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 .د.إسماعيل محمد حصاف  ب

 1953عام  ناحية عامودا – كوردستان سوريا ، منطقة قامشـلوالمرسينية  كرسورقرية مواليد  -

 . 

 ( ، سيبان  1998( ، فيان )  1995( ، ميديا )1992متزوج أب لخمسة أطفال : باور )  -

 ( .  2003( ، جودي ، )  2001)  

والمالحقين   البارتي إحتضنت إسرته منذ بداية الستينات كوادرينتمي لعائلة قومية ،  -

 رد ، األمر الذي نما فيه شعورا قوميا مبكرا جدا. والمناضلين الك

إنتقل للدراسة في قامشــلو وهناك تعرف على الحركة السياسية الكوردية  1965في عام  -

 .البارتي بشكل أكثر لوجود أخيه وصهره في

 قبل كمرشح في عضوية الفرقة ، ثم عضو فرقة في صيف العام ذاته.  1969عام  -

 شارك في المظاهرة الطالبية للشباب الكورد في قامشلو .  1970في عام  -

 مسؤوال عن التنظيمات الطالبية في قامشلو. 1975-1973في الفترة مابين  -

 امشلو. حضر المؤتمر الثالث للبارتي المنعقد في ق 1973عام  -

 أنتخب عضوا في مكتب اللجنة المنطقية في الجزيرة  .  1974عام  -

تم فصله من سلك التدريس فقط بعد عشرون يوما من تعينه كوكيل معلم في  1974في عام  -

قرية أم زركان التابعة لناحية تل تمر على أساس شهادة البكالوريا بحجة " خطر على أمن 

 الدولة " . 

أنتخب مندوبا للمؤتمر الرابع للحزب الذي إنعقد آنذاك في منطقة  1975عام كانون الثاني  -

 الدكوانة ببيروت لبنان . 

أصبح مسؤوال حزبيا في منطقة شرق قامشلو، ولعب دورا  1975بعد المؤتمر وفي عام  -

آذار ضد  6متواضعا في تحريض الرفاق على النضال وعدم اإلستسالم لليأس على أثر إتفاقية 

 كة الكوردية في كوردستان العراق وبأن الحركة ستعود اقوى مما كانت عليه . الحر



لعب دورا كبيرا في إنقاذ الحزب اليساري الكردي في سوريا من  1975في صيف عام  -

 السقوط  بسبب محاولة بعض األطراف للنيل منه . 

أرسل إلى اإلتحاد السوفياتي بمنحة حزبية، وشارك بفعالية في نشاطات  1975في أيلول عام  -

 عاما .  12طلبة كوردستان في الخارج طوال 

  

 

نال درجة الماجستير في العلوم التربوية باللغتين الروسية واإلنجليزية  من معهد  1981عام  -

 اإلتحاد السوفياتي.  –بياتيغورسك للغات 

أسس منظمة الحزب اليساري الكردي في أوربا ومسؤوال عنه في أوربا  1982ام ع -

 والسوفيات. 

أنتخب عضوا في قيادة جمعية طلبة كوردستان في المؤتمر المنعقد في  1983في آب عام  -

برلين الغربية ومسؤوال عن اإلتحاد السوفياتي ومسؤوال عن العالقات الكوردستانية في أوربا ، 

وإجتماع براغ في  1983في إجتماع برلين للجمعيات  الطالبية الكوردستانية عام حيث شارك 

 خريف العام ذاته 

 – 1982مسؤوال عن تنظيم البارتي اليساري الكردي في سوريا في أوربا والسوفييت خالل  -

1985  . 

ولوحده في موسكو جريدة شهرية بإسم " راستي " تتناول القضايا  1983أصدر في عام  -

عددا سلم نسخا منها إلى مكتبة البروفيسور جليلي جليل  12الكوردستانية ، صدر منها 

 لإلحتفاظ . 

كان من المنظمين والمخططين األساسيين لمظاهرة موسكو ضد التدخل الجيش التركي في  -

كوردستان العراق ، التي قبل حدوثها دفعت بالسفارتين التركية والعراقية لإلحتجاج ، ألن 

كانت قد أعطت حينها الضؤ األخضر للطلبة الكورد  بالقيام بهذه المظاهرة ولم تتم  موسكو

المظاهرة بسبب اإلحتجاج المذكور من قبل سفارتي يغداد وأنقرة ،فسلم المذكور شخصيا 

مذكرات إحتجاجية للجهات السوفيتية التي وعدت بتقديمها إلى خمس دول كبرى وهي : 

 ، بريطانيا ، فرنسا ، الصين ، األمم المتحدة . الواليات المتحدة األمريكية

خالل وجوده في موسكو حصل على منح  للطلبة الكورد ومنهم من كوردستان العراق وساهم  -

 إلى جانب اآلخرين بحل قضاياهم الدراسية عن طريق الوزارة . 

  

  

ان " المسألة دافع عن أطروحة الدكتوراة التي تحمل عنو1986عام   كانون الثاني  22في  -

الكردية في العالقات الدولية في مرحلة مابعد الحرب العالمية الثانية " وتشكل كوردستان العراق 

محور الرسالة وبإشراف من البروفيسور والمختص بالقضية الكوردية ميخائيل سيميونوفيج 

لتابع الزاريف من القسم الكوردي في جناح الشرقين األوسط واألدنـى لمعهد اإلستشراق ا

 ألكاديمية العلوم السوفياتية . 

موسكو إلى قامشلو بهدف اإلنخراط في العمل النضالي  -عاد من برلين  1986نهاية عام  -

الكوردي وترأس مجموعة من الرفاق من خريجي الشهادات ومن بعض الكوادر القديمة من 

  1992تشرين األول  -1986وأمضى في برلين من تشرين الثاني  أجل وحدة الحركة الكوردية

 . 

 ساهم بتواضع بحملة التبرعات اثناء الهجرة المليونية لكورد العراق من أدوية وغيرها .  -

 

في  2006 –2002وعامي   2000 - 1992عمل إستاذا جامعيا في ليبيا في الفترة مابـين  -

 إستاذ مشارك . جامعتي سبها والتحدي ووصل إلى درجة 



قدم مشروع برنامج الحد األدنى للحركة الكوردية في سوريا وسلم المشروع  2002عام  -

 شخصيا إلى األمناء العامون . 

شكل مجموعات شبابية وتثقيفهم وتحت شعار" لنكن مستعدين  2002 -2000في الفترة  -

 لمواجهة التحديات القادمة " . 

فد من المثقفين الكورد السوريين إلى السليمانية ، لكنه طلب منه رئاسة و 2002في عام  -

رفض لسببين : األول عدم قناعته بالجهة الكوردية المنظمة للوفد ، والسبب اآلخر رفضه القفز 

فوق هولير ، وبالتالي فإن أعضاء الوفد آنذاك حصلوا في السليمانية على إمتيازات وعمل 

  وسكن واليزالون .  

، 1980أول كردي يحصل على شهادة الكادر الحزبي من غرب كردستان في السوفيات عام  -

 دراسة سنتين خارج الدوام الرسمي مساءا. 

مجال العالقات  -أكاديمي متخصص في المسألة الكردية حامل دكتوراه في فلسفة التاريخ -

 الدولية )دبلومات(.  

 2006والمرة الثانية في األول من أيلول عام  2004أيلول  –زار كـوردستان العراق في آب  -   

عضو هيئة تدريسية في جامعة  ومن ذلك التاريخلخدمة شعبه في الجزء المحرر من كوردستان 

 . بدرجة محاضرصالح الدين بقسم التاريخ كلية األداب  

 من مؤلفاته: 

قضية والوطن في المعاهدات والمواثيق الدولية، )ب.م( ، سمكو بيجيرماني، كوردستان ال -

1986 . 

المسألة الكردية في العالقات الدولية في مرحلة مابعد الحرب العالمية الثانية  )أطروحة  -

، موسكو، باللغة 1986كانون الثاني  22( نوقش في معهد اإلستشراق في ة الدكتورا

 الروسية )غير منشورة( . 

 .1993ية حاجي جندي، ترجمة عن الروسية، دمشق، وجاء الربيع، روا -1

الصرخة )رواية تاريخية حقيقية عن إبادة اإليزيديين في زمن الدولة العثمانية، ترجمة  -2

عن الروسية، د.إسماعيل محمد حصاف،مراجعة وتقديم: صائب خدر، الطبعة الثانية، 

  )هي نفس رواية حاجي جندي وجاء الربيع(. 2016دار سطور، بيروت، 

 ، ترجمة عن الروسية . 1993أبحاث علمية كردية، دمشق  -3

- Gel  Derdê   ،باللغة الكردية  2011رواية الجزء األول وزارة الثقافة، هولير (

 الالتينية (.

 ،)تحت الطبع(. 1992الراعي الصغير ) قصة مترجمة عن الروسية (  -

وزيرى أشو، دوسية البارزانــــي في محفظة ســـتالين الفوالذية، مؤسسة البحوث  -

 ، )عن الروسية(. 2008والنشر موكرياني، هولير ،

موضوعات من الكردولوجيا السوفيتية ) ترجمة عن الروسية (، مؤسسة البحوث والنشر  -

 .2008موكرياني، هولير، 

 .  2009ث والنشر موكرياني ،أربيل، كوردستان والمسالة الكردية، مؤسسة البحو  -

لياموف، آريا القديمة وكـــوردستان األبدية )الكرد من أقدم الشعوب (ترجمة: غوصلوات  -

حصاف، مؤسسة البحوث والنشر موكرياني،  يتكرمار )عن الروسية(، متابعة وتدقيق:

 .  2011هولير ، 

ألرمنية(، ) بحث أكاديمي( األرمنية )في ضؤ المصادر الروسية وا –العالقات الكردية  -

 .2008(، 9منشور في مجلة األكاديمية الكوردية، العدد )

(، الجزء األول، معهد كردستان 1946 – 1916تاريخ كردستان سوريا المعاصر ) -

 –موسكو، فرع كردستان  –روسيا الفيدرالية  –وآسيا الصغرى للدراسات األكاديمية 

 . 2017أربيل، 



(، الجزء الثاني، معهد كردستان 1962 – 1947لمعاصر )تاريخ كردستان سوريا ا -

 –موسكو، فرع كردستان  –روسيا الفيدرالية  –وآسيا الصغرى للدراسات األكاديمية 

 .2017أربيل، 

(، الجزء الثالث، معهد كردستان 1975 – 1963تاريخ كردستان سوريا المعاصر ) -

 –موسكو، فرع كردستان  –ية روسيا الفيدرال –وآسيا الصغرى للدراسات األكاديمية 

 .2017أربيل، 

عرض بيبلوغرافي موجز للمسيرة العلمية لنخبة من الباحثين في الكوردولوجيا  -

(، )بحث أكاديمي( منشور في مجلة األكاديمية 1990 – 1959السوفياتية خالل سنوات )

 .2010، 16الكوردية، العدد، 

أكاديمي( منشور في مجلة (،) بحث 1990 – 1907حاجي جندي حياته وأعماله ) -

 .2011(، 17األكاديمية الكوردية، العدد )

، مجلة األكاديمية )في ضؤ المصادر األرمنية والروسية( األرمنية –العالقات الكردية  -

 .2008(، 9الكردية، العدد )

سياسة الحكومات السورية تجاه المسألة السورية ) في ضؤ تطور األحداث في جنوب  -

 .2013(،25أكاديمي( منشور في مجلة األكاديمية الكردية، العدد )كردستان( )بحث 

- Osman sebrî: Xebat û têkûşîna siyasî (1905 1993)  منشور في مجلة

 . 2013(، 27األكاديمية الكردية، العدد )

(، )بحث 1975 – 1960الديمقراطي الكوردي في سوريا ) رتيالباالصراع داخل  -

 .2014(، 29كاديمية الكردية، العدد )أكاديمي( منشور في مجلة األ

( عام ارتيلباعوامل وظروف تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردي في سوريا ) -

 .2014(، 31،)بحث أكاديمي( منشور في مجلة األكاديمية الكردية، العدد )1957

 – 1920سياسة اإلستعمار الفرنسي تجاه الكورد في سوريا خالل فترة اإلنتداب ) -

 2016(، 2(، العدد )20جامعة صالح الدين،المجلد )(، مجلة 1946

دور الكورد في مقاومة اإلستعمار الفرنسي في سورية خالل عهد اإلنتداب، )بحث  -

 . 2016(، 35أكاديمي( منشور في مجلة األكاديمية الكوردية، العدد )

 ، مجلة األكاديمية الكوردية، العدد1937آب عام  –أسس ومعاييراحداث عامودا تموز  -

 . )بحث أكاديمي(.2017(، 37)

حركة عدم اإلنحياز: نظرة إلى الماضي وأخرى إلى المستقبل، مجلة جامعة سبها، العدد  -

 )بحث أكاديمي(.  1994(، 1)

الصراع على أفريقيا في ظل الحرب الباردة مجلة ) الدراسات اإلفريقية (، مركز  -

اديمي(. إضافة إلى مئات . )بحث أك2001، 5البحوث والدراسات األفريقية ، العدد 
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