
  امسية توقيع كتاب محطات في حياتي بأستراليا

 

 الام رفاق منظمة الحزب 9 / 17 ٌوم األحد Nineveh Receptioneعلى لاعة 

الشٌوعً العرالً فً استرالٌا ، لماء وامسٌة ثمافٌة لألحتفاء بتولٌع كتاب محطات فً 

حٌاتً للرفٌك النصٌر وردا البٌالتً ، حضر األمسٌة جمع كبٌر من بنات وابناء الجالٌة 

العرالٌة فً سدنً ، الى جانب ممثلً األحزاب السٌاسٌة والمؤسسات الثمافٌة واألجتماعٌة ، 

 .ورؤساء تحرٌر الصحف العربٌة 

 
 

ادار األمسٌة األخ األعالمً  امٌل غرٌب  حٌث رحب بالحضور بأسم منظمة الحزب فً 

استرالٌا والضٌف الكاتب ، ثم الولوف دلٌمة صمت حداداً على ارواح شهداء حزبنا ، 

شهداء الحركة الوطنٌة شهداء الحرٌة فً كل مكان ، واشار خالل ولفة الحداد  الى رحٌل 

 فً 9/ 13 ٌوم 75صباح ٌالو توماس الذي فارلنا عن عمر ٌناهز . د/ المائد األنصاري 

 .بلدته الموش اثر سكتة للبٌة 

 
 

  لرأ بعد ذلن برنامج األمسٌة التً تضمن اربعة فمرات ، ثم السٌرة الذاتٌة للنصٌر الضٌف  

عبر مراحل وضعها الزمٌل امٌل غرٌب ضمن توارٌخ  من سنوات حٌاة الكاتب  ، منذ 

ومعاناته اٌام الشباب ، ثم مراحل التحاله بالحركة " كركون " طفولته فً مدٌنة صباه 

 .األنصارٌة فً كردستان ثم الى انسحابه لٌعود الجئاً ٌبحث عن وطن 



 

   

مارسٌل فٌلٌب اشار . ، لدمها ر" لراءتً لمحطات فً حٌاتً "  ثم لدمت مداخلة بعنوان 

فٌها الى  محتوى الكتاب بوجهة نظر شخصٌة ، واشار الى ان الكتاب لٌس تمٌٌم او بحث 

دراسً لحركة األنصار الشٌوعٌٌن ، بمدر ماهو مزٌج من مذكرات احداث عاشها الكاتب 

وكتبها بطرٌمة السرد المصصً ، واحٌاناً ٌطرح رأٌه الشخصً فً اسباب األنتكاسات 

نتٌجة اخطاء ذاتٌة وموضوعٌة ، وانتمل بشكل مكثف وسرٌع فً كل محطات النصٌر وردا 

، ابتداًء من مرحلة بداٌات الوعً ثم انتمائه للحزب الشٌوعً العرالً مروراً باٌام الجبهة 

التً ٌصفها بالكابوس المخٌف ، وعن مرحلة وصوله ومجموعات الرفٌمات والرفاق الى 

رسمٌة  ) ، وعن الشهٌدة البطلة ام لٌنا 79كردستان ، وعن محطته األولى فً نوازنن اذار 

، التً كانت اول رفٌمة التحمت بحركة الكفاح المسلح لادمة من مدٌنة  (جبر الوزنً 

كربالء ، وعن محطته الموسومة بحملة األنفال واألنسحاب الى األراضً التركٌة ، 

سعاد الى سورٌا ثم التحاله بزوجته وابنته مٌسون، / د. وهروبه مع بعض الرفاق وبٌنهم ر

حتى اكمال دراسته فً بلغارٌا ، ولجوئه الى 

 . بلده الثانً الدانمارن 

 

 

ثم اشار الرفٌك الى ان شهادة األنصار الذٌن خاضوا التجربة اصدق توثٌماً حتى لو كانت 
تعتمد على تمٌٌم شخصً ِمن َمن ٌكتب حول الحركة األنصارٌة من خارج الحدث ، ولذلن 
ٌرى ان محطات فً حٌاتً كتاب ٌمكن ان ٌمٌم كٌومٌات مدونة من الذاكرة لنصٌر عاش 



المرحلة وتفاصٌلها بكل نجاحاتها وانتكاساتها  ، لدمها لنا روائٌاً  كمشاعر فرح ومعاناة، 
لكن  التجربة ما تزال بحاجة الى وصور وشهادات اخرى تساهم فً اكمال تمٌٌم ودراسة 

لتُسجل في تاريخ النضال الوطني وافٌة للحركة األنصارٌة المجٌدة ، ألبطالها وشهدائها 
 .العراقي بحروف مضيئة 

 

        
 

 دلٌمة ، ثم لدم النصٌر وردا 15بعد ذلن عرض جزء من فلم بٌشمركة مرة اخرى بحوالً 
"  محطات فً حٌاتً " البٌالتً مداخلة تناول فٌها كٌفٌة تبلور الفكرة لكتابة مذكراته 

وبمساعدة بعض األصدلاء ، وبعض مامر به ورفاله فً السرٌة الثالثة وركز بشكل مكثف 
عن دور المرأة العرالٌة فً نضالها ضد النظام الفاشً السابك ، وعن شجاعة وتضحٌة 

رفٌمات اجترحوا بطوالت فالت لدرة المرأة على التحمل ، وذكر اسماء بعض النصٌرات 
كان لرٌباً منهم فً بعض العملٌات ، ثم اشاد بتضحٌات النساء فً كردستان وكٌف كانوا 

ٌمومون بدعم لوات األنصار والبشمركة بالمؤن واألمان فً اٌام الشدة ، واعتبر انه لم ٌتم 
انصاف المرأة فً األللٌم لحد الٌوم متمنٌاً ان تنصف المرأة وتكافأ من لبل حكومة اللٌم 

كردستان ، ثم عاد مؤكداً على تضحٌات وشجاعة النساء العرالٌات من كل المكونات 
المومٌة امثال ماركرٌت جورج التً كانت اول فتاة اشورٌة التمت بحركة التحرر الكوردٌة 

فً مرحلة الستٌنات اٌام الراحل مصطفى البرزانً ، والشهٌدة البطلة عاٌدة ٌاسٌن 
رسمٌة جبر الوزنً ، وام " وعمٌدة العذبً والشهٌدتان ام لٌنا " انسام " والنصٌرة مونالٌزا 

روشن والشمٌمتان اٌمان ولٌلٌان ، وام صباح وسلوى وام هٌفاء ، ذكرى  ، والرفٌمات  
فهن من نحتوا نضالهم والدكتورة سعاد  وكثٌرات غٌرهم ، ولهن ننحنً تحٌة اجالل ، 

فً الصخور وهن من اخجل سٌاط الجالد  دون خوف او وجل فتراجع الجالد وتمهمر امام 
.  شموخهن 

بعدها اجاب الرفٌك النصٌر على اسئلة الحاضرٌن لتختتم األمسٌة بتولٌع نسخ من محطات 

 .فً حٌاتً لضٌوف األمسٌة 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 


