
 تجارب نضالية

 1965 سنة  أربيل مدينة في جماهيريال ضراباإل

 

 لجنة المکتب المحلى للحزب الشٌوعً العراقً فً هولێر
مام قادر  ،(الرزاق ، مجٌد عبد .... حمد أمٌن ، م.م ) قادر رشٌد ، شٌخ  من الٌمٌن،

 1965سنة "

(  شوان أبو)  رشٌد قادر

 فً التحررٌة الجماهٌر وحركة سلحةالم الكردٌة الحركة كانت ،1965 نٌسان فً

 الشٌوعً الحزبٌن بٌن النضالٌة العالقة كانت الوقت نفس وفً مستمر، تصاعد

 تحسن فً والعسكري السٌاسً الصعٌدبن على الكردستانً، والدٌمقراطً العراقً

. والكردي العراقً الشعبٌن لصالح

 المسلحة الكردٌة ركةوالح الرحمن عبد حكومة بٌن التفاوضٌة العملٌة آنذاك كانت

 توقٌع من وعوده عن تدرٌجٌا ٌتراجع عارف الرحمن عبد بدأ فقد وجزر، مد بٌن

. المفاوضات فً المبرمة الطرفٌن لمصلحة بٌنهما اإلتفاقٌة

 تعاون فً الكردستانً والدٌمقراطً العراقً الشٌوعً الحزبٌن بٌن العالقة وكانت

 عالقات لهما الطرفان وكان والمدنً، العسكري بجناحٌها تنظماتٌهما بٌن وتنسٌق

 داخل نعمل الشٌوعٌٌن نحن وكنا. الرٌف وفً المدن داخل فً الجماهٌر مع واسعة

 السٌاسٌة، شعبنا مطالب لتلبٌة متابعتنا ضوء وعلى والقصبات المدن فً تنظٌماتنا

 المدن فً المدنً نضالنا  ربطنا العسكري المجال فً واالجتماعٌة، واالقتصادٌة

 الدٌمقراطً الحزب مع وبالتنسٌق نحن بادرنا ولهذا الجبال، فً األنصار حركةب



  لتلبٌة العراقٌة الحكومة لدى المماطلة سٌاسة ضد  بالتحرك أربٌل فرع  الكردستانً

. الكردي الشعب مطالب

 الشعب حقوق للدفاع لٌرو هه مدٌنة فً عام جماهٌري إضراب إلى باللجوء بادرنا

 وإلنجاز المسلحة، األنصارٌة حركتنا سٌاسة  نهج مع تضامننا و المشروعة الكردي

 كل العراقً الشٌوعً للحزب أربٌل لمدٌنة المحلً المكتب فً كنا مٌدانٌا، مهمتنا

 رشٌد، قادر و برزنجً، علً شٌخ والشهٌد ،(قادر مام) الرزاق عبد مجٌد من

 وقررنا المهمة، نجاحإل موافقتهم وتمت( ك د ح) حلفائنا مع مداوالت بعد اجتمعنا

 اجتماع توجهات وفق لدراستها المحلٌة اللجنة واجتمعت اإلضراب فكرة دراسة

 البدء كٌفٌة حول  جدٌة مناقشات وبعد بحلفائنا، لقاؤهم وتم المحلً، المكتب

 كاملة وبثقة باإلجماع أقر( لحدك ولٌر هه فرع) مع التنسٌق وبعد باإلضراب

 لٌكون رشٌد قادر تشخٌص وتم لتحقٌقها  الطرفٌن ادواستعد الجماهٌرٌة بقدراتنا

 عضو كان والذي حسن جبار الرفٌق وكلف. حلفائنا مع العمل وتوزٌع لحزبنا ممثال

 توجهات وفق دوره ٌلعب بأن الوطنٌة العالقات مجال فً وٌعمل الحزب فً قضاء

. الحزب

 أجل من( أحمد الواحد عبد) وكان حدك ممثلً مع والتنسٌق  المشاورات بدأت

: التالً الشكل على االتفاق وتم اإلضراب، أنجاح

 موصل طرٌق فً السٌر بوقف اإلضراب ٌوم صباح(حدك) پٌشمرگة ٌقوم -1

. ولٌر هه مدٌنة نحو? أخر وفروع شقالوة كوٌسنجق، وكركوك،

 الذاكرة تساعدنً لم لألسف"  رسمً دوام ٌوم فً وٌكون اإلضراب ٌوم تحدٌد -2

" . بالضبط اإلضراب ٌختأر ٌوم تذكر فً

 وتعلٌق المدٌنة داخل الجماهٌر وتهٌئة تحرٌض  لحشع أربٌل محلٌة مهمات من -3

 وإشعار وحماٌتها، الحساسة واألماكن العامة الساحات فً علٌها المتفق الشعارات

 القرى وأهالً المعامل وعمال الدكاكٌن وأصحاب المدارس وطالب الجماهٌر

 وأن عام، بشكل هدفنا وعن وشعاراتنا مطالبنا وعن اإلضراب بضرورة القرٌبة

 بٌوم اإلضراب بدء وقبل عارف، الرحمن عبد حكومة ضد سلمٌاًا  اإلضراب ٌكون

. للطوارئ استعدادا احتٌاجاتهم بشراء أبلغناهم واحد

: هً اإلضراب من أهدافنا وكانت

 ممثل  يالبارزان ومصطفى عارف الرحمن عبد بٌن المبرمة االتفاقٌة بنود تنفٌذ

 بناء و المزمنة البطالة معالجة. والتراجع المماطلة سٌاسة ووقف الكردي، الشعب



 والثروة الزراعة بمستلزمات الفالحٌن ومساعدة وزراعٌة، صناعٌة مشارٌع

 قانون وتطبٌق لخزنها الساٌلوات وبناء الحكومة، قبل من منتجاتهم وشراء الحٌوانٌة،

 وحرٌة العمل قانون وتغٌٌر. لأللبان مشروع وبناء.  90رقم الزراعً اإلصالح

 الكرٌم عبد بحكومة أسوة تدخل، ودون وبإرادتهم نقاباتهم لتأسٌس للعمال االختٌار

. قاسم

. المدٌنة داخل( العام النقل عربات) المصلحة باصات عدد زٌادة -4

  ٌخالوب شقالوه، فً السٌاحٌة والكابٌنات الكازٌنوات وتوفٌر بالسٌاحة االهتمام  -5

. ش ره ري سه و الدٌن صالح بمصٌف أسوة  وجندٌان،

. المواطنٌن ضد اإلرهابٌة واألعمال االعتقاالت وقف  -6

. الشعارات ضمن مكتوبة وغٌرها المطالب هذه وكانت

 عن الحكومٌة القوات تدخل حالة فً طارئ، ألٌة االحتٌاطات كل اتخذنا قد وكنا

. عملهم مكان إلى للعودة المضربٌن إجبار محاولة أو اإلضراب لكسر العنف طرٌق

 وكانت المدٌنة، داخل إلى السٌارات طرق جمٌع انقطعت اإلضراب ٌوم فً

 المدٌنة داخل السٌر وأنقطع العامة، األماكن فً المعلقة الشعارات تقرأ الجماهٌر

 ومؤسسات ودوائر المدارس وأغلقت. الحكومٌة المصلحة سٌارات فٌها بما بالكامل،

.  ألخ.. والمعامل ةالدول

 والشوارع الساحات فً بالحضور" حدك" فً واإلخوان آفاقنا من مجموعات وقامت

 من باالنتقام  الحاكمة السلطة قبل من ٌحدث قد طارئ أي أو تدخل أي لمراقبة

. المتصرفٌة أمام  جماهٌرٌة مظاهرة إلى اإلضراب لتحول والتهٌئة المضربٌن،

 ولكن. بالتدخل الحكومة قوات تجرأ لم شامل،ال اإلضراب ضخامة بسبب ولكن

. المضربٌن وضد ضدنا اعتقاالت بحملة لٌقوموا اإلضراب بعد مبٌتة نٌة لدٌهم كانت

. مستمرة المدٌنة من القرٌبة القرى فً" البٌشمرگة" قوات مع االتصاالت كانت

 بأنفسهم مثقته ازدادت وقد عالٌة، وبمعنوٌات باألتساع المدٌنة أهالً إضراب أخذ لقد

 عارف الرحمن عبد سلطة ضد بوقوفهم مأثرة وسجلوا اإلضراب، حركة وبقٌادة

 اإلضراب وأستمر ٌنسى، ال تارٌخٌا حدثا وكان المشروعة، حقوقهم عن ودفاعهم

. فقط واحد لٌوم اإلضراب هو قرارنا وكان. خسائر أٌة دون المساء إلى الصباح من



 من مكونة ولٌر هه فً الكردستانً يقراطالدٌم للحزب الفرعٌة اللجنة كانت لقد

 مشرفا عقراوي عزٌز وكان أحمد الواحد عبد قادر، مال محمد مال ، شٌره خورشٌد

. المنظمة على

 الحزب وقٌادة البارزانً قٌادة بإبالغ، اإلضراب هٌئة فً نحن قمنا الثانً الٌوم فً

 بالنواٌا وأشعرناهم اإلضراب، بنجاح" بالكاٌتً منطقة" درگلة فً العراقً الشٌوعً

 أرسل ذلك وأثر المنتفضة، الجماهٌر من لالنتقام الحاكمة السلطة من المتوقعة السٌئة

 باعتقال وقام ولٌر هه مدٌنة إلى عزو إبراهٌم بقٌادة  البٌشمرگة من قوة البارزانً

 لإلضراب دعم  بمثابة اإلجراء هذا وكان السلطة، أزالم من الشرسة العناصر بعض

. الغاضبة الجماهٌر مطالب لتلبٌة دعـم وهو لالنتقام نٌة ٌةأ ووقف

  تجاه واضحة وغٌر غامضة سٌاسة عارف الرحمن عبد حكومة سٌاسة كانت

 واستمرت بٌنهما، العالقات الستمرار أمل هنالك كان  ذلك غم  الكردٌة، القضٌة

. الساحة فً مطروحة الطرق بشتى الجماهٌري  النضال حركة

 كانت الكردستانً، والدٌمقراطً العراقً الشٌوعً الحزبٌن بٌن نضالٌةال العالقة إن

 والقوى الكردستانً الشعب قبل من ارتٌاح وموضع  متوازنة مٌدانً تحالف عالقة

 عسكرٌة مقرات  العراقً الشٌوعً الحزب لدى كان ذلك على والمثال السٌاسٌة،

 قاعدة تسمى وبالكاٌتً،( رسرٌن به) قاعدة  -1:       منها الشٌوعٌٌن، لألنصار

 من وهو كمال، رئٌس بإشراف و سوري مٌرگه فاخر  بقٌادة الرئٌسٌة ازادي

. تموز 14 ثورة فً األحرار الضباط

. الجان قرٌة فً ولٌر هه أطراف قاعدة  –2

. پٌرموس قاعدة  –3

.  شقٌقه حمٌد ووكاك  مه حه كاكه( رضا مامه) أبناء بقٌادة سماقولى قاعدة  –4

. الجبوري أحمد مالزم بقٌادة(  روچاوه سه) فً مقرها( ر سه داربه) قاعدة  –5

. والسٌاسً العسكرى گرد ئاوه قٌادة مقر  –6

. عزٌز.وم  عثمان عرٌف بمسؤولٌة دزه قلعه  قاعدة  –7

 ثورة فً األحرار الضباط من وهو مطر سعٌد وإشراف بقٌادة  قرداغ قاعدة  –8

 متضامنة كانت القوات هذه. عسكري كادر( علً مال) فرج مال  هللا وعبد تموز 14

 الرحمن عبد سلطة ضد  عسكرٌة مهمات أنجزوا وقد أٌلول، ثورة قوات مع



 شاهد خٌر وهً.  الخ.. وسفٌن بگ حسن ري سه و ندرٌن هه معركة منها عارف،

. بٌنهما  التضامن على عٌان

( وحدك شعح) الحزبٌن بٌن المشتركة النضاالت من جزء الذكرٌات هذه

. الجمٌع من  تقدي موضع وهً ومناضلٌهم،

 ودوره آنذاك ولٌر هه محلٌة سكرتٌر( قادر مام)الرزاق عبد مجٌد الرفٌق أشكر

. القٌمة المعلومات ببعض ذكرنً وقد النضالً،

 مدٌنة فً  اإلضراب  إنجاح فً ساهموا الذٌن  واألصدقاء الرفاق وأقدر أشكر كما

 كما جمٌعا، أسمائهم لذكر المقال ٌتسع لم والذٌن 1965 سنة نٌسان فً ولٌر هه

 أرشٌفا لتكون لدٌهم التً المعلومات  من المزٌد بكتابة مشاركتهم  منهم أتمنى

. التارٌخً الحدث هذا تفاصٌل ولٌعرفوا مستقبال أجٌالنا منها لٌستفٌد لألعالم

 

 


