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يف ذكـــــــــــــــــرى نـــــــــصــف قـــــــــــــــــرن عــلـــــــــــــــــى رحــــــيــلــه

الشـيخ الثـائـر (حممـود احلفيـد)..مل جيــرؤ االنجليـز عىل اعــدامه ول ّقبـوه بــالبنـدقيـة الغـاضبـة
إعداد:
نـارين صـديق مـام كـاك

الـ ـشـيـخ محـم ـ ــود احلفـيـ ــد (-1881
 )1956م مـن ال ــرم ــوز وال ـش ــواخـص
اخلـالـدة يف كــوردستــان العـراق ،وملـا
يـ ـ ـ ــزل ه ـكـ ـ ـ ــذا يف م ـ ـ ـسـ ـ ـ ــار تـ ـ ـ ــاريـخـه
وعـ ــراقـيـتـه ،ألنه هـ ــو وانــتفـ ــاضـ ــاته
دخل التاريخ العراقي ،ملكاً مشاعاً،
إذ قدمته جميع الوثائق:
* بـ ــأنه احـ ــدى صالت الـ ــوصل بـني
العـ ــرب والك ــورد (كـم ــا يف ال ــوثـ ــائق
الوطنية).
* وإنه ح ــافــظ عل ــى اسـتـم ــرار روح
الـثورة يف االجيال الكـوردية (كما يف
الوثائق الروسية).
* وإنه بنـدقيـة غـاضبـة (كمـا نـعتته
الوثائق البريطانية).
أمـا شعـبه الكـوردي فكـان مـلهمـاً له
ووجـدانـاً وقـاعـدة شــرارة لم يـخمـد
اوارهـا بــرغم عـنت الـسـنني ،وأصـبح
م ـن ـ ـ ــذ نـهـ ــض ث ـ ـ ــائ ـ ـ ــراً يف حت ـ ـ ــري ـ ـ ــر
ك ــوردسـت ــان أب ــان احلـ ــرب الع ــاملـي ــة
االولـ ــى ،جـ ــزءاً ع ـضـ ــوي ـ ـاً مـن تـ ــراث
الكورد القومي ،جزءاً يغني ويسجل
ويؤرخ!
هــو(محمــود بن الـشيـخ سعيـد كـاكـا
أحـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ــد بـ ــن الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـيـخ مـعـ ـ ـ ـ ـ ــروف
الـب ـ ــرزجنـي) ،ول ـ ــد يف ق ـ ــري ـ ــة (داري
كلـي) 1881م  ،ويـنـتـمـي إلـ ــى أسـ ــرة
ك ــوردي ــة عـ ــريق ــة يف ال ــسلـيـم ــانـي ــة،
يـرجع تـأريخـها إلـى أكثـر من ()150
سنـة ،وكــان عميـدهــا (الشـيخ أحمـد
الـبرزجني) يتمتع مبركز كبير دينياً
ودنـيـ ــوي ـ ـاً ،إذ كـ ــان مبـنـ ــزلـ ــة الـ ــولـي
بـ ــالـنـ ـسـبـ ــة لـ ـش ـ ــريح ـ ــة واسعـ ــة مـن
الــشعـب الكــوردي .فـلمــا تــويف جــده
(الشيخ أحمـد) ،خلـّفه إبنه (الشيخ
سعيد) ،ثم خلـّفه بـعد وفاته الشيخ
(مح ـمـ ـ ــود احلف ـي ـ ــد) ،ال ـ ــذي أخ ـ ــذ
نفــوذه يف صفــوف الكــورد يتـصـاعـد
إب ــان احلكـم العـثمــانـي .درس علــوم
الشـريعة والفقه والـتفسيـر واملبادئ
ال ـ ـصـ ـ ـ ــوفـ ـيـ ـ ـ ــة عـلـ ـ ـ ــى يـ ـ ـ ــد عـلـ ـمـ ـ ـ ــاء
ال ـ ــسل ـي ـم ـ ــان ـيـ ـ ــة ،واتق ــن الع ـ ــرب ـي ـ ــة
والف ــارسـي ــة والـت ــركـي ــة إل ــى ج ــانـب
اللغ ــة الكــورديــة ،وســاف ــر مع والــده
الـى اسطنبـول بدعـوة من السـلطان
عـب ــداحلـمـي ــد الـث ــانـي ،حـيـنـم ــا مت
استـدعاؤه من قبل سلـطة االحتاد و

الترقي يف العام 1908.
أغـتيل والـده (الـشيـخ سعيـد) غـدراً
يف مــدينــة املــوصل مع ولــده أحمــد
يف الـع ـ ـ ــام 1909م ،وألـق ــي الـقـ ـبـ ــض
علـ ـ ــى ال ـ ـش ـيـخ مح ـم ـ ـ ــود ووضع يف
سـجن املــوصل بـتحــريــض من قــادة
اإلحتـ ـ ــاديــني األتـ ـ ــراك ،وقـ ـ ــد أثـ ـ ــار
إعـ ـتـقـ ـ ـ ـ ــالـه غـ ـ ـض ــب ج ــمـ ـ ـ ـ ــاه ــيـ ـ ـ ـ ــر
ال ــسلـيـمـ ــانـيـ ــة ،الـ ــذيـن ثـ ــاروا ضـ ــد
ال ــسل ـطـ ــات العـثـم ــانـي ــة احل ــاكـم ــة
فـاضـطــرت احلكـومــة التــركيـة إلـى
إطـالق سـ ـ ـ ــراحـه يف الـعـ ـ ـ ــام 1910م،
فعــاد إلــى الـسلـيم ــاني ــة وحل محل
وال ـ ــده زعـيـمـ ـ ـاً له ـ ــا ،وصـمــم عل ـ ــى
الـ ـتـخـل ـ ــص م ــن ح ـك ــم الـ ـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـ ــة
العـثـم ــانـي ــة وإن ـش ــاء دول ــة ك ــوردي ــة
مستقلة.
وملـا انـدحـرت الـدولـة العـثمــانيـة يف
احل ــرب الع ــاملـي ــة األول ــى ،واحـتلـت
بريـطانـيا العـراق ،حاولـت تركـيا أن
تـسـتمـيل الـشـيخ مـحمــود احلـفيــد
إلـى جــانبهــا ،رغبــة منهـا يف إحلـاق
واليـ ـ ـ ــة املـ ـ ـ ــوصـل (والـ ـت ــي ت ـ ـ ـشـ ـمـل
محافـظات املـوصل وأربيل وكـركوك
والــسلـيـمــانـيــة) بهــا .إال أن الـشـيخ
احلفـيــد اتـصل بــاإلنـكلـيــز بـصــورة
سـريـة وتعهــد لهم بـالـسـيطـرة علـى
احلامية التركية التي كانت ال تزال
بـاقيـة يف الـسلـيمـانيـة ،لقــاء منحه
امـتـي ــازات يف إدارة ش ــؤون امل ــديـن ــة،
وتـشكـيل حكـومـة كـورديـة بـرئــاسته
عل ــى أن تكــون حتـت ظل االنـتــداب
البريطاني .
رحـبـت الـ ــسل ـطـ ــات الـبـ ــري ـطـ ــانـيـ ــة
بع ــرض ال ـشــيخ محـم ــود احلفـي ــد،
نظراً ملا يتمتع به من مركز مرموق
يف صفوف الشعب الكوردي ،وقامت
ب ــإرس ــال مـن ــدوبـني عـنه ــا مـن كـب ــار
الضباط إلجـراء مفاوضات معه يف
( )6تـشـريـن الثـانـي  ،1918لتــسهيل
دخ ــول الق ــوات الـب ــريـط ــانـي ــة إل ــى
الـسليمانـية ،وقد إستـقبلهم الشيخ
محمـود احلفيـد بحفـاوة ،وسلـمهم
احل ــامي ــة الت ــركي ــة ،التـي سيـطــرت
عليها قواته.
وسارعت الـسلطات البريـطانية إلى
تـعـ ـيـ ـيـ ـنـه ح ـ ـ ـ ــاك ــمـ ـ ـ ـ ـاً عـل ـ ـ ـ ــى ل ـ ـ ـ ــواء
السـليمـانيـة ،ومنحـته راتبـاً شهـريـاً
ق ــدره ( 15ألف روبـيــة) ،كـمــا عـيـنـت
امل ــيج ـ ــر(ن ـ ــوئ ــيل) م ـ ـس ـت ـ ـشـ ـ ــاراً له،
وشُـكلـت نـ ــواة حلك ــوم ــة ك ــوردي ــة يف
منـطقــة ك ــوردستــان العــراق ،والـتي
أشــارت إلـيه ــا (معــاهــدة سـيفــر) يف
م ــواده ــا ( ) 64 ،63 ،62بـت ــوكـي ــده ــا
على حق الكورد يف االستقالل.
ومـ ــا أن اصــبح حـ ــاكـم ـ ـاً حـتـ ــى قـ ــام
بتنـظيم منـطقة نفـوذه ،وإتصل مع
رؤس ــاء الع ـشــائ ــر الكــوردي ــة للعـمل
معـ ــا ل ـصـيـ ــانـ ــة مـكـ ــاسـب الـ ــشعـب
الـك ـ ــوردي .وخالل إنـعقـ ــاد مـ ــؤمتـ ــر
الـصلح يف باريس حـاول إرسال وفد
خـ ـ ــاص إلـ ـ ــى بـ ـ ــاري ـ ــس لالل ــتحـ ـ ــاق
ب ــاجلـن ــرال (شـ ــريف ب ــاش ــا) ممــثل
الكــورد يف املــؤمتــر ،إال أن اإلنـكلـيــز

مــنــــــذ مـــيالدي وأنـــــــا أحلــم

مـنـــذ ولـــدتُ ،وأنـــا أزرع
األحالمَ،
يوماً يوماً ،عاماً عاماً،
تخــومــاً تخــومــاً ،بـيتــاً
بيتاً،
أزرع األحالم.
حربُ النجوم،
تشيرنوبل،
أطالل حلبجة،
قناع مايكل جاكسون،
زرع االنسـان يف األنــابيب
الزجاجية،
األنتــرنيـت ،والثقـوب يف
طبقة األوزون
كلها ،تفزعني يف صحوي،
لكن ،حني أغفو،
أرى الكونَ جنة عذراء
والــنجـــــومَ يف أوائـلهـــــا،
تقشـّر الظالم،
متدلية كثمرِ السفرجل،
من أغصان السماء.
منذ أن ولدتُ ،وأنا أحلم:
حلمتُ بحبيبتي،
أربيلية سمراء،
كانت تنتظرني يف املطار،
يف يــــدهــــا بــــاقــــة مـن
احلندقوق،

إلـ ـ ــى كـ ـ ــوردس ـت ـ ـ ــان يف ( )30أيلـ ـ ــول
1922م ،ومت اس ــتق ـبـ ـ ــالـه بح ـمـ ـ ــاس
كبير وحفاوة بالغة من قبل الكورد.
وص ـ ــدر ب ـي ـ ــان م ـ ـش ـت ـ ــرك مــن ق ــبل
احلكــومــة العــراقيــة والبــريـطــانيــة
يقـضي مبـنح الكـورد احلق بـإنـشـاء
حـكـ ــومـ ــة كـ ــورديـ ــة ضـمـن احلـ ــدود
العـراقية .وإسـتناداً إلـى هذا الـبيان
ت ـ ـ ـشـكـل ــت حـك ـ ـ ــوم ـ ـ ــة ك ـ ـ ــوردي ـ ـ ــة يف
الـسلـيمــانيـة بـرئـاسـة الـشيخ (قـادر
احلفـيـ ــد) والـتـي حـققـت مـكـ ــاسـب
مهمـة ،فجعلت اللغـة الكورديـة لغة
رس ـم ـيـ ـ ــة ورفعــت الـعلــم الـك ـ ــوردي،
وأصـ ــدرت أول طـ ــابع لـكـ ــوردسـتـ ــان،
ك ـم ـ ــا أصـ ـ ــدرت مج ـم ـ ــوع ـ ــة صـحف
كــورديــة مـنهــا (بــانـكي ك ــوردستــان-
نداء كوردستـان) ،و(روزى كوردستان
– يــوم ك ــوردستــان) ،و(ب ــانكـي حق-
نــداء احلـق) ،و(أوميــدي اسـتقالل-
أمل اإلستقالل).
بعــد مــدة وجـيــزة ع ــادت احلكــومــة
الـب ــريـط ــانـي ــة وتــنك ــرت ل ــوع ــوده ــا
للكورد ،ومـا لبث الشـيخ محمود أن
ثـار علـى اإلنـكليـز مـرة أخـرى ،بعـد
أن وجــد الظـروف مــؤاتيـة ممـا دفع
اإلنـكليــز واحلكـومــة العــراقيـة إلـى
جتهيـز حملة جديدة ضده ،جنحت
يف احتالل الـسلـيمـانيـة من جـديـد
بعد أن كبدت قوات احلـفيد خسائر
جـسـيمــة .لـكن الـشـيخ مـحم ــود لم
يستكن لألمر ،وأخذ يستجمع قواه
ويـن ـظــمهـ ــا ،واسـت ـط ـ ــاع مهـ ــاجـمـ ــة
اجل ـي ـ ــش امل ـتـ ـ ــواجـ ـ ــد يف مـ ـ ــدي ـنـ ـ ــة
الـسلـيمــانيـة وطــرده منهـا ،يف ()11
متـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوز 1923م ،وب ـقـ ـ ـ ــي ي ـحـ ـ ـكـ ـ ـ ــم
السليمانية مدة تزيد على العام.
وملـا تولـى (ياسني الهـاشمي) رئـاسة

ال ــوزارة الع ــراقـي ــة ،ك ــان يف مق ــدم ــة
مه ـ ــام وزارته إعـ ــادة الـ ــسلـيـمـ ــانـيـ ــة
للــسلـط ــة العــراقـي ــة ،فجهــز حـملــة
عـسكـريـة ،بــدعم مـن البــريطـانـيني،
وبـشكل خاص قواتهـم اجلوية ،التي
هـ ــاجـمـت قـ ــوات الـ ـشـيـخ احلفـيـ ــد،
واستطـاعت دحـرها ،وإيقـاع خسـائر
جـسـيمــة يف صفــوفه ــا ،ومتت إعــادة
لـ ــواء ال ــسلـيـمـ ــانـيـ ــة إلـ ــى سـي ـطـ ــرة
احلكـومــة العــراقيــة يف العـام ،1924
واضـط ــر ال ـشــيخ محـم ــود احلفـي ــد
الـى االنسحـاب والتـوجه نـحو قـرية
(ب ـيـ ـ ــران) لل ـ ـسـكــن ف ــيه ـ ــا ،وق ـ ــامــت
احلكـومــة بتـعيـني متـصـرف كـوردي
(محافظ) للسليمانية.
ويف شـبـ ــاط  ،1925جـ ــاءت الـلجـنـ ــة
املـكـلفـ ــة مـن ع ـصـبـ ــة األمم لــبحـث
قـ ـض ـي ـ ـ ــة والي ـ ـ ــة املـ ـ ـ ــوصل ،وأج ـ ـ ــرت
دراس ــتهـ ـ ـ ــا لألوض ـ ـ ــاع يف ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــة،
وقدمـت تقريـرها إلـى عصـبة األمم،
حـيـث تـبـنـت اللجـنــة وجهــة الـنـظــر
البـريـطــانيــة القــاضيـة بـضم واليـة
املـوصل إلـى املـملكـة العـراقيـة ،فقـد
رأت بـريطانيـا أن إقامة دولـة كوردية
يف كوردسـتان ،قد تسبـب لها مشاكل
خ ـطـي ـ ــرة ،ومب ـ ــا أنه ـ ــا ق ـ ــد ضـمـنـت
مـ ـصـ ـ ــاحلهـ ـ ــا يف الع ـ ــراق ،مب ـ ــوجــب
مـع ـ ـ ــاه ـ ـ ــدة ع ـ ـ ــام 1920الـع ـ ـ ــراقـ ـي ـ ـ ــة
الـب ــري ـط ــانـيـ ــة ،فق ــد ق ــررت ص ــرف
النـظــر نه ــائيـ ـاً عن إقــامــة الــدولــة،
وضــم ك ـ ـ ــوردس ـت ـ ـ ــان إل ـ ـ ــى امل ــملـك ـ ـ ــة
العراقية بشكل نهائي.
أمـا احلكـومـة العـراقيـة فقـد أعـلنت
مـن جـ ــانــبهـ ــا يف محـ ــاولـ ــة إلرضـ ــاء
ال ــشعـب الـكـ ــوردي بـ ــأنهـ ــا لــن تعـني
موظفاً عربياً يف منطقة كوردستان،
ما عـدا الفنيني ،وأن السـكان الكورد
لـهــم احلـق ب ـ ـ ــال ـتـكـلــم وال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة

بـلغــتهـم اخلـ ــاصـ ــة ،وأن احلـكـ ــومـ ــة
سوف حتـافظ علـى حقـوق السـكان
الدينية واملدنية ،كما جرى انتخاب
خـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة أع ـ ـضـ ـ ـ ــاء م ــن ال ـكـ ـ ـ ــورد،
وضمتهم إلى اجمللس التأسيسي .
ويف العـ ـ ــام 1927م خـ ـ ــاض الـ ـ ـش ــيخ
محمود احلـفيد حرب األنصار ضد
القـوات العـراقيـة والبـريطـانيـة ،ثم
تفـاوض مع اإلنـكليـز الــذين قـامـوا
بـنفيه إلـى إيـران فعـاش فيهـا حتـى
أيار1930م.
وعـنـ ــدمـ ــا إنـ ــدلعـت إنــتفـ ــاضـ ــة ()6
أيـ ــار1930م يف الـ ــسلـيـمـ ــانـيـ ــة عـ ــاد
إليهـا ،وتــزعم الثـورة ضــد اإلنكليـز،
واسـتمــرت ثــورتـه حتــى أيــار1931م.
وبعـ ــد الق ـضـ ــاء علـ ــى الـثـ ــورة متـت
مـ ـصـ ـ ــادرة مم ــتلـكـ ـ ــاتـه ونف ــيه إلـ ـ ــى
جنوب العـراق ،حيث أمضـى حوالي
عشـر سنـوات يف املنفـى متـنقالً بني
الناصرية و الـسماوة وعانة وبغداد.
ويف( )11أي ـ ـ ـ ــار1941م ،ه ـ ـ ـ ــرب إل ـ ـ ـ ــى
كـ ــوردسـتـ ــان وعـ ــاد إلـ ــى حــمل رايـ ــة
الـث ــورة م ـط ــالـبـ ـاً بـ ــاحلكـم ال ــذاتـي
لكـوردستـان ،ولم يلـق سالحه حتـى
وافقت حكـومة بغداد على بقائه يف
كوردستان شريطة أن يقيم يف قرية
(دارى ك ـلـ ـ ــي) .ويف الــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام 1956م
اص ـيــب ال ـ ـش ـيـخ مح ـمـ ـ ــود مبـ ـ ــرض
عـضــال وســافــر إلــى بغ ــداد للعالج،
وهنـاك تويف ليلة الثالثاء املوافق 9
تـ ـ ـشـ ـ ــريــن األول1956م يف م ـ ــشفـ ـ ــى
احليـدري عن عمر ناهـز السادسة و
السبـعني .شيع جثـمانه يف احـتفال
مهـيــب يلــيق بـ ــاألب ـطـ ــال .ودفـن يف
مــدينـة الـسلـيمــانيـة بجـامع (كـاك
احمــد الــشيـخ) حيـث مثــوى جــده.
خلـف الــشيـخ محمــود احلفيــد من
بعـ ــده اوالداً خـ ــدم ـ ــوا و يخـ ــدمـ ــون

قـبـل أن أنهـمــــرَ علــيهــــا
بالقبل،
قبل أن أشدّها إلى صدري،
تــســألـنـي عـن أمــسـيـتـي
الشعرية يف دياربكر،
ويف حلظة أخرى..
أقـرأ قـصـائـد رخـيمـة يف
مهاباد ،فتصفق قامشلي.
منذ أن ولدتُ ،وأنا أحلم.
مـنــذ أن ولــدتُ ،وأنــا أزرعُ
األحالم.
حلمتُ بأنّ برقاً صعقني،
مــددني أصــدقــائـي علــى
دكةِ غسل ِ املوتى،
حتت ظلِ شجرةِ البطم.
جتـمعتِ الـسيـولُ حــولي،
واستحالتْ إلى جداول،
واجلداولُ إلى نهرٍ هادرٍ،
تـطـيـــر فـــوقهـــا أســـرابُ
الكراكي،
امتـزجَ الـرذاذُ بـالـشعـاعِ،
والشعاعُ بالضباب،
هـبّت نــسمـــة ٌ سمــاويــة،
فهزّت أرجوحة َ الكون،
كـــانـت أوراقُ الـيـــاسـمـني
رذاذاً،
والسماءُ تـنثرُ جنوماً بلون
ِ البطم.
عندما كفـّنوني..
انفتحَ الكفنُ فجأة،
وارتفعَ رويداً رويداً...
حتى صار قوسَ قزح،
ثم هبّت الريح،
وخفق قـــوسُ قـــزح ،مـثلَ
راية!

رائــدة الصحـافـة الكـورديـة يف االحتــاد السـوفـييـتي
فخــــرالــــديـن طــــاهــــر

مـرّت حـركـة الـصحـافـة الكـورديـة يف املهجـر
مبـراحل مهمة ،ولكـن لألسف لم يتم إجراء
بحث علمي مـوسع عنهـا .وباعتقـادي ان ما
حتـقق حلـ ــد اآلن مـن دراسـ ــات حـ ــول هـ ــذه
احلـركــة الثقــافيـة هـو عـمل غيــر واف وغيـر
متكامل ،إذ لـم يتم طبع بيبلوغـرافيا كاملة
بـك ـ ــاف ـ ــة اجل ـ ــرائـ ـ ــد واجملالت وامل ـن ـ ـش ـ ــورات
الكـورديــة الصـادرة يف دول املهجـر الـى اآلن،
سـواء تلـك التي صـدرت بـاللغـة الكـورديـة أو
بـلغـ ــات أجـنـبـيـ ــة اخـ ــرى .وإن كـ ــانـت هـنـ ــاك
بـيـبل ــوغ ــرافـي ــا فهـي كـم ــا أش ــرت آنفـ ـاً غـي ــر
كاملة ،ألنني أعتقـد أن عدداً كبيراً من تلك
اجلـ ــرائ ـ ــد واجملالت واملـنـ ـشـ ــورات لــم يعـثـ ــر
عليها بشكل كامل.
ودون شـك أن ع ـمـل ـي ـ ـ ــة ال ـبـحــث عــن ه ـ ـ ــذه
املنشـورات واملطـبوعـات ليـست مهمـة يسـيرة
ميـكن أن يـنفــرد بهــا شخـص واحــد ،بـل هي
من مـهمــات املــؤسـســات الـثقــافيــة الكـبيــرة،
ال ـتــي يجــب أن ت ـ ـشــكل ع ـ ــدداً مــن الـلج ـ ــان
اخلـبيـرة يف هـذا اجملـال ،وتـوزعهـا يف الـدول
التي عمـلت بها الـصحافـة الكورديـة ،بهدف
جـمـع وأرشفـ ــة ت ـ ــأريخ حـ ــركـ ــة ال ــصحـ ــافـ ــة
الكورديـة يف املهجر التـي تختزن الكـثير من
اخلفـايـا واألسـرار الـتي لـم تكــشف لإلعالم
الك ــوردي بع ــد .فقــد صــدرت خـالل العقــود
املاضية ،عشرات بل مئات اجملالت واجلرائد
واملنشـورات واملطبوعـات إما باللغـة الكوردية
أو تـتح ــدث عــن الك ــورد ،يف أورب ــا و أمـي ــرك ــا
واسـت ــرالـي ــا واإلحت ــاد ال ـس ــوفـيـتـي ال ـس ــابق
وروسـيــا احلــالـيــة .وقــد قـمـت بــاإلحـتفــاظ
ب ـ ــاجل ـ ــزء األك ـب ـ ــر مــن ه ـ ــذه اإلص ـ ــدارات يف
أرشيفي اخلاص يف السويد.
ففـي العــام  1992ذهـبت يف زيــارة فـنيــة الــى
م ــديـن ــة (س ــانـت بـت ــرسـبـ ــورغ) والع ــاصـم ــة

م ــوسك ــو ،وبع ــد أشه ــر ب ــدأت ب ــال ــدراس ــة يف
مـ ــوسك ــو ،وقـصـ ــدت املكـتـب ــات واألرشـيف ــات
بـه ـ ـ ــدف ال ـبـحــث عــن تـلـك امل ـ ـط ـب ـ ـ ــوع ـ ـ ــات
واجلــرائ ــد واجملالت الكــورديــة الـتي نـشــرت
هناك قبل إنهيار اإلحتاد السوفيتي وبعده.
وبعــد جهــد كـبيــر يف البـحث اسـتمــر حتــى
العـ ــام  ،2001متكـنـت مـن احل ـصـ ــول عل ــى
القـ ـسـم األكـبـ ــر مــن تلـك الـكـنـ ــوز ،ومـن
ب ـي ــنه ـ ـ ــا ك ـ ـ ــانــت ج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة(س ـ ـ ــوف ـي ـيــت
كوردسـتان) ،وبـذلك نلـت شرف العـثور
على جريدة كوردية صادرة يف اإلحتاد
السوفيتـي السابق ،بعد مرور( )70سنة
علـيهــا ،إذ لـم يــذكــر عـنهــا شـيء ولـم يـُ ـشــر
اليها الى اآلن.
إن جـريدة(سوفييت كـوردستان) وبحسب ما
ق ــرأته مـن األع ــداد امل ــوج ــودة يف األرشـيف،
ص ــدر العــدد األول مـنه ــا يف العــام  1931يف
منطقة (الجـني) مطبوعـة ومنشورة بـاللغة
اآلذريــة .أمــا األعــداد الـتـي حـصلـت علـيهــا
مـن األرشـيف ــات ال ــروسـي ــة فهـي تـلك الـتـي
ص ـ ـ ـ ـ ــدرت بـ ــني ال ـ ـ ـ ـس ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــوات(،)1942-1938
ولـألسف لــم أمتـكــن مــن احلـ ـص ـ ـ ــول علـ ـ ــى
األع ـ ــداد األول ـ ــى ال ـص ـ ــادرة بـني الـ ـسـن ـ ــوات
(.)1937-1931
(س ــوفيـيت ك ــوردستــان) جــري ــدة إسب ــوعيــة،
كـانـت تصـدر بـ( )700نـسخــة وأحيـانـاً تـصل
الـى( )800نسـخة ،وقـياسـاتهـا مثل قيـاسات
اجلـ ــرائـ ــد امل ـطـبـ ــوعـ ــة يف كـ ــوردسـتـ ــان اآلن،
كجـريدة(خبـات) و( ميديـا) و(جماوه ر) ،إال
أنهـا أطـول منهـا بحــوالي ( )10سنـتمتـرات،
على طراز اجلـرائد التي كانت تطبع وتنشر
آنــذاك يف اإلحتــاد الـســوفيـتي .وكــان بعـض
من األعــداد التـي اطلعـت علـيهــا مــطبــوع ـاً
عل ـ ـ ــى ورق أصفـ ـ ــر رق ــيق وال ــبع ــض اآلخـ ـ ــر
مــطبــوع ـاً عل ــى ورق أكثــر سـمكـ ـاً من الــورق
الع ــادي .وغ ــالـبـ ـاً م ــا ك ــانـت تـص ــدر يف أربع
صفحات وأحياناً تصدر بصفحتني.
ك ــانت الـصفحــة األولــى يف معــظم األعــداد
تـخصـص للـدعـايـة للـسـلطـة الـسـوفـييـتيـة
احلـاكمـة آنـذاك ،إذ غـالبـاً مـا تـزينهـا صـورة
لـ ـسـتـ ــالـني ولـيـنـني .ولـكـن يف صـفح ـ ــاتهـ ــا
األخـرى تهتم أكثر بـأخبار املقاطعـة املسماة
بـ(ســوفيـيت كــوردستــان) والـتي كــانـت حتت
احلكم الذاتي لفتـرة وجيزة ،مع إنها عُرفت
بــاسـم (كــوردسـتــان احلـم ــراء) ،ولكـن وبعــد
الــبحـث والـتــنقـيـب وعـث ـ ــوري علـ ــى اعـ ــداد

الق ـضـيـ ــة الـكـ ــورديـ ــة وهـم :رؤوف ،و
بابا علي ،و لطيف.
كـان الـشيـخ محمــود احلفيـد تـواقـاً
دائـمـ ـاً الـي الـث ــورة و احل ــري ــة ..ال ــى
الغد! وقد أعطي عـبرة لكل الساسة
الكــورد مـن ان احلق يــؤخ ــذ غالب ـاً.
وهـو أول غيور قدم الي عصبة االمم
طـلب ـاً يـحثـهم عـلي انـشــاء حكــومــة
كـ ـ ــورديـ ـ ــة م ـ ـس ـتـقلـ ـ ــة ،وأول كـ ـ ــوردي
اسـتخـدم فـن املنــاورة يف املفـاوضـات
مـع احلك ــوم ــات امل ــرك ــزي ــة ،اذ جـعل
املـن ــاورة فـنـ ـاً نـ ــاجحـ ـاً يف امل ـط ــالـب ــة
بـاحلقـوق .وكـان عـزومـاً بـشخصـيته
ال يخـطئ الهدف بقـوة إرادته ،يفكر
بـالـرعيــة وشعبه قـبل أي شيء آخـر،
وظل زهــده يـطـبع تـصــرفــاته ،وقــوة
عـف ـتـه ت ـ ـط ـبـع ص ـن ـ ـ ــاع ـ ـ ــة ق ـ ـ ــراراتـه
السياسية.
كـ ــان (محـمـ ــود احلفـي ــد) أكـب ــر مـن
تـ ــاريـخه ،وأكـبـ ــر مـن الـ ــرقعـ ــة الـتـي
حُ ــددت له يف زمـ ــانه أو يف مهـم ــاته.
وأهم مــآثــره انه نـبّه الكــورد الــى أن
ت ـ ــأريـخهــم أصــيل ول ـيـ ــس تـ ـ ــاريخـ ـ ـاً
ملـحقـ ـاً ب ــاآلخ ــريـن ،وال ي ــزكــيه إال
الـك ـ ــورد أنفـ ــسهـم ولـي ــس غـيـ ــرهـم.
فـع ـ ـ ـ ـ ــاش يف أعـل ـ ـ ـ ـ ــى ق ـ ـمـ ــم اجمل ـ ـ ـ ـ ــد
واالصالة.
مراجع املقالة:
* حميـد املطبعـي /تراث ومـوروثات
حضارية  -الشيخ محمود احلفيد/
جـريـدة (الـزمـان) العـدد -23 /1972
2004-11م.
* حــام ــد احلم ــداني /ثــورة الـشـيخ
محـمــود احلفـيــد يف الــسلـيـمــانـيــة:
http://alhalem.net
*مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوقــع تـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزhttp://
www.tirej.net

مــــتـــــــــــابـعــــــــــــــات

جـــريـــدة (ســـوفـيـيـت كـــوردسـتـــان)

شــــعــــــــــــــــــــــــــــــــر

عــبـــــــداهلل بَـــــشــيـــــــو

منعـوا الـوفــد من الـسفــر متـنكــرين
ب ــذلـك ملع ــاه ــدة سـيفـ ــر ،وأدى ذلك
الــى فتــور و تــوتــر يف العالقــات بني
بــريـط ــانيــا والـشـيخ احلـفيــد الــذي
كـ ــان ي ـ ــراوده األمل بـ ــإقـ ــامـ ــة كـيـ ــان
كـوردي مسـتقل .حينهـا بدأت تـظهر
يف ك ــوردسـت ــان ب ــوادر حت ــرك ث ــوري،
فحـ ــاول احملــتلـ ــون الـبـ ــري ـطـ ــانـيـ ــون
تـقليـص نفـوذه ،وإضعـافه ،ممـا دفع
الشـيخ احلفيـد يف نهـايـة األمـر إلـى
إعــالن الـ ـ ــث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة عــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى احلـ ـكـ ـ ــم
الـبـ ــري ـطـ ــانــي بعـ ــد أعـالنه تـ ـشـكــيل
الــدولــة الكــوردي ــة ،وتنــصيـب نفــسه
ملكـاً عليـها ،واتخـذ له علـماً خـاصاً
ب ـ ــدولــته .وك ـ ــانــت ثـ ـ ــورته أول ث ـ ــورة
تـ ـنـ ـ ـ ــدلـع ضـ ـ ـ ــد اإلمـ ـبـ ـ ـ ــراطـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــة
البــريـط ــانيــة بعــد احلــرب الع ــامليــة
األولى ،فقـام بالسيطرة على مدينة
ال ــسلـيـم ــانـي ــة يف ( )21أي ــار 1919م،
بعــد أن دح ــر القــوات الـبــريـطــانـيــة
وقـ ـ ـ ـ ــوات الـل ـ ـيـفـ ــي ال ـ ـتـ ــي ش ـكـلـهـ ـ ـ ـ ــا
ال ـب ـ ــريـ ـط ـ ــان ـيـ ـ ــون للـحفـ ـ ــاظ عل ـ ــى
مصاحلهم يف املنطقة.
أخـ ــذ الـ ـشـيـخ (محـم ـ ــود احلفـيـ ــد)
يـ ـ ــوسع م ـن ـ ــاطـق نفـ ـ ــوذه ،وجنح يف
االسـتـيالء علــى كـمـيــات كـبـيــرة مـن
األسلحــة من القــوات البــريطــانيـة،
ومتكـن مـن أســر عــدد كـبـيــر مـنهـم.
واسـت ـطـ ــاعـت قـ ــواته ضـم مـنـ ــاطق
(رانـي ــة) و(حلـبجــة) و(كــوي ـسـنجق)
مـتحــدي ـاً الــسلـط ــات البــريـط ــانيــة.
لكـن الـب ــريـط ــانـيـني جه ــزوا له ق ــوة
ع ــسك ــري ــة كـبـي ــرة ،ضـمــت الف ــرق ــة
الـث ــامـن ــة ع ـش ــرة ،بقـي ــادة اجلـن ــرال
(فـريـزر) لقمع حـركته ،واسـتطـاعت
هـذه القـوات مبــا متلكه مـن أسلحـة
وطــائــرات ح ــربيــة ،أن تــدحــر قــوات
الـ ـ ـش ـيـخ مح ـم ـ ـ ــود وتع ـتـقلـه ،بعـ ـ ــد
إصـابته بجـراح يف املعـارك ،وأرسلته
مـخفـ ــوراً إل ـ ــى بغـ ــداد ،حـيـث أحــيل
لـلمحــاكمـة ،وحـكم عـليه بـاإلعـدام.
وبصدد ذلك قال السـير (ماكموني)
مـسؤول القـوات االنكليـزية(( :طلب
الناس مني أن أعـدم الشيخ محمود
احلفـي ــد ،لكـن ه ــذا احلكـم لـم يكـن
له م ـبـ ـ ــرر جلــي ،وب ـ ــال ـ ــرغــم مــن أن
ال ـ ـ ـ ـش ـ ـيـخ لـ ــم ي ـكـ ــن مـ ــيـ ـ ـ ـ ــاالً الـ ـ ـ ـ ــى
البــريطــانيـني إال إننـي ال أعتقـد أن
مـن مصلحـة بـريطـانيـا قتل الـشيخ
مـحمــود طــاملــا تــريــد اإلسـتمــرار يف
تـنفـيــذ ب ــرامجهــا)) .مـن هـن ــا فقــد
حول عقـوبته الى السجـن املؤبد ثم
ال ـ ــى ع ـ ـش ـ ــر س ـن ـ ــوات .و ق ـ ــد اب ـ ــدى
(ويلـسن) عدم رضاه عن هذا احلكم
اميـ ـ ــان ـ ـ ـاً م ــنه بـ ـ ــأن وجـ ـ ــود ال ـ ـش ــيخ
مـحم ــود حي ـاً يهــدد الـسـالم واالمن
يف املـنــطق ــة .وقـ ــد نفـي ال ـشـيـخ مع
صه ـ ــره ال ـ ــى ج ـ ــزي ـ ــرة (ان ـ ــدام ـ ــان)
الـهنديـة ومكث فيـها سنـتني ونصف
السنة.
اعـق ــب ذلــك اش ــتـ ـ ـ ـ ــداد احلـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــة
الـتحرريـة الكـوردية مـطالـبة بـاعادة
ال ـشــيخ محـم ــود مـن مـنف ــاه ،وبع ــد
إتـصــاالت طــويلــة مع اإلنكـليــز عــاد

دعوات شعرية
دعـي الشاعر والكاتب الـدكتور (فرهاد بيـربال) للمشاركة يف
مهـرجـان(فــرانكـو فـون) الـشعــري يف كنـدا ،وهــذا املهـرجـان
يقام سنـوياً للشعـراء غير الفـرنسيني الـذين يكتبـون الشعر
باللغة الفـرنسية .وقـد شارك يف املهرجـان ( )175شاعراً من
مختلف الدول يف العالم.
كمـا دعي الـشـاعـر (جالل بـرزجنـي) لتـمثـيل الكـورد يف أكبـر
مهــرجــان شعــري يف م ــدين ــة (ئيــدمـنتــون) الـكنــديــة .وقــرأ
الشـاعـر مجمـوعـة مـن قصـائـده يف نـدوة خـاصـة علـى قـاعـة
املدينـة ،ضمت شـعراء من كـوردستان ،ويـوغسـالفيا ،والـهند،
وبولندا.

أمسية استذكارية

بحـض ــور ممثـلي األح ــزاب واملنــظمــات وع ــدد من الـفن ــانني
والـشخــصيــات ،أقــام نــادي (ك ــورد ميــديــا) أمــسيــة يف ذكــرى
مــرور سـنــة علــى وفــاة الفـنــانــة (مــرزيــة فــريقـي) ،مبــديـنــة
روتردام يف هولندا بالتعاون مع فرقة (كنجان).

مؤمتر

جــريــدة(س ــوفيـيت ك ــوردست ــان) تبـني لي أن
املقاطعة كان إسمها إسم اجلريدة نفسه.
إن أكـث ــر م ــا أث ــار إنـتـب ــاهـي ه ــو أن ج ــري ــدة
(ســوفيـيت كــوردستــان) يف معـظم أعــدادهــا
تــذك ــرمنــاطق وأم ــاكن يف ك ــوردستــان خالل
مقــاالتهــا املنـشــورة ،ذلك علــى العكــس من
جـريـدة( رييـا تـازه -الطـريق اجلـديـد) التي
ت ـ ـش ـي ـ ــر ال ـ ــى الـك ـ ــورد وك ـ ــوردس ـت ـ ــان ب ـ ــإســم
(كــرمــاجن) ،فـضـالً عن نـشــره ــا الكـثي ــر من
املوضوعات املهـمة كالشعـر واألخبار وعادات
تلك املنطقة.
وأخـيــراً ،أود أن اعـطـي إشــارات س ــريعــة عـن
أعداد جريدة(سوفييت كوردستان) املوجودة
يف أرشيف مدينة (سانت بترسبورغ):
* الـعـ ـ ـ ــدد ( )3يف  ، 1938/1/15فـ ـ ـ ــوق أس ــم
اجلــريــدة شعــار (يــا عمــال العــالم إحتــدوا)
مـك ـت ـ ــوب ب ـ ــالـلغ ـ ــة اآلذري ـ ــة ،وحتــت ع ـن ـ ــوان
اجلـ ــريـ ــدة مـ ــدون (لـ ـسـ ــان حـ ــال مـن ــطقـ ــة
الج ــني) .ويف أسـفـل آخ ـ ـ ـ ــر صـفـح ـ ـ ـ ــة وه ــي
الــرابع ــة هن ــاك عبــارة تقــول :مـســؤول إدارة
اجلريدة((سديخ بازراموف))
* الع ـ ــدد( )4يف  1938/1/21ص ـ ــدر بــنف ــس
الصيغة السابقة.
* العدد ( )5من اجلريـدة تغير فيه مسؤول
اإلدارة وأصبح ((مامه ش أحمدوف)).
* العـدد( ،)15اصبح فـيه (ميـرهـاد عبـداهلل
زيف) مسؤول اإلدارة.
* العـ ــدد( )43أصــبح (سـ ــامـ ــان احـمـ ــدوف)
مسؤول إدارة اجلريدة.

نــظمـت جمـعيــة الـكت ــاب الكــورد يف الع ــاصم ــة ستــوكه ــولم
بـالـسـويـد مـؤمتـراً حــول اللغــة واألدبيــات الكـورديـة ،شـارك
فــيه ـ ــا ع ـ ــدد مــن الـك ـت ـ ــاب وال ـب ـ ــاح ـثــني الـلغ ـ ــويــني ومــنهــم
الـب ــروفـي ـس ــور (ك ــرسـتـي ــان آلـي ـس ــون) ،واالسـت ــاذ (أمـني ب ــوز
آرسالن) ،واألستاذ(مامليساجن) ،واألستاذ(رشو زيالن).

تأسيس فرقة

أعلـنت مـجمــوعــة من املــوسيـقيـني يف أربيـل عن بــدء فــرقــة
(ئـاراس) بـأعمـالهـا الـفنيـة واملـوسـيقيـة .تتـألف الفـرقـة من
ثمــانيــة أعضــاء من الــشبـاب ،تهـدف الــى إحيـاء املــوسيقـى
الت ــراثيــة والفـلكلــوري ــة الكــورديــة ،واحلفــاظ علــى ارشـيف
الغنـاء الكـوردي من الـضيـاع .واجلـديـر بـالـذكـر أن مــؤسسـة
(ئــاراس) للــطبــاع ــة والنـشــر هـي من ق ــامت بــالــدعـم الالزم
لتـأسـيس الفـرقـة من خالل تـأمني مكـان للتـدريب و تـوفيـر
املستلزمات من آالت موسيقية وغيرها.

حفالت غنائية

إتفق املـطــرب الكــوردي املعــروف(زكــري ــا عبــداهلل) مع فــرقــة
(ك ــامكــاران)املــوسـيقـي ــة علــى إحـي ــاء سلــسلــة مـن احلفالت
الغنائية يف امريكا وتركيا وايران ودبي .

موقع انرتنيت

افتـتح مؤخراً مـوقع كوردي أدبي بـاللغة العـربية علـى شبكة
االنتـرنـيت .وميـكن مـشـاهــدة ومتـابعـة املــوقع علـى الــرابط
التالي:
http://www.badalravo.co.nr

