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  رة حلبجة رة حلبجة ذكرى مجزذكرى مجز  بمناسبةبمناسبة

  !!  ذارذاروذلك اليوم من آوذلك اليوم من آ" " المكان العجيب المكان العجيب   ""عن عن 

 يوسف أبو الفوز

 

 (شنروي) جبالو(  باالمبو) جبالو الشاهقة( هورامان) جبالسالسل فً حضن بكل وداعة تنام مدٌنة حلبجه 

( كم 61)االٌرانٌة موقعها القرٌب الى الحدود . دربندخان هرزور الخصب وبحٌرة الى سهل شبخفر وتتطلع 

تعددت الرواٌات حول  .جعلها ممرا تؤرٌخٌا للقوافل التجارٌة ، ومسرحا لنشاط المهربٌن ، فنمت اقتصادٌا 

حٌن " المكان العجٌب"أو  ("لوجه هه" الكردٌة باللغة) "الخوخ فاكهة" اصول اسمها ، لكنها سواء كانت تعنً 

وقد تكون تصغٌرا من اسم مدٌنة  ،  ( جا عجب)اطلق التسمٌة احد القادة الفرس الذي مر من هناك وصاح 

، فهً تبعد عن وثم التركٌة اهم المدن العراقٌة واالٌرانٌة فؤنها نمت كمركز تجاري بٌن حلب السورٌة ، 

ٌحمل اسم   نواحٌهاحد ، فال عجب ان ٌكون أكم  631اد مسافة بغد العاصمة وعن كم 38 مسافة السلٌمانٌة مدٌنة

 . (  خورمالردٌة بالك) " التمر مخزن"

تؤرٌخ ٌشٌر بدون جدال الى أن أكتشاف المقابر القدٌمة التً ٌعود تؤرٌخها الى ما قبل عصر االسالم بقرون 

لٌس بعٌدا عنها مرت جٌش االسكندر فقد كانت جزءا من اراضً االمبراطورٌة الفارسٌة ، وعرٌق ،  المدٌنة ال

الذي حملت  (م 186توفً عام )الى بالد فارس ،  وصارت موطنا للقائد االسالمً ابو عبٌدة الجراح المقدونً 

، وتوالت االنظمة  ثم جاء الحكم العثمانً ، كرديلغوي بتصرف ( عبابٌلً)حلبجة اسمه مدٌنة حد قصبات أ

لطبٌعً ومزدهرة بمٌاها الوافرة ومناخها المعتدل صٌفا حٌث تعد اجمالها تزهو بعبر كل الحقب وظلت المدٌنة 

 .فً المنطقة اهم المصاٌف  احد" احمد آوى "شالالت منطقة 
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*** 

م ، بعد صراع مرٌر مع  6011سكنوها  حوالً لعشٌرة الجاف ، اذ  عرف انها كانت موطناحلبجة مدٌنة 

 والتعلٌمالمدٌنة ، فً مجاالت القضاء  ادارة فً دور متمٌزمن هذه العشٌرة شراف ال كان و عشائر اخرى ،

عدلة "هكذا  نتعرف الى اسم ،وبرزت منهم اسماء عدٌدة ي واالنكلٌز الحكم العثمانً زمن فً واالمن والبلدٌة

، وهذا له اكثر من  6668ـ  6666وفً االعوام  6616التً تولت شإون ادارة المدٌنة فً االعوام " خانم 

التعاٌش بٌن  المدٌنة لم تكن حكرا على عشٌرة واحدة  وعرفت . الكردٌة لم تكن حبٌسة البٌت  داللة ، فالمرأة

، فلهم اضرحتهم وقبورهم الخاصة ، "  الكاكائٌون"ن عاش ب المسلمٌفالى جان مختلف االقوام  والدٌانات ،

توجهوا الى مدن كردستان ، ٌتعرضون الى المضاٌقات الٌهود فً الكثٌر من مناطق العراق واٌران  بدأوحٌن 

 طقوسهم مارسواو المسلمٌن، بٌوتل وكانت بٌوتهم مالصقة المسلمٌن حماٌة فً عاشواومنها حلبجة ، حٌث 

وتمتع الٌهود  الذي ٌظل ٌحمل اسمه طوٌال، ( الٌهود حً) بـ المسمى حٌٌهم فً الواقع همكنٌس فً الخاصة

بحرٌاتهم الدٌنٌة وكان لهم مقبرتهم الخاصة ومحل خاص لذبح الحٌوانات ومارسوا بحرٌة كاملة نشاطاتهم 

مسلمة ، لكن حكومة صالح الكثٌر من الزٌجات المشتركة مع عوائل القتصادٌة واالجتماعٌة ، لحد حصول ا

 . عن الٌهود الذٌن اجبروا لمغادرة العراق الى اسرائٌل بؤسقاط الجنسٌة العراقٌة  جبر الملكٌة افسدت كل شًء

*** 

من ابناء المدٌنة عرف جٌدا . ملموس حراك ثقافً  قتصادٌا واجتماعٌا ، فهذا صاحبهاذ عرفت المدٌنة نشاطا ا

ووجود الكثٌر من االماكن السٌاحٌة ، التً  ان موقع المدٌنة السٌاحً. ضلٌن والمناالكثٌر من الشعراء والفنانٌن 

، ساعد على تطور آوا وغٌرها  احمد ، عةبابٌلً كوٌرة، كانً ، شٌخ كانً ، تطوق المدٌنة ، مثل كوالن،

 حمه ورامً،ه شٌرالً،عثمان خولة فروش، مشكً حركة الفن ، فظهر  العدٌد من اسماء المطربٌن مثل احمد

 .قوتو واخرٌن 
له مكانته اٌضا ، وال احد ٌستطٌع المرور دون التوقف عند اسم مثل الشاعر الكبٌر وخصوصا الشعر االدب 

 بشعره وأعجبوا الكرد الذي أحبه،  م (6336-6311) مولوي

ذكر اسم  وال ٌمكن  . بٌنهم وتداولوه حفظوهفطنً الصوفً والو

 الشٌوعً عبدهللا كورانالشاعر أبنها حلبجة ، دون ذكر اسم 

لك الجبال ، ، الذي لم ٌنس ٌوما انه ابن  ت(  6616ــ  6611)

رسول  بابا شٌخ مثل اعالماصٌات صارت شخالتً انجبت 

 .  حمدوننالً وومن الشعراء  عبابٌلً واخرٌن  رشٌد وشٌخ

المناضل الذي عرفته سجون االنظمة العراقٌة ،  كوران هللا عبد

والعراق ،  كردستان شاعر صاروعاش حٌاة معاناة قاسٌة ، 

الكردي ، حٌث نبذ وعن  الشعر مدرسة علما بارزا فًوم  

 الخلٌلً، العروض وهجر والتكرار، معرفة ودراٌة التقلٌد

جدٌدٌن ، فصار  ومضمون باٌقاع الحداثة صهوة وامتطى

ردٌة ـ ٌجد طرٌقه بسهولة لعرض هوٌته الكانسانٌا  شعره

 : العراقٌة ـ االنسانٌة 
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 العربي أخي

 السوداوين العينين ياذا 

  نصيبك كان مـُّرا   

 نصيبي كان ُمـّرا  

 واحدة كأس من المرارة جرعنا قد 

 شهيـّا عسل   أخوتنا فأضحت 

*** 

من كل ألنصار لمقاتلٌن اذا لكانت حلبجة مال الدٌكتاتوري المقبور ،سنوات الكفاح المسلح ، ضد النظام فً اٌام 

االمن ، فً ن فً حلبجة مالذهم ٌجدو ناالنصار الشٌوعٌو. ة لنظام صدام حسٌن اب السٌاسٌة المعارضاالحز

وطن ٌشعرون أكثر باالنتماء للبالدفء ، بٌوتها ٌشعرون 

وقصباتها عبر حلبجة .  الغارق فً لجة الظلم والظالم 

ه ، كانت تصل  المعلومات ،  وبالف طرٌقة وطرٌقوقراها 

عن نشاطات اجهزة النظام ومعاناة جماهٌر الشعب ، 

وٌتسرب المناضلون االسطورٌون الى عمق مدن العراق 

تصل المعلومات  .لٌزرعوا االمل بٌن صفوف الناس 

من . اٌضا المواد التموٌنٌة الصحف والمجالت واالدوٌة وو

عبد الحسٌن كرٌم كحوش الى البطل الشهٌد  سللتس، هناك 

رفض اعطاء ، بعد القاء القبض علٌه ، ٌومه المجٌد حٌث 

 اي معلومات لجالدٌه ورفض حتى االقرار بؤسمه الصرٌح

، من هناك مرت البطلة وتمسك باالسم فً هوٌته المزورة 

لتساهم فً نسج خٌوط شمس االٌام رضٌة السعداوي 

فً حلبجة التً تتحول .  عدٌدٌناخرٌن م تبعهوالقادمة ، 

تحت قبضة قوات تكون لٌال الى مدٌنة انصارٌة ، 

شراقا وهن ٌنطرن المقاتلٌن ، تجد صباٌاها اكثر ااالنصار

معفرٌن بتراب المجد االسطورٌٌن الهابطٌن من الجبل 

وٌقف فتٌانها حراسا متطوعٌن لتنبٌه االنصار  والبهاء ،

فً لٌل حلبجة تجد الرفٌق . ادر من العدو الغالي طاريء 

البٌوت ٌوزع بٌانات طازجة موقعة ٌوسف عرب ٌدور بٌن 

علً كالشٌنكوف ٌدقق معلومات ما ، ومحمود دٌكتارٌوف ٌسـؤل عن  اسعار ونجد بؤسم الحزب الشٌوعً ، 

  .اجراءات وصولها سالمة ٌرتب مواد تموٌنٌة  و
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*** 

( 6681موالٌد )اسطه علً ، كما ٌعرفه الناس ، او علً فتاح دروٌش القائد الشٌوعً .  اذار 61الزمان مساء 

الى اسفل المدٌنة ، لٌإمن خلفه وٌنحدر المرتفعة نسبٌا  "كانً عاشقان"محلة ٌترك  ،كما مسجل فً بطاقته 

لم ٌتركه النظام . مبٌت مجموعة انصارٌة تقرر ان تقضً لٌلتها هناك 

فً مدٌنة اته كموظف فً االصالح الزراعً حٌالدٌكتاتوري ٌهنؤ ب

امتهن .  ترك الوظٌفة، فاضطرته المضاٌقات المستمرة الى السلٌمانٌة 

ثم حٌن . بناء البٌوت التً ال ٌزال بعضها شاخصا ٌحمل بصمات فنه 

 : شادمانتقول أبنته . حلبجة مدٌنة زادت المضاٌقات لجؤ الى 

حلبجة النه فٌها وجد نفسه بٌن عشٌرته ، واٌضا قرٌب الى الى ـ اختار 

 .المزٌد من القوة مجتمعة الجبل حٌث فصائل  االنصار فكتسبه هذه 

من حزبٌا جبل سورٌن ، كان ٌحمل برٌدا موقع من ٌوما التقٌته فً 

سؤل عن كان مفعما بالنشاط ، .  عٌنٌة المدٌنة ، وشحنة من تبرعات

عند  لمسهادى انزعاجه وتذمره من بٌروقراطٌة اجواء العمل ، واب

كان   .، لكنه مع كل ذلك كان متفائال بالمستقبل فً العمل البعض 

 : انتظارهعجال للعودة الن ابنته فً  

 .!عودتً ضمان ال تنام دون سوف ـ  

*** 

 61سالسل الجبال ، تستقبل ٌوما أخر ، حٌن استفاقت نهار و سهل شهرزور  بٌنكانت حلبجة الغافٌة بوداعة 

  لنا تقول. ة االنسان ابحٌ ال ٌعبؤدٌكتاتوري شوفٌنً نظام قبل ، سادي ، من على مشاهد ٌوم دموي  أذار

 : التً كانت هناك ٌوم الفاجعة  شادمان علً فتاح 

ثم فً ة الى المالجًء المهٌؤة مسبقا ، اهل المدٌنوٌال فلجؤ واستمر طوبدون انقطاع ـ  بدأ القصف المدفعً أوال  

لم . حممها ات تلقً بمنتصف النهار بدأت الطائر

 .    سلحة كٌمٌاوٌةأنعرف فً البداٌة انها 

حربٌة  طائرة 61ن  االحداث ، تبٌن أبعد انتهاء 

، ذلك الٌوم  القت مزٌنة بنجوم الوحدة العربٌة 

 غطىالذي  واالعصاب الخردل غاز من خلٌطا

!  الغازات من كثٌفة  صفراء سحابةب المدٌنة سماء

 آالفخمسة  قضً على  معدودة دقائق وخالل

جلهم من ،  حلبجةمدٌنة  سكان منبريء  مواطن

 خنقا   جمٌعهم قضواالنساء واالطفال والشٌوخ ، 

 ابشع فً غٌرهم، آالف عشرة أصٌب بٌنما بالغازات
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 قٌاداتمن  واخرٌنسن المجٌد ح وعلً صدام اعدهابحق الشعب الكردي ( جٌنوساٌد)ابادة جماعٌة  مجزرة

 . النظام المجرم 

لٌس عبثا ان رأس النظام فهذه المدٌنة المتمردة دائما ، حلبجة ، مدٌنة من  االنتقام  حسٌن ٌرٌد كان نظام صدام

 زار ثحٌ ،حلبجة  مدٌنة على الهجوم خطة إعداد على بنفسه اشرف الذي هوالمجرم صدام حسٌن المقبور 

 ومن الهجوم خطة أعدت التً العسكرٌة القٌادة هناك والتقى الهجوم بدء من ٌومٌن قبل كركوك مدٌنة صدام

 .  "علً كٌمٌاوي: "علً حسن المجٌد الذي نال لقبه االشهر  المجرم ضمنهم

*** 

كان من مهمته ، غادرت شادمان مع اخٌها ئاالن تبحث عن والدها ، الذي لم ٌعد   6633اذار  60فجر ٌوم 

المختبئٌن فً اخبرهم انه ذاهب لتفقد رفاقه 

لم ٌنس  قبل ان ٌغادر ، .أسفل المدٌنة بٌت 

ان ٌمسك بكتفً ابنته الكبرى لٌشد علٌهما 

 :وٌوصٌها 

ـ ان لم اعد ، فؤنت مسإولة عن اخواتك 

 !واخٌك 

.  ساكنةذلك الٌوم كانت شوارع المدٌنة 

 : شادمان لنا تقول .  موحشة

 نارة بدأالمهجو المدٌنة وسطحٌن صرنا  ـ 

 الى ذهبنا. كرٌهة تكن لم ، غرٌبة رائحة نشم

 ان المفترض كان التً ،( قولكا كانً) حارة

 كل فً ممددة جثثا شاهدنا . المخٌفة تالمفاجآ توبدأ،   تقرٌبا دقٌقة عشرٌن مسٌرة تبعد وهً ، الٌها أبً ٌذهب

.  بؤلم وٌئنون ٌحتضرون اناس هناك كان.  مسود وبعضها ، بطحٌن مرشوشة وكؤنها مبٌّضة الوجوه.  مكان

 . تام وخرس عجٌب ذهول أصابنا ..فظٌعا المشهد كان

قادة الثورة تحركات متابعتها ل خالل

االقمار الفسطٌنٌة فً بٌروت ، كانت 

تصور االصطناعٌة االمرٌكٌة  

ستدل من ؤالفضالت واالزبال ، ف

على عقاب السجائر الصور الدقٌقة ال

 . المطلوبة بعض الشخصٌاتوجود 

 ازاء الكبرى القوى صمتتٌومها 

، لم تستطع ان ترى  البشعة الجرٌمة

من االطفال صور االف الشهداء 

والنساء والشٌوخ الممددٌن فً الشوارع 

الشهٌد ، لم تستطع ان ترى المكشوفة
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 نظام جرائم كشف السٌاسٌة اللعبة تطلبت حٌن ، بعد فٌما.  تضن حفٌدهوهو ٌحعند عتبة بٌته ا دخاور ممدعمر 

بٌد فجؤة وارتفعت حلبجة لجرٌمة  ا خاصةصور وزعت امرٌكا ،ـ  ! ـ خنزٌرهم حسٌن صدام الدٌكتاتور

 ! المتظاهرٌن ضد احتالل الكوٌت

*** 

 !تحمل كل االسماء . عند كل الصباحات الندية ، نجمتنا تأتي 

 ـ هل أنت معي ؟

معك ايتها البهية ، أني أسالك عن ... معك 

 االهل ، االحبة واالصدقاء

 عن شوارع وصبايا وافياء

 عن مطر اول تغتسل فيه المحبة ، 

 تندى له كل االشياء 

 !مثل الشوق طافح بالهجس واالنتماء 

 

*** 

من " ابراهٌم محمد الخٌاط" المطرب بعذوبة  وة بالثلج ، والسهوب الخصبة ، غنىتلك القمم الشامخة المكسعن 

 :كلمات الشاعر الشٌوعً كوران 

 تحت السماء الزرقاء 

 جومم المكسوة بالثلقجنب ال

 ر احد بمثل جمالكلم أ

 !انت وانت فقط 

بالحقد ها ور الشر الحدٌدٌة وعكرت صفاء سمائهاجمتها طٌٌتغزل بكردستان ، بمدٌنه حلبجه ، التً كوران كان 

 لم ٌكن امام الطاغٌة من حل لألنتقام من بؤس مدٌنة حلبجة وأهلها .الشوفٌنً الذي امطر سٌانٌدا وخردل 

السفاح  قسوة الضابط عن تراجعت ذكرٌات الكرد  .سوى االسلحة المحرمة دولٌا المشرق وتؤرٌخها  االحرار 

، فالمستقبل للشعوب لكنهم لم ٌنسوا االمل  ، "المهٌب صدام "امام بشاعات وسادٌة " مصطفى ق الزعٌم صدٌ" 

شعبه ، باحفاد االرٌٌن ظل ٌصرخ  ب عبد هللا به شٌو الشاعر . مزبلة التؤرٌخ لهم دائما ـ وطغاة ـ اما ال

 :والمٌدٌٌن
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 االشجار، و المروج في تداف والعواصف الطوفان

 ـ التحزن

 الوديان، في تحت، من

 !تنمو  براعم و جديدة أعشاب

 

 

 

  

 

 

 2162اذار  61فجر كتب في   

 التخطيطات للفنان الراحل أياد صادق *

 

    2162  أذار 61 األحد 641 العدد الشعب طريق*


