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  :قصة من الحياة

عندما قتلوا أمي التي كنا كنت في السادسة من عمري 
نعيش في 

ها، ، ثم أحضان
مضيتُ ثالث أ

في دار  سنوات
األيتام أيام الحرب 

لمية الثانية االع
إلى أن جاءت 
عمتي وأخذتني 

  .إلى بيتها ألعيش معها في دارها
لقاء قدري:  

لستُ أدري كيف أصبحتُ عضواً في فرقة الغناء بكلية 
حينما كنت أبلغ من  براغبجامعة  السياسة واالقتصاد

رة، بعد أن انتهينا من تقديم أذكر م. عاماً ١٧العمر 
برنامجنا الغنائي، طلب المايسترو مني شخصياً أن أقوم 

كان أحد أولئك . باستقبال بعض الضيوف األجانب
 الضيوف يتكلم بلغة تشيكية نقية طليقة، ظننْتُ من لُكنته

ه أنه سلوفاكي، إال أنني عرفت فيما بعد أنحينها 
فقد وِلد بيننا حب من  ،لكن الوقت كان قد داهمنا...كردي

  .النظرة األولى
، تزوجنا براغيدرس االقتصاد في  عبدالرحمنكان    

بعد ستة أشهر من تعارفنا ولقائنا األول، حيث ذهبنا أوالً 
إلى السفارة اإليرانية ألجل عقد القران وفق أحكام الدين 

التي لم  والتراتيل هناك، كررتُ بعض الجمل .اإلسالمي
 ،ضمونها إيذاناً مني بأنني قد أصبحت مسلمةأكن أفهم م

ن على بينما في حقيقة األمر، كنا نحن اإلثنين متفقَي
، بعد )اهللا أمام(إجراء تلك البروتوكوالت الشكلية خجالً 

في تلك األثناء، سافر وسنة من زواجنا، رزقنا بطفلة، 
  .لزيارة أهله في إيران عبدالرحمن

، كانت ١٩٥٣عام  وصلتُ طهران مع طفلتي خريفَ   
حينها تنعم بالحركة والنشاط، وقد الحظتُ فرقاً  طهران

، إذ كنت أشعر بأنني في سوق براغكبيراً بينها وبين 
شرقي حي، ورغم تعرضي فيها لسرقة محفظتي التي 
كانت تحوي أغراضي الشخصية إال أنني عشقتها من كل 

 إلى جانب رفاقه متبعين كان زوجي حينها يناضل. قلبي
أسلوب الكفاح المسلح ضد دكتاتورية الشاه دفاعاً عن 
حقوق شعبه الكردي، وألنني كنت أعرف بأنني سوف 
أنضم إليهم وأقف إلى جانبهم في ذلك النضال المشروع 

ر األمور المادية أية اهتماملم أع.  

كان والد زوجي يملك عدة قرى وأراض زراعية    
وكانت عريقة،  واسعة في كردستان، ينحدر من عائلة

نصحني . حماتي امرأة آشورية أي أنها مسيحية األصل
بارتداء الجوارب والقمصان ذات األكمام  عبدالرحمن

ورغم أن . الطويلة احتراماً  لعادات وتقاليد المجتمع
لم يكن حسب  أورمياتعامل الرجال مع النساء في 

الشريعة اإلسالمية في شدتها وحدتها، إال أنه كان ينبغي 
  .لى النساء التنازل قليالً عن حقوقهنع

  :والسرية حياة التخفي
وتيرة  ازدادتبعد أشهر قليلة من وصولي،    

االضطهاد والتنكيل بحق اإليرانيين الديمقراطيين 
، وتوجب في عموم إيران والشيوعيين والكرد اليساريين

 اعلينا الدخول في حياة التخفي والسرية، وعليه، قمن
ع ومرة خالل سنتين تجنباً للوق ١١سكننا بتغيير أماكن 

وأخيراً، ونتيجة لتلك الظروف . في شرك االعتقال
القاهرة، خرج زوجي من إيران مسافراً إلى أوروبا 

كان هناك اتفاق . وبقيت وحيدة مع طفلتي وكنت حامالً
أن نضع  طهرانفي  التشيكوسلوفاكيبيننا وبين السفير 

. نة عند خروجنا من إيرانعنده كافة الوثائق الهامة كأما
بعد سفر زوجي بمدة قصيرة شعرتُ عند الفجر بآالم 

صباحاً كنت  ٦:٣٠في تمام الساعة والوالدة تفاجئني، 
جاءني السفير بعد أن  .في السفارة التشيكوسلوفاكية

:" انتظرته ما يقارب الساعة من الزمن، قال لي باسماً
هذا الصباح  أيتها السيدة الطيبة، ماذا تفعلين هنا في

قال . "جئت هنا ألضع حملي:"أجبته". الباكر؟
إنني قمت في هذا ...هكذا بعجالة وبدون إعالمنا:"مازحاً

وحالقة ذقني ألجل  الصباح الباكر باالستحمام
  .، رزقنا بطفلة ثانيةمن وصوله بعد ساعةو.!!". استقبالك

كانت أمورنا تسير نحو األسوأ، زوجي يعيش بعيداً    
بظروف  طهرانأوربا بينما أعيش مع طفلتي في عنا في 

 حزبي يقضي السرية والظالم، وعليه، تم اتخاذ قرار
واللحاق بزوجي، حينها، كانت  إيرانبخروجي من 

تبلغ  سنوات من العمر والصغرى ٤طفلتي األولى تبلغ 
قام الحزبيون الكرد بنقلنا بواسطة سيارة جيب  .نسنتي

يول عبر الوديان والممرات قديمة ومن ثم على ظهر الخ
الوعرة المرعبة، كنت أقول في نفسي بعض األحيان بأننا 
لن نصل إلى مكان آمن وأن الموت بانتظارنا ال محالة، 

التي كان يحكمها آنذاك  العراقلكننا وصلنا أخيراً إلى 
الذي لم يكن يختلف عن شاه إيران  الملك فيصل الثاني

وعدتُ ثانية إلى حياة ، في تنكيله بالكرد والشيوعيين
في بغداد أشد  كانت الحياة. التخفي والسرية التي مللْتها

ألنني لم أكن أعرف التحدث  طهرانمنها في  علي وةقس
 ممكناً التخفي المطلوبيكن  باللغة العربية من ناحية، ولم

لم يكن لدي جواز سفر وال هوية كما . من ناحية ثانية
ؤلم يترك آثاره المباشرة وال مال، كان هذا الوضع الم

على طفلتي، فما كان بمقدوري أن أقول لهما ال تبكيا أو 
  ..!!ال تضحكا

   ١٢       قضايا كردستانية   )       ١٨٧(العدد              YEKÎTÎ الوحـــدة



كان ينبغي علي أن أغير اسمي كلما قمت بتغيير   
منزلي للظروف األمنية، وعندما تعرفتُ في بغداد على 

، اختار لي جالل الطلبانيالرئيس الحالي للعراق السيد 
، بقي هذا اإلسم يالزمني حتى "زهرة الجبل" نسرين اسم

بعد بقائي ثمانية أشهر في . د بهالكرهذا اليوم ويعرفني 
بغداد، استطعت تأمين جواز سفر مزور خرجت به مع 

  .براغومن ثم إلى  الشام طفلتي من العراق إلى
، أقمنا في فندق براغبعد وصولنا إلى    

ا إلى مضافة ، ثم جاء زوجي ليأخذن Shroubekشروبك
. Zitna  زتناالصليب األحمر الدولي الكائن في شارع 

هدأت بنا األحوال نسبياً وفارقتنا المخاوف من الشرطة 
واألجهزة األمنية التي رافقتنا ردحاً من الزمن وبدأنا 

  .نعيش حياتنا الطبيعية
م، ذهبت مع زوجي إلى العراق التي ١٩٥٩في عام    

إلى كردستان، إال أن  كان من المقرر أن نغادرها
السلطات العراقية لم تسمح لنا بمغادرة بغداد إال بعد 

كنت قد تركت . مرور سنة كاملة من وصولنا إليها
بعد أن وعدتهم بالعودة  براغأطفالي في دارٍ لأليتام قرب 

أشهر، لذلك، فإنني ألشعر بالندم والخجل  ٣ خاللإليهم 
أطفالي الذين  بسبب مخالفتي لوعدي مع يومنا هذا حتى

لم يكونوا يستوعبون ما تجري حولهم من أحداث ولم 
يكن بمقدوري شرح أسباب وعوامل تأخري عنهم تلك 

  .التي كانت خارج إرادتي
بدأتُ بدراسة اللغتين اإلنكليزية والتشيكية في كلية    

الفلسفة، وكنت في الوقت نفسه أعمل في كاتدرائية 
 عبدالرحمنل هناك ، كما كان يعمبأجر شهري اللغات

كأستاذ في االقتصاد إلى جانب نضاله وانشغاله الدائم 
وألننا . بالقضية الكردية التي كانت تحظى بكل اهتمامه

رضتنا للتدخالت العسكرية السوفياتية في اأبدينا مع
شؤون بعض الدول، تم إدراجنا في الئحة أعداء 

م ١٩٧٦، وتم طردنا من تشيكوسلوفاكيا عام !!الوطن
بيتنا  فرنسافأصبحت .. ؟!ألسباب أجهلها حتى اليوم

بدأنا  .السويدووطننا الجديد، واستقرت بناتنا البالغات في 
حياتنا الجديدة في باريس من نقطة البداية، بدأ زوجي 

 ١٧٠٠يعمل أستاذاً في الجامعة براتب شهري مقداره 
  .فرنك ٩٠٠فرنك، ندفع منه أجرة السكن 

 م،١٩٧٩الشاهنشاهي في إيران عام  بعد سقوط النظام   
فرنسا إلى كردستان، التحقْتُ به بعد مدة  غادر زوجي

قصيرة، وبدأتُ بممارسة العمل السياسي من خالل 
االنتساب إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي كان 

تم تكليفي في وزوجي يتبوأ فيه منصب األمين العام، 
فة إلى تعليم المقاتلين الحزب بمهمة العالقات الدولية إضا

الكرد اللغة اإلنكليزية، كانت هذه النشاطات تجري في 
إلى أن أمر الخميني بالحرب على باضطراد كردستان 

  .األكراد على حين غرة
م إلى ١٩٨٩عام  صيفَ عبدالرحمن قاسملوسافر  :القتل
على أساس االجتماع بوفد دبلوماسي للحكومة  فيينا

القتال الدائر في بشأن وقف  عاًم والتباحث اإليرانية
قاموا بقتله غدراً مع " دبلوماسيي السالم"كردستان، لكن 

تمكنت !!. اثنين من رفاقه في نفس غرفة االجتماع
الشرطة النمساوية من اعتقال اثنين من الجناة القتلة 

لهم فيما بعد فرصة  وزجتهم في السجن، إال أنها وفرتْ
اولتُ اتهامهم رسمياً وقد ح .الهرب من قبضة العدالة

بغية مثول بعض الوزراء أمام العدالة، إال أن محاوالتي 
التي دامت سنيناً طويلة لشديد األسف قد باءت بالفشل، 

بأنه ليست لي أية حقوق  قرارها وأعلمتني المحكمة العليا
ألف شلن،  ٨٠٠في ساحتهم، بل أمرت بتغريمي مبلغ 

  .نالقتلة المجرمي محاكمة وتم إيقافُ
حظاً وفرصة قدرية جميلة  عبدالرحمن كان لقائي مع   

لن أنساها ما حييتُ، كانت هناك في إيران فرصة متاحة 
كي أعمل وأساعد هذا الشعب للتخفيف من معاناته، وكان 

لقد أحببتُ الكرد من جميع . لوجودي هناك معنى آخر
النواحي، فالكرد شعب شجاع وذكي، وطبعاً لهم أيضاً 

  . وهفواتهم كسائر شعوب المعمورةأخطاؤهم 
وطني األول هو التشيك، إال أن وطني السرمدي األزلي 

فقد قبلني األكراد فرداً منهم وينظرون إلي ، هو كردستان
  .جداً بهذا األمر لمنظار، وإنني لفخورة وسعيدةبهذا ا

بخصوص مقولة هل ستجد كردستان المستقلة طريقها 
  إلى النور أم ال؟

تحدث اليوم في منطقة الشرق األوسط عن عندما ت   
يء، من جهة كردستان المستقلة، فإنك ال تنفع األكراد بش

أن تصبح دوالً  موناكوو أندورامثل  أخرى، يمكن لدوٍل
مستقلة ذات سيادة وال يمكن لشعب يزيد تعداده عن 

عندما تتوفر !!...الثالثين مليوناً أن يصبح ذات دولة
لة من الدول التي يعيش فيها ديمقراطية حقيقية في دو

الكرد، فإنهم على أقّل تقدير سوف ينعمون بحكم ذاتي 
نفسهم، وأعتقد بأن هذا األمر أشؤونهم ب فيها يديرون

  .في ظل أنظمة ديمقراطية سوف يكون متاحاً
 ------------------ --------------- -  
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