمــا جاهــل مبــا يجــري أو عب

ــى  ــن ع ــؤالء املتباك ــف له ــان، ونضي ــس األمث ــه بأبخ ــاء جلدت ــه وأبن ــه ووطن وحضارت

ــي ادور  ــليم الراع ــة بتس ــة الكردي ــمحت الحكوم ــف س ــم كي ــردي لنذكره ــم الك اإلقلي

خوشــابا املوقــوف يف ســجن دهــوك لقتلــه أثنــن مــن املجرمــن مــن بــن ثــاث حاولــوا 

قتلــه ورسقــة أغنامــه إىل أهــايل القتــى ليصلــب عــى شــجرة يف قريــة باكرمــان وتهجــم 

عليــه النســوة ليجتثــوا مــن لحمــه ويرشبــوا مــن دمــه ليشــفوا غليلهــم ومــن ثــم يبلــغ 

ذوي الراعــي املغــدور الســتام جثتــه مــن مقــر الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين، وكان 

ــي  ــزب الدميقراط ــس الح ــل رئي ــن قب ــدوا م ــد وع ــدور ق ــي املغ ــهيد والراع ذوي الش
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الكردســتاين مســعود البــارزاين بــأن العدالــة ســوف تأخــذ مجراهــا، يــا لهــا مــن عدالــة 

ويــا لــه مــن تأخــي، وليــس غريبــا عــى هــؤالء هــذه املارســات الهمجيــة والبعيــدة عــن 

القوانــن واملارســات اإلنســانية، إذا كان مســؤول الفــرع األول للحــزب املذكــور واملدعــو 

ــا يف  ــش منه ــكاب لتنه ــا لل ــاوا ورماه ــن س ــدورة هيل ــل املغ ــد قت ــرواري ق ــن ب عزالدي

الريــة بعــد اغتصابهــا وهــي يف ربيــع عمرهــا بعــد أن أقنــع والدتهــا بــأن تعمــل أبنتهــا 

لديــه يف البيــت والتــي طالبــت بــرصف راتــب تقاعــدي ملقتــل زوجهــا العضــو يف الحــزب، 

ــو يف  ــورية العض ــة اآلش ــة الدميقراطي ــل الحرك ــابو ممث ــف ش ــيس يوس ــال فرنس واغتي

الرملــان الكــردي يف نهايــة حزيــران عــام 	99	 بســبب قولــه وجــود تجــاوزات كرديــة عى 

قرانــا اآلشــورية ونحــن يف صــدد حلهــا وهــو ضمــن وفــد برملــاين يف أوربــا أليســت هــذه 

املارســات كافيــة لنغــض النظــر عــن ضــم قرانــا املتبقيــة إىل ســلطاتهم، وبالتأكيــد هنــاك 

ــن،  ــؤالء املجرم ــق ه ــراء بح ــذ أي إج ــي مل يتخ ــابهة والت ــات املش ــن املارس ــد م العدي

فمــن يدافــع عــن هــؤالء يعتــر رشيــك لهــم بجرامئهــم ومارســاتهم إضافــة إىل كونهــم 

مرتزقــة داخــل صفــوف شــعبنا، لــذا نهيــب بأبنــاء شــعبنا اآلشــوري املســيحي واألخــوة 

األيزيديــن والصابئــة واملعرضــن لنفــس مأســاتنا بالتكاتــف والتاحــم مــع بعضنــا البعــض 

واملطالبــة بحقوقنــا كاملــة غــري منقوصــة فمســتقبلنا ووجودنــا أصبــح مرهونــاً بالخطوات 

ــن  ــة نح ــة دامئ ــش يف تعاس ــذل ونعي ــوف ن ــه س ــا، وبعكس ــي نخطوه ــة الت الصحيح

ــاً وليــس  ــم صدق ــي تتكل ــا أكاذيبهــم فمارســاتهم هــي الت ــا القادمــة إذا صدقن وأجيالن

كامهــم املعســول، ويف ختــام كلــايت نــزل علينــا خــر استشــهاد األب الفاضــل رغيــد أمــام 

كنيســته يف املوصــل مــع ثاثــة مــن شامســته عــى يــد مجموعــة مــن ســفكة الدمــاء 

ــه. عــاش العــراق  ــه يف عــون شــعبنا، وليســكن شــهدائنا فســيح جنان ــة، ليكــن الل الريئ

موحدا وعاش شعبه متحدا.

هرمز زيا بوبو 

7 – حزيران – 2007
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رد وتعليق عى ترجمة الدكتور مؤيد الونداوي 

لكتاب قوات الليفي العراقية: للمؤلف العميد جي 

کلربت براون

ــاد  ــه الســيايس )		6 ق.م( مــن االضطه عــاىن الشــعب اآلشــوري بعــد ســقوط کيان

الدينــي والقهــر القومــي وبأســاليب مختلفــة وعــى أيــدي حكامهــم عــى التــوايل مــن 

ــراك واألكــراد املســلمن وبأســاليب  الفــرس املجــوس والرومــان والعــرب املســلمن واألت

ــد باســم  ــل وترشي ــح وقت ــارش عــى شــكل مذاب ــا مب ــة، بعضه متنوعــة وأشــكال مختلف

ــل يف دق  ــارشة تتمث ــري مب ــرى غ ــان، وأخ ــبة للروم ــة بالنس ــامي أو الهرطق ــن اإلس الدي

ــة  ــس كنيس ــيحية وأس ــن باملس ــذي آم ــد ال ــعب الواح ــاء الش ــن أبن ــة ب ــفن الفرق إس

ــت  ــة وحاول ــا الغربي ــة روم ــن كنيس ــا ع ــفتها وتعاليمه ــت فلس ــي اختلف ــرشق، الت امل

ــا، وافلحــت يف مســعاها ليتجــزأ  ــا ملشــيئتها وتعاليمه األخــرية بشــتى الوســائل إخضاعه

ــة  ــف املذاهــب والتســميات، وإن كان يشــرك يف اللغ ــل مختل ــف ومل ــعبنا إىل طوائ ش

ــت إىل  ــا نجح ــرك، ك ــري املش ــة واملص ــة إىل القراب ــا إضاف ــخ والجغرافي ــن والتاري والدي

حــد مــا إىل تزييــف الحقائــق التاريخيــة للوجــود القومــي اآلشــوري، وكل املحــاوالت كان 

هدفهــا طمــس الهويــة اآلشــورية وســلب إرادة اإلنســان اآلشــوري وغســل دماغــه ومحــو 

ــوم، وكــا  ــأرض العــراق الي ــة ب ــاء واألجــداد املتمثل ــة أرض اآلب ارتباطــه بأرضــه التاريخي

يحلــم بــه اليهــود الصهاينــة، الذيــن يحاولــون االنتقــام مــن أســيادهم اآلشــورين الذيــن 

ــد ملوكهــم العظــام. أخضعوهــم وســبوهم عــى ي

ــد  ــردي مؤي ــور الك ــل الدكت ــن قب ــة م ــي العراقي ــواد الليف ــاب ق ــة كت ــاء ترجم وج

إبراهيــم املنــداوي ليصــب يف هــذا املنحــى واالتجــاه الــذي يحبــذه اليهــود والــذي بــرع 

األكــراد فيــه وفاقــوا العــرب يف تزييفهــم للتاريــخ وإخفــاء الحقائــق عــن األجيــال القادمة 

ولــي يزيــدوا عــى مــن ســبقهم من الكتــاب األكــراد والعــرب املؤدلجــن بالفكر الســيايس 

ــقوط  ــد س ــة بع ــزاب الكردي ــه األح ــت علي ــا أقدم ــامي، وم ــكري اإلس ــي والعس والدين
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ــارات يف  ــة وســجل العق ــق وســجات األحــوال املدني ــاف للوثائ ــة وإت النظــام مــن رسق

ــار اآلشــورية يف دهــوك  ــري اآلث ــة إىل تدم ــا، إضاف ــي ســيطروا عليه ــر الت ــف الدوائ مختل

وضواحيهــا لهــو دليــل قاطــع الفتقارهــم إىل حجــة لتواجدهــم العرقــي والدميوغــرايف يف 

هــذه املنطقــة، حيــث يشــهد التاريــخ إىل زمــن تواجــد األكــراد الــذي تزامــن مــع دخــول 

املغــول التتــار أرض الرافديــن، قادمــن مــن منطقــة البنجــاب الهنديــة وتواجــد البعــض 

ــة  ــن األدل ــراد م ــة البنجــاب واألك ــة، وتشــابه لغ ــة العراقي اآلخــر عــى الحــدود اإليراني

ــول  ــواب يف ق ــازم الص ــي ت ــدة الت ــات العدي ــن الدراس ــاك م ــا، وهن ــد كامن ــي تؤك الت

حقيقــة تواجــد األكــراد يف أرض العــراق والتــي ســوف نــأيت عــى ذكرهــا الحقــاً.

ولــن يــأيت تعليقنــا عــى مــا ترجمــه املؤلــف الفتقارنــا إىل النســخة األصليــة للكتــاب 

ونعتقــد بــأن ال غبــار عليهــا مــن الناحيــة املعلوماتيــة وإن كان معظــم الكتــاب اإلنكليــز 

يحيــدون عــن الحقيقــة ويتنكــرون عــن مســؤوليتهم املبــارشة يف فقــدان شــعبنا املناطــق 

ســكناه ومــا آلــت اليــه األمــور بعدهــا، ونعتقــد بــأن بعــض الكلــات قــد اقحمــت فيــه 

مــن قبــل املرجــم لغايــة يف نفــس يعقــوب وخاصــة كلمــة )کردســتان(، وإذا مــا حســبنا 

مــا كتبــه املرجــم مــن مقدمــة ومتهيــد وتعليــق وهوامــش لــكل فصــل ســنجد أن املرجــم 

قــد فــاق املؤلــف يف مــا كتبــه، وكان حــري باملؤلــف أن يكتــب تاريــخ األثوريــن وليــس 

ــت إن  ــد املرجــم نفســه ليثب ــد أجه ــارئ، وق ــادر إىل ذهــن الق ــا يتب ــاب ك ــة كت ترجم

ــة لهــم مبســيحيي العــراق وأن مســيحيي  ــة لهــم باآلشــورين وال عاق ــن ال عاق اآلثوري

العــراق ال عــاق لهــم بســكان العــراق القدامــى، وزاد مرجمنــا افــراءاً جديــداً قائــا ً يف 

ــق  ــة التفري ــارز وعــى الصفحــة )		 ( )خامســاً: أهمي ــوان ب ــدي ويف عن الفصــل التمهي

ــداوي أن يثبــت  ــا الون بــن االثوريــن والنســاطرة يف العــراق( والتــي مل يســتطع مرجمن

شــيئاً مــن عنوانــه، كــا أوقــع نفســه يف الكثــري مــن املغالطــات والتفاســري الخاطئــة نذكــر 

منهــا عــى ســبيل املثــال وليــس الحــرص إثباتــاً الفتقــار املرجــم إىل املعلومــات الصحيحــة 

حــول اآلثوريــن أو اآلشــورين، فقــد ذكــر يف نقطتــه الخامســة الســابقة الذكــر يف الســطر 

الســابع )مــار شــمعون ومعناهــا الســيد وتطلــق عــى القديســن والبطاركــة واألســاقفة( 

ــطورية  ــة النس ــة الرشقي ــرك الكنيس ــمى بطري ــهم ويس ــرك يرأس ــب كل بطري ــو لق وه

يف العــامل.. انتهــى االقتبــاس، ســابقي املرجــم جاهــاً عــن معنــى مــار شــمعون ولكــن 

ســأقول لــه.. الحمــد للــه!!!! أن كنيســتنا قــد انشــطرت إىل نصفــن يف نهايــة الســتينات 

بفعــل أيــادي حاقــدة عــى شــعبنا وأصبــح لنــا كنيســتن يــرأس إحداهــا البطريــرك مــار 
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دنخــا الرابــع وهــو رئيــس الكنيســة الرشقيــة اآلشــورية يف العــامل وكنيســة يرأســها مــار 

ــار  ــود مل ــا وج ــامل، ف ــة يف الع ــة القدمي ــة الجاثيلقي ــة الرشقي ــاً للكنيس ــاين رئيس أدي الث

شــمعون وال لنســاطرة كــا أراد املرجــم. 

ويف بدايــة النقطــة الرابعــة مــن الفصــل التمهيــدي والتــي لهــا أهميتهــا السياســية 

واملتعلقــة بوجودنــا القومــي عــى أرضنــا التاريخيــة، يقــول املرجــم )لآلثوريــن النســاطرة 

ــاد  ــم أحف ــم انه ــد زعمه ــل إىل ح ــراق تص ــالية للع ــة الش ــع املنطق ــة م ــة قدمي عاق

اآلشــورين ســكان مملكــة آشــور، وهــو زعــم ليــس مــا يؤيــد ذلــك ســوى ادعائهــم هــذا، 

ليــس مــن اختصــاص هــذا البحــث الدخــول يف هــذا املوضــوع إال أن الوقائــع تشــري إىل أن 

البعــض منهــم ســكن العــراق منــذ وقــت طويــل ال بوصفهــم آشــورين وامنــا كونهــم مــن 

بقايــا النســاطرة القدامــى نســبة إىل مذهبهــم الدينــي، وتتفــق بعــض املصــادر التاريخيــة 

التــي ال تخلــوا مــن الرصانــة والتــي اطلعنــا عليهــا إىل أنهــم أي اآلثوريــن أكــراد تنــرصوا 

منــذ وقــت طويــل وابدلــوا لغتهــم الكرديــة، بلغــة الكنيســة عنــد اعتناقهــم املســيحية. 

مثــل هــذا الــرأي تبنــاه انــور مــاين يف كتابــة » األكــراد يف بهدينــان » وعبــد الــرزاق الهــايل 

ــارة  ــان أو إم ــارة بهدين ــه » إم ــق الدملوجــي يف كتاب ــه »معجــم العــراق »وصدي يف كتاب

العاديــة » ومحمــد زيك يف كتابــه »خاصــة تاريــخ الكــرد وكردســتان مــن أقــدم العصــور 

حتــى اآلن » و معــروف جيــاووك يف كتابــه » مأســاة بــارزان املظلومــة » والدكتــور 

راوولــف يف كتابــه » رحلــة الدكتــور راوولــف إىل العــراق وســوريا يف ســنة 	57	 – 

	57	 »، وهنــاك مصــادر عديــدة أخــرى ال مجــال لذكرهــا هنــا... انتهــى االقتبــاس... لقــد 

ــاه الحقيقيــة يف بحثــه كــا يقــول وليــس موضوعــه ترجمــة  ــا عــن نواي كشــف مرجمن

ــة أن  ــاب، وأن نظري ــة الكت ــه يف مقدم ــب قول ــي حس ــق التاريخ ــراض التوثي ــاب ألغ كت

اآلشــورين أكــراداً تنــرصوا وتركــوا لغتهــم الكرديــة وتعلمــوا لغــة الكنيســة هــي أقــرب 

إىل الضحــك واالســتهزاء مــن القبــول، ولســبب بســيط جــداً أن لغــة الكنيســة أو اللهجــة 

ــا ليســت لهجــة  ــت به ــي كتب ــب الت ــة اآلشــورية املســتعملة والكت ــة أو الرسياني اآلرامي

محكيــة عنــد جميــع اآلشــورين ومبختلــف مذاهبهــم وتختلــف يف الكثــري مــن املفــردات 

والقواعــد عــن اللهجــة التــي يتكلــم بهــا أبنــاء شــعبنا اآلشــوري، ولغــة الكنيســة يتكلمهــا 

ــيحين  ــم املس ــوريا منه ــا يف س ــة له ــرى املتاخم ــض الق ــن وبع ــول وجبعدي ــاء معل أبن

ومنهــم اإلســام، فشــعبنا اآلشــوري يــا مرجمنــا أو باحثنــا الدكتــور الونــداوي ال يتكلــم 

لغــة الكنيســة، وأن املصــادر التــي اعتمــدت عليهــا مــا هــي إال لكتــاّب مؤدلجــن سياســياً 
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ودينيــاً وقوميــاً كــا هــو حرتكــم. فمــن األفضــل لــك أن تبحــث عــن نظريــات أخــرى 

أكــر قبــوالً وأكــر منطقيــة.

أمــا مســألة انتائنــا إىل الشــعب اآلشــوري أو عدمــه وهــذا مــا ســنتكلم عنــه فهــو 

قبــل كل يشء شــعور باالنتــاء فشــعبنا األثــوري أو اآلشــوري لــه شــعور غريــزي بانتائــه 

ــة األطــراف مــن  ــة مرامي ــذي أســس إمراطوري ــك الشــعب ال إىل الشــعب اآلشــوري ذل

ــود  ــع اليه ــاً وارك ــطن غري ــان وفلس ــاً إىل لبن ــا رشق ــا و اورمي ــدود ارميني ــول وح األناض

واســيادهم وأســكنهم يف شــال العــراق حيــث مل يكــن لألكــراد وجــوداً فيــه، وســجات 

ــة  ــى صح ــات ع ــألة اإلثب ــا مس ــا، أم ــى كامن ــهد ع ــة تش ــة والعثاني ــة العراقي الدول

ــخ  ــا العرقــي وتاري ــي تثبــت انتائن ــدة الت ــاك مــن املصــادر العدي ــا العرقــي فهن انتائن

ــاء  ــيحية األوىل بأس ــرون املس ــذ الق ــر ومن ــهدائها تزخ ــا و ش ــرشق ورجاالته ــة امل كنيس

ــرن  ــاش يف الق ــذي ع ــوري وال ــوس اآلش ــوف ططيان ــال الفيلس ــورية أمث ــخصيات آش وش

الثــاين للميــاد وكان يســمي نفســه باألشــوري و الشــهيدين مــار بهنــام وســاره أختــه أبنــاء 

امللــك ســنحاريب أحــد ملــوك آشــور اللــذان استشــهدا ســنة 	5	م ومــار قــرداغ اآلشــوري 

مــن أربيــل الــذي أستشــهد ســنة 85	 م وســهدونا يف القــرن الســابع الــذي ينتســب إىل 

قريــة هلمــون اآلشــورية املعروفــة يف تركيــا والبطريــرك مــار مــاري اآلشــوري )تــويف ســنة 

000	 م( والبطريــرك مــار عوديشو اآلشــوري )تــويف ســنة 090	 م( وكذلــك الشــاعر 

اآلشــوري الكبــري خامــس القرداخــي مــن أربيــل يف القــرن الرابــع عــرش، وغريهــم الكثــري 

مــن رجــاالت كنيســة املــرشق والتــي ســميت تهكــاً بالنســطورية يثبتــون بــأن االثوريــن 

ــخ عنهــم، فهــم ادرى  يعرفــون عرقهــم ونســبهم وليســوا بحاجــة إىل مــن يكتــب التاري

بتاريخهــم وعرقهــم ونســبهم، وليســوا حائريــن يف نســبهم كــا هــو الحــال مــع األكــراد 

اللذيــن ينســبون انفســهم تــارًة إىل امليديــن و تــارًة إىل الحيثيــن وأخــرى إىل الكيشــين 

ــم جــرا ولكــن املهــم انهــم ال يســتطيعون ان يجــدوا لهــم  وأخــرى إىل الســومرين وهل

ــار املتواجــدة  ــر تاريخي يثبــت وجودهــم يف هــذه املنطقــة التــي تزخــر تربتهــا باآلث اث

ملعظــم األقــوام الــذي تواجــدت عــى تربة هذا الوطــن، فهنــاك املتحجــرات مــن مايــن 

الســنن واالف املواقــع األثريــة اآلشــورية وكــذا مــن االثار والكتابــات اليونانيــة والكتابــات 

ــة،  ــردي يف املنطق ــر ك ــاً إىل أي أث ــرت دامئ ــا افتق ــامية، لكنه ــة واإلس ــة والعربي العري

ســوى مــا ينتجــه أكــراد اليــوم ألنفســهم كأن يقولــوا إن دجلــة والفــرات أســاء كرديــة 

ــه  ويفرسونهــا حســب اهوائهــم، غافلــن ان هذيــن االســمن موجوديــن منــذ خلــق الل



	89

األرض كــا خلــق آشــور إذا اعتمدنــا التــوراة كأقــدم كتــاب تاريخــي حيــث يذكــر يف ســفر 

التكويــن عندمــا يتكلــم عــن جنــة عــدن بعــد أن صــار آدم نفســاً حيــة ))وغــرس الــرب 

اإللــه جنــة يف عــدن رشقــاً واســكن هنــاك آدم الــذي جبلــه وانبــت الــرب اإللــه كل شــجرة 

حســنة املنظــر، و طبيــة املــآكل، وكانــت شــجرة الحيــاة، وشــجرة معرفــة الخــري و الــرش 

يف وســط الجنــة، ويتشــعب مــن هنــاك فيصــري أربعــة أنهــار أحدهــا فيشــون، ويحيــط 

بجميــع أرض الحويلــة حيــث الذهــب، وذهــب، تلــك األرض جيــد، وهنــاك اللؤلــؤ وحجــر 

العقيــق، و أســم النهــر الثــاين جيحــون، ويحيــط بجميــع أرض کــوش، وأســم النهــر الثالث 

ــد  ــون تكري ــا يحاول ــرات(( ك ــو الف ــع ه ــهر الراب ــور والش ــري يف رشق آش ــة ويج دجل

العديــد مــن األســاء املعروفــة كالعاصمــة بغــداد والتــي وضعوهــا يف املناهــج الدراســية 

ــرون  ــم يفتق ــة وه ــاء كردي ــون األس ــف تك ــرف كي ــة وال أع ــداد کردي ــة بغ ــان كلم ب

ــا،  ــي يفتقدونه ــة الت ــي تســتند إىل الحــروف األبجدي ــات الحضــارة الت إىل أبســط مقوم

فلحــد اللحظــة هنــاك اختــاف عنــد مثقفــي األكــراد يف اســتعال األبجديــة العربيــة أو 

الاتينيــة ويأتــون باملفــردات مــن كل صــوب وحــدب، فمنهــا مفــردات أشــورية ومنهــا 

عربيــة ومنهــا فارســية ومنهــا تركيــة ومنهــا هنديــة إىل الفرنســية واالنجليزيــة ويدعــون 

افــراءاً امتاكهــم ملنطقــة مراميــة األطــر اف تقــع بــن الــدول األربــع املجــاورة.. عــودة 

عــى املرجــم الــذي حــاول التفريــق بــن االثوريــن واآلشــورين كــا ســبقه مــن الكتــاب 

املؤدلجــن، يؤكــد علــاء اللغــات بــان األحــرف ت، ث، س، ش، واحــدة تتبــادل حســب 

األلســنة، وميكــن معرفتهــا بســهولة إذا تعرفــت عــى لهجــات العشــائر اآلشــورية وعــى 

ســبيل املثــال كلمــة )تا(باآلشــورية والتــي يقابلهــا تعــال بالعربيــة، حيــث تبــدأ بحــرف 

التــاء يلفظهــا التياريــون )شــا(ويلفظها املركيــون )ســا(ويلفظها أخــرون )ثــا( ويتغــري هــذا 

ــع الكلــات التــي تحتــوي عــى هــذه األحــرف ويســتطيع أي كان مــن  اللفــظ يف جمي

معرفــة انتائــه العشــائري مــن خــال لفــظ هــذه األحــرف كــا هــو الحــال عنــد العربية 

املــرصي والعراقــي والســوري واللبنــاين، والخليجــي، كــا ميكــن معرفــة العربيــة املصاوية 

ــري  ــي تتغ ــروف الت ــض الح ــم لبع ــال لفظه ــن خ ــات م ــي املحافظ ــة وباق و البغدادي

ــن اآلشــوريون  ــا زال الســواد األعظــم م ــة، وم ــاف القري ــى باخت ــة أو حت ــري املنطق بتغ

يعتــرون أســم اآلثوريــون هــو االســم الصحيــح لآلشــوريون، وإن االســم )اآلشــوري( هــو 

ــا  ــور، أم ــم آش ــم تنســيبهم إىل الهه ــث ت ــة اآلشــورية حي ــس باللغ ــة ولي ــة العربي باللغ

إمراطوريتهــم فكانــت آثــور وليــس آشــور وأثــور تعنــي الوطــن واملســكن، وهنــاك فصيل 



	90

ــا املســتعملة  ــدل أثوراي ــرى أن كلمــة اشــورايا أي اآلشــوري هــي الصحيحــة ب نشــيط ي

ــاك  ــا كان هن ــة طامل ــن صحيح ــر اللفظت ــخصياً أعت ــا ش ــوراة، وأن ــخ والت ــب التاري يف كت

مشــكلة يف لفظ حــروف - ت - ث - س - ش - ولتأكيــد هــذا املوضــوع تأسســت 

املنظمــة اآلثوريــة الدميقراطيــة عــام 957	 يف ســوريا كأول حــزب ســیايس آشــوري 

جلهــم مــن أتبــاع كنيســة الرسيــان األرثوذكــس حيــث يســمون اآلشــوري آثورويــو حيــث 

ينقلــب األلــف األخــري إىل واو ويحتفظــون بالثــاء بــدل الشــن، ولهــذا ســمي اآلثوريــون 

الذيــن نزحــوا إىل ســوريا بعــد مذبحــة ســميل عــام 		9	 باآلشــورين وليــس اآلثوريــن 

رســمياً لداللــة كلمــة اآلثوريــون إىل اآلشــورين القدمــاء أمــا اآلشــورين فداللتها يف ســوريا 

مذهبيــة والعكــس صحيــح يف العــراق، يســتدل مــن الــذي أوردنــاه بعــدم وجــود فــرق 

ــن  ــة التابع ــات والكتب ــل الحكوم ــن قب ــق م ــاء التفري ــن، وج ــورين واألثوري ــن اآلش ب

واملؤدلجــن، ملحــو أي صلــة لشــعبنا بحضــارة العــراق، لطمــس حقوقــه واغتصــاب 

ــاً رغــم تســمياته املختلفــة وأن إســفن  أرضــه، كــا يســتدل أيضــاً بوحــدة شــعبنا قومي

الحكومــات والذيــن يحاولــون محــو هويتنــا القوميــة أمثــال مرجــم الكتــاب هــم العائــق 

الوحيــد أمــام وحدتهــم. 

أمــا صلــة شــعبنا بســكان العــراق القدمــاء فــا حاجــة لنــا مبــا يقولــه الكتــاب وأن 

وجــد العديــدون ممــن يؤيــدون صلتنــا بســكان العــراق القدمــاء ولكنــي أكتفــي بالقــول 

ــد مــن  ــد العدي ــا أن آالف الكتــب املوجــودة يف أرشــيف كنائســنا املختلفــة وعن ملرجمن

ــى  ــوب ع ــا املكت ــا منه ــف بريطاني ــا( ويف متاح ــخصياً بعضه ــك ش ــعبنا )وأمتل ــاء ش أبن

ــوك آشــور  ــا مل ــم به ــل وتكل ــا اإلنجي ــب به ــي كت ــا الت ــا وأبجديتن ــزال وبلغتن ــد الغ جل

ومنهــا املكتــوب عــى الــورق املشــمع وبكافــة العلــوم الحياتيــة يف الطــب والرياضيــات 

ــى  ــا تبق ــل م ــي القلي ــة، وه ــة املختلف ــب الديني ــب الكت ــحر إىل جان ــفة والس والفلس

بعــد مجــازر تيمورلنــك بعــد اعتناقــه اإلســام، أبجديتنــا التــي اســتعملت يف بــاد فــارس 

ودخلــت بعــض مفــردات لغتنــا حتــى يف القــران دليــل قاطــع إننــا ورثــة حضــارة إنســانية 

ــن العــريب ايل  ــي م ــه القوم ــذي كان يشــك يف انتائ ــا ال ــا مرجمن ــت ي ــأيت أن ــة، ت عريق

الركــاين وأخــرياً إىل الكــردي أو حســب املصلحــة والــذي ال ميلــك ســطراً کرديــاً واحــداً 

وليــس كتابــا وال متلــك دليــاً واحــداً عــى وجــودك يف املنطقــة لتقــول لنــا أننــا غربــاء عــن 

وطننــا العــراق وأنــت صاحبــه، ال ننكــر أن األيزيديــن هــم مــن ســكان املنطقــة األصيلــن 

وتعرضــوا إىل أربعــة وســبعون مذبحــة بعــد دخــول اإلســام املنطقــة وعــى يــد الــرك 
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واألكــراد والعــرب كان أخرهــا يف ســنجار، وقــد أســتکرد قســاً منهــم واســتعرب قســم 

ــه اآلشــوري ولهــم دالالتهــم يف انتائهــم الحضــاري  ــزال البعــض يقــر بانتائ أخــر وال ي

ــذي  ــود( وال ــه مفق ــال أن ــدس )ويق ــم املق ــر أن كتابه ــر بالذك ــة، والجدي ــذه املنطق له

يســمونه مصحــف رش أي املصحــف األســود مكتــوب بلغتنــا اآلشــورية وبأبجديتنــا وليس 

ــائر  ــى العش ــة وحت ــل الكردي ــن العوائ ــد م ــود العدي ــب وج ــرى، إىل جان ــة أخ ــأي لغ ب

ــاال  ــرواري ب ــم أمــري ب ــة مســتكردة، ويف مقدمته ــة أو آشــورية أو تركي مــن أصــول عربي

ــارص  ــك ون ــادل بي ــك وأوالده ع ــق بي ــك وتوفي ــن بي ــك وأوالده محس ــيد ب ــوم رش املرح

ــز  ــك عزي ــك آشــوري يدعــى ملّ ــن نســل ملّ ــن هــم م ــاال الحالي ــرواري ب ــراء ب ــك أم بي

مــن عشــرية تيــاري العليــا، أســلم وأصبــح أمــرياً لــرواري بــاال وال ينكــرون نســبهم لحــد 

اآلن بــل يفتخــرون بــه كــون عشــرية تیــاري کانــت مــن أقــوى عشــائر املنطقــة وأشــهرها، 

ــة والتــي تعتــر مــن  ــة العراقي وكذلــك عشــرية قشــوري املتواجــدة عــى الحــدود الركي

ــة، يرجــع نســبها إىل القــس  ــة الركي ــا بطشــاً يف املنطق ــة وأكره ــوى العشــائر الحالي أق

اآلشــوري خوشــابا والــذي كان يلقــب بقاشــا هــورو )أي القــس الصغــري( لصغــر حجمــه 

وقــرص قامتــه ومــن نفــس عشــرية تيــاري الســفى الــذي أســلم هــو اآلخــر ودعــي أتباعــه 

قشــوري والتــي أصبحــت اليــوم مــن العشــائر املعتــرة، وهنــاك العديــد مــن قراهــم مــا 

زالــوا يتكلمــون اللغــة اآلشــورية املحكيــة فيــا بينهــم والكرديــة مــع اآلخريــن، وهنــاك 

ــن  ــم م ــداً وه ــو جي ــه ه ــه ويعرف ــذي نعرف ــبه ال ــه ونس ــر تاريخ ــد أن نذك ــن ال يري م

ــد  ــك، ويكفــي أن ننقــل هامشــاً مــن املجل ــه تل ــراد وســنحرم إرادت ــادة األك زعــاء الق

ــه املوســوم اآلشــوريون بعــد ســقوط نينــوى  ــا لكتاب الخامــس للعامــة األب هرمــز أبون

ــا ))أهــم حمــات  ــراد يف منطقتن ــاط عــى الحــروف يف مســألة تواجــد األك لنضــع النق

التغيــري كانــت 055	 )الســاجقة( و 58		 – 508	 )املغــول(، أمــا التغيــريات يف التاريــخ 

الحديــث فــإن أكرهــا تأثــريا تلــك التــي أعقبــت معركــة جالديــران )		5	 ( بیــن األتــراك 

ــاء  ــم يف آشــور لق ــراد بتوطينه ــع األك ــاق م ــراك ومبوجــب اتف ــام األت ــث ق ــرس حي والف

مســاندتهم ضــد الصفويــن، نتيجــة االتفــاق كانــت قيــام املراكــز العشــائرية الكرديــة يف 

آشــور. أنظــر عبــاس العــزاوي، العــراق بــن احتالــن، ملحــق 	 و	: 86	 – 87	 و5		:	. 

نکیــن، األكــراد، 5		 -69	. مأمــون بــك بــن بیکــه بــك، مذكــرات، 6 -7. الكــوراين، 		 

-5	 و			 -5		 و			. 

Gibb & Browne يقــوالن » منــذ ســليم األول عمــل العثانيــون عــى إخــاء األرض 
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ــا لقــاء مســاعدتهم يف حربهــم مــع الشــاه  مــن ســكانها األصليــن وتوطــن األكــراد فيه

إســاعيل 7		.		Islamic Society and the West ،. الزحــف الثــاين الــذي ال يقــل 

خطــورة يف تغيــري الخارطــة القوميــة واللغويــة والدينيــة يف آشــور حصــل بعــد غــزو نــادر 

شــاه آلشــور ســنة 		7	 إذ متــت هجــرة واســعة ألكــراد إيــران اليهــا وكانــت مــن نتائجهــا 

ــغلت  ــي ش ــة الت ــارات الكردي ــواة اإلم ــام ن ــران يف قي ــاعدة إي ــارشة، مس ــية املب السياس

ــي  ــان الت ــارة باب ــيا إم ــع عــرش الس ــرن التاس ــة يف الق ــخ املنطق ــرية يف تاري ــاحة كب مس

كانــت القلعــة املتقدمــة إليــران يف بــاد مــا بــن النهريــن. أنظــر العــزاوي، 5: 67	 – 69	. 

الكــوراين، 	7، 			. عــي شــاكر عــي، تاريــخ العراق يف العهــد العثاين، 0		. مینورســکی، 

األكــراد، 50. د. عبــد الرحمــن قاســملو، 		، 		 -5	. محفــوظ العبــايس، إمــارة بهدينــان 

ــرن  ــدو رحــل يف أواســط الق ــوا ب ــراد كان ــي األك ــأن ثلث ــول: » ب ــية، 	5 -	5. ويق العباس

ــراق  ــراد )يف شــال الع ــا األك ــة بناه ــدم مدين ــأن أق ــول رج: ب التاســع عــرش، 	5	. ويق

الحــايل( هــي الســليانية بحــدود ســنة 800	، أمــا الدكتــور حســن شمســاين فيقــول بــأن 

ــة ســنجار 8		((. األكــراد جــاءوا إىل املنطقــة مــن إيران انظــر مدين

لنعــد إىل مرجمنــا الدكتــور الونــداوي مشــوه الحقائــق ليقــول يف صفحــة 	8 النقطــة 

6 - ))بطــرس البــازي مــن مواليــد اســتنبول 880	 وكان منــذ نشــأته ميــاالً لــدول الحلفــاء 

بخاصــة انكلــرا هجــر قريتــه بســبب ثــأر والتحــق باملدرســة التبشــريية يف اورميــا.. وتزعم 

اغــا بطــرس، وهــو اللقــب الــذي لقبــه بــه األكــراد. قضيــة االثوريــن... لقــد حــاول بطــرس 

عــام 0	9	 ان يقــود االلــوف مــن االثوريــن عــر الجبــال مــن عقــرة إىل اورميــا لغــرض 

العــودة إىل موطــن االجــداد االصــي، محاولــة اغــا بطــرس هــذه كان قــد حظيــت بدعــم 

ــد املســافة و وضعــف  ــا بع ــدة منه ــة فشــلت، ألســباب عدي ــن، إال أن املحاول الريطاني

االمكانيــات املتاحــة وشــدة الــرد واالنشــغال يف مقاتلــة األكــراد غــري ذلــك مــن األســباب، 

ومل تتوقــف آمــال آغــا بطــرس بالعــودة إىل وطنــه ومل يقتنــع باإلجــراءات التــي نفذهــا 

ــة، واختلــف بطــرس مــع  ــدان ودهــوك العادي ــن يف من ــون يف توطــن االثوري الريطاني

بيــت مــار شــمعون وحــاول التعامــل مــع الفرنســين مــن أجــل تحقيــق أحامــه وفشــل 

أيضــا ثــم انتقــل للعيــش يف باريــس ولقــي مرصعــه فيهــا.(( انتهــى االقتبــاس.

 حــاول املرجــم لغايــة يف نفســه أو شــحة معلوماتــه تشــويه صــورة القائــد اآلشــوري 

ــذا بدأهــا  ــدأ تغريــب االثوريــن عــن العــراق ل ــه مب ــه واضــح يف تبني أغــا بطــرس ولكن
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بــوالدة أغــا بطــرس يف اســتنبول، والحقيقــة انــه ولــد يف منطقــة البــاز يف جبــال حــكاري 

مــا بــن جوالمــريك وأورامــار وتتفــرش منطقــة البــاز يف وادي ضيــق محــاط بجبــال قاســية 

وتتكــون مــن مثــان قــرى: القريــة الســفى )تختيثــا( التــي ولــد فيهــا اغــا بطــرس يف األول 

مــن نيســان عــام 880	، وارجــب، بيــث ســيليم، قوجيــج، کــوآن، شــواووثا وتــوال. ولقــب 

االغــا مل يعطيــه لــه األكــراد كــا جــاء عــى لســان املرجــم، امنــا االيرانيــون هــم الذيــن 

اعطــوا لــه هــذا اللقــب باعتبــار ه قنصــاً لركيــا لديهــم، وان كلمــة اغــا فارســية وتكتــب 

آقــای بالفارســية وتلفــظ اغــا وتعنــي الســيد ولهــذا نــرى أن كلمــة اغــا قــد ســبقت اســم 

بطــرس وتعنــي الســيد بطــرس وال تعنــي ابــداً اآلغــا الكرديــة التــي تــأيت بعد االســم والتي 

تعنــي عنــد األكــراد الشــيخ أو رئيــس العشــرية ويف كل األحــوال فأصــل الكلمــة فارســية. 

أمــا قيادتــه لــآلالف مــن بنــي جلدتــه للعــودة إىل الوطــن األم وهــو بالتأكيــد اســتنبول 

ــة  ــران فحقيق ــا / إي ــاذا يتوجــه باتجــاه أورمي ــول املرجــم فل مســقط رأســه حســب ق

األمــر مل تكــن كــا وصفهــا املرجــم امنــا حملتــه كانــت إلعــان دولــة آشــورية يف الشــال 

العراقــي، وهــو مخطــط فرنــي والقــی معارضــة شــديدة مــن قبــل الريطانيــون وهــم 

ــة  ــة العثاني ــكات الدول الســبب الرئيــي يف إفشــال املخطــط، فبعــد أن قســمت ممتل

ــت  ــة الفرنســين، وكلف ــن حص ــل م ــة املوص ــوريا ووالي ــاء أصبحــت س ــى دول الحلف ع

فرنســا اغــا بطــرس بعــد أن منحتــه رتبــة جــرال يف الجيــش الفرنــي مــع الجــرال ميلــس 

ــن  ــا م ــد حدوده ــة آشــورية متت ــان يف الحســكة بتشــكيل دول ــاء شــعبنا الرسي ــن أبن م

انطاكيــا يف تركيــا وبضمنهــا الحســكة يف ســوريا و لــواء املوصــل حتــی اورميــا يف إيــران 

رشق، تحــت االنتــداب الفرنــي، وهــي املنطقــة التــي يتواجــد فيهــا معــامل أبنــاء شــعبنا 

اآلشــوري إىل جانبــي األكــراد والركــان والعــرب، ورافقــه يف الحملــة التــي بدأهــا مــن 

ــدى  ــار، وأب ــائر الزيب ــادة عش ــن ق ــو م ــوش وه ــا الش ــادر آغ ــة ق ــاه أورمي ــدان باتج من

ــة  ــوى قري ــر س ــارك تذك ــي أي مع ــرس ومل ياق ــع اغا بط ــم م ــان تضامنه ــراد بهدين أك

ــث  ــريوا ســيتو حي ــى وصــل إىل ن ــه حت ــن تقدم ــق م ــا خــال دقائ ــي أحرقه ــارزان الت ب

دب الشــقاق يف مقاتليــه التياريــون الذيــن أرادوا العــودة إىل قراهــم يف حيــكاري وهــم 

عــى بعــد مســافة قصــرية بفعــل نفــاق دبــره اإلنكليــز، وبعــودة املقاتلــن التياريــن إىل 

قراهــم، فشــلت خطــة الرجــل العظيــم الــذي أراد إنقــاذ شــعبه واملنطقــة مــن االضطهــاد 

الــذي مــا زالــوا يتعرضــون لــه إىل اليــوم، وبفشــله عــاد إىل املوصــل والقــي القبــض عليــه 

مــن قبــل القــوات الريطانيــة ولعــدم متكنهــم مــن محاكمتــه عســكرياً حيــث كان يحمــل 
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رتبــة فرنســية عاليــة نفــي إىل مرســيليا / فرنســا حيــث اســتقبل اســتقبال األمــراء ومنــح 

أحــد قصــور أمــراء فرنســا يف مرســيليا إىل أن وافــاه األجــل عــام 		9	.

ــاوالً أن  ــم مح ــن موطنه ــن ع ــب اآلثوري ــات وتغري ــداً إلثب ــم جه ــر املرج مل يدخ

يلصــق تهمــة املرتزقــة بقــواد الليفــي الريطانيــة وأبعــاد دور العــرب واألكــراد والركــان 

واأليزيديــن مــن هــذه القــواد التــي كانــت أساســاً لتأســيس الجيــش العراقــي، حيــث ال 

يختلــف كثــرياً مــا جــرى يف األمــس عــا يجــري اليــوم، والحمــد للــه ليــس لدينــا اليــوم 

قــواد وال مليشــيات يدربهــا األمريــكان وال اإلنكليــز فجميــع املتدربــن مــن قــواد الليفــي 

الجديــدة ونــواة الجيــش العراقــي الجديــد هــم مــن العــرب الشــيعة واألكــراد مــع هــذا 

ال زلنــا نحــن الضحيــة التــي تهجــر وتقتــل وتبــاد، ومــا زال األكــراد يكــردون مــا تبقــى 

لنــا مــن أرايض غــري مســتكردة، كــا حــاول املرجــم وكــا أســلفنا ســابقاً بفصــل عاقتنــا 

مبســيحيي املنطقــة وهــو مــا حــاول الكثــري مــن الكتــاب الوصــول اليــه، لكــن الحقيقــة 

ــم املرجــم ليســت  ــم عنه ــن يتكل ــن الذي ــه، فقــرى اآلثوري ــا إثبات ــا حــاول كاتبن غــري م

فقــط يف حــكاري فلهــم قــرى يف منطقــة بــرواري بــاال وللتياريــن تحديــداً أرايض زراعيــة 

يف العديــد مــن قــرى املنطقــة وحتــى قــرى صبنــا والقريبــة مــن العاديــة وزاخــو، أمــا 

ــم تقتــرص عــى القادمــن مــن حــكاري كــا يريدهــا املرجــم ومــن  ــوات الليفــي فل ق

ســبقه، ولكــن العديــد منهــم كان مــن ســكان القــرى املســيحية يف ســهل نينــوى، ونذكــر 

ــادي يف الحــزب الشــيوعي  ــس الحــرص، املرحــوم املناضــل والقي ــال ولي عــى ســبيل املث

العراقــي تومــا تومــاس أبــن مختــار قصبــة القــوش املناضلــة كان أحــد ضبــاط الجيــش 

الليفــي وبالتأكيــد مل يكــن ضابطــاً عــى األثوريــن القادمــن مــن حــكاري والــذي نفذ بهم 

بكــر صدقــي الكــردي الحاقــد واملؤدلــج سياســياً بالضــد مــن شــعبنا مذبحــة يف ســميل 

ــال  ــاء واألطف ــن النس ــخص م ــة آالف ش ــن 000	 أربع ــر م ــا أك ــام 		9	 راح ضحيته ع

والشــيوخ والشــباب العــزل. 

أرجــو أن أكــون قــد أديــت واجبــي القومــي اآلشــوري والوطنــي العراقــي يف إظهــار 

الحقيقــة، وأرجــو أن يطلــع مرجمنــا الدكتــور واللــواء يف وزارة الداخليــة يف عهــد النظــام 

ــه مــن مغالطــات وتحريــف  ــا عــى مــا جــاء ب ــا وتعليقن الســابق وأن يســتفاد مــن ردن

للحقائــق، كــا أدعــو كتــاب أبنــاء شــعبنا بعــدم الســكوت عــى العديــد مــن التشــويهات 

التــي تــرد يف الكثــري مــن الكتــب وخاصــة نحــن نتعــرض اليــوم إىل أكــر حملــة شــوفينية 
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عنرصيــة التكريــد مــا تبقــى مــن أراضينــا وقرانــا يف ســهل نينــوى، ونخــص بكامنــا أحزابنا 

وشــخصياتنا املتحالفــة مــع األحــزاب الكرديــة وحكومتهــم، وليعلمــوا مــدى الحقــد الــذي 

يكنــون لشــعبنا ومحاوالتهــم لتشــويه التاريــخ وتكريــد شــعبنا لرياجعــوا مواقفهــم فنحــن 

ال يرشفنــا االنتــاء الكــردي وال نعتــز بغیــر نســبنا وانتائنــا الحضــاري اآلشــوري العراقــي، 

ــة  ــه هــو مــن منشــورات اللجن ــرد علي ــم ال ــذي ت ــاب ال ــأن الكت ــا ب ــره هن ــر ذك والجدي

العليــا ملراســيم الذكــرى الخمســن لرحيــل الشــيخ محمــود الحفيــد وتــم طبعــه يف مطبعة 

شــفان | الســليانية، أي إن مســألة التكريــد مدعومــة مــن جهــات رســمية مخطــط لهــا 

ــا  ــا، فتحالفن ــة يف تكريدن ــا عــن نواياهــم الشــوفينية العنرصي مســبقاً وهــي تكشــف لن

معهــم يجــب أن يعتمــد عــى األفعــال وليــس األقــوال.

عاش العراق موحدا وعاش شعبه متحداً.
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 املجرم سمكو الشيكايك أصبح بطال يف نظر أطفالنا

ــن  ــبة م ــة ومكتس ــم موروث ــاق ومفاهي ــم وأخ ــأته قي ــذ نش ــان من ــل اإلنس يحم

املجتمــع الــذي يعيــش فيــه، وتاريــخ كتــب بدمــاء آبــاءه وأجــداده يعتــز فيــه ويفتخــر 

ــي نشــأ  ــم الت ــم والقي ــك املفاهي ــري تل ــه، وليــس مــن الســهل تغي ــذ خونت ــه وينب بأبطال

عليهــا اإلنســان وترعــرع كونهــا جــزءاً مــن حياتــه وشــخصيته ترتقــي يف كثــري مــن االحيان 

حــد االحــرام والتقديــس يدافــع عنهــا ويفــدي مــن أجلهــا، وهــي أشــبه بالوطــن الــذي 

ــذل الغــايل  ــه وب ــاءه يف الدفــاع عن ــي، ليتســارع أبن ــل مــن األجنب تنتهــك ســيادته ويحت

والنفيــس يف ســبيل إعــادة تلــك الســيادة للمحافظــة عــى كرامــة أبنــاءه وتلــك املفاهيــم 

والقيــم التــي ترعــرع األبنــاء يف كنفهــا.

ولشــعبنا اآلشــوري كرامتــه ومفاهيمــه وتاريخــه الناصــع مبفاهيمــه اإلنســانية 

ــة  ــن الخون ــوا م ــه وال يخل ــن أجل ــوا م ــال ضح ــا بأبط ــر تاريخن ــا يزخ ــة، ك والحضاري

واملجرمــن الذيــن قتلــوا أبناءنــا وأطفالنــا ويتمــوا نســائنا وانتهكــوا كرامتنــا فالجميــع يف 

الذاكــرة وال ميكــن مســحها مــن أدمغتنــا وادمغــة أطفالنــا ونســيانها، فعــودة رسيعــة إىل 

عــام 8	9	 ومقتــل البطريــرك الشــهيد مــار بنيامــن شــمعون بطريــرك الكنيســة الرشقيــة 

ــدي اآلمثــة ســمكو الشــيكايك وهــو يف  ــد املجــرم الغــدار صاحــب األي اآلشــورية عــى ي

داره بهــدف االتفــاق واملصالحــة يف الثالــث مــن آذار يف مدينــة كونــه شــهر ومقتــل 6		 

مــن مرافقيــه ونجــاة ســته فقــط يف مؤامــرة دنيئــة قــل حدوثهــا يف تاريــخ الرجــال الذيــن 

يســتحقون الذكــر، وباالتفــاق مــع الحكومــة االيرانيــة والركيــة مقابــل حفنــه مــن املــال، 

ــرض  ــي تع ــات الت ــآيس والوي ــا شــعبنا بامل ــر به ــي م ــة الت ــرة العصيب ــا هــذه الف تذكرن

لهــا جــزء مــن شــعبنا والتــي ال ميكــن نســيانها ألنهــا باتــت جــزءاً مــن كياننــا ووجودنــا 

وترســخت أحداثهــا وصورهــا يف ذاكرتنــا حيــث قاســوا فيهــا آبائنــا مــرارة الحيــاة وعانــوا 

معانــاة رهيبــة مل تخلــوا مــن قصــص األبطــال العظــام الذيــن ضحــوا بحياتهــم مــن أجــل 

أن نبقــى اليــوم لنكتــب مآثرهــم وتضحياتهــم ونــرسد قصصهــم لألجيــال القادمــة، ال أن 

ــا الشــخصية  نحــرف مــا كتبــوه ورســموه بدمائهــم ودمــاء فلذاتهــم مــن أجــل مصالحن
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ومقابــل حفنــة مــن الــدوالرات التــي أصبحــت تعمــي بصائــر الكثرييــن ممــن يحســبون 

ــة  ــاء هــذه األم ــن أبن ــراداً م ــوا أف ــم ال يســتحقون أن يكون ــادة ويف حقيقته أنفســهم ق

العريقــة التــي عرفــت بشــجاعتها ومرؤتهــا وانســانيتا واخاصهــا إلميانهــا مببادئهــا 

ــن املجــرم ســمكو الشــيكايك بطــاً  ــون م ــن يجعل ــؤالء الذي ــول له ــاذا نق ــا، ف وتاريخه

ــر  ــرص األم ــة ومل يقت ــمية املصطنع ــذه التس ــن به ــردي املزعوم راض ــن الك ــاً للوط قومي

ــم  ــذي ين ــخ الزائــف ال ــا هــذا التاري ــم أطفالن ــل بتدريــس وتعلي بقبولهــم أو رفضهــم ب

عــن عنرصيــة مقيتــة ال تعــري ملشــاعر شــعبنا اعتبــاراً وال أحرامــاً وال تحســب لــه وجــودا، 

وحقوقنــا يف قاموســهم ليســت ســوى األنتــاء إىل تاريخهــم الزائــف والقبــول مبــا يخــدم 

مصالحهــم ولســنا يف نظرهــم ســوى أكــراداً نعتنــق املســيحية دينــاً يجعلــون منــا جــرساً 

ليعــروا مــن فوقــه لتحقيــق نواياهــم ومبتغاهــم يف االنفصــال وتكويــن دولتهــم الكرديــة 

العنرصيــة املزعومــة، نعــم هــذه هــي حقيقــة سياســة األحــزاب الكرديــة الحاكمــة تجــاه 

شــعبنا، ومــا نقولــه ســوف تجدونــه يف كتــاب األجتاعيــات للصــف الســادس االبتــدايئ 

للتعليــم الرسيــاين وعــى الصفحــة )			( كيــف جعلــوا مــن املجــرم اســاعيل الشــيكايك 

)ســمكو( بطــاً قوميــاً ومحــرراً ملناطــق جنــوب وغــرب بحــرية أورميــا وفرض عــى أطفالنا 

وبلغتنــا أحرامــه وتقديــره وتخليــد ذكــراه امللطخــة بدمــاء بطريركنــا وشــهيد شــعبنا مــار 

بنيامــن شــمعون، وال ميكــن اعتبــار هــذا األمــر إال اســتخفافاً مبشــاعرنا وانتهــاكاً صارخــاً 

ملقدســاتنا ومبادئنــا وتاريخنــا، وال ميكــن لنــا إال أن نضعــه يف خانــة االضطهــادات التــي 

تعرضنــا ونتعــرض لهــا مــن قتــل وتهجــري وابتــزاز وتكريــد لــألرض واألنســان ومشــاعره، 

بــل ميكــن اعتبــار األمــر أســوأ االضطهــادات التــي نتعــرض لهــا يف التاريــخ املعــارص وعــى 

يــد الحكومــة الكرديــة يف إقليمهــم املزعــوم، وأن الذيــن يتكلمــون عــن اإلدارة الذاتيــة 

والحكــم الــذايت ضمــن اإلقليــم الكــردي املزعــوم مــا هــم ســوى أبــواق رخيصــة ومحتالــن 

دجالــن يقولــون مقولــة حــق يريــدون بهــا باطــل وإال كيــف يرضــون عــى أنفســهم أن 

يتحالفــوا مــع هــؤالء الذيــن يفرضــون عــى أطفالنــا تاريخــاً ممســوخاً أشــبه مــا يكــون 

ــد  ــوا عــى ي ــن قتل ــا الذي ــا وعذاران ــا واطفالن ــاء ابائن ــزاً عجــن بدم ــا خب بإطعــام أطفالن

هــؤالء املجرمــن القتلــة الذيــن يجعلــون منهــم أبطــاالً بنظــر أطفالنــاً. 

وكــذب الذيــن يقولــون إن القــرى املســتكردة تعــاد إىل اصحابهــا والوظائــف متوفــرة 

ألبنــاء شــعبنا يف اإلقليــم الكــردي، فــا زالــت عــرشات القــرى املســتكردة والتــي ال يســمح 
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ألصحابهــا بالعــودة إىل جانــب بنــاء مســتوطنات كرديــة بجانــب القــرى املعمــرة حديثــاً 

كقــرى فيشــخابور وديرابــون..... وغريهــا الكثــري، ومئــات الشــباب العاطلــن عــن العمــل 

ــي  ــاعدات الت ــا املس ــردي أم ــي الك ــزب الدميقراط ــم إىل الح ــم إال بإنتائه ــل له وال عم

تقــدم للقادمــن والهاربــن مــن األوضــاع األمنيــة الصعبــة ملختلــف املــدن العراقيــة فهــي 

ــون  ــن يعمل ــؤالء الذي ــارص، وله ــرد الشــتاء الق ــم ب ــط يقيه ــل نف ــرشاء برمي ــي ل ال تكف

ويشــاركون األحــزاب الكرديــة يف سياســتهم ويتعاطفــون مــع ضمنــا إىل اإلقليــم الكــردي 

ويتكلمــون حــول حقنــا وحقوقنــا مــا هــم ســوى مرتزقــة جــدد انضمــوا إىل أعــداء شــعبنا 

ومغتصبــي أرضــه وقــراه ويف مزبلــة التاريــخ ســتدرج أســائهم إىل جانــب املجــرم القــذر 

الغدار ســمكو الشــيكايك. 

عاش العراق موحداً وعاش شعبه متحداً

هرمز زيا بوبو 

27 – ترين األول – 2007 
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حقائق البد لشعبنا االطالع عليها 

أن غيــاب الصــوت الحــر والحقيقــي الــذي ميثــل شــعبنا وتطلعاتــه يف كافــة املياديــن 

ــق  ــى حقائ ــه ع ــدم إطــاع أبنائ ــة كان الســبب وراء ع ــة والديني ــية واالجتاعي السياس

األمــور، ومــا يجــري يف الواقــع يختلــف متامــاً عــا نشــاهده عــى شاشــات التلفــزة والتــي 

تظهــر عليهــا أفــواه كريهــة تفــوح منهــا رائحــة الخيانــة واملصالــح الذاتيــة وهــي تتقيــاً 

ســموماً وفايروســات قاتلــة بــن أبنــاء شــعبنا، وأن مــا يجــري بحــق شــعبنا مــن تهميــش 

وغمــط للحقــوق تتحملــه هــذه األفــواه املريضــة واملتزلفــة، إىل جانــب اتكاليــة شــعبنا 

ــد أطلعــت  ــه، وق ــن صفوف ــة ب ــراض قاتل ــرش ام ــي تن ــواه الت ــى أصحــاب هــذه األف ع

مؤخــراً عــى مــا جــاء يف بعــض الكتــب الدراســية لطلبتنــا األعــزاء بعــد كتابــة موضــوع 

ــاء  ــة واطــاع أبن ــا(( ورأيــت مــا يســتحق الكتاب ))ســمكو الشــيكايك بطــا بنظــر أطفالن

ــف  ــن زي ــة م ــدارس الرسياني ــا يف امل ــه اطفالن ــا يتعلمون ــق م ــى حقائ ــعبنا األيب ع ش

وتحريــف للحقائــق والتاريــخ، ومــا قالــه مــا بختيــار وكتــاب رئاســة الــوزراء مــا هــو إال 

حقيقــة موجــوده يف الكتــب التــي يتعلمهــا اطفالنــا، ومــا كتبــه البعــض مــن نقــد لرئيــس 

الــوزراء أو ملــا بختيــار مــا هــو إال لــذر الرمــاد يف العيــون، فمعظمهــم يعــرف الحقيقــة 

ــى  ــاً ع ــاكت حفاظ ــكل س ــف وال ــاد وتزيي ــد واضطه ــن تكري ــع م ــري يف الواق ــا يج وم

مصالحهــم الشــخصية والذاتيــة.

واليكــم القليــل مــا وجدتــه يف الكتــب املدرســية التــي يدرســها طابنــا يف املــدارس 

الرسيانيــة، ففــي كتــاب االجتاعيــات للصــف الســادس االبتــدايئ وعــى الصفحــة 76 يف 

تعريــف اآلشــورين حــن يتكلــم عــن األقــوام القدميــة التــي ســكنت العــراق جــاء فيــه أن 

اآلشــورين ســكنوا وادي بيــت نهريــن وجــزء مــن )كردســتان( وقبلهــا يعــدد األقــوام التــي 

ســكنت كردســتان هــم اللوليــن والكوتيــن والكيشــين واملادين، وبهــذا التاريخ املمســوخ 

الــذي يحــاول فصــل اإلقليــم الكــردي عــن العــراق إذا متعنــت فيــه لرأيــت ترصيحــات 

مــا بختيــار واضحــة فيــه فشــال العــراق هــو موطــن األكــراد منــذ بدايــة التاريــخ وهــو 

واضــح مــن الخرائــط التــي تشــاهدها إلقليمهــم املزعــوم يف كتــب الجغرافيــا والتاريــخ 
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والــذي ميتــد مــن منــديل وبــدرة وجصــان إىل زاخــو وســنجار ومشــارف املوصــل حيــث 

تظــم املناطــق املتبقيــة لشــعبنا يف ســهل نينــوى والغــري مســتكردة، واضافــة إىل الزيــف 

الــذي يدرســونه تعتــر خرائطهــم التــي ميدونهــا إىل دول الجــوار اســتفزازاً رصيحــاً لتلــك 

ــا  ــوار، ويتضــح فيه ــن دول الج ــرد ب ــاد الك ــد قســم ب ــتعار ق ــار أن االس ــدول باعتب ال

ســبب مخــاوف دول الجــوار مــن الطموحــات الكرديــة الغــري مرشوعــة يف جميــع الــدول 

ــراك  ــونها الع ــي يدرس ــا الت ــخ والجغرافي ــب التاري ــى كت ــك ع ــراق، واطاع ــا الع بضمه

ــي  ــط الت ــرأه والخرائ ــذي تق ــراء ال ــف والدجــل واله العجــب والدهشــة مــن كــرة الزي

ــراق  ــن الع ــى فصــل أنفســهم ع ــل ع ــا هــي إال دلي ــية م ــب الدراس تشــاهدها يف الكت

وعــدم ارتباطهــم بــه قدميــاً وحديثــاً، ومارســاتهم وافعالهــم يف املناطــق التــي يحكمونهــا 

ــة  ــة العربي ــع اســتعال اللغ ــي إىل من ــم العراق ــع العل ــدم رف ــن ع ــه، م ــا نقول ــد م تؤك

ــار اآلشــورية دالالت واضحــة لعمليــة االنفصــال وهــم يف انتظــار  إىل هــدم املعــامل واآلث

الوقــت املائــم بعــد ضــم كركــوك الغنيــة بالنفــط إىل إقليمهــم املزعــوم.

ــتفزاز  ــن اس ــم م ــاء فيه ــا ج ــية م ــج الدراس ــدد املناه ــن بص ــارة ونح ــري باإلش وح

ملشــاعر شــعبنا وعــدم احرامــه، حيــث ال تعــدو األســطر التــي كتبوهــا عــن شــعبنا عــدد 

ــد الواحــدة، يف حــن كتبــت عــرشات الصفحــات عــن املجرمــن والســفاحن  ــع الي اصاب

امللطخــة اياديهــم بدمــاء شــعبنا وحرائــره، فلــم يكتفــوا بتمجيــد املجــرم ســمكو 

الشــيكايك بــل ذهبــوا إىل متجيــد وتعظيــم الســفاح بدرخــان الــذي قتــل وذبــح عــرشات 

اآلالف مــن أبنــاء شــعبنا يف مناطــق وقــرى هــكاري بــن عامــي 		8	ـ 6	8	 وقــد لقــب 

بالســفاح بدرخــان لبشــاعة جرامئــه وكــرة عــدد ضحايــاه، ونذكــر لكــم مثــاالً عــى جرامئه 

ــرك مــار أوراهــا شــمعون حيــث  ــدة البطري ــل وال ــة يف قت ووحشــيتها وبشــاعتها املتمثل

ــم جنكيزخــان  عــر عــى جثتهــا وقــد قطعــت إىل أربعــة أجــزاء، وفاقــت جرامئــه جرائ

وهوالكــو فقتــل الذكــور واخــذ النســاء واالطفــال عبيــداً كان شــعاره يف حمــات اإلبــادة 

التــي نفذهــا بحــق أبنــاء شــعبنا املســاملن يف هــكاري بعــد أن جمــع أكــراد إيــران وتركيــا 

ــادة شــعبنا واالســتياء عــى أراضيهــم  ــذ مخططــه اإلجرامــي يف إب ونســق معهــم لتنفي

ومقتنياتهــم وكنوزهــم، وقــد دخلــت مذابحــه التــي نفذهــا يف تيــارى وهــكاري التاريــخ 

ــي  ــث والت ــخ الحدي ــت يف التاري ــي حصل ــة الت ــة املروع ــح الجاعي باعتبارهــا أوىل املذاب

ذهــب ضحيتهــا عــرشات األلــوف مــن أبنائهــا ويقــدر عــدد الضحايــا عــى يــد الســفاح 
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بدرخــان بـــ )000	5( اثنــان وخمســون ألــف قتيــل عــى أقــل تقديــر مــن أبنــاء شــعبنا » 

راجــع كتــاب اآلشــوريون بعــد ســقوط نينــوى – مذابــح بدرخــان بيــك – املجلــد الســادس 

» لتتعــرف عــى تفاصيــل املذابــح وحجــم املأســاة التــي تعــرض لهــا أجدادنــا عــى يــد 

هــذا املجــرم الســفاح وهــو مــا تعــرض لــه األخــوة األيزيديــن أيضــاً عــى أيديــه امللطخــة 

ــزار  ــذا الج ــف ه ــوم يوص ــلمن والي ــري املس ــرة وغ ــن الكف ــم م ــاء كونه ــاء األبري بدم

ألطفالنــا ويف مدارســهم بالقائــد الكــردي العظيــم الــذي لــه دور بــارز يف حركــة التحــرر 

الكرديــة والــذي أصبــح أمــري بوتــان وهــو يف ســن الثانيــة عــرش وهــو مــا تجــده مــن 

متجيــد وتاريــخ مــرشق لهــذا الســفاح يف كتــاب التاريــخ للصــف الســادس األديب وللصــف 

الثالــث املتوســط لكتــاب االجتاعيــات والــذي يدرســه طابنــا يف املــدارس الرسيانيــة. 

ــذا  ــه يف ه ــذي نعيش ــؤس ال ــاد والب ــم االضطه ــاري حج ــا الق ــور أيه ــك أن تتص فل

ــا وســبا  ــذي رسقن ــح ال ــا بطــاً ويصب ــا وقاتلن ــه جادن ــح في ــذي يصب الظــرف والزمــن ال

ــا وهــدم كنائســنا ورسق كنوزهــا بطــاً ومحــرراً،  ــا ورمــل نســائنا وهتــك حرماتن أطفالن

ــه  ــذي نتعــرض ل ــن هــذا ال ــر م ــه اإلنســان أك ــاد تتصــورون أن يتعــرض ل ــأي اضطه ف

اليــوم عــى أيــدي احفــاد الســفاح بدرخــان؟ ملــاذا هــذا الســكوت املطبــق أيهــا املتزلفــون 

ــة  ــا القومي ــا مــن اضطهــاد واملتمثــل مبحــو هويتن ــه بحقن واملتملقــون عــى مــا يقرفون

وســلب إرادة شــعبنا وبنــاء املســتوطنات التكريديــة يف قرانــا واراضينــا إىل جانــب القتــل 

ــن  ــن الح ــوم ب ــا الي ــرض له ــا ونتع ــا له ــذي تعرضن ــري ال ــح والتهج ــاالت واملذاب واالغتي

واألخــر..؟ ملــاذا هــذا الســكوت املطبــق عــى املعاملــة العنرصيــة والشــوفينية القوميــة 

والدينيــة التــي نتعــرض لهــا يف الدوائــر الرســمية مــن حيــث املراجعــات والتعيــن..؟ مــاذا 

تقــول تلــك األفــواه الببغاويــة امللقنــة بأقــوال االخــوة الكاذبــة والتجربــة الدكتاتورية التي 

ــة.......  ــة..؟ ومــا هــو جــواب الجالســن يف ابراجهــم العاجي ــاب الدميقراطي يلبســونها ثي

ممــن يعتــرون أنفســهم مســؤولن عــن هــذا الشــعب املضطهــد..؟

ــم  ــم وأجداده ــح أبائه ــن ذب ــم م ــد أطفاله ــهم أن ميج ــى أنفس ــون ع ــف يقبل كي

وانتهــك حرماتهــم..؟ أهكــذا يكــون الوفــاء لدمــاء الشــهداء واالبريــاء الذيــن ســقطوا إىل 

األعــى لرفــع شــأن شــعبنا وأميانــه..؟ واللــه كنــت خجــالً أثنــاء قــراءة هــذه الصفحــات 

الســوداء التــي متجــد ســفاحي وقتلــة شــعبنا وبلغتنــا التــي ندرســها ألطفالنــا ومســتقبل 

شــعبنا.... وختامــاً أقــول لكــم عاجــالً أم آجــالً ستســقط جميــع األقنعــة التــي تختبئــون 
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ورائهــا وســتظهرون عــى حقيقتكــم التــي بــدأت تلــوح للجميــع فأنتــم لســتم ســوى 

حثالــة شــعبنا متثلــون فيــه دور يهــوذا اإلســخريوطي.

 

عاش العراق موحداً وعاش شعبه متحداً
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فربكة االكاذيب يف كتاب )أمة الكرد(

أصــدر حديثــاً الحاكــم مصطفــى املختــار كتيبــاً تحــت عنــوان » أمــة الكــرد بــن ظلــم 

ــع االكاذيــب  ــا املحــرم مــن فركــة جمي أعداءهــا وجهــل أصدقائهــا » واســتطاع حاكمن

واالفــراءات التــي يتداولهــا األكــراد وجمعهــا يف كتيــب صغــري يتألــف مــن 55	 صفحــة 

طبــع مبظهــر جميــل وبشــكل يلفــت االنظــار، يف الحقيقــة ال يعجبنــي الــرد أو التعليــق 

فيــا جــاء بــه كاتبنــا مــن اكاذيــب وفــركات وتشــويه للتاريــخ لــوال أن كاتبنــا املحــرم 

لــه صفــة الحاكــم كــا جــاء يف تعريــف نفســه، ومــن واجبــه أن يكــون منوذجــاً للعــدل 

ــى  ــل ع ــد حص ــا ق ــيئاً وإن كان حاكمن ــاً س ــون منوذج ــه ال أن يك ــا يقول ــدق في والص

مكانتــه املرموقــة بواســطة الفيتامــن واو كــا يقــال بالعراقــي عندمــا كان وزيــر العــدل 

يف اإلقليــم مــن حزبــه )يككرتــو( االتحــاد اإلســامي الكــردي.

ــا أن يتفــرغ إىل محكمتــه ويحكــم بالعــدل بــن النــاس ال أن  وبدايــة أنصــح حاكمن

يتهجــم عــى النــاس ويتهمهــم كــا يشــاء ويقــرأ التاريــخ ويفرسه حســب رغبتــه واهوائه 

ــا أن نقــول ملؤلــف كتــاب )أمــة الكــرد( ومــن  الشــوفينية اإلســاموية الكردويــة، ويهمن

ــا البســيطة باللغــة العربيــة بانــه يفتقــر إىل كتابتهــا بالصــورة الصحيحــة  خــال معرفتن

وكان حــري بــه أن يجــد مــن يدقــق مــا كتبــه مــن قبــل أحــد املختصــن باللغــة العربيــة 

ــة  ــم أســلوب الكتاب ــة ويتعل ــة يف اللغــة العربي ــل طبعــة أو يذهــب إىل دورات تقوي قب

ــدون  ــرة ب ــن م ــر م ــة ألك ــات املفرك ــل والكل ــرار الجم ــث شــاهدنا تك ــف، حي والتألي

ــب كان يف  ــان الكات ــارئ ب ــب، كــا يتضــح للق ــادة حجــم الكتي ــي شــيئاً غــري زي أن تغن

عجلــة مــن أمــرة لــذا تــرى فيــه الكثــري مــن املتناقضــات، والجمــل التــي ال عاقــة لهــا 

باملوضــوع الــذي يتكلــم عنــه اصــاً، وإن مل أكــن ناقــداً ادبيــاً وليــس هــديف نقــد الكتــاب 

مــن هــذه الزاويــة لكــن حاكمنــا باعتقــادي بحاجــة ملــن ينبهــه عــى أخطــاءه يك ال يقــع 

فيهــا مســتقبا.

لنعــد إىل مضمــون الكتــاب الــذي حــاول كاتبنــا فيــه أن يثبــت أن مناطــق تواجدهــم 

اليــوم والتــي يدعونهــا ببــاد األكــراد منــذ القــدم وهــم أعــرق شــعوب املنطقــة حســب 
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ــم  ــراد وأن اس ــاد األك ــان يف ب ــة يجري ــاء كردي ــرات اس ــة والف ــاء دجل ــه وأن اس قول

منــرود اســم كــردي، وأن ابراهيــم الخليــل كرديــاً ورســول املســلمن محمــد كرديــاً وليــس 

ــردي  ــه ك ــول إن ــا ليق ــى إال خالقن ــش الصفحــة 	5، ومل يبق ــى هام ــاء ع ــا ج ــاً ك عربي

ــره يف  ــوري فيذك ــد اآلش ــن التواج ــا ع ــارشة، أم ــري مب ــورة غ ــك بص ــي ذل وإن كان يعن

ــة اآلشــورية  ــام 		6 ق.م واندحــار االمراطوري ــوى ع ــاً » بســقوط نين الصفحــة 7	 قائ

أمــام قــوات مــادي إىل معركــة جالديــران 		5	 م التــي أدت إىل انقســام بــاد الكــرد بــن 

ــاس. ــى االقتب ــة والفارســية.... » أنته ــن الركي االمراطوريت

لقــد اختــرص حاكمنــا 6			 ســنة وقفــز عليهــا مثبتــاً تقســيم بــاد الكــرد ومل يقــف 

عنــد هــذا الحــد يف اعتبــار آشــور بــاد كرديــة يف قفزتــه الســوبرمانية بــل ذهــب لتكريــد 

تاريــخ آشــور قبــل ســقوطها أيضــاً حيــث يقــول حاكمنــا يف الصفحــة 57 ».. وأن مدينــة 

املوصــل يف تاريخهــا القديــم والحديــث كانــت جــزءاً مــن كردســتان وعــى االغلــب كانــت 

تابعــة لواليــة دياربكــر أو الجزيــرة إىل أن قطــع اإلنكليــز يف عــام 		9	 مدينــة املوصــل 

ــى  ــول ع ــا يق ــاس، ك ــى االقتب ــرساً ». انته ــة ق ــة العراقي ــا بالدول ــا والحقه ــا جاوره وم

الصفحــة 		 ))جــاء يف التــوراة أن اللــه خلــق جنتــه مــا بــن نهــري الدجلــة والفــرات وإن 

ــا  ــرشي يف الدني ــق الب ــة الخل ــن يف كردســتان وبداي ــن لحــد اآلن موجودي ــن النهري هذي

يرجــع بدايتــه عــى أرض كردســتان ومــا حولهــا(( ويســتمر كاتبنــا القــول عــى الصفحــة 

5	 ))هــل بيــت نــوح تــم حفظهــم مــن قبــل اللــه. وبعــد انتهــاء الطوفــان الكبــري اتجــه 

ــط  ــوم وس ــع الي ــذي يق ــل ارارات وال ــى جب ــتقر ع ــتان واس ــو كردس ــوح نح ــفينة ن س

كردســتان(( كــا يصحــح لنــا حاكمنــا اســمي نهــر دجلــة والفــرات كــا ذكرنــا قائــاً عــى 

هامــش الصفحــة 	5 ))	ـ نهــر الفــرات واألصــح » نهــر فــره هــات » أي النهــر الواســع 

باللغــة الكرديــة... ونهــر دجلــة وتســميته الصحيحــة » ده جلــة » أي عــرشة فــروع وكا 

النهريــن ينبعــان مــن أرض كردســتان منــذ فجــر التاريــخ((. انتهــى االقتبــاس.

ــاً بهــذا الحجــم مــن االكاذيــب واالفــراءات  ــاً مليئ ــايت كتاب مل أقــرأ ومل اســمع يف حي

ــا  ــاب م ــات الكت ــدد صفح ــى ع ــه ع ــد اكاذيب ــث تزي ــخ، حي ــر التاري ــركات وتزي والف

يجعــل القــاري يف حالــة اشــمئزاز دائــم وهــو مــا جعلنــي غــري مهتــم بالــرد عــى كل مــا 

جــاء بــه مــن زيــف وتحريــف وتفاســري حســب رغبتــه الشــوفينية، إىل جانــب االخطــاء 

اإلمائيــة والقواعديــة التــي وردت فيــه، واالكتفــاء مبــا ذكرنــاه والتعقيــب عــى بعضهــا، 
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لعــل حاكمنــا مصطفــى املختــار يعــود مــن غيبوبتــه واحامــه ويســتقر عــى مــا كتبــه 

العلــاء واملؤرخــن والكتــاب املعتدلــن الذيــن تهمهــم الحقائــق كــا هــي خدمــة لتاريخ 

البرشيــة.

ــن  ــون الذي ــن واالثاري ــاب واملؤرخ ــتند إىل الكت ــن اس ــة ل ــورية املنطق ــات آش وإلثب

يعــدون باملئــات إىل جانــب الكتــب املقدســة ولكنــي ادعــو الســيد الحاكــم الن يســأل 

والــده إن كان عــى قيــد الحيــاة الن الحاكــم مــن املمكــن أن ال يتذكــر مدينــة دهــوك 

ــوا  ــل كان ــن ه ــا الرشعي ــر اصحابه ــد وال يتذك ــد بع ــد ول ــن ق ــه مل يك ــام 8	9	 ألن ع

أكــراداً...؟ أم مــن اآلشــورين املســيحين واليهــود الذيــن تــم ارسهــم مــن قبــل ملوكنــا 

ــاة  ــد الحي ــى قي ــوا ع ــن ال زال ــآلالف الذي ــات أو ل ــروف للمئ ــواب مع ــام..؟ والج العظ

ــد  ــود، وبع ــزارع اآلشــوريون واليه ــون يف م ــوا يعمل ــن يف دهــوك كان ــراد املوجودي واألك

ــى  ــراد ع ــتوىل األك ــطن اس ــم يف فلس ــيس كيانه ــود لتأس ــل اليه ــد رحي ــام 8	9	 وبع ع

مزارعهــم وبيوتهــم ومــن ثــم املبــارشة باضطهــاد املســيحين الذيــن تركــوا املدينــة شــيئاً 

فشــيئاً وخاصــة بعــد عــام 	96	 بدايــة الحركــة الكرديــة للبــارزاين وبعــد قــرار مجلــس 

ــادة الثــورة العراقــي بجعلهــا محافظــة بعــد أن كانــت قضــاءاً للكــف عــن املطالبــة  قي

ــة  ــام 	99	 بداي ــة، وكان ع ــراد إىل املدين ــرة األك ــة ازدادت هج ــوك النفطي ــة كرك مبدين

حقبــة جديــدة مــن االضطهــادات لســكانها اآلشــورين املســيحين والتــي بــدأت باغتيــال 

فرنســيس يوســف شــابو عضــو الرملــان الكــردي بالقــرب مــن داره يف دهــوك واغتيــال 

هيلــن ســاوا والراعــي ادور خوشــابا وخمــي صليــوا ونينــوس وغريهــم الكثــري والحاكــم 

ــاً ثــم حاكــاً يف املنطقــة،  عــى اطــاع عــى الكثــري مــن هــذه االغتيــاالت كونــه محامي

ــة  ــم الباقي ــى أراضيه ــتياء ع ــن لاس ــكانها األصلي ــق س ــرة بح ــرارات الجائ ــدار الق واص

إضافــة إىل بنــاء املســتوطنات التكريديــة يف مناطقنــا اآلشــورية واالســتياء عــى العديــد 

مــن القــرى، وال زالــت اآلثــار اآلشــورية شــامخة يف جبــال دهــوك رغــم محــاوالت إزالتهــا 

مــن قبــل األكــراد وفعــاً أزيلــت وهدمــت العديــد مــن املناطــق األثريــة والتــي تثبــت 

ــا،  ــكاذب بكرديته ــاء ال ــري االدع ــة غ ــردي يف املنطق ــر ك ــة، وال يوجــد أث آشــورية املنطق

ــد  ــر بع ــن واالخ ــن الح ــاهدون ب ــوهدوا ويش ــن ش ــود الذي ــارة إىل اليه ــري باإلش وح

ــوا  ــث عاش ــم حي ــى اطاله ــون ع ــوك يتباك ــم إىل ده ــم يف زيارته ــام وه ــقوط النظ س

ــا املفــرك. ــا وتدحــض كام حاكمن ــد كامن وعــاش اباءهــم واجدادهــم، لتأك
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ــرات  ــة والف ــاء دجل ــاء كأس ــض االس ــة بع ــار يف ترجم ــا املخت ــتند حاكمن ــا اس ك

ومنــرود إىل تقســيمها إىل مقاطــع قريبــة مــن لفظــة كرديــة ليســهل تكريدهــا كــا هــو 

ــري،  ــراض التســلية إىل شــيخ زب ــا البعــض ألغ ــي فرسه ــة شكســبري الت ــع نظري ــال م الح

ــق، وال نعــرف كيــف يفــرس  ــي هــذا الطري ــكا » وتعن ــاً » أم ـ ري ــكا فــرست كردي وامري

ــا  ــا الكاتــب كلمــة كــردي إذا قســمت إىل مقطعــن » كــر ـ دي » فهــل يقبــل حاكمن لن

بهــذه املقاطــع مبعناهــا اآلشــوري أو العــريب وحتــى الكــردي، فأرجــو مــن كاتبنــا عــدم 

االســتعجال يف تفســري الكلــات حســب الرغبــة فــا وجــود لكــردي يــوم ســمي النهريــن 

ــن بدعــوة مــن  ــم مــن أور الكلداني ــاء إبراهي ــو األنبي ــوم خــرج أب ــرات وي ــة والف بدجل

الــرب، ومل يخــرج مــن مدينــة أورفــه اآلشــورية وليســت أورفــه كرديــة كــا يريــد حــرة 

الحاكــم فــا وجــود لألكــراد يف العــراق إال بعــد غــزو املغــول التتــار لبــاد مــا بــن النهرين، 

ويقــول عــامل االثــار هــري اليــرد يف حقيقــة أن اآلشــورين يف حديــاب، وجبــال آشــور » 

تيــاري وهــكاري وطورعبديــن » هــم البقايــا الوحيــدة مــن الســكان األصليــن لبــاد مــا 

بــن النهريــن أمــا البقيــة فغربــاء، فكانــت املذابــح التــي اقرفهــا الســفاح بدرخــان بحــق 

هــذه البقيــة بــن 		8	ـ 6	8	 بعــد أن جميــع أكــراد إيــران وتركيــا يف حملــة جهاديــة 

راح ضحيتهــا عــى أقــل تقديــر )000	5( أثنــان وخمســون ألــف شــهيد عــى يــد هــذا 

الســفاح املجــرم لاســتياء عــى أراضيهــم ومقتنياتهــم، هــذا الســفاح الــذي يصفــه كاتبنــا 

مصطفــى املختــار وعــى الصفحــة 70 بالحاكــم العــادل الذي اشــتهر مبســاواته بــن جميع 

الطوائــف الدينيــة وهــو الــذي ثبــت شــخصياً الحريــات الدينيــة للطائفــة املســيحية، كــا 

يذكــر كاتبنــا نهايــة الصفحــة 69 وبدايــة الصفحــة 70ـ  مــا يــي » فبادر القنصــل الريطاين 

يف املوصــل هــري اليــرد ـ عــامل اآلثــار الشــهري ـ إىل تحريــض قــادة الطائفــة النســطورية 

مبســاعدة العميــل رســام والبعثــات التبشــريية يف كردســتان ضــد االمــري بدرخــان... الــخ 

» قليــاً مــن الحيــاء يــا حاكمنــا الغــري عــادل فأمــريك بدرخــان مل يكــن إال ســلفياً حاقــداً 

ــاً نفــذ مذابــح باملســيحين واأليزيديــن فقتــل منهــم  عــى غــري املســلمن ســفاحاً دموي

األالف رجــاالً ونســاءاً واطفــال بــدون رحمــة بهــدف محوهــم مــن الخارطــة طامعــاً يف 

أرضهــم وكنوزهــم وحرائرهــم، كــا تحاولــون اليــوم أنــت وامثالــك مــن تزويــر التاريــخ 

وكتابتــه حســب رغبتكــم املريضــة، وبــدون خجــل تــزورون التاريــخ وتقــرأوه باملقلــوب 

وتتهمــون النــاس بالعالــة، وانتــم وقادتكــم مطموريــن حتــى اذنيكــم يف العالــة فلــم 

ــن والفــرس  ــرك العثاني ــار وال ــا مــن املغــول التت ــاً له ــة وإال أصبحــت أذناب ــوا جه ترك
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والعــرب وارسائيــل واالنكليــز واالمريــكان والفرنســين والبلغــار واليونــان وال زلتــم 

ــازار  ــه يف الب ــعبه وتبيعون ــراق وش ــرون الع ــاء تدم ــدون حي ــم وب ــع بعضه ــن م متحالف

ــة  ــرى كوم ــريه وال ي ــون غ ــي يف عي ــة الت ــن القش ــم ع ــار يتكل ــا املخت ــي، وحاكمن العامل

االخشــاب يف عيونهــم، أهكــذا تحكــم بالعــدل...؟ ليكــن اللــه يف عــون مــن تحاكمهــم، 

ــه تــرصف شــخي  ــا أم ان ــع مثنه ــك ويدف ــل بأكاذيب ــك يقب ــاً أن كان حزب وأتســاءل حق

وشــوفيني ولــك هوايــة يف الكــذب وتزويــر التاريــخ...؟؟ كــا أتســائل ايضــاً كيــف تفــرس 

لنــا املذابــح التــي اقرفهــا امــريك بدرخــان إذا كان قوميــاً كرديــاً حســب ادعائــك بحــق 

االيزيديــن الذيــن تعترونهــم )زوراً( أكــراداً اصــاء والتــي ال تقــل ضحاياهــا عــا اقرفــه 

مــن جرائــم بحــق شــعبنا...؟

أمــا كــون النبــي محمــد رســول اإلســام واملســلمن غــري عربيــاً كــا جــاء يف هامــش 

الصفحــة 	5 مــن كتــاب حاكمنــا مصطفــى املختــار واآليــات القرآنيــة واألحاديــث التــي 

فرسهــا حســب رغبتــه لتحقيــق أهدافــه التكريديــة فلــن أعلــق أو أرد عليهــا وســاترك 

الــرد للعــرب املســلمن إذا رغبــوا بذلــك.

أن كاتبنــا املحــرم الحاكــم مصطفــى املختــار قــد جعــل جميــع املناطــق التي يســكنها 

أكــراد اليــوم هــي أرض كرديــة منــذ االزل مســتند يف ذلــك إىل تفاســري وتحاليــل حســب 

الرغبــة وإىل بعــض مــن الكتــاب الذيــن ال يختلفــون يف ايديولوجيتهــم عــن كاتبنــا املختــار 

ــة  ــق التاريخي ــن الحقائ ــك م ــة ارضــاً وشــعباً، وال ميتل ــد املنطق ــاج سياســة تكري يف انته

الثابتــة غــري الفرضيــات والنظريــات والتحاليــل واالدعــاء الــكاذب كقولــه عــى الصفحــة 

		 مــن كتابــه املوســوم » امــة الكــرد » والــذي نحــن بصــدده ))إن لفظــة كــرد ـ أو كــورد 

حســب كتابتهــم الجديــدة ـ موجــودة يف كثــري مــن االســاء املحليــة فاآلراميــون كانــوا 

يدعــون هــذه ـ كتبــت هــزه ـ املنطقــة )بيــث كــوردو( أمــا األرمــن فيســمونها )كــوردوخ( 

ــري  ــة وغ ــع هــذه التســميات هــي مفرك ــع جمي ــوردا(..(( بالطب ــا )بك ــرب يدعونه والع

موجــوده عنــد الشــعوب الثاثــة التــي ذكرهــا كاتبنــا، فاآلراميــون التــي نعــرف لغتهــم 

جيــداً مل يأتــوا عــى ذكــر هــذا األســم يف جميــع كتبهــم امنــا عــرف األكــراد عندهــم بأســم 

)قورذايــا( ملفــرد الكــردي وقورذايــى للجمــع وهــو األســم الــذي يســتعمل لحــد الســاعة 

عنــد شــعبنا اآلشــوري واالختــاف فقــط يف تبديــل حــرف الــذال بالــدال أي )قوردايــا( أي 

ــة عــى األكــراد ومل تنســب مناطــق تواجدهــم  الكــردي وال نســتعمل أســم أخــر للدالل
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إىل هــذا األســم اطاقــاً كــا حــاول الحاكــم فركتهــا مــن عنــده، وهكــذا مل يطلــق العــرب 

يومــاً اســم كــوردا عــى مناطــق تواحــد األكــراد فيهــا وكــذا األرمــن مل يقولــوا )كــوردوخ(، 

ــا عنــد اآلراميــن واألشــورين لهــا  ومــن املمكــن جــداً أن تكــون تســمية األكــراد قورداي

عاقــة بالقــرود حيــث يحتمــل عنــد قدومهــم مــع املغــول التتــار جلبــوا مــن مناطقهــم 

يف إقليــم البنجــاب بالهنــد قــروداً حيــث العاقــة وثيقــة بــن اإلنســان وبعــض فصائــل 

ــة تعنــي تنســيب الشــخص إىل القــرود كأن يعيــش  ــا باآلرامي القــرود، الن كلمــة قورداي

معهــا أو بائعهــا أو صاحبهــا، وابنــاء معلولــة يف ســوريا يفهمونهــا جيــداً النهــم ال يزالــون 

يتكلمــون اآلراميــة إىل جانــب العربيــة.

وقبــل اختتــام تعليقــي عــى الحاكــم مصطفــى املختــار ارجــو أن يســع صــدره لنــا 

ــع عــى صفحــة مــن تاريخــه الحقيقــي والغــري املفــرك للعامــة واملــؤرخ هرمــز  ويطل

أبونــا يف كتابــه املوســوم » اآلشــوريون بعــد ســقوط نينــوى » يف مجلــده الخامــس وعــى 

ــران  ــة أذربيجــان إي ــراد يف منطق ــول ))بخصــوص تواجــد األك ــث يق الصفحــة 8		، حي

ــن  ــأن اب ــورين ف ــكونة باآلش ــخ مس ــل التاري ــر مراح ــت ع ــي كان ــق الت ــن املناط وضم

األثــري. مــؤرخ القــرن الثالــث عــرش وهــو يتحــدث عــن حــوادث ســنة 96	 هجريــة 906 

مياديــة فانــه يقــول: بــأن األكــراد كانــوا حــول جبــل قنديــل )رحــل( طــوردوا فتوجهــوا 

نحــو اذربيجــان » عــى ســيدي الكــوراين، مــن عــان إىل العاديــة، 	0	. ويحدثنــا عــن 

ــو  ــف نح ــوا بالزح ــراد قام ــان األك ــراً ب ــة ذاك ــة 980 ميادي ــنة 	9	 هجري ــوادث س ح

ــض  ــن بع ــان وم ــد والصامغ ــدان ونهاون ــور وهم ــق ـ الدين ــن مناط ــهرزور م ــهول ش س

ــخ 6: 6		 ـ 7		. ــري، التاري ــن األث ــل نحــو خمســن ســنة » اب أطــراف أذربيجــان قب

وإذا كان الركــان االفشــار قــد قدمــوا املنطقــة يف القــرن الحــادي عــرش مــع املوجــة 

ــة األســتقرار  ــك فــان عملي الســلجوقية والثالــث والخامــس عــرش مــع املغــول وتيمورلن

ــى  ــت ع ــد حصل ــت ق ــران كان ــان إي ــورين يف أذربيج ــكن اآلش ــق س ــردي، يف مناط الك

نطــاق واســع بعــد ســنة 95		 أبــان املذابــح الجاعيــة التــي قــام بهــا املغــول بالتحالــف 

مــع األكــراد، عامــل أخــر يعــزى لــه املســاعدة يف حصــول التغيــري يف الخارطــة الســكانية 

ــول  ــكام املغ ــا الح ــي اتبعه ــة الت ــة األقتصادي ــو السياس ــة وه ــة واألثني ــة واللغوي الديني

ــن  ــامي الدي ــن اإلس ــه الدي ــخ بإعان ــل التاري ــذي دخ ــود، ال ــازان محم ــم، فغ وحلفائه

الرســمي للدولــة املغوليــة، قــام بتكريــم جميــع رؤســاء القبائــل التــي ســاهمت بتنفيــذ 
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ــام  ــد الع ــردي( القائ ــوروز الك ــادة )ن ــة بقي ــيحي يف املنطق ــود املس ــد الوج ــه ض حملت

لقواتــه، والشــخصية التــي كانــت وراء أقناعــه بقبــول اإلســام، فلقــد اســتقطع للزعــاء 

املشــاركن يف الحمــات املذكــورة، إقطاعيــات واســعة مــن األرايض الخصبــة التــي كانــت 

ــة األرثوذكســية وأعطاهــا  ــة والرسياني ــاع الكنيســتن الرشقي تعــود للمســيحين مــن أتب

لهــم. وألتباعهــم، ومؤيديهــم.

ــاد  ــذي أب ــك )	8		 ـ 	0		( ال ــح تيمورلن ــان مذاب ــزاع األرض تكثفــت أب ــة انت عملي
الغالبيــة العظمــى مــن الشــعب اآلشــوري ))بعــض التقديــرات تضــع رقــم ـ 9 ـ مايــن 
ــي ســاهمت  ــارص الت ــات هــو اآلخــر إىل العن ــام بوهــب اإلقطاعي ــم(( فق ــاه منه لضحاي
مبذابحــه وأعلنــت الــوالء لــه، هــذه حقيقــة أشــار إليهــا رشفخــان البدليــي مــن أواخــر 
القــرن الســادس عــرش، فلقــد كتــب يف الرشفنامــة بــأن )تيمولنــك( أكــرم الزعيــم الكــردي 
ــاً إيــاه القســم الكــردي مــن حــكاري إضافــة إىل تكرميــه لزعــاء  )عزالديــن شــري( واهب
آخريــن، حصــل هــذا يف الوقــت الــذي عــرف عنــه أبــادة جميــع العنــارص املتواجــدة يف 

املنطقــة الســيا اآلشــورين واألرمــن والســنة مــن اإلســام الذيــن مل ينظمــوا إليــه((.

ــردي  ــخ الك ــات للتاري ــات الصفح ــن مئ ــيطة م ــة بس ــى صفح ــا ع ــذا اطلعن وهك
ــا  ــوم الدني ــار يف تنســيب نفســه ويل ــى املخت ــا مصطف ــه كاتبن ــار في ــذي يحت ــي ال الدام
كلهــا إلنهــم مل ينصفــوا الشــعب الكــردي، وتاريخهــم حاشــد بالغــزوات واياديهــم ملطخــة 
بدمــاء االبريــاء مــن شــعوب املنطقــة ومــن غــري املســتبعد أن يكــون حاكمنــا منحــدراً 
مــن إحــدى العوائــل اآلشــورية الذيــن اعلنــوا اســامهم عــى يــد التحالــف التيمــور نــي 

الكــردي إلنقــاذ رقبتهــم مــن القطــع املحتــم وكــا نشــاهده اليــوم.

وختامــاً ميكــن القــول أن التاريــخ يعيــد نفســة بعــودة املجــازر للعــراق ومحــاوالت 
ــد  ــم حق ــيبقى رغ ــراق س ــن الع ــه، ولك ــو تاريخ ــه ومح ــري جغرافيت ــه وتغي ــري أهل تهج
الحاقديــن بقــوة أبنائــه األوفيــاء، وســتبقى حضــارة ســومر وبابــل وآشــور رمــزاً للعــراق 

والعراقيــن وســرفرف رايتــه فــوق جبــال آشــور الشــاء انشــاء اللــه. 

عاش العراق موحداً وعاش شعبه متحداً 

هرمز زيا بوبو 

 13 – كانون األول - 2007



		0

 مأساة آشورية جديدة تسجلها )التجربة 

الدميقراطية الكردية( 

ــا  ــام به ــي ق ــراء الت ــة النك ــاة والجرمي ــل املأس ــن تفاصي ــا ع ــدأ بكامن ــل أن نب قب

بعــض املجرمــون اإلرهابيــون مــن قريــة ايكالــة الكرديــة بقتــل الشــاب الراعــي اخيقــر 

كوركيــس عوديشــو مــن قريــة كندكوســة رأينــا مــن املفيــد جــداً التطــرق إىل أصــل األكراد 

ومنشــأهم وتاريــخ تواجدهــم يف شــال العــراق أو يف بــاد مــا بــن النهرين، وقــد أختلف 

الباحثــن واملؤرخــن يف نســبهم وأصولهــم التاريخيــة، ولكــن الدراســة األخــرية التــي نرشها 

معهــد – بابليــون د نينــوى – للدراســات التاريخيــة للباحــث الدكتــور غــازي عبــد الغفــور 

ــذي  ــرى، وال ــات األخ ــات والدراس ــن كل النظري ــول م ــة والقب ــرب إىل العلمي ــو األق ه

يرجــح إن األكــراد ينتمــون إىل قبائــل – بنجــرا- أو بنجــراس والتــي تعنــي الغجــــر باللغــة 

ــة  ــتان الهندي ــراء راجس ــرشة بصح ــت منت ــل كان ــذه القبائ ــة، وه ــكريتية الهندي السنس

يتكلمــون اللغــة املرواريــة وهنــاك تشــابه كبــري بــن املرواريــة والكرديــة، وقبائــل البنجــرا 

آريــو األصــل كانــوا ينتقلــون مــن مــكان إىل آخــر بحثــاً للــرزق وقــد أنتقــل العديــد منهــم 

ــادة هوالكــو  ــد الغــزو املغــويل بقي ــران، وعن إىل بــاد فــارس وأســتقر قســم منهــم يف إي

عــام 58		 لبغــداد اصطحــب املغــول فريقــاً مــن هــذه القبائــل الغجريــة اســتقرت يف 

شــال العــراق وتركيــا بعــد أن اتخــذوا اإلســام دينــاً لهــم، وكــا اســتغل هوالكــو األكــراد 

فعــل ذلــك العثانيــن حيــث تــم تجنيدهــم لقتــل وطــرد اآلشــورين واألرمــن املســيحين 

ــق  ــية لتطبي ــعة ووحش ــازر بش ــذوا مج ــث نف ــرة حي ــم العام ــن دياره ــرة!!( م )الكف

الرنامــج العثــاين يف طــرد املســيحين وأســلمة املنطقــة، أمــا كلمــة كــردي فلهــا قصــة 

وروايــة مــع التاريــخ لــن نذكرهــا لقباحتهــا، ولكــن نقــول للذيــن يريــدون تكريدنــا باننــا 

ال نتــرشف بهــذا األصــل ونحــن يف غنــى عنــه، ولنــا الفخــر واالعتــزاز كوننــا ورثــة الحضارة 

اآلشــورية والســومرية واألكديــة التــي يقــف العــامل منحيــاً أمــام حضارتهــم وتقدمهــم يف 

كافــة مياديــن العلــم والعلــوم.

وبطبيعــة الحــال ليــس جميــع األكــراد مــن األصــل الــذي ذكرنــاه ولكــن هنــاك مــن 



			

ســكنة املنطقــة األصليــن مــن اآلشــورين واألرمــن واليهــود )أهــل الذمــة( الذيــن أعلنــوا 
إســامهم وتكــردوا نتيجــة الضغوطــات والرائــب التــي فرضــت عليهــم مــن قبــل الدولــة 
العثانيــة اإلســامية وللتخلــص مــن املذابــح التــي كانــوا يتعرضون لهــا بن الحــن واآلخر، 
ــدة  ــة الواف ــل الغجري ــك القبائ ــد تل ــادات وتقالي ــد اقتبســوا ع ــم ق ــد منه ــن العدي ولك
ــة مــن أقــرب مقربيهــم وأصدقائهــم، وهــو مــا  ــة بالغــدر والخيان إىل املنطقــة واملعروف
جــرى يف العديــد مــن املــدن العراقيــة فــأن العروبــة دخلــت إىل العــراق بدخــول اإلســام 
ــة  ــن الخليف ــراق يف زم ــكنت الع ــي س ــة الت ــل العربي ــزرج أوىل القبائ ــة خ ــت قبيل وكان
عمــر بــن الخطــاب حيــث تــم ترحيلهــا إىل العــراق لحــل الخــاف املســتعي بــن قبيلــة 
اوس والخــزرج يف شــبه الجزيــرة العربيــة الــذي دام اربعــون عامــاً، والكثــري مــن العــرب 
ــوريون  ــأن اآلش ــول ب ــواهم يق ــدي وأس ــومري واألك ــوري والس ــم اآلش ــرون بانتائه يق
هــم أجــداد العــرب القدامــى، عكــس األكــراد الذيــن يســريون باتجــاه مغايــر للتاريــخ 
ــن )لكردســتان(، هــذه التســمية  ــون اآلشــورين باملحتل ــث ينعت ــة حي ــل الدامغ والدالئ
الغــري موجــودة إال بعــد مجــيء املغــول إىل أرض آشــور، ولســعة املنطقــة وقلــة عددهــم 
مل يســتطيعوا تكريدهــا مــرة واحــدة حيــث تطلــب األمــر فــرة زمنيــة طويلــة اســتغلوا 
فيهــا أي فرصــة مؤاتيــة لنــرش ســيطرتهم وضمهــا إىل تســمية )كردســتان( وعــى ســبيل 
املثــال مل يســجل يف إحصــاء عــام 7	9	 يف قضــاء دهــوك أي كــردي حيــث ســكنها 
اآلشــوريون واليهــود املســبين واليــوم يتفاخــرون بكرديتهــا ويريــدون إضافــة قــرى ســهل 
ــد جبــل حمريــن أن تكــون  نينــوى إىل )كردســتانهم( وإن اســتطاعوا فهــم يحلمــون عن
حدودهــم، ال أحــد يعــرف غــدر ومكــر األكــراد قــدر مــا عرفــه شــعبنا اآلشــوري فلهــم 
ــال  ــد وال تحــى، وعــى ســبيل املث ــة يف هــذا املضــار ال تع ــات حقيقي قصــص وحكاي
ســنذكر إحداهــا، حيــث صــدف أن تصادقــا آشــورياُ وكرديــاً وأصبحــوا أكــر مــن األخــوة 
وال يفعــان شــيئاً خــرياً كان أم رشاً إال ســوية، ويف أحــد املــرات حيــث كان اآلشــوري ميــي 
ــب  ــا صديقــي أطل ــال الكــردي لصديقــه اآلشــوري ي يف املقدمــة والكــردي مــن وراءه ق
منــك أن متــي ورايئ وال تكــون يف املقدمــة، فعجــب اآلشــوري مــن كامــه وقــال ملــاذا يــا 
صديقــي فــرد الكــردي عليــه قائــا: تعــرف أيهــا الصديــق مل يســبق يل أن كذبــت عليــك 
مــرة خــال هــذه الســنن الطويلــة التــي قضيناهــا معــاً ولكنــي يف الفــرة األخــرية عندمــا 
أراك متــي أمامــي يخالجنــي الشــعور بقتلــك حيــث مــددت يــدي أكــر مــن مــرة عــى 
ــك أن ال  ــادر ســيطرت عــى نفــي فأرجــو من ــك ولكــن بقــوة ق مقبــض خنجــري ألقتل
متــي أمامــي ألننــي أشــعر بأننــي ســأخون صداقتــي وأقتلــك يف أحــد املــرات، فكانــت 



			

النهايــة لصداقتهــا، وال تخلــو قريــة آشــورية مــن غــدر األكــراد وقلــا تجــد آشــورياُ مل 
يغــدر بــه األكــراد، وتناقلــت الحكمــة املشــهورة واملعروفــة عــى لســان كل اآلشــورين 
ــت  ــد أثب ــك(( وق ــه يف جيب ــا تضع ــاً ف ــردي ذهب ــح الك ــي ))إذا أصب ــد وه ــن ج ــاً ع أب
األكــراد أفــراداً وجاعــات قــادة وقواعــد بأنهــم يحملــون جرثومــة الخيانــة والغــدر يف 
دمائهــم آال يكفــي إلثبــات مكرهــم وغدرهــم وخيانتهــم قتــل البطريــرك الشــهيد مــار 
بنيامــن شــمعون مــن قبــل املجــرم ســمكو الشــيكايك وهــو يف داره بنيــة االتفــاق 8	9	 
يف كوناشــهر يف إيــران، آال يكفينــا قتــل املغــدور الشــهيد فرنســيس يوســف شــابو عضــو 
برملانهــم، وقتــل املناضــل الزار )أبــو نصــري( وقاتــل االثنــن منــح حــق االنتــاء إىل عشــرية 
البارزانيــن لحايتــه وعــدم التعــرض لــه لكــرة جرامئــه، هــل نســينا مــا فعلــوه بالراعــي 
أدور خوشــابا كيــف أخرجــوه مــن الســجن ليقتلــوه بتلــك الوحشــية ومبوافقــة املســؤولن 
الكبــار، ومــا فعلــوه بهلــن ســاوه وكيــف رموهــا للــكاب بعــد اغتصابهــا مــن قبــل عضــو 
املكتــب الســيايس لحــزب البــارزاين، وال أشــك أبــداً أن فرنســو الحريــري عضــو قيادتهــم 
قتــل بتدبــري منهــم وإن مل يكــن شــكنا يف محلــه أيــن هــو القاتــل الــذي أعلنــوا القبــض 
عليــه والــذي ينتمــي إىل الحركــة اإلســامية؟ كــا شــهدت املعارضــة العراقيــة خيانتهــم 
ــاين  ــة الطالب ــل لطــرد جاع ــة أربي ــي مدين ــش العراق ــا دخــل الجي ــام 996	 عندم يف ع
بعــد أن اتفــق البــارزاين مــع صــدام والثمــن كان راس املعارضــن مــن األحــزاب العربيــة، 
واليــوم يشــهد العــراق كلــه ويشــعر بخيانتهــم ومكرهــم وغدرهــم ويــن تحــت وطأتــه، 
ــن  ــكام ع ــل ال ــن أطي ــة، ل ــواق العاملي ــرى يف األس ــاع ويش ــاً يب ــن رخيص ــح الوط وأصب
ــف تطــورت األحــداث  ــن الحــارض الراهــن وكي ــم ع ــب ولنتكل ــد أو القري ــايض البعي امل
ومتخضــت عــن الجرميــة النكــراء التــي أدت إىل قتــل الشــاب أخيقــار كوركيــس عوديشــو 

مــن مواليــد 965	 متــزوج ولــه ثــاث بنــات.

أن الطمــع الكــردي بــأرايض قريــة كندكوســة الغنيــة مبياههــا وتربتهــا الخصبــة هــو 
ــض  ــون بع ــن ميلك ــاورة والذي ــه املج ــة ايكال ــراد قري ــع أك ــة طم ــم، وخاص ــع قدي طم
الحقــول الزراعيــة الســيحية يف القريــة وال يحــق لهــم مبراعــي القريــة واالرايض الدمييــة 
باعتبارهــم يســكنون قريــة أخــرى وليســوا مــن أهــايل القريــة، وبعــد عــام 	99	 وبعــد 
انتفاضــة آذار بــدأت التجــاوزات تــزداد عــى أرايض القريــة مــن قبــل األكــراد املجاوريــن 
ــه املجــاورة وحصلــت اشــتباكات عديــدة خــال  وخاصــة مــن قبــل أكــراد قريــة ايكال
الســنوات املاضيــة بــن أهــايل القريتــن، حيــث مل تبــادر الســلطات املحليــة بحــل مشــكلة 
ــل حاولــت دامئــاً اإلبقــاء عــى املشــكلة  ــة كندكوســة ب تجــاوز األكــراد عــى أرايض قري



			

ــدءاً  ــة ب ــر املعني ــكل الدوائ ــات الرســمية ل ــتمرار املراجع ــن اس ــم م ــا بالرغ ــدم حله وع
ــا ومحافــظ دهــوك  ــة فيه ــش ودهــوك والســلطات املحلي ــرة الزراعــة يف مانكي مــن دائ
مــرورا بالــوزارة والرملــان وباألحــزاب الكرديــة واآلشــورية وبرسكيــس آغاجــان وصــوالً إىل 
مســعود ونجريفــان، الجميــع مل يســتطع أن يضــع حــداً للطمــع الكــردي يف االســتياء عــى 
القريــة، ويف أقــل مــن عــام بــدأت االعتــداءات الكرديــة مــن قريــة ايكالــة تأخــد طابــع 
ــن  ــش، مبتدئ ــر زراعــة مانكي ــد الرحمــن مدي ــداء مبســاعدة املدعــو عب التحــدي واالعت
بتفجــري إحــدى مضخــات املــاء للفــاح وليــم خوشــابا تلتهــا تخريــب مضخــة أخــرى ورمي 
ــل  ــر، وقب ــراءات تذك ــذ الســلطات أي إج ــر دون أن تتخ ــب الســقي يف النه ــض أنابي بع
أســبوع مــن الجرميــة فوجــئ الفاحــن أوشــانا ونيســان بحقــل البطيــخ األحمر)الرقــي( 
والبالــغ مســاحته خمســة دومنــات بأنــه قــد أحــرق كليــاً وتبــن بأنــه قــد رش بإحــدى 
ــة  ــم ترئ ــن شــكواهم ت ــم م ــع الحشــائش، وبالرغ ــد جمي ــي تبي ــة الت ــدات الزراعي املبي
ســاحة املشــبوهن قائلــن بأنهــم حلفــوا بالقــرآن بأنهــم ليســوا الفاعلــن ))نعــم فلألكــراد 
آيــات قرآنيــة آمنــوا بهــا مــن دون كل اإلســام وتقــول احداهــا – مالــه فلــه حالــه – أي 
أن اغتصــاب ممتلــكات املســيحي حــال – واألخــرى تقــول - بكوشــه فلــه دجتــا بحشــته 
– وتعنــي أقتــل مســيحياً تذهــب إىل الجنــة، والتــي كانــت تقــال يف خطــب الجمعــة يف 
جوامــع األكــراد حتــى وقــت قريــب وأن قــل اإلميــان بهــا ولكنهــم ال زالــوا يعملــون بهــا، 
وبهــا اســتطاع األكــراد أن يؤسســوا لهــم منطقــة باســمهم وعــى حســاب أرضنــا وتاريخنــا 
اآلشــوري(( وتــم اخــاء ســبيل املشــبوهن بالرغــم مــن تهديداتهــم املتكــررة ألهــايل قريــة 
ــا ال تحمــد  ــون م ــم ســوف يفعل ــش بأنه ــراد يف مانكي ــام املســؤولن األك كندكوســة وأم
عقبــاه إذا مل تلبــى رغباتهــم يف الحصــول عــى األرض يف قريــة كندكوســة، ويف ليلــة 
الجرميــة النكــراء يــوم الثاثــاء املصــادف 006/8/8	 صــدف أن تواجــد العديــد من شــباب 
القريــة يف مركــز محافظــة دهــوك حيــث كانــوا قــد اتصلــوا بنائــب املحافــظ الشــاس 
واملحامــي كوركيــس لعلــه يســتطيع حــل مشــكلتهم يف القريــة مــع األكــراد الطامعــن بهــا 
مــن قريــة ايكالــه ولألســف فأنــه مل يســتطع فعــل يشء ألن واجبــه يقتــرص عــى إعطــاء 
صــورة للعــامل بــأن األكــراد جيديــن مــع أبنــاء شــعبنا وليقولــوا هــا هــو نائــب املحافــظ 
آشــورياً وهــو حــال كل الــوزراء والرملانيــن إضافــة إىل أحزابنــا التــي ال حــول لهــا وال قــوة 
وواجبهــا ال يعــدو غــري التطبيــل والتزمــري )باألخــوة الكرديــة( و )التجربــة الدميقراطية!!(، 
ــة،  ــاب شــباب القري ــة غي ــه القتل ــد وصديقي ــث أســتغل املجــرم شــريدل طاهــر خال حي
فكمنــوا لــه بســيارتهم وأطلقــوا النــار عــى الشــهيد اخيقــار كوركيــس عوديشــو برشــقه 



			

مــن بندقيــة كاشــنكوف واصابــوه بطلقــة واحــدة يف صــدره كــا أصيبــت بندقيتــه بطلق 
نــاري أخــر مــا أدى إىل عطــل كبــري يف البندقيــة ومل يســتطع أطــاق النــار وحــدث ذلــك 
ــقوطه  ــال س ــه وح ــى أغنام ــث كان يرع ــاءاً حي ــف مس ــابعة والنص ــاعة الس ــة الس قراب
شــاهدهم راعــي أخــر مــن أبنــاء القريــة هــرع إىل مــرسح الجرميــة مــا حــدى باملجرمــن 
الهــرب راجلــن إىل الجهــة الشــالية للقريــة باتجــاه البســاتن وتــرك ســيارتهم يف مــرسح 
الجرميــة حيــث أنكشــف أمرهــم ومل يســتطيعوا الهــرب بواســطة الســيارة ملــرور الطريــق 
مــن خــال قريــة كندكوســه حيــث الجرميــة وقعــت إىل الشــال مــن القريــة وهــو موقــع 
البســاتن وقــد انتبــه أهــل القريــة لصــوت اإلطاقــات فحــال خروجهــم ســمعوا صــوت 
الراعــي الــذي يطلــب النجــدة وينــادي مبقتــل أخيقــار ويف الحــال احــروا ســيارة مــن 
ــاب يف  ــث كان املص ــوك حي ــفى يف ده ــه إىل املستش ــن إليصال ــوه مرسع ــة وحمل القري
كامــل وعيــه يتكلــم عــن املجرمــن وكيــف غدرتــه بندقيتــه املصابــة أيضــاً، وعنــد قريــة 
ايكالــه حيــث يجــب املــرور بهــا أوقفهــم كمــن متكــون مــن عــم املجــرم وأثنــن مــن 
أبنــاء عمومتــه وأرادوا أن يجهــزوا عــى اخيقــار ظنــاً منهــم بــأن املجــرم قــد لقــي حتفــه 
ــذا  ــوا، وه ــم ورحل ــة تركوه ــالية للقري ــة الش ــن الجه ــرب م ــه ه ــوا بأن ــا علم وعندم
يعطينــا صــورة واضحــة للجرميــة النكــراء التــي اقرفوهــا بأنهــا كانــت مدبــرة ومــع ســبق 
ــراد لهــا، الن الســيارة التــي نقلــت أخيقــار هــي أول  اإلرصار ومل تحــدث صدفــة كــا ي
ســيارة وأول النــاس الذيــن وصلــوا قريــة أيكالــة، وقــد أدخــل مستشــفى الطــوارئ يف 
دهــوك وأدخــل غرفــة العمليــات يف الســاعة الثانيــة عــرش ليــا بعــد أن ســاءت صحتــه 
حيــث فــارق الحيــاة يف غرفــة يف العمليــات يف متــام الســاعة الثالثــة مــن صبــاح اليــوم 
التــايل متأثــراً بجراحــة حيــث كان قــد أصيــب يف رشايــن قلبــه ورئتــه، وكانــت الســلطات 
ــن  ــم م ــة ومنعته ــة كندكوس ــايل قري ــزت أه ــن واحتج ــا إىل القريت ــلت رشطته ــد أرس ق
الخــروج لئــا تتطــور األحــداث وبــدأت بتحقيقاتهــا محاولــة جعــل املوضــوع شــخصياً وال 
عاقــه لــه مبســالة اعتــداء األكــراد عــى قرانــا اآلشــورية وأول فعــل لصالــح املجــرم شــريدل 
هــو أنهــم ســحبوا ســيارته مــن ســاحة الجرميــة حــال وصولهــم اليهــا، وبــدأ املتحذلقــون 
واالنتهازيــون وأجهــزة الســلطة الكرديــة ببــث الخــر عــى أنــه عــداء شــخي بــن القاتــل 
ــن  ــاذا مل تحــل اإلشــكالية املوجــودة ب ــن أســال غــري ســؤال واحــد وهــو مل ــول، ل واملقت

أهــايل القريتــن مــدة 5	 عامــاً مــن الحكــم الكــردي؟

والجديــر ذكــره يف االعتــداءات الكرديــة عــى قرانــا اآلشــورية والتــي ال تعــد لكرتهــا 
ــم تكــن مانكيــش بأفضــل حــال مــن كندكوســة فبعــد أن أغتصــب أكــر مــن ثلثــي  فل
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قريــة مانكيــش وحــرص ســكانها يف الزاويــة الشــالية مــن القريــة وحتــى هــذا الثلــث 
هنــاك قرابــة ثاثــون بيتــاً كرديــاً متداخــاً بينهــم، ودخــول األكــراد وســكنهم يف مانكيــش 
حصــل يف منتصــف الســبعينات عندمــا تــم ترحيــل بعــض القــرى املجــاورة التابعــة إىل 
جعفــر بيســفي الــذي زار املطــران حنــا قلــو يف حينهــا وطلــب منــه أن يســمح لهــؤالء 
ــدن  ــداد أو م ــون يف بغ ــا يعمل ــث أصحابه ــة حي ــوت الفارغ ــكنوا البي ــن أن يس املرحل
ــه عمــل  ــق املطــران عــى أن ــم يعيشــون يف خــارج العــراق، فواف ــة أخــرى أو انه عراقي
ــش  ــة مانكي ــن ناحي ــروج م ــوا الخ ــم رفض ــار قراه ــن اع ــم م ــم وبالرغ ــريي، اال انه خ
ــش  ــس اغاجــان اعــار مانكي ــة رسكي ــت حمل ــد ان تضمن وارصوا عــى اســتيطانها، وبع
قــرر اهــايل الناحيــة هــدم جميــع دورهــم واعــادة بناءهــا مــن جديــد يف محاولــة لتطهــري 
الثلــث املتبقــي مــن مانكيــش مــن االســتيطان الكــردي املتغلغــل يف ربوعهــا اآلشــورية 
العريقــة، ومــع ذلــك فاملســتوطنن األكــراد مل يرتضــوا بســلب ثلثــي الناحيــة، بــل وارصوا 
عــى البقــاء فيهــا، وعندمــا رفــض أهــل القريــة ذلــك لجــأوا األكــراد كاملعتــاد إىل التهديــد 
والوعيــد، فتــم القبــض عــى املهنــدس بولــس مــن أهــايل ناحيــة مانكيــش مــن قبــل 0	 
مســلحاً كرديــاً عشــائرياً، وقيــل لــه بالحــرف ))ســوف تقتــل إذا مل توافــق عــى بنــاء دور 
ســكنيه لنــا ضمــن حملــة البنــاء الجديــدة يف مانكيــش((، وقــد راجــع املذكــور محافظــة 
دهــوك شــاكياً حالــه، ولكــن ال إجــراءات قانونيــة تقــوم بهــا الســلطات املحليــة إذا كان 
ــذي ال  ــكام املعســول ال ــري ال ــد التشــي غ ــا!!.. وال نســمع عن ــدي أو الجــاين كردي املعت
ــف  ــا، ونتســاءل كي ــة وهــذا هــو حالن ــة الكردي ــي وال يســمن، هــذه هــي الحكوم يغن
ســيكون حالنــا يف املســتقبل إذا اســتقلوا عــن العــراق وأعلنــوا )دولتهــم!!(...؟؟ بالتأكيــد 
لــن يكــون أفضــل مــا نــراه اليــوم، إذن فلنســارع إىل وحدتنــا والعمــل معــاً ولنطالــب 
بحقوقنــا ومبنطقــة آمنــة نحمــي أنفســنا ونحمــي أوالدنــا مــن القتــل واالبتــزاز واإلرهــاب 

الــذي ياحقنــا حتــى يف املناطــق التــي تســمى باآلمــن. 

عاش العراق موحداً وعاش شعبه متحداً 

هرمز زيا بوبو 

16 – كانون األول – 2007
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إىل ایـدن أقصو مع التقدير

يبــدو إن الفكــر العراقــي تجــاه اآلشــورين ســكان العــراق األصليــن مــا زال يــراوح 

مكانــه ومل يطــرأ عليــه أي تغيــري، ومــا زال سياســيونا وكُتابنــا يســريون عــى نهــج 

الحكومــات القومجيــة والشــوفينية الســابقة، واملتمثلــة بإلغــاء وجودنــا القومــي وتغريبنا 

ــا مــن االنتــاء الوطنــي، رغــم  ــة وحرمانن ــا التاريخي ــا العــراق والغــاء جذورن عــن وطنن

التضحيــات الجســيمة واملواقــف الوطنيــة املرشفــة منــذ تأســيس الدولــة العراقيــة والتــي 

تفتقــر اليهــا معظــم التكتــات السياســية والدينيــة الحاكمــة اليــوم والتــي ال هــم لهــا 

غــري فــرض اجندتهــا املذهبيــة أو القوميــة وإن كانــت عــى حســاب املصلحــة الوطنيــة 

ــي الســيد  ــادي الكــردي يف االتحــاد الوطن ــا للعــراق، وكان تزامــن ترصيحــات القي العلي

مــا بختيــار يف عــدم امتــاك الكلدواشــورين أرض فيــا يســمى بـــ )كــرـ دســتان( مــع 

املذكــرة الصــادرة مــن مجلــس وزراء حكومــة املالــي التــي نعتتنــا بالجاليــة املســيحية، 

دليــل قاطــع عــى عنرصيتهــم وعــدم اميانهــم بحقــوق املواطنــة ألبنــاء شــعبنا والعيــش 

املشــرك، وقــد انتقدنــا املوقفــن يف مقــال ســابق ومل نكــن نتصــور إن الســيد ايــدن أقصــو 

املدافــع عــن حقــوق الركــان يف كركــوك يتحــى بنفــس النهــج يف هضم حقــوق االخرين، 

ولكــن كاشــة اضطهــاد شــعبنا كان ينقصهــا ممثــل الركــان ليدلــوا هــو االخــر بدلــوه يف 

تغريــب شــعبنا وتريكــه بعــد معانــاة التعريــب والتكريــد وليعــود بذاكرتنــا إىل املــآيس 

ــاب  ــكان الكت ــة، ف ــة العثاني ــريك والدول ــان الحكــم ال ــا شــعبنا اب ــي لقيه ــات الت والوي

الــذي صــدر يف العــام املــايض 007	 والــذي شــاهدته مؤخــراً للســيد ايــدن اقصــو بعنــوان 

» كركــوك ـ رصاع النفــط ورحلــة البقــاء » ال يختلــف يف مضمونــه مــا يخــص شــعبنا عــا 

رصح بــه مــا بختيــار ومــا كتبتــه حكومــة املالــي، وقــد جــاء فيــه وعــى الصفحــة 		 

مــا يــي » تعيــش يف كركــوك ثــاث قوميــات رئيســية )الركــان، الكــرد، العــرب( وعــى 

الصفحــة 		 يقــول )وهنــاك املســيحيون وهــم مجموعــة صغــرية نســبياً يســكنون محلــة 

ــة  ــوا اللغ ــدم وتكلم ــذ الق ــوك من ــدان ســكنوا كرك ــة ســموا بالكل ــم يف القلع خاصــة به

الركانيــة وحتــى ان كتبهــم الدينيــة وادعيتهــم كانــت بالركيــة(.
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لــي نقــف عــى الحقيقــة التــي ينكرهــا معظــم السياســين والحــكام ومــن 

ــاً،  ــخ قلي ــاق التاري ــور يف أع ــن الغ ــا م ــد لن ــدن أقصــو الب ــا املحــرم آي ــم كاتبن ضمنه

ــة  ــا الديني ــن وأحزابن ــا املؤدلج ــن كتابن ــد م ــه العدي ــل من ــذي يخج ــخ ال ــذا التاري ه

واملذهبيــة أو القومجيــة والتــي ال تــرى غــري مصالحهــا الفئويــة والحزبيــة أمــام اعينهــا، 

فــا يخفــى عــى أحــد أن بــاد الرافديــن واملتمثلــة بعــراق اليــوم هــو بلــد الحضــارات 

ــى  ــام 		6 ق.م ع ــوى ع ــا نين ــقطت عاصمته ــي س ــورية الت ــة واآلش ــومرية والبابلي الس

ــا وخــريات انهرهــا وحضــارة شــعبها، ومل  ــوز مدنه ــن الطامعــن بكن ــد الفــرس وامليدي ي

ــاد  ــول الب ــو يف ط ــدن أقص ــيد اي ــا الس ــا لن ــي ذكره ــات الت ــر للقومي ــا ذك ــن يومه يك

ــة  ــة الرشقي ــا بالزردشــتيه، وفتحــت البواب ــرشوا فيه ــرس وب ــاد الف ــا، فحكــم الب وعرضه

لبــاد مــا بــن النهريــن لدخــول أقــوام مختلفــة، ولكــن ســكان البــاد اآلشــوريون أمنــوا 

ــه مــن قبــل املســيحين إلنقاذهــم  ــذي رحــب ب باملســيحية إىل حــن مجــيء اإلســام ال

مــن االضطهــاد الفــاريس، ودخــل العــرب عــن طريــق اإلســام إىل بــاد النهريــن واعتنــق 

العديــد مــن ســكانها األصليــن اإلســام دينــاً وألســباب مختلفــة بضمنهــا اإلميــان، واخــذ 

اإلســام بالتوســع يف طــول البــاد وعرضهــا وأصبــح املســيحيون الســكان األصليــن للبــاد 

اهــل ذمــة وغربــاء يف بلدهــم، فدخلــت شــعوب مختلفــة اإلســام واســتغلته يف توســيع 

نفوذهــا القومــي، وكان القــرن األول للهجــرة بدايــة للتغيــري يف الركيبــة الســكانية 

ــري الســكاين واضحــاً بعــد حكــم  ــح التغي ــة وباألخــص يف املناطــق الســهلية واصب واالثني

ــيحياً،  ــورياً مس ــد أن كان آش ــامياً بع ــاً اس ــح عربي ــنة 750م فاصب ــداد س ــين بغ العباس

ويذكــر املــؤرخ آدم متــز إن عــدد النصــارى يف عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب الذيــن 

كانــوا يدفعــون الجزيــة يف ســواد العــراق مــن اهــل الذمــة كانــوا خمســائة ألــف إنســان 

ــوب،  ــة العباســية يف مناطــق الوســط والجن ــن الدول ــاً يف زم ــة عــرش الف واصبحــوا أربع

ــة  ــة والديني ــا االثني ــى هويته ــت ع ــن حافظ ــن النهري ــا ب ــاد م ــن إن ب ــر املؤرخ ويذك

واللغويــة رغــم ســقوط كيانهــا الســيايس لتفوقهــا الحضــاري والثقــايف عــى مــن حكمهــا 

مــن الطامعــن كاألخمنيــن واالغريــق والفرثيــن حتــى األلــف الثانيــة للميــاد حيــث إن 

الغــزاة الجــدد كانــت غايتهــم تدمــري اصحــاب األرض وانتزاعهــا مــن أصحابهــا الرشعيــن 

واالســتقرار فيهــا، ويقــول العامــة واملــؤرخ الكبــري هرمــز ابونــا يف كتــاب اآلشــوريون بعــد 

ســقوط نينــوى ـ املجلــد الثامــن ـ وعــى هامــش الصفحــة 5	 مــا يــي » حكــم الســالة 

اإليلخانيــة التــي اسســها هوالكــو ســنة 58		 م انتهــى رســمياً ســنة 6			 م حــن تــويف 
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ســعيدخان مــن دون أن يكــون لــه وريــث يخلفــه يف الســلطة، وبســبب اســتمرار الحروب 

واملصادمــات بــن الفصائــل املغوليــة الطامعــة بالســلطة منــذ مقتــل آرغــون خــال ســنة 

	9		 م فــإن بــاد مــا بــن النهريــن كانــت قــد تحولــت إىل ســاحة معركــة بــن مراكــز 

الغــزاة املتصارعــة عــى الســلطة، ولقــد كانــت وفــاة أبــو ســعيد بدايــة لفصــل أخــر أكــر 

دمويــة حيــث عاثــت املجموعــات الــرك ـ مغوليــة يف البــاد فســاداً، ومنــذ ســنة 6			م 

ــة مــن  ــان الســاالت الركاني ــاين للعــراق خــال 		5	/6	5	 ف ــال العث ــى االحت وحت

الجائريــن ودولتــي الخــروف األســود واألبيــض حولــوا العــراق إىل ســاحة اقتتــال تحمــل 

فيهــا الســكان األصليــن الويــات مــن القتــل والســلب والنهــب واملجاعــات وغريهــا مــن 

املــآيس، وعــى الصفحــة 6	 ومــن نفــس املجلــد يقــول » زلــزال تيمــور لنــك مثــل قمــة 

االضطهــادات التــي تعرضــت لهــا كنيســة املــرشق منــذ 95		 وعــى أثــره فــإن الخارطــة 

الدميوغرافيــة يف بــاد مــا بــن النهريــن تغــريت بشــكل واضــح حيــث تــم القضــاء عــى 

ــق  ــازر يف املناط ــن املج ــلم م ــن مل يس ــهلية، يف ح ــق الس ــيحي يف املناط ــود املس الوج

ــم  ــع اخوته ــور م ــال آش ــاً إىل جب ــوء مؤقت ــا يف اللج ــوا خاله ــن نجح ــة إال الذي املتموج

مــن الســكان األصليــن الســاكنن هنــاك الن تيمورلنــك وجيوشــه مل يغامــروا بغزوهــا أو 

ــم  ــك حيــث تظهــر خارطــة االقالي ــام بذل ــه القي ــد محاولت عــى األقــل ال يوجــد مــا يؤي

التــي نكبــت بغــزوه قيامــه بالحــوم حــول وطــن القبائــل اآلشــورية املســتقلة يف تيــاري 

ــاً  ــة املجــاورة الســيا يف املنطقــة املمتــدة جنوب وحــكاري وإخوانهــم يف املناطــق الجبلي

إىل جبــل القــوش وجبــل طــور عبديــن غربــاً، وبــكل تأكيــد تــرك هجــوم تيمورلنــك آثــاره 

املدمــرة ممثــا بقتــل املايــن وتدمــري املــدن والقــرى التــي ميكــن التعــرف عــى خرائبهــا 

لغايــة يومنــا هــذا يف الكثــري مــن املناطــق الســهلية واملتموجــة.

ــا  ــز ابون ــري األب هرم ــؤرخ الكب ــة وامل ــه العام ــا قال ــه مب ــخ واحداث ــنخترص التاري س

وعــى الصفحــة )	( مــن املجلــد الخامــس مــن اآلشــوريون بعــد ســقوط نينــوى )وهكــذا 

ــوريون  ــح اآلش ــة، أن أصب ــارص الغريب ــتقرار العن ــف واس ــة لزح ــة النهائي ــت النتيج كان

ــة  ــة مهيمن ــورية اكري ــة اآلش ــدن التاريخي ــتقرون يف امل ــح املس ــم، واصب ــة يف وطنه أقلي

عــى مقــدرات البــاد، وكــا قلنــا فــأن االســتثناء الوحيــد كان ذلــك الصمــود اإلســطوري 

الــذي أظهــره آشــوريو تيــاري وحــكاري وطــور عبديــن ومقاومتهــم املســتمرة والناجحــة 

ــن  ــة م ــة الباقي ــم يف حــن حــول البقي ــزاة للســيطرة عــى وطنه ــع محــاوالت الغ لجمي

هــذا الشــعب إىل حالــة اســتعباد اقتصــادي وســيايس واجتاعــي، فأصحــاب األرض 
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ــا  ــة مبوجبه ــة أجتاعي ــي حال ــي ه ــة الت ــون بالرعي ــوا يعرف ــا أصبح ــن تاريخي الرشعي

أصبــح اآلشــوريون شــبه عبيــد يف وطنهــم ويف أرض آبائهــم وأجدادهــم لألغــوات األكــراد 

ــراك والعــرب. واألفشــار واألت

أمــا عــن التســميات املتعــددة لشــعبنا والتــي يحــاول جميــع الحــكام مــن ترســيخها 

ــه  ــا كتب ــرأ لكــم م ــاء شــعبنا فســوف نق ومحــاوالت الفصــل املتعمــدة واملكشــوفة ألبن

ــد  ــوريون بع ــن اآلش ــن م ــد الثام ــا يف املجل ــز ابون ــري األب هرم ــؤرخ الكب ــة وامل العام

ــة  ــوان: الكنيســة الكلداني ــوى يف الفقــرة العــارشة وعــى الصفحــة )0	( بعن ســقوط نين

نتــاج االنحطــاط العثــاين والتدخــل الغــريب: ومنــذ أن وجــدت رومــا موطــئ قــدم لهــا 

عــى الــراب اآلســيوي ســنة 6	5	 م فإنهــا وبــدون كلــل وملــل حاولــت بــكل األســاليب 

شــن حمــات تقســيم وتفرقــة لكنيســة املــرشق بهــدف أخضعاهــا، فقــد ســعت وبشــكل 

علنــي عــى تقســيمها وأحــداث الشــقاق يف صفوفهــا، وخاضــت معــارك عديــدة لهــذه 

الغايــة ورغــم سلســلة الفشــل الــذي لحقهــا فأنهــا ظلــت تواصــل حملتهــا إىل أن نضجــت 

ــاذج  ــد من ــة أن نج ــا، وال غراب ــق هدفه ــة لتحقي ــة والداخلي ــية الدولي ــروف السياس الظ

ــنوات 	55	م، 580	م، 	68	 م، 778	م،  ــال الس ــه خ ــيأيت تفصيل ــا س ــا ـ ك ملحاوالته

هــذه املحــاوالت كانــت محصلتهــا النهائيــة قيــام الكنيســة الكلدانيــة، وطائفــة الكلــدان 

والتــي تزامنــت مــع قيــام املذابــح الرهيبــة لبدرخــان بــك ســنة 		8	م ضــد أتباع كنيســة 

املــرشق يف بــاد تيــاري وحــكاري والتــي قضــت عــى عــرشات األلــوف مــن أبنــاء القبائــل 

اآلشــورية التــي كانــت متثــل القلعــة الحصينــة للمســيحين جميعــاً.

يتضــح جليــاً مــن قــراءة هــذه األســطر مــن التاريــخ املطــوي والــذي باعتقــادي ليــس 

ــدان يف  ــزال وجــود املســيحين الكل ــاول اخت ــذي ح ــدن أقصــو ال ــن الســيد أي ــاً ع خافي

ــذ  ــة من ــن تكلمــوا الركي قلعــة كاور أي قلعــة الكفــرة حســب املفهــوم اإلســامي والذي

ــة بعــد أن  ــن تعلمــوا اللغــة الركاني ــر اآلشــورين الذي ــم ليذك ــه، ث القــدم حســب قول

ــا وايــران. جلبهــم اإلنكليــز مــن تركي

ــوك  ــط كرك ــة نف ــوا يف رشك ــن عمل ــورين الذي ــو أن اآلش ــدن أقص ــيد اي ــم الس ليعل

ــن املمكــن جــداً  ــوك وم ــح ليســوا مــن ســكنة كرك ــة، صحي ــاء عــن املنطق ليســوا بغرب

أن يكونــوا مــن الهاربــن مــن مذابــح يزدجــر الــذي فــرض عــى املســيحين الزردشــتية 

أو املــوت، وفضــل 50000	 مســيحي املــوت يف كركــوك عــى أن يدينــوا بالزردشــتية، أو 
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مــن مذابــح املغــول وحلفائهــم األتــراك واالكــراد، ولكــن عــى أي حــال فمعظمهــم مــن 

ســكنة لــواء املوصــل أبــان الدولــة العثانيــة وبعــد عــام 		9	 انقســم تواجدهــم بــن 

العــراق وتركيــا، واصبحــت قراهــم يف منطقــة بــرواري بــاال ومنطقــة صبنــا ومنطقــة نــريوا 

ــاع الكنيســة  ريــكان وبعــض قــرى زاخــو والتابعــة جميعهــا ملحافظــة دهــوك ومــن اتب

الرشقيــة اآلشــورية داخــل حــدود العــراق أمــا القــرى الواقعــة ضمــن حــكاري أصبحــت 

ــم  ــت أراضيه ــم أصبح ــة فمعظمه ــة الكلداني ــن الكنيس ــقائهم م ــا اش ــا أم ــة لركي تابع

داخــل الحــدود العراقيــة ومل تخلــوا العديــد مــن القــرى مــن اتبــاع الكنيســة الكلدانيــة 

ــا  ــتقرت يف تركي ــي اس ــرى الت ــب الق ــا وأن كان أغل ــدود تركي ــن ح ــت ضم ــي أصبح الت

بعــد الحــرب العامليــة األوىل مــن اتبــاع كنيســة الرسيــان األرثوذكــس، وفشــلت محــاوالت 

شــعبنا ومســاعيهم لضــم مناطقهــم يف حــكاري إىل العــراق، وللعديــد مــن ابنــاء شــعبنا 

الســاكنن يف مناطــق حــكاري كانــوا ومــا زالــوا ميلكــون أرايض زراعيــة يف منطقــة بــرواري 

بــاال وقــرى صبنــا وزاخــو ونــريوا ريــكان التابعــة ملحافظــة دهــوك حاليــاً ومحافظــة نينوى 

ســابقاً، اســتقروا فيهــا بعــد أن تركــوا مســاكنهم العاصيــة يف حــكاري، فاآلشــوريون يا ســيد 

أيــدن أقصــو ليســوا مــن تركيــا وال إيــران فهــذا موطنهــم وليــس لآلشــوري موطــن غــري 

ــأرض العــراق  هــذا، أمــا القادمــن مــن ســمرقند والبنجــاب واألقطــار االخــرى طمعــاً ب

وخرياتــه فــا زالــوا يتصارعــون فيــا بينهــم عــى الهريســة، ونحــن اصحــاب األرض والبلد 

ــن اعينكــم ليســتقر  ــى تضعــون الحــق ب ــران، مت ــا واي ــاء قادمــن مــن تركي ــح غرب نصب

ــاء  ــم ابن ــا، لينع ــم منه ــي قدمت ــدول الت ــم بال ــون صاتك ــى تقطع ــه ومت ــراق وأبنائ الع

ــط هــم الســكان  ــا أن اآلشــورين املســيحين فق ــده، وال اقصــد هن ــراق بخــريات بل الع

األصليــن للعــراق، فاأللــوف التــي اعتنقــت اإلســام مــن ابنــاء هــذا البلد والي ســبب كان، 

فهــم ابنــاء اصــاء لهــذا البلــد عربيــاً كان أم تركانيــاً أم كرديــاً والكثــري مــن املــدن تقــر 

مبــا نقولــه ويعرفــون أصولهــم وفصولهــم وال زالــت هنــاك صــات قرابــة وابنــاء عمومــة 

ــات الكيلومــرات وعــى ســبيل  ــن مســيحين اشــورين واســام عــرب وعــى بعــد مئ ب

ــا  ــدر منه ــذي ينح ــورين وال ــد اآلش ــة عن ــاز املعروف ــرية الب ــرص فعش ــس الح ــال ولي املث

الجــرال آغــا بطــرس تقابلهــا نفــس العشــرية مــن املســلمن العــرب يف تكريــت وســامراء، 

واهــايل رشقــاط )مدينــة آشــور( مــن عشــرية الجبــور يقــرون بانتائهــم اآلشــوري وحتــى 

أســم العشــرية يقولــون انــه جــاء مــن الجــر حيــث اجــروا عــى اعتنــاق اإلســام، وعنــد 

التقــاء احدهــم بآشــوري مســيحي يســميه بأبــن العــم، كــا كان املرحــوم اللــواء الركــن 



			

ســعيد حمــو قلــو املعــروف يف الجيــش العراقــي واملحســوب عــى الركــان يف الرشــيدية 

)أو تلعفــر( باملوصــل هــو أبــن عــم املرحــوم املطــران حنــا قلــو مطــران دهــوك الســابق 

ــرية  ــود إىل عش ــم تع ــال إن اصوله ــخصياً وق ــر ش ــذا األم ــران ه ــوم املط ــر يل املرح وذك

مــار بيشــوع التــي ينحــدر منهــا املرحــوم املطــران يوســف خنانيشــوع مطــران كنيســة 

ــم  ــا ث ــة يف دشــت اورمي ــه الواقع ــة قل ــة هــي قري ــم األصلي املــرشق اآلشــورية، وقريته

ــد  ــاك العدي ــدوزي عــى مناطــق اشــنوية، وهن ــد الراون ــري محم ــح م ــان مذاب ــوا أب هرب

ــوري  ــم اآلش ــي بانتإمئه ــري والصابونج ــت العم ــل كبي ــة باملوص ــات املعروف ــن البيوت م

ــتقبل  ــن املس ــوف م ــن الخ ــتعربوا، وإذ مل يك ــلموا واس ــف اس ــم كي ــة قصصه ومعروف

الغامــض ولــو وجــد نســمة مــن الدميقراطيــة املفقــودة لتجــى لنــا اصــول الكثــري مــن 

قــادة اليــوم كيــف اســتعربوا واســتكردوا أو تركــوا بعــد أن اعتنقــوا اإلســام، وكل هــذا 

ــذا  ــاري إىل ه ــل والحض ــم األصي ــع بانتائه ــعر الجمي ــو أن يش ــم ه ــن امله ــم ولك ال يه

البلــد ال أن ينبــش أثــاره ويحطمهــا إللغــاء تراثــه أو يبيعهــا يف الســوق العامليــة، أو يحاول 

تقســيمه إىل تســميات قوميــة وعرقيــة ال صلــة لهــا بهــذه األرض املرتويــة بدمــاء ابنائهــا، 

ثــم يتفاخــر لنــا بوطنيتــه املزيفــة، فنحــن نقــول أن العــراق للعراقيــن جميعــاً مبختلــف 

ــل  ــا عــن هــذا الوطــن مــن قب ــة، ولكــن تغريبن ــة والديني ــة والعرقي انتاءاتهــم املذهبي

ــا  ــة لحكــم العــراق هــو م ــات املتعاقب ــل الحكوم ــن قب ــادة م البعــض وكــا جــرت الع

ال نقبلــه ولــن نقبلــه بــل ندافــع عــن حقنــا يف الوجــود عــى أرضنــا التاريخيــة، وليــس 

ــعوره  ــة لش ــا يف األرض واملواطن ــن حقن ــا ع ــذي يغربن ــذه األرض إال ال ــن ه ــب ع الغري

الغــري وطنــي والغــري عراقــي وانتائــه البعيــد عــن هــذه األرض وال يريــد أن يكــون هنــاك 

ــه الحضــاري ليســتطيع الســري يف مخططــه التقســيمي الخــايل مــن  مــن يدعــي بانتائ

االجنــدة الوطنيــة التــي يفتخــر بهــا جميــع العراقيــن عــى اختــاف انتاءاتهــم العرقيــة 

واملذهبيــة، وهــو مــا يتجــى اليــوم لنــا ولرشفــاء العراقيــن كيــف يــدور الــرصاع، وكــا 

يقــول املثــل العراقــي )البجــي عــى الهريســة مــو عــى الحســن(، ومل يتبــاىك قــادة اليــوم 

وحكامهــا عــى اآلثــار وحضــارة هــذا البلــد الــذي حــاول املحتــل أن يدمرهــا عــن بكــرة 

ــي  ــري الت ــات النهــب والســلب والتدم ــه، فعملي ــة ل ــر أهمي ــت أك ــا فالهريســة كان أبيه

شــاهدناه يف طــول البــاد وعرضهــا بالتأكيــد مل تكــن تختلــف كثــرياً عنــد ســقوط نينــوى 

وبابــل عــى يــد الغــزاة والطامعــن وكأن التاريــخ يعيــد نفســه، إضافــة إىل فتــح الحــدود 

ــل الغريــب عــى  ــاء، وتفضي ــاء العــراق االبري أمــام مــن هــب ودب ليدخــل ويقتــل ابن



			

أبــن البلــد، وعــى ســبيل املثــال وليــس الحــرص ُخصصــت 0	% مــن املقاعــد الدراســية 

ــا ورفعــت  ــران وتركي ــن إي ــن م ــراد القادم ــة األك ــردي للطلب ــم الك ــات يف اإلقلي للجامع

النســبة للســنة الدراســية الحاليــة إىل 0	%، يف حــن مينــع الطــاب اآلشــورين الســاكنن 

يف بغــداد واملوصــل مــن الدراســة فيهــا كــون البطاقــة التموينيــة ليســت مــن محافظــات 

اإلقليــم، حتــى األمريــكان يحاولــون اليــوم الحفــاظ عــى تــراث امــريكا مــن خــال الحفاظ 

عــى تــراث الهنــود الحمــر ســكان أمريــكا األصليــن وتســمية الصناعــات بتلــك االســاء 

التــي اســتعملها الهنــود الحمــر ومثــال ذلــك صواريــخ )توماهــوك( وهــي تســمية 

ــريويك  ــيارات ش ــال وس ــاب أو للقت ــع االخش ــتعملها لقط ــي كان يس ــأس الت ــة للف هندي

داللــة عــى منطقــة للهنــود الحمــر وطائــرات أباتــي نســبة إىل احــدى قبائــل الهنــود، 

ــل  ــا ب ــون فيه ــي يعيش ــى األرض الت ــوداً ع ــا كان موج ــو م ــداً مح ــون أب ــم ال يحاول فه

يحاولــون الحفــاظ عليــه ويحرمونــه ألنــه تــراث بلدهــم الــذي يعيشــون فيــه وينتمــون 

اليــه، وكذلــك بالنســبة إىل الرجنيــس الســكان األصليــن ألســراليا، فلــاذا نحــاول نحــن 

محــو تــراث هــذا البلــد العظيــم الــذي تديــن لــه البرشيــة...؟ وملــاذا نجعلــه بــا ورثــة 

رشعيــن...؟ هــل هــو انتقــام اليهــود مــن اســيادهم أم مــاذا...!!!؟ رمبــا... فعاقــة اليهــود 

جيــدة مــع معظــم الــدول واألقــوام إال مــع...!!؟؟؟

ال نريــد الخــوض يف هــذا االتجــاه الــذي نحــن عــى ثقــة بــأن الســيد أيــدن أقصــو 

ــذي صــدر يف  ــه » الســطوح املتصدعــة » ال ــه يف مؤلف ــب عن ــد كت ــا وق ــر من ــه أك يعرف

ــاء  ــا عــن الوطــن يصــب يف نفــس االتجــاه إلضعــاف االنت بغــداد عــام 006	، وتغريبن

الوطنــي والســري يف مخططــات التقســيم ونهــب خــريات البلــد، نتمنــى مــن الســيد آيــدن 

أقصــو أن ال يقلــد االخريــن يف كتاباتــه، وأن يكــون صادقــاً يف كتابــة التاريــخ الــذي نعرفــه 

ــاً  ــاً صف ــه ولنقــف جميع ــا يكتب ــاس م ــا، ليصــدق الن ــخ بلدن ــا وتاري ــه تاريخن ــداً ألن جي

واحــداً ضــد مخططــات التقســيم ومحــو تــراث بلدنــا العظيــم.

عاش العراق موحداً وعاش شعبه متحداً

 هرمز زيا بوبو 

4 – كانون الثاين – 2008



			

حصاد الذكرى الخامسة عى االحتالل األمريي للعراق... 

انهــا الذكــرى الخامســة للغــزو األمريــي واحتــال العــراق الــذي بــدأت فصولــه يف 
8	/	/ 	00	 ولتنتهــي بســقوط بغــداد يف التاســع مــن نيســان مــن نفــس العــام بهــدف 
إزالــة أســلحة الدمــار الشــامل التــي ال وجــود لهــا أصــاً، حيــث دخــل شــعب العــراق أثــر 
ذلــك ســنوات طويلــة مــن الحصــار والحرمــان قبــل غــزوه بســبب هــذه الحجــة الزائفــة، 
وأصبــح الهــدف واضحــاً بعــد مــرور خمــس ســنوات مــن الغــزو األمريــي الغاشــم التــي 
ــة  ــه التحتي ــي وتدمــري بنيت ــت الشــعب العراق ــوب هــو تفتي ــأن املطل ــع ب ــت للجمي أثب
ــظ  ــزاة مح ــل الغ ــن قب ــة م ــل االثري ــة باب ــري مدين ــن تدم ــة، ومل تك ــه العريق وحضارت
صدفــة، بــل كانــت مدروســة بعنايــة ودقــه ليــأيت قــرار اليونيســيف مرسعــاً إللغائهــا مــن 
ــر واألعــار  ــن التحري ــه، فبعــد خمــس ســنوات م ــذي يجــب حايت ــراث العاملــي ال ال
حســب قولهــم يصبــح العــراق أخطــر دولــة يف العــامل أمنيــاً وأول دولــة منكوبــة تواجــه 
أخطــاراً بيئيــة حســب تقاريــر الصليــب األحمــر الدوليــة ومنظمــة العفــو الدوليــة، وواقع 
ــي يعيشــها  ــة والحقيقــة الت ــه املنظــات الدولي ــا تقول الشــعب العراقــي اســتناداً إىل م
الشــعب العراقــي، هــي املايــن الهاربــة واملهجــرة والبائســة واملايــن التــي تفتقــر إىل 
املــاء والكهربــاء والخدمــات الصحيــة وتفتقــر إىل ابســط الخدمــات اإلنســانية واكــر مــن 
مليــون عاطــل عــن العمــل، إضافــة إىل تــردي الســلك التعليمــي بــكل مراحلــه، وتصفيــة 
ــا  ــر ك ــزو أو التحري ــزات الغ ــار منج ــي باختص ــذه ه ــا، ه ــة وتهجريه ــول العراقي العق
يحلــو للبعــض قولــه، وميكــن تشــبيه حقيقــة التحريــر بنــر امللــح عــى جــروح العراقيــن 
الذيــن جرحــوا أيــام النظــام الســابق فجــاء األمريــكان ومــن معهــم لينــروا امللــح فــوق 
اجســادهم املثخنــة بجــراح الحــروب واملــآيس التــي رافقتهــا، فلــم ينقطــع عــن ســمعنا 
ــزاز، جثــث  ــة، واالبت ــل، واالختطــاف، والرسق لخمــس ســنوات مضــت مصطلحــات، القت
ــات،  ــاري، هاون ــفة، انتح ــة ناس ــرة، أحزم ــوات متفج ــات، عب ــة، مفخخ ــة الهوي مجهول
ــات  ــارات متناحــرة، اتهام ــة، تي ــط، اســتقالة وزراء بالجمل ــب نف ــرات، تهري قصــف طائ
ــوم والتــي فاقــت عــرشات  ــة، إضافــة إىل الفســاد املســترشي يف اركان الحكــم الي متبادل
ــام النظــام الســابق، التــي بــدأ العراقيــون يرحمــون عليهــا،  املــرات مــا كانــت عليــه أي
أمــا املصالحــة الوطنيــة التــي أصبحــت عنوانــاً ال معنــى لــه غــري اســتمرار الحالــة التــي 



			

ــل  ــتمرار مسلس ــة، واس ــعارات الزائف ــذه الش ــي به ــان العراق ــتهاك اإلنس ــها واس نعيش
ــط  ــب النف ــتمرار تهري ــات، واس ــفة واملفخخ ــوات الناس ــام والعب ــح واالنتق ــل والذب القت
ــراق الدميقراطــي  ــاء الع ــة واحــدة لبن ــن دون أن توضــع لبن ــراق م ــروات الع ــة ث ورسق
الــذي يتبجحــون بــه، وبعــد كل مؤمتــر مصالحــة ينعقــد نشــاهد تصاعــد عمليــات القتــل 
واالرهــاب واملفخخــات وعمليــات عســكرية أما شــعبنا اآلشــوري أو املســيحي كــا يبتغيه 
معظــم السياســين العراقيــن أن يســمى اليــوم ال لــيء إال إســتجابة ملطاليــب أو نوايــا 
الاعبــن الكبــار للســري يف مخططاتهــم التفتيتيــة، فنحــن الحلقــة االضعــف يف املعادلــة 
ــة  ــاة العراقي ــا املعان ــة والتــي ال يكــرث لهــا أحــد، فإضافــة إىل تحملن السياســية العراقي
ــا يحكــم  ــة، ونظامن ــن وغــري قومي ــري دي ــا غ ــة كونن ــا مضاعف ــع، فمعاناتن أســوة بالجمي
ــاس االخــاص  ــى أس ــس ع ــة، ولي ــة والتبعي ــة واملذهبي ــة القومي ــاس املحاصص ــى أس ع
للعــراق والوطنيــة املفقــودة أو الكفــاءة التــي يفتقــر اليهــا معظــم الحــكام، ومل يكتفــوا 
بتهميشــنا وغمــط حقوقنــا بــل ســعوا إىل تهجرينــا ورسقتنــا وقتلنــا، وكل ينعتنــا حســب 
مزاجــه أو مصلحتــه فتــارة نصبــح عربــاً وتــارة أخــرى نصبــح كــرداً ثــم جاليــة مســيحية، 
ال أرض لنــا عــى هــذا الوطــن، أمــا قرانــا يف الشــال العراقــي الــذي أصبــح إقليــاً كرديــاً 
ــى  ــاءوا وع ــا ش ــه ويخططــون ويقســمون كيف ــون في ــث يفصل فحــدث وال حــرج حي
أهوائهــم وأطاعهــم التــي ال تقــف عنــد حــد معــن حيــث يســيل لعابهــم إلضافــة ســهل 
نينــوى إىل إقليمهــم املزعــوم وقــد أدخلــوا رشكات أجنبيــة تجــاوزاً عــى حــدود محافظــة 
ــوى  ــب عــن النفــط يف الســهل، وهــو الهــدف مــن تســمية محافظــة نين ــوى للتنقي نين
مبحافظــة املوصــل وبــدون قــرار رســمي ليســهل عليهــم قضــم بعــض االقضيــة والنواحــي 
وضمهــا إىل اإلقليــم الكــردي املزعــوم، والجديــر ذكــره حــول موضــوع ضــم الســهل إىل 
ــذي أختطــف يف  ــم الكــردي هــو معارضــة الشــهيد املطــران بولــص فــرج رحــو ال اإلقلي
ــة حيــث عــر عــى  ــادي آمثــة مجهول ــل بأي التاســع والعرشيــن مــن شــباط املــايض وقت
جثتــه بعــد أســبوعن مــن اختطافــه هــذا األمــر بالرغــم مــن املغريــات التــي قدمــت لــه 
لكنــه وقــف وقفــة األبطــال الشــجعان ورفــض مبــدأ التقســيات العنرصيــة وأرص عــى 
عــراق واحــد موحــد أرضــاً وشــعباً، وقــد وجهــت أصابــع االتهــام إىل املليشــيات الكرديــة 
ــذي اختطــف  ــب ال ــو الجان ــة املوصــل وه ــن مدين ــرس م ــب االي ــى الجان املســيطرة ع
فيــه املطــران وقتــل حايتــه الثــاث بوحشــية، ويف نفــس الجانــب الــذي تســيطر عليــه 
املليشــيات الكرديــة عــر عــى جثــان املطــران بولــص، ومــا يؤكــد هــذا االتهــام إضافــة 
إىل ســيطرة املليشــيات الكرديــة عــى املنطقــة هــو موقــف املطــران املعــارض ملخططــات 
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األكــراد التقســيمية، وتفيــد املعلومــات الــواردة مــن مدينــة دهــوك إن املجرمــن أتصلــوا 
مبطرانيــة دهــوك وطلبــوا رقــم هاتــف مطرانيــة املوصــل وتــم لهــم ذلــك، حيــث أتصــل 
ــة  ــن مطراني ــة م ــوا علي ــذي حصل ــم ال ــل وبالرق ــة املوص ــس يف مطراني ــون بالق املجرم
ــت  ــث كان ــم حي ــة املطــران وحســب توجيهاته دهــوك وذهــب القــس وعــر عــى جث
نصــف مدفونــه واحيطــت مبــادة الجــص البيضــاء وســحب خــط أبيــض بالجــص أيضــاً إىل 
الشــارع العــام ليســهل العثــور عليــه، فالســؤال الــذي يطــرح نفســه أيعقــل إن اإلرهابيــن 
الذيــن اختطفــوا املطــران وقتلــوه ال يعرفــون رقــم تلفــون املطرانيــة يف املوصــل ولكنهــم 
ــن  ــغ ع ــهم للتبلي ــدون أنفس ــاذا يجه ــم مل ــوك....؟؟!!! ث ــة ده ــون مطراني ــون تلف يعرف
ــة املوصــل ومــن  ــواردة مــن مدين ــد املعلومــات ال ــه...!!!!؟، كــا تفي مــكان وجــود جثت
ــأن املطــران تعــرض إىل  املقربــن الذيــن شــاهدوا جثــان املطــران بولــص فــرج رحــو ب
التعذيــب حيــث ظهــرت عــى الجانــب األيــرس مــن وجهــه وعينــه وأنفــه أثــار حــروق 
ــات،  ــتعملة يف البطاري ــزاب املس ــادة التي ــون م ــل أن تك ــن املحتم ــة وم ــادة كيميائي مب
وســارعت الســلطات مبرسحيــة القبــض عــى أحــد الجنــاة إلبعــاد أصابــع االتهــام الشــعبي 
ــة  ــا مبرسحي ــي تذكرن ــاب، والت ــمونه اإلره ــا يس ــا مب ــة وإلصاقه ــيات الكردي ــن املليش ع
القبــض عــى قتلــة الشــهيد فرنســيس يوســف شــابو عضــو الرملــان الكــردي الــذي اغتيــل 
يف دهــوك يف بدايــة التســعينات بالقــرب مــن داره، بســبب قولــه هنــاك تجــاوزات مــن 
ــا اآلشــورية ونحــن بصــدد رفــع التجــاوزات عنهــا وهــو ضمــن وفــد  األكــراد عــى قران
برملــاين يــزور أوربــا، وال زال القاتــل حــراً طليقــاً يقــوم مبهامــه التــي يكلــف بهــا ومعروفــة 

للجميــع نــوع املهــام التــي يكلــف بهــا. 

عــذراً ايهــا القــاري لعــي خرجــت عــن عنــوان املوضــوع األصــي ألهميــة مقتــل مثلــث 
الرحمــة املطــران بولــص فــرج رحــو واهميــة كشــف الجنــاة واملســؤولن عــن هــذه الجرمية 
ــراق  ــال الع ــة الحت ــرى الخامس ــد إىل الذك ــات. لنع ــد العقوب ــبتهم بأش ــراء ومحاس النك
والتــي كان حصادهــا بالنســبة إىل شــعبنا ال يتعــدى ومل يشــاهد غــري القتــل والذبــح بطــرق 
مختلفــة مل يشــهدها العراقيــن مــن قبــل، إىل جانــب ترشيدنــا وتهجرينــا وســلب أراضينــا 
وتكريدنــا والغــاء هويتنــا القوميــة والوطنيــة وتشــويه حضارتنــا وتاريخنــا وتفجــر كنائســنا 
وإهانــة وقتــل رجــال ديننــا واختطــاف رجالنــا وأطفالنــا وابتزازنــا، واجبارنــا عــى اعتنــاق 
اإلســام أو دفــع الجزيــة، وغلــق أبــواب العمــل يف وجوهنــا، وجــل مــا جنينــاه هــو الوقــوف 
ــاه  ــذي فدين ــا ال ــن وطنن ــا م ــة لتهجرين ــفارات االجنبي ــدة والس ــم املتح ــواب األم ــى أب ع
بــأرواح شــبابنا الغاليــة، وأصبحــت أرقــام املهاجريــن مــن ابنــاء شــعبنا تهــدد وجودنــا عــى 
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أرض الوطــن، هــذا التهجــري والقتــل الــذي بــدأ مــن أيــام هوالكــو وجنكيزخــان ومذابــح 
بدرخــان والحــرب الكونيــة األوىل والثانيــة ومذبحــة ســميى وإىل يومنــا هــذا، يــوم بعــد 
ــن هــو  ــذي يحــري الكثريي ــامل، والســؤال ال أخــر تتضاعــف دياســبورا شــعبنا يف أنحــاء الع
ــه...؟ مــع جــل  ــه وجريان ملــاذا يســتهدف شــعبنا املســامل بــدون ذنــب اقرفــه تجــاه وطن
ــر  ــى م ــن أجــل بادهــم وع ــوا م ــن ضح ــكل الذي ــاء ول ــن الرشف ــكل العراقي ــي ل احرام
األزمنــة والعصــور أقــول أن شــعبنا اآلشــوري ميثــل اليــوم منوذجــاً فريــداً لوحــدة العــراق 
ــد مــن يف  ــدة العدي أرضــاً وشــعباً فمــن الطبيعــي أن يكــون مســتهدفاً ومهمشــاً ألن أجن
الســاحة السياســية اليــوم هــو متزيــق العــراق وتفتيتــه فــا مصلحــة لهــم بدعــم شــعبنا 
وحايتــه ولهــذا تتاطمــه أمــواج االحتــواء يف التعريــب والتكريــد والتهميــش والتطنيــش 
واإلرصار عــى تســميتنا باملســيحين فقــط ليســهل احتوائنــا يف أجنــدة متزيــق العــراق، الن 
شــعبنا ال مصلحــة لــه بتمزيــق العــراق ومصلحتــه فقــط تكمــن يف وحــدة العــراق أرضــاً 
وشــعباً وهــو مــا يؤمــن بــه وضحــى مــن أجلــه وغــري هــذه االجنــدة ومــن يتبناهــا تصــب 
يف املصالــح الشــخصية وال تهــدف إىل غــري ذلــك، وإذا كان البــد مــن الفدراليــات املذهبيــة 
ــى  ــا ع ــاول البعــض متريره ــي يح ــع والت ــدة مواضي ــا يف ع ــا عنه ــي تكلمن ــة والت والعرقي
شــعبنا وألهــداف مســتقبلية محفوفــة باملخاطــر، عــى شــعبنا االنتبــاه والحــذر مــن هــذه 
املخططــات التدمرييــة لشــعبنا، فعلينــا يف هــذه الحالــة أن نطالب بإقليم مســتقل يف ســهل 
نينــوى إضافــة إىل مناطقنــا املســتكردة بعــد عــام 	96	 باتفــاق مــع الركــان وااليزيديــن 
ــذي  ــره األمــر ال ــا نعت ــن يف مناطــق تواجــد شــعبنا، وهــو م والشــبك والعــرب املتواجدي
يقلــل مــن خطــورة تقســيم العــراق، ويكــون اإلقليــم منوذجــاً لتعايــش أبنــاء العــراق أخــوة 
متحابــن ال يفرقهــم شــيئاً ويجمعهــم وطــن واحــد أســمه العــراق ال غــري، وإذا مل نتحــرك 
ونبقــى ننتظــر ســاكتن ســنبقى هدفــاً يطمــع بــه الغــري وســتزداد خســائرنا يــوم بعــد يــوم، 
كــا نحمــل القــوات الغازيــة املســؤولية الكاملــة مــا آلــت اليــه أوضــاع العــراق وشــعبه 
عامــة ووضــع شــعبنا خاصــة ونطالبــه بالكــف عــن أطــاق يــد البعــض يف القتــل والذبــح 
واالســتئثار بالســلطة مــن دون رقيــب أو محاســبة وعــدم التفريــق بن أبنــاء العــراق وإذا مل 

يكــن مبقدورهــا هــذا األمــر فالرحيــل مــن أرض العــراق أفضــل لهــا مــن البقــاء. 

عاش العراق موحداً وعاش شعبه متحدا

هرمز زيا بوبو 

نيسان – 2008 
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تضامنوا مع باسم بلو وال تتضامنوا مع عمليات التكريد 

بالرغــم مــن كــوين ال اميــل إىل سياســات الحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية ومواقفهــا 

الخجولــة والقنوعــة باألمــر الواقــع، لكنــي اقــف إىل جانــب الســيد باســم بلــو قامئقــام 

ــوم،  ــردي املزع ــم الك ــه إىل اإلقلي ــض ضم ــوى ورف ــهل نين ــوع س ــول موض ــف ح تلكي

ــذا  ــة، وه ــاإلدارة الذاتي ــاء ب ــدم االكتف ــعبنا وع ــاء ش ــة ألبن ــة بالفدرالي ــه باملطالب واطالب

مــا فهمنــاه مــن خــال املذكــرات التــي اطلعنــا عليهــا مؤخــراً عــر صفحــات االنرنيــت 

والواقــع الــذي نــراه ونشــاهده ونســمعه ونعيشــه يوميــاً تحــت الســلطة الكرديــة مــن 

اعتــداءات وتجــاوزات وقتــل وهضــم للحقــوق وتكريــد واغتصــاب لــألرايض واســتغال 

ــري  ــة والغ ــري قانوني ــاتهم الغ ــم ومارس ــابق يف اضطهاداته ــام الس ــوا النظ ــب فاق املناص

انســانية وال ميكــن إال أن نشــبههم بحركــة عنرصيــة مافيويــة ال تعــرف غــري قانــون الغــاب 

ــم  ــوى إىل اإلقلي ــون بضــم ســهل نين ــن يروجــون ويطالب يف مارســة ســلطتها، وإن الذي

الكــردي مــا هــم إىل حفنــة مــن الحاقديــن عــى انفســهم قبــل أن يكونــوا اعداء لشــعبهم 

ووطنهــم ســمحوا ألنفســهم وارتضــوا الن يكونــوا اداة طيعــة ورذيلــة بيــد محتــي أرضنــا 

ــا، واملذكــرات التــي قدمهــا جوقــة مــن بائعــي انفســهم للحزبــن الكرديــن  ومضطهدين

لهــو دليــل عــى مصداقيــة القائــم مقــام باســم بلــو، واملوقعــن عــى مذكــرات االحتجــاج 

واملقدمــة إىل الســيد ســتيفان دميســتورا ممثــل األمــم املتحــدة يف العــراق اكرهــم 

ــون  ــوا يحمل ــة وأن كان ــوادره املتقدم ــن ك ــردي وم ــي الك ــزب الدميقراط ــاء يف الح أعض

اســاء ملؤسســات شــعبنا وهــو أمــر معــروف لــدى ابنــاء شــعبنا وليــس رساً نكشــفه، أمــا 

منظمــة كلدواشــور للحــزب الشــيوعي الكــردي فــاذا نقــول لهــا إذا كان ســكرتري الحــزب 

الشــيوعي العراقــي متهــم بالتكــرد وعــى لســان أعضائــه الرشفــاء ممــن يتكلمــون عــن 

مذبحــة بشتاشــان التــي نفذهــا الرئيــس الحــايل واعوانــه بالتعــاون مــع النظــام الســابق 

فــا حــال منظمــة كلدواشــور املســكينة التابعــة للحــزب الشــيوعي الكــردي، بقــى مــن 

املوقعــن الغــري االعضــاء يف الحزبــن الكرديــن الســيد منــرود بيتــو الوزيــر الســياحي الذي 

ــا كشــعب مضطهــد  ــي تدافــع عــن وجودن ينفــي شــمولنا بقــرارات األمــم املتحــدة الت

ــن  ــل املوقع ــادة االفاض ــعبنا، وإذا كان الس ــن ش ــه ع ــي بدفاع ــتقلة ويدع ــة مس وقومي
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عــى مذكــرات االحتجــاج ضــد القائــم مقــام باســم بلــو يهمهــم مســتقبل شــعبنا ملــاذا ال 

يتجــرؤون يومــاً بالدفــاع عــن شــعبنا يف مناطــق تواجدهــم ونقــد املارســات االضطهادية 

بحــق شــعبنا، فالدكتــور كوريــال وهــو ابــن قصبــة رسســنك كان حــري بــه أن يدافــع عــن 

أرايض رسســنك املغتصبــة مــن قبــل األكــراد محــاوالً تطبيــق املــادة 0		 مــن الدســتور 

لطــرد األكــراد املســتوطنن فيهــا للعــام 	97	 والعــام 	99	، ولريفــع التجــاوز عــن أرضــه 

ــه ال أن يكــون أداة رخيصــة لتمريــر مخططــات مشــبوهة واجنــدة كرديــة بالضــد  ومال

مــن تطلعــات شــعبنا وهكــذا الســيد الوزيــر الســياحي كان االحــرى بــه أن يطالــب برفــع 

ــا،  ــراد عــن عــرشات القــرى اآلشــورية املســتكردة واملســتوطنة واملتجــاوز عليه ــد األك ي

واملطالبــة مــن األمــم املتحــدة بكشــف الجنــاة ومحاســبتهم عــن الجرائــم التــي ارتكبــت 

ــفت  ــن انكش ــتكردين الذي ــور املس ــف يف طاب ــدراً، ال أن يصط ــا غ ــبابنا ورجالن ــق ش بح

اجندتهــم ملعظــم ابنــاء شــعبنا، وكان فــرض قوائــم خاصــة عــى ابنــاء شــعبنا للمطالبــة 

بالحكــم الــذايت وضــم ســهل نينــوى إىل اإلقليــم الكــردي مؤخــراً ورقــة مكشــوفة دحضــت 

كل النظريــات التــي طاملــا تفلســف بهــا البعــض وخاصــة بعــد التهديــد بقطــع رواتــب 

الحايــات التــي انشــأها رسكيــس آغاجــان يف ســهل نينــوى ملــن يرفــض ضــم ســهل نينــوى 

ــزب  ــة إىل الح ــة التابع ــيات الكردي ــة املليش ــمه إىل قامئ ــم اس ــردي وض ــم الك إىل اإلقلي

ــى  ــوا ع ــن وقع ــأل الذي ــارزاين، ولنس ــعود الب ــه مس ــذي يتزعم ــردي ال ــي الك الدميقراط

مذكــرات االحتجــاج ضــد الســيد باســم بلــو مــاذا تقرحــون للنازحــن مــن ابنــاء شــعبنا 

الذيــن يتوجهــون إىل ناحيــة فائــدة القريبــة مــن دهــوك مللــئ اســتارة خاصــة ليحصلــوا 

عــى املســاعدة التــي وعــدوا بهــا مــن الحكومــة يف بغــداد أن يكتبــوا يف حقــل القوميــة 

ــة...!!  ــل القومي ــا يف حق ــات املســموح كتابته ــردي وهــي القومي ــاين أم ك ــريب أم ترك ع

فرجــو مــن الســادة املحتجــن عنــد دميســتورا واملدافعــن عــن حقــوق شــعبنا يف ســهل 

ــار شــهرياً إضافــة إىل تســعة اشــهر  ــاً رسيعــاً حتــى ال نخــرس 50000	 دين نينــوى جواب

مضــت، ولــكل مطالــب بضــم ســهل نينــوى إىل اإلقليــم الكــردي املزعــوم نقــول لــه حــري 

ــا يف فيشــخابور وديربــون  ــا وأراضين بــه أن يطالــب برفــع االســتيطان الكــردي عــن قران

ومانكيــش ورسســنك وعقــرا والعــرشات مــن القــرى واملطالبــة بكشــف كل الجنــاة 

ومحاســبتهم لجرامئهــم التــي ارتكبوهــا بحــق ابنــاء شــعبنا مــن بدايــة حركتهــم الكرديــة 

ــوى  ــة بضــم ســهل نين ــق مطاليبهــم ســيحق لهــم املطالب ــا هــذا وبعــد تحقي وإىل يومن

ــه ألمــر غريــب حقــاً أن تشــاهد بعــض مــن املوقعــن  ــم الكــردي املزعــوم، إن إىل اإلقلي
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لضــم ســهل نينــوى إىل اإلقليــم الكــردي املزعــوم وقريتــه ضمــن محافظــة دهــوك محتلــة 

ومســتكردة كليــاً أو جزئيــاً وال يتجــرأ باملطالبــة برفــع االســتيطان الكــردي عنهــا ويريــد 

ــم الكــردي  ــوى إىل اإلقلي ــا تبقــى مــن مناطــق غــري مســتكردة يف ســهل نين أن يضــم م

ــي  ــة يدع ــكل وقاح ــي وب ــعبنا القوم ــم ش ــرف بأس ــذي ال يع ــرصي وال ــتيطاين العن االس

الدفــاع عــن حقــوق شــعبنا يف ســهل نينــوى.

ــكل االقــام الرشيفــة التــي يهمهــا  وقبــل أن اختــم كلــايت التــي اعترهــا دعــوة ل

ــع وليســت  مســتقبل شــعبنا بعــدم الســكوت واالنتظــار كــون املوضــوع يخــص الجمي

مشــكلة بــن طرفــن والوقــوف إىل جانــب القائــم مقــام باســم بلــو كأفضــل املواقــف 

بــن املتخاصمــن البعيــدة عــن التكريــد وليــس كأفضــل الخيــارات القوميــة والوطنيــة 

بغــض النظــر عــن انتائــه الســيايس واملطالبــة بحقــوق شــعبنا كاملــة وغــري منقوصــة 

واملطالبــة بتطبيــق املــادة 0		 مــن الدســتور يف دهــوك وزاخــو وعقــرا وليــس يف 

تلكيــف أو مناطــق شــعبنا الغــري مســتكردة، فــإذا كانــت قــرارات النظــام الســابق حــول 

التغيــري الســكاين يف كركــوك مرفوضــة فلــاذا تكــون مقبولــة يف دهــوك، وهنــا تنكشــف 

اللعبــة التــي تلعبهــا القيــادة الكرديــة ومــن التــف حولهــا ومــن املحســوبن عــى ابنــاء 

شــعبنا يف عمليــة الغــاء التســمية القوميــة لشــعبنا ليســهل التوســع عــى حســاب شــعبنا 

ــاً واالكتفــاء باملســيحية لــي ال  ــذي ال يحمــل اســاً قومي تحــت التســمية املســيحية ال

ــري  ــق الغ ــوك واملناط ــري كرك ــدة 0		 يف غ ــق امل ــه وال تطب ــة ب ــة خاص ــب مبنطق يطال

مســتكردة باعتبارنــا أكــراد مســيحين وبهــذا يســهل ضمنــا إىل اإلقليــم الكــردي، ورسقــة 

ــوات  ــرة اص ــة يف بع ــة الواضح ــن االدل ــام 005	 م ــات ع ــراع يف انتخاب ــق االق صنادي

شــعبنا والغــاء وجودنــا القومــي، وكل املؤسســات التــي اسســت بأســاء مذهبيــة 

ــار  ــن اط ــل ضم ــة تدخ ــة الكردي ــن الحكوم ــة م ــة واملدعوم ــمية املركب ــة والتس مختلف

ــة الضــم ارضــاً وشــعباً إىل تســمية  ــر عملي ــا لتمري ــي عــى أرضن ــا القوم ــاء وجودن الغ

غريبــة جــاءت مــع غــزوات املغــول التتــار ومــن بــاد فــارس، فــارض العــراق هــي أرض 

ــة وال  ــر دخيل ــا تعت ــا عداه ــورية وم ــة واآلش ــة والبابلي ــومرية واالكدي ــارات الس الحض

تنســب إىل أرض العــراق، ولقيــادة الحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية التــي يتزعمهــا يونــادم 

كنــا مناشــداً اياهــا كأخــر فرصــة لديهــا ولدينــا التخــاذ موقــف قومــي شــجاع ينــم عــن 

حــس وطنــي وقومــي هــو اآليت:



		0

نقــل معركــة شــعبنا الداخليــة املتمثلــة يف رصاع التســميات والتســابق عــى املناصــب 

والكــرايس ورصاع املذاهــب والكنائــس لتمريــر أجنــدة الغــري إىل رصاع حقيقــي ومعركــة 

حقيقيــة ومصرييــة مــع محتــي أرضنــا ومغتصبيهــا واملطالبــة بالتطبيــع وتطبيــق املــادة 

ــا(( يف دهــوك وزاخــو وعقــرة وكاين مــايس وليــس  ــة قانوني 0		 مــن الدســتور ))املنتهي

ــراد  ــل األك ــة واملســتوطنة مــن قب ــرى املغتصب ــع الق ــة بإخــاء جمي ــف واملطالب يف تلكي

كــا هــم يطالبــون برحيــل العــرب مــن كركــوك، فــإذا كنتــم حركــة قوميــة تدافــع عــن 

حقــوق شــعبها ملــاذا تســكتون عــن املطالبــة بحقوقنــا يف حــن تعرفــون بحقــوق مــن 

ــراف  ــه إال بســحب االع ــا نقول ــم م ــا، وال يت ــبابنا ورشدن ــل ش ــا وقت ــا وقران ــل أرضن احت

باإلقليــم الكــردي املزعــوم عــى أراضينــا وقرانــا ومدننــا وإن كانــت بغــداد تعــرف لهــم 

ــا املرسوقــة وال  ــا ونطالــب بأرضن ــا أن ال نعــرف وال نقبــل مبــا يفــرض علين فمــن واجبن

نقــر بإعــادة أرضنــا إىل ســارقها عندهــا يســقط حقنــا يف املطالبــة بهــا وقــد ثبــت لجميــع 

ابنــاء شــعبنا ولكــم بالتأكيــد أن سياســة الحزبــن الكرديــن هــي الغــاء وجودنــا القومــي 

عــى أرضنــا والغائنــا مــن الوجــود، ومــا يهمهــم هــو الحــاق مــا تبقــى مــن أراضينــا إىل 

إقليمهــم املزعــوم وهــو مــا نلمســه وتلمســونه يوميــاً، والبقــاء عــى عاقاتكــم ومحاولــة 

توطيدهــا لهــو أمــر يدعــو إىل الريبــة والحــذر والشــك ويقودنــا إىل التســاؤل أن الحركــة 

ــات  ــره الحكوم ــذي مل تق ــي اآلشــوري ال ــرار بالوجــود القوم ــاس االق ــى أس ــت ع تأسس

الســابقة واعلنــت الكفــاح املســلح عــام 	98	 لهــذا الســبب فــا بالهــا اليــوم تصــادق 

ــة ولكنهــم  ــا القومي ــان مبحــو هويتن ــذان ال يكتفي ــن الل ــن الكردي ــف مــع الحزب وتتحال

يحاولــون محــو اآلثــار اآلشــورية يف إقليمهــم املزعــوم القتاعنــا مــن جذورنــا، والســؤال 

اآلخــر الــذي نطرحــه ملــاذا القبــول بالدرجــة االدىن مــن الحقــوق فمــن حقنــا أن نتمتــع 

مبــا يتمتــع بــه مــن حقــوق كل مــن العــرب واألكــراد وليــس مــن حــق أحــد أن يتنــازل 

عــن هــذا الحــق وأي مســاومة عــى حقوقنــا تــدرج يف خانــة الخيانــة، فأمــا وطــن موحــد 

ويف خيمــة واحــدة يضمــن حقــوق الجميــع بالتســاوي أو فدراليــة ألبنــاء شــعبنا.

عاش العراق موحداً وعاش شعبه متحداً

هرمز زيا بوبو 

9 – أيار - 2008 



			

نحن لسنا أكراداً يا سيد نجريفان البارزاين

تحــت عنــوان )إقليــم كردســتان.. املــاذ اآلمــن للجميــع( مقالــة بقلــم الســيد 

نجريفــان البــارزاين رئيــس الحكومــة الكرديــة املنشــورة يف جريــدة التآخــي ليــوم األحــد 

9 / ترشيــن الثــاين / 008	 العــدد )5		5 ( يف معــرض رده عــن االتهامــات املوجهــة ضــد 

املليشــيات الكرديــة يف االعتــداءات األخــرية التــي طالــت ابنــاء شــعبنا اآلشــوري املســيحي 

يف مدينــة املوصــل هــذا الــرد الــذي أثــار حفيظتــي للكتابــة والــرد عــى مــا نقلــه مــن 

ــل  ــت ظ ــيحي تح ــوري املس ــعبنا اآلش ــه ش ــذي يعيش ــع ال ــة للواق ــري حقيق ــورة غ ص

حكومتــه وقــد ارسف يف الثنــاء واملديــح عــى حكومتــه وتوزيــع املســاعدات املاليــة عــى 

ــاق حكومــة  ــذ انبث ــاً من ــذي يطالهــم يف املــدن، مدعي ــم االرهــاب ال الهاربــن مــن جحي

اإلقليــم الكــردي بذلنــا جهــوداً مضنيــة لتكريــس الدميقراطيــة وصيانــة حقــوق اإلنســان 

والتعايــش الســلمي الحــر واملشــرك وأصبــح اإلقليــم واحــة لنــرش ثقافــة التســامح بــن 

ــار قراهــم » مســتذكراً  ــمية واع ــات الرس ــم يف املؤسس ــات، وتعيينه ــات والقومي الديان

ــوك  ــرصة وكرك ــم يف الب ــداد أوالً ث ــام 	00	 يف بغ ــن ع ــيحين يف آب م ــتهداف املس اس

فاملوصــل وفجــر العديــد مــن الكنائــس اعقبتهــا تهديــدات خطــرية لحياتهــم وارغامهــم 

عــى تغيــري ديانتهــم متهــاً دولــة العــراق االســامية وتنظياتهــا اإلرهابيــة وهــي نفســها 

التــي اســتهدفت املســيحين يف املوصــل، ويسرســل الســيد نجريفــان البــارزاين يف ابعــاد 

التهــم املوجــه إىل األكــراد بقولــه » عــى صعيــد املصالــح القوميــة فــأن وجــود الكــورد 

املســيحين والكــورد الشــبك وااليزيديــن الكــورد يف املوصــل أمــر رضوري ومهــم بالنســبة 

ــورد  ــيحين والك ــورد املس ــود الك ــأن وج ــة ف ــح القومي ــد املصال ــى صعي ــورد..... وع للك

الشــبك وااليزيديــن يف املوصــل أمــر رضوري ومهــم بالنســبة إىل الكــورد بغيــة الحفــاظ 

عــى التــوازن القومــي هنــاك.

ــة  ــري مقنع ــرات غ ــن تري ــال م ــاء يف املق ــا ج ــى م ــرد ع ــروري ال ــن ال ــن م مل يك

إلبعــاد األكــراد عــن التهــم املوجهــة اليهــم يف اســتهدافهم املســيحين اآلمنــن يف بيوتهــم 

ــون  ــه ك ــاس ل ــول ال أس ــتند إال إىل ق ــي ال تس ــة الت ــة التاريخي ــطحة واملغالط ــوال الش ل



			

املســيحين أكــراداً والــذي اعترنــاه أعــى درجــات االضطهــاد التــي يتعــرض لهــا اإلنســان 

ــق  ــعبنا وبح ــق ش ــة بح ــؤولية وجرمي ــات املس ــى درج ــخص يف أع ــن ش ــا وم يف زمانن

ــن  ــان م ــيد نجريف ــدن الس ــعر ب ــد يقش ــه، وبالتأكي ــراق وحضارت ــخ الع ــانية وتاري اإلنس

ــات االنفــال الســيئة الصيــت  ــات التعريــب التــي تعــرض لهــا األكــراد ومــن عملي عملي

ــة  ــة والدميقراطي ــي الحري ــا ويدع ــل بتكريدن ــف يقب ــه، فكي ــتذكرها يف كام ــي يس والت

ــا يف  والتســامح ومــا إىل ذلــك مــن كام معســول ال يســتند إىل الحقيقــة وهــو يضطهدن

ــارزاين  ــان الب ــيد نجريف ــد الس ــإذا كان يعتق ــلطانه، ف ــه وس ــح بأعال ــذي يتبج ــة ال مقال

بأنــه رشف لنــا أن نكــون أكــراداً فهــو واهــم بالتأكيــد فنحــن لــن يرشفنــا غــري االنتــاء 

إىل العــراق وحضارتــه املتجســدة يف ســومر وبابــل و آشــور فتاريخهــم يشــهد لــه العــامل 

ويقــف مدينــا لــه فيــا وهبــوه للبرشيــة جمعــاء مــن علــم وفــن ويف كافــة املياديــن، 

ويهمنــا يف هــذا الــرد أن نلفــت نظــر أبنــاء شــعبنا اآلشــوري املســيحي ليعرفــوا بأنفســهم 

حقيقــة القــادة األكــراد ونظرتهــم العنرصيــة التــي فاقــت العنرصيــة العربيــة يف طمــس 

ــدم  ــا بع ــاتنا وكتابن ــو مؤسس ــة، وندع ــعبنا التاريخي ــة ش ــة وهوي ــراق االصلي ــة الع هوي

الســكوت والــرد واســتنكار هــذه املغالطــة والوقاحــة التــي متــس مشــاعر شــعبنا وتهينــه 

وباألخــص الُكتـّـاب الذيــن كانــوا ومــا زالــوا يدقــون أســافن التفرقــة املذهبيــة بــن شــعبنا 

ويدافعــون عــن التســميات املذهبيــة وجعلهــا تســميات قوميــة لــريوا نتائــج مهاتراتهــم 

التــي تصــب يف مجــرى التكريــد ليــس إال، فــإذا كان الســيد نجريفــان البــارزاين املربــع يف 

أعــى هــرم الســلطة الكرديــة يصفنــا باألكــراد املســيحين فــا بالــك باملواطــن العــادي 

ــد  ــات التكري ــاً أن عملي ــح جلي ــاً، ويتض ــا يومي ــي تضطهدن ــه الت ــة ل ــات التابع واملؤسس

واالســتياء عــى أراضينــا وتهجرينــا مــا هــي إال سياســة مدروســة ومنظمــة تــويل القيــادة 

ــم  ــي يتكل ــوق اإلنســان الت ــة واملســاواة وحق ــا العدال ــا، أم ــاً خاصــاً به ــة اهتام الكردي

عنهــا الســيد نجريفــان البــارزاين فشــاهدناها يف اغتيــال الشــهيد فرنســيس يوســف شــابو 

وقتــل أدور خوشــابا واغتصــاب وقتــل هيلــن ســاوا وخمــي اوشــانا واخيقــار كوركيــس 

ــوى متبعــن سياســة  ــن غريهــم ومــن مارســاتهم يف قــرى ســهل نين والعــرشات اآلخري

الرهيــب والرغيــب لتكريــد ســهل نينــوى والــذي يعتــره البــارزاين جــزءا مــن اإلقليــم 

املزعــوم، أمــا املســاعدات النقديــة املوزعــة عــى الهاربــن واملهاجريــن مــن أبنــاء شــعبنا 

ــي عــى أرض آشــورية  ــذي بن ــازي ألســبوع واحــد ال ــاح اســواق م ــي ال تســاوي ارب فه

ــاء القــرى ال تســاوي مثــن قريــة واحــدة مــن عــرشات  بــدون وجــه حــق، وتكاليــف بن



			

ــم  ــا واســتكردوها، وتجســدت عدالته ــي اســتوطنوا فيه ــرى اآلشــورية املســيحية الت الق

يف مدينــة دهــوك التــي مل ميلــك البارزانيــون فيهــا شــراً واحــداً مــن األرض يف تاريخهــا 

ــون وال  ــوق القان ــوم ميلكــون أكــر مــن نصــف أرايض املحافظــة كونهــم ف ليصبحــوا الي

ــة بالهــروب إىل  ــا املني ــة، وتحميلن ــون يعــى عليهــم مســتغلن ســلطاتهم الدكتاتوري قان

اإلقليــم الكــردي لحايتهــم فأكــر مــن ثــاث اربــاع املهاجريــن هــم مــن أهــايل املنطقــة 

التــي تركوهــا بعــد عــام 	96	 نتيجــة االضطهــادات الكرديــة وضغوطاتهــم، أمــا التعينات 

يف دوائــر الدولــة فحــدث بــا حــرج فــا يســتطيع أحــد الحصــول عــى وظيفــة اال مــن 

كان مــن املنتمــن إىل حزبهــم ومــن املتعاونــن مــع األجهــزة األمنيــة يف )األســایش( وهــي 

عــى االغلــب محجــوزة ألبنــاء املســؤولن و مقربيهــم، فــرى املئــات مــن شــبابنا اآلشــوري 

املســيحي عاطلــن عــن العمــل لعــدم انتائهــم إىل األحــزاب الكرديــة، وكل مــا جــاء يف 

ــة ال تغــري  ــة إىل املليشــيات الكردي ــات املوجه ــارزاين يف دحــض االتهام ــان الب كام نجريف

مــن الحقيقــة شــيئاً، کــون شــعبنا ميلــك األدلــة الثبوتيــة والحســية عــى تــورط املليشــيات 

الكرديــة يف عمليــات قتــل وتخويــف وتهجــري ابنــاء شــعبنا مــن مدينــة املوصــل، ولســت 

بصــدد اثبــات الحقيقــة ألننــا كشــعب آشــوري ومســيحي عــى قناعــة تامــة وعلــم مبــن 

كان يقــف وراء تلــك العمليــات القــذرة، ولكــن عتبنــا عــى الحكومــة املركزيــة التــي مل 

تكشــف عــن أرسار مــا جــرى يف مدينــة املوصــل لحــد اآلن، ويقــال أن املالــي يســتخدم 

املوضــوع كورقــة ضغــط عــى القيــادة الكرديــة وســوف تكشــف يف الوقــت املناســب أي 

بعــد القطيعــة التامــة بــن املركــز واإلقليــم الكــردي وبالتأكيــد ســوف لــن تظهــر الحقيقــة 

إذا اســتمرت العاقــات بــن املركــز واإلقليــم، ولكــن مــا يهمنــا يف هــذا املقــال هــو عمليــة 

ــا بالجملــة، والتــي خططــوا لهــا قبــل فــرة ليســت بالقصــرية ونســتطيع القــول  تكريدن

منــذ بدايــة االنتخابــات عــام 	99	 واملبــارشة بتأســيس أحــزاب كارتونيــة مذهبيــة تابعــة 

ــة  ــفن الفرق ــة دق اس ــة ومحاول ــعبنا القومي ــات ش ــن تطلع ــد م ــم بالض ــة له وخاضع

بينهــم، ومــن ثــم محاولــة توحيدهــم يف تســمية املســيحين وزج رجــال الديــن يف 

ــاء شــعبنا وعــدم  أمــور ال تخصهــم وليســت مــن شــأنهم والتــي تســببت يف تخبــط ابن

اســتقراره سياســياً، ومل تختلــف األحــزاب العربيــة نظرتهــا إىل شــعبنا فهــي أيضــاً يهمهــا 

ــا للعديــد مــن السياســين بعــدم  تهميــش هويــة شــعبنا القوميــة بالرغــم مــن تحذرين

ــان  ــوم يجاهــر نجريف ــي إمنــا عــى أســاس قومــي، والي ــا عــى أســاس دين التعامــل معن

البــارزاين ويعتــر املســيحين أكــراداً ومــن دون أن يــرد عليــه أحــد الساســة العراقيــن، ومل 



			

يشــعروا لحــد اآلن بخطــورة املخططــات التــي تنتهجهــا القيــادة الكرديــة، علــاً أن صــدام 

ــام 977	  ــاء ع ــعبنا يف إحص ــه ش ــر في ــذي اج ــي وال ــه التاريخ ــن خطئ ــر ع ــن كف حس

باختيــار القوميــة العربيــة أو الكرديــة يف اســتارة االحصــاء بقولــه يف قاعــة املحكمــة أن 

املســيحين يف القــرى الشــالية ليســوا أكــراداً إمنــا هــم آشــورين وكلدانيــن ومــن ســكان 

العــراق القدامــى ))بعــد فــوات األوان((. 

ــة بالوقــوف  ــة والديني ــة وأحــث مؤسســاتنا القومي ــا املناضل ــاً أذكــر جاهرين وختام

بحــزم وقــوة ضــد مخططــات التكريــد املســتمرة بحــق شــعبنا اآلشــوري املســيحي الــذي 

يلغــي فيهــا ليــس فقــط تاريخنــا امنــا يلغــي تاريــخ العــراق وحضارتــه والتــي ترمــي إىل 

قضــم أراضينــا وتوســيع الرقعــة الجغرافيــة لإلقليــم الكــردي املزعــوم كهــدف آين والــذي 

يهــدف إىل تقســيم العــراق كهــدف اســراتيجي، مطالبــن كل القــوى العراقيــة بالوقــوف 

إىل جانبنــا كعراقيــن للحفــاظ عــى وحــدة العــراق ارضــاً وشــعباً. 

عاش العراق موحداً وعاش شعبه متحداً. 

هرمز زيا بوبو 

21 - ترين الثاين - 2008
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مارينا عزیز تختطف وتغتصب وتقتل أمام أنظار الجميع

ــة  ــودة يف قري ــا املول ــاة آشــورية ذات التســعة عــرش ربيع ــز فت ــك عزي ــا اوميل مارين
هيزانــي التابعــة إداريــاً إىل ناحيــة رسســنك قضــاء العاديــة والتابعــة حزبيــاً إىل مقــرات 
الحــزب الدميقراطــي الكــردي الــذي يتزعمــه مســعود البــارزاين يف قضــاء عقــرا، انتمــى 
والدهــا ووالدتهــا إىل الحــزب املذكــور ظنــاً منهــا إن بانتائهــم ســوف يتخلصــون مــن 
ــارزاين مــن  رشور اعضــاء الحــزب ومســؤوليه وباألخــص مــن خــوال الســيد مســعود الب
الزيباريــن الذيــن يضطهــدون الجميــع يف املنطقــة بــدون أن يكــون مبقــدور أحــد ردعهــم 
وإيقافهــم عنــد حدهــم، فجــاء اختطــاف الفتــاة الريئــة مارينــا بتاريــخ 5	 كانــون األول 
ــده  ــاط وال ــد ضب ــن أح ــه أب ــاري وصديق ــیمدار رىض الزيب ــرم س ــد املج ــى ي / 008	 ع
املدعــو مصطفــی الدوســي الذيــن يجولــون يف املنطقــة بســياراتهم الفارهــة عابثــن يف 
املنطقــة كــا شــاءوا باعتبارهــم فــوق القانــون وال أحــد يجــرأ عــى الوقــوف يف وجوههــم 
املجرمــة وعيونهــم الرشيــرة وترصفاتهــم العبثيــة، وبعــد انطــاق حملــة التفتيــش مــن 
قبــل والدهــا واملقربــن منــه ملعرفــة مصــري الفتــاة املفقــودة ومراجعــة الدوائــر املســؤولة 
ومقــر الحــزب الدميقراطــي الكــردي يف عقــرا الــذي أبــدى املســؤول فيــه اســتيائه مــن 
ــوا عــى علــم مســبق باملوضــوع  ــاة، وكأنهــم كان القامئــن بالبحــث والتفتيــش عــن الفت
ومصــري الفتــاة التــي عــر عليهــا بقــرب القريــة مرميــة يف ميــاه نهــر الخــازر الــذي ميــر 
بالقــرب مــن القريــة بعــد اغتصابهــا وقتلهــا مــن قبــل ابــن الزيبــاري وجاوزتــه بتاريــخ 
ــه  ــر ان ــدو األم ــا ليب ــام عــى فقدانه ــرور )0	 ( أي ــون األول / 008	 أي بعــد م 		 / كان
انتحــار إىل جانــب مبارشتهــم ببــث الدعايــة بــن املواطنــن ومنــذ اليــوم األول لفقدانهــا 
ــن  ــه كل م ــذي ينفي ــر ال ــو األم ــي وه ــرض نف ــة وم ــة بكآب ــت مصاب ــاة كان ــون الفت ك
عرفهــا عــن قــرب، ولكــن اللعبــة مل تنطــي عــى أحــد حيــث شــوهد جــرح عــى حنكهــا 
وتأكــدت عمليــة اغتصابهــا كــا مل تظهــر عــى الجثــة آثــار الغــرق باملــاء ما أكــد للجميع 
بــان الفتــاة قــد قتلــت ورميــت يف املــاء حديثــاً إلخفــاء جرميتهــم الشــنعاء بحــق الفتــاة 
املغــدورة وهــو مــا أكــده الحقــاً تقريــر الطــب العــديل يف مدينــة دهــوك حيــث نقلــت 
إليــه بعــد العثــور عــى جثتهــا، ولعائلــة الزيبــاري بــاع طويــل ومعــروف بجرائــم القتــل 
واالغتصــاب واالعتــداء ليــس عــى أبنــاء شــعبنا فقــط إمنــا عــى األكــراد أيضــا، فــكان جــد 
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املجــرم املدعــو زبیــر محمــود أغــا الزيبــاري مــن أكــر املجرمــن املرتزقــة الذيــن قتلــوا 
ــة  ــن بداي ــع العصــاة )البيشــمركة( م ــم م ــوا قراهــم بحجــة تعاونه ــاء شــعبنا وحرق أبن
الحركــة الكرديــة حتــى تــم تســميمه مــن قبــل النظــام الســابق بعــد أن انكشــف أمــره 
ــا ضــد شــعبنا  ــي كان يقــوم به ــم الت ــة وأن الجرائ ــادة الكردي ــه الــرسي مــع القي بتعاون
وأبنــاء جلدتــه كان هدفهــا اإلســاءة إىل النظــام الحاكــم أمــام الــرأي العــام العاملــي إضافــة 
إىل تكريــد القــرى التــي كان ينــزح منهــا أبنــاء شــعبنا نتيجــة لظلــم النظــام والبيشــمركة 
معــاً، فــا عجــب أن يكــون املجــرم ســیمدار خــري خلفــاً لجــده زبــري الــذي اعتــدى عــى 
ديــر الراهبــات يف قريــة ارادن وقتــل العديــد مــن شــباب ورجــال القريــة، ولكــن العجــب 
يف مراســل عينــكاوا كــوم الــذي أجــري لقــاء مــع شــقيق مارينــا محــاوالً تســويف القضيــة 
ــدون  ــي ال تخطــو خطــوة واحــدة ب ــة باملوضــوع والت ــات األمني ــام الجه ــار اهت وإظه
ــود  ــر محم ــاري أوالد زبی ــال الزيب ــقيقه ش ــاري( وش ــرم )رىض الزيب ــد املج ــة وال موافق
ــاء شــعبنا يف تلــك املنطقــة خاصــًة  ــاري املعروفــن باعتداءاتهــم املتكــررة عــى أبن الزيب
عندمــا ذيــل لقــاءه باتصــال هاتفــي عــن مصــدر أمنــي رفــض اإلفصــاح عــن اســمه مؤكدا 
قولــه ))ال ميكــن لجرميــة ترتكــب بحــق فتــاة مســيحية يف إقليــم كردســتان أن متــر بــدون 
أن يتلقــى فاعلوهــا أشــد العقــاب(( وتعقيبــاً عــى هــذه الجملــة املعســولة التــي تغــازل 
ــي  ــا عــى عقولهــم والت ــاء شــعبنا محــاوالً الضحــك به ــن عــن الســاحة مــن أبن البعيدي
ــه  ــة مقرف ــت الجرمي ــاذا إذا كان ــم.. م ــى أكاذيبه ــول رداً ع ــاب قوســن نق ــا ق وضعناه
ــده املســؤول العســكري يف املنطقــة..؟  ــل وال ــة أو مــن قب ــل هــذه الجمل ــل قائ مــن قب
ولدحــض صحــة هــذه الجملــة املعســولة نذكــر قائلهــا وكاتبهــا وأبنــاء شــعبنا باملغــدورة 
هيلــن ســاوا التــي كانــت تعمــل عنــد عزالديــن بــرواري عضــو املكتــب الســيايس للحــزب 
الدميقراطــي الكردســتاين والتــي عــروا عــى جثتهــا املتفســخة يف العــراء بعــد أشــهر مــن 
ــي أصبحــت يف  ــرواري والت ــن ب ــا ومل تكــن تتنقــل إال يف ســيارة املســؤول عزالدي فقدانه
طــي النســيان، كــا نذكــر شــعبنا باملغــدورة خمــي أوشــانا التــي قتلــت هــي األخــرى 
مــن قبــل املدعــو تحســن كمــي أحــد كــوادر الحــزب الدميقراطــي الكــردي وبأوامــره، 
ــراد مســؤولن  ــل األك ــن قب ــاء شــعبنا م ــت بحــق أبن ــي ارتكب ــم الت ــرية هــي الجرائ وكث
كانــوا أم عاديــن متســائلن مــن قائــل الجملــة التــي وضعناهــا قــاب قوســن إن كانــت 
مقولتــه تجانــب الحقيقــة التــي يعرفهــا الجميــع بــأن ال إجــراء يتخــذ ضــد األكــراد الذيــن 
يقرفــون جرائــم بحــق أبنــاء شــعبنا، ومــا زالــت عمليــة قتــل الراعــي أدور خوشــابا مــن 

منطقــة نهلــة والــذي أخــرج مــن الســجن ليقتــل بتلــك الوحشــية ماثلــة أمــام أعيننــا. 
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ــورط  ــة ت ــات صح ــا وإلثب ــل الشــابة مارين ــة اغتصــاب وقت ــره يف عملي ــر ذك والجدي
املســؤولن يف عقــرا يف هــذه الجرميــة النكــراء هــي علمهــم املســبق قبــل العثــور عــى 
جثــة الفتــاة باملوقــع الــذي ســرمي فيــه الفتــاة، حيــث تــم إبــاغ أهــايل القــرى بالتفتيش 
ــاة لكنهــم مل يعــروا عــى  ــة الفت ــه عــى جث ــذي عــر في ــاة يف املوقــع ال ــة الفت عــن جث
ــك  ــاً يف ذل ــت أص ــد رمي ــن ق ــة مل تك ــق الن الجث ــش الدقي ــن التفتي ــم م ــة بالرغ الجث
ــاء يف  ــة امل ــوص لضحال ــش وال إىل الغ ــن التفتي ــري م ــاج إىل الكث ــع ال يحت ــع واملوق املوق
ذلــك املوقــع حيــث يســتطع أي شــخص مــن رؤيــة قــاع املــاء بالعــن املجــردة، ومشــاركة 
ــات صحــة  ــة إلثب ــة هــي مجــرد مســألة إعامي ــور عــى الجث الغــواص األمريــي يف العث
عمليــة غــرق الفتــاة التــي مل تنطــي عــى أحــد والتــي أكدهــا الطــب العــديل الحقــاً بــأن 
الفتــاة قــد اغتصبــت وقتلــت ورميــت يف املــاء حديثــا، واألســئلة الــذي تفــرض نفســها يف 

هــذه الجرميــة املكشــوفة هــي:

1 - مــن أيــن عرفــت الســلطة بــأن الفتــاة ســيعرث عــى جثتهــا يف املــاء قبــل رميهــا 

وقبــل معرفــة مصــري الفتــاة املفقــودة..؟ 

ــل ومل  ــت ومل تقت ــد غرق ــاة ق ــأن الفت ــاس ب ــم الن ــرم أن يوه ــاول املج ــاذا يح 2- مل

ــة..؟  ــوهد يف املنطق ــا وش ــرم معروف ــن املج ــب إذا مل يك تغتص

3- أي مجــرم هــذا الــذي يســتطيع أن يبــث الدعايــة ويتناقلهــا النــاس کــون الفتــاة 

كانــت مصابــة بالكآبــة ومريضــة نفســياً 

4- ملــاذا أكــدت الســلطات التفتيــش يف ذلــك املوقــع الــذي عــرثوا عــى الجثــة قبــل 

رميهــا فيــه.

ــأن الفتــاة ســتقتل وترمــي يف املــاء قبــل أيــام مــن   5- كيــف عرفــت الســلطات ب

قتلهــا ورميهــا يف املــاء؟

ــذوا  ــن نف ــن الذي ــول املجرم ــوم ح ــي تح ــبهة الت ــئلة والش ــن األس ــري م ــاك الكث هن
جرميتهــم الشــنعاء بــدم بــارد بحــق الفتــاة مارينــا والذيــن كانــوا يتواجــدون يف القريــة 
وشــوهدوا مــن قبــل األهــايل بســياراتهم يف املنطقــة وللبعــض منهــم عاقات مشــبوهة مع 
بعــض الفاســدين يف القريــة وخاصــة بعــد أن تــم فتــح مقــر ملنظمــة الحــزب الدميقراطــي 
الكــردي مســتغلن املســاكن التــي بناهــا الســيد رسكيــس آغاجــان يف القريــة مــا ســهل 
ــخ املنطقــة إال  ــة وأن هكــذا جرميــة مل تحــدث يف تاري ــة تواجدهــم يف القري ــرر عملي وب
بعــد فتــح هــذا املقــر املشــبوه ملنظمــة هــذا الحــزب العنــرصي التكريــدي ملــؤه القتلــة 
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واملجرمــن. وحقيقــة نحــن ال ننتظــر مــن قتلــة ومجرمــن وأفــراد عصابــات ومافيــا غــري 
الــذي نشــاهده بــأم أعيننــا يف أرجــاء العــراق كلــه، وكان التهجــري األخــري يف مدينــة املوصل 
ألبنــاء شــعبنا املســيحي خــري دليــل عــى جرامئهــم وانتهاكاتهــم ألبســط حقــوق اإلنســان، 
ــال األمريــي وسياســاتها  ــوم يقــع يف املقــام األول عــى قــوات االحت ولكــن العتــب والل
التمزيقيــة لبلدنــا والتــي ســلمتهم الســلطة وأطلقــت أياديهــم امللطخــة بدمــاء العراقيــن 
ــر  ــود الحم ــم بالهن ــل أجداده ــا فع ــعبه، ك ــه وش ــه وحضارت ــراق وتاريخ ــوا بالع ليعبث
الســكان األصليــن ألمريــكا، وأن قبــول اآلالف مــن أبنــاء شــعبنا مهاجريــن إىل امــريكا دليــل 
ــاء شــعبنا بهــدف  ــي تشــن ضــد أبن ــل واإلرهــاب الت ــات القت تواطــئ فاضــح مــع عصاب
تكريدهــم وتكريــد مناطقهــم لتصــب يف مجــرى التقســيم الــذي تعمــل ألجلــه القيــادة 
الكرديــة، واملضحــك املبــي تســمع بــن الحــن واآلخــر صوتــاً هنــا وآخــر هنــاك يعتــذرون 
باســم الشــعب الكــردي مــن بعــض الجرائــم واملذابــح التــي ارتكبوهــا بحــق شــعبنا عــر 
التاريــخ وهــم مــا يزالــون يرتكبونهــا يوميــاً كــا جــرى للمغــدورة مارينــا التــي اختطفــت 
ــريون يف  ــا ويف عقــر دارهــا واملختطــف معــروف وشــاهده الكث ــا وأحبائه ــن أهله مــن ب
املنطقــة بســيارته، فــا ميكــن لفــارة دخــول القريــة أو املنطقــة مــن دون أن يشــاهدها 
العــرشات مــن ســكنة تلــك املنطقــة، ولكــن الرهيــب املفــروض عــى رقابهم مــن الحكومة 
الكرديــة الغــري عادلــة التــي ال تعــرف معنــى للقانــون وحقــوق اإلنســان واملتمثلــة بخــوال 
الســيد مســعود البــارزاين تجعــل الجميــع طرشــان وعميــان، والســلطة عندهــم وســيلة 
لرشعنــة اعتداءاتهــم وتجاوزاتهــم وإخفــاء جرامئهــم التــي باتــت رائحتهــا تزكــم األنــوف يف 
جميــع أنحــاء العــراق، ومل يبقــى لنــا ســوى مناشــدة الخرييــن ومنظــات حقــوق اإلنســان 
والــرأي العــام العاملــي لانتبــاه ملــا يجــري ألبنــاء شــعبنا العراقــي عامــة وشــعبنا اآلشــوري 
املســيحي خاصــة املهــدد بالتهجــري القــرسي واالنقــراض والــزوال من عــى أرضــه التاريخية 
بفعــل الجرائــم التــي ترتكــب بحقــه مــن قبــل اإلرهــاب الكــردي وحكومتهــم املافيويــة، 
وجرميــة اختطــاف واغتصــاب وقتــل مارینــا اوميلــك عزيــز يف عقــر دارهــا خــري دليــل عــى 
أقوالنــا، وختامــاً نقــول لهــؤالء املجرمــن كلــا زادت جرامئكــم بحــق شــعبنا كلــا اقربــت 

نهايتكــم املحتومــة عــى يــد أبنــاء العــراق الغيــارى وأن غــد لناظــره قريــب. 

عاش العراق موحداً وعاش شعبه متحداً.

هرمز زيا بوبو / 15 - كانون الثاين - 2009 
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اآلسايش الكردية جهاز للقمع واإلرهاب، مقتل 

املغدورة مارينا منوذجـاً!!

دوائــر االســايش الكرديــة أو دوائــر األمــن بالعربيــة والتي عرفناهــا يف النظام الســابق 

كأدوات للتنكيــل والرصــد واســتغال املواطنــن وخداعهــم ظهــرت الينــا مجــدداً وبــزي 

ــن  ــن اآلمن ــل باملواطن ــدة يف التنكي ــاليب وطــرق جدي ــردي وبنشــاط مضاعــف وبأس ك

مســتغلن الســلطات التــي منحــت لهــم لتحقيــق مــآرب شــخصية واشــباع رغبــات ولــوي 

عنــق الحقيقــة كيفــا شــاءوا، وكانــت قضيــة الفتــاة املغــدورة مارينــا اوميلــك عزيــز التــي 

عــر عــى جثتهــا بتاريــخ 		 / كانــون األول/ 008	 بعــد عــرشة أيــام مــن اختطافهــا مــن 

داخــل قريتهــا هيــزاين يف منطقــة نهلــة والتــي كتبنــا بعــض مــن تفاصيلهــا قــد أخــذت 

بعــداً إنســانياً بعدمــا حاولــت بعــض املنظــات االجنبيــة املعنيــة بالدفــاع عــن حقــوق 

ــا  ــوي عنقه ــراد ل ــؤولن األك ــاول املس ــي يح ــة الت ــة الحقيق ــل إىل معرف ــان التوص اإلنس

وتصويرهــا كيفــا شــاءوا بعــد تعــرض أهلهــا وأهــايل القــرى املجــاورة مــن أبنــاء شــعبنا 

إىل الرهيــب والرغيــب وامــاء مــا يقولونــه عليهــم إلبعاد الشــبهات عــن ابناء املســؤولن 

الذيــن اقرفــوا جرميتهــم النكــراء أمــام أعــن الجميــع، فبعــد أن قبضــت االســايش الكردية 

عــى أبــن خالهــا بعــد مــرور أكــر مــن شــهرين عــى الجرميــة متهــاً ايــاه بعاقــة غراميــة 

ــن  ــاً ع ــل دفاع ــاه بالقت ــاً إي ــرت مته ــض عــى شــقيقها ال ــى القب ــا الق ــاة ك ــع الفت م

رشف العائلــة، تــم تصويــر هــذا الســناريو يف رشيــط فديــو كيــف تــم اختطافهــا وقتلهــا 

ورميهــا يف املــاء مــن قبــل شــقيقها الــرت ليكــون لديهــم مستمســكاً مســجاً يعــرف فيــه 

القاتــل بجرميتــه إلبعــاد الشــبهة عــن املجرمــن الحقيقــن، بعــد هــذه املرسحيــة الهزيلــة 

التــي اخرجتهــا األســايش الكرديــة يف عقــرا كان البــد لنــا وكتابــة الحقيقــة املغيبــة بقــوة 

االســايش والحكومــة الكرديــة التــي تتاعــب مبصــري املواطنــن وبحياتهــم بــدل الحفــاظ 

عليهــا وحايتهــم مــن االعتــداءات، وقبــل أن اســتعرض عمليــة اختطافهــا ليكــن يف علــم 

القــارئ أن املدعــو الــرت اوميلــك عزيــز شــقيق املغــدورة مارينــا ال يســتطيع اختطــاف 

دجاجــة وقتلهــا فكيــف يقــوم بأختطــاف شــقيقته وقتلهــا ومــاذا كان يفعــل بهــا لعــرشة 



		0

ــر الطبــي  ــذي القيــت يف املــاء حســب التقري ــوم ال ــام....؟ حيــث قتلــت يف نفــس الي أي

ــف  ــة األضع ــه الحلق ــايش رأوا في ــن األس ــا، ولك ــل دفنه ــاهدوها قب ــن ش ــة الذي ومعاين

إلمــاء مــا يريدونــه عليــه إلبعــاد أبنــاء املســؤولن عــن الجرميــة وخاصــة ســيميدار ابــن 

رضــا الزيبــاري وهــو مــن خــوال مســعود البــارزاين األمــر والناهــي يف قضــاء عقــرا، وهــذه 

ــي كانــت  ــن ســاوا الت ــاة هيل ــل الفت ــة مقت ــا بحادث ــم تصويرهــا تذكرن ــي ت ــة الت العملي

تعمــل عنــد عزالديــن بــرواري مســؤول الفــرع األول للحــزب الدميقراطــي الكــردي الــذي 

يتزعمــه مســعود البــارزاين يف نهايــة التســعينات كيــف قبــض عــى اخويهــا بعــد شــهرين 

مــن العثــور عــى جثتهــا املتفســخة ولكــن بالرغــم مــا تعرضــوا لــه يف اســايش دهــوك 

مــن تعذيــب وترهيــب وترغيــب وعــروض مغريــة باألفــراج عنهــم وتعويضــات رفضــوا 

ــق  ــا بح ــي اقرفه ــنعاء الت ــة الش ــن الجرمي ــردي ع ــؤول الك ــة املس ــة وترئ ــول التهم قب

ــن  ــرواري ع ــن ب ــد عزالدي ــول وابع ــة ســجلت الجرميــة ضــد مجه شــقيقتهم، ويف النهاي

مســؤولية الفــرع ليكــون بعيــداً عــن الواجهــة، لكــن انيطــت به مهــام اســتثارات الحزب 

ــة  ــادة الحــزب، وعــى ذكــر حقيقــة عملي ــزال عضــواً يف قي والتــي مــا زال يديرهــا وال ي

األختطــاف التــي متــت يــوم 5	/ كانــون األول /008	 للفتــاة مارينــا وعــى لســان شــهود 

عيــان فقــد اشــركت يف عمليــة الخطــف ســيارتن رباعيــة الدفــع احدهــا قادمــة مــن 

جهــة باكرمــان والتــي دأب املجــرم ســميدار وشــلته القــدوم فيهــا وهــي الســيارة التــي 

ــاة وســلمتها إىل الســيارة األخــرى القادمــة مــن جهــة كي زنطــة حيــث  اختطفــت الفت

ــاة اليهــا  ــة ليتــم تحويــل الفت التقــت الســيارتن عــى نهــر الخــازر جنــوب غــرب القري

ومــن ثــم تنقــل عــن طريــق كي زنطــة إىل املــكان الــذي أراد املجرمــن إشــباع رغباتهــم 

ــارة ومجــون يف  ــة دع ــوا حفل ــد اقام ــم ق ــراء، وال يســتبعد كونه ــم النك ــذ جرميته وتنفي

بيوتــات الدعــارة الكثــرية التــي ميتلكونهــا إلشــباع رغباتهــم ورغبــات اســيادهم القادمــن 

مــن وراء الحــدود، ولعــدم كشــف ارسارهــم بعــد حملــة التســاؤالت والبحــث التــي قــام 

ــاء،  ــا يف امل ــا ورميه ــوا بقتله ــوع قام ــة للموض ــع نهاي ــة ولوض ــاء املنطق ــا وأبن ــا أهله به

وهنــاك العديــد مــن األســئلة املطروحــة والتســاؤالت حــول االجــراءات التــي اتخــذت يف 

الكشــف عــن املجرمــن والتــي تثــري الشــبهات والشــكوك يف اشــراك االجهــزة الحزبيــة 

ــة  ــذ بداي ــن، فمن ــة إخفــاء الحقيقــة والتســر عــى املجرمــن الحقيقي ــة يف عملي واألمني

ــاة كانــت األســايش تقــول للمواطنــن أن يقومــوا بالتفتيــش يف النهــر  البحــث عــن الفت

فمــن أيــن علمــوا أن الفتــاة املخطوفــة ســتلقى يف النهــر إذا مل يكونــوا قــد خططــوا لهــذا 



			

ــاة كانــت مريضــة ومصابــة مبــرض  العمــل....؟ بعــد أن قامــوا ببــث الدعايــة كــون الفت

الكآبــة متهيــداً إللصــاق عمليــة االنتحــار بهــا ولكــن التقريــر الطبــي جــاء مبــا ال يشــتهيه 

ــة  ــذا فعملي ــاً يف النهــر ل ــة حديث ــة ومرمي ــة ومقتول ــاة مغتصب املجرمــون مؤكــداً أن الفت

ــاة  ــر أن الفت ــة وال تتــاىش مــع مخططهــم بعــد أن أكــد التقري االنتحــار مل تعــد مقبول

قــد تــم االعتــداء عليهــا وقتلهــا ورميهــا يف املــاء حديثــاً، فبــدأت التحقيقــات مــن قبــل 

األســايش متخــذة أســلوب التهديــد والوعيــد والســب والشــتم والســجن لــكل مــن يتجــرأ 

أن يتكلــم عــن املوضــوع ومــع أنــاس أبريــاء ال عاقــة لهــم ال مــن قريــب وال مــن بعيــد، 

ــه أن والدتهــا تعــرف كل يشء، وذاك الــذي مــر بجانــب  فهــذا الــذي يحقــق معــه لقول

ــة وال إىل خــرة  ــات ال تســتند إىل مهني ــا، تحقيق ــذي ضحــك يف مأمته ــر ال ــا واألخ قريته

يف كشــف الجرميــة ولكــن املحققــن كانــوا خــراء يف إهانــة املواطنــن مــن أبنــاء شــعبنا 

وترهيبهــم بنســيان املوضــوع وعــدم التطــرق اليــه بتاتــاً، وهــو عكــس املطلوب يف كشــف 

ــات،  ــدور مــن كام يف االزقــة والبيوت ــاس ومــا ي ــة جرميــة واالســتفادة مــن أقــوال الن أي

والســؤال املحــري اآلخــر هــو: ملــاذا مل تســند قضيــة الجرميــة إىل مديريــة مكافحــة االجــرام 

املعنيــة بهكــذا جرائــم وملــاذا اســتبعدت عــن القضيــة..؟؟ ومــا عاقــة الحــزب واألســايش 

بهــذا املوضــوع...؟؟ ومــن ثــم اإلرساع بدفنهــا...؟ حيــث مل تســتغرق عمليــة العثــور عليهــا 

ــور عــى جثتهــا ونقلهــا إىل  ــدءاً مــن العث والدفــن يومــاً واحــداً )أقــل مــن 		ســاعة( ب

الطــب العــديل يف مركــز محافظــة دهــوك والتــي تســتغرق أكــر مــن ســاعتن ومــن ثــم 

ــد  ــراب بع ــت ال ــة إىل أن وري ــة نهل ــا يف منطق ــا إىل قريته ــا إلعادته ــليمها إىل ذويه تس

اقامــة املراســيم عليهــا يف جــو كئيــب يســوده التســاؤالت واآلهــات والحــرسات عــى مــا 

قامــت بــه الســلطات الكرديــة بحــق الفتــاة مارينــا اوميلــك عزيــز، فــكان مــن املفــرض 

أن تبقــى جثتهــا فــرة مناســبة إلجــراء الفحوصــات الازمــة ملعرفــة املجرمــن الحقيقــن 

الذيــن اعتــدوا عليهــا ومقارنــة الســوائل التــي بداخلهــا مــع املشــتبه بهــم وكل الدالئــل 

تشــري إىل أن األجهــزة االمنيــة واملســؤولن يف الحــزب الدميقراطــي الكــردي ومنــذ اليــوم 

ــكلية  ــراءات الش ــض اإلج ــوى بع ــة س ــوع أهمي ــريوا للموض ــاة مل يع ــدان الفت األول لفق

يف مضمونهــا ال تتعــدى ســوى إبعــاد الشــبهة عــن املجرمــن الحقيقيــن واشــرك موقــع 

ــقيق  ــع ش ــا م ــي اجراه ــات الت ــال املقاب ــن خ ــل م ــذا العم ــوم يف ه ــكاوا دوت ك عن

ــوا إن  ــد أن علم ــائهم، وبع ــن أس ــف ع ــن مل يكش ــؤولن الذي ــض املس ــدورة وبع املغ

بعــض املنظــات اإلنســانية تريــد التوصــل إىل حقيقــة مــا جــرى للفتــاة مارينــا ســارعوا 



			

بإلصــاق التهمــة بأحــد أفــراد العائلــة املغلوبــن عــى أمرهــم كقضيــة رشف ومــا شــابه 

مــن ســيناريوهات جاهــزة ومعــدة ســلفاً للتملــص مــن مســؤولية الجرائــم العديــدة التي 

يقومــون بهــا يف العديــد مــن املناطــق، وقــد بــدأت يف اآلونــة االخــرية بعــض املنظــات 

اإلنســانية املعنيــة بحقــوق اإلنســان والخرييــن مــن املتواجديــن يف املناطــق التــي يســيطر 

عليهــا الحزبــن الكرديــن بالكتابــة عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان مــن قبــل االجهــزة 

االمنيــة الكرديــة واملســؤولن األكــراد كــا جــاء وصــف اإلقليــم مبقاطعــة اقطاعيــة راكــدة 

تنتهــك فيهــا حقــوق اإلنســان يف مجلــة نيوزويــك األمريكيــة ويف العديــد مــن الجرائــد 

والتقاريــر العامليــة املهتمــة بحقــوق اإلنســان يف املناطــق التــي يســيطر عليهــا الحزبــن 

الكرديــن والتــي تديــن جميعهــا املارســات الاإنســانية يف الســجون واملعتقــات االمنيــة 

الخاصــة بحــق العديــد مــن املواطنــن االبريــاء إضافــة إىل فقــدان العديــد مــن االشــخاص 

ــي  ــا والت ــراً له ــدن مق ــن لن ــي تتخــذ م ــة الت ــو الدولي ــة العف ــر منظم ــا تقري كان اخره

ــدان  ــوائية إىل فق ــاالت العش ــن االعتق ــاتها م ــة ومارس ــة الكردي ــه الحكوم ــت في ادان

ــل  ــا قت ــن ضمه ــاء وم ــن االبري االشــخاص وإىل كل املارســات التعســفية بحــق املواطن

النســاء واالعتــداءات الصارخــة بحقهــم.

والجديــر ذكــره يف موضــوع تدخــل األســايش والحــزب الدميقراطــي الكــردي يف كل 

ــة وعــى  ــر واملؤسســات الرســمية املعني ــن والغــاء دور الدوائ ــة للمواطن االمــور الحياتي

ســبيل املثــال وليــس الحــرص مــا جــرى قبــل أيــام مــن القــاء القبــض عــى اثنــن مــن أبنــاء 

شــعبنا مــن منطقــة نهلــة حيــث اودعــوا الســجن ليــوم واحــد مــن قبــل عــي جانــي 

ــة جــرت  ــر مشــادة كامي ــى أث ــة جان ــردي يف ناحي مســؤول الحــزب الدميقراطــي الك

بينهــم وبــن املطــران مــار تومــا حــول ترصفاتــه الغــري مقبولــة والغــري مســؤولة كرجــل 

ــردي  ــر الحــزب الك ــبتهم يف مق ــدم شــكوى ملحاس ــه وق ــار غضب ــا أث ــن مســيحي م دي

ولكنــه صامــت وســاكت صمــت القبــور عــى مــا جــرى لقريبتــه الفتــاة املغــدورة مارينــا 

ــاة  ــافر يف حي ــل الس ــذا التدخ ــار، إن ه ــن االمت ــات م ــم إال مئ ــكناه عنه ــد س وال يبع

ــر انتهــاك صــارخ لحقــوق اإلنســان والغــاءاً  ــل املســؤول الحــزيب يعت املواطنــن مــن قب

ــد  ــزب الواح ــة الح ــى دكتاتوري ــي ع ــم ليبق ــاء واملحاك ــون والقض ــتور ودور القان للدس

ــا  ــد ع ــداً كل البع ــم بعي ــريات اإلقلي ــع بخ ــي تتمت ــة الت ــة الحاكم ــة العائل ودكتاتوري

ــه املســؤولن األكــراد مــن دميقراطيــة ومســاواة وحقــوق اإلنســان ودســتور  يتفاخــر في



			

ــوري الهمجــي. ــا يف قاموســهم العنــرصي الدكتات ــى له ــات ال معن ــا كل فجميعه

وختامــاً نناشــد املنظــات اإلنســانية بالتدخــل املبــارش وإجــراء التحقيقــات الازمــة 

ــراد  ــداً عــن تســلط االســايس وســلطة املســؤولن األك ــق املطمــورة بعي وكشــف الحقائ

ليــس يف قضيــة مارينــا أوميلــك عزيــز فقــط ولكــن يف كل قضايــا القتــل التــي جــرت بحــق 

االبريــاء مــن أبنــاء شــعبنا وابنــاء العــراق جميعــاً واصبحــت قضاياهــم يف طــي النســيان 

لعــدم اتخــاذ االجــراءات الازمــة مــن قبــل الحكومــة الكرديــة العنرصيــة بحــق املجرمــن 

ــا ووضــع  ــا وقران ــي أرضن ــاب شــعبنا ومغتصب ــاء مــن املتســلطن عــى رق وســفايك الدم

حــداً النتهاكاتهــم واضطاداتهــم وجرامئهــم الشــنيعة.

عاش العراق موحداً وعاش شعبه متحداً

هرمز زيا بوبو

17 – نيسان – 2009



			

ملاذا استهدف شعبنا بعد االحتالل األمريي 

للعراق...؟

عى ضوء استهداف طلبة الحمدانية مؤخراً

لقــد أخطــأ الذيــن قالــوا إن االحتــال األمريــي هــدف إىل اســقاط نظــام صــدام ومل 

يخطــط ملرحلــة مــا بعــد اســقاط النظــام آال وهــو تقســيم العــراق إىل دويــات كرديــة 

ــذة  ــد تام ــدن أح ــو باي ــي ج ــس األمري ــب الرئي ــا نائ ــا رصح به ــنيه ك ــيعية وس وش

ــذي خطــط  ــي الســابق يف منتصــف الســبعينات )برجنســي( ال ــن القوم مستشــار االم

لتغيــري خارطــة الــرشق االوســط، فبعــد الدميقراطيــة املوعــودة مــن االحتــال ومــن جــاء 

معهــم مــن املربعــن عــى كــريس الحكــم اليــوم بقــوة االحتــال يف بغــداد واربيــل كان 

ســفك الــدم العراقــي عــى اياديهــم مــن ابــرز ســات الدميقراطيــة املوعــودة التــي تحلــوا 

بهــا، إىل جانــب الفســاد املســترشي يف اوصــال جميــع مؤسســات الدولــة والتــي شــارك 

فيهــا املحتــل عــن قصــد لتدمــري هــذا البلــد كــا خطــط لــه وبأيــدي أبنــاءه، حتــى يصــل 

إىل مرحلــة التقســيم، وكــا يقــول املثــل الشــعبي، )شــوفه املــوت يــرىض بالحمــى(، إن مــا 

يجــري اليــوم عــى أرض العــراق مــن قتــل وتهجــري وترشيــد وذبــح وســفك للدمــاء الزكيــة 

مــا هــو إىل مخطــط خبيــث لتقســيم هــذا البلــد ومبوافقــة الــدول املجــاورة واالقليميــة، 

فبعــد تطاحــن الســنة والشــيعة لتقســيم البلــد طائفيــاً كان األكــراد يؤسســون لقضــم مــا 

يســتطيعون مــن أرايض لضمهــا إىل مــا يســمى باإلقليــم الكــردي املزعــوم، رغــم الفشــل 

النســبي الــذي أصــاب املخطــط يف قيــام حــرب أهليــة شــاملة بــن الســنة والشــيعة خال 

الســنوات املنرصمــة مــن االحتــال بــدأ املخطــط بعــد االنتخابــات االخــرية يلــوح يف االفق، 

ــة ال  ــري لبداي ــؤرش خط ــداد م ــق بغ ــض مناط ــدي يف بع ــش امله ــيات جي ــور مليش وظه

تعــرف عواقبهــا وســيئاتها إال ملــن خطــط لهــا وعمــل عليهــا، ومــن جــاء بهــؤالء الطائفيــن 

ليحكمــوا العــراق يعــرف جيــداً نتيجــة عملــه ليقــودوا العــراق والعراقيــن إىل الهاويــة، 

ومــا يعانيــه اليــوم العراقيــن جميعــاً هــو بســبب هــؤالء الطائفيــن الفاقديــن للحــس 
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ــاورة  ــدول املج ــات ال ــر مخطط ــرة لتمري ــم إىل ادوات رشي ــا ه ــي، وم ــي العراق الوطن

واالقليميــة والدوليــة بعيديــن عــن توفــري االمــن واالســتقرار لهــذا البلــد والعيــش الكريــم 

ــن  ــي م ــيايس العراق ــرسح الس ــى امل ــوم ع ــاهده الي ــا نش ــاءه، وم ــتحق أبن ــذي يس ال

تجاذبــات ومناطحــات ومــا أســس خــال الفــرة املنرصمــة مــن ســجون رسيــة واعتــداءات 

صارخــة لهــي دليــل قاطــع كــون حكامنــا ال يختلفــون عمــن ســبقهم يف بنــاء الدكتاتوريــة 

ــوا األســوأ يف تاريــخ العــراق الحديــث، فبــا  واملحافظــة عــى كــريس الحكــم إن مل يكون

ــق  ــاً ويســريون عــى طري ــاً ويتحالفــون طائفي خجــل يرصحــون لتقســيم العــراق طائفي

التقســيم لتنفيــذ الفصــل االخــري مــن دورهــم يف مرسحيــة تقســيم العــراق.

أمــا اســتهداف شــعبنا املســامل والــذي مل يشــارك يف اقتتــال العراقيــن يعــود الســبب 

الرئيــي كونــه ال يؤمــن بتقســيم العــراق ويؤمــن بأخــوة جميــع العراقين ويعتــر العراق 

ــع  ــع العــرب ســنة وشــيعة وم ــاش م ــه واجــداده فع ــه أرض آبائ ــن شــاله إىل جنوب م

األكــراد والشــبك والركــان وااليزيديــن واســتطاع أن يكــون الجــار الذي ال يســتغنى عنه، 

فمصلحتــه تكمــن يف بقــاء العــراق موحــداً وشــعبه متحــداً ً بالرغــم مــن االضطهــادات 

والتفرقــة التــي القاهــا عــى اياديهــم، عــى عكــس حــكام بغــداد اليــوم الذيــن يفكــرون 

ــوه كان  ــذي وضع ــتورهم ال ــى دس ــاً حت ــون طائفي ــاً ويترصف ــون طائفي ــاً ويحكم طائفي

عــى مقاســهم الطائفــي واملذهبــي والتقســيمي فبالتأكيــد تقســيم العــراق هــي النتيجــة 

املحتومــة طاملــا بقــي هــؤالء وامثالهــم يحكمــون، فيبــدو لهــم شــعبنا الحجــرة االخــرية 

املعرقلــة لتنفيــذ مرشوعهــم التقســيمي فابــد لهــم مــن إزاحتهــا، وإن عمليــة اســتهداف 

شــعبنا ليســت بالجديــدة، فمنــذ ســقوط الكيــان الســيايس لإلمراطوريــة اآلشــورية 		6 

ق.م وتعرضــه إىل الغــزو الفــاريس والرومــاين والعــريب اإلســامي واملغــويل الكردي املشــرك 

عــى التــوايل وباســم الديــن مل يســتقر هــذا البلــد ومل تشــفى جراحاتــه رغــم مــرور فــرة 

زمنيــة طويلــة ومل يســتطع حكامــه أن يشــعروا مبأســاة شــعبهم النهــم ال ينتمــون اليــه إال 

يف الخطابــات واملزايــدات الكاميــة ومــا هــم إال بيــادق شــطرنج بأيــدي الغربــاء لســلب 

خــريات هــذا البلــد، وقــد انــرى األكــراد بعــد معركــة جالديــران يف آب 		5	 بــن الدولــة 

الصفويــة والدولــة العثانيــة لتســتويل عــى أراضينــا وقرانــا مثنــاً ملشــاركتهم الحــرب إىل 

ــاين  ــا نع ــا زلن ــة م ــذه اللحظ ــى ه ــخ وحت ــذ ذاك التاري ــة، ومن ــة العثاني ــب الدول جان

مــن اضطهــاد القــوى الكرديــة التــي يتزعمهــا اليــوم البــارزاين والطالبــاين أقــوى حلفــاء 
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ــة  ــد محــو هوي ــي تري ــة الت ــة العري ــة ومــن ورائهــا الدول ــات املتحــدة األمريكي الوالي

شــعبنا وحضارتــه العريقــة والتــي تتفــق مــع املصلحــة الكرديــة يف جعــل شــال العــراق 

ــا  ــي يتزعمه ــة الت ــوى الكردي ــم، وإن كان باســتطاعة الق ــوم له املوطــن التاريخــي املزع

البــارزاين والطالبــاين مــن إخفــاء بعــض الجرائــم التــي يرتكبونهــا بحــق الشــعب العراقــي 

ــم  ــوى إىل اإلقلي ــهل نين ــة يف ضــم س ــباب معروف ــة وألس ــعبنا اآلشــوري خاص ــة وش عام

الكــردي املزعــوم كالجرميــة التــي ارتكبــت مؤخــراً بحــق طلبتنــا االعــزاء القادمــن مــن 

قضــاء الحمدانيــة إىل جامعــة املوصــل صبــاح يــوم االحــد 	/0/5	0	 والصاقهــا بالقاعــدة 

أو العــرب املتطرفــن ويظهــرون انفســهم بأنهــم املدافعــن عن املســيحين وعــن حقوقهم 

نقــول لهــم مــاذا عــن االعتــداءات واالضطهــادات املختلفــة واالســتيطان والســيطرة عــى 

أراضينــا وقرانــا يف محافظــة دهــوك والتــي نشــاهدها بــأم اعيننــا وال تتخــذون أي أجــراء 

يذكــر لحايــة شــعبنا وردع املعتديــن، ونذكــر هنــا االعتــداءات الحديثــة واالخــرية منهــا 

عــى ســبيل املثــال وليــس الحــرص فــاذا تقولــون عــن جرميــة االعتــداء التــي تعــرض لهــا 

القــس فــارس ياقــو بتاريــخ 7	/	/0	0	 يف مقــر الحــزب الدميقراطــي الكردي يف تلســقف 

التــي خــرج أهلهــا متظاهريــن إلخــراج املليشــيات الكرديــة مــن قصبتهــم، ومــاذا يجيــب 

ــه الشــاس غســان عندمــا كان يصــور  ــارزاين عــن االعتــداء الصــارخ الــذي تعــرض ل الب

ــخ 7	 / 	/ 0	0	 يف  ــة بتاري ــات حكومي ــب بســتانه بجراف ــة تخري ــال عملي ــه النق بهاتف

قلــب دهــوك لســلب أرضــه دون مقابــل وبــدون وجــه حــق، لــريى نفســه مطروحــاً عــى 

ــرد  ــال ملج ــه النق ــم هاتف ــا وتحطي ــرض له ــي تع ــركات الت ــات وال ــة الدفع األرض نتيج

تصويــر ممتلكاتــه اثنــاء تخريبهــا ولديــه املســتندات والوثائــق التــي تثبــت ملكيتهــا أب 

عــن جــد ولكــن االســتياء عــى ممتلــكات شــعبنا أصبحــت مــن البديهيــات يف حكومــة 

البــارزاين والطالبــاين، ومــاذا يجيبنــا الرئيســان عــن عمليــة الخطــف واالغتصــاب والقتــل 

التــي تعرضــت لهــا الفتاة املغــدورة مارلــن اوميالك عزيــز بتاريــخ 		/كانــون األول/008	 

يف عقــر دارهــا يف قريــة هيزانــي يف وادي نهلــة واتهــام شــقيقها زيفــاً بالقتــل ومــن ثــم 

زجــه يف الســجن عــى ذمــة التحقيــق واملحاكمــة واملضحــك واملبــي إن أوراق القضيــة 

ســحبت مــن املحكمــة وارســلت إىل مجلــس الــوزراء وال أحــد يعلــم ايــن ذهبــت اوراق 

ــاً دامئــا لســجن  ــح نزي ــز شــقيق املغــدورة أصب ــك عزي ــرت اوميال ــة واملدعــو يوب القضي

زيــركا يف دهــوك دون محاكمــة ومكانــه مستشــفى املجانــن حيــث فقــد الرجــل صوابــه 

وجــن جنونــه جــراء اإلرهــاب الــذي تعــرض لــه يف اقبيــة الحكومــة الكرديــة، ومــاذا عــن 
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الطفــل تــوين ادور شــاؤول ذي الخمــس ســنوات الــذي أختطــف مــن أمــام داره يف عــن 

ــن  ــض عــى الفاعل ــام وقب ــه بعــد عــرشة أي ــخ 	/009/5	 وعــر عــى جثت ســفني بتاري

األكــراد ولكــن مل تجــرى لهــم أيــة محاكمــة لحــد اآلن لقرابــة بعضهــم مــن املســؤولن 

ــة(( التــي  ــاً، إن هــذه املارســات ))اإلرهابي ــه ودي ــة تســوية املوضــوع مــع أهل ومحاول

ذكرناهــا احــدث مــا تعــرض لــه أبنــاء شــعبنا عــى أيــدي املســؤولن األكــراد وهــي أشــبه 

مــا تكــون بقصــص أفــام الــكاو بــوي األمريكيــة يف االعتــداءات الصارخــة وســلب األرواح 

واملمتلــكات والســيطرة عــى أرايض الغــري دون رقيــب ومحاســبة، كثــرية هــي االعتــداءات 

ــاين أو  ــة دون رادع انس ــوى الكردي ــدي الق ــى اي ــعبنا ع ــا ش ــرض له ــرض ويتع ــي تع الت

ــن يف  ــرب املتطرف ــي اشــراك املســؤولن والع ــن أحــد ونحــن ال ننف ــي أو خــوف م دين

اضطهــاد أبنــاء شــعبنا فالجميــع اســتغل القاعــدة وجعلهــا الشــاعة التــي يعلــق عليهــا 

ــا  ــا، وم ــى حرائرن ــداء ع ــا واالعت ــا وارواحن ــلب ممتلكاتن ــه يف س ــه واضطهادات اعتداءات

ننشــده مــن شــعبنا عــدم تصديــق مــا نســمعه بأذاننــا مــن كام معســول وصداقــة زائفة، 

امنــا الحقيقــة تكمــن فيــا نشــاهده يوميــاً مــن تفرقــة ومتييــز وعنرصيــة واضطهــاد يف 

الشــارع والبيــت والقريــة و الدائــرة ونقــاط التفتيــش والتهديــد املبــارش لغــري املنتمــن 

ــدم الســكوت  ــا وع ــد موقفه ــة بتوحي ــا مطالب ــة، وأحزابن ــة التكريدي ــم العنرصي ألحزابه

ــوا  ــا ليكف ــذا كنائســنا ورجاالته ــرور الكــرام، وك ــا املتكــررة ومتريرهــا م عــى اضطهاداتن

عــن املســاومة عــى حســاب حقــوق شــعبنا وليضــع الجميــع مصالحهــم الذاتيــة جانبــاً 

كــون شــعبنا أصبــح مهــدداً يف وجــوده عــى أرضــه التاريخيــة، واملطالبــة بحقوقنــا كاملــة 

ــا العيــش  ــد أفضــل مــن أحــد فمــن حقن غــري منقوصــة فليــس مــن أحــد يف هــذا البل

بحريــة وكرامــة يف بلدنــا وليــس مــن حــق أحــد أن ميــن علينــا حقنــا ويكــون وصيــاً علينــا 

ــن نكــون جــرساً لوصــول البعــض إىل  ــاء شــعبنا ول ــه عــى أجســاد أبن ــر مخططات لتمري

مبتغاهــم الرشير. 

 

عاش العراق موحداً وعاش شعبه متحداً

هرمز زيا بوبو 

7 – آيار – 2010
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ملاذا ال يقدم قتلة الربملاين فرنسيس يوسف شابو 

إىل املحاكمة...!؟ 

أثــار موقــع عنــكاوا بتاريــخ 0/6/5	0	موضــوع اغتيــال الرملــاين فرنســيس يوســف 
ــد  ــوك، بع ــن داره يف ده ــرب م ــام 	99	 بالق ــة ع ــادي مجرم ــه أي ــذي اغتالت ــابو ال ش
ــن  ــة الذي ــح القتل ــتخباراتية تفض ــة اس ــة وثيق ــرة الثاني ــواليت للم ــدة ه ــرشت جري أن ن
اغتالــوا عضــو الرملــان الكــردي فرنســيس يوســف شــابو ممثــا عــن الحركــة الدميقراطيــة 
ــي  ــاب هــو رفــض ممث ــل املوقــع وبعــض الكت ــري مــن قب ــذي أث اآلشــورية، والســؤال ال
الحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية إثــارة املوضــوع. ولوضــع النقــاط عــى الحــروف يف هــذا 
ــة  ــاد الجرمي ــم أبع ــارئ فه ــكام رصاحــة دون تســيس ليســتطيع الق ــا ال املوضــوع علين
ــن  ــن الكردي ــا الحزب ــي يســيطر عليه ــف تســري االمــور يف املناطــق الت ومابســاتها، وكي

ــي الكــردي. الدميقراطــي الكــردي واالتحــاد الوطن

ــام النظــام  ــة ق ــة األمريكي ــة تحــت الحاي ــة آمن فبعــد عــام 	99	 وتشــكيل منطق
ــردي  ــم الك ــه املزدوجــن يف اإلقلي ــن خــال عمائ ــال وارهــاب م ــات اغتي ــذ عملي بتنفي
ــن  ــن الكردي ــات الحزب ــت عاق ــث كان ــن حي ــاق الطرف ــا كان باتف ــوم ومعظمه املزع
وخاصــة الحــزب الدميقراطــي الكــردي مــع الســلطة جيــدة جــداً وكان ملســؤويل الطرفــن 
زيــارات متبادلــة ومصالــح تجاريــة مشــركة حتــى األيــام االخــرية قبــل ســقوط النظــام 
ــن  ــا ع ــن لديه ــادالن املطلوب ــان يتب ــا كان الطرف ــة ك ــوات األمريكي ــدي الق ــى أي ع
طريــق لجنــة تنســيق مشــركة بينهــا، فخالــد طاهــر همــزاين املتواجــد يف امــريكا حاليــاً 
ــي  ــش العراق ــتخبارات الجي ــدم يف اس ــة مق ــذي كان برتب ــادر( وال ــض املص ــب بع )حس
ــب  ــو املكت ــرياين عض ــل م ــات فاض ــد حاي ــي أح ــد كوف ــد مجي ــة بوحي ــى صل كان ع
ــيد  ــه الس ــذي يرأس ــردي ال ــي الك ــزب الدميقراط ــرع األول للح ــؤول الف ــيايس ومس الس
مســعود البــارزاين وتنفيــذ االغتيــال جــاء بتخطيــط ومباركــة فاضــل مــرياين شــخصياً وعــى 
لســان وحيــد كوفــي حيــث رشح تفاصيــل عمليــة االغتيــال يف أكــر مــن جلســة ســكر 
ــاً  ــال، عل ــة االغتي ــاً بعملي ــع متباهي ــن الجمي ــموع م ــوت مس ــة وبص ــق عام ويف مناط
أنــه ســبق وهــدد الشــهيد فرنســيس يوســف شــابو يف قبــة الرملــان مــن قبــل ســكرتري 
الرملــان لترصيحــه املعــروف حــول التجــاوزات عــى القــرى اآلشــورية عندمــا ســؤل مــن 
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قبــل الصحفيــن كعضــو يف أول وفــد برملــاين إىل الخــارج حــول التجــاوزات عــى القــرى 
ــع  ــرى اآلشــورية ونحــن يف صــدد رف ــى الق ــرية ع ــاوزات كث ــاك تج ــاً هن اآلشــورية قائ
جميــع التجــاوزات عنهــا بعــد عــودة الوفــد وهــو الجــواب الــذي أثــار غضــب املتنفذيــن 
ــة  ــة الدميقراطي ــوكة الحرك ــرس ش ــاً لك ــردي وأصبــح هدف ــي الك ــزب الدميقراط يف الح
ــة مل تكــن  ــد مــن املســؤولن ألحــزاب كردي ــا جــرى للعدي ــا، وهــو م اآلشــورية يف حينه
مواليــة للحــزب الدميقراطــي الكــردي وبطــرق مختلفــة ليصبــح الحــزب االوحــد بالســاحة 
وهــذه املارســات ادت إىل انــدالع حــرب داخليــة بــن الحزبــن الكرديــن وتــم التصالح يف 
النهايــة بضغــوط امريكيــة، وســيبقى الســؤال هــل الحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية قــادرة 
عــى أثــارة املوضــوع والوصــول إىل نتيجــة مرضيــة يف محاســبة املســؤولن الحقيقيــن عــن 
ــال الشــهيد فرنســيس حتــى وإن كان مســؤويل الحــزب الدميقراطــي الكــردي هــم  اغتي
ــة  ــة الدميقراطي ــس مبقــدور الحرك ــد لي ــال...؟، بالتأكي ــة االغتي ــن يقفــون وراء عملي الذي
ــذا ال  ــا ه ــون، وكامن ــوق القان ــراد ف ــؤولن األك ــا كان املس ــيئاً طامل ــل ش ــورية عم اآلش
يــرئ مســؤولية الحركــة يف املطالبــة مبحاســبة املجرمــن منفــذي الجرميــة كائنــاً مــن كان، 
وهنــاك العديــد مــن الجرائــم التــي اقرفــت بحــق شــعبنا مــن اغتيــاالت وقتــل واغتصاب 
وترشيــد عــرف العديــد مــن املجرمــن ولكــن مل يتخــذ بحقهــم أي اجــراء يذكــر، وكــذا 
ــل  ــداءات والقت ــا شــعبنا يف املوصــل واالعت ــذي تعــرض له ــل والتهجــري ال ــات القت عملي
ــم  ــب فه ــذه الته ــن ه ــاء م ــوا أبري ــن ليس ــن الكردي ــوى فالحزب ــهل نين ــتمر يف س املس
عــى رأس قامئــة املتهمــن، ومفــرزة وحيــد مجيــد كوفــي ناشــطة يف عمليــات التصفيــة 
واالغتيــاالت وتهجــري أبنــاء شــعبنا يف مدينــة املوصــل، ولكــن مــا يف اليــد حيلــة فــا زالــت 
رشيعــة الغــاب هــي التــي تحكــم، فــا قانــون يف العــراق جميعــه، ونقــول أيضــاً إذا كانت 
قيــادة الحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية ال تريــد إثــارة املوضــوع يف الوقــت الحــايل بســبب 
التخــوف أو املصالــح الحزبيــة أو الشــخصية فــاذا عــن الرملــان الكــردي امل يكــون مــن 
الواجــب أن ال يتأخــر كل هــذه املــدة يف الســؤال وماحقــة قاتــل أحــد أعضائــه ويقدمــه 
للعدالــة أم هــو االخــر كان عاجــزاً عــن فــرض العدالــة ويفكــر كــا تفكــر قيــادة الحركــة 
الن معظــم اعضائــه تابعــن لألحــزاب املتنفــذة والحاكمــة وال يرغبــون أن تقطــع أرزاقهــم 
يف أحســن االحــوال إذا مل تقطــع أعناقهــم، وترصيــح مديــر األســايش يف دهــوك لجريــدة 
هــواليت كــون االســايش ال يعلمــون شــيئاً عــن هويــة القاتــل فهــو محــض افــراء وتهــرب 
كــون االســايش هــي املعنيــة بهــذه االمــور وهــي التــي تحتفــظ بــأوراق التحقيــق واالدلــة 
الجنائيــة الغــري محلولــة يف املحاكــم وليســت أي جهــة أخــرى، ولكنــه يعلــم جيــداً مــن 
هــو القاتــل ومــن يقــف وراءه فكلــا ابتعــد عــن املوضــوع كلــا حافــظ عــى منصبــه 
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ومكانتــه، وقــد توصــل التحقيــق الــذي جــرى يف دهــوك وقتهــا بــأن القاتــل كان وحيــد 
كوفــي وجاعتــه وال ميكــن الوصــول اليهــم وال ســلطان لهــم عليــه بعــد أن ســلم نفســه 
لســلطات النظــام الســابق وعــى هــذا االســاس ختــم محظــر التحقيــق الجنــايئ يف اغتيــال 
فرنســيس يوســف شــابو والزار ميخــو مــن الحــزب الشــيوعي العراقــي الــذي اغتيــل بعــد 
خمســة عــرش يومــاً مــن اغتيــال األول، واملســتجد يف املوضــوع هــو إن هــذه الجاعــة 
ــم  ــس يف اإلقلي ــذة لي ــة واملتنف ــة الحاكم ــة البارزاني ــل العائل ــن قب ــة م ــوم مدعوم الي
الكــردي املزعــوم امنــا يف طــول العــراق وعرضــه، وحقيقــة إن هــذه الوثيقــة املنشــورة 
مــن قبــل جريــدة هــواليت ال تثبــت تــورط الحــزب الدميقراطــي الكــردي بعمليــة االغتيــال 
ولكــن الحــزب املذكــور مــدان بالتســر وحايــة القتلــة واملجرمــن الذيــن نفــذوا هــذه 
الجرميــة النكــراء، يف حــن أن التخطيــط والتنفيــذ كان مــن قبلهــم إىل جانــب حايتهــم 
ــل  ــى القات ــدق ع ــم وتغ ــل أي مســؤول يف اإلقلي ــت ترحــب بقت ــراً، والســلطة كان مؤخ
االكراميــات والحايــة بــدون أن يكــون لهــا ضلــع يف األمــر علــاً أن وحيــد مجيــد 
ــاً يف  ــث كان مته ــال حي ــة االغتي ــد عملي ــب بع ــو غري ــجن أب ــم واودع س ــي حوك كوف
ــا أخــرى، ولكــن بعــد عودتــه إىل اإلقليــم وقتلــه أحــد املطلوبــن الزيباريــن عنــد  قضاي
العائلــة البارزانيــة تــم ضمــه إىل العائلــة وأصبــح وحيــد كوفــي فــوق القانــون فــا ميكــن 
ــه مــا هــو إال روبعــة يف  ــا ل ــوان ومــع جــل احرامن ــه رئيــس الدي محاســبته ومــا قــام ب
فنجــان، وال يســتطيع أحــد مــس شــعرة مــن وحيــد كوفــي إال مبوافقــة رئيــس اإلقليــم، 
ــد انتهــت  ــع ق ــل والروي ــه يف القت ــي وأعضــاء نقابت وال يســتبعد أن تكــون مهمــة كوف
ــوا بعــد  ــم تعل ــدأت أصواته ــاً وب ــاس جميع ــوف الن ــم ان ــا أزكمــت رائحــة جرامئه بعدم
حادثــة قتــل الشــهيد رسدشــت عثــان الــذي اختطــف مــن أمــام جامعــة أربيــل ليعــروا 
عــى جثتــه مرميــة يف أطــراف املوصــل، نســتنتج مــا قلنــاه بــأن قتلــة الشــهيد فرنســيس 
يوســف شــابو هــم قتلــة الشــهيد رسدشــت عثــان وينتمــون إىل نقابــة القتــل والجرميــة 
املنظمــة يف الســيطرة عــى مقــدرات الشــعب وخرياتــه، فمتــى مــا القــي القبــض عــى 
قتلــة الشــهيد رسدشــت عثــان يكــون الوقــت قــد حــان ملحاســبة قتلــة الشــهيد 
ــاء  ــن تذهــب دم ــوم الحســاب عاجــاً أم أجــل ول ــيأيت ي ــابو، وس فرنســيس يوســف ش
االبريــاء العراقيــن هــدراً عــى يــد الرشفــاء مــن العراقيــن ليعيــدوا الحــق إىل أصحابــه 
وليضعــوا حــداً لهــذه املهزلــة التــي نعيشــها بأســم الدميقراطيــة والحريــة الزائفــة، ومــا 
نقولــه ال يــرئ ســاحة الحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية وكل األحــزاب العاملــة يف الســاحة 
ــى إن  ــا ال نن ــة، ك ــن والقتل ــبة املجرم ــة ومحاس ــق العدال ــة بتحقي ــة باملطالب العراقي
أحزابنــا ومؤسســاتنا جميعهــا ســاكتة عــن الحــق يف املطالبــة برفــع التجــاوزات عــن قرانــا 
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ــة،  ــا القومي ــد والتهجــري ومحــو هويتن ــة والكــف عــن سياســة التكري ــا املغتصب وأراضين
فمســالة اغتصــاب أراضينــا وتكريدنــا تــأيت بالدرجــة األوىل يف اهميتهــا كونهــا تهــدف إىل 
قتــل شــعب بأكملــه ومحــو وجــوده عــى أرضــه التاريخيــة وليــس مقبــوالً أن يتملــق أحد 
ويقــول بعــدم وجــود تجــاوزات عــى قرانــا واراضينــا ومــن ينطــق بهــذا الــكام فهــو حــق 
ــد  ــد مجي ــر أخطــر مــن وحي ــم التــي ترتكــب بحــق شــعبنا ويعت مشــارك يف كل الجرائ
كوفــي عــى مســتقبل شــعبنا واســتقراره، وعــى جميــع أحزابنــا السياســية ومؤسســاتنا 
القوميــة وعــى رأســهم الحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية تقــع مســؤولية كبــرية يف حايــة 
شــعبنا مــن جميــع املتجاوزيــن عــى حقوقــه وعــدم الوقــوف إىل جانــب املعتــدي وتريــر 
ــس بســبب ســكوت  ــادات حــد ال يطــاق لي ــت االضطه ــه إذ وصل ــه واضطهادات تجاوزات
ــه وخاصــة  ــر اضطهادات ــدي وتري ــب املعت ــوف إىل جان ــن بالوق معظــم مؤسســاتنا ولك
أمــام شاشــات التلفــزة واملحافــل الرســمية، يف حــن املطلــوب يجــب ان يكــون العكــس 
متامــاً لــي ال نكــون لقمــة ســائغة بيــد مــن هــب ودب يف إضطهــاد شــعبنا ومحــو هويتــه 
القوميــة، وســيبقى عنــوان مقالنــا ))ملــاذا ال يقــدم قتلــة الرملــاين فرنســيس يوســف شــابو 
ــات  ــراد مؤسس ــؤولن األك ــام كل املس ــه أم ــذي نضع ــؤال ال ــو الس ــة...؟ ه إىل املحاكم
ــم  ــة وحايته ــاواة والعدال ــم يف املس ــم ونظامه ــون بحكمه ــن يتباه ــن الذي ــراد م وأف
ــه  ــم يف التعامــل مــع شــعبنا ومحــو هويت ــم وبهتانه للمســيحين ليكشــف مــدى زيفه
القوميــة إىل جانــب القتــل والترشيــد واغتصــاب األرض والقــرى وتكريدهــا بالقــوة 
وبــث بــذور الشــقاق والفرقــة بــن أبنائــه مــن خــال دعــم أحــزاب ومؤسســات تابعــة 
وعميلــة مصطنعــة وســلب ارادتــه الحــرة الكرميــة وفــرض سياســات ال تنــم إال عــن حقــد 
دفــن وعنرصيــة ال مثيــل لهــا وميكــن تلمســها يف املناهــج الدراســية لطلبتنــا االعــزاء ويف 

التعامــل اليومــي يف الدوائــر الرســمية والشــارع.

وختامــاً نقــول إن العنرصيــة والدكتاتوريــة ســيكون مصريهــا الفشــل والــزوال مهــا 
طــال عمرهــا وعظــم شــأنها وســيكون حالهــا حــال كل الدكتاتوريــات والعنرصيــات التــي 

حجــزت مــكان لهــا يف مزبلــة التاريــخ.

 

عاش العراق موحداً وعاش شعبه متحداً 

هرمز زيا بوبو
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هل شعبنا اآلشوري املسيحي بحاجة إىل منطقة 

آمنة...؟

ــين  ــة والسياس ــن الساس ــداً ع ــم أوال وبعي ــؤال بنع ــذا الس ــى ه ــة ع ــل اإلجاب قب

واملصالــح الشــخصية واالرتباطــات املشــبوه وردود األفعــال االنيــة لنتطلــع عــى مأســاة 

هــذه العائلــة لتكــون اجابتنــا صائبــة تصــب يف مصلحــة شــعبنا بالدرجــة األوىل وليــس يف 

مصلحــة البعــض الــذي يجعــل مــن أبريــاء شــعبنا وقــوداً للوصــول إىل مآربــه الشــخصية 

والذاتيــة متفقــة مــع اجنــدات ال تصــب يف مصلحــة شــعبنا ووطننــا.

وتبــدأ مأســاة عائلــة تومــا ســورو تومــا عــام 	96	 عندمــا هــرب مــن شــال العــراق 

ــعة  ــي يف التاس ــو صب ــده وه ــة وال ــدكا( برفق ــه )هون ــاركاً قريت ــارزاين ت ــة الب ــر حرك أث

ــأن كل شــر مــن  ــاً ب ــداً عــن املشــاكل مؤمن مــن عمــره ليعيــش يف آمــن واســتقرار بعي

العــراق هــو وطنــه متمكنــاً مــن العيــش بــن العــرب ســنة وشــيعة ليســتقر بــه املطــاف 

ــه العــراق مــن حــروب  ــر ب ــا م ــا وم ــاة وآالمه ــدورة متحمــا صعــاب الحي ــة ال يف مدين

ــأن بلــده العــراق ســيأيت اليــوم الــذي يتعــاىف مــن جراحاتــه  ــاُ ب وحصــار ونكبــات مؤمن

ليعيــش اوالده وأحفــاده مــن بعــده حيــاة كرميــة ال ذل فيهــا وال هــوان، ولكــن الريــاح مل 

تــأيت كــا تشــتهيها الســفن فتاشــت أحامــه الجميلــة بعــد االحتــال األمريــي للعــراق 

ــات  ــاد عملي ــداد وازدي ــن بغ ــدة م ــق عدي ــى مناط ــلحة ع ــيات املس ــيطرة املليش وس

ــم  ــعبنا وإجباره ــاء ش ــد ابن ــق تواج ــى مناط ــات ع ــزاز والهج ــل واالبت ــف والقت الخط

ــزاز  ــد واالبت ــل والترشي ــم إىل القت ــد منه ــل واخــاء دورهــم، وتعــرض العدي عــى الرحي

وشــتى انــواع االضطهــاد وإجبارهــم عــى اعتنــاق الديــن اإلســامي وخاصــة يف منطقــة 

الــدوره حيــث كانــت تســكن عائلــة تومــا املنكوبــة، مــا اضطرهــم إىل الرحيــل واملجــيء 

إىل دهــوك مســقط رأس الوالــد، وانتقــل ولــده زيــا إىل جامعــة املوصــل إلكــال دراســته 

يف كليــة الهندســة حيــث كان يقيــم اثنــاء الــدوام عنــد اقربائــه يف الحــي العــريب القريــب 

مــن جامعــة املوصــل ومل يتوقــع أن ايــادي آمثــة مجرمــة وقاتلــة كانــت باملرصــاد البنــه زيا 
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تومــا مــن مواليــد 987	 لرديــه قتيــاً صبيحــة الســادس عــرش مــن شــباط 0	0	، وهــو يف 

طريقــه إىل كليــة الهندســة بجامعــة املوصــل برفقــة أبــن عمتــه نرامســن اشــائيل وهــو 

االخــر طالــب كليــة الصيدلــة حيــث اصيــب اصابــات بالغــة يف راســه وحنكــه، بعــد أن 

كمنــوا لهــا بــزي رســمي يســتفرسون عــن هوياتهــم وبعــد أن تأكــدوا مــن هوياتهــم 

ــا  ــاة زي كونهــم مــن اآلشــورين املســيحين اطلقــوا عليهــم رصاصــات غــادرة اودت بحي

وبقــدرة قــادر بقــى نرامســن ابــن عمتــه عــى قيــد الحيــاة، ومل ينتهــي الســيناريو عنــد 

هــذا الحــد الن القتــل كان يهــدف أصــاً إىل ترشيــد العائلــة لتــرك وطنهــا حيــث سياســة 

ــرك قراهــم  ــاة ل ــة مجــاالت الحي ــاء شــعبنا يف كاف ــق عــى ابن التهجــري القــرسي والتضي

هــي السياســة املتبعــة مــن قبــل الحكومــة الكرديــة ))بهــدف وضــع اليــد والســيطرة عى 

أراضينــا وقرانــا خوفــاً مــن املطالبــة بهــا حيــث كانــت محافظــة دهــوك وعــرشات القــرى 

ــة  ــح محافظــة كردي ــل أن تصب ــاء شــعبنا قب ــا إىل أبن ــا تعــود معظــم أراضيه التابعــة له

ــم  ــد أن ت ــوك ((، فبع ــة بكرك ــن املطالب ــراد ع ــف األك ــابق ليك ــام الس ــن النظ ــرار م بق

تشــييع املغــدور زيــا ويف أقــل مــن اســبوع بــدأت االتصــاالت بعائلــة الفقيــد زيــا تتــواىل 

عليهــم قائلــن لهــم يف بدايــة األمــر بــأن القتــل حصــل خطــاً ومل يكــن أبنكــم مســتهدفا 

ًوتــارة يقولــون لهــم باننــا نعــرف مــن قتــل ابنكــم واننــا نريــد منكــم مبلغــاً مــن املــال 

لنعلمــك عــن اســائهم وتــارة أخــرى كانــوا يقولــون لوالــد الفقيــد بــأن لــك ثــاث اوالد 

ــتفزازاتهم  ــم واس ــتمروا بتهديداته ــل، واس ــذي قت ــيكون مصريهــم كمصــري ال ــن س اخري

حتــى وصــل األمــر بهــم يف أحــد االيــام أن تتوقــف ســيارة أوبــل نيــي اللــون تحمــل الرقم 

ــا وهــو أحــد طــاب متوســطة كاردوخ  ــر للشــهيد زي ــف األخ األصغ ــوى لتوق 		5	 نين

ــه بالحــرف الواحــد إذا اســتمريت بالذهــاب إىل املدرســة فســوف  ــوا ل يف دهــوك ليقول

نقتلــك كــا قتلنــا شــقيقك زيــا، هكــذا عاشــت عائلــة تومــا ســورو تومــا أيامــاً عصيبــة 

ــال  ــل إك ــرية قب ــة االخ ــهر الخمس ــية االش ــة النفس ــد واملحارب ــد والوعي ــت التهدي تح

ــص  ــول للتخل ــن إىل املجه ــخ 	/0/7	0	 متوجه ــن بتاري ــوا الوط ــفرهم ليرك ــة س معامل

ــوا يعيشــونها يف قلــب دهــوك التــي يتباهــى املســؤولن األكــراد  مــن املأســاة التــي كان

بانهــا آمنــة للمســيحين، هــؤالء املســؤولن الذيــن مل يحركــوا ســاكناً لوقــف التهديــدات 

واالســتفزازات بالرغــم مــن املعلومــات التــي اعطيــت لهــم والتــي كانــت كفيلــة بالقبــض 

عــى املتصلــن مــن خــال وصــف ســيارتهم واملجرمــن الذيــن كانــوا يف داخلهــا وامكانيــة 

ــة  ــا ليهــددوا عائل ــون به ــوا يتصل ــي كان ــات الت ــام التلفون التعــرف عــى وجوههــم وارق
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الشــهيد زيــا تومــا ســورو.

ــؤالء اإلرهابيــن الذيــن  ــراء يف القبــض عــى ه وال نســتغرب عــدم اتخــاذ أي إج

تســببوا يف ترشيــد هــذه االرسة فحالهــم حــال عائلــة الرملــاين فرنســيس يوســف شــابو 

الــذي قتــل بالقــرب مــن داره يف وســط دهــوك منتصــف عــام 	99	 وهاجــرت عائلتــه إىل 

أســراليا والقاتــل وحيــد مجيــد كوفــي وعصابتــه يتجولــون بــكل حريــة يف وســط دهــوك 

ــك كــون سياســة  ــا ضــري يف ذل ــل هــو آشــوري مســيحي ف ــن مكرمــن الن القتي معززي

االغتيــاالت وترشيــد شــعبنا هــي السياســة املتبعــة واملدعومــة مــن الحكومــة الكرديــة 

وليســت بالجديــدة فقــد مورســت مــع بدايــة الســتينات للســيطرة عــى أراضينــا وقرانــا 

ومبســاعدة جميــع الحكومــات املتعاقبــة عــى حكــم العــراق، ))فالشــعوب االصيلــة يف 

كل انحــاء العــامل تكــون مضطهــدة ومعرضــة إىل التهديــد واالنقــراض والذوبــان يف بوتقــة 

ــكان  ــي الس ــة تحم ــن خاص ــن قوان ــدة بس ــم املتح ــأت األم ــذا ارت ــة ل ــة الحاكم االكري

ــا أن يكــون مبســتوى املســؤولية  ــدان(( فعــى كل مــن يدعــي متثيلن ــكل البل األصليــن ل

ويضــع مصلحــة شــعبنا فــوق جميــع املصالــح بعــد أن أصبــح شــعبنا معرضــاً إىل الترشيــد 

ــا مهــدد عــى أرض الوطــن، فــإذا كان مــن يحكــم شــعبنا عــى  الكامــل ليصبــح وجودن

ــبع  ــدة س ــه ومل ــد ليدين ــرم واح ــد مج ــتطيع أن يج ــه وال يس ــتطيع حايت ــه ال يس أرض

ســنوات نقتــل ونضطهــد ونــرشد ويصبــح تعدادنــا أقــل مــن مليــون بعــد أن كنــا أكــر من 

مليونــن حســب إحصــاء وزارة التجــارة )تعــداد البطاقــة التموينيــة( فمــن حقنــا املطالبــة 

ــت  ــا كان ــن امــاك وأنفــس طامل ــا م ــى لن ــا تبق ــة م ــة لنســتطيع حاي ــة الدولي بالحاي

الحكومــة املركزيــة أو الكرديــة تغــض النظــر عــن محاســبة املجرمــن وكشــفهم لتقدميهــم 

ــة مــع املجرمــن عــى  ــع إن هــذه الحكومــات متواطئ ــح واضحــاً للجمي ــة، وأصب للعدال

أقــل تقديــر إن مل تكــن هــي التــي تدبــر أمــر ترشيــد شــعبنا بهــدف التطهــري العرقــي 

والدينــي باالشــراك مــع الــرشكات األجنبيــة واطاعهــا للســيطرة عــى أراضيهــم للتنقيــب 

فيهــا عــن النفــط واملعــادن املختلفــة بحريــة كاملــة دون أن يدعــي أحــد ملكيتهــا.

 وختامــاً نقــول مــرة أخــرى بعدمــا عرضــا بإيجــاز مأســاة عائلــة آشــورية مســيحية 

لنجســد مــا يعانيــه شــعبنا يف العــراق واملناطــق التــي تعتــر آمنــة بنظــر الجميــع وهــي 

غيــض مــن فيــض كــون املئــات أو األلــوف مــن عوائــل شــعبنا تعرضــوا إىل مــأيس ونكبــات 

ــذا  ــن ل ــم الوط ــن جحي ــروب م ــرة واله ــري الهج ــاً غ ــد ح ــم دون أن تج ــد وظل وترشي
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فاملطالبــة بحايــة دوليــة هــي مــن أبســط حقوقنــا املرشوعــة طاملــا كانــت الحكومــات 

ال تســتطيع توفــري الحايــة الكافيــة لنــا وال تســتطيع أن تعيــد لنــا حقنــا املغتصــب وال 

ــا الحيــاة الحــرة الكرميــة وال تســاوي بــن أبنــاءه فــا يشء يجــب  تســتطيع أن توفــر لن

أن يقــف يف وجهنــا للمطالبــة بالحايــة الدوليــة فمــن حقنــا العيــش بحريــة وكرامــة يف 

وطننــا وعــى أرضنــا دون منــة مــن أحــد.

 

عاش العراق موحداً وعاش شعبه متحداً 

هرمز زيا بوبو 

1 – أيلول – 2010
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كن صادقاً مع نفسك قبل ان تكون صادقاً مع 

االخرين... 

فجــأة ظهــر املدعــو منــرود البــازي عــى الســاحة السياســية اآلشــورية معلنــاً الحــرب 

عــى كتـّــاب االنرنيــت الذيــن ميســون يونــاذم كنــة و يكشــفونه عــى حقيقتــه بعــد ان 

كــرت رشوره تجــاه أمتنــا التــي تـــّوجها مبحاولتــه البائســة و اليائســة لتغيــري اســم شــعبنا 

يف مؤمتــره الخــاص الــذي انعقــد يف بغــداد اواخــر ترشيــن األول املــايض.

وقــد انــرى البــازي يف الــرد عــى العديــد مــن املعرضــن الذيــن ال تتطابــق آرائهــم 

ــة  ــرف مليئ ــعور ومتعج ــكل مس ــردود بش ــم ال ــاءت معظ ــه وج ــيده وويل نعمت ــع س م

بالغــرور وذو الوجهــة الواحــدة يف امتــاك الحقيقــة مســتنداً إىل أمــور تكتيكيــة ال صلــة 

لهــا باملوضــوع األســايس محــاوالً تصويــر املوضــوع بأنــه شــخي أكــر مــا هــو متعلقــا 

ــة  ــي أصبحــت لصيق ــع الت ــر الواق ــول باألم ــة متخــذاً مــن سياســة القب بشــؤوننا القومي

بأحزابنــا اســراتيجية ال ميكنهــم الجنــوح عنهــا الغــن بذلــك مفهــوم القوميــة والشــعب 

التــي ناضــل ابنــاءه ملئــات الســنن مــن أجــل حقوقهــم املرشوعــة.

وعــى ســبيل املثــال يف معــرض رد البــازي عــى أحــد املتســائلن عــن العميــل 

املخابــرايت فريدريــك اوراهــا قائــاً  بأنــه انتخــب مــن قبــل املؤمتريــن ومل يعــن مــن قبــل 

يونــادم وانــه عضــو قيــادي ليــس مســؤول التنظيــم مختــزالً النضــال القومــي اآلشــوري 

يف الدفــاع عــن هــذا العميــل املعــروف للجميــع،... بربــك مــاذا مينــع ان يكــون عميــاً 

للمخابــرات العراقيــة إذا كان منتخبــا أو معينــاً؟!! امل يكــن ســعدي بــرية عضــو املكتــب 

الســيايس لاتحــاد الوطنــي الكردســتاين و مســؤول مكتــب املعلومــات )زانيــاري( منتخبــاً 

يف املؤمتــر و هكــذا حــال أبــو حكمــت )يوســف القــس حنــا( مــن اعضــاء خليــة مؤســس 

الحــزب الشــيوعي العراقــي )فهــد( عضــو املكتــب الســيايس و امينــا عامــاً لحــزب العمــل 

الســتقال كردســتان و هنــاك الكثرييــن مــن هــذه النــاذج، فــا هــو املغــزى مــن الدفــاع 

ــن ال حــول  ــن الذي ــوم عــى املؤمتري ــرايت و القــاء الل املســتميت عــن هــذا القــزم املخاب
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ــن  ــون بالوجه ــن يوصف ــق الذي ــابق والاح ــكرتريهم الس ــة س ــام رغب ــوة أم ــم و ال ق له

ــى  ــه حت ــن عن ــاس املدافع ــزى يف انغ ــوف ينحرص املغ ــد س ــدة؟، بالتأكي ــة واح لعمل

اذنيهــم يف العالــة والخيانــة.

ــن  ــاع ع ــل يف الدف ــد والفاش ــي األوح ــازي املحام ــرود الب ــة من ــن هوي ــف ع وللكش

ســيده ومجلــس الحكــم االنتقــايل املعــن مــن قبــل املحتــل املــدين برميــر مل يكــن باألمــر 

العســري واملســتعي والشــكوك تــدور حولــه منــذ رده األول وازدادت نســبتها يف رده عــى 

مــا جــاء يف جريــدة نــركال تحــت اســم املراقــب ورّد الســيد نينــب يوســف تومــا عليــه، 

إىل ان اكدهــا أحــد القياديــن يف زوعــا طالبــاً عــدم ذكــر اســمه حتــى ال يصيبــه مــا اصــاب 

االخريــن قائــاً )ميعــود ليــش اكــو واحــد يتجــرأ يقــرأ ويكتــب ردود غــري نينــوس بثيــو 

املتفــرغ لهــذه الشــغلة(.

مــا أصعــب عــى املــرء ان يبقــى محافظــاً عــى مبادئــه واخاقــه وهــو ميــر بحــاالت 

عصيبــة وصعبــة مــن جميــع النواحــي وهــو الــدرب الــذي يســلكه املناضلــن والرشفــاء 

واملكافحــن يف الحيــاة مــن بنــي البــرش، ومــا أســهل االنحــراف يف اول فرصــة تدنــو منــه 

ــد ســيكون أقــى مــن الجــاد  ــة إىل الجــاد وبالتأكي ــه ليتحــول مــن الضحي أو تســنح ل

ــتعارة  ــاء مس ــت اس ــي تح ــا املتخف ــى جادن ــق ع ــذي ينطب ــر ال ــو األم ــي وه الحقيق

مدافعــاً عــن نســيبه يونــادم.

فــإذا عدنــا إىل عــام 1995 فاملذكــور نينــوس بثيــو الســكرتري الســابق لزوعــا كانــت 

الحالــة قــد وصلــت بــه إىل اليــأس واالنهيــار مــن شــدة مــا تعــرض لــه مــن مضايقــات 

و اضطهــاد عــى يــد نســيبه يونــادم فلــم يجــد لنفســه مخرجــاً ســوى كتابــة اســتقالته 

مــن زوعــا دون ذكــر االســباب و تســليمها إىل صديقــه و رفيقــه يف املكتــب الســيايس 

ــة  ــة املزري ــن الحال ــاً م ــوريا هرب ــه إىل س ــا( و التوج ــمعون قاش ــس )ش ــاس بنخ الش

ــفر إىل  ــة الس ــور( بغي ــه مكس ــاد و منجل ــمه بالحص ــكرتري )اس ــا كس ــل اليه ــي وص الت

ــري  ــو )الغ ــو بثي ــل جج ــو و ميخائي ــا بوب ــز زي ــه هرم ــح رفيقي ــرة، ونج ــارج و الهج الخ

عزيزيــن عــى قلبــه اليــوم( بعــد أيــام مــن ســفرهم إىل ســوريا إلقناعــه بالعــدول عــن 

اســتقالته و العــودة إىل أرض الوطــن و مارســة عملــه كســكرتري لزوعــا وعــدم الرضــوخ 

للضغوطــات و املضايقــات التــي يتعــرض لهــا مــن قبــل نســيبه يونــادم املدعــوم مــن 

ــل الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين. قب
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))عــى اإلنســان ان يكــون صادقــاً مــع نفســه اوالً ليســتطيع ان يكــون صادقــاً مــع 

االخريــن((.

ولكــن مــا يؤســف لــه و بعــد عودتــه وقــع يف رشك نســيبه و مصيدتــه التــي جعلــت 

منــه الجــاد الحقيقــي لزوعــا بدفاعــه املســتميت عــن ســلبيات نســيبه التــي عــاىن منهــا 

الكثــري حتــى وصــل بــه األمــر التخــي عــن منصبــه كســكرتري لزوعــا و تقدميــه عــى طبــق 

مــن ذهــب لنســيبه يونــادم يف مؤمتــر زوعــا لعــام 	00	 بعــد ان ابلــغ مــن قبــل مســعود 

ــا فبــارش  ــادم كن ــارزاين بــرورة التخــي و االســراحة مــن هــذا املنصــب للســيد يون الب

بأقنــاع رفاقــه بهــذا األمــر الــذي قُـــبل عــى مضــض نظــراً الرتبــاط معظمهــم مبصالــح ال 

ميكنهــم االســتغناء عنهــا يف حالــة معارضتهــم و هــو مــا حصــل للعديــد مــن الكــوادر و 

اعضــاء القيــادة املعرضــن.

والــيء الوحيــد الــذي يحــز يف النفــس هــو الجهــد الــذي يبذلــه البــازي يف تشــويه 

صــورة الشــهداء و املناضلــن و عوائلهــم و اخــص بالذكــر عائلــة الشــهيد يوســف 

تومــا و اختــه امــرية بيــث شــموئيل، فعوضــا أن يدافــع عــن القضيــة اآلشــورية 

ــة و كشــف  ــا وقراهــا املغتصب ــة وعــن حقوقه ــة عــن الســاحة السياســية العراقي الغائب

املجرمــن الذيــن طالــت إياديهــم القــذرة شــهداء شــعبنا راح يؤســس موقعــاً يف 

االنرنيــت بأســم ) نينورتــا 79( لغــرض االســاءة إىل الســيدة امــرية مدافعــاً عــن نســيبه 

و اقربائــه املعروفــن للجميــع و بأســاء مســتعارة تــارًة بأســم باســم عنــكاوي و 

 البــازي وأخــرى باملراقــب و غريهــا و التــي مل تعــد هــذه االســاليب تنطــي عــى أحــد.

ــزال  ــه اعت ــل ل ــعبه فاألفض ــة ش ــن قضي ــاع ع ــدوره الدف ــن مبق ــه ان مل يك ــي ل نصيحت

السياســة و التخــي عــن مهمــة محامــي الدفــاع و التزويــق و الكــف عــن التزويــر وتزيف 

الحقائــق والخــروج مــن الدائــرة التــي وضعــه فيهــا نســيبه يونــادم لــريى عــوامل أخــرى 

ــة يف العمــل لعــل  ــة و النظــرة االحادي ــة االنفرادي ــه النزع ــداً عن ــامل نســيبه مبع غــري ع

الجاهــري تغفــر لــه خطايــاه التــي ال تعــد و ال تحــى و يف كل االتجاهــات و عنــد ماجــد 

ايشــو الخــر اليقــن.

هرمز زيا بوبو 

أيلول – 2010
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قراءة هادئة لدعوة البارزاين والطالباين ومستقبل شعبنا يف وطنه

ــة 		 / 	  ــارزاين بعــد مذبحــة كنيســة ســيدة النجــاة يف بغــداد ليل كــن لدعــوة الب

ــة  ــداء متفاوت ــوم اص ــم املزع ــيحين يف اإلقلي ــة املس ــام 0	0	 يف حاي ــن األول ع ترشي

اتفقــت جميعهــا عــى الثنــاء للمبــادرة إىل جانــب بعــض التســاؤالت الخجولــة، وهــذه 

ــة ســقوط النظــام بعــد  ــاين قــد رصح بهــا يف بداي ــة فــكان الطالب الدعــوة مل تكــن غريب

البــدء باســتهداف شــعبنا مــن قبــل جاعــات مجهولــة الهويــة يقــال بانهــا إرهابيــة أو 

ــري  ــة لتهج ــدات خارجي ــود اجن ــع بوج ــق الجمي ــا ويتف ــدة وتنظياته ــاع القاع ــن اتب م

ــراف يف  ــن كل االط ــري م ــود تقص ــع بوج ــق الجمي ــا يتف ــراق ك ــل يف الع ــعبنا األصي ش

ــة  ــوف بجدي ــة يف الوق ــة والديني ــة ومؤسســاتنا القومي ــة شــعبنا ونقصــد الحكومي حاي

ألفشــال املخططــات الراميــة الجتثــاث شــعبنا مــن جــذوره أو صهــره يف بوتقــة االطــراف 

املتصارعــة ســواء العربيــة أو الكرديــة والتــي نجحــت يف تهميــش اســمنا القومــي بــزرع 

ــد  ــب والتكري ــاءه وتســميتنا باملســيحين لســهولة التعري ــن ابن ــات والدسيســة ب الخاف

والغــاء آالف مــن الســنين لحضــارة هــذا البلــد لتســهيل عمليــة تقســيمه كــون االكريــة 

العربيــة والكرديــة املســلمة ال يريــدون أن يرتبــط العــراق بحضــارة أقــدم منهــم واحــق 

ــع مؤامــرات التقســيم  ــد وتســقط جمي ــع وحــدة هــذا البل منهــم وتفــرض عــى الجمي

ــازع عليهــا. واملناطــق املتن

ــاف  ــوات واكتش ــة الدع ــة حقيق ــا وملعرف ــوان مقالن ــن عن ــرياً ع ــد كث ــي ال نبتع ول

مصداقيتهــا علينــا العــودة إىل مارســات الحزبــن الكرديــن اللــذان يقودهــا البــارزاين 

ــي  ــق الت ــة يف املناط ــه العامل ــعبنا واحزاب ــاء ش ــع ابن ــا م ــة تعامله ــاين وكيفي والطالب

يســيطرون عليهــا يف اإلقليــم الكــردي املزعــوم، فــإذا ســالت أي آشــوري أو مســيحي حــول 

ســلوك األكــراد وحكومتهــم تجــاه شــعبنا ســيأتيك الجــواب الفــوري إن هــؤالء األكــراد 

ال فائــدة منهــم بعــد تأكــده مــن خلــو املــكان منهــم طبعــاً فالتجــاوزات ال زالــت عــى 

حالهــا رغــم التأكيــدات والوعــود التــي اعطيــت مــن قبــل البــارزاين والطالبــاين ولعــدة 

ــة. ــرات ويف مناســبات مختلف م
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ــائل  ــكل الوس ــعبنا وب ــد ش ــات تكري ــا وعملي ــا وقران ــتيطان يف مناطقن وال زال االس

املتاحــة عــى قــدم وســاق وتــزداد يومــاً بعــد أخــر، وال زال القتلــة الذيــن طالــت أياديهــم 

ــاء  ــم والقض ــى املحاك ــة وحت ــد العدال ــم ي ــرارا دون أن تطاله ــاء اح ــعبنا االبري ــاء ش أبن

مســيس لصالــح الحزبــن، امــا التوظيــف فهــو أنجــع االســاليب املتبعــة يف فــرض االنتــاء 

الحــزيب عــى مــن يرغــب فــا وظيفــة لغــري املنتمــي إىل الحــزب الدميقراطــي الكــردي 

ــم  ــت إىل جانبه ــي ناضل ــعبنا الت ــزاب ش ــى أح ــة، وحت ــرّاش املدرس ــتوى ف ــى مس وع

ــة  ــزاب الكردي ــا األح ــت عليه ــي حصل ــازات الت ــى االمتي ــا ع ــول أعضائه ــون حص يرفض

فالتمييــز العنــرصي لــدى األحــزاب الكرديــة ال مثيــل لهــا يف العــامل أجمــع فــأي حايــة 

ــد أن يقــدم لشــعبنا املســيحي وشــعبنا املتواجــد تحــت  ــاين يري ــارزاين والطالب ــد الب يري

ــه. ــه ومنتســبي حزب ــد اعوان ــن عــى ي حكمــه ال زال يعــاين االمري

وهنــا نســوق مثــاً حيــاً ال زال يتفاعــل بــن ابنــاء شــعبنا فبعــد أن اوهمــوا أكــر مــن 
ألفــي عائلــة مســيحية بــرشاء قطعــة أرض 00	 م	 مببلــغ 000	$ للقطعــة يف منطقــة عقرة 
ليشــيد عليهــا دار ســكن لهــم عــام 005	 عــى نفقــة مجلــس الكنائــس العاملــي ضاعــت 
األرض وذهبــت دوالرات املســيحين يف جيــب حســن بــدوي شــقيق بابكــر الزيبــاري وهــو 
ــرجاع  ــوع الس ــذا املوض ــي ه ــون تبن ــن يخاف ــى املحامي ــارزاين وحت ــن إىل الب ــن املقرب م
حقــوق شــعبنا يف امتــاك األرض التــي تــم رشاءهــا، كــا مل يســتلموا النازحــن املبالــغ التــي 

خصصــت لهــم مــن دولــة رئيــس الــوزراء وال يعــرف يف أي جيــب اســتقرت.

فحقيقــة املســيحي يف العــراق هــو مضطهــد اينــا ادار وجهــه، طاملــا كان القانــون ال 
يحــرم مــن قبــل واضعــي القانــون وطاملا بقيــت املحســوبية واملنســوبية والفســاد االداري 
ــة  ــه يبقــى املســيحي هــو الضحي ــد مــن شــاله إىل جنوب ــون الســائد يف البل هــي القان
لهــؤالء الكــوارس التــي ال ترحــم وال تعــرف معنــى لإلنســانية وحقــوق البــرش، وتجســدت 
حقــوق شــعبنا يف التســمية التــي اطلقهــا مكتــب املالــي بالجاليــة املســيحية ويف ترصيــح 
مــا بختيــار بقولــه بــأن ال أرض للكلــدان والرسيــان واآلشــورين عــى أرض )كردســتان( 

وكأننــا قدمنــا عــى هــذه األرض مبركبــة فضائيــة مــن كوكــب أخــر.

ــأن  ــات مــن زاخــو يف حــي النصــارى ب ــي معلوم ــب هــذه االســطر وصلتن ــا اكت وأن
ــعارات  ــات وش ــة بهتاف ــوا املحل ــاً دخل ــون صبي ــن اربع ــرب م ــا يق ــراد وم ــان األك صبي
تكفــر املســيحين وتهددهــم بالرحيــل وعنــد التجــاء اهــل املحلــة إىل الرشطــة بالشــكوى 
ــاء 		/		/0	0	((،  ــوم الثاث ــرص ي ــذا ع ــدث ه ــاً وح ــوا صباح ــأن يراجع ــم ب ــوا له قال
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وقــد وصلــت عــدة عوائــل مســيحية ومــن أهــل املنطقــة التــي يســيطر عليهــا الحزبــن 
ــة أن  ــدارس بحج ــم يف امل ــجيل اوالده ــدارس تس ــت امل ــن رفض ــوا ح ــن وتفاجئ الكردي
أقــوال البــارزاين اعاميــة ونحــن ملتزمــون بقوانيــن الــوزارة الرســمية وال نلتــزم مبــا يقــال 
يف الجرائــد والفضائيــات، يتضــح لنــا جليــاً بــأن الحزبــن الكرديــن ال يريــدون لشــعبنا أن 
يعــود إىل مناطقــه التــي هجرهــا بعــد عــام 	96	 النهــم بالتأكيــد ســيطالبون بقراهــم 

ــاق للهجــرة. املســتكردة واراضيهــم املســتوطنة ولهــذا يضيقــون عليهــم الخن

فمــن يســمع بــأن يف زاخــو مظاهــرات تكفــر املســيحين ســتكون وجهتــه إىل 
خــارج العــراق بالتأكيــد، والســؤال الــذي يطــرح نفســه يف هــذه الحالــة عــى مــن تقــع 
ــد  ــاء شــعبنا مــن اضطهــاد عــى ي ــه أبن املســؤولية الكــرى للوصــول إىل حــل ملــا يعاني
االكريــة وإن الــكام املعســول للمســؤولن مــا هــو إال ذر الرمــاد يف العيــون فيطمئنــك يف 
العلــن ويضطهــدك يف الخفــاء، فخاصنــا مــن هــذه الحالــة املزريــة التــي يعيشــها شــعبنا 
هــي يف وحدتنــا وحــدة أحزابنــا وكنائســنا وحــدة ضائرنــا ووحــدة مصالحنــا فــا مفــر 
مــن وحدتنــا إذا اردنــا البقــاء عــى أرضنــا التاريخيــة وبعكســه ســيكون التــرشد والضيــاع 

يف املهجــر هــو مصرينــا املحتــوم.

ــا ونرجــو  ــد كلمته ــراً لتوحي ــي اجتمعــت مؤخ ــا الت ــدي أحزابن ــى أي ــا نشــد ع وأنن
ــه،  ــق اهــداف شــعبنا وحقوقــه املرشوعــة يف وطن أن تكــون الخطــوة األوىل نحــو تحقي
ووحــدة الكلمــة ال تتحقــق بينهــم إال باالبتعــاد عــن املصالــح الحزبيــة الضيقــة واملصالــح 
ــع  ــن الجمي ــوب م ــة مطل ــة العام ــبيل املصلح ــازل يف س ــة وإن التن ــخصية والفئوي الش
وبعكســه ســتاحقكم لعنــة التاريــخ ولعنــة شــعبنا عــى كل مــن يتســبب يف التفريــط 

بوحــدة شــعبنا.

ــا الفخــاخ ليتصيــد يف  ــا وليــس االســتقواء بالغــري الــذي ينصــب لن ــا يف وحدتن فقوتن
املــاء العكــر، ومطالــب شــعبنا يجــب أن تكــون واضحــة وضــوح الشــمس فهــذا وطننــا 
ــد  ــن أح ــة م ــة دون من ــري منقوص ــوق غ ــة وبحق ــة كامل ــه بحري ــش في ــب أن نعي ويج

ــأن شــعبنا ســيحصل عــى حقوقــه شــاء مــن شــاء واىب مــن اىب. ــا كبــرية ب وثقتن

عاش العراق موحداً وعاش شعبه متحداً

هرمز زيا بوبو 

كانون األول – 2010 
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دستور املحتلن األكراد...!!

كثــرياً مــا تكلمنــا عــن أصــل األكــراد وكيــف قدمــوا إىل العــراق برفقــة املغــول التتــار 

وكيــف أســندت اليهــم مهمــة محاربــة اآلشــورين املســيحين واحتــال أراضيهــم، وكيــف 

انــرت الدولــة العثانيــة الســنية املذهــب يف تكليــف األكــراد بهــذه املهمــة أيضــاً لقــاء 

ــة الشــيعية، كــا مل تختلــف األنظمــة  ــة الصفوي ــة الدول الوقــوف إىل جانبهــم يف محارب

العربيــة املتعاقبــة عــى حكــم العــراق يف أتبــاع هــذه السياســية يف إطــاق يــد األكــراد 

يف تكريــد قرانــا ومدننــا والســيطرة عليهــا، و تســفري األكــراد الفيليــن إىل إيــران لكونهــم 

مــن الشــيعة وعــدم تهجــري األكــراد الســنة بالرغــم مــن أقدميــة تواجــد األكــراد الفيليــن 

ــاً  ــراق مثن ــع الع ــوم يدف ــا، والي ــة أقوالن ــغ لصح ــد دام ــراق تأكي ــى أرض الع ــيعة ع الش

باهضــاً جــراء هــذه السياســات املذهبيــة والعنرصيــة، وقــد اســتطاع األكراد من اســتغال 

كافــة الظــروف لصالحهــم، حيــث يقــف العــراق اليــوم حائــراً أمــام مكرهــم وسياســتهم 

االســتغالية ليفرضــوا رشوطهــم ودســتورهم االنفصــايل عــى العراقيــن جميعــاً، ومــا ال 

ــا  ــد أراضين ــب تكري ــوم إىل جان ــن يف الســلطة الي ــوف م ــه وق ــه وتفهم نســتطيع هضم

وقرانــا وضمهــا إىل مــا يســمى بإقليــم )كردســتان(، رغــم التهديــد والتلميــح والعمــل إىل 

انفصــال اإلقليــم أقتصاديــاً وبرشيــاً عــن العــراق.

وبطــرح دســتور املحتلــن األكــراد للمناقشــة يظهــر للعيــان الطبخــة الكرديــة التــي 

ــف  ــوش – تلكي ــوى )الق ــهل نين ــرى س ــم ق ــة بض ــنوات واملتمثل ــل س ــا قب ــا عنه تكلمن

ــا(  ــيقة- وغريه ــدا- بعش ــس – بغدي ــة – كرملي ــه- برطل ــا – باقوف ــقف – باطناي – تلس

ــة  ــزاب الكردي ــطت األح ــد نش ــة، وق ــم الكردي ــتكردة إىل حاضنته ــري مس ــة والغ املتبقي

ومنــذ ســقوط النظــام الســابق يف التغلغــل بــن أوســاط شــعبنا يف ســهل نينــوى بواســطة 

عمائهــم وخونــة األمــة ورجــاالت الديــن الذيــن وقفــوا دامئــاً وأبــداً إىل جانــب القــوي 

بالضــد مــن مصالــح شــعبهم وأمتهــم )باســتثناء البعــض املعروفــن للجميــع(، ولعبــت 

ــع  ــا، فالجمي ــا ومناطقن ــى أراضين ــتان( ع ــول تســمية )كردس ــاً يف قب ــا دوراً خياني أحزابن

يخــون األمــة مــن وجهــة نظــر قوميــة آشــورية ووطنيــة عراقيــة، والســكوت الــذي يلــف 
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مــا يســمى بأحــزاب شــعبنا ومؤسســاتنا مــا هــو إال قبــول ورضــوخ ملشــيئة األكــراد يف 

ــن  ــق م ــث مل يعل ــردي، حي ــم الك ــوى إىل اإلقلي ــهل نين ــن س ــة م ــا املتبقي ــم مناطقن ض

يدعــي املســؤولية يف متثيــل شــعبنا يف الرملــان الكــردي حــول صيغــة الدســتور إال مــن 

ــادة  ــة، وهــي امل ــف مختلف ــي تقســم شــعبنا يف الدســتور إىل طوائ ــة التســمية الت ناحي

التــي يســمح لهــم التكلــم بهــا، وقــد أنــرى الســيد رسكيــس آغاجــان يف طلــب الحكــم 

ــا التاريخيــة يف ســهل نينــوى، وبهــذا الطلــب يكــون آغاجــان  الــذايت لشــعبنا يف مناطقن

ــا  ــوى، ولكــن.... إذا تفحصن ــة يف ســهل نين ــا يف مطاليبهــم الخجول قــد قفــز عــى أحزابن

مطالــب الســيد آغاجــان يف الحكــم الــذايت نراهــا ال تتعــارض مــع املخططــات الكرديــة 

ــا يف ســهل نينــوى،  يف التوســع واالنفصــال عــن العــراق وتكريــد مــا تبقــى مــن مناطقن

إضافــة إىل التنــازل عــن مناطقنــا التاريخيــة املســتكردة كمدينــة دهــوك وزاخــو وســهل 

الســليفاين ومناطــق صبنــا وبــرواري بــاال وقــرى عقــرا والتــي أســتكردت معظمهــا 

ــة..... وكأن املناطــق  ــا التاريخي ــوى مبناطقن ــك بتســمية ســهل نين ــام 	96	، وذل ــد ع بع

املســتكردة املذكــورة ليســت ضمــن مناطقنــا التاريخيــة...!!!!، ونقــول أيضــاً إن للحكــم 

الــذايت قوانــن خاصــة وحــدود معينــة أيــن نحــن مــن تلــك القوانــن واألنظمــة والحــدود 

ــدف هــو ضــم  ــة؟ واله ــا ســنكتفي باملطالب ــس آغاجــان؟؟، أم أنن ــن ســيكتبها لرسكي وم

ســهل نينــوى إىل اإلقليــم الكــردي ليــس إال؟؟؟ إضافــة إىل حــرص أحزابنــا يف زاويــة حرجــة 

ــن وراء  ــت م ــان وإن كان ــب آغاج ــم مطال ــون يف مطاليبه ــث ال يرتق ــعبنا حي ــام ش أم

املطالبــة عامــات اســتفهام وتعجــب كبــرية؟؟؟!!!، ففــي ليلــة وضحاهــا يظهــر لشــعبنا 

منقــذ مــن صفــوف الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين!!!؟؟؟، هــذا الحــزب الــذي أفــرغ 

مناطقنــا مــن ســكانها بهــدف تكريدهــا باتبــاع جميــع وســائل القتــل والترشيــد والتهديد 

واغتصــاب األرايض بعــد إعــان حركتــه الكرديــة العنرصيــة عــام 	96	 والتــي مــا زالــت 

تســتعمل حتــى اللحظــة وبطــرق تختلــف عــن ســابقتها، كــا مينــح أرفــع األوســمة مــن 

كنائســنا الثــاث؟؟!!، الكنائــس التــي أصبحــت تــردد مــا يــردده آغاجــان، فعــى ســبيل 

املثــال.. قامــت الدنيــا ومل تقعــد حــول موضــوع تســمية شــعبنا مــن قبــل جميــع كنائســنا 

ــع عــى التســمية ألن آغاجــان  ــف الســكوت الجمي ــوم يل ــت، والي ــاث ســنوات خل ولث

يريــد منهــم الســكوت وإال...؟؟؟!!! ))شــخصياً ال زلــت أومــن ان ذكــر تســميات شــعبنا 

الثــاث هــو مــن أجــل التفريــق وليــس التوحيــد(( كــا أن أحزابنــا أصبحــوا أمــام واقــع 

ال يحســد عليــه بعــد أن أصبحــت الكنيســة ))التــي ال تتدخــل بالسياســية(( هــي ممثــل 
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لشــعبنا وظهــر هــذا جليــاً يف زيــارة البطريــرك مــار دنخــا الرابــع أثنــاء خطبــه يف مختلــف 

القــرى حيــث أرجعنــا قــرن كامــل إىل الــوراء بتبنــي نظــام امللكيــة الــذي كان ســائداً بــن 

أبنــاء شــعبنا أثنــاء الحــرب الكونيــة األوىل والثانيــة هــذا النظــام الــذي جــر شــعبنا إىل 

الويــات واملــآيس والدمــار الشــامل والتــي مــا زلنــا نعــاين آثارهــا حتــى اليــوم، واألســباب 

معروفــة للجميــع ))نســتذكر موقــف الكنيســة ووجهــاء القــوم الذيــن وقفــوا بالضــد مــن 

ــح  ــي يف شــعبنا أصب ــري آغــا بطــرس((، والنظــام املل ــة للمناضــل الكب التطلعــات القومي

أضحوكــة الزمــان وال ميكــن تطبيقــه وال يقــر بــه أحــد واالعتــاد عليــه مــا هــو إال ضحــك 

عــى الذقــون، وتــويل الكنيســة شــؤون رعاياهــا وإلغــاء دور األحــزاب مــن شــعبنا هــو 

الهــدف مــن تبنــي هــذا النظــام لنبقــى فقــط رعايــا كنيســة وحقوقنــا تكمــن يف الصــوم 

والصــاة ومتجيــد جاديهــا، ولكــن الــذي يحــز يف النفــس هــؤالء املتملقــن واالنتهازيــن 

الذيــن كــر عددهــم أحزابــاُ وأفــراد ال يهمهــم مســتقبل شــعبهم قــدر مــا يهمهــم إشــباع 

غرورهــم ومــيء جيوبهــم ولــوي يــد بنــي قومهــم وكأن ال أعــداء لهــم غــري بنــي جلدتهم، 

مــن العــارف؟ فيمكــن أن تكــون والــدة بعضهــم شــقية وقــد عــر عــى والــده الحقيقــي 

مؤخــراً، كــا هــو الحــال مــع الســيد اوديشــو عانوئيــل الــرواري كاتــب مقــال )هــل 

ســيهاجر الكــرد مــن العــراق( والــذي يســتهزأ مــن بيــان املؤمتــر اآلشــوري العــام الــذي 

ــة  ــاالت املدفوع ــذه املق ــة يف ه ــراد، ال غراب ــن األك ــن املحتل ــوك م ــاء ده ــب بإخ طال

الثمــن مســبقاً، وأصحابهــا معروفــن لرشفــاء القــوم، فهــم الذيــن كانــوا يســتهزئون مــن 

إعــان الحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية الكفــاح املســلح عــام 	98	 قائلــن إن إيــران التــي 

يبلــغ ســكانها الســبعون مليونــاً ال يســتطيعون إســقاط صــدام حســن فنفــر مــن مجانــن 

ــاح املســلح إلســقاط  ــوا الكف ــة العســكرية أعلن ــن الخدم ــن م ــة اآلشــورية الهارب الحرك

ــام  ــت األي ــل، وأثبت ــر وال أق ــعبنا ال أك ــم ش ــخ أس ــدون أن يتس ــر يري ــم نف ــام، إنه النظ

ــة إىل  ــن بحاج ــا ومل نك ــة يف مواقفه ــت صائب ــورية كان ــة اآلش ــة الدميقراطي ــأن الحرك ب

التضحيــة مبــا يقــارب املئــة ألــف مــن شــباب أمتنــا يف الحــرب العراقيــة اإليرانيــة التــي 

دامــت مثــان ســنوات بــن قتيــل وجريــح ومفقــود ومعــوق، وكان لســارسة اليــوم ومــن 

ســكنة شــيكاغو ولنــدن ومــن املطبلــن لنظــام صــدام دور كبــري يف زج شــبابنا يف أتــون 

الحــرب والدعــوة إىل عــدم الهــروب مــن خدمــة العلــم والدفــاع عــن تربــة الوطــن، ال 

ــول ألصحــاب  ــا نق ــا، ولكنن ــي بحوزتن ــات الت ــور واملعلوم ــق األم ــد الخــوض يف دقائ أري

ــة  ــة الثمــن والسياســين املحنكــن، كان حــري بكــم املطالب ــة واملدفوع ــاالت املنمق املق
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بإخــاء قرانــا وأراضينــا املغتصبــة واملســتكردة بعــد عــام 	96	 عــى أقــل تقديــر إن مل 

يكــن منــذ مذابــح ســميل عــام 		9	، يف نــص دســتوري واضــح، واملطالبــة بحــذف املــادة 

)	( البــاب األول مــن دســتور املحتلــن، والتــي تنــص عــى منــع قيــام إقليــم آخــر داخــل 

اإلقليــم الكــردي، وهــذه املــادة تعتــر مخالفــة ملــا جــاء يف املــادة )5		( مــن الدســتور 

العراقــي الــذي يســمح بقيــام إقليــم مــن محافظــة أو أكــر فلــاذا نحــرم مــن التمتــع 

ــم املزعــوم  ــح وواضــح مبشــاركة شــعبنا يف اإلقلي ــة نــص رصي ــا الدســتوري، واضاف بحقن

كــا هــم رشاكــة يف دســتور العــراق، حيــث تتضــح عنرصيتــه مــن خــال الديباجــة التــي 

متجــد األكــراد وكأن اإلقليــم ال يعيــش فيــه غريهــم، إىل جانــب تقســيم شــعبنا إىل ملــل 

ــعبنا  ــورية لش ــة اآلش ــمية القومي ــاء التس ــراد الغ ــؤولن األك ــاوالت املس ــف، ومح وطوائ

وإضفــاء صفــة املســيحين عليهــم لتســهيل عمليــة تكريدهــم، هــذه هــي األمــور التــي 

يجــب عــى كل رشيــف يحــب شــعبه وقومــه التكلــم بهــا ال أن يتعــب نفســه يف نقــد 

مؤسســة قوميــة تطالــب يف بيــان لهــا بإخــاء بيتهــا املغتصــب، والــذي يســتكره علينــا 

أصحــاب املقــاالت املنمقــة وســارسة شــعبنا، ولصاحــب املقــال املنمــق نضيــف ونقــول 

ــوا بعــد إىل قــوة صــدام حســن  ــاء اليــوم فبالتأكيــد مل يصل إن كنــت تــرى األكــراد أقوي

والــذي مل يؤمــن أحــد بســقوطه حتــى التاســع مــن نيســان 	00	 عندمــا هــوى الصنــم 

بعــد دخــول الدبابــات األمريكيــة بغــداد ومل يســقطه أحــد غريهــم، وال زالت قــوة األكراد 

معتمــدة عــى تلــك الدبابــات فــإن قــدر لهــا أن تخــرج ال أعــرف إن كانــت ))جلــه(( عــى 

ــري  ــم كمص ــى مصريه ــرفضهم ليبق ــتحتضنهم أم س ــران س ــوا يف إي ــة وزي ــدود الركي الح

شــعبنا بعــد مذابــح ســميل عــام 		9	، ولكــن يبــدو يل إن صاحــب املقــال قــد تعلــم 

لعبــة الجلــوس يف األحضــان واللعــب عــى الحبــال وال شــأن لــه غــري االرتــزاق والقبــول 

باألمــر الواقــع والتــي بنظــره تعتــر سياســة محنكــة.

بقــى لنــا أن نقــول أو نؤكــد لقرائنــا بــأن موقفنــا مــن قيــادة الحركــة الدميقراطيــة 

اآلشــورية ال زال كــا عرفتمــوه ومل يتغــري طاملــا كانــت قيــادة الحركــة ال تحــرك ســاكناً من 

أجــل الدفــاع عــن حقــوق شــعبنا املغتصبــة وإعــادة قرانــا املســلوبة، وهــي القــادرة عــى 

هــذا، وهــو األمــر الــذي يدعونــا عــى ذكرهــا، ونــرى التشــابه الكبــري بــن قيــادة الكنائــس 

ــم  ــم، وامله ــئ عليه ــا ميل ــوخ مل ــعبنا والرض ــوق ش ــن حق ــاع ع ــدم الدف ــزاب يف ع واألح

ــة، وباعتقــادي مل  لديهــم هــو املحافظــة عــى مصالحهــم الشــخصية ومكتســباتهم اآلني
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يبقــى أمــام أحزابنــا ســوى خياريــن وإال فنهايــة وجودهــم وبقاءهــم يشــاهد يف األفــق 

ــه  ــن أجل ــم والنضــال م ــب أســايس له ــة لشــعبنا كمطل ــي الفدرالي ــم تبن ــب، أوله القري

والخيــار الثــاين هــو العمــل ضــد الفدراليــة والســري مــع التيــار الــذي يدعــو إىل وحــدة 

ــون  ــم يحزن ــم ذايت وال ه ــيات وال حك ــات وتقس ــدون فدرالي ــعباً ب ــاً وش ــراق أرض الع

وهــو موقــف وطنــي عراقــي مــرشف، هــذه هــي الخيــارات التــي أمــام أحزابنــا لتديــم 

وجودهــا بــن أبنــاء شــعبنا.

عاش العراق موحداً وعاش شعبه متحدا

هرمز زيا بوبو 

15 – آب - 2012
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القسم الثالث
المخطوطات والتقارير التنظيمية 
ومناشدات الكوادر واللقاءات الحوارية
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مقدمة

يضــم هــذا القســم عــى املخطوطــات التــي كتبهــا اآلشــوري الخالــد نورالديــن زيــا 

بوبــو )دكتــور هرمــز( بخــط يــده ومل يتســنى لــه نرشهــا ألن املنيــة كانــت قــد ســبقته 

قبــل أن يتســنى لــه تحقيــق أحامــه عــى الصعيــد القومــي، وعملــت عــى أعــادة كتابــة 

ــذا القســم  ــا بســهولة. كــا وألحــق به ــا قراءته ــع عليه املخطوطــات يك يســتطيع املطل

التقاريــر التنظيميــة ألتــي كان يرفعهــا إىل اللجنــة املركزيــة ومل تأخــذ يف الحســبان بتاتــا 

ــة، وأيضــا  ــح الشــخصية التــي كانــت بالضــد مــن مصلحــة زوعــا والقضي بســبب املصال

ــاء شــعبنا  ــة إىل أبن ــة اآلشــورية املوجه ــة الدميقراطي ــوادر الحرك ــم أدراج مناشــدات ك ت

والتنظيــات اآلشــورية يف الداخــل واملهجــر بالضغــط عــى األحــزاب الكرديــة لألخــذ بعن 

األعتبــار الخصوصــة اآلشــورية التــي رشعــت تتنــازل عنهــا قيــادة الحركــة مقابــل املناصب، 

وأضيــف لهــذا الجــزء املقابــات واللقــاءات الحواريــة التــي أجريــت مــع املناضــل هرمــز 

زيــا مــن قبــل بعــض أعاميــي وصحفيــي أبنــاء شــعبنا اآلشــوري.

أويا أوراها

حزيران - 2020

ملبورن - اسرتاليا

ان الحقيقة أمانة يف أعناقنا جميعاً وعلينا املحافظة عليها واظهارها للشعب اآلشوري 

كام هي وليس كام يفضلها االنتهازيون.

املناضل هرمز زيا بوبو
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املخطوطة األوىل
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األجتاع املوسع 26 – 28 / 4 / 2012

ــق  ــة والتدقي ــة الرقاب ــق نيســان كأعضــاء لجن أنعقــد يف بغــداد وحــرت مــع الرفي
ــا أن األجتــاع قــد  ــا الســنوي، واألجتــاع يــوم 7	 / 	 / 		0	 ظهــر جلي لقرائــة تقريرن
خصــص ألســتهداف لجنــة الرقابــة والتدقيــق، فبعــد أن تلــوت التقريــر بــدأت الهجــات 
تتــواىل عــى التقريــر مــن كل جانــب، وأســتطعت مــن ردع الجميــع بالصيــاح والهجــوم 
عليهــم ألن أســراتيجيتهم كانــت بتخريــب دفاعــي وعــدم فســح املجــال ألنهــاء كامــي 
فمقاطعــة كامــي كانــت أســراتيجيتهم، لــذا كنــت أصيــح يف وجوههــم وأهانتهــم عندمــا 
ــا  ــادم كن ــه مــع يون ــه وهــذا مــا فعلت ــل أن أنهي ــون قب ــوا يقطعــون كامــي ويتدخل كان
رئيــس الجلســة، ويف اليــوم األخــري 8	/ 	 طــرح التقريــر الــذي قدمتــه إىل اللجنــة املركزية 
والــذي أتهمتــه مــع نينــوس بتيــو بالعالــة للنظــام، فأشــتد الهجــوم عــّي شــخصيا ألن 
معظــم الحارضيــن يف األجتــاع املوســع كان مــن أنصــاره الذيــن يرفعــون أيديهــم حاملــا 
ــة لتقــي الحقائــق وكــا  ــك تقــرر تشــكيل لجن يشــاهدونه وهــو يرفــع يــده ومــع ذل
هــو موجــود يف املنشــور املرفــق، وال أعتقــد أن هــذه اللجنــة تســتطيع عمــل يشء، ألنهــا 
ــه الســكرتري الســابق والاحــق  ــذي أتهمــت في ــر ال ــع التقري ــا متيي ــة شــكلية هدفه لجن
بالعالــة للنظــام كــا كان هنــاك تقريــرا آخــر عــر األنرنيــت بنفــس املحتــوى للرفيــق 

تومــا خوشــابا.

ــيارة  ــت الس ــث كان ــرية حي ــة األخ ــة الجلس ــل بداي ــاع وقب ــي األجت ــل أن ينته وقب

ــب  ــن القل ــا م ــه هنيئ ــت ل ــا وقل ــادم كن ــت إىل يون بأنتظــاري للعــودة إىل دهــوك ذهب

ــض أســودا، وتركــت  ــا لتجعــل األســود أبيضــا واألبي ــي تســتطيع به ــة الت ــذه األمكاني له

ــدر  ــذي ص ــي ال ــور الداخ ــن املنش ــخة م ــم نس ــق لك ــوك. وأرف ــود إىل ده ــة ألع القاع

والــذي يتضمــن عقوبــة التجميــد بحقــي، واكــد أنهــا ليســت قانونيــة ولكــن يونــادم كنــا 

يفــرس النظــام الداخــي حســب مصالحــه الشــخصية وهنــاك مــن يرفــع يديــه تأكيــدا.

دهوك هرمز بوبو

2012 / 5 / 3
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املخطوطة الثانية
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استشهاد الرفيقن سنخو وشيبا

ــخ 		 -  ــي( بتاري ــيبا هام ــو )ش ــي( وفرنس ــل مت ــنخو )جمي ــن س ــهد الرفيق استش
ــة يف  ــة جريئ ــذ عملي ــة هجــريك بعــد تنفي ــة يف قري ــرزة قتالي شــباط - 	98	 ضمــن مف
ــق  ــاق برخــو )جــي خوشــابا( والرفي ــرزة كان كل مــن الرف وســط دهــوك وضمــن املف
أودي )يوانيــس شــيم( والرفيــق يــؤاو )ســمري ميخائيــل( والرفيــق جيفــارا )بنيــل كــورو( 
أضافــة إىل الرفيقــن الشــهيدين، وخرجــت املفــرزة مــن املقــر العــام يف زيوا بقيــاديت وكان 
الرفيــق ســنخو متواجــد قبــل أن نلتقــي بــه يف قريــة هجــريك لفــرة شــهر ويف طريقــي 
ــايف  ــة كاين ب ــه يف قري ــع عائلت ــش م ــث كان يعي ــورو حي ــل ك ــق بني ــا الرفي ــم ألين أنظ
كنــت قــد اتفقــت معــه عــى املشــاركة يف العمليــات العســكرية فقــط وعــدم التواجــد 
يف املقــرات وعنــد وصــويل إىل قريــة هجــريك مســاء أمــرت املفــرزة بعــدم النــوم يف القريــة 
لوجــود معلومــات احتاليــة مهاجمــة القريــة مــن قبــل النظــام، وبتنــا يف تلــك الليلــة 
ــد مــن الهاربــن مــن الخدمــة العســكرية،  ــا العدي ــة ولحــق بن ــكي املجــاور للقري يف ال
ويف الصبــاح بعــد أن عدنــا إىل القريــة لنــأكل فيهــا شــيئا جلســت مــع الرفــاق املعنيــن 
ورشحــت لهــم واجباتهــم لتنفيــذ عمليــة عســكرية يف قلــب دهــوك واســتعدادهم لتنفيــذ 
هــذه العمليــة فــكان الجميــع متلهفــون لتنفيــذ العمليــة وطلبــوا منــي عــدم االشــراك 
ــت  ــث كن ــحاب حي ــة االنس ــا يف عملي ــون عائق ــن أن أك ــن املمك ــة وم ــة العملي لصعوب
أعــاين مــن الروماتــزم يف قدمــي وأمــرت الرفــاق الخمســة بااللتــزام التــام ألمــر املفــرزة 
ســنخو كــا أمرتهــم بعــدم دخــول قريــة هجــريك بعــد تنفيــذ العمليــة لخطــورة املوقــف 
بعــد تنفيذهــا وانســحبت برفقــة الرفيــق يــؤاو إىل قريــة كندكوســه حيــث اللقــاء بعــد 
تنفيــذ العمليــة، وبعــد تنفيــذ العمليــة حيــث كنــت بانتظارهــم يف املوعــد املقــرر يــوم 
ــا  ــة، وعندم ــاق قادمــن إىل القري ــاث رف ــد ث 		 / 	 / 	98	 مســاءا شــاهدت مــن بعي
ــنخو  ــق س ــرين أن الرفي ــاق وأخ ــامة الرف ــى س ــي ع ــو إيل أطمئنن ــق برخ ــل الرفي وص
عــى أوامــر العــودة وتوجــه إىل قريــة هجــريك وأخرنــاه بأننــا ملتزمــون بأوامــر الدكتــور 
ــوا  ــا أذهب ــال لن ــة هجــريك، فق ــة كندكوســه وعــدم دخــول قري ــز بالعــودة إىل قري هرم
أنتــم وأنــا لــدي بعــض األشــغال ألنهيهــا وعنــد توجهــه إىل قريــة هجــريك رافقــه الرفيــق 
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ــة، ويف  ــه إىل القري ــرزة لوحــده وســوف أرافق ــر املف ــرك آم ــف أت ــا كي شــيبا هامــي قائ
ــوا، ســمعنا  ــام يف زي ــر الع ــرزة إىل املق ــود املف ــم يك تع ــار قدومه ــاح ونحــن بانتظ الصب
دوي قصــف مدفعــي باتجــاه قريــة هجــريك وأخــذ الشــك يســاورين مــن وقــوع رفاقنــا يف 
كمــن الســلطة وهكــذا توجهــت مــع الرفيــق يــؤاو إىل قريــة هجــريك وقبــل وصــويل أليهــا 
علمــت مــن املــارة باستشــهاد أثنــن مــن رفاقنــا ومل أعلــم مــن هــم بالضبــط لــذا كان 
عــي دخــول القريــة والذهــاب إىل بيــت العــم ياقــو حيــث أعلمونــا أن القريــة طوقــت 
ليــا ويف الصبــاح حــاول الجميــع الخــروج مــن القريــة وخــرج الرفيقــن ســنخو وشــيبا 
ولكنهــا عــادا إلنقــاذ الهاربــن املحارصيــن يف القريــة مــن قبــل مرتزقــة النظــام والجيــش 
وعنــد العــودة مــن الــكي إلنقــاذ الهاربــن تصادمــوا مــع الجيــش واملرتزقــة وأســتطاع 
ــة بعــد أن كلــف الرفيقــن ســنخو وفرنســو حياتهــا  ــن مــن الخــروج مــن القري الهارب
مثنــا إلنقــاذ مــن يف القريــة مــن الفاريــن مــن الخدمــة العســكرية، وأصيــب أثنــن مــن 
الهاربــن بجــروح مــن شــظايا آر يب جــي أحدهــا املرحــوم شــيا البــازي واألخــر املرحــوم 
عانؤئيــل البــازي واألخــري كان أحــد رفــاق حركتنــا الــذي قــدم اســتقالته لعــدم متكنــه 
ــن  ــال. وهكــذا أستشــهد الرفيقــن ووضعــت جثتيهــا الطاهرت ــاة القت االســتمرار يف حي
عــى ناقلــة الجنــود ليذهبــوا بهــا إىل املعســكر وســلمت بعدهــا إىل املستشــفى واســتطاع 
القــس أوغســطن مــن أســتام الجثــث وأقامــه املراســيم الكنســية عليهــا حيــث وريــا 

الــرى يف مقــرة دهــوك.

وعــدت إىل قريــة هجــريك بعــد حــوايل الشــهرين ألحقــق يف موضــوع استشــهادها 
وســبب عــودة الرفيــق ســنخو إىل القريــة وتبــن يل أن الرفيــق ســنخو كان قــد أوىص مبلــغ 
مــن املــال لجلبــه لــه مــن أختــه يف بغــداد وكان قــد كلــف أبنــه ســاده املنيانــش لجلبهــا 
لــه، لكنــي مل أســتطيع معرفــة أن كان املبلــغ قــد أســتلمه أم رسق منــه بعــد استشــهاده 
ــي  ــا وه ــو زي ــوم ياق ــت يف دار املرح ــي كان ــكرية والت ــه العس ــتلمت قمصلت ــث اس حي
فارغــة، ومل نســتطيع معرفــة أن كانــت اإلخباريــة قــد وصلــت مــن قبــل بعــض عمــاء 
الســلطة املتواجديــن يف القريــة عــى وجــود رفاقنــا يف القريــة أم أن الهجــوم عــى القريــة 

كان عمــا روتينيــا.

والجديــر بالذكــر أن الحاكــم مينــاس اليوســفي كان موجــودا يف القرية أيضا وأســتطاع 
ــه  ــة وانتائ ــرات العراقي ــال باملخاب ــى أتص ــه ع ــن كون ــم م ــة بالرغ ــاء يف الزريب االختب

ــي إىل الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين. العلن
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التقارير



	77

تقرير إلعادة التحقيق يف قضية ألقاء القبض عى 

رفاقنا علم 1984

تقدمــت بالتقريــر املرفــق إلعــادة فتــح ملــف التحقيــق املتعلــق بألقــاء القبــض عــى 

رفــاق حركتنــا يف عــام 	98	 حيــث جــرى التحقيــق األول أيــام الكفــاح املســلح وكنــت 

قــد اســتبعدت مــن لجنــة التحقيــق بشــكل فنــي مــن قبــل الرفيــق يونــادم كنــا، وقــد 

دفعنــي لكتابــة هــذا التقريــر بعــد أن أكــد يل الرفيــق ألــرت أيشــو ججــو شــقيق الشــهيد 

ــا  ــب مــع الشــهيدين يوســف توم ــو غري ــذي أعــدم يف ســجن أب ــا أيشــو ججــو ال يوخن

ويوبــرت بنيامــن أن الرفيــق فردريــك أوراهــا )دقلــت( قــد شــوهد يتجــول يف كركــوك يف 

ســيارة األجهــزة األمنيــة مــن قبــل شــقيقة الرفيــق ألــرت ايشــو، وهــذا مــا أكدتــه للرفيــق 

يونــادم خــال زيارتــه األخــرية ألســراليا عــام 		0	 شــقيقات الشــهيد يوخنــا أيشــو وهــو 

يف زيارتــه لهــم.

ــنن  ــر الس ــى م ــا ع ــادم كن ــه يون ــا قال ــاب في ــكوك واالرتي ــاد الش ــب ازدي إىل جان

بقضيــة هــذا امللــف، كونــه أكــر كاذب وال يســتطيع أن ينطــق بكلمــة حــق أال وكان لــه 

مصلحــة فيهــا.

وقــد أتصــل يب تليفونيــا الرفيــق جــوين كوركيــس عضــو املكتــب الســيايس مســتفرسا 

عــن املســتجدات التــي بحــوزيت مــن أجــل أعــادة التحقيــق، فقلت لــه أن القضيــة بحاجة 

ــا  ــا م ــة وإذا كان لدين ــا يف هــذه القضي ــن كافي ــق األويل مل يك ــون التحقي ــق ك إىل تحقي

نضيفــه إىل املوضــوع فســوف نقولــه إىل اللجنــة التحقيقيــة املشــكلة. وكان االتصــال هــذا 

بتاريــخ 9	 / 6 / 		0	 وقــد اجتمعــت اللجنــة املركزيــة بعــد هــذا التاريــخ ومل أســمع 

شــيئا عــن املوضــوع.

دهوك 10 / 7 / 2011

هرمز زيا بوبو
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إىل/ اللجنة املركزية للحركة الدميقراطية اآلشورية 

املوقرة

م/ توثيق مرحلة تأسيس الحركة

تحية رفاقية...

نــرشت جريدتنــا الغــراء )بهــرا( مواضيــع فكريــة وتاريخيــة مؤخــراً للكاتــب هرمــز 

طــريو، حيــث جــاء فيهــا عــى ذكــر بعــض االســاء ملؤســي الحركــة واهــال قســم اخــر 

مــن الرفــاق الذيــن كان لهــم دور ال ميكــن محــوه بهــذه الســهولة والبســاطة التــي اراد 

ــات الناقصــة والغــري  ــذه املعلوم ــذي زوده به ــو )ال ــوس بثي ــق نين ــب أو الرفي ــا الكات به

ــرش هــذه  ــد ن ــي بع ــن واجب ــاً عــى وم ــت لزام ــب(. ورأي ــول الكات صحيحــة حســب ق

ــاءت  ــي ج ــورية والت ــة اآلش ــة الدميقراطي ــي الحرك ــول مؤس ــة ح ــات الحساس املعلوم

منتقــاة بحســب رغبــة الكاتــب ومــن زوده بهــا كونهــا تعظــم البعــض وتهمــش اخريــن، 

ومــا ميكــن أن يرتــب عــى هــذا العمــل مــن مشــاكل مســتقبلية ولغــط توثيقــي. ارتأيــت 

التنويــه وتحذيــر اللجنــة املركزيــة مطالبــاً اياهــا القيــام بتصحيــح املغالطــات التاريخيــة 

ــار  ــى مس ــارش ع ــري مب ــال وتأث ــم دور فع ــاق كان له ــاالت رف ــار لنض ــذه ورد االعتب ه

الحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية منــذ مرحلــة البدايــة ومنهــم شــخي.

ــتمرار  ــراث واالس ــام واالك ــدم االهت ــابقاً أو ع ــرى س ــا ج ــة ك ــال املاطل ويف ح

ــر  ــارش ع ــرد املب ــوء إىل ال ــأضطر للج ــض س ــه البع ــب ب ــا يرغ ــوع ك ــية املوض بتمش

االنرنيــت وكتابــة التاريــخ الــذي عشــته وعرفتــه بــدون تســييس وال أنانيــة وال مصالــح 

حزبيــة وال منافــع شــخصية. وهــو مــا ســيؤكده معظــم الرفــاق الذيــن عــارصوا املرحلــة 

وايضــا جاهــري شــعبنا الذيــن عايشــوها. وليــس مــن منطلــق أن كتابــة وتوثيــق الحقائــق 

ــك ســيكون مــن حقــي  ــل ألن ذل ــا فحســب، ب ــق شــارك فيه هــي مــن واجــب كل رفي
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الطبيعــي والرشعــي يف الدفــاع عــن مكانتــي النضاليــة وعــدم الســاح للبعــض بتهميشــها 

أو اإلســاءة اليهــا. وإليكــم بعــض الحقائــق التاريخيــة التــي ســأرد بهــا عــى كاتبنــا املوقــر 

وأفنــد ادعاءاتــه املغلوطــة.

بدايــة يقــول املنهــاج الســيايس لحركتنــا يف مثانينــات وتســعينات القــرن املــايض مــا 

ــام 976	  ــد ع ــية بع ــية الرئيس ــل السياس ــن الكت ــيايس ب ــوار الس ــدأ الح ــي ))…. فب ي

وتكلــل بالنجــاح عندمــا توجــت هــذه اللقــاءات بالكونفرانــس التأســيس االول يف 

		/ نيســان 979	(( أي أن الحركــة تأسســت مــن كتــل سياســية مل يــأت الكاتــب عــى 

ذكرهــا واختــزل التأســيس عــى رفــاق االخــاء اآلشــوري وهــو مــا يتناقــض مــع املنهــاج 

ــات كان أحدهــا  ــاث تنظي ــذي تكــون مــن ث ــة التأســيس ال ــا وحقيق الســيايس لحركتن

االخــاء اآلشــوري الــذي كان ثقلــه يف مدينــة كركــوك وبــرز يف قيادتــه الرفــاق الشــهداء 

اضافــة إىل الرفيــق يونــادم كنــا ويوســف بطــرس الــذي كان مســؤوال عــن الرفيــق نينــوس 

بثيــو. والجيــش األشــوري الــرسي والــذي كان ثقلــه يف محافظــة نينــوى ودهــوك وبــرز 

ــة الشــعبية  ــا شــليمون. والحرك ــل ججــو وانوي ــو وميخائي ــز بوب ــق هرم ــه الرفي يف قيادت

اآلشــورية التقدميــة والتــي بــرز مــن بينهــا الرفــاق كوركيــس خوشــابا )ابوفينوس( وآشــور 

)بنيامــن يوخنــا( وشــموئيل يونــان )عزيــز( ودنخــا كوركيــس )ابــو أمــل( وهرمــز لوقــا 

)ابــو آشــور( وبيــوس عوديشــو )ابــو دقلــت( وكان ثقلــه يف مدينــة بغــداد، اتفقــت هــذه 

ــق الشــهيد  ــة مبقــرح مــن الرفي ــة اآلثوري ــة الدميقراطي ــات عــى تســمية الحرك التنظي

يوســف تومــا. والكونفرانــس األول مل يحصــل فعليــاً يف الداخــل وامنــا جــرت اتصــاالت 

واتفاقــات ثنائيــة بــن التنظيــات لصعوبــة تنفيــذ هكــذا اجتاعــات يف زمــن النظــام 

ــرسي(  ــوري ال ــش اآلش ــا )الجي ــن تنظيمن ــل ب ــذي حص ــاء األول ال ــابق، وكان اللق الس

ــا،  ــل والشــهيد يوســف توم ــق ميخائي ــن الرفي ــد جــرى ب ــم اآلخــاء اآلشــوري ق وتنظي

ــم  ــررة والتحاقه ــق املح ــز باملناط ــوس وعزي ــو فين ــاق اب ــاق الرف ــل بالتح ــدأ العم وب

مبفــارز الحــزب الشــيوعي العراقــي املتواجــدة يف منطقــة بــرواري بــاال يف صيــف عــام 

ــا  ــة، وبعده ــارز يف املنطق ــادة املف ــات وقي ــرب العصاب ــى ح ــدرب ع ــرض الت 1981لغ

التحــق الرفــاق نينــوس بثيــو ويوســف بطــرس ويوخنــا داؤد ورسكــون يوســف يف ربيــع 

ــب السياســية  ــاء مــع املكات ــوس لغــرض اللق ــو فين ــق اب ــم الرفي عــام 1982 ولحــق به

ــة )جــود(  ــي اعضــاء جبه للحــزب الدميقراطــي الكردســتاين والحــزب الشــيوعي العراق
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ــم  ــلح باس ــاح املس ــمي للكف ــالن الرس ــرض االع ــة لغ ــدود االيراني ــى الح ــدة ع املتواج

ــة. ــة اآلثوري ــة الدميقراطي الحرك

وبســبب تداعيــات بعــض األحــداث الســلبية التــي رافقــت تلــك الفــرة )أتحفــظ عــن 

ذكرهــا هنــا(، ظهــرت الحاجــة إىل التحــاق رفــاق جــدد لتــدارك االمــور اضافــة إىل حاجــة 

التنظيــم إىل طبيــب ملعالجــة الرفــاق جــاء قــراري بااللتحــاق بالكفــاح املســلح عــى هــذا 

االســاس. حيــث تــم اتخــاذ قــرار التحاقــي يف مدينــة كركــوك بحضــور الرفيقــن يوبــرت 

ــوم  ــاىف ي ــة كاين ب ــوس يف قري ــق نين ــع الرفي ــد مســبق م ــد موع ــا بع ــادم، والتقين ويون

6	/ 0	/ 	98	. وهــو تاريــخ التحاقــي باملفــارز املســلحة وانيطــت يب مهمــة املستشــار 

الســيايس ملفــرزة الحركــة التــي ترأســها الرفيــق الشــهيد ســنخو اضافــة إىل مهمــة طبيــب 

املفــرزة التــي ضمــت كل الرفــاق تقريبــا باســتثناء عــدد ال يتجــاوز اصابــع اليــد الواحــدة 

مــن ضمنهــم الرفيــق نينــوس للبقــاء يف املقــر الواقــع أســفل جبــل طنــن عــى الحــدود 

الركيــة.

ســأتجاوز هنــا الكثــري مــن التفاصيــل التــي كان يل دور محــوري فيهــا لتمتــن اركان 

ــة  ــواء ومعالج ــال يف احت ــا دوري الفع ــي، وايض ــي ووطن ــيايس قوم ــم س ــة كتنظي الحرك

العديــد مــن املشــاكل والســلبيات التــي رافقــت مرحلتــي الكفــاح املســلح واالنتفاضــة 

وســأتركها ملناســبة أخــرى. لكــن أرغــب باإلشــارة إىل بعــض املحطــات املهمــة:

بعــد انعقــاد الكونفرانــس يف 0	-		 نيســان / 	98	 يف قريــة كندكوســة . 	

ــادة  ــور يف قي ــق اش ــايب والرفي ــم انتخ ــادم ت ــرت ويون ــن يوب ــور الرفيق وبحض

منطقــة الحــركات.

ــوريا . 	 ــن إىل س ــال وفدي ــرر ارس ــركات تق ــة الح ــادة منطق ــاع لقي يف اول اجت

وإيــران، وتــم تكليفــي مــع الرفيــق رسكــون يوســف بالذهــاب إىل إيــران وانجزنا 

مهمتنــا بشــكل جيــد وعدنــا بعــد شــهر مــن املهمــة، امــا الوفــد الذاهــب إىل 

ســوريا فقــد تأخــر لثــاث ســنوات دون ان ينجــز يشء.

ــذه . 	 ــال ه ــتلمت خ ــام 997	 اس ــة ع ــران ولغاي ــن إي ــارشة م ــوديت مب ــد ع بع

الفــرة عــدة مهــام إضافــة إىل مهامــي العســكرية، كمســؤول االعــام ومســؤول 

التنظيــم ومســؤولية فــرع دهــوك ومســؤولية مكتــب املعلومــات. وهــذه 
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ــع. ــا اتس ــا مه ــن حجبه ــال م ــتطيع أي غرب ــق ال يس الحقائ

يف عــام 986	وبأتفــاق ثــايث )هرمــز بوبــو، يونــادم كنــا، نينــوس بثيــو( تــم تغــري . 	

اســم الحركــة الدميقراطيــة اآلثوريــة إىل الحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية، وكذلــك 

تــم تعديــل شــعار الحركــة بعــد ان رســمه لنــا املرحــوم جــورج بيــث اتانــوس 

يف طهــران مســتقى مــن االلــواح االثريــة وباقــراح منــه، كــا جــرى تعديــل يف 

النظــام الداخــي مــن قبلنــا.

وعــى املســتوى الشــخي فقــد مثلــت الحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية يف . 5

املعارضــة العراقيــة يف دمشــق بعــد غــزو العــراق للكويــت، ووقعــت عــى أول 

ــة  ــوي عــى اســم الحرك ــة يف دمشــق يحت ــن املعارضــة العراقي ــان يصــدر م بي

ــا  ــام 990	، ك ــف ع ــام يف صي ــارض للنظ ــزب مع ــورية كح ــة اآلش الدميقراطي

حــرت اجتاعــات القيــادة السياســية للجبهــة الكردســتانية يف دمشــق بعــد 

ــاين 990	. ــن الث ــا يف ترشي ــا اليه انضامن

ختامــا ارغــب بذكــر تأثــري تنظيمنــا يف نينــوى عــى مســار الحركــة حيــث مــن املعلوم 

ــم القــاء القبــض عليهــا  أن تنظيــات الحركــة يف كركــوك وبغــداد والبــرصة والرمــادي ت

جميعــاً وســلم تنظيــم نينــوى ودهــوك مــن االعتقــال واســتمر تنظيــم نينــوى بالعمــل 

مــع منطقــة الحــركات أو املناطــق املحــررة كــا كنــا نســميها حتــى أيــام االنتفاضــة يف 

ــد  ــل بع ــق ميخائي ــه الرفي ــذي ترأس ــوك ال ــوى وده ــم نين ــتطاع تنظي اذار /	99	، واس

التحاقــي بالكفــاح املســلح أن يدعــم منطقــة الحــركات باملــال والرجــال وبعــض االســلحة 

إىل جانــب املعلومــات كــا اســتطاع أن يحصــل عــى أول طابعــة إلصــدار جريــدة بهــرا 

ومبســاعدة والــدي وشــقيقي واقاربنــا يف كندكوســة، كــا كانــت ســمعة عائلتــي كأبــن 

الخــور اســقف زيــا بوبــو تســبقني إىل القــرى اآلشــورية مــا ســاعدت يف التحاق الشــباب 

ــة  ــران لتقوي بالحركــة والتوســع بــن الجاهــري، كــا اذكــر بــدور والــدي االيجــايب يف إي

ــع  ــا م ــي واجهتن ــن االشــكاالت الت ــد م ــة وحــل العدي ــة اإليراني ــع الحكوم ــات م العاق

الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين.

وهنــا ســأكتفي بهــذا الحــد وان كان هنــاك الكثــري لقولــه معتقــداً أن الرفــاق 

ســيتذكرون مــا تناســوه ويصلحــوا مــا ميكــن اصاحــه تفاديــاً إلشــكاالت ســيعجزون عــن 
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ــذ التأســيس ولحــد اليــوم  ــة كل رفيــق يف الحركــة من حلهــا يف املســتقبل، واحــرام مكان

واعطــاء كل ذي حــق حقــه والكــف عــن مصــادرة جهــود باقــي الرفــاق وتجيــري القضايــا 

العامــة ملصلحتهــم الشــخصية فقــط، ألن األمــور ال ميكــن أن تســتمر بهــذا املنــوال بعــد 

االن.

هذا وتقبلوا مني فائق التقدير.

هرمز زيا بوبو

رئيس لجنة الرقابة والتدقيق

دهوك 13 / نيسان / 2011
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إىل / اللجنة املركزية للحركة الدميقراطية اآلشورية 

املناضلة

م / طلب تشكيل لجنة تحقيقية

أن املوضــوع الــذي نــرشه الرفيــق خوشــابا ســوالقا عضــو اللجنــة املركزيــة الســابق 

ــه الرفيــق  ــاين / 		0	 عــى صفحــات األنرنيــت والتــي يتهــم في ــون الث ــخ 7 / كان بتاري

ــة للنظــام الســابق  ــزة األمني ــع األجه ــه م ــا بتعامل ــام لحركتن ــا الســكرتري الع ــادم كن يون

ــوف  ــا الوق ــا جميع ــب من ــر اســمهم يتطل ــأت عــى ذك ــن مل ي ــم أعضــاء آخري ــا يته ك

عنــده ألهميتــه وحساســيته ولوضــع النقــاط عــى الحــروف كــون مــا كتبــه مل يــأت مــن 

فــراغ أمنــا لــه وجــه مــن الحقيقــة تــم التطــرق أليهــا مــن قبــي يف حينهــا كــا ســيأيت 

ذكــره، ومــن غــري املقبــول أن ميــر هــذا املوضــوع مــرور الكــرام وباألخــص كــون املعنيــن 

ميلكــون زمــام األمــور السياســية والتنظيميــة واملاليــة، وكان ســكوت الحركــة وعــدم الــرد 

ــا  ــي رسدهــا وم ــة األحــداث الت ــدا ملصداقي ــف تأكي ــابا ســوالقا تضي ــق خوش عــى الرفي

ــاق  ــد مــن الرف ــاك العدي ــاد املؤمتــر الســادس، وهن ــل انعق ــس قب ــف الكوالي جــرى خل

الذيــن يؤكــدون هــذا املوضــوع ولديهــم وثائــق ومستمســكات تؤكــد تعامــل الرفيــق 

ــة  ــة، أضاف ــزة األمني ــا مــع األجه ــادم كن ــو والالحــق يون ــوس بتي الســكرتري الســابق نين

ــدة  ــه جري ــا نرت ــة وم ــوزة العراقي ــدة الح ــام 2006 يف جري ــا ع ــر يف وقته ــا ن إىل م

ــق، ويؤكــد معظــم الرفــاق أن مســاومة قــد  ــة يف الســليانية مــن وثائ هــواليت الكردي

جــرت يف املؤمتــر الســادس للحركــة بــن مجموعــة التســعة والســتة عــى عــدم التطــرق 

ــة  ــة املركزي ــرا إىل اللجن ــت تقري ــام 998	 قدم ــيته. ويف ع ــوع لحساس ــذا املوض إىل ه

بعدمــا وردتنــي معلومــات تؤكــد مشــاهدة الرفيــق أشــور أبــرم يف املوصــل هــذا الرفيــق 

الــذي مــا زالــت صاحياتــه ومعلوماتــه وامتيازاتــه تفــوق أعضــاء املكتــب الســيايس لكــن 

الرفيــق الســكرتري الســابق والاحــق نفيــا علمهــا بهــذا املوضــوع، ومل تشــكل أي لجنــة 

ــا وشــقيق  ــادم كن ــة إىل مشــاهدات أخــرى عــن شــقيق يون ــق باملوضــوع، اضاف للتحقي
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وأخــوات نينــوس بتيــو الذيــن يتنقلــون بــن مقــرات الحركــة يف اربيــل ودهــوك ورسســنك 

ــن  ــوف وال يشء م ــدون خ ــداد ب ــوك واىل بغ ــون إىل كرك ــم يرجع ــة ث ــيارات الحرك وبس

النظــام رفعتهــا يف تقريــر إىل اللجنــة املركزيــة لكــن التقريــر مل يطــرح ومل يطلــع عليــه 

أحــد كــا يحصــل اليــوم يف العديــد مــن التقاريــر وخاصــة تلــك التــي تخــص الســكرتري، 

ــم  ــق شــامل يف هــذا املوضــوع امله ــح تحقي ــرة بفت ــة املوق ــة املركزي ــب اللجن ــذا أطال ل

والحســاس والــذي ال بــد لنــا أن نضــع نهايــة لهــذه األقاويــل والتأكــد مــن هــذه الوثائــق 

يف مــدى صحتهــا مــن عدمهــا لنســتطيع يف العمــل دون خداع أنفســنا. فأنــا ال يرفني أن 

أكــون ضمــن تنظيــم يكــون قادتــه أو بعــض مــن أعضــاء اللجنــة املركزيــة مــن املتعاملن 

مــع أجهــزة النظــام الصدامــي كمعتمديــن، وأن الســكوت عــى هــذا املوضــوع مــن قبــل 

الرفــاق يف القيــادة معنــاه هــو املشــاركة معهــم، وأنــا عــى ثقــة بــأن الرفــاق يف القيــادة 

ســيكونون عنــد حســن ضــن الجميــع ودمتــم للنضــال.

هرمز زيا بوبو

20 – شباط – 2012 دهوك
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عراق دميقراطي حر  الحركة الدميقراطية اآلشورية   

اإلقرار بالوجود القومي اآلشوري       

إىل/ قيادة الحركة الدميقراطية اآلشورية املناضلة 

م/ تقرير 

أذا مل تستطيع العمل من أجل الجغرافيا فأعمل من أجل التاريخ. 

هــذا هــو الشــعار الــذي أعمــل بــه منــذ زمــن ليــس بالقصــري وحتــى الوقــت الحارض. 

خاصــة بعــد أن أصبــح أســمي مقرونــا مبستشــار القيــادة والــذي تــم االتفــاق عليــه قبــل 

ــا  ــا ناطق ــوس الســكرتري العــام الســابق لحركتن ــق نين ــث مــع الرفي ــا الثال انعقــاد مؤمترن

باســم القيــادة والــكادر املتقــدم والــكادر وباســم التنظيــم، وال أرغــب التعليــق عــى هــذا 

األمــر يف الوقــت الحــارض كونــه ليــس موضــوع التقريــر وال الهــدف مــن الكتابــة، ولكــن 

ــوريا  ــق س ــن طري ــان ع ــاق إىل لبن ــروب الرف ــرة ه ــو ظاه ــة ه ــاين إىل الكتاب ــذي دع ال

ــة  ــم مثاني ــغ عدده ــوك وبل ــرع ده ــن ف ــق م ــي تنطل ــة والت ــة الثالث ــا الوجب ــث أنه حي

ــن أســم أحــد  ــرع ع ــاق يف الف ــة األخــرية وزودت الرف ــم بالوجب ــوين عــى عل ــاق، وك رف

الهاربــن ولكنهــم مل يســتطيعوا عمــل يشء، وأعتقــد بــأن هنــاك مــن الرفــاق الــذي يلعــب 

ــا  ــة أخــرى قوامه دور السمســار يف هــذا األمــر حيــث تتناقــل املعلومــات بوجــود وجب

خمســة رفــاق مــن أربيــل ووجبــة أخــرى مــن دهــوك يف األيــام القليلــة القادمــة، والــذي 

يحــز يف النفــس هــو عــدم االكــراث لهــذه األمــور مــن قبــل البعــض وقولهــم مثــا بأننــا 

لســنا بحاجــة إىل أيــة حراســات ولســنا بحاجــة إىل أحــد وســيأيت اليــوم الــذي ســيقولون 

فيــه لســنا بحاجــة إىل الشــعب، وحبــذا لــو ســمعتم تعليــق أكــر الرفــاق أثنــاء حــوادث 

الهــروب أو الســفر أو االســتقاالت. 

ــة أخــذ  ــا املناضل ــرة لحركتن ــادة املوق ــن القي ــخ أرجــوا م ــي مستشــارا للتاري وبصفت

ــا  ــل يشء، وأنن ــتطيع عم ــا ال نس ــول بأنن ــه والق ــتهانة ب ــدم االس ــة وع ــوع بجدي املوض

بالتأكيــد نســتطيع عمــل الكثــري أذا كانــت لدينــا الرغبــة الحقيقيــة بذلــك، وأننــا بحاجــة 

ــرا.  ــا يف به ــن كاتب ــق وأن مل يك إىل كل رفي

هذا ودمتم للنضال 

الرفيق د. هرمز بوبو 

2001/5/29
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بواسطة السكرتري العام لحركتنا املناضلة

إىل/ اللجنة املركزية لحركتنا الدميقراطية اآلشورية املناضلة

  كنــت أعتقــد وال أزال بــأن جميــع االنتقــادات واألراء التــي وجهتهــا خــال الســنوات 
املاضيــة كانــت تنطلــق مــن منهــاج الحركــة ونظامهــا الداخــي.. واضعــا نصــب عينــي 
مســتقبل الحركــة وتأثــري كل مخالفــة يف تطبيــق النظــام واملنهــاج.. وال أزعــم أن جميــع 
ــتقبل  ــى مس ــريص ع ــن ح ــق م ــة وتنطل ــا إيجابي ــق ولكنه ــة باملطل ــت صائب آرايئ كان
العمــل القومــي للحركــة، حيــث كنــت أنتقــد دامئــا وال زلــت.. تأثــري املصالــح الخاصــة 
ــرى يف  ــا ج ــد م ــان.. وأعتق ــر للعي ــدأت تظه ــي ب ــوبية الت ــة واملحس ــات الجانبي والعاق
ــن  ــة مل تك ــات عقيم ــات أدت إىل نقاش ــات وتكت ــويش وحلق ــن تش ــري م ــا األخ مؤمترن
يف صالــح الحركــة كــا أن الهــروب مــن النقــد الــذايت وذكــر الســلبيات خــال مســريتنا 
ــاد  ــاق إىل االنقي ــن الرف ــض م ــدة أدت بالبع ــري حمي ــج غ ــور نتائ ــة أدت إىل ظه النضالي
وراء أهــواء غــري ســليمة تنطلــق مــن املصالــح الذاتيــة بوجــود سياســة عــدم التــوازن يف 
معاملــة الرفــاق معاملــة عادلــة، وأصبحــت هــذه الســلبيات املعاشــة مــدار الحديــث بــن 

الرفــاق والكــوادر ال بــل حتــى الجاهــري.
ــم  ــا جس ــي عــى جــرح مــن هــذه الجــروح التــي ينــزف به ولــي أضــع أصبع
الحركــة أنقــل اليكــم موضــوع الرفيــق آشــور أبــرم الــذي تــم دعوتــه إىل أمــريكا لحضــور 
الكونفنشــن بصفــة عضــو مكتــب ســيايس للحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية والهــدف هــو 
تســهيل ســفره مــن أجــل االلتقــاء بعائلتــه هنــاك وهــذا هــو الخطــأ األول وأمــا الخطــأ 
الثــاين الــذي أعتــره خــروج عــن النظــام الداخــي هــو موافقــة اللجنــة املركزيــة لحركتنــا 
املوقــرة يف اجتاعهــا األخــري عــى طلــب الرفيــق آشــور أبــرم الهاتفــي بتقديــم معاملــة 
الهجــرة واللجــوء وعــى الحصــول عــى الجنســية األمريكيــة.. فأيــن املصلحــة القوميــة مــن 
هــذا القــرار؟ وهــل ســينطبق عــى اآلخريــن سواســية؟ أم أن هــذا القــرار انتقــايئ يخــص 

البعــض وال يخــص اآلخريــن؟
كنــت أنــوي تقديــم هــذا التقريــر أمــام االجتــاع املوســع للحركــة، لكــن وبســبب 
ــه، وســوف أقــدم املوضــوع ألخــذ  تأخــري هــذا االجتــاع قــررت تقدميــه اليكــم ألهميت
ــة عــدم الغــاء القــرار أو  ــه يف املؤمتــر أو الكونفرنــس القــادم يف حال األجــراء املناســب ل

تعميمــه عــى الجميــع ودمتــم للنضــال.

دمشق 1999/11/1

رفيقكم د. هرمز بوبو
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مناشدات
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لقاء وحوار

لقاء مع الرفيق املناضل هرمز زيا بوبو

موقع الحركة الدميقراطية اآلشورية / التيار الوطني

مــا هــي الظــروف التــي متخــض عنهــا تأســيس الحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية )زوعــا( 

ــه  ــي تداعيات ــلح، وماه ــاح املس ــيل بالكف ــم الفع ــق التحاقك ــى تحق ــام 1979؟ ومت ع

ــد العائــيل؟ ــارشة عــى الصعي املب

ــت  ــا حبل ــة وم ــة الثاني ــت الحــرب العاملي ــي أعقب ــة الت لقــد اسســت العقــود الثاث

ــرد  ــكل مط ــورية وبش ــبورا اآلش ــد الدياس ــة لتزاي ــية واجتاعي ــات نفس ــن موجب ــه م ب

ــل  ــام وكتسلس ــه ق ــل ان ــراغ ب ــن ف ــأت م ــاً مل يت ــم تاريخي ــوري املتعاظ ــتات اآلش فالش

منطقــي لألحــداث عــى أنقــاض رحلــة طويلــة وحافلــة بالظلــم واالضطهــاد القومــي منــذ 

ــي  ــض الدين ــل والرف ــة، وبالتحام ــن جه ــوى م ــل ونين ــه يف باب ــع امراطوريت ــار مقال انهي

ــذا  ــاد وه ــك االضطه ــرى. أن ذل ــة اخ ــن جه ــيحية م ــواء املس ــت ل ــه تح ــد انضوائ بع

ــه وحكامــه  ــري جريان ــاه الشــعب األشــوري وقاســاه تحــت ســطوة ون ــذي عان الرفــض ال

املستأســدين عليــه كان مهــازا تقليديــا ألن تنــري شــبيبته الواعيــة لبلــورة افكارهــا يف 

تجمعــات وتشــكيات سياســية وبالتــايل للتصــدي لتلــك املظــامل، وبهــذا التأمــت ثــاث 

الفتــات سياســية يف بغــداد ونينــوى وكركــوك لتعلــن يف 		 نيســان 979	 عــن تأســيس 

الحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية ذات النهــج الوطنــي العراقــي والقومــي األشــوري بــكل 

مذاهبــه وانتاءاتــه الكنســية، فــكان يل الــرشف ان اكــون عــى رأس الرعيــل األول الــذي 

اســس الحركــة يف محافظــة نينــوى حيــث التحقــت بالكفــاح املســلح الــذي أعلنــه )زوعــا( 

ــم انتخــايب يف الكونفرنــس  يف عــام 	98	 ضــد النظــام الشــمويل القومــاين يف بغــداد، وت

املنعقــد عــام 	98	 كعضــو يف القيــادة املؤقتــة للحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية وأوكلــت 

إيل يف نفــس العــام مســؤولية قيــادة الــذراع العســكري للحركــة )زوعــا( حتــى عــام 995	.

ان التداعيــات الســلبية اللتحاقــي بالكفــاح املســلح مل تكــن غــري متوقعــة، فمنــذ أن 
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طــرق نبــأ اعــاين ورفاقــي الكفــاح املســلح مــن عــى قمــم جبــال آشــور مســامع األجهــزة 

ــائات  ــات ومس ــة مضايق ــن حمل ــرية بش ــدأت األخ ــى ب ــداد حت ــية يف بغ ــة الفاش األمني

امنيــة مخابراتيــة رشســة ووقحــة ضــد والــدي املرحــوم الخــور اســقف زيــا بويــو دوباتــو 

ــع  ــاون م ــم عــى التع ــة يائســة لحمله ــي يف محاول ــراد عائلت وانســحبت لتشــمل كل اف

تلــك األجهــزة املشــبوهة، األمــر الــذي رفضــوه دومــاً، ومــا ان اشــتدت تلــك املارســات 

ــق يف  ــأ الصاع ــع النب ــت م ــات تزامن ــدات واهان ــاالت وتهدي ــى اعتق ــوي ع ــة لتنط النتن

ــاق  ــدي االلتح ــر وال ــى آث ــا(، حت ــف - يوخن ــرت - يوس ــن )يوب ــاق الخالدي ــدام الرف اع

ــرداً  ــم 		 ف ــغ عدده ــي والبال ــراد عائلت ــع اف ــع جمي ــورية م ــة اآلش ــة الدميقراطي بالحرك

)بينهــم العديــد مــن النســاء واألطفــال(، هاربــاً مــن الظلــم البعثــي ورافضــاً التعــاون مــع 

ــاً للتعريــف  ــه بالحركــة اعطــى زخــاً اعامي ــة، والحقيقــة أن التحاق ــرات الصدامي املخاب

بالقضيــة اآلشــورية إقليميــاً ودوليــاً، واضــاف نقلــة نوعيــة يف تبنــي )زوعا( للعمــل القومي 

اآلشــوري يف العــراق، وذلــك مــن خــال توطيــده للعاقــة مــع الحكومــة االيرانيــة ومــع 

املجلــس االعــى للثــورة اإلســامية يف العــراق ومجمــل األطــراف السياســية املنضويــة فيــه، 

ــة املعارضــة األخــرى فضــاً  ــة العراقي ــية الوطني ــوى السياس ــة إىل الحــركات والق باإلضاف

عــن متثيلــه للشــعب اآلشــوري يف مؤمتــر نــرصة الشــعب العراقــي املنعقــد يف طهــران يف 

كانــون األول 986	 وســفره لحضــور مؤمتــر جنيــف املنعقــد يف ســويرسا يف اب 988	 ضمن 

الوفــد الشــعبي العراقــي حيــث التقــى بعــدد مــن الشــخصيات عــى مســتوى املنظــات 

الدوليــة االنســانية ومنهــم الســيد بهانــدرا رئيــس املؤمتــر الــذي كانــت تعقــده اللجنــة 

الفرعيــة لحقــوق االنســان والتابعــة لألمــم املتحــدة والســيد فــان هوفــن الخبري الــدويل يف 

شــؤون االطفــال، اضافــة إىل القنصــل البابــوي يف جنيــف والســيد ســكرتري مجمــع الكنائس 

العاملــي لشــؤون الــرشق األوســط مســؤول الكنيســة الســويرسية، حيــث طــرح عليهــم 

تفاصيــل القضيــة العراقيــة وخصوصــاً اآلشــورية منهــا كاشــفاً انتهــاكات ومارســات النظام 

الصدامــي بحــق شــعبنا وفاضحــاً محاوالتــه لطمــس هويتــه العراقيــة اآلشــورية مــن خال 

ــال  ــراه يف ش ــه وق ــراق كنائس ــو واح ــدم ومح ــق ه ــن طري ــه ع ــامل أصالت ــاث مع اجتث

ــة  ــل الدولي ــورية يف املحاف ــة اآلش ــرح القضي ــن يط ــل دي ــك أول رج ــر بذل ــراق، واعت الع

بعــد البطريــرك الشــهيد مــار ایشــاي شــمعون. واســتمر دؤوبــاً عــى العمــل القومــي رغــم 

ــخ 989	/9/		  ــه بتاري ــاً علي ــى مبكي ــق األع ــل إىل الرفي ــى انتق ــيخوخته حت ــه وش مرض

ووري الــرى يف كنيســة مــار كوركيــس بقريــة ســنكر يف أورمیــا - إیــران.



	95

ــم  ــاً، قضيت ــن عام ــن عري ــرث م ــدة ألك ــة واملمت ــة الحافل ــرية النضالي ــذه املس ــد ه بع

ــذي  ــن، مــا ل ــذوق األمريّ ــم وعوائلكــم لت ــال آشــور املثلجــة وتعرضت ــا فــوق جب نصفه

ــت  ــورية يف وق ــة اآلش ــة الدميقراطي ــوف الحرك ــن صف ــم ع ــوم وراء ابتعادك ــف الي يق

ــل؟ ــن ذي قب ــرث م ــم أك ــة إىل جهودك ــت الحاج امس

ابتــداءاً نقــول اننــا مل ولــن نكــف أو نبتعــد عــن العمــل القومــي يومــاً ولكــن اُبعدنــا 

عنــه )تنظيميــاً( بســبب متســكنا بالثوابــت القوميــة لشــعبنا اآلشــوري وبســبب اعتناقنــا 

ــقطت  ــا س ــي ألجله ــورية والت ــة اآلش ــة الدميقراطي ــداف الحرك ــادئ واه ــدود ملب الامح

ــعاراتها  ــع ش ــا يك ترف ــا ضحــت أجيالن ــا وحده ــا( وله ــهداء )زوع ــات ش ــى هام إىل األع

واهدافهــا املتمثلــة يف اإلقــرار بالوجــود القومــي اآلشــوري عــى ارضنــا التاريخيــة وعــراق 

ــرا وتســبب بعــض  ــدة به ــي )ولألســف( ســقطت مــن صــدر جري دميقراطــي حــر، والت

املتنفذيــن )لســبب أو آلخــر( يف ابعادهــا عــن اولويــات أجنــدة العمــل القومــي اآلشــوري 

ان كان قــد بقــي لهــا أولويــة يف حســاباتهم أصــاً، وهنــا نقــر بــأن بلــورة وتجســيد العمــل 

ــل هــو  ــرؤى السياســية لفصيــل معــن، ب ــاً هــو تــرصف ناجــع لبــث ال القومــي تنظيمي

ــة السياســية  ــه تنتفــي الني ــة أن بانتفائ ــي البت ــك ال يعن رضوري وهــام أيضــاً، ولكــن ذل

للمطالبــة بالحقــوق السياســية وان مل تنظــم تلــك النيــة حزبيــاً. ومــع ذلــك فأننــا ملتزمن 

بتعهداتنــا تجــاه العــراق والشــعب اآلشــوري املناضــل ورىب شــهدائنا الخالديــن بأننــا لــن 

ندخــر وســعاً أو وقتــاً دون أن نوظفــه لخدمــة تحقيــق أهدافنــا الوطنيــة والقوميــة وان 

مل نعــد يف مواقــع املســؤولية.

ــان  ــا يســمى بـــ )برمل ــا السياســية في ــوم مشــاركة احزابن ــدون الي يشــاع انكــم ال تؤي

كردســتان(، يف الوقــت الــذي دفعــت اليــه الحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية )وكنتــم أحــد 

قادتهــا( بأربعــة نــواب بدايــة العقــد الفائــت؟

ــة  ــة الســجاد األحمــر فضآل ــال آشــور، ومل نكــن مــن دهاقن ــّوار يف جب ــا ث نحــن كُنـ

ــورية  ــة اآلش ــة الدميقراطي ــف يف الحرك ــن الضع ــدى مواط ــت اح ــية كان ــرة السياس الخ

بدايــة اعــان املنطقــة اآلمنــة يف شــال العــراق، ويف نفــس الوقــت كانــت ســمة 

ــت  ــد ترنح ــك فق ــة لذل ــا(، وكنتيج ــي لـ)زوع ــيايس الفت ــر الس ــس العم ــة تعك طبيعي

ــداً  ــوراء وتحدي ــاً إىل ال ــا قلي ــو عدن ــات، فل ــب و ارهاص ــن مكاس ــية ب ــا السياس قراراتن
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ــة العمــل  ــاف لجن ــة يف دمشــق عــام 	99	 وائت إىل فــرة اجتاعــات املعارضــة العراقي

املشــرك املشــكلة مــن التيــار القومــي ممثــاً بحــزب البعــث العــريب االشــرايك )قيــادة 

قطــر العــراق( والتيــار اإلســامي ممثــاً بحــزب الدعــوة اإلســامية و التيــار الدميقراطــي 

بريــادة الحــزب الشــيوعي العراقــي )املتحالــف أصــاً مــع األحــزاب الكرديــة( والجبهــة 

ــلبي  ــف الس ــظ املوق ــا ناح ــين، فأنن ــن الرئيس ــن الكردي ــة الحزب ــتانية بزعام الكردس

الواضــح ملعظــم األحــزاب املتنفــذة يف املعارضــة أو )الرفــض الغــري املعلــن( مــن مســألة 

انضامنــا إىل لجنــة العمــل املشــرك كطــرف مســتقل ميثــل األشــورين، فلــم يكــن أمامنــا 

ســوى االنضــام إىل الجبهــة الكردســتانية بطلــب مــن الســيد جــال الطالبــاين خصوصــاً 

بعــد ان ابدينــا لــه تحفظنــا مــن االنضــام إىل الجبهــة الكردســتانية ملــا تحملــه األخــرية 

ــراض  ــتطيع االع ــا )بأننا نس ــعبنا و أجابن ــات ش ــي طموح ــداف ال تلب ــج و اه ــن برام م

ــي  ــذي يلب ــكل ال ــج بالش ــري النه ــا وإذا مل يّغ ــام إليه ــد االنض ــة بع ــاج الجبه ــى منه ع

ــذي مل نبــارشه لقــرص الفــرة التــي  مطالبكــم، فلكــم االنســحاب منهــا( ، وهــو األمــر ال

ــان  ــا يف )الرمل ــا دخلن ــك ايض ــوء ذل ــى ض ــتاين(، وع ــان الكردس ــا )الرمل ــكل بعده تش

الكردســتاين( عــى أمــل تحقيــق طموحــات شــعبنا، ولكــن الــذي جرى هــو العكــس متاماً، 

حيــث اســتمرت القــوى الكرديــة بتكريــد قرانــا واالســتياء عــى اراضينــا التاريخيــة ومــن 

ثــم الغــاء الخصوصيــة القوميــة لشــعبنا األشــوري كــا حــدث عــام 997	 يف انتخابــات 

املجلــس البلــدي وانتخابــات اتحــادات الطلبــة فضــاً عــن بــث روح الفرقــة واالنقســامات 

ــه دســتور  ــه ان ــم اقــل مــا ميكــن أن يقــال عن ــي دســتوراً لإلقلي يف صفــوف شــعبنا وتبن

کــردي قلبــاً وقالبــاً وبالضــد مــن تطلعــات شــعبنا األشــوري العريــق يف العيــش الكريــم 

عــى أرضــه التاريخيــة، ولهــذا الســبب نقــف اليــوم عــي نقيــض مــا وقفنــا عليــه بدايــة 

التســعينيات مــن مســألة املشــاركة يف الرملــان الكــردي.

التيار الوطني للحركة الدميقراطية اآلشورية، ملاذا؟

ال لبــس يف أن مجمــل الفصائــل السياســية تتبنــى نهــج ســيايس )ايديولوجيــات( مييــز 

ــا،  ــه، واهــداف واضحــة تناضــل مــن أجــل تحقيقه ــزم ب ــم داخــي تلت ــا، وتنظي مامحه

وبهــذه الخصــال تصنــف تلــك الفصائــل إىل قوميــة، دميقراطيــة، دينيــة، الــخ.. والحركــة 

ــك  ــتوفت لتل ــي اس ــورية الت ــل اآلش ــم الفصائ ــدى أه ــي أح ــورية ه ــة اآلش الدميقراطي
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الــرشوط مبــا يكفــل لهــا متثيــل الشــعب األشــوري قرابــة العرشيــن عامــاً، ولكــن قيــام 

يونــادم كنــا ونينــوس بثيــو ولفيــف مــن املنتفعــن بالقفــز عــى النهــج الســيايس الــذي 

ســطر مســودته الرفيــق الخالــد )يوســف تومــا(، وخــرق فقــرات النظــام الداخــل لـ)زوعا( 

ــداف  ــد لأله ــقاط املتعم ــل األس ــافر ب ــل الس ــة، والتجاه ــرات الحرك ــه مؤمت ــذي أقرت ال

ــة  ــيس الحرك ــة تأس ــا ني ــت لتحرن ــا كان ــا م ــي بغيابه ــوري الت ــعبنا األش ــة لش القومي

الدميقراطيــة اآلشــورية أساســاً، اضافــة إىل املارســات الامســؤولة والتحالفــات املشــبوهة 

ــات  ــذه االنزالق ــا للتصــدي له ــك دفعن ــة، كل ذل ــع وقتي ــول الوســطية ألجــل مناف والحل

الرجســية مــن خــال إعــان التيــار الوطنــي للحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية كاســتحقاق 

ســيايس ممثــاً بــكادر مناضــل يقــف بالضــد مــن املحــاوالت الهادفــة لتقويــض مســرية 

ــرارات  ــة والق ــا األيديولوجي ــة لثوابتن ــن أي مجانب ــض م ــف الراف ــيخ املوق ــا( وترس )زوع

الخارجــة عــن اطــار التنظيــم واملســاس بقدســية األهــداف التــي ال متلــك حــق التنكــر 

لهــا كونهــا أورقــت بســنن النضــال ودمــاء الخالديــن ودعــم شــعبنا األشــوري املناضــل.

ماهــي اســباب انســحاب الحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية - التيــار الوطنــي - مــن التجمع 

الوطنــي األشــوري قبيــل االنتخابــات العراقية؟

رغــم قصــور هــذا املوضــوع مــن االرتقــاء إىل مســتوى األهميــة، إال أن وطــأة الحاجــة 

ــم.  ــوري النه ــارئ األش ــارة الق ــا إلن ــا أدراج افادتن ــم علين ــور تحت ــق األم ــم بحقائ للعل

لقــد نرشنــا توضيحــاً يف عــدة مواقــع عــى الشــبكة الدوليــة للمعلومــات يبــن اســباب 

ــي  ــع الوطن ــن التجم ــي - م ــار الوطن ــورية - التي ــة اآلش ــة الدميقراطي ــحاب الحرك انس

ــع  ــس التجم ــل رئي ــن قب ــئ م ــرصف الخاط ــباب بالت ــك األس ــت تل ــد متثل ــوري، وق األش

الســيد عوديشــو ملكــو الــذي فــرض ادراج اســمه كمرشــح أول للقامئــة بــدون أي انتخــاب 

ــو  ــاً ل ــذي مل نكــن لنتحفــظ عــى ترشــيحه أو ترشــيح أي اســم اخــر اطاق يف الوقــت ال

ــا طــرح مرشــح مــن  ــه مل تكــن يف نيتن ــة خصوصــاً ان ــة التوافقي ــم بالطــرق الدميقراطي ت

قبــل )زوعــا( - التيــار الوطنــي - كمرشــح أو منافــس، وبالرغــم مــن انســحابنا مــن قامئــة 

ــه  ــا مل نقــف بالضــد مــن توجهات ــة متحــرة، إال أنن ــي األشــوري بطريق التجمــع الوطن

كونــه الفصيــل الوحيــد الــذي دخــل االنتخابــات باالســم األشــوري الرصيــح و بــدون أي 

ــة. رتــوش سياســية أو تحالفــات غريب
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كيــف تنظــرون اشــورياً إىل نتائــج انتخابــات الجمعيــة الوطنيــة العراقيــة املؤقتــة؟ ومــا 

الــذي حــال برأيكــم دون أن تلتئــم أحزابنــا يف قامئــة مســتقلة واحــدة؟

ــة  ــة العمومي ــعبنا يف الجمعي ــاء ش ــه ابن ــي ب ــذي حظ ــري ال ــل الفق ــن للتمثي ال ميك

املؤقتــة مــن أن يبعــث روح الرضــا يف نفــوس احزابنــا وطوائــف مجتمعنــا اآلشــوري وان 

كانــت النتيجــة متوقعــة واألســباب جليّــة للجميــع فبالرغــم مــن أن االنتخابــات األخــرية 

هــي حــدث دميقراطــي مل يعهــده العــراق ألكــر مــن مثانــون عامــاً رغــم مــا شــابها مــن 

ــف  ــن 50	 ال ــر م ــا )واقصــد ســلب الحــق االنتخــايب ألك ــت مبصداقيته مارســات أخل

ــواء الصــوت  ــر واحت ــة لصه ــن املحــاوالت الهادف ــوى(، وبالرغــم م اشــوري يف ســهل نين

اآلشــوري الســيايس التــي بارشتهــا معظــم األحــزاب والكتــل السياســية العربيــة والكرديــة 

ــايب  ــوت االنتخ ــام الص ــرشذم وانقس ــر وت ــايس، إال أن تبع ــرايف القي ــوذ الدميوغ ذات النف

األشــوري إىل كيانــات قوميــة ودينيــة وطائفيــة وشــخصية وعشــائرية وعــزوف األغلبيــة 

الســاحقة للشــتات األشــوري طوعــاً عــن حــق االقــراع املصــريي )وهــذا جــواب الشــطر 

الثــاين( قــد جــاء نتيجــة فشــل تلــك القــوى السياســية والدينيــة وحتــى الطائفيــة مــن 

االلتئــام يف قامئــة مســتقلة واحــدة والــذي بــدوره جــاء تبعــاً الختــاف برامــج املرجعيــة 

ــم  ــا بينه ــن في ــم، فتناحــر الكنيســة واألحــزاب وبعــض الطائفي ــذه القوائ الداعمــة له

وبالتــايل انتحــار الجميــع عــى عتبــة الرملــان العراقــي املؤقــت هــو بالتأكيــد األمــر الــذي 

ــا، االلتئــام يف قامئــة مســتقلة واحــدة يســتوجب  طاملــا ابتغــى تحقيقــه املربصــن ألمتن

اوالً اعتــاد برنامــج قومــي واضــح وثانيــاً تحــرر قــادة احزابنــا مــن أســيادهم وتوخيهــم 

لنكــران الــذات وتخليهــم عــن مصالحهــم الشــخصية، وإال فــإن بطاقــة الخــارس األوحــد يف 

االنتخابــات املقبلــة ســتكون مــن نصيــب شــعبنا مــرة ثانيــة.

رأيكم بإقامة منطقة آمنة ملسيحيي العراق يف شال الوطن؟

اآلشــوريون املســيحيون عراقيــون أصــاء، وألجــل عراقيتهــم ضحــوا بالغــايل والنفيــس، 

وألرضــه املعطــاء قدمــوا فلــذات اكبادهــم قرابــن بخســة، كيــف ال وهــم الذيــن ســطروا 

ــال  ــراق ألجي ــية الع ــوا قدس ــخ، وصان ــر التاري ــذ فج ــه من ــارة حضارت ــرف األول إلن الح

ــددي وموحــد  ــراق دميقراطــي تع ــن بع ــوا عــى عهدهــم قامئــن، مؤمن ــال، والزال وأجي

تصــان فيــه حقــوق الجميــع، ولكــن!! لــو قــدر تقســيم العــراق أو فدرلتــه عــى أســاس 
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عرقــي أو مذهبــي، جغــرايف أو دینــي )وهــذا مــا يلــّوح بــه األفــق الدســتوري للمرحلــة 

االنتقاليــة( فاملنطقــة األمنــة ســتطفو کاســتحقاق يكفــل دميومــة ملتنــا العريقــة بتايزها 

ــوق  ــن حق ــن م ــا لألخري ــا م ــة، له ــتورية ذاتي ــال إدارة دس ــن خ ــي م ــي والدين االثن

ــن  ــى كل م ــاة ع ــات امللق ــس الواجب ــا نف ــي وعليه ــي أو نوع ــاص كم ــدون أي انتق وب

يتمتــع بحقــوق املواطنــة مــع الحفــاظ عــى الهويــة الوطنيــة العراقيــة املقدســة كأولويــة 

ينضــوي تحتهــا مجمــل الطيــف العراقــي.

ما لذي حققه قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية أشورياً؟

مل يختلــف قانــون إدارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة االنتقاليــة عن الدســاتري التي ســبقته 

ــردي  ــم ك ــريب واقلي ــم ع ــراق إىل إقلي ــا هــو يقســم الع ــن اســوأها اشــورياً( فه )إن مل يك

والباقــي مــن القوميــات والطوائــف املليونيــة كالركــان واآلشــورين واليزيديــة الصابئــة 

ــة  ــة الطائفي ــدا التســمية الخجول ــا ع ــدة، وفي ــة الجدي ــاً يف املعادل ــن ليســت رق واألرم

املشــبوهة )الكلدو-اشــورية( والتــي ذكــرت يف القانــون االنتقايل، وحيث أن االســم األشــوري 

مل يتضمنــه هــذا القانــون، فجــواب الســؤال يكــون وبــكل بســاطة ))ال يشء((.

كيف تنظرون إىل مستقبل العالقات اآلشورية - الكردية يف شال العراق؟

)الشــعب الــذي يضطهــد شــعباً أخــر، هــو ليــس حــراً(، وعليــه فاألشــوريون والكــرد 

هــا شــعبن عراقيــن تجــاوروا منــذ أمــد بعيــد، وبوســعها أن يتعايشــوا األمــد طويــل 

ــة، وإذا رفــع شــعار  ــة والديني إذا مــا توافــرت اركان التأخــي ونبــذت الهلوســة العنرصي

العــراق للجميــع والجميــع فــداءاً للعــراق. إال أن نظرتنــا ملســتقبل العاقــات اآلشــورية 

- الكرديــة املســتقبلية تتوقــف عــى مارســات األحــزاب الكرديــة، وهنــا أخــص بالذكــر 

الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين الــذي يحكــم معظــم املناطــق التــي يتواجــد فيها شــعبنا 

األشــوري يف شــال العــراق، فــاذا اســتمر )البــاريت( يف سياســته الهادفــة إللغــاء وجودنــا 

القومــي مــن خــال أكــردة الريــف األشــوري واحتــال اراضينــا التاريخيــة ورفــض تــويل 

ابنــاء شــعبنا للوظائــف العموميــة إال عــن طريــق االنتــاء لصفوفــه، فذلــك مــن شــأنه 

ــن األشــورين والكــرد،  ــوة ب ــايل توســيع اله ــة وبالت ــة واملقنن ــد العرفي ــار كا القواع انهي
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وهــو اجــراء طبيعــي بــن املجموعــات البرشيــة املختلفــة عرقــاً ودينــاً، أمــا إذا انتهجــت 

ــا  ــادت اراضين ــة واع ــة أو حزبي ــمولية أو عنرصي ــري ش ــات غ ــة سياس ــادات الكردي القي

وقرانــا املحتلــة ودفعــت باملجرمــن بحــق شــعبنا إىل القضــاء الــذي تفــرض اســتقاليته 

فأننــا ســنكون مثــاالً للتعايــش الفسيفســايئ العراقــي يف طــول و عــرض الــرشق األوســط.

كلمة أخرية؟

ــن  ــاءه م ــس بن ــاء أس ــدة إلرس ــة فري ــة وتجرب ــة حقيقي ــوم مبحن ــراق الي ــر الع مي

ــا  ــق، فجيلن ــز أو تفري ــاءه دون متيي ــع ابن ــد، عــراق يرســم املســتقبل الزاهــر لجمي جدي

هــذا يتحمــل مســؤولية رفاهيــة أو تعاســة اجيالنــا القادمــة، ألننــا اليــوم نكتــب التاريــخ 

بوضعنــا اللبنــات األوىل لعــراق الغــد، والــكل ملــزم بالنهــوض مبســؤولياته تجــاه وطنــه 

وابنــاء جلدتــه، وحيــث أن األشــورين هــم أكــر القوميــات تهميشــاً واضطهــاداً يف األفــق 

املنظــور، فعــى كل عراقــي اشــوري أن يتحــرك بشــكل جــدي وعــى النحــو الــذي يثبــت 

حقوقــه يف الدســتور الدائــم املرتقــب، وطاملــا بقيــت وحــدة شــعبنا املــرشذم إىل مذاهــب 

كنســية وأحــزاب مختلفــة وطوائــف متصارعــة وقبائــل وعشــائر هــي النقطــة التــي يقف 

ــاء مســؤولياتهم  ــد لبطاركــة الكنيســة أوال أن ينهضــوا بأعب ــا، فــا ب ــراً أمامه شــعبنا حائ

لتذليــل ســبل الفرقــة والشــقاق لتوحيد امتنــا كونهــم املســؤول األول الــذي ســبب 

انشــقاقها منــذ قــرون عــدة، وذلــك مــن خــال تشــكيل هيئــة مشــركة كأن تكــون تحــت 

اســم )هيئــة بطاركــة كنائــس املرشقــي( تكــون مبثابــة األب الروحــي لشــعبنا ولنســتطيع 

تجــاوز املحنــة التــي ميــر بهــا عراقنــا وهــي برأيــي الشــخي الطريقــة األنجــع واألرسع 

طاملــا ال تلــوح يف األفــق القريــب بشــائر وحــدة أحزابنــا.

ــم  ــاً له ــاء متمني ــذا اللق ــى ه ــه ع ــن في ــع والعامل ــكر املوق ــذي أش ــت ال يف الوق

التوفيــق فإننــي أســجل ألبنــاء شــعبنا املناضــل اســتعدادي لإلجابــة عــن أي اســتفهام أو 

ــع، وشــكرا. استفســار مــن خــال هــذا املوق
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لقاء وحوار حول مستقبل شعبنا االشوري - 2/1

مع املناضل نور الدين زيا بوبو )دكتور هرمز(

الجزء األول

نُرت يف موقع TEBAYN ܛܒܥܢ االلكرتوين بتاريخ نيسان - 2008

إعداد ولید زيتو املرىك - عن املؤمتر االشوري العام

ــا  ــت أبجديتن ــده تعلم ــى ي ــا ع ــس زي ــورا الق ــتاذي ن ــذاري ألس ــدم اعت ــة، أق بداي

ــك لعــدم اســتئذانه  ــة املوصــل، وذل ــة الدواســة مــن مدين اآلشــورية يف كنيســتنا مبنطق

قبــل نــرش هــذا الجــزء مــن الحــوار الــذي أجريتــه معــه اثنــاء لقــايئ بــه يف نهايــة زيــاريت 

ــع  ــأن أراه يف الوض ــاً ب ــع مطلق ــن أتوق ــة، مل أك ــوك(. رصاح ــدرا )ده ــة نوه األوىل ملدين

املــؤمل الــذي لفــت نظــري عــى الفــور، وهــذا أن قــى ســنن طويلــًة يف النضــال والكفــاح 

ــيقاً  ــه ش ــايئ مع ــك، كان لق ــع ذل ــبابه. وم ــع ش ــذ مطل ــعبنا األشــوري ومن ــن اجــل ش م

ومثمــرا ملــا أظهــر مــن حكمــة وحنكــة سياســيتن اكتســبها مــا اختــره عــر ســنوات 

مــن النضــال كأحــد مؤســي الحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية وكعضــو مكتبهــا الســيايس 

ليلــم بدقائــق األمــور ويقــف عــى حقيقــة خلفياتهــا وحيثياتهــا ومبــا يجــدر بالتقديــر.

بُعيــد وصــويل إىل مدينــة نوهــدرا )دهــوك( قادمــاً مــن املهجــر وســؤايل عــن مــكان 

ــة  ــادي يف الحرك ــز القي ــور هرم ــا، املعــروف باســم الدكت ــورا القــس زي ــة األســتاذ ن إقام

ــاحة  ــن الس ــاب ع ــد غ ــه ق ــل يل بأن ــن قي ــاً، ح ــأت، فع ــورية، تفاج ــة اآلش الدميقراطي

ــررت  ــذ ق ــدر. عندئ ــه إال فيــا ن ــعبنا وفعاليات ــاطات ش ــارك يف نش ــية ومل يش السياس

ــه يبــدد كل التســاؤالت التــي تشــغل خاطــري  ــا كانــت األحــوال لعل ــه أي ــان ألتقــي ب ب

ــا اآلشــورية التــي أخــذت تراجــع  ــك قضيتن واملتعلقــة مبســتقبل شــعبنا ومصــريه، وكذل

ــاً  ــت واثق ــك(، وألســباب كن ــة الي ــادت إىل )خان ــل ع ــداد، ال ب عقــب ســقوط نظــام بغ

ــه إذا کان عاطــاً عــن  ــة يف لقائ ــورا. ومل أجــد صعوب ــة عــى األســتاذ ن ــا غــري خافي بأنه
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العمــل، وقــد قــال )إين عطــال بطــال ردا عــى ســؤايل األول لــه. برصاحــة، حــن عرَّفتــه 

بنفــي، مل يتذكــرين جيــداً كــا كنــت أتوقــع، لكنــي عللــت ذلــك لكوننــا تامــذة صغــار 

ــا  ــم لغتن ــي نتعل ــة ل ــية الصيفي ــة الدراس ــاء العطل ــتنا أثن ــب إىل كنيس ــا نذه ــن كن ح

اآلشــورية. ومــع ذلــك رحــب يب أميــا ترحــاب ورُس مبشــاهديت. امــا عائلــة األســتاذ نــورا 

فكنــت قــد التقيــت بهــا يف إيــران أثنــاء ســفري إىل الخــارج. وهــذا أقــول وبــدون تحُفــظ، 

إن األشــوري العراقــي الــذي ال يعــرف عائلــة الخــوري أســقف زيــا بوبــو، راعــي كنيســة 

ــش  ــن بط ــاً م ــام 	۱۹۸ هرب ــران يف ع ــّر إىل إي ــذي ف ــوى، وال ــورية يف نين ــرشق اآلش امل

الســلطة واضطهادهــا لــه مبــا يف ذلــك تشــويه ملواقفــه القوميــة الجريئــة وبســبب وجــود 

ابنــه )األســتاذ نــورا( يف قيــادة الحركــة اآلشــورية أيــام الكفــاح املســلح، فهــو ال يعــرف إال 

القليــل عمــن عــاىن مــن أبنــاء شــعبنا واليــزال.

ــة  ــه واضاف ــا بفضل ــول هــذا اعراف ــاً. وأق ــداً حق ــورا مفي ــايئ باألســتاذ ن ــد كان لق لق

لســجله الحافــل باملواقــف الرشيفــة. فقــد تفضــل باإلجابــة عــى أغلــب أســئلتي، بينــا 

أبــدى تحفظــاً تجــاه القليــل منهــا أي التــي متــس بزمائــه يف قيــادة الحركــة الدميقراطيــة 

ــم  ــذه إال بوجوده ــئلة كه ــى أس ــب ع ــن أجي ــاب: ل ــا باقتض ــث رد عليه ــورية، حي اآلش

ومبحــر الجميــع.

س. كيف ترى مستقبل شعبنا ومصريه يف العراق؟

ج. بالحقيقــة أن مســتقبل شــعبنا غامــض. وال يلــوح يف األفــق مــا يؤمــل حاليــاً. فقــد 

أصبحنــا منســين ومهمشــن مــن جميــع األطــراف.

س. ماذا عن الحكم الذايت الذي يروج له البعض؟

ج. أنا لست ضد الحكم الذايت، ولكن يؤسفني بانه يطرح ضمن أجندة غرينا.

س. ماذا عن أحزابنا املطالبة بالحكم الذايت؟

.... هنا الحت عى وجهه ابتسامة عريضة فأجاب
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ــن  ــرية لك ــرية األحــزاب كث ــن كب ــا عناوي ــح أن لدين ــا أحــزاب... صحي ج. وهــل لدين

ــري. ــدة الغ ــن أجن ــا تعمــل ضم جميعه

س. هل تقصد بذلك أنها أحزاب عميلة؟

ج. لــن أقــول ذلــك عــن كلُّ األحــزاب لوجــود أفــراد مؤمنــن فيهــا، ممــن ال يعرفــون 

بأنهــم وضعــوا عــى الســكة الخاطئــة ويف مســار ال يســعهم الخــروج منــه. وأعضــاء هــذه 

األحــزاب )...؟( منقســمون إىل عــدة كتــل، فمنهــم املخلصــون، والســاكتون، واملنتفعــون، 

وهنــاك العمــاء والجميــع يســري وفــق برمجــة غريهــم وال حــول لهــم وال قــوة.

س. ماذا عن املجلس الشعبي الكلداين الرسياين األشوري؟

ج. إنــه اســم بــا جســم. وبنظــر شــعبنا، ليــس هــذا املجلــس إال تلــك البقــرة الحلوب 

التــي يحــاول أعضــاؤه االســتفادة مــن حليبهــا وهــم أبعــد مــا يكــون عــن قيادة شــعبنا.

س. هل من قائد لشعبنا يف الوقت الراهن؟

ــأيت  ــه أو ي ــرع ب ــعب ويش ــن الش ــه م ــال مصداقيت ــن ين ــو م ــد ه ج. ال... ألن القائ

ــن  ــو ل ــري فه ــل الغ ــن قب ــّنُ م ــذي يُع ــا ال ــا كان صــدام. أم ــه ك فارضــاً نفســه بطغيان

ــة الشــعب  ــايل مهزل ــع، فيكــون وبالت ــك الغــري الصني ــه أكــر مــن طفــل ذل يتعــدى كون

ــده. ــس قائ ولي

ــالً  ــك ح ــس ذل ــا، ألي ــكانها إليه ــوع س ــا ورج ــم تعمريه ــي ت ــرى الت ــن الق ــاذا ع س. م

مشــكلتنا؟ لجزء مــن 

ج. لســت ضــد تعمــري القــرى وعــودة ســكانها. لكــن العــودة إىل هــذه القــرى غــري 

مخططــة لصالــح شــعبنا. فــا ميكنــك بــأن تشــعر مبعانــاة العائديــن إال إذا ســكنت معهــم 

يف تلــك القــرى. فاملئــات الذيــن عــادوا إىل قراهــم يعانــون مــن صعوبــة العيــش.واألرض 

ــا.  ــة، هــذا إذا كان ميلك أرضــاً يزرعه ــة غل ــج أي ــكاد تنت ــا الواحــد منهــم بال ــي ميلكه الت
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فكيــف بــاآلالف ممــن يعيشــون يف املــدن وعليهــم دفــع اإليجــار لقــاء ســكنهم يف الوقــت 

ــة  ــون لسياس ــن ال يروج ــك الذي ــص، أولئ ــل، وباألخ ــاد عم ــم ايج ــب عليه ــذي يصع ال

ــارج  ــون خ ــن يعيش ــم الذي ــى أقربائه ــكي ع ــم ال ــرى اعتاده ــة ل ــزاب الحاكم األح

ــة،  العراق. وقــد فضــل الكثــريون منهــم الهجــرة، عــى هــذه االوضــاع املعيشــية الصعب

ناهيــك عــن األمنيــة. وعــاوًة عــى ذلــك، هنــاك العديــد مــن القــرى اآلشــورية املتجــاوز 

ــا  ــا وقادته ــل، وأحزابن ــرَدْت بالكام ــا كُ ــا م ــراد، ومنه ــل األك ــن قب ــد م ــا بوضــع الي عليه

ــا  ــاً وكأن أمرهــا ال يعنيهــم يف يشء. وانطاق ــن متام ــار ذكرهــم ُصــمُّ بكــم وغــري مبال امل

مــن هــذا الواقــع أقــول جازمــاً، بأنــه مــا أن يســتقر الوضــع يف بغــداد حتــى تُهجــر تلــك 

ــا  ــون به ــراد املربص ــا األك ــتويل عليه ــة أو يس ــواهد مرحل ــح کش ــرة فتصب ــرى املعم الق

واملســتعدون دومــاً للســكن فيهــا.
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لقاء وحوار حول مستقبل شعبنا االشوري - ۲/۲

مع املناضل نور الدين زيا بوبو )دكتور هرمز(

الجزء الثاين

نُرت يف موقع TEBAYN ܛܒܥܢ االلكرتوين بتاريخ نيسان -2008

إعداد ولید زيتو املرىك - عن املؤمتر االشوري العام

س. ماهي برأيك الوسيلة الصحيحة لضان بقاء هؤالء الناس يف قراهم؟

ــان  ــن وض ــؤالء الراجع ــح ه ــاة مصال ــاول مراع ــو، ان تح ــيط وه ــواب بس ج. الج

ــا اود أن  معيشــتهم يف تلــك القــرى. أي توفــر لهــم االشــغال بالقــرب مــن قراهــم. وهن

ــرى  ــدة ق ــم ع ــح ان تُض ــروض واألص ــري، إذ كان من املف ــة التعم ــرشوع وخط ــد م انتق

ــري  ــرف ولتوف ــن والح ــع امله ــاب جمي ــة ألصح ــن املعيش ــدة لتأم ــة واح ــة عرصي يف قري

االشــغال للجميــع، وكذلــك املرافــق التعليميــة ومستشــفى عــى األقــل. وإذ أمكــن إنشــاء 

مصنــع أو معمــل أو حتــى مزرعــة حيوانيــة تتيــح العمــل للمئــات أو األالف لتأمــن حيــاة 

كرميــة للجميــع.

عندئــذ فقــط ســتبقى غالبيتهــم عــى األرض ولــن تلجــأ إىل الهجــرة االقتصاديــة، ومــع 

مــرور الزمــن تتوســع تلــك القريــة العرصيــة لتصبــح بلــدة فمدينــة وهكــذا. ان األشــوري 

كغــريه مــن البــرش تــواق إىل املدنيــة، فهــل مــن املعقــول أن تتوقــع بــأن تعيــش أربــع أو 

عــرشة، أو حتــى عرشيــن عائلــة يف قريــة نائيــة معزولــة عــن الحضــارة.

س. ولكن ما نشاهده عى شاشة قناة عشتار الفضائية يخالف ما تقوله.

ج. لتـقـل قناة عشتار ما طاب لها لكن الواقع ال يقرب ما تصوره إيجاباً.
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ــع  ــن جمي ــاد ع ــك إىل االبتع ــّا دفع ــخيص وع ــك الش ــن وضع ــي ع ــد حدثتن س. لق

ــلح  ــاح املس ــن بالكف ــل امللتحق ــن أوائ ــداً م ــت واح ــت كن ــورية وأن ــات اآلش الفعالي

ضــد نظــام صــدام، ولقيــت عائلتكــم مــن االضطهــاد والعــذاب مــامل تالقيــه أيــة عائلــة 

مســيحية يف العــراق عــى االطــالق. وبرصاحــة، بعــد ســقوط النظــام، كنــت أتوقــع بــأن 

ــك  ــأة ل ــك مكاف ــراً أو عــى األقــل مســؤوالً يف موقــع إداري وذل أراك وقــد عينــت وزي

ــه( وتضحياتكــا؟ ــه الل ــدك )رحم ــك ونضــال وال ــاً بنضال واعرتاف

ــن  ــة، أن زم ــكل رصاح ــول، ب ــل. أق ــوض يف التفاصي ــار دون الخ ــأجيب باختص ج. س

املبــادئ قــد وىّل وحــل محلــه زمــن املســاومة مبــا تخــدم املصالــح الشــخصية. وبــات الفرد 

املبــديئ غــري مرغــوب فيــه ألنــه ال يســري وفق األجنــدة التــي ترســم لــه.

س. إذن.. ملــاذا ال تهاجــر وتعيــش مــع إخوانــك يف أســرتاليا أو أمریــکا طاملــا ابتعــدت 

ــم  ــة رغ ــة جه ــن أي ــب م ــاىض أي رات ــية اآلشــورية، ولســت تتق ــن الســاحة السياس ع

الســنوات الطويلــة التــي قضيتهــا يف الكفــاح املســلح والنضــال مــن أجــل قضيــة شــعبنا 

األشــوري؟

ــا  ــأن أهاجــر وأن ــي ب ــادئ، فكيــف تنتظــر من ــك إننــي صاحــب مب ج. لقــد قلــت ل

الــذي بــرشت عــى الــدوام وأقنعــت الكثرييــن ولســنوات عديــدة بعــدم الهجــرة وذلــك 

حرصــاً عــى وجــود وبقــاء شــعبنا عــى أرض الوطــن.

س. هــل هنــاك مــن أمــل لشــعبنا لي ينــال حقوقــه املروعــة أســوة بباقــي مكونــات 

الشــعب العراقــي؟

ج. أنــا شــخصياً، مل أفقــد األمــل يومــاً، وإن كان ال يلــوح يف األفــق أي بصيــص أمــل يف 

الوضــع الراهــن. ولكــن إن اســتطاع الرشفــاء مــن سياســيينا والنخبــة الصالحــة مــن أبنــاء 

شــعبنا أن يوجهــوا شــعبنا للســري عــى الســكة الصحيحــة فأنــا واثــق مــن أننــا ســنحصل 

عــى حقوقنــا كاملــة وغــري مبتــورة.
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س. ماهي السكة الصحيحة برأيك؟

ج. الســكة الصحيحــة هــي التوجــه الــذي ينبــع مــن إرادة الشــعب... فلحــد اليــوم 

ال يعــرف شــعبنا مــاذا يريــد، ويــوم يعــّر، وبصــوت موحــد، عــن إرادتــه فابــد أن يــدرك 

غايتــه.

س. كيف لشعبنا أن يحدد غايته؟

ج. البــد مــن شــباب واع وشــجعان ال يخافــون شــيئاً وينهضــون شــعوراً باملســؤولية 

الكبــرية تجــاه شــعبهم ووطنهــم، ويتحلــون بصفــات املناضلــن، ناكريــن ذواتهــم 

ومســتعدون للتضحيــة يف ســبيل قضيــة شــعبهم إذا فرضــت الظــروف. ويكونــون ممــن 

يــرّصون عــى وحدتــه وال يتحيــزون إىل أي مذهــب كنــي أو دين وبالتــايل، ال يســاومون 

ــى  ــك عــى حســاب مصلحــة شــعبنا، ومت ــم الشــخصية إذا أىت ذل ــن مصالحه ــاً م اطاق

ــه  ــرون، وللصــر حــدود، عندهــا ومبثالهــم ســيعّر شــعبنا عــن إرادت ــمَّ هــؤالء الصاب إلت

ــة. الحقيقي

س. هل تظن أنه ال يوجد يف شعبنا مثل هؤالء الشباب؟

ــل هــؤالء الشــباب  ــه ال يوجــد يف صفــوف شــعبنا مث ــا مل أقــل بأن ج. بالعكــس، فأن

ولكنهــم إمــا هــم بعيــدون عــن السياســة أوهــم أعضــاء احــزاب مل تجــد الســكة 

الصحيحــة بعــد، ومــع األســف، أغلــب شــبابنا هــم أرسى التســلطات الســلبية واملوروثــة 

كاالتكالية عــى الغــري وعــدم اإلميــان بالنــرص وفقــدان الثقــة بالنفــس، وهــذه األخــرية، 

تحبــط عزميــة الكثــري مــن الشــباب املؤمنــن الجريئــن، وكــا ذكــرت أعــاه، متــى إلتــمَّ 

هــؤالء إىل بعضهــم وحــرروا أنفســهم مــن ترســبات املــايض األســود وظهــروا عــى مــرسح 

السياســة، حينئــذ، ســيمكننا القــول بأننــا منعمــون بشــباب جــدي قــادر عــى التغيــري. ألن 

الفرصــة املتاحــة اليــوم لانخــراط يف النشــاط الســيايس القومــي والوطنــي قــد ال تتوفــر 

ــن وأحثهــم عــى زعــم مســؤوليتهم  ــدوري أناشــد هــؤالء الغيوري ــا ب أمامهــم غــداً. وأن

القوميــة واملبــارشة بالعمــل دون االعتــاد عــى املوجوديــن يف الســاحة حاليــاً. إذا ليســوا 

إال رسابــاً مضلــاً أو أبواقــاً مأجــورة هدفهــا األول واألخــري هــو متريــر أجنــدة الغــري.
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ــاب  ــك الصع ــه عائلت ــا لتواج ــطاً فيه ــاً نش ــدك كاهن ــة وكان وال ــك بالكنيس ــا رأي س. م

ــك؟ بســبب ذل

ــا يف  ــة م ــا وريث ــون أحزابن ــد تك ــزاب وق ــن األح ــريا ع ــف كث ــة ال تختل ج. الكنيس

الكنيســة. فالرصاعــات الداخليــة ظاهــرة يف الكنيســة كــا هــي يف األحــزاب. وكنائســنا يف 

رصاع دائــم بعضهــا مــع البعــض، لــذا فهــي ال تختلــف عــن أحزابنــا، وهــي مبتليــة أساســاً 

مبــرض االنشــقاق.

س. وأين تكمن العلة فيا نراه واقعاً يف شعبنا؟

ج. العلــة يف القامئــن عــى الكنائــس واملســؤولن عــى األحــزاب. إذ أنهــم ال يؤمنــون 

ــة وأنانيتهــم  ــزون أي يشء غــري مصالحهــم الذاتي ــاء النفــوس وال ميي بــيء. وهــم ضعف

ــد  ــيئاً، وأقص ــون ش ــجعان ال يخاف ــوا ش ــن لكان ــوا مؤمن ــو كان ــوق كل يشء. فل ــو ف تعل

ــأال نخــاف مــن الذيــن  ــا ب ــذي علمن ــأي يشء كان، فكيــف اإلميــان باملســيح ال اإلميــان ب

يقتلــون الجســد. ومتــى مــا آمــن مســؤولونا بــيء غــري مصالحهــم الشــخصية وهجــروا 

أنانيتهــم، عندهــا ســتتغري املعادلــة السياســية العراقيــة التــي أســقطنا منهــا لنجد أنفســنا 

اليــوم مهمشــن، فنعــود عنــرصاً هامــاً يف املعادلــة السياســية الوطنيــة وخصوصــا ًونحــن 

عــى عتبــة بنــاء عــراق جديــد عــى أنقــاض األســس التــي اعتمــدت يف بنــاء عــراق عــام 

۱۹۲۱ الــذي انهــارت أركانــه لركاكتهــا أصــاً.

س. هل تفضل عودة نظام صدام عى الوضع القائم؟

ج. مــع ابتســامة واســتغراب، قــال... ال بالطبــع، ال أفضــل عــودة نظــام صــدام الــذي 

حاربنــاه طويــاً، لكــن القامئــن عــى الحكــم اليــوم أثبتــوا للجميــع بــأن صــدام حســن 

كان أفضــل منهــم وأكرهــم عراقيــة، ويــوم إعدامــه أثبــت متســكه بأفــكاره واميانــه بهــا، 

ولكنــي أتطلــع إىل اليــوم الــذي يعلــو فيــه القانــون عــى الجميــع، وال أن يعلــو حكامنــا 

عــى القانــون، كــا يجــري يف الوقــت الحــارض.

اكتفــي بنــرش هــذا الجــزء مــن الحــوار ملــا فيــه مــن أمــور مفيــدة لــي يطلــع عليهــا 

أبنــاء شــعبنا بــكل انتاءاتــه.
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وأنــا شــخصياً يحزننــي بــأن أرى عائلــة األســتاذ نــورا القــس زيــا التــي كرســت حياتهــا 

يف ســبيل نهضــة شــعبنا وكانــت حــارضة للتضحيــة يف ســبيله دون تــردد أو خشــية، وقــد 

باتــت منســية ومنزويــه ونحــن غــري أبهــن لهــا، حكومــة عراقيــة وأحزابــاً، وحتــى كنيســة 

ــوا  ــن تعرض ــا الذي ــوز نضاله ــدر رم ــي تق ــعوب وه ــرى جميع الش ــن ن ــرشق. يف ح امل

ــاً  ــي يصبحوا مث ــم ل ــع مقامه ــل، وترف ــو بالقلي ــم ول ــبيلها، وتخدمه ــاد يف س لاضطه

ــن  ــعبنا مم ــاس يف ش ــن أن ــن م ــن نح ــا، واي ــف بن ــة. فكي ــال القادم ــا األجي ــدي به تقت

ــاً  ــدي موقف ــا ان نب ــس حــري بن ــا. ألي ضحــوا بزهــرة شــبابهم يف ســبیل شــعبنا وقضيتن

تجــاه هــؤالء، ومنهــم عائلــة األســتاذ نــورا التــي ضحــت بالكثــري مــن أجــل شــعبنا ومــن 

أجــل الوطــن، وهــذا ســؤال نوجهــه إىل مــن يهمــه األمــر. أليــس مــن املعيــب أن نتجاهــل 

أبطالنــا ومناضلينــا أو مل يصــدق محاورنــا حــن قــال : بــأن فينــا أنانيــن ال يؤمنــون بــأي 

يشء. وإال فأيــن هــم مــن تكريــم مناضلينــا ورجاالتها الذيــن ضحــوا يف ســبيلنا جميعــاً.

وختامــاً أتطلــع إىل اليــوم الــذي أرى تلــك النخيــة وهــي تســتجيب لنــداء مناضلنــا 

املقــدام أســتاذي العزيــز نــورا القــس زيــا الــذي آمــل بــأن يقبــل اعتــذاري لعــدم طلبــي 

األذن املســبق منــه قبــل نــرش هــذا الحــوار. وإىل لقــاء قريــب إن شــاء للــه.

دهوك – نيسان – 2008
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)دكتور هرمز( 



			

تقديم

ــذي أنكــب يف  ــاب ال ــة يف هــذا الكت ــر هــذا القســم أحــد األقســام املهم يعت

امتامــه جهــدا كبــريا ووقتــا طويــا املناضــل اآلشــوري نــور الديــن زيــا بوبــو )دكتــور 

هرمــز( تحــت أســم ماجــد ايشــو املســتعار وذلــك ألســباب أمنيــة تــم توضيحهــا 

آنفــا يف مقدمــة القســم الثــاين مــن الكتــاب. حيــث يعتــر وعــن حــق بحثــا تاريخيــا 

ــا يخــص  ــة في ــة األهمي ــة يف غاي ــم ومضامــن سياســية وقومي ــا ومبفاهي وجغرافي

ــا  ــة وأوضاعه مصــري القــرى اآلشــورية التابعــة ملحافظــة نوهــدرا )دهــوك( الحالي

ــة،  ــا 7		 قري ــل عدده ــي يص ــام 		9	، والت ــة ع ــة العراقي ــيس الدول ــد تأس بع

ونفــوس كل منهــا، وتاريــخ تهجريهــا وعــدد القــرى املســتكردة واملحتلــة مــن قبــل 

الغــزاة األكــراد مــا بعــد مذبحــة ســميل عــام 		9	 إضافــة إىل القــرى التــي اســتغل 

ــم ترشيدهــم،  ــن ت ــا الذي ــاب أهاليه ــا واســتوطنها املغتصــب الكــردي بغي أراضيه

ومنهــا املتجــاوز عليهــا عنــوة بعــد عــام 	99	 أمــام مــرأى ومســمع قيــادة الحركــة 

الدميقراطيــة اآلشــورية )زوعــا( والقيــادات الكرديــة العاملــة يف املنطقــة الشــالية، 

إضافــة إىل عــرشات القــرى التــي مل يتســنى ألهاليهــا بالعــودة أليهــا بســبب تواجــد 

عنــارص ميليشــيات حــزب العــال الكــردي الــريك..

ــذا البحــث  ــزاز به ــا وزادهــا فخــر واعت ــة اآلشــورية رونق ــت املكتب ــد ازدان لق

ــا كل  ــز زي ــد هرم ــل الخال ــتحق املناض ــه يس ــذي ألجل ــر ال ــم والغزي ــادر والقي الن

الثنــاء والتقديــر عــى املعلومــات الهامــة الــواردة يف هــذا البحــث الثمــن بخصــوص 

ــا مــن دون  ــة واملتجــاوز عليه ــوة، واملغتصب ــرة عن ــا اآلشــورية املهّج ــا وأراضين قران

وجهــة حــق مــن قبــل األكــراد، والتــي متكــن أن يجمعهــا الخالــد هرمــز زيــا مــن 

مصــادر عــدة بعــد أن كانــت مبعــرة لريتبهــا ويوثقهــا بالصــورة التــي هــي عليــه 

إضافــة إىل زياراتــه وتحقيقاتــه امليدانيــة وعمليــات البحــث والتقــي، يك تصلــح أن 



			

تكــون وثيقــة وشــهادة للتاريــخ الــذي ســيخلدك بخلــوده. ويحــوي البحــث أيضــا 

عــى ضحايــا مذبحــة قريــة صوريــا التــي ارتكبــت يف عــام 969	..

 

أويا أوراها 

حزيران – 2020  /   ملبورن - اسرتاليا

تنويه

متــت إضافــة 8	 قريــة آشــورية، قســم منهــا تابعــة لقضــاء الشــيخان والقســم اآلخــر 

ــات  ــورد القــرى والقصب ــوى(. ومل ن ــة ألقــوش )قضــاء تلكيــف، محافظــة نين ــع لناحي تاب

التاليــة )تلكيــف، تلســقف، باطنايــا، باقوفــة، ألقــوش، برطلــة، كرمليــش، باغديــدا، 

بعشــيقة، بحــزاين( كونهــا غنيــة عــن التعريــف لغــزارة البحــوث والدراســات التاريخيــة 

التــي كتبــت حولهــا وان كانــت تلــك البحــوث والدراســات تبقــى متأثــرة بضغــوط الزمــان 

ــاء  ــح وإغن ــأنها تصحي ــن ش ــي م ــات الت ــا باملعلوم ــة رفدن ــى أهمي ــد ع ــكان.. ونؤك وامل

البحــث أو إضافــة أســاء قــرى أخــرى غــاب ذكرهــا ســهواً.. 



			

- متهيد-

بال جغرافية للكلمة..... تبقى الحرية غري حرة

للنضــال اشــكال، وللخدمــة قنــوات رحبــة، الســيا وأن قضيتنــا متــر مبســالك 

ــا  ــببات له ــا مس ــو وصريورته ــة النم ــريات إىل حلب ــع املتغ ــأنها دف ــن ش ــات م ومنعطف

فاعليتهــا املبــارشة يف رســم الهيئــة النهائيــة للمســألة اآلشــورية يف عــراق اليــوم، العــراق 

الــذي يعــاين ضعــف وطنيــة النخــب السياســية )القائــدة(، مــن جهــة، ويقــايس مخــاض 

ــدور  ــا ي ــرى.. وبين ــة أخ ــن جه ــدة م ــات الجام ــم النظري ــن مبفاهي ــيم املرشع التقس

رحــى الــرصاع عــى طاولــة )زعــاء العــراق االنتقاليــن( لاســتئثار باملكاســب االقليميــة 

ــب القضيــة  والحزبيــة - الطائفيــة واالثنيــة والعلانيــة وحتــى املاركســية - ياحــظ تغيّ

اآلشــورية بــن مــّد التهميــش التسلســي الســلطوي، وجــزر االخفــاق الســيايس )الزعامايت( 

اآلشــوري، ضمــن االطــار النموذجــي واملائــم الــذي مل تشــهده القضيــة اآلشــورية منــذ 

ــزواء  ــة وان ــداف القومي ــق األه ــرص تحقي ــار ف ــايل انحس ــاً... وبالت ــرشون قرن ــٌت وع س

الــردود املطالبــة بالحقــوق االخاقيــة والقانونيــة والتاريخيــة لشــعبنا اآلشــوري املناضــل، 

ــق.. ــا العري ــك الحقــوق هــو......... ريفن واحــد اهــم تل

تعتــر عمليــة مبــارشة البحــث يف مصــري القــرى اآلشــورية منــذ قيــام الدولــة العراقيــة 

عــام 		9	، احــدى الحلقــات املتواضعــة يف سلســلة طويلــة لســر غــور التاريــخ الجغــرايف 

ــواب  ــه طــرق أب ــروم مــن خال لشــال بــاد النهريــن، ولتوخــي الدقــة يف بحــث – ال ن

ــي  ــخيص التاريخ ــة والتش ــردود املوضوعي ــة ال ــاً لكاف ــه مفتوح ــا جعل ــال – ارتأين الك

بالتعديــل أو اإلضافــة أو االلغــاء، وحــرصه - لســعة امتــداده - بالقــرى اآلشــورية التابعــة 

ملحافظــة )دهــوك(، منهــا املأهولــة آشــورياً ومنهــا املعّربــة أو املكــرّدة أو املهّجــر أهلهــا 

قــرساً.. حيــث ال زالــت عمليــات التهجــري مســتمرة حتــى لحظــة كتابــة هــذا البحــث.

ــن  ــن يتمك ــه ل ــذي بانتفائ ــة ال ــل املحوري ــد املفاص ــر أح ــث يعت ــوع البح إن موض

العــراق الحبيــب مــن ان يركــن إىل احضــان الســام والدميقراطيــة، كــون الحــق الجغــرايف 

ــا  ــاً إذا تنبهن ــة، خصوص ــوين الضيق ــل القان ــرة التعام ــن دائ ــداً ع ــى بعي ــي يبق التأريخ



			

ــون  ــة هــو اســتخاص روح القان ــد القانوني ــع القواع ــن ترشي ــدف املنشــود م إىل ان اله

نفســه وليــس االلتــزام باملعنــى الضيــق لألدبيــات الكتابيــة والتمشــدق اللغــوي الــذي ال 

يصلــح معيــاراً لســد مجمــل املصالــح املتعارضــة. وهكــذا فــان الحــق الجغــرايف للشــعب 

اآلشــوري – ريفنــا التأريخــي - ال يصلــح ان يكــون محــاً مرشوعــاً للتعامــل فيــه )كحــق 

ــازل  ــم ان يتن ــه ليــس يف وســع أي فــرد أو شــخص أو تنظي ــايل فان ــة مجــرد(، وبالت ِملكي

عنــه بالبيــع أو بالهبــة أو بالوصيــة لغــري املجموعــات البرشيــة اآلشــورية التــي اورثــت 

ــرآة  ــا امل ــه كونه ــة ب ــع بحــق املطالب ــي تتمت ــات الســنن والت ــك الحــق ملئ ــت ذل وتوارث

ــي تكفــل دميومــة الحضــارة اإلنســانية..  ــة العــراق واالداة الت ــة لعراق الحقيقي

يبقــى أن نقــول، إن قـُــرانا املغتصبــة هــي حريتنــا املســلوبة، ومــا الحريــة ســوى ذلك 

الحــق الســليقي لألفــراد الــذي ألحقاقــه قامــت اُمــم، وســادت حضــارات وبــادت اُخــر، 

ــت مــن املشــانق  ــاب، وتدلّ ــرى شــعوب ونامــت عــى املقاصــل رق ــت ال ــه ووري وألجل

هامــاُت ِعظــام، ولقدســيته التهبــت براقــًة شموســاً كانــت قــد اِنتكســت، ذلــك الحــق 

الــذي رشّعتــه نواميــس الســاء وقننتــه دمــاء الثــّوار وايضــاً، تنّكــر لــه رّساق الحضــارات 

ــة  ــة، والكلم ــي الكلم ــا ه ــة، فجغرافيتن ــة الزائف ــي العراق ــانية ومرّوج ــي اإلنس وبواغ

ــع  ــة فقــط … وفقــط ألجلهــا …….. ُصِن ــة، وللحري مســؤولية، واملســؤولية هــي الحري

التأريــخ. 

هرمز زيا بوبو 

أيار )مايو( 2004 
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مدينة دهوك )نوهدرا(

)Dohuk City Nohadra(

نوهــدرا هــو االســم اآلشــوري للمدينــة ويســميها البعــض مــن أهــايل ألقــوش وقــرى 

ــث  ــة حي ــورية القدمي ــدن اآلش ــن امل ــي م ــدم. وه ــذ الق ــوك( من ــوى )أت ت ــهل نين س

ــر القــادم مــن محافظــة نينــوى عــى ميينــه يف منتصــف الســفح الشــايل  يشــاهد الزائ

للجبــل معــامل منحوتــات آشــورية والتــي ترمــز إىل زمــن امللــك ســنحاريب )705 – 568 

ــى. ــة مالطاي ــا قري ق.م(، وتقــع إىل جانبه
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)معلثايــى( التــي تبعــد خمــس كيلومــرات عــن مركــز مدينــة دهــوك غربــا ويعتقــد 

أن التــل املجــاور هــو مركــز مدينــة »معليايــى« اآلشــورية ))وتعنــي املرتفــع أو العليــة، 

ــة((  ــر أو البداي ــل أو املم ــي املدخ ــي تعن ــى الت ــمية معلثاي ــادر تس ــر املص ــح أك وترج

ــا  ــا عســكريا، ك ــث كان حصن ــن العــرص اآلشــوري حي ــار م ــى ســطحه فخ ــرش ع وتنت

توجــد منحوتــات أخــرى قــرب كي دهــوك يف الجبــل األبيــض، ســكنها اآلشــورين منــذ 

ــغ عددهــم )		9(  ــن غادروهــا عــام 9	9	 والبال ــب بعــض اليهــود الذي القــدم إىل جان

ــن  ــة املهاجــرة م ــل الكردي ــة إىل بعــض العوائ ــاىص إضاف ــريى ب ــة ك نســمة ســكنوا محل

ــكانها  ــكا لس ــة مل ــت أرايض القصب ــث كان ــايض حي ــرن امل ــة الق ــي بداي ــة الدوس ناحي

ــوك  ــة ده ــت قصب ــايض كان ــرن امل ــن الق ــات م ــة العرشين ــود ويف نهاي ــورين واليه اآلش

تضــم قرابــة )00	( دار ســكنية متمركــزة يف ثــاث محــات هــي محلــة شــيى والنصــارى 

والتــي أطلــق عليهــا الحقــا برايتــي وكــريى بــايص ومحلتــن صغريتــن هــي الشــيخ محمــد 

ــت أحــدى كنائســها إىل جامــع  ــة مهاجــرة وحول ــة كردي ــي ســكنتها أغلبي والســوق والت

ــام  ــام 58		 إىل ع ــان العباســية مــن ع ــارة بهدين ــة بأم ــري، ارتبطــت القصب دهــوك الكب

ــز قضــاء  ــة وأصبحــت مرك ــة العثاني ــن الدول ــواء املوصــل يف زم ــم ارتبطــت بل 		8	 ث

ــة  ــي املحافظ ــوك يف 7	/969/5	 وه ــة ده ــزا ملحافظ ــت مرك ــام 		8	 إىل أن أصبح ع

الثامنــة عــرش يف العــراق، ويذكــر أن أتفاقــا جــرى بــن القــادة الكــرد والحكومــة املركزيــة 

ــط  ــة بالنف ــوك الغني ــة كرك ــن محافظ ــل ع ــون البدي ــوك لتك ــة ده ــتحداث محافظ الس

ــن  ــط حقــوق ســكانها األصلي ــن عــرض الحائ ــا ضارب ــة به ــراد عــن املطالب وليكــف األك

ــة. ــة املدين ودميوغرافي

ــام  ــع ع ــة )700.	( نســمة أرتف ــام )		9	( قراب ــة يف ع ــوع ســكان املدين ــغ مجم بل

7	9	 إىل )		5.6( نســمة ويف عــام )957	( وصــل إىل )7.680( ثــم ارتفــع يف عــام )965	( 

إىل )	8.60(، وتــدل اإلحصــاءات الرســمية عــام 965	 بوجــود هجــرة معاكســة لســكان 

دهــوك األصليــن بلغــت )	0	.	( نســمة منــذ بدايــة الحركــة الكرديــة وزيــادة املهاجرين 

فيهــا بشــكل مكثــف حيــث بلــغ عــدد ســكانها )		6.5	( عــام )977	( وأرتفــع ليصــل 

ــن  ــكان املهاجري ــبة الس ــدرت نس ــام )	98	(، ق ــمة يف ع ــكانها )7		.80( نس ــدد س ع

ــة وقــرى دهــوك و 6	%  ــة بعــد عــام )968	( بحــوايل 67% جــاء 	8% مــن أقضي للمدين

ــام 		9	 إىل  ــاث محــات ع ــن ث ــن خــارج املحافظــة وازدادت املحــات الســكنية م م
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ــادات  ــع الزي ــام 	99	 وجمي ــادة عــدة محــات بعــد ع ــام )	98	( وبزي ــة ع )7	( محل

ــة وبقــرار  ــة زراعي ــن حيــث أن معظــم أرايض املدين ــأيت عــى حســاب أبناءهــا األصلي ت

بســيط مــن الحكومــة تصبــح األرض ســكنية وتابعــة للبلديــة وحتــى مــن دون أي 

ــري مــن األرايض اململوكــة  ــد عــى الكث ــم وضــع الي ــد ت تعويــض يف معظــم الحــاالت وق

ــك  ــون متلي ــه ورشع قان ــدع يف قرارات ــذي أب ــايل ال ــام الح ــابق والنظ ــام الس ــام النظ أي

املتجاوزيــن عــى األرايض ووزع آالف القطــع الســكنية عــى األكــراد )عوائــل الشــهداء – 

البيشــمركة – املوظفــن والعــال – منتســبي األحــزاب( وجميعهــا أرايض زراعيــة عائــدة 

إىل اآلشــورين ال يحصلــون منهــا يشء. ويقــدر عــدد اآلشــورين املتواجديــن يف محافظــة 

دهــوك حاليــا بحــوايل )0.000	( نســمة مــن الســكان األصلــن واملهاجريــن مــن القــرى 

املجــاورة وأضعافــا مضاعفــة مــن األكــراد املهاجريــن مــن مختلــف املناطــق واألقطــار، 

ويقــدر عــدد اآلشــورين التابعــن ملحافظــة دهــوك واملنترشيــن يف أنحــاء متفرقــة مــن 

ــة ألــف نســمة. العــراق واملهجــر بحــوايل )00.000	( ثامثائ

ــال  ــات خ ــاد واملضايق ــواع االضطه ــتى أن ــورين إىل ش ــوك اآلش ــاء ده ــرض أبن وتع

العقــود العــرشة املاضيــة عــى يــد األكــراد الدخــاء والطفيليــن للســيطرة عــى خــريات 

املدينــة ومبســاعدة الســلطة وقوانينهــا الجائــرة بحــق شــعبنا ونذكــر عــى ســبيل املثــال 

ــان  ــان ســاوا وهــو يف ريع ــا ســاوا شــقيق املطــرب جن ــل املدعــو حن ــس الحــرص قت ولي

ــا  ــن يف وســط دهــوك حالي ــوإىل الدوســي يف بســتانه الكائ ــل ســعيد دي شــبابه مــن قب

والــذي أصبــح ملكــه بعــد عمليــة القتــل مــن دون أن يــرف لــه جفــن أو يســأله أحــد 

عــن فعلتــه الشــنيعة فقانــون الغــاب هــو الــذي يقــول كلمتــه بالنســبة الينــا ومــا زال 

ــأي  ــع يف بعــض الحــاالت ف ــاف االســلوب املتب ــون ســاريا عــى شــعبنا باخت هــذا القان

قطعــة أرض يريــدون تكريدهــا أو قريــة يريــدون اغتصابهــا فــا أســهل مــن إصــدار قــرار 

مــن برملانهــم وحســب مقاســهم فاليــوم ليســوا بحاجــة إىل القتــل للســيطرة عــى أراضينــا 

فــكل مــا يبتغونــه يحصلــون عليــة فالقانــون ميطونــه كيفــا شــاءوا ورغبــوا.



		8

)Mailthaya( Malta )1- قرية مالطة )معلثايى

بلــغ عــدد ســكانها )0		( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	(، مــن القــرى اآلشــورية 

القدميــة والقريبــة مــن مدينــة دهــوك وقــد بلــغ عــدد الــدور فيهــا )0	( دارا ســكنتها 

أكــر مــن )70( عائلــة قبــل عــام )	96	( عندمــا بــدأت الهجــرة نتيجــة للظــروف 

السياســية التــي مــرت باملنطقــة، وخاصــة بعــد مقتــل املدعــو تومــا وولديــه عــى يــد 

األكــراد بحجــة عاقتــه مــع الســلطة، وبــدأ االســتيطان يف القريــة إىل أن خلــت القريــة 

مــن ســكانها األصليــن وحــل محلهــم األكــراد ومل يبقــى اال خمســة عوائــل بعــد انتفاضــة 

أذار عــام 	99	 نتيجــة الضغوطــات التــي تزايــدت بهــدف تكريــد القريــة بالكامــل، وهــو 

الهــدف الــذي توصلــوا اليــه بفضــل الحكومــة الكرديــة التــي وضعــت مســالة التكريــد 

يف مقدمــة اهتاماتهــا.

 Masik :2- قرية ماسيك

عــدد نفوســها )05	( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	( تركــت بعــد عــام 	96	 

ــوي  ــا الحي ــة ملوقعه ــن الســلطة واملليشــيا الكردي ــدت م ــي تزاي نتيجــة الضغوطــات الت

وقربهــا مــن مدينــة دهــوك تــم تحويــل أراضيهــا إىل ســكنية وتوزيعهــا عــى املوظفــن 

األكــراد بعــد عــام 	99	.



		9

Barwari Bala Villages :قرى برواري باال

دير قرية يايت - برواري باال

 )Kanimase( Aina D Nony :)1- كاين مايس )عينا دنوىن

بلــغ نفوســها )0		( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	( وتعتــر القريــة مــن اكــر 

القــرى اآلشــورية يف منطقــة بــرواري بــاال باعتبارهــا مركــز ناحيــة ألكــر مــن 		 قريــة 

آشــورية كانــت تابعــة لهــا اداريــا، ســكنها اآلشــوريون منــذ القــدم، هجرهــا أهلهــا خــال 

الحــرب العامليــة األوىل بصحبــة القائــد اآلشــوري آغــا بطــرس إىل اورميــا يف إيــران عــادوا 



		0

إليهــا بعــد ســبع ســنوات ليســتقروا فيهــا إىل عــام 986	 عندمــا تــم ترحيلهــم مــن قبــل 

الســلطة وهدمــت القريــة لشــمولها بخطــة الســلطة ألخــاء الرشيــط الحــدودي حيــث 

موقعهــا عــى الحــدود الركيــة، بلــغ عــدد الــدور فيهــا حــوايل )00	( دار تســكنها أكــر 

مــن 80	 عائلــة، تأثــرت بحــركات البــارزاين عــام 	96	 وقــد هجرهــا الكثــري مــن أبناءهــا 

ــب وطــرف  ــم مــن طــرف الســلطة مــن جان ــت تحصــل له ــي كان ــا للمشــاكل الت تجنب

األكــراد مــن جانــب أخــر.

يقــدر اليــوم عــدد العوائــل التابعــة للقريــة حــوايل )800( عائلــة تعيــش 0	 عائلــة 

يف القريــة عــادت إليهــا بعــد انتفاضــة أذار عــام 	99	 و)50	( عائلــة يف املهجــر والبقيــة 

يعيشــون يف مناطــق متفرقــة مــن العــراق، وهــي مــن أوائــل القــرى التــي أنشــأ فيهــا 

املــدارس وتعلــم أبناءهــا العلــوم املختلفــة وتخــرج منهــا العــرشات مــن املعلمــن الذيــن 

ــة  ــال السياس ــاد ويف مج ــاء الب ــة انح ــم يف كاف ــة التعلي ــري يف عملي ــكل كب ــاهموا بش س

وللقريــة شــخصيات مهمــة عديــدة يف املهجــر، وهنــاك تجــاوزات عــى أراضيهــا مــن قبــل 

الحكومــة واألكــراد املجاوريــن.

 Dore :2 - قرية دورى

ــورية  ــرى اآلش ــن الق ــام )957	( م ــمة حســب إحصــاء ع ــا )96	( نس ــغ تعداده بل

ــة وقــد شــملها ترحيــل القــرى مــن الرشيــط  القدميــة والتــي تقــع عــى الحــدود الركي

الحــدودي حيــث دمــرت القريــة عــام 978	 أشــرك أهلهــا مــع القائــد آغــا بطــرس ملــدة 

ســبع ســنوات ثــم عــادوا إليهــا ليســتقروا، هجرهــا أهلهــا ملــدة عــام يف بدايــة الثاثيــات 

بســبب املشــاكل بــن الحكومــة الركيــة وامــري بــروار الكــردي تأثــرت القريــة بعــد عــام 

ــكنون يف 0	 دار  ــوا يس ــة كان ــغ 75 عائل ــا البال ــن أهله ــم م ــا قس ــث هجره 	96	 حي

ســكنية قبــل هدمهــا، واليــوم يعيــش فيهــا حــوايل )0	( عائلــة عــادت إليهــا بعــد انتفاضة 

أذار عــام 	99	 مــن أصــل 00	 عائلــة تعيــش 00	 عائلــة يف املهجــر والبقيــة موزعــن يف 

انحــاء متفرقــة مــن العــراق، اشــتهرت القريــة بوجــود كــريس أســقفية الكنيســة الرشقيــة 

لــرواري بــاال فيهــا والــذي ســمي بكــريس مــار يــواال، وتوجــد بعــض التجــاوزات مــن قبــل 

األكــراد املجاوريــن عــى أرايض القريــة.



			

 Iqri :3 - قرية أقري

ــرت  ــد هج ــة وق ــكنها )0	( عائل ــام 	96	 )5	( دار تس ــل ع ــدور قب ــدد ال ــغ ع بل

القريــة عــام 978	 وتــم تدمــري ابنيتهــا، وهــي مــن القــرى اآلشــورية القدميــة ويبلــغ عــدد 

العوائــل التابعــة للقريــة حاليــا 00	عائلــة يعيــش معظمهــم يف املوصــل وبغــداد ودهــوك 

وعــدد قليــل يف املهجــر، ومل يعــودوا أهــل القريــة إليهــا بســبب تجــاوزات األكــراد عــى 

أرايض القريــة بعــد عــام 	99	، وأن أهلهــا عــى اســتعداد للعــودة إىل قريتهــم بعــد رفــع 

تلــك التجــاوزات.

 Malikhtha :4- قرية ملختا

تعدادهــا )8	( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	( مــن القــرى اآلشــورية الصغــرية 

حيــث عاشــت فيهــا )5( عوائــل قبــل عــام 	96	، ويبلــغ عددهــم اليــوم قرابــة 5	 عائلــة 

يعيشــون يف أنحــاء متفرقــة مــن العــراق، ومل يعــد إليهــا أهلهــا بعــد هدمهــا عــام 978	 

لشــمولها بخطــة اخــاء الرشيــط الحــدودي، واشــتهرت القريــة باســتخراج امللــح لوجــود 

أبــار مالحــة يف القريــة.

 Maghrbiya :5- قرية مغربيا

تعدادهــا )8	( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	(، قريــة صغــرية ســكنتها خمســة 

ــا إىل أن  ــادوا إليه ــم ع ــارزاين ث ــة الب ــة حرك ــام 	96	 بداي ــد ع ــا بع ــا أهله ــل هجره عوائ

هدمــت مــن قبــل الســلطات عــام 976	 بســبب موقعهــا عــى الرشيــط الحــدودي، وال 

زالــت القريــة مهجــورة ومل يعــد إليهــا أهلهــا البالــغ عددهــم حــوايل 0	 عائلــة يعيشــون يف 

.P.K.K مناطــق متفرقــة مــن العــراق وتعيــش بعــض عوائلهــا يف املهجــر، تواجــد مليشــيات

 Cham Dostina :6- قرية جم دوستينا

وهــي مــن القــرى الصغــرية أيضــا حيــث ســكنتها ثــاث عوائــل فقــط هجــروا القريــة 

بعــد عــام 	96	 وعــادوا إليهــا ثانيــة بعــد اســتقرار الوضــع نســبيا إىل عــام 976	 حيــث 

ــا  ــادت إليه ــن الســكان، ع ــة م ــرى الحدودي ــرار اخــاء الق هجــرت بســبب شــمولها بق



			

ــرة أخــرى بســبب  ــا م ــت عنه ــم رحل ــام 	99	، ث ــد انتفاضــة أذار ع ــة واحــدة بع عائل

القتــال الــذي حصــل بــن ميليشــيات الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين وميليشــيات حزب 

ــغ عددهــم  ــا البال ــل أهله ــة غــري مســكونة مــن قب ــت القري العــال الكردســتاين، وبقي

حــوايل )8	( عائلــة يعيشــون يف أنحــاء متفرقــة مــن العــراق.

 Sardashte :7- قرية رسدشتى

ــة  ــكنت القري ــام )957	(، س ــاء ع ــب إحص ــمة حس ــها )50	( نس ــدد نفوس ــغ ع بل

قرابــة )0	( عائلــة آشــورية قبــل عــام 	96	 عندمــا تعرضــت إىل مذبحــة جاعيــة قتــل 

ــد  ــد عب ــة عــى ي ــة إضافــة إىل كاهــن القري فيهــا )		( فــردا مــن رجــال وشــباب القري

الواحــد حجــي ملــو والــذي كان برفقــة املــا مصطفــى البــارزاين، حيــث هجــروا القريــة 

ــة بعــد اســتقرار الوضــع نســبيا إىل أن  ــا ثاني ــر هــذه املذبحــة البشــعة، وعــادوا إليه أث

هدمــت نهائيــا عــام 976	 بســبب موقعهــا الحــدودي، وقــد تعــرض مختــار القريــة أبــرم 

إىل االغتيــال عــام 970	 بســبب محاولتــه اعــادة أهــل القريــة وطــرد املتجاوزيــن األكــراد 

)مــن قريــة بيــت كار املجــاورة(، وقــد عــادت إليهــا أربعــة عوائــل بعــد انتفاضــة عــام 

	99	 ولكنهــم مــا لبثــوا أن تركوهــا مــرة أخــرى بســبب االقتتــال بــن الحــزب الدميقراطي 

الكردســتاين وحــزب العــال الكردســتاين، يبلــغ عــدد العوائــل التابعــة للقريــة حــوايل 0		 

عائلــة تعيــش يف انحــاء متفرقــة مــن العــراق وعــدد غــري قليــل يف املهجــر، وقــد أشــتهر 

مــن بــن رجاالتهــا املدعــو )ججــي بيــايت( الــذي ذاع صيتــه يف كل قــرى املنطقــة ولقــب 

بصيــاد الجوائــز )طــارد املجرمــن واملطلوبــن للحكومــة(.

Beth Tannure :8- قرية بيث تنورى

بلــغ نفوســها )5	( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	(، ســكنت القريــة حــوايل )5	( 

ــن هاجــروا  ــة مــن اليهــود الذي ــة آشــورية يف خمســة دور ســكنية بجــوار )5	( عائل عائل

إىل ارسائيــل عــام 9	9	، وتــم تهديــم القريــة عــام 978	 ضمــن خطــة الحكومــة يف إنشــاء 

ــة  ــل التابع ــدد العوائ ــغ ع ــدودي ويبل ــط الح ــاء الرشي ــة وإخ ــكنية قرسي ــات س مجمع

للقريــة يف الوقــت الحــارض مــن اآلشــورين حــوايل )0	( عائلــة يعيشــون يف أنحــاء متفرقــة 

مــن العــراق واملهجــر، وتوجــد يف القريــة قلعــة قدميــة إضافــة ألثــار معبــد يهــودي.



			

 Beqolke :9- قرية بيقولىك

بلــغ تعدادهــا )	7( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	(، قريــة مشــركة بــن 

ــوايل  ــام 978	 ح ــا ع ــد ترحيله ــورية عن ــل اآلش ــدد العوائ ــغ ع ــراد بل ــورين واألك اآلش

ــت  ــدودي وكان ــط الح ــاء الرشي ــة أخ ــن خط ــلطات ضم ــل الس ــن قب ــل م ــبعة عوائ س

القريــة قــد تأثــرت بأحــداث 	96	 حيــث تركهــا أهلهــا وعــادوا إليهــا ثانيــة، ويبلــغ عــدد 

العوائــل اآلشــورية التابعــة للقريــة حاليــا قرابــة 0	 عائلــة يعيشــون يف مناطــق متفرقــة 

مــن العــراق واملهجــر، ســكنتها اربعــة عوائــل بعــد انتفاضــة أذار عــام 	99	 لكنهــم مــا 

لبثــوا أن تركوهــا بســبب املشــاكل بــن الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين وحــزب العــال 

الكردســتاين ومل يعــودوا إليهــا أهلهــا بســبب ســيطرة األكــراد عــى معظــم أرايض القريــة.

 Jideede :10- قرية جديدى

ــد  ــاب بع ــوا الصع ــيدة تحمل ــة يف )0	( دور مش ــوايل )		( عائل ــة ح ــكنت القري س

عــام 	96	 إىل عــام 988	 حيــث تــم تدمــري القريــة وتهجــري أهلهــا يف عمليــات األنفــال 

ــا  ــدد عوائله ــغ ع ــة، يبل ــل كردي ــة عوائ ــة خمس ــكنت القري ــا س ــت، ك ــيئة الصي الس

اآلشــورية اليــوم حــوايل )50( عائلــة تســكن 5	 عائلــة القريــة والبقيــة يســكنون يف أنحــاء 

متفرقــة مــن العــراق وبضعــة عوائــل يعيشــون يف املهجــر.

 Tashish :11- قرية تاشيش

ــة  ــة قراب ــغ تعدادهــا )	6	( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	(، ســكنت القري بل

ــارزاين ومل  ــة الب ــبب حرك ــام 	96	 بس ــد ع ــرت بع ــث هج ــة يف )0	( دارا حي )60( عائل

ــة عــام 965	 بعــد اســتقرار الوضــع نســبيا إىل  ــم، عــادوا ثاني ــة منه ــا اال القل ــق فيه يب

عــام 988	 عندمــا هدمــت واحرقــت يف عمليــات األنفــال، يبلــغ عــدد العوائــل التابعــة 

للقريــة حاليــا أكــر مــن )60	( عائلــة تعيــش عــرشة عوائــل يف القريــة و)50( عائلــة يف 

ــاك تجــاوز عــى أرايض  ــة يعيشــون يف مناطــق متفرقــة مــن العــراق، هن املهجــر والبقي

القريــة مــن قبــل اكــراد قريــة خشــخاىش املجــاورة لهــم.



			

 Maye :12- قرية مايئ نصارى

بلــغ تعدادهــا )80( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	(، ســكنتها )0	( عائلــة 

ــى  ــا حت ــوا فيه ــرت بالهجــرة كشــقيقاتها بعــد عــام 	96	 ومكث يف )5	( دار ســكنية تأث

عــام 978	 حيــث هدمــت القريــة نهائيــا مــن قبــل الســلطات بحجــة اخــاء الرشيــط 

الحــدودي، يبلــغ عــدد عوائلهــا اليــوم أكــر مــن 70 عائلــة تســكن القريــة عــرشة عوائــل 

والباقــي يعيشــون يف مناطــق متفرقــة مــن العــراق وقســم قليــل يف املهجــر.

)Bashmiyaye( Ishmaela :)13- قرية بشميايى )اِشائيال

تعدادهــا )	6	( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	( وبلــغ عــدد الــدور يف القريــة 

قبــل عــام 	96	 قرابــة )0	( دارا تســكنها أكــر مــن )60( عائلــة هدمــت القريــة عــام 

ــدد  ــغ ع ــدودي، يبل ــط الح ــاء الرشي ــون اخ ــمولها بقان ــا لش ــري أهله ــد تهج 978	 بع

عوائلهــا يف الوقــت الحــارض أكــر مــن 00	 عائلــة تعيــش 		 عائلــة يف القريــة والبقيــة 

يعيشــون يف مناطــق متفرقــة مــن العــراق ويف املهجــر.

Tuthe Shimaye :14- قرية توىث شيايى

ــغ تعدادهــا )5	( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	(، غادروهــا بعــد أحــداث  بل

عــام 	96	 وبلــغ عددهــم حــوايل )5	( عائلــة يســكنون يف )6( دور، عــادوا إليهــا بعــد 

اســتقرار الوضــع نســبيا حتــى عــام 988	 حيــث هدمــت واحرقــت يف عمليــات األنفــال، 

ويبلــغ تعــداد عوائلهــا اليــوم حــوايل )0	( عائلــة، وهــي قريــة مشــركة مــع األكــراد حيث 

ــل آشــورية يف  ــوم ســتة عوائ ــش الي ــط، تعي ــة فق ــل كردي ــاث عوائ ــا ث ــش فيه كان يعي

القريــة والبقيــة يعيشــون يف مناطــق متفرقــة مــن العــراق واملهجــر.

Derishke :15- قرية ديرشىك

ــة مشــركة  ــام )957	(، وهــي قري ــا )67	( نســمة حســب إحصــاء ع ــغ تعداده بل

مــع األكــراد ويدعــى موقعهــم بديرشــى اســام، مل يهاجــر أهلهــا إىل عــام 978	 حيــث 

تــم ترحيلهــم عــن القريــة لشــمولهم بقــرار اخــاء الرشيــط الحــدودي، حيــث هدمــت 
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القريــة كليــا، وبلــغ عــدد العوائــل اآلشــورية فيهــا قرابــة )50( عائلــة يســكنون يف )0	( 

ــة  ــش )0	( عائل ــة تعي ــة )50	( عائل ــورية قراب ــا اآلش ــدد عوائله ــوم ع ــغ الي دارا، ويبل

ــة مــن العــراق  ــة يعيشــون يف مناطــق متفرق ــة يف املهجــر والبقي ــة و)5	( عائل يف القري

اشــتهرت القريــة قدميــا باســتخراج الحديــد الخــام وصهــره لصناعــة األدوات التــي 

ــة. ــم الزراعي ــا يف أعاله يحتاجونه

 Bebaluk :16- قرية ىب بالوك

ــة  ــة قراب ــكنت القري ــام )957	(، س ــاء ع ــب إحص ــمة حس ــا )50( نس ــغ تعداده بل

5	 عائلــة يف عــرشة دور ســكنية يف عــام 	96	 عندمــا قتــل مختــار القريــة مــع بعــض 

ــة ولكــن  ــدأت الهجــرة التدريجي ــة، وب ــرات العراقي ــة نتيجــة لقصــف الطائ ــراد القري اف

ــا  ــت نهائي ــة وهدم ــرت القري ــا هج ــام 976	 عن ــا إىل ع ــا نهائي ــك مل يركوه ــع ذل م

بســبب شــمولها بخطــة اخــاء الرشيــط الحــدودي مــع تركيــا، وقــد عــادت إليهــا بضعــة 

عوائــل بعــد انتفاضــة 	99	 ولكنهــم مــا لبثــوا أن تركوهــا بســبب االقتتــال بــن الحزبــن 

الكرديــن الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين وحــزب العــال الكردســتاين، ومل يعــد إليهــا 

أهلهــا بســبب التجــاوزات الكثــرية عــى أراضيهــا الزراعيــة مــن قبــل اكــراد قريــة ســبندار 

ــة  ــوايل )00	( عائل ــة ح ــة للقري ــل التابع ــدد العوائ ــغ ع ــت كار، ويبل ــة بي ــراد قري واك

يعيشــون يف مناطــق متفرقــة مــن العــراق وقســم قليــل يف املهجــر.

 Khwara :17- قرية خوارا

ــا  ــدور فيه ــغ عــدد ال ــغ تعدادهــا )	9( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	(، بل بل

حــوايل )0	( دور ســكنية قبــل عــام 	96	 حيــث تأثــرت كثــريا باألحــداث، عــادوا إليهــا 

ــا  ــل الســلطة لوقوعه ــن قب ــت م ــث هدم ــام 976	 حي ــان 		 أذار 970	 إىل ع ــد بي بع

ضمــن الرشيــط الحــدودي املــراد أخــاءه، ومل يعــد إليهــا أهلهــا البالــغ عددهــم حــوايل 

)0	( عائلــة يعيشــون يف مناطــق متفرقــة مــن العــراق وقســم أخــر يف املهجــر.

 Botara :18- قرية بوتارا

ــة )		(  ــكنت القري ــام )957	(، س ــاء ع ــب إحص ــمة حس ــا )		( نس ــغ تعداده بل
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عائلــة آشــورية يف ســتة دور ســكنية وعــدد أقــل مــن العوائــل الكرديــة إىل عــام 	96	 

حيــث هجروهــا وعــادوا إليهــا بعــد بيــان 		 أذار 970	 ومكثــوا فيهــا حتــى عــام 976	 

ــدودي  ــط الح ــن الرشي ــا ضم ــبب وقوعه ــا بس ــا أهله ــة وهجره ــت القري ــا هدم عندم

املــراد إخــاءه مــن قبــل الســلطة، ومل يعــد إليهــا ســاكنيها البالــغ عددهــم قرابــة )0	( 

ــا تتواجــد فيهــا مليشــيات حــزب العــال الكردســتاين. عائلــة منــذ تلــك الفــرة وحالي

Halwa :19- قرية هلوا

ــة  ــل القري ــدد عوائ ــغ ع ــام )957	(، بل ــاء ع ــب إحص ــمة حس ــا )	9	( نس تعداده

قرابــة )0	( عائلــة عندمــا هجروهــا بعــد عــام 	96	، عــاد قســم منهــم بعد بيــان 		 أذار 

970	 إىل عــام 976	 عندمــا هجــرت وهدمــت القريــة بســبب وقوعهــا ضمــن الرشيــط 

الحــدودي املــراد إخــاءه مــن قبــل الســلطة ويبلــغ عــدد عوائلهــا اليــوم أكــر مــن 00	 

عائلــة مل يعــودوا إليهــا بعــد هدمهــا بســبب وقوعهــا ضمــن مواقــع تواجــد ميلشــيات 

حــزب العــال الكردســتاين وهــو حــال العديــد مــن القــرى اآلشــورية الحدوديــة.

Mergajiya :20- قرية مريكا جيا

بلــع تعدادهــا )9	( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	(، لقــد تأثــرت القريــة بعــد 

عــام 	96	 ولكــن أهلهــا كانــوا دامئــا ســباقن يف العــودة إىل القريــة رغــم الظــروف الصعبة 

ــدد  ــغ ع ــد بل ــة، وق ــة املمكن ــا بالرسع ــاة إليه ــادة الحي ــم إلع ــدت يف طريقه ــي تواج الت

العوائــل التــي ســكنت القريــة قبــل عــام 988	 حــوايل 0	 عائلــة، وشــملت يف هذه الســنة 

بعمليــات األنفــال الســيئة الصيــت، ويبلــغ عــدد عوائــل القريــة قرابــة 0	 عائلــة تعيــش 

5	 منهــا يف القريــة حيــث عــادوا بعــد انتفاضــة أذار والبقيــة يعيشــون يف مناطــق متفرقــة 

ــل  ــن قب ــة م ــى أرايض القري ــاوزات ع ــاك تج ــر، هن ــل يف املهج ــراق وقســم قلي ــن الع م

أكــراد قريــة أكالــه املجــاورة بعــد عــام 980	، ويجــدر اإلشــارة هنــا إىل أن مختــار القريــة 

املدعــو يوخنــا عوديشــو زيــا اغتيــل يف قريــة هيــى مــن قبــل مجهولــن وذلك عــام 970	 

وهــو االمــر الــذي حــدث يف الكثــري مــن القــرى اآلشــورية يف تلــك الفــرة وعــى األغلــب 

كانــت خطــة مــن قبــل األكــراد إلرهــاب اآلشــورين لــرك قراهــم والرحيــل إىل املــدن وهــو 

مــا حــدث للكثــري مــن القــرى وســجلت جميــع االغتيــاالت ضــد مجهولــن.
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)Hese( Hayis :)21 - قرية هييس – )هّيس

تعدادهــا )	9	( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	(، بلــغ عــدد الــدور املشــيدة يف 

القريــة )5	( دارا تســكنها أكــر مــن )60( عائلــة عــام 	96	 بدايــة حركة البــارزاين وبداية 

الهجــرة ألهاليهــا حيــث تعرضــت القريــة إىل الحــرق يف تلــك الســنة وعــاد القســم األكــر 

عــام 	96	 بعــد اســتقرار الوضــع نســبيا وتــم بناؤهــا مجــددا وبقــوا فيهــا رغــم قســاوة 

ــال الســيئة  ــات األنف ــث هدمــت يف عملي ــام 988	 حي ــا إىل ع ــروا به ــي م الظــروف الت

ــودة  ــة أذار 	99	 وع ــد انتفاض ــة بع ــة املتبقي ــات القري ــت مزروع ــا أحرق ــت، ك الصي

الاجئــن األكــراد إىل املنطقــة، ومــا يجــدر اإلشــارة إليــه يف هــذه القريــة بــأن التجــاوزات 

عــى أرايض القريــة وعــى مصــادر مياههــا مســتمرة قبــل عــام 	96	 وبعــده وإىل يومنــا 

هــذا مــن قبــل األكــراد املجاوريــن لهــم ومــن قبــل الســلطات الســابقة والاحقــة وحتــى 

ــة  ــل الكردي ــت العوائ ــام 987	 حاول ــات يف 9	/ أذار/ 	00	 ويف ع ــة هــذه املعلوم كتاب

ــل  ــن قب ــة م ــة املهدم ــاض كنيســة القري ــى انق ــع ع ــاء جام ــة بن ــى القري ــاوزة ع املتج

ــاء جامعهــم وكان عــى رأســهم  الســلطة أعــرض أهلهــا وترعــوا لهــم بقطعــة أرض لبن

ــه بعــد أســبوع مــن طــرح املوضــوع عــى  ــل يف بيت ــذي اغتي ــا خوشــابا ال املدعــو كليان

ــك  ــذي كان يســيطر عــى تل ــة دهــوك للحــزب الدميقراطــي الكردســتاين ال ــة محلي لجن

ــا وهــو شــاب يف  ــورم يوخن ــه املدعــو ي ــل مــن قبل ــد اغتي ــا، كــا كان ق القــرى يف وقته

ــن ومل تتخــذ أي إجــراءات رغــم  ــا ضــد مجهول ــن مــن عمــره وســجلت جميعه العرشي

ــة  ــة )50	( عائل ــوم قراب ــا الي ــدد عوائله ــغ ع ــتمرة، ويبل ــن املس ــل القتيل ــاوالت أه مح

تعيــش خمســة عوائــل يف القريــة و)0	( عائلــة يف املهجــر والبقيــة يعيشــون يف مناطــق 

متفرقــة مــن العــراق، وأشــتهر مــن أبنــاء القريــة املدعــو ريــس أيشــا دهيــس الــذي مــا 

زال يطالــب برفــع التجــاوزات عــن قريتــه وهــو يناهــز الثانــون ســنة مــن عمــره.

 Kani Balave :22- قرية كاين بالىف

ــة )5	(  ــام )957	(، كان يف القري ــاء ع ــب إحص ــمة حس ــا )90	( نس ــغ تعداده بل

ــداث  ــر باألح ــدأت بالتأث ــا ب ــام 	96	 عندم ــل ع ــة قب ــن 70 عائل ــر م ــكنها أك دارا تس

حالهــا حــال بقيــة القــرى املجــاورة حيــث هجروهــا يف تلــك الســنة وعــادوا إليهــا ثانيــة 

لاســتقرار فيهــا وهكــذا كان حالهــم حتــى عــام 988	 حيــث دمــرت القريــة عــن بكــرة 
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ابيهــا، وتعتــر القريــة مــن القــرى اآلشــورية القدميــة والتــي يشــاهد فيهــا معــامل تأريخية، 

وكانــت تعيــش يف القريــة بعــض العوائــل اليهوديــة، ويبلــغ عــدد عوائلهــا اليــوم قرابــة 

00	 عائلــة تعيــش )5	( عائلــة يف القريــة وقرابــة )80( عائلــة يف املهجــر والبقيــة تعيــش 

يف مناطــق متفرقــة مــن العــراق، وهنــاك تجــاوزات كثــرية عــى أرايض القريــة قبــل عــام 

	99	 وبعــده.

 Mosaka :23- قرية موسكا

بلــغ تعدادهــا )8		( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	(، بــدأت أول هجــرة ألهــايل 

ــتمر  ــبيا وأس ــع نس ــتقرار الوض ــد اس ــة بع ــا ثاني ــادوا إليه ــام 	96	، وع ــد ع ــة بع القري

ــا يف  ــة نهائي ــا هدمــت القري ــام 988	 عندم ــل والعــودة إىل ع ــن الرحي الحــال هكــذا ب

ــة  ــة )0		( عائل ــوم قراب ــا الي ــدد عوائله ــغ ع ــت، ويبل ــيئة الصي ــال الس ــات االنف عملي

تعيــش ســبعة منهــا يف القريــة عــادت إليهــا بعــد انتفاضــة أذار 	99	 والبقيــة يعيشــون 

يف أنحــاء متفرقــة مــن العــراق وقســم أخــر يف املهجــر، ومــن الحــوادث الجديــرة بذكرهــا 

هــو اغتيــال احــد رجاالتهــا املدعــو اســحق كوركيــس عــام 	96	 وســجلت ضــد مجهولــن 

وكالعــادة، كــا اغتيــل مختــار القريــة عــام 987	 واملدعــو ننــو كوركيــس وهــو يف طريــق 

ــة بشــيى  ــة للحــزب الدميقراطــي الكردســتاين يف قري ــة العادي ــر لجن ــن مق ــودة م الع

املجــاورة بســبب مشــكلة حدثــت بــن أهــايل القريــة واألكــراد املجاوريــن املتجاوزيــن 

عــى ممتلــكات القريــة كــا جــرح املدعــو نونــو ســخريا وأســتطاع التعــرف عــى القتلــة 

ولكــن الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين مل يتخــذ أي إجــراء بحــق القتلــة ملعرفتــه وصلتــه 

املســبقة بالحــدث.

 Baz :24- قرية باز

ــة  ــة قراب ــغ تعدادهــا )0		( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	(، ســكنت القري بل

)0	( عائلــة يف )0	( دار ســكنية قبــل بــدء الهجــرة ببدايــة الحركــة الكرديــة عــام 	96	 

وظــل قســم مــن العوائــل متمســكا بارضــه حتــى عــام 988	 حيــث تــم تهدميهــا وحرقهــا 

يف عمليــات األنفــال الســيئة الصيــت والتــي فقــدت القريــة فيهــا خمســة مــن أفرادهــا 

يف هــذه العمليــات وال يعــرف مصريهــم لحــد األن، ويبلــغ عــدد عوائلهــا اليــوم قرابــة 
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70 عائلــة، تســكن )0	( عوائــل يف القريــة والبقيــة منتــرشون يف جميــع أنحــاء العــراق 

واملهجــر، هنــاك تجــاوزات عــى أرايض القريــة بعــد عــام 	96	 مــن قبــل اكــراد قريــة 

بنــايف كــا حولــت كنيســة القريــة إىل جامــع.

 Chaqala :25- قرية جقال

ــل  ــة قب ــام )957	(، ســكنت القري ــا )	0	( نســمة حســب إحصــاء ع ــغ تعداده بل

عــام 	96	 قرابــة )0	( عائلــة هجروهــا بعــد هــذا التاريــخ وعــادوا إليهــا بعــد بيــان 		/ 

ــة واحرقــت لشــمولها بخطــة إخــاء  أذار/ 970	 حتــى عــام 978	 حيــث دمــرت القري

ــا، ويبلــغ عــدد عوائلهــا اليــوم قرابــة )60( عائلــة تعيــش  الرشيــط الحــدودي مــع تركي

عــرشة عوائــل يف القريــة والبقيــة يعيشــون يف أنحــاء متفرقــة مــن العــراق، وعائلتــن يف 

املهجــر ومــارس رجــال القريــة مهنــة الحــدادة مــن زمــن اإلمراطوريــة اآلشــورية وال زالــوا 

ميتهنونهــا إىل يومنــا هــذا حيــث لهــم محاتهــم ملارســة املهنــة يف دهــوك، كــا مارســوا 

الزراعــة إىل جانــب الحــدادة يف القريــة.

 Challik :26- قرية جلك نصارى

تعدادهــا )9	5( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	(، تعتــر مــن القــرى اآلشــورية 

الكبــرية والتــي قســمت إىل قســمن وســميتا جلــك العليــا وجلــك الســفى وبلــغ عــدد 

العوائــل يف القســمن أكــر مــن)00	( عائلــة يعيشــون يف 00	 دار ســكنية، هجروهــا بعــد 

ــا يف الشــال، عــاد  ــرت عــى معظــم قران ــي أث ــة والت ــة الحركــة الكردي عــام 	96	 بداي

إليهــا القســم األعظــم بعــد بيــان 		 أذار 970	 بعــد اســتقرار الوضــع نســبيا حتــى عــام 

979	 عندمــا هدمــت بســبب شــمولها بخطــة أخــاء الرشيــط الحــدودي مــن الســكان، 

يبلــغ عــدد ســكان القريــة الحــايل أكــر مــن )000	( عائلــة تعيــش قرابــة )0	( عوائــل 

فقــط يف القريــة عــادوا إليهــا بعــد انتفاضــة عــام 	99	 وأكــر مــن 00	 عائلــة يف دهــوك 

ــة  ــة كبقي ــة منترشيــن يف انحــاء العــراق ودول املهجــر، تعرضــت القري وبريســفي والبقي

القــرى اآلشــورية إىل التجــاوزات مــن قبــل األكــراد فتــم بنــاء قريــة كرديــة تتألــف مــن 

80 دارا عــى أرضهــا رغــم معارضــة أهــل القريــة بعــد عــام 	99	 كــا هنــاك تجــاوزات 
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عــى أرايض القريــة الزراعيــة وللقريــة عقــارات تقــع يف منطقــة بيكوفــة اســتوىل عليهــا 

ــار  ــا تعــرض مخت ــة، ك ــة الكردي ــن الحكوم املدعــو ســليم بليجــاىن الكــردي وبدعــم م

ــرة  ــك الف ــي تل ــام 970	 وه ــة ع ــال يف القري ــانا إىل االغتي ــز اوش ــو هرم ــة املدع القري

التــي تعــرض العديــد مــن مختــاري القــرى اآلشــورين إىل االغتيــال بهــدف تــرك قراهــم 

ــت  ــم، وتعرض ــك الجرائ ــى تل ــد ع ــب اح ــدون أن يحاس ــم وب ــى أراضيه ــتياء ع واالس

القريــة مؤخــرا يف أذار 	00	 إىل حــرق أشــجار الســبندار العائــدة للفاحــن اآلشــورين 

والتــي تقــدر قيمتهــا بأكــر مــن مليــوين دوالر مــن قبــل األكــراد وكالعــادة ســوف تســجل 

ــودة  ــن الع ــة م ــاب القري ــع أصح ــراءات ملن ــذ أي إج ــن وال تتخ ــد مجهول ــة ض الجرمي

ــادر الحــزب الدميقراطــي  ــن ب والتفكــري بزراعتهــا وإلســكات أصــوات الفاحــن املترري

ــار مــن هــذا العــام بهــدف ذر  ــغ )		( ألــف $ يف شــهر اي الكردســتاين بتعويضهــم مببل

الرمــاد يف العيــون.

 Iiyat :27- قرية اِيات

ــة  ــة قراب ــغ تعدادهــا )69	( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	(، ســكنت القري بل

5	 عائلــة يف )0	( دارا ســكنية تركــت بعــض العوائــل القريــة بعــد عــام 	96	 ومل تــرك 

القريــة نهائيــا حتــى عــام 978	 عندمــا شــملت بخطــة إخــاء الرشيــط الحــدودي مــن 

ــا خمســة دور عــادوا إليهــا بعــد انتفاضــة عــام  قبــل الســلطة، ويوجــد يف القريــة حالي

.	99	

Hurke :28- قرية هورىك

تقــع القريــة بالقــرب مــن جلــك نصــارى تركهــا أهلهــا اضطراريــا عــام 8	9	 نتيجــة 

ــا  ــاب )توم ــل الش ــة يف قت ــت الحادث ــم وكان ــونه بحقه ــراد ميارس ــذي كان األك ــم ال الظل

هرمــز خمــو( وهــو يرعــي الغنــم ليــا ولعــدم اتخــاذ أي اجــراء مــن قبــل الســلطة ضــد 

ــل  ــرشة عوائ ــن ع ــون م ــت تتك ــي كان ــة الت ــرك القري ــارش يف ت ــبب املب ــة كان الس القتل

التجئــوا إىل قريــة جلــك ومنــذ ذلــك التاريــخ ســيطر عليهــا األكــراد، وتوجــد يف القريــة 

كنيســة قدميــة باســم مــار قــرداغ.



			

 Dargale :29- قرية دركيل

قريــة آشــورية تقــع بــن قريتــي هيــس وموســكا تركــت مــن قبــل أهلهــا عــام 950	 

بســبب الظلــم الجائــر الــذي وقــع عليهــم مــن قبــل األكــراد للســيطرة عــى القريــة، وال 

زالــت أثــار كنيســة مــارت شــموين فيهــا وشــيدت يف العصــور األوىل النتشــار املســيحية.

 Chammike :30- قرية جميىك

ــد  ــة بع ــكنية، تعرضــت القري ــة يف عــرشة دور س ــة )0	( عائل ــة قراب ســكنت القري

ــبب  ــا بس ــا أهله ــد إليه ــرات ومل يع ــدة م ــلب ع ــرق والس ــب والح ــام 	96	 إىل النه ع

تقلبــات األوضــاع السياســية وأطــاع األكــراد يف االســتياء عــى القريــة، وكانــت عائلتــن 

قــد عــادت إليهــا عــام 970	 بعــد صــدور بيــان 		 أذار ولكنهــم مل يســتطيعوا العيــش 

فيهــا بســبب الضغوطــات الكبــرية واملضايقــات التــي مورســت بحقهــم مــن قبــل األكــراد 

ــن  ــم م ــراد وبدع ــل األك ــن قب ــتغل م ــة تس ــت القري ــن وال زال ــة مرغم ــوا القري فرك

ــة. ــة الكردي الحكوم

 Tirwanish :31- قرية طروانش

ــة،  ــراد مناصف ــل األك ــن قب ــس( ســكنت م ــر واني ــي )دي ــة آشــورية أســمها يعن قري

ــف(،  ــابا يوس ــك خوش ــزو( وإىل )مال ــو بيزي ــو وصلي ــن )خم ــدة إىل األخوي ــا عائ ملكيته

وتعتــر مــن القــرى التــي تــم تكريدهــا بعــد عــام 	99	 ويجــري اآلن بنــاء مســتوطنه 

ــة األخــرى. ــة إىل الوحــدات الخدمي ــن )000	( وحــدة ســكنية إضاف ــا م فيه

 Bazeeve :32- قرية بازيفى

قريــة آشــورية ســكنوها منــذ القــدم ولكنهــم تركوهــا مرغمــن يف عــام 		9	 بســبب 

الظلــم واالضطهــاد الــذي وقــع عليهــم مــن قبــل جريانهــم األكــراد بهــدف الســيطرة عــى 

القريــة وهــو الهــدف الــذي توصلــوا اليــه بعــد قتــل أربعــة أفــراد مــن أهــايل القريــة 

بــدون أن تتخــذ أي إجــراءات بحــق هــؤالء املجرمــن.

 Becozanke :33- قرية ىب كوزنىك

قرية آشورية تم تكريدها بعد عام 	96	.



			

قرى منطقة صبنا

 SAPNA REJION VILLAGES

رسسنك يف الشتاء

 Sarsing :1- قرية رسسنك

ــى )00	(  ــا ع ــد عوائله ــكنية تزي ــن )0	( دارا س ــام )		9	( م ــة ع ــاء القري ــم بن ت

عائلــة محــل قريــة آشــورية قدميــة وشــيدت كنيســتها مــار متــي عــى انقــاض ديــر مــار 

متــي الــذي عــر عــى لوحــات مكتــوب عليهــا اســم الديــر كــا شــيد مــزار آخــر لكنيســة 



			

مــار كوركيــس حيــث ُعــر أيضــا عــى مخلفــات ديــر قديــم للشــهيد مــار كوركيــس والذي 

أمــر امللــك ببنائــه يف بدايــة الخمســينات والــذي ُهــدم يف عــام )977	( إلقامــة الفنــدق 

اإليطــايل الســياحي الجاهــز الــذي احــرق يف منتصــف الثانينــات وكان يقــع يف الطــرف 

الغــريب مــن القريــة، بلــغ عــدد الــدور يف بدايــة الســتينات )80( دارا تســكنها أكــر مــن 

ــة رسســنك مــن املنتجعــات  ــرت ناحي ــغ نفوســهم )700( نســمة، واعت ــة بل )50	( عائل

الســياحية واهتمــت بهــا مديريــة الســياحة واقامــت عــى أرضهــا وحــدات ســياحية مــن 

دور ســكنية وســينا وفنــادق ومطاعــم وعــرف مــن بــن رجاالتهــا ريــس خامــس دنخــا 

وخوشــابا بــوداخ وبنيامــن يوخنــا واشــتهر القــس عوديشــو ابــن القــس ســخريا يف القريــة 

حتــى بدايــة الســبعينيات وقــد عــرف بصداقتــه مــع الــويص عبدااللــه وكســب ود امللــك 

فيصــل وقــد بنــى الــويص قــرصا ملكيــا يف القريــة كان يشــغله مــع امللــك فيصــل الثــاين 

يف فــرات الصيــف وال زال موجــودا وتــم تحويلــه إىل مستشــفى يف منتصــف التســعينات.

وتعتــر رسســنك أول قريــة احتضنــت مدرســة ابتدائيــة يف منطقــة صبنــا، كــا اشــتهر 

ــذي عمــل  ــل( ال ــا ميخائي ــة )دنخــا جون ــة املعروف ــة الشــخصية العلمي ــاء القري مــن أبن

كأحــد علــاء الطاقــة الذريــة يف بغــداد وهــو حاصــل عــى شــهادة الدكتــوراه يف الفيزيــاء 

ــة  ــاء القري ــن ابن ــرف م ــا ع ــة / أذار/ 	99	، ك ــد انتفاض ــر بع ــذي هاج ــة وال النووي



			

ــريكا  ــا يف أم ــش حالي ــذي يعي ــي وال ــي والقوم ــه الوطن ــو( بنضال ــايا ايش ــن )ايش املناضل

ويــزور املنطقــة والعــراق ســنويا، وجديــر بالذكــر املــازم يوخنــا الــذي عــرف بشــجاعته 

ــة ارادن إســام  ــاء جلدتــه وكان موضــع احــرام الجميــع والــذي قتــل يف قري وحبــه ألبن

ضمــن )7	( عســكريا آشــوريا )اقــرأ قريــة اينشــى(، ويعيــش أهــايل القريــة اآلشــورين 

يف حالــة شــبه حصــار مــن كــرة االســتيطانات التــي ابتــدأت مــن عــام 	97	 ايــام فــرة 

املفاوضــات بــن الســلطة والبــارزاين األب الــذي أمــر بإســكان أهــايل قريــة ارادن إســام 

وقريــة كاين جنــارىك الكرديتــن يف أرايض القريــة مــن طرفهــا الشــايل والغــريب ويف عــام 

	99	 أُســكن أهــايل قريــة جيــا الكرديــة التابعــة ملحافظــة أربيــل إىل الــرشق مــن القريــة 

بأمــر مــن البــارزاين االبــن وتــم توفــري لهــم جميــع وســائل االســتيطان وبرسعــة قياســية 

إضافــة إىل الــدور الســياحية اململــوءة باألكــراد وجميعهــم يقومــون بالتجــاوز عــى أرايض 

ــات  ــات واملضايق ــررة والضغوط ــداءات املتك ــة إىل االعت ــا إضاف ــادر مياهه ــة ومص القري

العديــدة التــي ياقونهــا يف الحيــاة اليوميــة، وهكــذا اصبحــت ناحيــة رسســنك مســتوطنه 

كرديــة، كــا تعــرض العديــد مــن رجاالتهــا إىل االغتيــال خــال العقــود املاضيــة، ويبلــغ 

عــدد العوائــل التابعــة للقريــة أكــر مــن )000	( عائلــة تعيــش )50	( عائلــة يف القريــة 

والبقيــة يعيشــون يف مناطــق متفرقــة مــن العــراق وعــدد غــري قليــل يف املهجــر.

 Daoudiya :2- قرية الداوودية

ــيدة  ــدور املش ــدد ال ــغ ع ــام )957	( بل ــاء ع ــب إحص ــمة حس ــا )		5( نس تعداده

ــدأت  ــة ب ــن )50	( عائل ــر م ــة )0		( دارا تســكنها أك ــام 	96	 قراب ــل ع ــة قب يف القري

ــرت  ــي م ــورية الت ــرى اآلش ــة الق ــدن كبقي ــرة إىل امل ــخ والهج ــذا التأري ــد ه ــرة بع الهج

بظــروف غــري طبيعيــة فعــاد قســم قليــل إىل القريــة عنــد تحســن الظــروف واســتقرار 

الوضــع نســبيا وتراوحــت العــودة بــن املــد والجــزر وحســب الظــروف واملصالــح إىل عــام 

987	 عنــا هدمــت القريــة واعتــرت ضمــن الرشيــط املحــرم الــذي يجــب أخــاءه مــن 

الســكان، ويبلــغ اليــوم عــدد عوائلهــا قرابــة )800( عائلــة أو أكــر، تســكن )5	( عائلــة 

القريــة عــادوا إليهــا بعــد انتفاضــة أذار 	99	 والبقيــة يعيشــون يف مناطــق متفرقــة مــن 

العــراق واملهجــر، وهنــاك تجــاوزات عــى أرايض القريــة الزراعيــة والســكن فيهــا حيــث 

ســكنت )0	( عائلــة أرايض القريــة وبدعــم مــن الحكومــة الكرديــة يف املنطقــة.
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 Tinn :3- قرية تن

تعدادهــا )	6	( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	(، عــادت إليهــا بعــض العوائــل 

مؤخــرا وهــم يســكنون الخيــم عــى أمــل إعــادة بنــاء القريــة.

 Dihe :4- قرية دهي

بلــغ تعدادهــا )	9	( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	(، ســكنت القريــة )00	( 

عائلــة يف )		( دار ســكنية مبنيــة مــن الحجــر البــازي وبلــغ عــدد أفرادهــا )5	6( شــخصا 

قبــل عــام 	96	 عندمــا بــدأت الهجــرة االجباريــة بســبب الظــروف الغــري الطبيعيــة التــي 

مــرت بهــا املنطقــة، ويبلــغ عــدد عوائلهــا اليــوم قرابــة )00	( عائلــة تعيــش )0	( عائلــة 

يف القريــة عــادوا إليهــا بعــد انتفاضــة أذار 	99	 والبقيــة يعيشــون يف أنحــاء متفرقــة مــن 

العــراق )أبيــدت عائلــة يف أذار 	00	 يف بغــداد نتيجــة لســيارة مفخخــة أصابهــا صــاروخ 

ــاه  ــة وعــى مصــادر املي ــاك تجــاوز عــى أرايض القري ــرة ســمتيه(، هن امريــي مــن طائ

مــن قبــل األكــراد املجاوريــن لهــم يف قريــة آرس وقريــة همــزه وقريــة بانــك وازدادت 

التجــاوزات بعــد مقتــل مختــار القريــة، وعــرف مــن بــن ابناءهــا مختــار القريــة بنيامــن 

الــذي ازاحــه عــن املخــرة مؤخــرا الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين وشــقيقه يوخنــا الــذي 

استشــهد عــام 	96	 يف منطقــة نهلــة عــام 	96	 وابــن عمــه ريــس ايــو.

Aradin :5- قرية ارادن

تعدادهــا )9	0	( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	( وهــي قريــة آشــورية موغلــة 

ــكنتها  ــكنية س ــة )00	( دار س ــام 	96	 قراب ــل ع ــا قب ــدور فيه ــدد ال ــدم كان ع يف الق

أكــر مــن 50	 عائلــه، تعرضــت القريــة إىل عــدة هجــات مــن قبــل الســلطة ومعاونــة 

ــة العــراق  ــر خارجي ــاري وزي ــد هشــيار الزيب ــادة زبــري محمــود آغــا )وال الزيباريــن بقي

ــا  ــال والزار أوراه ــمعون وكوري ــليمون وش ــم ش ــكانها منه ــن س ــدد م ــل ع ــايل( وقت الح

ويوســف، كــا ضحيــت بأبنائهــا برفقــة هرمــز مالــك جكــو عــام 	96	 منهــم كوركيــس 

ــوس  ــا أيشــو وفيليب ــز وشــليمون توم ــابو هرم ــز اوالد ش ــن وهرم أيشــو واإلخــوة بنيام

أيشــايا، وبســبب تــردي األوضــاع واســتمرار الضغــط عليهــم من قبــل الســلطة والزيبارين 
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لــرك القريــة حتــى وصــل بهــم األمــر االعتــداء عــى راهبــات الديــر يف القريــة، وكان لهــم 

ــة مرغمــن وتوزعــوا يف أنحــاء  مــا أرادوا لعــدم وجــود مــن يدافــع عنهــم فركــوا القري

ــل مــن أهــايل  ــم عــاد قســم قلي ــة مــن القــرى املجــاورة ومحافظــات العــراق، ث متفرق

القريــة واســتقروا فيهــا إىل عــام 987	 حيــث دمــرت نهائيــا مــن قبــل الســلطة، وأبقــوا 

ــا  ــة حالي ــل القري ــغ العــدد الــكي لعوائ عــى كنيســة ســلطان مادوخــت القدميــة، ويبل

ــاء مســاكن  ــورش ببن ــا ب ــة ك ــة )5	( عائل ــة قراب ــش يف القري ــة يعي ــة )000	( عائل قراب

ــا  ــش أهله ــث يعي ــداد حي ــن بغ ــة م ــة قادم ــة أخــرى إىل القري ــودة 0	 عائل أخــرى لع

ــة  ــت القري ــد أنجب ــر، وق ــل يف املهج ــري قلي ــدد غ ــراق وع ــن الع ــة م ــق متفرق يف مناط

شــخصيات نذكــر منهــا املطــران فرنســيس واملطــران تومــا وانــدراوس وأبلحــد، وريــس 

ــا، وهنــاك تجــاوزات عــى أرايض القريــة  هرمــز صنــا والــد الدكتــور يوســف هرمــز صن

مــن قبــل اكــراد قريــة ارادن إســام املجــاورة، والبــد لنــا مــن اإلشــارة إىل االغتيــاالت التــي 

ــة: حدثــت يف القري

اغتيال املواطن شمشون أيلشاع عام 	97	.	 

اغتيال املواطن دنخا أيشايا مختار القرية عام 	98	.	 

ــال وســامل داؤد 	  ــة وهــا كل مــن ســامي كوري ــال أثنــن مــن شــبان القري اغتي

ــام 975	. ع

اغتيال املواطن نونا دانيال عام 	96	.	 

 Benatha :6- قرية بيناثا

ســكنت القريــة أكــر مــن )60( عائلــة يف )0	( دارا ســكنية مشــيدة قبــل عــام 	96	 

ــة  ــروف املامئ ــب الظ ــا وحس ــودة إليه ــم الع ــدن ث ــرة إىل امل ــن الهج ــا ب ــح أهله فتأرج

ــة تعيــش )8(  ــة 50	 عائل ــوم قراب ــا الي ــغ عــدد عوائله واســتقرار الوضــع النســبي، ويبل

عوائــل يف القريــة والبقيــة موزعــن يف أنحــاء متفرقــة مــن العــراق وقرابــة )0	( عائلــة يف 

املهجــر، هنــاك تجــاوزات كثــرية عــى أرايض القرية مــن القــرى الكردية املجاورة بتشــجيع 

مــن الحكومــة الكرديــة وذلــك لعــدم اتخاذهــم أي أجــراء يذكــر بحــق املتجاوزيــن مــا 

يزيــد التجــاوزات يومــا بعــد أخــر ومــا يعيــق طريــق العــودة ملــن يرغــب بهــا.
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 Enishke :7- قرية اِينشىك

بلــغ تعدادهــا )			( حســب إحصــاء علــم )957	( وكانــت أحــداث أيلــول 	96	 

ســببا مبــارشا لتدمــري القريــة واحراقهــا مــن قبــل الســلطة وفرســان الزيباريــن املأجورين 

وتشــتت أهلهــا يف القــرى املجــاورة ومــدن العــراق الكبــرية، عــاد معظمهــم بعــد صــدور 

بيــان 		 أذار 970	 وشــيدوا القريــة مــن جديــد، هاجــر قســم مــن ســكانها مــرة أخــرى 

ــة  ــا قراب ــدور فيه ــغ عــدد ال ــة، وبل ــع الســلطة املركزي ــة م ــار االتفاقي ــام 	97	 بانهي ع

ــة )50	(  ــوم قراب ــا الي ــغ عدده ــي يبل ــة والت ــن )0		( عائل ــر م ــكنتها أك )50( دارا س

عائلــة تعيــش )0	( عائلــة يف القريــة والبقيــة يعيشــون يف أنحــاء متفرقــة مــن العــراق 

ويف املهجــر، هنــاك تجــاوزات كثــرية عــى أرايض القريــة مــن قبــل األكــراد والســاكنن يف 

دور الســياحة واملتجاوزيــن عــى أرايض القريــة الزراعيــة وال تتخــذ الحكومــة الكردية أي 

أجــراء لرفــع التجــاوزات عــن القريــة حيــث عانــت القريــة اضطهــادات كثــرية مــن قبــل 

األكــراد كان اخرهــا اغتيــال املواطــن فرنســيس تومــا مــن قبــل مجهولــن وهــو جالــس 

ــة املكلفــن  ــة مــن معرفــة القتل ــه عــام 	99	، وقــد توصــل أهــل القري يف حديقــة بيت

مــن قبــل البارســن للحــزب الدميقراطــي الكردســتاين كــون القتيــل شــقيق ملكــو الــذي 

كلــف مــن قبــل الســلطة لتأســيس فــوج آشــوري عــى غــرار مئــات االفــواج للمرتزقــة 

ــذا  ــن ه ــل م ــد قت ــة وق ــة اإليراني ــرب العراقي ــام الح ــو( أي ــوج ملك ــمي )ف ــراد س األك

الفــوج )7	( فــردا يف كمــن نصــب لهــم مــن قبــل أمرهــم مانــع عبــد الرشــيد التكريتــي 

)مديــر االمــن العــام الحقــا( وقــوات البيشــمركة أثنــاء متشــيطهم لقريــة أرادن إســام يف 

عــام /986	 حيــث قصفــوا مبدفعيــة فوجهــم بصــورة مقصــودة وســجل عــى أنــه خطــأ 

يف تقديــر املســافة.

 Badarrash :8- قرية بادرش

بلــغ عــدد الــدور يف القريــة )0	( دارا قبــل عــام 	96	 عندمــا تعرضــت إىل الحــرق 

ــغ عــدد  ــرى األخــرى ويبل ــا إىل املــدن والق ــل الســلطة فهجرهــا أهله والتدمــري مــن قب

ــة يعيشــون يف  ــة والبقي ــة يف القري ــش )0	( عائل ــة تعي ــة )70( عائل ــوم قراب ــا الي عوائله

أنحــاء متفرقــة مــن العــراق واملهجــر.
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 Duhoke :9- قرية دهوىك

ــورين  ــا اآلش ــا أهله ــام )957	(، هجره ــاء ع ــب إحص ــمة حس ــا )0		( نس تعداده

بعــد االنتفاضــة اآلشــورية عــام 		9	 كونهــم مــن عشــرية تخومــا خوفــا مــن التنكيــل 

بهــم وإبادتهــم كــا حصــل يف ســميل فهربــوا متوجهــن إىل ســوريا، ســكنتها )0	( عائلــة 

ــة )60(  ــام 	96	 قراب ــل يف ع ــدد العوائ ــغ ع ــام 6	9	، وبل ــة ع آشــورية أخــرى يف بداي

ــراق  ــن الع ــة م ــن متفرق ــا إىل أماك ــا أهله ــام 	96	 وهجره ــة ع ــت القري ــة واحرق عائل

ــوا  ــل ان يكمل ــا عــام 	96	 إلعــادة بناءهــا لكنهــم هجروهــا عــام 965	 قب عــادوا إليه

بناءهــا، عــادوا إليهــا مــرة أخــرى بعــد صــدور بيــان 		 أذار 970	 اســتقروا فيهــا إىل أذار 

	97	بعــد انهيــار االتفــاق مــع الســلطة املركزيــة وإىل عــام 977	 حيــث دمــرت القريــة 

نهائيــا مــن قبــل الســلطة، يبلــغ عــدد عوائلهــا قرابــه )00	( عائلــة نصفهــم يعيــش يف 

ــا  ــتوىل عليه ــد اس ــر، وق ــش يف املهج ــر يعي ــف األخ ــراق والنص ــن الع ــة م ــاء متفرق أنح

ــوم  ــا إىل أن أصبحــت الي ــام 	97	 تدريجي ــد ع ــة بع ــا الزراعي ــراد واســتغلوا اراضيه األك

ــة. ــة مبســاندة الحكومــة الكردي ــة كردي قري

 Belejane :10 - قرية بليجاىن

تعدادهــم )8		( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	(، ســكان هــذه القريــة جلبهــم 

ــا  ــارزان عندم ــة ب ــرب قري ــة ق ــم أردل الواقع ــن قريته ــرس م ــا بط ــوري آغ ــد اآلش القائ

ــارزان يف عــام 		9	 خوفــا عليهــم مــن بطــش األكــراد واالنتقــام منهــم  أحــرق قريــة ب

حيــث جلبهــم إىل بعقوبــة واختــاروا املجــيء إىل هــذه القريــة، و بلــغ عــدد عوائلهــا أكــر 

مــن )		( عائلــة يســكنون يف )5	( دارا يف عــام 	96	 عندمــا أحرقــت القريــة، وكذلــك 

أحرقــت ودمــرت القريــة عــام 966	 ويف عــام 987	 هدمــت القريــة بالكامــل مــن قبــل 

ــة )5	(  ــة قراب ــكن القري ــة تس ــايل )60( عائل ــة الح ــل القري ــدد عوائ ــغ ع ــلطة، يبل الس

ــل يف املهجــر،  ــة مــن العــراق وعــدد غــري قلي ــن موزعــن يف أنحــاء متفرق ــة والباق عائل

قدمــت القريــة شــهداء عــى طريــق النضــال القومــي اآلشــوري وهــم كل مــن يوســف 

تومــا هرمــز وروفائيــل ننــو، ويعتــر تومــا هرمــز والــد الشــهيد يوســف مــن الشــخصيات 

ــأن  ــاء ش ــبيل اع ــه يف س ــا لدي ــى م ــذي ضحــى بأغ ــا اآلشــوري ال ــة يف مجتمعن املرموق

شــعبنا وأمتنــا.
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 Bubawa :11- قرية بوباوا

تعدادهــا )85( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	( ســكانها مــن اآلشــورين الذيــن 

هربــوا مــن قريتهــم دركى يف بــرواري بــاال نتيجــة االضطهــاد الــذي تعرضــوا لــه مــن قبــل 

األكــراد )راجــع قريــة دركى يف بــرواري بــاال(، تعرضــت القريــة عــام 	96	 كغريهــا مــن 

القــرى اآلشــورية إىل أعــال الحــرق والتخريــب والســلب والنهــب فهجرهــا أهلهــا الذيــن 

بلــغ عددهــم أكــر مــن )		( عائلــة عــاد إليهــا البعــض بعــد بيــان 		 أذار 970	 حتــى 

ــدد  ــغ ع ــت، ويبل ــيئة الصي ــال الس ــات األنف ــة يف عملي ــت القري ــن هدم ــام 988	 ح ع

ــا  ــراد مل يعــد إليه ــة مشــركة مــع األك ــر القري ــة، وتعت ــة )0	( عائل ــا قراب ــا حالي عوائله

أهلهــا بســبب وقــوع معظــم أراضيهــا ضمــن ميــاه البحــرية التــي انشــأها النظــام الســابق 

كمنتجــع ضمــن قصــور الرئاســة.

 )Kwane( Komane :)12- قرية كواىن )كوماىن

ــدور  ــدد ال ــغ ع ــام )957	(، وبل ــاء ع ــب إحص ــمة حس ــا )550( نس ــغ تعداده بل

ــام  املشــيدة فيهــا عــام 	96	 )50	( دارا ســكنية مبنيــة مــن الحجــر والطــن ويف ع

ــة وســلبت مــن  ــة، ويف عــام 965	 احرقــت القري 	96	 انشــأ فيهــا أول مدرســة ابتدائي

ــل أحــد  ــاري وقت ــري محمــود الزيب ــن التابعــن للســلطة بأمــرة زب ــل فرســان الزيباري قب

مواطنيهــا وهــرب أهلهــا ولجــأوا إىل القــرى املجــاورة، ويف عــام 977	 انشــأ فيهــا )00	( 

وحــدة ســكنية يف خطــة إلســكان القــرى املرحلــة يف مجمعــات قرسيــة فأســكنت )0	( 

عائلــة آشــورية مــن قــرى نــريوا و)80( عائلــة كرديــة، ويبلــغ عــدد عوائلهــا اليــوم أكــر 

مــن )00	( عائلــة تســكن قرابــة )00	( عائلــة القريــة والبقيــة موزعــن يف أنحــاء متفرقــة 

مــن العــراق واملهجــر.

 Dere :13- قرية ديرى

تعدادهــا )			( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	(، وبلــغ عــدد الــدور املشــيدة يف 

القريــة )50( دارا ســكنتها أكــر مــن )00	( عائلــة يف عــام 	96	 عندمــا بــدأت الهجــرة 

ــي مورســت  ــة الت ــة نتيجــة الظــروف السياســية االضطهادي وتراجــع وجودهــم يف القري

مــن قبــل الطرفــن الكــردي وســلطات االنظمــة املتعاقبــة حتــى عــام 987	 حيــث دمــرت 
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القريــة بالكامــل ضمــن خطــة النظــام يف إســكانهم يف مجمعــات قرسيــة.

ومــن الشــواهد املهمــة والتأريخيــة يف القريــة ديــر مــار عوديشــو الــذي تعــرض إىل 

ــه  ــام 	98	 اال أن الســلطة هدمت ــاءه ع ــد بن ــام 	96	، واعي ــرات النظــام ع قصــف طائ

مــرة أخــرى عــام 988	، ويبلــغ عــدد عوائــل القريــة قرابــة )50	( عائلــة تعيــش )5	( 

ــاك  ــراق واملهجــر، هن ــن الع ــة م ــة يعيشــون يف مناطــق متفرق ــة والبقي ــة يف القري عائل

ــة بالســكن مــن قبــل اكــراد قــرى مريســتك وكويــزى وبلــوط،  تجــاوز عــى أرايض القري

وكذلــك يوجــد تجــاوز عــى األرايض الزراعيــة للقريــة وعــرف مــن أبنــاء القريــة مختــار 

القريــة الحــايل اليــاس واملليونــريان اوالد العــم يونــادم وانــدراوس الســاكنان يف الواليــات 

املتحــدة األمريكيــة.

 )Bebad( Bebede :)14- قرية بيباد )ىب بيدى

ــن  ــر م ــة أك ــكنت القري ــام )957	(، س ــاء ع ــب إحص ــمة حس ــا )80	( نس تعداده

)00	( عائلــة عــام 	96	 حيــث تــم تهجريهــا بعــد أن أحرقــت مــن قبــل فرســان 

الزيباريــن املأجوريــن للســلطة بقيــادة زبــري محمــود الزيبــارى املعــروف بحبــه لانتقــام 

والتنكيــل بالقــرى اآلشــورية ثــم عــادوا إليهــا بعــد اســتقرار الوضــع نســبيا عــام 	96	 

وهكــذا كان حالهــا بــن الهــرب والعــودة والنتيجــة التقليــل مــن ســاكنيها حتــى هدمــت 

ــا  ــغ عــدد عوائله ــة للمتبقــن منهــم، ويبل ــا 987	 بعــد إنشــاء املجمعــات القرسي نهائي

اليــوم أكــر مــن )00	( عائلــة تعيــش )0	( عائلــة يف القريــة عــادوا إليهــا بعــد انتفاضــة 

أذار 	99	 والبقيــة موزعــن يف أنحــاء متفرقــة مــن العــراق وعــدد غــري قليــل يف املهجــر.

عرفــت القريــة بتقــدم إدارتهــا حيــث كانــت تجــرى فيهــا انتخابــات مــن بــن وجهــاء 

ــن  ــر شــؤونها، وعــرف مــن ب ــام الســلطات ويدي ــا أم ــا ميثله ــس له ــار رئي ــة الختي القري

ــدي يف  ــس البل ــس املجل ــب رئي ــغل منص ــذي كان يش ــا ال ــف توم ــا يوس ــا توم رجاالته

العاديــة عــام 		9	 وأثنــاء الحــرب العامليــة األوىل والــذي اُعــدم مــع رفيقــه بتــو الريــس 

مــن قريــة أرادن يف املوصــل لنشــاطها القومــي.

وأصبحــت القريــة مقــرا للبطريــرك مــار ايشــاي شــمعون بعــد هجرتــه مــن مقــره 

ــرص  ــي إىل ق ــث نف ــام 		9	 حي ــى ع ــه حت ــي يف قوذشــانس إلدارة شــؤون رعيت الرئي

مــع أفــراد عائلتــه بعــد مذابــح ســميل الســوداء، كــا اشــتهرت القريــة بتدريــس اللغــة 



			

اآلشــورية يف املدرســة التــي شــيدها املســترشق واملبــرش والجاســوس اإلنكليــزي ويكــرام 

عــام 908	 وال يوجــد لهــا أثــر اليــوم حيــث اســتغلت أحجارهــا لبنــاء ثكنــات عســكرية 

مــن قبــل الســلطة.

 Hamziya :15- قرية همزيه

تعدادهــا )	0	( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	(، هجرهــا أهلهــا نتيجــة أحــداث 

املنطقــة بعــد عــام 	96	 ومل يعــد إليهــا أهلهــا حيــث تــم اســتيطانها مــن قبــل األكــراد، 

وبــرز مــن بــن رجاالتهــا الطيــار عانوئيــل الــذي قصــف القــرص الجمهــوري يف االنقــاب 

البعثــي األســود عــام 	96	 وقــد فجــرت طائرتــه مــن قبــل البعثيــن أنفســهم للتخلــص 

منــه بعــد إمتــام مهمتــه، والشــهيد يوخنــا ايشــو ججــو الــذي اُعــدم يف ســجن أبــو غريــب 

عــام )985	( باعتبــاره مــن الكــوادر املؤسســة للحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية.

 Kane Hajer :16- قرية كاين هجر

تم تكريدها بعد عام 	97	.

 Barazanke :17- قرية برزنىك

ــة  ــة الداؤودي ــن قري تعدادهــا )			( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	(، تقــع ب

وقريــة دهــي، ســكنتها قرابــة )60( عائلــة يف )		( دارا، تركــت القريــة نهائيــا ومل يعــودوا 

إليهــا بعــد عــام 	96	، واليــوم يبلــغ عددهــم قرابــة )0		( عائلــة تعيــش حــوايل )60( 

عائلــة خــارج العــراق والبقيــة يعيشــون يف مناطــق متفرقــة مــن العــراق، وتعتــر القريــة 

مســتكردة بالكامــل.

 Sardarawa :18- قرية رسدراوا

تعدادهــا )99( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	( تــم تكريــد القريــة بعــد عــام 

.	96	



			

 Sikreene :19- قرية سكرينى

تعدادها)75	( نسمة حسب إحصاء عام )957	(.

 Hawintka :20- قرية هاونتكا

تعدادها )	6( نسمة حسب إحصاء عام )957	(.

 Mahuthe :21- قرية ماهوذى

تــم تكريدهــا بالكامــل بعــد عــام 	99	، ســكنتها عائلــة واحــدة إىل عــام 988	 عنــد 

هدمهــا يف عمليــات االنفــال الســيئة الصيــت.

 Meristik :22- قرية مريستك

تجاوز عى أرايض القرية بعد عام 	99	.

Tazeeke :23- قرية طاشيىك

ــم تكريدهــا بعــد عــام 	96	، عــدد نفوســها )			( نســمة حســب إحصــاء عــام  ت

.)	957(

 Ashawa :24- قرية أشاوا

عــدد نفوســها )9	6( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	(،تــم تكريدهــا بعــد عــام 

ــي ســيطر  ــن قصــور صــدام والت ــا جــزءا م ــا الســلطة لتجعله ــم اســتولت عليه 	96	 ث

عليهــا األكــراد بعــد عــام 	99	.



			

Amediya :25 - قضاء العادية

ــن  ــاص يف زم ــاة أو الخ ــاد( أي النج ــرف )آم ــت تع ــتكرد كان ــة املس ــاء العادي قض

ــا  ــا ألهله ــا آمن ــن وحصن ــزاة والطامع ــا للغ ــا هدف ــت دامئ ــورية وكان ــة اآلش االمراطوري

املتحصنــن فيهــا ومــا تــزال بعــض العوائــل اآلشــورية تعيــش فيهــا بعــد أن رحــل عنهــا 

اليهــود يف عــام 9	9	، وهــي قلعــة تأريخيــة لهــا تأريــخ طويــل موغــل يف القــدم تكلــم 

ــون واملهتمــون. ــا الباحث عنه



			

قرى قضاء عقرة ومنطقة نهلة وبروار السفى
Aqra Constituency، Nahla & Lower Barwari Villages

 Gerbish :1- قرية كربيش

ــب  ــمة حس ــا )	8	( نس ــمة والعلي ــفى )	9	( نس ــداد الس ــغ تع ــا بل ــفى وعلي س

ــة اآلشــورين مــن املذهبــن الكاثوليــي والنســطوري  إحصــاء عــام )957	( ســكن القري

وبلــغ عددهــم جميعــا قرابــة )0		( عائلــة يســكنون يف 75 دارا تركوهــا بعــد عــام 	96	 

بســبب تهديــد عشــائر الزيبــار لهــم الذيــن كانــوا دامئــا مــع الســلطة مســتغلن الوضــع 

لاســتياء عــى القــرى اآلشــورية ومل يعــودوا إليهــا أهلهــا لحــد اآلن والــذي يبلــغ عددهــم 

ــراق  ــن الع ــة م ــن يف مناطــق متفرق ــة موزع ــن )500( عائل ــر م ــت الحــارض أك يف الوق

وقســم غــري قليــل يف املهجــر، وتعتــر القريــة مســتكردة بالكامــل دون وجــه حــق وأن 

أهلهــا بانتظــار مــن يخــرج األكــراد الزيباريــن مــن أراضيهــم، وعــرف مــن بــن أبناءهــا 

الشــهيد مشــو مــريزا صليــو )بــريس( الــذي أستشــهد عــى يــد مليشــيات االتحــاد الوطنــي 

الكردســتاين عــام 996	 برفقــة الشــهيد ســمري مــوىش.
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 Dawriya )2- قرية دورية: )دفري

عددهــا )			( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	( وبلــغ عــدد العوائــل يف القريــة 

عندمــا تركوهــا قبــل عــام 	96	 أكــر مــن 5	 عائلــة بســبب محارصتهــم مــن قبل عشــائر 

الزيباريــن ألكــر مــن ثاثــة اشــهر والذيــن وقفــوا بجانــب الســلطة لتمريــر مخططاتهــم 

ــن بالهجــوم عــى  ــد املنطقــة، فقــام الزيباري يف االســتياء عــى القــرى اآلشــورية وتكري

القريــة وقتــل يف القريــة كل مــن األخويــن ياقــو وأســحق أشــقاء مختــار القريــة عوديشــو 

يلــدا الــذي أشــتهر بشــجاعته ورجولتــه وكرمــه كــا قتــل صهــره املدعــو خوشــابا كاكــو، 

كــا قتلــت شــابة يف الرابعــة عــرش مــن عمرهــا وهــي يف حقــول الــرز، مــا أضطرهــم إىل 

الهــرب إىل عقــرة ومنهــا إىل املوصــل لعــدم وجــود مــن يدافــع عنهــم ويحمــي اعراضهــم 

وممتلكاتهــم، فدخلــوا الزيباريــن القريــة ســلبا ونهبــا واســتولوا عــى القريــة وإىل يومنــا 

ــة ألخــاء  ــة الكردي ــا رســميا إىل الحكوم ــة طلب ــوا أهــل القري ــام 	99	 قدم هــذا ويف ع

قريتهــم ولكــن دون جــدوى فــا وجــود إىل آذان صاغيــة لســاع الحــق والحقيقــة، يبلــغ 

عــدد عوائــل القريــة اليــوم قرابــة )70( عائلــة موزعــن يف مناطــق متفرقــة مــن العــراق 

وقســم غــري قليــل يف املهجــر.

 Kohana :3- قرية كوهانا

تــم رشاء أرايض القريــة مــن قبــل اآلشــورين الذيــن اســتغلوا اراضيهــا إىل عــام 955	 

بصــورة رســمية حيــث تــم تأجريهــا إىل بعــض األكــراد الزيباريــن الســتغال أرايض القريــة 

مناصفــة حيــث بلــغ عــدد عوائلهــا قرابــة )0	( عائلــة قبــل تأجريهــا حتــى عــام 	97	 

حيــث جــاءت مجموعــة أخــرى مــن الزيباريــن وطــردوا املؤجريــن واســتولوا عــى القرية 

عنــوة ويدعــون ملكيتهــا برغــم اعراضــات أصحــاب القريــة ويبلــغ عــدد عوائلهــا اليــوم 

قرابــة 50 عائلــة موزعــن يف مناطــق متفرقــة مــن العــراق واملهجــر.

 Kashkawa :4- قرية كشكاوا

ــة  ــة قراب ــكن القري ــام )957	(، س ــاء ع ــب إحص ــمة حس ــا )	7	( نس ــغ تعداده بل

)00	( عائلــة يف )0	( دارا ســكنية قبــل عــام 	96	 عندمــا احرقــت بســبب انتــاء بعــض 
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ــا  ــا ويوخن ــا ومــويش زي ــال توم ــن داني ــم كل م ــل منه ــة وقت ــة الكردي ــا إىل الحرك رجاله

ــوا  ــان 		 أذار 970	 ومكث ــد بي ــة بع ــرة ثاني ــا م ــادوا إليه ــة وع ــت القري ــاس، ترك ش

فيهــا لغايــة عــام 987	 عندمــا هدمــت كليــا مــن قبــل الســلطة واعتبارهــا مــن املناطــق 

املحرمــة ونقــل ســكانها إىل مجمــع قــرسي بجانــب قضــاء عقــرة، ويبلــغ تعــداد عوائــل 

ــد  ــا بع ــادوا إليه ــة ع ــا يف القري ــة منه ــش )0	( عائل ــة تعي ــن 50	 عائل ــر م ــة أك القري

ــة يعيشــون يف مناطــق متفرقــة مــن العــراق واملهجــر،  انتفاضــة أذار عــام 	99	 والبقي

ــة برغــم املراجعــات واالعراضــات  ــة الزراعي ــرية عــى أرايض القري ــاك تجــاوزات كث وهن

التــي قــام بهــا أهــايل القريــة.

 Khalilane :5- قرية خليالىن

ــام  ــد ع ــة بع ــام )957	(، تعرضــت القري ــا )8	( نســمة حســب إحصــاء ع تعداده

	96	 إىل الهــدم والحــرق عــدة مــرات وبشــكل مســتمر إىل عــام 987	 عندمــا هدمــت 

نهائيــا وهجــر أهلهــا البالــغ عددهــم قرابــة )5	( عائلــة إىل املجمــع القــرسي يف قضــاء 

ــة  ــة يف القري ــش )0	( عائل ــة تعي ــن )0	( عائل ــر م ــا أك ــم حالي ــغ تعداده ــرة ويبل عق

عــادوا إليهــا بعــد انتفاضــة أذار 	99	 والبقيــة يعيشــون يف مناطــق متفرقــة مــن العــراق 

وبضعــة عوائــل يف املهجــر.

 Cham Sine :6- قرية جم سني

ــن  ــر م ــة أك ــكنت القري ــام )957	(، س ــاء ع ــب إحص ــمة حس ــا )7		( نس تعداده

)0	( عائلــة آشــورية عندمــا هجرتهــا عــام 	97	 للمــرة الثانيــة ونهائيــا بســبب االضطهاد 

ــوة  ــة حيــث هجروهــا عن ــل األكــراد الزيباريــن لاســتياء عــى القري املــدروس مــن قب

واســتولوا عــى القريــة رغــم وجــود مســتندات رســمية تثبــت عائديــة القريــة إىل 

اآلشــورين ومــا زال أهلهــا البالــغ عددهــم حاليــا أكــر مــن )70( عائلــة والذيــن يعيشــون 

يف مناطــق متفرقــة مــن العــراق واملهجــر بانتظــار إخــاء قريتهــم مــن األكــراد الزيباريــن 

الغاصبــن لقريتهــم مــن أجــل العــودة إليهــا واســتقرارهم فيهــا.
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 Hizane :7- قرية هيزاىن

ــاء  ــب إحص ــمة حس ــفى)0		( نس ــمة والس ــا)		( نس ــى العلي ــداد هيزان ــغ تع بل

ــكنون يف )		( دارا يف  ــة يس ــم )0		( عائل ــغ عدده ــا البال ــا أهله ــام )957	( هجره ع

ــروف  ــب الظ ــة وحس ــم يف القري ــع وجوده ــة وتراج ــة الكردي ــة الحرك ــام 	96	 بداي ع

السياســية املحدقــة باملنطقــة حيــث اُحرقــت القريــة مرتــن يف عــام 	96	 و969	، ويبلــغ 

اليــوم عــدد عوائلهــا أكــر مــن )00	( عائلــة تعيــش )50( عائلــة يف القريــة عــادوا إليهــا 

ــاك  ــة يعيشــون يف مناطــق متفرقــة مــن العــراق، وهن بعــد انتفاضــة عــام 	99	 والبقي

تجــاوز عــى أرايض القريــة الزراعيــة مــن قبــل اكــراد قريــة باكرمــان الكرديــة وقــد ضحت 

القريــة نتيجــة األحــداث برجــال نذكــر منهــم يلــدا ايشــو زادوق – تومــا انويــا تومــا – 

ايشــو كوريــال خوشــابا – ميخائيــل الزار ميخائيــل.

Zjulle :8- قرية شوىل

تعدادهــا )88( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	(، تعرضــت القريــة للحــرق 

والنهــب والســلب أربــع مــرات بعــد عــام 	96	 لغايــة عــام 987	 عندمــا هجــرت القرية 

نهائيــا وبلــغ عــدد عوائلهــا قبــل التهجــري قرابــة )		( عائلــة واليــوم يبلــغ عددهــم أكــر 

مــن )80( عائلــة تعيــش )0	( عائلــة يف القريــة عــادوا إليهــا بعــد انتفاضــة أذار 	99	 

ــاك  ــر، وهن ــل يف املهج ــم قلي ــراق وقس ــن الع ــة م ــق متفرق ــون يف مناط ــة يعيش والبقي

تجــاوزات عــى أرايض القريــة الزراعيــة مــن قبــل اكــراد قريــة زيــويك شــيخان وأكالــه.

 Belmand :9- قرية بلمند

تعدادهــا )	9( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	(، تعرضــت القريــة كبقيــة 

ــام  ــد ع ــري بع ــب والتهج ــلب والنه ــدم والس ــرق واله ــة إىل الح ــرى نهل ــن ق ــا م أخواته

ــا  ــوا أهله ــا وجلب ــة نهائي ــت القري ــث هدم ــام 987	 حي ــة ع ــرات لغاي ــدة م 	96	 ولع

البالــغ عددهــم قرابــة )0	( عائلــة إىل املجمــع القــرسي يف عقــرة، يبلــغ تعدادهــم اليــوم 

أكــر مــن )00	( عائلــة تعيــش قرابــة )50( عائلــة يف القريــة عــادوا إليهــا بعــد انتفاضــة 

أذار 	99	 والبقيــة يعيشــون يف مناطــق متفرقــة مــن العــراق وقســم قليــل يف املهجــر. 
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هنــاك تجــاوز عــى أرايض القريــة، وعــرف مــن بــن أبناءهــا البطــل أدور خوشــابا الــذي 

قتــل بعــد اخراجــه مــن ســجن دهــوك حيــث كان قــد ســلم نفســه أثــر قتلــه اثنــن مــن 

ــورة  ــل بص ــوص ليقت ــاء اللص ــد أقرب ــلم بي ــه، ليس ــه وقتل ــة أغنام ــاوال رسق ــوص ح اللص

ــا  ــة، ك ــلطة الكردي ــزة الس ــع أجه ــاون م ــام 995	 بالتع ــان ع ــة باكرم ــية يف قري وحش

استشــهد الشــاب زيــا يونــادم زيــا يف هجــوم نفــذه اكــراد عــى مقــر الحركــة الدميقراطيــة 

ــل عــام 	99	. اآلشــورية يف أربي

 Cham Rabatke :10- قرية جم ربتىك

تعرضــت القريــة إىل املشــاكل التــي تعرضــت إليهــا القــرى األخــرى بعــد عــام 	96	 

حيــث بلغــت عوائلهــا قرابــة )0	( عائلــة عــادوا إليهــا كلــا أســتقر الوضــع نســبيا حتــى 

عــام 987	 عندمــا هجــر أهلهــا جميعــا ووضعــوا يف املجمعــات القرسيــة يف عقــرة والــذي 

شــيدوه بأنفســهم وقضــوا فــرة البنــاء لحــن امتــام بيوتهــم يف العــراء والخيــم يحصلــون 

عــى املــاء بواســطة التانكــرات، يبلــغ عددهــم اليــوم أكــر مــن )60( عائلــة تعيــش )5	( 

عائلــة يف القريــة عــادوا إليهــا بعــد أذار 	99	 والبقيــة يعيشــون يف مناطــق متفرقــة مــن 

العــراق وعوائــل قليلــة يف املهجــر، هنــاك تجــاوز كبــري عــى أرايض القريــة الزراعيــة مــن 

قبــل الزيباريــن بعــد عــام 	99	 تســاندهم حكومــة البــارزاين يف االســتياء عــى األرايض 

اآلشورية.

 Meruke :11- قرية مريوىك

ــا  ــا عندم ــغ عــدد عوائله ــام )957	( وبل تعدادهــم )69( نســمة حســب إحصــاء ع

هجــرت نهائيــا عــام 987	 قرابــة )5	( عائلــة اُســكنوا املجمــع الســكني يف عقــرة والقــت 

ــام 	96	،  ــن الســلب والنهــب والتهجــري بعــد ع ــه شــقيقاتها م ــا عانت ــرى م ــة الق كبقي

ويبلــغ عــدد العوائــل التابعــة للقريــة قرابــة )0	( عائلــة تعيــش )		( عائلــة يف القريــة 

عــادوا إليهــا بعــد 	99	 والبقيــة يعيشــون يف مناطــق متفرقــة مــن العــراق.
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 Cham Ashrat:12- قرية جم أرشت

تعدادهــا )95( حســب إحصــاء عــام )957	(، بلــغ عــدد الــدور يف القريــة قبــل عــام 

ــع  ــخ إىل جمي ــذا التأري ــد ه ــت بع ــث تعرض ــة حي ــكنها )5	( عائل 	96	 )		( دار تس

عمليــات الحــرق والســلب والنهــب مــن قبــل فرســان الزيباريــن التابعــن واملأجوريــن 

للســلطة وتراجــع الســكن فيهــا بعــد هــذا التاريــخ وحســب الظــروف السياســية حتــى 

عــام 988	 عندمــا هدمــت القريــة نهائيــا يف عمليــات االنفــال الســوداء.

ويبلــغ حاليــا عــدد عوائلهــا أكــر مــن )0	( عائلــة يعيشــون يف مناطــق متفرقــة مــن 

العــراق، كــا هنــاك تجــاوزات عــى أرايض القريــة الزراعيــة وهــم مســتعدون للعــودة 

حــال رفــع التجــاوزات عــن القريــة.

Cham Chale :13- قرية جم جاىل

تعدادهــا )	5( حســب إحصــاء عــام )957	(، مل يعــد إليهــا أهلهــا بعــد عــام 	96	 

واســتوىل عليهــا األكــراد.

 Sawora:14- قرية صاوورا

مل يعد إليها أهلها بعد عام 	96	 واستوىل عليها األكراد.

 )Issen )Siyane:)15- قرية أصن )سياىن

تعدادهــا )9		( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	(، مل يعــد إليهــا أهلهــا بعــد عــام 

	96	 بعــد أن تعرضــوا إىل القتــل والترشيــد عــى يــد األكــراد الزيباريــن الذيــن اســتولوا 

عليهــا عنــوة.

 Argen:16- قرية أركن

تعدادهــا )79( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	(، تعرضــوا إىل القتــل والترشيــد 

عــى يــد األكــراد الزيباريــن واســتوىل عليهــا عنــوة بعــد عــام 	96	.

Tlanitha :17- قرية طالنيثا

مل يعد إليها أهلها بعد عام 	96	 واستوىل عليها األكراد الزيبارين.
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 Sharman :18- قرية رشمن

ــراد  ــا األك ــتوىل عليه ــام 	96	 واس ــد ع ــورين بع ــا اآلش ــراد، تركه ــع األك ــركة م مش

ــن. الزيباري

 Gandaka :19- قرية كندكا

مل يعد إليها أهلها بعد عام 	96	 واستوىل عليها األكراد الزيبارين.

 Kherdes :20- قرية خردس

مل يعد إليها أهلها بعد عام 	96	 واستوىل عليها األكراد الزيبارين.

 Ras Alain :21- قرية رأس العن

مل يعد إليها أهلها بعد عام 	96	 واستوىل عليها األكراد.

 Khirpa :22- قرية خربا

مل يعد إليها أهلها بعد عام 	96	 واستوىل عليها األكراد الزيبارين.

 Nohawa :23- قرية نوهاوا

ــورية  ــل آش ــاث عوائ ــت ث ــام 	96	 وال زال ــد ع ــا بع ــم تكريده ــورية ت ــة آش قري

ــة. ــش يف القري تعي

 Birta :24- قرية برتا

مل يعــد إليهــا أهلهــا حتــى كتابــة البحــث عــام 	00	 واســتوطنت مــن قبــل األكــراد 

الزيباريــن بعــد عــام 	96	.

 Kora Dere :25- كورا ديرى

مل يعد إليها أهلها بعد عام 	96	 واستوىل عليها األكراد الزيبارين.
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 Dinarta :26- قرية دينارتا

ناحية دينارتا مشركة مع األكراد، تم تكريدها كليا بعد عام 	96	.

 Shushan :27- قرية شوشن

قرية مشركة مع األكراد تم تكريدها كليا بعد عام 	96	.

 Khaleptha :28- قرية خيلبثا

قرية آشورية تم تكريدها بعد عام 	96	.

 Sifra alsharqiya :29- قرية سفرا الرقية

قرية آشورية تم تكريدها بعد عام 	96	.

 Khirjawa :30- قرية خرجاوا

قرية آشورية تم تكريدها بعد عام 	96	.

 GeraSor :31- قرية كريا صور

قرية آشورية تم تكريدها بعد عام 	96	.

 KaneQala :32- قرية كاين قال

قرية آشورية تم تكريدها بعد عام 	99	.

 Korawa :33- قرية كوراوا

قريــة آشــورية تعــود ملكيتهــا إىل أهــايل قريــة بلمنــد اســتوىل عليهــا األكــراد عنــوة 

عــام 959	 بعــد مقتــل املدعــو عوديشــو ايــوت يف القريــة بســبب الخــاف عــى ملكيــة 

القريــة حيــث تــم تكريدهــا بعــد هــذا التأريــخ.

 Bermawa :34- قرية بريماوا

قرية آشورية استوىل عليها األكراد بعد عام 	96	.
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 Zewka :35- قرية زيوكا

قرية آشورية استوىل عليها األكراد بعد عام 	96	.

 Belembus :36- قرية بلمبوس

ــاء  تعتــر مرعــى ألغنــام بعــض القــرى يف وادي نهلــة كــا ســكنت عــدة مــرات أثن

هــروب أهــايل القــرى مــن الهجــات التــي كان يقــوم بهــا النظــام ومرتزقتــه بــن الحــن 

والحــن.

 DodeMasseh :37- قرية دودى مسيح

عدد نفوسها )	7( نسمة حسب إحصاء عام )957	( أستكردت بعد عام 	96	.

 Aqra City :38- مدينة عقرا

ــة  ــورية قدمي ــة آش ــي قري ــورية وه ــل باآلش ــفل الجب ــذر أو اس ــي الج ــمها يعن واس

تقــع يف ســفح الجبــل ولهــا منظــر خــاب ســكنها اآلشــورين واليهــود منــذ قديــم الزمــان 

وشــاركهم األكــراد يف األزمنــة املتأخــرة، عــرف أهلهــا االصليــون مبارســة مهنــة الحياكــة 

والصياغــة التــي مــا زال البعــض منهــم يزاولهــا يف املوصــل وبغــداد ويرعــون بهــا، هجرها 

اليهــود عــام9	9	 وبــدأت هجــرة اآلشــورين منهــا بعــد عــام 	96	 نتيجــة الضغوطــات 

التــي مورســت بحقهــم مــن قبــل الســلطة واألكــراد فأصبحــوا بــن املطرقــة والســندان 

ــة  ــا يف نهاي ــا كلي ــم تكريده ــث ت ــا حي ــا نهائي ــم إىل تركه ــذي دفعه ــبب ال ــو الس وه

ــا بســبب هجــرة أهلهــا  ــة الــذي أغلــق نهائي الســتينات، وكان يف القريــة مقــر للمطراني

جميعــا، كــا يوجــد عــى مقربــة مــن القريــة بقايــا وخــراب ديــر مــار قرياقــوس فهــو 

ــن كيلومــرا  ــي تبعــد مســافة عرشي ــا اآلشــورية والت ــة برت ــذي يطــل عــى قري ــر ال الدي

ــة املختلفــة وقســم  عــن عقــرا وال زالــت املئــات مــن عوائلهــا تعيــش يف املــدن العراقي

آخــر يف املهجــر.
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منطقة زاخو والقرى التابعة لها

Zakho Rejion & its Villages

 Zakho City:1- مدينة زاخو

ــكن  ــدم وس ــذ الق ــكنوها من ــورية( س ــرص باآلش ــي الن ــمها يعن ــورية )واس ــة آش قري

فيهــا اليهــود الذيــن جلبهــم امللــك ســنحاريب بعــد عصيــان أورشــليم عــى االمراطوريــة 

ــة  ــن الحكوم ــط م ــام 9	9	 بضغ ــم ع ــى هجرته ــام حت ــا بس ــوا فيه ــورية وعاش اآلش

امللكيــة للذهــاب إىل إرسائيــل، وحــل محلهــم تدريجيــا وبتشــجيع مــن الحكومــة أيضــا 

األكــراد النازحــن مــن تركيــا التابعــن لعشــائر الــكى والســندي، وأخــذ االســكان اآلشــوري 
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يف املدينــة يتقلــص تدريجيــا نتيجــة الضغوطــات التــي مارســها األكــراد والســلطة عليهــم 

وزيــادة أعــداد األكــراد يف املدينــة حتــى اصبحــت تعتــر مــن املــدن الكرديــة وال 

ــاع الكنيســة  ــة آشــورية مــن أتب ــة مــا ال يقــل عــن )000	( عائل ــزال يعيــش يف القصب ي

ــدد مهاجــر  ــن نصــف الع ــر م ــة، أك ــاع الكنيســة الرسياني ــن اتب ــل م ــة وقلي الكاثوليكي

مــن القــرى املجــاورة لزاخــو، وتقــع بالقــرب مــن املثلــث العراقــي الــريك الســوري وأبــرز 

ــذي ســاه العــرب الجــرس العبــايس، كــا يوجــد فيهــا كنيســة  معاملهــا جــرس دالىل وال

مــار كوركيــس الشــهيد والتــي شــيدت قبــل القــرن الســادس عــرش وكان اســمها القديــم 

كنيســة الزيتــون يف عهــد النســطورية، كــا يوجــد فيهــا كنيســة مريــم العــذراء للرسيــان 

الكاثوليــك والتــي شــيدت قبــل )70	( ســنة.

 Bersive BerSawa :)2- قرية بريسفى )برساوا

تعدادهــا )786( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	(، ســكنتها بعــض العوائــل 

ــة القــس  ــت عائل ــرون مــن بي ــل أكــر مــن ســبعة ق ــا قب اآلشــورية املهاجــرة مــن تركي

مامـّــو واُعتــرت مــن القــرى الكبــرية تعرضــت إىل أنــواع االعتــداءات مــن القصــف الجوي 

لطائــرات النظــام بعــد عــام 	96	 والتــي بلــغ عــدد الــدور املشــيدة فيهــا قرابــة )0		( 

دارا تســكنها أكــر مــن )0		( عائلــة ويبلــغ عددهــا اليــوم قرابــة )800( عائلــة تعيــش 

)60( عائلــة يف القريــة والبقيــة مشــتتن يف أنحــاء متفرقــة مــن العــراق واملهجــر، كانــت 

ــراد  ــل األك ــن قب ــا م ــة ونهبه ــا الزراعي ــلب محاصيله ــتمرار إىل س ــرض باس ــة تتع القري

ــة إســامية  ــردع هــؤالء اللصــوص قامــوا بتســمية عقاراتهــم بأســاء ديني املجاوريــن ول

مثــل )تكيــة القادريــة( نســبة إىل الشــيخ عبــد القــادر الكيــاين ثــم اســتغل وكاء التكيــة 

هــذا االســم للحصــول عــى نســبة مــن محاصيلهــم الزراعيــة مــا حــدى بأهــايل القريــة 

إىل تقديــم دعــوى رســمية يف عــام 966	 ضــد هــذه الحصــة التــي بلغــت 0	% وأوكلــوا 

املحامــي يوســف الحــاج اليــاس مــن تلعفــر واملحامــي نجيــب مــن املوصــل والــذي متكــن 

مــن كســب القضيــة لصالــح القريــة وعــى أثرهــا تعــرض املحامــي إىل االغتيــال مــن قبــل 

ــرار  ــم نقــض الق ــث ت ــة حي ــري مــن شــيوخ القادري ــز الدعــوى بتأث ــم متيي ــن، وت مجهول

لصالــح املتجاوزيــن، علــا أن قــرارات التســوية الصــادرة عــام 956	 ومــا قبلهــا تثبــت 

ــرون  ــا ولق ــة كان وراثي ــرصف يف القري ــق الت ــو وح ــة بالطاب ــة مفوض ــأن أرايض القري ب
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خلــت وبالرغــم مــن االدلــة القانونيــة أصــدرت الســلطة يف عــام 986	 قــرارا باســتبدال 

ــاين، ويف عــام 977	 قامــت  ــا للشــيخ الكي ــرت األرايض وقف األرايض نقــدا لألهــايل واُعت

الســلطة بأنشــاء مجمــع ســكني يتكــون مــن )600( وحــدة ســكنية )0	( وحــدة اُســكن 

ــي  ــة الت ــرى الحدودي ــن الق ــم م ــن جلبوه ــراد الذي ــن األك ــة م ــورين والبقي ــا اآلش فيه

اُفرغــت مــن ســكانها، وقــد تأثــر أهــل القريــة كثــريا بعــد إنشــاء هــذا املجمــع القــرسي، 

كــا تعــرض أحــد مواطنيهــا إىل االغتيــال عــام 989	 مــن قبــل مجهولــن ومل تتخــذ أي 

إجــراءات رغــم الدعــاوي املتكــررة مــن أهــايل القريــة.

 Sharanish :3- قرية رشانش

تعدادهــا )	8	( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	(، هاجــر أهلهــا أثنــاء الحــرب 

ــتقروا  ــنوات واس ــبعة س ــد س ــا بع ــادوا إليه ــا بطــرس وع ــد آغ ــع القائ ــة األوىل م العاملي

فيهــا إىل عــام 987	 حيــث تــم تدمريهــا مــن قبــل الســلطة، وبالطبــع تعرضــت القريــة 

املتكونــة مــن )80( دارا بعــد عــام 	96	 إىل جميــع عمليــات الســلب والنهــب والحــرق 

ــل  ــدد العوائ ــغ ع ــان، وبل ــا الفرس ــلطة وأعوانه ــل الس ــن قب ــرى م ــة الق ــري كبقي والتهج

الســاكنة فيهــا مبوجــب إحصــاء عــام 978	 )60	( عائلــة وعــدد نفوســها )000	( نســمة، 

أمــا العــدد الحــايل لعوائلهــا يقــدر ب )00	( عائلــة، مل يعــد إليهــا أهلها املرقبــن عودتهم 

بســبب وقوعهــا يف مناطــق تواجــد مليشــيات حــزب العــال الكردســتاين حيــث تعرضــت 

ــة  ــرات الركي قريتهــم بعــد عــودة بعضهــم بعــد عــام 	99	 إىل القصــف الجــوي للطائ

وقتــل ثاثــة أشــخاص مــن أهــل القريــة، وتعيــش قرابــة )80( عائلــة يف املهجــر والبقيــة 

موزعــن يف أنحــاء متفرقــة مــن العــراق، كــا يوجــد تجــاوز عــى أرايض القريــة مــن قبــل 

قريــة رشانــش إســام حيــث تســكن بعــض العوائــل يف ثكنــات عســكرية أقامتهــا الســلطة 

يف حينــه عــى أرايض القريــة، القريــة اشــتهرت برجالهــا أمثــال الفونــس منكنــا والخــوري 

حنــا خوشــابا واملطــران حنــا الكلــداين.

 Yarda :1- قرية ياردا

 .P.K.K(، تواجد مليشيات	( نسمة حسب إحصاء عام )957	عدد نفوسها )80
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 alanish :2- أالنش

.P.K.K (، تواجد مليشيات	( نسمة حسب إحصاء عام )957	6	عدد نفوسها )

 Sanat :3- سناط

.P.K.K (، تواجد مليشيات	عدد نفوسها )585( نسمة حسب إحصاء عام )957

 )DerShish( Aumra :)4- ديرشيش )اُومرا

عــدد نفوســها )	6	( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	(، تــم تكريدهــا بعــد عــام 

.	976

:Benakhry :8- بينخرى

ــة  ــة الكردي ــرت بالحرك ــام )957	( تأث ــاء ع ــب احص ــمة حس ــها 5	 نس ــدد نفوس ع

بعــد عــام )	96	( ومــا زالــت خاليــة مــن ســكانها يتواجــد فيهــا مقاتــي حــزب العــال 

الكــردي الــريك.

 Bahnona :9- بهنونة

ــم )			(  ــغ تعداده ــام )8	9	(، بل ــا ع ــن تركوه ــود الذي ــع اليه ــركة م ــة مش قري

ــام 	96	. ــد ع ــا بع ــم تكريده ــام )957	(، ت ــاء ع ــب إحص ــمة حس نس

 Shwaden :10- شوادن

.P.K.K (،تواجد مليشيات	( نسمة حسب إحصاء عام )957			تعدادها )

:Bahire:11- بهريى

عــدد نفوســها )55( نســمة حســب احصــاء عــام )957	( تأثــرت بالحركــة الكرديــة 

بعــد عــام )	96	( ومــا زالــت خاليــة مــن ســكانها.
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 Istablan :12- اسطبالن

ــم تكريدهــا  ــل آشــورية وت ــا خمســة عوائ ــة مشــركة مــع األكــراد عاشــت فيه قري

ــام 	96	. ــد ع ــل بع بالكام

 Levo :13- قرية ليفو

تعدادهــا )6	6( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	(، ســكن القريــة أكر مــن )50	( 

عائلــة يف )50	( دارا مبنيــة مــن اللــن وقســم منهــا مــن الحجــر وتعرضــت القريــة إىل 

عمليــات القصــف الجــوي وإىل النهــب والرسقــة والحــرق لعــدة مــرات بعــد عــام 	96	 

ــة  ــث كان يف كل عملي ــة حي ــة باملنطق ــية املحدق ــروف السياس ــاكنيها والظ ــع س وتراج

يركــون القريــة ويلجئــون إىل املرتفعــات القريبــة لحايــة أرواحهــم وحتــى عــام 988	 

ــغ عــدد  ــات االنفــال الســوداء، ويبل ــا مــن قبــل الســلطة يف عملي عندمــا هدمــت نهائي

عوائلهــا أكــر مــن )000	( عائلــة، تعيــش )0	( عائلــة يف القريــة عــادوا إليهــا بعــد عــام 

	99	 والبقيــة يعيشــون يف مناطــق متفرقــة مــن العــراق وعــدد غــري قليــل يف املهجــر، 

هنــاك تجــاوز عــى أرايض القريــة الزراعيــة مــن قبــل األكــراد ومل يتخــذ أي أجــراء رغــم 

املراجعــات التــي قــام بهــا أهــل القريــة للســلطات الكرديــة، ويف عمليــات االنفال الســيئة 

الصيــت فقــد املدعــو صابــر خــريي يوخنــا وقتــل كل مــن - صريــة مــرويك صليــوا – أمــرية 

عوديشــو خوشــو – جرائيــل عوديشــو خوشــو.

 NafKendala :14- قرية ناف كنداال

ــن  ــر م ــة أك ــكن القري ــام )957	(، س ــاء ع ــب إحص ــمة حس ــا )0		( نس تعداده

ــه شــقيقتها  ــا تعرضت ــث تعرضــت إىل م ــام 	96	 حي ــل ع ــة يف )60( دارا قب )50	( عائل

ليفــو املجــاورة، ويبلــغ اليــوم عــدد عوائلهــا أكــر مــن )50	( عائلــة موزعــن يف جميــع 

ــى أرايض  ــرية ع ــاوزات الكث ــبب التج ــة بس ــاد إىل القري ــل ع ــدد قلي ــراق وع ــاء الع أنح

ــة. ــة الزراعي القري

 Perka :15- قرية بريكا

ــام  ــل ع ــة قب ــكن القري ــام )957	(، س ــاء ع ــب إحص ــمة حس ــم )08	( نس تعداده

977	 قرابــة )90( عائلــة يســكنون يف )0	( دارا عندمــا هجروهــا نتيجــة اســتقدام أهــايل 
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ــي  ــات الت ــا نتيجــة املضايق ــا فاضطــروا إىل تركه ــة وأســاكنهم فيه ــا الحدودي ــة بريب قري

تعرضــوا لهــا مــن املهاجريــن، ويف عــام 978	 تركوهــا نتيجــة إلرضام النــار فيهــا مــن قبــل 

ــوا إثنــن مــن أنصارهــم ليــا، وبقيــت  مفــرزة للحــزب الشــيوعي العراقــي بعــد أن قتل

القريــة مروكــة لغايــة 	99	 حيــث تــم التجــاوز عليهــا مــن قبــل أكــراد قريــة خرابيــى 

حيــث اُســتغلت مــن قبلهــم، وبعــد أن غــادر املتجاوزيــن إىل قراهــم أعطــوا القريــة إىل 

أصحابهــا اآلشــورين لزراعتهــا مناصفــة عــى أســاس أن القريــة تعــود ملكيتهــا إليهــم )أي 

ــة واعارهــا  ــذي ال يشــجعهم بالعــودة إىل القري ــن( وهــو الســبب ال ــراد املتجاوزي األك

مــن جديــد.

 MalaArab :16- قرية مال عرب

تعدادهــا )7		( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	(، ســكنتها عــدة عوائــل آشــورية 

عــام 		9	 تركتهــا بعــد عامــن لتســتقر فيهــا مجموعــة أخــرى مــن اآلشــورين قادمــة مــن 

مــركا إىل ان اُحرقــت القريــة ألول مــرة عــام 	96	 مــن قبــل الفرســان الزيباريــن التابعــن 

للســلطة وكانــت تســكنها قرابــة )0		( عائلــة تســكن يف )50( دارا حينــا تركوهــا نتيجــة 

األحــداث، عــادوا إليهــا بعــد عــام 970	 بعــد صــدور بيــان 		 أذار وشــيدوها مــن جديــد 

إىل عــام 988	 حيــث تــم تدمريهــا وهدمهــا مــن جديــد، ويبلــغ عــدد عوائلهــا اليــوم قرابة 

)50	( عائلــة يعيشــون يف مناطــق متفرقــة مــن العــراق واملهجــر، وقــد أســتغل األكــراد 

خلــو القريــة مــن ســكانها للتجــاوز عــى أرايض القريــة، وقــد وصــل االمــر بأهــايل القريــة 

مراجعــة البــارزاين األب يف حينهــا ولكنــه أبقــى عــى التجــاوز وأقنــع أهــل القريــة بانــه 

أصــدر أمــرا بإخــاء قريتهــم ولكنــه مل ينفــذ مــن قبــل املســؤولن يف زاخــو، فبقيت املســألة 

ــل  ــرة الزراعــة والعوائ ــة بــن دائ ــم عقــود زراعي ــم تنظي معلقــة إىل عــام 989	 حيــث ت

الكرديــة املتجــاوزة عــى أرايض القريــة وفرضــت عــى ســكان القريــة عنــوة، وكانــت قــد 

حصلــت مشــاكل بينهــم أدت إىل اغتيــال املدعــو تومــا كــورو عــى يــد مجهولــن كالعــادة، 

وكانــت عــدة عوائــل قــد رجعــت إىل القريــة ولكنهــا هربــت بعــد مقتــل إثنــن مــن أهــايل 

ــة وإثنــن مــن األكــراد عــام 	99	 وبــدون أن تتخــذ االجــراءات ضــد املتجاوزيــن،  القري

فبقيــت القريــة خاليــة مــن الســكان اآلشــورين وهكــذا تــم تكريدهــا واســتيطان األكــراد 

فيهــا بعــد رصاع غــري متكافــئ بــن الطرفــن.



	59

 MergaSor :17- قرية مريكا سور

تعدادهــا )86	( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	(، ســكن القريــة قرابــة )70	( 

عائلــة يف )80( دارا ســكنية مل يغادروهــا أبــدا رغــم األحــداث التــي مــرت باملنطقــة إال 

يف عــام 988	 حيــث هدمــت القريــة مــن قبــل الســلطة ويبلــغ عددهــم اليــوم قرابــة 

)50	( عائلــة تعيــش )5( عوائــل يف القريــة عــادوا إليهــا بعــد انتفاضــة أذار عــام 	99	 

ــط وال  ــا غــري مبل ــن العــراق واملهجــر وطريقه ــة م ــة يعيشــون يف مناطــق متفرق والبقي

تتوفــر فيهــا أي وســائل خدميــة ويصعــب الوصــول إليهــا يف األيــام املمطــرة.

 Bedaro :18- قرية بيدارو

تعدادهــم )508( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	(،هجــرت القريــة مــن أهلهــا 

البالــغ عــدد نفوســهم )868( نســمة يســكنون يف )95( دارا ســكنية ألول مــرة عــام 	96	 

ــام 969	  ــة ع ــرة ثاني ــم م ــم ترحيله ــام 965	 وت ــا ع ــادوا إليه ــم ع ــو ث ــة زاخ إىل مدين

ــان 		  ــدور بي ــد ص ــا بع ــادوا إليه ــة، ع ــة الثقيل ــة باملدفعي ــف القري ــم قص ــد أن ت بع

أذار 970	 وشــيدوا )0	( دارا ســكنية واســتقروا فيهــا لغايــة 	97	 حيــث هجروهــا 

ــام  ــرة أخــرى ع ــا م ــادوا إليه ــة، ع ــة الكردي ــام والحرك ــن النظ ــة ب ــار االتفاقي ــد انهي بع

ــة  ــب املنطق ــة لتعري ــا يف خط ــا نهائي ــم منه ــم ترحيله ــل أن يت ــهر قب ــدة أش 975	 لع

ــة يف  ــش )0	( عائل ــة تعي ــة )00	( عائل ــا قراب ــدد عوائله ــغ ع ــوم يبل ــام )976	(، والي ع

زاخــو و)50( عائلــة يف املهجــر والبقيــة موزعــن يف مناطــق متفرقــة مــن العــراق، وقــد 

ــه كان  ــا يف اللغــة واالدب كــا إن ــه أديب ــة كون ــدارو مــن القري أشــتهر القــس بولــص بي

ملتحقــا بالحركــة الكرديــة، واليــوم تعــج قريتــه بالتجــاوزات بالســكن واســتغال اراضيهــا 

الزراعيــة مــن قبــل األكــراد وهــو الســبب الرئيــي الــذي مينــع ســكانها مــن العــودة إليهــا 

ــة. رغــم املراجعــات التــي قامــوا بهــا للســلطات الكردي

QaraWola :19- قرية قره وىل

تعدادهــم )			( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	(، تعرضــت القريــة بعــد عــام 

	96	 إىل النهــب والســلب والحــرق والتهجــري عــادوا إليهــا بعــد عــام 970	 وحتــى عــام 
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975	 حيــث تــم ترحيلهــم مــن قبــل الســلطة ضمــن خطتهــا يف تعريــب املنطقــة، وكان 

يف القريــة قبــل التهجــري )70( دارا تســكنه أكــر مــن )00	( عائلــة، ويبلــغ عددهــم يف 

ــا  ــة عــادوا إليه ــل يف القري ــش )0	( عوائ ــة، تعي الوقــت الحــارض أكــر مــن )00	( عائل

ــن  ــة م ــق متفرق ــون يف مناط ــة يعيش ــر والبقي ــة يف املهج ــام 	99	 و)5	( عائل ــد ع بع

العــراق. هنــاك تجــاوزات كبــرية مــن األكــراد ويدعــي أحدهــم ملكيــة القريــة بــدون أي 

مستمســك قانــوين مضايقــا الســكان اآلشــورين الســاكنن يف القريــة، ويذكــر أن الشــاس 

ايليــا وبهنــام كلــو قتــا عــام 	96	 عــى يــد فرســان زبــري محمــود مرتزقــة الســلطة عنــد 

حــرق القريــة، كــا قدمــت القريــة )		( شــهيدا مــن الرجــال والنســاء واألطفــال وعــى 

ــد الجــاد  ــل الســلطة وعــى ي ــا مــن قب ــوا غــدرا وبهتان ــن قتل ــا الذي رأســهم القــس حن

ــاء تواجدهــم  ــا أثن ــة صوري ــم الجحيــي عــام 969	 يف مذبحــة قري ــد الكري املــازم عب

فيهــا والتــي أبيــدت عــن بكــرة أبيهــا.

 Feshkhabor :20- قرية فيشخابور

 عــدد نفوســها )899( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	(، شــهدت القريــة عبــور 

ــدد  ــغ ع ــوريا، بل ــة إىل س ــر دجل ــام 		9	 نه ــة ع ــاء انتفاض ــه اثن ــو وجاعت ــك ياق مال

الــدور فيهــا )75	( دارا بقيــت )50	( عائلــة تعيــش يف القريــة نتيجــة هجــرة الكثرييــن 
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بعــد أحــداث الشــال عــام 	96	، دخــل الجيــش الســوري القريــة عــام 	96	 واُحرقــت 

القريــة مــن قبــل املرتزقــة األكــراد املوالــن للســلطة )فرســان( بقيــادة املدعــو فرهــات 

ــام )	97	(  ــن عشــرية الســندي ويف ع ــن ســكنة زاخــو م ــا الكــردي وهــو م حاجــي آغ

هاجــر أهلهــا بالكامــل إىل ســوريا بعــد عبــور نهــر دجلــة نتيجــة تجــدد االشــتباكات بــن 

الســلطة والحركــة الكرديــة ومكثــوا يف ســوريا ملــدة ســتة أشــهر وتــم إعــار القريــة مــن 

جديــد ويف عــام 976	 تــم تهجــري القريــة وترحيــل أهلهــا بســبب وقوعهــا عــى الرشيــط 

ــع  ــا يف جمي ــوزع أهله ــم وت ــرب محله ــن الع ــم توط ــوريا وت ــا وس ــع تركي ــدودي م الح

أنحــاء العــراق واملهجــر.

ومــن ثــم اســتوطنت وإىل يومنــا هــذا مــن قبل األكــراد املريانيــن ومــوىس رش والذين 

جلبهــم )فاضــل مــرياين( عضــو املكتــب الســيايس للحــزب الدميقراطــي الكردســتاين بعــد 

انتفاضــة أذار/ عــام 	99	 مبســاندة الحكومــة الكرديــة بعــد هــروب العــرب منهــا وعــدم 

إعطــاء الفرصــة ألصحابهــا بالعــودة لوقوعهــا يف منطقــة حيويــة واســراتيجية كــا وزعــت 

دائــرة الزراعــة الكثــري مــن أراضيهــا عــى عوائــل الشــهداء البارزانيــن.

ــام  ــم بس ــوا يف قريته ــودوا ويعيش ــا ليع ــراد منه ــرد األك ــار ط ــا بانتظ وال زال أهله

وحريــة واطمئنــان، وعــرف مــن بــن أبناءهــا عزيــز آغــا كرئيــس للقريــة وكل مــن كريــم 

ياقــو – منصــور بطــرس – كوركيــس بطــرس – بتــا اوســا – تومــا كليانــا – كا عازر – ايشــو 

يونــان - والقــس يوســف شــليطا، ووجــد يف القريــة ديــر أثــري باســم مــار اوراهــا وديــر 

مــار كوركيــس وكنيســة مريــم العــذراء.

 Derabon :21- قرية ديرابون

عــدد نفوســها )657( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	(، تــم تعريبهــا عــام 

976	 ومــن ثــم تكريدهــا بعــد عــام 	99	 مبســاندة الحكومــة الكرديــة وقــد شــهدت 

القريــة االضطهــادات التــي شــهدتها جارتهــا فيشــخابور التــي ال تبعــد عنهــا إال بضعــة 

ــاء )0	( دارا ســكنية  ــة ببن ــارشت مؤخــرا إحــدى املنظــات االجنبي ــد ب ــرات، وق كيلوم

)0	( منهــم لســكانها االشــورين و)0	( دور لألكــراد املتجاوزيــن الذيــن يربــوا عددهــم 

ــا عــام /	99	  ــة بعــد هــروب العــرب منه ــة اســتوطنت القري ــة كردي عــى )00	( عائل

وبتشــجيع مــن الحكومــة الكرديــة التــي تريــد التظاهــر بإعــادة بنــاء القــرى املســيحية 
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يف املنطقــة لغــرض كســب الــرأي األوريب واملســيحي ولــذر الرمــاد يف العيــون ولتحقيــق 

ــة. ــم االنفصالي غاياته

 Soriya :22- قرية صوريا

ــد  ــا بع ــم تكريده ــام )957	(، ت ــاء ع ــب إحص ــمة حس ــها )	0	( نس ــدد نفوس ع

عــام 969	 ثــم تعريبهــا 976	 ثــم تكريدهــا ثانيــة بعــد عــام 	99	 مبســاندة الحكومــة 

الكرديــة، وقعــت يف القريــة املذبحــة املســاة باســمها بتاريــخ 6	/969/9	 تقــع القريــة 

عــى ضفــاف نهــر دجلــة وتابعــة إداريــا لناحيــة العــايص )باتيــل حاليــا(، قتــل يف املذبحــة 

)8	( فــردا وجــرح )		(، ونفــذت املذبحــة مــن قبــل املــازم عبــد الكريــم الجحيــي وهو 

مــن أهــايل مدينــة املوصــل إثــر انفجــار لغــم أريض تحــت إحــدى الســيارات العســكرية 

وعــى بعــد أربــع كيلومــرات مــن القريــة.

)الشاهد عىل قرب الشهيد املرحوم القس حنا يعقوب قاشا(
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ضحايا مذبحة صوريا

ــة: 1. خمــو مــرويك 2. كاتريــن رسكيــس  ــار القري ــة خمــو مــرويك شــمعون مخت أ. عائل

ــه( 3. ليــى خمــو  )زوجت

ب. عائلة منصور إسحاق: 1. كاترين شمعون )زوجته( 2. طفل عمره ثالثة أشهر. 

ج. عائلة ميسو مرويك شمعون: 1. ميسو مرويك 

د. عائلة هرمز مرويك شمعون: 1. كورو هرمز 2. عنرت هرمز وعمره خمس سنوات 

ــة  ــان 3. صبيح ــدة عث ــه( 2. ناه ــب )زوجت ــة رج ــليان: 1. أمين ــان س ــة عث ذ. عائل

ــة أشــهر ــل عمــره ثالث ــان 4. طف عث

و. عائلة محو حسن: 1. مريان محو 2. غريبة محو

ز. عائلة برو حسن: 1. قمر رشيد )زوجته( 2. نادرة برو 3. حليمة والدته

ح. عائلة منري يوسف: 1. فرمان منري 2. تاالن منري

ط. عائلة ايلو يوخنا: 1. ياقو ايلو

ي. عائلة يلدا رشو: 1. يلدا رشو 2. باسمة يلدا

ك. عائلة كوركيس قرياقوس: 1. ناجي كوركيس 

ل. عائلة شابو بازنا: 1. شوين )زوجته( 2. سمري شاول 3. طفلة توفيت يف املستشفى 

م. عائلــة بطــرس تومــا: 1. يونــو صليــوة )زوجتــه( 2. طفلــة عمرهــا خمــس ســنوات 3. 

طفــل عمــره أربــع ســنوات 

ن. عائلة علو يوسف: 1. رشين سمو )زوجته( 2. أمينة علو عمرها سبع سنوات

س. عائلة اوراها خمو: 1. اوراها خمو 2. ورينا اوراها عمرها خمس سنوات 

ع. عائلة رشو وردة: 1. رشو وردة 2. أسمر الياس )زوجته( 

ف. القس حنا يعقوب قاشا

ص. السائق حسني من أهايل زاخو

ق. كليانة مرقس. 

…. )معلومــات املذبحــة مأخــوذة مــن مركــز حقــوق اإلنســان – صــاح زرو / 

دهــوك(.
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 Bajid Barave :23- قرية باجد براف

عــدد نفوســها )99	( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	( تــم تعريبهــا عــام 976	 

ثــم تكريدهــا بعــد عــام 	99	 مبســاندة الحكومــة الكرديــة.

 Bakhloja :24- قرية بخلوجا

عــدد نفوســها )09	( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	( تــم تعريبهــا عــام 976	 

ثــم تكريدهــا بعــد عــام 	99	 مبســاندة الحكومــة الكرديــة.

 Parkh :25- قرية برخ

عــدد نفوســها )9		( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	(، تــم تكريدهــا كليــا بعــد 

عــام 	96	.

 DarHozan :26- قرية دار هوزان

عــدد نفوســها )			( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	(، تــم تكريدهــا كليــا بعــد 

عــام 	96	.

 Khelekh :27- قرية خيلخ

عدد نفوسها )			( نسمة حسب إحصاء عام )957	(.

 MezryKhbor :28- قرية مزري خابور

تم تكريدها بعد عام 	96	.

 Tosana :29- قرية توسانا

تم تكريدها بعد عام 	99	.
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 Mashara :30- قرية مشارا

تستغل أراضيها من قبل األكراد بعد عام 	99	 تجاوزا.

 Bensora :31- قرية بنا صورا

عدد نفوسها )9		( نسمة حسب إحصاء عام )957	(.

 Afzorik Shnno :32- قرية أفزروك شنو

بلــغ عــدد عوائــل القريــة قرابــة )60( عائلــة قبــل عــام 975	 عندمــا بــدأت الســلطة 

بتعريــب املنطقــة وتهجــري ســكانها وقــد تعرضــت القريــة إىل الســلب والنهــب والحــرق 

ــن  ــر م ــوم أك ــا الي ــدد عوائله ــغ ع ــة 970	، ويبل ــن 	96	 ولغاي ــداء م ــرات ابت ــع م أرب

)00	( عائلــة تعيــش )5	( عائلــة يف القريــة و)0	( عائلــة يف املهجــر والبقيــة يعيشــون 

يف مناطــق متفرقــة مــن العــراق.

 Afzorik Mear :33- افزروك مري

بلغ عدد نفوسها )76	( حسب إحصاء عام )957	(.

 Deshta Takh :34- قرية دشتا تاخ

ــم ترحيلهــم عــام )976	(. ومل  ــة ســناط ت ســكنتها اربعــة عوائــل آشــورية مــن قري

ــا بســبب تواجــد مليشــيات حــزب العــال الكردســتاين يف املنطقــة. يعــودوا إليه

 Bajowa :35- قرية باجووا

تعدادهــا )79( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	(، ســكنتها )5( عوائــل مــن قريــة 

يــاردا تــم ترحيلهــم مــن قبــل الســلطة عــام )976	( ومل يعــودوا إليهــا بســبب تواجــد 

مليشــيات حــزب العــال الكردســتاين يف املنطقــة.
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 Harkonda :36- قرية هركوندا

تقــع عــى نهــر الخابــور يف منطقــة الســندي ســكنتها عوائــل آشــورية رحلــت عنهــا 

بعــد مذبحــة ســميى عــام 		9	 مجتمعــة يف قريــة كندكوســا للدفــاع عــن أنفســهم مــن 

هجــات األكــراد املحتملــة وتــم اســتيطانها مــن قبــل األكــراد بعــد هــذا التأريــخ.

 Spendarook :37- سبينداروك

ــا  ــت عنه ــل آشــورية رحل ــة الســندي ســكنتها عوائ ــور منطق ــر الخاب ــع عــى نه تق

بعــد مذبحــة ســميى عــام 		9	 مجتمعــة يف قريــة كندكوســا للدفــاع عــن أنفســهم مــن 

هجــات األكــراد املحتملــة وتــم اســتيطانها مــن قبــل األكــراد بعــد هــذا التأريــخ.

Marga Region :38- مركا

منطقــة قســمت إىل قســمن عــام )		9	( بعــد تحديــد الحــدود بــن العــراق وتركيــا، 

اســتوىل األكــراد عــى الجــزء الواقــع ضمــن تركيــا بســبب أختيــار اهلــه العــراق موطنــا 

لهــم وهــو الجــزء القليــل مــن أراضيهــم ويتكــون أهــل مــركا مــن ســبعة قــرى اســتغلوا 

أراضيهــم الزراعيــة حتــى منتصــف الســبعينات حيــث أصبحــت ضمــن مناطــق تواجــد 

مليشــيات حــزب العــال الكردســتاين.
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قرى قضاء سمييل وتوابعه

:SUMEILE REGION

 Sumeile :1- قرية سمييل

يوجــد هنــاك  املســيحية حيــث  واملوغلــة يف  القدميــة  اآلشــورية  القــرى  مــن 

مخطوطــات تعــود لكنيســة ســميى ال تــزال محفوظــة يف املكتبــة البطريركيــة الكلدانيــة 

ــرب  ــد الح ــا بع ــكانها إىل م ــن س ــت م ــاورة وخل ــيوز املج ــة ش ــوده يف قري ــت موج كان

ــام 		9	  ــكاري إىل ع ــا ه ــن موطنه ــة م ــة قادم ــكنها مجموع ــث س ــة األوىل حي العاملي

حيــث تعرضــت إىل مذابــح بشــعة عــى أيــدي القــوات الحكوميــة بقيــادة بكــر صدقــي 

ــة الجهــاد ضــد املســيحين  ــة معلن ــة والكردي ــة بعــض العشــائر العربي الكــردي ومبعاون

ــال  ــة املذبحــة أكــر مــن )000	( نفــس مــن نســاء ورجــال وأطف )الكفــرة( وراح ضحي

بعــد أن وعــدوا بعــدم املســاس بهــم يف حــال تســليم أســلحتهم ولكــن الغــدر واملكــر 

والخيانــة كان يف انتظارهــم ليشــهدوا أول مذبحــة تحصــل يف تأريــخ العــراق الحديــث، 

ــة  ــة )50	( عائل ــوم قراب ــم ســكنها األكــراد بعــد أن اُفرغــت مــن ســكانها وتعيــش الي ث

آشــورية يف القريــة قدمــوا إليهــا مــن القــرى املجــاورة )شــيوز – بدليــة – فيشــخابور – 

موانــه – باختمــي( أثــر األحــداث التــي مــرت باملنطقــة خــال الســنوات املاضيــة وتعتــر 

ســميى مــن االقضيــة املهمــة التابعــة ملحافظــة دهــوك والتــي تقــع عــى الطريــق الــدويل 

ــة  ــل الكردي ــن العوائ ــة م ــا مضاعف ــكنه أضعاف ــا، وتس ــراق وتركي ــن الع ــط ب ــذي يرب ال

املســتوطنة.

 Bakhitmey :2- قرية باختمي

 بلــغ عــدد نفوســها )			( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	(، ســكنتها العوائــل 

اآلشــورية التــي ذهبــت إىل ســوريا بعــد مذابــح ســميى عــام 		9	 والتــي أصبحــت مــن 

بعدهــا ملــكا لإلقطاعيــن العــرب، وتــم رشاءهــا منهــم مــن قبــل )80( عائلــة آشــورية 
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وتســجيلها بأســاء الســادة ملــك خيــو – زادوق أنويــا – أنويــا هاويــل – مــع )	7( عائلــة 

ســكنت القريــة عــام 956	 وتــم متليكهــا عــام )957	(. يف عــام 986	 تــم ترحيــل القريــة 

مــن قبــل الســلطة بحجــة وقوعهــا بجانــب معســكر فايــدة حيــث أصبحــت جــزء مــن 

أرايض القريــة داخــل املعســكر، وعــاد إليهــا قســم قليــل مــن أهلهــا بعــد انتفاضــة عــام 

ــن  ــة م ــق متفرق ــون يف مناط ــة يعيش ــى )00	( عائل ــوم ع ــم الي ــو عدده 	99	، ويرب

العــراق واملهجــر واشــتهر مــن بــن ابناءهــا مالــك خيــو الــذي عمــل جاهــدا ولــه الفضــل 

الكبــري لــرشاء القريــة واســتقرار جاعتــه فيهــا.

 Sorka :3- قرية صوركا

عدد نفوسها )96	( نسمة حسب إحصاء عام )957	(.

 Mawana :)4- قرية ماوانا )مافان

ــة قــرسا بســبب  تعدادهــا )	6( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	(، تركــت القري

مــرشوع الدواجــن املقــام يف قريــة بدليــة وزعــت اراضيهــا املتبقيــة عــى الفاحــن األكراد 

وبعــض اآلشــورين بعــد عــام 	99	 وال تصلــح للســكن بســبب املــرشوع.

 Badalliya :5- قرية بدليه

تعدادهــا )			( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	(، تابعــة لقضــاء ســميى 

ســكنتها عشــائر آشــورية مــن عشــرية البــاز وتركتهــا عــام )		9	( بســبب مذابــح ســميل 

ــا  ــم رشائه ــي ت ــك والت ــود بي ــو محم ــن العــرب واملدع ــكا الحــد االقطاعي وأصبحــت مل

منــه عــام 	95	 حيــث ســكنتها )60( عائلــة آشــورية إضافــة إىل عائلــة كرديــة واحــدة 

ــى  ــن ع ــة دواج ــاء رشك ــر إنش ــام 987	 إث ــة ع ــل القري ــم ترحي ــن، وت ــن عربيت وعائلت

أراضيهــا مــن قبــل الســلطة )أصبــح لعــدي صــدام حســن حصــة فيهــا( باعتبــار أراضيهــا 

أمرييــة وليســت ملــك رصف )مل تســنح ألهــايل القريــة الفرصــة إلكــال معاملــة الطابــو( 

ــة  ــن )50	( عائل ــر م ــة أك ــل القري ــدد عوائ ــوم ع ــغ الي ــض ويبل ــن دون أي تعوي وم

معظمهــم يعيشــون يف ســميى ومناطــق متفرقــة مــن العــراق وقســم منهــم يف املهجــر، 
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وبعــد عــام 	99	 وزعــت أرايض القريــة الزراعيــة املتبقيــة والتــي ميكــن زراعتهــا عــى 

ــة حيــث وزعــت أكــر األرايض عــى األكــراد وقســم  الفاحــن ولكــن بصــورة غــري عادل

ــار نرســاي للكنيســة  ــة املطــران م ــاء القري ــد اشــتهر مــن أبن ــل عــى اآلشــورين وق قلي

ــوك. ــة يف كرك ــة القدمي الجاثيليقي

 KeraGora :6- قرية كريا كورا

ــل اآلشــورية  تعدادهــا )	0	( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	(، ســكنتها العوائ

املهاجــرة إىل ســوريا بســبب أحــداث مذابــح ســميى ثــم ســكنتها عوائــل آشــورية أخــرى 

حتــى عــام 987	 حيــث تــم ترحيلهــم بســبب مــرشوع الدواجــن الــذي اُقيــم يف أرايض 

قريــة بدليــة.

 Kolpen :7- قرية كولبن

عدد نفوسها )97	( نسمة حسب إحصاء عام )957	(.

 Kani Sipy :8- قرية كاين سبى

 عدد نفوسها )56	( نسمة حسب إحصاء عام )957	(.

 Hegerkey :9- قرية هجريىك

عدد نفوسها )		( نسمة حسب إحصاء عام )957	(.

 Sheyos :)10- قرية سيجى )شيوز

ــة  ــل القري ــم ترحي ــام )957	(، ت ــاء ع ــب إحص ــمة حس ــها )7		( نس ــدد نفوس ع

ــش يف  ــة لتعي ــة )5	( عائل ــا قراب ــادوا إليه ــة الســكني، ع ــع املنصوري ــم يف مجم ووضعه

ــام 	99	. ــد ع ــة بع القري
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 Hawrisk :11- قرية هوريسك

ــل اآلشــورية، عــدد نفوســها  ــة وعــدد مــن العوائ ــة أرمني ــن اكري ــة مشــركة ب قري

ــة ليــون باشــا االرمنــي الــذي  )8		( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	( عرفــت بقري

رافــق القائــد اآلشــوري آغــا بطــرس يف حروبــه ضــد األتــراك خــال الحــرب العامليــة االوىل، 

تــم تكريدهــا بالكامــل بعــد عــام 	99	.

 Ishkavdil :12- قرية أشكفدل

تم تكريدها بعد عام 	96	.

 Derjendy :13- قرية دير جندي

ــل اآلشــورية  تعدادهــا )			( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	(، ســكنتها العوائ

التــي هاجــرت إىل ســوريا بســبب أحــداث مذابــح ســميى عــام 		9	، ثــم ســكنتها عوائل 

ــام  ــم تكريدهــا ع ــام 	96	 إىل أن ت ــدة بعــد ع ــدأت الهجــرة الجدي آشــورية أخــرى وب

.	975

14- خراب كولك: 

تم تكريدها بعد عام 	96	.

 Bajid Kindal :15- قرية باجد كندال

عــدد نفوســها )7		( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	(، تــم تعريبهــا عــام 976	 

ثــم تكريدهــا بعــد عــام 	99	.

 Bosiryan :16- قرية بورسيان

عــدد نفوســها )			( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	(، تــم تكريدهــا بعــد عــام 

.	99	
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 Dear Mar Yakoo :17- قرية دير مار ياقو

ــع االحــرار( وهــي  ــي باآلشــورية موق ــل املســمى ىب خــري )ويعن ــا عــى الجب موقعه

ــذي  ــل ال ــان عاشــوا يف الجب ــان ياقــو ومعــامل رهب ــر الرب ــا دي ــة آشــورية قدميــة فيه قري

يســميه األكــراد )قاشــا فــر( تأســس فيهــا مدرســة أو اكادمييــة لآلبــاء الدومنيــكان بدايــة 

العرشينــات احتــوت عــى )60	( غرفــة تكونــت مــن ثــاث طوابــق تخــرج العديــد مــن 

أبنــاء شــعبنا مــن هــذه املدرســة العلميــة والدينيــة، ولكنهــا تعرضــت للقصــف بدايــة 

ــر  ــا املدرســة والدي ــى هدمــت بقاي ــا، حت الســتينات لعــدة مــرات ولهــذا هجرهــا أهله

ــا  ــذ هجرته ــا من ــا أهله ــد إليه ــت ومل يع ــيئة الصي ــال الس ــات األنف ــام 988	 يف عملي ع

ولحــد االن، تســتغل أراضيهــا مــن قبــل األكــراد حاليــا واشــتهر مــن بــن ابناءهــا املســمى 

ابــو يونــان )صاحــب مطاعــم همركــر ابــو يونــان يف بغــداد(.

Marona :18- قرية مرونا
ــاء شــعبنا  تقــع عــى الطريــق العــام بــن قضــاء ســميى وقضــاء زاخــو. ســكنها أبن
عــام 9	9	 باالتفــاق مــع مالــك القريــة املدعــو عبــد الرحمــن بيــك مــن ســكنة املوصــل 
ــارة عــن أرايض زراعيــة غــري مســكونة وغــري مزروعــة ولعــدم  حيــث كانــت القريــة عب
ــذا  ــى ه ــا وع ــي لزراعته ــد عض ــة إىل جه ــت األرايض بحاج ــة كان ــر اآلالت الزراعي توف
ــاء )7	( داراً  ــم بن ــك األرض، وت ــبة 0	% ملال ــة األرض بنس ــاق لزراع ــرى االتف ــاس ج األس
ــى عــام 956	 حيــث غادروهــا بعــد أن ازدادت  ــة حت ســكنتها أكــر مــن أربعــون عائل
ضغوطــات املــاك عليهــم ورغبتــه يف ترحيلهــم مــن القريــة بعــد أن اســتصلحوا أراضيهــا 
ورأى وفــرة إنتاجهــا، وســكنوا بعدهــا قريــة جروانــة التابعــة للشــيخان، ويف عهــد النظــام 
الســابق تــم بنــاء مجمــع يف قريــة مرونــا ســكنه العــرب وافديــن مــن إطــراف املوصــل، 

مــا لبثــوا أن تركوهــا بعــد ســقوط النظــام 	00	 ليحــل محلهــم األكــراد. 
والجديــر بالذكــر هنــا حــول ملكيــة القــرى واألرايض الزراعيــة التــي ملكهــا شــعبنا 
أيــام الدولــة العثانيــة كانــت عرضــة لنــزع ملكيتهــا وتســجيلها بأســاء األغــوات األكــراد 
ــا  ــل أصحابه ــرد أو مقت ــد ط ــوة بع ــايل أو عن ــاب الع ــن الب ــة م ــرب هب ــكات الع أو البي
ــن  ــن املتنفذي ــاوي م ــة رش ــي الدول ــى موظف ــد تلق ــة بع ــجيلها خلس ــن أو تس الرشعي
والشــخصيات املقربــة مــن الباشــاوات األتــراك، بــدون علــم أصحابهــا، حتــى إحصــاء عــام 
957	 الــذي اســتند عليــه قانــون اإلصــاح الزراعــي يف عهــد عبــد الكريــم قاســم الــذي 

جــاء يف صالــح الفــاح بالضــد مــن اإلقطــاع ووضــع حــداً لتجاوزاتهــم واضطهاداتهــم.
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قرى ناحية مانكيش وتوابعها

 MANGESH REGION

 Mangesh :1- قرية مانكيش

ــذا  ــل ه ــت مرتبطــة قب ــام 0	9	 وكان ــة ع ــش تأسســت الناحي ــة مانكي ــز ناحي مرك

التأريــخ بناحيــة الداووديــة املرتبطــة بقضــاء العاديــة ثــم أصبحــت مركــزا لقــرى منطقة 

ــام 969	، كان  ــي أصبحــت بدورهــا محافظــة ع ــة لقضــاء دهــوك والت الدوســي التابع

عــدد الــدور يف القريــة قبــل أن تصبــح مركــز ناحيــة عــى )0		( دارا ســكنية تتوســطها 

ــا  ــام 7	9	 )95		( أم ــدد ســكانها حســب إحصــاء ع ــغ ع ــس، وبل ــار كيوركي كنيســة م

ــة عــام 965	 كان قــد أنخفــض إىل )959( نســمة وهــو انخفــاض واضــح  تعــداد الناحي

بســبب الهجــرة إىل املــدن بعــد أحــداث عــام 	96	.
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ارتفــع عــدد ســكانها إىل )90		( شــخصا عــام 970	 بعــد هجــرة األكــراد املجاوريــن 

إليهــا والذيــن أصبحــوا اليــوم أهــل الــدار بعــد أن كانــوا مهاجريــن يف القريــة وال يرغبــون 

بالعــودة إىل قراهــم علــا أنهــم يســتغلون اراضيهــم الزراعيــة يف قراهــم إضافــة إىل 

تجاوزاتهــم عــى أرايض أهــل مانكيــش ويســكنون يف بيوتهــم مدعومــن مــن قبــل الحكومة 

الكرديــة وبعــض املســتكردين مــن أهــل القريــة واملنتفعــن، ويعــاين أهــل القريــة الظلــم 

واالضطهــاد عــى أيــدي األكــراد لــرك مــا تبقــى لهــم مــن أرايض ومســاكن لتكريدهــا كليــا، 

وتعتــر مانكيــش مــن القــرى اآلشــورية القدميــة والتــي عــر فيهــا عــى منحوتــات أثريــة 

يعــود تأريخــا إىل عهــد حلــف وأريــدو )000	 – 500	( ســنة قبــل امليــاد.

 كــا يوجــد يف جنــوب القريــة آثــار لديــر )مــار مــاري( ويحتمــل أن الشــهيد )مــار 

قــرداغ( تعمــذ يف الديــر عــى يــد الناســك )مــار عوديشــو( ويحتمــل دخــول املســيحية إىل 

القريــة منــذ القــرن األول للمســيحية، تعرضــت القريــة يف تأريخهــا إىل غــزوات الطامعــن 

ونكبــات وأوبئــة، ومل تشــهد القريــة الطأمنينــة يف تأريخــا قدميــا وحديثــا حيــث تعــرض 

أهلهــا إىل القتــل واالغتيــال منــذ بدايــة الخمســينات حيــث يربــوا عــدد الذيــن اغتيلــوا 

عــى أيــدي مجهولــن األربعــن شــخصا كان أبرزهــم )ريــس حنــا( مختــار القريــة الــذي 

أغتالــه األكــراد يف نهايــة الخمســينات بســبب دفاعــه عــن مصالــح القريــة ومنعــه األكــراد 

مــن التجــاوز عــى أرايض القريــة.
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املغفور له املرحوم حنا ميخو مختار قرية مانكيش

انتقل إىل جوار ربه غدراً يوم األحد املصادف 19 / 6 / 1955

كــا اغتيــل كل مــن املهندس فرنســيس يوســف شــابو مــن كــوادر الحركــة الدميقراطية 
اآلشــورية وعضــو الرملــان الكــردي بســبب مواقفــه القوميــة يف محاوالتــه الســرجاع القــرى 
املســتكردة ورفــع التجــاوز عنهــا عــام 	99	. واغتيــل أيضــا الزار ميخــو )ابــو نصــري( مــن 
كــوادر الحــزب الشــيوعي العراقــي بعــد 5	 يومــا مــن اغتيــال املهنــدس فرنســيس والقتلــة 
معروفــن ومل يتخــذ ضدهــم أي إجــراء يذكــر، واُختتــم مسلســل االغتيــاالت عــام 997	 بعد 
قتلهــم لســتة مــن شــباب القريــة والتــي ســجلت الجرمية باســم مجهولــن يف حــزب العال 
الكردســتاين، ويبلــغ عــدد الســاكنن يف القريــة اليــوم قرابــة )50	( عائلــة وأضعــاف هــذا 
العــدد يعيشــون يف أنحــاء متفرقــة مــن العــراق والكثــري يف املهجــر، ويبلــغ عــدد األكــراد 
ــاء القريــة اللــواء الركــن ســعيد  املتجاوزيــن ضعــف عــدد أهــل القريــة واشــتهر مــن أبن
حمــو قلــو قائــد الفرقــة الرابعــة الــذي أشــهر والــده االســام بعــد أقرافــه جرميــة قتــل يف 

القريــة والتجــأ إىل قصبــة تلعفــر وهــو أبــن عــم املطــران الراحــل حنــا قلــو. 
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 GondKosa :2- قرية كوندكوسا

تعدادهــم )6		( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	(، وهــي قريــة آشــورية تابعــة 

ــاء  ــام 		9	 أثن ــة ع ــكنتها )70	( عائل ــور س ــر الخاب ــى نه ــع ع ــش تق ــة مانكي لناحي

ــام  ــاث أي ــة لث ــث حــورصت القري ــة حي ــو ومذبحــة ســميل الدموي ــك ياق انتفاضــة مال

متتاليــة مــن قبــل عشــائر األكــراد الدوســكية لغــرض ســلب ونهــب وحــرق وقتــل مــن 

يف القريــة كــا حصــل للعديــد مــن القــرى يف تلــك الفــرة ولكــن إرصار جميــع رجــال 

ــع األكــراد مــن  ــذي من ــى أخــر نفــس هــو االمــر ال ــال حت ــة عــى املقاومــة والقت القري

الهجــوم عــى القريــة وقــد وقفــت بعــض العوائــل الكرديــة إىل جانبهــم أمثــال حجــي 

خالــد مــن قريــة أكالــه املجــاورة، وبــدأت الهجــرة تــدب يف أوصــال القريــة بعــد عــام 

ــات االنفــال  	96	 واالحــداث التــي تعرضــت إليهــا املنطقــة حتــى عــام 988	 يف عملي

الســيئة الصيــت حيــث هدمــت القريــة واُحرقــت مــن قبــل الســلطة ومســاعدة األكــراد 

ــال  ــاء وأطف ــاال ونس ــة رج ــل القري ــن أه ــردا م ــى )		( ف ــض ع ــي القب ــان، وألق الفرس
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ــوس  ــا باك ــة توم ــار القري ــم مخت ــن بينه ــوم وم ــم إىل الي ــر له ــن وال أث ــوا مفقودي ال زال

وعائلتــه بالكامــل، وقــد تعرضــت القريــة إىل اغتيــال عــدد مــن رجاالتهــا غــدرا وخيانــة، 

كــا أشــتهر مــن بينهــم الخــوري زيــا بوبــو دوباتــو الــذي أصبــح راعيــا لكنيســة املــرشق 

ــش  ــن بط ــرب م ــى ه ــا حت ــوى وتوابعه ــة نين ــينات يف محافظ ــة الخمس ــورية بداي اآلش

النظــام عــام 985	 إىل مقــرات الحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية ومنهــا إىل إيــران حيــث 

وافــاه األجــل أواخــر عــام 989	 وحــر عــدة مؤمتــرات دوليــة وإقليميــة فضــح النظــام 

الصدامــي ومارســاته تجــاه شــعبنا اآلشــوري والعراقــي.

وقــد عــادت إىل القريــة قرابــة )0	( عائلــة بعــد عــام 	99	 مــن مجمــوع )00	( أو أكر 

يعيشــون يف مناطــق متفرقــة مــن العــراق واملهجــر ومــا زالــت الطريــق إليهــا غــري مبلطــة 

وغــري مــزودة بالكهربــاء عكــس القــرى الكرديــة املحيطــة بالقريــة التــي تتمتــع بجميــع 

االمتيــازات والخدمــات وهــو حــال معظــم قرانــا اآلشــورية فهــي املهملــة واملضطهــدة مــن 

الجميــع. إضافــة إىل التجــاوزات الكثــرية عــى أرايض القريــة الزراعيــة بعــد عــام 	99	 مــن 

قبــل األكــراد املجاوريــن واملدعومــن مــن الحكومــة الكرديــة والتــي ال يجدون عندهــا آذان 

صاغيــة إىل اضطهاداتهــم رغــم املراجعــات العديــدة والشــكاوى املتكــررة. 
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 Majel Makhte :3 - قرية مجل مختى
تركــت القريــة وســافر مــن تبقــى مــن أهلهــا إىل ســوريا بعــد مذبحــة ســميى عــام 

		9	 وتــم اســتيطان القريــة مــن قبــل األكــراد بعــد هــذا التأريــخ.

 Dear Kishnik :4- قرية ديركشنيىك
تركــت القريــة وســافر مــن تبقــى مــن أهلهــا إىل ســوريا بعــد مذبحــة ســميى عــام 

		9	 وتــم اســتيطان القريــة مــن قبــل األكــراد بعــد هــذا التأريــخ.

Dearke :5- قرية ديرىك
تركــت القريــة وســافر مــن تبقــى مــن أهلهــا إىل ســوريا بعــد مذبحــة ســميى عــام 

		9	 وتــم اســتيطان القريــة مــن قبــل األكــراد بعــد هــذا التأريــخ.

 Karpel :6- قرية كربل
ــم  ــا وت ــودوا إليه ــام 		9	 ومل يع ــميى ع ــة س ــداث مذبح ــد أح ــة بع ــت القري ترك

ــخ. ــد هــذا التأري ــراد بع ــل األك ــن قب ــتيطانها م اس

 Ala Keena :7- قرية آله كينا

وإســمها يعنــي باآلشــورية )اإللــه الصــادق( تركهــا أهلهــا بعــد مذبحة ســميى عــام 		9	 

وســافر مــن تبقــى منهــم إىل ســوريا وتم اســتيطان القريــة من قبــل األكراد بعــد هــذا التأريخ.

 Chem Kare :8- قرية جم كارى
ــل إىل  ــدو أنتق ــو الون ــو عوديش ــكنها املدع ــا س ــة كندكوس ــدود قري ــن ح ــع ضم تق
قريــة كندكوســة عــام 		9	 خوفــا مــن هجــوم األكــراد واســتوىل عليهــا املدعــو حجــي 
رسحــان قادمــا مــن قريــة قلعــة شــيخو يف بــرواري بــاال بعــد عــام 	96	 وال زال يســتغل 

أراضيهــا حتــى يومنــا هــذا.

 Gond Naze :9- قرية كندنازى

تقــع ضمــن حــدود قريــة كندكوســة أنتقــل أهلهــا إىل قريــة كندكوســة عــام 		9	 

ــة  ــل اآلشــورين يف قري ــن قب ــا م ــت تســتغل أراضيه ــراد وال زال ــن هجــوم األك ــا م خوف

كندكوســة.
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قرى ناحية زاويته قضاء دهوك

ZAWITA REGION

 Korekavana :1- قرية كورى كفانا

ســكن القريــة قرابــة )50	( عائلــة آشــورية تســكن يف )95( دارا ســكنية قبــل 

انتفاضــة 		9	 التــي قادهــا مالــك ياقــو حيــث التحــق معظمهــم مــع قائدهــم وهاجــروا 

إىل ســوريا وبقــي القليــل منهــم يف القريــة مــن الذيــن مل يشــركوا مــع مالــك ياقــو، وقــد 

تعرضــت القريــة بعــد عــام 	96	 إىل اضطهــادات متكــررة مــن قبــل الســلطة واألكــراد 

املوالــن لهــا، مــا أدى إىل هجرتهــم والعــودة إليهــا بعــد اســتقرار الوضــع نســبيا.

ــة حيــث شــيدت الســلطة عــام  ــري مــن التجــاوزات عــى أرايض القري ــاك الكث  وهن

ــن قراهــم  ــن م ــراد املهجري ــن )600( دار إلســكان األك 976	 مجمــع ســكني يتكــون م

والذيــن بدورهــم قامــوا بالتجــاوزات عــى أرايض القريــة، كــا هنــاك تجــاوز مــن أهــايل 

قريــة زاويتــه املجــاورة عــى أرايض القريــة بعــد عــام 	99	 وهــي قريــة الشــهيد هرمــز 

مالــك جكــو الــذي ذاع صيتــه يف بدايــة الحركــة الكرديــة.

 Baroshkey :2- قرية بروشىك

وهــي قريــة الزعيــم اآلشــوري مالــك ياقــو حيــث تركهــا بعــد انتفاضــة عــام 		9	 

ودخــل األرايض الســورية مــع جاعتــه واســتغلت القريــة مــن قبــل اآلشــورين املجاورين 

يف قريــة كــورى كفانــا، وبعــد عــام 	99	 اســتوىل عليهــا اكــراد زاويتــه واســتغلوا أراضيهــا 

عنــوة وبدعــم مــن الحكومــة الكرديــة.
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Bagerey :3- قرية باكريى نصارى

ــث  ــو حي ــك ياق ــة مال ــراكهم يف انتفاض ــوريا الش ــام 		9	 إىل س ــكانها ع ــرب س ه

اســتوىل عليهــا األغــوات األكــراد الذيــن تعاقــدوا مــع بعــض العوائــل اآلشــورية للســكن 

فيهــا منــذ عــام 	95	 مناصفــة، ومل تتعــرض القريــة إىل عمليــات النهــب والســلب 

والحــرق، ويســكن القريــة اليــوم قرابــة )5	( عائلــة تســكن يف )8	( دارا مــن مجمــوع 

)60( عائلــة تعيــش يف مناطــق متفرقــة مــن العــراق وبالطبــع ال توجــد تجــاوزات عــى 

ــة. أرايض القري

 Babblo :4 - قرية بابلو

تعدادهــا )			( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	(، ســكنت القريــة )5	( عائلــة 

ــخ إىل  ــذا التأري ــد ه ــت بع ــث تعرض ــام 	96	 حي ــل ع ــة قب ــورية يف )6	( دار مبني آش

أعــال النهــب والســلب والحــرق والهــدم ثــاث مــرات كان أخرهــا عــام 988	 يف 

عمليــات األنفــال الســيئة الصيــت، ويبلــغ عــدد العوائــل التابعــة للقريــة حاليــا أكــر مــن 

ــة تقــوم باســتغال أرايض القريــة وزراعتهــا لكنهــم ال يســكنون  ــة، )7	( عائل )60( عائل

فيهــا ســوى ثــاث عوائــل حيــث يعــودون إىل مركــز محافظــة دهــوك حيــث أقامتهــم، 

هنــاك بعــض التجــاوزات عــى أرايض القريــة مــن قبــل األكــراد، وقــد أشــتهر يف القريــة 

ــوا  كل مــن )رايب أســايل – والخــوري شــموئيل – والقــس أســطيفان( وهــم اللذيــن بن

مــدارس لتعليــم لغــة األم والديــن.

ــع  ــة إىل صوام ــار يوســف، إضاف ــى م ــة تدع ــار لكنيســة قدمي ــة أث ويوجــد يف القري

للرهبــان، كــا عرفــت بالبطــل الشــهيد شــيبا هامــي الــذي أستشــهد يف قريــة هشــريىك 

يف معركــة غــري متكافئــة مــع قــوات النظــام ومرتزقتــه األكــراد عــام 	98	 ويعتــر مــن 

الشــهداء األوائــل للحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية الــذي أنتحــر بعــد أن أصيــب وأستشــهد 

صديقــه البطــل ســنخو حتــى ال يقــع أســريا بيــد العــدو.
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منطقة نريوا وريكان

NERWA REKAN REJION

Bash :1- قرية باش

بلــغ عــدد نفوســها )50	( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	(، تقــع بالقــرب مــن 

الحــدود الركيــة يف كى ضيــق يســمى باســمها )كي بــاش( ســكنتها قبائــل آشــورية منــذ 

القــدم بلــغ عــدد مســاكنها )6	( دارا وعــدد عوائلهــا أكــر مــن )60( عائلــة عــام 	96	 

عندمــا بــدأت الهجــرة نتيجــة لألحــداث التــي وقعــت بعــد هــذا التأريــخ وتــم ترحيــل 

القريــة وتهديــم مبانيهــا عــام )977	( تطبيقــا لسياســة أخــاء الرشيــط الحــدودي مــن 

الســكان، عــادت إليهــا )0	( عائلــة عــام 	98	 بعــد نشــوب الحــرب العراقيــة االيرانيــة 

ــث هــرب  ــام )988	( حي ــى ع ــل الســلطة حت ــن قب ــة محــذورة م ــار املنطق ــم اعتب رغ

الجميــع إىل تركيــا. وعــادت بعــض العوائــل مــن القريــة بعــد عودتهــم وتســليم أنفســهم 

ــا  ــان عفــو صــدر عــن الســلطة وكان مصريهــم الفقــدان وإىل يومن إىل الســلطة بعــد بي

ــة يعيشــون يف مناطــق  ــة أكــر مــن )0		( عائل ــل القري ــوم عــدد عوائ ــغ الي هــذا ويبل

ــد  ــبب تواج ــة بس ــودوا إىل القري ــر ومل يع ــة يف املهج ــراق و)6	( عائل ــن الع ــة م متفرق

مليشــيات حــزب العــال الكردســتاين يف املنطقــة.

 Weela :2- قرية ويال

ــرى اآلشــورية القدميــة والصغــرية،  ــن الق ــر م ــاش وتعت ــة ب ــع عــى شــالها قري تق

ــا  ــدد عوائله ــغ ع ــام )957	(، وبل ــاء ع ــب إحص ــمة حس ــها )59( نس ــدد نفوس ــغ ع بل

)6	( عائلــة يســكنون يف )9( بيــوت ســكنية عــام 	96	، تــم تهجــري القريــة عــام 977	 

ــا بســبب  ــن الســكان ومل يعــودوا إليه ــط الحــدودي م لشــمولها بسياســة إخــاء الرشي

ــوم  ــا الي ــغ عــدد عوائله تواجــد مليشــيات حــزب العــال الكردســتاين يف املنطقــة، ويبل

)0	( عائلــة يعيشــون جميعــا يف مناطــق متفرقــة مــن العــراق وال يوجــد مــن هــو خــارج 

العــراق.
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 Lower Neroa :3- قرية نريوا السفى

تقــع عــى الحــدود الركيــة، بلــغ عــدد نفوســها )9		( نســمة حســب إحصــاء عــام 

ــام 	96	،  ــكنية ع ــكنون يف )5	( دارا س ــة يس ــا )		( عائل ــدد عوائله ــدر ع )957	(، وق

تــم تهجــري القريــة مــن قبــل الســلطة عــام )977	( لشــمولها بسياســة إخــاء الرشيــط 

ــون يف  ــة يعيش ــة )70( عائل ــوم قراب ــا الي ــدد عوائله ــغ ع ــكان ويبل ــن الس ــدودي م الح

مناطــق متفرقــة مــن العــراق ومل يعــودوا إىل قريتهــم بســبب تواجــد مليشــيات حــزب 

العــال الكردســتاين يف منطقتهــم وال يوجــد لهــم مــن هــو يف املهجــر.

 Karo :4- قرية قارو

مــن القــرى اآلشــورية املســكونة قدميــا ويوجــد فيهــا أثــار ديــر قديــم يســمى )مــار 

ــا  ــام 	96	 عندم ــكنية ع ــة يعيشــون يف )8	( دار س ــا )		( عائل ــدد عوائله ــغ ع زكا( بل

بــدأت الهجــرة تدريجيــا إىل عــام 977	 عندمــا تــم ترحيــل القريــة وحرقهــا نهائيــا مــن 

قبــل الســلطة لشــمولها بسياســة إخــاء الرشيــط الحــدودي مــن الســكان. وقــد عــادت 

إليهــا بعــض العوائــل عــام 	98	 أثنــاء الحــرب العراقيــة اإليرانيــة إىل عــام 988	عندمــا 

ــا  ــا أهله ــودوا إليه ــت، ومل يع ــيئة الصي ــال الس ــات االنف ــرى يف عملي ــرة أخ ــت م هدم

ــن  ــن ب ــرف م ــم، وع ــتاين يف منطقته ــال الكردس بســبب تواجــد مليشــيات حــزب الع

ــذي  ــورية وال ــرشق اآلش ــة امل ــوك لكنيس ــية ده ــي أبرش ــوس راع ــوري بليب ــا الخ أهله

ــا. يســكنها حالي

 Heash :5- قرية هيش

تعتــر مــن القــرى اآلشــورية الكبــرية يف املنطقــة حيــث بلــغ تعدادهــا )86	( نســمة 

ــة يعيشــون يف )		( دارا  ــا )80( عائل ــغ عــدد عوائله ــام )957	(، وبل حســب إحصــاء ع

ســكنية عــام 	96	 عندمــا بــدأت الهجــرة التدريجيــة نتيجــة لألحــداث التــي مــرت بهــا 

املنطقــة وقــد هجرهــا ســكانها بعــد هــذا التأريــخ نتيجــة ملوقفهــم مــن البــارزاين والــذي 

ــا  ــا أهله ــارزاين ومل يعــودوا إليه ــكان الكــردي واملعــادي للب توافــق مــع آغــا منطقــة ري

ــوم نتيجــة لتواجــد مليشــيات حــزب العــال الكردســتاين يف  ــك الحــن وإىل الي ــذ ذل من
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ــة  ــة يعيشــون يف مناطــق متفرق ــة )50	( عائل ــوم قراب ــغ تعدادهــم الي ــم، ويبل منطقته

مــن العــراق و )5	( عائلــة تعيــش يف املهجــر.

 Istip :6- قرية أستب

تقــع يف منطقــة ريــكان الحدوديــة مــع تركيــا، بلــغ عددهــم )7	( عائلــة يعيشــون 

يف )		( دارا ســكنية عــام 	96	 هجروهــا بعــد هــذا التأريــخ نتيجــة ملوقفهــم املتوافــق 

مــع آغــا ريــكان الكــردي املعــادي للبــارزاين، ســكن معظمهــم مدينــة تلكيــف واملوصــل 

ــة  ــة )50	( عائل ــوم قراب ــم الي ــغ عدده ــث يبل ــن حي ــع األماك ــوا إىل جمي ــا توزع ومنه

ــة مــن العــراق، ومل  ــة يعيشــون يف مناطــق متفرق ــة يف املهجــر والبقي تعيــش )		( عائل

يعــودوا إليهــا اليــوم بســبب تواجــد مليشــيات حــزب العــال الكردســتاين يف منطقتهــم.

 Medan :7- قرية ميدان

بلــغ تعدادهــم )		( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	(، وبلــغ عــدد عوائلهــا )9( 

ــخ  ــذا التأري ــد ه ــا بع ــث هجروه ــام 	96	 حي ــكنية ع ــكنون يف )	( دور س ــل يس عوائ

نتيجــة ملوقفهــم املتوافــق مــع آغــا منطقــة ريــكان الكــردي واملعــادي للبــارزاين حيــث 

ســكنوا مدينــة تلكيــف واملوصــل ومنهــا توزعــوا إىل مناطــق مختلفــة مــن العــراق حيــث 

يبلــغ تعدادهــم اليــوم قرابــة )0	( عائلــة تعيــش )	( عوائــل يف املهجــر، ومل يعــودوا إىل 

قريتهــم إىل اليــوم بســبب تواجــد مليشــيات حــزب العــال الكردســتاين يف منطقتهــم.

 Derikne :8- قرية ديركني

ــمى  ــة تس ــع يف منطق ــام )957	(، وتق ــاء ع ــب إحص ــمة حس ــا )0		( نس تعداده

ــر مــن  ــكان، وتعت ــريوا ري ــا ون ــل متــن وهــي عــى طريــق صبن ــل يف منتصــف جب بنهي

القــرى اآلشــورية املوغلــة يف القــدم واملعروفــة بصناعــة األواين الفخاريــة حيــث ميــارس 

ــة  ــة بسياس ــذه القري ــمل ه ــذا، مل تش ــا ه ــة إىل يومن ــذه املهن ــا ه ــن أهله ــد م العدي

أخــاء الرشيــط الحــدودي حيــث بقيــت مســكونة مــن قبــل )0	( عائلــة إىل عــام 988	 

ــا يف  ــن أبنائه ــد م ــد العدي ــت، وفق ــيئة الصي ــال الس ــات األنف ــت يف عملي ــث هدم حي
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هــذه العمليــات، عــرف عــن القريــة بأنهــا تعرضــت قدميــا إىل هجــرات وغــزوات عديــدة 

ــة  ــغ أكــر مــن )550( عائل ــث بل ــاد عــدد ســكانها حي وألســباب مختلفــة أحدهــا الزدي

وكان يوجــد فيهــا )7( كنائــس وأديــرة تقــام املراســيم فيهــا جميعــا ويف آن واحــد، واخــرى 

للعمــل يف صناعــة األواين الفخاريــة يف مناطــق مختلفــة حيــث تــم التعــرف عــى بعــض 

العوائــل التــي تعمــل بهــذه الصناعــة يف عينــكاوا وشــقاوة ومناطــق أخــرى مــن العــراق 

وكان أهلهــا عــى عاقــة تبــادل الســلع مــع القــرى اآلشــورية يف تيــارى وهــكاري وجميــع 

قــرى املنطقــة، ومل يعــد إليهــا أهلهــا البالــغ عددهــم أكــر مــن )50	( عائلــة موزعــن 

يف مناطــق متفرقــة مــن العــراق بســبب تواجــد مليشــيات حــزب العــال الكردســتاين 

.)P.K.K(
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قرى قضاء الشيخان

SHEKHAN CONSTITUENCY VILLAGES

 

قضاء شيخان

 AIN SEFNE :1- قصبة عن سفني

وهــي مركــزاً لقضــاء الشــيخان ســكنتها اكريــة يزيديــة وأكــر مــن خمســن عائلــة 

آشــورية مســيحية بلــغ تعــداد القصبــة )867( نســمة حســب إحصــاء عــام 957	 ويقــدر 

عــدد العوائــل اآلشــورية املســيحية التابعــة لقصبــة عــن ســفني بحــوايل )600( عائلــة ال 

زالــت تعيــش أكــر مــن )00	( عائلــة داخــل القصبــة والبقيــة موزعــن يف أنحــاء متفرقــة 

مــن العــراق وقســم منهــم يف املهجــر. والجديــر ذكــره بــان اســم عــن ســفني هــو اســم 
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آشــوري يعنــي عــن الســفينة ويقصــد بهــا ســفينة نــوح حيــث إن الــوادي الــذي تجــري 

فيــه العــن أتخــذ شــكاً يشــبه الســفينة وهــو مــا يقولــه معظــم أهــايل القصبــة حــول 

ــوادي بعــد  ــي رســت يف هــذا ال ــوح الت ــذي جــاء مــن ســفينة ن التســمية ومصدرهــا ال

الطوفــان واســتمرت عــن الســفينة بالتدفــق إىل يومنــا هــذا.

 ZAHEERA :2- قرية زهرية

ســكنها االشــوريون وبلــغ تعدادهــا )67( شــخصاً حســب إحصــاء عــام )957	( 

هجرهــا أهلهــا بعــد عــام 	96	 بســبب أحــداث الشــال ســكنها اليزيديــون بعــد التاريخ 

املذكــور وهــي تقــع بالقــرب مــن قريــة باعــذرا والتابعــة لقضــاء الشــيخان.

 KAVNA KOLKA :3- قرية كفنا كولكا

تقــع بالقــرب مــن قريــة باعــذرا ســكنتها )		( عائلــة آشــورية قبــل أن يهجروهــا عــام 

	96	 بســبب أحداث الشــال.

 KARANJOCK :4- قرية كرنجوك

يســكنها اليــوم قرابــة )0	( عوائــل آشــورية بعــد أن هجرهــا الكثــري بســبب االوضــاع 

االمنيــة غــري املســتقرة بعــد أن ســكنتها )5	( عائلــة قبــل عــام )	96	(.

 DASHQOTAN :5- قرية داشقوتان

تســكنها اليــوم )5( عوائــل آشــورية بعــد أن هجرهــا الكثــريون مــن أهلهــا بســبب 

االوضــاع االمنيــة غــري املســتقرة حيــث بلــغ ســاكنيها قرابــة )0	( عائلــة قبــل عــام 	96	 

وتعدادهــم )8		( نفــس حســب إحصــاء عــام 957	.

 GARMAWA :6- قرية كرماوا

ــا بســبب  ــريون مــن أهله ــل آشــورية بعــد أن هجرهــا الكث ــم )5( عوائ تســكنها الي

االوضــاع االمنيــة غــري املســتقرة حيــث بلــغ عددهــم قرابــة )5	( عائلــة قبــل عــام 	96	.

 AIN BAQARA :7- عن بقرة

ــا بســبب  ــريون مــن أهله ــة آشــورية بعــد أن هجرهــا الكث ــوم )		( عائل تســكنها الي

االوضــاع االمنيــة غــري املســتقرة وبلــغ تعدادهــم )65	( نفســاً حســب إحصــاء عــام 957	.
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 PEERO ZAWA :8- قرية بريوزاوا

مــا زالــت عــرشون عائلــة آشــورية تســكن القريــة بالرغــم مــن هجــرة البعــض منهــم 

ألســباب مختلفــة وقــد بلــغ تعدادهــا )90( شــخصا حســب إحصــاء 957	.

 CHERWANA :9- قرية جروانا

ــة بســبب  ــغ عددهــم )5	( عائل ــا اآلشــوريون البال ــل أهله ــة مــن قب هجــرت القري

أحــداث الشــال عــام 	96	 لعــدم اســتقرار الوضــع االمنــي ومل يعــد إليهــا أهلهــا وحاليــاً 

ــة  ــة والقري ــار آشــورية يف القري ــره هــو مشــاهدة آث ــر ذك ــون، والجدي يســكنها اليزيدي

تقــع بالقــرب مــن عــن ســفني / الشــيخان.

 AFREEVA :10- قرية افريفا

ــا  ــا أهله ــام )957	( هجره ــاء ع ــب إحص ــمة حس ــة )			( نس ــداد القري ــغ تع بل

اآلشــورين بعــد عــام 	96	 بســبب أحــداث الشــال ومل يعــد إليهــا أهلهــا حيــث 

ــراد. ــكنها األك يس

 KALEEKE :11- قرية كاليىك

بلــغ تعــداد القريــة )	5( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	( هجرهــا أهلهــا 

اآلشــورين بعــد عــام 	96	 ومل يعــد إليهــا أهلهــا حيــث ســكنها األكــراد إىل يومنــا هــذا.

 BE BOZE :12- قرية بيبوزى

تســكنها اليــوم )5	( عائلــة آشــورية حيــث هجرهــا الكثــريون بعــد عــام 	96	 وبلــغ 

تعدادهــم )		( نســمة حســب إحصــاء عــام 957	.

 LOWER PEIOSS :13- قرية بيوس السفى

بلــغ تعــداد نفوســها )		( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	( حيــث هجرهــا أهلهــا 

مرغمــن بعــد أحــداث الشــال عــام 	96	 ومل يعــد إليهــا أهلهــا حيــث اســتغلت القريــة 

ــة عــى  ــن واألكــراد ومبســاعدة االنظمــة املتعاقب ــل اليزيدي ــخ مــن قب بعــد هــذا التاري

حكــم العــراق وإىل يومنــا هــذا.
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UPPER PEIOSS  :14- قرية بيوس العليا

بلــغ تعــداد نفوســها )			( نســمة حســب إحصــاء عــام 957	 وهــي قريــة مجــاورة 

لشــقيقتها بيــوس الســفى وتشــتهر القريتــن بأراضيهــا الزراعيــة الشاســعة والتــي 

ــال  ــداث الش ــبب أح ــا بس ــرة أهله ــد هج ــن بع ــراد واليزيدي ــل األك ــن قب ــتغلت م اس

عــام 	96	 ومبســاعدة االنظمــة املتعاقبــة عــى حكــم العــراق وهــو حــال معظــم القــرى 

ــن لعــدم اســتقرار الوضــع األمنــي يف املنطقــة. اآلشــورية التــي تركهــا أهلهــا مجري

 DEEDAVAN :15- قرية ديدافان

قريــة صغــرية مشــركة مــع األكــراد تقــع بالقــرب مــن قريــة باعــذرا هجرهــا أهلهــا 

اآلشــورين بســبب أحــداث الشــال بعــد عــام 	96	 ومل يعــودوا إليهــا بعــد هــذا التاريخ.

 KHEERAVAN :16- قرية خريافان

قريــة مشــركة أيضــا مــع األكــراد بلــغ تعدادهــا )7	( نســمة حســب إحصــاء عــام 

957	هجرهــا أهلهــا اآلشــورين بســبب أحــداث الشــال عــام 	96	 ومل يعــودوا إليهــا 

بعــد هــذا التاريــخ.

 JARAHIYA :17- قرية جراحية

بلــغ تعــداد ســكانها مــن اآلشــورين الجيلــو)	9	( نســمة حســب إحصــاء عــام 975	 

تركهــا أهلهــا بعــد عــام 	96	 بســبب أحــداث الشــال وعــدم اســتقرار الوضــع وهــي 

مســكونة االن مــن قبــل اليزيديــن.

 NASEERIYA :18- قرية نصريية

بلــغ تعــداد ســكانها مــن اآلشــورين الجيلــو )79( نســمة حســب إحصــاء عــام 957	 

ــتغل  ــث تس ــا حي ــودوا إليه ــال ومل يع ــداث الش ــبب أح ــام 	96	 بس ــد ع ــا بع تركوه

القريــة مــن قبــل اليزيديــن.

 BADRIYA :19- قرية بدرية

بلــغ تعدادهــا مــن االشــورين الجيلــو )		( نســمة حســب إحصــاء عــام 957	 تركهــا 
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ــتغلت  ــث اس ــا حي ــودوا إليه ــال ومل يع ــداث الش ــبب أح ــام 	96	 بس ــد ع ــا بع أهله

القريــة مــن قبــل العــرب الذيــن يســكنوها إىل يومنــا هــذا.

 BENDWAYA :20- قرية بندوايا

تركــت القريــة مــن قبــل أهاليهــا بعــد عــام 	96	 تدريجيــاً بســبب األحــداث 

ــة منهــم وحــل محلهــم العــرب  ــا والقريب ــث ينتمــون إليه ــة ألقــوش حي وســكنوا مدين

مبعاونــة األنظمــة املتعاقبــة وقــد تركوهــا بعــد ســقوط نظــام صــدام ويحــاول أهاليهــا 

ــا. ــاء بعــض املشــاريع الســياحية فيه ــة وبن ــا ثاني ــودة إليه الع

 MAKNAN :21- قرية ماكنان

تقــع بالقــرب مــن ســايلو فايــدة بلــغ تعدادهــا )80( نســمة حســب إحصــاء عــام 

ــرب  ــم الع ــام 	96	 بســبب أحــداث الشــال ليحــل محله ــد ع ــا بع ــا أهله 957	 تركه

ــع عــام 	00	. ــن تركوهــا بعــد ســقوط صــدام ربي الذي

 TAFTIAN :22- قرية طفطيان

تركهــا أهلهــا بعــد أحــداث الشــال عــام 	96	 وبلــغ عددهــم )			( نفســاً حســب 

إحصــاء عــام 957	، ومل يعــودوا إليهــا حيــث ســكنها اليزيديــون وإىل يومنــا هــذا.

 KABARA :23- قرية كابارا

ــام 	96	  ــد ع ــا بع ــا أهله ــام 957	 تركه ــاء ع ــب إحص ــا )			( حس ــغ تعداده بل

بســبب أحــداث الشــال ومل يعــودوا إليهــا حيــث ســكنها اليزيديــون وإىل يومنــا هــذا.

 DER KHANISE :24- قرية ديرخنس

ــام 	96	  ــد ع ــا بع ــا أهله ــروش تركه ــة ات ــن ناحي ــرب م ــع بالق ــورية تق ــة آش قري

ــوم. ــذا الي ــخ وإىل ه ــذا التاري ــد ه ــراد بع ــكنها األك وس

 SHARAFIYA :25 – قرية رشفية

ــام 957	  ــاء ع ــب إحص ــمة حس ــا )09	( نس ــغ تعداده ــوش بل ــة ألق ــة لناحي تابع

ــة. ــة يف املنطق ــة منوذجي ــي قري ــة وه ــة )75( عائل ــوم قراب ــكنها الي ويس
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JAMBOUR :26- قرية جمبور

تابعــة لناحيــة ألقــوش بالقــرب مــن ناحيــة فايــدة بلــغ تعدادها )8	( نســمة حســب 

إحصــاء عــام 957	 واليــوم تســكنها قرابــة خمســن عائلــة آشــورية إضافــة إىل األكــراد 

واليزيديــة بعــد ان تــم تشــييد مجمــع ســكني لهــم يف القريــة حيــث اصبحــت القريــة 

مشــركة بعــد منتصــف الســبعينات.

KIRANA :27- قرية كرانا

تابعــة لناحيــة ألقــوش بلــغ تعــداد ســكانها )79( نســمة حســب إحصــاء 957	 تركهــا 

أهلهــا بعــد عــام 	96	 إثــر أحــداث الشــال اســتوطنت مــن قبــل األكــراد وإىل يومنــا 

هــذا.

Hazar Jot :28- قرية هزار جوت

ــة  ــكنت القري ــام )957	(، س ــاء ع ــب إحص ــمة حس ــكانها )78	( نس ــدد س ــغ ع بل

ــل عــام 	96	 حيــث تعرضــت إىل النهــب والســلب والحــرق  ــة قب أكــر مــن )5	( عائل

ــي  ــاة الت ــم املأس ــا رغ ــة نهائي ــوا القري ــن ومل يرك ــان الزيباري ــل فرس ــن قب ــداء م واالعت

ــام  ــا يف ع ــادوا إليه ــم ع ــا ث ــام 	97	 فهجروه ــة يف ع ــررت ثاني ــي تك ــا والت تعرضــوا له

975	 ومل يغادروهــا لحــد اآلن، وأرايض القريــة مناصفــة بــن ســكانها اآلشــورين واألكــراد 

ــف  ــة النص ــة القري ــود ملكي ــن وتع ــة األصلي ــكان القري ــن س ــرون م ــن ويعت الكوراني

الكــردي إىل محمــد ســليم شــويش، وهنــاك تجــاوز عــى أرايض القريــة مــن قبــل األكــراد 

الزيباريــن عــى كا القســمن مــن عــام 	96	 بوتــرية متزايــدة وحتــى يومنــا هــذا وهــم 

مدعومــن مــن قبــل كل الحكومــات املتعاقبــة عــى املنطقــة، يبلــغ عــدد عوائلهــا اليــوم 

قرابــة )50( عائلــة تعيــش )5	( عائلــة يف القريــة والبقيــة موزعــن يف مناطــق متفرقــة 

مــن العــراق.

 Armash :29- قرية أرماش

تعدادهــا )	0	( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	( وســكانها مــن اآلشــورين الذين 

تكثلكــوا ومــن عشــرية تخومــا، تعرضــت القريــة إىل أعــال التخريــب والنهــب والحــرق 

بعــد عــام 	96	 ولعــدة مــرات إىل عــام 987	 حيــث هدمــت مــن قبــل الســلطة ضمــن 
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خطــة إلســكانهم يف مجمــع قــرسي يف أتــروش، يبلــغ عــدد عوائلهــا اليــوم أكــر مــن )70( 

ــة )		(  ــة عــادوا إليهــا بعــد أذار	99	 وتوجــد قراب ــة يف القري ــة تعيــش )0	( عائل عائل

عائلــة يف املهجــر والبقيــة يعيشــون يف مناطــق متفرقــة مــن العــراق، وضحــت القريــة 

ــو كــورو – داؤد شــاول  ــل بت ــا نتيجــة األحــداث وهــا كل مــن جمي باثنــن مــن رجاله

يوســف.

 Azikh :30- قرية آزخ

ــاش املجــاورة  ــام )957	(، كشــقيقتها أرم تعدادهــا )78( نســمة حســب إحصــاء ع

ــرشون دارا  ــلب لع ــرق وس ــدم وح ــن ه ــام 	96	 م ــد ع ــه بع ــا تعرضت ــت إىل م تعرض

تســكنها قرابــة )50( عائلــة أســكنوا مجمــع أتــروش القــرسي بعــد هدمهــا نهائيــا عــام 

987	، عــادت إليهــا قرابــة )0	( عائلــة لتعيــش يف القريــة والبقيــة يعيشــون يف مناطــق 

متفرقــة مــن العــراق واملهجــر.

 Deze :31 - قرية دزى

ــاك  ــن أم ــح ســميل وأصبحــت م ــد أحــداث ومذاب هجرهــا ســكانها اآلشــورين بع

املدعــو إبراهيــم حــاج ملــو املــزوري والــذي أســكن فيهــا عوائــل آشــورية أخــرى تقــدر 

بأكــر مــن )90( عائلــة يســكنون يف )0	( دارا نزحــوا إليهــا مــن قريــة شــوادن التابعــة 

ــت  ــث تعرض ــام 987	 حي ــة إىل ع ــة مناصف ــل يف القري ــام 	97	 للعم ــو ع ــاء زاخ لقض

القريــة إىل الهــدم وتهجــري أهلهــا ضمــن خطــة إنشــاء مجمعــات ســكنية ويبلــغ عــدد 

عوائــل القريــة اليــوم أكــر مــن )00	( عائلــة يعيشــون يف مناطــق متفرقــة مــن العــراق 

مل تعــد إىل القريــة ســوى عائلــة واحــدة مــع )5	( عائلــة كرديــة لعــدم قناعتهــم بالعمــل 

مناصفــة يف القريــة.

 Attosh :32- قرية آطوش

بلــغ عــدد نفوســها )75( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	( مــن القــرى اآلشــورية 

القدميــة وتعرضــت يف عــام 965	 إىل النهــب والســلب والحــرق والتعــدي وتراجــع ســكنها 

حســب الظــروف السياســية وبقــي عــدد قليــل مــن العوائــل حتــى عــام 988	 عندمــا 

هدمــت مــن قبــل الســلطة يف عمليــات االنفــال الســوداء والســيئة الصيــت، وكان يســكن 
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القريــة قبــل عــام 	96	 قرابــة )5	( عائلــة ويبلــغ عددهــم اليــوم أكــر مــن )50( عائلــة 

ــراد  ــل األك ــن قب ــا م ــاوز عليه ــة متج ــراق والقري ــن الع ــة م ــق متفرق ــن يف مناط موزع

وهنــاك العديــد مــن عوائــل القريــة يرغبــون بالعــودة يف حالــة رفــع التجــاوز عــن القرية.

 Tellan:33- قرية تالن

ــري  ــام 	99	 بالرغــم مــن وجــود تجــاوز كب ــة بعــد ع ــة إىل القري ــادت )0	( عائل ع

ــراد. ــل األك ــة مــن قب ــة الزراعي عــى أرايض القري

 Malla Barwan:34- قرية مالبروان

تجاوز عى أرايض القرية من قبل األكراد

 Seeder :35- قرية سيدر

هجرت منذ عام 950	 ومل يعد إليها أهلها واستوىل عليها األكراد الزيبارين.

 Meze :36 - قرية ميزى

تعدادهــا )79	( نســمة حســب إحصــاء عــام )957	(، اســتوىل عليهــا األكــراد 

الزيباريــن بعــد عــام 	96	.

 Bedole:37 - قرية بيدوىل

مل يعد إليها أهلها واستوىل عليها األكراد بعد عام )	96	(.

 Bellan:38- قرية بالن

مــن القــرى اآلشــورية القدميــة والتــي اســتوطنت مــن قبــل األكــراد بعــد عــام 	96	 

نتيجــة إلحــداث الحركــة الكرديــة وتقــع بالقــرب مــن قريــة برتــا وقريــة تــان.

 Maghara :39- قرية مغارا

ــا بســبب اســتيطانها  ــا يف بحثن ــم ذكره ــة بعشــيقة قضــاء املوصــل وت ــة لناحي تابع

حديثــاً بعــد ســقوط صــدام حســن يف ربيــع 	00	 مــن قبــل األكــراد بدعــم مــن قبــل 

ــتاين. ــي الكردس ــزب الدميقراط الح
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أساء قسم من القرى اآلشورية التي أستكردت بعد مذبحة سميى عام )1933(

مالحظة: مل يأت ذكرها خالل البحث )حيث تم الحصول عليها عرب صفحات اإلنرتنت(

1- كواىش: Kowashey - قضاء سميل سكنتها عشرية تيارى العليا.

ChemJehaney :2- مجهاين

تابعة لقضاء سميل سكنتها عشرية تخوما وتيارى العليا.

3- كرفيى: Garvaly - تابعة لقضاء سميى سكنتها عشرية تخوما وتيارى العليا.

SarShorey :4- رسشورى

تابعة لقضاء سميى سكنتها عشرية تخوما وتيارى العليا.

5- قرصيزدين: Kaserezden - تابعة لقضاء سميل سكنتها عشرية باز.

6- لزكا: lazga - تابعة لقضاء سميى

7- ربيبية: Rabibyia - تابعة لقضاء سميى

8- تل زيت: TalZet - تابعة لقضاء سميى سكنتها عشرية تيارى العليا وتخوما.

9- ىب طريش: Betershy - تابعة لقضاء سميى سكنتها عشرية تيارى العليا وتخوما.

10- زينيات: Zeniyat - تابعة لقضاء سميى سكنتها عشرية الباز.

 )Sezary( Said Thaher :)11- سيزارى )سيد ظاهر

تابعة لقضاء سميى سكنتها عشائر آشورية مختلفة.
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ــائر  ــكنتها عش ــميى س ــاء س ــة لقض ــة(: Mansuriya - تابه ــىك )منصوري 12- مرسوري

ــة. ــورية مختلف آش

13- ادلب: Idleb - تابعةلقضاء سميى سكنتها عشائر آشورية مختلفة.

14- الوكا: Aloka - تابعة لقضاء سميى سكنتها مجموعة سارانايى.

15- قطبة: Kitba - تابعة لقضاء سميى سكنتها عشائر آشورية مختلفة.

16- كريى بان: Gereban - تابعة لقضاء دهوك سكنتها مجموعة املار بيشو.

17- ريكاوا: Rekawa - تابعة لقضاء دهوك سكنتها مجموعة املار بيشو.

18- بصوايا: Biswaya - تابعة لقضاء دهوك سكنتها مجموعة املار بيشو.

19- شيخدرا: Shekhidra  - تابعة لقضاء دهوك سكنتها مجموعة املار بيشو.

20- خرشينيا: Kharsheniya - تابعة لقضاء دهوك سكنتها عشرية الجيلو وماربيشو.

21- تلخش: Telkhish - تابعة لقضاء دهوك سكنتها مجموعة الكاور وماربيشو.

22- الوكا: Aloka - تابعة لناحية اتروش قضاء الشيخان سكنتها عشائر تيارى العليا.

23- يب كهى: Begahi - تابعة لناحية أتروش قضاء الشيخان سكنتها عشار تيارى العليا.

24- ىب تفرى: Betafrey - تابعة لناحية أتروش سكنتها عشائر تيارى العليا.

25- بــدر الديــن: Baderden - تابعــة لناحيــة أتــروش قضــاء الشــيخان ســكنتها عشــائر تيارى 

العليا.
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 Benaringee :26- ىب نارنىك

تابعة لناحية أتروش قضاء الشيخان سكنتها عشائر تيارى العليا.

 Kaberto :27- كربتو

تابعة لناحية فايدة قضاء دهوك سكنتها عشائر آشورية مختلطة.

28- كرشن: Karshen - تابعة لناحية باتيل قضاء زاخو سكنتها عشرية التخوما.

 Upper & Lower Basitkey :29- باسطىك عليا وسفى

تابعة لقضاء سميى سكنتها عشائر التخوما.

30- بامريى: Bameri - تابعة لناحية باتيل قضاء زاخو سكنتها مجموعة البوتان.

املصادر واملراجع:
مدينة دهوك للدكتور هاشم خضري الجنايب 1985.. 1

دليــل التعــداد العــام للســنة 1965 / بثالثــة عــر جــزءا كامــال – بغــداد / مديريــة . 2

تســجيل األحــوال املدنيــة العامــة. 

ــا- . 3 ــار توم ــر- كنيســة م ــز التحري ــة / مرك ــة الفكــر املســيحي / أعــداد مختلف مجل

املوصــل.

الخيانة الربيطانية لآلشورين / يوسف مالك الطبعة األوىل 1935.. 4

تاريخ القضية اآلثورية يف العراق / بقلم عبد املجيد حسيب القييس.. 5

مجموعة القوانن والقرارات الصادرة عن املجلس الوطني الكردستاين.. 6

منشورات ودراسات يف مواقع مختلفة من األنرتنيت.. 7

منكيش بن املايض والحارض / د. عبد الله مرقس رايب 1999.. 8

اآلشوريون بعد سقوط نينوى – املجلد الخامس/ هرمز أبونا1999.. 9

سفر آشيثا / عوديشو ملكو آشيثا 2002 / باللغة اآلشورية.. 10

زيارات وتحقيقات ميدانية.. 11
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جدول بدميوغرافية القرى اآلشورية املسيحية عى ضوء البحث

اسم القريةت
القضاء

الناحية

عدد 

النفوس 

إحصاء 

1957

تاريخ 

تهجري 

القرية 

األخري

عدد 

عوائل 

القرية 

الحايل

املالحظات

6000-----7680مدينةدهوك1

-----------دهوكمالطا2
الزالت خمسة عوائل آشورية 

تسكن القرية.

105دهوكماسيك3
بعد 

1961
-----

تم توزيع أراضيها عى األكراد 

بعد 1991.

4201986800ناحيةكاين ماىس4
عادت إليها 20 عائلة بعد عام 

.1991

2861978200كاين ماىسدورى5
عادت إليها 30 عائلة بعد عام 

.1991

1978100------كاين ماىسأقري6
مل يعودوا إليها بسبب 

.P.K.K التجاوزات ومليشيات

-----281978كاين ماىسملخثا7
مل يعودوا إليها بسبب 

.P.K.K التجاوزات ومليشيات

18197620كاين ماىسمغربيا8
مل يعودوا إليها بسبب تواجد 

.P.K.K مليشيات

197618-----كاين ماىسجم دوستينا9
مل يعودوا إليها بسبب تواجد 

.P.K.K مليشيات

2501976120كاين ماىسرسدشت10
مل يعودوا إليها بسبب تواجد 

.P.K.K مليشيات

25197820كاين ماىسىب تنورى11
مل يعودوا إليها بسبب تواجد 

.P.K.K مليشيات

74197820كاين ماىسبيقولىك12
مل يعودوا إليها بسبب 

تجاوزات األكراد.
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198850-----كاين ماىسجديدى13
تسكن القرية )25( عائلة 

اليوم.

1631988160كاين ماىستاشيش14
يوجد تجاوز، وتسكنها )25( 

عائلة اليوم.

80197870كاين ماىسماىئ15
)10( عوائل تسكن القرية 

اليوم.

1631978100كاين ماىسبشميايى16
)12( عائلة تعيش يف القرية 

اليوم.

45198840كاين ماىستوشمبي17
)6( عوائل تعيش يف القرية 

اليوم. قرية مشرتكة.

1671978150كاين ماىسديرشىك18
)20( عائلة تعيش يف القرية 

اليوم.

501976100كاين ماىسىب بالوك19
مل يعودوا إليها بسبب 

.P.K.Kالتجاوزات ومليشيات

92197640كاين ماىسخوارا20
مل يعودوا إليها بسبب 

.P.K.Kالتجاوزات ومليشيات

43197630كاين ماىسبوتارا21
مل يعودوا إليها بسبب 

.P.K.Kالتجاوزات ومليشيات

1941976100كاين ماىسهلوا22
مل يعودوا إليها بسبب 

.P.K.Kالتجاوزات ومليشيات

49198830كاين ماىسمريكا جيا23
)15( عائلة تعيش يف القرية 

اليوم.

1941988150كاين ماىسهيس24
)5( عوائل تعيش يف القرية 

مع الكثري من التجاوزات.

1901988150كاين ماىسكاين بالىف25
)5( عوائل تعيش يف القرية 

مع الكثري من التجاوزات

1281988200كاين ماىسموسكا26
)15( عائلة يف القرية مع 

الكثري من التجاوزات.
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130198870كاين ماىسباز27
)10( عوائل يف القرية مع 

الكثري من التجاوزات.

)10( عوائل تعيش يف القرية.103197860كاين ماىسجقال28

)10( عوائل تعيش يف القرية.51919781000كاين ماىسجلك29

)5( عوائل تعيش يف القرية.-----1691978كاين ماىسأيات30

-----1928----كاين ماىسهوريك31
استوىل عليها األكراد بعد هذا 

التأريخ.

-----1950----كاين ماىسدركى32
استوىل عليها األكراد بعد هذا 

التأريخ.

-----1970----كاين ماىسجميىك33
استوىل عليها األكراد بعد هذا 

التأريخ.

-------------كاين ماىسطروانش34
ملك األشورين ومل تسكن من 

قبلهم.

-----1942----كاين ماىسبازيفى35
استوىل عليها األكراد بعد هذا 

التأريخ.

-----1961----كاين ماىسىب كوزنىك36
استوىل عليها األكراد بعد هذا 

التأريخ.

رسسنك37
ناحية 

منطقة صبنا
1000مل ترحل

)150( عائلة يف القرية، يوجد 

تجاوزات كردية.

 5341987800رسسنكداؤودية38
)20( عائلة يف القرية، يوجد 

تجاوزات كردية.

بعض العوائل تعيش يف الخيم.----3621974رسسنكتن39

2921988300رسسنكدهي40
)20( عائلة تعيش يف القرية، 

مع تجاوزات كردية،
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104919871000رسسنكارادن41
)35( عائلة تعيش يف القرية، 

مع تجاوزات كردية.

150مل ترحل----رسسنكبيناثا42
)8( عوائل تعيش يف القرية، 

مع تجاوزات كردية.

450مل ترحل333رسسنكأينشىك43
)30( عائلة تعيش يف القرية، 

مع تجاوزات كردية.

)40( عائلة تعيش يف القرية.70مل ترحل186رسسنكبادرش44

1201977100رسسنكدهويك45
استوىل عليها األكراد بعد هذا 

التأريخ.

)15( عائلة تعيش يف القرية.238198760عاديةبليجاىن46

85198830رسسنكبوباوا47
مشرتكة مع األكراد وقوع 

أراضيها يف بحرية صدام.

300مل ترحل550عاديةكوماىن48
)100( عائلة تسكن القرية مع 

مجمع كردي.

-----3231988عاديةديرى49
)25( عائلة تعيش يف القرية 

مع تجاوزات كردية.

)30( عائلة تعيش يف القرية.4801988200عاديةىب بيدى50

استوىل عليها األكراد.-----1021961عاديةهمزية51

-----1973----عاديةكاين هجر52
استوىل عليها األكراد بعد هذا 

التاريخ.

3501961140رسسنكبرزني53
استوىل عليها األكراد بعد هذا 

التأريخ.

-----991961رسسنكرسدراوا54
استوىل عليها األكراد بعد هذا 

التأريخ.
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----------------475رسسنكسكرينى55

-----631961عاديةهاونتكا56
تم تكريد القرية بعد هذا 

التأريخ.

-----مل ترحل55عاديةماهوذى57
تم تكريد القرية بعد عام 

.1991

-----مل ترحل----رسسنكمريستك58
تجاوز عى القرية بعد عام 

.1991

-----1231961رسسنكطاشيىك59
استوىل عليها األكراد بعد هذا 

التاريخ.

-----مل ترحل619رسسنكاشاوا60
استوىل عليها األكراد بعد عام 

.1961

قضاءعادية

قضاءعقره61
تم تكريد القضاء بعد عام 

1961 تدريجيا.

كربيش س62
ناحية دينارتا 

قضاء عقرة
تم تكريدها بعد هذا التأريخ.-----1921961

كربيش ع63
ناحية دينارتا 

قضاء عقرة
تم تكريدها بعد هذا التأريخ.-----1821961

134196170دينارتادورية64
استولوا األكراد عى القرية 

بعد هذا التأريخ.

-----1955-----رسسنككوهانا65
تم تكريد القرية بعد عام 

.1977

1741987250عقراكشكاوا66
)30( عائلة يف القرية، مع 

تجاوزات كردية.

28198740رسسنكخليالىن67
)20( عائلة يعيشون يف القرية 

اليوم.



	00

127197470رسسنكجم سنى68
استولوا عليها األكراد بعد هذا 

التأريخ،

2101987200رسسنكهيزاىن. ع69
)50( عائلة تعيش يف القريتن 

ع. س.

----441987رسسنكهيزاىن. س70

88198780رسسنكشوىل71
)20( عائلة تعيش يف القرية 

مع التجاوزات الكردية.

911987100رسسنكبلمند72
)50( عائلة تعيش يف القرية 

مع التجاوزات الكردية.

198760-----رسسنكجم ربتي73
)25( عائلة تعيش يف القرية 

مع التجاوزات الكردية.

)12( عائلة تعيش يف القرية.69198730رسسنكمريويك74

)50(مل ترحل178عقراهزارجوت75
)15( عائلة يف القرية مشرتكة 

مع تجاوز كردي.

)40( عائلة تعيش يف القرية.)70(2041987اتروشارماش76

)20( عائلة تعيش يف القرية.)50(781987اتروشآزخ77

)200(1987----اتروشدزي78
عائلة آشورية واحدة و)15( 

عائلة كردية يف القرية.

)50(751988رسسنكاطوش79
مل يعد إليها أهلها بسبب 

تجاوز األكراد.

)40(951988رسسنكجم أرشت80
مل يعد إليها أهلها بسبب 

تجاوزات األكراد.

-----1961---أتروشمال بروان81
تجاوز عى أرايض القرية من 

األكراد.



	0	

----1961----اتروشتالن82
)30( عائلة عادت إليها بعد 

.1991

---------1961-------عقرابالن83
تم استيطانها من األكراد بعد 

هذا التاريخ

-----511961رسسنكجم جاىل84
مل يعد إليها أهلها واستوىل 

عليها األكراد.

-----1961----رسسنكصاوورا85
استوىل علية األكراد وهو 

مرعى للغنم )زوما(

-----2491961رسسنكأصن86
استوىل عليها األكراد بعد هذا 

التأريخ عنوة.

-----791961رسسنكأركن87
استوىل عليها األكراد بعد هذا 

التأريخ عنوة.

-----1961----رسسنكطالنيثا88
استوىل عليا األكراد بعد هذا 

التأريخ.

-----1950----رسسنكسيدر89
استوىل عليها األكراد بعد هذا 

التأريخ.

-----1791961رسسنكميزي90
استوىل عليها األكراد بعد هذا 

التأريخ.

-----1961-----رسسنكبيدوىل91
استوىل عليها األكراد بعد هذا 

التأريخ.

-----1950-----عقرارشمن92
مشرتكة أصبحت كردية بعد 

هذا التأريخ.

-----1961-----عقراكندكا93
استوىل عليها األكراد بعد هذا 

التأريخ.

-----1961-----عقراخردس94
استوىل عليها األكراد بعد هذا 

التأريخ.

-----1961-----عقراراس العن95
استوىل عليها األكراد بعد هذا 

التأريخ.
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-----1961-----عقراخربا96
استوىل عليها األكراد بعد هذا 

التأريخ.

------مل ترحل117عقرانوهاوا97
ال زالت ثالث عوائل تعيش يف 

القرية مع األكراد.

-----1961----عقرابرتا98
استوىل عليها األكراد بعد هذا 

التأريخ.

-----1961----عقراكورا ديرى99
استوىل عليها األكراد بعد هذا 

التأريخ.

-----مل ترحل-----عقرادينارتا100
مشرتكة تم تكريدها كليا بعد 

عام 1961.

-----مل ترحل-----عقراشوشن101
مشرتكة تم تكريدها كليا بعد 

عام 1961.

-----1961-----عقراخيلبثا102
استوىل عليها األكراد بعد هذا 

التأريخ.

-----1961-----عقراسفرا الرقية103
استوىل عليها األكراد بعد هذا 

التأريخ.

-----1961-----عقراخرجاوا104
استوىل عليها األكراد بعد هذا 

التأريخ.

------1961-----عقراكريا صورا105
مراعي كشكاوا استوىل عليها 

األكراد بعد1991.

-----1961-----عقراكاين قال106
استوىل عليها األكراد بعد هذا 

التأريخ.

-----1959-----رسسنككوراوا107
استوىل عليها األكراد بعد هذا 

التأريخ.

-----1961-----رسسنكبريماوا108
استوىل عليها األكراد بعد هذا 

التأريخ.

-----1961-----رسسنكزيزكا109
استوىل عليها األكراد بعد هذا 

التأريخ.
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مرعى أغنام لبعض قرى نهلة.-----1988-----رسسنكبلمبوس110

-----731961رسسنكدودى111
استوىل عليها األكراد بعد هذا 

التأريخ.

1000مل ترحل-----قضاءزاخو112

800مل ترحل786زاخوبريسفى113
تجاوز عى أرايض القرية بعد 

عام 1991.

3841987400زاخورشانش114
تجاوز عى أرايض القرية بعد 

عام 1991.

-----2801976زاخوياردا115
مل يعد أهلها بسبب تواجد 

.P.K.K ميليشيات

-----2641976زاخواآلنش116
مل يعد أهلها بسبب تواجد 

.P.K.K ميليشيات

-----5851976زاخوسناط117
مل يعد أهلها بسبب تواجد 

.P.K.K ميليشيات

-----3611976زاخواومرا118
مل يعد أهلها بسبب تواجد 

.P.K.K مليشيات

-----251976زاخوبينخرى119
مل يعد أهلها بسبب تواجد 

.P.K.K مليشيات

-----1111988زاخوبهنونة120
استوطنت من قبل األكراد بعد 

عام 1991.

------1211961زاخوشوادن121
مل يعد أهلها بسبب تواجد 

.P.K.Kمليشيات

زاخوبهريى122

------1961زاخواسطبالن123
قرية مشرتكة تم تكريدها بعد 

عام 1961.
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61619881000زاخوليفو124
)40( عائلة يف القرية وهناك 

تجاوزات كردية.

2401988250زاخوناف كنداال125
عادت بضعة عوائل بسبب 

كرثة التجاوزات الكردية.

-----1081988زاخوبريكا126
عاد إليها أصحابها األشورين 

مناصفة مع الكرد.

1988250----زاخومال عرب127
استوطنت من قبل األكراد بعد 

عام 1991.

)30( عائلة تعيش يف القرية،1861988250زاخومريكاسور128

5081976400زاخوبيدارو129
استوطنت من قبل األكراد بعد 

عام 1991.

3341976200زاخوقره وىل130
استوطنت من قبل األكراد بعد 

عام 1991.

-----8991976زاخوفيشخابور131
استوطنت من قبل األكراد بعد 

عام 1991.

-----6571976زاخودير ابون132
استوطنت من قبل األكراد بعد 

عام 1991.

-----1021976زاخوصوريا133
استوطنت من قبل األكراد بعد 

عام 1991.

-----1991976زاخوباجد براف134
استوطنت من قبل األكراد بعد 

عام 1991.

-----2091976زاخوبخلوجا135
استوطنت من قبل األكراد بعد 

عام 1991.

تواجد مليشيات P.K.K.-----1371976زاخوبرخ136

-----1231976زاخوخيلخ137
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-----2441976زاخودارهوزان138
استوطنت من قبل األكراد بعد 

عام 1991.

-----زاخومزري خابور139

-----1976----زاخوتوسانا140
استوطنت من قبل األكراد بعد 

عام 1991.

-----1976-----زاخومشارا141
استوطنت من قبل األكراد بعد 

عام 1991.

-----1491976زاخوبناصورا142

1976200زاخوأفزروك.شينو143
)25( عائلة آشورية عادت إىل 

القرية بعد عام 1991.

----1761976زاخوأفزروك مريي144

تواجد مليشيات P.K.K.-----1976زاخودشتاتاخ145

-----1933------زاخوهركوندا146
استوطنت من قبل األكراد بعد 

مذبحة سميى 1933.

-----1933------زاخوسبينداروك147
استوطنت من قبل األكراد بعد 

مذبحة سميى 1933.

تواجد مليشيات P.K.K.-----791976زاخوباجووا148

-----زاخومركا149
 .P.K.K تواجد مليشيات

منطقة وليست قرية.

1933250قضاءسميى150
استيطان كردي بعد مذبحة 

سميى.

)4( عوائل تسكن القرية.2321986300سميىباختمى151
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-----1961986سميىصوركا152

-----611986سميىماوانا153
رحلت بسبب مروع 

الدواجن.

2341986200سميىبدلية154
رحلت بسبب مروع 

الدواجن يف القرية.

-----2011987سميىكرياكورا155
رحلت بسبب مروع 

الدواجن يف بدلية.

-----197سميىكولبن156

-----156سميىكاين سبي157

-----411988سميىهجريىك158
مشاكل مع األكراد حول ملكية 

القرية.

-----4171988سميىشيوز159
)15( عائلة عادت إىل القرية 

بعد عام 1991.

-----2381988سميىهوريسك160
استوىل عليها األكراد، مشرتكة 

مع األرمن.

-----سميىاشكفدىل161

-----142سميىدير جندي162

تم تكريدها بعد عام 1961.-----سميىخراب كولك163

تم تكريدها بعد عام 1991-----1271976سميىباجد كندال164

-----1331961سميىبورسيان165
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-----1974سميىمار ياقو166
تستغل أراضيها من قبل 

األكراد

-----سميىمرونا167

-----ناحيةمانكيش168
استيطان كردي بعد عام 

.1970

1361988300مانكيشكوندكوسا169
)30( عائلة عادت بعد1991.

مع تجاوزات كردية.

-----1933مانكيشمجل مختى170
استيطان كردي بعد مذبحة 

سميى 1933.

-----1933مانكيشديركشنيىك171
استيطان كردي بعد مذبحة 

سميى 1933.

-----1933مانكيشديريك172
استيطان كردي بعد مذبحة 

سميى 1933.

-----1933مانكيشكربل173
استيطان كردي بعد مذبحة 

سميى 1933.

-----1933مانكيشآله كينا174
استيطان كردي بعد مذبحة 

سميى1933.

-----1933مانكيشجم كارى175
استوىل عليها األكراد بعد 

مذبحة سميى 1933.

ضمن أرايض قرية كندكوسة.-----1933مانكيشكندنازى176

)100(مل ترحل147زاويتهكورى كفانا177
تجاوزات كثرية عى أرايض 

القرية.

-----1933زاويتهبروشي178
تستغل اراضيها من األكراد 

بعد عام 1991.

-----زاويتهباكريى179
)25( عائلة تعيش يف القرية 

مناصفة.
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-----1111988زاويتهبابلو180
عادت بعض العوائل إىل 

القرية بعد عام 1991.

1501988110عاديةباش181
مل يعد أهلها بسبب تواجد 

.P.K.K مليشيات

59197740عاديةويال182
مل يعد أهلها بسبب تواجد 

.P.K.K مليشيات

149197770عاديةنريوا. س183
مل يعد أهلها بسبب تواجد 

.P.K.K مليشيات

197764عاديةقارو184
مل يعد أهلها بسبب تواجد 

.P.K.K مليشيات

2861963250عاديةهيش185
مل يعد أهلها بسبب تواجد 

.P.K.Kمليشيات

1963150عاديةأستب186
مل يعد أهلها بسبب تواجد 

.P.K.Kمليشيات

31196340عاديةميدان187
مل يعد أهلها بسبب تواجد 

.P.K.Kمليشيات

-----1301988عاديةديركنى188
مل يعد أهلها بسبب تواجد 

.P.K.K مليشيات

عن سفني189
الشيخان/

قضاء
600

200 عائلة تعيش يف القرية 

حالياً

671961الشيخانزهرية190
مل يعد إليها أهلها بعد هذا 

التاريخ.

1961الشيخانكفنا كولكا191
مل يعد إليها أهلها بعد هذا 

التاريخ.

ألقوشكرنجوك192
ال تزال )10( عوائل تسكنها 

اليوم.

----------128ألقوشداشقوتان193
ال تزال )5( عوائل تسكنها 

اليوم.
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----------------ألقوشكرماوا194
ال تزال )5( عوائل تسكنها 

اليوم.

-------------165ألقوشعن بقرة195
ال تزال )12( عائلة تعيش يف 

القرية.

)20( عائلة تعيش يف القرية.------------90ألقوشبريوزاوا196

-----1961-----الشيخانجروانا197
مل يعد إليها أهلها بعد هذا 

التاريخ.

-----1441961الشيخانافريفا198
مل يعد إليها أهلها بعد هذا 

التاريخ.

-----521961الشيخانكاليىك199
مل يعد إليها أهلها بعد هذا 

التاريخ.

-----24الشيخانبيبوزى200
)15( عائلة تسكنها اليوم 

وهجرة الكثريون.

-----411961ألقوشبيوس السفى201
مل يعد إليها أهلها بعد هذا 

التاريخ.

-----1141961ألقوشبيوس العليا202
مل يعد إليها أهلها بعد هذا 

التاريخ.

-----1961----ألقوشديدافان203
مل يعد إليها أهلها بعد هذا 

التاريخ.

-----1961----الشيخانخريافان204
مل يعد إليها أهلها بعد هذا 

التاريخ.

-----1921961ألقوشجراحية205
مل يعد إليها أهلها بعد هذا 

التاريخ.

-----791961ألقوشنصريية206
مل يعد إليها أهلها بعد هذا 

التاريخ.

-----431961ألقوشبدرية207
مل يعد إليها أهلها بعد هذا 

التاريخ.



		0

-----1961----ألقوشبندوايا208
عودة أهاليها بعد سقوط 

صدام.

------801961ألقوشماكنان209
مل يعد إليها أهلها بعد هذا 

التاريخ.

-----1411961ألقوشطفطيان210
مل يعد إليها أهلها بعد هذا 

التاريخ.

-----1241961ألقوشكابارا211
مل يعد إليها أهلها بعد هذا 

التاريخ.

------1961----الشيخاندير خنس212
مل يعد إليها أهلها بعد هذا 

التاريخ.

---------209ألقوشرشفية213
قرية منوذجية يعيش فيها 

أهلها.

-----791961ألقوشكرانا214
مل يعد إليها أهلها بعد هذا 

التاريخ.

اصبحت مجمع مشرتك.----------48ألقوشجمبور215
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أساء القرى اآلشورية التي أستوطنها األكراد بعد مذبحة سميى عام 1933

والتي اقتبست من صفحات اإلنرتنت

اسم القريةت
القضاء

او الناحية
املالحظاتالسنة

استوطنت من قبل األكراد بعد مذبحة سميى 19331933سميىكواىش217

استوطنت من قبل األكراد بعد مذبحة سميى 19331933سميىجم جهاين218

استوطنت من قبل األكراد بعد مذبحة سميى 19331933سميىكرفيى219

استوطنت من قبل األكراد بعد مذبحة سميى 19331933سميىرسشورى220

استوطنت من قبل األكراد بعد مذبحة سميى 19331933سميىقرصيزدين221

استوطنت من قبل األكراد بعد مذبحة سميى 19331933سميىلزكا222

استوطنت من قبل األكراد بعد مذبحة سميى 19331933سميىربيبية223

استوطنت من قبل األكراد بعد مذبحة سميى 19331933سميىتل زيت224

استوطنت من قبل األكراد بعد مذبحة سميى 19331933سميىىب طرىش225

استوطنت من قبل األكراد بعد مذبحة سميى 19331933سميىزينيات226

استوطنت من قبل األكراد بعد مذبحة سميى 19331933سميىسيزارى227

استوطنت من قبل األكراد بعد مذبحة سميى 19331933سميىمرسوريىك228

استوطنت من قبل األكراد بعد مذبحة سميى 19331933سميىأدلب229

استوطنت من قبل األكراد بعد مذبحة سميى 19331933سميىالوكا230

استوطنت من قبل األكراد بعد مذبحة سميى 19331933دهوكقطبة231



			

استوطنت من قبل األكراد بعد مذبحة سميى 19331933دهوككريى بان232

استوطنت من قبل األكراد بعد مذبحة سميى 19331933دهوكريكاوا233

استوطنت من قبل األكراد بعد مذبحة سميى 19331933دهوكبصوايا234

استوطنت من قبل األكراد بعد مذبحة سميى 19331933دهوكشيخدرا235

استوطنت من قبل األكراد بعد مذبحة سميى 19331933دهوكخرشينيا236

استوطنت من قبل األكراد بعد مذبحة سميى 19331933دهوكتلخش237

استوطنت من قبل األكراد بعد مذبحة سميى 19331933أتروشالوكا238

استوطنت من قبل األكراد بعد مذبحة سميى 19331933أتروشىب كهي239

استوطنت من قبل األكراد بعد مذبحة سميى 19331933أتروشىب تفرى240

استوطنت من قبل األكراد بعد مذبحة سميى 19331933أتروشبدرالدين241

استوطنت من قبل األكراد بعد مذبحة سميى 19331933أتروشىب نارنىك242

استوطنت من قبل األكراد بعد مذبحة سميى 19331933فايدةكربتو243

استوطنت من قبل األكراد بعد مذبحة سميى 19331933باتيل-زاخوكرشن244

استوطنت من قبل األكراد بعد مذبحة سميى 19331933سميىباسطىك ع245

استوطنت من قبل األكراد بعد مذبحة سميى 19331933سميىباسطىك س246

استوطنت من قبل األكراد بعد مذبحة سميى 19331933باتيل-زاخوبامريى247



			

الخامتة 

ــن  ــورية م ــة اآلش ــة الدميقراطي ــارز الحرك ــدى مف ــادة إح ــا يف قي ــز زي ــد هرم الخال

فــوق القمــم وســفوح الجبــال ونحــو األوديــة ويف الثلــوج وقســاوة املنــاخ ومــن داخــل 

الكهــوف غــري أهابــن ملخاطــر املواجهــات مــع أزالم النظــام حيــث كان يغمرهــم اإلميــان 

وبعزميــة ال تلــن ينشــدون والبســمة عــى وجوههــم باملســتقبل اآلشــوري اآليت وكلهــم 

أرصار عــى مواجهــة األقــدار واملشــاق مــن أجــل تحقيــق الحلــم اآلشــوري. حيــث كانــوا 

األمــل الــذي عقــدت األمــة اآلشــورية عهدهــا عليهــم.

 لكــن وشــديد األســف يف الوقــت الــذي فيــه كانــوا يقارعــون الفاشــية مــن ســاحة 

الحــركات يف شــال العــراق )جبــال آشــور( ورفاقهــم يف قيــادة الداخــل يعتلــون أعــواد 

ــودة للبعــث  ــز الاع ــر دهالي ــن كان يســاق ع ــم م املشــانق )أرجوحــة األبطــال( ومنه

ــى  ــص ع ــب ترق ــم رساق وثعال ــف ظهوره ــن خل ــب، كان م ــرف التعذي ــر إىل غ الكاف

جراحاتهــم مرتديــن لبــاس النضــال النــن مــن الســفلة وذوي النفــوس املريضــة املنضويــة 

داخــل الحركــة الدميقراطيــة اآلشــورية تحيــك الدســائس بالضــد مــن فكــر ونهــج وهــدف 

الحركــة وتطلعــات الشــعب اآلشــوري، وتنصــب الفخــاخ تحــت أقــدام املنهكــن جــراء 

التضحيــات لتتمكــن فعــا أيــادي الغــدر والخيانــة مــن اغتصــاب تاريــخ الحركــة الــذي 

ــوا  ــررة ومزه ــهداءه ال ــاء ش ــا بدم ــن ومزدان ــه الحقيقي ــة منضالي ــوال بثوري كان مصق

مبؤازريــه امليامــن، واملقامــرة بــه يف أوكار نخاســتهم التابــع لجهــاز املخابــرات الصداميــة 

ــة  ــر يف املنطق ــن زم ــة ضم ــة والعامل ــة املندس ــادر النوعي ــن املص ــه م ــوا في ــوم كان ي

ــقوط  ــد س ــام 006	 بع ــت يف ع ــي ترسب ــق الت ــت يف الوثائ ــا مثب ــب م ــالية بحس الش

ــام 	00	.  ــي الوحــي ع النظــام الصدام

ــرؤ  ــي مل يج ــجية( الت ــك البنفس ــك )أوراق ــور أن كتابات ــوري الغي ــل اآلش ــا املناض أيه

ــا  ــت توثقه ــوم كن ــك ي ــن معارصي ــا م ــا يف حينه ــا أو يفنده ــودك أن ينقضه ــدا بوج أح

ــة  ــة القومي ــا املكتب ــزدان به ــوف ت ــة، س ــت الحقيق ــا كان ــم ألنه ــا عيونه ــا أم وتنرشه

ــرا  ــا ومصــدرا وأرشــيفا واف ــن بعدهــم معين ــة وم ــال القادم ــى ولألجي اآلشــورية يك تبق



			

ــة  ــة الدميقراطي ــد للحرك ــن قص ــاء وع ــن أس ــق كل م ــة بح ــواهد ملموس ــا لش وموثوق

ــا مل  ــوري، ك ــعب اآلش ــورية وللش ــة اآلش ــهداءها وللقضي ــاء ش ــا( ولدم ــورية )زوع اآلش

ولــن يكــن مبقــدور كائنــا مــن يكــون بعــد رحيلــك أن يلغــي وينفــي ملــا دونتــه مــن صــور 

رصيحــة لوقائــع عايشــتها وصارعتهــا وتأملــت ألجلهــا طيلــة أكــر مــن ثاثــون عامــا مــن 

ــة الصادقــة كونهــا حقائــق دامغــة، وإذا مــا راودتهــم فكــرة التاعــب  مســريتك النضالي

ــا.  ــدا أخــر عــى مصداقيته ــك، فأنهــم ســيضيفون تأكي ــا بعــد غياب ــا أو التنكــر له فيه

وعليــه أن الكتــاب مبحتوياتــه القيمــة يعتــر جــزءا مضافــا ال ينفصــل عــن شــخصكم 

ــيبقى  ــائبة. وس ــبوها ش ــي ال تش ــة الت ــم العائلي ــر وتضحياتك ــايل املري ــم النض وتاريخك

ــوري اآلشــوري  ــل الث ــا ملدرســة العم ــة اساس ــم السياســية والتنظيمي ســلوككم ومواقفك

ــة  ــن اللوقي ــا املنافق ــن منه ــي متك ــورية الت ــة اآلش ــة الدميقراطي ــل الحرك ــح داخ الصحي

ــا أمــا  ــل. كلن ــح أســيادهم يف بغــداد وأربي ــا مل تكــن تخــدم مصال )حــايل أوجــه( ألنه

بأنــه ســينهض مــن بعدكــم شــباب ثائــر يســري عــى نهجكــم )نهــج الخالديــن( ينطقــون 

بالحــق، محصنــن مببــادئ وأخــاق مدرســة )يوســف تومــا، يوبــرت بنيامــن، يوخنا أيشــو، 

شــيبا هامــي، جميــل متــي، فرنســيس يوســف شــابو، هرمــز زيــا بوبــو...( الثوريــة التــي مل 

ولــن تنطفــئ شــعلتها كــا أراد لهــا الظاميــن الخونــة. أن جــذوة نضالكــم مل تــزل وهاجة 

ــة لتــيء دروب النضــال  وسينتشــلها الشــباب الواعــد مــن تحــت الرمــاد يك تتقــد ثاني

ــه  ــر طريق ــي اآلشــوري املطه ــاد اآليت للوجــود القوم ــة أمجــاد املي ــد مجــددا كتاب وتعي

بدمــاء النخــب اآلشــورية التــي اعتلــت أعــواد املشــانق وكلهــا أمــا باملســتقبل املــرشق 

الــذي غيبــه الرعــاع واملريديــن. وكابوســك أيهــا العظيــم ســيبقى يهــدد مضاجــع العمــاء 

ويقلقهــم حتــى يف يقظتهــم. 

 فقدنــاك أيهــا املناضــل مباتــك، لكــن مل نفتقــدك لرهــة وأنــت حيــا. بعكــس الذيــن 

افتقدناهــم وهــم أحيــاء.

 

أويا أوراها 

ملبورن – أسرتاليا 

A - M
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صور فوتوغرافية للمناضل الخالد
نورالدين زيا بوبو
)الرفيق دكتور هرمز(

مفرزة الحركة الدميقراطية اآلشورية عىل قمة جبل گـارة عام 1987
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دكتور هرمز زيا بوبو ممثل الحركة الدميقراطية اآلشورية يوقع عىل أول بيان مشرتك

مع املعارضة العراقية بتاريخ 27 – كانون األول – 1990 يف العاصمة السورية – دمشق

دكتور هرمز يف مسرية رأس السنة اآلشورية 6749 يف نوهدرا )دهوك( 1999
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عىل قمة جبل كارة )زوما د بوتيك( عام 1987

مفرزة زوعا يف كيل هاوندكا يف منطقة صبنا شتاء عام 1987
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رتل مؤلف من والدة املناضل هرمز زيا وشقيقته شمريام وأخوته آشور ورسكون

ورحلتهم إىل إيران صيف 1986 بعد أن أمضوا سنة يف منطقة زيوا حيث مقر زوعا

مقاتيل الحركة يف جيل كارة عام 1987



		0

احتفال مبناسبة األول من نيسان يف قاعة املقر يف زيوا عام 1987 من اليمني الرفيق
الثائر هرمز زيا بوبو والرفيق نينوس بثيو

دكتور هرمز برفقة مقاتيل الحركة الدميقراطية اآلشورية



			

الخالد دكتور هرمز مع مقاتيل الحركة الدميقراطية االَشورية عىل قمة جبل متني

عام 1987

تظهر الصورة كيفية عبور نهر الزاب و نحن يف طريقنا من منطقة برواري باال اىل املقر

الرئييس يف زيوا



			

فرتة الغذاء يف مقر الحركة الدميقراطية اآلشورية )زوعا( يف زيوا

دكتور هرمز يف صيدلية الحركة الدميقراطية اآلشورية مبقر دهوك عام 1993



			

أسرتاحة مقاتل 1989 يف مقر زيوا داخل الحدود اإليرانية

معرض للصور الفوتوغرافية تخليدآ لذكرى استشهاد الرفيقان الخالدان جميل متي

وشيبا هامي يف مقر الحركة يف زيوا بتاريخ 21 / 2 / 1985



			

مقاتيل الحركة مع عائلة الشهيد يوسف توما هرمز بعد التحاقهم مبقر الحركة يف زيوا.

رتل مؤلف من والدة املناضل هرمز زيا وشقيقته شمريام وأخوته آشور ورسكون املناضلني 

ورحلتهم إىل أيران صيف 1986 بعد أن أمضوا سنة يف منطقة زيوا حيث مقر زوعا
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دكتور هرمز والسيد خديدا أغا بطرس برفقة أعضاء من مقاتيل زوعا 1999

دكتور هرمز مبعية السيد الهان ديباسو القادم من السويد يف عام 1991
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الخالد آشور زيا بوبو دوباتو شقيق املناضل دكتور هرمز يف مقر زيوا للحركة 

الدميقراطية اآلشورية عام 1985 مع شقيقته املناضلة شمريام زيا بوبو التي عىل يسارہ 

وزوجته املناضلة مريم مريزا عىل ميينه

املقاتلة شمريام زيا بوبو 

دوباتو إحدى مقاتالت الحركة 

الدميقراطية اآلشورية شقيقة 

املناضل هرمز زيا عىل الزاب 

الكبري يف منطقة زيوا عام 1985
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املناضل اآلشوري الثائر الخور أسقف زيا بوبو دوباتو والد املناضل هرمز زيا

يتفقد أرسى أبناء شعبنا اآلشوري يف أحد معسكرات األرس بضواحي طهران مثانينات

القرن املايض

الخالد دكتور هرمز حيث تقف عىل يساره والدته املناضلة ومن ميينه كل من والدہ الثائر زيا 

بوبو وأخيه املناضل املرحوم آشور وبجانبه أخته املناضلة شمريام / مقر زيوا 1985
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لقاء املناضل الثائر الخور أسقف زيا بوبو دوباتو مع سامحة السيد محمد باقر الحكيم

يف مثانينات القرن العرشين بإيران

كلمة الخور أسقف زيا بوبو دوباتو يف مؤمتر نرصة الشعب العراقي كانون األول عام 1986 بطهران
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دكتور هرمز زيا وعقيلته د. باسمة زرقو

دكتور هرمز زيا وعقيلته د. باسمة زرقو



		0

دكتور هرمز زيا وزوجته د. باسمة وأطفالهام زيا وأنيك



			

دكتور هرمز وعقيلته املوقرة د. باسمة زرقو بصحبة أقربائهام

الرفيق هرمز زيا يف انتخابات الهيئة القيادية لكيان أبناء النهرين عام 2014
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يف الدواسة..

ارتشفنا السنون..

رسمنا " ألفا ".. رسمنا بيتا ..

وحملتني الحياة عىل اجنحتها 

جنوبا ..

وعىل امواجها اخذتك

..شامال . . حاملا ..

ترى من سيحمي اسوار نينوى؟

إهمس.. إرصخ..

أخمد ثورة تساؤاليت..

، فالجسد كله ينئُّ

إن أنَّ فيه ُفتات

مرثاه
رفيقي )أْسيا(

بقلم يونان هوزايا

مهداة اىل روح الفقيد د. هرمز بوبو

الرتجمة منقولة من كتاب خورواثا )األصدقاء( - ترجمة سيزار هوزايا

.........................................................................................................
)اْسيا كلمة بالرسيانية تعني الطبيب او الدكتور، وهو اللقب الذي كان يطلق عى الفقيد(

.. وجسد الوطن.. فينا ينئُّ

وأہ من وطن..

تعترص االمه الفؤاد..

فقل يا صديقي.. أو ال تقل..

" موطني..

الجالل والجامل

والسناء والبهاء.. يف رباك".

* * *

رفيقي.. ال "أسيا"

ترى

من سيحمل عصا اشور؟

من سيكون "شارا".. و "كينا"
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من سيخبز الوطن..لالخرين..

وأہ من وطن..

تحول من قدس..

اىل عار.. وخجل..

فقل صديقي.. قل وغني

" والحياة والنجاة..

والهناء والرجاء.. يف هواك"..

* * *

كنت لرفاقك.. فرحا ..

كنت عيدا .. وعنفوانا ..

فأنت

من احتضن الربد صديقا ..

و تلحف الجوع رفيقا ..

يك نتساوى مع ابناء الوطن..

وأہ من وطن..

تسمو ذكراہ مع كل قطرة دم..

تنبض يف عروقنا

فغني صديقي.. أو ال تغن..

"هل اراك ..

ساملا منعام وغامنا مكرما "

* * *

قلنا:

نريد أرضا ..

نريد عشا ..

منرض فيه.. نغضب فيه..

نأكل فيه..

نرشب ونتنعم..

نتسامر فيه..

نبيك فيه..

نغني فيه..

ومن هواءہ نتنسم..

نريد وطنا ..

فيه نرسم كل حروفنا..

وبحسن قصائدنا..

نتغزل..

وطٌن موعوٌد..

يف سهل نينوى..

وأہ من وطن..

يتطاير من فوهة بركانه

سؤال يحرتق.

وبلهيب حزنه ُيحرقنا:

تُرى

ماذا عن جرح قلوبنا؟

فقل صديقي أو ال تقل:

"هل اراك

يف عالك.. تبلغ السامك"
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الفهرست

8 إهداء        

9 الشكر والتقدير       

10 تعريف بالكتاب       

17 من سرية املناضل اآلشوري الخالد نورالدين زيا بوبو )دكتور هرمز(     

القسم األول
22 شهادات ملسرية نضالية طويلة وشاقة     

23 من أجل توثيق مرحلة تأسيس الحركة الدميقراطية اآلشورية   

31 يف ذكرى رحيل شقيقي األكرب )آشور زيا بوبو(    

40 أوراق بنفسجية       

46 األول من نيسان 1983      

46 تاريخ دخول أول مفرزة لحركتنا الدميقراطية اآلشورية إىل وادي نهال  

53 سفر آخر من نضاالت الحركة الدميقراطية اآلشورية    

61 صور من األرشيف املنيس للحركة الدميقراطية اآلشورية   

64 الصورة الثانية للعظيم توما هرمز زيباري    

67 روايتي األخرية مع السيد يونادم يوسف كنا    

75 أوراق بنفسجية تحي سفر سكرتارية الحركة الدميقراطية اآلشورية )زوعا( 

86 سجناء زوعا، سفر منيس علينا احيائه     

91 عملية القاء القبض عى الرفيق الشهيد يوبرت بنيامن   

القسم الثاين
94 كتابات ماجد أيشو بقلم املناضل الخالد دكتور هرمز زيا بوبو   

95 مقدمة القسم الثاين       

96 أضواء عى الساحة السياسية اآلشورية العراقية    
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95 مقدمة القسم الثاين       

96 أضواء عى الساحة السياسية اآلشورية العراقية    

100 باسم حنا عنكاوي ومنرود البازي قنديل ينضب زيته   

103 رد عى )حرية موطني آشور( للكاتب املعروف أبرم شبريا   

106 قيادة زوعا... ومسار نعشها األخري     

108 عى املكشوف       

113  عصابة آثورية تسطو عى دار السفري اإلنكليزي يف بغداد   

115 يف ضوء انتخابات الطلبة والشبيبة يف دهوك    

117 من يتآمر عى من؟       

122 الضانة باألفعال وليس باألقوال     

125 ال وجود للحقوق يف ظل جميع الدكتاتوريات    

128 عالقات األحزاب اآلشورية مع الزعامات الكردية يف تساؤالت!!!  

133 عجيب أمور غريب قضية!!!      

134 العلم الكردوي يُفرض قرساً عى ابناء شعبنا    

136 كلمـٌة حـق يُـراد بـها بـاطل      

140 قادتنا كالديوك مع بعضهم وكالنعام مع اآلخرين!!!!   

143 جانب ما ينبغي أن يقال.. حول املنطقة اآلمنة...    

146 لي نحقق أحالمنا ----- يجب أن نستيقظ!!!    

149 ال للكرد... ال لكردستان... نعم للعراق... نعم آلشور    

152 )إن مل تكن مع الشعب، ال ميكن أن يدعمك الشعب( - ابراهام لنكولن  

156  القامئة ۸۰۰ مفخرة القوائم االنتخابية     

158  نتائج االنتخابات املخيبة لآلمال     

164 األكراد يرفضون الجالء عن القرى اآلشورية التي احتلوها منذ 20 عاما  

168 فيشخابور اآلشورية... منوذجاً لالستيطان الكردي    

تعقيب عى ما جاء يف كلمة السيد يونادم يوسف يف اجتاع لجنة

172 التنسيق واملتابعة املنعقد يف أربيل     

تعقيب عى مقالة األستاذ أبرم شبريا حول البدايات األوىل

176 لتأسيس الحركة الدميقراطية اآلشورية – حقائق أم مهاترات شخصية  

179 من األحوج إىل الفدرالية.....؟؟      

رد وتعليق عى ترجمة الدكتور مؤيد الونداوي لكتاب
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185 قوات الليفي العراقية: للمؤلف العميد جي کلربت براون   

196  املجرم سمكو الشيكايك أصبح بطال يف نظر أطفالنا    

199 حقائق البد لشعبنا االطالع عليها      

203 فربكة االكاذيب يف كتاب )أمة الكرد(     

210  مأساة آشورية جديدة تسجلها )التجربة الدميقراطية الكردية(   

216 إىل ایـدن أقصو مع التقدير      

223 حصاد الذكرى الخامسة عى االحتالل األمريي للعراق...    

227 تضامنوا مع باسم بلو وال تتضامنوا مع عمليات التكريد    

231 نحن لسنا أكراداً يا سيد نجريفان البارزاين     

235 مارينا عزیز تختطف وتغتصب وتقتل أمام أنظار الجميع   

239 اآلسايش الكردية جهاز للقمع واإلرهاب، مقتل املغدورة مارينا منوذجـاً!! 

244 ملاذا استهدف شعبنا بعد االحتالل األمريي للعراق...؟   

248 ملاذا ال يقدم قتلة الربملاين فرنسيس يوسف شابو إىل املحاكمة...!؟   

252 هل شعبنا اآلشوري املسيحي بحاجة إىل منطقة آمنة...؟   

256 كن صادقاً مع نفسك قبل ان تكون صادقاً مع االخرين...    

259 قراءة هادئة لدعوة البارزاين والطالباين ومستقبل شعبنا يف وطنه  

262 دستور املحتلن األكراد...!!      

القسم الثالث
267 املخطوطات والتقارير التنظيمية ومناشدات الكوادر واللقاءات الحوارية 

268 مقدمة القسم الثالث      

270 األجتاع املوسع 26 – 28 / 4 / 2012     

273 استشهاد الرفيقن سنخو وشيبا      

277 تقرير إلعادة التحقيق يف قضية ألقاء القبض عى رفاقنا علم 1984  

278 إىل/ اللجنة املركزية للحركة الدميقراطية اآلشورية املوقرة   

283 إىل / اللجنة املركزية للحركة الدميقراطية اآلشورية املناضلة   

291 مناشدات        
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293 لقاء وحوار       
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القسم الرابع
بحث يف مصري القرى اآلشورية املسيحية التابعة ملحافظة نوهدرا )دهوك(

310 الحالية وأوضاعها بعد تأسيس الدولة العراقية عام 1921   

311 تقديم القسم الرابع       

312 تنويه        

313 بال جغرافية للكلمة..... تبقى الحرية غري حرة    

315 مدينة دهوك )نوهدرا(      

319 قرى برواري باال       

332 قرى منطقة صبنا       

344 قرى قضاء عقرة ومنطقة نهلة وبروار السفى    

353 منطقة زاخو والقرى التابعة لها     

363 ضحايا مذبحة صوريا      

367 قرى قضاء سمييل وتوابعه      

372 قرى ناحية مانكيش وتوابعها      

378 قرى ناحية زاويته قضاء دهوك      

380 منطقة نريوا وريكان       

384 قرى قضاء الشيخان       

413 الخامتة         

420 صور فوتوغرافية للمناضل الخالد نورالدين زيا بوبو    

416 )الرفيق دكتور هرمز(      

434 رفيقي )أْسيا(       








