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 بالندة ملتقى الجبال

 نبٌل ٌونس دمان

للوهلة االولى تتوقع عزٌزي القارئ انً بصدد بولندا فً اوربا، لكنً ساتحدث عن السنوات الثالث      

لً بالندة، وهو وادي عمٌق ٌتوسط قمة جبلٌن گالتً قضٌتها فً منطقة قً اقصى شمال العراق اسمها 

عندما التحقت بمشروع طرٌق  8792 -4 -82كان ذلك فً . شاهقٌن بٌن ناحٌة بارزان وقضاء العمادٌة

قادرٌة، وقد رافقت المهندس عمر بادي من مركز دهوك الى شرق العمادٌة عبر جبال  -بالندة -عمادٌة

انبهرت من تلك الطبٌعة التً كان هاجسً القلق من بعدها . واحراش وانهار لم ارها فً حٌاتً السابقة

د وصولً الى الموقع الذي هو عبارة عن مجموعة خٌم لمبٌت العمال، النسبً عن مسقط رأسً، وعن

ورشة تصلٌح، ساحة تجمع اآللٌات والمكائن، ومبنى من عدة غرف لسكن المهندسٌن، حال وصولً 

 .تعرفت على المهندس جمال محمد طاهر، الذي ارتبطنا بعالقة صداقة طوٌلة رغم اختالف افكارنا

 

 لً بالندةگدراً من ٌخرج ها( روبار شٌن)رٌشٌن

كنت مهندساً مٌكانٌكٌاً، عملت لفترة قصٌرة فً مدٌرٌة طرق نٌنوى، لم ٌكن مدٌرها الحاج فاروق      

مرتاحاً لوجودي، لذلك انتقلت الى دهوك التً رحبت بً وكأننً فً بٌتً وبٌن اهلً ( ابو عمر) عبد القادر

وق العمادٌة، واذا انا اواجه االخ نافع شكري الذي بعد استقراري فً المنطقة وانا اتواجد فً س. واحبتً

عاش مع اسرته سنٌناً طوٌلة فً القوش، حٌث كان والده شكري محمد علً مأموراً لنفوسها، فرحبنا 
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ببعض وعلمت انه معلم فً تلك االرٌاف، تشاء الصدف مرة اخرى ان التقً به فً احد الجبال وهو ٌحمل 

 .8721ك فً عام وذل( البٌشمركة) بندقٌة الثوار

 

 مع جمال محمد طاهر

كانت هٌئة المشروع تتكون من المهندسٌن جمال، صبري، عمر، بنگٌن، فاضل، دٌوان شمس      

والمساح برهان، كان طباخنا كمال من اهالً العمادٌة، وكلما ( فلسطٌن) محمود( بنغالدش) العارفٌن

اما مجٌد عامل "  لمسؤول كبٌر إسمه علً السنجاريانا كنت طباخا " اشتكٌنا من الغذاء المقدم كان ٌقول

الطباخة فكان انسانا بسٌطا من القرى المحٌطة وتالطفا معه، اطلقت علٌه اسم أغا مجٌد، وفً كل مرة 

اي لست اغا بل عامل، وعمل معه اٌضا العامل الخلوق " سٌدا أس پاال نا اغا" كان ٌعترض مبتسماً 

ق دٌوان شمس العارفٌن ومنه تعلم القلٌل من التكلم بالكردٌة، كان اسم هناك عامل تشحٌم كان ٌراف. رجب

ذلك العامل عبد الغفور ونسمٌه غفوري، اذكر كان ٌجلب بٌن فترة واخرى العسل الكردي الشهٌر من 

 .8797معلوم ان البطل محمود االٌزٌدي استشهد فً تلك المنطقة عام ( شٌرانة) قرٌته النائٌة فً وادي

( هٌش) القرى المحٌطة كلها كردٌة باستثناء واحدة فً وادي نٌروى ورٌكان وهً قرٌة كانت     

كٌلومترا لكن المنطقة كان ممنوعاً التوغل فٌها، النها مهجرة  44وكنا نبعد عن بارزان حوالً . المسٌحٌة

مئات كان ، اتذكر من كل عمال المشروع البالغ عددهم ال8791عن بكرة ابٌها بعد انهٌار الحركة عام 

وكان ٌعمل فً المنطقة موظفٌن وعمال قادمٌن من الموصل، ( . عشقً) ٌعمل واحدا فقط بارزانً واسمه
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. وكذلك المقاولٌن الذٌن كانوا ٌنشأون على عجل مجمعات سكنٌة فً سوري وشٌالدزي ودٌرلوك وكانً

هٌبة، وخلفه مرافق قصٌر دخل رجل كهل طوٌل، مرتدٌاً بدلة كردٌة م 8797فً احد االٌام من ربٌع عام 

القامة، دخل الى غرفة المهندسٌن فوقف الجمٌع له ورحبوا به بحرارة، وكل شًء طلبه كان ٌستجاب 

اكٌد هو أغا " على لسان مساعد مدٌر الطرق المهندس مأمون نور محمد، وبعد مغادرته قلت مع نفسً

، علما بانً قد ارتبطت بقدر من الصداقة وعند االستفسار قالوا هو دٌوالً سعٌد أغا الدوسكً" العمادٌة

كان العسكر كثٌف التواجد فً الرباٌا وقمم الجبال وباالرتباط مع . سردار و نزار: مع اوالد اخوة دٌوالً

بحكم عملنا . لواء بالندة الذي كانت تحط فً ارضٌته الصخرٌة طائرات عمودٌة على طول اٌام االسبوع

لحكومة العسكرٌة، كنا ننسق مع اللواء ونرتبط بنوع من العالقة مع بمشارٌع خاصة لها ارتباط بخطط ا

 .ضباطه

 

 لرپِضباط اللواء مع مهندسً المشروع وخبراء شركة كتر 

قرب سمٌل كان هادئاً، خجوالً، ال ٌتكلم ( بدلٌة) من قرٌة( خمݘو) احد سواق ناقالت الماء اسمه خمو     

عند ضفة رٌشٌن، اردت تغرٌمه من خالل ( تانكر الماء) ب ناقلتهاال نادرا، ظاهر علٌه القهر، فعند انقال

عضوٌتً فً لجنة الحوادث وتقدٌر االضرار فً المشروع، هنا هب المهندس جمال والمهندس عمر 

البادي بطلب اعفائه من الغرامة، وانه ال ٌمكن ان ٌتسبب فً ضرر متعمد، بعدها سمعت قصة حزنه على 

حراس البارزانً الخالد عند وقوع حادث تفجٌر مقره من قبل رجال أمن بزي الذي كان من ( آدم) اخٌه

فً حاج عمران، وقتها حال آدم مع غٌره ببطولة نادرة دون اصابة مصطفى  8798رجال دٌن عام 
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محمود عثمان، وقد اصٌب آدم بجروح عدٌدة عانى منها الحقا، والمؤسف فً هذه . البارزانً ورفٌقه د

 .والى ٌومنا هذا 8791طعت اخباره منذ انهٌار الحركة، عقب اتفاقٌة الجزائر عام القصة ان آدم انق

 

 من الٌمٌن كاتب السطور، مأمون نور محمد، جمال محمد طاهر

كلما اقابل مدٌر طرق دهوك المهندس عادل صدٌق صادق، كان ٌجلب انتباهً بوستراً على طاولته      

التركٌة، وتحتها تهنئة  -مشارف القادرٌة على الحدود العراقٌة وهو على( البلدوزر) ٌتضمن فاتح الطرق

الى المدٌر بمناسبة العٌد وقد حال اندفاعهم للوصول الى تلك النقطة دون التمتع فً العٌد بٌن عوائلهم، 

كم اشتقت الرى ذلك المكان، ثم وفر الزمن . وقع البوستر المهندس البارع مأمون نور محمد البٌرفكانً

لر، وبحماٌة العسكر حتى وصولنا منطقة ٌجري فٌها نهر پاهدته، برفقة اثنٌن من خبراء كترفرصة مش

 .جمٌل، تلك كانت القادرٌة التً هً نهاٌة المشروع، بل نهاٌة خارطة العراق

عملنا لسنوات فً بناء جسور وقناطر وفتح طرٌق داخل كلً بالندة الذي ٌشكل منطقة حصٌنة لعشائر      

ومن القرى التى كنا نمر بها كل ( بلبل) بالقرب من جسر( بٌبو) ن القوٌتٌن، عاصمتهم قرٌةرٌكا -نٌروا

سٌدا، رٌجبرخا، ݘمجو واخرى ابعد من الطرٌق منها سنجً، جامكً، كونشكه، وقرٌة هٌش : ٌوم هً

وا انها بنت االشورٌة، كان اطفال تلك القرى ٌتأملون السٌارة التً ٌرونها الول مرة بجانب البلدوزر، فٌقول

لتلك الماكنة الضخمة فنعجب من خٌالهم، فً احد االٌام شهدت عرسا جبلٌا مؤثراً، راقصون ٌحٌطون 

العرٌس والعروس وهم ٌرفلون بثٌاب فضفاضة، زاهٌة، وٌمتطون الخٌول التً ٌمسك بزمامها رجال 

المنطقة حصٌنة وقطوعها   .القبٌلة، كانوا جذلى، فاوقفنا سٌارتنا لنشهد بهجة االنسان والطبٌعة معاً 
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كانت كأنها تحف فنٌة، كم استهوتنً تلك المناظر فخطفت هذه الصورة (رٌشٌن )الصخرٌة بمحاذاة الرافد 

 :8792صٌف عام 

 

قطعانا تسرح من اعالً الجبال نحو مٌاه رٌشٌن لتروي ( ماعز الجبال) كنا باستمرار نرقب الغزالن     

المحٌطة وخصوصاً الضباط ٌوقعون ببعضها بالقناص، اتذكر احد الضباط ظمأها، كان العسكر فً الرباٌا 

بعد ان ٌجهز عشائه من لحم تلك الحٌوانات البرٌة، ٌبعث مراسله الى بٌوتات المسٌحٌٌن لٌشتري له 

 .المشروبات الروحٌة، الحقا انتبهت الحكومة فاوعزت بمنع صٌد الغزالن خصوصاً فً أوان تكاثرها

 

 ا و رٌكاناحدى قرى نٌرو
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شرعنا بفتح الطرٌق الى بارزان من بالندة فاقمنا جسر مؤقت لعبور المكائن سمٌناه  8724فً عام      

لضٌق افقها ( خالد) على اسمه القدٌم، ولكن الحكومة غٌرت االسم الى جسر( شمدٌنان) جسر

 :وشوفٌنٌتها

 

 اٌلپ -من الٌمٌن كاتب السطور مع عمال شركة فرانك

رٌق الى بارزان مكائن مطمورة او مغطاة بجذوع االشجار من اٌام الحركة التً شقت طرٌقاً فً الط     

مجامٌع نراها باستمرار تقترب من ضفة  ترابٌاً الى منطقة سوران، وكذلك دواب سائبة شاردة على شكل

الحمد البارزانً ( خدان بارزان) الشقٌق االكبر لمصطفى البارزانً هو الشٌخ احمد وٌطلق علٌه. النهر

احترام ٌفوق الوصف، لقد دخلت قصره عندما وصلت طالئع مكائننا بلدة بازان القائمة انذاك ولكن 

 :ر من كل جانبالفارغة من اهلها تماماً، ٌحٌط بها العسك



7 
 

 

 داخل قصر الشٌخ احمد البارزانً( كربالء) انا والمهندس فاضل عباس 

حٌث اندلعت  8741ونحن عند ذكرٌات بارزان، نرجع حوالً سبعٌن سنة الى الوراء لنقف عند عام      

حصٌنة الحركة الكردٌة بقٌادة المال مصطفى البارزانً، هجمت الحركة بقوة فً تلك المنطقة الجبلٌة ال

على مخافر الشرطة فسقطت الواحدة تلو االخرى، باستثناء واحدة عجز البارزانٌون عن اقتحامها، ولكنهم 

لجأوا الى مدافع غنموها فً معارك سابقة، فدكوا مبنى المخفر ودخلوا لٌأسروا من فً داخله، وعلى 

 :به هكذاوال الى البارزانً فاستجوپوال، سٌق پرأسهم مسؤوله المفوض عٌسىى اسحق 

 لماذا قاومت بضراوة، الم تعز علٌك الحٌاة؟: البارزانً

 .نعم عزت علً حٌاتً، وتذكرت أسرتً،  ولكنً امٌن على واجبً، اؤدٌه على اكمل وجه: المفوض

 الى اٌة عشٌرة تنتمً؟: البارزانً 

 .ال انتمً الى عشٌرة، بل انا من بلدة اسمها القوش قرب الموصل: المفوض

 .اهالً هذه البلدة مشهود لهم بالشجاعة( : ٌربت على كتفه) البارزانً

شٌروان، الى المرحوم الٌاس حنو الذي التقى به فً مقر  -هذه القصة رواها رٌحانه شلٌمون من بٌدٌالً

وهو ٌسأل اي رٌحانه عن صدٌقه فً الشرطة عٌسى اسحق بوال، ٌذكر ان رٌحانة  8794البارزانً عام 

 8712 -8749حركة الكردٌة ورافق البارزانً الى االتحاد السوفٌتً للفترة من ترك الشرطة والتحق بال

 .8798ثم عاد والتحق بثورة اٌلول حال اندالعها عام 
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فً كلً بالندة كان الجبلٌون ٌفترشون منتجاتهم الزراعٌة والحٌوانٌة على قارعة الطرٌق، لٌشتري      

ٌصعد الى الجلجثة من كثرة نقاط السٌطرة الى التفتٌش  العمال والمارة، اما اٌصالها للمدن فكان كمن

المعبأ فً اكٌاس ( جاجك) واالبتزاز فكانوا ال ٌجازفون باٌصالها حتى الى العمادٌة، ومن منتجاتهم الجبن

 . الخ ( ....كزوان) ، الجوز، البلوط، التفاح، العنب، والزعرور والحبة الخضراء(درفه) جلدٌة

 

 دٌري و كومانً

شرق العمادٌة تقع قرٌتان مسٌحٌتان، دٌري عند اقدام الجبل وكومانً جنوبها، فً دٌري كانت تجلب      

انتباهنا حفرة مخروطٌة الشكل عمٌقة، كان األهلون ٌقولون انها نتٌجة قصف جوي لطائرات نظام البعث 

نشتري ما تنتجه ، اٌضا كنا نقف تحت تلك االشجار الوارفة المظللة ل8791 -8794فً فترة االقتتال 

بساتٌنهم وكرومهم وحقولهم من روائع منتجاتها، وقد تترك ابتسامات بائعٌها من الجنسٌن، انطباع لطٌف 

فً كومانً حضرت افتتاحاً مهٌبا الحدى كنائسها، وبحضور القاصد الرسولً، وجمهور . ٌبقى فً الذاكرة

قد ( حالٌا مطران) س القرٌة ربانغفٌر من اهالً المنطقة، خصوصا من قرى صبنة، علماً بان قسٌ

 -9 -88الجمعة : اهدانً الصورة التً اقف فٌها بجانب القاصد الرسولً، وقد كتب خلف الصورة ما ٌلً

 :8797 -4-1افتتاح كنٌسة كوانً، من القس ربان الى االخ نوئٌل المحترم فً  8792
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وباستمرار نرسل عماالً لٌرفعوا سارٌة الهوائً كان التلفزٌون ٌعذبنا الن التقاط المحطات كان نادراً،      

فوق مرتفع قرٌب، بعض االحٌان نستقبل الصورة ثم تختفً لٌصحبها اهتزاز وصوت دوي فنسرع الى 

اطفائه، حتى كان ٌوما فسقط المرسل بسبب الظروف الجوٌة، ولكن فجاة ظهرت الصورة التلفزٌونٌة 

كان الجدٌد فاستمتعنا بعض الشًء فً نأٌنا عن المدن وصخبها، جلٌة، فذهبنا جمٌعا وثبتنا السارٌة فً الم

ولكننا توصلنا الى نتٌجة بان تحت سطح تلك البقعة عناصر كٌماوٌة مشعة، تستقطب موجات االثٌر لتنور 

 ! .تلفزٌوننا الفقٌر

مال قد صادف شهر رمضان المبارك، وقد عانٌت كثٌراً ففً الٌوم االول لم ٌكن الطباخ ك 8797صٌف      

اي صائم، قلت ان ذلك ال ٌشملنً، ثم اوعز " اس بروجٌما سٌدا" جهز الغذاء فاستفسرت عن السبب فقال

الٌه المهندس جمال ان ٌطبخ لً وللمهندس محمود والمساح برهان كل ٌوم، اٌضا كنت كلما انزل الى 

بون عن اسئلتً مواقع العمل ارى الصائمٌن وقد غطوا وجوههم بالٌشامٌغ، وبصعوبة كانوا ٌجٌ

بخصوص العمل، حتى بلغ بً الحال ان اقرر بٌنً وبٌن نفسً ان اصوم رمضان، ولو ألٌام كً اتعرف 

على معاناتهم او مشاعرهم، هكذا جلست فً صباح باكر من صباحات بالندة الحارة، وسحرت مع زمالئً 

، فامضٌت نهاري االول ال اقابل فوق سطح غرفنا، وقد اجتاحتهم المفاجاة والفرحة معاً وانا بٌنهم صائماً 

العمال اال نادراً وباالحرى ال استطٌع ان اتكلم كثٌراً، وانتابتنً حاالت انفعال كتلك التً اشهدها من 

الصائمٌن كل رمضان، لذلك آثرت االبتعاد عن ساحة العمل، وقضٌت ساعات من النهار اغسل فً مٌاه 
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فً تلك االٌام لم ٌكن هناك مدفًع ٌطلق للتذكٌر بالفطور، بل . الرٌشٌن المثلجة، هكذا عشت حال الصائمٌن

كان ٌرتقً مرتفعاً، عامل من اهالً بٌرفكان، نسمٌه المال، فٌطلق صوتاً جهورٌاً معلناً أذان الفطور، فكان 

 .اندفاعً شدٌداً الشرب انواع العصٌر التً جهزت بعناٌة خاصة وذوق رفٌع

 

 (من الموصل) ان، حمدونعمر بادي، نوئٌل دم: من الٌمٌن 

 

كنت امر كل اسبوع بالطرٌق الممتد من العمادٌة مرورا ب دٌري وكومانً، ثم سركلً، دٌرلوك،      

فً شٌف چنار اتوقف قلٌال، تلك قرٌة صغٌرة قرب مجمع شٌالدزي، . شٌالدزي، شٌف ݘنار، حتى سوري

هً  شجرة خضراء باسقة وارفة مكللة والتً ( الدلب)عندما استفسرت عن معناها، فقٌل نسبة الى چنار

مترا وتتحمل  14شجرة الدلب عظٌمة ولها ظالل واسعة ارتفاعها تصل ، على شكل ٌد مخمسةباالوراق 

العزم ان اسمً ابنتً البكر بذلك االسم، بعثت االسم الى زوجتً فً مستشفى عقدت . الحر والجفاف

وننً أبا ݘنار، ولكن لم تتحقق امنٌتً، فعند الوالدة بالموصل، هكذا شرع بعض اصدقائً الكرد ٌدع

وقد حدث معً فً عام والدتً شًء مماثل، حٌث ( لٌنا بدل چنار) سجلت 8724 -2 -82والدتها فً 

 .تغٌر اسمً المقترح نبٌل الى نوئٌل فً سجالت النفوس، هكذا ازدوج اسمً فأربكنً واربك معارفً

المخصصة لنقلً، ال تعبر السٌطرة بعد الخامسة عصراً،  كانت السٌارات الحكومٌة ومنها السٌارة     

نظرا للظروف االمنٌة، كنا نضطر الى تجاوز السٌطرة عن طرٌق ترابً بدٌل واحٌانا تنطوي المسألة على 

ونلتقً مع ( زاوا) الموصل كنا نذهب الى حافة الجبل عند قرٌة -سمٌل -المخاطرة، فمثال سٌطرة دهوك
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بالمرور، ( بٌن اٌنشكً وسوالف) فً احد االٌام لم تسمح نقطة سٌطرة القدش. هالشارع العام قرب آلوك

وما ان علم العمال بوجودي بٌنهم ( العمادٌة -دهوك) اضطررت ان ابٌت لٌلتً فً كمب مشروع طرٌق

حتى اقبلوا للسالم، وتقدٌم ما توفر لدٌهم من العشاء، ثم بدأوا ٌغنون اغانً قومٌة ال تسمح بها السلطة 

ذا تناهى ذلك الى سمعها، فتلحق أذاها دون وازع او ضمٌر، راٌت نفسً مندفعاً، اغنً معهم خصوصاً ا

وبهذا . اي لن تموت القومٌة بل ستغدو اكبر( هر دٌبٌتا ماسترا... ملّتً ما نا مرا) االغنٌة الشهٌرة آنذاك

 .النشٌد الممنوع، اختتم ذكرٌاتً عن بالندة قبل اكثر من ثالثٌن عاماً 

 

 ناحٌة دٌره لوك
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 بساتٌن كانً دٌري شرق العمادٌة

 

 كومانً وخلفها من بعٌد قلعة العمادٌة

 

April 8, 2011 

 


